כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש יוני 2018
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אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 במהלך יום מתעניינים חניך הוציא שוקר חשמלי .אפס סובלנות לאלימות! ,לפני כל פעילות יש לתדרך
את המשתתפים ולהציב גבולות אדומים להשתתפות.
 במהלך סמינר שכן פרץ לחצר ואיים באלימות על המדריכה .במקרה של איום או אלימות מכל סוג יש
להזמין משטרה .כמו כן יש להגביר את המודעות לסביבת הפעילות ולשמור על התקנות העירוניות
של שקט
 חבורה של שיכורים הציקו לחברות תנועה בתחנת אוטובוס .במקרה כזה יש להתרחק במידת האפשר
ולהזמין משטרה.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 עץ במוקד פעילות קרס בחצר – ללא נפגעים .במהלך סקר הבטיחות היומי "כהרף עין" יש לסקור
גם את שטח החצר והעצים – במידת הצורך להזמין בודק עצים דרך הרשות המקומית /התנועה.
 במוקד פעילות ישנן בלטות שבורות המסכנות את החניכים בפעילות .אין לפתוח חדר פעילות אם יש
בו מפגע בטיחותי .יש לסמן את המפגע ובמידת הצורך למנוע גישה לחניכים עד אשר יטופל.
 בקומונת בוגרות חברה נפצעה ברגלה מבלטה שבורה .יש לקיים סקר סיכונים גם בדירות המגורים
ולטפל במפגעים בהקדם מול בעלי הדירות.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 מגבת בוערת הושלחה לפתח מוקד פעילות וכובתה על ידי מטף .במקרי אלימות כלפי מוקדי פעילות
יש להזמין משטרה ,כמו כן יש להכיר את אופן השימוש במטף ,ולוודא תקינותו.
 חניכה אלרגית לדבורים נעקצה על ידי דבורה בזמן פעילות .יש להכיר את כלל הבעיות הרפואיות של
חניכינו ,להחזיק ברשימה ,לוודא שהתרופות הרלוונטיות מגיעות לפעילות ושיש את הידע להשתמש
בהן .כמו כן במקרה של מצוקה נשימתית או התפתחות של תגובה אלרגית יש להזמין אמבולנס ללא
דיחוי.
 חניך החליק במדרגות בזמן יום ניקיון במוקד פעילות .יש לתדרך את החניכים להיות זהירים ביותר
כאשר הרצפה רטובה ולמנוע כניסת חניכים לחדר רטוב.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 במהלך סמינר התלקח בלון של גזיה בתוך מבנה .ישנו איסור חמור על הדלקת גזיות בתוך מבנה ,יש
להשתמש בגזיות הברגה בלבד עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל.
 בזמן פעילות לילה לבן ,חניך ניסה לשבור קרשים למדורה ונפצע ממסמר ברגלו .יש לשבור משטחי עץ
בצורה בטוחה –באזור מואר ,בתשומת לב יתרה למסמרים ,בנעלים סגורות ובמכנס ארוך.
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חניך שייצא מסמינר בדרום הארץ בשעה  19:00לא הגיע לביתו בצפון עד השעה  2:00בלילה ונותק
עמו הקשר .כאשר חניכים נוסעים עצמאית לטווחים ארוכים בתחבורה ציבורית ,יש לתכנן מראש
את שעת יציאה וההגעה  .יש לוודא שיש לחניך את האמצעים לחזור לביתו – כולל סוללה לטלפון
ואת לוחות הזמנים של התחבורה הציבורית .יש להיות עם החניך בקשר לאורך כל הדרך עד הגעתו
בשלום.
במהלך טיול הכנה רמת הסוכר של מדריך סוכרתי עלתה עד ל פי  5מהרמה הרגילה .בעיות רפואיות
כרוניות צריכות להיות מטופלות באופן שגרתי ואין להזניח אותן ,כמו כן סביבת הפעילות וחברות
תנועה אשר חבריהם/ן סובלים ממחלות כרוניות צריכות להכיר את אופן הטיפול במחלה בשעת
הצורך.
במהלך פעילות בבריכה חניך החל לטבוע וחולץ על ידי מדריכו .בפעילות בבריכה יש לחלק את
החניכים ל"זוגות ברזל" אשר שומרים אחד על השני – זוהי דרישת חוזר מנכ"ל ויש להכיל אותה גם
על הבוגרים בקרבנו
צוות של טיול הגיע להעמסות ציוד כשהוא בסנדלים וכפכפים .לעבודה יש להגיע בנעליים סגורות
המגינות על הרגלים.

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 סבל במשך יומיים מאלרגיה חריפה ברגליים לפני שהתפנה בלילה למרפאה .יש לטפל
בבעיות רפואיות בקדימות גבוהה ,במהלך היום ולא להמתין ללילה.
 חברת תנועה כוונה על ידי ה  WAZEלנסיעה דרך השטחים .צריך להכיר את הדרכים ודרך הנסיעה
הנבחרת באופן כללי ולא להסתמך על מערכת הניווט בלבד .יש לעדכן את הגדרות ה  Wazeשלא
לנסוע דרך השטחים.

זהירות בדרכים:
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 ביציאה של קנגו עם עגלה מבית ברנר נסגר השער בין הרכב והעגלה .יש לשים לב לעצירה בשערים
במרכז כאשר נוהגים בעגלות .יש לעצור כך שהרכב או העגלה מכסים את העיינית של השער
(להתחיל נסיעה תוך הסתכלות גם במראה).
 בזמן נסיעה נרדם נהג הרכב על ההגה וסטה לשול .יש לוודא שנוהגים בעירנות מלאה וללא עייפות
מצטברת גם אם ישנתם  6שעות בלילה לפני.
 במהלך נסיעה בכביש  6נתקע רכב בעקבות חוסר במים /שמן .בתחילת הנסיעה יש לבדוק שמן ,מים
ואוויר בגלגלים .כמו כן יש להכיר את מספר הטלפון של שירותי הדרך של הרכב (בכביש  6שירותי
הכביש * , 6116בשכור חברת ההשכרה וברכבים תנועתיים שגריר ).
חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש יוני .2018
 .2סיכום הודעות  33010לחודש יוני  2018והשוואה לחודש יוני .2017
 .3כרטיס מידע בנושא עומס חום.
 .4כרטיס מידע בנושא מניעת התייבשות בטיולים בקיץ.
 .5דף מידע לבטיחות הורים וילדים בקיץ.
 .6מצ"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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