אוגדן בטיחות

התנועה החדשה

שותפים יקרים,
בעוד רגעים ספורים אנו פותחים את שנת הפעילות,
שנה גדושה בחוויות רגעי שיא טיולים ומפעלים במסגרת המועצתית ,מחוזית
וארצית.
צירפנו לרשותכם אוגדן בטיחות ובוא חוקים ונהלים המתבססים על חוזר מנכ"ל
משרד החינוך אך אינו בא להחליפו.
האוגדן הינו כל שימושי לחברי שנת השירות ,ראשי חוות ,מד"ב ורכזים על מנת
לקיים את הפעילות בצורה הבטוחה ביותר
נאחל לכולנו שנת פעילות מוצלחת ובטוחה

איתי מיכאלי
מנהל מחלקת מפעלים  -התנועה החדשה

2

תוכן עניינים:
הדרכה בתחומי היישוב – פעילות במועדון..................................................................עמ' 4

תרחישי אירוע:
פציעה...................................................................................................................עמ' 5
שריפה ..................................................................................................................עמ' 6
חפץ חשוד..............................................................................................................עמ' 7
רעידת אמה  ..........................................................................................................עמ' 8
פעילות מיוחדת  .....................................................................................................עמ' 9
תרשים זרימה למדריך להוצאת פעילות שוטפת /מיוחדת  ...........................................עמ' 10
תיק אירוע .................................................................... .......................................עמ' 11
נוהל דיווחים במפעל .............................................................................................עמ' 12
נוהל עבודה בפעילות ו/או אירוע משותף עם גורמי חוץ ...............................................עמ' 13
מוביל אוטובוס ......................................................................................................עמ' 14
הדלקת אש..........................................................................................................עמ' 15
תדריך לשימוש בכירות /כלבי גז ..............................................................................עמ' 16
בנייה מחנאית  ................................................................................................עמ' 17-19
טקס אש וכתובות אש....................................................................................עמ' 21 – 20
בריכה .................................................................................................................עמ' 22
תדרוך ליו ם פעילות במרכז שעשועים  ......................................................................עמ' 23
א"ש לילה ............................................................................................................עמ' 24
מחסן ,מסור ומברגה ................................................................................ .............עמ' 25
משטחים ועבודה חקלאית......................................................................................עמ' 26

טיול :
הגדרות תפקידים ............................................................... ...................................עמ' 27
נהלי טיול ,הוראות לנושא נשק  ,הוראות למלווה רפואי  ..............................................עמ' 28
חניון הלילה..........................................................................................................עמ' 29
נוהל חציית כבישים והליכה בצד הכביש...................................................................עמ' 30
תרשים עבודה פרסום והרשמה...............................................................................עמ' 31
רשימת משימות להוצאת מפעל..............................................................................עמ' 32

נספחים:
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נוהל מילוי דוח פציעה
טבלת ניהול סיכונים
אישור הורים
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הדרכה בתחומי היישוב – פעילות במועדון /חווה
.1
.2
.3

.4
.5

.6





השהות במועדון ביום פעילות אסורה ללא נוכחות מדריך שעבר תדריך בטיחות ומכיר את הנהלים.
גם כשהמועדון סגור יש לנו אחריות על מה שקורה בו ,לכן יש לנקוט בכל הצעדים הנדרשים בכדי
שאף אחד לא יוכל להיכנס אליו שלא בשעות הפעילות.
בחלק מהיישובים המועדונים הם רב תכליתיים ואינם באחריותנו הבלעדית ,וכן ביישובים מסויימים
המועדונים משמשים כמועדוני נוער גם מעבר לשעות הפעילות .יש להגיע לבירור והסכמות
כתובות מול כל יישוב על סטטוס האחריות על המועדון.
בתחילת השנה יש להוציא חוזר להורים ,שבו רשומים נהלי הפתיחה ושעות הפעילות של המועדון
(ושל הקבוצות המודרכות).
בתחילת השנה ,ופעמיים נוספות במהלכה ,נבצע סקר סיכונים בחדרי הפעילות (המועדונים)
שבאחריותנו ,וכן בסביבת הפעילות (מרחבים קבועים בהם מתבצעת פעילות ביישוב – מגרש ,גן
משחקים וכיוב')  .סקר סיכונים הוא תהליך של איתור סיכונים ,קביעת בקרה ושליטה עליהם כך
שיהפכו לסיכונים נסבלים וסבירים ,בכדי שיהיה אפשר לבצע את הפעילות המתוכננת .תפקידו
היא לזהות מפגעים על מנת לטפל בהם ולהביא ליצירת סביבת פעילות בטוחה ככל הניתן .הסקר
כולל סריקת השטח/המבנה ,נת"בים (נקודות תורפה בטיחותיות) ,מפגעים ,מצבי חירום ,חשמל,
מצב המבנה וכו' .בסיום הסקר ,יש לתקן את התקלות ,או לתת להן מענה על מנת למנוע בעיות
בטיחותיות במהלך הפעילות.
בתחילת כל יום פעילות יש לסרוק את המועדון וסביבתו מפני חפצים חשודים וכל דבר
המהווה סכנה מיידית (בורות ,יתדות ,ענפים בולטים ,חלונות שבורים ,שקעי חשמל חשופים
וכו') .במידה ואלו נמצאים יש להתייחס לעניין בחומרה – להתריע ,להרחיק ,לטפל .סכנות
מיידיות מחייבות את סגירת המועדון!
לא תתקיים פעילות במועדון עם שקעים חשופים  /כבל חשמל גלוי
לא תתקיים פעילות במבנה עם רהיטים שבורים ,דלתות שבורות.
לא תתקיים פעילות במקום בו יש אלכוהול  /נרגילה .אנו מקיימים פעילות רק בסביבת פעילות
חינוכית ערכית.

4

בהכרה

פגיעת ראש  -פגיעת
גב דימום מסיבי

מחוסר הכרה
מצבי חירום
פציעה

הזמנת אמבולנס

ביצוע החייאה

עדכון והתייעצות עם רכז המועצה

פינוי לבי"ח

מילוי דוח פציעה.
ליווי החניך עד הכניסה
לביתו ושיחה עם ההורים.

מילוי דוח פציעה.
פינוי בדרך שנקבעה.
קבלת טופס מבי"ח.
ליווי החניך ע"י מדריך.
ליווי חניכה יעשה ע"י
מדריכה או חברה ומדריך.

אין פינוי לבי"ח

יש לזכור!!!
 ההחייאה תיעשה אך ורק ע"י אדם שריפה
המוכשר לכך.
 ההחלטה על פינוי נעשית עם רכז באישור מנהל יחידת הנוער .
 במידה ונעשה פינוי ,הדיווח להורי החניך ייעשה
לאחר דיווח לרכז המועצה ומנהל יחידת הנוער .
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הורדת מפסק פחת .כינוס החניכים וספירה

פינוי לשטח פינוי

ספירת החניכים  +סריקה נוספת במועדון

ניסיון כיבוי עם מטף

כיבוי

אין כיבוי

דיווח למכבי-אש 102

דיווח לרכז המועצה
יש לזכור!!!
 הפינוי ייעשה תוך שמירה על כללי זה"ב.
 הכיבוי ייעשה רק לאחר וידוא כי כל החניכים בטוחים בשטח הפינוי.
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חפץ חשוד

ניסיון מציאת בעל החפץ

זיהוי

אין זיהוי

כינוס החניכים וספירה

פינוי לשטח פינוי

הצבת אדם שימנע גישה לחפץ

ספירת החניכים ווידוי שאין אנשים במועדון

דיווח למשטרה 100 -

יש לזכור!!!
 יש לערוך סריקה במועדון ,אחר חפצים
חשודים ,לפני כל פעילות.
 הפינוי ייעשה תוך שמירה על כללי זה"ב.
 יש למנוע מגע וקרבה לחפץ.

