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  משולב: כמותי ואיכותי  מחקר

 18 שור האיכותי ערכו שי תהליכים:המחקר משלב שיטות מחקר איכותיות וכמותיות לאיסוף תוים. במי

בי וער באשר לעמדות שלהם כלפי התכיות השוות, התפיסות שלהם לגבי  157בהשתתפות קבוצות מיקוד 

ראיוות עומק עם הרכזים התעבורתיים  או  11 של הצעירים. היגה, הג טוב, תרבות ההיגה, ותפיסות סיכון

הרכזים לחיוך חברתי בבתי הספר, על מת לבדוק את אסטרטגיות בתי הספר בהקשר לשימוש בתכיות 

בי וער.  1,721מדגם מייצג בין הכמותי  ערך  במסגרת הסקר  .בחירת התכיות, ואופן הערכתןהתערבות, אופן 

  .2014בתחילת קיץ הראיוות ערכו 

  

  ממצאים -ראיוות עם רכזי תעבורה ורכזי חיוך חברתי בבתי הספר

רכזי חיוך תעבורתי ורכזי חיוך חברתי בבתי ספר ערביים ברחבי  11במהלך המחקר ערכו ראיוות עומק עם 

יוך, הזמת הארץ. הריאיון עם הרכזים עסק בהכשרה של הרכזים, בתכיות ההתערבות הפדגוגיות של משרד הח

התכיות ותהליך בחירתן, הקריטריוים שלפיהן מוערכות התכיות השוות והערכת השפעתן. כמו כן בדקו 

  תפישותיהם של הרכזים לגבי הג טוב, תרבות ההיגה והבים כפוטציאל סיכוי.

שבהם עברו את מהראיוות עם הרכזים עלה שיש שוות רבה בין ההכשרה של הרכזים השוים, וכן במרכזים 

ההכשרה, וכי רובם הגיעו לתפקיד לא ביוזמתם. אך יכר כי כולם מזדהים עם מטרות התפקיד ומייחסים לו 

חשיבות גבוהה. המרואייים דברו על תהליך הבחירה שלהם של תכיות ההתערבות ויכר היה כי לרוב, התכיות 

רכזים עצמם, וכי תהליך בחירת התכיות מוע בחרות על ידי האחראים על הבטיחות בעירייה ולא על ידי ה

משיקולים כלכליים, ומוגבל לתכיות המאושרות על ידי משרד החיוך. כמו כן יכר היה כי לא קיימים 

קריטריוים מדידים להערכת התכיות השוות. הרכזים העריכו את התכיות באמצעות תגובותיהם הספוטיות 

  עילות.והאקראיות של התלמידים אחרי הפ

מהמחקר עולה כי תכיות התערבות למיעת תאוות דרכים העשות בבתי הספר, מתקבלות באופן חיובי על ידי 

התלמידים ועל ידי הרכזים. עם זאת, כפי שיתן היה לראות ממצאי המחקר, התכיות לא תפשו ככלי אפקטיבי 

סיבות, העיקרית היא חוסר העקביות ומיעוט לשיוי עמדות ושיוי ורמות התהגות בקרב הצעירים, וזה מכמה 

התכיות שעשות כך שברוב בתי הספר זה מסתכם ביום אחד של פעילויות בשה. סבה אחרת היא האופי של 

הפעילויות עצמן, שלדעת רוב המעורבים, לא היו מותאמות לחברה ולתרבות ולא עוות על הצרכים של הצעירים 

  על ידי הרכזים שמכירים את התלמידים ואת הצרכים שלהם מקרוב. בחברה הערבית. כמו כן, לא בחרו

בוסף עלה מהראיוות שישם מאפייים באוכלוסייה הערבית שמשפיעים על תרבות ההיגה ומעלה את הסיכון 

וכי ישם הבדלים בתפישה בין קבוצות גיל שוות  : תפקיד ההורים, ואי ציות לחוקיםלהיגה לא בטוחה כמו

הוא הג טוב. בעוד שהמבוגרים בחברה רואים כהג טוב ההג המציית לחוקי התעבורה, מכבד את חיי ביחס למי 

  ולא מציית לחוק.  הג שמסתכןכ ובם ובעיקר הבים תופשים הג טובהאדם, ולא עושה תאוות, הצעירים בר

  

  ממצאים -קבוצות מיקוד עם בי וער

ת קבוצות המיקוד הייתה להבין . מטר18 -13ם בי וער בגילאי קבוצות מיקוד ע 18בחלק זה של המחקר ערכו 

עמדות בי הוער כלפי תכיות ההתערבות השוות למיעת תאוות דרכים שאליהן חשפו בבית הספר. כמו את 

כן לבדוק את התפישות שלהם לגבי היגה, מי חשב בעייהם להג טוב, המודל לחיקוי הורי והשפעתו על היגת 

  , תרבות ההיגה באוכלוסייה הערבית, ותפיסות הסיכון של הצעירים בהקשר של היגה.צעירים
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מצא כי התלמידים העריכו את תכיות ההתערבות באופן חיובי בעיקר בהקשר החוויתי שלהן, כלומר פעילויות 

אותם  חווייתיות תפשו בקרב המרואייים כפעילויות טובות ומעייות והם זכרו אותם יותר והעריכו

  כאפקטיביות יותר.

בהקשר של תפישות בי הוער, יכר הבדלים בין תתי אוכלוסיות שוות בקרב המשתתפים בקבוצות המיקוד 

ביחס להתהגות סיכוית. הייתה התייחסות שוה של ערים וערות להתהגויות סיכויות של הצעירים, ערים 

ה התייחסות שוה של תושבי הכפר ותושבי העיר להתהגויות דווחו יותר על התהגויות שליליות. כמו כן היית

הצעירים. בכפרים המרואייים דווחו על ורמות שוות כמו: אי שימוש בחגורת בטיחות בתוך הכפר, היגה ללא 

רישיון בגילאים הצעירים, תופעה העשית בהסכמת ההורים בדרך כלל, ולקיחת סיכוים בהיגה במטרה לחזק 

  חברתית.את התדמית ה

התהגות סיכוית אחרת שבה יכר הבדל בין תתי האוכלוסיות השוות היא היגה תחת השפעת אלכוהול, סוגיה 

שהביאה להרבה חילוקי דעות, גם בתוך הקבוצות עצמן וגם בין הקבוצות השוות. יכר כי התופעה פוצה בקרב 

, חוסר ידע לגבי כמו כן בולט בקרב המרואייים כלל תתי האוכלוסיות, המוסלמית, הוצרית, הדתית והלא דתית.

  ולגבי החוק האוסר שתיה תחת השפעת אלכוהול. השפעת האלכוהול

בין ערים וערות בתפישות שלהם לגבי היגה, יותר ערים תפשו היגה כהאה, כיף ובילוי מאשר  וסף שוי

אשר ערים. לגבי תפישת הסיכון בהיגה, ערות, ויותר ערות תפשו את ההיגה כחופש עצמאות וחוסר תלות מ

  יותר ערות תפשו את ההיגה כמסוכת ומפחידה מאשר ערים.

לגבי התפישה מי הוא הג טוב, ערים וערות תפשו את ההג הטוב באופן דומה, הוא ההג המציית לחוק, וגם 

י מאפייים, מהירות ופחד. ערים בעל יסיון, זהיר, שולט ברכב, חכם בכביש ולא מפחד. השוי בתפישה היה בש

  תפשו הג מהיר כהג טוב, בעוד שערות תפשו הג שמפחד כהג טוב כי אז הוא זהר יותר.

ושא אחר שעלה בצורה מאוד חדה הוא היגת שים, והממצא הבולט ביותר היה ההתייחסות המאוד שלילית 

  ת גרועות מאוד.של הערים להיגת שים. שים תפשו בעיי הערים כהגו

בסוגיות הקשורות לתרבות ולהיגה, והמאפייים התרבותיים שיכולים להשפיע על התהגות הצעירים, 

תפישותיהם, ועמדותיהם, מצא שישם מאפייים ספציפיים בחברה, בקרב הצעירים, בקרב ההורים, ובקרב 

מו: סגון ההיגה של ההורים, המשפחה הקרובה, אשר להם השפעה על התהגות הצעירים הלא בטיחותית כ

חוסר שיח בין ההורים לילדים בושאים הקשורים לבטיחות בהיגה, ההשפעה השלילית של הסביבה הקרובה על 

  העמדות ועל ההתהגות של ההג הצעיר.

  

  . 2014בי וער. הראיוות ערכו בתחילת קיץ  1721במסגרת הסקר רואיין מדגם מייצג בין 

 :קרייםלהלן הממצאים העי

 תפיסות עמדות ורגשות המהווים רקע לעמדות והתהגות של שמירה או אי שמירה על כללי הבטיחות .1

קיימת בכל  על פי תפישתם הערבית. התופעה רק לחברה בי וער ערבים לא משייכים התהגות סיכוית  -

 החברות.

 היגה תפסת כהאה, כיף ועצמאות. -

תפקיד  יש ) חושבים שלמזל22%תאוות דרכים אך כחמישית (יודעים כי הגורם האושי אחראי ל 90% -

) חושבים שהסיכויים של הג צעיר להיות מעורב בתאוות 78%משמעותי בתאוות דרכים. רוב גדול (

 ).21%) או ביויים (55%דרכים הם או גבוהים (
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 שמירה על חוקי התועה .2

אשר פורטים אותה למרכיבים שוים מתקבלת ) גם כ90%-העמדה הכללית שצריך להוג בזהירות שכיחה (כ

ה של דעות שאומרות להועה, אולם בפועל לגבי מספר מרכיבים תמויעה לשמירה בפועל על חוקי הת

  חושבים יש פער בין הדעות לבין התהגות. 

 חוגרים תמיד או בד"כ.  65%חושבים שהיא מצילת חיים, רק  89% חגורת בטיחות:  -

אומרים שזה מסוכן גם אם לא שתה כדי שכרות, רק  60% אות חריפים: היגה לאחר שתיית משק -

 ממי שסעו עם הג שסע, העירו לו. 36%

אומרים כי   74%היגה ללא רישיון  / ללא ליווי בשלושת החודשים הראשוים לקבלת הרישיון: -

אומרים  39%אומרים כי אף פעם לא הגו ללא רישיון,  58%גם בכפר אסור להוג ללא רישיון. רק 

) אומרים כי בין חבריהם יש שוהגים 49%כי לפחות לפעמים הם והגים בכפר ללא רישיון. כמחצית (

 גם בשעות הלילה.  -66%הגו ללא ליווי בשעות היום ו 58%בכפר ללא רישיון. 

מתוכם  59%מופרזת. רק  סעו בסמוך לריאיון עם מי שסע במהירות 54%היגה במהירות מופרזת:  -

 ירו לו.הע

אומרים  66% עקיפה בקו לבן:  -המרכיב היחידי בו לא מצא פער בין עמדות להתהגות הוא  -

מדווחים כי כשהם וסעים עם החבר'ה הם עוקפים בקו לבן  37%שעקיפה בקו לבן תמיד מסוכת, 

 יעיר להג על עקיפה כזו. 59%-לפעמים או בתדירויות גבוהות יותר ו

החבר'ה, אז מופיעה היגה שמתאים לכות טת במיוחד כאשר וסעים עם סטייה מחוקי התועה בול

מדווחים על כל אחד מדפוסי ההתהגות הבאים : השכבת מושב ההג, השמעת  "-60%היגת שוויץ": כ

  ) מדווחים על עקיפה בקו הפרדה.37%מוסיקה בפול ווליום, לחץ על ההג שייתן גז. קצת מעל שליש (

 

 סמכות הורית .3

) מקבלים אותם כצו שיש לקיימו. אולם 12%ול מבי הוער מפימים את עמדות ההורים וחלק וסף (חלק גד

ההתהגות של חלק אך  תומכות בשמירה על חוקי התועה,  של ההורים ההורים מעבירים מסר כפול: הדעות

  .רה את חוקי התועהמובטל מהם, לפי דברי ילדיהם, מפ לא

  

 פערים בין קבוצות שוות .4

בוצות המיקוד עלה כי ערים מדווחים על התהגויות שליליות יותר מערות. הערות מסות יותר בק -

להציג תמוה שהרוב בחברה שלהם שומרים על כללי הבטיחות. ממצא זה קשור לכך שאכן הערות 

ו בהיגה גם אחוז לא מבוטל בקרב הערות הוד ,יחד עם זאת. שומרות על חוקי התועה יותר מערים

 ).30%בכפר ללא רישיון (

עברות על חוקי התועה שכיחים  בי הוער הצעירים אים מודעים מספיק לחוקי התועה. כצפוי, -

לא מבוטלת של היגה ללא  יותר בקרב בי הוער המבוגרים יותר, אך גם בקרב הצעירים יש שכיחות

 רישיון.
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 המלצות:

תרבות, לורמות ולגיל של צעירים מסע ההסברה/תוכית התערבות צריך להיות מותאם ל  .א

באוכלוסייה הערבית, אך יש לקחת בחשבון שפייה רק לאוכלוסייה הערבית יכולה לחזק 

 סטראוטיפים שלילים כלפי האוכלוסייה הערבית ואף לצור אפקט בומרג.

  .מכוות גם לבי הוער וגם להוריםצריכה להיות בקמפיין  הפעילות   .ב

 שהם מעבירים לילדיהם האמבוולטיאומרים כי בשל המסר יש להעביר להורים מסרים ה  .ג

  הם מסכים אותם. בהקשר להיגה,

, "דיסוס קוגיטיבי" על ה הוריהם לבי הוער וגם לגם יצביעו ש ,באסטרטגיותיש להשתמש   .ד

  .בין עמדותיהם להתהגותם בפועלדהייו לחוסר העקביות שלהם 

  מקבוצות המגדר.צריך לבות מסרים דיפרציאלים לכל אחת   .ה

כדאי שהמשטרה תערוך מבצע ברמת בולטות גבוהה של בדיקות בשבילי עפר ובמקומות אחרים   .ו

  שראים חסיים מפיקוח המשטרה.

צריכים להיות מלווים בדוגמאות מוחשיות, רצוי שהדוגמאות תכלולה בקמפיין  המסרים   .ז

שבילי עפר, חורשות או  –אירועים שקורים במקומות שתפסים גם כחסיים מתאוות דרכים 

  ליד הבתים.

מדויק על ושא הבטיחות  בכיתת הבייים יש לתת שיעורים שמקים מידע ;בכיתות המוכות  .ח

 ולקשור אותו להתהגות.
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 מהלים תמצית

   מורחבת
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עולה על יחסם , ובמיוחד ההגים הצעירים, בתאוות הדרכים הרקע למחקר: מעורבות ההגים במגזר הערבי

. בוסף, שיעור זה מצא ומהווה חלק כבד מהתאוות הקטליותהכללית של החברה הישראלית  באוכלוסייה

במגמת עלייה. מצא שגורמי ההתהגות של ההגים הים משפיעים ביותר על המעורבות בתאוות לצד התשתית 

ובגורמים בתאוות  שעסקו בסיבות מעט מאוד מחקריםהירודה וחוסר האכיפה. בספרות המחקרית מצאו 

בישראל בושא  בי וער ערביםעל עמדות  לא עשו מחקרים. יתרה מזו, דרכים באוכלוסייה הערבית בישראל

על אף הידוע בספרות כי ישה חשיבות רבה להתערבות מגיל צעיר, על מת לבסס התהגויות  בטיחות בדרכים,

ותדירות פעילות החיוך התעבורתי ותוכיות ההתערבות חיוביות. בוסף, עד היום לא עשה מחקר להערכת היקף 

  בבתי הספר במגזר הערבי, רב מחקרי ההערכה התמקדו עד כה באוכלוסייה היהודית. 

) מהאוכלוסייה הערבית, לפי 14-17להבין את עמדות בי הוער (גילאים  מטרת המחקר היהמטרות ויעדים: 

 היהקשורים בהיגה ובבטיחות בדרכים. היעד המרכזי של המחקר קבלת רישיון ההיגה, לגבי מגוון ושאים ה

והפסיכולוגיים שמובילים את בי הוער הערבים, שיהוו את דור  ת החסמים הורמטיביים, התרבותייםלהבין א

 ת לחוקי התועה. כמו כן, מחקר זההעתיד של ההגים הצעירים מהמגזר הערבי, להתהגויות מסוכות, ולאי ציו

הוער  ת תוכיות החיוך התעבורתי ותוכיות ההתערבות בבתי הספר במגזר הערבי לשיפור יחס ביא יפהמ

תשתית מחקרית עבור גופים של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד  ישמשלבטיחות בדרכים. מחקר זה 

בית בצורה החיוך וגופים העוסקים בבטיחות, במטרה לפות לקהל היעד של הצעירים באוכלוסייה הער

  דיה לווים.המותאמת להם, דרך תוכיות התערבות במסגרות בית ספריות, כמו גם דרך ערוצי מ

המחקר משלב שיטות איכותיות וכמותיות לאיסוף תוים ויתוח התוצאות ממקורות שוים כולל, מתודולוגיה: 

, ומגוון פורמאליות-ולא פורמאליות תוכיותשאלוים, ראיוות וקבוצות מיקוד. בשלב הראשון, ערך מיפוי של 

. בשלב השי ערך מחקר איכותי: קרי, פיתוח בטיחות בדרכים בבתי הספר הערבייםלהפעילויות הוגעות 

בשלב  פרוטוקולים של קבוצות המיקוד שיתמקדו בושאים ובסוגיות מרכזיות שעלו בשאלוים הכמותיים.

בשפה הערבית במגוון סוגיות הקשורות לבטיחות בדרכים, סדרת שאלוים  שכללהשלישי ערך מחקר כמותי 

 וך התעבורתי ותוכיות ההתערבות.תפישות וורמות, ולתרומת החי

לאוכלוסיות שמצאות מתוך קודת המוצא, כי יש צורך להפות כלים ומשאבים תועלת, חדשות ויישומיות: 

קיים מחסור בהערכת לים בשטח כי ראשית, , כגון האוכלוסייה הערבית ומתוך התוים שעובסיכון מוגבר

התוכיות הקיימות החשיפה של בי הוער לתוכיות בטיחותיות בבתי ספר ערבים. שית,  תדירות ואפקטיביות

. מתוך אין מותאמות לה, על כן ראה כי רובן כיום אין בו מתוך התרבות והצרכים של האוכלוסייה הערבית

לעות על אתגרים אלה ויציע לחקור באמצעות שיטות מחקר משולבות (מחקר חתך  תוים אלה, מחקר זה יסה 

להעמיק את ההבה כמותי, ואיכותי) את העולם הורמטיבי והתרבותי של בי הוער באוכלוסייה הערבית כדי 

 לבטיחות בדרכים והחסמים להתהגויות, בושאים הקשורים בוגע לעמדות בי וער באוכלוסייה הערבית

לפיתוח תוכיות התערבות מותאמות המיועדות בסיס  מהוויםמחקר . ממצאי ההמובילות למצבים מסוכים

  .לצעירים באוכלוסייה הערבית במטרה להפחית את מעורבותם והיפגעותם מתאוות הדרכים
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I מטרת ושיטת המחקר .  

בים תלמידי כיתות ח',ט' ויב' מטרת המחקר הייתה לבחון את התפיסות, העמדות וההתהגות של בי וער ער

  הקשורים לבטיחות בדרכים בכלל ולהיגה זהירה בפרט. 

קבוצות  18איכותי וכמותי. במסגרת המחקרים האיכותיים ערכו  –המחקר ערך בשילוב של שתי שיטות 

 1,721ג בין במסגרת הסקר רואיין מדגם מייצראיוות עם רכזים בבתי ספר.  11ו  בי וער 157בהשתתפות  מיקוד

  .2014הראיוות ערכו בתחילת קיץ בי וער. 

  

II .ממצאים עיקריים  

   תפיסות, עמדות ורגשות המהוות רקע להתהגות ועמדות של בי הוער .1

 היגה מעוררת ההתחושות ש  .א

תפסו את ההיגה "כהאה, כיף ותעוג". חלק גדול צייו רוב המרואייים, הן בקבוצות מיקוד והן בסקר, 

יידות ווחות  חלק גדול צייו שהיגה היא "כלי" המאפשר  .שבילם היגה היא חופש עצמאות ושליטהשב

והיא צורך חיוי. היגה גורמת שמחה וגאווה, יחד עם זאת, קבלת רישיון לא מבטיחה מקובלות בחברה 

 או, תדמית של גבר לער. 

ממרואייי הסקר וחלק  27%אמם רק  לכאורה רוב בי הוער לא מקשרים את תחושת הפחד להיגה.

קטן בקבוצות מיקוד אמרו כי היגה מחוץ לכפרם מפחידה אותם, אולם ראה כי את הפחדים הם 

חלק מחבריהם חוששים מהיגה מחוץ לכפר. כאשר  אומרים כי לפחות 54%משליכים על חבריהם: 

) אומרים כי הם חוששים 62%(מזכירים למרואייים בסקר את האפשרות של תאות דרכים כשי שליש 

  מכך. 

 תפיסות לגבי האחראים לתאות דרכים  .ב

צייו גורם זה כאחד משי  90%עיקרי לתאוות הדרכים (תפס כאחראי  ולא המזל הגורם האושי

חושבים שלמזל תפקיד חשוב בתאוות  22%האחראים לתאוות דרכים) . רק כחמישית מהמרואייים 

צייו  16%צייו את עצבות ההגים,  26%ו את חוסר הזהירות של ההגים, ציי 81%דרכים לעומת זאת 

), 38%ה (על הגורמים האחרים שאחראים לתאוות דרכים מים אין מספיק אכיפ חוסר מיומות.

  ).16%תשתיות לא טובות (

 מבי הוער חושבים כי 80%-משקלו של הגורם האושי בולט במיוחד כאשר מדובר בגיל צעיר: כ

חושבים  70%; )21%) או ביויים (55%הסיכויים של הג צעיר להיות מעורב בתאות דרכים הם גבוהים (

  .כי הג צעיר חייב להקפיד על כללי הבטיחות יותר מהג ותיק

 כמות הידע בושאי בטיחות בכביש  .ג

בכביש.  אשר לידע על התהגות בטיחותיתבהמשתתפים  ןבקבוצות המיקוד מצאו הבדלים גדולים בי

תלמידים משכבות כלכליות חברתיות גבוהות גילו ידע רב, אך בשכבות מוכות יותר בולט חוסר ידע. כך, 

  לחגור חגורת בטיחות. החובהח בי וער לא יודעים על -למשל מצא כי בגילאי כיתות ז

 : האם יתן לאפיין את ההג הערביקישור בין תרבות להיגה  .ד
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 ייגות רבתי לשייך את ההתהגות הסיכוית של הצעירים בחברה הערבית בקבוצות המיקוד הייתה הסת

להיבטים תרבותיים. לדעתם זה עיין של גיל ולא של תרבות. יחד עם זאת, היו מעטים שצייו כי יש רק 

  ואי הקפדה על החוק.  חוסר זהירותמאפייים ייחודיים להג באוכלוסייה הערבית: חוסר סבלות, 

  

 דעות והתהגות  –התועה  שמירה על חוקי .2

 עמדות כלליות   .א

) אומרים כי כאשר הם 75%כשלושה רבעים ( ) אומרים כי חשוב להוג בזהירות.90%-85%רוב גדול (

וסעים עם החברה אזי לפעמים או בתדירות גבוהה יותר הם מבקשים מההג שיהג בזהירות וכשי 

יחד עם זאת, חשוב לציין כי שליש  וסע בזהירות.) אומרים כי הם מעירים להג אם הוא לא 63%שליש (

 ) וחלק מהמשתתפים בקבוצות המיקוד אמרו שהג טוב הוא מי שוהג בביטחון33%מהמרואייים (

  גם אם הוא עובר על חוקי התועה.  ושולט ברכב,

ה עולה תמוכאשר פורטים את הורמה הכללית למרכיבים השוים של היגה זהירה כפי שיוצג להלן 

 פחות אופטימית התהגותן בפועל.

 התהגות ל פער בין דעות –התייחסות למרכיבים השוים של היגה לפי חוקי התועה   .ב

, שוים של כללי הבטיחותהמרכיבים הלגבי דעות ודיווחים על התהגות השקפים הבאים מציגים, 

  ים בין דעות להתהגות:הסיק שבמרכיבים הבאים יש פערם אלו יתן לתוימאליהם המחקר התייחס. 

 חוגרים תמיד או בד"כ.  65%חושבים שהיא מצילת חיים, רק  89% חגורת בטיחות:  -

סוכן גם אם לא שתה כדי שכרות, רק אומרים שזה מ  60%היגה לאחר שתיית משקאות חריפים:  -

 ממי שסעו עם הג שסע, העירו לו. 36%

אומרים כי גם  74% :הראשוים לקבלת הרשיוןהיגה ללא רשיון  / ללא ליווי בשלושת החודשים  -

אומרים כי  39%אומרים כי אף פעם לא הגו ללא רשיון,  58%בכפר אסור להוג ללא רישיון. רק 

) אומרים כי בין חבריהם יש שוהגים 49%לפחות לפעמים הם והגים בכפר ללא רישיון. כמחצית (

 גם בשעות הלילה. 66%-ו הגו ללא ליווי בשעות היום 58%בכפר ללא רישיון. 

מתוכם  59%מופרזת. רק  סעו בסמוך לריאיון עם מי שסע במהירות 54%היגה במהירות מופרזת:  -

 העירו לו.

אומרים  66% עקיפה בקו לבן:  -המרכיב היחידי בו לא מצא פער בין עמדות להתהגות הוא  -

החבר'ה הם עוקפים בקו לבן  מדווחים כי כשהם וסעים עם 37%שעקיפה בקו לבן תמיד מסוכת, 

 יעיר להג על עקיפה כזו. 59%-פעמים או בתדירויות גבוהות יותר ול
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כי יש סיבות  צויןהחגורה מגבילה) או אין צורך: בקבוצת המיקוד  - 38%הסיבות לאי חגירה: אי וחות (

  בהן החגירה מיותרת (סיעה הכפר, ישיבה במושב האחורי).

שלמי שחוגר יש תדמית של פחדן. בסקר  אצל חלק לא מבוטל ה ממצאי הסקר, עלהבקבוצת המיקוד, בשו

  , חושבים כך.11%רק מיעוט, 

  

 

 אמוה בשל שכיחה פחות אצל האוכלוסייה המוסלמית  אלכוהול בהשפעת היגה כי עלה המיקוד בקבוצת

   בשל ולא) שתייה איסור( דתית

 .ווהגים לכפר מחוץ תיםששו אשים על דווח, זאת עם יחד. התועה חוקי
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 בסביבתם והן עצמם המרואייים בקרב הן שכיחה רישיון ללא היגה של התופעה כי עלה המיקוד בקבוצות

 המכוית את מחים בו באזור או בחורשות או עפר בשבילי, מהכביש הרחק מתרחשת זו תופעה. החברתית

 להחות היגה רישיון להם שאין הגם, לדיהםי את שמבקשים הורים של מבוטלת לא שכיחות על גם דווח(

  ).המכוית את
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 האחרים:  מהמרואיין בהבחה אחריםפי   על מושלכותעל פי קבוצות מיקוד  " שוויץ" להיגת הסיבות

 הבים כי בקבוצות מיקוד טעו  הבות.גבריות על מעיד זה כי חושב לא אי, תדמית בוה כזו שהיגה חושבים

  .טובים הגים שהם מראה כזו שהיגה ושביםח
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 הורותקבלת סמכות  .3

 המסר שההורים מעבירים  .א

 66%בקבוצות המיקוד עלה כי ההורים לא מדברים עם ילדיהם בושאים הקשורים להיגה. בסקר רק 

מדווחים כי ההורים  28%אמרו כי הוריהם מעבירים להם הוראה גורפת על הצורך להוג בזהירות; 

אומרים כי ההורים  68%במקביל לכך,  מותר להפר את חוקי התועה. מסוימותשבסיבות אומרים 

 לא חושבים שייעשו. 31%יעישו אותם אם לא יקפידו על כללי התועה לכשיהגו. 

 עבירים מסרים כפולים או שליליים:בחלק מהושאים ההורים מ

מדווחים  43%רת שצריך לחגור; אך כי האם אומ 85%אומרים כי האב אומר /  79%חגורת בטיחות:  −

 א חוגר.שבסיעה בכפר אביהם ל

אומרים  75%מדווחים כי אביהם אומר שמהירות מופרזת אסורה, אך  80%מהירות מופרזת:  −

 שאביהם שולט במכוית גם כשהוא וסע במהירות גבוהה.

 מדווחים כי האם והגת בכפר ללא רשיון. 20%סיעה ללא רשיון היגה:  −

אומרים כי הוריהם מסמסים בעת היגה לפחות לעיתים קרובות.   22%ודעות בעת ההיגה: משלוח ה −

 וספים מדווחים על סימוס לעיתים רחוקות. 20%

 מדווחים כי במכוית הוריהם אין דיבורית או בלוטוס. 46%-כ −

 קבלת סמכות ההורים:  .ב

ה של הוראות ההורים ברמת חלק גדול מבי הוער מקבלים את סמכות ההורים אך ההלימה בין הקבל

 לבין הפמה אמתית איה מלאה.  הפמה כלשהי (כולל קבלתן כצו)

) 75%-אומרים כי ההיגה שלהם מושפעת מההיגה של ההורים. שלושה רבעים (כ 63%כשי שלישים, 

 לא יצייתו. 335כי יצייתו להוריהם בשמירה על כללי בטיחות, אומרים 

 

 מגדריות סטראוטיפיות .4

תפסות כהגות גרועות,  שים ;יי העריםעחילוקי דעות בין קבוצות המגדר באשר להיגת שים ב ומצא

יותר. זאת  ותמאותן סיבות הערות תפסו את השים כהגות טוב .להןהמיוחסת בעיקר בשל זהירות יתר 

  צות מהר בהיגה והבות חושבות שהן רגועות. חועוד, הערים חושבים שהשים ל

  שים והגות יותר טוב. 10%גברים והגים יותר טוב,  31%אין הבדלי מגדר,  55% בסקר :

  

  : יתרוות הגברים והשים1טבלה 

  יתרוות השים  יתרוות הגברים

  76%זהירות   81%העזה 

  71%מתחשבות לחוקי התועה   76%יותר יסיון 

  60%מתחשבות באחרים   68%פחות פחד מהכביש 

  43%פופות פחות ללחץ קבוצתי כ  57%מסתכים יותר 
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 קשרים בין מאפייים סוציו דמוגרפים .5

 הבדלים מגדריים  .א

שומרים בקבוצת המיקוד ערים דווחו יותר על התהגויות שליליות בעוד שערות יסו להראות שהרוב 

עוד מצא כי ערים תופסים את חווית ההיגה בעיקר בהאה וכיף וערות  על כללי הבטיחות בדרכים.

  במחקר הכמותי עלה כי:  שחרור מתלות ועצמאות. חופש, בהרואות 

  יותר מבים הם:  בותהדעות, התפיסות והתהגויות שמאפייות 

 בקרב הערים). 18%לעומת  29%כים (אמוה כי למזל תפקיד חשוב בתאוות דר -

 ).56%לעומת  64%(חשש מהיגה  -

 ).68%לעומת  82%להג לא זהיר (והן  )33%ת לעומ 41%(הן למי שוהג לאחר ששתה  מעירות יותר, -

  :הןיותר מבות  ביםהדעות, התפיסות והתהגויות שמאפייות 

 ).21%לעומת  30%(אמוה שצעיר שיש לו רישיון מקובל יותר בחברה  -

עם מי שהג ו )36%לעומת  )48%סעו בסמוך לראיון עם מי ששתה משקה חריף לפי ההיגה  -

 .)46%לעומת  64%במהירות מופרזת (

 .)30%לעומת  50%והגים ללא רישיון ( -

 גיל  .ב

עם העלייה בגיל עולה חלקם של המביעים את הצורך בשמירה על כללי התועה. כך למשל תלמידי י"ב 

), שעקיפה בקו לבן תמיד 53%לעומת  66%ייה (תמאמיים יותר שבכל מקרה אסור להוג אחרי ש

הגילאים הצעירים יותר שכחה יותר הדעה כי מי שיודע להוג  ). כמו כן, בקרב61%לעומת  71%מסוכת (

בפועל וכצפוי חלקם  ,יחד עם זאת ).18%לעומת  27%מותר לו להוג לפעמים גם אם אין לו רישיון היגה (

יתר  .)32%לעומת  48%רב הצעירים יותר (של תלמידי כיתה י"ב שוהגים ללא רישיון גבוה מחלקם בק

שעלה בקבוצות המיקוד סביר כי התוים לגבי תלמידי כיתות י"ב הם אומדן חסר.  על כן, מיתוח החומר

, דברו בחופשיות על היגה ללא רישיון, ספרו על החוויות 13-15בעוד שהמרואייים היותר צעירים גילאי 

, פחות 15-17שלהם בהיגה, ועל צעירים הסובבים אותם שוהגים ללא רישיון, המרואייים מגילאי 

  .וחו על היגה ללא רישיוןדו

 זמיות רישיון היגה

דעות שיכולות להיע היגה לא זהירה: הם מאמיים היגה מחזיקים יותר מאחרים בכמה בעלי רישיון 

), חושבים יותר שמי שחוגר 20%לעומת  32%במזל כגורם תאוות דרכים יותר ממי שאין להם רישיון (

יותר מהאחרים בהיגה עם מי שהג במהירות יתסו ) הם גם 9%לעומת  17%חגורת בטיחות הוא פחדן (

  .)50%לעומת  69%מופרזת (

 צורת ישוב   .ג

בקבוצות מיקוד עלו פערים בין מי שגרים בערים מעורבות לבין מי שגרים בצורות ישוב אחרות, בעיקר 

הקשר של בכפרים: אי שמירה על חוקי התועה שכיח פחות בערים מעורבות. הפערים בלטו במיוחד ב

  היגה ללא רישיון. 
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III . ות והמלצותמסק  

 החות .1

העמדות מקבלות את חוקי התועה יותר מאשר ההתהגות  –בקרב בי הוער יש פער בין דעות להתהגות   .א

מצייתת להם. יתר על כן, בי הוער מודעים לסכות של היגה לא זהירה ולסיכויים שיהיו מעורבים בתאוות 

 .בטיחותית התהגותל ים מספיק אים מיעים ות והפחדיםהחששאך ,דרכים 

ית ויש בסיס העמדות המובעות מושפעות מרצייה חברתית, משמעות הדבר היא שהן תפסות כורמה חברת  .ב

 טוב לשיוי התהגות.

, בעיקר הייחוס לכך להיבטים תרבותיים של החברה הערבית רק קיימת התגדות לייחוס התהגות סיכוית  .ג

 ל וורמות.הוא גי

 לחלק גדול מבי הוער ההורים משמשים מודל חיקוי או סמכות כופת ציות.  .ד

, אך גם בקרב ההורים יש פער שמביעות חשיבות להיגה בטוחהלהורים יש דעות  ,לפי דיווחי המרואייים  .ה

 בין עמדות להתהגות והם מעבירים מסר כפול ומבלבל לילדיהם.

יק ידע לגבי כללי הבטיחות בדרכים; חלק לא מבוטל מהם והגים ללא ט' אין מספ–לבי וער בכיתות ח'   .ו

 רישיון. 

הפוך בין רמת ההפחדה במסרים של תקשורת סיכוים לבין קבלת  -Uממצאים בספרות מורים כי יש מטיפוס   .ז

העמדה המומלצת, כמו כן, ככל שהאירועים המפחידים מוחשיים יותר וקרובים לפרט, כך שהוא לא יכול 

 .אותם, יתן להשתמש בגורם ההפחדה להכחיש

 המלצות .2

מותאם לתרבות, לורמות ולגיל של צעירים באוכלוסייה מסע ההסברה/תוכית התערבות צריך להיות   .א

הערבית, אך יש לקחת בחשבון שפייה רק לאוכלוסייה הערבית יכולה לחזק סטראוטיפים שלילים כלפי 

 האוכלוסייה הערבית ואף לצור אפקט בומרג.

  .להורים וגם הוער לבי גם מכוות להיות בקמפיין צריכה  עילותהפ  .ב

לילדיהם בהקשר  מעבירים שהם האמבוולטי המסר בשל כי האומרים מסרים להורים להעביר יש  .ג

  .אותם הם    מסכים להיגה,

      ודהיי" , קוגיטיבי דיסוס" על ה  להוריהם וגם הוער לבי שיצביעו גם באסטרטגיות , להשתמש יש  .ד

  .בין עמדותיהם להתהגותם בפועל שלהם העקביות לחוסר

  .המגדר מקבוצות אחת לכל דיפרציאלים מסרים לבות צריך  .ה

 שראים אחרים ובמקומות עפר בשבילי בדיקות של גבוהה בולטות ברמת מבצע תערוך שהמשטרה כדאי  .ו

  .המשטרה מפיקוח חסיים

 שקורים אירועים תכלולה שהדוגמאות רצוי, יותמוחש בדוגמאות מלווים להיות צריכים המסרים  .ז

  .הבתים ליד או חורשות, עפר שבילי – דרכים מתאוות כחסיים גם שתפסים במקומות

מידע מדויק על ושא הבטיחות ולקשור  שמקים שיעורים לתת יש הבייים ;בכיתת המוכות בכיתות  .ח

 אותו להתהגות.
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, מטרות
 מתודולוגיה 

  ומהלך המחקר 
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   מטרת המחקר וחשיבותו. 1

להבין את עמדות וורמות ההתהגות של בי הוער מהאוכלוסייה הערבית  מטרתו הכללית של המחקר היה

(לפי קבלת רישיון ההיגה) לגבי מגוון ושאים הקשורים בהיגה ובבטיחות בדרכים. בוסף, היעד המרכזי של 

רבותיים, והפסיכולוגיים והגורמים שמובילים את בי הוער המחקר היו להבין את  החסמים הורמטיביים, הת

הערבים להתהגויות מסוכות, ולאי ציות לחוקי התועה. מחקר זה ישמש תשתית מחקרית עבור הרשות 

הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד החיוך, וגופים העוסקים בבטיחות, במטרה לפות לקהל היעד של הצעירים 

ערוצי ורה המותאמת להם, דרך תוכיות התערבות במסגרות בית ספריות, כמו גם דרך באוכלוסייה הערבית בצ

  מדיה לווים.

  מספר יעדים מרכזיים: היו בפועל למחקר 

הבת התפישות, העמדות, והידע של בי הוער בוגע לסוגיות שוות שוגעות להתהגות סיכוית בהיגה,  �

  גות סיכוים כמשתמשי דרך בכבישים.והתה

� יות התערבות העוסקות בוגע לתוכוער ב יטים שחשובים לבהגות אפיון האלמהיגה ובהת

  בטיחותית.

המלצות ספציפיות לביית תוכיות התערבות שמתאימות לתתי אוכלוסיות שוות אצל בי וער ערבים  �

  (על פי מאפייי מגדר, גיל, וכו').

 .ורמטיביים חיוביים בהקשר להיגהבדיקת מודלים  �

  

 תועלת המחקר .2
מתוך קודת המוצא, כי יש צורך להפות כלים ומשאבים לאוכלוסיות שמצאות בסיכון מוגבר, כגון 

האוכלוסייה הערבית ומתוך התוים שעולים בשטח כי ראשית, קיים מחסור בהערכת תדירות ואפקטיביות 

כיות הקיימות כיום אין בו מתוך החשיפה של בי הוער לתוכיות בטיחותיות בבתי ספר ערבים. שית, התו

התרבות והצרכים של האוכלוסייה הערבית, על כן ראה כי רובן אין מותאמות לה. מתוך תוים אלה, מחקר 

ציע לחקור באמצעות שיטות מחקר משולבות (מחקר חתך כמותי, ואיכותי) הלעות על אתגרים אלה ויסה זה 

ורמטיבי והתרבותי של בוער באוכלוסייה הערביתאת העולם הוגע לעמדות  ,י הה בכדי להעמיק את ההב

בי וער באוכלוסייה הערבית, בושאים הקשורים לבטיחות בדרכים והחסמים להתהגויות המובילות למצבים 

מסוכים. הממצאים של מחקר מוצע זה יהוו בסיס לפיתוח תוכיות התערבות מותאמות המיועדות לצעירים 

  הערבית במטרה להפחית את מעורבותם והיפגעותם מתאוות הדרכים.באוכלוסייה 

  

 מתודולוגיה

להלן שיטות איכותיות וכמותיות לאיסוף התוים וליתוח הממצאים ממקורות שוים.  שילבהמחקר 

  פירוט מהלך המחקר והשיטות:

כים בבתי מיפוי התוכיות הרשמיות והלא רשמיות, ומגוון הפעילויות הוגעות לבטיחות בדר  �

 .)אספח ראה ( הארץהספר הערביים בצפון 
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באמצעות התקשרות עם מפקחים ורכזים ארציים בבטיחות בדרכים  התבצעמיפוי זה   השיטה:

במגזר הערבי מטעם משרד החיוך, מהלי בתי ספר ורכזי הבטיחות בדרכים בבתי הספר, והאחראים 

ורתי ותוכיות ההתערבות הרשמיות והלא את  המצב של החיוך התעב חקרבעיריות. מיפוי זה  

רשמיות לבי הוער הערבים בארץ, מה קיים, לאיזה שכבות, האם התוכן מותאם לתרבות בי הוער 

  מהמגזר, ומה מידת האפקטיביות שלהם.

מיפוי זה בא במטרה להבין לעומק את המצב לגבי היקף הפעילויות והתוכיות  ממצאים ולקחים:

מודעות בושאי הבטיחות בדרכים בבתי הספר הערביים בצפון ובמרכז הארץ המיועדות להגברת ה

 רת הם מועברים.ובאיזה מסג

סקירת ספרות מעמיקה בוגע לחיוך תעבורתי ותוכיות התערבות המיועדות לבי וער מיעוטים  �

 בעולם, העמדות שלהם, והמעורבות שלהם בתאוות דרכים. 
 לחיוך מתיחסתראי מקום מהארץ ומהעולם. הסקירה על מ התבססהסקירת הספרות  השיטה:

  .מהעולם מיעוטים וער שפותחו במיוחד עבור בי התערבות ותוכיות התעבורתי

תמות מצב לגבי האסטרטגיות שאומצו ופותחו בעולם  ותתסקירת הספרות  ממצאים ולקחים:

ות דרכים, במיוחד, בהקשר של החייות ולהפחתת מעורבות המיעוטים בתאוך התעבורתי ותוכ

  ההתערבות.

 . )בספח ראה ( מיקודראיוות וקבוצות  �
השאלוים לבי הוער, ערך  מחקר פיילוט, שכלל  מספר מצומצם של קבוצות  לפי הפצתהשיטה: 

מיקוד (שלוש קבוצות) במטרה לקבל תחושה לגבי אוכלוסיית המחקר, והאופן שבו צריך לבות את 

קבוצות  18ת מיקוד וכן את השלד של השאלון הכמותי.  בהמשך ערכו הפרוטוקולים של קבוצו

מיקוד היוו את הבסיס  קבוצות )ג ספח ראה( שויםמיקוד על פי מאפייים של סוציו דמוגרפים 

ראיוות אישיים עם במקביל ערכו אחד עשרה  קולים של השאלוים במחקר הכמותי.לביית פרוטו

כים בבתי הספר הערביים, במטרה להבין את רציול בחירת התכים, לבטיחות בדר יועצים ומחכים

את התכים המעוברים, את צורת ההעברה, ואת הערכת מידת האפקטיביות שלהם על פי דעת 

  (ראה ספח ד)והמחכיםים היועצ

באמצעות קבוצות המיקוד יתן להבין לעומק את המיעים לעמדות, וההתהגויות  ממצאים ויעדים:

ות עם היועצים המסוכהגויות אלו. הראיוכים ות על הכביש ומה מעודד אותם להתוהמח

ועברים מתאימים למגזר בבטיחות בדרכים יעזרו בהבת המצב, מה קיים,  ועד כמה התכים המ

 הערבי.

  . ה) ספחראה ( בייה ופיתוח של  שאלוים �

בבתי ספר שוים. במקביל ערבים למילוי עצמי על ידי בי וער  הועברהסדרת השאלוים השיטה: 

יםים עם קבוצות גיל תואמות באזורים גאוגרפים בעלי  ערך סקר פפרופיל. שימוש  אותומול פ

 בשתי שיטות מתודולוגיות אלה ועד לבחון את המתודולוגיה העדיפה בעריכת סקר עם בי וער

 ולסות להתגבר על אפקט "הרצייה החברתית".
יתוח השאלוים יתן להבין את עמדות בי הוער הערבים בוגע למגוון דרך ממצאים ויעדים: 

ושאים הקשורים בבטיחות בדרכים וורמות ההיגה שלהם. בוסף באמצעות התוים הדמוגרפים 

אקוומיים יהיה אפשר  לאבחן איך משפיעים משתים אלו על עמדות בי וער ותפישת  -והסוציו
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סייה הערבית ולאתר את הקבוצות בעלות הסיכון הגבוה ביותר הורמות של  היגה באוכלו

 למעורבות בתאוות הדרכים.

  

הייתה לבחון את התפיסות, העמדות וההתהגות של בי וער ערבים בושאים הקשורים הכמותי מטרת המחקר 

  לבטיחות בדרכים ולהיגה זהירה בפרט. במסגרת זו בחן המחקר את הושאים הבאים.

 י שיש לו רישיון היגהתדמית של מ  .א

 צפויה לעורר \התחושות שהיגה מעוררת  .ב

 יסות לגבי הגורמים לתאוות דרכיםתפ  .ג

  –התייחסות לשמירה על חוקי התועה   .ד

 עמדות כלליות על שמירה על חוקי התועה •

 חגורת בטיחות •

 אלכוהול והיגה •

 היגה במהירות מופרזת •

 עקיפה אסורה •

 היגה ללא רישיון היגה •

 דפוסי היגה לא זהיריםהתייחסות ל •

 מה לדעת המרואייים מאפיין הג טוב  .ה

 תפיסות לגבי פערים מגדריים  .ו

 סמכות הורית  .ז

מגדר, שכבת הכיתה, מעמד מויציפלי של היישוב  –בחן המחקר את הקשר בין מאפייים סוציו דמוגרפים  ,כמו כן

  לבין הושאים ה"ל. –בו גרים, רישיון היגה 

 תוכיות התערבות מיוחדות להגים הצעירים מהמגזר הערבי. פיתוח המלצות לביית  �
על התוצאות והמסקות מהשאלוים, קבוצות המיקוד והראיוות  הסתמכוהמלצות אלו השיטה: 

  עם בי הוער והצוותים השוים בבתי הספר.

בהסתמך על תוצאות המחקר יהוו בסיס לפיתוח תוכיות  וההמלצות שייתממצאים ויעדים: 

רבות מותאמות לאוכלוסייה הערבית, שיועברו בעתיד בבתי הספר. כמו כן, מחקר זה יצביע על התע

ערוצי תיווך וספים לבי וער. בוסף, גורמים שעוסקים בתוכיות התערבות יוכלו להשתמש 

  ת תוכיות התערבות מבוססות מחקר.לביי ובממצאים אל
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  עיקריים שלבים ד עשראחבוי  היה : המחקר שלבי המחקר

 בבתי תלמידים לראיין אישור קבלת לצורך, החיוך למשרד פיה כלל  זה שלב ואישורים. הכות  .א

 .מיקוד קבוצות עמם ולקיים שאלוים שימלאו מהתלמידיםובקשה , ספר

 כללשלב זה מיפוי של מגוון והיקף הפעילויות הוגעות בבטיחות בדרכים בבתי הספר הערביים.   .ב

 היועצים, המדריכים, והמורים המעורבים בפעילויות אלו. ראיוות עם הרכזים,

למחקרים העשים בארץ ובעולם על חיוך  התייחסה סקירת הספרות סקירת ספרות מעמיקה.   .ג

י היות בקרב בהגויות סיכווער בכבישים, ומעורבותם תעבורתי, הגורמים המשפיעים על הת

 בתאוות.

לחוש טוב יותר את המצב במגזר הערבי  הייתההמטרה פיילוט של ראיוות עם קבוצות מיקוד.   .ד

ראה ( השאלויםהפרוטוקולים ו במטרה לבות באופן טוב ויעיל יותר את המתווה והתכים של 

 .)ב ספח

ערך פיילוט לאחר שהשאלון בה עם עשרה מרואייים , ציגים משתי תחילה   ביית השאלוים.  .ה

 שהתייחסו  השאלות סדרת  לאחר מכן אותרו ובו במחקר. היעד של בי וער שהשתתפואוכלוסיות 

הגים למגוון היבטים, חברתיים, אישיותיים, תרבותיים, דמוגרפים, וסוציו אקוומיים של ה

 .ספח ג)ראה ( הצעירים הערבים

שכלל התייחסות לשלבים של הוצאת האישורים,  ביטוח בעיייהגשת דו"ח בייים לקרן מחקרים   .ו

  ת ומיפוי.סקירת ספרו

המשתתפים במחקר יהיו בי וער מהמגזר הערבי בגילאים גיוס המשתתפים ובחירת מדגם מייצג.   .ז

אקוומיות -משי המגדרים לפי קבלת הרישיון. בי הוער במדגם שייבחר יהיו מרמות סוציו 14-17

 ה.שוות ועם מאפייים חברתיים וכלכליים מגווים כך שייצגו את ההתפלגות באוכלוסיי

לבי  שהועברו את התוים של השאלוים  כללשלב זה  יתוח תוצאות השאלוים והסקת מסקות.  .ח

הוער הערבים באמצעות השימוש במגוון שיטות סטטיסטיות המקובלות בספרות המקצועית 

 ליתוח תוים מסוג זה ויציג את המסקות מהיתוח.

  הגשת דו"ח בייים לקרן מחקרים בעיי ביטוח  .ט

יתוח כמותי ואיכותי לתוים שאספו מהשאלוים  כללשלב זה  וח, כתיבה וסיכום.ית  .י

בים של המחקר, התוצאות ומהראיוות, עיבודם, הסקת מסכות וכתיבת דו"ח שיסכם את כל השל

 והמסקות.

