כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש מרץ 2018
משתתפים :רויטול ,קופול ,יעקב בכר ,חמוד עמר ,רגב ספיר ,אמיתי בנקיר ,ברק שלוסברג ,מתן עבודי ,אייל
יפו ,גל סלע ,אורן דגן ,דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ ,שני לוין.
הסתיימו טיולי פסח ואנו נערכים לקיץ במלא המרץ! יש להזדרז ולהרשם להכשרות השונות.
 מצורף טופס ההרשמהhttps://goo.gl/forms/VHCf2sQnPGwsFLYx2 :
במקרים רבים בתקופה האחרונה אין מענה במספרים אשר משאירים ביפר  .33010אנו מחדדים
ומבקשים:
 .1נא להישאר זמינים בזמן שליחת הביפר ע"מ שחברי מרחב חיים יוכלו לחזור אליכם
 .2להיות זמינים בימים שאחרי המקרה על מנת שנוכל להבין את הסיפור המלא וללמוד ממנו
לקחים לעתיד.
אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 חבר תנועה הותקף במכות על ידי אדם זר תוך שהוא ישוב ברכבו .במקרה של אלימות יש לנתק מגע
ולהזמין משטרה .כמו כן לנסות לצלם מספר רכב או פרטים מזהים של התוקף תוך שמירה מרבית על
בטחון החבר.
 ילדים מהשכונה במוקד פעילות קפצו מעל הגדר והחלו לנהוג באלימות כלפי חניכים .יש לוודא שיש
מדריכה אחראית בשטח הפעילות אשר משגיחה על מכלול הפעילות ועל המתרחש בשטח הצמוד
למוקד הפעילות .כמו כן במקרה של כניסה של זרים למוקד הפעילות יש להתקשר למשטרה/מוקד
עירוני.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 במהלך סקר בטיחות בקומונת בוגרים נמצא מפסק פחת לא תקין .המפסק תוקן במקום על ידי
חשמלאי .זוהי סכנת חיים! יש לוודא תקינות של מפסק הפחת בכל מוקד תנועתי
(פעילות/מגורים/כל מבנה) אחת לחודש (על ידי לחיצה על כפתור הבדיקה).
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:





חניכה קיבלה מכה בברך בזמן פעילות ולאחר חצי שעה התחילה הברך להתנפח ולכאוב ללא יכולת
ליישר את הרגל .במקרה של מכה יש לוודא שאין שינוי צורה או נפיחות .במידה והסימנים כן
מופיעים יש להתפנות לבדיקה בהקדם.
במהלך משחק כדורגל במוקד פעילות חניך סובב את הקרסול ,מע"ר שהיה במקום אבחן שינוי צורה
והחניך פונה לקבלת טיפול רפואי .יש לשים לב למקום בו בוחרים לקיים פעילות ולבצע סקר סיכונים
מקדים.
במהלך פעילות עם "מדריך מחליף" נפתח מטף במוקד פעילות .אסור לשחק ו/או לפתוח מטפים שלא
בזמן חירום .כמו כן יש לוודא שפעילות מתקיימת רק במקום בו סמכות המדריך מתקבלת על ידי
החניכים.
במהלך פעילות חניכה נעצה שיפוד בחניכיים שלה .יש לשים לב שהפעילות מתאימה לחניכים
ושהציוד בטוח לשימוש הנעשה בו.
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 קומונר במוקד פעילות איתר תיק שהונח בכניסה לקן .זהו מעשה הראוי לשבח! יש להיות ערניים
לחפצים חשודים במוקדי הפעילות ובמידה ומאתרים חפץ חשוד יש להרחיק את הסובבים ולהזעיק
משטרה .אין לגעת או לבדוק חפץ חשוד בשום צורה!
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:












בטיול הכנה מד"צ שהיה אמור להגיע בתחבורה ציבורית לא הגיע ולא ענה לטלפון במשך תקופה
ארוכה .יש לוודא שמתאמים נקודת איסוף מדויקת ושהחניכים יודעים לעדכן במקרה של שינוי
בתוכניות.
מדריכה הגיעה לטיול פסח י' כשהיא חולה ועם קלקול קיבה .קיבלה עירוי ונשלחה לביתה .אין להגיע
חולים לכל אירוע תנועתי (טיול/סמינר ועוד)!.
במהלך טיול פסח ח' חניך קיבל התקף אלרגי והחל לקבל פריחה בכל הגוף .במקרה של פריחה חמורה
יש להתפנות בהקדם לקבלת טיפול רפואי.
במהלך טיול חניכה התלוננה על כאבי בטן .היא קיבלה אקמול ונשלחה לישון .לאחר זמן מה המשיכה
להתלונן על כאבים ונבדקה על ידי רופא שגילה שהיא סוכרתית וסובלת מעליית סוכר .זהו מקרה של
טיפול לקוי ,על הסגל הרפואי והפיקודי להכיר את כלל הבעיות הרפואיות של משתתפי טיול ,
רשימת הבעיות הרפואיות צריכה להיות מודפסת ונוכחת במרפאה בזמן הבדיקה ויש לוודא בעת
ההגעה למרפאה האם יש דיווח על בעיה כלשהי ולתשאל.
במהלך טיול חניכה ומדריכה נעקצו על ידי עקרב ופונו לבית חולים באמבולנס .בכל מקרה של עקיצה
על ידי עקרב יש להתפנות לקבלת טיפול רפואי (ישנו חשש להפרעות קצב בלב בהשפעת הארס).
כמעט ונפגע :בזמן הורדת חניכים מאוטובוסים בסוף טיול ליד מוקד הפעילות ,נסעו רכבים פרטיים
בין האוטובוסים .זוהי סכנת דריסה ,יש לבחור מיקום בטוח להורדת ואיסוף החניכים.
לטיול לא הגיעה כמות המאבטחים אשר הוזמנו והגיע מאבטח שלא יכול לטייל .יש לתאם צפיות עם
החברה על אופי האירוע ושעת ההתייצבות .כמו כן יש לבקש את פרטי המאבטחים מראש ולדבר
איתם באופן אישי.
לטיול הגיע אוטובוס ללא אישור קצין בטיחות .אין לנסוע באוטובוס ללא האישורים הרלוונטיים .יש
לעבוד רק עם חברות מורשות על ידי אבי רוזן.
במהלך טיול החל לרדת גשם .יש להיערך לתרחישי מזג האוויר מראש ,להכין תכנית חלופית
ולהתעדכן במזג האוויר באזור הספציפי בזמן אמת.
במהלך סמינר יצאו החניכים ליום טיול ושתי חניכות התייבשו ונזקקו לאינפוזיה .יש להיערך לתנאי
מזג האוויר גם במהלך סמינר ,להנחות ולהקפיד על שתייה ולמנוע התייבשות.

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 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
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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:













חניך נעצר בתחנת רכבת כשברשותו נפל של רימון שאסף בטיול .אסור לשאת תחמושת או נפלים
בשום צורה! אין להרים ,להזיז או לגעת בנפלים ושאריות תחמושת .יש להתרחק מהמקום ולהזעיק
משטרה.
חברת תנועה שהגיע לחדר מיון לא יכלה לחזור לביתה בשל השעה המאוחרת .בעת פינוי לבית החולים
יש לוודא נוכחות מלווה בוגר אשר יוכל לסייע בכל הנדרש ,כמו כן במידה והטיפול מסתיים בשעה
מאוחרת ,ניתן להזמין מונית או להסתייע בחברים בוגרים.
חבר תנועה נפצע ברגלו ממסנן השקיה בלחץ גבוהה בעת עבודה בחקלאות .יש לעבוד לפי נהלי
הבטיחות בכל מקום בו מתקיימת עבודה ,הן חקלאית והן אחרת.
בוגר תנועה התפנה לביקור רופא בשעת לילה מאוחרת עם הקאות ושלשולים .יש להתפנות למרפאה
בשלב מוקדם בו מופיעים סימפטומים ראשוניים ולא לחכות לשעת לילה מאוחרת.
חבר תנועה רץ בלילה ובמהלך הריצה ננשך על ידי כלב ולא מצא את הבעלים על מנת לשלול את
האפשרות לכלבת .האירוע התרחש בשעת לילה ,ראשית יש להשתדל שלא לנוע לבד בחושך ,כמו כן
בכל פציעה או פגיעה יש להתפנות לקבלת טיפול רפואי.
חניכה בסמינר נפלה על הראש בזמן פעילות אקרובלאנס .אין לקיים פעילות שכזו באופן לא מאורגן,
כמו כן פעילות ברמת סיכון גבוהה שכזו דורשת תחקיר והיערכות מראש.
חבר תנועה חולה טופל על ידי רופא שהוזמן לבית .קיבל טיפול וזריקה להורדת חום  ,אך הרופא
המטפל לא השאיר מכתב סיכום טיפול ולא ניתן היה לדווח בהמשך מה הטיפול אשר ניתן .חובה
לקבל מרופא סיכום טיפול בכתב! יש לוודא שהכתוב מובן וברור .כמו כן ניתן להזמין דרך קופות
החולים רופא לביקור בית בעלות של  . ₪ 80-100במידה ויש קושי בהבנת השפה העברית מומלץ
להזמין חבר מסייע אשר יוכל לתרגם.
בוגרת חולה יומיים בדלקת גרון והחום לא יורד .מיובשת ומקבלת אינפוזיה .יש לטפל במחלות
בהקדם אפשרי.

זהירות בדרכים:






בזמן נסיעה רכב תנועתי פגע ושרט משאית חונה .יש לנהוג בתשומת לב מלאה ולהאט במידת הצורך
על מנת לנסוע בבטחה
רכב נפרץ בחניון בבית חולים ,נגנבו מתא מטען שלו שני מחשבים ניידים וטלפון נייד .אין להשאיר
חפצים יקרי ערך ברכבים חונים ,גם בחניונים.
שתי חברות תנועה נסעו באוטובוס ציבורי אשר הנהג בו נהג בצורה מסכנת חיים ,ונזקקו לטיפול
רפואי .במידה ונהג האוטובוס נוהג בצורה מסכנת חיים יש לרדת מהאוטובוס  ,במידה והייתם
מעורבים בתאונה יש להתפנות לבדיקת רופא .כמו כן ניתן למצוא את פרטי הנהג והנסיעה מכרטיס
הרב-קו דרך האפליקציה ולהגיש תלונה על הנהג.
במהלך נסיעה בכביש מהיר התנתקה עגלה מרכב תנועתי .יש לוודא את חיבור העגלה לרכב ובמידה
והעגלה לא תקינה אין להשתמש בה! על כל בעיה בעגלה יש ליצור קשר עם מתן עבודי בנושא או
לשלוח ביפר .33010
דרך קבוץ גלויות  120תל אביב
טלפון , 0 3 - 51251 1 1 - 4 :דוא"ל noal@noal.co.il :

 רכב שחנה בחניית עפר נפגע כנראה על ידי משאית שעברה במקום .יש לחנות במקומות מסודרים
ובעדיפות לחניה בפינת מגרש החניה ככה שהרכב מוגן מפגיעה לפחות משתי פאותיו.
 חבר תנועה נפגע על ידי מכונית בשעה שחצה כביש במעבר חציה .זכרו :זכות קדימה מקבלים ולא
לוקחים .יש לתת תשומת לב מלאה למתרחש בכביש בזמן חציה ולהיות בקשר עין עם הנהג של
הרכב המתקרב.

חומרים מצורפים:
.1
.2
.3
.4

סיכום פורום לקחים לחודש מרץ .2018
סיכום הודעות  33010לחודש מרץ  2018והשוואה לחודש מרץ .2017
הזמנה להשתלמויות הקיץ
הוראות לכיוון מראות נכון לצמצום השטחים המתים בנהיגה

 .5קישור לטופס ההרשמה להכשרות לקראת מפעלי הקיץ.
 .6מצ"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 החורף ובכל
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