 £מערכת מים מונסון ( 3ליטר מים עם כתפיות ותיק) של חברת - OUTDOOR

( ₪ 149מחיר בחנות .)₪ 250

 £תרמיל  40ליטר  HIKERחברת ( ₪ 219 - OUTDOORמחיר בחנות .)₪ 340
 £פנסי ראש  WIZחברת ( ₪ 105 - DIAMOND BLACKמחיר בחנות .)₪ 150
 £שק שינה  0 BLUE NILEמעלות חברת ( ₪ 165 - YUKONמחיר בחנות .)₪ 230

 £פנס יד מטאלי ( ₪ 39 -מחיר בחנות )₪ 69
 £גזיה אלפינית מתברגת חברת ( ₪ 79 - BASE CAMPמחיר בחנות .)₪ 140
 20% £הנחה על כובעי קיץ מקצועיים של חברת .OUTDOOR

קניון ירושלים ,מלחה ,קומה אמצעית -שער רותם ,טל02-6482003 .

המבצעים תקפים בסניפים :י-ם ,גוש עציון ומודיעין בלבד | בתוקף עד  30.4.2012או עד גמר המלאי אין כפל הנחות ומבצעים לא תקף בתווי קנייה או בזיכויים קודמים | הנחות
הניתנות בכרטיסי אשראי יקוזזו מהנחות הניתנות | טל”ח *למביא מודעה זו.

לחניכי הנהגת ירושלים

c 6% y 94% m 98% k 0%
c 0.5% y 27% m 91% k 0%
c 79% y 32.5% m 74% k 18%
c 0% y 0% m 0% k 100%

תנועת הצופים העבריים בישראל

ע”ר

טיולי פסח 2012
מחלקת שיווק תנועת הצופים

מבצעי פסח

הגת
הנ לים
רוש
י

כיתות ז’ טיול חותרים ברמה	

תאריכים  ,1-3.4.12ט’-י”א בניסן

רמת הגולן

כיתות ח’ טיול ים אל ים	

תאריכים  ,2-5.4.12י’-י”ג בניסן

גליל עליון

כיתות ט’ טיול אתגר

תאריכים  ,1-3.4.12ט’-י”א בניסן שפלת יהודה

כיתות ז’ -טיול חותרים ברמה  ,1-3.4.12 -ט’-י”א בניסן
לחניכי כיתות ז’ זהו הטיול ההנהגתי הראשון .החניכים יטיילו באזור הגולן
על נופיו המרהיבים ,ילמדו על הגולן ,עברו ,מלחמות ישראל הקשורות בו.

מסלולים:
 lביום הראשון :נטייל במצפה אופיר – קרן עין גב .לינה בחוף לבנון בכנרת.
 lביום השני :נחל אל על .לינה בחוף לבנון.
 lביום השלישי :נטייל במג’רסה.
התייצבות בשבטים :ביום ראשון ,ט’ בניסן ה 1.4-בשעה .6:00
חזרה משוערת לשבטים :ב 3.4-בשעה .19:00

עלויות:
מחיר מלא ,₪ 410 -אח שני,₪ 360 -
אח שלישי ,₪ 300 -מדריכים₪ 150 -

ול
טיתרים
חוברמה

כיתות ח -מסע מים אל ים –  ,2-5.4.12י’-י”ג בניסן
טיול ים אל ים הוא טיול שיא בשנת הפעילות לשכבת ח’ בתנועת הצופים ,ועיקרו
טקס ההבטחה המסורתי אשר נערך על חוף הכנרת .שנת הפעילות של שכבת ח’
כוללת בחינת המשמעויות של המעבר מחניכות לחברות בתנועה כאשר טקס
ההבטחה הוא שיאו של תהליך זה.
כחלק מהתהליך של חיזוק רמת הצופיות והטיילות ,יתקיים הטיול במתכונת
“טיול נודד” כלומר מטיילים מנקודה לנקודה מבלי לעשות שימוש באוטובוסים-
הציוד האישי והשבטי יעבור במשאיות מחניון לחניון.

מסלולים:
 lביום הראשון :הר מירון ,שביל הפיסגה דרך נחל מירון עד עין טינה ,לינה
בחניון עין טינה.
 lביום השני :נחל עמוד עליון ,לינה בחניון קדרים עליון.
 lביום השלישי :נחל עמוד תחתון ,לינה בחוף חוקוק.
 lביום הרביעי :טקס ההבטחה בחוף חוקוק וחזרה הביתה.
התייצבות בשבטים :ביום שני ,י’ בניסן ה 2.4בשעה .4:30
חזרה משוערת לשבטים :ב 5.4-בסביבות השעה .19:00

עלויות:
מחיר מלא ,₪ 525 -אח שני,₪ 465 -
אח שלישי ,₪ 400-מדריכים₪ 190 -

ממסע
א ים
ל ים

כיתות ט’ -טיול אתגר – 1-3.4.12

א טיול
תגר

יש למלא אישור הורים תקין ולהעביר
בעת ההרשמה ,כולל התייחסות
לבעיות רפואיות.
לא יצא חניך ללא אישור הורים חתום
בפורמט התנועתי.
במידה ויש בעיה רפואית כרונית  -יש
לצרף אישור רופא ליציאה לטיול.
בכל הטיולים יש להוסיף על גבי
אישור ההורים היתר לשחיה.

