
 

 טיול וירטואלי להר תבור
 

 חשוב לעשות תיאום צפיות עם החניכות לקראת הטיול. -למדריכה

 לדאוג שהן מתחברות ממחשב ולא מהפלאפון כדי שיהיה להן יותר קל. .1

 + סוכר +שקית נילון קטנה  חתוכים לימונים 2הן צריכות להצטייד  .2

כובע  ��אפשר לבקש מהחניכות קוד לבוש לקראת הטיול כדי לייחד את הפעילות .3

 חמוד/פפיון / שפם וכוו

 מסמך זה מתאר את מהלך הטיול בשלבים .

 במחשב שלכן   google earthוח את הקישור של הטיול בלפת .1

 מדריך לטיול :

 תראו את המסלול של הטיול. אתן לוחצות על הלחצן של הצגה כדי להתחיל בטיול.ימין צד מ

 ליעד הבא. לעבוררוצות אתן שולטות בזמן שאתן 

https://drive.google.com/open?id=1aRTFiJRxbx5PaBLL3AwEnzcveuq8VCGC&usp=sh

aring 

ולשתף את  עם החניכות לקראת הטיול zoomפתוח ל .2

 המסך שלכן

מסבירות לחניכות שאנחנו יוצאות לטיול משותף שולחות  .3

 להן את הלינק ומבקשות מהן לפתוח אותו במחשב שלהן. 

  כדי לא לאבד את הריכוז של החניכות חשוב לבקש

   zoomמהן שיעקבו אחריכם ב

 googleאתן תפנו אותן לחלון של הו מהן שרק כשתבקו

earth  שיהיו משימות . בנקודות ספציפיות 

מבקשות מהן ללכת לחלון שבו פתוח  -הר תבור 1נקודה  .4

להן המסלול והן צריכות לגלות איזה ישובים סמוכים יש 

 בקרבת הר תבור. 

 ולהתבונן על הנוף.  לנקודת התחלהמבקשות מהן ללכת  .5

כל אחת צריכה לכתוב מה המפגש עם הטבע  -משימה

 ה. )אתן משמיעות ברקע את השיר(מאפשר ל

מבקשות מהחניכות לחשוב -משימה .כנסיית ההשתנות  .6

שהיה להן בשנים האחרונות תהליך ההשתנות על   ולשתף

)שינסו להתייחס לעמדה הנפשית שהן היו בה שאפשרה 

 זאת? או על התנאים שאפשרו זאת(

 ונותנות להן כמה דק לסייר בכנסיה. google earthמפנות אותן לחלון של  סיור בכנסיה .7

חד אומרות לחניכות שצריך להתרענן אחרי ההליכה שעשינו ואנחנו נכין יהפסקת צהריים  .8

 מיץ לימון עם הדברים שהם התבקשו להביא לפעילות.

  סוחטים לימון לתוך השקית 

 מוסיפם סוכר לפי מידת המתיקות שכל אחת אוהבת 

  . סוגרים את השקית טוב טוב ומנערים 

 אפשר לתת למי שסיימה לחפש את הסימון שבילים הכחול. ימות יעד שכולן מס

https://drive.google.com/open?id=1aRTFiJRxbx5PaBLL3AwEnzcveuq8VCGC&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1aRTFiJRxbx5PaBLL3AwEnzcveuq8VCGC&usp=sharing


 

חדרים כל קבוצה צריכה להמציא משימה  2מחלקות את הקבוצה ל -שביל החלמניות .9

 לקבוצה השנייה.

 -מדריך לחלוקה לחדרים 

https://www.youtube.com/watch?v=YivJMe0rmys&feature=youtu.be 

הערך של הר תבור ההקדמה של  מבקשות ממתנדבת להקריא את -מידע על הר תבור .10

 בויקפדיה

 עוברות דרך נחל תבור .11

כל אחת מאחלת למישהי אחרת לסיכום  -מסכמות את הטיול בשכשוך בנחל תבור .12

 .בקבוצה ברכה לכבוד חג האביב עם שיש בו דימוי מהטבע

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YivJMe0rmys&feature=youtu.be

