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 מנהלים תקציר

בטיחות בדרכים מהווה בעיה חמורה בארץ ובעולם. אחת מהשיטות המגוונות הקיימות  רקע:

ם תחבורתיים שבעבר לא לטיפול בבעיה מתרכז בשילוב הציבור בתכניות התערבות ופרויקטי

נחוצות לשם קבלת החלטות בתחום. עם זאת, עקב התפתחות המודעות לנושא, החל  חשבו כי הן

תהליך של מעורבות ציבורית יחד עם גישה הנדסית תכנונית לצורך קידום עקרונות דמוקרטיה, 

שקיפות, מחויבות ויעילות התהליכים בתחום. בעולם ובארץ קיימות שיטות שונות לשיתוף 

, ביצוע פרויקטים תחבורתיים ותכניות התערבות בתחום התעבורה הציבור בתהליכי יזום, תכנון

בעשורים האחרונים. עם זאת, עדיין קיימת בעייתיות שמקורה בחוסר תקשורת עם הציבור. 

התמותה  שיעורי  המגזר הערבי. בקרב מגזר זה בארץ בעייתיות נוספת קיימת בארץ במיוחד בקרב

י ובדיווחים ומחקרים על עבירות תנועה דיווחו על בתאונות דרכים גבוהים מאשר במגזר היהוד

עירוניים בהשוואה -הבדל בהתנהגותם של נהגים ערבים בתוך יישובים ערביים ובכבישים בין

 ליהודים. 

בנית תוכנית התערבות לשיפור הבטיחות בדרכים בישובים הערבים באמצעות : מטרות המחקר

 שיתוף הציבור.

 התערבות תכניות בפיתוח הערבי המגזר לשיתוף תהליך ויישום פיתוח: א. מטרות ספציפיות

 תכניות בפיתוח הערבי במגזר הציבור שיתוף בחינת. ב. במגזר בדרכים הבטיחות לשיפור

 לשיפור מועדפות התערבות שיטות רשימת פיתוח. ג. במגזר בדרכים הבטיחות לשיפור התערבות

 ל"הנ המחקר מטרות השגת.  הנוכחי במחקר המשתתף מהיישובים אחד בכל בדרכים הבטיחות

 למגזר התאמה תוך התעבורה בתחום הערביים הישובים לפיתוח תכניות של קידומן יאפשר

 .במגזר הציבור התנגדות הפחתת תוך, שונים הממשל לגופי אפקטיבי כלי ויהווה הערבי

אזורים שונים בארץ וגדלים מ ערבית היאוכלוסי בעלי ישובים שלושה כללה המחקר אוכלוסיות

בעלי תפקידים בהנהגות הישובים הערביים שנבחרו להשתתף במחקר שונים במגזר הערבי מתוכם 

ותושבים ברשויות מקומיות ובנוסף, בעלי תפקידים בנושא בטיחות בדרכים במגזר הערבי ברמה 

 חנא., מג'ד אל כרום ודיר שלושת הישובים הם שפרעם הלאומית. -הכלל ארצית

מנהיגי קהילה ובעלי  ראיונות עם: תהליך איסוף הנתונים התבצע באמצעות שיטות מחקר

ברמה תפקידים רלוונטיים לשיפור הבטיחות בדרכים בשלושת היישובים וכן עם בעלי תפקידים 

זיהוי  הערבי לצורך במגזר בבטיחות בדרכים השונים העוסקים לאומית בארגוניםה הארצית

 7נערכו . בנוסף, בישראל במגזר הערבי המתקיימות בטיחות בדרכיםהלשיפור  התערבות שיטות

קבוצות דיון בכל היישובים, בהן נדונו נושאים הקשורים בבטיחות בדרכים ביישוב. מעבר לכך, 

מתושבי שלושת היישובים שבמהלכו נשאלו  364התקיים סקר טלפוני אקראי ומייצג בקרב 

ת השונות לשיפור הבטיחות בדרכים ולצמצום מס' התושבים לגבי מידת המלצתם בהקשר לשיטו

פרוטוקול תאונות הדרכים ביישוב, זאת לצורך לקביעת סדר עדיפות לפעילות. כלי המחקר כללו 

לראיונות עומק עם בעלי התפקידים, פרוטוקול לקבוצות מיקוד עם תושבי היישובים ושאלון 

עלו בקבוצות הדיון עם תושבי לסקר כמותי עם תושבי היישובים שפותח בהמשך לנושאים ש

 היישובים. 
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 community -הניסיון לשתף את אנשי הקהילה בפיתוח תוכניות התערבות בשיטת הממצאים: 

based participatory research   נתקל במחסומים בזיהוי אנשי מפתח בקהילה המוכנים להשקיע

 ניגוד למתוכנן. בנושא. את המחקר ריכזו עוזרות מחקר אשר אינן גרות בישובים ב

בראיונות העומק עם אנשי מקצוע ובעלי תפקידים ברמה הארצית וברמה המקומית דווחו 

 דעתם לפיפעילויות רבות הנעשות בשטח אך ברובן בוצעו במקומות מסוימים בזמנים קצובים. 

 חוסר, היתר בין, שכלל, האנושי הגורם הינו הערבי במגזר הדרכים לתאונות העיקרי הגורם

 בכפר נוהג כשהוא יתר בטחון ישנו הערבי לנהג .הנהיגה אופן על מאוד המשפיעים והשכלה מודעות

 תורמות כעוינת המשטרה ותפיסת אכיפה וחוסר לקויות תשתיות ,בנוסף. הכביש כמלך ומרגיש

 שינוי תוך, הישובים והנהגות הישוב צעירי עם בפעילות הצורך את העלו הם, זאת לאור. לבעיה

 .מתמדת ואכיפה בתשתיות טיפול, האוכלוסייה כלל בקרב נורמות

 כי שוב העלה הישובים שלושת אוכלוסיית בקרב שנערכו המיקוד קבוצות מתוך הממצאים עיקרי

, חסרות או לקויות תשתיות, היתר בין, הן הערבי במגזר דרכים לתאונות העיקריות הסיבות

 קבוצת מהיותו כתוצאה הערבי מגזר של נמוך אקונומי-סוציו מצב, לילדים פנאי תשתיות היעדר

 הרשות מדיניות, דרכים לתאונות המביאים היומיום בחיי שונים ולחצים נפשי מצב, המיעוט

 לבטיחות מודעות חוסר, ביישוב בתשתיות לטפל הרשות של נכונות בחוסר המשתקפת המקומית

 דמות כי עלה עוד. ושילוט תמרורים של מכוונת השחתה, תרבותי כעניין כללי באופן בדרכים

 חשיבות את גם ציינו המשתתפים.  עבירות עובר עצמו השוטר ולעיתים כמאיימת נתפסת השוטר

 מהאשמה חלק ותלו הערבי במגזר הדרכים לתאונות מונע כגורם בבית הילדים של החינוך

 עלה ישראל במדינת הערבים של האפליה שנושא לציין יש. הנהגים בגילאי גם במגזר בתאונות

 .הדיון קבוצות בכל

 בקרב עצמם הישובים בתוך דווקא בפעילות להתחיל הצורך את העלו המיקוד קבוצות משתתפי

 קבוצות על דגש לשים הצורך את הדגישו הם. תרבותית ייחודיות הערבי ולמגזר היות התושבים

 צורך שיש טענו המשתתפים בו הנושא. וצעירים חדשים ונהגים מבוגרים, הורים כגון ייחודיות

 מכן לאחר. ועונשים אכיפה, התשתיות שיפור בתחום הינו לשינוי המאמצים מירב את להשקיע

 פורמאלי וחינוך מהבית חינוך באמצעות בפרט ובהורים בילדים, במבוגרים המודעות בהגברת

 מדיניות ושינוי מדינה תקציבי הגדלת כולל ציבורית תחבורה שיפור, כן כמו. פורמאלי ובלתי

 . המצב את ישפר לטענתם ממשלתית

 ידי על שניתנו לשינוי להצעות כמותי מימד לקבל בכדי טלפוני סקר נערך האיכותני המחקר לאחר

 לדעת ביותר החשוב שהנושא מראים הטלפוני הסקר ממצאי עיקרי. המיקוד קבוצות משתתפי

 ושיפור חינוכיים באמצעים המודעות הגברת נושא לאחריו ואכיפה, התשתיות נושא היה הציבור

 תושבי-שנבדקו ישובים בין המשיבים בעמדות מאד קטן שוני קיים.  הציבורית התחבורה תשתיות

 והמבוגרים הילדים בקרב מודעות והגברת פיתוח הכוללות בשיטות יותר תומכים שפרעם

 הכוללות בשיטות יותר תומכים כרום אל ד'מג תושבי, מאידך. כרום אל ד'מג לתושבי בהשוואה

 משמעותיים הבדלים שאין לומר ניתן כללי באופן. שפרעם לתושבי בהשוואה החוק של אכיפה

 נשים כי עלה המגדר נושא בבדיקת גם. היישובים שלושת תושבי בקרב ההתערבות שיטות בדירוג

 בהשוואה החוק ואכיפת המבוגרים בקרב מודעות והגברת פיתוח הכוללות בשיטות יותר תומכות
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 תומכים נהיגה רישיון בעלי כי עלה, רישיון ובעלי רישיון הםל שאין משיבים בין בהשוואה. לגברים

 המשיבים. נהיגה רישיון להם שאין למשיבים בהשוואה החוק של אכיפה הכוללות בשיטות יותר

 כיפתא, והסעות ציבורית תחבורה והגברת שיפור הכוללות בשיטות יותר תומכים יותר המבוגרים

 מינימאלי גיל חוק ועדכון פיתוח תכנית הכשרה מיוחדת המותאמת לנהגי המגזר הערבי, החוק

 . יותר צעירים למשיבים בהשוואה נהיגה רישיון לקבלת

 לצמצום ההתערבות שיטות של החשיבות סדר את בעצמם לדרג התבקשו המרואיינים כאשר

 וענישה אכיפה וכן ראשון במקום מוקם בישובים דרך תשתיות והקמת שיפור, הדרכים תאונות

, שני במקום מוקם לילדים הפנאי בזמן לבילוי מקומות והקמת שיפור. לתשתיות מאד קרוב דורגו

 .מאד קטנים היו הישובים בין ההבדלים שוב

 התערבויותמציע  זה פרק :הצעות לתוכניות התערבות למניעת תאונות דרכים בקהילות ערביות

 מתוך וכן הישובים בשלושת התושבים של המיקוד קבוצות מתוך שעלו הרעיונות על המבוססות

צות כלליות להתנעת התהליך הכוללים ל. כמוכן אנו מציעים המשבוצעו הטלפונים הראיונות

אמצעי מדיה מתקדמים ורשתות שימוש ב ,הקמת ועדת היגוי, הקמת ארגון התנדבותי עצמאי

ארגונית,  -יות מחולקות לפי סוגי האסטרטגיותהתערבוה מערך מתנדבים.הקמת חברתיות וכן 

 חינוכית, אכיפה של חוקי תנועה ותכנון עירוני ותשתיות הדרך. 

בסיום תהליך בנית ההתערבויות נערכו מפגשים עם מציגי השלטון המקומי בכל ישוב והוצגו 

 במגזר הערבין בהמשך התהליך להורדת שיעורי תאונות הדרכים יהממצאים, הנוכחים הביעו עני

  .ושימוש בכלים שנבנו בתהליך זה

 סדר נבנה כן אך השונים, בישובים דרכים תאונות במניעת הציבור את הפעילל טובה דרך זוהתה לא :סיכום

 להמשיך מקום ישש ללמוד ניתן זה מחקר מתוך.  הציבור שיתוף באמצעות הישוב ברמת להתערבות עדיפות

 לחשיבות יותר גבוהה למודעות הילדים והן המבוגרים הן הציבור וחינוך התשתיות פיתוח של בפעילות

 יש להפך, מגזר רקע על אפליה כאן שאין הערבי לציבור מסר להעביר רבה חשיבות יש .הכביש על ההתנהגות

יש צורך לשינוי נורמות הנהיגה  .בדרכים ההיפגעויות שיעורי את להוריד כדי ובחינוך בתשתיות להשקיע רצון

  אך לא זוהו דרכים חדשניות לביצוע שינוי זה.

במגזר  יובילו את הפעילות להורדת תאונות הדרכיםשגופים חוץ ממסדיים : אנו ממליצים לפתח המלצות

הפעילויות הקשורות לפיתוח והרחבת מערך פעילים ומתנדבים שיובילו את  נוסף לכך יש מקום .הערבי

צורך בזיהוי דרכים חדשות ואפקטיביות לשינוי הנורמות החברתיות  גם . יששיעורי תאונות הדרכים להורדת

של משתמשי הדרך.יתכן ושימוש במדיה האלקטרונית החדשה ורשתות החברתיות הקיימות שבשימוש נרחב 

 ר.בקהילות הערביות יכול להוות אמצעי יעיל יותר להעברת מסרים ויצירת נורמות חיוביות יות
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 טבלאות רשימת

 עמוד 

 14 תיאור המרואיינים בראיונות עומק: 1טבלה מס' 

 18 דמוגרפיים של משתתפי קבוצות המיקוד-: נתונים סוציו2טבלה מס' 

קטגוריות בהקשר לממצאים עיקריים שעלו מתוך קבוצות -: תמות, קטגוריות ותת3טבלה מס' 

 המיקוד
19 

 45  הערבי: תמות וקטגוריות בהקשר לאמצעים למניעת תאונות דרכים במגזר 4טבלה מס' 

: תמות בהקשר להבדלים בטיפול בנושא תאונות דרכים ובשיטות התערבות בקרב המגזר 5טבלה מס' 

  היהודי והערבי
63 

כלל המדגם והשוואה עפ"י יישובי מגורים )משתנים  –: תיאור אוכלוסיית המחקר 6טבלה מס' 
 קטגוריאליים(

69 

המדגם והשוואה עפ"י יישובי מגורים )משתנים כלל  –: תיאור אוכלוסיית המחקר 7טבלה מס' 
 רציפים(

69 

: ניתוח שיטות התערבות לצורך שיפור הבטיחות בדרכים וצמצום מספר תאונות הדרכים 8טבלה מס' 

  כלל המדגם והשוואה עפ"י יישובי מגורים –ביישוב 
70 

ספר תאונות הדרכים : דירוג שיטות התערבות לצורך שיפור הבטיחות בדרכים וצמצום מ9טבלה מס' 

 כלל המדגם והשוואה עפ"י יישובי מגורים )שיטות המועדפות ביותר( –ביישוב 
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  מדעית סקירה .1

בעשורים האחרונים התפתחה מגמה, במסגרתה ניהול תכניות התערבות והקמת פרויקטים 

תעבורתיים לתועלת הציבור בכלל וברשויות מקומיות בפרט, משלבים בתוכם מרכיב של שיתוף 

הציבור )לרבות ייזום, תכנון וביצוע תכניות(. בעבר, שיקולים שונים בתכנון ויישום תכניות אלה 

המומחים בתחום, כאשר שיתוף הציבור בקבלת החלטות לא היווה חלק מהם  התבססו על דעות

Grossardt, Bailey & Brumm, 2003)באיליי וברום(. גרוסרד , (Grossardt, Bailey & 

Brumm, 2003) של המאה הקודמת החלה להתפתח מודעות לנושא, ואז  80-מציינים כי בשנות ה

תכנונית, שהתבססה בעיקר על מהנדסים -קמו שתי אסכולות נפרדות: האסכולה ההנדסית

מומחים בתחום התעבורה, והאסכולה של פסיכולוגיה חברתית. שתי האסכולות הללו שולבו 

 S.P.I. (Structured Publicת ציבורית מובנית" או בסופו של דבר לגישה אחת המכונה "מעורבו

Involvement גישה זו מקדמת את העקרונות המרכזיים הבאים: דמוקרטיה, שקיפות, מחויבות .)

ויעילות. כל אלה בשילוב אמצעים טכנולוגיים ומיחשוביים מאפשרים את יישום העקרונות של 

ם שנמצאו בתכניות ההתערבות בעבר, כגון: שיתוף הציבור. גישה זאת באה לתת מענה על הליקויי

חוסר יכולתו של הציבור להשמיע את קולו, הדרתו מהשתתפות במפגשים למטרות יזום, תכנון 

ויישום, חוסר יכולתו להבין מינוח מקצועי וחוסר זמינותו ונגישותו למידע. התמיכה לממצא זה 

במחקר שבוצע בארץ בקרב נהגים באשר לצורכי הציבור ומשתמשי הדרך במידע זמין, נמצאה גם 

ששותפו במידע שמטרתו הייתה לסייע להם לקבל החלטות תעבורתיות נכונות יותר. במחקר זה 

נמצא כי נהגים העדיפו לקבל מידע תעבורתי בו יכלו להיעזר בעת קבלת החלטות בזמן נהיגה 

מצב בו לא קיבלו  בכבישים עירוניים )גם אם לא נעזרו במידה זה בסופו של דבר בו(, בהשוואה

  (.1995כלל מידע זה )צור, 

שיטות שונות לשיתוף הציבור בתהליכי יזום, תכנון, ביצוע פרויקטים ותכניות התערבות בתחום 

התעבורה התפתחו בעשורים האחרונים. בארה"ב קיימות עד היום שיטות מסורתיות לשיתוף זה  

Innes & Booher, 2000)ינס ובוכר (. מבין השיטות המסורתיות, א(Innes & Booher, 2000) 

מציינים כי קיימות ועדות שונות בעלות סמכויות מוגבלות לשמיעת דעות הציבור, ערוצי קבלת 

תגובות הציבור באמצעים טכנולוגיים, קבוצות מיקוד ושיטות ממוחשבות ע"י שימוש באינטרנט 

 2000-וף מאסיבי של כלקבלת תגובות בזמן אמת. לדוגמא, במיניאפוליס, ארה"ב בוצע שית

מיליון דולר. בנוסף,  400-, במסגרת תכנית פיתוח עירוני שתוקצבה ב1990תושבים החל משנת 

פעלו קבוצות תושבים נוספות על בסיס קבוע במפגשים שונים בהקשר לתכנית פיתוח עירונית זו 

(Fagotto & Archon, 2006)"ב( במסגרת . דוגמא נוספת מהווה שיתוף הציבור בקונטיקט )ארה

הצורך של הממשל לשמוע עמדותיהם של התושבים בנושאים מוניציפאליים מגוונים. במסגרת זו 

בוצע סקר אינטראקטיבי באמצעות אתר האינטרנט המאפשר מתן חוות דעת ותקשורת "בזמן 

. אולם (Robbins, Simonsen & Feldman, 2008)אמת" של התושבים עם מארגני הסקר 

, השיטות המסורתיות הללו אינן מסייעות (Innes & Booher, 200)וכר לדעתם של אינס וב

בתהליך אמיתי של שיתוף, במקום זאת הם מציעים מתודות חדשניות המערבות מספר תהליכים 

 במקביל. 
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. רשויות מקומיות גדולות, כגון ר בנושאים תעבורתייםגם בארץ מתקיימים תהליכי שיתוף הציבו

עירית ירושלים ועירית נתניה, מקיימים תהליכי שיתוף הציבור מזה מספר יפו, -עירית תל אביב

תהליכי שיתוף הציבור בקבלת החלטות בתחום  2001שנים. עירית ירושלים מקיימת החל משנת 

קהילות ברחבי העיר, כאשר בבסיס התפיסה  28התשתיות. התהליך מתבצע באמצעות השיח עם 

די הפחתת חוסר וודאות וחשדנות הציבור באשר עומד "פיתוח קשרי קהילה". זאת על י

לפרויקטים מתוכננים, פיתוח דיאלוג עם השותפים לפרויקטים ודאגה לכך כי המידע הרלוונטי 

יגיע לתושבים. אחת המטרות של תהליך זה היא להציף בעיות ולזהות את מיקומם של מוקדים 

יפו נערך תהליך דומה, -תל אביב בעייתיים מוקדם ככל הניתן בתהליך תכנון הפרויקט. בעירית

שמטרתו עידוד התושבים לשימוש בתחבורה ציבורית. בעירית נתניה בוצע שיתוף כזה לאחר 

קבלת תלונות רבות מהתושבים על צמצום מסלולי תחבורה ציבורית מנתניה לתל אביב. לאחר 

 .(2011ביצוע סקר תושבים, הוחזרה מסלולי התחבורה הציבורית לקדמותם )להבי, 

כיום, למרות ההתפתחות הרבה בתחום, עדיין קיימת בעייתיות שמקורה בחוסר תקשורת עם 

הציבור, והעובדה כי התהליכים העיקריים מערבים בעיקר מומחים מהשטח ההנדסי גרידא 

Grossardt, Bailey & Brumm, 2003) כאשר קיימת אי התאמה של מצב שיתוף המידע .)

  ,Carpini)ום לחוסר אפקטיביות ופרודוקטיביות של התהליך לנסיבות המצב, הדבר יכול לגר

Cook & Jacobs, 2004) ,מנריני, פדי וטריפטי . על מנת לגשר על הפערים האלה(Manarini, 

Fedi & Trippetti, 2010)  כי יש לעודד את הציבור 2008מצאו במחקר שבוצע באיטליה בשנת ,

והדגשת התועלת שבשיתוף, תוך חשיפת הציבור  באמצעות יצירת רגשות חיוביים  כלפי הממשל

למידע זמין ומובן. כישלון ביישום שלבים אלה יגביר את חוסר אמון הציבור במוסדות 

 הסטטוטוריים.          

שיטות לשיתוף הציבור, בהן משתמשים כיום בפרויקטים ותכניות התערבות שמטרתם יזום, 

הבנה כי שיתוף ה מבוססות עלרב רשויות מקומיות, תכנון ופיתוח של תכניות לשיפור תשתיות בק

זה מועיל הן לתושבים והן לגורמים המתכננים והמבצעים. לדוגמה, בתכנון הכבישים, היעד 

הסופי של תוכניות שיפור הבטיחות בדרכים הוא התושבים עצמם, ולכן יש לשתף אותם בתהליך 

 התכנון.

למגזרים שונים לצורך שיפור הבטיחות בדרכים. הקצאת  בישראל, מוקצים משאבים יעודיים

משאבים בולטת במיוחד בקרב המגזר הערבי, בו שיעור הנפגעים הינו גבוה יחסית לייצוג מגזר זה 

באוכלוסייה הכללית. ניתוח נתוני תאונות הדרכים המתפרסמים ע"י הלשכה המרכזית 

מכלל  25%ם בתאונות הדרכים היוו נפגעים ערבי 2002-2007לסטטיסטיקה מלמדים כי בשנים 

בלבד מכלל האוכלוסייה  20%נפגעי תאונות הדרכים בארץ, למרות שהאוכלוסייה הערבית מהווה 

מהנהגים המעורבים בתאונות דרכים היו ערבים, למרות שהם  19% 2008-כמו כן, ב (.2010)למ"ס, 

צא גם כי חלקם של ילדים ובני בלבד מתוך כלל הנהגים בעלי רישיון נהיגה בארץ. נמ 14%מהווים 

-נוער ערביים בקרב הנפגעים בתאונות דרכים גבוה יחסית לשיעורם בכלל האוכלוסייה )אנדי

 ,Magid, Leibovitch-Zur & Baron-Epel)במחקר חדש (.2009פינדלינג, סיקרון ואיבנקובסקי, 

בקרב ערבים  נמצא ששיעורי תאונות הדרכים ירדו בישראל, אך הירידה אינה זהה  (2015

ויהודים. הירידה בתמותה מתאונות דרכים גדולה יותר בקרב יהודים לכן הפער בין יהודים 

 לערבים בתמותה מתאונות דרכים הולך וגודל. 
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הראו כי  Gitelman, Dain, Levy & Eizenman (2003) וכן (,2007אפל )-(, בראון2005גיטלמן )

מתן זכות -ערבים הן נהיגה במהירות מופרזת, איעבירות התנועה הנפוצות ביותר של הנהגים ה

שמירת מרחק, כאשר נהיגה במהירות מופרזת הינה העבירה  -ציות לרמזורים, ואי-קדימה, אי

( מצביע על הבדל בהתנהגותם של נהגים 2007)אפל -בראוןהנפוצה ביותר בתוך ערים. מאמרה של 

בערים יהודיות. הממצאים מלמדים כי  עירוניים או-ערבים בתוך יישובים ערביים ובכבישים בין

אי ציות לתקנות תעבורה בתוך יישובים ערביים הינו גבוה יותר בהשוואה לכבישים הבין עירוניים 

קבוצות  ערכו (Moran, Baron-Epel & Assi, 2010)אפל ואסי -מורן, בראוןולערים היהודיות. 

מיקוד בקרב תושבי המגזר הערבי במטרה ללמוד על תפיסותיהם אודות נושא הבטיחות בדרכים, 

 אולם לא נעשה שום שימוש ברעיונות שהועלו בהן.

המדינה, ומבחינה היסטורית תושבי המגזר  ה ע"יהמיעוט הערבי סבל וייתכן ועדיין סובל מאפלי

ממשלת ישראל. משנה הזהירות הזו מבוססת על הנחה כי תכניות התערבויות של נזהרים מפני 

 ,Elias, Newmark & Shiftan)מסוג זה מתבצעות בדרך כלל על חשבונם של ערביי ישראל 

 . מכאן, לאורך השנים, ערבים ישראלים אינם סומכים על המערכת המשפט והחוק.(2008

יותר בתאונות דרכים בהשוואה  שבו קבוצת המיעוט הינה בעלת שיעור נפגעים גבוההמצב 

, הקיים בארץ בקרב האוכלוסייה הערבית, אינו ייחודי לישראל בלבד. קיימת לקבוצת הרוב

ספרות ענפה בנושא סבירות גבוהה להיפגעות ילדים בני מיעוטים בתאונות דרכים, ובעיקר 

רים נפגעים בתאונות המערבות הולכי רגל. ממצאי המחקר שנערך בארה"ב מראים כי ילדים שחו

. עפ"י דיווח (King & Pamisano, 1992)כהולכי רגל פי שניים יותר בממוצע מהילדים הלבנים  

יותר מילדים לא  2.5בתי החולים בניו זילנד, ילדים פולינזיים נפגעים בתאונות דרכים פי 

רב ילדי (. בשוודיה נבחנה מעורבות ילדים בתאונות דרכים קטלניות בק Robert, 1994פולינזיים )

מילדים אשר נהרגים בתאונות דרכים  51% -(. נמצא שOstberg, 1997מהגרים וילידי המקום )

 הינם ממשפחות בהם שני ההורים אינם ילידי שוודיה. 

בישראל קיימות מספר סיבות לשיעור גבוה יותר של נפגעים בתאונות דרכים בקרב ילדים ערביים 

אקונומית נמוכה -בהשוואה ליהודיים. נמצא כי תשתיות לקויות ביישובים ערביים ורמה סוציו

אפל באמצעות תצפיות, נמצא -(. במחקר שבוצע ע"י בראון2007אפל, -הסיבות )בראוןאת מהוות 

ת לקויות מתבטאות הן בתשתית הכבישים עצמם והן באמצעי הבטיחות להולכי הרגל כי תשתיו

)כגון מדרכות ומעברי חציה(. הכבישים מוזנחים ומנגנוני פיקוח והגבלת התנועה אינם בנמצא. 

יתרה מכך, חוסר במגרשי חנייה מסודרים, גורם לנהגים לחנות בכבישים בצורה לא חוקית, מה 

יה לנהגים אחרים והולכי רגל בעת שימוש במעברי חצייה. בנוסף, שמביא לחסימת שדה רא

חסרים מגרשי משחקים לילדים, מה שמביא לכך כי הילדים משחקים ברחובות בצורה מסוכנת.  

כמו כן, הרמה הסוציו אקונומית במגזר הערבי הינה נמוכה. עבודה פיזית קשה ושעות עבודה 

. בקבוצות מיקוד, אשר עסקו בנושא תאונות דרכים ארוכות מאפיינים את המגזר הערבי בישראל

במגזר הערבי, המשתתפים העלו גורמים אלה כתורמים בצורה משמעותית לתאונות הדרכים 

 (.2007אפל,  -)בראון

הטיפול בשיפור מצב הבטיחות בדרכים ברשויות המגזר הערבי בארץ מתרכז במספר ערוצים. חלק 

תשתיות ולקידום פרויקטים ותכניות התערבות שונות, ניכר מהמאמצים הללו מוקדש לשיפור ה

במשרד הפנים הינו האחראי על ייזום וקידום  מנהל התכנון. ייעודייםבאמצעות העברת תקציבים 
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עדכון לתכנית קיימת או לישובים שאין להם  תכניות אב ומתאר חדשות ליישובים בהם נדרש

מהישובים הערביים  70% -יף למעלה מלמגזר הערבי מק תכנית מתאר כלל. פרויקט תכנון זה

בישראל, כאשר במסגרתו נכללות שש תכניות מפורטות לאיחוד ופריסת ישובי הבדואים בצפון 

הליך קידום התכניות נעשה, במידת האפשר,  לסייע ביישום התכנון המתארי. הארץ, במטרה

יגים של גורמים רבים ההיגוי, הכוללת גם נצ בשיתוף עם הנהגות היישובים, שהינן חברות בועדת

ישראל והגופים הירוקים )אתר משרד הפנים, מינהל  נוספים, כגון משרדי ממשלה, מינהל מקרקעי

מספר דוגמאות לשיתוף הציבור  2009התכנון(. האגודה הישראלית לחקר התחבורה פרסמה בשנת 

מל. ברהט במגזר הערבי בקידום תכניות התערבות בתחום התעבורה, למשל בעיר רהט ועיר הכר

שרד התחבורה פרויקט שנועד להסדיר את התחבורה הציבורית בעיר. תהליך התכנון קידם מ

ומעלה.  16משקי בית וכלל את כל בני המשפחה מגיל  266התבסס על סקר הרגלי נסיעה בקרב 

בנוסף, תהליך זה שילב קיום סדנאות עם התושבים במטרה לאפיין צרכים וחלופות לשיפור 

אנשים השתתפו בסדנאות, בעיקר נשים ובני נוער. תהליך שיתוף הציבור אפשר  60והערכתן. 

לצוות התכנון ללמוד מקרוב על צרכי התושבים, כולל העדפותיהם בקבלת השירות. בנוסף, 

תרומת התהליך באה לידי ביטוי בשכנוע של חברי מועצת העיר לתמוך ולקדם את התוכנית יחד 

הכוללת את המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיא, עם משרד התחבורה. בעיר הכרמל, 

אשר מהוות חלק מהטבעת הפנימית של מטרופולין חיפה, תוכננו שינויים בהסדרי התנועה )הקמת 

"מטרונית", שרותי אוטובוסים שכונתיים והקמת מסופי נוסעים(. התהליך התבסס ברובו על 

ן להשתמש בהן כנתיבי תחבורה ציבורית. מיפוי של מוסדות הציבור וזיהוי הרחובות אשר נית

במהלך התכנון התקיימו מגעים עם נציגי ארגוני נשים ביישובים במטרה להבין את צרכי 

 האוכלוסייה.

התנהגויות נהיגה הוא אתגר קשה, לכן, שיפור של רמת בטיחות בדרכים ושינוי התנהגויות  שינוי

חות בחשבון את כל טווח הגורמים נהיגה מחייבים פיתוח תכניות התערבות מקיפות הלוק

המגבירים התנהגויות נהיגה לא בטוחה. לאור תחושת הקיפוח  בקרב ערביי ישאל, בניית תכנית 

התערבות להגברת בטיחות בדרכים ביישובים ערביים תוך שימוש בשיטות שיתוף הקהילה, תגביר 

 את סיכויי ההצלחה של תכנית זו ובעיקר יכולת יישומה הלכה למעשה.

לסיכום, ניתן לומר כי בטיחות בדרכים מהווה בעיה חמורה במיוחד במגזר הערבי, ועל כן יש 

מה. לאור התפתחותן של שיטות חדשות לשילוב הציבור למצוא דרכים חדשניות להתמודדות ע

בתכניות התערבות ופרויקטים תעבורתיים בארץ ובעולם, אנו חושבות שיישומה של שיטות שיתוף 

להביא להצלחת ההתערבות מעבר לשיטות הקודמות של קבלת החלטות על ידי הציבור יכולה 

 זר הערבי. גהמומחים )מלמעלה למטה( שהיו נהוגות בעבר, עקב מאפיינים ייחודיים של המ
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 המחקר מטרות .2

, בישראל הערבי במגזר תעבורתיות תכניות פיתוח לצורך, הציבור שיתוף במתודולוגיית השימוש

הינה בנית תוכנית  הנוכחימחקר של ה המטרה העיקריתמכאן, . מעמיקה מחקרית בחינה טעון

 התערבות לשיפור הבטיחות בדרכים בישובים הערבים באמצעות שיתוף הציבור.

 תכניות פיתוח בתהליך הערבית האוכלוסייה שיתוף האם הסוגיה בבחינת תמקדמ המחקר 

 התוצריםמ אחד. ביצוע בר אכן, מקומיות ברשויות בדרכים הבטיחות לשיפור התערבות

 המודל את תכיל אשר, הערבי במגזר הציבור לשיתוף יישומית תכנית הינו זה מחקר של העיקריים

 ברשויות בדרכים בטיחות בתחום התערבות ותכניות פרויקטים ביצוע לאופן המוצע האופטימאלי

 שיטות של עדיפויותקביעת סדר  כולל, אחרים קהילה מוסדות עם בשיתוף זאת .מקומיות

 .ההתערבות

 :דלקמןכ ספציפיות מטרות פרמס זה למחקר, בנוסף

 כיום. הקיימותבמגזר הערבי  התערבות לבטיחות בדרכים סקירת שיטות .א

 הבטיחות לשיפור התערבות תכניות בפיתוח הערבי המגזר לשיתוף תהליך ויישום פיתוח .ב

 .במגזר בדרכים

 לשיפור התערבות תכניות בפיתוח הערבי במגזר הציבור שיתוף של הרצויה הרמה בחינת .ג

 .במגזר בדרכים הבטיחות

 מהיישובים אחד בכל בדרכים הבטיחות לשיפור מועדפות התערבות שיטות רשימת פיתוח .ד

 . הנוכחי במחקר המשתתף

 

 יעודי כמודל המוצעת כוללת תכנית ובהבניית ביצירה מתמקדת המחקר של היישומית חשיבותו

 כזה מודל .ערביים בישובים תעבורתיים יקטיםופרו התערבות בתהליכי הערבי הציבור לשיתוף

 שיטות של התאמה תוך התעבורה בתחום הערביים הישובים לפיתוח תכניות של קידומן יאפשר

 יעודי מודל" תפירת"ש הרי, הערבי המגזר של יחודו לאור.  הערבי למגזר הייעודיות ציבור שיתוף

 לצורך השונים הממשל לגופי ואפקטיבי פרקטי כלי יהווה הללו בתהליכים זה ציבור לשיתוף

 ותמיכתו פעולתו שיתוף ועידוד זה במגזר הציבור התנגדות הפחתת תוך, במגזר פרויקטים קידום

 מפורטים ושיטות אמצעים הצגת אף תאפשר זו תכנית. ביישובים התעבורתי המצב בשיפור

 .לו המובנת בשפה הערבי לציבור מידע להעברת
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 המחקר שיטות .3

 המחקר מערך 3.1

מהם וגדלים שונים במגזר הערבי.  בארץ שלושה ישובים מאזורים שונים במחקר הנוכחי, נבחרו

 – 50,000, יישוב נוסף בעל אוכלוסייה של תושבים 50,000-99,000 אוכלוסייה של יישוב אחד בעל

  תושבים.  10,000-תושבים ועוד יישוב בעל פחות מ 10,000

בנושא בטיחות בדרכים במגזר הערבי ברמה הכלל  בעלי תפקידים כללהאוכלוסיית המחקר 

 שנבחרו להשתתף במחקרערביים הישובים הבהנהגות  הלאומית, בעלי תפקידים -ארצית

 דיר חנא. ומג'ד אל כרום הכפרים שנבחרו הם שפרעם, . אלוערים וכפרים בותושבים 

 

 

  המחקר הליך 3.2

. בגודל ובמיקום שונה לצורך השתתפות במחקר הרשויות המקומיות , נבחרו שלושבשלב הראשון

 לבניית שיתופי חלק מתהליך הללו לא היו שהרשויות המקומיות היה להכללההקריטריון העיקרי 

עפ"י  נעשתה הרשויות המקומיות של. הבחירה בעבר לשיפור הבטיחות בדרכים התערבותתכניות 

שרוב  יישובים. ומיקום גיאוגרפיכלכלית -רמה חברתית, של יישוב גודלו - מס' קריטריונים

מאחר ואוכלוסיות , נכללו במחקר לא ודרוזיים בדואים צ'רקסים,, בהם הינם נוצרים התושבים

  בישראל. האוכלוסייה הערבית רוב מייצגות את אלו אינן

השונים  לאומית בארגוניםה בעלי תפקידים ברמה הארצית התקיימו ראיונות עם, במקביל

לשיפור  התערבות שיטות. זאת במטרה לזהות הערבי במגזר בבטיחות בדרכים העוסקים

 קהילות לאחר בחירת. ובעבר כיום בישראל במגזר הערבי המתקיימות בטיחות בדרכיםה

ורואיינו מנהיגי קהילה ובעלי תפקידים  זוהו)יישובים שנבחרו להשתתף במחקר(  להתערבות

הראיונות . המעוניינים להשתתף בתהליךרלוונטיים לשיפור הבטיחות בדרכים באותם יישובים 

ברמה הארצית וברמה  בעל תפקידים 7בסה"כ רואיינו  .2013אפריל  –במהלך מרץ התקיימו 

 המקומית. 

נערכו קבוצות דיון בכל אחד משלושת היישובים שנבחרו, בהן נדונו נושאים  ניבשלב הש

בנושא תאונות דרכים  הושמעו דעות התושבים כך, למשלהקשורים בבטיחות בדרכים ביישוב. 

הקבוצות נערכו להתמודדות עם הבעיה באופן מעשי.  שונותוהציבור הציע שיטות  באופן כללי

במג'ד אל  2בשפרעם,  4קבוצות דיון:  7. בסה"כ נערכו 2014פברואר  – 2013במהלך ספטמבר 

 כרום וקבוצה אחת בדיר חנא. 

 התקיים סקר טלפוני אקראי ומייצג בקרב 2014ספטמבר  -במהלך חודש אוגוסט  בשלב שלישי

מידת המלצתם  ושבים לגביתושבי אותם שלושת היישובים שנבחרו, שבמהלכו נשאלו התמ 364

 , זאתצמצום מס' תאונות הדרכים ביישובלשונות לשיפור הבטיחות בדרכים והשיטות בהקשר ל

 לצורך לקביעת סדר עדיפות לפעילות.
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 המחקר כלי 3.3

 : כדלקמן כלי מחקר מס'נעשה שימוש בהנוכחי במחקר 

 ראיונות לעריכת מובנה חצי פרוטוקול נבנה – פרוטוקול לראיונות עומק עם בעלי התפקידים

הפרוטוקול (. מקומיות רשויות) המקומית ברמה והן ארצית כלל ברמה התפקידים בעלי עם עומק

 (. 1' מס בנספח מצורף עומק ראיונות להנחיית פרוטוקול) גובש במס' מפגשים בין צוות החוקרים

 קבוצות להנחיית מובנה חצי פרוטוקול נבנה – פרוטוקול לקבוצות מיקוד עם תושבי היישובים

הפרוטוקול גובש במס' מפגשים בין צוות . במחקר להשתתף שנבחרו היישובים תושבי עם מיקוד

 (.2' מס בנספח מצורף מיקוד קבוצות להנחיית פרוטוקול)החוקרים 

השאלון פותח בהמשך לנושאים שעלו בקבוצות הדיון  – שאלון לסקר כמותי עם תושבי היישובים

עם תושבים היישובים. במהלך קבוצות הדיון, התבקשו התושבים לעלות שיטות למניעת תאונות 

הדרכים ביישוב. בהמשך לכך, נשאל הציבור הרחב במהלך הסקר הטלפוני באיזו מידה ימליצו 

מצום מס' תאונות הדרכים ביישוב. ליישם כל אחת משיטות התערבות אלו ביישובם לצורך צ

= ימליצו במידה הגבוהה ביותר. בנוסף,  5= כלל לא ימליצו לבין  1התשובות נעו בסקאלה שבין 

 יצליחו שלדעתם, העיקריות ההתערבות שיטות שלוש נעזר בלתי באופן לצייןהתבקשו התושבים 

 הסקר שאלון) ישובםבי הדרכים תאונות מספר את ולצמצם בדרכים הבטיחות מצב את לשנות

 (.3' מס בנספח מצורף

של ממצאי  ניתוח תוכןהניתוח האיכותני נערך באמצעות  -ניתוח נתונים. שיטות וכלים ל3.4

ראיונות עומק עם בעלי התפקידים וקבוצות מיקוד עם התושבים על ידי זיהוי תמות וקטגוריות 

 מרכזיות העולות מתוך הטקסט.

של הנתונים מהסקר הטלפוני בקרב  עיבודים סטטיסטייםהניתוח הכמותי נערך באמצעות ביצוע 

. השאלה הפתוחה קודדה בהתאם SPSSהתושבים. הניתוח הסטטיסטי התבצע באמצעות תכנת 

לנושאים המופיעים בשאלון הכמותי ולאחר מכן, הוצגו התפלגויות התשובות שהועלו ע"י 

 התושבים. 
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 ובעלי מקצוע אנשי עם עומק ראיונות - האיכותני המחקר ממצאי .4

 המקומית וברמה הארצית ברמה תפקידים

 המחקר אוכלוסיית תיאור. 4.1

 שנעשו ההתערבות תכניות לסקור וכן הערבי במגזר דרכים לתאונות הסיבות את להבין במטרה

 שונים תפקידים ובעלי מקצוע אנשי עם עומק ראיונות נערכו, התופעה מניעת לצורך זה במגזר

  .(ראיונות 2 התקיימו) כרום אל ד'מגו (ראיונות 2 התקיימו) שפרעם: כך לצורך שנבחרו יישוביםב

 שלהלן 1' מס טבלה. לאומית - ארצית הכלל ברמה מקצוע אנשי עם ראיונות 3 התקיימו, בנוסף

 .ותפקידיהם המרואיינים פרטי את מסכמת

 

 עומק בראיונות המרואיינים תיאור: 1' מס טבלה

 תפקיד ומשפחה שם ארצי כלל/ יישוב שיוך ד"מס

מנהל אגף מגזרים, הרשות הלאומית  מר אקרם מסרור ארצי כלל 1

 לבטיחות בדרכים

מקדמת הבריאות, מחוז הצפון,  ד"ר סמירה עוביד ארצי כלל 2

 משרד הבריאות

להנדסה מרצה במכללה האקדמית  ד"ר וופא אליאס ארצי כלל 3

סמי שמעון וחוקרת  במכון לחקר 

 טכניון-התחבורה

 מנהל מחלקת בטיחות, עירית שפרעם מר פאיז נקד שפרעם 4

 מנהל מועדון אור ירוק, שפרעם מר סלים טועמה שפרעם 5

 כרום אל ד'מג מקומית מועצה חבר ד"ר מוחמד חטיב כרום אל ד'מג 6

 לאורח הלאומית התוכנית ראש סגן

 הבריאות משרד -בריא חיים

אחראית תחום בטיחות בדרכים,  גב' יוסרא סלמאה כרום אל ד'מג 7

 כרום אל ד'מג מועצה מקומית

 

 

 

 

 

 



15 
 

 המקומית וברמה הארצית ברמה תפקידים ובעלי מקצוע אנשי עם עומק ראיונות ממצאי. 4.2

 

  :הערביים בישובים מיושמות ההתערבות תכניות סקירת. 1.4.2

 ביוזמת) ארצית ברמה: האחרונות בשנים שונות יוזמה ברמות התערבות כניותת מספר בוצעו

 .ברשויות תפקידים בעלי של אישיות מיוזמות הנובעת מקומית ברמהו( סטטוטוריים גורמים

 

 : הלאומית ברמה שיושמו התכניות

 מ"אק ומתנדבי שוטרי, דת אנשי של הכשרה נעשתה במסגרתה: ילדים בטיחות לקידום תכנית. 1

 .הערבי במגזר מובילות ונשים חלב תטיפ אחיות, במשטרה

 לבטיחות הלאומית הרשות ידי על 2008 בשנת) לאחור נסיעה בעת ילדים דריסת למניעת תכנית. 2

, הדרכה ערכות, היתר בין, היו שפותחו הכלים". בטרם" ארגון עם בשיתוף 2012 תבשנ, בדרכים

  .(ושפרעם כרום אל ד'במג גם יושמו) רדיו תשדירי

  70-כ הוכשרו במסגרתה, לאומי לביטוח המוסד בשיתוף קשישים בטיחות לקידום תכנית. 3

 .אלו למתנדבים הדרכה עלוני והופקו מתנדבים

 מושבי כולל הערבי במגזר כללית בריאות שירותי לצוות הכשרה: כללית בריאות שירותי תכנית. 4

 . דרכים תאונות של ואפידמיולוגיה חצר תאונות, בטיחות

 יהודים) קווים חברת של אוטובוסים לנהגי עיון ימי קיום: אוטובוס נהגי להכשרת תכנית. 5

 נהיגה, בהן אוטובוסים ומעורבות דרכים תאונות של אפידמיולוגיה כללו העיון ימי(. וערבים

 . גלגלים ונעילת חורף ונהיגת קדימה זכות, לצומת כניסה, דעת היסח, בטוחה

, הארץ ברחבי ממשלתיים חולים בבתי שנתיים מזה פועלת: "לתינוק דרך הורה" כניתת. 6

 שחרור וחשיבות בטיחות מושבי בנושא החולים בבתי יולדות מחלקות אחיות הוכשרו במסגרתה

 יולדות בקרב גם מיושמת אך הערבי למגזר ייחודית אינה התוכנית. קל הסל עם ח"מביה היולדת

 .ערביות

 צעירים לנהגים שיעור ומערכי הדרכה חומרי הפקת. 7

 הבטיחות ולרכזי ס"ביה למורי מקצועי שיעור מערכי חוברת הפקת: החינוך למערכת תכניות. 8

 . שנים 18 עד 6 לגילאים שיעור מערכי הכוללת

 בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות שפיתחה ההתערבות תכניות: נהיגה מורה התערבות תכנית. 9

  .ישראל במדינת הנהיגה תלמידי של ההכשרה מערך את לשפר נועדו, הנהיגה מורי עבור

 הלא בישובים בטיחות להסדרי נוספים שקל מיליון 100 העביר כץ השר: בתשתיות השקעות .10

 ". 2102" בשנת יהודיים

 

 הערבי במגזר דרכים לתאונות סיבות. 2.4.2

 .הערבי במגזר מזהים שהם דרכים לתאונות הסיבות לגבי נשאלו המרואיינים, ראשית

  ".האנושי הגורם הינו הערבי במגזר יםדרכ לתאונות העיקרי הגורם" כי עולה מהראיונות

 שלהם היחידה והדרך מודעות אין ערביים לצעירים, "שלי זה" חצייה במעברי רגל הולכי התנהגות

 אופן על מאוד משפיעה אכן  והשכלה, השכלה להם אין, בכבישים התפרעות זה אנרגיות להוציא

 . הכביש כמלך ומרגיש בכפר נוהג כשהוא יתר בטחון ישנו הערבי לנהג .הנהיגה
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 :הן אחרות סיבות, בנוסף

 מהבית מתחילה המודעות כאשר, מודעות חוסר  

 כללי מליקוי תשנובע רגל הולכי קרבב והן נהגיםה קרבב הן בטוחה בלתי נהיגה תרבות 

 והבטיחות הביטחון בתחום

 בטוחה ובלתי לחוצה לנהיגה הגורם הגעה זמן וחישוב זמנים לוח בניהול ליקוי  

 ושליטה אומץ להפגין בשביל מהירות, גברית חברה  

 חברתי כלכלי מצב  

 שעות הרבה נוהגים -לכבישים יותר נחשפים  

 הכביש על שעות הרבה -משאיות נהגי 

 חיצוני שליטה במיקוד האמונה-ועמדות אמונות   

 נורמות  

 תחושת כי הראו מחקריים ממצאי: המדינה חוקי עם הזדהות וחוסר התנגדות -לאומי עוטימ 

 מקיפוח לטענתם הנובעת הניכור ותחושת יהודית הלא האוכלוסייה בקרב הזדהות חוסר

  בדרכים בנהיגה גם המתבטאת להתנגדות מביאה ואפליה

 : תשתיות

 תנועה הסדרי, בתשתיות שינוי ללא בכפרים המינוע ברמת עלייה, וצרים וחזקיםמת לא כבישים

 .לילדים ציבוריים בגנים ומחסור חנייה בעיות, תקינים ואינם ברורים לא

 : אכיפה

 לעשות כדי החוק על לעבור, ומאיימת כעוינת המשטרה תפיסת קיימת, הערבי במגזר אכיפה אין

 .לשוטרים דווקא

 

 :עבודה תכנית לבניית הערבי במגזר לעשות יש המרואיינים לדעת מה 3.4.2

 שלא אלה בעיקר, רישיון יקבלו שבקרוב הצעירים קבוצת מול בעבודה צורך קיים .1

 ביותר הגדולה הקבוצה הם אלו, לעבוד או גבוהה שכלההל לימודיהם את ממשיכים

  .חייה את שמסכנת

  .בסיכון ונוער נוער מועדון בהקמת צורך קיים .2

 .הערבי במגזר ישוב בכל בדרכים בטיחות לנושא מנהיגיםב צורך קיים .3

 החינוך במערכת. דת אנשי מפת אנשי, בית חוגי ידי על ונורמות עמדות בשינוי צורך קיים .4

 .הבנה להבטיח כדי חובה לימוד יחידת

  .לייעודו הגיעל צריך הכסף כרום אל ד'במג רצינית בעיה -תשתיות .5

 . המגזר בתוך גם  הנהיגה חוקי על עמידה, ומתמדת ברורה אכיפה .6
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 : הערביים בישובים היום עד שנעשו הפעילויות אורית. 4.2.4

 : בשפרעם שיושמו  כניותת

 עירונית משטרה פעילות 

 נהיגה רישיון הוצאת לפני א"י כיתות לתלמידי הרצאות לרבות, ספר בבתי הרצאות 

 לנועיתובק נהיגה על מבוגרים הדרכת  

 בטיחות סאותיבכ ילדים והסעת בטיחות חגורות חגירת חשיבות על מהותילא הרצאות 

 ניידים בטלפונים שיחה כדי תוך בנהיגה סכנות על משאיות נהגי לנשות הרצאות 

 חדשים לנהגים מלווים הדרכת 

 ירוק אור" מתנדבי י"ע הילעירי והודעה כביש מפגעי זיהוי" 

 ירוק אור" מתנדבי ידי על הראשונים הלימודים ימי בשלושת ב"זה משמרות הפעלת." 

