
 חנוכה תשפ -ימי מדע

 להורים שלום רב, 

במסגרת הפעילות ייחשפו  החנוכהימי סיורים מדעיים במהלך חופשת  2רשום ל  ילדכם 

 התלמידים לנושאים מדעיים מרתקים.

 שוהם. תאגיד החינוךהפעילות היא מטעם 

 הפעילות מאושרת על ידי הלשכה לתיאום טיולים במשרד החינוך

 מבוגרים בעלי ניסיון בהדרכת ילדים וכן מע"ר נושא נשק. 2-3לפעילות מתלווים 

חל איסור להביא מאכלי אגוזים ובוטנים מכל סוג שהוא )אין להביא חשוב! הוראות מיוחדות: 

 במבה(.

 פרוט הפעילויות:

 ., יום ה', נצא לסיור מודרך במרכז הפיתוח והמחקר החקלאי ברמת הנגב 26.12.19בתאריך ה 

 באשדוד י"מחמל עמותת של והים הדולפין במרכז לפעילות נצא', ב יום, 30.12.19 בתאריך

 

 המועצה בניין מחניון 07:30 בשעה יציאה, 7:15 בשעה התאספות, 26.12.19 בתאריך •
 .15:30 בשעה משוערת חזרה. למאחרים להמתין נוכל לא.  החושן ברחוב

 המועצה בניין מחניון 08:00 בשעה יציאה, 7:45 בשעה התאספות, 30.12.19 בתאריך •
 .13:30 בשעה משוערת חזרה. למאחרים להמתין נוכל לא.  החושן ברחוב

 דגשים נוספים:

לא יתאפשר לרכוש מזון במהלך חובה ליטר וחצי מים, נא להצטייד באוכל לכל היום,            •
 .הפעילות

 חובה להגיע בנעליים סגורות ולחבוש כובע .           •

נא לאשר את קריאתו בחתימתכם ולאשר במייל חוזר או להביא ביום  -למכתב זה מצורף תקנון
         הטיול.

 

 

 

 

 

 

 



 "ימי מדע"הוראות בטיחות תקנון ו

 להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוך הכפופ "ימי מדע"ת פעילו. 

 ההגעה היא הקדמת , לנקודת האיסוף הביא את הילדים בזמןבאחריות ההורים ל
 באחריות ההורים.

  איסוף התלמידים באחריות ההורים בתום הפעילות עם חזרת האוטובוס לחניית
 . לא יתאפשר פיזור בתחנות אחרות.המועצה

 והמדריכים. הפעילותמנהלי שמע להוראות צוות ייש לה  
 

  לאחר העלייה לאוטובוס, נוכחות  בדיקתתתקיים  ללא אישור. לעזוב את הקבוצהאין
 .ני יציאה חזרה ומספר פעמים במשך היוםלפ

 ה על הצהרת בריאות על ידי ההשתתפות בפעילות בכפוף לתקנון ההרשמה וחתימ
 .ההורים

 למנוע השתתפות במקרה של אי עמידה בהוראות  שמורה הזכות צוות המארגניםל
 והתנהגות לא הולמת.

 למשך כל זמן הפעילות כריך ופרי הביא ל, יש חובה להביא כמות מים מספקת לכל היום

 .(לא יתאפשר לרכוש מזון במהלך הפעילות)

  חובה להגיע בנעליים סגורות ולחבוש כובע. 

 

 :חל איסור להביא מאכלי בוטנים ואגוזים, אין להביא במבה.  חשוב! הוראות מיוחדות 

 

  

 

 

 

 מאשר שהסברתי לבני/ביתיהנני מאשר את קריאת התקנון והוראות הבטיחות  ו

 התלמיד/ה _________________שם 

 שם ההורה____________________

 חתימה_____________________  תאריך:____________


