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 שכבה ט' –חוזר יציאה לגיחה 

 במסגרת פעילות השל"ח  וידיעת הארץ, יצאו תלמידי כיתות ט' ל"גיחה" בת יומיים לאזור נס הרים. 
                      (10-11/10/18)טתשע"  חשון ' ב –' אבימים רביעי  ועד חמישי הגיחה תתקיים 

 הגיחה מאושרת על ידי לשכת הטיולים ומלווה בנושאי נשק וחובשים כנדרש באישור הביטחוני.

 ב"גיחה" יטיילו התלמידים באזור נס הרים, וייחשפו לפרקים רלוונטיים בתולדות האומה.

   8.00בשעה   2018-10-10ההגעה לביה"ס ביום רביעי,  :יציאה

  הפיזור עצמאי מתפוח פיס.בשעות אחה"צ.    2018-10-11ביום חמישי,  :חזרה

 הגיחה תודרך על ידי מורי השל"ח בביה"ס ומש"צים בליווי מחנכי הכיתות ומורים מלווים נוספים. :הדרכה וליווי

 באוהלים שהתלמידים יבנו באמצעות מוטות וסדינים שיובאו מהבית. –חניון קק"ל נס הרים :לינה

 .עם הגעתו ירשם התלמיד אצל המחנך 

 .העלייה לאוטובוסים עפ"י הרישום בשמשה הקדמית של האוטובוס 

 .את הציוד יש להכניס לתאי המטען באוטובוס, מלבד תיק אישי ובו מים,מצלמה,כסף ופנס 

  8/110/3את האשור המצורף עד ליום חמישי, ה יש להעביר . 
 תוכנית הגיחה:

התארגנות בביה"ס,נסיעה מגבעתיים אל נס הרים,הגעה לחניון: התארגנות, בניית מאהל,פעילות  –18/10/10יום רביעי 

 כיתתית וארוחת ערב.

 פעילות כיתית וטקס שכבתי .   פעילות ערב:

 ארוחת בוקר וארגון ארוחת צהרים משותפת  לכיתה.פרוק מאהל, הכנת –18/10/11יום חמישי 
 נס הרים וטקס סיום. ––עין חוד -יציאה לטיול נס הרים

 התלמידים מכינים את הארוחות במסגרת כיתתית. לרשות התלמידים כיריים לבישול, מקרר ומתקנים לצלייה.   כלכלה:
 הוראות בטיחות, בטחון וכלליות: 

 ישבו התלמידים במקומם, אין להוציא ראש או ידיים, לזרוק חפצים ופסולת מהרכב. :בשעת הנסיעה
: יש לטייל עם הקבוצה. המדריך תמיד מוביל, הכיתה תטייל כגוש ולכן אין  להישאר מאחור. ההליכה בשבילים בשעת ההליכה

 בלבד, בהתאם להוראות המדריך.
 המדריכים יגיע אליו.תלמיד שאיבד את קבוצתו ימתין במקומו עד שאחד 

 יש להישאר כל זמן הפעילות  בשטח הלינה ובשום מקרה לא לעזבו. : בשטח הגיחה
 או להבעיר אש ללא אישור ונוכחות מבוגר.אין להסתובב יחפים 

 הנחיות והוראות כלליות:

 .אין לגעת בחפצים חשודים 

 !בשעת ההליכה חל איסור מוחלט לשמוע מוסיקה  ולהתעסק בטלפון נייד 

 .חל איסור מוחלט  על שימוש בתרסיסים, צבעים, משחות, גפרורים, נפצים וכל חומר אחר העלול לגרום לפציעות או לנזקים 

 .יש להרבות בשתייה 

 .על התלמידים להצטייד בניילונים לאיסוף אשפה, השלכת פסולת לפחי אשפה בלבד 

 מהבאת  חפצים יקרי ערך לגיחה. לא נוכל להיות אחראים על אובדן, גניבה, נזק שייגרם להם. והימנע 
 )יש לרשום שם התלמיד וכיתה ע"ג הציוד (:ציוד אישי 

   ליום הראשון בצבע החולצה שקבעה הכיתה(.   בתלבושת בית ספר!!!יש להגיע( 

 3   ביום למחרת(.ליטר מים. )יש לשמור את הבקבוקים הריקים  לשימוש 

 2  .כובעים 

 .תרמיל גב )בעל שתי כתפיות( לנשיאת המזון והמים בשעת ההליכה 

 .נעלים סגורות לכל הפעילות 

  : יתדות ופנס. 6מוטות,  2סדינים ללא גומי ,  2שק שינה, ציוד להקמת אוהל לכל זוג 

 קרם  כלי רחצה, מגבת, נייר טואלט עזרה שניה, הלבנים וגרביים להחלפ בגדים חמים לערב, בגדים נוחים להליכה,  בגדים להחלפה
 הגנה.

