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  מכסת ימי הסיור והחפירות לתלמידי המסלולים השונים
  

  ימי חפירה -6ימי סיור ו 40      ה "תלמידי מורחב וראשי במגמה לג  .1

    בתום שבוע (ימי חפירה   -18ימי סיור ו 34    חב וראשי במגמה לארכיאולוגיהתלמידי מור  .2
  )'ועוד שבועיים בתום שנה ב' שנה א       

  ימי חפירה -6ימי סיור ו 24            תלמידי משני  .3

  ימי חפירה - 6י ו"ימי סיור בלימודי א 30  החיים כמקצוע משני- תלמידי ראשי הלומדים מדעי .4

    ימי חפירה - 6י ו"ימי סיור בלימודי א 19  החיים כמקצוע ראשי-תלמידי משני הלומדים מדעי .5

  ימי סיור  -5 ב  ג כמקצוע ראשי או משני יזוכו"תלמידים הלומדים ג .6

  ימי חפירה - 6י ו"ימי סיור בלימודי א 30  ך"ג או עם תנ"תלמידי המסלול המורחב המשולב עם ג .7

  ימי חפירה -6ימי סיור ו 40  החיים -ג ומדעי"למעט ג' עם כל המחראשי מובנה -תלמידי המסלול הדו .8

  ימי חפירה -6ימי סיור ו 35  י "ה בלימודי א"ג  במגמה לג"ראשי מובנה עם ג-תלמידי המסלול הדו .9

   -18ימי סיור ו 29  י "ג  במגמה לארכיאולוגיה בלימודי א"ראשי מובנה עם ג-תלמיד המסלול הדו .10

  )'ועוד שבועיים בתום שנה ב' שבוע בתום שנה א(ימי חפירה        

 -6ימי סיור ו 30  י "ה בלימודי א"החיים  במגמה לג-ראשי מובנה עם  מדעי-תלמידי המסלול הדו .11

  ימי חפירה

סיור  ימי  29י "החיים במגמה לארכיאולוגיה בלימודי א-ראשי מובנה עם מדעי-תלמידי המסלול הדו .12

  )'בתום שנה ב ועוד שבועיים' שבוע בתום שנה א(ימי חפירה  18 - ו

  ימי סיור   -7יזוכו ב  כל התלמידים הלומדים מטעם מערכת הביטחון והמסיימים בשנתיים  .13

  ימי חפירה -6ימי סיור ו 15      " מ ברק"פו"תלמידי אקדמיצזיה למורים ותלמידי  .14

  ימי סיור -10תלמידים בעלי תעודת מורה דרך אשר הוסמכו לפני תחילת לימודיהם במחלקה יזוכו ב .15

          ימי  – 6ימי סיור ו 23        תחומי בחטיבה ראשונה-רב. א.י בתלמיד .16

  חפירה       

ימי  – 6ימי סיור ו 13          תחומי בחטיבה שניה-רב. א.תלמידי ב .17

  חפירה    

  

   *******תלמידים שסיימו את מכסת הסיורים אינם פטורים מסיורים שניתנים****

 .בקורסים שהם  לומדים

 


