כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש אוקטובר 2016
משתתפים :רז רפאל ,רגב ספיר ,חמוד עמאר ,גל סלע ,רון שרייבר ,מתן עבודי ,יעקב בכר ,נדב
קופולוביץ' ,אייל יפו ,אמיר מושקט ,איהאב אבוליל ,יוני בן דור ,רויטול.
לקראת החורף
לקראת החורף אנו מפרסמים מספר הנחיות ומסמכים:
 אגרת נהיגה נכונה בחורף.
 כיצד להכין את הבית ומוקדי הפעילות לחורף.
בדיקות רפואיות מונעות
בהמשך להרצאות בתחום הרפואה המונעת אשר התקיימו בכינוסי חריש לחיים בתחילת השנה מובא
בזאת מכתב ורשימה של בדיקות רפואיות מונעות המומלצות לחברים הבוגרים.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:






במהלך החודש נפרץ והוצת מבנה פעילות תנועתי .מדובר באירוע חמור של הצתת מבנה
תנועתי בזדון ,למבנה נגרם נזק כבד.
במהלך החודש נפרצו מספר מוקדי פעילות ובמקומות בוצעו מעשי וונדליזם .יש להקפיד על
נעילת כלל השערים ,הדלתות והחלונות בתום כל יום פעילות בכלל המבנים .בכל אירוע
פריצה או וונדליזם יש להזמין משטרה.
במהלך החודש אירע אירוע אלימות בין חניכים אשר במהלכו הוזמנה משטרה .במקרה כזה
יש להפריד ולהרחיק חניכים מהאיזור ,לטפל רפואית ולשלוח ביפר חירום  .33010במקרים
חמורים יש להזמין משטרה.
במהלך אירוע תנועתי קהילתי הפתוח לקהל הרחב הגיע למקום שכן ופעל בצורה אלימה כלפי
החברים במקום .באירועים מסוג יש להציב בקר בכניסה אשר מבצע סינון של הנכנסים
ושומר על ביטחונם של החברים .במקרה אלימות יש להימנע מסיכונים מיותרים ,הרחקת
האנשים מהמקום ,הזמנת משטרה ושליחת ביפר חירום .33010

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:




בעת עליית חניכים לאוטובוס העמיסו החניכים תיקים לתא המטען ,במהלך ההעמסה נפגע
אחד החניכים ברכב שעבר במקום ופונה לקבלת טיפול בבית חולים .מדובר באירוע חמור
שיכל להסתיים בפציעה חמורה! יש לתכנן מראש את מיקום העמדת האוטובוסים והעלאת
החניכים ,יש לווד א כי במקום אין סכנת פגיעה מרכבים חולפים ולהציב בקר בעת העמסת
התיקים.
במהלך החודש אירע מקרה בו שתי חניכות נפצעו בצורה קשה בדרך לביתן בעת רכיבה על
סקייטבורד ממונע ונפלו בדרכן .מדובר במקרה חמור ומסוכן! חניכה אחת הרכיבה את
השנייה ,ללא אמצעי מיגון ובניגוד לחוק .המדריכה זיהתה והזהירה מראש את החניכות
ופעלה כנדרש ,יש להקפיד לתדרך חניכים בנוגע לשימוש נכון בכלים מסוג זה.
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אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:












במהלך החודש ולקראת טיולי סוכות התקיימו טיולי הכנה אשר במהלכם אירעו מספר
אירועים ,התייבשויות ופציעות .יש להתייחס לטיול הכנה כטיול לכל דבר ולוודא תדרוך
מתאים ומוכנות המדריכים המשתתפים בטיול ליציאה אליו כולל מים ,כובע ,נעליים ושינה
מספקת ביום לפני הטיול.
במהלך טיול עקב ניהול לא נכון של תוכנית האוטובוסים חל עיכוב רב בהסעת החניכים
לביתם .יש להקפיד לתכנן את זמני ההסעות ולוודא הזמנה מדויקת מהחברה בהתאם
לתוכנית האירוע.
במהלך טיול הושארו בלילה מספר טלפונים ניידים לטעינה ללא השגחה ,בבוקר נמצא כי
הטלפונים נגנבו .אין להשאיר ציוד יקר ערך ללא השגחה ,במידת הצורך יש לתכנן מראש את
נושא הטענת הטלפונים ולהציבם במקום הניתן לשמירה.
במהלך טיול התגלה כי נהגי האוטובוס אשר היו אמורים להסיע את החניכים לפנות בוקר
יצאו לבילוי לילי בניגוד להנחיות שקיבלו .יש לוודא תיאום מקדים עם הנהגים וחברת
ההסעות ולהבטיח כי לנהגים ישנן מספיק שעות שינה לפני ביצוע הנסיעה .במידה וישנה
תקלה יש לפנות מידית לחברת הנסיעות על מנת שתוכל לתת פתרון בזמן הקצר האפשרי ולא
להמתין לרגע האחרון.
במהלך טיול התקיימה בשטח החניון פעילות מחנאית אשר במהלכה נפלה חניכה מגובה נמוך
בעת עלייה למתקן .החניכה עלתה למתקן המחנאי במדרגה מאולתרת אשר נבנתה מפחים
הפוכים ,יש לוודא כי בעת תכנון המבנה והקמתו נחשב נושא העלייה והירידה מהמתקן וכי
אלמנט זה הינו בטיחותי לשימוש.
במהלך בדיקת טופס כחול בפעילות התגלה כי נהג האוטובוס הינו ללא רישיון נהיגה בנמצא.
המקרה טופל באיחור קל אך בצורה טובה ,נוצר קשר עם החברה והמשטרה אשר אישרה כי
לנהג ישנו רישיון נהיגה בתוקף ,הרישיון נאסף והנסיעה יצאה לדרכה.

