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 תקציר

. על ידי ילדים בזמן נהיגה הנגרמת  הורים של הדעת הסחת את תפיסת בחן לראשונה זה מחקר

 בפני העומדים החסמים ומהם עם הסחת הדעת מתמודדים ההורים כיצד כמו כן המחקר בחן

 מרכזי גורם הינן דרכים תאונות .הדעת הזאת הסחת של הנזק לצמצום שונות המלצות יישום

 וכלכלי חברתי מחיר הגובות, והמתפתחות המפותחות המדינות ברב חמורות ולפציעות למוות

 Macy et) ברכב  ילדים להם יש כאשר בנהיגה הורים של דעת שבהסחת הסיכון למרות. מאד גבוה

al, 2014; Nevile & Haddington, 2010; Koppel et al., 2011), בתחום המקצועית הספרות 

להקנות כלים  ניתן כיצד אמפירית או תיאורטית מבוססת גישה מציגה אינה בדרכים בטיחות של

מטרת המחקר היא להשתמש בתובנות לגבי תפיסת הסחת .  זה עם סיכון להורים כדי להתמודד

 הגישה מתוך תיאורטית מושגים מערכת על המבוססת, בנושא תקשורתית גישה הדעת כדי לפתח

נורמות ומודלים , (Bandura, 2004) עצמית מסוגלות תפיסת, החברתית תיאוריית הלמידה של

 לעקרונות ובהתאם (Rimal, Lapinski, &Real, 2005; Berkowitz et al., 2005)חיוביים 

 (. Andreasen, 1995, 2011Lefebvre ;) חברתי שיווק של הגישה של המנחים

נבחרה גישת , על מנת להבין את החוויה הסובייקטיבית של ההורים בנהיגה ,לצורך המחקר

. העושה שימוש בראיונות עומק מובנים למחצה, האיכותנית הקונסטרוקטיביסטיתהמחקר 

 (5. )01הורים בעלי רכב שילדם הקטן עד גיל  31רואיינו ( 0:  )חמישה חלקיםמ המחקר מורכב

. נאסף מידע מהורים בפורומים באינטרנט לגבי דרכי ההתמודדות שלהם בנהיגה עם ילדים ברכב

מתחום הבטיחות , רואיינו חמישה אנשי מקצוע מתחום החינוך והפסיכולוגיה של הילדים( 3)

פותח עלון להורים המיועד לתת להם כלים , לאור הממצאים( 1. )בדרכים וההשקה בין התחומים

נבדקה ( 2) .ם הסחת הדעת ולהגביר את תחושת המסוגלות העצמית שלהםלהתמודדות ע

 . הורים מהעלון באמצעות ראיונות 01התרשמותם של 

 הנושא אינו, הורים על ידי ילדים ברכב מטרידה הסחת הדעת הנגרמתש כי למרות נמצא במחקר

 ממצא .הילדים עם להתמודד בטוחות לעיתים דרכים שאינן מוצאים והם, שלהם היום סדר על

 סיכונים לקיחת של התנהגות על דיווחו הורים כי ,הוא במחקר שעלה מפתיע ומדאיג, מרכזי

 כזהירה התנהגותם את הגדירו זאת עם אך, מצד ילדיהם דעת מהסחת כתוצאה, בנהיגה מודעת

 הורים של היו ביותר המשמעותיים הקשיים .הדעת הסחת עם להתמודד כמסוגלים עצמם את או

 שרבים, ילדים מספר עם בנהיגה וכן היושבים הפוך לכיוון הנסיעה, רכים לתינוקות חדשים
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 ישירות לא התייחסו, המעטים שעסקו בנושא זה עד כה המחקרים ,עם זאת. בנסיעה ביניהם

 פחות ונלחצים הדעת הסחת עם יותר טוב מתמודדים גברים כי שסברו הורים היו. אלה לקשיים

 עם בהתמודדות נשים של נמוכה עצמית מסוגלות על שמעיד מה, נשים לעומת הילדים עם מנהיגה

  .ביומיום הילדים של העיקריות המסיעות שהן למרות, הדעת הסחת

 בנהיגה ילדיהם עם להתמודד מתקשים שההורים שלמרות הוא המחקר ממצא עיקרי נוסף של 

 עם לשיח אותו מעלים אינם שהם או עצמם ההורים של היום סדר על אינו הנושא, מהם ומוסחים

  עצות לחלוק להורים מאפשר הדבר לא .אחרים וחשים שהורים אחרים לא מתקשים בו כמוהם

 המומלצים הפתרונות אחד כי נמצא עוד. שלהם האונים חוסר את יותר עוד זה עם זה ומעצים

 שעלה מהותי חסם אולם, הדרך בצד עצירה הוא להתמודדות מקצוע ואנשי הורים ידי על ביותר

, בנוסף. 1 בכביש ובפרט, מהירים בכבישים מוסדרים עצירה מקומות היעדר הוא זה לפתרון

 לנסיעות מתכוננים הורים ואילו, מראש הכנה דורשות להתמודדות רבות מועילות אסטרטגיות

בל משוב התק. בעקבות ממצאים אלה פותח עלון של טיפים להורים. בכלל אם, בלבד ארוכות

הוא יכול לשמש כבסיס לפיתוח נוסף של המלצות ממוקדות הנוגעות זה ועל כן לון חיובי לע

 .למצבים וגילאים שונים

 הציבורי היום לסדר ברכב על ידי ילדים הדעת הסחת נושא את להעלות המחקר הן כי יש מסקנות

 בסדר נמצא אינו כיום הנושא. זה בהקשר העולים הקשיים את להציף להורים לגיטימציה ולתת

 .בפרט ההורים וקהילת המדעית הקהילה, הרחב הציבור, ההחלטות מקבלי בקרב הציבורי היום

בעיקר בכבישים הבינעירוניים , מומלץ להשקיע משאבים ביצירת מקומות עצירה בטוחים,  בנוסף

וכן לשקלל בהמלצות הבטיחות לחגירת ילדים ברכב גם את יכולת קשר העין והגישה אל הילדים 

ישנן השלכות חמורות לנטילת הסיכון של הורים בנהיגה עם ילדיהם . הדעת הפוטנציאליתוהסחת 

 למקבלי והן להורים הן שיפנה כולל תקשורתי השלכות אלו מחדדות את הצורך בקמפיין. ברכב

 ילדיהם עם פחות ומסוכנת יותר יעילה בצורה להתמודד כלים להורים להקנות מנת על ,ההחלטות

 יותר יעילות התמודדות דרכי ולשקף נורמות של חיוביים יוכל להדגים מודליםהקמפיין . ברכב

 שבו האופן לגבי המחקר מתוך שעלו יישומיות נוסחו מספר המלצות. הנהיגה את מסכנות שאינן

 .זה מסוג בקמפיין אליהם לפנות שכדאי סוברים הורים
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 מבוא

 הם כיצד, ידי ילדים בנהיגה הנגרמת על הורים של הדעת הסחת עבודה זו בוחנת את תפיסת

 הסחת של הנזק לצמצום שונות המלצות יישום בפני העומדים החסמים ומהם עמה מתמודדים

 . בנושא תקשורתית גישה הדעת על מנת לפתח

תאונות דרכים ממשיכות להיות , למרות ההתקדמות הטכנולוגית ברכבים ובכיסאות הבטיחות

המחיר החברתי OECD (Unicef, 2001 .)-של ילדים ברוב מדינות ה המוביליםהמוות  בין גורמי

תאונות דרכים מדורגות בין חמשת הגורמים עם העלות : של פציעות ילדים מתאונות הוא נכבד

 באופן דעת הסחות(. Koppel et al., 2013) 01הגבוהה ביותר לפציעות ומוות בקרב ילדים עד גיל 

 ומהוות( Koppel et al., 2011; Sutts et al., 2003) ומיומיתהי בנהיגה נפוץ מרכיב הינן כללי

 להם יש כאשר בנהיגה הורים של דעת שבהסחת הסיכון למרות. דרכים לתאונות משמעותי גורם

מחקר זה מציג לראשונה . תחום ספציפי זה כמעט שלא נחקר, ככל הידוע נכון להיום ,ברכב ילדים

לדרכי  היגתם עם הילדים ברכב ומגבש המלצותממצאים לגבי הבנת חווית ההורים את נ

או שבחן את , לא נעשה מחקר שבחן הורים לילדים מתחת לגיל שנה. התמודדות עם סיכון זה

 .הקשיים בנהיגה עם מספר ילדים ברכב

, גלל ילדים ברכב כאם שנתקלה בקושי זה רבות בנהיגהבבחרתי לעסוק בנושא הסחת הדעת 

כמעט התייחסות להסחת דעת זו בספרות המקצועית של בטיחות  ומתוך הגילוי המפתיע כי אין

, קשה לתאר את החרדה של הורים חדשים. בדרכים ובדיון על תאונות דרכים ומניעתן באופן כללי

