
 

 

 והוריהם שלום, י"אלתלמידי כיתות 

 

 "פתש–הטיול השנתי 

 

 כללי

י"א יצאו -השנה יצאו כל תלמידי בית הספר לטיול השנתי בעת ובעונה אחת. תלמידי ט

עצים את כדי להי"ב לשלושה ימים. תלמידי שכבת י"א יטיילו ברמת הגולן.  -ליומיים ו

חלק פעיל הן בהכנות לטיול והן בטיול עצמו:  , השנה הם יקחובטיול התלמידיםחווית 

המסלולים בהם נצעד הינם רציפים: ביום הראשון  .הדרכה, פעילויות הווי, בישול ועוד

בו נפגוש את  עין זיווןועד לחניון לצעוד לאורך שביל הגולן, ממרום גולן נתחיל 

אחר העמסת האוטובוסים והציוד ונלון באוהלים שהתלמידים יקימו. למחרת בבוקר, ל

כיוון עמק הבכא דרך רכס הציוד על האוטובוסים, נמשיך את הצעידה ממקום הלינה ל

השאיפה היא שהתלמידים ישהו בשטח במרבית זמן הטיול ויוכלו ליהנות  בשנית.

והזמן  שהטיול אנו מאמיניםמהשקט והשפע שמציע הטבע בחברת חבריהם לשכבה. 

בין התלמידים עצמם ובין קשרים הפלטפורמה נהדרת להעמקת  יםהוומ ביחד

  שונות. יכולותלהפגין הזדמנות ו פעולה ליצור שיתופי ,התלמידים למורים

בהתאם לאישורים ביטחוניים עדכניים של הרשויות המתאימות ויאובטחו  הטיול

  בהתאם להנחיות הקיימות בנדון.

 

 י"א:הטיול לשכבת  להלן מידע חיוני על

 .12-13.11.19, בתאריכים רביעי-שלישייתקיים בימי  י"אהטיול השנתי לכיתות 

 

 ! תלמידים המבקשים להשתחרר יפנו למחנך/ת לאלתר.הטיול הוא חובה .1

 

לטיול, לא יצא/תצא  אשרתלמיד/ה עפ"י דרישת משרד החינוך והנהלת ביה"ס, 

 שתתקיים בימי הטיול. חברתיתבפעילות מחויבות  תשובץ/ישובץ

 

, מחניון "חנה וסע" שבסמיכות 07:30, בשעה 12.11.19, לישיביום ש: יציאה .2

 .להגיע בזמןלתחנת רכבת ארלוזורוב. התלמידים מתבקשים 

 

, האוטובוסים 19:30-18:30בין השעות  ,13.11.19ביום שלישי, : חזרה משוערת

 וסע" שליד רכבת ארלוזורוב.יגיעו לחניון "חנה 

 

שק  מגבת, להביא התלמידים מתבקשים. לילה עין זיווןבאוהלים בחניון : לינה .3

 .)לכל קבוצת תלמידים( אוהלו שינה

. 

בתרמיל צד  ה/: ביום הראשון לטיול, האוכל והשתייה יובאו ע"י התלמידכלכלה .4

 ובעלי רגישויות/אלרגיות , צליאקיםםיטבעוני ,תלמידים צמחונייםנפרד. 

 מתבקשים לציין זאת על גבי טופס אישור ההורים המצ"ב.

 

 

 

 



 תוכנית הטיול .5

 12.11.19לישי, יום ש

 התארגנות בחניון "חנה וסע" ויציאה צפונה.

 עצירה בצומת אלונים. 

נצעד בין  לחניון עין זיוון.נצעד דרומה עד מרום גולן מ :ביל הגולןבשמסלול רגלי 

קווי התילים ברמה הבזלתית, נראה ונשמע על שכנינו במזרח ונלמד על תופעת 

 הגולן.הטבע הוולקנית ברמת 

הקמת אוהלים ובישול עצמי  :לילה עין זיווןהתארגנות במתחם הלינה, חניון 

יסופקו מים, תאורה,  ובו חניון הלילה הוא חניון של רשות שמורות הטבע בשטח.

