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החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי
אגף ביטחון מוסדות חינוך

הנדון :טיולים -מלווים ,אבטחה ,רפואה ,היסעים ,כינוס ופיזור – כללים
 חוזר מנכ"ל טיולים  -סה  ( 9 /ג ) ניסן ה -תשס"ה מאי 5002
 חוזר מנכ''ל הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי:
סיורים ,פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים
תשעה(4/ב) ,ט' בכסלו ה -תשע"ה 00 ,בדצמבר 5004
 .0המלווים בטיול
לכל טיול יצורפו מלווים :מורים ,הורים או תלמידי כיתות י"א-י"ב .מספר התלמידים
המלווים לא יעלה על מחצית כל המלווים (בכל מקרה הם ילוו תלמידים צעירים מהם).
המלווים יאושרו על ידי מנהל בית הספר.
תפקיד המלווים הוא לסייע לאחראי לטיול ולמחנך הכיתה בביצוע הטיול ובקיום
ההוראות המחייבות .המלווים יהיו כפופים להוראות ולהנחיות של האחראי לטיול
והמחנך במשך כל הטיול.
על המלווים להכיר היטב את כלל ההנחיות לנושאי תפקידים בטיול ואת ההוראות
הנוגעות לטיול המסוים .המלווים לא יעזבו את הטיול אלא בהוראת האחראי לטיול
ולצורכי הטיול בלבד.
הורים המשתתפים בטיולים יהיו כפופים להוראות האחראי ולהנחיותיו ,ודינם יהיה כדין
המלווים בטיול .יודגש כי אין להורים המתלווים לטיול שום סמכות להתערב בהחלטות
של האחראי לטיול ,אולם האחראי רשאי להתייעץ אתם ,כמו עם שאר המלווים בטיול.
מספר המלווים ,והמחנך בכללם ,לא יפחת מהרשום בטבלה שלהלן:
שלב החינוך

סיור קצר בתחום הישוב

טיול יום שלם מחוץ לתחום
הישוב

גני ילדים

 4מלווים לכיתה עד  02ילד

 4מלווים לכיתה עד  02ילד

כיתות א' – ו'

מלווה אחד לכיתה עד  02תלמיד

 0מלווים לכיתה עד  42תלמיד

טיול הכולל לינה

 0מלווים לכיתה עד  42תלמיד

 0מלווים לכיתה עד  42תלמיד
כיתות ז' – ח'

מלווה אחד לכיתה עד  02תלמיד

 0מלווים לכיתה עד  42תלמיד

 0מלווים לכיתה עד  42תלמיד

 0מלווים לכיתה עד  42תלמיד
כיתות ט' – י"ב

מלווה אחד לכיתה עד  42תלמיד

 0מלווים לכיתה עד  42תלמיד

 0מלווים לכיתה עד  42תלמיד

כיתות חינוך
מיוחד

 4מלווים לכיתה עד  02תלמיד

 4מלווים לכיתה עד  02תלמיד

 4מלווים לכיתה עד  02תלמיד
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הערות
 .1מספר המלווים יהיה שונה מן האמור לעיל אם יידרש הדבר על ידי גורמי הביטחון המאשרים
את הטיול.
 .0בכל מקרה של נסיעה באוטובוס ובו מעל  42תלמידים אפשר להסתפק במהלך הנסיעה בשני
מלווים מבוגרים.
 .3במקומות שקיימות בהם בעיות בטיחות (חציית כבישים סואנים ,ואדיות וכו') יצרף האחראי
מלווים נוספים ,בהתאם לשיקול דעתו.
 .4בטיולי הכיתות ז'-י' רצוי להיעזר בתלמידים נוספים מהכיתות הגבוהות לתוספת פיקוח
וסיוע בטיול .עזרה זאת באה להוסיף על כל האמור בעניין מלווי הטיול ,תפקידם ואחריותם .דין
התלמידים הנוספים האלה כדין המלווים .מנהל בית הספר יאשר את התלמידים המלווים
הנוספים ויוודא כי הם בקיאים בכל ההוראות הקשורות לטיול ,ובמיוחד בהוראות הבטיחות
והביטחון.
 .5בטיולי תלמידים השוהים במשקים חקלאיים לצורכי סיוע או שירות לאומי יישמרו הכללים
בדבר מספר המלווים ,כמפורט לעיל.
 .6המלווים השונים יכולים לשמש בכמה תפקידים ,בתנאי שמספרם לא יפחת מהמספר המחויב
בעת הפעילות .לדוגמה :בטיול של  32תלמידים ,המחויב ב 0-מלווים מבוגרים ,מגיש העזרה
הראשונה והמלווה החמוש יכולים להיות חלק מהמלווים הבוגרים הנדרשים.

