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 תנועות הנוער -טיול פתיחת שנה  
 

 להורים שלום רב,

 

 יצאו ילדיכם לטיול פתיחת שנה של תנועות הנוער עמק חפר 20.10ביום שבת 

 

 ורכזי התנועות האזוריים. ביישובים עם רכזי הנוער יחדהטיול מנוהל ע"י מחלקת הנוער 

 

, חזרה 06:30יציאה משוערת מהיישובים בשעה , 20.10הטיול יתקיים בתאריך ביום שבת 

 .20:00משוערת בשעה 

 

 ח'-ו' וכיתות ז'-לב לעמודות של כיתות ד'שימו  –זמני הסעות מופיעים בהמשך המייל 

 

ח' -מסלולי אופניים לכיתות ז' 3-ו' ו-מסלולים שונים לכיתות ד' 4-היישובים יחולקו ל

 )חלוקה בהמשך המייל(

 

כל מסלולי הטיול מאושרים ע"י חדר מצב של משרד החינוך, במסלולים ישנם גורמי 

 אבטחה ורפואה בליווי מד"א.

 

עם מופע, כתובות  באנדרטת הנח"ל ייסעו החניכים לטקס סיום מרהיבלאחר המסלולים 

 ללא הורים(.הטקס ) אש ובנייה מחנאית פרי ידם של פעילי התנועות

 

 052-6306677 –ל טלפון הורים לחירום במס' במהלך כל הטיול יפע

 

  –רשימת ציוד 

 היום לכ אוכל למשך

 ליטר מים 3

 נעליים סגורות

 כובע

 חולצה/מדי התנועה

 

 

 בברכת שנה טובה

 וטיול מוצלח,

 

 נוער עמק חפרצוות מחלקת 
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  –זמני ההסעות מהישובים 
 

 

 ח'-ז' ו'-ד'  

 07:15 06:30 גוש ויתקין

 07:30 06:30 גן יאשיה

 07:15 06:30 יד חנה 

 07:15 06:30 עולותיים

 07:15 06:30 בחן

 07:30 06:30 אביחיל

 07:30 06:30 אחיטוב

 07:45 06:50 בית הלוי

 07:30 06:30 בית יצחק

 07:45 06:30 חלח"צ

 07:30 06:30 ח.י.ה

 07:45 06:45 חבצושה

 07:30 06:30 משמר השרון

 07:50 06:55 גח"מ

 07:45 06:45 חגלה

 07:45 06:45 גח"א

 07:45 06:30 מכמורת

 07:30 06:30 אמץ

 07:30 06:30 מעברות

 07:20 06:30 העוגן

 07:30 06:30 המעפיל

 07:45 06:45 עין החורש

 07:30 06:30 כפר מונאש

 07:30 06:30 חן-בר

   06:40 אלישיב
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 -ו'-להלן רשימת המסלולים ע"פ חלוקה ליישובים שבהם יטיילו חניכי ד'

 

 גוש ד גוש ג גוש ב גוש א'

 נחל נדר נחל גלים נחל חיק נחל אלון

עין 

 החורש

-בת חפר

 גוש ויתקין גוש חיה צופים

 חגלה בית יצחק  עולותיים מעברות

 גחא חלחצ יד חנה העוגן

 חן-בר כפר מונאש מכמורת המעפיל

 אחיטוב בחן אמץ חבצושה

 משמר השרון    בית הלוי גן יאשיה

 גח"מ      אביחיל

 

 – מסלולי אופניים -ח'-חניכי כיתות ז' -חלוקה לגושים 

 

       ח-ז'

 גוש א'

   

 גוש ב'

 

 'גגוש  

 

 גח"מ  אביחיל  גוש ויתקין

 חגלה  אחיטוב  גן יאשיה

 גח"א  בית הלוי  יד חנה 

 מכמורת  בית יצחק  עולותיים

 אמץ  חלח"צ  בחן

 מעברות  ח.י.ה  

 העוגן  חבצושה  

 המעפיל  משמר השרון  

 עין החורש    

 כפר מונאש    

 חן-בר    

     

     

 

 


