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 למה אנחנו מטיילים?
קהילתי לילדים ולנוער. הם -של כל מערכות החינוך החברתי הטיולים הם חלק בלתי נפרד מתכנית הפעילות

מהווים הזדמנות יוצאת דופן לזמן משמעותי משותף לקבוצה ולמדריכים, באווירה אחרת ובניתוק מסוים 

 .מהשגרהמהבית ו

ולהתמודדות קבוצתית ואישית עם אתגרים  לחוויות משותפות מלמדות ומגבשותהטיול הוא הזדמנות 

שונות ויכולים להתבלט בו חניכים לבוא לידי ביטוי דינמיקות חברתיות  זיים ונפשיים שונים. בטיול יכולותפי

 אחרים מאלה שאנו רגילים לראות בישוב.

מטרות חינוכיות, נושאים  של והעצמה קידוםאותה אנו יכולים לנצל לפורייה, סביבה מהווה היציאה לטבע 

וערכים שמעסיקים אותנו גם בשגרה. יתרה מזאת, ישנם מספר תחומים שבאופן מובהק מתאים לעסוק 

שמירה על הסביבה, עזרה החי והצומח, התמצאות בשטח, אהבת הארץ והטבע, הכרת ו, כמו: בהם בטיול

 ועוד. לית וחשיפה לפערים חברתייםהיכרות עם החברה הישראאחריות ומנהיגות, הדדית, 

חוויות הטיול עצמן, גם ללא עיסוק אקטיבי בנושא כזה או אחר, מפתחות ומגבשות את אופיים ויכולותיהם 

, אשר מתמודדים עם קשיים, דוחים סיפוקים, מסתדרים עם "מה שיש" עוזרים של החניכים המטיילים

מכירים נופים טבעיים, תרבותיים ואנושיים ומסתדרים  ונעזרים, משוחחים אלה עם אלה באופן בלתי אמצעי,

 כל האמצעים שמקיפים אותם בחיי היומיום.ללא בלי משפחתם ו

 

 !מקסמו את הרווח החברתי והחינוכי מכל טיול
 ו רק ללו"ז, ללוגיסטיקה ולבטיחות...כשאתם מתכננים טיול, אל תישאב

  ,אתם ותשמעו מה יש להם להגיד לפני שת הטיול בתכניערבו את החניכים, במידה המתאימה

 . תנו להם להרגיש שחושבים עליהם ושזה הטיול שלהם ולא רק שלכם.סוגרים את התכנית

  השיגו את תכנית הטיולים של בתי הספר ותנועות הנוער שבהן נמצאים החניכים שלכם כדי שלא

 תתכננו טיול לאותם מקומות...

 משמעותי למנהיגות, אחריות ועזרה הדדית. וםתכננו את החלק החברתי של הטיול ותנו מק 

 .השקיעו בהדרכות שמעבירות ידע לצד ערכים, גם אם שכרתם מדריך טיולים 

  תכננו פעילויות כיפיות ומשחקים לזמנים המתאימים בטיול כדי להפוך כל חלק בטיול שיכול להיות

 ומגבש. לחווייתימשעמם 

  יש לזה ערך רב כשנמצאים רחוק  –אישי חם לכל אחד משהו קטן שיראה על יחס מראש הכינו

 מהמשפחה והנוחות של הבית.

 עבדו יחד אירועי  למדו מהחוויות שלהם לטיולים הבאים.סכמו את הטיול ביחד עם החניכים ו

נסו ליצור  –משמעת וסוגיות חברתיות שעלו בטיול. אם היה עיסוק משמעותי בערכים בטיול 

י או קבוצתי, לקיחת אחריות או פעילות שצורת שינוי התנהגות איהמשכיות ב

 חברתית/התנדבותית. 
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 התאמת הטיול לקבוצה ולמטרות החינוכיות שלנו:

מהנה, תאים לקהל היעד שלנו, שיבטיח חוויה של טיול מ מה ותכנון נכון הם קריטיים לבנייהחשיבה מקדי

 .תומלמד תבמידה, מגבש ת, מאתגרהבטוח

 . להיות הדרגתי ותואם גילחייב  –אורך הטיול 

להישאר מרוכזים ולהתמודד עם אי נוחות מתקשים מתעייפים מהר מחוויות חדשות ומרגשות, ילדים צעירים 

ת ויכול , אמנם,אלה הןכל מהבית ומההורים לזמן ממושך.  להיפרדלאורך זמן ובוודאי שאינם רגילים 

זירוז מוגזם של התהליך יכול לגרום ניסיון לקהילתי יכולה וצריכה לפתח, אך -שמסגרת החינוך החברתי

 תסכולים, יצירת "אנטי" לטיולים ואף לפציעות.ל

 . עקרון "מהקרוב לרחוק" – אזור הטיול

אין מה למהר לטייל באזורים מרוחקים לפני שהחניכים טיילו והכירו קודם את הסביבה הקרובה. הנסיעות 

ל ומקשות על הצוות והחניכים. ילדים צעירים יכולים ליהנות זמן רב בטיו הארוכות הן מעמסה כלכלית, גוזלות

, השומרון, עמק , הגלבועורמות מנשה )כמו הכרמל מטיולים ברחבי המועצה ומהשפע שיש לאזורים קרובים

 להציע. יזרעאל, עמק המעיינות, השפלה ומישור החוף, הרי ירושלים, צפון מדבר יהודה(

 . "מעל הפופיקאל תקפצו " – רמת הקושי של הטיול

בייחוד אם אתם אוהבים ורגילים תכננו טיולים שנראים לכם קלים מאד בהתחלה והכירו את יכולות הקבוצה. 

ם מטיילים בו עם חברים, ומה ב שאתיותר לאט מהקצ 3מתקדמת בערך פי  ילדיםקבוצת  –זכרו  –לטייל 

פי -היכולת של הקבוצה נקבעת עלבשבילם.  טיפוס קשהונה יכול להרגיש כמו שלכם נראה כמו עליה מת

קבוצה לנוע בשטח גם הדרכות ביותר. בנוסף, משפיעים על היכולת של היכולת של הילד/ה המתקשים 

 ועוד... ומשחקי דרך, עומס מטיילים במסלול, התמודדויות חינוכיות ומשמעתיות, תנאי מזג אוויר

  המערכת ולמטרות שהוגדרו לטיול. חייב להתאים לקבוצה, ל"אני מאמין" שלכם ושל –אופי הטיול 

, אטרקציות, פעילות חברתית וכיו"ב ומנוחה הדרכות ותכנים, זמן חופשירכיבה, ליכה, האיזון בין נסיעות, ה

כך גם משפיע מאד על האווירה בטיול, על תחושות החניכים והצוות במהלכו ועל החוויה שתישאר להם. 

יסטוריים? אתרים האו טיול עירוני? אתרים ארכיאולוגיים? לגבי בחירת האתרים והמסלולים: שטח פתוח 

בעיקר כשאתם שוכרים מדריך או בוחרים באתר שבו  ,שימו לב לכךמוזיאונים?  ?מורשת קרב/אתרי מורשת

האם הם מודעים למטרות והערכים שחשוב לכם לקדם בטיול?  –ההדרכה מתבצעת ע"י מדריכים מקומיים 

וד קבוצתי ואישי של מפגשים וחוויות במהלך הטיול ולאחריו. זו הדרך להפוך תנו דעתכם גם על הצורך בעיב

 את הטיול לחוויה שתשפיע על החניכים בצורה חיובית.

 עםוגרים יתר מקבלים יותר חופש ובחניכים  – בפועל רמת המעורבות של החניכים בבניית הטיול ובניהולו

  דרשת מהם יותר אחריות.נזה 

י הדרישות מהם וכללהתוכן ו לגבי ש ולתאם ציפיותגיל נכון לשתף בתכנית הטיול מראמטיילים בכל רמה ו

חייבת להיות  - , לעומת זאתשל הטיול לפועל ההתנהגות המקובלים. מעורבות חניכים בתכנון ובהוצאה

 עבודההואף רוצים שהמבוגרים יחליטו בשבילם, יעשו עבורם את  . ילדים צעירים רגיליםהדרגתית ומותאמת

ל מוכן. ניסיון לדרוש מהם לקחת אחריות על תכנון הטיול, הלוגיסטיקה והמזון ובוודאי על וויגישו להם הכ

הבטיחות, עלול להסתיים באכזבה לכל הצדדים. ככל שעולה הגיל והניסיון שלהם בטיולים, כדאי לרתום 

כדי  תת לכל חניך תפקיד(ריות על התכנון והביצוע של הטיול )נסו ללקחת אחולעודדם אותם יותר ויותר 

 ,שלא ירגישו שמפילים עליהם תכנים בניגוד לרצונם ויהיו מחויבים יותר לטיול -לצמצם את "אפקט החניך" 

 חווית ההצלחה שלהם.ואת  ההנאה, את הלמידה וכדי לפתח את עצמאותם ולהעצים את
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  יש לכם בישוב?! כבר -והל בטיחות בטיולים נ
 ??כל מדריך יכול לקבוע ולתכנן לבד טיול, לרשום חניכים, להזמין הסעה ולצאת לדרך 

 מקיימים כדי לוודא את חזרתם בשלום של כל המשתתפים? מהו מערך הבטיחות שאתם 

 ?כיצד מקיימים סיכום ולמידה לאחר כל טיול 

 ה לקראת כל יציאה מהישוב?האם אתם מדברים עם קב"ט המועצ  

 חלק מהמקצועיות שלנו!זה  –בישוב תרבות של אחריות ובטיחות  טפחו
  אין לנו תפקיד חשוב יותר מלשמור על החניכים שלנו ולדאוג שישובו בכל יום בשלום הביתה. מצד

אנחנו רוצים לקיים פעילות איכותית, מושקעת ומגוונת, להחדיר בהם ערכים של חיבור  –שני 

לטבע ולארץ ולפתח בהם כישורי חיים מורכבים ועצמאות. לא נוותר על טיולים ככלי מרכזי בחינוך, 

 אבל נדאג לעשות אותם נכון ובטוח! 

 .השתמשו בבטיחות ככלי שמאפשר לכם לעשות ולא כמגבלה משתקת 

 ממונה ביטחון ובטיחות שיתמקצע בנושא.נכון להגדיר  קהילתי-בכל מערכת חינוך חברתי 

 תהליךבואת הורי החניכים את גורמי הישוב השונים ולשתף לעדכן  כדאי. 

  באופן כללי ובתחום הטיולים בפרט לפעילויות - י בקרהונסמכויות ומנגנחשוב להגדיר: 

o  ?מה בסמכותו של כל בעל תפקיד להחליט בעצמו ועל מה עליו להתייעץ/לקבל אישור 

o  ?למי מותר להיות אחראי על טיול? מה ההסמכה הנדרשת ממנו 

o  שהוא יכול להיות אחראי  ים אותו בהתחלה, עד שהוא מגיע למצבווומלכיצד חונכים מדריך חדש

 על טיול?

o  ?)מה הנהלים המחייבים אצלנו בישוב )ליווי, אישור, תדריכים, ציוד בטיחות חובה 

o  מי אחראי על הבטיחות בטיול )מי מוודא שהטיול מתאים לקבוצה ולתאריך, מי עושה ניהול

 של ציוד(?סיכונים, מי מתדרך את הצוות, מי בודק את הרכבים והנהגים, מי בודק בטיחות 

o ?מה אנחנו עושים כדי לוודא שאנחנו שומרים על הציוד שקנינו? שלא יאבד וייהרס 

o  מה קורה כשמתרחשים אירועי בטיחות עם נזק או נפגעים? האם אנחנו עסוקים בהאשמות או

 בלמידה?

 נורמה של דיווח גם על טעויות ומקרים שהיה להם פוטנציאל להסתיים בפגיעה אך במזל  נסו ליצור

אם נשכיל ללמוד מאירועים אלה, נוכל למנוע  .)"כמעט ונפגע"(או שקרה נזק זניח א קרה כלום ל

 אסונות. 

 .קחו את החוברת הזו והשתמשו בה כדי ליצור לעצמכם מערכת של טפסים ואישורים 

  

 איך אנחנו במועצה ובמחלקת הילדים והנוער, בפרט יכולים לעזור לכם??
 

 שימוש בידע ובניסיון שלנו בתכנון והוצאת טיולים התייעצות ו 

  הנחיות תיאום טיולים, הוראות בטיחות  –מציאת מידע רלוונטי לניהול תכנית הבטיחות לכל טיול

 חוזר מנכ"ל, ניהול סיכונים ומגבלות עדכניות לכל מסלול.

