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 מאי 2017
משתתפים :אבי רוזן ,איהאב אבו-ליל ,אמיר מושקט ,אורן דגן ,ברק שלוסברג ,רונית בר-זיו ,רז רפאל ,קופול,
רון שרייבר ,איל יפו ,קרן פדות ,חמוד עמר.
הודעות:
 מעגל או גוף המעוניין בפנקסי כיס לשמירת החיים בפעילות הקיץ מתבקש לפנות לנדב קופולוביץ'
במייל kopol@noal.co.il :לרשום את הכמות הרצויה ועבור איזה איבר  /מפעל.
 הסתיימו כלל ההשתלמויות לקראת הקיץ ,הוכשרו רכזים לכלל התפקידים במחנות ,קייטנות
וסמינרים .יש לדאוג שבכל פעילות מצויים ממלאי התפקידים הנחוצים אשר עברו הכשרה לכך.
"חריש לחיים" -שריינו כבר מעכשיו את המועדים ....יתקיימו שני כינוסים (זהים בתוכנם).
הכינוס הראשון יתקיים בתאריך  28.8באולם גורן גולדשטיין (אזלו המקומות!).
הכינוס השני יתקיים בתאריך  12.9באולם דוהל.
יש לשריין יום שלם מהשעה  9ועד השעה .19
להרשמהhttps://goo.gl/forms/02jyvicRnz0kIFwR2 :

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 נגנבו בידורית ומקרן מקן בזמן שהקן היה סגור .יש לדאוג לוודא שכלל מבני הפעילות נעולים היטב
ולא מאפשרים כניסה שלא בשעות הפעילות ,ציוד יקר ערך יש לנעול בארון נעול נוסף.
 בזמן מדורת ל"ג בעומר שכנים נכנסו למבנה פעילות והתחברו לחשמל המבנה .אין לאפשר לזרים
כניסה למבנה ויש לוודא שכלל דלתות המבנה נעולות.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 גוף תאורה התנתק מהתקרה ונתלה על כבליו במבנה מגורים .במקרה שכזה יש להרחיק את כלל
האנשים ,לבודד את החדר ולכבות את החשמל בחדר זה עד טיפול בתקלה.
 תקע נשבר בתוך שקע .במקרה שכזה אין לגעת בתקע השבור ,ולדאוג לטיפול במפגע ע"י חשמלאי.
 בזמן שיפוצים במרכז התנועה דלת ברזל כבדה שהושענה על קיר נפלה ופצעה חברה שעברה במקום.
יש לתחום אזורי עבודה ולא לאפשר לעוברים ושבים כניסה לאזור המתוחם עד סיום העבודות ופינוי
המפגעים.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 במהלך משחק "חמור חדש" מדריך בוגר נפל על ידו ושבר אותה .יש להתאים את המשחק לתנאי
השטח וקבוצה ולדאוג שמשחקים משחקים בטוחים ,משחק מסוכן מחליפים במשחק בטוח.
 חניך הגיעה ליום פעילות שהתבטל ,לאחר שהבין כי אין פעילות הלך לחברו והוריו לא ידעו היכן הוא
עד שחזר הביתה מאוחר .יש לעדכן את החניכים והוריהם על שינוי בתכנית הפעילות הקבועה.
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 חניכים שיחקו משחק מסוכן שלא בזמן פעולה וחניך נפצע בברך .יש להשגיח על החניכים בזמן
השהות בקן ,גם לפני ואחרי פעולות.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 במהלך פעילות בפארק מתקנים מתנפחים מדריך קפץ על מתקן מתנפח מבחוץ ולא במקום המיועד
לכך ,נפל מהמתקן ונפצע .יש להשגיח על כלל המדריכים והחניכים בזמן פעילות ולראות שהם
פועלים על פי ההנחיות.
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:
 במהלך ניקיון בחוות הכשרה חוואי ניקה חדר סגור עם אקונומיקה ולאחר מכן לא חש בטוב .במידה
ומשתמשים באקונומיקה בזמן ניקיון יש לדאוג לאוורור החדר ושימוש בכפפות הגנה לידיים.
זהירות בדרכים:
 חניכה עברה תאונת דרכים בזמן שהסיעו אותה לפעילות ,החניכה הגיעה ורק לאחר שלא חשה בטוב
פונתה לקבלת טיפול .בכל מקרה של תאונת דרכים יש להתפנות מידית לקבלת טיפול בבית חולים.
 רכב התחמם בזמן נסיעה ,לאחר עצירה התגלה שחסרים מים במנוע .יש לוודא שיש מים ושמן במנוע
בקבלת רכב ,בנוסף מוטל על אחראי הרכב לבצע בדיקה שבועית לכלל הרכב.
חומרים מצורפים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

סיכום פורום לקחים לחודשים מאי .2017
סיכום הודעות  33010לחודש מאי  2017והשוואה לחודשים מאי  2015ו.2016-
חוברת רכזי קייטנות .2017
חוזר מנכ"ל קייטנות תשע"ד (9א).
חוברת רכזי מחנות .2017
חוברת רכזי בטיחות .2017
חוזר מנכל מחנות תשע"א (8ג).
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