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משתתפים :יוני בן-דור ,רויטול ,חמוד עמר ברק שלוסברג ,גל סלע ,אורן דגן ,שני לוין ,רונית בר זיו ,רז רפאל,
דניאל סלע ,דגנית דודאק ,רון שרייבר ,מתן עבודי.
לאחר מקרים רבים של תאונות בזמן רכיבה על אופניים וכלי רכב דו גלגליים אנו מנחים את כלל חברי
התנועה על כך שישנה חובה לחבישת קסדה בכל נסיעה!

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:



בזמן הליכה לקומונה בחשיכה ,עקבו שיכורים אחרי חברת תנועה .יש להימנע מהליכה לבד בלילה במקומות
מסוכנים.
אדם זר נכנס לדירת מגורים בזמן שאנשים שהו בבית .יש לדאוג לנעול את דלתות וחצרות הבית ולהיות
ערניים לכניסת זרים.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:




בדירת מגורים התפרק שקע מהקיר  ,חברי הקומונה ניסו לתקנו .בעקבות כך היה ניצוץ חשמלי .אין לגעת
בחשמל ולנסות לתקן בעיות בחשמל .במקרה של תקלה יש לבודד את המפגע ובמידת הצורך להוריד את
החשמל בנקודה .יש לקרוא לחשמלאי מוסמך.
כאבל מאריך אשר היה מחובר בכיתת לימוד החל לעלות עשן וניצוצות .אין להשתמש בציוד ארעי בצורה
קבועה במוקדי פעילות.
התגלה כי בקומונת בוגרים אין הארקה לחשמל הדירה .זהו דבר חמור ביותר אשר המשמעות הינה
התחשמלות ומוות! בכניסה לדירה חדשה יש לעשות בדיקת חשמלאי מוסמך.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:







מדצ אשר באופן קבוע נוסע מהקן לביתו מרחק גדול מאוד ,יצא ממוקד הפעילות ולא הגיע לבית הוריו לאחר
מספר שעות .יש לוודא שיש לחניכים ומדריכים דרך בטוחה לחזור לביתם ,יש לוודא שהם אכן בוחרים
בדרך הבטוחה ולוודא את הגעתם בזמן אמת .במקרים כגון אלו אשר יש נסיעה קבועה וארוכה יש לכתוב
נוהל מסודר ,לתדרך ולוודא את קיומו של הנוהל.
במוקד פעילות התקיימה פעולה בשילוב מוצרי חלב בזמן שהייתה חניכה עם אלרגיה לחלב בפעולה .אין
לעשות פעילות הקשורה בחומרים אלרגניים כאשר ידוע על חניך אשר אלרגי לחומרים מסוימים ,ליתר
ביטחון יש לוודא זאת טרם תחילת הפעולה.
בזמן פעילות הושלכו נפצים בחצר .אין להביא ולהשתמש בנפצים בפעילות התנועה.
בזמן פעילות חניך אשר חתך תפוח בצורה מסוכנת עשה לעצמו חתך עמוק בכף היד .בסכינים יש להשתמש
בצורה בטוחה ולחתוך על משטח עבודה בלבד.
כלב משוטט אשר נכנס למוקד פעילות נשך חניך .אין להרשות לחיות משוטטות להיכנס למוקדי פעילות
ולהימנע ממגע איתן.
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אירועים מתחום הרגש והנפש:

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:


חברת תנועה אשר הסתובבה יום שלם עם כאבי בטן פונתה בסופו של יום עם חשד לאפנדציט .במקרה של
כאבים יש להתפנות לבדיקה בהקדם ולא לחכות לשעת לילה.
במהלך החודש היו מספר אירועים בהם מספר חברי וחברות תנועה נעדרו לזמן ממושך ללא הימצאם .יש
לדאוג לשהות עם טלפון סלולרי מוטען  ,במידה וישנם שינוי תוכניות או איחור יתר על המידה ,מחשש
לדאגה ,אנא עדכנו את חבריכם על כך.



זהירות בדרכים:



בעת חציית כביש בדרך לפעילות נדרסה חניכה על ידי רכב חולף ,החניכה פונתה לקבלת טיפול .בעת חציית
כביש יש להיות ערניים ולהסתכל לכל הכיוונים.
בעת עצירה התנגש רכב ברכב תנועתי מאחורה .בעת עצירה יש להסתכל במראה האחורית ולוודא מרחק
של הרכב מאחור.
בעת נסיעה התנתקה עגלה מרכב תנועתי .לאחר מכן התברר שהעגלה חוברה על ידי אדם אשר לא הוכשר
לכך .יחבר את העגלה רק מי שהוסמך לכך על ידי קצין הרכב.
חברת תנועה נסעה באוטובוס ציבורי אשר היה מעורב בתאונה .במקרה כזה יש לקחת את הפרטים של נהג
האוטובוס לשמור את כרטיס הנסיעה ולפנות למרפאה לבדיקה.
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