  תכנים, הדרכה ואטרקציות, אבטחה ורפואה. –קישור לספקים 

  חברה ונוער במשרד החינוך ועם פקחי החברה להגנת הטבע.התייעצות עם מנהל 

 )קבלת סיוע ויעוץ משאר מחלקות המועצה )תרבות, חינוך, סביבה, ביטחון. 

 חשוב לעדכן את קב"ט המועצה בכל יציאה מתוכננת מהישוב ולקבל ממנו עדכונים והנחיות. 

 יחד איך משפרים  ולתכנןקהילתי של כל ישוב -נשמח להיפגש עם נציגי מערכות החינוך החברתי

הבטיחות אצלכם בישוב וכיצד אנו במחלקת הילדים והנוער יכולים לסייע, הן  ארגון את מנגנוני

 בתהליך הראשוני והן בשלבי ההכנה של כל טיול וטיול.

 

 כיצד מתחילים להוציא טיולים בטוחים יותר ?
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 לכל טיול: מחייבותלו"ז הכנות 
 )ראו נספח( מינימום חודש לפני הטיול – ע"י רמה ממונה אישור רעיון כללי

קו את . בדשלכם /תוהתייעצו עם המנהל ם מדהים? הביאו אותו לדיון בצוותלכם רעיון לטיול שנראה לכ יש

 כרות שלכם עם הקבוצה והגיבוש שלה.רמת ההיאת רמת המורכבות אל מול ו הכיוון אל מול המטרות שלכם

 י( והתקציב. חניכים וצוות, מזג האוויר הצפו –לוח השנה )עומס פעילות וודאו שאתם מתואמים עם 

גיל  –בשלב בניית התכנית השנתית/תכנית הקיץ, לפחות ברמת הכותרות  כבר טיולים כדאי לשבץ

 .המשתתפים והאזור בארץ

 –תם לוקחים מדריך/חברת טיולים ובאיזו רמה אתם רוצים שהחניכים יהיו מעורבים החליטו אם אחשוב! 

 מי שותף להן.שתי החלטות שיש להן השפעה דרמטית על המשך ההכנות ו

 מינימום שבועיים לפני הטיול – טיול הכנה

אם אתם לא לוקחים הדרכה בשכר או אם אתם לוקחים מדריך שיוביל את הטור אבל כמות החניכים גדולה 

שבצו  -והצוות שלכם יוביל את הקבוצות עצמן, וכן אם חשובה לכם מעורבות מדריכים וחניכים בתהליך 

 מראש בלו"ז טיול הכנה. 

אחראי הטיול ומוביל הטור. מומלץ שיצאו גם מובילי הקבוצות ואז מורידים  בטיול ההכנה חייבים להשתתף

המדריכים יכולים לתכנן את נקודות העצירה שלהם להעברת ת את הסיכון שקבוצה תטעה בדרך ומשמעותי

 תכנים.

הכנה לכל מובילי הקבוצות במידה ולא רוצים להביא מדריך לכל קבוצה, לקיים טיול  –טובה לטיול  שיטה

בטיול עם מדריך מוסמך אחד אשר גם מעביר להם את התכנים והידע הרלוונטיים וגם מראה להם את 

המסלול ונקודות התורפה שלו, נקודות העניין ומקומות עצירה למנוחה והסבר. בסוף ההכנה כדאי לחלק לכל 

 איכותית בטיול עצמו.המדריכים חוברות מידע וכך יהיו להם את כל הכלים להדרכה 

 סיכום טיול הכנה( –דגשים לטיול הכנה )ראו נספח 

 הכינו שאלות ומשימות מראש.  -ההכנה צריך לבוא מוכנים  גם לטיול 

  הביאו טלפון לווייני גם להכנה!  –אם לא  –נסו להבין אם יש קליטה במסלול 

  ולבדוק אותו.  ניהול הסיכונים לציר ההליכה מתוך מוקד טבע להביא עותק שלכדאי 

 נקודות בטיול ההכנה ייבדקו צירי הנסיעה והמרחקים ומקומות אפשריים לעצירות במהלכה ,

הירידה מהאוטובוס ותחילת המסלול, נקודות סיום המסלול והאיסוף ע"י האוטובוס. איפה 

 איפה האוטובוס והרכבים המלווים ממתינים ומתי הם מדלגים? וטובוס יכול להסתובב?? אה

 רמת הקושי, נקודות מאתגרות פיזית ובטיחותית, נקודות מתאימות לעצירות  –ל עצמו המסלו

להעברת תכנים ולמנוחה, נקודות מתאימות לשכשוך במקורות מים מאושרים, גישה למי שתייה 

 ושירותים, כמות הצל. 

 ( רט"גאו ליצור קשר עם הגורם הרלוונטי )קק"ל/ כדאי לגשת להתייעץ עם שירותי המודיעין באתר

 . לשאול על רמת העומס הצפויה ולקבל דפי מידע, מפות והמלצות כדי

לעבוד על  לאחר טיול ההכנה יהיה לנו את כל המידע הדרוש כדי לבצע ניתוח סיכונים איכותי, להמשיך

ההדרכות וההפעלות לנסיעה ולמסלול, לכתוב דגשים לתדריכים לכל בעלי התפקידים ולעדכן את תכנית 

 הטיול.הטיול ותיק 

 מיד אחרי טיול ההכנה! – ניהול סיכוניםסגירות וישיבת 

בישיבה זו יהיו נוכחים אחראי הטיול ומוביל הטור )אם הם לא אותו אדם(, מדריכי טיולים נוספים ומדריכי 

קבוצות נוספים, לפי שיקולכם. שווה לבדוק עם מאשר הטיול אם ברצונו להצטרף ואפשר לשקול לצרף אנשי 

 וחניכים בוגרים בעלי תפקידי מפתח בטיול.לוגיסטיקה 
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בישיבה זו יתבצע מעבר על תכנית הטיול המפורטת, הפעילויות והמסלולים עצמם, מסקנות מטיול ההכנה 

הקיימים בשלבי  וחלוקת אחריות בצוות להכנות ולטיול עצמו. אחראי הטיול יגזור מכל אלה את הסיכונים

 מן = ניהול סיכונים.הטיול השונים והפעולות הדרושות לצמצו

 בשבועיים שלפני –אישור התכנית מול רמה ממונה 

מול המדריכים, האתרים  ביצענו סיור הכנה, הכנו את תיק הטיול, תכננו את הלו"ז, סגרנו הכלשלאחר 

והספקים, ולמרות שבמהלך ההכנות נכון להתייעץ באופן שוטף עם המנהלים שלנו, נקיים פגישה שבה נציג 

כנות והתדריכים, ניהול את תכנית הטיול כולה למנהל, נקבל את אישורו ודגשיו לגבי הלו"ז, הציוד, הה

 חלוקת התפקידים. ו הסיכונים

נו את הנקודות שעלולות להיות בעייתיות ויציע דרכים לשיפור. מנהל יכול גם תהמנהל ינסה לזהות יחד א

ביצוע אישור נוסף של התכנית המתוקנת. אף לדרוש שינויים בתכנית, המשך עבודה בנושאים מסוימים ו

מנהל יכול גם במצבים מסוימים לדרוש דחייה של הטיול עד שרמת המוכנות תהיה מספקת או לבטל את 

למשל: ינו מרגיש שהוא מספיק בטוח. כמו כן, יכול המנהל להציע מנגנונים של חניכה ופיקוח )הטיול אם א

שמש כאחראי טיול אחראי הטיול ילווה ע"י מדריך אחר, מנוסה יותר, אשר יחנוך וילמד אותו טרם יוכל ל

 עצמאי(
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 נספח( ראו) איך עושים ניהול סיכונים לטיול?
הרעיון הוא לזהות את הסיכונים ולקיים בקרה  הסיכונים מתבסס על גישה של חשיבה שיטתית.ניהול 

 באיכות הביצוע. תוף פגיעה מינימלית –ם למינימום ופעולות שיסייעו לנו לצמצם אות

המטרה היא למנוע מראש את התרחישים השליליים האפשריים מלהתקיים, ככל הניתן, וללמוד מהספרות 

 אירועי העבר ומאירועי "כמעט ונפגע", מבלי להזדקק לתאונות כדי לייצר מנגנוני בטיחות.המקצועית, מ

  שלבי ניהול הסיכונים:

 זיהוי גורמי הסיכון .1

 הערכת הסיכונים .2

 ניתוח שיטות ואמצעים לבקרה על הסיכונים .3

 קבלת החלטות על הדרכים לבקרת הסיכונים .4

 יישום השיטות והאמצעים לבקרת הסיכונים .5

ל הבקרה, משוב ועדכון השיטות פיקוח ע .6

 והאמצעים

זיהוי גורמי הסיכון דורש ניסיון, מקצועיות, יסודיות והיכרות 

עם הקבוצה המטיילת. לכן אנו מדגישים את החשיבות של 

בתכנון הטיול  ,שיתוף עמיתים, מנהלים ואנשי מקצוע )מדריכי טיולים, קב"ט( ושימוש בספרות המקצועית

 ובניתוח הסיכונים. יש לעבור שלב שלב בטיול ולנסות לזהות את הסיכונים האפשריים.

 –הערכת מידת הסיכון נגזרת משני משתנים 

( 1-3סבירות התממשות הסיכון )רמות סבירות 

(. מידת הסיכון 1-3וחומרת הפגיעה )רמות חומרה 

הוא  1-3היא מכפלת שני המשתנים, כאשר סיכון 

לא גבוה, כלומר בלתי נסבל.  7-9בינוני, ו 4-6נמוך, 

 כדאי לקיים את הפעילות אם לא נצליח להוריד את

 ומטה. 6מדד הסיכונים האפשריים ל

ננסה לבטל  –בניתוח שיטות הבקרה על הסיכונים 

או לצמצם את הסיכון ככל הניתן ע"י הרחקת הסיכון 

או עקיפתו, הפרדה, בזמן או במקום, בין גורמים 

המסכנים זה את זה והפחתת הנזק או הפגיעה 

האפשריים ע"י יצירת תנאים לטיפול טוב יותר 

 שריות של אירוע בטיחות. בתוצאות האפ

מיגונים, טכניים )לצמצום הסבירות ו - האמצעים שננקוט יכולים להיות ניהוליים )הוראות, תדריכים ופיקוח(

 מחסומים, ומערכות גילוי והתרעה( או תגובתיים )טיפול לאחר הפגיעה( לצמצום החומרה.

בנהלים, בחלוקת תפקידים, בלימוד,  –ל לאחר שבחרנו את דרכי הפעולה, עלינו להטמיע אותן בתכנית הטיו

 בתרגול, בתדריכים, בציוד, בבקרה, בפיקוח ואף בהרתעה וענישה. 

מהאוטובוס מנומנם בשלב ההגעה לנקודת תחילת המסלול זיהינו סיכון שאחד הילדים שיורד  דוגמא:

(, כי תאונות 3והה )בחניה יידרס ע"י רכב של מטיילים. הסבירות שדבר כזה יקרה היא גבמבולבל ומסתובב 

יכון שמידתו (. לכן יש לנו כאן ס3כאלה קורות כל הזמן. וגם החומרה במקרה של דריסה היא, כמובן גבוהה )

ד שמבוגר יור נוהלמתקבל על הדעת. על מנת לצמצם את הסבירות נקבע שעובדים לפי ה והוא לא 9היא 

הילדים לפני הירידה ונזהיר אותם מרכבים תדרך את ילדים להיכן ללכת, נראשון מהאוטובוס ומנחה את ה

. את חומרת הפגיעה נצמצם במעט בעזרת צירוף חובש על ציודו 2בכך נוריד את הערכת הסבירות ל בחנייה.

במקרה דריסה. הצלחנו  3לטיול ותדרוכו לגבי תרחיש של דריסה, אך הערכת החומרה עדיין עומדת על 

 לקיים את הפעילות אך זו עדיין נקודת תורפה חשובה בטיול. , מה שמאפשר לנו6להוריד את מדד הסיכון ל

 סבירות    

 
 חומרה

1 
סבירות 
 נמוכה

2 
סבירות 
 בינונית

3 
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 יםהטיול לתחום בצוות וסמכויות הגדרת תפקידים
 

. שותף החינוך ועם תחום הטיוליםתחום ניסיון והיכרות עם  בעל: )יוזכר גם כ"רמה ממונה"( מאשר הטיול

מציגים את תכנית  לולתכנון ומאשר את תכנית הטיולים השנתית מתוך ראייה חינוכית ותקציבית רחבה. 

