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מטרות המחקר 

המטרה העיקרית של מחקר זה היא לפתח מודל של התנהגות נהגים שיוגדר במונחים של בטיחות 

במסגרת . ויסיע בזיהוי הקשרים בין מאפייני התנהגות של נהגים והסיכון למעורבות בתאונות דרכים

א על הנהגים ועל ניהול הבטיחות בארגון צי הרכב שנבחר "זו נחקר מנגנון ההשפעה של מכשיר ענ

א על הנהיגה נמדדת לאורך זמן ונבחנת השפעתה של "הההשפעה של מכשיר ענ. לצורך המחקר

סגנון הנהיגה על המעורבות בתאונות דרכים באמצעות אמידת עלות הבטיחות והוצאות התפעול של 

.הרכב שמתועדים בארגון הבטיחות של צי

שיטות הביצוע

המחקר מתבסס על פיתוח מסגרת תיאורטית למידול התנהגות הנהג והסיכוי למעורבות בתאונות 

.  דרכים

החברה : לצורך המחקר תוכנן ונערך ניסוי בצי רכב של הצבא כאשר שלושה גורמים מעורבים בניסוי

נתמך על ידי קציני (קצין הבטיחות של הבסיס , )חברת טרפילוג(א "שמייצרת את מכשיר הענ

ניסוי זה התאפשר בזכות שיתוף פעולה עם מחקר מקביל .  וצוות המחקר) הבטיחות היחידתיים

מצד אחד ניסוי זה מאפשר קבלת נותונים שאחרת לא היינו יכולים .  שנערך עבור משרד המדע

.  חלו עיכובים גם בפיתוח המודל במחקר זה, מצד שני בגלל עיכובים רבים בניסוי מקביל זה, לקבל

המחקר כלל עד כה בנית מסגרת תיאורתית של המודל והגדרת הקשרים השונים כפי שמתואר 

.אך כיול המודל עדין לא בוצע שכן איסוף הנתונים עדיין בעיצומו, בפירוט במאמר המצורף

. נהגים469רכבים שעליהם נוהגים 105-א ב"הותקנו בבסיס תל נוף מכשירי ענ, 2007עד דצמבר 

השלב הראשון של הניסוי . נגדים ונהגים מקצועיים, בכל רכב נוהגים מספר נהגים הכולל קצינים

א ואינם מקבלים "בשלב זה הנהגים אינם מודעים ונחשפים למהות מכשיר ענ. הוגדר כשלב הסמוי

אופן פעולתו , שלב זה נמשך חודש ולאחר מכן הנהגים נחשפים למכשיר. משוב על אופן נהיגתם

.ומקבלים משוב תקופתי במשך כחמישה חודשים

, מהירות הנסיעה, א כוללים נתוני מיקום של הרכב"נתוני ההתנהגות שנאספים באמצעות מכשיר ענ

א מזהה ומתריע על אירוע חריג "מכשיר ענ. נתוני האצה ובלימה כולל שילוב תאוצה צידית ומהירות
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האירועים מחולקים לפי רמות חומרה ומתוכם . באמצעות תוכנה שפותחה על ידי החברה היצרנית 

פותח שאלון התנהגות ועמדות נהגים לגבי , א"בנוסף לאיסוף נתוני ענ. מחושב הציון הכולל של הנהג

הנהגים יקבלו שאלון , מיד לאחר סיום השלב הסמוי של הניסוי ובסיום השלב הגלוי. אופן נהיגתם

שמרביתו מורכב משאלות התנהגות שמטרתם להשוות ולהשלים את הנתונים שהתקבלו ממכשיר 

בחלקו השאלון מורכב משאלות של עמדות נהגים על מנת לבדוק האם יש הבדל בעמדות . א"ענ

דמוגרפיות  יאפשרו לבחון התנהגות נהגים -שאלות סוציו. הנהגים בתחילת הניסוי לעומת סופו

נזקי , כמו כן נאספים נתונים על הבטיחות של הנהג ועל מעורבותו בתאונות דרכים. בחתכים שונים

נאסף מידע על , במקביל. השבתת רכב ועבירות התנועה של אותו נהג, ימי העדרות, גוף ורכוש

. ימי השבתה ונסועה, טיפולים, חלפים, בלאי, הוצאות התפעול של הרכב כולל צריכת דלק של הרכב

בעיה נוספת באיסוף נתונים . יש לציין כי איסוף הנתונים המשלימים מהצבא הינו בשלב ההתחלתי

מסוג זה בציי הרכב של הצבא היא התחלופה הגבוהה של החיילים ושל הרכבים שמקשה על איסוף 

.נתונים משלימים לתקופה ממושכת לפני הניסוי

עיקרי הממצאים
. 2005א בציי הרכב היו אמורות להתחיל בנובמבר "התקנות מכשירי הענ, על פי לוח הזמנים המקורי

דרישה , עיכובים נבעו מנושאים משפטיים וחוזיים. הלוגיסטיקה של הניסוי הינה מורכבת במיוחד

אישורים ביטחוניים של הצבא ואישורים מחברת הליסינג שמספקת :לקבלת אישורים שונים להתקנה

. חלו עיכובים בשל תרגילים צהליים ובגלל מלחמת לבנון השניה, נוסף על כך. את הרכבים לצבא

הצבא . נוהגת לספק ללקוחותיה דוחות באינרנט לצורך קבלת משוב, חברת טרפילוג, א"יצרנית הענ

