כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש אוקטובר 2018
משתתפים :יוני בן-דור ,רויטול ,רגב ספיר ,אמיתי בנקיר ,גל סלע ,דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ ,שני לוין ,רון
שרייבר ,אבי רוזן ,רונית בר זיו ,רז רפאל ,נדב קופלוביץ' ,דניאל סלע ,שני לוין ,ברק שלוסברג ,אייל יפו.

הכשרת מאשרי טפסים אדומים
בתאריך  16/12/18תתקיים הכשרת מאשרי טפסים אדומים בשעות  9:00עד  16:00בקאנטרי גורן גולדשטיין.






היום מיועד לרכזות ורכזים מעל הדרג הפועל בשטח  -לדוגמא רכזי מחוזות ,מועצות ,איזור ,רכזי פעילות
במעגלי התנועה השונים.
על המשתתפים להיות אנשים אשר בפועל 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
לפרטים ומידע יש לפנות לאריאל כץ arielkatz@noal.org.il

קורס חובשים תשע"ט
בימים אלו נבדקת היתכנותו של קורס חובשים חדש ,המעוניינות והמעוניינים מוזמנים לפנות לדגנית דודאק :בטלפון 054-
 6133124או בדוא"ל dganit-d@noal.org.il

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:






מדריך "שיחק" במכות עם חניך ,קיבל מכה של מרפק לגרון ונחנק .אין לפעול באלימות מכל סוג! גם
לא בצחוק או משחק!
במהלך פעילות נכנסו זרים למוקד הפעילות ואיימו על שלום החניכים ועל היכולת להמשיך את
הפעילות .יש לוודא שיש נעילה ו/או השגחה על הכניסה לקן בזמן הפעילות .מצורפות הנחיות בנושא
ביטחון בפעילות השוטפת.
טלפון סלולרי נגנב מידיו של קומונר – הקומונר רץ אחרי הגנב ולקח חזרה את המכשיר .בכל מקרה,
בכל מצב תמיד עדיף נזק ברכוש מפגיעה בנפש .מקרה שכזה יכול היה להסתיים בפגיעה פיזית .יש
לפנות למשטרה ולדווח על הגניבה ולהימנע מלהיכנס לעימותים.
במהלך החודש אירעו מספר מקרי אלימות כלפי חברות תנועה .במקרי אלימות חובה להזמין משטרה!
והשארת ביפר חירום 33010
תיק של חברת תנועה נגנב מ"אוהל זכור" בתל אביב .יש לשמור על הציוד האישי ולא להניח אותו ללא
השגחה.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 ענף גדול קרס בחצר של מוקד פעילות .בפתיחת ימי הפעילות בתקופה הקרובה חובה להתרשם ממצב העצים
בשטח הפעילות כחלק מסקר "כהרף עין" וכמו כן יש לוודא שהעצים בשטח הפעילות עוברים בדיקת
אגרונום .ניתן לפנות למוקד העירוני בטלפון 106
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 במוקד פעילות נמצא שקע חשמלי חשוף אשר סיכן את המשתתפים בפעילות .לפני כל יום פעילות ,פתיחת
מוקד הפעילות ,יש לבצע סקר סיכונים כולל בדיקת מערכת החשמל – ממסר הפחת .במידה ומזהים מפגע
מסוכן יש לסגור את האזור ולטפל בהסרת המפגע על ידי איש מקצוע .מצורפות הנחיות לשימוש נכון בחשמל
במוקדי הפעילות לקראת החורף.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:






במהלך משחק במוקד פעילות חניכה החליקה בחצר ונפצעה בראשה מספסל .לפני משחק יש לקיים
סקר סיכונים באיזור הפעילות – "משחק מסוכן מחליפים במשחק בטוח".
במהלך פעילות חניכים משתוללים פתחו מטף בחדר פעילות .שימו לב! יש להציב את המטף במתקן
תליה המיועד לכך להפקיד על כיסוי בניילון וניצרה סגורה .
חניך נפצע במוקד פעילות כאשר שהה במקום לא בטיחותי בניגוד להנחיות המדריכה ,החניך נפל על
מוט ברזל ,נפצע ברגלו ופונה לחדר מיון .במקומות בהם אין האחריות על בטיחות מוקד הפעילות
ברשות התנועה על המדריכים לשים לב ולהקפיד יותר על הבדיקה "כהרף עין" .יש לאסור כניסה
למקומות פעילות לא בטיחותיים.
חניך טיפס על השער ברביד כמעשה קונדס  ,בזמן הטיפוס השער נפתח ורגלו נתפסה בשער  ,אצבעות
רגליו נשברו .אין לטפס על שערי רכב! על המדריך להשגיח על חניכיו בכל עת ,כמו כן במידה ונהג
זיהה אדם בקרבת השער ,חל איסור לפתוח את השער מחשש לפגיעה.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 במהלך נסיעה באוטובוס בו היה הורה מלווה אחראי הנסיעה ,עצר האוטובוס בשולי הכביש ללא
אישור או תיאום .בעת נסיעה באוטובוס יש לעצור במקומות המיועדים לכך בלבד – תחנות דלק או
תחנות אוטובוס .מבוגר אשר מוסמך למילוי תפקיד בטיול תנועתי צריך לקבל הגדרת תפקיד בכתב
ותדריך מרכז המפעל.

