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יוסי הלפרין  -רכז ארצי
אשקלון -דני בן ארי
אבן יהודה -שוקי רוזן
באר שבע -יוסף בריינס
בית שאן חגאי סידו
גדרה -יחיאל מנחם
דבורייה -מוחמד מסאלחה
הוד השרון -חיה אלישע
חולון -מיכל גורביץ
חיפה (רמות)  -יעקוב קול
חיפה לאו בק -חיים קדוש
טורען  -שאדי
טבריה  -אביטל לישנסקי
ירושלים (פסגת זאב) -שגיב
יסוד המעלה -יוסי ביתן
ירכא -סלים
כפר תבור -ישי מאיר
כפר יונה -דני גורן
מג‘אר -מאג‘ד גאנם
מעלה מכמש -ברק בוכניק
צ.ל מג‘ד כרום -פארס סרחאן
מודיעין-שמוליק פרידמן
נהריה -שלמה דוברצקי
פרדס חנה כרכור -גדעון
תימור
פתח תקווה -דוד סלוצקי
צפת -נירה רוקח
קרית שמונה -שיר יסקין
קריית אתא -אלדו אוטולנגי
קריית טבעון  -איתן קלמר
קריית ביאליק -שמעון סנה
ראשון לציון  -אברהם הובר
רהט -סלמן
רחובות (חרדי) -אורלי
רחובות -אבי צ‘יפניק
שפרעם  -אליאס טועמה
שעב -שאדי /ראשיד
תל אביב-ארנון ברנדר

המועדון הוקם לפני שלוש שנים ,עוד בתקופתה של פנינה ז"ל .היום מונה
המועדון מעל ל  02חברים פעילים.
רכז המועדון הוא שלמה דוברצקי
הפעילות העקרית של המועדון מתרכזת בשני תחומים עקרים :הסברה ופרסום
ההסברה מופקדת בידי צוות מדריכים המונה  6-8מתנדבים .הקבוצה נפגשת
לפחות פעמיים בחודש ומתאימה את תוכניות ההדרכה לקהל לפניו עומדים להופיע.
האוכלוסיות שנבחרו הן :תלמידי בתי ספר יסודיים ,בתי אבות ,ונהגים של מוסדות,
של חברות הסעה ושל גופים כלכליים .לקראת כל מפגש יושבים חברי הקבוצה
ומתאימים את תוכן ורמת הנושאים בהם יטפלו .מירב האנרגיה מושקע במיון
החומר והצגתו במצגת.
הפרסום (תליית כרזות וחלוקת פליירים) למשימות אלה מתייצבים כל חברי
המועדון .פעילות זאת נעשית בשני אופנים ,יש פעילות רציפה בדוכנים בתחנות
דלק (תלוי בכמות החומר העומד לרשותנו) לרב אנו מקיימים משמרת של שעתיים
פעם ביומיים בשתי תחנות דלק בכניסות לנהריה אחת בכניסה הדרומית (במושב
רגבה) והשנייה בכניסה הצפונית (בקבוץ סער) .פעילות אחרת היא כחלק מפעילות
ארצית במועדים יחודיים או מבצעים שחברי המועדון החליטו עליהם
לאחרונה ביצע המועדון פעילות מבורכת במיוחד שבה סקרו מתנדבי המועדון –
בהובלתו של שלמה – את הסביבה הקרובה לכל אחד מבתיה"ס ביישוב  ,איתרו
מפגעים ( בהתאם לחוזר מנכ"ל של משרד החינוך ) ואת הסיכום המסודר של
הממצאים העבירו לידיעה וטיפול הרשות המקומית והנהלת העמותה של אור ירוק.