טיול “אתגר” הינו טיול ייחודי המהווה חלק בלתי נפרד מקורס
ההדרכה של שכבת החמישיות .הטיול מתקיים באחוות
מעורבות בין השבטים .הטיול כולל ניווטים ,שדאות ,בישול
בטבע ,התנסויות בהדרכת טיול ומשימות קבוצתיות .הדרכת
הטיול תעשה על ידי מדריכים שהוכשרו בחודשים האחרונים
על ידי הצוות המוביל של הנהגת ירושלים .הטיול מתבצע עם
כל הציוד על הגב ,לכן יש למעט בלקיחת ציוד מיותר ולדאוג
להביא תיקי נשיאה נוחים.
תאריכים ,1-3.4 :ט’-יא’ בניסן.
התייצבות בשבטים :ביום ראשון ,ט’ בניסן ה 1.4-בשעה 6:00
בשבטים | חזרה לשבטים :ב 3.4-בסביבות השעה .19:00

אין אחריות ביטוחית על ציוד יקר ערך
בכלל ומכשירים סלולאריים בפרט.
השימוש בפלאפונים פוגע באווירה
הצופית  -חינוכית של הטיולים ,ובנוסף
לא יהיה מקום להטעינם.

מסלולים:

מוקד התנועה
03-6303666
פעיל בזמן הטיול
www.zofim.org.il
חפשו אותנו
צופים

 lהיום הראשון והשני :ניווטים בין שלושה חניונים :טל
שחר ,דרך הפסלים (ליד צרעה) וכפר אוריה .הלינה תתקיים
באותם חניוני שטח  lהיום השלישי :נטייל במסלול
באזור של דרך בורמה.

עלויות:
מחיר מלא  ,₪ 410 -אח שני ,₪ 360 -אח שלישי ,₪ 300-מדריכים ₪ 150

סגירת הרשמה בשבטים עד
לתאריך  20/3/2012לא ניתן
לרשום לאחר מועד זה.

חניכים אשר יצאו לטיול חנוכה שישיות
שביעיות זכאים להחזר -פרטים אצל
המרכזים

רשימת ציוד

חאקי מלא ,שק שינה ,כלים רב
פעמיים ,תיק גב קטן למסלול,
נעליים סגורות להליכה 3 ,ליטר
מים ( 4.5בטיול ח’) ,בגדים להחלפה,
בגדים חמים מאוד ללילה ,פנס,
נייר טואלט ,כובע ,בוקר וצהריים
ליום הראשון ,אוהלים-יש להסתדר
בזוגות או רביעיות

שכב”ג-חלוץ ההבטחה–
 ,3-5.4.12י”א-י”ג בניסן

וץ
חלבטחה
הה

טקס ההבטחה ,הינו הטקס המשמעותי ביותר
בתנועת הצופים והוא מסמל מעבר מחניכות
בתנועה ,לחברות בה.
בהנהגת ירושלים מסורת רבת שנים ,בה חניכי
השכבה הבוגרת (י’-יב’) יוצאים לחלוץ לקראת
טקס ההבטחה של כיתות ח’ ,בחוף כינרת.
בחלוץ ,בונה השכבה הבוגרת מגדלים במים,
עליהם יבטיחו חניכי כיתות ח’ שיצטרפו אליהם
מטיול ים אל ים.
חלוץ ההבטחה ייערך בחוף חוקוק על חופה
הצפון מערבי של הכנרת אשר במהלכו יכינו
חניכי השכבה הבוגרת את טקס ההבטחה
המסורתי לחניכי כיתות ח’.
התייצבות בשבטים :ביום שלישי ,יא’ בניסן ה3.4-
בשעה .6:00
חזרה משוערת לשבטים בשעה .18:30

עלויות:
מחיר מלא,₪ 450 :
אח שני ,₪ 400 :אח שלישי,₪ 350 :
מדריכי ז’ ט’.₪ 280 :

לכל הטיולים ניתן לשלם בהמחאה או במזומן .ניתן לשלם בשני
תשלומים 50% -מהסכום בהרשמה לטיול והמחאה נוספת על סך
 50%מהסכום לתאריך ה.20.4-
אנא ,הזדרזו להירשם החל מרגע קבלת מנשר זה ואל תחכו ליום
סגירת ההרשמה.
בגין ביטול עד ל 7-ימים לפני הטיול יינתן החזר של  100%ממחיר הטיול,
ביטולים לאחר מועדים אלו לא ייזכו בהחזר למעט ביטול בשל בעיה רפואית שבגינה
יוצג אישור רפואי שיישלח למשרדי ההנהגה עד בוקר הטיול למספר ,026791874
במקרה כזה יינתן החזר של .100%
ידוע לי כי במקרה של כוח עליון כגון :מלחמה ,שביתה כללית ,פגעי טבע או אירועים
אחרים שאינם בשליטת התנועה והיא תבטל את הטיול באופן מלא או חלקי בהתאם
לנסיבות ולאילוצים ,אני מוותר מראש על כל תביעה בגין ביטול בנסיבות כאמור
לעיל .עוד ידוע לי ואני מסכים לכך שגובה ההחזר במקרה של ביטול יהיה כאמור.

