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כינוס פורום לקחים  -סיכום חודשים מרץ-אפריל 2017
משתתפים :רגב ספיר ,אבי רוזן ,איהאב אבו-ליל ,אמיר מושקט ,אורן דגן ,ברק שלוסברג ,רונית בר-זיו ,רז
רפאל ,יוני בן דור ,רויטול ,ארז בן שחר ,קופול ,רון שרייבר ,איל יפו.
השתלמויות קיץ
כמו בכל קיץ מועצת תנועות הנוער מקיימת השתלמויות לממלאי התפקידים בפעילויות הקיץ ,ההשתתפות
בהשתלמויות הינה חובה למי שמיועד למלא את האחד התפקידים הבאים במהלך הקיץ :רכז קייטנה ,רכז
סמינר ,רכז בטיחות ,רכז מחנה ,רכז בטחון ,רכז תברואה.
מצ"ב קישור להרשמה להשתלמויות הקיץ:
https://goo.gl/forms/ElFzn4tkrrLkLF9i1
ההשתלמויות הן:
א .השתלמות רכזי קייטנות וסמינרים תתקיים בתאריך  15.5.2017בין השעות .09:00-17:00
ב .השתלמות רכזי בטיחות תתקיים בתאריך  25.5.2017בין השעות .09:0-17:00
ג .השתלמות רכזי מחנות וסמינרים תתקיים בתאריך  28.5.2017בין השעות .09:00-17:00
ד .השתלמות רכזי תברואה תתקיים בבית החולים תל השומר במרכז ההדרכה של משרד הבריאות בין
התאריכים  4-8.6.2017בין השעות .08:00-17:00
ה .השתלמות רכזי ביטחון תתקיים במועדים  11-15.6.2017בסמינר שיין.
אם ברצונך להירשם ליותר מהשתלמות אחת יש למלא שוב את הטופס על ההשתלמות הנוספת.
יש להירשם לכל השתלמות עד שבוע לפני.
שימו לב! להשתלמות רכזי קייטנות יש צורך להירשם גם במערכת הממוחשבת של משרד החינוך בקישור:
http://apps.education.gov.il/ktnnetharshama
יש לבחור הרשמה להשתלמות חדשה ,למלא את הפרטים האישיים ולאחר מכן לבחור במחוז את "הכל"
ובהשתלמות את "-15/05/2017קייטנות תנועות נוער-קאנטרי גורן תל אביב".
בתפקיד יש לבחור "מנהל קייטנה" וברשות מקומית את הרשות המקומית של מקום הפעילות.
מי שלא יירשם במערכת של משרד החינוך לא יוכל להשתתף בהשתלמות רכזי קייטנות!
בנוסף יתקיימו הכשרות פנימיות לרכזי הבטיחות ורכזי המחנות בכפר החורש ב.6/6/2017
הודעות:
 ברח' ישראל גורי בצמוד למשכן ברנר (קרית שלום) שונתה מהירות הנסיעה המותרת ל 30-קמ"ש ,נא
לשים לב!
 כאשר מחזירים עגלות לאחר השימוש יש לדאוג לנקותם כיאות ובמידה שיש תקלה לדווח! עגלות
רבות חוזרות מלוכלכות ולא תקינות.
 אנו בפתח עונת הנחשים ,יש להיות ערניים ,ובמידה וזיהיתם נחש יש להתרחק ממנו.
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"חריש לחיים" -שריינו כבר מעכשיו את המועדים ....יתקיימו שני כינוסים (זהים בתוכנם).
הכינוס הראשון יתקיים בתאריך  28.8באולם גורן גולדשטיין (מספר המקומות מוגבל ).
הכינוס השני יתקיים בתאריך  12.9באולם דוהל.
יש לשריין יום שלם מהשעה  9ועד השעה .19
פרטים נוספים ישלחו בהמשך....

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:






אדם זר עקב אחרי והטריד קומונרית ברחוב .במקרה שכזה יש להתקשר למשטרה מיידית.
הורים של חניך שהתנהג באלימות בזמן טיול סירבו לבוא לאסוף אותו .יש לוודא שהורי החניכים
מכירים את הסכם ההבנות עם ההורים שמפורסם באתר התנועה ולתאם איתם ציפיות למקרים
שכאלה.
במהלך חופשת הפסח היו פריצות רבות למבני פעילות .יש לדאוג להגיע לבקר את המבנה גם
בתקופות שבהם אין בו פעילות ולוודא נעילה של כלל המבנים והחצרות ותקינות מנעולים.
מדריכה קיבלה מספר שיחות טלפון מאיימות ממספר חסוי .יש לדאוג לדווח למשטרה על מקרים
שכאלה ומידת האפשר להקליט את השיחות.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 במהלך פעילות דלת נסגרה על ידו חניך .יש לוודא שבכל דלת במבנה הפעילות קיימים שלושה
אמצעי בטיחות :מגן אצבעות ,בולם טריקה ומעצור.
 במבנה אליו הייתה אמורה להיכנס קומונה התגלו ליקויי חשמל חמורים .יש לדאוג לבדוק ולטפל
בבטיחות של כל מבנה לפני כניסה אליו ,יש להזמין חשמלאי לבדיקת מבנה חדש.
 חניך התחשמל קלות ממטען לטלפון לא תקין .יש לדאוג להשתמש רק במכשירים חשמליים שלמים
ותקינים ,כאשר לא משתמשים במטען לטלפון רצוי להוציאו מהחשמל.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 בזמן עבודה על פורימון חניך בבוגרת קיבל מכה בראש מהלמניה ופתח את הראש .יש לשים לב
להנחיות הבטיחות להשתמש בצורה נכונה בכל כלי עבודה.
 חניך בכיתה י' נחתך מחרב שהייתה מונחת בקן .יש לוודא שאין במקום הפעילות חפצים העלולים
לסכן את החניכים ,ובמידה והם קיימים ,לסלקם.
 במהלך פעילות בקן חניך נחתך מסכין יפנית .חל איסור להחזיק ולהשתמש בסכינים יפניות!
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 במהלך החודש פעמיים חניכים ברחו ונעלמו בזמן פעילות חוץ .יש לספור את החניכים בכל מעבר
שלב ולהיות ערניים להתנהגות חשודה בקרב החניכים.
 במהלך טיול לשכבה הצעירה באזור ירושלים היה חשש להיפותרמיה ל 2חניכים .יש להגיע לטיול עם
ציוד מתאים ,במידה ולנים במקומות גבוהים עלול להיות קר מאוד בלילה.
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 במהלך טיול חניך אלרגי ללקטוז נגע בחלב והחל לפתח תגובה אלרגית – טופל בעזרת מזרק אפיפן .יש
להיות ערניים לחניכים עם אלרגיות ולתדרך את החניכים שסביבם ,בנוסף יש לוודא שהם הגיעו עם
התרופות המתאימות לטיפול באלרגיה שלהם.
 בזמן פעילות בחניון לילה נפל מיחם מלא במים רותחים על מדריך בעקבות רוחות עזות .יש לוודא
שהתשתיות שמקימים בחניון לילה מתאימים לתנאי השטח ,במידה ולא ,יש לשנותם.

