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 יוני 2017
משתתפים :אבי רוזן ,איהאב אבו-ליל ,אמיר מושקט ,רז רפאל ,קופול ,רון שרייבר ,רגב ספיר ,חמוד עמר ,יוני
בן דור ,רויטול ,מתן עבודי.

"חריש לחיים" -שריינו כבר מעכשיו את המועדים ....יתקיימו שני כינוסים (זהים בתוכנם).
הכינוס הראשון יתקיים בתאריך  28.8באולם גורן גולדשטיין (ההרשמה למועד זה הסתיימה!).
הכינוס השני יתקיים בתאריך  12.9באולם דוהל.
יש לשריין יום שלם מהשעה  9ועד השעה .19
להרשמהhttps://goo.gl/forms/02jyvicRnz0kIFwR2 :
בעקבות מקרים רבים בחודש האחרון אנו מבקשים בכל לשון של בקשה לא להתרחץ ולא להיכנס לחוף
ים לא מוכרז ולהיכנס למים רק בשעות הרחצה בהם המציל נוכח במקום.
חשוב לזכור :חוף מוכרז ,מציל נוכח ופעיל ,התייחסות לדגלים ולהכוונות ,לדעת לשהות/לשחות במים,
רחצה רק בשעות האור ,לשמור אחת על השניה ,בחירום  101למד"א והחייאה ועיסויים ללא הרף.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 מוקד פעילות נפרץ ונגרמה הצפה .יש להקפיד לנעול את כלל מבני הפעילות כאשר איננו נמצאים
בהם.
 נער שאינו חניך ניסה להתפרץ בכוח לפעילות בניסיון להטריד חניכה .יש לדאוג לנעילת שער המבנה
בזמן פעילות בכדי לא לאפשר לזרים להיכנס.
 אדם זר נכנס לחוות הכשרה לאחר שפתחו לו את הדלת וסירב לצאת עד להזמנת משטרה .יש להימנע
מכניסת אנשים זרים למבני המגורים ,במידה ופותחים את הדלת אין לעזוב אותה ולאפשר להם
להיכנס.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 במוקד פעילות חניכים הניחו כלי פלסטיק בטעות על פלטה חשמלית .יש להשגיח בכל עת על מוצרי
חשמל בזמן השימוש בהם ולא לאפשר לחניכים לגשת אליהם.
 במחנה כפר החורש כבל חשמל שנמתח ללא אישור בין מתקנים מחנאיים נקרע על ידי משאית
האשפה .אין לחבר כבלים/מכשירים לתשתית החשמל של היער ללא אישור ובניגוד לנהלי חוזר
מנכ"ל.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
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 קומונרית חולה הופנתה על ידי רופא בקופ"ח למיון והחליטה ללכת הביתה לנוח במקום לגשת
להיבדק .יש להקשיב להנחיות של רופאים וגורמים רפואיים מטפלים.
 מדריך בוגר קיבל מכה חזקה בראש מתקרה נמוכה ,רק בשעות הערב לאחר שעות רבות החליט ללכת
לרופא לבדיקה .לאחר פציעה משמעותית יש לגשת להיבדק על ידי רופא בעת פציעה.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 מדריכה התייבשה במהלך טיפול ,לאחר עירוי חזרה לפעילות .יש לזכור לשתות כמות גדולה של מים
בזמן פעילות הקיץ ,סכנת ההתייבשות היא חמורה.
 במהלך יום בריכה חניכה התעלפה מספר פעמים ,לאחר שפונתה באמבולנס לבית חולים התגלה שיש
לחניכה בעיה רפואית שלא דווחה .יש לוודא שההורים מדווחים על כלל הבעיות הרפואיות של
ילדיהם לקראת כל פעילות.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום 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:
 בדרך חזרה מסמינר קבוצה חניך עוכב בתחנה המרכזית עקב החזקת סכין .יש לתדרך את החניכים
ולוודא שאינם מגיעים לפעילות עם סכינים או ציוד מסוכן אחר בניגוד לחוק.
 קומונרית הלכה לשיחה אישית עם חניך בשעה  23:00ולא חזרה לחווה עד מאוחר בלילה .חל איסור
להסתובב לבד בשעות החשיכה בחוות ההכשרה ,יש לקבוע שיחות ומפגשים עם חניכים לשעות
סבירות.
 נצפה נחש בחצר של חוות הכשרה .יש לדאוג לטפל בחצרות כך שלא תהיה עשביה גבוה ,בתקופת
הקיץ יוצאים הנחשים.
זהירות בדרכים:
 חניך נסע על אופניים ,התנגש בשמשה של רכב חונה ונחתך בידו .יש לתדרך את החניכים להקפיד
לנסוע בצורה בטוחה על אופניים בדרך לפעילות וממנה.
 התפוצץ צמיג בזמן נסיעה בכביש  - .6במקרה כזה יש לעצור בצד להזמין ניידת משטרה /ניידת סיור
של כביש  6לסיוע והגנה על המחליפים את הצמיג.
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 החודש התרחשו מספר מקרים בהם חברי תנועה נכנסו מאחור ברכב שבלם פתאומית .יש לדאוג
לשמור מרחק בטיחות עם הרכב ממול כך שיאפשר בלימה מלאה בזמן עצירת חירום.
 מדריך בוגר עבר במעבר חציה ורכב חולף פגע לו ביד וברח ,רק מאוחר יותר באותו יום הלך לבדיקות
רפואיות .בהתרחש תאונה עם רכב יש לצלם את המקום/והמעורבים (אנשים וכלי רכב) ויש ללכת
מיידית לבדיקה בבית חולים.
 חבר תנועה פנה שמאלה בנתיב ישר בצומת ופגע ברוכב אופנוע .מדובר באירוע חמור שיכל להיגמר
באסון! יש לנהוג על פי חוקי התנועה וכללי הדרך!
חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודשים יוני .2017
 .2סיכום הודעות  33010לחודש יוני  2017והשוואה לחודשים יוני  2015ו.2016-
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