כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש מרץ 2019
משתתפים :יוני בן-דור ,רויטול ,חמוד עמר ,ברק שלוסברג ,גל סלע ,אורן דגן ,שני לוין ,רונית בר זיו ,רז רפאל,
דניאל סלע ,דגנית דודאק ,רון שרייבר ,מתן עבודי ,אבי רוזן ,נדב קופלוביץ' ,רגב ספיר ,אמיתי בנקיר ,אייל יפו,
אריאל כ"ץ.


רכזי ורכזות הפעילות בתנועה.לקראת טיולי פסח והפעילות הרבה אנו מבאים בפניכם את דבריו של
יוני בן –דור רכז מרחב חיים על ההיערכות למפעלים השונים.



מצורף לעיונכם סרטון תמציתי המסביר את הנהול למניעת הטרדה מינית



החל מתאריך ה  15.5.19יחל נוהל חדש בכל הקשור למילוי ,אישור ותאום טיולים בסמלי המוסד
של הנוער העובד והלומד .מצורף הנוהל החדש לעיונכם.



ב  28.4.19תתקיים הכשרת הנהיגה האחרונה לשנה זו .מספר המקומות מוגבל .למעוניינים נא לתאם
בהקדם log@noal.org.il/



לקראת פעילויות הקיץ מצורפת הזמנה להשתלמויות השונות -הן ההסמכות של משרד החינוך ומת"ן
והן ההסמכות הפנים תנועתיות.



החל האביב והעונה החמה .איתם גם מתחילים להופיע הזוחלים והחיות השונים .אנו מזכירים
להתנהל במשנה זהירות באיזורים המועדים להופעתן של חיות אלו.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:






מוקד פעילות אשר היה סגור מספר רב של ימים נפרץ .לקראת טיולי פסח ,ובאופן כללי ,כאשר סוגרים את
מוקד הפעילות לזמן ממושך יש לבדוק את מוקד הפעילות ולוודא שהחלונות סגורים ,שאין ברזים
מטפטפים ,שאין מפגעים או מצבים אשר עלולים להתדרדר כאשר המקום יינטש לזמן ממושך.
במהלך פעילות בחצר זרק חניך על חניך אחר אבן ופגע בראשו .גם בזמן פעילות בחצר ,בזמן ההתכנסות
והפיזור של הפעילות יש למנות מדריך אחראי אשר מפקח על החניכים ,יש לאסור אלימות ולהתייחס
אליה בחומרה.
נהג מונית אשר הסיע חברת תנועה נהג באלימות וכן נהג בצורה מסוכנת לנוסעת ולסביבתה .במקרה כזה אנו
מנחים לקחת את פרטי המונית אשר רשומים בתוך המונית וכמו כן לצלם את מספר המונית/לוחית
הרישוי .בנוסף אנו ממליצים להשתמש באפליקציית גט-טקסי או ליצור קשר עם חברת מוניות מסודרת
ומוכרת
מכתב מאיים נתלה בכניסה לדירת בוגרים .במקרה שכזה יש להזמין משטרה ולהגיש תלונה מדובר במקרה
אלימות לכל דבר ועניין.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:



אזעקת שריפת שווא הופעלה ממערכת גילוי אש במוקד פעילות .יש להכיר את אופן פעולתן של מערכות
גילוי אש ,תקינותן  ,כיצד לכבות וכיצד להפעיל.
במספר מוקדי פעילות פרצו דליקות מסיבות שונות אשר כובו בזכות ערנות ומקצועיות של חברי התנועה ,ובכך
נמנעו אסונות כבדים .חשוב מאוד שעל כל המשתמשים במתקני התנועה להכיר את מיקום ציוד הכיבוי
המתאים לסוגי הדליקות השונים וכיצד משתמשים בו( .זכרו שריפת חשמל לא מכבים עם מים!)
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אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:




במהלך פעילות במטבח מגבת אשר הונחה על סיר שעל הכיריים עלתה באש .בשימוש בגז יש להתנהל
ביתר זהירות ותשומת לב .אין להשאיר בדים וחומרים דליקים בקרבת האש.
בזמן משחק בגן משחקים הצמוד למוקד פעילות נפלה חניכה ונפצעה ברגלה .יש לבצע ניהול סיכונים וסקר
סיכונים לכל פעילות המתקיימת בשטח מוקד הפעילות ומחוץ לו.
במהלך פעילות הוגשה במבה לפיה של חניכה מכוסת עיניים הידועה כאלרגית לבוטנים .זהו מקרה חמור
ביותר! אין לקיים פעילות עם חומרים/מאכלים אשר יש חניכים האלרגיים אליהם!

