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 קווים מנחים למחלקות נוער ברשויות המקומיות לפעילות בקיץ

 

 בימים אלו אנו נערכים לפעילויות השונות שעתידות להתקיים בחופשת הקיץ

 . ברשויות המקומיות

במחלקות שונות מנחים לתכנון פעילויות הקווים האת להדגיש מסמך זה מטרת 

 לקיים אירועים באופן בטוח., ולסייע למנהלי הפעילות הנוער ברשויות המקומיות

 

הנחיות מחלקת רישוי ליש להתייחס : אירועים רבי משתתפים, מופעים תחת כיפת השמיים .1

 .נחיות משטרת ישראלולה עסקים ברשות

 נוהל רישוי אירועים המוניים במשטרת ישראל 

 :תכנון אירועים רבי משתתפים כרטיס מידע 

 .קב"ט הרשות וגורמי העירייההנחיות  :פעילויות מדשאות ופארקים עירוניים, סדנאות .2

 . לנוחיותכם:בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל: טיולים .3

  טיולים  33-6.2)ב( 7תשעו/חוזר 

 מערכת ניהול סיכונים 

 כרטיס מידע: טיול בעומס חום 

  :ניהול משק מים בטיולכרטיס מידע  

  :ניהול סיכונים בטיולכרטיס מידע 

 .הנחיות מורחבות להערכות לטיולים באתר אגף הבטיחות 

  :רשימת בדיקה לטיולראו נספח א' במסמך זה 

 ם: פעילות באתרים קבועי .4

במהלך הקיץ, הפעילויות השכיחות הן פעילויות שמתבצעות בפארקי מים, בריכות עירוניות 

 . חשוב לעקוב אחרי הנחיות משרד החינוך ולהערך בהתאםופארקי שעשועים שונות. 

 פעילויות חוץ)ב(, 4תשעה/ חוזר 

 ות מיםויפעיל: רטיס מידעכ 

 רחצה בבריכה :כרטיס מידע 

 .בהתאם לרישוי עסק והנחיות המקום :ביקורים באתרים .5

 יש טיולים. מחויבת בתיאום עם הלשכה לתיאום , גם אם אינה כוללת טיול, פעילות חוץ

יום לפני היציאה לפעילות המתוכננת,  14 -להגיש בקשה ללשכה לתיאום טיולים לא יאוחר מ

  .אתר האינטרנטרצוי באמצעות 

 :חדר מצב והלשכה לתיאום טיולים כרטיס מידע 

 :אתר מנהל חברה ונוערניתן למצוא הנחיות בהרחבה ב :הנחיות מפורטות בנושאים שונים .6

community/Pages/camps.aspx-http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social 

 בברכת חופשה בטוחה, פורה בפעילויות לילדים ולנוער!

https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/DgeshimZmanim2018.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-2/HoraotKeva/H-2016-7-2-6-2-33.htm
http://www.mokedteva.co.il/WebSite/Content/Login.aspx?ReturnUrl=%2fwebsite%2fContent%2fNihulSikunim%2fDefault.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/noar/heat_load.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/cartisniholmayim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/bitachon/KartisEzer2018.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/Tiyulim/horaot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-1/HoraotKeva/K-2014-4-2-5-1-56.htm
http://meyda.education.gov.il/files/noar/water_guidelines_and_emphases.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/pool_guidelines.pdf
http://www.mokedteva.co.il/
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/meydateyulim.pdf
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/camps.aspx
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 לקראת טיול רשימות בדיקהכרטיס נספח א': 

מסמך זה מאגד את הבדיקות הנדרשות טרם היציאה לטיול וביום היציאה 

לשפר  לצוות החינוכי ולמארגני הטיולהתייחסות לנקודות אלו, תסייע  לטיול.

 את התכנון, הביצוע וצמצום סיכונים מיותרים שעלולים להתרחש בזמן הטיול.

  

 :היבטים פדגוגיים –בא במקום חוזר המנכ"ל לטיולים אינו כרטיס זה גובש לנוחיותכם, אך  שימו לב-

 לחצו כאן למעבר לחוזר.. ב( התשע"ו(7ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים  עו/

 
 לקראת טיול מראש הכנותרשימת  .1

 

 ביצוע המשימה מס'

   ע"י מנהל בית הספר / רכז טיולים תוכניות מאושרות .1

   : מדריכים, מורים, מאבטחים, מלווים ונהגים.רשימות קשר .2

   טיול(.בוהתאמת המסלול לתחזית )יש להתעדכן בכל בוקר  מזג אויר עדכון .3

אפשריים ונקודות תורפה במהלך הטיול )לפי גילאים  דיון בטיחות להערכת סיכונים .4
 מיוחדות( ומתן הנחיות והמלצות למקרה הצורך.ופעילויות 

  

