תנועת הצופים

פעילות לשכבת יב'  -צעירים לנצח
רקע
אנשים צעירים חשים חסינים לכל פגע ונוטים לייחס את הפגיעה לאחרים" ,לי זה לא יקרה".
זוהי תופעה היוצרת טעות בשיפוט .כתוצאה מתפיסה מוטעית זו ,צעירים רבים אינם נוהגים בזהירות
הנדרשת שהרי ,אינם תופסים את מהות הסיכון הכרוך בנהיגה וחשים ביטחון מופרז ,אשר עלול לגרום
לתוצאות קטלניות והרסניות.
במחקרים רבים נמצא כי צעירים מייחסים הסתברות נמוכה יותר להיפגעות בתאונות דרכים ,מאשר סיכויי
אחרים להיפגע .הם נוטים להאמין כי הם חסינים מפני פגיעה ,הם מעריכים עצמם כמיומנים ואת
סיכוייהם להיות מעורבים בתאונות דרכים כנמוכות יותר .מכאן ,שנהגים אלו תופסים עצמם כנהגים טובים
יותר מאחרים ואף מאלו המבוגרים מהם.
מטרות
 הגברת המודעות של החניכים לסכנות הנהיגה בקרב הצעירים.
מהלך הפעילות
נושא

מהלך הפעילות

לי זה לא
יקרה

מחלקים לכל חניך שבעה פתקים קטנים ועטים.
כעת מקריאים לחניכים שבע סיטואציות שונות (נספח א').
בסיום קריאת הסיטואציות ,על החניכים לרשום על הפתק את
אחת מהאופציות הבאות:
 .1לי זה לא יקרה.
 .2סיכוי נמוך שזה יקרה לי.
 .3זה יכול לקרות לי.
 .4קרה לי.

זמן
מומלץ
22
 פתקים
דקות
קטנים.

עזרים

 עטים.
 סיטואציות –
נספח א'.
 טבלת סיכום
– נספח ב'.

הערות
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נושא
לי זה לא
יקרה
(המשך)

מהלך הפעילות

זמן
מומלץ

עזרים

לאחר סיום הקראת הסיטואציות ,המדריך אוסף את הפתקים
ומסכם על הלוח את התוצאות ,לפי הטבלה בנספח ב'.
ברוב המקרים יבחרו באופציה
"לי זה לא יקרה".
אף על פי שמדובר בתוצאה ידועה מראש ,רבים ממשיכים
בכך מתוך מחשבה כי "לי זה לא יקרה" ,אותו מנגנון הגנה
חיוני המאפשר לאדם להתמודד עם חרדות.

דיון – לי זה לפני הדיון מסבירים לחניכים כי כל הסיטואציות אמיתיות וגם 22
דקות
לא יקרה האנשים הללו חשבו שלהם זה לא יקרה.
 מה דעתכם על התוצאות? האם צפיתם תוצאות אלו?
הסבירו.
 למה זה בכל זאת קרה ,ויכול לקרות לכל אחד מאיתנו?
 תנו דוגמאות להתנהגויות מסוכנות או למצבים מסוכנים עד
כדי מוות ,ובכל זאת רבים אינם נזהרים ממצבים דומים
ואומרים "לי זה לא יקרה!".
סרט תאונה
בערבה

הקרנת הסרט תאונה בערבה ,על ארבעה צעירים שנהרגו
בתאונה קטלנית בדרך חזרה מאילת.

11
דקות

 מה לדעתכם גרם לתאונה? חוסר ניסיון? אגו? שכרון

22
דקות

 מקרן
 מחשב
 רמקולים
 סרט תאונה
בערבה.

דיון –
תאונה
בערבה

חושים?
 האם לדעתכם ניתן היה למנוע את התאונה?
 מדוע לדעתכם צעירים מרשים לעצמם לקחת סיכונים?

הערות
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נושא
סרט נהגים
צעירים

מהלך הפעילות
לסיכום נקרין את הסרט נהגים צעירים ,בו מראיינים נהגים
צעירים.

זמן
מומלץ
12
 מקרן
דקות
 מחשב

עזרים

הערות

 רמקולים
 סרט נהגים
צעירים.
ציוד נדרש:
פתקים קטנים ,עטים ,סיטואציות – נספח א' ,טבלת סיכום – נספח ב' ,מקרן ,מחשב ,רמקולים ,סרט תאונה בערבה,
סרט נהגים צעירים.
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נספח א' – סיטואציות להם זה קרה!
 .1אבא שערך חיפוש באינטרנט  -הציל את בתו (סיפור אמיתי)

אביה של נערה בת  ,31שהחל לחשוש לאחר שלא חזרה הביתה מבית הספר ,ערך חיפוש במחשב של בתו
וגילה כי הסיבה לאי הגעתה מבית הספר היא פגישה עם גבר אלמוני שאותו הכירה באינטרנט.
הילדה ,בת למשפחה דתית ,מתוארת על ידי חוקרי המשטרה כילדה תמימה וטובת לב שגדלה בבית חם
ומוגן .על פי החשד ,התלהבה הנערה המתבגרת מהגבר ,שהציג עצמו כצעיר בן  ,42חיזר אחריה
באינטרנט והציע להרכיב אותה על האופנוע שלו .היא התפתתה להצעותיו והסכימה להיפגש עמו.
אולם ,לאחר המעשה התברר כי הגבר ,שגילו האמיתי מתקרב ל  ,24קבע עם הנערה פגישה בסמוך לקניון
לאחר שעות הלימודים ורצה לקחת אותה לביתו בתל אביב ...רק ערנותו של האב הצילה את בתו ברגע
האחרון...

