מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף הבטיחות

רשימת בדיקה גנרית לטיולים
מסמך זה מאגד את הבדיקות הנדרשות טרם היציאה לטיול וביום היציאה
לטיול .התייחסות לנקודות אלו ,תסייע לצוות החינוכי ולמארגני הטיול לשפר
את התכנון ,הביצוע וצמצום סיכונים מיותרים שעלולים להתרחש בזמן הטיול.
רשימת הבדיקה מחולקת ל 8-נושאים מרכזיים בבדיקת המוכנות לטיול.
 שימו לב :כרטיס זה גובש לנוחיותכם ,אך אינו בא במקום חוזר המנכ"ל
לטיולים עו)7/ב) התשע"ו .לחצו כאן למעבר לחוזר.

פרק א' :הכנת הטיול
משימה
בניית מטרות ויעדים חינוכיים אישי/כיתתי
תכנון המסלול והתאמת הפעילות למטרות
בניית לו"ז ותוכנית יומית להשגת יעדים/מטרות
הגדרת תפקידים בטיול
הכנת תיק טיול המכיל את כלל המידע והתכנון של הטיול
הערכה וניהול סיכונים
כללי התנהגות נדרשים כולל תמיכות ,מקרים ותגובות
תכנון כמויות מזון ,מים ,ציוד
טופס הצהרת בריאות ואישור הורים  /רשימת מגבלות רפואיות
ביצוע תיאום הטיול בלשכה לתאום טיולים
רשימה שמית של כלל משתתפי הטיול  +טלפונים של הורים

ביצוע












תאום והזמנת שירות מגורמים חיצוניים :הסעות ,מע''ר מאבטח,
שמירת לילה



מפת סימון שבילים  1:50,000עם סימון המסלול עליה





רשימת קשר עם מספרי טל .חיוניים  +טלפון חדר מצב
קבלת אישור טיול מהלישכה לתאום טיולים

הערות

פרק ב' :סיור מכין
משימה
ביצוע סיור הכנה (אם נדרש) בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל
עדכון תיק טיול בהתאם לממצאי סיור הכנה

ביצוע



הערות

עמוד1 :

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף הבטיחות

פרק ג' :בדיקה לפני נסיעה
משימה
בבוקר היציאה ,בדיקה עם חדר מצב וקבלת אישור לקיום הטיול
תיק טיול
ציוד כיתתי
אמצעי תקשורת
כל ציוד נוסף או אחר שסוכם בישיבת הכנה
בדיקת כמות מים
מזון (בהתאמה לתוכנית)
ציוד אישי – כובע ,נעלי הליכה ,לבוש מותאם למזג האוויר
התייצבות מלווים :רפואי  /מאבטח  /הורים

ביצוע










הערות
אם צוין באישור הטיול

פרק ד' :נסיעה
ביצוע

משימה

הערות

בקרת רכב ( 10שנים)
ניהול וניטור עליה להסעה ,נסיעה וחניות ,ירידה מהסעה
בקרה על הנהג




פרק ה' :בדיקה בשטח לפני תחילת פעילות
משימה
ציוד אישי – כובע ,נעלי הליכה ,לבוש מותאם למזג האוויר
תדרוך אחרון לצוות
בדיקת תקשורת בצוות
תדרוך מלווה רפואי  /מאבטח
תדריך כללי התנהגות וכללי בטיחות

ביצוע






הערות

פרק ו' :ביצוע מסלול
משימה
ביצוע לפי מקטעי תיק טיול ,ניטור רציף ,פתרון בעיות ודיווח
דיווח אירועים חריגים
היערכות וניהול שטח סיום כולל ניטור רציף ,סריקה לאחור

ביצוע




הערות

עמוד2 :

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף הבטיחות

פרק ז' :נסיעה חזרה
משימה
ניהול וניטור עליה להסעה ,נסיעה וחניות ,ירידה מהסעה
מעקב פיזור והגעה

ביצוע



הערות

פרק ח' :סיכום
משימה
מפגש סיכום סגל
מפגש סיכום תלמידים

ביצוע



הערות

תרשים זרימה/לו"ז  -פעילות שטח
תכנון המסלול והתאמת הפעילות למטרות פדגוגיות

כתיבת תיק טיול כולל מסלול ,לו''ז ,ניהול סיכונים ,קשר וציוד

הכנת סגל ,תלמידים ,הורים

תיאום טיול והזמנת הסעות מע''ר מאבטח ושומר לילה

היערכות וניהול שטח כינוס ונסיעה כולל קליטה ותדרוך נותני שירות

היערכות וניהול שטח הירידה מההסעה כולל אישור חדר מצב ודיווח למסגרת

תחילת מסלול כולל ניטור ראשוני ושניוני של לו''ז ,מיקום ,מצב משתתפים

ביצוע מסלול לפי מקטעי תיק טיול כולל ניטור רציף ,לו''ז,

פתרון בעיות ודיווח
מיקום ,מצב משתתפים,

היערכות וניהול שטח כינוס כולל ניטור רציף ,סריקה לאחור



פתרון בעיות ודיווח


עליה להסעה ונסיעה חזרה כולל ניטור רציף ,סריקה לאחור




היערכות וניהול שטח כינוס (פריקה) כולל ניטור הסעות,

סריקה ,שחרור נותני שירות

מעקב פיזור והגעה

סיכום סגל ,תלמידים

פתרון בעיות ודיווח

דיווח

עמוד3 :

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף הבטיחות

עמוד4 :

