כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש ספטמבר 2018
משתתפים :יוני בן-דור ,רויטול ,חמוד עמר ,רגב ספיר ,אמיתי בנקיר ,גל סלע ,אורן דגן ,דגנית דודאק ,אריאל
כ"ץ ,שני לוין ,רון שרייבר ,אבי רוזן ,רונית בר זיו ,רז רפאל ,נדב קופלוביץ' ,דניאל סלע ,שני לוין.
בעקבות תאונת האופניים הקשה אשר התרחשה החודש בה נהרג הנער ארי נשר אנו מוצאים לנכון להביא
בפניכם את דבריו של אורי מיזלמן:
ארי נשר ,זכרונו לברכה ,לא היה חניך שלי .לולא התאונה המחרידה שגדעה את חייו בגיל כה צעיר ,לו היה בוחר
לצאת בשנה הבאה למסע לפולין עם חבריו לשכבה ,אולי הייתי זוכה להדריך אותו.
תשע שנים של הדרכת המסע לפולין של תלמה ילין לימדו אותי המון .פגשתי מאות חניכים .חלקם באופן ישיר
וחלקם באופנים הבלתי פורמליים הייחודיים של בית הספר הנפלא הזה .כך לדוגמא תם ,אחותו של ארי ,שלא
היתה חניכה באוטובוס שלי אבל הגיעה אליו ביומו הרביעי של המסע להעביר הדרכה על רצח עם .הדרכה שהפכה
לשיחה של שעה וחצי ,בניהול שלה וללא שום מעורבות דמות בוגרת.
כשקיבלתי את רשימת החניכים של המסע עם תחילת תהליך ההכנה ,לפני מספר חודשים ,ראיתי שם משפחה נשר.
אני עוד זוכר ששאלתי את יפעת אם זאת אחות של .היא אמרה לי לא ,נשר האח הוא שכבה מתחת ,עוד שנה תכיר
אותו .
להדריך בתלמה ילין זה להכיר אנשים צעירים עם חלומות גדולים שמוכנים לשלם מחירים גדולים בגיל ההתבגרות
שלהם ,כמו להישאר עד  22בלילה בשביל חזרות להפקה שלך ,או שאתה עוזר למישהו שהוא שנתיים מעליך.
חזרנו לפני מספר שבועות מפולין אחרי טקס סיום בבנדין שכלל ציווי גדול -ובחרת בחיים.
שום דבר לא הכין אף אחד ממשתתפי המסע הזה לפולין לאסון הנורא הזה .שום דבר לא יכול להכין הורים ואחות,
או ילדים בני  17לדבר כזה.
ביום ראשון ייטמן ארי נשר ז''ל אחרי שמשפחתו החליטה לתרום את איבריו ולהציל חיים של אחרים.
אקח מהבחירה הזאת שלהם את חיזוק הציווי הזה "ובחרת בחיים".
חוץ מלהשתדל להיות מדריך של החניכים שלי ,ולהיות שותף לצוות החינוכי בשעה קשה זו אין לי הרבה מה לעשות
או להגיד.
הלב מסרב להאמין .ילד מוכשר ויפה שחלפתי על פניו רק לפני כמה שבועות במסדרון .ארי נשר ,החניך שלא זכיתי
להדריך.
יהי זכרו ברוך



ביום שני  5/11/18בשעה  13:00תתקיים הכשרת נהגי עגלה תנועתית במרכז התנועה .מאחרים לא יוכלו
להיכנס
ההכשרה כשעתיים ומותנת ברשיון תנועתי של שנה לפחות .מבחן מעשי יקבע למועד אחר עם
איילת log@noal.co.i
המעוניינים יפנו במייל למתן עבודי 054-6000987 matan-a@noal.co.il
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אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 אדם זר נכנס למתחם החצר של מגורי בוגרים ,נצמד לחלון והחל לצעוק פנימה .במקרה כזה יש
להתקשר מיד למשטרה ובמידת הצורך להגיש תלונה.
 אירוע ירי ליד אביגל ללא נפגעים חברי תנועה .במקרה והשמע קולות ירי יש לשכב על הרצפה
ולהיכנס למקום בטוח ככל הניתן .כמו כן יש להתקשר למשטרה.
 תיקים וטלפונים נגנבו מחברות תנועה בזמן אירוע המוני .במקרה כזה יש לגשת ישירות למשטרה
ולהגיש תלונה .כמו כן יש לוודא שבאירועים גדולים מגיעים עם ציוד אשר ניתן להשגיח עליו ולשמור
עליו.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 מדריך נחתך בידו ממראת זכוכית אשר הייתה מוצבת בכיתה .לפי חוזר מנכ"ל ,ישנו איסור על שימוש
במראות זכוכית במוסדות חינוך.
 ריבוע תקרה אקוסטית נפל בזמן פעילות והתנפץ .בתחילת כל פעילות יש לבצע סקר "כהרף עין" על מנת
לגלות את כל המפגעים בנמצאים בחדר.
 תנור אפיה במגורי בוגרים עלה באש וכובה בעזרת מטף .יש לוודא את תקינות מוצרי החשמל בבית ובעיקר
להשגיח בעת הבישול עד לסיומו!