 

 תהליך .הציבורית התחבורה את להסדיר שנועד פרויקט התחבורה משרד קידם ברהט :רהט

  .ומעל 16 מגיל המשפחה בני את וכלל בית משקי 266 בקרב נסיעה הרגלי סקר על התבסס התכנון

 אפיון של בשלב סדנאות באמצעות תושבים עם עבודה תהליכי שילב זה תהליך, זאת עם יחד

 .והערכתן חלופות שיפור של ובשלב צרכים

 שינויים תוכננו,  (חיפה מטרופולין של הפנימית מהטבעת חלק מהווים)  :ועוספיא כרמל אל דלית

 התבסס התהליך. נוסעים מסופי והקמת שכונתי שרות", מטרונית" הקמת :התנועה בהסדרי

.  ציבורית תחבורה בהם להעביר שניתן הרחובות וסקירת הציבור מוסדות של מיפוי על ברובו

 .האוכלוסייה צרכי את להבין כדי ביישובים נשים ארגוני נציגי עם מגעים התקיימו התכנון במהלך

  

 הן הפעילויות אך ,הערבי במגזר המופעלות התערבויות סוגי של רב מספר דווחו :לסיכום

 המפעילים בארגונים לשגרה הוכנסו לא שהפעילויות אומרת זאת, מתמשכות ולא ספורדיות

 השקעת היא ארוך לטווח השפעה ובעלת לאומית ברמה שהינה היחידה ההתערבות. אותם

. הערבים הישובים בתשתיות משמעותי לשינוי מביאים אשר הערבי במגזר בתשתיות התקציבים

  .הוערכו אלו תוכניות כמה עד ברור לא לכך נוסף
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  התושבים עם מיקוד קבוצות – האיכותני המחקר ממצאי .5 

 למניעת הדרכים את וכן הדרכים לתאונות בנוגע והתפיסות הגורמים את ולהבין לזהות במטרה

. חנא ודיר כרום אל ד'מג, שפרעם תושבי עם מיקוד קבוצות נערכו, הערבי במגזר אלה תאונות

, בשפרעם מיקוד קבוצות 4 נערכו מתוכן, אלה יישובים תושבי עם מיקוד קבוצות 7 נערכו כ"בסה

 נערכו הקבוצות מספר. חנא בדיר נערכה אחת וקבוצה כרום אל ד'במג נערכו מיקוד קבוצות 2

 . יישוב בכל התושבים למספר ובהתאם פרופורציונאלית בצורה

 הראו האנשים אך נוסף למפגש הקבוצות משתתפי את חזרה שוב להזמין כוונה הייתה בתחילה

 .זה מסוג מפגשים לארגן היה ניתן ולא לפגישה שוב לבוא מוכנות חוסר

 המחקר אוכלוסיית תיאור. 5.1

 משתתפי של דמוגרפיים-סוציו נתונים. ונשים גברים 72 המיקוד בקבוצות השתתפו הכל בסך

 .2 מספר בטבלה מוצגים המיקוד קבוצות

 המיקוד קבוצות משתתפי של דמוגרפיים-סוציו נתונים: 2 'מס טבלה

' מס יישוב ד"מס

 משתתפים

 - סוציו מעמד מגדרי הרכב

 אקונומי

 נוספים מאפיינים

 הן נשים 10 מבין 6 נמוך -בינוני גברים 5+  נשים 10 15  שפרעם 1

 מהן 2, בית עקרות

 ואחת מטבח עובדות

 .ספר בבית מטפלת

 כגון, עובדים הגברים 5

, ויועץ מורה, עבודה מנהל

  מכונאי, אוטובוס נהג, נגר

 בית עקרות הנשים 6 -מ 3 נמוך -בינוני גברים 5+  נשים 6 11 שפרעם 2

 . עובדות 3 -ו

 עובדים הגברים 5 -מ 4

 .מבוטל ואחד

  נמוך -בינוני  גברים 4+  1 אישה 5 שפרעם 3

  בינוני גברים 3+  נשים 2 5 שפרעם 4

  בינוני  גברים 16+  נשים 2 18  חנא דיר 5

 גבוהה השכלה בעלי הרוב גבוה-בינוני   גברים 10+  נשים 3 13  כרום אל-ד'מג 6

  בינוני  גברים 4+  1 אישה 5 כרום אל-ד'מג 7
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 המיקוד קבוצות ממצאי. 5.2

 וביצוע מיקוד קבוצות להעברת מובנה חצי פרוטוקול נבנה, האיכותני הניתוח את לבצע מנת על

 .הקבוצות מניתוח שעלו הממצאים יוצגו להלן. מתוכן שעלו הממצאים ניתוח

 המיקוד קבוצות מתוך עיקריים ממצאים .5.2.1

 מתוך שעלו עיקריים לממצאים בהקשר קטגוריות-ותת קטגוריות, תמות מוצגות 3 מספר בטבלה

 . המיקוד קבוצות

 קבוצות מתוך שעלו עיקריים לממצאים בהקשר קטגוריות-ותת קטגוריות, תמות: 3 'מס טבלה

 המיקוד

 קטגוריות-תת קטגוריות תמות
א. גורמים לתאונות 

 דרכים במגזר הערבי

  תשתיות דרך .1א.

  . תשתיות פנאי לילדים 2א.

אקונומי רעוע של המגזר -. מצב סוציו3א.

 הערבי

 

  . גורם הלחץ ומצבים נפשיים4א.

  . מדיניות הרשות המקומית 5א.

. חוסר מודעות לנושא התעבורה 6.1א. . אי ציות התושבים לחוקי התעבורה 6א.

 ובטיחות בדרכים בקרב תושבים

. חוסר מודעות ואי ציות לחוקי 6.2א.

 תעבורה ותמרורים

. שימוש בטלפון נייד במהלך 6.3א.

 הנהיגה

 . חגירת חגורת בטיחות6.4א.

 . נהיגה במהירות מופרזת6.5א.

. שתיית אלכוהול ונהיגה תחת 6.6א.

 שכרות

. הסתובבות נערים צעירים עם 6.7א.

 רכבים ביישובים

נהיגה ללא מלווה ביישוב לנהגים . 6.8א.

 צעירים

 . נהיגה עם ילדים על הברכיים6.9א.

 . נהיגה ללא קסדה6.10א.

 . נהיגה ללא רישיון נהיגה6.11א.

. שיקוף החינוך מהבית בנהיגה 7.1א. . חינוך הילדים מהבית7א.

בכלל ובהתנהגות עבריינית בכבישים 

 בפרט
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. שיקוף החינוך מהבית בחגירת 7.2א.

 חגורת בטיחות במהלך הנסיעה ברכב 

. היעדר הקניית החינוך מהבית 7.3א.

לציות לחוקים בכלל ולכללי בטיחות 

 בדרכים בפרט

 . הקושי לשלוט במתבגרים 7.4א.

  . חינוך פורמאלי8א.

ב. מדיניות המשטרה 

 במגזר הערבי

ביישובים . נוכחות כוחות המשטרה 1ב.

 ערביים

 

  . היעדר אכיפה2ב.

ג. ביקורות כלפי 

 משטרה

. הנהלות המשטרה באמצעות קשרים 1ג.

 והיכרות אישית

 

  . היעדר יכולת הרתעה 2ג.

  .  אי ציות לתמרורי דרך ע"י המשטרה3ג.

. תפיסת תפקיד המשטרה כמתן דו"חות 4ג.

 תעבורה וקנסות 

 

הישראלי . תפיסת דמות השוטר 5ג.

 כ"תחמנית" ו"מפחידה"

 

   ד. תפיסות מגדריות

ה. ביקורות כלפי דפוסי 

הורות ותשומת לב 

 הורית במגזר הערבי

.  דריסת ילדים בנסיעה לאחור ו/ או בחצר 1ה.

 הבית

 

. פגיעה בילדים כתוצאה ממשחקם 2ה.

ושהייתם ברחובות ובכבישים עד שעות 

 מאוחרות 

 

  היעדר תרבות נהיגה .1ו. ו. נורמות התנהגות 

. שוני בתרבות נהיגה והתנהגות בקרב 2ו.

 התושבים בתוך יישובים ומחוץ ליישובים

 

ז. התנהגות הרסנית של 

 תושבים

  

   ח. אמונות פטליסטיות

   ט. גורם הגיל
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 הערבי במגזר דרכים לתאונות גורמים .א

 . זה בפרק יוצגו אשר, הערבי במגזר הדרכים לתאונות שונים גורמים העלו הקבוצות משתתפי

 דרך תשתיות. 1.א

 : חסרות או לקויות הינן ביישובים הדרך תשתיות כי סיפרו המיקוד קבוצות כל משתתפי

 היא לתשתית שקשור מה בכל אבל, אירופה מדינות כמו למדינה עצמה את שמחשבת ישראל"

 (2 קבוצה" )שלישי לעולם דומה

, ככפר עצמינו את להשוות יכולים לא אנו. התשתית שהם חשובים הכי הדברים על נדבר אז"

 (5 קבוצה) ."לעיר

 .כבר התייאשנו ,ית שלנו המצב הוא מהגרועים ביותרכרום והתשתאל  ד'בכל מה שקשור במג"...

 (7)קבוצה  ."המצב קריטי

, מדרכות היעדר, חצייה מעברי היעדר, תמרורים היעדר על דיווחו המשתתפים, ספציפי באופן

. רחוב בתאורת ומחסור מסודרים חנייה מקומות היעדר, רעוע כבישים מצב, מעקים היעדר

 .ביישובים המשתתפים הביעו מורת רוח רבה ואי שביעות רצון ממצב התשתיות

 שעלול דבר, שבורים התמרורים היותם או ביישובים דרך תמרורי היעדר על דיווחו המשתתפים

 . הנהגים להטעיית להוביל

  (3 קבוצה ,1 קבוצה) "... תמרורים אין"

 הכיכר על תראי לא את למשל ,תמרורים שאין זה על לדבר צריך עםשפר על לדבר נרצה אם"

 (2 קבוצה) ..."כלום אין עצור אין, לנהג ובלבול הטעיות עושה שזה שלם תמרור

 (2 קבוצה) "... תמרורים לידו שאין קרוב ספר בית יש"

 (5 קבוצה) ["תמרורים] בכלל יש אם"

 .בפרט ספר בתי ובקרבת בכלל ביישובים חצייה מעברי היעדר על דיווחו המשתתפים

 (1 קבוצה) "ספר בתי ובהרבה היום לנו שאין דבר, ברור חצייה מעבר ..."

 (2 קבוצה) "בכלל חצייה מעבר אין אצלנו"

 (2 קבוצה) "חצייה מעברי...  לידו שאין קרוב ספר בית יש"

 . ביישובים המדרכות היעדר עניין את העלו קבוצותה משתתפי

 (3 קבוצה, 1 קבוצה) ..."מדרכות אין"... 

 .ספר בית בקרבת בעיקר, בטיחות במעקי חוסר על דיווחו המשתתפים
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 (1 קבוצה) ..."הספר בבית מעקה אין"... 

 קבוצה) "מאחוריו שיישארו אלה לכביש ירדו לא שהילדים שידאג הספר בית ליד מעקה חסר... "

1 ) 

 על דיווחו המשתתפים. רעוע הינו ביישובים הכבישים מצב כי מלמדים הקבוצות ממצאי, כן כמו

 . ביישובים מסודרים ולא סלולים לא כבישים

 (3 קבוצה) ..." הכבישים הרכבת"

 (4 קבוצה) "אותו סללו לא עדיין שלנו לבית שמקביל הזה הכביש"

 לצרכים משמש הוא בפועל, תחבורה לצרכי הכביש שימוש במקום כי טענו המשתתפים, בנוסף

 . קפה ובית מכולת, מסיבות, חנייה כגון, אחרים

 הוא הכביש, כרום אל ד'במג ופה אחד לי שיהיה צריך אני כביש זה מה אבין שאני בכדי ובכלל"... 

 (6 קבוצה) ..." ומכולת למסיבות ומקום חנייה גם הוא, קפה הבית

 במקומות בפועל לחנייה שמביא מה, ביישובים סדורה חנייה בעיית על דיווחו הקבוצות משתתפי

 . ומדרכות חצרות כגון, לכך מיועדים הלא

 (6 קבוצה) ..." חנייה גם הוא...  הכביש"

 (7 קבוצה) ?!! לחנייה מקום הפך שזה או האנשים את משמשת המדרכה באמת האם"

 מכוניות 3 או 2 יש אנשים 5 של משפחה לכל ,מכוניות יותר משפחה לכל יש שהיא והבעיה... "

 ועולה הולך המכוניות מספר רק וברח אותו הוא הרחוב ,שטח ותאו הוא השטח אז ,בממוצע

 (7 קבוצה) "לחנייה מקום אין אפילו

 במגרש רכביהם לחניית התושבים מצד נכונות חוסר על דווחו מהמשתתפים חלק, זאת עם יחד

 . ביתו בקרבת מסודר חנייה מקום אין אם גם ליישוב בכניסה מסודר

 האוטו את ולחנות שלה לחברה ללכת בשביל האוטו את להרוס מוכנה היא שלי הבת הנה, לא"

 (7 קבוצה) "ברגל ללכת לא אך לביתה צמוד

" והרגל היד" כמו היא מכונית בלי לצאת אפשר אי היום, הגורמים אחד גם זה רואה את הנה"

 (7 קבוצה) "שלנו

 (7 קבוצה) "מודאג אהיה אני לבית צמוד יהיה שהאוטו בלי פתאום מה לא"

 . כזה במגרש רכביהם את להשאיר מוכנות הביעו המשתתפים של אחר חלק

 (7 קבוצה) ["לכפר מחוץ חנייה במגרש רכב להשאיר למוכנות בהקשר] לא למה כן"

 .  ביישובים רחוב בתאורת מחסור על דיווחו המשתתפים

 (4 קבוצה) "מאוד חשוך פה האזור ,מספיק תאורה אין"... 
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 ( 7 קבוצה) "כלום לראות אפשר אי בלילה חשוך ומאוד תאורה אין שבלילה משהו ועוד"... 

  לילדים פנאי תשתיות .2.א

 בזמנם לבילוי ביישובים לילדים פנאי תשתיות היעדר על דיווחו בשפרעם הקבוצות משתתפי

 חדרי, ספורט מגרשי, ציבוריים גנים, לילדים משחק מקומות חוסר על דווח, ספציפי באופן. הפנוי

 .ובכבישים ברחובות הילדים למשחק מובילים אלה פנאי תשתיות היעדר. סים"ומתנ מחשבים

 (1 קבוצה) "משחק שטחי או גינות שלנו לילדים אין"

 מקום רוצים הם בצהריים שלוש אחרי שלהם הבית מטלות את סיימו שלי הילדים למשל"... 

 לנו חסר. הפתרון לא וזה. ברחובות לשחק ילכו הם?? לשחק ילכו הילדים איפה. בו לשחק שיוכלו

 (1 קבוצה) ..." מחשב חדרי ,משחק גני

 מתחילה ומכאן לשחק לרחוב ויוצאים כדור לוקחים הם אז אנרגיה את להוציא צריכים הם"

 (1 קבוצה) "הסכנה

 (1 קבוצה) ..." מגרשים לנו חסר"

 " לעשות מה אין לשחק רוצים אלה ילדים, משחק גני להם אין, ברחובות משחקים שלנו הילדים"

 (2 קבוצה)

 (3 קבוצה) "בכביש משחקים פה הילדים"

 (3 קבוצה) "בכביש פה בפינות ביחד מתאספים כולם[, ס"ביה אחרי חוגים או ס"מתנ] כלום אין"

 (4 קבוצה) "בכביש[ משחקים הילדים"]

 (4 קבוצה) "רחוק קצת שזה הספר בית שליד ההוא את רק יש, מבטון זה[! כדורגל] מגרש אין"... 

 בהם לפגיעה לגרום דבר של בסופו עלול בכבישים הילדים משחק, המשתתפים דברי י"עפ

 . רכבים באמצעות

 "עליהם הלך אז ממהר קצת מישהו אם, לשחק מקום להם אין הילדים זה העיקרית והבעיה"... 

 (4 קבוצה)

 הערבי המגזר של רעוע אקונומי-סוציו מצב. 3.א

 מהיותו כתוצאה, הערבי מגזר של נמוך אקונומי-סוציו מצב כי דיווחו המיקוד קבוצות משתתפי

 . המגזר תושבי מעורבים בהם הדרכים תאונות שיעור על משפיע ,המיעוט קבוצת

 (5 קבוצה) "הדרכים תאונות שיעור על ישירה השפעה לו יש אקונומי הסוציו המצב"

 (5 קבוצה) "מיעוט קבוצות של מאפיין זה אז"

– בארץ הנמוכים אחד הוא שלנו אקונומי הסוציו המצב שונה הוא שלנו שהמצב תשכח אל"... 

 (6 קבוצה) "לכך מעבר זה, לפוליטיקה שקשור דבר רק לא היא שלנו יכולת האי
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 ההגה על נרדם כשמישהו מתרחשות הערבי במגזר הדרכים תאונות מרבית כי סיפרו המשתתפים

 מתחיל הערבי במגזר עבודה יום כי צוין, בנוסף. מרובות עבודה משעות כתוצאה עייפות מתוך

 . בבוקר מוקדם

 רוב...  משאיות ועובדי בבוקר 5 -ב ומתעוררים ועובדים עני עם שאנחנו הבעיה של אחד צד זה"

 לא אם, קטלניות תאונות תמצאי לא את בכפר פה, נרדם כשמישהו מהעייפות הם התאונות

 (6 קבוצה) "עובדים עם תאונות שעושים אלה רוב תבדקי לכי, אפשרי בלתי זה חגורה תשימי

 את מה, 8:00 -ב שקם מי כמו דבר אותו נוהג הבוקר לפנות 5:00 ב שקם מי לי תגידו עכשיו"... 

 את בבוקר 5:00 -ב  6 בכביש נוסעת את, בעבודתו עשוק כן גם והוא שעות 20 שעובד מאדם מצפה

 איתשמ נהגי וממול קלש אלף 8 מרוחים שהם שאיותהמ נהגי כן גם, ערבים שם תמצאי רק

 (6 קבוצה) "כפול מקבלים יהודים

 לאחר קנסות מתשלום הימנעות לניסיונות גורם רעוע כלכלי מצב כי ציינו המשתתפים, ףבנוס

 להיות עלולה זה משטרתי מרדף של סופו .קנס מתן לשם משטרתי ולמרדף תעבורה עבירות ביצוע

 . דרכים תאונת

 אלה חות"דו לדעתי...  האנשים על מטילה שהמשטרה הקנסות היא הסיבות אחת לדעתי"

, עברתי כוונה בלי ואני, אדום אור יש אם למשל( דוגמה נותן. )ההפך ולא העבירות את מגברים

 לחשוב מתחילה( המשטרה) היא, כוונה בלי אפילו אדום אור על שעבר מישהו רואה כשהמשטרה

 הכספי מצבו אדום אור על שעבר הזה אדם הבן ואם, אותו ויעצרו אחריו תעקוב  זה ובגלל כסף על

 (2 קבוצה) "תאונה קורית ואז להתחמק כדי הכול את יעשה הקנס את לשלם לו מאפשר לא

 להתגאות נוהגים יותר גבוהים כלכליים אמצעים בעלי תושבים כי הטענה הועלתה, זאת עם יחד

 .מפוארים רכבים המתבגרים לילדיהם רוכשים הם כי בכך שלהם עצמיות ביכולות

 להם שיש אלה וספציפי ידועים הערבים אנחנו, שאמרו ממה להפך... הכסף עניין בכל ולדעתי"... 

 ליבג אוטו שלי לילד ולקנות להתגאות חייב אני - זה את עושים ואיך, להתגאות אוהבים כסף

 (2 קבוצה)"  משלי טוב יותר אפילו שהוא אוטו להם יש כבר מלמדת שאני וילדים. ... קטן

 נפשיים ומצבים הלחץ גורם. 4.א

 במגזר דרכים לתאונות מביאים היומיום בחיי שונים ולחצים נפשי מצב כי דיווחו המשתתפים

 .הערבי

 לחץ תחת ונמצאים, תמיד חנוקים תמיד, והלחצים והרדיפה צדק מהאי כתוצאה עם אנחנו"

 (6 קבוצה) "הנפשי המצב לתאונות גורם גם וזה מתמיד

 הוא לרכב עולה כשהאדם, כמובן והלחצים האזרח בו שנמצא הלחץ את להזכיר צריך וגם"... 

  ניסיון עם מבוגרים נהגים הם התאונות את שעושים אלה...  יום הים לחציי ועל כסף על חושב

 (5 קבוצה) "יום היום לחצי בגלל רק וזה שנים כבר רישיון להם שיש
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 במהירות לנהיגה מוביל הנפשי הלחץ גורם כי סיפרו המיקוד מקבוצות חלק משתתפי, בנוסף

 כגון, הלחץ גורם כי לטעון ניתן, מכאן. הדרכים לתאונות הגורמים כאחד בהמשך שיוצג, מופרזת

 ולהגיע להספיק והנשים הגברים של הלחץ או ילדיהן את לאסוף להספיק האימהות של הלחץ

 .הדרכים לתאונות בעקיפין להוביל עלול, בזמן העבודה למקומות

 גם שאת דברים מיליון לעשות להספיק שרוצה שעובדת אם כמו לאנשים שיש הלחצים את גם יש"

 (2 קבוצה) "מופרזת למהירות סיבה

 מגיע אני כך רק...  130 ולנהוג 7:30 -ב לעבודה להגיע וצריך 5:30 -ב מהבית יוצא אני אם"

 (5 קבוצה) "לעבוד וממשיך לעבודה

 היא 8:00 -ב הספר לבית להגיע צריכה כשהיא אשתי למשל. הזמן בהערכת בעיה גם יש אצלנו"

 (5 קבוצה) "בזמן להגיע כדי במהירות לנסוע לה גורם וזה 7:50 -ב יוצאת

  המקומית הרשות מדיניות. 5.א

, המקומית המועצה או העירייה כלומר, המקומית הרשות מדיניות, המשתתפים דברי י"עפ 

 תשתיות להקים נכונותה חוסר, ביישוב דרך בתשתיות לטפל הרשות של נכונות בחוסר משתקפת

 . כללי באופן בדרכים בטיחות של בנושא לטפל נכונותה וחוסר לילדים פנאי

 בתשתיות ולטפל לתחזק המקומית הרשות של נכונותה חוסר על דיווחו המיקוד קבוצות משתתפי

 המקומית הרשות טיפול חוסר משתקף המשתתפים מדברי. ביישובים חסרות או/ ו לקויות דרך

. זו מבחינה יותר מסודר הינו העיר מרכז כאשר, היישובים של מגורים בשכונות בתשתיות בעיקר

 כאשר, הלקויות או החסרות בתשתיות לטפל המקומית הרשות של שווא הבטחות דווחו, בנוסף

 שנת בתחילת או הבחירות לפני ביישוב נעשית זה בתחום העבודה עיקר כי ציינו המשתתפים

 . הלימודים

 במרכז. העירייה אשמת וזו במרכז משקיעים ורק, מוזנחת שפרעם למרכז מסביב השכונות כל"

 (1 קבוצה) "הכול את יש תמרורים יש מסודר הכול

 (1 קבוצה) "בחירות כשיש רק[ דברים לשנות מתחילה או עובדת העירייה"]

 (1 קבוצה) "הלימודים שנת כשמתחילה[ לעבוד מתחילה העירייה]"

 ולא כן כן אומר תמיד הוא[, ציבורית תחבורה הגברת על] העירייה ראש עם מדברים תמיד"

 (2 קבוצה) "מבטיח

 אומר מועצה ראש כל, התשתית את לנו שיסדרו ביקשנו, בסדר לא הם שלנו הרחובות לדעתי"

 (4 קבוצה) "מצב באותו עדיין ואנחנו דיבורים סתם זה אבל זה את יסדר שהוא

 המשתתף לבית במקביל הכביש סלילת של בהקשר] עושים לא אבל מבטיחים[ המועצה] הם"

 (4 קבוצה) ["בקבוצה

 (7 קבוצה) "לפנות לאן לי אין חצייה מעבר עכשיו רוצה אני אם"... 
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 התושבים י"ע שהושחתו דרך בתמרורי וטיפול תחזוקה חוסר על גם ודווח, ספציפי באופן

 . המקומית הרשות באמצעות

 (2 קבוצה) "בזה מטפלים ולא חדש אחד שמים לא אז[ התמרור את] אותו תולשים ואם"... 

 (2 קבוצה" )בשנה פעם מיםשש תמרורים חסר "...

 באופן. ביישובים לילדים פנאי בתשתיות לטפל המקומית הרשות של נכונות חוסר גם דווחה

 . כדורגל ומגרשי לילדים משחקים גני להקים נכונות חוסר העלו המשתתפים, ספציפי

 אבל, משחקים גן אותו שיעשו שאמרו שטח יש וגם, לסדר שהבטיחו כדורגל מגרש לידינו יש... "

 (4 קבוצה) "דיבורים רק זה שאמרתי איך

 בדרכים בטיחות של בנושא לטפל המקומית הרשות של נכונות חוסר גם עלתה המשתתפים מדברי

  .כללי באופן

 שבו הכביש את לחסום] זה את הצעתי ,התחנה מפקד מסגן ובקשתי בעירייה בישיבה הייתי"

 (3 קבוצה)" דיבורים רק אבל שיבדקו אמרו[ ,שבת ביום מכוניות מרוצי נערכים

 (7 קבוצה) ..." בדרכים לבטיחות במועצה מקום אין"

  התעבורה לחוקי התושבים ציות אי. 6.א

 כללי באופן בדרכים לבטיחות מודעות בחוסר משתקפות התעבורה לחוקי ציות אי של התנהגויות

 במהלך נייד בטלפון שימוש, ותמרורים תעבורה לחוקי ציות ואי מודעות חוסר, התושבים בקרב

, שכרות תחת ונהיגה אלכוהול שתיית, מופרזת במהירות נהיגה, בטיחות חגורת חגירת, הנהיגה

 נהיגה, צעירים לנהגים ביישוב מלווה ללא נהיגה, ביישובים רכבים עם צעירים נערים הסתובבות

 . נהיגה רישיון ללא ונהיגה קסדה ללא נהיגה, הברכיים על ילדים עם

 תושבים בקרב בדרכים בטיחותו התעבורה נושאל מודעות חוסר. 6.1.א

 בדרכים ובטיחות התעבורה לנושא מודעות חוסר על דיווחו המיקוד קבוצות מרבית משתתפי

 . הערבי המגזר תושבי בקרב כללי באופן

 "הרכב על לשמור או לנהוג יודעים לא הם, הזו המודעות את להם אין אחרים אנשים אבל"

  (2 קבוצה)

 (5 קבוצה) ..." מודעות מספיק אין"... 

 (6 קבוצה) "מודעות כן גם  דברים מלא מלא חסר"

 .זו מודעות להגברת הפעילויות חוסר את גם המשתתפים ציינו זה בהקשר

 (3 קבוצה) "פעילויות אין"... 

 (5 קבוצה) "חנא בדיר פה המודעות את להגביר משהו עשו םפע שאי זוכר ולא 42 בן כרגע אני"... 
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. תרבותי כעניין הוסברו המגזר תושבי בקרב אלה בנושאים וידע מודעות היעדר כי לציין ראוי

 מודעות לחוסר שמוביל מה, הערבי במגזר כללי באופן התרבות להיעדר הטענה הועלתה למעשה

 . בדרכים ובטיחות התעבורה בנושא וידע

 בנושא וידע מודעות לנו שחסר... שלנו המגזר על לדבר וברצוני..., התרבות והיא סיבה עוד יש"

 (2 קבוצה) "זה

 (2 קבוצה) "התרבות...  זה חשוב והכי העיקרי הדבר דברים הרבה לנו שחסר לי נראה לא בקצרה"

 (7 קבוצה) "וערכים תרבות אין"

 (7 קבוצה) ..." להעליב בלי תרבות לנו ואין כמעט דעתי ולפי"... 

 (7 קבוצה) "לתרבות קשור הכול דעתי לפי"

 ותמרורים תעבורה לחוקי ציות ואי מודעות חוסר. 6.2.א

, ותמרורים התעבורה לחוקי ציות ואי מודעות חוסר על סיפרו המיקוד מקבוצות חלק משתתפי

 בכלל התושבים בקרב, התנועה מהירות להגבלת ותמרורים" קדימה זכות תן", "עצור" כגון

 . בפרט והנהגים

 (1 קבוצה)" קדימה וזכות עצור כמו לתמרורים מודעות אין לאנשים"

 למיליון פעם שרואים תמרורים יש כי [ התמרורים כל של משמעות את מכירים לא אנשים] לא"

 (2 קבוצה) "בכפר גרתי שאני כיוון

 (5 קבוצה) ["המותרת המהירות י"עפ נוהג לא] אחד אף"

 (5 קבוצה) "להם שבא מה עושים הנהגים לתמרורים יותר משמעות אין 22:00 שעה אחרי"

 . הנהגים י"ע החוק כיבוד חוסר משתקף המשתתפים מדברי, כן כמו

 (5 קבוצה) ..." החוק את לכבד צריך"

 מחוץ תמרורים אותםל וציות היישוב בתוך דרך לתמרורי ציות אי על גם ודווח המשתתפים

 . תרבותי כעניין ליישוב

 כל על עוצר אתא לקרית כשנכנס 17 בן נהג אותו למה, והחינוך התרבות על נדבר בוא"... 

 " נכונה הלא התרבותמ זה...  דברים אותם עושה לא הוא לשפרעם נכנס שהוא וברגע התמרורים

 (1 קבוצה)

 הנהיגה במהלך נייד בטלפון שימוש. 6.3.א

 או שיחות לבצע כלומר) נייד בטלפון להשתמש נוטים הנהגים רוב כי עלה המשתתפים מדברי

 . הנהיגה במהלך( מסרונים לשלוח

 (2 קבוצה) "כולם, בטלפון ומחזיקים נוהגים היום כל לאורך האנשים את רואה...  אני"
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 (4 קבוצה) "לטלפון עונים וכולם"... 

 (4 קבוצה) "נהיגה בזמן [נייד בטלפון] בו שמשתמשים אנשים מלא"

 (7 קבוצה) "נסיעה כדי תוך הודעות ושליחת בפלאפון השימוש"... 

 .הנסיעה במהלך דחופות לשיחות רק עונים הם כי כך על שהעידו משתתפים היו

 (3 קבוצה) "דחופות שיחות כשיש עונה לפעמים כן אני"

 .נהיגה כדי תוך שיחה לבצע ברצונם אם בדיבורית או באוזנייה משתמשים הם כי ציינו מעטים

 (3 קבוצה) "בדיבורית או באוזנייה או משתמש אני"... 

 (5 קבוצה) "דיבורית עם רק מדבר אישית אני אבל... "

 מנת על הכביש בצד רכבם את עוצרים או הנהיגה במהלך לשיחה עונים אינם כי דיווחו מעטים

  . הנהיגה במהלך נכנסת שיחה לקבל

 (4 קבוצה) "עונה שלא או בצד הרכב את עוצר אני נהיגה באמצע אלי כשמתקשרים אישית אני"

 מרכזי גורם הוא הנהיגה במהלך נייד בטלפון השימוש כי הטענה עם המשתתפים הסכמת הועלתה

 .דרכים לתאונות

 (3 קבוצה) "ברור כן"

 (5 קבוצה) "מהמהירות תאונות ליותר גורם אפילו זה"

 בטיחות חגורת חגירת. 6.4.א

 – אחר וחלק הנהיגה זמןב בטיחות תחגור םשמי הם כי דיווחו מהמשתתפים חלק, כללי באופן

 . לא

 (3 קבוצה) "... ישר חגורה שמה ולא לאוטו עולה שאני סיכוי אין למשל עכשיו"... 

 (4 קבוצה) "[הנסיעות בכל חגורה לשים] חייב אני כן"

 כי לכך בנוגע הקבוצות מרבית משתתפי מרבית בקרב רווחת הסכמה נמצאה ,יותר ספציפי באופן

 כלל אותה לשים לא או ולהורידה ליישוב מחוץ בנהיגתם בטיחות תחגור לשים נוהגים התושבים

 . היישוב בתוך בנהיגתם

 (1 קבוצה) "זה על ומקפידים שמים כן בחוץ, חגורות שמים לא שפרעם בתוך"

 (5 קבוצה) "שם לא אני בכפר ופה[ אביב בתל] חגורה לשים בלי לאוטו להיכנס כזה דבר אין"... 

 (5 קבוצה) ..." בירושלים חגורה שם אני"

 (7 קבוצה) ..." החגורה את מורידים ישר לכפר כשנכנסים, בזה אליפות לנו יש"
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 בכניסה מיד בטיחות חגורת להורדת הקשור בכל נוחה הרגשה קיום על דיווחו המשתתפים

 . ליישוב

 (5 קבוצה) "חגורה לשים צריך לא שבכפר בראש תפיסה יש"

 (7 קבוצה) "כחנון עליו מסתכלים החגורה את שמשאיר מי"... 

 (7 קבוצה) "עליז או כנאיבי נתפס אתה החגורה את משאיר אתה אם"

 הוסברה חולשה או נאיביות של כעניין ערביים יישובים בתוך בטיחות בחגורת שימוש של התפיסה

 .  התרבות מגורם כנובעת כן גם

 ["עליז או כנאיבי ביישוב הבטיחות חגורת שחוגר מי כלפי לתפיסה בהקשר] לתרבות קשור זה"

 (7 קבוצה)

 המיקוד קבוצות מרבית משתתפי. בטיחות חגורת לחגירת סיבות' מס עלו המשתתפים מדברי

 שלילת כגון, מענישה או/ ו מאכיפה הפחד בגלל בטיחות חגורת לשים מקפידים הם כי דיווחו

 .קנס מתן או רישיון

 "שלהם הרישיון את לאבד מפחדים שהם בגלל מזלזלים ולא החגורה את ששמים אנשים יש"

 (1 קבוצה)

 ברחוב משטרה שיש מצב שיש יודעת אני כי, ישר חגורה שמה ולא לאוטו עולה שאני סיכוי אין"

 (3 קבוצה) "הראשי

 "דוח לשלם רוצה לא שאני בגלל זה מהמשטרה מפחד שאני בגלל לא בירושלים חגורה שם אני"

 (5 קבוצה)

 (6 קבוצה) "לשלם לי קשה וכלכלית ח"ש 1000 של נסק יש אותי תופס שוטר אם שני דבר. "..

 (7 קבוצה) "קנס מלשלם מפחד אני כי שם אני למשל בחיפה"

 או בטיחות כגון, בטיחות חגורת לחגירת נוספים הסברים גם העלו מהקבוצות חלק משתתפי

 . לילדים חינוכי כאקט

 (7 קבוצה) "הילדים את ללמד במטרה או הבטיחות בגלל זה את ששם קטן אחוז יש"

 זה החגורה את שמים לא אם החדשות המכוניות בכל כמעט כי החגורה את שם שאני אמת'ת"

 כששומעים זה בגלל לטובתך נועד שהוא יודיע אתה באותו שמצפצף הזה הדבר... לצפצף מתחיל

 (6 קבוצה) "החגורה את שמים אותו

 .התאונה בזמן נזקים למנוע יכולה החגורה כי לכך המודעות עלתה המשתתפים מדברי, בנוסף

 (1 קבוצה) "אותי הצילה החגורה ורק תאונה עשיתי פעם אני"

 (1 קבוצה) "הרבה הכי הראש על מגנה החגורה"
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 מופרזת במהירות נהיגה. 6.5.א

 מרוצי בעריכת מתבטאת היישובים בתוך מופרזת במהירות נהיגה כי עלה המשתתפים מדברי

 . מכוניות

" מכוניות מרוצי עושים אפילו  שם ... מופרזת במהירות נוהגים [ ביישוב הכיכר ליד] שם ןכ כן"

 (2 קבוצה)

 (3 קבוצה) "מכוניות למרוץ הכביש את והופכים שותים צעירים"... 

 .מופרזת במהירות נוהגים אינם התושבים היישובים בתוך לכך מעבר כי דווח

 (5 קבוצה) "תאונות יש ובקושי פה 20 במהירות נוסעים אנחנו"

 צעירים ונהגים בכלל נהגים של קטלניות לתאונות הסיבות כאחת צוינה מופרזת במהירות נהיגה

  . עירוניים בין בכבישים בפרט

 (5 קבוצה) "הראשי הגורם זה"

 (7 קבוצה) "היהירים הצעירים האל וכל מהירות"

 .מועט הינו כללי באופן מופרזת במהירות הנוהגים מספר כי טענה הועלתה, זאת עם יחד

 "הרבה לא מיעוט הם אבל רם בקול מוזיקה יםושומע מופרזת במהירות שנוהגים משוגעים יש"

 (4 קבוצה)

 שכרות תחת ונהיגה אלכוהול שתיית. 6.6.א

 הינה הערבי מהמגזר צעירים בקרב אלכוהול שתיית כי עלה המיקוד קבוצות ממצאי מניתוח

 .האחרונות בשנים תאוצה שצוברת מתפשטת תופעה

 (1 קבוצה) "אלכוהול שותים צעירים ויותר יותר"

 למגזר בהשוואה פחות שותים הערבי במגזר עדיין כי עלה המשתתפים לדברי, זאת עם יחד

 .היהודי

 (6 קבוצה) "... בשבת יותר שותים יהודים"

 (6 קבוצה) "פחות שותים אנחנו... "

 הם כי ציינו בקבוצות המשתתפים, המגזר צעירי בקרב האלכוהול לשתיית למיקום בהקשר

 מסגדים בקרבת, הכביש בצדי, ברחובות כגון, לכך מיועדים דווקא שלאו במקומות משתכרים

 '. וכד

 (1 קבוצה) "ברחובות שותים אפילו[ צעירים] הם"

 (1 קבוצה) ..." ושותים הכביש בצדדי עוצרים ,ברחובות משתכרים צעירים"
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 שם המסגד וליד חרובייה אל בשכונת[ ומשתכרים שיושבים םינער] זה את רואה אני לפעמים"

  (4 קבוצה) "ושותים יושבים

 .לשתות מנת על לפאב להיכנס המגזר לצעירי מועט סיכוי ישנו כי הטענה הועלתה, בנוסף

 זהות תעודת ולהציג לפאב לכנס ירצו אם כי, מקום מוצאים [ ערבים] שהם איפה[ שותים]"

 (6 קבוצה) "יכנסו שהם קלוש הסיכוי

 בין בכבישים אלכוהול השפעת תחת לנהיגה אלכוהול שתיית בין הקשר על דיווחו המשתתפים

 לתאונות הסיבות כאחת צוינה כבדה אלכוהול שתיית, כך. דרכים לתאונות שמוביל מה, עירוניים

 . עירוניים בין בכבישים צעירים בקרב דרכים

 את לדעת בלי שותים הם [ ,עירוניים בין בכבישים] אלה בתאונות שמתים הצעירים אלה"

  (1 קבוצה) "הגבולות

 היהודי המגזר צעירי בקרב הן מתרחשות שכרות תחת מנהיגה כתוצאה תאונות כי צוין, בנוסף

 .כאחד והערבי

 ערבי בין מבדילה לא האלכוהול השפעת תחת אלה תאונות, לעצור מתי יודעים לא הצעירים"

 (1 קבוצה) "כולם של בעיה זאת, ליהודי

 אלכוהול השפעת תחת מנהיגה כתוצאה המתרחשות דרכים תאונות של רב שיעור על דווח ,בנוסף

 . בלילות

 בלילות הרבה מסתובב אני[, דרכים תאונות ועושים ששותים האנשים לאחוז בהקשר] הרבה"

 (3 קבוצה) "שלהם ביד והבקבוק נוהגים גברים  2:00 או 3:00 בשעה רואה ותמיד

 בקיץ מתרחשות אלכוהול השפעת תחת מנהיגה כתוצאה תאונות יותר, המשתתפים לדברי, לבסוף

 .  לחורף בהשוואה

 ומתעוררים ושותים יוצאים אנשים שבקיץ בגלל, בקיץ ויותר לדעתי בחורף ותקור תאונות פחות"

 (5 קבוצה) "עייפים

 מכוניות במרוצי מתבטאת היישוב בתוך השפעתו תחת נהיגה לבין אלכוהול שתיית בין הקשר

 .ביישוב שנערכים

 (3 קבוצה) "מכוניות למרוץ הכביש את והופכים שותים צעירים"

 בתפיסת מתמקד אלכוהול השפעת תחת לנהיגה המיקוד קבוצות משתתפי שהעלו ההסבר

 . הצעירים של העצמית המסוגלות

 קבוצה) "לנהוג ויכול שותה אני שהינה אגו של עניין זה אך, לסכנה מודעים הצעירים שכל למרות"

3) 

 .תרבותי כעניין הוסברה אלכוהול שתיית לאחר נהיגה, בנוסף
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 לשתות לו אסור, במקומו שינהג מי ואין לחתונה הולך הוא אם למשל, תרבות של עניין זה"

 (1 קבוצה) "מלכתחילה

 ביישובים רכבים עם צעירים נערים הסתובבות. 6.7.א

 בתוך רכביהם עם צעירים נערים הסתובבות של תופעה קיימת כי עלה המשתתפים מדברי

 מתרחשת התופעה כי דיווחו המשתתפים, ספציפי באופן. גרידא חברתיות למטרות יישובים

 . מועצה/ העירייה ובניין ספר בתי בקרבת בעיקר

 שלהם באוטו מסתובבים כולם[ ס"בביה הלימודים סיום בשעות] אלה שבשעות היא הבעיה... "

 לב שמים ולא הספר בית ליד הסיבובים את עושים הם, גדולה בעיה וזאת, ערסים בחורים כולל

 (1 קבוצה) ("בנות להרשים) לכלום

 (3 קבוצה) "הספר בית ליד סיבובים עושים הזמן כל בשבת שיושבים האלה שהצעירים הבעיה"

 המועצה ליד מגיעים בכפר סיבובים עושים רק[ רישיון קיבלו שרק] הצעירים אלה... "

 (7 קבוצה) "טעות לדעתי וזה, ומסתובבים

 צעירים לנהגים ביישוב מלווה ללא נהיגה. 86..א

 בתוך צעירים לנהגים מלווה ללא נהיגה תופעת קיימת כי מלמדים המיקוד קבוצות ממצאי

 . היישוב

 (1 קבוצה) "בשפרעם פה מלווה בלי נוהגים הם הרישיון את לוקחים שהם הראשון מהיום... "

 הברכיים על ילדים עם נהיגה. 6.9.א

 התופעה כי צוין. הנהג ברכי על מושבים הילדים כאשר נהיגה תופעת על דיווחו הקבוצות משתתפי

 . נשים בקרב והן גברים בקרב הן קיימת

 ..." נסיעה כדי תוך שלי הרגליים על אותו והושבתי מהגן אותו החזרתי קטן שלי הבן שהיה"... 

 (3 קבוצה)

 . כיום מתקיימת ואינה העבר נחת הינה התופעה כי דווח, מנגד

 (4 קבוצה) "[הברכיים על הילדים עם לנהיגה בהקשר] כבר זה את אין ,לא

 קסדה ללא נהיגה. 6.10.א

. קסדה ללא, קטנוע או טרקטורון כגון, רכב בכלי הנוהגים ישנן כי עלה המשתתפים מדברי

 . נערים בקרב בעיקר מתקיימת התופעה כי סיפרו המשתתפים

 (3 קבוצה) "קסדה בלי...  קטנועים על שנוהגים נערים יש"... 

 (6 קבוצה) [..."קסדה] שם באמת מי אבל"

 (6 קבוצה) "קסדה בלי בטרקטורון כשנהג...  נער"... 
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 נהיגה רישיון ללא נהיגה. 6.11.א

 . נערים בקרב בעיקר המתקיימת, נהיגה רישיון ללא הנהיגה תופעת את הזכירו הקבוצות משתתפי

 (3 קבוצה) "... רישיון בלי קטנועים על שנוהגים נערים יש"... 

 (5 קבוצה) ..." המפתחות את ולוקחים לב נשים לא שלרגע לנו מחכים הילדים לפעמים"... 

 ביתמה הילדים חינוך. 7.א

. הערבי במגזר הדרכים לתאונות כגורם בבית הילדים לחינוך חשיבות ייחסו הקבוצות משתתפי

 :המשתתפים לדברי, כך

 (1 קבוצה) "הילדים של החינוך היא הראשית הסיבה אבל"

 (1 קבוצה) "מהבית מתחיל הכול, ההורים על מוטלת האחריות רוב"

 (7 קבוצה) ..." הילדים את מגדלים אנחנו איך ,החינוך שזה חשוב משהו עוד יש"

 רישיון לקבלת גיל פני על מהבית החינוך להקניית יותר רבה חשיבות ייחסו המשתתפים כי נמצא

  . נהיגה

 (1 קבוצה) "לחינוך קשור זה, [הצעירים י"ע נהיגה רישיון קבלת לגיל לחשיבות בהקשר] לא"

 קיבל לא ואם 17 בגיל אפילו טובה בצורה ינהג הוא מהבית חינוך קיבל הוא אם, קשר אין לא"

 (1 קבוצה) "40 בן יהיה אם אפילו גרועה בצורה ינהג הוא חינוך

 בכלל בנהיגה מהבית חינוךה שיקוף: נושאים' למס הקבוצות משתתפי התייחסו, זה בהקשר

 במהלך בטיחות חגורת בחגירת מהבית החינוך שיקוף, בפרט בכבישים עבריינית ובהתנהגות

 בפרט בדרכים בטיחות וכללי בכלל לחוקים תולצי מהבית החינוך הקניית היעדר, ברכב הנסיעה

 .במתבגרים לשלוט והקושי

 בפרט בכבישים עבריינית ובהתנהגות בכלל בנהיגה מהבית החינוך שיקוף. 7.1.א

 תםבנהיג פתמשתק מהבית לילדים החינוך הקניית, המיקוד קבוצות ממרבית המשתתפים לדברי

 באופן. ילדיהם י"ע לחיקוי מושא הינה והתנהגותם, דוגמה מהווים ההורים ,כך. יותר מאוחר בגיל

 של בנהיגה תשתקף זו התנהגות, התעבורה לחוקי ומצייתים נכון נוהגים ההורים אם, ספציפי

 . ולהיפך דומה באופן ילדיהם

 שלי הוא אז, אוטו על בעלות לי יש אני אם, שלנו בנהיגה משתקף בבית לומדים שאנו דבר כל"... 

