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פרטי הטיול

בו חניכי השבט  , טיול פסח הוא מפעל השיא של אמצע שנת הפעילות בצופים•
.יוצאים לטייל ביחד למשך שלושה ימים' ו-'מכיתה ד

.יוצאים לטיולי פסח עם בני גילם בהנהגה' ט-'שכבות ז•

השנה השבט בחר לטייל ברמת הגולן
ומתוך כך רמת הגולן תהיה המוקד המרכזי לתכני הטיול



'מסלולי כיתה ד
חניון פארק הירדן–5.4.2020יום ראשון  

(.שעה מדויקת תפורסם בהמשך)יציאה בבוקר מאשכול הפיס •

.יבשלו ארוחת ערב ויצאו לפעילויות ליליות, ביום זה החניכים יבנו את המחנה הגדודי בו ילונו וישהו במהלך המחנה•

מסלול פארק הירדן מעגלי•

תוך יציאה אל שטחי מרעה ותצפית מרהיבה על הירדן המתפצל לערוצים  , עולה לתצפית אל פלגי הירדן, שמתחיל בטחנות הקמח, מסלול מעגלי
.קטנים ורבים החוזרים ומתחברים לשני ערוצים עיקריים מזרחי ומערבי

.מ"ק2.5: אורך המסלול

אנדרטת אסון המסוקים+ נחל בניאס 6.4.20יום שני 
בשמורה גם שרידים  . מעל זרם המים השוצף כל ימות השנה נמתח שביל תלוי. נמצא המפל הגדול בישראל( הבניאס)בשמורת הטבע נחל חרמון 

.ייחודים של מורשת האדם
מ‘’ק3-אורך המסלול

מצפה גדות+ ילבון 'נחל ג-7.4.20יום שלישי 
.נחל המאופיין במפלים מרשימים ובמים קרים בכל ימות השנה

מ''ק3-אורך המסלול



'מסלולי כיתות ה
חניון פארק הירדן–5.4.2020יום ראשון  

(.שעה מדויקת תפורסם בהמשך)יציאה בבוקר מאשכול הפיס •

.יבשלו ארוחת ערב ויצאו לפעילויות ליליות, ביום זה החניכים יבנו את המחנה הגדודי בו ילונו וישהו במהלך המחנה•

מסלול פארק הירדן מעגלי•

תוך יציאה אל שטחי מרעה ותצפית מרהיבה על הירדן המתפצל לערוצים  , עולה לתצפית אל פלגי הירדן, שמתחיל בטחנות הקמח, מסלול מעגלי
.קטנים ורבים החוזרים ומתחברים לשני ערוצים עיקריים מזרחי ומערבי

.מ"ק2.5: אורך המסלול

מצפה תל סאקי+ אלעלנחל -6.4.20יום שני 
אבל בחלק  . וזה גם צבעו של המפל הראשון, רמת הגולן הבזלתית עוטה צבע שחור: נחל איתן המפורסם בעיקר בזכות שני המפלים שבו

שמזמינה , מתחת לכל מפל יש כמובן בריכה. וזהו צבעו של המפל השני-מהמקומות הצליחו המים לחדור בעוצמתם ולחשוף את הגיר הלבן 
.לטבול בה

מ''ק4.5: אורך המסלול 

אנדרטת אסון המסוקים+ נחל בניאס -7.4.20יום שלישי 
בשמורה גם שרידים  . מעל זרם המים השוצף כל ימות השנה נמתח שביל תלוי. נמצא המפל הגדול בישראל( הבניאס)בשמורת הטבע נחל חרמון 

.ייחודים של מורשת האדם
מ''ק3-אורך המסלול



'מסלולי כיתה ו
חניון פארק הירדן–5.4.2020יום ראשון  

(.שעה מדויקת תפורסם בהמשך)יציאה בבוקר מאשכול הפיס •

.יבשלו ארוחת ערב ויצאו לפעילויות ליליות, ביום זה החניכים יבנו את המחנה הגדודי בו ילונו וישהו במהלך המחנה•

מסלול פארק הירדן מעגלי•

תוך יציאה אל שטחי מרעה ותצפית מרהיבה על הירדן המתפצל , עולה לתצפית אל פלגי הירדן, שמתחיל בטחנות הקמח, מסלול מעגלי
.לערוצים קטנים ורבים החוזרים ומתחברים לשני ערוצים עיקריים מזרחי ומערבי

מ"ק2.5: אורך המסלול

תצפית הר בן טל+ נחל זוויתן -6.4.20יום שני 
והנוף הכלאך המים שבדרך שווים , חלק מהמסלול עובר באזור יבש של רמת הגולן-הזוויתן מציע ביקור במפל ובריכות מים קרירות ונעימות 

