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ריענון בהקשר להודעות חירום וההבדל בין ביפר  33010וביפר – 33001
 oביפר  – 33010מיועד לדיווח וסיוע בעת מצבי חירום .
 oביפר  – 33001מיועד לדיווח וטיפול בתקלות בתחומי התשתיות.
מערכת אישור פעילויות – החל מחודש ינואר  2017עברה התנועה לשימוש במערכת אישור
פעילויות חוץ אינטרנטית ומקוונות אשר מחליפה סופית את טופס אישור הפעילויות אשר היה
בשימוש בעשור האחרון .פרטים בנושא ניתן למצוא את רכזי הפעילויות והמעגלים.
פוליסות ביטוח לשנת  – 2017אנחנו לקראת רכישה של פוליסת ביטוח חדשה לשנת  2017בכלל
התחומים.
אנו מוצאים לנכון לרענן ולהזכיר בעיקר בהקשר לפגיעת חניכים בפעילות ולהדגיש שיש לנו
חובה לדווח על פגיעות משמעותיות ,אי דיווח עלול לגרום לחברת הביטוח לסרב לאחריותם.
כמו כן במידה וישנם אופני פעילות חדשים יש לוודא כי דווחו והוכנסו לפוליסת הביטוח ,לא
הפעילות המובנת מאליה ,אלה פעילות חדשה מיוחדת וחריגה.
הגשת טפסים ללשכה לתיאום טיולים – יש לוודא כי בעת הגשת טפסים נרשמות שורות
הנסיעות ממוקדי הפעילות וחזרה ,זאת על מנת לוודא כי אנו עומדים בהנחיות מבחינת נשיאת
נשק ומקבלים דיווחים על צירים חסומים ,תאונות וכו'.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:


במהלך החודש אירעו מספר מקרי פריצות ומקרים בהם נכנסו זרים למבני מגורים ופעילות.
בכלל המבנים יש להקפיד על נעילת שערים ודלתות .במקרה חירום יש להזמין משטרה
מידית ולדווח בביפר .33010

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:




במהלך החודש אירע מקרה בו נפל חלון על ראשה של חניכה .מדובר במקרה חמור! החלון לא
היה מחובר טוב למסילה ובעת סגירתו נפל ופגע בחניכה .יש למנוע מפגעי תשתית במבני
הפעילות ,לדווח ולטפל ללא דיחוי.
במהלך החודש התרחשו מספר הצפות במבני מגורים .יש לוודא כי פתחי הניקוז והמרזבים
פתוחים על מנת למנוע הצפות ונזק לרכוש.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:




בעת סקר "כהרף עין" לפני תחילת פעילות התגלו  2מכלי גז חשודים בצמוד למבנה הפעילות.
מדובר בערנות חשובה ופעולה נכונה של המדריך האחראי במקום שקיים את הסקר וזיהה
את החפץ החשוד ,הרחיק את האנשים והזמין משטרה.
במהלך החודש אירעו מספר אירועים בהם נפצעו חניכים כתוצאה מהשתוללות:
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 במהלך פעילות השתולל חניך וסגר דלת על אצבעו של חניך אחר.
 במהלך משחק כדורסל השתוללו חניכים כאשר אחד פגע באפו של חניך אחר ושבר אותו.
 במהלך פעילות דחף חניך חניך אחר על הגדר וגרם לפגיעה בידו.
בכל פעילות יש למנוע השתוללות מיותרת ולהציב מדריך אחראי.
 במהלך החודש אירעו מספרים אירועי פציעה בחצרות מבני פעילות .ברצוננו להזכיר כי חצר
מוקד הפעילות מועדת לפורענות ובה מתרחשות רוב התאונות במערכת החינוך .יש לקיים
בחצרות סקר סיכונים ,לוודא השגחה של מדריך תורן ולמנוע היפגעות חניכים.
 במהלך החודש אירע מקרה בו פרצה שריפה ליד מוקד פעילות .במהלך האירוע התקבלו מספר
החלטות שגויות ,ישנה חשיבות לסדר פעולות ברור במקרי חירום ,הגדרות תפקידים,
הישמעות להנחיות כוחות הביטחון וההנחיות הניתנות ע"י מרחב חיים .בכל מקרה שהוא יש
להחמיר ול מנוע כל סיכון לחניכים והמדריכים! במקרה שריפה יש לפנות את החניכים
למקום בטוח ,להזמין כיבוי אש בטלפון  102ולשלוח ביפר .33010

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:








במהלך החודש אירע מקרה בו התקיים סמינר ללא קיום תחקיר מקדים ואישור טופס אדום.
מדובר באירוע חמור! כלל פעילויות החוץ בתנועה מחויבות במילוי טופס אדום ,קיום תחקיר
ואישור רכז ממונה ואישור ע"י מרחב חיים .האחריות על קיום תהליך זה הינה על רכז
הפעילות והרכז הממונה.
במהלך טיול הכנה נפצעה מדריכה בוגרת ונדרשה להתפנות לקבלת טיפול .לטיול ההכנה יצאו
שני חברים בלבד ,בכל טיול נדרשים מינימום של שלושה חברים על מנת שאחד יוכל במידת
הצורך לצאת על מנת להזעיק סיוע במידת הצורך .יש להיערך לטיול הכנה ככל טיול רגיל
ולתכנן מקרים ותגובות ופעולה בזמן חירום.
בעת הגעת חניכה לפעילות התגלה כי לחניכה אין אישור הורים ואמה לא הסכימה ליציאתה
לפעילות .יש לוודא מקדמית כי לכלל החניכים אישור הורים לפעילות ,חניכים אשר יש
סברה לגביהם כי תיתכן בעיה יש לבדוק במשנה תוקף ולקיים בירור מיוחד.
במהלך טיול אירע מקרה בו שבר חניך קרש על רגלו ומסמר נכנס לברכו .החניך לא נקט
בזהירות ולא בדק להמצאות מסמרים בקרש ,בעקבות כך פונה החניך לקבלת טיפול רפואי
בבית חולים והצאת המסמר.

אירועים בתחום "הרגש והנפש" שהתרחשו החודש:




במהלך החודש אירע מקרה בו מצאה את עצמה בוגרת במשטרה בשעת לילה מאוחרת מטפלת
לבדה במקרה הטרדה מינית של חניכה .מדובר במקרה חמור ,הבוגרת נקלעה לאירוע מורכב,
ללא דיווח בביפר  33010או להורים ואל מול המשטרה וגורמי מקצוע .בכל מקרה חירום יש
לדווח מידית בביפר  33010ורכז הממונה ולקבל סיוע וליווי צמודים.
במהלך החודש התקיימו מספר מקרים של חניכים ובוגרים אשר הביעו תחושות אובדניות או
ניסו לפגוע בעצמם בדרכים שונות .יש להיות ערניים לשינויים בהתנהגות ולבקש סיוע
מגורמים מקצועיים ,בכל מקרה של גילוי שכזה יש לדווח מידית להורי החניכים (חניכים) או
מדריך ורכז שכבה (בוגרים) ,לגורם מקצועי ובכל מקרה לא להשאיר את האדם לבדו.

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. ...
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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:




במהלך החודש אירע מקרה בו חניכה הרגישה שלא בטוב במהלך פעילות .בדיעבד מדובר
במקרה חשוב ומשמעותי ,החניכה נבדקה בשטח ופונתה לאחר התייעצות לקבלת טיפול
רפואי .במהלך הבדיקה התבררה חומרת המקרה וכי החניכה נמצאת בסכנה ממשית.
ברצוננו לציין לטובה את ההתנהלות הנכונה ולחדד את חשיבות שליחת ביפר  33010כדבר
מציל חיים.
במהלך החודש אירע מקרה בו בעת שהות בחול נתקלה בוגרת בבעיה באשרת הכניסה .העורף
שהושאר בארץ טיפל באירוע ופתר את הבעיה .ציון לשבח.

זהירות בדרכים:




במהלך החודש התגלו מספר תקלות באוטובוסים כתוצאה מבדיקה מקדימה ונכונה ומילוי
"טופס כחול" ,התקלות טופלו והנסיעות המשיכו בבטחה .אנו שבים ומדגשים את חשיבות
בדיקת האוטובוסים והקפדה על נסיעה אחראית ובטוחה.
במהלך החודש אירעו מספר תאונות "קלות" בהם נפגעו חברים .אנו מחדדים בשנית את
חשיבות ההתפנות לבדיקה וקבלת טיפול רפואי .בתאונות רבות כאבים מתחילים רק לאחר
מספר שעות והפגיעות יכולות להיות חמורות.

חומרים מצורפים:
.1
.2
.3
.4
.5

סיכום פורום לקחים לחודש דצמבר .2016
סיכום הודעות  33010לחודש דצמבר  2016והשוואה לחודש דצמבר  2014ו.2015-
פגיעות ראש – כיצד מאבחנים ואיך מטפלים?
אלרגיה למנגו – רקע ודרכי טיפול – בעקבות מס' מקרים שהתרחשו בפעילויות המטעים
כתבה – פסיקת בית המשפט בנושא תאונה ופציעה של חניכה בפעילות תנועת הנוער האיחוד
החקלאי
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