דיווח לרכז המועצה
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בחוץ

בבניין

במקלט או ממ"ד

התאספות בשטח
פתוח הרחק
מעצים ,עמודי
חשמל ובניינים

כניסה תחת
שולחנות,
משקופים או
בפינת חדר פנימי

התרחקות
מחפצים העלולים
ליפול ולפגוע
בחניכים

עם סיום הרעידה – יציאה לשטח פתוח
ספירת החניכים
התייחסות למצבי חירום נוספים ( פציעה ושריפה) ע"פ הנהלים
עדכון וועדת נוער ורכז המועצה

יש לזכור!!!






לאחר יצאה ממבנה יש לנתק את הגז והחשמל למבנה.
אין להשתמש בטלפון סלולרי או בכל מכשיר חשמלי לאחר רעידת אדמה.
אם אין ברירה יש להשתמש בטלפון בשטח פתוח והרחק ממקומות בהם יש חשש
לדליפות גז או דלק.
אין לחזור למבנה מיד לאחר רעידת האדמה מחשש לרעידות משנה.
יש לקבל אישור מקום ממונה להמשך הפעילות
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פעילות מיוחדת
 כל פעילות אשר אינה במתכונת של הפעילות הקבועה במועדון מחייבת ידיעה ואישור של רכז
התנועה או מנהל יחידת הנוער.
 פעילות מיוחדת (כתובות אש ( 4ומעלה)  /תהלוכת לפידים  /סמינר  -השתלמות  /בריכה (מחוץ
לישוב)  -ים  /טיול  /לינת שטח /בנייה מחנאית /יציאה לעיר  /מסיבה אזורית  /מפעיל חיצוני /
פעילות השותפים לה יותר משני ישובים)
מחייבת מילוי טופס בקשת אישור לפעילות מיוחדת והגשתו לפחות  10ימים לפני מועד הפעילות.
 במידה וישנו ספק אם פעילות מצריכה אישור ,יש לפנות לרכז התנועה או מנהל יחידת הנוער
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תרשים זרימה למדריך להוצאת פעילות שוטפת /מיוחדת
הגשת הטופס לפחות  10ימים/שלושה שבועות לפני הפעילות בצירוף תוכנית ראשונית
לוודא קבלת הטופס ע"י רכז התנועה או מנהל יחידת הנוער  +לתאם ישיבת התנעה
(קביעת הישיבה בתוך שבוע מהגשת הטופס – באחריות הרכזים)  +לבנות תוכנית עבודה.

פגישת התנעה ותכנון עם רכז התנועה או מנהל יחידת הנוער
קבלת הנחיות לביצוע על גבי הטופס וביצוען.

קביעת תדריך ,תחקיר ובדיקת התיק ע"י רכז התנועה או מנהל יחידת הנוער 48 ,שעות לפני
הפעילות (במידת צורך גם יותר).
ביצוע פעילות בטוחה ומוצלחת.

סיכום הפעילות בכתב
וצירוף לתיק הפעילות על מנת לייצר זיכרון ארגוני.

נוהל הוצאת אישורי הורים לפעילות
יידוע ההורים יעשה בפעילויות הבאות:





פעילות בשעות שאינן שעות הפעילות הקבועות ,קומזיץ ,פעילות לינה ביישוב ,פעילות
בישוב אחר  /ברחבי המועצה טיולים וסמינרים.
חובתנו היא ליידע את ההורים במייל או בטלפון ,או בחוזר כתוב דרך החניכים (לפחות 3
ימים לפני הפעילות).
יידוע ההורים הוא באחריותו האישית של המדריך האחראי.
*מצורף אישור הורים לדוגמא – נספח
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תיק אירוע
כל פעילות מיוחדת מחוץ ליישוב מצריכה תיק אירוע
ויש לאשרו מול רכז התנועה או מנהל יחידת הנוער בהתאם לנהלים.

תיק האירוע יכיל:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

טופס תיאום טיולים (במידה וצריך)
אישור בטחוני (במידה וצריך)
רשימת טלפונים חיוניים
רשימת בעלי תפקידים  +טלפונים
לו"ז המפעל ובו זמני דיווח (למי מודיעים ומתי)
צירי נסיעה  +מפות.
סיפור דרך (בטיול) ,כולל מפות.
תדריך ספציפי הנכתב לאירוע ע"י האחראי על הפעילות ,הכולל:
התייחסות לכל שלבי האירוע ,סקר סיכונים ושלושת מצבי החירום.
טבלת שליטת חניכים וצוות שמצורפת לאחר וידוא ומילוי כל הפרטים.
אישורי הורים ספציפיים (אם צריך).
רשימת ציוד (כולל פירוט תפריט ודרך בישול).
תקציב
אישורי ספקים  +טלפונים של ספקים  +רישוי עסק.
דוחות פציעה.

11

נוהל דיווחים במפעל
על מנת שנוכל לקחת אחריות מלאה על חניכינו  -עלינו לאפשר לכל בעלי התפקידים את
היכולת לדעת מה קורה בכל זמן ובכל פעילות .אי לכך ישנו צורך לדווח מהשטח ע"מ לעדכן
ולתת פתרונות בזמן אמת .חשיבות העברת דיווח אמיתי בזמן אמת היא קריטית לגיבוי הפעילות
במקרה חירום או בעת הצורך.
זכרו :אם יש ספק לגבי דיווח ,אז אין ספק ,דווחו!
דיווחים על פעילויות עליהן הוגש טופס אישור פעילות שוטפת/מיוחדת  -יועברו עפ"י הפורמט הבא:
 פעילות שוטפת  -יום הפוך ,א"ש לילה ,לילה לבן ,פעילות 'מיוחדת' ביישוב  -התחלה וסוף
פעילות לרכז התנועה או מנהל יחידת הנוער.
 פעילות מיוחדת  -טיול /לינה מחוץ למבנה וכיוב' – דיווחים עפ"י התדריך לרכז התנועה או
מנהל יחידת הנוער.
בנוסף:
 על כל תקלה ,איחור בזמנים ,עזיבה או הגעה בלתי מתוכננת של חניך יש לדווח לרכז
התנועה או מנהל יחידת הנוער.
. על כל בעיה חינוכית קשה  -אלימות ,מצוקה של חניך יש לדווח לרכז התנועה או מנהל
יחידת הנוער.
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נוהל עבודה בפעילות ו/או אירוע משותף עם גורמי חוץ
לקראת הפעילות המשותפת עם בית הספר ,עמותה ,מועצה אזורית אחרת  -או עם היישוב –
יש לדאוג לקיים ישיבת תיאום ובה לברר את הפרטים הבאים:
 .1מי האחראי לאירוע המשותף? אנחנו (יחידת הנוער) או אתם (הגוף שמולנו)?
 .2האם אתם לוקחים עלי אחריות ביטוחית? אם כן מבקש לקבל זאת בכתב.
 .3מה מקור מימון הפעילות? מי משלם על הפעילות? האם העניין הוסדר בכתב?
 .4מי חתום על טופס תיאום טיולים? רישוי עסק? (במידה ומדובר בגוף ולא ביישוב)
 .5מי אחראי לארגון צוות רפואי ,ביטחוני?
 .6האם אתה מכיר את חברת ההסעות ממנה הוזמנו אוטובוסים?
 .7מי הקב"ט שלכם?
 .8מי מבצע תדרוכים לצוות?
 .9מי מבצע תדרוכים לחניכים?
 .10לרשום את הפרטים של "הצד השני" שמות וטלפונים לשעת חירום.
 .11כיצד "תופס" אותך האחראי לפעילות :מוביל? מדריך חברתי? סתם באת לסייע?
 .12האם הוגדר לך תפקיד בפעילות? מהו?
שאלות שתשאל את עצמך:
 .13האם איזור הפעילות הוא איזור בטוח?
 .14אתה מכיר את תוכנית הפעילות? התוכנית הגיונית? סבירה?
.15מה הסכנות שנראות לך?
 .16להרגשתך האירוע ברוחנו? מאורגן? בטוח? ישנה תחושת שליטה?
 .17מערכת היחסים הבינאישית בינך לבינם?
.18דאג לברר פרטים אלו ולעדכן את הרכז המלווה.

