--------------------------------------------------------כינוס פורום לקחים  -סיכום חודשים יולי-אוגוסט 2016

משתתפים :רז רפאל ,רונית בר זיו ,עו"ד ורד בן ,חמוד עמאר ,גל סלע ,אייל יפו ,רגב ספיר ,רון
שרייבר ,נדב קופולוביץ' ,ברק שלוסברג ,איהאב אבוליל ,אמיר מושקט ,מתן עבודי ,אורן דגן ,יוני
בן דור ,רויטול.
חגי המעלות וטיולי סוכות
לקראת חגי המעלות וטיולי סוכות אנו מבקשים להזכיר –









יש לפעול ע"פ נהלי חוזר מנכ"ל והתנועה.
מצורפות הנחיות התנועה בנושא קיום חגי מעלות ופרק הטיול התנועתי מתוך נשבעים
לחיים.
מצורפות הנחיות התנועה בנושא אנשי רפואה ואבטחה בטיולים.
יש לייצר תכניות סדורות ולקיים ניהול סיכונים מקדים לאירוע.
יש לבצע הגדרת תפקידים ולחדד את תפקידו של כל ממלא תפקיד ע"פ שלבי האירוע.
יש לקיים לכל אירוע תהליך אישור פעילות (טופס אדום/ירוק בהתאם) והוצאת טפסים
מהלשכה לתיאום טיולים כאשר נדרש.
ניתן ורצוי להתייעץ עמנו בנושא חגי המעלות וטיולי סוכות.
לכל אירוע מעל  150משתתפים יתקיים תחקיר במרחב חיים.

תרגיל העורף הלאומי – 20/9
לחברים שלום ,ביום שלישי 20/9/16 ,יתקיים תרגיל העורף הלאומי ,להלן מידע והנחיות
מפיקוד העורף.
איך מתרגלים?
 בודקים מה אזור ההתגוננות שלנו
 בוחרים את המרחב המוגן הקרוב אלינו ,ובהישמע האזעקות מתרגלים ומוודאים
שאתם מוכנים.
ביום התרגיל תישמענה  2אזעקות:
בין השעות  11:05 -ל 11:15 -בבוקר יופעלו אזעקות תרגול באופן מדורג לפי אזורים ברחבי
הארץ:




בשעה  11:05תופעל אזעקה באזור הצפון :גולן ,קו עימות ,גליל עליון ,עמק הירדן.
בשעה  11:07תופעל אזעקה באזור חיפה :גליל תחתון ,הקריות ,חיפה ,חוף הכרמל,
יערות הכרמל ,עמק יזרעאל ,תבור ,בקעת בית שאן ,מנשה ,ואדי ערה.
בשעה  11:09תופעל אזעקה באזור המרכז :חפר ,שרון ,ירקון ,דן ,השפלה ,דרום
השפלה.

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



בשעה 11:11תופעל אזעקה באזור ירושלים :בית שמש ,ירושלים ,מעלה אדומים ,ים
המלח ,שומרון ,יהודה ,בקעה.
בשעה  11:13תופעל אזעקה באזור עוטף עזה .בשעה  11:15תופעל אזעקה באזור
הדרום :לכיש ,מרכז הנגב ,דרום הנגב ,ערבה.
בשעה 19:05 -בערב תופעל אזעקה נוספת (מלבד באזור "עוטף עזה").

את ההתרעה ניתן לקבל באמצעות מערכות ההתרעה של פיקוד העורף:
הצופרים הפרוסים ברחבי הארץ ,טלוויזיה ,רדיו ,אינטרנט ואפליקציית פיקוד העורף בטלפון
הנייד.
מוכנים בשגרה – מוגנים בחירום!
פרטים נוספים ברשתות החברתיות ובמרכז המידע בטלפון 104
למציאת אזור ההתגוננות שלכם וזמן הכניסה למרחב המוגן ,יש להיכנס לאתר פיקוד העורף.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:








במהלך החודש אירעו מספר השגות גבול ופריצות למגורי בוגרים ומוקדי פעילות .יש
לטפל במקרים אילו בחומרה ,להקפיד על נעילת המבנים והחצרות ,תקינות המנעולים,
סגירת חלונות וזיהוי נקודות תורפה .במקרה חירום יש לנתק מגע ,להזמין משטרה
ולשלוח ביפר חירום .33010
במהלך החודש אירע מקרה בו קיבל חבר בוגר איום טלפוני בעקבות פעילות ציבורית בה
השתתף .מדובר במקרה חמור! במקרים אלו יש לטפל במהירות ובחומרה ,ליידע
משטרה ולשלוח ביפר חירום .33010
במהלך החודש אירע מקרה בו הותקף מדריך על ידי חניכה .מדובר באירוע חמור! יש
להקפיד להציב לחניכים גבולות אדומים ברורים לפני פעילות .בכל מקרה של אלימות
יש לטפל בצורה מידית ,להרחיק ממקום הפעילות ,לטפל חינוכית ,להזמין משטרה
במידת הצורך ולשלוח ביפר .33010
במהלך הקיץ התרחשו מספר גניבות של כסף מזומן ממרכז התנועה .יש להקפיד לשמור
כסף מזומן בכספות בלבד ,לנעול דלתות משרדים .

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 במהלך פעילות חניך פתח את הראש לאחר שנפלה עליו אבן שנקשרה לצורכי תפאורה,
האבן נקשרה בצורה מסוכנת .האבן נקשרה בצורה מאולתרת ,יש לוודא שימוש בטוח
בחפצים כבדים ומניעת סכנה ופגיעה.
 במהלך מספר אירועים התקיימו משחקים מסוכנים והשתוללויות:
 משחק פירמידה אנושים במהלכו נפל חניך ופרק את הכתף.
 זריקת מברשת עם צבע אשר פגעה בעינו של חניך.
 משחק כדור אשר התקיים בתוך חדר והסתיים בפגיעה באפה של חניכה.
 ילד נפצע בעת גלישה במגלשה שאיננה תואמת לגילו.
 במהלך פעילות התקיים משחק כדורסל בו נקע חניך את הקרסול .החניך טופל רק
בבוקר שאחרי ,יש להקפיד על מתן טיפול מידי בפציעות והתייעצות עם גורמים
נוספים במידת הצורך.

--------------------------------------------------------אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:


במהלך החודש הגיעה לטיול חניכה בעלת אלרגיה משמעותית ללא המזרק הנדרש
לטיפול במקרה חירום .להלן מידע והנחיות בנושא אלרגיות ,בנוסף ,מצורף מסמך
בנושא שלבי הטיפול באלרגיה ממזון.

אלרגיות:
הקיץ הגיעו לפעילות הרבה מאוד חניכים הסובלים מאלרגיות חמורות ,ומצויידים במזרק אפיפן.
במידה וחניך כזה יחשף לחומר אליו הוא אלרגי (אלרגן) עלולה להתפתח תגובה אלרגית קשה,
הכוללת אנפילקסיס :בצקות ונפיחות סביב קנה הנשימה ,עד כדי חנק ומוות ,ו/או הרחבה של כלי
הדם ,שתגרום לנפילת לחץ דם ולשוק אנפילקטי.
הטיפול הטוב ביותר לחניכים כאלה הינו הימנעות מוחלטת ממגע עם האלרגן או אכילתו (במידה
ומדובר במזון).
מעבר לזה ,יש לוודא כי בסביבתו של החניך יש מישהו המכיר את סימני האלרגיה ,ויודע לסייע לו
בהזרקת האפיפן ,במידת הצורך .ניתן לקבל הדרכה מהצוות הרפואי המטפל בחניך ,או במרפאת המפעל.
חניכים הסובלים מאלרגיות למזון מצריכים לעתים היערכות של המטבח ,וכן של יתר חניכי
הקבוצה .יש לתאם את הגעתם מראש עם מפקד המפעל ואחראי המטבח ,ולקבל הנחיות
מתאימות לחניכים.
בעיות רפואיות ידועות:
במהלך הקיץ היו חניכים שנזקקו לטיפול רפואי מאחר ולא לקחו את תרופותיהם בזמן ,או
שהתרופות לא היו עליהם בעת הצורך.
יש להכיר את בעיותיהם הרפואיות של החניכים ,ולהבין כיצד הן מתבטאות ועלולות להשפיע
במהלך הפעילות – בקן ובפעילות החוץ.
יש לדעת האם יש חניכים המשתמשים באופן קבוע בתרופות ,ולהקפיד שיביאו אותן לכל טיול,
סמינר ומחנה .תרופות לחירום צריכות להיות צמודות לחניך כל העת.
יש לתאם מראש עם ההורים כיצד החניך יהיה אחראי ללקיחת התרופות במועדן .יש להימנע
מהטלת האחריות לכך על המדריך  /המרפאה.


