כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש ינואר 2017
משתתפים :רגב ספיר ,מתן עבודי ,גל סלע ,אבי רוזן ,יעקב בכר ,אייל יפו ,איהאב אבו-ליל ,אורן דגן ,אמיר
מושקט ,ברק שלוסברג ,רונית בר-זיו ,רז רפאל ,יוני בן דור.
לקראת חג פורים
לקראת אירועי פורים השונים אנו מזכירים כי פעילויות פורים טומנות בחובן סכנות רבות ,פעילות ענפה,
מתקני מחנאות ,פורימונים מרובי תחנות ועוד.
מצורפות מספר הנחיות לקראת פעילויות פורים:
 הנחיות כלליות לקראת פורים.
 הנחיות לחניך לקראת פורים.
 חוזר מנכ"ל משרד החינוך – בנייה מחנאית.
 חוזר מנכ"ל משרד החינוך – פורים.
 חוברת עבודה לתכנות מתקן מחנאי הנדסי.
 נוהל בנייה מחנאית הנדסית.
להלן מספר דגשים מרכזיים:
 .1יש לבצע תחקיר על כל פורימון ע"י הרכז הממונה :הגדרות תפקידים ,פעילויות ,תחנות ,מתקנים
וכו' ,התחקור ייתבצע ע"פ טופס תחקיר פנימי ע"י רכז המחוז/אזור ויכלול תחקיר מקדים ואישור
בשטח ,בקרות ווידוא פעילות ע"פ הנהלים וחוזרי מנכ"ל.
לאחר מכן יש למלא טופס אדום ולאשרו במערכת אישור הפעילויות ע"פ הנוהל הרגיל.
 .2יש לבצע תדרוך והכרות עם חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות וביטחון בחגיגות פורים וכל חוזר שקשור
לפעילות .בנוסף יש לוודא שהנחיות אלו מופיעות בתיק המפקד ,ולוודא שכל מפעיל תחנה יודע את
ההנחיות לתחנה שלו.
 .3באם יוזמנו מתקנים מתנפחים יש לוודא אישור מהנדס שנתי בתוקף למתקנים – זכרו הפעלת
המתקנים מותרת רק בנוכחות ובהנחיה של מנהל אתר מתקנים מתנפחים מוסמך המחזיק תעודה
בתוקף (שנתיים מהכשרה)! יש לקרוא את חוזר המנכל המנחה על שימוש במתקנים מתנפחים ולפעול
על פיו!
 .4מבנים מחנאיים  -נפריד בין סוגי המתקנים:
 מתקן מחנאי – עד גובה  2מ' – יאושר ע"י רכז מוקד הפעילות.
 מתקן מחנאי – בין  2-4מ' – יאושר ע"י רכז המחוז/אזור.
 מתקני מחנאי הנדסי – יאושר ע"י רכז מחוז/אזור שעבר השתלמות אישור מתקנים מחנאיים-
הנדסיים.
 oמתקן הגבוה מ 4מטר (עד  6מטר).
 oמתקן בעל תכונות קינטיות (אחד או יותר מחלקיו נעים).
 oמתקן עליו נמצאים בו זמנית יותר מ 6אנשים.
הנחיות אלה הינן תוספת להנחיות המצורפות בקבצים מעלה ולשגרת היום יום – שימו לב והקפידו על
מילוי כל הנחיות התנועה וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.
הנחיות אלו אינן לדיון ,אלו הנחיות לביצוע!
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בתאריך ה ,28/2יום שלישי בשעות  9:00-12:00במרכז התנועה ,תתקיים השתלמות למאשרי מבנים
מחנאים-הנדסיים (רכזי מחוז/מועצה/אזור) לרכזים שבאזורם מתכוננת בנייה שכזו.
 השתלמות זו נדרשת לאלו הרוצים להקים מבנים מחנאיים הנדסיים בקיץ.
 האחראי על ההשתלמות – קופול – kopol@noal.co.il ,054-6738178
 ניתן להגיע ולהשתתף בהשתלמות זו בתיאום מראש.
 שימו לב כי לא כלל המשתתפים בהשתלמות יקבלו הרשאה לאשר מבנים ,ההרשאה מותנית גם
בניסיון וידע.
בתאריך  ,6/3יום שני ,בשעות  9:00-12:00במרכז התנועה יתקיים יום אישור למבנים מחנאיים הנדסיים
במרכז ע"י מהנדס.
מוקדי פעילות אשר מעוניינים שהמבנה שלהם יאושר ביום זה נדרשים להעביר אל קופול ,054-6738178
 kopol@noal.co.ilבצורה מקדמית – מהנדל ,תוכנית בנייה ושרטוט ולהודיע על הכוונה להשתתף.