.מרהיב ומשלב אתגר פיזי לחניכים
מ''ק5-אורך המסלול

מצפה תל סאקי+ אלעלנחל -7.4.20יום שלישי 
אבל בחלק  . וזה גם צבעו של המפל הראשון, רמת הגולן הבזלתית עוטה צבע שחור: נחל האיתן מפורסם בעיקר בזכות שני המפלים שבו

שמזמינה , מתחת לכל מפל יש כמובן בריכה. וזהו צבעו של המפל השני-מהמקומות הצליחו המים לחדור בעוצמתם ולחשוף את הגיר הלבן 
.לטבול בה

מ''ק4.5: אורך המסלול 



מהמסלוליםתמונות
זוויתן, בניאס, אלעל, גילבוןנחל 



מהמסלוליםתמונות
פארק הירדן



מהמסלוליםתמונות
מצפה גדות, הר בן טל



מהמסלוליםתמונות
מצפה תל סאקי, אנדרטת אסון המסוקים



לינה ומעטפת
.הכל חניכי השבט ילונו באוהלי איגלו ושקי שינ•

.יסופקו על ידי חברות חיצוניות( מים, פינוי אשפה, שירותים)כל שירותי הלוגיסטיקה •

.פ הנחיות משרדי החינוך והביטחון"אבטחה ורפואה על בסיס חברה חיצונית ע•

.רופא צמוד בשטח המחנה•

.בזמן המחנה והלינה, מאבטחים עם נשק וחובשים לכל אורך המסלולים•

.בבוקרו של כל טיול מתקבל אישור של חדר מצב של משרד החינוך ליציאה לטיול•

.14/3-טיולי הכנה מתקיימים בשבת ה•

יש להביא אותם לראש הגדוד  , י חניך"במידה ויש תרופות הנלקחות באופן קבוע ע: הערה•

(.מיכל בן הרוש)וליידע את המרכזת הבוגרת 

!במהלך הטיול או הלינה במחנה , שאינם הורים מלווים,אין כניסה להורים •



קיימות ואיכות הסביבה

תנועת הצופים שמה לעצמה כיעד את נושא הקיימות ואיכות הסביבה ולכן  •

כדי לצמצם פסולת ולשמור על סביבת המחנה נקייה יותר לא יהיו כלים חד  

.פעמיים והחניכים צריכים להגיע עם כלים רב פעמיים

,  צלחת, (לשמור על ארוחת הצהריים בתיק)קופסא סגורה : איזה כלים להביא•

.קערה לקורנפלקס ולמרק, ספל, כף, מזלג, סכין

.יאלץ לקחת מחבר אחרי שסיים לאכול, מי שישכח–לא יהיו כלים חד פעמיים •



טלפונים ניידים בטיול
תוך אמונה שהוצאת  , בשנה שעברה התחלנו תהליך של קידום פעילויות ומפעלים ללא טלפונים ניידים לחניכים•

הטלפונים הניידים מהפעילות תגדיל את הפעילות וההתמודדות החברתית ותפתח חוסן אישי של הילדים מול  
.אתגרי החיים

הסתגלות וביטחון  , לחבור אלינו ולתת לילדים חוויה אחרת של התרגשות, אנו מזמינים אתכם ההורים•
.כך תוכלו להראות להם שאתם סומכים עליהם ועל הקשר שלהם עם המדריכים שלהם, בהתמודדות

:אמצעי הקשר•
.המדריכים יהיו זמינים עם טלפונים ניידים לכל צרה•

.מרכזת השבט וראשי שבט זמינים בנייד, ל"חמ, הורים מלווים•

.המדריכים יעדכנו אתכם בצורה רציפה וגם יתעדו וישלחו תמונות•

.ואתר השבטלפייסבוקאנו נעלה כל הזמן תמונות •

שילד שירצה להתקשר  , כמובן. צוות ההדרכה והבוגרים המלווים את הטיול יסייעו לו להתמודד, אם ילד יתמודד עם קושי או אתגר•
.ל אשר יהיה זמין לכל אורך הטיול"יוכל לעשות זאת באמצעות טלפון של המדריך או טלפון חמ, הביתה בכל זאת

בלי הסחות של הילדים לשחק בטלפון או לגלוש ברשתות  , ומעצימהחוויתיתעזרו לנו לקיים פעילות חברתית •
התמיכה והפתרון  , הם יחפשו את העזרה( אין ספק...ותהיה)אם תהיה להם התמודדות מאתגרת . חברתיות

