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 הנדון: טיול קיץ חברת הנעורים צפית 

 להורים קבוצות אוטופיה והימלאיה שלום רב,  

בתחילת יולי נצא לטיול הקיץ המסורתי של חברת הנורים ובו נחתום את שנת הפעילות. לאחר שנה ארוכה  

ללא רצף ואתגר להיפגש אנו רואים חשיבות גדולה לקיים טיול משותף של שתי הקבוצות ולייצר חוויה טובה 

 לסיום השנה עם הפנים לשנה הבאה.  

 זמני הפעילויות

 . 2-3.7.21ה   הטיול יתקיים בסוף השבוע 

 מצפית.  14:00יום שישי יציאה בשעה   2.7

 לצפית.   19:00יום שבת חזרה משוערת בשעה  3.7

  בתוכנית

נצא עם הסעה מצפית לכיוון המוחרקה, שם נעשה הליכה קצרה ותצפית, משם    14:00יום שישי בשעה   2.7

 נמשיך לכיוון חניון פארק גורן שבו נישן תחת כיפת השמיים.  

 .  19:00ת, נטייל בנחל כזיב, משם נחזור ישירות לצפית אחר הצהריים. הגעה לצפית סביבות יום שב 3.7

 הגעה וחזרה

 הסעה תצא מהעיר צפת ותחזור לצפית, לא יהיו עצירות נוספות בדרך.  

 הגעת החניכים מהבתים לצפית וחזרתם היא עצמאית.  

 הרשמה לפעילות 

 ח ש" 250ההרשמה מתבצעת באתר המתנ"ס בעלות של  

 ארוחות

 ביום שישי וארוחות בוקר וצהריים ביום שבת.   ארוחת ערב

 ארוחת הערב. שיספיק עד  אישי  *כדאי ביום שישי להביא אוכל

ציוד

   -תיק קטן 

 ליטר מים 3 ●

 ארוחת צהריים ליום הראשון  ●

 קרם הגנה  ●

 תרופות אישיות  ●

 כובע ●

נעליים סגורות להליכה במים )אין ללכת   ●

 בסנדלים( 

חולצה עם שרוולים לטיול )אין לטייל  ●

 הגופניות( 

 - תיק גדול 

 שק"ש  ●

 מזרון שטח  ●

 בגדים להחלפה  ●

כלי אוכל אישיים )רב פעמיים(  ●

 נהלים 
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חל איסור מוחלט להגיע ברכב לאירוע חניכים לא יוכלו לישון בלילה בצורה מספיקה כדי לנהוג ביום  ●

 שאחרי

 אין לעשן )סיגריות או סמים( בזמן פעילות חברת הנעורים, בטיול או בשטח צפית  ●

ה להיות נוכחת מתחילת הפעילות עד \ה שרוצה להגיע צריכ \חניכ -אין יציאות במהלך הפעילות  ●

 מקרים חריגים יאושרו אך ורק ע"י עמיר ועינב . סופה. 

ו להיות \ה שתמצא במקום שלא אושר לה\חניכ   -הפעילות מתקיימת רק במקום אותו הגדיר הצוות  ●

 יורחק מהפעילות.

 אין ללכת על שבילים לא מוגדרים. ●

 ההליכה כולה גם ההליכה במים תהיה בנעליים סגורות  ●

 חובה ללכת בחולצה עם שרוולים ●

 תובב יחפים.אין להס ●

 אורחים שלא אושר להם להימצא כחלק מהטיול.\אין להכניס מבקרים ●

 יש להישמע להוראות המדריכים לאורך על הטיול. ●

ה לחוש ברע במהלך הפעילות  \ה שמתחיל\ה יכולה להגיע לפעילות, חניכ\ה שחש ברע אינו\חניכ ●

 תיאלץ לחזור הביתה באותו הרגע. 

 יש לשמור על מרחב בטוח.  ●

 

שתחצה את אחד מהגבולות האדומים לא תוכל להמשיך בפעילות ותורחק מחברת   ה \חניכ ●

צריכת אלכוהול, שימוש בסמים, אלימות מילולית או פיזית, נזק    -הנעורים עד להודעה חדשה 

 לרכוש. 

 צוות חברת הנעורים: 

 050-725-4353 דורין מיליקובסקי 

 0507541544 עמיר נוימן 

 050-430-02058 אוהד מלכה

 055-956-8869 גיל אדטו 

 054-262-0105 עינב אשל  

 

 נשמח להיות בקשר, 

 בברכה,

 עמיר נוימן 

0507541544 

 מנהל חברת הנעורים 
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 העתקים: 

 נטע פרץ מנהלת בית הספר 

 ענת בר מנהלת חטיבה עליונה 

 הנהלת בית הספר  


