אפריל 2021

טיול צוותים – אביב 2021
מחוז שפלה
הורים וצוותים יקרים,
בשנה האחרונה המשיכה תנועת הנוער 'כנפיים של קרמבו' להגשים את חזונה – יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל
אדם ,גם מול אתגרי ההגבלות והריחוק הפיזי .חשוב לנו להוציא טיול חוויתי ומעצים לצוותי התנועה ,ולהשתמש
בטיול כפלטפורמה ללמידה של הדרכה בשטח ,לטובת טיולים סניפיים עתידיים למען כלל סניפי התנועה.
בשל תנאי מזג האוויר לא יכולנו לקיים את הטיול בתאריך המקורי בפסח ,אך לאור החשיבות שאנחנו מייחסים לטיול,
ולאחר חשיבה והערכה מחודשת ,אנחנו שמחים להודיע על קיום הטיול בתאריך חלופי.
הטיול יתקיים בדרך בורמה בתאריך ( 28.5.21יום שישי) ומיועד לצוותים המובילים והמנהלים מהסניפים הבאים:
יבנה ,גזר ,מודיעין ,ירושלים דרום ,ירושלים מערב ומעלה אדומים.
התנועה פועלת בהתאם להוראת מנכ"ל משרד החינוך ,ומקיימת את כל ההנחיות הרלוונטיות בתחומי הביטחון,
בטיחות ובריאות .כמו כן נמלא אחר כלל הנחיות משרד הבריאות בזמן הטיול.


במידת הצורך יינתן לפעילים סיוע בהליכה באמצעות 'טרקרים' (כלי עזר לשטח) שמונעים ע"י פעילים חברי
הקבוצה ומלווים על ידי אנשי צוות בוגרים.



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

היסעים:
התנועה תספק הסעה לטיול מהסניף ובחזרה אליו בתום היום  .מידע מדויק בנוגע למקומות האיסוף ושעות היציאה
והחזרה ימסרו בהמשך.
עלות הטיול לפעיל .₪ 150 :התנועה לוקחת חלק בעלויות ומסבסדת את כלל הפעילים.
הרשמה :ההרשמה תיפתח ביום ראשון ,25.4.2021 ,ותסתיים ביום ראשון  9.5.2021בשעה  .12:00לאחר סגירת
ההרשמה במועד הנקוב ,לא תתאפשר הרשמה בכל מקרה.
 .1פעילים הנרשמים לראשונה  -ניתן לשלם באשראי דרך לינק אשראי.
 .2פעילים המאשרים מחדש הרשמתם – יכולים לעשות זאת בלינק ייעודי.
 .3פעילים שהיו רשומים לטיול המקורי ,ואינם מעוניינים להירשם לטיול החדש – יש לשלוח הודעת ביטול
לרכזת הבוגרת ,ולציין נמען  +כתובת לקבלת החזר דרך הדואר.



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



מדיניות הביטולים נמצאת באתר התנועה תחת לשונית הרשמה.

ציוד נדרש:


אישור הורים אלקטרוני – תנאי נדרש להשתתפות בטיול.



 3ליטר מים – תנאי הכרחי להשתתפות בטיול.



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



תיק גב קטן להליכה



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



קוד לבוש קרמבואי :חולצה עם שרוולים ,מכנסיים בגובה ברך ומטה ,נעליים סגורות ושטוחות (לא סנדלים
או כפכפים מכל סוג שהוא)



נייר טואלט



מסכת פנים ,ציוד חיטוי ושמירה על הגיינה אישית.



ציוד רפואי אישי :משאף ,מזרק ,תרופות וכו'.

רגישות למזון:
במידה ויש פעיל הסובל מרגישות ו/או אלרגיה כלשהי ,חובה לציין זאת באישור ההורים.
מצפים לראותכם!
מנהל טיול

מנהלת מחוז שפלה

תומר שטיין

שרה פארן

054-202-3230

058-651-8562

tomer@krembo.org.il

saraf@krembo.org.il

