מידעון מוקד טבע – חורף 2019

אתר מוקד טבע החדש
אתר מוקד טבע החדש עלה לאוויר!
www.mokedteva.co.il
האתר ידידותי למשתמש וניתן לגישה גם מטלפון חכם ומכיל מידע רב.
במידה ונתקלתם בהודעת שגיאה ,מומלץ למחוק קבצי  cookiesולשמור מחדש את האתר במועדפים.
אתם מוזמנים להיכנס ל"מרכז מידע למטייל" ולמצוא את כלל המידע הנדרש לכם לתכנון הטיול.
(אשף מסלולים ,מחשבון מלווים ,דפי מידע ועוד)

אשף המסלולים
https://www.mokedteva.co.il/InfoCenter/TrackWizard
כחלק מהרצון להקל על עבודת התכנון ותאום הטיול ,השקנו את אשף המסלולים אשר בו ניתן לחפש ולסנן
מסלול  /חניון לילה ע"פ הפרמטרים שמתאימים לכם:
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עונת החורף בשיאה
עונת החורף בשיאה והשנה היא גשומה במיוחד!
נספרו כבר מעל שמונה מערכות משקעים משמעותיות אשר גרמו לשיטפונות וזרימות משמעותיות בנחלים בנוסף לשלג
בפסגות הצפון.
צוות המוקד מקבל תחזית מזג אוויר מגורמים שונים מספר פעמים במהלך היום ובהתאם לכך מנחה את המטיילים.
אנו במוקד טבע מבקשים להמשיך ולעודד אתכם לטייל בנופי ארץ ישראל ולקיים פעילויות כסדרן ,ומבקשים כי תעשו
זאת בצורה הבטוחה ביותר לכם:
 .1הוצאת אישור – האישור הביטחוני מכיל בתוכו הנחיות מזג אוויר ,הנחיות פרטניות לאתרים ומידע נוסף על
ליווי בנשק ,ליווי רפואי ועוד .האישור מאפשר לכם להיערך לקראת הטיול ,להיות בקשר עם מוקד טבע ולקבל
עדכונים בנוגע לשינויים במזג אוויר.
זכרו! מטיילי מוקד טבע ללא אישור טיול לא יוכלו לקבל מידע פרטני על הטיול.
 .2אישור סופי בבוקר הטיול – במהלך היום והלילה המוקד מבצע איסוף מידע ייזום מהשטח ומקבל תמונת מצב
עדכנית .שיחה עם המוקד בבוקר הטיול תאפשר למוקדן לעבור על פירוט הטיול שלכם ולהנחות אתכם בהתאם
למגבלות ,מזג אוויר ,ביטחון והמצב בשטח.
 .3היו ערוכים למסלול חליפי – תכנון מקדים נכון והכנת מסלול חלופי שלא מוגבל בגשם יאפשרו לכם לקיים את
הטיול בבטחה גם במידה וישנם גורמים משפיעים בבוקר הטיול.

נחל חיק (נדב לוי)
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מוצרים נוספים
אפליקציית מוקד טבע און ליין
מוקד טבע  on-lineהינו שירות ייחודי ללקוחות מוקד טבע המאפשר למנהל הארגוני ולמוקד טבע ניהול,
שליטה ובקרה על טיולים ,איכון וסיוע למטיילים במצוקה.
•

השירות ניתן ע"י מוקד טבע – מוקד הביטחון והבטיחות של החברה להגנת הטבע ,באמצעות טכנולוגיית
 GPRSשפותחה בחברת .NOWFORCE

•

שירות מוקד טבע  on-lineניתן על בסיס המכשיר הנייד ואינו מחייב רכישה ואחזקת מכשירים ייעודיים.

• השירות מותנה בכיסוי סלולארי ברשת המנוי (המידע או קריאת המצוקה תועבר למוקד ברגע שהמכשיר
יגיע במקום עם כיסוי מינימאלי)
שירות מוקד טבע  on-lineמאפשר למוקד טבע ולמנהל הארגון שליטה ובקרה בכל קבוצות המטיילים
שבאחריותו:
•

מעקב ויזואלי על גבי מפת סימון שבילים  /מפה עירונית בזמן אמת אחר כל הקבוצות בשטח.

