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 2016  נובמבר 15                                                                                                               
 חתשע" חשון ו"כ                                                                                                               

 לכבוד
 , תלמידי שכבת י"א והוריהם

 
 שלום רב ,

 שכבת י"א –מסע ישראלי      
 

 טז'  9.12.17 – 4.12.17מבראשית" בתאריכים –שכבת י"א תצא ל"מסע ישראלי  .1
 ימים שני עד שבת כולל., בכסלו תשע"ח כא' – בכסלו תשע"ח

 
במסע זה יחשפו התלמידים לפסיפס אנושי ומורכב של החברה הישראלית  תוך 

 התמודדות עם שאלות ערכיות בזהותם האישית, הציונית, היהודית והישראלית.
 

המסע להוביל . מטרת בבית הספרהמסע משלב תהליך מתמשך שתחילתו במפגשים 
בירור גוונות ולזמן התבוננות לתוך עצמם תוך לחוויות רבות ומים את התלמיד

 .חייהםביחס למעגלים בהם מתנהלים מקומם 
 

מחזית לפנות בוקר  00:30בשעה  4.12.17 בלילה שבין יום א' ליום ב'  :התכנסות .2
 .בית הספר

חניית אולם  –לערך בשער האחורי  3021:בשעה  9.12.17 במוצאי שבת:  החזרה
 . הספורט

 
 :  מסלול המסע

 יום אני ועצמי 
 גבעת חרוט, נחל ארדון, פרסת נקרות והר סהרוניםמסלול הליכה  – 4.12.17יום שני 

 .לינה באוהלים קטנים - גווניםחניון  –ולינת שטח בחניון לילה 
 

 יום אני והקבוצה 
במצפה  ODTפעילות   נחל גוונים, קיר האמוניטיםמסלול הליכה  – 5.12.17יום שלישי 

 .במאהל משותף בחי הגב ברביביםלינה  -  רמון
 

 יום אני והקהילה 
 -בנתיבות  המירוץ למפגש )ניווט עירוני( ,בנתיבותתרומה לקהילה  – 6.12.17יום רביעי 

 .ה במאהל משותף'בנתיללינה 
 

  יום אני והמדינה
ה במאהל 'בנתיללינה  -, ערב ציונותסיור בהר הרצל וביקור בכותל – 7.12.17יום חמישי 

 .משותף
 

 יום אני והעם בארץ 
 .בחוקוק באכסנית לינה – בפארק קנדהמסלול  הליכה  – 8.12.17יום שישי 

 
 יום אני והיהדות 

 הביתה.. חזרה  אכסנית חוקוק פעילות במתחם -  9.12.17יום שבת 
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 זו כפופה לשינויים. תוכנית .3

 
 הורי תלמידי השכבה יערכו משמרות של נוכחות הורית בלילות במהלך המסע. .4

ועד  עםבדחיפות הורים המעוניינים להשתבץ לאחד מן הלילות אנא צרו קשר 
 (.5)יא משהסער בן הורים שכבת יא' 

תלמיד שטרם הסדיר את נא לדאוג להסדיר את תשלומי בית הספר בהקדם.  .5
תלמיד שנרשם למסע ומסיבות שונות  .לא יוכל לצאת למסע –התשלום עבור המסע 

זאת בשל העובדה  יגבה ממנו מלוא התשלום עבור המסע,  –לא יצא  למסע 
 ששבועיים מראש נדרשנו להתחייב על תשלום לפי מספר התלמידים הרשומים.

 
 הפעילויות כולל מסלולי  בכלא. יציאה למסע מחייבת כל תלמיד/ה להשתתף  .6

 כל אפשרות בטחונית ובטיחותית להשאר באוטובוס. הליכה. אין                 
 

 לתשומת ליבכם היומיים הראשונים של המסע הם בתנאי שטח מלא )ללא     
  מקלחות ( ארוחת ערב בבישול וללאשירותים   מוסדרים ללא חשמל,      
 .קבוצתי    

 
 ב. תלמידים/ות  שלא יגיעו לתחילת המסע לא יוכלו להצטרף לכל השבוע.