  שקעים לטעינה, עצים למדורה ועוד.

 ארוחת ערב.

 פעילות חברתית.

 

 13.11.19יום רביעי, 

 ארוחת בוקר והכנת ארוחת צהריים.     

)חזקה( אשר במרכז קו התלים  בשניתדרך הרכס הגעשי  עין זיווןממסלול רגלי 

נתייחס  הכיפורים.בלימה קשים במלחמת יום , בו נערכו קרבות מק הבכאועד ע

 ועד היום ונלמד על אזרחיה השונים. 1967להתיישבות בגולן משנת 

 סיכום הטיול ונסיעה הביתה.

 

בשטח. יתכנו שינויים במסלולים בהתאם לתנאי מזג האוויר ו/או סיבות שתיווצרנה 

 כל שינוי יעשה בתיאום עם הרשויות המוסמכות.

 

 :ציוד חובה .6

מגבת, נעלי הליכה,  אוהל )לכל קבוצת תלמידים(, שק שינה, ליטר מים, 3

רזרביות, כובע, בגדים להחלפה, גרביים חמות, לבנים, , נעלים (לערב) סנדלים/כפכפים

 ., מוצרי היגיינה אישיתמעיל, קרם הגנה לשמש

 

 :ציוד מומלץ     

 פנס, שפתון, תכשיר נגד יתושים, שקיות ניילון לאשפה. מזרון שטח, מעיל רוח,     

 

 .להצטייד בתרמיל קטן אישי לימי הטיול ת/חייב ה/כל תלמיד

 

 !ה/והכיתה על כל ציודו האישי של התלמיד ה/ת שם התלמידאיש לרשום  .7

ההורים המעוניינים  אבידה או נזקאנו מזכירים שהציוד אינו מבוטח נגד גניבה, 

 הציוד מתבקשים לעשות זאת באופן פרטי. בביטוח

 

הורי התלמידים המבקשים שבנם/בתם יעלו או ירדו בציר הנסיעה לטיול ובחזרה  .8

. ולתאם זאת עם המחנך/ת הביתה, מתבקשים לציין זאת בספח האישור המצ"ב

 בצומת אלונים ובצומת גולני. העלייה והירידה תתאפשר

       

 ולהחתים את הוריו על האישור המצ"ב ולמסור אות ת/חייב ד/הכל תלמי-אישורים .9

 .24.10.19חמישי, ליום עד למחנך/ת 

 



הכיתה  למחנך/ת, ידווחו על כך בעיות רפואיותתלמידים היוצאים לטיול ויש להם  .10

 בעזרת טופס זה.

 

ים ולדאוג ליטר מ 3-להצטייד ב ת/חייב ה/תלמידכל  :נהלים להתנהגות בטיול .11

. יש לשתות כמות נוזלים בתחילת כל הליכה יםמלא יהיו ה/שהבקבוקים שברשותו

 מספקת למניעת התייבשות.

 

 .לא בגופיה, חובה להשתמש בכיסוי ראש ובחולצה      

 

ולא בסנדלים. תלמידים שלא יופיעו לטיול  יש להשתמש בנעלי הליכה סגורות

ויאלצו להישאר באוטובוס במשך כל היום  לא יורשו לצאת למסלולבנעליים אלה, 

 בהמתנה לכיתתם.

 

ש לסגור רווחים בהליכה, אין לסטות משבילים ו"לקצר" דרכים, ויש להימנע מדרדור י 

 .אבנים

 

להיות קשובים  יוכלו התלמידיםכדי ש בעת ההליכהחל איסור על האזנה למוסיקה 

 להנחיות המלווים ולתנאי הדרך.למתרחש, 

 

 !החניוןין לעזוב את שטח א

 

אין לגעת בשום פנים ואופן ובשום מקרה בנשק ובתחמושת. יש להתריע על כל חפץ  

 או אירוע חריג בפני המדריך.

