כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש ספטמבר 2019
משתתפים :רויטול ,רונית בר זיו ,נדב קופול ,רון שרייבר ,אבי רוזן ,אמיתי בנקיר ,נשאת ברהום ,אייל יפו,
חמוד עמר ,ברק שלוסברג ,מתן עבודי ,דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ ,דניאל סלע.

לקראת פעילות סוכות יש להיעזר בתדרוכים והנחיות באתר "נשבעים לחיים"  ,אנו מזכירים
"להזהיר ,להנחות ,לודא"  ,בהצלחה בפעילויות השונות!
חברות וחברים בוגרים המטיילים בטיולים פרטיים ,צריכים להקפיד הקפדה יתרה ולשים לב לתחזית
מזג האויר באיזור הטיול שלהם.
למטיילים בחו"ל נא להתעדכן במזג האוויר וכן במצב הבטחוני טרם היציאה מהארץ וגם בזמן
השהייה בחו"ל.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 במהלך החודש האחרון היו מספר מקרים של אלימות כלפי צוותי מוקדי הפעילות .במקרה של
אלימות כלפי הצוות יש לעצור את הפעילות באופן מיידי ובמידת הצורך לערב גורמים שונים כגון
משטרה רשויות רווחה וכו' – זוהי חייצת קו אדום ברורה ומסוכנת.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:





מזגן במוקד פעילות טיפטף על כבל חשמלי .במקרה כזה יש לסגור את החשמל ולהזמין טכנאי
מזגנים על מנת לטפל בבעיה.
במהלך פעילות שגרתית קיבלה חניכה זרם חשמלי ממטען שהיה מחובר לקיר .יש לוודא במבני
הפעילות שיש הארכה תקינה וכן על המדריך לוודא תקינותם של מוצרי חשמל ולזרוק מכשירים
שאינם תקינים.
דלת של מקלחון בדירת בוגרים התנפצה היות והייתה לא תקינה .בכניסה לדירת מגורים יש לבצע
סקר סיכונים ,כמו כן יש לטפל במפגעים ולא לדחות את הנושא .בנוסף גם בדירות קבע ,גם בדירות
זמניות ובכל מקום המשמש למגורים.
בקומונת בוגרים החל טוסטר לעלות באש וכובה .בעת דליקה של מוצר חשמלי יש להוריד את מפסק
הפחת ולכבות בעזרת מטף.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 חניכה אשר לוותה לבית הוריה נחנקה בדרך ממתק ,קיבלה סיוע מיידי ,לחניכה שלום .אנו מזכירים
את פעולות העזרה הראשונה אותן צריך לתת במצב של חנק מצ"ב ההוראות.
 חניכה אסתמטית חשה שלא בטוב בזמן פעילות ,אך הייתה ללא המשאף שלה .יש לוודא כי חניכים
הנדרשים לתרופות מחזיקים בהן בזמן הפעילות.
 חניך יחף דרך על סיכות שדכן שננעצו לו ברגל .בזמן הפעילות אין ללכת יחפים! יש לנעול נעליים או
סנדלים.
דרך קבוץ גלויות  120תל אביב
טלפון , 0 3 - 51251 1 1 - 4 :דוא"ל noal@noal.co.il :








