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   מקרה במחנה יסיפור :תרגיל
 

 , ענה על השאלות לאחר הסיפור:שלושה סיפורים המסופרים על ידי מנהלי מחנותלפניך 

 

 אלון מנהל מחנה וותיק מספר לחברו מהתנועה:: 1סיפור 

-האירוע התרחש כאשר בנינו מתקן אמפיאני רוצה לספר לך סיפור שלא עוזב אותי כבר שלוש שנים. 

מדריך ותיק בכיתה יב'.  ,איש בערך. את המתקן תכנן אלי 300שאת במחנה. הוא אמור היה ל ןתיאטרו

מטר, היא  4משטח עבודה בגובה  –ביום השני לבנייה, עלתה נועה למתקן עם חבל אבטחה לרמפה 

הייתה אמור להמשיך את בניית הרצפה של המשטח . לאחר שטיפסה, היא נעמדה על אחת הסנאדות 

פלה ונשארה תלויה על החבל, כתוצאה מהנפילה ומהחבל שהתנתקה פתאום מהחיבור שלה, נועה נ

לעבור סדרת תניים שלה ונדרשה כתוצאה מפציעה זו שהייתה קשורה בו, היא נחתכה קשה בכל המו

 ניתוחים, חודשיים לקח לה להשתקם בבית החולים.

 
 מהם הכשלים שאתה מזהה בסיפור? -

 ?איך מונעים אירוע מסוג זה -

 
 

 שיחה על קפה בשטח: ,מספר סיפור למדריכיםלשעבר  חיים מנהל המחנה: 2סיפור 
את אחד לקח  .נשאר זמן לאיתי המדריך, הוא החליט ליזום משחק "שני דגלים"באחד הערבים 

מטר האחד מהשני. לאחר תדריך קצר  200עזר לו לארגן שני מעגלים במרחק והוא  החניכים )כיתה ו'( 

החל המשחק, החניכים התפזרו בשטח והחלו להתגנב זה למעגל של זה כדי לחטוף את הדגל. לפתע 

נשמעה צעקה חדה שחתכה את האוויר. איתי רץ יחד עם חניכים נוספים ולאחר שחיפשו מספר דקות 

 זועק מכאב.והוא מ' כשרגלו שבורה שבר פתוח  3בגובה  יר סלע קטןאת גיל שוכב מתחת לק מצאו

 
 מה יש לך לומר על האירוע? -

 איך ניתן למנוע אירוע מסוג זה? -

 
 :: סיפור פשוט3סיפור 

חניכים.  8 -אחראי מרפאה, מספר שהיום הוא נתן אינפוזיה ל –במהלך ישיבה של הנהלת המחנה, אורי 

  זה מאפיין איזו בעיה? כששאל אותו רמי מנהל המחנה אם

 .כל יום חניכים שמקבלים אינפוזיה 8-10אורי השיב כי כבר שלושה ימים ישנם בין 

 
 זה? משיחהמה ניתן ללמוד  -

 


