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אירוע כמעט ונפגע -מעיל אשר הושאר בסמוך לתנור הלוגן (כמו סלילים – מנורה כתומה) החל לעלות
באש בקומונה .באירוע נוסף חבר תנועה התעורר בלילה כאשר השמיכה שלו החלה לבעור בחדרו!
מקרים אלו יכלו להיגמר באסון כבד מאוד! אנו מדגישים כי האמצעים הכי בטוחים לחימום הם מזגן
ורדיאטור .תנורי סלילים ,הלוגן ומפזרי חום הינם אמצעי חימום מסוכנים אשר עלולים לגרום לדליקה! בכל
מקרה אסור בתכלית האיסור להשאיר אמצעים אלו ללא השגחה וודאי שלא להשאירם דולקים במהלך
הלילה.



מתוך דיון אשר התקיים בפורום לקחים על נושא אבטחת המידע במרכזי התנועה אנו רואים לנכון לפרסם את
הדגשים הבאים:
 .1אין להשאיר מסמכים רגישים  ,ציוד יקר ערך ומפתחות לכלי הרכב במגירות בכניסה למשכן ברנר.
 .2הזמנות דפוס רגישות יש לאסוף מיד בסוף הדפסתם או לדאוג שחומרים אלו לא "ימתינו" מחוץ לדפוס
לאיסוף.
 .3מסמכים רגישים לזריקה יש לגרוס ולא להשליך לפח האשפה (כולל צילומי תעודות זהות ,דרכונים
ורשיונות נהיגה)
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אין להשאיר ארגזי "ארכיביון" ללא השגחה מחוץ למשרד נעול לזמן ממושך.

בתקופה האחרונה אנו נתקלים במקרים רבים של שריטות ונשיכות ע"י בעלי חיים בלתי מוכרים .במקרים
כאלו אנו מזכירים שאסור לגעת ולהתקרב לחיות בלתי מוכרות ,אין להשאיר בעלי חיים ללא השגחה
במקומות ציבוריים וכן יש לפנות לגורמים הבאים בהתאם לאופן הפעילות:
 .1מוקד "אחיות" לתלמידים (בתי הספר)
 .2מד"א (כולם)
 .3משרד הבריאות (כולם)



אנו בעיצומו של תהליך חלוקת ערכות העזרה הראשונה לקומונת הבוגרים .ניתן לפנות לרון שרייבר 054-
 6735172או לדגנית דודאק  054-6133124על מנת לקבל פרטים נוספים ולתאם איסוף ערכה .הצטיידו
בערכה לביתכם!



