חובר ע"י חברי הצוות מהנהגת ת"א יפו

תאונות דרכי
פעולה זו נכתבה כחלק ממלחמה יומיומית שלנו כמדינה בתאונות הדרכי  .בצורתה הנוכחית
הפעולה מיועדת לנוער .פעולה זו נכתבה כפעולת פתיחה למער ולא סת  ,פעילות חד פעמית
בנושא לא תביא לשינוי חשיבה אמיתי .עלינו לעסוק בנושא יותר מפע אחת ולחקור אותו מכל
הכיווני על מנת להביא לשינוי אמיתי .תאונות הדרכי במדינה שלנו היא ללא ספק אחת הבעיות
הגדולות ,מה שבטוח ,העובדה שבעיה זו נגרמת א ורק על ידינו ,אזרחי המדינה ,מזעזעת ועלינו
לש ק לתופעה חסרת ההסבר הזאת .מתפקידינו לאמ כמה שיותר אנשי למלחמה הזו בכל
דר אפשרית ,פעולות בתנועות נוער ,שיעורי בבי"ס והתנדבות לעמותות הנכונות ולמשטרה.
הנגיעה לנוער:
פעולה זו מיועדת לנוער ומטרתה לגרו לנהג \ טר נהג להבי איזה כוח יש לו בידיי ואי ברגע
אחד של חוסר חשיבה הוא יכול לגרו לנזק בלתי הפי לעצמו ,ואפילו יותר גרוע ,לסובבי אותו.
חשוב להדגיש לחניכי שכשאני נמצא על הכביש אני מסכ בראש ובראשונה את כל הסובבי
אותי :את המשפחה באוטו ליד  ,והחבר'ה מאחורה ורק בסו את עצמי.
הנושאי שחשובי לפעולה:
אלכוהול ונהיגה
חגורות בטיחות
מהירות מופרזת
עייפות ונהיגה
)נושאי אלה לא תלויי רק בנהג ,וג לסובבי אותו יש את היכולת להשפיע ולמנוע תאונה נזק(

פעולת פתיחה למער "די לטרור על הכביש"
.1משחק פתיחה:
יוצרי )בעזרת חבלי מודבקי לרצפה( מגרש משבצות גדול )כל משבצת  (0.5*0.5ככה שיש
משבצות כפול ממס' החניכי  .את החניכי מפוזרי בי המשבצות ככה שלא יהיו שני חניכי
בשתי משבצות צמודות .עוצמי לחניכי את העיניי ומושיבי אות בישיבת עקרב כאשר
התנועה שלה היא אחורה.
תדרו ראשו  :המטרה של כל חני  ,לפי המספר שלו ,להגיע לצד השני של המגרש .ברגע שיש שני
חניכי באותה משבצת שניה נפסלי ) .ה יצטרכו להבי שכדאי לה לבדוק ע היד קוד כל
שאי במשבצת הבאה א אחד ,אי צור להגיד לה ( .כעת ה מתחילי לשחק .חשוב לשי לב
לפסול את מי שצרי  .אפשר לעשות את זה כמה פעמי .
תדרו שני :כעת צרי לתת לחניכי דקה להתייע ולמצוא דר לעשות את זה יותר טוב ויותר
יעיל ,והפע המטרה היא שכול יגיעו בשלו לצד השני של המגרש) .הכוונה כא היא הקבלה
למה שקורה בכבישי בפע הראשונה לא אחד לא אכפת מא אחד חו מעצמו וכ הוא מפסיל
ופוגע באחרי ובעצמו ואילו בפע השניה מתאחדי כול כדי לפתור את הבעיה הרצינית(
.2סיפור "ואני חי"
.3משימות דיו בקבוצות קטנות )(6 4
א .לחצי מהקבוצות נותני ד מס'  1ולחצי ד מס' ) 2מצורפי בסו ( .מקציבי
לחניכי זמ למלא את הד בכמה שיותר פרטי  .בסו אומרי לה לשמור את
הד מקופל בכיס.
ב .מחלקי לכל הקבוצות את ד מס'  3ומנחי אות למלא את הסעיפי ולדרג את
החשיבות .חשוב לכוו אות לחשוב על מה משפיע עליה או בכלל על בני אד בכלל
)חוקי \ הגיו \ סדר ( וג להעלות את השאלה הא בישראל זה שונה מבכל מקו
אחר.
 .4דיו )עדי להשתמש בלוח או בריסטול לפי ראשי פרקי (
נהגי פרועי
מה הבעיה?
נהגי חדשי
הנהג הישראלי
בלגא בכביש
התוצאה?

