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  .השנה נצא  לטיולי פסח המסורתיים ונתור  את  אזור  הנגב לאחר  החורף הפורה

  יםייחודיילות אותם נלון  באוהלים 

12:00   

18:00   

  .איסוף ופיזור יתבצע במועדוני המושבים 

  . פעילות שבטית ולינה בחוות ממשית 

  חזרה ללינה בחוות ממשית 

  . מפקד סיום וחזרה למושבים 

   .הלינה תתקיים באוהלים שמספקים המקום 

לא  ,לצערנו,לאור  הערכות לוגיסטית  קפדנית 

  . נוכל לרשום חניכים לאחר תאריך זה 

  .'ט- 'סגירת ההרשמה מוקדמת מהרגיל עקב יציאה לטיולים הנהגתיים של חניכי ז

  היסעים  לרבות ארוחות בכל ימי הטיול

  ) .מחלקת נוער( 248שלוחה 

  . להנהלת חשבונות מרכזי השבט 

  .הנחה על אח שני ושלישי 

יוכלו לקחת חלק בפעילות זו ללא הסדרת הנושא 

כיתות דכיתות דכיתות דכיתות ד    שבט עידןשבט עידןשבט עידןשבט עידן- - - - טיול פסח טיול פסח טיול פסח טיול פסח 

22222222----24.3.201324.3.201324.3.201324.3.2013            
השנה נצא  לטיולי פסח המסורתיים ונתור  את  אזור  הנגב לאחר  החורף הפורה

ילות אותם נלון  באוהלים ימים ושני ל שלושהו  וימשך -ד לכיתותהטיול השבטי הינו 

  .בחוות ממשית

   יציאה וחزרהיציאה וחزרהיציאה וחزרהיציאה וחزרה

12:00בשעה  22.3יציאה ביום שישי ב

18:00בשעה  24.3חזרה ביום ראשון 

איסוף ופיזור יתבצע במועדוני המושבים 

   פעילות ומסלוליםפעילות ומסלוליםפעילות ומסלוליםפעילות ומסלולים

  )בשלושת ימי הטיול(

פעילות שבטית ולינה בחוות ממשית  –' יום ו

חזרה ללינה בחוות ממשית , נחל צפית תחתון  –מסלול הליכה –

מפקד סיום וחזרה למושבים ,מסלול סנפיר קטן  –' יום א

הלינה תתקיים באוהלים שמספקים המקום 

   הרשמההרשמההרשמההרשמה

לאור  הערכות לוגיסטית  קפדנית ,  8.3 'סגירת הרשמה תתקיים ביום ו

נוכל לרשום חניכים לאחר תאריך זה 

סגירת ההרשמה מוקדמת מהרגיל עקב יציאה לטיולים הנהגתיים של חניכי ז

   !בהתאם היערכונא 

  מחיר מחיר מחיר מחיר 

  ₪  300: ' ו-'חניכים ד

  ₪ 150: שכבה בוגרת 

היסעים  לרבות ארוחות בכל ימי הטיול, בטחון ורפואה , העלות כוללת  לינה 

שלוחה  08-9408230: ותשלום ניתן לפנות במועצה בטל 

להנהלת חשבונות מרכזי השבט " רוה- גן א.מ"כמו כן ניתן להעביר מחאות על שם 

הנחה על אח שני ושלישי  10%: הנחות אחים 

   !אנא הקדימו להירשם

יוכלו לקחת חלק בפעילות זו ללא הסדרת הנושא חניכים שטרם הסדירו את תשלום מיסי התנועה והביטוח לא 

  .במעמד ההרשמה 

  

 

