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אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:





במהלך אירוע "ציפורי לילה" משותף לעירייה פרצה קטטה בין חניכים ובני משפחותיהן .אנו מפנים
אתכם להכיר את נוהל ציפורי לילה בחוברת נשבעים לחיים בעמוד 75
במהלך נסיעה ,חניך הדליק סיגריה בהסעה שהוביל לעימות עם נהג האוטובוס .זהו מקרה חמור
ביותר! יש לתאם צפיות עם החניך על הגבולות וכללי ההתנהגות במפעלים השונים .באם נהג הסעות
מפעיל אלימות מילולית או פיזית יש לעצור את הנסיעה ,להזמין משטרה ולהזמין נהג אחר.
אדם שיכור נכנס לבית מגורים תנועתי והחל להתפרע .יש להקפיד ולנעול את הכניסה לבתים גם
כאשר ישנם אנשים בתוך הבית.
במהלך נסיעה בכביש נהג זר שניסה לעקוף ולא הצליח החל לעקוב אחר חבר תנועה .באירוע כזה יש
לנסוע לכיוון תחנת המשטרה הקרובה ביותר ולחייג  .100כמו כן אנו מזכירים שיש להימנע
מעימותים עם נהגים על הכביש ולא לנסות ללמד אותם לקח .

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:





במהלך סקר "כהרף עין" התגלה מפסק פחת לא תקין במוקד פעילות .במקרה כזה יש להוריד את
החשמל במבנה ואין לקיים פעילות עד אשר חשמלאי יגיע לסדר את התקלה ,ולהשאיר הודעת
חירום בביפר ( 33001מרכזיה .)03-6106666
בית נורה במוקד מגורים התנתק ממקומו והחל לעלות עשן וניצוצות .במקרה כזה יש להוריד את
מפסק הפחת בבית ולהזמין חשמלאי במידי.
במוקד מגורים תנועתי הייתה דליפה מבלון גז .במקרה כזה יש לסגור את מערכת הגז ,להתקשר
למוקד החירום של ספק הגז או למכבי האש.
תנור חימום של מקלחת שהושאר דולק ללא סיבה עלה באש לאחר שדלק מספר ימים .במקרה כזה
יש להוריד את החשמל בבית ולכבות בעזרת מטף .במידה והמצב מתדרדר יש להתפנות מהבית
ולהזעיק מכבי אש.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 במהלך תליית שלט על שער ,חניך טיפס על השער ורגלו נתפסה בשער .יש להזהיר ולהנחות את
החניכים מפני פעילות פזיזה ומסוכנת .יש להשגיח על החניכים בכל שלבי הפעילות ולוודא שיצאו
מטווח הסכנה.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
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במהלך פעילות בבריכה חניכה נדחפה בגבה לבריכה על ידי חניכה אחרת ונתפס לה הגב .יש לתדרך
את החניכים לפני הפעילות ולאסור "משחקים" אלימים ומסוכנים ,כמו כן יש להקפיד לנוכחות
מדריך.
במהלך סיור חניך החליק ונפל ממצוק של  10מטרים ,נתפס בשיחים אחרי  2-3מטר ללא פגע.
בהליכה במסלול יש לבצע ניהול סיכונים ,יש להזהיר להנחות ולוודא את החניכים ,במידת הצורך
להציב בקרות ומדריכים מסייעים.
במהלך הליכה במסלול חניכה עיקמה את הקרסול וחולצה בעזרת צוות החיפוק על אלונקה למרפאה.
במקרה של פציעה במסלול יש לגורם הרפואי בשטח (מע"ר חובש או רופא) ולשלוח ביפר 33010
להתייעצות על פינוי וחילוץ.
במהלך סמינר חניך התעלף בפעילות מרוב תשישות .יש לוודא שהחניכים מקבלים מספיק שעות
שינה ולוודא שהם אכן ישנים.

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.