•

יכולת שליחת הודעות לקבוצה.

•

יכולת הגדרת התראות והנחיות ארגוניות לפי תחומים גיאוגרפיים (כבישים ,אזורים סגורים וכ"ד) –
באמצעות מוקד טבע.

• תיעוד מסלולים והפקת דו"חות סטטיסטיים.
שירות מוקד טבע  on-lineנותן למטייל בשטח את היכולת להזעיק חילוץ במקרה חירום:
•

פתיחת קו ישיר למוקד טבע וקבלת סיוע ממוקדנים מקצועיים ומנוסים בטיפול באירועי חירום.

•

מיקום המטייל מופיע על גבי מפה במוקד טבע.

•

מוקד טבע ייתן סיוע והכוונה למטייל במצוקה במגוון התרחישים.

•

הזנקת חילוץ ע"פ מיקום  – GPSכגון יחידות חילוץ ,מד"א ומסוקים.

•

קבלת התראות רלוונטיות בתחום הביטחון והבטיחות באופן יזום ממוקד טבע.

מוצרים נוספים
בקרות מוקד טבע
בקרת ביטחון ובטיחות נועדה להבטיח את שלום משתתפי הקבוצה במהלך הסיור ע"י בחינה של מספר
פרמטרים הכוללים ,בין היתר ,את בדיקת הימצאותם ותוקפם של כל הרישיונות הנחוצים לביצועי התפקיד
של הגורמים המלווים את הקבוצה ,תקינותו וכשירותו של המאבטח/מע"ר ונשקו והתנהלותם של מורה הדרך
ונהג אוטובוס.
מוקד טבע מ פעיל צוות בקרים בעלי רקע בהדרכת טיולים הפרוש לאורך כל חלקי הארץ .הבקר מתלווה אל
הקבוצות במהלך מסלול ההליכה ובוחן אותה מרגע הגעתה אל מקום הבקרה ועד סיום הבקרה.
הנתונים מועברים ללקוח באמצעות שאלון אותו ממלא הבקר בשטח.
במידה ועולים אירועים חריגים במהלך הבקרה ,מועבר דיווח מידי לרכזת הבקרות וללקוח.
השאלון הינו מודולרי וניתן לשינוי לפי דרישת הלקוח.
מטרת הבקרה היא לשמר התנהלות נכונה של בעלי התפקידים ושיפור נקודות בעיתיות על ידי דיווחן לגורמים
המתאימים.
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מוצרים נוספים
ניהול סיכונים
ניהול סיכונים במסלולים הינו תהליך שפותח בחברה להגנת הטבע ותכליתו מניעת תאונות במהלך טיול.
התהליך מבוצע באמצעות צוות מקצועי הנשלח לסקור מסלולי טיול וכולל איתור המפגעים ,סיווגם על פי רמות
חומרה וסיכון וגיבוש המלצות לצמצום הסכנה.
אנו מציעים כלי אינטראקטיבי ניהולי הכולל תמונות של המפגע ,מיקומו ,דרך ההתמודדות לצמצום הסכנה ,סיפור
דרך ,ומפה דינמית חדשנית.
המוצר נועד לתת כלים לאחראי הטיול כבר בשלב התכנון ובשלב הטיול עצמו.
התהליך שפותח בחברה להגנת הטבע אומץ על ידי משרד החינוך כהליך חובה בטיולי מערכת החינוך.

חירום ואירועים
אנו מזכירים כי בכל אירוע חירום בטיחותי או בטחוני יש להתקשר למוקד ( - *9267קו חירום)
על מנת שנכווין אליכם גורם חילוץ בצורה מדוייקת ומהירה.

בברכת המשך חורף בטוח,
צוות מוקד טבע