בה  המחקר ממצאי כל סמך עלהתערבות על סמך הממצאים.  לתוכיתביית קריטריוים ומתווה   .יא

 סופי והמסכם שכולל תקציר מהלים קצר ומורחב.הדו"ח ה

    



  
 

25 

 
   University of Haifa, 199 Abba Khoushy, Mount Carmel, Haifa|  3498838, חיפה 199, רח' אבא חושי אוניברסיטת חיפה

Phone: 972-4-8288675 : 'טל E-mail: gassas@univ.haifa.ac.il :  פקס: Fax: 972-4-8288673  "לדוא 

 

  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

School of Public Health 

  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  א. המחקר האיכותי

: יישובים שוים בצפון ובמרכז הארץ וער בבתי ספר במגזר הערבי, בעשרהקבוצות מיקוד עם בי 18 ערכו 

  , כפר יאסיף, כפר חף, חיפה וצרת.שפרעם, קלסוה, טורעאן

יכון. ביישובים הגדולים שיש בהם בתי ספר פרטיים וגם שמוה קבוצות בחטיבות הבייים ועשר קבוצות בת

  ממשלתיים, דהייו צרת וחיפה, ערכו קבוצות מיקוד במקביל גם בבתי ספר פרטיים וגם בבתי ספר ממשלתיים. 

תלמידים, בים ובות. התלמידים המשתתפים בחרו ע"י המורים מחכי  13 -8בכל קבוצת מיקוד השתתפו בין 

   הרכזים של החיוך החברתי בכל בית ספר. הכיתות או ע"י

  

בחלק זה של המחקר ערכו ראיוות עם רכזי חיוך חברתי ורכזי חיוך תעבורתי, בבתי ספר ערביים, חטיבת 

בתי  5 -בתי ספר תיכויים ו 3בתי ספר חטיבת בייים,  3 -גברים, מ - 6שים ו 5רכזים,  11בייים ותיכון. רואייו 

  טיבת בייים ותיכון.ספר משותפים לח

  

  אליזה

בוצע על פי שיטת היתוח הושאית המתייחסת  עם הרכזים וקבוצות המיקוד עם בי וער יתוח הראיוות 

מאפשרת  אמוות והידע, ובכךקפים את רעיוותיהם, מחשבותיהם, למילים ולתיאורים של המרואייים כמש

ראיוות עשה  לפי ששת השלבים היתוח התמטי של ה .(Elo and Kyngäs 2008) מבט לתוך החוויה האושית

: הכרת הטקסט לעומק, קידוד ראשוי של הטקסט, חיפוש אחר Braun & Clarke, 2006)בראון וקלארק ( של

לשאלת  תוך התייחסות רטרוספקטיביתתמות, סקירת התמות, הגדרת ושאים ושיומם, מערך תמות המאורגן 

כך התאפשר להתייחס אליו כטקסט. לאחר התמלול ותח ל של קבוצת מיקוד הוקלט ותומלל, כל תימלו המחקר.

, כלומר יתוח שהתחיל מן התוים שאספו bottom-upכל ראיון, לאור התיאוריה המעוגת בשדה, בשיטת 

ל , עשה קידוד עולאחר מכן ל הקידוד עשה על כל ראיון בפרדבשטח ושאר צמוד אליהם. השלב הראשון ש

פי חידוש המידע שאסף מכל ראיון עד  רוויה -מספר הראיוות קבע יקבעו על שקישר בין כל הראיוות שערכו.

  ).  )Thomson,2004ים והעלו ושאים חדשים שטרם עלוידי המרואיי-מהתוים שסופקו על

ועדו הראיוות בתוך יומן שדה. בסיום כל ראיון קבוצות המיקוד והראיוות עם היוצריםתרפלקסיביות: 

 & Graneheim( התייחסות לתגובות מילוליות ובלתי מילוליות שעלו במהלך הריאיון הרפלקסיביות אפשרה

Lundman, 2004.(  

  המחקר הכמותי. ב

יב' ביישובים  -וט' -הוגדרה ככל התלמידים בכיתות ח'והמדגם , אוכלוסיית המחקר אוכלוסיית המחקר  )1

חיפה, צרת, כפר יסייף, חף, שפרעם, אום אל פחם, טירה, באקה אל גרביה,  - צת יישובים א'קבו –הבאים 

חיפה, צרת אבו סאן, מג'ד אל כרום, סכין, מוסמוס, טייבה, באקה אל גרבייה  –קבוצת יישובים ב' קלסואה; 

צת יישובים ב' ערכו ראיוות וכפר קאסם. בקבוצת יישובים א' ערכו ראיוות במערך קבוצתי (ראה להלן) ובקבו

המדגמים מכל אחת הקבוצות הוצעו בשיטת השכבות (הקריטריוים להגדרת השכבה  במערך פרטי (ראה להלן).

בשלב הראשון דגמו מכל יישוב  -היו יישוב המגורים ושכבת הכיתה). המדגם מקבוצת היישובים א' ערך בשלבים

מידים שוכחו בכיתה בעת הריאיון; המדגם ת שדגמו רואייו כל התלבתי ספר ובבתי הספר דגמו כיתות; בכיתו

  דגימת יחידות דיור ומתוך היחידות דיור דגמו בי וער.  –אף הוא בשלבים  ערךבקבוצת יישובים ב' 
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 . הראיוותבמערך קבוצתי ,כאמור ,במדגם שהוצע מקבוצת יישובים א' עשהביצוע הראיוות התוים  איסוף )2

ראיוות פרטיים שהוצע מקבוצת ישובים ב' ערכו במדגם  .ובאישור משרד החיוך ,בכיתהו בזמן הלימודים ערכ

  .כספח ג.שאלון המחקר בשפה הערבית מופיע  2014הראיוות ערכו בתחילת קיץ פים אל פים. 

  יתוח התוים ערך בשלבים הבאים: –יתוח התוים ) 3

בור עשה לאחר ייאיון במערך הקבוצתי עם קובץ הריאיון במערך הפרטי. החחיבור קובץ התוים של הר  .א

 ם לחבר את שי הקבצים לקובץ אחד.בדיקה שהראתה כי מוצדק לפי החיבור. לש

מיון השאלות לפרקים השוים ערך  – למספר שאלותמיון השאלות לפרקי המחקר וביית מדדים משותפים   .ב

  ות שמצאו כמוסברות ע"י אותו גורם מוצגות באותו הפרק.שאל על סמך ממצאי יתוח גורמים.

  על סמך ממצאי יתוח הגורמים ועל סמך ממצאי מבחן אלפא קורבך בו מדדים משותפים למספר שאלות.

חיבור תוי הבדיקה הקבוצתית עם תוי הבדיקה הפרטית ערך יתוח משווה בין תוי הבדיקה הפרטית    .ג

קבוצתית, בחלק גדול מהשאלות מצאו הבדלים בין התוים שעלו בין שי מערכי לבין תוי הבדיקה ה

הבדיקה, אולם ההבדלים היו בעוצמת התגובות אך לא בכיוון התשובות, דהייו הם עלמו כאשר מחברים 

  אות הבדיקה בשי המערכים השוים.את התגובות בסולם רגיש לדיכוטומיה. לפיכך קיבצו יחד את תוצ

מגדר, רמת  -מאפייים הבאיםיתוח התוים ערך הן לכלל המדגם והן בפרד, לפי ה –יתוח התוים רמות   .ד

הכיתה, מחוז התוים ומעמד מויציפלי של יישוב המגורים. לצורך בדיקת הקשר עם מאפייים סוציו 

 דמוגרפים השתמשו במדדים המשותפים ולא בכל שאלה בפרד.

  .ות) יש סיכום של התובות\י הטבלהלכל טבלה או מקבץ טבלאות (לפי או אחרבסמוך  –) הצגת התוים 4

  

  תוקף ומהימות

שימוש  .)(Johnson & Onweugbuzie, 2004 במחקר עשה שימוש בשיטת משולבת של מחקר איכותי וכמותי

ורך עריכת שימוש במספר כלים לצ במגוון מקורות של תוים (כלים). מביאה להצלבת התוים ואימותם.

המחקר, הכוללים, סקרים בצורות שוות, ראיוות אישיים, קבוצות מיקוד  מגדילים  את התוקף בשל התייחסות 

ריבוי מקורות מאפשר הבה טובה ומלאה יותר של התופעה החקרת,  לושא המחקר ממספר קודות מבט.

ל ראיוות אישיים (פרוטוקול חצי ומשפר את המחקר ברמת תוקף ומהימות הממצאים. במחקר עשה שילוב ש

), שזוהי קודה בה לא saturation pointמובה) בוסף, השימוש בכלי מחקר אלה עשה עד לשלב "הרוויה" (

מופיעות תמות חדשות. כלומר חקירה וספת מעלה תמות חוזרות, ויתוח וסף לא מעלה חידוש של תובות 

.שאלון חצי מובה אשר כתב לראיון, בדק ע"י החוקרים )& 2003Silverstein Auerbach ,וכיווים במחקר (

השוים. לאחר ביצוע ראיוות אישים, בו הפרוטוקולים של קבוצות מיקוד.  השאלות עברו עריכה ושיויים 

בהתאם להערות המרואייים. בוסף לפי בית השאלון הכמותי, ערכה סקירת ספרות לחיפוש אחרי שאלוים 

פרות, השאלון בדק על ידי פיילוט עם עשרה בי וער בגילאים של אוכלוסיות היעד. כל ראיון  אישי דומים בס

וכל ראיון קבוצתי הוקלט ותומלל לאחר המפגש. לאחר הקלטת כלל הראיוות, התבצעה שמיעה חוזרת של כל 

יהוי טעויות אקראיות שייתכן ראיון, בכדי לעקוב אחר אופן הקלטת המלל ותמלול הריאיון. בדיקות אלו סייעו בז

וקרו במהלך עיבוד התוים. ריאיוות שתורגמו לשפה הערבית, תורגמו תרגום חוזר ע"י גורם וסף דובר ערבית 

  שפת אם ועברית ברמה כמו שפת אם לצורך בדיקה ואימות הריאיון. 
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  סקירת ספרות
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 סקירת ספרות .1

  הקדמה .1.1

התמותה ולמספר גדול יותר של אובדן פשות מאשר רוב המחלות תאוות הדרכים אחראיות לחלק כבד מ

, תאוות דרכים היום הין הגורם השמיי המוביל לתמותה (WHO)האושיות. לפי ארגון הבריאות העולמי 

. המגמות הוכחיות לתמותה מתאוות דרכים 15-29י אבעולם, והגורם המוביל לתמותה בקרב צעירים בגיל

תאוות דרכים יהפכו להיות הגורם המוביל החמישי לתמותה, אם פעולות דחופות  2030שת מצביעות על כך שעד 

  שיעורי התמותה הין גבוהות יותר במדיות בעלות הכסה מוכה וביוית.  לא ילקחו בחשבון.

 למיעת תאוות הדרכים ערך אושי, חברתי וכלכלי משמעותי ביותר. גורמים רבים תורמים באחוזים שוים

להתרחשות תאוות הדרכים. יתן לחלק גורמים אלו לשלוש קטיגוריות עיקריות: הגורם האושי, הכביש והרכב. 

 ;Rumar, 1985לגורם האושי והתהגות ההגים חלק יכר בהתרחשות תאוות הדרכים. מחקרים רבים 

IFRCRCS, 2007; SHRP2, 2012)ושי תורם ליותר מים, שהגורם האות הדרכים מת 90%-) מצייאו

-מצא שטעויות ההגים הין הגורמים העיקריים בכ), Curry et al )2011שמתרחשות. במחקר שערך על ידי 

מתאוות אלו ההג היה הג צעיר. במילים  76%-מתאוות הדרכים הקשות שבהם מעורבים צעירים, ובכ 96%

י היגה מסוכים, לקיחת סיכוים, אי שמירה אחרות, הטעויות שההגים עושים, אי ההבחה בסכות בזמן, דפוס

על חוקי התועה ואי תשומת לב מובילות לתאוות רבות, ובמיוחד אצל הגים צעירים. ידוע כי לחיוך, דוגמה 

אישית ופעולות התערבות בגיל צעיר חשיבות רבה לביסוס התהגויות חיוביות ויצירת ורמות התהגות רצויות 

)Taubman Ben-Ari et al., 2005; Simons-Morton et al., 2002; Taubman Ben-Ari and Katz-Ben-Ami, 

2012; 2013.(  

מחקרים רבים מראים שיש הבדל במידת המעורבות בתאוות דרכים בין הגים צעירים להגות צעירות. הגים 

ם כאשר מספר התאוות שים,  מעורבים יותר בתאוות דרכים קטליות ג 16-18צעירים ובמיוחד אלו שבגילאי 

). הבדל זה יכול להיות מוסבר OECD 2006; NHTSA, 2009; Lewis-Evans, 2010מורמל למרחקי הסיעה (

חלקית על ידי היגה אגרסיבית יותר, טייה חזקה יותר ללקיחת סיכוים, חיפוש ריגושים והתהגויות אטי 

שלהם, ורגישות יתר ללחץ מחברים שלהם במיוחד  חברתיות, טייה להעריך בהערכת יתר את יכולות ההיגה

  ).OECD, 2006; Prato et al. 2010; Farah, 2011בים (

על כן, לצורך הפחתת מספר תאוות הדרכים יש צורך בהבה מעמיקה של עמדות בי הוער בושא הבטיחות 

  אסטרטגיות שוות להגברת הבטיחות.בדרכים והצעת דרכי התערבות ו

 

 כלוסייה הערבית בישראלרקע על האו .1.2
אלף תושבים  600מיליון תושבים ערבים לצד  1.3חיו בשטחי פלסטין/ארץ ישראל המדטורית  1948עד מלחמת 

אלף  156יהודים. עם סיום המלחמה ולאחר חתימת הסכמי שביתת השק, ותרו בשטחה של מדית ישראל כ־ 

  ).2009(רכס ורודיסקי,  17.9%היה אזרחים ערבים ששיעורם מכלל אוכלוסיית המדיה 
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פי הלמ"ס כולל  ) ושעל2012הישראלית (למ"ס, מהאוכלוסיה  20.6%-המגזר הערבי היום היו מיעוט שמהווה כ

). שיעור הגידול של האוכלוסייה הערבית 1.6%) ודרוזים (1.9%ערבים (-), וצרים17.1%בתוכו את המוסלמים (

. שיעור הגידול בתוך 1.7%דול באוכלוסיה היהודית עמד על בעוד ששיעור הגי 2.3%עמד על  2012בשת 

, ערבים וצרים 2.5%האוכלוסיה הערבית היו משתה כתלות בדת, שיעור הגידול אצל הערבים המוסלמים היו 

(כולל משקי בית עם פש  3.12היה  2012. ממוצע הפשות למשק בית יהודי בשת 1.5%, ערבים דרוזים 1.2%

  ).2013הערבי (שתון סטטיסטי לישראל, במגזר  4.82אחת) לעומת 

 47%-מבחיה דימוגרפית, האוכלוסיה הערבית יחסית צעירה בהשוואה לאוכלוסיה היהודית, בעוד ש

-. אחוז השים עומד על כ33%, באוכלוסיה היהודית שיעורם עומד על 19-מהאוכלוסיה הערבית הם בי פחות מ

, על פי תוי הלמ"ס, תוחלת החיים של הגברים 2011. בשת 19-בי פחות מבשי המגזרים, וגם באלו שהם  50%

ולשים היהודיות  80.7היה בעוד שתוחלת החיים של הגברים היהודים  80.9ולשים הערביות  76.5הערבים היה 

83.9.  

המשולש, האזורים הגאוגרפיים העיקריים שבהם מתגוררת האוכלוסייה הערבית כוללים: אזור הצפון, אזור 

מהאוכלוסיה), ערים מעורבות (חמש הערים המעורבות  9%-כ –אזור הדרום (בעיקר אוכלוסיית הבדווים בגב 

מהאוכלוסייה, רובם במזרח  -18%-יפו, רמלה ולוד), וירושלים (כ-הן: עכו, חיפה, תל־אביב“ ה״מסורתיות

  ירושלים). אך יותר מחצי מהאוכלוסיה הערבית מתרכזת באזור הצפון.

אקוומי, האוכלוסיה הערבית בדלת מהאוכלוסיה היהודית. רמת החיים והסטטוס -מבחית המצב הסוציו

). Azaiza, 2006אקוומי של אוכלוסיית המיעוטים חשבת מוכה בהשוואה לאוכלוסייה היהודית (-הסוציו

ר: הקצאה שוה של הגורמים לפערים בין אוכלוסיית המיעוטים לבין אוכלוסייה היהודית כוללים בין הית

תקציבי פיתוח ממשלתיים, יזמות כלכלית וחברתית מוכה בקרב אוכלוסיית המיעוטים לקידום היישובים, 

משאבים דלים שהיו לאוכלוסיית המיעוטים ערב הקמת המדיה, ריבוי טבעי גבוה של אוכלוסיית המיעוטים 

היה גבוה פי  2009אוכלוסייה העייה בשת המקטין את אפשרויות הפיתוח. שיעורם של משקי הבית הערביים ב

 53.3%ממשקי הבית הערביים,  49.8%העיים  משיעורם בכלל האוכלוסייה בישראל. באותה שה מו עם 2.6

, שיעור המדווחים כי אים 2012בשת  בקרב האוכלוסייה הערבית .)2012(גרא,  מהילדים 62.7% –מהפשות ו

לעומת  45%גבוה מהשיעור באוכלוסייה היהודית:  שיות של משק ביתםמצליחים לכסות את ההוצאות החוד

  .)2012(פי החברה בישראל, למ"ס,  בהתאמה 32%

כלכלי המוך, -בקרב הגרים ביישובים במעמד החברתי. מהווה מדד מרכזי לרמת החייםגם כן דיור הצפיפות 

לעומת  27%גוררים בצפיפות גבוהה ( משיעור הערבים המת שיעור היהודים המתגוררים בצפיפות גבוהה גבוה

מתגוררים בצפיפות דיור גבוהה, מצא בקרב ערבים הגרים  ) של34%בהתאמה). שיעור גדול במיוחד ( 19%

מהערבים מתגוררים בצפיפות דיור גבוהה,  19%במעמד הגבוה,  ביישובים במעמד הביוי. בקרב הגרים ביישובים

  .)2012ל, למ"ס, (פי החברה בישרא מהיהודים 2%לעומת 

 

 וערבי התהגות סיכוית של   .1.3
; 2012השאלה למה בי וער מצאים בסיכון גבוה להיפגעות העסיקה ואתגרה חוקרים רבים במשך שים (בטרם, 

Steinberg, 2004; 2007 וער מודעים לתוצאותי הות. אף שבים יותר גבוהים מאשר בשיעורי ההיפגעות של ב .(
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שיהם, הם וטים, יותר מילדים צעירים או ממבוגרים, לקחת חלק בהתהגויות סיכון, כגון: האפשריות של מע

   ).2012שימוש באלכוהול, היגה בשכרות, היגה פזיזה, פגיעה עצמית או אלימות (בטרם, 

  HBSC (Health Behavior in School-Aged Children) לאומי של ארגון הבריאות העולמי-על פי הסקר הרב

המדיות  -40תבצע אחת לארבע שים, מצא כי שיעור ההיפגעות בקרב בי וער בישראל גבוה בהשוואה ל מה

המשתתפות במחקר, ישראל מדורגת במקום החמישי כך שרק ארבע מדיות אחרות מדווחות על אחוז היפגעות 

רה היהודית, ככל שהרמה ). תון מעיין שמצא בסקר היו שבחב2012פיש ועמיתיו, -גבוה משל ישראל (הראל

כלכלית גבוהה יותר, כך אחוז ההיפגעויות המדווח בקרב התלמידים גבוה יותר. לעומת זאת, בחברה -החברתית

כלכלית -הערבית לא קיימים הבדלים משמעותיים בין התלמידים בדיווח על היפגעויות לפי הרמה החברתית

פער בין החברה היהודית לחברה הערבית, בדיווח כלכלית עולה, כך מצטמצם ה-שלהם. ככל שהרמה החברתית

  התלמידים על היפגעויות.

(סיגריות, סמים, מחקרים רבים מצאו שישו קשר מובהק בין התהגות סיכוית בהיגה לבין שימוש בחומרים 

ש , מצאו שהטייה של הצעירים להשתמ)2010(  Dunlop and Romerהחוקרים ).Johnston, 2003( אלכוהול, וכו')

בחומרים היה קשורה ללקיחת סיכוים, מה שמעיד על כך שהסיכוי למעורבות שלהם בתאוות דרכים קשורה 

לטיות שלהם ללקיחת סיכוים. בוסף, החוקרים מצאו שהטייה לשימוש בחומרים קשורה באופן יותר חזק 

  והול, או מריח'ואה).למעורבות בתאוות דרכים מאשר השימוש בסוג חומר מסוים שחקר (סיגריות, אלכ

, חקר את תופעת לקיחת הסיכוים של בי הוער מפרספקטיבה ההתפתחותית של מדעי )Steinberg  )2007החוקר

המוח. על פי השקפה זו, הפער הזמי בין הבגרות, שדוחפת את בי הוער ללקיחת סיכוים, לבין תהליך 

דחפים אלו, הופך את גיל ההתבגרות לזמן של  ההתפתחות האיטי של מערכת הבקרה הקוגיטיבית שמסדיר

פגיעות מוגברת להתהגות מסוכת. תוצאות המחקר מסבירות מדוע התערבויות חיוכיות שועדו לשות את 

הידע של המתבגרים, האמוות, והעמדות שלהם לא היו יעילות במידה רבה, ומצביעות על כך ששיוי בהקשרים 

הגויות מסוכות את הדרךשבהם מתרחשות התשבה מתבגרים חושבים  ות עשוי להיות מוצלח יותר מאשר לש

  על סיכון.

שבו ערכו יסוי היגה מעבדתי בסימולטור היגה ובו השתתפו בי ) Gardner & Steinberg )2005במחקר של 

עמיים את וער, סטודטים לתואר ראשון, ומבוגרים, מצא שוכחותם של חברים בזמן ההיגה הגדילה ביותר מפ

בקרב סטודטים לתואר ראשון, אך לא הייתה השפעה על היגת  50% -לקיחת הסיכוים של בי הוער, ב

  המבוגרים. 

מהיפגעות לא  17-10), מגון ההיפגעות הפוץ ביותר בתמותת בי וער בגילאי 2012על פי דו"ח מחקר של בטרם (

 17-15ר במעורבות רכב מועי. בקרב בי וער בגילאי ) המתרחשת בעיק76%-71%מכוות הוא תאות דרכים (

 HBSCהפערים בשיעורי התמותה בין ערבים ליהודים, הקיימים בקרב כלל הגילאים, מצטמצמים. עדיין, בסקר 

מצא שישו הבדל בדפוסי הבטיחות בדרכים בין האוכלוסיה היהודית לאוכלוסיה הערבית. לדוגמה, בעוד 

מן  58%מכלל התלמידים דיווחו כי הם תמיד חוגרים חגורת בטיחות מלפים, רק  84% -שבחברה היהודית כ

התלמידים בחברה הערבית דיווחו כי הים עושים זאת. לאורך כל השים, הדיווח על שימוש בחגורות בטיחות 

פיש -במושב הקדמי רחב יותר בקרב תלמידים מן החברה היהודית לעומת תלמידים מן החברה הערבית (הראל

  ).2012ועמיתיו, 

עורבותם המשמעותית ביותר של הגים צעירים בתאוות מתרחשת בחודשים מבמספר מחקרים מצא ש

). הגים צעירים מעורבים Shinar, 2007; Lotan and Toledo, 2007הראשוים שלאחר קבלת רישיון ההיגה (
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והה, היגה בשעות הלילה, היגה במצב יותר בתאוות בעלות אופי של היגה מסוכת כגון: היגה במהירות גב

עייפות והיגה תחת השפעת אלכוהול. מעורבותם של הגים צעירים (גברים) בתאוות דרכים גבוהה משל הגות 

  ). Shinar, 2007צעירות, גם לאחר התאמת החשיפה השוה שלהם (

ם חוסר יסיון בהיגה ובמיוחד הגורמים המשפיעים על מעורבות היתר של הגים צעירים בתאוות דרכים כוללי

בהערכת סיכוים, וכחות וסעים אחרים ברכב במיוחד צעירים אחרים וחברים, היגת לילה שמשרה תחושת 

אוימיות והכבישים הפויים שמאפשרים היגה במהירות מופרזת, והיגה אחרי שתיית אלכוהול (הרשות 

  ).2009הלאומית לבטיחות בדרכים, 

  

 טים בעולם ובמיוחד בי וער בתאוות דרכיםמעורבות מיעו .1.4

מחקרים רבים בספרות מצאו שמיעוטים וקבוצות אתיות שוות מעורבים יותר בהתהגויות מסוכות, עבירות 

מצא שהגים היספיים בארה"ב מעורבים  )Roman et al )2005תועה ותאוות דרכים.  לדוגמה, במחקר של 

בחגורות בטיחות, מעבר באור אדום, סיעה במהירות מופרזת, והיגה תחת  בעבירות תועה מסוג אי שימוש

, שההיספים )Hilton )2006השפעת אלכוהול, יותר מאשר לבים. ממצאים דומים מצאו גם במחקר של 

והאידיאים מעורבים בתאוות דרכים באחוז גדול יותר מהאחוז שלהם באוכלוסייה. אלכוהול מצא גורם חשוב 

היגה בלי בתאו ות כללומצאו כתורמים למעורבותם בתאווספים ש הגים וגם כהולכי רגל. גורמיםות גם כ

רישיון היגה תקף, אי שימוש בחגורות בטיחות, אי שימוש במושבי בטיחות לילדים, וקסדות בטיחות 

  לאופועים. 

, 1996-2006תושבים בין השים  100,000-בחן את תוי ההיפגעות ל ,)Steinbach et al., 2007מחקר בלודון (

מצא ששיעורי ההיפגעות בתאוות דרכים של ילדים ומבוגרים הים גבוהים יותר בקרב אוכלוסיית השחורים, 

 Steinbach et(במחקר אחר בלודון  ומוכים יותר בקרב אוכלוסיית האסיאתים בשוואה לאוכלוסיית הלבים.

al., 2010( ם מטופלים, שהתמקד בהיפגעות ילדית הקשר בין שיעור ההיפגעות, אזורים שאים הולכי רגל ובהב

ומוצא אתי באמצעות בדיקת דוחות תאוות הדרכים של המשטרה, מצא שלילדים 'שחורים' שיעור היפגעות 

ם גבוה יותר מאשר ילדים 'לבים' או 'אסיתים'. בוסף, שיעור ההיפגעות של ילדים 'שחורים'  שהתגוררו באזורי

פחות מקופחים לא היה מוך יותר מאזורים יותר מקופחים. החוקרים הגיעו למסקה שהבדלים אתיים בשיעורי 

הפגיעה לא יכולים להיות מוסברים על ידי מוצא אתי או מאפייי האזור (אזורים פחות מטופלים), אך עשויים 

  של חשיפה לסיכון לפגיעה. לבוע מאת מהדרכים המורכבות שבה מוצא אתי מעצב חוויות מקומיות

) שבדק את ההתהגות בהיגה ואת מעורבות המהגרים בתאוות דרכים, Forward et al., 2009במחקר בשוודיה (

מצא שההתהגות בהיגה של מהגרים שאה את חותמם של הורמות המקובלות בהיגה בארץ שבה הם גדלו. 

ם בין המדדים שיכולים לשפר את הבטיחות בדרכים של אקוומיים הי-ערכים חברתיים, שפה וגורמים סוציו

מהגרים המתגוררים בשוודיה. הם מצאו שלקבוצות מסוימות של המהגרים יש סיכון להיות מעורבים בתאוות 

יותר מאשר אלו שולדו בשוודיה, וקבוצות אחרות של מהגרים עם סיכון קטן יותר. לכן, החוקרים מצייים שאין 

וודיה קבוצה הומוגית. בוסף החוקרים מצאו שחלק גדול מההבדל ובע מגורמים כמו לראות במהגרים בש

שימוש בחגורות בטיחות ואי שימוש -חשיפה, חיוך, גיל ומגדר. בעוד שאצל חלק מהמגרים מצאה מגמה של אי

. לכן, בכיסאות בטיחות לילדים, אצל האשים שולדו בשוודיה הייתה מגמה שלא לכבד את המהירות המותרת

  המחקר לא יכל באופן חד משמעי להסביר את המעורבות הגדולה של קבוצות מסוימות בתאוות דרכים.
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בי וער, ובמיוחד בחורים, מעורבים בתאוות דרכים ובהתהגויות מסוכות יותר מאשר מבוגרים. מוות כתוצאה 

ביישובים רבים יש שיעור גבוה יותר של מתאוות דרכים משפיע באופן לא פרופורציולי על בי וער מיעוטים ו

מצייים שהפער העיקרי שמצאו  החוקרים ).Juarez et al., 2006התהגויות מסוכות בקרב בי וער מיעוטים (

אמרקאים והלטיים לעומת שאר התושבים בארצות הברית היו השימוש בחגורות -בהתהגויות בין האפריקאים

  ם והלטיים משתמשים פחות בחגורות הבטיחות. אמרקאי-בטיחות, כאשר האפריקאים

) בושא היגת צעירים ללא רישיון ואופן היגתם, מצא שברוב Elliott et al., 2008מחקר שערך בארצות הברית (

עירויים או במחוזות עיר מרכזיים, -הפעמים ההגים הצעירים היו היספיים או שחורים, גרים באזורים בין

ים בבית ספר בהשוואה להגים צעירים עם רישיון. הגים ללא רישיון דווחו על כך שהם ובעלי ציוים מוכ

חגירת חגורת בטיחות, היגה תחת השפעת אלכוהול, ויותר סיעות ללא -מעורבים יותר בהתהגויות מסוכות (אי

  מטרה) מאשר הגים צעירים עם רישיון.

החוקרות בדקו אם יש קשר בין מדית המוצא,  )Hasselberg and Laflamme, 2008מחקר שערך בשוודיה (

סוציואקוומי, והסיכון להיפגע בתאות דרכים כהג צעיר. החוקרות מצאו שאין קשר מובהק בין הסיכון -מצב

להיפגעות בין הגים צעירים ממוצא זר להגים צעירים ממוצא שוודי, אך כן מצא קשר מובהק בין הרמה 

  גים הצעירים והסיכון להיפגעות.אקוומית של הה-הסוציו

  

  מעורבות המגזר הערבי ובמיוחד בי וער בתאוות הדרכים .1.5

הרוגים.  365 -במדית ישראל עמד על כ 2008-2012ממוצע מספר ההרוגים כתוצאה מתאוות דרכים בין השים 

). המגזר הערבי, 2008-2012הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  -(למ"ס 1816וממוצע מספר הפצועים קשה עמד על 

 -כ בישראל, כאשר הרוב הים מוסלמים,מהאוכלוסיה  20%-כ 2011שהיו מיעוט במדית ישראל, הווה בשת 

מכלל המורשים להוג אך חלקם בפגעי תאוות הדרכים עולה על יחסם באוכלוסיה ושיעור זה מצא במגמת  16%

  מההרוגים היו ערבים.  34%-כים ומהפגעים בתאוות דר 27%, 2008-2012עלייה. בין השים 

לגבי היפגעות בתאוות הדרכים במגזר  2011בסיכום שעשה על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשת 

בכבישים הביעירויים ובסוגי התאוות  2006-2010הערבי, מצא ששיעור ההרוגים בתאוות דרכים בשים 

  בוה יותר בקרב המגזר הערבי בהשוואה לשאר האוכלוסיה. העצמיות ובתאוות מסוג "חזית אל חזית", ג

) על מאפיי סגוות ההיגה בשי המגזרים, היהודי והערבי וההשוואה בייהם, 2008ארי (-במחקר של טאובמן בן

ופחות בסגון הזהיר  עוין ,מסתכן, כועסמצא כי הגים במגזר הערבי מאופייים יותר בסגון היגה חרד, 

מאשר הגים יהודים. בוסף, ההגים הערבים וטים לשמור על חוקי התועה בדרך כלל רק כאשר הם והסובלי 

מצאים מחוץ ליישוב, כי הם בטוחים כי בתוך היישוב "זה לא יקרה" וגם כאילו בתוך הבית חוקי המדיה אים 

בחגורות בטיחות, ושימוש  מקפידים פחות מההורים היהודים על חגירת ילדים חלים. כמו כן, ההורים הערבים

יותר  מצא כי ההגים מהמגזר היהודי תופסים את עצמם כהגיםבבוסטרים ומוותרים יחסית מהר לילד. 

ם והחלטיים מאשר ההגים מהמגזר הערבי, ואילו ההגים מהמגזר הערבי תופשים יים, מוסים, סובלייאחרא

  .סיכוים צים ולוקחיהגים יותר עצביים, מתוחים, פזיזים, לחוכאת עצמם 

 20%) בחן את רמות הסיכון של הקבוצות החברתיות השוות בישראל בהתחשבות במדגם שכלל 2008פקטור (

מאוכלוסיית ישראל. להשגת מטרה זו בה קובץ תוים מאוחד המשלב את תוי תאוות הדרכים עם פגעים 

, כאשר התוים מופיעים ברמת 1995-ו 1983ת ואת מפקדי האוכלוסין והדיור שערכו בש 1983-2004משת 

הפרט. מתוצאות יתוח ההסתברויות השוות של הקבוצות החברתיות השוות להיות מעורבות בתאוות דרכים 
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), בעוד 88%) מאשר גודלם היחסי באוכלוסיית ההגים (76%מצא שההגים היהודים מעורבים פחות בתאוות (

  ).8%גודלם באוכלוסיית ההגים ( ) מאשר18%בתאוות ( 2ם יותר מפי שההגים המוסלמים היו מעורבי

לזהות את הגורמים לתאוות דרכים במגזר הערבי, מקודת מבט ) ערכה מחקר איכותי שמטרתו 2012ח'מיס (

איסוף המידע  לאתר את החסמים המועים מהם לטפל בבעיה. ,של אשי מפתח במועצות המקומיות ובעיריות

מהדס המועצה,  גוןכ ,אשי מפתח בכל עירייה או מועצהוראשי מועצות ועיריות איוות עומק עם התבסס על ר

. המימצאים הראו שיתן לחלק את מגוון גזבר, אחראי בטיחות בדרכים, ואחראי מערכת החיוך במועצה

יקריות: הגורמים השוים שתורמים להתרחשות תאוות דרכים כפי שעלה מראיוות העומק לארבע תמות ע

חברתי, מצב כלכלי, -(מצב כלכלי , גורמים חברתיים)דמוגרפיים, עמדות ואמוות-תוים סוציו( גורמים אישיים

(מדייות  וגורמים מדייים כגון תשתיות ומגרשי משחק) הפיזיים-גורמים הסביבתיים( , סביבהבעיות חברתיות)

ם). כמו כן, מצא שגורמים אלו תומכים בתיאורית הממשלה: כגון הקצאת משאבים, אכיפה, שירותי רפואת חירו

בטיחותית של האוכלוסייה הערבית בכמה  ההתהגות הלאחברתי מכיוון שהם משפיעים על -המודל האקולוגי

לפיכך, על מת לקדם  מישורים: במישור האישי; במישור הביאישי; במישור הקהילתי; ובמישור המדיי.

  ייה, יש לעשות תוכית המבוססת על המודל האקולוגי חברתי.התהגות בטיחותית בקרב האוכלוס

) הגים צעירים מעורבים בתאוות דרכים בשיעורים גבוהים יותר מכל קבוצת גיל 2011על פי לוטן וגרימברג (

מעורבות ההגים הצעירים מהמגזר הערבי בתאוות דרכים גדולה יותר אחרת, מצב הדומה לתוים מהעולם. 

מתאוות הדרכים ההגים המעורבים היו צעירים ערבים, בעוד ששיעורם  30%, 2011בשת  סיה.מחלקם באוכלו

) בתאוות דרכים עם פגעים 17-24מעורבותם של הצעירים הערבים ( .23%מההגים באותה קבוצת גיל הייתה רק 

האחרים. כמו כן, במעורבות ההגים הצעירים היהודים ו 41%בלבד, לעומת  12% -ירדה ב 2008-2012בשים 

מצא ששיעור ההגים שאים מורשים להוג מתוך סך כל ההגים המעורבים בתאוות דרכים גבוה יותר בכל 

חומרות התאוות בקרב הגים מהמגזר הערבי ושיעור מעורבותם בתאוות דרכים, עקב ביצוע עבירות היגה, גם 

  היחסי במצבת ההגים בעלי רישיון.גבוה משיעורם 

הציבור הערבי מאד מודע לחומרת המצב בושא תאוות ), 2007אפל ועמיתיה (-תוצאות המחקר של בראון על פי

  פתוח ומוכן לפעול לשיוי המצב. ואהו הדרכים

  

  מאפייים וגורמים של תאוות במגזר הערבי .1.6

חידה השיעורים הגבוהים של מעורבות ההגים מהמגזר הערבי בתאוות הדרכים, היא לא האידיקציה הי

המצביעה על חוסר הבטיחות בדרכים. מספר מדדי תפקוד בטיחותיים, כגון שיעורי החגירה בחגורות בטיחות 

ושימוש באמצעי ריסון, היגה תחת השפעת אלכוהול, אי ציות לחוקי התועה, היגה במהירות מופרזת, מצביעים 

  על התהגויות לא בטיחותיות.גם הם 

  חגירת והיפגעות ילדים  �

) ושיעור 37%של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מצא ששיעור הילדים החגורים כהלכה היו מוך (בסקר 

) היו גבוה. גם שיעורי החגירה בקרב המגזר הערבי מוכים מאוד ביחס למגזרים 26%הילדים הלא חגורים כלל (

  ).2011ת בדרכים, הלאומית לבטיחו אחרים במיוחד בחגירת הוסעים היושבים במושב האחורי (הרשות

פיתחו מודל סיכון דיסאגריגטיבי להיפגעות ילדים בתאוות דרכים כהולכי רגל לצורך  )2011שיפטן ואליאס (

כלכליים על -איתור קבוצות הילדים הפגיעים יותר בתאוות והשפעת המאפייים הדימוגרפיים והסוציו

, תוי 2009ועד  2004הדרכים מהלמ"ס משת  היפגעותם. תוי המחקר אספו ממספר מקורות, פגעי תאוות
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בשפרעם ובעפולה, וסקר שכלל שלושה חלקים: שאלון משק  2008ועד  2006תאות ופגעים מהמשטרה בשים 

בית, יומי סיעות ושאלון עמדות. תוצאות המחקר מצביעות על כך שדפוסי הפעילות היומית של הילדים, 

וומיים משפיעים בצורה מובהקת על הסיכון להיפגעות בתאוות דרכים. אק-המאפייים הדימוגרפיים והסוציו

דפוסי התהגות הילדים, כגון שימוש בחגורות בטיחות, מושפעים מדפוסי התהגות ההורים שלהם.  מצא גם 

שזמן ההליכה הממוצע ברגל של הילדים הפגעים בתאוות הולכי רגל היו גבוה באופן מובהק מזמן ההליכה 

ע ברגל של הילדים שלא פגעו. הילדים הפגעים באים ממשפחות עם גודל משק הבית גדול יותר, מצב הממוצ

  בית ושכוות מגורים צפופות. -כלכלי מוך יותר, השכלת הורים מוכה יותר, אמהות עקרות

  עירויים -מאפייי הסביבה ומעורבות בתאוות בכבישים עירויים ובין �

-רביים היו ירוד, אין מדרכות מסודרות ורציפות להולכי הרגל ואפילו בקרבת בתימצב התשתיות ביישובים הע

מצב הגורם להגים לחות בכבישים בצורה לא חוקית, ספר ומוסדות ציבוריים, אין מקומות חייה מסודרים 

ולפעמים סימוי הדרך (כולל סימון מעברי החצייה) שחוקים  חצייה.הראייה ומעברי הלעיתים תוך חסימת שדות 

אים קיימים. אין אמצעי ריסון ואין תכון תועתי כון. בוסף, מצב שכבת האספלט ירוד עם הרבה בורות 

ומפגעים. תחות האוטובוס אין מוסדרות, ולרוב אין מפרצי עצירה לאוטובוסים שמגיעים לתחות או שכלי רכב 

ועה כך שהאוטובוסי ים במקום המיועד לאוטובוס לעצור,פרטיים חום עוצרים באמצע הרחוב ומעכבים את הת

וכמו כן הוסעים יורדים מהאוטובוס מיד לכביש מה שמעלה את הסיכון שלהם להיפגע. רוב הפעולה המסחרית 

ביישובים אלו והמוסדות הציבוריים (בתי ספר, קופות חולים, בקים, מסעדות וכו') ממוקמים לאורך הצירים 

תועה מסחרית משמעותית וריכוז גבוה של הולכי רגל יחד עם פחי תועה העורקיים ביישובים כך שישה 

  עלים את הסיכויים לתאוות דרכים.גבוהים. מאפייים אלו מ

לצורך זיהוי תכוות ייחודיות  2001-2002) התבססו על תוי תאוות הדרכים מהלמ"ס בשים 2004דיין וגיטלמן (

גורמי התאוות ובהתבסס על כך לתת המלצות בהקשר לדרכי פעילות של תאוות הדרכים במגזר הערבי וזיהוי 

של הרשויות ושל גורמי השפעה אחרים להפחתת מספר תאוות הדרכים. החוקרים השתמשו בשיטת מחקר 

השוואתית ובבחיה מעמיקה של תיקי תאוות הדרכים במשטרה. חתכי תוים זהים משי המגזרים הושוו 

  וות ייחודיים למגזר הערבי.לצורך איתור מאפייי תא

עירויים, גבוה יותר מאשר -מסתמן מתוצאות המחקר, ששיעור מעורבות המגזר הערבי בתאוות בכבישים הבין

שיעור המעורבות של המגזר היהודי בכל סוגי הפגעים, אך שיעור המעורבות בתאוות העירויות זהה לשיעור 

  המעורבות של המגזר היהודי. 

ודד ותאוות עם הולכי רגל הין סוגי התאוות הפוצות ביותר במגזר הערבי. מבחיה מעמיקה של תאוות רכב ב

פרטי התאוות מתיקי המשטרה, החוקרים מדגישים את רמת התשתית הירודה במגזר הערבי המאפיית את 

דרכים,  מקומות התרחשות התאוות. בוסף החוקרים מצאו מספר סוגי עבירות תועה שהובילו לתאוות

מבייהם: אי ציות לרמזור, סטייה מהתיב, אי מתן זכות קדימה לרכב, אי שמירת מרווח, ומהירות מופרזת. 

  וה גם הוא בהשוואה למגזר היהודי.שיעור הפגיעה בהולכי רגל גב

 הגורמים העיקריים המובילים לתאוות הולכי רגל כוללים חוסר הרגלי התהגות בטוחה, מצב ירוד של התשתית

וחוסר מדרכות, אחוז גבוה של כלי רכב כבד, מהירות לא מתאימה לתאי הכביש ואי מתן זכות חצייה להולכי 

הרגל. מסתמן גם שההגים הערבים הים צעירים יותר ועם מספר שות אחזקת רישיון מוך יותר. החוקרים 

וכית בטיחות מקיפה הכוללת מציעים שטיפול יסודי בבעיית תאוות הדרכים במגזר הערבי מצריכה פיתוח ת

  הסברה ותוכית חיוך לטווח ארוך.שיפורי תשתית, אכיפה, אמצעי 
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) מצאה שהמעורבות הגבוהה של המגזר הערבי בתאוות הדרכים ובעת בעיקר משי גורמים 2005גיטלמן (

היו התהגות בסיסיים. הגורם הראשון היו רמת התשתית הירודה ביישובים והערים הערביים והגורם השי 

  התועה ואי שימוש באמצעי ריסון. ההגים שמאופיית יותר באי ציות לחוקי

  עמדות הציבור בושא הגורמים לתאוות דרכים במגזר הערבי �

) בחו את עמדות הציבור הערבי בושא תאוות דרכים, הגורמים לתאוות ודרכים 2007אפל ועמיתיה (-בראון

את מצב התשתיות, התהגות משתמשי הדרך ודפוסי משחק של הילדים במגזר. למיעתן. כמו כן, המחקר בחן 

שיטת המחקר הסתמכה על קבוצות מיקוד ותצפיות בישובי המגזר הערבי. תוצאות המחקר מצייות שהגורמים 

ם ) הגורם האושי: אופן היגה פרוע, אי ציות לחוקי1לתאוות הדרכים, שהועלו על ידי הציבור הערבי כוללות: (

וזלזול בחוקים בתוך היישוב, עייפות מוגברת הובעת משעות עבודה ארוכות ועבודה פיזית ממושכת, וורמות 

) תשתית ירודה ומוזחת: הובעת מהקצאה פחותה של משאבים למגזר הערבי ואפליה 2היגה לא בטוחות; (

ות להשקיע ולטפל בתשתיות, במדייות הקצאת תקציבים למגזר הערבי וגם כן מהכשלון של הרשויות המקומי

אקוומי ירוד המתבטא, למשל, בשימוש -) מצב סוציו3בוסף חוסר סביבה בטוחה ומגרשי משחק לילדים; (

ברכבים ישים ולא מתוחזקים כראוי, חוסר פעילויות ומקומות פאי לילדים, מה שגורם לכך שמקום משחק 

דרכים השוות למיעת תאוות הדרכים שהוצעו על ידי הילדים זה הכביש או חצר חיית הרכבים סביב הבית. ה

הציבור הערבי כללו מספר אסטרטיגיות, המרכזיות מבייהן הין החיוך, הוראת ההיגה והפעילות הקהילתית 

של היישובים לצורך שיפור התשתיות ושיוי הורמות החברתיות (כגון לחץ חברתי) וורמות ההיגה. כמו כן, 

הפעילות של הגופים הממלכתיים והלאומיים במיוחד המשטרה והשלטון המקומי לשיפור הגברת האחריות ו

  תיות והגברת אכיפת חוקי התועה.התש

) מצא שרוב ההגים חושבים, כי שיפור התשתית, הסדרת התועה, שיפור 2012במחקר של שיפטן ועמיתיו (

החברתית, והעלאת המודעות יביאו לשיוי התחבורה הציבורית, הגדלת הזדמויות העבודה, הגדלת הפעילות 

  דפוסי התהגות ויפחיתו את מעורבות ההגים הערבים בעבירות תועה.

  חברתייםגורמים  �

כלכליים ודפוסי הפעילות לבין -את הקשר בין המאפייים הדמוגראפיים והסוציו בחו )2008אליאס ועמיתיה (

כרום, ראמה, שפרעם, ואילו -לו במחקר כוללות מג'ד אלהיפגעות בתאוות הדרכים במגזר הערבי. הערים שכל

בעה, חף וסכין בחרו כערי ביקורת. התוים של המחקר אספו מיתוח תיקי המשטרה. תוצאות המחקר 

כלכלית במגזר הערבי היה מוכה ורבים מהמועסקים עובדים  בעבודה פיזית ושעות -מראות שהרמה הסוציו

ה מהם מוצאים את עבודתם מחוץ לישוב, דבר המצריך הרבה סיעות ברכב הפרטי, עבודה ארוכות, ואחוז גבו

כתוצאה מהעדר תחבורה ציבורית מפותחת. בוסף לכך, אחוז ההגים המקצועיים בכלל והגי המשאיות היו 

גבוה. כל המאפייים האלה מעלים את הסיכוי להיפגעות בתאוות דרכים. בוסף מצא שהעלאת רמת ההשכלה 

של שים במגזר הערבי בכוחה להשפיע לטובה על הפחתת תאוות הדרכים במיוחד תאוות הולכי הרגל של ילדים. 

שים עם השכלה לרוב יוצאות לעבודה ויש להן רישיון היגה ולכן הן מסיעות את הילדים שלהן למקומות הבילוי 

ות ובמיוחד בתאומוכה יותר מילדים ובעקבות כך הסיכוי שילדיהן יהיו מעורבים בתאו הות הולכי רגל הי

  לא עובדות ועם רמת השכלה מוכה. שהאמהות שלהן

) מצא שלצורך שיפור הבטיחות בדרכים יש צורך לשות את הורמות 2007אפל ועמיתיה (-במחקר של בראון

רמות המשחק של במגזר הערבי כולל שיוי בורמות ההיגה בתוך הכפר ושיוי ורמות התהגות הולכי הרגל וו
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הילדים. שיוי הורמות יביא להטמעת ורמות היגה בטיחותיות של ההגים והקיית התהגות בטיחותית של 

  חוקי המעבר בכביש ושיפור התשתית.הולכי הרגל באמצעות חיוך, אכיפה של 

  ציות לחוקי התועה והעדר אכיפה משטרתית-אי �

מחסור באכיפה משטרתית. ידוע ממחקרים קודמים שמה שמשפיע ציות לחוקי התועה היה ה-אחת הסיבות לאי

על ההגים להוג לפי חוקי התועה היה התפיסה שלהם לסיכוי להיתפס ופחות ההפסד או הערך הכספי של דו"ח 

העבירה). שיעור התפיסה במגזר הערבי היו מוך, וכתוצאה מכך שיעור העוברים על החוק היו גבוה, כי בדרך 

 ;Yechiam & Busemeyer, 2006אדם טייה לדחוק מהמודעות איומים בעלי הסתברות מוכה (  כלל לבי

Vaillant, 1992כמו כ .(מצא במחקר של שיפטן ועמיתיו ,ן )הגים הערבים מסכימים שהסיכוי  ,)2012רוב ה

  תפס ביישוב ערבי.להיתפס על ידי שוטר תועה בזמן ביצוע עבירה בעיר יהודית הרבה יותר גבוה מהסיכוי להי

) בחו העבירות שרשמו בתוך יישובים ערביים ויהודים ומצא הבדל בסוג 2012במחקר של שיפטן ועמיתיו (

האכיפה המשטרתית בין המגזר הערבי לבין המגזר היהודי. בעוד שמרבית העבירות אשר רשמו בתוך יישובי 

, ביישובים היהודיים העבירות התמקדו המחקר הערביים היו כתוצאה מאכיפה מסוג ביקורת משטרתית

בעבירות של מהירות, אי ציות לתמרורים, ואי מתן זכות קדימה הן לרכב והן להולך רגל. בחית עבירות התועה 

של תושבי יישובי המחקר הידועות שגורמות לתאוות הראתה שעבירה מסוג היגה במהירות מופרזת היה 

רבים וגם היהודים בדרכים הביעירויות, בעוד שכמעט ואין עבירות העבירה הפוצה ביותר של ההגים הע

  מהירות בתוך היישובים הערבים, עבירות אלו הם גם פוצות בתוך ביישובים היהודים.

), בחו את הסיבות לאי ציות לחוקי התועה במגזר הערבי בישראל. במחקר 2012החוקרים (שיפטן ועמיתיו, 

שי יישובים יהודיים. שי הישובים הערבים שפרעם ומג'ד אל כרום מאופייים בשיעור כללו שי ישובים ערביים ו

ית גבוה יחסית של תאוות דרכים ועבירות תועה, ועיר עפולה והישוב ראש פיה המאופייים בשיעור גבוה יחס

טרה ומהלשכה התוים ששימשו את החוקרים כוללים עבירות תועה ותאוות דרכים מהמששל עבירות תועה. 

