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 2עמ'  

 

 

 . הארגוןתקציר  .1

 חזון  העמותה

 "ברוח חזון אפס" בתאונות דרכים, תצטרף מדינת ישראל לשורת המדינות 

 המובילות את הבטיחות בדרכים בעולם ותקיים מדיניות בטיחות  

 בת קיימא תוך שאיפה להגיע ל"אפס הרוגים" בתאונות דרכים. 

מתוך הכרה בחשיבות העליונה של מאבק ללא פשרות בתאונות    1997עמותת אור ירוק הוקמה בשנת  

מספר   הפחתת  היא  העמותה  של  המוצהרת  המטרה  בו.  הקהילה  מעורבות  וחשיבות  הדרכים 

 הנפגעים ובעיקר הפחתת מספר ההרוגים בתאונות דרכים במדינת ישראל.  

 
 

 מטרות הארגון .2

 פגעים ובעיקר מספר ההרוגים בתאונות דרכים בישראל הפחתת מספר הנ  -מטרת על

 5%-הפחתת מספר ההרוגים ב -יעד

 המטרות האסטרטגיות של העמותה :

 הגדלת היקף ואפקטיביות האכיפה המשטרתית  ➢
 הנעת הממשלה להרחבת מערך מצלמות אכיפה מצילות חיים  ➢
 הסדרת מוקדי הסיכון ברשת הכבישים הבינעירוני והעירוני  ➢
 מערכות וטכנולוגיות בטיחות מתקדמות הטמעת  ➢
 הובלת החברה האזרחית בתחום הבטיחות בדרכים ככלי להנעת הממשלה  ➢
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 4עמ'  

 תחומי פעילות אור ירוק : 

 מדיניות, ידע ומחקר  .1
 ביקורת ציבורית  .2
 תקשורת והסברה  .3
 פעילות אזרחית  .4

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 5עמ'  

 
 
 
 

 כלי ביצוע לדוגמא : 

 מעקב וקידום נושאי הליבה של הבטיחות בדרכים  -קידום נושאי ליבה  

 פורומים מקצועיים להטמעת נושאי מדיניות ומחקר. -פורומים להטמעת מדיניות ומחקר 

 קידום המחקר בתחום הבטיחות בדרכים, והקמת בסיס ידע ארגוני.  –ידע ומחקר 

 ביצוע סקרים המשקפים את עמדות ותפיסות הציבור בישראל.   -סקרים  

 הפקת דוחות לבחינת פעילות ומגמות בבטיחות בדרכים.  –יקורת דוחות ב 

 ביצוע תצפיות לניטור רמת הבטיחות בדרכים.  –תצפיות 

ישראל בהשוואה לעולם 

 בניית תמונת מצב של הבטיחות בהשוואה לעולם.  –

 

 

 



 
 

 6עמ'  

 

 

 

 

 אתגרי הארגון
 

 

   עייפות בקרב נהגי רכב כבדאתגר  .1

 

 רקע:

היא תאונה שבמקרים רבים תהיה קשה ואף קטלנית. מצב בו משאית  תאונה בה מעורבת משאית  

השוקלת עשרות טונות פוגעת ברכב אחר משולה לטנק אשר מפלס דרכו בשדה הקרב.  הרכבים או  

חס וחלילה הולכי הרגל הנמצאים במסלול של המשאית פשוט יוטחו מהכביש או במקרה הגרוע  

 יותר יימחצו על ידי המשאית.

 כבד בתאונות דרכים:מעורבות רכב 

יותר מאשר כלי רכב פרטי, ואילו    3טון, מעורבות בתאונות דרכים קטלניות פי  34שאיות עד מ

יותר מאשר כלי   6טון ואוטובוסים מעורבים בתאונות קטלניות פי  34משאיות שמשקלן עולה על 

 .רכב פרטי

 עייפות בקרב נהגי משאיות 



 
 

 7עמ'  

יגה תחת עייפות, המגבירה משמעותית את נהגים מקצועיים מהווים קבוצת סיכון לנה •

 הסיכוי למעורבות בתאונת דרכים. 

הסיבות לשעות העבודה הארוכות של הנהגים המקצועיים ולאי אכיפת זמני המנוחה, הן   •

 בעיקר כלכליות, והן דוחקות הצידה את שיקולי הבטיחות בדרכים. 