כיצד לשפר את תכנית הטיול ברמה הארגונית, החינוכית , מנחה הטיול והוא מזהה נקודות תורפה

המלווים ובעלי  מאשר אתתכנית הבטיחות ואופן ביצועה.  חלוקת האחריות לגביומגדיר את והבטיחותית 

התפקידים בטיול ומוודא שהתקיימו התיאומים הנדרשים בין הגורמים השונים )מדריך טיולים, אחראי הטיול, 

 על כל סטייה מהתכנית שסוכמה יש לקבל את אישורו. המלווים, חברת ההסעות, ספקי מזון ופעילות(. 

להזהיר,  -ת כוללת לחניכים, ביטחון ובטיחות . אחריוטיולים בישוב הוציאל שהוסמךבוגר  אחראי/ת טיול:

מציג אותו מכין את תיק הטיול ומוודא ביצוע של ההנחיות והבדיקות הכתובות בו,  .ביצוע להנחות ולוודא

הקשר עם  . אחראי על , משתמש בו במהלך הטיול ומעדכן אותו לפי הצורךלרמה ממונה בהצגת התכניות

דא שלכל בעלי התפקידים יש את האישורים הנדרשים ומוודא ביצוע מוו עם כל בעלי התפקידים.ההורים ו

ביצוע התכנית  עוקב אחר תיאומים ביניהם במהלך הטיול.ירות ותדריכים לחניכים, לצוות ולכל נותני הש

לו"ז, מזג האוויר, מצב המים והמצב הפיזי והמנטלי של הצוות עמידה בומבצע הערכות מצב שוטפות לגבי ה

מאשר את השינוי מול רמה ממונה וכל הגורמים ו יש צורך לבצע שינוי כלשהו בתכניתיט אם והחניכים. מחל

 בשטח במקרה חירום. מקבל את ההחלטותהצוות.  כלהרלוונטיים ומעדכן את 

ו. יכול להיות גם אחראי הטיול או מדריך טיולים ואחראי על בטיחות כוח כולוהמוביל את הבוגר  :הטור מוביל

אחד לא עוקף אותו ושכולם יודעים  שאף לוודאבאחריותו  הקבוצה שהולכת ראשונה במסלול.או המדריך של 

מכיר את מקיים קשר שוטף עם אחראי הטיול.  דואג כי יבוצעו כל הנהלים,מה לעשות במקרה של נתק. 

ואין קשר  במידה חירום.ו רגיעה בזמן –הוא האחראי בשטח תכנית הטיול ואת נהלי הטיפול באירועי חירום. 

 עם אחראי הטיול, הוא זה שיקבל החלטות.

מדריך ישיר של קבוצה, אחראי על ההתנהלות, הסדר והביטחון של קבוצתו. לא רשאי לנוע  מדריך קבוצה:

עם קבוצתו באופן עצמאי בשטח וחייב לשמור על קשר עין בין קבוצתו לקבוצה שלפניו ולזו שמאחוריו )אלא 

יש בו סמך לכך ע"י אחראי הטיול ולפיכך הוא מוגדר כמוביל טור עצמאי, אשר אם השתתף בסיור המקדים והו

(. יחזיק רשימה שמית של חניכיו כולל בעיות הבריאות שלהם, יבצע ספירת חובשים ומאבטחים כנדרש

קשוב לאחראי הטיול ומוביל הטור בכל הקשור לכללי זמין וחניכים ויקפיד על כל כללי הבטיחות. יהיה 

 זמנים וידווח להם על כל אירוע חריג בקבוצתו. התנהגות ו

. עמומתעכב ימתין  יוודא כי הוא האחרון בטור ההליכה וכי אין חניכים מאחוריו. במידה וחניך :הטורמאסף 

יעמוד בקשר רציף עם מוביל הטור .  אתוהולכים )ומאבטח, אם יש יותר מאחד( ידאג שמע"ר או חובש 

 ההליכה או אם מישהו נפגע או מתעכב. יהיה ערני לציוד שנשכח/נפל. פערים בזמן ואם נוצרבויעדכנו 

כמו  .פינוי, חילוץבמקרה של צורך במסלול שבהפינוי נותן מענה למטיילים האדם שברכב  רכב חילוץ/פינוי:

רי התנועה את צי הוא משמש כאיש הקשר לגורמי חוץ כאשר ישנה בעיית קליטה. עליו להכיר היטב ,כן

 ת תמיד זמין ומוכן.להיוו באזור

 

 אחראי הטיול ומוביל הטור לא יכולים להיות מדריכים צעירים או מדריכים בשנת שירות.*

המסלולים, בנהלי ההתנהגות וההליכה, הכנה ולשלוט בכל ים בטיול מחויבים לעבור כל בעלי התפקיד**

 !!ובנהלי חירום הטיול בפרטי תכנית
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 וחוזר מנכ"ל "טבע"מוקד , שימושייםאתרים 
ברמה המקצועית בבואכם לתכנן טיול: קיימים ספרים רבים ואתרי אינטרנט שאתם יכולים להיעזר בהם 

(,  , מידע לדרך, קק"ל, למטיילאתר רשות הטבע והגנים) אתרי טיולים, אתרי מפות )כמו שביל. נט, עמוד ענן(

)ספריות הדרכה של  ותוכן אתרי הדרכה, רשות העתיקות, מכון דוידסון, הידען(, )מצפן מורשת אתרי מידע

 תנועות נוער, מועצות אזוריות ועוד(

 מוקד הטבע והטיוליםאבל האתר החשוב ביותר שעליכם להכיר ולהיעזר בו לתכנון הבטיחות בטיולים הוא 

 /https://www.mokedteva.co.il: של החברה להגנת הטבע

, אבל זהו המקום ים ופיקוחמהם אישורבקשות לתיאום טיולים ולקבל  שם מחויבים להגישנכון, אתם לא 

 .הטוב ביותר למצוא מידע עדכני בכל הקשור להנחיות והוראות בטיחות לטיולים

במחלקת הילדים חנו אנאבל  לא תוכלו לקבל ממוקד טבע מבלי להזין סמל מוסד,דברים ש יש שלושה

 :יכולים לקבל עבורכםוהנוער 

 דרישות ספציפיות של ליווי רפואי ואבטחה לקבוצה ולמסלול שלכם .1

 ניהול סיכונים ספציפי למסלולים שאתם מתכננים לעשות, כולל .2

מסלול  –מערכת למציאת מסלולים שעונים לדרישות ולמגבלות שלכם )למשל  -"אשף המסלולים"   .3

 מותר לטייל בו בעומס חום(מאושר לכיתה ו' ובגליל שעם מים 

 מל מוסד(:במוקד טבע )ללא צורך להזין סמה כל אחד יכול למצוא 

 מנחשים דרך מתנפחים, החל שקשורים בטיולים ) דפי מידע והנחיות ספציפיות בנושאים שונים

 \.עבודה חקלאית(עד למים ול"ג בעומר ו-פארק

  השוניםרשימות בדיקה לשלבי הטיול. 

 חוזר מנכ"ל לטיוליםלינק ל. 

  ופעילויות מים : סיורים, פעילויות שדה ושטחחוזר מנכ"ל לפעילויות חוץללינקים לפי נושאים. 

 

  -חוזר מנכ"ל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mokedteva.co.il/
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 )ראו נספחים( תיק טיולהכנת 
 ?תיק טיול למה להכין

הכנת תיק הטיול תסייע לכם לוודא שאספתם ומילאתם את כל המסמכים, ביצעתם את כל הבדיקות, 

 הכנתם את כל התדריכים ואתם יוצאים לטיול מאורגנים. 

 ?רק למי שעושה תיאום טיולים( יועדיםהמסמכים שמ זו אינה כוללת את)רשימה  מה הוא כולל

נים אישור על הימצאות שאר המסמכים וביצוע יציאה לטיול שבו מסמ (צ'ק ליסטטופס ביקורת ) .1

 )בדיקת מזג אויר, סיור הכנה, בדיקת אוטובוס, ווידוא ציוד, תדריכים( של משימות

מעודכנת לרגע היציאה ופרטיהם, בחלוקה לקבוצות )חניכים, מדריכים, מלויים(,  ת משתתפיםטבל .2

  .לטיול וממשיכה להתעדכן במהלכו, לפי הצורך

לציין: שם מלא, מס' ת.ז, טלפון )אם יש(, טלפון הורים, האם נתקבל אישור הורים, בטבלה מומלץ 

 .בה מבוטח החניך/מלווה ריאות, רגישויות ואלרגיות, קופ"חהעדפות מזון, מגבלות ב

במשתתפי הרפואי או כל מידע אחר שרלוונטי לטיפול  רפואיות, רגישויות ואלרגיותלות מגבטבלת  .3

מי  –ים ועדכון לאנשי צוות חינוכי ולוגיסטי נוספים, עפ"י הצורך הרפואיים למלווים )+ עותקהטיול 

 (.שמכין את האוכל, למשל

חריגה  לפעילותכולל: לו"ז כללי, דגשים שעלו מאישור התכניות, אישור  מרמה ממונה אישור טיול .4

 . טופס מלא וחתום.ורשימת טלפונים חיונייםאם יש, 

שלבי הטיול, שאחראי הטיול ניתח ביחד עם מאשר הטיול ומדריך הטיול.  לכל ת ניהול סיכוניםטבל .5

יש לצרף אליה את טפסי ניהול הסיכונים וההנחיות הספציפיים לכל מסלול הליכה, מתוך אתר 

 מוקד טבע.

 ( עם סימון המסלולים המתוכננים.1:50,000) מפת אזור הטיול .6

 חתומים ספציפיים לטיול. אישורי הורים .7

  .לפני היציאהוחתום לכל מתנדב אישי  – יםביטוח למתנדב יטופס .8

 להחתים כל מאבטח לאחר שקרא. –)במידה ויש( למאבטחים  הוראות פתיחה באש .9

 עותק לכל אוטובוס(. )+ הנחיות לאחראי אוטובוס .10

 עותק לכל קבוצה( )+ הנחיות למוביל קבוצה בשטח .11

סמך נוסף שקשור לטיול: רשימות ציוד, לו"ז כל מ (להכניס לתיקו דפיסלשמור )או להמומלץ  ,בנוסף

שיונות עסק ירחשבוניות וקבלות, , לאתרים , וואצ'ריםהמנהלתי צוותמשימות המפורט לחניכים ול

לציוד גז, אישורי היעדר עבירות מין בתוקף ישור בטיחותי שיונות רכבים ונהגים, איואישורי ביטוח, ר

 .ברים שלא עובדים קבוע בארגון(כל הגשל 

 

 טיול?ה עם תיקמה עושים 

 . (השנמצא עם הקבוצה בשטח או ברכב המלוו)אצל אחראי הטיול כל העת תיק הטיול צריך להיות 

 קבוצה. הרכב הבמהלך הטיול במידה ויש שינוי בתכנית או ב יש לעדכן את התיק .1

 .יש להשתמש בו לצורך ניהול הלו"ז .2

 פיו תדריכים מתאימים לחניכים ולצוות.-יש לבצע על .3
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 תכנון הדרכת הטיול
 טיול בהדרכה עצמית: 1אפשרות 

מותר לכם להחליט שאתם רוצים להדריך בעצמכם את הטיול גם אם אינכם מדריכי טיולים מוסמכים, אם יש 

  לכם את הידע, הניסיון והיכולת לעשות כן ובאישור רמה ממונה.

 דיו של מדריך הטיול: במידה ותחליטו להדריך בעצמכם אתם לוקחים על עצמכם את כל תפקי

  הכרת נקודות ההתחלה והסיום של כל המסלולים והגישה אליהם, כולל היכולת להכוונת נהגי

 האוטובוס ומציאת מקום עבורם לחנות ולהסתובב.

  הכרת כל הפניות והפיצולים בדרך, צורת סימוני השבילים  –הובלת הקבוצה באופן בטוח במסלול

לול וביצוע עצירה לתדרוך או הצבת מלווים בנקודות מסוכנות וצבעם, הכרת נקודות תורפה במס

 לפי הצורך.

 .הכרת האזור והמפה ותפעול כוחות בשטח במקרה של אירוע חירום 

תקן חייב לקיים סיור מקדים לטיול בשלושת החודשים המקדימים -טור שאינו מדריך טיולים מוסמך תומוביל 

 לטיול.

