
  "בפהתש דרא.  2020מרץ 
 

.לתלמידי שכבת יב' והוריהם שלום  
 

2.2024.006-04   אילתהרי טיול שנתי יב' ל  
 

כאן;  הפירוט בהרי אילת ע"פ תצא שכבת יב לטיול שנתי  2202 אפריל 06-04 ,רביעי-שניבימים   
 

   4.004 שנייום 
 יציאה מביה"ס בשעה 06:00 נא לדייק. איסוף במחלף שורש בשעה 06:45 . 

!לפחותליטר   3בכמות של מים  לרבות !מלאליום טיול יש להגיע עם תיק הליכה מוכן    
  .מומלץ פנס בתיק הליכה( ) , קרם הגנה וכובעשקית אשפהו אוכל עד הערב בנוסף

. שחורתקניון לבכניסה הלילה חניון  לאאמיר נחל  -הר אמיר : מסלול הליכה   
.0405ישי שליום   
  ;ון הלילה שלנו חנימתחיל בה ,בהרי אילת יפיםהמ במעט,אתגר מ הליכהמסלול ביחדיו ל יינט

הר מצפית לת קו השבר' עלייה ב -נטפיםנחל  -)נחל רודד(  אבודגיא  -חורת שהר  -קניון שחורת 
. אותנו לחניון הלילה וזיראשר יח יםבירה לאוטובוסחה לנקודתהמשך הליכה  - יהורם  

מעגלי(  ם דוקניון א -נחל שני ) :במקביל קצרמסלול חלופי  , ציענן יי נערך ווצ קיים ה במידה ויהירק   
06.04 רביעייום   

   .אלמוג ףו ורת חאל שמ מהר צפחותזריחה   -נחל צפחות :שכבתי בחירה ולסלמת לאפשרו
יום בשמורת חוף אלמוג: הסבר על בעלי החיים הימיים והשמורה, פעילות שנרקול בהנחיית 

.  מול הים הכחול החומנו  הילטב האתר,מדריכי   
ונה. דימחזרה דרך  .ירושליםלכיוון נתחיל בנסיעה  מקוםב צהריםולאחר ארוחת  ם הפעילותבסיו  

 שעת הגעה משוערת חזרה  לביה"ס  19:30.  הנשארים באילת  חייבים באישור הורים  כתוב  מראש  
   .יםויינ, ייתכנו ש"איעהופיקוח של"ח ויד ךהחינו הנחיות משרדכל כפוף לו מאושרהטיול *
 

    .כניסה לקניון שחורתלפני ההלינה בשני הלילות תתקיים בחניון הלילה  : הנלי
   לחניון יסופקו שירותים כימיים, מים ותאורת מרכז מחנה.           

כלכלה מלאה לרבות ארוחות ערב עשירות . הראשון  ערבההחל מ כלכלה :  
.  !םימחנכ ע נא לייד  מזוןיות רגש/ טבעונים/צמחונים                

.    אילת  ' יחהטבע והגנים  רשות  מדריכי  בשיתוף עם  חראי הטיול(  )מדריך ואדרור קידרון    רכה :דה  
. פורטת נא קראו בעיוןמצורפת רשימת ציוד מ ציוד :  

יש להיערך להליכה במזג אויר חם יחסית, לרבות מים ובקבוקים רזרביים ,קרם הגנה , כובע ,  
. אין לטייל בגופיות לאורך כל הטיול. (ותנבל/ותירבהלץ מומ)חות ומתאימות וחולצות נו  

 
אנו מאמינים בטיול משמעותי ושותפות מלאה אך חשוב לציין כי  במקרה של בעיית התנהגות  

 ובהחלטת הצוות החינוכי יושעה התלמיד מהטיול, על כל המשתמע מכך.  
 

ו' וכ ןבקשות מזו ,מיתאישור פעילות ילרבות מקוון ישור הורים  לא  מצ"ב קישור  

 היעדרות  צפוי ה:  יש להודיע  למחנך/ת ולמלא  גם  באישור המקוון,  עד יום שלישי  29.03.2022  
למחנך/ת מראש. חייבים באישור כתוב  הטיול לת בתוםשאר באיימידים המתכננים להתל  

 

הנה ומוצלח  ברכת טיול מ  
 

         דגן  -תומר בליטי                     צוות המחנכיםו ת שבו קרני                   דרור קידרון         
ביה"ס    מנהל                ת חטיבה עליונה               רכז                     רכז מסעות וטיולים                        



   רשימת ציוד לטיול יב'  
 

כה נוח תיק הלי  
. לא ! ומים ליום הליכה מל ובו מספיק מקום לאוכ !!  מתאים להליכה  

קרם  ליטר מים ) בקבוקים מלאים ( , כובע ,  3כן בבוקר הטיול ובתוכו עם התיק מו עלהגי יש 
. מומלץ כי הפנס יהיה   ה נוחות וסגורותעלי הליכ אוכל , שקיות  אשפה , לא לשכוח נ, הגנה 

.ליכה בתיק הה  
 

   נוסף בתיק ציוד 
ארוז היטב. רה ולוודא כי הציוד יש לסמן את התיק והציוד בצורה ברו  

.  נהישק ש   
. להתארגן בקבוצות לאוהלים (ניתן אוהל  ומזרון שטח מומלץ )   

החלפה .  בגדים ל  
, קרם הגנה .   בגד ים  

חצה  ת וכלי רמגב  
 סנדלים/נעלי אצבע למקלחת ולשהות בחוף אלמוג

נייר טואלט ום מגבוני. פנס   
  .מומלץ – כלי נגינה ומצלמה

! השני של הטיול ם ביו תגבור מים ל ( קנקלר וחצי נוסף )בקבוק ליט  
 

,  צלחתלהביא כלים רב פעמיים לארוחות ) הנכם מתבקשים ; באהבה עושים למען הסביבה*
נא הערכו בהתאם.  .קרה ( יהקערית מרק , סכו"ם , כוס לשתי  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
   יב'לטיול   מקווןשור הורים יא 

 
. ירושליםהתיכון לאומנויות   הנהלת ביה"סכבוד ל  
 

. 202.24.006-04אילת בתאריכים  רי הל קראתי בעיון את החוזר בנושא טיול שנתי לשכבת יב'  
 
 

ל . תי/בני לטיומאשר/ת יציאת ב  
 

ין ( יש לצי ידה וישנה המונעת השתתפות ) במפואית או אחרת אין לבתי/בני מגבלה ר  
 

בפיקוח מציל .  ,למוגת חוף אבשמור וכניסה ליםשנרקול מאשר/ת -פעילות מים אישור   
 

ו טבעוני ( :י ארגישות מזון ) נא לציין גם האם צמחונ  
 

שיות בטיול  אית עלויוובקשה להחזר ה דרות צפוי עיה  
 
 

   חתימה               ך   יתאר         שם ההורה            כיתה              שם התלמיד/ה       
 



 
 
 
 
 
  

        