טופס פציעה מקוון
החל מחודש זה ניתן ויש להשתמש בגרסא המקוונת של טופס הפציעה בקישור המצורף אשר נמצא באתר
חריש לחיים.
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 ,ועל תקינות הגדרות .בתחילת ובסיום פעילות,
כאשר השער פתוח ,יש להציב מדריך בכניסה ,שיבחן את הבאים ויאשר את כניסתם .במקרה
חירום יש להזמין משטרה מידית ולדווח בביפר  .33010מומלץ לצלם את הנכנסים לצורך הגשת
תלונה.
במהלך החודש אירעו כמה מקרים של אלימות קשה בין חניכים במוקדי פעילות ,כולל מקרה של
"זובור" מתוכנן .יש להקפיד על סביבה בטוחה לחניכים במוקד הפעילות ,ולגלות אפס סובלנות
למקרי אלימות בין חניכים .יש להרחיק את החניך האלים ,להזמין משטרה ,לדווח בזמן אמת
בביפר  33010ולעדכן רכז ממונה.
במהלך החודש ארע מקרה של תקיפת מדריך ע"י ממלא תפקיד במקום בו הוא פועל .מדובר במקרה
חמור .בכל מקרה של אלימות יש להזמין משטרה באופן מיידי ,וכן לדווח בביפר  33010ולרכז
הממונה .במקרים מתמשכים יש לשקול את המשך הפעילות במקום ,ולערב ממונה מהמקום.
חבורת חניכים השתכרה ונהגה באלימות וונדליזם בדרכה למקום הפעילות .החניכים נעצרו ע"י
המשטרה ,לאחר שהתעמתו עם השוטרים .מדובר במקרה חמור! יש להקפיד על התנהגות החניכים
גם בדרכם למוקד הפעילות וממנו .במידת הצורך יש ללוותם למקום הפעילות .בהתרחש אירוע
חירום יש להשאיר ביפר  ,33010ולדווח לרכז הממונה ,לצורך ליווי וניהול האירוע.
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אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 במהלך החודש אירע מקרה בו חניכה התחשמלה קלות משקע שיצא ממקומו .מדובר במקרה
חמור! השקע נתלש בעקבות מכשיר חשמלי שהוצא ממנו .יש להקפיד לגעת רק בחלקי
הפלסטיק בעת חיבור וניתוק מכשירים חשמליים .יש למנוע מפגעי תשתית במבני הפעילות,
בקומונות ובדירות הבוגרים ,בקיבוצים ובכלל מבני התנועה ,לדווח ולטפל ללא דיחוי.
 במהלך החודש בוגר התחשמל בעת שניסה לטפל עצמאית בדוד מים מקולקל .מדובר בכמעט ונפגע
חמור! שילוב מים וחשמל הוא מהמסוכנים שיש .טיפול בחשמל ובדודי מים יבוצע ע"י חשמלאי /
טכנאי מוסמכים בלבד!! במקרה של התחשמלות יש לפנות לטיפול רפואי לפי הצורך.
 במהלך החודש התרחש מקרה של קריסת תקרה עקב רטיבות ,במבנה שאיננו מתוחזק על ידנו.
האירוע זוהה לפני תחילת הפעילות ,ונמנעה כניסת חניכים במבנה .יש להקפיד על ביצוע סקר כהרף
עין בתחילת כל יום פעילות .במקרה של שיתופי פעולה בתחום המבנים יש להקפיד ולקבל מהגורם
האחראי על המבנה את כלל אישורי הבטיחות הנחוצים .במקרה של זיהוי תקלות יש להתריע
עליהן בהקדם האפשרי ,על מנת למנוע החרפה במצב.
 במהלך החודש אירעו כמה מקרים של חניכים שננעלו בתוך חדרים במוקדי הפעילות ,אחת מהם
בתוך מקלט .יש להקפיד על תקינות הדלתות והידיות ,ולוודא פתיחה וסגירה תקינים במהלך ביצוע
סקר כהרף עין .בפעילות במקלט יש לוודא כי פתחי החירום פתוחים ,לפני כניסת החניכים.
 במהלך החודש התברר כי מבנה מסוכן ואסור לכניסה משמש כמחסן .יש להקפיד על אישור בטיחות
לכל אחד מהמבנים שאנו משתמשים בהם ,ללא קשר ליעודו .במבנים המשמשים כמחסנים ניתן
לקבל הקלות בחלק ממרכיבי הסקר.
 במהלך החודש נשרף טוסטר במבנה מגורים .יש להקפיד על שימוש במכשירי חשמל תקינים בלבד,
ובהתאם להוראות השימוש במוצר.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 במהלך החודש אירעו שני מקרים של חתכים משמעותיים בידיים .האחד היה מסכין יפנית ,והשני
במהלך פעילות בה נערך שימוש מובנה בסכינים חדות .אנו מזכירים כי אסור השימוש בסכין יפנית
במהלך הפעילות! יש להקפיד על זהירות בשימוש במכשירים חדים .במקרה פציעה יש לעצור את
הדימום באמצעות הפעלת לחץ ,לדווח בביפר  ,33010ולפנות להמשך טיפול בקופת חולים במידת
הצורך.
