--------------------------------------------------------כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש יוני 2016

משתתפים :רגב ספיר ,רז רפאל ,רונית בר זיו ,עו"ד ורד בן ,חמוד עמאר ,גל סלע ,רון שרייבר,
אמיר מושקט ,מתן עבודי ,אורן דגן ,יוני בן דור ,רויטול.
"חריש לחיים" – לקראת שנת הפעילות תשע"ז
לחברים שלום,
המועד הראשון של חריש לחיים יתקיים בתאריך  25/8בקאנטרי גורן גולדשטיין ,יש לשריין את
כלל היום .פרטים נוספים והרשמה מצורפים בקישור הנ"ל ,שימו לב כי יש להרשם בהקדם!
מקרה טביעתו של נתנאל איראני ז"ל
נתנאל איראני טבע במהלך טיול בית ספרי בחמי טבריה בשנת  .2009מצורפת כתבה על ההחלטה
בתום התהליכים המשפטיים:

מורה מואשם בגרימת מותו של תלמיד שטבע בטיול
נתנאל איראני טבע במרחצאות חמי טבריה ב . 2009-בתום שש שנות דיונים החליטה הפרקליטות להגיש
נגד רכז הטיולים בבית ספרו ונגד המציל במקום כתב אישום על גרימת מוות ברשלנות
 אור קשתי 07.06.2016 18:07
לאחר כשש שנים של דיונים משפטיים והחלטות סותרות ,הגישה היום (שלישי) פרקליטות מחוז צפון לבית
משפט השלום בטבריה כתב אישום נגד מורה ומציל בגין גרימת מותו ברשלנות של תלמיד שטבע בטיולי שנתי.
כתב האישום הוגש נגד צחי אברהם ,ששימש רכז שכבת י' בתיכון "אורט גבעת רם" ירושלים והיה האחראי על
הטיולים ,ונגד גיא ריבק ,ששימש מציל במרחצאות חמי טבריה ,שם התרחש האירוע .השניים מואשמים
בגרימת מותו ברשלנות של התלמיד נתנאל איראני שטבע בעת טיול שנתי ב– .2009הגשת כתב האישום
נגד רכז טיולים בבית הספר נחשבת ליוצאת דופן.
ההחלטה להגיש כתב אישום התקבלה לאחר שאחותו של איראני ,עו"ד מירב זמיר ,ערערה נגד החלטה קודמת
של הפרקליטות לסגור את התיק .כשערעורה התקבל ,הקים ארגון המורים מחאה נגד החלטת הפרקליטות.
עו"ד זמיר אמרה היום כי "למרות הזמן הרב שחלף מאז הגשת הערר ,מדובר ביום חשוב לכלל ההורים.
משמעות הגשת כתב האישום היא שהמדינה דחתה את עמדת ארגון המורים ,אשר ניסה להיאבק בהחלטה
ולטעון כי על המורים לא חלה שום אחריות".
דו"ח החקירה של משרד החינוך חשף שורה של כשלים ומחדלים של צוות בית הספר בעת הטיול השנתי ,ובהם
היעדר מורים בזמן רחצת כל התלמידים בבריכות השונות ,קיום הפעילות לאחר ארוחת ערב כבדה ואי מסירת
הוראות בטיחות לתלמידים .מהדו"ח עלה כי בית הספר לא מילא את רוב הוראות הבטיחות המחייבות.
ואולם ב – 2010החליטה פרקליטות מחוז צפון ,בנימוק של "חוסר ראיות מספיקות" ,לסגור את התיק נגד כל
החשודים — מנהל בית הספר ד"ר מוטי אלקסלסי רכז שכבת י' צחי אברהם מחנך הכיתה אילן פרץ ,והמציל
גיא ריבק.
עו"ד זמיר ערערה על ההחלטה ,ובתחילת  2014הודיעה פרקליטות המדינה כי קיבלה את הערעור לשם הגשת
כתב אישום .בתגובה החל ארגון המורים העל־יסודיים כעבור זמן קצר לשבש את היציאה לטיולים ,ודרש בין
השאר כי לעובדי החינוך תינתן חסינות מפני תביעות.
בסופו של דבר נקבע כי ארגון המורים יקבל זכות "שימוע" במקרים כאלה .ממשרד המשפטים נמסר כי לפני
קבלת ההחלטה בערר ,נשמעו טענותיהם של החשודים וכן טענות שהעביר ארגון המורים" ,אך לא נמצא שיש
בהן כדי למנוע את הגשת כתב האישום" .עם זאת ,בניגוד לכוונה המקורית ,הוחלט שלא להגיש כתב אישום נגד
מנהל בית הספר ומחנך הכיתה בה למד איראני.