 טיולים/מדריך טיוליםעבודה עם חברת : 2אפשרות 

-באחריות אחראי הטיול לוודא שכל המדריכים המובילים קבוצות בשטח הם בעלי תעודת מדריך מוסמך "תו

תקן" להדרכה בטיולי משרד החינוך ובעלי הסמכה ספציפית להדרכה באזור בו מתקיים הטיול. עליו לבקשם 

 .להציג בפניו מבעוד מועד את התעודות שלהם ולוודא את תוקפן

 מדריך טיולים מוסמך לא יוביל קבוצה בטיול אם לא הלך את המסלול בשנה האחרונה.

במידה ויש מספר מדריכים יש להגדיר רכז לצוות ההדרכה, מולו יתבצעו התיאומים לפני הטיול ובמהלכו. 

 וצה. אחראי הטיול יפגוש את רכז צוות ההדרכה לפני הטיול לתיאום ציפיות לגבי ההתנהלות, המסלול והקב

 ת עם שאר המדריכים ואחראי הטיול.לכל מדריך טיולים תהיה מפת סימון שבילים מעודכנת ואמצעי תקשור

הטיפול בבעיות אישיות ובעיות משמעת אינו מתפקידי מדריך הטיולים ולפיכך, מדריך הטיולים לא יהיה לבד 

 בשטח עם החניכים ללא מדריך/מלווה מבוגר שמכיר אותם.
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 המלווים בטיול
תפקיד המלווים הוא לסייע לאחראי הטיול, מוביל הטור ומדריכי הקבוצות בניהול הטיול, בביצוע התכנית 

 ובקיום הנחיות הבטיחות.

 כל המלווים יאושרו ע"י הגורם המאשר את הטיול.

אם  על המלווים להכיר את נהלי הטיול והתכנית ועליהם להישאר עם הקבוצה במהלך כל הטיול, אלא

 נתבקשו ע"י אחראי הטיול לעשות אחרת.

 ניתן ואף רצוי להיעזר בתחומי הדעת של המלווים כדי להעשיר את ההדרכה וההפעלה של החניכים בטיול.

 וש"ש( מפתח מינימום מלווים בוגרים לקבוצות בטיול )כולל מדריכים

 500טיול בתחום הישוב )ועד  גיל החניכים

 מטר מהגדר(

 טיול מחוץ לישוב

 20מבוגר לכל  20מבוגר לכל  ח'-כיתות א'

 20מבוגר לכל  40מבוגר לכל  י"ב-כיתות ט'

 5מבוגר לכל  5מבוגר לכל  חינוך מיוחד

 

להוסיף מלווים לצרכים בטיחותיים, חינוכיים ומשמעתיים מומלץ  –בלבד  מינימלית הגדרה בטיחותיתזוהי *

 לפי מורכבות הקבוצה והשטח.

 

 משמעת
קו עם החניך לפני הטיול בנוכחות -מומלץ לקיים שיחת יישור - לקראת הטיוללגבי חניך במידה ויש חששות 

תנות השתתפות חניך בליווי מבוגר ובערבות ההורים. במידה והמצב עדיין לא מניח את הדעת, ניתן לה

 ים שהצוות יכול לסמוךיול אם לא מרגישלצאת לט יםלא יכול או קבוצת חניכיםשחניך  אפשר אפילו להחליטו

 עליהם.

טבעי שתהיה הקלה בכללים מסוימים בטיול, אך בנושאי בטיחות ובקרה אסור שתהיה התרופפות. יש 

להקפיד על אווירה חינוכית ומשמעת במהלך הטיול. חשוב להגדיר כללים ברורים בכל שלבי הטיול ולהקפיד 

 יכולות להיות לה השלכות חמורות.בטיול א תהיה הרגשה של פריקת עול, אשר עליהם, כדי של

ולטפל בחומרה כדי לא לאבד  מידייש לעצור באופן  ,אירועי משמעת, ועל אחת כמה וכמה, אירועי אלימות

בכל הכלים המשמעתיים  צור את הטיול ולהיעזראת השליטה בקבוצה. במידה ומרגישים חוסר שליטה יש לע

ירים, מנהלים, הורים( כדי להרגיע את הרוחות, ובמידת מדריכים בכחברים, והגורמים העומדים לרשותכם )

 לא מרגיש שניתן לסמוך על חניכיה.לא תמשיך קבוצה בטיול אם אחראי הטיול  –הצורך לקצר את הטיול 

על עם הוריהם או  הביתה כצעד משמעתייש לעדכן את ההורים מראש כי במקרה הצורך יישלחו חניכים 

  .חשבונם
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 ום טיולסיכ
 . במהלך הפגישה יש לעבור על:כל טיול יש לבצע פגישת סיכוםלאחר 

? מי היה מעורב ומתי? איך התבצעו ההכנות? מה בוצע התחלנו בתכנון כמה זמן מראש – ההכנות לטיול

 והאם זה עזר? מה לא בוצע ולמה זה גרם/יכל לגרום? 

איך התבצעה היציאה לטיול? האם היו כל המסמכים והאישורים? האם הועברו כל  – היציאה לטיול

 התדריכים? איך עברו הכינוס, היציאה והדרך לטיול? 

נוי והאם אושרו? האם מה היו הסיבות לשי -ואם לאוהזמנים ל התנהל עפ"י התכנית והאם הכ – מהלך הטיול

התדריכים עפ"י תכנית הבטיחות? האם היו אירועים ? האם בוצעו כל הבדיקות והשינוי ענה על הצורך

 כיצד טופלו/דווחו/הסתיימו. ?)חניכים, צוות, מלווים, גורמי חוץ, משטרה, פיקוח( חריגים

כיצד התנהלו הקיפול והדרך חזרה? האם כל הנהגים יצאו לדרך לאחר שינה מספקת? האם  – הדרך חזרה

האם צריך  –ם כל הציוד הלא מתכלה חזר תקין? אם לא כולם חזרו בשלום ובזמן המתוכנן לישובים? הא

 לחייב מישהו? לקנות או לתקן ציוד?

 לקראת הטיולים הבאים?כל אחד מהשלבים, מה כדאי לשמר ומה ניתן לשפר ב

  וצריך להתחיל לקיים? מקפידים עליהם מספיקהאם יש נהלים שאנחנו לא 

 האם יש נהלים שצריך להוסיף/לבטל/לתקן?

 וד שחסר לנו ועלינו להשלים לקראת הטיול הבא?האם יש צי
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 הליכה ותנועה ברגל
על כבישים. אם קיים הכרח לנוע על כביש יש לעשות זאת בכביש  יש להימנע ככל האפשר מתנועה .1

הטור. בשום אופן סוף צדדי ככל האפשר, לנוע בשולי הכביש השמאליים, כשהמלווים בראש, באמצע וב

 כביש בחושך. אין לנוע בצד

מ' מכל צד של נקודת החצייה, מסומנים באפוד זוהר ומצוידים  50בחציית כביש יש להציב מלווים  .2

 בדגלונים או שלטים. מבוגר ילווה כל קבוצה שחוצה והחניכים ימתינו רחוק מהכביש.

 אן לנוע על פסי רכבת או לידם. .3

 קומות מוסדרים בלבד.חציית מסילת ברזל תיעשה במ .4

חציית שטחים חקלאיים תתבצע אך ורק על שבילים. אין להיכנס לשדות או למטעים ובוודאי שלא  .5

 לקטוף או לפגוע בצמחים או לגעת בציוד.

 אסור לשתות מצינורות מים בשדות חקלאיים. .6

 אין לקחת "טרמפ" על רכבים חקלאיים שפוגשים בדרך. .7

במקרה של חשד לכניסה בטעות לשטח  ים במיקוש אסורה.הכניסה לשטחי אש או לשטחים חשוד .8

 חשוד במיקוש, יש לעמוד במקום ולהתקשר למשטרה.

 :תנועה בוואדיות .9

  לקראת התנועה בוואדי יש לבדוק את מזג האוויר גם במעלה הוואדי ולהיות מודעים לאפשרות של

 הגעת השיטפון ממרחקים גם כאשר לא יורד גשם באזור הטיול.

  בוואדיות כשיש חשש לשיטפונות באזור הטיול, בדגש על קניונים צרים.אין לטייל 

  בוואדיות בהם יש גבים עמוקים מגובה המותניים שאין אפשרות לעקפם יש לפעול לפי נוהל חציית

 גבים

 .אין לחצות מים עמוקים בזמן זרימה חזקה 

 :מצוקיים הרריים או באזוריםתנועה  .10

 בלילה. יש לנוע על שבילים בלבד. אין לנוע 

  מ' משפת מצוק. 2יש לתדרך איסור עקיפה, סכנת דרדור אבנים, שמירת 

 יש להציב מלווים לסיוע במקומות קשים או מסוכנים. 

 :סה למערותיכנ .11

 .בשמורות טבע ויערות קק"ל יש לפעול עפ"י ההנחיות 

 אין להיכנס למערות ללא  פנסים או ללא מדריך שמכיר היטב את המערה 

 עליים בלבד. אין לשבת או לשכב במערות מחשש להידבקות בקדחת המערות.הכניסה למערות בנ 

 :עצירות במסלול .12

 .יש לתכנן את נקודות העצירה בסיור המקדים ולבדוק אותן 

 .בעצירות ארוכות יש להגדיר את גבולות הגזרה לתנועת חניכים 

 טח לפני עזיבתו יש לשמור על הניקיון, לחלק שקיות זבל במקומות בהם אין פחים ולסרוק את הש

 לווידוא שלא נשאר לכלוך או ציוד.

 .יש לתדרך לא לשרוף נייר  יש להגדיר שטח לעשיית צרכים ולבקש מהחניכים שיכסו את צרכיהם

 טואלט בקיץ, בשטח מכוסה צמחייה יבשה.
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 תנועה ברכב
  רכב הסעות

לרכב מועצה  14שנים ) 10מותר לנסוע רק ברכב שאושר להסעת תלמידים ושגילו אינו עולה על  .1

 לרכב ממוגן ירי( 15אזורית, 

, כולל בדיקת חפצים חשודים וניקיון אחראי הטיול יוודא שהנהג ביצע בדיקה של האוטובוס לפני הנסיעה .2

 ושלמות של האוטובוס.

 .בתוקף (של החברה בתעבורה קצין הבטיחות שהנפיק)יש לוודא אישור בטיחות  .3

 הטיול, הזמנים, צירי הנסיעה והתחנות.יש לוודא שהנהג מכיר את תכנית  .4

 יש לקחת בחשבון את הנהגים בכל תכנית מזון ולינה ולעדכנם בתכנית מראש. .5

 כלי מים, אלונקה, ערכת מילוט, ערכת ע"ר, מיקרופון תקין וטלפון נייד.יש לוודא הימצאות: מ .6

 טרם הנסיעה יש לערוך בדיקה שמית של המטיילים הנוכחים ברכב. .7

 בה בלבד, עם חגורות בטיחות.הנסיעה בישי .8

 המלווים ישבו מפוזרים ברכב, כולל צמוד לדלתות. .9

 .אין להעלות נוסעים לא מוכרים לרכב .10

 .יש לשמור את הגישה לדלתות פנויה מציוד .11

 נה את החניכים למקום בטוח.פבכל עצירה ירד ראשון מבוגר שי .12

 יש לסכם עם הנהג את שעת ונקודת האיסוף בסיום המסלול .13

שבה הוא ממתין, נקודות ביניים, אם  יש לסכם עם הנהג את הנקודה -הרכב משמש רכב פינוי במידה ו .14

 ובאיזו שעה הוא עובר בין מנקודה לנקודה. נקודת הסיוםיש כאלה ואת 

 יש להנחות את הנהגים לוודא בסוף הנסיעה שלא הושארו חניכים או ציוד ברכב. .15

 

 רכב פרטי

 .רישיונות לכל רכב ונהג שמשתתפים בטיולעל אחראי הטיול לוודא תוקף  .1

 .אין לנסוע לבד ברכב במהלך טיול .2

 אחורי. נסיעה לאחור בחניונים בהם נמצאים חניכים אך ורק בסיוע מכוון .3

 יש לשחרר נהגים ממשימות בשעות הלילה ולאפשר להם שינה מספקת. .4

 ירות.יש להימנע מיצירת עומס משימות על הנהגים ולאפשר להם לנסוע לאט ובזה .5

רב שאינו תואם את סוג הרכב או מפריע לשדה הראיה של אין להשתמש ברכבים פרטיים להסעת ציוד  .6

 הנהג. 

