הנחיות לטיול ביה"ס לכרמל יום ה' 2/602622
ביום ה'  2610/1/2נצא לטיול בית הספר המסורתי לאזור בית אורן (שנשרף לפני שנה) בכרמל.
לכל שכבת גיל יהיה מסלול הליכה נפרד אותו יובילו תלמידי י"א אשר עברו יום הכנה בשטח .כל
המסלולים יפגשו בנקודת הכינוס בחניון האגם שבנחל אורן שם יאסוף כל מחנך את כיתתו ויחלק את
התעודות החצי שנתיות.
לאחר השלב הכיתתי יערך כינוס של כל בית הספר להענקת תעודות הצטיינות .בנוסף לחלוקה של פירות
יבשים ותה ,תיערך גם מכירה של מוצרי מזון במסגרת אירועי פורים באחריות תלמידי שכבת י"ב (נא
לעדכן את החניכים להביא דמי כיס).
לכל שיכבה ימונה גם אחראי טיול מטעם הצוות שיתודרך מראש ע"י צפריר .במהלך השבוע הקרוב
יעברו מובילי הטיול משכבת י"א בין הכיתות ויתדרכו את התלמידים על הצפוי בטיול.

לו"ז ליום זה
 – 00:07 – 05:70הבאת התעודות לבולק בחדר החינוך החברתי,בוקר טוב מחנך ,התארגנות ליציאה.
 – 00:27 – 00:07התארגנות ליציאה ונסיעה לנקודת ההתחלה של הטיול הרגלי
 – 20:00 – 00:00מסלול הליכה במסגרת שכבתית עד לנקודת הכינוס.
 – 24:27 - 20:00מפגש כיתתי לחלוקת תעודות.
 - 24:47 - 24:27טקס מצטיינים בית ספרי .
 - 27:00פיזור לישובים מחניון האגם שבנחל אורן (מערך הסעות יצא בנפרד).

רשימת ציוד אישי חובה לכל תלמיד
* מים –  /.1ליטר מינימום לכל אחד.
* תרמיל  -לנשיאת ציוד ומזון
* נעלים נוחות להליכה ,מכנסיים ארוכים
* כובע +קרם הגנה
* מזון ליום טיול ( בוקר וצהרים).

רשימת מסלולי הטיול ומובילי הצירים
מובילי הציר

נתיב

אחראי
מבוגר

ז'

חניון אלון -נחל אלון – עין אלון

עטר ,גיא ,יובל ,שני מהל,דפנה (שוה"צ)

רויטל שלמה

ח'

עוספיא -נחל חיק – בקעת אלון

גל א ,גל ב ,ניר,עמרי  ,שון ,ירין

שושי אהרונסון

ט'

מצפור הצוק -נחל כלח -אנדרטה

אייל ,שקד ,שובל עוז ,לב ,אילאיל (שוה"צ)

נתן זקס

י'

מבוא כלח -בית אורן -אנדרטה

מורן ,אורטל ,שובל א ,ענבל מ (יואב+קרן)

דבורה גזית

י"א

פתחת אורן -נחל אורן -מחצבות קדומים

ניצן שיבולי ,מיכאלי רם

אורית סוקר

י"ב

פתחת אורן -שלוחה – נחל אורן

אבישי כהן ,יותם ,ארז(יובל גזית)

איציק

בהצלחה לכולם !
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