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 1220 מרץ סיכום חודש -כינוס פורום לקחים 

אריאל כ"ץ, רויטול, מתן עבודי, נדב קופולוביץ, רז רפאל, דגנית דודאק, זיו, -רונית בריוני בן דור,  משתתפים:
 ., דורון מנוראמיר נעים, שני לויןבנקיר, רון שרייבר, נשאת ברהום , רועי יוסף, אייל יפו, אמיתי 

אתו גורמי סיכון רבים, אנו מזכירים כי יש לתכנן את הפעילות בהתאם למזג האוויר מביא הקיץ בפתחו ו
 המשתנה. 

, פינוי  ההעשבייקיון השטחים הפתוחים , ינ –נחשים וחרקים, יש לבצע פעולות מנע צצים בתקופה זו 
 .וכן להנחות את החניכים לזהירות רבהריהוט ופסולות מהחצרות וכ"ו 

 
הגבירו אנא הכבישים עמוסים מאוד, וכן ישנן תאונות רבות ומהן גם קטלניות. שבתקופה זו אנו עדים לכך 

 נסיעה רגועה.  שימרו מרחק רב יותר וסעו זהירות, 
 
 

 אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:

  זהו מקרה אלימות קשה! גז פלפל הוא כלי של חניך אחר.  לעיניוחניך במוקד פעילות התיז גז פלפל
  נשק לכל דבר ויש לטפל במקרי אלימות שכאלה בחומרה.

  בעת הכניסה . במקום, החל לשוטט ולשוחח עם חברי תנועה אשר היו תנועתי אדם זר נכנס לקיבוץ
מחכה להיכנס יש לפנות בנימוס לברר שאינו מזוהה אם רכב נוסף בשער הכניסה לכלי רכב, , לקיבוץ

 . במידה וישנו חשד יש ליידע את המארח במקום. ולא לאפשר כניסהאת מבוקשו 

  אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:

  .אם בקרבת מוקד הפעילות  חניך נפצע עקב שימוש במתקני ספורט אשר הוצבו מחוץ למוקד הפעילות
ונבדקו ישנם מתקני ספורט ומתקני שעשועים על רכז מוקד הפעילות לוודא שמתקנים אלו תקינים 

. כמו כן )בכל אתר כזה ישנו לוח עם תאריך בדיקת המתקנים( על ידי גורם מוסמך כפי שנדרש בחוק
ימנע משימוש בהם בעת ולה במידה והמתקנים לא עומדים בתנאים אלו יש לדווח לרשות המקומית

 . הפעילות

 אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות:

  בזמן, שלחו ביפר משמעותי. מדריכי הקבוצה התריעו בעיכוב מסלול לבמהלך טיול נכנסה קבוצה
במקרה זה פעלו בצורה נכונה. במהלך טיול יש לקבוע נקודות בקרה לעמידה ונערכו לכניסה לחושך. 

 להמשך. לקבלת החלטה עם מרחב חיים תהתייעצובזמנים ובמידה ומתחיל עיכוב יש לקיים 

  .על רכז הפעילות בזמן פעילות חניך אלרגי לדבורים נעקץ על ידי דבורה וטופל במקום על ידי הוריו
 ת של חניכיו, את אופן הטיפול וההימנעות מהבעיה. להכיר את הבעיות הרפואיו

 :מתחום הרגש והנפשאירועים  

 נפש של החניכים -יש להכיר את מצבי הרגשניכה בפעילות נכנסה להתקף חרדה בשל קושי פיזי. ח
הפעילות  , לבצע תיאום ציפיות מראש עם החניכים, כך תתקיםולהתאים את הפעילות למצבים אלו

 בצורה המיטבית לכולם.

יש לגלות רגישות, אחריות ואמפטיות, להיות ערניים לשינוי מצבים   בתרחישים השונים
עד  / מדריך ולהתנהגויות שונות. כאשר התגלה מקרה מסכן חיים, יש ללוות ולהשגיח על החניך
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האדם לבדו, או לאפשר לו להגעת גורם מקצועי, הורה או בוגר אחראי אחר, לעולם אין להשאיר את 
 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 

למזער נזקים, למנוע הסלמה והידרדרות המקרה ולייצב את המצב, לאחר מכן להפנות לגורם  -תרחיש עלינו 
 מקצועי ולעקוב אחר הטיפול.

, לאחר מכן לדווח לשדרת ההדרכה במעגל והרכזים הממונים, 33010יש לדווח בהודעת חירום בביפר מנוי 
 ההורים וגורם מקצועי.

 

 :החודש שהתרחשו אחרים אירועים 

  .אנו נמצאים בפתחה של עונת הקיץ וזו גם העונה בה עקרבים, נחשים בדירת מגורים נמצא נחש
ולנקות  ושאר זוחלים מתגלים. יש לגלות ערנות וזהירות יתרה בשטח הפתוח ובחצרות הבתים

 . שיחים מהחצרותוולפנות מפגעים 

 :זהירות בדרכים

  כניסה/יציאה ההודעות הביפר היו על פגיעות פח ברכב רובן בזמן  ממחציתבמהלך חודש מרץ יותר
ובביפר  חניה. אנו מזכירים לכם כי יש לדווח על פגיעות ברכב קטנות ככל שיהיו לאחראי הרכבמ

 בזמן אמת על מנת לטפל ברכב בזמן.  33010
 אירוע זה חונה. ברי תנועה אשר הזיזו עגלה באופן ידני איבדו עליה שליטה והעגלה התנגשה ברכב ח

ידני ללא יכולת לבלום  באופןהיה עלול להיגמר גם בתוצאות חמורות ביותר. חל איסור להזיז עגלות 
 )הזזת עגלה באופן ידני הינה במטרה לקרב את העגלה לרכב לצורך חיבורה את העגלה בצורה בטוחה
 . (בלבד טרם העמסת ציוד

 חומרים מצורפים:

 .1220 מרץ שסיכום פורום לקחים לחוד .1

 .2020 מרץ והשוואה לחודש 1220 מרץלחודש  33010סיכום הודעות  .2

 
 כתבה על טביעת נערה בעלת מוגבלויות בנחל האסי. .3

 
 מרץ. –בטיחותי חודשי  .4

 
 כתבה בנושא עקיצת עקרב. .5

 
 הנחיות משה"ח להתמודדות עם נחשים. .6

 
באתר זה תמצאו מידע בנושא חוזרי  – https://mhaim.co.ilמצ"ב קישור לאתר "חריש לחיים"   .7

 מפעלים.וסיוע בתכנון וקיום  הטפסים השונים )בניהם טופסי דיווח לביטוח( נכ"ל ,מ
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