


ומטרותרציונאל

. צים"המשהחל מהחניכים ועד אחרון –מפעלי פסח הם חווית שיא עבור כל הסניף 
היכרות עם חלקים שונים בארץ והיכרות , טיול אתגרי, חווית שיא של יציאה מהשגרה

היציאה אל הטבע המתחדש ופורח בחודשי . מעמיקה יותר עם עצמי ועם חברי לקבוצה
האביב מזמינה גם את הקבוצה ואת המדריכה שלה להתחדש ולפרוח ולעבור ביחד טיול  

. כיפי–משמעותי והכי חשוב 

:מטרות מפעלי פסח

ומועצתית עבור כל אחד ואחת באופן אישי ועבור כל  סניפית, חווית שיא קבוצתית1.
..(וכוצוות פעילים ', תהליך ט, קבוצה מודרכת)קבוצת שייכות 

היכרות עם הטבע ועם חבל ארץ  2.

גבוהה של הנועראוטונמיהמימוש של שדרת בעלי התפקידים בסניף באמצעות 3.

צים"והמשבים"המדהעמקה של המועצה בנושא התוכן שייבחר על ידי 4.
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פרטים טכניים

(לינה בחניון כוכב הירדן)12-13/4יתקיים בתאריכים ' ו-'טיול פסח ד•

לינה בגזית בלילה הראשון  )11-13/4יתקיים בתאריכים ' טיול נודד לשכבת ט•
(ובלילה השני בחניון כוכב הירדן

ארוחת הערב תהיה  . יש להביא מהבית ארוחת בוקר וצהריים ליום הראשון•
.ארוחות בוקר וצהריים יהיו פריסה, ארוחה חמה מקייטרינג

מדריכי הקבוצות יעברו הכנה למפעלים בה יכירו את המסלול ואת תוכן הטיול•

295₪: ' ו-'עלות לד•

כלול במחיר ההרשמה השנתית' מחיר לשכבת ט•



'ו-'חלוקה לגושים ד

'גוש א
אורטל-רכזת גוש 

'גוש ב
איתי-רכז גוש 

'גוש ג
ל'רייצ–רכזת גוש 

'גוש ד
עומר-רכז גוש 

ויתקין
עולותיים

אביחיל
חן-בר

גן יאשיה
יד חנה
אמץ

אחיטוב
בית הלוי
חבצושה
מכמורת

ה.י.חגוש 

מונאשכפר 
בחן

א"גח
מ"גח

חגלה
משמר השרון



בים"תפקידי מד

.  מנהלים את הגוש, בים שבונים את החוברת"מד4–'ו-'רכז גוש ד•

צים שמנהלים יחד איתו את "מש2-3לכל רכז גוש מוצמד צוות של 

.הגוש

אחרונים/ בים שהולכים ראשונים "מד8–מובילי מסלולים•

בים שהופכים את הטיול מטוב למצויין "מד2–'ו-'פרוייקטים ד•

, תחפושות, הצגות)אחראים על סיפור המסגרת –בחווית החניך 

(הפעלות דרך כיפיות

(בחלוקה פנימית של הצוות)ריכוז הדרכה של הטיול הנודד –'צווט•



ז שלדי של המפעל"לו

'יום ש'יום ו'יום ה

מסע נודד  

רומפים'ט

איסוף מהיישובים אחרי  

ס"בי

נסיעה לחניון גזית

חלוקה לקבוצות

ארוחת ערב ופעילויות  

פתיחה

לינה בגזית

מסלול טיול מגזית  

לחניון כוכב הירדן דרך  

נחל תבור

חבירה לחניון של כולם

פעילות ערב ליישובים

מסלול טיול בהר תבור

הדרכות קבוצתיות

פיזור 

רק צוות  )העמסות וחלוץ'ו-'ד

(המפעל

איסוף מהישובים

גושים4-מסלולי טיול ב

לינה בחניון כוכב הירדן

פעילות קבוצתית

4-מסלולי טיול ב

גושים

הדרכות קבוצתיות

פיזור לבתים



בריאות ותיאומים, בטיחות, ביטחון

המפעלים מתואמים באמצעות הלשכה לתיאום טיולים במשרד  •
החינוך

האבטחה במפעלים תואמת את דרישות משרד החינוך•

הרפואה במפעלים תואמת את דרישות משרד החינוך ומותאמת •
במסלול ובחניון–לחלקיו השונים של המפעל 

ג"הרטי "חניון הלילה הוא חניון מסודר ומגודר שמופעל ע•

ההכנה תכלול  –והמדריכים יעברו הכנה לקראת הטיולים בים"המד•
הכנת שטח והיכרות עם החוברת וההדרכה במפעל



דגשים נוספים

26.2תפתח בתאריך –פייתהיה במיני ' ו-'ההרשמה לטיול ד
26.3בתאריך ותסגר

היא חלק מהרשמה לתהליך  ' ההרשמה לטיול נודד לשכבת ט
השנתי

י שליחת טופס למייל ביטולים של מחלקת הנוער "ביטול יתקבל ע
:פ הנוהל הרגיל של המחלקה"ע

bitulim.noar@gmail.com

 במידה וצורך כזה עולה מהיישוב נא לפנות  –ליווי הורים בטיול
אין לאשר להורה  . למלווה היישובי על מנת לקבל החלטה נכונה

.הישוביללוות טיול מבלי לשוחח קודם עם המלווה 

mailto:bitulim.noar@gmail.com


בתוך היישוב שלי

:'ו-'ד

1-2/3הכנה בשטח •
הצבת  –הכנה יישובית לצוות •

מטרות ויעדים
פעולת הכנה  , רישום לטיול•

ויצירת התרגשות לקראת הטיול

:רומפים'טמסע נודד 

רומפים'הטחלוקה לזוגות של •
מתוך  בים"המדי "תתבצע ע

מחשבה חברתית של היכרות  
ויציאה מאזור הנוחות

פעולת הכנה לטיול בקבוצות•
ב  "מדריכי המפעל הם י•

וגרעינרים


