
 
 

 תיכון א' לאמנויות
 תקנון לשיעורי של"ח וידיעת הארץ 

 

 תלמידים יקרים,

ייחודו של מקצוע  השל"ח, הכולל תחומי שדה וחברה  ויציאות רבות לסיורים, מחייב אותנו ואתכם 
יחד לאחריות אישית, משמעת עצמית ושמירה על כללי בטיחות החשובים להבטחת בריאותכם 

 ושלומכם. 

של"ח וידיעת הארץ ננקוט בכל האמצעים  העומדים לרשותנו כדי לשמור על כללי אנו מורי 
 התנהגות נכונים ולהביא אתכם לרמת האחריות והבטיחות הנדרשת.

 

 נדרש לשיעורים בכיתה:הציוד ה

 מחברת של"ח. •
 כלי כתיבה. •

 חייב להציג אישור רפואי /הורים.ר/ת משיעור, * תלמיד/ ה הנעד

 ת מן השיעור חייב / ת להשלים את החומר הנלמד ואת שיעורי  הנעדר/ד/ה  *  תלמי
 הבית לפני השיעור הבא.    

 עדרויות ללא אישור תגרורנה הפחתה בציון.י* שלוש ה

  



 

 ציוד נדרש ליום שדה:  

 . נעלים סגורות ונוחות להליכה

 (עמי בטיחותמט – יום שדה, חולצות בטן ומכנסיים קצרים אין ללבוש גופיות)בגדים נוחים 

 ליטר. 1.5יה יבקבוק שת

 כובע או כיסוי ראש.

 .תיק גב/תרמיל

 + כלי כתיבה + לוח קשיח.  של"חמחברת 

 

 הנחיות:

 חובה.השתתפות בכל ימי השדה  . 1

   למורי של"ח. רפואיעדרות מיום שדה יש למסור אישור יעל ה. 2

 עדרות מיום שדה שלא באישור רפואי תגרור הפחתה בציון.יה. 3

 עדרות מיום שדה תחייב להגיש עבודה בנושא הסיור. יה . 4

 עדרות .ילא תאושר יציאה ליום השדה ללא הציוד הנדרש  והדבר יחשב כה .5

 . 14:00תלמיד שאיחר ליום שדה יצטרף ללימודים בכיתה אחרת עד השעה   .6

 ח המלמד  נוכחותו תאושר על ידי מרכז השכבה. האישור יועבר באמצעות התלמיד למורה השל"    

 בכיתתו.   

 ביום שדה יש להקשיב ולציית להוראות הבטיחות הנמסרות ע"י המורים.. 7

 יש להישאר צמוד לקבוצה במהלך כל יום הסיור. .8

 

  



 קריטריונים לציון בשל"ח 

 

 * השתתפות פעילה בימי שדה.

 * השתתפות פעילה בשיעורים.

 ומבחנים.  * ניהול מחברת, עבודות, בחנים

 .התנהגות נאותה ושיתוף פעולה* 

  

 והשעורים. מבטיחים את הצלחת ימי השדהכל אלה 

 

 י', מופיע כציון פנימי   -שקלול הציונים בשל"ח בכיתות ט' ו  – * לידיעתכם 

 בתעודת הבגרות.  

 

 תודה ובהצלחה

 

 

  



 תשפ"אי'  –ימי סיור בשכבות ט' 
 

 הורים יקרים שלום רב.

ידיעת הארץ, יוצאים התלמידים לסיורים במהלך  –במסגרת לימודי של"ח 
 שנת הלימודים.

מטרת הסיורים היא להמחיש את הנלמד בכיתה, להכיר טוב יותר את אזורי 
הארץ השונים וכן לחזק את הקשר והזיקה לארץ. הסיורים מאפשרים 

 ות.לתלמידים לספוג באופן בלתי אמצעי ידע וחוויות אישיות וחברתי

 הסיורים מהווים חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים והנוכחות בהם היא חובה.

הסיורים מתאימים לגיל התלמידים, מתואמים ומאושרים ע"י גורמי הביטחון 
 ומשרד החינוך.

 היציאה מביה"ס והחזרה לביה"ס יתבצעו באופן מאורגן.

 

 י', מופיע כציון פנימי   -בכיתות ט' ו  שקלול הציונים בשל"ח – * לידיעתכם 

 בתעודת הבגרות.  

 

 רשימת הסיורים:

 כיתות י'                                                                                           :  כיתות ט'

   יפו . 1                         . הכנה לגיחה לאזור הירקון.                         1

  . נחל שופט2              . נווה צדק,  נווה שלום , מגדל שלום.                       2

 . ירושלים 3              . מזכרת בתיה.                                                         3

              . שמורת פולג.                                  4

      . שמורת סטף. 5

 . טחנות 7פארק הירקון  . 6

 



 שנת תשפ"א  מתווה ימי שדה בתקופת קורונה
 לכבוד 

 ות הורי שכבת

 שלום רב, 

לימי שדה וכחלק מתהליך הערכות לחזרה בתקופת קורונה, בהנחיית  לשנת הלימודים ולקראת חזרה 
 .  משרד החינוך, בית הספר נערך ליציאה לסיורים ופעילויות חוץ חינוכיות

 ומשרד החינוך. כל פעילות שתתבצע תתקיים בכפוף למגבלות והנחיות משרד הבריאות 

 . בקבוצה 20בקפסולות של עד  רגלית בהליכה חינוכית פעילות/סיור/טיול  מאשר המתווה      .1

 . אורגנית  קבוצה: ובהתאמה הצו תנאי פי על הפתוח בשטח סיור, רגלי טיול      .2

 להם אין כי המצהירים, בפעילות המשתתפים כלל של חתומה הצהרת בריאות קיום לוודא יש     .3
תסמינים של חום, שיעול, או קוצר נשימה וכי אין בני משפחה מקרבה ראשונה החולים במחלת  

 הקורונה. 

 052-6385063דני מדוויל  : ח"השל  מורי הם  הספר בית מטעם הקבועים והמלווים הסיור אחראי     .4
   .052-5501589  ובני חזן

שלבי הפעילות והסיור )בהתאם להנחיות(   בכל מסיכה ועטית ריחוק: היגיינה כללי על לשמור יש     .5
  במרחבים הפתוחים במהלך הפעילות. באחריות המשתתפים להביא איתם מסכה וציוד היגיינה אישי. 

 נמצאים כאשר אין צורך בעטיה של מסיכה ורלוונטי לסיורנו: למרות האמור לעיל, להלן מצב בו 
לפי כללי משרד  לשמור על מרחק  מקפידים עוד כל - ההליכה מסלול במהלך מאומצת בפעילות
 . הבריאות

  להצטרף אפשרות תהיה לא. קבועות  אורגנית כיתתיות בקבוצות יפעלו בפעילות המשתתפים      .6
 . מקבילה כיתה עם שדה ליום

 שתיה בקבוק להעביר אין, התלמידים ידי על הובאו אשר בלבד אישים בבקבוקים תהיה שתיה      .7
   אכילה ושתיה. לצורך התלמידים  בין ומזון

 . הסעה באוטובוס תהיה על פי הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.  8

 

 

 



עדיין לא נקבעו תאריכי הסיורים )ייתכנו שינויים אור מורכבות התקופה, ל

 בחלק מהסיורים(.

 לפני כל סיור אנו ניידע את התלמידים לגבי היעד והמסלול.

 בסיורים.נא אשרו בספח המצורף את  אישורכם להשתתפות ילדכם 

 בברכה,

 צוות מורי של"ח                                                  

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

 

 

 

 

 


