ספטמבר  , 2019אלול התשע"ט
לתלמידי שכבות ז'-ח'-ט' והוריהם שלום,

הנדון :טיול שנתי לרמת הגולן ,ימים שלישי -חמישי 05-07.11.2019
בימים שלישי -חמישי 05-07 ,נובמבר  ,2019יצאו שכבות ז'-ח'-ט' לטיול שנתי ברמת הגולן .
למסע החינוכי ערך רב בהיבטים שונים והזדמנות מצוינת למפגש עם האדם והטבע על כל רבדיו .
המסלולים ,המדריכים ומקום הלינה נבחרו בקפידה על מנת לאפשר זאת בצורה טובה  .מרגע זה  ,שיתוף
הפעולה של כולנו החל משלב ההערכות ועד לחזרתנו הבטוחה הוא המתכון האמתי להצלחה והנאה .
מסלול הטיול
 יום ג'05.11.19 ,
יציאה בשעה  06:30בדיוק  .מחניון טדי  .היציאה בזמן לא נוכל להמתין למאחרים !
*העלייה לאוטובוסים על פי החלוקה כאשר תיק ציוד ושק שינה (מסומן) מאופסנים בתא מטען
ותיק הליכה ובו הציוד ליום הליכה  ,לרבות מים ואוכל ,צמוד לתלמיד .
מסלולי הליכה  :ז'-ח' מצפה אופיר -קרן עין גב
ט' נחל אל על  -אבני איתן ( אפשרות כניסה למים בגבים )
 יום ד'06.11.19 ,
מסלולי הליכה  :ז'-ח' שמורת נחל זויתן תיכון ( אפשרות להירטב בעין נטף )  .הר בנטל .
ט' שביל הגולן מנמרוד ליער אודם  .הר בנטל .
יום ה'07.11.19 ,
מסלולי הליכה  :ז'-ח' אום אל קאנטיר  .ט' מצפה אופיר  -גבעת יואב .
הליכה במים בשמורת מג'רסה לכולם – יש להערך בהתאם לרבות נעליים להליכה במים וביגוד מתאים .
סיכום חוף גולן  .חזרה לירושלים דרך כביש  . 6שעת הגעה משוערת . 19:30
לינה בטיול
הלינה בחאן אל על באבני איתן (  chanelal.comמוזמנים לבקר באתר )
הלינה על גבי מחצלות ומזרונים באוהלים גדולים ( בדומה לשנה שעברה ) .
משמע :יש להביא שקי שינה נוחים אך אין צורך באוהלים .
במקום מבנה מקלחות ושירותים מסודר  .נא הביאו מגבת וכלי רחצה וכן נעלי אצבע .
כלכלה
ארוחת בוקר  +צהריים של היום הראשון -יש להביא סנדוויצ'ים מהבית ושקית אשפה בתיק ההליכה .
יתר הארוחות  -התלמידים יקבלו כלכלה מלאה ועשירה ,לרבות ארוחות ערב בשריות.
צמחונים ובעלי אלרגיות מתבקשים ליידע את המחנכים באמצעות הספח בהקדם!

ביה"ס ללא בוטנים-חל איסור להביא מוצרי מזון המכילים בוטנים לטיול !

הדרכה ,ציוד ואישור
הדרכת הטיול :יחידת הדרכה החברה להגנת הטבע -מגלים ארץ .
ציוד :מצורפת רשימת ציוד מפורטת -אנא הקפידו לבדוק שוב ושוב שלא שכחתם דבר!
אישור הטיול :הטיול בכפוף להנחיות משרד החינוך ,מתואם כנדרש ,לרבות אבטחה ורפואה על פי
הנהלים .ייתכנו שינויים ,הנובעים ממזג אוויר ,כוח עליון או גורמים אחרים.
ביטול יציאה  :שימו לב לתאריך הקובע להודעה לטובת החזר דמי טיול .
מצורף אישור הורים .יש להחזירו למחנכי הכיתות בהקדם
בברכת טיול מהנה
תומר בליטי דגן
מנהל ביה"ס

ומוצלח

דנה סיני
אחראית טיול ורכזת חטיבה

דרור קידרון
רכז טיולים

רשימת ציוד לטיול ז'-ח'-ט' לרבות לינת מאהל בחאן אל על ( אבני איתן )
תיק הליכה נוח :
מתאים להליכה ובו מספיק מקום לאוכל ובגד חם.
יש להקפיד על נעלי הליכה נוחות וטובות.
יש להגיע עם התיק מוכן בבוקר הטיול ובתוכו:
 3 .1ליטר מים ( 2בקבוקים גדולים ומלאים ביציאה )
 .2כובע
 .3אוכל עד הערב
 .4שקיות אשפה -אחת לכל יום טיול
 .5קרם הגנה משמש
 .6לא לשכוח נעלי הליכה נוחות תקינות וסגורות !
תיק ציוד נוסף:
יש לסמן את התיק והציוד בצורה ברורה ולוודא כי הציוד ארוז היטב .בתוך התיק יש להביא:
 .1שק שינה
 .2בגדים להחלפה לרבות ביגוד חם לילה  .חל איסור לטייל בגופיות
 .3נעליים נוספות להליכה במים או סנדל סגור מאחור ( שורש לדוגמא ) .
 .4מגבת  ,כלי רחצה והיגיינה לרבות נעלי אצבע או אחר למקלחת
 .5נייר טואלט  ,שקית אשפה .
 .6פנס תקין ( מומלץ )
 .7חובה -בקבוק גדול נוסף אחד לפחות של  1.5ליטר !  .ניתן להביאו ריק בתיק
------------------------------------------------------------------------------------

אישור הורים לטיול ז'-ח'-ט' לרמת הגולן 05-07.11.2019 ,

קראתי בעיון את החוזר בנושא טיול שנתי לשכבות ז'-ט' ,רמה"ג  ,בתאריכים  05-07נובמבר .2019
הנני מאשר/ת את הדברים הבאים ( נא הקיפו בעיגול אם רלוונטי עבורכם סעיף  3ופרטו ) ;
 .1הנני מאשר/ת יציאת בתי/בני לטיול .
. 2האישור תקף גם במקרה של דחיית מועד הטיול  .במקרה שכזה מחובתי ליידע את ביה"ס על כל
שינויי במצבו הרפואי או אחר של בתי/בני המונע השתתפות .
 .3בני/ביתי מבקש/ת מזון צמחוני לימי הטיול השנתי .אם כן ,אנא הקיפו בעיגול.
הערות מזון  ,פירוט _______________________________________________________ :
 .4אין לבתי/בני מגבלה רפואית או אחרת המגבילה או מונעת השתתפותו בטיול.
במידה ויש נא לציין אותה כאן__________________________________________________ :
 .6ידוע לי כי במקרה שבני\בתי יפרו את אחד מכללי ההתנהגות (בטיחות ,עישון ,אלכוהול ,אלימות),
יהיה באחריותי לבוא ולאספו מהטיול.
 .7דמי ביטול :הורה שאישר יציאת התלמיד בחתימה על ספח זה ,וביטל ,עד ליום חמישי  31.10שעה
 08:00בבוקר  -יקבל זיכוי כספי מופחת ( ביטול בהודעה למחנך הכיתה ) .הורה שאישר יציאת התלמיד
בחתימה על ספח זה ,וביטל פחות מ  4ימים לפני הטיול -לא יקבל זיכוי כספי למעט מקרים חריגים .
_____________

______

שם התלמיד/ה

כיתה

_____________
שם ההורה

________

_________________

תאריך

חתימת ההורה

