
  
  
    

   שמשון958: סמננו                                                                                                   

    :  תוכנית הטיולים שש שנתית - מסורת הטיולים בבית הספר  
                                                        

סגנון הטיולים . לים ומסעות נודדים מזה שנים רבותס קיימת מסורת של טיו"בביה
מתבסס על עיקרון שעל פיו טיול הינו חוויה ייחודית בשטח ושיש לבצעה בדרך 

  שלנו הוא שהטיול מקנה  לתלמידים סוג אחר של " אני מאמין"ה. מקורית
  .ב"י-א"התנסויות ומכשיר אותם בהדרגה למסע הנודד המתקיים בכיתות י

חיזוק , ביקור באתרים, הכרת הארץ לחבליה השונים, יכה רגליתהטיול משלב הל
     .ומגוונות קושי שונות  דרגות על פי" דרך הרגליים"הקשר בין התלמיד לבין ארצו 

  
י והפעילות הפורמלית "לימודי א/ח"הטיול הינו גולת הכותרת של פעילויות של

ין חבריהם ולטפח ס והוא נועד לחדד את מערכת היחסים בין התלמידים לב"בביה
את ערכי העזרה ההדדית ואת המעורבות החברתית וליצור קשר בלתי אמצעי בין 

המיומנויות . והטלת תפקידים לכל תלמיד הקניית הערכים . המורה לבין התלמיד
ס במסגרת "מהווה השלמה ושיא לפעולות אחרות המתקיימות בביה, לעילשמנינו 

. מפקד אנדרטאות , ימי גיבוש, יום שדה,ות גיח: י כגון"לימודי א/ח"פעילויות של
  . שדאות ועוד

         
תלמידינו קונים שק שינה ' בכיתה ז- שש שנים (לישון בשטח "

עם חברים  ,אלף כוכביםבמלון !!! ) שש שנים –ואוהל ל 
זה בדיוק כמו לאכול מאותו (לבשל ולאכול ביחד . באוהל 
ריקן ' ביחד גלסחוב,לעזור אחד לשני בהתארגנות ) מסטינג 

להנות לחוות , " עשות צחוקים "ל, לתת כתף כשצריך , 
מוע את נופי ארצינו גל , לשקט שבמדברלהתחבר ,לבלות 

דרך "הקטנטונת וללמוד להכיר את ארצינו הקטנטונת 
כי . ואולי בסוף לאהוב את הטיולים ואת הארץ" הרגליים 

 –ך ביד ' עם תנ–אין אהבת הארץ בלא ידיעת הארץ 
.  של פלביוס -"מלחמות היהודים "ו" תבי אל עמרנה ומכ

ותולדות . ומגילות מדבר יהודה " ופילון האלכסנדרוני 
ומורשת קרבות , ו ספרי וילנאי . של פראוור "צלבנים "ה

היש כזה " (טוהר הנשק"ל ו"והקוד האתי של צה. ישראל 
והקניית ערכים מהבסיס , ודוגמה אישית . ) ??? "... מושג 
 . ום ערכינו ועד ר

כל אלה ועוד ועוד ועוד הם התכנים המוענקים לתלמידינו 
 " . אין אהבת הארץ בלא ידיעת הארץ "כי . ס "בטיולי ביה

  
בחירת , אנו מקיימים את הטיולים על פי שכבות גיל תוך התאמת דרגת הקושי שלו

 את מנסיה יכיריבוגר הג.   .לעונות השנהים התכניים של הטיול האזור והאתגר 
       . הס"ארצו מצפון לדרום במהלך שש שנות לימוד בבי

  



  
  

   המסע לפי שכבות גיל/הטיול
  

  לינה בשטח בשקי שינה                       . הגליל המערבי לאזור  ימים למשך שלושה  -'   זותכית
  .בחניון מוסדר                        

                                                                                             
   לינה בשטח בשקי שינה בחניון .הגליל המזרחילמשך שלושה ימים לאזור   -'  חכיתות

  .                        מוסדר
  

  לינה בשטח בשקי שינה בחניון .  מדבר יהודהלמשך שלושה ימים לאזור   -' כיתות ט
  .מוסדר          

