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 יוני 2020
משתתפים :יוני בן-דור ,רויטול ,רונית בר זיו ,נדב קופול ,רז רפאל ,רון שרייבר ,אבי רוזן ,אמיתי בנקיר ,אייל
יפו ,חמוד עמר ,ברק שלוסברג ,מתן עבודי ,דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ ,רועי יוסף שני לוין ,דניאל סלע.
במהלך החודש האחרון אנו רואים עליה חדה בכמות התאונות" ,כמעט תאונות" והפרת נהלים .אנו מזהים
דבר זה כמסוכן לקיומה של הפעילות ומבקשים את תשומת לבכם.
נבקש מכם ציבור המדריכים והמחנכים בתנועה להיות מודעים לכך שהתקופה הנוכחית" ,שגרת קורונה",
הופכת את אתגר שמירת החיים לגדול יותר ממה שאנו רגילים בקיץ נורמטיבי .יש ללמוד את תחומי שמירת
החיים ולהיות מקצועיים בהם.
בימים אלו שמתפרסם פורום זה זו אנו נמצאים בגל תחלואה נוסף וההנחיות אשר נכתבו עד כה מתעדכנות
לעיתים בתדירות יומית .יש להיות קשובים לפרסומים השונים והנחיות התנועה המתפרסמות מעת לעת.
אנו מוצאים לנכון להזכיר שאת כללי הבסיסהברזל" שעלינו להקפיד ולשמור בכל פעילות ובכל מצב :עטיית
מסיכה ,שמירת מרחק  2מטר וחיטוי ידיים תדיר.

אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 אדם זר נכנס לחצר של דירת מגורים וסירב להתפנות עד להגעת המשטרה .יש לוודא נעילת אתרי
מגורים תנועתיים וחצרות בתים.
 מדריכה בדרך לביתה חששה מאדם אשר הלך אחריה .אנו ממליצים להימנע מהליכה לבד בשעות
החושך ולתכנן את מסלול ההליכה הבטוח ביותר ממקום למקום ,כמו כן ממליצים מחבר/ה להמתין
בתחנת האוטובוס הקרובה וללוות בדרך הבייתה.
 מתחם בוגרים נפרץ פעמיים יום אחרי יום ונגנב ציוד בעל ערך .במתחמים ובבתים תנועתיים יש לוודא
שדלתות המתחם ננעלות ,ישנה העדפה לנעילה כפולה .מעת לעת יש להחליף קודים בקודנים.
במקרה של פריצה יש לדווח במידי למשטרה גם אם לא נגנב דבר.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 חבר נגע במערכת חשמל וקיבל זרם .אנו מזכירים שכל פעילות במערכת החשמל שאינה "שקע תקע"
חייבת להתבצע על ידי חשמלאי מקצועי.
 דירת בוגרים הוצפה עקב תקלה בצנרת ומפצל אשר מונח בדרך קבע על הרצפה נרטב והקפיץ את
מערכת החשמל .יש להפריד כמה שיותר בין מערכות החשמל והמים .כמו כן חל איסור להשתמש
באופן קבוע במפצלים וכבלים מאריכים ובטח על הרצפה.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 חניך שפירק משטח עץ נדקר בכף רגלו ממסמר בולט .פירוק משטחי עץ (רפסודות) הוא דבר מסוכן
ביותר ממנו נפצעים חניכים רבים .יש לעשות זאת בזהירות יתרה ותוך פיקוח והקפדה על כללי
הבטיחות ועל הלבוש וההנעלה המתאימים.
 חניכה רצה יחפה בפארק ציבורי בזמן משחק "הדגל" שהתקיים בשעות הלילה ובחשיכה ונפצעה
בכפות רגליה .מזכירים שחובה בפעילות התנועה לנעול נעליים סגורות או סנדלים וודאי שבשעות
החשיכה.
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 מבנה מכיסאות פלסטיק אשר בנו חניכי השכבה הצעירה התמוטט על חניך ופגע בראשו .זהו משחק
מסוכן שיש לחדול ולפעול לפי נוהל "משחק מסוכן מחליפים במשחק בטוח".
 שריפה נדלקה בעקבות מדורה אשר התקיימה בשטח קוצי ליד מוקד פעילות  .השריפה כובתה במטף.
בהדלקת אש יש לוודא מספר תנאים :סביבה נקייה מצמחיה וחומרים דליקים ,הימצאותם של
אמצעי כיבוי ,אישור רכז ותדרוך החניכים לפעילות  ,המשתתפים לבושים בהתאם – מכנס ארוך
ונעלים.
 במהלך א"ש לילה התגלה נחש בשטח .בעונת הקיץ ישנה התעוררות של נחשים ,עקרבים ורמשים
נוספים .יש לנהוג במשנה זהירות במקומות המועדים .מצורף קובץ משרד החינוך בנושא נחשים
והתמודדות איתם.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 במהלך החודש התרחשו מספר פעילויות ללא טופס אדום וחלקם גם ללא תיאום טיולים! זוהי
עבירה חמורה ביותר וגובלת בחוסר אחריות קשה .ביציאה לאירוע חוץ חובה לעבור אישור דרג
ממונה!
 חניכה השתתפה בסמינר כשהיא מרגישה לא טוב ופונתה עם סימני מחלה (לא קורונה) .אנו מזכירים
שמי שאינו חש בטוב עליו להישאר בביתו על מנת לא להדביק את חבריו – הן מבחינת הקורונה והן
מבחינת מחלות שגרתיות.
אירועים מתחום הרגש והנפש:
 חניך דיווח כי הוא רב עם הוריו ויצא מביתו ללילה .במקרה כזה יש ליצור קשר עם הורי החניך לדווח
להם על המקרה ולהעביר את הטיפול אליהם או לגורם מקצועי מוסמך כגון יועצת בית הספר  ,גורם
רווחה וכ"ו.
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:
 חבר תנועה אשר נמנע מטיפול בבעיה רפואית אישית פונה לבית החולים ונאלץ להתאשפז עקב
התדרדרות מצבו .אנו ממליצים ומעודדים אתכם על אף המצב ללכת להיבדק בכל מקרה בו נדמה
לכם שישנה בעיה או מחלה.
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 פעוט נפל על ראשו והקיא( .לילד שלום והכל בסדר!) במקרה זה ננקטה פעולה נכונה ,יש להיות
במעקב ולהתפנות לטיפול רפואי.
 במהלך שהות בחוף רחצה נתקל חבר תנועה בענף של עץ בעינו ונזקק לטיפול רפואי וניתוח (לחבר
שלום) .ביציאה לטבע יש לפעול במשנה זהירות ובתשומת לב גבוהה למפגעים סביבתיים .
 בתקופה האחרונה אנו עדים למקרי שריפה רבים סביב אשבל ,רביד וכן אתרים תנועתיים נוספים.
אנו מדגישים את הצורך בעירנות לריח של עשן ולמניעת דליקות.
זהירות בדרכים:







רכב תנועתי התנגש באוטובוס בזמן שיצא מחניה .יש להיות ערניים להתנהגויות הנהגים האחרים
בכביש וליצור קשר עין עם הנהגים הסובבים.
בזמן יציאה מחניה פגע רכב תנועתי ברכב חונה אחר .במידת הצורך בעת יציאה מחניה יש להיעזר
במכוון.
עגלה תנועתית הגיעה ליעדה ורק אז התברר שאין לה טסט בתוקף .לפני יציאה עם עגלה יש לבדוק
ולוודא המצאות רישיונות וביטוח בתוקף.
רוכב אופניים התנגש ברכב תנועתי ועזב את המקום ללא מסירת הפרטים .במקרה שכזה יש חובה
ללכת לדווח במשטרה בתוך  48שעות על מנת להבטיח שלא תהינה תביעות עתידיות לתאונת פגע
וברח.
חבר תנועה היה מעורב בתאונה בין שני אוטובוסים ציבוריים .גם בתאונת אוטובוס ישנה חובה ללכת
להיבדק בחדר מיון!

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש יוני .2020
 .2סיכום הודעות  33010לחודש יוני  2020והשוואה לחודש יוני .2019
 .3בטיחותי חודשי – יוני
 .4מצ"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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