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כחלק מתהליך ההידברות עם ארגוני המורים ובמטרה להגביר את תחושת הביטחון של המורים והמוכנות
שלהם בנושא הבטיחות בטיולים ,תכנונם ,ארגונם וביצועם ,החל משנה"ל תשע"ו יערכו השתלמויות לתפקיד
"אחראי טיול" לכל המורים שימונו לתפקיד זה ע"י מנהל ביה"ס.
מורה אשר לא ישתלם כנדרש לא יוכל לשמש כאחראי בטיול עם לינה.
אחראי הטיול ממונה על ידי מנהל בית הספר לקראת הוצאתו של כל טיול ,מרכז את מכלול הפעילויות
המוליכות את הטיול משלב התכנון ועד שלב הביצוע והסיכום שלאחריו .השתלמויות ייעודיות לתפקיד
אח ראי טיול יקנו כלים למורה האחראי על הטיול ,יגבירו את מוכנותו להוצאת טיול ערכי ,משמעותי,
מאורגן ובטוח ,הן תלמידים והן למורים .ההשתלמות תעסוק בהכנת הטיול ,שמירה על כללי הבטיחות
והביטחון ותכנון טיול בהיבטיו החינוכיים ,תוך שילוב בעלי תפקידים ,מורים מתחומי דעת שונים ותלמידים
בבית הספר .פעילות זו תרחיב את המיצוי החינוכי-חברתי-לימודי-ערכי הטמון במערך הטיולים ,בכל שכבות
הגיל.
ההשתלמויות יפתחו כבר במהלך הקיץ הקרוב .השתלמויות נוספות תיפתחנה בתחילת שנת הלימודים
תשע"ו .ההשתלמות הינה בהיקף של  11שעות ומיועדת למורים שיהיו אחראיים על הטיולים בבית ספרם
באותה שנת לימודים ,כפי שיקבע מנהל ביה"ס .בסיום ההשתלמות ,כל מורה יקבל אישור על השתתפותו.
אישור זה יאפשר למורה למלא תפקיד של אחראי טיול בטיול עם לינה .כדי לאפשר לבית הספר גמישות
ביכולת הוצאת הטיולים ,ניתן ואף רצוי להסמיך לתפקיד אחראי טיול יותר מאדם אחד.
פטורים מהשתלמויות אלו -מורה לשל"ח ,רכז טיולים (שעבר קורס רכזי טיולים) ורכז ביטחון ובטיחות
(שעבר קורס רכזי ביטחון).
בטיולים ללא לינה ימשך הנוהל של מינוי "אחראי טיול" על ידי מנהל בית הספר ,שיונחה על ידי רכז
הטיולים הבית ספרי לקראת הוצאת הטיול ,כפי שהיה נהוג עד היום.
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במקביל ,למנהלי בתי הספר המעוניינים בכך ,ייערכו השתלמויות ייעודית לתפקיד "אחראי טיול" ,בהיקף
של  11שעות ,אשר יקנו כלים למנהל ,לניהול ובקרה על הובלת הטיולים ומשימות בעלי התפקידים
המעורבים בטיול הבית ספרי .אנו קוראים למנהלי בתי הספר לקחת חלק בהשתלמויות אלו.
אנו סבורים כי מערך הטיולים הבית ספרי אשר יובל מקצועית הן ע"י רכז הטיולים ,שמחובתו של מנהל
ביה"ס למנותו והעובר הכשרה ארוכה וייעודית לתפקידו והן על ידי אחראי הטיול שיונחה מקצועית ע"י רכז
הטיולים הבית ספרי ואשר יעבור את ההכשרה הנדרשת יתן מענה מיטבי לתחושת הביטחון והמוכנות
לטיול.
ההשתלמויות תבוצענה במשותף ע"י אגף של"ח וידיעת הארץ ,אגף הביטחון ואגף א' לפיתוח מקצועי של
עובדי הוראה ועפ"י תיאום עם הנהלת המחוז.
השתלמויות אלו לתפקיד 'אחראי טיול' ייערכו מדי שנה למורים שימונו לתפקיד ע"י מנהל ביה"ס ואשר
טרם עברו הכשרה לתפקיד .מורה אשר לא ישתלם כנדרש לא יוכל לשמש כאחראי בטיול הכולל לינה.
יו"ר ועדות הטיולים בכל מחוז ,יעבירו למנהלי בתיה"ס את המידע הנדרש אודות מיקום ההשתלמויות
ומועדן.
ב ב ר כ ה,

אריה מור
סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר (ביטחון ,בטיחות ושע"ח)

דני רוזנר
מנהל מינהל חברה ונוער

העתקים:
גב' מיכל כהן ,המנהלת הכללית
מר אייל רם ,סמנכ"ל ומנהל המינהל לעובדי הוראה
מר אלי שיש ,מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ
מנהלי חברה ונוער במחוזות
יו"ר ועדות הטיולים במחוזות
ארגון המורים
הסתדרות המורים
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