טיול חנוכה 2018
הרי אילת-טיול חנוכה הוא אחד מטיולי הדגל של תנועת הנוער ,הטיול מספק חוויה של מדבר ,קבוצה
ותנועה ,הטיול נערך בחופשת חנוכה ,בין התאריכים  6-9.12.2018והוא מיועד לחניכי ט'-יב' של
תנועת הנוער.
כחלק מסבב הטיולים במדבר נטייל השנה באזור מיוחד במינו – הרי אילת !
מטרות הטיול:
 .1גיבוש וחיבור בין חניכי שכבה הבוגרת של תנועת הנוער.
 .2חיבור לערך הציונות דרך הכרת האזור ,אהבת הארץ וחיבור לאדמה-דרך הרגליים.
 .3חיזוק מסוגלות השטח ויצירת חווית שיא בקרב החניכים.

" העולם הוא ספר ,ואלו שאינם מטיילים – קוראים רק דף אחד "

אוגוסטינוס

6.12.18
יום חמישי

7.12.18
יום שישי

8.12.18
יום שבת

9.12.18
יום ראשון

צהרים

*חלק מהישובים
יצאו כבר בשעות
הבוקר המאוחרות
יציאה מהיישובים

יציאה למסלול
הליכה-
"נחל גשרון"
הליכה במסלול

יציאה למסלול
הליכה-
"הר שלמה"
הליכה במסלול

יציאה למסלול
הליכה-
"הר צפחות"
הליכה במסלול

אחה"צ

נסיעה דרומה

חזרה ממסלול

חזרה ממסלול

סיום מסלול ויציאה
ליישובים מנקודה אשר
בסמוך לחוף אמלוג

ערב

פעילות ערב
בחניון
לינה בחניון נחל
שלמה

פעילות ערב בחניון

פעילות ערב בחניון

הגעה לבתים

לינה בחניון נחל
שלמה

לינה בחניון נחל
שלמה

זמן/תאריך
בוקר

לילה

לו"ז הטיול:
מסלולים וחניונים:
 ההליכה לאורך חלק ממסלולי הטיול הינה על שביל ישראל ,ובמסלולים מסומנים נוספים.
 ישנה גישה עם רכבים פרטיים לחניון הלילה ( .הגעה בתיאום ואישור מראש בלבד)
 החניון הינו חניון קבוע לכלל הלילות – חניון נחל שלמה .
מסגרת הטיול:
 .1זמן מתוכנן ליציאה מהיישובים ביום חמישי בשעה  ,11:00במידה וידוע על אירועים
מיוחדים או בעיות מיוחדות נבקש לדעת זאת מראש.
 .2שעת יציאה משוערת לחזרה מחניון הסיום –ביום ראשון בשעה  ,16:00צפי הגעה של
חניכים ליישובים .22:00-23:00
לוגיסטיקה ומנהלות:






הטיול הינו טיול כוכב ,אנו לנים בכלל הלילות באותו החניון.
חניכי השכבות יחולקו לקבוצות מעורבבות בתוך שכבתם.
הטיול מודרך על ידי גרעין אחים .30
מחיר המפעל כולל – הסעות  ,מזון  ,אבטחה ורפואה  ,ציוד מנהלה  ,משאיות  ,מי שתיה ,
הדרכה .
מזון וכלכלה -כלול במחיר המפעל (החל מערב יום חמישי ) 6.12.18

 כבכל טיול שכב"ג גם בטיול חנוכה אנו אוכלים עם כלים רב-פעמיים.
 ההגעה לטיול עם מזרני פלציב בלבד ! אחראי הנסיעה יקבלו הוראה לא להעלות מזרני
ספוג או מזרנים העולים על עובי של  3ס"מ .אנא הימנעו מאי נעימות .
חלוקה לקבוצות:
החלוקה לקבוצות תיעשה במערכת ההרשמה בלבד ,ישנן  12קבוצות  ,יש לחלק את כלל
החניכים מאותו השכבה לזוגות או שלישיות בלבד ,ולהציבם מקבוצה  1וכן הלאה ...
יש לבצע זאת עד תאריך סגירת ההרשמה – שימו לב לחלוקת החניכים ,בניית הקבוצות תיעשה
לפי הנתונים במערכת בלבד.
אין לשלוח מייל עם חלוקה לקבוצות -החלוקה ע"פ ההזנה במערכת בלבד( .במידת הצטרך נא
לפנות לרכז האזור)
במידה וישנם חניכים אשר דורשים התייחסות מיוחדת נבקש לשלוח מייל על כך לרכז\ת האזור.
עלויות והרשמה:
אח ראשון .₪ 490-
אח שני

.₪ 441-

אח שלישי .₪ 392-
 תאריך סגירת הרשמה למפעל זה הינו  28.11.18יום רביעי בערב.
להלן מדרג תשלום עבור ביטולים :
תאריכים

עלות הביטול

מסגירת הרשמה עד ה 30.11.18-כולל או ביטול מסיבה
רפואית

₪ 70

ביטול עד התאריך  31.11.18כולל

 70%מעלות
הטיול

ביטול החל מהתאריך  1.12.2018כולל

 100%מעלות
הטיול

רשימת ציוד לטיול:
נבקש להדגיש שהטיול הינו טיול מורכב ,הציוד האישי הינו באחריות החניכים בלבד ,אנו
ממליצים לא להביא ציוד רגיש כגון -גיטרות ,אביזרי חשמל רגישים וכו'
-

אוכל עד הערב הראשון
בגדים חמים לערב – געטקס  ,בגדים
תרמיים
נעלי הליכה סגורות
בגדים להליכה ופעילות
כובע רחב שוליים
 3ליטר מים
כלי רחצה
נייר טואלט

-

מקדם הגנה מהשמש
חומר דוחה יתושים
חומר נגד יובש בשפתיים
מזרון קל בלבד !!! (עד  3ס"מ)
אוהל -חובה
שק שינה
כלים רב-פעמיים (צלחת ,סכין ,מזלג,
כערה ,כפית)
פנס  -מומלץ

נבקש להדגיש לחניכים כי הציוד האישי הינו באחריותם בלבד וכי תנועת הנוער אינה
לוקחת אחריות על הציוד האישי.

בברכת המשך שנת פעילת מוצלחת ובטוחה!
מיקי רמון -רכז מפעלים
גרעין אחים 30
צוות תנועת הנוער

