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 םדף מידע מפעלי חנוכה בני המושבי

 

 ,. במהלך המסע החניכים/ות יפתחו את עצמאותםהטרומפים -ניכות שכבת ט' מיועד לחניכי וח – מסע מנהיגים
הזמנים. בנוסף גם  אחריותם ויכולותיהם דרך הליכה וניווט במסלולים, הקמת מתחמי הלינה, הכנת האוכל ואחריות על

 חופשת חג החנוכה מהלךריהם לשכבה. מפעל זה הינו ארצי ומתקיים ביתנסו בהדרכה אל מול חב

 

מדריכים  במהלך ימי הטיול תינתן לחניכים/ות ההזדמנות להיות יותר .י"ב-מיועד לשכבות י' – י"ב-חנוכה י'טיול 

יים. ביחס לחברה בה הם ח ופחות חניכים, לטייל ולהכיר את השכבה הארצית שלהם ולבחון בביקורתיות את פועלם

 .ארצי ומתקיים במהלך חופשת חג החנוכהמפעל זה הינו 
 

 פרטים טכניים:

 .3-6/12לים מתקיימים בתאריכים שני המפע

היום הראשון של המפעל הינו יום לימודים ולכן האיסוף יהיה אחר הצהריים בתום יום הלימודים מהיישובים. יש לארגן 

ונצא בבוקר  הראשון אנחנו לא נטייל, אנחנו נתארגן בחניון הלילה את תיק הציוד מראש על מנת למנוע עיכובים. ביום

 ול.השני למסלול הטי

ר והציוד יעבור מחניון לחניון ע"י היא שבכל לילה נישן בחניון לילה אחהכוונה  –ם" שני הטיולים הם טיולים "נודדי

 ממנו. דבר לא יוכל ליפולמשאיות שטח מיוחדות. לכן יש לארוז את הציוד בצורה כזו ש

 שהחניכים בונים לעצמם בחניוני הלילה. ה מועצתיתלינה בחממ

 

 טיול חנוכה מסע מנהיגים

 מיועד לשכבת ט'

 ₪ 620מחיר 

 22/11ועד לתאריך  1/11הרשמה במיני פיי החל מתאריך 

 

 :הטיול מסלולי

 לילה  : הגעה לחניון1יום 

 : נחל נוקד לינה בחניון בורות חצץ.2יום 

:מנחל חצץ הר צרור לינה בשדה צין ליד מדרשת בן 3יום 

 גוריון.

 רים. סיום בחאן שיירות.א: נחל חוו4יום 

 י"ב-מיועד לשכבות י'

 ₪ 650מחיר 

 22/11ועד לתאריך  1/11הרשמה במיני פיי החל מתאריך 

 

 מסלולי הטיול:

 : חניון מחצבה 1יום 

: נחל חוורים מדרשת וקבר בן גוריון. לינה בשדה 2יום 

 צין ליד מדרשת בן גוריון.

 בחניון בורות חצץ.צץ לינה : הר צרור נחל ח3יום 

 : נחל נוקד סיום ליד חוות נחל בוקר.4יום 

 

ות תנועה כחולות לכל הטיול, אוכל חולצ ה,ציוד הנשאר בחניון הלילתיק גדול ל תיק גב המתאים לטיול,ד: רשימת ציו

)לא מומלץ  בוהות, אפשר גם נעלי ספורטנעליים גמומלצות  – סגורות המתאימות לטיולים , נעלילמהלך היום הראשון

ייר, שק שינה, מזרן , כובע וכובע ספיש להן נטייה לגרום להתפתחות של יבלות(להביא בלנדסטון/רדבק מכיוון ש

ליטר מים בתיק הגב, בגדים להחלפה, בגדים  4.5עבים לא יוכלו לעלות על האוטובוס, מזרנים  –!( )!דק בלבדשטח 

 הציוד החםצוואר וכל -םגם בכפפות, כובע צמר, חולכן מומלץ להצטייד  מאוד קר לילותב –חמים מאוד 

 זבל אישי ולאריזת בגדים משומשים, קרם הגנה גופיה לאיסוף של , פנס, שקיותרי היגיינה אישיתמוצהמתאים, 

 ךרילמי שצ


