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ישראל; ואינו פוטר מהפעלת השכל הישר ונקיטת אמצעי זהירות מתבקשים – גם אם אינם
מופיעים מפורשות באוגדן.

.3

אוגדן זה הוא כלי עזר חובה לכלל העובדים ,המתנדבים והחברים בתנועה.

.4

ההנחיות באוגדן זה מחייבות את כלל בעלי התפקידים בתנועה.

.5

אוגדן זה מהווה תוספת לחוזר מנכ"ל.

.6

אם קיימות הנחיות סותרות בין אוגדן זה לחוזר מנכ"ל ,יש לפעול לפי ההנחיה המחמירה מבין
השתיים.

.7

כל הנחיה חדשה ועדכון הנחיה קיימת תופץ לשבטים ותפורסם באתר התנועתי,
במחלקת בטיחות:
http://www.zoﬁm.org.il/troop_main.asp?troop_id=79352464
באתר הנ"ל תמצאו גם הפנייה לאתר משרד החינוך וחוזרי מנכ"ל.

.8

עדכון האוגדן בהנחיות חדשות או עדכון הקיימות הוא באחריות מרכזי השבטים .עם הפצתה יש
לצרף את ההנחיה לאוגדן ,ויש להתייחס לעדכון/רענון כאל חלק בלתי נפרד מהאוגדן.

.9

חשוב לזכור :הקפדה על כללי בטיחות מצילה חיים .לעומת זאת ,עלולה עצימת עיניים או אימוץ
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מנהל מחלקת הבטיחות התנועתית ואגף החינוך בתנועה.
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דבר מזכ"ל התנועה

חברים ,חזק!
בשנים האחרונות משקיעה תנועת הצופים מאמצים רבים בתחום הבטיחות מתוך האמונה כי ילדינו,
עובדינו והמתנדבים שלנו הם הנכס היקר ביותר שלנו.
חזון בנייתה של סביבת פעילות בטוחה עבור ילדינו הוא חזון מתמשך ,ועיקר האתגר בו הוא ליצור מערכת,
הלומדת ומשתפרת בצורה מתמדת; מערכת המהווה סמן ימני לפעילות תנועות הנוער באשר הן;
מערכת המאפשרת שיתוף של ידע ,לקחים נלמדים וסטנדרט גבוה – אך גם פשטות ביישום ,בהטמעה –
ובנויה על תהליכים חינוכיים מקבילים.
תנועת הצופים של שנת  2009היא תנועה מובילה בכל תחומי העשייה ,בין אם זו הובלה פנים-תנועתית,
קהילתית או לאומית .אין ספק כי היותנו מובילים גם מחייב אותנו לאחריות ולמקצועיות בכל הקשור לדרך
בה אנו מתנהלים.
אוגדן הבטיחות של תנועת הצופים מהווה צעד חשוב נוסף בכל הקשור למקצועיות שאנו דורשים מעצמנו.
הקלסר מאגד שנים רבות של ניסיון ושל תובנות ,וכן מרכז ספרי בטיחות סקטוריאליים אשר היו נהוגים
בתנועה .למעשה הוא מייצר סטנדרט אחיד ,פשוט וברור לגבי הדרישות וההנחיות שלפיהן אנו פועלים.
האוגדן אינו בא להחליף את חוקי מדינת ישראל וחוקים בכלל ,את חוזר מנכ"ל משרד החינוך –
ובעיקר לא את השכל הישר :יש לקרוא היטב את הדף המסביר את תקפותו של האוגדן טרם השימוש בו.
אני בטוח כי צעד זה הוא צעד משמעותי נוסף בשיפור המתמיד הכל כך חשוב בכל הקשור לעולם
הבטיחות והביטחון במסגרת הפעילות בתנועת הצופים.

בברכת "חזק ואמץ!"

רותם יואלי
מזכ"ל התנועה
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תוכן העניינים
כרך ז' – אירועי בטיחות
 .1מנחה לעריכת תחקיר אירוע בטיחותי
 .2אירועי בטיחות שאירעו בתנועה
אירוע מס'  :(2009) 1פציעת חניך ממתקן שעשועים בלילה
אירוע מס'  :(2009) 2שבירה של מכסה סיר אשר היה עשוי מזכוכית
אירוע מס'  :(2009) 3קריסת מגדל שנבנה בטקס אש
אירוע מס'  :(2009) 4פגיעת חניך בזמן נסיעה באוטובוס
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משוב
אם מצאתם באוגדן זה פרטים הדורשים תיקון או הבהרה ,נשמח שתשלחו הדף המצורף לאגף לחינוך
במייל chinuch@zoﬁm.org.il :או לפקס .03-6303667 :כך נוכל להשתפר בעתיד.
שם ממלא המשוב ____________ :תפקיד ____________ :סטטוס )שכיר/מתנדב/ש"ש(____________ :
טלפון ליצירת קשר________________ :
להלן הערות לגבי האוגדן:
כרך

עמוד

פרק

סעיף

התיקון או ההבהרה הנדרשים

הערות

הערות כלליות ביחס לנושאים כגון :נוחות השימוש ,זמינות ,סדר ,ארגון וכדומה.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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דף עדכונים :יש למלא כל עדכון שמופץ ונכנס לאוגדן.

מספר העדכון

תאריך ההפצה

עמוד

הנושא
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