 נסיעה של חניך בנפרד מהקבוצה:

חניך שמצטרף באיחור לטיול או שנשלח הביתה לפני סוף הטיול )אם מטעמי בריאות, משמעת או אילוצים 

אחרים( ילווה ע"י מבוגר. במקרים חריגים ניתן לשלוח תלמיד בוגר בתחבורה ציבורית אך יש לוודא עלייתו 

 הגעה.בלאוטובוס ולוודא שממתינים לו 
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 רקציה בטיוליםעקרונות לשילוב פעילויות מים ואט
 .השחייה או הרחצה במים עמוקים בטיולים אסורה .1

ניסה לגבי מים או נחלים במסלולים מותרת אך ורק במסלולים מאושרים ועד גובה המותניים של כה .2

 החניך הנמוך בקבוצה.

יש לוודא שאין הגבלה של משרד הבריאות על הכניסה למקורות המים במסלולי הטיול שלכם. ניתן  .3

 מידע באתר רשות הטבע והגנים.למצוא את ה

 .חציית מים עמוקים מעל גובה המותניים רק לפי נוהל חציית גבים .4

 .הרחצה בים התיכון אסורה לחלוטין .5

 הליכה במים היא המקרה היחיד שבו מותר ללכת בסנדלים רכוסים )לא כפכפים(. .6

 

 שימוש במכלי גז
ברכב המיועד להסעת ציוד ואינו מסיע  ,בלבדהסיע מכלי גז באופן יציב בעמידה יש ל – גז הובלת מכלי

. ק"ג, קשורים בעמידה בתא המטען 12מכלי גז של  2מותר להסיע באוטובוס עד נוסעים. אם אין ברירה, 

 מסיע נוסעים.לא יוסעו בשום מקרה ברכב הק"ג  48גז גדולים של  מכלי

  – "כלב גז"שטח ובלבישול בכירות שימוש ב

 בחצי שנה ע"י טכנאי מוסמך. ציוד גז חייב להיבדק פעם 

 הגז שמוודא תקינותה במהלך הטיול )במיוחד לאחר הובלה  יש למנות מבוגר כאחראי על מערכת

 ונוכח בהפעלתה.ממקום לקום( 

 .יש להפעיל את מערכת הגז במקום מאוורר ורחוק מדלקים או חומרים דליקים אחרים 

 .שטח הבישול יורחק מאזור שהיית ולינת המטיילים 

  .את המכלים שאינם בשימוש יש לרכז בנפרד ממערכת הגז ולסמן אותה 

  ק"ג. 6בשימוש במערכת גז יש להציב מטף 

 יש לוודא שהמכשירים וכלי הבישול עומדים יציב אין חשש שיתהפכו במהל הבישול. 

  ,רועשת וכחלחלה. אפשר לווסת את עוצמת האש באמצעות ברז הלהבה צריכה להיות חזקה

 ופי הלהבה ע"י ווסת האוויר.המבער ואת א

יש להשתמש רק בגזיות תקינות שניתן להפריד מהן את מיכל הגז בלי ששארית הגז  - גזיות אישיות

תשתחרר. יש להפעילן רק על משטח ישר, במקום מוגן מרוחות חזקות ונקי מחומרים דליקים. אין להניח סיר 

 גדול מדי על גזיה שלא יכולה לשאתו באופן יציב.

 

 וש בגנרטוריםשימ
 ור שהגנטור ייבדק פעם בשנה ע"י חשמלאי מוסמך או חברה מוסמכת לטיפול בגנרטורים ויקבל אי

 על תקינותו.

 ימונה מבוגר אחראי על הפעלת הגנרטור שיבדוק אותו לפני כל הפעלה 

 כהוא מסומן ולידו אמצעי לכיבוי אש. שטח הלינהיש להציב את הגנרטור מחוץ ל בחניון 
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 לשהייה בחניון לילה ארעי בשטח הנחיות
 החניון ייבדק לפני הגעת המטיילים 

 אין לישון בערוץ ואדי בתקופת גשמים 

 ן לילה בסמוך למצוקים, כבישים ראשיים, תחנות דלק, מפעלים או קווי מתח גבוה.ואסור למקם חני 

 וצאים מהם, חניון שלא י: גבולות ההגדרה של בהגעת כל המטיילים לחניון יבוצע תדריך שיכלול

לינה, ברזיות מים, מפקדה, מקום חניית רכבים, שירותים, אזור לפינוי זבל, נקודת למדורות שטח ה

 ולבישול ,עמדת מרפאה ועמדות לכיבוי שריפה.

  ולהדגיש שאין לישון באזור החניה או  ין אזור הלינה לאזור תנועת רכביםה מוחלטת בדליצור הפריש

 יסומן באופן שניתן לראות ביום ובלילה.שטח הלינה  בקרבת ציר תנועה.

 ולהסיר, לסמן או לגדר אותם. יש לזהות עצמים העלולים לסכן את שהותם של המטיילים 

 .דלקים ושמנים ירוכזו ויסומנו 

 תוגדרנה נקודות תורפה בסביבת החניון. 

 יוד לכיבוי אש.צם בטוח להבערת מדורה ולידו יוצב יוגדר מקו 

 

 יער ואקליפטוס שהייה או לינה בחורשות
 ות המקומית שהחורשה נמצאת בשטחה.יש לבדוק את בטיחות החורשה מול יערן של הקק"ל או של הרש

 

 הנחיות למטיילים בשמורות טבע וגנים לאומיים
 במקומות אלה יש בתי גידול של בעלי חיים וצמחיה, תופעות טבע ועתיקות.

 או להפריע /בלילה כדי לא לפגוע בצומח ו טיילאין לרדת משבילים מסומנים בשמורות טבע ואין ל

 לבע"ח.

 אין להימצא בשמורת טבע או גן לאומי בחושך, אלא בחניוני לילה מאושרים 

 .הפגיעה בחי, בצומח ובדומם אסורה! אין לצייר או לחרוט על אבנים/עצים/מבנים 

 

 הבערת אש ומניעת דליקות
  במקום רחוק ממבנה, דלקים או גז  –כזה הבערת אש תבוצע רק במקום המיועד לכך, או באין מקום

 ופנוי מחומרים בעירים ולא ברוח חזקה.

  מטף, מחבט ומים/חול –אין להבעיר אש ללא ציוד כיבוי זמין. 

 מהתלקחות בגדים ושיער זהיר מפנייש לה. 

 יש להבהיר לחניכים שאין להבעיר אש ללא אישור מאחראי הטיול. 

  כאלה ששריפתם מזהמת את האווירחפצים נפיצים או לאש אין להשליך. 

 אין לעזוב את השטח מבלי לוודא שהאש כבתה לחלוטין. 

  מים,  –על המלווים לנסות לכבותה בכל אמצעי אפשרי  ,אם היא קטנה –במקרה של התלקחות

יש להתרחק ולהזעיק את שירותי  –חול, שמיכה, מטף, מחבט וכיו"ב. אם השריפה יוצאת משליטה 

 הכבאות.
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 ת לזהירות מפני הכשת נחשיםהנחיו
 הימנעות מנחשים

 .יש להקפיד על הליכה בשטח בנעליים סגורות בלבד 

  יש להימנע מהכנסת ידיים למחילות ובורות ומהרמת אבנים גדולות וגרוטאות. יש לבדוק היטב

  עצים והסתעפויות של ענפים, קופסאות וערימות של ציוד ששהו בשטח.

  בשטחים סבוכים. במידה ושוהים במקום זמן ממושך יש לנקות יש להימנע מהליכה או שהייה

 עשבייה סבוכה ולפנות מצבורי אשפה וגזם.

 .יש להקפיד על סגירת תיקים והכנסת הציוד לתוך האוהלים 

 .לפני הכניסה לשק שינה או נעילת נעליים יש לבדוק אותם 

 התנהגות במפגש עם נחש

 אין לנסות לתפוס את הנחש או לגעת ומיותפתאהישאר שקטים ולא לעשות תנועות יש לנסות ל .

 בו.

  הנחש נוטה לתקוף כשהוא מרגיש מאוים. יש לאפשר לו למצוא לעצמו דרך מילוט ולהתרחק לכיוון

 גדי.הנ

 פעולות בהכשת נחש

 קומית, כאב ובצקת. סימנים וכאבים קלים כשת נחש הם אודם מקומי, נפיחות מהסימנים לה

שת נחש שאיננו ארסי. סימנים מערכתיים בתגובה לארס הם חולשה, יכולים להיות תוצאה של הכ

 סחרחורת, דופק מואץ, שינויים בלחץ הדם והזעה.

  די בכל מקרה של חשד להכשה. עד לפינוי יש להשכיב את הנפגע, לקבע את לדאוג לפינוי מייש

שיטים אי להסיר תכהאיבר שהוכש למניעת התפשטות מהירה של הארס ולשטוף במים בלבד. כד

 ושעונים לפני שמתפתחת בצקת.

 תכשיר על המקום. אין לחתוך, למצוץ את הארס לבצע חסימת עורקים, לקרר בקרח או למרוח שום 

 אין לתת משככי כאבים. 
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 אי מזג אוויר קשיםיולים בתנט
 

 קיץ

 .צפי לעומס חום מחייב התארגנות מיוחדת ומעקב אחר הנחיות 

 אחר התחזית. במידה ומוזכר עומס חום יש לבדוק את מפת  בהיציאה יש לעקוקראת הטיול וביום ל

 .חום" ולראות אם באזור שבו אתם עומדים לטייל צפוי עומס האוויר"אזורי מזג 

 קדמי צד -מפת תכנון ותיאום טיולים 

 צד אחורי -מפת תכנון ותיאום טיולים 

 .במקרה של עומס חום כבד יש לשקול לדחות את הטיול או להתאימו למצב 

 ל יותר אם הכנתם אפשר לשנות את המסלולים והאתרים לכאלה שמתאימים לעומס חום. זה ק

 חלופות מראש!

  לרכז את הפעילות בשעות שבהן לא שורר  –יש לשים לב לשעות עומס החום ולפעול בהתאם

 עומס חום ולקיים הפסקות יזומות בצל.

 .יש להתאים את כמויות המים לתנאי עומס חום ולעודד שתייה מרובה 

  תשישות חום או מכת חום אצל כל המעידים על התייבשות,  מוקדמים לסימנים ערנייםחשוב להיות

כאב ראש, חולשה, בחילה, הקאות, שתן מועט, סחרחורת, בלבול, : לפני שהמצב מחמיר המטיילים

 התעלפות ואף אובדן הכרה. –פנים סמוקות, התנשמות ובמקרים קיצוניים 

 .יש להקפיד שמי שלא חש בטוב לא יצטרף להליכה ויישאר לנוח במקום קריר 

 עפ"י הצורך ,ת ולטפל בנפגעים או לפנותםיש לעצור פעילו. 

 חורף

 גם בטמפרטורות נמוכות באופן קיצוני יש לבחון האם ניתן לקיים את הטיול. 

 ירידה מסוכנת של טמפ' הגוף. לול לגרום להיפותרמיההשילוב של טמפ' נמוכות, רוח וגשם ע = 

 .אין לנוע או לחצות דרכים מוצפות ברכב או ברגל 

 ייל רק בתנאים הבאים: לבוש מתאים דוחה גשם, כולל נעליים אטומות ושכמייה, בימי גשם ניתן לט

 בגדים להחלפה במקום יבש, אפשרות להגיע למקום מקורה ולהחליף בגדים בתוך שעה אחת.

 .הלינה צריכה להיות במקום יבש ומוגן מגשם 
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 הנחיות בריאות ועזרה ראשונה
 

  ספייר באוטובוס או ברכב ליווי, שאינם נכללים בחישוב מי ליטר מים  60יש לוודא הימצאות

 ה.יהשתי

  יש לוודא שתיקי העזרה הראשונה מכילים את כל הפריטים הנדרשים )נספח(. על התיקים להימצא

 אצל המלווים הרפואיים

 אלונקה צריכה להיות ברכב הפינוי. 

