מחנות קיץ של החברה להגנת הטבע 2018
לעולים לכיתות ז'-ח'

אתגרים וחבלים
לינה בבי"ס שדה גולן ,בהדרכת בי"ס שדה גולן וחרמונים
תאריכים,8-12.7.2018 :
15-19.7.2018
22-26.7.2018
להורים ולבני הנוער שלום רב,
אנו שמחים שבחרתם לבלות אתנו במחנות הקיץ של החברה להגנת הטבע.
תכנית המחנה הינה מעשירה ,מהנה וחווייתית במיוחד ,את המחנה ידריכו מיטב מדריכי החברה להגנת
הטבע ,בעלי ניסיון רב בהדרכת ילדים ובני נוער.

•

דגש רב ומיוחד ניתן לביטחונם ,בטיחותם ורווחתם של הילדים בכל שלבי הפעילות.

•

כלכלה מלאה ולינה בבית ספר שדה אילת ,החל מארוחת ערב של היום הראשון ,יש לדאוג ביום
הראשון לארוחת בוקר וצהריים לילדים.

•

לילה אחרון לינת שטח יש לצייד את הילדים בציוד מתאים )מופיע ברשימת ציוד(

•

טלפון למקרה חרום ולהתקשרות במהלך המחנה  -יישלח ביום ה' שלפני מועד המחנה בהודעה
לפלאפון שעודכן במוקד "טלטבע".

תכנית המחנה:
יום ראשון:
לאחר התארגנות נצא מתל אביב לכיוון רמת הגולן .לקראת הצהריים נגיע לבית ספר שדה גולן שם נערוך
פעילות היכרות בין הילדים ונתארגן בחדרים .לאחר ארוחת צהריים ,שתביאו מהבית ,נצא לטבילה
ראשונה במימי המג'רסה .אח"כ נבקר בכפר העתיק בקצרין ,ולאחר ארוחת הערב נכיר חברים חדשים
בפעילות או.די.טי אתגרית עם המדריכים ) .ליום זה יש להביא ארוחת בוקר וצהריים ולהגיע מוכנים
ליציאה לטיול(.
יום שני:
נפתח את היום בביקור בשמורת בגמלא -נצפה בנשרים ונספר את הסיפור ההרואי של האתר .אח"כ
נפיג את החום בעין תינה לאחר לארוחת צהריים .נצא לטיול ביער אודם .לאחר ארוחת ערב נקפוץ
לקאנטרי קצרין לשחייה לילית ומשחקי מים.
יום שלישי:
נשכים לחזות בזריחה ממרומי הגולן עם תה ונשנושים ,נצעד אל מרגלות הר בנטל ,ונערוך משחקי גיבוש
והפעלה קבוצתיים .נחזור לנמנום קצר בבית ספר שדה עד לארוחת צהריים .את המשך היום נבלה בנחל
ירוק וזורם ,בבניאס הדרומי .לאחר ארוחת הערב נקיים פעילות משימות מגוונת על גבי מפת גולן ענקית.

יום רביעי:
נפתח את היום בטיול מאתגר בנחל הבניאס .ממפל הבניאס נעבור על השביל התלוי עד לשאר ישוב,
אח"כ נמשיך לבית אוסישקין בו נהנה מהכרות חווייתית עם האזור ואוצרותיו .לאחר ארוחת צהריים
נמשיך לשיט קיאקים בנחל שניר עד השתלבותו עם נהר הירדן ונקנח בפארק חבלים חוויתי במיוחד.
אחרי ארוחת ערב נשב על שפת הכנרת ונספר על חוויות השבוע .שם גם נבלה את הלילה בשקי שינה.
יום חמישי:
נתעורר בחוף הכינרת שם יחכו לנו ,בננות ,קיאקים ושאר מיני אטרקציות ימיות .לקראת הצהריים
נתארגן ,נעלה לאוטובוסים ונחזור שמחים ,רצוצים ועייפים הביתה.
שעת הגעה משוערת  17:30בתל אביב במגרש החנייה של קריית החינוך ליד סמינר לוינסקי ,ברח'
שושנה פרסיץ בת"א.

ציוד חובה

 oארוחות בוקר וצהריים ליום הראשון
 oכובע
o

 3ליטר מים

 oנעלי הליכה נוחות וסגורות )לא קרוקס או סנדלים(
 oנעליים נוחות לערב
 oסנדלים
 oתרמיל גב קטן לנשיאת הציוד במהלך היום
 oקרם הגנה מפני השמש
 oחומר דוחה יתושים
 oבגד-ים
 2 oמגבת
 oכלי רחצה
 oגליל נייר טואלט
 oכרטיס קופ"ח
 oחולצות עם שרוול לטיולים  -לא גופיות
 oכלי אוכל רב פעמיים – צלחת ,סכו"ם ,כוס
 oפנס
 oשק שינה  -לילה אחרון לינה בשטח .במידה ויש בבית :מזרון שטח" -פלציב" דק )נא לא
לקנות במיוחד ולא להביא מזרונים עבים בייתים(
 oלאלה מכם שמפאת בעיות רפואיות ,או כל אילוץ אחר זקוקים לציוד מיוחד -אנא
הביאו עמכם את הציוד המתאים.

הסעות והערות:
•

שעת יציאה  07:30בדיוק ,ממגרש החנייה של קרית החינוך ליד סמינר לוינסקי ,ברח'
שושנה פרסיץ בת"א .שימו לב! בשעות הבוקר יש עומסי תנועה כבדים בכניסה לתל אביב.

•

ישנן נקודות איסוף ופיזור מהישובים הבאים :ירושלים ,מכבים ,רעות ומודיעין ,לתל אביב.
מותנה במינימום מספר נרשמים למחנה.

•

מתל אביב יצאו האוטובוסים ליעדי המחנות כאשר בדרך תהיינה נקודות איסוף בצמתים
המרכזיים.

•

העולים בנקודות האיסוף או יורדים בנקודת הפיזור ילוו על ידי מבוגרים עד בוא האוטובוס.

•

את ההסעות חובה לתאם מראש ב"טלטבע" בטלפון .03-6388688

•

משתתף אשר לא ישמע לכללי ההתנהגות של החברה להגנת הטבע ויפריע למהלך התקין של
המחנה ולשאר המשתתפים יוחזר לביתו ללא החזר כספי.

•

יש להעביר הצהרת בריאות חתומה ל"טלטבע" ,ללא הצהרת בריאות חתומה ,הילד לא יורשה
להשתתף בפעילויות המחנה.

•

החברה להגנת הטבע שומרת לעצמה את הזכות לבטל /לשנות את הפעילות בהתאם לתנאי מזג
האוויר ,ביטחון ,בטיחות ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

•

ט.ל .ח

החברה להגנת הטבע מאחלת לכם חופשה נעימה