במקרים לא מעטים בחודשים האחרונים אנו נתקלים בהודעות חירום הנשלחות ללא פרטים מזהים של השולח
– נבקש לחדד בזאת השארת הודעת חירום בביפר  ,33010נבקש להשאיר כמה שיותר פרטים ( שם מלא,
טלפון  ,נושא הפניה ,מספר טלפון נכון) על מנת שנוכל לחזור להגיב במהרה.
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אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 במהלך יום פעילות נכנס שכן והתחיל לאיים ולצלם את הפעילות בטענה שעושים יותר מדי רעש.
במקרה כזה יש להתקשר במידי למשטרה (.)100
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 עץ במוקד פעילות אשר הטיפול בו נדחה שוב ושוב קרס בזמן סופה .יש לקיים סקרים לעצים אשר נמצאים
בתוך שטחי הפעילות ולטפל בעצים מסוכנים במהירות האפשרית – הרשות המקומית עומדת לרשותכם
לטיפול ובדיקת העצים – יש לנסות ולפנות למוקד העירוני /רכז תנועות הנוער בעיר לטיפול ואישור העצים-
מחלקת בטיחות במבנים עומדת לרשותכם בסיוע ועזרה .
 בקומונת בוגרים הריחו ריח של גז במשך יומיים בסביבת המטבח .במקרה בו מריחים ריח של גז יש לסגור את
ברז הגז מידית ולהזמין את חברת הגז לטפל בבעיה (לכל חברה יש מוקד חירום).
 מטען אשר חובר לקיר החל להעלות ניצוצות ולשרוף את המטען ואת השקע .יש להחזיק ציוד חשמל תקין
בלבד ללא אלתורים ,כמו כן אין להשאיר מטענים ושנאים (מכשירי סלולר ,מחשבים) מחוברים לקיר ללא
שימוש – בכדי למנוע התחממות והתלקחות.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 במוקד פעילות שיחקו במשחק מסוכן ,חניך שכב על הרצפה וחניך אחר נפל לו על הגב" .משחק מסוכן
יש להפסיק מיד ולהחליפו במשחק בטוח"  .במקרה של פגיעת גב אסור להזיז את הנפגע בכוח
ובמידה והנפגע לא יכול לזוז לבד יש להזמין אמבולנס ( )101ולשלוח ביפר .33010
 חניכה אשר חשה שלא בטוב ,השתמשה במשאף של חברתה על אף שאינה חולה באסטמה .אין
להשתמש בתרופות בצורה סתמית ללא מרשם רופא וללא סיבה נראית לעין ,תרופה הינה דבר אישי
ואין להעבירו מאחד לשני ,במקרה כגון זה יש להזמין אמבולנס או להתייעץ עם הורים.
 חניך השתולל בפעילות ולא נעצר קפץ ונפל על הפנים מגובה .משחקים מסוכנים והשתוללות מסוכנת
יש להפסיק מיד.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:








במהלך נסיעה לטיול ה  WAZEכיוונה את נהג האוטובוס לנסוע דרך הר חברון ולעבור מחסום צבאי.
זוהי דרך שאינה מותרת לנסיעה ,על אחראי הנסיעה להכיר את דרך הנסיעה ולעשות בקרה על כך
שהנהג נוסע בדרך זו.
ערב קיומו של טיול התברר משיחה עם פקח רשות הטבע והגנים שחניון הלילה אשר תואם מול
הלשכה לתיאום טיולים אינו מותאם ללינה והוא חניון יום בלבד .בשלב תכנון ותיאום הטיול יש
לתאם את התוכנית מול הגורמים השונים בשטח.
צינור של גזיה מתברגת אשר שמשה לטיגון על מחבת בטיול החלה לעלות באש משום שהתחממה
מהמחבת .יש לוודא שכלי הבישול מתאים בגודלו לשימוש בהתאם לסוג הגזיה (במקרה הזה כלי
הבישול היה גדול מאוד ולא התאים לגזיה) ולא יוצר מצב בו הוא מחמם את הגזיה עצמה (הצינור,
הבלון) וגורם לדליקה או פיצוץ .מצורף תחקיר פיצוץ גזיה אשר קרה בצופים.
טיול של מעל  150חניכים לא תוחקר ע"י מרחב חיים  .אנו מזכירים שכל טיול שמשתתפים בו 150
חניכים ומעלה צריך לעבור תחקיר במרחב חיים.
במהלך פעילות חומר לניקוי אסלות נשפך על חניכה אשר קיבלה תגובה אלרגית קלה.
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בדיון בין רכז המפעל לחובשת בשטח לא הוכרע האם לפנות את החניכה למרפאה או לא .במקרים של חוסר
הסכמה בין רכז המפעל לגורם הרפואי הסמכות הרפואית היא זו אשר מקבלת את ההחלטה האחרונה.
בנוסף מומלץ וניתן לשלוח ביפר  33010על מנת להתייעץ עם אדם מנוסה נוסף באשר לפתרונות נוספים.
אירועים מתחום הרגש והנפש:
 במהלך טיול הכנה חשף עצמו אדם זר בפני הרכזות ,הן נגשו לתחנת המשטרה להגיש תלונה .הרכזות
פעלו נכון  -האופן הנכון הוא להתקשר למשטרה ולגשת לתחנה להגיש תלונה.

