טבלת סמכויות אישור ותחקור
תחום
הפעילות

פירוט הפעילות
תיק בטיחות שבטי

אישור פנים הנהגתי אישור
גורם
גורם
תנועתי
מאשר
מתחקר

אישורים וטפסים נדרשים

רמה 3

רמה 4

רמה 5

פורימון

רמה 2

רמה 2

-----

פסטיבל

רמה 2

רמה 2

-----

שמחייה (הפנינג) בשבט

רמה 2

רמה 2

-----

שמחייה (הפנינג) מחוץ לתחומי השבט

רמה 3

רמה 4

-----

מדורות ביום פעילות
טקס אש פשוט

-----

-----

-----

פורמט לתיק בטיחות שבטי
טופס תחקיר פורימון
תיקי מבנה רלוונטיים
אישור הרשות המקומית (לפורימונים שאינם
בתחומי השבט)
רישוי עסק או פטור מרישוי עסק מהרשות
המקומית
טופס תחקיר פסטיבל
רישוי עסק או פטור מרישוי עסק מהרשות
המקומית
טופס תחקיר שמחיות
רישוי עסק או פטור מרישוי עסק מהרשות
המקומית
טופס תחקיר שמחיות
רישוי עסק או פטור מרישוי עסק מהרשות
המקומית
-----

רמה 2

רמה 2

-----

טופס תחקיר טקס אש

רמה 3

רמה 3

-----

מצעד לפידים

רמה 4

רמה 4

רמה 5

בנייה מחנאית

רמה 2

רמה 2

-----

תיקי מבנה

בנייה הנדסית

רמה 4

רמה 4

-----

תיקי מבנה

לינה בתחומי היישוב של השבט

רמה 2

רמה 2

רמה 5

סמינרים

לינה מחוץ לתחומי היישוב ,ללא פעילות מיוחדת

רמה 2

רמה 2

רמה 5

נסיעות

לינה מחוץ לתחומי היישוב ,הכוללת פעילות מיוחדת
נסיעה ופעילות בתוך יישוב באזור ולאזור 3 / 2
נסיעה ופעילות בתוך יישוב באזור 1 / 1א' 1 /ב'
חד יומי בשטח פתוח (מסלול ,יער וכו')

רמה 2
רמה 2
רמה 2
רמה 2

רמה 4
רמה 2
רמה 4
רמה 2

רמה 5
--------רמה 5

טיולים

טיול רגיל

רמה 2

רמה 2

רמה 5

טיול מורכב

רמה 3

רמה 4

רמה 5

רפסודיה

רמה 5

רמה 5

רמה 5

קטיף בוסים

רמה 2

רמה 4

רמה 5

רחצה בים או בבריכה שלא במסגרת סמינר או טיול

רמה 3

רמה 4

רמה 5

אירועים רבי
משתתפים

פעילות עם
אש

בנייה
מחנאית

פעילות
מיוחדת

(מתייחס לפעילות הכוללת כתובות אש סטאטיות בלבד,
"ח" חד ממדית)

טקס אש מורכב
(מתייחס לפעילות הכוללת כתובות אש דינאמיות)

טופס תחקיר טקס אש
אישור הרשות המקומית
אישור משטרה
טופס תחקיר מצעד לפידים
אישור הרשות המקומית
אישור משטרה

טופס תחקיר לינה בשבט
אישור מוקד טבע או אישור כתוב של קב"ט
היישוב
טופס תחקיר לינה בשבט
אישור מוקד טבע
טופס תחקיר סמינר
אישור מוקד טבע
----אישור מוקד טבע
טופס תחקיר טיול קצר
אישור מוקד טבע
טופס תחקיר טיול
אישור מוקד טבע
טופס תחקיר טיול
אישור מוקד טבע
טופס תחקיר רפסודיה
אישור מוקד טבע
טופס תחקיר קטיף בוסים
אישור מוקד טבע
אישור של בעל השטח שבו קוטפים
טופס תחקיר סמינר
אישור מוקד טבע

הערות

מתייחס לאישור מתחם הפורימון ותחקיר האירוע.
הבנייה המחנאית תאושר בהתאם למפורט בהמשך
הטבלה.

רק במקום שהוגדר בתיק הבטיחות השבטי.

