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לכבוד

 28אפריל 2021
מנהל/ת בית הספר
יסודי /חט"ב /תיכון
שלום רב,
הנדון :הערכות בתי הספר במחוז -החברה הערבית להכנת תוכנית הטיולים לשנת הלימודים תשפ"ב
הטיולים המתקיימים במערכת החינוך מיועדים לעורר בקרב התלמיד את האהבה לארץ ,לנופיה ולמורשתה
ההיסטורית ,באמצעות היכרות ישירה וחווייתית המתרחשת בעת הטיול והסיור .הטיול המתקיים מחוץ
לכותלי בית הספר מהווה חלק בלתי נפרד מן המערך הלימודי -חינוכי של בית הספר ובזיקה ישירה להוויה
החינוכית ,לאקלים ולתרבות הטיולים של בית הספר.
כמדי שנה ולקראת חלקה האחרון ,מתבקשים מנהלי בתי הספר בתאום עם הצוות החינוכי ורכז הטיולים
בבית הספר ,לתכנן את מערך תוכנית הטיולים לשנת הלימודים הבאה תשפ"ב  2021-2022ולהיערך להכשרת
בעלי תפקידים המובילים את טיולי ביה"ס ,רכז טיולים ואחראי טיול .תכנון מוקדם של מערך הטיולים תוך
שילוב כלל ה מעורבים בטיול הבית ספרי ,יקדם את טיולי בתי הספר מטיול שנתי למסע משמעותי" (ממ"ש)
להכרת הארץ ולאהבה.
הטיול השנתי הוא כלי חינוכי ערכי לימודי ,אנו ממליצים לצאת ולטייל בשבילי הארץ ונופיה ,פרופיל הטיול
מורכב משלבים ,הכנת הטיול ,ביום הטיול תהיינה תחנות שונות :בבוקר הטיול האחראי יבדוק מרכיבי
הטיול ע"פ כללי הביטחון והבטיחות ,תצפית הליכה רגלית ,תחנות למידה ,תחנות הוויה וסיכום( .מצורף
תרשים לפרופיל הסיור)

