הנחיות לטיול ביה"ס לנחל ציפורי יו ג' 26/01/10
ביו ג'  26/01/10נצא לטיול בית הספר המסורתי לאזור נחל ציפורי.
לכל שכבת גיל יהיה מסלול הליכה נפרד אותו יובילו תלמידי י"א אשר עברו יו הכנה בשטח )למעט
מסלול שכבת י"ב שיובל ע"י תלמידי י"ב( .כל המסלולי יפגשו בנקודת הכינוס בטחנת הנזירי שבנחל
ציפורי ש יאסו $כל מחנ #את כיתתו ויחלק את התעודות החצי שנתיות.
לאחר השלב הכיתתי יער #כינוס של כל בית הספר להענקת תעודות הצטיינות .בנוס $לחלוקה של פירות
יבשי ותה ,תיער #ג מכירה של מוצרי מזו& במסגרת אירועי פורי באחריות תלמידי שכבת י"ב )נא
לעדכ& את החניכי להביא דמי כיס(.
לכל שיכבה ימונה ג אחראי טיול מטע הצוות שיתודר #מראש ע"י צפריר .מומל' למחנכי ליצור
קשר ע מובילי הצירי לפני הטיול.

לו"ז ליו זה
 – 08:15 – 07:50הבאת התעודות לבולק בחדר החינו החברתי,בוקר טוב מחנ ,#התארגנות ליציאה.
 – 09:00 – 08:15נסיעה לנקודת ההתחלה של הטיול הרגלי )לכל שכבה שני אוטובוסי(.
 – 13:00 – 09:00טיול הליכה במסגרת שכבתית עד לנקודת הכינוס.
 – 14:00 % 13:00מפגש כיתתי לחלוקת תעודות.
 ) 14:45 ) 14:00טקס מצטייני בית ספרי .
 ) 15:00פיזור לישובי מחניו& ביה"ס של רס עלי )מער #הסעות יצא בנפרד(.

רשימת ציוד אישי חובה לכל תלמיד
* מי –  2ליטר מינימו לכל אחד.
* תרמיל ) לנשיאת ציוד ומזו&.
* נעלי נוחות להליכה ,מכנסיי ארוכי )יש צמחיה וקוצי(.
* כובע +קר הגנה
* מזו* ליו טיול ) בוקר וצהרי(.
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בהצלחה לכול !

בולק +צפריר
 Fax. 972-(0)4-6429114פקס Tel. 972-(0)4-6429100 .טלMizra, Israel Z.C. .דואר מזרע 19312

E-mail: amakim@amakim.org.il

