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להורי התלמידים
שלום רב,
על פי חוזר מנכ"ל חובה על ההורים לאשר יציאת בנם לטיול.
בישיבה אנו נוהגים לבקש אישור כללי לכל הטיולים והשבתות בישיבה ומחוצה לה.
במחצית הבאה מתוכננים מספר טיולים ומתוכם טיול שנתי ליומיים או שלושה שיכלול לינת שטח .בטיולים יתכן וישולב
טיולי אופניים ,סנפלינג ,שייט וכו' .מידי פעם יתכן ויצאו תלמידי הישיבה לרחצה בבריכה.
אחריות ההורים לידע את הנהלת הישיבה על כל מגבלה רפואית שקיימת ,ובמידה ומתעוררות במהלך השנה בעיה רפואית
לידע את הנהלת הישיבה בהקדם האפשרי.
נא לחתום על אישור יציאה לטיולים בתחתית הדף ולהחזיר לישיבה.
בכבוד רב ,הנהלת הישיבה
ציוד אישי בטיול
נוהלי ביטחון
 .1אין לשתות מים ממקורות לא מזוהים.
 .2אין לעזוב את הקבוצה בלי אישור.
 .3חל איסור על עקיפה ,על סטייה מהשביל ועל קיצור דרך.
 .4יש להימנע מדרדור אבנים ולהיזהר מפני אבנים מידרדרות ומהליכה על שפת מצוקים,
 .5יש לנהוג במשנה זהירות במקומות שיש בהם סכנה.
 .6אין לעמוד בזמן הנסיעה ,ואסור להוציא ראש או ידיים החוצה.
 .7רצוי להימנע מהליכה בכבישים.
 .8אין לנוע על מסילת ברזל.
 .9אין להדליק אש ללא אישור מלווה.
 .10אין להיכנס למערות ולמקומות בלתי מוכרים ללא אישור המדריך.
 .11ההליכה בעקבות המדריך ולפני המאסף.
 .12אין לגעת בחפצים חשודים ,בחומרי נפץ ובכלי ירייה של המלווים.
 .13במקרה של ניתוק מן הקבוצה  ,יש להישאר במקום ולפעול לפי הנחיות מוקדמות של אחראי לטיול ,אם יורדת החשכה
אין לנוע לבד.
 .14במפעלי חרושת אין לגעת במכונות ובכלי עבודה ,ועל המטייל להיות צמוד למדריך המפעל.
 .15במקום חניה או לינה אין להתפזר בשטח.
 .16כניסה למים בשעת טיול לצורכי רחצה ,הנאה ,לימוד או שיט תהיה אך ורק על פי הנחיית האחראי לטיול ובאישורו.
כובע  ,נעליים 3 ,ליטר מים לכל תלמיד.

 .17אנא הדגישו את נהלי הבטיחות בפני בניכם.

✄------------------------------------------------------------------אישור טיולים שנתי

מאת



הורי התלמיד

ת.ז
ברורים לי ולבני כללי התנהגות בטיול.
יש  /אין לבני מגבלות בריאותיות המגבילות או המונעות את השתתפותו בטיול,

פרט
אני החתום מטה מאשר לבני לצאת לכל הטיולים והשבתות במהלך שנת הלימודים.
)יתכן ויתקיימו טיולי אופניים ,סנפלינג ,בריכה ,טיולים עם לינת ליליה וכו'(
תאריך
חתימת האב /האם

ת.ז