המרכזית לסטטיסטיקה. בוסף, באמצעות סקרים אספו תוים על המאפייים הדמוגראפיים והסוציו 

כלכליים, עמדות ההגים ומאפייי הסיעה והפעילות. ממצאי המחקר הראו שהגורמים הבאים משפיעים לרעה 

רמת תשתיות מוכה ובעומסי תועה, על הסיכוי של ההג להיות מעורב בעבירות תועה: סביבות המאופייות ב

ליישוב ערבי או ביישוב יהודי גבוהות מאשר בתוך יישוב  היגה בתוך יישוב ערבי (לדוגמה שיעורי החגירה מחוץ

  מסלול סיעה מורכב ויותר סיעות. ערבי), רמת הכסה מוכה, עובדים עצמאיים,

ל העדר אכיפה משטרתית ביישובים הערביים, בעוד ) הצביעו ע2005; גיטלמן, 2007מספר מחקרים (בראון אפל, 

שידוע, כי אחד הכלים המשמעותיים המשפיעים על שיוי התהגותם של הגים והולכי רגל הוא אכיפה של חוקי 

). ההיקף המעשי של האכיפה המשטרתית היו Retting & Williams, 2000התעבורה והעישה המלווה אותה (

ותה של האכיפה, המושפעת ממידת היחשפות ההגים לאמצעי האכיפה והסיכויים בעל חשיבות רבה לגבי יעיל

שלהם להיתפס על עבירה ולהיעש. הגדלת היקף האכיפה עשוי להגדיל את תפיסת הסיכון של ההגים להיתפס 

לחוקי התועה ולשות את דפוסי ההיגה שלהם, אבל יעילות האכיפה תלויה גם במידת הרתעת בזמן אי ציות 

  עושים השוים על ההגים השוים.ה

ושא האלכוהול וההיגה במגזר הערבי. הממצאים מצייים כי  ) חקרו אתWeiss, 1996;1999שי מחקרים של (

לתלמידי תיכון ערביים מוסלמים, ידע מועט יותר לגבי רמת אלכוהול מותרת ומספר משקאות אלכוהוליים 

וצרים, לדרוזים וליהודים. בוסף, עולה כי תלמידי תיכון ערביים  מותרים לשתיה טרם היגה, בהשוואה לערבים
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הביעו תמיכה רבה יותר מיהודים בהגברת הפעילות כגד היגה תחת השפעת אלכוהול, ובמסגרת זו גם הגברת 

  האכיפה המשטרתית בושא.

  

 בישראל ובעולם חיוך תעבורתי ותוכיות התערבות בבתי ספר  .1.7

עולה כי לחיוך התעבורתי ותוכיות ההתערבות בבתי  2004גון הבריאות העולמי משת ממחקר שערך על ידי אר

מחקרים  ).WHO, 2004הספר השפעה יכרת על צמצום תאוות הדרכים ומעורבות הגורם האושי בתאוות (

ה , והלשכה המרכזית לסטטיסטיק2009, משרד התחבורה הבריטי 2004בשת  - OECDוספים שערכו על ידי ה

, הראו שבשים האחרוות חלה ירידה בתאוות הדרכים ,שבהם מעורבים ילדים ובי וער, בין 2009בגרמיה 

היתר עקב השימוש בחגורות בטיחות, חבישת קסדה, התהגות בטוחה של הולכי הרגל, ערות ההגים למשתמשי 

 ם אלו הודגשו בחיוך התעבורתי.איהדרך ולבטיחות הוסעים איתם ואי היגה בשכרות. ועל פי המחקרים וש

כי החיוך לבטיחות בדרכים יהיה מקצוע חובה בכל מוסדות החיוך ועליו  1992ממשלת ישראל החליטה בשת 

להילמד בכל כיתה החל מגן ילדים ועד כיתה יב'. לרוב החיוך התעבורתי הפורמאלי היו במסגרת של שעה אחת 

  ת התוכית שמועברת במגזר היהודי.ברת במגזר הערבי תואמת אשבועית. תוכית החיוך התעבורתי המוע

ערך מחקר הערכה של תוכיות טיפוח תרבות התהגות בדרכים הלמדות במוסדות החיוך בארץ  2004בשת 

). במחקר בדקו עמדות התלמידים לגבי זהירות בדרכים ודפוסי התהגותם בדרך. תוצאות המחקר 2004(אופק, 

לגבי חובת החיוך התעבורתי איה מיושמת כלשוה ותוכיות הלימוד לא  1992משלה משת הראו שהחלטת המ

מועברות כיום בכל מערכת החיוך למרות התרומה המוכחת של התוכיות לפיתוח ההבה והמודעות של 

מוך בעדיפויות והחלטה מודעת של מ ושא מקבל מיקוםמצא גם שה .ושא הבטיחות בדרכיםהלי התלמידים ב

בית הספר שיש ללמד ושאים אחרים התפסים כחשובים יותר. מחקר זה גם בחן קיומם של הבדלים בשביעות 

הרצון של תלמידי כיתה יא' מהתכית לחיוך תעבורתי בהתאם למגזרי האוכלוסייה השוים. מהמחקר מצא 

תר במגזר הערבי, ואחריו, לפי שתרומת העקת הכלים לקבלת החלטות כוות יותר כהג/וסע היה גבוהה ביו

סדר יורד, המגזר הדתי והמגזר החילוי. בוסף מצא שהתוכית תורמת לתלמידי המגזר הערבי הבה רבה ביותר 

של סוגיות הקשורות להיגה כוה בכבישים ואחריו, לפי סדר יורד, לתלמידי המגזר הדתי והמגזר החילוי. 

בתי  6-גים ו 2ם גים, בתי ספר, ותצפיות במשמרות זהב אך מתוכם רק מוסדות חיוך שכוללי 54מחקר זה כלל 

בתי ספר עבור יא' בלבד) מהמגזר הערבי, ולכן לא יתן להגיד שתוצאות המחקר יכולות לייצג את בי  2ספר (

  וכיות אלו לאוכלוסייה הערבית.הוער באוכלוסיה הערבית. בוסף לא בדקה מידת התאמת ת

כיות הפוראמליות, היה יתן לראות כי לא בתה תוכית ייחודית שמתאימה לתרבות ולצרכים מתוך בדיקת התו

של הצעירים ובי הוער מהמגזר הערבי אלא שרוב התוכיות הן לרוב מתורגמות מהשפה העברית. בוסף לחיוך 

ם ומשרד החיוך, התעבורתי הפורמאלי ישם מספר ספקים מאושרים על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי

י התוכיות לבטיחות שמעבירים פעילויות בבטיחות בדרכים לגילאים שוים, ושא זה ידון בפרק הבא על מיפו

  בדרכים בארץ.

) במחקר ראשון מסוגו בארץ התמקדו בהערכת האפקטיביות של חמש תוכיות 2013אדלסבורג ועמיתיה (-גסר

תוכיות  64ר היהודי (תוכיות אלו בחרו מתוך מדגם שכלל התערבות חוותיות לבי וער בבתי ספר במגז

התערבות). מטרת המחקר הייתה להסיק מסקות ולפתח קריטריוים והמלצות לשימוש מושכל בבחירת תוכיות 

חיוכי למיעת תאוות דרכים של הגים צעירים באמצעות החיוך -התערבות, כחלק מהמערך ההתערבותי

מצאי המחקר הראו שרוב התוכיות השוות לא העריכו את ההשפעה של התוכיות על התעבורתי בבתי ספר. מ
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קהלי היעד, בטרם שיווקם למשרד החיוך ולבתי הספר. כמו כן, תוכיות אלו לא עברו הערכה מעצבת; כלומר, 

הערכה בדרך ביית התוכיות בשיתוף קהל התלמידים, לא על ידי הבוים והיוצרים ולא על ידי רכזי התעבורה. ה

  גובות ספוטיות והתרשמות אישית.כלל התבססה על ת

חמש התוכיות החוותיות שבחרו להערכת השפעתן על עמדות וכווות התהגותיות של בי הוער כללו: הרצאה 

"מפגשים מהסוג המשפטי" של עו"ד אלה שוורצמן, עדות אישית של משה טבשי, ההצגה "עדים של אלכוהול", 

ל אבי קטרוביץ וסדה של פרוייקט הדסה. על מת להעריך את אפקטיביות התוכיות, הועברו סימולטור ש

שאלוי עמדות לפי ואחרי ההשתתפות בחמשת התוכיות. ממצאי המחקר הראו כי התלמידים העריכו את 

תלמידים תוכיות ההתערבות באופן חיובי בעיקר בהקשר החויתי שלהן וחלקן היוו ושא לשיחה בעיקר בין ה

וחלקם הקטן יותר עם המשפחה והחברים. אך האפקטיביות של התוכיות ומידת השפעתן על העמדות היו יחסית 

מוכות. חשוב לציין, ששמרבית התוכיות לא הסתמכו על מודלים תיאורטיים ומרכיב דיוי שיתופי. החוקרים 

דוגמה: הסתמכות על מודלים תיאורטיים תו מספר המלצות לגורמים המעורבים בביית תוכיות, בייהם ל

טציה), והכללת המרכיב והערכה מעצבת, התאמה אישית (סגמ מדעיים, היצוע מחקר שיתופי עם קהל היעד

  הדיוי.

המודעות לקידום פעילויות וביית תוכיות להגברת הבטיחות בדרכים בעולם הערבי תופסת גם היא תאוצה. 

  וכיות בבטיחות בדרכים במספר מדיות ערביות:להלן מספר דוגמאות לפעילויות ות

מקיימים   MAERSKהמרכז ללימודי בטיחות בדרכים באויברסיטת קטאר במימון תאגיד הארגיה  �

תחרות ושאת פרסים לתלמידי תיכון ואויברסיטה בקטאר במטרה להעלות מודעות לושאי בטיחות 

ר סיטואציה הקשורה לבטיחות בדרכים בדרכים. על המשתתפים בתחרות לשלוח סרטון קצר המתא

העלאת מודעות על הסכה בהיגה במהירות מופרזת, חשיבות השימוש בחגורות  -בקטאר, לדוגמא

 ).Qatar University, 2013בטיחות וכו' (

בבתי ספר ביריחו פתחה תכית שמטרתה העלאת המודעות לבטיחות בדרכים ברשות הפלסטיית.  �

בשלב ראשון יכשירו צוותי הוראה בושא, לאחר מכן יוקמו צוותי  -התכית בת שלושה שלבים

תלמידים לבטיחות בדרכים שיעברו סדה ייחודית. בשלב השלישי תועבר התכית לכלל התלמידים. 

התכית כוללת מתן כלים בקבלת החלטות ודימוי עצמי בשילוב עם תכים של התמודדות כוה 

סוף התכית תוקם תערוכה באחד מבתי הספר המשתתפים בכביש, עם כלי רכב וחוקי תועה. ב

 ).Al-Ayam, 2012בפרויקט ותציג בפי הקהילה המקומית וההורים את עבודתם של התלמידים (

ה"תועה" בפוג'יירה (אחת משבע האמירויות במפרץ) בשת"פ עם המשטרה המקומית, מפעילה סדה  �

טיחות בדרכים של תלמידי תיכון. הסדה בשישה תיכוים באמירות, שמטרתה העלאת מודעות לב

 Emirates News( שמה דגש על היגה במהירות מופרזת כאחד הגורמים העיקריים לתאוות דרכים

Agency, 2013.( 

בעומאן התפרסם מאמר המדבר על חשיבות יישום תכית להוראת בטיחות בדרכים בקרב תלמידי  �

לחמת רחוב" וסוקר את הסיבות העיקריות "מ -בית הספר. המאמר מתאר את המצב בכבישים כ

אי הציות לתמרורים וחוקים, היגה במהירות מופרזת, חוסר שימוש בחגורות בטיחות,  -לבעית

הסחות דעת כגון שימוש בטלפוים סלולריים בזמן היגה, ואף חוסר תחזוקה של הרכבים. המאמר 

כים ולכן יש חשיבות רבה בהעברת תכית טוען כי ילדים ובי וער הם הפגעים העיקריים מתאוות דר
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בבתי ספר. המאמר מתאר את המצב הקיים היום מבחית תכיות חיוכיות בבתי ספר ומשרטט 

 .)Madarisna, 2013( מטרות עיקריות הצריכות לעמוד בבסיס תכיות עתידיות

הלימודים הושקה על ידי שר החיוך וההשכלה הגבוהה בממשלה הרחבה לתוכית  2011-בלבון ב �

לבטיחות בדרכים בבתי הספר. התוכית כוללת פעילויות מעשיות שוות וחוברות מותאמות ספיציפית 

לכל שיעור ועבור שלבי החיוך היסודי והתיכוי על מת ללמד את התלמידים את שפת תמרורי התועה 

שוים על מת והתהגות כוה בכבישים. התוכית בויה באופן היררכי עולה בהתאם לגילאים ה

שהתלמידים עם הזמן יפימו את המסרים וזה יהיה  חלק מההתהגות הטבעית ורמטיבית שלהם. 

התוכית כוללת הסבר על המאפייים של הכביש, חוקי התועה, חציית הכביש במעבר חצייה מרומזר 

, הסכות ועל ידי שימוש בגשרים להולכי רגל, ואופן החצייה בהיעדר וכחותם, הליכה במדרכות

בלשחק ברחוב והחשיבות בהליכה בליווי מבוגר ברחוב, והשימוש באמצעי הבטיחות (חגורות בטיחות, 

 .)Almustaqbal Newspaper, 2011(קסדות לרוכבי אופיים, וכו'), 

במדיות אחרות בעולם גם כן מסים להתמודד עם בעיית המעורבות הגבוהה של מיעוטים בי וער בתאוות 

לדוגמה פותחה תכית התערבות קהילתית מבוססת כסיה,  )Falcone et al., 2006בארצות הברית (דרכים. 

שיעורים והרצאות  -התכים הועברו במגוון דרכים אמריקאית.-ת בטיחות בקהילה האפרולהגברת שימוש בחגורו

ראשון, ירידי בטיחות במסגרת בית הספר של יום  , וער ומבוגרים)5-14בחלוקה לקבוצות גיל (ילדים קטים 

בדרכים בכסיה, הצגת תאטרון לכל המשפחה, חלוקת אביזרים בטיחות בחים ושילוב המסרים בדרשות 

הכסיה. המחקר בדק את אחוזי השימוש בחגורות בטיחות במבוגרים וילדים לפי ואחרי התכית על ידי השוואת 

בכמות הילדים שאים חגרים ברכב,  72%של קבוצת הטיפול עם קבוצת ביקורת. המחקר מצא שישה ירידה 

בשימוש בחגורות בטיחות אצל ההגים. החוקרים  20%בחגירת ילדים במושב האחורי, ועלייה של  25%עלייה של 

הגיעו למסקה שהטמעת התכית הבית בשיתוף פעולה מלא עם הקהילה, יכולה לשפר משמעותית את השימוש 

  וטים.בחגורות בטיחות באוכלוסיות מיע

) התמקדה בהגברת השימוש Istre et al., 2002תוכית התערבות אחרת שערכה בדאלאס בארצות הברית (

  בחגורות בטיחות בשכוות היספיות. התוכית היה תוכית קהילתית ששילבה סוגים שוים של פעילויות: 

קיבל מושב היה צריך בקופות החולים: רופאים תו "מרשמים" למושבי בטיחות לרכב, והורה שרכש/ �

לעבור הדרכה של שעה של שימוש כון במושב. בוסף באירועים וירידים של קופות החולים היו מדריכים 

  שהעבירו הדגמות והדרכות קצרות.

בגי הילדים: שבוע התערבות שיועד לילדים, הוריהם והצוות החיוכי. הדגמות וסדאות הועברו ע"י  �

  שוטרות.

ידים, פסטיבלים ומסיבות שכותיות, קודות ביקורת בכבישי השכוה, חלוקת בשכוות: וכחות ביר �

  .עלוים והעברת סדאות במרכזים קהילתיים, כסיות וחויות

שים, שבמהלכן עשתה ההתערבות.  3המחקר עקב אחר שיעור השימוש בחגורות בטיחות לילדים במשך 

בחגורות בטיחות, בייחוד לתיוקות מתחת לגיל שתיים. בשימוש  70% -ל 20% -התוצאות הראו שהייתה עלייה מ

החוקרים מעריכים כי הצלחת התכית היתה בזכות העובדה כי היא התפרשה על פי שלוש שים, ושילבה 

אספקטים תרבותיים ודתיים של קהילת המיעוט. בקרב ילידי אוסטרליה יש אחוז קטן של הגים בעלי רשיון 

הכללית, מה שגורם לשיעור גבוה של מעורבות בתאוות דרכים והרשעות בגין עברות היגה בהשוואה לאוכלוסיה 

תועה. ולכן היה צורך בביית תכית קהילתית שייעודה העלאת שיעור בעלי רשיון ההיגה בקהילת ילידים 
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כית אוסטרליים (אבוריג'יים) ותכית חיוכית לבטיחות בדרכים המותאמת לאוכלוסיה. ביית והפעלת התו

ההשכלה במספר ההגים ללא רשיון. מעבר לכך, התכית הביאה גם לשיפור ברמת  13%גרמה לירידה של 

  והתעסוקה בקרב האוכלוסיה.

) מצייים שישם שלוש קטיגוריות של תוכיות התערבות שיתן באמצעותם Juarez et al., 2006החוקרים (

) על ידי תוכיות התערבות שמתמקדות 1ת דרכים: (להפחית את המעורבות של בי וער מיעוטים בתאוו

) תוכיות 3(-) תוכיות התערבות שמתמקדות בבי וער באופן כללי; ו2באוכלוסיה הכללית של ההגים; (

רוב תוכיות ההתערבות פלו תחת שתי הקטיגוריות  2006התערבות שמיועדות לבי וער מיעוטים. עד 

 יותות, ומעט מאוד תוכהגים הראשווער מיעוטים. המאמצים שהתמקדו באוכלוסיית ה יו במיוחד עבור בב

הכללית התרכזו בשיוי ההתהגות של ידי: חיוך, מדייות ציבורית, שיוי הרכב המועי ו/או התאמת הסביבה. 

על מת להשפיע על הורמות החברתיות ועל ההתהגויות באוכלוסיות מיעוטים, יש צורך באסטרטגיות 

משלבות רמות התערבות שוות כגון: חיוך בריאותי, קמפייים תקשורתיים ציבוריים, מסרים קהילתיים, ש

ם ואכיפת חוקי התועה. האסטרטגיות שמתבססות של שיתוף אוכלוסיית היעד במאמצים למיעת התאוות הי

  האסטרטגיות האפקטיביות ביותר.

  

  סיכום ופערים  .1.8

יהודי ועל המעורבות הגבוהה בתאוות דרכים. -מרת ההיפגעות של המגזר הלאתוצאות המחקרים מצביעות על חו

יהודי היה גבוהה בהרבה בהשוואה למגזר -המעורבות בתאוות דרכים קטליות של ההגים מהמגזר הלא

היהודי. התוצאות הראו שגורמי הסיכון מגווים ווגעים למספר תחומים. בוסף לרמת התשתית הירודה בכפרים 

רים הערביים וחוסר אכיפת החוק, שהים גורמים חשובים, מצאו גורמי ההתהגות של ההגים כמשפיעים והע

ביותר על המעורבות בתאוות. אי ציות וזלזול בחוק, היגה במהירות מופרזת, אי שימוש באמצעי ריסון, היסח 

-מגזר הערבי. במחקר של בראוןדעת והתהגות מסוכת הים מבין המאפייים הבולטים של התהגות ההגים ב

) חיוך בכל הרמות חזר והוזכר על ידי קולות מהאוכלוסיה הערבית כאסטרטגיה מרכזית 2007אפל ועמיתיה (

אשר יש להשתמש בה להעלאת רמת הבטיחות. לאור עובדות אלו, ולאור הידיעה שלהטמעת התהגויות 

מוצע צורך כבד להבת עמדות וידע בי הוער במגזר עצומה, למחקר ה בטיחותיות והתערבות מגיל צעיר חשיבות

הערבי, לגבי מגוון ושאים בבטיחות בדרכים והערכת היקף, ותדירות ההיחשפות שלהם למסרים הוגעים 

בבטיחות בדרכים ולתוכיות התערבות בבתי הספר במגזר הערבי. עד כה המחקרים שהתמקדו בבעיית הבטיחות 

ו בעיקר על יתוח תיקי המשטרה, תוי תאוות וסקרי דעת הציבור והתרכזו בדרכים במגזר הערבי, הסתמכ

ממצבת בעלי רישיוות  21% -) מהווים כ24בתיאור וזיהוי הגורמים לבעייה. ההגים הצעירים הערבים (עד גיל 

ל שכבת מהתאוות הקטליות ש 44% -בכ 2006-2010ההיגה בשכבת גיל זו, אך היו מעורבים בממוצע בין השים 

גיל זו. השיוי של מגמה זו מחייב התערבות בשלב מוקדם יותר, קרי בהיותם עוד בי וער ולפי קבלתם רישיון 

ההיגה. עד כה לא עשה מחקר במטרה להבין את עמדות בי הוער הערבים, מה הם חושבים על הבטיחות 

רציוות, ומה מידת ההיחשפות שלהם בדרכים, איך הם מתהגים כמשתמשי דרך, כמה הם לוקחים ושא זה ב

והמודעות שלהם לחשיבות של התהגות בטיחותית בכביש ובסביבת הכביש. הבה זו תהווה בסיס הכרחי לפיתוח 

ותכון שיטות התערבות שוות, וחיוך תעבורתי המותאם למגזר זה. המטרה  של המחקר המוצע הזה, היא הבת 

והמיעים שלהם. מטרה זו תמומש על ידי עריכת מחקר מקדים שיתופי עם עמדות בי הוער וורמות התהגותם 

בי הוער לזיהוי דרכי פעולה אפקטיביות וביית תוכיות עבודה ייחודיות המותאמת לתרבות בי הוער הערבים 
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 ) מחזק את החיצות של מחקר זה ואת החשיבות של החיוך2004ומאפייי המגזר. המחקר של דיין וגיטלמן (

התעבורתי, פיתוח תוכיות הסברה, הגברת המודעות להיפגעות בתאוות והטמעת ורמות היגה בטיחותיות, 

  כאמצעים שצריכים להתלוות לשיפורי התשתית ואכיפת החוק על ידי המשטרה.
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 מיפוי התוכיות הלא פורמאליות לבטיחות בדרכים בארץ .2

קים מאושרים על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בוסף לחיוך התעבורתי הפורמאלי ישם מספר ספ

מסכמת את כל התוכיות  1ומשרד החיוך, שמעבירים פעילויות בבטיחות בדרכים לגילאים שוים. טבלה 

המיועדות למגזר הערבי והמאושרות על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. הטבלה מתארת את הפעילויות 

  יב':-כלומר כיתות ט ,14-17לבי הוער בגילאים 

  2013 – : תוכיות התערבות המאושרות על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד החיוך1טבלה 

 שם ההצגה / פעילות החברה שם
משך 

 הפעילות

מס' 

  צופים
 גילאים

 יב' -ו'    250עד  שעה  ראחב סיפורה של עמותת שורוק פקיעין

 שפיק אלהוזייל

 -סיפור אישי - מועד ב' בכביש אין

פסיכולוג חיוכי אשר מספר את 

 רגל בעבר שחקן כדור\סיפורו האישי

 ב'"י-ז' 400עד  וחצי שעתיים

עמותת האומים לקידום 

 התיאטרון וההצגות
 ב'"י-ז' 250עד  שעה הטעות האחרוה

 י ב'-ט  כיתה שעות 4 להיגה בריאה הסדא ת"דור ס -טכודע

 א.ד.ר בטיחות בדרכים
עיוי  -רכיבה על אופיים  סדת

 ומעשי
 שעתיים

 30עד 

 אשים

 ט +-ד

 קהילה

 דק' 45 מתקן הדמייה -בטיחות  חגורת א.ד.ר בטיחות בדרכים
 30עד 

 אשים

 ט +-א

 קהילה

 250עד  שעה המכוית)( אסייארה עמותה ותאטרון אלפרח
 יב +-ז

 קהילה

 ב"י -ט'  50עד  שעה וחצי לתאוות דרכים הגורמים סאבת סוויד

 ב"י -ז'  35עד  שעתיים בכבישים אלימות תדהר

 תדהר
סמים, אלכוהול  -ותרבות  חיוך

 ואלימות
 ב"י -ז'  35עד  שעתיים

 ב"י -ז'  35עד  שעתיים חיוך תעבורתי ותיאוריה -הג חדש  תדהר

 תדהר
הסעות, מסיעים  -תלמידים  הסעות

 ותחבורה ציבורית
 ב"י -ט'  35עד  שעה וחצי

 ב"י -א'  35עד  שלוש שעות המחשה ומיגון ברכב אמצעי תדהר
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לצורך הבת הרציול בביית התוכיות ומטרת התוכיות ערכו ראיוות וסקרים טלפויים עם יוצרי ומשווקי  

התוכיות שעוסקות בושא היגת צעירים ומיועדות לאוכלוסיה הערבית. בין היתר שאלו שאלות לגבי הרקע של 

כיות, היעדים והמטרות של תוכיות ההתערבות, לאילו קהלי יעד מיועדות התוכיות, באילו יוצרי התו

אסטרטגיות יוצרי התוכיות השתמשו (כגון: הפחדה, יצירת הזדהות, וכו'), האם יוצרי התוכיות התייעצו עם 

הערכה מדעית  ייתהמומחים בתחום היגת הצעירים, האם התוכיות הותאמו לתרבות במגזר הערבי, וגם באם ה

  לתוכיות ההתערבות.

שעות, תלוי בסוג הפעילות. יתן למיין את הפעילויות  4-דקות ל 45מהמיפוי שעשה מצא שמשך הפעילויות ע בין 

סוגים שוים: הרצאות, הצגות, סיפור אישי/התסות אישית, והתסות בסימולאטורים. חלק מההצגות  4-ל

ר אמיתי, כגון סיפורה של רחאב, ובכביש אין מועד ב', שבהם יוצרי התוכיות וההרצאות בויות על סמך סיפו

שתי אסטרטגיות אלו בולטות ברוב התוכיות שמועברות במגזר שו באסטרטגיות של הזדהות והפחדה. השתמ

הערבי. בוסף, כמעט בכל התוכיות יוצרי התוכיות לא עזרו במומחים מקצועיים ליצירת התוכית והתאמתה 

או בחית מידת התאמתה למגזר הערבי. כמו כן, בכל התוכיות לא עשתה הערכה מדעית למידת האפקטיביות 

אדלסבורג ועמיתיה, -של התוכיות ומידת השפעתן להגברת הבטיחות בדרכים, בדומה למצב במגזר היהודי (גסר

בי הוער לאחר גמר הפעילות לגבי ). בדרך כלל יוצרי התוכיות יחד עם מורי בית הספר מקיימים דיון עם 2013

שישו מגוון של מסרים , ולומר לסכם המסקות של בי הוער מהפעילות ועוים על השאלות שעולות. בוסף, יתן

הוגעים לבטיחות בדרכים, ומגוון פעילויות הוגעות לבטיחות בדרכים, שבית הספר יכול לבחור מתוכן. לכן מידת 

רים אלו תלויה במידת ההתעייות של ההלת בית הספר בפעילויות אלו. עד כה לא החשיפה של בי הוער למס

עשתה בארץ הערכה של היקף פעילויות אלו בבתי הספר השוים במגזר הערבי, ומידת האפקטיביות שלהן 

והשפעתן על עמדות בי הוער ועל יחסם לבטיחות בדרכים. אחד היעדים האופרטיביים של אגף לזהירות 

 ללמד יהודי, במטרה-טיחות בדרכים במשרד החיוך, היו להגביר את הוראת הבטיחות בדרכים במגזר הלאולב

בטיחותיים. על מת להשיג יעד זה, התוכיות המופעלות בבתי הספר במגזר  התהגות את התלמידים עקרוות

ת לתרבות ולצרכים של פורמאליות צריכות להיות מותאמו-יהודי במסגרת התוכיות הפורמאליות והלא-הלא

) למשרד החיוך 2011משרדית לבטיחות ילדים בחברה הערבית (-המגזר הלא יהודי. בהמלצות של הוועדה הבין

 הידע והמודעות ולהעלאת הערבית החברה לילדי המותאמות ספריות בית תוכיות ויישום הודגש הצורך בפיתוח

    בדרכים. הילדים לבטיחות
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     םממצאי
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  מצאיםהערה למקרא מ

היגה בהתאם לכללי התועה הוא מה שסוציולוגים מכים "אמיתה תרבותית". מחקרים רבים מורים שהדיווח 

(רצויה חברתית בז'רגון על התהגות שמתייחסים אליה כאל אמיתה תרבותית כפופים לגורם התקיות הפוליטי. 

התהגות שאים מקובלים חברתית. של שיטות מחקר). המשמעות היא שאשים לא רוצים להודות בעמדות או 

עוד מצא כי גורם הרצייה החברתית משפיע יותר כאשר מדובר בעמדות ופחות כאשר מדובר בהתהגות. הסיבה 

  יקטיביות והטיה קשה יותר למדווח.לכך היא שדיווח על התהגות צריך להיות על עובדות אובי

פטימית מדי ראה כי הדבר מעיד על הכרות ומודעות באשר לעמדות, אף על פי שיתכן כי הן מציגות תמוה או

   שמהווה בסיס לפיית התהגות כוה.לחוקי התועה ועל התפיסה כי צריך להתייחס אליהן חיובית. דבר 

באשר להתהגות, האווירה בקבוצת מיקוד המבוססות על ראיוות עומק קבוצתיים מורידה את ההשפעה של 

  ת שאיה בבחית "תקיה פוליטית".הכוות לדווח על התהגוגורם הרצייה החברתית, ועולה 

כאמור המרואייים בקבוצת בקבוצות מיקוד דיברו בחופשיות, דוגמה לכך שחלק גדול מהמרואייים דיברו על 

התופעה של היגה ללא רישיון, וחלק גדול דווחו שהם בעצמם והגים ללא רישיון, כמו כן רובם הרגישו חופשי 

  צורת ההיגה של ההורים שלהם, ועל הרצון שלהם לחקות את ההורים או לא לחקות אותם.לדבר על 

לפיכך, למרות שסביר כי דיווחים בסקר הכמותי על התהגות שלילית, הם אומדן חסר, משילוב תוי הסקר עם 

  התמודדות איתן.סקות לגבי דרך תוי המחקר האיכותי יתן ללמוד על היקף ההתהגויות השליליות ולהפיק מ
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  : קבוצות מיקוד עם בי וערתיאור המדגם

קבוצות מיקוד עם בי וער בבתי ספר במגזר הערבי, בתשעה יישובים שוים בצפון ובמרכז הארץ.  18ערכו 

תי ספר פרטיים וגם שמוה קבוצות בחטיבות הבייים ועשר קבוצות בתיכון. ביישובים הגדולים שיש בהם ב

  ר פרטיים וגם בבתי ספר ממשלתיים.ממשלתיים, דהייו צרת וחיפה, ערכו קבוצות מיקוד במקביל גם בבתי ספ

תלמידים, בים ובות. התלמידים המשתתפים בחרו ע"י המורים מחכי  13 -8בכל קבוצת מיקוד השתתפו בין 

  ספר.הכיתות או ע"י הרכזים של החיוך החברתי בכל בית 

  

 קבוצות מיקוד: 1טבלה 

מס'   שם בית הספר  מיקום  מס קבוצה

  משתתפים

  בות  בים  כיתות

  6  7  ח',ט', י'  13  מת"ס עירוי  טורעאן  1

  3  6  י', י"א  9  תיכון עתיד  קלסוה  2

  5  4  י'  9  תיכון שפרעם  שפרעם  3

ב"ס חטיבת   כפר יאסיף  4

  בייים

  7  4  ח', ט'  11

  6  4  י"א, י"ב  10  ב"ס תיכון  כפר יאסיף  5

ב"ס חטיבת   כפר חף  6

בייים 

  "אלרסאלה"

  5  4  ח', ט'  9

ב"ס תיכון   כפר חף  7

  "אבן סיא"

  4  4  י', י"א  8

ב"ס תיכון   חיפה  8

  אורתודוקסי

  6  5  י', י"א, י"ב  11

ב"ס   צרת  9

פפטיסטי, 

  חטיבת בייים

  3  5  ח', ט'  8

ב"ס   צרת  10

פפטיסטי, 

  תיכון

  4  4  י', י"א  8

ב"ס תיכון   הטיר  11

  עתיד

  4  6  י', י"א, י"ב  10

ב"ס "מפתן"   צרת  12

  לוער בסיכון

  -  6  13-16גיל   6

ב"ס "מפתן"   צרת  13

  לוער בסיכון

  -  5  17-18גיל   5
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ב"ס חטיבת   טירה  14

  בייים א

  4  4  ח', ט'  8

 -אום  15

  אלפחם

ב"ס 

  "אלתסאמוח"

  4  4  ח', ט'  8

 -אום  16

  אלפחם

ב"ס 

  אלתסאמח"

  4  4  י', י"א  8

ב"ס חטיבת   חיפה  17

בייים 

  אלמותבי

  7  2  ט'  9

ב"ס תיכון   חיפה  18

  "אלמותבי"

  4  3  י', י"א  7

  

  רפלקסיביות

קבוצות המיקוד ערכו בתוך כותלי בתי הספר שבחרו למחקר. קבוצה אחת ערכה במת"ס בשעות אחרי 

כיתות ריקות. המרואייים ישבו עם  הצהריים. הקבוצות ערכו לרוב בחדר הספרייה, חדר ישיבות, או בחדרי

המחה בצורת עיגול. בכל הקבוצות המפגש היה מתוכן והמקום היה מסודר מראש, שמרה אוירה שקטה 

  ורגועה, חוץ מבית ספר אחד שלא היה מוכן מראש והיו הפרעות להתהלות הקבוצה משך כל זמן המפגש.

החוויות שלהם, על  ברו בחופשיות עלירב לדובב אותם, ד באופן כללי המרואייים שיתפו פעולה, לא היה צורך

על וועל התהגויות שלהם. הם הרגישו חופשי לדבר גם על התהגויות  מקובלות בחברה  התחושות שלהם

הרגישו חופשי לדבר על התהגויות שהן עבירה על החוק. דוגמה לכך  ,לא מקובלות. כמו כןהתהגויות סיכויות 

ם והגים ללא יים דווחו על התופעה של היגה ללא רישיון, וחלק גדול דווחו שהם בעצמשחלק גדול מהמרואי

רובם הרגישו חופשי לדבר על צורת ההיגה של ההורים שלהם, ועל הרצון שלהם לחקות את  בוסף,רישיון. 

  ההורים או לא לחקות אותם.

ושא  .עות בין משתתפי קבוצות המיקודי דבמקביל היו ושאים שהיה קושי לדבר עליהם, או שהביאו לחילוק

אחד הוא תרבות ההיגה בחברה הערבית, מעט מרואייים התייחסו לושא ודברו עליו, הם הסתייגו מלשייך את 

ההתהגות הסיכוית של הצעירים בחברה הערבית להיבטים תרבותיים, מעט מאוד מרואייים ייחסו התהגויות 

מהקבוצה. למשל כאשר ערה אחת צייה: " מסתכלים מסביב ורואים שכולם מסוימות לתרבות, ומצאו התגדות 

מתהגים אותו דבר" (בהקשר להתהגות סיכוית), ערה אחרת השיבה: " לא כון, תלוי מי, זה מאפיין את 

ל הצעירים לא כל המגזר הערבי..". רוב המרואייים שהתייחסו לתרבות ההיגה טעו שאין הבדל בין בי וער בכ

העולם. להלן ציטוט: " כל מה שאמרו כון, אבל זה לא מאפיין את האוכלוסייה הערבית, זה מאפיין את כל 

  הצעירים בעולם".

ושא אחר שהיה קושי לדבר עליו, במיוחד בקרב הערות המוסלימיות, הוא ושא שתיית אלכוהול ביישובים 

הדת, ולא הסבירו את התופעה בהקשר של היגה,  המוסלמים הדתיים, חלק צייו ששתיית אלכוהול אסורה לפי

  עות לשאלות.וחלק מעו מלהגיב או ל
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רמת הידע בושא חוקי התעבורה והתהגות בטיחותית בכביש, הייתה שוה בין הקבוצות, אך דומה בקרב 

ת המיקוד. המרואייים מכל קבוצה. היו ארבע קבוצות משי בתי ספר, שהראו רמת ידע  יותר גבוהה משאר קבוצו

אחד מהם הוא בית ספר פרטי שהתלמידים בו בחרים מכלל האוכלוסייה והם תלמידים טובים מאוד מבחית 

רמת לימודים, ובדרך כלל שייכים למעמד סוציואקוומי גבוהה. בית הספר השי מפעיל תכית מסודרת כל שה 

ידע ביוית ומטה בושא חוקי התעבורה  בושא בטיחות בדרכים. ברוב קבוצות המיקוד המרואייים הראו רמת

  והתהגות בטיחותית בכביש.

בקשר להבדלים בין ערים לערות, באופן כללי גם ערים וגם ערות השתתפו באותה מידה בקבוצות המיקוד. 

גה היו ושאים שערים דברו עליהם יותר, הביאו דוגמאות, ודברו על חוויות אישיות, כמו היגה ללא רישיון, הי

תחת השפעת אלכוהול והיגה של צעירים במשפחה. במקביל היו ושאים שערות דברו עליהם יותר כמו, תכיות 

  ערבות בית ספריות והיעילות שלהן.הת

, דברו בחופשיות על היגה 13-15הבדל וסף היה בקבוצות גיל שוות, בעוד שהמרואייים היותר צעירים גילאי 

יות שלהם בהיגה, ועל צעירים הסובבים אותם שוהגים ללא רישיון, המרואייים ללא רישיון, ספרו על החוו

, פחות דווחו על היגה ללא רישיון, הם צייו שהם לקראת קבלת רישיון ולא מוכים להסתכן. להלן 15-17מגילאי 

  ציטוט מדבריהם: "אחו לא והגים כי אחו לקראת רישיון ולא כדאי לו להסתבך".

  

  םממצאי 

  תמצית הממצאים לפי התמות המרכזיות, והקטגוריות, כמו שקבעו ביתוח התוים:: 2טבלה 

. הבדלים בין תתי אוכלוסיות שוות בקרב 1

משתתפים בקבוצות מיקוד ביחס להתהגות 

  סיכוית

  אי שימוש בחגורת בטיחות 1.1

 היגה ללא רישיון 1.2

 היגה תחת השפעת אלכוהול 1.3

 לקיחת סיכוים בהיגה 1.4

  

  מה מסמלת היגה 2.1  סות לגבי היגהתפי .2

 מי הוא הג טוב 2.2

סטראוטיפים ודעות קדומות ביחס  2.3

  להיגת שים

  מאפייי ההג באוכלוסייה הערבית 3.1  תרבות והיגה .3

 ההורים כמודל חיקוי 3.2

 שיח עם ההורים 3.3

  תרבות ההיגה בקרב הסביבה 3.4

                                                     

האם תכיות ההתערבות בבתי הספר  4.1  בית ספריות תכיות התערבות .4

  אפקטיביות

  חוויה כמרכיב חשוב בהתערבות 4.2
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הבדלים בין תתי אוכלוסיות שוות בקרב משתתפים בקבוצות מיקוד, ביחס להתהגות  .1

  סיכוית

מדברי המרואייים בקבוצות המיקוד עלו הבדלים בין תתי האוכלוסיות השוות ביחס להתהגות סיכוית 

ערים דווחו יותר על ב ,יות של הצעיריםהגויות סיכוערות להתערים ו ה שלהיגה. הייתה התייחסות שו

התהגויות שליליות בקבוצות מיקוד, בעוד שערות יסו להראות שהרוב לא מתהגים בצורה זאת, קרי, כאשר 

רות אמרו שלא כולם מתהגים כך. ערים לדוגמה דברו על צעירים "שמשוויצים" ווהגים במהירות מופרזת, הע

רוב ההתהגויות השליליות המקובלות בקרב הערים אים מקובלות בקרב הערות. לדוגמה הערות  ,כמו כן

צייו שלא מקובל שערות "משוויצות" בהיגה, והן לא עושות זאת, גם לא שותות אלכוהול, לא וסעות במהירות 

והגות ללא רישיון. ההת ערים מופרזת ולא ,ות זה לגבי חגורת בטיחותים לבהגות היחידה שהיה דמיון בין ב

וערות דווחו באותה מידה על אי חגירה אך הסיבות לכך היו שוות. רוב הערות לא חוגרות כי לא רגילות ולא 

ברכב, לא יודעות שצריך תמיד לחגור. זה בא לידי ביטוי בדבריהן: " אי לא חוגרת כשאי יושבת במושב האחורי 

  מרגישה שיש צורך". ערה אחרת צייה: " אי לא חוגרת, אי לא רגילה לחגור".

ן" או "חון". לעומת זאת, רוב הערים לא חוגרים כי לא מקובל שגבר יחגור חגורה, בחברה חושבים שהוא "פחד

אתה לא שם חגורה אצלו בחברה מסתכלים אחרת על מי ששם חגורה, כאילו הוא פחדן, אם ער אחד הסביר: "

  אז אתה גבר".

בעוד שבכל קבוצות כמו כן הייתה התייחסות שוה של תושבי הכפר ותושבי העיר להתהגויות של הצעירים. 

היה דמיון רב בהתהגויות של הצעירים,  בקבוצות המיקוד שעשו בבתי ספר בעיר מעורבת, המיקוד בכפרים 

ו על ורמות שוות. לדוגמה בעיר מעורבת צייו המרואייים דווח ט בבתי הספר הפרטיים, המרואיייםובפר

שהתהגויות כמו היגה ללא רישיון, אי חגירה של חגורת בטיחות, "היגת שוויץ", לא מקובלות בקרב 

האוכלוסייה וגם לא בקרב הצעירים, ואם יש בודדים שעושים זאת בדרך כלל ההורים לא יודעים. הם גם צייו 

אלה אופיייות לתושבי הכפרים, כמו שערה אחת צייה: "בעיר לא מקובל להוג ללא רישיון, שהתהגויות כמו 

אחת הערות הסבירה: התהגות כזאת לא  ,אולי בכפרים כן". וכאשר התלמידים שאלו לגבי סיעת "שוויץ"

  מקובלת בעיר, מי שוהג בצורה כזאת אומרים עליו "כפרי".

ת שעלו בהקשר של הבדלים בין תתי אוכלוסיות שוות בקרב משתתפים להלן פירוט של התמות המרכזיו

  בקבוצות מיקוד ביחס להתהגות סיכוית:

  

  אי שימוש בחגורת בטיחות: - 1.1

ברוב קבוצות המיקוד עלה כי בי וער יודעים שצריך לחגור גם בתוך הכפר אך רוב בי הוער בכפרים לא 

כולם יודעים שצריך לחגור אבל בפועל אף אחד לא חוגר, או מעט צייה: " 13-15עושה זאת. ערה אחת בגיל 

  מאוד שחוגרים".

הסיבות שבגללן לא חוגרים הן רבות, אבל דומות בכל הקבוצות שבהם המרואייים דיווחו שהם לא חוגרים. 

סיבה שבלטה כמעט בכל הקבוצות בקרב הערים היא התפישה שמי שחוגר תפש על ידי קבוצת השווים 

אצלו בחברה מסתכלים אחרת על מי ששם חגורה, כאילו הוא ן". אחד המרואייים הסביר כך: "ד"כפח

פחדן, אם אתה לא חוגר אז אתה גבר", אחר ציין: " אחו צריכים לחגור אבל יש החושבים אם אתה שם 

  חגורה אז אתה פחדן".
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תוך הכפר או כשיושבים ה אחרת היא האמוה שחגורת בטיחות לא חוצה במצבים מסוימים כמו בריס

הסבירו את העיין באופן הבא: "אי לא חוגר כי לא וסעים  13-15במושב האחורי במכוית, ערים בגילאי 

אם אי וסע למרכז העיר אי לא חוגר כי יש פקקים והרכב וסע ות בתוך הכפר". ער וסף  אמר: "במהיר

י לא חוגרת כשאי יושבת במושב האחורי במכוית, א"קמ"ש בקושי..". ערה אחת צייה: 20במהירות של 

  אי לא מרגישה צורך לחגור".

צריך לחגור אבל אי לא צייה: " 13-15חגירה. ערה בגיל ה וספת לאי חגירה היא האי וחות המלווה יבס

בתוך  בשביל בחור לא צריך לשים חגורהציין: " 15-17ת אותי". ער בגיל סובלת את החגורה, כי היא חוק

  .הכפר זה מגביל אותו, רוצים לשבת בוח, לעשות פוזות, להשכיב את הכיסא אחורה, וזה מגביל..."

בה לאי חגירה שהמרואייים צייו היא הרגשת הביטחון בתוך הכפר, ערה אחת צייה: "בתוך הכפר יעוד ס

  לא מרגישים בטחון". אחו רגילים לא לחגור, מרגישים בטוח, זה הכפר שלו, כשיוצאים מחוץ לכפר

בה וספת שלא הייתה מרכזית אך אוזכרה בכמה הקשרים היא חוסר ידע, חלק קטן מהמרואייים בגילאי יס

, לא יודעים שצריך לחגור וזה בא לידי ביטוי בדברים שאמרו. ער אחד ציין: "בתוך הכפר לא צריך 13-15

צריך תמיד לשים חגורה, למשל אם יושבים  לאן צריך", גם כן ערה אחת אמרה: "חגורה, מחוץ לכפר כ

  במושב האחורי לא צריך חגורה".

ברוב קבוצות המיקוד, רוב המרואייים כאמור לא משתמשים בחגורת בטיחות, המיעוט שדיווח על כך עושה 

כי לפי השם שלה, הבטיחות שלהם, ער אחד הסביר: " זאת בעיקר בשל אמוה שהחגורה עוזרת לשמור על

יחות, היא שומרת על הבטיחות שלו". סיבה אחרת שבלטה היא שההורים מכריחים אותם, ובשל חגורת בט

אי רגיל", אבא שלי תמיד היה מבקש ששים חגורה וכך לו לשים חגורה. ער אחד הסביר: "כך הם התרג

  אי שמה חגורה כי אבא שלי לא מסכים לסוע אם אי לא חגורה".וערה וספת צייה: "

לא ם לא הייתה משטרה אף אחד אציין: " 15-17ה שבגללה חוגרים היא פחד מהמשטרה, ער בגיל עוד סיב

אם צעירים שמים חגורה אז זה רק בגלל המשטרה". המרואייים הכירו היה חוגר", וער וסף ציין: "

קוד ביתרוות של וכחות משטרה בכך שהיא מכריחה אשים לחגור, מצד שי הם השמיעו ביקורת על תפ

המשטרה. ערים בודדים מהתיכון טעו שהמשטרה לא וכחת בכפרים ושאין אכיפה בתוך הכפרים ולכן 

ההג חושב לעצמו, אם אין משטרה אז מותר לעשות ים לחוק, כמו שערה אחת צייה: "הגים לא מציית

אין אכיפה  הכל". ער אחר ציין: "המשטרה לא מעיין אותם אומרים: ערבים שיחסלו אחד את השי,

  בכפרים".

  

  היגה ללא רישיון: -1.2

ברוב קבוצות המיקוד דברו המרואייים על התופעה של היגה ללא רישיון, למרות שהגילאים של משתתפי 

ואין להם רישיון היגה, הייתה תופעה חוצה תתי  15-17גילאי  -, ו13 -15קבוצות המיקוד היו צעירים, גילאי 

היגה ללא רישיון. בוסף, ממצא מפתיע היה שלא רק שמרבית המרואייים דיווחו אוכלוסיות של דיווח על 

על תופעה של היגה ללא רישיון באוכלוסייה הערבית אלא, רוב המרואייים בכל קבוצה דווחו על כך שהם 

  בעצמם והגים ללא רישיון. הם צייו שהתופעה פוצה במגזר הערבי, והרגישו חופשי לדבר עליה.

ה של היגה ללא רישיון יש כמה מאפייים, על פי דיווחיהם של המרואייים בקבוצות המיקוד. מאפיין לתופע

ראשון, היא פוצה יותר בכפרים, כששאלו המרואייים איכן התופעה מקובלת, הם דיווחו על השכיחות של 

   .ה מקובל, אבל והגים רק בשכוה"התופעה בכפרים הערביים: " כן ז
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דווחו על כך שהתופעה קיימת בכל הכפרים הערביים מלבד בכפר אחד שהמרואייים היו בדלים  המרואייים

צות בהרכבם משאר הקבוצות, בהם רק שלושה בי וער מכירים אשים שוהגים ללא רישיון, ומשתתפי הקבו

  בעצמם לא והגים ללא רישיון.

וימים: חורשות מסביב לכפרים, כבישי עפר מאפיין וסף של היגה ללא רישיון היא מימושו במקומות מס

עירויים. וכן  -מסביב לכפרים או בתוך הכפרים, כלומר הם מתרחקים מכבישים מרכזיים ומכבישים בין

"מקובל להוג רק  בסיטואציות מסוימות כמו חייה של המכויות ליד הבתים. זה בא לידי ביטוי בדבריהם:

אי " י", ער אחר ציין:כיס את הרכב לחיה, לא מקובל בכביש ראשבשכוה, יש הורים שותים לילדים לה

  והג בכביש עפר מחוץ לכפר".

מאפיין אחר של התופעה הוא שהיא עשית בהסכמת ההורים בדרך כלל, בקבוצות שדווחו שהתופעה קיימת, 

את הרכב רוב המרואייים צייו שההורים יודעים ומסכימים, והם בעצמם מבקשים מהילדים להחות 

בחיה, והם הסבירו באופן הבא: "יש הורים שמבקשים מהילדים להכיס את הרכב לחיה, ויש שמלמדים 

  את הילדים שלהם היגה".

, 13-15אך היו מרואייים שדווחו על כך שהילדים לוקחים את הרכבים ללא ידיעת ההורים, ער אחד בגיל 

לי שידעו". מדברי המרואייים עולה הסוגיה של אכיפת שוהג ללא רישיון ציין: " אי לוקח את הרכב ב

הסמכות ההורית, כמו שאחת הערות צייה: " עדיף שיתו להם כי אם לא, הם לוקחים את המפתחות כאשר 

  ההורים ישים".

