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).

________________________________________________________________

כינוס פורום לקחים  -סיכום חודש יולי 2020
משתתפים :יוני בן-דור ,רויטול ,רונית בר זיו ,נדב קופול ,רז רפאל ,רון שרייבר ,אבי רוזן ,אמיתי בנקיר ,אייל
יפו ,ברק שלוסברג ,מתן עבודי ,דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ ,שני לוין ,דניאל סלע.
חסרים :נשאת ברהום ,חמוד עמאר ,רועי יוסף.
בימים אלו  ,בעיצומו של "גל השני" של מגפת הקורונה ,מצופה מכולנו להמשיך ולמלא את נהלי התנועה
ונהלי הקורונה  ,הקפדה מוגברת שלנו במילוי הנהלים תמנע את ההדבקה הבאה" .מסכה  ,מרחק  ,הגיינה"
כמוכן במשכן ברנר הוצבו עמדות מדידת חום עצמאיות -מוטל על כולנו המגיעים למשכן למדוד חום ולמלא
הצהרה בעת הכניסה .כמו כן כל המקיים כינוס באחד מחדרי הכינוסים במשכן מחויב במילוי הצהרה
(ההצהרה מגיעה ישירות אל המזמין בעת ההזמנה).
החודש הקרוב הינו חודש מרכזי בהכשרות שדרת ההדרכה והניהול התנועתיים ,החל ממדריכים צעירים,
מדריכי שנת שירות ועד לרכזים אשר יוכשרו טרם הכניסה לתפקידם.
אירועי אלימות וונדליזם ופריצה שהתרחשו החודש:
 בזמן פעילות מחאה נפגעה חברת תנועה מההמולה בין מפגינים למשטרה .אנו ממליצים בעת
השתתפות לנהל סיכונים ולתת תשומת לב לנושא הביטחון האישי של החברים ,לנתק מגע מכל
אלימות שהיא וכן להתפנות מהאירועים בטרם הם הופכים לבלתי חוקים .
 אדם זר נכנס לקומונת בוגרים בטענה שהוא בא לתקן דברים לבקשת בעל הדירה – דבר שהיה שקרי.
במקרה שכזה יש להזמין במידי משטרה .כמו כן יש לוודא תמיד שהבית נעול בכל שעות היממה וכן
להכיר כל תיאום תיקונים וביקורים ולעדכן את שאר יושבי הבית.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתית:
 חבר תנועה נתקע בתוך מעלית וחולץ .במקרה של מעלית תקועה יש ללחוץ על כפתור הפעמון לפחות
 20שניות ברצף – דבר זה מקשר את המעלית למוקד חירום של חברת שירות המעליות .כמו כן ניתן
להתקשר למכבי האש בטלפון .102
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 חניך בפעילות חש שלא בטוב ,פונה לבדיקה והתברר כי לקה בשבץ מוחי .במקרה זה אנו מפנים אתכם
לזיהוי סימנים מוקדמים לשבץ מוחי .באירוע כזה ישנה חשיבות מרבית להגעה מידית לבית
החולים.
 בעת שימוש לא נכון בגזייה בעלת הברגה ,נדלקה להבה אשר יכלה לפגוע במשתתפים .יש לוודא
שימוש נכון בגזיה.
 במהלך פעילות תנועתית דיווח על חניך שאינו חש בטוב ואולי הוא חולה .במקרה שכזה יש לבודד את
החניך משאר הקבוצה ולשלוח ביפר  33010לקבלת המשך הנחיות.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
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 במספר פעילויות מחוץ למוקד הפעילות ,בשטח הפתוח היו מקרים של אלימות ופגיעה מתשתיות
לקויות .אנו מזכירים שביציאה ממוקד הפעילות ,בעת קיום פעילות בשטח הפתוח ,יש לקיים סקר
סיכונים במקום הפעילות ולוודא שאין מפגעים ושהפעילות מתקיימת בסביבה בטוחה ללא אלימות
– במקרה אלימות יש לנתק מגע ולהזעיק משטרה/מוקד עירוני
 במהלך טיול איבד מוביל קבוצה את דרכו במסלול .יש לשים לב גם בימים אלו ,לקיומם של טיולי
הכנה ,עמידה בנהלי הטיול ,תדרוכים מתאימים ועוד .במיוחד כשהנהלים הינם הליכה בקפסולות
מופרדות ללא קשר עין בין קבוצה לקבוצה .יש להיות ערניים לליבת שמירת החיים בפעילויות
השונות.
אירועים מתחום הרגש והנפש:
 חניך גילה סמני אובדנות במשך מספר ימים ברצף ,החניך היה בבית הוריו ,הנושא דווח להורים וטופל
על ידי גורמי המקצוע (לחניך שלום) .זיהוי סימני מצוקה ואובדנות דורשים דיווח מידי להורי
החניך/חניכה וטיפול על ידי גורמי מקצוע בבית הספר/קהילה.