המלווים החמושים והרפואיים
.1כמלווה חמוש בטיול יכול לשמש מי שעונה על אחד מהקריטריונים האלה:
מתנדב של המשמר האזרחי שביצע הכשרה במסגרת משטרת ישראל וירה ברובה
"קרבין" ב 04-החודשים האחרונים ,והוא מורשה לשאת כלי ירייה על פי חוק כלי ירייה
מורה לשל"ח שקיבל נשק ממשרד החינוך או מ"המפעל הראוי" ברשות ,והוא נושא
תעודה המאשרת לו לשאת נשק בתפקיד
כל מורה הנושא נשק של משרד החינוך מ"המפעלים הראויים" ברשות ושיש לו תעודה
המאשרת לו לשאת נשק בתפקיד
מורה של"ח בעל נשק פרטי שברישיון הנשק שלו כתוב שהוא רשאי לשאת נשק בתפקיד
קצין/שוטר קבע במשטרת ישראל המלווה בני-משפחה מדרגה ראשונה עם נשקו
המשטרתי ושיש לו תעודת קצין  /שוטר
איש צבא קבע המלווה בני-משפחה מדרגה ראשונה עם נשקו הצבאי ושיש לו תעודת קצין
 /נגד
תושב יש"ע ,קו העימות ומרחב התפר הנושא נשק שנופק על ידי צה"ל ,בעל הרשאה
אישית מהרבש"ץ/הרב"ש ומקצין ההגנה המרחבי והרשאי ללוות טיולים שלא בשכר
מלווה חמוש שנשכר מחברת אבטחה/טיולים ,בתנאי שעבר הכשרה (בהתאם לרמת
כשירותו הצבאית) באחת מחברות ההכשרה והוא נושא תעודת "מאבטח טיולים"
בתוקף ,חתומה על ידי אגף הביטחון במשרד החינוך
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מאבטח מוסדות חינוך הנושא פנקס מאבטח מוסדות חינוך בתוקף והרשאי ללוות טיול
עם סוג הנשק שבו הוא הוכשר  -אקדח  /קרבין.
אזרח  /הורה הנושא נשק פרטי אינו רשאי לשמש מלווה חמוש בטיול.
חייל  /קצין בשירות חובה אינו יכול לשמש מלווה חמוש בטיול ,אלא אם כן יש בידו
אישור מהרמטכ"ל.
 .0כפל תפקידים
בטיול היוצא ליום אחד בשעות היום המלווה יכול לשמש בכפל תפקידים של מלווה
חמוש ומלווה רפואי גם אם הוא המלווה היחיד.
בטיול שיש בו יותר ממלווה חמוש אחד או יותר ממלווה רפואי אחד יתר המלווים יכולים
לשמש בכפל תפקידים.
טיול שיש בו רק מלווה אחד ,ונפגע בו תלמיד ,יופסק מיד.
מלווים רפואיים בטיול
כל טיול ופעילות חוץ-בית-ספרית בשטחים הפתוחים מחוץ ליישוב מחייב מלווה רפואי.
מלווה רפואי יכול לשמש בכפל תפקידים  -גם כמלווה חמוש  -החל מהמלווה הרפואי
השני ומעלה.
בטיול שמשכו יום אחד ,לא כולל לילה ,ויש בו רק מלווה חמוש אחד ומלווה רפואי אחד,
יכולים המלווה וגם האחראי לטיול לשמש בכפל תפקידים.
מנהל המוסד החינוכי  /האחראי לטיול מחויבים לוודא שכל מלווה רפואי יציג אישור
מהמשטרה שאין לו רישום על עברות מין (לא כולל נשים).
מנהל בית-הספר או האחראי לטיול יוודא כי הגורם הרפואי המלווה את הטיול נושא
תעודה בתוקף המעידה על הסמכתו ונושא עמו תרמיל ציוד המתאים לתפקידו.
 .0להלן סוגי המלווים הרפואיים בטיול:
מגיש עזרה ראשונה (מע"ר) :בוגר קורס שמשכו  44שעות ,בעזרה ראשונה  /בהחייאה;
