
 2019בנובמבר  24 –כ"ה בתשרי תש"ף 

 

 מסע תקווה ישראלית 

 

היא תכנית הדגל של נשיא המדינה, ראובן )רובי( ריבלין, לחיזוק הממלכתיות  תקווה ישראלית

חילונים,  –ולביסוס השותפות בין ארבעת המגזרים המרכזיים המרכיבים את החברה הישראלית 

חרדים, דתיים וערבים. תקווה ישראלית מבקשת לחזק את ה"יחד" של החברה הישראלית תוך מתן 

רכיבה אותו. כל זאת, במטרה להבטיח את חוסנה ושגשוגה של מדינת כבוד ומקום לכל קבוצה המ

 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

במסגרת תקווה ישראלית מתקיימים מסעות להיכרות בלתי אמצעית עם החברה הישראלית על 

הקהילות המרכיבות אותה, בראי ארבעת השבטים: חילוניים, דתיים, ערבים וחרדים, למען "הכשרת 

 .ות" ויצירת חיבור רגשי וחווייתי לסוגיית השותפות בחברה הישראליתהלבב

מטרות מסע תקווה ישראלית הן יצירת מפגש בלתי אמצעי חיובי עם המגזרים השונים בחברה 

אודות הקבוצות השונות בחברה הישראלית, רתימה לאתגר  הישראלית, למידה וביסוס ידע

 . דום שותפות לאנשי מקצוע בזירות שונותהשותפות בחברה הישראלית והענקת כלים לקי

 

בנובמבר, במסגרת תקווה  14 -10בתאריכים )ראשון עד חמישי( השנה נצא למסע של חמישה ימים 

ידי 'מסע ישראלי' תוך שיתוף פעולה הדוק עם הצוות החינוכי. -ישראלית, מסע אשר נבנה ומנוהל על

ת חברתית, מתוך מטרה להקנות ידע והיכרות המסע יעסוק בסטריאוטיפים, בשיוויון חברתי, באחריו

 צות חברתיות שונות. עם קבו

₪ המסע כולל היסעים, כלכלה מלאה )למעט ביום הראשון(, הדרכה, לינה, כניסה  616מחיר המסע 

  לאתרים ואבטחה בשיתוף עמותת "מסע ישראלי".

המסע לא יתאפשר החזר  י נהלי  " אישורי יציאה יתקבלו למול הסדרת התשלום. עפ לתשומת ליבכם,  

 . כספי לאחר מועד קבלת האישורים 

תלמיד שהוריו לא   31.10.19הנכם מתבקשים להסדיר את תשלומי ההורים עד : הסדרת התשלום

 יסדירו את התשלום עד לתאריך זה, תותנה השתתפותו על בסיס מקום פנוי. 

 

 : תוכנית המסע 

 י והכנה.באיזור הכרמל, גיבוש קבוצת טיולמסלול  –יום ראשון 

 סיור בצפת והיכרות עם החברה החרדית. –יום שני 

 סיור בשפרעם, היכרות עם החברה הערבית והדרוזית, וטיול רגלי קצר. –יום שלישי 

 והעשייה החברתית. שאן, היכרות עם הפריפריה-סיור בבית –יום רביעי 

 סיור בישובי עמק יזרעאל ושיח על החברה החילונית. –יום חמישי 

 

  נדרש ומומלץ תינתן בהמשך. חובה  רשימת ציוד  ציאה לטיול ו שעת י 



 הוראות בטיחות, ביטחון ודגשים כלליים 

על מנת להבטיח את שלום המטיילים ולהפיק את מירב ההנאה מהטיול, יש להקפיד על כללי 
 הבטיחות והמשמעת. 

 התנהגות כללית: 

 יש לנהוג בכבוד כלפי מבוגרים ותלמידים. .1

 להוראות הצוות המלווה. יש להישמע  .2

 יש לשמור על ניקיון האוטובוסים, מסלולי ההליכה ומקום הלינה. .3

 אין לגעת בכל חפץ שאיננו מוכר או ידוע, יש להתייחס אליו כאל חפץ חשוד.  .4

 במקום חניה או לינה, אין להתפזר בשטח.  .5

ר אחר  על שימוש בתרסיסים, צבעים, משחות, גפרורים, נפצים וכל חומ  חל איסור מוחלט .6
 העלול לגרום לפציעות או לנזקים. 

אין להביא כסף רב וחפצים יקרי ערך למסע החינוכי. בית ספר איננו אחראי לאובדן כסף  .7
 או כל דבר ערך אחר.

 במקרה של השחתת רכוש, יאלץ התלמיד לשלם את הנזק. .8

ם חפצים חדים כגון: אולרים וסכיני מתכת. חל איסור מוחלט על התלמידי אסור להביא: .9
 לשאת נשק או לגעת בנשק ובתחמושת. 