  .הציוד שהוטל עליך להביא במסגרת  הארוחות המשותפות 

  .אין להביא כלים חד פעמיים.צלחת, כוס וסכום מפלסטיק עמיד 

 .את הציוד הכללי יש לארוז בנפרד מתרמיל ההליכה יש לרשום שם וכיתה בצורה בולטת 

 :משאף לאסמטים, תרופות לאלרגיות, מזרק לחירום לרגישים לעקיצות דבורים וכיוב'.  תרופות לחירום לשעת הצורך 
מחובתכם לעדכן את מחנך/ת הכיתה על כל שינוי או ליקוי במצב בריאותו של ילדיכם. במקרה הצורך יועבר וישמר מידע זה אצל 

 חובש הטיול.                                
                                                                               בברכת גיחה בטוחה ומוצלחת

         אלה ספיר גונן                                                                          שלומית דבדבני                                                   מיכל כהן    
 מנהלת בית הספר                                                   סגנית מנהלת  ורכזת טיולים                         רכזת השכבה             
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 אישור יציאה                                                                            

 טיול-מסעאישור הורים על השתתפות בנכם / בתכם ב
 3/10/18ליום רביעי,  יש להחזיר את הספח חתום עד לתאריך

 אלה ספיר גונן אל: מנהל/ת ביה"ס
 הורי התלמיד/ה ________________________ לומד בכיתה _____________ מאת:

 הריני לאשר לבני/בתי _______________)שם ושם משפחה(  מכיתה _______ לצאת לגיחה 

 .10-11/10/18, טתשע"  חשון ' ,ב –' אבימים רביעי  ועד חמישי   בנס הרים שתתקיים 

 אני מאשר/ת את קבלת ההודעה על מסלולי הטיול , הוראות הביטחון ,הבטיחות ונהלי המשמעת.
 במקום המתאים x-נא לסמן ב

 הרינו מאשרים את יציאת בננו/בתנו לטיול השנתי בין התאריכים  □
 הרינו לא מאשרים את יציאת בננו/ בתנו לטיול השנתי מסיבה: ___________ □
 ברורים לבני/בתי כללי ההתנהגות והמשמעת בטיול. □
 לפי מיטב ידיעתי בני / בתי כשיר/ה מבחינה בריאותית ויכול/ה להשתתף בפעילות הנ"ל ולא      □

 חל שום שינוי במצבו/ה הבריאותי לאחרונה    
  יש לבני / בתי מגבלות בריאותיות )כולל אלרגיות( שאינן מונעות השתתפות בפעילות הנ"ל   □

 (.טיולכולל מסלולי ה) מצורף אישור רפואי לכך      
 יש לדווח למחנכת על אלרגיות ולצייד את התלמיד בתרופות הנדרשות. □

 חתימת ההורים___________   שם האב / האם ______________ 
 

 חתימת התלמיד/ה:__________                     תאריך: ___________________
 

 ______________________________________ טלפון נייד למקרה הצורך:

 ---------------------------------------------------לגזור------------------------------------------------------------

 Shimon Ben Zvi High Schoolתיכון שמעון בן צבי גבעתיים 

 

 אישור יציאה
 טיול-מסעאישור הורים על השתתפות בנכם / בתכם ב

 3/10/18ליום רביעי,  יש להחזיר את הספח חתום עד לתאריך
 אלה ספיר גונן אל: מנהל/ת ביה"ס

 הורי התלמיד/ה ________________________ לומד בכיתה _____________ מאת:
 הריני לאשר לבני/בתי _______________)שם ושם משפחה(  מכיתה _______ לצאת לגיחה 

 .10-11/10/18, טתשע"  חשון ' ,ב –' אבימים רביעי  ועד חמישי   בנס הרים שתתקיים 

 אני מאשר/ת את קבלת ההודעה על מסלולי הטיול , הוראות הביטחון ,הבטיחות ונהלי המשמעת.
 במקום המתאים x-נא לסמן ב

 הרינו מאשרים את יציאת בננו/בתנו לטיול השנתי בין התאריכים  □
 הרינו לא מאשרים את יציאת בננו/ בתנו לטיול השנתי מסיבה: ___________ □
 ברורים לבני/בתי כללי ההתנהגות והמשמעת בטיול. □
 לפי מיטב ידיעתי בני / בתי כשיר/ה מבחינה בריאותית ויכול/ה להשתתף בפעילות הנ"ל ולא      □

 חל שום שינוי במצבו/ה הבריאותי לאחרונה    
  יש לבני / בתי מגבלות בריאותיות )כולל אלרגיות( שאינן מונעות השתתפות בפעילות הנ"ל   □

 (.טיולכולל מסלולי ה) מצורף אישור רפואי לכך      
 יש לדווח למחנכת על אלרגיות ולצייד את התלמיד בתרופות הנדרשות. □

 חתימת ההורים___________   שם האב / האם ______________ 
 

 חתימת התלמיד/ה:__________                     תאריך: ___________________
 

 ______________________________________ טלפון נייד למקרה הצורך:


