נספח א'

מס"ד נושא הבדיקה
תיק אחראי טיול
1
אישורי  +רשימות

2

אוטובוס

פירוט הנושא
כתב מינוי לאחראי/ת טיול בחתימת
מנהל/ת ביה"ס
אישור מנהל/ת ביה"ס ליציאה לטיול
אישור ביטחוני מהלשכה לתיאו
טיולי
אישור מנהל/ת ביה"ס לפעילות חריגה
בטיול
אישור הורי על השתתפות בנ  /בת
רשימת תלמידי המשתתפי בטיול
בשלושה עותקי :
 1אחראי על הטיול
 2אחראי אוטובוס וכתה
 3מזכירות ביה"ס
רשימת תלמידי ע מגבלות רפואיות
טופס הפניה לטיפול רפואי לתלמיד
שנפגע במהל" טיול
רשימת תלמידי שנפגעו במהל" טיול
טופס ביטוח למתנדב
רשימת מלווי וטלפוני חיוניי
בטיול
הוראות פתיחה באש למאבטחי
הנחיות למורה אחראי/ת באוטובוס
הנחיות למורה אחראי/ת כתה
עדכו #מזג אויר והתאמתו לטיול
ביצוע תיאו טלפוני כנדרש באישור
הטיול
המצאות מפת אזור הטיול כולל מפת
סימו #שבילי
ביצוע סיור הכנה מקדי ע"י אחראי
טיול
המצאות פנקס כיס לטיול
אישור קצי #בטיחות לאוטובוס
המצאות אלונקה ,תיק ע"ר ,ערכת
חילו ,$מי וקשר.
גיל האוטובוס עד  10שני
חגורות בטיחות
סריקת האוטובוס טר עליית
התלמידי

תקי לא תקי הערות
נספח ב'
נספח ג'
נספח ד'
נספח ה'

נספח ו'
נספח ז'
נספח ח'
נספח ט'
נספח י'
נספח י"א
נספח י"ב
נספח י"ג

מומל$

3

מס"ד נושא הבדיקה
ציוד
3

4

תדרי"

5

דיווחי

פירוט הנושא
בדיקת מנשאי ומיכלי מי רזרביי
בדיקת ציוד חיוני אצל תלמידי :
מי  ,כובע ונעליי מתאימות
המצאות ובדיקה של תיק עזרה
ראשונה – תקניי ובכמות כנדרש
בחוזר מנכ"ל
אחר – עפ"י אופי הטיול
לתלמידי  :כללי בטיחות בנסיעה
בהליכה ודגשי מיוחדי בהתא
לנדרש בטיול
למאבטחי  :הוראות פתיחה באש,
מקומ במהל" הטיול +והמצאות
תיעוד נדרש
לנהגי – תוכנית הטיול ולו"ז ,ציר
נסיעה מהירות נסיעה – בטיחות
למדריכי  לו"ז מסלול
למלווי – תפקיד ואחריות
טר היציאה למוקד עירוני טל 106
במהל" הטיול במקרה של אירוע חריג
026222211
לחדר מצב
למנהל/ת ביה"ס

תקי לא תקי הערות
ג
למורי
והורי
מלווי

חגורות
בטיחות
איסור
שמוש בעוזי
לסוגיו,ואו
אקדח פרטי

תו תק#
למדרי"
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נספח ב'
תאריך________________________________________________________

שם ביה"ס__________________________________________________________________________
שם אחראי/ת טיול __________________________________________________

כתב מינוי לאחראי/ת טיול
הריני ממנה אות" לאחראי/ת טיול לתלמידי כית/ות ___________________________________
ש יתקיי בתאריכי במקו  /באזור ______________ בתאריכ/י ___________ למש" ____ימי .
עלי" לפעול בהתא לתוכנית המאושרת ,עפ"י הוראות חוזרי מנכ"ל והאישור הביטחוני.
כל שינוי במהל" הטיול מחייב את אישורו/ה של הח"מ.