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:






אנו מוצאים לנכון ליידע ולפרסם :במוקדי הפעילות השונים אין לאפשר מצב בו חניכים אשר אינם
מורשים לרכיבה באופניים חשמליים מגיעים ואין לאפשר כניסתם למוקד הפעילות .הבאנו בפניכם
פעולה אשר ניתן להעביר לצוותי ההדרכה השונים בנושא על מנת לאפשר התמודדות איכותית על
הסוגיה (ראו בחומרים מצורפים).
חניך אשר ניסה לחלץ בזנט מהאדמה נחתך בצווארו חתך עמוק .בעת עבודה פיזית יש לעבוד בצורה
זהירה להפעיל שיקול דעת ולהשתמש בלבוש מתאים.
במהלך פעילות בחניון לילה חניך אשר נעל כפכפים נתקל באבן ,נפצע בבוהן ופונה לקבל טיפול
במלר"ם .בעת שינוי מצב בפעילות (מעבר ממסלול לחניון וכדומה) יש להעריך סיכונים ולוודא שמצב
החניכים תואם את מצב הפעילות ,במידת הצורך להנחות על סנדלים/נעלים/לבוש ארוך בהתאמה.
חניך בשכבה הבוגרת שפך אקונומיקה על חניך אחר ופגע בעינו .אין לשחק עם חומרי ניקיון וחומרים
מסוכנים! יש לשמור את חומרי הניקיון בארון נעול באריזתם המקורית בלבד.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 במהלך סוכות התקיים טיול ללא מפה טופוגרפית .זו חריגה מהנחיות והנהלים – בכל טיול ישנה חובה
להמצאות לפחות מפה  1מלאה.

 קבוצה טיילה במסלול אשר לא תואם בטופס תיאום טיולים על אף שבוצעה הכנה במסלול .יש
להקפיד כי מתאמים את כל שלבי הטיול ואת כלל המסלולים .אי עמידה בנהלי משרד החינוך הינה
עבירה.
 לטיול הוגשו טופס תיאום טיולים וטופס אדום שלא עם אותם ממלאי התפקידים .מפקד הטיול הינו
מפקד הטיול היחידי ועליו להיות המוסמך היחיד באירוע בכלל ובטפסים השונים בפרט ,כנ"ל שאר
ממלאי התפקידים ,בטיחות ,ביטחון ,רפואה ועוד.
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במהלך סיור ,קצין משטרה נתן הוראה ללכת ממקום שלא תואם מול הלשכה לתיאום טיולים .יש
להישמע להוראות והנחיות המשטרה בשטח .יש לקחת את פרטי השוטר ,לעדכן בביפר  33010ואת
חדר מצב טיולים.
סמינר אשר היה אמור להתקיים בוטל באותו הבוקר היות ולא אושר על ידי טופס אדום .אין לקיים
פעילות ללא אישור טופס אדום ממרחב חיים!
אדם זר עלה לאוטובוס במהלך עצירה בתחנת דלק ,בעקבות חניך אשר בעט עליו בקבוק זכוכית
והתנהג באלימות כלפי החניכים והמדריכים .יש להציב גבולות התנהגות ברורים וקווים אדומים לכל
פעילות ,חניך אשר עובר אותם ומסכן את עצמו ועוברי אורח צריך להיות מסולק .אין לאפשר עלית
אדם זר לאוטובוס הסעות! זוהי אחריות מלווה הנסיעה .במקרי אלימות יש להזמין משטרה במידי.
אוטובוסים בסוף טיול יצאו ללא אישור מפקדת הטיול והשאירו חניכים מאחור .יש לוודא כי נהג
האוטובוס יודע מי הגורם המוסמך לשחרר אותו לנסיעה ושהוא לא נוסע ללא אישור ,כמו כן שלכל
נסיעה יש מלווה בוגר ערני ומתודרך.
במהלך טיול מאבטחי הלילה הוזמנו למשימתם רק החל מהשעה  22:00ולא החל משעת החשיכה.
שימו לב! על פי חוזר מנכ"ל יש להציב אבטחת לילה החל מרדת החשיכה .לכן יש להזמין את
השומר לשעת הערב המוקדמת – שעת החשיכה.