 (2 קבוצה) "לנכון חושב שאני וכפי רוצה שאני מה לעשות יכול אני

 נוהגים ההורים אם, מהבית מתחיל והכל, קשה עם אנחנו וחינוך מודעות של עניין רק זה לדעתי"

 (5 קבוצה) "קטן מגיל זאת לעשות ילמדו כן גם הילדים אז החוקים ולפי נכון
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 מהבית החינוך באמצעות מודעות הגברת היעדר על המיקוד קבוצות משתתפי דווחו, זאת עם יחד

 . בדרכים בטיחות של לנושא הילדים בקרב

 את מגבירים לא אלה במקומות, ... בבית שמקבלים החינוך על ומדבר חוזר פעם עוד ואני"... 

 (2 קבוצה) ..." הצעירים אצל המודעות

 כלפי ההורים וסבלנות ממתירנות כתוצאה בכבישים עבריינות של התנהגות על דווח, בנוסף

 . ילדיהם של זו התנהגות

 (2 קבוצה) ["בכבישים עבריינות] זה מסוג התנהגות לילדיהם מרשים ההורים, כן"

  ברכב הנסיעה במהלך בטיחות חגורת בחגירת מהבית החינוך שיקוף. 7.2.א

 לחגירת בהקשר מהבית החינוך שיקוף של לנושא ספציפי באופן התייחסות הקבוצות משתתפי

 י"ע בטיחות בחגורת שימוש, זה במקרה גם כי נמצא, כך. הנסיעה בזמן ילדים י"ע בטיחות חגורות

 .ילדיהם בקרב דומה להתנהגות דוגמה משמשת ההורים

 "בבית לילדים מעבירים שהם מה וזה חגורה שמים שלא הורים יש, בבית החינוך של עניין זה"

 (1 קבוצה)

 הנסיעה בזמן הבטיחות חגורת את בעצמם שמים ההורים של בלבד קטן אחוז, המשתתפים לדברי

 מתוך החגורה את שמים הורים מרבית, מאידך. לילדיהם בנושא וערכים חינוך להקנות במטרה

 . תעבורתי ח"דו או קנס מקבלת פחד

 מפחדים הרוב אבל...  הילדים את ללמד במטרה או הבטיחות בגלל זה את ששם קטן אחוז יש"

 (7 קבוצה) "מהעונש

 .בטיחות חגורות שמים לא ילדיהם כי סיפרו מהמשתתפים חלק

 (6 קבוצה) ["בטיחות חגורת לשים] מעירה תמיד לא אני"

 (6 קבוצה) ["בטיחות חגורת] שמים לא שלי הילדים"

 . הנסיעה בזמן בטיחות חגורת שמים ילדיהם כי דיווחו אחרים משתתפים

 (6 קבוצה) ["בטיחות חגורת לשים] חובה זאת אצלי" 

 בפרט בדרכים בטיחות ולכללי בכלל לחוקים לציות מהבית החינוך הקניית היעדר. 7.3.א

 בטיחות וחוקי ולכללי בכלל לחוקים לציות חינוך לילדיהם מקנים אינם כי ציינו המשתתפים

 . בפרט בדרכים

 לפי וללכת להתחייב וצריך חוקים שיש[ הילדים את] אותם מלמדים שאנו חושבת לא אני"... 

 (6 קבוצה) ..." אלו חוקים
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 לילדיהם אישור כגון, התעבורה לחוקי ילדיהם של ציות באי ההורים תמיכת על דווח, כך על יתרה

 ללא לנהוג לילדיהם מרשים מההורים 50% מעל כי הטענה הועלתה, כך .נהיגה רישיון ללא לנהוג

 . נהיגה רישיון

 (1 קבוצה) "נהיגה רישיון ללא לנהוג לילדיהם שמרשים ההורים לשיעור בהקשר] 70%"

 (1 קבוצה) "נהיגה רישיון ללא לנהוג לילדיהם שמרשים ההורים לשיעור בהקשר] 50% מעל"

 לחוקי ציות אי אודות אחרים להורים לדווח מוכנים אינם כי דיווחו הקבוצות משתתפי מרבית

 יתקלו הם, לטענתם .הכביש על ילדיהם של מסוכנת והתנהגות תעבורה עבירות ביצוע, תעבורה

  . בדבריהם אחרים הורים של ספק בהטלת

 "[תעבורה עבירת עשה ילדו כי לו ולספר אחר להורה לגשת למוכנות בהקשר] סיכוי אין, מצב אין"

 (1 קבוצה)

 לא ההורים, [טעות עשה ילדו כי לו ולספר אחר להורה לגשת למוכנות בהקשר] מה בשביל"

 "בכביש סתם כך סיבובים עושה ולא מכובד ילד הוא כך עושה לא שלי הבן, שלא יגידו הם, יאמינו

 (1 קבוצה)

 הם כי[ ...  קסדה ללא או/ ו רישיון ללא קטנוע על נוהג שילדם להורים דיווח של בהקשר] לא"

 (3 קבוצה)" שלי העניין לא שזה יגידו הם ושנית כזה דבר עושה לא שלי הבן, מצב שאין יגידו

 ילדיהם של תקינה לא התנהגות על אחרים להורים לדווח נכונות הביעו בלבד המשתתפים מיעוט

 . הכביש על

 התנהגות בגין אחרים להורים לדיווח בהקשר] שלא הורים יש אבל, מוכנות אנחנו לא למה כן" 

 (2 קבוצה) "[ילדיהם של מסוכנת

  במתבגרים לשלוט הקושי. 7.4.א

 מחבריהם המושפעים במתבגרים ולשלוט לחנך ההורים של הקושי השתקף, המשתתפים מדברי

 . מהבית מקבלים הם אותם והתרבות לחינוך בנוסף

 גם מחבריהם בחוץ לו נחשפים שהם מה כל דבר של בסופו, מתבגרים בילדים לשלוט מאוד קשה"

 (1 קבוצה) "משפיע

 שההורים מה על אלא עושים שאחרים מה על להסתכל לילד אסור, החינוך לעניין לחזור צריך"

 (2 קבוצה) "בבית אותו לימדו שלו

 גוררים והם אחרים ילדים על לרעה שמשפיעה קבוצה שיש אלא הדבר אותו הילדים כל לא"... 

 (3 קבוצה) ..." העישון כמו לדברים אותם
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 פורמאלי חינוך. 8.א

 הפורמאלי מהחינוך כחלק והצעירים הילדים בקרב מודעות הגברת חוסר ישנו, המשתתפים לדברי

 . ס"בבי

 מגבירים לא אלה במקומות, הספר בבתי...  שמקבלים החינוך על ומדבר חוזר פעם עוד ואני"... 

 (2 קבוצה) ..." הצעירים אצל המודעות את

 הערבי במגזר המשטרה מדיניות .ב

 המשטרה כוחות נוכחות: הבאים הנושאים הועלו, הערבי במגזר המשטרה למדיניות בהקשר

 . אכיפה והיעדר ערביים ביישובים

 ערביים ביישובים המשטרה כוחות נוכחות. 1.ב

 המשטרה כוחות מיעוט או היעדר על דיווחו המיקוד מקבוצות חלק משתתפי, כללי באופן

 . הערבי במגזר ביישובים

 (4 קבוצה) "בשפרעם שוטרים אין פה... "

 (5 קבוצה) ..." שניים או אחד יש ,פה שוטרים הרבה אין"

 (6 קבוצה) [ ..."כרום אל ד'למג] נכנסים לא[ המשטרה"... ]

 (7 קבוצה) "משטרה אין"

 נדרשת כשלדעתם, מסוימות בשעות המשטרה כוחות היעדר על התושבים דיווחו, ספציפי באופן

 או בתחילת המשטרה נוכחות הודגשה, כך. בפרט ביישוב מסוים במקום או בכלל ביישוב נוכחותם

 נערכים כאשר הערב בשעות המשטרה כוחות חוסר על דווח אך, הספר בבתי הלימודים יום בסיום

 . מכוניות מרוצי ביישובים

 עושים לא הם למה ?שלהם הלימודים יום את ימיםסימ כשהילדים רק באים השוטרים למה"

 (1 קבוצה) "?הזמן כל סיורים

 שעושים בערב אבל משטרה תמצאי את הספר לבית ילדיהם את מקפיצים כשההורים בבוקר"... 

 (6 קבוצה)" משטרה אין מכוניות מרוץ מהכביש

 נוכחות יש, כללי באופן במשטרה אדם בכוח מחסור עקב כי הקבוצות משתתפי ציינו, זה בהקשר

 למטרות אלה ביישובים המשטרה סיורי מתקיימים ולא הערביים ביישובים השוטרים של דלה

 . סדר והשלטת פיקוח

 כוח מספיק אין, מבצעים עושים הם, בשכונות מסתובב ולא[ בשפרעם שוטרים יש] תמיד לא"

   (3 קבוצה) "אדם

 (1 קבוצה) ?"הזמן כל סיורים עושים לא [השוטרים] הם למה"... 
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 קבוצה)" השגחה צריכים( שכונהב) האלה ברחובות אפילו, השגחה אין למה שלנו בשכונה למשל"

1) 

 מגיעה המשטרה, לדבריהם .ליישובים המשטרה בהגעת עקביות חוסר על גם סיפרו המשתתפים

 . רחוקות לעיתים שקורה מה, מסוימת בתקופה פעם ליישובים

 (4 קבוצה) "ותקופה תקופה כל באים הם...  בעיה כשיש"

 (6 קבוצה) ..." השנה בסוף רק באים[ המשטרה] הם"... 

 (6 קבוצה) ..." עקביות אין"... 

 אכיפה היעדר. 2.ב

 עבירות של במקרים משטרתית התערבות או/ ו אכיפה היעדר על דיווחו המיקוד קבוצות משתתפי

 . בטיחות חגורת חגירת, כללי באופן תעבורה לחוקי ציות כגון, ביישובים תעבורה

 אכיפה ואין חשבון לדפוק בלי [תעבורה לחוקי מצייתים לא] רוצים שהם מה עושים הילדים"

 (1 קבוצה) "משטרתית

 מהם אחד אף שעברו הרכבים 10 בין חגורה שמים מהנהגים כמה נראה ובוא בצד נעמוד בוא"... 

 (2 קבוצה) ..."כלום עשו לא ולהם, החגורה את שם לא

 של במקרים משטרתית התערבות או/ ו אכיפה היעדר קיים כי סיפרו המשתתפים, בנוסף

 . בפרט שכרות תחת ונהיגה בכלל צעירים השתכרות

, ברחובות משתכרים צעירים, זו תופעה על להם וסיפרתי המשטרה לתחנת הלכתי פעם אני"

 אין, שם עוצרים הם, להם נעשה מה(, המשטרה) לי ענו והם...  ושותים הכביש בצדדי עוצרים

 (1 קבוצה) "כלום לעשות ביכולתנו

 של במקרים משטרתית התערבות או/ ו אכיפה היעדר על דיווחו המיקוד קבוצות משתתפי, כן כמו

 .ביישובים מכוניות מרוצי עריכת

 לא אך זה על יודעת והמשטרה, מכוניות מרוצי שעושים ואנשים עבריינים לשפרעם בכניסה יש"... 

 (2 קבוצה)" כלום עושה

 מרוצי למניעת בהקשר] העבודה את עושים ולא תקציב שלוקחים המשטרה על אחריות גם יש"

 (2 קבוצה) [ ..."ביישוב מכוניות

 של הרסנית בהתנהגות מטפלת ולא אוכפת איננה המשטרה כי ציינו המשתתפים, לבסוף

 בכל המשטרה בקרב קשבת אוזן אין, לטענתם. ביישובים הדרך תמרורי את המשחיתים התושבים

 .תושבים של זו התנהגות לאכיפת הנוגע

 (3 קבוצה) "משנה לא זה משטרה יש אם אפילו[, תמרור] אותו מורידים...  אם ואפילו"

 (3 קבוצה) "מקשיבה אוזן אין כי עוזר לא זה[ תמרורים הורדת על] למשטרה מתלונן אני אם"
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 משטרה כלפי ביקורות .ג

 ביישובי המשטרה התנהלות כלפי התושבים ביקורות' מס עלו המיקוד קבוצות ממצאי מניתוח

 המשטרה הנהלות: הבאים לנושאים בהקשר מתבטאות התושבים ביקורות. הערבי המגזר

, המשטרה י"ע דרך לתמרורי ציות אי, הרתעה יכולת היעדר, אישית והיכרות קשרים באמצעות

 הישראלי השוטר דמות תפיסתו וקנסות תעבורה חות"דו כמתן המשטרה תפקיד תפיסת

 ."המפחיד"ו" ניתתחמ"כ

 אישית והיכרות קשרים באמצעות המשטרה נהלותתה. 1.ג

 התפיסה. אישית והיכרות קשרים י"עפ כמתנהלת נתפסת המשטרה כי עלה המשתתפים מדברי

 ולהגיע השוטרים עם העניינים את" הסדירל" ניתן כי היא הקבוצות משתתפי בקרב הרווחת

 .עימם אישית והיכרות קשרים קיימים אם תעבורה ח"דו/ הקנס לביטול

 אותי שיחרר מכירים שאנחנו בגלל ורק[ הברכיים על שלי הבן עם נוהג] אותי ראה שוטר עבר"... 

 (3 קבוצה) ... "

 דוח לה נתן אך בעיה שום הייתה ולא חגורה שמה כן והיא, שוטר אותה עצר יומיים לפני אשתי"

 למישהו התקשרתי ואני אלי התקשרה היא, זהות תעודת ביקש הוא...  למה ידוע ולא שח 250 של

 מכיר אני אם, מרושתת שהמדינה אומרת זאת, אותה שיחרר ואז השוטר עם שדיבר מכיר שאני

 (6 קבוצה) "נדפק קשרים לו שאין ומי קשרים לפי עובד הכול אצלו הקלה לי יש אז אחמד אבו

 (3 קבוצה) "עובר והכול איתו מדברים, הפקח את ירכשמ מישהו להיות חייב, הרתעה יש ואם"

  הרתעה יכולת היעדר. 2.ג

 ואין מספיק חמורים אינם המשטרה י"ע המוטלים העונשים כי סיפרו המיקוד קבוצות משתתפי

  .מספק הרתעה כוח לכך

 (3 קבוצה) "הרתעה מספיק אין"

 (3 קבוצה) "לדעתי חמור כזה לא הוא עונש יש ואם"

 (6 קבוצה) "מחמירים לא פה כי"

 . מרתיע גורם מהווה אינה כללי באופן ביישובים המשטרה נוכחות כי ציינו המשתתפים, בנוסף

 מרוצי למניעת בהקשר] העבודה את עושים ולא תקציב שלוקחים המשטרה על אחריות גם יש"

 (2 קבוצה) "הפוזה בשביל באוטו מסתובבים סתם הם ,[ביישוב מכוניות

 המשטרה י"ע דרך לתמרורי ציות אי.  3.ג

, תעבורה וחוקי דרך לתמרורי ציותם לאי בנוגע המשטרה כלפי האשמות העלו הקבוצות משתתפי

 .הנכים בחניית וחנייה" כניסה אין" התמרור למרות כניסתם כגון

 (3 קבוצה)" כניסה אין"ל נכנסת המשטרה אפילו"
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 קבוצה) "לצלם ורציתי מישהו ראיתי אתמול, לא ואני נכה של בחנייה לחנות לו מותר שוטר למה"

3) 

  וקנסות תעבורה חות"דו כמתן המשטרה תפקיד תפיסת. 4.ג

 היישובים בתוך תפקידם, הערביים ליישובים נכנסים השוטרים כאשר כי עלה המשתתפים מדברי

 אינם המשתתפים. שבוצעו תעבורה עבירות בגין וקנסות תעבורה חות"דו כמתן בעיקר נתפס

 .    ערביים ביישובים סדר כהשלטת המשטרה תפקיד את תופסים

 כמה לחלק בשביל רק זה סדר להשליט במטרה נכנס לא הוא ערבי לכפר נכנס כשהשוטר"... 

 (6 קבוצה) "דבר של בסופו לו משתלם זה כי דוחות שיותר

 (6 קבוצה) "למדינה תקציב כשרוצים השנה בסוף רק באים הם"... 

 מתרחשים המשטרה לבין הערבית האוכלוסייה בין המפגשים מרבית המשתתפים דברי י"עפ

 חות"דו מתן הינו השוטרים של המרכזי תפקידם אלה במקרים גם כאשר, ערביים ליישובים מחוץ

 שני מצד אך, ערביים ליישובים מלהיכנס נמנעת המשטרה אחד מצד כי דיווחו התושבים. וקנסות

 . ליישובם מחוץ תעבורה חות"דו המגזר לתושבי לתת מקפידה היא

 המשטרה כן גם  ...הראשי ובכביש בכרמיאל אלא פה לא הם מקבלים שאנו הדוחות רוב"... 

 דו" היא שהמשטרה לנו מרגיש וזה, נכנסים ולא כרום אל ד'למג חשיבות נותנת לא עצמה

 (6 קבוצה)" מאתנו מתעלם החוק, מהחוק מתעלמים שאנחנו לא זה" פרצופית

 "המפחיד"ו" ניתתחמ"כ הישראלי השוטר דמות תפיסת. 5.ג

 נסתר במקום ניידות מציבים השוטרים כאשר", תחמנית"כ נתפסת הישראלי השוטר דמות

 השוטרים, בנוסף". מפחידה"וכ" חם על אותם לתפוס" מנת על הנהגים מעיני" מתחבאים"ו

 . לתושבים ומסייעת שעוזרת כדמות ולא וקנסות חות"דו המחלקים ככאלה, כמאיימים נתפסים

( מתחבאים שהשוטרים היא הכוונה) העצים מבין יוצא שוטר תראי לא בעולם מדינה באף"... 

 (6 קבוצה) ..." בישראל רק, אותך לתפוס בשביל

 שוטר לבין לקשישה דוח שנותן פה שוטר בין ההבדל על לך להראות שרציתי תמונה חיפשתי"

 (6 קבוצה) ..." מפחידה דמות שהיא, השוטר של הדמות על לדבר אפשר אז ,שעוזר בטורקייה

 מגדריות תפיסות .ד

 ציות מאי כתוצאה תאונות לגרימת בנוגע נשים כלפי האשמות העלו המיקוד קבוצות משתתפי

 . הלקויה נהיגתןו תעבורה לחוקי

 בחלק, הנהגים כלל בקרב רווחת כתופעה נמצא הנהיגה במהלך הנייד בטלפון ששימוש למרות

 י"ע בעיקר נעשה הנהיגה במהלך בו השימוש כי המיקוד קבוצות משתתפי הדגישו, מהמקרים

 . הנשים

 (1 קבוצה) "נהיגה כדי תוך בטלפון משתמשות אימהות הרבה"
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 (2 קבוצה) "ומדברות בטלפון מחזיקות היום כל הנשים וספציפי"... 

 את והן הגברים את הן המאפיינת כתופעה צוינה הברכיים על הילדים עם שהנהיגה למרות, בנוסף

 .  נשים בקרב מתרחשת היא אם יותר להם מפריעה התופעה כי דיווחו הגברים, הנשים

 הכי הדבר זה ,ונוהגת הרגליים על שלה הילד את הששמ אישה רואה כשאני זה את שונא הכי אני"

 (3 קבוצה)" לי מפריע

  (3 קבוצה) ..." הרגליים על ילד עם אישה לראות שונא אני"... 

 . מאחור ולא הקדמי במושב מושבים כשילדיהן לנהוג הנוטות אלו הן נשים כי צוין, בנוסף

 (1 קבוצה) ..." במקומם מאחורה ולא הקדמי במושב יושבים שילדיהם נשים הרבה רואה אני"

 .הגשם בזמן למשל, מידי איטית בנהיגה הנשים את האשימו המיקוד קבוצות משתתפי

 "90 או 80 במקום ש"קמ 20 ב נוהגות הם גשם קצת כשיש, לנהוג כן גם יודעות לא הנשים"

 (4 קבוצה)

 . הכביש של השמאלי בנתיב לנהיגתן בנוגע נשים כלפי האשמות הועלו, המשתתפים לדברי

 (5 קבוצה) "השמאלי בנתיב לנהוג להפסיק צריכות[  הנשים] ושהן לנהוג יודעות לא[  הנשים] הן"

 הערבי במגזר הורית לב ותשומת הורות דפוסי כלפי ביקורות. ה

 ובמעורבות רכבים באמצעות בילדים בפגיעתם ההורים כלפי האשמות העלו הקבוצות משתתפי

 בחצר או/ ו לאחור בנסיעה ילדים דריסת של נושא צוין, ספציפי באופן. דרכים בתאונות הילדים

 .מאוחרות שעות עד ובכבישים ברחובות ושהייתם ממשחקם כתוצאה בילדים ופגיעה הבית

 הבית בחצר או/ ו לאחור בנסיעה ילדים דריסת.  1.ה

 בדריסת משתקפים הערביים יישובים בתוך דרכים תאונות של גבוה שיעור, המשתתפים לדברי

 . רכב כלי באמצעות הבית בחצר או/ ו לאחור בנסיעה הילדים

 (1 קבוצה)" רברס בחזרה הם ...  ילדים שדורסיםכ, בשכונות הדרכים תאונות רוב"... 

 קבוצה) "דורסים וישר רברס חוזרים ,הבית של בחצר נדרסים שילדים הרבה זה על שומעים"... 

3) 

 (5 קבוצה) ..." הערבי במגזר הרבה קורה וזה כואב מאוד משהו זה...  בחצר הילדים דריסת"... 

 תושבי מזלזול כתוצא ברכבים רברס חיישני התקנת באי התמקד זו לתופעה שהועלה ההסבר

 . בילדים הקשורות הדרכים תאונות בתופעת הערבי המגזר

 לירידה יגרום שבטח דבר ,לרברס שניםיחי שמים לא הם ,הזלזול על הערבים את מאשים ואני"... 

 שהוא ברגע ,לטיולים שלו הבן את לוקח תמיד האבא אם .לילדים שקשורה הדרכים בתאונות
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 קבוצה" )אותו ידרוס הוא באוטו יישניםח לו אין ואם אחריו וירדוף לבוא ירצה הילד לאוטו יעלה

1) 

  מאוחרות שעות עד ובכבישים ברחובות ושהייתם ממשחקם כתוצאה בילדים פגיעה. 2.ה

 בילדים פגיעהה על בעיקר האימהות וכלפי בכלל ההורים כלפי האשמות גם העלו המשתתפים

 .  המאוחרות הערב שעות עד ובכבישים ברחובות ומשהייתם ממשחקם כתוצאה

 (1 קבוצה) "לתאונות הסיבות אחת וזאת למכולת בלילה ילדיהם את ששולחות אימהות יש"

 שאפשר פעילויות המון יש כי, ברחובות לשחק לילדיהם שמרשים האימהות את מאשימה אני"

 (1 קבוצה) ..." הבית בתוך לעשות

 (2 קבוצה) ["ברחוב משחקים הילדים כי לכך בהקשר] ההורים אשמת זאת"

 ,מאוחרות שעות עד בחוץ לשחק לילדים ראישו למתן הקבוצות משתתפי י"ע שהועלה הסברה

 שהיה למה בניגוד זאת, לכך פנוי זמן והיעדר ילדיהם את כיום לחנך להורים כוח בחוסר מתמקד

   .הקודמים בדורות בעבר

 תרדי" לי אמר לא פעם אף שלי אבא .כך היה לא זה בעבר ,לילדים היום כוח להם אין ההורים"... 

 (2 קבוצה) " ..."ממני

 (2 קבוצה) " [הילדים את לחנך] יפנו זמן אחד לאף אין"

 חוסר בשל כמקובל בכבישים הילדים משחק את תופסים מהתושבים חלק ,המשתתפים לדברי

  .לא – אחר וחלק למשחקים מסודר מקום

 תושבים ויש הכביש על לשחק לא לילדים שמעירים תושבים ישנם כי לכך בהקשר] ויש יש"

 (4 קבוצה) ["בו לשחק לילדים אחר מקום ואין מאחר מקובל זה כי שחושבים

  התנהגות נורמות. ו

 נהיגה תרבות היעדר: הבאים לנושאים בהקשר התנהגות נורמות' מס ציינו הקבוצות משתתפי

 .אלה ליישובים ומחוץ ערביים יישובים בתוך התושבים בקרב והתנהגות נהיגה בתרבות ושוני

 נהיגה תרבות היעדר. 1.ו

 בקרב נהיגה תרבות היעדר על דווח כאשר, תרבותי עניין הינם נהיגה דפוסי, המשתתפים לדברי

 . בישראל הנהגים

 (3 קבוצה) "לכולם שאין תרבות, הכול לפני תרבות היא הנהיגה"

 (7 קבוצה) "נהיגה תרבות אין, תרבות אין" ... 

 . הערבי המגזר תושבי בקרב נהיגה תרבות היעדר על דווח, ספציפי באופן
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 אם בכלל סבלנות[ הבוקר של מוקדמות בשעות לעבודה שיוצאים ערביםל בהקשר] להם אין"

 (5 קבוצה) "מלחיץ זה כי לזוז חייב ואתה לצפור מתחיל ישר ממהר מישהו

 .השוטרים בקרב נהיגה תרבות חוסר על דווח, כן כמו

 (3 קבוצה) "["כניסה אין"ב שנכנסים השוטרים בקרב נהיגה תרבות לחוסר בהקשר] תרבות אין"

 במקומות שחונים השוטרים בקרב נהיגה תרבות לחוסר בהקשר] תרבות חוסר, תחתונה שורה"

 (3 קבוצה) "[הנכים של חנייה

 .כאחד והערבי היהודי המגזר בקרב הן נהיגה תרבות חוסר על דווח, בנוסף

 (4 קבוצה) "היהודי המגזר אצל ולא אצלנו לא נהיגה תרבות אין"

 ליישובים ומחוץ יישובים בתוך התושבים בקרב והתנהגות נהיגה בתרבות שוני. 2.ו

 ייםערב ביישובים םיהערבי התושבים של והתנהגות נהיגה בתרבות שוני קיים, המשתתפים לדברי

 ומחוץ ביישוב בפרט ובהתנהגות בכלל בנהיגה שוני קיים המשתתפים לדעת, כלומר. ויהודיים

   .הערבי המגזר תושבי בקרב ליישוב

" אחרת מתנהג הוא ובחוץ, כרצונו ומתנהג כרצונו נוהג הוא פה בנוח מרגיש שפרעם תושב"

 (2 קבוצה)

 בקרית זורקים לא הם, לזרוק שרוצים משהו או אשפה להם ויש אתא מקרית שבאים אנשים"... 

 (2 קבוצה) "הרחוב צדדי על ואפילו בשפרעם פה אותו זורקים הם, אתא

 להם ומחוצה יישובים בתוך ובהתנהגות בנהיגה לשוני המשתתפים י"ע שהוצע ההסברים אחד

 משל דינהמ" הם הערביים שהיישובים המגזר תושבי בקרב רווחת תחושה קיימת כי בעובדה נעוץ

 לבטיחות הקשור בכל פעולה חופש להם תמאפשר זו תחושה". משלהם חוקים" עם" עצמה

 .ערביים יישובים בתוך התושבים בקרב ביטחון תחושת על דיווחו גם המשתתפים. בדרכים

 (6 קבוצה) "המדינה לחוקי יותר שייך לא אני!!  זהו לכפר נכנס שאני ברגע"

 תושבים של הרסנית התנהגות. ז

 י"ע שלטים או/ ו דרך תמרורי והורדת בהשחתה משתקפת הרסנית התנהגות, המשתתפים לדברי

 . התושבים

 (1 קבוצה) "נעלם התמרור יומיים ואחרי עצור כמו תמרורים יש לפעמים"... 

 (3 קבוצה) ..." אותו מורידים תמרור שמים אם ואפילו"

 (6 קבוצה) "אותם וימכרו השלטים את יתלשו אנשים"

" נוח אינו" התמרורים מיקום כי בכך מתבטא המשתתפים י"ע זה בהקשר שהועלה ההסבר

 .ביישוב כרצונם ולנהוג להתנהל להם מפריעה התמרורים והמצאות לתושבים
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 (3 קבוצה) "להם מפריע זה כי"

 (3 קבוצה) [ "כניסה אין"ב להיכנס רוצה התושב כי] נכון"

 פטליסטיות אמונות .ח

, הערבי במגזר הדרכים תאונותל כהסבר הגורל עניין עם הסכימו המיקוד קבוצות משתתפימ חלק

 ". אמון תן" או/ו" יקרה - מלמעלה שכתוב מה" כגון במשפטים המשתקף

 (1 קבוצה" )אמון תן( "מסכימות שהן) בראש נדנוד עם המשפט על חזרו הנשים כל

 אוהבים לא, אלוהים שרצה מה שזה אומרים תמיד במשהו הצלחנו לא אם תמיד אנחנו פה"... 

 (2 קבוצה" )שלי רשלנות או טעות זאת לא להגיד

 (7 קבוצה" )עלינו שומר אלוהים פה"

 היגיון לפי לפעול חשוב, והגורל האמונה לעניין בנוסף כי טענו אחרים משתתפים ,זאת עם יחד

 תאונות כי הודגש, כלומר .בדרכים בטיחות בנושא מודעות גם שמחייב מה, דעת שיקול ולהפעיל

 המצב את ולשנות להשפיע יכולת ישנה לאנשים אלא" בלבד שמיים בידי" אינם הדרכים

 . נכונה והתנהגות מודעות, ידע באמצעות

" אמון תן" ונגיד הרחובות על ילדינו את שנזרוק לא...  לב לשים גם צריך גם אבל" אמון תן" נכון"

 תן"" ואומר לשחות שידע בלי לים הולך שמישהו כמו זה. מודעות יותר שיהיה צריך, בסדר לא זה

 (1 קבוצה, השכלה ובעל דתי משתתף) ""אמון

 (1 קבוצה) "רק לא זה אבל" אמון תן" להוסיף אפשר הנסיבות את שבודקים אחרי"... 

 והן הצעירים בקרב הן, הערבי במגזר לחיים המיוחס יותר נמוך ערך על דווחו המשתתפים ,בנוסף

 .היהודי למגזר בהשוואה, יותר המבוגרים בקרב

 יש...  קשות הם התאונות במגזר אצלנו, נמוך יותר והוא אחרת נתפס אצלנו החיים ערך"... 

 (6 קבוצה) ... " זו בצורה מתנהגים הם למה עצמי את ושואל עליהם מסתכל שאני צעירים

 (6 קבוצה) "לחיים ערך לנו אין קודם שאמרו כפי, בטרקטורון שנוהג 11 ה בן לילד קשור זה"

 הגיל גורם .ט

 . הנהג גיל תלוית הינה הנהיגה ,הקבוצות משתתפי לדברי

 קבוצה) "מופרזת מוזיקה עם שנוהג 18 בן מילד שונה בצורה ינהג+ 40 בן מבוגר גבר, בטח, בטח"

2) 

 מהנהגים יותר וסובלנית" רגועה" בצורה נוהגים יותר המבוגרים הנהגים כי, למשל, דווח כך

 . הצעירים
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 מדברת אני ואם ממהר הוא ,לא יותר והקטן רגועה בצורה נוהג המבוגר ילדים שני לי יש אני"

 (2 קבוצה) "ומתעצבן מקבל לא הוא אז איתו

 מופרזת במהירות ולנסוע הכביש על יותר להשתולל נוהגים צעירים נהגים כי הוזכר, כן כמו

 .יותר המבוגרים לנהגים בהשוואה

 (7 קבוצה) "היהירים הצעירים אלה וכל מהירות"

 . תרבותי כעניין הוצג הצעירים הנהגים של זהיר והלא הפזיז הנהיגה אופן

 הרישיון את לקבל רק זה רצונם שכל ויהירים פזיזים לצעירים בהקשר] תרבות של לעניין חזרנו"

 (7 קבוצה) ["בדיוק 17 בגיל

 קבלתל מידי צעיר לגיל נוגעב הקבוצות מרבית משתתפי בקרב ביקורת גם נשמעה, זה בהקשר

  .נהיגה רישיון

 (1 קבוצה)  ..." מדי מוקדם זה 17  בגיל רישיון לקחת לדעתי"

 (5 קבוצה) "רישיון לקבל אפשר שממנו הגיל את להעלות צריך"

 .מספיק בוגרים אינם 17 בגיל רישיון המקבלים שהנערים הטענה הועלתה, כך

 (1 קבוצה)" כך כדי עד בשלים לא הם ,רישיון שייקחו חודשים ותשעה 16 יבנ שילדים אסור"

 התבגרו לא עדיין הם 17 או 16 בני ילדים, צעיר מאוד בגיל הרישיון את נותנת היום המדינה גם"

 (2 קבוצה) "מספיק

 (5 קבוצה) "הכביש על שטויות עשיתי 32 גיל עד - עצמי על מסתכל אני"... 

 בגלל, הצעירים י"ע נהיגה רישיון לקבלת מתאים גיל הינו 17 גיל כי הטענה הועלתה, זאת עם יחד

 .זה בגיל נהיגה רישיון לקבל לצעירים יותר ונוח שקל

 יותר זה 20 לגיל מעל ,קל יותר גם זה[, 17 גיל] הזה בגיל רישיון לקבל לילדים נוח יותר זה לדעתי"

 (7 קבוצה) "קשה
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 הערבי במגזר דרכים תאונות למניעת אמצעים .5.2.2

. הערבי במגזר דרכים תאונות למניעת אמצעיםב ולדון להעלות התבקשו המיקוד קבוצות משתתפי

 .זה בהקשר שעלו וקטגוריות תמות מוצגות 4 מספר בטבלה

  הערבי במגזר דרכים תאונות למניעת לאמצעים בהקשר וקטגוריות תמות: 4 'מס טבלה

 קטגוריות תמות
 . הצורך בפיתוח והגברת מודעות לנושא בטיחות בדרכים 1א. א. פיתוח והגברת מודעות בקרב המבוגרים

 . אמצעים להגברת מודעות 2א.

 . הערכת שיעור השתתפות התושבים בהרצאות וסדנאות 3א.

 . היעדר תרומתן של הרצאות וסדנאות4א.

 הקניית מודעות לבטיחות בדרכים באמצעות חינוך מהבית . 1ב. ב. פיתוח והגברת מודעות בקרב ילדים 

 . פיתוח והגברת מודעות באמצעות חינוך פורמאלי 2ב.

 פיתוח והגברת מודעות באמצעות חינוך בלתי פורמאלי. 3ב.

  ג. שיפור והקמת תשתיות דרך ביישובים

  ד. שיפור והקמת תשתיות פנאי לילדים ונוער ביישובים

 . מחסור בתחנות אוטובוס1ה. והגברת תחבורה ציבורית ותשתיות נלוות ה. שיפור

 . התנהלות תחבורה ציבורית ביישובים2ה.

 . שיפור והגברת תחבורה ציבורית והסעות3ה.

ו. תקצוב לשיפור והקמת תשתיות דרך ותכנית אב 

 לתחבורה ציבורית ביישובים

 

 מתן קנסות ודו"חות תעבורה –תעבורה . ענישה בגין עבירות 1ז. ז. אכיפה וענישה

 . החמרה בעונשים והגדלת קנסות בגין ביצוע עבירות תעבורה 2ז.

. אכיפת חוקי התעבורה והתנהגות הרסנית של תושבים 3ז.

 ביישובים

 . נוכחות/ הגברת נוכחות משטרת התנועה ביישובים4ז.

 . הצבת מצלמות תנועה ביישובים5ז.

  הממשלה והרשויות המקומיות ח. שינוי מדיניות

  ט. אמצעים תרבותיים

 

 המבוגרים בקרב מודעות והגברת פיתוח. א

 תאונות במניעת הטיפול את להתחיל והצורך נכונות הביעו המיקוד קבוצות משתתפי, כללי באופן

 ולהאשים להפסיק יש, לדעתם. עצמו המגזר בתוך שיתחיל הפנימי מהשינוי הערבי במגזר הדרכים

 בקרב לבעיה המודעות בשינוי ולהתחיל, מקומית רשות או משטרה כגון, שונים ומוסדות גורמים

 . בעצמם המגזר תושבי

 קבוצה) "האחרים על נסתכל ואז בעצמינו להתחיל צריכים אנחנו, המצב את לתקן נרצה אם ... "

1) 
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 אחד מתנהגים אנחנו איך הכפר בתוך תסתכלו? אשם הוא שהאחר נגיד אם היום לנו יעזור במה"

 (6 קבוצה) "סדר לנו אין...  השני עם

 מה אז...  לבעיה כגורם עצמינו את לראות ולא אחרים על שלנו הבעיות את נאשים תמיד"... 

 פנימי ולא לנו חיצוני הוא השליטה מקורש שלנו מודע בתת שהתפתח זה וםהי אצלנו שקורה

 מאשימה לא פעם אף אבל... משטרה או העריה כמו המוסדות את מאשימה תמיד אני זה ובגלל

 (6 קבוצה) " ... עצמי את

 כלל בקרב הן המודעות והגברת לפיתוח התייחסו המיקוד קבוצות משתתפי, ספציפי באופן

 . הנהגים בקרב והן, לילדים הורים ובעיקר, המבוגרים

  בדרכים בטיחות לנושא מודעות והגברת בפיתוח הצורך. 1.א

 בטיחות נושאל מודעות והגברת בפיתוח הצורך עלה המיקוד קבוצות במרבית המשתתפים מדברי

 . עיקרב לילדים וההורים בכלל המבוגרים בקרב בדרכים

 (1 קבוצה) "... ההורים אצל מודעות יותר שיהיה צריך"

 (6 קבוצה) ..." המודעות את חלפת...  צריך"

 של מסוכנת להתנהגות בהקשר ההורים בקרב מודעות הגברת חשובה כי הודגש, ספציפי באופן

 מדובר אם בין, דרכים בתאונת היפגעות/ למעורבות להוביל עלולה זו התנהגות. הכביש על ילדיהם

 . בכבישים הילדים במשחק מדובר אם ובין התעבורה לחוקי ציות באי

 ..."[ביישוב הרכבים עם ילדיהם הסתובבות לתופעת בהקשר] להורים מודעות שיהיה צריך"

 (1 קבוצה)

 הילדים משחק ואיסור בבית לילדים עיסוקים למציאת בהקשר] מודעות להורים שיהיה"... 

 (1 קבוצה) "[...וברחובות בכבישים

 על יותר הדוק לפיקוח בהקשר] ההורים אצל שזה כנראה המודעות את להגביר צריך ואם"... 

 (3 קבוצה) ..." [שלהם כלכליות והוצאות ילדים התנהגות

 לבטיחות החינוך ייתהקנ בנושא ואימהות נשים בקרב מודעות בהגברת הצורך עלה, זה בהקשר

 .לילדיהן בדרכים

 זה עניין על ילדיהם עם יותר ידברו ושהאימהות, האימהות אצל המודעות את להגביר צריך

 (1 קבוצה) ["בכבישים הילדים משחק]

 שעות עד בכביש לשחק לילדים רשותהל להם שאסור שידעו לאימהות הרצאות לעשות צריך"

 (1 קבוצה) "מאוחרות

. הערבי במגזר הנהגים בקרב בדרכים בטיחות נושאל מודעות והגברת בפיתוח הצורך עלה, בנוסף

 חשוב עיתוי הינן נהיגה רישיון קבלת לאחר הראשונות השנים שלוש כי הטענה הועלתה, כך

 . וצעירים חדשים נהגים בקרב מודעות הגברת לצורך במיוחד
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 (1 קבוצה) "[לנהגים] מודעות יותר שיהיה צריך"

 ותמיד ותחשוב מאוד ןה הראשונות השנים שלושת, הרישיון את לוקח שהילד מהרגע לדעתי"

 (1 קבוצה) "המודעות את להגביר צריך

 בתוך התעבורה לחוקי ציות של לנושא הנהגים מודעות להגברת החשיבות הועלתה, ספציפי באופן

 אלכוהול שתיית לאחר נהיגה כגון לנושאים המודעות חשיבות על דווח, כך. לו ומחוצה היישוב

 . היישוב בתוך ותמרורים תעבורה לחוקי וציות

 קבוצה) ["אלכוהול שתיית לאחר לנהיגה בהקשר צעירים נהגים בקרב] מודעות יותר שיהיה צריך"

1) 

 פה לעשות צריך אני בכרמיאל עושה שאני שמה למודעות להגיע להבין צריך אני שדיברנו כפי"... 

 (7 קבוצה" )[ביישוב]

 נסיעה במהלך או/ ו ביתם בחצר בילדים פגיעה של לנושא מודעות הגברת חשיבות צוינה, כן כמו

 . לאחור

... מודעות יותר שתהיה צריך אז...  בחצר הילדים דריסת על ופא ר"ד שאמרה למה בהתייחס"... 

 (5 קבוצה) "ותקים לנהגים מודעות ולעשות זה לדבר לדאוג צריך התחבורה משרד

  מודעות הגברתל םאמצעי. 2.א

, הרצאות באמצעות בפרט וההורים בכלל המבוגרים מודעות את להגביר הציעו המשתתפים

 .דיון וקבוצות, סדנאות

 (1 קבוצה" )אלה כמו בישיבות או ההרצאות בהגברת זה אם"... 

 ( 1 קבוצה..." ) לאימהות הרצאות לעשות צריך"

 או שבוע למשך הנושא על ותדברו אנשים שתזמינו המועצה עם בהשתתפות מציע אני אז"... 

 (5 קבוצה) "המודעות את יגביר זה דבר לדעתי, שבועיים

 הוצעו, כך. שונים באמצעים הנהגים מודעות את להגביר הציעו המיקוד קבוצות משתתפי, בנוסף

 .מונעת נהיגה וקורסי לנהגים ריענון קורסי על והקפדה אכיפה

 (2 קבוצה) ..." ריענון קורסי לעשות צריך"

 (7 קבוצה) "המונעת הנהיגה כמו האלה החוגים את לאכוף צריך"... 

 .נהיגה רישיון קבלת לפני מקדימים מבחנים יתווספו כי הוצע, כן כמו

 (4 קבוצה) ["נהיגה רישיון קבלת לפני מקדימים מבחנים להוספת בהקשר] לא למה כן"
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 התושבים מודעות הגברת לצורך ביישובים כיום הקיימים אמצעים' מס על סיפרו המשתתפים

. כרום אל ד'מגב שהתקיים בדרכים הבטיחות יום צוין, למשל כך.  בדרכים הבטיחות נושא כלפי

 . מספיק אינו זה לנושא המוקדש בשנה בלבד אחד יום כי צוין, זאת עם יחד

 על ודיברנו המודעות לפתח בכפר ופיזרנו פרחים נוהיב, בדרכים הבטיחות יום לנו היה שחוד לפני"

 (7 קבוצה) "שוכחים ואז אחד ליום מתלהבים אנשים אך זה

 יחד. התנועה בהסדרת לסייע שמטרתם, בשפרעם ירוק אור עמותת מתנדבי ישנם כי צוין, בנוסף

 . בפועל מתפקדים אינם הם כי סיפרו המשתתפים, זאת עם

 (3 קבוצה) "פעילים לא הם אך לדעתי מתנדבים 4 יש, פה ירוק אור עמותת יש"

 (3 קבוצה) "בתנועה בעיות יש איפה לראות יום כל ללכת שצריכים, משטרה גמלאי הם כן"

  וסדנאות בהרצאות התושבים השתתפות שיעור הערכת. 3.א

 להגברת וסדנאות להרצאות ההיענות שיעור לגבי בדעותיהם התחלקו המיקוד קבוצות משתתפי

 הערביים היישובים תושבי מצד גבוהה היענות תהיה חלק לדעת. בדרכים בטיחות בנושא מודעות

 . אלה וסדנאות בהרצאות להשתתף

 ישתתף עניין לו שיש מי[, בדרכים בטיחות בנושא בהרצאות] ישתתפו[ התושבים] הם, לא למה כן"

 (3 קבוצה) "...

 בנושא מודעות לפיתוח בתוכנית להשתתף] יבואו אנשים מלא, זאת את לך להבטיח יכול אני כן" 

 (5 קבוצה) ["בדרכים בטיחות

 יישובים תושבי מצד ההיענות רמת תהיה מה ברור לא, הקבוצות משתתפי של אחר חלק לדעת

 . בדרכים בטיחות בנושא מודעות להגברת וסדנאות בהרצאות להשתתף ערביים

 (3 קבוצה) "הרבה לא אבל[ ביחד ולילדים להורים בסדנה להשתתפות בהקשר] יהיה כן"

[ בדרכים בטיחות בנושא והרצאות סדנאות] כאלה בדברים מתעניינים כזה לא הם פה, יודעת לא"

 (4 קבוצה)" פעולה ישתף כן מהם חלק אז האפשרות את יש אם אבל

 בטיחות בנושא מודעות לפיתוח בתוכנית וישתתפו יבואו שאנשים] להבטיח יכולים לא אנחנו"

  (5 קבוצה) "[בדרכים

 מטרתן, במיקומן תלויה כאלה וסדנאות בהרצאות התושבים השתתפות שיעור ,המשתתפים לדעת

   . להן האחראי והגורם

 (6 קבוצה) "המטרה ומה אותה מעביר ומי איפה תלוי"

 .התושבים מצד בלבד נמוכה היענות תהיה ובהתחלה ייתכן כי טענו אלה משתתפים

 (3 קבוצה) "קשה יהיה בהתחלה"
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 שעלול מה, אלה מפגשים ולקיים להמשיך יש הקושי למרות כי ההצעה הועלתה, זאת עם יחד

 . למפגש ממפגש התושבים השתתפות שיעור את להגביר

 בטוחים להיות יכולים לא אנחנו אז ... להתייאש צריך ולא, ראשונה פעם לנסות אפשר"... 

 שמונה יבואו הבאה הפעם שניים הגיעו הפעם אם ,להתייאש ולא להזמין צריך ,יבואו םשאנשי

 (5 קבוצה" )הלאה וכן אנשים

.  אלה וסדנאות בהרצאות התושבים השתתפות שיעור להגברת שונות הצעות העלו המשתתפים

 ". חבר מביא חבר" של הרעיון הועלה, למשל, כך

 (3 קבוצה) "לבוא להם שיגרום משהו צריך"

 (3 קבוצה) "חבר מביא חבר רק"

 הילדים הורי כל את להזמין שיאפשר מה, ס"במתנ המפגש את לקיים ההצעה הועלתה, בנוסף

 . ס"במתנ בפעילויות המשתתפים

 "יבואו והם הילדים של ההורים כל את להזמין נוכל ואז ס"במתנ הזה המפגש את לעשות אפשר"

 (3 קבוצה)

 וסדנאות הרצאות של תרומתן היעדר. 4.א

 יביאו לא בדרכים בטיחות בנושא מודעות להגברת וסדנאות הרצאות, מהמשתתפים חלק לדעת

, הערבי במגזר הדרכים תאונות למניעת בהקשר כי הטענה הועלתה למשל, כך. ממשית לתרומה

 וסדנאות הרצאות קיום פני על הילדים חינוך באמצעות המודעות והגברת לפיתוח חשיבות ישנה

 .  למבוגרים

...  המודעות את אצלם ולפתח אנשים של מדגם לקחת אפשר אי... זמני להיות צריך לא הפתרון" 

 בהקשר] יעזור לא זה חודשיים או חודש של מסוים לטווח הרצאה ושם הרצאה פה תעשו אם

 (5 קבוצה) "[וסדנאות הרצאות קיום פני על הילדים חינוך לחשיבות

 על רק לעבוד צריך. מזה תצאי לא את תקף לא זה מבוגרים לאנשים סדנאות, לעשות מה אין"

 (5 קבוצה) ..."הקטן הגיל

 תרבותית מתפיסה כתוצאה למבוגרים וסדנאות להרצאות חשיבות להיעדר גורסת אחרת טענה

 לחיים נמוך ערך ייחוס לגבי והן והחוק הממסד כלפי כללית עויינות לגבי הן הערבי במגזר הרווחת

 .. המגזר תושבי בקרב

 קבוצה) "המנהרה בקצה אור רואה לא אני[, וסדנאות הרצאות] תוצאות יניב שזה בטוחה לא אני"

6) 

 (6 קבוצה) "לחיינו ערך לנו אין שאמרו כפי"

 (6 קבוצה) "לעצמנו חוקים עושים אנחנו"
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 שייך מרגיש לא פעם עוד אני שיני ומצד, מתאימה בסביבה אהיה אני אם רק תצליח ההכשרה"... 

