הסתדרות הנוער העובד והלומד
מרחב חיים

פורום לקחים
הנוכחי!

מטרת הפורום הינה ללמוד את כל התאונות ו"כמעט תאונות" בחודש
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 פברואר 2017
משתתפים :רגב ספיר ,מתן עבודי ,גל סלע ,אבי רוזן ,איהאב אבו-ליל ,אורן דגן ,אמיר מושקט ,ברק שלוסברג,
רונית בר-זיו ,רז רפאל ,יוני בן דור ,רויטול ,ארז בן שחר ,קופול.
לקראת טיולי פסח
לקראת טיולי פסח הקרבים אנו מבקשים לרענן את הנהלים וההנחיות לטיולים ,לנוחיותכם מרוכזים
הקישורים בנושאים המתאימים:
חוזר מנכ"ל טיולים
תוכן תיק מפקד לטיול
מטרות הטיול והמפעל
קורס מקוון למרכז טיול
בנוסף נזכיר שבכל נסיעת באוטובוס נדרשת בדיקת תקינות האוטובוס על ידי הטופס הכחול המקוון.
לכל שאלה ,עניין והתלבטות הקשורים בטיולים ניתן לפנות לחברי מרחב חיים להתייעצות.
ביפר  - 33010במקרה חרום ,ארוע חריג ,במצב בו נשקפת סכנה
במצב בו נדרש סיוע ,עזרה ,חילוץ ,התייעצות
אנו עומדים לרשותך  24 -שעות ביממה
מוקד 03-6106666 :מנוי33010 :
טופס פציעה מקוון
החל מחודש שעבר 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 לחצרות מבני מגורים .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 אירע מקרה של איום של שכן באלימות כלפי קומונר בזמן קיום פעילות בקן .על כל
איום באלימות יש לדווח למשטרה ולביפר  33010באופן מיידי ,להתרחק מהגורם המאיים
ולהרחיק את החניכים ,יש להימנע בכל דרך מלהיכנס לעימות פיזי.
 במהלך החודש מדריך הוטרד כאשר היה בדרך לביתו לאחר שתפס טרמפ עם אדם זר .ישנו איסור
חמור על נסיעה בטרמפים! אין לעלות בשום פנים ואופן על רכב עם אדם זר .בכל מקרה של פגיעה
על ידי אדם זר יש לדווח למשטרה ובביפר  33010מיידית.
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אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 במהלך החודש פרצה שריפה בדירה בגלל השארת מחשב נייד על מיטה .יש להקפיד לא לעבוד או
להשאיר מחשבים ניידים על מיטות  -המחשב והשנאי שלו מתחממים מאוד ויכולים להצית את כלי
המיטה.
 במהלך החודש נפתחו במבני פעילות ומגורים מספר מטפים "בטעות" .יש להקפיד לשמור על
המטפים תקינים ולא לשחק איתם ,במידה ומטף נפרק יש לדאוג למילויו  /החלפתוו המיידית.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 במהלך החודש פרצה שריפה בדירה בגלל השארת מחשב נייד על מיטה .יש להקפיד לא לעבוד או
להשאיר מחשבים ניידים על מיטות  -המחשב והשנאי שלו מתחממים מאוד ויכולים להצית את כלי
המיטה.
 במהלך החודש נפתחו במבני פעילות ומגורים מספר מטפים "בטעות" .יש להקפיד לשמור על
המטפים תקינים ולא לשחק איתם ,במידה ומטף נפרק יש לדאוג למילויו  /החלפתוו המיידית.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 חניכה בטיול חורף נפצעה ופונתה באלונקה מהמסלול ,הרופא בטיול אבחן נקע .למחרת בצילום
התברר כי שברה את הרגל והמידע שהועבר לאם היה חסר .יש להקפיד להעביר את המידע הרפואי
המלא על כל אירוע רפואי משמעותי להורי החניכים.
 במהלך נסיעה חזרה מטיול נהג האוטובוס נסע דרך כביש אסור לנסיעה מבחינה בטחונית ,אחראי
הנסיעה לא הכיר את מסלול הנסיעה והכבישים באזור .יש להקפיד ללמוד את מסלול הנסיעה לפני
תחילת הנסיעה ולתדרך את הנהג בצורה ברורה.
אירועים בתחום "הרגש והנפש" שהתרחשו החודש:
 חניכה בכיתה יא' התוודתה בפני רכז הקן על אלימות שהיא חווה בבית ושהיא אינה רוצה לחזור
לביתה .במקרים שכאלה יש להתייעץ עם המרחב הנפשי בתנועה ולוודא שהחניך מטופל ע"י
גורמי הרווחה ברשות המקומית.
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.
דרך קבוץ גלויות  120תל אביב
טלפון , 03 - 51251 1 1 - 4 :דוא"ל noal@noal. co.il :