_________________________
ש המנהל/ת

_________________________
חתימת מנהל/ת ביה"ס
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נספח ג'
אישור טיול ע"י מנהל ביה"ס ורכז/ת הטיולים
)ימולא ע"י האחראי/ת על הטיול(
אל – מנהל/ת ביה"ס _______________________ מאת – אחראי/ת על הטיול __________________
תלמידי כיתה/ות _________________________ מס' כתות _______ מס' תלמידי מתוכנ_______ #
יוצאת/ות לטיול שייער" במקו  /באזור _______________בתארי"/י ____________ למש" ___ ימי .
מקו הלינה ___________________ טל ________________ .מס' אישור ביטחוני _____________
חברת ההסעה ______________ טל____________ .חברת ההדרכה _____________טל_________ .
מס' מלווי נושאי נשק _____ מס' מלווי נוספי אינ נושאי נשק  :מלווי רפואיי ____ מורי /ות____
הורי _____ מתו" המלווי רופא ____ חובש/י ____ מס' מגישי עזרה ראשונה ___.
טלפו #סלולרי של האחראי/ת על הטיול _______________________
מסלול הטיול – תיאור ודגשי מיוחדי כגו #אטרקציות פעילות מי  ,חניות ,מסלול הליכה,אתרי ,לינה.
תארי"

משעה עד שעה

פירוט הפעילות

הערות

הערות ודגשי אחראי טיול ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________
חתימת המורה האחראי/ת על הטיול
הערות מנהל/ת ביה"ס ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
________________
אישור מנהל/ת ביה"ס

________________
אישור רכז/ת הטיולי
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נספח ד'
תאריך_______________________________________

אישור מנהל/ת ביה"ס לפעילות חריגה במהלך טיול

)כגון שיט בסירות ,שחיה בים בבריכה,רכיבה על בעלי חיים,שימוש במתקנים וכו'(
1
 .הריני מאשר לתלמידי כתה  /חטיבה  /שכבה __________________ לקיי את הפעילות/יות החריגות

הבאות במהל" טיול שייער" בתאריכ/י  _________________ :באזור ___________________
 .2הפעילות :
א _________________________________ .במקו _______________________________
ב __________________________________.במקו _______________________________
ג __________________________________.במקו _______________________________
ד __________________________________.במקו ________________________________
 .3האחראי/ת על הטיול יקפיד על קיו הוראות הבטיחות כמפורט בחוזר מנכ"ל ס"ב ) 6 /ב ( 
מפברואר  2002ובהתא לסוג הפעילות.

___________________
אישור האחראי/ת על הטיול

___________________
אישור מנהל/ת ביה"ס

7

נספח ה'

אישור הורים על השתתפות בנכם  /בתכם בטיול
אל :מנהל/ת ביה"ס __________________________
מאת :הורי התלמיד/ה ________________________ לומד בכיתה _______
הריני לאשר יציאת בני  /בתי לטיול שיתקיי במקו /באיזור ___________________________
ביו /בימי ________________ תארי"  /תאריכי ________________ למש" ________ ימי .

נא לסמ ב xבמקו המתאי
לפי מיטב ידיעתי בני  /בתי כשיר/ה מבחינה בריאותית ויכול/ה להשתת /בפעילות הנ"ל ולא חל שו
שינוי במצבו/ה הבריאותי לאחרונה
יש לבני  /בתי מגבלות בריאותיות שאינ #מונעות השתתפות בפעילות הנ"ל  מצור אישור רפואי לכ.
לבני  /בתי מגבלות בריאותיות המגבילות  /מונעות את השתתפותו/ה בפעילות הנ"ל – מצור אישור
רפואי לכ.
הערות __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ש האב  /הא _________________
חתימה _______________________
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נספח ו'
רשימת תלמידים/ות עם מגבלות בריאותיות
דגשי להשגחה על
מס"ד

ש התלמיד

מכתה

הבעיה הרפואית
התלמיד

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9

נספח ז'

לכבוד :ביה"ח  /קופ"ח __________________________________________________________

הנדון :טיפול רפואי לתלמיד/ה שנפגע במהלך טיול
התלמיד/ה שפרטיו/ה רשומי להל #נפגע במהל" שהותו בטיול של ביה"ס .
ש התלמיד _________________