 (6 קבוצה) ..."!!!ההכשרה לי תעזור במה, עליהם מדברים שאתם האלה החוקים לכל

  ילדים בקרב מודעות והגברת פיתוח. ב

 בעל, הערבי המגזר ילדי של חדש דור חינוךב צורך העלו המיקוד קבוצות משתתפי, כללי באופן

 הדרכים תאונות בעיית לפתרון יביא זה המשתתפים לדברי. בדרכים בטיחות בנושא וידע מודעות

 . הארוך לטווח הערבי במגזר

 (3 קבוצה) "אותו ולחנך החדש הדור על לעבוד צריך"

 (5 קבוצה) ..."מודעות לו שיש דור שנגדיל פה היא התקווה...  "

 בקרב בדרכים לבטיחות מודעות הקנייתל התייחסו המיקוד קבוצות משתתפי, ספציפי באופן

 ובלתי פורמאלי חינוך באמצעות מודעות והגברת ופיתוח מהבית חינוך באמצעות הילדים

  .פורמאלי

  מהבית חינוך באמצעות בדרכים לבטיחות מודעות הקניית .1.ב

 חינוך באמצעות לילדים בדרכים לבטיחות המודעות בהקניית צורך העלו הקבוצות משתתפי

 ולשחק לבלות הילדים על לאסור בפרט האימהות ועל בכלל ההורים על כי דווח, למשל כך. מהבית

 לילדים חילופית תעסוקה למצוא יש. המאוחרות הערב שעות עד וברחובות בכבישים לבית מחוץ

 . הבית בתוך פעילויות באמצעות

 (1 קבוצה) ..." מאוחרות שעות עד לשחק ברחובות ילדיהם את לזרוק האימהות על לאסור צריך"

 (1 קבוצה) ..." הבית בתוך לעשות שאפשר פעילויות המון יש"... 

 (1 קבוצה) "... ברחובות לשחק שלנו הילדים על לאסור צריכים"

, בנוסף. נהיגתם תרבות כולל, ילדיהם התנהגות על יותר הדוקה בצורה לפקח ההורים על, כן כמו

 . אלכוהול רכישת למטרות להיות שעלולות, ילדיהם של כלכליות הוצאות על לפקח ההורים על

 לא ואני שלי בעיה זאת, לו מעיר לא ואני סיבובים עושה באוטו שלי הבן את רואה כשאני".... 

 (1 קבוצה)..."  אחר מישהו יאשים

 לדעת צריך לילדים שנותנים הכסף על כן וגם, שלהם הילדים על לפקח צריכים[ ההורים] הם"... 

 (3 קבוצה) "[הצעירים י"ע אלכוהול לקניית בהקשר] הולך הוא לאן

 שתיית לאחר הנהיגה איסור על לילדיהם מסביריםו המחנכים הורים ישנם כי סיפרו המשתתפים

 . אלכוהול

 שתיית לאחר לנהוג אסור כי לו מסביר שלו הבן עם מדבר התושב כי לכך בהקשר] שכן בטח"

 (1 קבוצה)[" אלכוהול

 . הצורך בעת ילדיהם את להעניש ההורים על כי דיווחו המשתתפים, בנוסף
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 שלנו לילדים להגיד צריכות האימהות אנחנו ,מתבגר ילד הוא מהם ואחד ילדים 5 -ל אם אני"

 "עצמך של המבקר תהיה שאתה או ,המתאים העונש את תקבל אתה טעות יאיזושה תקרה שאם

 (1 קבוצה)

 . התעבורה לחוקי ציות אי בגין ילדיהם את שמענישים הורים ישנם כי סיפרו מהמשתתפים חלק

..."  הבאה לפעם הלקח את שילמד, הרכב מפתחות את ולוקח [טעות עשה אם] אותו מעניש אני"

 (1 קבוצה)

 .ילדיהם את מענישים שלא הורים שנםי ,מהמשתתפים אחר חלק של לדבריהם

 (1 קבוצה) "מענישים לא אנחנו ,טעות איזושהי עשה שלנו שהילד איםרו אנחנו אם"... 

 . כביש לחצות ילדיהן את ללמד האימהות על כי טענו הקבוצות משתתפי

 קבוצה) "למשל כביש לחצות איך אותם וילמדו ןילדיה את ייקחו שהאימהות מציעה גם אני"... 

1) 

 .  הכביש את לחצות ילדיהם את המלמדים הורים ישנם כי סיפרו מהמשתתפים חלק

 הבית מול אל אותם לקחתי? הספר לבית נכנסו כשהילדים הראשון ביום עשיתי מה יודעת את"

 אז ורק אוטו שאין לוודא ושצריך ,לשמא ימין שמאל להסתכל להם ואמרתי ידם את החזקתי ספר

 (3 קבוצה)" עוברים

 בקרבת כביש לחצות לילדים לעזור המוכנים ההורים תמיד לא כי סיפרו מהמשתתפים אחר חלק

 .    הספר בית

 (7 קבוצה) ["כביש לחצות לילדים לעזור שמתנדבים להורים בהקשר] תמיד לא"

 בהליכתם הבוקר בשעות כביש בחציית לילדים ולעזור להתנדב הנכונות עלתה, המשתתפים מדברי

 . ספר לבית

 ["בבוקר כביש לחצות לילדים לסייע מנת על להתנדבות למוכנות בהקשר] זה את עשיתי אני כן"

 (3 קבוצה)

 [הבוקר בשעות כביש לחצות לילדים ולעזור להתנדב] זה את לעשות מוכנים שהם ביחד ענו כולם

 (6 קבוצה)

 . לחוקים ולציית לכבד ילדיהם את ללמד ההורים על, הקבוצות משתתפי לטענת

 זה, האידיאלי למצב שנגיע בשביל לעשות צריך אחד שכל ומה עושה הייתי שאני מה אישית אני"

  נגיע זה את יעשה אחד כל אם, אסור ומה מותר מה אותם וללמד שלנו הילדים את לחנך בלהתחיל

 (2 קבוצה) "האידיאלי למצב

 (5 קבוצה) "קטן מגיל כך לחנך צריך...  החוק את לכבד צריך"
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. נכונה נהיגה לתרבות הקשור בכל לילדיהם אישית דוגמה לשמש ההורים על, המשתתפים לדברי

", ידע" של כסוג נתפסת ונהיגה מאחר. הורית התנהגות הילדים והפנמת מחיקוי כתוצאה זאת

 . בעתיד נהיגתם בתרבות בהמשך מהבית הנרכש הידע את ויחקו יפנימו הילדים

 קבוצה) "קטן מגיל זאת לעשות ילמדו כן גם הילדים אז החוקים ולפי נכון נוהגים ההורים אם"... 

5 ) 

 בתוך ושאנחנו המדינה את נעזוב בואו אומר אני זה בגלל התנהגות מחקה שילד לשכוח ולא"... 

 (6 קבוצה) ..."שלנו הילדים בגלל לעזור ננסה עצמינו

 קטן מגיל אותו ולהפנים ללמוד ומתחילים שמשיגים ידע, ידע של סוג זה שלנהוג מאמין אני"... 

 (7 קבוצה) ..."

  פורמאלי חינוך באמצעות מודעות והגברת פיתוח .2.ב

 חינוך באמצעות הילדים בקרב מודעות והגברת בפיתוח צורך העלו המיקוד קבוצות משתתפי

 התנהגות בעל חדש דור ליצירת יביא זה חינוך, המשתתפים לטענת. חינוך במוסדות פורמאלי

 . לבית מחוץ תקינה

 את יגבירו שבתוכה במסגרת אותם לשים צריך, קטן מגיל ילדים... הספר לבתי נחזור"... 

 את נראה שנה 15 או 10 שבעוד חדש דור נייצר אנחנו ואז...  הנכונה בצורה אצלם המודעות

 (5 קבוצה) "...ברחוב שלו התקינה ההתנהגות

 לימוד שעות' מס ובעלת מסודרת לימודים תכנית פיתוחל ההצעה הועלתה, ספציפי באופן

 לפעילות עדיפות ישנה כי הטענה הועלתה, כן כמו. בדרכים הבטיחות נושאל המוקדשים משמעותי

 .בנושא אקראית לפעילות ולא זמן לאורך מתמשכת

 הילדים את לחנך צריך, הזה לנושא שעות יותר להקדיש צריך, הספר בבתי גם...  מודעות להגביר"

 "הספר בבתי להתחיל וצריך בעתיד תוצאות שיניב דבר, אצלם המודעות את ולהגביר קטן מגיל

 (2 קבוצה)

 לא שאנחנו רומז זה יותר או 3 צריך  בדרכים בטיחות על אחד שיעור הספר בבית לתת במקום "...

 (7 קבוצה)" בכלל חשיבות לו נותנים

' א בכיתה זה את שילמדו הגיוני לא זה [,בדרכים בטיחות בנושא שיעורים עוד להוסיף] אפשר כן

 כישורי להם נותנים אנחנו, זמן המון וזה שנים 4 של הבדל זה, זה על יחזרו שנים 4 אחרי ואז

 (7 קבוצה) "חיים

 ופעילויות שיעורים ביישובים ספר בבתי מתקיימים כיום כי סיפרו המיקוד קבוצות משתתפי

 . בדרכים בטיחות של לנושא הילדים מודעות את לפתח שנועדו שונות

 (1 קבוצה)" לתחבורה שקשור הספר בבית שיעור יש"
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" היום עד בדרכים לבטיחות שקשור מה בכל התעסק לכאטאב בן עומר הספר בית '94 משנת"...

 (7 קבוצה)

 והפעילויות השיעורים תדירותל בהקשר התושבים בקרב םדעי תמימות נמצאה לא, זאת עם יחד

 . זמניים בפרויקטים מדובר כי טענו מהמשתתפים חלק. הספר בבתי הללו

 (3 קבוצה) "חודשיים חודש פרויקט זה"

 (3 קבוצה) "אולי בשנה פעם" תראפיק" עושים אם"

 . קבוע בפרויקט מדובר כי טען אחר חלק

 (3 קבוצה) "קבוע זה לא לא"

 כי הוצע, למשל כך. בדרכים בטיחות בנושא רצויים לימוד לתכני רעיונות העלו הקבוצות משתתפי

 . כללי באופן ציבורית תחבורה על ילמדו הילדים

 (1 קבוצה) "...התחבורה על הילדים את וילמדו, הספר בבתי גם... המודעות את שיגבירו צריך "

 כולל, למעשה הלכה הנלמד התיאורטי החומר יישום על להקפיד יש כי הטענה הועלתה, בנוסף

 .בשטח ביקורים

 (1 קבוצה" )לשטח אותם להוציא בנוסף"... 

 ואיך המציאות על אותם מלמדים לא ,חומר[ ספר בבית הילדים את] אותם מלמדים הם אבל"

 (6 קבוצה)" הדברים את ליישם

 .   ובכבישים ברחובות רגל הולכי בתור לילדים מודעות בפיתוח צורך יש כי הוצע, בנוסף

 "נהגים שיהיו עד רגל הולכי בתור קטן מגיל הילדים אצל המודעות את בלפתח מתחיל הייתי"

  (3 קבוצה)

 

 פורמאלי בלתי חינוך באמצעות מודעות והגברת פיתוח .3.ב

 לצורך בדרכים בטיחות בתחום פורמאלית בלתי פעילות בקיום הצורך עלה המשתתפים מדברי

, פגישות לקיים הציעו הקבוצות משתתפי, ספציפי באופן. הילדים בקרב מודעות והגברת פיתוח

 . זו מודעות והגברת פיתוח לצורך ס"במתנ וחוגים ישיבות, הרצאות

  (1 קבוצה) "האלה לילדים שיעורים או הרצאות ,פגישות לעשות תוכלו אם"... 

 (2 קבוצה..." ) לילדים גם  ... המודעות את להגביר ישיבות יותר שיהיו מציעה אני"

 צריך, ס"במתנ חוגים כן וגם, הספר בבתי רק לא הגילאים לכל המודעות לפיתוח חוגים צריך"

 (7 קבוצה) "המודעות את לפתח
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 בנושא הצעירים בקרב מודעות להגברת בתכנית להדריך אחד משתתף בקרב נכונות הובעה

 . דרכים תאונות ומניעת בדרכים בטיחות

 הצעירים להכשרת בתוכנית הסוף עד שותף להיות מוכן ואני, תקציב צריכה לא הזו התוכנית"... 

 (6 קבוצה) "כמוני להתחייב מוכנים אנשים מלא ויש

 חוקי על הילדים לימוד לצורך ותמרורים מכוניות הכולל ייעודי אזורי מגרש להקים הוצע, כן כמו

 .  התעבורה

 יכול זה. קטן מגיל כבר יתאמנו שהילדים שבילב מכוניות מיני עם מגרש אצלנו להיות צריך"

 הקווים של המשמעות מה הילדים את ללמד שנוכל תמרורים עם מגרש כמו אזורי משהו להיות

 (5 קבוצה) "והצבעים

 שונות תעסוקה ומסגרות פורמאליות בלתי פעילויות ביישובים מתקיימות, המשתתפים לדברי

 ולכן עובדים שהוריהם לילדים מענה לתת נועדו הללו המסגרות, המשתתפים לטענת. לילדים

 בלי עיר: "הבאות המסגרות צוינו, למשל, כך. הצהריים אחר עליהם להשגיח מסוגלים אינם

 . כדורגל חוג כגון, ס"במתנ שונים חוגים", אלימות בלי מדינה", "אלימות

" להיכנס יכולים שכולם למרות, מסוימים לאנשים אך חוגים עושים הם" אלימות בלי עיר" יש"

 (3 קבוצה) "העירייה מטעם פרויקט זה"

  (3 קבוצה)..."  שלי הילד את מכניסה אני" אלימות בלי מדינה" פרויקט את מכירה אני אם למשל"

 (3 קבוצה) "מאמן עם כדורגל קבוצת יש"... 

 התושבים מודעות כי ומכאן, הללו למסגרות מספק פרסום חוסר על הטענה הועלתה, זאת עם יחד

 . מוגבלת הינה עליהן

 (3 קבוצה) ..." הזה מהסוג לדברים פרסום מספיק אין, יודעים שלא אנשים יש אבל"... 

 ביישובים דרך תשתיות והקמת שיפור. ג

 . ביישובים הדרך תשתיות בשיפור הצורך עלה המיקוד מקבוצות בחלק המשתתפים מדברי

 (4 קבוצה) ..." התשתית על לעבוד"... 

 (6 קבוצה) "תשתיות לנו לתת חייבים"

, בטיחות מעקי, חצייה מעברי והקמת בשיפור הצורך על דיווחו הקבוצות משתתפי, ספציפי באופן

 המשתתפים התייחסות מובאת להלן. ביישובים תמרורים והצבת כבישים וסלילת שיפור, מדרכות

 .הללו מהנושאים אחד לכל

 . ביישוב ספר בתי בקרב בעיקר, חצייה מעברי שיפורב הצורך על דיווחו המשתתפים

 (1 קבוצה)..."  ברור חצייה מעבר הספר בית ליד...  להיות צריך
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 . ביישוב ספר בתי בקרבת בטיחות במעקי הצורך הועלה

 (1 קבוצה)" רהספ בית ליד [בטיחות] מעקה להיות צריך"... 

 . ביישוב במדרכות הצורך על דיווחו גם המשתתפים

 (3 קבוצה) ..."[ לשנות רוצים היו למה בהקשר] מדרכות אין... "

 . ביישובים הכבישים וסלילת השיפור הצורך הועלה

 (6 קבוצה) "כביש לי שיהיה צריך"... 

 .ביישובים תמרורים הצבתל הצורך הועלה

 (4 קבוצה)..."  תמרורים שישימו"

 (4 קבוצה) "... [הדרכים תאונות שיעור את להפחית יכול היה למה בהקשר] תמרורים "...

 מקומות עם ובנקים חולים קופות הכולל ביישוב מסודר מתחם בניתל ההצעה הועלתה, כן כמו

 .מוסדרים חנייה

 (5 קבוצה)" לחניה מקום  שיהיה, בנקים חולים קופות שיכלול מתחם לבנות צריך"... 

 הרשויות באמצעות יםביישוב ושיפורן דרך בתשתיות טיפול כי עלה המשתתפים מדברי

 נהגי בקרב התעבורה לחוקי לציות ,בדרכים בטיחות בנושא מודעות לשיפור יוביל המקומיות

 .המגזר יישובי בתוך נהיגה בתרבות ולשיפור הערבי המגזר

 (6 קבוצה) "החוק לפי נלך אנו[ מסודרות תשתיות עם] נוחה סביבה כשיש"... 

 "צורה באותה לנהוג חייב אהיה אני אז בכרמיאל הכבישים כמו יהיו שלנו הכבישים אם"...

 (6 קבוצה)

 אכפת שבאמת ההרגשה תיתן המקומית המועצה אם, אחד ממקום נובע שהשינוי מאמין אני"... 

 מודעות של בהקשר] להשפיע יתחיל זה להרגיש בלי[, דרך תשתיות] האלה ומהדברים מאיתנו לה

 (7 קבוצה) ["היישוב בתוך נהיגה לתרבות

, כך. ביישוב לתשתיות בהקשר שיפורים' מס על דיווחו כרום אל ד'במג הקבוצות אחת משתתפי

 . מדרכה של קיומה על והן הכביש סידור על הן דווח כרום אל ד'במג

 (7 קבוצה) ..." הצדדים שני מדרכה ועשו כביש םוהי לנו יש"... 

 משאיות חניית שיאפשר מה, כרום אל ד'למג בכניסה משאיות מגרש של תכנון על דווח, בנוסף

 . ביישוב הדרכים תאונות שיעור את יצמצם זה דבר, המשתתפים לטענת. לכפר מחוץ

 בכניסה למשאיות מגרש לבנות זה העריה ראש עליהם שעובד הדברים אחד יודע שאני וכפי"... 

 לא בצורה כזה ודבר, הכפר לתוך להיכנס המשאיות כל על שאוסר עזר חוק יוציא והוא, הכפר של

 (7 קבוצה) "התאונות את יפחית ישירה
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 ביישובים ונוער לילדים פנאי תשתיות והקמת שיפור .ד

, ספורט מגרשי כגון, לילדים פנאי תשתיות והקמת שיפורב הצורך עלה המשתתפים מדברי

  '.וכד סים"מתנ, ציבוריים גנים, לילדים משחק מקומות

 שהילדים מקום למצוא צריך, בחוץ אז בבית לא ואם להוציא שצריך אנרגיות יש שלנו לילדים"

 (1 קבוצה) "... שלהם האנרגיות את ולהוציא לשחק יוכלו שלנו

 (2 קבוצה) "ציבוריים וגנים סים"מתנ להוסיף צריך"

 וגם, לסדר שהבטיחו כדורגל מגרש לידינו יש, שצריך כמו סדר לעשות ולהתחיל להתייחס צריך"

 (4 קבוצה) ..." משחקים גן אותו שיעשו שאמרו שטח יש

 נלוות ותשתיות ציבורית תחבורה והגברת שיפור. ה

, התושבים לדברי. היישובים בתוך ציבורית תחבורה בעיית על סיפרו המיקוד קבוצות משתתפי

 ציבורית תחבורה של בעייתית בהתנהלות והן אוטובוס בתחנות במחסור הן משתקפת הבעיה

 . ציבורית תחבורה והגברת לשיפור התושבים בקשות הועלו, בנוסף. ביישובים

 אוטובוס בתחנות מחסור. 1.ה

 את התושבים העלו, זה בהקשר. ביישובים אוטובוס בתחנות המחסור עלה התושבים מדברי

 .  הקרובה לתחנה להגעה עד הילדים את להסיע הצורך את או ברגל גדולים מרחקים לעבור הצורך

 (2 קבוצה) "רחוקה די היא התחנה לפעמים אבל"

 (2 קבוצה) ..." לתחנה באוטו אותם להקפיץ שצריך כדי עד [התחנה] רחוקה די"

 (4 קבוצה) "הכביש עם ללכת צריכה אני[, לשכונה] נכנסים לא[ האוטובוסים] הם"

 ביישובים ציבורית תחבורה התנהלות. 2.ה

. הערבי המגזר ביישובי ציבורית תחבורה של בעייתית התנהלות השתקפה, המשתתפים מדברי

 בשעות בעיקר, בלבד מסוימות בשעות ביישוב ציבורית תחבורה ישנה כי דיווחו המשתתפים

  . הבוקר

 (3 קבוצה) "9:00 -ו בבוקר 7:00 בשעה [לשכונה נכנס האוטובוס"]

 "הספר לבית הילדים את לקחת בבוקר יעבור רק שזה החליטו אז, נוסעים היו ולא כמעט אבל ..."

 (3 קבוצה)

 . אחרות בשעות נוסעים מספיק אין כי בכך זו תופעה הסבירו התושבים

 (3 קבוצה) "עובר לא האוטובוס נוסעים אין אם, כלכליים שקולים לפי עובדת אגד" 

 . ביישוב השכונות לכל נכנסת לא ציבורית תחבורה כי דווח, בנוסף
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 (3 קבוצה)..."  השכונות לכל שנכנס קוו היה פעם"

 (4 קבוצה) "הכביש עם ללכת צריכה אני [ לשכונות] נכנסים לא הם, לא"

 .צרים רחובות כגון, לקויות תשתיות באמצעות הוסברה זו תופעה

 (3 קבוצה) "זאת מאפשרת לא התשתית עדיין אך"... 

 (7 קבוצה) ["ביישוב השכונות לכל ייכנס שהאוטובוס] מקום אין, אין לא"

 והסעות ציבורית תחבורה והגברת שיפור .3.ה

 . ביישובים ציבורית תחבורה והגברת לשיפור בקשות העלו המיקוד קבוצות משתתפי

 (2 קבוצה) "הציבורית התחבורה את להגביר צריך לדעתי"... 

 (3 קבוצה) ..." ציבורית תחבורה יותר שיהיה צריך אז"

 בשעות ובילוי קניות ממרכזי תחבורה לסדר ההצעה עם הסכמה הביעו הקבוצות משתתפי, בנוסף

 . הערב

 . לתלמידים הסעות לארגון ההצעה הועלתה, לבסוף

 (1 קבוצה) "לילדים נסיעות לארגן צריך לדעתי"

 ביישובים ציבורית לתחבורה אב ותכנית דרך תשתיות והקמת לשיפור תקצוב. ו

 שילוט כגון, ביישובים דרך תשתיות והקמת לשיפור בתקצוב הצורך עלה המשתתפים מדברי

 . ערביים ביישובים, וכבישים

  (6 קבוצה) ' ..."וכו לשילוט ,לתשתיות תקציבים צריכים אנו"

 (6 קבוצה) "נדבר ואז[ ביישוב כבישים לסידור] תקציבים תביאו"... 

 מספר לפי כסף לנו שיתנו הגיוני לא זה מתקנת אפליה צריכים אנחנו, תקציבים שיהיה צריך"

 (7 קבוצה) ..." נחיצות יש, הנפשות

 ציבורית לתחבורה מסודרת אב תכנית להקמת בתקצוב צורך העלו הקבוצות משתתפי, בנוסף

 . הערבי המגזר ביישובי

 הוא) לזה תקציב יש אם ... בזה שהתחיל  זועבי סאמר מכיר אני לתחבורה אב לתוכנית בקשר"

 (5 קבוצה) ("וופא ר"ד את שואל
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 וענישה אכיפה. ז

 ביצועו לחוקים ציות אי בגין וענישה התעבורה חוקי באכיפת הצורך השתקף ,המשתתפים מדברי

 קנסות מתן – תעבורה עבירות בגין ענישה:  נושאים' מס הועלו, זה בהקשר. תעבורה עבירות

 חוקי אכיפת, תעבורה עבירות ביצוע בגין קנסות הגדלתו בעונשים החמרה, תעבורה חות"ודו

 התנועה משטרת נוכחות הגברת/ נוכחות ,ביישובים תושבים של הרסנית והתנהגות התעבורה

 .ביישובים תנועה מצלמות הצבתו ביישובים

 תעבורה חות"ודו קנסות מתן – תעבורה עבירות בגין ענישה .1.ז

 קנסות במתן המשתקפים תעבורה עבירות בגין עונשים לתת יש כי ציינו המיקוד קבוצות משתתפי

 . חות"ודו

 (2 קבוצה) "בקנסות והקפדה"... 

 (7 קבוצה) "יעזור לא זה מענישים לא אם"... 

: תעבורה חות"ודו קנסות לתת התושבים לדעת צורך יש בהם המקרים הוזכרו, ספציפי באופן, כך

 במהלך נייד בטלפון שימוש ובעת יישוב בתוך רכביהם עם המסתובבים נערים ישנם כאשר

 .הנהיגה

 ,[היישוב בתוך ברכבים שמסתובבים] האלה לילדים קנס יתנו תמסוימו שעות בין למשל אם"

 כך כל לא הוא הכלכלי מצבם האנשים רוב כי יותר לב ישימו אנשים, כסף לשלם של עניין ויהיה

 (1 צהוקב) "טוב

 (5 קבוצה) ["נהיגה בזמן נייד בטלפון שיחות ביצוע למניעת בהקשר] דוחות לחלק צריך"

 ביצוע בגין קנס או/ ו תעבורה ח"דו קיבלו בהם אישיים מקרים העלו הקבוצות ממשתתפי חלק

 עבירות על לחזור מתכוונים ולא ומהענישה מהמקרה לקחים הפיקו כי טענו הם. תעבורה עבירת

 . בהמשך אלה

 כדי תוך פלאפון שהחזקתי זה על דוח קיבלתי וחיצי שנה מלפני ,אישית חוויה על לדבר רוצה אני"

 הלקח את למדתי מצב אין, יענה לא אני פעם מיליון יצלצל הפלאפון אם אפילו יום ומאותו נסיעה

 (2 קבוצה) "הנקודות את להזכיר ולא, כספית מבחינה בי פגע זה כי?? למה( ושואל)

 כמה ולפני 60 במהירות בו לנסוע לי שמותר בכביש הספר לבית אשתי את מסיע תמיד אני"

 (5 קבוצה) "זה את עושה לא אני ומאז, דוח לי ונתנו 80 מעל נסעתי ועותשב

. וקנסות חות"דו במתן ממשית תועלת אין ,המשתתפים של אחר חלק לדעת, זאת עם יחד

 . דרכים תאונות ולמנוע נכונה נהיגה תרבות ליצור עונשים של ביכולתם אין, לדבריהם

 שקנסות אותי ישכנע לא אחד אף, למדינה שמועיל כספים עניין רק זה שעניין ברור זה אבל"

 האלו החוקים כל, עבריינים יותר יש תאונות יותר יש עובדה כי, אנשים אצל תרבות יצרוו ילמדו

 (2 קבוצה) "מהם אחד ואני עבירות מלעשות מהנהג מונעים לא
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 (2 קבוצה) "דרכים תאונות לעשות מהנהג ולמנוע לעצור מצליחים לא והחוקים הקנסות"

  תעבורה עבירות ביצוע בגין קנסות הגדלתו בעונשים החמרה .2.ז

 המשתקף דבר, תעבורה עבירות ביצוע בגין עונשים החמרתב הצורך עלה ,המשתתפים דברימ

 . אלה עבירות בגין קנסות בהגדלת

 (1 קבוצה) "קשוחה יותר שתהיה והמשטרה, קשים יותר יהיו שהעונשים צריך"

 (2 קבוצה) "הקנסות את להכפיל צריך לדעתי אני"

 הרתעה כגורם ישמשו תעבורה עבירות בגין קנסות והגדלת בעונשים החמרה כי טענו המשתתפים

 . לנהגים

 רישיון שלילת ועם 5000 למשל צריך 1000 לשלם במקום, ההרתעה בכוח להשתמש ולמבוגרים"... 

 (5 קבוצה) "שנים 4 צריך שנתיים במקום אז

 (5 קבוצה) "העונשים והגברת ההרתעה רק זה קצר ולטווח"... 

 לחוקי ציות אי בגין בענישה החמרה חוסר קיים בישראל כיום כי טענו מהמשתתפים חלק

 הנוהגים כלפי מחמירה בענישה נוהגים, ב"ארה כגון, אחרות במדינות כי דווח, כך. התעבורה

 מסתפקים בישראל, הללו האחרות למדינות בהשוואה(. מאסר כגון) אלכוהול שתיית לאחר

 . נהיגה רישיון שלילת או קנס מתן כגון, יחסית קלים בעונשים

 אפילו, מאסר שנים 3 -ל ןוניד הוא, ונוהג שתוי מישהו תופסים אם באמריקה, דוגמה לך ייתן אני"

? בישראל כזה דבר לנו יש  האם( בזלזול ושואל.) הבדל אין ויסקי בקבוק או בירה סתם שתה אם

 (2 קבוצה" )(מדי מעט שזה בהנחה) קנס נותנים או הרישיון את שוללים אצלנו

 (3 קבוצה) "לדעתי חמור כזה לא הוא עונש יש ואם"

 . מדי מחמירה הינה תעבורה עבירות ביצוע בגין הענישה כי טענו המשתתפים של אחר חלק

 (2 קבוצה) "לדעתי מדי גבוהים הם, הקנסות גובה על נדבר בוא"

 . בעבר למצב בהשוואה מדי מחמירה הינה הערבים הנהגים של הענישה כי דווח, ספציפי באופן

 יותר הרבהב הם הדוחות היום ,לערבים שנוגע מה בכל דבר בכל מחמירים כן גם [שוטרים] והם"

 (6 קבוצה)" ... פעם שהיה ממה מחמירים

 עבירות לצמצום מביאה ולא תוצאות נושאת לא מחמירה ענישה, המשתתפים של לדעתם

 . תעבורה

 (2 קבוצה) ["עוזר שזה] רואים לא הקנסות את שמגבירים ככל, רואים לא אבל

 קבוצה)" יעזור לא וזה תועלת לשום יביא לא הז בעונשים מחמירים שהם שאפילו הוא והעניין"... 

6) 
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 (6 קבוצה) "תוצאה מביא לא זה אך בעונשים להחמיר התחילו שנתיים שלפני נכון"

 ביישובים תושבים של הרסנית והתנהגות התעבורה חוקי אכיפת .3.ז

 :לדבריהם כך. התעבורה חוקי תבאכיפ צורך העלו המיקוד קבוצות משתתפי

 (7 קבוצה) "... אכיפה צריך גם במקביל אבל חשוב זה המודעות של העניין כל, האכיפה בעד אני" 

 (7 קבוצה) "להיות שחייב דבר אכיפה כן וגם"... 

 הורדתו השחתהב המשתקפת התושבים של הרסנית התנהגות באכיפת הצורך הועלה, בנוסף

 . ביישובים דרך תמרורי

 (6 קבוצה) ["התושבים י"ע תמרורים להורדת בהקשר] אכיפה צריך"

 ביישובים התנועה משטרת נוכחות הגברת/ נוכחות .4.ז

 התנועה משטרת נוכחות הגברת או נוכחותב הצורך העלו המיקוד קבוצותמ חלק משתתפי

 . ביישובים

 (2 קבוצה) "... משטרה יותר שיהיה גם צריך"... 

 (5 קבוצה) "תנועה משטרת להציב צריך הכול לפני"

 למנוע וביכולתה הרתעתי תפקיד ישנו ביישוב המשטרה לנוכחות כי עלה המשתתפים מדברי

 . התעבורה לחוקי ציות ואי מסוכנת התנהגות

 ורואה שם שעומד שוטר ויש הספר בתי ליד כך סתם סיבובים עושים האלה כשהילדים למשל אם"

 (1 קבוצה) "יאמינו הם ואז להורים לדווח צריך הוא כזה דבר

 של בעניין התושבים מודעות את לעלות התנועה משטרת של ביכולתה כי המשתתפים העלו, בנוסף

 . בדרכים בטיחות

 את ועושים האנשים את מכירים לא אלה שוטרים, התנועה משטרת של ניידות לפה להביא צריך"

 (5 קבוצה) "שצריך כפי [התושבים של מודע לתת בדרכים בטיחות עניין את להכניס] זה

 תאונות מצב את תשפר לא ביישוב המשטרה נוכחות כי מהתושבים חלק טענו, זאת עם יחד

 .הערביים ליישובים מחוץ מתרחשות הדרכים תאונות ומרבית מאחר, הערבי במגזר הדרכים

 למשל תאונות ימנע לא זה לכפר יכנס שוטר אם אז ,לכפר מחוץ הם הדרכים תאונות כל לאב"

 (6 קבוצה)" המהיר בכביש

 ביישובים תנועה מצלמות הצבת .5.ז

 הצבת באמצעות התעבורה לחוקי התושבים ציות על לפקח הציעו המיקוד קבוצות משתתפי

 . היישובים בכבישי מצלמות
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 (1 קבוצה) "בכבישים מצלמות יותר שישימו מציעה אני"

 (5 קבוצה) "דוחות יקבלו 20% שמעל מצב ויש חנא בדיר נסתרת מצלמה לשים צריך"

 בהשחתה המשתקפת, תושבים של הרסנית התנהגות על פיקוח לשם הוצעה מצלות הצבת, בנוסף

 . ביישובים דרך תמרורי והורדת

 תקציב גם שיש ושתדעו בשפרעם פה פיקוח שיהיה צריך...  התמרורים של העניין כל"... 

 (2 קבוצה) "בקרוב זה את יעשו והם, למצלמות

 המקומיות והרשויות הממשלה מדיניות שינוי. ח

 בנושא בטיפול המקומיות והרשויות הממשלה מדיניות בשינוי הצורך עלה, המשתתפים מדברי

 חוק ועדכון לשינוי ההצעה העלתה, המדינית ברמה, כך. דרכים תאונות ומניעת בדרכים בטיחות

 יותר מאוחר בגיל נהיגה רישיון לקבלת ההצעה הועלתה, ככלל. נהיגה רישיון לקבלת מינימאלי גיל

 המקרים ברוב. נהיגה רישיון לקבלת המתאים לגיל שונות הצעות הועלו(. 17 גיל) כיום מהמקובל

 . לכך המתאים כגיל ומעלה 20 גיל הוצע

 (2 קבוצה) ..." 20 למעל זה גיל להעלות צריכים הם"

 (5 קבוצה) ..." הילדים שיתבגרו אחרי 22 גל מעל רק הרישיון את לתת שצריך אומר אני"

 .נהיגה רישיון לקבלת מתאים כגיל 18 גיל את ציינו מהמשתתפים חלק

 (4 קבוצה) "18 מ אולי[, נהיגה רישיון לקבלת 20 גיל] מוגזם זה לא"

, 17 שיהיו עד ביום יום סופרים הם הרישיון את לקבל רק זה להם שאכפת מה כל אלא צעירים"

 (7 קבוצה) "18 לגיל זה את שיחזירו צריך

 . המקומית ברשות בדרכים בטיחות לשיפור האגף או המטה הקמת על הוצע, המקומית ברמה

 (7 קבוצה) "בכלל קיימת לא היא כי בדרכים בטיחות של מטה או אגף שהיה וצריך"... 

 כגון, התושבים בעיות או/ו בבקשות לטיפול שכונתי ועד לטיפול שכונתי ועד להקים הוצע, בנוסף

 .מסודרת בצורה המקומית הרשות מול אל ,ביישוב דרך תשתיות סידור

 [ביישוב דרך תשתיות סידור] כאלה דברים על אחראי שיהיה לשכונה וועד ליצור מציע למשל אני"

 (4 קבוצה) ..." לעריה ייגשו שלושה שניים ואז

 תרבותיים אמצעים. ט

 ומיפוי הערבי המגזר צרכי של העמוקה ההבנה חשיבות על דיווחו המיקוד קבוצות משתתפי, ככלל

 . מועילה התערבות תוכנית פיתוח לצורך בו הדרכים תאונות של מדויק

 ועם זה גללב ... שלנו לצרכים ותאמתשמ עבודה תוכנית הייתה לא פעם אף הערבי במגזר"... 

 מיפוי לעשות וצריך ,איפה – לשאול שצריך והשאלה התאונות של הרף את העלו הערבים הזמן
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 לעשות צריך חשוב נושא זה...  מהעבודה בחזרה או לכפר מחוץ בכפר קורה זה מתי, הערבי במגזר

 (6 קבוצה) ..." ועוד ועוד גילאים ובאיזה מיקוד

 המותאמים ייעודיים כלים הכולל והדרכה הכשרה מסלול פיתוחל צורך העלו הקבוצות משתתפי

 . נכונה נהיגה תרבות להפנמת שיעזור מה, הערבי המגזר לנהגי

 שיש מה, שונה אופי בעלות להם שמתאימים והדרכות מסלול צריכים ערבים נהגים לדעתי אז"

 הערבי הנהג, הערבי לנער מתאים לא זה וכיום אסור ומה מותר מה החוקים של למידה זה היום

 (6 קבוצה) "הכביש על שדרושה ההתנהגות את להפנים צריך

 עליהם להגן כדי נועד שהחוק הערבי המגזר בקרב אמונה לשינוי הביאל הצורך הועלה, בנוסף

 .הערבית החברה על השומר אנושי לערך החוק את להפוך והצורך

 (6 קבוצה) "עלינו להגן כדי בא שהחוק להאמין צריכים אנחנו שינוי שיהיה בשביל"... 

 את להגדיר צריכים אנחנו, שלנו ולמצב לנו ששייך קונטקסט שיהיה צריך פעילות שתהיה בכדי"

 וחוקים, עלינו ששומר אנושי לערך החוק את להפוך צריכים, מחדש המדינה עם שלנו הקונפליקט

 (6 קבוצה) ..." שלנו העם את לבנות לנו שיעזרו הם אלא

 המשטרה על, הערבי במגזר הנהגים של התנהגות לשנות מנת על כי דיווחו המשתתפים, לבסוף

 ערביים ליישובים להגיע השוטרים על, למשל כך. מלכתחילה המגזר כלפי התנהגותה את לשנות

  .היהודיים ליישובים בדומה קנסות לתת רק ולא סדר להשליט מנת על

 "דוחות לתת רק ולא סדר לעשות בשביל בא שהשוטר להאמין צריכה אני אשתנה שאני בשביל"... 

 (6 קבוצה)

 גלוי במקום ניידות ולהציב הערבי מהמגזר הנהגים את" להפתיע" להפסיק השוטרים על, כן כמו

 .לעין

 (6 קבוצה) ..." התנהגותם את לשנות צריכים כן גם הם שלי ההתנהגות את אשנה שאני בשביל "...
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 הערביו היהודי המגזר קרבב תהתערבו שיטותוב דרכים תאונות בנושא טיפולב הבדלים. 5.2.3

 התערבות ובשיטות דרכים תאונות בנושא בטיפול הבדלים העלו הקבוצות משתתפי, הדיון במהלך

 .זה בהקשר שעלו תמות מוצגות 5 מספר בטבלה. והערבי היהודי המגזר בקרב

 בקרב התערבות ובשיטות דרכים תאונות בנושא בטיפול להבדלים בהקשר תמות: 5 'מס טבלה

  והערבי היהודי המגזר

  תמות
 א. מדיניות הרשות המקומית בהקשר לטיפול והקמת תשתיות ביישובים

 ב. תפקיד ומדיניות המשטרה ביישובים

 ג. פיתוח והגברת מודעות בקרב המבוגרים

 ד. פיתוח והגברת מודעות בקרב ילדים 

 ה. אמצעים תרבותיים

 

 ביישובים תשתיות והקמת לטיפול בהקשר המקומית הרשות מדיניות. א

 מבני הקמת לפני דרך תשתיות של מסודר פיתוח קיים יהודיים ביישובים כי דיווחו המשתתפים

 . הערבי במגזר המגורים מבני הקמת סיום לאחר תשתיות לפיתוח בהשוואה זאת, מגורים

 זו בעיה, ליד הרחוב את לסדר מתחילים ואז הבית את בונים כל קודם אנו ערביים בישובים"... 

 (2 קבוצה)..."  התשתית את מתכננים מראש שהם יהודיים מישובים להפך, ומזמן קיימת

 (2 קבוצה) "הכביש על חושבים ואז הבתים את בונים שאנו הבעיות שאחת שאמרתי מה זה"

 באמצעות הדרך תמרורי ואחזקת פיקוח קיים, היהודי המגזר ביישובי כי סיפרו המשתתפים

 . הערבי במגזר רשויות בקרב זו מדיניות להיעדר בהשוואה זאת, המקומית הרשות

 מוריד מישהו אם, כאלה דברים אחרי במעקב שתמיד חיפה עיריית כמו לא בעירייה אצלנו פה"

 (2 קבוצה)" שמים ישר תמרור

 ביישובים המשטרה ומדיניות תפקיד. ב

. וערביים יהודיים ביישובים המשטרה תפקיד הבדלי על דיווחו הקבוצות משתתפי, כללי באופן

 עבירות בגין וקנסות תעבורה חות"דו כמתן בעיקר נתפס הערביים ביישובים המשטרה תפקיד, כך

 . היהודיים ביישובים סדר השלטת של הנתפס מתפקידה להבדיל תעבורה

 (6 קבוצה) "זה את אין אצלנו להשגיח בשביל נמצאת המשטרה היהודי שבמגזר זה שקורה מה"

 לגנוב בשביל זאת עושים הם אצלנו שלהם החיים על לשמור כדי חוק אוכפים היהודים אצל"

 (6 קבוצה) "אותנו
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 ערביים ביישובים נסתר במקום ניידות להציב נוהגים השוטרים כי הטענה הועלתה, בנוסף

 .יהודיים ביישובים לעין גלוי במקום ניידות להצבת בהשוואה

 (6 קבוצה) ..." יהודים של מגורים במקום או בשכונות פעם אף מתחבא לא שוטר"... 

 אלכוהול בדיקות לביצוע בהקשר משטרה של שונה מדיניות גם סיפרו הקבוצות משתתפי

 בביצוע האפליה של בקיומה בהקשר טענות העלו מהמשתתפים חלק .וערביים יהודיים ביישובים

 דווח, כך. השוטרים י"ע היהודית לאוכלוסייה בהשוואה הערבית לאוכלוסייה אלכוהול בדיקות

 ליישובים בהשוואה הערביים מהכפרים וביציאות בכניסות אלכוהול בדיקות יותר ביצוע על

 . יהודיים

 ,הביתה ונוהגים מסיימים היהודים...  יהודים 95% -ו ערבים 5% בו שיש בכרמיאל לפאב לך"

 (6 קבוצה) ???"95% ה עם מה?? למה... לכרום למגד מכרמיאל בצומת שוטר להם הכמח והערבים

 "לא הוא בכרמיאל אך שנכנס אדם כל ובודק  כרום אל ד'למג בכניסה עומד בשבת השוטר למה"

 (6 קבוצה)

 . ליהודים בהשוואה הערבים בקרב אלכוהול בדיקות יותר ביצוע על דווח, כן כמו

 יותר שיש תראי את בישראל סיבוב שנעשה איתך מתערב אני אך, בשבת יותר שותים יהודים"

 הם לפאב סמוך עומדים כן הם ואם, מהפאבים יותר לכפרים וביציאות בכניסות שוטרים

 (6 קבוצה)" אנשים עוצרים הם זה ולפי לא ומי ערבי מי ומזהים מסתכלים

 השוטרים י"ע אלכוהול בדיקות ביצוע חוסר על דיווחו מהמשתתפים אחר חלק, זאת עם יחד

 . יהודיים ליישובים בהשוואה ערביים ביישובים בילוי באזורי

 יש בלילה 11:00 השעה אחרי  ... שם אולמות שיש איפה ,פוסט ק'צ באזור שבחיפה יודעת את"

 דבר יש האם( שואל ואז, )הנהגים לרוב אלכוהול בדיקת עושים הם, שם להם שמחכים שוטרים

 אין הערבי במגזר אצלנו? האלה הבדיקות את שעושים שוטרים שי האם? בשפרעם או בתמרה כזה

 (1 קבוצה) "כאלה דברים

 המבוגרים בקרב מודעות והגברת פיתוח. ג

 מתנדבים להיעדר טענה המיקוד קבוצות משתתפי העלו, המבוגרים בקרב מודעות לפיתוח בהקשר

 ליישובים בהשוואה ערביים ביישובים אלכוהול בהשפעת נהיגה מפני והמזהירים המסבירים

 . יהודיים

 (6 קבוצה) ..." ונהיגה משתייה שמזהירים דפים שמחלקים מתנדבים יש תמיד בכרמיאל למה"... 

  ילדים בקרב מודעות והגברת פיתוח. ד

 בקרב בדרכים לבטיחות המודעות להעלאת בחינוך הבדלים על סיפרו המיקוד קבוצות משתתפי

 . והערבי היהודי המגזר
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 ,החינוך זה  הבולטים הדברים אחד אז ,ויהודים ערבים בין העצום ההבדל לע מדברים אתם אם"

 (2 קבוצה) ..."המודעות וגם

 במגזר להיעדרן בהשוואה היהודי במגזר ב"זה משמרות הצבת על סיפרו המשתתפים למשל, כך

 . הערבי

 על ומטילים נותנים המבוגרים, הלימודים שנת בתחילת– ותראי אתא לקרית תלכי למשל"

 ילדים מלמדים ילדים וכך, החצייה מעבר ליד העצור תמרור את יחזיקו שהם אחריות הילדים

 (1 קבוצה) "בכלל חצייה מעבר אין אצלנו אבל( הזהרה משטרת)

 תרבותיים אמצעים. ה

, למשל כך. הערבי למגזר היהודי המגזר בין תרבותיים הבדלים' מס העלו הקבוצות משתתפי

 היהודי במגזר כי סיפרו המשתתפים. אלכוהול שתיית לאחר הנהיגה לנושא ההתייחסות עלתה

 שתיית הכוללים ואירועים מסיבות לאחר ציבורית בתחבורה לנסוע או מונית להזמין נהוג

 . הערבי במגזר חסר זה מנהג, המשתתפים לטענת. אלכוהול

 דבר, אוטובוס או מונית לוקחים הם בסוף, אירוע איזשהו או מסיבות כשיש יהודים אצל"

 "מונית לו מזמין בעצמו הוא שתוי מחבריו אחד רואה מישהו אם אפילו...  לשתות להם שיאפשר

 (1 קבוצה)

 לאחר לנהוג שהתכוון למי מונית להזמין מוכנותם על דווחו הקבוצות משתתפי, זאת עם יחד

 . בשלום הביתה להגיע שיוכל מנת על אלכוהול שתיית

 (1 קבוצה) ["לנהוג ורצה ששתה למישהו מונית להזמין למוכנות בהקשר] לא למה, שכן בטח"

 המגזר בקרב האחר כלפי סובלנות וחוסר כללי באופן דיבור תרבות חוסר על דיווחו המשתתפים

 . היהודי למגזר בהשוואה הערבי

 לנו אין, להגיד לו יש ומה דעתו את שנשמע שממול אדם לבן לפעמים כבוד לנו אין אפילו"... 

 (2 קבוצה) "היהודים כמו תרבות
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 המחקר יישובי בין מרכזיים הבדלים. 5.3

 . השונים היישובים משתתפי בין הבדליםפר מס עלו המיקוד קבוצות ממצאי מניתוח

 עוינת תרבותית תפיסה. 5.3.1

. הקבוצות משאר שונה אופי נשאה כרום אל ד'במג שהתקיימה המיקוד מקבוצות אחת, ככלל

, המדינה כלפי הערבי המגזר בקרב העויינות של תרבותי נושא עלה, זו בקבוצה הדיון במהלך

 של תוקפנית לגישה הביא זה תרבותי נושא העלאת למעשה. יתרה בבולטות והחוק הממסד

 . הדיון כל במהלך הקבוצה משתתפי

 בפרט התעבורה ולחוקי בכלל לחוקים ומודעות הבנה קיימת כי דווחו זו קבוצה משתתפי כי, מכאן

 להם מצייתים לא הם אך(, החוקים את" יודעים" התושבים כלומר) הערבי המגזר תושבי בקרב

 . הערבי המגזר בתרבות הטבועה ולחוק לממסד כללית עויינות מתוך

 ..." שלנו האויב היא ושהמדינה, מהמדינה להתרחק לנו שאומרת שלנו התרבות על לדבר צריך"

 (6 קבוצה)

 הממסד את שמסמל דבר כל...  נגדו שאנו ממסד מסמל החוק, עוינות יש החוק לבין בינינו"... 

 את מקשרת ואני בטובתנו מדובר אם אפילו אותו מחזקים לא שאנו דבר זה שלנו ובתרבות בעינינו

 (6 קבוצה) " שלנו לתרבות זה

 . כללי באופן בחוק אמון ואי החוק הערכת חוסר על דיווחו המשתתפים

 (6 קבוצה) "לו כפופים להיות מוכנים לא אך החוק את מבינים כן אנחנו אז"

 (6 קבוצה) "אימון אי יש"

 זה אימון אי של זה ועניין, בחוק יותר מאמין לא שלנו המגזר – אימון אי של עניין ישנו לדעתי"...  