הקשיים , בעיניי. כאשר הם יוצאים מבית החולים ומסיעים את תינוקם הביתה בפעם הראשונה

מלחיצים וקשים , צרחות וריבים הינם מהותיים, כיכמו ב, העולים בנהיגה עם תינוקות וילדים

כמו שיחה בטלפון , בניגוד להסחות אחרות בהן אנו בוחרים לעסוק ואותן ניתן לתזמן, לשליטה

הממצאים בספרות לגבי הסחה זו . התעסקות עם הרדיו ושיחה עם מבוגר אחר ברכב, סלולארי

(Lansdown, 2012; Stutts et al., 2003) ,רואיינים חיזקו את תחושותיי שהסחת והמשוב מהמ

בחרתי בגישת השיווק החברתי בשל הדגש על הבנת קהל המטרה  .הדעת מסוג זה רווחת ומסוכנת

 החסמים, וברצונותיהם באנשים להתמקד לפי גישה זו יש. וקשיו ופנייה אליו בגובה העיניים

  (.2011Lefebvre ,) חברתי לשיפור לגרום מנת על שלהם והצרכים

שטרם נבחן , רומה האפשרית של המחקר היא בכך שהוא חושף גורם סיכון לתאונות דרכיםהת

וכן את הקשיים  ,הנגרמת על ידי ילדים בנהיגה הורים של הדעת הסחת והוא אופן תפיסת, לעומק
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. כמו נהיגה עם תינוקות עד גיל שנה וכן ריבים בין אחים ברכב, של ההורים בנהיגה שעלו במחקר

קר בחן דרכי התמודדות אפשריות עם הסחת הדעת באופן שינמיכו את הסיכון המח, בנוסף

, דרכי ההתמודדות המומלצות והקיימות, התובנות שעלו מן המחקר לגבי הקשיים. לתאונה

יוכלו לשמש כבסיס , העלון שגובש והתגובות אליו, הדרכים בהן ההורים רוצים שיפנו אליהם

כולי תקווה שהעבודה . תוח פתח למחקרים נוספים בתחוםלקמפיין תקשורתי רחב בנושא ואף לפ

 .תסייע במאבק החשוב בתאונות הדרכים
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 ספרות סקירת

, תאונות דרכים הינן גורם מרכזי למוות ולפציעות חמורות ברב המדינות המפותחות והמתפתחות

למרות ההתקדמות הטכנולוגית ברכבים וכסאות . הגובות מחיר חברתי וכלכלי גבוה מאד

תאונות דרכים ממשיכות להיות גורם המוות מספר אחת של ילדים באוסטרליה וברב , הבטיחות

מטרת המחקר  .זוהי בעיה משמעותית של בריאות הציבורOECD (Unicef, 2001 .)-מדינות ה

 הם כיצד, ילדים בנהיגההנגרמת על ידי  הורים של הדעת הסחת היא לבחון את  תפיסת

 הסחת של הנזק לצמצום שונות המלצות יישום בפני העומדים החסמים ומהם עמה מתמודדים

 .על מנת לפתח גישה תקשורתית בנושא, הדעת

באופן כללי  הסחת דעת בנהיגהב פותחתהיא . מחולקת לחמישה פרקים עיקריים הספרות סקירת

 בהמשך .ובסוגיות של הורות ונהיגה ילדים בנהיגה באופן ספציפיעל ידי הנגרמת ובהסחת דעת 

בהצגת , בגישות תיאורטיות של השפעה, מגבלות ההתפתחותיות של ילדים ותינוקותהיא עוסקת ב

מסגרת ל מתייחסת הספרות סקירת ,בחלק האחרון. נורמות ותפיסת מסוגלות עצמית, סיכונים

כמודל אפשרי  התיאורטית של שיווק חברתי ולשיווק חברתי באינטרנט וברשתות החברתיות

 .בנושא םלפנייה להורי

 בנהיגההסחת דעת  –פרק ראשון 

 הסחת דעת בנהיגה כגורם לתאונות דרכים .1

שה יתאונות דרכים מדורגות בין חמ: המחיר החברתי של פציעות ילדים מתאונות הוא נכבד

(. Koppel et al., 2013) 01הגורמים עם העלות הגבוהה ביותר לפציעות ומוות בקרב ילדים עד גיל 

ולכן גם במספר , בעשור האחרון ישנה ירידה כללית במספר ההרוגים מתאונות דרכים, בישראל

 9%ועומד על , אולם שיעור הילדים ההרוגים מתוך סך ההרוגים לא השתנה, הילדים ההרוגים

נתונים , עם זאת(. 5105, סופר) 51%שעומד על , בשיעור הנמוך משיעורם באוכלוסייה, 5105-נכון ל

. נעצרה והתחילה עלייה מחודשתבמספר ההרוגים  מגמת הירידה  5103-כי מ יים מראיםעדכנ

לעומת התקופה , במספר ההרוגים מתחילת השנה 11%-היתה עלייה של יותר מ 5102בינואר 

בשנים האחרונות מספר כלי הרכב , בנוסף (.57.0.5102, עציון ודורון)המקבילה בשנה שעברה 

השנה האחרונות  31-ב, למשל. בכביש עלה דרמטית ומשפחות רבות מחזיקות בשתי מכוניות

 .(5103, ס"הלמ) 521%-מספר המורשים לנהוג עלה בו 321%-שראל עלה במספר כלי התחבורה בי
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יעו מאמצים בנקיטת רשויות התחבורה ברחבי העולם השק, במאמץ להפחית את תאונות הדרכים

ארבע גורמים עקב צעדים אלה התמקדו בעיקר בהפחתת מספר ההרוגים . צעדי מנע לתופעה

עייפות ואי חגירת חגורות , נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות: התורמים לתאונות הדרכים, עיקריים

טעויות שלוקחות בחשבון , צעדים נוספים התמקדו ביצירת תשתיות כבישים טובות יותר. בטיחות

מעט תשומת לב באופן יחסי (. WHO, 2013)אנוש ונמצא כי הן מסייעות למניעת תאונות 

ח של "מעיון בדו, בהתאם(. Tay & Knowles, 2004)בהם הסחת דעת , הושקעה בגורמים אחרים

לא נכללה הסחת דעת , במדדי התפקוד הבטיחותי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בישראל

 רמת עם הנוהגים שיעור, בפועל הנסיעה מהירויות: לפיהם בשימוש קרייםהעי המדדים. כלל

 ידי על בטיחות בכיסאות ושימוש בטיחות בחגורות השימוש מידת, מהמותר הגבוהה אלכוהול

המודעות להסחת דעת כגורם לתאונות דרכים עלתה בשנים , עם זאת(. 5105, סופר)ילדים 

 ,.Stutts et al)בטלפונים ניידים ובמערכות ניווט לווייניות בעיקר בהקשר לשימוש , האחרונות

 Charlton, 2009; Collet, למשל)רבים המתייחסים לכך ומאמרים וניתן למצוא מחקרים ( 2003

et al., 2009; Wilson & Stimpson, 2010; Robbins, 2013; Lansdown & Stephens, 2013; 

Strayer & Johnston. 2001.)  ילדים הנגרמת מהסחת דעת מחקר זה מתמקד בנושא הספציפי של

סקירת הספרות מתייחסת בתחילה לנושא של הסחת דעת  ,אולם כדי להבין את חשיבותו, ברכב

הסחת לנושא הספציפי של  ולבסוףתחום הבטיחות בדרכים וילדים ואחר כך ל, בנהיגה באופן כללי

 .כבהדעת הנגרמת מנהיגה עם ילדים ותינוקות בר

 בנהיגה דעת הסחת הגדרת 1.1

פיזיות ומוטוריות ומושפעת , הדורשת מגוון יכולות קוגניטיביות, נהיגה היא משימה מורכבת

מהירות , הערכת זמן ומרחק, רגש, ריכוז, קשב, למידה, תפיסה, ממספר גורמים כמו ערנות

פעמים רבות עוסקים נהגים , עם זאת(. Groeger, 2000)האינסטינקטים ויכולת קבלת החלטות 

, כמו אכילה ושתייה, שיכולות להסיח את דעתם מהנהיגה בזמן הנהיגה בפעילויות רבות נוספות

קריאה וכתיבה וכן שיחה , שימוש ברדיו ובמוזיקה, עישון, איפור, דיבור והתכתבות בטלפון הנייד

 ;Stutts et al., 2003; ;Lansdown, 2012 Koppel et al., 2011)עם נוסעים ברכב וסיוע להם 

Tay & Knowles, 2004 .)למעשה ,Koppel et al. (5100 ) מצאו כי פעילויות אלה קורות כמעט

 כמעט. דעת להסחת כלשהו פוטנציאלי גורם מהנסיעות שתיעדו בווידאו היה 91%-ב –בכל נסיעה 
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 01%-ו( 13%) יותר או שניות 3 למשך מהכביש המבט הסטת כללו הדעת מהסחות שליש שני