מהתאונות של  20%-מצביעים על כך שעייפות מהווה גורם משמעותי ב ETSC- נתוני ה •

 מנהגי המשאיות מדווחים כי נרדמו על ההגה. 50%נהגים מקצועיים, וכי 

 האתגר  תיאור

  נהגי   של  רנותהע   מצב   לניטור  טכנולוגי  פתרון  במציאת  מתמקד   כבד  רכב  נהגי   בקרב  עייפות  אתגר
 המעסיק.   כגון פיקוחי ולגורם  לנהג והתראה כבד רכב

 
 

   חיצוניים וקישורים נתונים

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/b29dff_0e4bc2147ee24c8a86aa1011ef3a9c8b.pdf 
https://docs.wixstatic.com/ugd/b29dff_1c12a646739948189806b32fea672613.pdf 
https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/12723-
drowsy_driving_asleep_at_the_wheel_031917_v4b_tag.pdf 
http://etsc.eu/wp-content/uploads/The-role-of-driver-fatigue-in-commercial-road-
transport-crashes.pdf 
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/specialist/knowledge
/pdf/fatigue.pdf 
 

 אתגר היסח דעת  .2

 

 רקע:

הפיתוי העומד בפני משתמשי הדרך  להשתמש במגוון הפונקציות, שמציעות טכנולוגיות  

ים חכמים, בעלי  מתקדמות בזמן נהיגה , רכיבה והליכה הוא גבוה מאוד. פונקציות רבות בטלפונ 

יכולות מתקדמות ומגוון שימושים )לדוגמא, הקלדת וקריאת טקסט מכל סוג, פעילות ברשתות  

חברתיות, חיפוש מידע, גלישה באינטרנט(, נוספו לפונקציות ה"מסורתיות": שיחה ומסרונים.   

דעת   פונקציות אלו מביאות רובן ככולן להיסח דעת קוגניטיבי וחלקן מביאות בנוסף גם להיסח

 חזותי, שמיעתי ופיזי.  

להיסח הדעת של נהגים הנגרם משימוש בטלפון חכם  השפעה שלילית על הבטיחות בדרכים.   

היסח הדעת זה מהווה גורם עיקרי  )בנוסף למהירות ואלכוהול( להתרחשותן של  תאונות דרכים  

 קטלניות וקשות. 

 : חקיקה

https://docs.wixstatic.com/ugd/b29dff_0e4bc2147ee24c8a86aa1011ef3a9c8b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b29dff_1c12a646739948189806b32fea672613.pdf
https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/12723-drowsy_driving_asleep_at_the_wheel_031917_v4b_tag.pdf
https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/12723-drowsy_driving_asleep_at_the_wheel_031917_v4b_tag.pdf
http://etsc.eu/wp-content/uploads/The-role-of-driver-fatigue-in-commercial-road-transport-crashes.pdf
http://etsc.eu/wp-content/uploads/The-role-of-driver-fatigue-in-commercial-road-transport-crashes.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/specialist/knowledge/pdf/fatigue.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/specialist/knowledge/pdf/fatigue.pdf


 
 

 8עמ'  

כיום, החוק בישראל ובמרבית מדינות העולם המערבי מתייחס בעיקר לשני השימושים 

 ה"מסורתיים" של הטלפון החכם: 

 שיחות )ישן יותר(   •

 מסרונים •

בישראל, כמו ברוב המדינות המובילות, כאשר הרכב בתנועה  מותר לשוחח בטלפון הנייד   -שיחות  

( ובנוסף יש איסור גורף על שליחת  hands-freeבתנאי שהטלפון נמצא במתקן קבוע )דיבורית 

 )ב((.   28וקריאת מסרונים )תקנה 

 האתגר  תיאור

  בטלפונים   בטיחותי  הלא  השימוש  רלמזעו  טכנולוגי  פתרון  במציאת  מתמקד  דעת  היסח  אתגר
 הנהיגה   בעת םחכמי

 

 קהלי יעד 

 על הפתרון לפנות לכלל הציבור זאת תוך מתן התייחסות מיוחדת לקהלי יעד בסיכון:  

פוטנציאל ההיפגעות בתאונה בה מעורב רכב ציבורי/כבד גבוה באופן   –  נהגי רכב ציבורי ורכב כבד

 משמעותי בהשוואה לרכב פרטי.

 .  iמועדים יותר להיסח דעת עקב שימוש מאסיבי בטלפונים חכמים  - נהגים צעירים

אין מדובר בקהל בסיכון אולם מדובר בקהל "שבוי" המאפשר גישה    – מעבידים/מקומות עבודה

 אפקטיביות לציבור גדול של נהגים ולכן יש לבחון פעילות ייעודית בקרב קהל זה.  מרוכזת ובעלת

 
 

   חיצוניים וקישורים נתונים

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/b29dff_751ac5af95154625a3460e00635e4fdd.pdf 
https://docs.wixstatic.com/ugd/b29dff_7b22b02d94fe49f29b21f77f1646d4c0.pdf 
https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/driver_electronic_device_
use_in_2015_0.pdf 
 

  טכנולוגיה

הביקוש וההיצע בשוק לטכנולוגיה מתקדמת, זמינה ויעילה, עולים בקצב מהיר ומתמיד.  בעוד  

שטכנולוגיות תקשורת מתקדמות כגון טלפונים חכמים ומערכות בידור ותקשורת לרכב מהוות  

ת בנהיגה, בעיקר בקרב נהגים צעירים,  בשנים האחרונות את אחד הגורמים העיקריים להיסח דע 

 הן בעצמן עשויות להוות פתרון זמין, זול ויעיל לצמצום ואף למניעת היסח דעת.  