 -חל איסור מוחלט על הבאה ו/או החזקה ו/או שתיית משקאות אלכוהוליים במהלך הטיול .10
תלמיד שימצא וברשותו אלכוהול ו/או השתמש באלכוהול, יוחזר לביתו לאלתר וינקטו 

 . נגדו אמצעים משמעתיים בהתאם לחוזר מנכ"ל

ימוש בסיגריות, נרגילות או כל אמצעי  ה ו/או שחל איסור מוחלט על הבאה ו/או החזק .11
 בהתאם לחוזר מנכ"ל. נגדו אמצעים משמעתייםתלמיד שיפר הכללים ינקטו  -עישון אחר

רשאי הצוות החינוכי לערוך   במקרה של חשד בנושא הבאת חומרים, שנאסרו להבאה,  .12
 בהתאם לחוזר מנכ"ל. של התלמיד/החיפוש בחפצים האישיים 

 

   בשעת הנסיעה: 

 יש לשבת על המושב חגורים בחגורת בטיחות. אין להסתובב באוטובוס.  .1

 אין להוציא ראש או גפיים דרך החלון. .2

 אין לעלות או לרדת מהאוטובוס ללא אישור מחנך הכיתה או כל מבוגר מלווה.  .3

 קיון האוטובוס. חשוב להביא שקית אשפה אישית. ייש לשמור על נ .4

 . במהלך הטיול  אסור לעבור מאוטובוס לאוטובוסמטעמי בטיחות  .5

 

 : בשעת ההליכה

 יש ללבוש חולצה המכסה את הכתפיים )אין ללבוש גופיות(.  .1

 חובה לחבוש כובע המכסה את הראש )לא מצחייה בלבד(. .2



 נוחות. חובה לנעול נעלי הליכה  .3

 חובה להצטייד במים בכמות הנדרשת ולקחת חלק בתורנות הכיתתית. .4

 יש להקפיד על שתייה מרובה לאורך כל המסלול. .5

ולשוחח בטלפון נייד בשעת ההליכה או בכל פעילות אחרת  מוסיקהחל איסור לשמוע  .6
 הקשורה בה, כולל הדרכה.

ין לעקוף אותו. אין לקצר אין לטייל בשום מקרה ללא הקבוצה. יש ללכת אחרי המדריך וא .7
 דרכים. יש ללכת רק בשבילים, בהתאם להוראות המדריך בקבוצה.  

 ע אליו מבוגר, פן ילך לאיבוד. י תלמיד שאיבד את קבוצתו ימתין במקומו עד שיג   -נוהל נתק   .8

 .  ההליכה במסלולים מהווה יסוד חשוב בתפיסת הטיול

אפשרות להשאיר תלמידים באוטובוס מטעמי  כל התלמידים מחויבים ללכת בכל הסיורים. אין 
  בטחון.

 ולאסוף אותו. תלמיד שלא יוכל ללכת יפונה לבית החולים והוריו יצטרכו לבוא 

 

 : בשטח הלינה

 . חל איסור מוחלט לצאת ממתחם הלינה.3. אין להבעיר אש. 2 אין להתהלך יחפים. .1

א או למנות מישהו מטעמם  במידה והילד חולה ו/או נדרש פינוי, חלה חובה על ההורים לבו  •
 לקחת את בנם/בתם לביתם. 

תלמיד שלא ישמע לכללים ולהנחיות, ע"פ שיקול הדעת והחלטת הצוות האחראי בטיול,  יורחק מן  
 הטיול בידוע ההורים ויחויב בהוצאות הכספיות הכרוכות בכך. 

 
 

כ"ט בתשרי  לא יאוחר מיום שני אנא אשרו את השתתפות בנכם/בתכם במסע ע"ג הספח המצורף 
 למחנך/ת הכיתה., באוקטובר   28

 . בברכת מסע מוצלח

        

 ציון ניות                               מירב רון                                      דודו שרבי-חן      

  הספר -ביתמנהל                         רכז השכבה                       מנהלת חטיבה עליונה      



 2019אישור יציאה למסע תקווה ישראלית שכבה י"ב תש"ף  

 

 לכבוד 

 הנהלת ביה"ס

 

ידוע    . ב של כיתות י"   ת ישראלי תקווה  למסע  והוראות הבטיחות  קראנו בעיון את ההנחיות ההסברים  
 . בנובמבר   10-14  בתאריכים חמישי    - ראשון לנו כי המסע יתקיים בין הימים  

 

 אנו מאשרים את השתתפות בננו/בתנו במסע הישראלי.   •

 ידוע לנו שחל איסור מוחלט על עישון ושתיית משקאות אלכוהוליים במהלך המסע.  •

ידוע לנו כי במהלך נסיעה באוטובוס חלה חובת חגירת חגורות בטיחות והבהרנו זאת  •
 לבננו/ בתנו. 

יבים עלולים להוביל למניעת ידוע לנו כי חריגה של בננו/ בתנו מכללי ההתנהגות המחי •
המשך השתתפות במסע והחזרתו/ה באחריותנו הביתה וכן בכיסוי מלא של הוצאות 

 הנסיעה חזרה.

 

 אין/ יש לבננו/ לבתנו מגבלות רפואיות המונעות השתתפות/ה במסע .  •

 במידה וכן אנא פרטו: ____________________________________________      

          -נו רגישות ליש/אין לבננו/בת •

 )הקיפו בעיגול( ללא גלוטן.  ,טבעוני , חוניצמ  ,בננו / בתנו אוכל/ת  רגיל •

 

     

 חתימת התלמיד  כיתה  שם התלמיד

 

     

 חתימת ההורה    שם ההורה

 

 

 


