בס"ד

תנועת בני עקיבא בישראל
ההנהלה הארצית – בית נרי'ה ע"ש הרב משה צבי נרי'ה זצ"ל

-מחלקת מפעלים וידיעת הארץ-

רענון הוראות לקראת פעילויות הקיץ
קומונריות ,מדריכים ,גרעינרים ופעילים יקרים,
ה' עמכם!
אנחנו עומדים בפתח הקיץ לכולנו רצון ליצור פעילויות משמעותיות וחווייתית עבור חניכנו ,פעילויות אלו
הם כלים ליצירת קיץ משמעותי אך יחד עם זאת יש לזכור שהם מזמנים לנו אתגרים גדולים שאנחנו לא
רגילים להם בשגרה .באחריותנו חיי אדם שהופקדו בידינו! עלינו לפעול בידיעה שכל מה שקורה
בסביבה עליה אנו מופקדים חייב להיות בשליטה ובאחריות מרבית.
בכדי שנוכל לעמוד באתגרים בצורה מועילה יש להיערך לכל דבר מראש בבחינת "איזהו חכם הרואה
את הנולד" ובכך לנסות לזהות מראש את הבעיות שעלולות להיווצר וממילא לתת להם מענה מראש.
העמידה בכללי הבטיחות הינה חובה ולא המלצה!
כמובן שמעבר לנוהלי הבטיחות וחובת האחריות ,מוטלת על כל מארגן פעילות לוודא שהפעילות הינה
אירוע חינוכי התואם את דרכנו ,התכנים ראויים והאווירה ,גם אם מטרתה חוויה ובילוי ,יש בה את
המרכיבים הראויים והמתאימים לרוח התנועה.
להלן ראשי פרקים של כללים לפעילות אחראית ואין בהם סיכום של הכללים כולם .יש לוודא לפני כל
פעילות ,שאנו יודעים מהם דרישות הבטיחות ואנו מסוגלים לעמוד בהם ,החל בתחום הזהירות בדרכים,
השימוש באש ובגז ,חשמל וכדו' וכלה בכל מה שיש בו בכדי לסכן את שלום חניכנו.
בברכת חברים לתורה ועבודה
ובברכת קיץ פורה ובטוח
דני הירשברג

נתנאל אלק
רמ"ח מפעלים וידיעת הארץ

מזכ"ל
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-מחלקת מפעלים וידיעת הארץ-

פעילות בסניפים
 באחריות המדריכים לדאוג לכך שהחניכים מגיעים וחוזרים בצורה בטוחה לסניף ,במידת
הצורך יש ללוות את החניכים לביתם.
 פעילות בסניף ככלל מסתיימת עד השעה  42:00בלילה אלא אם כן הודעתם להורים על
שינוי וההורים אישרו זאת.
 בארגון פעילות המונית הכוללת אנשים נוספים מעבר לחניכי הסניף יש להתייעץ עם רכז
המחוז שינחה לגבי התארגנות לפעילות כזו.
 במזג אוויר חם יש לוודא שהפעילות מתקיימת במקום מוצל ולהקפיד על שתייה מרובה.
 אסורה הנסיעה בטרמפים בכל מסגרת פעילות תנועתית.

פעילות חוץ סניפית





כל יציאה מחוץ לסניף מחייבת תיאום ואישור מקדים מרכז המחוז על פי הנהלים.
הקומונרית הינה האחראית הבלעדית על כל הפעילות ולכן חובתה להיות אחראית על כל
שלבי הטיול וכמובן להיות נוכחת בטיול ולפקח על הנהלים (במידה ואין באפשרותה של
הקומונרית להשתתף בפעילות ,יש ליצור קשר עם רכז המחוז בכדי למצוא חלופה למלווה מעל
גיל .)31
ככלל באתר מוקד טבע ניתן למצוא הנחיות לכל אתר.
מוקד טבע/http://192.117.141.2/MokedTeva/website/mokedteva.new :
לשכה לתאום טיולים02-6223360 -
חדר מצב02-6222211 :

במידה ואנו מקיימים פעילות בשיתוף או אצל גורם חיצוני יש לוודא שלגורם זה או לאתר קיימים
האישורים המתאימים והוא פועל עם רישוי עסקים.


