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לתשומת ליבכם! הפעילות בפארקי טרמפולינות נאסרה על ידי משרד החינוך
בימים אלו ממש מסתיים פרוייקט ציוד הקינים בערכות לשעת חירום וציוד פעילות .תודה לכל העוסקים
בפרויקט – זיכרו לשמור על הציוד ולהשתמש בו בתבונה!
בחודש שעבר נערכה הסמכת מתחקרי ומאשרי פעילות לכ 100-חברים וחברות מהתנועה  ,משתתפי ההסמכה
הינם היחידים המאושרים לתחקר ולאשר פעילות כמאשר ראשון בשנת הפעילות תשע"ח  – .2018בהצלחה
ושמרו על חיי החניכות והמדריכות בתנועה!

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 חברה התעוררה באמצע הלילה מרעש של נסיון פריצה לביתה .יש לוודא שכלל הקומונות ,הבתים
והמשרדים ננעלים בלילה.
 שכן של קומונה איים על חברה בתנועה .במקרים כאלו יש להזמין משטרה ולהגיש תלונה.
 מקרה אלימות בין חניכים בחצר הקן .יש למנות מדריך אחראי בחצר הקן גם בזמן ההתכנסות
לפעילות וגם בזמן הפיזור.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 במהלך סקר בטיחות בדירת בוגרים התגלה שאין מפסק פחת בארון החשמל .זהו דבר חמור ביותר
המסכן חיים .אסור להיכנס לגור בדירה ללא מפסק פחת .חובה להביא אישור חשמלאי בעת כניסה
לדירות בוגרים חדשות  ,כמו כן מחובתכן לבדוק אחת לחודש לפחות את תקינות מפסק הפחת
במקום המגורים /פעילות (לחיצה על לחצן הבדיקה בארון החשמל)
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 במהלך פעילות בקן חניך נפל על הגב .משחק מסוכן מחליפים במשחק בטוח אין לקיים פעילות אם
היא לא עוברת דרך מטריצת ניהול הסיכונים כדבר המתקבל על הדעת.
 חניך נחתך באצבעו מסכין יפנית .ישנו איסור מוחלט על שימוש בסכינים יפניות בפעילות התנועה!
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 חבר שנפצע בעינו בזמן פעילות במטעים פונה למיון בהוראת רופא .חובש שהיה בפעילות נתן הנחיה
שלא ללכת למיון בניגוד להוראת הרופא .אסור בתכלית האיסור לסתור הוראה של גורם רפואי בכיר.
יש להכיר ולהישמע לנהלי הפינוי והטיפול במטעים.
 בוטלה פעילות אשר לא אושרה בתיאום הטיולים ובטופס האדום .על כל פעילות חוץ חובה להוציא
תיאום לטיולים "טופס אפור" וכן לעבור תחקיר "טופס אדום" ולוודא שהטופס המאושר התקבל
ונלמדו ההנחיות .
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 במהלך טיול שנתי של בית ספר ,התנתקו מספר משתתפים מהקבוצה והיו בסכנה להיכנס לחושך
במסלול .לא היה קשר בין צוות החפ"ק לבין החבורה שנפרדה מהקבוצה  ,יש להציב נקודות בקרה
ולתכנן את המסלול ככה שאת הכניסה לחושך ניתן לצפות כבר מספר שעות מראש ,כמו כן במקום
ללא קליטה יש לדאוג לאמצעי תקשורת כגון מכשיר קשר.
 במהלך פעילות ב  IJUMPנחבלה חניכה בראשה וסבלה מהקאות וטשטוש ראיה .הוזמן אמבולנס ורק
לאחר מכן התברר שיש מרפאה צמודה לאתר והאמבולנס בוטל .במקרה של סימנים וחשד לזעזוע
מוח יש לפנות במידי למרפאה .יש להכין תיק מפקד לכל אירוע ולהכיר את המרפאות ומוקדי הפינוי
הקרובים והרלוונטיים לפעילות ,כמו כן תשומת לבכם להנחייה בעמוד לעיל בהקשר לפעילות זו.
 נהג אוטובוס הגיע ללא רישיון להסעת תלמידים .זיכרו לפני כל נסיעה באוטובוס ישנה חובה לבדוק
רשימת פרטים (בין היתר את רישיון הנהג) ולמלא את ה"טופס כחול".
בתחום הרגש והנפש:
 אדם מבוגר חשף את עצמו בפני מדריכה מחוות ההכשרה בדרכה לחווה בשעת לילה מאוחרת , .אנו
ממליצים שלא ללכת לבד בשעות החשכה  ,כמו כן ישנה הנחיה לחברי וחברות חוות ההכשרה שלא
ללכת לבדם לאחר השעה .23:00
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:








במהלך נסיעה באוטובוס ציבורי התמוטט אדם זר – חבר תנועה ביצע בו החייאה עד להגעת כוחות
מד"א .האירוע תופעל בצורה מעולה! זיהוי נכון ופעולה מהירה מצילה חיים -צל"ש.
במהלך החודש היו שישה אירועים של ירי תלול מסלול לעבר יישובי עוטף עזה וחוף אשקלון.
בוגרת שקיבלה מכה חזקה בראש סבלה מכאבים ,סחרחורות והקאות – חשש לזעזוע מוח .בהופעת
סימנים לזעזוע מוח יש להתפנות בדחיפות למרפאה.
חבר תנועה אכל מזון שהוא אלרגי אליו ופונה לבי"ח לקבלת טיפול .היו מודעות לבעיות הבריאות
שלכן ושל חבריכן והקפידו בתחום האלרגיה.
נהג ברכב פרטי עקב אחרי חברה אשר נסעה בין מוקדי פעילות שונים והציק לה .במקרה שכזה יש
להתקשר מיידית (מהדרך) למשטרה ולנסוע לכיוון תחנת המשטרה הקרובה.
קומת המשרדים ברחוב ההגנה נשארה פתוחה במהלך הלילה .יש לוודא נעילת כלל המשרדים
והבתים בלילה וביציאה מהמבנה ולחדד את נהלי נעילת המשרדים במקום זה.
אותרה דליקה מחוץ לאשבל .טופלה על ידי כיבוי אש .ערנות מונעת אסונות.
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זהירות בדרכים:






במהלך נסיעה נהג רכב נתקע בכביש מהיר ללא דלק .יש למלא דלק עוד בהגעה לרבע מיכל ויש
לבדוק את מיכל הדלק לפני כל נסיעה.
בזמן התחלת יציאת רכב מחניה משאית פגעה בצד שמאל של הרכב .בזמן יציאה מחניה יש לשים
לב לתנועה על הכביש.
תזכורת לגבי העגלות -יש לשמור על תקינותם של העגלות ,יש להשאיר אותן נקיות ויש לדווח בזמן
אמת על תקלות ופגיעות בעגלות.
מי שמתכנן לנהוג בחו"ל צריך להוציא רישיון בינ"ל .כבר לא ניתן להשתמש ברישיון הנהיגה
הישראלי בשל שינוי תקנות.
חברות וחברים אשר לא יעשו השתלמות נהיגה נכונה לשנת הפעילות תשע"ח עד חודש פברואר
 2018יוסרו מהביטוח של הרכבים בתנועה ולא יוכלו לנהוג ברכבי התנועה עד לשנה הבאה .נא
להזדרז ולתאם מפגשים.

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודשים דצמבר .2017
 .2סיכום הודעות  33010לחודש דצמבר  2017והשוואה לחודש דצמבר .2016
 .3שינויים במדיניות האכיפה של המשטרה כלפי נהגים והולכי רגל.
 .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 טיולי החורף ובכלל.
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