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,21-19.3
אשכול ה”גלבוע”
אשכול “צפון הכרמל” ,21-19.3
,22-20.3
אשכול “הר תבור”
אשכול “דרום הכרמל” ,21-19.3
טיול ז’  -טיול “לגולן” ,24-22.3
,25-23.3
טיול ח’ “ -ים אל ים”
טיול ט’  -טיול “אתגר” ,24-22.3
,26-24.3
“חלוץ ההבטחה”

ד’ -ו’ בניסן
ד’ -ו’ בניסן
ה’ -ז’ בניסן
ד’ -ו’ בניסן
ז’ -ט’ בניסן
ח’-יא’ בניסן
ז’ -ט’ בניסן
ט’-יא’ בניסן

הורים וחניכים שלום,
כמדי שנה יוצאת הנהגת צופי ירושלים לטיולי פסח המסורתיים.
השנה ,כמסקנות מטיולי פסח בשנתיים האחרונות ,גם הטיולים
לחניכים הצעירים ,בכיתות ד’ ,ה’ ,ו’ יתבצעו במסגרת הנהגתית.
כמו כן הוחלט ,כדי להעצים את חווית החניכים ,לטייל בצפון
הארץ ולא באיזור ירושלים כבעבר.

מתווה הטיול:
ההנהגה התחלקה ל 4 -אשכולות של שבטים וכל אשכול יטייל
באזור אחר בצפון הארץ .
כיתות ו’ (ובחלק מהשבטים גם כיתות ה’) יצאו בצהרים ,יום
לפני שאר החניכים וייהנו משלושה ימי טיול.
חניכי ד’ ,ה’ יצאו לטיול של יומיים.
בטיול עצמו יתחלק כל אשכול לשני טורים :את המסלולים
יבצעו לסירוגין ,כלומר טור א’ יטייל במסלול אחד ואילו טור
ב’ יטייל במסלול השני ויום למחרת הם יתחלפו במסלולים על
מנת לא ליצור עומס ו”צווארי בקבוק” במסלולים.

חלוקת השבטים לפי אשכולות -
חניכי ד’  -ה’  -ו’:
אשכול ה”גלבוע” :היובל ,פסגות ,מצדה וערבה.
אשכול “צפון הכרמל” :יונתן ,רכסים ,עוז והעומר.
אשכול “הר תבור” :יהודה ,אלון ,מודיעין ,אלעד ,משואות
ולהבות.
אשכול “דרום הכרמל” :בית הכרם ,האלה ,רועי ,דקר ,זהר
ואריאל.

פירוט המסלולים ומקומות הלינה:

אשכול ה”גלבוע”:
תאריכים 21-19.3 :ד’-ו’ בניסן.
מסלול א’ :הר ברקן -העמק הנעלם.
מסלול ב’ :נחל יצפור.
לינה :בחניון מעיין חרוד.
התייצבות ביום שישי ,ד’ בניסן ה 19.3-בשעה  14:00בשבטים.
התייצבות ביום שבת ,ה’ בניסן ה 20.3-בשעה  6:00בשבטים.
שעת חזרה משוערת .19:00

אשכול “צפון הכרמל”:
תאריכים 21-19.3 :ד’-ו’ בניסן.
מסלול א’ :נחל אלון -נחל אורן עד חניון האגם.
מסלול ב’ :נחל גלים -נחל כלח עד אוניברסיטת חיפה.
לינה :בחניון הר אלון.
התייצבות ביום שישי ,ד’ בניסן ה 19.3-בשעה  14:00בשבטים.
התייצבות ביום שבת ,ה’ בניסן ה 20.3-בשעה  6:00בשבטים.
שעת חזרה משוערת 19:00

אשכול “הר תבור”:
תאריכים .22-20.3 :ה’-ז’ בניסן.
מסלול א’ :הר תבור.
מסלול ב’ :נחל תבור (מסלול מעגלי).
לינה :בחניון במושב גזית.
התייצבות במוצאי שבת ,ה’ בניסן ה 20.3-בשעה  20:00בשבטים.
התייצבות ביום ראשון ו’ בניסן ה 21.3-בשעה  6:00בשבטים.
שעת חזרה משוערת 19:00

אשכול “דרום הכרמל”:
תאריכים 21-19.3 :ד’-ו’ בניסן.
מסלול א’ :ממצפה עופר דרך גבעת שלוחית עד לישוב עופר.
מסלול ב’ :ממצפה עופר לנחל מערות.
לינה :בחניון ביער עופר.
התייצבות ביום שישי,ד’ בניסן ה 19.3-בשעה  14:00בשבטים.
התייצבות ביום שבת ,ה’ בניסן ה 20.3-בשעה  6:00בשבטים.
שעת חזרה משוערת 19:00

*מחירים לטיולי האשכולות
מחיר מלא לשלושה ימים ,₪ 300 :אח שני,₪ 270 :
אח שלישי ,₪ 240 :מדריכים.₪ 150 :
מחיר מלא ליומיים ,₪ 235 :אח שני,₪ 210 :
אח שלישי ,₪ 190 :מדריכים.₪ 140 :

טיול ז’  -טיול לגולן.
בהמשך להצלחת הטיול בשנה שעברה החלטנו לשמר את אופי הטיול
ולשדרגו .החניכים יטיילו באזור הגולן על נופיו המרהיבים ,ילמדו על
הגולן ,עברו ,מלחמות ישראל הקשורות בו ויסיימו ברפסודיה בכנרת.
תאריכים ,24.3 - 22.3 :ז’ -ט’ בניסן.