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:








התקבל דיווח על בוגר שנמצא באזור מפולת שלגים בזמן טיול בחו"ל .יש למנות עורף לכל טיול
שמכיר את התכנית בצורה איכותית ומלאה.
קומונר נרדם על אוטובוס בלילה ופספס את התחנה שלו ,ירד במקום אחר כאשר לא הייתה לו סוללה
בטלפון .יש לדאוג להטעין את הטלפון לפני נסיעות ארוכות ,ורצוי להצטייד במטען נייד .אנו
מזכירים כי בשעות הלילה ישנו איסור להסתובב לבד ובמידה ומגיעים לבד לחווה יש לתאם עם חבר
בתחנת האוטובוס.
בוגר הקיא מספר פעמים במשך  12שעות ולא התפנה לקבלת טיפול .במידה ומתעוררת בעיה רפואית
יש ללכת לקבל טיפול רפואי בקופ"ח או בבי"ח על פי הצורך.
בחוות הכשרה ישנם  8חניכים שסובלים מוירוס בבטן .יש לדאוג לנקות את המתקנים הסניטריים
בקומונות(שירותים ,מקלחות ,מטבח) באופן תדיר ולמנוע הדבקה אחת של השני.
 2בוגרים ננעלו בקומה השניה באביגל .יש לשים לב לשעות הפעילות הסדירות של המבנה ,בשעה
 20:00ננעלות הדלתות.
במהלך עבודה נפל לבוגר בלון גז על הרגל ,ונשברה לו הבוהן .בזמן עבודה יש ללבוש ציוד מתאים לסוג
העבודה – במקרה הזה ,נעליים סגורות .בנוסף יש לאחסן ציוד בצורה בטוחה ובאופן שימנע פגיעה
בזמן עבודה.

זהירות בדרכים:
 רכב התקרב יותר מדי למשאית בזמן נסיעה ,והמשאית "גילחה" את צד הרכב .יש לשים לב למתרחש
בכביש מכל הכיוונים ולהיות ערניים.
 חברת תנועה שנהגה ברכב פגעה בהולכת רגל במעבר חציה כאשר לחצה על דוושת הגז במקום על
הבלם .יש להיות מרוכזים בזמן נהיגה ולהימנע מהסחות דעת.
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בזמן טיול הכנה רכב תנועתי התחפר בחול .יש לנהוג בזהירות בדרכים שאינן מוכרות ,בכניסה לדרכי
עפר יש לוודא טרם הנסיעה שהדרך מתאימה לכלי הרכב ,אם לא בטוחים שאפשר לעבור ,לא
להיכנס!
מספר פעמים בחודשיים האחרונים רכבים תנועתיים היו מעורבים בתאונות מכיוון שלא שמרו מרחק
לפנים .יש לשים לב ולהיות ערניים למרחק בלימה ראוי מהרכב שלפניכם.
תקיימה נסיעה בה הוסעו פעוטות ללא כסאות מתאימים .האירוע תוחקר ונבדק .יש להסיע פעוטות
וילדים בכיסאות בטיחות המתאימים לגדלם! ובכל מקרה אין להסיע ללא כסאות אלו.
נהג נכנס ביציאה בחניון ופינצ'ר את ארבעת גלגלי הרכב .יש לשים לב לאן נכנסים ולהיות ערניים
לדוקרנים על הכביש.
חברה מילאה ברכב שכור בנזין במקום סולר .יש לשים לב כאשר מתדלקים שבוחרים את סוג הדלק
הנכון .במידה וטעיתם אין להניע את הרכב!

חומרים מצורפים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

סיכום פורום לקחים לחודשים מרץ-אפריל .2017
סיכום הודעות  33010לחודש מרץ  2017והשוואה לחודשים מרץ  2015ו.2016-
סיכום הודעות  33010לחודש אפריל  2017והשוואה לחודשים אפריל  2015ו.2016-
הנחיות הרשות הארצית לכבאות והצלה לקראת ל"ג בעומר
ריכוז הנחיות משרד החינוך למתקנים מתנפחים.
כרטיס עזר לניהול סיכונים ובטיחות בטיול מאי .2017
נוהל כניסה לשטחי יהודה ושומרון.
דגשים לנהיגת קיץ.
סיפור – עייפות בעת נהיגה
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