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 "ב טבת, תשע"חי 

 2017דצמבר,  30 
 

 להורי המש"צים ופרחי המש"צים,  
 

 שלום רב,
  23-רוץ ניווט הייום טבע ומהנדון: 

  לזכרו של סגן יואב הרשושנים

 
 

לזכרו של סגן  רוץ ניווטייום טבע ומ יתקיים 82.2.2.9, חבשבט תשע" דביום שישי, כ"

 , בקרב מול מחבלים בלבנון. 7.2.1994יואב הרשושנים שנפל בכ"ו בשבט תשנ"ד, 

יואב, מפקד צוות בפלחה"ן צנחנים, בוגר הפנימייה הצבאית שליד ישיבת "אור עציון", היה 

 פעילות ספורטיבית ועוד., ישראל, חובב טבע, ניווט -והב ארץאדם בעל ערכים, א

 אנו יוצאים עם המש"צים והפש"צים להשתתף ביום זה.

 

 בדיוק2  0222מבית הספר בשעה היציאה 

ננווט יחדיו בין תחנות ההדרכה  ,עם הגעתנו ל"נאות קדומים" שבאזור יער בן שמן

ישראל, טבע, מורשת קרב, המורשת היהודית -העוסקות בנושאים שונים, כגון: ארץ

שיח עם אישי ציבור -במתנשתתף ב ",מיצג "לוחם, ערכים ואמונהניקח חלק ב וערכים.

 וקציני צה"ל.

 

 3:322.  משוערת לביה"סשעת החזרה ה

, כשעה לפני ההגעה לביה"ס והחזרה ממנו הינה ללא פיזור ביישובים ותהיה באחריות ההורים

יתקשרו התלמידים להורים וימסרו שעת חזרה מדויקת. ההורים  הסיורמועד החזרה מ

 מתבקשים להגיע לקחת את התלמידים. 

 
או חולצת  חולצת בי"ס –מים, כובע, לבוש ליטר  1.5נעלי הליכה נוחות וסגורות,   :חובהציוד 

 .כלי כתיבהו מש"צים, אוכל לכל היום
. התשלום יתבצע והשתתפות בניווט אבטחה, היסעים רעבו ש"ח 2.מחיר ההשתתפות לתלמיד: 

 במזומן בלבד.
 

 !לידיעתכם
 הצעדה מאושרת ומאובטחת על ידי גורמי צבא ומשטרה. 

 מזג האוויר והוראות גורמי הביטחון.ייתכנו שינויים באזור הטיול בהתאם ל
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 .054-6906644צורך:  אבישג סגל הטלפון נייד למקרה 

 

רוצים לראות איך היה בשנים עברו? לחצו על הקישור: 

http://www.youtube.com/watch?v=OL_19r98QU4 

 
 
 

 על גבי הספח המצורף.  יום הניווטנא אשרו קבלת החוזר ויציאת בנכם/בתכם ל
 .22.1.18,  ח' בשבט, תשע"ו, שנייש להעביר לאבישג סגל או עד  את הספח בצירוף התשלום

 התשלום לא יתקבל ללא אישור הורים חתום.2 )הרישום מסתיים ביום זה(

 
 

 לתשומת לבכם: 

 .מספר המקומות מוגבל 

 ולא יתקבלו אישורים ביום הפעילות. ו אישורים בפקס לא יתקבל 

 
 

 בברכה,                                                                                                           
 

 צוות המורים לשל"ח                                                                                                   

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

  לזכרו של סגן יואב הרשושנים רוץ ניווטיבע ומטיום ל אישור הורים

 ט'-שכבות ח' מש"צים ופש"צים

 
 אל: המורה לשל"ח

 
 /ה ___________  כיתה______מאת: הורי התלמיד

 
ביום טבע ומרוץ  זאת את השתתפות בננו/בתנובמאשרים _____________ אנו הורי התלמיד/ה 

זאת, , 82.2.2.9, חבשבט תשע" דביום שישי, כ"ניווט לזכרו של סגן יואב הרשושנים שיתקיים 
 על פי המפורט בחוזר שקיבלנו. 

 ולצרף אישור מתאים( ___________   יש, נא לפרטאם )לבננו/בתנו אין/יש בעיות רפואיות  -

        ________________________________________________________________ 

           

 
  __    חתימת ההורים  ___________     חתימת התלמיד/ה    _____________תאריך  ______

http://www.youtube.com/watch?v=OL_19r98QU4
http://www.youtube.com/watch?v=OL_19r98QU4

