
 טיול בטוח

 מטרות:

 יקבל כלים וילמד איך נכון להיערך לשמירת החיים בפעילות הטיול המד"צ .1

המד"צ יפתח תחושת אחריות גדולה יותר על חיי חניכיו, ומתוכה יבחר להוציא אותם  .2

 לפעילות חוץ

 המד"צ יבין שכדי שהפעילות תהיה מוצלחת היא צריכה קודם כל להיות שומרת חיים .3

 

 מהלך

 הטיול של קן רמות שיפריס .1

 יחד את הסיפור "הטיול של קן רמות שיפריס"קוראים 

 מגלמים. 2-3מישהו אחד מקריא ועוד 

 כל פעם מסמנים בעיה חמורה.

 בסוף עוברים על הבעיות יחד.

 

זה כדי להדגיש להם שיציאה לטיול זו פעילות לא שגרתית, שדורשת הסתכלות  למדריכה:

 ואחריות רחבה יותר מכל שאר הפעילויות הסטנדרטיות בקן.

 כמובן שהפעילות לא הסתיימה עד שאחרון החניכים חזר הביתה.ו

 הדברים האלה בהמשך המשבצת. 2-עוד ניגע ב

 

 דיון: .2

 ?למה ביציאה לטיול יש כ"כ הרבה סכנות שאורבות לחניכות שלנו ולנו 

 ?למה בכל זאת שנצא לטיול? מה מיוחד באופן הפעילות הזה 

  לבטוח?במה תלוי הביטחון בטיול? מה הופך טיול 

  יש לכם דוגמאות מדברים לא בטוחים שקרו בזמן טיול? בתנועה/טיול שנתי/כל מקום

 אחר

  למה צריך להיערך ולהתכונן לפני שניקח את האחריות ליציאה לטיול עם החניכות

 שלנו?

 

 סדר הפעולות וההכנות .3

 הקבוצות. 2ממשיכים עם 

באחריות המד"צ לעשות  כל קבוצה מקבלת מספר כרטיסיות, כשבכל כרטיסייה יש משהו

 כדי להצליח להדריך את הטיול באופן שומר חיים.

מהדבר הראשון  –המד"צים צריכים לסדר את הכרטיסיות לפי סדר ההתרחשות שלהם 

 שצריך לקרות עד הדבר האחרון.

 

 הכרטיסיות )לפי הסדר(



# לרשום  לצאת לטיול הכנה# היכרות עם מתווה הפעילות המוצעת # להזמין את החניכים 

רפואיות ולהעביר אותם לרכז הטיול # לדבר עם הורי החניכים על בעיות  את החניכים #

שלכל החניכים  לוודא לעשות פעולת הכנה ותיאום ציפיות # לארגן תיק חכם למדריכה #

את החניכים בעת העלייה לאוטובוס # לתדרך בעת תחילת לספור  יש את הציוד הנדרש #

 מים וכובע # לוודא שכל החניכים חזרו הביתה בשלוםמסלול # לוודא שתית 

 

 חוזרים למעגל של כולם – דיון משותף .4

 המדריכה מקריאה את הסדר הנכון ופורסים אותו באמצע המעגל.

 תתעכבי עם המד"צים על דברים ספציפיים, לדוגמה:

כנה לבין טיול בטוח? מה אפשר ללמוד בטיול המה הקשר בין השתתפות בטיול ה -

 הכנה?

מי אחראי לוודא שחניך עם אסטמה מביא איתו משאף? איפה זה יכול ליפול בין  -

 הכסאות?

 חניכים לא מגיעים לפעולת הכנה? 3מה עושים אם  -

מעשה של שמירה על החיים באחריותכם? )לדוגמה,  –מה הייתם מוסיפים בעצמכן  -

אזורים  תדריך על חניון הלילה במידה ויש, שיחה אישית עם חניך חדש, לחשוב איזה

יותר מתאימים לעצירה או הפעלה, שיחה עם המש"צ על חניך שאתם חוששים לגבי 

 ההשתתפות שלו(

 

 סיכום .5

הטיול הוא אחת מהפעילויות הכי חשובות שיש לנו בתנועה, לצאת מאזור הנוחות, לצבור 

חוויות חדשות, לבנות קבוצה, מאוד למקם חניכים כמובילים ואת המדריכה כדמות 

 מובילה.