 (6 קבוצה) ..." הקודמים מהדורות ישן מאוד מאוד משהו זה אלא חדש משהו לא

 עבירות ומכאן הערבי המגזר נגד כמכוון החוק ותפיסת בחוק אמון אי בחברה קיים ,לדעתם

 לבין החוק ידיעת בין התאמה אי על דווח כי, מכאן. החוק נגד במכוון מתבצעות תעבורה

 . הערבי המגזר תושבי בקרב בפועל, החוקים לאותם ציות אי כלומר, התנהגות

 ועושה ממשיך אני אבל טעות שזה יודע אני כלומר, ידיעה כדי תוך מהנורמה חורגת התנהגות"... 

 החשיבה במבנה בעיה פה יש אז, במהירות נוהג עדיין ואני למוות גורמת שמהירות ידוע אני,  אותו

 (6 קבוצה)..." 

 "שלנו הידע את תואמת לא שלנו ההתנהגות אך גבוהות ברמות ומבינים יודעים אנשים אנחנו"... 

 (6 קבוצה)

 . המדינה סמלי על תיגר קריאת מעין הן תעבורה עבירות כי טענה הועלתה, כן כמו

 (6 קבוצה) "במדינה מתגרים אנחנו, אתגר איזשהו שם שיש מרגישים זה את כשעושים"
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 (6 קבוצה) "בהם מתגרים ואנחנו המדינה את ומייצגים שמסמלים סמלים אלה"

 . המגזר תושבי של אונים חוסר של לתחושה בהקשר הוזכרה" בחוק התגרות"

 (6 קבוצה) "אונים חסרי שאנו מכך והסיבה, להתגרות של עניין יש"

 הועלתה ל"הנ הקבוצה משתתפי בקרב התעבורה לחוקי ציות לאי זו תרבותית גישה כי לציין ראוי

 אלה לחוקים התושבים מודעות מחוסר כתוצאה ותמרורים תעבורה לחוקי ציות מאי להבדיל

 .חנא ובדיר שפרעםב הקבוצות משתתפי קרבב

 דרך תשתיות .5.3.2

 מקומות היעדר של לנושא פרט, ביישובים דרך תשתיות מבחינת בולטים הבדלים עלו לא, ככלל

 כי לציין ראוי. כרום אל ד'ובמג חנא בדיר הקבוצות משתתפי בקרב עלה זה נושא. מסודרים חנייה

, זו לבעיה הסבר עלה חנא בדיר הקבוצה משתתפי בקרב. זו בעיה על סיפרו לא שפרעם תושבי

 לחניות המיועדים מקומות את להקצות נוהגים כאשר, חוקיים לא בנייה אישורי במתן המשתקף

 .חנייה במקומות למחסור דבר של בסופו שמביא מה, עסק פתיחת כגון, אחרים לצרכים

 לחנייה רישיון לוקחים פה רק ולא שמסביב המקומות בכל...  לחניה רישיון חייב ביית כל היום"

 ,שירצו אחר דבר כל או עסק ועושים זה את סוגרים...  עסק למשל ועושים זה את סוגרים ואז

 שיוכלו זמן ובאותו לחניה פתרון להם שאמצא ומבקשים ומתלוננים אלי באים הם כך ואחר

 (  5 קבוצה) "העסק את להמשיך

 ונוער לילדים פנאי תשתיות .5.3.3

 מגרשי, ציבוריים גנים, לילדים משחק מקומות כגון, ביישוב ונוער לילדים פנאי תשתיות של נושא

 ראוי. בשפרעם הקבוצות משתתפי בקרב חזקה בעוצמה עלה סים"ומתנ מחשבים חדרי, ספורט

 כי לשער ניתן. כרום אל ד'ובמג חנא בדיר הקבוצות משתתפי בקרב עלה לא זה נושא כי לציין

 תושבי, האחרים היישובים לשני בהשוואה טוב יותר מעט הינו בשפרעם התשתיות ומצב מאחר

 לתושבי מתאפשר שלא מה, לילדיהם פנאי תשתיות על לחשוב רגשית מבחינה יותר פנויים המקום

 . היישובים והזנחת תשתיות של בסיסיים בצרכים יותר העוסקים כרום אל ד'ומג חנא דיר

 בדרכים בטיחות בנושא לילדים פורמאלי חינוך .5.3.4

 בקרב יותר גבוהה בעוצמה עלה בדרכים בטיחות בנושא ספר בבתי פורמאלי חינוך קיום של נושא

 הקבוצה משתתפי. חנא ודיר לשפרעם בהשוואה כרום אל ד'במג המיקוד מקבוצות אחת תושבי

 ,ב"הזה משמרות קיום כגון, אחרים ביישובים מיקוד בקבוצות עלו שלא ותכנים פעילות על סיפרו

 משרד מטעם הינה הפעילות כי סיפרו המשתתפים. כביש לחצות הילדים את וללמד לעזור שנועדו

 .יום כל מתקיימת והיא החינוך

 את וללמד לחצות לילדים לעזור מוסמכים הם אלה ואנשים, הזהב משמרות הספר בבית לנו יש"

 (7 קבוצה) "מההורים יותר הכביש את לחצות הילדים

 (7 קבוצה) "היום ובהמשך הבוקר בשעות יום יום"
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 הינה ביישוב בדרכים בטיחות של בנושא רב לעיסוק הסיבה כי סיפרו  כרום אל ד'במג המשתתפים

 כתוצאה הדרכים בתאונות המעורבים אנשים של רב ומספר הכפר את המהיר הכביש של חצייתו

 .מכך

 אנשים הרבה הכי בו שמעורבים האזור זה, סתם היה לא זה כרום ל א ד'במג שבחרתם זה"

 נדבר ואם, הכפר את חוצה המהיר הכביש...  לזה סיבות הרבה יש במיוחד ופה, דרכים בתאונות

 חוץ, דרכים לתאונות גורם הוא ליד שאנחנו וזה, הראשי מהכביש רחוקים הם שלידינו הכפרים על

 והגשר בוטלה התוכנית אך, גשר לבניית תוכנית הייתה המהיר הכביש את להעביר כשהחליטו מזה

 לכאטאב בן עומר הספר בית 94 ומשנת... דרכים תאונות של מקרים עוד למנוע יכול היה הזה

 (7 קבוצה) "היום עד בדרכים לבטיחות שקשור מה בכל התעסק

 לשיפור התערבות תכנית כי עולה המיקוד בקבוצות המשתתפים יישובי בין הבדלים מבדיקת

 כגון נושאים הכולל, השונים ליישובים משותף פעילות בסיס לכלול אמורה בדרכים הבטיחות

 יחד'. וכד וענישה אכיפה, וילדים מבוגרים בקרב לנושא מודעות והגברת פיתוח, בתשתיות טיפול

 .   תושביו צרכי פי על ויישוב יישוב לכל ייחודיות התערבות פעילויות לפתח חשוב, זאת עם
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 התושבים בקרב טלפוני סקר ממצאי .6

 המחקר אוכלוסיית תיאור. 6.1

 130) בשפרעם מתגוררים מהמשיבים 36%-כ. הערבי המגזר תושבי 364 חלק נטלו הטלפוני בסקר

 114) חנא בדיר מתגוררים 31%-וכ( תושבים 120) כרום אל ד'במג מתגוררים - 33%(, תושבים

 שנבחנו דמוגרפיים-הסוציו במאפיינים סטטיסטית מובהקים הבדלים נמצאו לא, ככלל(. תושבים

 טבלאות. דומה הינו שנדגמו היישובים בשלושת המשיבים פרופיל כי, מכאן. יישובית חלוקה י"עפ

 . במחקר המשיבים מאפייני תיאור את מסכמות שלהלן 7-ו 6' מס

 משתנים) מגורים יישובי י"עפ והשוואה המדגם כלל – המחקר אוכלוסיית תיאור: 6' מס טבלה
 (קטגוריאליים

 דיר חנא מג'ד אל כרום שפרעם כלל המדגם  
  N % N % N % N % 

חלוקה 
 N=364 100.0 N=130 35.7 N=120 33.0 N=114 31.3  יישובית

 N=158 43.4 N=54 41.5 N=55 45.8 N=49 43.0 זכר מין

 N=206 56.6 N=76 58.5 N=65 54.2 N=65 57.0 נקבה

 N=364 100.0 N=130 100.0 N=120 100.0 N=114 100.0 סה"כ
האם יש 

לך 
רישיון 
 נהיגה?

 N=272 74.7 N=104 80.0 N=83 69.2 N=85 74.6 כן

 N=92 25.3 N=26 20.0 N=37 30.8 N=29 25.4 לא

 N=364 100.0 N=130 100.0 N=120 100.0 N=114 100.0 סה"כ
 

 . 59%-לכ 54%-כ בין נע היישובית בחלוקה הנשים שיעור. נשים הינן המשיבים מכלל 57%-כ

 נע היישובית בחלוקה נהיגה רישיון בעלי שיעור. נהיגה רישיון בעלי הינם המשיבים מכלל 75%-כ

 . 80%-ל 69%-כ בין

 משתנים) מגורים יישובי י"עפ והשוואה המדגם כלל – המחקר אוכלוסיית תיאור: 7' מס טבלה
 (רציפים

 
 N ס"ת ממוצע 

ערך 

 חציוני

ערך 

 מינימאלי

ערך 

 מקסימאלי

כלל 

 המדגם

 N=364 40.70 14.82 41.00 18.00 80.00 גיל

 N=270 16.33 11.42 15.00 .20 52.00 כמה שנים אתה נוהג בפועל?

 N=130 41.20 15.04 41.00 18.00 75.00 גיל שפרעם

 N=104 18.16 12.59 16.50 .50 52.00 כמה שנים אתה נוהג בפועל?

מג'ד אל 

 כרום

 N=120 38.48 14.69 40.00 18.00 74.00 גיל

 N=83 14.82 11.19 13.00 .20 40.00 כמה שנים אתה נוהג בפועל?

 N=114 42.47 14.55 42.00 19.00 80.00 גיל דיר חנא

 N=83 15.55 9.79 15.00 1.00 41.00 כמה שנים אתה נוהג בפועל?
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 הינו ביותר הצעיר המשיב כאשר(, 14.82: ת"ס) שנים 41-כ הינו המשיבים כלל של הממוצע הגיל

 43-כ לבין שנים 39-כ בין נע היישובית בחלוקה הממוצע הגיל. 80 בן הינו ביותר והמבוגר 18 בן

 . שנים

 נהיגה שנות מספר. המשיבים כלל בקרב בממוצע שנים 16-כ על עומד בפועל נהיגה שנות מספר

 . בממוצע שנים 18-כ לבין נשנים 15-כ בין נע היישובית חלוקה י"עפ

 

  המחקר ממצאי ניתוח. 6.2

 יישובים י"עפ ממצאים ניתוח. 6.2.1

 הבטיחות שיפור לצורך שונות התערבות שיטות של יישום על ההמלצה מידת השוואת לצורך

 חד שונות ניתוח נערך, היישובים שלושת בין ביישוב הדרכים תאונות מספר וצמצום בדרכים

 שניתנה ההמלצה רמת שכיחות את מציגה שלהלן 8' מס טבלה(. One-Way Anova מבחן) כיווני

 . ביניהם וההשוואה ישוב בכל

 תאונות מספר וצמצום בדרכים הבטיחות שיפור לצורך התערבות שיטות ניתוח: 8' מס טבלה

  מגורים יישובי י"עפ והשוואה המדגם כלל – ביישוב הדרכים

  
 בדרכים הבטיחות שיפור לצורך ביישובך אלה התערבות משיטות אחת כל ליישם ממליץ היית מידה באיזו

 ?ביישוב הדרכים תאונות מספר את ולצמצם

 
 דיר חנא מג'ד אל כרום שפרעם כלל המדגם 

F-

test 

value 

p-

value 

 

 

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

 ממוצע

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

 ממוצע

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

 ממוצע

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

   ממוצע

 המבוגרים בקרב מודעות והגברת פיתוח 

1 
הרצאות, סדנאות, 

קבוצות דיון והדרכות 
 לכלל התושבים

73.6% 4.57 75.4% 4.53 73.3% 4.60 71.9% 4.58 .21 .809 

2 
הרצאות, סדנאות, 

קבוצות דיון והדרכות 
 להורים לילדים

79.9% 4.68 81.5% 4.68 79.2% 4.66 78.9% 4.71 .15 .860 

3 

הרצאות וסדנאות 
לנשים בנושא הקניית 

החינוך לבטיחות 
 בדרכים לילדים

72.8% 4.59 76.2% 4.70 65.8% 4.39 76.3% 4.66 5.31 .005 

4 
אכיפה לביצוע קורסי 

ריענון לנהגים/ קורסי 
 נהיגה מונעת

57.1% 4.29 53.1% 4.17 60.0% 4.35 58.8% 4.35 1.32 .269 

 והנוער הילדים בקרב מודעות והגברת פיתוח 

5 

הקניית החינוך 
לבטיחות בדרכים 

לילדים ע"י ההורים 
 בבית 

85.2% 4.78 90.8% 4.86 84.2% 4.74 79.8% 4.72 1.86 .157 

6 

פיתוח תכנית 
לימודים פורמאלית 

והמשכית ללימוד 
נושא הבטיחות 

 בדרכים בבתי הספר

82.6% 4.77 82.2% 4.71 83.3% 4.79 82.5% 4.81 1.06 .347 
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 בדרכים הבטיחות שיפור לצורך ביישובך אלה התערבות משיטות אחת כל ליישם ממליץ היית מידה באיזו

 ?ביישוב הדרכים תאונות מספר את ולצמצם

 
 דיר חנא מג'ד אל כרום שפרעם כלל המדגם 

F-

test 

value 

p-

value 

 

 

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

 ממוצע

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

 ממוצע

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

 ממוצע

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

   ממוצע

7 
פיתוח פעילות בלתי 

פורמאלית בתחום 
 הבטיחות בדרכים

52.2% 4.18 60.8% 4.34 42.9% 3.96 52.2% 4.24 4.23 .015 

 ביישובים דרך תשתיות והקמת שיפור 

8 
שיפור והקמת 
תשתיות דרך 

 ביישובים
90.7% 4.87 93.8% 4.91 88.3% 4.84 89.5% 4.85 .75 .473 

9 

בניית מתחם מסודר 
הכולל קופות ביישוב 

חולים ובנקים עם 
מקומות חנייה 

 מוסדרים

72.3% 4.65 69.2% 4.59 71.7% 4.63 76.3% 4.72 1.21 .300 

 ביישובים לילדים פנאי תשתיות והקמת שיפור 

שיפור והקמת  10
 195. 1.64 4.86 86.0% 4.87 90.8% 4.76 86.2% 4.83 87.6% מקומות פנאי לילדים 

 והסעות ציבורית תחבורה והגברת שיפור 

11 
שיפור והגברת 

 780. 25. 4.46 65.8% 4.38 60.8% 4.42 59.2% 4.42 61.8% תחבורה ציבורית

12 
ארגון הסעות 

 607. 50. 4.69 77.2% 4.72 77.5% 4.64 74.4% 4.68 76.3% לתלמידים

13 

הסדרת תחבורה 
ממרכזי קניות ובילוי 

לישובים בשעות 
 הערב

32.7% 3.82 30.0% 3.79 30.8% 3.75 37.7% 3.93 .87 .419 

 וענישה אכיפה 

14 
מתן קנסות ודו"חות 
 212. 1.56 4.25 56.1% 4.30 62.5% 4.06 46.9% 4.20 54.9% בגין עבירות תעבורה

15 
החמרת עונשים בגין 

 039. 3.28 3.54 43.0% 3.70 45.8% 3.24 26.2% 3.49 37.9% ביצוע עבירות תעבורה

16 

של מניעת התופעה 
השחתה והורדת 

תמרורי הדרך ע"י 
 התושבים

79.7% 4.68 77.7% 4.66 79.2% 4.67 82.5% 4.70 .09 .914 

17 
הגברת נוכחות 

משטרת התנועה 
 ביישוב

48.6% 3.96 40.8% 3.84 55.8% 4.19 50.0% 3.87 2.86 .058 

18 

פיקוח והסדרת 
התנועה באמצעות 

הצבת מצלמות 
בכבישים בתוך 

 היישוב

48.8% 3.95 43.4% 3.78 55.8% 4.19 47.4% 3.89 3.49 .032 

19 
הגברת האכיפה 

באמצעות תושבים 
 מתנדבים מהישוב

37.5% 3.91 34.1% 3.84 44.2% 3.99 34.2% 3.89 .56 .573 

 תרבותיים אמצעים 

20 
פיתוח תכנית הכשרה 

מיוחדת המותאמת 
 לנהגי המגזר הערבי

46.4% 4.13 43.4% 4.03 46.7% 4.13 49.6% 4.24 1.19 .305 

 בדרכים בטיחות בנושא לטיפול וארגונים מוסדות הקמת 

21 
הקמת מטה/ אגף 

לשיפור בטיחות 
בדרכים ברשות 

53.5% 4.35 48.1% 4.26 61.3% 4.45 51.3% 4.36 1.49 .227 
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 בדרכים הבטיחות שיפור לצורך ביישובך אלה התערבות משיטות אחת כל ליישם ממליץ היית מידה באיזו

 ?ביישוב הדרכים תאונות מספר את ולצמצם

 
 דיר חנא מג'ד אל כרום שפרעם כלל המדגם 

F-

test 

value 

p-

value 

 

 

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

 ממוצע

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

 ממוצע

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

 ממוצע

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

   ממוצע

 מקומית

22 

הקמת ועד שכונתי 
לטיפול בבקשות/ 

בעיות התושבים אל 
 מול הרשות המקומית

47.8% 4.23 48.1% 4.31 47.5% 4.18 47.8% 4.20 .67 .512 

 נהיגה רישיון לקבלת מינימאלי גיל חוק עדכון 

23 

קבלת רישיון נהיגה 
בגיל מאוחר יותר 

מהמקובל כיום )גיל 
17) 

56.9% 3.99 58.1% 4.05 53.3% 3.82 59.3% 4.12 1.50 .225 

 

נמצאו הבדלים מובהקים בין תושבי היישובים שנסקרו בהקשר למידת הממצאים מעלים כי 

. להלן פירוט השיטות השיטות שנבדקו 23שיטות ההתערבות בלבד מתוך  5ההמלצה ליישום של 

 שבהקשר עליהן נמצאו הבדלים מובהקים בין תושבי היישובים השונים: 

סדנאות לנשים בנושא הקניית הרצאות וימליצו על יישומן של  מג'ד אל כרוםנמצא כי תושבי 

במידה נמוכה יותר באופן מובהק בהשוואה לתושבי שפרעם  החינוך לבטיחות בדרכים לילדים

 (. F=5.31, p≤0.01בהתאמה,  4.66-ו 4.70-בהשוואה  ל 4.39ודיר חנא )

, כגון פיתוח פעילות בלתי פורמאלית בתחום הבטיחות בדרכים תושבי מג'ד אל כרום ימליצו על

בהשוואה  3.96) בהשוואה לתושבי שפרעם באופן מובהק במידה נמוכה יותר פעילות במתנ"סים

   (.  F=4.23, p≤0.05בהתאמה,  4.34-ל

במידה גבוהה יותר באופן מובהק בהשוואה לתושבי שפרעם תושבי מג'ד אל כרום ימליצו מאידך, 

 על יישום של שיטת ההתערבות הבאות:

 3.24-בהשוואה ל 3.70), כגון הגדלת קנסות עבירות תעבורההחמרת עונשים בגין ביצוע 

   (.F=3.28, p≤0.05בהתאמה, 

  (.F=2.86, p=0.058בהתאמה,  3.84-בהשוואה ל 4.19) הגברת נוכחות משטרת התנועה ביישוב

 3.78-בהשוואה ל 4.19)פיקוח והסדרת התנועה באמצעות הצבת מצלמות בכבישים בתוך היישוב 

   (.F=3.49, p≤0.05בהתאמה, 

 מודעות והגברת פיתוח הכוללות בשיטות יותר יםתומכ שפרעם תושבי כי לומר ניתןלסיכום, 

 תומכים כרום אל ד'מג תושבי, מאידך. כרום אל ד'מג לתושבי בהשוואה והמבוגרים הילדים בקרב

 . שפרעם לתושבי בהשוואה החוק של אכיפה הכוללות בשיטות יותר
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 מספר וצמצום בדרכים הבטיחות שיפור לצורך ההתערבות שיטות דירוגי את סכמתמ 9' מס טבלה

 היישובים שלושת תושבי בקרב והן הסקר על המשיבים כלל בקרב הן ביישוב הדרכים תאונות

 . שנסקרו

 תאונות מספר וצמצום בדרכים הבטיחות שיפור לצורך התערבות שיטות דירוג :9' מס טבלה

 (ביותר המועדפות שיטות) מגורים יישובי י"עפ והשוואה המדגם כלל – ביישוב הדרכים

 בדרכים הבטיחות שיפור לצורך ליישום ביותר המומלצות ההתערבות שיטות 
 ביישובים הדרכים תאונות מספר וצמצום

 דירוג
 שיטות

 ההתערבות
 חנא דיר כרום אל ד'מג שפרעם המדגם כלל

 והקמת שיפור 1
 דרך תשתיות

 (4.87) ביישובים

 והקמת שיפור
 דרך תשתיות

 ביישובים
(4.91) 

 והקמת שיפור
 פנאי מקומות
 (4.87) לילדים

 והקמת שיפור
 פנאי מקומות
 (4.86) לילדים

 והקמת שיפור 2
 פנאי מקומות
 (4.83) לילדים

 החינוך הקניית
 לבטיחות
 בדרכים
 י"ע לילדים

 בבית ההורים
(4.86) 

 והקמת שיפור
 דרך תשתיות

 (4.84) ביישובים

 והקמת שיפור
 דרך תשתיות

 (4.85) ביישובים

 החינוך הקניית 3
 בדרכים לבטיחות

 י"ע לילדים
 בבית ההורים

(4.78 ) 
 

 תכנית פיתוח
 פורמאלית לימודים

 ללימוד והמשכית
 הבטיחות נושא

 בבתי בדרכים
 (4.77) הספר

 והקמת שיפור
 פנאי מקומות
 (4.76) לילדים

 תכנית פיתוח
 פורמאלית לימודים

 ללימוד והמשכית
 הבטיחות נושא

 בבתי בדרכים
 (4.79) הספר

 תכנית פיתוח
 פורמאלית לימודים

 ללימוד והמשכית
 הבטיחות נושא

 בבתי בדרכים
 (4.81) הספר

 (בסוגריים מופיעים ממוצעים ציונים)

 זהות הינן ביותר הגבוהה במידה ליישום המומלצות ההתערבות שיטות כי מלמדים הממצאים

 לציונים והן זהה לדירוג הן זכו שיטות אותן כי לציין ראוי. חנא ודיר כרום אל ד'מג תושבי בקרב

 בקרב ביותר הגבוהה במידה המומלצות השיטות. הללו היישובים תושבי בקרב דומים ממוצעים

 : כדלקמן הן הללו היישובים תושבי

 גנים, לילדים משחק מקומות, ספורט מגרשי כגון) לילדים פנאי מקומות והקמת שיפור .1

 '(וכד סים"מתנ, ציבוריים

 סלילת, מעקות, חצייה מעברי, מדרכות כגון, ביישובים דרך תשתיות והקמת שיפור .2

 'וכד ביישוב חנייה מקומות הסדרת, דרך תמרורי הצבת, כבישים

 בבתי בדרכים הבטיחות נושא ללימוד והמשכית פורמאלית לימודים תכנית פיתוח .3

 .הספר
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 ההתערבות שיטות של יישום על ביותר הגבוהה במידה ימליצו שפרעם תושבי, דומה באופן

 :   הבאות

 סלילת, מעקות, חצייה מעברי, מדרכות כגון, ביישובים דרך תשתיות והקמת שיפור .1

 'וכד ביישוב חנייה מקומות הסדרת, דרך תמרורי הצבת, כבישים

 לחצות הילדים לימוד כגון) בבית ההורים י"ע לילדים בדרכים לבטיחות החינוך הקניית .2

 '(וכד ענישה, נכונה לנהיגה אישית דוגמה מתן, החוקים וכיבוד ציות, כביש

 גנים, לילדים משחק מקומות, ספורט מגרשי כגון) לילדים פנאי מקומות והקמת שיפור .3

  .'(וכד סים"מתנ, ציבוריים

 שלושת תושבי בקרב ההתערבות שיטות בדירוג משמעותיים הבדלים אין כי לומר ניתן, לסיכום

 בילוי ומקומות דרך תשתיות והקמת שיפור על מושם הדגש שנסקרו היישובים לבכל. היישובים

 בבית ההורים י"ע חינוך הקניית על מדובר אם בין) ילדיםל חינוךה שיפור על וכן לילדים ופנאי

 .(הספר בבתי פורמאלית לימודים תכנית פיתוח על מדובר אם ובין

 מגדר י"עפ ממצאים ניתוח. 6.2.2

 הבטיחות שיפור לצורך שונות התערבות שיטות של יישום על ההמלצה מידת השוואת לצורך

 כיווני חד שונות ניתוח נערך, לנשים גברים בין ביישוב הדרכים תאונות מספר וצמצום בדרכים

  .ההשוואה ממצאי את מציגה שלהלן 10' מס טבלה(. One-Way Anova מבחן)

 תאונות מספר וצמצום בדרכים הבטיחות שיפור לצורך התערבות שיטות ניתוח: 10' מס טבלה

 מגדרית חלוקה י"עפ השוואה -  ביישוב הדרכים

  
 שיפור לצורך ביישובך אלה התערבות משיטות אחת כל ליישם ממליץ היית מידה באיזו

 ?ביישוב הדרכים תאונות מספר את ולצמצם בדרכים הבטיחות

 
 F-test נקבה זכר 

value 
p-

value 

 
 

ממליץ 
במידה 

 רבה מאוד
 ס"ת ממוצע

ממליץ 
במידה 

 רבה מאוד
   ס"ת ממוצע

 המבוגרים בקרב מודעות והגברת פיתוח 

הרצאות, סדנאות, קבוצות דיון  1
 611. 26. 82. 4.55 70.4% 92. 4.59 77.8% והדרכות לכלל התושבים

הרצאות, סדנאות, קבוצות דיון  2
 239. 1.39 68. 4.72 82.5% 78. 4.63 76.6% לילדיםוהדרכות להורים 

3 
הרצאות וסדנאות לנשים בנושא 

הקניית החינוך לבטיחות בדרכים 
 לילדים

72.8% 4.57 .87 72.8% 4.60 .76 .10 .749 

אכיפה לביצוע קורסי ריענון לנהגים/  4
 028. 4.85 95. 4.39 62.1% 1.09 4.15 50.6% קורסי נהיגה מונעת

 והנוער הילדים בקרב מודעות והגברת פיתוח 

הקניית החינוך לבטיחות בדרכים  5
 518. 42. 61. 4.80 86.4% 65. 4.75 83.5% לילדים ע"י ההורים בבית 

6 
פיתוח תכנית לימודים פורמאלית 
והמשכית ללימוד נושא הבטיחות 

 בדרכים בבתי הספר
82.3% 4.76 .60 82.9% 4.77 .59 .03 .858 

פעילות בלתי פורמאלית בתחום פיתוח  7
 892. 02. 1.05 4.18 51.2% 1.10 4.19 53.5% הבטיחות בדרכים

 ביישובים דרך תשתיות והקמת שיפור 
 342. 91. 45. 4.89 92.2% 47. 4.84 88.6% שיפור והקמת תשתיות דרך ביישובים 8
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 שיפור לצורך ביישובך אלה התערבות משיטות אחת כל ליישם ממליץ היית מידה באיזו

 ?ביישוב הדרכים תאונות מספר את ולצמצם בדרכים הבטיחות

 
 F-test נקבה זכר 

value 
p-

value 

 
 

ממליץ 
במידה 

 רבה מאוד
 ס"ת ממוצע

ממליץ 
במידה 

 רבה מאוד
   ס"ת ממוצע

9 
בניית מתחם מסודר ביישוב הכולל 

חנייה קופות חולים ובנקים עם מקומות 
 מוסדרים

68.4% 4.61 .63 75.2% 4.67 .66 .97 .326 

 ביישובים לילדים פנאי תשתיות והקמת שיפור 
 586. 30. 49. 4.84 87.9% 54. 4.81 87.3% שיפור והקמת מקומות פנאי לילדים  10

 והסעות ציבורית תחבורה והגברת שיפור 
 341. 91. 88. 4.46 65.0% 89. 4.37 57.6% שיפור והגברת תחבורה ציבורית 11
 172. 1.88 63. 4.72 79.5% 69. 4.63 72.2% ארגון הסעות לתלמידים 12

הסדרת תחבורה ממרכזי קניות ובילוי  13
 450. 57. 1.04 3.86 31.6% 1.15 3.77 34.2% לישובים בשעות הערב

 וענישה אכיפה 

14 
מתן קנסות ודו"חות בגין עבירות 

 278. 1.18 1.07 4.26 56.3% 1.22 4.13 53.2% תעבורה

15 
החמרת עונשים בגין ביצוע עבירות 

 000. 12.36 1.34 3.72 40.8% 1.56 3.18 34.2% תעבורה

מניעת התופעה של השחתה והורדת  16
 336. 93. 85. 4.64 78.2% 71. 4.72 81.6% תמרורי הדרך ע"י התושבים

 065. 3.42 1.16 4.07 49.0% 1.42 3.82 48.1% הגברת נוכחות משטרת התנועה ביישוב 17

18 
פיקוח והסדרת התנועה באמצעות 

 000. 12.82 1.12 4.16 53.9% 1.40 3.68 42.0% הצבת מצלמות בכבישים בתוך היישוב

19 
הגברת האכיפה באמצעות תושבים 

 023. 5.21 1.02 4.02 40.3% 1.20 3.76 33.8% מתנדבים מהישוב

 תרבותיים אמצעים 

פיתוח תכנית הכשרה מיוחדת  20
 148. 2.10 1.01 4.20 49.5% 1.09 4.04 42.3% המותאמת לנהגי המגזר הערבי

 בדרכים בטיחות בנושא לטיפול וארגונים מוסדות הקמת 

הקמת מטה/ אגף לשיפור בטיחות  21
 069. 3.33 82. 4.42 58.0% 93. 4.26 47.4% בדרכים ברשות מקומית

22 
לטיפול בבקשות/ הקמת ועד שכונתי 

בעיות התושבים אל מול הרשות 
 המקומית

47.8% 4.21 .96 47.8% 4.25 .90 .20 .659 

 נהיגה רישיון לקבלת מינימאלי גיל חוק עדכון 

קבלת רישיון נהיגה בגיל מאוחר יותר  23
 081. 3.07 1.36 4.11 61.0% 1.45 3.85 51.6% (17מהמקובל כיום )גיל 

 

בהקשר למידת ההמלצה  בין גברים לבין נשיםכי נמצאו הבדלים מובהקים  למדיםהממצאים מ

נמצא כי נשים ימליצו במידה . השיטות שנבדקו 23מתוך  בלבד שיטות ההתערבות 4ליישום של 

 גבוהה יותר באופן מובהק בהשוואה לגברים על יישום של שיטת ההתערבות הבאות:

, בהתאמה 4.15-ל בהשוואה 4.39) נהיגה מונעתענון לנהגים/ קורסי יאכיפה לביצוע קורסי ר

F=4.85, p≤0.05 .) 

 3.17-ל בהשוואה 3.72) קנסות הגדלת כגון החמרת עונשים בגין ביצוע עבירות תעבורה,

 (. F=12.36, p≤0.0001, בהתאמה

 3.68-ל בהשוואה 4.16) פיקוח והסדרת התנועה באמצעות הצבת מצלמות בכבישים בתוך היישוב

 (. F=12.82, p≤0.0001, בהתאמה
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 ,F=5.21, בהתאמה 3.76-ל בהשוואה 4.02) הגברת האכיפה באמצעות תושבים מתנדבים מהישוב

p≤0.05 .) 

 בקרב מודעות והגברת פיתוח הכוללות בשיטות יותר ותתומכ נשים כי לומר ניתןלסיכום, 

 .לגברים בהשוואה החוק ואכיפת המבוגרים

 נהיגה רישיון על בעלות י"עפ ממצאים ניתוח. 6.2.3

 הבטיחות שיפור לצורך שונות התערבות שיטות של יישום על ההמלצה מידת השוואת לצורך

 משיבים לבין נהיגה רישיון להם שיש משיבים בין ביישוב הדרכים תאונות מספר וצמצום בדרכים

 11' מס טבלה(. One-Way Anova מבחן) כיווני חד שונות ניתוח נערך, נהיגה רישיון להם שאים

  .ההשוואה ממצאי את מציגה שלהלן

 תאונות מספר וצמצום בדרכים הבטיחות שיפור לצורך התערבות שיטות ניתוח: 11' מס טבלה

 רישיון להם שאין למשיבים נהיגה רישיון להם שיש משיבים בין השוואה – ביישוב הדרכים

  נהיגה

  
 שיפור לצורך ביישובך אלה התערבות משיטות אחת כל ליישם ממליץ היית מידה באיזו

 ?ביישוב הדרכים תאונות מספר את ולצמצם בדרכים הבטיחות

 
 F-test אין רישיון נהיגה יש רישיון נהיגה 

value 
p-

value 

 
 

ממליץ 
במידה 

 רבה מאוד
 ס"ת ממוצע

ממליץ 
במידה 

 רבה מאוד
   ס"ת ממוצע

 המבוגרים בקרב מודעות והגברת פיתוח 

קבוצות דיון הרצאות, סדנאות,  1
 513. 43. 72. 4.62 71.7% 90. 4.55 74.3% והדרכות לכלל התושבים

2 
הרצאות, סדנאות, קבוצות דיון 

 400. 71. 71. 4.74 82.6% 73. 4.67 79.0% והדרכות להורים לילדים

3 
הרצאות וסדנאות לנשים בנושא 

הקניית החינוך לבטיחות בדרכים 
 לילדים

72.4% 4.58 .81 73.9% 4.59 .81 .001 .980 

אכיפה לביצוע קורסי ריענון לנהגים/  4
 082. 3.04 93. 4.45 65.2% 1.05 4.23 54.4% קורסי נהיגה מונעת

 והנוער הילדים בקרב מודעות והגברת פיתוח 

הקניית החינוך לבטיחות בדרכים  5
 385. 76. 70. 4.73 81.5% 60. 4.79 86.4% לילדים ע"י ההורים בבית 

6 
תכנית לימודים פורמאלית פיתוח 

והמשכית ללימוד נושא הבטיחות 
 בדרכים בבתי הספר

81.3% 4.75 .60 86.8% 4.80 .58 .46 .500 

פיתוח פעילות בלתי פורמאלית  7
 036. 4.41 1.21 3.98 44.4% 1.01 4.25 54.8% בתחום הבטיחות בדרכים

 ביישובים דרך תשתיות והקמת שיפור 

דרך שיפור והקמת תשתיות  8
 205. 1.61 59. 4.82 88.0% 41. 4.89 91.5% ביישובים

9 
בניית מתחם מסודר ביישוב הכולל 

קופות חולים ובנקים עם מקומות 
 חנייה מוסדרים

71.3% 4.62 .69 75.0% 4.73 .49 2.02 .156 

 ביישובים לילדים פנאי תשתיות והקמת שיפור 
 829. 05. 45. 4.84 87.0% 53. 4.82 87.9% שיפור והקמת מקומות פנאי לילדים  10

 והסעות ציבורית תחבורה והגברת שיפור 
 200. 1.65 99. 4.32 59.8% 84. 4.45 62.5% שיפור והגברת תחבורה ציבורית 11
 534. 39. 70. 4.72 82.6% 64. 4.67 74.2% ארגון הסעות לתלמידים 12
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 שיפור לצורך ביישובך אלה התערבות משיטות אחת כל ליישם ממליץ היית מידה באיזו

 ?ביישוב הדרכים תאונות מספר את ולצמצם בדרכים הבטיחות

 
 F-test אין רישיון נהיגה יש רישיון נהיגה 

value 
p-

value 

 
 

ממליץ 
במידה 

 רבה מאוד
 ס"ת ממוצע

ממליץ 
במידה 

 רבה מאוד
   ס"ת ממוצע

הסדרת תחבורה ממרכזי קניות ובילוי  13
 862. 03. 1.12 3.80 30.4% 1.08 3.83 33.5% הערב לישובים בשעות

 וענישה אכיפה 

14 
מתן קנסות ודו"חות בגין עבירות 

 222. 1.50 1.12 4.33 63.0% 1.14 4.16 52.2% תעבורה

החמרת עונשים בגין ביצוע עבירות  15
 002. 9.69 1.35 3.89 48.9% 1.47 3.35 34.2% תעבורה

16 
והורדת מניעת התופעה של השחתה 
 045. 4.06 1.00 4.53 75.0% 70. 4.72 81.3% תמרורי הדרך ע"י התושבים

הגברת נוכחות משטרת התנועה  17
 010. 6.69 1.06 4.26 56.5% 1.34 3.86 46.0% ביישוב

18 
פיקוח והסדרת התנועה באמצעות 

הצבת מצלמות בכבישים בתוך 
 היישוב

45.4% 3.84 1.31 58.7% 4.28 1.07 8.62 .004 

19 
הגברת האכיפה באמצעות תושבים 

 011. 6.58 1.02 4.16 48.9% 1.12 3.82 33.6% מתנדבים מהישוב

 תרבותיים אמצעים 

פיתוח תכנית הכשרה מיוחדת  20
 020. 5.42 94. 4.35 55.4% 1.07 4.06 43.3% המותאמת לנהגי המגזר הערבי

 בדרכים בטיחות בנושא לטיפול וארגונים מוסדות הקמת 

הקמת מטה/ אגף לשיפור בטיחות  21
 405. 70. 84. 4.42 59.3% 88. 4.33 51.5% בדרכים ברשות מקומית

22 
הקמת ועד שכונתי לטיפול בבקשות/ 

בעיות התושבים אל מול הרשות 
 המקומית

46.3% 4.22 .92 52.2% 4.28 .95 .33 .568 

 נהיגה רישיון לקבלת מינימאלי גיל חוק עדכון 

רישיון נהיגה בגיל מאוחר יותר קבלת  23
 053. 3.77 1.29 4.24 66.3% 1.43 3.91 53.7% (17מהמקובל כיום )גיל 

 

בין משיבים שיש ברשותם רישיון נהיגה לבין כי נמצאו הבדלים מובהקים  למדיםהממצאים מ

שיטות ההתערבות  7ליישום של בהקשר למידת ההמלצה ברשותם רישיון נהיגה  משיבים שאין

 . השיטות שנבדקו 23מתוך  בלבד

נמצא כי המשיבים שיש להם רישיון נהיגה ימליצו במידה גבוהה יותר באופן מובהק בהשוואה 

 למשיבים שאין להם רישיון נהיגה על ליישום של שיטת ההתערבות הבאות:

 4.25) סים"במתנ פעילות כגון פיתוח פעילות בלתי פורמאלית בתחום הבטיחות בדרכים, 

 (. F=4.41, p≤0.05, בהתאמה 3.98-ל בהשוואה

 4.53-ל בהשוואה 4.72) מניעת התופעה של השחתה והורדת תמרורי הדרך ע"י התושבים

 (. F=4.06, p<0.05, בהתאמה

מאידך, נמצא כי המשיבים שיש להם רישיון נהיגה ימליצו במידה נמוכה יותר באופן מובהק 

 ליישום של שיטת ההתערבות הבאות:בהשוואה למשיבים שאין להם רישיון נהיגה על 
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 3.89-ל בהשוואה 3.35) קנסות הגדלת כגון, תעבורההחמרת עונשים בגין ביצוע עבירות 

 (. F=9.69, p≤0.01, בהתאמה

 (. F=6.69, p≤0.05, בהתאמה 4.26-ל בהשוואה 3.86) הגברת נוכחות משטרת התנועה ביישוב

 4.28-ל בהשוואה 3.84) בכבישים בתוך היישובפיקוח והסדרת התנועה באמצעות הצבת מצלמות 

 (. F=8.62, p≤0.01, בהתאמה

 ,F=6.58, בהתאמה 4.16-ל בהשוואה 3.82) הגברת האכיפה באמצעות תושבים מתנדבים מהישוב

p≤0.01 .) 

, בהתאמה 4.35-ל בהשוואה 4.06) פיתוח תכנית הכשרה מיוחדת המותאמת לנהגי המגזר הערבי

F=5.42, p≤0.05 .) 

 אכיפה הכוללות בשיטות יותר תומכים נהיגה רישיון הם שאין המשיבים כי לומר ניתן ,לסיכום

 .נהיגה רישיון להם שאין למשיבים בהשוואה החוק של

 המשיבים גיל י"עפ ממצאים ניתוח. 6.2.4

 הבטיחות שיפור לצורך שונות התערבות שיטות של יישום על ההמלצה מידת השוואת לצורך

 שונות ניתוח נערך, השונים בגילאים משיבים בין ביישוב הדרכים תאונות מספר וצמצום בדרכים

  .ההשוואה ממצאי את מציגה שלהלן 12' מס טבלה(. One-Way Anova מבחן) כיווני חד

 תאונות מספר וצמצום בדרכים הבטיחות שיפור לצורך התערבות שיטות ניתוח :12' מס טבלה

 גיל קבוצות י"עפ השוואה -  ביישוב הדרכים

  
 שיפור לצורך ביישובך אלה התערבות משיטות אחת כל ליישם ממליץ היית מידה באיזו

 ?ביישוב הדרכים תאונות מספר את ולצמצם בדרכים הבטיחות
 

 F-test ומעלה 56 36-55 35עד  

value 
p-

value 

 

 

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

 ממוצע

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

 ממוצע

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

   ממוצע

 המבוגרים בקרב מודעות והגברת פיתוח 
הרצאות, סדנאות, קבוצות דיון  1

 407. 90. 4.49 71.0% 4.54 69.0% 4.64 80.0% והדרכות לכלל התושבים

הרצאות, סדנאות, קבוצות דיון  2
 625. 47. 4.75 84.1% 4.68 79.4% 4.65 78.6% והדרכות להורים לילדים

הרצאות וסדנאות לנשים בנושא  3
הקניית החינוך לבטיחות בדרכים 

 לילדים
77.1% 4.61 67.1% 4.50 76.8% 4.72 1.88 .155 

אכיפה לביצוע קורסי ריענון  4
 769. 26. 4.35 58.0% 4.25 57.4% 4.30 56.4% לנהגים/ קורסי נהיגה מונעת

 והנוער הילדים בקרב מודעות והגברת פיתוח 
הקניית החינוך לבטיחות בדרכים  5

 529. 64. 4.71 78.3% 4.77 85.2% 4.81 88.6% לילדים ע"י ההורים בבית 
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 שיפור לצורך ביישובך אלה התערבות משיטות אחת כל ליישם ממליץ היית מידה באיזו

 ?ביישוב הדרכים תאונות מספר את ולצמצם בדרכים הבטיחות
 

 F-test ומעלה 56 36-55 35עד  

value 
p-

value 

 

 

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

 ממוצע

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

 ממוצע

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

   ממוצע

פיתוח תכנית לימודים פורמאלית  6
והמשכית ללימוד נושא הבטיחות 

 בדרכים בבתי הספר
85.0% 4.81 78.7% 4.71 86.8% 4.81 1.22 .297 

פיתוח פעילות בלתי פורמאלית  7
 556. 59. 4.06 54.4% 4.23 51.6% 4.19 51.8% הבטיחות בדרכיםבתחום 

 ביישובים דרך תשתיות והקמת שיפור 

שיפור והקמת תשתיות דרך  8
 124. 2.10 4.93 94.2% 4.90 92.9% 4.81 86.4% ביישובים

בניית מתחם מסודר ביישוב  9
הכולל קופות חולים ובנקים עם 

 מקומות חנייה מוסדרים
69.3% 4.59 74.2% 4.69 73.9% 4.65 .84 .432 

 ביישובים לילדים פנאי תשתיות והקמת שיפור 
שיפור והקמת מקומות פנאי  10

 405. 91. 4.77 82.6% 4.86 89.7% 4.81 87.9% לילדים 

 והסעות ציבורית תחבורה והגברת שיפור 
 שיפור והגברת תחבורה ציבורית 11

60.7% 4.37 65.2% 4.49 56.5% 4.35 .93 .397 
 ארגון הסעות לתלמידים 12

71.2% 4.59 82.6% 4.77 72.5% 4.65 2.98 .052 
הסדרת תחבורה ממרכזי קניות  13

 283. 1.27 3.64 29.0% 3.85 32.9% 3.89 34.3% ובילוי לישובים בשעות הערב

 וענישה אכיפה 
מתן קנסות ודו"חות בגין עבירות  14

 086. 2.48 4.26 59.4% 4.32 58.7% 4.04 48.6% תעבורה

החמרת עונשים בגין ביצוע  15
 001. 6.84 3.58 46.4% 3.75 41.3% 3.14 30.0% עבירות תעבורה

מניעת התופעה של השחתה  16
והורדת תמרורי הדרך ע"י 

 התושבים
74.3% 4.58 83.2% 4.75 82.6% 4.70 1.86 .158 

הגברת נוכחות משטרת התנועה  17
 006. 5.17 4.28 58.0% 4.05 51.0% 3.71 41.4% ביישוב

פיקוח והסדרת התנועה  18
באמצעות הצבת מצלמות 

 בכבישים בתוך היישוב
45.3% 3.77 49.0% 4.04 55.1% 4.12 2.39 .093 

הגברת האכיפה באמצעות  19
 067. 2.73 4.10 47.8% 3.97 40.3% 3.75 29.3% תושבים מתנדבים מהישוב

 תרבותיים אמצעים 
הכשרה מיוחדת  פיתוח תכנית 20

 014. 4.35 4.42 59.4% 4.14 44.2% 3.97 42.4% המותאמת לנהגי המגזר הערבי

 בדרכים בטיחות בנושא לטיפול וארגונים מוסדות הקמת 
הקמת מטה/ אגף לשיפור  21

 292. 1.24 4.38 58.8% 4.27 47.1% 4.43 58.0% בטיחות בדרכים ברשות מקומית

הקמת ועד שכונתי לטיפול  22
בבקשות/ בעיות התושבים אל 

 מול הרשות המקומית
46.0% 4.20 44.5% 4.21 58.8% 4.37 .86 .425 

 נהיגה רישיון לקבלת מינימאלי גיל חוק עדכון 
קבלת רישיון נהיגה בגיל מאוחר  23

 (17יותר מהמקובל כיום )גיל 
38.1% 3.33 67.7% 4.41 70.6% 4.41 29.11 .000 
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נמצאו הבדלים מובהקים בין משיבים בחלוקה עפ"י קבוצות גיל בהקשר הממצאים מעלים כי 

 השיטות שנבדקו.  23שיטות ההתערבות בלבד מתוך  5למידת ההמלצה ליישום של 

ימליצו במידה גבוהה יותר באופן מובהק בהשוואה למשיבים עד  36-55נמצא כי המשיבים גילאי 

 על ליישום של שיטת ההתערבות הבאות: 35גיל 

 (. F=2.98, p=0.052, בהתאמה 4.59-ל בהשוואה 4.77) גון הסעות לתלמידיםאר

 3.14-ל בהשוואה 3.75) קנסות הגדלת כגון, תעבורההחמרת עונשים בגין ביצוע עבירות 

 (. F=6.84, p≤0.001, בהתאמה

ומעלה ימליצו במידה גבוהה יותר באופן מובהק בהשוואה למשיבים  56נמצא כי המשיבים גילאי 

 על ליישום של שיטת ההתערבות הבאות: 35גיל  עד

 (. F=5.17, p≤0.01, בהתאמה 3.71-ל בהשוואה 4.28) הגברת נוכחות משטרת התנועה ביישוב

, בהתאמה 3.97-ל בהשוואה 4.42) פיתוח תכנית הכשרה מיוחדת המותאמת לנהגי המגזר הערבי

F=4.35, p≤0.05 .) 

