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אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 במהלך הלילה נפרץ מוקד פעילות ונגנב ציוד יקר ערך ,הוזמנה משטרה .אנו מזכירים לנעול היטב את
מוקדי הפעילות ,ציוד יקר ערך צריך להיות נעול בנעילה נוספת בתוך מחסן/ארון.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 כיריים הושארו דולקים למשך מספר ימים בדירה .זהו אירוע חמור ביותר  ,במזל לא היתה פגיעה
בנפש אבל נגרם נזק לדירה!  .יש להקפיד לכבות את כירת הגז בסיום השימוש ,כמו כן לפני עזיבת
הבית למספר ימים יש לוודא שוב את הנושא.
 התגלו פשפשים בדירת מגורים .יש להקפיד לשמור על ניקיון הבית ,במידה ויש פשפשים או כל
מזיק אחר ,יש לדאוג להזמין מדביר ולחטא את הבית
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:






מדריכה חולת אסטמה קבילה התקף אסטמה במהלך פעילות ,המדריכה לא הביאה את המשאף שלה
איתה לפעילות .יש לוודא הגעת חניכים לפעילות עם תרופות קבועות ומצילות חיים.
חניך קיבל מכה באף והתחיל לפרכס ,המדריכים הזמינו אמבולנס ועדכנו את ההורים ,לחניך שלום.
המדריכים פעלו נכון ,לא להסס להזמין אמבולנס לאירוע רפואי משמעותי בזמן פעילות.
מדריך גילה שהתקיימה פעילות במבנה הפעילות ללא נוכחותו .יש לדאוג לנעול את כלל מבני
הפעילות ולא לאפשר כניסה של אף אדם למבנה ללא נוכחות מדריך בוגר.
חניך לא הגיע לתחילת הפעילות בבוקר הקייטנה ,הודיעו להוריו ,החניך נמצא בביתו .המדריכים פעלו
נכון ,במידה וחניך אמור להגיע לפעילות ואינו מגיע ,יש לדווח מידית להוריו.
במהלך פעילות בקייצת בזמן פירוק מתקן מחנאי קרס המתקן וכמעט פגע בחניכה .בזמן פירוק
מתקנים מחנאים יש לוודא שכל הסובבים מודעים לשלבי הפירוק ונזהרים בסביבתו.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 חניכה התעלפה בזמן פעילות ,לאחר שהסתיים האירוע עדכנה שהאירוע קרה לה בעבר מספר פעמים.
יש להכיר בעיות רפואיות ידועות מכלל החניכים לפני כל פעילות.
 בעקבות השתוללות שלא בזמן פעולה חניכה נפצעה ביד ונשלחה לבדיקה במיון .יש להקפיד להשגיח
על החניכים גם כאשר אין פעילות מובנית.
 חניכה הגיעה למרפאת מחנה כפר החורש בשעות הצהריים לאחר שלא שתתה מים במשך כל היום,
החניכה טופלה בעירוי .במהלך פעילות יש להקפיד על שתיית מים מרובה במיוחד בימים חמים ,
יש לוודא שהחניכים שותים לאורך כל הפעילות..
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 מדריך בוגר פונה במהלך פעילות לאחר שהתלונן על כאבי בטן חזקים שנמשכו מספר ימים ,בבית
החולים התגלה כי הינו סובל מאבנים בכליות .יש לגשת לבדיקות רפואית כאשר לא מרגישים טוב
ולא לחכות שהכאב יחמיר.
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 /מדריך 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.
 מדריכה בוגרת הוטרדה בטלפון מספר פעמים .יש לדווח למשטרת ישראל על כל מקרה של הטרדה.
אירועים אחרים שהתרחשו החודש:
 במהלך טיול בחו"ל מדריך בוגר לא יצר קשר במשך מספר ימים ולא הגיע ליעדו ,לאחר שנוצר עמו
קשר אמר ששינה את תכניותיו .יש לעדכן את העורף על כל שינוי בתכנית במהלך טיול בחו"ל.
 שני מדריכים יצאו בשעות הלילה מביתםללא טלפונים ,חבריהם לא ידעו לאן הלכו .יש לשים לב
לעדכן את החברים לבית כאשר יוצאים ומתי מתכוונים לחזור ,בעיקר בשעות הלילה.
 במהלך קטיף מנגו מדריכה נפצעה מענף בעין .יש להיזהר בזמן הקטיף ,לשים לב לענפים בולטים
וסכנות אחרות.

זהירות בדרכים:







במהלך נסיעה התגלה תקר בגלגל הרכב ,לא היה ברכב כלי נהג להחלפת צמיג .יש לדאוג לבדוק את
כלי הנהג לפני תחילת נסיעה.
רכב נפגע בזמן יציאה מחניה מסלע שהיה צמוד לרכב .יש להיזהר בזמן כניסה ויציאה מחניה ולשים
לב לכל מה סובב את הרכב ,במידה ויש בעיה ,לבקש עזרת מכוון.
בזמן נסיעה חזרה מפעילות חניך עף ממושב האוטובוס בזמן בלימה חזקה ,החניך נפגע באפו .יש
לשים לב שכלל החניכים ישובים וחגורים בזמן נסיעה באוטובוס.
במהלך הגעת הסעות למרכז הסמינרים ברביד ,נכנסו אוטובוסים לחניה העליונה שאינה מיועדת
לכניסה ויציאה של אוטובוסים למרות השילוט המורה על כך ,בכדי לצאת האוטובוסים היו צריכים
לנסוע לאחור .יש למנות אחראי לכל הגעה של הסעות לפעילות במרכז הסמינרים ,לתדרך את
הנהגים ואחראי הנסיעה ולוודא שהם אינם נכנסים לחניה העליונה עם אוטובוסים.
רכב עם בעיה ידועה במצבר לא טופל ונתקע .כאשר ישנה בעיה בכלי רכב יש לטפל בה בהקדם.
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חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש יולי .2018
 .2סיכום הודעות  33010לחודש יולי  2018והשוואה לחודש יולי .2017
 .3חוברת נשבעים לחיים לשנת הפעילות תשע"ט.
 .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 מפעלים.
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