
 

 

 

             

 
 "ד טבת תש"פכ            
 2020ינואר  21                        

 
 לכבוד

 שמעון סודאי
 בטיחות קציני איגוד ר"יו
 
 

 שלום רב,
 

 עמותת אור ירוק  -   2019לשנת   סיכום פעילותהנדון: 
 

 

הדרכים ועל תרומתכם  ברצוני להביע את תודתנו הרבה  על תמיכתם במאבק הבלתי מתפשר בתאונות

 לפעילותנו הענפה להצלת חיים.

פעלה עמותת אור ירוק ללא לאות לצמצום מספר ההרוגים בתאונות דרכים במגוון כלים  2019בשנת 

ואמצעים, על מנת להשפיע על המדיניות הממשלתית והציבורית. בנוסף, באמצעות אלפי מתנדביה מנסה 

אות להביא עמותת אור ירוק את בשורת הבטיחות לכמה שיותר אנשים, ובעיקר לאותן אוכלוסיות הנמצ

 בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים. 

 

מגני הילדים  –בעזרת תרומתכם והירתמותכם פעלנו השנה בקרב קהלים ומגזרים רבים באוכלוסייה 

 דרך בתי הספר, בני הנוער והחיילים ועד למקומות העבודה והאזרחים הוותיקים. 

 להילחם מהדרישה ניסוג לא, בדרכים הבטיחות של המצפן להיות נמשיך ,ירוק אור בעמותת ,אנחנו

 .אדם חיי הצלת מאשר ונשגב גדול ערך אין כי ההחלטות מקבלי עלעניינית  ביקורתמ נרפה לאו בתאונות
  

ועזרו לנו להציל  את תמיכתכם בעמותת אור ירוק המשיכו,  מאבק ולדרךקורא לכם, שותפינו לאני 

  .חיים
 

על ההזדהות, המעורבות והתרומה בשמם של עובדי העמותה ומתנדביה לכם בשמי  אני שב ומודה

 עמותת אור ירוק.של  2019שנת את סיכום פעילות  כםמתכבד להגיש לו

                                                      

 

 בתודה ובהערכה,            

 

 ארז קיטה
 מנכ"ל עמותת אור ירוק

 



 מדיניות ציבורית

 

  2019 לשנת תמונת מצב בטיחות בדרכים 

עלייה של  – 2018הרוגים בשנת  316-הרוגים בתאונות דרכים, בהשוואה ל 355הסתיימה עם  2019שנת 

בין היתר על רקע המצב המדיני בו  2019לא נמשכה לשנת  2018הירידה שנרשמה בשנת לדאבוננו  .12%

 החוזרים.אנו נמצאים לאור פיזור הכנסת וסבבי הבחירות 

שיפור בקרב חלק מהאוכלוסיות בסיכון בעוד בחלקן נרשמה   חינה של פילוח ההרוגים מצביעה עלב

החמרה. בחינת נתוני ההיפגעות מצביעה על הלימה יחסית בין יעדי ופעילות אור ירוק לבין השינויים 

 שנרשמו בקרב אוכלוסיות היעד.

( ובקרב הולכי הרגל 17%ם הוותיקים ההרוגים )ניתן לזהות ירידה בקרב האזרחי 2019בסיכום שנת 

במספר ההרוגים בחברה הערבית ועלייה חמורה של  19%(. אל מול נתונים אלו נרשמה עלייה של 10%)

 בקרב רוכבי האופנועים. 55%

בשנה החולפת היה תחום הכלים החשמליים ובעיקר  אחד הנושאים הבולטים בתחום הבטיחות בדרכים

נרשמה ירידה במספר הנפגעים שאושפזו  2019ובשנת  ,וקורקינטים, בתחום זה פעלנו רבותאופניים 

בעקבות תאונות במעורבות אופניים חשמליים, אולם במקביל החלה מגמה של עלייה בקרב רוכבי 

 הקורקינטים שנפגעו בתאונות דרכים.

 

 ציבוריתהמדיניות פעילות בתחום ה

כנית האסטרטגית התלת שנתית של אור ירוק ולקדם את נושאי המשכנו לפעול בהתאם לת 2019בשנת 

הליבה שלנו בתחומי האכיפה, התשתיות וקידום מערכות וטכנולוגיות בטיחות. כל זאת במקביל 

לפעילות השוטפת להעלאת הנושא על סדר היום הציבורי ככלי להנעת מקבלי ההחלטות לפעול למאבק 

 בתאונות הדרכים.