 במהלך החודש אירעו מספר אירועים בהם נפצעו חניכים כתוצאה ממשחקים מסוכנים:
 במשחק בו החניכים העיפו אחד את השני הם נפלו זה על זה ,וחניך קיבל מכה באף ובמצח.
 במהלך משחק בוגרת נדחפה כך שראשה פגע בקיר.
 במהלך פעילות דחף חניך חניך אחר על הגדר וגרם לפגיעה בידו.
יש להקפיד על ניהול סיכונים במשחקים המתוכננים ,התאמת המשחק לקבוצה המשחקת –
גיל החניכים ורמת המשמעת ,ולמקום הפעילות .יש לפעול על פי ההנחיות "משחק מסוכן יש
להחליף במשחק בטוח".
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:


במהלך החודש אירע מקרה בו כמעט התקיים טיול הכנה ללא קבלת אישור בטחוני ,תוך דיווח כוזב
לרכז על קבלתו ,וללא השתתפות מדריך המכיר את המסלול והשטח .האירוע התגלה במקרה ,והטיול
בוטל .מדובר באירוע חמור! כל פעילויות התנועה כפופות להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך,
המחייב אותנו בביצוע תיאום טיולים ,והשתתפות מדריך המכיר את השטח .חריגה מנהלים אלה
עלולה להיות בגדר עבירה פלילית!!
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 במהלך טיול נדלקה גזיה במהלך החלפת בלון .מדובר בגזיה עם בלון ניקוב .נגרמו כוויות קלות
למדריך שביצע את ההחלפה ,ונזק קל לתיק סמוך .במקרה נוסף גזיה מסוג זה דלפה במהלך החלפת
הבלון ,ונזרקה בצורה לא מבוקרת.
הנחיות לשימוש בטוח בגזיה:
 יש להעדיף גזיות בהן הבלון מוברג למיכל ,על פני גזיות עם בלון ניקוב.
 אין להשתמש בגזיה בתוך מבנה
 אין להחליף בלון בגזיה בקרבת אש גלויה ,מכל סוג שהוא!
 החלפת בלון תיעשה בסביבה נקיה ככל האפשר ,הרחק מאנשים וציוד.
 החלפת בלון בגזיה תבוצע ע"י מדריך בוגר המכיר את נהלי הבטיחות!
 בעת שימוש בכמה גזיות במקביל ,יש להקפיד על שמירת מרווח בטחון ביניהן.
אירועים בתחום "הרגש והנפש" שהתרחשו החודש:






במהלך החודש אירעו כמה מקרים של הטרדה ,הטרדה מינית ומקרים דומים של חניכינו – ע"י זרים
בקרבת הקן ,או בינם לבין עצמם .יש להקפיד על יצירת סביבה מכבדת ובטוחה רגשית לחניכינו
בפעילות .יש להיות ערניים לזרים הנמצאים בסביבת הקן ובדרך אליו וממנו .יש לתדרך את
החניכים שלא להיכנס לרכבי זרים ,ולדווח מיידית על מקרה דומה .בכל מקרה חירום יש לדווח
מידית בביפר  33010ורכז הממונה ולקבל סיוע וליווי צמודים .יש להזמין משטרה לפי הצורך.
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.
יש לשים לב להתרחשויות החברתיות להן חשופים חניכינו ,ולמנוע בידוד חברתי פוגע.
במהלך החודש אירעו כמה מקרים של חניכים ובוגרים שסבלו מהתקפי חרדה .רבים מהתקפי
החרדה מתבטאים בנשימה מהירה (היפר וונטילציה) .יש לדעת להבחין בינה לבין קוצר נשימה.
במקרה כזה יש להרגיע את הנפגע ,ולסייע לו לחזור לנשום נכון ורגיל .במקרה של ספק יש לפנות
לטיפול רפואי מתאים.

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 החודש בוגרת פנתה לטיפול רפואי ,ככל הנראה עקב התייבשות .יש לזכור כי גם בחורף גופנו
מאבד נוזלים ,ויש להקפיד ולשתות בהתאם.
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במהלך החודש ארע מקרה של ריבוי חולים בקומונה תנועתית .ברצוננו להזכיר את חשיבות
ההקפדה על שמירת כללי ההיגיינה הבסיסיים – שטיפת ידיים לאחר שימוש בשירותים ולפני
האוכל ,הימנעות מאכילה ושתייה בכלים משותפים ,הקפדה על אוורור הבית .במקרה של מחלה
יש לנוח ,ולפנות לטיפול רפואי במידת הצורך.