זכור! חוזר מנכ"ל מחייב את כל הגופים שאנו עובדים איתם!
למעט פעילות שבארגון הישובים ,אך גם בה עלינו להיות בעמדה חכמה ,מודאגת
ובטיחותית!!!
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מוביל אוטובוס














לפני הנסיעה :
וידוי הגעת מע"ר ומאבטח ועלייתם לאוטובוס.
הורדה והעלה של חניכים תיעשה רק בתחומי ישוב ובצמוד למדרכה או במקום שלא יהווה סכנה
לחניכים.
תדרוך הנהג לגבי מסלול נסיעה.
בדיקת נוכחות לפי רשימה שמית בזמן עלייה לאוטובוס.
לוודא כי לכולם יש מקום ישיבה ,כולל הצוות .העמידה במהלך הנסיעה אסורה.

במהלך הנסיעה :
חובת חגירת חגורות בטיחות לכלל הנוסעים.
אחראי האוטובוס יישב בכיסא הקדמי ,יישאר ערני במהלך כל הנסיעה ויוודא כי הנהג נוסע לפי
המסלול ובהתאם לחוקי התעבורה.
שאר המדריכים יתפזרו באוטובוס עם דגש על הספסל האחורי וסמוך לדלת היציאה האחורית.
שמירה על סדר ובטיחות באוטובוס (איסור על הוצאת יד או ראש מהחלון).
בכל נסיעה לאחור יש לדאוג למכוון אחורי.
עצירות יעשו במקומות מסודרים (תחנות דלק) .בכל עצירה יש להפעיל אורות מהבהבים .אוטובוס
לא יבצע עצירה לא מתוכננת בשום מקרה.
אין להעלות טרמפיסטים.

בסיום הנסיעה :
 הראשון שיורד מהאוטובוס יהיה מדריך אשר יכוון את החניכים הרחק מהכביש אל נקודת איסוף
מתאימה.
 סריקה באוטובוס.
 החזרת תיק מוביל אוטובוס לאחראי המפעל.





תיק מוביל אוטובוס יכיל:
תדריך מוביל אוטובוס.
ציר נסיעה מפורט  +מפה  +טלפונים של נקודות האיסוף.
רשימת חניכים  +בעיות בריאות  +דרכי טיפול.
דף טלפונים חיוניים  +טלפון של הנהג וחברת ההסעות.
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הדלקת אש
 יש לדאוג לעמדת כיבוי אש ולתדרוך כל המדריכים בתפעול מרכיביה הכוללים :מטף ,מחבט ,דלי
מים.
 הדלקת מדורה והתעסקות באש ,מחייבת נעלים סגורות.
 יש לערוך סקר סיכונים לאתר המדורה  -אין להדליק מדורות מתחת לכבלי חשמל וטלפון ,ליד בלוני
גז/מבנים וכו'.











הדלקת המדורה ובעירתה:
בפעילות עם אש יש לדאוג שכל החניכים באים עם נעליים סגורות.
ההדלקה תתבצע ע"י אחראי שהוגדר לכך בלבד.
ההדלקה תיעשה ע"י גפרורים וזרדים בלבד!!!
אין להשליך למדורה חומרים דליקים ,חומרים פלסטיים ,וחפצים העלולים להתפוצץ.
אין לשפוך למדורה דלקים (בנזין,סולר וכו') בשום אופן!
המדריך ישהה במקום כל זמן שהמדורה דולקת.
בישול והתעסקות עם מים רותחים ושמן על המדורה מותר רק למדריכים בהשגחה צמודה של
בוגר!
אין לדלג מעל המדורה  /גחלים.
אין להשאיר את המדורה דולקת ללא השגחה.

כיבוי המדורה:
 יש לדאוג לכיבוי מוחלט של המדורה.
 במקרה שמתפתחת שריפה -יש לפעול על פי נוהל שריפה.
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תדריך לשימוש בכירות /כלבי גז





הפעלת כירה/כלב גז תעשה ע"י אדם שיודע לתפעל את המכשיר.
אין להפעיל כירות בכל גודל שהוא בתוך מבנה.
הפעלת כירה מחייבת עמדת כיבוי אש .המקום שבו תופעלנה הכירות יהיה נקי מעשב ,פסולת.
לפני הפעלת כירה/כלב גז יש לבדוק את תקינות המכשירים (צינורות ללא חתכים ,חיבורים
תקינים ,בלון נסגר כמו שצריך ללא ריח שח גז).
הפעלת כירה/כלב גז תעשה לפי השלבים הבאים:







יש למקם את כירה/כלב גז במקום יציב.
יש לוודא כי ברזי המבער כבויים.
יש לפתוח את הברז של מיכל הגז.
יש לפתוח את ברז המבער ובו זמנית להגיש גפרור דולק לפתח הגביע שבקצה המכשיר ,יש
להקפיד לעמוד מאחורי המבער.
את עוצמת האש יש לווסת באמצעות ברז המבער בלבד.

כיבוי כלב גז:
 יש לסגור ראשית את ברז הגז של המיכל ולחכות עד שהלהבה תדעך כליל .רק אז יש לסגור היטב
את ברזי המבער.
אחסון מיכלי גז:
 אין לאחסן מיכלים בתוך חדר בו נמצאים חניכים .את המיכלים עדיף לנעול בשרשרת או בכלוב
מחוץ למבנה.

הובלת המיכלים לפעילות:






מיכלי גז יובלו רכב פרטי אין הגבלה על כמות המיכלים.
יש להניח את מיכלי הגז במצב עומד .יש לייצב את המיכלים ללא חשש של נפילה בשעת טלטול
הרכב או במהלך פניות.
יש לוודא כי המיכלים המובלים סגורים ולא קיימת אפשרות שהם ייפתחו ע"י פגיעה מכאנית או
דומה.
אין להוביל את המיכלים כאשר מחובר להם כירה/כלב גז.
אין לעשן בעת הנסיעה.
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בנייה מחנאית
שלב ההכנות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

לפני ההקמה של מתקן כלשהו יש להגדיר את סוגו ,לקבוע את גובהו ואת מקומו המדויק ,ולהכין
תרשים או דגם שלו.
תוכנית המתקן תאושר בידי רכז התנועה או מנהל יחידת הנוער.
השטח ,שבו יוקם המתקן ,לא יהיה מתחת לקווי חשמל או טלפון.
שטח המתקן יגודר בגידור תוחם ,והכניסה אליו תותר רק למי שעוסק בהקמתו.
יש להכין מראש את כל הציוד הנדרש ,ובכלל זה סנאדות ,מסמרים ,חבלים וחומרי בנייה אחרים.
יש למנות מדריך בעל ידע והכשרה מתאימים וניסיון של שנה לפחות .הוא אחראי על הקמת המתקן.
יש לתדרך את הקבוצה שתשתתף בהקמת המתקן .התדריך יכלול הוראות בטיחות ואמצעי אבטחה
לעבודה במקומות גבוהים.
יש לדאוג כי בקרבת מקום ובהישג יד תימצא ערכת עזרה ראשונה.
מתקן אשר כולל עליה לגובה של חניכים מחוייב באישור מהנדס המועצה.
שלב ההקמה

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.

