הסתדרות הנוער העובד והלומד
מרחב חיים

פורום לקחים
מטרת הפורום הינה ללמוד את כל התאונות ו"כמעט תאונות" בחודש הנוכחי!
להכיר את הפרטים ,המסקנות והפקת הלקחים.
התאונות ו"כמעט תאונות" נבחרו מתוך סך האירועים אשר נראה לנו שניתן ללמוד מהם.
(מהדיווחים הושמטו שמות המעורבים).
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כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש אוקטובר 2020
משתתפים :יוני בן-דור ,רויטול ,רונית בר זיו ,נדב קופול ,רז רפאל ,רון שרייבר ,אבי רוזן ,אמיתי בנקיר ,נשאת
ברהום ,אייל יפו ,חמוד עמר ,ברק שלוסברג ,מתן עבודי ,דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ ,רועי יוסף ,דניאל סלע.
חורף תשפ"א:
אנו נמצאים בפתחו של החורף מצאנו לנכון להביא בפניכם מספר מסמכים בנושאים הקשורים לנושא
בתחומי הנהיגה ,מבני המגורים והשימוש בגז.
בנוסף מצורף כאן מזחור הזמנים של הקב"טים במשרד החינוך .מסמך זה מפרט ומביא בפניכם את הצעדים
שיש לעשות בהיערכות למזג אויר קיצוני בזמן הפעילות .להזכירכם כי בשנים האחרונות אנו עדים לתופעות
שונות של מזג אוויר קיצוני וכן אסונות הקשורים בכך.
נבקש אתכם להקדיש מזמנכם לקריאת המסמכים השונים וללמוד אותם.
אנו קוראים לציבור התנועתי להמשיך ולהיות עירניים לחיסוני השפעת .אנו מודעים לשיטות החיסון
השונות של קופות החולים ועדיין יש לשמור על עירנות על מנת לדעת מתי ללכת להתחסן.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 מוקד פעילות אשר היה סגור בזמן הסגר נפרץ והושחת .באחריות אחראי המבנה לסייר באופן שוטף
במבנה ולוודא שהינו תקין ,לוודא נעילה ושאין נזקים.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 מצת של כיריים חשמליים החל לפעול ללא הפסקה בדירת בוגרים .יש להשתמש אך ורק במוצרי גז
תקינים ובמידה ומתגלה תקלה יש לתקנה בהקדם או להחליף את מוצר הגז במוצר חדש ותקין.
מצורף דך הנחיות בנושא.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות:
 בזמן פעילות בכלביה חינוכית ננשך חניך על ידי כלב .טיפול בבע"ח יתרחש בזוגות ולא לבד .שחבר
אחד מטפל ושני משגיח.
 בזמן פעילות חינוכית במסגרייה הסתבך כבל החשמל של מסור דיסק במכשיר ,נקרע והקפיץ את
ממסר הפחת .יש לוודא את תקינות ממסר הפחת ,ולתדרך עבודה בכלים מסוכנים בצורה מוקפדת
וספציפית לכלי העבודה השונים.
 ילדה בת  4הצטרפה לפעילות ללא השגחה וללא ידיעת הצוות המפעיל של המקום .החניכה ריססה
לעצמה ספריי לעיניים (לילדה שלום) .יש לקיים בקרה פיזית על הפעילות בחצר ובחדרים .כמו כן יש
להתאים את הפעילות לגילאים המשתתפים בפועל.
אירועים מתחום הרגש והנפש:
 חניך בפעילות גילה סימנים של התקף חרדה .במקרה כזה יש להיות עם החניך ולנסות לשמור עליו
ככל הניתן .יש ליידע את ההורים /האחראיים על החניך ולהעביר אותו לטיפול גורמי מקצוע.
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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.

אירועים אחרים שהתרחשו החודש:
 חבר תנועה אשר עסק באימון קפוארה נפצע כתוצאה ממפגע בטיחותי בשטח האימון .יש לוודא
שחברים מכירים את כללי הזהירות והבטיחות בעיסוקי הפנאי השונים ,יש לקיים סקר סיכונים
בשטח האימון.
 כירה חשמלית במשרדים הוכנסה לחשמל בטעות ,וכלי פלסטיק שהיו מונחים עליה ,נמסו .ערנות של
האנשים במבנה מנעה דליקה .יש להקפיד הקפדה והשגחה יתרה בזמן בישול במרחבים הציבוריים
ובמשרדים .שימוש רק בכלים מתאימים והשארת כלים במקום המיועד לכך בלבד.
 חברת תנועה שהרגישה לא בטוב פונתה למיון לבדיקות (לחברה שלום) .יש לטפל בבעיות רפואיות
ללא דיחוי ולהשתדל בשעות היום ולא בשעות הלילה.
זהירות בדרכים:
 בנסיעה לאחור מחניה פגע נהג עם רכבו בברז כיבוי אש .בנסיעה לאחור יש להיעזר במכוון ,וחובה
להכיר את הרכב לפני הנסיעה.
 בזמן נסיעה בכביש מהיר התנתק פגוש אחורי מרכב .הפגוש שעבר כבר מספר טיפולים כנראה לא
באמת תוקן .לאחר קבלת רכב חזרה מתיקון במוסך באחריות אחראי הרכב לוודא ולבדוק כי הבעיה
אכן טופלה כהלכה.
 חבר תנועה אשר נהג במצב של עייפות וחוסר ריכוז נכנס לצומת ללא התייחסות לשלט עצור ופגע
ברכב שהיה בצומת .זוהי עבירה חמורה ! מקרה זה יכול היה להיגמר בתאונה קשה יותר .יש לנהוג
אך ורק אם מוכנים למשימה – ערניים ומרוכזים .יש לציית לתמרורים.
חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש אוקטובר .2020
 .2סיכום הודעות  33010לחודש אוקטובר  2020והשוואה לחודש אוקטובר .2019
 .3הנחיות הערכות לקראת החורף בבתים
 .4בטיחות בגז
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 .5מחזור הזמנים לקב"טים ומנהלי בטיחות  -גיליון חורף חנוכה תשפ"א
 .6הנחיות לנהיגה בטוחה בחורף
 .7מצ"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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