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 2021טיול סוכות לזכרו של יוסי יפה ז"ל   –דף מידע להורים 

 21-24.9.21 – י"ב | חבל לכיש  -ט'

 מטרות הטיול 
ערך העבודה,   -החניך ייחשף לדמותו של יוסי יפה ז"ל וידון בערכים שהובילו אותו במהלך חייו •

 . אהבת הארץ וציונות 

 החניך יתנסה בערכים אלו לא רק בלימוד, אלא גם במעשה.  •

 . את הטבע וההתיישבות באזור זהו החניך יכיר את אזור חבל לכיש •

 

 פרטים כלליים 

 אזור חבל לכיש, יער חרובית ויער מלאכים. – מיקום •

)בערב( ונגיע לחניון  בצאת החג 21.9-ביום שלישי ה מהמועצהנצא  . 21-24.9.21  – כיםתארי •

 לפני כניסת השבת.  למועצהונחזור  24.9נסיים את המפעל ביום שישי ה ביער חרובית.הלילה 

י"א מטיילים וחווים -הטיול הוא טיול ארצי המיועד לכיתות ט' עד י"ב כאשר כיתות ט' – שכבות •

ושכבת י"ב בקבוצה ארצית המודרכת על ידי בוגרים של התנועה   בקבוצות מועצתיות  את הטיול

 למעט היום האחרון בו נטייל כולנו ביחד כמועצה. 

ים  , וילוו על ידי רכז(שנת שירות של התנועההגרעינרים )חברי החניכים יודרכו על ידי  – הדרכה  •

 . ורכזות בוגרים של לב השרון

עם "תו ירוק" )תעודת מתחסן בתוקף בימי  על כל המשתתפים בטיול להגיע לטיול –קורונה  •

שעות לפני   72הטיול / תעודת מחלים מקורונה בתוקף / בדיקת קורונה שלילית שבוצעה עד 

 לא תתאפשר יציאה לטיול ללא אישור בתוקף.  היציאה למפעל(.

 

 התנהלות בטיול 
זמו, יעדרו, יקימו  ינקו דרכים, יגהחניכים יפתחו את היום באתר עבודה בטבע, בו יפרצו שבילים, 

לים השונים. לאורך כל היום ההתנהלות היא לאחר מכן הם יצאו משם למסלונקודות מנוחה ועוד. 

 בקבוצה עם מדריכים אורגניים. 

 
 

 הרשמה 

אבטחה, רפואה, מזון, ציוד, כלי עבודה,    – )עבור    ₪  440  – י"ב    ,₪   590י"א  -ט'  –   עלות הטיול  •

 ע"י המועצה.המחיר מסובסד .  שירותים והסעות(
ממליצים מוצ"ש בחצות.    11.09-ההרשמה תיסגר במערכת ההרשמה ב  –  סגירת הרשמה  •

 . בעיות בהרשמה ותזדקקו לעזרהעל מנת שנוכל לסייע במידה  להירשם בהקדם 
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 סיום ההרשמה. למועד ניתן לבטל הרשמה לטיול ולקבל החזר מלא עד  – ביטול השתתפות •

את עלות חניך שיבטל את הרשמתו יקבל  בחצות  16.9.21-ד ליום ה' הממועד זה וע

במקרה של ביטול ההגעה שיעשה מאוחר יותר,  . ₪ 300בסך דמי ביטול בניכוי ההרשמה 

 לא יוחזר הכסף לחניך ולהוריו.

)שלא כתוצאה מנסיעה לחו"ל( או מתגלה   אם חניך נכנס לבידוד  -ביטול עקב קורונה  •

בהצגת אישור מתאים של משרד הבריאות, תוחזר עלות ההרשמה  עד בוקר הטיול, כחיובי

 .₪ 150בניכוי 

מוזמנות לפנות לרכזי  את מלוא עלות הטיול משפחות שמתקשות לממן  -בקשות לסבסוד  •

בדיוק רן נוער לתת" המועצתית שהוקמה על מנת לתת למקרים הללו הנוער. יש לנו את "ק

 החדשה.  גם לתנועהדומה פתרון. בנוסף, יש מנגנון הנחה 

 

 ציוד 
 ליטר מים  4.5 •

 אוכל עד הערב הראשון •

 מברשת ומשחת שיניים •

 כלי אוכל רב פעמיים )צלחת, סכום, מומלץ סקוטש(  •

 תכלתחולצות כחולות לכל ימי המפעל ושרוכים  •

 כובע •

 נעליים סגורות ונוחות להליכה •

 מזרן שטח דק בלבד •

 שק שינה  •

 מסיכות )יותר מאחת( לנסיעה באוטובוס )הלוך וחזור( •

 תו ירוק •

 יש להימנע מהבאת ציוד יקר ערך  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה, 

 ברק קיבוביץ' )קיבו(, 

 רכז התנועה החדשה. 

 


