כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש יוני 2019
משתתפים ,:רויטול ,רונית בר זיו ,נדב קופולוביץ' ,רגב ספיר ,רז רפאל ,אבי רוזן ,אייל יפו ,אריאל כ"ץ ,גל
סלע ,שני לוין ,נאשת ברהום ,חמוד עמאר ,אורן דגן ,ברק שלוסברג.

"חריש לחיים"
מצורף קישור להרשמה.
https://forms.gle/TswDn9yDCwo2ecPo6
מועדי הכנסים:
 28/8יום ד'
 9/9יום ב'
הכנסים יערכו במרכז דוהל -רחוב התקווה  76תל אביב
הכנסים יערכו בין השעות ( 09:00-17:00השעות משוערות ויעודכנו בסמוך למועד ,נבקש לשריין יום מלא)
מיד לאחר הכנס נקיים מפגש מיוחד של רכזי הקינים /סניפים  /מוקדי הפעילות עד השעה  19:00לערך.

לפרטים נוספים – רון שרייבר 054-6735172

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:


חניך במוקד פעילות גנב את המפתחות למוקד הפעילות ולאחר טיפול המדריכים החזיר את שגנב.
חניך אשר בוחר לפעול בניגוד לכללי ההתנהגות בתנועה לא יכול להמשיך להגיע למוקד הפעילות
ללא טיפול משמעותי בהתנהגותו ואפילו אף להרחיקו מהפעילות.

אירועים שהתרחשו במהלך פעילות החוץ:





נהג אוטובוס אשר מסלול הנסיעה שלו שונה מול החברה ברגע האחרון סירב לעשות את הנסיעה .יש
לתאם את נתיב הנסיעה מספיק זמן מראש עם החברה הקבלנית .כמו כן מומלץ לשריין כמה שיותר
תחנות אפשריות בדרך על מנת לאפשר גמישות בהפעלת ההסעה.
בפעילות בפארק מים נפצעה חניכה ברגלה מאחד המתקנים ,נבדקה על ידי החובש של אתר הפעילות
ונשלחה באמבולנס להמשך טיפול בחדר מיון (לחניכה שלום) .במקרה זה הייתה התנהלות המדריכה
טובה מאוד! מצורף מסמך המתאר את סדר הפעולות אותן יש לבצע בפציעה באירוע חוץ (שאינו
טיול או מחנה).
במחנה בכפר החורש נפלה סנדה על ראשה של חניכה היות והושענה על עץ ללא קשירה (לחניכה
שלום) .בניה מחנאית יש לסיים מתחילתה ועד סופה .מבנה אשר לא מספיקים לסיים יש לפרק או
לאבטח.
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בזמן סיור חניכה נפלה מנדנדה בגן ציבורי ונפצעה בפניה ובלסת .בכל פעילות ,בכל שלב ובכל איזור
יש לבצע סקר סיכונים ,יש למנות מדריך משגיח ולעצור משחק מסוכן.

אירועים מתחום הרגש והנפש:


חניך הביעה בפני המדריכה שלו מחשבות אובדניות ,המדריכה יידע את אימו של החניך ואת הגורמים
הרלוונטים.
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 שהתרחשו במהלך הפעילות השגרתית:





במוקד פעילות חניכה שיחקה במשחק הכולל הסתובבות במקום עד איבוד שיווי משקל עד אשר נפלה
וקיבלה מכה בראשה (לחניכה שלום) .זהו משחק מסוכן ,יש לבצע ניהול סיכונים בכל פעילות ולפעול
לפי נוהל "משחק מסוכן".
חניכה אסמטית ביום פעילות החלה בהתקף אסטמה אשר נרגע לאחר מספר רגעים .חובה לוודא את
הימצאותן של התרופות לחניכים הנדרשים לכך! זוהי חובתו של רכז מוקד הפעילות ומדריך
הפעילות!
חניך אשר רכב על כתפיו של חניך אחר נפל ושבר את שתי ידיו .זהו משחק מסוכן אשר יש לחדול בו
במקום! יש להציב מדריך אחראי ומשגיח גם בשעות ההתכנסות והפיזור של הפעילות .גם בחצר
מוקד הפעילות וגם בחדרים.
חניך ביום נקיון שתה מבקבוק מים מהול באקונומיקה (לחניך שלום) .אין לאחסן או להשתמש
בחומרי נקיון שלא באריזתם המקורית כפי שמופיע בחוזר מנכל .את חומרי הנקיון יש לאחסן
במקום אשר אינו נגיש לחניכים בעדיפות נעול.

אירועים אחרים שהתרחשו החודש:




חברת תנועה אשר הרכיבה חבר על קורקינט חשמלי איבדה שליטה ועשתה תאונה קלה ביותר.
הרכבת נוסע נוסף על קורקינט חשמלי אסורה לפי חוק .מצ"ב תמצית התקנה החדשה לרכיבה על
כלי תחבורה דו גלגליים חשמליים.
במהלך בדיקה שגרתית התגלה כי הסרן של נגרר כיבוי נשבר היות והוא משמש להשקיה .ציוד כיבוי
אש צריך לשמש אך ורק לכיבוי וחירום.
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ילדה של חברי תנועה נחנקה מבליעת פקק ולאחר מספר שניות הפקק יצא .יש להתנהג בזהירות
מוגברת ליד ילדים ולהרחיק מהם חפצים אשר עלולים להסב נזק .מצ"ב בחומרים המצורפים
איגרות של מד"א לתפעול מצבי חירום עם ילדים ופעוטות.

זהירות בדרכים:


בעקבות מספר תאונות הקשורות בשימוש לא נכון בעגלות התנועתיות יבוצע בחודשים הקרובים
ריענון לחברים המחזיקים רישיון לעגלה תנועתית מעל  10שנים .פרטים יפורסמו על ידי אבי רוזן.

חומרים מצורפים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

סיכום פורום לקחים לחודש יוני .2019
סיכום הודעות  33010לחודש יוני  2019והשוואה לחודש יוני .2018
מכתב מאת חבר תנועה על חשיבותה של הארכה גם בדירה השכורה.
דף מידע בעקבות אירוע נפילת ארון על ילד ביוני 2019
רשימה מנחה לעריכת מבדק בבית ספר ,בגן ילדים ,פנימייה וכפר נוער 2019
דגשים לטיפול בחנק מגוף זר – מגן דוד אדום

 .7דגשים למניעת טביעה בילדים – מגן דוד אדום
 .8מצ"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 טיולי החורף ובכל
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