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 בס"ד

 2021בנובמבר,  28

 פ"ב , תשכסלוכ"ד                                                                                                                                              

 והוריהם שלום רב, י'לתלמידי שכבת 

 

 עוצמה במדבר –למסע יציאה  הנדון: 

 

מחוץ לכותלי בית הספר היא מכשיר רב עוצמה להשגת תכליות חינוכיות, שיש בהן כדי לקרב את בני הנוער  "היציאה אל 

 . )חוזר מנכ"ל( "לארץ, לעברה ולמורשתה, בשילוב של חוויה חברתית ריגושית של התלמיד וחבריו לספסל הלימודים

 

 . נגבבאזור ה "עוצמה במדבר" מסעל 'ימידי כיתות יצאו תל,  15-16.12.21 , טבת י"ב-י"א כיםתאריחמישי ב –רביעיבימים 

 

 מסע לוח זמני ה

 12.2115. , תשפ"ב טבת י"א ,רביעייום 

 התייצבות בביה"ס והתארגנות.   06:30

 . צומת בית קמההפסקת בוקר ב יציאה.  07:15

  סיור בעין עבדת ובאחוזת הקבר של דוד בן גוריון.   10:00

 פעילות ערב.ו ב חמהארוחת  ערבחאן, התארגנות   17:00

 

 .12.2116תשפ"ב,  טבת י"ב ,חמישייום 

 והתארגנותהשכמה   6:30

 ארוחת בוקר                      07:30

 החאן וחלוקה לשני גושיםמיציאה   08:30

 שביל העצמאות וסיור במרכז המבקרים ע"ש אילן ואסף רמון.        15:30 -09:30

 םיארוחת צהרי     16:30 -15:30

  ויציאה לכיוון ביה"ס.טיול ם סיכו

 . 20:00חזרה משוערת עד השעה 

 יימו תחנות נוספות מטעמי בטחון(.)לא יתק בית ספר הרב תחומי ב' בפיזור: 

 יתכנו שינויים במסלולי המסע בגלל שינויי מזג האוויר, תיאומי בטחון וכו'. *

 תאום טיולים וחדר מצב. שוראי פי -המסע מבוצע על*                                       

 

 הדרכה ומתלווים לטיול: 

 למסלולים.  תלמידים בהתאםיוצמדו מדריכי טיולים לכל קבוצת : מדריכים

 . של הטיולמלווים נושאי נשק ומגישי עזרה ראשונה  בהתאם לאישור הביטחוני  מלווים נושאי נשק:

 יה"ס )מחנך כיתה או מורה אחר(.לכל כיתה )או קבוצת הליכה( יהיה צמוד מורה אחראי מב מורים:

 : למסע מתלווה חובש )בנוסף למלווים נושאי נשק(. חובש

 . טיול: אוטובוסים צמודים לימי התחבורה
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 הוראות בטיחות ונהלי התנהגות המחייבים את כל התלמידים

 

 . תלמידים ללכת בנעלי הליכה גבוהותבמסלולי ההליכה חובה על ה :לבוש .1

 .ובה ללכת בכיסוי ראשח

 בגופייה.  יציאה לטיול לא תתאפשר 

 ים ארוכים. עם מכנסרק  געה לטיולה

 חובה להרבות בשתייה.  .ליטר מים במהלך כל הסיור  הרגלי 3כל תלמיד יהיה מצויד בכמות של    :מים .2

 בזמן הנסיעה התלמידים יישבו חגורים ולא ייסעו בעמידה.   -  : נסיעה באוטובוס .3

 מחלונות האוטובוסים. להוציא ראש וידיים החוצה אין  -

 להשליך פסולת מחלון האוטובוס.אין  -

 .אחראי הטיולללא אישור  בין אוטובוסיםלעבור אין  -

 בזמן הנסיעה. ןלהטרידלשוחח עם הנהג או אין  -

 יישאו הורי התלמיד בנזק. נזק שיגרם לאוטובוס,  כל  -

 . ספרשהיה באוטובוס ללא נוכחות של איש צוות מטעם בית החל איסור מוחלט על 

 .                        הינם באחריות התלמיד בלבדכל ציוד יקר ערך, טלפונים ניידים, תכשיטים, כסף וכו'  :שמירה על הציוד .4