הסחת דעת בנהיגה מוגדרת ככל פעולה המסיחה את  .בתנועה היה שהרכב בזמן קרו אלו מהסחות

להסחה כזו יש פוטנציאל להשפיע לרעה על ביצועי . הנהג או מתחרה על הקשב שלו בזמן הנהיגה

(. Dingus et al., 2006; Macy et al. 2014; Stutts et al., 2003)הנהיגה ואף לגרום לתאונה  

Klauler et al (5111 )תאונה אצל נהגים שעסקו בפעילות -מצאו כי הסיכוי לתאונה או כמעט

 המבט עוד הם מצאו כי הסטת. גדול פי שלושה לעומת נהיגה ללא הסחת דעת, מסיחה מורכבת

 תאונה לכמעט או לתאונה הסיכוי את מגבירה, האופיינית להסחת דעת, יותר או שניות שתי למשך

מוסכם על גורמי בטיחות בדרכים  ,כללית .רגילה נהיגה של הבסיס מרמת ייםשנ פי בלפחות

אך ההתמודדות מעלה  ,עמושחשוב להתמודד  הסחת דעת היא גורם משמעותי לתאונות הדרכיםש

 .כפי שנראה בחלק הבא, מספר אתגרים

 במדידתה והבעיה הדעת הסחת שכיחות 1.1

קשה לדעת בוודאות שאחד האתגרים בהצגת הסחת דעת כגורם סיכון לתאונות דרכים הוא 

, כמו עייפות למשל, זהו גורם שיכול אף להשתלב עם גורמים אחרים. שתאונה נגרמה מהסחת דעת

ב רק מי שנמצא בתוך הרכב עצמו יכול להעיד וזהו גורם שלר, בנוסף. ולהגביר את הסיכוי לתאונה

שכיחות הסחת הדעת משתנה ממחקר על כן . אלא אם ישנו תיעוד של הנעשה בתוך הרכב, עליו

וכן נעשו מאמצים בעשור האחרון לתעד נסיעות במחקרים כדי לאמוד את מידת הסחת  ,למחקר

  .בצורה יותר מדויקת הדעת מן הגורמים השונים

המדידה של הסחת הדעת היא בשוני בין הדיווחים המשטרתיים לבין הממצאים עדות לבעייתיות 

 הראו כי ,5111 משנת אוסטרליה, חות משטרתיים מקווינסלנד"מדו נתונים. מתיעוד נסיעות

 ללא בתאונות וכן וקלות קשות לפציעות הגורמות לתאונות המוביל הגורם היא דעת הסחת

 ח"דו. (Tay & Knowles, 2004)כלכלית  מבחינה מהחברה גבוה הכי המחיר את הגובה, פציעות

 חות"דו על המסתמכת (NHTSA: להלן)האמריקנית  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים של

 National  מוסחת נהיגה של דיווח כללו 5119-ב הקטלניות מהתאונות 01% כי מצא, משטרה

Highway Traffic Safety Administration, 2009.) NHTSA העריכה כי הסחת דעת  אף

מיליון תאונות לשנה  0.5-כ –מתאונות הדרכים המדווחות למשטרה  31%-52%-אחראית ל

(Stutts. et al., 2003) .המפורסם  במחקרם. מעקב מכשיר נמצאו בעזרת בהרבה גבוהים ממצאים
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 אחר שעקב וידאו מכשיר הרכיבו הם, רכבים 011 בקרב נערך אשר, Dingus et al. (5111)של 

 מידה בקנה אמיתיים נהיגה נתוני לאסוף במטרה שנוצר הראשון המחקר זהו. שנה למשך נהיגתם

 מהתאונות 93%-ל תורם גורם היווה לב תשומת חוסר כי מצאו הם. החוקרים פי על גדול

 12%-ו התאונות מכלל 11% כמעט כי מצאו הם,  כן כמו. מקדימה הרכב עם הקלות וההתנגשויות

 11%-ב .התקרית של פריצתה לפני בדיוק, מהכביש הנהג עיני הסטת את ערבו תאונות מכמעט

  .שניות משתי ליותר היתה הראש הסטת, המוביל ברכב התנגשות של מהמקרים

הוא שהמשטרה בין הדיווחים המשטרתיים לבין הממצאים מתיעוד נסיעות הסבר אפשרי לשוני 

לא כל התאונות : דיווח-וכן כי ייתכן שישנו תת, מדווחת רק על תאונות ולא על כמעט תאונות

. אם היתה כזו, וכן לא כל הנהגים או הנוסעים ברכב מעידים על הסחת דעת, הקלות מדווחות

למרות הדגש בספרות של הסחת דעת בנהיגה על השלכות השימוש בתקשורת אלחוטית 

נמצא כי הסחות הדעת ברכב אינן חדשות ואינן טכנולוגיות , ת שונות בתוך הרכבוטכנולוגיו

 Stutts et)אלא הן היבטים של נהיגה יומיומית שאנשים לעיתים רחוקות חושבים עליהם , במהותן

al., 2003.) 

יכולת האכיפה מוגבלת וקשה  –הקושי להבחין בהסחת דעת מחוץ לרכב מוליד אתגר נוסף 

והם אף יכולים לקחת חלק , הסחות דעת יכולות להשפיע באופן שונה על בני אדם שונים .להוכחה

פעילות שאינה קשורה לנהיגה בזמן שהרכב עוצר , למשל. בפעילויות המסיחות בדרכים שונות

גורמים אלה יכולים (. Stutts et al., 2003)ברמזור מסוכנת פחות מאשר בזמן שהרכב בתנועה 

אתגר בניסיון לפתח אסטרטגיות המכאן גם עולה . לתאונה בשל ההסחה להשפיע על הסיכוי

כך שלא יעסקו בפעילויות בעלות הפוטנציאל לסכנה בזמנים לא , לשנות את התנהגות הנהגים

השפעה על האלמנט האנושי היא תמיד הקשה ביותר בהגברת הבטיחות . נאותים בזמן הנהיגה

בדלים בינאישיים במידת הסיכון שלוקחים בנהיגה וישנם ה, (Stutts et al., 2003)בדרכים 

  .ובנטייה לעסוק בפעולות מסיחות ברכב

 הבדלים בינאישיים בנהיגה ובהסחת דעת 1.1

באופן התגובה לאירועים בכביש ובמידת , הבדלים בינאישיים יכולים להסביר שוני בסגנון הנהיגה

כמו , המועדות יותר להסתכן בכבישישנן קבוצות מסוימות . הזהירות או הסכנה שהנהגים ינקטו

להתעלם מחוקי התנועה בהשוואה לנהגים ו הם נוטים ליטול סיכונים: צעירים למשל גברים
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, בנוסף(. 5111, טאובמן בן ארי)וסגנון הנהיגה שלהם מהיר יותר וסובלני פחות , מבוגרים

שלהם ובשל בשל השלב ההתפתחותי , מתבגרים מעורבים ביותר תאונות שנגרמו מהסחת דעת

. הם אף נוטים להערכת יתר של יכולתם לבצע מספר משימות במקביל. חוסר ניסיונם על הכביש

, מידת הסיכון הנתפסמעורבים במידת ההסתכנות בנהיגה הם שנמצאו כאינדיבידואלים גורמים 

 . (5111, טאובמן בן ארי; Carter, 2014)גיל ומגדר , לחיפוש ריגושים נטייה

ואנשים מוחצנים מטבעם נטו להיות  31-01 איםמצא כי גברים בגילLansdown (5105 ), בדומה

שנענשו בהורדת נקודות , אנשים שנוסעים למרחקים ארוכים, כמו כן. מוסחים יותר בנהיגה

החוקר מסיק כי ייתכן כי בהסחת דעת ישנו . ושעברו תאונות מוטים יותר להסחות דעת מיותרות

להשפיע על הנהג לעסוק בהתנהגות המסיחה  העלול, של יכולת או הדגמה, התרברבותאלמנט של 

 קשורות נמצאו בנהיגה לילדים הקשורות מסיחות בפעילויות חלק נטילת .את הדעת שלא לצורך

המותרת  המהירות מעל נסיעה, בעייפות נהיגה כגון מסוכנת בנהיגה חלק לקחת למוכנות גם

(Macy et al., 2014). בספרות הבדל ברור בין מידת הסחת הדעת בין גברים לא נמצא , עם זאת

  .הורות ונהיגה על 3.3כפי שנדון בסעיף , (Carter et al., 2014)לנשים 

בהתאם לתכונות וערכים מסוימים , מצאה שניתן לאפיין מספר סגנונות נהיגה( 5111)יחיאל 

שגם הם מדגישים , םשיתוארו בקווים כלליי, היא מצאה שלושה סגנונות כאלה. דםהחשובים לא

 מאפיין – חרד נהיגה סגנון, הסגנון הראשון. את חיפוש הריגושים כמאפיין של נהיגה מסוכנת

, כגבוהה העצמי לדימוי הנזק עלות את שתופס ככל, במצפוניות ופחות בנוירוטיות המאופיין אדם

