
 

 
 

 
 

 עדכון:
20/10/16 

 מרכז הסמינרים –שמירת החיים לסמינרנהלי 
 

 מידה אמת תהווה החיים לשמירת שבועתנו! וכלל הבוגרים המדריכים, החניכים חיי על לשמור: על מטרת לה שמה תנועתנו .1
 .לו ומחוצה הסמינרים במרכז ,נקיים אותה פעולה לכל במעלה ראשונה

 

 חוקי מדינת ישראל, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך והנחיות התנועה קודמים לנהלים כפי שהם מופיעים בחוזר זה. .2

 הנחיות, טילים ירי עקב מוגנים למרחבים כניסה תרגיל: יכלול הסיור. הסמינרים במרכז סיור הסמינר של הראשון ביום לבצע יש .3
 .גזרה גבולות הגדרת, שריפה בעת התנהגות

 

 ביטחון: .4

 שעות ביממה! )אזורי הצילום משולטים ע"פ החוק( 24מרכז הסמינרים מצולם  .4.1

 . 054-6735259. ניתן ליצור קשר עם שומר הלילה בטלפון 01:00-05:00הקיבוץ מפעיל אבטחה היקפית בשעות  .4.2

 .054-6734531משתתפים יתאם את התנהלותו הביטחונית מול קב"ט הקיבוץ אלון וינברן, נייד  100סמינר מעל  .4.3

 אבטחת סמינר: .4.4

 בכל יום יש לקיים תדריך הוראות פתיחה באש למאבטחים. .4.4.1

 בסמינר המיועד לבוגרים )י"ג אינם נחשבים לבוגרים לצורך מסמך זה( אין צורך באבטחה חמושה. .4.4.2

 ם )י"ג ומטה(:סמינר לחניכי .4.4.3

 חניכים יוצב שומר )לא חמוש( באזור הלינה בשעות הלילה. 99מעל  .4.4.3.1

 שעות ביממה בשער הקיבוץ )ביום לא חמוש ובלילה שמור חמוש(. 24חניכים יוצב שומר  149מעל  .4.4.3.2

 בוץ.)חיוג פנימי( רק בצמידות של הרכב הנכנס/היוצא לשער הקי 4567פתיחת שער הקיבוץ תתבצע באמצעות חיוג למספר  .4.5

 .054-6734531אלון וינברן, נייד  –בכל מקרה חירום ביטחוני יש ליצור קשר ולקבל הנחיות מקב"ט הקיבוץ  .4.6

 

 רפואה: .5

 במרכז הסמינרים מרפאה מאובזרת )לרבות מכשיר דיפיברילטור(. .5.1

 ולתו"שימוש במרפאה מותר לחובש מוסמך בלבד לאחר תאום מראש עם נציג מרכז הסמינרים ו"חתימה על המקום ותכ .5.2

 מערך הרפואה של הסמינר יכלול: .5.3

 משתתפים מע"ר 100בסמינר עד  .5.3.1

 משתתפים חובש 250בסמינר עד  .5.3.2

 חובשים 2משתתפים  350בסמינר עד  .5.3.3

 משתתפים תוכן תוכנית רפואה ייעודית לסמינר בתיאום עם מרחב חיים. 350בסמינר מעל  .5.3.4

 054-5663388לפתיחת המרפאה יש לפנות לצוות מרכז הסמינרים בנייד  –במקרה חירום רפואי  .5.4

 

 בטיחות: .6

 .מגיעים שאליו מקום בכל פעילות תחילת כל ולפני  המקום מתקני בכלל סיכונים סקר לקיים יש .6.1

 ':מס  בטלפון הסמינרים מרכז לנציג להודיע יש( תחזוקתית או בטיחותית) תקלה כל על .6.2
 .33001 מנוי  03-6106666 ביפר או 054-5663388 

 .השונות לפעולותמקדים  סיכונים סקר ולבצע הפעילויות את לנהל יש .6.3

 בנספח א'. המצורף התדרוך קובץ פ”ע הסמינר משתתפי את לתדרך האחריות מוטלת הסמינר רכז על .6.4

-03. ולהשאיר ביפר 054-5663388לנציג מרכז הסמינרים בנייד  במקרה של שריפה יש להתרחק מהאזור ולהודיע מיידית .6.5
 .33010מנוי   6106666

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

 :תברואה .7

 מהבית שהגיע הסמינרים במרכז מזון לשמור אין .7.1

 .השירותים, האוכל חדר –" הרגישים האזורים" על יושם מרכזי דגש. הסמינרים מרכז של שוטף ניקיון על להקפיד יש .7.2

 הארוחות לפני ידיים שטיפת על להקפיד יש .7.3

 .בהחלט אסורה האוכל מחדר מזון הוצאת .7.4

 בכל סוף ארוחה יש להשאיר חוג תורן אשר ידאג לפינוי וניקיון פחי האשפה, ניקיון פינת הקפה, ושטיפת חדר האוכל. .7.5

 

 