ש האב/הא _________________

כתה ________

מס' ת.ז של התלמיד/ה

כתובת מגורי ________________________________________________________________
מס' טלפו #של התלמיד בבית _______________________ סלולרי של התלמיד________________
קופ"ח בה מבוטחי הוריו ________________________________________________________
תארי" הפגיעה _______________ שעה _________ מקו _______________________________
מהות הפגיעה _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ש האחראי/ת על הטיול _____________________
חתימה __________________________________
חותמת ביה"ס _____________________________
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נספח ח'
רשימת תלמידים שנפגעו במהלך טיול
אזור הטיול ____________________ תארי" הטיול ___________________
ש החובש  /המע"ר שלווה את הטיול _________________________________

מקו הפגיעה

תארי
שעה
הפגיעה

ש התלמיד

מהות הפגיעה

כתה

הטיפול

בשטח

חתימת החובש  /המע"ר _______________
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נספח ט'
טופס ביטוח למתנדב
הריני לאשר בזה כי המתנדב/ת ___________________
מס' ת.ז
כתובת ______________________________________ מס' טלפו_______________________ #
התנדב לעבוד בתפקיד ____________________________________________________________
למע________________________________________________________________________ #
)יש לציי #את זהות הגו /או האד שהפעולה נעשית למענו וכ #את מקו הפעולה (
מתארי" ________________ עד תארי" ______________ לתקופה של ___________ ימי

_______
תארי"

________________
ש נות #ההפניה

______________
תפקידו

אישור המתנדב לקבלת התפקיד
______________________
ש
העתק  :תיק טיולי

של ביה"ס.

_________________________
חתימה

_________________
חותמת ביה"ס וחתימה

12

נספח י'

רשימת מלווים וטלפונים חיוניים בטיול
מס'

ש

תפקיד

1
2
3
4

אחראי/ת טיול
מנהל/ת ביה"ס
חדר מצב
מוקד עירוני

5
6
7
8
9
10

מנהל מח' ביטחו #ובטיחות
חדר מצב –משרד החינו"
תחנת משטרה באזור הטיול

סלולרי

טלפו

פקס/אחר

026222211
 106בתו" העיר

026222211

צוות המלווים בטיול
אוטובוס כתה  /כתות
מס'
1

2

3

4

מס'

תפקיד המלווה

תלמידי
נהג
מדרי"/ה
מורה אחראי/ת אוטובוס
מורה  /הורה  /מלווה נוס/
מאבטח  /מע"ר  /חובש
נהג
מדרי"/ה
מורה אחראי/ת אוטובוס
מורה  /הורה  /מלווה נוס/
מאבטח  /מע"ר  /חובש
נהג
מדרי"/ה
מורה אחראי/ת אוטובוס
מורה  /הורה  /מלווה נוס/
מאבטח  /מע"ר  /חובש
נהג
מדרי"/ה
מורה אחראי/ת אוטובוס
מורה  /הורה  /מלווה נוס/