 זהיר נהיגה סגנוןהסגנון השני הוא  . יותר גבוהה בתדירות ומסוכנת יותר חרדה תהיה נהיגתו כך

 פוטנציאלי נזק וכבעלת וריגוש תועלת פחות כמכילה הנהיגה את תופס שהאדם ככל – וסבלני

הסגנון . וסבלנית זהירה תהיה נהיגתו – ומצפוניות נועם של אישיותי מבנה בעל וכן, העצמי לדימוי

 הנהיגה את תופס, ריגושים מחפש שאדם ככל – אחריות וחסר מסתכן נהיגה סגנוןהשלישי הוא 

 מסתכן יותר באופן נוהג הוא כך, שליטה ותחושת ריגוש, הנאה, רושם ניהול של תועלות כמכילה

 לניהולהיא  בנהיגה ושל המוטיבציההמאפיין נהג ש -כועס נהיגה סגנון, ולבסוף. אחריות וחסר

, בדומה .ועוין כועס יותר באופן נוהג הוא כך –ואינו מחזיק בערכים כלשהם  וריגוש הנאה, רושם

 חש שהוא וככל, יותר מסוכנת נהיגתו כך, ממנה נרתע או לנהיגה יותר נמשך שהאדם נמצא כי ככל

בקרב גברים נמצאה משיכה רבה יותר . פחות מסוכנת נהיגתו כך, בנהיגה אחריות לקחת צורך

  (.0991', טאבומן ושות) ובקרב נשים נמצאה אחריות בנהיגה, לנהיגה
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סביבתו של . בהתאם לאופי האדם והערכים החשובים לו, נראה כי ישנם סגנונות נהיגה שונים

מחקרים מראים כי סגנון הנהיגה של . האדם והציפיות ממנו אף הן משפיעות רבות על הנהיגה

 נמצא למשל במחקר כי. (Bianch & Summala, 2004) ה מנבא את סגנון הנהיגה של הילדההור

היו בסבירות גבוהה גם ילדים עם מספר תאונות , תאונות ועבירות תנועה גבוה הורים עם מספרל

בין ניתן לשער כי יהיו הבדלים  (.Ferguson, Williams & Chapline, 2001)ועבירות גבוה 

ההתמודדות של  שיפור יכולתיתכן כי  .הורים שונים במידת לקיחת הסיכון שלהם בכביש

להלן את נושא נבחן  .בבוא העת, נהיגתם של ילדיהםלאופן  תסייעאף , ההורים עם הסחת הדעת

 .חודייםיומאפייניו היברכב ילדים הסחות הדעת בגלל 

 הוריהם של בנהיגה דעת להסחת כמקור ברכב ילדים .1

 ילדים מצד דעת הסחות בנושא מדעי מחקר מאד מעט כי יש עולה הספרות סקירת מתוך

 ,.Nevile & Haddington, 2010; Koppel et al., 2011; Macy et al) נהיגהוהשפעתן על ה

, דעת להסחת כגורם לילדים ברכב להתייחס נוטים לא דעת הסחת בנושא שונים מחקרים. (2014

 Higgins and Beesinger, 2006למשל) ולעיתים אף לא לנוסעים באופן כללי כגורם להסחת דעת

 ;Knowles and Tay, 2004; Huisingh et al., 2014) . 

 בכך הכרוכה והסכנה ברכב ילדיםעל ידי הנגרמת  הדעת הסחת שכיחות 1.1

 .Koppel et al. ת/מהנהג לב תשומת הרבה ולדרוש תובעניים מאד להיות יכולים ותינוקות ילדים

 החוקרים ניתחו.  ערכו את המחקר התצפיתי הראשון שהתמקד בנהיגה עם ילדים ברכב( 5100)

 כי הם מצאו. ברכב שהותקן בווידאו שתועדו 0-1 בגילאים לילדים משפחות של ברכב נסיעות

 הילדים על להסתכל אחורה הסתובבות: היו ילדיהם עם הנהגים של ביותר השכיחות הפעילויות

 העברת, למשל) לילדים עזרה, (01%) הילדים עם שיחה, (71.1%) המראה דרך עליהם הסתכלות או

 להסחת נכבד מקור הינם ילדים כי מצאו החוקרים. (0%) הילדים עם ומשחק( 7%, שתיה או אוכל

 מתוך 11%-ב. בנסיעה הנהג של הדעת מהסחות 05%-ל אחראים היו הם וכי, הנהג של הדעת

 מהמקרים ובחלק, שניות 3-מ ליותר בפעולההנהג  עסק, ברכב ילדיםבגלל  שנגרמו הדעת הסחות

 (.Koppel et al., 2011) ברכב לתאונה הסיכון את מאד שמעלה דבר, שניות 00-מ ליותר אף( 1%)

ורגוע  יציב באופן יושבים ולא הנסיעה בזמן זזים ילדים כי הם מציינים כי מחקר קודם הראה

(Charlton et al., 2010) . מחקר קודם שלStutts et al. (5110 )מצא כי נוסעים ברכב אחראים ל-
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 כיצד הראה לא מחקר אף, Macy et al. (5101) לפי. מהתאונות הקשורות להסחת דעת 01.9%

  .דעת מהסחת שנגרמו בתאונות נפגעים ילדים

 טלפוניםהנגרמות מ דעת להסחות ברכב ילדיםעל ידי  הנגרמת דעת הסחת של השוואה 1.1

  מבוגרים נוסעיםעל ידי ו ניידים

, יותראם לא , ילדים ברכב נפוצות באותה מידה מהספרות עולה כי הסחות דעת בנהיגה עם

להסחת  המחקר הראשון שהתייחס. מהסחות דעת הנובעות מטלפונים ניידים וטכנולוגיה ברכב

הם תיעדו נסיעות . Stutts et al. (5113)ילדים ברכב הוא של הדעת הפוטנציאלית הנגרמת על ידי 

כמעט אותה כמות , ברכב מנוסעים הוסחו של נהגים ברכב ומצאו כי כשליש מהמשתתפים במחקר

 הוסעו וילדים תינוקות בו יותר המועט בזמן בהתחשב. משתתפים שהוסחו מטלפונים ניידים

 ותינוקות, מבוגרים מנוסעים 1 פי של בסבירות הנהגים דעת את הסיחו ילדים, במחקר ברכב

דעת שילדים ותינוקות מסיחים את המראים הממצאים  .מבוגרים מנוסעים 1 פי דעתם את הסיחו

אם נתחשב בתשומת הלב והטיפול שהם , ממבוגרים ברכב אינם מפתיעים הנהגים הרבה יותר

 .דורשים

. בדיבורית או נייד בטלפון שיחה לבין ברכב נוסעים עם שיחה השוואה נוספת שנעשתה היא בין

 לנהיגה השיחה והתאמת השיחה השהיית של תופעה ישנה, ברכב נוסעים של במקרה כי נמצא

 אף לפעמים, הדרך לתנאי בהתאם שלהם הדיבור קצב את מאטים הנוסעים: הדרך ולתנאי

נייד  בטלפון בדיבור מפריע שנמצא הגורם זהו. בדרך מסכנות הנהג את מזהירים או מפסיקים

לתנאי הדרך  התאים את שיחתויודע ל אינובצד השני של הקו  שהדובר משום  -ובדיבורית 

(Charlton, 2009). עם זאת ,Nevile and Haddington (5101 )ילדים הנוסעים ברכב כי מראים 

 עם בנסיעההכרוכה  שהסכנה מכאן .העכשוויים הנהיגה לתנאי פעולותיהם את מתאימים אינם

 נייד בטלפון בשיחה: יותררבה  לא אם, נייד בטלפון שיחה של המידה באותה לפחות היא ילדים

. ילדים עם אפשרי שאינו דבר, השיחה את לנתק או לדבר אפשר שאי להסביר אפשרות יש תמיד

 ארוכה לרבהיא  הילדים עם הנסיעה, הנסיעה מזמן חלק לקחת יכולה בנייד ששיחה בעוד, בנוסף

  .יותר

 ילדים עם נסיעה מציינים כיNevile and Haddington (5101 ) , סכנה בנסיעה עם ילדיםל בהקשר

 את ומצריכה לוויכוח להפוך עלולה איתם שיחה, הנוסע אל הגוף כל עם פנייה לעיתים מצריכה
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 או אף הם מציינים כי האכלהMacy et al. (5101 ) .וכדומה צעקות, בכי מצבי עם להתמודד הנהג

וכי , מההגה ידיו והסרת מהכביש עיניו הסטת, הנהג של הסתובבות דורשים בנסיעה צעצוע הרמת

 .לתאונה הסיכוי את שמגביר מה, הנהיגה למשימת נתונה לא כבר הלב תשומת כתוצאה מכך

 ,כמו שימוש בטלפון נייד, שונות הסחה שנהגים עסקו בפעולות בעוד ממצא מעניין נוסף הוא כי

, וילדים מתינוקות שנבעו דעת הסחות, ובעצירה נסיעה וסוף בתחילת כמו יותר" בטוחים" בזמנים

בתנועה  כשהרכב היו מהן הרבה כי מצאו ואף, בתנועה שהיה או עצר הרכב האם קשר ללא קרו

(Stutts et al., 2003).  

