
   
 

14/01/2019 

 "רבדים" והוריהם שלום רבב ט -כיתות ד לתלמידי

 

 אזור עכו ראש הניקרה -ט'-טיול שנתי לכיתות ד'

 

מטרת הטיול גיבוש, למידה וחוויה  מרכז רבדיםנצא לטיול השנתי של  29-30/1/19ביום שלישי ה  

 , ואנו רואים חשיבות גדולה בהשתתפות כל הילדים בטיול.ת ומשותפת לכולנומיוחד

אחר התארגנות קצרה נצא עם ההסעות הרגילות. ל 08:30ההגעה  ל"רבדים", כרגיל, בשעה  

. לאחר טיול קצר בנחל החלק המערבי של הנחל( -לכיוון נחל ציפורי )אזור מעין יבקעבאוטובוס מ"רבדים" 

 ונסייר גם בהם.  גני בהאג'יניסע לגנים הבאהים מצפון לעכו, 

לקראת ערב נגיע לארוחת ערב ולינה בחאן הגליל )ליד קיבוץ בית העמק(. הלינה באוהל גדול ומשותף לכולם. 

 -)מנגל משותף לכול התלמידים תוגש במקום ארוחת הערבאם נדרשים פתרונות מיוחדים אנא עדכנו אותנו. 

 למעוניינים. שלחתעודת כשרות ת .כולל התאמה לצמחונים, טבעונים או נטולי גלוטן לפי הצורך(

 ומקלחות. םהלינה היא בשקי שינה באוהל מחומם. באזור שירותי

מול הים ניסע לאזור מערת הקשת ונעלה לתצפית זריחה מקסימה אל ביום השני עם שחר נקום לטיול זריחה: 

חלק מהקבוצה יסע לקיבוץ ראש הניקרה שם נתארח במעבדה לגידול תרביות . לאחר ארוחת בוקר התיכון

רקמה לצרכים חקלאיים, נשמע הרצאה ונצא לשטחים החקלאיים, וחלק מהקבוצה יסע לחוף שם יתארחו 

הים המיוחד של אכזיב, במתחם לגידול אצות ים. לאחר מכן הקבוצות יתחלפו בינהן. מאוחר יותר ניסע לחוץ 

שם בעזרת צוות ההדרכה נחפש מגוון רכיכות בלגונות החוף ונלמד עליהן. אם ישאר זמן ניסע לסיור חומות 

 בעיר העתיקה בעכו.

הרחבת הטיול בעיר העתיקה בעכו, או  -ג האויר, ונתונה לשינויים בהתאםמובן שכל הפעילות תלויה במז

חלופה ראויה מקרה של גשם באזור. מובן שנעדכן את מוקד שהם ובקבוצת  ביקור במוזיאון בתפן יכולים להיות

 ההורים על שינויים.

 למרכז "רבדים" בשהם.  17:00 -חזרה משוערת

לא יהיו באחריות ההורים.  בתים, והפיזור לישובים השוניםהחזרה לאנא שימו לב: 
 הסעות מאורגנות משהם

  



   
 הערות:

 על שעת חזרה או על חריגות כל שהן מהמוקד העירוני בשהם  לאורך הטיול ניתן יהיה לקבל מידע

 03-9723070שמספרו 

 :ליטר לילד(  3הילדים צריכים להגיע לטיול כשהם עם בקבוקי מים מלאים )כן,  לקח משנים קודמות

נועלים את נעלי ההליכה שלהם ולבושים בהתאם למזג האויר. גם כובע. ילדים בלי נעליים על 

 ם לא יועלו לאוטובוס.הרגליים ובלי מיי

  ציוד:

. ארוחת הערב ואוכל ליום השני יסופקו על ידנו )מותר להביא ממתקים וחטיפים( ליום הראשוןאוכל ושתיה 

 וכלולים במחיר הטיול.

 כובע

 חובה.  שלושה ליטר לכל אדם! –בקבוקים למים  2

 , הקרירים ללילות –מעיל חם  פנס וסוללות רזרביות., רצוי גבוהות. –נעלי הליכה נוחות , שק שינה, נוח להליכה גבתרמיל 

 נעליים להחלפה, נייר טואלט, ציוד הגיינה, גרביים וקרם הגנה, ללילהבגדים חמים 

 לילד. ₪  386 עלות:

 ₪  172להורה מלווה עלות 

 לשלם מראש בכרטיס אשראי באתר המועצה.דאגו אנא 

האישור צריך  אישור חתום הכרחי ליציאה לטיול. לצערנו לא נוכל לקבל אישורים טלפוניים. אישור הורים:

לא ניתן לקבל אישורים מאוחרים יותר. ילד . 22/1/19להגיע למייל של "רבדים" עד יום שלישי הבא ה 

 ללא אישור לא יועלה להסעה

   revadim2016@gmail.com במייל חוזר משריתפרטים נוספים: אפשר לקבל 

 שימו לב כי אם עדיין לא שילמתם לרבדים יש לאשר במהלך הרישום גביית התשלום השנתי. אנא 

באתר אינטרנט מאובטח שכתובתו: לום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי  התש 

https://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=61&gotorishum=yes 

 לבחור: מרכז רבדים/ חוג: רבדים טיול  -ניתן להיכנס גם לאתר מועצת שהם/ תשלומים/ חינוך/ רישום לתאגיד

 .8:00-13:30כל יום מ  9723019ניתן להיעזר בשירות הלקוחות שלנו בטלפון : 

 לא כולל דינרס( תשלום באמצעות כרטיס אשראי )

 להתראות!      

 צוות "רבדים"       

  

https://www.eprsys.co.il/payments.asp?rshut=61&gotorishum=yes


   
 

 אישור הורים

 

מאשר לבני/ ביתי ________________ ת..ז. _______________    אני_________________ 

 29-30/1/19בתאריכים  לאזור ראש הניקרה ועכו ת.ז._______________ לצאת לטיול של מרכז "רבדים" 

 רפואית:_________________________________לבני יש/אין מגבלה 

 חתימה:____________________

 נטול גלוטן אחר_______________ /אבקש לדאוג לבני/ביתי לאוכל מיוחד צמחוני/טבעוני

 ניתן להחזיר בדואר אלקטרוני 

 


