
אישור הורים ליציאה לטיול מים באוגוסט 

מועצת של פעילות במסגרת הארץ בדרום לטיול מעומר הנוער בני יצאו   09:00בשעה , 29.8.2017שלישי, ביום 
 ש"ח .400. היציאה והחזרה מחניית המרכז המסחרי. עלות הפעילות 18:00הנוער. שעת החזרה המשוערת הינה 

לוז לטיול :
29.8.17 היום הראשון:

איסוף מעומר 09:00
טיול מים נחל הקיבוצים12:00
 עין יזרעאל 15:00
  הגעה לחניון פארק הירדן16:00
  בישול קבוצתי וארוחת הערב סביב מדורה17:00
  פעולת לילה20:00

30.8.17 היום השני:
בשטח בוקר טוב והכנת ארוחת בוקר  07:30
ארוחת בוקר וקיפול מאהל08:30
פעילות בפארק הירדן- המרוץ למליון   09:30
 קיאקים בכפר בלום וארוחת צהרים 11:30
ארוחת צהרים  14:00
יציאה חזרה לעומר  15:00

לפעילות יוצאים מספר מלווים: מרים שולמן רכזת הנוער, מדריך 
טיולים מוסמך מאבטח חובש וצוות אוברלנד.

הפעילות אושרה ע"י הלשכה לתיאום טיולים של משרד החינוך.

0545348091 או רותם 054-7932579 הנוער מרים תלפרטים נוספים ניתן לפנות לרכז

. חובה לסמן אישור שחיה באישור הורים. משתתפים28נא לשים לב שהפעילות מוגבלת ב

 (אנא שננו להם כללים אלה):  להלן הוראות הביטחון והבטיחות והנהלים המחייבים את ילדיכם שיצאו לפעילות

חובה לחבוש כובע או כיסוי ראש-אין ללבוש גופיות. 1.

יש להצטייד במים ולהקפיד על שתייה לאורך היום. 2.

יש להצטייד באוכל עד הערב. 3.

אין לעמוד בזמן הנסיעה, ואסור להוציא ראש או ידיים החוצה.  4.

אין לגעת בחפצים חשודים, בחומרי נפץ ובכלי ירייה של המלווים. 5.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

29-30.8.17בתאריך לטיול מים לצפון אני מאשר את יציאת ביתי/בני ____________לפעילות מטעם מועצת הנוער עומר 

 מגבלות רפואיות המונעות יציאתה/ו לפעילות זו.איןלביתי/בני 

.אני מתחייב לכך שבמקרה של הפרת משמעת חמורה שלא תאפשר את המשך השתתפותה/ו בפעילות אגיע ואחזיר אותה/ו הביתה

  לשחות.לא יודע/ת/  יודע/ת . בני / בתי )  הנני מאשר/ת לבני/בתי להשתתף בפעילות ימית . (בריכה / ים / מסלול מיםחובה לסמן-

אני מתחייב לשלוח את ביתי/בני עם כל הציוד שפורט בחוזר זה שבלעדיו לא תותר היציאה לפעילות.

.הריני לאשר כי קראתי את תוכנית הפעילות, ידועים לי כל פרטיה והנני מסכים/ה שבני/בתי ישתתפו בה

חתימה נייד מספר ת.ז שם ההורה תאריך


