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 נובמבר 2019
משתתפים :יוני בן-דור ,רויטול ,רונית בר זיו ,רז רפאל ,רון שרייבר ,אבי רוזן ,אמיתי בנקיר ,נשאת ברהום,
אייל יפו ,חמוד עמר ,ברק שלוסברג ,מתן עבודי ,דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ ,שני לוין ,דניאל סלע.





אנו מזכירים את החלטת מרחב חיים על חידוש גורף של כלל ההיתרים לעגלות בתנועה לכל
הנהגים החדשים והוותיקים .יש להתעדכן עם מתן עבודי במייל  matan-a@noal.co.ilעל
ההשתלמויות הקרובות ותיאום ההשתתפות בהן.
השתלמות הטיול – בתאריך  6.1.2020תתקים השתלמות הטיול לרכזי הקינים/סניפים בנוע"ל.
פרטים נוספים יפורסמו לרכזות המחוז/מועצה/איזור .להשתלמות מוזמנים חברות וחברים נוספים
אשר מעוניינים להשתתף .ניתן ליצור קשר עם אייל יפו במייל eyaljaffa@noal.org.il
חלוקת מטפים – החל מבצע חלוקת מטפים לקומונות בוגרים – מטף אבקה  3ק"ג ומטפי קצף
(למטבח)  0.5ק"ג .לפרטים נוספים והצטיידות במטפים נא ליצור קשר עם רון שרייבר במייל ron-
s@noal.co.il
חידוש קסדות – בחודש הקרוב לאור ההצלחה יתוגבר מערך השאלת הקסדות במרכזי התנועה -
בית ברנר ,משרדי ההגנה ,אביגל והסבי"צ .פרסומים בנושא יעלו לפייסבוק ולאתר מרחב חיים.

אירועי אלימות שהתרחשו החודש:
 במהלך טיול מדריך השתמש באלימות כלפי חניך ,במקרה אחר חניך היה אלים כלפי מדריכה ובמקרה
נוסף מאבטח נהג באגרסיביות כלפי חניכים משתוללים .כל מקרה של אלימות הוא עילה להקפאת
הפעילות וטיפול מיידי בנושא ,הרחקת הגורמים האלימים וטיפול בסביבה ובמי שנקטו כלפיו
באלימות.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 בזמן פעילות במבנה היה ריח חזק של פלסטיק שרוף מארון החשמל .במקרה ומתגלה תקלה במערכת
החשמל ,עשן או ריח של שרוף מארון החשמל ,יש לסגור את החשמל ולהזעיק בעל מקצוע לטיפול
בעניין .במקרה של שריפה אין לכבות חשמל בעזרת מים אלא רק בעזרת מטף אבקה.
 במהלך סקר בטיחות נמצאה דירת בוגרים ללא ארקה ופחת לא תקין .יש לבצע אחת לחודש בדיקה
עצמאית של מפסק הפחת .כמו כן ניתן לבדוק ארקה בעזרת תקע צהוב המיועד לבדיקה זו .בכניסה
לדירה חדשה יש להזמין חשמלאי לבדיקת מערכת החשמל והארקה בדירה (לפרטים ניתן לפנות
לברק שלוסברג ורון שרייבר)
 בבית מגורים נמצאו עכברים .יש לבצע הדברה כנדרש ולוודא שההדברה אכן אפקטיבית.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 חניך חדש בפעילות התברר כסוכרתי לאחר שאכל מזון המכיל סוכר .החניך טופל וחזר לפעילות .יש
לקיים בירור ולהכיר את הבעיות רפואיות של המשתתפים בפעילויות טרם תחילת הפעילות.
 בעת שימוש בגזית הברגה החל הבלון לבעור עקב הברגה לא נכונה .יש להשתמש בגזיה בצורה בטוחה
ולוודא את תקינות המוצר ואת איכות ההרכבה שלו .במקרה של התלקחות יש להתרחק ולהרחיק
את הסובבים ,ולנסות לכבות את הבלון .ע"י חול/מטף
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 במהלך חג מעלות נפל שער כדורגל שלא היה מקובע לקרקע בניגוד להנחיות\ השער שימש כתפאורה
לחג על רגלו של חניך ושברה אותה .יש לקיים סקר סיכונים ולקבע אלמנטים כבדים אשר עלולים
בתנאים מסוימים ליפול על הסובבים.
אירועים מתחום הרגש והנפש:
 חניכה במוקד פעילות פנתה למדריך שלה ושיתפה אותו במחשבות אובדניות .במקרה כזה יש לדווח
בהקדם האפשרי לרכז הממונה ,להורי החניך ואיש מקצוע.
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:
 במוקד פעילות נמצאו בלוני גז בתוך חדר פעילות .דבר זה אסור בתכלית האיסור – בלוני גז יש
לאחסן אך ורק במתקן המיועד לכך /נעולים מחוץ למבנה.
 חבר תנועה אשר החליט לישון שלא בביתו לא עדכן את חבריו אשר חששו לשלומו .כשאר מחליטים
לשנות תוכניות בנוגע למקום הימצאותכם יש לעדכן מספר חברים.
 הוזמנה משטרה בעקבות תלונה על רעש ממגורי מדריכים .יש להימנע מרעש בשעות הלילה ולשמור
על יחסי שכנות נאותים עם הדיירים הסובבים את המגורים .כמו כן על מנת להימנע מאלימות.
זהירות בדרכים:
 חניך היה מעורב בתאונת דרכים במסגרת העבודה .יש להכיר את ההנחיות והנהלים של תאונת
עבודה לנוער למי שיש עבודה במסגרת הפעילות /לימודים.
 חברת תנועה נפצעה בזמן שאוטובוס ציבורי שבו נסעה עצר בבלימת חירום .יש לנסות ולשבת גם
בנסיעה ציבורית  ,תאונת אוטובוס היא תאונה לכל דבר ועניין .יש לקחת את פרטי הנהג והאוטובוס.
יש לגשת למרפאה לבדיקה מידית.
חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש נובמבר .2019
 .2סיכום הודעות  33010לחודשנובמבר  2019והשוואה לחודש נובמבר .2018
 .3סרטון שימוש במפסק פחת
 .4נהיגה נכונה בתנאי חורף וערפל
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 .5מצ"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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