כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש מאי 2019
משתתפים :יוני בן-דור ,רויטול ,רונית בר זיו ,נדב קופולוביץ' ,רגב ספיר ,רז רפאל ,רון שרייבר ,אבי רוזן,
אמיתי בנקיר ,אייל יפו ,מתן עבודי ,אריאל כ"ץ ,גל סלע ,שני לוין ,דניאל סלע.


לקראת הקיץ אני מזכירים לציבור המדריכות ,הרכזים והמחנכים את כתובתו של אתר חריש
לחיים ,בכתובת  https://mhaim.co.il/באתר ריכזנו ריכזנו את מרבית ההנחיות והנהלים
שאמורים לסייע לכם במהלך שנת הפעילות ובמפעלי הקיץ.



בפרק הנספחים מצורפות כל החוברות אשר יצאו להכשרות הקיץ השונות – בטיחו ,קייטנות
ומפקדי מחנות וסמינרים.



ניתן לתאם הכשרות ע"ר לפעוטות ולגיל הרך עם גל סלע 054-6734425

"חריש לחיים"
כנסים אלו ירעננו את ידיעותינו ויעדכנו בכל הקשור לשמירת החיים שלנו ושל חניכנו.
ההשתתפות חשובה

מצורף קישור להרשמה.
https://forms.gle/TswDn9yDCwo2ecPo6
מועדי הכנסים:
 28/8יום ד'
 9/9יום ב'
הכנסים יערכו במרכז דוהל -רחוב התקווה  76תל אביב
הכנסים יערכו בין השעות ( 09:00-17:00השעות משוערות ויעודכנו בסמוך למועד ,נבקש לשריין יום מלא)
מיד לאחר הכנס נקיים מפגש מיוחד של רכזי הקינים /סניפים  /מוקדי הפעילות עד השעה  19:00לערך.

לפרטים נוספים – רון שרייבר 054-6735172

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:


חבר תנועה הוטרד באוטובוס על ידי אדם זר הוזמנה משטרה והאדם נעצר .במקרה כזה יש להזמין משטרה
ולהגיש תלונה במידה והדבר מתאפשר.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
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חברת תנועה קיבלה כוויה בכתף מברז מקלחת לוהט אשר התחמם מהמים החמים .יש להגביל את
טמפרטורת המים בדוד במוקדי הפעילות ובבתי החברים ל  60מעלות צלזיוס.
כאבל מאריך המחובר למפצל חשמל החל להשרף היות והיה מחובר צרכני חשמל "כבדים" – תנור חימום,
מקרר ומיקרוגל .יש להימנע ככל הניתן מחיבורים של כאבלים מאריכים ומפצלים לצרכני חשמל כבדים
כגון תנורים ,ראדיאטורים וכו'.

אירועים שהתרחשו במהלך פעילות החוץ:





במהלך מבצע זר לנופל נפצעה וטופלה חניכה ברגלה – דבר דווח רק לאחר סיום האירוע .יש לדווח על
אירועים בזמן אמת.
חניכה בסמינר קיבלה התקף אסטמה והתברר שהיא השאירה את המשאף שלה בבית .יש לוודא
שחניכים ומדריכים המשתמשים בתרופות מביאים אותן לפעילות – טרם תחילת הפעילות.
בחזרה מטיול נשכחה חניכה במקום בו נעשתה עצירה בדרך .יש לוודא ספירה ובדיקת נוכחות שמית
בסוף עצירה ולפני המשך הנסיעה.
טיול הכנה של מדריכים בוגרים יצא ללא אישור טופס אדום .בכל פעילות חוץ ובמיוחד בפעילות
הכנה למפעל יש חובה להוציא טופס אדום!

אירועים מתחום הרגש והנפש:


חניך שלח לחניכה אחרת הודעות אובדניות .במקרה כזה יש ליידע במיידי את הורי החניך ובמידת
הדחיפות גם את המשטרה במוקד .100
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 שהתרחשו במהלך הפעילות השגרתית:


חניכה אשר הסתובבה בפעילות יחפה דרכה על זכוכית ונפצעה בכף רגלה .אין ללכת יחפים בפעילות
גם במדשאות ובשטחים הציבוריים במרחבים התנועתיים.

אירועים אחרים שהתרחשו החודש:


במהלך פעילות של סנדאת אקרובלאנס אם וביתה אשר חרגו מההנחיות נפצעו כתוצאה מנפילת הבת על
אמא .אין לאפשר אילתורים בזמן פעילות ,יש להנחות ולוודא את ביצוע ההנחיות.
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חברת תנועה התייבשה במהלך יום שגרתי .אנו ממליצים בחודשי החורף להסתובב עם בקבוק מים אישי
על מנת להמנע מהתייבשות.

בדרכים:



בפיזור סמינר מרביד ,נהג האוטובוס נסע בצורה מסוכנת ועשה תאונת פח קלה עם רכב פרטי .במקרה כזה
יש לעצור את ההסעה ולהזמין אוטובוס חלופי .יש ליידע את סדרן החברה ולשלוח ביפר .33010
בזמן נסיעה עירונית ותוך כדי שיחת טלפון בדיבורית נכנס חבר תנועה לצומת ללא מתן זכות קדימה לרכב
אשר היה בצומת ועשה תאונת חזית-צד (לכל המעורבים שלום) .על אף השימוש בדיבורית תקנית בשטחים
עירוניים ובאיזורים מרובי משתמשים והולכי רגל יש להימנע מהשחות דעת.

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש מאי .2019
.2
.3
.4
.5

סיכום הודעות  33010לחודש מאי  2019והשוואה לחודש מאי .2018
הנחיות כללי לקראת פעילות קייטנות קיץ אגף ביטחון בטיחות וחירום קיץ 2019
כרטיס מידע פעילות חוץ בתנאי עומס חום בקיץ 2019
כרטיס מידע פעילות חוץ וטיולים בעומס חום כבד 2019

 .6מצ"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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