 

במהלך כל הטיול חל איסור מוחלט על שתיית משקאות חריפים )כולל  

 תעבור/יעבור ה/במידה ותלמיד. בירה ויין( ועל עישון )כולל נרגילות(

על תקנות אלו, אחראי הטיול )או מחנך/ת הכיתה( יידע את ההורים 

ידרשו להגיע למקום כדי  ה/באופן מיידי. במקרה זה הורי התלמיד

בו בזמן לביתו. עם חזרתנו לשגרה תשב  ה/להחזיר את התלמיד

 המועצה הפדגוגית להחליט על המשך הטיפול בנושא.

 

 בבוקר. יש למלא את הבקבוקים אסור לשתות מים משום מקור מים: חשוב ביותר

ולצאת למסלולים מצוידים בבקבוקים אישיים. אם אזלו המים, יש לפנות למורה או 

 למדריך. 

 

. אין לרדת כל כללי ההתנהגות באוטובוס ועל ניקיונועל התלמידים להקפיד על 

מהאוטובוס אלא לצד המדרכה בלבד. אין לחצות את הכביש לפני האוטובוס. אין 

 להסתובב באוטובוס בזמן הנסיעה.

 

תלמידים הזקוקים לתרופות קבועות, מתבקשים לזכור להביא איתם את התרופות  .12

 בכמות מספקת למספר ימי הטיול.

 

 ים לכם טיול מהנה וגדוש חוויות.אנחנו מאחל



 

 ב ב ר כ ה,

 

 עמית גורן  משה פילוסוף

 טיולים רכז    מנהל

 

 

חמישי, מיום ת הכיתה לא יאוחר ך/מצ"ב אישור הורים שעליכם להחזיר למחנ

24.10.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 י"אספח אישור יציאה לטיול השנתי כיתות 

 
________________ כיתה____ לטיול  הננו מאשרים בזאת את יציאת בני/בתי

 .רמת הגולןל 12-13.11.19 שנתי בתאריכים 

 

 ככל הידוע לנו אין לבננו/בתנו מגבלה רפואית כלשהי. .1

  הערות

שימו לב! העלמת מידע רפואי עלולה לסכן את בריאות ילדכם והינה על אחריות  .א

 ההורים.

 

מקבל/ת תרופות באופן קבוע ומהן או כל סובל מבעיה רפואית, ציינו האם בנכם/בתכם  .ב

 הערה אחרת.

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

)נא סמנו  ללא גלוטן/ אחר___________/בננו/בתנו אוכל/ת אוכל טבעוני / צמחוני .2

 בעיגול(

 

נא סמנו אלונים/צומת גולני )א. הננו מאשרים עלייתו וירידתו של בננו/בתנו ב .3

 . בעיגול(

 

    .ת הכיתהאך ורק בתאום עם מחנך/ האיסוף יהיה

 חתימת ההורים: _________

 

 אנו נחכה עם בננו/בתנו בתחנת זו בדרך הלוך ואחכה לו/לה בדרך חזור.  .ב

 חתימת ההורים: ________________

 

בחתימתנו על הספח הננו מאשרים שקראנו את חוזר הטיול השנתי המפרט 

מעשן/ת את המידע החיוני לגביו וידוע לנו שאם בננו/בתנו ימצא/תמצא שותה, 

 אנו מתחייבים לבוא לקחת אותו/ה מהטיול.

במהלך ימים אלו  תקנון בית הספרידוע לנו כי במידה ובננו/בתנו יעבור/תעבור על  .4

 נצטרך להגיע למקום ולהחזירו/ה הביתה.

 

 ________________חתימת ההורים:                                    תאריך:_______________

 


