
 054-8773566נס ציונה  נייד  12המעפילים ' פעילות ערכית וחינוכית בטבע  שד -שרלו אתגרים 
  sharloetgarim.co.ilאתר          info@sharloetgarim.co.ilל "דוא          077-5316852טלפקס   



 054-8773566נס ציונה  נייד  12המעפילים ' פעילות ערכית וחינוכית בטבע  שד -שרלו אתגרים 
  sharloetgarim.co.ilאתר          info@sharloetgarim.co.ilל "דוא          077-5316852טלפקס   

 מיומנויות שטח וחבל

,  שילתמצוק / ימים בשטחים פתוחים בנס ציונה 5

,  בהם נלמד כיצד לטפס לגובה בצורות שונות

טיפוס מצוקים , לבנות מתקני גובה על עצים

 .וגלישת סנפלינג
 

 מושיק 054-8773566
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 ערכים מובילים

 העצמה

 אחריות

 תקשורת חיובית בונה

 עבודה משותפת בקבוצה

 הצבת יעדים והשגת מטרות
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 תקציר
ל הילדים יעסקו בפעילות אתגרית  "בכל אחד מהימים הנ

 .על עצים או במצוק

משימות  , כל יום פעילות יכלול שיחת פתיחה ובטיחות
 .שונות ובסיום שיחת סיכום יום

לחיזוק ערכים  * ODTבמהלך הימים ישולבו משימות 
ספציפיים הנדרשים באותו היום וסיכומיי ביניים לעיבוד  

בסוף כל יום תתנהל שיחת סיכום של העשייה  . החוויה
 .והמשמעות האישית לכל אחד

אמון והאחריות ילוו אותנו בצורה  , נושא ההעצמה
כאשר בכל יום יהיו ערכים  , משמעותית לאורך כל השבוע

 .נוספים כפי שיוצג בהמשך
 *ODT  ,גובה להשגת ערכים  /שיטת אימון באמצעות משחקי קרקע

 .נדרשים



 054-8773566נס ציונה  נייד  12המעפילים ' פעילות ערכית וחינוכית בטבע  שד -שרלו אתגרים 
  sharloetgarim.co.ilאתר          info@sharloetgarim.co.ilל "דוא          077-5316852טלפקס   

 יומית תוכנית

,  הגובה על עצים מימדהיכרות עם  – 1יום 

משחקי , היכרות עם הציוד הטכני וציוד הבטיחות

 .אבטחה של חבר, גיבוש והיכרות

 אחריות ואמון, העצמה  –ערכים עיקריים  

,  תרגול טיפוס על חבל בשיטות שונות – 2יום 

בשילוב משימות  , בניית מתקני גובה בזוגות

 .תקשורת  ועבודת זוגות

 עבודה בזוגות, תקשורת –ערכים עיקריים  
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 המשך -יומית  תוכנית

מתקנים מבוססים סלק ליין ומערכות  – 3יום 

בשילוב  , (מתקנים מורכבים יותר)מתיחה 

 . משימות צוות

 עבודת צוות –ערכים עיקריים   

+ חזרה ותרגול של כל מה שלמדנו  – 4יום 

 .בניית מתקן מסכם לאירוח המשפחות

 אחריות, צוותעבודת  –ערכים עיקריים  
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 המשך -יומית  תוכנית

גלישה  : שילתסנפלינג וטיפוס במצוק  – 5יום 

. הגלשת חבר, גלישה באבטחה עצמית, רגילה

טיפוס  , טיפוס בהתאם למטרות, בטיפוסעקרונות 

 בזוגות

 ,אחריות, התמודדות עם פחד –ערכים עיקריים  

 התחשבות בזולת, יעדים והשגת מטרותהצבת 

 

הגעה  ( מודיעין) שילתהפעילות תתקיים במצוק  

 (הורים מלווים מוזמנים להצטרף לפעילות 2עד ) עצמאית
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 עלויות
 .8' משתתפים מקס 5' מינ

 .ימי פעילות 5-למשתתף ל₪  1,300

 .ביטוח, הדרכה, ציוד –העלות כוללת 

חורשת  / גבעות)ימי פעילות ראשונים בנס ציונה  4
 (גינות ציבוריות/ אקליפטוסים בסמוך לבית הפנאי

 הגעה עצמית  ( מודיעין)יום חמישי בשילת 

  לשתיהמים )כלכלה עצמית  9:00-14:00שעות פעילות 
 (מ"באחריות הח

 

 054-8773566מושיק 

 לחץ כאן –לאתר 

 לחץ כאן – הפייסבוקלדף 
 

http://www.sharloetgarim.co.il/
https://www.facebook.com/Sharloetgarim-%D7%A9%D7%A8%D7%9C%D7%95-%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-325515320930648/?pnref=lhc