 יש לוודא מריחת קרם הגנה נגד קרינת השמש 

 ה:ישתי 

 אש גישה למי שתייה בתחילת כל יוםק מברזים המיועדים לשתייה. יש לתכנן מריש למלא מים ר 

 שעות, אם ניתן. 4רצוי לאפשר מילוי מים בכל  גם במהלך היום. –ובימים חמים במיוחד 

 .במקומות בהם אין גישה למקורות מים תילקח כמות מים גדולה מהדרוש 

 :חישוב כמות המים שצריכה להיות לכל מטייל 

o  ליטר 1.5 קרביום 

o  ליטר 3ביום חם 

o  ליטר 4.5בעומס חום 

 .יש לעודד את המטיילים לשתות לאורך כל היום ולא רק כשמרגישים צמאים 

 :מזון 

  יש לבחור מזון עמיד.וניקיונויש להצטייד במזון עטוף היטב, לשמירה על טריותו . 

  ולאחר עשיית צרכים. הארוחותהכנת מזון, לפני לרחוץ ידיים לפני לספק סבון ידיים ויש 

 פירות וירקות לפני אכילתם או הכנתם -יש לשטוף. 

  מוצרי חלב ובשר יש לשמור בקירור ולצרוך בסמוך לפתיחתם. אין לאפשר לחניכים לשמור אצלם

 אוכל טרי לאורך זמן.

 .חברת אספקת מזון חייבת רישיון ממשרד הבריאות ורישיון עסק 

 חניכים עם מגבלות רפואיות 

 שתתף בפעילות רק באישור ולפי הנחיות מהרופא המטפל.יורשו לה 

  יש ליידע על כך את המלווה הרפואי –חניכים שזקוקים לטיפול רפואי מיוחד. 
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 אבטחה
 .מאבטח בטיול יכול להיות רק מי שנשכר מחברת אבטחה, בעל הכשרה ספציפית לאבטחת טיולים 

o  מחסניות מלאות. 2להחזיק באקדח או נשק ארוך עפ"י הדרישה ועליו 

o .עליו להיות לבוש בתלבושת חברת האבטחה 

 :שיון נשק, תעודה מזהה, תעודת מאבטח טיולים בתוקף, יר עליו לשאת את המסמכים הבאים

 .אישור היעדר רישום עבירות מין, דף הוראות פתיחה באש

  עליית החניכים.המאבטח יסרוק את רכב ההסעות לפני 

 בנסיעה ישב המאבטח מקדימה. 

  מאבטח יחיד ילך מלפנים. מאבטח שני, אם יש, ילך במאסף ומאבטחים נוספים יתפזרו  –במסלול

 לאורך הטור.

 כלי הנשק והתחמושת יהיו בידי המאבטח תמיד ובאחריותו למנוע גישת חניכים אליהם. 

  ם מע"ר אך לא חובש.מותר. המאבטח יכול להיות מוגדר ג –כפל תפקידים 

 

 נהלי הביטחון בחניון
 יכולה להתבצע גם ע"י מאבטח מוסמך שאינו מאבטח טיולים, כולל מאבטחי  ןהאבטחה בחניו

 מוסדות חינוך.

  ילונו במרוכז ונשקיהם יהיו צמודים  –כיתת כוננות כבלילה ישמשו המאבטחים שאינם במשמרת

 אליהם.

  בתצפית על כל שטח החניוןהמאבטחים ימוקמו כך שיוכלו לשלוט. 

 :מספר המאבטחים הדרוש בחניון לילה 

  מאבטח חמוש אחד –חניכים  100עד. 

 100-300  שני מאבטחים חמושים –חניכים. 

  חניכים נוספים מאבטח חמוש נוסף. 100על כל 

 .מאבטח שעבד ביום אינו רשאי לשמש מאבטח בלילה ולהיפך 

 

 אישור על היעדר עבירות מין
 שבאים במגע עם חניכים בטיול או פעילות חוץ צריכים אישור על היעדר עבירות מין.כל הגברים 

 פי דרישתו,-, עללהציג לאחראי הטיול החברה המספקת את שירותיו צריכה - מאבטח או מלווה רפואי

 .אישור כי אין מניעה להעסיקו לפי "החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים"

 שיונו.ילא צריך להציג אישור כי הוא נבדק בכל פעם שהוא מחדש את ר תקן-על תומדריך טיולים ב

צריך להציג אישור מהמשטרה או ממנכ"ל החברה שבה הוא עובד, שאין מניעה  -נהג אוטובוס  

 להעסיקו בהתאם לחוק למניעת העסקת עברייני מין.

 

 

 

 

 

   הנחיות הביטחון בטיולים
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 קשר
יש את מספרי הטלפון של האחרים ובעיקר של חשוב מאד לוודא לפני היציאה לטיול שלכל אנשי הצוות 

אחראי הטיול. חשוב שתהיה לבעלי התפקידים אפשרות לתקשר ביניהם בצורה יעילה במהלך הטיול. 

כשנמצאים באותו תא שטח ובמיוחד במקומות בהם אין קליטה טובה לטלפונים הסלולריים, מומלץ 

י הטיול, רכז צוות ההדרכה או מוביל להביא גם מכשירי קשר ולחלקם לאנשי המפתח בצוות )אחרא

 הטור, מלווה רפואי בכיר, מאבטח(.

 משתתפים, על אחראי הטיול להצטייד גם במגפון. 500בטיול שבו יותר מ

במידה וידוע מראש )מתוך הניסיון של מדריך הטיולים או בעקבות הסיור המקדים( שקיימת בעיה של 

. מכשיר כזה ניתן לשכור בחנויות לציוד טיולים וייניקליטה סלולרית בשטח, יש להצטייד בטלפון לו

בעלות של כמה עשות שקלים ליום. כך תהיו בטוחים שבמקרה או חברות ייעודיות, )ריקושט, למטייל( 

 חירום תוכלו ליצור קשר עם גורמי הצלה בלי לרוץ לחפש קליטה על פסגות ההרים מסביב....

 מלווים רפואיים בטיול
 נספח(ראו ליווי רפואי עפ"י מפתח )ב מחייב כל טיול מחוץ לישו

שעות  12שעות בשנה האחרונה או של  6שעות וריענון של  30כל מי שעבר הכשרה של  – מע"ר

 . אח/ות יכולים לשמש כמע"ר.)מדריך, מאבטח( בשנתיים האחרונות. יכול לשמש בכפל תפקידים

בעל הכשרה בצה"ל או במד"א וריענון בשנתיים האחרונות. אינו יכול לשמש בכפל תפקידים.  – חובש

  פרמדיק בעל הכשרה וריענון או רופא בעל רישיון יכולים להחליף חובש.

כדאי תמיד לבקש  ,למע"ררק טיפ: במידה ואתם שוכרים מלווה רפואי בתשלום, גם אם אתם נדרשים 

 יכולות של חובש גבוהות בהרבה.חובש. העלות כמעט זהה וה

 

 נוהל פינוי, חילוץ וטיפול בנפגע במצבי חירום במהלך טיול
 יש לפעול עפ"י הנוהל הבא: במידה ונפגע אחד המטיילים

ירחיק את הנפגע ממקור הסכנה, יזעיק את המלווה הרפואי ויעדכן את  מדריך הקבוצה של הנפגע .1

 ווה את הנפגע לבית חולים בהתאם לצורך.אחראי הטיול. יכנס את קבוצתו וירגיעה. יל

הבכיר יגיש סיוע ראשוני לנפגע בעזרת שאר אנשי הרפואה, ימסור את המידע על  המלווה הרפואי .2

מצבו והמלצתו לאחראי הטיול ייצור קשר עם גורמי חילוץ ורפואה באזור, יסייע להם בפינוי וילווה 

 את הנפגע במידת הצורך.

יכנס את כל משתתפי הטיול במקום בטוח וידאג להרגעתם. יסייע  – מדריך הטיול/מוביל הטור .3

 לאחראי הטיול בחבירה לגורמי הסיוע.

ינהל את הטיפול בנפגע בעזרת המלווים הרפואיים. ינחה את כל הצוות כיצד לנהוג  אחראי הטיול: .4

י. ידווח בהמשך, יוודא חבירה לגורמי הסיוע וקבלת הנחיות מהם. יגדיר מי מתלווה לנפגע בפינו

 לרמה ממונה ויחד יחליטו לגבי המשך הטיול או ביטולו.

יקבל את הדיווח מאחראי הטיול ויסייע לו בקבלת החלטות והפעלת גורמי סיוע.  –מאשר הטיול  .5

ישתף בפרטי האירוע את קב"ט המועצה והנהלת היישוב ויתייעץ איתם. יחליט בהתאם לדיווחי 

ובמידת הצורך  ויעמוד איתם בקשר לו. יעדכן את הורי הנפגעאחראי הטיול על המשך הטיול או ביטו

 יגיע בעצמו לשטח האירוע. יתעד את המידע ולאחר האירוע יתחיל מיד בתחקיר.

 כל בעלי התפקידים הנ"ל יתעדו את חלקם באירוע וישתתפו בתחקיר ובהפקת הלקחים ממנו. .6
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 התנהגות במצב חירום ביטחוני
ילת לאירוע בטחוני )ירי, ניסיון חטיפה , יידוי אבנים/בקבוק תבערה, במקרה של היקלעות הקבוצה המטי

 וכדומה(: חסימה בכביש

 :במקרה של ירי תלול מסלול או ישיר 

o  יש להיכנס למקלט או לחדר הביטחון.  -בעת שהייה במבנה 

o  יש להיצמד לקרקע לתפוס מחסה ולהגן על הראש.  -בשטח פתוח 

o האוטובוס, לפתוח את הדלתות ולשכב על רצפת  בהלך נסיעה באוטובוס יש לעצור את

 האוטובוס תוך הגנה על הראש.

o .יש להתרחק משטח הסכנה ברגע שהדבר מתאפשר 

 :במקרה של ירי מנשק קל 

o יש להיצמד לקרקע ולתפוס מחסה. 

o המאבטחים ישיבו אש במידת האפשר. 

o  שהדבר מתאפשרברגע יש לנתק מגע. 

 :במקרה של ניסיון חטיפה 

o  מהר ככל הניתןיש לנתק מגע. 

o את כוחות הביטחון להזעיק. 
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 "פעילויות חוץ"הוראות בטיחות ל
או ו/בנוסף לטיולים נכתבו הוראות בטיחות מחייבות גם לפעילויות חוץ נוספות, שיש בהן מידה של סיכון 

 התרחשו בהן אירועי בטיחות בעבר. 

 עלינו:בבואנו לקיים אחת מהפעילויות המפורטות כאן, 

פיהן, כולל דרישות למלווים, אנשי רפואה -לקרוא את הוראות הבטיחות הספציפיות ולהתנהל על .1

 ואבטחה.

 במידה ומקבלים שירות מספק: .2

  לוודא קיום רישיון עסק )אם נדרש לפי הטבלה שבהמשך( וכשירות החברה המפעילה, כולל

 תעודות הכשרה מתאימות לכל המפעילים.

 ליון דולר, אחריות ימ 2.5כיסוי לצד ג' בהיקף של לא פחות מ :ים, כולללוודא קיום ביטוח מתא

 מקצועית ופעילות אתגרית.