לות את מול גורמי הממשל ומשרדי הממשלה בפן המקצועי ובראשם משרד אור ירוק המשיכה בפעי

התחבורה והבטיחות בדרכים, משטרת ישראל, הרשות הלאומית ועוד. הפעילות כללה שיתופי פעולה 

וחילופי ידע, זאת תוך שמירה על עצמאות העמותה כגוף חוץ ממשלתי שבין תפקידיו לייצג ולהגן על 

 הציבור.

לצערנו במישור הפרלמנטרי לא התאפשר להוביל מהלכים משמעותיים כבעבר, זאת לאור העובדה כי 

 רבות, תקציביות וחוקתיותהייתה למעשה שנת בחירות ללא כנסת פעילה ועם מגבלות  2019שנת 

הנובעות מקיומה של ממשלת מעבר ולא ממשלה קבועה. יחד עם זאת המשכנו לפעול בכלים השונים 

 לרשותנו לקידום הנושא במישור הציבורי. העומדים



 סקרים

בוצעו סקרים במגוון נושאי בטיחות בדרכים לבחינת עמדות והתנהגות הציבור בישראל. בין  2019בשנת 

היתר בחנו נושאים כגון היסח דעת, אכיפה, רכיבה על אופניים, עייפות בנהיגה, בטיחות דרכי ההגעה 

 ב, נהיגה בהשפעת אלכוהול ועוד.למוסדות חינוך, מערכות בטיחות לרכ

ממצאי הסקרים הופצו בקרב הגורמים הרלוונטיים במישור המקצועי ובקרב מקבלי ההחלטות ושמשו 

לשם קידום נושאים אלו. בנוסף שימשו הסקרים לפעילות תקשורת מתוך מטרה להעלות את הנושאים 

 הללו על סדר היום ולהרחיב את השיח הציבורי סביבם.

      ת משטרהסקר אכיפ

 סקר היסח דעת       

 

 

 

 

 סקר נהיגה תחת השפעת אלכוהול

 

 

 

 



 מדיניות וביקורת דוחות

אחד הכלים המרכזיים בקידום המדיניות אל מול מקבלי ההחלטות הינם דוחות הביקורת הבוחנים בעין 

המצב של ביקורתית את נושאי הליבה בתחום הבטיחות בדרכים. דוחות אלו סוקרים את תמונת 

הבטיחות בדרכים בשנה החולפת ולאורך שנים ומנתחים את השינויים תוך מתן המלצות ברורות לשיור 

וקידום רמת הבטיחות. דוחות הביקורת עוסקים בנושאי מפתח כאכיפה, נהיגה בהשפעת אלכוהול, 

 היפגעות אוכלוסיות בסיכון כילדים, נהגים צעירים ואזרחים ותיקים.

  

 ידע ומידע

ומתקפים באופן בהתאמה לכך אנו מרחיבים " EVIDENCE BASED"אור ירוק פועלת על בסיס גישת 

את הידע והמידע עליו אנו מתבססים בפעילותינו. אור ירוק מהווה מאגר ידע מרכזי של מחקרים, עקבי 

הרחבנו  2019אקדמיים ומקצועיים. בשנת סקרים, ניירות עמדה ומובילה שיתופי פעולה עם מגוון גופים 

את מקורות המידע והידע בעמותה במגוון כלים וביניהם, הרחבת השימוש בחוק חופש המידע ופעילות 

ברמה הארצית והמקומית, איסוף חומרים השוואתיים לבחינת מצב הבטיחות בישראל מול העולם ועוד. 

לנו לציבור הרחב באמצעות אתר האינטרנט שלנו במקביל אנו מנגישים חלקים נרחבים ממאגרי המידע ש

 המשולב במערכת פניות ציבור הנותנת מענה לאלפי פונים בשנה.

 

 שיתופי פעולה מחקריים

" EVIDENCE BASEDאנו רואים במחקר כבסיס לפעילות אור ירוק וכאמור זהו המסד של גישת ה "

מחקר מובילים בארץ כגון האוניברסיטה מגוון שיתופי פעולה עם גופי  2019לאור זאת הובלנו בשנת 

העברית בירושלים, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון ועוד. במסגרת שיתופי פעולה אלו נבחנים 

 נושאים שונים וביניהם, היסח דעת, מערכות בטיחות ורכבים אוטונומיים, קידום רכיבה בטוחה ועוד.