מדריכה בסקר פתיחת פעילות כהרף עין איתרה חפץ חשוד והזמינה חבלן משטרה .זוהי פעולה נכונה
– בעת זיהוי חפץ חשוד יש להרחיק ככל הניתן את החניכים והמדריכים ולהזעיק חבלן משטרה
במוקד .100
חניך אשר ניסה לפרק משטח עץ בעזרת בעיטות נדקר ממסמר .יש לפרק משטחי עץ רק בעזרת כלים
(לום /פטיש חמש קילו) ולא בעזרת בעיטות או אבנים.
במהלך פעילות משותפת למוקד פעילות והרשות המקומית ,נפל ונחבל מד"צ במספר מקומות .בקיום
אירוע משותף עם גורם חיצוני יש לקיים תחקיר טופס סגול.
חניכים אשר השתוללו עם מקל מטאטא בזמן פעילות פגעו אחד בשני וחניך אחד נפצע בידו ופונה
לקבלת טיפול רפואי .זהו משחק מסוכן! יש להשגיח על חניכים בזמן הפעילות וכן לוודא שהחניכים
אין מסכנים את עצמם וסביבתם.
חניך במהלך פעילות יצא משטח הקן טיפס על ענף של עץ שנשבר .החניך נפל ונחבל ופונה לטיפול
רפואי עם שבר בפרק כף היד .בזמן התכנסות ,בפעילות ובפיזור יש למנות מדריכה אחראית אשר
משגיחה על הנעשה בחצר ובכניסה למוקד הפעילות.
בזמן הרמת כתובת אש נפל צינור על כתף של חניך .באירועים יש למנות רכז בטיחות שיהיה אמון על
תכנון וביצוע העבודות  -יש לתכנן את הרמת כתובת האש/קלף מחנאי מראש ולהביא בחשבון את
התרחישים השונים.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 במהלך טיול הכנה התקרב שועל בצורה החשודה עם חשש לכלבת .יש לשמור על תנאי תברואה
נאותים בחניון על מנת לא למשוך חיות ומזיקים .במקרה של התקרבות של בע"ח יש להבריחו
מאיזור הפעילות באופן אשר לא יסכן את המשתתפים.
 גרעין בשנת שירות יצא לטייל ללא אישור ותיאום .גם ביציאה לטיול בסביבות העיר /יישוב ,יש
להתייעץ עם הרכז או המדריך הממונים על מנת להחליט האם יש צורך בתחקיר טופס אדום.
 מדריכה נעקצה על ידי חרק לא מוכר אשר גרם לדלקת .בעת עקיצה מגורם לא ידוע יש לחטא את
המקום – באלכוהול או במים וסבון .במידה ומופיעים סימנים של אדמומיות ונפיחות יש לגשת
לרופא להיבדק.
אירועים מתחום הרגש והנפש:
 מדריכה בזמן פעילות שמה לב לחתכים בידיים של אחד החניכים בקבוצה .במקרה כזה צריך לברר
את הנושא וליידע את הגורמים המוסמכים לטיפול בנושא :הורים ,יועצת בית הספר ,רכזת מוקד
הפעילות.
בתרחישים השונים יש לגלות רגישות ,אחריות ואמפטיות ,להיות ערניים לשינוי מצבים
ולהתנהגויות שונות .כאשר התגלה מקרה מסכן חיים ,יש ללוות ולהשגיח על החניך /מדריך 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.
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יש לדווח בהודעת חירום בביפר מנוי  ,33010לאחר מכן לדווח לשדרת ההדרכה במעגל והרכזים הממונים,
ההורים וגורם מקצועי.

אירועים אחרים שהתרחשו החודש:











בוגר אשר חש כאבים ברגל במשך שבועיים פנה בלילה לבדיקה רפואית .במקרה ואתם חשים שלא
בטוב יש לגשת לבדיקה בהקדם וללא דחיה.
במגורי שנת שירות הייתה תופעה של כינים .בחשד לכינים יש להשתמש בתכשיר ייעודי ,להקפיד
על ניקיון ,הגיינה ולדאוג לרחקתם.
מדריכה בדרכה לביתה עלתה על קו אוטובוס חרדי וחוותה אלימות מצד נוסעים אחרים .במקרה כזה
יש להתקשר למוקד  100ולהזמין משטרה למקום .יש לגשת לנהג ולערב אותו במתרחש .מומלץ
לתכנן את דרכי הנסיעה מראש ,להכיר את אופן ההגעה ממקום למקום ובכל שעות היממה וכיצד
לפעול בחירום.
חברת תנועה פונתה מספר פעמים לחדר מיון עקב בעיה חוזרת ללא דיווח ועידכון בנושא .בפינוי למיון
יש להשאיר הודעת ביפר למנוי  ,33010מרכזיה  .03-6106666כמו כן יש לעדכן את המדריכים.
חבר תנועה נפצע מפטיש שהתפרק בזמן עבודה .יש לוודא את תקינותם של כלי העבודה טרם
השימוש בהם.
ילדה כבת  4בלעה מטבע ונחנקה ממנו  -בוצעה בילדה פעולת המייליך ולילדה שלום .אנו מזכירים
את הפעולות העזה הראשונה בעת חנק – שימו לב להבדל בין טיפול בחנק בתינוקות לטיפול בחנק
בילדים.
כלב אשר השתחרר מבעליו תקף עובר אורח .על כלבים תוקפניים  ,בעיקר במקומות המגורים
התנועתיים ובאתרי הסמינרים השונים.
בזמן עבודה ברתכת החלה דליקה קטנה אשר כובתה על ידי ציוד כיבוי אשר הוכן מראש .מצורפות
בזאת הנחיות לשימוש נכון ברתכת.

