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מטרות הטיול  
התנועתי

ללמוד אותה ואת  , לגרות ולעורר רצון להכיר את הארץ
מורשתה ועברה, נופיה, אתריה

לחזק את הקשר של החניך לארצו, לחנך לאהבת הארץ

  להפגיש את החניך עם אתרים היסטוריים חשובים
שסיפורם עיצב ומעצב את חיינו בארץ

החוף  , המים, האויר, לחנך את החניך לשמירת הסביבה
והים

שיתוף  , עזרה הדדית, לחנך את החניך לחיי צוותא
בתפקידים ומשימות

 והנפשילהעמיד בפני החניך אתגרים בתחום הפיזי



מטרות הטיול  
המשך–התנועתי 

  להכיר ולהוקיר חברים שבלטו בהתנהגותם ויכולתם
לגבש ולסייע לקבוצה

  לאפשר הכרות אנושית קרובה והדדית בין החניכים
למדריכיהם תוך מעבר חוויות מרגשות ומשותפות

לשפר את היחסים בין המדריכים לחניכיהם

לאזרחות ולחניכות טובה, חינוך לתנועתיות

  חינוך לקראת היותו של החניך בעתיד מטייל אחראי
עצמאי וראוי

להפיג מתחים לחריגה מהשגרה:...

 הקבוצהמפגש איכותי בין כלל חניכי



למה בכלל  
?לצאת לטייל

.סטריליהואחברילביןביניהמפגשהספרביתכותליבין
והיוםירוקצבועמעץפעםשהיואלה)העבודהשולחנות

המגעגבולותאתהילדאתמלמדיםעדיין(פורמיקהפשוט
לביןבינם,עבהקובשולחןחורציםעדייןילדים.אישי-הבין

."מכאןאתה,כאןעדאני"לזהזהואומריםלספסלשכנם
לעבורלועוזר,ידלשנימושיטאחד.החיץמיטשטשבטיול

לחםלרעבפורסים,זהעםזהאוכלחולקים.קשהמכשול
ויש,קשהקטעשלבמהלכו,תחליףלהשאיןבסולידריות

שלבחולשותיוולהתחשבלהכירלומדים,קשיםקטעים
במרחב,בחוץ,בטיול.האישיותתכונותיואתלכבדאו.הזולת

אלה.חבוייםילדיםמתגליםהרקיעלמרחביהאופקקושבין
הכיתהמלכתכי,החברהלשולילעתיםנדחקיםיוםשביום

דעתלמוליכילרגעהופכים,עליהםמאפיליםהבניםמלךאו
.ואהובותאהודותודמויותקהל

אברהם בורג

http://www.pitgam.net/data/[%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D+%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92]/1/1/0/


מתוך ביטאון 
9-10שדמות 

התנועה )1950
(המאוחדת

.הטיול:מאודנכבד,אחדמתבלטהתנועהשלהחינוכייםאמצעיהבין”
מעצם,הטיולמעצםנהנההאדם–עצמהבפנימטרהגםהואהטיול

יומי-מהיוםמהבריחה,הגדולהטבעאלהכרךמרחובותהיציאה
,הטבעשלהנאדריםגילוייועםהפגישהאל,שגיביםמראותאלוהשגרתי

על,דורנושלמהציביליזציההבריחהעצם.החופשיהפסגותאווירעם
.לטיולמספיקמניעהוא,המרחביםשלהשקטאל,והמולתהרעשה

האדםחייביישובמכלהרחק–לסבילותחינוכיאמצעיהואהטיול...
מוכרחהוא–ברירהלואין.ולהתגברלהתאמץ,כוחותיוכלאתלאזור
.וכאבעייפותעל,רעבועלצמאעללהתגברמתחנךהמטייל.להגיע
–חברךכשלאם.הדדיתלעזרההאדםלחינוךאמצעיגםהואהטיול
.בולתמוךעליך.משאואתלשאתעליך,לולעזורעליך

,גיאוגרפיה,סיירות,מחנאות:אחריםרביםמדעיםכולל‘הטיולמדע’
המטייל.ך“תנ–הכולומעל,היסטוריה,בוטניקה,זואולוגיה,גיאולוגיה

רוחואתויעשיראופקיםירחיב,ידיעותשירכושלומובטחובשיטההרבה
.ובדעתבחוויות

,הטיולמסורתלפיתוח.הטיוללפיתוחהתנועההתמסרהלכן
התנועותביןהטיוליםלמלכתוהייתהשהפכהעד,הטיולתרבות



