לאהוב את ישראל דרך הרגליים
ותיקי בנימין ובית אל מטיילים בשביל ישראל
מהחרמון לאילת
תוכנית לשנת תשע"ד – 3102-3102
מס' טיול
2-1

תאריך
יז' – יח' חשוון תשע"ד

מסלול הטיול
בית אוסישקין – האריה השואג
האריה השואג – מצודת כוח

11/11/22-21
4-1

קרן נפתלי – גשר עלמה

טו' – טז' כסלו תשע"ד

גשר עלמה – נחל צבעון – הר מירון

11/11/11-11
6-5

כז' – כח' טבת תשע"ד

סנסנה – בית היערן
בית היערן – תל ערד

14/12/11-11
1-7
11-1

ג' -ד' אדר א תשע"ד
14/2/4-1

נחל חימר – מצד תמר

כב' – כג' אדר ב' תשע"ד

מצד תמר – מכתש קטן

14/1/25-24
12-11

ערד – נחל כנפן – נחל חימר

ראש מעלה עלי – נחל חתירה -מעלה פלמ"ח
הר מירון – נחל עמוד

יב – יג אייר תשע"ד

נחל עמוד – הר ארבל

14/5/11-12
11

יח' סיון תשע"ד

טיול אחה"צ – לילה  .ג'סר א-זרקא – חדרה (תחנת רכבת)

14/6/16
בחודשים יולי  -אוגוסט פגרה בטיולים

במידה ומז"א לא יתאים להליכה במסלול המתוכנן נחליף עם מסלול אחר

ותיקי בנימין ובית אל (ע"ר) מספר עמותה  340315085ת.ד  14788רמת אשכול ירושלים

טל' , 050-4457475 :פקס 22758553-05 :דוא"לvatikimbakehila@gmail.com :

תקנון  -מסע שביל ישראל
מפסגת החרמון לאילת  -קבוצת מיטיבי לכת
 .1המסע מיועד לנשים וגברים כאחד.
 .2המסע מחולק ל 2-עונות וחצי ,בעונה זו נצעד  31ימים (חשון התשע"ד – סיון התשע"ד אוקטובר
 -2131יוני )2132
 .3המסע יערך בהדרכת מדריכים בכירים המכירים את השטח היטב ומומחים בהדרכות מבוגרים.
 .4אופי הקבוצה – אנשים מבוגרים אוהבי ויודעי לכת ,המסלולים עד  31ק"מ ביום.
 .5לינה  -לינת אכסניה (ברמה של אכסניית נוער )–  1אנשים בחדר וחדרים לזוגות( .בנוסף יהיה ניתן
להזמין בתשלום נוסף חדרים זוגיים ,חדרים לבודדים – מותנה בחדרים פנויים באכסניות.
 .6עלות המסע לאדם הנרשם לכל העונה הראשונה 31 :ימים .₪ 1231 -
תינתן אפשרות לפרוס את הסכום ל 31-תשלומים  .החל מאוקטובר  – 2131יולי .2132
 .7עלות המסע כוללת – הדרכה ,ליווי רפואי ,לינה באכסנייה  +ארוחת ערב +ארוחת
בוקר ,אוטובוס צמוד.
 .8ארוחות צהריים – בהתארגנות עצמאית של כל משתתף.
 .9תשלום מקדמה להבטחת הרשמה בסך  ₪ 011כלול במחיר השביל.
 .11ניתן להירשם לטיולים בודדים על בסיס מקום פנוי ,מחיר לטיול בודד – ₪ 151לאדם.
הערות:
 .3זיכויים על העדרות מטיול :מטייל שהודיע מראש ( 1ימים) על היעדרות מטיול יזוכה בטיול אחר
בשביל ישראל ,או בפעילות אחרת של מרכז סיור ולימוד סוסיא .אופציה שניה לזיכוי  -המטייל
יוכל להביא איתו לטיול אורח ללא תשלום (בעדכון מראש ואורח המתאים לאופי ההליכה של
הקבוצה).
 .2תוכנית הטיולים הנשלחת קבועה .במידה ויהיה מזג אויר קיצוני (שטפונות ,שרב כבד מאוד) נעדכן
בהקדם האם הטיול יוצא לפועל או שמבוטל .תאריכי הטיולים קבועים ולא יוחלפו ,במידה ולא
יתקיים טיול הוא ידחה.
 .1לפני ההצטרפות לשביל  -חובה לחתום על הצהרת בריאות בטופס ההרשמה.
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טופס הרשמה שביל ישראל
שם משפחה____________ שם פרטי________________
כתובת________________________________
טלפון בבית  ______________-טלפון נייד ____________________-
דוא"ל ________________________________________-

שנת לידה _____ -

האם מצב בריאותך מאפשר הליכה בדרגת קושי של  31ק"מ ביום בשטח ? ____________
עלות המסע:
דמי הרשמה ( ₪ 011 -דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול ההשתתפות במסע)
עלות המסע לעונה הראשונה ( 13ימים ) כולל דמי הרשמה ₪ 3211 :
.ניתן לשלם בצ'קים \ מזומן עד  31תשלומים
את הצ'קים יש לכתוב לפקודת – בית ספר שדה סוסיא
ולשלוח לעמותת וותיקים – מתנ"ס פסגות ,ד.נ .מזרח בנימין.
סוג כרטיס אשראי:
ת.ז.

תוקף___ /___ :

חתימה ______________:תאריך הרשמה___________________:

יש לשלוח את טופס ההרשמה לפקס 12-9973425
או לדוא"ל malivatikim@gmail.com -
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