המתקן ייבנה בפיקוחו ובהנהלתו הישירה והמתמדת של המדריך האחראי ,ויאושר בידי רכז
המפעלים או מי שהוסמך מטעמו.
במשך כל זמן ההקמה תותר הכניסה לשטח המתקן רק למי שעוסק בבנייה ורק באישור המדריך
האחראי.
יש לנקות את שטח המתקן מאבנים ומיתדות שנותרו בשטח מפעילות קודמת ומכל עצם אחר
העלול לסכן את החניכים.
על מתקן שגובהו מעל ל  4-מ' לא יעלו יותר מ  6-אנשים בו-זמנית.
בכל שלבי הבנייה על מתקן ,שגובהו  2מ' ומעלה מהקרקע ,יש להשתמש ברתמת עבודה תקנית .
הרתמה תחובר באמצעות טבעת ,המיועדת לתת מענה למצב ,בו מופעל עליה כוחות קריעה בציר
האורך שלה
המתקן ייבנה מעץ ,והחיבורים ייעשו באמצעות חבלים.
לא יותקנו אלמנטים בעלי פינות חדות ,הבולטים מדופנות המתקן מתחת לגובה  2מ' מפני הקרקע.
שטח המתקן יגודר בגידור תוחם ,ובקרבתו יוצב שלט" :אין כניסה לחניכים ללא ליווי מדריך!".
במתקן ללא משטח עבודה ושגובהו מעל  2מ' תיעשה העבודה ברתמה תקינה ובחבל אבטחה
לעיגון יציב .לפני כן יעבור החניך הדרכה כיצד לעבוד ברתמת אבטחה.
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י .בסיס המתקן יהיה מרובע ,ומידותיו יהיו  2X2לפחות ,ו 4X4-לכל היותר (לא כולל החצובות
והמשולשים)
יא .היתדות יוצבו במרחק עד מטר אחד זו מזו.
יב .המתקנים יעוגנו לעצים יציבים או למעגנים בשיטות המקובלות לפי הצורך.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

.1
א.
ב.
ג.

שלב השימוש
המדריך הממונה על הקמת המתקן יהיה הראשון שישתמש בו .הוא יבדוק את חוזקו ואת יציבותו.
עליית חניכים למתקן תיעשה בליווי מדריכים.
יש לציין בשילוט ברור את גיל החניכים הרשאים להשתמש במתקן ואת מספר האנשים הרשאים
להשתמש בו בו-זמנית.
עם תחילת הפעילות בכל בוקר ייבדקו המתקנים בידי מדריך אחראי לפי רשימת בדיקה מסודרת.
בשעות הלילה אין לעלות על מתקן שגובהו מעל  2מ'.

שלב הפירוק
פירוק מתקן יתבצע תוך  24שעות מסיום השימוש בו.
לצורך פירוק המתקן ימונה מדריך אחראי בעל ידע והכשרה בהקמת מתקן ובפירוקו.
בעת פירוק המתקן יש לנקוט את כל כללי הזהירות שננקטו בעת ההקמה.
מתקנים שגובהם מעל  2מ' יפורקו באור יום בלבד.
יש לגדר את שטח המתקן .הכניסה לשטח זה תותר אך ורק לעוסקים בפירוק המתקן.
לפני תחילת הפירוק יתדרך המדריך האחראי את המפרקים בשלבי הפירוק.
לצורך הפירוק יש להשתמש בציוד תקין ומתאים לשימוש.
הפירוק ייעשה בשלבים ,מהחלק העליון כלפי מטה .בכל שלבי הפירוק יש להימנע מגרימת מפולת.
במהלך פירוק המתקנים יש לתת את הדעת לסיכונים הכרוכים בשימוש בסכינים לחיתוך חבלים.
בתום הפירוק יש לסרוק את השטח היטב ולוודא ,כי כל היתדות הוצאו וכל המעגנים ששימשו
לחיזוק המתקנים פורקו.

ציוד וחומרים
הציוד שבו משתמשים להקמת המתקן (כגון פטישים וצבתות) יהיה תקין ויש להשתמש בו בצורה
המתאימה לייעודו.
אם משתמשים במסמרים ,עליהם להיות מפותלים .המסמר לא יבלוט מהרכיבים.
היתדות לחיזוק המתקן יהיו מברזל ,וגובהן יהיה בין  20ס"מ ל  1.2-מ'.
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ד .בכל שלבי הבנייה ,יש לכסות את היתדות (בזנ"טים) בספוג.
ה .אורכן של הסנאדות המשמשות להקמת המתקן יהיה  7-1מ' ,ועוביין  12-3ס"מ.
ו .המדריך האחראי יבדוק את הסנאדות ,ויוודא כי הן מותאמות לייעודן וכי הן חזקות וללא ריקבון,
תולעים או סדקים.

א.
.1
.2
.3
ב.
ג.

כלי עבודה
יש לוודא כי כלי העבודה – ובכלל זה כלי העבודה החשמליים – תקינים ,כמפורט להלן:
גרזנים :החיבור של הגרזן לקת יהיה תקין.
מעדרים :הקת תהיה שלמה ולא סדוקה.
מסורים :המסורית תהיה שלמה וללא שיניים שבורות.
יש לוודא כי במחסן מצוי כל הציוד הנדרש ,וכי אין בו ציוד מיותר וחומרים דליקים.
החומרים והציוד יאוחסנו בדרך שתמנע את נפילתם על אנשים הנמצאים בקרבתם.
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טקס אש וכתובות אש
תהליך ההכנה:
 3 שבועות לפני  -תחילת בניית הכתובות ,מציאת מיקום ,קביעת לו"ז ,אישור רכז התנועה
או מנהל יחידת הנוער (אם צריך  -אישור משטרה/מכבי אש/מד"א .באחריות רכז הצוות).
 בבוקר הטקס  -העמדת הכתובות ובדיקתן ,בדיקת בטיחות.
 שעה לפני  -תדרוך בטיחות ,סילור כתובות.
מיקום טקס האש
 .1אין לערוך את הטקס בשטח שבו ישנם גורמים דליקים ,כגון :עצים ,שיחים ,קוצים ,בסמוך או
מתחת לחוטי חשמל ,טלפון ,במשטח המצופה בזפת ,כגון :גגות ,בתים.
 .2המרחק המינימאלי להדלקת כתובות ממבנה  10 -מטרים.
 .3יש לסמן בורות ו/או נקודות שעלולים לסכן את החניכים.
העמדת הכתובות:
תדריך והוראות הבטיחות יועברו לפני תחילת העבודה.
 .4על העובדים בטקס להיות מצוידים בנעלים סגורות חובה ,וכובע.
 .5במהלך הבנייה יהיה תמיד בוגר בשטח.
 .6הגדרות בעלי תפקידים :צוות סילור ,צוות כבוי ,צוות הדלקה.
 .7יש למקם את הכתובות בשטח על הארץ למדוד מרחקים ואז להרים.
 .8יימדד מרחק נפילה בין כתובת לכתובת.
 .9לכל כתובת יהיו  4יתרים לפחות ופתיחתן לזווית של  45מעלות מהעמוד.
 .10היתרים יהיו מסומנים בסס"ל.
 .11לאחר קיבוע הבזנ"טים לרצפה ,יש לרפד את החלק הבולט בבד או בחצי בקבוק ,למניעת
פציעה.

