כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש אוקטובר 2017
משתתפים :יוני בן דור ,רויטול ,רונית בר זיו ,קופול ,רגב ספיר ,רז רפאל ,רון שרייבר ,אמיתי בנקיר ,אמיר
מושקט ,איהאב אבוליל ,חמוד עמר ,ברק שלוסברג ,מתן עבודי ,דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ ,גל סלע ,בתיה חיון,
שני לוין.

הכשרת מאשרי טפסים אדומים
בתאריך  26/12/17תתקיים הכשרת מאשרי טפסים אדומים בשעות  9:00עד  16:00במרכז התנועה.






היום מיועד לרכזות ורכזים מעל הדרג הפועל בשטח  -לדוגמא רכזי מחוזות ,מועצות ,איזור,
רכזי פעילות במעגלי התנועה השונים.
על המשתתפים להיות אנשים שבפועל יתחקרו לפחות  5-10אירועים בשנה הקרובה.
על מנת לקבל את ההסמכה חובת השתתפות מלאה ופעילה ביום ההכשרה כולו ,מתחילתו ועד
סופו.
מצ"ב טופס הרשמה ליום https://goo.gl/forms/E0zYO5MzD58cTvwx2
לפרטים ומידע יש לפנות לאריאל כץ – ariel-ka@noal.org.il

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 מדריך נקלע לתגרה אלימה עם נערים ברחוב ,הוא נלקח על ידי הקומונרית למרכז נוער בשכונה
והעו"ס התקשרה לאם המד"צ לעדכן אותה ,לא הועברה הודעת חירום ולא דווח לרכזים .מדובר
באירוע חמור! יש להעביר דיווח בהודעת חירום במנוי ביפר  33010ולרכז הממונה בזמן אמת ובמקרי
אלימות שכאלה נדרש להזמין משטרה!
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 בדירת בוגרים כבל של קומקום נכנס לתוך טוסטר ועלה באש ,השריפה כובתה .יש לשים לב
להימצאותם התקינה של מכשירי החשמל ושל כלל הציוד החשמלי על השיש במטבח ושאינם
מהווים מפגע בטיחותי.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:





חניכה בבוגרת שיחקה עם מקל מטאטא ונחתכה באוזן .יש להקפיד להשגיח על החניכים גם לאחר
סיום הפעולה.
חניכה נפגעה בראש מהלמניה בזמן ההכנות לחג המעלות .יש להקפיד לעבוד על פי נוהל עבודה עם
הלמניה.
חניכה שנחנקה מאכילת ביסלי פונתה במונית לקופ"ח ,שם הועברה באמבולנס למיון .במקרים של
חנק אין להתמהמה ולהתפנות ישר למיון.
חניכה אסתמטית קיבלה התקף בזמן ריצה בחצר ,טופלה על ידי משאף .יש לשים לב שחניכים
הסובלים מאסטמה מגיעים לכל פעילות עם המשאף שלהם.
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אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:






הגיעה לסמינר חניכה עם אפילפסיה מבלי שדווח על המחלה ע"י המדריכים שידעו על כך .יש להעביר
רשימת בעיות רפואיות מלאה לכל אירוע/מפעל על כל החניכים ללא יוצא מן הכלל.
בזמן טיול התגלה שציוד הגז שסופק על ידי רשות הטבע וגנים לא תקין .יש להקפיד לבדוק את הציוד
בקבלתו ולהכיר את חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא ציוד גז מיטלטל.
בטיול ,במהלך בישול בחניון הלילה ,מנגל עם רגליים ארוכות נפל עקב משב רוח .יש לשים לב
להתאמת הציוד לתנאי השטח ,במקום בו יש רוחות עזות יש לצפות נפילה של ציוד לא יציב כתוצאה
מכך ולהתשמש בציוד מתאים.
במהלך החודש התקיימה פעילות חוץ תנועתית שלא אושרה בטופס אדום ,האירוע פוזר .זהו אירוע
חמור! חל איסור לקיים טיול  /סמינר  /פעילות חוץ  /חג מעלות או כל פעילות חוץ ללא אישור
בטופס אדום/ירוק!
במהלך טיול חניכה נפלה לתוך בור ,היא הוצאה מהבור עם מכות יבשות בלבד .יש לשים לב לתוואי
הדרך בה הולכים ולתדרך לפני מעבר בשטח מסוכן.

בתחום הרגש והנפש:
 חניכה סיפרה למדריכתה שהיא פוגעת בעצמה ,המדריכה עדכנה את הורי החניכה .יש להקפיד
להעביר מידע בנושאים אלו להורי החניכים ו/או לגורם מטפל ולרכזי הפעילות ,יש לדאוג לעדכן על
המידע בזמן אמת.
 בתום טיול התלוננה מדריכה שהוטרדה על ידי מאבטח בזמן הטיול .במקרים שכאלו יש לטפל
במיידית ,להכיר למתלוננת את האופציה להתלונן במשטרה ,ולדווח לחברת האבטחה בכדי שהעובד
יטופל ,כמו כן יש לבצע תיאום ציפיות מקדים עם חברת האבטחה וצוות המאבטחים בתחילת כל
אירוע.
 מדריכה בוגרת הוטרדה בעת סיור מקדים בדירה להשכרה ..יש להקפיד שלא להגיע לבד לסיור
בדירות לקראת השכרה.
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:
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 פעוט נפל וקיבל מכה בראש ,לאחר מס' שעות הקיא ,פונה לבית חולים לאחר המלצת מוקד אחיות
שם אושפז ואובחן עם וירוס .לאחר נפילה על ראש  ,במקרים של הופעת סימנים נוירולוגים
(בחילות ,הקאות ,חוסר שיווי משקל ,בעיות ראיה ועוד) יש לגשת לבדיקה במידי ולא להתמהמה.
 אינסולין של מדריכה בוגרת הסובלת מסוכרת הוצא מהמקרר בקומונה והתקלקל ,המדריכה נאלצה
לרכוש תרופה חדשה ..יש לשים לב לציוד רפואי של החברים ולתדרך את כל דיירי הבית בנוגע
לתרופות אלו.
זהירות בדרכים:
 משטרה עצרה רכב תנועתי ובו שלושת הנוסעים בספסל האחורי לא היו חגורים .מדובר במקרה
חמור! אין לנוע בכלי רכב לא חגורים! האחריות על הנוסע היא על כלל הנוסעים וברכב ועל הנהג
לוודא שכלל החברים חגרו חגורת בטיחות לפני תחילת כל נסיעה!
 בזמן התחלת נסיעה עם עגלה התנתקה העגלה מהרכב ,אין נפגעים .יש לשים לב בזמן חיבור העגלה
שהיא מחוברת כנדרש.
 במהלך נסיעה לאשבל בגשם ,רכב החליק בעיקול חד ופגע במעקה הבטיחות .יש לנהוג בצורה זהירה
במיוחד בזמן גשם ואחריו ,גם בכבישים ודרכים מוכרות.
חומרים מצורפים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

סיכום פורום לקחים לחודשים אוקטובר .2017
סיכום הודעות  33010לחודש אוקטובר  2017והשוואה לחודש אוקטובר .2016
צל"ש למתדרך באסיפה הישראלית.
מחזור הזמנים למנהלי מוסדות חינוך סתו חורף 2017
מחזור הזמנים לקבטים ומנהלי בטיחות סתיו חורף 2017
דגשים לחורף מקצין הרכב אבי רוזן
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