 להשתמש בשירותי הסעה לפי הנחיות הוראות הבטיחות לטיולים .3

 להכין תיק פעילות ובו: .4

הוראות הבטיחות הספציפיות לפעילות, כל האישורים המחייבים לפעילות ולשטח הפעילות, 

משתתפים )כולל מגבלות ורגישויות(, אישורי הורים חתומים, פירוט התדריכים שיימסרו רשימות 

 .בכתב או בע"פ לצוות ולמשתתפים, פירוט הפעולות לביצוע בשעת חירום ומספרי טלפון רלוונטיים

רשימת הפעילויות שאינן טיול ושיש להן הוראות בטיחות למוסדות חינוך והגיל המינימלי המותר 

 בהן: להשתתפות

הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות  –)*ההוראות מפורטות ב"חוזר מנכ"ל לפעילויות חוץ בית ספריות 

 מחוץ למוסד החינוכי: סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים"(

 פותהגיל המינימלי המותר להשת סוג הפעילות שקימות הוראות בטיחות עבורה

 מכיתה ד' טיפוס וגלישה

 מכיתה ז' גבים עמוקים חציית

 אין הגבלת גיל מתחם חבלים אתגרי

 ביום מכיתה ד' בלילה מכיתה ז' –עירוני  ניווט

 ביום מכיתה ה' בלילה מכיתה ט' –שטח פתוח 

 בשטח בנוי מכיתה ה' ניווט תחרותי

 שטח פתוח מכיתה ז'

 מכיתה ד' טיולי אופניים

 מכיתה ז' תחרויות אופניים

 3מכיל  –סוס פוני במתחם סגור  בע"חרכיבה על גבי 

 מכיתה ד' –סוס במתחם סגור 

 רק לרוכבים מיומנים –סוס מחוץ לחווה 

 מכיתה ה' –חמור 

 מכיתה ו' –גמלים 

 אין הגבלת גיל טיול ג'יפים

 אין הגבלת גיל טיסה בשמי הארץ

 אין הגבלת גיל החלקה על קרח

 לפי רשיון העסק קרטינג

 גילאין הגבלת  חץ וקשת

 אין הגבלת גיל רכבת שעשועים
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 מכיתה א'  מתנפחים

 אין הגבלת גיל נסיעה בעגלה רתומה לטרקטור

 מכיתה ה' –במקום קבוע  פיינטבול

 מכיתה ט' –מתחם ארעי 

 מכיתה ד' –ירי למטרות בלבד 

 מכיתה ד' לייזר טאג

 מכיתה ט' מסעות חניכה אתגריים

 ה' מכיתה (בים התיכון אסורהרחצה בים )

 במים רדודים בלבד –ד' -א' רחצה בבריכה

 לפי רמת השחייה –ה' ומעלה 

 שיון העסקילפי ר פארק מים

 מכיתה א' שיעורי שחיה

 מכיתה ו' ליודעים לשחות בלבד קיםאאבובים/קיי

 אין הגבלת גיל שיט ספינות

 מכיתה ה' ליודעים לשחות בלבד שיט בסירות משוטם, פדלים וסירות חצי קשיחות

 מכיתה ו' ליודעים לשחות בלבד שיט בסירות נהר

 בלבד מכיתה ט' ליודעים לשחות שיט ברפסודות

 בלבד מכיתה ה' ליודעים לשחות גלישת רוח

 בלבד מכיתה ב' ליודעים לשחות גלישת גלים

 בלבד מכיתה ה' ליודעים לשחות ספורט ימי ושנורקל
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 למה צריך את זה?

חשוב לנו לדעת שספק שאנחנו מביאים לחניכים שלנו או נוסעים אליו לאתר, עובד מסודר ומקפיד על 

 כשירות העובדים שלו ועל בטיחות המתקנים, נכון? אבל איך עושים את זה?

מד בדרישות אנחנו יודעים שהוא ע אם יש לספק רישוי עסק בתוקף –נועד בדיוק בשביל זה רישוי עסק 

לסוג העסק שלו ומפוקח תקופתית. זה לא אומר שלא נצטרך להיות ערניים ולוודא שהכל נראה לנו  שהוגדרו

 כשורה, אבל זה נותן ביטחון מסוים.

 )בעל רישוי עסק בתוקף(: ספק מורשה לנו לקיים רק באמצעותפעילויות שמותר 

 פארק אתגרי קבוע, קיר טיפוס קבוע 

  ג'יפיםרכיבה על חמורים/סוסים/גמלים, טיול 

 נסיעה ברכבת שעשועים/טרקטור ועגלה 

 אתר החלקה על קרח, קרטינג 

 אתר החרמון 

  מתנפחים או מתקני שעשועים קבוע של מתחם 

 פיינטבול, מטווח חץ וקשת קבוע 

 בריכה, פארק מים 

  סירות כלשהןב או באנייה, בקיאקים,ספורט ימי/גלישה, שיט 

 

 להוציא רישוי עסק: צים לקיים, עלינושאם אנחנו רויישוביות פעילויות בנוסף ישנן 

 , סמינר או קייטנה שאינם של תנועת נוער או של המועצה.כל מחנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עסקיםרישוי 
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  )לכל מסלול בנפרד( טופס סיכום הכנת טיול בשטח
  מנהל/ת החינוך של הישוב בטיול הכנה ישתתפו לפחות שני מבוגרים והוא יאושר ע"י 

 יש להצטייד ב: 

 1:50,000. מפת המסלול 1
 נים למסלול מאתר מוקד טבע . ניהול סיכו2

 חובה לקחת טלפון לווייני. - . באזור ללא קליטה3
במרחק שעה מקסימום – . רכב פינוי זמין4

 
 :קודות להתייחסותנ

 
 הנסיעה, זמנים, עצירות בדרך, הדרכות דרך אפשריות צירי

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 , מקום לסיבוב האוטובוסלהורדה ועליית המטייליםמיקום חניה ותנאים לתחילת המסלול וסיומו,  הגישה

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 

 ידה תלולה, נחל/גבים עמוקים ועוד...איתור מפגעים קבועים במסלול מצוק מסוכן, יר

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 'שביל אחרי שיטפון ,סימון שבילים שנמחק וכד -מפגעים משתנים במסלול 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 

  לשירותים, גישה למים וכד' גישהעליה קשה ,שטח חשוף לשמש,  -נקודות תורפה במסלול 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

 והפעלות מה רואים בדרך? מקומות להסברים –תוכנת פדגוגיות בטיול 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 

 ...נקודות לרכב פינוי, בית חולים קרוב, צורך בטלפון לווייני ועוד – מעטפת בטיחותית

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 

 טיול על בסיס ההכנהומשימות לקראת ובמהלך החלוקת תפקידים 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 

 מה הדגשים שלי לטיול בעקבות ההכנה

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 נספחים
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 מפתח מלווים רפואיים ומאבטחים לטיול
 

 *מספר המאבטחים ביום משתנה לפי מקום וסוג הפעילות.

**שילוב של אטרקציות, פיצול של הקבוצה בטיול או טיול באזורים מסוימים יכולים להשפיע על מספר 

 המלווים הנדרש.

 

מספר 

 המטיילים

אבטחה בחניון  מספר המלווים הרפואיים

 לילה

 מאבטח רופא חובש מע"ר

 1 - - 1 60עד 

61-100 2 - - 1 

101-250 2  - 2 

251-300 3  - 2 

301-400 3 2 - 3 

401-500 3 2 1 4 

501-600 4 2 1 5 

   1  
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 )צ'ק ליסט( יציאה לטיול טופס ביקורת
 

 היציאה לטיול למאשר הטיולעותק של טופס זה, מלא וחתום, יועבר במהלך 

 

נושא 

 הבדיקה

אישור  פירוט

 ביצוע

 הערות 

אישור שיש 

בתיק הטיול 

את כל 

האישורים 

 והרשימות

כולל אישור  -אישור מנהל לטיול 

לפעילות חריגה להרכב הצוות 

 ולמלווים וטלפונים חיוניים.

יש לעדכן לפני   

היציאה לפי דיווחי 

 המדריכים

החניכים מתחת אישורי הורים לכל 

 18לגיל 

כולל אישור   

לפעילות מים 

 ואתגר

 רשימת פרטי המשתתפים 

אצל אחראי הטיול ומוביל  –כללית 

 הטור

אצל כל אחראי אוטובוס  –קבוצתית 

 ומדריך קבוצה

לעדכן לפני יציאה   

 ובכל בוקר

טבלת מגבלות רפואיות, רגישויות 

 ואלרגיות

להעביר עותק   

 לצוות הרפואי

 מלאים וחתומים   טפסי ביטוח למתנדב

להחתים כל    הוראות פתיחה באש למאבטחים

מאבטח לאחר 

 קריאה

להעביר עותק לכל    הנחיות לאחראי אוטובוס

 אחראי אוטובוס

להעביר עותק לכל    הנחיות למוביל קבוצה בשטח

 מוביל קבוצה

שעליה מסומן  1:50,000מפת 

 המסלול

   

    כתוב לכל הטיול ניהול סיכונים

הכנות 

 מחייבות

ביצוע סיור הכנה מקדים או ווידוא 

שמדריך הטיולים בעל תו תקן לאזור 

הטיול והיה בכל המסלולים בשנה 

 באחרונה.

   

בדיקת תחזית מזג האוויר לאזור 

עומסי  –הטיול ועדכון הטיול בהתאם 

 חום וחשש משטיפונות

לפי מפת אזורי   

 אקלים

    תכניות מול רמה ממונהאישור 

ביצוע פגישת סגירות וניהול סיכונים 

 עם מדריך הטיול

   

    עדכון והתייעצות עם קב"ט המועצה
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    לאוטובוס -אישור קצין בטיחות  אוטובוס

    לנהג -אישור הסעת תלמידים 

הימצאות אלונקה, תיק ע"ר, ערכת 

 חילוץ, מים וקשר

   

    שנים 10גיל האוטובוס עד 

    חגורות בטיחות בכל המושבים

סריקת באוטובוס בטרם עלית 

 החניכים

   

    מכלי מים רזרביים ומנשאים ציוד

ציוד חובה לחניכים: מים, כובע, 

 נעליים מתאימות

   

    תיקי ע"ר וחובשים כנדרש 

    ווידוא ציוד קבוצתי לפי רשימה

למסלולים לחניכים: לנסיעה,  תדריכים

 ולאתרים לפי הצורך

   

מדריכי קבוצות ומלווים: לו"ז, 

 תפקידם ואחריותם.

   

לנהגים: תכנית ולו"ז, תנאי לינה, 

צירי הנסיעה והעצירות. החלפת 

 מספרי טלפון.

   

למדריכי הטיולים: לו"ז, מסלולים, 

 ווידוא תעודות.

   

למאבטחים: הוראות פתיחה באש, 

הטיול, קשר. ווידוא מיקומם לאורך 

 תקן ואזור.-תעודות תו

   

למלווים הרפואיים: לו"ז, ציוד, חלוקת 

אחריות וקשר, רכב פינוי ובתי חולים 

 באזור.

   

 

   ______________  תאריך:  _______________חתימה:   __________________   שם אחראי הטיול: 
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 רמה ממונה -אישור טיול 
כחלק מאישור תכנית הטיול, יציג אחראי הטיול למנהל המאשר את הטיול את הטופס הבא, ובו פרטי הטיול, 

 ם ומערך הבטיחות ויקבל את אישורו וחתימתוהמלווי

 __________________ :אחראי/ת הטיול _________________ מאשר/ת הטיול:

 ____________)קבוצות גיל( חניכי  _______משוערת(  _ יוצאים )כמותבתאריך ___________

 _________________ב)מקום/אזור( ______ לטיול של ___ ימים

 מקום הלינה: ________________ איש קשר: _____________ מס' טלפון: _____________

 חברת ההסעות: ______________ איש קשר: _____________ מס' טלפון: _____________

 ______________ איש קשר: _____________ מס' טלפון: _____________חברת ההדרכה: 

 _ ______מס' טלפון:_______ מס' חובשים: ___ מס' מע"רים: ____ איש קשר: ____________ 

 _ איש קשר: ________________ מס' טלפון: _____________מאבטחים: __מס' 

 שמות המדריכים שיוצאים לטיול:

___________________________________________________________________________________ 

 שמות ההורים המלווים שיוצאים לטיול:

___________________________________________________________________________________ 

 :טלפונים חיוניים

 102מוקד כבאות והצלה:  101: מד"א )גם לאזעקת יחידת חילוץ( מוקד 100מוקד משטרת ישראל: 

 052-5080588 –מנחם  מנהל מחלקת ביטחון במועצה:

 ____________________ מס' טלפון: ___________________ :תחנת משטרה באזור הטיול

 ____________________ מס' טלפון:___________________ :בית החולים הקרוב ביותר

 ___________________ מס' טלפון: _______________ ומטיילים בעיר(:מוקד עירוני רלוונטי )במידה 

 שמורת טבע שמטיילים בה: _____________________ מס' טלפון: __________________

 ______________________________פעילויות מים ואתגר(: פעילויות חריגות מתוכננות )אטרקציות, 

 _______________________________________________ גות:דגשי מאשר הטיול לפעילויות החרי

 כן / לא  –הסכמת מאשר הטיול לקיום הפעילויות החריגות  -לאחר מעבר משותף על הוראות הבטיחות 

 דגשים כללים של המנהל המאשר את הטיול:
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 הטיול:  /תהצהרת מאשר

והוראות  בצירוף לו"ז מפורט, ניהול סיכוניםבתאריך: _______________ הוצגה לי תכניות הטיול הנ"ל, 

 הבטיחות הרלוונטיות ואני מאשר אותה.

____________________             חתימת אחראי הטיול: ____חתימת מאשר הטיול: _____________
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(טבלת ניהול סיכונים לדוגמא )עדיף להכין אחת נוחה יותר באקסל!