אירועים אחרים שהתרחשו החודש:








פעילות לילה במוקד תנועתי בוטלה בגלל שלא נשלח לאירוע טופס אדום ולא נעשה תחקיר מקדים.
חובה לפני כל פעילות המשלבת לינה במוקד פעילות למלא טופס אדום ולעבור תחקיר.
חניך בפעילות ננשך על ידי חתול .במקרה כזה יש לשטוף במים וסבון וליצור קשר עם משרד
הבריאות .בנוסף באם מדובר בחיה משוטטת יש להתקשר עם המוקד העירוני.
חניכה עם חשש לשושנת יריחו פונתה לטיפול רפואי .במקרה של תסמינים לשושנת יריחו יש במידי
להתפנות לקבלת טיפול רפואי אצל רופא עור.
במהלך "קייטנה" של ילדים לחברי תנועה החליק אחד הילדים לתוך מעין ונמשה החוצה ללא פגע .יש
להשגיח על ילדים השגחה צמודה ,יש לנהל סיכונים בפעילות השגרתית והלא שגרתית.
במתחם תנועתי ריב בין שני כלבים גם לפציעה של חבר תנועה ואשפוזו .בעלי חיים מחויבים
בהתנידות בשטחים בציבוריים עם רצועה (ומחסום באם הוגדר כך על ידי וטרינר) .על בעלי הכלבים
להחזיק בפנקס חיסונים של הכלב ולדאוג לחיסונים הרלוונטיים.
חברת תנועה נחתכה באצבעה ממאוורר .יש להקפיד להחזיק אך ורק במאווררים בעלי רשת הגנה.
מאוורר לא תקין צריך להשליך לאשפה.
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 במהלך סמינר חברה אשר ניסתה לעשות "גלגלון" על הדשא נפלה ואובחנה עם שבר מורכב ביד
המצריך ניתוח .יש להימנע מפעילות ספורט לא מתוכננת וללא אמצעי בטיחות .יש לתדרך את
החניכים לכך בתחילת הסמינר על מנת שיפעילו שיקול דעת בנושא.
 במהלך גלישת רוח בים התנתק הגלשן מהמפרש והגולש נשאר לצוף על המפרש עד להגעת החילוץ.
בפעילות מיוחדת יש לידע חברה על הפעילות ,היכן היא מתרחשת ולסכם על זמן דיווח שהכל בסדר.
כמו כן באם ניתן יש להצטייד בטלפון טעון.
זהירות בדרכים:







נהג של הסעה ליום למידה החל להירדם תוך כדי נהיגה ,והוחלף .על אחראי הנסיעה להיות ערני
ולוודא שהנהג מבצע את תפקידו כראוי .במידה והנהג עייף יש להחליפו מיד.
תאונת חזית אחור בעת נסיעה לאחור ברכב מסוג סיטרואן פיקאסו .ברכב הושתק חיישן הרוורס .יש
לוודא שכלל המשתמשים ברכב מכירים את אופן השימוש בו .אין לכבות את חיישני הרוורס או
להחליש את המוביל-אי.
תאונה קלה בין רכבת תנועתי לרכב פרטי עקב אי שמירת מרחק והסחת דעת ממכשיר הסלולר .יש
לשמור מרחק של  2שניות מהרכב מלפנים ולהימנע משימוש בסלולר בנהיגה!
רכב שכור מולא בסולר במקום בנזין .לפני התדלוק יש לוודא את סוג הדלק שיש להשתמש בו כפי
שרשום ברישיון הרכב.
במהלך מעבר דירה עפו מעגלה ארגזים בנתיבי איילון .במצב כזה יש לעצור במקום בטוח ולהזמין
משטרה .אין להיכנס לכביש בצורה מסוכנת בשום צורה! כמו כן יש לוודא קשירה טובה ונכונה של
הציוד בעגלה.

חומרים מצורפים:
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סיכום פורום לקחים לחודש אוגוסט .2018
סיכום הודעות  33010לחודש אוגוסט  2018והשוואה לחודש אוגוסט .2017
חוזר מנכל שגרת הפעילות בבית הספר.
מצ"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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