כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש אוקטובר 2019
משתתפים :יוני בן-דור ,רויטול ,רונית בר זיו ,רז רפאל ,רון שרייבר ,אבי רוזן ,אמיתי בנקיר ,נשאת ברהום,
אייל יפו ,חמוד עמר ,אורן דגן ,ברק שלוסברג ,מתן עבודי ,דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ ,שני לוין.
בתאריך ה  26.11.19יתקיים יום הכשרה למאשרי הפעילות "טופס אדום" ליום זה מוזמן הדרג הממונה על
הפעילות בשטח .להרשמה ופרטים נא לפנות למלווה המעגלים מטעם מרחב חיים.
לקראת נסיעות לחו"ל אנו מדגישים בפניכם את החשיבות להתעדכן באזהרות המסע באתר משרד החוץ וכן
להיעזר בפרק הבוגר המטייל בחו"ל בחוברת נשבעים לחיים.
לקראת החורף אנו ממליצים לחברות ולחברים ללכת לקופות החולים ולהתחסן כנגד שפעת .החיסון אינו
עולה כסף ומומלץ על ידי הגורמים הרפואיים.
בהתאם להחלטה שהתקבלה במרחב חיים בעקבות מס' תאונות עם נגרר כלל החברים המחזיקים רישיון
לעגלה נדרשים לבצע ריענון מקיף (ללא מבחן מעשי) עד ה1.1.20
ב 1.1.20יורשו לנהוג בעגלה רק החברים שעשו ריענון ,שאר הרישיונות יבוטלו.
חברים שאינם מחזיקים רישיון מוזמנים להגיע להכשרה ולתאם מבחן מעשי עם איילת log@noal.co.il
את הרישום להכשרות יש לעשות במייל matan-a@noal.co.il

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 במגורים של חברי תנועה היו סימנים לפריצה .במקרה של חשד לפריצה יש להזמין משטרה .אם ישנו
חשד ש יש אדם זר בבית רצוי לבקש לעשות סיור יחד עם השוטר.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 בעקבות גשמים עזים הוצף מוקד פעילות .יש להיערך לחורף במוקדי הפעילות ,לוודא סגירת חלונות
ותקינות המבנה ,מצב נוהל/תזכורת הכנת מבני התנועה לחורף.
 תנור במגורים הושאר דלוק זמן רב ללא השגחה .לקראת החורף המגיע יש להקפיד על כיבוי תנורים
והשגחה שאמצעי החימום תקינים ובטוחים ,יש להעדיף שימוש במזגנים ורדיאטורים.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 חניכה במוקד פעילות נעקצה על ידי דבורה .יש להכיר את הבעיות הרפואיות של החניכים השונים
גם בשגרת הפעילות.
 בזמן התכנסות לפעילות שיחקה חניכה במתקנים הצמודים למוקד הפעילות נפלה ונחבלה .בגנים
ציבוריים ומתקני משחקים קבועים הצמודים למוקדי הפעילות ומשמש באופן קבע יש לבצע סקרי
בטיחות טרם הפעילות ,כמו כן יש לבקש מהרשות המקומית אישור תקינות שנתי למתקנים (לאחר
אישור ישנה מדבקת אישור על המתקו)
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 במהלך יום פעילות נכנס אדם כנראה שיכור לחצר מוקד הפעילות ופונה מהמקום על ידי המדריכים.
יש לקיים בקרה על הכניסה והיציאה במוקדי הפעילות .יש להציב מדריך "כבקר" או לנעול את חצר
מוקד הפעילות בכדי למנוע כניסת עוברי אורח ואנשים זרים.
 במוקד פעילות התגלתה פינת ישיבה של חניכים על גג המבנה ,החניכים מתגנבים אליה ,אירוע
מתמשך של זמן מה .זהו אירוע חמור! יש למנוע הגעה לגגות מוקדי הפעילות ,כמו כן  ..יש לקיים
סקר סיכונים מקיף לפני כל יום פעילות ולבדוק את כל מוקד הפעילות על מנת לאתר מפגעים אשר
עלולים לסכן את החניכים ,בסקר מקדים פינה כזו צריכה הייתה להתגלות פינת הישיבה ולהיסגר.
 מדריכה בסדנא ספורטיבית פרקה את הכתף .יש להכיר את הבעיות הרפואיות של כלל המשתתפים
בפעילויות – מדריכים וחניכים ,במידה וישנה רגישות כלשהי מוטב להימנע מהפעילות.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 במהלך טיולי סוכות ,אחד הטיולים לא סיים את המסלול בשעות יום ונכנס לחושך ללא ציוד מתאים
וללא היערכות .בשלב תכנון הפעילות יש להיערך לתרחישים השונים ולהכין את הציוד הנדרש לכך.
יש לקבוע נקודות בקרה ולפעול לפיהן ,יש לזהות בזמן את הכניסה לחושך ,לעדכן ולבצע הערכת
מצב.
 במהלך טיול חניכה אלרגית למזון החלה לגלות סימני אלרגיה  ,אך שהתה ללא התרופות הרלוונטיות
עבורה .לפני כל טיול יש להצטייד בציוד הרפואי המתאים וכן לוודא שחניכים אלרגיים נושאים את
התרופות שלהם.
 במהלך טיול סוכות ,הורי חניך אשר לא הצליחו להשיגו בשל חוסר קליטה בחניון הלילה ,הזמינו
ניידת משטרה לחפש את בנם ,שוטר הגיע לחניון הלילה ומצא את החניך האבוד .בחניוני לילה ללא
קליטה יש להיערך ליידוע ההורים בתנאי ודרכי התקשורת .יש לפרסם טלפון של עורף לטיול אשר
נמצא זמין.
אירועים מתחום הרגש והנפש:
 חניך במוקד פעילות סיפר למדריכה שלו שהוא חושב לשים קץ לחייו וכן ניסה זאת בעבר (לחניך
שלום) .במקרה שכזה יש למנות השגחה לחניך ולהעביר את הטיפול לידי הוריו וגורמי המקצוע
ברשות.
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.
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:









חבר אשר נסע בדרכו מאזור המרכז לאזור הבקעה כחלק ממשימת הקבע שלו נקלע לנסיעה ביהודה
ושומרון .יש לתכנן את הנסיעה מראש ,בנסיעה לאזור הבקעה יש לבדוק מראש את המסלול המוצע
על ידי תוכנת הניווט .יש להיכנס לכביש הבקעה אך ורק מכיוון אלמוג או מכיוון בית שאן .אנו
מצרפים לתזכורת את המסמך שפורסם בהקשר זה בעבר ,וכמובן מזמינים להתייעץ בכל התלבטות.
חברת תנועה שהייתה בחו"ל נקלעה למזג אוויר קיצוני ונאלצה להתעכב מספר ימים בחזרתה
לארץ,לשנות את מסלול טיולה .החברה פעלה נכון ובטוח ,בטיסה לחו"ל יש להיערך לכל מצב
החירום וכן למנות עורף בארץ.
במשחק כדורגל בין בוגרים מעד חבר תנועה על בור שהיה במגרש ונחבל .יש לקיים סקר סיכונים
מקדים בעת הגעה למקומות פעילות כולל מגרשי הספורט.
ילדים נכנסו למשרדים אשר לא היו נעולים .יש לוודא שמשרדים ומבנים תנועתיים אשר אינם
משמשים לפעילות נשארים נעולים כולל שערי חצרי הפעילות.
חברת תנועה שהלכה יחפה במקום ציבורי נחתכה מזכוכית בכף רגלה .יש להקפיד לשהות עם
נעליים או סנדלים ולא יחפים.
חבר תנועה שיצא לרוץ לבדו בלילה מעד ונחבל .ביציאה מאוחרת יש להצטייד במכשיר טלפון וליידע
את החברים בסביבתך בפרטי המיקום שלכם ועל שעת חזרה משוערת מחשש שיוכלו לסייע במקרה
חירום חלילה.

זהירות בדרכים:








במהלך נסיעה בכביש מהיר פגעה חברת תנועה בכלב שהיה על נתיב הנסיעה .יש לנסוע במהירות
המתאימה לתחום הנהיגה בכביש הנתון וכן על פי מידת התאורה של הרכב (מרחק) ,על מנת
להצליח לראות מפגעים וסכנות על הכביש בזמן נכון לעצירה.
רכב אשר האט בעת פניה שמאלה בכביש נפגע מאחור על ידי רכב שלא שמר מרחק ולא האט גם הוא.
במידה ומאטים את מהירות הנסיעה בכביש יש להביט במראות ולוודא שהרכב מאחור מאט גם.
חבר תנועה שניסע לעלות לאוטובוס שלא מתחנה מוסדרת אלא מאחורי האוטובוס ,נפגע ממנו ושבר
את רגלו .בכל מקרה של פגיעה יש להיבדק במרפאה ולהחליף פרטים עם הנהג הפוגע.
חניך בדרכו הביתה ממוקד פעילות רכב על אופניים חשמליות ונפגע מרכב (לחניך שלום) .בנסיעה
באופנים וקורקינט חשמלי יש להצטייד בקסדה ,ומגינים כפי שנדרש .יש להעביר פעילות הסברה
ומניעה לרוכבי אופניים וקורקינט חשמלי.
אוטובוס בפעילות נסע לאחור ושבר פנס במפגש עם עמוד .יש לתכנן את דרכי הנסיעה של האוטובוס
ולהתייחס לגודלו .אוטובוס מלא בחניכים הנוסע לאחור יש למנות מכוון אחורי ,באחריות אחראי
הנסיעה.

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש אוקטובר .2019
 .2סיכום הודעות  33010לחודש אוקטובר  2019והשוואה לחודש אוקטובר .2018
 .3הנחיות לנהיגת חורף.
 .4הנחיות להכנת הרכב לנסיעה.
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 .5נוהל רכיבה על דו גלגליים.
 .6מצ"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.
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