  
לינה בשטח והקמה של מחנה . רמת הגולןזור למשך ארבעה ימים לא  -' כיתות י

  .שמורת יהודיה אוהלים בחניון 
  

  לינה בשטח , מסע נודד. המכתשים שבנגבלמשך ארבעה ימים לאזור   - א"כיתות י
  !!! כל לילה באתר אחר והכל ברגל -) .נודדים ממקום למקום(.בתנאי שדה                        

  
  .לינה בשטח בתנאי שדה, מסע נודד. הרי אילתלמשך חמישה ימים לאזור   -ב "כיתות י

 כל -) .נודדים ממקום למקום, בתיכון  –ובפעם האחרונה  ס שוב"ובשנתם האחרונה בביה
  !!!לילה באתר אחר והכל ברגל 

  
ם בליהתלמידים מק. יוצאות ליום שדה במסגרת הכנה לטיול' ח-'כיתות ז: הכנה בכיתות

  .הדרכה לשהייה בתנאי שדה כולל הקמת מאהל
יציאה לטיול קודמת פעילות כיתתית הכוללת הדרכה בכל הכתות לפני ה     

  . ח ומחנכים "שלבת שתי שעות לימוד והיא מועברת על ידי צוות 
  
  

, ח" באחריותם של התלמידים ובסיועו של צוות של הואוארגונוקנייתו   :מזון
  .ידיעת הארץ והמחנכים

קניית המזון והבישול בשטח הינו חלק מחוויית , תהליך ההתארגנות לטיול             
  .המסע הייחודית

אך נוגדת את התפיסה החינוכית המהותית , הזמנת קייטרינג היא אפשרית   
  . התארגנות והתמודדות בתנאי שדה, ףשל שיתו

  
  

 בעיקר על ידי המאורגן, בשל העובדה שמדובר בטיול הכרוך בלינה בשטח   :תשלום
  .בארץ" בשוק הטיולים"עלותו נמוכה בהרבה ממה שמקובל , ס"צוות ביה

  
האחריות על . ס מצריך התארגנות מראש"ארגון הטיול על ידי ביה  :ארגון הטיול

 ידיעת הארץ ח " שלהמסע על כל הכרוך בו מוטלת על צוות מורי/הטיול
  . הפרטיות אנו לא שוכרים שרותי ם מחברות הטיולים (.והמחנכים

  
ולתגבור , הדרכה עצמית של תלמידים בטיול , ח משצים "         צוות של:הדרכה 

  . יכים מבתי ספר שדה דרמ
  

  המסורת של הטיול השנתי בבית הספר הינה מסורת רבת שנים שהוכיחה ומוכיחה את 
  .עצמה מדי שנה בשנה



  
  
  

  : גיחות 
  
  

לים יוהרת העבודה העצמית של צוות הטהגיחות מאורגנות על ט. כאמור בפרק הטיולים 
  . ס על כל מרכיביו "בביה

  
העפלה .  חזיון אור קולי -, הורים ותלמידים . במצדה "  בר מצווה" גיחת 'כיתות ז

  . ם "י משצי" תחנות שונות ע8המחזה של סיפורי מצדה ב , לזריחה 
  

  . וגיבוש כמובן . ן מקורות הירקו) אומלבס (– פתח תקווה -.מורשת החלוצים '  כיתות ח
  

 פוקדים את -ג  " ליל כוכבים על טהרת כתבי ב.מורשת בין גוריון בשדה בוקר ' כיתות ט 
  . וכמובן מטיילים בנחל צין .  מסכת –קברו 

  
וכמובן גיבוש , טבלת הגידוד , דור נחשולים . זכרון יעקב – העליה הראשונה '  כיתות י 

  . העולים לחטיבה העליונה 
  

  פארשמשון 
  סגן  מנהל

   ורכז טיולים 
  הגימנסיה העברית

  
  
  
  
  