מנהלי בתי הספר רכזי הטיולים והצוות החינוכי בבית הספר ,ייקחו אחריות לשינוי תרבות הטיולים בבית
הספר ,דרך סיורים והכרת שבילי ונופי הארץ המגוונים .ולקיחת תפקידים בטיול השנתי הן מצד צוות
החינוכי וגם התלמידים.
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לצורך היערכות בית הספר למערך הטיולים לשנה"ל תשפ"ב ,הנכם מתבקשים:
.1להגיש תכנית טיולים לוועדת הטיולים המחוזית :לתכנן את הטיולים בהתאם ל"תכנית הליבה להכרת
הארץ ואהבת ה מולדת" .התכנית תוגש לאישור וועדת הטיולים המחוזית ולמפקח הכולל של ביה"ס (גם
וגם!),
לצורך הגשת תוכנית הטיולים לשנת תשפ"ב  -יש לפנות לקישור המצ"ב ,לכניסה הראשונה שם המשתמש
והסיסמא הינם סמל המוסד ומידה ונכנסתם לאתר עליכם להקליד הסיסמא שבחרתם .בכניסה למערכת
הטיולים להגשת תוכנית הטיולים יש לוודא במסך הראשוני של המערכת שהרכז רושם נכון את הפרטים
שלו ואת כתובת המייל הנכונה .
לא יאוחר מיום שני  .31.5.2021הגשת תוכנית הטיולים באתר -תוכנית טיולים שנתית.
 .2מינוי רכז טיולים בית ספרי :ע"פ הוראת חוזר מנכ"ל ,מנהל ביה"ס ימנה בכתב מורה מן הצוות החינוכי
לתפקיד רכז טיולים .במידה ורכז הטיולים לא הוסמך לתפקידו עליו לעבור הכשרה בקורס ייעודי שמקיימת
ועדת הטיולים המחוזית.
ועדת הטיולים המחוזית בעזרת צוות של"ח וידיעת הארץ במחוז ,תנחה ותסייע לביה"ס ככל הנדרש
ותפרסם בהמשך את מועדי ההכשרות לרכזי טיולים ו"אחראי טיול" ותעביר מועדים אלו לידיעת המנהלים.
מנהלי בתי ספר ורכזי טיולים הזקוקים לסיוע מקצועי לצורך התארגנות לטיולים בשנה"ל תשפ"ב ,יפנו
ליו"ר ועדות הטיולים במחוז ולביה"ס יגיע נציג של"ח או נציג מטה מנהלת הטיולים ,הפועל במסגרת
המחוז.
לצורך הרשמה לקורסי רכזי טיולים שלב א' לשנת תשפ"ב יש להיכנס לקישור הבא ולהירשם לכל המאוחר
עד לתאריך :25.6.21
טופס הרשמה לקורס רכז טיולים שלב א' לשנת 2021-2022
.3הכשרת אחראי טיול :בהתאם להנחיות משרד החינוך מתקיימים במחוז באמצעות ועדת הטיולים
המחוזית קורסי חובה לתפקיד "אחראי טיול" בטיולים רב יומיים ,למורים שנבחרו לתפקיד זה ע"י מנהל
ביה"ס .ועדת הטיולים תפרסם במהלך השנה לבתי ספר פתיחת קורסי אחראי טיולים.
 .4השתלמות בית ספרית "המחנך כמוביל משמעותי בטיול" השתלמות של  30ש"ש במסגרת התפתחות
מקצועית לחדרי מורים:
ההשתלמות הזאת תחשוף בפני הצוות החינוכי בבית הספר את נושא הטיול במערכת החינוך בהתאם
לתוכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת מולדת ,תפקידיו החינוכיים של הטיול ותפקידי המחנך ותרומת כל
מורי המקצוע להפיכת הלמידה בטיול למשמעותית .הקורס יכלול שעות הוראה סדנאית בכיתה וכן סיורים
להדגמת הטיול במערכת החינוך.
ההשתלמות מיועדת לכלל המורים בבית ספר ,ובמיוחד המורים המחנכים ,את ההשתלמות הזאת ניתן
להזמין דרך מרכזי הפסגות במחוזות (.ההשתלמות מוכרת ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה) ומועברת אך
ורק דרך אגף של"ח וידיעת הארץ.
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 .5ימי רענון ולמידה לרכזי טיולים– מפגשי חובה ,לרכזי הטיולים שבתפקיד בשנה"ל תשפ"א ולמיועדים
למינוי בתשפ"ב:
נקיים השנה את ימי הרענון בשלוש מועדים שמועד אחד הוא חובה(המפגש של  15.11.21דרך הזום) לכלל
הרכזים ושני מועדים אחרים שנתונים לבחירתו של הרכז ובתאום עם מנהל בית הספר.
מועדי ימי הריענון לשנת תשפ"ב :
- 15.11.21יום ריענון דרך ה.ZOOM
- 7.3.22יום ריענון בשטח .
-21.3.22יום ריענון בשטח .
ייתכנו שינויים במועדים .

.6נעלה לירושלים" – סיורים לשכבות ה'  -ז' – י' ,המשך סבסוד הטיולים לירושלים:
בדומה לשנים קודמות המשרד ממשיך בסיוע לבתי ספר העולים לירושלים ,ומקיימים סיור בירושלים ע"פ
תוכנית "נעלה לירושלים" .הסיוע הוא בסבסוד עד  50%מעלות ההיסעים ,במתכונת של אוטובוס במימון
המשרד מול אוטובוס במימון של בית הספר.
תוכנית נעלה לירושלים מיועדת לשכבות ה' ,ז' ,י'  .התלמידים יטיילו על פי תוכנית "נעלה לירושלים" לפי כל
שכבת גיל.
לצורך הרשמה לתוכנית נעלה לירושלים לשנת תשפ"א נא להכנס לקישור הזה : :נעלה לירושלים
הרחבה להנחיות בנושא טיולים ופעילות חוץ בית ספרית מצויות
בחוזר מנכ"ל תשעו(7/ב) " 6.2-33היבטים פדגוגיים ,ארגוניים ,בטיחותיים וביטחוניים בטיולים".
מייל של סאמר בוקאעי-רכז וועדת טיולים חברה ערבית ( samer.bokaie@gmail.com:פניות שיתקבלו
ייענו תוך  3ימי עבודה).
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רכזי ליבה בחלוקה לפי יישובים
להלן רשימה של רכזי הליבה שמאשרים את תוכנית הטיולים הבית ספרית ע"פ קריטריונים של תוכנית הליבה והם
מחולקים לפי יישובים .
רכזי הליבה הם מורי של"ח מכל המחוזות שמוסמכים לבדיקת תוכניות טיולים ועל כן יש לפנות אליהם בכל בירור
שקשור לתוכנית הטיולים .
רכז ליבה
סאמר בוקאעי
אעתמאד דקה