   + מצב בריאותי + רשימת תרופות. רשימות שמיות של התלמידים .5

   כולל הצהרת בריאות ויכולת. – אישורים חתומים על ידי כל ההורים קבלת .6

   לפעילות מיוחדת ובדיקת הציוד. מלווה מקצועי .7

   מסלולים, מיקום אחראי הטיול והוראות ביטחון.: לו"ז, תנועה, תדרוך מדריכים .8

   על טופס הורה מתנדב של הביטוח הלאומי. החתמת הורים מלווים .9

   .שיסתיים לפני החשיכה תכנון כניסה למסלול רגלי .10

   והדגשת נקודות תורפה בטיחותיות וביטחוניות. מרשם צירי הטיול ע"ג מפה .11

   לאורך מסלול הטיול, תיאום רכב חילוץ. וחילוץרשימת גופי פינוי  .12

   לתאום טיולים(. )מהלשכה טופס תיאום טיולים חתום ומאושר קבלת .13

   , מול האתרים.אישור תיאום ביקורים באתרים .14

   , למניעת "הפתעות".מעבר על רשימת הבדיקה לפני היציאה לדרך .15

   חוסרים.והשלמת  בדיקת תיק עזרה ראשונה .16

רשימת תלמידים ומלווים,  הטיול, הכולל: מפות שטח הטיול, אישור הכנת תיק טיול .17
 אישורי כניסה לאתרים, דף קשר עם טלפונים חשובים.

  

והמלווים ע"י אחראי הטיול. מינוי בעלי  תדריך בטיחות לכל התלמידים ביצוע .18
 תפקידים ונהלי חירום.

  

   ".נתק בטיולבנושא " תדרוך התלמידים .19

http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=69
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 לפני היציאה לדרךבדיקה אחרונה בבית הספר:  .2
 

 ביצוע המשימה מס'

1. 

 10 -: אישור ביקורת קצין בטיחות תעבורה בתוקף, הרכב בן פחות מהאוטובוס
שנה(, תקינות המיקרופון, אלונקה, ערכת  14 –שנים )רכב מועצה אזורית 
  למחוק.-מים לחירוםליטר  100-וכ מילוט, תיק עזרה ראשונה

 ."יש למלא טופס "בדיקת אוטובוס לפני טיול 

  

2. 
, לוודא מילוי מיכלי מים : ביגוד מתאים, נעלי הליכה, כובעים ומים.המטיילים

-+ כ בכמות הנדרשת למלווים ולמטיילים, לפי תנאי מזג האוויר ביום הטיול.
 ליטר מים לחירום בכל אוטובוס באחריות אחראי הטיול 60

  

: סלולארי / מצוקה אלחוטי / מוטורולה + בדיקת אמצעים, מטען אמצעי קשר .3
 וסוללות גיבוי.

  

4. 
נושאי נשק כנדרש + התאמת סוג הנשק למופיע  נוכחות מאבטחים

הטיול + תעודות נדרשות )תעודת מאבטח טיולים,   למחוק– הביטחוני באישור
 רישיון נשק(.

  

, התאמת התיקים תיקי עזרה ראשונה בדיקת תכולת: מלווים וציוד רפואי .5
 לבעלי תפקיד על פי האישור, תעודות תקפות של החובשים והמע"רים.

  

6. 
בעיות בריאות  המלווה הרפואי קיבל עדכון על עדכון בנושא בעיות בריאות:
לתלמידים המשתתפים, כגון: ילד סוכרתי,  ספציפיות ותרופות מיוחדות

 אסמתי וכו'.

  

   : מפות, פלקטים, וספרות מקצועית.עזרי הדרכה .7

   + פנקס כיס לביטחון ובטיחות בטיולים. מפת סימון שבילים המצאות .8

   כנדרש. אישורים חתומים על ידי כל ההורים  המצאות .9

   לאחראי הטיול. כתב מינוי .10

   שהינו מדריך בו. תעודת תו תקן לאזור מדריך הטיול נושא .11

   לתאום טיולים(. חתום ומאושר )מהלשכה טופס תיאום טיולים המצאות .12

: קב"ט הרשות, חדר מצב טיולים, מוקד עירוני, מנהל רשימת טלפונים חיוניים .13
 בית הספר, בתי חולים בסביבת הטיול, מד"א, כיבוי אש, יחידת חילוץ אזורית.

  

המטיילים, המתנות, האזנה לקשר : לו"ז, נקודות חבירה עם תדרוך נהגים .14
 )בתיאום עם המדריכים(.

  

15. 

הנסיעה תהיה בישיבה  תדרוך המטיילים לשלב הנסיעה באוטובוס:
. אין לטייל באוטובוס בשעת הנסיעה ואין להוציא חלקי כולל המלווים בלבד,

כל הנוסעים באוטובוס חגורים  –גוף או חפצים מחלונות הרכב. בעת הנסיעה 
 בטיחות. בחגורות

  

   ."נתק בטיול" תדרוך בנושא .16

 
 לטיול יצאנו: 

 אוטובוס, ילדים, הרים, כלניות, ציפורים, נחלים, שמש... שתינו מים...

 !ו... חזרנו בשלום

 בברכת טיול בטוח

 


