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הצגת הבעיה, הצורך, הצורך לשינוי
ישנם הולכי רגל רבים אשר נפגעים ואף נהרגים בתאונות הדרכים בשטח בנוי.

מקרים אלו מושפעים לרוב ממהירות הנהיגה. נהיגה במהירות מופרזת מסכנת את הולכי הרגל.

נתוני נפגעי תאונות דרכים של הולכי רגל ב2020

ילדים( 0-14) - 12

בני נוער (15-24) - 7

מבוגרים (25-64) -20 

35 - +65

                                     ולכן אנחנו רוצים לגרום לשינוי של שאננות האנשים למהירות מופרזת ובחשיבה של 
אותם אנשים כך שלא יחשבו בקלות דעת על נהיגה מופרזת.



הסיבות לנהיגה מהירה וקשירת הקשר לנהגים צעירים

הסיבות הן:

 חוסר שעות שינה- רוב האנשים ממעטים לישון מספיק שעות שינה עקב עניינים אישיים/עניינים שקשורים1.
 לעבודה והם בעצם נוסעים ברכב עם עיניים עייפות מאוד.  זה עלול להשפיע ישירות על חוסר הריכוז ועל היעדר

רגישות בזמן לחיצה על דוושת הגז וכן הלאה. הם פחות מרוכזים והנהיגה הופכת לנהיגה רשלנית.
 נהיגה מופרזת בקרב בני נוער- רוב בני הנוער במדינת ישראל נוסעים במהירות מופרזת ולא בטיחותית2.

 בכלל עקב הרצון שלהם לרצות את חבריהם ולהראות מגניבים.אבל הם לא מודעים לרמת הסיכון הכל כך גבוהה שקיימת
בנהיגה מסוג זה ומהירות מופרזת בנהיגה עלולה להביא לתוצאות קטלניות ובלתי הפיכות.

 נהיגה מהירה עקב השימוש בסלולרי- הטלפונים שכולם משתמשים בהם כיום הם כלי קטלני במיוחד3.

 בנהיגה והוא יכול גם לגרום לנהיגה מופרזת עקב חוסר תשומת לב וריכוז. אנשים שנוהגים, מדברים ומתכתבים תוך כדי
הנהיגה ולכן הסבירות שתקרה תאונה מאוד מאוד גבוהה.



הפתרון לבעיה:
פתרונות:

חשוב לארגן את שעות השינה ולוח הזמנים נכון ולישון בלילה כמות שעות מספקת על מנת שתהיה לנו מספיק 1.
אנרגיה ליום שבא אחריו ולנסיעה. אפשרי בנוסף לכך, לוותר על כמה דברים שניתן לדחות אותם על מנת להספיק 

לישון שינה מרובה.
נהיגה כנער- יש אפשרות להעלות את המודעות למצב בעזרת העברת הרצאות ואפילו שיעורים קבועים בכל שבוע 2.

במסגרות כמו בית הספר ובתנועות נוער. בנוסף לכך, על ההורים האחריות לדאוג לאסור על הנער לנסוע במידה 
והוא נמצא במצב שמסכן את הנסיעה. אפשרי גם לשים שלט במכונית שעליו כתוב נהג חדש, בתקווה שהנהגים 

שמסביבו יהיו יותר זהירים.
אין להשתמש בטלפון בזמן הנסיעה, רצוי ומומלץ על הנהג לשים את מכשיר הטלפון כך שהמסך לא יהיה מופנה 3.

כלפי מעלה. אם העניין חשוב ולחוץ, יש לעצור בצידי הדרך במקום בטוח ורק לאחר מכן להשתמש בטלפון.
מומלץ לעבור פעילויות מרגיעות במהלך השבוע כדיי להוריד את הלחץ ולהירגע כמו מדיטציה, דמיון מודרך, 4.

שמיעת מוזיקה וכו׳. אפשר לקחת כמה דקות לפני כל נסיעה לשמיעת מוזיקה מרגיעה ולקיחת נשימות עמוקות, על 
מנת שמהלך הנסיעה הנהג יהיה רגוע ומרוכז.



סיסמאות קבוצתיות

נהג לאט נהג בטוח

כביש עירוני הוא לא כביש מירוץ

האט! חיי אדם לפנייך

במהירות עברת ועל כך שילמת

מהירות מופרזת = סכנת חיים