ישובים
משהד
גלגוליה ,זימר ,לוד ,רמלה
ג'דידה -מכר , ,גוש חלב ,כפר יסיף,
כפר כנא
כאבול ,מזרעה ,שפרעם,שיח דנון
טירה ,כפר ברא ,קלנסוה
אום אלפחם ,פורדיס,כפר קרע
נצרת,
תל אביב יפו ,מעלה עירון ,ג'סר
אלזרקא ,גת.
עילוט ,ראס עלי ,נאעורה ,חיפה

מועין חואלד
מחמוד מסארוה
סעיד דראושה
ספא שחאדה דקה
עבד אלנאסר
שירין עואד
פאדי מריסאת

טמרה  ,שעב
טייבה
כאכוב אבו היגא ,מעיליא ,מעלות
תרשיחא ,עראבה
באקה ,כפר קאסם
אכסאל ,סכנין
אעבלין ,עין מאהל,נצרת(חלק)
עילבון ,דבוריה ,טורעאן ,ראמה ,נחף

528087936
525493132
544230461
535307342
0548700070

ראאף אבו עאבד
שהאב חורי
עולא שאהין
מחמוד קבהאא
בלאל עותמאן
עלא חטיב

אום אלפחם
,נין ,סולם ,מצר,נצרת(חלק)
דיר חנא ,עכו,כפר מנדא
ערערה ,ברטעה,מוקיבלה
מגד אלכרום ,דיר אלאסד,בענה
יפיע

0526484859
0526368349
0545856707
0503343431
0544946527
0502064793

הדיל אלחאג
וסאם בוקאעי
זינב גזאוי
כרם זחאלקה
לואי אבו גבל
מחמוד גרה
מוחמד עואד

טלפון
0542001534
528480373

מייל של הרכז ליבה
Samer.bokaie@gmail.com
dakh64@013.net

547757984
525551171
525424006
505646377
522971959

hadeelelhaj44@gmail.com
wesambukaii@gmail.com
zainabgazawi.12@gmail.com
karamzh67@gmail.com
loai-m@hotmail.com

505982060
526035066

Mahmodgara63@gmail.com
mhmdwd1510@gmail.com

507562325
507325381

moaenkw@walla.co.il
massarwa.m@gmail.com
saiedarawshi@walla.co.il
safash2009@gmail.com
kh.abed.s@gmail.com
star_1_1988@hotmail.com
fmarisat@gmail.com
Raaef-abo-aabed1977@hotmail.com
shehabkh@gmail.com
olashahen13@gmail.com
Mahmod101@walla.co.il
bilalusman6@gmail.com
alakhatib3@gmail.com

בברכת שנת טיולים מוצלחת,

עומר עספור

מפקח ממונה של"ח וידיעת הארץ
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יו"ר ועדת הטיולים המחוזית
אגף החברה הערבית

העתקים:
מר ג'לאל ספדי ,מנהל אגף מינהל חברה ונוער החברה הערבית.
אלי שיש ,מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ.
גל כפרי ,ממונה טיולים אגף של"ח וידיעת הארץ.
סאמר בוקאעי רכז ועדת טיולים חברה ערבית .
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