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חיסון לשפעת – אנו קוראים לחברים ולחברות לגשת לקופת החולים ולהתחסן גם השנה כנגד
השפעת.



הנחיות לנהיגה בטוחה בחורף – נו נסים לשיאו של החורף ,מובאת בפניכם מצגת הדרכה לנהיגה
נכונה בחורף .לשימושכם ועיונכם.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 מחשבים נייידים ורכוש נגנבו מקומונה .יש לוודא נעילת קומונה כולל חלונות כשאר עוזבים אותה.
מצ"ב דף הנחיות לשמירה ובטחון מידע.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:






במוקד פעילות הנמצא בבית ספר פרצה שריפה וכובתה בתפעול בית הספר .יש להכיר את אמצעי הכיבוי
במוקד הפעילות ,יש להשאירם לא נעולים ובמקום המיועד להם.
ביום פעילות דלת מתכת נסגרה על אצבעות חניכה .יש להציב בכל דלת בכל מוקד פעילות את אצמעי הבטיחות
הרלוונטים – בצד הצירים יותקן מגן למניעת הילכדות אצבעות ,בדלתות המבנה יותקנו אביזרים להאטת
מהלך הפתיחה והסגירה של הדלת ובלימת התנועה החופשית של הדלת – גלגל מאט/בולם מחזיר שמן
ומעצור.
במהלך סקר בטיחות בקן נמצאו שני בלוני גז בתוך מבנה .זוהי תקלה בטיחותית חמורה ביותר! ישנו איסור
חמור לאחסן בלוני גז בתוך מבנה .עליהם להיות במתקן יעודי לכך מחוץ למבנה.
חבר תנועה נחתך ברגלו מזכוכית שבורה אשר לא סולקה בזמן .יש לטפל במפגעים במקום ולסמן את הסכנה.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 הומלסים אשר היו בכניסה למוקד פעילות לא איפשרו את הכניסה אליו .יש להזמין משטרה באופן
מיידי .כמו כן ניתן לקחת ממרחב חיים פלקט לתליה במוקד הפעילות המתייחס לביטחון.
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 בסוף יום פעילות אותר חפץ חשוד בגן המוביל למוקד פעילות ,המדריכה הרחיקה את הסובבים
והזמינה משטרה .לאחר מכן אותרו בעלי התיק .זוהי התנהגות למופת! בעת איתור חפץ חשוד אין
לגעת בו או לנסות להתקרב אליו .יש להרחיק את הסובבים ובהקדם להזמין משטרה במוקד .100
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 חניכים בטיול שנתי עלו לספינה במהלך סיור ובניגוד להוראות הסגל החינוכי .זהו אירוע חמור ביותר
אשר היה עלול להגמר באסון כבד .יש לזהות התדרדרות משמעתית כבר בשלביה הראשונים ואם יש
צורך לבטל הפעילות אז לעשות כן.
 בסוף סמינר אוטובוס אשר היה צריך ליסוע לירושלים נסע דרך כביש הבקעה בניגוד להנחיות.
אחראי הנסיעה לא שם לב לדבר עד אשר כבר היו על הכביש .יש לתדרך את נהגי ההסעות לנסיעה
בנתיב המוסכם ,כמו כן לוודא שמלווה הנסיעה מכיר את הדרך ויודע אותה.
אירועים מתחום הרגש והנפש:
 ח
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:
 חתול מוכה כלבת הסתובב בחצר הבית ואיים על הדיירים .במקרה כזה יש להימנע ממגע וקירבה
לחיה החשודה כנגועה ,ולהזמין לוכד חיות במוקד העירוני.
 במגורי מדריכים היה חשד לפריצה במהלך הלילה כאשר חברי הקבוצה בבית .למקום לא הוזמנה
משטרה והאירוע לא דווח בזמן אמת .יש להקפיד לנעול את הדלתות והחלונות של בתי המגורים
בשעות הלילה וכן במקרה של חשד לפורץ יש להזמין מייד משטרה ולהשאיר ביפר .33010
זהירות בדרכים:
 אוטובוס במסע מעורר לפולין עשה תאונה קלה .בכל זמן ובכל מקום יש לחגור חגורות בטיחות.
 במהלך התקופה האחרונה נגנבו מספר מכוניות .אין להשאיר חפצים יקרים ברכב ,וכמו כן לשמור על
הרכבים נעולים ואת המפתחות לא בקרבת הרכב וללא מספר הרכב עליהם.
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במהלך נסיעה לילית התפוץ צמיג בצד הפונה לכביש .במצב כזה יש להיצמד ככל הניתן לשול הימני
ולהזמין משטרה/שירותי דרך על מנת להחליף את הגלגל בצורה בטוחה.
רכב קיבל פנצ'ר אחרי שתקופה ארוכה הייתה יריד לחץ ידועה בגלגל .ירידת לחץ קבועה הינה סימן
ברור לתקלה בצמיג! ולכן יש להחליפו בחדש.
במהלך נסיעה עם עגלה עף מזרון מהעגלה אשר גרם לנזק כבד לרכב אשר בא מאחוריו .דבר כזה עלול
להוות עבירה פלילית והאחריות לבדיקת תקינות הקשרים של העגלה היא באחריות הנהג!
רכב חפק בטיול נתקע עם פנצ'ר ללא כלי נהג להחליף את הגלגל .יש לוודא את הימצאות כלי הנהג
בתחילת נסיעה ולפני יציאה למפעל בפרט.
נהגת אשר חשדה כי היא נוסעת עם צמיג שחוק עצרה בפנצ'ריה ואכן גילתה שנסעה על צמיג לא תקין
אשר היה צורך להחליפו .יש להתרשם מתקינות הצמיגים בכניסה לרכב – מצורפות ההנחיות
לבדיקה.

חומרים מצורפים:
.1
.2
.3
.4

סיכום פורום לקחים לחודש נובמבר .2018
סיכום הודעות  33010לחודש נובמבר  2018והשוואה לחודש נובמבר .2017
טופס הרשמה להשתלמות מאשרי פעילות
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 טיולי החורף ובכל
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