החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי
מחלקת ביטחון מוסדות חינוך וציבור
6.דרכי הוראה
6.2טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית
6.2-32טיולים במערכת החינוך – היבטים פדגוגיים ,ארגוניים ,בטיחותיים וביטחוניים

תוקף ההוראה :החל מ 23-ביולי .2102
תאריך הפרסום :ז' באב התשע"ה 23 ,ביולי .2102
 .1הסעת תלמידים ברכב פרטי
א .הסעה ברכב פרטי מותרת רק באזור שאינו מחייב מאבטח חמוש ו/או
מלווה רפואי.
ב.

על אחראי הטיול לוודא שרישיון הרכב ותעודת הביטוח בתוקף ,וכן
שרישיון נהג הרכב הפרטי בתוקף.

ג.

לכל רכב פרטי יתלווה מבוגר מטעם בית הספר.

ד.

הסעה ברכב פרטי מחייבת אישור מראש של הורה התלמיד.

ה .הסעת ילד מהחינוך המיוחד ברכב פרטי מחייבת עמידה בכללי ההסעות
כפי שפורטו בחוק "ההסעה הבטיחותית לילדים ולפעוטות נכים,
התשנ"ד (התאמת האמצעים שברכב ההסעה ללקות התלמיד)".
 .2נסיעה ברכבת
א .לפני העלייה לרכבת יקפידו המלווים על המתנה מסודרת במרחק בטוח
משפת הרציף.
ב.

העלייה לרכבת תתנהל בצורה מסודרת ,בהכוונה ובפיקוח של המלווים.
התלמידים ירוכזו במידת האפשר בקרון אחד.

ג.

אין להרשות עמידה או ישיבה במסדרון הכניסה של הקרון ובמעברים,
וכן אין להרשות לתלמידים לשוטט בקרונות ללא השגחה.

ד.

יש לחזור ולהזהיר שאין לרדת מהקרונות ללא הוראה מפורשת של
האחראי לטיול.

ה .אחרי הירידה מהרכבת יש לקיים מפקד כדי לוודא שלא נשארו בה
תלמידים.
ו.

מבוגרים מלווים ישבו בקצות הקרונות וליד הדלתות.

 .3נסיעת תלמידים באוטובוס קומתיים ללא תקרה (טיול עירוני)
א .הנסיעה תהיה בישיבה בלבד.
ב.

המורה יהיה צמוד לתלמידים וישב יחד אתם באותה קומה.

ג.

מבוגר יעמוד ליד דלת האוטובוס להשגחה על התלמידים.

 .4נסיעה משולבת בהליכה ברגל
א .באזור עירוני יקבע האחראי לטיול בכל פעם עם הנהג את המקום
המדויק שבו ימתין הרכב להמשך הנסיעה.

ב.

בטיול בשטח פתוח יהיה הרכב צמוד ככל האפשר לנתיב ההליכה של
התלמידים כדי לאפשר הסעת חירום או פינוי חירום מהירים.

ג.

האחראי לטיול יבטיח כי בידי הנהגים יימצאו לוח זמנים להמתנה,
רשימת נקודות מפגש עם המטיילים ורשימת זמני דילוג של רכב
ההסעה מנקודה לנקודה לאורך ציר הטיול.
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