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 ראש המכינה: תחומי אחריות 

 

החינוכי, א.  הצוות  עם  בתיאום  בונה,  המכינה"(  "ר'  )להלן:  המכינה  כחלק    ראש  הטיולים  את 

והמחנכים את תכנית הטיולים    דריכיםממערך הלימודים הכולל. עליו לעצב יחד עם צוות המ 

להוויה החינוכית הנרקמת    ר' המכינהבטיולים. רגישותו של  ולשלב את חזון המכינה  השנתית  

ול  לוודא כי מטרותיו החינוכיות של הטי  ר' המכינהעל    המכינה. בטיול תסייע בקידום מטרות  

 בוצעו בהתאם למשוב. נלמדו והושגו ולקחיו 

המכינה ב.  תקין    ר'  ביצוע  המוודא  טיולי  ההוראותחניכישל  הכללים,  הנהלים,  כל  פי  על    ם, 

  – א  וודמ  ביצוע מלוא ההכנה הנדרשת( ועד סיומם. המכינה  -והאישורים. ר' מתחילתם )קרי

מהלכו  ב התפקידים בהכנת הטיול,  כי כל בעלי    –במישרין או באמצעות מי שהוסמך לכך על ידו  

 ובסיומו מילאו את תפקידם כיאות.  

וינפיק לכך מינוי בכתב    מכינהלרכז הטיולים במדריכים  את אחד ה  ר' המכינהימנה    מכינהבכל   ג. 

במסגרת הקורסים שמשרד ורס רכזי טיולים  ק  כי הרכז שהוא מינה יעבורר' המכינה יוודא  

 וידווח על פעולותיו.  ר' המכינהאשר יכשיר אותו לתפקידו. הרכז ייעץ להחינוך עורך 

 במקרה שראש המכינה לא מינה רכז טיולים ייחשב ראש המכינה עצמו כרכז הטיולים. ד. 

 ר' המכינה ימנה אחראי טיול מקרב המדריכים בטיול המתוכנן. המינוי יהיה בכתב.  ה. 

יאשר את תכנית הטיול על גבי טופס תכנית הטיולים, ובהמשך הוא יאשר כל שינוי  ר' המכינה   ו. 

 .ותוספת לתכנית, אם יהיו כאלה, ובכלל זה שינויים ותוספות שנעשו במהלך הטיול

לאחראי  ר' המכינה  יוודא שקיימים אמצעי קשר אמינים שיבטיחו קיום קשר בין    ר' המכינה ז. 

 כל שעות הטיול, תוך התיחסות לקיום איזורים הידועים כקשי קליטה. במהלך 24 לטיול

תיק אחראי  הנמצא מחוץ לתחומי המכינה העתק מ  יימצאו בכל משך הטיולר' המכינה  ברשות   ח. 

רשימות שמיות של כל המשתתפים  מסלול הטיול המפורט, לוח זמנים לכל הטיול,  טיול ובו  ה

ת גורמי המשטרה והביטחון באזור שנדרש תיאום נוסף  בטיול, העתקי האישורים לטיול ורשימ

 כתובות ומספרי טלפון. ובכלל זה עמם, 

 להפחית מדרישות הבטיחות והביטחון כפי שנקבעו בחוזרי המנכ"ל.   לר' המכינהאסור  יודגש כי   ט. 

הודיע החזאי בערב לפני הטיול שיהיו תנאי מזג אוויר קשים מהרגיל באזור היעד של הטיול,   י. 