זהירות בדרכים:










רכב פרטי אשר נסע בדרך עפר קיבל תקר ובעת הנסיון לטפל בבעיה התגלה כי הברגים שחוקים .לפני
כניסה לשטח לא סלול יש לקיים סיור מקדים על מנת לקבוע האם הדרך מתאימה לסוג הרכב
הקיים .במידה ולא יודעים לקבוע  -אין להכניס רכב לדרך זו .בנוסף חייב אחראי הרכב לוודא את
תקינות כלי הנהג (ולא רק את הימצאותם ברכב) ואת התאמתם לרכב שבאחריותו.
חבר תנועה אשר נסע בקורקינט ללא קסדה נפל ונחבל במספר מקומות .אנו מזכירים כי נסיעה ללא
אמצעי מיגון ואפוד זוהר היא מסוכנת וגם מהווה עבירה על חוק .יש ליסוע עם אפוד זוהר וקסדה
תקינה.
רכב פרטי התנגש ברכבה של חברת תנועה אשר עמדה בצומת ברמזור אדום .במקרה כזה יש לצאת
מהרכב ולצלם את מקום התאונה והרכבים המעורבים (כולל לוחית זיהוי)ואם אין נפגעים אפשר
לאחר צילום הזירה להזיז את הרכבים למקום בטוח ולהחליף פרטים.
חבר תנועה אשר לא שם לב ,התנגש ברכב שלפניו בזמן שההוא עצר .במקרה זה מערכת בקרת
הנסיעה המותקנת ברכב הייתה מושתקת .יש לשמור על מרחק תקין ועל ערנות .כמו כן אין להנמיך
את מערכת ה"מוביל-איי".
חבר תנועה אשר נהג בעיר פגע בהולך רגל .במקרה כזה יש להגיש עזרה ראשונה ולהזמין אמבולנס
במידת הצורך .כמו כן יש להיות ערניים למעברי חציה ולהולכי הרגל ולהאט לקראתם .במידה
והתנאים מגבילים את זמן התגובה (שיחים גבוהים ,מכוניות וכו') יש להאט את מהירות הנסיעה.
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כמו כן ברכבים בהם מותקנת מצלמת דרך יש להקפיד לוודא שהמצלמה תקינה ועובדת – מצלמה זו
יכולה להיות מאוד חשובה במקרה של תאונה.
 חברת תנועה אשר תדלקה רכב שכור מילאה בנזין במקום סולר .יש לשים לב לסוג הדלק הנדרש
ברכב בו נוהגים– ישנה מדבקה במכסה התדלוק.

חומרים מצורפים:
.1
.2
.3
.4
.5

סיכום פורום לקחים לחודש ספטמבר .2019
סיכום הודעות  33010לחודש ספטמבר  2019והשוואה לחודש ספטמבר .2018
נוהל אלרגנים
כרטיס מידע  -ריכוז קישורים למסמכים בתחום התשתיות ובטיחות במוסדות חינוך.
מצ"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 מפעלים.

דרך קבוץ גלויות  120תל אביב
טלפון , 0 3 - 51251 1 1 - 4 :דוא"ל noal@noal.co.il :