סידור הכתובות בשטח:
 .1שטח הכתובות יהיה מגודר ע"י סס"ל.
 .2יש לדאוג שהקהל לא יכנס לשטח הכתובות ,וימוקם לפחות  20מ' מהן.
 .3אין להעמיד כתובת אחר כתובת  -כי אז אין מבחינים בצורת הכתובת.
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סילור והדלקה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הסילור יעשה בסולר בלבד.
צוות סילור אינו משתתף בהדלקה!!!
הסילור וההדלקה יעשו בנוכחות אחראי הטקס.
הצוות המדליק יצויד בנעליים סגורות ,בבגדים ארוכים ובכובע ,שיער ארוך אסוף.
ההדלקה תעשה בעזרת לפיד שהוכן בעוד מועד.
צוות כבוי  -יוגדרו  3חניכים מהבוגרת שיהוו כיתת כוננות למקרה של שריפה.
חניכים אלו יצוידו במחבטים ,דליי מים ,מטפים ודליי חול.
אין להסתובב בשטח ההדלקה מלבד הצוות המדליק ואחראי טקס.
חל איסור חמור לעבור מתחת לכתובות.

פירוק טקס האש
יש להעדיף לפרק את הכתובות באור יום.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

פירוק הכתובות תיעשה בנוכחות אחראי הטקס.
הורדת הכתובת תיעשה לאחר כיבוי הכתובת.
יש להוציא את כל הבזנ"טים.
יש לנקות את השטח מיוטה ושאריות לכלוך.
אחראי הטקס יישאר אחרון בשטח ,ויוודא שאף אחד לא נשאר בשטח.
אחראי הטקס יערוך סריקה נוספת ואחרונה לראות שהשטח הוחזר לקדמותו ולא נשאר בשטח
כל מפגע.
במידה ולא מפרקים את הטקס בסיומו ,אין להשאיר כתובות אש תלויות ללא השגחה.

21

בריכה
אף חניך לא הולך לבדו לשום מקום לפני שיקבל תדרוך שיכלול:















מקום כינוס וישיבה.
הגדרת שטח הפעילות.
הגדרת זמן השהות בבריכה (לא יעלה על שעה ברציפות).
מה עושים במקרה של פציעה.
מקומות מרכזיים (שירותים ,מודיעין ,מציל ,מרפאה וכו').
הקפדה על שתייה מרובה.
איסור על משחקים מסוכנים במים (קפיצה למים ,מגדל אנושי ,הטבעות וכו').
יש לבדוק נוכחות שמית ,לפני הכניסה למים ולאחר היציאה מהמים.
על כל  10חניכים ישגיח מדריך אחד לפחות.
יש לשמור על משמעת החניכים .במידה ויש חניך שלא עומד באחד מהנהלים ,יש להוציא אותו
מהבריכה.
לאחר ארוחה יש להמתין חצי שעה לפני הכניסה למים.
בזמן הרחצה המדריכים יעסקו אך ורק בשמירה על החניכים (ולא בשחייה ומשחקים).
מדריך יעמוד בנקודה המסמלת את העומק המקסימלי אליו החניכים יגיעו .אף חניך לא עובר את
המדריך הנ"ל.
במידה וחניך נראה טובע ,על המלווה לפעול על פי מיטב הבנתו על מנת להצילו ,ובמקביל יש
להזעיק את המציל.

22

תדרוך ליום פעילות במרכז שעשועים
(לונה פארק ,סופרלנד ,מימדיון ,נחשונית וכו')

הפעילות במרכז שעשועים תאושר רק לאחר בדיקה עם האתר ,כי ברשותו רישוי עסק.
בהגיענו למקום הפעילות ,כל החניכים מתאספים לתדרוך.















מקום כינוס וישיבה
הגדרת שטח הפעילות
הגדרת זמן הפעילות
מה עושים במקרה של פציעה
הגדרת הצורה בה אנו מסתובבים במקום ומה הנהלים לגביה (הליכה חופשית ואישית למתקנים או
קבוצתית)
מקומות מרכזיים (שירותים ,מודיעין וכו').
הנחיות חינוכיות (עישון ,קניות ,הקשבה לאנשי צוות ,התנהגות נאותה)
במידה וחניך חייב ללכת למקום מסוים (שירותים לדוגמה) לפני תדרוך ,יעשה זאת בליווי אחד המדריכים.
במידה וצורת הפעילות היינה קבוצתית ,על המדריך לדאוג לכך שהחניכים לובשים חולצות וכובעים (גם
ובעיקר בכניסה למים) .כמו כן באחריות המדריך לספור את החניכים לפני ואחרי כל מתקן ולבצע הפסקות
שתייה מבוקרות אחת לשעה.
על המדריך האחריות לוודא כי המתקן אכן מתאים לגיל החניכים.
במידה וצורת הפעילות הינה אישית (או ללא מדריכים) ,תקבע נקודת מפגש עם החניכים אחת לשעה ,בה
תבוצע הפסקת שתייה מבוקרת.
במקרה זה יוגדרו לחניכים המתקנים בהם הם מורשים להשתמש על פי גילם.
חניך שלא יקיים את ההוראות ,כולל לבישת חולצה וכובע בבריכה או אי הגעה בזמן שנקבע ,לא ימשיך את
יום הפעילות.
יש להימנע מהשתוללות חניכים במתקנים השונים .במקרה של השתוללות יש להפסיק זאת מיד
ולקחת את החניכים המיוחסים לשיחה אצל רכז הפעילות.
בסיום היום יש לבדוק כי כל החניכים נמצאים (בדיקה שמית) ,ולצאת באופן מסודר לאוטובוס.
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א"ש לילה (אימון שדה לילי)




















יש לב צע טיול הכנה במקום המיועד לפעילות .ההכנה תיעשה באור יום ,לטובת סקר סיכונים יסודי במקום וסימון
נת"בים (בורות ,מפגעים וכו').
יש להעביר לחניכים את כללי הבטיחות לפני היציאה לשטח.
מומלץ לבצע את הפעילות בלילות עם ירח מלא.
אין לנוע על כבישים או לצדם.
המדריך יצויד ב :סטיקלייטים ,פנס ,טלפון נייד ,ותיק אירוע מלא.
מדריך אחד מוביל בראש ומדריך שני מאסף.
במידה ויש חלוקה לקבוצות  -מדריך לכל קבוצה.
יש לשים דגש על פערים בין החניכים כדי למנוע נתק  -חניך צריך לראות את החניך שלפניו.
על כל חניך להגיע עם נעליים סגורות
יש להצטייד ב 1.5-ליטר מים לחניך .יש להקפיד על שתייה מבוקרת ,אחת לשעה.
יש לחסום שבילים ע"י סס"ל למניעת גישה לכלי רכב.
יש לחלק לחניכים מספרי ברזל ולבצע ספירת חניכים כל  20דקות.
פעילות הלילה לא תתבצע בתנאי שטח קשים לתנועה כמו -מצוקים ,וואדיות ומקומות שיש בהם סכנת נפילה או
נתק.
אין להיכנס למקווה מים או לים.
במקרה של נתק :החניך יישאר במקומו בעמידה ויפעיל פנס (אם יש).
חל איסור מוחלט על התעללות פיזית ונפשית בחניכים במהלך פעילות הלילה.
יש להיזהר מאד בנושא ההפחדות ואין לבצע פעולות המזוהות עם אנשים עוינים.
הדלקת מדורות עפ"י התדרוך הרלוונטי.
יש לקבוע מיקומם של מע"רים ומאבטחים  -בתוך החניכים המטיילים או בנקודה קבועה בשטח שתסומן בצורה
בולטת בלילה (סס"ל ,מדורה).
יש לקבוע מראש את מקום ודרך הפיזור :אם הפיזור מתבצע ע"י ההורים ובאחריותם ,יש להמתין עד שאחרון
החניכים מתפנה.
ב מידה והפיזור מהמועדון ,החניכים יכולים להתפנות לבדם ,אולם יש לבדוק אם יש חניך שמעוניין בליווי .במידה
וכן ילווה את החניך מדריך( .חניכה תלווה ע"י מדריכה).
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מחסן
 במחסן יש הרבה ציוד מסוכן ויקר ,הציוד חייב להיות במקום סגור ונועל שלא נגיש לחניכים
(גיקסו ,מסורי היד ,פטישים מסמרים ועוד)
 בתחילת פעילות אדם בוגר מגיע למחסן ורושם מה יצא מהמחסן ומי לקח ובסיום הפעילות רושם שהכול
חזר.
 סדר וארגון במחסן הציוד מבטיח את הבטיחות ושמירה על תקינות הציוד.