 500הרוגי )יותר מבכל פעילות מערכת הביטחו ( בשנה ) 500משפחות(
 3000פצועי קשה ) 3000משפחות משועבדות למיטת הפצוע(
עשרות אלפי פצועי נוספי

הפתרו ?

תיקו של חינו \ תשתיות \ הסברה \ חקיקה
לתק את עצמנו )כא צרי להשוות בי ד מס'  1לד מס'  2ולהראות שבתור
בני
אד אנו מרשי לעצמנו לבקש דברי מאוד פשוטי ולאו דווקא חשובי
מחברי
שלנו ,אבל כאשר זה מגיע לחיי שלנו אנחנו חושבי פעמי  ,לפני שמבקשי
מפאת
חוסר נעימות(
עלינו להבי )זה אחד המסרי החשובי של הפעולה( שאנחנו לא לבד על הכביש
וש הגה זה כוח ,כוח להרוג .האסו האמיתי הוא שנהרוג מישהו אחר ,או אפילו
נפצע אותו קשה דבר שברוב המקרי הרבה יותר גרוע )כמו בסיפור( .חשוב לשי
דגש על הנק' הזו.
חינו – "צופי "

 .5הבטחה אישית
מחלקי לכל חני ד עליו הוא כותב הבטחה אישית שלו לעצמו בכל הקשור לנהיגה והתנהגות על
הכביש .את ההבטחה ה שומרי לעצמ וכדאי להמלי לה להדביק אותה במקו מרכזי
)אפילו באוטו( כדי שלא ישכחו כי בסופו של דבר שוכחי הכל ברגע שיוצאי מהפעולה וחשוב
להגיד לה את זה.
 .6הצגת עמותת אור ירוק
הצגת העמותה )מצור חומר  +אתר אינטרנט( כותבת תוכנית רב מערכתית רב
)חקיקה\תשתית\הסברה\חינו ( שנתית לא תלויה בממשלה לטיפול בבעיית תאונות הדרכי .