מאפיין וסף הוא שהתופעה פוצה בקרב ערים ולא ערות, היו רק שתי ערות בקבוצות המיקוד, שדווחו 

ערה אחת בגיל שהן מתאמ .יההיגה בחו ח 13-15ות בוהגת אבל לא בכביש, יש ל יה: "אלקת אדמה ציי

  ואחו מתאמים שם".

בשוה מהכפרים, בעיר מעורבת התופעה של היגה ללא רישיון לא מקובלת, זה בא לידי ביטוי בדברי 

  המרואייים:

"הוג ללא רישיון, אולי בכפרים כן"בעיר לא מקובל ל.  

  במקומות מסוימים זה מקובל בעיר לא"."

 היו שלושה ערים מהעיר שדווחו שהם מכירים בי וער הוהגים ללא רישיון, וכאשר שאלו אם הדבר עשה

  ההורים לא תומכים בתופעה, הרבה פעמים הם לא יודעים".בהסכמת ההורים, הם צייו שלא: "

ייים שלמדו בבית ספר ממשלתי לבין אלה שלמדו בבית לעומת זאת, בעיר לא מעורבת, היה שוי בין המרוא

, צייו שהתופעה 15-17, וגם גילאי 13-15ספר פרטי. בחיוך הממשלתי כל משתתפי קבוצות המיקוד, גילאי 

של היגה ללא רישיון מקובלת, רוב המרואייים דווחו על כך שהם בעצמם והגים ללא רישיון, בעוד שבבית 

ם צייו שהתופעה כן קיימת אבל לא מאוד פוצה, הם בעצמם לא והגים ללא רישיון. ספר הפרטי המרואייי

  .".13-15ער וסף בגיל צייה: "יש כאלה שוהגים ללא רישיון בחורשה, אבל אחו לא. 15-17ערה בגיל 

  א מכיר כאלה שוהגים ללא רישיון".לציין: "

  

 היגה תחת השפעת אלכוהול: 1.3 

ה תחת השפעת אלכוהול היו הרבה חילוקי דעות, שמעו דעות שוות גם בתוך הקבוצות עצמן בושא של היג

וגם בין הקבוצות השוות. באופן כללי יתן לחלק את ההתפלגות בדיווחים לשתי קבוצות בהתייחס לדעות 

  שלהם לגבי שתיה והיגה.
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שמאפיין קבוצה זו היא שרוב  הקבוצה הראשוה הם המרואייים המוסלמים הגרים באזור המשולש. מה 

המרואייים הם ממשפחות דתיות, והם גרים באזור שכול התושבים הם מוסלמים. בקבוצות האלה כל 

המרואייים צייו שאסור לשתות ולהוג, אך הדעות שלהם היו מושפעות מהאמוה הדתית, ולא בגלל 

מי ששותה לא שולט, בגלל אחד הסביר: " ברים שהם אמרו. ערהבטיחות בהיגה. דבר זה בא לידי ביטוי בד

חלק גדול מהערות סרבו להתייחס לושא, הן רק ההו בראש, סימן  ,זה האלכוהול אסור באסלאם". כמו כן

  שהן שוללות את הושא.

בוסף חלק גדול מהמרואייים במיוחד ערות, תפסו את שתיית האלכוהול כמסוכת מאוד, גורמת לאיבוד 

איבוד הכרה, מבלי להתייחס לכמות, כלומר מבחיתם כל כמות היא מסוכת. להלן ציטוטים שליטה ואפילו ל

  שמבהירים תפישות שלהם:

  .מי ששותה מאבד את ההכרה וזה גורם לתאוה""

  ."אי אפשר, האלכוהול משפיע על המוח ואז רדמים ועושים תאוה"

וסלמית ששותים ווהגים, הם דווחו שיש במקביל כאשר שאלו אותם מרואייים  אם יש הגים בחברה המ

  הרבה ששותים ווהגים, להלן ציטוטים שלהם:

  .יש הרבה ששותים ווהגים אבל לא בתוך הכפר, אלא מחוץ לכפר"ער: "

  ש הרבה ששותים ווהגים בחברה שלו".י" ער:

הם דווחו על  שהשתייה אסורה בחברה המוסלמית, מצד שי משתתפי הקבוצות הדגישו את העייןכלומר 

כך שיש הרבה הגים בחברה המוסלמית ששותים ווהגים. בוסף המרואייים הדגישו שאם יש כאלה 

  ששותים אז זה לא בידיעת ההורים ולא בידיעת בתי הספר, להלן ציטוטים שלהם:  

  אסור לשתות בחברה שלו, מי ששותה זה מאחורי גבם של ההורים"."

  ים. מי ששותה זה מבלי שההורים יודעים"ם תלמידים בבתי ספר לא שותג"

  

הקבוצה השייה היא מרואייים מיישובים מעורבים, או מבתי ספר מעורבים. בקבוצות אלה המרואייים 

הרחיבו את הדיון יותר בושא והם הפגיו יותר ידע לגבי החוק, למרות שרוב המידע היה חלקי. לא מצא 

למרואייים המוסלמים. רוב המרואייים גם ערים וגם ערות צייו  שוי ברמת הידע בין מרואייים וצרים

אסור ה, להלן ציטוטים שמבהירים זאת: "שהיגה תחת השפעת אלכוהול אסורה, אבל התופעה מאוד פוצ

  לשתות ולהוג אבל התופעה מאוד שכיחה" או "זה קורה הרבה בחתוות, שותים ואחר כך והגים".

שבמקרים מסוימים אפשר לשתות ולהוג, לדוגמא: כאשר הגוף רגיל לשתייה, אם  חלק מהמרואייים צייו

תלוי בגוף האדם, ים גם ערים וגם ערות שאמרו: "זו כמות קטה, וסוג המשקה ששותים. היו כמה מרואיי

אם שותים כמות קטה ס ווהגים רגיל". חלק גם אמרו: "יש כאלה ששותים כוס ומשתכרים ויש ששותים כו

  ל אלכוהול יכולים להוג", וכמות קטה הגדירו "כוס" או " "בקבוק בירה".ש

תלוי אם כמות", ואילו ערה וספת אמרה: "תלוי מה סוג האלכוהול ומה הציין: " 15-17כמו כן, ער בגיל 

  .זה בחור או בחורה, בחורה מהר מאוד משפיע עליה האלכוהול"

 :15-17סור לשתות בכלל, כמו שצייה אחת הערות, בגיל חלק קטן ממשתתפי קבוצות המיקוד צייו שא

לדעתי לא משה מה, מתי, כמה, אסור לשתות ולהוג".  כמו כן רק שלושה מרואייים התייחסו לחוק. ער "

  ציין: 15-17בגיל 
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היא מותרת". תלוי בכמות, יש כמות מותרת לפי החוק, אם שוטר עוצר אותך ובודק, יש רמה מסוימת ש"

, ידע את 15-17אם החוק אוסר, אז אסור בכלל לשתות ולהוג". ורק ער אחד בגיל וספת צייה: "ערה 

  .החוק, הוא ציין: " לא, אסור בכלל לפי החוק"

  

  לקיחת סיכוים בהיגה: צעירים משוויצים בכביש במטרה לחזק את התדמית החברתית:  -1.4

ים מתהגים אחרת בחברת צעירים. בוסף הייתה הייתה הסכמה בין כל משתתפי קבוצות המיקוד שצעיר

הסכמה שלצעירים חשובה התדמית החברתית שלהם ולכן הם מרבים לקחת סיכוים. המרואייים תארו 

הגים צעירים שמסיעים צעירים, עושים סיבובים במקומות מסוימים בכפרים, בולמים בסיבוב על מת 

מוסיקה רועשת, משכיבים את הכיסאות אחורה, משוויצים שהרכב יסתובב, והגים באופן פרוע, משמיעים 

עושים חמש" עירים עושים רושם ליד החברים", "צ: "13-15ציטוטים של ערים גילאי בביצועים שלהם. להלן 

צייו:  15-17כן ערים מגילאי  (הכווה שהרכב יסתובב סביב עצמו, חמש בערבית זה צורת עיגול). כמו

  ., רוצים להראות מה הם יודעים"XLעושים פוזות, מוסיקה בקול רם, סיגריות, צעירים והגים אחרת, "

היגת שוויץ" מזוהה עם היגת גברים, ער אחד "וצות שררה הסכמה סביב התפישה שבקרב משתתפי הקב

  ציין: " גברים חושבים אם וסעים מהר יותר זה מראה שהם חזקים יותר".

שאלו משתתפי הקבוצות אם התו אבל כשהגות זאת מראה על גבריות לדעתם האישית, כולם ציי

היגה לא מראה על " ת, להלן ציטוטים: ער אחד ציין:שהתהגות כזאת בכלל לא מראה בעייהם על גבריו

  .הם אוהבים להשוויץ אבל אין קשר לגבריות"גבר בכביש". וערה אחת צייה: " גבריות, אין

בכביש זה לא אותם חושבים כך, ער אחד ציין: "מהצעירים המקיפים יחד עם זאת המרואייים צייו שחלק 

תכן שיש חלק שחושב יי... אי גבר". ער וסף ציין: "עיין של גבריות, אבל יש גברים כך חושבים, תראו אות

  .כך, לא אחו"

ופן אחר. חלק אחר מהערים הסבירו את התופעה של היגת "שוויץ", שמאפיית היגת גברים צעירים, בא

לטעתם המטרה של היגה מסוכת, היא לא להראות על גבריות אלא בעיקר בשביל הכיף וההאה שכרוכה 

  בהתהגות סיכוית. להלן ציטוט:  

  זה לא מראה על גבריות, עושים זאת בשביל הכיף""

והגים  בוסף הם שאלו אם בהתהגות זאת הם מסים להרשים את הערות. רוב הערים צייו שגברים

חבריהם. הם  בצורה זו לא על מת להרשים את הבות אלא עושים זאת בעיקר בשביל ההאה שלהם ושל

ביש פתוח איפה שאין ערות", או זה לא קשור לערות, והגים כך מחוץ לכפר, בכהסבירו את דבריהם: "

הסיכוית של הערים, גם  הערים פירשו את ההתהגות צים ליד הערים ולא ליד הערות".לרוב הם משווי"

הערים וסעים סיעת שוויץ על מת שיכירו "כדרך להראות לחברה כי הם הגים טובים. אחד הערים אמר: 

  .בהם "כהג טוב" ולא על מת להרשים את הערות"

היו גם ערות שהסכימו עם ההסבר הזה וצייו שלא כל הערים מסים להרשים את הערות, הם והגים כך 

יש הוהגים כך על מת להראות את הרכב שלהם ולא בשביל אחרות, לדוגמה ערה אחת צייה:" סיבותמ

  .להרשים את הערות"

כאשר הערות שאלו אם סיעת "שוויץ" עושה רושם על הערות, כול הערות בקבוצות המיקוד היו באותה 

שיש ערות שזה כן עושה עליהן רושם, דעה, שהתהגות כזאת לא עושה רושם עליהן, חלק מאוד קטן צייו 
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חלק אחר צייו שהתהגויות אלה מורידות מהערך של הגברים בעייהם. ערות  מהכפרים ומהערים הביעו 

  אותן עמדות, להלן ציטוטים:

  .ער שמתהג כך מוריד את הערך שלו בעייו, זה בכלל לא עושה רושם טוב""

  .מוצלח, כישלון""צעיר שמשוויץ אחו אומרות עליו, לא 

בעיר מעורבת, בשוה משאר הקבוצות, המרואייים צייו שלהוג באופן פרוע, להשוויץ בכביש, לא מקובל 

עכשיו רוב לא רבים. כמו שער אחד ציין: " בקרב צעירים ולא פוץ בעיר, ישם מקרים כאלה אבל הם

  הצעירים שקטים, יש יותר מודעות".

  ין עושים "פוזות" בכביש, היום הצעירים השתו.וערה אחת צייה: מיעוט עדי

 תהגות שמאפייו המשתתפים שלהשוויץ זאת התערה בשתי קבוצות בעיר מעורבת, ציי ,ערים מהכפרים

  ."מי שוהג בצורה כזו אחו אומרים עליו "כפרי"אחת צייה: "

  

  . תפישות לגבי היגה:2

  מה מסמלת היגה: -2.1

המרואייים מה "היגה" מסמלת עבורם, האם ההיגה מפחידה ומרתיעה, או האם  בקבוצות המיקוד שאלו

היא כיפית, מקום לשחרור ולעצמאות. הם תבקשו לתאר במילים שלהם, מה מסמלת היגה. רוב 

המרואייים תפשו את ההיגה  "כהאה, כיף ותעוג". חלק גדול צייו שבשבילם היגה היא חופש וחירות, 

גדול צייו שהיגה היא "כלי" המאפשר לו יידות ווחות, והיא צורך חיוי. בוסף חלק יותר כמו כן חלק 

קטן מהמרואייים צייו שהיגה מפחידה ומסוכת, כמו כן בלטה התפיסה שהיגה מסמלת עצמאות, חוסר 

  לטו היו: אחריות, בגרות, ופיוק.תלות, ושליטה. תפישות שפחות ב

ערות בתפישות שלהם לגבי היגה, יותר ערים תפשו את ההיגה כהאה וכיף מאשר היה שוי בין ערים ו

ערות, אבל עדיין מרבית הערות תפשו את ההיגה כהאה וכיף. מה שבלט בממצאים הוא שיותר ערות 

  תפשו את ההיגה כחופש, עצמאות וחוסר תלות מאשר ערים. במקביל הערים תפשו את ההיגה כבילוי.

תפישת הסיכון בהיגה, יותר ערות תפשו את ההיגה כמסוכת ומפחידה, מעט ערים תפשו את ההיגה לגבי 

  כמסוכת ורק שי ערים מכל משתתפי קבוצות המיקוד תפשו את ההיגה כמפחידה.

  

  מי הוא הג טוב: -2.2

לחוקים, בעל יסיון, למרואייים בקבוצות המיקוד חולקו פתקים שבתוכם כתוב: שולט ברכב, מהיר, מציית 

יודע לצאת ממצבים מסוכים, זהיר, לא פוחד מהכביש. המרואייים תבקשו לבחור את הפתק שמביע את 

  הדעה שלהם.

שהג טוב" הוא הג המציית לחוקי התעבורה, בוסף חלק גדול "רוב המרואייים בקבוצות המיקוד צייו 

ן. עוד מאפייים שבלטו לגבי הג טוב הם: שולט ברכב, מהמרואייים צייו שהג טוב הוא הג בעל יסיו

, והג שלא וסע וזהיר. מאפייים שפחות בלטו היו: הג שלא פוחד מהכביש, הג שיודע לצאת ממצבים קשים

  במהירות מופרזת.

ות באופן כללי ערים וערות תפשו את ההג הטוב באופן דומה, גם ערים וגם ערות הדגישו את העיין של צי

לחוק כאל מאפיין חשוב של "הג טוב". כמו כן ערים וערות צייו באותה מידה שהג טוב הוא הג בעל 

יסיון, זהיר, שולט ברכב, חכם בכביש ולא מפחד. השוי בתפישה בין ערים וערות היה בשי מאפייים, 



  
 

56 

 
   University of Haifa, 199 Abba Khoushy, Mount Carmel, Haifa|  3498838, חיפה 199, רח' אבא חושי אוניברסיטת חיפה

Phone: 972-4-8288675 : 'טל E-mail: gassas@univ.haifa.ac.il :  פקס: Fax: 972-4-8288673  "לדוא 

 

  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

School of Public Health 

  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

הוסיפו שהג טוב הוא ההג  מהירות ופחד. בעוד שחלק מהערים צייו שהג טוב הוא הג מהיר, הערות

המהיר וזהיר באותה עת. כמו כן ערים לא צייו שפחד היה תכוה של ההג הטוב בעוד שחלק מהערות 

הסבירו שצריך לפחד, כי אם מפחדים זהרים יותר. להלן ציטוט של ערה שאמרה: "הג טוב הוא הג 

מי שמפחד, מרוב פחד הוא עוצר באמצע הכביש " שמפחד, כי אז הוא יותר זהיר". במקביל ער אחר ציין:

  .ומהווה סכה לאחרים"

  

  סטראוטיפים ודעות קדומות ביחס להיגת שים -2.3

הסטראוטיפים המגדריים עלו בצורה מאוד חדה בשיח סביב הושא "היגת שים", בכל קבוצות המיקוד. 

גת שים. השים תפשו בעיי הממצא הבולט ביותר היה ההתייחסות המאוד שלילית של הערים להי

הערים כהגות גרועות מאוד בכמה מישורים: לא יודעות להוג, לא יודעות לחות, איטיות בתגובות שלהן, 

מפחדות, לחצות מהר. בוסף חלק מהערים אף הגדילו לתאר את היגת השים כחלק מהסיבות לתאוות 

  :הדרכים. להלן ציטוטים בחרים מדבריהם של הערים

  .שים לא יודעות להוג, אסור להן לקבל רישיון היגה""

  .מפחדות והפחד גורם להן להוג גרוע""

  ."הן הסיבות לתאוות"

במקביל, הערות תפשו את השים כהגות יותר טובות, שומרות חוק, זהירות, שומרות על עצמן ועל אחרים 

  ם בחרים  מדבריהן:בכביש, רגועות, והן פחות מעורבות בתאוות. להלן ציטוטי

  ."שים יותר זהירות ושומרות חוק"

  שים והגות יותר טוב, יותר זהירות, פחות מעורבות בתאוות""

  שים דואגות לעצמן ולאחרים בכביש, לא לוקחות סיכוים, לא שותות, ווהגות לפי החוק"."

יש ערות "ת צייה: מעט מאוד ערות תפשו את השים כהגות פחות טובות, לדוגמא, אחת הערו

שמשתוללות בכביש כמו גברים". במקביל מעט מאוד ערים תפשו את השים באופן חיובי, לדוגמא, ער אחד 

  .ציין: " יש שים שהם גברים" ( הכווה יודעות להוג)

ת בוסף עלה בקבוצות המיקוד סטראוטיפים פוצים בחברה הערבית לגבי היגה של שים, גם ערים וגם ערו

השים. צייו שישם דעות קדומות בחברה אשר משפיעה על התפישה של הגברים, וכן על ההתהגות של 

  לא יודעת להוג ולא משה מה...".אצל ערבים חושבים שאשה למשל אחד הערים הסביר: "

י ער אחר הסביר שהחוסר ביטחון של השים ובע מהדעות הרווחות של החברה: " אין בטחון עצמי, אול

  בגלל החברה, אומרים ששים לא יודעות להוג וזה מוריד את הביטחון העצמי שלהן".

גם הערות חושבות שאלה דעות קדומות המושרשות בחברה. ערה אחת צייה: " רק הערבים חושבים כך" 

 אם רואים הג שלא מסתדר ישר אומרים: זאתות להוג). וערה אחרת הסבירה: "(הכווה ששים לא יודע

  בטוח אישה".

היו מעט ערים וערות שהפרידו בין מגדר למיומות, הם צייו שאין קשר למגדר יש הגות טובות ויש הפחות 

  טובות. להלן ציטוטים של הערות:

  יש טובות ויש לא טובות, לא יתן לשפוט לפי היותן שים". "

  "לא משה גבר או אישה, זה תלוי באישיות"
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לא קשור גבר או אישה, יש שיודעים להוג ויש היו באותה דעה, ער אחד הסביר: "גם חלק קטן מהערים 

  שלא.."

  

  תרבות והיגה: .3

בקבוצות המיקוד דו גם בסוגיות הקשורות לתרבות ולהיגה, בחו את המאפייים התרבותיים באוכלוסייה 

הממצאים מצביעים על כך שיכולים להשפיע על ההתהגות של הצעירים, על התפישות, ועל העמדות שלהם. 

שישם מאפייים ספציפיים בחברה, בקרב צעירים, בקרב הורים, ובקרב המשפחה הקרובה, אשר להם 

  השפעה על התהגות הצעירים. להלן התמות המרכזיות שעלו מיתוח הממצאים:

  

  מאפייי ההג באוכלוסייה הערבית: -3.1

מאפייי ההיגה של הצעירים, רובם הסתייגו מלשייך בעוד שמשתתפי קבוצות המיקוד דברו בחופשיות על 

את ההתהגות הסיכוית של צעירים בחברה הערבית להיבטים תרבותיים. הייתה הסכמה בקרב כל 

המרואייים שהתהגות מסתכת בהיגה היה אופייית להגים צעירים בכל העולם, ולא מאפיית רק הגים 

  ריהם:צעירים באוכלוסייה הערבית. להלן דב

  ."..זה לא רק באוכלוסייה הערבית, צעירים אוהבים להשוויץ בכל האוכלוסיות בעולם"

  .זה לא מאפיין את האוכלוסייה הערבית, זה מאפיין את הצעירים בכל העולם""

למרות זאת חלק קטן יותר מהמרואייים צייו שישם מאפייים הקשורים לתרבות, הם צייו שההג 

  חסר סבלות, תמיד ממהר ולא מקפיד לשמור על החוק, להלן ציטוטים בחרים:באוכלוסייה הערבית 

  .מה שמאפיין הג ערבי זה חוסר סבלות""

""..ו תמיד ממהרהג באוכלוסייה של.  

  .לא מעיין אותו החוק, עושים חוקים משלהם""

  

  ההורים כמודל חיקוי -3.2

ל ההורים, ואיך הוא תפש על ידי הילדים שלהם. ושא וסף שבלט בקבוצות המיקוד הוא סגון ההיגה ש

רוב המרואייים, כששאלו מה הם חושבים על ההיגה של הוריהם, צייו שההורים שלהם וסעים "טוב" או 

למאפייי ההג ולמהירות  "לפי החוק". אך כשתבקשו להסביר סיעה לפי החוק, רובם התייחסו בעיקר

  הסיעה.

מרו שההורים שלהם וסעים במהירות מעל המותר אך הדגישו שההורים יותר חלק גדול מהמרואייים א

  מוסים, זהירים, שולטים ברכב, ויש להם בטחון עצמי. כמו שאחד הערים ציין:

אבא שלי הוא ההג הכי טוב שאי מכיר, יכול להיות שהוא לא תמיד וסע לפי החוק אבל הוא הג מצוין, "

אבא שלי יש לו יסיון, הוא וסע מהר אבל הוא שולט ברכב". ער אחר ציין: ", ו יסיון, ובטוח בעצמו"יש ל

כלומר מתוך הראיוות עולה שהתלמידים תופשים את ההיגה של הוריהם כהיגה טובה במידה וההג זהיר, 

  יש לו בטחון עצמי, שולט ברכב, ויש לו יסיון, ולא בהכרח והג לפי חוקי התעבורה.

שוה בין ערים וערות לושא של חיקוי ההורים. הערים טו יותר לחקות את האבות, הייתה התייחסות 

בעוד שהערות טו לחקות את האימהות. חלק גדול מהערים בערך שליש, צייו שהם רוצים לחקות את 
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 ערים:האבא כי הואי רוצה" וסע מהר, כמו שציין אחד הית ואיטית, אאבא שלי מהיר, אימא שלי פחד 

  לחקות את אבא כי הוא וסע מהר, אבל מרוכז בהיגה וזהיר מאוד".

מא "א חלק גדול מהערות רצו לחקות את האימא כי היא וסעת לפי החוק. ערה אחת צייה: ,לעומת זאת 

  .שלי זהירה, הייתי רוצה לחקות אותה, אבא שלי לא זהיר, מהל שיחה ולא שם לב לכביש"

שרצו לתקן את ההתהגות של ההורים שלהם, אלה היו בי וער שראו בסגון בוסף היו מעט מרואייים 

ההיגה של הוריהם דברים שליליים כמו: כעס, עצבות, היגה במהירות מופרזת. מרואייים אלה צייו 

שאים רוצים לחקות את ההורים שלהם. השאלים הביקורתיים היו בעיקר ערות שלא אהבו את סגון 

אבא שלי והג לפי מצב רוח, לא שומר חוקים, לא הייתי רוצה " אבא. אחת הערות צייה:יגה של ההה

אבא שלי עצבי, לא והג טוב, מהיר, לא הייתי " לחקות אותו, אי רוצה להוג לפי החוק. ערה אחרת צייה:

  ."אבא שלי בשלילה, לא הייתי רוצה לחקות אותו" רוצה לחקות אותו", והיה ער אחד שציין:

  

  שיח עם ההורים 3.3

משתתפי קבוצות המיקוד שאלו אם הם משוחחים עם ההורים שלהם בשי ושאים, בושא היגה ובושא 

שתיה והיגה. רק רבע מהמרואייים בקבוצות המיקוד דיווחו שהם כן משוחחים עם ההורים שלהם בושא 

 עבור הערים והערות. ערה אחת צייה: היגה, כלומר ההורים מהווים מקור ידע, יעוץ, הכווה ותמיכה

"כן, ההורים משוחחים אתו, הם ותים לו מידע, אומרים לו למשל תיזהרו, שימו חגורה, אל תיסעו עם 

ההורים מלמדים אותו, למשל כשאי וסע עם אבא שלי, בדרך אחו משוחחים " זרים...". וער אחר ציין:

  .חוק, לשים חגורה..."והם מסביר לי שצריך להוג לפי ה

רוב המרואייים אמרו שהם לא משוחחים עם ההורים שלהם וטעו שאין צורך לשוחח, והם הסבירו את 

הטעה בכך שעדיין אין להם רישיון ואין על מה לשוחח: "למה צריך לדבר אתו?? עדיין אין לו רישיון".  

לא צריכים לדבר אתו אחו יודעים להם: "הורים לא יכולים לתרום חלק אחר אמרו שהם יודעים הכל וה

  הכל".

כאשר שאלו המרואייים אם הם משוחחים עם ההורים בושא היגה ושתיה, כמעט כולם אמרו שהם לא 

משוחחים בושא אלכוהול, רק שי מרואייים, שהם וצרים, אמרו שההורים מזהירים אותם מפי היגה 

  יוצא מהבית אבא אומר לי, אם תשתה אל תהג".ושתיה. ער אחד אמר: "בכל פעם שאי 

בושא שתיה והיגה, כל המרואייים המוסלמים אמרו שההורים לא מדברים אתם מכיוון שלפי הדת אסור 

לשתות. אחד הערים הסביר: "ההורים סומכים על זה שאחו לא שותים, ואז לא משוחחים אתו". וערה 

  .יכולה לשתות..."אחרת צייה: "לא עולה בדעתם שערה 

  

  תרבות ההיגה בקרב הסביבה 3.4

ושא וסף שבלט בקבוצות המיקוד הוא ושא ההשפעה הסביבתית הקרובה. מדברי המרואייים עולה 

שהתהגות מסתכת בקרב הגים צעירים במשפחה או בסביבה הקרובה, היה תופעה פוצה אשר יש לה 

וטים לחקות הגים צעירים במשפחה או בסביבה הקרובה, השפעה על ההגים הצעירים. כלומר צעירים 

  בהתהגויות מסוכות כמו היגה במהירות מופרזת. זה בא לידי ביטוי בדבריהם:

... כל אחד רוצה להתסות פעם בהיגה סיכוים ווהגים במהירות מופרזתצעירים במשפחה רובם לוקחים "

  .במהירות..."
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יקוד, בעיקר ערים, הים מההיגה הפרועה של צעירים במשפחה או גם מצא שחלק ממשתתפי קבוצות המ

  בסביבה, כמו שאחד הערים ציין:

  .אי סעתי עם בן דוד שלי, סע מהר והתחיל להסתובב ולבלום... מאוד היתי...""

מצא גם שמעט מאוד צעירים מעירים להגים צעירים כאשר והגים בצורה פרועה וזה משתי סיבות, או 

הם הים, כמו שהוזכר מקודם, או בגלל שהם יודעים שלהעיר להם לא יעזור, כמו שאחד הערים הסביר: ש

"אי לרוב לא מעיר כי אי יודע שצעירים בדרך כלל וסעים מהר והם לא מקשיבים כשמדברים אתם, הדבר 

  .טבעי לחלוטין"

  

 תכיות התערבות בית ספריות: .4

היה מה חושבים בי הוער על הפעילויות שעשות בושא היגה  ושא וסף שבדק בקבוצות המיקוד

בבתי הספר, מה מידת האפקטיביות של התכיות מקודת מבטם של המרואייים, ואיזה תכיות 

  התערבות הם זוכרים במיוחד. מתוך הממצאים עלו שתי התמות הבאות:

  

  מידת האפקטיביות של תכיות ההתערבות בבתי הספר 4.1

כיות ההתערבות בבתי הספר לא תפסו ככלי אפקטיבי למיעת תאוות ולהיגה בטוחה באופן כללי ת

בקרב הצעירים. מתוך קבוצות המיקוד עלו שתי סיבות עיקריות לחוסר האפקטיביות של תכיות 

ההתערבות, סיבה ראשוה היא חוסר העקביות ומיעוט התכיות, כך שהמרואייים לא זכרו הרבה 

  . סיבה אחרת היא חוסר שביעות רצון המרואייים מהפעילויות עצמן.מהפעילויות שעשו

המרואייים צייו שרוב הפעילויות, אם בכלל, עשות בבתי ספר יסודיים ומעט מאוד פעילויות עשות 

בחטיבת בייים ובתיכון. בארבע קבוצות מתוך שמוה עשר קבוצות המרואייים צייו שלא היו פעילויות 

פעילויות היו רק בבית ספר יסודי... מעבר בייים ובתיכון. ער אחד ציין: "יגה בחטיבת בכלל בושא ה

לא זוכרים כי אין מספיק פעילויות, פעם בשלוש שים " חציה, משמרות זהב". ואחת הערות הסבירה:

  עושים פעילות ואחו לא זוכרים.. צריך לעשות יותר" .

"כאשר קוראת תאוה קטן מהקבוצות. ער אחד ציין:  ן בחלקהמרואייים גם העבירו ביקורת על התזמו

מתחילים להתעיין ומדברים בכיתות, כאשר אין תאוה לא מדברים, לא מזכירים את הושא, 

  .מתעייים רק כאשר קורא אסון.."

 בוסף חלק מהמרואייים הביעו חוסר שביעות רצון מהפעילויות עצמן, הם צייו שהפעילויות משעממות,

  .."הפעילות משעממת, הרצאות, מצגות..הדרך שבא מעבירים את וחוזרות על עצמן. להלן ציטוט: "

ם כיף, כמו חלק וסף צייו שבי וער לא מתייחסים ברציות לפעילויות, בעייהם יום פעילות חשב ליו

  יף".לוקחים את הדברים בצחוק, לא רצייים, רובם חושבים שזה יום כשאחד הערים הסביר: "

 היו גם מרואייים שחשבו שהתכים לא רלווטיים להם, או לא מתאימים לורמות החברתיות ולתרבות.

ו רישיוות". וער אחר הסביר: מיותר בחטיבת בייים, עוד אין לזה עלה מתוך הדברים שהם אמרו: "

כן מעט רואים שהתאוות הם תוצאה של מהירות, ומדברים אתו על שתיה והיגה..". כמו "

ת ההתערבות, אחת מהמרואייים צייו שהפעילויות עשות ברמה שלא מתאימה לתלמידים שצריכים א

יש תלמידים שהם לא ברמה של הפעילות, ולא לומדים כלום, מי שלומד ומבין זה אותה הערות צייה: "

  הבעייתיות". קבוצה של תלמידים שיודעים... צריך למצוא דרכים למשוך את תשומת לבם של הקבוצות
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בוסף היו מרואייים בודדים שחשבו שישם דברים שיש להם השפעה יותר חזקה על התהגות  

לכן לא תהיה השפעה רים, הסביבה, וחיוך מגיל צעיר. בטיחותית של צעירים בהקשר של היגה, כמו ההו

  של התכיות אם לא תהיה התערבות בכל המישורים. להלן הסברים שהם תו:

אם היו  ...ים יכולים להשפיע על הילדים שלהםתכיות שעושים בבתי הספר לא מועילות, רק הורכל ה"

מלמדים את הילדים מגיל צעיר ממש, זה היה עוזר יותר, רק הורים יכולים להגיד לילד שלהם כן תעשה 

  או לא תעשה". 

ה. המרואייים טעו המדד שלפיו קבעו המרואייים שהתכיות לא אפקטיביות היו ההתהגות בסביב

ם בפעילויות, ערה שאים רואים שיויים בהתהגות בקרב הצעירים בסביבה שלהם, למרות השתתפות

התכיות לא עוזרות, רואים שזה לא הוריד את מספר התאוות, הצעירים שעכשיו אחת הסבירה: "

מדים אבל לא משים את שומעים ולועושים תאוות". ער אחר הסביר: "והגים עשו פעילויות ועדיין 

  .ההתהגות שלהם"

במקביל חלק מהמרואייים ראו בתכיות כלי חשוב שמעלה את המודעות בקרב הצעירים ומספק להם 

  מידע. להלן דבריהם: " התכיות טובות, מעלים את המודעות בקרב הצעירים ומספקים להם מידע" 

   

  חוויה כמרכיב חשוב בהתערבות 4.2

שחוויה היה מרכיב חשוב בפעילות. פעילויות חווייתיות תפשו בקרב  מדברי המרואייים עולה

המרואייים כפעילויות טובות ומעייות, הם זכרו אותם יותר, והעריכו אותם כאפקטיביות יותר. 

 -"רכב מתהפך" ו שתי הפעילויות שהוזכרו כמעט בכל קבוצות המיקוד כפעילויות טובות הן:

המרואייים. מה שמייחד פעילויות אלה זה ההתסות בחוויית  משקפיים" כמו שכוו על ידי"

ההיגה בסיטואציות שוות, חווית ההתסות גרמה לכך שהמרואייים יזכרו יותר את הפעילות, 

  ויפימו את המטרה שלה. זה בא לידי ביטוי בדברים שהם אמרו: 

 וראיו איך עושים תאוה...פעילויות שאחו מתסים במשהו, כמו רכב מתהפך, התסיו בהיגה "

  המשקפיים":יל". בדומה לכך אמרו על פעילות "אם מתסים ומשתתפים, הדבר יותר יע

  .מאוד מעיין, כשמתסים בהם מביים מה אלכוהול עושה" "המשקפיים... 

יסיון ר תפסו כיעילות היו "סרטים", "פעילויות אחרות שהוזכרו בחלק מקבוצות המיקוד, ואש

מה שמאפיין את הפעילויות האלה לפי המרואייים זה שהם וגעים בחיים האמתיים, ובשל אישי". 

הסבירה: כך הם זוכרים אותם. גם ערים וגם ערות זכרו את הפעילויות שרגשו אותם. ערה אחת 

ער אחר ציין, כאשר שאל כל התלמידים".  פעם הביאו לו סרט, סיפורים אמתיים, זה השפיע על"

ילות הוא זוכר במיוחד: "פעם במת"ס הראו לו סרט על בחור שעשה תאות דרכים והרג, איזה פע

הסרט היה מאוד קשה, מאוד מרגש ועצוב". בדומה לסרטים גם "סיפור אישי" השפיע על 

שפיק אלהזייל" שחקן פור של "המרואייים, ברוב קבוצות המיקוד המרואייים הזכירו את הסי

סר לבי וער. ערה כים ושאר כה. מתוך הסיפור האישי שלו הוא מעביר מכדורגל שעבר תאות דר

בר על עצמו, הוא מאוד השפיע עליו בסיפור שלו, יהביאו לו את שפיק אלהזייל, דאחת צייה: "

  את רואה שבגלל תאוה כל החיים שלו השתו...".
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אי ותם. ערה אחת צייה: "זוכרים א חלק קטן מהמרואייים הזכירו הצגות שוות שהם ראו והם

ער אחר ציין:  .ער רוכב אופיים שעשה תאוה..."זוכרת שהייו בתאטרון, ראיו הצגה, הייתה על 

  .הייתה הצגה במת"ס על ער שלא מקשיב לאבא שלו, הוא לקח את הרכב ובסוף עשה תאוה..""

ההתמדה, וההתחלה מגיל צעיר, המרואייים הדגישו שלא מספיק סוג הפעילות, מה שיותר חשוב זה 

הם הסבירו באופן הבא: "בהתחלה התלמידים מושפעים מהפעילויות ואחר כך שוכחים". לכן הם 

צריך שיעורים קבועים בבית הספר, כלומר כל תקופה שו את ההמשכיות, ער אחד ציין: "הדגי

  ות וכל הזמן לדבר על הושא". קצרה, צריך המשכי
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  עם רכזים בבתי הספר תיאור המדגם: ראיוות

בחלק זה של המחקר ערכו ראיוות עם רכזי חיוך חברתי ורכזי חיוך תעבורתי, בבתי ספר ערביים, חטיבת 

בתי  5 -בתי ספר תיכויים ו 3בתי ספר חטיבת בייים,  3 -גברים, מ - 6שים ו 5רכזים,  11בייים ותיכון. רואייו 

  ספר משותפים לחטיבת בייים ותיכון.

  

  פרופיל הרכזים: 3טבלה 

  תפקיד  מקצוע של הרכז   מיקום  שם בית הספר  מס רכז

מורה לטכולוגיה   כפר יאסיף  ב"ס תיכון  1

  ומדע

  רכזת חיוך חברתי

מורה לחיוך   כפר חף  ב"ס "אלרסאלה"  2

  מיוחד

  רכז חיוך תעבורתי

ב"ס תיכון   3

  "אורתודוקסי"

מורה לאזרחות   חיפה

  ומחשבים

  רתירכזת חיוך חב

מורה למדעי   טירה  ב"ס "תיכון עתיד"  4

  הסביבה

  רכזת חיוך חברתי

מורה להיסטוריה   טירה  ב"ס חטיבת בייים א'  5

  וגאוגרפיה

  רכז חיוך חברתי

ב"ס "אלתסאמוח"   6

  חטיבת בייים ותיכון

מורה   אום אלפחם

לאלקטרויקה 

  ומתימטיקה

  רכז חיוך חברתי

ה מורה לשפ  חיפה  ב"ס "אלמותבי"   7

  ערבית

  רכזת חיוך חברתי

  

8  

חטיבת  -ב"ס פפטיסטי

  בייים ותיכון

מורה להיסטוריה   צרת

ואזרחות ומורה 

  היגה

  רכז חיוך תעבורתי

ב"ס "מפתן" לוער   9

  בסיכון

    מהלת בית הספר  צרת

מורה לחיוך   כפר פסוטה  פסוטה -ב"ס ממלכתי  10

  גופי

  רכז חיוך תעבורתי

 ב"ס חטיבת בייים  11

  ותיכון

מורה לחיוך   כפר יאסיף

גופי ומורה 

  היגה

  רכז חיוך תעבורתי
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  ממצאים:

 תהליך בחירת הרכזים, הכשרתם ותפישתם את תפקידם -1

מראיוות עם הרכזים עולה כי הרכזים הים מורים מקצועיים בבתי הספר, לדוגמת מורה לחיוך גופי, מורה 

ך הם קבלו על עצמם תפקיד רכז לחיוך חברתי או חיוך תעבורתי. בוסף לכ'. למדעים, מורה למתמטיקה, וכו

רובם של הרכזים בבתי הספר הם רכזי חיוך חברתי, אשר משלבים בתכית השתית שהם עושים את ושא 

מרואייים רק שלושה מהם היו רכזי חיוך תעבורתי. מדברי המרואייים עלו  11הבטיחות בדרכים. מתוך 

  חיוך חברתי לרכזי חיוך תעבורתי בהכשרה שלהם, אך לא היה שוי בתפיסתם את תפקידם. הבדלים בין רכזי 

רכזי חיוך תעבורתי, חלק מהם מורים להיגה בשעות אחרי הצהריים, בוסף לתפקידם כמורים למקצועות 

וך השוים בבית הספר. ההכשרה שלהם מתמקדת בושא התעבורה והבטיחות בדרכים. לעומת זאת רכזי חי

א חשפו חברתי הוכשרו בושאי חיוך בלתי פורמלי באופן כללי, ואף חלק מהם צייו שבתקופת הלימודים ל

  לושא של בטיחות בדרכים.

ההכשרה של הרכזים, גם רכזי חיוך חברתי וגם רכזי חיוך תעבורתי, עשית במרכזי פסגות, שהם מרכזים 

כשרה של הרכזים, חלק עברו קורס שלב א', וחלק עברו קורסים לפיתוח סגלי הוראה. יכרת שוות רבה בין הה

  יותר מתקדמים, בשי התחומים של ההכשרה.

מהראיוות עם הרכזים עולה שרובם המוחלט הגיעו לתפקיד בעקבות פיה של המהל אליהם ולא מיוזמתם 

אליהם, כמו שצייה אחת האישית. אך חלק מהם צייו שהם היו פעילים בכל מיי תחומים ועל כך המהל פה 

לפי שקבלתי את התפקיד הייתי מאוד פעילה, אז, לא ידעתי שקיים כזה תפקיד, אבל אי מיוזמה המורות: "

רכז חיוך תעבורתי  ,אישית הייתי פעילה ועשיתי תכיות לתלמידים, ואז הציע לי המהל את התפקיד". כמו כן

אחרי הצהריים, ואז המהל פה אלי שאי אלמד חיוך ציין: "אי מורה להיגה ומלמד תאוריה בשעות 

  תעבורתי".

למרות שרוב המרואייים הגיעו לתפקיד לא ביוזמתם, יכר כי הם מזדהים עם מטרות התפקיד ומייחסים לו 

חשיבות גבוהה. המרואייים היו מודעים לממדי התופעה של תאוות דרכים באוכלוסייה הערבית, ומאמיים 

תי בבית הספר, ובפעילויות הבלתי פורמליות, ככלי אפקטיבי לשיוי בהתהגות בכביש, אחד בחיוך תעבור

המרואייים ציין: "כל פעילות שמעבירים בבית הספר יכולה לתרום לתלמידים, את לא יודעת איזה תלמידים יש 

כל מה שתתי לו כאן, יש כאלה שבכלל לא שומעים בבתים שלהם על הושא, הורים לא מדברים אתם, אז 

 יתרום".

אם מתמידים בכל שה וחוזרים על הדברים מטמיעים את תי פורמליות, אחד הרכזים ציין: "לגבי פעילויות בל

  להעביר אותו בבתי הספר". המסר. זה מסר חיוכי וצריך

 

  פער בין תכיות קיימות של משרד החיוך ומימוש שלהם בפועל -2

לחיוך תעבורתי היא שכל בתי הספר יהיו ערוכים בתחום הפדגוגי המדייות של משרד החיוך בכל הוגע 

והלימודי לפי ההלים של משרד החיוך. על פי הוראת חוזר מכ"ל משרד החיוך חובה ללמד זהירות בדרכים 

ת הלימודים בעיקר י"א. בשכבות הגיל האחרות הושא משולב בתוכי -כשעה שבועית בכיתות א', ה', ט', י', ו

כישורי חיים". וסף על כך התלמידים ישתתפו בפעילויות בית ספריות וכיתתיות הקשורות הושא " במסגרת

לבטיחות בדרכים. אולם כאשר שאלו המרואייים אם הם מעבירים את התכית של משרד החיוך, מתברר שרק 

ית. חלקים מהתכ שי בתי ספר מעבירים את התכית של משרד החיוך במלואה. שאר בתי הספר מעבירים רק
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אחו מעבירים את התכית לכיתות ז', ח', ט', בתיכון לא מעבירים תכיות". רכז לדוגמה, אחד הרכזים ציין: "

אצלו לא מעבירים לכיתה ט', אין תקן, הם חשפים לושא דרך פעילויות ר מבית ספר חטיבת בייים ציין: "אח

אחו מעבירים רק לכיתה י"א, אי מלמד אותם שעה שבועית. ין: "ו כן רכז מבית ספר תיכון צילא פורמליות". כמ

בשה ראשוה העברתי את התכית של משרד החיוך אבל אח"כ ביתי תכית משלי, מעבר למה שמבקש משרד 

  החיוך".

הספר  בוסף לכך, לא בכל בתי הספר התכית של משרד החיוך מועברת על ידי רכזים, לדוגמה באחד מבתי

ית ספר שעות של משרד החיוך מעבירים מחכי הכיתות בשעת מחך", כמו כן בבבייים ציין הרכז: " חטיבת

  ".י"א -לכיתות ט' היועצת מעבירה את השעות של משרד החיוךתיכון אחר צייה הרכזת: "

, מיזם משרד החיוך בשיתוף עם עמותת אור ירוק יזם מיזם חדש "סימה דרייב"לצייו,  ממצא וסף שראוי 

חיוכי וחדשי בתחום הזהירות בדרכים לכיתות י"א, אולם רק בשי בתי ספר המרואייים צייו שהם הזמיו 

  את הפעילות "סימה דרייב".

  

 תהליך קבלת החלטות בעת בחירת תכית התערבות -3

אושרים על מלבד פעילויות ההוראה המחייבות דורש משרד החיוך הפעלת תכיות העשרה מגופים חיצויים המ

ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד החיוך. מדברי המרואייים עולה שפעילויות אלה מוזמות לרוב 

על ידי אחראי בטיחות בדרכים בעירייה, בתיאום עם הרכז בבית הספר. בדרך כלל האחראים על הבטיחות 

שיש להם תקציב ממשרד החיוך. אחד בעירייה מזמיים את התכיות המאושרות על ידי משרד החיוך ואלה 

המרואייים ציין: "בחירת תכית היא בשיתוף בין רכז חיוך חברתי לבין הרכז בטיחות בעירייה, זה גם עיין של 

מתקשרים אלי מהעירייה תקציב". מרואיית אחרת צייה: " תקציב, בדרך כלל מבקשים תכיות שיש להן

בוחרת מתוכם". לפעמים הרכז בבית הספר לא שותף בכלל להחלטה, כמו  מציעים לי כמה תכיות מאושרות ואי

"אי לא בחרתי בתכית, האחראי על הבטיחות בעירייה הודיע לי שמגיע לו  שעולה מדברי אחד המרואייים:

היו שי מרואייים שצייו שהם בוחרים . וא הזמין את התכית מאור ירוק"פעילות בושא בטיחות בדרכים, ה

התכית דרך רשימת הספקים באיטרט ואז מודיעים לאחראי בטיחות בעירייה על מת לקבל תקציב את 

  לפעילות, לא תמיד הם עים בחיוב, הדבר תלוי בתקציב העומד לרשותם.

האחראי על הבטיחות בדרכים ות, זה בא לידי ביטוי בדבריהם: "חלק מהרכזים מרוצים מדרך בחירת התכי

התכיות, אי סומכת על הבחירה שלהם כי בוחרים את מה שמאושר על ידי משרד החיוך".  בעירייה מזמין את

לעומת זאת רוב המרואייים לא מרוצים מדרך בחירת התכיות כי לדבריהם היא מושפעת משיכולים כלכליים 

ף ותקציביים בלבד ללא התחשבות בהתאמה של התכית לקהל היעד. גם במקרים שהרכז בבית הספר שות

ם, כמו שהסביר אחד המרואייים: "במועצה אומרים לבחירת התכית, עדיין הוא מוע על ידי שיכולים כלכליי

תבחר תכיות מאושרות או בהתדבות. אי יודע שיש דברים יותר טובים אבל אין תקציב". רכז אחר הביע את  לי

בהרבה מקרים המהל מחוז מציע תכית יש שחיתות בושא, לו מבחירת התכיות והוא הסביר: "חוסר הרצון ש

למהל בטיחות במועצה והם יחד מציעים לרכז את התכית למרות שלא מכירים אותה ולאיזה אוכלוסייה היא 

  מתאימה".

כלומר העובדה שתהליך קבלת ההחלטות בעת בחירת תכית התערבות, הוא לא בידי הרכזים בבתי הספר, אשר 

הל ם שלהם מקרוב, מביא לכך שחלק די גדול של התכיות לא מותאם לקמכירים את התלמידים ואת הצרכי

  היעד שלהן, לדברי המרואייים.
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 התאמת התכיות לגילאים ולצרכי האוכלוסייה -4

מראיוות עם הרכזים מצטיירת תמוה שתהליך בחירת תכיות התערבות הוא תהליך המוע משיקולים 

תהליך בחירת  ,(הכווה לתכיות התערבות) אבל אין תקציב". כמו כן כלכליים: "אי יודע שיש דברים יותר טובים

התכיות מוגבל לתכיות המאושרות על ידי משרד החיוך, ולא מותאם לצרכי האוכלוסייה, כמו שבא לידי ביטוי 

 אין הרבה בתוכיות של משרד החיוך, אי צריך תכיות שמותאמות לו, לחברה שלו"." בדברי המרואייים:

"הצגה, כבר כולם מכירים את ההצגה, אין משהו חדש. הרצאות לא מעיין את התלמידים, רואים שהם 

משתעממים. הבאתי אמבולס ובקשתי שידבר על תאוות הדרכים, אבל הוא לא התמקד במה שביקשתי, התמקד 

טרה, הם גם הראו בלהראות לתלמידים את האמבולס והביצועים שלו, לא עה על הציפיות. גם הבאתי את המש

לתלמידים את הרכב המשטרתי, התלמידים חשבו שזה משחק. אמרו לי שיש הצגה טובה אבל חידר (רכז מטעם 

  .משרד החיוך) אמר שהיא לא מאושרת"

מגבלה וספת בבחירת התכיות היא מגבלת השפה, המרואייים צייו שרוב התכיות ועדו לבתי ספר יהודיים, 

בתי ספר ערביים הן עוברות תרגום, או שהמפעילים מגיעים עם מדריך שמדבר ערבית, וכאשר הן מועברות ב

ובמקרים מסוימים המורים מתלווים לתלמידים ומתרגמים להם. להלן ציטוט של אחד המרואייים: "חלק 

מותאם וחלק לא, לא כל התכיות מגיעים אתם מדריכים ערבים, ואז אם אין מדריך שמדבר ערבית יש מורה 

 מתרגם לתלמידים". מגבלת השפה גם מגבילה את הרכזים בבחירת התכיות, כמו שהסביר אחד המרואייים:ש

"יש הרבה תכיות שאי מבקש אותם ואין להם תרגום, וכאן לא כמו בערים אי לא יכול להתפשר כי לא יודעים 

ואייים איזה תכית חשבת בשל חוסר שביעות רצון הרכזים מהתכיות, שאלו המר טוב את השפה העברית".

  לתכית אידיאלית בעייהם, על הושא הזה דון בפרק הבא.