תכנון שנתי של  
טיולי השכבה  

הצעירה

הטיול  
העירוני

טיול  
סוכות

טיול חורף

טיול פסח
מחנה  
הקיץ

:תהליך ההתפתחות כולל
מספר ימי הטיול  -
סרגל מאמצים מטיול לטיול-
הכרות עם חלקים מגוונים  -

מהארץ
גדילה מתמדת במספר -

החניכים המשתתפים



תכנון שנתי של  
טיולי השכבה  

הצעירה

מספר הטיול
ימים

מרחק  
*מהקן

נוספיםמאפיינים

(.דורש הערכות מותאמת)חדשים מדצים,חניכים חדשיםבינוני2סוכות

מסלולים  )יש צורך להתחשב בתנאי מזג האוויר החורפיים בינוני1-2חורף
('וכומותאמים לגשם

כדאי לשקול –במידה ובטיול סוכות לא הייתה לינה 
לשלב לינה בקן במסגרת הטיול

י המחוז"מובלת ע–הערכות לוגיסטית מורכבת גבוה3-4פסח
טיול מאתגר ומשמעותי–מרכזי של השנה הטיול ה

מחנה  
הקיץ

כפר 5
החורש

בכפר החורשמתקיים
י השכבה הבוגרת"הובלת המחנה ע

(פעמים בשנה3)חודשים 4אחת לצמודשעות3עירוני
/  טיול משפחות/ סיור באתר/ טיול לילי–סוג טיול מגוון 

בישולי שדה ועוד
ללא עלות או בעלות נמוכה, מורכבות ארגונית נמוכה

:מרחקים*
.דקות נסיעה20עד / ללא נסיעה = צמוד לקן 

(מבואות ירושלים/ מאזור המרכז לכרמל )כשעתיים נסיעה = בינוני 
(מצפה רמון/ מאזור המרכז לגליל התחתון )מעל שעתיים נסיעה = גבוה 



אז איך הטיול  
התנועתי צריך  

?להיראות
חווית הקבוצה האתגר במסלול

הדרכה איכותית אוטונומיה



תכנון ובניית  
הטיול העירוני

סוגי הטיול העירוני

טיול קבוצתי במסלול

טיול משפחות

בישולי שדה

משחק משימות עירוני

  ביקור באתרי מורשת
עירוניים

 (ניווט וכוכבים)טיול לילי

ריצת ניווט

?איך מאתרים אתר טיול

אתר היישוב

חיפוש באינטרנט

ח"התייעצות עם מורי של

  התייעצות עם מרחב
חיים



דוגמאות לטיול  
העירוני

נסקן)בבוקרשבתביוםהכורכרבגבעותטיול
(ראשון/ציונה

וביקור(ליליניווטלמידתכולל)הפתוחבשטחליליטיול
(רמוןמצפהקן/בורוכובקן)הכוכביםבמצפה

הלימוניבאקליפטוסתחנהכוללבעירמשימותמשחק
.תקווהבפתח

(חולוןקן)שדהבישוליכוללחוסמסהבחולותטיול.

הקמתעםהכרות–יעקובזכרוןשלבמדרחובסיור
י"נילומחתרתהמושבה

ברחובותהחורףבשלוליתמשפחותטיול

חדרהביערניווטריצת



כמה זה מסובך להוציא לפועל טיול 
?עירוני

בבניית.החודשית"המלכהשבת"מכחלקהכנהטיול–צים"המדהכנת
.תקןתומדריכי/ח"שלבמורילהסתייעניתןהטיולשלההדרכה

0?עולהזהכמה

החניכיםאתמקפיציםההורים/לקןרגליתוחזרהיציאה–הסעות
ציבוריתבתחבורהנסיעה/מסופואותםואוספיםהמסלוללתחילת

0?עולהזהכמה

באבטחהצורךאיןכללבדרך-היישובבתוךהטיול–ורפואהאבטחה
.הצורךבמידתר"כמעהטיולאתמלווההקומונר.ורפואה

0?עולהזהכמה

מביאחניךכשכלקבוצתיתארוחה/מהביתכריךמביאחניךכל–מזון
.שדהבישולי/מהביתמהארוחהאחרחלק

(...מאודנמוכהעלות–שדהבישולישלבמקרה)0?עולהזהכמה

אין-(הפתוחבשטחאינו)היישובבתוךהואהטיולאם–ותיאוםטפסים
הטורקיזטופסי"עפתחקירעוברצ"המד.אפוראואדוםבטופסצורך

ליוויללאהטיולאתלהעבירויכולהיישובבתוךבטיול

ארגון הטיול  
...פשוט–העירוני


