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 כ' באלול, תשע"ו

 2614באוגוסט,  26  

 Wordקובץ 

 

 שלום רב,אל: הורי התלמידים בשכבת ח' 

 

 ספריות-אישור יציאה שנתי לטיולים ולפעילויות חוץ בית

 שכבת ח' –זלשנת הלימודים תשע"

 

  . זת המתוכננים לשנת הלימודים תשע"ספריו-להלן מועדי הטיולים ופעילויות החוץ בית

 

ורט יישלחו רק לגבי מסע כוכב, גיחת של"ח וגיחת מתמחים של לימודי אישור יציאה וחוזר מפ

ארץ ישראל. סמוך למועד של כל פעילות אחרת יימסרו לתלמידים הודעות מפורטות )כולל שיבוץ 

 הכיתות( בעל פה. בנוסף, המידע יפורסם בחדרי תחום ובאתר השכבה.

 

על כך הודעה בחוזר נפרד, בחדר התחום אם יהיו שינויים תימסר ייתכנו שינויים בלוח הזמנים. 

 או באתר השכבה.

 

 תאריך פירוט הפעילות

 ל "אנדרטת חללי הנחב גיחת של"ח

 בפרדס חנה

 הגיחה תתקיים בשני מחזורים:

 ימים רביעי וחמישי, מחזור ראשון:

23-26.11.14 

 ימים רביעי וחמישי,  מחזור שני:

36.11-1.12.14 

המהפך א בנוש ,תל אביבל של"ח יום שדה

 הציוני במישור החוף

 6.1.11 ,יום רביעי

 6.1.11 ,יום חמישי

 11.1.14יום רביעי, 

 12.1.11 ,יום חמישי

 10.1.11 ,יום חמישי

 26.1.11 ,יום רביעי

 

 

http://www.kdror.co.il/file2017/trip8.doc
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 יתקיים בשני מחזורים:מסע ה  לאזור מדבר יהודה –"מסע כוכב" 

 מחזור ראשון:

 ימים שלישי, רביעי וחמישי, 

 2611במרץ,  21-23

 מחזור שני:

 ימים שלישי, רביעי וחמישי, 

 2611במרץ,  26-36

 

ההר , בנושא אזור סלעיתל ום שדה של"חי

 כערש האומה

 

 23.2.11 ,יום חמישי

 1.3.11 ,יום רביעי

 2.3.11 ,יום חמישי

 0.3.11יום חמישי, 

 14.3.11 ,יום חמישי

 26.6.11 ,יום חמישי

 

 "לא שחור לבןכן צפייה בהצגה "

 במתנ"ס קדימה

 11.1.11יום רביעי, 
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 ספריות: -הלן נהלי יציאה לפעילויות חוץ ביתל

 

ספריות מאפשרות למידה שונה ומיוחדת בה התלמיד רואה ומתנסה בעצמו -הפעילויות החוץ בית

צורה בדברים אותם למד בכיתה. על מנת לאפשר יציאה בטוחה לפעילויות הנ"ל ולמצותם ב

 הטובה ביותר נדרשים התלמידים לעמוד בנהלים הבאים:

רק תלמידים אשר הביאו אישור יציאה והצהרת בריאות חתומים על ידי ההורים ייצאו  .1

 בכתב, בפקס או במייל.  היציאה לפעילות לא יתקבלו אישורי יציאהבבוקר  לפעילויות.

י יציאה לפעילויות של"ח ולימודי ארץ פעילויות חוץ הינן  חלק מתוכנית הלימודים בבית הספר. א .2

 ישראל תשפיע על הערכת התלמיד במקצוע.

היציאה והחזרה לפעילויות הינן מבית הספר בלבד. לא ניתן לאסוף תלמידים בדרך לפעילות או  .3

   ממנה מכל סיבה שהיא.

חובה על התלמיד להגיע לכל פעילות מבית הספר עם מים )ליטר וחצי(, כובע, תלבושת בית ספר  .4

ונעליים סגורות, כפי שיידרש מהם. תלמיד שלא יביא את אחד הפריטים האלה יושאר בבית הספר 

 וישובץ ללמוד בכיתה אחרת. 

 יהם. הנסיעה באוטובוסים מתבצעת כאשר כל התלמידים ישובים וחגורים במקומות .5

שימוש בנגני מוזיקה ובטלפונים סלולאריים יתאפשר רק במהלך הנסיעה ובאוזניות בלבד. במהלך  .6

 הפעילות השימוש בנגנים ובטלפונים אסור.

יש להימנע מלהביא דברי ערך לפעילויות. בית הספר לא יהיה אחראי לאובדן או לנזק של ציוד  .7

 התלמידים.

גבוהה יותר מאשר בכיתה ולכן נדרשים התלמידים  בפעילויות חוץ בית ספריות רמת הסיכון .8

למשמעת ולאחריות אישית. תלמידים אשר יפריעו במהלך הפעילויות או יסכנו את עצמם ואת 

 מחדש יציאתם לפעילויות נוספות, לרבות הטיול השנתי.  חבריהם, תישקל

 

הנ"ל. את הספח על גבי הספח המצורף את קבלת החוזר ויציאת בנכם/בתכם לפעילויות נא אשרו 

 . 11.9.11, תשע"ו, ח' באלולראשון, עד יום נא החזירו למחנך/ת הכיתה 

 

 בברכה,                                                                                                    

 חטיבת הבינייםהנהלת                                                                                         
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 אל:  מחנך/ת הכיתה

 

 מאת: הורי התלמיד/ה:_______________ כיתה: ______

 

 

 ספריות-בית-אישור יציאה שנתי לטיולים ולפעילויות חוץהנדון: 

 שכבת ח' -  ז"לשנת הלימודים תשע

 

 

 ספריות במהלך -בית-ויות חוץאני מאשר/ת  את השתתפות ______________ בטיולים ובפעיל

 ,  כמפורט בחוזר שקיבלנו.זשנת הלימודים תשע"

 

 

 בעיות רפואיות או בעיות אחרות המשפיעות על יציאתו/ה לפעילויות השנתיות החוץ  אין לבני/בתי

 בית ספריות.

 

  בעיות רפואיות או בעיות אחרות המשפיעות על יציאתו/ה  לפעילויות השנתיות החוץ לבני/בתי

 בית ספריות.

 

 להלן:________________________________________________________________

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 _____________חתימת ההורים  שם ההורה ______________    __   ____תאריך  ______