אירועים מתחום הרגש והנפש:
 חניכה בשכבה הבוגרת שתפה חניך אחר שהיא פוגעת בעצמה .במצב כזה יש לעדכן את הוריה ואת
יועצת בית הספר או גורם מקצועי אחר ,ובכל אופן לוודא כי החניכה איננה נשארת לבדה ובהשגחה.
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:
 מדריכה בזמן גיוסים התעלפה ללא סיבה נראית לעין .במקרה כזה יש להגיש עזרה ראשונה,
להתפנות למרפאה .במידה ולא ניתן יש להזמין אמבולנס.
 במספר מקרים נתגלו במוקדי מגורים סימני דיזינטריה ,לכלוך והזנחה .יש לדאוג לניקיון וחיטוי כלל
מבני המגורים ,בדגש על המטבח ,המקרר ,חדרי השירותים והמקלחות ולהקפיד על ניקיון וחיטוי
שבועי ,כמו כן יש להקפיד על כל אלו גם במוקדי הפעילות .
 ארגז נפל על אצבעות רגליה של חניכה בחוות הכשרה בעת סחיבה .החניכה נעלה כפכפי אצבע .יש
להתלבש בהתאם לאופי הפעולה אותה עושים -נעליים ,מכנס ארוך וציוד מגן במידת הצורך.
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 חברת תנועה נפצעה בטיול וחולצה על ידי יחידת החילוץ ,האירוע עודכן בביפר חירום  33010רק ביום
המחרת .יש לדווח על מקרי חירום בזמן אמת! .יש להתקשר למרכזייה  03-6106666לביפר מנוי
 33010ולדווח על האירוע.
 חבר תנועה אשר נסע על אופניים חשמליים נפצע קלות בהתנגשות עם עמוד נמוך .יש לשים לב
שנוסעים בצורה רגוע ובמהירות סבירה.
זהירות בדרכים:







מילוי של בנזין ברכב סולר .יש לוודא שיודעים באיזה סוג דלק יש למלא את הרכב .במידה ואין
מדבקה מתאימה על מכסה הדלק יש לוודא זאת ברישיון הרכב.
במהלך נסיעה נפתח מטף ברכב .יש לוודא כי יש למטף נצרה ושהיא מאובטחת  ,יש לקבע את המטף
וציוד הרכב בצורה שלא יגלוש בתוך תא המטען.
במהלך נסיעה עם עגלה עף גלגל .יש לוודא את תקינות העגלה לפני כל נסיעה ,הנחייה זו תקפה לכל
נסיעה ,בכל כלי רכב ,ובכל עגלה.
במהלך נסיעה נדלקה נורה אדומה ברכב .נורה אדומה משמעותה עצירה מידית של הרכב! במידה
ונדלקת נורה ברכב (אדומה או כתומה) יש לעצור בצד ,ליצור קשר עם קצין הרכב ולשלוח הודעת
חירום בביפר מנוי .33010
רכב אשר נפגע בצורה משמעותית מאבן בדרך עפר ניזוק במספר מערכות ובמנוע .במידה ונוסעים
בדרך עפר יש לנסוע לאט ,לעצור ולהזיז אבנים במידת הצורך .באם נשמעת מכה ברכב יש לעצור
ולבדוק את הרכב.

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש ספטמבר .2018
 .2סיכום הודעות  33010לחודש ספטמבר  2018והשוואה לחודש ספטמבר .2017
 .3קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגה מיוחדת ללימודי משפטים לפעילים חברתיים לקידום
עולם עבודה הוגן.
 .4הנחיות מרחב חיים לנסיעה באופניים חשמליים.
 .5מצ"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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