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 חודשים פברואר – מרץ  -אפריל 2020
בזמן ימי "שגרת קורונה" ,קיימנו כינוס פורום לקחים פיזי+זום.
השתתפו :יוני בן-דור ,רויטול ,רונית בר זיו ,נדב קופול ,רז רפאל ,רון שרייבר ,אבי רוזן ,אמיתי בנקיר ,נשאת
ברהום ,אייל יפו ,חמוד עמר ,ברק שלוסברג ,מתן עבודי ,דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ ,רועי יוסף שני לוין ,דניאל
סלע.

ראשית נבקש להשתתף בצער רב על מותו של עבד אלכרים,
חניך ומדריך במעגל הקינים הערביים  -קן לקיה שנהרג בתאונת דרכים יחד עם אחיו
הגדול ראמי .אנו משתתפים בצערם של משפחתו ,חבריו ומדריכיו .מעגל הקינים
הערביים ערך בשבועות האחרונים הסברה והדרכה בנושאי הזהירות בדרכים.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:





במהלך ביקור במוקד פעילות התגלו סמני פריצה .גם כאשר אין פעילות במבנה יש להגיע אחת לשבוע
לבדוק את מצבו באחריות רכזי הקינים.
ציוד יקר ערך נגנב מארון הציוד לכיבוי אש במשכן ברנר..
בעת סיור שגרתי זיהה שומר הלילה ברביד ניסיון פריצה אשר סוכל .ערנותו של השומר מנעה פריצה
לקיבוץ.
מספר ימים עמד רכב בסמוך לדירת מגורים והעלה חשד .במקרה כזה יש לרשום את המספר
הרכב,להזמין משטרה באופן מידי ולעדכן בביפר .33010

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 במהלך קייטנה לילדי עובדי בתי החולים התנפצה דלת זכוכית ללא נפגעים .בכל מבנה שאנו מקימים
בו פעילות יש לבצע סקר סיכונים.
 קולות נפץ עלו מארון חשמל במוקד פעילות  ,ככל הנראה תקלה במערכת החשמל .במקרה כזה יש
לעצור את הפעילות ולהזמין איש מקצוע לטיפול בתקלה .כמו כן יש לבצע בדיקה תקופתית למפסק
הפחת ולוודא כי יש גישה לארון החשמל של מוקד הפעילות.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 בעת פעילות בחקלאות החלו לפתח חניכים תגובות אלרגיות שונות .יש להיות ערניים לנושא שכן
תגובות אלרגיות יכולות להופיע גם מספר ימים לאחר סיום העבודה .במקרה של תגובה אלרגית יש
כמובן לטפל רפואית ולדווח לאחראי הפעילות.
אירועים מתחום הרגש והנפש:
 חבר תנועה הוטרד על ידי זרים ברשת חברתית .במקרה כזה אנו ממליצים על עדכון בביפר 33010
ופניה למוקד  105של משטרת ישראל הנועד לתת מענה לאלימות ברשתות החברתיות ובמרשתת.
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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:












במהלך פעולת גילוף בקומונת בוגרים נחתך חבר תנועה באצבעו חתך עמוק ופונה למיון לצורך טיפול
רפואי  -תפרים .בשימוש באמצעים מסוכנים (סכינים ,משחזות וכו') יש לנקוט באמצעי הבטיחות
הנדרשים.
במהלך ביעור חמץ בקומונת בוגרים החלה האש לצאת משליטה .אין להדליק אש בתוך מבנה
/מרפסת  ,כמו כן לקראת הקיץ ובימי החמסין אנו מזכירים על הזהירות הנדרשת בפעילות עם אש.
חברת תנועה שחשה ברע פונתה למיון עם חשש לדלקת חמורה באפנדיציט (לחברה שלום) .גם
בתקופה זה אין להזניח את הטיפול הרפואי ולגשת להיבדק .אין לדחות טיפול רפואי מכל סוג שהוא
ולהתייעץ עם מוקדי האחיות של קופות החולים.
נייר אפיה נדלק בתוך תנור אפיה וכובה .בהפעלת מכשירי חשמל יש לבצע בקרה ולהיות בסמוך ,כמו
כן יש לוודא הימצאותו של מטף בדירות מגורים וכן מומלץ להתקין גלאי עשן.
אדם זר פלש לדירת בוגרים מספר פעמים וסולק מהדירה .יש לוודא שהבתים והדירות נעולים
וסגורים באופן שאנשים זרים לא יכולים להיכנס אליהם .על כל דייר להחזיק במפתחות הבית .דגש
מיוחד על שעות הלילה והבוקר כששאר החברים ישנים או לא נמצאים בבית.
חברת תנועה נפלה במדרגות וגילתה סימנים לזעזוע מוח .במקרה של חשד לזעזוע מוח יש להתפנות
לטיפול רפואי ובדיקה בהקדם.
בזמן שטיפת רצפה במבנה מגורים חדרו מים למערכת החשמל דבר שגרם לקצר .בזמן שטיפה
ושימוש במים יש להיזהר בקרבה לחשמל.
בזמן שימוש בעגלת משא בהובלת מכונת כביסה בחדר מדרגות התדרדרה העגלה העמוסה אל עבר
חבר תנועה וברגע האחרון נבלמה .בשימוש בכלים ייחודיים יש לקבל הסבר לשימוש נכון ובטוח
בהם .מצ"ב הסבר.

זהירות בדרכים:
 צמיג בעגלה התפוצץ במהלך נסיעה .יש לבדוק לחץ אוויר מתאים בתחילת הנסיעה ()PSI29
 מערכת החשמל של עגלה הפסיקה לפעול היות והתקע של העגלה היה על הרצפה ובבוץ .בחניית עגלה
יש להניח את התקע של העגלה במקום המיועד לו על מוט העגלה ועם הפנים למטה למניעת
תקלות.
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במהלך נסיעה ברכב ,התגלו מעשי בריונות כלפי נהג תנועתי .במקרה כזה יש לדווח במידי למשטרה
וכן באחריות אחראי הרכב והנהג לוודא את תקינותה של מצלמת הדרך.
במהלך פעילות חקלאית נסע רכב תנועתי על דרך עפר מהודקת במהירות גבוהה ביחס לתנאי השטח,
לא הבחין בבור ונתקע בו .בדרכי עפר יש לנסוע לאט ובמהירות מקסימלית של  30קמ"ש.
בעת עצירה ברמזור אדום נכנס נהג ברכב תנועתי מאחור .יש להקפיד להסתכל במראה אחורית בעת
תכנון העצירה על מנת להימנע מתאונה.
רכב שעמד מול שער חשמלי נסע לאחור ופגע ברכב תנועתי שעמד מאחוריו .בעת עצירה יש לשמור
מרחק כך שניתן לראות את הגלגלים האחוריים של הרכב הקדמי וזאת על מנת להימנע מתאונה.
במהלך נסיעה ברכב שכור בירידות מירושלים לכיוון ת"א החלו הבלמים של הרכב לרעוד בצורה
מסוכנת .במקרה כזה יש לעצור את הרכב במקום בטוח ולהזמין שירותי דרך לטיפול בבעיה,
ולהשאיר ביפר .33010
נהג לא הצליח להניע רכב מספר ניסיונות .בנהיגה ברכב חדש ולא מוכר יש לעבור תדרוך על ידי
אחראי הרכב על השימוש ברכב.
חברת תנועה נפגעה קלות על ידי רכב שנסע לאחור .אנו מדגישים שבכל תאונה ולו הקלה ביותר יש
להיבדק במרפאה.
בנסיעה במנהרות הכרמל היה לרכב פנצ'ר .במקרה כזה יש להיעזר בשירותי הדרך של כביש האגרה
ובמשטרה על מנת להחליף גלגל בבטחה.

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודשים פברואר  -אפריל .2020
 .2סיכום הודעות  33010לחודש פברואר  -אפריל  2020והשוואה לחודשים פברואר – אפריל .2019
 .3ניהול ידע בתקופת הקורונה – חזרה לשגרה
 .4בטיחותי חודשי לחודש מאי – משכן ברנר
 .5מצ"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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