חויב ר' המכינה/אחראי הטיול ליצור קשר עם חדר המצב בבוקר היציאה לטיול ולקבל את  מ

 אישורו/הנחיותיו של חדר המצב בהתיחס למצב העדכני.  
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 רכז הטיולים ופעילויות החוץ במכינה 

 

 הגדרת תפקיד בתחום הפדגוגי

תדון בנושא הטיולים לפחות פעם בשנה, בדרך כלל בעת התכנון של    שהנהלת המכינהוודא  מ א( 

שנתי של טיולים שנתיים  -לתכנון רב  במכינה לקיים דיון  ליזום ושנת הלימודים הבאה. עליו  

   ,ולאישורם

  צוות החינוכי בבית הספר סייע למהרכז    למכינה,  בנושאים הקשורים לסיורים בסביבה הקרובה ב( 

שיכלול מידע מרבי על אפשרויות הלימוד מחוץ    שטחולהכין תיק    ההמכינלמפות את סביבת  

 השונים.  תחומי הדעתהקרובה לפי    התוך ניצול סביבת למכינה

ים. בטיולים  מתחומי הדעת השונים לקראת הטיול   מדריכיםסייע בהדרכה ובהכוונה של המ ג( 

עליו והיישוב  המכינה  הנתונים  את    להפנות  בסביבת  למאגרי  לבם  בתשומת  "תיק  המצויים 

אפשריות  תוך  "  השטח קהילתיות  פעולות  אליהן,  להתייחס  שראוי  עונתיות  תופעות  הדגשת 

 ועוד. 

רכזי  מ ד(  בידי  בצורכי    תחום הדעתו   הצוותיםסייע  בתכנון השנתי הכללי. זאת תוך התחשבות 

והמ ולערוך    םועידוד  דריכיםהמחנכים  ובקהילה  בשדה  וחברתיות  חינוכיות  פעילויות  לבצע 

 המשלבים פרקים מתחומי הדעת הלימוד השונים.סיורים לימודיים 

 

 הגדרת תפקיד בתחום הארגוני: 

הוראות המעודכנות בחוזרי המנכ"ל, ענייני  ה  -ם  בכל הנוגע לטיולי  מדריכיםהאת   מעדכן  הרכז א( 

 ביטחון ובטיחות, פרסומים, השתלמויות וכדומה.

  וודא שלפחות באחת מאספות ההורים השנתיות )רצוי בתחילת השנה( יוסבר נושא הטיוליםמ ב(

 . לעומק

. בתיק הטיולים יימצאו: תכנון כל  מכין בכל שנה את תיק הטיולים של המכינה ומנהל אותו ג( 

 .  לימודים  שנת  אותהבעקבות ביצוע הטיולים ב  והמלצותול, פעולות הכנה וסיכום וכן לקחים  טי

 מוודא מינוי "אחראי טיול", לכל טיול, על ידי ר' המכינה  ד( 

תיאור מפורט של המסלול, וכן את לוח  הכוללת  תכנית הטיול,  בהכנת  טיול  ה אחראי  ל   מסייע ה( 

 והערות אחרות שהן חשובות מבחינת הבטיחות והביטחון.הזמנים, את שמות המלווים  

 ר' המכינה. לאישור  תועברתכנית הטיולים מוודא ש ו( 

קיום "פינת מולדת" או "פינת הטיול" בלוחות  בטיולים, כגון  פעולות נוספות הקשורות    יוזם ז( 

 במכינה.  המודעות בכיתות או בלוח המרכזי

לחדר המצב לטיולים  מ ח(  ביטחונית  כל  על  מכינה  ולר' הדווח  על בעיה בטיחותית או  או  מפגע 

טיול   אחראי  של  לדיווח  בבהתאם  בטיול  כגון)  מפגעשנתקל  בשביל  שנפער  או    מכשול  בור 

 .במסלול( בזמן הטיול

ומוודא את קיום התנאים    הגופים המספקים שירותי טיילות  לבין  המכינהאיש קשר בין    ט(   משמש

בי ההתקשרות  בהסכם  של המופיעים  התקשרות  שישנה  ככל  הטיולים,  לחברת  המכינה  ן 

 המכינה עם גוף כאמור.
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 אחראי טיול

 

המכינה א.  ר'  לאישור  מאשר   מגיש  המכינה   ור'  זמנים,  ולוח  הטיול  תכנית  את  הטיולים  ורכז 

  .בחתימתו על גבי טופס את התכנית

זמנים והערות נוספות החשובות  מוודא שהתכנית כוללת תיאור מפורט של המסלול, לוחות   ב. 

