
  בית חינוך ע"ש בן גוריון לסביבה, חברה ותרבות גן יבנה                          

 
 

  

 ו' שכבתטיול שנתי  

תלמידי כתות ו'  יצאו 17.10.17-18.10.17תאריך ב ח,תשע"תשרי ב 'חכ-'זכ, רביעיו שלישיבימים 
   לטיול בן יומיים לצפון הארץ.

 .ות מכלל התלמידים לפח 90%של ם ת בתשלויהטיול מותנ יציאת

 
 מסלול הטיול:

בדיוק. כניסה דרך השער  בבוקר 07:15בשעה  , בכיתההתייצבות בביה"ס -17.10 -ה שלישייום ב
 הקדמי בלבד!

o בכרמל. ארוחת בוקר 

o ."אנדרטת "אסון הכרמל 

o  מסלול הליכה. –נחל כלח                   

o .ביקור במחנה מעפילים בעתלית 

o .הגשרים התלויים 

o בית שאן" אנ"א"אכסניית  –ה לבית שאן נסיע. 

o יתקיימו משחקי חברה בהנחיית המדריכים  לאחר מכן .התארגנות בחדרים וארוחת ערב
   בנוכחות ו

 הצוות החינוכי.                 

 .קורת חדרים וארוחת בוקריבהתארגנות,  18.10 -ה רביעייום ב .2

o    בית שאן עתיקות –גן לאומי 

o הרייםאי השלום וגשר נ  

o .הגלבוע וכתף שאול 

o .חומה ומגדל בניר דוד 

o .עין יזרעאל 

o דרך חזרהארוחת ערב ב . 

o  19:00-20:00שעת חזרה משוערת 

 17.10.17 יום הראשוןלעל כל תלמיד לדאוג לארוחת בוקר וצהריים  :ארוחות
 ארוחת צהריים ארוחת בוקר באכסניה ו לטיול התלמידים יקבלו ארוחת ערב חמה ביום הראשון

 .ביום השניארוזה 

 50. יש לשלוח עם הילדים ב"אלונים" בדרך חזרה כל תלמיד ירכוש לעצמו – ליום השנירוחת הערב א

 רכישת הארוחה.עבור ש"ח 



 

 

 לפחות מכלל תלמידי השיכבה.*** 90%*** היציאה לטיול מותנית בתשלום של 

 :לטיול יש להצטייד ב

o  כחולה, וליום השני חולצה רוקהייציאה בתלבושת ביה"ס: ליום הראשון חולצה. 

o תיק גב למסלול הטיול ותיק נוסף לציוד. :שני תיקים 

o .ארוחת בוקר וצהריים ליום הראשון 

o  2   בלבד מיםבקבוקים של ליטר וחצי. 

o  כולל בגדים חמים לשעות הערב(. בגדי הליכה נוחים( 

o   החלפהזוג  נוסף   סגורות ונוחות,ספורט נעלי . (ר , אסואסור סנדליםallstar ואסור סניקרס) 

o  שקית ניילון גדולה  כלי רחצה, מגבת, קרם הגנה, כובע, גרביים,, בגדי החלפה, שינהבגדי
 לבגדים מלוכלכים.

 .א יורשו לצאת לטיוללוהמלווים התלמידים  ספורט ומיםנעלי  ,ללא כובע שימו לב!

 ( ים וכו'כדור ,משאף)    נא להצטייד בהתאם –תלמיד שנוטל תרופות  חשוב! ✓
}נא להגישו למורה לפני  .כולל מכתב מההורים המאפשר לתלמיד לקחת את התרופות לבד         

 הטיול{

 

 כללי התנהגות:

o .על התלמידים להקשיב   במהלך הטיול יש להקפיד ולשמור על כללי התנהגות והמשמעת
 .המורים והמדריכיםולהישמע להוראות 

o   לית.אלימות פיזית או מילובאין לנקוט 

o  .אין לעזוב את שטח האכסניה ואתרי הטיול  

o  כולל: לבוש, איפור וכו'...( אכסניה.בהתנהגות הולמת ו קיוןינ ,יש להקפיד על סדר( 

o .אין לנעול נעלי אצבע בשטח האכסנייה 

o   בתשלום ישאוהתלמידים הורי  –במהלך שהיית התלמידיםבאכסניה שייגרם כל נזק.  

o  ,אפשרות של שהייה  שקלית תלמיד שיפר את כללי ההתנהגות ,לא יוכל להמשיך בטיול    

 בהתאם לחומרת ההתנהגות. ,על חשבון ההוריםבאוטובוס  או חזרה הביתה               

o  אלא באישור המורה. במכשירים סלולאריים במהלך הטיול, להשתמשאין 

o  סלולארי וכו'. ,לרבות מצלמות ,אחראי לציוד אישי של התלמידיםאינו  ביה"ס 

 

 

 בברכת טיול מהנה ובטוח,



 
 :אישור יציאה לטיול

                                                  שם התלמיד: ____________                                                כיתה : _________________

 .17.10.17-18.10.17צאת לטיול  השנתי בתאריכים  ______ ל_____אני מאשר לבני/בתי _____

 _____________________ חתימת ההורים:ההורים: ___________________      מותש

 תשלום עבור הורה מלווה לטיול:

)יש להעביר את התשלום למזכירות ביה"ס עד לינה וכניסות לאתרים ₪  222סה"כ להורה מלווה: 
 שבוע לפני הטיול(.

 :    להורה מלווההנחיות 
 מסלול הטיול, לא יוכל להצטרף לטיול.בכל הורה שאינו מסוגל לקחת חלק פעיל  .1

במהלך כל הטיול ו/או נעלי הליכה גבוהות שאינן   נעלי ספורטחלה חובה לנעול  .2
 ליה חלקה, סגורות עד הקרסול.סובעלות 

 ולית.אין להביא ולצרוך שתייה אלכוהחלה חובה להצטייד במים באופן אישי.  .3

שימוש בטלפון בזמן  קניות, סטיה מהמסלול,על ההורה חלים כל האסורים החלים על ילדים כגון:  .4
 הדרכה.

 הורה מעשן מתבקש לא לעשן בקרבת הילדים. .5

 ההורה ינהג בהתאם להוראות המורה האחראי. .6

 ההורה ישמור על כללי הבטיחות ויעזור בשמירה על בטיחות התלמידים. .7

 תרחש באוטובוס ובמסלול הטיול.ההורה יגלה ערנות למ .8

 ההורה יסייע למורה בארגון, אסוף הילדים ובשמירה על השקט. .9

ירידה מהאוטובוס לכל מטרה תתאפשר רק בליווי מלווה מבוגר, שיוודא את חזרתו של התלמיד  .10
 לאוטובוס.

 שלושה ליטרים לפחות. –חלה חובה להצטייד במים באופן אישי  .11

 שמירה לאורך כל הלילה. תוחלה חובה לקחת חלק בתורני .12

על ההורים להתייצב בספריית ביה"ס לחתימת טופס ליווי  טיול וקבלת תדרוך ע"י  .13
 מנהלת ביה"ס. 

 

 אני מעוניין להצטרף לטיול כהורה מלווה____           

 
 

 אינו רשאי להצטרף לטיול.ואינו מבוטח  –מההנחיות המפורטות  תהורה שאינו עומד באח
 

   
 _________________  חתימת ההורה: ______________      ך: ____תארי

                                              
 
 

 בברכת טיול מהנה ובטוח לכולנו,                                                     
 
 
 

 מנהלת בית הספר -רחל אילוק                                    רכזת טיולים                         –גילה גנות        
 