 
  באוזניות בזמן פעילות ו/או ו/או  לעשות שימוש בפלאפונים  איסורג.  קיים 

 עם המדריכים ובזמן ההליכה הרגלית.    ההדרכה     
 

  כלכלהד.  
יש להצטייד בכריכים לארוחת בוקר ולארוחת צהריים ליום הראשון.  מהערב 

 ואילך הארוחות  מאורגנות. מומלץ להביא דמי כיס.
 

 תלבושת  ה. 
 , אלא בחולצות עם שרוול. מכנסיים בגובה הברך ומטה, אין לבוא בגופיות     
 כה סגורות.בהם אין מסלול רגלי עדיין חייבים להיות בנעלי הלי ובשלבים     

 
 : ציוד אישי חובהו.   

  חובה ! –ליטר(  3בקבוקי מים גדולים ) 2 -
 )אוהל ומזרון יסופקו על ידי מארגני המסע(  חובה ! - שק שינה -

 כובע -

 פנס כיס -

ים ילכו רק עם נעלי הליכה במסלול –נעלי הליכה ונעליים להחלפה  -
 סגורות.

 לבקבוקי מים ואוכל ליום הראשון.  –תרמיל גב קטן להליכה  -

. מומלץ מומלץ להביא חומר חיטוי לידיים )אלכוג'ל( –כלי רחצה ומגבת   -
 להביא כפכפים למקלחות.

 בגדים להחלפה לכל השבוע  -

 להביא מעיל !!! יהיה קר !!!  -בגדים חמים לערב  -
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 .לבנים לכל השבוע -

 ושפתון לחות. תכשיר הגנה מפני השמש -

 נייר טואלט -

 שקיות לאשפה אישית -
 עזרה ראשונה ושניה )מחט וחוט, סיכות ביטחון(    -
 זוג משקפיים נוסף -למרכיבי משקפיים -
 מכשירים 2 -למשתמשים במשאף -

 יש לעדכן בכתב את המחנך/ת בנוסף -תרופות אישיות  -

 תכשיר נגד יתושים -

 חולצה לבנה לערב שבת . -
 

 !! אין להביא מזוודהקשיח.  שאינו  בגדים בתיקאנא דאגו לארוז מעט 
 

 הוראות בטחון והתנהגות בשטח ובזמן טיוליםו. 
 

 .   יש להשמע להוראות המדריך/ה והמורים/ות בזמן הטיול בימים ובלילות.1
   לעקוף  איןלסטות ממנו.  ואיןלרדת ממסלול הטיול  איןבמסלול ההליכה .  2

 אין לעקוף את המדריך. לדרדר אבנים. ואיןצרים   בשבילים     
 .   אין להשליך פסולת ואין להשחית צמחיה ונוף כולל חריטה והשארת כתובות3

 באתרים.      
 .   אין לגעת  בחפץ חשוד ולא להרימו. יש להזעיק את המדריך/מורה.4
 .   אסור לשתות מים ולמלא מימיות/בקבוקים  בכל מקור מים, להוציא 5

 שאושרו ע"י  המדריכים. יש להצטייד מראש עם מלאי מספיק של  מותבמקו      
 מים למסלול הליכה    בהתאם לנאמר בתדרוך.      

 .   בחניות ובחניונים אין לעזוב את שטח החניה.6
 .   הלכת לאיבוד? איבדת את הכתה ומצאת את עצמך לבד בשטח ?  עצור במקום 7

 לקצר דרכים ולהלך בשבילים לא ידועים. כה עד שיגיעו אליך ! אל תנסהח      
 .   אין לשאת נשק של מלווים ואין לשחק בנשק !8
 אין לעמוד בזמן הנסיעה באוטובוס. .   9

 .  אין לשתות ו/או להביא משקאות חריפים.10
 .  אין לעשן )סיגריות , נרגילות וכיוצא בזה(.11
 .  אין להביא כלים חדים שעלולים לסכן את התלמידים כגון : אולרים, סכינים, 12