 הילדים עם הנסיעה בעת ברכב הורים של נוספות דעת הסחות 1.1

Koppel et al. (5100) ,מצאו באופן  ,שערכו מחקר שכלל רק נסיעות של הורים עם ילדים ברכב

וכי  ,יותר רב זמן למשך ,ברכב לילדים נגעו שלא ,אחרות בפעילויות עסקו נהגים מפתיע כי

 שהרכב בזמן שניות 5-מ יותר למשך מהכביש העיניים בהסטת יותר כרוכות היו אלה פעילויות

 נהגים כי מצאו הם עוד(. בהתאמה 01% לעומת 01%) לילדים שנגעו לפעילויות בהשוואה, בתנועה

 והסיטו, מאחור הילדים עם מאשר לידם שיושב לנוסע שנגעה בפעילות זמן יותר במשך עסקו

 ממצא זה הוא . אלה בנסיעות יותר גדולה בסבירות שניות 5-מ למעלה למשך מהכביש עיניהם

 מאחור הילדים את להעסיק ה/יכול ברכב ת/נוסף ת/בוגר ה/ילד או ת/מבוגר כי להשערה בניגוד

הממצא הוא אף בניגוד למחקרים קודמים שמצאו כי מבוגרים יכולים להתאים את . הנהג במקום

וכי נסיעה עם נוסעים ברכב היא בטוחה יותר ( Charlton, 2009)לתנאי הדרך השיחה עם הנהגים 

ככל הנראה משום שנוסעים מבוגרים נוספים יכולים להסב את תשומת לב הנהגים , מנסיעה לבד

מצאו כאמור כי הסחת דעת , מחקרים שעסקו בהסחות דעת(. Klauer et al., 2006)לסכנות בדרך 

 Lansdown, 2012; Stutts)ברכב אחרים נוסעים  שנגרמת בגללה מזו ילדים ותינוקות גדולבגלל 

et al., 2003) ,חות דעת ברכב רק ובהס, אולם לא התמקדו במחקר רק בנסיעות של הורים וילדים

 .וגם ילדים כאשר מלבד הנהג או הנהגת נוסעים גם מבוגרים

Macy et al. (5101 )הילדים עם הנהיגה בזמן תצורו מיני בכל מוסחים הורים כי אף הם מצאו 

 השתמשו 05-0 בני לילדים הורים כי מצאו הם. לתאונה מוגבר בסיכון אותם המעמיד דבר, ברכב

 העידו הנהגים במחקר זה, בנוסף. הכללית האוכלוסייה כמו מידה באותה רייםאסלול בטלפונים
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 לפי המדגיש דבר, ריאסלול בטלפון השתמשו מאשר יותר עוד ברכב אוכל לילדים נתנו כי

 . ברכב הילדים כאשר דעת להסחת מקורות של רב למספר לב לשים יש כי החוקרים

 מילדים ברכבהנגרמת להסחת דעת ובאמצעי התקשורת התייחסות בתעשייה  1.2

 תעשיית הרכב ,למרות שהנושא של הסחת דעת של ילדים אינו מקבל תשומת לב בספרות

מספר אמצעים המיועדים להעסקת  ופיתחהן  .את באופן אקטיבי לנושומתייחס והצעצועים

 באמצעותם, מאחור במכוניות רבות כיום DVDישנם מסכי , בתעשיית הרכב. הילדים ברכב

ישנה גם ביקורת רבה בשנים האחרונות על , עם זאת. הילדים יכולים לצפות בסרטים ושירים

, כשירים סלולארייםמ, כגון טלוויזיה, הצפייה המרובה של ילדים ותינוקות במסכים השונים

של  בנובמבר האחרון יצאה אף הנחיה .(Sigman, 2012 ;5112, למיש, למשל) מחשבים וטאבלטים

, לפיהם. איגוד רופאי הילדים בישראל האוסרת על תינוקות עד גיל שנתיים לצפות בטלוויזיה כלל

, ילדים אצל שינה הפרעות, וריכוז קשב הפרעות התפתחות לבין בטלוויזיה צפייה בין קשר נמצא

הנחיה זו סוקרה באמצעי  .(5101, טיפת חלב ברשת) אגרסיבית ועוד התנהגות, משקל עודף

 .התקשורת ועוררה דיון בנושא

( 5101)ועמיתיו  Mubin .גם בתחום תכנון כיסאות הבטיחות נמצאה התייחסות להסחת דעת

שמטרתם להפחית את הסחת הדעת של ההורה , תכננו מודלים חדשניים של כסאות בטיחות

חיווי . זאת על ידי חיוויים שיפחיתו את הצורך של ההורים להסתובב אחורנית לילדיהם. בנהיגה

מודד את חום , הפונה הפוך לכיוון הנסיעה, חודשים 31הותאם לכיסא לתינוקות עד  אורות

סא אחר תוכנן כך שיצפצף יכ. ינוק ונותן פידבק במשך כל הנסיעה האם החום תקין או לאהת

זוהי בהחלט פריצת דרך מעניינת ש, ניתן לומר .כשהילד או אחיו מנסים לפתוח את החגורה

, לפי החוקריםו, התראות אלה עלולות להסיח את הנהג בעצמןעולה החשש ש, אך עם זאת, בנושא

 .פיתוח בנושאעדיין דרוש מחקר ו

מסיור  .ילדים ברכבמצד הסחת דעת פיתחו אמצעים שונים להתמודד עם  בתעשיית הצעצועים

צעצועים , כמו למשל מובייל נתלה, צעצועים ייעודיים לרכבבחנויות צעצועים ניתן לראות 

ומראה שהיא גם צעצוע לתינוקות ודרכה ההורה יכול לצפות בתינוק כשהוא , סאיהמתחברים לכ

ישנה ערכת יצירה לילדים (. בהצטלבות עם המראה של ההורה לאחור)לכיוון הנסיעה  הפוך

ישנו גם דיסק שירים מיוחד . המתלבשת על המושב ויוצרת מגש עליו ניתן לצייר, גדולים יותר

 . שמציע גם דפי פעילות לנסיעה, "אוטוטו"של היזמית טובית נייזר הנקרא לנסיעות 
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המציפות את , בעיקר לקראת חופשת הקיץ המאופיינת בטיולים, ישנן כתבות מדי פעם עיתונותב

רולידר ומונשרי  , למשל. )ובעיקר מתייחסות לריבים בין אחים, קשיים המלווים נסיעה עם ילדיםה

 : אצל רילדר ומונשרי נכתב ,למשל. (03.11.03, אלפסה-שגיא; 51.2.01, גורן

 אותה עם מתמודד שלא הורה ואין אחים בין וריבים וחיםויכ עם מתמודד שלא הורה אין
, "לו תגידי אמא", "?מגיעים מתי" כמו משפטים. המשפחתי ברכב בנסיעה גם סיטואציה

 המשפחתי ברכב ילדים עם נסיעה.. .ומכעיס מוכר תסריט הם..." החלון ליד תמיד הוא"
 .כעס והרבה צעקות הכולל, מתמשך לסיוט להפוך יכולה אף

 

, עם זאת.  כתבות אלה מציעות אביזרים מומלצים לנסיעה ודרכים להתמודדות עם הילדים ברכב 

ואינו  אלא יותר בערוצי נישה, המרכזיים הנושא אינו תופס נפח רחב באמצעי התקשורתנראה ש

 .ברכב ההתנהגות לאופן ילדיהם בחינוך ההורים תפקיד את להלן נבחן .נדון לעיתים קרובות

  ונהיגה הורות. 1

 בדרכים לבטיחות כמחנכים הורים 1.1

לבטיחות  מחנכים של בתפקיד עצמם את מוצאים הורים, בדרכים ובטיחות הורות של בתחום

, התנועה חוקי של ולימוד כביש של נכונה חצייה הילדים למשל בכל הנוגע ללימוד,  וכמודל לחיקוי

 בנסיעה להתנהג כיצד הילדים חינוך אל ממנו להשליך ניתן. ובגיל מאוחר יותר בלימוד הנהיגה

 ילמדו שההורים חשוב כי גורסיםHoekstra and Twisk (5101 ). בנהיגה להורים להפריע מבלי

 רוב, בנושא הספר בבית שנרכש הפורמלי לידע שמעבר משום זאת. התנועה חוקי את ילדיהם את

 בטוחה התנהגות רכישת, בנוסף. ומההורים אישי מניסיון – פורמלי בלתי מחינוך מגיע הידע

 מנת על ההורים של לרגש לפנות הם מציעים. מאחרים דוגמאות ודורשת ואימון זמן הרבה לוקחת

 הרגלי על שישפיעו כך ידי על כי טוענים הם. הילדים עם לתרגל שלהם המוטיבציה את להעלות

