
 לטיול התכוננו

 

 לקראת טיול מראש רשימת הכנות

 ע"י מנהל בית הספר / רכז טיולים תוכניות מאושרות  .1

 : מדריכים, מורים, מאבטחים, מלווים ונהגים.רשימות קשר  .2

3.  
והתאמת המסלול לתחזית )יש להתעדכן בכל בוקר בזמן  מזג אוירעדכון 

 הטיול(.

4.  
אפשריים ונקודות תורפה במהלך הטיול דיון בטיחות להערכת סיכונים 

 + הנחיות והמלצות למקרה הצורך. 

 + מצב בריאותי + רשימת תרופות. רשימות שמיות של התלמידים  .5

 כנדרש. - אישורים חתומים על ידי כל ההוריםקבלת   .6

 לפעילות מיוחדת ובדיקת הציוד. מלווה מקצועי  .7

8.  
והמלווים ע"י אחראי הטיול. מינוי  תדריך בטיחות לכל התלמידיםביצוע 

 בעלי תפקידים ונהלי חירום.

 ".נתק בטיולבנושא " תדרוך התלמידים  .9

10.  
: לו"ז, תנועה בשטח, מסלולים, מיקום אחראי הטיול תדרוך מדריכים
 והוראות ביטחון.

 על טופס הורה מתנדב של הביטוח הלאומי. החתמת הורים מלווים  .11

 .שיסתיים לפני החשיכה תכנון כניסה למסלול רגלי  .12

13.  
והדגשת נקודות תורפה בטיחותיות  מרשם צירי הטיול ע"ג מפה

 וביטחוניות.

 לאורך מסלול הטיול, תיאום רכב חילוץ. רשימת גופי פינוי וחילוץ  .14

 )ממרכז תאום טיולים(. טופס תיאום טיולים חתום ומאושרקבלת   .15

 , מול האתרים.אישור תיאום ביקורים באתרים  .16

 , למניעת "הפתעות".מעבר על רשימת הבדיקה לפני היציאה לדרך  .17

 

 

  

 

 



 לטיול יצאנו

 

 לפני היציאה לדרך אחרונה בדיקה

1.  
 -: אישור ביקורת קצין בטיחות תעבורה בתוקף, הרכב בן פחות מהאוטובוס

שנים, תקינות אמצעי קשר של האוטובוס / נהג, מיקרופון, אלונקה,  10
 ליטר מים לחירום. 60-עזרה ראשונה וערכת מילוט, תיק 

2.  
: ביגוד מתאים, נעלי הליכה, כובעים ומים. לוודא מילוי מיכלי מים, המטיילים

 בכמות הנדרשת למלווים ולמטיילים, לפי תנאי מזג האוויר ביום הטיול. 

3.  
: סלולארי / מצוקה אלחוטי / מוטורולה + בדיקת אמצעים, מטען אמצעי קשר

 וסוללות גיבוי.

4.  
נושאי נשק כנדרש + התאמת סוג הנשק למופיע באישור  נוכחות מאבטחים

 הביטחוני של הטיול + תעודות נדרשות )מלווה טיולים, רישיון נשק(.

5.  
: בדיקת תכולת תיקי עזרה ראשונה, התאמת התיקים מלווים וציוד רפואי

 לבעלי תפקיד על פי האישור, תעודות תקפות של החובשים והמע"רים.

6.  
בעיות המלווה הרפואי קיבל עדכון על ן בנושא בעיות בריאות: עדכו

 המשתתפים, כגון: ילד סוכרתי, אסמתי וכו'. בריאות ספציפיות לתלמידים

 : מפות, פלקטים, וספרות מקצועית.עזרי הדרכה  .7

 + פנקס כיס לביטחון ובטיחות בטיולים. מפת סימון שביליםהמצאות   .8

 כנדרש. ידי כל ההוריםאישורים חתומים על המצאות    .9

 לאחראי הטיול. כתב מינוי  .10

 שהינו מדריך בו. תעודת תו תקן לאזורמדריך הטיול נושא   .11

 חתום ומאושר )ממרכז תאום טיולים(. טופס תיאום טיוליםהמצאות   .12

 : קב"ט הרשות, חדר מצב טיולים, מוקד עירוני.רשימת טלפונים חיוניים  .13

14.  
חבירה עם המטיילים, המתנות, האזנה לקשר : לו"ז, נקודות תדרוך נהגים

 )בתיאום עם המדריכים(.

15.  
. אין לטייל כולל המלוויםהנסיעה תהיה בישיבה בלבד,  תדרוך המטיילים:

"נתק באוטובוס ואין להוציא חלקי גוף או חפצים מחלונות הרכב. תדרוך 
 .בטיול"

 

 

 

 ו... חזרנו בשלום

   



 


