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כ"ז באב תשע"ח  
08 באוגוסט 2018 

מס' סימוכין: 2000-1023-2018-0019866 

לכבוד 
 --------------------

 --------------------
לוח תפוצה 

 

            הנדון:  נהלי טיולים ופעילויות חוץ למכינות הקדם צבאיות-עדכון 

 

1. כללי 

א. ועדת המשנה לקביעת נהלי טיולים ופעילויות חוץ למכינות הקדם צבאיות עסקה 

במס' נושאים: 

1) הגדרת בעלי תפקידים במכינה לנושאי הטיולים ופעילויות החוץ. 

2) הגדרת אחריות ותפקידים של כל בעל תפקיד. 

3) הגדרת משך ההכשרה והנושאים להכשרה. 

4) קריאת חוזר המנכ"ל טיולים והתאמתו לפעילות המכינות. 

ב. הועדה סיימה את עבודתה והגישה את המלצותיה לסמנכ"ל ומנהל אגף הביטחון. 

ג. הועדה לא רואה בצורך לכתוב חוזר מנכ"ל חדש ייחודי למכינות. 

ד. הועדה ציינה את הסעיפים בהם ניתן להקל בפעילות המכינה בשונה מבתי ספר. 

ה. הועדה קבעה שההנחיות בחוזר מנכ"ל כפי שהן קיימות היום חלות באופן מלא על 

תלמידים המיועדים למכינה והינם מתחת לגיל-18. 

2. בעקבות ההכשרות הראשונות שבוצעו במהלך החודש האחרון וריבוי השאלות מובאות 

במסמך זה התייחסות והנחיית אגף הביטחון כולל התייחסות לנושאים מתוך חוזר 

המנכ"ל. 

3. התייחסות לנושאים/סעיפים מתוך חוזר המנכ"ל: 

א. פרק 2- הטיול במערכת החינוך-תכנית הליבה להכרת הארץ-אינה רלוונטית למכינות. 

ב. פרק 3- בעלי תפקידים שאינם רלוונטיים למכינות: 
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1) מפקח כולל. 

2) ועדת טיולים מחוזית. 

3) מינהלת הטיולים. 

ג. תפקידי מנהל המוסד הותאמו לר' המכינה. 

ד. תפקידי רכז הטיולים הותאמו לרכז טיולים במכינה. 

ה. תפקידי אחראי הטיול הותאמו לאחראי/מוביל הטיול במכינה. 

ו. סעיף 3.3 יא-לא רלוונטי למכינות-עמ' 61. 

ז. בסעיף 3.3.2 ב1-להוסיף בכישורים המקצועיים לרכז טיולים-בוגר קורס פיקודי 

בצה"ל-עמ' 62. 

ח. סעיף 3.3.2 ג2 ו'-לא רלוונטי למכינה-עמ' 64. 

ט. סעיף 3.3.2 ג2 ז'-עמ' 64 לשנות-מוודא שתכנית הטיולים תאושר על ידי ר' 

המכינה. 

י. סעיף 3.3.3 ט-לא רלוונטי למכינות עמ' 65. 

יא. סעיף 3.3.5 א-עמ' 68-יש להוסיף אחרי חוגי סיירות גם מכינות קדם צבאיות. 

יב. סעיף 3.4 עמ' 72-כינוס החניכים על פי הנחיות המכינה. 

יג. סעיפים  3.5.1+3.5.2-עמ' 72 על פי נוהל פנימי שיקבע במכינה. 

יד. סעיפים 314-3.6-עמ' 73-78-לא רלוונטי למכינות. 

טו. סעיף 4.2.7 א-עמ' 127-הפעילות תתבצענה בקבוצות של לא פחות מ-4 אנשים 

וימונה אחראי לכל קבוצה. 

טז. סעיף 4.32.1-עמ' 129-גיל הרכב יהיה עד 14 שנה. 

יז. בסעיף 4.3-יש להוסיף שנסיעה בתחבורה ציבורית מותרת במסלול שאינו מחייב 

אבטחה צמודה. 

יח. סעיף 4.3.2-עמ' 130-לא רלוונטי למכינות. 

יט. סעיף 4.4.1-עמ' 132-לא רלוונטי למכינות. 

כ. יש להוסיף שהרחצה בים התיכון בחוף מוכרז-מותרת. 
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כא. סעיף 4.6.1 ה-עמ' 133-למחוק ובמקומו לרשום-האחראי על הפעילות יוודא 

שהחניכים יתודרכו בנושאי בטיחות ותפעול נכון של הגזיה. 

כב. סעיף 4.6.1 ו-עמ' 134-לא רלוונטי למכינות. 

כג. סעיף 4.6.4 ג-עמ' 135-לא רלוונטי למכינות. 

כד. סעיף 4.6.5 בפסקה שלישית-עמ' 135-למחוק ובמקומו לרשום-להכשיר חניכים 

האחראים לתפעול תקין ונכון של הגזיות. 

כה. סעיף 4.13.5-עמ' 140-לא רלוונטי למכינות. 

