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 חודש מאי 2020
משתתפים :יוני בן-דור ,רויטול ,נדב קופול ,רז רפאל ,רון שרייבר ,אבי רוזן ,אייל יפו ,חמוד עמר ,מתן עבודי,
דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ ,שני לוין ,דניאל סלע.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 במהלך טיול של חבר תנועה עם ילדו ,ניגש אדם זר ותפס את הילד (לילד שלום) .אנו ממליצים על
השגחה קרוה על ילדים במרחב הציבורי וכן על הזמנת משטרה כל מקרה של אלימות.
 קומונת בוגרים שלא ננעלה במהלך הלילה נפרצה .יש להקפיד על נעילת דלתות הבתים וכן שכל חברי
הבית יחזיקו במפתח שלהם.
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 /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:





חבר תנועה אשר נעל מגפי עבודה אשר היו מחות לביתו נעקץ על ידי עקר אשר היה בתוך המגף .יש
לבדוק שנעליים אשר נמצאות מחוץ לבית ללא השגחה (גם בטיול) אין עקרבים עכבישים וכו'.
בעת שימוש במנגל ללא רגלים(!) על רצפת מרפסת בקומונת בוגרים ,התפוצץ אריח של קרמיקה .יש
להשתמש אך ורק בציוד תקין ושלם וכן להחזיק אמצעי לכיבוי אש זמין.
חבר תנועה אשר חש כאבים עזים בבטנו נאלץ להתפנות לחדר מיון עם חשש לדלקת בבטן .גם
בתקופת הקורונה עלינו לגשת להיבדק במרפאות ברגע שמרגישים לא טוב.
חברת תנועה ננשכה על ידי כלב של חבר תנועה שהיה לא מחוסן לכלבת .ישנה חובה חוקית להכיר את
החוקים הקשורים לגידול בע"ח ולפעול לפיהם.

זהירות בדרכים:
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במהלך נסיעה עם עגלה תנועתית .התנתקה העגלה ונפלה על הכביש .יש לוודא שחיבור העגלה לרכב
חזק ונעשה כהלכה .ניתן לנסות להרים את העגלה עם הגלגל הקדמי ולראות שאכן הם מחוברים
כראוי.
בזמן עמידה בצומת ,התנגשה נהגת תנועתית ברכב שלפניה בגלל שהוא התחיל לנסוע ומיד בלם
בפתאומיות .יש לשמור מרחק גבוהה מהרכב מלפנים באוםן שניתן לראות את הגלגלים של הרכב
מלפנים על הכביש.
בזמן יציאה ברוורס מחניה בניצב השתפשף רכב תנועתי ברכב אחר שעבר בכביש .בחניה בניצב יש
לחנות עם הפנים החוצה על מנת להמנע ממצב של תאונה.
חבר תנועה אשר היה מעורב בתאונה בעבר .זומן לתת עדות במשפט .אנו מדגישים כי ישנה חובה
להגיע למתן עדות בבית משפט.

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש מאי .2020
 .2סיכום הודעות  33010לחודש מאי  2020והשוואה לחודש מאי .2019
 .3מכתב מאת חברי פורום לקחים לחברי התנועה בהקשר להתרופפות נהלי ההתמגנות מקורונה.
 .4מצ"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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