  :התנהגות במהלך הסיור הרגלי .5

 .לעזוב את הכיתה ללא אישורו של המחנך )או המורה האחראי(אין  -

 רי המאסף. ללכת אח יןללכת לפני המדריך המוביל את הכיתה וא יןא -

 אין לעקוף ואין לקצר דרכים מהשביל ומהטור המטייל. –הליכה אך ורק בשבילים  -

במקרה של ניתוק מן הקבוצה יש להישאר במקום או לפעול על פי הנחיות מוקדמות של   -

 טיול. אם יורדת החשכה, אין לנוע לבד. האחראי 

 יש להימנע מדרדור אבנים ומהליכה על שפת מצוקים. -

מצפורים, שפת מצוקים ונקודות  ןנה זהירות במקומות שיש בהם סכנה, כגולנהוג במשיש  -

 להישמע להוראות המדריכים, המורים והמלווים. תצפית. יש 

 אזניות ו/או השמעת מוזיקה. עם ההליכה אסורה הרגליים במסלולים ההליכה בזמן  -

 השימוש בטלפון הסלולרי אסור. הרגליים במסלולים ההליכה בזמן -

 יש לדווח למורה.  – לגעת בחפץ חשוד מכל סוג שהואין א -

 לתלמידים אסור לגעת בכלי הנשק.  -

 .להשאיר אחרינו מקומות נקייםיש  –ניקיון -

 . על מנת להבטיח מסע מוצלח אנו מחויבים בשמירה על לוח הזמנים הקפדה על לוח זמנים: .6

 ,דר האוכל ולאירועים אחריםהגעה לאוטובוסים בזמן שנקבע, הגעה לח:  שמירה על לוח הזמנים כוללת

 .והשכמה במועד שנקבעכיבוי אורות בלילה 

 .24:00אין להרעיש אחרי השעה    -:    התנהגות במקום הלינה .7

 אין לצאת מתחום מקום הלינה. -

 .יישאו הורי התלמיד בנזק  –נזק שיגרם למקום הלינה כל  -

 אסורים. – עישון סיגריות, נרגילות ושתיה חריפה  :בעיות משמעת .8

 – טיול, יורחקו מהטיולתלמידים שהתנהגותם לא תעמוד בדרישות המורים, בכללי הבטיחות ונהלי ה

 . הצורך יישלחו חזרה לביתם על חשבון הוריהם  ובמידת

        

 

 אנא הפעילו שיקול דעת וחשיבה על מנת למנוע תקלות 
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 למסע חובה רשימת ציוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פות או לתכשירים אחרים, חובה עליהם להביאם למסע והשימוש בהם תלמידים הנזקקים לתרו תרופות: 

 באחריותם.

 

 

 

 

 

 זכרו, 

 להשתתף בו.     לימודית, וחובתו של כל תלמיד-הוא פעולה חינוכית  מסעה             

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 הרב תחומי ב' מנהלת   ואחראית המסע                    שכבהרכזת ה            צוות המחנכים                                         

 סיגל רוזן                                        טל שחר                                                                                          

 

 תרמיל גב ונשיאת ציוד אישי

 ליטר לכל תלמיד 3 –מים  -
 (ליום הראשון  )ארוחת בוקר וצהריםאוכל  -
 נייר טואלט -
 חובה! -כובע -
 )לא גופיה(  חולצה קצרה -
 נעלי הליכה נוחות   -
 כרטיס קופ"ח מגנטי -
 משקפי שמש -
 שפתון  -
 קרם הגנה  -
 לאיסוף אשפהלכביסה ושקיות  -
 חובה!  -תרופות לתלמידים הנזקקים  -
 

 

 (תרמיל גדול )נשאר באוטובוס

 ביגוד חם  -
 בגדים להחלפה  -
 לבנים וגרביים להחלפה  -
 כלי רחצה ומגבת  -
 זוג נעליים נוספות להחלפה   -
 שק שינה -

 



 

4 

 

                                   



 

5 

 

 ' י תשכב  -ל שנתי  טיומסע: ל  הורים אישור

 לכבוד 

 הנהלת בית הספר 

 

 שלום רב, 

 , מאשר/ת  לבני / בתיאני  

 . 2021בדצמבר  16-15י"ב בטבת, -י"א כיםחמישי בתארי  –רביעיבימים    לטיול שנתית לצא. 1

 יישאו הורי התלמיד בנזק. –כל נזק שיגרם למקום הלינה   -      

     , יורחקו מסעת המורים, בכללי הבטיחות ונהלי ה תלמידים שהתנהגותם לא תעמוד בדרישו  -      

 .הצורך יישלחו חזרה לביתם על חשבון הוריהם ובמידת – טיולמה          

 

 יש/ אין בעיות רפואיות.  לבני / בתי . מאשר/ת כי  2

 במידה ויש נא לציין ____________________________________________________________     

 

 על התלמיד להיות נוכח בתדריך לפני היציאה לטיול. כי כן, ידוע לנו כמו . 3

 כן/לא  בקשות אוכל מיוחדות:

 צמחוני   __________  טבעוני__________    צליאק___________ 

 

 

 ת"ז _______________ ____________________ כיתה ________________שם התלמיד  

 

 _____________ חתימה: _____         __________ ___שם ההורה:_______

 

 

 

 

 הורים שטרם הסדירו חובותיהם לביה"ס מתבקשים להסדירם  

 במזכירות ביה"ס. בדחיפות

 . מסע הורה שלא יסדיר חובותיו ילדו לא יורשה לצאת ל

 

 03-5040337, 03-6510809לבירורים ניתן לפנות לרינה מזכירת ביה"ס בטלפון : 