  

 פרמטרים לתכית התערבות אידיאלית -5

ידי התלמידים כפעילות חווייתית, שררה הסכמה בין המרואייים שתכית התערבות אידיאלית היא התפסת על 

בורים שהתסות התלמידים בחוויות שוות, כמו התסותית, ולא הרצאה פרוטלית מסורתית. המרואייים ס

חוויית ההיגה "ברכב מתהפך" או חוויית ההיגה תחת השפעת אלכוהול "במשקפי האלכוהול", עוזרים 

חשוב שהתכית לא " .רכב מתהפך, התלמידים משתתפים, הים ולומדים"דים להפים את המסר: "לתלמי

  יותר טוב".תהיה משעממת, ככל שמפעילים את התלמידים 

 -הזכירו את הסרטים המתועדים ו בוסף המרואייים התייחסו לתכיות התערבות שפועלות בתחום הרגש, הם

שפיק אלהזייל" סיפור אישי, "למשל  .סיפור אישי" כפעילויות שהתלמידים מזדהים אתם ומפימים את המסר"

המורות בבית הספר אמרו שזה מאוד השפיע על היה מצויין, כולם בכו, התפעלו, דברו על זה הרבה, גם המורים ו

  התלמידים".

צריך להביא תסריטים מהמציאות, ממה שקרה וקורא כל יום בדרכים, התלמידים לומדים מרואיין אחר ציין: "

  מיסיון של האחרים".

ממד אחר שהמרואייים הדגישו אותו בהתייחסם לתכית אידיאלית הוא ממד הזמן, המרואייים הדגישו 

אם מתמידים וחוזרים על הדברים מטמיעים את יבית היא תכית עקבית והמשכית: "כית התערבות אפקטשת

דרכים וחושבים המסר". המרואייים מבקרים את התכיות החד פעמיות, שמועברות בדרך כלל ביום הבטיחות ב
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יכים להיות עקביים הבעיה היא שאין עקביות, יום אחד בשה לא יעשה את השיוי, צרשהם לא מספיקות: "

  ולפרוש את הפעילויות לאורך כל השה, וכמו שידוע בבתי הספר אין זמן ואין כסף".

כאשר שאלו המרואייים איזה תכית התערבות היו בוחרים אם היו מעמידים לרשותם כל תכית אפשרית, 

ל המטרות של היגה בטוחה. כולם השיבו שהם היו בוים תכית בעצמם, תכית פרושה לאורך זמן, שתשלב בין כ

אחת המרואייות הסבירה: "הייתי עושה פרויקט שישלב בין כמה פעילויות, כל פעילות יש לה מטרה מסוימת, 

מלווה בהסבר מילולי וגם סרטים, צריך לקחת כל ושא ולעבוד עליו מכל מיי מישורים, למשל מהירות, שתיה 

אחד, אלא פעילות ממושכת של כמה מפגשים, צריך גם לעבוד עם לא רק פעילות של יום  '.והיגה, חוקים וכו

פעילות של יום אחד שוכחים אותה  ידים, כמו שעובדים בכישורי חיים.היועצת, לעבוד על התהגות של התלמ

  ולא עושה את השיוי שאו רוצים".

כית מטרה אחרת, רכז אחר ציין: "הייתי משלב כמה תכיות ביחד, יש מאגר גדול של תכיות ויש לכל ת

צריך לשלב בין כמה תכיות בהתאם לגיל התלמידים והמטרה שקבעה. וכמו שאמרתי אם אין עקביות זה 

  לא עוזר".

  

 הקריטריוים לפיהם מוערכות תכיות ההתערבות השוות -6

האפקטיביות של  מראיוות עם הרכזים עולה כי לא ערך משוב או הערכה מסודרת עם התלמידים לבדיקת

והצלחתן הוא תגובותיהם  ו משתמשים הרכזים להערכת התכיותהכלי הדומיטי ביותר ב יות ההתערבות.תכ

הספוטיות והאקראיות של התלמידים אחרי הפעילות. אחד המרואייים ציין: "לפי התגובות של התלמידים, 

ביות אי יודע שהתכית אי והג לשמוע תגובות של התלמידים אחרי כל פעילות, כשאי שומע תגובות חיו

ם השתתפו, מרואיית אחת צייה: כלי אחר הוא תגובות התלמידים בזמן הפעילות, האם התעייו, הא מוצלחת".

כלי וסף שהרכזים דברו עליו . קודם לפי הפידבק של התלמידים, אחר כך אם השתתפו בפעילות, התעייו...""

חלק מהמרואייים היו  מהמורים, מה דעתם לגבי התכית..".הוא הערכת העמיתים: " אי גם שומע תגובות 

ח הרחוק. מודעים למגבלות שלהם בהערכת התכיות, הם צייו שהם לא בטוחים אם יש לתכיות השפעה לטוו

תכיות בדקות" אי לא יודע, אין מדד אמפירי להעריך את התכיות, לא יודע אם האחד המרואייים ציין: "

לא בהכרח משה אבל זה  ',קשה לדעת, אחו שומעים תגובות מהתלמידים, אם למדו, הביו וכו"ורכז אחר ציין: 

  את ההתהגות שלהם".

  

 תרבות ההיגה באוכלוסייה הערבית מקודת מבטם של הרכזים -7

מדברי המרואייים עולה כי ישם מאפייים באוכלוסייה הערבית שמשפיעים על תרבות ההיגה ומעלים את 

להיגה לא בטוחה. הממצא הכי בולט היה תפקיד ההורים, ההורים תפסו בקרב המרואייים כגורם הסיכון 

עיקרי בחוסר חיוך לבטיחות בדרכים. הרוב המוחלט של המרואייים צייו שהורים לא מדברים עם הילדים 

ודל חיקוי שלילי בושא בטיחות בדרכים, לא מחכים אותם, ואף חלק מהמרואייים צייו שהורים מהווים מ

מה שמאפיין את החברה זה חוסר חיוך בבית, ההורים " עבור הילדים שלהם. להלן ציטוטים בחרים מדבריהם:

תרבות יש חלק גדול, כאשר אבא שם את הבן שלו על הברכיים בזמן שהוא והג, ל". לא מדברים עם הילדים"

ם והגים ללא חגורת בטיחות או מרשים לילדים הוא מהווה מודל חיקוי עבור הילד הקטן, ולא רק זה, הורי

שלהם להוג ללא רישיון, הם מלמדים את הילדים לא לכבד את החוק וגם לא לכבד את ערך החיים ואלה 

  מאפייים בחברה שלו לצערי".
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גורם אחר שעלה מהראיוות הוא אי ציות לחוקים, המרואייים צייו שמקובל בחברה לא לציית לחוקים, ומה 

לא משטרה, אחת המרואייות הסבירה: "גביר את הבעיה לדברי המרואייים הוא שאין אכיפת חוק על ידי השמ

חוכו לכבד את החוק, חיים עם הרגשה שהחוק הוא גדו, המשטרה לא עושה את העבודה שלה באזורים 

ולעשות הכל על מת  הערביים. גם לא חוכו שהמשטרה דואגת לבטיחות שלו, חוכו שצריך לפחד מהמשטרה

הבעיה שהחברה התרחקות החברה מהדת ומהערכים: " גורם וסף לדברי המרואייים הוא. לא להיתפס..."

מתרחקת מהתרבות ומהדת, וכך מתרחקת מהערכים, אין על מה לחך את הצעירים. אם היו קרובים לדת 

חרים בכביש. היו לומדים שאסור לשתות ולתרבות היו לומדים שצריך לכבד את האחר, ואז היו מכבדים אשים א

  ."היו והגים תחת השפעת אלכוהול ואז לא

  

 הבדלים בתפישה בין קבוצות גיל שוות ביחס למי הוא הג טוב -8

בבחית תפיסותיהם של הרכזים מי הוא הג טוב, עלו כמה הגדרות שהתייחסו לקבוצות שוות. הקבוצה 

של הרכזים הגדירו הג טוב, הוהג לפי חוקי התעבורה, והוסיפו הראשוה היא הרכזים עצמם, רובם המוחלט 

   עוד תכוות כמו: מכבד חיי אדם, מכבד אחרים, זהיר וחכם בכביש. להלן ציטוטים בחרים מדבריהם:

  "הג טוב הוא הוהג לפי החוק, ומכבד את הזולת", הג טוב הוא הג שמכבד את החוק ומכבד את חיי האדם""

היא קבוצת המבוגרים שגם מקודת מבטם של המרואייים, רובם רואים כהג טוב ההג  הקבוצה השייה

לפי החברה הג טוב הוא ה תאוות ואין לו הרשעות: "המציית לחוקי התעבורה, ומכבד את חיי האדם, לא עוש

"הג טוב הוא  ב הוא ההג הבוגר, להלן ציטוט:מי שלא עושה תאוות ואין לו הרשעות", ואחרים צייו שהג טו

הקבוצה השלישית היא קבוצת הצעירים, אשר חולקו על ידי המרואייים לחלוקה מגדרית. . המבוגר ולא הצעיר"

המרואייים ראו בערים הצעירים אוכלוסייה בסיכון גבוה להתהגות מסתכת בכביש, כי לדעתם הערים 

בעיי הצעירים הג טוב הוא הג שוסע בריהם: "כן, זה בא לידי ביטוי בדהצעירים תופסים הג טוב, הג שמסת

ד בעיי הצעירים הג טוב הוא שוסע מהר, משוויץ, לא מכבמשוויץ...". מרואיין אחר ציין: "מהר, עושה עבירות, 

המרואייים גם מצביעים על כך שהאופי של החברה כחברה שמרית, . "את החוק ומצליח לחמוק מהמשטרה

וק, אך מעודדת את הערים להתפרעות, כי בחברה ער שמסתכן בהיגה תפס  "גבר", מעודדת את הערות לאיפ

הבים יותר ות. להלן דברי אחד המרואייים: "לעומת זאת, לא מקובל שערות יאמצו התהגויות סכוי

 ולל ברחוב". רכזת אחרתמסתכים, זה גם בגלל אופי החברה, כחברה שמרית, הבות לא מרשות לעצמן להשת

הבים לוקחים יותר סיכוים, הבות יותר מאופקות, והן מגיעות לבשלות לפי הבים, ואולי גם בגלל הסבירה: "

  שהחברה מצפה מהם כך".
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IIממצאי המחקר הכמותי .  
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 התייחסות לרישיון היגה .1

היגה ותדמיות של רצון להשיג רישיון  –ההתייחסות להשגת רישיון היגה בחה בשי המישורים הבאים 

 מי שיש לו רישיון היגה.

  רצון להשיג רישיון היגה  .א

  ושא זה בחן באמצעות השאלות הבאות 

   –הסכמה או אי הסכמה עם הדעה הבאה 

 ."אי כבר מחכה לרגע שיהיה לי רישיון היגה" –שאלת כון או לא כון  ♦

 "?האם אתה מקא או לא מקא במי שיש לו רישיון היגה" ♦

  :מטבלה זו עולה כי .מציגה את תגובות המרואייים 1מס' טבלה 

ממי שאין  94% ) ללא הבדלים בין הקבוצות השוות כמהים לקבל רישיון היגה88%רוב גדול של בי הוער (

) אפילו מודים כי הם 41%. מיעוט גדול (להם רישיון היגה אומרים כי הם מתכווים להוציא רישיון היגה

לו רישיון. בהמשך הדוח בחן כיצד מתהגים אלו שאין להם רישיון. האם הם לא והגים  מקאים במי שיש

  ל החוק ווהגים ללא רישיון.כל עוד אין רישיון או שהם עוברים ע

  

 : עמדות לגבי רישיון היגה1טבלה מס' 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

סה"כ

יבח-טבתבן

175.4%73.9%77.1%81.8%68.1%  - מסכים בהחלט

212.6%12.8%12.7%11.0%14.3% - די מסכים

88.0%86.8%89.8%92.8%82.4%סה"כ מסכים

34.2%4.1%4.2%3.1%5.6% - די לא מסכים

45.5%6.1%4.8%3.1%8.2% - כלל לא מסכים

9.8%10.3%9.0%6.2%13.8%סה"כ לא מסכים

2.3%3.0%1.2%1.0%3.7%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

115.9%14.0%17.4%17.6%14.2% - מקנא מאד

225.0%22.8%27.6%23.8%26.3% - די מקנא

41.0%36.8%45.1%41.4%40.5%סה"כ מקנא

318.8%19.8%17.9%18.0%19.2% - די לא מקנא

432.8%34.6%32.0%33.1%32.9% - כלל לא מקנא

51.7%54.4%49.8%51.2%52.1%סה"כ לא מקנא

7.4%8.8%5.1%7.5%7.4%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

2.032.081.991.952.13 ממוצע המדד המשותף בסולם 1-4

האם 
אתה 

מקנא או 
לא מקנא 
במי שיש 
לו רישיון 

נהיגה?

כתהמגדר

אני כבר 
מחכה 
לרגע 

שיהיה לי 
רישיון 
נהיגה
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 תדמית מי שיש לו רישיון היגה  .ב

  התדמית של מי שיש לו רישיון היגה חות את מציגה את השאלות שבו 2טבלה מס' 

  :הבעת הסכמה או אי הסכמה עם הדעות הבאות

 ."'cool' "מי שיש לו רישיון היגה הוא גבר ♦

 ."מי שלא מצליח להוציא רישיון היגה הוא לא גבר" ♦

 ."כשיהיה לי רישיון היגה אעשה רושם על בי המין השי" ♦

 יזה מהדעות אתה מסכים ביותר?""עם א ♦

  :מטבלה זו עולה כי

קבלת רישיון היגה לא מבטיחה לער תדמית של גבר ו/או קבלת הרישיון לא פוגעת בתדמית  ♦

) מסכימים עם הדעה שמי שיש לו רישיון הוא גבר. רק 35%הגברית; רק כשליש מהמרואייים (

 מצליח להוציא רישיון הוא לא גבר.) חושבים שמי שלא 9%מיעוט קטן (

מהבים חושבים שכשיהיה להם רישיון היגה עם יעשו רושם על הבות  42%יל יחד עם האמור לע ♦

רישיון היגה מקובל  מהבות) אומרים שצעיר עם 21%-מהבים ו 30%וכרבע מכלל המרואייים (

 יותר בחברה.

בעלי רישיון היגה יש מיעוט שאומרים כי רישיון היגה עושה רושם עם הבות.  בין י לציין גם כיורא ♦

מו כן בעלי רישיון היגה לא חושבים יותר מאחרים שבעלות על רישיון היגה מקה מקובלות כ

 בחברה.
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור
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  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  שוים : תדמית מי שיש לו רישיון היגה על פי ממדים2טבלה מס' 

  

  

 צפויה לעורר \התחושות שההיגה מעוררת  .2

 תחושות המרואיין   .א

  חושות של האה והן תחושות של פחדים הסקר בחן תפיסות לגבי התחושות שהיגה מעוררת, הן ת

 :התחושות בחו הן באמצעות השאלות הבאות •

 מה היגה עושה לך/ לצעירים שוהגים?"" □

 "האם אתה אוהב או לא אוהב להוג?" □

 "האם אתה חושש או לא חושש שחלילה תקרה לך תאות דרכים?" □

 ים הבאים:הסכמה או אי הסכמה עם המשפט •

 "בההיגה תגרום לי האה ר" □

 "היגה ברכב מפחידה אותי" □

□ ""היגה ברכב מחוץ לכפר מפחידה אותי 

מגדרסה"כ

עיראיןישיבח- טבן
מועצה  
מקומית

-  מסכים בהחלט   116.0%18.9%19.6%12.1%23.0%13.7%15.2%18.0%
מסכים -  די   218.9%22.6%19.3%18.3%18.4%19.2%16.6%18.5%
מסכים 34.9%41.6%38.8%30.4%41.4%32.9%31.8%36.5%סה"כ 

-  די לא מסכים  319.8%20.1%19.3%20.2%16.4%21.4%18.6%19.3%
-  כלל לא מסכים  442.7%35.6%38.8%47.4%40.1%43.8%46.5%42.2%

מסכים 62.5%55.7%58.1%67.6%56.6%65.1%65.1%61.5%סה"כ לא 
2.6%2.7%3.1%2.0%2.0%2.0%3.1%2.0%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

-  מסכים בהחלט   14.0%5.1%4.4%3.5%7.9%2.9%4.2%2.2%
מסכים -  די   24.9%6.6%4.7%5.2%4.9%4.6%3.6%4.4%
מסכים 8.9%11.7%9.1%8.7%12.8%7.4%7.8%6.6%סה"כ 

-  די לא מסכים  312.7%14.1%12.2%12.7%11.2%13.1%10.7%13.6%
-  כלל לא מסכים  476.8%72.8%77.1%76.8%74.0%78.4%79.5%78.7%

מסכים 89.5%86.9%89.3%89.5%85.2%91.5%90.1%92.3%סה"כ לא 
1.6%1.4%1.5%1.7%2.0%1.1%2.0%1.1%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

-  מסכים בהחלט   113.2%18.3%17.2%8.4%19.0%11.0%14.3%11.0%
מסכים -  די   217.7%23.3%17.4%18.1%20.7%17.4%16.8%20.9%
מסכים 30.9%41.6%34.7%26.5%39.7%28.4%31.1%31.9%סה"כ 

-  די לא מסכים  319.2%23.0%18.0%20.6%19.3%19.2%19.3%20.0%
-  כלל לא מסכים  446.7%33.2%44.3%49.3%38.6%49.6%46.0%45.5%

מסכים 65.9%56.2%62.3%70.0%57.9%68.8%65.3%65.5%סה"כ לא 
3.2%2.2%3.0%3.5%2.4%2.8%3.6%2.6%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

עם איזה  
מהדעות  

הבאות  
אתה  

מסכים  
ביותר  ?

רישיון   עם  -   צעיר   1
מקובל יותר   נהיגה 

החברה|   בחברה  |בין 
רישיון מאשר צעיר בלי 

24.6%29.5%25.3%23.9%26.9%24.0%22.7%24.8%

רישיון   -  אין קשר בין   2.50
נהיגה לבין מקובלות  

בחברה
68.0%61.8%68.0%68.1%62.0%69.6%70.7%69.4%

רישיון   עם  -   צעיר   4
מקובל פחות בחברה  |  בין  

החברה|
7.3%8.8%6.7%7.9%11.1%6.4%6.6%5.8%

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
ממוצע  
המדד  

המשותף  
בסולם  1-4

2.952.802.893.022.832.992.992.95

כשיהיה לי  
רישיון  
נהיגה  
אעשה  

על   רושם 
הבנות

שלא   מי 
מצליח  
להוציא  
רישיון  

הוא   נהיגה 
גבר לא 

מי שיש לו  
רישיון  

הוא   נהיגה 
cool  גבר

נהיגה?כתה רישיון  מעמד מוניציפליהאם יש לך 
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
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  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

 מרואייים . מטבלאות אלו עולה כי:מציגות את תגובות ה 3-4טבלאות מס' 

   תחושות חיוביות. 1

ייים גאווה מצא כי המרוא –התחושה העיקרית היא שהיגה מקה היא שמחה. באשר לתחושה אחרת 

אך סביר להיח כי יש כאן השלכה של  גאווה לי לא.  מעיקה ההיגה להם מייחסים אותה על אחרים:

 להודות בה.התחושה של הפרט שלא אה 

 תחושות שליליות. 2

ב בי הוער לתחושות אלו תחושת הפחד לא בולטת בתודעת הפרט, אולם כאשר מטים את תשומת ל

  :עולה כי

ות דרכים. יחד עם זאת רק מיעוט ) חוששים שתקרה להם תא62%כשי שליש מהמרואייים ( ♦

 ). 27%) או שהיגה מחוץ לכפר מפחידה אותם (28%אומרים שהיגה בכפר מפחידה אותם (

 מבדיקה הפערים בין הקבוצות השוות עולה כי :

 22%לעומת  33%, בות חוששות מהיגה יותר מבים •

 64%לו רישיון היגה (יש ותר ממי שכבר ימכך שתקרה תאוה  מי שאין לו רישיון היגה חושש  •

  ).56%לעומת 

 להיגה : תחושות שמתקשרות3טבלה מס' 
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור
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  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  החששות המתקשרות להיגה  :4טבלה מס' 

  

  

 חששות של אחרים  .ב

 :יגה את תגובות המרואייים לשאלותמצ 5טבלה מס' 

 )5(?"האם רוב החברים שלך חוששים או לא חוששים מהיגה מחוץ לכפר או בשכוה" ♦

 )6(?"שמפחדים מהיגה מחוץ לכפר מתביישים או לא מתביישים להודות בכךהאם אשים " ♦

 27%מטבלה זו עולה כי חלק גדול מהמרואייים משליכים את החששות מהיגה על אחרים בעוד שכאמור רק 

) 54%אומרים כי היגה מחוץ לכפר/שכוה מפחידה אותם, כאשר מדובר באחרים למעלה מחצי מהמרואייים (

) 22%י לפחות חלק מההגים בסביבתם חוששים מהיגה מחוץ לכפר/שכוה. זאת ועוד כחמישית (אומרים כ

לפחות חלק ) אומרים ש47%אומרים שרוב החוששים מתביישים להודות בכך וכמעט מחצית המרואייים (

  חוששים להודות בפחדים.

  

  

  

  

סה"כ

עיראיןישיבח- טבן
מועצה  
מקומית

-  כלל לא מסכים  141.1%49.9%43.0%39.3%51.0%39.1%39.5%44.0%
מסכים -  די לא   229.2%27.4%27.9%30.3%25.0%30.6%28.9%29.9%
מסכים 70.4%77.2%71.0%69.6%76.0%69.7%68.4%73.8%סה"כ לא 

מסכים -  די   323.1%17.7%21.9%24.6%20.1%23.6%24.4%20.7%
-  מסכים בהחלט  45.2%4.3%5.8%4.6%3.0%5.9%5.7%4.6%

מסכים 28.4%21.9%27.7%29.2%23.0%29.5%30.0%25.3%סה"כ 
9%.8%1.6%.9%1.3%1.2%1.0%.1.3%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
-  כלל לא מסכים  143.3%52.8%41.4%45.1%56.6%40.4%39.9%48.8%

מסכים -  די לא   227.9%25.8%27.3%28.9%20.7%30.2%27.9%28.4%
מסכים 71.2%78.6%68.6%74.1%77.3%70.6%67.8%77.1%סה"כ לא 

מסכים -  די   320.3%14.1%20.7%20.1%16.1%21.1%23.4%14.9%
-  מסכים בהחלט  46.7%6.3%8.9%4.2%5.6%6.9%6.8%6.6%

מסכים 27.1%20.4%29.6%24.3%21.7%28.0%30.2%21.5%סה"כ 
1.7%1.0%1.8%1.6%1.0%1.4%2.0%1.3%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

חושש -   כלל לא   113.0%18.2%14.4%11.2%17.8%11.3%12.6%12.5%

חושש -   די לא   224.3%29.6%26.3%21.9%26.3%24.2%24.2%24.0%

חושש 37.3%47.9%40.7%33.2%44.1%35.5%36.8%36.5%סה"כ לא 

חושש -   די   340.9%37.7%36.2%46.4%39.5%42.0%40.2%42.9%

-   חושש מאד  421.3%14.0%22.4%20.1%16.4%22.3%22.3%20.4%

חושש 62.2%51.7%58.6%66.5%55.9%64.3%62.5%63.3%סה"כ 

2%.7%.2%.4%.7%.4%.5%.אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

2.181.992.182.182.002.232.222.13

האם אתה  
חושש או  
חושש   לו 
שחלילה  

תקרה לך  
תאונת  
דרכים?

נהיגה  
ברכב  

מחוץ לכפר  
מפחידה  

אותי

נהיגה?כתהמגדר רישיון  מעמד מוניציפליהאם יש לך 

נהיגה  
ברכב  
בכפר  

מפחידה  
אותי

ממוצע המדד המשותף בסולם     1-4
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
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  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  

 השים בסביבת המרואייים מההיג: תפיסות לגבי חששות א5טבלה מס' 

  

 

 תפיסות לגבי הגורמים לתאוות  .3

  השאלות שבחו את התפיסות לגבי הגורמים לתאוות חלקו לקבוצות הבאות 

 שאלות שהתייחסו למכלול הגורמים •

 שאלות שהתמקדו בגורמי המזל •

 שאלות שבחו את הקשר בין גיל לבין מעורבות בתאוות דרכים. •

 שאלות שהתייחסו למכלול הגורמים  .א

 יגה את תגובות המרואייים לשאלות הבאות:מצ 6טבלה מס'  

סה"כ

עיראיןישיבח-טבתבן
מועצה 
מקומית

.1%.2%.2%.1%.1%.1%.12% -  אף אחד לא חושש

244.0%45.6%43.6%42.7%45.8%40.1%45.8%43.0%47.5% -  חלק קטן חוששים

סה"כ מעט חוששים או 
כלל לא

44.2%45.7%43.7%42.8%46.0%40.1%46.0%43.1%47.5%

3 -  חלק חוששים  
וחלק לא חוששים

40.8%37.6%43.9%40.3%41.5%42.1%41.0%41.2%41.5%

47.8%9.1%6.4%8.0%7.4%6.9%7.3%7.5%7.0% -  רובם חוששים

55.5%6.1%5.0%6.9%3.9%9.5%4.6%6.4%2.6% -  כולם חוששים

54.2%52.8%55.3%55.2%52.7%58.6%52.9%55.0%51.2%סה"כ חוששים

1.6%1.4%1.1%2.0%1.2%1.3%1.1%1.9%1.3%אין תשובה
Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

130.4%30.2%29.7%34.2%26.4%26.0%31.1%31.5%31.0% -  אף אחד לא חושש

221.4%18.7%23.9%20.6%22.2%16.8%22.6%19.8%24.4% -  חלק קטן חוששים

סה"כ מעט חוששים או 
כלל לא

51.8%48.9%53.6%54.8%48.6%42.8%53.6%51.3%55.4%

3 -  חלק חוששים  
וחלק לא חוששים

25.3%22.5%28.1%24.4%26.3%24.3%26.0%25.8%24.2%

416.6%20.8%13.8%14.9%18.2%21.7%15.6%16.8%14.3% -  רובם חוששים

55.2%7.0%3.8%4.5%6.0%9.9%4.2%4.7%5.5% -  כולם חוששים

סה"כ הרוב או כולם 
חוששים

47.1%50.3%45.6%43.8%50.5%55.9%45.7%47.3%44.0%

.1.4%7%.1.3%6%.1.4%9%.8%.1.2%9%אין תשובה
Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

2.592.652.552.562.612.792.542.592.51
ממוצע המדד המשותף בסולם    

1-5

האם 
אנשים 

שמפחדים
 מנהיגה 

מחוץ 
לכפר 

מתביישים
 או לא 

מתביישים
 להודות 

בכך?

מעמד מוניציפליהאם יש לך רישיון כתהמגדר

האם רוב 
החברים 

שלך 
חוששים  

או לא 
חוששים  
מנהיגה 

מחוץ 
לכפר או 
בשכונה?
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

School of Public Health 

  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  "במדית ישראל קורות הרבה תאוות דרכים. מהו לדעתך הגורם העיקרי לכך?" ♦

  "?ומהו הגורם השי בחשיבותו" ♦

מדוע לא תהג לפי שיהיה לך רישיון גם אם תדע להוג "(השאלה הופתה למי שאין לו רישיון היגה)  ♦

 "טוב?

 

  דרכים שתפסים כאחראים לתאוות: הגורמים 6טבלה מס' 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

סה"כ

עיראיןישיבח- טבן
מועצה  
מקומית

נהגים של  65.1%57.7%62.8%68.1%55.9%68.8%65.4%67.0%חוסר זהירות 

מספיק אכיפה של   אין 
המשטרה

14.1%16.0%16.0%11.6%16.8%13.8%14.6%11.6%

5.3%7.0%5.7%5.0%3.9%5.5%5.4%5.3%הנהגים עצבנים

טובות 5.3%6.7%4.7%5.9%8.2%4.1%4.4%6.4%התשתיות לא 

מספיק 3.6%4.7%3.3%4.0%6.9%2.8%3.2%3.3%הנהגים לא מיומנים 

מזל 1.9%2.4%2.3%1.5%2.3%1.7%1.8%2.2%חוסר 

4.6%5.6%5.2%4.0%5.9%3.2%5.2%4.2%אין תשובה

מעמד מוניציפלי

במדינת  
ישראל  
קורות  
הרבה  
תאונות  
דרכים   

מהו  
לדעתך  
הגורם  
העיקרי  
לכך?

נהיגה?כתהמגדר רישיון  האם יש לך 

א. צייו  
כגורם  
 עיקרי

נהגים 81.7%75.8%79.2%84.3%72.4%85.6%80.7%83.1%חוסר זהירות של 

מספיק אכיפה של   אין 
המשטרה

38.1%36.2%41.1%34.5%39.8%38.4%39.4%34.7%

25.9%27.1%28.9%22.8%20.1%27.7%26.8%23.1%הנהגים עצבנים

טובות 16.4%17.2%12.5%20.8%22.4%14.7%14.8%20.2%התשתיות לא 

מספיק מיומנים  16.3%17.9%13.5%19.5%19.7%15.6%15.0%18.2%הנהגים לא 

מזל 5.9%6.8%6.8%5.0%7.2%5.3%6.6%4.6%חוסר 

אפיונים  
טוב    לנהג 

( סה"כ  
התשובות  
שצויינו  
בסדר  
יורד) . 

  ב.צוין 
כגורם  
עיקרי  

או  
 משי
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

School of Public Health 

  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

צייו גורם זה כאחד משי  90%עולה כי הגורם האושי תפס כאחראי עקרי לתאוות הדרכים ( 6מס' מטבלה 

  האחראים לתאוות דרכים) 

 .צייו את חוסר הזהירות של ההגים 81% •

 .צייו את עצבות ההגים 26% •

• 16% ו חוסר מיומות.ציי 

 על הגורמים האחרים שאחראים לתאוות דרכים מים ♦

 .)38%אין מספיק אכיפה ( •

 .)16%תשתיות לא טובות ( •

  

 גורם המזל   .ב

  המרואייים התבקשו לציין אם הם מסכימים או לא מסכימים עם הדעה הבאה :

 ."תאוות דרכים הן רק עיין של מזל רע" ♦

  

) חושבים 22%לה זו עולה כי רק בחמישית מהמרואייים (מציגה את תגובות המרואייים, מטב 7טבלה מס' 

  שלמזל תפקיד חשוב בתאוות דרכים. 

) ובקרב מי שיש להם רישיון היגה יותר מאשר 18%לעומת  29%חלקם של מי שחושב כך גבוה בקרב הבות (

  )20%לעומת  32%בקרב מי שאין לו רישיון היגה (

  

 ל תאוות דרכים: תפיסת ההשלכות של המזל ע7טבלה מס' 

  

  

 תרומת הגיל (הצעיר) לתאוות דרכים   .ג

 בפי המרואייים הוצגה השאלה הבאה:

 )47"( ?"האם הסיכויים של הג צעיר להיות מעורב בתאות דרכים גבוהים או מוכים לדעתך ♦

 ושאלה שבחה הסכמה או אי הסכמה עם המשפט הבא: 

סה"כ

עיראיןישיבח-טבתבן
מועצה 
מקומית

110.5%14.1%7.8%12.2%8.6%16.4%8.7%10.2%11.0%  - מסכים בהחלט

211.6%14.5%9.8%10.6%12.6%15.1%11.3%11.4%7.9% - די מסכים

22.0%28.6%17.6%22.8%21.2%31.6%20.0%21.6%18.9%סה"כ מסכים

328.9%30.5%28.1%26.0%32.3%30.3%29.1%28.2%29.7% - די לא מסכים

445.1%38.0%51.9%47.4%42.4%33.9%49.2%45.5%48.8% - כלל לא מסכים

74.0%68.5%80.0%73.4%74.7%64.1%78.3%73.7%78.5%סה"כ לא מסכים

4.0%2.8%2.5%3.9%4.1%4.3%1.7%4.7%2.6%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

האם יש לך רישיון 
נהיגה?

מעמד מוניציפלי כתהמגדר

 תאונות 
דרכים הן 
רק עניין 
של מזל 

רע
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

School of Public Health 

  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  .הג ותיק"ת יותר מהג צעיר חייב להקפיד על כללי הבטיחו"

  מציגה את תגובות המרואייים. מטבלה זו עולה כי: 8טבלה מס' 

מהמרואייים ללא הבדלים משמעותיים בין הקבוצות השוות חושבים כי הסיכויים של הג  80%-כ ♦

  ). 21%) או ביויים (55%צעיר להיות מעורב בתאות דרכים הם או גבוהים (

 ר צריך להקפיד על כללי הבטיחות יותר מהג ותיק., חושבים כי הג צעי70%-במקביל לכך כ ♦

  

 גיל צעיר על הצורך בהיגה זהירה : השלכות של8טבלה מס' 

 

  

 שמירה על חוקי התועה .4

 הפרק בוחן הן עמדות כלליות כלפי שמירה על חוקי התועה והן התייחסות לכללי בטיחות ספציפיים. 

 ודווח על התהגות -עמדות כלליות  .א

 ות בחו באמצעות השאלות הבאות:ליהעמדות הכל

 –הסכמה או אי הסכמה עם המשפטים הבאים  המרואייים התבקשו להביע ♦

 יפריעו לי ליהות מההיגה" "חוקי התועה •

סה"כ

עיראיןישיבח-טבתבן
מועצה 
מקומית

1.0016.3%14.8%17.2%16.1%16.7%17.1%16.0%17.4%15.6% - כלל לא מסכים

2.3311.6%12.4%11.6%10.1%13.3%15.1%11.3%11.7%10.5% - די לא מסכים

27.9%27.2%28.8%26.2%30.0%32.2%27.4%29.2%26.2%סה"כ לא מסכים

3.6726.6%30.6%23.8%24.6%28.8%27.3%25.9%27.2%25.5% - די מסכים

5.0044.3%40.9%46.8%47.9%40.0%39.1%46.0%42.3%47.0% - מסכים בהחלט

70.8%71.5%70.6%72.5%68.8%66.4%71.9%69.5%72.5%סה"כ מסכים

8%1.3%1.3%.5%1.3%1.1%1.3%.1.2%1.3%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

15.4%5.8%4.9%6.6%4.1%6.3%5.1%5.8%5.5% -  נמוכים מאד

28.9%8.0%10.1%9.5%8.1%9.9%9.0%9.1%9.7% -  די נמוכים

14.3%13.8%15.0%16.1%12.2%16.1%14.1%14.8%15.2%סה"כ נמוכים

325.6%27.9%25.1%26.0%25.3%22.7%27.4%26.0%27.5% -  בינוניים

430.1%28.6%32.7%28.8%31.4%31.9%31.2%28.7%28.1% -  די גבוהים

525.0%26.8%25.0%24.6%25.4%27.3%25.8%24.4%25.5% -  גבוהים מאד

55.1%55.4%57.7%53.5%56.9%59.2%57.1%53.1%53.6%סה"כ גבוהים

5.0%2.8%2.2%4.5%5.6%2.0%1.4%6.0%3.7%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

3.653.653.663.673.633.583.683.603.68

האם יש לך רישיון 
נהיגה?

מעמד מוניציפלי

ממוצע המדד המשותף בסולם    
1-5

 האם 
הסיכויים 
של נהג 
צעיר 
להיות 
מעורב 
בתאונת 
דרכים 
גבוהים 

או נמוכים 
לדעתך?

 נהג 
צעיר 
חייב 

להקפיד 
על כללי 

הבטיחות 
יותר 

מנהג ותיק

כתהמגדר
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור
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 العامة لصحةا مدرسة

 

 "הג מוסה יכול להרשות לעצמו לא לשמור על כללי הבטיחות" •

ם כאשר אין חשוב להוג בזהירות, לא להשוויץ לחבר'ה ולשמור על כללי הבטיחות בהיגה ג" •

 "סיכוי שהמשטרה תתפוס את ההג

  הדיווחים על התהגות בחו באמצעות השאלות הבאות שהתייחסו להיגה בחברות

 / בזהירותהם והג האם אתה מבקש מהג שיהג "כאשר אתה וסע עם חברים, כשאחד מ •

 מעירים להג אם הוא לא והג בזהירות?"

  אייים מציגות את תגובות המרו 10-ו 9טבלאות 

 

 עמדות כלליות כלפי שמירה על חוקי התועה :  9טבלה מס' 

    
סה"כ

עיראיןישיבח-טבתבן
מועצה 
מקומית

113.2%17.2%9.8%17.6%8.5%19.1%12.2%14.1%11.6%  - מסכים בהחלט

220.8%25.1%17.9%19.1%22.6%20.7%20.7%19.8%21.8% - די מסכים

34.0%42.3%27.6%36.7%31.0%39.8%32.8%34.0%33.4%סה"כ מסכים

326.3%26.8%26.2%22.4%30.3%27.6%26.1%25.2%25.9% - די לא מסכים

437.4%29.2%43.9%38.3%36.5%31.6%39.1%38.0%39.3% - כלל לא מסכים

63.6%56.0%70.1%60.7%66.8%59.2%65.1%63.1%65.3%סה"כ לא מסכים

2.3%1.7%2.3%2.5%2.1%1.0%2.1%2.9%1.3%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

15.5%7.8%3.3%6.5%4.5%7.9%4.4%5.6%4.0%  - מסכים בהחלט

28.7%10.0%7.3%7.4%10.2%11.8%7.8%8.7%7.3% - די מסכים

14.2%17.8%10.5%13.9%14.7%19.7%12.2%14.3%11.2%סה"כ מסכים

318.9%22.2%16.5%18.4%18.8%23.4%18.3%18.3%14.5% - די לא מסכים

465.4%57.8%72.5%66.1%65.0%54.9%68.7%65.7%73.0% - כלל לא מסכים

84.3%80.1%88.9%84.5%83.8%78.3%87.0%84.0%87.5%סה"כ לא מסכים

8%1.7%1.3%.5%1.7%1.5%2.0%.1.6%2.1%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

14.4%6.0%3.3%5.1%3.6%4.6%4.3%4.8%4.4% - כלל לא מסכים

24.6%5.8%3.6%5.2%4.1%8.6%3.6%5.2%4.0% - די לא מסכים

9.0%11.8%6.8%10.2%7.7%13.2%7.8%10.0%8.4%סה"כ לא מסכים

313.7%18.5%9.9%14.3%12.6%17.1%13.1%13.2%13.2% - די מסכים

476.1%68.5%82.7%74.0%78.8%69.4%78.3%75.2%78.0% - מסכים בהחלט

89.8%87.0%92.5%88.3%91.4%86.5%91.4%88.4%91.2%סה"כ מסכים

4%.8%1.6%.3%.9%.7%1.4%.1.2%1.1%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

3.333.183.463.303.373.173.383.323.39

האם יש לך רישיון 
נהיגה?

מעמד מוניציפלי

ממוצע המדד המשותף בסולם    
1-4

 חשוב 
לנהוג 

בזהירות,  
לא 

להשוויץ 
לחברה 

ולשמור על 
כללי 

הבטיחות 
בנהיגה גם 
כאשר אין 

סיכוי 
שהמשטרה

 תתפוס 
את הנהג

נהג מנוסה 
יכול 

להרשות 
לעצמו לא 
לשמור על 

כללי 
הבטיחות

כתה

 חוקי 
התנועה 

יפריעו לי 
ליהנות 

מהנהיגה

מגדר



  
 

79 

 
   University of Haifa, 199 Abba Khoushy, Mount Carmel, Haifa|  3498838, חיפה 199, רח' אבא חושי אוניברסיטת חיפה

Phone: 972-4-8288675 : 'טל E-mail: gassas@univ.haifa.ac.il :  פקס: Fax: 972-4-8288673  "לדוא 

 

  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

School of Public Health 

  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  : התהגות המתייחסת לשמירה על זהירות בהיגה 10טבלה מס' 

  

  ה כי:עול 10-ו 9מטבלאות 

). יחד עם 90%-85%ברמת העמדות הכלליות רוב גדול של המרואייים אומרים כי חשוב להוג בזהירות ( •

 ) אומרים כי חוקי התועה יפריעו להם ליהות מההיגה. 34%זאת, כשליש מהמרואייים (

גבוה אומרים כי לפעמים או בתדירות  75%הדיווחים על התהגות מראים עי כאשר וסעים בחברותא  •

) אומרים כי הם מעירים להג אם הוא 63%או יותר הם מבקשים מההג שיהג בזהירות. כשי שליש (

לא וסע בזהירות. מבדיקת ההבדלים בין הקבוצות השוות עולה כי בות מבקשות מההג יותר שיהג 

  ). 68%לעומת  82%בזהירות יותר מבים (

  

 התייחסות לושאים ספציפיים  .ב

 חגורת בטיחות .1

  י התהגות הוגעים לחגורת בטיחות.בחו הן עמדות והן דפוס

 ת מגבילה או לא מגבילה אותך?" "ממה שאתה מרגיש, האם חגורת בטיחו •

חיים במקרה של "האם אתה מאמין או לא מאמין שחגורת בטיחות יכולה להציל את ה •

 תאות דרכים?".

ות הוא פחדן רת בטיחהסכמה או אי הסכמה עם המשפט הבא "בדרך כלל מי ששם חגו •

  .שפוחד מהמשטרה"

 : דיווחים על התהגות השאלות שבחו

 אתם חוגרים חגורת בטיחות?" "כשאתה וסע עם חברה צעירים כשאחד מהם והג האם  •

  
  כתה  מגדר סה"כ

האם יש לך 
  מעמד מוניציפלי  רישיון נהיגה?

  עיר  אין  יש  יב  ט-ח  בת בן  
מועצה 
  מקומית

מבקשים  
מהנהג 
שינהג 

  בזהירות

 11% 10% 9% 11% 7% 13% 6% 15% 10%  אף פעם - 1

עושים רק לעיתים  - 2
 9% 12% 13% 11% 11% 13% 10% 16% 12% רחוקות

סה"כ לעיתים 
 רחוקות או אף פעם

23% 31% 16% 26% 18% 22% 22% 22% 20% 

לפעמים עושים  - 3
 18% 15% 17% 18% 17% 17% 16% 19% 17% זאת לפעמים לא

 24% 21% 22% 24% 26% 18% 23% 20% 22% עושים בדרך כלל - 4
 37% 38% 37% 35% 35% 37% 43% 29% 36% עושים תמיד - 5

סה"כ בדר"כ או 
 תמיד

58% 49% 66% 55% 61% 59% 59% 59% 61% 

 1% 3% 1% 2% 3% 2% 2% 1% 3% אין תשובה
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ר "כשאתה וסע בתוך הכפר/ בסביבת מקום מגורייך כשמישהו אחר והג, האם אתה חוג •

 או לא חוגר חגורת בטיחות?" 

טיחות גם "רוב הקרובים שלי חוגרים חגורת ב –הסכמה עם המשפט הבא הסכמה או אי  •

 שהם וסעים בכפר".

 מציגות את תגובות המרואייים: 11-12טבלה מס' 

 : עמדות ותפיסות לגבי חגורת בטיחות11טבלה מס' 

  

  

  

  

  

  

  

סה"כ

עיראיןישיבח-טבתבן
מועצה 
מקומית

14.9%7.1%2.8%6.3%3.4%7.6%3.8%5.1%4.4% -  מסכים בהחלט

26.1%8.2%4.6%5.8%6.5%9.6%5.1%5.7%4.2% -  די מסכים

11.1%15.3%7.4%12.1%9.9%17.2%9.0%10.8%8.6%סה"כ מסכים

310.5%14.5%7.1%9.8%11.3%12.3%9.9%10.2%8.6% -  די לא מסכים

478.4%70.2%85.4%78.1%78.8%70.5%81.1%79.0%82.7% -  כלל לא מסכים

88.9%84.7%92.6%87.9%90.1%82.8%91.0%89.2%91.4%סה"כ לא מסכים

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

 בדרך כלל 
מי ששם 
חגורת 
בטיחות 

הוא פחדן 
שפוחד 

מהמשטרה

כתהמגדר
האם יש לך רישיון 

נהיגה?
מעמד מוניציפלי
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     ותפיסות לגבי חגורת בטיחות המשך: עמדות 11טבלה מס' 

סה"כ

עיראיןישיבח-טבתבן
מועצה 
מקומית

14.0%5.4%2.6%5.5%2.4%5.3%3.5%4.6%3.1% - אף פעם

2 - עושים רק לעיתים 
רחוקות

3.8%5.1%2.7%3.6%3.9%3.9%3.7%3.5%3.5%

סה"כ לעיתים רחוקות 
או אף פעם

7.8%10.5%5.3%9.1%6.2%9.2%7.2%8.1%6.6%

3 - לפעמים עושים זאת 
לפעמים לא

13.4%12.1%14.7%15.5%11.0%9.5%14.5%12.6%13.0%

423.6%24.4%23.3%23.3%23.9%19.4%25.3%22.6%26.2% - עושים בדרך כלל

553.0%51.7%55.5%50.2%56.4%60.9%52.0%54.0%53.0% - עושים תמיד

44.8%47.0%43.3%48.0%41.1%38.2%47.0%43.3%45.7%סה"כ בדר"כ או תמיד

2.2%1.3%1.2%1.9%2.5%1.0%1.0%2.8%1.3%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

10.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% - אף פעם

215.0%18.1%12.6%18.3%11.6%13.2%15.3%15.3%17.1% -  לעתים רחוקות חוגר

סה"כ לעיתים רחוקות 
או אף פעם

15.0%18.1%12.6%18.3%11.6%13.2%15.3%15.3%17.1%

316.7%17.8%16.0%17.9%15.2%18.8%16.5%15.1%16.9% -  לפעמים חוגר

424.3%24.9%24.2%25.6%22.1%20.1%25.9%22.2%24.6% -  בדרך כלל חוגר

540.7%36.6%45.0%34.3%48.4%44.7%40.7%43.2%39.1% -  תמיד חוגר

סה"כ לפעמים או 
בדר"כ או תמיד

81.6%79.3%85.2%77.9%85.7%83.6%83.1%80.5%80.7%

3.3%2.6%2.3%3.9%2.7%3.3%1.7%4.2%2.2%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

1.0011.0%12.8%9.6%13.5%8.0%7.9%11.8%10.8%11.2% -  כלל לא מסכים

2.3321.7%20.5%23.2%19.0%24.6%20.1%22.4%19.1%23.1% -  די לא מסכים

32.7%33.3%32.8%32.6%32.5%28.0%34.2%29.9%34.3%סה"כ מסכים

3.6734.8%33.0%36.6%34.1%35.4%35.9%35.4%33.0%37.8% -  די מסכים

5.0028.7%30.3%28.6%29.5%28.2%32.9%28.6%32.2%25.7% -  מסכים בהחלט

63.5%63.4%65.2%63.6%63.6%68.8%64.0%65.2%63.5%סה"כ לא מסכים

3.8%3.3%2.0%3.9%3.9%3.3%1.8%5.0%2.2%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

3.873.803.933.783.973.973.863.913.84

כשאתה נוסע 
בעם חבר' ה 

צעירים 
כשאחד מכם 
נוהג האם 

אתם חוגרים 
חגורת 

בטיחות?

כשאתה נוסע  
בתוך הכפר| 

בסביבת מקום 
מגורייך 

כשמישהו 
אחר נוהג , 
האם אתה 
חוגר או לא 
חוגר חגורת 

בטיחות?

רוב הקרובים 
שלי חוגרים 

חגורת 
בטיחות גם 

כשהם נוסעים 
בכפר

ממוצע המדד המשותף בסולם    1-5

כתהמגדר
האם יש לך רישיון 

נהיגה?
מעמד מוניציפלי
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  מוש בחגורת בטיחות:דיווחים על שי 12טבלה מס' 

  

  :עולה כי 11-12מטבלאות מס' 

 ברמת העמדות

) ,ללא הבדלים משמעותיים בין השכבות השוות אומרים כי חגורת 61%קרוב לשי שליש מהמרואייים ( •

מרגישים שחגורת הבטיחות מגבילה  38%-הבטיחות לא מגבילה אותם, יחד עם זאת, יש לשים לב ש

 אותם. 

ת הבטיחות לא מגבילה אותם וחלק גדול חושבים שהחגורה יכולה להציל חיים. מצא כי כל מי שחגור •

 ללא הבדלים בין הקבוצות השוות חושבים כך. 89%בסה"כ 

) כמו גם בכל הקבוצות 89%כמשלים לאמור לעיל מצא כי רוב גדול של המרואייים בכלל המדגם ( •

 מהמשטרה. שבדקו לא חושבים שמי ששם חגורת בטיחות הוא פחדן שפוחד

  

  

סה"כ

עיראיןישיבח-טבתבן
מועצה 
מקומית

116.0%18.4%13.1%18.8%12.8%21.4%14.2%15.4%15.8% - מגבילה מאד

222.3%21.8%23.2%23.1%20.9%19.7%23.1%21.4%20.4% - די מגבילה

38.3%40.2%36.3%41.9%33.8%41.1%37.3%36.8%36.3%סה"כ מגבילה

328.0%28.6%28.4%27.8%28.3%20.4%30.3%28.7%27.5% - די לא מגבילה

433.1%30.9%35.2%29.5%37.5%38.2%32.2%33.6%36.3% - כלל לא מגבילה

61.1%59.5%63.6%57.3%65.8%58.6%62.5%62.3%63.7%סה"כ לא מגבילה

9%.2%.3%.4%.8%.1%.3%.6%.אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

14.2%4.8%3.0%5.2%3.1%5.3%3.4%4.7%3.1% - כלל לא מאמין

24.8%5.0%4.4%5.8%3.6%6.6%4.3%5.5%3.1% - נוטה לא להאמין

8.9%9.8%7.5%11.0%6.7%11.8%7.7%10.2%6.2%סה"כ לא מאמין

335.0%38.7%32.6%34.0%35.8%36.5%35.2%34.7%32.7% - נוטה להאמין

454.1%50.3%58.4%52.8%55.7%49.0%56.3%52.8%59.3% - מאמין בהחלט

89.1%89.0%91.0%86.8%91.5%85.5%91.5%87.5%92.1%סה"כ מאמין

8%2.3%1.8%.2.0%1.1%1.5%2.2%1.7%2.6%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

3.103.043.173.023.183.033.133.093.17

כתהמגדר
האם יש לך רישיון 

נהיגה?
מעמד מוניציפלי

ממוצע המדד המשותף בסולם    
1-4

 האם 
אתה 

מאמין או 
לא מאמין 
שחגורת 
בטיחות 
יכולה 
להציל 
את 

החיים 
במקרה 

של 
תאונת 
דרכים?

 ממה 
שאתה 
מרגיש, 
האם 

חגורת 
בטיחות 
מגבילה 
או לא 

מגבילה 
אותך?
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 דיווחים על התהגות

ת לידי ביטוי גם בהתהגות העמדות הכמעט חד משמעיות הוגעות לשימוש בחגורת בטיחות לא תמיד באו

) מהמרואייים אומרים כי תמיד או בד"כ שהם וסעים בכפר הם חוגרים חגורת 65%: רק כשי שליש (מתאימה

 ) הם חוגרים חגורת בטיחות.17%) או לפעמים (15%( אומרים רק כי לעיתים רחוקות 32%בטיחות, 

) אומרים כי רוב הקרובים שלהם חוגרים 64%דיווחים כמעט זהים מסרו לגבי התהגות הקרובים. כשי שליש (

) שלא חושבים כי קרוביהם חוגרים חגורת בטיחות 33%חגורת בטיחות כשהם וסעים בכפר, זאת לעומת כשליש (

  בסיעות בכפר. 

