
 שריד מציפים את הכנרת
 שלום לנרשמים,

 כל הכבוד !!!!!!!!!! –נרשמים  400מעל 

 2.9.16 -לקראת הטיול ביום שישי ה הבהרות/הארות/הסבריםלהלן מספר 

 2  היישר לטיולי המים בזאכי ובמג'רסה. משריד 08:00אוטובוסים יוצאים בשעה 

 09:00יציאה משריד בשעה  –: המטיילים בזאכי היוצאים ברכב פרטי 

                              10:00יציאה משריד בשעה  ההמטיילים במג'רס  

 להנאת כולנו.בנחלים  וצפיפותחלוקת הזמנים היא ע"מ לא ליצור עומס 

  למעוניינים לטייל )בהדרכת זמיר גול(  חוקוק הישנהלסיור מודרך ב משרידיצא אוטובוס  16:00בשעה

 . לאחר הטיול יביא האוטובוס את המטיילים לחוף חוקוק. במקום

 לכל המעוניין. לסיור בחוקוק הישנה יצא אוטובוס נוסף מהחוף 17:00השעה  לקראת 

  היישר לחוף. משרידיצא אוטובוס  17:00בשעה 

 :. רסהג'מים לזאכי ולמהטיולי 

יירטב. שקיות ייעודיות וקופסאות אוכל  –איתכם מסלול רטוב ומוצל. קחו בחשבון שכל מה שתיקחו :. מסלול הזאכי

איכותיות עשויות לאפשר לכם לשמור על דברים יבשים. אפשר יהיה להשאיר שקית/תיק עם דברים ברכב המלווה 

)מגנון תות עם מצופים חופשי או שמסתדרים  עצמאית ילדים שיודעים לשחותלפני הכניסה למים ולקבלם ביציאה. 

חשוב לשמור . במים עמוקים ש קטעי שחייהגלגל מתנפח לעזרה נוספת כי ילקחת ף אליו. רצוי להצטריכולים ומעלה( 

                                                                                  שלוש עד ארבע שעות. -אורך המסלול כ .על ידיים פנויות ללא נשיאת מתנפחים מסורבלים

 : תחילת הזאכיwaze       לירון ארנון דותן שמואלי, ול:מדריכים את המסל

 מתאים, שחייה מעט קטעי עם במים נעימה הליכה וב ומוצל ולצידו מסלול יבש ומוצל,מסלול רט רסהג'למ המסלול

 שעה עד שעתיים. -אורך המסלול כ  .(גנון תות ומטה) לקטנטנים בעיקרו לכולם

 : מג'רסהwaze           הדס רונינועה אשכול,  מדריכים את המסלול:

כניסה ע"מ שלא נידרש לתשלום ציגו בכניסה בקש להמי שברשותו כרטיס "מטמון" של רשות הטבע והגנים מת

התשלום  מקבוצת שריד. תםשא הגידבכניסה למסלול המג'רסה יש לציין מספר מבוגרים וילדים ברכב ול מג'רסה.ל

 יתבצע באופן מרוכז עפ"י הרשימה שיציגו הפקחים ולכן אל תשלמו פרטנית.

 ציוד מומלץ

 ציוד לחוף  ציוד לטיולי מים

 אוהל נעלים סגורות

 סדינים כל מה שעלול להירטב לאחסוןתיק מנויילן 

 שמיכות קרם הגנה

 מגבות מים

 בגדי ים כובע

 ארוחת צהרים /צהרייםארוחת בוקר

 משחקים מגבות

 אל תוש בגדי החלפה

 הכנרת מלאה בחלוקי אבן –שקפקפים  



 

 דגשים חשובים

 הנדרש הציוד את קטן בתרמיל ולוקחים האוטובוס על נשאר ללינה הציוד. נחליםל ישר יגיעו :באוטובוס המגיעים

 (.  וכד' אטומה בשקית פלאפון, מים, אוכל)

 בחוף יש שירותים מסודרים ומקלחות )מים קרים(.. ירוקה החוף – חוקוק לחוף מגיעים הטיולים לאחר 

  חניה בחוף: לבאים לחוף ברכב פרטי, תשלום החניה לפי שעות. יש לקחת כרטיס בכניסה לחוף וכל משפחה

 . הסטנדרטי מהתשלום הנחה 50% יקבלו ללון בחוף נשארים אשר הרכבים בעלימשלמת עצמאית. 

 אנו נחייב דרך החשבון, לא . וארוחת בוקר מזרון ,לנפש. הסכום כולל כניסה₪  45ת של ללנים בחוף: עלו

  יתבצע תשלום במקום.

ית יה לרכישה עצמיבאופן עצמאי, בחוף יש מזנון עם אוכל ושת בוקר/צהרייםכל משפחה דואגת לארוחת  :אוכל

 . (בחוף להבעיר אש אסור) למעוניינים

 משחקי, זעירות רפסודות בניית, יצירה: לילדים הפעלות שונות .וכד' אוהלים הקמת, בכנרת רחצה - בחוף חופשי זמן

 .ועוד שולחן

 .לארוחת הערב עד וקפה, בעוגות להתכבד אפשרות תהייה לרעבים

 יוצבו עצמית ומזנונים בהגשה לרשותנו יועמדו וכסאות שולחנות. ערב לארוחת נתכנס 19:00 בשעה  ערב:  ארוחת

 .למעננו

"בירה ו עם הפתעות ומורחבת חגיגית שבת קבלת נקיים הארוחה לאחר

   .וחבורתה ליאורהעם  ונשירה"

  22:00-22:30 השעה סביב יצאו לשריד חזרה אוטובוסים

 ננברג.וסה ראשונה באדיבות צוות צ"חי וטל , יהיו חובשים וציוד עזרבמהלך כל הטיולים ובחוף עזרה ראשונה

  עד שעה משעה

 הגעה למסלולים השונים  11:00 09:00

 סיום מסלולים 13:00 11:00

 הגעה לחוף 14:00 13:00

 זמן חופשי 16:00 13:00

 נישנוש ארבע 16:30 16:00

 המשך זמן חופשי 19:00 16:30

 יציאה לסיור מודרך בחוקוק הישנה  17:00

 ארוחת ערב 20:00 19:00

 ערב תרבות 22:30 20:00

 שישי בערב –הסעה לשריד  22:30 22:30

 כריכים וירקות חתוכים –ארוחת בוקר   08:30

 שבת-זמן חופשי בחוף 12:00 08:00

 שבת -הסעה לשריד  12:00 12:00

 

  בהקדםנא להודיע או משנה את שעת היציאה  שמבטלכל מי  !!חשוב חשוב

 או ווטסאפ(  ת)טלפוני   050-5877949דר ניר  או לה  053-6539013לשרה רוזן 