 

 

 

 

 



 פעילות דיגיטלית
 

 פייסבוק אור ירוק

איש  750,000לעמוד אור ירוק , אוהדים  230,000-הסתיימה כאשר יש למעלה מ  2019שנת  -

מתקבלים כעשרה סרטים אשר משמשים את מחלקת צופים בעמוד בכל שבוע בממוצע בכל יום 

 בכל יום מועלים כחמישה פוסטיםו הדוברות

 

       

 אינסטגרם 

 אוהדים מתחילת השנה.  5,500-עליה של כ 10,000עם כ  2019שנת  •
 סטורי ביום. 4-10ממוצע סטורי יומי ,  פוסטים 775 –כמות הפוסטים בעמוד  •

 6,000 –הפוסט עם הכי הרבה צפיות 
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 רוקיפעילות חינוכית והתנדבותית של עמותת אור 

פעלו מתנדבי אור ירוק במגוון פעילויות חינוכיות בגני הילדים, בבתי ספר יסודיים בקבוצות  2019שנת  

הנוער ,במסגרות העל יסודיות, בקרב מפקדי וחיילי צה"ל, בארגונים ומקומות עבודה ובקרב אזרחים 

בכל  מתנדבים הפועלים במגוון התחומים 4000הגענו למיליון אזרחים באמצעות   2019ותיקים. בשנת 

 רחבי הארץ.

 

 ני הילדיםזה"ב בגפעילות 

תכנית זה"ב בגן היא תכנית התנדבות של גמלאים בגני ילדים בכל רחבי הארץ, במסגרתה מגיעים המתנדבים אחת 

המתנדבים  1700תית להעלאת המודעות לבטיחות בדרכים. יחווי-לשבוע לגן ילדים ומקיימים בו פעילות חינוכית

משתלבים בפעילות הגן ומובילים יוזמות בתחום בטיחות גני ילדים ברחבי הארץ,   2600מגיעים אחת לשבוע ל 

  .בדרכים

             

 

 

 

 



 

 לילדים" בבתי הספר היסודיים ירוק פעילות "אור

ניידת אינטראקטיבית המגיעה לבתי ספר יסודיים ברחבי מופעלת באמצעות  "אור ירוק לילדים"תכנית 

תכנים בנושא בטיחות בדרכים במטרה לחשוף אותם להתלמידים  נחשפיםהארץ. במסגרת הפעילות 

לגורמי הסיכון בדרכים ולהקנות להם כלים להתמודדות. בפעילות מתנסים התלמידים ברכיבה בטוחה, 

בתי  200תלמידים בכ  80,000בפעילות השנה השתתפו  .הבטיחותמתרגלים חצייה נכונה ונחשפים לכללי 

ראויה מזרחי כעמותה  השנה נבחרה עמותת אור ירוק על ידי לקוחות בנק גם  .ספר ברחבי הארץ

 .משפיעה בתחום הבטיחות בדרכים וה

 

 

 י מגזר הבדואמערכת החינוך בפעילות ב

עמותת אור ירוק פועלת בקרב הפזורה הבדואית בדרום ומפעילה בה קבוצות נוער, פעילות בבתי הספר 

וגני הילדים. על מנת להעשיר את המסרים ובדגש על לבטיחות בהסעות תלמידים הופק סרטון הדרכה 

 בשיתוף הרשות הלאומית להתיישבות הבדואית בדרום. 

 

  

 

 

 

 

 



 בבתי ספר חטיבות עליונותפעילות אופניים חשמליים 

" ירוק אור" עמותת החלה אופניים חשמליים בתאונות הגבוהה ההיפגעות את ולצמצם לנסות כדיב

 המידע והנתונים שמאפשרים לרכוב באופן בטוח יותר.  להעביר הרצאות בנושא, בהן מועבר 

סקר חדש שביצעו חניכי 'קבוצות הנוער של אור ירוק לכבודו של שניאור חשין' חושף עד כמה בני הנוער 

 28-ב נוער בני 553רגילים. מהסקר שבוצע בקרב ולא מודעים לסכנות שברכיבה על אופניים חשמליים 

