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, כי לפעמים מודיםבני הנוער מ מעל מחצית:דימונה ואופקיםבסקר קבוצת הנוער 

 מדבר טלפון הנייד ללא דיבוריתהם או מי שמסיע אותם 

שבועית של לימודי תעבורה במסגרת בית הספר כבר  להקציב שעהעל משרד החינוך " ירוק:עמותת אור 

 "מגיל צעיר כדי להטמיע את ערכי הבטיחות בדרכים

 

במטרה , דימונה ואופקיםברחבי  פועלות קבוצות נוער אור ירוק לכבוד שניאור חשיןבשנים האחרונות 

להיות מנהיגים צעירים בבטיחות  הנוער לבטיחות בדרכים ולעודד אותםלעורר את המודעות בקרב בני 

בדרכים, אשר ישפיעו על הקהילה בה הם חיים לשיפור בתחום הבטיחות בדרכים ומניעת תאונות בהווה 

 ובעתיד2

 

 , במסגרתדימונה ואופקיםבלכבוד שניאור חשין מאז תחילת השנה, פועלות קבוצות נוער אור ירוק 

רוכשים ידע בתחום הבטיחות בדרכים וכלים להצלת חיים ומקיימים פעילות חברתית להעלאת  הפעילות

 המודעות לנושא זה בקרב הקהילה המקומית בכלל ותלמידי התיכון בפרט2

 

; תצפית חגורות בטיחות; , בין היתר: תצפית מעברי חציהמסגרת פעילותם החברתית הם מבצעיםב

וריים; הקמת פינות זיכרון להרוגי תאונות הדרכים; הדרכה בבתי ספר חץ אוויר בחניונים ציבבדיקות ל

 יסודיים ובצהרונים בתחום הבטיחות בדרכים ועוד2 

 

 דימונה ואופקיםבלאחרונה קבוצות הנוער ערכו סקר בקרב בני הנוער 

 אלו תוצאות הסקר:

 מין הנשאלים:•  

 בנים בנות

       

11% 

 

 

89% 

 
      

 האם יש לך רישיון נהיגה?•           

 יש לי רישיון אין לי רישיון
     

   



91% 

 

9% 

 

          

 

 נא ציין מי היה הנהג ברוב הנסיעות בשבועיים האחרונים:•  
 
 

 אני הורים חברים משפחה
  

6% 

 

 

8% 

 67% 11% 

  
 אנא ציין לגבי אותו נהג את תדירות הפעולות הבאות בזמן הנסיעה:  •

 תמיד לפעמים אף פעם שאלה
 67% 22% 11% בטיחות בנסיעה בעיר חוגר חגורת 
 0% 44% 56% נוסע במהירות מופרזת 
 0% 56% 44% מדבר בטלפון נייד ללא דיבורית 
 0% 56% 44% נוהג תחת השפעת אלכוהול 
 44% 44% 11% מקפיד לתת זכות קדימה להולכי רגל 
 0% 44% 56% ברמזור אדוםחוצה צומת  
 

 עד כמה הפעולות הבאות מסוכנות בעיניך?•           

 לא מסוכן לא מסוכן ולא בטוח מסוכן שאלה

 0% 11% 89% לא לחגור חגורת בטיחות בנסיעה בעיר

 0% 0% 100% לנסוע במהירות מופרזת

 11% 0% 100% לדבר בטלפון נייד ללא דיבורית

 11% 0% 100% לנהוג תחת השפעת אלכוהול

 0% 11% 89% לא לתת זכות קדימה להולכי רגל

 11% 0% 100% לחצות צומת ברמזור אדום
         

 אנא ציין את מידת הסכמתך עם המשפטים הבאים:•  

 מתנגד לא מתנגד ולא מסכים מסכים שאלה

לנוסעים ברכב יש יכולת להשפיע על התנהגותו של 
 0% 0% 100% הנהג

 0% 11% 89% צריך להעיר לנהג שנוסע בצורה מסוכנת

אני מרגיש יותר נוח להעיר אם אחד ההורים שלי הוא 
 0% 11% 89% הנהג, מאשר אם זה אחד החברים שלי

 

מסך הנהגים אבל מעורבים בתאונות קטלניות שיעור  %51-"נהגים צעירים מהווים כ עמותת אור ירוק:

שבועית של לימודי תעבורה במסגרת בית הספר כבר מגיל  על משרד החינוך להקציב שעהגבוה יותר. 

כי בני נוער רבים עדין לא רואים  עולההסקר מתוך צעיר כדי להטמיע את ערכי הבטיחות בדרכים. 



בנהיגה תחת השפעת אלכוהול או נהיגה במהירות מופרזת כפעולה שמסכנת את חייהם ולכן, חשוב 

 יכולות גם להסתיים במוות בכביש". מאוד לחנך ולהסביר כי פעולות מהסוג הזה
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