לקראת הטיול הבית-ספרי ,יום ה' 42123133
ביום ה'  20/01/11יצא ביה"ס לטיול המסורתי החותם את אירועי "שבוע ירוק" וט"ו בשבט .הפעם יתקיים הטיול באזור
רמות מנשה.
כל שכבה תלך במסלול נפרד אותו יובילו תלמידי י"א אשר עברו יום הכנה בשטח.
כל המסלולים יפגשו בנקודת הכינוס בעין פרור הסמוך לעמק השלום ,שם יאסוף כל מחנך את כיתתו ויחלק את
התעודות החצי שנתיות.
לאחר השלב הכיתתי יערך כינוס של כל בית הספר להענקת תעודות הצטיינות .יחולק כיבוד של פירות יבשים ותה ,וכן
תיערך גם מכירה של מוצרי מזון במסגרת אירועי פורים ,באחריות תלמידי שכבת י"ב .מומלץ להביא דמי כיס לרכישת
מוצרים אלה.



לו"ז

 – 20:72 – 20:27שיעור ראשון לומדים כרגיל ,כל כיתה לפי המערכת שלה!
 – 20:22 – 32:22נסיעה לנקודת ההתחלה של הטיול הרגלי (לכל שכבה שני אוטובוסים)
 – 35:22 – 32:22טיול הליכה במסגרת שכבתית עד לנקודת הכינוס
 – 36:22 - 35:22מפגש כיתתי לחלוקת תעודות
 - 36:52 - 36:22טקס מצטיינים בית ספרי
 – 37:22 -36:52הליכה לחניון להסעות
 - 37:22פיזור לישובים מחניון החרובים



ציוד אישי חובה לכל תלמיד

* מים –  1.1ליטר מינימום לכל אחד.
* תרמיל  -לנשיאת ציוד ומזון.
* נעלים נוחות להליכה ,מכנסיים ארוכים (יתכן והמסלול יהיה קצת חלק).
* כובע +קרם הגנה
* מזון ליום טיול ( בוקר וצהרים).
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מסלולי הטיול ומובילי הצירים
נתיב

שכבה

אחראי

מובילי הציר

ז'

עין העמק – נחל השופט -גבעה 232

טל א ,לירז ,ענבל ,רון ,ברק .קאי

זהר טלמור

ח'

ח'רבת קרת -נחל השופט -עין פורר

זיו מ ,מרווה,סיון ,איתי ל ,סתיו ,הדר ,אוהד פסט

נתן זקס

ט'

נחל גחר -גבעת דיצה -עין פורר

אלמוג,רועי ,ניר פ ,רוני ,אלה ,דור ז

יובל גזית

י'

גבעת קיפוד -נחל גחר -עמק השלום

ליעד ,עמרי ,ירום ,מתן ,עומר ,עדן

אורי

י"א

נחל גחר תחתון -עמק השלום

גלעד דוד ,אילת ,ריקי ,יערה

איציק

י"ב

הר גחר -נחל השופט -עין פורר

תום ,ניר הלפנד ,תמר

זהר ש



פיזור

בשעה  37:22יצאו הסעות מחניון החרובים ישירות ליישובים הבאים:

אחוזת ברק-דברת;

שריד-בלפוריה; גזית ,עין דור; מרחביה מושב; מרחביה קיבוץ; תל עדשים; רמת ישי; מזרע ,שער העמקים,
נופית ,יקנעם-גלעד אלון הגליל ,אלונים ,בית לחם ,בית שערים ,גבת ,יפעת ,טבעון-כפר יהושע ,עדי ,רמת
דוד ,שמשית ,מחנה יהודית

צוות המורים ,תלמידים שאין להם הסעה קבועה מביה"ס וכן תלמידי היישובים הבאים
ייסעו למזרע ,משם יפוזרו ליישובים בשעה :37:67
עפולה ,מגדל העמק ,כפר תבור ,רמת צבי ,בית השיטה ,כפר יחזקאל ,מיטב ,מלאה ,תל יוסף ,בית קשת,
גבעת אבני.
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