עבר ריענון  02שעות בתום כל שנתיים ,ומציג תעודה על כך.
חובש :חובש בצה"ל בוגר קורס חובשים (שלב  6ומעלה) או פרמדיק או חובש-נהג במד"א
שעבר קורס נהגי אמבולנס והוא פעיל במד"א.
רופא :בוגר בית ספר לרפואה ובעל רישיון עיסוק ברפואה מטעם משרד הבריאות (יכול
לשמש בכל התפקידים של מלווה רפואי; וטרינר אינו יכול לשמש בתפקיד זה).
אחות :בעלת תעודת הכשרה המסמיכה אותה כאחות מוסמכת או תעודה המסמיכה
אותה כמע"ר (בכל מקרה היא אינה תחליף לחובש).
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 .0כללים להשתתפות מלווה רפואי בזמן טיול
בטיול באזור מיושב רצוף שמוסד החינוך נמצא בו אין חובה לצרף מלווה רפואי.
בטיול בשטח עירוני ,הכולל מסלול שיש בו קושי בהגעתו המידית של כוח חילוץ (עד 32
דקות) בשל בעיות גישה ועבירות ,ידאג האחראי לטיול לליווי רפואי.
בנסיעה של תלמידי מוסד חינוכי/תנועות נוער לאתר הנמצא בתוך תחומי יישוב אחר
(נסיעה מיישוב ליישוב) או לאתר שאופי הטיול בו וסוגו אינם מחייבים השתתפות
מלווה רפואי  -במקרים אלה אין חובה לצרף מלווה רפואי ,להוציא אזורים האלה:
א .שטחים פתוחים באזורים  3 ,0ו1-א'
ב .אזור .1
בטיולים שנדרש בהם מלווה רפואי בשלב ההסעה יכול נהג האוטובוס לשמש מע"ר אם
הוסמך לכך על פי תקנון התעבורה .באוטובוס יהיה תיק עזרה ראשונה תקני.
 .3מספר המלווים הרפואיים וסוגיהם ייקבעו סופית באישור הביטחוני ועל פי הטבלה והעקרונות
המנחים המפורטים להלן:
א .לכל  52ילדים יהיה מלווה רפואי אחד.
ב .בטיול של עד  122תלמידים יוכלו המלווים הרפואיים להיות מע"רים בלבד.
ג .טיול שבו למעלה מ 121-תלמידים מחייב חובש.
ד .טיול שבו למעלה מ 422-תלמידים מחייב השתתפות רופא.
ה .יש לצרף חובש ( במקום מע"ר ) ,גם לטיול המונה פחות ממאה תלמידים ,במקרים-:
 )1בטיול הכרוך בהליכה רגילה רצופה מעל  15ק"מ ליום או ב"מסע נודד"
 )0בטיול שמתוכננות במהלכו אטרקציות המחייבות הימצאות חובש כדוגמת טיפוס על מצוקים
(סנפלינג) וגלישה מהם או גלישה זוויתית או מעבר/חצייה של גבים ומקווי מים .
 )3בטיול שלפי הערכתו ושיפוטו של מתכננו צפוי לאורך המסלול קושי בטיחותי או קושי ביצירת
קשר בשל מרחק או מיסוך ,או קושי בהגעת פינוי רפואי רכוב בשל חוסר דרכי גישה ,או
שסביר כי עזרה תגיע תוך לא פחות מ 62-דקות ממועד האירוע.
ו .בטיול שנדרש בו אישור של גורמי הביטחון רשאים גורמים אלו לדרוש מלווים רפואיים מעל
לקבוע בחוזרי המנכ"ל.
ז .במקרה של קבוצה גדולה המתפצלת לכמה קבוצות -
 )1לכל קבוצה בת עד  52תלמיד יהיה מע"ר;
 )0לכל קבוצה בת  121תלמיד יהיה חובש.
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המוסמכים למלא תפקיד חובש מלווה
(1