לא מצריך אישור בשטח.
האישור בשטח של הטקס ייעשה ע"י הגורם המאשר על
פי הטבלה ,או ע"י איש צוות הנהגה ברמה  2שנכח
בתחקיר המקדים.

לא מצריך אישור בשטח.
האישור בשטח של המבנים ייעשה ע"י הגורם המאשר
על פי הטבלה ,או ע"י איש צוות הנהגה ברמה  2שנכח
בתחקיר המקדים ,ובאישור המבנים עם המהנדס.

סמינר ללא פעילות מיוחדת( .אטרקציות ,בריכה ,רחצה
בים וכו')

כולל את כל הפעילויות שמתקיימות בחיק הטבע.

הגדרות נלוות וביאורים לטבלת הסמכויות:
פורימון:

יש לשים לב כי אישור מתחם הפורימון והאישור המבנים ההנדסיים אינם באותו רמת אישור.

טקס אש פשוט:

טקס אש שבנוי מעד  5כתובות פשוטות בלבד ("ח" דו מימדית) ,שאינן עולות על  4מטר גובה.

טקס אש מורכב:

טקס אש בעל יותר מחמש כתובות פשוטות ,ו/או כתובת אחת או יותר שהן הנדסיות.

בנייה מחנאית ובנייה הנדסית:

על פי ההגדרות באוגדן הבטיחות.

לינה ביישוב או מחוץ ליישוב שאינה
כוללת פעילות מיוחדת:

כולל את כל הסמינרים ,וכל פעילות אחרת הכוללת לינה ,שנמצאים באותו מקום במשך כל הסמינר ועוברים פעולות רגילות
בלבד.

לינה ביישוב או מחוץ לתחומי היישוב
הכוללת פעילות מיוחדת:

כולל את הסמינרים ופעילויות הלינה שמשלבות גם פעילות מיוחדת ("אטרקציה") מכל סוג( .רחצה בבריכה ,רחצה בים ,טיול
אופניים ,סנפלינג וכו')
כלל אצבע :כל פעילות שיש לה הנחיות מיוחדות בחוזר מנכ"ל.

נסיעה ופעילות בתוך יישוב באזור :2/3

כולל את הפעילויות שמתקיימות באזורים  2ו 3-ושמתרחשות בתוך היישוב ,ושאינן כוללות פעילות בחיק הטבע( .מסלול ,יער
חורשה וכו') .לדוגמא :נסיעה של שבט מתל אביב למוזיאון הילדים בחולון ,פעילות של שבט מרמת גן במוזיאון ההעפלה בחיפה.

נסיעה ופעילות בתוך יישוב באזור ,1
1א1 ,ב:

כולל את הפעילויות שמתקיימות באזורים אלו ,לרבות אלו שקורות בתחומי היישוב .פעילויות אלו מצריכות תיאום של
הפעילות עצמה ושל הנסיעה .לדוגמא :נסיעה של שבט מהרצליה למוזיאון המדע בירושלים ,טיול חד יומי של שבט מחיפה בעיר
העתיקה בירושלים.

חד יומי בשטח פתוח:

כולל את הפעילויות בכל האזורים שכוללות מסלול טיול או ביקור ביער .לדוגמא :בוקר טבע ביער חדרה .טיול של שבט
מרחובות בגבעות הכורכר בנס ציונה.
כלל אצבע :כל מקום שישנה סבירות שיתקבלו אליו הנחיות מחדר מצב טיולים( .לדוגמא :פעילות בחוף הים בלבד -לא יהיו
הנחיות ,רחצה בים -כן יהיו הנחיות)

טיול מורכב:

טיול של יותר מ 444 -חניכים ,ו/או טיול המורכב משלושה טורים ומעלה ,ו/או טיול הנמשך על פני שני לילות ומעלה.
(מספיק שמתקיים תנאי אחד מתוך השלושה)

טיול רגיל:

כל מה שאינו נכלל בטיול מורכב או בטיול חד יומי על פי הגדרות אלו.

רחצה בים או בבריכה שלא במסגרת
סמינר או טיול:

כולל את הפעילויות של שבטים המתכננים פעילות רחצה שזוהי מטרתה.
לא מתייחס לפעילות בחוף הים שאינה כוללת רחצה .במקרה זה יש לנהוג כמו בטיול חד יומי.

