פרסומי:
שאלה:
.1עוד רעיונות חו משלטי ופליירי ?
תשובה :מדבקות על החלב ,מלא שלטי קטני ,יחס אישי לחניכי ,בתיבות דואר )להביא
לדוור(.
טיפ:
 .1צ'ופר אישי לכל חני .
 .2תבקשו הורי חמושי בפליירי.
 .3על כל ד A4 #לחלק ל) 2$אפשר ג דו$צדדי(
 .4להכי' פליירי מצולמי בגווני אפור  ,זה מרשי וזול.
טיול הכנה:
שאלה:
 .1לעשות ע מדרי טיולי או לא?
תשובה  :חובה מדרי טיולי בטיול הכנה!
 .2למישהו יש מדרי טיולי טוב ובחינ?
תשובה  :לתומר .דר אגב ,א אי' חשבונית הוא יכול לקבל משכורת .כל מה שצרי לעשות זה
למלא .101
טיפ:
 .1להעביר טיול הכנה בדיוק כמו הביצוע.
 .2את טיול ההכנה לעשות ע צוות המרכזי ומדרי טיולי ואת הטיול ע המדריכי תבנו לבד
בלי מדרי טיולי) .בטיול עצמו צרי שיהיה לפחות שכבגיסט לגדוד שעשה טיול הכנה ע
מדרי טיולי(.
 .5לקבוע מתי הטיול.
 .6שבת מערכי שבוע אחרי טיול ההכנה שבו ג נותני העשרה /חוברת הדרכה וכותבי את
התיק.
לוגיסטיקה:
שאלה:
 .1זה לא מיותר להוציא פעילי שאי' לה תפקיד בטיול או להמציא לה תפקיד ?
תשובה  :רוב הרכזי אמרו שכדאי מאוד למצוא תפקידי לפעילי ושיצטרפו כי ה מאוד
עוזרי וזה ג בונה את השכב"ג .תפקידי כמו ראשי טור ,אחרי בטיחות ,עוזרי מדרי ועוד .בכל
מקרה להיזהר מקבוצה גדולה של פעילי שבאי ורק מפריעי.
 .2יש סיוע כלכלי מההנהגה לטיולי השבטיי ? לא.
 .3חייבי לעבוד ע רכש ? כ' !!! אבל א למישהו יש חברה זולה יותר שיעביר לרכש את
הפרטי .בכל מקרה רכש מתחייבי להחזיר מחיר תו שבוע.
 .4למה לעזאזל עובדי ע רכש? כי בממוצע המחיר שהשבטי משלמי יורד.
טיפ:
 .1טיול הכנה הוא לא רק טיול הכנה הדרכתי! להראות לצוות מנהלה אי בודקי אוטובוסי,
אי מרימי מנהלה וכו'.
 .2יש פורמט תנועתי לתקציב מפעל כחלק מהפורמט של התקציב השנתי )בגיליו' האחרו'(.
מסלולי:
שאלה:
 .1מה עושי ע החניו' שאני רוצה לישו' בו בשמורת הטבע?
תשובה :יוצרי קשר ע הפקח.
 .2אי מוצאי מסלול אטרקטיבי לכל הגילאי בשבט? אי הופכי מסלול משעמ לאטרקטיבי
?
תשובה  :אתגרי בתו המסלול )כתב חידה תחרות בי' השכבות ,ניווט ,התמצאות( .אפשר ג
לפצל טורי שכל גדוד יטייל במסלול אחר ,או להוסי #ל$ו' יו.
טיפ:
 .1לבחור מדרי טיולי לפני המסלול $שה יציעו מסלולי לפי הדרישות שנית' לה.
 .2להכי' צ'ק לתשלו בכניסה לשמורה כי זה במסומ'.
 .3קרוב זה טוב ,נודד זה עוד יותר זול.

הדרכה:
 .1חדר הדרכה בשבט.
 .2לבחור נושא מסוי לטיול ושכל הפרסו ,התהלי  ,הצ'ופרי וההדרכה יהיו קשורי אליו –
אבל שיהיה ערכי.
 .3סמינר הדרכה בנושא טיול/אזור למרכזי )אפשר להוסי #להכנה(.