מי שעבר קורס חובשים בצה"ל שלב  6יהיה מורשה ללוות כחובש עד שנתיים מיום שחרורו מהשירות בצה"ל.
שנתיים לאחר שחרורו יחויב החובש ,אם אינו משמש כחובש במילואים ,לעבור קורס השתלמות וריענון שיימשך
שלושה ימים .הקורס יועבר על ידי מחלקת ההדרכה במד"א ,ויכלול יום אחד של התנסות על אמבולנס (סה"כ 20
שעות).

(2

על החובש המלווה לעבור קורס ריענון כל שנתיים במהלך תפקידו אם הפסיק למלא תפקיד של חובש במילואים.

(3

חובש צבאי המבקש ללוות טיולים ,וזאת לאחר שלא עסק במקצועו כחובש מלווה  5שנים מיום שחרורו מצה"ל,
יחויב לעבור קורס של  10ימים .הקורס יועבר על ידי מחלקת ההדרכה של מד"א ,ויכלול שלושה ימי התנסות.

(4

חובש-נהג שעבר קורס נהגי אמבולנס במד"א (עובד או מתנדב) ,והוא פעיל במד"א ,יכול לשמש חובש מלווה טיולים.

(5

כל בוגר קורס חובש-נהג אמבולנס של מד"א יכול לשמש חובש מלווה עד שנה מיום סיום הקורס .בוגר שאינו פעיל
חייב בקורס ריענון בדומה לחובש צבאי.

(6

פרמדיק פעיל (לפחות  6משמרות בחודש בניידת טיפול נמרץ  -נט"ן) יוכל לשמש חובש מלווה.

(7

פרמדיק שסיים קורס פרמדיקים בעבר ,ואינו פעיל כפרמדיק ,יעבור השתלמויות בדומה לחובש צבאי וחובש-נהג
שאינם פעילים במקצועם.

(8

בסיום כל קורס וריענון במד"א תינתן למסיימים תעודת כיס המאשרת שהם השתתפו בקורס הריענון ועמדו
בבחינות .תוקף התעודה לשנתיים.

(9

חובש שהוכשר בצה"ל יציג תעודת חובש ואישור המעיד על היותו עדיין בשירות מילואים בצה"ל.

טבלת המלווים הרפואיים בטיולים
מספר המטיילים

מע"ר

רופא

חובש

50-1

1

100-51

2

200-101

2

1

300-201

3

1

400-301

3

2

500-401

3

2

1

600-501

4

2

1

 601ואילך

תוספת מע"ר או חובש לסירוגין לכל  100תלמידים
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היסעים כללים ונהלים
תנועה
ברכב
כללי
א .הסעת התלמידים/החניכים תתבצע ברכב שאושר ועומד בדרישות להסעת נוסעים על פי תקנות
משרד התחבורה וגילו אינו עולה על  10שנים .רכב ההסעה המאורגנת יהיה מחברה המעסיקה
קצין בטיחות תקנה (84ה) של משרד התחבורה ,לרבות רישיון להסעת ילדים ,תעודת בוגר קורס
עזרה הראשונה וכדומה .שעות הנהיגה והמנוחה של הנהג תהיינה בהתאם לתקנות התעבורה
התקפות בתעבורה .נהג המסיע תלמידים יעמוד בכל הדרישות של משרד התחבורה.
ב .קצין הבטיחות של חברת ההסעה יחתום פעם בחודש על טופס בטיחות המאשר את תקינות
הרכב כתנאי לביצוע ההסעה בפועל.
ג .האחראי לטיול יוודא שהנהג יודע מה נדרש ממנו ,ובכלל זה נסיעה בדרכי עפר ,המתנה לפי
הוראות האחראי לטיול ,סידורי לינה וכלכלה והסעות לפעולות ערב ,לילה ובוקר.
ד .האחראי לטיול או מורה מטעמו יבדקו אם מצויים באוטובוס מכלי מים ,אלונקה ,ערכת מילוט,
ערכת עזרה ראשונה ,מיקרופון וטלפון נייד תקינים .כמות המים ברכב ההסעה (באוטובוס) תהיה
 60ליטר לפחות בעת יציאה לטיולי שטח בלבד .כמות מים זאת ,המיועדת לחירום ,תהיה ללא
קשר לחישוב המים הכולל של הטיול.
ה .טרם היציאה לנסיעה יש לערוך מפקד שמי של המטיילים הנוכחים ברכב .העתק של רשימת
הנוסעים יש להשאיר במוסד החינוך.
ו.

הנסיעה תהיה בישיבה בלבד .אין לטייל בתוך הרכב במהלך הנסיעה ואין להוציא חלקי גוף או
חפצים מחלונות הרכב.

ז .אסור להסיע תלמידים במספר גדול מזה הרשום ברישיון הרכב.
ח .נסיעת תלמידים בטיול תהיה כאשר כל תלמיד יושב במושב מסודר בצורה נוחה ובטוחה.
ט .בכל כלי הרכב ישבו מלווים יחד עם התלמידים (בקרבה לדלתות הכניסה).
י.

