נובמבר 9102

לתלמידי והורי כיתות ט' שלום!
אנו יוצאים למסע ארוך בן שנתיים ימים .במסגרת השיעורים ,הסיורים והמסעות נחתור לחנך את התלמיד לערכים .נאסוף
ידע מגוון ונצבור חוויות ושעות של אהבת המולדת .נשאף לחנך את התלמידים לאחריות אישית ,לפתח בהם תחושת
שייכות לארץ ולחברה ולרצון לתרום.
מקצוע של"ח וידיעת הארץ בנוי מ 6-5 -סדנאות שילמדו לאורך השנה .בכל סדנא נצא ליום שדה לימודי וחוויתי התואם
לתוכן הסדנא.
סדנה  :1מכלול נופאדם – כיצד מרכיבי הנוף משפיעים על הסביבה ועלינו ומה אחריותנו .הסיור :יער חולדה ,מזכרת
בתיה.קיסריה נחל תנינים
סדנה  :2הבקע כגבול שלום מתפתח -נעסוק בנושא השבר סורי אפריקאי ,המים,והשלום .במסגרת המסע למדבר יהודה
סדנה  :3ההר כערש האומה -הקשר בין אזור ההר להיסטוריה והתרבות הלאומית שלנו .יצאו במסגרת הגיחה.
סדנה  :4מיומנויות השדה -הסיור :תרגול בנייה מחנאית ובישולי שדה גיחה מחנאית בנס הרים
סדנה  :5המהפך הציוני במישור החוף -נלמד כיצד הפך מישור החוף מאזור שומם לאזור המבוקש והצפוף בישראל .ננסה
להבין איך אנחנו יכולים להמשיך את המפעל הציוני בימינו הסיור :תל אביב -סיור משימתי.
תאריך

יעד

תאריך

ט'1

20.11

יער חולדה ומזכרת בתיה

12.3

ט'2

13.11

יער חולדה ומזכרת בתיה

8.1

ט'3

28.11

יער חולדה ומזכרת בתיה

13.2

ט'4

5.12

יער חולדה ומזכרת בתיה

5.3

ט'5
גיחה
מטיול למסע

 21.11יער חולדה ומזכרת בתיה
שכבתי נס הרים
שכבתי מדבר יהודה

9.1
ספטמבר
23-24 /3

יעד
ת"א
הקטנה
ת"א
הקטנה
ת"א
הקטנה
ת"א
הקטנה
ת"א
הקטנה

תאריך

יעד

7.5

קיסריה -נחל תנינים

18.3

קיסריה -נחל תנינים

13.5

קיסריה -נחל תנינים

30.4

קיסריה -נחל תנינים

14.5

קיסריה -נחל תנינים

*נתון לשינויים
ציוד חובה לסיורים :כובע 0.5 ,ליטר מים ,נעלי הליכה סגורות ,חולצת בית ספר ,כלי כתיבה ,ארוחות למהלך היום (משך
סיור ממוצע בין השעות .0:11-03:41
ימי השדה מאושרים ע"י הלשכה לתיאום טיולים ובהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל.
 מצורף אישור שנתי גורף לימי הסיורים לשנת תש"ףבברכה,
צוות של"ח תיכון שמעון בן צבי

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אל :מנהל/ת ביה"ס תיכון שב"צ גבעתיים

אישור הורים

מאת :הורי התלמיד/ה ________________________ לומד בכיתה _______
אני מאשר לבני/בתי ___________________ לצאת לימי השדה הרשומים מעלה מטעם של"ח -תיכון "שמעון בן צבי גבעתיים"
בשנת הלימודים תש"ף.
*למסע השנתי ולגיחה המחנאית יצא חוזר נפרד.
נא לסמן ב -xבמקום המתאים

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 שאינן מונעות השתתפות בפעילות הנ"ל  -מצורף אישור רפואי לכך לכך
. לבני  /בתי מגבלות בריאותיות המגבילות  /מונעות את השתתפותו/ה בפעילות הנ"ל – מצורף אישור רפואי לכך ( .שניתן לגיחה)
הערות____________________________________________________________________________ :
* יש להביא תרופות אישיות במידת הצורך * אין להביא ציוד יקר ערך..
שם ההורה__________________ תאריך_____________________ חתימה_______________________