ש המלווה

מס' טל"ס

מאבטח  /מע"ר  /חובש
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נספח י"א
הוראות פתיחה באש למאבטח בטיול
להל #הוראות משטרת ישראל בנושא של פתיחה באש ,ההוראות ה #כלליות ומותאמות לכלל נושאי
הנשק ,ולא רק לנושאי האקדחי מטע משרד החינו" על נושא הנשק לקרוא היטב את ההוראות,
לבדוק א הבי #אות #ולנהוג לפיה.#
במקרה של ספק בהבנת ההוראות יש לפנות לקב"ט הרשות לקבלת הסבר.
כללי בדבר פתיחה באש
עקרונות כללי
א בנוהל זה יפורטו כללי מנחי  ,הוראות וסייגי בכל הנוגע לשימוש בכלי ירייה ולפתיחה באש על
ידי עובדי מאבטחי הנושאי נשק בתוק /תפקיד .
ב כלי ירייה הוא אמצעי קטלני שהשימוש בו עלול לסכ #את חיו או שלמות גופו של האד  ,ה #מי
שהירי יכוו #אליו וה #של האחרי  ,לפיכ" ייעשה השימוש בנשק בהתא לאמור בכללי אלו.
ג השימוש בנשק לעבר אד מותר לש הגנה עצמית של היורה או של זולתו.
הכללי בנוהל זה מבוססי על הוראות סעיפי  34י' ו 34ט"ז שבחוק העונשי התשל"ז ,1977
כפי שתוק) #תיקו #מס'  ,39חלק מקדמי וחלק כללי( ופורס בספר החוקי  1481בט"ז באלול
התשנ"ד .23/8/94
ד השימוש בכלי ירייה לצור" הגנה עצמית ייעשה כמוצא אחרו ,#במידת הזהירות הראוייה ,כאשר אי#
דר" אחרת בנסיבות העניי #להתגבר על התוק./
ה נחיצות השימוש בכלי ירייה תיבח #בכל שלב משלבי האירוע יש להפסיק את הירי מיד כשפסקה
התקיפה ואי #עוד סכנה לחיי .
השימוש בנשק לצור הגנה עצמית
השימוש בנשק לצור" הגנה עצמית מותר במקרי אלה:
א תקיפה שלא כדי #שצפויה ממנה סכנה מוחשית לחיי .
ב סכנה מיידית ומוחשית לחיי של המשתמש ושל אחרי במקרי אלה יהיה הירי האמצעי האחרו#
להדיפת התקיפה ,ויבוצע ב"בודדת" ומכוו #לגו – /יש להפסיק את הירי משחלפה הסכנה.
פתיחה באש במקרה של סכנת חיי
א הגדרות
 1סכנת חיי – סכנה של אובד #חיו של אד או של חבלה מסוכנת בגופו.
 2נשק ח – לרבות כלי ירייה ,רימו #יד ,בקבוק תבערה ,מטע #נפ.$

 3נשק קר – לרבות סכי ,#פגיו ,#גרז ,#אלות ומוטות ברזל.
 4אזהרה מוקדמת – הודעה על כוונה לפתוח באש א לא תיפסק התקיפה
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ב השימוש בכלי ירייה מותר א הוא נדרש באופ #מיידי כדי להדו /תקיפה שלא כדי #שבוצעה
באמצעות נשק ח או קר ושנשקפת ממנה סכנת חיי מוחשית ליורה או לזולתו.
ג לצור" הדיפת התקיפה המסכנת חיי מותר לפתוח באש לעבר גופו של התוק ,/במגמה לפגוע בו
ולמנוע ממנו את השלמת מעשה התקיפה .יש להפסיק את הירי מיד כשתיפסק התקיפה ולא תהיה
עוד סכנת חיי .
ד פתיחה באש תיעשה רק כמוצא אחרו ,#לאחר שנשקלו ומוצו דרכי פעולה אחרות להפסקת התקיפה,
לרבות מת #אזהרה מוקדמת ובלבד שלא יהיה בכ" כדי לסכ #את חיו של היורה וזולתו.
ה נמלט התוק /ע כלי נשקו ,והוא עדיי #מסכ #חיי  ,מותר לירות בגופו כדי למנוע את המש" התקיפה
נמלט התוק /בלא נשק ,אי #לירות בו.
ו פתיחה באש תבוצע ,כאמור לעיל' לעבר התוק /בלבד ,בירי בודד ומכוו ,#תו" נקיטת אמצעי זהירות
למניעת פגיעה בחפי מפשע.
ז יש להימנע ככל האפשר מירי לעבר נשי או ילדי .
ח אי #לפתוח באש לש הגנה על רכוש ,כאשר אי #מתלווה סכנת חיי לעבירת הרכוש.
פעולות לאחר סיו הירי
א דיווח – יש לדווח בהקד האפשרי על כל מקרה של שימוש בכלי ירייה לתחנת המשטרה הקרובה,
לקב"ט הרשות ולקב"ט המחוזי של משרד החינו".
ב סריקה – יש לבצע סריקה לאיתור נפגעי נוספי או נזק לרכוש.
ג בידוד אזור הירי – יש למנוע כניסת אנשי לאזור הירי עד לסיו הבדיקה המשטרתית.
ד דיווח קב"ט הרשות – קב"ט הרשות  /קב"ט מוס"ח יכי #דיווח מפורט לאחר כל מקרה של פתיחה
באש במשות /ע קצי #האבטחה של משטרת ישראל ,וישלח אותו לקב"ט המחוז והוא יעבירו
בצירו /התייחסות לאג /הביטחו #במשרד.