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:







בזמן שהות בוגרים בחוף רחצה ,החל אחד החברים להקיא ולגלות סימני התייבשות מתקדמים .אנו
מזכירים בימים אלו להתעדכן ולהתייחס לתנאי מזג האוויר – עומסי חום ,שתייה מרובה ,שהייה
בצל וכו' .כמו כן כאשר חשים שלא בטוב יש להתפנות לטיפול רפואי או לסיים את השהות
ולהתפנות למנוחה.
במוקד פעילות לפעוטות נשכחה צלחת מזון במיקרוגל למשך מספר ימים ,לאחריהם ,נמצאה הצלחת
מלאה ברמות ועובש .יש לשמור על כללי ההיגיינה ולהקפיד ביתר שאת (ובפרט בתקופת הקורונה)
בתחומי התברואה והניקיון .יש לבצע בדיקות וסקר ניקיון לפחות בתחילת ובסוף כל יום.
מזון שהושאר על כירת גז נשכח והחל להישרף .אין להשאיר כירת בישול ללא השגחה! יש לגלות
ערנות גבוהה בזמן שימוש בגז ,בתנורים ובמוצרים אשר עלולים לגרום לשריפה.
חברים אשר שהו במרחב הציבורי ללא מסיכות קיבלו דוחות .אנו מזכירים כי ישנה חובה חוקית
לעטות מסיכות במרחב הציבורי בכל עת.
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זהירות בדרכים:







בסמוך לכינוס זה אנו מטפלים בתאונה חזיתית קשה של רכב תנועתי אשר התנגש ברכב אשר הגיע
ממול בעיקול תוך הסחת דעת משימוש בטלפון סלולרי .זוהי סכנת חיים ברורה ומידית .בנס גדול
האירוע נגמר ללא נפגעים אף על פי שיכל להיגמר בגרוע מכל .בשבועות האחרונים התרחשו מספר
תאונות דרכים קשות! מצורף מסמך בנושא הסחות דעת בנהיגה.
צמיג רכב התפוצץ בזמן נסיעה בכביש  6לאחר שבמשך תקופה היה צורך למלא אוויר ,ובדיעבד
הסתבר כי מדובר במסמר שהיה תקוע בצמיג והיווה סכנה .בעיות חוזרות בצמיגי ותקינות הרכב יש
לדווח לאחראי הרכב ולקצין הבטיחות בתעבורה ,כמו גם ירידה חדה של לחץ האוויר.
בעת מעבר נתיב התנגש חבר תנועה ברכב בנתיב לידו .בעת סטייה ומעבר נתיבים בנסיעה יש לבחון
היטב שהכביש פנוי ולזכור את השטח שאיננו נצפה במראה ( "שטח המת").
חברת תנועה אשר נסעה בקורקינט חשמלי נפגעה על ידי רכב חולף .בכל השתלבות וחיבור של של
דרכים ומדרכות יש לתת/לקבל זכות קדימה ולשים לב שהדרך פנויה .במקרה כזה יש להתפנות
בהקדם לחדר מיון לבדיקה (בכל רמה של פגיעה בגוף ולו הקלה ביותר) וכן להגיש תלונה במשטרה.
במידת האפשר לקחת את פרטי הרכב הפוגע.

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש יולי .2020
 .2סיכום הודעות  33010לחודש יולי  2020והשוואה לחודש יולי .2019
 .3היסח דעת בנהיגה – הסיבות והסכנות
 .4בטיחותי חודשי – יולי 2020
 .5מאמר בנושא שכחת ילדים ברכב
 .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 מפעלים.
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