מסור אנכי (ג'יקסו)









לפני תחילת העבודה יש לוודא את תקינות המכשיר.
לא יבוצעו עבודות בג'יקסו ליד חניכים!!! החיתוך יתבצע לפני פעולה ,ולא בקרבת החניכים.
העבודה תבוצע על שולחן יציב ותקין על מנת לבצע חיתוך בטוח ויציב
(לא ספסל מאולתר ,לא אבנים ולא על הרצפה).
כול חיתוך נעשה שקליבות מחזיקות את העץ ולא נותנות לא לזוז.
חשוב מאוד בעבודת חיתוך תמיד יהיו שני אנשים למקרה של פציעה ועזרה.
במקרה של ג'יקסו חשמלי (יש כאלה שעובדים על סוללה) יש לשים לב שהכבל לא נכנס מתחת לעץ ויכול
להיחתך ולגרום לנזק.
יש לחתוך רק עץ ולא חומרים אחרים.

מברגה







לפני תחילת העבודה יש לוודא את תקינות המכשיר.
העבודה תבוצע על שולחן יציב ותקין על מנת לבצע חיתוך בטוח ויציב
(לא ספסל מאולתר ,לא אבנים ולא על הרצפה).
חשוב מאוד בעבודת עם מברגה תמיד יהיו שני אנשים למקרה של פציעה ועזרה.
במקרה של מברגה חשמלית (יש כאלה שעובדים על סוללה) יש לשים לב שהכבל לא נכנס מתחת לעץ
ויכול להיחתך ולגרום לנזק.
בסיום העבודה יש לאסוף את הברגים..
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פירוק משטחים

 פירוק המשטחים יעשה רק בעזרת חולץ המשטחים ,ותמיד בהשגחת מבוגר.
 מסמרים ,המשטחים מלאים במסמרים צריך להסתכל איפה נוגעים בעץ ושלא משאירים
אותו עם כיוון המסמר כלפי מלאה,
(יש לחלוץ את המסמרים בעזרת פלייר ולזרוק אותם לדלי).
 חשוב לדאוג תמיד לסדר אחרי שמסיים את העבודה עם המשטחים ,לא משאירים חתיכות
זרוקות בצד אוספים הכול (אפשר להעביר לפינת מדורות).

עבודה בכלים חקלאים
כחלק מהפעילויות עובדים החניכים עם מעדרים ,עתי חפירה ,מגרפות ומקלטרות ,כלים
אלה יכולים להביא לפציעה בקלות רבה.





אסור להרים את הכלים מעל גובה הכתפיים ותמיד לשים לב אם יש משהו מאחור.
עבודה עם מזמרות ,יש לשים לב במהלך העבודה עם הממרות לא לחתוך אצבעות.
החתוך יתבצע בליווי מבוגר
החיתוך יתבצע רק עבור ענפים בגודל מתאים לגודל המזמרה.

עבודה חקלאית





לפני תחילת הפעילות יש לוודא שהמשתתפים לבושים בביגוד מתאים לאופי
העבודה.
יש להעביר תדריך בטיחות לפני תחילת העבודה
יש לקיים הפסקות שתייה יזומות ומרוכזות.
בסיום העבודה יש לאסוף את כלים.
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טיול
הגדרת תפקידים:
אחראי טיול :אחראי בוגר שמרכז את הטיול .אחריות כוללת לחניכים ,ביטחון ובטיחות ,להזהיר להנחות
לוודא .קשר עם הורים ,קשר עם כל בעלי תפקידים .מקבל את ההחלטות בשטח במקרה חירום.
מוביל הטור :אדם המוביל את הטור ואחראי על בטיחות הטור  ,דואג כי יבוצעו כל הנהלים הוא מקיים
קשר שוטף עם אחראי הטיול ונשמע להוראותיו.הוא האחראי בשטח  -בזמן חירום ,במידה ואין קשר
עם אחראי הטיול ,הוא זה שיקבל החלטות.
תיק מוביל טור יכיל :רשימה שמית ,מספרי חירום,סיפור דרך ,מפה ופנס.
מאסף טיול :וודא כי הוא האחרון בטור ההליכה וכי אין חניכים מאחוריו .במידה וחניך מתעכב ימתין עם
החניך .ידאג שמע"ר או חובש הולכים איתו .יוודא שלא נוצרו פערים בזמן ההליכה.
רכב חילוץ/פינוי :האדם שברכב הפינוי נותן מענה למטיילים בתוך המסלול כגון :פינוי ,חילוץ,
כמו כן הוא משמש כאיש הקשר לחדר המצב כאשר ישנה בעיית קליטה .עליו להכיר היטב את
צירי התנועה באזור.
מדריך קבוצה :מדריך ישיר של קבוצה ,אחראי על הביטחון של קבוצתו ,יחזיק רשימה שמית של
חניכיו כולל בעיות בריאות שלהם ,יבצע ספירת חניכים ויקפיד על כל כללי הבטיחות הביטחון
וההתנהגות.

כל בעלי התפקידים בטיול ,מחויבים לעבור את טיול ההכנה ולשלוט בכל
המסלולים ובפרטי הטיול!!
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נהלי טיול
בדיקה כי כולם מרגישים טוב ויכולים לצאת למסלול.
בדיקת  4.5ליטר מים ,כובע אמיתי (לא בנדנה או כפייה) ונעליים סגורות לכל חניך.
ציון מסלול ההליכה ,מספר ק"מ ,נת"בים במסלול.
הליכה על שבילים מסומנים בלבד.
ספירת חניכים בכל עצירה ,תחילת הליכה וכל  30דקות.
יש לקיים תדריך ספציפי לפני כל שלב בפעילות (בהגעה למקום מסוכן ,בהגעה לחניון הלילה ,וכו').
תדריך נוהל נתק למטיילים.
פיזור מאבטחים ,חובשים ומע"רים .להציג בשמות.
איסור מגע עם בע"ח או נזק לטבע .לרחוץ ידיים לפני ארוחה.
דאגה לניקיון המסלול (חלוקת שקיות זבל לטור).