נאלצה חברת טרפילוג לשנות ולהתאים את הדוחות , ובשל כך, אינו ערוך לקבל את הדוחות ברשת

במהלך הניסוי , יחד עם זאת. לית דבר שגרם לעיכוב משמעותי"שלה באופן שיתאימו למערכת הצה

עד כה הושלמו מספר משימות שמכינות את הרקע ומאפשרות זרימת נתונים לצי הרכב ולצוות 

:המחקר

. בוצע סקר מקיף של השיטות הקיימות כיום לאיסוף נתונים של התנהגות נהגים: סקר ספרות 

א "סקירה רחבה של התפתחות הענ. הסקר כולל יישום של שאלונים כשיטה לניתוח נתוני התנהגות

IVDRשמאכסנת מידע של תאונות דרכים ועד מערכת ) EDR)Event Data Recorderממערכת 

)In Vehicle Data Recorder (בנוסף קיימת סקירה של . שמספקת מידע רציף על התנהגות הנהג

.א לצורכי מחקר ולשימוש חברות פרטיות כגון ציי רכב וחברות ביטוח"השימושים במערכת ענ

היחס שלו , פותחה מסגרת תיאורטית למידול הקשרים בין מאפייני הנהג: פיתוח מסגרת תיאורטית

.  גורמים חיצוניים שונים והתנהגות הנהג והסיכוי שלו להיות מעורב בתאונת דרכים, לגורמים שונים

Worldתאור המסגרת התאורטית הזו המהווה בסיס לשאר העבודה מותארת במאמר שהוצג בכנס 

Conference Transprot Researchח"ומופיע בסוף הדו2007קליפורניה ביוני , שהתיים בברקלי.

, א של החברות השונות"על מנת לבדוק את אמינות מכשירי ענ: פיילוט לבחירת החברות המתאימות

העמידה לרשות הניסוי רכב עם מכשיר שמודד תאוצות ומהירוית , )א"נס(יחידת הניסויים של הצבא 
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משך הניסוי היה שעתיים שחולקו . במקביל התקינה כל חברה את המכשיר שהיא פיתחה. ברכב

שניים של נסיעה , שני מקטעים היו של נסיעה אגריסיבית. לשמונה מקטעים של רבע שעה כל אחד

לאחר ניתוח הנתונים זיהינו חברה אחת שלא עמדה . זהירה וארבעה מקטעים של נהיגה נורמטיבית

.בקריטריונים שהועמדו לצורך הניסוי

גובשה תוכנית מחקר מפורטת : גיבוש תוכנית ניסוי ומחקר מפורטת בתיאום עם החברות הנבחרות

, אופן מתן המשוב, התוכנית כוללת את משך הניסוי. א"תוך התייעצות עם ציי הרכב ויצרני הענ

. הדוחות לקצין הבטיחות ולצוות המחקר ותזמון הפצת השאלונים

. שאלוני התנהגות נהגים ושאלוני עמדות וגישות: הניסוי תוכנן לכלול שאלונים משני סוגים:שאלונים

100-ה השאלונים כללו כ"סכ. דמוגרפי שהותאם לאוכלוסייה הצבאית-בנוסף צורף שאלון סוציו

לאחר השלמת ). דמוגרפיות-שאלות סוציו20-כ, עמדות30, שאלות התנהגות44(שאלות 

נשאלים ונערך באחד הבסיסים 150-הפיילוט כלל כ. השאלונים נערך פיילוט לצורך תיקוף השאלונים

גורמים אולם המסקנה 4ניתוח השאלון הצביע על ). בסיס זה לא נכלל בניסוי(ל "ההדרומיים של צה

, החיילים התלוננו על המספר הגבוה של השאלות. העיקרית מהפיילוט היתה שהשאלון ארוך מידי

הוחלט לקצר את השאלון ולהוריד , לאור זאת. והתלונות הועברו גם דרך המפקדים וקציני הבטיחות

הוחלט , מאחר ולא היה באפשרותנו לתקף שאלון נוסף. באופן משמעותי את מספר השאלות

שפותח בישראל ).  Taubman-Ben-Ari et al.  (2004להשתמש בשאלון התנהגות מתוך 

דבר אשר לא אמור לפגוע האמינות (מהשאלון הורדנו שאלות מתוך שני פקטורים . לאוכלוסיה דומה

הוספנו כעשר שאלות עמדות על מנת לבחון את השינוי בעמדות הנהגים לפני הניסוי ). השאלון

. ואחריו

המלצות
יש לעקוב מקרוב ולוודא שהמערכת עובדת כנדרש , שלב זרימת הנתונים, בשלב הנוכחי של הניסוי

יש לבדוק שהנתונים . א"ומתבצע זיהוי נהגים הן על ידי קידוד ידני של הנהג והן על ידי מכשיר ענ

שהמערכת משדרת תקינים ולא חסרים נתונים כגון שעת סיום נסיעה או אורך נסיעה לא הגיוני של 

הפצת שאלונים בסיום השלבים , אנו נערכים להמשיך את הניסוי לפי התוכנית. מספר רב של שעות

לצורך אמידת המודל נשתמש בנתוני ). בטיחותיים ותפעוליים(הסמוי והגלוי ואיסוף נתונים משלימים 

.  א ובנתונים המשלימים שנאסוף מצי הרכב"ענ
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