--------------------------------------------------------אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:






במהלך החודש אירעו מספר השגות גבול במגורי בוגרים .יש לטפל במקרים אילו
בחומרה ,במקרה חירום יש לנתק מגע ,להזמין משטרה ולשלוח ביפר חירום  .33010יש
להקפיד על נעילת דלתות ושערים.
במהלך החודש אירע מקרה בו נכנסו נערים זרים למבנה פעילות ,איימו והטרידו את
המדריכה במקום .מדובר במקרה חמור! המדריכה לא הייתה אמורה להישאר לבדה
במוקד הפעילות! במקרים אלו יש לטפל במהירות ובחומרה ,להזמין משטרה ולשלוח
ביפר חירום .33010
במהלך החודש אירע מקרה בו הוטרדה מדריכה ע"י אדם זר ברחוב .המדריכה הייתה
בדרכה לפעילות ויצאה מביתה לפנות בוקר ,יש להקפיד לוודא כיצד ומאיפה מגיעים
מדריכים לפעילות ולמנוע יציאה בשעות מסוכנות לבד.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 במהלך פעילות חניך שלא נכנס לפעולה נפצע ממשחק באולם הקן .האחריות על
החניכים קיימת בכל שלב בו הם נמצאים בפעילות ,יש להקפיד ולהשגיח על החניכים.
 במהלך פעילות חניך התעלף ולאחר מכן התאושש .יש לשים לב לחניכים המגיעים
לפעילות חולים ולזהות סימני חולשה או התנהגות לא שגרתית.
 במהלך מספר אירועים החודש זוהו חפצים חשודים בקרבת מוקדי פעילות ,להלן סדר
פעולות במקרה של חפץ חשוד:
 יש להרחיק את כלל האנשים למרחק ביטחון מהחפץ.
 יש לדווח למשטרה בטלפון  100ולשלוח ביפר חירום  33010במוקד .03-6106666
 יש לבצע סריקה נוספת כי אין אנשים בקרבת החפץ החשוד.
 יש להשאיר בוגר אחראי במקום בטוח שתפקידו לוודא כי אף אחד לא מתקרב לחפץ.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 במהלך החודש אירע מקרה בו הגיעה חניכה לאירוע תנועתי למרות שהוריה סירבו לאשר
את הגעתה לאירוע .אישור הורים הינו חובה בכל פעילות חוץ תנועתית! יש להקפיד
ולוודא כי לכלל החניכים יש אישורי הורים לפעילות.
 במספר מקרים נצפה נחש בשטח הפעילות .בעת זיהוי נחש יש לבצע את הפעולות
הבאות:
 אין לעשות תנועות פתאומיות ,יש להתרחק בצורה איטית ומבוקרת למקום בטוח.
 יש לאפשר לנחש דרך מילוט המרחיקה אותו ממקום הפעילות.
 אין לנסות לתפוס את הנחש או לגעת בו.
 יש להזמין סיוע מקצועי בדמות לוכד נחשים ולפנות למוקד העירוני/גורמי סיוע
נוספים.
 יש לעדכן בביפר .33010
 במהלך מחנה אירע מקרה בו חניך סבל מכאבים עזים בבטנו ולאחר המחנה עבר ניתוח
להוצאת התוספתן .מדובר במקרה חמור! החניך התלונן על כאבים מספר פעמים אך
הטיפול בו עוכב והאבחנה הרפואית של החובש בשטח הייתה שגוייה .יש להקפיד על
מתן טיפול רפואי לחניכים ללא דיחוי ,יש לוודא כי החובש מתעד בכתב את האבחנה
ורושם את כלל הממצאים .במקרים רפואיים משמעותיים יש לפנות להתייעצות
רפואית ולשלוח ביפר .33010

--------------------------------------------------------





במהלך מספר פעילויות ניתנו עירויים לחניכים אשר התייבשו .יש להקפיד על שתייה
מרובה ,בקבוק אישי ,חבישת כובע ופעילות בצל .במידה ומזהים סימני התייבשות יש
להפנות לטיפול רפואי.
במהלך ניווט איבדה חוליה את דרכה והגיעה לפאתי כפר הרחק מהגבולות המיועדים
לניווט .יש להקפיד בטיולים לתדרך את החניכים והמדריכים היטב ,להציב בקרות
שטח ולחפ"ק את המסלולים כדי למנוע אובדן דרך מיותר וסכנה לחניכים.
במהלך פעילות הגיעה חניכה בתחבורה ציבורית למקום מסוכן ובשעת לילה מאוחרת.
יש להקפיד על תדרוך החניכים על אופני ההגעה בתחבורה ציבורית והתחנות השונות,
אישור הורים לנסיעה בתחבורה ציבורית ,וידוא הגעתם בפועל והימנעות מנסיעת
חניכים בשעות לילה מאוחרות.

