כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש אפריל 2019
משתתפים :יוני בן-דור ,רויטול ,ברק שלוסברג ,גל סלע ,אורן דגן ,שני לוין ,רונית בר זיו ,דניאל סלע ,רון
שרייבר ,מתן עבודי ,אבי רוזן ,נדב קופלוביץ' ,רגב ספיר ,אמיתי בנקיר ,אייל יפו ,אריאל כ"ץ.
אנו מסכמים את טיולי פסח ונמצאים בשיאם של מועדי ישראל ולפנינו פעילות הקיץ:



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



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



בעקבות סבב הלחימה האחרון ,והמצב הביטחוני שהתרחש בימים האחרונים אנו מביאים בפניכם את
כללי ההתנהגות בזמן נהיגה ואת כללי ההתנהגות בזמן שהיה במבנה/רחוב.



בסוף חודש מאי יערך חג ל"ג בעומר ,אנו מצרפים לעיונכם תדריכי בטיחות בנושא.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:


חניך הידוע למדריכו כאלים הגיע לפעילות ללא ידוע רכז הפעילות וסולק לאחר מקרה של אלימות קשה .אין
לאשר את השתתפותם של חניכים אשר עלולים לסכן את שלומם של המשתתפים בפעילות .בפעילות
ארצית /מחוזית יש ליידע את רכז הפעילות טרם הפעילות ולקבל את אישורו להשתתפות החניכ/ה.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:



במהלך שיפוץ דירת בוגרים נפל נחש מתוך קיר גבס .לכולם שלום .יש לנקות את החצרות מעשבים וקוצים
בהקדם על מנת למנוע את כניסתם של המזיקים השונים לשטחי המגורים.
בקומונת בוגרים הייתה דליפת גז .במקרה של דליפת גז יש להתקשר לשירותי הכבאות  102וכן למוקד
החירום לדליפות גז של ספק הגז ,ולהתרחק ולהרחיק את השכנים ועוברי האורך ככל הניתן מהמבנה עד
לסיום האירוע ולהשאיר ביפר חירום .33010

אירועים שהתרחשו במהלך פעילות החוץ:






במהלך טיול חניכה רגישה ,החלה לפתח תסמינים אגרסיביים של האלרגיה ופונתה לקבלת טיפול
רפואי (לחניכה שלום) .יש להכיר את הבעיות הרפואיות של כלל המשתתפים באירוע וכן להכיר את
הסימנים להתגברות אלרגיה (אנאפילקסיס).
חניכה אובחנה כבעלת היפוטרמיה  ,לאחר מספר בדיקות ניכר היה כי לא נעשתה מדידת חום נכונה,
לחניכה שלום ..יש לוודא שבדיקות נעשות על ידי גורם רפואי מוסמך ונעשות בצורה המקצועית
ביותר כנדרש.
נהג אוטובוס אשר הוזמן לטיול הוריד את כל הנוסעים במהלך הנסיעה בטענה שנגמרה לו אשרת
הנסיעה .יש לתאם צפיות מראש עם הנהג על לוח הזמנים ,מסלול הנסיעה ותנאי הדרך.
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במהלך טיול חניך נעקץ על ידי עקרב צהוב בחזהו  ,החניך נבדק ונשאר בהשגחה ולחניך שלום .עונת
הנחשים והעקרבים החלה ואנו נמצאים בזמן סיכון גבוהה במיוחד .יש לתדרך את החניכים בהתאם
בכל שלב בפעילות.
בהגעה למסלול הטיול התגלה כי חניכה הגיעה ללא ציוד טיול מינימלי .חובה לוודא בעליה לאוטובוס,
עוד במוקד הפעילות ,את הימצאותו של הציוד הנדרש ולא לאפשר יציאה לטיול ללא הציוד
המתאים.

אירועים מתחום הרגש והנפש:


מדריכה במוקד פעילות הבחינה בחתכים על גופה של חניכתה והפנתה לטיפול של הגורמים הממונים.
ערנות המדריכה ראויה לשבח .יש לשים לב לסימנים השונים אצל חניכים -לבוש ארוך בקיץ או
התנהגויות חשודות.
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:



ילד פעוט בלע סיכת שדכן  ,הילד נלקח לבדיקה רפואית והסיכה פונתה ,לילד שלום .בגני ילדים ,ובבתים
מקומות בהם שוהים ילדים ופעוטות יש להקפיד על הרחקת חפצים חדים וכאלו המזמינים נגיעה ובליעה
ולשמור על ניקיון
חבר תנועה אשר הלך עם כלבו ברחוב ננשך מכלב של אדם זר אשר ברח מהמקום .לחבר שלום ,במקרה של
נשיכה/פגיעה מבע"ח לא מוכר או מזוהה יש לפנות למרפאה לקבלת חיסון.

זהירות בדרכים:




במהלך טיול רכב פינוי נתקע ולא הניע .כל רכב במפעל תנועתי צריך להיות מאושר על ידי קצין הרכב
ולהיבדק בצורה קפדנית טרם היציאה לטיול.
חבר תנועה אשר רכב על אופניים התנגש ברוכב אופניים אחר .יש לרכב עם אמצעי מיגון וכן במהירות אשר
מבטיחה את שלומו של הרוכב וסביבתו – מצורף נוהל רכיבה על אופנים .
במהלך נסיעת לילה בכביש מהיר נדלקה נורה כתומה ברכב תנועתי .במקרה ונדלקת נורה יש לעצורה בצד
במקום בטוח ולהתקשר לאחראי הרכב .כמו כן יש להתייעץ עם קצין הרכב ובמידת הצורך לשלוח ביפר
.33010
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בעת תדלוק רכב מולא רכב סולר בבנזין .יש להקפיד למלא דלק רק בעזרת כטיס דלקן ייעודי ולוודא לפני
התדלוק מה הוא סוג הדלק הנדרש כפי שמופיע במדבקה על מכסה הדלק וברישיון הרכב.
במהלך נהיגה נכנס בחבר תנועה רוכב אופניים אשר סירב לתת פרטים ונסע מהמקום .במקרה כזה ישנה
חובה ללכת לדווח למשטרה על מנת למנוע תביעות עתידיות.
בנסיעה על כביש מהיר ללא שוליים התפוצץ צמיג ברכב תנועתי .במידה ואין אפשרות לעצור במקום בטוח
להחלפת גלגל יש להתרחק מהרכב למקום בטוח ולהתקשר למשטרה .מצורפות הנחיות לבדיקת צמיג
והתנהגות בעת פיצוץ צמיג.
שולחן אשר היה על עגלה עף ממנה בזמן נסיעה על הכביש .זהו מקרה חמור ביותר אשר היה עלול לגרום
לנפגעים וכן מהווה עבירת תנועה .יש לקשור הציוד בעגלות כפי שנלמד בהכשרת נהגי עגלה .בעת
הצורך ניתן להתייעץ עם קצין הרכב או חברי מרחב חיים על קשירת ציוד בעגלות.

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש אפריל .2019
 .2סיכום הודעות  33010לחודש אפריל  2019והשוואה לחודש אפריל .2018
 .3הזמנה להשתלמויות הקיץ
 .4נוהל תיאום הטיולים החדש
 .5מחזור הזמנים לבטיחות – לג בעומר
 .6מצ"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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