
 

 הסתיים תהליך "חריש לחיים" תשפ"ב

 

 

 בימים אלו הסתיים תהליך "חריש לחיים", 

 ".את התנועה במכלול תחומי "שמירת החיים רעננותהליך שבמהלכו 

בתחומי שמירת החיים, מהווים את אבן היסוד  מטרתם להעמיק וללמוד, כנסי "חריש לחיים"
למחויבותנו לשמירת החיים, לכנסים אלו מצטרפים התדרוכים, הלמידה וההעמקה השוטפים 

  .במעגלי התנועה השונים לאורך השנה כולה

 ,"שאול" גרעין חבר גבת, קיבוץ בן קומונר,  ; מדריך,"לכנסים אלו הינם לזכרו של איל צור ז
 יום בבוקר בורוכוב קן של המעלות חג פירוק במסגרת נוראית בתאונה נהרג כ, אשר"ר שכבת
 .שנים לזכרו 21השנה נציין  - 24.9.2000 ס,"תש באלול ד"כ, ראשון

 

 :במסגרת תהליך "חריש לחיים" התקיימו

 טרם כניסתם למשימתם יםהחדשהש"ש , הגרעינרים ותדרוך למשלחת הקומונרים.  

 "מעגל הקינים כולל ים , בוגרות ובוגר  650 -בהם לקחו חלק כ שני כנסי "חריש לחיים  

  .הערביים ומעגל הקינים הדרוזיים     

 

 יתקיימו עוד שני כנסים מרכזיים;כמו כן 

רכזות ורכזים שבאחריותם לאשר את הטופס האדום ולקיים  -כנס מאשרי ומתחקרי פעילות
 .לדצמבר( 27)הכנס יתקיים בתאריך  תחקיר מקדים

 השתלמות הטיול לרכזי טיולים גדולים.

 

 

ַהַחִּיים ְוַהָמֶות ָנַתִתי ְלָפֶניָך, ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה; --ָהָאֶרץ-ַהָשַמִים ְוֶאת-ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום, ֶאת"

 ."ְלַמַען ִתְחֶיה, ַאָתה ְוַזְרֶעָך--ּוָבַחְרָת, ַבַחִּיים

 ט"י', ל פרק דברים



 

 

 

 

 לקיים הממונים והרכזים המעגלים רכזי, השונים הפעילות מרכזי, מכם הציפייה את נזכיר
החיים", האחריות שלכם לוודא שכולם  שמירת" בתחומי וללוות להדריך, שבועיים תדרוכים

 תודרכו לפני שנת הפעילות הנוכחית.

 רכזי, המחוזות רכזי, המעגלים רכזי; ברשותכם נמצא והליווי ההכשרה תהליכי על" פיקוד"ה
 כלל, המדריכים, המדריכות על שאחראיים אתם,  השונים הצוותים רכזי, השכבות רכזי, הקינים

  .והחברים החברות

, לאחריות אותם לחנך, אחריות על איתם לדבר, שבאחריותכם האנשים את לאסוף עליכם
 אתר "חריש לחיים" ואת חוברת את להם ל, להכיר"מנכ ולחוזר לחוק ציות מהם לדרוש

               להם. כפופה שהתנועה הנהלים עיקרי את מתמצתת זו חוברת". לחיים נשבעים"

                            המדריכים את גם להזניח אסור, הבוגרים לרכזים, כולה ההדרכה לשדרת להתייחס יש
  .ועוד צים"המד את, צים"המש את, הבוגרות בשכבות
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 :ותדרכנו שרעננו מהנושאים תמצית

 

 

למניעת וממלא תפקיד באשר הוא, תדרך ולמד מהי ההתנהגות הנכונה של מדריך, רכז,  יוני
)במוקד הפעילות,  התאונה, מהן הפעולות הנדרשות להבטיח את קיומה הבטוח של הפעילות

 ולמנוע את "היום השחור". בחצר, בטיול וכל פעילות שהיא(

בטיחות, ניהול סיכונים, קיומו בין היתר: הכרות עם הנהלים ועמידה בהם, קיומם של סקרי 
מקדימה, העמקה והשקעה, הגדרות תפקידים, אחריותו של מנהל של תיק מפקד, מחשבה 

 .פעילות/אירוע

 יוני הזכיר את "אסון הטרקטור" ואת דברי השופט לאחר האסון.

 

מתאונות ו"כמעט" תאונות שהתרחשו הלקחים המרכזיים שהיו השנה  עללימד  אריאל
-03, מרכזייה 33010בפעילויות השונות, נזכיר את הודעת החירום בביפר מספר השנה 

6106666. 

בנוסף לימד אריאל על מערכת אישור הפעילות )"הטופס האדום"( ומטרותיו של התחקיר 
 המקדים לפעילות.