מסלולים:
ביום הראשון :פעילות לימודית חינוכית ברחבי הגולן -הכרות עםהגולן ,ההיסטוריה והמורכבות הפוליטית ביטחונית .לינה בקצרין.
ביום השני :נחל זויתן .לינה בחוף לבנון בכנרת.ביום השלישי :מיני רפסודיה בכנרת.התייצבות בשבטים ביום שני ,ז’ בניסן ה 22.3-בשעה  7:00בשבטים.
שעת חזרה משוערת 19:00
*מחירים  -מחיר מלא ,₪ 425 :אח שני,₪ 380 :
אח שלישי ,₪ 340 :מדריכים.₪ 150 :

טיול ח’“ -ים אל ים”.
טיול ים אל ים הוא טיול שיא בשנת הפעילות לשכבת ח’ בתנועת
הצופים ,ועיקרו טקס ההבטחה המסורתי אשר נערך בחוף הכנרת.
שנת הפעילות של שכבת ח’ כוללת בחינת המשמעויות של המעבר
מחניכות לחברות בתנועה ,טקס ההבטחה הוא שיאו של תהליך זה.
כחלק מהתהליך של חיזוק רמת הצופיות והטיילות ,השנה יתקיים
הטיול במתכונת “טיול נודד” כלומר מטיילים מנקודה לנקודה מבלי
לראות אוטובוסים -הציוד האישי והשבטי עובר על גבי משאית מחניון
לחניון.
תאריכים ,26.3-23.3 :ח’-יא’ בניסן.

מסלולים:
ביום הראשון :הר מירון  ,שביל הפיסגה דרך נחל מירון עד עין טינה,לינה בחניון עין טינה.
ביום השני :נחל עמוד עליון ,לינה בחניון קדרים עליון.ביום השלשי :נחל עמוד תחתון ,לינה בחוף חוקוק.ביום הרביעי :חזרה הביתה.התייצבות בשבטים ביום שלישי ,ח’ בניסן ה 23.3-בשעה 4:30
בשבטים .שעת חזרה משוערת ( 19:00לשומרי השבת  -עד שעתיים
לפני כניסת שבת).
*מחירים  -מחיר מלא ,₪ 500 :אח שני,₪ 450 :
אח שלישי ,₪ 400 :מדריכים.₪ 190 :

טיול ט’ -טיול “אתגר”.
טיול אתגר הינו טיול ייחודי המהווה חלק בלתי נפרד מקורס ההדרכה
של שכבת החמישיות .הטיול מתקיים באחוות מעורבות בין השבטים.
הטיול כולל ניווטים ,שדאות ,בישול בטבע ,התנסויות בהדרכת טיול
ומשימות קבוצתיות .הדרכת הטיול תעשה על ידי מדריכים שהוכשרו
בחודשים האחרונים על ידי הצוות המוביל של הנהגת ירושלים .הטיול
מתבצע עם כל הציוד על הגב ,לכן יש להמעיט בציוד מיותר ולדאוג
לתיקי נשיאה נוחים.
תאריכים , 24.3-22.3 :ז’-ט’ בניסן.
מסלולים :ניווטים בין שלושה חניונים :טל שחר ,דרך הפסלים (ליד
צרעה) וכפר אוריה .הלינה תתקיים באותם חניוני שטח.
התייצבות בשבטים ביום שני ,ז’ בניסן ה 22.3-בשעה  6:00בשבטים.
שעת חזרה משוערת 19:00
*מחירים -מחיר מלא ,₪ 400 :אח שני,₪ 360 :
אח שלישי ,₪ 320 :מדריכים.₪ 150 :

חלוץ ההבטחה.
חלוץ ההבטחה ייערך בחוף חוקוק על חופה הצפון מערבי של הכנרת
אשר במהלכו יכינו חניכי השכבה הבוגרת את טקס ההבטחה המסורתי
לחניכי כיתות ח’.
תאריכים ,26.3-24.3 :ט’-יא’ בניסן.
התייצבות בשבטים ביום רביעי ,ט’ בניסן ה 24.3-בשעה .6:00
שעת החזרה לשומרי השבת עד שעתיים לפני שבת.
*מחירים -מחיר מלא ,₪ 430 :אח שני,₪ 390 :
אח שלישי ,₪ 350 :מדריכי ז’ ט’ .₪ 280 :

המחירים בכל הטיולים כוללים :אוטובוסים צמודים ,רכבי פינוי ,רופאים,
חובשים ,מאבטחים ,מכשירי קשר ,מסע ההכנה ,ציוד מחסן ,כניסה לאתרים,
עזרי הדרכה.

