
 

 

 2021 פברואר

 2021 אביב – צוותים טיול

 צפון מחוז

 

 יקרים, וצוותים הורים

 לכל ומשמעות מקום יחד יוצרים – חזונה את להגשים קרמבו' של 'כנפיים הנוער תנועת המשיכה האחרונה בשנה

 טיולל פסח בחופשת השנה גם נצא וערכיה, התנועה מחזון כחלק .הפיזי והריחוק ההגבלות אתגרי מול גם אדם,

  התנועה. לאוכלוסיות ומונגש מותאם שטח,

 בשטח, הדרכה של ללמידה פלטפורמהכ בטיול ולהשתמש התנועה, לצוותי ומעצים חוויתי טיול להוציא לנו חשוב

  התנועה. סניפי ללכ למען עתידיים סניפיים טיולים לטובת

 ניהול ומנהלים ,הממשלה משרדי למדיניות בהתאם פסח בחופשת הטיול היתכנות של מתמידה בבחינה אנחנו

 מסודרת. הודעה אנוצי – במיקום ו/או הטיול בתאריך שינויים ויהיו במידה המשתנה. המציאות מול אל סיכונים

 

 .הסניפים מכל והמנהלים המובילים לצוותים מיועדו השופט נחלב יתקיים הטיול

 עפולה, עכו, הגליל, נוף נהריה, אשר, מטה כרמיאל, טבריה, חיפה, שאן, בית סניפי יטיילו – 22.3.2021 שני ביום

 שמונה. וקרית חיים קרית צפת,

 

 הביטחון, בתחומי וונטיותהרל ההנחיות כל את ומקיימת החינוך, משרד מנכ"ל להוראת בהתאם פועלת התנועה

 הטיול. בזמן הבריאות משרד הנחיות כלל אחר נמלא כן כמו .בריאותו בטיחות

 

 חברי פעילים י"ע שמונעים לשטח( עזר )כלי' טרקרים' באמצעות במידת הצורך יינתן לפעילים סיוע בהליכה 

 בוגרים.הקבוצה ומלווים על ידי אנשי צוות 

 האשכול ת/רכז עם בתיאום, בוגר מלווה / הורה י"עילוו , צמוד לליווי הזקוקים מיוחדים צרכים עם פעילים. 

  היסעים:

 היציאה ושעות האיסוף למקומות בנוגע מדויק מידע . היום בתום אליו ובחזרה מהסניף לטיול הסעה תספק התנועה

 .בהמשך ימסרו והחזרה

 

 הפעילים. כלל את ומסבסדת בעלויות חלק לוקחת התנועה ₪. 150 :לפעיל הטיול עלות

 סגירת לאחר .12:00 בשעה 7.3.2021 ראשון ביום ותסתיים ,7.2.2021 ראשון, ביום תיפתח ההרשמה הרשמה:

 .מקרה בכל הרשמה תתאפשר לא הנקוב, במועד ההרשמה

  הלינק המקווןניתן לשלם באשראי דרך. 

https://www.tfaforms.com/4881769
https://www.tfaforms.com/4881769


 

 

  לא יוכל  –פעיל שטרם הוסדר עבורו תשלום הרשמה שנתית ו/או אישור הורים קבוע לשנת הפעילות

 להירשם לטיול.

  אתר התנועה תחת לשונית הרשמהבביטולים נמצאת המדיניות. 

 נדרש: ציוד

  תנאי נדרש להשתתפות בטיול –אישור הורים אלקטרוני 

 3  תנאי הכרחי להשתתפות בטיול –ליטר מים 

  )תנאי הכרחי להשתתפות במסע –כובע )ולא כיסוי ראש מסוג אחר 

 תיק גב קטן להליכה 

  על כל פעיל להצטייד באוכל מספיק לכל אורך היום. התנועה לא תספק ארוחה. –כריכים / אוכל אישי 

  ורות ושטוחות )לא סנדלים שרוולים, מכנסיים בגובה ברך ומטה, נעליים סגקוד לבוש קרמבואי: חולצה עם

 ים מכל סוג שהוא(או כפכפ

 נייר טואלט 

 וד חיטוי ושמירה על הגיינה אישיתמסכת פנים, צי 

 י אישי: משאף, מזרק, תרופות וכו'ציוד רפוא 

 למזון: רגישות

 ההורים. אישורב זאת לציין חובה כלשהי, אלרגיה ו/או מרגישות הסובל פעיל ויש במידה

 

 לראותכם! מצפים

 

   צפון מחוז מנהל   טיול מנהל

    גולדמן איל   שמחון דודי

8533-758-050  1252-592-054   

dudi@krembo.org.il  @krembo.org.ileyal  
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