הוראות לנושא הנשק







נושא הנשק צריך לשאת רישיון לנשק ואישור שעבר מטווח בחצי שנה האחרונה.
במהלך הטיול ,יהיו נושאי הנשק פרוסים בין המטיילים.
נושא הנשק הוא האחראי לכך שלאף אדם לא תהיה גישה לכלי הנשק ,בייחוד לא לחניכים.
(אסור להצטלם עם הנשק).
הנשק יהיה תמיד נצור ,מחסנית מחוץ לנשק.
מטרת נושאי הנשק היא הגנה על החניכים ולכן פתיחה באש היא המוצא האחרון ,כאשר נשקפת
סכנת חיים ממשית לאחד מחברי הקבוצה.
בכל מקרה של פתיחה באש ,יש לדווח לגורמים הבאים עפ"י הסדר:
 .1משטרת ישראל .2 .רכז הצוות .3 .רכז המפעלים.

הוראות למלווה רפואי
.1
.2
.3
.4
.5
.6

כל מלווה רפואי חייב לשאת תעודה ברת תוקף המעידה על הסמכתו.
מע"ר יכול לתפקד גם בתור נושא נשק.
המע"ר יישא תיק מע"ר והחובש יישא תיק חובש.
המלווים הרפואיים יקבלו מאחראי המפעל העתק של רשימת בעיות הרפואיות.
המלווים הרפואיים יפוזרו במקומות שונים בטור (במידה ויש חובש בודד הוא יהיה במאסף)
כל החלטה לפינוי מתקבלת ע"י אחראי הטיול בלבד ,ע"פ המלצת המלווה הרפואי הבכיר ביותר.
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חניון הלילה













עם ההגעה לחניון יש לבצע סקר סיכונים באזור החניון.
עם ההגעה לחניון יש לספור את החניכים ולוודא כי כולם נמצאים ומרגישים טוב.
יש להעביר לחניכים תדריך שיכלול :גבולות החניון ,מקום מוגדר ללינה ,ברזיות מים ,מפקדה ,מקום
חניית רכבים ,שירותים ,אזור לפינוי זבל ,נקודת מדורות לבישול  ,עמדת חמ"ל ,עמדת מרפאה
ועמדות לכיבוי שריפה.
אין לצאת משטח החניון.
בשל הסכנה מבורות אין ללכת לשום מקום לבד .גם ההליכה לשירותים תתבצע בזוגות.
בשעות הלילה חובה להסתובב עם פנסים.
מאבטחים וצוות רפואי יסומנו בסטיקלייט אדום.
כל מדריך ישן עם הקבוצה שלו או בצמוד לה!!!!
אין להשאיר חניכים ללא השגחה באזור המדורות.
יש לכבות את כל המדורות בצורה מוחלטת לפני השינה ,מלבד מדורה לשומרים.
אחראי האירוע יכין רשימת שמירה למהלך הלילה.
יש להשאיר את החניון נקי ומסודר.
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נוהל חציית כביש והליכה בצד כביש















חציית כביש תיעשה במקום הבטוח ביותר (מעבר חצייה ,רמזור וכו').
יש לחצות במקום בו שדה הראיה הוא הטוב ביותר (לא בעיקול הכביש).
יש לכנס את כל החניכים במקום בטוח ולא קרוב מידי לכביש.
יש לבצע ספירת חניכים.
יש לתדרך את החניכים לפני החצייה ,תוך שימת דגש על הסכנה בחצייה ולהסביר את כל שלבי
החצייה.
ביום ,יסגרו שני מדריכים ,לבושים באפוד זוהר ,את הכביש בעזרת שני דגלים אדומים לפחות  50מטר
לכל צד ,ובלילה בעזרת פנסים גדולים ובסטיקלייטים ,לפחות  100מטר לכל צד.
החצייה תתבצע במהירות האפשרית ,בקבוצות של עד  50איש ,ולאחריה תתבצע ספירה.
נוהל הליכה בצד הכביש:
הליכה לצד הכביש תתבצע רק כאשר אין ברירה אחרת ,עפ"י תכנון מראש ,כאשר האחראי הבוגר או
מדריך בוגר ,נמצאים במקום ההליכה.
יש לבצע ספירת חניכים.
יש לתדרך את החניכים לפני ההליכה.
ההליכה תתבצע בטור אחד מסודר ומרוכז.
ההליכה תתבצע נגד כיוון הנסיעה.
בסוף ההליכה תתבצע ספירה.

חציית פסי רכבת
 אין לחצות פסי רכבת ואין ללכת לצדי מסילת רכבת.
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תרשים עבודה פרסום והרשמה
זמן לפני מפעל
חודש

שיחה ראשונית עם החניכים
מינוי מלווה הרשמה לישובים ללא מדריכים
בוגרים
סגירת כל פרטי האירוע
שלושה שבועות יציאת פרסום
פתיחת הרשמה
שיחה קונקרטית עם החניכים
טלפון ראשון להורים
הערכת מצב ע"ב שיחות עם ההורים –
חלוקת חניכים לארבע:
ירשם
מתלבט
לא ירשם מסיבה לא מוצדקת.
לא ירשם מסיבה מוצדקת.
פרסום "יום הרשמה*"  -תאריך ומיקום.

שבוע וחצי

אחריות ביצוע
מדריך קבוצה
א .מפעל
א .מפעל
א .מפעל
א .מפעל
מדריך קבוצה
מדריך קבוצה
מדריך בוגר/מלווה הרשמה יחד עם
מדריך הקבוצה

מדריך בוגר/מלווה הרשמה יחד עם
מדריך הקבוצה
מדריך בוגר/מלווה הרשמה יחד עם
הערכת מצב ע"ב שיחות עם ההורים –
מדריך הקבוצה
חלוקה מחדש של החניכים
מדריך בוגר/מלווה הרשמה יחד עם
יום הרשמה בישוב
מדריך הקבוצה
מדריך בוגר/מלווה הרשמה
עדכון אחראי אירוע על מצב ההרשמות
שיחה קונקרטית עם החניכים מתלבטים או מדריך קבוצה
לא נרשמים מסיבה לא מוצדקת.
מדריך קבוצה
טלפון שלישי להורים שאמרו שירשמו ולא
עשו כך.
א .מפעל
סגירת הרשמה
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רשימת משימות להוצאת מפעל
הזמנות
 אבטחה – יעשה כשבועיים לפני האירוע מול רכז
 הסעות – יעשה כשבועיים לפני האירוע מול רכז התנועה  /מנהל יחידת הנוער /מחלקת תחבורה
במועצה
תוכן
 לתוכן ערך מרכזי בפעילות שלנו.
 יש לוודא כי המפעל סגור מבחינה תוכנית כשבועיים לפני האירוע בכדי לאפשר הכשרה נאותה של
הצוות.
הכנת מדריכים
 תיעשה לפחות שבוע וחצי לפני האירוע
אישורי הורים
 נוהל הוצאת אישורי הורים לפעילות
 דוגמא לאישור הורים  -נספחים







סגירת צוות
הגדרת בעלי תפקידים במפעל נמצאת :
אחראי אירוע
מלווה רפואי
מדריכים (מפתח מדריכים)
צוות טכני
נהג

תיק אירוע
 תכולת תיק אירוע לפעילות
תדריך
 יתקיים  48שעות לפני האירוע ע"י רכז התנועה או מנהל יחידת הנוער
סיכום המפעל
 באחריות אחראי האירוע ,בנוכחות כל בעלי התפקידים.
 הסיכום יתקיים בתווך של  10ימים בסיום האירוע.
 סיכום מסודר יש להעביר לרכז הצוות ורכז התנועה או מנהל יחידת הנוער.
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`

רשימת טלפונים לבעלי התפקידים בפעילות

תפקיד  /גוף

טלפון

שם

אחראי פעילות
רכז מלווה
מובילי אוטובוס

רשימת מדריכי הפעילות

צוות טכני

אבטחה ורפואה

נהגים  /ספקים
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הערות

`

טופס  10ימים
יישוב

סוג הפעילות:

מקום ביצוע
סמן

נסיעה מישוב לישוב  /פעילות לילה לבן  /לינה במועדון  /מסיבה ביישוב  /א"ש לילה  /בישול במועדון /כתובות אש ( 4ומעלה) /
תהלוכת לפידים  /סמינר  -השתלמות  /בריכה (מחוץ לישוב)  -ים  /טיול  /לינת שטח /בנייה מחנאית /יציאה לעיר  /מסיבה
אזורית  /מפעיל חיצוני

פעילות אחרת:
תאר/י במשפט את אופי הפעילות:

מספר משתתפים:
תאריך:
אחראי בשטח:
האם נדרש תיאום טיולים?