קבלת רישיון נהיגה בגיל מאוחר ומעלה ימליצו על  56-ו 36-55נמצא כי משיבים גילאי כמו כן, 

 35במידה גבוהה יותר באופן מובהק בהשוואה למשיבים עד גיל  (17יותר מהמקובל כיום )גיל 

 (. F=29.11, p≤0.001, בהתאמה 3.33-ל בהשוואה 4.41-ו 4.41)

 יותר תומכים (ומעלה 56 או 36-55 גילאי) יותר המבוגרים המשיבים כי לומר ניתןלסיכום, 

פיתוח תכנית הכשרה , החוק אכיפת, והסעות ציבורית תחבורה והגברת שיפור הכוללות בשיטות

 בהשוואה נהיגה רישיון לקבלת מינימאלי גיל חוק ועדכון מיוחדת המותאמת לנהגי המגזר הערבי

 (.35 גיל עד) יותר צעירים למשיבים

 הפתוחה השאלה של תוכן ניתוח. 6.2.5

 שלדעתם, העיקריות ההתערבות שיטות שלוש נעזר בלתי באופן לציין התבקשו המחקר משתתפי

 כלל. ביישובם הדרכים תאונות מספר את ולצמצם בדרכים הבטיחות מצב את לשנות יצליחו

 של הכמותי בחלק המופיעות לשיטות בהתאם קודדו, המשיבים י"ע שהועלו ההתערבות שיטות

 שייכות הן עליהם התוכן עולמות י"עפ ההתערבות שיטות כלל קובצו, מכן לאחר. הסקר שאלון

הרצאות, סדנאות, קבוצות דיון , למשל, כך. יותר רחבות לקטגוריות( נושאים נושאים י"עפ)

והדרכות לכלל התושבים, הרצאות, סדנאות, קבוצות דיון והדרכות להורים לילדים, הרצאות 

קורסי ריענון לנהגים/ קורסי ו בנושא הקניית החינוך לבטיחות בדרכים לילדיםוסדנאות לנשים 

מתן , דומה באופן. "המבוגרים בקרב מודעות והגברת פיתוח" לקטגוריה אוחדו נהיגה מונעת

מניעת התופעה , קנסות ודו"חות בגין עבירות תעבורה, החמרת עונשים בגין ביצוע עבירות תעבורה

פיקוח , הגברת נוכחות משטרת התנועה ביישוב, תמרורי הדרך ע"י התושביםשל השחתה והורדת 

והגברת האכיפה באמצעות  והסדרת התנועה באמצעות הצבת מצלמות בכבישים בתוך היישוב

 . "וענישה אכיפה" לקטגוריה אוחדו תושבים מתנדבים מהישוב
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 שיטות של ברמה ינותחו הנתונים, ראשית: רמות לשתי יחולקו זה בפרק תוכן ניתוחי, מכאן

 שתי. יותר כלליות קטגוריות או נושאים של ברמה ינותחו הנתונים, שנית; ספציפיות התערבות

 במקום דווחה בהם הטיפול שחשיבות הערבות ושיטות לנושאים בהקשר יוצגו הללו הרמות

 . והשלישי השני, הראשון

 :הראשון במקום דורגה טיפולם שחשיבות התערבות ושיטות כלליים נושאים. 6.2.5.1

 שיפור: הן ביותר הגבוהות בעוצמות שפרעם תושבי בקרב שעלו ההתערבות שיטות, ספציפי באופן

 נושא ללימוד והמשכית פורמאלית לימודים תכנית פיתוח(, 33.9%) ביישוב דרך תשתיות והקמת

 (. 10.7%) כללי באופן אכיפה וביצוע( 10.7%) הספר בבתי בדרכים הבטיחות

 והקמת שיפור: הן ביותר הגבוהות בעוצמות כרום אל ד'מג תושבי בקרב שעלו ההתערבות שיטות

 (. 22.1%) ביישוב התנועה משטרת של ונוכחות פיקוח והגברת( 33.6%) ביישוב דרך תשתיות

 והקמת שיפור: הן ביותר הגבוהות בעוצמות חנא דיר תושבי בקרב שעלו ההתערבות שיטות

 קבלת(, 14.1%) ביישוב התנועה משטרת של ונוכחות פיקוח הגברת(, 30.3%) ביישוב דרך תשתיות

 (.11.1%) כללי באופן אכיפה וביצוע( 11.1%) כיום מהמקובל יותר מאוחר בגיל נהיגה רישיון

 

 ביותר הגבוהה במידה דורגה טיפולם שחשיבות הכלליים הנושאים פירוט מציגה 13' מס טבלה

 .המשיבים דברי י"עפ, ביישוב רכיםהד תאונות מצב שינוי לצורך

 לצורך ביותר הגבוהה במידה דורגה טיפולם שחשיבות הכלליים הנושאים פירוט: 13' מס טבלה

 מגורים יישובי י"עפ והשוואה המדגם כלל – ביישוב הדרכים תאונות מצב שינוי

 דיר חנא מג'ד אל כרום שפרעם כלל המדגם 

נושאים כלליים שחשיבות טיפולם 
 % N % N % N % N במקום הראשון: דורגה

 N=115 35.0% N=43 36.1% N=39 35.1% N=33 33.3% שיפור והקמת תשתיות דרך ביישובים
 N=113 34.3% N=33 27.7% N=45 40.5% N=35 35.4% אכיפה וענישה

פיתוח והגברת מודעות בקרב הילדים 
 N=41 12.5% N=21 17.6% N=9 8.1% N=11 11.1% והנוער

חוק גיל מינימאלי לקבלת  עדכון
 N=29 8.8% N=10 8.4% N=8 7.2% N=11 11.1% רישיון נהיגה

פיתוח והגברת מודעות בקרב 
 N=23 7.0% N=6 5.0% N=9 8.1% N=8 8.1% המבוגרים

שיפור והקמת תשתיות פנאי לילדים 
 N=3 .9% N=2 1.7% N=0 .0% N=1 1.0% ונוער ביישובים

ציבורית שיפור והגברת תחבורה 
 N=3 .9% N=3 2.5% N=0 .0% N=0 .0% והסעות

הקמת מוסדות וארגונים לטיפול 
 N=2 .6% N=1 .8% N=1 .9% N=0 .0% בנושא בטיחות בדרכים

 N=329 100.0% N=119 100.0% N=111 100.0% N=99 100.0% סה"כ
 

 הנושאים, הראשון במקום דורגה טיפולם שחשיבות הכלליים הנושאים מבין כי עולה מהטבלה

 :הם הסקר על משיבים כלל בקרב ביותר הגבוהה בעוצמה שעלו
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  (35.0%)שיפור והקמת תשתיות דרך ביישובים 

  (.34.3%)אכיפה וענישה 

 יישובי י"עפ המשיבים בחלוקת ביותר הגבוהה בעוצמה עלו הנושאים שני אותם כי לציין ראוי

 מבחינת) זהה בסדר הועלו הללו הנושאים, בשפרעם המתגוררים המשיבים בקרב. המגורים

 בקרב, מאידך. המשיבים כלל בקרב הועלו הם בו לסדר( האזכורים' מס כלומר, העוצמה

 אכיפה כלומר, הפוך בסדר עלו הנושאים, חנא ובדיר כרום אל ד'במג המתגוררים המשיבים

 והקמת שיפור של הנושא הועלה – ולאחריה ביותר הגבוה האזכורים לשיעור זכתה וענישה

 . ביישובים דרך תשתיות

 :שניה במקום דורגה טיפולם שחשיבות התערבות ושיטות כלליים נושאים. 6.2.5.2

 כרום אל ד'מג, שפרעם) היישובים שלושת תושבי בקרב שעלו ההתערבות שיטות, ספציפי באופן

-ו 45.8%, 36.8%) ביישוב דרך תשתיות והקמת שיפור: הן ביותר הגבוהות בעוצמות (חנא ודיר

 18.9%-ו 14.6%, 13.2%) ביישוב התנועה משטרת של ונוכחות פיקוח והגברת( בהתאמה 32.2%

 שפרעם תושבי בקרב השלישי במקום ודורג יחסית גבוהה בעוצמה שדווח נוסף תחום(. בהתאמה

 הספר בבתי בדרכים הבטיחות נושא ללימוד והמשכית פורמאלית לימודים תכנית פיתוח הוא

(10.4%.) 

 שינוי לצורך השני במקום דורגה טיפולם שחשיבות הכלליים הנושאים פירוט מציגה 14' מס טבלה

 .המשיבים דברי י"עפ, ביישוב הדרכים תאונות מצב

 שינוי לצורך השני במקום דורגה טיפולם שחשיבות הכלליים הנושאים פירוט: 14' מס טבלה

 מגורים יישובי י"עפ והשוואה המדגם כלל - ביישוב הדרכים תאונות מצב

 דיר חנא מג'ד אל כרום שפרעם כלל המדגם 

נושאים כלליים שחשיבות טיפולם 
 % N % N % N % N דורגה במקום השני:

 N=118 40.8% N=41 39.4% N=45 47.4% N=32 35.6% שיפור והקמת תשתיות דרך ביישובים
 N=106 36.7% N=35 33.7% N=34 35.8% N=37 41.1% אכיפה וענישה

פיתוח והגברת מודעות בקרב הילדים 
 N=31 10.7% N=14 13.5% N=7 7.4% N=10 11.1% והנוער

 N=19 6.6% N=8 7.7% N=3 3.2% N=8 8.9% פיתוח והגברת מודעות בקרב המבוגרים
עדכון חוק גיל מינימאלי לקבלת רישיון 

 N=7 2.4% N=3 2.9% N=2 2.1% N=2 2.2% נהיגה

וארגונים לטיפול בנושא  הקמת מוסדות
 N=5 1.7% N=1 1.0% N=3 3.2% N=1 1.1% בטיחות בדרכים

שיפור והגברת תחבורה ציבורית 
 N=2 .7% N=1 1.0% N=1 1.1% N=0 .0% והסעות

שיפור והקמת תשתיות פנאי לילדים 
 N=1 .3% N=1 1.0% N=0 .0% N=0 .0% ונוער ביישובים

 N=289 100.0% N=104 100.0% N=95 100.0% N=90 100.0% סה"כ
 

 שעלו הנושאים, השני במקום דורגה טיפולם שחשיבות הכלליים הנושאים מבין כי עולה מהטבלה

 :הם הסקר על משיבים כלל בקרב ביותר הגבוהה בעוצמה
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  (40.8%)שיפור והקמת תשתיות דרך ביישובים 

  (.36.7%)אכיפה וענישה 

 יישובי י"עפ המשיבים בחלוקת ביותר הגבוהה בעוצמה עלו הנושאים שני אותם כי לציין ראוי

 בסדר הועלו הללו הנושאים, כרום אל ד'ובמג בשפרעם המתגוררים המשיבים בקרב. המגורים

, מאידך. המשיבים כלל בקרב הועלו הם בו לסדר( האזכורים' מס כלומר, העוצמה מבחינת) זהה

 זכתה וענישה אכיפה כלומר, הפוך בסדר עלו הנושאים, חנא בדיר המתגוררים המשיבים בקרב

 דרך תשתיות והקמת שיפור של הנושא הועלה – ולאחריה ביותר הגבוה האזכורים לשיעור

 .   ביישובים

 :שלישיה במקום דורגה טיפולם שחשיבות התערבות ושיטות כלליים נושאים. 6.2.5.3

 שיפור: הן ביותר הגבוהות בעוצמות שפרעם תושבי בקרב שעלו ההתערבות שיטות, ספציפי באופן

 נושא ללימוד והמשכית פורמאלית לימודים תכנית ופיתוח( 32.7%) ביישוב דרך תשתיות והקמת

 (.9.6%) הספר בבתי בדרכים הבטיחות

 והקמת שיפור: הן ביותר הגבוהות בעוצמות כרום אל ד'מג תושבי בקרב שעלו ההתערבות שיטות

 (. 20.8%) ביישוב התנועה משטרת של ונוכחות פיקוח והגברת( 26.4%) ביישוב דרך תשתיות

 והקמת שיפור: הן ביותר הגבוהות בעוצמות חנא דיר תושבי בקרב שעלו ההתערבות שיטות

 נושא ללימוד והמשכית פורמאלית לימודים תכנית פיתוח(, 39.7%) ביישוב דרך תשתיות

 ביישוב התנועה משטרת של ונוכחות פיקוח והגברת( 14.3%) הספר בבתי בדרכים הבטיחות

(9.5%.) 

 לצורך השלישי במקום דורגה טיפולם שחשיבות הכלליים הנושאים פירוט מציגה 15' מס טבלה

 .המשיבים דברי י"עפ, ביישוב הדרכים תאונות מצב שינוי

 שינוי לצורך השלישי במקום דורגה טיפולם שחשיבות הכלליים הנושאים פירוט: 15' מס טבלה

 מגורים יישובי י"עפ והשוואה המדגם כלל - ביישוב הדרכים תאונות מצב

 דיר חנא מג'ד אל כרום שפרעם כלל המדגם 

נושאים כלליים שחשיבות טיפולם דורגה 
 % N % N % N % N במקום השלישי:

 N=63 38.0% N=22 43.1% N=15 28.8% N=26 41.3% שיפור והקמת תשתיות דרך ביישובים
 N=44 26.5% N=12 23.5% N=18 34.6% N=14 22.2% אכיפה וענישה

פיתוח והגברת מודעות בקרב הילדים 
 N=30 18.1% N=9 17.6% N=9 17.3% N=12 19.0% והנוער

 N=15 9.0% N=2 3.9% N=7 13.5% N=6 9.5% פיתוח והגברת מודעות בקרב המבוגרים
 N=5 3.0% N=4 7.8% N=0 .0% N=1 1.6% שיפור והגברת תחבורה ציבורית והסעות
הקמת מוסדות וארגונים לטיפול בנושא 

 N=4 2.4% N=0 .0% N=3 5.8% N=1 1.6% בטיחות בדרכים

עדכון חוק גיל מינימאלי לקבלת רישיון 
 N=3 1.8% N=1 2.0% N=0 .0% N=2 3.2% נהיגה

שיפור והקמת תשתיות פנאי לילדים 
 N=2 1.2% N=1 2.0% N=0 .0% N=1 1.6% ונוער ביישובים

 N=166 100.0% N=51 100.0% N=52 100.0% N=63 100.0% סה"כ
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 הנושאים, השלישי במקום דורגה טיפולם שחשיבות הכלליים הנושאים מבין כי עולה מהטבלה

 :הם הסקר על משיבים כלל בקרב ביותר הגבוהה בעוצמה שעלו

  (38.0%)שיפור והקמת תשתיות דרך ביישובים 

  (.26.5%)אכיפה וענישה 

 יישובי י"עפ המשיבים בחלוקת ביותר הגבוהה בעוצמה עלו הנושאים שני אותם כי לציין ראוי

 זהה בסדר הועלו הללו הנושאים, חנא ובדיר בשפרעם המתגוררים המשיבים בקרב. המגורים

 הממצאים. המשיבים כלל בקרב הועלו הם בו לסדר( האזכורים' מס כלומר, העוצמה מבחינת)

עלה במקום השלישי  פיתוח והגברת מודעות בקרב הילדים והנוער של הנושא כי גם מעלים

 המשיבים בקרב, מאידך בקרב תושבי דיר חנא. )ובהפרש קטן מהנושא שדורג במקום השני(

 כלומר, הפוך בסדר דווחו ביותר הגבוהה בעוצמה שעלו הנושאים, כרום אל ד'במג המתגוררים

 והקמת שיפור של הנושא הועלה – ולאחריה ביותר הגבוה האזכורים לשיעור זכתה וענישה אכיפה

 .   ביישובים דרך תשתיות

 

 טיפולם שחשיבות הכלליים הנושאים באזכור משמעותיים הבדלים אין כי לומר ניתן, לסיכום

 תאונות מספר צמצוםו בדרכים הבטיחות מצב שינוי לצורך ושלישי שני, ראשון במקום דורגה

 והקמת שיפור על מושם הדגש שנסקרו היישובים בכלל. היישובים שלושת תושבי בקרב הדרכים

 . תעבורה עבירות ביצוע בגין וענישה אכיפה וביצוע דרך תשתיות

. השונים היישובים בקרב הבדלים מספר על ללמוד ניתן, הספציפיות ההתערבות לשיטות בהקשר

 התנועה משטרת של ונוכחות פיקוח בהגברת בעיקר מתבטא והענישה האכיפה נושא, כך

 בהשוואה חנא ודיר כרום אל ד'מג תושבי בקרב יותר גבוהה בעוצמה עלה זה נושא. ביישובים

 נושא ללימוד והמשכית פורמאלית לימודים תכנית של הפיתוח נושא, בנוסף. שפרעם לתושבי

 כרום אל ד'מג לתושבי בהשוואה שפרעם תושבי בקרב בעיקר בלט הספר בבתי בדרכים הבטיחות

 . חנא ודיר
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 ומסקנות דיון .7

ת תוכנית התערבות לשיפור הבטיחות יבניב הערבית הקהילה לשיתוף בניסיון התמקד זה מחקר

 ההתערבויות נבדקו הקהילה את לשתף הניסיון מלבד. הערבי מהמגזר ישובים בשלושהבדרכים 

 להורידן וכיצד דרכים תאונות לגבי הציבור דעות, מהמגזר המקצוע אנשי דעות, במגזר הקימות

, בפעילויות הקהילה אנשי את לשתף הניסיון. הקהילה ידי על המועדפות ההתערבויות סוגי וכן

 מרכזות. לכך להתפנות מוכנות וחוסר במחסומים נתקל, המיקוד בקבוצות דעתם לדיווח מעבר

 בקבוצות מהמשתתפים חלק עם אישיות כרויותיבה השתמשו( הן גם התחלפו אשר) המחקר

 לגייס יותר קשה היה אנשים אישית הכירו לא בהן בישובים אך היענות להגביר כדי המיקוד

 ולא במחסומים נתקלה גם הפעילות את ישוב בכל להוביל אנשים לגייס הניסיון. פעולה שיתופי

 הדיון לקבוצות אנשים גיוס. בנושא לפעול כסף עבור אפילו מוכנים שהיו מתאימים אנשים נמצאו

 התערבויות לגבי דעתם חוות את לקבל בכדי לארגן שהצלחנו ותהיחיד הפעילות היו טלפוני וראיון

 שיתופית לפעילות הקהילה בגיוס צלח לא זה שמחקר נראה. דרכים מתאונות היפגעות למניעת

 המשוגעים" וזיהוי יתכן. זו למטרה להגיע נוספות דרכים למצוא יש.  דרכים תאונות למניעת

 לאחר גם בישוב אלו גורמים לזהות הצלחנו לא אך, זה לעולם צוער יפתח ישוב בכל" לדבר

 .ניסיונות של חודשים

 המציינים הממצאים כל בעוד. פעולה שיתוף לחוסר בלעדיה גורםה אינה היהאוכלוסיש ברור

 והן והשיטה המערכת כלפי אמון בחוסר הן העיקריות הסיבות את תולים פעולה שיתוף חוסר

 היהודי במגזר החברתי מההון נמוך הינו החברתי ההון בו הערבי המגזר של תרבותיים במאפיינים

(Baron-Epel, Weinstein, Haviv-Mesika, Garty-Sandalon, & Green, 2008), שיש הרי 

 שאינו, עצמו המחקר מתהליך גם נבע הפעולה שיתוף מחוסר וחלק שיתכן לכך הדעת את לתת

 בפני הוצג גם וכך ויישום בעשייה מלווה שלא בלבד מחקר אלא תעבורתי פיתוח פרויקט מהווה

 וסיבה יתכן, כן על. עשייה ורוצה מחקרים שבע הערבי הציבור, המחקר עוזרי פי על.  היהאוכלוסי

 וכן מחקר לתהליכי להיכנס שלה הרצון באי היא היהאוכלוסי לשיתוף הנכונות לחוסר נוספת

 לשיטות כך על הדעת את לתת מקום יש. הנוכחי במחקר שנקבעו הספציפיות המחקר בשיטות

 .המשך במחקרי הציבור שיתוף בנושאי המחקר לביצוע שונות

 מפורטת, עתידית תכנית שכל המחקר של חשוב ממצא הינו משתתפים בגיוס הבעייתיות

 .פעולה שיתוף אין אם זה במגזר אפקטיבית תהיה לא, שתהיה ככל ומקצועית

 הראשון בשלב. שלבים מספר באמצעות הפעולה שיתוף את ניתחה הראשית המחקר עוזרת

 והתהליך שיתכן מחשבה מתוך התעלמות ולפעמים להשתתפות וחשדנות חששות הביעו התושבים

 שיתוף של שני שלב. להשתנות עשוי שמשהו באמון לא ובודאי, בהשתתפות טעם אין לכן יופסק

 קולם את לשמוע היה ניתן זה בשלב. רבה בסקפטיות והתאפיין המיקוד בקבוצות התרחש פעולה

 התאפשר זה דבר. קולם משמיעים כלל בדרך אשר אלו הם הכי בלאוו אשר האוכלוסייה נציגי של

 המיקוד קבוצות במסגרת קולם להשמיע, להישמע מעוניינים שהיו למשתתפים מקום והיה היות

 השלב זהו. חלקם לתרום מסויגת נכונות הביעו בודדים רק שלישי בשלב. אינדיבידואלי באופן ולא

  .איתנו הפעולה שיתוף להמשך להביאם הצלחנו לא המיקוד בקבוצות להשתתפות מעבר בו
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 את כוללות הן, הערבי במגזר היום הקיימות ההתערבויות על דיווחו הערבי במגזר המקצוע אנשי  

 לא אשר התערבויות סוגי שאין מכאן. המיקוד קבוצות משתתפי ידי על גם שהוזכרו הנושאים כל

 מבוצעות ולרוב הרחב לציבור מגיעות לא שההתערבויות היא הבעיה עיקר אך נוסו לא או ידועות

. זמן ולאורך ארגונית המוסדית ברמה מיושמים ואינם מוגדרים ולזמנים קטנות באוכלוסיות

 יעודי שתקציב העובדה היא הלאומית ברמה המומחים ידי על שהוזכרה היחידה ההתערבות

 מהישובים גדול בחלק השינוי את לראות כבר וניתן הערבי המגזר התשתיות לשיפור הוקדש

 .הישוב ושכונות רחוב לכל הגיע ולא הכפר במרכז הוא השינוי רוב כאן גם אך. הערבים

 דרכים לתאונות הסיבות לגבי והציבור המומחים שדיווחו הסיבות בין התאמה יש כללי באופן

 חינוך וחוסר, סיכונית התנהגות, תשתיות בעיקר היו שצוינו הנושאים. הערבית האוכלוסייה בקרב

 ,Moran) בנושא אחרים במחקרים גם עצמם על חוזרים אלו גורמים .נמוך סוציואקונומי ומצב

Baron-Epel & Assi, 2010). 

 התערבות תוכנית בנית

 מתנדבים של דעותיהם קבלת על התבססה בדרכים הבטיחות לשיפור התערבות תוכנית בנית

 איכותני האחת, שונות שיטות בשתי שימוש נעשה .הטלפוני ובסקר מיקוד בקבוצות שהשתתפו

 בממצאי םימשמעותי הבדלים אין כללי באופן(. טלפוני סקר) כמותנית היוהשני( מיקוד קבוצות)

 . השנייה את האחת מחזקות שהשיטות כך השונים ישוביםב הממצאים ובין השונות השיטות שתי

 שיפור -עיקריים תחומים בשלושה מתמקדת הערבי במגזר הציבור העדפת, המחקר פי על

 אלה תחומים משלושת אחד כל כי לראות ניתן. חינוכיות פעילויות וכן אכיפה יתר, התשתיות

 והן הערביים בישובים שלו האפשרי היישום באופן הן, הנותרים מהשניים במהותו שונה

 -לדוגמה. מהתחומים אחד בכל המצב את לשפר מנת על לספק צורך שיש השונות בתשומות

 כוללים בתחום לשיפורים הנדרשות תשומות, פיסי תחום שהינו, תשתיות, הראשון בתחום

בין הרשות המקומית  פעולה שיתוף מצריך זה תחום. בתחום מקצוע אנשי של ותכניות תקציבים

ומשרדי הממשלה השונים, כולל משרד התחבורה ומשרד הפנים, על מנת לבחון את הליקויים, 

 ת תקציבים ראויים.  על ידי הקצא להציע פתרונות, וליישם את השינויים הדרושים

 אכיפה הן שבהן שהעיקריות לגמרי שונות בתשומות צורך יש, אכיפה שהינו השני שבתחום בעוד

שיתוף פעולה בין משטרת משטרתית יש צורך בה האכיפה להצלחת. קהילתית או משטרתי

ת. שיתוף פעולה אמיתי יהיה רק כאשר הרשויות המקומיות יעלו והתנועה לבין הרשויות המקומי

את נושא אי ציות לחוקי התנועה על סדר היום, יתנו לו עדיפות ויכירו כי הפחתת האלימות 

 בכבישים תשפיע גם על שאר הפרות החוק במגזר הערבי. 

 וכלה נוךהחי ממשרד החל – לחלוטין שונה התשומות מקור כאן גם, החינוך, השלישי בתחום

 עם פעולה שיתוף הוא גם מצריך החינוך נושא זאת עם. בישוב קהילתיים וארגונים בעמותות

 .התנועה משטרת ועם המקומיות הרשויות
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 הרשימה בראש, עצמם על חזרו ההתערבות תחומי את במחקר המשתתפים ציינו בו העדיפות סדר

 אחידים בהחלט שהמשתתפים כך. החינוך מטה כלפי גדול די ובהפרש האכיפה לאחריו, התשתיות

 . לעשות יש מה לגבי בדעתם

 של ביותר רחב תחום כולל הערבי במגזר הדרכים תאונות של המצב שינוי כי להסיק ניתן, מכאן

 שלושת. המצב לפתרון יביא בו שטיפול אחד משמעותי גורם קיים לא, להפעיל יש אותם פעולות

 .רבות מחדשים הם ואין המקצוע לאנשי הידועים התחומים את כוללים הללו התחומים

 הישובים בין הבדלים 

 על וענישה אכיפה ולבצע התשתיות את לשפר הצורך עלה שנחקרו היישובים בשלושת  כי נמצא

 שחשיבות בנושאים הישובים בין משמעותיים הבדלים אין. הציבור את לחנך וכן תעבורה עבירות

 מספר וצמצום בדרכים הבטיחות מצב שינוי לצורך ושלישי שני, ראשון במקום דורגה טיפולם

 הצורך בעוצמת השונים היישובים בקרב הבדלים מספר קיימים, זאת עם. הדרכים תאונות

. ביישובים התנועה משטרת של ונוכחות פיקוח בהגברת בעיקר המתבטאת והענישה באכיפה

 ההסבר. שפרעם תושבי לעומת תוקף משנה קיבל הנושא חנא ודיר כרום אל ד'מג תושבי בקרב

 של הנוכחות וכתוצאה הקהילתית למשטרה מרכז יש שבשפרעם מהעובדה לנבוע יכול הזה להבדל

 מוגבר צורך חשו לא הטלפוני מהסקר המיקוד קבוצות ומשתתפי מורגשת יותר היא המשטרה

 והמשכית פורמאלית לימודים תכנית של הפיתוח נושא, שפרעם תושבי בקרב, בנוסף. זה בנושא

 ודיר כרום אל ד'מג תושבי לעומת בחשיבותו עלה הספר בבתי בדרכים הבטיחות נושא ללימוד

 . חנא

 וניתן הישובים בשלושת העולה בתמונה יחסית האחידה המגמה על מצביע אלה הבדלים עיקר

 במקום דורגה טיפולם שחשיבות הכלליים הנושאים באזכור משמעותיים הבדלים אין כי לומר

 בקרב הדרכים תאונות מספר וצמצום בדרכים הבטיחות מצב שינוי לצורך ושלישי שני, ראשון

 דרך תשתיות והקמת שיפור על מושם הדגש שנסקרו היישובים בכלל. היישובים שלושת תושבי

 . תעבורה עבירות ביצוע בגין וענישה אכיפה וביצוע

 אחדות משקף בדרכים הבטיחות בנושאי התושבים בעמדות הדמיון כי ניכר, העולה מהתמונה

 .הערבי המגזר את לאפיין היכול  וקונצנזוס דעים

 בקבוצות מהמשתתפים וחלק הערבית באוכלוסיה האפליה נרטיב פעם מדי שעלה לציין נוברצונ

 בולטת במיוחד היתה זו נקודה .הערבי המגזר נגד לאפליה הקיים המצב את יחסו המיקוד

 העלתה הקבוצתית הדינמיקה כאן דווקא מדוע לנו ברור לא, כרום אל ד'מאג של המיקוד בקבוצת

 ברגשות תומכים זה בישוב ספציפיות שבעיות יתכן בהחלט אך, יותר חזקה בצורה זו בעיה

  . לתושבים שיש האפליה

 את להגביר ניתן לא. הגורמים כל בין תיאום מצריכה התערבות תוכניות הצלחת: לסיכום

 תלמידים לחנך ניתן ולא, התנועה והסדרי התשתיות את משמעותי לשיפור בלי ביישוב האכיפה

 פעולה ובשיתוף זמנית בו המישורים בשלושת לפעול יש. מתאימים תנועה והסדרי תשתיות בלי

 .המקומית הקהילה נציגי כולל והמקומיות הממשלתיות המערכות כל בין מלא
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 פעילות להמשך המלצות. 8

 הבטיחות רמת לשיפור התערבות תוכניות בבניית הציבור בשיתוף קשיים הראה זה מחקר

 הנושאים ששלושת הראו המחקר ממצאי זאת עם. הדרכים תאונות מספר ולהפחתת ביישובים

 הנושאים שלושת בכל. וחינוך אכיפה, תשתיות שיפור: הם הציבור ידי על שהועלו העיקריים

 תוך, עצמה ולאוכלוסיה לישובים ייחודי באופן שיבנה בשיפור הצורך את העלו המשתתפים

 .בישובים כיום הקיים הפיסי המצב של והן האוכלוסייה של הן המיוחדים במאפיינים התחשבות

שיפור התשתיות, הגברת האכיפה  ?התערבות תוכניות יישוםב הקהילה של התרומה היכן השאלה

וחינוך מצריכים שיתוף פעולה בין הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה השונים כולל משרד 

התחבורה, משרד הפנים,  משטרת התנועה ומשרד חינוך. התרומה של הציבור ביישובים השונים 

ות, לחשיבות ברשויות המקומיות בצורך בשיפור התשתי מקבלי החלטותהיא בהפעלת הלחץ על 

 הנוכחות של המשטרה ביישוב ובמימוש הנושאים שהוזכרו קודם. 

כמו  ,פעלת תוכניות לשיפור התשתיותהשיתוף פעולה בין הרשויות המקומיות ותושבי היישוב ב

בעלי נקודות התורפה  ים והבעיות הקיימות בכל ישוב, וכן זיהויהליקוי למשל מיפוי וזיהוי

תאימה. שיתוף הפעולה מתוכנית ההבניית ל יוכל לתרום ות דרכיםתאונלגרימת גבוהה שכיחות 

באמצעות חלוקת היישוב לשכונות וזיהוי בעלי עניין מתושבי השכונה שמוכנים  יוכל להיות

 להקדיש מהזמן למשימה הזאת.   

ות הראו כי נורמות הנהיגה המקובלות והקיימ ים השונים כולל המחקר הנוכחיממצאי המחקר

שונות מהנורמות הקיימות של אותם נהגים בכבישים  בים ביישובים שלהםשל נהגים ער

 בינעירוניים. הנהגים במגזר הערבי נוטים לציית פחות לחוקים בתוך היישוב שלהם בהשוואה

 ,Gitelman V., Dain) אביבתל להתנהגותם בכבישים בינעירוניים או בעיר יהודית כמו חיפה או 

Levi, & Eizenman, 2003) לכן, שינוי דפוסי התנהגות מצריך שינוי בנורמות המקובלות .

תרבות החוק ואת מידת הלגיטימציה שהנהגים והאזרחים  בחברה, כאשר נורמות משקפות את

ניקים לחוק ולמערכת החוק. נורמה מהווה עיקרון חברתי, פורמאלי או לא פורמאלי, הקובע מע

את ההתנהגויות ודרכי החשיבה הראויות והמקובלות, ואת אלה הפסולות בחברה מסוימת. 

לצורך שינוי נורמות חברתיות מומלץ להקים ועדות היגוי המורכבות מהארגונים השונים ביישוב 

כולל הרשות המקומית ותושבי היישוב תוך שיתוף פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 

אור ירוק ומשרד התחבורה לצורך בניית תכנית התערבות שנשענת במיוחד על חינוך והסברה. אי 

וקי התנועה ביישובים הערבים והתנהגות עבריינית בכבישים צריכה להפוך לנורמה ציות לח

מוענש על ידי  נורמות אלה מתנהג לפיכך שמי שאינו פסולה כמו "גניבה", או "שימוש בסמים", 

דפוסי  יכולה להרתיע ולשנותאין ספק שאכיפה משטרתית . ביישוב הפעלת סנקציות ותיוג שלילי

יש סיכויים ואכיפה תית משטר. במקומות ללא נוכחות כרח לטווח הארוךאבל לא בההתנהגות 

גדולים לביצוע עבירות, לכן רק על ידי שינוי נורמות התנהגות וגיוס סנקציות חברתיות אפשר 

 להבטיח שינויים לטווח הארוך כך שהתנהגות בטיחותית תהפוך לנורמה מקובלת בחברה.  

 בידע מחסור וקיים שיתכן כך על, כן כמו מצביע הציבור ייד על שהועלו הסיבות של הרחב הטווח

 הבטיחות לבעיית הגורמים של הסטטיסטית המצב תמונת על עצמו הציבור של ספציפיים ונתונים

. עצמה האוכלוסייה את המאפיינים כיוונים על המצביעות סטטיסטיקות קיימות שהרי, בדרכים
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 הלאומית הרשות כגון, רשמיים מגורמים ממוסדת בצורה ידע להעברת גם מקום יש, כן על

 מאפייניה פי על האוכלוסייה אל ומאלו בישובים הבטיחות מטות מרכזי לידי בדרכים לבטיחות

, זה למגזר פעילויות  באמצעות -מבוגרים,  החינוך מוסדות באמצעות ספר בית ילדי -השונים

 .ל"כנ  - נשים

 יוכל, ריכוזי באופן ישוב בכל כזה פנימי ששיתוף הרי, ישובים בין הבדלים שקיימים וראינו מאחר

 .וישוב ישוב כל של הספציפיות התכניות ישום את לקדם

 גורמים באמצעות אך תושבים של פעולה שיתוף להכניס עתידיים ניסיונות כי לגזור גם ניתן, מכן

 ישוביים תוך גורמים מקרה בכל לשתף חיוני. לכישלון המקרים ברוב נדון הישוב מתוך שאינם

 במסגרת קדימות סדרי לתת עצמאיים שהם ההרגשה את להם לתת יש. התושבים את גם אז ורק

 .ישוב כל בתוך החלטת לקבל שלהם והמנדט התקציבים

 ףולשית המסייעת מיחשובית בטכנולוגיה בינלאומיות התערבות תכניות משתמשות, כיום

 & Robbins, Simonsen) בקבוצות פיסית בהשתתפות צורך ללא" מרחוק" גם תושבים

Feldman, 2008; Innes & Booher, 2000) .ההמלצה היא הנוספות מההמלצות אחת לפיכך 

 ההשתתפות כי מעידים המחקר של מהממצאים שחלק העובדה לאור, כאלה טכנולוגיות לשלב

 המשתתפים עם הרשמית והיכרותם המנחים עידוד למרות זאת, המיקוד בקבוצות דלה היתה

 .כן פי על ואף המיקוד בקבוצות

מקדמת את העקרונות המרכזיים הבאים: דמוקרטיה, שקיפות,  שיתוף הקהילה בהתערבות

מחויבות ויעילות. כל אלה בשילוב אמצעים טכנולוגיים ומיחשוביים מאפשרים את יישום 

העקרונות של שיתוף הציבור. גישה זאת באה לתת מענה על הליקויים שנמצאו בתכניות 

התערבות בעבר, כגון: חוסר יכולתו של הציבור להשמיע את קולו, הדרתו מהשתתפות במפגשים ה

למטרות יזום, תכנון ויישום, חוסר יכולתו להבין מינוח מקצועי וחוסר זמינותו ונגישותו למידע. 

התמיכה לממצא זה באשר לצורכי הציבור ומשתמשי הדרך במידע זמין, נמצאה גם במחקר 

קרב נהגים ששותפו במידע שמטרתו הייתה לסייע להם לקבל החלטות תעבורתיות שבוצע בארץ ב

נכונות יותר. במחקר זה נמצא כי נהגים העדיפו לקבל מידע תעבורתי בו יכלו להיעזר בעת קבלת 

החלטות בזמן נהיגה בכבישים עירוניים )גם אם לא נעזרו במידה זה בסופו של דבר בו(, בהשוואה 

 (.1995כלל מידע זה )צור, מצב בו לא קיבלו ל
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 למניעת תאונות דרכים בקהילות הערביות התערבות לתוכניות הצעות. 9

 התושבים של המיקוד קבוצות מתוך שעלו הרעיונות על המבוססות התערבויותמציע  זה פרק

 . ישוב בכל מיצג מדגם עם שבוצעו הטלפונים הראיונות מתוך וכן הישובים בשלושת

 . ההתערבות אסטרטגית פי על קבוצות ארבעל המחולקות התערבות תוכניות של רשימה בנינו

 שלוש הקבוצות הן:

 התערבויות ברמה הארגונית .1

 לגבי העמדות ושיפור המודעות, הידע רמות את להעלות שמטרתם חינוכיות התערבויות .2

 .  בקבוצות גיל שונות בטוחה ונהיגה בדרך השימוש

 .הדרך ותשתיות עירוני תכנון שכוללות התערבויות .3

 . בדרך והשימוש התנועה חוקי של אכיפה הכוללות התערבויות .4

 

  :הבאים לסעיפים החלוקה פי על ההתערבות את נציג התערבות בכל

  התערבויות לבניית תבנית

 מטרת ההתערבות  .1

 עליהן התוכנית עונהבעיות ה .2

 היעד של התוכנית תייאוכלוס .3

 תופעל ההתערבותה המסגרת הארגונית ב .4

 השותפים הנדרשים ליישום ההתערבות .5

 שיטות ההתערבות .6

 המסרים .7

 האמצעים לשיווק תוכנית ההתערבות .8

 שיטות להערכת ההתערבות .9

 המשכיות .10

 המלצות כלליות להתנעת התהליך

 יישובית וכן ועדות שכונתיות אשר יכללו נציגים של: ועדת היגויהקמת 

  ,)מוסדות ממשלתיים )משרד החינוך, התחבורה, משטרה ועוד 

  מוסדות מקומיים )מועצה מקומית כולל האגפים השונים בה, בתי ספר, גני ילדים, מוסדות

 דת ועד הורים ועוד(,

  ,ארגוני דת ועוד( אור ירוקארגוני התנדבות ומתנדבים עצמאיים )ארגון שנת השירות, בטרם , 

 כגון ארגונים מסחריים. ארגונים נוספים בישוב 

 :תפקיד ועדת ההיגוי

בישוב היכול להוביל את התהליך ולתמוך או לנהל את ההתערבויות השונות.  מוביל זיהוי .1

בחירת האדם המתאים לתפקיד הינו הכרחי להצלחה, והרבה מסיכויי ההצלחה תלוי בבחירת 

לו. ככל שהאדם אדם מתאים להובלת השינוי מבחינת היכולות החברתיות וארגוניות ש

מקובל )מכובד( יותר בחברה ושימש בתפקידים רמים יותר, בעל הכרויות רחבות ואהוד יותר, 
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סיכויי ההצלחה שלו גבוהים יותר. רצוי מאד לגבות בחירה זו בשכר אך ניתן גם לבחור אדם 

בתפקיד, יש לדאוג לכך שיהיה לו מספיק זמן לעסוק בנושא אם הוא בעל תפקיד אחר. מוביל 

מוצלח אינו יכול לעשות את התפקיד על בסיס התנדבותי לחלוטין, עצמאותו חשובה, בו בזמן 

 שעליו לדווח חזרה לועדת ההיגוי על התקדמות ההתערבויות. 

:  סדר העדיפות צריך להיקבע על פי קריטריונים שונים שגם עדיפות להתערבויותקביעת סדר  .2

להתחיל מהתערבות אשר סיכוייה להצליח גבוהים הם יכולים להיקבע על ידי הועדה. מומלץ 

בכדי לעודד ביצוע ההתערבויות האחרות לאחר מכן, ההתנסות בהצלחה מעודדת השקעה 

עתידית. קריטריונים לבחירת התערבות יכולים להיות: חומרת הבעיה בה ההתערבות 

, קיום עוסקת, סיכויי ההצלחה, המקובלות החברתית של השינוי, תמיכת הציבור בשינוי

 שותפים מתאימים בישוב,  קיום משאבים הדרושים להתערבות ועוד.

: ועדת ההיגוי תפעל לגיוס המשאבים הדרושים והשותפים הדרושים גיוס משאבים ושותפים .3

להפעלת ההתערבויות, משאבים אלו צריכים להיות ספציפיים לכל התערבות. הועדה יכולה 

קבל החלטות לגבי חלוקת המשאבים בין גם לגייס משאבים לכל ההתערבויות יחד ול

 ההתערבויות השונות המתוכננות. 

: מוביל התהליך מחויב לדווח חזרה לועדת ההיגוי באופן קבוע לפחות מעקב אחר התקדמות .4

פעמיים בשנה. דיווח זה יכלול דיווח על התהליך, המחסומים וההצלחות של כל התערבות. 

ההתערבויות והצלחתן ויתקבלו החלטות לגבי בכל סיום תקופה אשר תיקבע מראש יוצגו 

 המשך ההתערבות והקצעת המשאבים בהמשך.

: ועדת ההיגוי צריכה לדרוש הערכה של הצלחת ההתערבות בכדי שתוכל הערכת ההתערבויות .5

לקבל החלטות מושכלות לגבי תקציבים על בסיס מידע שיתקבל מההתערבויות. לכל 

ם אם היא בסיסית מאד, כדי לקבוע אם ובמה חל התערבות חייבת להיות תוכנית הערכה ג

השינוי בישוב. השינוי יכול להיות ברמת הסביבה, המודעות, הידע, וההתנהגות של פרטים 

וקבוצות שונות בישוב. הועדה צריכה להעביר מסר למוביל ההתערבויות לגבי החשיבות שהיא 

תבצע יוכל להביא רואה בהערכה, אחרת הדבר ישכח ולא יבוצע. ההערכה והמעקב שי

 להתאמת התערבויות בכדי להביא לשיפור העשייה. 

לעידוד ביצוע ההתערבויות ולגיוס שותפים בישוב ומחוצה לו.  בנית מערכת תגמולים חיוביים .6

לדוגמא ועדת ההיגוי יכולה לתרום לפרסום הצלחת התוכניות באמצעי המדיה השונים, 

ניתן לשלוח נציגי פעילים לכנסים וטיולים  פרסום זה מהווה תגמול חיובי לפועלים בשטח,

 כגמול חיובי ועוד. 

: לאחר קביעת סדר העדיפות של ההתערבויות, ועדת ההיגוי צריכה קביעת לוחות זמנים .7

 להגדיר את לוחות הזמנים לכל התערבות, וסדר הפעלת ההתערבויות. 

 כמובן יקבע לוח הזמנים למעקב אחר ההתקדמות כל התערבות.

 

 

 ההתערבויות ת להפעלתכלליוהמלצות 

שימוש באמצעי מדיה מתקדמים כגון הטלפון הסלולרי המתקדם, האינטרנט, הרדיו  .1

והטלויזיה המקומית. אמצעי תקשורת אלו יכולים להוות בסיס מרכזי להעברת מסרים 

 ושינוי עמדות ונורמות בקהילה.
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הקימות כבר בישוב ובקהילה הערבית  ברשתות החברתיותיש צורך לפתח את השימוש  .2

בישראל. כיום נעשה שימוש אינטנסיבי ברשתות אלו אך לא לפיתוח של נורמות בטיחותיות 

אלא להשרשת ההתנהגויות הלא בטיחותיות כגון חגירת חגורות ברכב. העברת מסרים 

תיות התומכים בהתנהגויות בטיחותיות דרך הרשתות הללו יוכל אולי לעודד נורמות בטיחו

 שאינן שכיחות היום.

ככל שניתן יהיה לערב יותר אנשים מהקהילה בפעילויות שהן חלק  -שיתוף בקהילה .3

מההתערבות )התנדבות, שיתוף בבניית המסרים, איסוף נתונים על מקומות מסוכנים 

והעברתן לרשויות ועוד( עולים הסיכויים לקבלת תוצאות חיוביות להתערבות. בהתערבויות 

שכונה יש לערב את הועד השכונתי אם קיים, אם לא קיים יש מקום להקים ועד שהן ברמת ה

 שכונתי. 
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 תארגוניאסטרטגיה . 1

 הקמת עמותה ערבית לפעילות בתחום הבטיחות בדרכים 1.1

 מטרת ההתערבות

 מתאונות דרכים עבור האוכלוסייה הערבית. בניה ומיסוד מערכת ארגונית התנדבותית הפועלת להורדת היפגיעות

מיסוד מערך מאורגן של בעלי תפקידים המאוגדים תחת ארגון גג אחד השם לו מטרה התנדבותית לקיים פעולות 

 ( ועוד.advocacyהסברה, גיוס משאבים, הדרכת אוכלוסיות, סינגור )

 זיהוי מובילי דעת קהל מובילי שינוי.

 בעיות שהובילו להתערבות

"מהבית", כלומר התושבים עצמם צריכים לקחת חלק  מתחילה המודעות כאשר, התושבים לנושא מודעות חוסר

 בפעילות זו על מנת שתהיה משמעותית ואפקטיבית.

 שליטה חיצוני: עובדה המערערת ביטחון התושבים ביכולת ובצורך לפעילות עצמאית. -אמונה במיקוד

 בקרב הזדהות חוסר תחושת כי הראו מחקריים ממצאי: המדינה חוקי עם הזדהות וחוסר התנגדות -לאומי עוטימ

 בנהיגה גם המתבטאת להתנגדות מביאה ואפליה מקיפוח לטענתם הנובעת הניכור ותחושת יהודית הלא האוכלוסייה

 . עובדה זו מגבירה את הצורך בקיום גורם פנימי עצמאי של הישובים הערביים בנקיטת פעולה לטובתם.בדרכים

 אוכלוסיית היעד של התוכנית

 כל אוכלוסיית הישוב/הישובים

 ההתערבות תופעל הב הארגונית המסגרת

הקמת ארגון רשמי עצמאי, מלכ"ר, לפעילות ייעודית בתחום הבטיחות בדרכים לאוכלוסיה הערבית בישוב/קבוצת 

 ישובים.

 ההתערבות ליישום הנדרשים השותפים

 מתנדבים מהישוב/ים

 עניין מהישוב או מגורמי הנהגה שוניםנציגות בעלי 

 ההתערבות שיטות

 יש להקים באופן מוסדר, ארגון בעל הנהלה ותפקידי מטה ושטח האמונים על המגזר הערבי.

הקמת הארגון תלווה בייעוץ ארגוני לפעילות עמותה מהסוג הזה )קיימים גופים וקרנות תמיכה המעודדים ומנחים 

 מקצועית תהליכים כאלה(.

ה תקצה בעלי תפקידים לתחומים שונים בפעילות בתחום הבטיחות בדרכים. לכל בעל תפקיד תהיה הגדרת העמות

על תחום ספציפי. לארגון יהיה גורם מנהל ובעל תפקיד לגיוס משאבים. מומלץ  סמכויות ואחריותתפקיד כולל 

בפעילויות  להיות מעורבוכל גם שהארגון יהיה בעל מבנה ארגוני פונקציונאלי )מטריציוני( כך שכל בעל תפקיד י

וממשקים עם בעלי תפקיד אחרים בו. במצב זה גם אם  מתקיימת תחלופת תפקידים גבוהה, עדין הפעילויות 

 תמשכנה להתבצע כנדרש.

  לעמותה יהיה חזון, מטרות ויעדים כמותיים מנוסחים וכן תכנית עבודה שנתית ופעולות הנגזרות ממנה לכל תחום.

 אנשים שעברו תאונות דרכים לפעילות בארגון.ניתן לגייס  

  המסרים

 קיום הארגון מהוה נדבך חשוב בביצוע עצמאי של פעילויות ישוביות ללא תלות בגורמי חוץ.

ארגון המקיים באופן וולונטארי, מערך פעילות בישובים ערביים, מעיד על ניהול, מעקב ובקרה בתחום עליו הוא אמון 

 ייני הישוב יכול להתאפשר בלי התערבות חיצונית וניתן לבצע פעולות עצמאיות בישוב.משקף לתושבים שניהול ענ
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 ההתערבות תוכנית לשיווק האמצעים

 העלאת הרעיון בפני נציגות הנהגות הישובים ורתימת שותפים לדבר.

להכרת  שימוש במודלים קיימים של עמותות בתחומים שונים, כדוגמת "בטרם" אור ירוק. ביקור בעמותה דומה

 דפוסי הפעולה.