הריני לאשר כי קראתי את הוראות הפתיחה באש ,הבנתי את תוכנ ומתחייב לפעול בהתא .

ש _____________________
חתימה __________________
תארי" ___________________
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נספח י"ב
הנחיות לאחראי/ת אוטובוס בטיולים
 .1על המורה  /המחנ" שהוא אחראי אוטובוס ,להתייצב בנקודת המפגש  10דקות לפני שעת הגעת
התלמידי ליציאה ולבדוק את האוטובוס:
א שאי #בו חפ $חשוד
ב לבדוק המצאות ארגז עזרה ראשונה ,ערכת מילוט ואלונקה מעל תא הנהג.
ג גיל האוטובוס לא יעלה על  10שני .
ד באוטובוס קיימת מערכת קשר חיצונית ,או טלפו #נייד ומערכת כריזה פנימית.
ה לבדוק אצל הנהג אישור בטיחות חודשי תק /מטע קצי #הבטיחות של החברה.
 .2יש לקבל מאחראי/ת טיול את רשימת היוצאי  ,לערו" רשימה שמית ב 3עותקי )יש לוודא שמספר
התלמידי היושבי באוטובוס תוא לרשימה השמית( עותק אחד ישאר בידיו ,עותק שני יימסר
לאחראי טיול ,עותק שלישי יימסר לנציג ההנהלה הנשאר בביה"ס.
 .3יש לבצע אצל התלמידי בדיקת כובעי  ,מי  ,ציוד,לבוש ונעליי מתאימות להליכה.
 .4יש לבדוק המצאות מלווי נוספי  ,מגיש עזרה ראשונה ומאבטח בהתא לנדרש באישור הביטחוני.
 .5יש להזכיר לתלמידי לשבת במהל" הנסיעה,ולחגור חגורת בטיחות .אי #להוציא כל חלק מהגו/
מהחלו #ואי #ללכל" את האוטובוס.
 .6אי #להשאיר תלמיד/ה באוטובוס ללא השגחת מורה מלווה.
 .7לפני הירידה מהאוטובוס על המלווה  /המאבטח  /האחראי לרדת ראשו #לבדוק את השטח מסביב
לאוטובוס ,א אי #אורבת סכנה לתלמידי ורק לאחר מכ #תינת #הוראה לתלמידי לרדת.
בסיו הטיול – פיזור התלמידי לאור" מסלול הנסיעה יעשה יעשה בתחנות אגד בלבד ,הירידה א"
ורק מהדלת הקדמית שליד הנהג בפיקוח מורה  /מלווה חל איסור מוחלט להוריד ציוד מתא המטע#
במהל" הפיזור מהצד הפונה לכביש.
 .8אחראי אוטובוס  /מורה מלווה לא יעזוב את האוטובוס לפני שאחרו #התלמידי ירד .יש לבצע סריקה
בתו הנסיעה בכדי לוודא שלא נרד תלמיד ,או נשאר ציוד באוטובוס.
 .9מורה אחראי/ת אוטובוס יחתו לנהג על הויזה בתו הנסיעה וירשו לעצמו את שעת התייצבות
הרכב ,שעת סיו הנסיעה –,יש למסור פרטי אלו לאחראי/ת טיול.
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נספח י"ג
הנחיות למורה אחראי/ת כתה בהליכה בשטח

