כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש נובמבר 2016
משתתפים :רגב ספיר ,חמוד עמאר ,גל סלע ,רון שרייבר ,מתן עבודי ,יעקב בכר ,נדב קופולוביץ' ,אמיר
מושקט ,רונית בר זיו ,ברק שלוסברג ,אבי רוזן.
לקראת החורף
לקראת החורף אנו מפרסמים מספר הנחיות ומסמכים:
 אגרת נהיגה נכונה בחורף.
 כיצד להכין את הבית ומוקדי הפעילות לחורף.
 נוהגים נכון אחרי הגשם הראשון.
השתתפות חניכים בעלי מוגבלויות בפעילויות התנועה
אנו בתחילתו של תהליך בו מרחב חיים יסייע וילווה את מדריכי ומדריכות התנועה בתהליכי הנגשת
המבנים והפעילות למען ציבור החניכים והוריהם.
במסמך המצורף ננסה להדריך אתכם כיצד לאפשר ולהקל על חניכים וחניכות עם מוגבלויות שונות
להשתתף בפעילויות התנועה – טיולים ,מחנות וכמובן הפעילות השוטפת בקן ובסניף.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:




במהלך החודש אירע מקרה בו הגיע לבית ספר חניך עם סכין .יש להקפיד על תדרוך החניכים
בנוגע לאיסור ההסתובבות עם כלי נשק מכל סוג שהוא ולטפל באירועים מסוג זה בחומרה.
במהלך מעבר דירה נכנס אדם חשוד לדירה והחל לצלם אותה .בכל מקרה של אדם חשוד יש
להזמין משטרה.
במהלך החודש אירע מקרה חמור בו נהג הסעות הטריד בצורה מוגזמת שלוש בוגרות שהיו
באוטובוס .הבוגרות לא הבינו את חומרת האירוע ודיווחו רק בדיעבד .במקרה של כל הטרדה
שהיא יש לדווח בזמן אמת ,לסייע לנפגעות וללוות ברגישות ,לשלוח ביפר  33010ולערב
משטרה.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:



במהלך החודש אירע מקרה בו התפוצץ עמוד חשמל ליד מבנה פעילות .בכל מקרה של סכנה
מחשמל יש להתרחק מהאזור ולהתקשר למוקד חברת החשמל .103 -
במהלך החודש אירע מקרה של דליפת גז במבנה מגורים .בעת חשד לדליפת גז יש לסגור את
מיכלי הגז ,לאוורר את חלל החדר ,לא להדליק או לכבות חשמל (מחשש לניצוץ אשר ייצור
פיצוץ) .במקרה חירום יש להזמין כיבוי אש .יש לוודא כי במבני המגורים מבוצעת בדיקה של
מערכת הגז אחת ל 5-שנים ע"י חברת הגז.
בנוסף ,במהלך החודש אירעו מספר מקרים בהם נפגעו חניכים ובוגרים מסוגי גז שונים .בכל
מקרה של פגיעה מגז יש להתרחק מאזור הסכנה ולטפל ע"פ הידע הרפואי .בהתאם לחומרה
יש לפנות לקבלת סיוע במוקדי חירום רפואיים או להזמין אמבולנס.
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אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:





בעת פעילות חניך בשכבה הצעירה טיפס על גג מקלט ,מעד ונפל .מדובר במקרה חמור! החניך
נפל מגובה משמעותי ובמזל נמנע מפגיעה חמורה .יש לוודא במהלך פעילות כי חניכים אינם
מטפסים על מבנים ולמנוע גישה למקומות מסוכנים.
במהלך פעילות ספורט נפגע חניך בעינו משרשרת שענד .יש להקפיד בעת פעילות ספורטיבית
לא לענוד שרשראות או אביזרים אשר יכולים לפגוע.
במהלך יום פעילות ביישוב אירעו מספר אירועי פציעה עקב השתוללות ואיבוד שליטה .יש
לוודא כי מדריכים וחניכים מתודרכים על קיום פעילות בטוחה וכי במהלך פעילות מתבצעת
בקרה ובמידת הצורך עצירה של הפעילות .בכל מקרה חירום יש לשלוח ביפר .33010

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:



במהלך סמינר נכנס אדם זר למוקד הפעילות דרך שער לא נעול .יש להקפיד בעת פעילות על
נעילת כלל השערים והדלתות ,במקרה חירום יש לשלוח ביפר  33010ולהזמין משטרה.
במהלך מספר פעילויות חוץ אשר התקיימו החודש פונו חניכים ובוגרים לקבלת טיפול רפואי.
במקרה חירום רפואיים יש לשלוח ביפר  ,33010ובהתאם לחומרה לפנות לקבלת טיפול רפואי
דרך מוקדי קופות החולים או להזמין אמבולנס במוקד .101

