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 יולי 2017
משתתפים :אבי רוזן ,אמיר מושקט ,רז רפאל ,קופול ,רון שרייבר ,רגב ספיר ,חמוד עמר ,יוני בן דור ,רויטול,
רונית בר זיו ,בכר ,אייל יפו ,אורן דגן ,ברק שלוסברג ,גל סלע.

"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 מקרה של נפילה מ"הוברבורד" ופציעה של חניכה בדרך לפעילות אנו מבקשים לתדרך את כלל
החניכות והחניכים שאין להגיע עם כלי רכב לזה לפעילות.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 במהלך החודש האחרון הגיע גנב מתכות מספר פעמים למבנה מגורים תנועתי .יש לוודא שכלל
המבנים שלנו נעולים ויש להם גדר ושער תקין ,ובכל מקרה של פריצה יש להתקשר מיידית
למשטרה.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 מנורה עלתה באש בזמן פעילות .במקרה שכזה יש להרחיק את החניכים ,לקרוא לכיבוי אש ולהוריד
את החשמל במבנה.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:





חניך טיפס על סולם במהלך יום פעילות ונחבל בראשו .יש לדאוג להשגיח על החניכים בכל עת ,גם
לפני ואחרי הפעולה.
חניכה התייבשה במהלך פעילות שגרתית במבנה הפעילות .יש להקפיד על שתיה מרובה בכל עת
בעונות החמות ,גם פעילות שגרתית.
חניכה נפלה במהלך נסיעה על "הוברבורד" ונזקקה לפינוי באמצעות אמבולנס לבי"ח .יש להסביר
לחניכים על הסכנות בנסיעה בכלי תחברוה ממונעים – אופניים חשמליות ,קורקינטים והוברבורד.
בכל מקרה אין להגיע לפעילות התנועה בכלים אלו.
חניכה נפלה במהלך משחק "פירמידה" ונחבלה ביד .מודבר במשחק מסוכן ,אין לבצע משחק זה ללא
הבקרות המתאימות ,מדריך משגיח וריפוד ע"י מזרונים.

דרך קבוץ גלויות  120תל אביב
טלפון , 03 - 51251 1 1 - 4 :דוא"ל noal@noal. co.il :
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 במהלך יום בישול בקייצת נוצרה שריפה ע"י עמדת הטאבון בחצר מבנה הפעילות ,השריפה כובתה
ע"י מטף .יש להקפיד ולבחור אזור מתאים להדלקת טאבון ,ובמידה ואין כזה בחצר ,אין להפעיל
תחנה שכזו.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 קנגו נתקע בדרך  4X4במהלך טיול .אין להיכנס לדרך  4X4עם רכב שאינו מיועד לכך ,אם ישנו צורך
שכזה ,יש לבדוק מבעוד מועד שהדרך מאפשרת את מעבר הרכב.
 חניך שבר קרשים למדורה ונכנסו לו  3מסמרים לרגל .יש להיזהר במהלך שבירת קרשים ולבחור
קרשים שאינם מכילים מסמרים בולטים.
 בזמן כפיתה בגובה חניך איבד את אחיזתו במתקן וכמעט נפל ,רתמת הבטיחות תפסה אותו .יש
לתדרך את החניכים לפני פעילות מחנאית על האופן הנכון בו יש להיאחז במקרה של כפיתה בגובה,
במקרה הזה המקל שאיתו החניך השתמש להדק את הכפיתה נשבר והחניך איבד את אחיזתו.
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:
 בוגרת הגיעה לשבוע מטעים חולה .אין להגיע לפעילות שכזו בזמן מחלה ,יש להישאר בבית ולהבריא
ורק לאחר מכן להצטרף.
 ילד בן שנתיים נעל את עצמו בתוך חדר ,החדר נפרץ .יש להקפיד לא להשאיר מפתחות בתוך מנעולים
של חדרים בבתים בהם מתגוררים ילדים קטנים.
 קומונר שם את עדשות המגע שלו בעין לאחר שהיו במי חמצן .יש לדאוג לנטרל את מי החמצן לאחר
ניקוי העדשות ולפני ההחזרה שלהם לעין.
חומרים מצורפים:
.1
.2
.3
.4

סיכום פורום לקחים לחודשים יולי .2017
סיכום הודעות  33010לחודש יולי  2017והשוואה לחודשים יולי  2015ו.2016-
הנחיות מד"א לטיפול בהתייבשות
הנחיות מד"א לטיפול בהתעלפות
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