אירועים שהתרחשו במהלך פעילות החוץ:






במהלך טיול הכנה הייתה דליפת גז מגזיה בעלת מיכל גז לניקוב .זכרו ע"פ הנחיות חוזר המנכ"ל יש
להשתמש בגזיה שאפשר להפריד בין המיכל למכשיר הבעירה צריך להפנות לנוסח בחוזר מנכ"ל
במהלך החודש התקיימה פעילות תנועתית כאשר טופס תיאום טיולים שלה לא מאושר וללא תחקיר
טופס אדום .חובה בכל פעילות חוץ תנועתית להוציא רישיון (תיאום טיולים) ולעבור תחקיר טופס
אדום על ידי רכז ממונה.
בסמינר ברביד הוגש אוכל אשר אחד המשתתפים היה אלרגי אליו .יש להכיר את הבעיות הרפואיות
של כלל המשתתפים בפעילות ולוודא שהמזון המוגש אכן תואם את רשימות העדפות המזון
והאלרגיות השונות.
במהלך נסיעה באוטובוס בזמן מזג אוויר גשום המגבים של האוטובוס לא עבדו  .במקרה כזה יש
לעצור בצד הדרך במקום בטוח ולהחליף אוטובוס.

אירועים מתחום הרגש והנפש:

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:
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חברים במגורי בוגרים הדביקו זה את זו במחלות בדרכי הנשימה משום שלא הלכו לקבלת טיפול רפואי בזמן.
חברים החולים במחלות מדבקות מתבקשים לטפל בכך בצורה המהירה והרצינית ביותר .במקום בו לא
ניתן להכיל אדם המדבק במחלה יש למצוא פתרון חלופי על מנת לא להדביק קבוצת אנשים גדולה יותר.
מדריכים אשר הלכו ברגל ממוקד הפעילות לביתם לא נמצאו במשך כשעה ולא ניתן היה ליצור איתם קשר
טלפוני .יש לעדכן את החברים ואת הרכז הפעילות באשר לאופן החזרה הקבוע של מדריכים ובדרכי
החזרה לביתם .במידה ואופן זה איננו בטיחותי (שעת לילה מאוחרת ,נסיעה לא זהירה וכדומה) יש לפעול
ולשנותו.
חבר תנועה אשר נפגע בידו לפני מספר חודשים דיווח על הרגשת נמלול באזור הפגיעה .במקרה של פציעה
יש לגשת לטיפול באופן מידי! אין לחכות או לדחות זאת!
דווח על חיות בר ובעלי חיים שונים במוקדי פעילות שונים בתנועה .במקרה שהבחנתם בשועלים ,וחיות
אחרות יש להתקשר למוקד * 3693ברשות הטבע והגנים ולדווח .מצ"ב רשימת בעלי מקצוע אליהם פונים
ביחס לצרכים השונים.

זהירות בדרכים:







במספר מקרים נחבלו חברים בראשם מקורת הייצוב האחורית של העגלות השונות .תפקידה של קורה זו הוא
לשמור על הדלתות האחוריות מלהיפתח במהלך הנסיעה .יש להגביר ערנות בזמן העמסת ופריקת עגלה.
בתקופה האחרונה היו מספר תאונות של חברי תנועה עם בע"ח בכבישי הגישה לרביד ואשבל .בכבישי
הגישה לרביד ואשבל בשעות הלילה יש לנסוע במהירות איטית של עד  50קמ"ש.
במהלך שימוש בעגלה תנועתית השתחרר הגלגל הקדמי ממקומו בשל שימוש לקוי .דבר זה יכול לגרום
לפציעה חמורה ,מי שאינו יודע להפעיל את העגלה בצורה מלאה צריך לפנות לאבי רוזן לקבלת תדריך
בנושא.
רכב אשר לא נכנס לטיפול בזמן נתקע על כביש  6ונאלץ לחכות מספר שעות לגרר .באחריות אחראי הרכב
לוודא שהרכב נכנס לטיפולים השונים בזמן גם ברכב בבעלותנו וגם ברכב שכור .יש להציב מדבקה
בפינה השמאלית עליונה בה מצוין מועד הטיפול הקרוב על מנת לחסוך הוצאות מיותרות ועוגמת נפש.
במספר תאונות פח דווח כי הנזק "קל" וכי ניתן להמשיך בנסיעה .בכל תאונה יש ליצור קשר עם אבי רוזן על
מנת שהוא יחליט האם הרכב יכול להמשיך בנסיעתו או לא .לפעמים ישנם נזקים פנימיים אשר הנהג אינו
מודע אליהם .בנוסף יש לתעד את הרכבים והנזקים.
רכב שכור אשר פרק מצבר באמצע המדבר היה ללא כבל התנעה .ברכב שכור כמו בכל רכב תנועתי צריכים
להיות כבלים ,מעמד לטלפון וכו' .לכתוב מה צריך ...תיק עזרה ראשונה ומה עוד?

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש מרץ .2019
 .2סיכום הודעות  33010לחודש מרץ  2019והשוואה לחודש מרץ .2018
 .3הזמנה להשתלמויות הקיץ
 .4דבריו של יוני בן –דור רכז מרחב חיים לקראת מפעלי פסח.
 .5מחזור נוהל תיאום הטיולים החדש
 .6מחזור הזמנים לביטחון
 .7סרטון תמצית נוהל הטרדות מיניות.
 .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 טיולי החורף ובכל
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