אירועים בתחום "הרגש והנפש" שהתרחשו החודש:




במהלך החודש התקיימו מספר מקרים של חניכים ובוגרים אשר הביעו תחושות אובדניות או
ניסו לפגוע בעצמם בדרכים שונות .יש להיות ערניים לשינויים בהתנהגות ולבקש סיוע
מגורמים מקצועיים ,בכל מקרה של גילוי שכזה יש לדווח מידית להורי החניכים (חניכים) או
מדריך ורכז שכבה (בוג רים) ,לגורם מקצועי ובכל מקרה לא להשאיר את האדם לבדו.
במהלך החודש אירע מקרה בו הגיע חניך לסמינר ובו התברר שהחניך סובל מבעיה נפשית
ידועה .יש להקפיד להכיר את בעיות הנפש-רגש של החניכים ואת אופן הליווי והטיפול בהן.

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 פוע לים 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 החודש אירעו מספר אירועי שריפות במוקדי פעילות ובסביבת מגורים .בכל אירוע
שריפה יש להזמין כיבוי אש במוקד  .102יש לשקול להשתמש באמצעי כיבוי ,לסגור בלוני גז
ולהתרחק מהאזור.
מצורפת לומדה בנושא כיבוי שריפות.
במהלך החודש אירע מקרה בו מדריכה לקחה קורקינט של חניכה ורכבה עליו ,ללא אמצעי
ההגנה ,ובתוך שטח מוקדי הפעילות .המדריכה 'רק' לקחה את הקורקינט לסיבוב ונפגעה
ברגלה בצורה משמעותית .יש לוודא איסור על נסיעה בתוך שטח מוקדי הפעילות ,הקפדה
כל אמצעי הגנה ודיווח בזמן אמת בביפר .33010
במהלך החודש אירע מקרה בו נפצע בוגר בעת שימוש בכלי עבודה .יש להקפיד על שימוש
בטח בכלים והכרות עם אופן העבודה בהם וביצוע עבודות מורכבות בזוגות ולא לבד על מנת
שניתן יהיה להגיש סיוע במקרי פציעה משמעותיים.
במהלך החודש קיבל בוגר הסובל מסכרת התקף היפוגליקמיה וחש שלא בטוב .בטיפול
בסוכרת יש להקפיד על המצאות ציוד חירום (לדוגמא גלוקוג'ל) ועל אכילה מאוזנת .במקרה
חירום יש לשלוח ביפר  33010ולפנות לקבלת סיוע רפואי.

זהירות בדרכים:








אנו מזכירים כי לאחר תאונה ,גם אם נדמה שלא קרה דבר ,יש לגשת לבית החולים ולהיבדק.
בעת סטייה מנתיב יש להקפיד על בדיקה כי הנתיב פנוי ולא להפתיע נהגים אחרים ,יש
להיזהר במיוחד מרוכבי אופנוע ואופניים.
אנו מזכירים כי בעת חציית כביש יש להקפיד על קבלת זכות הקדימה מהרכבים הנוסעים בו,
ערנות מוגברת ומבט לשני צידי הכביש .שימו לב כי חל איסור לעבור כביש בעת דיבור בפלאפון
או עם אוזניות – זו עבירה בגינה ניתנים קנסות ובסכנת חיים ממשית.
במהלך החודש אירע מקרה בו התפוצץ גלגל של רכב בעת נסיעה בכביש מהיר ,הנהג ידע כי
לחץ האוויר בגלגל איננו תקין אך המשיך בנסיעה במהירות גבוהה .יש לוודא לפני נסיעה לחץ
אוויר תקין בגלגלים ,בזיהוי בעיה יש לפנות לתיקון או החלפת הגלגל.
במקרה חירום של התפוצצות גלגל יש לאחוז בהגה בחוזקה ,להפעיל אורות מהבהבים,
לבלום באיטיות ולעצור במקום בטוח .במידה ואין מקום בטוח בקרבת מקום יש להמשיך
בנסיעה על הצמיג שהתפוצץ עד להגעה למקום בו ניתן לעצור.
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 נובמבר .2016
 .2סיכום הודעות  33010לחודש נובמבר  2016והשוואה לחודש נובמבר  2014ו.2015-
 .3כתבה בנושא זכויות רפואיות  21 -הזכויות הרפואיות המגיעות לנו בחוק.
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