הם , בנוסף. עבורם לחיקוי מודל מהווים שהם משום, הילדים על גם ישפיעו, ההורים של התנועה

 באופן ילדים של והמגבלות היכולות על, בכביש הסכנות על יודעים ההורים כמה לבחון ממליצים

 כי בחשבון לקחת גם יש כי מצייניםMacy et al. (5101 ), בהקשר לכך .במיוחד ילדיהם ושל, כללי

 המבוגרת הגיל בקבוצת. לנהגים ויהיו יגדלו כאשר לילדיהם כנהגים לחיקוי מודל יוצרים ההורים

 כי יתכן החוקרים לדעת. מסיחות בפעילויות פחות השתתפו ההורים, (9-05) הילדים של ביותר

 .בעצמם נהגים יהיו בו לגיל ומתקרבים בנהיגתם צופים שילדיהם ההורים מהבנת נובע הדבר

מהמלצות אלה ניתן להסיק כי יתכן שיש להגביר את מודעות ההורים ליכולות והמגבלות 

לחשיבות של החינוך שהם מקנים והמודל לחיקוי שהם מהווים , ההתפתחותיות של ילדיהם
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ניתן להציע להורים לנצל את הנהיגה עם , בנוסף. לילדיהם בכל הנוגע להתנהגות בכביש ובנסיעה

, ללימוד חוקי התנועה ולהבנה שפעולת הנהיגה היא מורכבת וחשובה, ויםהחל מגיל מס, הילדים

 .וכי נדרש ריכוז כדי לבצע אותה

 הנהיגה על הורות של מטיבה השפעה 1.1

 בן טאובמן ;5111, יחיאל)הנהיגה  על מטיבה דווקא השפעה יש יש מחקרים שמצאו כי להורות

, הורה שאינו מי לעומת ועוינת כועסת פחות בצורה נוהגים לילדים הורים כי נמצא(. 5111, ארי

הורים , (5111)לפי טאובמן בן ארי  .במכונית איתם הילדים כאשר במיוחד, זהירה יותר ובצורה

אך גם תחושת החרדה מפני אפשרות של , לילד ראשון העידו כי גברה בהם תחושת האחריות

 והתפרעות סיכונים לקיחת תאך מאידך גם פחו, ישנו יותר לחץ בנהיגה, כתוצאה מכך. תאונה

 כך. עושים שהם מרגיזים לדברים תגובתיות ופחות נהגים אחרים עם עימותים פחות, בנהיגה

מחקר נוסף מצא כי הורים העידו על גישה חיובית  .לפי החוקרת, רגועה נעשית הנהיגה שבפועל

אינם עוברים  , וכי רוב ההורים העידו שאינם שותים אלכוהול כשהם נוהגים, לבטיחות בדרכים

יותר ממחצית מההורים , עם זאת. את המהירות המותרת בנהיגה ותמיד חוגרים חגורות בטיחות

ם או לעיתים קרובות וחלק קטן העידו שהם נוטלים חלק בפעילות מסיחה בנהיגה לפעמי

ממצאים אלה  .(Koppel et al., 2013) באופן אגרסיבילעיתים  יםנוהג הםכי  ומההורים העיד

 .אך דעתם עדיין מוסחת ממקורות שונים, בנהיגה לרוב פחות מסתכניםיכולים להעיד כי הורים 

 ילדים עם בנהיגה לגברים נשים בין הבדלים 1.1

. נמצאו ממצאים סותרים לכאורה בספרות באשר למידת הסחת הדעת של גברים לעומת נשים

Koppel et al. (5100 ) גברים של מצאו כי דעתם, מילדים ברכבהנגרמת שהתמקדו בהסחת דעת 

במחקר , לעומתם. נשים לעומת ברכב מילדיהם וספציפית כללי באופן רב זמן למשך הוסחה נהגים

יותר תאונות -נמצא כי אמנם גברים היו מעורבים בתאונות וכמעט, על הסחת דעת באופן כללי

והחוקרים מסיקים שככל הנראה , אך נמצא כי נשים היו מוסחות יותר מגברים בנהיגה, מנשים

מחקר נוסף מצא כי נשים מוסחות . היא נובעת גם מהסחת דעת, כאשר הן כן מעורבות בתאונה

הממצאים לא היו חד משמעיים , לגבי ילדים ותינוקות. מעט יותר מנוסע אחר ברכב לעומת גברים

(Stutts et al., 2003.)   מציינת שלגברים יש מידה רבה יותר של תחושת ( 5111)טאובמן בן ארי

. התורמת לתדירות גבוהה של נהיגה מסוכנת, שליטה במצבי נהיגה מסוכנים לעומת נשים

Koppel et al. (5100) כי ,מסיקים לגבי הממצא שלהם שגברים הוסחו מילדים יותר מאשר נשים 
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זמנית  בו שונות פעילויות בביצוע המינים של לכאורה שונות ליכולות נוגע אינו הדבר

 הן כי העידו במחקר הנשים כל. הדעת הסחת עם והניסיון החשיפה במידת אלא, (מולטיטאסקינג)

  .זה מסוג בנסיעות ניסיון יותר להן יש ולכן הילדים את מסיעות שלרב אלה

הורים נוהגים להסתובב אל . מילדים ברכב היא נפוצה הנגרמת נראה אם כן כי הסחת דעת

והם אינם מחכים בהכרח , להסתכל עליהם דרך המראה ולטפל בהם תוך כדי נסיעה ,ילדיהם

, אלה ומיעוט המחקרים בנושא ממצאים. הסחת דעת זו עלולה לגרום לתאונה. לעצירה לשם כך

המחקר יבחן את . מדגישים את חשיבות המחקר להבנת חווית הנהיגה של ההורים עם ילדיהם

תדירות ההסחה ואת דרכי ההתמודדות של ההורים עימה וכן ינסה לראות כיצד ניתן להתמודד 

המגבלות הפרק הבא יסקור מהן היכולות ו .את הנהיגה המסכנת כמה שפחותעם ההסחה בצורה 

 .ההתפחותיות של הילדים וכיצד הן משפיעות על הנהיגה איתם ברכב

 והשלכות להסחת דעת של הורים בנהיגה  שלבי ההתפתחות של ילדים ותינוקות -פרק שני 

כיצד באה לידי ביטוי ההתנהגות על מנת להבין , ילדים של שונים התפתחות פרק זה ידון בשלבי

 הקשורה דעת בהסחת שמדובר זאת מכיוון. וילדים בנסיעהפעוטות , המאפיינת תינוקות

 לשלבים בהתאם שונה להיות יכולה דעת בהסחת שהתמודדות ומכיוון,  ילדים של להתנהגות

 . הילדים התפתחות של שונים

  ומגבלותיהם שנתייםמלידה עד גיל  תינוקותשל  מאפיינים ההתפתחותייםה .1

 שינה 1.1

 בשינה מבלים שהם הזמן. יממה בכל שינה שעות 01-מ למעלה מבלים ממוצעים תינוקות יילודים

 והערות השינה זמן את מחלקים יילודים. והילדות הינקות בתקופת במהירות ומתקצר הולך

 מחולקים שלהם השינה שזמני, ההורים על מקשה זה ודבר ללילה יום בין בשווה שווה שלהם

, שבועות עוד יחלפו אך, לילה-יום דפוס להסתמן מתחיל, חודשיים בגיל. יותר גדולים בחלקים

 .(5111, ודהארט קופר, סרוף)בקביעות  שלמים לילות יישנו שהתינוקות לפני שנים או חודשים

בשלב זה שעות השינה , מצד שניאך , יתכן שתינוקות רכים אלה יירדמו בנסיעה, מצד אחד, כלומר

דבר המשפיע , מחוסר שינה בלילותהוריהם עייפים סביר שצפויות וכן אינן שלהם אינן קבועות ו

 .על הנהיגה
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 בכי  1.1

 סוגי שלושה. אחד הגורמים להסחת דעת של הורים לתינוקות בנסיעה הוא הבכי של התינוקות

 תינוקות עם הניסיון. כאב של ובכי כעס של בכי, רעב של בכי: תינוקות אצל אובחנו שונים בכי

 משמעות את להבין יםהמבוגר של יכולתם את משפרים, תינוק אותו עם וניסיון, כללי באופן

 את להרגיע יכולת טבועה בתינוקות גם אך, התינוקות את מרגיעים בדרך כלל המטפלים. הבכי

 והחלפת חיבוק, נענוע, קולית גרייה הן המבוגר מעורב בהן שיטות. מוצץ באמצעות לרב, עצמם

 שונים למצבים נכנסים תינוקות .נרגעים הם שבה הקלות במידת תינוקות בין הבדלים יש. חיתול

 מצבי שני וכן, ופעילה שקטה – שינה מצבי שני ישנם. אחד טיפוסי יום במהלך קרובות לעיתים

