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 "רבדים" והוריהם שלום רבב ט -כיתות ד לתלמידי

 

 סובב כינרת -ט'-טיול שנתי לכיתות ד'

 

מטרת הטיול גיבוש, למידה וחוויה  מרכז רבדיםנצא לטיול השנתי של  26-7/04/22ביום שלישי ה  

 , ואנו רואים חשיבות גדולה בהשתתפות כל הילדים בטיול.ומשותפת לכולנות מיוחד

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

ונטייל בנחל. לאחר מכן נמשיך קבוצות )לפי כיתות(  4נחל תבור, שם נתפצל ל לכיוון באוטובוס מ"רבדים" 

 לצומת ביתניה ונרד ברגל לאזור חצר כינרת. משם נמשיך בנסיעה לאורך הכינרת אל החניון בנחל אל על. 

אם נדרשים הלינה באוהל גדול ומשותף לכולם. החניון בנחל אל על. לקראת ערב נגיע לארוחת ערב ולינה 

כולל  -)מנגל משותף לכול התלמידים תוגש במקום ארוחת הערב פתרונות מיוחדים אנא עדכנו אותנו.

 למעוניינים. שלחתעודת כשרות ת .נטולי גלוטן לפי הצורך(והתאמה לצמחונים, טבעונים 

 פעילות ערב תתקייים במתחם הלינה. 

 ומקלחות. םהלינה היא בשקי שינה באוהל מחומם. באזור שירותי

במצפה איתן הצופה אל הכינרת. הילדים הגדולים יותר נלך לתצפית נקום לטיול זריחה:  עם שחרביום השני 

)ו' ומעלה( ירדו ברגל אל הכינרת ויאכלו ארוחת בוקר על החוף, הצעירים יותר יחזרו אל מקום הלינה לארוחת 

בוקר. לאחר ההתארגנות יסעו שתי הקבוצות לפעילות מחקרית בנושא איכות המיים תוך כדי שייט בכינרת, 

ת מקבילה בחוף הכינרת. אם יספיק לנו הזמן נעצור בדרך מעל חופה המערבי של הכינרת באזור קרני ולפעילו

 חיטין לתצפית על קבר נבי שועיב. 

את המוקד  ובמצב הבטחוני ותאושר כיאות. במקרה של שינויים נעדכןג האויר, מובן שכל הפעילות תלויה במז

 בקבוצת ההורים.  היישובי בשהם וכמובן

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

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

 הערות:

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

 03-9723090שמספרו 



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

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

 לא יועלו לאוטובוס. מיםהרגליים ובלי 

  ציוד:

הערב ואוכל ליום השני יסופקו על ידנו  . ארוחת)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, גרביים וההיגיינ, נייר טואלט, ציוד קרם הגנה, ללילהבגדים חמים 

 לילד. ₪  386 עלות:

 ₪  236להורה 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:

 . 05/04/2022להגיע למייל של "רבדים" עד יום שלישי ה 

 .לא ניתן לקבל אישורים מאוחרים יותר. ילד ללא אישור לא יועלה להסעה

 morm@shoham.muni.il במייל חוזר ממורפרטים נוספים: אפשר לקבל 

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

יש לבחור לשונית  לרישום ותשלום רקישובאתר אינטרנט מאובטח לום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי  התש

 .גיד חינוךרישום לתא

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

 טיול 

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

  תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לא כולל דינרס(

 להתראות

 "רבדים"צוות 

  

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


   
 

 אישור הורים

 

מאשר לבני/ ביתי ________________ ת..ז. _______________אני_________________ 

 26-7/04/22בתאריכים   אשדוד ומרכז הנגבלאזור ת.ז._______________ לצאת לטיול של מרכז "רבדים" 

 לבני יש/אין מגבלה רפואית:_________________________________

 חתימה:____________________

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

 ניתן להחזיר בדואר אלקטרוני 

 

בשני )!!( מקומות )תשלום באתר המועצה+ רישום בקובץ של  שימו לב: יש להרשם

רבדים( רק רישום בשני המקומות+ אישור הורים יאפשר לנו להוציא את התלמידים 

 לטיול.

 תודה

 


