כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש פברואר 2018
משתתפים :רויטול ,רונית בר זיו ,קופול ,רון שרייבר ,חמוד עמר ,ברק שלוסברג ,מתן עבודי ,איהאב אבוליל,
אייל יפו ,גל סלע ,אבי רוזן.
אנו נמצאים לקראת סיום כלל השתלמויות הנהיגה הנכונה ,כל מי שלא השתתף צריך לדאוג להשתתף
באחת מההשתלמויות שנותרו ,מי שלא ישתתף בהשתלמות לא יוכל לנהוג ברכב תנועתי עד שנה הבאה.
אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 הורים של שני חניכים שרבו בפעילות הגיעו לאסוף את ילדיהם ,אחד האבות איים על החניך השני .יש
להקפיד לא להכניס את ההורים לתוך שטח בפעילות במקרה שכזה ,ולא לתת להם להתעמת על
חניכים אחרים.
 שכן איים על קומונת בוגרים בגלל שתלו דגל גאווה מהחלון ,הוזמנה למקום משטרה שטיפלה בנושא.
בכל מקרה של איומים על ידי שכנים ,יש להתקשר מיד למשטרה לטיפול באירוע.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 חתיכת טיח נפלה מתקרת מבנה בזמן פעילות .תקרה שהתפוררה כנראה בשל רטיבות .יש לשים לב
לפגיעות מים במבני הפעילות ,במידה ומזהים מפגע ,אין לקיים פעילות בחדר ולטפל בנושא.
 מנורה התנקתה מהתקרה ונפלה ,טופלה רק לאחר מספר ימים .במידה וקיימת תקלת תשתית אין
לקיים בחדר פעילות ולטפל בה בהקדם האפשרי.
 נחש נמצא בתוך מבנה הפעילות .אנו נמצאים בתחילת עונת הנחשים ,יש לשים לב ולהקפיד לדווח
למוקד העירוני על כל נחש בחצר או במבנה .יש להקפיד ולנקות את חצר מוקד הפעילות מעשבייה.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:







לאחר סיום פעילות חניכים השתוללו ,אחד החניכים עמד על כיסא ונדחף על ידי חבריו ,נפל על הרצפה
ונפגע בידו .יש להשגיח על החניכים כל זמן שהייתם במבנה הפעילות ולא לאפשר להם לעשות
דברים מסוכנים.
בפעילות שהתקיימה בבית ספר סמוך לקן ,חניך התחשמל מארון חשמל .לפני תחילת פעילות במקום
לא מוכר יש לקיים סקר בטיחות במקום ולוודא את התאמתו לפעילות.
חניכה טיפסה על ערימת כסאות ונפלה על הגב .יש להשגיח על החניכים בכל זמן שהותם בפעילות
ולמנוע משחקים מסוכנים.
בזמן הליכה לפעילות חניכה ננשכה על ידי כלב .חשוב לזכור שאנו אחראים על חניכינו מרגע שיצאו
מביתם עד שחזרו אליו בשלום.
חניך הלך יחף בדרכו חזרה מהפעילות ודרך על מסמר .יש לתדרך את החניכים שלא מגיעים יחפים
לפעילות.
מד"צית חיברה כבל מאריך תקול והתחשמלה .יש לבדוק את תקינות הציוד לפני השימוש בו ,ואין
להחזיק ציוד חשמל או אחר שאינו תקין במחסן.
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אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:





בפעילות א"ש לילה במסגרת טיול חניך קפץ ל"פזצט"א" ושבר את השן .יש להקפיד להתאים את
הפעילות לגיל המודרך ולהשגיח שהחניכים לא משתוללים בזמן הפעילות.
במהלך פיזור טיול אוטובוס נסע ללא מלווה נסיעה ולא הסכים לעצור .יש לוודא שאחראי הנסיעה
עולה ראשון על האוטובוס ולא עוזב עד שאחרון החניכים הגיע אל יעדו.
מדריך התעלף בזמן רחצה במעיינות חמים .יש להקפיד לא להישאר במעיין חם מעל  10דקות ברצף.
מדריך ניסה לפתוח קופסת שימורים על ידי סכין ונחתך ביד .יש להקפיד להשתמש בכל מוצר על פי
ייעודו ,קופסת שימורים יש לפתוח עם פותחן.

אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הנפש רגש:
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:
 תיק טיולים איכותי ומקצועי נגנב מהספריה במשכן ברנר .יש להקפיד לא להשאיר ציוד יקר ערך ללא
השגחה.
 בזמן תקיעת בזנטים ,חברה פגעה לעצמה עם ההלמניה בראש ,היא הייתה לבד במקום והזעיקה
עזרה .אין לעבוד עם הלמניה לבד – יש לפעול ע"פ נהלי התנועה המופיעים באתר "חריש לחיים",
כמו כן יש להקפיד על נהלי העבודה ונהלי הבטיחות שנקבעו לכל מקום בהתאמה.
זהירות בדרכים:
 בזמן נסיעה בכביש מהיר התרחש תקר בצמיג ,הנהג המשיך לנסוע עד שהגיע לנקודה המאפשרת
החלפה בטוחה של הצמיג .הנהג פעל נכון ,יש להקפיד לעצור את הרכב רק במקום בטיחותי
המאפשר את העצירה ובמידת הצורך לבקש את עזרת המשטרה.
 בזמן טיול הכנה ,רכזים נכנסו עם רכב מסוג קנגו לדרך עפר ונתקעו בבוץ .לפני כניסה לדרכי עפר יש
לבדוק אם הדרך מתאימה לסוג הרכב ,ובשום פנים ואופן לא להיכנס לדרך לא מוכרת.
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סיכום פורום לקחים לחודש פברואר .2018
סיכום הודעות  33010לחודש פברואר  2018והשוואה לחודש פברואר .2017
כמה מילים על ביטוח – יוני בן דור
מצ"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 טיולי פסח ובכל
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