מסע קיץ ישראלי
 , 23-25.7.19כ'-כב' תמוז
 ,20-22.8.19יט'-כא' אב
שמחים שנרשמתם למסע הקיץ המטורף של מסע ישראלי!
בנינו אותו במיוחד עבורכם!
שלושה ימים באזור הגליל עם מיטב המדריכים שלנו! מסע בו נכיר חברים חדשים מכל רחבי
הארץ ,נגלה את שבילי ונופי ארצנו ונתחבר לעצמנו !!!
יום  - 1להיות בחופש
החופש הוא הזדמנות לעשות דברים שהשגרה לא תמיד מאפשרת לעשות .ביום זה נעסוק במשמעות
של החופש ? מהם העוגנים שלנו בחופש ? ממה אנו חופשיים ?
בוקר
		
		

טקס פתיחת המסע בהר מירון  -קריאת כיוון למסע.
יחידת פתיחה למסע קבלת יומן מסע אישי וחולצת מסע
יציאה למסלול – הר מירון שביל הפסגה עד חניון נחל עמוד

צהריים
		

א .צהריים
פעילות קבוצתית אתגרית

ערב

בישול עצמי ,לינת שטח בחניון נחל עמוד

יום  - 2להיות חלק  -מפגשים בחברה הישראלית
החופש כהזדמנות לראות את האחר .להביט סביבנו ולהבין שאנו חיים במדינה בה החברה מגוונת מאוד
ומורכבת מפסיפס מרהיב של אוכלוסיות .נלמד להכיר את החברה ומתוך כך נשאל את עצמנו כיצד בונים
חברה טובה חברה מכילה ? ומה המקום שלנו כפרטים במשימות הללו?
בוקר
		
		

נץ קפה – לימוד ושיח בנושא היום
א .בוקר
נחל עמוד עד לעין פועם

צהרים
		

א .צהרים
נסיעה לשפרעם

ערב

לינה  :חאן בית העמק  +קומזיץ /על האש

יום  - 3חזרה לשגרה ,מביטים קדימה
חוזרים לשגרה חוזרים אל ההוויה הרגילה שלנו .ביום זה נעסוק בחלומות על העתיד המשותף שלנו
במדינה ונסכם את המסע בבירור מה ה"צידה" שאנו לוקחים אתנו מהחופש לשגרה.
בוקר

נחל כזיב מחניון הזיתים עד המצפה מונפורט

צהריים

א .צהריים

		
		

נסיעה לאנדרטת יד לי"ד סיכום מסע – חוף אכזיב.
 – 19:00נסיעה חזרה הביתה.

ההשתתפות מותנית באישור הורים  +הצהרה רפואית
המסע מתקיים על פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך
ובליווי חובש מאבטח.
ההרשמה והתשלום למסע יולי עד לתאריך 7.7.19 :
ההרשמה והתשלום למסע אוגוסט עד לתאריך 25.7.19 :

עלות המסע  650 :ש"ח
מס' מקומות מוגבל
להרשמה ותשלום לחצו על הקישור המצורף

להתראות במסע ישראלי!

