
 

 
 
 
 

                 
 

      שכבה ח' גיחה  -מחנה  
 

 לתלמידים ולהורים שלום!
 
משך  תי ש (מחנה)  גיחה ל',  חתלמידי שכבת כתות  יצאותכנית של"ח וידיעת הארץ מסגרת  ב

 יומיים. 

 חמישי. - ימים רביעי ,21/10/21-20 :הגיחה תאריך  

 באמפי החיצוני בבית הספר., בדיוקקר ובב 07:00בשעה  –ביום היציאה  -  כינוס

 .בלבד בבית הספר, 0016:בשעה משוערת  –ביום השני - פיזור

 

,  14/10/21 6, ח 3, כיתות ח13/10/21 5, ח 1, כיתות ח /0/21112  4כיתה ח  ימי הכנה בבית הספר:

מכנסיים ארוכים,  מים,   , כובע  -ציוד חובה  .8-12 -שעות הפעילות. 15/10/21 7, ח2כיתות ח 

 נעליים סגורות, אוכל, מקל מטאטא מעץ. 

 

במטרה להגביר את הזיקה לארץ, לחזק את  וחברתית פעילות מחנאית  נערוך עצמה   בגיחה

התמודדות עם אתגרים וכן להגביר את עצמאות התלמידים  הה בשטח ו י , השהי מיומנויות הטיול

על מנת שנחווה חוויית יחד מלאה, התלמידים אינם  האישית והקבוצתית.  ואחריותם

ם,  של"ח זמינות עבורכ רשאים להביא טלפון נייד לגיחה. צוות המחנכות ומורות ה

 במקרה הצורך ונעדכן אתכם בקבוצות ההורים. 

מרכז  והבוקר שלמחרת יתקיימו באתר הגיחות של מחוז הלינה   ,פעילות הערבהקמת המחנה,  

 אנדרטת הנח"ל שבפרדס חנה. הנמצא ב

מורי השל"ח  בהנחיית ו מכיתות ט' של"ח צעירים ובילימ - המש"צים בהובלת הפעילות תבוצע  

 הספר. הארץ של בית  -וידיעת  

 בשקי שינה.  יקימו התלמידים וילונו בהםיביאו ו, אותם םהלינה באוהלי -לינה  

 . מזון זה יש לארוז התלמידים יצטיידו במזון למשך כל היום הראשון, עד לארוחת הערב  -מזון 

 עם שאר הציוד הנדרש ליום הטיול.    בתיק הגב 

נו ע"י התלמידים בעצמם ממזון  יוכ - ערב וארוחות היום שלמחרת ארוחת   –שאר הארוחות  

הכנת המזון תעשה בכתה לפני  התארגנות לבנפרד )הכנה לעבודה בצוותים ו  כיתה שתקנה כל 

 (. היציאה

להצלחת המחנה על כל תלמיד לקחת אחריות  ולבצע את המשימות  •

 שהוטלו עליו!!!

 חשוון 
 תשפ"ב 

 



 

 

 

   :תכניתה

 נפגש בבית הספר לטקס פתיחת הגיחה! הראשוןביום 

נערוך  פעילות חברתית אתגרית, נקים מחנה,  מחנאות,נעסוק ב, בפרדס חנה הגיחהלאתר ניסע 

   ארוחת ערב לתפארת.באנדרטה להנצחת חללי הנח"ל ונכין בעצמנו  טקס

 .פעילות חברתית - פעילות ערב

 !!!בלילה ישנים! לילה טוב

 

 ביום השני: 

 סיום הגיחה. טקס  וחברתית.  פעילות אתגריתבוקר טוב! ארוחת בוקר ו  

 .יתכנו שינויים בהתאם למזג האוויר או הנחיות ביטחוניות לפי דרישת משרד החינוך 

 

 רשימת ציוד חובה!

את  ביום הראשון יש ללבוש  .עם חצי שרוול Tת מכנסיים ארוכים וחולצ , כובע: לטיולים הולםביגוד 

ספורט  נעלי ) הליכה סגורות ונוחותנעלי . וגופיות אסור ללבוש חולצות חושפות בטן כיתתית.החולצה ה

 . במשך כל הטיולחלה חובת חבישת כובע וביגוד הולם  .טיולים(או נעלי 

, שקיות אשפה, תרופות אישיות, קרם  וצבעים , מספריים, כלי כתיבהמים ליטר 3כובע,   -  בתיק הגב

 ומזון למשך כל היום עד לארוחת הערב. הגנה 

להשתמש במכשירי מוסיקה   אסור להביא טלפונים ניידים לגיחה! אין   כדאי להביא מצלמה!

