
   
 

20/03/22 

 "רבדים" והוריהם שלום רבב גכיתות  לתלמידי

 

 עמק חפר –ג' טיול שנתי לכיתות 

 

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

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

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

חוות "להתחיל מחדש" להצלת חיות שעברו ב שם נבקר ראשית עמק חפרלכיוון באוטובוס מ"רבדים" 

הליכה בנחל לאחר מכן נצא ל, אות זוועה. ביקור נעים ומזמין()אל דרגה, שום מר התעללות במושב חירות

 . גלריית זוזובסוף נבקר בהצבים עד הים ו

 היישובי מוקדהנעדכן את אם יהיה צורך ג האויר, ונתונה לשינויים בהתאם. במז מובן שכל הפעילות תלויה

 שהם ובקבוצת ההורים על שינויים.ב

 בשהם. למרכז "רבדים"  18:00 -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,  לקח משנים קודמות

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

 הרגליים ובלי מים לא יועלו לאוטובוס.

  ציוד:

 (אוכל ושתיה )מותר להביא ממתקים וחטיפים

 כובע

 חובה.  שלושה ליטר לכל אדם! –בקבוקים למים  2

 נעליים להחלפה, גרביים וההיגיינ, נייר טואלט, ציוד קרם הגנה רצוי גבוהות. –נעלי הליכה נוחות , נוח להליכה גבתרמיל 

 שח להורה מלווה  58לילד. ₪  126 עלות:



   
 

 לשלם מראש בכרטיס אשראי באתר המועצה.דאגו אנא 

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

 . 05/04/22להגיע 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 מורמפרטים 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

 רישום לתאגיד חינוך.

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 

  דינרס( תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לא כולל

 

 להתראות!

 צוות "רבדים"

  

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


   
 

 אישור הורים

 

מאשר לבני/ ביתי ________________   ת..ז. _______________אני_________________ 

  26/04/22ך בתארי עמק חפרלאזור ת.ז._______________ לצאת לטיול של מרכז "רבדים" 

 רפואית:_________________________________לבני יש/אין מגבלה 

 חתימה:____________________

 ניתן להחזיר בדואר אלקטרוני 

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

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

 לטיול.

 תודה

 

 