לציין כי כאשר מדובר על סיעה עם חבר'ה צעירים כשאחד מהם והג, עולה כי חלקם של מי שמדווחים מעיין 

חוגרים תמיד או בדרך כלל). סביר להיח כי סיעה עם הג צעיר, אחד מהחבורה,  77%על יישום חגורת הבטיחות (

  ובאווירה של סיעה עם החבר'ה תחושת הסיכון גוברת. 

  

 משקאות חריפים היגה לאחר שתיית  .2

דות הסקר בחן הן עמדות כלפי היגה לאחר שתיית משקאות חריפים והן דיווחים על התהגות מתאימה .העמ

  בחו באמצעות השאלות הבאות:

מסוכן לסוע עם הג ששתה משקה חריף אפילו שהוא  –"עם איזה משתי הדעות אתה מסכים יותר  •

 לשכרות אין סכה לסוע איתו" ות שאיה גורמת לא שיכור או אם הג שתה משקה חריף אבל כמ

 שתה משקה חריף לפי ההיגה?" "האם אתה חושש או לא חושש לסוע עם הג ש •

  משקה חריף הוא חסר אחריות"  "אדם שוהג אחרי ששתה –הסכמה או אי הסכמה עם המשפט הבא  •

הממצאים) והמרואיין התבקש  שאלה שהציגה דעה שוה לגבי סיעה בהשפעת משקה חריף (שתפרטה בטבלת

  לציין עם איזו דעה הוא מסכים. 

   להוג האיסור על ששתה ההתהגות המתאימה התייחסה לסיעה עם הג

  ?ההיגה לפי חריף משקה ששתה צעיר הג עם לאחרוה סעת האם" •

 להוג?"  לו שאסור ההיגה לפי חריף משקה ששתה להג הערת האם" •

חת התהגות, אלא תפיסות מצאה בקשר הדוק עם שתי השאלות שבוחות התהגות השאלה הוספת שאיה בו

  ולכן היא מוצגת באותה טבלה. 

  ?"המשטרה י"ע ייתפס ההיגה לפי ששתה שהג הסיכויים לדעתך מהם" •

  מציגה את תגובות המרואייים 14-ו 13מס'  אותטבל



  
 

84 

 
   University of Haifa, 199 Abba Khoushy, Mount Carmel, Haifa|  3498838, חיפה 199, רח' אבא חושי אוניברסיטת חיפה

Phone: 972-4-8288675 : 'טל E-mail: gassas@univ.haifa.ac.il :  פקס: Fax: 972-4-8288673  "לדוא 

 

  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

School of Public Health 

  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

    ף : עמדות כלפי היגה לאחר שתיית משקה חרי 13טבלה מס' 

סה"כ

עיראיןישיבח-טבתבן
מועצה 
מקומית

1 -  אם נהג שתה 
משקה חריף אבל כמות 
שאינה גורמת לשכרות 

אין סכנה לנסוע אתו

35.2%42.2%30.7%41.3%28.1%36.8%35.4%33.1%34.5%

4 -  מסוכן לנסוע עם  
נהג ששתה משקה 

חריף, אפילו אם הוא לא 
שיכור

59.6%54.0%65.8%53.5%66.7%60.2%61.8%60.6%61.5%

5.2%3.8%3.6%5.3%5.2%3.0%2.8%6.3%4.0%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

17.7%10.8%5.1%8.6%6.9%10.9%7.0%8.0%8.6% -  כלל לא חושש

211.4%16.5%8.0%13.0%9.9%13.8%11.2%10.6%12.5% -  די לא חושש

19.2%27.4%13.1%21.6%16.7%24.7%18.2%18.6%21.1%סה"כ לא חושש

331.8%38.0%27.6%30.4%33.3%35.2%31.6%30.7%34.5% -  די חושש

446.4%32.8%58.4%46.0%46.6%38.5%49.6%47.4%42.6% -  חושש מאד

78.2%70.8%86.0%76.3%79.9%73.7%81.2%78.0%77.1%סה"כ חושש

6%3.4%1.8%.9%2.1%3.4%1.6%.2.7%1.9%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

15.6%6.7%4.7%6.5%4.6%8.2%4.7%6.3%5.1% - כלל לא מסכים

25.6%7.1%4.3%5.6%5.6%7.9%4.9%6.0%5.1% - די לא מסכים

11.2%13.8%9.0%12.1%10.2%16.1%9.7%12.4%10.1%סה"כ לא מסכים

312.3%15.1%10.4%13.1%11.2%17.1%11.3%12.3%11.9% - די מסכים

474.7%68.9%79.2%72.7%76.8%65.1%77.6%73.4%76.0% - מסכים בהחלט

86.9%84.0%89.6%85.8%88.0%82.2%88.9%85.7%87.9%סה"כ מסכים

1.9%2.1%1.4%2.1%1.7%1.6%1.4%2.0%2.0%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

3.233.043.373.153.323.103.273.243.23 ממוצע המדד המשותף בסולם    1-4

כתה
האם יש לך רישיון 

נהיגה?
מעמד מוניציפלי

עם איזו משתי 
הדעות אתה 
מסכים יותר ?

האם אתה 
חושש או לא 
חושש לנסוע 

עם נהג 
ששתה 

משקה חריף 
לפני הנהיגה?

אדם שנוהג 
אחרי ששתה 
משקה חריף 

הוא חסר 
אחריות

מגדר
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור
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  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  : המשך13טבלה מס' 

  

  : דווח על התהגות מול הג ששתה משקה חריף  14טבלה מס' 

  

  

  

  

סה"כ

עיראיןישיבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

1 -  כל אחד מכיר את הגוף 
שלו ואם אדם מרגיש שיש לו 

שליטה במכונית הוא יכול 
לנהוג

68%59%75%60%77%64%69%67%70%

2 -  אם שותים עד שתי 
כוסיות מותר לנהוג

29%35%23%35%21%30%28%29%26%

3 -  אחרי ששותים כוסית 
אחת אסור לנהוג

4%5%2%5%2%6%3%4%4%

Total100%100%100%100%100%100%100%100%100%

כתהמגדר
רישיון   האם יש לך 

נהיגה?
מוניציפלי מעמד 

 מה מהדברים 
הבאים נכון 
ביותר לגבי 

נהיגה לאחר 
שתיית משקה 

חריף?

סה"כ

עיראיןישיבח-טבתבן
מועצה 
מקומית

122.5%33.2%13.5%23.9%21.1%40.5%17.8%24.4%22.6% -  כן

774.5%64.0%84.6%72.9%76.1%56.9%80.9%72.0%74.9% -  לא

3.0%2.8%1.8%3.2%2.9%2.6%1.3%3.6%2.4%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

1.0 -  לא חשבתי שיש 
צורך להעיר

35.8%38.2%29.8%41.7%28.4%33.3%36.9%35.8%39.2%

3.5 -  חשבתי להעיר אך 
לא הרגשתי נוח להעיר

27.5%28.8%28.2%27.3%27.2%22.8%28.8%29.9%18.6%

7.035.8%32.6%41.1%29.6%43.8%42.3%33.9%33.6%40.2% -  הערתי

1.0%0.4%0.8%1.4%0.6%1.6%0.4%0.7%2.0%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

12.9%3.4%2.3%3.6%2.1%3.6%2.2%3.2%2.4% -  נמוכים מאוד

23.5%4.1%3.0%3.5%3.6%3.6%3.6%4.2%2.9% -  נמוכים

6.4%7.5%5.3%7.2%5.7%7.2%5.8%7.4%5.3%סה"כ נמוכים

35.9%5.4%6.5%6.7%4.9%3.3%6.7%6.3%5.9% -  די בינוניים

420.2%22.6%18.9%18.3%22.6%21.1%20.7%19.3%24.6% -  בינוניים

26.1%28.1%25.4%25.0%27.4%24.3%27.4%25.6%30.5%סה"כ בינוניים

516.9%17.8%17.0%17.1%16.5%17.4%17.3%17.2%17.4% -  די גבוהים

621.1%21.8%21.7%19.1%23.1%19.1%22.5%19.7%20.2% -  גבוהים

725.7%21.9%29.0%28.2%23.1%29.6%25.6%25.6%23.3% -  גבוהים מאוד

63.6%61.5%67.7%64.4%62.6%66.1%65.4%62.5%60.9%סה"כ גבוהים

3.8%2.8%1.6%3.5%4.2%2.3%1.4%4.5%3.3%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

5.465.095.795.405.535.025.615.385.43

האם נסעת 
לאחרונה עם 

נהג צעיר 
ששתה 

משקה חריף 
לפני הנהיגה ?

האם הערת 
לנהג ששתה 
משקה חריף 
לפני הנהיגה  

שאסור לו 
לנהוג? 

(בקרב מי 
שהשיב בחיוב)

מהם לדעתך 
הסיכויים  

שנהג ששתה 
לפני הנהיגה 

ייתפס עי 
המשטרה?

ממוצע המדד המשותף בסולם    1-7

כתהמגדר
האם יש לך רישיון 

נהיגה?
מעמד מוניציפלי
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
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 العامة لصحةا مدرسة

 

  

  עולה כי: 13-14מטבלאות מס' 

 עמדותברמת ה  .א

העמדה הכללית כלפי סיעה עם הג ששתה משקה חריף לפי הסיעה היא שלילית; מעל שלושה רבעים  •

) אומרים כי הם לא 19%היגה. רק כחמישית () חוששים לסוע עם הג ששתה משקה חריף לפי ה78%(

) מסכימים עם הדעה האומרת כי מי שוהג אחרי ששתה 87%חוששים. כמשלים לך מצא כי רוב גדול (

משקה חריף הוא חסר אחריות. אולם, עמדה כוללת זו חלשת כאשר מיחים שההג לא שתה עד כדי 

משקה חריף במידה שאיה גורמת לשכרות  ) חושבים שמי ששתה35%שכרות. כשליש מהמרואייים (

) אומרים שאם אדם מרגיש 68%כשי שליש ( חושבים שמוסכן לסוע עם הג כזה. 60%כשיר להיגה. רק 

 שיש לו שליטה במכוית גם לאחר ששתה הוא יכול להוג. 

  

 תפיסות כלפי אכיפה רלווטית   .ב

שהג ששתה לפי הסיעה ייתפס ע"י ) חושבים שיש סיכויים לכך 64%כשי שליש מהמרואייים ( •

) חושבים 33%וספים די גבוהים) לעומתם כשליש ( 17%-גבוהים או גבוהים מאוד ו 47%המשטרה (

 שהסיכויים לכך ביויים

 

 דיווחים על התהגות  .ג

עיר ששתה משקה ) מדווחים כי בסמוך לראיון סעו עם הג צ23%קצת מעל חמישית מהמרואייים ( •

 יגה.חריף לפי הה

) העירו לו על כך. מעל רבע 36%מקרב מי שמדווחים על סיעה עם ההג ששתה רק קצת מעל שליש ( •

  ) לא חשבו שיש צורך להעיר. 36%) חשבו שצריך להעיר אך לא הרגישו בוח לעשות זאת וכשליש (28%(

 40%היגה ( שיש לו רישיוןף גבוה, כצפוי בקרב מי של מי שסעו עם הג לאחר ששתה משרה חרי חלקם •

יותר מאשר  הבים. כמו כן, מצא כי חלקם של אלו גבוה בקרב בקרב מי שאין לו רישיון)  17%לעומת 

, מבין אלו שסעו עם הג ששתה הבות מעירות יותר מאשר כמו כן), 64%לעומת  85%( הבותבקרב 

 ) .33%לעומת  41%הבים (

 

 היגה במהירות מופרזת .3

  מופרזת בחו רק דיווחים על התהגות.השאלות להיגה במהירות 

 "האם סעת לאחרוה עם הג צעיר שסע במהירות מופרזת?"  •

 "האם הערת לו?"  •

 "כשאתה וסע עם חברה צעירים כשאחד מכם והג האם אתם לוחצים על ההג שייתן גז?"  •

 " "רוב הקרובים שלי והגים מעל המהירות המותרת –הסכמה או אי הסכמה עם המשפט הבא  •
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 דיווחים על היגה במהירות מופרזת והתהלות המרואיין בקשר לזה." 15טבלה מס' 

  

סה"כ

עיראיןישיבח-טבתבן
מועצה 
מקומית

153.9%63.5%46.3%55.0%52.9%69.4%50.5%54.8%55.8% -  כן

443.2%34.3%51.6%42.0%44.3%28.6%48.1%41.2%43.1% -  לא

2.9%2.1%2.2%3.0%2.9%2.0%1.4%4.0%1.1%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

1.0 -  לא חשבתי שיש 
צורך להעיר

26.5%29.1%23.4%30.4%21.9%26.5%26.3%28.2%25.2%

2.5 -  חשבתי להעיר 
אך לא הרגשתי נוח 

להעיר
32.4%36.1%29.7%35.4%29.0%26.1%34.3%30.0%35.8%

4.039.9%33.4%45.9%32.4%48.6%46.4%38.2%40.7%37.4% -  הערתי

9%1.2%1.1%1.6%.5%.9%1.8%.1.2%1.3%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

117.6%24.5%12.1%20.1%14.8%31.3%14.6%17.8%16.3% -  מסכים בהחלט

223.1%23.1%23.4%22.7%23.7%20.7%23.9%24.4%18.5% -  די מסכים

40.7%47.6%35.5%42.8%38.5%52.0%38.4%42.1%34.7%סה"כ מסכים

333.1%29.2%37.6%31.0%35.5%27.3%35.8%31.8%38.5% -  די לא מסכים

422.9%20.9%25.1%22.9%22.6%17.4%24.5%21.9%24.6% -  כלל לא מסכים

56.0%50.1%62.7%53.9%58.1%44.7%60.3%53.7%63.1%סה"כ לא מסכים

3.3%2.3%1.7%3.3%3.4%3.3%1.2%4.2%2.2% אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

2.672.472.852.612.742.392.752.642.70

כתהמגדר
האם יש לך רישיון 

נהיגה?
מעמד מוניציפלי

ממוצע המדד המשותף בסולם    
1-7

רוב 
הקרובים 

שלי 
נוהגים 
מעל 

המהירות 
המותרת

האם 
הערת לו? 
(בקרב מי 
שהשיב 
בחיוב)

האם 
נסעת 

לאחרונה 
עם נהג 
צעיר 
שנסע 

במהירות 
מופרזת?



  
 

88 

 
   University of Haifa, 199 Abba Khoushy, Mount Carmel, Haifa|  3498838, חיפה 199, רח' אבא חושי אוניברסיטת חיפה

Phone: 972-4-8288675 : 'טל E-mail: gassas@univ.haifa.ac.il :  פקס: Fax: 972-4-8288673  "לדוא 

 

  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

School of Public Health 

  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
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 : המשך15טבלה 
  
  
  

  

טבלה 
  מס' 

  
  מטבלה זו עולה כי : מציגה את תגובות המרואייים, 15טבלה 

אומרים כי בסיעות  40% מהמרואייים מדווחים כי רוב הקרובים שלהם והגים במהירות מופרזת. 41% •

 להם עם חברים כשאחד מהם והג הם לפחות לפעמים לוחצים על ההג שייתן גז. ש

 סעו בסמוך לראיון עם הג צעיר שסע במהירות מופרזת. 54%רוב המרואייים  •

אומרים  59%מדווחים כי העירו להג,  40%מבין מי שחוו סיעה במהירות מופרזת כמישהו אחר הג, רק  •

שלא מצאו לכון לעשות זאת  ) או משום32%משום שלא הרגישו וח להעיר (במפורש כי לא העירו לו או 

)27%.( 

 מבדיקת הקשר עם מאפייים סוציו דמוגרפים עולה כי: •

o ) והגים מעל המהירות המותרת ות כי רוב הקרובים שלהםים מדווחים יותר מבלעומת  48%ב

הם עצמם סעו בסמוך לראיון  וגם כי) 35%לעומת  46%גם כי הם מאיצים בהג לתת גז () 36%

 ) 46%לעומת  64%עם מי ששתה משקה חריף (

o  והגים במהירותהיגה מדווח יותר ממי שאין לו רישיון גם על קרובים ש מי שיש לו רישיון

וגם כי הם עצמם סעו בסמוך לראיון עם מי ששתה לפי הסיעה ) 38%לעומת  52%מופרזת (

 ) 51%לעומת  69%(

o  הג שייתן גז ( וסעים בחברותא לוחצים עלוגם כי כשהם38%לעומת  47%ה.( 

  

 עקיפה בקו לבן .4

 תאימות בחו באמצעות השאלה הבאה:העמדות המ

עקיפה על קו לבן איה מסוכת אם בודקים שלא מגיעות  -"עם איזו משתי הדעות אתה מסכים יותר  •

 מכויות ממול או עקיפה על קו לבן תמיד מסוכת" 

 ות בחו באמצעות השאלות הבאות:להתהג צפיהתהגות ו

סה"כ

עיראיןישיבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

111%16%7%14%7%16%9%11%10% -  עושים תמיד
212%14%11%14%11%13%12%13%11% -  עושים בדרך כלל

23%29%18%28%18%30%21%24%21%סה"כ בדר"כ או תמיד
3 -  לפעמים עושים זאת 

לפעמים לא
17%17%17%16%17%17%17%16%16%

4 -  עושים רק לעיתים 
רחוקות

22%22%22%20%24%20%23%20%25%

535%29%41%34%38%31%38%37%35% -  אף פעם
רחוקות או   סה"כ לעיתים 

אף פעם
57%52%64%53%62%51%61%56%61%

3%2%2%3%3%2%2%4%2%אין תשובה
Total100%100%100%100%100%100%100%100%100%

כתהמגדר
רישיון   האם יש לך 

נהיגה?
מוניציפלי מעמד 

 לוחצים על 
הנהג שייתן גז
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"כאשר אתה וסע עם חברים (שמישהו אחר והג) האם שמכוית וסעת לפיכם לאט, אתם עוקפים גם  •

 אם יש קו לבן? 

 "אם חבר שלך יהג במכוית ויסה לעקוף על קו לבן, האם תעיר או לא תעיר לו על כך?"  •

  

  מטבלה זו עולה כי :, יםמציגה את תגובות המרואיי 16טבלה מס' 

) או שאומרים במפורש כי 34%) חושבים כי עקיפה על קו לבן תמיד מסוכת, כשליש (66%רק שי שליש ( •

 ).5%בדון () או שאין לה דעה 29%עקיפה על קו לבן איה מסוכת אם בודקים היטב לפי העקיפה (

ירו לחבר אם יסה לעקוף על קו לבן. ) אומרים כי יע78%יחד עם האמור לעיל למעלה משלושה רבעים ( •

 ).5%) או שלא השיבו לשאלה (7%) או שאומרים במפורש כי לא יעירו (22%אולם כחמישית (

  ) אומרים כי לפעמים או בתדירות גבוהה יותר עוקפים בקו לבן.37%כאשר וסעים עם החברה כשליש (  •

  

  צפו להתהגות מתאימה מציגה את העמדות לגבי עקיפה על קו לבן ו - 16טבלה מס' 

  

 

   

סה"כ

עיראיןישיבח-טבתבן
מועצה 
מקומית

1 - עקיפה על  קו לבן 
אינה מסוכנת אם 

בודקים היטב   שלא 
באות מכוניות ממול

28.9%32.3%27.1%34.1%23.2%28.3%30.2%30.0%29.9%

4 - עקיפה על קו לבן 
תמיד מסוכנת

65.8%64.1%70.9%60.7%71.3%68.4%68.3%63.4%66.4%

5.3%3.6%2.1%5.2%5.5%3.3%1.5%6.6%3.7%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

17.4%10.5%5.4%9.1%5.4%9.5%6.9%7.7%6.8% -  בטוח שלא אעיר

29.4%12.8%7.3%11.0%7.6%14.8%8.2%9.5%8.4% -  חושב שלא אעיר

16.8%23.4%12.7%20.1%13.0%24.3%15.1%17.2%15.2%סה"כ לא אעיר

322.4%27.1%19.7%23.5%20.9%20.1%23.9%19.0%23.1% -  חושב שאעיר

456.1%47.2%66.1%51.7%61.2%53.0%59.9%58.0%58.0% -  בטוח שאעיר

78.5%74.2%85.8%75.2%82.2%73.0%83.8%77.1%81.1%סה"כ אעיר

4.7%2.4%1.5%4.6%4.9%2.6%1.1%5.7%3.7%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

3.213.063.333.083.363.173.233.193.22
ממוצע המדד המשותף בסולם    

1-4

כתהמגדר
האם יש לך רישיון 

נהיגה?
מעמד מוניציפלי

אם חבר 
שלך ינהג 
במכונית 
וינסה 

לעקוף על 
קו לבן  
,האם 

תעיר לו 
או לא 

תעיר לו 
על כך?

אם איזו  
משתי 
הדעות 
הבאות 
אתה 

מסכים 
יותר?
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

School of Public Health 

  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

 דפוסי התהגות בזמן סיעה בחברותא .5

השמעת מוסיקה בפול ווליום, השכבת  -הסקר התייחס לשי דפוסי התהגות שקורית בסיעה בחברותא

  מושב ההג. לגבי כל אחד מדפוסי היגה אלו, המרואייים שאלו אם הם והגים או לא והגים כך. 

  .ובות המרואיייםמציגה את תג 17טבלה מס' 

  

  תדירות קיטה בדפוסי התהגות מסוכים בעת היגה.   :17טבלה מס' 

  

  

 

  

  

  

  

  :עולה כי 17מטבלה מס' 

) משמיעים בסיעה בחברותא מוסיקה בפול ווליום. לפעמים או 56%למעלה ממחצית המרואייים ( •

 משכיבים את מושב ההג. 39%בתדירויות גבוהות יותר. 

מהבות מדווחים על מוסיקה בפול  52%מהבים לעומת  66%תהגויות אלו יותר מבות בים וקטים בה •

 ות מדווחים על השכבת כיסא ההג.מהב 31%מהבים לעומת  49%ווליום; 

 

 התהלות לגבי רישיון היגה  .6

רישיון היגה  סיעה ללאהסקר בחן הן עמדות והן דווח על התהגות הוגעת להיגה של מי שאין לו רישיון היגה. 

 :הסכמה או אי הסכמה עם המשפטים הבאים –

 "אם צעיר יודע להוג זה בסדר שיהג בכפר או בשכוה שלו גם אם אין לו רישיון היגה"  •

 "אם צעיר יודע להוג זה לא מסוכן שיהג גם אם אין לו רישיון היגה"  •

  גה, גם אם יידע להוג טוב שאלה שהופתה למי שאמר כי לא יהג לפי שיהיה לו רישיון הי

  "מדוע לא תהג  לפי שיהיה לך רישיון היגה, גם אם תדע להוג טוב?"  •

  וצפי להתהגות בדק באמצעות השאלות הבאות  דיווח על התהגות

בסביבת מקום \ג בה בכפר"האם אתה לוקח לפעמים את המכוית של ההורים או של חברים ווה •

 מגורייך?"

סה"כ

עיראיןישיבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

118%21%15%21%14%24%16%18%18% -  עושים תמיד
217%20%15%15%20%18%17%17%16% -  עושים בדרך כלל

35%40%31%36%34%41%33%35%33%סה"כ בדר"כ או תמיד

3 -  לפעמים עושים זאת 
לפעמים לא

21%22%21%18%24%21%22%21%23%

4 -  עושים רק לעיתים 
רחוקות

18%17%20%19%18%15%20%18%18%

522%18%26%24%20%19%24%23%24% -  אף פעם
רחוקות או   סה"כ לעיתים 

אף פעם
41%35%46%43%38%34%44%41%41%

3%3%2%3%4%3%2%4%3%אין תשובה
Total100%100%100%100%100%100%100%100%100%

כתהמגדר
רישיון   האם יש לך 

נהיגה?
מוניציפלי מעמד 

 משמיעים 
מוסיקה בפול 

ווליום
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 العامة لصحةا مدرسة

 

ב לפי שיהיה לך רישיון היגה, האם תהג בכפר או בשכות מגורייך עוד לפי קבלת "אם תדע להוג טו •

 שיון היגה?" רי

"האם החברים שלך שהם בגילך ואין להם רישיון היגה, לוקחים לפעמים את המכוית מההורים או  •

 פר או בסביבת המגורים שלהם?" מחברים ווהגים בכ

 שכוה?" \ון היגה שיהג רק בכפרלמי שאין לו רישי שכוה שלכם שמציעים\"האם קורה בכפר •

 שכוה?" \ם להם להוג רק בכפר"כיצד מגיבים האשים שאין להם רישיון היגה כאשר מציעי •

 שאלות וספות הופו לבעלי רישיון היגה וגעו לחוק הדורש לווי בחודשים הראשוים לאחר קבלת הרישיון

ך לאחר הוצאת רישיון היגה יצא לך להוג ללא מלווה בעל "האם בשלושת החודשים הראשוים של •

 יגה?" יסיון ה

 לא מלווה בעל יסיון בהיגה?""ובשלושת החודשים שאחרי זה, האם יצא לך להוג בלילה ל •

  

 :מציגות את תגובות המרואייים 18-21טבלאות מס' 
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  : עמדות כלפי היגה ללא רישיון היגה 18טבלה מס' 

  : הסיבות להימעות מהיגה ללא רישיון19טבלה מס' 

סה"כ

עיראיןישיבח-טבתבן
מועצה 
מקומית

19.3%13.6%5.4%12.3%5.9%12.3%8.3%10.4%6.6% -  מסכים בהחלט

213.4%14.1%13.4%14.6%11.9%14.8%12.9%13.8%12.3% -  די מסכים

22.7%27.7%18.8%26.9%17.8%27.1%21.2%24.2%18.9%סה"כ מסכים

320.4%23.5%17.8%22.0%18.4%17.6%21.4%20.1%21.1% -  די לא מסכים

454.7%47.2%61.7%49.0%61.5%53.2%56.0%53.2%58.5% -  כלל לא מסכים

75.1%70.7%79.5%71.0%79.9%70.8%77.4%73.3%79.6%סה"כ לא מסכים

2.2%1.6%1.8%2.1%2.3%2.1%1.4%2.5%1.5% אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

17.8%11.1%4.5%11.0%4.1%11.6%6.7%8.2%6.8% -  מסכים בהחלט

211.3%14.6%8.9%13.1%9.2%13.7%10.8%11.4%11.2% -  די מסכים

19.1%25.7%13.4%24.1%13.3%25.4%17.5%19.6%18.0%סה"כ מסכים

319.7%24.7%16.2%22.3%16.8%18.7%20.3%20.0%19.1% -  די לא מסכים

459.6%48.0%69.5%51.9%68.6%54.9%61.3%58.8%61.5% -  כלל לא מסכים

79.4%72.7%85.7%74.3%85.4%73.6%81.7%78.8%80.7%סה"כ לא מסכים

8%1.6%1.3%.9%1.7%1.4%1.1%.1.5%1.6% אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

3.283.093.453.143.453.163.323.253.35
ממוצע המדד המשותף בסולם    

1-4

מעמד מוניציפליהאם יש לך רישיון 

אם צעיר 
יודע 

לנהוג זה 
בסדר 
שינהג 

בכפר או 
בשכונה 
שלו גם 

אם אין לו 
רישיון 
נהיגה

בקרב מרואיינים במערך הקבוצתי 
בלבד

כתהמגדר

אם צעיר 
יודע 

לנהוג -  
על 

אופנוע-  
זה לא 
מסוכן 

שינהג גם 
אם אין לו 

רשיון 
נהיגה

סה"כ

עיריבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

מפני שזה לא אחראי  אסכן 
בכך את חיי ואת חיי אנשים 

אחרים
39.0%28.1%44.7%35.8%41.2%47.6%55.3%

20.9%23.0%19.6%21.4%24.9%19.2%22.3%ההורים לא ירשו לי

אפחד שהמשטרה תתפוס 
אותי

15.0%20.4%11.8%15.6%16.2%17.5%20.3%

25.1%28.5%23.9%27.2%17.7%15.7%2.0%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

מוניציפליכתהמגדר מעמד 

מדוע לא תנהג 
לפני שיהיה לך 

רישיון גם אם 
תדע לנהוג 

טוב ?  ציין את 
הסיבה העיקרית
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 : דיווחים על התהגות של היגה ללא רצון היגה20טבלה מס' 

סה"כ

עיראיןישיבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

-  לעתים קרובות  1.0013.8%17.7%10.2%9.7%18.3%33.9%8.7%14.1%13.6%

-   לפעמים  2.3312.6%15.1%10.3%10.1%15.2%21.4%10.3%12.6%11.6%

לפעמית או לעיתים   סה"כ 
קרובות

26.4%32.8%20.5%19.8%33.5%55.3%19.0%26.8%25.3%

רחוקות -  לעתים   3.6712.6%17.5%9.3%12.1%13.3%12.8%12.9%12.7%13.0%

-   אף פעם  5.0058.2%48.0%67.8%65.3%50.2%28.6%66.6%57.5%59.1%

סה"כ אף פעם או לעיתים  
רחוקות

70.8%65.5%77.1%77.4%63.6%41.4%79.6%70.2%72.1%

רלוונטי,  להורים או   לא 
מכונית לחברים שלי אין 

.1%.1%.1%.1%.2%

2.7%1.6%2.4%2.6%2.9%3.3%1.4%3.0%2.4%אין תשובה
Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

-  בטוח שאנהג   1.0014.4%18.7%10.9%16.3%12.5%23.0%12.5%14.8%14.3%

-  חושב שאנהג   2.3322.3%27.2%19.6%22.9%21.9%21.4%23.2%22.1%22.0%

כן 36.7%45.9%30.6%39.2%34.4%44.4%35.7%36.9%36.3%סה"כ 

-  חושב שלא אנהג   3.6720.0%22.1%18.7%19.9%19.7%22.4%20.1%19.1%19.3%

-  בטוח שלא אנהג   5.0039.1%29.5%48.3%37.2%41.1%31.3%42.8%39.1%40.7%

לא 59.1%51.6%67.1%57.1%60.8%53.6%62.9%58.2%60.0%סה"כ 

4.2%2.6%2.4%3.7%4.7%2.0%1.4%4.9%3.7%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
-  כולם  15.8%8.7%3.1%6.7%4.7%12.5%4.0%6.6%4.4%
-  רובם  211.7%12.1%11.5%7.7%16.3%15.1%11.0%11.0%10.3%

-  כמחציתם  36.9%8.4%5.5%6.2%7.7%10.5%6.2%7.7%5.1%
כמחצית ויותר 24.4%29.2%20.2%20.6%28.8%38.2%21.2%25.3%19.8%סה"כ 

-  חלק קטן  424.5%25.4%24.5%21.3%28.3%27.6%24.7%23.7%30.5%
545.4%39.9%50.7%51.0%38.8%31.9%49.2%47.3%45.7% אף אחד

סה"כ פחות ממחצית או  
כלל לא

69.9%65.2%75.2%72.4%67.1%59.5%73.9%71.0%76.3%

5.7%5.6%4.7%7.0%4.1%2.3%4.9%3.6%4.0%אין תשובה
Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

-  לעתים קרובות  1.0013.8%17.4%11.8%14.9%12.3%17.8%13.1%13.5%12.1%

-   לפעמים  2.3319.8%22.4%18.5%19.1%20.6%25.3%19.5%18.1%21.5%
לפעמית או לעיתים   סה"כ 

קרובות
33.6%39.7%30.3%34.0%32.9%43.1%32.6%31.6%33.6%

רחוקות -  לעתים   3.6722.0%20.4%24.1%19.6%24.4%25.7%21.8%20.3%21.8%
-   אף פעם  5.0039.5%36.8%43.1%41.7%37.4%28.9%44.0%41.9%41.5%

סה"כ אף פעם או לעיתים  
רחוקות

61.5%57.1%67.2%61.3%61.8%54.6%65.8%62.1%63.3%

4.9%3.1%2.5%4.7%5.2%2.3%1.6%6.2%3.1%אין תשובה
Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

מסכימים -   כולם   17.1%7.8%6.6%8.2%6.1%9.1%6.6%8.4%6.3%
-   רובם מסכימים  225.1%25.6%25.3%24.6%25.2%16.7%27.5%22.1%27.8%

מסכימים 32.2%33.4%31.9%32.9%31.3%25.8%34.1%30.5%34.1%סה"כ 
מסרבים וחלק   -   חלק   3

מסכימים
36.6%31.3%41.0%34.3%39.1%32.5%38.0%37.3%36.1%

מסרבים -   רובם   417.8%18.2%17.5%16.4%19.1%20.1%16.9%17.8%17.5%
מסרבים -   כולם   512.4%16.4%8.8%14.8%10.0%19.1%10.5%13.4%10.7%

מסרבים 30.2%34.6%26.3%31.2%29.1%39.2%27.4%31.2%28.2%סה"כ 
6%1.0%1.6%.4%2.4%.8%1.6%.7%.1.0%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

3.703.503.873.763.623.243.823.723.73

מרואיינים במערך הקבוצתי בלבד בקרב 
כתהמגדר

המדד המשותף בסולם     1-5 ממוצע 

רישיון   מוניציפליהאם יש לך  מעמד 

האם קורה  
בכפר|שכונה שלכם  
למי שאין   שמציעים 
נהיגה שינהג   רישיון 
רק בכפר|שכונה?

כיצד מגיבים  
להם   האנשים שאין 
כאשר   נהיגה  רישיון 
לנהוג   מציעים להם 
רק בכפר|שכונה?

האם החברים שלך  
שהם בגילך ואין להם  

נהיגה,   רישיון 
לפעמים את   לוקחים 
מההורים   המכונית 
מחברים ונוהגים   או 
בכפר או בסביבת

האם אתה לוקח  
לפעמים את המכונית  
של ההורים או של  
חברים ונוהג בה  

בכפר|  בסביבת מקום  
מגורייך?

טוב   אם תדע לנהוג 
לך   לפני שיהיה  

נהיגה,  האם   רישיון 
תנהג בכפר או  

בשכונת מגוריך עוד  
רישיון   לפני קבלת  

נהיגה?
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  בשלושת החודשים שלאחר הוצאת הרישיון  –כן או לא  –: סיעה עם מלווה  21טבלה מס' 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עולה כי :  18-21מטבלאות 

 עמדות:  .א

  שכוה. \עיר שאין לו רישיון יהג בכפר) לא מסכימים שצ75%רוב המרואייים ( •

ים ) חושב23%). יחד עם זאת, מיעוט לא קטן (79%גם ממצאים דומים עולים כאשר מדובר באופוע (

 שיתן להוג ללא רישיון היגה.

 .היגה ללא רישיון, גם אם יודעים להוג תפסת כמעשה לא אחראי שמסכם חיי אדם •

 

 היגה התהגות של מי שאין להם רישיון  .ב

 ה וחלק לא מבוטל מקבלים את ההצעה.בכפר/שכוה מציעים היגה לאשים שאין להם רישיון היג

) אומרים שקורה לעיתים רחוקות או בתדירות גבוהה יותר שמציעים 56%למעלה ממחצית המרואייים ( •

אין להם רישיון ) גם אומרים שלפחות חלק ממי ש67%למי שאין לו רישיון היגה להוג ברכב. שי שליש (

) מדווחים על מקרים בהם מציעים היגה ברכב 38%היגה מקבלים את ההצעה. דהייו למעלה משליש (

 למי שאין רישיון והאחרון מקבל את ההצעה. 

) אומרים כי לפחות חלק קטן 49%כאשר מדובר בחברים של המרואייים כמחצית המרואייים ( •

 מרים שכך והגים כמחצית או יותר מחבריהם.) או25%מחבריהם והגים ללא רישיון (

 לאחרים אלא גם למרואייים עצמם. ראה כי דיווחים אלו אם מתייחסים רק •

) אמרו כי הם והגים ללא רישיון 39%כאשר המרואייים התבקשו לדווח על עצמם, חלק לא מבוטל ( •

עמים או לעיתים קרובות). אמרו כי הם עושים זאת לפ 26%בכפר/שכוה לפחות לעתים רחוקות. (כרבע 
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) אומרים כי גם בעתיד יהגו בכפר/שכוה לפי קבלת רישיון היגה (זאת בהחה 38%אחוזים דומים (

 שהם יודעים להוג). 

לעומת  50%מבדיקת הקשר עם מאפייי המרואיין מצא כי בים והגים גם ללא רישיון יותר מבות ( •

30% .( 

 רישיון היגה דווח על התהגות של מי שיש לו .ג

היגה עם מלווה בשלושת החודשים דים על הכלל המחייב קפירוב בי הוער שיש להם רישיון היגה לא מ  •

 הראשוים לאחר הוצאת הרישיון.

o 56% הגו גם ללא מלווה אמרו כי בתקופה המדוברת 

o 68% .הגו בשעות הלילה ללא מלווה אמרו כי בתקופה המדוברת 

ה הראשוה לאחר הוצאת הרישיון שכיחה גם בקרב הבים וגם בקרב הבות היגה ללא מלווה בתקופ •

 ובסודי הישובים השוים. 

 מה לדעת המרואיין מאפיין הג טוב  .ד

 "מהו המאפיין החשוב ביותר לדעתך כדי לתאר הג או הגת טוב/ה?"  •

 השי בחשיבותו שמתאר הג טוב?"  "מהו המאפיין •

  

  הג טוב  יםהמיוחסהמאפייים  : 22טבלה מס' 

  

  

  

  

  

סה"כ

עיראיןישיבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

גם אם   מי שנוהג בביטחון   
על כללי   הוא עובר 

הבטיחות
8.4%10.0%7.5%9.4%7.5%8.2%8.4%8.5%8.4%

נהג לא פראייר  3.7%4.1%3.4%3.9%3.6%6.6%3.2%3.7%2.6%

טוב במכונית נהג ששולט   6.2%10.0%2.9%7.7%4.5%8.2%5.6%6.6%4.8%
נהג שיודע לצאת    
מסוכנים ממצבים 

15.7%17.1%14.7%13.8%17.8%20.4%14.7%15.8%14.1%

נהג שמציית תמיד לחוקי    
התנועה

61.7%54.4%68.7%60.0%63.7%53.9%64.6%60.3%66.8%

נהג שמציית תמיד לחוקי    
התנועה

75.2%82.1%68.2%70.2%80.8%77.7%70.1%72.4%81.3%

נהג שיודע לצאת    
מסוכנים ממצבים 

43.1%43.7%42.7%38.6%47.9%42.3%47.7%42.4%42.2%

גם אם   מי שנוהג בביטחון   
על כללי   הוא עובר 

הבטיחות
32.7%35.8%30.1%34.9%30.3%34.3%26.6%33.2%31.9%

טוב במכונית נהג ששולט   13.1%8.8%18.1%15.5%10.5%12.3%15.5%14.1%9.9%

נהג לא פראייר  8.8%7.5%10.7%8.8%8.9%8.2%12.8%8.7%6.8%

גורם עיקרי אחוז שציינו 

משני העיקרי או  הגורם  אחוז שציינו את 

כתהמגדר

המאפיין   מהו   
החשוב ביותר  

לדעתך כדי לתאר  
נהגת   נהג או 

טוב\ ה?   ( תשובה  
ראשונה) 

המאפיין   מהו   
החשוב ביותר  

לדעתך כדי לתאר  
נהגת   נהג או 

טוב\ ה?   ( סה"כ  
התשובות שנאמרו) 

רישיון   האם יש לך 
נהיגה?

מוניציפלי מעמד 
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  עולה כי : 22מטבלה מס' 

לפחות ברמה ההצהרתית המרואייים מקבלים את האמיתה האומרת כי הג טוב הוא זה שמציית תמיד  •

 כגורם עיקרי או משי.  75%-) צייו זאת כמאפיין עקרי של הג טוב ו63%לחוקי התועה (

ייו צ 43%צייו זאת במקום הראשון +  16%הגורם השי שצוין הוא כושר יציאה ממצבים מסוכים ( •

 שאת כמאפיין עיקרי או משי).

גם אם הוא עובר על  ) אמרו שהג טוב הוא מי שוהג בביטחון33%חשוב לציין כי שליש מהמרואייים ( •

 כללי התועה.

  

 הוריתסמכות  .6

 בחו את הושאים הבאים  תהוריהשאלות המתייחסות לסמכות 

 רים מציגיםמודל דפוס ההיגה שההו •

 מודעות ההורים להתהגות של ילדיהם •

 כוחה של הסמכות ההורים •

 

 מודל ההיגה שההורים מציגים  .א

והתהגויות ואילו ע"י גורם אחד   מוסברותכי התהגויות המשמשות מודל חיובי לוער יתוח הגורמים הראה 

פת שמתייחסת להערכת יכולת קבוצת שאלות וס גורמים אחרים.שלושה המשמשות מודל שלילי מוסברות ע"י 

  ההיגה של ההורים מוסברת ע"י גורם רביעי .

התהגויות ההורים שמשמשות גורם חיובי היו הבעת הסכמה או אי הסכמה עם  את השאלות שבחו •

 המשפטים הבאים:

  "אבא שלי אומר לי שצריך לחגור תמיד חגורת בטיחות" □

 " יחותאימא שלי אומרת לי שצריך לחגור תמיד חגורת בט" □

 " אבא שלי חוזר ואומר לי שאסור להג להוג במהירות מופרזת" □

  "אימא שלי אומרת לי שלהג צעיר אסור להוג במהירות" □

 " רוב הקרובים שלי והגים בזהירות" □

 היו  השאלות שבחו את התהגות ההורים כמודל שלילי (גורם ראשון) •

 " ?"האם אבא שלך 'מסמס' לפעמים בעת היגה □

 "?ימא שלך 'מסמסת' לפעמים בעת היגה"האם א □

 " "לאימא שלי אין רישיון היגה אבל בתוך הכפר היא והגת בלי רישיון □

"יש הורים שמתגאים בילדים או בילדות שלהם שהם שולטים ברכב גם בלי לשמור על כללי  □

הבטיחות. לעומתם, יש הורים שאומרים כי הילדים צריכים להוג בזהירות מרבית, ויש 

ים שאין להם בעיה שהילדים שלהם מידי פעם והגים בצורה לא זהירה, אך לפעמים הור

 ?" דורשים מהם לשמור על כללי הבטיחות. על איזה סוג מים ההורים שלך
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 הורים כמודל שלילי (גורם שי) ♦

 השאלות שבחו את הגורם השלישי היו הבעת הסכמה או אי הסכמה עם המשפטים הבאים

 " בכפר הוא לא חוגר חגורת בטיחותכשאבא שלי וסע " •

 " ?האם במכוית של הוריך יש דיבורית או בלוטוס" •

 כב גם שהיא והגת במהירות" "אמא שלי שולטת בר •

 רכב גם שהוא והג במהירות" "אבא שלי שולט ב •

  

  את תגובות המרואייים.מציגות   23-26מס'  טבלאות
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  דל חיובימו –דפוס ההתהגות של ההורים  : 23טבלה מס' 

  

   

סה"כ

עיראיןישיבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

מסכים -  כלל לא   14.4%5.4%3.8%4.4%4.4%5.9%4.2%3.9%5.8%

מסכים -  די לא   211.2%14.4%8.9%12.7%9.8%14.9%10.4%11.3%10.0%

מסכים 15.7%19.8%12.7%17.1%14.2%20.8%14.5%15.2%15.7%סה"כ לא 

מסכים -  די   320.2%21.5%20.1%18.6%21.8%18.7%21.3%19.7%19.9%

-  מסכים בהחלט  458.4%53.7%64.2%58.1%58.6%56.1%60.5%58.7%58.3%

מסכים 78.5%75.2%84.2%76.7%80.5%74.7%81.8%78.4%78.2%סה"כ 

5.8%5.0%3.1%6.2%5.3%4.5%3.7%6.4%6.0%אין תשובה
Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

מסכים -  כלל לא   13.9%5.0%2.9%4.6%3.2%4.8%3.7%4.0%3.2%

מסכים -  די לא   26.5%8.6%5.3%5.8%7.2%9.9%5.7%6.4%5.8%

מסכים 10.4%13.6%8.2%10.4%10.5%14.7%9.3%10.5%9.0%סה"כ לא 

מסכים -  די   321.1%23.3%20.3%21.4%21.0%22.3%21.3%20.1%21.7%

-  מסכים בהחלט  463.8%59.3%69.3%63.2%64.3%59.2%66.9%64.3%64.5%

מסכים 84.9%82.7%89.5%84.6%85.3%81.5%88.2%84.4%86.2%סה"כ 

4.7%3.8%2.3%5.0%4.3%3.8%2.5%5.1%4.8%אין תשובה
Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

מסכים -  כלל לא   13.1%3.5%2.9%3.2%2.9%3.4%3.0%3.3%3.1%

מסכים -  די לא   210.8%14.4%8.3%11.1%10.4%11.3%11.0%11.0%8.5%

מסכים 13.9%17.9%11.2%14.4%13.3%14.7%14.0%14.2%11.5%סה"כ לא 

מסכים -  די   323.5%25.1%23.4%20.7%26.3%22.9%24.6%22.9%21.6%

-  מסכים בהחלט  456.2%51.7%61.6%58.7%53.8%54.6%58.0%55.9%60.8%

מסכים 79.8%76.9%84.9%79.4%80.2%77.5%82.6%78.7%82.4%סה"כ 

6.3%5.3%3.9%6.2%6.5%7.8%3.5%7.0%6.1%אין תשובה
Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

מסכים -  כלל לא   15.7%6.1%5.5%6.8%4.7%6.2%5.4%5.6%5.9%

מסכים -  די לא   210.5%12.0%9.3%10.8%10.2%12.8%10.0%10.8%9.9%

מסכים 16.2%18.1%14.8%17.6%14.8%19.0%15.3%16.5%15.8%סה"כ לא 

מסכים -  די   322.8%22.5%24.5%21.7%23.8%24.5%23.5%21.8%23.5%

-  מסכים בהחלט  455.3%55.1%57.3%54.2%56.6%51.8%57.9%55.4%54.7%

מסכים 78.1%77.5%81.8%75.9%80.4%76.3%81.4%77.2%78.2%סה"כ 

5.7%4.4%3.4%6.5%4.8%4.7%3.3%6.3%5.9%אין תשובה
Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

מסכים -  כלל לא   13.1%4.8%1.8%4.1%2.0%4.3%2.8%2.9%3.5%

מסכים -  די לא   213.7%13.2%14.0%13.9%13.1%13.2%13.9%12.3%11.2%

מסכים 16.7%18.1%15.8%17.9%15.1%17.4%16.7%15.2%14.7%סה"כ לא 

מסכים -  די   345.3%45.0%47.0%41.0%50.4%46.7%46.4%45.9%45.9%

-  מסכים בהחלט  434.5%34.8%35.1%37.8%30.7%32.9%35.5%34.7%36.7%

מסכים 79.8%79.8%82.1%78.9%81.0%79.6%81.8%80.5%82.6%סה"כ 

3.5%2.1%2.1%3.2%3.9%3.0%1.4%4.3%2.6%אין תשובה
Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

3.333.273.393.323.353.263.363.343.35

כתהמגדר

חוזר ואומר   אבא שלי 
לי שאסור לנהג  
לנהוג במהירות  

מופרזת

אבא שלי אומר לי  
שצריך לחגור תמיד  

חגורת בטיחות

רישיון   האם יש לך 
נהיגה?

מוניציפלי מעמד 

המשותף בסולם     1-4 המדד  ממוצע 

הקרובים שלי   רוב 
נוהגים בזהירות

אימא  שלי אומרת לי  
שלנהג צעיר אסור  

לנהוג במהירות

אימא שלי אומרת לי  
שצריך לחגור תמיד  

חגורת בטיחות
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

School of Public Health 

  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  (גורם ראשון) מודל שלילי –דפוס ההתהגות של ההורים :  24טבלה מס' 

 

   

סה"כ

עיראיןישיבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

-  לעיתים קרובות  17.4%9.0%5.8%7.7%7.0%14.6%5.8%7.8%5.7%

-  לפעמים  215.0%17.1%13.7%15.3%14.7%21.4%14.0%15.5%12.7%

סה"כ לעיתים קרובות או  
לפעמים

22.3%26.1%19.4%23.0%21.7%35.9%19.8%23.3%18.4%

רחוקות -  לעיתים   321.0%22.6%21.1%21.7%19.9%21.4%21.7%21.2%17.9%

-  אף פעם  452.1%48.9%57.5%51.0%53.5%40.9%57.3%49.9%60.4%

רחוקות או   סה"כ לעיתים 
אף פעם

73.1%71.6%78.6%72.7%73.5%62.3%79.1%71.1%78.3%

4.5%2.3%1.9%4.3%4.9%1.8%1.1%5.6%3.3%אין תשובה 9

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

-  לעיתים קרובות  19.0%12.0%6.6%10.8%6.9%17.8%6.5%9.7%7.3%

-  לפעמים  213.5%13.0%14.3%14.7%12.2%16.7%13.3%14.0%10.1%

סה"כ לעיתים קרובות או  
לפעמים

22.6%25.0%21.0%25.6%19.2%34.4%19.7%23.7%17.4%

רחוקות -  לעיתים   318.9%22.7%17.0%19.2%18.6%19.3%19.8%18.1%20.9%

-  אף פעם  453.2%49.1%60.0%50.0%56.8%44.8%58.7%51.5%58.4%

רחוקות או   סה"כ לעיתים 
אף פעם

72.1%71.8%77.1%69.2%75.4%64.1%78.6%69.6%79.3%

5.3%3.2%2.0%5.2%5.4%1.5%1.7%6.7%3.3%אין תשובה 9

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

-   מסכים בהחלט  17.5%10.5%4.3%8.3%6.7%16.0%3.7%8.0%7.4%

מסכים -   די   212.7%18.3%8.9%13.2%12.0%18.0%11.4%13.8%8.1%

מסכים 20.2%28.8%13.2%21.5%18.7%34.0%15.1%21.8%15.5%סה"כ 

-   די לא מסכים  39.6%12.8%7.6%10.2%8.5%18.7%6.9%9.5%5.4%

-   כלל לא מסכים  454.3%47.5%66.9%53.2%56.0%36.0%67.1%52.1%58.1%

63.9%60.3%74.5%63.4%64.4%54.7%74.0%61.7%63.5%סה"כ לא מסכים

15.8%10.9%12.3%15.1%16.9%11.3%10.9%16.5%20.9%אין תשובה 9.00

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

-   אומרים שהילדים    1.00
ברכב   הילדות שולטים  או 

בלי   גם  ויכולים לנהוג 
החוקים לשמור תמיד על 

7.8%11.7%4.9%8.3%7.5%16.4%5.9%8.0%7.0%

-  לפעמים כך    2.50
ולפעמים כך

20.5%26.1%16.6%22.9%17.7%28.9%18.8%19.5%19.6%

-  ההורים  אומרים     4.00
שמוכרחים לנהוג בזהירות

66.0%58.7%75.4%63.5%68.8%52.3%72.9%65.8%69.0%

5.6%3.6%3.1%5.4%6.0%2.3%2.4%6.8%4.4%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

3.323.203.443.263.383.003.423.293.41

רישיון   האם יש לך 
נהיגה?

