להורי ילדי עמק החולה ,שלום!
חוגי הסיירות של קק''ל ע''ש אורי מימון הינם
ארגון נוער המחנך דרך טיילות ,שטח ,קבוצתיות
ודוגמא אישית לערכי אהבת האדם ,הטבע
והארץ – כבר למעלה מ 40-שנה .הפעילות
מכוונת לפיתוח עצמאות ,יוזמה ,אחריות ,רעות,
מעורבות ואכפתיות ,לצד חיבור לעולם הטבע
והסביבה.
הפעילות בחוגי הסיירות מתחילה בכיתה ה'
ונמשכת עד כיתה י"ב .כל קבוצה מונה כ15-
ילדים וזוכה לקשר אינטימי ורצוף עם מדריכ/ה
קבוע/ה .הקבוצה עוברת פעילויות מגוונות
העוסקות בתחומי הטבע ,ידיעת הארץ ופיתוח מיומנויות (ארכיאולוגיה ,בוטניקה ,זואולוגיה ,גיאולוגיה ,הישרדות,
ניווטים וכו') וכמובן גם בנוף האנושי של הארץ (ציונות ,הכרת דתות ועדות בארץ ,התנדבויות וכו').
מתכונת הפעילות
הקבוצה נפגשת אחת לשבועיים .סה"כ יתקיימו השנה:
•

כ 16-פעילויות בנות  4-5שעות בימי שישי ,בסביבה הקרובה ,כל פעם במקום אחר.

•

 5-6טיולי סופ"ש ,רובם עם לינת שטח**.

• בסוכות ,חנוכה ,פסח וחופשת הקיץ יתקיימו טיולים של  2-4ימים או יותר ,לפי גיל החניכים ויכולותיהם**.
**טיולים עם לינה  -במידה והדבר יתאפשר מבחינת הנחיות הקורונה.
לקראת הטיולים או במהלכם ,הקבוצה קונה לעצמה את
האוכל יחד עם המדריך .בטיול הילדים מבשלים יחד על
המדורה ,לנים בשקי שינה ,קמים עם שחר ויוצאים לטיול
משמעותי ,מלא בחוויות ובהרפתקאות .כשהילדים יחזרו
בהתרגשות מהטיול הראשון ,תבינו...
ההגעה לפעילויות יום שישי בסביבה הקרובה – ע"י ההורים.
לטיולים מרוחקים נוסעים בהסעה או בתחבורה ציבורית.
פעילות חוגי הסיירות מתקיימת תחת פיקוח משרד החינוך.
מדריכי החוגים (מדריכים בוגרים ,מדריכים צעירים ומתנדבי
שנת שירות) נבחרים בקפידה ועוברים הכשרה מקיפה ,ובנוסף
הם מוסמכים גם כמגישי עזרה ראשונה.

עלויות
באזור אצבע הגליל ועמק החולה קיים עדיין מחיר
מוזל :המחיר לשנת תשפ"א הינו  1620ש"ח( .ברחבי
הארץ עלות ההשתתפות עומדת השנה על  1750ש"ח).
סכום זה מכסה את דמי החברות בחוג ואת פעילויות
ימי שישי.
לטיולים של יום מלא או מספר ימים ,ישנה עלות
נוספת המשתנה בהתאם לעלויות הנסיעה וכו' ,החל
מ 55-ש"ח לטיולים חד יומיים קרובים שאינם
מצריכים הסעה ,ועד  490ש"ח למסעות ארוכים של 4
ימים (עלויות אלה לא כוללות סכום צנוע אותו מביאים
החניכים במזומן לצורך קניית אוכל משותפת ,כחלק
מעצמאות הקבוצה).
לעתים רחוקות נבקש מכם תשלום נוסף עבור פעילויות
מיוחדות ,או עבור חולצה וכו'.
דגשים נוספים
•

ציוד בסיסי לכל פעילות 3 :ליטר מים ,כובע ,נעלים וקרם הגנה (ובתקופת הקורונה – גם מסיכה).

•

עד פסח ניתן לבטל הרשמה ולקבל החזר יחסי עבור התשלום השנתי ,למעט  100ש"ח דמי חברות.

•

אבידות ומציאות נשמרות אצלנו למשך שבועיים לאחר טיולים ומסעות.

•

שעות פעילות המשרד מוגבלות .בקשות משרדיות מומלץ לשלוח במייל ,ונחזור אליכם בתוך מספר ימים.

•

שנת הפעילות מתחילה באמצע ספטמבר ומסתיימת בתחילת/אמצע יולי.

נשמח לראותכם!
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