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 2019אוקטובר  29
 ' תשרי תש"פל

 
 

 טיול שנתי שכבה י'ב  תש"פ
 

 לתלמידי שכבת י'ב והוריהם

 

 שלום רב,

 '15-17.12.2019ג' -כללי: הטיול יתקיים בימים א 

 אזור הטיול: מדבר יהודה 

   'בחניה האחורית של  07:00בשעה  15.12.19התכנסות ויציאה: ההתכנסות ביום א

 בית הספר.

 בכפוף לשינויים(. פיזור  16:30 שעת חזרה משוערת 17.12.19ג'  חזרה: ביום(

 .בלבדהתלמידים יעשה בחניה האחורית של בית הספר 

 .לינה: כפר הנוקדים 

  .כלכלה: כל תלמיד יצטייד בארוחת בוקר וצהרים ליום הראשון של הטיול

 תלמידים צמחוניים יודיעו על כך מראש )טרם היציאה לטיול( למנחי הקבוצות.

 ."הדרכה: ע"י מדריכי חברת "צעד קדימה 

  ביטחון ועזרה ראשונה: לטיול מתלווים חובש מוסמך, מגישי עזרה ראשונה

 ומאבטחים בכפוף לאישור הטיול .

  משמעת: תלמידים שלא יצייתו להוראות המלווים, כולל ירידה מהאוטובוסים

יתה, על ויציאה למסלולים ולפעילויות, יטופלו משמעתית לרבות החזרתם הב

 חשבונם ובאחריות הוריהם.

 .יש לקרוא את הוראות היציאה לטיול 

 

 

 הטיול הינו חלק מפעילות החובה בביה"ס!
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 תכנית הטיול

 
 15.12.19יום א'  

 התכנסות בחניון האחורי של בית הספר.  -  07:00
 יציאה לטיול.

 מסלול נחל פרס תחתון - 11:00
 ים   הפסקת צהר -סיום פעילות - 15:30
 "כפר הנוקדים" -נסיעה לכיוון מקום הלינה           - 16:00
 לכפר הנוקדיםהגעה   - 18:00
 ארוחת ערב           - 19:30
 פעילות ערב שכבתית            -20:30

 

 16.12.19יום ב'  

 ארוחת בוקר + אריזת צהריים  -  07:00
 יציאה למסלול נחל דוד - 08:30

 "כפר הנוקדים" -סיעה לכיוון מקום הלינהנ           - 0051:
 הגעה לכפר הנוקדים - 16:00
 ארוחת ערב           - 18:30
 פעילות ערב שכבתית            -20:00

 
 17.12.19יום ג'  

 ארוחת בוקר   -  07:30
 חולוןיציאה לכיוון  - 09:30
 פארק אתגרים חולוןפעילות אתגרית  - 11:00
 ת צהרייםארוח          - 13:30
 יציאה לכיוון ביה"ס  - 14:30
 הגעה משוערת לתיכון בהרצליה            -16:30
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 הוראות יציאה לטיול לתלמידים
 

 היציאה לטיול השנתי מותנה בהשתתפות בכל הפעילויות. .1

 יש להישמע להוראות המורים, המדריך או כל בעל תפקיד המלווה את הטיול. .2

ינה, מסלול ההליכה, האוטובוס בשום מקרה במשך כל הטיול. תלמיד לא יעזוב את מקום הל .3

 במקרה ומתעוררת בעיה יפנה התלמיד אל מנחה הקבוצה או המורה המלווה.

 יש להישמע לכל הוראות הבטיחות שניתנו לפני הטיול ושינתנו במהלך הטיול. .4

 ! ליוםליטר(  1.5בקבוקים של  2ליטר  ) 3מים    -:   ציוד .5

 כובע   -                            

 סגורותנעלי הליכה    -                            

   שק שינה    -         

 בגדים להחלפה    -

 מגבת וכלי רחצה    -                           

 בגד חם לערב )קררררררררררר !(     -                  

 בקבוקי שתייה גדולים( 2ול להכיל כקטן )שיתרמיל      -               

 חטיפים וצ'ופרים          -                          

 .    כל תלמיד אחראי לציודו האישי במהלך הטיול. רצוי להימנע מהבאת דברי ערך.    6

 האחריות תחול על התלמיד. –במקרה של אובדן, נזק או גניבה 

 "ס במהלך הטיול.אין להתחבר לכל גורם מחוץ לביה .7

 כל התלמידים יוצאים מביה"ס ושבים לביה"ס. תלמיד אינו רשאי להצטרף  .8

 אל הטיול במהלכו, או לעזוב במהלכו.

אסורה שתיית והבאת אלכוהול!!! ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לבדוק בחפצי התלמידים  .9

 בטרם היציאה לטיול.

 

 

 

 בברכת טיול מהנה,

 רכז  שכבה י"ב –עמית יצחאיק 

 צוות מנחי שכבה י"ב
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 אישור יציאה לטיול

 

 ג'-___________ מכיתה י"ב לצאת לטיול שנתי בימים א'_________אנו מאשרים לבננו/בתנו___ .1

 15-17.12.2019  

 אנו מאשרים בזאת שנוהלי היציאה לטיול הובאו לידיעתנו, וכי החלטות המורים בטיול יכובדו על ידינו. .2

 בתנו מגבלות רפואיות המונעות והשתתפות בטיול./לבננו   יש / אין  .3

 פרט/י_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 טבעוני / צמחוני בני/בתי .4

 

 שם ההורים:___________________________

 

 ים:_________________________חתימת ההור

 

 

 
 

 הצהרה
 
 

אני _________________, מצהיר/ה בזאת כי אני יודע/ת, שאין להביא לטיול השנתי משקה אלכוהולי 

 או כל חומר ממכר אחר ואין להשתמש בו.

 כמו כן אין להביא ולהשתמש בנפצים, חזיזים או נשק מכל סוג שהוא.

 להוראה זו יופסקו לימודי בביה"ס לאלתר.אני יודע/ת  כי במידה ולא אשמע 

 

 

 

 חתימת התלמיד/ה__________________                           תימת ההורה ___________________ח

     