 .2עישנה נרגילה ואיבדה הכרתה (סיפור אמיתי)

נערה בת  31התמוטטה בחוף הים ופונתה לבית החולים כשהיא מחוסרת הכרה כתוצאה מעישון נרגילה.
מבית החולים נמסר כי היא סובלת מהרעלת חד תחמוצת הפחמן ( )coוהיא מטופלת בתא לחץ ושמצבה
התייצב .הנערה בילתה אחר הצהריים עם חבריה בחוף והם עישנו נרגילה .בשלב מסוים היא חשה ברע
ואיבדה את הכרתה .כשצוות מד"א הגיע ,היא כבר הייתה מחוסרת הכרה ,וחבריה סיפרו כי התעלפה לאחר
שישבו מספר שעות בשמש ועישנו נרגילה .החובשים טיפלו בה בחמצן והעבירו אותה לבית החולים.
מנהל חדר המיון אמר כי הנערה סובלת מבעיות נוירולוגיות ומטשטוש ,ולדבריו ,מצבה היה מקביל לזה של
כבאי שנכנס לבית מלא עשן ,ללא מסיכה.

 .3טבעה למוות בעת שחייה בחוף לא מוכרז (סיפור אמיתי)

נערה בת  31טבעה למוות בעת רחצה בחוף לא מוכרז ,שבילתה בו יחד עם משפחתה .אחיה ואחותה,
שנקלעו גם הם למצוקה במים ,הצליחו להינצל .היא הגיעה עם אביה ואחיה לחוף ,שאינו מוכרז ,כדי לבלות
יום כיף .בשלב מסוים הבחין האב כי שתיים מבנותיו ובנו נמצאים במצוקה במים ומיד קפץ כדי לחלצם .הוא
הצליח להביא אל החוף את בתו הקטנה בת ה ,34-ובנו בן ה 33-הצליח לשחות אל החוף בכוחות עצמו.
אולם כוחותיה של הנערה לא עמדו לה והיא טבעה.
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 .4נהרג לאחר שנהג במהירות מופרזת (סיפור אמיתי)

צעיר בן  31וחצי נהרג בתאונת דרכים וצעיר נוסף שהיה עמו ברכב נפצע באורח אנוש .מחקירה ראשונית
עולה החשד שהנהג נסע במהירות מופרזת ואיבד שליטה על הרכב ,שהתנגש בעץ והתהפך .גם הפצוע
אנוש מת בהמשך מפצעיו.
באגף התנועה של המשטרה הדגישו כי נראה שגם הפעם הגורם האנושי הוא שהוביל לתוצאות הקטלניות
של התאונה ולא שום גורם אחר.

 .5למות מגז צחוק (סיפור אמיתי)

בני נוער הביאו למסיבה בלון גז צחוק שגנבו ממרפאת שיניים .במהלך המסיבה שאפו כמה צעירים את אותו
הגז אבל איש לא נפגע והם נהנו מהשפעתו.
שבועיים אחר כך החליטו שלושה מהצעירים לנסות שוב וליהנות מהשפעות הגז .הם נסעו לפרדס הסמוך
לביתו של אחד מהם והחלו לשאוף גז ,אלא שלא ידעו מתי לעצור .שניים מהם החלו להשתעל ,להיחנק
ולהאדים .השלישי מיהר להזעיק עזרה.
צוות מד"א הוחש למקום האירוע ומיד החל בפעולות החייאה ,אך ללא הועיל ,הוא נאלץ לקבוע את מותם
של שני הנערים ,שהיו בני דודים (בני .)31

 .6בן  14נדקר למוות לאחר ויכוח עם חבורת נערים (סיפור אמיתי)

נער בן  32יצא לבילוי .ברחוב פגש חבורת נערים וביקש מהם סיגריה .משסירבו קילל אותם וניסה להמשיך
בדרכו.
חבורת הצעירים החלה לרדוף אחריו והשיגה אותו .הם החלו להכותו ,ובמהלך התגרה שלף אחד מהם אולר
שהיה ברשותו ודקר את הנער בחזהו.
שוטר שהזדמן למקום הזעיק מיד כוחות הצלה והנער פונה לבית החולים במצב אנוש ,שם נפטר מפצעיו
תוך זמן קצר.

 .7מוות בטיול שנתי (סיפור אמיתי)
תלמיד בן  34ממרכז הארץ טבע למוות בבריכת מים בדרום רמת הגולן .התלמיד ,שהיה בטיול שנתי
במסגרת בית הספר ,נכנס למים עם שני חברים נוספים בניגוד להוראות המדריכים.
שני חבריו נמשו מן המים בריאים ,אך הוא עצמו טבע .אחד המדריכים משה אותו מן המים והוא במצב
קשה .חובש שהיה במקום ביצע פעולות החייאה ובמקביל הוזעק צוות סיוע של מד"א וצוות חילוץ .הנער
פונה לבית החולים ,אך הרופאים לא הצליחו להצילו.
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נספח ב' – טבלת סיכום

לי זה לא
יקרה!

מספר
מקרים

סיכוי נמוך זה יכול לקרות
לי
שזה יקרה לי

קרה לי

