בס"ד ,ד' באייר תשפ"א
16/4/2021
טיול שנתי – מערב רמון תשפ"א – כיתות י"א-י"ב
ישיבה תיכונית חיספין
הורים ותלמידים יקרים!
אנו מתכוננים לטיול השנתי וממתינים לו בציפייה והתרגשות .הטיול השנתי הוא אירוע
ישיבתי מעצים ומגבש בכל שנה ,ומתפללים שכך יהיה גם השנה.
לצערנו ,בשל המגבלות הקיימות ,לא נוכל בשלב זה לקיים את הטיול לכלל הישיבה אלא רק
לשכבות י"א -י"ב.
ההכנה שלנו כוללת בניית מסלולים ,איתור מדריכי הטיול הטובים ומעטפת לוגיסטית של טיול
גדול זה.
פירוט המסלולים והציוד הנדרש מובא לידיעתכם ,כדאי לוודא שבנכם יוצא מוכן כראוי לטיול.
חשוב להדגיש כי הטיול נעשה באישורים הנדרשים על פי הוראות משרד החינוך ,ובתאום
מלא עם חדר מצב ,על פי דרישות אבטחה ורפואה כמתחייב.
תאריכים :ימים ראשון – רביעי ,י"ג-ט"ז אייר ()25-28/4/2021
היציאה במוצאי שבת (לפנות בוקר של ראשון) וחזרה ביום רביעי בלילה.

המסלולים:
יום ראשון – מצפה רמון -בור חמת-נחל ניצנה -חניון נחל ניצנה (לינה).
יום שני – סובב מכתש -קניון פריזמות -הר עידו  -חניון ערוד עידו( .לינה)
יום שלישי – נחל ערוד-מפער ערוד-הר רמון –חניון בורות לוץ (לינה)
יום רביעי – סובב בורות לוץ-נחל אלות-נחל חורשה – סיום בבורות לוץ
חזרה מהטיול :יציאה מבורות לוץ (מערבית למצפה רמון) לא לפני 18:00

שימו לב :מיקום הטיול והמסלולים נבחרו במקום שנעים לטייל בו ביום  ,אך
יש לזכור כי אנו נמצאים בגובה  -+1000מ' ולכן יש לבוא עם ביגוד חם
ללילה
הסעות:
תכנית ההסעות המפורטת תפורסם ותישלח אליכם במייל.
לכל אוטובוס יפורסם אחראי .לבירורים-נא להיות מולו בקשר .
אחראי הסעות ראשיים:
• אלעד דינור 055-6650721
• רעי ברחד 050-5751909
האיסוף יהיה מצירים ראשיים.
כאן המקום לציין כי בניית הצירים נעשתה מתוך מחשבה רבה ובשאיפה שאוטובוסים יאספו
כמה שיותר מהתלמידים בתחנה קרובה לביתם .יש מקומות בהם לא הצלחנו לעשות זאת .
עמכם הסליחה.
/המשך בדף הבא/

רשימת ציוד:
• טלית ותפילין.
• כלי רחצה( -לא למקלחות) מברשת שיניים ,מגבת קטנה ,סבון.
• בגדים להחלפה  -בגד חם\מעיל ללילה.
• נעליים נוחות ועמידות .מי שקונה נעליים חדשות מומלץ מאד ללכת אתם כמה ימים
לפני הטיול למניעת שלפוחיות.
• כובע  -לא חולצה שמחממת את הראש!
•  3ליטר לאדם ליום (שני בקבוקי  1.5ליטר ,או שלוקר של  3-4ליטר).
• שק שינה (ביגוד חם ללילה)
• אוהל -הגנה מרוח בלילה
• נייר טואלט-טישו.
• פנס
• משקפת למי שיש
• מפת טיולים מס' ( -18מערב הר הנגב) ,למי שיש
• אלתוש
• משחה נגד שפשפות
• תרמיל קטן ושלם למסלול (עם מקום למים הנדרשים ואוכל למהלך היום).
• תיק גדול (מקום ל:תפילין ,שק"ש ,אוהל ,בגדים חמים וכו '– המשאית סוחבת)
• קליטת פלאפונים קשה ולא תהיה אפשרות הטענה.
חשוב:
סט כלים רב פעמי חלבי ובשרי (צלחת ,מרקייה ,כוס וסכו"ם).
בטיול שנתי אנחנו לא אוכלים בחד פעמי.
הכלים יהיו בתרמיל הגדול ולא בתרמיל למסלולים
יצירת קשר במקרה חירום:
אנו מודעים לכך כי לא תהיה קליטה בכל המסלולים ולפעמים אף לא בחניון הלילה.
שכרנו טלפונים לוויינים לצורך יצירת קשר בעת חירום.
אנו מבקשים להשתמש בטלפון זה רק למטרה זאת.
(חשוב לציין שחיוג אל מספר טלפון לווייני כרוך בעלות גבוה מאד המושתת על המתקשר.
כל חברת תקשורת והחיוב הסלקטיבי שלה .בדרך כלל העלות היא גבוהה יותר מאשר עלות
דקת שיחה לחו"ל !)
מספרי הטלפון הלווייני יפורסמו בהמשך השבוע
חשוב להדגיש :כיוון שמדובר טיול נודד לא תהיה אפשרות להקפצות מחניון לילה לחניון
הבא.

בסוף המסע אינני מרגיש מנצח  -אלא יותר אסיר תודה
כאילו הדרך עברה בתוכי ולא אני בתוכה
בברכה
הרב חיים איזנטל
ראש הישיבה

יאיר גרשוני
רכז חינוך חברתי
0585646868

