
 מקרים ותגובות 

 . חניך נפצע: 1
 אחראיים אם נמצאים.\ הפסקת הפעילות ובידוד הסיטואציה בעזרת חניכים בוגרים -
 דבר ראשון.  -לרשותכם תיק מע"ר להגשת עזרה ראשונה. ודאו שאתם בטוחים פיזית -
 הזעקת מד"א אם יש צורך בהתאם לפציעה.  -
 שליחת ביפר ועדכון אורי  -

 חשוד: . אדם זר 2
 סימנים מחשידים: (כאלו שהופכים אדם מ'זר' ל'חשוד') --
 לובש בגדים לא שגרתיים לתקופה.  -
 נראה לחוץ, נראה לא מחובר למציאות. -
 מדבר לא ברור, מדבר בתקיפות, מדבר ערבית.  -
 אין סיבה כל כך שאדם יגיע סתם לבד למגרש קט רגל עירוני.  -אף אחד לא מכיר אותו  -
 על האדם החשוד ואני מזעיק ניידת על"ם או שיטור עירוני בהתאם להבנתינו. שגיאלמדווחים  -

 . אלימות: 3
 אלימות היא סיטואציה קיצונית -
 להפריד, אלא אם הסיטואציה לא מאפשרת את זה (יש נשק קר או חם מעורב בסיטואציה)  -
 . הרחקה של החניכים. לפתור את זה במקוםלנסות  -
 (אלא אם הסיטואציה עירבה את כל הקבוצות) בטורניר כאשר החניכים בצדממשיכים  -

 חבורה שמגיעה לבלות: . חבורה של בלאגניסטים, 4 
 יתכן ויגיעו למגרש חבורות שיפרו את הסדר: -
 יפריעו באופן בולט לפעילות שלכם: יזרקו הערות, יבעטו בכדורים וכדומה. -
 להסבר פשוט של הפעילות ומה שאתם מבקשים לעשות בה. אין ליצור שום חיכוך מעבר -
אין לבקש מהם לעזוב מבלי ליידע אותי מראש על הסיטואציה. כל בקשה כזאת יכולה ליצור חיכוך  -

 שאחריו לא יתאפשר לכם להודיע לי, לכן אתם חייבים להיות מגובים. 
 אני אזמין את מי שצריך, ניידת על"ם ושיטור בהתאם לסיטואציה.  -

 . גניבת ציוד: 5

 אצלכם. ככלל, ניתן לתת ציוד לחניכים שעברו תדריך -
 עליהם להבין שעליהם להחזיר את הציוד כשתבקשו ושהם לא קיבלו אותו במתנה. -
 במקרה של גניבה: לברר מיהו החשוד בגניבה.   -
 הגניבה ואני אעביר לטיפול.  לאחראי הפעילות על מקרהלהודיע   -
 שלקחו ציוד.אנשים לעימותים עם  להיכנסאו  אין לרדוף, להאשים -
 אם הם בסביבה יש לבקש מהם בצורה ברורה להחזיר את הציוד אליכם וכאן לסיים את הקשר עמם. -

 


