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 בידינו הדבר...!! –מניעת מוות מחנק 
 
 
 
 

 בעת ששהה בפעוטון. שנחנק למוותעל תינוק בן שנתיים  , לצערנואחרון, התבשרנו, הביום ראשון 
 

בניגוד להנחיות הווילון החדש הותקן  צווארו.שהפעוט כרך על  חוט של וילון ונציאנינראה כי המוות נגרם על ידי 
 כנדרש. לא היה תחת השגחהבעת התרחשות האירוע הפעוט .  ברורות ומפורשות

 

, מתפשר בלתי ופיקוח, מחד פעילות מונעתמוות מחנק הוא "מות שקט", עלול להתרחש בכל רגע ובכל מקום ומחייב 
 מאידך.

 

 החינוכית שאנו יוצרים. על כן עלינו לוודא: אנו אחראים לבטיחות הסביבה פעילות מונעת: .א
 

 וילונות שרוכים, בלונים, שקיות ויריעות ניילון.לגרום לחנק סילוק והרחקת כל דבר העלול : 
 

 פה. בכל מקרה יש להרחיק את מיטות  מ' מהרצ 1.5: וילונות יקוצרו עד לגובה וילונות 
 התינוקות מכל קרבה לווילון. 

מ',  1.5. שרוכים של ווילונות אנכיים )ורטיקליים( יקוצרו לגובה ללא שרוכים ולולאותהווילונות יהיו רצוי ש
 מ'.  1.8יקופלו וייקבעו על וו תליה בגובה 

 .חנק סכנות לרבות, הווילון לולאות /הווילון ממשיכת הנובעות מסכנות להימנע מנת עלכל זאת 
 

 :לילדים בנגישות ניילון שקיות המשפחתון/  המעון בשטח תימצאנה לא שקיות ניילון. 
 של ידם להישג מחוץ ונעול נפרד בארון יאוחסנו המשפחתון מנהלת או/ו המעון צוות לשימוש ניילון שקיות
 למבוגר רק תימסר ניילון שקית. בלבד המשפחתון מנהלת/  המטפלות בידי יימצא הארון מפתח .הילדים
 לשימוש מבוקר.  אחראי
 יריעת ניילון בכל גודל שהואעם שקית ניילון, רצועת ניילון, למנוע חנק בעת משחק כל זאת כדי 

 

 :הניסיון המר מאלץ אותנו להרחיק גם את הבלונים, לסוגיהם, מקרבת ילדים. אין  בלונים  
 והדגמה יעשה אך ורק על ידי   להשתמש בבלונים לקישוט. השימוש בבלונים לסיפור      
 הפעילות. בעת הפעילות תיצמד לקבוצה מחנכת מצוות המעון לצפייה ופיקוחמבוגר, מנחה      

 

 :חצרות  

 :במעונות/משפחתונים המשתמשים ביריעות הצללה הנקשרות באמצעות חבלים לעמודים  סככות צל
וקירות, חובה להקדיש תשומת לב מיוחדת בעת סריקת הבוקר. יש לבדוק את יציבות החבלים והקשרים 

 ולחזק כל חבל רופף. בשום מקרה אין לקשור חבל הצללה למתקן חצר או לעמוד שאינו מיועד לכך !!

 לא יימצאו בקרבת הילדים המשחקים בחצר, צינורות מכל סוג שהוא. פטפות: צינורות וט 
 מ'.  1.2צינור השקיה יגולל וייתלה במתקן יציב בגובה    
 שטחי גינון בהם הותקנו טפטפות יופרדו בגדר הפרדה ותימנע גישת ילדים בלתי מבוקרת.   

 

 פיקוח בלתי מתפשר:  .ב
 השינה. בזמן כולל הפעילות שעות בכל מתמדת השגחה ללא ופעוטות תינוקות להשאיר אין

חובה להקפיד במיוחד על פינות נסתרות, בכיתה ובחצר )לדוגמא: מאחורי מתקן חצר(. יש לסדר את הריהוט והמתקנים 
 באופן שניתן לצפות בכל מרחב הפעילות

 
 הנה זה קרה !!!...      !? "  לי זה לא יקרה"
 

 