 ההתערבות להערכת שיטות

 הצלחת העמותה בגיוס משאבים

 הצלחת העמותה בגיוס פעילים

 במגזרי הישוב השונים והאפקטיביות שלהןהיקף הפעילויות השנתיות שיוצאות לפועל 

 המשכיות

 הקמת הארגון כעמותה רשומה ברישום העמותות
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 הדרכיםמתנדבים למלחמה בתאונות הקמת מערך  1.2

 מטרת ההתערבות

בנית תשתית של מתנדבים שניתן יהיה להפעיל בכל הפעילויות אשר יארגנו בישוב בנושא בטיחות 

 בדרכים 

 בעיות שהובילו להתערבות

 חוסר משאבים, וחוסר בכוח אדם להפעיל התערבויות

 אוכלוסיית היעד של התוכנית

 ובני נוער 18מבוגרים מעל גיל 

 תופעל ההתערבות ההמסגרת הארגונית ב

 המועצה המקומית בשיתוף ארגונים כגון מערך השירות הלאומי, בתי הספר, הארגוני הדת ועוד.

 ניתן גם להקים מסגרת זו כחלק מהעמותה שהוצגה בהתערבות הקודמת. 

 ההתערבותאת השותפים הנדרשים ליישום 

 וך, מערך השירות הלאומי ועוד.וארגונים התנדבותיים הקיימים בישוב, מערכת החינ המועצה המקומית,

 שיטות ההתערבות

והכשרתם בנושאי בטיחות בדרכים, ניתן לבנות קורס הכשרה שלאחריו כל מתנדב  ארגון קבוצות מתנדבים בכל ישוב

  יוכל להתנדב בתוכנית התערבות שתתאים ליכולות ומיומנויות שיש לו.

 תנדבות.שילוב אנשים שעברו או איבדו קרובים בתאונות דרכים בה

 המסרים 

 הינה חוויה חיובית התורמת לחברה כולה התנדבות

בטיחות בדרכים הינה בעיה שהחברה צריכה להתמודד איתה וליצור נורמות חברתיות התומכות בבטיחות, זאת ניתן 

 לעשות על ידי שינוי בחברה שאותה יכולים מתנדבים להוביל.

 האמצעים לשיווק תוכנית ההתערבות

 פרסום במדיה כגון עיתונות, רדיו ואינטרנט המגיע ספציפית למגזר הערבי. 

 פרסום ברשתות החברתיות בישוב

 שיטת חבר מביא חבר

 שיטות להערכת ההתערבות

 מעקב אחרי מספר המתנדבים 

 המשכיות

 הפיכת המערך לדבר קבוע הממשיך משנה לשנה
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 פעילות במסגרות חברתיות קיימות 1.3

 ההתערבות מטרת

 מיסוד שיתופי פעולה עם גורמים חברתיים שונים אשר ניתן להפעילם או שכבר פעילים בנושאי הבטיחות בדרכים.

התנדבותיות הקיימות מחוץ לישוב.  מסגרות חברתיותשילוב גורמים בישוב בפעילות חברתית בתוך הישוב בשיתוף 

שיטות שונות וכן משאבים. ניתן לשלב פעילויות של למסגרות חברתיות כאלה כבר קיים מערך מפותח של ניהול ב

המסגרות הללו בתוך הישוב, לרבות הפעלת צוותי שיווק קהילתיים בתחומי הבטיחות בדרכים. פעילות זו מתבצעת 

על ידי אנשי מקצוע בהתנדבות בתחום הנחית צוותי עבודה במגזרים שונים לשיפור תחומים בעייתיים כדוגמת 

 בטיחות בדרכים.

 יות שהובילו להתערבותבע

"מהבית", כלומר התושבים עצמם צריכים לקחת חלק  מתחילה המודעות כאשר, התושבים לנושא מודעות חוסר

 בפעילות זו על מנת שתהיה משמעותית ואפקטיבית.

 שליטה חיצוני: עובדה המערערת ביטחון התושבים ביכולת הפעילות העצמאית. -אמונה במיקוד

 בקרב הזדהות חוסר תחושת כי הראו מחקריים ממצאי: המדינה חוקי עם הזדהות וחוסר התנגדות -לאומי עוטימ

 בנהיגה גם המתבטאת להתנגדות מביאה ואפליה מקיפוח לטענתם הנובעת הניכור ותחושת יהודית הלא האוכלוסייה

 בנקיטת פעולה לטובתם.. עובדה זו מגבירה את הצורך בקיום גורם פנימי עצמאי של הישובים הערביים בדרכים

 התוכנית של היעד תייאוכלוס

 נציגות הנהגות הישובים

 נציגות תושבים

 כלל האוכלוסייה

 ההתערבות תופעל הב הארגונית המסגרת

שתצטרפנה לתהליך )כל מסגרת ושיטת  המסגרות החברתיותפעילות במסגרת שיטות הפעילות הקיימות בקרב 

 הפעילות שלה. )חלקן מפעילות פעילות צוותים, חלקן מפעילות הנחיות פרטיות לבעלי תפקידים וכיוב'(

 ההתערבות ליישום הנדרשים השותפים

 המועצה המקומית

 נציגות הישוב

 נציגות מסגרות חברתיות קיימות

 נציגות תושבים

 ההתערבות שיטות

מיסוד מערך של שיתוף פעולה מתמשך עם ארגונים חברתיים מסוג "עיר ללא אלימות", צ.א.ל.ה )צוותי שפור למען 

 הקהילה(.  

  המסרים

בנית מסרים אחידים לכל הארגונים בנושאי בטיחות בדרכים, מסר אחיד של כל הארגונים הוא מרכזי לשינוי 

 נורמות חברתיות.

 ותההתערב תוכנית לשיווק האמצעים

הצגת פעולות הארגונים החברתיים בפני הנהגת הישובים ופרסומם בקרב התושבים באמצעות דיוור ישיר בתיבות 

הדואר ופרסום כרזות במרכזי פעילות ציבוריים בישוב , הקוראים לתושבים להצטרף לפעילות ושימוש ברשתות 

 החברתיות של הישוב.

 ההתערבות להערכת שיטות
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 לפעילות החברתיתמספר התושבים השותפים 

 )בהתאם לסוג הפעילות שהן מפעילות(. המסגרות החברתיותשפור ביצועי בטיחות בדרכים בתחומי הפעילות של 

 המשכיות

 הפעלת הפעילות לאורך זמן
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 פעילויות בסביבות מוסדות החינוך -נשק וסע, משמרות זהב 1.4

 מטרת ההתערבות

 בנית מערך עזרה בחצית הכביש בדרך לבית הספר 

  מערך של הורדת הילדים ליד בית ספר או הגנים בצורה מסודרת ובטוחה  הפעלת

 בעיות שהובילו להתערבות

בעיות בטיחות בסביבות בית הספר וגני הילדים, ילדים מגיעים לבתי הספר וגני הילדים לבדם, חוצים כבישים בצורה 

 ידים ילדים מהמכוניות בצורה שמסכנת את הילדים במכונית ובדרך. מסוכנת, הורים מור

 אוכלוסיית היעד של התוכנית

 הורים לילדים במוסדות החינוך, מתנדבים, ועד הורים וילדים

 תופעל ההתערבות ההמסגרת הארגונית ב

 מוסדות החינוך, המועצה המקומית 

 השותפים הנדרשים ליישום ההתערבות

 , מערך ההתנדבות בישוב, ועדי ההוריםמוסדות החינוך בישוב, המשטרההמועצה המקומית, 

 שיטות ההתערבות

 .זיהוי מוסדות חינוך שבהם יש בעיה של הגעה לא בטוחה לבית הספר ולגני הילדים

הפעלת מערך זה"ב )זהירות בדרכים( על פי המקובל במוסדות חינוך אחרים בהם הילדים בכיתות ו' מעבירים את 

הכביש בתחילת יום לימודים ובסופו וכן לומדים על זהירות בדרכים בבית הספר. יש לנסות לבנות  הילדים את

 תשתית מתאימה מחוץ לבתי הספר והגנים.

גיוס מתנדבים והכשרתם, הפעלת המתנדבים בבוקר ובסיום יום לימודים לעזור בהעברת הילדים את הכביש. יש 

נדבים ומעקב אחרי הגעת המתנדבים וביצוע משביע רצון של צורך ברכז הפעילות ובתורנות ברורה של מת

 הפעילות.

הפעלת ועד ההורים להעברת מסרים ברורים להורים לגבי צורת הבאת הילדים במכונית ושליחתם לבית הספר 

 ולגן.

בנית תשתית המאפשרת הורדת הילדים במקום מסודר ליד בית הספר ללא חסימת הכביש והפרעה למעבר הילדים 

 כביש.את ה

 המסרים

 חוצה לבד את הכביש. לא 9ילד עד גיל 

כאשר מורידים ילד ליד בית הספר או הגן יש להקפיד להישמע להוראות המתנדבים והתלמידים  ולא להפריע 

  למשתמשי הדרך. 

 אמצעים לשיווק תוכנית ההתערבות

בבית הספר ובגן, שילוב בתוכניות  ועדי ההורים, הילדים, פעילויותהמורים,  רשתות חברתיות, העברת המסרים דרך

 חינוך בבתי הספר והגנים.

 שיטות להערכת ההתערבות

 הפעלת התוכניות, היענות המתנדבים, המשכיות התוכנית,  מעקב אחרי

 ניתן לבצע תצפיות לפני ואחרי הפעלת התוכניות בכדי לראות אם בטיחות הילדים משביעת רצון.

 המשכיות

 התוכנית תמשיך באופן קבוע בכל שנה במוסדות החינוך.יש לבנות מערך המשכי כדי ש
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 . אסטרטגיה: חינוך2

שימוש בתקשורת לשינוי נורמות והעלאת המודעות בנושאי מניעת תאונות  2.1

 דרכים

 מטרת ההתערבות

 העלאת המודעות לבעיה ושינוי נורמות הנהיגה הבטיחותית בקרב תושבי הישוב. 

 בעיות שהובילו להתערבות

 נהיגה לא בטיחותיות, חוסר מודעות, אי שמירה על חוקים נורמות

 אוכלוסיית היעד של התוכנית

 18מבוגרים מעל גיל 

 המסגרת הארגונית בה תופעל ההתערבות

 המועצה המקומית תוביל מסע פרסום בנושא 

 השותפים הנדרשים ליישום ההתערבות

מקומית, אתרי אינטרנט בפעילים במגזר הערבי,  המועצה המקומית, ארגוני תקשורת כגון רדיו מקומי, טלוויזיה

 ואחרות מסוג זה. whatsappרשתות חברתיות ורשתות 

 שיטות ההתערבות

בשלב ראשון יש לבנות קבוצות עבודה בתוך הישוב בהם נציגים מקבוצות הגילאים השונות בכדי לזהות את השיטות 

בכל הכלים התקשורתיים הקיימים להעברת מסרים בנושאי תאונות  שימושהאפקטיביות לכל קבוצת גיל. יעשה 

, יש לזהות את הפעילים ברשתות ולגייסם  -whatsappדרכים והדרכים למניעתם. לדוגמא: רשתות חברתיות ו

לפעילות של העברת מסרים דרך הרשתות אשר יגיעו לכול תושבי הישוב, את בחירת המסרים יש לעשות על ידי 

 שיווק חברתי כדי לראות אם המסרים תואמים את התרבות המקומית.  שימוש בשיטות

פרסום כתבות על תאונות דרכים ספציפיות בתוך הישוב בהם יעשה ניתוח של הסיבות לתאונה והדרכים להימנע 

יש  -מהתאונה הבאה. הדגש חייב להיות על הדרכים למניעת התאונה במטרה לקשור בין התנהגות הנהג לתאונה

 הבנה שלהתנהגות משתמש הדרך יש תוצאה המתבטאת בתאונה, תאונה ניתנת למניעה ואינה יד הגורל.  להביא ל

 המסרים

 מידע לגבי מספר התאונות של תושבי הישוב בתוך הישוב ומחוצה לו, השוואה למגזר היהודי ולישובים אחרים.

 של משתמש הדרךהעברת המסר שתאונה אינה רצון האלוהים אלא תוצאה של התנהגות ספציפית 

 חשיבות חגירת חגורות להצלת חיים

 יצירת תרבות נהיגה בטיחותית בתוך הישוב לבטיחות ילדים חשיבות 

 חשיבות ההפרדה בין מקום משחק הילדים ומקום החניה

 חשיבות הסובלנות על הכביש

 החוקים באים לשרת אותך ולשמור על הבטיחות שלך ומשפחתך

 ההתערבותהאמצעים לשיווק תוכנית 

יצירת קשר עם עיתונאים מהמגזר הערבי, אנשים פעילים ברשתות החברתיות מהישוב, שימוש ברדיו, טלוויזיה, 

 אינטרנט ועוד לפרסום המסרים.

 שילוב נציגי משרדי הפרסום מהמגזר הערבי למתן רעיונות שיווקיים.
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 שיטות להערכת ההתערבות

יש לערוך רישום של כל הפרסומים שבוצעו לפני ואחרי תחילת מסע הפרסום להערכת התהליך וניתן גם לערוך סקר 

 אקראי בציבור בכדי לשמוע אם הציבור היה חשוף לפרסומים ואת עמדותיהם לגבי תאונות דרכים. 

 

 המשכיות

 גיוס מתמשך של המדיה הכתובה והאלקטרונית לנושא
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 העלאת המודעות והידע באמצעות מפגשים של הציבור הבוגר  2.2

 מטרת ההתערבות

 העלאת המודעות לבעיה ושינוי נורמות הנהיגה הבטיחותית בקרב תושבי הישוב. 

 בעיות שהובילו להתערבות

 חוסר מודעות, תרבות נהיגה לא בטיחותית, אי שמירה על חוקים

 היעד של התוכנית יתאוכלוסי

 18גיל  מבוגרים מעל

 תופעל ההתערבות ההמסגרת הארגונית ב

 ועוד  ובתים פרטיים מרכזי יום לקשיש ,בתי ספר, מתנסים ועוד ארגונים בהם ניתן לערוך מפגשים כגון קופות חולים

 השותפים הנדרשים ליישום ההתערבות

 , ארגונם התנדבותיים קיימיםהמועצה המקומית, מערכת החינוך הפורמלית והאי פורמלית

 שיטות ההתערבות

 המפגשים יהווה מקום לקבלת ידע אישיות.והכרויות  , ארגונים שוניםמפגשים של קבוצות אנשים על פי שכונות

 וכן דיון על דרכים לשינוי הנורמות הקיימות בישוב בנושא נהיגה ושימוש בדרך. בנושא תאונות דרכים

 ר הכשרה של גורם מקצועי. ההרצאות והדיונים יונחו על ידי איש מקצוע או אדם אשר עב

 קיום קבוצות דיון על פי מקצועות של המשתתפים והמרצה.

 ניתן להפעיל מתנדבים לארגון הפעילויות הללו. ברור שישנה בעיה לארגן מפגשים אלו אך הציבור מביע עניין בהם.

 המסרים

 ר היהודי ולישובים אחרים.מידע לגבי מספר התאונות של תושבי הישוב בתוך הישוב ומחוצה לו, השוואה למגז

 גורמים המביאים לתאונות )תשתיות, התנהגות משתמש הדרך ועוד(

 וניתן למניעה העברת המסר שתאונה אינה רצון האלוהים אלא תוצאה של התנהגות ספציפית של משתמש הדרך

 ילדיםכולם כולל ה ישוב לבטיחותצירת תרבות נהיגה בטיחותית בתוך החשיבות  י

 ההפרדה בין מקום משחק הילדים ומקום החניהחשיבות 

 חשיבות הסובלנות על הכביש

 החוקים באים לשרת אותך ולשמור על הבטיחות שלך ומשפחתך

 חשיבות חגירת חגורות להצלת חיים 

 משמעות ההשפעה של נורמות התנהגות של הציבור על הפרט

 האמצעים לשיווק תוכנית ההתערבות

ניתן בישוב.  בבתים פרטיים או מועדונים הקיימים ,ום ולארגן מפגשים אלו, במתנסיםזיהוי אנשים המעוניינים לתר

מפגשים המתקיימים בנושאים אחרים כמו פעילויות אחרות פעילות בלהזמין אנשים בשיטת חבר מביא חבר או 

 במתנסים בקופות חולים, במועצה ועוד.

   ( facebook, whatsappב )הרשתות החברתיות של הישו דרך את המפגשים יתן גם לשווקנ

 שיטות להערכת ההתערבות

 ר האנשים שהשתתפו בהם, דיווח על שביעות רצון של הציבור המשתתףדיווח על מספר המפגשים ומספ

 



103 
 

 העלאת המודעות של הורים לילדים בנושאי בטיחות בדרכים 2.3

 מטרת ההתערבות 

 בקרב תושבי הישוב.  הילדיםהשמירה וחינוך העלאת המודעות לבעיה ושינוי נורמות 

 בעיות שהובילו להתערבות

חוסר חינוך ילדים להתנהגות בטיחותית בכביש, אי שמירה על ילדים אחר הצהרים, הליכה לא חוסר מודעות, 

 בטיחותית לבית הספר, משחק הילדים באזורי חניה

 אוכלוסיית היעד של התוכנית

 הורים לילדים

 בותהמסגרת הארגונית בה תופעל ההתער

 גני ילדים , מתנסים, ועדי הוריםבתי ספר, 

 השותפים הנדרשים ליישום ההתערבות

 , ועדי הוריםהמועצה המקומית, מערכת החינוך הפורמלית והאי פורמלית

 שיטות ההתערבות

ברשות לבניית תשתית של מעברי חציה  ועד ההורים יגבש פעילות בית  ספרית בנושא כגון: ארגון זה"ב, סינגור

 ומדרכות סביב בית הספר. דרישת ועד ההורים לפתח מגרשי משחקים לילדים.

פעילות חינוכית ברמת ההורים בבתי הספר: בימי הורים וישיבות ועד ההורים יועלו נושאי הבטיחות בדרכים, יינתנו 

 הרצאות ודיונים להורים במסגרת בית הספר וגני ילדים.

 צאות והדיונים יונחו על ידי איש מקצוע או מורה אשר עבר הכשרה של גורם מקצועי.ההר

 הפעלת מתנדבי שנת שירות בבית הספר וגני הילדים

 המסרים

 מידע לגבי מספר התאונות של תושבי הישוב בתוך הישוב ומחוצה לו, השוואה למגזר היהודי ולישובים אחרים.

 תנהגות משתמש הדרך ועוד(, מידע ספציפי לגבי ילדים ותאונות.גורמים המביאים לתאונות )תשתיות, ה

 וניתן למניעה העברת המסר שתאונה אינה רצון האלוהים אלא תוצאה של התנהגות ספציפית של משתמש הדרך

 ילדיםה ישוב לבטיחותצירת תרבות נהיגה בטיחותית בתוך החשיבות  י

 חשיבות ההפרדה בין מקום משחק הילדים ומקום החניה

 החוקים באים לשרת אותך ולשמור על הבטיחות שלך ומשפחתך

בדגש על הילדים והתינוקות, מידע מדויק על החוקים והסיבה  חשיבות חגירת חגורות להצלת חיים

 לחוק

 האמצעים לשיווק תוכנית ההתערבות

מתנדבי/ות שנת שירות, שימוש בכל הגורמים הקשורים לבית הספר כגון הורים מתנדבים, פעילות תוך בית ספרית, 

 אם קיים. שימוש באתר בית הספר להעברת המסרים ומידע על הפעילויות

 שיטות להערכת ההתערבות

יש לעקוב אחר מספר הפעילויות שנעשו בתוך כל בית ספר, כולל מספר ההורים שנחשפו לפעילויות, וניתן על ידי 

 יפה שלכם לתכנים הספציפיים שלאלון לפני ואחרי להעריך את מודעות ההורים לנושא והחש
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  18-30-בנית תוכנית עבור הצעירים בני ה 2.4

 מטרת ההתערבות

  .העלאת המודעות של הצעירים לנושא הבטיחות בדרכים ולעובדה שלהתנהגות שלהם קשר ישיר למעורבות בתאונות

    בישוב. הבטיחותיתהתנהגות בטיחותית ושינוי בתפיסות נורמות ההתנהגות בנושא העלאת רמות הידע 

 בעיות שהובילו להתערבות

 משתתפי הקבוצות התלוננו על הצעירים אשר נוהגים באופן מסוכן.

 אוכלוסיית היעד של התוכנית

 , 30-ל 18מבוגרים צעירים בגילאי  

 צעירים הלומדים במכללות, צעירים העובדים ולא לומדים

 המסגרת הארגונית בה תופעל ההתערבות

 בהם לומדים שיעור גבוה של צעירים ערבים מכללות

 המועצה המקומית

 ארגוני המתנדבים

 השותפים הנדרשים ליישום ההתערבות

 המועצה המקומית, מכללות, ארגוני המתנדבים ועוד

 שיטות ההתערבות

זיהוי מובילי שינוי בקרב קבוצת גיל זו אשר מקובלים בחברה הצעירה ויוכלו לתפעל את העברת המסרים 

 באפליקציות החברתיות הקיימות. 

רכת התקשורת דרך מע, ומניעת נהיגה ושתית אלכוהול המסרים לנהיגה בטוחה הפעלת מסע פרסום בו יועברו

ועוד אפליקציות   whatsapp ,Facebookה שימוש באפליקצית החברתית הקיימת בישוב בין קבוצות צעירים. יעש

 בהם משתמשים הצעירים. 

שימוש באמצעים הקיימים במכללות להעברת מסרים בנושאים האלו תוך כדי שימוש בארגוני סטודנטים ערבים 

לא בטוחה ובמוסדות של המכללות. אם ניתן, יש מקום לקיים מפגשים חינוכיים בהם ידונו הבעיות של הנהיגה ה

 להעלאת המודעות לבעיה בצעירים ומציעת פתרונות שיבואו מהם שינוי נורמות הנהיגה.

 המסרים

 , שיפור ההתנהגות הבטיחותית יפחית תאונות, כולם מתנהגים בטוח   למניעה נותתאונות דרכים נית

 האמצעים לשיווק תוכנית ההתערבות

 .והאינטרנט שימש באפליקציות טכנולוגיות דרך הטלפון הסלולרי

 שיטות להערכת ההתערבות

מדידת השינויים רסום למדידת החשיפה של הצעירים למסע הפרסום ור בקרב צעירים לפני ואחרי מסע הפסק

  בטיחות ובהתנהגות המדווחת והנורמות החבריות שלהם. עמדות שלהם בנושאיב
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 בגילאי תיכון בני נוערתכנית חינוך ל  2.5

 מטרת ההתערבות

 הפחתת השיטוט של בני הנוער בגילאי התיכון 

 מלווה עםנהיגת צעיר  הקפדה על 

 טה ההורית במתבגריםלימוטת הש רחבתה

 בעיות שהובילו להתערבות

 מתפשטת תופעה הינה הערבי מהמגזר צעירים בקרב אלכוהול שתיית כי עלה המיקוד קבוצות ממצאי מניתוח

, ברחובות כגון, לכך מיועדים דווקא שלאו במקומות הבעיה מתרחשת בדרך כלל .האחרונות בשנים תאוצה שצוברת

 '. וכד מסגדים בקרבת, הכביש בצדי

 קיימתובנייני ציבור וכי  ספר בתי בקרבת בעיקר רכביהם עם צעירים נערים הסתובבות של תופעה קיימתבנוסף, 

 . היישוב בתוך צעירים לנהגים מלווה ללא נהיגה תופעת

 מקבלים הם אותם והתרבות לחינוך בנוסף מחבריהם המושפעים במתבגרים ולשלוט לחנך ההורים של קושיקיים 

 .נהיגה רישיון קבלתל מידי צעיר לגיל נוגעב הקבוצות מרבית משתתפי בקרב ביקורת גם נשמעה . מהבית

 התוכנית של היעד יתאוכלוסי

 12-18בגילאי תיכון  בני נוער

 ההתערבות תופעל הב הארגונית המסגרת

 בתי ספר עיוניים/ מקצועיים -מסגרת פורמאלית

, ביקורי בית של מתנדבים חוגי העשרה לאחר שעות בית הספר, תנועת נוערמתנ"ס,  -מסגרת בלתי פורמאלית

 מהקהילה.

 ההתערבות ליישום הנדרשים השותפים

של בתי הספר בישוב, מנהלים ומורים וכן מדריכים בחינוך הבלתי פורמאלי, אזרחים מתנדבים, בעלי  וראהצוותי ה

 תפקידים בהנהגת הישוב 

  -ההתערבות שיטות

 -. ארגון מפגשים בני שעתיים עד שלוש בהדרכת מדריכים/אנשי צוות הוראה. במפגשים יטופלו שלושת הנושאים1

לנושא אחר. מספר המשתתפים יהיה קטן לצורך יצירת אפקטיביות להעברת  דוחל מפגש ייכ .הכנה לקראת נהיגה

המסרים )חמישה עד שישה(. תכני המפגש וההפעלות יבנו על ידי המפעילים ויועברו כל פעם למשתתפים אחרים. 

 הפעלות ללאשלוש  -סה"כ כל משתתף ישתתף בארבעה מפגשים .מפגש אחרון ילווה גם בהשתתפות הורי הצעירים

 רים ואחת בליווי הורים.הו

. זיהוי ופיתוח מקומות לבילוי בני הנוער כך שלא יסתובבו בסביבת מכוניות ונהגים, כגון תנועות נוער התנדבות 2

 ספורט מאורגן במתנסים.

עסקת בני נוער כתחליף לשיטוט ברכבים ליד מוסדות חינוך וציבור כדרך להעשרה ופעילות חינוכית. עידוד בני . 3

 כתחליף לשיטוט ברכב ללא מטרה. שעות הלימודעבודה בתשלום לאחר הנוער ל

  המסרים

 האחריות הגדולה הקיימת לנהג הצעיר, 

 חוקי הנהיגה, 

 היא לא פעילות המתאימה לבני נוער משום בחינה, לא בריאותית ולא חברתית. שתיית אלכוהול

 ישנם פעילויות מתאימות לבני נוער כגון ספורט, התנדבות ועוד. 

  ההתערבות תוכנית לשיווק האמצעים
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 ים לבתי ההורים"יוור ישיר על ידי בתי הספר והמתנסדבתי הספר והמתנ"סים,  ישירות ב 

 פעילות עם בעלי ענין במועצה ובישוב לפיתוח תעסוקה לבני נוער

 ההתערבות להערכת שיטות

טרה הושגה באמצעות סקר הורים בתום העברת כל בני הנוער את סדרת המפגשים, יש לבחון האם המבתחילה ו

 ובעלי תפקידים במוסדות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. מומלץ שנה לפחות מתום ביצוע סדרת המפגשים.
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 תיכוןעד גיל התכנית חינוך לילדים . 2.6

    ההתערבות מטרת

, גני ילדים ופעוטונים, מסגרות בית הספרשלוש מסגרות עיקריות: בקרב  ילדים עד גיל תיכון ב הגברת מודעות

 .משפחה ומסגרות בלתי פורמאליותמסגרת ה

 בעיות שהובילו להתערבות

 היעדר. סים"ומתנ ספורט מגרשי, ציבוריים גנים, לילדים משחק מקומות חוסר כגון לילדים פנאי תשתיותהיעדר 

 .ללא השגחה ובכבישים ברחובות הילדים למשחק מובילים אלה פנאי תשתיות

 קבוצות מרביתב המשתתפים לדברי .הערבי במגזר הדרכים תאונותתומך ב גורםמהווה  בבית הילדים חינוךחוסר 

לא  דוגמה מהווים הוריםכיום . יותר מאוחר בגיל הבנהיג ףמשתק ביתב לילדים החינוך הקנייתחוסר ב, המיקוד

 . הילדים לבטיחות בדרכים, מצב זה גורם לפגיעה בחינוך לחיקוי מודל מהווה והתנהגותם חיובית לילדים

 בקרב דומה להתנהגות דוגמה . התנהגות ההורים מהווהבטיחות בחגורת שימושמספקת לנושא  מודעות היעדר

 .אי שימוש בחגורות בטיחות בתוך הישוב -ילדיהם

 היעדר דגש בבית הספר על חינוך לבטיחות בדרכים.

  התוכנית של היעד תייאוכלוס

 מגיל שלוש ועד חטיבת ביניים – ילדים עד גיל התיכון

 ההתערבות תופעל הב הארגונית המסגרת

 יבות אישית(.ר, סטודנטים, תלמידים במסגרת מחומסגרת המשפחה: מתנדבים מהקהילה )בני נוע

 מסגרות בלתי פורמאליות )מתנ"ס(, תנועת נוער, חוגים פרטיים ותחת תמיכה ציבורית.

 פעוטונים ציבוריים, גני ילדים, בתי ספרפעוטונים פרטיים,  -מוסדות חינוך

 ההתערבות ליישום הנדרשים השותפים

ממלאי תפקידים בבתי הספר, רכזי זהירות בדרכים, תלמידי כיתות תיכון במסגרת מחוייבות אישית, סטודנטים 

 מתנ"ס.וחוגי   , גננות, מדריכי תנועות נוערחניכי תנועות נוער "פרויקט פר"ח וסטודנטים להוראה, במסגרת

 ההתערבות שיטות

המדריכים שונים לצורך העברת הדרכות במסגרות לסוגי ו התואמים לגילאים השונים מערכי הדרכהמספר בניית 

 בנושאי בטיחות בדרכים מערכי ההדרכה יכילו תכנים  .השונות

דרכי הוראה  את הילדים המתנהגים בהתאם להתנהגות הבטיחותית הנלמדת. חיובית ההורים והמורים יתגמלו

לחיזוק דוגמא אישית, המחשת תוצאות התנהגות לא בטיחותית באמצעות סרטונים, תרגולים קצרים של אופן 

משך ההדרכות יעמוד על כחצי שעה עד שעה,  . כל הנ"ל בהתאמה לגיל החניכים.מיומנויות של דוגמא אישיתהקניית 

 כך שכל שבוע יתקיים מפגש אחד לפחות.

נים רבים קיימים בפועל, אולם לא בהכרח כמערך הדרכה מסודר לכל תת אוכלוסיה מהגילאים חשוב להדגיש כי תכ

המדוברים, וכמו כן, יש להדגיש כי עם התפתחות הטכנולוגיה והשימוש במידע מקוון באמצעים כגון טלפונים ניידים 

 יש להתאים את  התכנים המוכנים לשימוש בעזרים אלו. -וטאבלט

וכזו אצל אחראי ברשות המקומית לנושא הבטיחות בדרכים ניתן יהיה להשאילם כמעין המערכים המוכנים יר

 "ספריה", כך יתאפשר החלפה ושימוש בכל חומר שיוכן בכל המסגרות.

הכנת החומר דורשת פעילות מקדימה של איסוף, מיון, עריכה ותיעוד של כל הנ"ל. לצורך כך ניתן לארגן בני נוער 

 האישית להתנדבות בקהילה תוך הכוונה מרוכזת של בעל התפקיד האחראי ברשות. ותםממחויבוסטודנטים כחלק 
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  המסרים

מסרי בטיחות בדרכים הקיימים בתוכניות החינוך של הרשות לבטיחות בדרכים כגון: עצמאות הילדים בדרכים 

 ועוד יותר של הורים בהקניית מיומנויות בטיחות בדרכים מעורבות גדולה. נדרשת 9-מוגבלת בגילאים הנמוכים מ

 

 ההתערבות תוכנית לשיווק האמצעים

 פרסום הפעילות בבתי הספר ודרך ועדי ההורים

 

 ההתערבות להערכת שיטות

 שהיו חשופים להדרכות מספר בתי אב / כיתות/ גני ילדים/חוגים
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 . העלאת המודעות באמצעות שבוע בטיחות בישוב7.2

 ההתערבות מטרת

התנהגות ו העלאת המודעות לבעיית הבטיחות בדרכים ולעובדה שניתן למנוע את רוב תאונות הדרכים על יד נהיגה

 בטיחותית

 בעיות שהובילו להתערבות

 חוסר מודעות של הציבור לבעיית הבטיחות בדרכים

 אוכלוסיית היעד של התוכנית

 כל תושבי הישוב

 ותהמסגרת הארגונית בה תופעל ההתערב

 המועצה המקומית 

 השותפים הנדרשים ליישום ההתערבות

המועצה המקומית בשיתוף מוסדות חינוך וכל שאר הארגונים הפועלים ישוב. שילוב הגופים המרכזים הפועלים 

 בישראל בנושא בטיחות בדרכים כמו הרשות לבטיחות בדרכים, אור ירוק, ובטרם.

 שיטות ההתערבות

ובו פעילויות הדרכות  ברמת המדיה, בתי הספר, יריד בדרכים פעילויות רבות בנושא בטיחותמרוכזות שבוע בו  לערוך

 .פעילויות משטרה ועודיום עיון, , והרצאות

 שלטים על בטיחות בדרכיםקישוט העיר ב

 השקעה בתשתיות לפני שבוע הבטיחות כמו צביעת מעברי חציה ועוד.

 ע הבטיחות.שילוב אנשים שעברו תאונות דרכים בהפעלת שבו

 המסרים

 ם.יכל המסרים של בטיחות בדרכים, להביא להצפה של המסרים באותו שבוע בכל סוגי המדיה האפשרי

 האמצעים לשיווק תוכנית ההתערבות

 שימוש בכל אמצעי התקשורת להפצת המסרים באותו שבוע

 שיטות להערכת ההתערבות

 בשבוע הבטיחות.סקר אוכלוסיה בישוב לזיהוי רמת החשיפה וההשתתפות 

 .השונות באמצעות תצפיות למדוד את מספרי האנשים שהשתתפו בפעילויות
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 אכיפה של חוקי התנועה והשימוש בדרך  :אסטרטגיה. 3

 שינוי ושיפור תדמית המשטרה 3.1

 מטרת ההתערבות

 הבנה וקבלת תפקידי המשטרה.לשפר את תדמית המשטרה בעיני הציבור הערבי,  

 להתערבותבעיות שהובילו 

, לא נראה שיש לציבור הבנה לגבי תפקידי המשטרה וחשיבות נתינת דוחות. לציבור היו תלונות רבות על המשטרה

 הטענות היו לגבי תכיפות ההגעה של המשטרה לישוב, חוסר אחידות בנתינת הדוחות, חוסר הגינות, ועוד

 אוכלוסיית היעד של התוכנית

 כל האוכלוסייה

 תופעל ההתערבות המסגרת הארגונית בה

 המשטרה והמועצה המקומית 

 השותפים הנדרשים ליישום ההתערבות

 המועצה המקומית, המשטרה והמדיה

 שיטות ההתערבות

 .יהיהמועצה המקומית ונציגי האוכלוסהמשטרה, בנית תוכנית פעולה ביחד עם 

הישוב ללא נתינת דוחות. יהיה  ביצוע הדרכות על ידי השוטרים לאחר ביצוע עברות של התושבים בצמתים וברחובות

 פרסום על התקופה בה יערכו ההדרכות כאשר בסיום יחלו לתת קנסות על עברות אלו.

 והפעילות תהיה אחידה לאורך הזמן. ןהמשטרה תגיע לישובים באופן קבוע בתחילה ולאחר מכן לסירוגי

חגורות בטיחות ברכב ולשוחח על  שוטרים יגיעו גם לבתי הספר לתת הדרכות בנושאי בטיחות בדרכים וחגירת 

 תפקידי המשטרה בישוב.

הפעלת המשטרה גם לשמירה על הסדר ולא רק לתת קנסות, זאת ניתן לעשות על ידי תגובה לקריאה של תושבים 

 אשר נפגעים מהפרות סדר בישוב.

 המסרים

, ואכיפת החוק באמצעות תפקיד המשטרה להגן על הציבור, וליצור חברה בה שכיחות ההתנהגויות המסוכנות נמוך

קנסות הינה דרך אפקטיבית ליצירת נורמות חברתיות של התנהגות בטיחותית. אם כולם יתנהגו בצורה בטוחה לא 

 יהיה צורך בקנסות ותאונות ימנעו. 

 המשטרה קיימת כדי לשמור על הסדר ולהגן על רוב הציבור מפני אלו שאינם שומרים על החוק ופוגעים באחרים.

 לשיווק תוכנית ההתערבות האמצעים

 פרסום ברשתות החברתיות בישוב, שימוש ברדיו, טלוויזיה, אינטרנט ועוד לפרסום המסרים. 

הפעלת שוטרים בישובים השונים להעברת המסרים המרכזיים, שילוב השוטרים בהדרכות בבתי ספר ומסגרות 

 נוספות.

 שיטות להערכת ההתערבות

 רים בקהילהסקר לפני ואחרי לגבי תדמית השוט

 

 

  



111 
 

 אכיפה בתוך שטח הכפרתכנית ביצוע  3.2

  ההתערבות מטרת

 הגדלת מסגרת האכיפה הכללית בתחום הבטיחות בדרכים

 אפקטיביות האכיפה של המשטרה בתוך הישוביםהגברת 

 הגברת מעורבות התושבים באכיפת התנהגות בטיחותית

 בעיות שהובילו להתערבות

 . הערבי במגזר ביישובים משטרה נוכחות מיעוט או היעדר

 ביישובים משטרה סיורי מתקיימים לא. מכוניות מרוצי ביישובים נערכים כאשר הערב בשעות מיעוט נוכחות משטרה

עובדה זו מעבירה לצעירים מסרים שאין גורם פיקוח וניתן לעשות ככל העולה על . סדר והשלטת פיקוח למטרות אלה

 רוחם.

 שקורה מה, מסוימת בתקופה פעם ליישובים מגיעה המשטרה, לדבריהם .ליישובים המשטרה בהגעת עקביות חוסר

 . רחוקות לעיתים

 באופן תעבורה לחוקי ציות כגון, ביישובים תעבורה עבירות של במקרים משטרתית התערבות או/ ו אכיפה היעדר  

 את המשחיתים התושבים של הרסנית בהתנהגות מטפלת ולא אוכפת איננה המשטרה. בטיחות חגורת חגירת, כללי

 .תושבים של זו התנהגות לאכיפת הנוגע בכל המשטרה בקרב קשבת אוזן אין. ביישובים הדרך תמרורי

 ניתן כי היא הקבוצות משתתפי בקרב הרווחת התפיסה. אישית והיכרות קשרים י"עפ כמתנהלת נתפסת המשטרה

 אישית והיכרות קשרים קיימים אם תעבורה ח"דו/ הקנס לביטול ולהגיע השוטרים עם העניינים את" הסדירל"

 .עימם

 . לתושבים ומסייעת שעוזרת כדמות ולא וקנסות חות"דו המחלקים ככאלהו כמאיימים נתפסיםהמשטרה 

  .מספק הרתעה כוח לכך ואין מספיק חמורים אינם המשטרה י"ע המוטלים העונשים

 בחניית וחנייה" כניסה אין" התמרור למרות כניסתם כגון, תעבורה וחוקי דרך לתמרורי אנשי משטרה  ציות אי

 הנכים

. שבוצעו תעבורה עבירות בגין וקנסות תעבורה חות"דו כמתן בעיקר נתפס היישובים בתוך השוטרים תפקיד

 .    כחיובי לטובת התושבים המשטרה תפקיד את תופסים אינם משתתפים

 מעיני" מתחבאים"ו נסתר במקום ניידות מציבים השוטרים כאשר", תחמנית"כ נתפסת הישראלי השוטר דמות

 ". מפחידה"וכ" חם על אותם לתפוס" מנת על הנהגים

 התוכנית של היעד יתאוכלוסי

 כל אוכלוסיית הישוב

 ההתערבות תופעל הב הארגונית המסגרת

 מועצה מקומית והמשטרה

 ההתערבות ליישום הנדרשים השותפים

 בעלי תפקידים במשטרת ישראל

 תפקידים ברשות המקומיתבעלי 

 פורמאלי ובלתי פורמאלי במוסדות חינוךבעלי תפקידים 

 ההתערבות שיטות

 פגישות הצגת הממצאים של המחקר בפני האחראים במשטרה כחלק חיוני ביותר לצורך השגת מטרות ההתערבות. 

 שי משטרה.בניית תכנית עבודה יעודית לאוכלוסיה הערבית בישובים בסדרי גודל שונים בשיתוף אנ
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קיום סדרת מפגשי הצגת הבעיה והעלאת המודעות של אנשי המשטרה עם בעלי תפקיד בישובים אשר להם אחריות 

 על שטחי התפר עם השטחים הציבוריים בהם פועלת המשטרה.

עיקר הפעילות בתכנית ההתערבות בתחום זה היא בהעברת המסרים  שהתקבלו מהציבור על אופן תפיסת התושבים 

 רבות המשטרה ואפקטיביות האכיפה שלה.את מעו

כפועל יוצא מסדרת המפגשים הללו תוכן תכנית התערבות  ב"תפירה אישית" לישובים הערביים ולמאפייניהם 

 היחודיים תוך שימת דגש על עמדות התושבים ושיתופם בתהליך גיבוש התכנית.

 בי הישוב.מבצעי "שבוע אכיפה" בשיתוף נציגי משטרה ונציגי הנהגת הישוב ברח

תקשורת בישוב להעברת מידע  לתושבים )באמצעות פייסובק הישוב/ באמצעות שימוש בקבוצות במערכות שימוש 

 "ווטסאפ" ישוביות.

מיסוד מערך תקשורת קבוע עם גורמי משטרה  וגורמי ישוב לפרסום פעולות אכיפה והנחיות משטרה לתושבים. 

ידי התושבים ללא צורך בנקיטת פעולה יזומה )מה שלעיתים לא מערך כזה יאפשר קבלת מידע באופן פסיבי על 

מתבצע(. קבלת המידע על ידי התושבים מגורמי המשטרה יאפשר התכוננות ושיפור התנהגות המשתמשים מקרב 

 התושבים ביום יום ובימי האכיפה.

  המסרים

 מעורבות המשטרה תורמת לבניית סביבה בטוחה ונורמות חברתיות בטיחותיות

 א אישית בהתנהגות אנשי משטרה בישובים בכל הקשור להתנהגות בטיחותית על פי החוקים היא חיוניתדוגמ

 אכיפה בתוך הישוב וציות לכוחות המשטרה היא חלק בלתי נפרד מחובות התושבים השונות כאזרחים

 ההתערבות תוכנית לשיווק האמצעים

 רתיותשימוש במדיה ההמונית ובאמצעי תקשורת סלולרית, רשתות חב

כלים ניהוליים כדוגמת תכנית עובדה ופרוט המשאבים הנדרשים שיועברו לבעלי תפקידים בעלי יכולת וידע בשימוש 

 בכלים אלה.

 ההתערבות להערכת שיטות

 מידת השינוי בנוכחות משטרתית בישוב

 שינוי בעמדות התושבים באשר יעילות ואפקטיביות אכיפת המשטרה בישובים

 שינוי בתדמית השוטר

 קיטון בצורך כתיבת דוחות על עבירות תנועה(. -מידת הציות לאכיפה בישוב )לדוגמא

 בתי אב( -מידת הגעת המידע לתושבים באמצעות מערך התקשורת הפנים ישובי )אחוז כיסוי של התושבים
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 אסטרטגיה: תכנון עירוני ותשתיות הדרך. 4

 הסדרת התשתיות בסביבת בתי בספר 4.1

 מטרת ההתערבות

 יבת בתי הספר והפחתת הסיכון למעורבות תלמידים בתאונות דרכים. ביפור רמת הבטיחות בסהיא שמטרת העל 

, המטרות הנגזרות ממטרת העל: זיהוי ליקויים בתשתיות, בעיות בהסדרי התנועה בסביבת בתי הספר

הערכת הצעת פתרונות לבעיות אלה, יישומם ו בהתאםו זיהוי התנהגות נהגים באזורי בתי הספר

 האפקטיביות לשיפורים השונים.

 בעיות שהובילו להתערבות

 הגבוהה המעורבות.  הולכי רגלילדים שיעור גבוה יחסית של תאונות דרכים בהם מעורבים במגזר הערבי 

 התשתיות ברמת שחלקן קשור בעיות כמה על במגזר הערבי מצביעה רגל הולכי של בתאונות הילדים של

 מופרזת במהירות ונהיגה הנהגים של התנהגות דפוסיב קשור חלקן ואילו, היישוב של התנועה ובהסדרי

 . בעיר לחוקי התנועה ציות ואי

 אוכלוסיית היעד של התוכנית

 מקבלי ההחלטות בשלטון המקומי, מורים מנהלים וועדי הורים 

 ההתערבות תופעל הב הארגונית המסגרת

 בתי הספר והעיריות/ מועצות מקומיות

 ההתערבות ליישום הנדרשים השותפים

ראשות מקומית: ראש הרשות, מהנדס הרשות, האחראי על הבטיחות בדרכים, והאחראי על מערכת 

 החינוך.

  .,  מנהלי בתי הספר מורים, ועד הוריםוחטיבות ביניים מפקחים של בתי הספר יסודיים  :בתי ספר

 הורים ובפרט הורי ילדים שנפגעו בתאונות דרכים של הולכי רגל.  

 מנהלי מועדוני הקשישים. 

  נציג ממשטרת התנועה.

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 ההתערבות שיטות

ותעקוב אחרי ישום פתרונות תפתח בעיות וליקויים, ועדת היגוי בשיתוף הרשות המקומית והקהילה תזהה 

 הפתרונות על ידי הרשות, הועדה גם תהווה מקור לחץ על הרשות לביצוע התיקונים. 

  המסרים

 למעורבות הילדים בתאונות דרכים.  הציבור יקרא לזהות ליקויים בתשתיות הגורמים

 ההתערבות תוכנית לשיווק האמצעים

, קריאה לציבור דרך מנהלי בתי הספר וועדי ההוריםהעלאת הרעיון בפני בעלי התפקידים ברשויות המקומיות, 

 . הרשתות החברתיות

 ההתערבות להערכת שיטות

 . הליקויים בתשתיותלזיהוי  יבת בתי הספרבביצוע תצפיות בס
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 המגורים  בשכונות בטיחותית סביבה יצירת 4.2

 מטרת ההתערבות

מטרת העל היא יצירת סביבה בטיחותית בשכונות המגורים עם ריכוז גבוה של תאונות ילדים הולכי רגל על ידי זיהוי 

 :כוללבעיות וליקויים בסביבות המגורים 

 . לכביש התפרצות שמונעות ברזל רחבות ומעקות מדרכות באמצעות הכביש לבין בית רחבת ביןהפרדה זיהוי אי קיום 

 . ידי צמחייה על או קירות ידי על חסום הראייה שדה שבהן ראשיים לכבישים שמתחבריםצמתים  זיהוי

 זיהוי כבישים ללא מדרכות וללא מעברי חצייה.

 בעיות של חניית כלי רכב ובמיוחד משאיות. 

 בהתאם לזיהוי הלקויים בשכונה. יישום שיפורים והערכת האפקטיביות של שיפורים אלה

 תבעיות שהובילו להתערבו

או התפרצות מבין לכביש  הבית משערהיפגעות ילדים בתאונות דרכים ליד הבית כתוצאה מהתפרצות 

יש  לכןשני כלי רכב חונים שחוסמים את שדה הראייה היא תופעה ידועה ושכיחה ובמיוחד במגזר הערבי. 

צורך בזיהוי בעיות בתשתיות ובהסדרי התנועה באזורי מגורים אלה במטרה לשפר את רמת הבטיחות 

 בשכונות אלה. 

 אוכלוסיית היעד של התוכנית

 .עם ריכוז גבוה של תאונות ילדים הולכי רגלילדים ונהגים בשכונות מגורים 

 ההתערבות תופעל הב הארגונית המסגרת

 הרשות המקומית

גבוה של תאונות ילדים הולכי  בהם שיעורלפעילות בתחום הבטיחות בדרכים בשכונות המגורים  שכונתי הקמת ועד

 .רגל

 ההתערבות ליישום הנדרשים השותפים

  הבטיחות אחראי, העריה מהנדסראשות מקומית: ה

  .בבתי הספר שנמצאים בשכונת המגורים ועד הורים

 .  בשכונת המגורים דרכים של הולכי רגלהורים ובפרט הורי ילדים שנפגעו בתאונות 

  נציג ממשטרת התנועה.

 ההתערבות שיטות

הועד יגבש דרישות לשיפור התשתית לפעילות בתחום הבטיחות בשכונות המגורים הנבחרות.  שכונתיהרכבת ועד 

 ויעבוד עם הרשות המקומית להכנסת השיפורים בתשתית הדרך.

  המסרים 

הקמת ועד שכונתי שיפעל על יצירת סביבה בטוחה בשכונות המגורים תגביר את המודעות לסיכונים הקיימים 

מגדילים את הסיכונים להיפגעות הילדים שלהם בתאונות דרכים.  כמו כן, תרתום את תושבי השכונה לפעילות ש

בבטיחות בדרכים בשכונות  לבטיחות הילדים שלהם ולקיחת אחריות עצמית לזיהוי ופתרון בעיות שקשורות

   המגורים.