 י:וערים ברחבי הארץ עולה כ רשויות

 40%  היא פעולה מסוכנת. ללא קסדהמבני הנוער לא חושבים שרכיבה על אופניים 

 50%  היא פעולה מסכנת חיים. אופניים חשמלייםמבני הנוער לא חושבים שרכיבה על 

 71% מסוכנת. פעולה היא על אופניים שהרכבת נוסע נוסף חושבים לא הנוער מבני 

 75% היא פעולה מסוכנת. השפעת אלכוהולתחת  אופניים על שרכיבה חושבים לא הנוער מבני 

 25% בזמן רכיבה על אופניים חשמליים היא  ששימוש בטלפון הסלולארי חושבים לא הנוער מבני

 פעולה מסוכנת.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חגורות בטיחות

 מדגמית תצפיתלאחרונה ערכו קבוצות הנוער לכבוד שניאור חשין וחניכי פר"ח חברי מתנדבי אור ירוק, 

. התצפית והנוסעים אשר נוסעים ללא חגורת בטיחותלדגום את מספר הנהגים במטרה  בכל רחבי הארץ

תוצאות התצפית  .אנשים 11,173רכבים שבהם נסעו  5080נצפו  הבמסגרתורשויות מקומיות  141כללה 

 . יחותטולל הנהג ( לא חגרו חגורת במהנוסעים ברכב )כ %18מצביעות על כך שבממוצע 

       

 תצפית היסח דעת 

מתנדבי עמותת אור ירוק ערכו תצפיות בכל רחבי הארץ בכדי לבחון עד כמה דעתם של הנהגים 

רשויות מקומיות  100 -נהגים במעל 6,408-הישראלים מוסחת בזמן הנהיגה. במהלך הפעילות נצפו כ

ברחבי הארץ. בתצפיות בדקו המתנדבים האם הנהגים מדברים בטלפון ללא דיבורית, מחזיקים אותו 

, קוראים עיתון, מתגלחים, מתאפרים, אוכלים או מתעסקים עם הנוסעים או עם חפצים במושב בידם

הממצאים מראים כי:האחורי.   

 13% .החזיקו את הטלפון ביד/גלשו או קראו הודעות 

 18% .נצפו מתעסקים עם נוסעים או חפצים במושב האחורי 

 16% .נצפו עסוקים בגילוח/איפור במהלך הנהיגה 

 15%  אוכלים/קוראים עיתון או מסמך במהלך הנהיגה.נצפו 
 

 

 

גלישה  /הקלדה
שימוש בנייד

5% החזקת טלפון  
ביד
13%

,  קריאת עיתון
מסמך וכדומה

15%

גילוח
17%

איפור
16%

אכילה
16%

התעסקות עם  
נוסעים או  

חפצים במושב  
האחורי
18%



 סקר תחבורה ציבורית

רשויות וישובים ברחבי הארץ,  33-כב מתנדבי העמותה יצאו לבדוק את מצב תשתית תחנות האוטובוס 

, האם ארבעה כסאות בתחנההאם ישנם  הצללה,האם קיימת  נבדקותחנות אוטובוס שונות.  378-וכללה כ

דף מידע עם זמני והאם קיים  שלט צהוב עם מידע, האם ישנו לאנשים עם מוגבלויותהתחנה נגישה 

 נוסעים: 1,700-בקרב כ נערךסקר ה .הגעת האוטובוסים

 %81  ולא מגיע בזמן האוטובוס מאחרמהמשתתפים בסקר טענו כי 

 48%  עמוס.מהנשאלים טענו כי האוטובוס שבו הם נוסעים מדי יום 

 %31 גבוה מדיחיר כרטיס הנסיעה באוטובוס מהנשאלים טענו כי מ. 