.  אצל המדריכים ואצל הצוות הבוגר בטיול

אז בואו ונסכים שגם בפסח לא מביאים טלפונים ניידים 



ציוד לטיול

חאקי מלא•

כובע•

חולצות  /אין להגיע עם גופיות)חולצה עם שרוולים •
(חולצות גזורות/בטן

בגדים חמים ללילה•

(לכל הימים)בגדים להחלפה •

בגדים להליכה במים•

זוגות גרביים6•

נייר  , מברשת ומשחת שיניים)ציוד היגיינה אישי •
(.טואלט וכדומה

ליטר מים3•

(בוקר וצהריים)אוכל ליום הראשון •

כלים רב פעמיים•

נעליים סגורות ונוחות להליכה•

(כזוג שני)נעליים סגורות להליכה במים •

(מומלץ)מזרן שטח •

(אוהל למספר חניכים)שק שינה ואוהל •

פנס•

קרם הגנה•

קרם נגד יתושים•

.ערבלארוחתעדאוכלעםלהגיעהחניכיםעל

(יום שלישיוצהרייםבוקר , בוקר צהריים וערב יום שני, ערב יום ראשון)ארוחות ועוד 6במהלך הטיול החניכים יקבלו 

!אין להביא דברים יקרי ערך 



הרשמה
.20:00בשעה ( 'יום ג)24.3.2020ניתן להירשם לטיול עד לתאריך •

(.מיסי חבר)הרשמה לטיול פסח מותנת בהרשמה לשבט •

.480₪' ו-'ד: מחיר רישום•

צק, מזומן, כמו כן ייפתחו עמדות הרשמה בשבט שבהן יהיה אפשר לשלם באשראי•
.17.3, 13.3, 10.3, 6.3: תאריכים•

.מאוד ממליצים לבצע תשלום באשראי דרך הפורטל ולחסוך את ההגעה לשבט•

.כל חניך מחויב להביא אישור הורים חתום בנוסף לרישום דרך האתר•

נבקשכם לכבד את מועדי סגירת ההרשמה על מנת לסייע לנו להיערך בצורה •

.המיטבית לביצוע טיול זה ושאר השנה

.לא תתאפשר הרשמה לאחר הסגירה•



דרכי הרשמה

:ניתן להירשם במספר דרכים

!דרך זו הינה המומלצת והנוחה(.תשלומים5עד –אשראי בלבד )פורטל ההורים החדש •

https://www.shevet-sahar.org/registration

"(.הנהגת שורק"קים יש לכתוב עבור 'את הצ)תשלומים 5ניתן לשלם עד –קים בשבט 'צ•

.יש להביא את הסכום המדויק לתשלום, בסכום המלא–מזומן בשבט •

ניתן לראות את הזיכוי במקום הבא במסך  , זיכויי יום צופה כבר הוזנו לכל החניכים בשבט•

:הרישום

https://www.shevet-sahar.org/registration


נהלי ביטול

.החזר מלא-( 24.3.20)ביטול עד מועד סגירת ההרשמה •

.אחוז5%החזר בניכוי דמי ביטול בסך 31.3.20ועד 25.3.20מתאריך •

.רק בהצגת אישור רפואי₪ 100ועד יום הטיול החזר בניכוי 1.4מתאריך •

:בקשה לביטול רק דרך הלינק הבא•

https://www.shevet-sahar.org/cancellation

.14.04.20ל למרכזת השבט לא יאוחר מתאריך “אישור רפואי יש להעביר בדוא•
•sahar.sorek@gmail.com

•gizbar.sahar@gmail.com

https://www.shevet-sahar.org/cancellation
mailto:sahar.sorek@gmail.com
mailto:gizbar.sahar@gmail.com


הורים מלווים

:רישום דרך הטופס•

https://forms.gle/NYAHDGJXL9CqWwNUA

:ל"במידה ויש שאלות ניתן לפנות לאסף בדוא•

asafariel@bezeqint.net

https://forms.gle/NYAHDGJXL9CqWwNUA
mailto:asafariel@bezeqint.net


קבוצות הוואטסאפ

.יצרנו קבוצות הורים על מנת להעביר הודעות חשובות במהלך טיולים והשנה•

:מוזמן לדף באתר השבטנרשםלאאומכירשלאמי•

קבוצות ההודעות לפי כיתה

https://www.shevet-sahar.org/notifications


ערוצי תקשורת ומידע פרט למדריכים

קבוצות ההודעות לפי כיתה•

אתר השבט•

(עם המידע המעודכן)הטיולדף •

הפייסבוקדף •

האינסטגרםדף •

טלפונים במהלך הטיול במידה וצוותי ההדרכה לא 
:זמינים או בצורך דחוף

052-880-0450–מיכל •

052-889-2892-אסף •

054-672-2589-יוני •

054-436-0728-ירון •

054-2493319–גיא •

https://www.shevet-sahar.org/notifications
https://www.shevet-sahar.org/passover-sahar
https://www.shevet-sahar.org/passover-sahar
https://facebook.com/shevet.sahar
https://instagram.com/shevet.sahar


חזק ואמץ

מוצלחבטוח וטיולושיהיה