 .אירועים מתחום הרגש והנפש:
 חניכה הגיעה לפעילות עם תחבושות על הידיים ,כנראה כי פגעה בעצמה .יש לשים לב ללבוש אשר
אינו תואם את מצב הפעילות ,ביגוד ארוך ביום חם ועוד .מומלץ להיכנס לפרק המקרים ותגובות
בחוברת נשבעים לחיים.
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.
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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:









במהלך משחק כדורגל בין בוגרים נקע אחד החברים את רגלו .גם במשחקי בוגרים ובוגרות יש לשמור
על בטיחות מרבית .יש להתאים את תנאי המשחק למשתתפים ,למקום ולהקפיד על ציוד תואם
לאופי הפעילות.
שריפה איימה על אשבל ונבלמה על ידי צוות הכיבוי של אשבל וצוותי הכבאות וההצלה .יש להתכונן
לתרחישי שריפה במוקדים השונים ולוודא את תקינות ציוד הכיבוי.
בוגר אשר הוביל ריהוט כשהוא נועל כפכפים קיבל מכה משידה שנפלה על רגלו ושבר אצבע .יש
להתאים את הלבוש והנעלים לאופי הפעילות שאנו עושים – בים כפכפים  ,בעבודה – נעלים
סגורות!
חבר תנועה היה חולה במשך מספר ימים עד אשר פונה למרפאה .חשוב ללכת להיבדק על ידי רופא
ברגע שהינך מרגיש לא טוב ולא להמתין כמה ימים עד לטיפול בבעיה  .כמו כן אנו ממליצים ללכת
להתחסן מפני שפעת לפני החורף.
סיר אשר נשאר על הגז ללא השגחה ונשכח החל להישרף וחברת קומונה התעוררה מריח השרוף
והעשן בבית  .זהו אירוע חמור!! אשר יכול היה להסתיים באסון טרגי .יש לשים לב בעת יציאה
מהבית שכל מכשירי החשמל והגז כבויים ואינם מהווים סכנה .במידת הצורך לתלות שלט תזכורת
ביציאה מהבית.

זהירות בדרכים:







רכב שכור נתקע בשל תדלוק בבנזין במקום בסולר  .יש לבדוק טרם התדלוק מה סוג הדלק הנדרש
ככתוב ברישיון הרכב ועל מיכל הדלק
במהלך נסיעה נדלקה נורת חיווי לחץ האוויר ברכב .כאשר נדלקת הנורה המציינת חוסר אוויר בגלגל
ללא סיבה הנראית לעין יש לגשת לפנצ'ריה על מנת לטפל בבעיה שעלולה לנבוע לא רק מחוסר
אוויר בגלגל.
בנסיעה בכביש דו כיווני משאית שיצאה לעקיפה מול רכב תנועתי הורידה את הרכב התנועתי לשוליים
על מנת להימנע מתאונה חזיתית .בכבישים ללא גדר הפרדה יש לנהוג ביתר זהירות ,להאט את
מהירות הנסיעה ב  10%להיצמד ככל הניתן לימין ולחפש את "הנהג המסוכן".,
רכב תנועתי נסע בחולות ,נתקע וחולץ לאחר נזק כבד לרכב .שימו לב חל איסור לנסוע עם רכב
תנועתי במקומות שאינם כביש /דרך סלולה ומיועדת לכל כלי רכב!
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סיכום פורום לקחים לחודש אוקטובר .2018
סיכום הודעות  33010לחודש אוקטובר  2018והשוואה לחודש אוקטובר .2017
הנחיות להיערכות לחורף ולתנאי מזג אויר קיצוני
טופס הרשמה להשתלמות מאשרי פעילות
טופס מבדק שנתי במוסדות החינוך 2018-
מחזור הזמנים לבטיחות  -גיליון סתיו חורף תשעט'
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 טיולי החורף ובכל
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