כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש נובמבר 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 ,בתיה חיון  ,אורן
דגן.

הכשרת "מאשרי פעילות"
בתאריך  26/12/17תתקיים הכשרת מאשרי פעילות 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 אלו 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:
 חניכים נקטו באלימות פיזית כלפי המדריך שלהם בקן .זוהי חציית קו אדום! יש להעביר דיווח
בהודעת חירום במנוי ביפר  33010ולרכז הממונה בזמן אמת ובמקרי אלימות שכאלה נדרש להזמין
משטרה!
 אדם זר נכנס למתחם הפעילות והתחיל לאיים במכות על החניכים והמדריכים שהיו במקום .יש לסנן
את הנכנסים והיוצאים משטח הפעילות ולהיות בבקרה על השער.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 לאחר שמפסק פחת נשרף נעשה אלתור חשמל על ידי חבר תנועה .זהו אירוע חמור מאוד! אין
להתעסק בחשמל אלא על ידי חשמלאי מוסמך .יש לעשות בדיקה של מפסק הפחת אחד לחודש.
בקומונות בוגרים יש לעשות בדיקת חשמלאי בעת קבלת הדירה או לאחר שיפוץ משמעותי שנעשה
בדירת המגורים.
 דלת נטרקה על אצבע של חניכה .ישנה חובה להמצאות מנגנון האטה לדלת בכל הדלתות במבני
הפעילות .יש לבצע סקר בטיחות במוקד הפעילות אחת לחודש על ידי הרכז.
 במהלך פעילות התלקח אריח של תקרה אקוסטית ,המטף שהיה במקום היה ריק ולבסוף האריח
כובה על ידי מים .יש לוודא תקינות וזמינות של המטפים במוקדי הפעילות ,זיכרו! כיבוי שריפה
שיש בה  /בסמוך אליה חשמל תעשה רק ע"י מטף ובשום מקרה לא ע"י מים!
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
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 במהלך משחק מסוכן חניכה נפלה על הגב .יש לבחון את המשחקים ולפעול ע"פ נוהל "משחק מסוכן
מחליפים במשחק בטוח"
 חניך אסתמטי נכנס להתקף במהלך פעילות כשהמשאף שלו לא היה לידו .יש לוודא שחניכים
הנוטלים תרופות קבועות מביאים אותן לפעילות .מצורפות הוראות לשימוש במשאף.
 שרפה פרצה בעקבות מדורה של חניכים שלא כובתה כראוי .יש לוודא שבעת הדלקת מדורה פועלים
לפי הנהלים ,ובסופה מכבים את המדורה לחלוטין.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 חניכים חדשים אשר נתבקשו לעזוב אירוע תנועתי סירבו לעלות להסעה ולבסוף נסעו עצמאית .חובה
לתאם צפיות עם חניכים לקראת הפעילות .קבלת סמכות המדריכה היא תנאי להשתתפות
בפעילות! יש לערוך מפגשי הכנה לחניכים חדשים לפני פעילות חוץ.
 בזמן טיול מעד מדריך במתקן אתגרי ,נחבל בראשו ואיבד את ההכרה .יש לנהל את הסיכונים בכלל
מרכיבי האירוע .יש למנות מבוגר אחראי לשלבים מסוכנים הדרושים התייחסות מיוחדת.
בתחום הרגש והנפש:
 חניכה סיפרה למדריכתה שהיא סובלת מאלימות בבית .ישנה חובה חוקית לדווח לרכזי הפעילות ,יש
לדאוג לעדכן על המידע בזמן אמת.
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:





במהלך פעילות בשדרות הייתה אזעקת צבע אדום .יש לנהל את הסיכונים בפעילות ,להתייעץ עם
גורמי הביטחון ולתכנן את המקרים והתגובות במקרה חירום "הכי מוגן שיש" סדר הפעולות....
חבר תנועה נשרט על ידי בעל חיים ונשלח לחיסון נגד כלבת .ישנה התפרצות של מחלת הכלבת ויש
לנקוט במשנה זהירות .יש לדאוג לחסן את הכלבים והחתולים בסביבתנו.
משטרה הוזמנה לקומונה בשל רעש מפריע לשכנים .יש לשמור על יחסי שכנות טובים עם הסביבה
של הקומונות.
במהלך נסיעה בכביש  90מדרום למחסום הבקעה רכב נתקע בשעות החשיכה .יש לתכנן את הנסיעה
מראש .חל איסור לנסוע בכביש  90מדרום למחסום הבקעה ומצפון לצומת בית הערבה בשעות
החשיכה.
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זהירות בדרכים:







במהלך נסיעה נהג נרדם על ההגה ועשה תאונה עם רכב נוסף על הכביש .אם עייפים לא נוהגים! יש
להיערך לנהיגה כבר מהיום לפני ,לישון בלילה לפחות  7שעות .נסיעת לילה מחויבת באישור אחראי
הרכב/רכז...../.../
בזמן התחלת נסיעה עם עגלה התנתקה העגלה מהרכב ,אין נפגעים .יש לשים לב בזמן חיבור העגלה
שהיא מחוברת כנדרש.
במהלך שהות בתחנת נסיעה ציבורית נפגע חבר ממראת צד של אוטובוס שנכנס לתחנה .בזמן
ההמתנה ,יש לעמוד במקום בטוח ,לא בשולי המדרכה ולשים לב לכלי רכב /אוטובוס המתקרב.
במקרה של תאונה עם אוטובוס ציבורי יש לבקש מהנהג פרטים ,לצלם את האוטובוס (מספר
הרישוי) ולהתקשר לאבי רוזן קצין הבטיחות בתעבורה .054-6734165
מזרן שנקשר לגג של רכב עף באמצע נסיעה .אסור לקשור ציוד לרכב ללא גגון! כאשר מעמיסים ציוד
עם גגון יש לבצע זאת בצורה בטיחותית.

חומרים מצורפים:
.1
.2
.3
.4
.5

סיכום פורום לקחים לחודשים נובמבר .2017
סיכום הודעות  33010לחודש נובמבר  2017והשוואה לחודש נובמבר .2016
סרטון איך בודקים מפסק פחת
חלק מתכנית רדיו חניך לשעבר בתנועה שהופחד באש לילה.
מידע על טיפול ראשוני באסטמה ,סרטון בנושא

 .6מדריך לשימוש נכון באופניים חשמליים
 .7מידע בנושא כלבת
 .8מצ"ב קישור לאתר "חריש לחיים"  – https://mhaim.co.ilבאתר זה תמצאו מידע בנושא חוזרי
מנכ"ל  ,וסיוע בתכנון וקיום טיולים בחנוכה ובכלל.
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