 13אוקטובר2016 ,
י"א תשרי ,תשע"ז
להורי ותלמידי כיתות ז'
שלום רב,
סמינר לתלמידי ז'" -ירושלים שלי"
ביום שלישי ה ,1.11.16 -יצאו תלמידי כיתות ז' ליום סיור לימודי בירושלים;
מסע מרתק אל מנהרת הזמן הירושלמית דרך אתרים מן העבר ומן ההווה.
בין האתרים :שכונת משכנות שאננים ,קבר דוד בהר ציון ,הרובע היהודי ,ירושלים בימי הבית הראשון ,הגן
הארכיאולוגי ,מנהרות הכותל המערבי והכותל המערבי.
האיסוף יתחיל במושב פארן והאוטובוס יכנס לכל היישובים ,כנ"ל בפיזור (לו"ז מופיע למטה);
התלמידים מתבקשים להצטייד בנעלי הליכה ,כובע ,בקבוק מים  1.5ליטר ,סווצ'רט חם (קריר בירושלים
בתקופה זו) ואוכל לכל היום!
תהיה עצירה בתחנת דלק להתרעננות בדרך הלוך וחזור.
לא יהיה מקום לקניית אוכל במהלך היום!
זמני האיסוף:
פארן ;7:00 -צוקים ;7:10 -צופר ;7:20 -ספיר ;7:30 -עין יהב ;7:40 -חצבה ;8:00 -עין חצבה/עידן;8:10 -
חזרה משוערת (יציאה  18:30מירושלים) -21:00 -עידן;  -22:00פארן.
נא להחזיר למחנכת אישור הורים מלא וחתום על הדף המצורף בלבד! (ישלח גם במשוב)
תלמיד/ה שיש להם צורך בציוד רפואי כגון משאף ,תרופות אלרגיה וכו' מתבקשים להצטייד בהם ולציין באישור
ההורים בהצהרת בריאות.

תלמיד שלא יביא אישור זה עד יום ראשון  30.10לא יוכל להשתתף .אין להעביר אישורים בפקס או בסמס!
נא להימנע מלהביא ציוד יקר ערך לסיור.

בברכה וחג שמח,
כרמית קנטור,
רכזת סמינרים וטיולים

אישור הורים על השתתפות בנכם  /בתכם בטיול
אל :מנהל/ת ביה"ס – איתמר קרמר
מאת :הורי התלמיד/ה ________________________ לומד/ת בכיתה _______
הריני לאשר יציאת בני  /בתי לטיול שיתקיים במקום/באזור -ירושלים
ביום – שלישי בתאריך 1.11.2016 -א' חשוון ,תשע"ז למשך יום אחד.
נא לסמן ב X -במקום המתאים:
 oלפי מיטב ידיעתי בני  /בתי כשיר/ה מבחינה בריאותית ויכול/ה להשתתף בפעילות
הנ"ל ולא חל שום שינוי במצבו/ה הבריאותי לאחרונה
 oיש לבני  /בתי מגבלות בריאותיות שאינן מונעות השתתפות בפעילות הנ"ל  -מצורף
אישור רפואי לכך.
 oלבני  /בתי מגבלות בריאותיות המגבילות  /מונעות את השתתפותו/ה בפעילות הנ"ל
– מצורף אישור רפואי לכך.
הערות:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

שם האב  /האם
_________________

חתימה
_______________________