 מההיבט החינוכי, הלימודי, הבטיחותי והביטחוני. העתק של התכנית יישאר בתיק הטיולים 

  .מכין "תיק אחראי טיול" עותק של תיק זה יימסר לר' המכינה ולרכז הטיולים ג. 

להכנות לטיול, ובכלל זה  מגיש לר' המכינה, נוסף לתכנית הטיול, גם תכנית עבודה ולוח זמנים  ד. 

פירוט השלבים להכנות ואחריות הגורמים השונים לביצוע ההכנות בלוח הזמנים הנדרש. זאת 

  .לצורך המעקב של ר' המכינה אחרי ההכנות לטיול

 .מקיים את הטיול על מרכיביו החינוכיים, הלימודיים, החברתיים והמינהליים ה. 

 .כל ימי הטיול והסיורנוכח בטיול ובמסלולי הסיור במשך   ו.

משמש פוסק אחרון בנושאים ובחילוקי דעות הנוגעים לכל המשתתפים בטיול, ובכלל זה בעלי   ז. 

ר'  עם  גם  הקשר,  באמצעות  הצורך,  ובמידת  המלווים,  עם  מתייעץ  )האחראי  בו  התפקידים 

  .המכינה, אך מחובתו ומסמכותו להכריע בכל סוגיה, אם יידרש לכך בזמן הטיול(

דואג לקבלת אישור מר' המכינה ומחדר המצב    –במקרה של צורך בשינוי המסלול ביום הטיול   ח. 

לטיולים, רצוי בכתב ולפחות באמצעי קשר )הגורם המאשר בחדר מצב ימסור את שמו, את  

תפקידו ואת סמכותו, ופרטים אלה יירשמו אצל האחראי לטיול, כולל שעת קבלת האישור(,  

 .שהטיול אושרומודיע לר' המכינה 

לתפקידם   ט. מודעים  בטיול  המשתתפים  והמלווים  עוזריהם  מדריכים,  המחנכים,  שכל  מוודא 

  .ולנהלים ולהוראות החלים עליהם

 .מוודא את קיום פעילות ההכנה, הסיכום ועיבוד הטיול עם מדריכי הצוותים יא.  

ה במסלול וניתן להן מענה  מוודא כי נערך ניהול סיכונים לקראת הטיול, מופו נקודות התורפ יב.

 הולם ומקצועי.  

וממסלולו  יג.   הטיול  ומתוכן  המנכ"ל  מחוזר  כמתחייב  והביטחון  הבטיחות  הוראות  את  מקיים 

 .ובהתאם לאישור הטיול שהתקבל מהלשכה לתיאום טיולים

 .נושא מכשיר טלפון סלולרי במשך כל הטיול, באופן שיהיה זמין בכל עת לפניות במהלך הטיול  יד.

מוודא כי התקיים סיור הכנה מתאים על ידי מדריכים מן הצוות החינוכי או על ידי מדריכי   טו.

חברות הטיולים בכל מסלולי הטיול המתוכנן, וזאת במהלך השנה הקודמת לטיול או לאחר  

 .אירועי טבע )כגון שיטפונות( במהלך השנה הקודמת לטיול

יציאה לטיול על גמר הביצוע של ההכנות ומעדכנם  מדווח לר' המכינה ולרכז הטיולים לפני ה  טז. 

 .בפרטי המסלול ובשינויים שנעשו

יז. ביום הטיול משאיר במזכירות המכינה רשימה מלאה ומפורטת של כל היוצאים לטיול, לרבות  

 כל המבוגרים המלווים. 

 