במהלך החודש בוגר ננשך ע"י כלב .במקרה נשיכה יש להקפיד לקחת את פרטי בעל הכלב ,ולפנות
ללשכת הבריאות המחוזית ,לבדיקת הצורך בקבלת חיסונים .יש לשטוף היטב את מקום הנשיכה
במים ובסבון ,ולחטא אותו .במקרה של פצע עמוק ומשמעותי ,יש לפנות למיון.
במהלך החודש דווחו חמישה מקרים של אזרחות טובה! סיוע במקרי חולי ,תאונה ומצוקה ,דיווח על
מפגעים ועוד .ברכות לחברי התנועה על הדאגה לאחר ,ושמירה על מרחב בטח לכלל החברה.
במקרים כאלה יש לשים לב לשמירה על הבטיחות האישית ,ולהיות מודעים לכך שמדובר על
אירועים שעלולים להיות טראומתיים .יש לשוחח עליהם ולשים לב לרגשותיו של החבר שהיה עד
למקרה.

זהירות בדרכים:










במהלך החודש נהגת תנועתית מנעה תאונה ,בזכות נהיגה ערנית ,ושמירת מרחק תקין מהרכב
שלפניה! רכב עצר בפתאומיות בכביש מהיר .הנהגת הצליחה לסטות הצידה ולעצור מבלי לפגוע בו.
כאן המקום לחזור ולהדגיש את חשיבות השמירה על מרחק נכון מהרכב שלפנינו 2 :שניות בתנאים
רגילים 3 ,שניות בכביש רטוב 4 ,שניות בנהיגת רכב המושך עגלה; וכן ריכוז בנהיגה ,תוך הימנעות
מהסחות דעת.
במהלך החודש ארעה תאונת דרכים מסוכנת ,שבנס הסתיימה ללא נפגעים .חבר תנועה נהג ברכב
בשעה מאוחרת ,ונרדם על ההגה .התעורר לאחר שקרתה תאונה .הבוגר המשיך בנסיעה ,ודיווח על
התאונה רק למחרת .בדיעבד התברר כי נגרם לרכב נזק שאיננו ניתן לתיקון .מדובר על כמעט ונפגע
חמור מאוד! יש להימנע כלל מנהיגה בעייפות ובשעות לילה מאוחרות (בין  23ל .)6-אם חשים
עייפים במהלך נסיעה ,יש לעצור מיידית ולבחון את היכולת להמשיך בנסיעה ובכל מקרה לעצור
להתרעננות .במידה והתרחשה תאונה יש לדווח מיידית בביפר  33010ולאחראי הרכב; לפנות
לטיפול רפואי במידת הצורך ,ובכל מקרה של תאונה קשה  /במהירות גבוהה; ולבחון עם אבי רוזן
האם ניתן להמשיך ולנסוע ברכב.
במהלך החודש נפגעו שתי חניכות כהולכות רגל בדרכן הביתה בתום הפעילות .החניכות נפצעו באורח
קל עד בינוני ,ואושפזו בבי"ח ל 24-ש' .יש להעביר לחניכינו פעולות בנושא זהירות בדרכים ,והנחיות
זהירות להולכי רגל .יש להנחותם להימנע משימוש בטלפונים לפני מעברי חצייה .מומלץ לתדרך
לתזכורת בתום כל יום פעילות .יש לזכור כי אנו אחראים לחיי החניכים מיציאתם מהבית ,ועד
לחזרתם הביתה בשלום.
במהלך החודש חברת תנועה בקשה סיוע מאדם זר בהוצאת רכב מהחניה ,ונגרמה תאונה קלה (נזק
פח) .חל איסור מוחלט לתת לזרים לנהוג ברכבי התנועה! הדבר מעמיד בסיכון לגניבת הרכב ,וכן הם
אינם מבוטחים על הרכב .במקרה דומה ניתן לבקש סיוע בהסבר ובהכוונה.
במהלך החודש נהג אוטובוס ציבורי סגר את הדלת על בוגר בעת שירד מהדלת האחורית .המקרה
ארע בשעה מאוחרת .הבוגר הצליח לקפוץ מהאוטובוס בלי פגע .אנו ממליצים בנסיעה לילית ,בדגש
על אזורים בין-עירוניים ,לרדת מהאוטובוס רק מהדלת הקדמית ,תוך שמירת קשר עין עם הנהג.
במקרה שנהג מתחיל לסגור דלת במהלך ירידת נוסעים יש לצעוק ולהסב את תשומת ליבו.

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש ינואר .2017
 .2סיכום הודעות  33010לחודש ינואר  2017והשוואה לחודשים ינואר  2015ו .2016-
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