תכנון טיול/יציאה מהסניף




חודש לפני הפעילות יש לדבר עם רכז המחוז כדי לתכנן את הפעילות מראש ע"פ נהלי
חוזר מנכ"ל .יש להתחשב בתכנון הטיול באזורי הטיול לאבטחה.
יש להזין אישור טיול ללשכה לתאום טיולים דרך סמל המוסד באמצעות אתר האינטרנט.
שבועיים לפני טיול יש להגיע לתחקיר מסודר אצל רכז המחוז ,רק לאחר תחקיר זה יאשר
רכז המחוז את הטיול מול הלשכה לתאום טיולים בהתאם לתכנית הטיול.

הערכות לטיול




בהתאם לתנאים של אישור הלשכה והתחקיר יש להיערך לטיול:
 oמאבטחים  -מאבטח חייב להיות מאבטח טיולים (קורס  2ימים) או מאבטח
מוסדות חינוך.
 oמאבטח היום לא יכול לשמש כמאבטח הלילה.
 oחובשים  -בוגרי קורס חובשים צבאי או בוגרי קורס חובשים/נהגים של מד"א.
 oמערי"ם  -בוגרי קורס מערי"ם.
 oתיקי חובש /מע"ר העומדים בתקן.
יש להכין ולקחת עמנו ,תיק טיול הכולל:
 .3אישור טיול מודפס.
 .4רשימה מסודרת של כל החניכים כולל טלפונים של החניכים והוריהם.
 .1לו"ז יום הטיול.
 .2אישורי הורים של כל המשתתפים עם ציון בעיות רפואיות.
 .6מפת טיולים.
 .7דף מספרי טלפון לחירום.
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מחלקת מפעלים וידיעת הארץ-

יש לאשר יום לפני את יציאת הטיול מול הלשכה ולוודא שאין גשם או עומס חום בימים
מועדים.
לוודא שיש בידנו את כל הציוד הדרוש לקיום טיול בטוח ואחראי.



יום הטיול











לוודא שמזג האוויר מאפשר את קיום הפעילות.
תיק אישורים.
וידוא שיש לחניכים 1 :ליטר מים ,כובע ,נעליים ,אוכל.
פלאפון זמין ומוטען.
בדיקת אוטובוס -גיל האוטובוס פחות מ 30-שנים ,אישור קצין תעבורה.
יש לבצע בתחילת כל פעילות ובסופה קריאת שמות שמית בכדי לוודא הימצאות כלל
החניכים.
אין לחרוג מהתכנית המקורית והמאושרת אלא באישור רכז המחוז והלשכה לתאום
טיולים.
יחידה לפיקוח טיולים -מסתובבת בשטח ומבקרת את הפעילות שלכם.
עדכון יציאה וחזרה.
עדכון אירוע חריג – במידה וחניך פונה לבי"ח יש לעדכן במקום את רכז המחוז ואת
ההורים וכמו"כ לגבי כל תקלה או בעיה.

הנחיות כלליות:






אין להבעיר אש בשום פעילות במסגרת הטיול.
אסורה הכניסה לרחצה במים בכל פעילות של התנועה (בקשות חריגות יופנו לאישור רכז
המחוז לאחר קריאת הנהלים והתחייבות לעמידה בהם).
אין יציאה לטיול ללא כובע ונעליים.
אין לחצות כביש או מסילת רכבת במקום שאינו מוסדר.
שימוש ברכב פרטי לצורך פעיות ייעשה אך ורק בהתאם לחוק!

סיכום טיול




עדכון אירועי בטיחות.
עדכון אירועים חריגים.
ישב"צ סיכום והסקת מסקנות.

זכרו ,חיי אדם נתונים בידיכם – פעלו בהתאם!
קיץ משמעותי ובטוח!!!
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