ואני חי
אני יושב פה ליד המיטה ומרגיש כאילו התבגרתי בחמישי שנה  ,אני מבי דברי באופ כל כ
שונה ,מסתכל על החיי באור שונה .אולי אני חול  ,בטח נרדמתי באיזה שיעור של לילי המורה
המשעממת הזאת ,אבל א לא ,אולי אני מת ,לפחות היה לי את העונג למות אחרי המסיבה של
חיי .כל כ הרבה אלכוהול כבר הרבה זמ לא ראיתי במסיבה ובכלל .על המסיבה הזאת כול
שמעו ,אית ארג אותה ,הוא דאג להזכיר לכול כל בוקר "יו שישי ,מסיבת סו הבגרויות
אצלי בבית ,כל אחד ש חמישי ואני כבר דואג לכל השאר" .הוא גר ברשפו  ,יש לו בית ענקי.
בכל מקרה ,לצאת מהבגרות בהיסטוריה הייתה הרגשה נפלאה ,קבעתי ע אורי ומיה שנגיע
יחד בערב "אני אקח אוטו" הכרזתי בגאווה .לי נסענו ע האוטו של ליאור ,ההורי שלו
הסכימו תמיד לתת לו את האוטו .בי היה ממש כי  ,נשארנו עד השקיעה ,בער שש וחצי ,ואני
קיבלתי צבע בי אדו לבורדו ,כמו שצרי  .מיהרנו ללכת כי בשבע יש ארוחה משפחתית ,אימא
א פע לא מוותרת לי עליה .אני לא מבי מה יש לי לחפש ש  ,אני ג ככה לא אומר כלו .
הארוחה עברה בשלו ומה שמפריד עכשיו ביני לבי המסיבה זה רק פרט קט א מאוד חשוב
האוטו" .אבא" לחשתי "אני יכול לקחת את האוטו" הוא שאל אותי לא  ,ואני סיפרתי לו על
המסיבה ה"נורמלית וחסרת האלכוהול" שאנחנו עורכי בבית של אית  .הוא חשב ואמר "אי
בעיה ,אבל לא חשוב מה ,לא חשוב מה יקרה של תעיז להחזיר לי אותה בלי דלק ,אנחנו נוסעי
לצפו מחר…!" הסכמתי בחיו של ניצחו ויצאתי לדר  .אורי ומיה כבר חיכו לי בחו ותו
שלושת רבעי שעה היינו כבר ברשפו  ,לא היו פקקי ! את המוזיקה שמעו משני רחובות ליד.
כשהגענו ראינו שכול הגיעו ,אני מתכוו כול באמת ,אית )אחרי הכל זה הבית שלו( ,יובל,
יואב ,שני ,אחות של אית  ,קטנה מאתנו בשנה ,ממש כוסית .א שני פה אז ברור שג כל
השביעיסתיות יגיעו ,וא ה באות אז ברור שג כל השביעסתי יתפסו עליה טרמפ ויבואו.
בקיצור ,באמת כל העול ואשתו .כשנכנסתי בשער יכולתי לזהות את מיכאל וחברה שלו על
הדשא ,ה א פע לא הסתירו שו דבר מא אחד ,גיא היה כבר חצי שפו ואני ואורי התחלנו
לשתות ,והרבה ,לא לפני שאמרתי יפה שלו לשני )שנראה שיותר מאוחר ג התנשקנו(,
מהשלב הזה אני זוכר את הכל בפלאשבקי קצרי במיוחד )אפילו עכשיו עדיי מסתובב לי
הראש(.
בשלב מסוי  ,אני זוכר ,יובל לקח אותי הצידה והציע לי שאכטה "לא משנה כמה שפו אני ,אני
בחיי לא אגע בחרא הזה" אמרתי לו "מה אני רוצה להרוג את עצמי "??!!..אני חושב שבשלב
הזה נרדמתי ,כשהתעוררתי הרגשתי כבר פחות מסוחרר וג נוכחתי לדעת שהשמש כבר עלתה.
הערתי את אורי ומיה ,יואב יאיר והילה עזרו לנקות וח ועדי הכינו את האוטו לקבלה של שיכור
או שניי " .טוב יאללה ,בואו ניסע" אמרתי למיה ואורי )בתקווה שלא ירצו ג להישאר לנקות(
"אי מצב שאת נוהג ככה ,אתה גמור לגמרי" גערה בי מיה "אני בסדר גמור ,אפילו ישנתי"
"ישנת בדיוק שעה ,זה ממש לא מספיק" היא המשיכה .אורי לא אמר כלו ורק גיחח כל הזמ
בצד ,הוא כנראה היה ממש שיכור" .אני נוסע כי אני סומ על עצמי ואני יודע שאני בסדר .את
יכולי לנסוע ע ח  ,יש לה מקו  .מקסימו א יקרה משהו ,אני אפגע . . .אה…וג האוטו
אבל בשלב הזה ההורי שלי ייקחו הכל בפרופורציות…" היא השתכנעה לבסו ואני יצאתי
לדרכי ,לבד .היה יו יפה מאוד ואני הייתי ממש ערני כבר דמיינתי אי אני נכנס למיטה
החמימה שלי בבית .כביש החו  ,איילו דרו ,רבע שעה ואני בבית .ברדיו שיר טוב של 2U

