טבלת עזר לרכזי מוקדי הפעילות לפתיחת שנת הפעילות
בטיחות ,ביטחון ,היערכות לשעת חירום ,זהירות בדרכים ובריאות
מה מטרת המסמך?
מסמך זה בא לסייע לכם הרכזים כדי לעקוב אחר הפעולות החשובות בתחומי הביטחון ,הבטיחות,
היערכות לחירום ,בריאות ובטיחות בדרכים לקראת פתיחת ותחילת שנת הפעילות.
המסמך בנוי כרשימת בדיקה לפי נושאים ומאפשר לרכז/ת לעבור על עיקרי הנושאים באופן שיטתי
בטבלה מובאת רשימה של פעולות שיש לבצע במוקדי הפעילות  ,במטרה להיערך בדרך הנכונה
והמקצועית על מנת לשמור על חייהם של החניכים והחניכות.
טבלה זו אינה באה להחליף את חוזרי המנכ"ל ואת הנחיות התנועה בתחום הביטחון ,הבטיחות
הבריאות והזהירות בדרכים.
הנושא לטיפול

טופל בתאריך
ניהול הבטיחות

הערות

מונו ממלאי תפקידים לטיפול
בתחומי שמירת החיים במוקד
הפעילות?
נקבעו נהלים לנוכחות מדריכים
בחצרות  ,במתקני השרותים
ובעת התכנסות החניכים לפני
פעילות?
בקיאות המד"צים והקומונרים
בנהלי שמירת החיים ובהנחיות
חוזרי מנכ"ל? הוכנה תוכנית
תדריכים שנתית לצוות ?
דיווחי תאונות  /חרום – צוותי
המדריכים מכירים את ביפר
 , 33010טופס דיווח לביטוח?
נקבעו נהלים לטיפול באירועי
" כמעט ונפגע "  ,תהליכי הפקת
לקחים ולימוד מאירועי
בטיחות?
הנושא לטיפול
בוצע מבדק בטיחות שנתי
וטופלו כל המפגעים בקדימות
א' ?
קיים ציוד כיבוי אש? תקין ?
צוותי ההדרכה תודרכו כיצד
להפעילו במידת הצורך ?
קיימים אישורי בטיחות
מקצועיים ( תקרות תלויות ,
סככות הצללה  ,עמודי תאורה ,
עצים  ,מתקני משחק ) ?
ניתנו הנחיות לביצוע סקר
בטיחות לפני תחילת פעילות
( סקר כהרף עין ) ?

טופל בתאריך
בטיחות במבנים

הערות

הנושא לטיפול

טופל בתאריך
בריאות

הערות

קיים תיק עזרה ראשונה ?
נבדקה תכולתו ונמצאה תקינה?
קיימת רשימת בעיות בריאות
של כלל החניכים ? ( רגישויות ,
אלרגיות  ,רגש נפש וכו' ) כולל
עדכון המדריכים הרלוונטיים
במידע
ידוע לצוות הבוגר ולקומונרים
כיצד להזעיק עזרה רפואית
במידת הצורך ( מרפאה סמוכה
 ,אמבולנס )
קיימים שרותים וברזי מים
בכמות מספקת ותקינים ?
הנושא לטיפול

טופל בתאריך
בטחון והערכות לשעת חרום

הערות

קיימת למוקד הפעילות תוכנית
ביטחון? מונה ממלא תפקיד
לתחום הביטחון? קיימים
נהלים?
מרכיבי בטחון – שער  ,גדר ,
נעילות – קיימים ותקינים?
קיים מרחב מוגן ?
אני מכיר את קב"ט הרשות /
האזור?
בוצעו תרגילים לקראת מצב
חרום? כניסה למרחב מוגן ,
התנהגות בעת רעידת אדמה
אני מחזיק ברשימת טלפונים
למקרה חרום ?

הנושא לטיפול
החניכים תודרכו בנהלי ההגעה
למוקד הפעילות? נבחרו נתיבים
בטוחים ?
קיים מעקה בטיחות ביציאה
מהמבנה לרחוב?
המדריכים תודרכו בנהלי חציית
כביש עם קבוצה ?

טופל בתאריך
זהירות בדרכים

הערות