( ותכונות מובנות בטלפונים  Textn'Driveכבר כעת, מגוון אפליקציות זמינות להורדה )כגון 

ידי טכנולוגיות  -יד, על ( מאפשרים שימוש בטלפון למטרת תקשורת ללא מגע  Siriמתקדמים )כגון 

https://docs.wixstatic.com/ugd/b29dff_751ac5af95154625a3460e00635e4fdd.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b29dff_7b22b02d94fe49f29b21f77f1646d4c0.pdf
https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/driver_electronic_device_use_in_2015_0.pdf
https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/driver_electronic_device_use_in_2015_0.pdf


 
 

 9עמ'  

(. באמצעות אפליקציות אלו יכולים  text-to-speech( וחיווי קולי )speech-to-textזיהוי קולי )

נהגים לבצע חיוג ופעולות שונות באמצעות פקודות קוליות, להכתיב הודעות, ולהאזין להודעות  

 ש.  ותכנים שונים, ללא צורך בהחזקת הטלפון, הקלדה או הפניית מבט מהכבי

מחקרים מעידים על יעילותן של טכנולוגיות אלו לשיפור זמן התגובה בהשוואה לשימוש ידני  

והקלדה, אך לא בהשוואה לנהיגה ללא שימוש כלל. בנוסף, למרות שהן עשויות למנוע היסח הדעת  

מוטורי וויזואלי, הן אינן מצמצמות את היסח הדעת הקוגניטיבי ולפיכך שימוש בהן עלול שלא  

 הגים לתת את תשומת הלב הנדרשת לנהיגה.  לאפשר לנ 

ידי הגבלת שימושים שונים  -קטגוריה נוספת של אפליקציות מתמקדת בצמצום היסח הדעת על 

  Safe Driver-ו  ProtextMeבזמן נהיגה, לרבות ביצוע שיחות וכתיבת הודעות. אפליקציות כגון 

(, נועלות את  GPSחיישנים כגון מופעלות באופן אוטומטי באמצעות זיהוי תנועת הרכב )באמצעות 

המכשיר לשימושים מסוכנים במיוחד )כגון משחקים וגלישה(, וחלקן אף מאפשרות מענה  

אוטומטי להודעות נכנסות, כל זאת מבלי למנוע שימוש בתכנות עזר לנהגים כגון ניווט וביצוע  

 נבדקה מחקרית. שיחות בזמן חירום. יעילותן של אפליקציות אלו לשיפור הבטיחות בנהיגה טרם

בנוסף לאפליקציות, קיימים מוצרים מתקדמים כגון "טלפון חכם לרכב" שאינו מאפשר 

, ויכולות להציג  iii, וטכנולוגיות הבנויות  על ממשקים מבוססי קול  iiהתכתבות וגלישה בזמן נהיגה,

יה למתן  מידע מהטלפון הנייד על גבי לוח המחוונים או השמשה הקידמית. טכנולוגיה נוספת העשו

( Mobileyeהשפעות שליליות של היסח דעת בנהיגה מצויה במערכות התרעה מתקדמות )כגון  

שמירת מרחק,  -, המתריעות בזמן אמת על מצבים מסוכנים כגון איiOnRoadואפליקציות כגון 

 סטייה מנתיב הנסיעה, והימצאות הולכי רגל על הכביש. 

ח דעת לנהגים כמעט ללא עלות, עד כה הן לא  למרות זמינותן של אפליקציות אלו לצמצום היס

צברו פופולאריות בקרב הנהגים בישראל ובמדינות אחרות. יש צורך במחקר ייעודי להערכת  

 .השפעתה הבטיחותית וסיכויי אימוצה על ידי משתמשי הדרך השונים

 

 

 
i   ממשתמשי בטלפון החכם, בדומה למרבית מדינות   22%בישראל מהווה כ  24-18קבוצת הגיל

.  בסקר שנערך בארה"ב  "Our Mobile Planet") 2013 ,  ;2012העולם המערבי )דרור וגרשון, 
מקבוצה זו    50%נמצא כי כמעט    - המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה -  NTBS- עבור ה

בין כל משתתפי הסקר   18%ח מייל במהלך נהיגה יחסית לממוצע של נוהגים לסמס או לשלו
(Tison et al., 2011)  . 

 
ii  לדוגמא – Voyager 'סמארטפון קבוע לרכב בעל סידור קלאסי של   -הטלפון הבטיחותי של אורנג

מסך ומקשים בנפרד. מערכת הפעלה מבוססת אנדרואיד, לוח מקשים גדולים ונוחים ופונקציות  
טיחותיות יותר  לשימוש בנהיגה. לדוגמא, אנשי קשר מועדפים, חיוג קולי, תוכנת  מועדפות ב

waze   . 
 
