כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש יולי 2019
משתתפים :יוני בן דור ,רויטול ,רונית בר זיו ,נדב קופולוביץ' ,רגב ספיר ,רז רפאל ,רון שרייבר ,אמיתי בנקיר,
אייל יפו ,חמוד עמר ,אורן דגן ,ברק שלוסברג ,מתן עבודי ,דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ,

פעילות הקיץ השנה אופיינה בגדילה משמעותית בהיקף החניכים וימי הטיול שלה דבר מבורך ומשמח .ברצוננו
להודות לכל אותם חברי וחברות התנועה וחברים של התנועה על תרומתם בקיומם של מפעלי הקיץ ובעבודה
הקשה לבטחונם ובטיחותם של חניכינו היקרים ,ועל כן תודה!
במהלך הפעילות התרחשו כעשרה אירועים חריגים ,אירועים אשר יתוחקרו וילמדו לעומקם – לאירועים כמובן
שיתקיימו תחקירים והלקחים יפורסמו בהמשך.
אנא הקפידו לקיים פעילות בטוחה ,להכיר את חוזר המנכ"ל המתאים לפעילות ,לקיים סקר סיכונים מקדים לכל
פעולה ,להזהיר! להנחות! לוודא!

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:



חבר תנועה הותקף על ידי אדם זר במדרגות היורדות מרכבת ההגנה לרחוב חיל השריון .אנו ממליצים
לכלל חברי התנועה להימנע מההליכה בדרך זו ולהגיע מכיוון רחוב לבנדה  -לוינסקי.
בדירת בוגרים דפק נרקומן על הדלת עד אשר סולק .יש להקפיד לנעול את דלתות הבתים וכן
במקרים כאלו להזמין משטרה.

אירועים מתחום התשתיות שהתרחשו החודש:



במוקד פעילות חניך שיחק עם חומר מסוכן .יש לערוך סקר בטיחות "כהרף עין" בתחילת כל יום
פעילות הכולל גם את חצר המבנה וסביבתו .חומרים מסוכנים לסוגיהם יש לאחסן לפי הוראת חוזר
מנכ"ל משרד החינוך במקום נעול ובאריזתם המקורית.
כוננית שהיתה תלויה באויר על קיר בגן ילדים נפלה על הרצפה ,האירוע התרחש בזמן שלא היו ילדים
בגן .זהו מקרה חמור מאוד! יש לוודא שחיבור ארונות קיר וכונניות נעשה בצורה הבטוחה ביותר ותוך
שימוש באלמנטים מתאימים ובטוחים ! יש לוודא במשנה זהירות את בטיחות הרהיטים בגני ילדים
ובמוקדי הפעילות .מצורף תחקיר של אירוע דומה.

אירועים שהתרחשו במהלך פעילות החוץ:






במהלך פעילות חוץ פונה חניך מיובש לבית החולים בעקבות דרישות הוריו .יש להשקיע מחשבה רבה
באופן הדיווח להורי חניך על מנת להסביר את המצב בצורה המאפשרת טיפול מיטבי בחניך .מצורף
סדר הפעולות בתקשורת עם ההורים מתוך חוברת נשבעים לחיים.
במהלך יום בריכה חניך אשר השתולל נחבל ופרק את הכתף .היציאה לבריכה הינו אירוע אשר יש
להתכונן אליו מראש ,הסיכונים רבים ומגוונים .יש להכיר את חוזר מנכ"ל וההנחיות הרלוונטיות
המפורסמות בחוברת נשבעים לחיים באתר חריש לחיים.
חניכה אלרגית למזון אכלה חביתה אשר בכלי ההכנה שלה נגעו במזון אחר האסור לה .התגובה
האלרגית הייתה חריפה ביותר ,ונדרש שימוש באפיפן ופינוי לבי"ח באמבולנס (לחניכה שלום) .יש
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להקפיד ולנהל את תחום הבעיות הרפואיות של החניכים ,וכן ליידע את הספקים השונים בדרישות
המתאימות .אצל חניכים אלרגיים מזרק האפיפן חייב להיות צמוד לגוף ובזמינות גבוהה .על
המדריכים לדעת היכן וכיצד להשתמש במזרק.
במהלך הליכה במסלול חניך התנתק מקבוצתו ולאחר שהדבר התגלה ונעשתה ספירה לקויה המשיכה
הקבוצה ללא החניך .במקרה של נתק מהקבוצה יש לבצע בדיקת נוכחות שמית על ידי מדריך בוגר!
אין להמשיך בהליכה אלא אם בטוחים בוודאות בהימצאות כלל החניכים.

אירועים מתחום הרגש והנפש:


חניכה בשכבה הבוגרת איימה על הקומונרית שלה שתפגע בעצמה .הקומונרית התקשרה להוריה של
החניכה והתריע בפניהם על שנאמר לה לפני כן .זוהי פעולה נכונה .במקרה שחניכ.ה ממאיימים
לפגוע בעצמם יש ליידע באופן מיידי את הוריהם וכן לדאוג שהחניך לא נמצא 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.
אירועים שהתרחשו במהלך הפעילות השגרתית:




במהלך פעילות נכנס אדם זר לשטח הפעילות וסירב להתפנות עד אשר הוזמנה משטרה .יש לפקח על
הכניסה והיציאה במוקד הפעילות בשגרה וכן בזמן קייטנות ופעילות מיוחדת.
חניך בזמן אש לילה החליט שהוא רץ ובורח ולא נשמע להוראות מדריכיו ובכך סיכן את עצמו .חניך
חייב לקבל על עצמו את סמכות מדריכו .לכן ,חניך אשר אינו מקבל את סמכות המדריך צריך להיות
מושהה מהפעילות עד לטיפול יסודי בנושא.
במהלך פעילות "גשר צף" נפל חניך ונחבל בפניו ובפיו .לפני תחילת פעילות יש להכיר את כללי
"משחק מסוכן מחליפים במשחק בטוח" וכן לתדרך את החניכים לשימוש נכון בכל שלב ושלב..

אירועים אחרים שהתרחשו החודש:


חבר תנועה קיבל איומים בטלפון מהאקר על פרסום פרטיו באינטרנט .במקרה כזה יש לגשת בהקדם
לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה.



אנו מזכירים שלקראת נסיעה וטיול בארץ /בחו"ל יש להיערך בצורה רצינית ומחושבת .אנו מזכירים על
קיומו של הטופס הכתום ועל ההנחיות לבוגר המטייל בארץ ובחו"ל.

זהירות בדרכים:
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במהלך נסיעה של רכב תנועתי עם עגלה עפו מזרונים מתוך העגלה .זהו מקרה חמור אשר עלול לגרום
לתאונה קשה  .יש להקפיד לקשור את הציוד על העגלות בצורה בטוחה אשר תחזיק את כל הציוד
במהלך הנסיעה.

חומרים מצורפים:
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סיכום פורום לקחים לחודש יוני .2019
סיכום הודעות  33010לחודש יוני  2019והשוואה לחודש יוני .2018
בטיחות עצים וחשיבותם במוסדות חינוך .2017
מפת פירוש נורות חיווי לרכב.

.5
.6
.7
.8
.9

הפקת לקחים מאירוע נפילת ארון משופר יולי 2019
הודעת שירות מחברת פרטנר.
מסמך רישיון לרוכבי אופניים חשמליים.
אופניים וקורקינטים חשמליים.
חוברת נשבעים לחיים תש"פ.

 .11מצ"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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