בתרחישים השונים יש לגלות רגישות ,אחריות ואמפטיות ,להיות ערניים לשינוי מצבים ולהתנהגויות
שונות .כאשר התגלה מקרה מסכן חיים ,יש ללוות ולהשגיח על החניך עד להגעת גורם מקצועי ,הורה או
בוגר אחראי אחר ,לעולם אין להשאיר את האדם לבדו ,או לאפשר לו ללכת לבדו ליעדו ,או בדרך ל ...או מ. ...
יש לזכור כי אנו פועלים מתוך דאגה ,אחריות ,שותפות ,ערבות הדדית ,דיווח לגורם מקצועי איננו הלשנה
ואסור שיחשב כך!!  ,יחד עם זאת יש לטפל במקרה בדיסקרטיות וברגישות הראויה .בראשיתו של כל
תרחיש עלינו  -למזער נזקים ,למנוע הסלמה והידרדרות המקרה ולייצב את המצב ,לאחר מכן להפנות לגורם
מקצועי ולעקוב אחר הטיפול.
יש לדווח בהודעת חירום בביפר מנוי  ,33010לאחר מכן לדווח לשדרת ההדרכה במעגל והרכזים הממונים,
ההורים וגורם מקצועי.

אירועים אחרים שהתרחשו החודש:
 במהלך סמינר חניך ניסה לפתוח קרטון חלב בעזרת אולר ,נחתך עמוק ביד ופונה לקבלת טיפול רפואי.
חל איסור על שימוש באולרים! כמו כן יש לתדרך את החניכים שלא להגיע עם כלים כגון אלו
לפעילות ולהשגיח במהלך הפעילות.
 במהלך עבודה בנגריה נפצע חבר תנועה באופן משמעותי בידו אחרי שמעד ונפל על מקצוע ופונה לבית
החולים לקבל טיפול רפואי .בכל עבודה בנגריה יש לעבוד רק באישור וליווי אחראי הנגרייה
ובנוכחות אדם נוסף במקום .במקומות העבודה השונים יש להימצא תיק בטיחות וכל אדם הפועל בו
צריך להכיר את נהלי הבטיחות במקום ולפעול על פי הן.
זהירות בדרכים:
 חברת תנועה חצתה כביש בריצה במהלך גשם כבד ונפגעה על ידי רכב בראשה וברגלה  ,פונתה לקבלת
טיפול רפואי .במזג אוויר קשה יש לשים לב לתנאי הדרך ,לחצות בזהירות רבה.
 נהגת אשר השתמשה במכשיר הסלולרי שלה תוך כדי נהיגה התנגשה ברכב תנועתי .יש להימנע
מהסחת דעת ולהתמקד בנהיגה .במקרה של כל תאונת דרכים קלה ככל שתהיה יש להתפנות לחדר
מיון בתוך  48שעות מרגע התאונה על מנת להיבדק על ידי רופא.
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 רכב תנועתי אשר נתקע ונאלץ לקבל חילוץ היה ללא כלי נהג ובניהם טבעת הגרירה של הרכב .יש
לוודא את הימצאותם של כלל כלי הנהג ובהם גם מפתח ברגים ,ג'ק וטבעת גרירה.
 רכב עם בעיות חוזרות בחשמל ננעל כאשר מפתחות הרכב בתוכו .יש לטפל בבעיות הרכב "המוכרות"
ולא לדחות אותן.

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש ינואר .2019
 .2סיכום הודעות  33010לחודש ינואר  2019והשוואה לחודש ינואר .2018
 .3תחקיר פיצוץ גזיה בפעילות הצופים.
 .4מצ"ב קישור לאתר "חריש לחיים"  – https://mhaim.co.ilבאתר זה תמצאו מידע בנושא חוזרי

מנכ"ל  ,הטפסים השונים (בניהם טופסי דיווח לביטוח) וסיוע בתכנון וקיום טיולי החורף ובכל
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