 

 



 
 

 10עמ'  

 

 הדרכים תאונות כמות את להפחית ניתן  כיצד אתגר .3
 חשמליים  אופניים במעורבות

 
 רקע

 נרשמה בבד ובד  ניכרים בשיעורים האחרונות  בשנים גדל חשמליים  באופניים השימוש היקף
   חשמליים. אופניים במעורבות בתאונות הנפגעים במספר זיםאחו מאות של עלייה

  האחרונות בשנים מאד  התרחב בפרט,  חשמליים  ובאופניים בכלל,  גלגלי דו רכב בכלי השימוש
  בישראל, הבאות.  בשנים חד  גידול פוטנציאל  על מצביעות  והתחזיות  ובעולם בארץ גדולות בערים

  תופסים  הם אחרות למדינות בדומה  אך  נוער,  בני בקרב בעיקר נפוצים  החשמליים  האופניים
   יותר. בוגרת  אוכלוסייה  בקרב גם תאוצה

  השימוש חשמליים. אופניים  זוגות 200,000-כ  נעים  ישראל  ומדרכות בכבישי  כי הן כיום ההערכות
  לשיפור לתרום היכול מהלך, הינו חשמליים  באופניים זה ובכלל  תחבורה ככלי באופניים

  בשימוש אשר  בכלי מדובר בבד, בד  האוויר. זיהום ולהפחתת בכבישים  העומס  להקטנת הבטיחות,
   הדרך. משתמשי וליתר  לרוכבים  חמורות פגיעות לגרום  יכול נכון לא

  בטיחות   וחסרת רעה תרבות החשמליים האופניים  באמצעות "לומדים" הנוער בני  ועוד,  זאת
  שעלול דבר וכדומה(, רגל הולכי  וסיכון המדרכה על רכיבה אדום, לרמזור  ציות )אי דרך כמשתמשי

 וכנהגים.  בגירים דרך שתמשיכמ בהתנהגותם להשתרש
 

 היפגעות   מצב תמונת
  בהתאם .2016 בשנת נהרגו מתוכם 10 חשמליים, אופניים רוכבי  13 נהרגו  2013-2016 בשנים
  נפצעו רוכבים 564-ו  חשמליים אופנים רוכבי  137 קשה נפצעו אלו בשנים ישראל, משטרת  לנתוני

  ואופניים אופניים  מעורבים בהן לתאונות בנוגע למשטרה  דיווח  תת קיים כי לציין חשב קל.
  חלקיים. אלו שנתונים בחשבון לקחת יש כן על  חשמליים,

 
 הקיים  המצב
 באם כאשר ייעודיים,  אופניים בשבילי  לרכוב  החשמליים  האופניים  רוכבי את מחייב  החוק כיום

  היכן וגם שבילים  מספיק לא  הערים במרבית בפועל בכביש. לרכוב  הרוכבים על  שביל קיים לא
  לאור  הרוכבים את  מסכנת בכביש  הנסיעה שמחד  הינו המצב רציפות. של בעיה קיימת שיש

  אך לרוכבים  יותר  בטיחותית הינה המדרכה על  רכיבה ומאידך הרכב  עלי  עם הטבעי הקונפליקט
  אמורים לא אשר  נוער  ובני ילדים הינה   נוספת בעיה הרגל. הולכי את ומסכנת חוק פי על אסורה
  ופעמים רוכבים רבים בפועל אך בלבד( 16 מגיל חשמליים אופניים על רכיבה מתיר )החוק לרכוב
 ניסיון.  או הכשרה   כל ללא  בכביש רבות

 
 האתגר   תיאור

  לשים ולמה  לסוע ומתי היכן  בעיר. בטוחות דרכים של בנושא מתמקד חשמליים אופניים אתגר
  לב.

 קהלים:  שלושה בין  מיטבית הפרדה של יצירה היא באתגר המרכזית המטרה
 החשמליים   האופניים רוכבי .1
 רגל ה הולכי  .2
 הרכב   נהגי .3
  מניעה  היא המטרה אך  והחוק התשתית מגבלות  לאור  מוחלטת  הפרדה ליצור ניתן  לא אמנם

 הללו.   הקהלים בין  הקונפליקט של אופטימלית
 
 

 

 