 פחות משתנים המצבים, חודשים 2 בגיל. ובכי עצבנות -מצוקה מצבי ושני ופעילה שקטה – ערות

, בתנועתם ושליטה קואורדינציה חסרי בהיוולדם תינוקות .יותר צפויים המצבים בין והמעברים

 ומתואמים מדויקים נעשים התינוקות בהדרגה. ידיהם בנפנופי למשל עצמם את לשרוט ועלולים

בחצי השנה , כלומר (.5111, ודהארט קופר, סרוף) ולתפוס לחפצים להגיע בניסיונותיהם יותר

שינה ובכי , ערותהם עוברים ממצבי  ,היום שלהם אינו צפוי סדר, הראשונה לחיי התינוקות

הדרכים . ניתן לשער שהדבר מקשה מאד על הנהיגה עמם. במהירות ודורשים מענה מיידי מההורה

ות חבכו להרגיע תינוקות כמו חיבוק או נענוע אינן אפשריות בנהיגה וגם תפיסת מוצץ או צעצוע

קשיים שעולים בנהיגה עם נבחן במחקר את ה. היא קשה עד בלתי אפשרית בגילאים אלה עצמם

  .תינוקות אלה

  חיקוי 1.1

 מהירה דרך זוהי(. Bandura, 1977) עוצמה רב למידה מנגנון הוא שחיקוי סבורים הפסיכולוגים

 בעצמם אותה לבצע מסוגלים יהיו שילדים ההכרח מן, חדשה התנהגות לחקות כדי אולם, ללמידה

 ורק, לערך שנה מגיל בחיקוי להצליח יכולים תינוקות, למעשה. בעתיד בה להשתמש כדי ולזוכרה

רק מגיל , כלומר .מעטה עצמית בדיקה ודורשים מאד מדויקים נעשים החיקויים וחצי שנה מגיל

, מצד שני. ללמוד כיצד להתנהג בנסיעהלהתחיל זה תינוקות יכולים לחקות את אחיהם ובעצם 

 .בנסיעה עלולים גם לחקות התנהגות שלילית שראוהם 

 ביסוס הקשר בין התינוקות להוריהם 1.2

 רגשיות תכונות יש התקשרות ליחסי. למטפלו התינוק בין מתמשך רגשי רגש היא התקשרות

 עם הפנים ובקבלת מהמטפל בהיפרדו התינוק של במצוקתו רק לא הניכרות, במינן מיוחדות
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 בגיל התינוקות. המטפל במחיצת הימצאותו מעצם שואב שהילד בביטחון גם אלא, מחדש האיחוד

 מרגישים או מוטרדים כשהם אותו מחפשים הם, אותם ירים אחר אדם ולא שהמטפל רוצים שנה

 הרך בגיל להתפתח ומוסיפים לחיים הראשונה בשנה מתפתחים ההתקשרות יחסי .מיםמאוי

 והתינוק המטפל לומדים שבמהלכן, גומלין פעולות של אינספור שעות של תוצר הם. ולאחריו

התיאום בין ההורים לתינוקות וביסוס , כלומר .(Ainsworth et al., 1978) התנהגותם את לתאם

נראה במחקר כיצד הדבר בא . בו הם לומדים אחד את השני, הקשר ביניהם לוקח הרבה מאד זמן

 .לידי ביטוי בנסיעות עם הילדים בגילאים אלה

 רכישת שפה 1.1

השפה פותחת ערוצי . מגיל שנה לערך, ים בגיל הרךכושר הייצוג הסמלי ורכישת השפה מופיע

מילים . ובאמצעותה ההורים יכולים לשמוע מעט ממה שילדם חושב, תקשורת יעילים הרבה יותר

אך אצל רוב הילדים קצב ההתרחבות של אוצר המילים גדל בצורה , חדשות נרכשות די לאט

על התינוק לפתח עוד יכולות לשימוש החברתי בשפה ולמתן תגובות  .ניכרת בגיל שנה וחצי בערך

ילדים צריכים לפתח שתי מערכות של מיומנויות . רלוונטיות למה שאומרים השותפים בשיחה

רק בגיל . מיומנויות הפקה לניסוח רעיונות במילים ומיומנויות קליטה להבנת דברי אחרים: בשפה

 (.5111, ודהארט קופר, סרוף) ת משפטים של שתי מיליםמתחילים פעוטות לבנו, לערך שנתיים

. פעוטות מתקשים להביע את עצמם בצורה בהירה ולהבין ולענות לדברי הוריהם, למעשה, כלומר

, ולא על הילדכביש בה ההורה אמור להסתכל על ה, שות בנסיעהבעיות אלה בתקשורת ודאי מק

 .תקשורת מילולית איתוולהסתמך בעיקר על 

 ויסות רגשי ודחיית סיפוקים 1.1

 – סיפוקים לדחות יכולים אינם הם. מאד מוגבל הוא שנתיים גיל עד תינוקות של הרגשי הוויסות

 מסוגלים אינם הם, בדומה. יותר מאוחר יותר מוצלח בגמול לזכות כדי מיידי גמול על לוותר

 שליטה מכלל יוצאים שהרגשות כך מתסכל במצב מלהתרגז להימנע, כלומר – תסכול לשאת

התפרצויות אלה עלולות לקרות בזמן הנהיגה עם הפעוט . זעם והתפרצויות בבכי ומתבטאים

 .(5111, ודהארט קופר, סרוף) ולהקשות מאד עליה

 של ילדים ומגבלותיהם  המאפיינים ההתפתחותיים .1

 התסכול את לשאת בהדרגה לומדים הילדים, תקנית ההתפתחות כאשר, חמש עד שנתיים מגיל

 יותר מצייתיםו מתנגדים פחות הם, בנוסף. לרצונם בניגוד מה דבר לעשות מתבקשים הם כאשר
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 ההורים שמציבים למגבלות בתגובה זעם התפרצויות יותר רואים הרך בגיל .הוריהם לרצונות

. זה של מידו זה צעצוע המושכיםאחים  שני למשל כמו, גילם בני כלפי שלילית התנהגות ויותר

 התוקפנות אולם, חפצים על מריבות ליישוב חלופיות דרכים לומדים כבר ילדים הגן תקופת בסוף

 (. 5111, ודהארט קופר, סרוף) עולה, באחר פגיעה שמטרתה, ינתהעו

 פעמים: ילדים כמה עם בנסיעה ואף קטנים ילדים עם בנסיעה הרב הקושי על להסיק ניתן מכאן

 – מסוים בצעצוע לאחוז, הידיים על להיות, לצאת רוצים, ברעב חשים םה, ביניהם רבים הם רבות

 להבין מכדי מדי קטנים רבים ובמקרים ,ליעדו יגיע או ייעצר שהאוטו עד לחכות יכולים אינם הםו

. תתמלא שבקשתם עד קולות בקולי ימחו הם. הוריהם של הזמינות וחוסר הנסיעה משמעות את

 יותר גבוהה דווקא היתה ברכב מילדיםהנגרמת  דעת הסחתMacy et al. (5101 ) של במחקר

 הם. נוסף מחקר דורש להסחה הגיל בין הקשר, החוקרים לפי. שנה בגילאי מאשר 5-1 בגילאים

לאור   .אלה בגילאים ילדים של ההתפתחותיים לצרכים שונות מגישות נובע הדבר כי משערים

קמפיין תקשורתי דרכו נפנה ל כבסיסבפרק הבא נבחן גישות תיאורטיות של השפעה , קשיים אלה

 .להורים

 גישות תיאורטיות של השפעה - פרק שלישי

חלק זה יסקור בקצרה כמה תיאוריות . ישנן גישות תיאורטיות רבות להשפעה ושינוי התנהגות

ויוכלו לשמש כבסיס , המשמשות קמפיינים תקשורתיים בבטיחות בדרכים ובתחום הבריאות

, בקמפיינים בתחום הבריאות כיום. מילדים בנהיגה הנגרמת ליצירת קמפיין בנושא הסחת דעת

במקום , גישות חיוביות ומודלים חיוביים לחיקוי, נוטים להתבסס על חיזוק נורמות חיוביות

גם הספרות . (Berkowitz et al., 2005)בהתנהגות מסוימת  שימוש באיומים לגבי הסיכונים

אולם קמפיינים רבים בתחום , החיוביתבבטיחות בדרכים מדגישה את חשיבות הגישה 

להלן התיאוריות השונות וההלשכות  (.5119, גוטמן וקלר) פחדה ובהצגת סיכוניםהמשתמשים ב

 .האפשריות לנושא הסחת הדעת מילדים ברכב

 כדרך להשפיע על אופן ההתמודדות של הורים עם הסחת הדעת הצגת סיכונים -'חלק א

להיגרם מתאונת דרכים היא מתבקשת בקמפיינים של בטיחות הצגת הסיכונים היכולים , לכאורה

אחד הפחדים  ,כמו כן. שכן הם מנסים למנוע מוות או פציעה כתוצאה מתאונה, בדרכים

 ,כי פחד זה הוא כה עמוק הספרות מראה, אולם .הבסיסיים האנושיים הוא הפחד ממוות

הדרך בה אנשים . (5119, גוטמן וקלר) יתעלמו ממנועד שלעיתים , שלאנשים קשה להתמודד איתו
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דרך זו מושפעת מאד , (5111) ועמיתיו Slovicלפי . מתמודדים ומחשבים סיכונים באופן מורכב

עזרה לאנושות ש , אוטומטית ואינה נגישה למודעות, שהיא אינטואיטיבית" מערכת ניסיונית"מ

המשתמשת בכללי " ליטיתמערכת אנ"מערכת נוספת המשפיעה היא . לשרוד לאורך האבולוציה

שימוש בהפחדה  בהתאם לכך נמצא כי.  חישובים סטטיסטיים ועוד, חוקים נורמטיביים, ההגיון

-Taubman-Ben)צאות הפוכות ועלול להניב תו, והצגת סיכונים  להשפעה על התנהגות אינו פשוט

Ari et al., 2005) ,כפי שנראה להלן. 