במהלך מספר פעילויות ניתנו עירויים לחניכים אשר התייבשו .להלן מידע והנחיות
בנושאי התייבשות.

התייבשות:
במהלך פעילויות הקיץ היו כמה מקרי התייבשות ,חלקם הצריכו מתן נוזלים בעירוי.
 70%מגוף האדם מורכב ממים ,החיוניים לפעילותו התקינה .התייבשות נגרמת כאשר הגוף מאבד
נוזלים (בהזעה  /מחלה – הקאות ו/או שלשולים) ,ולא מצליחים לשתות מספיק כדי להשלים אותם.
מקרי התייבשות קשים עלולים להוביל לאובדן הכרה ואף למוות.
למניעת התייבשות בפעילות גופנית ובמזג אוויר חם יש להקפיד על שתיה מרובה" ,כוס כל  20דקות".
המדד האמין לכמות הנוזלים בגוף הינו מתן שתן מרובה ,שצבעו בהיר.
סימני ההתייבשות כוללים כאבי ראש וסחרחורות ,חיוורון ,מיעוט שתן ,דופק מהיר ,בהמשך
יתכנו בחילות ואף הקאות.

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



במהלך פעילות חוץ עמד חניך על שולחן ,נפל ,ופתח את ראשו .מדובר באירוע שהיה יכול
להימנע! יש לוודא כי חניכים אינם מסכנים את עצמם ולמנוע השתוללות ופעילויות
מסוכנות.
במהלך סמינר הייתה תקלה עם חברת הרפואה והפעילות הושארה ללא צוות רפואי.
מדובר בתקלה ובמקרה חמור! יש לסגור את הזמנת הרפואה לאירוע מראש ולקיים
תיאום ציפיות עם הספקים ,יש לוודא כי הפעילות מתקיימת ע"פ הנחיות התנועה
וחוזר מנכ"ל.

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
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.
מצורפים עשרת הדברים החשובים בתחומי הרגש – נפש.

אירועים בתחום התשתיות שהתרחשו החודש:






במהלך החודש אירעו מספר מקרים בהם התגלו שקעים חשופים בבתי מגורים ומוקדי
פעילות .יש להקפיד לבדוק את תקינות שקעי החשמל במקומות השונים ,במידה ויש
תקלה אין לטפל בה עצמאית אלא להזמין חשמלאי על מה שייתקן אותה בצורה בטוחה
ונכונה.
במהלך החודש אירע מקרה במוקד מגורים בו השתמשו בגזייה לבישול ביתי והגזייה
עלתה באש ,השריפה כובתה בעזרת מטף .מדובר באירוע שיכל להימנע! הגזייה שומשה
ש לא לצורך ,בתוך מבנה ,וכאשר הייתה כירה ביתית בה ניתן היה להשתמש .מצורף
קישור לסרטון הדרכה פשוט להפעלת מטף בצורה נכונה.
במהלך החודש אירע מקרה בו נפל עץ בחצר מגורים לאחר שנקשר עליו ערסל .יש לוודא
כי עצים בחצרות המגורים אינם בסכנת קריסה ולהימנע מהעמסת משקלים על עץ לא
בטוח.

--------------------------------------------------------אירועים אחרים שהתרחשו החודש:








