מועצה אזורית באר טוביה

מחלקת הנוער
טל' | 08-8585871 :פקס08-8587358 :

הורים יקרים  ,שלום רב !
בתאריכים  20-22.03יתקיים כמיטב המסורת טיול פסח מחוזי (מחוז דרום)
באר טוביה ,מטה יהודה ,חוף אשקלון ,לכיש ,אשכול ,בני שמעון ,רמת נגב וערבה.
הטיול מיועד לחניכי כיתות ז'-ח' מכל יישובי המחוז ,מתקיים באזור המכתש הגדול וימין חתירה
נושא המחנה הוא  :גיבוש ועיצוב זהות
הילדים ייהנו מטיול באזור היפיפה של ימין חתירה ,יחוו ניווט בירוחם ,פארק חבלים
פעילות  O.D.Tועוד...
הנחלת ערכים חינוכיים ודאגה לשלומם ובטיחותם של החניכים הם שני דברים חשובים ומרכזיים
מתוכם נגזרו הפעילויות והמטרות של המחנה.
הרשמה למחנה:
עלות המחנה-
10.03.13

( ₪ 300לאחר סבסוד מועצתי של כ) ₪ 110 -

סיום הרשמה –

צוות המחנה
צוות המחנה מורכב מרכזי המועצות במחוז ,נציגי הצוות המרכזי של התנועה וחברי גרעין עודד.
אוכל:
יש להביא אוכל ליום הראשון (עד הערב)  .מהערב של היום הראשון ועד לסיום המחנה יסופקו
ארוחות חמות ופריסות מזון.
בטחון ורפואה:
כמו בכל טיול/מחנה הפעילות כפופה ופועלת עפ"י הנחיות הלשכה לתיאום טיולים.
מאבטחים וליווי רפואי נקבע עפ"י הנחיות הלשכה בהתאם לאזור ולפעילות .
לינה :הילדים ישנים בחניונים מסודרים(בשקי שינה) תחת כיפת השמים.
מקום לינה בלילה הראשון ,:בחניון עין ירקעם .ביום השני :בחניון מעלה עלי עליון.
ציוד אישי:
צוות הטיול אינו לוקח אחראיות על אובדן ציוד אישי יקר ערך ,חסכו את אי הנעימות והשאירו את
החפצים היקרים בבית.
רשימת ציוד נדרש למחנה:
 שק שינה  -מזרון שטח  -כובע מצחייה – זמין בתיק גב !  4ליטר מים לפחות -זמינים בתיק גב ! (שני בקבוקים גדולים מינימום !) נעליים סגורות ונוחות להליכה (לא קרוקס !)  -בגדים חמים ללילה  -חולצת תנועה אוכל ליום הראשון – עד הערב !  -קרם הגנה ,פנס  ,כלי רחצה, תיק גב לטיול קצר  -מגבת פנים  -נייר טואלט ,מגבונים לחיםילדכם יוצא לפרק זמן בחיק הטבע .עצם הניתוק מהבית מהווה מקום להתמודדות ,לעצמאות וחיזוק
התא הקבוצתי .מה גם  ,שישנה חשיבות רבה ליצירת ערוץ תקשורת של בין החניך למדריכים ולא עם
ההורים דרך הנייד .חשוב שמסרים בעת הצורך יעברו ע"י המדריך-בנוסף לרוב אין קליטה לניידים
ואין איפה לטעון את ההניידים
לכם ההורים תפקיד חשוב ומשמעותי במתן רשת ביטחון ליציאה למחנה.
נשמח אם תקיימו שיחה עם ילדכם טרם היציאה  ,בכל הקשור לכללי התנהגות והתנהלות במהלך
המחנה ,המדריכים והרכזים הם אלו שדואגים ומטפלים בכול בעיה או קושי ושתמיד אפשר וכדאי
לפנות אליהם ולשתף אותם.
במידת הצורך לכל שאלה נוספת לגבי הטיול ותוך כדי אפשר לפנות להרכז ביישובכם או לגרעינר
או /ו לרכז בני המושבים
בתקווה לפעילות מהנה  ,ערכית ובטוחה
צוות מחלקת הנוער