: טיול, קייטנה, מחנה, רחצה בבריכה, סמינר,  "טופס אדום"נזכיר האירועים הבאים דורשים 
 נסיעה מחוץ ליישוב.לינה , לילה לבן, 

 : חג מעלות, צעדה, הפגנה, אירוע המוני, הצגה, הופעה. "טופס ירוק"ואלו דורשים 

 אירוע שלא אושר במערכת לא יוכל להתקיים!.
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ראש בריאות הציבור במשרד הבריאות, למדנו  לשעבר, פגשנו את פרופסור אלכס לבנטל
אנו בעיצומו של אירוע תחלואה משמעותי, אנו ולא נפרד ממנה בקרוב ,   אתנוהקורונה ש

אנו צריכים להמשיך ולהקפיד על חיים בחוסר וודאות ומקבלים החלטות תוך כדי תנועה. 
ולדאוג לחסן את כל לצאת להתחסן  . פרופסור לבנטל המליץ לחברי התנועהההנחיות

 הסובבים אותנו.

לבנטל, על הרצאתו זו ועל הליווי המסור והצמוד שנתן לנו בתום הכינוס הודנו לפרופסור 
 אנשים ואתה .. אתם.התודה על חן במהלך מפעלי הקיץ. פרופסור לבנטל השיב לנו : " חן

)  ישראל ומדינת ישראל אהבת של זו בדרך המשיכו! אוהב שאני ישראל ארץ של טובים
 .."! (הפטריוטיות על סליחה

טחון, בטיחות ושעת חירום תדרך על ניהול החינוך וראש האגף לבי, סמנכ"ל משרד אריה מור
אריה הציג מספר תאונות  סיכונים במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמלית.

 שהתרחשו במערכת החינוך והוסיף על הערכות לקיום פעילות לאור הקורונה.

בטיולים ולימד על , מנהל יחידת פיקוח הטיולים תדרך על התנהגות בטוחה עובד אליעז
עובד ריכז הנחיות חשובות בהקשר לקיום הטיול, הן  תחקירי מקרה שהיו במערכת החינוך.
 בשלב הכנת הטיול והן בביצוע בשטח.

 של, שלימדה דגשים וכלים להתמודדות מאור מאירשמענו בזום את הפסיכותרפיסטית 
 המדריך עם חניכיו תרחישי קיצון בתחום הרגש והנפש.

מזכ"ל תנועת בני עקיבא שסיפר על לקחי תאונת האוטובוס מטיולי יאיר שחל,  פגשנו את
 סוכות. 

            ההכרות אתו והעמקה בפרקי הפעילות חשיבות הדגיש את חשיבותו של חוזר מנכ"ל,  רז
 קיומה של הפעילות.השונים טרם 
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 :נושאים נוספים שתודרכו

 

 ודגשים לנהיגה בטוחה, הימנעות מרכיבה על קורקינטים.סיכום שנה  -זהירות בדרכים 

 .דגשים במתן עזרה ראשונה, החייאה, חנק, אנפילקסיס 

 .התנהגות בטוחה בפעוטות ובילדים 

 .דגשים באבטחת מידע 

 .בטיחות במבני המגורים והקומונות ובמוקדי הפעילות 

  תמצית ההנחיות בתחומים חולק החוזר המיוחד לפתיחת שנת הפעילות שמכיל את
 .)מצורף לכם כנספח למסמך זה(    השונים

 רכזי הקינים תודרכו בפרק נוסף: 

 

 אלו.תדרך ולימד, סייע ועזר להצלחתם של כינוסים לכל מי שלקח חלק,  נבקש להודות

 אנו מזמינים לפנות אלינו במרחב חיים בכל דבר ועניין בתחומי שמירת החיים.

 מזכירים את אתר "חריש לחיים" בו תוכלו למצוא מידע וקישורים בתחומים אלו.

 .03-6106666, מרכזיה 33010ביפר חירום מספר 

 

 הפלילית אחריותם.1
 לחיים נשבעים.2
 לחיים חריש אתר.3
 ל"מנכ לחוזר המחויבות.4
  פעילות שלפנישלפני, התדרוך  התדרוך.5
  והאדום הטורקיז – המקדים התחקיר.6
 33010הודעת חירום בביפר .7
 לקחים פורום.8
 בטוח טיול.9

 בטוח משחק.10
 סיכונים ניהול.11
  וסגל חניכים מידע מאגר.12
 החניך עם הכרות.13

 

 אוטובוס אחראי – אוטובוס בדיקת.14
 ובחזרה לקן מהבית שלנו האחריות.15
 הפעולות בין בחצר הפעילות על שאחראי הרכז.16
 ולאומיים מקומיים – חירום מצבי.17
 ומנוסה מבוגר,  כחונך הרכז.18
  פעילות לבטל המוסמך.19
  במבנה הבטיחות.20
 מונע ושילוט אזהרות.21
 השנתי הסקר/  החודשי הסקר/  עין כהרף סקר.22
 החיים לשמירת כמדריך הרכז.23
 תחתיו הצוות את שמאשר כמי הרכז.24
 השוטפת הכשרתם את נלווה איך שלנו צים"המד.25
 המוסמך צ"המד.26
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