
 

 

 

 פורשים מז"ש – ירחון למדריכי חוגי סיירות יוני 3122

 

 מאמר בנושא עופות קיציים

 מאת עזריה אלון

 למעבר למאמר לחץ כאן

 

ח בבית העמק"הפלמ  

מתוך ספר  –ר ש בני אגו"לקראת תחרות הניווט ע

" והלכתם בארץ" –ח "מחלקת הסיירים של הפלמ

 כאן למעבר לחץ

 

 

 !למדריכי חוגי סיירות שלום 

בפניכם גיליון חודש מאי שנכתב עבור בדריכי חוגי 

חיליק , עמר קלוגמן –כתבו ליקטו וערכו , סיירות

 !תודות גדולות  –ו ונטע אמיתי 'נדב בנג, הלפרין 

 

לנצל את ההזדמנות ולשלוח מכאן את אני רוצה 

תקוותי כי אלי ירושלמי מנהל אזור צפון יחלים במהרה 

מחזק את סמדר ואת , וישוב לחיק משפחתו ולחוגים

 .הילדים ומקווה לבשורות טובות

 

בגיליון נושאים רבים שאנו מקווים כי תמצאו בהם 

תמצאו המלצה על ספר , שימוש בפעולות ובטיולים

אגב החידות הקודמות לא )ודשית חידה ח, החודש

פינת הדרכה , פינת הגדים לחניכים...( נפתרו עדיין

מידע על תאריכים , פעולה חודשית, מהמקורות

 .מאמרים מרתקים ועוד, חשובים בחודשים הקרובים

נשמח מאוד לקבל תגובות לכתובת 

sayarut1@gmail.com 

 

ל שתיערך "ש בני אגור ז"ות בתחרות הניווט עלהתרא

 !ליוני ברמות מנשה  /71/7בתאריך 

 

 לביא

 

 

http://www.sayarut.org.il/arzi/newsleter/azarya_alon.pdf
http://www.sayarut.org.il/arzi/palmach_menashe.pdf
mailto:sayarut1@gmail.com


 

 

 

 

 פעולה לחג השבועות

ר קלוגמןעמ –כתב   

 למעבר לפעולה לחץ כאן

 

לחניכך והגדתפינת   

רעיונות שירים וסיפורים לשימושכם שלל 

                              בפעילות

   למעבר להיגדים לחץ כאן

 

 תאריכים חשובים בסיוון ותמוז

!כל תאריך יכול להוביל לרעיון לפעולה   

 למעבר לתאריכון לחץ כאן

 

 מאמר בנושא שיזף ושמיר

 מאת עזריה אלון

 למעבר לכתבה לחץ כאן

 

 -רעיונות להדרכה מהמקורות  
 .שבעת המינים

 
חיליק הלפרין בפינתו הקבועה יספק 

לנו רעיונות להדרכה מהמקורות 

וימשיך לחבר אותנו בצורה כל כך 

 .סיירותית ומקורית אל המקורות

 כאן למעבר לחץ

 

מדריך ארץ  -ספר החודש  
 זאב וילנאי/ישראל

 
מוגש לפניכם קישור , מדריכים יקרים 

, לספר שהוא היסטוריה בפני עצמו

ישראל -מדובר במדריך גיאוגרפי של ארץ

 2341י זאב ולנאי בשנת "שנכתב ע

 (.להורדה חינם FDPקישור לקובץ ) !!!!

ו 'למעבר להקדמה מאת נדב בנג

 ולקריאת הספר לחץ כאן

 

 ערכת סירים משפחתית

משפחת סיירים  לשאימא , ראיון עם מיקי אמיתי   

 למעבר לכתבה לחץ כאן

 

 
 

http://www.sayarut.org.il/webroot/arzi/Newsleter/peola.pdf
http://www.sayarut.org.il/webroot/arzi/Newsleter/hegadim.pdf
http://www.sayarut.org.il/webroot/arzi/Newsleter/sivan_tamuz.pdf
http://www.sayarut.org.il/webroot/arzi/Newsleter/azaryashamir.pdf
http://www.sayarut.org.il/webroot/shivatminim.doc
http://www.sayarut.org.il/webroot/arzi/Newsleter/book.pdf
http://www.sayarut.org.il/webroot/arzi/Newsleter/book.pdf
http://www.sayarut.org.il/webroot/arzi/Newsleter/amitey.pdf
http://www.sayarut.org.il/webroot/arzi/Newsleter/amitey.pdf

