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תזכורות לקראת החורף






יש לנקות את המרזבים בכל מבני הפעילות ומבני המגורים לקראת הגשמים.
יש לשים לב לרטיבות במבנים ,אם יש קיר/תקרה/רצפה רטובה יש לגלות את מקור המים ולטפל
בהקדם בנזילה ,במידה ושקע או ארון חשמל רטובים אסור לגעת בהם ויש להזמין חשמלאי לטפל
בתקלה.
זהירות בגשמים הראשונים! הכביש חלק מאוד!
מומלץ להתחסן כנגד השפעת העונתית בקופת החולים.
יש לבדוק את אמצעי החימום (רדיאטורים ,מפזרי חום וכד') ולוודא שהם שלמים ותקינים ,אסור
להשתמש בתנורי סליל!

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 בזמן פעילות התרחש אירוע אלימות חמור בין  3חניכות ,חניכה אחת הגיעה למיון ועורבה המשטרה.
במידה ומתרחש אירוע אלימות חמור ,יש להזמין משטרה וליידע את הורי החניכים.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 בזמן פעילות מדריכה גילתה קצר במפסק במבנה ,הורידו את החשמל והזמינו חשמלאי .המדריכה
פעלה נכון! במידה ומתגלה תקלה באמצעי חשמלי במבנה יש למנוע היפגעות ולהזמין חשמלאי
לטיפול בתקלה.
 חניך נפצע ברגל מברזל שבלט מהרצפה במבנה פעילות .יש לבצע סקר בטיחות כהרף עין לפני כל
תחילת פעילות ולהסיר ליקויים שמתגלים.
 בדירה הושארו הכיריים דולקים במשך לילה שלם(!) בבוקר העניין התגלה וכובו הכיריים .מדובר
בתקלה חמורה שיכלה להיגמר באסון! יש לכבות את הכיריים בסיום השימוש!
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 במהלך משחק מסוכן חניכים הפילו חניך אחר על הגב ,החניך פונה לבדיקות בבי"ח .יש לשים לב
למשחקים שחניכים משחקים ,ולמנוע משחקים מסוכנים ,במידה וחניך מקבל מכה חזקה בגב יש
להזמין אמבולנס לפינוי לבדיקות.
 בזמן פעילות צביעה ,רוסס בטעות צבע לעיני חניך .יש לתדרך את החניכים על שימוש נכון באמצעים
בהם משתמשים בפעילות.
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 חניכה זרקה מספריים על חניכה אחרת בזמן פעילות .יש להקפיד להשגיח על חניכים גם כאשר לא
נמצאים בפעילות מסודרת.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:





בזמן פעילות לחיילים התייבשו מספר חיילים והיו צריכים לקבל עירוי .גם כאשר עושים פעילות
למבוגרים יש לשים לב לשתיה מספקת.
בזמן טיול 2 ,חניכים רצו קדימה במסלול ונעלמו ,נמצאו לאחר רבע שעה בסוף המסלול .יש להקפיד
לא לאפשר לחניכים לעבור את המדריך המוביל במסלול ,בנוסף יש לתדרך אותם שאין לעבור את
המדריך.
בזמן עבודה במטעים נכנס לשני לחברים ענף לעין ,החברים פונו לבדיקות וטיפול .עבודה חקלאית
היא פעילות עם סיכון גבוה ,יש לנקות במשנה זהירות לפעול לפי הנחיות צוות המטע.
בזמן סמינר במהלך הלילה בוגר חש לא בטוב ,רעד בכל הגוף ,החברים הונחו להזמין אמבולנס ,אך לא
עשו זאת ונסעו ברכב לבית חולים .במידה ומקבלים הנחיה להזמין אמבולנס יש לעשות כך ולא לקבל
החלטה אחרת שסותרת את ההנחיות!

בתחום 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:







רכב נעלם מחניית המרכז לאחר שהמפתח שלו הושאר במגירות בכניסה למרכז .אין להשאיר
מפתחות לכלי רכב במגירות במרכז התנועה.
בוגר נחקר במשטרה לאחר שנמכר אלכוהול באירוע אותו ארגנו ללא אישור מסודר מהמשטרה.
מכירת אלכוהול דורשת אישור הרשות המקומית ומשטרת ישראל ,יש לדאוג לפעול ע"פ חוקי
המדינה בכל פעילות אותה אנו עושים.
במהלך החודש היו מספר מקרים בחוות ההכשרה ,בהם לא היה ניתן היה להשיג חניכים בשעות
הלילה כאשר היו בדרכים .יש לשים לב שסוללת הטלפון מלאה ולדאוג להצטייד במטען נייד
למקרים כאלו.
חניכה בשכבת החוות פונתה לבית חולים במהלך הלילה בגלל כאב עז ברגל איתו היא הולכת כבר
מספר שבועות .במידה וכואב ,או לא מרגישים טוב יש ללכת לבדיקות ולטיפול בהקדם ולא לדחות
את הטיפול.
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 מדריכה החולה באפילפסיה לא לקחה את התרופות אותם קיבלה מהרופא וקיבלה התקף .במידה
ומקבלים הנחיות ותרופות מרופא יש לבצע אותם ולא להתעלם מהנחיותיו.
זהירות בדרכים:






רכב נתקע בכביש לאחר שנגמר לו הדלק  .יש לדאוג למלא את מיכל הדלק ברגע שמגיעים לרבע
מיכל.
חברה הייתה בתאונת דרכים בזמן נסיעה במונית שירות ,לאחר מכן לא הרגישה טוב .יש לזכור לקחת
את פרטי הרכב והנהג בתאונת דרכים ולהתפנות לבדיקות.
אוטובוס נכנס לרחוב ללא מוצא וכאשר הוכוון ע"י מדריך בנסיעה לאחור פגע ברכב חונה .יש לשים
לב ש כאשר מכוונים רכבים בנסיעה לאחור ,במידה ומדובר ברכב לא רגיל(כמו אוטובוס) יש להכיר
את אפשרויות התנועה של כלי הרכב ,אחרת אין להכווינו.
בזמן נסיעה בכביש מהיר התגלה תקר בצמיג ,עצרו בצד ,הזמינו משטרה והחליפו את הצמיג .במידה
ואין אפשרות לעצור במקום בטוח להחלפת צמיג יש להתקשר למשטרה ולבקש שיגיעו לליווי.

חומרים מצורפים:
.1
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סיכום פורום לקחים לחודשים ספטמבר .2017
סיכום הודעות  33010לחודש ספטמבר  2017והשוואה לחודש ספטמבר .2016
הנחיות הערכות לקראת החורף ולתנאי מזג אויר קיצונים.
מערכת התראה מוקדמת בפני שיטפנות והצפות.
תלמידה התחשמלה מקולר ללא הארקה.
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