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

בעקבות האסון אשר התרחש במעלית בבניין בתל אביב אנו מוצאים לנכון להזכיר לכם כי בחירום
(שריפה ,מלחמה ,הצפה ,ועוד) יש להמנע מלהשתמש במעלית ,יש לרדת/לעלות במדרגות הבנין
החל מבצע חלוקת ערכות עזרה ראשונה לקומונות בוגרים .לקבלת ערכה יש ליצור קשר עם רון
שרייבר בטלפון .054-6735172
לידיעתכם כתובת אתר הטופס האדום הוחלפה .כתובתו החדשה – Adom.mhaim.co.il

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 דירת מגורים נפרצה ,נגנבו תכשיטים ,מחשבים ורכוש .יש להקפיד על נעילת דלתות וחלונות ,וכן
בקומות נמוכות את הימצאותם של סורגים.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 גוף תאורה אשר התרופף מהתקרה ונשאר תלוי חלקית טופל על ידי מדריך במוקד הפעילות .חל
איסור חמור לגעת ולטפל במפגעי בחשמל! יש להזמין במידי בעל מקצוע לטפל במפגע ,עד להגעת
איש מקצוע יש לסגור את החדר בו קיים המפגע.
 חניכה בדרכה למוקד פעילות נפצעה ממפגעים בקרבת הפעילות .יש לקיים סקר סיכונים בקרבת
מוקד הפעילות ולדווח לרשות על מפגעים אלו.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:





חניכה נכוותה בידה משימוש בקומקום חשמלי בעת פעילות .במהלך הפעילות החניכים צריכים
להיות תחת השגחה ובקרה ,כמו כן יש להתאים את הפעילות לגיל המשתמשים ,שימוש במים
רותחים/קומקום חשמלי אינו מתאים לכל גיל.
בזמן משחק "הדגל" שנערך ביישוב הייתה הפסקת חשמל אזורית ,חניכים נתקלו אחד בשני ונפצעו.
בשינוי תנאי הפעילות יש לקיים ניהול סיכונים מחודש ולחדול פעילות מסוכנת.
פעילות אשר התרחשה ללא אישור מחוץ למוקד הפעילות הסתבכה והמדריך הצעיר נדרש לסיוע.
בפעילות המתקיימת על ידי מדריך צעיר ואשר יוצאת מגבולות מבנה הפעילות יש לקיים תחקיר
מקדים (טופס טורקיז) ולהיות מלווה ובזמינות לסיוע של מדריך בוגר .
במהלך סקר כהרף עין נמצא חפץ חשוד בכניסה אשר נאסף על ידי המשטרה .במקרה של זיהוי חפץ
חשוד יש להרחיק את הסובבים ולהזמין משטרה.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
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 במהלך טיול עלה חשש כניסה לחשיכה ,התרעה על כך הועברה עוד בשעת צהריים בביפר חירום 33010
והתקבל סיוע וליווי של פקח רשות הטבע והגנים עד ליציאת כלל החניכים מהמסלול בשלום .זוהי
פעולה נכונה וטובה .יש להציב בקרות במסלול ולזהות את הכניסה לחושך בשלב מוקדם על מנת
להיערך לכך.
אירועים מתחום הרגש והנפש:
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:
 ילד אשר ביקר באורווה באשבל ננשך על ידי סוס בידו (הילד בסדר) היות והאכיל שלא לפי הנוהל.
בביקור באורווה באשבל שאינו במסגרת הפעילות יש לעמוד בנהלי המקום.
 בחבית בערה במתחם העגלות במשכן ברנר נשמע פיצוץ ונדלקה שריפה ,ההשערה היא כי הפיצוץ
נגרם עקב זבל שהושלך לחבית המשמשת לביעור מסמכים .חל איסור מוחלט על שריפת מסמכים
בשטחי מרכזי התנועה .המעוניינים להשמיד מסמכים עליהם לעשות זאת על ידי מגרסות (בית
ברנר קומה שניה) או על ידי חברות המורשות לכך.
זהירות בדרכים:








בעת נסיעה במונית שירות נפגעה חברת תנועה כתוצאה מתאונת דרכים .תאונת דרכים בתחבורה
ציבורית היא תאונת דרכים לכל דבר ועניין! יש להיבדק במרפאה עד  48שעות לאחר התאונה
ולשמור את פרטי הנהג והנסיעה .מצ"ב נוהל התנהגות בעת תאונת דרכים בתחבורה ציבורית
לאחר תאונה קלה בין רכב תנועתי לרכב אחר התנהג בעל הרכב השני באיומים ואלימות כלפי הנהג
התנועתי ולא אפשר לו החלפת פרטי רכבים כנדרש .במקרה שכזה יש לצמצם את המגע למינימום
ולזכור כי יש לשמור על חיי החברים מאשר על רכוש .יש לצלם במידת האפשר את הרכב השני
ולשמור פרטים מזהים נוספים.
בנהיגה בעיר חבר תנועה אשר לא עצר בתמרור עצור נפגע מרכב שהגיע מצדו השמאלי והתהפך (לחבר
שלום) .יש להיות ערניים לשילוט ולתמרורים בדרך ולהימנע ככל הניתן מהסחת דעת בזמן נהיגה.
במהלך נסיעה בכביש הגישה לאשבל התנגש הנהג בחזיר בר .בכבישי הגישה יש לנהוג בזהירות
מוגברת ,ובתנאי ראות לקויים במהירות שלא תעלה על  50קמ"ש.
במהלך הובלת כיסאות על עגלה נגררת נפלו הכיסאות מהעגלה לכביש .יש להתאים את סוג העגלה
בה משתמשים לסוג המטען ולוודא כי הציוד נקשר היטב.
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 רכב אשר חנה בחניון כשהוא מועמס בציוד טיולים נפרץ והציוד נגנב .יש להימנע מהשארת רכבים
מועמסים בציוד (שאינו בבגאז') במקומות ציבוריים על מנת לא "להזמין" פריצות וגניבות
 רכב תנועתי אשר לא שמר מרחק התנגש ברכב אחר בעת בלימת חירום .יש לשמור מרחק במידה
המאפשר בלימת חירום .בעת בדיקה בחדר מיון לאחר תאונה יש לציין את העובדה כי מדובר
בבדיקה לאחר תאונת דרכים כך שלא מחויבים על הבדיקה במיון.

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש דצמבר .2019
 .2סיכום הודעות  33010לחודש דצמבר  2019והשוואה לחודש דצמבר .2018
 .3מסמך הסבר ותמונה להמחשת האופן בו יש לחלק משקאות חמים/מרק בטיולים.
 .4מצגת להרחבת הידע בנושא צמיגי הרכב.
 .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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