בעת הסעת תלמידים ברכב לטיול ולפעילויות במסגרת מוסד החינוך אין לאסוף לרכב נוסעים
שאינם מוכרים לאחד מהמבוגרים שבטיול.

יא .המעברים אל פתחי היציאה ,בכל סוג של רכב ,יהיו פנויים מציוד.
יב .בשעת החניית הרכב לצורך הורדת המטיילים ממנו ,או לצורך הסבר ,ירדו המבוגרים ראשונים,
יעמדו ליד כל פתח ויפנו את התלמידים מיד אל המדרכה או אל מקום מבטחים אחר שמחוץ
לרכב.
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יג .אם משתתפות בטיול שתי מכוניות או יותר ,ינחה האחראי לטיול את המורים שבמכוניות בדבר
קשר טלפוני ונקודות מפגש ועצירה.
יד .אם אין כורח ארגוני או ביטחוני ,לא רצוי לנסוע בשיירה (נסיעה בשיירה עלולה ליצור הפרעה
לתנועה ועומס על הנהגים ועל המלווים שימצאו את עצמם מוטרדים בשאלה של שמירה על
"משמעת שיירה").
טו .בזמן שהתלמידים/החניכים מבצעים פעילות רגלית ,ימתין רכב ההסעה בנקודות קבועות ויעבור
מנקודה לנקודה על פי לוח זמנים קבוע מראש ,וישמש כרכב פינוי לפי הצורך.
טז .המורה האחראי יוודא כי הנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ביטחונית קודם
להעלאת תלמידים לכלי הרכב וכן במהלך הנסיעה ובסיומה כדי לאתר חפצים חשודים וילדים או
חפצים שנשכחו בכלי הרכב .כלי הרכב יהיו נקיים במועד תחילת השירות בכל יום של פעילות.
הניקיון יהיה פנימי וחיצוני.
יז .הנחיות להסעות בטיולים של החינוך המיוחד ושל נכים ראה בחוזר הוראות הקבע סב(6/ב) ,סעיף
 ,5.1-25תת-סעיף "הסעת תלמידים בחינוך המיוחד".
יח .היעדר עבירות מין לנהג ולצוות כולו על פי ההנחיות שפורסמו לאחרונה על ידנו וע"י קב"ט
המחוז.
הנדון :היעדר רישום עבירות מין לנהגים  עידכון הנחייה
בדיקת היעדר רישום עבירות מין לנהגים המסיעים תלמידים בטיולים תתבצע באפשרויות הבאות:
.1על מנהל המוסד החינוכי  /הגוף המטייל לבקש מחברת ההסעות ,המספקת את הנהגים ,לקבל מסמך בחתימת
מנכ"ל החברה  ,המצהיר שכל נהגי החברה ,המועסקים על ידו ,נבדקו ,ולא קיים עבור אחד מהם
רישום עבירות מין,כמתחייב מהחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים.
או ,לבקש מכל נהג מסמך מהמשטרה על היעדר רישום עבירות מין.
.2המסמך ,המצויין בסעיף 1א' שלעיל ,פוטר את הגוף המטייל מלבקש הצגת אישור נוסף על
היעדר רישום עבירות מין לאותו נהג.
.3עידכון הנחייה זו יפורסם בחוזר מנכ"ל טיולים החדש.

נסיעה לטיול מאורגן ברכב פרטי של ההורים
א .אפשר לערוך טיול במסגרת כיתתית שבו ההסעה נעשית על ידי הורים ,במכוניות פרטיות ,כדי
לחסוך כסף.
ב .הסעה על ידי ההורים ברכב פרטי תתאפשר בתנאים האלה:
 )1שלב הנסיעה אינו דורש מלווים חמושים ורפואיים.
 )0התיאום והאישורים לטיול נעשו כנדרש.
 )3כל פעילות מסוג זה מחייבת קבלת אישור ממנהל המוסד החינוכי.
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 )4כל כלי הרכב המסיעים את התלמידים יעמדו בדרישות של תקנות התעבורה ויהיו בעלי רישוי
וביטוח תקפים.
 )5חובה לקבל את הסכמת ההורים שילדם ייסע ברכב פרטי.
 )6חובה להקפיד על כל חוקי התעבורה המחייבים כל רכב הנוסע בכבישי הארץ.
נסיעה 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 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.
 3.2.4נסיעה 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 לתוואי ההליכה של התלמידים כדי לאפשר הסעת
חירום או פינוי חירום מהירים .חובה להיעזר בטלפונים ניידים.
ג .האחראי לטיול יבטיח כי בידי הנהגים יימצאו לוח זמנים להמתנה ,רשימת נקודות מפגש עם
המטיילים ורשימת זמני דילוג מנקודה לנקודה לאורך ציר הטיול.