מוניציפלי מעמד 

הורים שמתגאים    יש 
בילדים או בילדות   

שלהם שהם שולטים  
גם בלי לשמור   ברכב 
הבטיחות    על כללי 
הורים   לעומתם,  יש 

שאומרים כי

כתהמגדר

 האם אימא שלך 
מסמסת לפעמים בעת 

נהיגה?

 לאימא שלי אין רישיון 
נהיגה אבל בתוך 

הכפר היא נוהגת בלי 
רישיון

 האם אבא שלך מסמס 
לפעמים בעת נהיגה?

ממוצע המדד המשותף בסולם     1-4
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

School of Public Health 

  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  )שימודל שלילי (גורם  –דפוס ההתהגות של הורים  : 25טבלה מס' 

  

  

  

  

  בלה ט

  

  מודל שלילי (גורם שלישי) –: דפוס ההתהגות של הורים  26מס' 

  

  

  

  עולה כי: 23-26מטבלאות מס' 

• היגה מודל דפוס ה היגה זהירה בכלל והן למרכיבים מסוימים שלהיגה של ההורים התייחס הן ל

 זהירה.

על כללי הזהירות עולה כי רק כשי שליש מהמרואייים מהדיווחים לגבי התייחסות כללית לשמירה  •

) מדווחים כי להוריהם החייה גורפת כי יש להוג בזהירות מרבית, ללא סיבות מקלות. לעומתם 66%(

את חוקי התועה בעת ההיגה.  להפרלדיהם הוריהם, לפחות לפעמים, מתירים לי כימדווחים  28%

סה"כ

עיראיןישיבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

-   מסכים בהחלט  141.4%35.6%46.5%45.3%37.3%44.2%41.5%43.6%41.7%
מסכים -   די   223.7%26.6%22.7%21.6%25.8%24.6%24.4%24.4%24.9%
מסכים 65.1%62.2%69.2%67.0%63.1%68.8%65.9%67.9%66.7%סה"כ 

מסכים -   די לא   313.2%15.5%12.2%12.1%14.2%13.8%13.6%12.7%12.8%
מסכים -   כלל לא   413.9%15.7%13.6%13.3%14.7%12.5%15.0%11.0%12.8%

מסכים 27.1%31.1%25.8%25.5%28.9%26.3%28.6%23.7%25.5%סה"כ לא 
7.8%6.7%5.0%7.6%8.1%5.0%5.4%8.4%7.8%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
-   מסכים בהחלט  144.0%41.9%46.4%48.6%39.1%41.7%45.6%46.7%44.6%

מסכים -   די   231.1%34.2%30.0%27.8%34.6%36.7%31.2%30.4%31.4%
מסכים 75.1%76.1%76.4%76.4%73.7%78.4%76.8%77.1%76.1%סה"כ 

מסכים -   די לא   310.7%10.4%11.1%9.5%12.0%9.2%11.0%9.8%10.0%
מסכים -   כלל לא   48.3%8.7%8.6%7.7%8.7%7.4%8.6%6.9%7.0%

מסכים 19.0%19.1%19.7%17.2%20.7%16.6%19.6%16.7%17.0%סה"כ לא 
6.0%4.7%3.9%6.4%5.5%4.9%3.6%6.2%7.0%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

כתהמגדר
רישיון   האם יש לך 

נהיגה?
מוניציפלי מעמד 

אבא שלי שולט  
גם כשהוא   ברכב 

נוהג במהירות

אימא שלי שולטת  
גם כשהיא   ברכב 

נוהגת במהירות

סה"כ

עיראיןישיבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

-   מסכים בהחלט  116.7%19.2%15.5%19.2%13.9%24.9%15.1%17.1%18.0%

מסכים -   די   225.9%22.6%30.2%24.0%27.7%20.6%28.5%23.6%26.6%

מסכים 42.7%41.9%45.6%43.2%41.7%45.5%43.5%40.7%44.6%סה"כ 

מסכים -   די לא   323.7%26.2%22.7%23.8%23.8%25.8%24.1%24.1%20.4%

מסכים -   כלל לא   425.8%25.3%27.1%24.6%27.2%21.5%27.6%26.5%26.3%

מסכים 49.5%51.5%49.8%48.4%51.0%47.2%51.7%50.6%46.7%סה"כ לא 

7.8%6.6%4.5%8.3%7.3%7.3%4.8%8.7%8.7%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

-   אין  145.6%48.2%45.7%47.9%42.8%41.8%48.1%43.1%43.3%

-   יש  450.0%49.3%53.4%48.2%52.3%55.9%51.3%51.5%53.6%

6%5.4%3.1%.9%3.9%5.0%2.3%.4.4%2.5%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

2.612.582.632.552.672.592.622.642.65 המשותף בסולם     1-4 המדד  ממוצע 

האם במכונית של  
דיבורית או   הוריך יש 

בלוטוס?

כתהמגדר
רישיון   האם יש לך 

נהיגה?
מוניציפלי מעמד 

נוסע   שלי  כשאבא 
חוגר   הוא לא  בכפר 

חגורת בטיחות
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

School of Public Health 

  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

הסקר בחן גם את דיווחי המרואייים על התהגות קרוביהם ומהדיווחים עולה כי רוב הקרובים 

 ) מדווחים כך.80%משמשים מודל חיובי (

 81%-) מהאבות ו74%ושה רבעים (באשר לחגורת הבטיחות חלק מההורים מעבירים מסר כפול: כשל •

אומרים שאבא שלהם וסע  43%אומרים לילדיהם כי צריך תמיד לחגורת בטיחות אולם מהאימהות 

 בכפר הוא לא חוגר חגורת בטיחות. 

האבות והן האימהות  הןלבי הוער מוערים גם בושא מהירות מפורזת גם בעיין זה מועבר מסר כפול  •

אומרים שאימא שלהם שולטת ברכב גם  65%הוג במהירות מופרזת. אולם ם כי אסור ל) אומרי80%(

 אומרים כך על אביהם.  75%שהוא והג במהירות גבוהה, 

o ים  50%-רק בים מהרכבים של הורי המרואיייש דיבורית או בלוטוס. כחמישית מהמרואיי

 22%יותר ( ) אומרים כי אביהם מסמס בעת היגה לעיתים רחוקות או בתדירות גבוהה43%(

 מס לפחות לפעמים בהיגה, אחוזים דומים דווחו על האימהות שלהם.)אומרים כי הוא מס

o ) יםוהגת בכפר/ש אימא) אומרים כי 20%חמישית מהמרואיי ה למרות שאין לה שלהםכו

 .רישיון היגה

  

 מודעות ההורים להתהגות ילדיהם  .ב

 רישיון שאלו: מרואייים שדיווחו על היגה של חבריהם שטרם קבלו 

 ביבת מקום מגוריהם ללא רישיון?" בס\"האם ההורים שלהם יודעים שהם והגים בכפר •

  

  מציגה את תגובותיהם. מטבלה זו עולה כי: 27טבלה מס' 

) 39%והגים ללא רישיון מודעים לכך. שליש () אמרו כי לפחות חלק מההורים שילדיהם 66%שי שליש ( •

 ודעים להיגה ללא רישיון של ילדיהם. אמרו כי כל או רוב ההורים מ

  

  : מודעות ההורים להיגה ללא רישיון של ילדיהם 27טבלה מס' 

  

סה"כ

עיראיןישיבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

115.1%18.6%10.7%22.3%9.3%15.3%15.1%17.3%12.3% - כל ההורים יודעים
223.2%19.1%26.7%19.4%26.0%20.9%23.9%26.3%19.3% - רוב ההורים יודעים

328.0%26.0%31.1%22.0%33.1%31.6%26.4%24.8%31.6% חלק מההורים יודעים
סה"כ חלק או כל ההורים 

יודעים
66.3%63.7%68.4%63.7%68.4%67.9%65.4%68.4%63.2%

422.2%22.5%21.8%21.5%23.0%20.4%23.3%20.4%25.0% - רוב ההורים לא יודעים
511.3%13.8%9.5%14.6%8.6%11.7%11.1%11.2%11.8% - כל ההורים לא יודעים

סה"כ מיעוט מההורים או כלל 
לא יודעים

33.5%36.3%31.3%36.1%31.6%32.1%34.4%31.6%36.8%

2%0.0%0.0%.3%0.0%0.0%.2%.6.1%0.0% אין תשובה
Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

כתה
רישיון   לך  האם יש 

נהיגה?
מוניציפלי מעמד 

האם ההורים 
שלהם יודעים 
שהם נוהגים 

בכפר| בסביבת 
מקום מגורים 

ברכב ללא 
רישיון ?

מגדר
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
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  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

 קבלת סמכות הורית  .ג

  בפי המרואייים הוצגו השאלות הבאות 

 "ההיגה שלי מושפעת מההיגה של ההורים שלי"  יםהבא יםהבעת הסכמה או אי הסכמה עם המשפט •

  )9.1אם אהג ולא אקפיד על כללי הבטיחות הוריי יעישו אותי"("כשיהיה לי רישיון היגה,  •

 ושתי השאלות הבאות

 תציית להם או לא תציית להם?" "אם ההורים שלך יגידו לך לא לסוע עם חברים שוסעים מהר, האם  •

 האם תציית או לא תציית להם?" "אם ההורים שלך יגידו לך להוג במהירות לא גבוה  •

  

  ה את תגובות המרואייים . מטבלה זו עולה כי :מציג 28טבלה מס' 

 ) אומרים כי ההיגה שלהם מושפעת מההיגה של הוריהם. 63%קרוב לשי שליש ( •

) אומרים כי הם מודעים לכך שאם לא יקפידו על כללי הבטיחות כשיהגו, 68%כשי שליש מהמרואייים ( •

 יהם יעישו אותם. ) לא חושבים שהור31%הוריהם יעישו אותם. אולם כשליש (

כל מי שחושבים שההורים יעישו אותם אם לא ישמרו על כללי הבטיחות וגם חלק קטן ממי שלא צופים  •

יצייתו ) 77%(בסך הכל העשה, אומרים כי יצייתו להחיות הוריהם בעיין שמירה על מהירות המותרת 

 מופרזת. יצייתו שלא לסוע עם חבר שוהג במהירות  74%-שהם עצמם יהגו וכ
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
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  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  : קבלת סמכות ההורים 28טבלה מס' 

  

  : המשך 28טבלה מס' 

  

 תפיסות לגבי פערים מגדריים .7

 המרואייים שאלו : 

האם לדעתך יש הבדלים בין שים לגברים לגבי טיב ההיגה או שהמגדר של ההג איו רלווטי לטיב " •

 "?ההיגה שלו

בי הסיבות לכך. לצורך זה הוצגה בפיי מי שחושבים שים והגים יותר טוב שאל לג\מי שחשב שגברים

גורמים שיכולים להוות סיבות אפשריות ליתרון של כל מגדר ולגבי ות טוב יותר \שים והגים\שגברים

סה"כ

עיראיןישיבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

-  בטוח שאציית  142.8%35.6%49.8%44.3%40.6%34.5%46.0%42.1%44.0%
-  חושב שאציית  231.5%33.0%31.0%28.4%35.3%30.9%32.9%31.0%31.0%

74.3%68.7%80.8%72.7%75.9%65.5%78.9%73.2%74.9%סה"כ אציית
-  חושב שלא אציית  311.6%15.2%9.0%12.3%10.6%15.1%10.9%11.6%11.4%
-  בטוח שלא אציית  410.7%13.5%8.7%11.7%9.9%17.4%8.9%10.8%11.6%

22.3%28.8%17.7%24.0%20.4%32.6%19.8%22.4%23.1%סה"כ לא אציית
3.4%2.6%1.5%3.3%3.6%2.0%1.4%4.4%2.0%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
-  בטוח שאציית  152.2%43.0%62.2%48.8%55.7%39.8%57.0%51.1%54.5%
-  חושב שאציית  224.7%28.3%22.3%24.0%25.7%26.6%24.8%24.4%23.7%

76.9%71.4%84.5%72.8%81.4%66.4%81.8%75.6%78.2%סה"כ אציית
-  חושב שלא אציית  36.4%9.1%4.2%8.3%4.5%10.2%5.4%6.5%4.8%
-  בטוח שלא אציית  45.1%5.0%5.3%5.4%4.7%6.9%4.7%5.0%5.3%

11.5%14.1%9.5%13.6%9.2%17.1%10.1%11.5%10.1%סה"כ לא אציית
11.6%14.5%6.0%13.5%9.4%16.4%8.1%13.0%11.6%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
מסכים -  כלל לא   114.6%14.5%14.7%15.0%14.2%15.5%14.6%14.7%13.0%

מסכים -  די לא   216.0%15.8%16.7%14.6%17.5%14.5%16.7%15.4%17.6%
מסכים 30.6%30.3%31.4%29.6%31.7%29.9%31.3%30.0%30.5%סה"כ לא 

מסכים -  די   332.0%31.9%31.2%30.7%33.4%30.9%32.4%30.8%34.1%
-  מסכים בהחלט  435.6%36.0%35.9%37.3%33.7%37.8%34.7%37.0%33.8%

מסכים 67.5%67.9%67.1%68.0%67.1%68.8%67.2%67.7%67.9%סה"כ 
1.9%1.7%1.5%2.4%1.2%1.3%1.5%2.2%1.5%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
ממוצע המדד 

המשותף בסולם 
1-4   

2.892.842.952.872.912.792.922.882.88

כתה
רישיון   האם יש לך 

נהיגה?
מוניציפלי מעמד 

כשיהיה לי  
נהיגה,   רישיון 
אם אנהג ולא  
אקפיד על כל  

הבטיחות   כללי 
הוריי יענישו  

אותי

ההורים   אם 
שלך יגידו לך  

לנהוג  
במהירות לא  

גבוהה  ,  האם  
תציית או לא  
תציית להם?

ההורים   אם 
שלך יגידו לך  
עם   לא לנסוע 

חברים  
שנוסעים  

מהר,  האם  
תציית להם או  

לא תציית  

מגדר

סה"כ

עיראיןישיבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

מסכים -   כלל לא   19.8%9.0%11.4%10.5%9.3%6.4%10.7%9.1%11.8%
מסכים -   די לא   220.5%19.3%22.4%17.5%23.5%17.5%22.0%20.7%22.4%
מסכים 30.3%28.4%33.8%28.0%32.9%23.9%32.7%29.7%34.2%סה"כ לא 

מסכים -   די   329.0%28.0%31.5%28.0%29.4%20.7%32.5%26.9%28.4%
-   מסכים בהחלט  433.5%38.1%29.9%35.7%31.4%49.0%30.2%34.9%30.4%

מסכים 62.5%66.1%61.3%63.7%60.8%69.7%62.7%61.8%58.8%סה"כ 
7.3%5.5%4.9%8.3%6.3%6.4%4.5%8.5%7.0%אין תשובה

Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

רישיון   האם יש לך 
נהיגה?

מוניציפלי מעמד 

הנהיגה שלי  
מושפעת  

מהנהיגה של  
ההורים שלי

כתהמגדר
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

School of Public Health 

  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

ווה סיבה לכך כל אחד מהם המרואיין שאל "ציין בבקשה אם לדעתך הוא מהווה או לא מה

  .גברים\שים והגים(ות) מאשר שים\שגברים

  

מס' מפרטת את הגורמים השוים ולגבי כל גורם  טבלאות.מציגות את תגובות המרואייים  29-31בלאות מס' ט

  את אחוז המרואייים שלדעתם הגורם הדון מהווה סיבה לפער המגדרי.

  :מטבלאות אלו עולה כי

שחושבים שיש  ) חושבים כי אין קשר בין מגדר לבין היות הפרט הג טוב. בקרב מי55%רוב המרואייים ( •

חושבים שהגברים הגים טובים יותר  31%קשר בין שי המשתים, המאזן וטה לטובת הגברים (

שהערכות שלהם הפוכות) כצפוי חלקם של הבים המעריכים את בי מים כהגים  10%מהשים, לעומת 

עותיים בדון טובים יותר גבוה משמעותית לעומת החלק המתאים בקרב הבות, לא מצאו הבדלים משמ

 בקרב הבות. 

המאזן לטובת הגברים ובע רק מההערכות של הבים; הבות חלקות כמעט בחלקים שווים בין מי  •

) חושבות שאין הבדלים 72%שמייחסות יתרון לבים ובין מי שמייחסות יתרון לשים, כאשר רובן הגדול (

 בין הקבוצות המגדר.

 ות בטבלאות הסיבות ליחס יתרון לגברים/שים מפורט •

  

  : תפיסות לגבי השלכות המגדר על ההיגה 29טבלה מס' 

  

 

  

  

סה"כ

עיראיןישיבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

1 - גברים נוהגים  הרבה 
יותר טוב 

16.9%32.1%5.3%17.3%16.6%25.7%15.3%16.3%16.3%

213.7%22.5%7.7%11.4%15.8%15.1%13.8%12.8%12.3% - גברים נוהגים יותר טוב 
סה"כ גברים נוהגים יותר טוב 

30.5%54.6%13.0%28.7%32.4%40.8%29.1%29.1%28.6%

3 - המגדר של הנהג לא 
רלוונטי לטיב הנהיגה שלו

55.3%34.6%71.9%56.3%54.2%41.4%59.3%57.2%56.5%

44.7%3.7%5.2%5.3%3.9%6.9%4.1%4.1%5.1% - נשים נוהגות יותר טוב 
5 - נשים נוהגות הרבה יותר 

טוב 
5.4%2.7%7.4%5.3%5.6%7.2%5.1%4.8%6.6%

10.1%6.4%12.6%10.6%9.5%14.1%9.2%8.9%11.6%סה"כ נשים נוהגות טוב יותר

4.1%4.4%2.5%4.4%3.9%3.6%2.4%4.9%3.3%אין תשובה

Total
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

האם לדעתך יש 
הבדלים בין נשים 
לגברים לגבי טיב 

הנהיגה או שהמגדר 
של הנהג אינו רלוונטי 

לטיב הנהיגה שלו?

כתהמגדר
רישיון   האם יש לך 

נהיגה?
מוניציפלי מעמד 
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
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  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  : הסיבות לייחוס היגה טובה יותר לגברים 30טבלה מס' 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

סה"כ

עיראיןישיבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

22%22%24%24%21%18%23%25%19%לא מהווה סיבה
76%76%73%74%77%81%74%73%78%מהווה סיבה
2%2%3%2%2%1%2%2%3%אין תשובה

Total100%100%100%100%100%100%100%100%100%
18%17%21%18%17%19%17%19%15%לא מהווה סיבה

81%81%78%79%82%80%81%79%83%מהווה סיבה
2%2%2%3%1%2%2%2%2%אין תשובה

Total100%100%100%100%100%100%100%100%100%
29%30%27%36%23%28%30%27%36%לא מהווה סיבה

68%68%70%61%75%70%68%70%62%מהווה סיבה
2%2%3%2%2%2%2%2%2%אין תשובה

Total100%100%100%100%100%100%100%100%100%
41%42%38%37%44%36%43%39%42%לא מהווה סיבה

57%55%60%61%54%62%55%58%55%מהווה סיבה
2%2%3%2%2%2%3%2%3%אין תשובה

Total100%100%100%100%100%100%100%100%100%

כתהמגדר
רישיון   האם יש לך 

נהיגה?
מוניציפלי מעמד 

 גברים לוקחים יותר 
סיכונים

 גברים פוחדים פחות 
מהכביש

 לגברים יש יותר ניסיון

 גברים מעזים יותר 
מנשים
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור
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  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  הסיבות לייחוס היגה טובה לשים :  31טבלה מס' 

    

סה"כ

עיראיןישיבח- טבתבן
מועצה  
מקומית

14%27%9%18%11%26%9%17%9%לא מהווה סיבה
76%56%85%71%83%70%79%72%81%מהווה סיבה
9%18%6%11%7%5%12%11%9%אין תשובה

Total100%100%100%100%100%100%100%100%100%
30%31%28%36%24%35%27%38%17%לא מהווה סיבה

60%51%65%53%67%60%60%50%74%מהווה סיבה
10%18%7%10%9%5%12%12%9%אין תשובה

Total100%100%100%100%100%100%100%100%100%
19%29%14%24%13%35%12%24%13%לא מהווה סיבה

71%51%80%65%78%58%76%63%77%מהווה סיבה
10%20%6%11%9%7%12%13%9%אין תשובה

Total100%100%100%100%100%100%100%100%100%
47%29%53%49%42%44%47%45%45%לא מהווה סיבה

43%51%41%39%50%49%40%43%43%מהווה סיבה
10%20%6%13%8%7%12%12%11%אין תשובה

Total100%100%100%100%100%100%100%100%100%

כתהמגדר
רישיון   האם יש לך 

נהיגה?
מוניציפלי מעמד 

 נשים נכנעות 
פחות ללחץ 

קבוצתי

 נשים 
מתחשבות יותר 

באחרים

 נשים מציתות 
יותר לחוקים

 נשים זהירות 
יותר
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  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור
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  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  סיכום והמלצות המחקר

 סיכום

מקבלות את חוקי התועה יותר מאשר ההתהגות העמדות  –בקרב בי הוער יש פער בין דעות להתהגות   .א

מצייתת להם. יתר על כן, בי הוער מודעים לסכות של היגה לא זהירה ולסיכויים שיהיו מעורבים בתאוות 

 דרכים ,אך החששות והפחדים אים מיעים מספיקים  להתהגות בטיחותית.

ית ויש בסיס שהן תפסות כורמה חברת העמדות המובעות מושפעות מרצייה חברתית, משמעות הדבר היא  .ב

 טוב לשיוי התהגות.

קיימת התגדות לייחוס התהגות סיכוית רק להיבטים תרבותיים של החברה הערבית, בעיקר הייחוס לכך   .ג

 הוא גיל וורמות.

 לחלק גדול מבי הוער ההורים משמשים מודל חיקוי או סמכות כופת ציות.  .ד

ים יש דעות שמביעות חשיבות להיגה בטוחה, אך גם בקרב ההורים יש פער להור ,לפי דיווחי המרואייים  .ה

 בין עמדות להתהגות והם מעבירים מסר כפול ומבלבל לילדיהם.

ט' אין מספיק ידע לגבי כללי הבטיחות בדרכים; חלק לא מבוטל מהם והגים ללא –לבי וער בכיתות ח'   .ו

 רישיון. 

הפוך בין רמת ההפחדה במסרים של תקשורת סיכוים לבין קבלת  -Uממצאים בספרות מורים כי יש מטיפוס   .ז

העמדה המומלצת, כמו כן, ככל שהאירועים המפחידים מוחשיים יותר וקרובים לפרט, כך שהוא לא יכול 

 .אותם, יתן להשתמש בגורם ההפחדה להכחיש

 

 המלצות

ל של צעירים באוכלוסייה מסע ההסברה/תוכית התערבות צריך להיות מותאם לתרבות, לורמות ולגי  .א

הערבית, אך יש לקחת בחשבון שפייה רק לאוכלוסייה הערבית יכולה לחזק סטראוטיפים שלילים כלפי 

 האוכלוסייה הערבית ואף לצור אפקט בומרג.

  .להורים וגם הוער לבי גם מכוות להיות בקמפיין צריכה  הפעילות  .ב

לילדיהם בהקשר להיגה, הם     מעבירים שהם הכפול המסר בשל כי האומרים מסרים להורים להעביר יש  .ג

  .אותם מסכים

      דהייו" , קוגיטיבי דיסוס" על ה  להוריהם וגם הוער לבי שיצביעו גם באסטרטגיות , להשתמש יש  .ד

  .בין עמדותיהם להתהגותם בפועל שלהם העקביות לחוסר

  .המגדר מקבוצות אחת לכל דיפרציאלים מסרים לבות צריך  .ה

 שראים אחרים ובמקומות עפר בשבילי בדיקות של גבוהה בולטות ברמת מבצע תערוך שהמשטרה כדאי  .ו

  .המשטרה מפיקוח חסיים

 שקורים אירועים תכלולה שהדוגמאות רצוי, מוחשיות בדוגמאות מלווים להיות צריכים המסרים  .ז

 .הבתים ידל או חורשות, עפר שבילי – דרכים מתאוות כחסיים גם שתפסים במקומות

מידע מדויק על ושא הבטיחות ולקשור  שמקים שיעורים לתת יש הבייים ;בכיתת המוכות בכיתות  .ח

  אותו להתהגות.
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 ההצגה. לכות לה גרמה התאוה אך שרדה הבחורה אך. יום 40-מ יותר תחיה
  .אוההת אחרי שלה החיים ואיך התאוה לפי היתה רחאב איך מראה

  אסטרטגיות
יצירת הזדהות עם רחאב ומה קרה לה אחרי התאוה. והפחדה לבי הוער בהקשר 

  של היגה במהירות מופרזת.

  לא  התייעצות עם מומחים

  קיימים פליירים (ישלחו במייל).  דרכי שיווק

  אין  הערכה (מדעית)

  עשתה התאמה לפי הגיל של הילדים  התאמה

  אין  חומרי הפעלה

  

  

  הטעות האחרוה  התוכיתשם 

  עמותת האומים לקידום התיאטרון וההצגות  יוצרי התוכית

  הצגה  מיון התוכית

  דק' 60  משך (דקות)

  י"ב-ז  קהל היעד

  ערבית  שפה מקורית

  הדרכת התלמידים לגבי הזהירות בדרכים.  מטרות

 מהלך על תקציר
  התוכית

והיו מעורבים בתאות דרכים  הצגה שמספרת על שי בי וער שהגו בטרקטורון
שבעקבותיה פגעו ולא רצו לחזור לבית הספר. ההצגה מתארת את מצב הבחורים 

  אחרי התאוה ואת תהליך ההתמודדות שלהם.

  הזדהות עם בי הוער שפגעו בתאות הדרכים.  אסטרטגיות

  לא  התייעצות עם מומחים

  התיאטרון ידוםלק האמים עמותת - כפרון דרך תיאטרון  דרכי שיווק
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  אין  הערכה (מדעית)

  -  התאמה

  אין  חומרי הפעלה

  

  

  מתקן הדמייה –חגורת בטיחות   שם התוכית

  א.ד.ר בטיחות בדרכים  יוצרי התוכית

  סימולאטור  מיון התוכית

  דק' 45  משך (דקות)

  ט+קהילה-א  קהל היעד

  )עברית ומתורגם לערבית (כולל המצגת לפי ההתסות  שפה מקורית

הגברת המודעות של הצעירים שחגורת בטיחות מצילה חיים ולמגר את   מטרות
  הבעייתיות הזאת של חוק ואכיפה בעיקר בכפרים.

 מהלך על תקציר
  התוכית

הרצאה מקדימה על חגורות בטיחות, מה זה עושה, כריות אוויר, סטטיסטיקות 
 –מתקן הדמיה כמה חוגרים (ההג, ליד ההג, ומאחורה). לאחר מכן התסות ב

מעלות.  360סימולאטור, הילדים כסים לרכב חוגרים חגורה והרכב מתהפך 
  הדגשת חשיבות החוקים ושמירה על החוקים.

במטרה להדגים מה קורה בהתהפכות אם לא  –הפחדה (הרכב המתהפך)  אסטרטגיות
  משתמשים בחגורת הבטיחות.

  לא  התייעצות עם מומחים

התוכה מופיעה באתר  –שות הלאומית לבטיחות בדרכים כספקים של הר  דרכי שיווק
  בדרכים. בטיחות ר.ד.הרשות. וגם באתר של א

  אין  הערכה (מדעית)

  לא  התאמה

  אין  חומרי הפעלה
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  הסדה להיגה בריאה  שם התוכית

  דור ס"ת-טכודע  יוצרי התוכית

  התסות אישית  מיון התוכית

  שעות 4  משך (דקות)

  י"ב-ט  קהל היעד

  עברית (לא תורגמה לערבית)  שפה מקורית

להגביר את המודעות למגבלות הפיזיולוגיות של ההג, לחלוקת קשב, זמן תגובה,   מטרות
  וטיפול בפגע לאחר תאות הדרכים.

 מהלך על תקציר
  התוכית

הרצאות בושאים שוים בבטיחות בדרכים, זמי תגובה, השפעת אלכוהול, 
  חוויתית. מסיחי דעת והתסות

האסטרטגיה הייתה לקחת את התופעה של התאוות בדרכים ופירוקה לגורמי   אסטרטגיות
  סיכון: זמן תגובה, אלכוהול, מסיחי דעת, וכו'.

  הצוות כולל פקמדיק וד"ר לחיוך   התייעצות עם מומחים

התוכה מופיעה באתר  –כספקים של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים   דרכי שיווק
  ת.הרשו

  אין. התוכית לא יצאה לפועל.  הערכה (מדעית)

  עשתה התאמה לשפה בלבד על ידי ההיעזרות במתרגם לשפה הערבית.  התאמה

  אין  חומרי הפעלה

  

  

  שם התוכית
פסיכולוג חיוכי מספר את סיפורו בעבר שחקן  -סיפור אישי( בכביש אין מועד ב'

  )כדוררגל

  שפיק אלהוזייל  יוצרי התוכית

  התסות אישית  ן התוכיתמיו

  שעתיים וחצי  משך (דקות)

  י"ב -ז'   קהל היעד

  ערבית  שפה מקורית

  מטרות
לספק לבי הוער כלים ואסטרטגיות לשם התמודדות עם מצבי סיכון, תוך כדי 

  העצמתם לכיוון התהגות חיובית בכביש.

 מהלך על תקציר
  התוכית

  י שלו במעורבות בתאוות.שחקן כדוררגל לשעבר מספר את הסיפור האיש

  אסטרטגיות

עשה שימוש באסטרטגיית ההפחדה, כי אי עברתי בעצמי תאות דרכים ורציתי 
לתת תיאור מפורט לכאב, ה=והסבל שלי כגון האשפוזים והשיקום שהגיעו 

  בעקבות התאוה ואשר פגעו קשות באיכות החיים שלי. 

יצור מצב שבו התלמידים עשה גם שימוש באסטרטגיית ההזדהות, יסיתי ל
מזדהים איתי, להיות כוכב עבר בכדוררגל כך שהם יביו כי אם לי זה קורה, הרי 

  שזה יכול לקרות לכל אחד.

  לא.   התייעצות עם מומחים

  פייה אישית לבתי הספר ומוסדות חיוך שוים.  דרכי שיווק
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  הרשות התוכית מופיעה באתר –הספק של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 

  אין.  הערכה (מדעית)

  -  התאמה

  אין.  חומרי הפעלה

  
  

  אסייארה (המכוית)  שם התוכית

  עמותת אלפרח פקיעין  יוצרי התוכית

  הצגה  מיון התוכית

  דק' 60  משך (דקות)

  + קהילהיב'  –ז'   קהל היעד

  ערבית  שפה מקורית

  מטרות
 מאלימות התרחקות וער,ה בי אצל לערכים חיוך בושא העוסקת דרמה הצגת

  רישיון. ללא והיגה

 מהלך על תקציר
  התוכית

 וחרוץ חכם זאר בשם המקיף לתלמיד דמיוי סיפור על המבוססת בעלילה מדובר
 ומסה פיירוז בשם לבחורה ולהתיידד החברה בתוך להשתלב שמסה בלימודים

 הפתעות מלא בסיבוב אותה לקחת מצליח והוא.. בפיהה היגה דרך אותה לרצות
 שה.15 של מאסר עוש ומקבל אהובתו את בה שמאבד בתאוה וכאב

  מרכזית. דמות יש חוקר לשוטר

  הרתעה והפחדה לגבי היגה ללא רישיון  אסטרטגיות

    התייעצות עם מומחים

  פרסום דרך עלוים שמפרסמים לבתי הספר  דרכי שיווק

  אין  הערכה (מדעית)

    התאמה

  אין  חומרי הפעלה

    תרא

  

  הדיי (תירגע)  שם התוכית

  עמותת אלפרח פקיעין  יוצרי התוכית

  הצגה  מיון התוכית

  דק' 60  משך (דקות)

  יב' + קהילה-ז'  קהל היעד

  ערבית  שפה מקורית

  חברתי לחץ, אופיים, מהירות, עייפות, הדגשת הושאים של אלכוהול  מטרות

 מהלך על תקציר
  התוכית

 מהכיתה תלמידים משכע..  חודש לפי הרישיון את לשמקב ער על הצגה היא
  ארבעה הרגים במשאית מתגש שתויי וכשהוא אתו לסוע שלו

 האופיים בהיגת אלימות מקרה לעוד חשפים או במשטרה שלו החקירה תוך
  לכלא. כס הוא .) משחקים אין ערים( שלו והטרקטורון

  הרתעה והפחדה  אסטרטגיות
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    מחיםהתייעצות עם מו

  פרסום דרך עלוים שמפרסמים לבתי הספר  דרכי שיווק

  אין  הערכה (מדעית)

    ושאי הדיון 

    התאמה

  אין  חומרי הפעלה

  
  

  הגורמים לתאוות דרכים  שם התוכית

  סוויד סאבת  יוצרי התוכית

  הרצאה  מיון התוכית

  שעה וחצי  משך (דקות)

  ב"י -' ט  קהל היעד

  ערבית  שפה מקורית

  רותמט

  :היגה בושא לסכות וער בי בקרב המודעות הגדלת

  .רישיון ללא היגה. 1 

  .לסכות מודעות להם שתהיה שלו לעתיד הוער לבי פימית הפמה. 2 

 התהגות בדפוסי לשיוי כגורם ילדים הוהגים. ההורים על הוער בי השפעת. 3 
  .ההורים

 מהלך על תקציר
  התוכית

  .התלמידים עם הדדי ודיון סרטים עם ולבתמש הרצאה בהתחלה

  אסטרטגיות

 מעדיף ואי לצפייה קשים תמוות יש ההפחדה באסטרטגיות שימוש עשה לא
 מעורבת שהייתה ספדרו קלין'ג של המקרה למשל. התמוות את ולא הסיפור את

 הזדהות וליצור הסיפור את לספר מעדיף. שרף מגופה 62% -ו דרכים בתאות
 ולדעתי בהזדהות מאמין אי בהפחדה מאמין לא אי. בתמוות שימוש ללא איתה

  .  הפחדה מאשר אפקטיבית יותר היא

    התייעצות עם מומחים

  דרכי שיווק
 התוכית גם. הספר בבתי היועצים בין עובר, הספר בתי בכל לפה מפה עובר

  בדרכים. לבטיחות הלאומית הרשות של הספקים ברשימת מופיעה

  אין   עית)הערכה (מד

  -  התאמה

  אין  חומרי הפעלה
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   אלימות בכבישים  שם התוכית

  דאווד קבהא – תדהר  יוצרי התוכית

    מיון התוכית

  שעות 2  משך (דקות)

  י"ב -ז'   קהל היעד

  ערבית  שפה מקורית

    מטרות

    התוכית מהלך על תקציר

    אסטרטגיות

    התייעצות עם מומחים

    דרכי שיווק

    מדעית)הערכה (

    ושאי הדיון 

    התאמה

    חומרי הפעלה

  
  

  ואלימות אלכוהול, סמים - ותרבות חיוך  שם התוכית

  תדהר  יוצרי התוכית

    מיון התוכית

    משך (דקות)

    קהל היעד

    שפה מקורית

    מטרות

    התוכית מהלך על תקציר

    אסטרטגיות

  התייעצות עם מומחים

    דרכי שיווק

    עית)הערכה (מד

    ושאי הדיון 

    התאמה

    חומרי הפעלה
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  ותיאוריה תעבורתי חיוך - חדש הג  שם התוכית

  תדהר  יוצרי התוכית

    מיון התוכית

  שעות 2  משך (דקות)

  ב"י -' ז  קהל היעד

  ערבית  שפה מקורית

    מטרות

    התוכית מהלך על תקציר

    אסטרטגיות

    התייעצות עם מומחים

    י שיווקדרכ

    הערכה (מדעית)

    ושאי הדיון 

    התאמה

    חומרי הפעלה

  
  

  ציבורית ותחבורה מסיעים, הסעות - תלמידים הסעות  שם התוכית

  תדהר  יוצרי התוכית

    מיון התוכית

  שעה וחצי  משך (דקות)

  ב"י -' ט  קהל היעד

  ערבית  שפה מקורית

    מטרות

    התוכית מהלך על תקציר

    תאסטרטגיו

    התייעצות עם מומחים

    דרכי שיווק

    הערכה (מדעית)

    ושאי הדיון 

    התאמה

    חומרי הפעלה
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  צעירה ומהיגות בטיחות אמי - צים"מד הכשרת  שם התוכית

  תדהר  יוצרי התוכית

    מיון התוכית

  שעות 2  משך (דקות)

  'ט -' ז  קהל היעד

    שפה מקורית

    מטרות

    התוכית מהלך על תקציר

    אסטרטגיות

    התייעצות עם מומחים

    דרכי שיווק

    הערכה (מדעית)

    ושאי הדיון 

    התאמה

    חומרי הפעלה

  
  

  ברכב ומיגון המחשה אמצעי  שם התוכית

  תדהר  יוצרי התוכית

    מיון התוכית

  שלוש שעות  משך (דקות)

  ב"י -' א  קהל היעד

    שפה מקורית

    מטרות

    התוכית מהלך על ירתקצ

    אסטרטגיות

    התייעצות עם מומחים

    דרכי שיווק

    הערכה (מדעית)

    ושאי הדיון 

    התאמה

    חומרי הפעלה
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  וקולועיות אופיים על כוה רכיבה  שם התוכית

  תדהר  יוצרי התוכית

    מיון התוכית

  שעות 3  משך (דקות)

  'ט -' ד  קהל היעד

    שפה מקורית

    טרותמ

    התוכית מהלך על תקציר

    אסטרטגיות

    התייעצות עם מומחים

    דרכי שיווק

    הערכה (מדעית)

    ושאי הדיון 

    התאמה

    חומרי הפעלה

  
  

  ובכפרים בישובים תאוות יתוח  שם התוכית

  תדהר  יוצרי התוכית

    מיון התוכית

  שעות 2  משך (דקות)

  ב"י -' ז  קהל היעד

    שפה מקורית

    מטרות

    התוכית מהלך על תקציר

    אסטרטגיות

    התייעצות עם מומחים

    דרכי שיווק

    הערכה (מדעית)

    ושאי הדיון 

    התאמה

    חומרי הפעלה
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  בספח 

  פרוטוקול  שלוש קבוצת מיקוד: פיילוט עם בי וער
  הראיוות יעשו עם בי וער  

  סוג הריאיון:  חצי מובה 

  

גת שם המחה . קבוצות המיקוד תעסוק בתפיסות לגבי היגה. מחקר מטעם האויברסיטה בחיפה הצ   פתיחה:

  בושא עמדות צעירים לגבי ושאי היגה.

 –המחה ידגיש  בפי הוכחים כי מה שהמשתתפים בקבוצות מספרים חשוב מאד , אבל    הבטחת אוימיות:

ו לא שם פרטי. מחקר זה לא קשור בכלל לבית הספר. את שכל מה שהם מספרים ,יופיע בתיעוד ללא שם, אפיל

  מה שלמד, כתוב כדו"ח מקיף והם גם יוכלו אם הם רוצים, לקרוא ולהגיב. 

  

  מה העיסוקים החביבים עליכם?( סבב קצר)   שאלת "חימום":

  

  זכירה של קמפייים

  ?האם אתם זוכרים ושאים/ מסרים ברדיו או בטלוויזיה בושא תאוות דרכים

  האם יש קמפייים בתקשורת שמופים לצעירים ?

  

 תוכיות התערבות בית ספריות

  מה את/ה חושב/ת על פעילויות שעשות בושא היגה בבית הספר שלך?

  מה חושבים לדעתכם החברים שלכם על הפעילות של בית הספר בושא היגה? 

  ותר לבי וער בגילכם?מה ראה לכם כסוג הפעילות לזהירות ולמיעת תאוות הטובה בי 

איזו תכיות התערבות אתה זוכר במיוחד בהיגת צעירים( הרצאה, הצגה, סרט, סימא ולטור ,עדות  

  ומדוע לדעתך אתה זוכר דווקא תוכית זו??) אישית

  

  שותפות בי הוער בבחירת התוכית 

  יקשו את חוות דעתכם ?האם התייעצו אתכם, ב  -האם שותפתם בבחירת תכוית התערבות בושא היגה
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  תפיסות לגבי היגה( אתם יכולים לפתח סוגיות אלה במהלך הראיון בהתאם לזרימת הראיון)

מה  "היגה" מסמלת  עבורכם?(  כיווי מחשבה לפיתוח הדיון: מפחידה, מרתיעה,  כיפית, מקום לשחרור 

  ,עצמאות...) 

שולט ברכב, מהיר, מציית לחוקים,  שבתוכם כתוב:המראיין מחלק פתקים מי חשב בעייכם ל "הג טוב"?( 

  בעל יסיון, יודע לצאת ממצבים מסוכים, זהיר, לא פוחד מהכביש...) לפתח את הדיון 

  האם לדעתכם בישוב , כפר, לא צריך תמיד לחגור חגורת בטיחות?

  מה אתם חושבים על ההג הערבי בישראל?( מה מאפיין אות? מייחד אותו?)

  ם על ההיגה של הוריכם?( אבא? אימא?)מה אתם חושבי

מה אתם חושבים על ההיגה של צעירים במשפחה שלכם? הייתם רוצים להוג כמותם? ( פרטו מדוע כן, ומדוע 

  לא) 

  האם שמעתם על חבר או שאתם התסיתם בהיגה ברכב כלשהוא לפי רישיון? ספרו לו על כך...

  עתכם אצל צעירים בחברה הערבית, מתי ההורים תומכים בזה?האם היגה ללא רישיון זה דבר "מקובל" לד

  האם  לדעתכם יש הגים שיכולים לשתות ולהוג כי הם שולטים ברכב?

  האם אתם משוחחים עם הוריכם על היגה? או שתייה והיגה?

  איך הייתם רוצים שההורים ידברו אתכם על ושא ההיגה?

  האם יצא לכם להיות ברכב כשצעיר והג ?

  אם אתם חושבים שצעירים והגים אחרת ליד החברים שלהם?ה

האם הייתם בסיטואציה שלא רציתם להיות בה ברכב  והייתם במבוכה להעיר לחברכם או הוריכם על ההיגה 

  שלו?

  מה דעתם על ההיגה של שים? האם יש הבדלים בין היגה של שים להיגה של גברים?

  ויץ" עושה רושם על הבות?האם סיעה במהירות בכפר "סיעת שו

  האם הבים והגים באופן מסוים כי זה תואם את התדמית הגברית שלהם?
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  الشباب مع تجریبیھ مقابلة: بؤریة مجموعات لثالث استبیان

  الشبیبة أبناء مع المقابالت تجري

  توجیھي شبھ:  المقابلة نوع

  

  نفسھ على یعرف البحث مجري -تعارف - :االفتتاح

  العمر ,االسم: انفسھم عن یعرفون المشاركون -                     

  . السیاقة مواضیع إزاء الشباب موقف  بشأن حیفا جامعة قبل من بحث:البحث موضوع

  .السیاقة بشأن المفاھیم إدراك:  البؤریة المجموعة ھدف

  .األول االسم حتى وال أسماء، بدون یذكر یقال ما كل ولكن ,جدا ھام رأیكم ,سري البحث : السریة ضمان

  .فیھ رأیكم نع وتعبروا تقرأوه أن یمكنكم شامل تقریر في نكتبھا علیھا نحصل التي المعلومات .بالمدرسة إطالقا یتعلق ال البحث

  ) باختصار(  لدیكم المحببة االھتمامات ھي ما :تحضیري سؤال

  : عالقة ذات بأمور تذكیر

   ؟ الطرق حوادث عن التلفزیون وأ اإلذاعة في بیانات أو مواضیع تذكرون ھل

  .  ؟ الشباب إلى موجھة اإلعالم وسائل في حمالت ھناك وھل

  

  : مدرسیھ برامج

  ؟ مدرستكم في السیاقة بموضوع تتعلق التي النشاطات في رأیكم ما

  . ؟ السیاقة بموضوع المدرسة نشاط في تعرفون حسبما أصدقائكم رأي ما

  ؟ جیلكم من للشباب بالنسب الحوادث ومنع للحذر األفضل النشاطات نوع برأیكم ھو ما

  الشباب سیاقة موضوع في خاص بشكل تتذكرھا التي البرامج ھي ما

  ) ؟ شخصیة تجارب ، فیلم ، تمثیل محاضرات،(  

  ؟ خاص بشكل البرنامج ھذا تتذكر رأیك حسب ولماذا 

  : البرنامج اختیار في الشباب إشراك

  ؟ رأیكم إبداء إلیكم طلب أو استشرتم وھل ، السیاقة موضوع في مجبرنا اختیار في وشاركتم سبق ھل

  )  اللقاء مجرى حسب المقابلة خالل األمور ھذه تطویر تستطیعون(  السیاقة حول مفاھیم

   ؟ لكم بالنسبة السیاقة رمزت ماذا

  ).  واالستقالل للتحرر وسیلة ، ممتعة ، منفرة مخیفة، ھي ھل النقاش لتطویر نظر وجھات( 
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 قوانین سبح یسوق الذي السریع، بالسیارة، المتحكم):( فیھا مكتوب بطاقات اللقاء مدیر یوزع" (  جید سائق"  تعتبرونھ الذي من

  .. )  الشارع من یخاف ال الذي الحذر،  خطیرة، ظروف من التخلص یحسن الذي التجربة، صاحب السیر،

ً  األمان حزام وضع سكناكم مكان أو قریتكم في يالضرور من كان إذا ما سؤال وطرح النقاش تطویر یمكن   ؟ دائما

  یمیزھم؟ ماذا مجتمعنا؟ في بالسائقین رأیكم ما

  )  ؟ واألم ؟ األب(  ؟ الوالدین سیاقة في رأیكم ما

   ؟ مثلھم تسوقوا أن تریدون ھل ؟ عائلتكم من الشباب سیاقة في رأیكم ما

  ). ال أو بنعم تجیب لماذا اشرح( 

  .. ذاھ عن تكلموا رخصة؟ على حصولكم قبل سیارة أنتم سقتم ھل ؟ رخصة على الحصول قبل سیارة ساق صدیق عن سمعتم ھل

  ؟ بالسیارة متحكمون ألنھم ویسوقوا الكحول یشربوا أن یستطیعون سائقین ھناك أن تعتقدون ھل

   ؟ والسیاقة الشرب عن أو ؟ السیاقة عن أھلكم مع تتحدثون ھل

   ؟ السیاقة موضوع عن معكم الوالدان تحدثی أن تریدون كنتم كیف

  ؟ صغیر شاب یسوقھا سیارة في كنتم أن لكم حدث ھل

  ؟ رفاقھم بجانب مختلف بشكل یسوقون الشباب أن تعتقدون ھل

   ؟ صدیقال أو الوالد سیاقة أسلوب انتقاد بشأن وارتبكتم. سیارة في فیھ تكونوا أن تریدوا لم ,محرج وضع في كنتم أن لكم حدث ھل

  ؟ الرجال وسیاقة النساء سیاقة بین فرق ھناك وھل ؟ النساء سیاقة في رأیكم ما

    ؟ الرجولیة شخصیتھم یالئم ھذا ألن مختلف بشكل الرجال الشباب یسوق ھل
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  ספח ג

  שאלון המחקר

  שלום רב,

בים ויודעים בי וער שאלון זה מועבר במסגרת מחקר שערך בקרב בי וער בושא היגה. מטרת המחקר להבין מה חוש

בושאים שוים הקשורים לתחום זה. לפיכם מגוון שאלות, אא השתדלו לעות עלן כולן  חשוב לו מאד מה אתם 

התשובה המתאימה היא זו המשקפת את חושבים .  אין זה מבחן,  וכמובן שאין כאן תשובה "כוה" או " לא כוה". 

   דעתך והערכתך.

שם. אין חובה למלא את השאלון וזכותו של תלמיד/ה שהחל/ה למלא להפסיק את מילויו בכל עת  השאלון ימולא בעילום

מבלי שייזק  באופן כלשהו בעקבות החלטתו. התשובות שלכם יעזרו להבין את הושא מקודת ראות בי וער והפרטים 

  .לא יועברו לידיעת אשי בית הספר או גורם אחר

ו את התשובה המתאימה ביותר לדעתכם.  בבקשה אל תדלגו על שאלות. השאלות אא קראו בעיון כל שאלה וסמ

  מוסחות לעיתים בלשון זכר לשם הוחיות בלבד, והן מיועדות גם לבות. 

  או שמח לסייע!  –במידה ויש לכם שאלות בעת מילוי השאלון, הרימו את ידכם 

  ודה על שיתוף הפעולה. 