אירועים בתחום "הרגש והנפש" שהתרחשו החודש:


במהלך החודש התקיימו מספר מקרים של חניכים ובוגרים אשר הביעו תחושות
אובדניות או ניסו לפגוע בעצמם בדרכים שונות .יש להיות ערניים לשינויים בהתנהגות
ולבקש סיוע מגורמים מקצועיים ,בכל מקרה של גילוי שכזה יש לדווח מידית להורי
החניכים (חניכים) או מדריך ורכז שכבה (בוגרים) ,לגורם מקצועי ובכל מקרה לא
להשאיר את האדם לבדו.

בתרחישים השונים יש לגלות רגישות ,אחריות ואמפטיות ,להיות ערניים לשינוי מצבים
ולהתנהגויות שונות .כאשר התגלה מקרה מסכן חיים ,יש ללוות ולהשגיח על החניך עד
להגע ת 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 בתחום התשתיות שהתרחשו החודש:


במהלך החודש אירע מקרה בו חבר צוות טכני במחנה התחשמל מכבל חשוף .לחבר
שלום .יש להקפיד על עבודה בטוחה בחשמל ,תדרוך ופעולה ע"פ הכללים ,שימוש נכון
בכלי עבודה וציוד תקניים והזמנת חשמלאי מוסמך לכל עבודה הדורשת זאת.

אירועים אחרים שהתרחשו החודש:




במהלך החודש אירעו מספר מקרים בהם נעדרו חברים בוגרים בשעת לילה מאוחרת ולא
היו זמינים בטלפון הסלולרי .יש להקפיד על שהות עם טלפון סלולרי טעון ,מטען נייד
וליידע חברים על הגעה בשעות לילה מאוחרות.
במהלך החודש אירעו מספר מקרים בהם נצפה עשן בקרבת מוקדי פעילות .בעת זיהוי
שריפה יש לפעול לכיבויה במידת היכולת ,במידה ולא ניתן יש להתרחק מהמקום,

--------------------------------------------------------לספור את כלל החניכים ,להזמין כיבוי אש בטלפון  102ולשלוח ביפר חירום 33010
במוקד .03-6106666

זהירות בדרכים:





במהלך החודש אירעה תאונה בה נפגע רכב תנועתי בעת שפנה בצומת ורכב שפנה גם הוא
לא נתן זכות קדימה .יש להקפיד ולוודא כי הצומת פנוי לכניסה וכי ניתנת זכות קדימה.
במהלך החודש אירע מקרה בו נאבדו מפתחות של רכב שכור .יש להקפיד לשמור את
המפתחות במקום בטוח ובעת קבלת הרכב לקשור אליו סרט תנועתי לזיהוי ועם טלפון
ליצירת קשר במקרה של אובדן.
בחודש האחרון אנו מזהים ירידה במספר המקרים של נסיעה במהירות גבוהה
ומסוכנת ויש לציין זאת לחיוב ,יש להמשיך ולנסוע במהירות החוקית והבטוחה.
במהלך החודש האחרון נרשמו כ  1439אירועים של נסיעה מעל המותר! אנו מבקשים
להקפיד על נסיעה ע"פ החוק ובמהירות המותרת בלבד.
בנוסף ,נרשמו במערכת  258מקרים של האצה מהירה ו 71מקרים של בלימות חירום,
יש להקפיד על שמירת מרחק ,האצה איטית ,ערנות לרכבים הנמצאים מלפנים ומאחור
ונסיעה זהירה.

חומרים מצורפים:







סיכום כינוס פורום לקחים לחודש יוני .2016
סיכום הודעות  33010לחודש יוני  2016והשוואה לחודש יוני .2015
מצורפות מספר כתבות מאירועים אשר התרחשו לאחרונה:
כתבה בנושא פיצוי לתלמיד אשר נפצע עקב הליכה עם סנדלים בטיול.
כתבה בנושא קטטה בין חברי תנועות נוער.
כתבה בנושא הגשת כתב אישום במשפט מותו של נתנאל איראני ז"ל.

---------------------------------------------------------