הלהקה שאני הכי אוהב ,אני פותח חלו ונות לרוח להפיג את השעמו  .בנסיעות כאלה הרוח
היא החברה הכי טובה של  ,אתה מדבר איתה ,חושב איתה ,ואפילו שר איתה ,רק לא להירד .
"ה מתו?" שאלתי בבהלה את הפרמדיק שניגש אלי "האנשי באוטו ,השני ה מתו ,כמה ה
היו? ,ה בסדר? ,תעזוב אותי אני בסדר  ,מה אית ? ,ל לטפל בה  ".הוא לא ענה לי ,רק האיר
לעניי שלי ע איזה פנס ושאל אותי אי קוראי לי .אמרתי לי שאני בסדר ושייל לטפל בה ,
והוא המשי בשלו .צומת דפוקה ,רמזור מזדיי  ,עכשיו נדפקתי ממש ,אני בטוח שהיה ירוק,
אי זה יכול להיות? ,מה יהיה עכשיו? ,ה ימותו? ,אני לעול לא אוכל לסלוח לעצמי ,רק
שיחיו ,שלא ימותו.
"ה נפצעו אבל ה חיי " אמרה לי האחות בבי"ח כשהתעוררתי .ה היו חדר ליידי ,אני הייתי
על המיטה שלי בלי א שריטה על הגו  ,רק פלסטר קט על המצח ,כלו לא קרה לי ,חשבתי
לעצמי ,אי זה יכול להיות" .כמה ה היו" שאלתי אותה "משפחה שלמה ,אבא ,אמא ,שני
בני ותינוקת .ה היו בדר לטיול לצפו " "וא אחד לא מת?" שאלתי בתקווה "לא ,ה כול
חיי " הודתי לה' שלא נת לזה לקרות.
נרדמתי ,כשקמתי ,אחרי חמש שעות ,ההורי שלי כבר הגיעו ,ה לצפו כבר לא נסעו.
כשראיתי אות לא התייחסתי ,ידעתי שאני חייב להגיע לחדר של המשפחה ולראות מה קרה
לה  .במסדרו ראיתי את הרופא מדבר ע איזה אישה אחת ע תחבושות על הראש והיד ,ה
עמדו ליד איזה משרד מנהלי כזה והוא בדיוק הסביר לה איזה משהו ,לא שמעתי כלו  .פתאו
היא נפלה לזרועותיו ואת זעקת הבכי שלה שמעו עד הבניי ליד" .הרגע אמרו לה שבעלה לא יוכל
ללכת יותר לעול " אמר לי איזה חולה שישב ש במסדרו "אי אתה יודע?" שאלתי אותו
"שמעת את הרופאי מדברי פה קוד  ".רק שזאת לא האימא של המשפחה מהאוטו ההוא,
חשבתי לעצמי "זה עוד טוב" הוא המשי "לפני שעה הודיעו לה שבנה ישאר במצבו הנוכחי כל
החיי " מה מצבו?" שאלתי ולא רציתי לשמוע את התשובה "מונש ע"י מכונת הנשמה דר
הצוואר ,אוכל רק דר הווריד ,ומחוסר הכרה .אני אומר ל במצב כזה הייתי מעדי למות".
התחלתי לרו  ,הבנתי ,זאת המשפחה שאני הרסתי ,אלה הילדי הקטני שהיו בדר לצפו .
הגעתי לשירותי והתחלתי להקיא הכל החוצה .הייתי ש בער שעה ,אי אני אחיה עכשיו,
מה עשיתי ,היה ירוק ,איזה מי חיי יהיו לה  ,הרסתי אות  .אבא הוציא אותי מהשירותי
וחיבק אותי ,הוא לקח אותי לחדר ולא דיבר ,הייתי כמת מהל  ,הוא לקח אותי למיטה .בלילה
לא נרדמתי ורק לפני כמה דקות אגרתי אומ ונכנסתי לחדר שלה התיישבתי ליד המיטה של
הילד ועכשיו אני יושב פה ליד המיטה ומרגיש כאילו התבגרתי בחמישי שנה  ,אני מבי דברי
באופ כל כ שונה ,מסתכל על החיי באור שונה .אולי אני חול  ,אולי אני מת ,לא לא ,אני חי,
אולי זאת הבעיה.

-1עליכ לפרט כמה שיותר טובות ובקשות שביקשת מחברי שלכ בשבוע האחרו :
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רשמו את כמה שיותר בקשות שרצית לבקש מנהג בקשר לנהיגה שלו ולא היה לכ נעי
לבקש )בקשר לבטיחות ונוחות כאחד(:
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לפניכ  4תחומי שוני  ,אי היית נעזרי בכל אחד מה על מנת לפטור את בעיית התאונות
בדרכי ובאיזה עדיפות היית ממקמי אותו ביחס לאחרי ?
חינו

דירוג ):(4 1
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