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 דתשע" פסחנהלי בטיחות למסע  �

 

 טרום המסע

 .חובה לצאת ליום הכנה לקראת המסע 

 .לאסוף אישורי הורים ממי שנרשם ידנית ולא דרך האינטרנט 

 ברשימה.יע יש לוודא שכל מי שחושב שרשום אכן מופ 

 .להכין תיק מסודר עם רשימת החניכים וטלפונים חיוניים של צוות המסע 

 
 המסעבוקר 

 ותו שהוא עומד בנהלים על בסיס טופס עם הגעת האוטובוס יש לבדוק א -וסבדיקת אוטוב

 בדיקת אוטובוס.

 ליטר מים יחד עם ציוד נוסף רלוונטי למסע. 1וידוא שכל החניכים הגיעו עם: כובע, נעליים ו 

  בדיקת נוכחות שמית בעת העלייה לאוטובוס. 

 אים.יש לעבור בנק' הביקורת בכדי לעשות רישום מסודר של היוצ 

  מרפאה על כל בעיה רפואית שיש לחניך.בנק' ביקורת לרכז היש לדווח 

 

 להליכה במסלולהנחיות 

 .ההליכה היא רק על המסלול המסומן בין ראש הטור לסופו 

 מדריך צמוד לחניכים -יש ללכת בקבוצה מרוכזת ולא בשרוך. 

  לשהיא במסגרת בשום פעילות כ )כולל: אמגזית, מנגל, טונה וכד'( אששום אין להבעיר

 ל.מסלוה

 .אין לגעת בחפצים חשודים 

  למים במהלך המסלול.אסורה הכניסה 

 ליטר מים לכל חניך 1)לא קרוקס/שורש(, נעליים ו יציאה לטיול עם כובע. 

 "ם מהקבוצה יש לעצור במקום וליצור קשר עם החפ"ק.תבמידה והתנתק -"נוהל נתק 

 םחובה להיות זמינים כל הזמן בכדי לקבל עדכוני. 

 .בכל בעיה של התברברות או בעיה רפואית יש לפנות לחפ"ק המסלול 

 
 כללי

 :במהלך המסע יועמד מוקד עורף שיהיה זמין לאורך כל המסע לטובת ההורים 

 04-6701347 -טלפון

 04-6701331 -פקס

 mifalim@bneiakiva.org.il  -מייל

 .בכל שלב שבו עולים לאוטובוס יש לבדק רשימת נוכחות 

 יש לדווח לחפ"ק/קב"ט המסע. -במידה וראיתם דמות חשודה/חפץ חשוד/מפגע בטיחותי 

 .יש להישמע להוראות אנשי צוות המסע 

 ציאה של חניך או מדריך מהמסע מחייבת אישור בכתב מההורים המציין את אופן היציאה  י

 ואישור רכז המחוז.למוקד העורף של התנועה 
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 סיום המסע

 דאגה לפיזור החניכים בחזרה לביתם מהסניף.  

 .סריקת אוטובוס מחניכים ותיקים 

  יש לשלוחSMS .לרכז המחוז ולדווח שכולם בבית 

 לסניף. ישב"צ סיכום והסקת מסקנות 

 

 חניך או מדריך שלא יעמוד בנהלים אלו יורחק מהמסע ויושהה מפעילות בתנועה. שימו לב:
 

, דף זה נועד לתמצת את הדברים הרלוונטיים  4006טיולים  כל הנהלים מפורטים בחוזר מנכ"ל -נ.ב

 אלכם.
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