” נתת = קיבלת ”
” זה סודה של ההתנדבות ”

”מפגע בדרך = סיכון בטיחותי
מפגע שהוסר = הצלת חיים ”

” היום הוא היום בו אתם מבוגרים יותר משהייתם אי פעם ,אך היום הוא גם היום בו
אתם צעירים ממה שאי פעם תוכלו להיות .אז תהנו היום ותנצלו כל רגע ”

הודעות לרכזים :
.1הנהלת העמותה מבקשת מהרכזים לבצע מהר ככל האפשר את הפעילות של איתור מפגעים
בסביבת בתיה"ס ביישוב  ,כולל סיכום הממצאים  +דיווח לרשות המקומית ולהנהלת אור
ירוק ( .חשוב שיבוצע לפני תחילת שנת הלימודים )
 .1הנהלת העמותה פונה לרכזים בבקשה למנף ביישוב  -גם את פרויקט סע לשלום ככל
האפשר
 .3בתאריכים  112111ו –  132311מתוכנן קורס יעודי לרכזים של מועדוני אור ירוק ( מידע
נוסף ימסר עם השלמת גיבוש התוכנית )
 .1הרכזים מתבקשים לסכם את הפעילויות המבוצעות ביישוב ולדווח  2לפרסם הן באתר של
של"מ והן בעיתונות המקומית
 .5האתר של תנועת של"מ חידש את פניו וכולל היום מידע ואפשרויות שלא היו בעבר (כולל
מידע מעודכן על הפעילויות  ,תוכנית עבודה שנתית של כל המחוזות והתכניות בתנועה ועוד)
כל הרכזים והמתנדבים במועדונים מוזמנים לבקר ולהשתמש באתר.
.6בהנהלת של"מ פותחה תוכנה חדשה שאמורה לסייע בניהול המועדונים  ,גיוס והפעלת
מתנדבים  ,מעקב את הפעילויות ועוד .הדרכות בהפעלה ושימוש בתוכנה מתוכננות להתקיים
באזורים השונים כבר בקרוב.