חומרת  גורם הסיכון השלב בטיול

 הסיכון

סבירות 

 הסיכון

מידת 

 הסיכון

חומרה  להקטנת הסיכוןאמצעים 

 מתוקנת

סבירות 

 מתוקנת

מידת 

סיכון 

 מתוקנת

         

        

        

         

        

        

         

        

        



 

  
 

 

35 

 לדוגמאאישור הורים 
 

 הצהרת בריאות ואישור הורים להשתתפות בטיול

 

 ___________תאריך/י הטיול:                _________________ מקום/אזור הטיול:

 

 מאת הורה החניך/ה:

 

_______             ___________________________        ___________________________ 

 שם                                                            ישוב                                           כיתה                            

 

 אני מצהיר/ה כי לבני/בתי )סמן את האפשרויות הרלוונטיות(: ●

 .לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות 

 אשר אינן מונעות השתתפות בטיול )מצורף אישור רפואי(. יש מגבלות בריאותיות ידועות 

 כדלקמן: יש מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות חלקית 

 פעילות גופנית/הליכה/שחייה/לינת שטח פעילות אחרת: _______________ -סמן בעיגול 

 תיאור המגבלה:______________________________________________________

בעיה בריאותית כרונית )כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה, מחלה ממארת  *יש לציין

 וכד'(, תרופות קבועות/זמניות ורגישות לתרופות/מזון.

 ידי.-*לפיכך מצורף אישור רפואי שניתן על

 עודכנתי לגבי פעילות מים/אתגרית מסוג: _________________ ואני מאשר את השתתפות בני/בתי. ●

 ת מזון: אין / צמחונות / טבעונות / גלוטן / לקטוז / אלרגיה ל:________________הגבלות/העדפו ●

 אני מאשר/ת מתן מידע רלוונטי לצוות החינוכי והרפואי בכל הקשור למצב הבריאות של בני/בתי. ●

 אני מתחייב/ת לעדכן על כל שינוי במצב הבריאותי שיחול עד לטיול. ●

 

 פרטי ההורה:

 

________________________________________     _____________     ______________     _ 

 חתימה         שם                                  מס' הטלפון                   תאריך                   
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 ביטוח למתנדבטופס 
 

 שם המסגרת שבה ניתן הטופס: _____________________________

 

  _____________________        ____________________ 
 תפקידו                    נותן ההפניה                               

  ________________        ____________________ 
 חתימה וחותמת                תאריך                           

 

 מס' ת.ז _________________ ___________________ הריני לאשר בזה כי המתנדב/ת

  _______________________ כתובת _________________________ מס' טלפון

 

 ___________________________________________ התנדב/ה לעבוד בתפקיד

 ______________________________________________________________________ למען 

  ) יש לציין את זהות הגוף או האדם שהפעולה נעשית למענו                 (

 ( ________________עד תאריךמתאריך _________לתקופה של ___ ימים   )

 

 :אישור המתנדב לקבלת התפקיד

 _________________________      ______________________  

 שם                                                  חתימה                      
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 למאבטח בטיולהוראות פתיחה באש 
 

 :עקרונות כלליים 

o אדם, הן מי יו או שלמות גופו של יכלי ירייה הוא אמצעי קטלני שהשימוש בו עלול לסכן את ח

 האחרים, לפיכך ייעשה השימוש בנשק בהתאם לאמור בכללים אלו.שהירי יכוון אליו והן של 

o .השימוש בנשק לעבר אדם מותר לשם הגנה עצמית של היורה או של זולתו 

o  ,השימוש בכלי ירייה לצורך הגנה עצמית ייעשה כמוצא אחרון, במידת הזהירות הראויה

 כאשר אין דרך אחרת בנסיבות העניין להתגבר על התוקף.

o  יש להפסיק את הירי מיד  - השימוש בכלי ירייה תיבחן בכל שלב משלבי האירוענחיצות

 כשפסקה התקיפה ואין עוד סכנה לחיים.

  השימוש בנשק לצורך הגנה עצמית מותר במקרים אלה: 

o תקיפה שלא כדין שצפויה ממנה סכנה מוחשית לחיים. 

o אלה יהיה הירי  של אחרים. במקריםלחייהם של המשתמש ו וסכנה מידית ומוחשית לחיי

יש להפסיק את הירי  –האמצעי האחרון להדיפת התקיפה ויבוצע ב"בודדת" ומכוון לגוף 

 .משחלפה הסכנה

 :פתיחה באש במקרה של סכנת חיים 

o  השימוש בכלי ירייה מותר אם הוא נדרש באופן מידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שבוצעה

 .מוחשית ליורה או לזולתו באמצעות נשק חם או קר ושנשקפת ממנה סכנת חיים

o  לפגוע ח באש לעבר גופו של התוקף, במגמה תקיפה המסכנת חיים מותר לפתולצורך הדיפת

בו ולמנוע ממנו את השלמת מעשה התקיפה. יש להפסיק את הירי מיד כשתיפסק התקיפה 

 .ולא תהיה עוד סכנת חיים

o עולה אחרות להפסקת פתיחה באש תיעשה רק כמוצא אחרון, לאחר שנשקלו ומוצו דרכי פ

יו של היורה ילרבות מתן אזהרה מוקדמת ובלבד שלא יהיה בכך כדי לסכן את ח ,התקיפה

 .וזולתו

o  נמלט התוקף עם כלי נשקו, והוא עדיין מסכן חיים, מותר לירות בגופו כדי למנוע את המשך

  נמלט התוקף בלא נשק, אין לירות בו. .התקיפה

o לעבר התוקף בלבד, בירי בודד ומכוון, תוך נקיטת אמצעי  ,פתיחה באש תבוצע, כאמור לעיל

 .זהירות למניעת פגיעה בחפים מפשע

o אין לפתוח באש לשם הגנה על רכוש, כאשר אין מתלווה סכנת חיים לעבירת הרכוש. 

  פעולות לאחר סיום הירי: 

o  בכלי ירייה לתחנת המשטרה  שח בהקדם האפשרי על כל מקרה של שימודוויש ל –דיווח

 המקומית.שות לקב"ט הרבה ורוהק

o  איתור נפגעים נוספים או נזק לרכוש.יש לבצע סריקה ל –סריקה  

o  ור הירי עד לסיום הבדיקה המשטרתית.יש למנוע כניסת אנשים לאז –בידוד אזור הירי  

o  יכין דיווח מפורט לאחר כל מקרה של  קב"ט הרשות / קב"ט מוס"ח –דיווח קב"ט הרשות

 .פתיחה באש במשותף עם קצין האבטחה של משטרת ישראל, וישלח אותו לקב"ט המחוז 

 

נתי את תוכנם ומתחייב לפעול הריני לאשר כי קראתי את הוראות הפתיחה באש, הב

 אם.בהת

   __________תאריך  __________________ חתימה  ___________________ שם
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 הנחיות לאחראי אוטובוס
  

על אחראי האוטובוס לדבר עם הנהג יום לפני הטיול, לוודא את שעת ומיקום האיסוף כדי  .1

 לא לגלות בבוקר שהייתה אי הבנה...

 ויבדוק את האוטובוס: ני שעת הגעת החניכיםלפ האוטובוס יתייצב בנקודת המפגש אחראי .2

 .אין חפץ חשוד 

 מילוט ואלונקהארגז עזרה ראשונה, ערכת  נמצאים. 

 למעט אוטובוס של מועצות אזוריות שגילו אינו ) שנים 10על  אינו עולה האוטובוס גיל

 .(שנה 15שנה ואוטובוס ממוגן ירי שגילו אינו עולה על  14עולה על 

 מיקרופון תקין 

 של החברה. בתעבורה אישור בטיחות חודשי תקף מטעם קצין הבטיחות בידי הנהג 

 האוטובוס. ברישיון להסעת תלמידים אישור 

 על שינויים. את אחראי הטיול יידעיש לעדכן את רשימת הנוסעים ול .3

 .ונעליים מתאימות מתאים ושלב כובעים, מים, הכרחי: ציוד אישי יש לחניכיםש לבדוק יש .4

 בהתאם לנדרש. מלווים נוספים, מגיש עזרה ראשונה ומאבטח, שנמצאים יש לבדוק .5

דלת העלייה לאוטובוס ולזהות כל ילד ומלווה העולים על אחראי האוטובוס לעמוד ליד  .6

 לאוטובוס.

 חגורת בטיחות. וחוגרים במהלך הנסיעה לוודא כי החניכים יושבים יש .7

 אסור להסיע חניכים ו/או מלווים בעמידה באוטובוס, גם אם רישיון האוטובוס מתיר זאת. .8

 באוטובוס ללא השגחת מלווה. אין להשאיר חניך .9

ולבדוק את  האחראי לרדת ראשון וטובוס על המלווה/המאבטח/לפני הירידה מהא .10

 ההוראה לחניכים לרדת. רק לאחר מכן תינתן שמסביב לאוטובוס. השטח

 ישוב.ל החניכים יש להחזיר את כל הטיול בסיום .11

פיזור בדרך ייעשה באישור אחראי הטיול בלבד, בתחנות מוסדרות בלבד, ובכל מקרה אסור  .12

הפונה לכביש. יש להיערך לכך במהלך הפיזור מהצד  המטען ציוד מתא להוציא בהחלט

 ולהעמיס ציוד שנזדקק לו בדרך בצד ימין בלבד. מראש

לא יעזוב את האוטובוס לפני שאחרון החניכים ירד. יש לבצע  האוטובוס אחראי .13

 ציוד. או ישן חניך נשאר בו בתום הנסיעה כדי לוודא שלא באוטובוס סריקה
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 (לתדרוך החניכים)ישמש גם  בשטחקבוצה  למובילהנחיות 
  

ולהצטייד ברשימה שמית  לספור את החניכים היוצאים .לפני תחילת ההליכה על המדריך1

 .מוגבלויות בריאותיות את פרטי החניכים בעלי מעודכנת הכוללת

מתאימות לציוד אישי, כובע, מימייה נעליים  גב לוודא שהחניכים לוקחים לשטח תרמיל .יש2

 ומזון. להליכה

 ומאבטחים בהתאם לנדרש. מלווים רפואיים  את נוכחותם של לוודא .יש3

 האלה: ההליכה יש להזכיר לחניכים את כללי הבטיחות תחילת .לפני4

  דריךמ ללא קבלת רשות חנייהעזוב את הקבוצה בהליכה ובלחל איסור. 

 לבצע קיצורי דרך. או צר זה את זה כשהמסלול אסור לסטות ממסלול ההליכה, לעקוף 

 בנשק של המלווים ובחפצים חשודים בשטח. אין לגעת 

 .יש להישמר משפת מצוק 

  אסור להיכנס למים / מותר להיכנס  -הנחיות לגבי כניסה למים במסלול, אם יש

 , אסור לקפוץ/לדחוף.המדריך ועד גובה המותניים בלבד באישור

 בזמן ההליכה וההפסקות  ניידיםטלפונים להשתמש ב או עם אוזניות אין ללכת

 במסלול.

 כמות מספקת של מים. ועל שתיית להקפיד על חבישת כובע יש 

 נותקו מהקבוצה ולא בטוחים לאן היא  קבוצת חניכים או יחיד אם חניך

 אותם. לשבת במקום ולהמתין עד שיגיעו לאסוף עליהם התקדמה,

המאסף  הטור יהיו ובסוף מדריך,לך בראש הטור הו בטור עורפי. במסלול צר היא .ההליכה5

 הנושא נשק. שאר המלווים יתפזרו בקבוצה. הרפואי/מאבטח והמלווה

 אסורה בהחלט, למעט באישור מיוחד. .הליכה רגלית בשעות החשכה והלילה6

 ההליכה. ולעצור את הידיעה מיד למוביל הטור את יש להעביר הצועדים בטור נתק .אם אירע7

 חניכים לאחר חנייה ומדי שעה ולוודא שכולם נמצאים בטור..על המדריך לספור את ה8

 כדלקמן: ויפעל את חומרת הפגיעה .אם נפגע חניך, יש להזעיק את המלווה הרפואי, שיבדוק9

 הטיול. מיד למדריך הקבוצה ולאחראי א. ידווח

לשיקולי מרחק  יש לעשות כן בהתאם ממקום הטיול החניך חיוני לפנות את ב. אם

 אדם מהצוות.  חניך ללא ליווי של המלווים בקבוצה. אין לפנות וכמות

יש להפסיק את הטיול, להמתין עם הקבוצה במקום בטוח,  ,נשקפת סכנת חיים אםג. 

 ההמשך. ולקבל הנחיות לגבי 101להזעיק נט"ן בטלפון 
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