הסתדרות הנוער העובד והלומד
מרחב חיים

פורום לקחים
הנוכחי!

מטרת הפורום הינה ללמוד את כל התאונות ו"כמעט תאונות" בחודש
להכיר את הפרטים ,המסקנות והפקת הלקחים.
התאונות ו"כמעט תאונות" נבחרו מתוך סך האירועים אשר נראה לנו שניתן ללמוד מהם.
(מהדיווחים הושמטו שמות המעורבים).

________________________________________________________________

יש לדווח בהודעת חירום בביפר מנוי  ,33010לאחר מכן לדווח לשדרת ההדרכה במעגל והרכזים
הממונים ,ההורים וגורם מקצועי.
אירועים אחרים שהתרחשו החודש:
 קומונרית שמה את מכשיר הטלפון שלה בתיקון וקיבלה מכשיר חלופי לאחר שנמסר לה שהמכשיר
המקורי שלה לא ניתן לתיקון ,לאחר כמה ימים גילתה שמישהי משתמשת בטלפון הישן שלה ונכנסת
לחשבון הפייסבוק שלה .במקרה שמודיעים לכם שהטלפון שלכם אינו בר תיקון יש לדרוש לקבל את
המכשיר הישן חזרה.
 במהלך נסיעה ברכב במושב האחורי בוגר קיבל מכה בראשו בעקבות מהמורה בכביש ,פירקס מעט,
נבדק על ידי חובש תנועתי והתקיימה התייעצות עם מוקד אחיות ,מוקד האחיות הנחה לפנות את
הבוגר לקבלת טיפול והחובש החליט לא לפנות ,בהמשך היום פונה הבוגר לבית חולים לקבלת
טיפול .במקרים רפואיים הסמכות הרפואית העליונה קובעת את דחיפות הטיפול ,חובש אינו יכול
לבטל הנחיה של מוקד אחיות ויש לפעול על פי הנחייתם.
 בוגר נחתך בידו בזמן הכנת ארוחת ערב בקומונה ולא היה ציוד ע"ר לטיפול בחתך .יש לדאוג להחזיק
בכל בית ציוד ע"ר בסיסי לטיפול בפציעות.
זהירות בדרכים:





לאחר חזרה מטיול בוגרת נהגה ברכב כאשר היא עייפה ,היא נרדמה על ההגה ורק בזכות הערנות של
החבר שישב לידה נמנעה תאונה חמורה ביותר .יש לדאוג לנוח כיאות לפני כל נהיגה ,במידה ואי
אפשר יש לארגן הסעה  /מונית למדריכים החוזרים מפעילות.
בעת בלימה בכביש מהיר נפגע רכב תנועתי ברכב שהיה מאחריו .בעת בלימה יש לשים לב
לכל המראות ולראות אם הרכב שמאחור שם לב לבלימה
רכב תנועתי היה מעורב בתאונה פגע וברח קלה ,פגיעה ברכב בלבד .כאשר ישנה תאונה שכזו
יש לנסות לצלם את הרכב הפוגע.

חומרים מצורפים:
.1
.2
.3
.4

סיכום פורום לקחים לחודש פברואר .2017
סיכום הודעות  33010לחודש פברואר  2017והשוואה לחודשים פברואר  2015ו.2016-
אימות דו-שלבי בווטסאפ – הגברת אבטחת המידע האישי.
גולשים בטוח 12 :כללים שכל הורה חייב להכיר ולהסביר לילדים – .YNET
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