הסתדרות הנוער העובד והלומד
מרחב חיים

פורום לקחים
מטרת הפורום הינה ללמוד את כל התאונות ו"כמעט תאונות" בחודש הנוכחי!
להכיר את הפרטים ,המסקנות והפקת הלקחים.
התאונות ו"כמעט תאונות" נבחרו מתוך סך האירועים אשר נראה לנו שניתן ללמוד מהם.
(מהדיווחים הושמטו שמות המעורבים).
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כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש ינואר 2020
משתתפים :יוני בן-דור ,רויטול ,נדב קופול ,רז רפאל ,רון שרייבר ,אבי רוזן ,אמיתי בנקיר ,אייל יפו ,חמוד
עמר ,ברק שלוסברג ,מתן עבודי ,דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ ,שני לוין ,דניאל סלע ,רועי יוסף.
.לקראת הפורימונים ופעילויות פורים השונות ,מצורף בזאת מחזור הזמנים לבטיחות בנושא פורים
בעקבות פניות רבות על אופן התנהלות הנכון לחוזרים משהיה בחו"ל והתמודדות עם נגיף הקונות
.להתעדכן מעת לעת בהנחיות השונות לאתר משרד הבריאות אנו ממליצים להיכנס
מבצע חלוקת ערכות עזרה ראשונה לקומונות בוגרים בשיאו .לקבלת ערכה יש ליצור קשר עם רון
.שרייבר בטלפון 054-6735172

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:





חניך דיווח על הצקות מתמשכות מזרים ברשת החברתית .במקרה כזה יש לדווח למשטרה במוקד 105
המיועד לטיפול באלימות ברשת.
תנור בישול התחמם יתר על המידה והחל להבעיר את הארון בו הוצב .הדליקה כובתה על ידי מטף
ובכך נמנע אסון .יש להשתמש במוצרי חשמל תקינים בלבד .כמו כן יש להצטייד במטף במקום
הפעילות/המגורים להפעלה בחירום.
משרד נפרץ ונגב ממנו ציוד .יש לוודא נעילת משרדים וכן במידה של אבדן  /גניבת מפתח יש להחליף
את המנעול.
מדריכה הותקפה על ידי חניכים במקלות (למדריכה שלום) .במקרה כזה יש לנקוט ב"יד קשה"
ולהזמין משטרה באופן מידי.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 פעילות בוטלה היות ולמבנה הפעילות בו תוכננה הפעילות לא היה אישור בטיחות שנתי .אין לקיים
פעילות במבנה ללא אישור בטיחות שנתי או רישוי עסק בתוקף.
 במוקד פעילות התחשמל מדריך אשר ניסה להפעיל את מערכת החשמל בארון חשמל רטוב (למדריך
שלום) .זהו מקרה שהיה עלול להיגמר באסון כבד! ישנו איסור לגעת במערכת החשמל כאשר היא
אינה תקינה ,רטובה ממים או נמצאת במצב של תקלה .יש לנעול את הארון או לחסום את הגישה
אליו ולהזמין חשמלאי לטפל בתקלה בחשמל.
 מבנה הוצף בזמן גשמים .יש לוודא את ניקיונם של המרזבים במבנים השונים ואת מוכנותם לגשם.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 שמן ושומן אשר היו על כירת גז נדלקו בעת שימוש בכירה – וכובו .יש לדאוג לניקיון ציוד הגז
ולתקינותו.
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חניך במוקד פעילות טיפס על גג המבנה ונפל ממנו – ללא פגיעות .יש לתדרך את החניכים ולהגדיר
את המקומות האסורים להם ,יש לשלט את המקומות האסורים  ,כמו כן יש למנות מדריך משגיח
בחצר בזמן הפעילות.
חניכה במוקד פעילות מעדה על מכשול שהיה בחצר ונקעה את הקרסול .יש לדאוג לסידור החצר
באופן קבוע ,בתחילת יום הפעילות יש לקיים סקר "כהרף עין" ולסלק מפגעים.
במהלך משחק אשר התקיים באולם רטוב החליק חניך ושבר שן .יש לפעול על פי נוהל "משחק מסוכן
מחליפים במשחק בטוח".
בניסיון למזוג מים חמים שפכה חניכה על ידיה מים רותחים .השימוש במים חמים צריך להיות
מוגבל גילאית ומבוקר .יש להשתמש במשנה זהירות.
בזמן פעילות בגן משחקים נתפסו אצבעותיה של חניכה בשרשראות של נדנדה (לחניכה שלום).
בפעילות בגן משחקים יש למצוא את השלט המעיד על כך שהמתקנים נבדקו ונמצאו תקינים .כמו כן
יש לתדרך את החניכים על אופן השימוש במתקנים ולהשגיח עליהם בזמן הפעילות.
בזמן משחק נפל חניך לתוך שיח ונשרט בעינו .יש לשים לב לתנאי הפעילות אין לקיים פעילות או
הפעלה במקום בו תנאי הסביבה לא תואמים את אופי הפעולה.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 בעת שהיה בחניון דרך חניך על מסמר אשר היה מחובר לקרש ששימש למדורה .בשימוש בקרשים עם
מסמרים יש להקפיד על משנה זהירות ,לאסוף את הקרשים לערימה מסודרת ולתדרך את החניכים
בנושא .לחלופין ניתן להימנע משימוש בקרשים עם מסמרים.
 בטיול הכנה הגיע מע"ר חמוש ללא תיק מע"ר .יש לוודא את תיק המערים מראש בשיחה טלפונית
מקדימה עם המאבטח עצמו ולא רק עם חברת האבטחה.
אירועים מתחום הרגש והנפש:
 מדריך דיבר בטלפון עם חניכה ששלחה הודעה אשר התפרשה כהודעת מצוקה  .במידה ישנו חשש
למצוקה בקרב חניכים יש ליידע את הוריהם /האחראי עליהם בהקדם האפשרי בכל שעה.
בתרחישים השונים יש לגלות רגישות ,אחריות ואמפטיות ,להיות ערניים לשינוי מצבים
ולהתנהגויות שונות .כאשר התגלה מקרה מסכן חיים ,יש ללוות ולהשגיח על החניך /מדריך 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:
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 בשימוש במכשיר לחיתוך נייר "גיליוטינה" מחוץ לדפוס בבית ברנר נחתך חבר תנועה באצבעו .חל
איסור להשתמש בכלי עבודה ללא הכרות איתם והבנת הסכנות שבהם  ,ובכל מקרה יש להשתמש
בכלים בעלי סיכון גבוהה במשנה זהירות ותשומת לב מלאה.
 בעת הכנת אוכל בקומונה ,נשכח סיר על הגז לאורך הלילה  ,נשרף והעלה עשן בכל הבית .זהו אירוע
מסוכן ,יש להתקין גלאי עשן בדירות המגורים (כך גם בזיהוי עשן מוקדם תהיה התראה) .כמו כן
מצורף דף מידע להיפגעות מעשן.
 כלב אשר הובא למרכז הסמינרים ברביד נשך את אחד השוהים במקום .מזכירים שאין להביא
כלבים ובע"ח למרכז הסמינרים ברביד.
זהירות בדרכים:









רכב אשר נכנס לשלולית עמוקה במהלך נסיעה בעיר ,נתקע ונגרר החוצה .אין להיכנס לשלוליות
עמוקות עם כלי רכב .ניתן להמתין בצד ולראות האם רכבים פרטיים אחרים מצליחים לעבור.
במקרה והרכב כבה ונתקע בתוך השלולית אין לנסות להניע אותו מחשש להצפת המנוע! יש להזמין
שירותי חילוץ ולשלוח ביפר .33010
נהג רכב פרטי אשר חלף ליד קבוצת הולכי רגל מהתנועה סטה מהנתיב ועלה למדרכה .בזכות ערנות
החברים נמנע אסון .יש לגלות ערנות לסביבה גם כהולכי רגל.
בעת העמסת ציוד ברכב תנועתי התנפץ אחד מחלונות הרכב .יש להעמיס ציוד כך שלא יפגע בחלונות
הרכב ויצור נזק למכלול פנים הרכב.
רכב שכור אשר נכנס לשטח התחפר בבוץ .אין להיכנס למקומות וללדרכים אשר אינן תואמות את כלי
הרכב.
בזמן נסיעה על כביש  6נדלקה מנורת חווי המנוע ברכב" .הכלל" שצריך לזכור נורה כתומה פירושה
נסיעה למוסך להמשך טיפול ,ונורה אדומה פירושה עצירה מיידית והפסקת הנסיעה.
ברכבי הסולר החדשים ישנו פתח לתדלוק תוסף סולר "אוריאה" .יש לשים לב שמתדלקים את
האוריאה לפתח הייעודי ולא לפתח הסולר.
בעת נסיעה בזמן מזג אוויר סוער נתקעו חברי תנועה בחסימות כבישים .יש לצמצם נסיעות בתנאי
מזג אויר קשים ,להיות קשובים לאמצעי התקשורת ולנהוג ברכבים בזהירות.

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש ינואר 2020
 .2סיכום הודעות  33010לחודש ינואר  2020והשוואה לחודש ינואר .2019
 .3איגרת בנושא זהירות בדרכים להולכי רגל.
 .4מחזור הזמני לבטיחות – חג פורים.
 .5תמצית דו"ח בטיחות של אירגון בטרם על היפגעות ילדים במגזר הלא יהודי.
 .6תמצית התנאים לצירוף חברת הסעות חדשה לרשימת החברות המורשות.
 .7הנחיות לטיפול בנפגעי עשן.
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 .8מצ"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 מפעלים.
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