 נפצים וכיוצא בזה.       
 .  הבאת ציוד אישי יקר באחריות התלמידים.13
 .  אין לעזוב את הקבוצה ללא אישור מפורש של המורה המלווה ורכז השכבה.14
 אישור רכז השכבה..  אין לעבור מקבוצה לקבוצה או מרכב לרכב ללא 15

 
 09-9591520במקרה חרום יש לטלפן למוקד העירוני מס' הטלפון : 

                                                                                         09-9591527 
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 כללי התנהגות ובטחון במקום הלינה
 

 .   יש לשמור על התנהגות הולמת בשטח הלינה.1
 כל נזק/מעשה ונדליזם שיגרם יחוייב בתשלום. –יש לשמור על רכוש המקום    .2
 .   אין לצאת משטח מקום הלינה.3
 .   יש להקפיד על הניקיון במסלולים ובמקום הלינה.4
 .   חל איסור חמור על עישון בזמן ההדרכה והפעילויות. 5
 .   חל איסור מוחלט על שתיית אלכוהול.6
 

אלכוהוליים, והשימוש בנרגילות הינם אסורים בתכלית. תלמיד שתיית משקאות 
שימצאו ברשותו שתייה, נרגילה או שימצא שותה או שינהג בצורה בלתי ראויה או יפר 

יישמעו להוראות הבטחון וכללי ההתנהגות במהלך או שלא  את הכללים המפורטים
על חשבון  נקטו נגדם צעדים משמעתיים חמורים כולל הרחקה מן המסעיהמסע, 
ולאחר מכן לא יחזור ללימודיו בבית הספר עד באמצעות הוריו או בליווי מורה   התלמיד

 להחלטת המועצה הפדגוגית.
  

    
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה
 

 צוות מחנכי י"א                                                         זמסקי-דפנה שרון     
 מנהלת המסע                                                                                      
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 אישור הורים
  תלמיד אשר לא יחזיר ספח זה חתום על ידי הוריו לא יוכל להשתתף במסע!

 
 יש לסמן כל אחד מן הסעיפים שלהלן, למלא את הנדרש ולחתום בסוף האישור

 
 

  –למסע ישראלי   ___ י"א____________  מכתה  בני/בתיהנני מאשר/ת יציאת   ]  [
 . 9.12.17 – 4.12.17שבת  -מבראשית  בימים שני      

 
 לבני/בתי אין מגבלות רפואיות.  ]  [

 
לבני/בתי יש מגבלות רפואיות פרט:   ]  [

  _____________________________________ 
 

 הנני מאשר/ת שקראתי עם בני/בתי את חוזר הטיול ונוהלי ההתנהגות בו .  ]  [
 

  הנני מודע/ת לכך ומאשר/ת שבני/ביתי, כמו שאר תלמידי השכבה, יתבקש/תתבקש   ]  [
 . את תיקו/ה כדי לאפשר למורה לוודא כי אין בתיק אלכוהול   לפתוח      

 
 הנני מאשר/ת כי אם תהיה הפרת משמעת מצד בני/ביתי אגיע לקחת אותו/ מהמסע   ]  [

 החזרתו יחולו עלי. והוצאות       
 

 בתי כי במידה ותהייה הפרת משמעת ונהלים במסע /הנני מבין ויודע וכך גם בני  ]  [
 תישלל האפשרות ליציאה למסע לפולין בשנה הבאה.     הישראלי       

 
 ן ומספרי טלפון סלולריים להתקשרות אליכם במקרה חירום:מספרי טלפו 

 
___________________  ____________________ 

  טלפון אב     טלפון אם           
 

 , ביטחון, בטיחות ונהלים המחייבים במהלך המסע בית הספרקראנו את הוראות    ]  [
 להם.)א(, ואנו מסכימים 10עפ"י חוזר מנכ"ל  סא/       

 
 

   _____________________ ההורה חתימת  _________________ הההור שם
  

 חתימת  התלמיד  ___________________          
 

 תאריך _______________
 
 
 
 
 
 


