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 כרטיס מידע

 לתיאום טיולים ופעילויות חוץדגשים 
 

בקשות עקב  תיאום טיולים על מערכתעומס  דבר שיוצר, מוצאים שיש אי בהירות לגבי נושא תיאום הטיוליםאנו  לאחרונה

ת נהלי א להדגישכרטיס זה נועד . מדיהתראה קצרה בהגשת בקשות תיאום , או תיאוםפעילויות שאינן דורשות לאישור 

חוזר מנכ"ל או את  חוזר מנכ"ל לטיוליםאינו מחליף את הנחיות  . כרטיס זההעבודה הראויים מול הלשכה לתיאום טיולים

 .פעילויות חוץ

 הלשכה לתיאום טיוליםנעים להכיר: 

אישור של טיולים במערכת החינוך ומנחה את להלשכה לתיאום טיולים אחראית לתיאום ו

בהתאם לחוזרי  ינוך בכל המתחייב בהיבטי הביטחון, הרפואה והבטיחות,מוסדות הח

, מערכת ממוחשבת שמסייעת לאחראי מערכת תיאום הטיוליםהלשכה מפעילה את  מנכ"ל.

 .הטיול לתכנן את הפעילות בצורה המקיפה ביותר

 
 אילו פעילויות מתאמים מול הלשכה לתיאום טיולים?

סיורים מחוץ ליישוב, אטרקציות, פעילויות הכוללות לינה, : טיולים תיאום במערכת הבאות הפעילויות אתלתאם  חובה

נסיעה מעיר , כגון שאינן דורשות תיאוםפעילויות  ישנןלעומת זאת,  .פעילויות בשטחים ביטחוניים או ביהודה ושומרון

 .וכדומה ,ונים/בתי קולנוע/ קניוניםביקור במוזיא, או פעילות בשטח העירוני שלא כוללת אטרקציותלעיר, 

 לצד פעילויות שאינן דורשות תיאוםלמסמך זה תמצאו את רשימת הפעילויות הדורשות תיאום  בנספח
 

 באיזה שלב בתכנון הפעילות יש לבצע תיאום טיולים?

מזג האוויר הצפוי, שונים: המטיילים, המסלול, מרכיביה האישור הטיול הוא תהליך מורכב, הבוחן את הבקשה על 

 בקשות שיוגשו. בחוזר מנכ"ל המפורט על פי הנוהל ערך להגשת בקשה לתיאוםייש לה '.וכד ה, פדגוגיהסיכונים בשטח

, יציאה לטיול ביום א' מחייבת לדוגמה. לא יאושרו - ימי עבודה לפני היציאה המתוכננת לפעילות 3-פחות מ של בטווח

מחייבת הגשת  יהודה ושומרוןאו ב שטח אשערך בימו כן, פעילות הצפויה להעד יום ג' בשבוע שלפניו. כ תיאום לפחות

 בלוח זמנים קצר יותר תיאוםתאפשר ילא  לפני הפעילות. וםי 14בקשה לפחות 

 
 איזה מידע ניתן לקבל במערכת תיאום טיולים?

מספקת מידע מקיף בתחומי הבטיחות, לדוגמה: ניהול סיכונים במסלול, צפייה באירועי בטיחות שהתרחשו  המערכת

ניסה כמו כן, המערכת מציגה התראות על כ .יםמנכ"ל רלוונטי יחוזרושל מפת המסלול במסלול ואפשרות להדפסה של 

כמות ומחשבת את על מסלולים העלולים להיות מושפעים ממזג אוויר קיצוני (שיטפונות, גשם, עומסי חום)  לשטחי אש,

 נדרשים להוצאת הפעילות.המלווים החמושים והרפואיים ה

 
 האם ניתן לראות הדגמה לתהליך תיאום טיול?

התיאום צעד אחר צעד. מוקד טבע הפיק סרטוני הסבר מפורטים, המציגים את תהליך 

  של מוקד טבעמדריך התיאום סרטונים אלה נגישים ב

  

 

 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=244
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=255
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=255
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=255
https://www.mokedteva.co.il/EducationTravelers/TripCoordination/
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=244#_Toc256000670
https://www.mokedteva.co.il/VideoGuides/CoordinationGuides/
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  :תהליך התיאוםדגשים נוספים והמחשת  להלן
 

  דוגמאות למידע הקיים במערכת תיאום טיולים

 

 מפות

מסלול ההליכה, נקודת מפת המסלול כוללת את 

 יציאה וכניסה ונקודות עניין בשטח. לדוגמה:

 

הזכויות שמורות למרכז למיפוי ישראל, משרד הבינוי  •

 והשיכון ולחברה להגנת הטבע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניהול סיכונים שטח אש אירועי בטיחות

אירועי בטיחות הצגת  •

שהתרחשו במקום. 

