יום ראשון

מסלול הטיול

נתחיל באנדרטת סיירת אגוז משם נרד לנחל חזורי לאחר מכן נעלה למבצר נמרוד אחרי זה נרד לבנאיס
ומשם נגיע לשאר ישוב שם ישנים 9( .ק"מ)

יום שני
משאר ישוב נלך דרומה לכיוון גבעת האם נעבור ליד כפר סולד ושמיר נמשיך לכיוון עין ירדינון ונסיים
בגונן ( 14ק"מ)

יום שלישי
מגונן נלך לעין חשק ונחל חמדל ונמשיך דרך עין גילבון ונגיע לגשר ונסיים בגשר בנות יעקב (18
ק"מ)
יום רביעי
נלך לאורך הירדן ההררי ונסיים באלמגור ( 12ק"מ)

מה כל אחד צריך להביא?


נעליים נוחות ועמידות להליכה



כובע



תיק קטן לטיול במהלך היום.



 4.5ליטר מים לאדם( 3בקבוקים גדולים)



כלים רב פעמיים -צלחת עמוקה למרק ,צלחת וסכו"ם בשרי(לערב) /צלחת ,סכו"ם וכוס שתייה חמה חלבי(לבוקר).

אין כלים אחרים לכן מי שלא יביא יהיה בבעיה.


ביגוד חם ללילה(יהיה קר מאוד)



בגדי החלפה לימי הטיול.



שק שינה.



טלית תפילין וסידור



כלי רחצה(מברשת שיניים ומגבת קטנה)



תיק גדול לציוד הכללי(את התיק לא סוחבים במהלך הטיול אלא עגלה מעבירה אותו מחניון לחניון)



פנס

 אוהל לכל  4חברים

איסופים ופיזורים לטיול
במוצאי שבת פרשת אחרי מות קדושים י"ב אייר יהיו איסופים לפי מסלול
התחנות הקבועות בשעה  21:30בשעות הלילה לאיסוף לרגבים.
שימו לב למס' דברים:
 ההסעות יצאו בשעות הלילה המאוחרות לכן יש להיערך במידת הצורך(הקפצת הורים לתחנת האיסוף או נסיעה לחבר הגר
קרוב לתחנת האיסוף)







בכל הסעה יהיה תלמיד אחראי אשר יהיה בקשר עם הנהג והתלמידים העולים בהסעה ,יש להיות בקשר איתו.
יש להגיע לתחנת האיסוף כ 10דקות לפני הזמן הרשום ולהיות בקשר עם תלמידים הנמצאים בהסעה.
בכל עניין ובעיה יש לעדכן את האחראי או את יצחק בן חורין.
בסיום הטיול כנרת יעמדו  2אוטובוסים לפיזור לפי תחנות לבתים ואוטובוס לפיזור בגולן( .יש לשים לב שעולים
בהסעה שמפזרת למסלול לבית שלכם).
לוודא שלא השארתם ציוד באוטובוס בהלוך וגם בחזור.

זמני איסוף מוצאי שבת לפי תחנות לפי תחנות
תחנת עליה
גילה
תחנה מרכזית ירושלים
מחסום חיזמה
צומת נעמה
מפגש הבקעה
צומת שדמות מחולה
פונדק מעיין
צומת הקיבוצים
צומת צמח
צומת אבני איתן
צומת נוב

אחראי הסעה :איתן שניר 058-5147789
תלמידים שעולים בתחנות
שעה
21:30
21:50
22:15
23:00
23:20
23:45
24:00
24:30
01:00
01:25
01:30

זמני איסוף מוצאי שבת לפי תחנות לפי תחנות
תחנת עליה
יד בנימין
צומת שילת
מחלף קסם
אלונית  6צפון
צומת ברקאי
צומת ישי
צומת הושעיה
צומת כפר נחום
צומת קצביה
צומת המפלים

אחראי הסעה :שמעון דיאמנט 054-3108122
תלמידים שעולים בתחנות
שעה
21:30
21:45
22:05
22:30
22:55
23:20
23:30
24:00
24:20
24:25

חלוקת המדריכים לפי כיתות
כל כיתה יוצאת לטיול ביחד עם מחנך ומדריך הכיתה גם עם מדריך מקצועי

כיתה ט' אביעד אורבך-נועם בר
כיתה י' דניאל בן זכריה-יאיר מאור
כיתה י' אשד שליו-רפאל סינגר
כיתה י"א עומר קפלן-בנצי שכטר
כיתה י"ב ישי ירון -אברהם לוין/איציק מאיר

יצאנו
לטיול...

התארגנות בחניון י"א וי"ב
"ב מובילים את הצד הזה של
"י התלמידים .תלמידי כיתה י
ברגבים הקמת המחנה תפעולו ופירוקו מתבצעים ע
הטיול וכל אחד מרגבים לוקח חלק.
 כשמגיעים לחניון לילה פורקים תיקים ומתארגנים עם הציוד האישי.
 כיתות המגיעות ראשונות עוזרות בהקמת המחנה לילה.
 צוותים האחראים על ארגוני אוכל ומשימות נוספות מגיעים לאזור המטבח.
לאחר תפילת ערבית מוגשת ארוחת ערב .החלוקה מתבצעת למי שיש כלים רב פעמיים ולפי כיתות.
בסיום הארוחה שוטפים את הכלים בפיילה מיועדת.
בסיום ארוחת ערב יתקיימו פעילויות לפי כיתות/כלל רגבים.
בסוף כל יום מדריכים יעדכנו את שעת ההשכמה לתפילה.
מיד אחרי התפילה בבוקר מארגנים את הציוד האישי ומשאירים בחוץ רק את הכלים לארוחת בוקר.
בסיום ארוחת בוקר כיתה תורנית עוברת לנקות את המתחם וכיתה נוספת מעמיסה את הציוד.

התארגנות בחניון ט' ,י'
בשנה זו בעקבות הקורונה תלמידי כיתותו ט' וי' לא מורשים לישון בשטח ולכן בכל ערב
תעלו על הסעה ללינה ברגבים ,ובבוקר תחזרו אלינו לטיול.
כיתות המגיעות ראשונות עוזרות בהקמת המחנה.
 צוותים האחראים על ארגוני אוכל ומשימות נוספות מגיעים לאזור המטבח.
לאחר תפילת ערבית מוגשת ארוחת ערב .החלוקה מתבצעת למי שיש כלים רב פעמיים ולפי כיתות.
בסיום ארוחת ערב יתקיימו פעילויות לפי כיתות/כלל רגבים.
בסיום הפעילות התלמידים יעלו על הסעה בחזרה לרגבים.
תפילת שחרית בשעה  05:30בבית המדרש ,ולאחריה ארוחת בוקר.
מיד אחרי ארוחת הבוקר מארגנים את הציוד האישי ומעמיסים חמישיות לצהריים על ההסעה.
 07:00ההסעה יוצאת .לא מחכים למאחרים!!

חלוקת תורנות בשטח לפי כיתות
יום ראשון
קיפול מחנה שינה
והעמסת תיקים
שטיפת כלים מארוחת
ערב

כיתה י' דניאל

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

כיתה י"ב

כיתה י"א

כיתה י"ב

כיתה י' אשד

כיתה ט'

