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 אוגוסט 2020
משתתפים :רויטול ,רונית בר זיו ,רז רפאל ,רון שרייבר ,אבי רוזן ,אמיתי בנקיר ,נשאת ברהום ,אייל יפו ,חמוד
עמר ,ברק שלוסברג ,מתן עבודי ,דגנית דודאק ,אריאל כ"ץ ,רועי יוסף שני לוין.

כינוסי "חריש לחיים" בזום –
בהמשך לחוזר המיוחד שפרסמנו ,אנו מזמינים אתכם לכינוסי "חריש לחיים" בזום.
כינוס ייעודי לרכזי פעילות (רכזי מוקדי פעילות ,קינים ,סניפים וכדומה) יתקיים ביום שלישי  22.9בשעה
( 12:00כשעתיים).
כינוסים כלליים המיועדים לכלל החברים והחברות הבוגרים יתקיימו ביום רביעי :23.9
כינוס  -1בשעה 16:00
כינוס  -2בשעה 20:30
נבקשכם להיערך לכינוס של כשעתיים ,לפנות זמן ,הקשבה ופניות( .הכינוסים זהים ,זימונים ישלחו
בסמוך).
כמו כן נזכיר שכינוס זה הינו בנוסף לכינוסים ולתדרוכי תחילת השנה שבאחריות רכזי הפעילות ,רכזי
האיברים וההתאגדויות לכנס את הצוותים השונים( .אנו מצרפים שוב כתזכורת את החוזר המיוחד).
נפגש!
---------------------------------------------------------------------------------------אירועי אלימות וונדליזם שהתרחשו החודש:
 גורמים עבריינים נכנסו למוקד פעילות ושהו שם זמן מה .יש להקפיד לנעול בסוף יום פעילות את
השערים ,הדלתות והחלונות .כמו כן בזמן ימי הפעילות יש להקפיד להשגיח על השער או לחלופין
לנעול אותו.
 חבר תנועה קיבל איומים והטרדות בטלפון מאדם זר .במקרה שכזה יש להתקשר למשטרה ולהגיש
תלונה על מנת להפסיק את פעולות ההטרדה והאיומים.
 החודש היו מספר אירועי הטרדה ואלימות בהם הוזמנה משטרה ,נבקש :להתרחק מאירועי אלימות,
בכל הטרדה ,פריצה ,הפרעה לסדר הציבורי להזמין משטרה ולא לתת למצב להדרדר.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום התשתיות:
 בעת לינה במרכז שדה ,התפוצצה נורה והיה ריח של עשן .הבעיה טופלה על ידי צוות המקום .גם
בפעילות במבנה שאינו מוקד הפעילות הקבוע ,יש לקיים סקר סיכונים ולבדוק את ממסר הפחת.
אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום הפעילות השגרתית:
 חניכה הגיעה לפעילות עם תגובה אלרגית לאקונומיקה .אקונומיקה הוא חומר מסוכן ,בעת השימוש
בו יש להגביר זהירות ולהשתמש במידת הצורך בכפפות ובאמצעי מיגון.
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אירועים שהתרחשו במהלך החודש בתחום פעילות החוץ:
 בזמן שיט קייאקים נפל ונחבל באפו חניך .בעת פציעה באתר חיצוני או בפעילות עם ספק שירותים,
לאחר הגשת עזרה ראשונה ,יש לדווח על האירוע למנהלי האתר ולבקש לדווח גם לחברת הביטוח
שלהם על האירוע (יש לבקש עותק מהדיווח).
אירועים מתחום הרגש והנפש:
 חניכה איימה לפגוע בעצמה .במקרה כזה יש ליצור קשר עם הורי הנערה ,לוודא שאיננה נשארת
לבד ,לערב גורמי מקצוע ולעדכן את הרכז הממונה.
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 משחק עם אולר חניך חתך את עצמו באצבע .בפעילות התנועה אין להשתמש בסכין יפנית או
סכין חלקה ובמידת האפשר תמיד להשתמש במספריים.
חברת תנועה אשר לא חשה בטוב התעלפה (לחברה שלום) .כאשר לא חשים בטוב ,יש לגשת למרפאה
ולהיבדק על ידי רופא/אחות .בכל הדרדרות יש להתפנות לקבלת טיפול רפואי.
חבר בחוות ההכשרה אשר הלך יחף בחצר דרך על בורג אשר ננעץ לו בכף הרגל .אנו מדגישים כי מחוץ
לבית אין ללכת יחפים ויש להתאים את סוג הנעל/סנדל לתנאי השטח.
חתול פצוע נמצא בקרבת מגורי מדריכים .במקרה בו אנו מוצאים חיות רחוב פצועות או חיות המהוות
מטרד סביבתי יש לפנות בנושא לרשות המקומית במוקד  106ולבקש סיוע.
טוסטר אשר הושאר יום שלם דלוק בבית ריק כמעט וגרם לשריפה .אנו מזכירים שיש להקפיד בעת
היציאה מהבית לוודא שכל מוצרי החשמל העלולים להוות סכנה כבויים ומנותקים מהחשמל.
חברה בחוות ההכשרה אשר יצאה ממוקד הפעילות לכיוון החווה לא הגיעה בזמן והטלפון שלה היה
ללא סוללה טעונה .יש להיות עם טלפון טעון וכן ליידע את החברים על מיקומכם ועל המקומות בהם
אתם נמצאים (שעת הגעה ויעד).
חבר תנועה אכל מוצר מזון שהוא אלרגי אליו והחל לפתח תגובה (לחבר שלום) .חברים וחברות
האלרגיים למזון ,מחויבים לשאת עליהם את התרופות המסייעות להם בעת תגובה אלרגית .כמו כן
על הסובבים אותם להכיר את האלרגיה ,את תגובתה ,את התרופה ,מיקומה וכיצד משתמשים בה.
כמו כן באירועים ציבוריים יש לשים לב למזון המוגש מחשש שיכיל את החומרים הגורמים
לאלרגיה.
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בעת שימוש במתקן ספורט אתגרי שבר חבר תנועה את רגלו .העוסקים בספורט אתגרי ,צריכים
להיות בקיאים בנהלי הבטיחות של אותו הענף .כמו כן יש לוודא שהפעילות מתקיימת באתרים
מוסדרים  ,יש לבדוק את רישוי העסק ,הביטוח וסידורי הבטיחות של המקום .
החודש היו מספר אירועי פגיעה בזמן עבודות קטיף( ,התייבשות ,פציעה ,שריטה בעין) ,יש להגביר את
הערנות יש להכיר את הסכנות בכל עבודה ,לוודא שבתחילת יום עבודה עוברים תדריך בטיחות
ועומדים בנהלי הבטיחות של המטע.
בזמן העברת דירה ,נפל רהיט על רגלו של חבר אשר נעל כפכפים .כמעט תאונה! בזמן עבודה יש
ללבוש ביגוד מתאים – מכנס ארוך ונעלי עבודה.
במהלך פעילות משותפת של חברי תנועה נפל פעוט לרצפה וקיבל מכה בפיו (לפעוט שלום) .בכל
פעילות בה מעורבים פעוטות וילדים יש להשגיח השגחה מוקפדת ,לשים לב לסביבת הפעילות,
להרחיק מפגעים ולשמור על ערנות.