טיול פסח טיול פסח טיול פסח טיול פסח 

השנה נצא  לטיולי פסח המסורתיים ונתור  את  אזור  הנגב לאחר  החורף הפורה

הטיול השבטי הינו 

–' יום ש

יום א

סגירת הרשמה תתקיים ביום ו

סגירת ההרשמה מוקדמת מהרגיל עקב יציאה לטיולים הנהגתיים של חניכי ז

העלות כוללת  לינה 

ותשלום ניתן לפנות במועצה בטל להרשמה 

כמו כן ניתן להעביר מחאות על שם 

חניכים שטרם הסדירו את תשלום מיסי התנועה והביטוח לא 



  . י צוות ההדרכה והמרכזים 

  . חובשים וצוות בוגר בהתאם לנדרש בתקן

במקרים דחופים , דים "רכזים ולראשג

  .ראש השבט 

ימים לפני היציאה או במקרה של בעיה רפואית 

  . יקבל החזר כספי מלא 

  . במקרה של ביטול לאחר מכן וללא אישור רפואי לא יתקבל החזר 

08-9408241   

  .אינו תקף 

  .  לחוזרכמו המצורף 

zofim.gr@gmail.com 

  .לא יוכל להשתתף בפעילות

052-  

052  

  .מדריכי הקבוצה וכלל חברי השכבה הבוגרת 

  :לקבל באתר המועצה

  רוהצופי גן 

  ! ותשארו מעודכנים 

    

   ציוד לטיולציוד לטיולציוד לטיולציוד לטיול

  חאקי מלא 

 –כלי אוכל רב פעמיים 

  ! חובה

  ! חובה -כובע

  ליטר מים  3

ארוחת צהריים עד לערב 

  היום הראשון 

  בגדים להחלפה 

  בגדים חמים ללילה 

  שק שינה 

  נעליים גבוהות למסלולים 

  תרופות אישיות 

  נייר טואלט 

  מברשת שיניים

  שקיות אשפה אישיות 

  פנס , אלתוש 

  תיק גב נוח למסלולים

  

אין לשלוח ציוד יקר ערך 

  . עם חניך 

 –נזק לכל ציוד /אובדן

    .באחריות החניך בלבד 

  

  

   בטחון ובטיחותבטחון ובטיחותבטחון ובטיחותבטחון ובטיחות

י צוות ההדרכה והמרכזים "נבדק ע, טיול פסח שבטי מתואם ומאושר 

חובשים וצוות בוגר בהתאם לנדרש בתקן, י מאבטחים "טיול פסח מלווה ע

  

   עורף הטיולעורף הטיולעורף הטיולעורף הטיול

רכזים ולראשגלשאלות ובירורים במהלך הפעילות יש לפנות למ

ראש השבט , יש להתקשר לשרון בן עזרא

   ללללנוהל ביטונוהל ביטונוהל ביטונוהל ביטו

ימים לפני היציאה או במקרה של בעיה רפואית  4חניך מבטל את השתתפותו בטיול עד 

יקבל החזר כספי מלא ) בהצגת אישור רפואי(

במקרה של ביטול לאחר מכן וללא אישור רפואי לא יתקבל החזר 

9408241: לפקס המועצה בקשת ביטול תועבר בכתב 

  

   אישור הוריםאישור הוריםאישור הוריםאישור הורים

אינו תקף  –תשלום ללא העברת אישור הורים 

כמו המצורף , יש למלא אישור הורים תקני 

  : ניתן לשלוח באמצעות 

   08-9408241: פקס המועצה 

zofim.gr@gmail.com: מייל 

לא יוכל להשתתף בפעילותללא אישור הורים חתום  חניך

  ,כם תמיד לרשות

6342614-מרכזת הדרכה  –דורין שוורץ 

052-4839354מרכז שבט  –אלעד דבורה 

  ראש השבט , שרון בן עזרא 

מדריכי הקבוצה וכלל חברי השכבה הבוגרת 

לקבל באתר המועצהניתן  עדכונים ופרטים נוספים

www.ganrave.org.il        
צופי גן  -שבט עידן: ובעמוד הפייסבוק של השבט

ותשארו מעודכנים  zofimidanחפשו באינסטגרם  –בנוסף 

  

 

טיול פסח שבטי מתואם ומאושר 

טיול פסח מלווה ע

לשאלות ובירורים במהלך הפעילות יש לפנות למ

חניך מבטל את השתתפותו בטיול עד 

במקרה של ביטול לאחר מכן וללא אישור רפואי לא יתקבל החזר 

בקשת ביטול תועבר בכתב 

חניך

  