 הגיחה!למיניהם במהלך כל 

, גרביים, לבנים, כלי  בגדים חמים לערב(, T תוחולצ כיםארו ים)מכנס בגדים להחלפה,  -  בתיק נפרד

  רב -סכו"ם ו , כוסגדולה עמוקה וצלחת שטוחה )צלחת רב פעמיים כלי אוכל, קטנה רחצה, מגבת

 .בלבד דק  מזרן שטח, שק שינה, אוהל ,פנס(, חומר דוחה יתושים, כלי נגינה, פעמיים

 

 מים בכמות הנדרשת לא יורשה להשתתף במחנה.  ללא כובע/ללא תלבושת ו/ או תלמיד/ה שיופיע  

   !  סגורות בלבד םיבנעליההליכה בשטח המחנה  

ים  את התפקיד לבצע במלואם, ש"ציםהמורים והמשמע להוראות ילשם הצלחת הפעילות יש לה 

 ולהביא את כל הציוד הדרוש!  לך במסגרת המחנה והפעילותשניתנו 

 לדכם. עם יאנא קראו אותם  -רצ"ב הוראות בטחון ובטיחות ונהלים מחייבים * 

  .חשל"למורה לנא לחתום על הספח המצורף ולהחזירו  *

      

                                                                                         
 

 , בברכה                             

 וצוות שכבה ח' , המש"צים  צוות של"ח ידיעת הארץ      

 טלפונים בשטח:
 0528339113קרן בארי 
 0522359118יעל פאר 

ענבל, רכזת  
 0523437653השכבה:



 

 

 והנהלים המחייבים את ילדכם בטיול:הוראות הביטחון, הבטיחות 

 )נעלי ספורט או נעלי טיולים(. חזקות ונוחות. סגורות,  ולנעול נעליים  כובעחובה לחבוש  .1

יש להקפיד  אין לשתות מים ממקורות לא מזוהים.  ,ליטר 3 :במים בכמות הנדרשתחובה להצטייד  .2

 על שתיית מים מרובה.

אין לעבור מקבוצה לקבוצה או מרכב   המורה המלווה.בלי אישור מפורש של  אין לעזוב את הקבוצה .3

 לרכב ללא אישור האחראי לטיול. 

, כולל  הגיחהבמשך כל  למכשירי שמע למיניהםלהאזין  להביא או להשתמש בטלפונים ניידים ואין  .4

 הנסיעה באוטובוס.

 אין להשתמש בחומרי בעירה נוזליים!  .אש בלי אישור המלווים בעיראין לה .5

 לאסוף את הפסולת ולהשאיר את השטח נקי.  ,לשמור על הניקיוןיש לאורך כל הטיול  .6

 ואין לעזוב את תחום המחנה/ השטח המוגדר.במקום חנייה או לינה אין להתפזר  .7

 , על כל דבר חשוד יש להודיע מיד לאחד המלווים.איך לגעת בחפצים חשודים .8

 אין לגעת בכלי הירייה של המלווים! .9

אין לעמוד בזמן הנסיעה ואסור להוציא ראש או ידיים מחוץ  במהלך הנסיעה,  חגורת בטיחותלחגור יש  .10

 לאוטובוס. 

 ם סגורות בלבד.יבנעליההליכה בשטח הלינה  .11

 לאחר כיבוי האורות אין לצאת מהאוהל ללא אישור הצוות התורן. .12

 הצלחת הטיול תלויה בשמירה על הכללים ובשיתוף הפעולה של כולם!!! .13

 

   - -  - - -  -  - -  - - -  - -  - -  - -  -גזור והחזר         -  - -  - - -  - - -  -  - -  - - -  - -  - -  - -  - - -

 

 חט"ב "אלון" כפר סבא  נהלת בית הספר הלכבוד  

 מאת_________________  הורי התלמיד/ה ________________ כתה ________ 

את   ת/ומאשר  20-21/10/21: בתאריכיםבפרדס חנה  המחנהההודעה על  אני מאשר/ת את קבלת

  הוראות הביטחון הבטיחות והנהליםהחוזר ואת קראתי עם בני/בתי את   .השתתפות בני/בתי בטיול

 .המצורפים

 בכל הפעילויות בגיחה.וחובת ההשתתפות  כללי ההתנהגות בטיולברורים לי ולבני/בתי 

ויוחלט להחזיר את בננו/בתנו הביתה, אנו מתחייבים  ,במידה ותתקיים כל בעיית משמעת שהיא

 . הביתה מיד בננו/בתנולבוא ולקחת את 

 ( לבני/בתי מגבלות בריאותיות המגבילות או המונעות את השתתפותו/ה בסיור. הקף בעיגולאין / יש )

ו  יש ליידע את מחנכת הכיתה על כל רגישות א (.מצורף בזה אישור רפואי לכך )במידה ויש מגבלות

 בעייה בריאותית. 

 

 __________  ך  חתימת האם/האב ______________   תארישם ההורים _______________   