כינוס התלמידים ופיזורם
כינוס התלמידים ופיזורם ייעשה בחצר בית הספר או במקום אחר שהודיעו עליו להורים
מראש בכתב.
לפני הפיזור יוודא האחראי לטיול שכל התלמידים נוכחים.
החליט האחראי לפזר את התלמידים בציר נסיעת הרכב ,בקרבת ביתם ,יתאם זאת
מראש עם הורי התלמידים .כמו כן עליו לוודא בכל תחנה ,כי ירדו רק התלמידים
האמורים לרדת בה ,עד לאחרון שבהם.
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במיוחד יש להבטיח את הגעת התלמידים לביתם או לידי הוריהם ,כאשר התלמידים
צעירים (גיל בית-ספר יסודי) או אם הטיול יסתיים בשעות הלילה או במועד בלתי צפוי.
המורה האחראי או מורה אחר שמונה על ידו ילוו את האוטובוס עד להגעתו לתחנה
הסופית ,ידאגו להחזרת הציוד לבית הספר ,ויוודאו כי לא נשאר ציוד ברכב ההסעה.
בבתי ספר אזוריים ,שהתלמידים מגיעים אליהם מיישובים שונים ,יש לתכנן מראש את
סדר הפיזור באמצעות ההסעות או על ידי קביעת נקודות מפגש עם ההורים.

תלמידים הזקוקים לטיפול רפואי מיוחד
יש ליידע את המלווה הרפואי ואת האחראי לטיול על מצבי בריאות מיוחדים של
תלמידים ומורים המשתתפים בטיול (כגון סוכרת ,אפילפסיה ,אסטמה) ובכלל זה הנחיות
לטיפול ,אם יש.
תלמידים שאינם יכולים להמשיך בטיול מטעמי בריאות ירוכזו בהשגחת מלווה ברכב
המטיילים ,ותוגש להם עזרה ראשונה על ידי מי שהוסמך לכך.
אם מצבו של תלמיד מחייב יותר מהגשת עזרה ראשונה ,ידאג האחראי לטיול להעברתו
המידית למרפאה או למרכז הרפואי הקרוב ביותר ,להמשך הטיפול בידי רופא ,ויעדכן את
מנהל בית הספר ואת הורי התלמיד.
אושפז תלמיד בבית החולים ,יודיע האחראי לטיול על הדבר למנהל בית הספר ולהורי
התלמיד.
תלמיד יישלח לטיפול רפואי במרפאה או בבית החולים עם מלווה מבוגר שיהיה צמוד
אליו בכל תהליכי הטיפול במוסד הרפואי ,עד להגעת בני משפחתו .אין חובה שהמלווה
יהיה המלווה הרפואי בטיול.
תלמיד חולה יישלח מן הטיול לביתו עם מלווה מבוגר; זאת רק לאחר תיאום מוקדם עם
הורי התלמיד .המלווה ימסור את התלמיד לידי הוריו ,וידווח להם במפורט על מה שאירע
ועל הטיפול הרפואי שניתן לילדם).
נוהל מסירת הודעה להורים במקרה של פציעה קשה או מוות של תלמיד בעת פעילות
במסגרת בית הספר
לצורך ביצוע נוהל זה יעביר מנהל בית הספר או סגנו את מספר הטלפון האישי שלו
לתחנת המשטרה הקרובה.
בכל מקרה בטרם נקיטת פעולה של הודעה או התערבות יקיים מנהל בית הספר
התייעצות מהירה (אפשר גם טלפונית) עם שניים מהגורמים הבאים לפחות :מחנך
הכיתה/מרכז השכבה ,יועץ בית הספר /פסיכולוג בית הספר.
במקרה שתלמיד נפטר או נפצע קשה בין כותלי בית הספר או מחוץ לו בפעילות הנעשית
מטעם בית הספר (כמו טיול ,מחנה וכדו') או באחריות שלוחית של בית הספר (כגון
ב"מחויבות אישית") ,על מנהל בית הספר להודיע על כך למשטרה ולמחלקת הרווחה
באזור מגוריו של התלמיד.
במקרה של פציעה קשה ידאג מנהל בית הספר ליידע את המשפחה בעזרת נציגים מבית
הספר (מחנך ,פסיכולוג או יועץ) .יש לשקול על פי הצורך צירוף רופא או אחות.
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במקרה שהתלמיד נפטר תשלח מחלקת הרווחה המקומית איש מקצוע שיצטרף לנציג
המשטרה ולמנהל בית הספר בעת מסירת ההודעה .יש לשקול על פי הצורך צירוף רופא או
אחות.
סמוך להודעה על ידי צוות זה יבואו לבית המשפחה המחנך ,יועץ בית הספר ופסיכולוג
בית הספר כדי לתמוך במשפחה.
נציגי בית ספר שיגיעו לבית המשפחה ידאגו שיהיה בידם מידע אמין ועדכני אודות
האירוע .חשוב להפריד בין מי שמוסרים את ההודעה הקשה לבין מי שיטפלו במשפחה
בהמשך.
עם היוודע האסון יכנס מנהל בית הספר את הצוות הבית ספרי לשעת חירום ,ובעזרתו
תתוכנן ההתערבות הטיפולית בהתאם למעגלי הפגיעה השונים .חברי הצוות (המנהל,
עוזר הביטחון הבית ספרי ,הפסיכולוג ,היועץ ,נציג המורים והמזכירה) יפעלו על פי
ההוראות בסעיף  5.4-6של חוזר הוראות הקבע סד(7/ב) ,נוהל  ,7ס"ק " 7.3התערבות
בשעת חירום".
נוהל זה יתקיים גם אם האסון קרה מחוץ לשעות הלימודים וללא קשר לבית הספר.
חשוב שנציגות של בית הספר תעמוד מוקדם ככל האפשר בקשר עם המשפחה.
מנהל בית הספר ידאג ליידע את מנהל מחלקת החינוך המקומית ,כדי שיאתר את מוסדות
החינוך שבהם לומדים אחים ואחיות של התלמיד .אגף החינוך אחראי ליידע את אנשי
הטיפול במוסדות אלו.