אירועים בתחום "הרגש והנפש" שהתרחשו החודש:


במהלך פעילות חניך איים לפגוע בעצמו ,החניך מוכר וסובל מנטיות אובדניות .החניך פונה
לקבלת טיפול מתאים .יש לשים לב ולדווח בזמן אמת על כל התנהגות חריגה או ביטויי
אובדנות  .יש לבקש 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.
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אירועים אחרים שהתרחשו החודש:


במהלך פעילות סבלה בוגרת מקוצר נשימה עקב בעיה רפואית מוכרת ולא נשאה איתה משאף,
הבוגרת פונתה לבית חולים לקבלת טיפול .יש להקפיד על המצאות תרופות ומשאפים אשר
מיועדים לטיפול במצבי חירום על מנת למנוע החמרה במצב הרפואי.
במהלך החודש אירעו מספר מקרים של פציעות ופגיעות חברים בוגרים אשר לא דווחו בזמן.
יש להקפיד על דיווח בזמן אמת על מנת לקבל סיוע בזמן רלוונטי.
במהלך החודש אירע מקרה בדירת בוגרים בו הושאר תנור בישול עובד ללא השגחה כאשר
החברים הבוגרים עזבו את הדירה .התנור עלה באש ושכן שזיהה את העשן פרץ לדירה וכיבה
את האש .מדובר במקרה חמור שיכל להסתיים בנזק כבד ופגיעות משמעותיות! יש להקפיד
שלא להשאיר תנור ומוצרי חשמל דומים פועלים ללא השגחה .בכל גילוי עשן יש לטפל
מידית ,לנתק את זרם החשמל ,להשתמש באמצעי כיבוי ולהזעיק סיוע של כיבוי אש.
במהלך החודש אירעו מספר מקרים בהן ננשכו בוגרים וילדים ע"י כלבים .יש להקפיד במיוחד
על המצאות כלבים ליד תינוקות וילדים ,במידה של נשיכה יש לחטא את המקום ,לשלוח
ביפר  33010ולהיוועץ עם לשכת הבריאות המחוזית על המשך טיפול.
במהלך החודש אירע מקרה בו התגלה סקביאס (גרדת) במגורי בוגרים .יש להקפיד על ניקיון
והיגיינה על מנת למנוע התפרצות סקביאס .מצורף מסמך בנושא.








זהירות בדרכים:








במהלך נסיעה עם עגלה בכביש מהיר התנתקה העגלה ונפלה לכביש .מדובר במקרה חמור
שיכל להסת יים באסון! בעת יציאה לנסיעה עם עגלה יש להקפיד כי התפוח ננעל בצורה
תקינה.
אנו מזכירים כי לאחר תאונה ,גם אם נדמה שלא קרה דבר ,יש לגשת לבית החולים
ולהיבדק.
בעת פתיחת דלת ויציאה מרכב יש לוודא כי הרכב במקום בטוח ואין סכנת של פגיעה מרכב
חולף.
במהלך החלפת גלגל נפל הרכב מהג'ק על הכביש ,הרכב עמד במדרון ושם בוצעה החלפת
הגלגל .מדובר במקרה מסוכן ביותר! יש להקפיד להחליף גלגל במישור על מנת להרים את
הרכב בצורה בטוחה ותקינה ולוודא כי הרכב בהילוך "פארקינג" והבלם מורם .יש לוודא כי
מחליפים גלגל אך ורק במקום בטוח גם אם משמעות הדבר לנסוע מרחק נוסף עם פנצ'ר.
בעת העמסת ציוד על עגלה יש לוודא נסיעה ע"פ המשקלים המותרים וכאשר הציוד קשור
היטב .מדובר בסכנת חיים! עגלה עם משקל עודף תגרום להתהפכות הרכב ולתאונה קשה.
מצורף נוהל העמסת עגלות וטבלת משקלים של פרטי ציוד שונים.

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש אוקטובר .2016
 .2סיכום הודעות  33010לחודש אוקטובר  2016והשוואה לחודש אוקטובר  2014ו.2015-
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