
משתמשי דרך



הוקמה " אור ירוק"עמותת 
,  י אבי נאור"ע1997בשנת 

שאיבד את בנו רן בתאונת  
.19כשהוא רק בן , דרכים

מטרת העמותה היא 
לצמצם את מספר 

הנפגעים בתאונות דרכים 
ולהשפיע על שינוי תרבות  

.הנהיגה בישראל

עמותת אור ירוק



סכנות ובחירות

לפעמים יש לנו יכולת בחירה האם להיחשף 
!( להיכנס לכלוב של אריות ...למשל)לסכנה או לא 

כולנו משתמשים בדרך וחשופים לסכנות  , לעומת זאת
!  אין לנו בחירה, בכביש

יכולים להפחית את הסכנהכןאנחנו , אבל

!והבחירה היא בידינו 

https://www.youtube.com/watch?v=6UoJbb_tGHo
https://www.youtube.com/watch?v=6UoJbb_tGHo


תאונות דרכים הן הגורם המרכזי  
למוות של צעירים בעולם 

!המערבי

סכנות ובחירות



?מה מסוכן בדרך

התנהגות ברכבהתנהגות בכביש



הולכי רגל

בכל שנה נפגעים מעל

10,000
הולכי רגל

https://youtu.be/69GGwTE-heY
https://youtu.be/69GGwTE-heY
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?איש10,000כמה זה 



הולכי רגל

?מדוע כל כך הרבה נפגעים כהולכי רגל

?מדוע מעבר החצייה נתפס כמקום בטוח

https://www.youtube.com/watch?v=aWT-BDKPKsY
https://www.youtube.com/watch?v=aWT-BDKPKsY


,  ש"קמ50במהירות , כמה זמן לוקח למכונית

?מטר50לעבור 

דקה

חצי דקה

עשרים שניות

3.5  שניות

מבחן מהיר



כמה זמן לדעתכם לוקח לחצות כביש שרוחבו עשרה 

(כביש בעל שני מסלולים)? מטרים

דקה

  חמש שניות

שמונה שניות

3  שניות

מבחן מהיר



?איפה יהיה המפגש



לסיכום

לא מתפרצים לכביש

לא יושבים על שפת הכביש

לא מסמסים בזמן חציית הכביש

מגבירים ערנות בזמן שיחה בטלפון

לא בחברים ולא במכשירים, מתרכזים בחציית הכביש

חוצים רק במקום בטוח ולא בין מכוניות



?מה מסוכן בדרך

התנהגות ברכבהתנהגות בכביש



מספר הנפגעים בתאונות

בכל שנה נפגעים מעל

נוסעים37,500

ילדים ונוער13,000מתוכם 

https://www.youtube.com/watch?v=FkFW2EBOeU4
https://www.youtube.com/watch?v=FkFW2EBOeU4


מה המשמעות של חגורות בטיחות

התנגשות ראשונה  

אבל לא  , ההתנגשות עוצרת את הרכב. הרכב פוגע באובייקט

הם ממשיכים  , אם הנהג והנוסעים אינם חגורים. את הנוסעים

!לנוע

התנגשות שנייה  

.הוא מתנגש בחלקים הפנימיים של הרכב, אם הנהג איננו חגור

אם יש נוסעים נוספים ברכב שאינם חגורים הם עלולים להתנגש  

.  ביושבים קדימה או בחלקים הפנימיים של הרכב, זה בזה

https://www.youtube.com/watch?v=WWN6kchSI2E
https://www.youtube.com/watch?v=WWN6kchSI2E


?מדוע חגורת הבטיחות מצילה חיים

מפזרת את עוצמת המכה על פני שטח גוף הנוסע

שומרת על הנוסע בתוך כיסאו וברכב

מספקת את ההגנה הטובה ביותר בשימוש יחד עם כריות אוויר



?מדוע חגורת הבטיחות מצילה חיים

,  בעיר ומחוץ לעיר, קצרה או ארוכה, בכל נסיעה
!היו חגורים מלפנים ומאחור



?איך הנוסעים משפיעים על הנהג

לחץ חברתי עלול לגרום לנהג לנהוג בצורה מסוכנת

סדר מסיחים את דעתו של הנהג-רעש ואי

לחץ חברתי חיובי יכול להשפיע באופן חיובי 

!על הנהג ולשפר את בטיחות הנסיעה
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דיון-היסח דעת

קישורים לכתבות

מוות בתאונת דרכים-08:34, בפייסבוקסטטוס 08:33: נתיב הדמים

"בשבריר שניה הרסתי את החיים של שתי משפחות: "התקבלה תאונה חדשה

?  האם ניתן למנוע את היסח הדעת של הנהג
?כיצד, אם כן

?מה דעתכם
?מי הם הנפגעים כשמתרחשת תאונת דרכים

?האם הפוגע הוא גם נפגע

http://www.themarker.com/dynamo/1.2306432
http://www.mako.co.il/special-no-sms/articles/Article-a15645aee1c4541006.htm


השלכות אלכוהול על בני נוער

התיבשות ובחילה-הרעלת אלכוהול 

הישגים לימודים נמוכים

אלכוהול כזרז ללקיחת סמים

פגיעה במוח ונזקים נפשיים

אלימות והתאבדות, מגדיל הסיכוי לתאונות



?כיצד משפיע האלכוהול על התפקוד

אובדן ביישנות, אופוריה, קלות ראש, רוגע0.02%-0.03%

פגיעה קלה בזיכרון ובהיגיון, הגזמה בהפגנת רגשות0.04%-0.06%

0.09%-0.07%
, זמן תגובה, ראייה, פגיעה בשיווי משקל

התגברות האופוריה, יכולת מופחתת לשליטה עצמית

חוסר שיווי משקל, פגיעה משמעותית בכל החושים0.1%-0.125%

0.19%-0.13%
, תחושת חרדה ודיכאון, העדר שליטה פיזית

פגיעה משמעותית בתפיסה

ומעלה0.2%
, אובדן זיכרון, בלבול, תחושת חנק, הקאות

דרושה עזרה בעמידה ובהליכה



איך אנחנו נראים אחרי ששתינו
...האם אנחנו מודעים למצבינו

?כיצד משפיע האלכוהול על התפקוד

https://www.youtube.com/watch?v=y7iEh7TBGiE
https://www.youtube.com/watch?v=y7iEh7TBGiE


לסיכום

לא מפריעים לנהג להתרכז בנהיגה

אלכוהול הוא סם המסכן אותנו בדרכים

מלפנים ומאחור -חוגרים חגורת בטיחות בכל נסיעה 

, על חגורות–מותר להעיר בצורה מנומסת ! לא להתבייש

'שימוש בטלפון נייד בלי דיבורית וכדו, מהירות מופרזת



בפייסבוקחפשו אותנו 



סעו ולכו בדרכים  
בטוחות

:(בהצלחה 