  ד"ר עת גסר אדלסבורג

  חקר: ד"ר ופא אליאסרכזת המ

  ויתר צוות המחקר אויברסיטת חיפה ואור ירוק

אקרא בפיך רשימה של משפטים, סביר כי חלק מהם כון וחלק מהם לא כון לגביך. לגבי כל משפט ציין בבקשה אם  .1

 אתה מסכים או לא מסכים עם  מה שאמר בו

מסכים   

  בהחלט

די 

  מסכים

די לא 

  מסכים

כלל לא 

  מסכים

          ה תגרום לי האה רבההיג  1.1

          היגה ברכב בכפר מפחידה אותי  1.2

          היגה ברכב מחוץ לכפר מפחידה אותי  1.3

          חוקי התועה יפריעו לי ליהות מההיגה  1.4

          'coolמי שיש לו רישיון היגה הוא גבר'   1.5

          מי שלא מצליח להוציא רישיון היגה הוא לא גבר  1.6

          אי כבר מחכה לרגע שיהיה לי רישיון היגה  1.7

 

        

 האם אתה מקא או לא מקא במי שיש לו רישיון היגה?  .2

 מקא מאד )1

 די מקא )2
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 די לא מקא )3

 כלל לא מקא )4

  

  האם אתה חושש או לו חושש שחלילה תקרה לך תאות דרכים?  .3

  חושש מאד )1

  די חושש )2

  די לא חושש )3

 כלל לא חושש )4

  

  ששים  או לא חוששים  מהיגה מחוץ לכפר או בשכוה? האם רוב החברים שלך חו .4

  כולם חוששים  )1

  רובם חוששים  )2

  חלק חוששים  וחלק לא חוששים  )3

  חלק קטן חוששים  )4

 אף אחד לא חושש )5

  

  האם אשים שמפחדים מהיגה מחוץ לכפר מתביישים או לא מתביישים להודות בכך? .5

  כולם מתביישים )1

  רובם מתביישים )2

  תביישיםחלק מתביישים וחלק לא מ )3

  חלק קטן מתביישים )4

  אף אחד לא מתבייש   )5

  

  ממה שאתה מרגיש, האם חגורת בטיחות מגבילה או לא מגבילה אותך? .6

  מגבילה מאד )1

  די מגבילה )2

  די לא מגבילה )3

  כלל לא מגבילה )4

 

 עם איזה מהדעות הבאות אתה מסכים ביותר ?  .7

 לי רישיוןצעיר עם רישיון היגה מקובל יותר בחברה (בין החבר'ה) מאשר צעיר ב  )1

 בחברה ( בין החבר'ה)  צעיר עם רישיון מקובל פחות  )2

  אין קשר בין רישיון היגה לבין מקובלות בחברה  )3

  

 אקרא בפיך רשימה של משפטים, לגבי כל משפט ציין בבקשה אם אתה מסכים או לא מסכים אתו .8
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מסכים   

  בהחלט

די לא   די מסכים

  מסכים

בהחלט 

לא 

  מסכים

יעישו  כל כללי הבטיחות הורייאם אהג ולא אקפיד על  8.1

  אותי

        

הג צעיר חייב להקפיד על כללי הבטיחות יותר מהג  8.2

 ותיק

        

הג מוסה יכול להרשות לעצמו לא לשמור על כללי  8.3

 הבטיחות

        

          כשיהיה לי רישיון היגה אעשה רושם על בי המין השי 8.4

אם אחשוב שהמשטרה לא תתפוס אותי לא אשים חגורת  8.5

 טיחותב

        

בדרך כלל מי ששם חגורת בטיחות הוא פחדן שפוחד  8.6

 מהמשטרה

        

         אדם שוהג אחרי ששתה משקה חריף הוא חסר אחריות  8.7

חשוב להוג בזהירות,  לא להשוויץ לחבר'ה ולשמור על  8.8

כללי הבטיחות בהיגה גם כאשר אין סיכוי שהמשטרה 

 תתפוס את ההג 

        

בסדר שיהג בכפר או בשכוה אם צעיר יודע להוג זה  8.9

 שלו גם אם אין לו רישיון היגה 

        

אם צעיר יודע להוג זה לא מסוכן שיהג גם אם אין לו  8.10

 רישיון היגה

        

         תורם להיגה  להשמיע מוסיקה ברדיו בעוצמה גבוהה 8.11

 

  

 אחת בלבדה? א לסמן תשובה \מהו המאפיין החשוב ביותר לדעתך כדי לתאר הג או הגת טוב  .9

 הג שמציית תמיד לחוקי התועה  )1

 הג ששולט טוב במכוית )2

 הג שיודע לצאת ממצבים מסוכים )3

 הג לא 'פראייר' )4

 מי שוהג בביטחון גם אם הוא עובר על כללי הבטיחות )5

  הג בעל יסיון בהיגה )6

 

 ה \שמתאר הג טוב  ומהו המאפיין  השי בחשיבותו .10

 הג שמציית תמיד לחוקי התועה )1

 ששולט טוב במכוית הג )2

 הג שיודע לצאת ממצבים מסוכים )3

 פראייר''הג לא  )4

 מי שוהג בביטחון גם אם הוא עובר על כללי הבטיחות )5
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 הג בעל יסיון בהיגה )6

  

  מה מהדברים הבאים כון ביותר לגבי היגה לאחר שתיית משקה חריף? .11

 אם שותים עד שתי כוסיות מותר להוג  )1

 ואם אדם מרגיש שיש לו שליטה במכוית הוא יכול להוגכל אחד מכיר את הגוף שלו  )2

 אחרי ששותים כוסית אחת אסור להוג )3

 

 האם לדעתך יש הבדלים בין שים לגברים לגבי טיב ההיגה או שהמגדר של ההג איו רלווטי לטיב ההיגה שלו? .12

  

 )14שים והגות הרבה יותר טוב (עבור לשאלה  )1

 )14אלה שים והגות יותר טוב (עבור לש )2

 )15המגדר של ההג לא רלווטי לטיב ההיגה שלו (עבור לשאלה  )3

 גברים והגים יותר טוב (שאלה הבאה) )4

 גברים והגים  הרבה יותר טוב (שאלה הבאה) )5

  

מדוע אתה חושב שגברים והגים יותר טוב?  לגבי כל אחד מהמאפייים הבאים ציין בבקשה אם לדעתך הוא מהווה או   .13

 לכך שגברים והגים טוב יותר משיםלא מהווה סיבה 

  לא מהווה סיבה   מהווה סיבה   

      לגברים יש יותר יסיון 13.1

     גברים מעזים יותר משים 13.2

     גברים פוחדים פחות מהכביש 13.3

     גברים לוקחים יותר סיכוים  13.4

האם לדעתך יש סיבה וספת בגללה  13.5

 גברים והגים טוב יותר מגברים.  

    

  

  

  15עבור לשאלה 

  

ע אתה חושב ששים והגות יותר טוב? לגבי כל אחד מהמאפייים הבאים ציין בבקשה אם לדעתך הוא מהווה או מדו .14

 לא מהווה סיבה לכך ששים והגות טוב יותר מגברים

לא מהווה   מהווה סיבה   

  סיבה 

      שים זהירות יותר 14.1

     שים מתחשבות יותר באחרים 14.2

     שים מציתות יותר לחוקים 14.3

     ות פחות ללחץ קבוצתי  שים כע 14.4

האם לדעתך יש סיבה וספת בגללה שים והגות טוב יותר  14.5

 מגברים.  
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 במדית ישראל קורות הרבה תאוות דרכים.  מהו לדעתך הגורם העיקרי לכך? (א לסמן תשובה אחת בלבד)  .15

 התשתיות לא טובות  )1

 חוסר זהירות של הגים )2

 אין מספיק אכיפה של המשטרה )3

 א מיומים מספיקההגים ל )4

 חוסר מזל )5

 ההגים עצבים )6

 

  ומהו הגורם השי בחשיבותו? .16

 התשתיות לא טובות )1

 חוסר זהירות של הגים )2

 אין מספיק אכיפה של המשטרה )3

 ההגים לא מיומים מספיק )4

 חוסר מזל )5

 ההגים עצבים )6

  

 כים?האם אתה מאמין או לא מאמין שחגורת בטיחות יכולה להציל את החיים במקרה של תאות דר .17

 מאמין בהחלט )1

 וטה להאמין )2

 וטה לא להאמין )3

 כלל לא מאמין )4

  

 האם אתה לוקח לפעמים את המכוית של ההורים או של חברים ווהג בה בכפר/ בסביבת מקום מגורייך?  .18

 לעתים קרובות  )1

 לפעמים )2

 לעתים רחוקות )3

 אף פעם )4

 לא רלווטי, להורים או לחברים שלי אין מכוית )5

  

 רים כשאחד מכם והג האם אתם עושים או לא עושים כל אחד מהדברים הבאיםכשאתה וסע עם חברה צעי .19

  
עושים 

  תמיד

עושים בדרך 

  כלל

לפעמים 

עושים זאת 

  לפעמים לא

עושים רק 

  לעתים רחוקות
  אף פעם

            חוגרים חגורת בטיחות 21.1

           שותים משקאות חריפים 21.2

ותים להג לשתות משקאות  21.3

 חריפים
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           פול ווליוםמשמיעים מוסיקה ב 21.4

           משכיבים את מושב ההג 21.5

           מבקשים מההג שיהג בזהירות 21.6

מעירים להג אם הוא לא והג  21.7

 בזהירות

          

           לוחצים על ההג שייתן גז 21.8

כשמכוית וסעת לפיו לאט  21.9

 עוקפים גם אם יש קו הפרדה

          

  

 ה חוגר או לא חוגר חגורת בטיחות?כשאתה וסע בתוך הכפר/ בסביבת מקום מגורייך , האם את .20

 תמיד חוגר  )1

 בדרך כלל חוגר )2

 לפעמים חוגר )3

 לעתים רחוקות חוגר )4

 אף פעם לא חוגר )5

  

 האם סעת לאחרוה עם הג צעיר ששתה משקה חריף לפי ההיגה ? .21

  כן  .1

 )24לא  ( עובר לשאלה  .2

 

 מתי זה קרה בפעם האחרוה ?  .22

 לפי מספר ימים .1

 לפי כשבוע .2

 לפי שבועיים .3

4. י שלושה שבועותלפ 

 לפי כחודש .5

 לפי יותר מחודש .6

  

  שאסור לו להוג?  האם הערת להג ששתה משקה חריף לפי ההיגה .23

 הערתי .1

 חשבתי להעיר אך לא הרגשתי וח להעיר  .2

 לא חשבתי שיש צורך להעיר  .3

  

 האם סעת לאחרוה עם הג צעיר שסע במהירות מופרזת? .24

 כן .1

 )27לא (עובר לשאלה  .2
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 ם האחרוה ? מתי זה קרה בפע .25

 לפי מספר ימים .1

 לפי כשבוע .2

 לפי שבועיים .3

 לפי שלושה שבועות .4

 לפי כחודש .5

 לפי יותר מחודש .6

 

  האם הערת לו? .26

 הערתי .1

 חשבתי להעיר אך לא הרגשתי וח להעיר  .2

 לא חשבתי שיש צורך להעיר  .3

  

 

הורים או מחברים ווהגים בכפר האם החברים שלך שהם בגילך ואין להם רישיון היגה, לוקחים לפעמים את המכוית מה  .27

  או בסביבת מקום מגוריהם?

 כולם  )1

 רובם )2

 המשך בשאלה הבאה   כמחציתם )3

 חלק קטן )4

 ) 29אף אחד  (עבור לשאלה   )5

  

 האם ההורים שלהם יודעים שהם והגים בכפר/ בסביבת מקום מגורים ברכב ללא רישיון ?   .28

 כל ההורים יודעים  )1

 רוב ההורים יודעים )2

 םחלק מההורים יודעי )3

 רוב ההורים לא יודעים )4

 כל ההורים לא יודעים )5

  

 ?הבאים  באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים .29

  
מסכים 

  בהחלט

די 

  מסכים

די לא 

  מסכים

בהחלט 

לא 

  מסכים

          רוב הקרובים שלי והגים מעל המהירות המותרת  29.1

         רוב הקרובים שלי והגים בזהירות 29.2

         גרים חגורת בטיחות גם כשהם וסעים בכפררוב הקרובים שלי חו 29.3

         תאוות דרכים הן רק עיין של מזל רע 29.4
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         לא יתן לדעת מי יהיה מעורב בתאות דרכים.,  הכל קבע על ידי הגורל 29.5

          מסוכן בעת היגה להשמיע מוסיקה ברדיו בפול ווליום 29.6

  

 ים הבאים.  אם משפט מסוים לא רלבטי לגביך ציין זאתבאיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפט .30

 באמצעות סימון בעמודה 'לא רלווטי'

  
מסכים 

  בהחלט

די 

  מסכים

די לא 

  מסכים

בהחלט 

לא 

  מסכים

לא 

  רלווטי 

ההיגה שלי מושפעת מההיגה של ההורים  30.1

  שלי

          

אבא שלי שולט ברכב גם כשהוא והג  30.2

 במהירות

          

לי שאסור לוהג  אבא שלי חוזר ואומר 30.3

 במהירות מופרזת 

          

לאימא שלי אין רישיון היגה אבל בתוך   30.4

  הכפר היא והגת בלי רישיון 

          

אימא  שלי אומרת לי שלהג צעיר אסור  30.5

 להוג במהירות

          

כשאבא שלי וסע בכפר הוא לא חוגר חגורת  30.6

 בטיחות 

          

אבא שלי אומר לי שצריך לחגור תמיד חגורת  30.7

 יחות בט

          

אימא שלי אומרת לי שצריך לחגור תמיד  30.8

  חגורת בטיחות

          

אימא שלי שולטת ברכב גם כשהיא והגת  30.9

  במהירות

          

 

 אם ההורים שלך יגידו לך להוג במהירות לא גבוהה , האם תציית או לא תציית להם?  .31

 בטוח שאציית  )1

 חושב שאציית )2

 חושב שלא אציית )3

 בטוח שלא אציית  )4

 

 ים שלך יגידו לך לא לסוע עם חברים שוסעים מהר, האם תציית להם או לא תציית להם?אם ההור .32

 בטוח שאציית )1

 חושב שאציית )2

 חושב שלא אציית )3

 בטוח שלא אציית  )4
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 האם אתה חושש או לא חושש לסוע עם הג ששתה משקה חריף לפי ההיגה? .33

 חושש מאוד )1

 די חושש )2

 די לא חושש )3

 כלל לא חושש )4

 

 עות אתה מסכים יותר ?עם איזו משתי הד .34

 מסוכן לסוע עם  הג ששתה משקה חריף, אפילו אם הוא לא שיכור. )1

 אם הג שתה משקה חריף אבל כמות שאיה גורמת לשכרות אין סכה לסוע אתו. )2

 

 מהם לדעתך הסיכויים  שהג ששתה לפי ההיגה ייתפס ע"י המשטרה? .35

 גבוהים מאוד )1

 גבוהים )2

 די גבוהים )3

 ביויים  )4

 יים די ביו )5

 מוכים  )6

 מוכים מאוד )7

 

 אם תדע להוג טוב לפי שיהיה  לך רישיון היגה, האם תהג בכפר או בשכות מגוריך עוד לפי קבלת  רישיון היגה? .36

 )38בטוח שאהג (עבור לשאלה  )1

 )38חושב שאהג(עבור לשאלה  )2

 חושב שלא אהג (המשך לשאלה הבאה) )3

 בטוח שלא אהג (המשך לשאלה הבאה) )4

 

 לא תהג לפי שיהיה לך רישיון גם אם תדע להוג טוב?  ציין את הסיבה העיקרית.  מדוע  .37

 אפחד שהמשטרה תתפוס אותי )1

 ההורים לא ירשו לי )2

 מפי שזה לא אחראי  אסכן בכך את חיי ואת חיי אשים אחרים )3

 אחר. פרט/י________ )4

 

 ק בכפר/שכוה?האם קורה בכפר/שכוה שלכם שמציעים למי שאין רישיון היגה שיהג ר  .38

 לעיתים קרובות (המשך לשאלה הבאה ) )1

 לפעמים (המשך לשאלה הבאה) )2

 לעיתים רחוקות (המשך בשאלה הבאה ) )3

 )40אף פעם(עבור לשאלה  )4
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 כיצד מגיבים האשים שאין להם רישיון היגה כאשר מציעים להם להוג רק בכפר/שכוה?   .39

 כולם מסרבים )1

 רובם מסרבים )2

 חלק מסרבים וחלק מסכימים )3

 רובם מסכימים )4

 כולם מסכימים )5

 

יש הורים שמתגאים  בילדים או בילדות  שלהם שהם שולטים ברכב גם בלי לשמור על כללי הבטיחות.  לעומתם, יש הורים   .40

שאומרים כי הילדים צריכים להוג בזהירות מרבית, ויש הורים  שאין להם בעיה שהילדים שלהם מידי פעם והגים בצורה 

 ים דורשים מהם לשמור על כללי הבטיחות. על איזה סוג מים ההורים שלך.לא זהירה, אך לפעמ

 אומרים שהילדים או הילדות שולטים ברכב ויכולים להוג גם בלי לשמור תמיד על החוקים  )1

 לפעמים כך ולפעמים כך )2

 ההורים  אומרים  שמוכרחים להוג בזהירות )3

 

 האם אבא שלך 'מסמס' לפעמים בעת היגה?   .41

 ובותלעיתים קר )1

 לפעמים )2

 לעיתים רחוקות )3

 אף פעם )4

 אבי איו והג )5

 

 האם אימא שלך 'מסמסת' לפעמים בעת היגה?  .42

 לעיתים קרובות )6

 לפעמים )7

 לעיתים רחוקות )8

 אף פעם )9

  אימי איה והגת )10

 

 האם במכוית של הוריך יש דיבורית או בלוטוס? .43

 יש  )1

 אין )2

 להורי אין מכוית )3

 

 ?אם איזו  משתי הדעות הבאות אתה מסכים יותר .44

 עקיפה על  קו לבן איה מסוכת אם בודקים היטב   שלא באות מכויות ממול. )1

 עקיפה על קו לבן תמיד מסוכת )2

 אם חבר שלך יהג במכוית ויסה לעקוף על קו לבן  ,האם תעיר לו או לא תעיר לו על כך? .45

 בטוח שאעיר )1
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 חושב שאעיר )2

 חושב שלא אעיר )3

  בטוח שלא אעיר )4

 

 להיות מעורב בתאות דרכים גבוהים או מוכים לדעתך?האם הסיכויים של הג צעיר  .46

 גבוהים מאד  )1

 די גבוהים  )2

 ביויים )3

 די מוכים  )4

 מוכים מאד )5

 

 האם יש לך רישיון היגה?   .47

 יש (המשך בשאלה הבאה ) )1

 ) 53אין (עבור לשאלה  )2

 

 מתי הוצאת רישיון היגה ? .48

  תאריך _____________

  יםאם איך זוכר תאריך ציין לפי כמה חודש

 

 האם בשלושת החודשים הראשוים  לאחר הוצאת רישיון היגה יצא לך להוג ללא מלווה בעל יסיון בהיגה? .49

  יצא יותר מפעם אחת )1

  יצא פעם אחד )2

 לא יצא )3

 

 ובשלושת החודשים שאחרי זה, האם יצא לך לסוע בלילה ללא מלווה בעל יסיון בהיגה? .50

  יצא יותר מפעם אחת )1

  יצא פעם אחד )2

 לא יצא  )3

 

 ם אתה אוהב או לא אוהב להוג?הא .51

 אוהב מאוד )1

 די אוהב )2

 די לא אוהב )3

 מאוד לא אוהב  )4

  

 מה היגה עושה לך ? מה אתה מרגיש כשאתה והג?  .52

___________________________________  
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____________________________________  

  ) 55(עבור לשאלה 

 

 ?האם אתה מתכוון או לא מתכוון להוציא רישיון היגה .53

 מתכוון  )1

 לא מתכוון )2

 

 

 ממה שראה לך, מה היגה עושה לצעירים שוהגים? .54

____________________________________  

 

 ה \האם את .55

  )בן1

  ) בת2

  

 ה \האם את .56

  מוסלמי שאיו בדואי )1

  מוסלמי בדואי )2

  וצרי )3

  דרוזי )4

 צ'רקסי  )5

  

  אחו מודים לך מאוד על שיתוף הפעולה!!

  

   



  
 

139 

 
   University of Haifa, 199 Abba Khoushy, Mount Carmel, Haifa|  3498838, חיפה 199, רח' אבא חושי אוניברסיטת חיפה

Phone: 972-4-8288675 : 'טל E-mail: gassas@univ.haifa.ac.il :  פקס: Fax: 972-4-8288673  "לדוא 

 

  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

School of Public Health 

  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  שאלון המחקר

  ----------------اسم المدرسة 

  ----------------------الصف

  

  تحیة واحتراماً .....

یقدم ھذا االستبیان في سیاق بحث یجرى في أوساط الشبان بشأن السیاقة . ھدف البحث ھو فھم ما یفكر بھ الشبان وما یعرفونھ 
ً  رجاءاً حاولوا اإلجابة مختلفة.أمامكم أسئلة  .عن مختلف المواضیع المتعلقة بالبحث یھمنا جداً كیف یفكرون   . علیھا جمیعا

  تقدیرك.وھذا لیس امتحاناً . لذلك لیس ھنا إجابة صحیحة أو " غیر صحیحة " . الجواب المالئم ھو ذاك الذي یعكس رأیك أو 

دون  وقت وملء االستبیان لیس إلزامیا . ومن حق الطالب الذي بدأ باإلجابة أن یتوقف في أي االسم.تتم اإلجابة بدون معرفة 
أما التفاصیل فال تعطى  الشباب.أن یتعرض ألي ضرر جراء قراره . إنما أجوبتكم تساعد على فھم الموضوع من وجھة نظر 

  ألجھزة المدارس أو أي طرف آخر.

ض علرجاء أال تقفزوا عن ب. وااإلجابة المالئمة أكثر حسب رأیكملذلك فالرجاء أن تقرؤوا باھتمام كل سؤال وأن تشیروا إلى 
  اإلناث.مع أنھا موجھة أیضاً إلى  فقط،. توجھ األسئلة أحیاناً بصیغة المذكر بقصد التسھیل األسئلة

  إذا كانت لدیكم أسئلة في أثناء ملء االستبیان فتوقفوا ونحن مستعدون للمساعدة.

  د . عنات نصر أدلسبورغ                                

  د . وفاء الیاس                                 

  .شكرا جزیالً على تعاونك

ً  .ملج أمامك الئحة فرضیات والبعض اآلخر غیر صحیح بالنسبة لك. ضع إشارة مقابل كل  یمكن أن یكون بعضھا صحیحا
  .إذا كنت توافق على ما ذكر ةملج

57.  

وافق م  

  بالتأكید

وافق م

  تقریباً 

وافق م رغی

  تقریباً  

 وافقم رغی

  بالمرة

          تسعدني كثیراً                سیارة سیاقة ال  1.1

          القریة یخیفني   بقیادة سیارة   1.2

          قیادة سیارة خارج حدود القریة یخیفني     1.3

          قوانین السیر تعكر استمتاعي بقیادة السیارة         1.4

          'cool' رجل رخصة قیادة الذي لدیھ  1.5

          لیس رجال رخصة القیادة ول علىالحص الذین ال یستطیع  1.6

          رخصة قیادة الحصول علىحظة ل أنا في انتظار  1.8
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 ؟رخصة قیادة لدیةشخصا  حسدتال  أو حسدت ھل .58

 كثیرا احسده  )5

ً حسده ا  )6   أحیانا

 حسده ا ال )7

 احسده بالمرة ال )8

 

 ؟ھل یساورك شعور بالخوف من أن تتعرض لحادثة طرق .59

  أخاف كثیراً  )5

ً  أخاف )6   أحیانا

 ة ال أشعر بذلك عاد )7

 ال أشعر بالخوف أبداً  )8

  

ألدیك انطباع أن الشبان في قریتك أو الحي الذي تسكنھ والذین یملكون رخص سیاقة یخشون أو ال یخشون السیاقة خارج  - .60

  القریة ؟ 

   یخشون الجمیع )1

   یخشون أكثرھم )2

   یخشون ال اآلخر والبعض یخشون البعض )3

 یخشون صغیر قسم )4

 

  ?بذلكمن االعتراف  أو الخجل یشعرون بالحرج خارج القریة القیادة من الذین یخافون الناس ھل .61

  یخجلون الجمیع )6

  معظمھم یخجلون )7

  یشعر بالحرج وبعضھم ال یشعرون بالحرج البعض )8

  یشعر بالحرج منھم جزء صغیر )9

  یخجل ال أحد )10

  

  ?ھل تشعر أن حزام األمان یضایقك أم ال ؟ .62

  یضایقني )5

 یضایقني إلى حد ما  )6

 اً ال یضایقني كثیر )7

 ال یضایقني بتاتاً  )8
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 ؟ أكثر توافق التالیة اآلراء من أي مع .63

 )األصدقاء بین(الشاب الذي یملك رخصة سیاقة مقبول أكثر في المجتمع   )4

 ) األصدقاء بین(الشاب الذي ال یمتلك رخصة سیاقة أقل قبوالً في المجتمع   )5

  ) قاءاألصد بین(ال عالقة بین رخصة السیاقة ودرجة القبول في المجتمع   )6

  

  

 ال.ضع قبالة كل منھا ما إذا كنت توافق أم  العبارات.أماك قائمة من  .64

وافق م  

  بالتأكید

ً تقریبوافق م وافق م رغی  ا

  تقریباً  

 وافقم رغی

  بالمرة

          أبي                   یعاقبنيالسیر أتقید بكل أنظمة  إذا أسوق وال 8.12

         قدیمالسائق ال نمأكثر یتقید بأنظمة السیر  أنالشاب على السائق  8.13

أنظمة السیر  بخرقلنفسھ أن یسمح  یستطیعالمجرب السائق  8.14

 وقوانینھ   

        

اعجاب   ثیران ا ستطیعاعلى رخصة سیاقة حصل اعندما  8.15

 الفتیات

        

         األمان حزام اضع لن بي  تمسك لن الشرطة أن اعتقد كنت إذا 8.16

 من خافوی جبان ھو  األمان حزام یضع الذي السائق عموما 8.17

 الشرطة

        

         الكحول ھو عدیم المسؤولیة    الذي یسوق بعد شرب 8.18

والحفاظ على أنظمة األمان أثناء السیاقة  المھم ھو السیاقة بحذر 8.19

 ال یكون احتمال وجود الشرطة حتى عندما 

        

 رخصة ھل یستحسن السیاقة ولكنھ ال یمتلك  إذا كان شاب یتقن  8.20

     یسوق في الحي أو القریة أن

        

یستحسن أن یسوق  سیاقة الموتور سیكل ھل  إذا كان شاب یتقن  8.21

 القریة أو الحي وھو ال یملك رخصة في

        

         الموسیقى بصوت عال یفید السیاقة       بث  8.22

 

 ؟الجیدة السائقة أو الجید السائق ھو یصف من بین األمور التالیة من أي .65

  رالسائق الذي یخضع دائماً لقوانین السی )7

 السائق الذي یسیطر على السیارة ویسوق بسرعة )8

 السائق الذي یعرف كیف یتخلص من المواقف الخطرة )9

 یرالس نینقوا خالفحتى لو كان یالسائق الذي یمتلك ثقة بالذات  )10
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  السائق صاحب تجربة في السیاقة )11

 

  ؟یصف سائق جید الذي الثاني  األمر ھووما  .66

ً  یخضع الذي السائق )7    رالسی لقوانین دائما

  بسرعة ویسوق السیارة على یسیطر الذي السائق )8

 السائق الذي یعرف كیف یتخلص من المواقف الخطرة )9

  السیر قوانین یخالف كان لو حتى بالذات ثقة یمتلك الذي السائق )10
  السائق صاحب تجربة في السیاقة )11

 

  ?ألمر األصح من بین األمور التالیة بالنسبة للسیاقة بعد شرب الكحولاما  .67

 كأسین السیاقة مسموح بھا  بعد شرب )4

 كل سائق یعرف جسمھ وإذا شعر أن لھ القدرة للسیطرة على السیارة فلیسق )5

 بعد شرب كأس واحدة ممنوعة السیاقة )6

 ?یاقةالسة كیفیصلة ب  لھ أو جنس السائق لیس السیاقةة كیفیب ھل تعتقد أن ھناك اختالفات بین الرجل والمرأة فیما یتعلق  .68

 )14قم انتقل إلى السؤال ر(النساء أفضل بكثیر  )6

 )14قم انتقل إلى السؤال ر(النساء أفضل  )7

 )15انتقل إلى السؤال رقم ( غیر مھم جنس السائق )8

 )انتقل إلى السؤال التالي(الرجال أفضل  )9

 )انتقل إلى السؤال التالي(الرجال أفضل بكثیر  )10

  

األسباب التالیة إذا ما كانت تشكل سبباً ألن یسوق الرجال أفضل  أشر من فضلك قبالة?  لماذا تعتقد أن الرجال یسوقون أفضل من النساء  .69

 من النساء

  ال یشكل سبباً   یشكل سبباً         

      خبرة اكثرالرجال لدیھم  13.6

     أكثر من النساء الرجال یجرؤ 13.7

     الطریق یخافون أقل من الرجال 13.8

    الرجال یخاطرون أكثر                                 13.9

لماذا  سبب آخر أن ھناكتعتقد  ھل 13.10

 أفضل من النساء قیادة الرجال

    

  

 ؟لماذا تعتقد أن النساء یسقن بشكل أفضل .70

  سبب ال یشكل  سبب ھو  

      النساء أكثر حذراً                            14.6

     النساء أكثر اھتماماً باآلخرین               14.7
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     النساء ینصعن أكثر لقوانین السیر          14.8

     اء أقل خضوعاً للضغوط االجتماعیة  النس 14.9

النساء أفضل من یسقن ھل تعتقد أن ھناك سبب آخر لماذا  14.10

 الرجال

 

    

 

  

 بحسب رأیك على من یقع اللوم ؟ الطرق.یقع في إسرائیل الكثیر من حوادث  .71

 البنیة التحتیة لیست جیدة  )7

 قلة حذر السائقین )8

 الشرطة من وانین السیرلق كافي  قبیطت  ال یوجد )9

 السائقین تنقصھم التجربة )10

 سوء الحظ )11

 عصبیة السائقین )12

 

   یة؟ ماألھب  الثاني  األمر ھو وما .72

 البنیة التحتیة لیست جیدة )7

  قلة حذر السائقین )8

 الشرطة من وانین السیرلق كافي  قبیطت  ال یوجد )9

 التجربة تنقصھم السائقین )10

  سوء الحظ )11

 عصبیة السائقین  )12

  

 ?حادث سیر حال وقوع في الحیاة ینقذ حزام األمان أن ال تعتقد أو تعتقد ھل .73

  عتقد بالتأكیدا )5

 عتقدا )6

 إلى االعتقاد میلاال  )7

 بالمره عتقداال  )8

  

 ?ھل تأخذ أحیاناً سیارة الوالدین أو أحد الرفاق وتسوقھا في القریة .74

 أحیاناً متقاربة  )6

 بعض األحیان )7

 في أحیان متباعدة )8
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 قطعاً ال )9

 

 أو ال تفعلون واحداً من األمور التالیة ؟حین تسافر مع رفاق وأحدكم یسوق فھل تفعلون  )10

  
 ً   نفعل عادة  نفعل دائما

نفعل ذلك أحیاناً 

  وأحیاناً ال

نفعل ذلك في 

أحیان متباعدة                                                                          

 صلھ ال 

  ذلك مطلقاً  ل

            تربطون أحزمة األمان

           تشربون الكحول

           تقدمون الكحول للسائق

           بأعلى صوت تشغیل الموسیقى

           ارجاع  ظھر الكرسي الى الوراء

           تطلبون من السائق یقود بحذر

           حذریسوق ب تلفتون نظر السائق إلى أنھ ال

           تضغطون على السائق لیسرع

    ببطء أمامكم سیارة تسیر حین

 أبیض فاصل خط كان لو حتى تتجاوزھا

          

  

 ؟ ال أم األمان حزام تربط ھل القریة داخل تسوق حین .75

6(   ً   متقاربة أحیانا

  األحیان بعض )7

  متباعدة أحیان في )8

9(  ً  ال قطعا

 ?هالقیاد قبل الكحول شرب شابمع سائق  ذھبتفي االونھ االخیره   ھل .76

 نعم   )4

 )24انتقل إلى سؤال  (ال )5

 

 ?القیاده قبل الكحول شرب شاب سائق مع ذھبت مرة آخر كانت متى   .77

  قبل عده ایام )1

  قبل اسبوع )2

  قبل اسبوعین )3

  قبل شھر )4

  قبل اكثر من شھر )5
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  نبھتھ بانھ ممنوع ان یسوق؟    ھل .78

  نبھتھ .4

  نبھھلم  ا .5

 لم یكن حاجھ للتنبیھ   .6

  ?فائقة  بسرعة یسوق شاب سائق مع ذھبت  األخیرة اآلونة في ھل .79

   نعم   )1

 )27 سؤال إلى انتقل( ال  )2

  

 ?فائقة  بسرعة یسوق شاب سائق مع ذھبت مرة خرآ كانت متى .80

  قبل عده ایام )1

  قبل اسبوع )2

  قبل اسبوعین )3

  قبل شھر )4

  قبل اكثر من شھر )5

  

 نبھتھ  ھل  .81

  

  نبھتھ .4

  نبھھلم  ا .5

  لم یكن حاجھ للتنبیھ   .6

 

 ؟ القریة في ویسوقون أھلھم من أو رفاقھم من سیارات سیاقة رخص یملكون وال سنك مثل في لك رفاق یأخذ ھل .82

  

 میعھم  ج  )6

 معظمھم )7

 انتقل إلى السؤال التالي                   نصفھم )8

 قسم صغیر منھم    )9

  ) 29انتقل إلى السؤال (ال أحد    )10

 ? ھل یعرف أھلھم أنھم یسوقون في القریة دون رخص  .83

 كل اآلباء یعرفون )6

 معظمھم یعرفون )7

 بعضھم یعرفون )8
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 معظم اآلباء ال یعرفون )9

 جمیع اآلباء ال یعرفون )10

  

 التالیة العبارات من كل مع توافق ال أو توافق حد أي إلى .84

وافق م  

  بالتأكید

وافق م

  تقریباً 

 رغی

وافق م

  تقریباً  

 رغی

 وافقم

  بالمرة

           یسوقون بأعلى من السرعة المسموحة أقاربي معظم     29.7

         یسوقون بحذر  أقاربي معظم 29.8

         یستعملون حزام االمان في داخل القریة  أقاربي معظم 29.9

         الطرق ھي مساْلة حظ سْي  حوادث 29.10

         ال یمكن معرفة من سیكون متورط في حادث طرق ,الكل متعلق بالقدر  29.11

          االستماع الى الموسیقھ بصوت عالي جدا وقت السیاقة خطر  29.12

  

 . ذلك إلى أشر یكلد اعتبار ذات أو ھامة غیر منھا واحدة كانت إذا:  التالیة العبارات من كل مع توافق ال أو توافق حد أي إلى .85

  
  بالتأكیدوافق م

وافق م

  تقریباً 

وافق م رغی

  تقریباً  

 وافقم رغی

  بالمرة

 صلھ ال 

ذلك مطلقاً   ل

            والدي  ه بسیاقةمتأثرسیاقتي  30.10

            بسرعھ حین یسوقوالدي یتحكم بالسیارة   30.11

            ابي یكرر ویقول لي ممنوع السیاقة بسرعھ فائقة 30.12

صھ سیاقھ لكنھا تسوق امي ال یوجد لدیھا رخ 30.13

  بداخل القریة بدون رخصھ

          

  أننھ ال یجوز للسائق الشاب أتقول لي  أمي 30.14

  بسرعھ  سوقی

          

          حین یسوق أبي في القریة ال یضع حزام األمان       30.15

           ضع حزام األمان      ا یقول لي ان  أبي 30.16

           ضع حزام األمان      ا تقول لي ان  أمي 30.17

           بسرعھ سوقتحین حكم بالسیارة  تت أمي 30.18

 

 ? یقولون لك اال تسوق بسرعة عالیة , ھل تطیع او ال والدیك إذا .86

 اطیع  بالتأكید )5

 افكر ان اطیع )6
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 افكر ان  ال اطیع )7

 اطیع   لن بالتأكید )8

 

 ? یقولون لك اال تسافر مع اصدقاء یسوقون بسرعھ ھل تطیع او ال والدیك إذا .87

 اطیع   بالتأكید )5

 طیع افكر ان ا )6

 افكر ان  ال اطیع  )7

 اطیع   لن بالتأكید )8

  

 ھل تخاف ان تسافر مع سائق شرب الكحول قبل السیاقة او ال؟   .88

 كثیراخاف  )5

 اخاف )6

 اخافال  )7

  اخاف بالمرةال   )8

 

  ؟مع أي من الفكرتین توافق أكثر .89

 من الخطورة بمكان السفر مع سائق شرب مشروباً كحولیاً حتى لو لم یكن سكران )3

 .میة ال تودي للسكر ال خطر في السفر معھإذا شرب سائق ك )4

 

 ?ما ھي احتماالت وقوع سائق شرب قبل السفر في أیدي الشرطة  .90

 عالیة جداً  )8

 عالیة )9

 عالیة بالتقریب )10

  متوسطة )11

 متوسطة بالتقریب )12

  منخفضة )13

 منخفضة جداً  )14

 ؟ سیاقة ةرخص على حصولك قبل حارتك أو قریتك في تسوق فھل رخصة على حصولك قبل السیاقة تتقن كنت إذا .91

 )38انتقل إلى السؤال (أسوق بالتأكید  )5

 )38انتقل إلى السؤال (أعتقد إني سأسوق  )6

 )انتقل إلى السؤال التالي(أعتقد أني لن أسوق  )7

  )انتقل إلى السؤال التالي(بالتأكید لن أسوق  )8
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  لماذا ال تسوق قبل الحصول على رخصة حتى لو كنت تتقن السیاقة ؟ حدد السبب األساسي  .92

 أن تضبطني الشرطةأخشى  )5

 والدي ال یسمحان لي بذلك  )6

 ألن ذلك یتسم بعدم المسؤولیة )7

 --------------اخر/ فصل )8

 

 ؟ حارتكم أو قریتكم في یسوق أن سیاقة رخصة یحمل ال ممن طلب أن ثحد ھل  .93

 )انتقل إلى السؤال التالي(في أحیان متقاربة  )5

6(  ً  )انتقل إلى السؤال التالي( أحیانا

 )انتقل إلى السؤال التالي(في أحیان متباعدة  )7

 )40انتقل إلى السؤال (أبداً على اإلطالق  )8

 

  كیف یرد من لیس لدیھم رخصة سیاقة حین یطلب إلیھم أن یسوقوا في القریة أو الحي فقط؟   .94

 یرفضون أجمعین )6

 أكثریتھم یرفضون )7

 یرفض قسم ویوافق قسم )8

 یوافق أكثریتھم )9

 یوافقون كلھم )10

 

 انھم رجال ویسیطرون على السیارة بدون المحافظھ على قواعد االمان. من الجھة االخرىیوجد اھل یفتخرون بابنائھم ب  .95

لكن احیانا یطلبون , ویوجد اھل لیس عندھم مشكلة ان یسوق اوالدھم احیانا بشكل غیر حذر, یوجد اھل یقولون ان على االوالد ان یسوقوا بحذر

 تصنف اھلك ؟ منھم المحافظة على قواعد االمان. من بین ھْوالء كیف

 یقولون ان االوالد یسیطرون على السیارة ویمكنھم السیاقة بدون مراعاة قوانین  )4

 احیانا ھكذا و احیانا ذاك  )5

 االھل یقولون انھ یجب السیاقة بحذر   )6

 

 والدك یرسل رسائل خالل السیاقة؟  ھل .96

 في أحیان متقاربة )11

12(  ً  أحیانا

 في أحیان متباعدة )13

 وال مره )14
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  ابي ال یسوق  )15

  

 ترسل رسائل خالل السیاقة؟ امك  ھل .97

 في أحیان متقاربة )1

2(  ً  أحیانا

 في أحیان متباعدة )3

 وال مره )4

 ابي ال یسوق  )5

 

 مع سماعھ او بلوتوس؟   ھل یوجد بسیارة أبیك ھاتف خلوي .98

 نعم یوجد  )1

 ال )2

 لوالدي ال یوجد سیاره )3

 

 باي من كال الرأیین توافق اكثر؟   .99

 ال یوجد سیارة من الجھة المقابلة   التجاوز على خط ابیض لیس خطر اذا فحصنا جیدا انھ )3

 التجاوز على خط ابیض خطر دائما  )4

 

 اذا كان صدیقك یسوق وحاول التجاوز على خط ابیض ,ھل تنبھھ ام ال ؟  .100

 انبھھ  بالتأكید  )5

 افكر باني سأنبھھ  )6

 افكر باني لن أنبھھ  )7

  بالتأكید لن أنبھھ )8

 

  ؟ رأیك حسب منخفضة أو ةعالی یسوق وھو طرق لحادثة سائق حدیث تعرض احتماالت ھل .101

 عالیة جداً  )6

 عالیة إلى حد ما  )7

 متوسطة )8

 متوسطة إلى حد ما )9

 منخفضة جداً  )10

 

 ھل لدیك رخصة سیاقة سیارة ؟  .102

 )انتقل إلى السؤال التالي( نعم توجد )3
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 ) 53انتقل إلى السؤال ( ال توجد )4

 

 ؟ سیاقة رخصة على حصلت متى .103

 

  _____________ التاریخ

  __________اذكر كم شھراً بالتقریب إذا كنت ال تذكر التاریخ

 

 ؟ تجربة ذي مرافق بدون سقت أن السیاقة رخصة على الحصول بعد األولى الثالثة الشھور خالل لك جرى ھل .104

  حدث أكثر من مرة )4

  حدث مرة واحدة )5

 لم یحدث )6

 

  السیاقة؟ في خبرة ذي مرافق مع اللیل في سقت أن لك جرى لذلك ھل الشھور التالین وبثالثة .105

  أكثر من مرةحدث  )1

  حدث مرة واحدة )2

 لم یحدث )3

 

 ھل تحب السیاقة او ال ؟  .106

 احب كثیرا  )5

 احب )6

 ال احب  )7

  اكره  )8

 ماذا تسبب لك السیاقة ؟ ماذا تشعر عندما تسوق ؟  .107

___________________________________  

____________________________________  

  ) 55انتقل إلى السؤال (

 

  ؟ول على رخصة سیاقةھل تنوي أو ال تنوي الحص .108

 أنوي ذلك  )3

 ال أنوي )4

 ____________________________________مما  ترى , ماذا یشعر الشباب عند السیاقة  وما تسبب لھم السیاقة ؟  .109

 أنتِ  \ھل أنَت  .110
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  صبي )1

  بنت) 2

  

 أنِت   \ھل أنَت  .111

  مسلم غیر بدوي )6

  مسلم بدوي )7

  مسیحي )8

  درزي )9

 شركسي )10

  

  !!شكرا جزیالً على تعاونك.
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  ספח ד

  שאלון ראיון רכז/ת חיוך תעבורתי/   רכז/ת חיוך חברתי של בתי ספר מיפוי תוכיות
  

  :  זמן סיום                       זמן התחלה::                        תאריך

  

  :  שמות המראייים

  :   שם בית הספר

  :  שם המרואיין/ת

  : תפקיד

  : משך זמן הראיון

   רקע מקצועי:. 1

  . איזה מקצוע הוראה אתה מלמד בבית הספר? א

  ב. האם מהל בית הספר פה אלייך להיות רכז התעברותי  ( מכרז, יוזמה אישית) 

  ג. כמה זמן אתה עוסק בתפקיד רכז חיוך התעבורתי? 

  ד.  האם הוכשרת לתפקיד רכז החיוך התעברותי ? 

  ה.  היכן?( בהשתלמות, קורס, מפגש )     

  ך ההשתלמות?מהו אור    

  ו. האם תוכל לפרט לי מי העביר את ההשתלמות לרכזים ?

  ז. האם תוכל לתאר לי אילו תכים למדו בהשתלמות זו ?

  ח. באילו מהתכים אתה משתמש? האם יש תכים מסוימים בהם אתה    

  משתמש לעיתים קרובות?

  

 

  ממשרד    -תוכיות התערבות רשמיות (תוכיות פדגוגיות. 2

  החיוך):     

 י"א? -א. האם אתה מעביר את התוכיות לכיתות ט'

  מי העביר את השעות שיתות ממשרד החיוך?    



  
 

153 

 
   University of Haifa, 199 Abba Khoushy, Mount Carmel, Haifa|  3498838, חיפה 199, רח' אבא חושי אוניברסיטת חיפה

Phone: 972-4-8288675 : 'טל E-mail: gassas@univ.haifa.ac.il :  פקס: Fax: 972-4-8288673  "לדוא 

 

  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   בית הספר לבריאות הציבור

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

School of Public Health 

  الصحة وعلوم ةاالجتماعی ةلرفاھاعلوم  كلیة
 العامة لصحةا مدرسة

 

  ב. מה לדעתך הייתה מידת האפקטיביות שלהן בשים הקודמות? 

  האם התלמידים שיתפו פעולה ? הגיעו לביה"ס בשעת העברת        

  ? התוכית? האם התלמידים התעייו , השתעממו    

  ג. מהן לדעתך  היו חוזקות התוכית , אילו חלקים לדעתך "עבדו" בשים הקודמות? 

  מהם החלקים הפחות טובים של התוכית (אילו חלקים  היו חסרים)?     

  ד. איך בי הוער מגיבים לשעות האלה של התוכית השה? מהן לדעתך  עובד או בעייתי השה?

  וכית (אילו חלקים  היו חסרים)? תה. מהם החלקים הפחות טובים של ה

  

  הזמת תוכיות מגופים חיצויים לבית הספר (עייריה, הרשות, סל תרבות). 3

  בחירת תוכיות התערבות

  א. האם הזמת תוכיות התערבות (גם בשים הקודמות)? 

  ב. אם כן, מה הייתה ההתרשמות שלך מהתוכיות הקודמות ?

  תי ספר יהודים?ג. האם התוכיות מעוברות גם בב

  התוכית עברה התאמה? -ד. האם מלבד שיוי השפה

  ג. האם אתה מכיר את התוכית שהזמת השה? מהי התרשמותך?

  ה. מה התהליך של בחירת התוכית? (האם ביקשת או התחשבת   

  בהמלצות קודמות?)    

  ו. ממה קיבלת המלצה לגבי התוכית שהזמת? 

  ?ז. האם צפית בתוכית שהזמת

 

  מטרות התוכיות שהוזמו:
  א. על פי יסיוך, מהן המטרות בשימוש בתוכיות התערבות בושא 

  היגה בבתי ספר?     

  ב. מהן מטרותיה של תוכית ההתערבות הספציפית שהזמת? 

 חומר לגבי התוכית:
  א. האם קבלתם חומר כלשהו לגבי התוכית ? אם כן, מה?

  מר ששלח? (האם הוא תן לך מספיק  ב. אם כן, מהי התרשמותך מהחו

  מידע? האם הוא היה אטרקטיבי? )     

  עם מי   –ג. כאשר הזמת את התוכית בושא מיעת תאוות דרכים

  עמדת בקשר?    
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  ד. האם היו לך בקשות מיוחדות?  אם כן, מה הן?

  ה. האם אשי התוכית בקשו לדעת איפורמציה לגבי בית הספר? אם 

  מה הם רצו לדעת? כן,      

  ו. האם היה מקרה בעבר בו אתה או בוי התוכית החלטתם שתוכית 

  התערבות מסוימת לא התאימה לאחר ששוחחתם בייכם לגביה?   

  

  קריטריוים לתוכית התערבות בושא היגת צעירים:
  א. איזו תוכית חשבת כתוכית התערבות טובה בושא מיעת תאוות  

  פי שיפוטך?  דרכים, ל     

  

   הערכת השפעה של התוכית:
  א. כיצד אתה יודע אם התוכית "עובדת"?

  ב. לו יכולת לשות משהו בתוכית הזו שהזמת, מה היית משה? 

ג. איך התלמידים הגיבו לתוכית? האם אתה יכול לספר על תגובות של בי וער לתוכית שראו במסגרת בית 
כית, בקשו להמשיך לשוחח בכיתה, פו אליך אחרי סיום ההשתתפות יגשו למחה התו –הספר(למשל 

  בתוכית וכו')?

  תוכית אידיאלית 

  א. לו היית יכול להזמין כל תוכית שהיית רוצה למיעת תאוות דרכים, איזה סוג של תוכית היית מבקש?

   

  השתלבות בתכית המיעה:
  ות למיעת תאוות    א. האם  התוכית שהזמת היא חלק מפעילויות וספ

  דרכים?     

  ב.  האם התוכית שהזמת פותחת את הפעילות, היא באמצע, או  

  סוגרת, או שזה לא משה?       

  ג. האם ישה הכה לקראת השתתפות בתוכית? 

  ד. איזה חומר יתן לתלמידים? 

  ה. אלו דברים חשובים לדעתך למדת בתוכית ששימשו אותך בבחירת   

  תוכיות? ה    

  

 .היגה ותרבות4 

  האם יש מאפייים תרבותיים שמשפעים על ההיגה באוכלוסייה הערבית?
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  האם אתה תופס את הבים כפוטציאל סיכוי גדול יותר מבות בוגע להתהגות סיכוית בכביש?

  מיהו לדעתך "הג טוב"?( מה המאפייים שלו)

  להג טוב? -מי חשב בחברה הערבית

  

  צעות וספות של המרואיין:הערות, ה
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  הספח 

 מאפייי קבוצות מיקוד

מס'   שם בית הספר  מיקום  מס קבוצה
  משתתפים

  בות  בים  כיתות

  6  7  ח',ט', י'  13  מת"ס עירוי  טורעאן  1
  3  6  י', י"א  9  תיכון עתיד  קלסוה  2
  5  4  י'  9  תיכון שפרעם  שפרעם  3

ב"ס חטיבת   כפר יאסיף  4
  בייים

  7  4  ח', ט'  11

  6  4  י"א, י"ב  10  ב"ס תיכון  כפר יאסיף  5
ב"ס חטיבת   כפר חף  6

בייים 
  "אלרסאלה"

  5  4  ח', ט'  9

ב"ס תיכון   כפר חף  7
  "אבן סיא"

  4  4  י', י"א  8

ב"ס תיכון   חיפה  8
  אורתודוקסי

  6  5  י', י"א, י"ב  11

ב"ס   צרת  9
פפטיסטי, 

  חטיבת בייים

  3  5  ח', ט'  8

ב"ס   צרת  10
 פפטיסטי,

  תיכון

  4  4  י', י"א  8

ב"ס תיכון   טירה  11
  עתיד

  4  6  י', י"א, י"ב  10

ב"ס "מפתן"   צרת  12
  לוער בסיכון

  -  6  13-16גיל   6

ב"ס "מפתן"   צרת  13
  לוער בסיכון

  -  5  17-18גיל   5

ב"ס חטיבת   טירה  14
  בייים א

  4  4  ח', ט'  8

 -אום  15
  אלפחם

ב"ס 
  "אלתסאמוח"

  4  4  ח', ט'  8

 -אום  16
  אלפחם

ב"ס 
  אלתסאמח"

  4  4  י', י"א  8

ב"ס חטיבת   חיפה  17
בייים 

  אלמותבי

  7  2  ט'  9

ב"ס תיכון   חיפה  18
  "אלמותבי"

  4  3  י', י"א  7

 