החל מלפספס בעיות  –יחד עם זאת הטיול הוא בהכרח פעילות שחשופה ליותר סכנות 

 רפואיות של החניכים, דרך אוטובוסים וכלה בהתייבשות ואובדן חניך בשטח.

 

צוות הטיול וכל אחד מכם )המד"צים( נוכל לקבל את ההחלטה לצאת לטיול  –כדי שאנחנו 

 –נים לשאת באחריות הזאת בכובד ראש אנחנו צריכים להסכים בנינו שאנחנו מעוניי

 להשקיע, לדבר עם ההורים, לוודא את עצמנו ואת החניכים שוב ושוב.

 

יחד הטיול, בשבוע לפני ובמהלך הטיול.  אנחנו מחלקים לכם דף עם סדר הפעולות לפני

מש"צית תעברו על הדף, תעבדו לפיו ונוכל לדעת שלא פספסנו כלום  \עם הקומונריות 

 וכנים לטיול בלתי נשכח עם החניכות שלנו.ושאנחנו מ



 

  

היכרות עם מתווה הפעילות 

 המוצעת

 לארגן תיק חכם למדריכה

 

לוודא שלכל החניכים יש את  להזמין את החניכים

 הציוד הנדרש

לספור את החניכים בעת העלייה  לצאת לטיול הכנה

 לאוטובוס

 לתדרך בעת תחילת מסלול לרשום את החניכים

 

הורי החניכים על בעיות לדבר עם 

רפואיות ולהעביר אותם לרכז 

 הטיול

 לוודא שתית מים וכובע

לעשות פעולת הכנה ותיאום 

 ציפיות

לוודא שכל החניכים חזרו הביתה 

 בשלום



 הטיול של קן רמות שיפריס

 קן רמות שיפריס הוא קן שנפתח לפני שנתיים אולי אפילו שנה

 הודעה חדשהויש שם ימי פעילות מכאן ועד 

 אבל לטיול ראשון הם מתארגנים ממש לפני ספורים

 ואוי ואבוי כמה שהם לא מתורגלים

 לידוי מדריך "הדרקונים" קם קצת חולה

 ובסוף לטיול הוא לא יוצא

 לטיול הוא אמר שיגיעו בערך שמונה

 אבח כולם מחכים לרונה שפשוט לא עונה

 בנתיים באוטובוס חניכים עולים חיש מהר

 והאוטובוס? פיי בשעה איחר 6-לחניכים להגיע ב כי אמרו

 ואז שקד פותח במבה וואלה מ'ניינים

 תביא, תחלק, תפזר בכל מושב אבק פירורים

 אבל כמה עצוב שדינה אלרגית לבוטנים

 והמדריכות שכחו להזהיר את שאר החניכים

 

 חניכות נפלו טרם ההתנעה 2

 זוהי רק ההתחלה –ומה שנקרא חברים 

 

 לטיול ברמת הגולןהגענו 

 וכמובן שאנחנו באיחור שחבל על הזמן

 כי עצרנו באלונית לקנות שטויות

 בלי המדריכות 6וכמעט יצאנו מכביש 

 בקיצור, הולכים וצועקים מורל עד שנחנק הגרון

 וכולם נראים קצת מטושטשים עד ששרון

 אומרת "חן חצבני עם בחילות, הלו מי כאן חובש"

 מיקי מהשעה שש-יואומרת שהם לא עשו מיק



 הרכזת קן מגיעה לקחת את חן לחוף מבטחים

 אבל אז מורידה את המשקפיים וחוטפת את שוק השוקים

 בצהריים וכולם בלי כובעים" 1"איך יכול להיות שהשעה 

 ענו לה "זה רק כי אנחנו מתחת לעץ, נודרים"

 אבל עמוק בלב הבינו ששכחו לתדרך את החניכים

 מקודם היו גם כמה שדרדרו אבנים.אז החליטו לא לספר לה ש

 

 הם המשיכו לטייל ובמזל לא הגיעו מאוחר

 אבל ידעו שצריך לעשות חושבים על הטיול

 כי יש להם אחריות שהם לא בדיוק לקחו ברצינות...

 


