כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש מאי 2018
משתתפים :יוני בן-דור ,יעקב בכר ,חמוד עמר ,נדב קופלבויץ' ,אמיתי בנקיר ,ברק שלוסברג ,מתן עבודי ,אייל
יפו ,גל סלע ,אורן דגן ,דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ ,שני לוין ,רון שרייבר ,רונית בר זיו ,רז רפאל.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 מדצ היכה חניכה במהלך פעילות בקן .אלימות אינה דבר מקובל בפעילות התנועה! יש להציב גבולות
אדומים ולהציגם בפני החניכים והמדריכים בקן.
 חניך השליך סכין לעבר מדריך בפעילות  .במקרה כזה יש לחדול את הפעילות ולסלק את החניך
מהפעילות  ,לזמן את הוריו  ,לדווח למסגרת הרלוונטית על האירוע.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 חרק ארסי התגלה בחדר פעילות .יש לבצע פעולות מניעה כגון ריסוס והדברה במוקדי הפעילות.
 במהלך סמינר בסניף ,שקע חשמל בקיר נמס .יש לוודא תיקנות של מערכת החשמל וממסר הפחת.
 בסקר כהרף עין שנעשה על ידי רכזת מחוז נתגלה ממסר פחת לא תקין .יש לקיים סקרי סיכונים
בפתיחת כל יום פעילות הכולל את בדיקת ממסר הפחת.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:





חניך עם רגישות לקח תרופה שאינה מותרת לו .יש להכיר את הבעיות הרפואיות של החניכים
והמדריכים ולשים לב שהטיפול הרפואי תואם להנחיות הרופא המטפל.
חניכה התייבשה ופונתה לבית חולים בזמן פעילות בקן ביום שרבי .גם כאשר נמצאים בפעילות
השגרתית .יש להרבות בשתיה ולהתאים את הפעילות לתנאי מזג האוויר.
חניכים שיחקו במשחק "ערמת ילדים" ,והחניכה שהייתה בתחתית הערימה נחבלה ונכנסה לקשיי
נשימה .זהו משחק מסוכן ויש להפסיקו" -משחק מסוכן מחליפים במשחק בטוח".
חניכה אשר הייתה בהתקף אסטמה נשלחה לביתה במונית ללא ליווי של מדריכה .פינוי חייב להתבצע
בליווי של מדריכה .אין לשלוח חניכים לבד במונית ללא ליווי – במיוחד חניכים הנמצאים במצוקה
בריאותית/נפשית.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 בתחילת מפעל התגלה שהוא יצא ללא אישור טופס אדום .אסור לקיים פעילות חוץ ללא טופס אדום
מאושר! יש לוודא שהטופס חוזר אליכם כשהוא מאושר.
 במהלך שהייה בחניון לילה נתקבלה התראה על חשש לשריפה .צוות המפעל כינס את כלל המשתתפים
והיה מתואם עם צוות החניון .זוהי פעולה נכונה ,יש להיערך מראש למקרים ותגובות התואמים את
תנאי המפעל והתרחישים שמתפתחים תוך כדי הפעילות.
 חניכה בסמינר התעוררה עם תגובה אלרגית קשה בפנים .בתגובה אלרגית יש לבחון האם ישנם
סימנים המעידים על קושי נשימתי .במידה וכן יש להתפנות מיד למרפאה/להזמין אמבולנס.
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 בטיול של בוגרים בנחל פרת חברה שקפצה לבריכה במסלול התרסקה על הברך .גם בטיולים פרטיים
של בוגרים יש צורך להתייעץ עם חברי מרחב חיים ,במיוחד באיזורים עם רגישות ביטחונית גבוהה
יותר.
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:






ביפר על חניכה ששברה עצם בפעילות נשלח כשבוע לאחר המקרה .יש לעדכן בביפר  33010בזמן אמת!
בזמן טיול נשפך על מחנך סיר מים רותחים מגזיה שגרם לכוויות קשות .בשימוש בגז יש להיות
זהירים במיוחד ,להציב את הגזיה והסיר במקומות יציבים וכמה שיותר קרוב לקרקע בצורה שגם
בשעת נפילה הנזק יהיה מינימלי.
חניכים בסמינר אכלו אוכל שפג תוקפו .יש לגלות עירנות לאוכל אותו אנו מקבלים ומחלקים לחניכים
– גם אם מדובר בספק מהימן וקבוע.
נשמעה אזעקה בצפון ומדריכים לא הכירו את המרחב המוגן בביתם .חברי התנועה מתבקשים ללמוד
ולהכיר את המרחבים המוגנים " /הכי מוגן שיש" באזורים המרכזיים בהם הם נמצאים בשגרה,
קומונות ומשימה.

זהירות בדרכים:






חניך שחצה את הכביש נפגע על ידי רכב שלא נתן לו לסיים את החציה בבטחה .בשעת חציה כהולכת
רגל יש לשים לב לתנאי הכביש ולנהגי המכוניות בכביש.
אוטובוס שהוזמן עבור בוגרים לאחד במאי הגיע כשהוא כבר  12שנים על הכביש .מזכירים שיש צורך
למלא טופס כחול גם בנסיעות של בוגרים.
הסעת בוגרים נתקעה על כביש  .6במקרה של עצירה במקום לא בטוח יש לרדת מהאוטובוס ולרדת
מהכביש ככל הניתן אל מאחורי מעקה הבטיחות.
חבר תנועה שנהג ברכבו לא שם לב שאחד הנוסעים לא סיים לרדת מהרכב והתחיל בנסיעה כשהנוסע
נגרר אחריו מספר מטרים .על הנהג להיות ערני ומודע למצב הרכב ולנוסעים בו.
תאונה קשה התרחשה בין רוכבי אופנים (היו  2רוכבים על אותו זוג אופנים) אשר נכנס לצומת באור
אדום לרכב תנועתי אשר נסע באור ירוק .בכניסה לצומת יש לגלות עירנות מוגברת גם אם הרמזור
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ירוק .ברוב רכבי התנועה מותקנת מצלמה ,יש לוודא את תקינה שכן במקרים כאלו היא עלולה
לסייע בקביעת הגורם לתאונה.

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש יוני .2018
 .2סיכום הודעות  33010לחודש יוני  2018והשוואה לחודש יוני .2017
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.4
.5
.6
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סרטון הדרכה בנושא נסיעה לחו"ל
סרטון הדרכה בנושא מחנות הקיץ
הנחיות לעצירה וחניה באיזור בית ברנר.
חוזר מנכ"ל משרד החינוך מתקנים מתנפחים
כללים לנהיגת קיץ בטוחה
מצ"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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