בכל הטיולים המחיר כולל גם מזון.
תשלומים:
לכל הטיולים ניתן לשלם בצ’ק או במזומן .ניתן לשלם בשני תשלומים50% -
מהסכום בהרשמה לטיול וצ’ק נוסף על סך  50%ל .1.5.09 -סגירת ההרשמה לכל
הטיולים עד ה ._______ -בכל ביטול ,בהתראה של פחות מ 5ימים ,יוחזר 50%
מהסכום ,לאחר מכן לא יינתן החזר כספי ,מלבד סיבות רפואיות אשר בהמצאת
אישור רפואי יקנו החזר של .100%
חניכים שטרם הסדירו את דמי החבר לא יוכלו להירשם לטיולים.
הנחת האחים ניתנת על הטיול במחיר הנמוך יותר.
נא הזדרזו להירשם החל מרגע קבלת מנשר זה ,ואל תחכו ליום סגירת ההרשמה.
בטחון :כל הטיולים מתואמים ומאושרים ע”י הלשכה לתאום טיולים של משרד
החינוך ,החברה להגנת הטבע ,משטרת ישראל ותנועת הצופים .לקראת הטיולים
יוצאים המדריכים לטיול הכנה בהדרכת מדריכי טיולים מוסמכים .כל הטיולים
מלווים על ידי נושאי נשק בוגרים ,חובשים מוסמכים ורופאים .בכל הטיולים ישנה
תקשורת חיצונית (סלולרית) ואף פנימית (קשר) .במהלך הטיולים יפעל מוקד
ארצי של תנועת הצופים בטלפון .03-6303666
נשמח אם יצטרפו אלינו הורים אשר יכולים לסייע בליווי רפואי של הטיולים.
הורים המעוניינים יצרו קשר עם ורדית מנהלת המשרד בטלפון .02-6791990
ציוד נדרש :אוכל לבוקר ולצהרים /כלים רב פעמיים (כוס ,צלחת ,סכו”ם) /
בגדים להחלפה( כולל לבנים) /בגדים חמים /חאקי מלא 3 /ליטר מים /שק שינה/
כובע /פנס /נעליים סגורות ונוחות להליכה /תיק גב לנשיאה במהלך המסלול/
מגבת וכלי רחצה /תרופות אישיות -עליהם יש לידע את מדריך הקבוצה /.נייר
טואלט /שקיות אשפה .בטיול “ים אל ים” ,לכיתות ח’ ,יש להתארגן בזוגות או
רביעיות ולהביא אוהל “איגלו” מתקפל.
אישור הורים :יש למלא אישור הורים תקני (ניתן להוריד מאתר האינטרנט
של ההנהגה דרך האתר התנועתי  )jerusalem.zofim.org.ilולמסור אותו בעת
ההרשמה.
לא יצא חניך לטיול ללא אישור הורים חתום על ידי הוריו!
דפוס פרינטיב

הנהגת ירושלים פועלת למיגור אלימות ולחיזוק תחושת המוגנות של חניכיה.
במידה וחניך יהיה מעורב באירוע אלימות או יחרוג מכללי ההתנהגות
המקובלים בהנהגה ,המופיעים בתקנון המשמעת ההנהגתי ,יינקטו נגדו
צעדים משמעתיים לרבות הרחקה מהטיול ,ללא החזר כספי.

149
גזיית outdoor turbo stove
מערכת שתייה (שלוקר)  215 outdoor monsoonש”ח
 315ש”ח
שק שינה outdoor microlight/Pamir
 118ש”ח
פנס מגלייט 2AAA
 299ש”ח
תרמיל קל גב 45
ש”ח

99
 139ש”ח
 199ש”ח
 69ש”ח
 199ש”ח
ש”ח

המבצעים תקפים בסניפים :י-ם ,גוש עציון ומודעין בלבד | בתוקף עד  15/4/10או עד גמר המלאי | אין כפל הנחות או מבצעים | לא תקף בתווי קניה או בזיכויים קודמים |
הנחות הניתנות בכרטיסי אשראי יקוזזו מהנחות הניתנות | טל”ח* .למביא מודעה זו

מבצעי פסח
בריקושט

ובנוסף מבצעים על פריטים נוספים ו 7%-הנחה על כל המוצרים שאינם במבצע
 15%הנחה על מדי-צופים.

קניון ירושלים ,מלחה ,בסמוך לשער רותם .טלפון 02-6482003

