
מאפייני נהיגת צעירים



הוקמה בשנת " אור ירוק"עמותת 
שאיבד את בנו , י אבי נאור"ע1997

כשהוא רק בן , רן בתאונת דרכים
19.

מטרת העמותה היא  
לצמצם את מספר הנפגעים  

בתאונות דרכים 
ולהשפיע על שינוי תרבות הנהיגה  

.בישראל

עמותת אור ירוק



על מה נדבר

מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתמודד עם  
הסכנות

הסכנות המרכזיות בנהיגה



קצת מספרים

מעורבות בתאונות דרכים לפי גיל

אנשים בתאונות דרכים364נהרגו 2017בשנת 

נהגים חדשים–הרוגים 49

מכלל ההרוגים13%



מה מסכן אותנו במיוחד

מסיחי דעתאלכוהולמהירותלחץ חברתיחוסר ניסיון



!?נסיוןחוסר 



:מיומנותה–ניסיון בנהיגה 

את הכבישלקרוא

סכנותלזהות

בצורה מתאימהלהגיב



מה מסכן אותנו במיוחד

מסיחי דעתאלכוהולמהירותלחץ חברתיחוסר ניסיון



?האם אתם מושפעים מלחץ חברתי

?הנהג משתולל על הכביש ואתם שותקים 

?ה במושב האחורי לשים חגורה 'מתביישים לבקש מהחבר

?הנהג שיכור ואתם נוסעים איתו 



מה מסכן אותנו במיוחד

מסיחי דעתאלכוהולמהירותלחץ חברתיחוסר ניסיון



מבחן מהיר

?מה תעשו

תבלמו בלימת חרום1.

תנסו לעקוף את המטען2.

תסיטו את הרכב לשול הכביש3.

כלום4.

"( אתם לא פראיירים)"ש "קמ100במהירות , אתם נוסעים בכביש מהיר
.מטרים לפניכם20ומבחינים במטען שנפל ממשאית במרחק 



מבחן מהיר

!!!לא תצליחו לעשות כלום



מבחן מהיר

זמן תגובה אופטימאלי

שניה¾ -הוא כ 



מרחק עצירה



מהירות

מהירות מושפעת גם מלחץ חברתי



מה מסכן אותנו במיוחד

מסיחי דעתאלכוהולמהירותלחץ חברתיחוסר ניסיון



אלכוהול ונהיגה

על נהגים אוסרהחוק 
לנהוג17-24צעירים בגילאי 

תחת השפעת אלכוהול 

אלכוהול0%



אלכוהול ונהיגה

שהאלכוהול פוגע , האמת היא
,  במיומנויות הנהיגה

!כבר מהטיפה הראשונה



אלכוהול ונהיגה

!זמן התגובה מתארך

!פגיעה בקשב ובקורדינציה

!שדה הראייה מצטמצם

!שיקול הדעת נפגע

גדלהביטחון העצמי , אבל



נהג תורן

הזמינו מונית/ תחבורה ציבורית 

בקשו שיבואו לקחת אתכם

הישארו ללון אצל חברים

!!!לא נוהגים אחרי שתיית אלכוהול: בכל מקרה

?אז מה עושים



?אז מה עושים

!!!אתם יכולים להחליט באיזה רכב לחזור הביתה



מה מסכן אותנו במיוחד

מסיחי דעתאלכוהולמהירותלחץ חברתיחוסר ניסיון



?מה מסיח את דעת הנהג



?מה מסיח את דעת הנהג

החלפת דיסק או תחנה ברדיו

נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון  

שליחת הודעות טקסט תוך כדי נהיגה

שימוש בתוכנת ניווט

(400%גם שיחה בדיבורית מגדילה את הסיכוי לתאונה ב )



?מה מסיח את דעת הולך הרגל

חציית כביש תוך האזנה למוזיקה

חציית כביש  תוך כדי ניהול שיחה בסלולארי

שליחת הודעות טקסט תוך כדי חציית כביש

חציית הכביש תוך קריאת ספר או עיתון



!?מה עושים

חוסר ניסיון

לחץ חברתי

מהירות  

אלכוהול

! ליווי ועוד ליווי, ליווי

!בואו נפעיל לחץ חיובי

!ש עושים הבדל"קמ5גם 

:(אפשר ליהנות גם בלי 



בפייסבוקחפשו אותנו 



!בהצלחה