כו. סעיף 4.18.7-עמ' 148 על פי נהלי המכינה. 

4. התייחסות לשאלות שעלו במהלך ההכשרות: 

א. טיול בדד/לינת בדד-לא מאושר, למעט בפעילות על פי נוהל מח"א. 

ב. חובש בטיול נדרש כאשר: 

1) ישנם מעל-100 חניכים. 

2) כשמתבצעת פעילות אתגרית כגון: גלישה מצוקים. 

ג. לכל קבוצה מטיילת כולל מתחת ל-8 אנשים מחויבת בתיק טיול. 

ד. כל עובד במכינה גם אם לא ביצע הכשרה של רכז טיולים יכול לעבור הכשרה של 

רכז ניווטים ויכול לשמש מוביל ניווט. 

ה. גם אם חוגי סיירות מובילים נווט חובה למנות אחראי טיול מאנשי המכינה. 

ו. נוהל תשלום להוצאות טיפול בחדר מיון-יש לברר מול הקופה המבטחת. 

ז. נסיעה בתחבורה ציבורית בתחומי הקו הירוק מישוב לישוב מאושרת ואינה מחייבת 

תיאום. 

ח. נסיעה בתחבורה ציבורית בתחומי יו"ש מישוב לישוב, בקבוצות של עד-10 חניכים 

מאושרת ואינה מחייבת תיאום. 

ט. נסיעה בתחומי יו"ש מישוב לישוב ובכלל מחייבת תיאום ואבטחה על פי הנחיות 

צה"ל. 

י. פעילות של קבוצת חניכים בצמוד לישוב בטווח של עד-500 מ' אינה מחייבת תיאום 

ואינה מחויבת באבטחה למעט בגזרת יו"ש. 
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יא. הנחיות אבטחה בגזרת יו"ש: 

1) הנחיות האבטחה בכל גזרת יו"ש הינן על פי הנחיות פיקוד המרכז. 

2) בתנועה בצירים מישוב לישוב ניתן להסתפק בנהג חמוש. 

3) הנסיעה בצירים ברכב ממוגן אבנים/ירי אך ורק על פי הנחיות פיקוד המרכז. 

4) תנועה בצירים רק במסלולים המאושרים על ידי הלשכה לתיאום טיולים. 

יב. הנחיות האבטחה: 

1) נכון להיום על פי ההנחיות של משטרת ישראל וצה"ל הקיימות היום לגבי בתי 

ספר. 

2) בקבוצות של עד-15 חניכים ניתן לאבטח באמצעות כל נושא נשק על פי חוק כלי 

ירייה. 

3) בימים אלו מתבצעת עבודת מטה בין משרד החינוך למשרד לבט"פ ומשטרת 

ישראל לסיכום נושא זה. 

יג. חניך מעל גיל-18 שעבר הכשרה במסגרת המכינה של אחראי טיול יכול להוביל 

חוליה. 

יד. כל פעילות הכוללת לינה כולל בתל אביב מחייבת קבלת אישור מהלשכה לתיאום 

טיולים. 

טו. כל אתר המשמש כמקום לינה מחויב ברישיון עסק למעט מוסדות חינוך המאושרים 

על ידי המשרד וקיימים ברשותם-אישור בטיחות, אישור חשמלאי מוסמך ואישור 

משרד הבריאות- גם מכינה מחויבת באישורים שצוינו לעיל.  

טז. חניך מעל גיל-18 שיש לו תעודת מציל רשאי לשמש כמציל ללא הכשרה נוספת. 

יז. כל בוגר מכינה שביצע הכשרה של אחראי טיול או רכז טיולים יכול להיות 

אחראי/מוביל טיול. 

יח. טלפון לווייני-שימוש בטלפון לווייני הינה המלצה. 

יט. כל "הקפצה" של מכינה לסיוע  באירועי חירום אינה קשורה לפעילות חוץ הנ"ל 

ולא למשרד החינוך. 

כ. סיור הכנה-חייב להתבצע לכל אורכו של המסלול ועל ידי אדם שישתתף בטיול. 
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כא. טופס אישור הורים-ינוסח על ידי המכינה. 

 

 

   

            ב ב ר כ ה ,     
 
 

                   שאול יגיל 
                                                                      סגן מנהל האגף 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 

לוח תפוצה 
ראשי המכינות הקדם צבאיות 

מר אריה מור,סמנכ"ל ומנהל אגף הביטחון 
מר חגי גרוס,מנהל מינהל חברה ונוער 

מר אלי שיש,מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ. 
מר רותם זהבי,מנהל אגף בטיחות. 

מר משה צין,מנהל האגף החברתי במשרד הביטחון. 
הגב' אירית ברוק,מנהלת המחלקה לתנועות נוער 

עו"ד דני זמיר,מנכ"ל המכינות הקדם צבאיות. 
מר גל כפרי,ממונה טיולים באגף של"ח. 

 hviva_salamon@mod.gov.il-הגב' חביבה סלומון
מר יואב יעקבי, קבט החברה להגנת הטבע. 

מר עובד אליעז, מנהל יחידת בקרת הטיולים.