 לדוגמה:

 לשטחי אש כניסה התראת •

יש לחתום התהליך  יוםבס •

"כתב אזהרה" אודות על 

 כניסה לשטח אש.

, על על מזג אוויר קיצוניהתראות  •

. עודוהתאמה לגיל התלמידים 

 לדוגמה:

הצגה של חומרת הסיכונים  •

 להתרחשותם, סבירות במסלול

 . לדוגמה:ואמצעים להקטנתם

 

 

 

 
  

 נשקיליווי ליווי רפואי ו

 כמות מלווים נדרשת לכל יום פעילות



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 הבטיחות והביטחון בטיוליםאגף 

3 
  073-3931068  * טלפון: 91911 רם * ירושלים -* בנין לב 2דבורה הנביאה 

 2019 ובמברנעדכון אחרון: 

 דגשים נוספים לביצוע תיאום מול הלשכה לתיאום טיולים

 .הסברים נוספים,קבלת השלמת פרטים חסרים וצורך , לבכתב או בטלפון להנחיות הלשכה,תשומת לב יש להקדיש  •

 . . אין לציין אפשרויות שלא ימומשומסלולים שבהם יוצאים לטיילמדויק של שום יר הקפדה עליש להקפיד  •

 הנסיעה. או יש לפרט את מסלול הרכיבה  -ג'יפיםאו  של אופניים בפעילות •

 כפוף לאישור מפקח.  -סמינר היוצא בשבתאו  טיול •

 .ובחופשות בהם בתי ספר בחופש , בימי זיכרוןבחגים ליםאין יציאה לטיו •

 .(מופיע בסוף תהליך התיאום) יש למלא כתב אזהרה לטיולים בשטחי אש •

 .ון באופן גורףאין אישור לשחייה בים התיכ •

 ביטול טיול.  את הלשכה לגבילעדכן חובה  •

 יש לפרט את כבישי הנסיעה המתוכננים לצורך הנחיית אבטחה ומיגון. 1ביהודה ושומרון ובכבישים באזור ביטחוני  •

 יש לציין כי גם. ייעודית הודעההמערכת תתריע על כך בתיאום פעילות במערכת שאינה דורשת תיאום, ניסיון בעת  •

 לפעול על פי הנחיות חוזר מנכ״ל. חובה  אלהבפעילויות 

, ועליו לעמוד בלוח הזמנים הדרוש לתיאום כטיול חדש, הוא ייחשב מחייב תיאוםהטיול והוא מסלול אם חל שינוי ב •

 . כמפורט לעיל

 

 פעילויות שדורשות תיאום טיולים ופעילויות שאינן דורשות תיאום: נספח

   

יציאה לפעילויות אלו מחייבת תיאום מול הלשכה 

 לתיאום טיולים

 טיולים בשטח פתוח מחוץ ליישוב וסיורי הכנה •

 פעילות הכוללת לינה •

בפעילות (כמו רכיבה על  שילוב של אטרקציות •

בע"ח, פארק אתגרי, נטיעות וכדומה, בהתאם 

 )חוזר מנכ"ל פעילויות חוץלנהלי 

 פעילות גני הילדים מחוץ ליישוב שלהם •

 1 בשטח ביטחוניאיו"ש, פעילות ב •

 פעילות בשטח אש/שטח צבאי סגור •

 פעילויות מים •

 פעילות ניווטים •

 )בלבד (למכינותמסעות חניכה אתגריים  •

 סיורים במזרח ירושלים ובכותל המערבי •

 
יציאה לפעילויות אלו לא דורשת פנייה ללשכה 

 לתיאום טיולים

 נסיעה מעיר לעיר •

 פעילות בשטח עירוני שלא כוללת אטרקציות •

(דוגמת רכיבה על אופניים, אופני זה"ב וכד', 

 )חוזר מנכ"ל פעילויות חוץבהתאם לנהלי 

 ביקור במוזיאונים •

 ביקור בבתי קולנוע •

 ביקור בקניונים •

פעילות טיסה, דאייה, נסיעה ברכבת, רחצה  •

 טיפולית

 

 תיאום טיולים דורשותפעילויות ש
 

 תיאוםדורשות  אינןש פעילויות
 

https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=255
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=255