זהירות בדרכים:












אנו מבקשים להביא לתשומת לבכם נוהל חדש להתנהלות בזמן תאונות – מצ"ב קישור בנושא.
בעת כניסה לצומת נפגע רכב בצד של הנוסע מרכב שהגיע במהירות ולא נתן זכות קדימה .על אף
התאונה הקשה לחברים שלום והם בסדר .בכל כניסה לצומת יש להאט ולוודא כי הצומת פנויה ואין
רכבים העלולים לסכן את נוסעי הדרך.
בעת עצירה ברמזור התנגש רכב ברכב תנועתי מאחור .בזמן עצירה ברמזור יש להביט במראה
האחורית ולוודא כי גם הרכב שמאחור החל להאט.
רכב אשר נסע במהירות גבוהה ביותר התנגש ברכב תנועתי אשר גרר עגלה מאחור ,ויצר נזק גדול
לעגלה ולרכב (לנהגת שלום) .בעת גרירת עגלה יש לשמור מרחק גדול מלפנים ומאחור ולהימנע
מעצירות חירום.
בעת חציית כביש במעבר חציה נפגע חבר תנועה מאופנוע שעבר במקום (לחבר שלום) .גם כאשר
חוצים באור ירוק וכאשר זכות הקדימה להולכי הרגל יש לוודא כי הדרך פנויה ולהיות ערניים למצב
הכביש.
בעת נסיעה בכביש הגישה לאשבל במקום בו שדה הראיה מוגבל כמעט והתרחשה תאונה חזיתית בין
רכב תנועתי לרכב שעקף משאית .התאונה נמנעה בזכות ערנות הנהג .בכבישי הגישה יש לנסוע
במהירות איטית (כ 50-קמ"ש) על מנת להימנע מתאונות עם רכבים חולפים ,הולכי רגל ובע"ח.
חברת תנועה אשר נסעה במונית הייתה מעורבת בתאונת דרכים קלה .גם בנסיעה בתחבורה ציבורית
יש להתפנות לבדיקה רפואית ( .לתשומת לבכם פינוי רפואי לחדר מיון לאחר תאונה איננו כרוך
בתשלום .יש להקפיד ולהיבדק לאחר כל תאונת דרכים).

חומרים מצורפים:
 .1סיכום פורום לקחים לחודש אוגוסט .2020
 .2סיכום הודעות  33010לחודש אוגוסט  2020והשוואה לחודש אוגוסט .2019
 .3חוזר מיוחד לפתיחת שנת הפעילות תשפ"א.
 .4מכתב מחברת תנועה על אירוע בו כמעט וטבעה בים.
 .5הליכה ורכיבה בטוחה בדרך.
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 .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.

דרך קבוץ גלו יות  120תל אב יב
טלפון , 03 - 51251 1 1 - 4 :דוא"ל noal@noal.co.il :