שכבות:
יום:
טלפון:

שעת התחלה:

שעת סיום:

נשלחה הזמנת ציוד?

דגשים של אחראי הפעילות :

הערות רכז התנועה או מנהל יחידת הנוער

שם המאשר

חתימה

תפקיד


 במידה ויש שינויים לאחר שליחת הבקשה ,יש להודיע טלפונית ולקבל אישור
יש להגיש את הבקשה עשרה ימים לפני ביצוע הפעילות לידי רכז הצוות.
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`

סקר סיכונים תקופתי ליישוב _________
חצר

החצר תהיה נקייה ופנויה ממפגעי בטיחות ,ללא פסולת וללא קוצים.
כתובות אש/סנאדות /בזנטים ישולטו ויתוחמו .תקין/לא תקין.
פרט_________________________________________________:
מוני מים או ברזים צמודים למבנה או לגדר כך שאינם בולטים ומהווים סכנה להיתקלות .תקין/לא תקין.
פרט_______________________________:
מחסן

אפשר לנעול את המחסן? כן/לא פרט______________________________________________:
האם המחסן מסודר? כן/לא פרט________________________________________________:
הערכות לכיבוי דלקות
כמה מטפים תקינים יש במועדון או בסביבתו והיכן ? _________________________
האם יש במועדון או בסביבתו צינורות כיבוי אש? כן/לא פרט______________________:
האם יש בלוני גז במועדון? כן/לא .היכן הם מאוחסנים?________________________
חדרים
האם יש סורגים על החלונות? כן/לא פרט___________________________________________:
האם החלונות שלמים? כן/לא פרט_______________________________________________:
האם יש ריהוט לא תקין במועדון? כן/לא פרט_______________________________
שירותים תקין/לא תקין האם יש אסלות שבורות? כן/לא פרט__________________:
מקלט
 .1האם דרכי הגישה אל כניסת המקלט ואל היציאות ממנו פנויות לתנועה? תקין/לא תקין
פרט_________________________________________________________:
חשמל
לוח חשמל תקין ומכוסה? כן/לא פרט_________________________________________________________:
מפסק פחת תקין/לא תקין פרט_________________________________________________________:
האם יש במועדון שקעים שבורים או חוטי חשמל חשופים או מנורות/בתי מנורה המהווים סכנה? כן/לא
פרט_________________________________________________________:
האם יש מוצרי חשמל במועדון? כן/לא ,האם הם שלמים תקינים ולא מקצרים? כן/לא
פרט_________________________________________________________:
תקלות נוספות_________________________________________________________:

הנני מצהיר כי ערכתי סקר זה בתאריך _______________ ומצהיר על אמיתותו.
שם ______________ :תפקיד ______________ :חתימה_______________ :
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`

נוהל מילוי דוח פציעה
 .1מילוי דוח הפציעה והמעקב אחריו עד הגעתו לרכז התנועה או מנהל יחידת הנוער הוא באחריות רכז
האירוע.
 .2יש למלא טופס פציעה בסמיכות לאירוע.
 .3יש למלא טופס זה על כל פציעה או פגיעה במהלך פעילות על כל גווניה.
 .4יש למלא את הטופס בכתב ברור ועל כל פרטיו.
 .5דיווח על פציעה או פגיעה יעשה בזמן אמת ,קודם כל על פי נוהל פציעה (מקרה חירום).
 .6יש לוודא שליחת הטופס והגעתו לידי רכז התנועה או מנהל יחידת הנוער עד  24שעות אחרי המקרה.
 .7יש לעקוב  24שעות (ואם צריך אז יותר) אחרי המקרה אחר החניך/ה כלומר להרים טלפון הביתה ,לשאול
לשלומו/שלומה ולהפגין התעניינות.
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`

טבלת ניהול סיכונים
סיכון
בלתי
נסבל!
אסור
לקיים את
הפעילות!

פגיעה

חומרת הפגיעה בנפש

קשה

פגיעה
בינונית
פגיעה
קלה
ללא פגע
סיכוי
נמוך

אין
סיכוי

סיכוי
בינוני

סיכוי גבוה

הסיכוי להתרחשות תאונה
מקרא:

אור ירוק

אור אדום

לקיום הפעילות

אסור לקיים פעילות!
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התחום האפור.
הרבה מחשבה
ושיקול דעת!

`

**דוגמא** אישור הורים ל_________________

הורים יקרים,
על מנת שנוכל להעניק לילדיכם את החוויה החינוכית הטובה ביותר אנו מבקשים את אישורכם להשתתפות בנכם /בתכם
בפעילות/טיול .אישור זה יסייע לנו לשפר את הביטחון ,הבריאות והבטיחות במפעל .
החזרת טופס זה מלא וחתום הוא תנאי להרשמה לאירוע.
הבהרות חשובות :
*חניכים שיצטרכו להתפנות הביתה עקב מחלה /פציעה יפונו בתיאום עם ההורים והאזור
ובאחריות ההורים (החזר כספי בגין פינוי רפואי מתרחש במקרים מיוחדים בלבד).
*לא נסבול תופעות שתייה ,עישון ואלימות בטיול .חניך שיפר את הסדר ישלח מהפעילות
במונית ע"ח ההורים או ע"י הורים .וכספו לא יוחזר!
פרטי החניך
ז
שם משפחה

שם פרטי

מס' תעודת זהות

נ

מין

ת .לידה

כיתה

ישוב

אני מצהיר בזאת כי:
 .1לבני/בתי  -יש  /אין מגבלות רפואיות רלוונטיות לפעילות .
במידה וקיימת מגבלה מסוימת נא לפרט___________________________________
יש לצרף אישור רפואי על ההגבלה ולציין האם היא זמנית או קבועה.
לא.
כן.
 .2בני  /בתי צמחונים -
לא .
 .3בני/ביתי יודעים לשחות – כן
 .4אני מאשר כי אני מעודכן בפרטי הפעילות והגיע אלי חומר הסבר על הפעילות  .כן .לא( .במידה ולא ,ידע אותנו בטלפון
הרשום מטה).
הריני לאשר כי קראתי את נוהל הפעילות והבנתי את תוכן הפעילות הנ"ל במ.א .גזר ותדרכתי את בני בתי להתנהגות נאותה
ושמירה על הכללים
אני מבין כהורה ,שיחידת הנוער לא תוכל לאשר השתתפות של החניך בפעילות ללא אישור זה וללא סידור התשלום לפי המועד
שנקבע מראש.
 הריני לאשר כי אעדכן אתכם על כל שינוי במצב הבריאותי של בני  /בתי.
תאריך

שם ההורים

מס ת.ז.

טלפון בבית

טלפון נייד

חתימה _____________:
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