 22%  דקות ללכת אל תחנת האוטובוס. 10טענו כי לוקח להם מעל 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 אזרחים ותיקים 

יקים במועדוני הגיל השלישי על ידי מתנדבי אור ירוק . לקראת חודש תאזרחים ו 10,000השנה הודרכו כ 

תשדיר רדיו הקורא לראשי ערים לטפל בתשתית העירונית עם דגש תיק פרסמה אור ירוק  והאזרח הו

 קופות החולים, מועדוני גיל הזהב. למקומות בהם יש ריבוי של אזרחים ותיקים כגון בסביבת

 

 

 

 

 

 

 

 



 תצפית בטיחות בסביבת גנים ציבוריים 

ונות דרכים החופש הגדול הוא תקופה המאופיינת בסיכון גבוה יותר של ילדים להיות מעורבים בתא

וזאת בשל היעדר מסגרת מגוננת. ילדים רבים מגיעים אל גני המשחקים השכונתיים בבוקר ואחרי 

בתאונות דרכים   הילדים בהיפגעות להילחם ובמטרה הגדול הצהריים וחשופים לסכנה. במהלך החופש

 רמת את לבחון במטרה הארץ ברחבי השעשועים גני סביבת את סקרו מתנדבי העמותה הקיץ בחודשי

 -ונמצא  מקומיות ערים ורשויות 104-ב שעשועים גני 483 נדגמו הסקר בטיחותם. במסגרת ואיכות

 57%  .ממעברי החציה שנבדקו היו דהויים או לא היו קיימים כלל 

 מגני השעשועים לא היו קיימים תמרורים המתריעים על המצאות ילדים בדרך  56%-ב 

 קיימים פסי האטה או שהם לא היו תקינים.מגני השעשועים לא היו  71%-ב 

 מגני השעשועים נמצאו מפגעי דרך המסכנים את שלום הילדים וההורים. 22%-ב 

  

 

 אלכוהול ונהיגה

להעלאת המודעות בקרב נהגים צעירים להעלאת המודעות בסכנה של שילוב  פועלתעמותת אור ירוק 

 -נהיגה ואלכוהול. במסגרת הפעילות הוקמו באזורי הבילוי עמדות הסברה תחת הכותרות "נהגת שיכור

סכנת חיים " בהם התנסו העוברים והשבים בהרכבת משקפי אלכוהול המדמים את התפקוד לאחר 

 רי הסברה ותשורות אישיות.שתיית אלכוהול, קיבלו חומ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ארגונים ומקומות עבודה

ממקרי המוות  40%( חושף כי עד ETSCנייר עמדה שפרסה המועצה האירופית לבטיחות בדרכים )

כדי לנסות ולצמצם את ההיפגעות הגבוהה בתאונות דרכים  במהלך העבודה קשורים לתאונות דרכים.

תכנית ייחודית המופעלת ת ומקיימוקרן מנוף והעלויות הגבוהות הנלוות להן, עמותת "אור ירוק" 

כאשר מטרתה להעלות את המודעות לבטיחות בדרכים, לנהיגה נכונה ולצמצום בפריסה ארצית, 

הסחות  -ת בנושאים שאיתם נהגים נתקלים בכל יום  התכנית עוסק .התאונות בקרב ארגונים וחברות

מעל ל השנה השתתפו בתכנית דעת בנהיגה, עייפות בנהיגה, שכרות, נהיגה במהירות מופרזת ועוד. 

 עובדים  13,000

           

 

 ראייה ונהיגה 

מודעות פעלו השנה ביום הראיה הבינלאומי על מנת להעלות את חברת שמיר אופטיקה אור ירוק ו

 מחקרים 22 כי בין ראיה לקויה לתאונות דרכים. מבדיקת עמותת אור ירוק עולהשקשר הנהגים ל

 חדות ראייה בעלי נהגים בקרב 15%-ב גבוה נסיעה לקילומטר למעורבות בתאונה הסיכון כי הוכיחו

דור של במתחמי תחנות הדלק נעשו לנהגים בדיקות ראיה  .גבוהה ראייה חדות עם נהגים לעומת נמוכה

 .אלון 

 
 

 

 

 

 



 

 פעילות אור ירוק בבסיסי צה"ל 

הסיבות להיפגעותם: נהיגה נמנים עם האוכלוסיות הפגיעות בתאונות דרכים.  24 – 17חיילי צה"ל גילאי 

בסופי שבוע בלבד שאינה מאפשרת צבירת ניסיון, נהיגה תחת עייפות, השפעת אלכוהול, היסח דעת 

  חיילים 40,000השנה הודרכו במסגרות הצבאיות כ  ומהירות.

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 סיכום פעילות תקשורתית

 כתבות בתקשורת. בכל המדיות התקשורתיות  3,500בכ  2019שנת עמותת אור ירוק סוקרה במהלך 

 

 

 

 

 

 