במהלך החודש האחרון אירע מקרה בו כמעט טבעו חברים בעת רחצה בים .החברים
רחצו בחוף לא מוכרז ומקום מסוכן לרחצה! יש להקפיד על רחצה בחופים מוכרזים
ובנוכחות מציל בלבד ולשמור על חיינו וחיי חברינו .מצורפת כתבה בנושא.
במהלך הקיץ אירעו מספר פציעות כתוצאה משימוש מסוכן ולא נכון בהלמניה בעת
תקיעת בזנ"ט .אנו מזכירים כי יש לוודא פעולה ע"פ הנוהל בנושא המצורף כאן .יש
לוודא שימוש בכפפות נעליים וביגוד מתאימים ,תדרוך מקדים ועבודה בטוחה.
במהלך פעילות אקרובאלאנס נפלה ונפצעה חניכה כתוצאה מאבטוח לא נכון .החל
מפרסום פורום זה פעילות אקרובאלאנס אסורה בתנועה ,רק במקרים חריגים ולאחר
ווידו א כי כלל המשתתפים והמדריכים עוברים תדרוך מתאים והפעילות מתקיימת
בצורה בטוחה וע"פ נהלי תיק הבטיחות המתאימים ניתן לשקול לקיים.
במהלך החודשים האחרונים אירעו מספר מקרים בהם חברים בוגרים הרגישו שלא
בטוב ולא ניגשו לבדיקה רפואית .מקרים אילו יכולים להתפתח לכדי סכנה ממשית,
ניתן להתייעץ עם מוקדי האחיות של קופות החולים ובביפר  33010על הצורך בבדיקה
והפנייה למוקד רפואי מתאים.

זהירות בדרכים:











במהלך החודש האחרון אירע מקרה חמור בו אוטובוס שהסיע חברים תנועה עבר
ברמזור אדום ,בנוסף ,לאחר שנעצר על ידי משטרה התברר כי לנהג אוטובוס זה אין
רשיון נהיגה לנהיגה באוטובוס! יש לוודא כי בכל נסיעה נבדקים רשיון הנהיגה ,הרכב
ואישור קצין בטיחות בתעבורה ,לאירוע התקיים תחקיר.
במהלך הקיץ אירעו מספר מקרים של תקלות ונזק לרכבים בעקבות נסיעה לא זהירה
בדרכים לא סלולות .יש להקפיד על נסיעה בטוחה ואיטית ,הכרת צירי הנסיעה ,וידוא
לחץ אוויר ותקינות הצמיגים וציוד לטיפול במקרה תקלה .לאחר תאונה או תקלה יש
לוודא כי הרכב תקין לנסיעה.
במהלך החודש האחרון אירעה התנגשות בין רכב תנועתי לחזיר בר בכביש הגישה לרביד.
יש להקפיד בכביש זה על נסיעה במהירות בטוחה ,האטה בסיבובים וזהירות יתרה
באזורים בהם שדה הראייה חלקי בגלל צמחים ועצים.
אנו מזכירים כי במידה והייתם מעורבים בתאונת דרכים ,גם בעת נסיעה ברכב ציבורי
(אוטובוס/מונית שירות) ,יש לגשת להיבדק ולוודא כי יש ברשותכם את כלל הפרטים של
נהג הרכב או הרכב הציבורי המעורב בתאונה.
בחודשים הקרובים נחל בהדרכת נהיגה מונעת לחברים הבוגרים בתנועה ,התאריכים
והפרטים יפורסמו דרך השכבות והקיבוצים .לשאלות ניתן לפנות לאבי רוזן.
במהלך חודש יולי נרשמו כ  1946אירועים ובחודש אוגוסט  1751אירועים של נסיעה
מעל המותר! אנו מבקשים להקפיד על נסיעה ע"פ החוק ובמהירות המותרת בלבד.
בנוסף ,נרשמו ביולי  221מקרים ובאוגוסט  219מקרים של האצה מהירה ,בחודש יולי
 68מקרים ובחודש אוגוסט  69מקרים של בלימות חירום ,יש להקפיד על שמירת
מרחק ,האצה איטית ,ערנות לרכבים הנמצאים מלפנים ומאחור ונסיעה זהירה.

--------------------------------------------------------חומרים מצורפים:






סיכום כינוס פורום לקחים לחודש יולי -אוגוסט .2016
סיכום הודעות  33010לחודש יולי  2016והשוואה לחודש יולי .2015
סיכום הודעות  33010לחודש אוגוסט  2016והשוואה לחודש אוגוסט .2015
מצורפת כתבה בנושא סולמות ,פיגומים ומנופים – תאונות עבודה ומניעתן.
מצורף סרטון הומורוסיטי ופשוט המסביר כיצד לבצע החייאה.

--------------------------------------------------------פרסום של ארגון בטרם לבטיחות ילדים לקראת פתיחת שנת הלימודים – איך תדעו שהגן בטוח?

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

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