מפגש רכזים ארצי – 23///201

המפגש נערך בקרית אתא והשתתפו בו נציגי המועדונים הבאים :
חיפה -לאו בק ,חיפה – רמות ,ראשון לציון ,חולון ,שפרעם ,אשקלון ,ק .ביאליק ,ק .אתא ,כפר יונה ,יסוד המעלה ,יקנעם ,צפת,מג'ד אלכרום .
סיכום המפגש :
אלדו – רכז המועדון המארח נתן סקירה קצרה על המועדון ופעילותו בקרית אתא.
רותי – מנהלת בית פישר ( המוזיאון הלאומי לתולדות ק .אתא ) סקרה את ההיסטוריה והפעילות המתמשכת של הבית.
אלה ( אשתו של אלדו ) – מותיקי ומקימי ק .אתא סיפרה את סיפורו של היישוב ותולדותיו
ראש העיר – קרית אתא – מר .יעקב פרץ – שיבח את פעילות המועדון ושתוף הפעולה עם כל הגורמים הרלונטים בעיר  ,כמו כן מיחס ראש
העיר חשיבות רבה לקיום המועדון בעיר והמשך פעילותו ,בנוסף בירך מר .פרץ את אלדו עצמו ( שהןא גם יקיר העיר ) וכן את כלל מתנדבי
המועדון על פעילותם המסורה והחיונית בעיר.
גבי ברוש מאור ירוק ( מרכז השת"פ בין העמותה למשטרה ) – נתן הרצאת העשרה שבה פירט נושאים שונים :
מפגעי דרך ( תמרורים סותרים  /מחוקים  /מוסתרים ,מעברי חציה במיקום לא מתאים  /מחוקים )
בעיות שילוט ( לא ברור ,שגוי ,מטעה ) ,תאורת רחוב לקויה ( חשוכה ,מסנורת )
פרויקט תוכנית כבישים אדומים – בחינת הסיבות לתאונות מרובות בכישים אלה והאפשרויות לטפל למנוע אותן .
כביש  20 ( 00ק"מ בעתיים במיוחד – מצומת יאסיף עד שלומי ,דרך צומת כברי )
כבישים נוספים בטיפול – 681 ,31 ,07 ,56
גבי גם היפנה פניה לרכזי המועדונים להעביר מידע עדכני ומירבי ככל האפשר על כבישים  /צמתים אדומים בסביבות היישוב שלהם
>> רכזי המועדונים מוזמנים לפנות לגבי ולקבל סיוע ביצירה /הידוק הקשר בין המועדונים למשטרת ישראל
חנה – ראש מטה הבטיחות בקרית אתא – ציינה גם היא את השת"פ הפורה עם אלדו והדגישה את מחויבותה להגברת הבטיחות בדרכים
והמודעות בציבור ובהתאם גם חלוקת המשאבים והתקציבים
מיכל מאור ירוק ( מחליפה את אילן שני ) – מרכזת בעמותה את הנושא של הדרכות במקומות עבודה וארגונים ,
בנוסף להדרכות הרגילות מיכל ציינה שיש באפשרותה ליצור גם תוכנית ייחודית לכל אירגון וארגון בהתאם לאופי הארגון וצרכיו ( כולל
הרצאות ,סדנאות וימי עיון )
בפנייה לרכזים ביקשה מיכל לעזור – במיפוי מקומות עבודה ,יצירת קשר עם מקומות עבודה וגם למנף את ביצוע ההדרכות בפועל.
לימור מאור ירוק ( מחליפה את דנה ) – מנהלת פרויקט " סע לשלום " בעמותה
לימור סקרה בקצרה את הפרויקט וביקשה מהרכזים לעזור במינוף הפרויקט בבתי הספר ביישובים שלהם
יענקלה חי מאור ירוק ( אחראי על הפרויקטים היישומיים בעמותה )
מינוף הפעילות של איתור מפגעים ( בעקר בסביבות בתי הספר )
ציון לשבח לפעילות של איתור מפגעים שבוצעה ע"י שלמה דוברצקי ( רכז מועדון אור ירוק בנהרייה ) –
ראוי שפעילות זו תיהיה מודל לחיקוי ויישום בשאר המועדונים
כיום יש שיפור מהותי ואמיתי ביחסים ושיתוף הפעולה בין הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ועמותת
אור ירוק וכפועל יוצא מכך יש למנף ככל האפשר את השת"פ עם מטות הבטיחות ביישובים השונים
ליזי  :בתאריך  1/7/11יערך כמתוכנן המיזם "פותחים את השנה ברגל ימין" ( המיזם יכלול שילוט ,פליירים ונוכחות בכניסה לבתיה"ס )
איתור מפגעים בסביבות בתי הספר ( פעילות בעדיפות גבוהה )סיוע למשמרות הזהב במעברי חציה .המלצה להכין לכל בית ספר מסלול
בטוח להליכה אל  /מ ביה"ס ( בתאום עם הנהלת ביה"ס ומח' החינוך ברשות המקומית )
יש למנף ככל האפשר את איתור המפגעים ( חשוב שיבוצע לפני תחילת שנת הלימודים ) כולל סיכום
וריכוז הנתונים  +דיווח לרשות המקומית ולהנהלת אור ירוק .

זרקור לשטח

.1מועדון ראשון מסוגו הוקם לאחרונה בקיבוץ מגל
רכזת המועדון היא לוסי קרכטמן
בהצלחה
 .2ביום  24./.11בין השעות  1330-2230התקיים מיזם על חוף הים
בראשל"צ ,במסגרת אירועי קיץ שנערכים בחודש אוגוסט בכל יום
רביעי .מתנדבי המועדון פרסו דוכן,תלו שלטים וחילקו פליירים בדגש
"אם שותים לא נוהגים" ",והסחת דעת" בנהיגה .
כל זה בוצע בקרבת במת המופעים ובאזור כניסות הקהל לשטח .
כמו כן הודגמו משקפי אלכוהול להמחיש את השפעת האלכוהול על
פעילות מתנדבי מועדון אור ירוק ביסוד המעלה
כושר התפקוד וההתמצאות.