לידיעתך!
האחריות לשלומם ,בריאותם וביטחונם של התלמידים בטיול מוטלת על המורה
המלווה את הכתה ,גם אם הוא אינו מחנך הכתה ,יש לעשות הכל בכדי
להחזירם בשלום לביתם.
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

.9

לפני תחילת ההליכה על המחנ"  /המורה האחראי כתה ,לספור את התלמידי היוצאי  ,להצטייד
ברשימה שמית מעודכנת הכוללת מגבלות בריאותיות להליכה בשטח.
לוודא שהתלמידי לוקחי לשטח תרמיל צד לציוד אישי ,כובע ,מימייה נעליי מתאימות להליכה,
אוכל תרופות לנזקקי במיוחד תרמיל עזרה ראשונה כתתי ומיכלי מלאי במי לנשיאה.
לוודא המצאות מגיש עזרה ראשונה מוסמ" ומאבטח המלווי את הכתה בשטח.
לפני ההליכה יש להזכיר לתלמידי את כללי הבטיחות הבאי :
א אי #לעזוב את הקבוצה בהליכה ובחניות ,ללא קבלת רשות.
ב אי #לסטות ממסלול ההליכה ,אי #לעקו /ולבצע קיצורי דר".
ג אי #לגעת בחפצי חשודי בשטח ובכלל זה נשק המלווי .
ד אי #להתקרב למצוקי .
ה הרחצה בבורות ובבריכות שבתו" הנחלי אסורה בהחלט.
ו אי #ללכת ולשמוע דיסקמ #ולהשתמש בפלאפוני בזמ #ההליכה והחנייה.
ז יש ללכת כל הזמ #ע כובע על הראש ולשתות כמות מספקת של מי .
ח במקרה של ניתוק מהכתה של תלמיד בודד או מספר תלמידי  ,עליו/ה לשבת במקו ולהמתי#
עד שיגיעו מחלצי לאסו /את התלמיד/י .
ההליכה בטור עורפי בראש הטור הול" מדרי" ,באמצע מחנ"  /מורה מלווה ,בסו /מלווה מאבטח נושא
נשק בשעת החשיכה והלילה התנועה אסורה בהחלט.
במקרה של נתק מהטור יש להעביר הידיעה מיידית למדרי" לעצור ולהאט את קצב ההליכה.
על המורה  /המחנ" לספור את התלמידי לאחר חנייה ומידי שעה ולוודא שכול נמצאי בטור
ההליכה.
בא נפגע תלמיד/ה מגיש עזרה ראשונה  /חובש/ת  ,י/תבדוק את חומרת הפגיעה.
א יש לדווח מיידית למחנ"  /למדרי" הקבוצה ולאחראי טיול.
ב בא פינוי תלמיד מהמסלול חיוני יש לפנות את התלמיד לאוטובוס עפ"י שיקולי מרחק וכמות
מלווי בקבוצה .אי #לפנות תלמיד ללא ליווי של אד מבוגר ,המכיר את המסלול חזרה.
ג במקרה ונשקפת סכנת חיי לתלמיד יש להפסיק את הטיול ולהזעיק עזרה רפואית מגור
חיצוני באמצעות חדר המצב של משרד החינו" בטל'  026222211ולקבל הנחיות לגבי המש" .
ד בא נראה למורה שמסלול הטיול אינו בטיחותי עליו לפנות תשומת לבו של המדרי" ולהפסיק
מיידית את המש" ההליכה.
א תלמיד/ה שנפגע/ה במהל" טיול והופנה/תה לחדר מיו ,#המורה המלווה ימלא טופס הפניה של
ביה"ס )נספח ז' ( בא יתבקש ע"י המוסד הרפואי,יחתו על כתב התחייבות .בתו הטיול ימלא
במזכירות ביה"ס טופס נפגע ,הדוח יישלח לחברת הביטוח והיא אמורה לכסות את ההוצאות.
ב תלמיד/ה שנפגע/ה במהל" טיול והופנה/תה לחדר מיו , ,#והמשפחה תקבל דרישת תשלו  ,עליה
לפנות לקופת החולי בה מבוטח/ת התלמיד/ה ולהתחשב #את על ההוצאות.