מצורף טופס לבדיקת אוטובוס
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החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי
אגף ביטחון מוסדות חינוך וציבור
בדיקת אוטובוס לפני היציאה לטיול
ביה"ס _______________
שעה __________
תאריך _________
כתובת ביה"ס ____________________________________ :
 .1שנת יצור האוטובוס ( גיל האוטובוס לא יעלה על  00שנים ) --------------------------
 .0פרטי הנהג  :שם פרטי ומשפחה --------------------------------------------------------
 .3טל' סולולרי של הנהג ------------------------------------------------------------------
 .4שם חברת ההסעות ---------------------------------------------------------------------
 .5טלפון במשרד חברת ההסעות ----------------------------------------------------------
 .6מס הרכב -------------------------------------------------------------------------------
 .7רשיון להסעת נוסעים -------------------------------------------------------------------
 .8רשיון להסעת ילדים --------------------------------------------------------------------
 .9אישור קצין בטיחות בתעבורה בתוקף -------------------------------------------------
 .12ציוד עזרה ראשונה  -----------------------אלונקה -----------------------------------
 .11מים לשתייה כ 122 -ליטר --------------------------------------------------------------
 .10מיקרופון תקין -------------------------------------------------------------------------
 .13חגורות מותקנות בכל מושב באוטובוס ------------------------------------------------
 .14פטיש חירום  -------------------------שמיכת מילוט/אש ----------------------------------
 .15בדיקת תא מטען ------------------------------------------------------------------------
 .16בדיקת פנים אוטובוס כולל מתחת למושבים -------------------------------------------
 .17נשק – כן /לא הקף בעיגול אם כן סוג הנשק  ---------תוקף --------------------------
 .18אישור העדר עבירות מין לנהג יש /אין הערות__________________________ :
לתשומת לבך ! יש להשאיר העתק מטופס זה בביה"ס והעתק בידי אחראי טיול .
_________________
פרטי הבודק

____________
תפקיד

_________
חתימה

אגף ביטחון מוסדות חינוך :זלמן שניאור  ,03ראשון לציון  23-9519899פקס23-9519907 :
ygalk@rishonlezion.muni.il
קרת יגאל פברואר
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