
  

  
 

  תשרי תשע"חב כ"ובס"ד 
  2017 באוקטובר 16

  

 ח"עתכנית טיול שנתי תש
 

 ר יהודה. ), נצא אי"ה לטיול במדב1/11 - 30/10( ,חשון ' יב - 'י  רביעי – שני בימים
  

לפנות בוקר באיסוף מהישובים על פי הפירוט המצ"ב. תפילת  היציאה ביום שני
  .בכפר מחולה 06:10שחרית בשעה 

א על חוף אטרקציה , והלינה היהמדרשה בחברוןהטיול הוא בהדרכת מדריכי 
  , ישנן מקלחות במקום.ע"ג מדשאה שבצפון ים המלח

  
 מסלול הטיול:  

 כתות ח' כתות ז' יום
  ,שני

 בחשון' י
  עין בוקק

 תמרורצוק 
  רחףמעלה 

 מצדה

  שלישי
 בחשון ' יא

  
 נחל משמר

  נחל צאלים
 עין נמר

  ,רביעי
 חשון' ביב

  שביל צפית
 נחל דוד

 צופית תמר

 
  עזרו לבנכם להכין את הציוד הבא: אנא 

 אוהל (למי שמעוניין)
 שק שינה 

  כלי רחצה 
 חובה -כובע 

  חובה -ליטר וחצי בקבוקי  2
 חובהנעליים נוחות להליכה 

  סידורתפילין, טלית, 
  ובגדים להחלפה  בגדים חמים

 רצוי פנס 
  נוח לטיול  תיק קטן
  בגד ים .

 אין צורך להביא אוכל.*
   פונים לטיול השנתי!אין להביא פלא*
  

אנו מקוים שמזג האויר יאפשר לנו לטייל ללא הפרעה, כמו כן יתכנו שינויים 
, ניתן במסלולי הטיולים. אנו מבקשים למלא את הספח המצ"ב ולהחזירו בהקדם

   .(נא ציינו על האישור את שם מחנך בנכם) להחזיר גם במייל חזרה לישיבה

   .)23/10( חשון 'גשני ביא אישור לטיול עד ליום חובה לה 

  
  לטיול ללא אישור טיול והצהרת בריאות. לא נאפשר יציאה

  



  

  
 

  

     בבוקרשני ביום לוח זמני איסוף 
  נא להקפיד על הזמנים.

  
   1אוטובוס 

 והרב אמיתי הרב ברק
   2אוטובוס 
 הרב גדי

  מיניבוס 
  הרב גולן ונאוה

  חספין   04:10

 בתחנה בכניסה לישוב
   –קצרין  04:00

 איסוף מתחנת הקניון
 קלע  03:50

  חד נס 04:15   אלוני הבשן 04:20  נטור 4:25

  ימיםגשת מרמ 04:35   קשת  04:30 נוב  04:40

  אבני איתן 04:45 אניעם 04:40 גשור 04:45

  כפר חרוב 04:50 יונתן  04:45 בני יהודה  04:50

  
    . ארוחת בוקר בכפר מחולה.07:45לכפר מחולה עד השעה למאחרים: ניתן להגיע 

אפשר לתלמידים חיבור עמוק ואיכותי בטיול בין כל תלמיד לעצמו אנו מעוניינים ל
לא לאפשר לתלמידים להגיע לטיול לחבריו לטבע ולשקט של המדבר , לכן הוחלט 

תלמיד / הורה שירצה להיות בקשר יוכל עם שום מכשיר נייד מכל סוג שהוא. 
  לעשות זאת מול הרמי"ם 

  !התפילות היא חובה בטיולכמו כן ההשתתפות בכל הפעילויות המסלולים ו
 לפניכם פלאפונים של אנשי הצוות שיצאו בע"ה לטיול:

  בטיול: אנשי קשר
   054-4400509  עמית נעמןהרב 
  050-8988946  ברק טירםהרב 

  050-6675336  הרב גדי קנדלר
  058-4052630  הרב גולן אליסף

  058-4422390  תי כהן   הרב אמ
  050-8756209        אוה דניאלנ
  

  .21:30בשעה  רביעיחזרה משוערת ביום 
  

  לא יתקיימו לימודים. ),2/11י"ג חשון ( למחרת יום חמישי
  

 
 אישור 

 'יב -'י , ביעיר -שני בימים  לצאת לטיול                       לבני  ת/אני מאשר

 )30/10-1/11(,בחשון

 יש / אין מגבלות רפואיות. 

                      פרט: 

                                 תאריך:                              חתימה:                           שם: 