 ההתערבות תוכנית לשיווק האמצעים

הורי ילדים  תושבים בשכונה ובמיוחד העלאת הרעיון בפני בעלי התפקידים ברשויות המקומיות, וועד ההורים, 

  .בשכונת המגורים שנפגעו בתאונות דרכים של הולכי רגל

 ההתערבות להערכת שיטות
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לזיהוי התנהגות משתמשי הדרך ילדים "הולכי רגל" ונהגים לפני ולאחר יישום  המגורים בשכונותביצוע תצפיות 

 התוכנית. 

 .  השכונה לפני ואחרי יישום התוכניתסקר עמדות שביעות רצון תושבי 
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 לבילוי פנאי פתוחים שטחים . יצירת4.3

 מטרת ההתערבות

 הצעת דרכי פעולה ליצירת שטחים המיועדים למגרשי משחק לילדים בשכונות המגורים. 

 בעיות שהובילו להתערבות

 במגרשי משחקים ממחסורכתוצאה  ופנאי בכבישים בילוי בפעילות היותם בזמן היפגעות ילדים בתאונות דרכים 

 למקום נחשבים ומדרכות . כבישיםהיא תופעה מוכרת ושכיחה במגזר הערבי המגורים בשכונות ציבוריים ובגנים

 מאחר הערבי במגזר בעייתית היא ציבוריים ולגנים משחקים למגרשי שטחים הקצאת. הילדים העיקרי של הבילוי

 התערבות מצריך המשחק נורמות את לשנות כדי לילדים משחקים מגרשי הסדרתלכן פרטית.  בקרקע שמדובר

 המשחקים מגרשי של החשיבות את להפנים צריכים ההורים .השכונות ותושבי התכנון משרדי ,המקומית הרשות

 ליזום מומלץ כך לצורך.  אלה מגרשים הסדרת לצורך שלהם הפרטיות מהאדמות חלק על ולוותר המגורים בשכונות

 והאפשרות המאושרות המתאר תכניות של הפוטנציאל את לבחון כדי העירייה נציגי בשיתוף שכונתיים מפגשים

 .אלטרנטיביים חדשים שטחים להציע

 אוכלוסיית היעד של התוכנית

 תושבים בשכונות המגורים

 ההתערבות תופעל הב הארגונית המסגרת

וכן למציאת פתרונות למגרשי משחקים לילדים בשכונות המגורים  ופעליהקמת ועדות שכונתיות ביישובים ש

 העלאת המודעות בנושא חשיבות יצירת מגרשים אלה ליצירת סביבה בטוחה לילדים.    ל

 ההתערבות ליישום הנדרשים השותפים

 .ראשות מקומית: ראש הרשות, מהנדס הרשות

 ראש ומהנדס הועדה המקומית לתכנון ובנייה שאליה שייך היישוב. 

 אדריכלים מהיישוב

  נציגות ארגוני נשים פגעו בתאונות דרכים של הולכי רגל,שנהורים ובפרט הורי ילדים , ועד הורים

 ההתערבות שיטות

 ת למגרשי משחקים לילדים.  נולפעילות למציאת פתרו  שכונתיהרכבת ועדות  

 שתאפשרנה הסדרת קרקע למגרשי משחקים בצורה צודקת לחשוב על דרכים יצירתיות הועד אחראי על  

 משא ומתן עם משרדים ממשלתייםומקובלת על תושבי השכונה.   הליך כזה מצריך הרבה זמן יחסית כי מצריך 

בעיקר מנהל מקרקעי ישראל. אבל הליך כזה הוא חיוני והכרחי כי אם לא מתחילים עכשיו בעתיד לא יישמרו עתודות 

  קרקע לצרכים אלה.

 שטח.על תרו יש גם למצוא דרכים לפיצוי האנשים הפרטיים שיו

  המסרים

לצורכי ציבור במיוחד כאשר העדר שטחים אלה גורם להיפגעות הילדים שטחים המודעות לחשיבות הקצאת העלאת 

 דרכים לפתרון הבעיה שיתוף הקהילה במציאת בתאונות דרכים. 

 ההתערבות תוכנית לשיווק האמצעים

  ותושבי השכונה. , ועדי השכונותוועדי ההוריםפעילות דרך 

 ההתערבות להערכת שיטות

 מעקב אחרי הקמת מקומות לבילוי פנאי בשכונות. 
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 המלצותו הפרקסיכום  

זו ניתן להמליץ על תהליך אשר ניתן יהיה להפעיל בכדי להביא לשינוי בנושא בטיחות  מתוך עבודה                      

שפורטו לעיל מכילות אינטגרציה של כל החומר שנאסף מכל ישוב  תכניות ההתערבותבמגזר הערבי.  בדרכים

ממספר מקורות וכן מתהליך איסוף המידע באמצעות שאלון שנותח סטטיסטית. שילוב כל המידע הנ"ל הניב מספר 

ולמיין תחומים של התערבויות אשר ניתן לישמן על פי התאמתן לישוב  באופן מודולארי, כלומר לבחור,  לברור 

יעודית יכמתאימים ביותר על פי קריטריוני הישוב ועל פי שיטת בחירה מושכלת  ו כל הרשימה את הנראיםמתוך 

 לישוב.

ן בנתונים אך יבנוסף צוות המחקר נפגש עם נציגי שלושת העיריות להצגת ממצאי המחקר. נציגי העיריות הביעו עני

צעו מספר אפשרויות ושהוצג לנציגים. בפגישות הבאופן אופרטיבי לא ברור כיצד ועד כמה יעשה שימוש במידע 

ין ואפשרות להמשכיות הפרויקט. ילהמשך עבודה ולשימוש בנתונים שהוצגו להם אך לא ברור האם ועד כמה יש ענ

 בסוף הדוח. 4סיכום הפגישות בעיריות מוצגים בנספח מספר 

 מתוך הנ"ל ניתן היה ללמוד כי:

מובלת על ידי גופים לא מוסדיים ולא על ידי עיריות או  הפעילות בישובים הערבים צריכה להיות .1

מועצות מקומיות.  עירוב של גופים רשמיים מטעם המדינה או בשיוך למועצות /עיריות לא עודד את 

ימת לשתף פעולה.  שיתוף הפעולה יה מסוה בישובים ולעיתים אף גרם לדחיישיתוף הפעולה של האוכלוסי

את עצמו בעבר ולכן יש למצוא אלטרנטיבות בעלות סיכויי הצלחה  בין הציבור למוסדות לא הוכיח

שמי שניתן יהיה להזדהות עילויות משותפות. הצורך בארגון רגבוהים יותר שבהם תהיה מוכנות לביצוע פ

ה חייב חשיבה מעט "מחוץ למסגרת". מכך עלה כי אחד הרעיונות יבקרב האוכלוסי עם פעילותו

צג את המגזר ואת המומחים ילמגזר הערבי אשר תי תל עמותה ייחודיהמתאימים יכול להיות הקמה ש

הקיימים בו ואשר תוכל להתאים את הפעילויות לאוכלוסיה הספציפית הזו. הקמה של ישות כזו שאינה 

 ה והזדהות עימה.ימזוהה עם גופים כאלה או אחרים יכולה לאפשר רתימה של האוכלוסי

ים בעמותה/ות אשר יתארגנו בנפרד מהעירייה או מועצה רצוי לבנות מערך של פעילים או מתנדב .2

של פעילים יאפשר ניתוב שלהם לתכניות ההתערבות השונות  קבוצהוינסו להוביל שינוי בציבור. בניית 

שתבחרנה, תוך התחשבות בכישורים המקצועיים והאישיים שלהם. שילוב כזה יכול להיות אופטימאלי 

 ם לעמותה הכולל קמפיין מתאים ופרסום תואם.אם יבוצע מעין "מבצע גיוס" פעילי

יש צורך למצוא דרכים חדשות להגיע אל הציבור עם המסרים לשינוי של הנורמות החברתיות  .3

הקיימות במגזר הערבי בנושא בטיחות בדרכים. שינוי נורמות הינו תהליך לא פשוט ומשך הזמן הנדרש 

את גם הדרכים להשגתו צריכות להיות מושתתות להטמעתו אינו בטווח החודשים אלא ארוך מכך. לאור ז

 ארוכת טווח אשר תימדד בתחילה ובסוף התהליך ובנקודות ביניים.על תכנית 

הינן בעיתיות, כיוון שהציבור אומנם מביע  ,כגון הרצאות ,על ידי הציבור לעיתים קרובותהשיטות שהוזכרו 

רצון לשמוע הרצאות ולקבל מידע בדרך הקונבנציונלית, אך בפועל מעט מאד מהציבור מוכן להגיע 

לאירועים מסוג זה. מאמצים רבים מושקעים בביצוע התערבויות מסוג זה אך הם לא מגיעות למספר רב של 

 BENCHMARKINGעברת המסרים. ניתן  לבצע תהליך "אנשים ויש צורך דחוף לחפש אפיקים חדשים לה

 מאד מושג הינו "  BENCHMARKING" בקרב מגזרים שונים שמהם ניתן יהיה לאמץ שיטות חדשות.  "

 להמציא" ולא בעבר זאת עשו כיצד מהם ללמוד מנת על ,מקומות/מערכותב בדיקה לבצע"  ומשמעו רווח

וע פרויקטים ציוב פיתוחתכנון,  תהליכי בהרבה ומקובל מובנה תהליך זהו  ."מהתחלה " הגלגל את

 במגזרים שונים.
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שינוי הנורמות הלא בטיחותיות הקיימות בקרב האוכלוסייה.   אחת כיום צריכה להיות מטרה .4

נורמות נהיגה מסוכנת ונורמות אשר מגבות אי ציות לתמרורים וחוקי תנועה הינה מושרשת במגזר 

מטרה שנייה  .מים. המטרה כיום צריכה להיות שינוי נורמות אלוויסיחוד בקרב גילאים מיהערבי, ב

מחסור בתקציבים  בגללהאשמה בתשתיות לקויות  נוטים לתלות אתהנדרשת היא שיפור תשתיות הדרך. 

 מגיעים ליעדם.אינם או תקציבים ש

יכול  Facebook Whatsapp -שימוש במדיה האלקטרונית החדשה כגון הרשתות החברתיות  .5

ר הגעה עם מסרים של בטיחות לאוכלוסיות אשר אינן נענות לשיטות תקשורת קונבנציונליות לאפש

ובמיוחד לאוכלוסייה הצעירה. שיטות אלו מושכות במיוחד צעירים אלו ועל כן עשויות להוות אמצעי 

יותר, יוכלו הילדים לגלות עניין וסקרנות במה  הצעיריםאפקטיבי יחסית להפצת המסרים. בגילאים 

 הצעירים עוסקים ובכך לרתום גם את האוכלוסיות הצעירות יותר.ש

 

 אולי גםיתכן ותביא לשינוי בנורמות החברתיות הקיימות המגזר הערבי ,  שילוב של גישות אלו ,לסיכום

שיעורי תאונות הדרכים.  לטווח קצר, ניתן יהיה לראות השפעה מיידית   וכך להוריד את לטווח הארוך, 

מול  advocat)יותר באמצעות פעילות העמותות שבהן מתנדבים ופעילים יכולים  להוות גוף מסנגר  )

  העירייה בנושאים של שיפור התשתיות.
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 סיכום המחקר. 10
תאונות הדרכים במגזר הערבי באמצעות שיתוף הקהילה. הנוכחי שאף לזהות דרכים להורדת שיעור המחקר 

בשלב  שגים טובים יותר.יעות שיתוף הקהילה ניתן להגיע להצויש הטוענים שבאמ ,גישה זו היום מקובלת

ראשון ערכנו מפגשים עם שלושת הקהילות שנבחרו בכדי לשמוע את דעתם על תאונות דרכים והדרכים להוריד 

ו דעתם לגבי הסיבות לתאונות וכיצד ניתן לשנות, הם הזכירו את הנושא את שיעורם, המשתתפים הביע

החינוכי, את בעיית התשתיות ואת בעיית האכיפה ותפקוד המשטרה. בשלב שני, בכדי לקבל מידע מדויק יותר 

ינו מדגם אנשים משלושת הקהילות )ערים(. קבלנו ערך ילגבי החשיבות של כל גורם נבנה שאלון כמותי ורוא

 הדגש שנסקרו היישובים לבכי לגבי החשיבות שהקהילות נותנות לכל סוג התערבות. ניתן לסכם ולומר שכמות

הניסיון  .תעבורה עבירות ביצוע בגין וענישה אכיפה וביצוע דרך תשתיות והקמת שיפור על של התושבים היה

ליצור תהליך של שיתוף הקהילה נתקל באתגרים קשים של חוסר יכולת לזהות אנשים המוכנים להשקיע 

 מזמנם בנושא. שיתוף הקהילה אינו תהליך מקובל במגזר הערבי ולא צלח כפי שתוכנן בתחילה.

צוות המחקר בנה  ,מתוך עבודה זו וכן מתוך הראיונות עם אנשי המקצוע בישראל העוסקים בבטיחות בדרכים

. רשימה זו כוללת ההתערבות אסטרטגית פי על קבוצות ארבעל המחולקות התערבות תוכניות של רשימה

התערבויות ברמה הארגונית, חינוכית, עירונית, וכן התערבויות הקשורות לתשתיות הדרך ולאכיפת החוקי 

ך רשימת ההתערבויות את ועומדת בפני עצמה וניתן לבחור מתכל התערבות התנועה והשימוש בדרך. 

 .על פי האוכלוסייה והמשאבים הקיימים המתאימה ביותר לביצוע

 מתוך כל העבודה הנרחבת שבוצעה במחקר זה ברצוננו להציע מספר מסקנות כלליות לפעילויות בעתיד: 

 הדרכים.יש סיכוי גבוה יותר להצלחה אם גופים חוץ ממסדיים יובילו את הפעילות להורדת תאונות . 1

יש צורך לפיתוח והרחבת מערך פעילים ומתנדבים שיובילו את השינוי בנורמות חברתיות הקשורות לנהיגה . 2

 והתנהגויות של משתמשי הדרך.

 יש צורך בזיהוי דרכים חדשות ואפקטיביות לשינוי הנורמות החברתיות של משתמשי הדרך.. 3

החברתיות הקיימות שבשימוש נרחב בקהילות הערביות יתכן ושימוש במדיה האלקטרונית החדשה ורשתות . 4

 יכול להוות אמצעי יעיל יותר להעברת מסרים ויצירת נורמות חיוביות יותר.

 

     

 

 

 תודות. 11  
 א'ב'-לפי סדר ה לעוזרות מחקר המסורות

 טראבייהאינס 

 ברזוןימריה ל

 סמנייה זיינב
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 נספחים. 13

  תפקידים ובעלי מקצוע אנשי עם עומק ראיונות להנחיית פרוטוקול: 1' מס נספח

 הכרות

 תפקידך על בקצרה לי וספר שמך את ציין אנא. 

 

 :הדרכים לתאונות הגורמים של והבנה זיהוי

 הערבי במגזר הדרכים לתאונות העיקריות הסיבות, לדעתך מהן? 

 

 :המגזר תושבי בקרב הדרכים תאונות ומניעת לצמצום הערבי במגזר קיימות התערבות תכניות

 ומניעת צמצום לצורך הערבי המגזר ביישובי כמיושמות לך ידועות התערבות תכניות אילו 

 ?המגזר תושבי בקרב הדרכים תאונות

 

 

 תושבי בקרב הדרכים תאונות ומניעת לצמצום מקומית מועצה/ היישוב במסגרת התערבויות

 : המגזר

 הדרכים תאונות ומניעת צמצום לצורך מקומית מועצה/ היישוב במסגרת מעשה מה? 

 

 :לעתיד תכניות

 הדרכים תאונות מספר את לצמצם כדי עתידב היישוב ברמת לעשות ניתן עוד מה? 
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 התושבים עם מיקוד קבוצות להנחיית פרוטוקול: 2' מס נספח

 ( הקדמה) המפגש מטרת על הסבר

 הדרכים תאונות בעיית על דעתכם את לשמוע מעוניינים חיפה באוניברסיטת אנחנו: המנחים אחד

 דרכים בפיתוח אתכם להפעיל כאן הוא הרעיון. לבעיה הפתרון אפשרויות דרכים על יחד ולחשוב

 את לתקן אפשר וכיצד נובעות הן ממה, הבעיות מה מכולם טוב יודעים אתם, הבעיה עם להתמודד

 לעשות שכדי חושבים אתם שאותו לשינוי להביא ננסה יחד כולנו, זה מידע עם. לטובתכם, המצב

 . הדרכים תאונות נזקי את להוריד כדי

 השיטות את להעלות שלכם וביכולת בכם מאמין דרכים תאונות במניעת העוסק נאור רן ארגון

 הארגון. לשינוי להביא לעזור בכדי ובנו בכם להשקיע ומוכן, המטרה להשגת ביותר הטובות

 את לאמץ לישוב ומחוץ בישוב ההחלטות מקבלי את לשכנע ולנסות שתציעו מה את לקחת הבטיח

 .לשינוי להביא כדי שלכם הרעיונות

 ניתן מה לגבי ההחלטות למקבלי אופרטיבית תכנית להביא התהליך של בסופו היא שלנו המטרה

 (שכונה) העיר תושבי בקרב הדרכים תאונות רמת את להוריד כדי לעשות

 עם אחד מסכימים לא אתם ואם, חשוב הוא שנאמר דבר כל מבחינתנו. נכון ולא נכון דבר כאן אין

 .לומדים אנו ומזה כך על לשמוע רוצים אנחנו, גמור בסדר זה השני

 .... היכרות של קצר בסבב נתחיל ובואו, מזמנכם ותרמתם שבאתם לכולכם תודה שוב אז

 הכרות

 נוהג עוד ומי, נוהג הוא זמן כמה. ילדים' מס+  משפחתי מצב+  שמו את בבקשה יציג אחד כל 

 (.ילדים, הורים, זוג בן) במשפחה

 

 :הערבי ובמגזר בישוב דרכים תאונות של המצב תיאור– ראשון חלק

 הערבי במגזר, בכלל בישראל ההרוגים מספר: על נתונים נציג בו המנחים אחד של מצגת: המנחה

, נהגים, רגל הולכי -הנפגעים סוגי. הנפגעים ומספר התאונות מספר, המסוים ובישוב בפרט

 ועוד, בחצר לאחור דריסות

 ?בישוב התאונות מתרחשים היכן

 פתוח דיון – הדרכים לתאונות הגורמים של והבנה זיהוי

 דרכים תאונות המתרחשים חושבים אתם למה ? 

 לו ומחוץ הישוב בתוך בין הבדלים יש האם? 

 אלה גורמים דווקא ציינתם למה? 

 חשוב פחות ומה משמעותי יותר לדעתכם מה? 

 הלוח על שהועלו הגורמים כל של סיכום לערוך :המנחה
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 ועוד חברתיים גורמים, מדיניות, הדרך משתמשי התנהגות, לתשתיות לחלק

 :לשאול הבאים הנושאים אחד את העלו לא אם

 תשתיותשל ההשפעה לגבי דעתכם מה: 

 ? הדרכים תאונות על התשתיות להערכתכם משפיעות וכיצד כמה עד *

 וכד מעקות, כיכרות, מדרכות, כבישים: ל להתייחס, הישוב בתוך.' 

 עירוניות בין דרכים, לישוב מחוץ . 

 הכביש על הנהג התנהגות לגבי דעתכם מה: 

 מחוץו הישוב בתוך ?דרכים לתאונות הסיכון על הנהג התנהגות משפיעה וכיצד כמה עד *

 . לישוב

 ציות אי, תנועה לחוקי ציות אי: ל להתייחס? הנהג התנהגות ביטוי לידי באה במה *

 '.וכד הכביש על סובלנות חוסר, בעייפות נהיגה, מהירות על שמירה אי, לתמרורים

 (:ועוד נהגים, רגל הולכי) הדרך משתמשי כל התנהגות של ההשפעה לגבי דעתכם מה 

 התרחשות על בדרך המשתמש של ההתנהגות להערכתכם משפיעה וכיצד כמה עד: כללי *

 ?הדרכים תאונות

 צעירים בין הבדל - התאונות התרחשות על הדרך משתמש גיל משפיע כמה עד: גיל לפי *

 ?לעשות אפשר מה? נובע ממה? ומבוגרים

 נהיגה מהירות של ההשפעה לגבי דעתם מה: 

 .לישוב ומחוץ הישוב בתוך? לדעתם מסוכנת היא מהירותב נהיגה האם *

 (.ואחרים הם. )לישוב ומחוץ הישוב בתוך? המותרת במהירות נסיעה על מקפידים כמה עד *

 הנהיגה על סלולרי בטלפון הדיבור של ההשפעה לגבי דעתם מה? 

 .לישוב ומחוץ הישוב בתוך? לדעתם מסוכן הוא הנסיעה במשך בטלפון דיבור נהיגה האם *

. לישוב ומחוץ הישוב בתוך? נסיעה בזמן סלולרי בטלפון השימוש אי על מקפידים כמה עד *

 (.ואחרים הם)

 ותמרורים תנועה חוקי : 

 .דרכים לתאונות משמעותי גורם מהווה כמה עד *

 ?תמרורים, תנועה חוקי של שמירה על שלכם בישוב לדעתכם מקפידים כמה עד *

 ? לישוב מחוץ או הישוב בתוך תנועה חוקי על אנשים של בהקפדה הבדל יש לדעתכם האם *

 ? מהם, כאלה הבדלים יש אם *

 בטיחות חגורות וחגירת ברכב נוסעים מספר: 

 הישוב בתוך? בטיחות חגורת ועל? ברכב נוסעים מספר על אצלכם מקפידים כמה עד *

 ?לישוב ומחוץ

 ?לא מדוע? כן מדוע? חשוב זה לדעתכם האם *

 דרכים לתאונות לגורמים בהתייחס הערבי למגזר הייחודיים מאפיינים לדעתכם יש האם? 

 ?הערבי במגזר דרכים תאונות להתרחשות ייחודיים גורמים לדעתם יש האם *
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 ?הערבי במגזר תאונות התרחשות על משפיעים גורמים אילו *

 אלו גורמים דווקא למה, היישוב בתוך? 

 אלו גורמים דווקא למה, לישוב מחוץ ? 

 ?דרכים בתאונות להיפגעות הערבית האוכלוסייה של מוגבר סיכון יש לדעתכם האם *

 ביישוב התנועה משטרת נוכחות לגבי דעתם מה? 

 ועד? התנועה בעבירות וירידה התנהגות דפוסי לשינוי תעזור התנועה חוקי אכיפת האם *

 ?ביותר היעילים העונשים לדעתכם הם ומה? מרתיעים העונשים כמה

 

 :במניעה ראשוני דיון - שני חלק

 .בדרכים התאונות את למנוע כדי לעשות ניתן מה על דבר להתחיל רוצים אנחנו עכשיו

 בפרט הערבי ובמגזר בכלל תאונות למנוע כדי היום נעשה, שלכם הניסיון מתוך, מה? 

 היום עד לדעתכם ביותר היעילה הדרך מה? 

 בשטח ומבוצעים אפקטיביים האלו הדברים כמה עד? 

 לו ומחוץ הישוב בתוך שנעשו הדברים בין הבדלים יש האם? 

 

 .ועוד תשתיות, אכיפה, חוקים, חינוך, לפי היום שנעשה מה של הלוח על רשימה ליצור אפשר

 נחשוב בואו? להשקיע כדי ובמה לעשות כדי מה על להחליט כדי צריכים אתם מידע יש האם 

 .החסר המידע את לקבל ניתן כיצד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 התושבים עם טלפוני לסקר שאלון: 3' מס נספח

 שלום,  מדבר/ת  ______________________ מאוניברסיטת חיפה. 

 18אנו עורכים מחקר בנושא בטיחות בדרכים במגזר הערבי.  האם אוכל לשוחח עם מישהו בגיל 

 ומעלה? 

 יועבר ולא, בלבד מחקר לצרכי ישמש שיימסר המידע, לחלוטין חסויים הסקר נתוני, לידיעתך

 . אחר לגורם תנאי בשום

 .הפעולה שיתוף על לך מודה אני

 

 .כלליות שאלות' מס עם נתחיל

-: אחר. 4 חנא דיר. 3  כרום אל ד'מג. 2 שפרעם. 1?  גר אתה ישוב באיזה 1.1
  

 :ולומר הריאיון את לסיים יש - אחר ישוב ציין אם
 ."טוב וכל שלום. זה בשלב לך אודה ולכן ספציפיים ישובים במספר מתמקדים אנחנו"

 ? ____________  נולדת שנה באיזו 1.1

                       נקבה. 2   זכר. 1:  מין 1.1

 ועבור הבאה השאלה על דלג] לא. 2 [הבאה לשאלה עבור] כן. 1? נהיגה רישיון לך יש האם 1.1
 [2 לשאלה

 ?  ___________________                בפועל ת/נוהג ה/את שנים כמה [בלבד נהיגה רישיון יש אם] 1.1

 
 .ביישובך בדרכים הבטיחות לשיפור לתרום שעשויות שונות דרכים בפניך אציג כעת. 2

 הבטיחות שיפור לצורך ביישובך אלה התערבות משיטות אחת כל ליישם ממליץ היית מידה באיזו
 . ביישוב הדרכים תאונות מספר את ולצמצם בדרכים

 

 ממליץ=  5 -ו ממליץ לא כלל=  1 כאשר 1-5 בין זאת דרג אנא
 .מאד רבה במידה

ממליץ 
במידה 

רבה 
    מאד

כלל לא 
 ממליץ

לא 
 יודע

       פיתוח והגברת מודעות בקרב המבוגרים

 0 1 2 3 4 5 הרצאות, סדנאות, קבוצות דיון והדרכות לכלל התושבים 2.1

 0 1 2 3 4 5 הרצאות, סדנאות, קבוצות דיון והדרכות להורים לילדים   2.2

הרצאות וסדנאות לנשים בנושא הקניית החינוך לבטיחות  2.3
 בדרכים לילדים  

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5 אכיפה לביצוע קורסי ריענון לנהגים/ קורסי נהיגה מונעת 2.4

       פיתוח והגברת מודעות בקרב הילדים והנוער

הקניית החינוך לבטיחות בדרכים לילדים ע"י ההורים בבית  2.5
)כגון לימוד הילדים לחצות כביש, ציות וכיבוד החוקים, 

 וכד'(מתן דוגמה אישית לנהיגה נכונה, ענישה 
5 4 3 2 1 0 

פיתוח תכנית לימודים פורמאלית והמשכית )שמתקיימת  2.6
 לאורך שנים( ללימוד נושא הבטיחות בדרכים בבתי הספר 

5 4 3 2 1 0 

, פיתוח פעילות בלתי פורמאלית בתחום הבטיחות בדרכים 2.7
 כגון פעילות במתנ"סים

5 4 3 2 1 0 

       שיפור והקמת תשתיות דרך ביישובים

שיפור והקמת תשתיות דרך ביישובים, כגון מדרכות, מעברי  2.8
הסדרת חצייה, מעקות, סלילת כבישים, הצבת תמרורי דרך, 

 וכד' מקומות חנייה ביישוב
5 4 3 2 1 0 
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 ממליץ=  5 -ו ממליץ לא כלל=  1 כאשר 1-5 בין זאת דרג אנא
 .מאד רבה במידה

ממליץ 
במידה 

רבה 
    מאד

כלל לא 
 ממליץ

לא 
 יודע

בניית מתחם מסודר ביישוב הכולל קופות חולים ובנקים עם  2.9
 מקומות חנייה מוסדרים

5 4 3 2 1 0 

       לילדים ונוער ביישוביםשיפור והקמת תשתיות פנאי 

שיפור והקמת מקומות פנאי לילדים )כגון מגרשי ספורט,  2.10
 וכד'( מקומות משחק לילדים, גנים ציבוריים, מתנ"סים

5 4 3 2 1 0 

       שיפור והגברת תחבורה ציבורית והסעות

 0 1 2 3 4 5 שיפור והגברת תחבורה ציבורית 2.11

 0 1 2 3 4 5 ארגון הסעות לתלמידים 2.12

הסדרת תחבורה ממרכזי קניות ובילוי לישובים בשעות  2.13
 הערב

5 4 3 2 1 0 

       אכיפה וענישה

 0 1 2 3 4 5 מתן קנסות ודו"חות בגין עבירות תעבורה 2.14

החמרת עונשים בגין ביצוע עבירות תעבורה, כגון הגדלת  2.15
 קנסות

5 4 3 2 1 0 

מניעת התופעה של השחתה והורדת תמרורי הדרך ע"י  2.16
 התושבים 

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5 הגברת נוכחות משטרת התנועה ביישוב 2.17

פיקוח והסדרת התנועה באמצעות הצבת מצלמות בכבישים  2.18
 בתוך היישוב

5 4 3 2 1 0 

 0 1 2 3 4 5 הגברת האכיפה באמצעות תושבים מתנדבים מהישוב 2.19

       תרבותיים אמצעים

פיתוח תכנית הכשרה מיוחדת המותאמת לנהגי המגזר  2.20
 הערבי

5 4 3 2 1 0 

       הקמת מוסדות וארגונים לטיפול בנושא בטיחות בדרכים

 0 1 2 3 4 5 הקמת מטה/ אגף לשיפור בטיחות בדרכים ברשות מקומית 2.21

הקמת ועד שכונתי לטיפול בבקשות/ בעיות התושבים אל  2.22
 המקומיתמול הרשות 

5 4 3 2 1 0 

       נהיגה רישיון לקבלת מינימאלי גיל חוק עדכון

קבלת רישיון נהיגה בגיל מאוחר יותר מהמקובל כיום )גיל  2.23
17) 

5 4 3 2 1 0 

 
 את ולצמצם בדרכים בטיחות מצב את לשנות יצליחו שלדעתך התערבות שיטות 3 י/ציין אנא. 3

 ? ביותר הגבוהה במידה ביישובך הדרכים תאונות מספר

1.1             

1.1             

1.1             
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 מספר וצמצום בדרכים הבטיחות שיפור לצורך התערבות שיטות ניתוח טבלת: 4' מס נספח
 המדגם כלל -  ביישוב הדרכים תאונות

 שיפור לצורך ביישובך אלה התערבות משיטות אחת כל ליישם ממליץ היית מידה באיזו המדגם כלל 
 ?ביישוב הדרכים תאונות מספר את ולצמצם בדרכים הבטיחות

 

 
כלל לא 
 ממליץ

ממליץ 
במידה 
 נמוכה

ממליץ 
במידה 
 בינונית

ממליץ 
במידה 

 רבה

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

 ס"ת ממוצע סה"כ

 המבוגרים בקרב מודעות והגברת פיתוח 

הרצאות, סדנאות, קבוצות דיון  1
 N=364 4.57 .86 73.6% 15.7% 6.6% 2.2% 1.9% והדרכות לכלל התושבים

הרצאות, סדנאות, קבוצות דיון  2
 N=364 4.68 .72 79.9% 11.5% 6.3% 1.4% 8%. והדרכות להורים לילדים

3 
הרצאות וסדנאות לנשים בנושא 

הקניית החינוך לבטיחות בדרכים 
 לילדים

1.4% 2.2% 5.8% 17.9% 72.8% N=364 4.59 .81 

4 
ריענון לנהגים/ אכיפה לביצוע קורסי 

 N=364 4.29 1.02 57.1% 24.7% 10.4% 4.9% 2.7% קורסי נהיגה מונעת

 והנוער הילדים בקרב מודעות והגברת פיתוח 

5 

הקניית החינוך לבטיחות בדרכים 
לילדים ע"י ההורים בבית )כגון לימוד 

הילדים לחצות כביש, ציות וכיבוד 
החוקים, מתן דוגמה אישית לנהיגה 

 ענישה וכד'(נכונה, 

.8% 1.1% 2.7% 10.2% 85.2% N=364 4.78 .63 

6 

פיתוח תכנית לימודים פורמאלית 
והמשכית )שמתקיימת לאורך שנים( 
ללימוד נושא הבטיחות בדרכים בבתי 

 הספר

.6% .8% 2.8% 13.2% 82.6% N=363 4.77 .59 

7 
פיתוח פעילות בלתי פורמאלית בתחום 

הבטיחות בדרכים, כגון פעילות 
 במתנ"סים

4.1% 3.3% 14.9% 25.4% 52.2% N=362 4.18 1.07 

 ביישובים דרך תשתיות והקמת שיפור 

8 

שיפור והקמת תשתיות דרך ביישובים, 
כגון מדרכות, מעברי חצייה, מעקות, 
סלילת כבישים, הצבת תמרורי דרך, 

 הסדרת מקומות חנייה ביישוב וכד'

.3% .3% 2.5% 6.3% 90.7% N=364 4.87 .46 

9 
בניית מתחם מסודר ביישוב הכולל 

קופות חולים ובנקים עם מקומות 
 חנייה מוסדרים

.3% .8% 5.2% 21.4% 72.3% N=364 4.65 .65 

 ביישובים לילדים פנאי תשתיות והקמת שיפור 

10 

שיפור והקמת מקומות פנאי לילדים 
)כגון מגרשי ספורט, מקומות משחק 

לילדים, גנים ציבוריים, מתנ"סים 
 וכד'(

.3% .3% 3.6% 8.2% 87.6% N=364 4.83 .51 

 והסעות ציבורית תחבורה והגברת שיפור 
 N=364 4.42 .89 61.8% 23.6% 10.4% 2.7% 1.4% שיפור והגברת תחבורה ציבורית 11
 N=363 4.68 .66 76.3% 17.4% 5.0% 8%. 6%. ארגון הסעות לתלמידים 12

ובילוי הסדרת תחבורה ממרכזי קניות  13
 N=364 3.82 1.09 32.7% 31.6% 25.0% 6.6% 4.1% לישובים בשעות הערב

 וענישה אכיפה 

14 
מתן קנסות ודו"חות בגין עבירות 

 N=364 4.20 1.14 54.9% 26.1% 8.8% 4.4% 5.8% תעבורה

החמרת עונשים בגין ביצוע עבירות  15
 N=364 3.49 1.46 37.9% 14.0% 21.7% 11.5% 14.8% תעבורה, כגון הגדלת קנסות

מניעת התופעה של השחתה והורדת  16
 N=364 4.68 .79 79.7% 14.3% 2.2% 1.6% 2.2% תמרורי הדרך ע"י התושבים

הגברת נוכחות משטרת התנועה  17
 N=364 3.96 1.28 48.6% 22.0% 15.4% 5.2% 8.8% ביישוב

פיקוח והסדרת התנועה באמצעות  18
 N=363 3.95 1.27 48.8% 19.6% 16.8% 7.7% 7.2% בתוך היישובהצבת מצלמות בכבישים 
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 המדגם כלל

 שיפור לצורך ביישובך אלה התערבות משיטות אחת כל ליישם ממליץ היית מידה באיזו
 ?ביישוב הדרכים תאונות מספר את ולצמצם בדרכים הבטיחות

 

 
כלל לא 
 ממליץ

ממליץ 
במידה 
 נמוכה

ממליץ 
במידה 
 בינונית

ממליץ 
במידה 

 רבה

ממליץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

 ס"ת ממוצע סה"כ

הגברת האכיפה באמצעות תושבים  19
 N=363 3.91 1.11 37.5% 30.9% 21.5% 5.5% 4.7% מתנדבים מהישוב

 תרבותיים אמצעים 

פיתוח תכנית הכשרה מיוחדת  20
 N=362 4.13 1.05 46.4% 31.2% 15.7% 2.2% 4.4% המותאמת לנהגי המגזר הערבי

 בדרכים בטיחות בנושא לטיפול וארגונים מוסדות הקמת 

21 
הקמת מטה/ אגף לשיפור בטיחות 

 N=361 4.35 .87 53.5% 34.1% 8.9% 1.4% 2.2% בדרכים ברשות מקומית

22 
הקמת ועד שכונתי לטיפול בבקשות/ 

בעיות התושבים אל מול הרשות 
 המקומית

2.2% 3.0% 11.6% 35.4% 47.8% N=362 4.23 .93 

 נהיגה רישיון לקבלת מינימאלי גיל חוק עדכון 

קבלת רישיון נהיגה בגיל מאוחר יותר  23
 N=362 3.99 1.40 56.9% 14.9% 10.8% 5.5% 11.9% (17מהמקובל כיום )גיל 
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 פגישות עם נציגי העיריות הנבחרות :5' מס נספח

במטרה לשמוע את  ,העיריותשלושת לאחר ביצוע קבוצות המיקוד והסקר הטלפוני, הממצאים הוצגו בפני נציגי 

 הפגישות נערכו במשרד ראש העיר בעיריות. דעתם ולהניעם לפעילות בישוב.

 2015ליוני  22  -סיכום פגישה עם עיריית שפרעם 

 נוכחים :

 ראש העיר  שפרעם  -ענבתאוי אמין  1 

 סגן מנהל ראש העיר שפרעם  -אבו שאח מהנא   -2

 מנהל בטיחות בדרכים  בעיריית שפרעם   -נכד פאיז  -3

 חוקרת ראשית –ורנה בראון אפל פורפ' א -4

  חוקרת -ד"ר וופא אליאס- 5

  חוקרת - שלהבת צורד"ר  -6

 מרכזת המחקר –סמנייה  זיינב -7

 :לא הגיעו למפגשאנשים בעלי תפקידים בכירים אך  3הוזמנו עוד 

 מהנדס העיר , איוב איוב  -1

 יועץ תעבורה , סאמר זועבי  -2

 ויסאם חלאחלה  יושב ראש וועדת תחבורה ותמרור, -3

 תוכן הפגישה:

דקות גם סגן ראש העיר יצא  45-דקות ראש העיר התנצל ויצא ולאחר כ 30 -)יש לציין שלאחר כ

 מהפגישה(.

. מטרת המחקר לפתח תוכנית התערבות למניעת ואת מטרתו הציגה את המחקראפל -בראוןפרופ' 

מומן על ידי קרן רן נאור. המחקר תאונות דרכים בשיתוף הקהילה בשלוש ערים במגזר הערבי. 

המחקר כללה שלושה ישובים בעלי  תאוכלוסיי . במגזר  הערבי מסוג זה עדין לא נערך מחקר

שלושת היישובים הם שפרעם, מג'ד  .ניםאוכלוסייה ערבית מאזורים שונים בארץ וגדלים שו

 אלכרום, דיר חנא.

מאזורים  ,קבוצות מיקוד בשכונות שונות באמצעות ארבעהנאספו דעות של אנשים בשלב ראשון 

לקבלת ההערכות  שלב שני של המחקר בוצע בו סקר טלפוני ב .גיאוגרפיים שונים בעיר שפרעם

 .הכמותיות של הציבור

משכיחות תאונות ומודאג  לנושא הציבור מודע ואמרה, שבאופן כלליאפל סיכמה -בראוןפרופ' 

תוכניות התערבות  מתוך כל הנתונים שנאספו מהציבור החוקרים בנו מגוון רחב של דרכים.ה

את חלקן על פי לקחת וליישם  אשר כוללות מספר אסטרטגיות, מהן ניתן לבטיחות בדרכים

 התקציב והרצון. 

במחקר  להשתתף שהעיר שפרעם נבחרה שביעות רצון מכך י, הביעראש העיר, מר אמין ענבתאו

לפחות חלק מתוכניות ההתערבות שהוצעו על ידי שיעשה כל מאמץ ליישם  הוא הבטיח .זה

 בעיר שפרעם.  התושבים

 את במיוחדהדגישה רקע על העיר שפרעם בנושא בטיחות בדרכים והוסיפה  אליאס ד"ר וופא

 ילדים.הדרכים בקרב תאונות 
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ירוני בתחילת מאי נכנס שיטור ע .תפקיד המשטרה בעיר שפרעםמיצג את מהנא אבו שאח מר 

איכות חיים  במטרה לשפר אתבתוכנית זו משתתפים שוטרים  13, העובד ע"פ צרכי הרשות עצמה

 .בעיר לתושב

 נכד פאיז מנהל אבטחת דרכים בעיר שפרעם. ומרצוות המחקר המשך הדיון נערך בנוכחות 

כן על פעילויות נוספות של  המשטרה מקיימת פעילות בבתי ספר כל שבוע, ש דיווח על כךפאיז מר 

איננה נוטה להגיע הקהילה . לדוגמא, שיתוף הקהילהלטענתו יש קושי רב מאד באך "אור ירוק". 

מכן שיהיה קושי רב לבצע חלק גדול מההתערבויות המוצעות.  .לפעילויות המתוכננות בבתי הספר

  בקושי בגיוס שיתופי פעולה בעיר.נערך דיון 

כגורם  סמנייה זיינבו אליאס מבקש עזרה מצוות המחקר ובמיוחד מד"ר וופאהוא אך עם כל זאת 

אינם סומכים על נציגי העירייה כי הטענה היא שהתושבים  ,היהעירי את שלישי ולא מיצג

עצמאי והוצא שוב שיש  נערך דיון בצורך של הפעלת התוכניות על ידי גורם .ייהדיניות העירומ

מקום להקים עמותה לבטיחות בדרכים במגזר הערבי שיאפשר פעילות עצמאית אשר מייצגת את 

 התושבים ולא את הממסד. ד"ר אליאס אמרה שהיא חושבת להקים עמותה כזו בזמן הקרוב. 

 לסיכום: 

שיסכימו  שיש מקום להתחיל מקבוצה של תושבי שפרעםמוסכם על צוות המחקר ומר פאיז נכד 

בדרכים בעיר אשר גורמים לתאונות הדרכים. רשימה של את הבעיות  דרכים לנסות לזהותל לצאת

יש לצמצם ש נאמר אך עם זאת בעיות אלו יובאו לידיעת העירייה כדי שיוכלו לתקן את המפגעים,

 .מוגזמותולא לפתח ציפיות  ציפיות תושבים

 

 2015ליולי  13 -סיכום פגישה בדיר חנא

 נוכחים :

 סמיר חוסיין , ראש המועצה המקומית דיר חנא  .1

 חוסיין אומיה, מהנדס המועצה  .2

 בשיטור קהילתי, קצין משטרה אמל אבו ריש .3

 , מנהל פעילות קהילתית במרכז פייס קהילתי בכפר סאלח נג'ם .4

 ד"ר וופא אליאס  .5

 זיינב סמנייה .6

 :תוכן הפגישה

. בדרכים הינה בעיה חמורה בארץ ובעולם בטיחות -ערכה הקדמה קצרה למטרת הפגישה זיינב

 קהילה שבוצע  בכפר דיר חנאהמחקר מבוסס  ממצאיב הנוכחים תמטרת הפגישה היא לשתף א

 של אנשים לקבלת דעותיהם קהל רחב)מלבד דיר חנא השתתפו עוד שני כפרים(. במחקר זה שותף 

בנדון ולזהות  המשתתפים לשמוע את דעתנוסף לכך המטרה של הפגישה היא  המיוחדים. וצרכיהם

 .דרכים להתקדם בנושא

המחקר בא לתת . להגביר את הבטיחות בדרכים בכדימגוון האפשרויות שהציעו התושבים  הוצג

בעיות וחסמים יבטים המיוחדים שלה ולנסות לזהות הערבית עם ההלוסיה מענה מכוון לאוכ

ות או להציע דרכים לטיפול מפורטת התערבות ותוכני לבנותודרכים להורדת היקף הבעיה ולנסות 

 בטיחות בדרכים. ה מצבאו לשיפור 

 : אליאס ד"ר וופא
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חשוב מאוד ליישם את התוכנית או חלק ממנה ויותר חשוב שיתוף הקהילה ולייצור המשכיות 

 ליצור אמון בקרב התושבים שאכן שינוי יכול להתבצע למענם. כדיבעניין ב

הקהילה  במגזר הערבי ע"פ דרישותהתערבות לרחבה ומפורטת  דוקטור אליאס הציעה תוכנית

 בדיר חנא.

, יש אפשרות  לסגור למשל .לנסות לקחת סעיף אחד או שתיים מהתוכנית ולנסות ליישם בכפר ניתן

 למטרת בילויי לילדים בשל מחסור במקומות בילויי לילדים.  14:00-16:00ם בין השעות כביש מסוי

מר עוד כי בדיר חנא הייתה דרישה  חזקה להעלאת המודעות בקרב בדיון בין המשתתפים נא

דים ולהפחית מירב ההשקעה הינה בלמצוא  מקומות בילויי ליל. ונהגים חדשים ההורים, מבוגרים

 ושיפור התשתיות הקיימות. סכנת הימצאותם בכביש

 

 רבות: מתוכנית ההתע בשיתוף הנוכחים הובעה התחייבות  ליישם כמה חלקיםלאחר הדיון 

 תכנון עירוני ותשתיות הדרך +חינוך:

קיום מסע הסברה תוך שיתוף פעולה של מנהל מרכז פייס קהילתי. זאת יבוצע ע"י הפצת עלונים  

בכפר ותקשורת חברתית מקוונת באמצעות "ווטסאפ". בנוסף, תתבצענה הרצאות על נושא 

ישים בכפר בכדי ליצור שטחים בטיחות בדרכים.  קיום המפגשים ינוצל להכרזת סגירת חלק מהכב

 פתוחים לשימוש בשעות הפנאי של התושבים.

 הגברת האכיפה של חוקי התנועה והשימוש בדרך:

תבוצע הדגשת פסי התנועה בכפר ובדיקה מחודשת של שלטי התמרורים בכפר ביחד עם מהנדס 

 המועצה וכן הגברת האכיפה בתוך שטח הכפר בשיתוף פעולה עם השיטור הקהילתי.

בנוסף, ראש המועצה ומהנדס המועצה פנו בבקשה מיוחדת להקדיש זמן להסבר באשר לכל 

תוכניות ההתערבות שהוצעו במחקר ואף ביקשו את העזרה של ד"ר אליאס וזיינב  בישום חלק 

 ניכר מהתוכנית. 

 ניתנה תשובה חיובית משתיהן לעזרה ולהמשכיות תוכנית ההתערבות. 

לה מלא מצד הנוכחים,  אך מצד שני העלו את בעיתיות התקציבים יש לציין כי היה שיתוף פעו

במועצה. לכן ההצעה של צוות המחקר הייתה להתחיל בדרכים שלא מצריכות השקעה כספית 

גדולה בשלב ראשון, לדוגמה "סגירת כבישים" ותיקון שלטי תמרורים או  והרצאות במרכז פייס 

 .קהילתי

 0152גוסט או 11, ד אל כרום'מגבסיכום פגישה 

 נוכחים :

 ממונה על חירום ברשות -סלאמה יוסרא .1

 מזכיר המועצה -מנאע רבאח .2

 מהנדסת הרשות -אריג' סרחאן .3

 ד"ר וופא אליאס  .4

 אפל-פרופ' אורנה בראון .5

 סמנייה זיינב  .6

' אורנה בראון אפל תארה את המחקר והרעיון מאחורי שיתוף הקהילה וקבלת דעות ורעיונות פרופ

 להתערבות ישירות מהציבור. 
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לא קבלו ה אך רוב הנוכחים בישיבה יקודם לכן לעירי הרשימת ההתערבויות שהצוות הכין נשלח

 אותה, הובטח להם שישלח שוב באי מיל ישירות אליהם וכך נעשה.

ואריג' סרחאן דיווחו על פעילויות המבוצעות בישוב לבטיחות בדרכים כגון גיוס  סלאמה יוסרא

מתנדבים וביצוע שיפור תשתיות ושילוט ברחובות. דווח על מקרים בעיתיים במיוחד מבחינת 

 בטיחות בישוב כגון רכיבת האופנועים בחודש הרמדאן לאחר צאת הצום.

ממנה  ויותר חשוב שיתוף  יםהתוכנית או חלק חשוב ליישם אתאליאס הציגה עד כמה ד"ר וופא 

ישוב. לנסות לקחת סעיף אחד או שתיים מהתוכנית ולנסות ליישם ב . צוות המחקר הציעהקהילה

 מחסור ישילדים האפשרות לסגור כביש מסוים בשעות מסוימות כיוון של לדוגמא וופא הציע את

שטחים ציבוריים למטרות גני הבעיה החמורה של מחסור ב במקומות בילויי לילדים. חמור

שעשועים ידועה ואין לה פיתרון בתקופה הקרובה לכן פתרון כזה של סגירת כביש מאד רלוונטי 

 למגד אל כרום.

נערך גם דיון לגבי האפשרות להשתמש ברשתות חברתיות להפצת מידע ושינוי נורמות חברתיות 

 בפרויקט מסוג זה בנושאי תאונות דרכים והמשתתפים הביעו ענין רב להשתתפות

נים להמשיך ולעשות שימוש ברעיונות שהועלו כדי להוריד את ילסיכום המשתתפים מאד מעוני

 תאונות הדרכים ועלו אפשרויות להמשך עבודה בנושא.

 

 


