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טיולי פסח ! 2017
כיתות ד'-ו'
הורים יקרים שלום!
השכבה הצעירה של שבט הדר תטייל בחופשת הפסח באזור כוכב הירדן והגלבוע .הטיול יתקיים בחלוקה
לשכבות גיל ,במסלולים המותאמים לגיל החניכים .הלינה תתקיים בחניון כוכב הירדן.
ביום הראשון לטיול ,יעברו החניכים הפעלות צופיות בחניון .בנוסף נבקר במבצר כוכב הירדן והחניכים יעברו
הדרכות הקשורות במבצר ותצפית על האזור .בטיול נשים דגש על אחריות ואתגר החניך כחלק מהקבוצה ,על
פעילות הקשורה בערך השמירה על הטבע ,נבנה מאהל ,וחניכי שכבת ו' אף יתנסו בבישול צופי על מדורה.
כיתות ה' שכבת עבדת:

כיתות ד' שכבת חרמון:
הטיול יתקיים בין התאריכים  8-9/04/17שבת -
ראשון.
יום שבת – פעילות בכוכב הירדן
מסלול יום ראשון  -נחל יצפור בגלבוע
עלות  280 -ש"ח .אח שני 245 :ש"ח ,אח שלישי:
 210ש"ח .ההנחה תינתן עבור האח הצעיר.

הטיול יתקיים בין התאריכים  7-9/04/17שישי -
ראשון.
יום שישי – פעילות בכוכב הירדן
מסלול יום שבת -נחל יששכר
מסלול יום ראשון -נחל תבור תחתון
עלות 400 -ש"ח .אח שני 365 :ש"ח ,אח שלישי :
 330ש"ח .ההנחה תינתן עבור האח הצעיר.

כיתות ו' שכבת שבטה:
הטיול יתקיים בין התאריכים  7-9/04/17שישי -ראשון.
יום שישי – פעילות בכוכב הירדן
מסלול יום שבת -נחל תבור תחתון
מסלול יום ראשון -נחל יששכר
עלות 400 -ש"ח .אח שני 365 :ש"ח ,אח שלישי  330 :ש"ח .ההנחה תינתן עבור האח הצעיר.
היציאה והחזרה לטיולים מהחניון שמול האמפיפארק .שעת היציאה תימסר בהמשך .במועדי היציאה והחזרה
מהטיול לא ניתן יהיה להיכנס עם כלי רכב לתחום החניון ,אנו מבקשים מההורים לחנות בחניונים הסמוכים
ולעזור לנו לשמור על הסדר.
שעת חזרה משוערת ביום ראשון  .18:00 9.4.17מידע לגבי שעת חזרה מדויקת יפורסם בדף הפייסבוק של
השבט.
אבטחה ורפואה
הטיול מתואם עם מוקד הטיולים של משרד החינוך ,ומתקיים באזור המאושר על ידי הנהגת הצופים .מרכזי
השבט וצוותי ההדרכה ערכו טיול הכנה במסלולים ,בליווי מדריכי טיולים מוסמכים .הטיול מלווה בנושאי נשק
ובחובשים על פי התקן.
אסיפת הורים
לכל המעוניינים לשמוע על הטיול בהרחבה ,אסיפת הורים תתקיים באולם השבט ביום ד'  15.3.17בשעה
 .20:00נא לדייק.
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נהלי הרשמה ותשלום
לא יהיה ניתן להירשם לאחר מועד זה!

סגירת הרשמה21.3.17 :
פתיחת הרשמה7.3.17 :
ההרשמה לטיולים מתאפשרת רק לחניכים הרשומים לשנת הפעילות.
ההרשמה מתבצעת באמצעות ממשק אינטרנטי – פורטל ההורים .התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי.
במידה והורה מעוניין ,ניתן להגיע לשבט ולשלם בצ'ק במהלך ימי הפעילות .את התשלום ניתן לחלק ל 3
תשלומים ללא ריבית .את ההמחאות יש לרשום לפקודת" :תנועת הצופים העיבריים בישראל-הנהגת השחר"
ביטול הרשמה לטיולים -

על ביטולים יש להודיע ישירות למרגלית גזברית השבט בכתב באמצעות המייל margalit.shalit@gmail.com




בקשה לביטול מכל סיבה שהיא עד לתאריך  31/3/17תזוכה בהחזר מלוא הסכום ,מעבר לתאריך זה לא
יינתן החזר.
בקשה לביטול מסיבה רפואית (עם אישור רופא הנושא את תאריך יום היציאה לטיול) אשר תתקבל עד
ליום ( 14/4/17כולל) תזכה את החניך בהחזר הסכום ששולם בניכוי דמי טיפול בסך  .₪ 100אישור
רפואי הנושא תאריך מעבר ליום היציאה לא יזכה בהחזר כספי כלל.
חזרה הביתה של החניך במהלך הטיול מכל סיבה שהיא ,לרבות אירוע משמעתי  ,לא יזכה בהחזר כספי
כלשהו.

בכל מקרה של בעיה או תקלה במהלך הרישום והתשלום ,יש לפנות למדריך הקבוצה לעזרה.

אישור הורים
 רישום ותשלום חניכים לטיול פסח מחייב אישור הורים לפעילות הרלוונטית .את האישורים יש להעבירלמדריך הקבוצה .את טופס האישור ניתן לקבל בשבט או להוריד מאתר האינטרנט של השבט.
 לאישור הנ"ל יש לצרף אישורים רפואיים עבור כל בעיה רפואית כדוגמא :אסטמה ,סכרת נעורים ,צליאק וכו'ציוד לטיול –
חאקי מלא ,כובע ,שק שינה ,בגדים להחלפה ,בגדים חמים ללילה (יהיה קר!) 3 ,ליטר מים ,אוכל (ארוחת בוקר
וצהרים ליום הראשון) ,נעלי הליכה נוחות ,כלים רב פעמיים ,פנס ,שקיות אשפה ,קרם הגנה ,נייר טואלט,
אלתוש ,תיק גב קטן ,נוח למהלך ההליכה ,אוהל איגלו (על פי החלוקה בקבוצות).
אנו מבקשים מחניכי השבט להימנע מלהביא ציוד יקר ערך כגון טלפונים סלולריים לטיולים ,שבט הדר לא יהיה
אחראי לאובדן מכל סוג שהוא לציוד זה.
בברכת היה נכון! וטיולי פסח מוצלחים!
צוות מוביל ,שבט הדר

טלפונים חשובים
מרכזות הדרכה -עומר גיסין –  ,054-2440687אופיר פטורי – 054-2490017
מרכז השבט – איתי פרימן 054-2440688
ראש השבט – ערן בנימיני eran.benyamini@gmail.com 052-5800859
גזברית השבט – מרגלית שליט margalit.shalit@gmail.com