 כדרך להשפיע על התנהגות הפחדהשימוש באיומים ו  .1

Hastings, Stead and Webb (5111 )כאמצעי  מפחידים ליצירת מסרים להתפתות מזהירים שלא

 הראו חברתי בשיווק שדה שמחקרי משום, להשפיע על שינוי התנהגות בתחום הבטיחות בנהיגה

 עם בהתמודדות קושי בשל הפוכה תוצאה ואפילו חלשים אפקטים מניבים מסוג זה מסרים כי

הם אף Taubman-Ben-Ari et al. (5112 ) .מעוררים שהם הרעה והתחושה הכעס, המסרים

כי נמצא שמסרים מפחידים בקמפיינים של בטיחות בדרכים לעיתים מניבים תגובת  מציינים

משום שהראו לאנשים סרטון מפחיד בניגוד " דווקא"אם כסוג של  –בומרנג של התנהגות מסוכנת 

ואם משום שיש , משום שאיבוד חופש הבחירה והמניפולציה מעוררים אצלם התנגדות –לרצונם 

אנשים שנוהגים בצורה מסוכנת בשל הריגוש שבכך ולכן נהנים יותר מן הריגוש המאפיין סרטוני 

נראה כי הפחדה אינה יעילה כאמצעי , כלומר .הפחדה ומתעלמים מהמסרים הטמונים בהם

  . שייבחן להלן, גת הסיכונים כאמצעי לשינוי התנהגותהוא הצתחום משיק . לשכנוע

 תפיסת סיכונים .1

רמים חברתיים תפיסות תרבות וגו השפעתחוקרים בתחום תקשורת סיכונים מצביעים על 

באופן שאינו תואם דווקא את האופן , סיכונים ופסיכולוגיים על האופן שבו אנשים תופסים

אחת ההנחות בתחום היא שאנשים יחושו . שבו אנשי מקצוע מעריכים אותו" אובייקטיבי"ה

, כלומר. למרות הכרת הסיכונים שבו, אך לא מגורם מוכר, מאויימים מגורם לא מוכר ובלתי נשלט

גוטמן ) תיחשב לסיכון מוכר ולכן יחושו פחות מאויימים ממנה, שהיא פעולה יומיומית, נהיגה

ולכן ניתן לשער לפי התיאוריה , בנהיגה היא פעולה יומיומיתגם הסחת דעת (. 5119, וקלר

  .שאנשים יתפסו אותה כלא מסוכנת
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למידת המודעות של נהגים מהסכנות בהסחת הדעת מילדים  המתייחסים בודדים יםמחקר שנםי

 ילדים ברכב עם אינטראקציה בסקר דיווח עצמי של נהגים כי מצאLansdown (5105 ). ברכב

 7.2% -ב – תאונות ולכמעט( 5.0%) לתאונות בפועל שגרמה ביותר הנפוצה הדעת הסחת היתה

 היה לא זה גורם, עם זאת. ברכב ביותר הנפוצות הדעת הסחות חמשת בין היתה ואף, מהמקרים

 ושימוש הודעה קריאת, טקסט הודעת כתיבת שהם – מסיחים כהכי דירגו שהנהגים הגורמים בין

 מכל אחד, תאונות-כמעט בחשבון לוקחים אם כי מציין החוקר. דיבורית ללא ריאסלול בטלפון

לגבי הסחת דעת  .ברכב ילדים עם מאינטראקציה תאונה-כמעט או תאונה על דיווח נהגים עשרה

 המוביל כגורם הדעת הסחת את תפסו אנשים כי מצאוTay and Knowles (5111 ) , באופן כללי

 בראיונות מצאו, לעומתםHiggins and Beesinger (5111 ). קשות ולא קלות בתאונות רק

 החוקרים. בנהיגה ביותר המסוכנות הפעילויות בין הדעת הסחות את תפסו אנשים כי ובסקרים

 הרבה ברכב בדיבורית שיחהש סברו אנשים כי ציינו אבל, כהסחה ברכב לנוסעים התייחסו לא

(.  Ishigami & klein, 2009) נכון כלא במחקרים שנמצא מה, דיבורית ללא משיחה מסוכנת פחות

 Higgins and, בנוסף. פחות למסיחה בעיניהם חשבית ברכב נוסעים עם שיחה שגם יתכן

Beesinger ולכן, מהממוצע כנמוך פגעילה עצמם שלהם הסיכון את לתפוס נוטים אנשים כי מצאו 

 . גבוהה בסבירות יותר מוסחים להיות עלולים

  אופטימיסטיתהטיה  1.1

 קוראים שפסיכולוגים התופעה היא הורים של סיכון תפיסת על להשפיע שיכולות התופעות אחת

 מאשר יותר נמוך בסיכון עצמם את לתפוס עלולים ההורים, כלומר. "אופטימיסטית הטיה" לה

 לתאונות פחות מועדים כן ועל זהירים יותר כנהגים עצמם את תופסים שהם משום, אחרים הורים

 תופסים נהגים כי ממצאים איששו אשרHarré and Sibley (5117 ) על בהתבסס זאת. דרכים

 מופחת ובסיכון מאחרים יותר וכזהירים מאחרים יותר טובות נהיגה יכולות כבעלי עצמם

 מנהגים יותר זהירים כנהגים ילדיהם את ראו לצעירים הורים, לכך בהתאם. דרכים לתאונות

 צורך ישנו כי זה בהקשר מצאוWeinstein and Lyon (0999 )(. Guttman, 2013) אחרים צעירים

 זהירה התנהגות לקדם מנת על מסויימת במידה כפגיע עצמו ויתפוס לסכנה מודע יהיה שהאדם

משום שהיא יומיומית , יתכן שהורים לא יתפסו את הסחת הדעת כמסוכנת, כלומר.  ובטוחה

יהיה זה מעניין לבחון כיצד . משום שהם יראו את נהיגתם כזהירה יותר מזו של אחרים, ומוכרת
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לשם שינוי התנהגות ישנו צורך במודעות מסוימת . הם רואים את הסחת הדעת אצל הורים אחרים

שעלולים לגרום לתוצאה , ע מלהפחיד את ההורים ולאיים עליהםאך מומלץ להימנ, לסכנה

. יותר זהירה לנהיגה הכרחי או יחיד תנאי אינה פגיעות שתפיסת לטעון ניתן, בנוסף. ההפוכה

. בסיכון שהם יחשבו עצמם שהם מבלי, למשל חברתיות מנורמות מושפעים להיות יכולים אנשים

עלולים לגרום לתחושת חוסר אונים ולפגום בתחושת תכנים המעוררים חרדה  הצגת, בנוסף

כפי שנראה  ,(Witte, 1998) החשובה לשינוי התנהגות, המסוגלות של הפרט להתמודד עם הסיכון

 .להלן

כדרך להשפיע על אופן  נורמות וקביעת סדר יום, תפיסת מסוגלותשל גישות חיוביות  –' בחלק 

 ההתמודדות של הורים עם הסחת דעת

 תפיסת המסוגלות העצמית –קוגניטיבית -התיאוריה החברתית .1

-המשמשת בסיס לקמפיינים רבים היא התיאוריה החברתית, אחת התיאוריות הבולטות

התיאוריה קובעת מספר (. Social Cognitive Learning Theory; Bandura 2004)קוגניטיבית 

 – תפיסת מסוגלות, על הסיכונים וההטבות שבשינוי ההתנהגות ידע: קריטריונים לשינוי התנהגות

שיש לאדם לגבי תוצאות  ציפיותוה, מהי המידה שבה אדם מאמין שיכול לשלוט על המצב

 מטרותה, מהן העלויות וההטבות הצפויות להרגלים השונים –למה היא תביא , ההתנהגות

הנתפסים  מסייעיםוכן הגורמים ה, שאנשים מסמנים לעצמם והתוכניות הקונקרטיות כדי לממשן

הנחה נוספת של התיאוריה היא שאנשים יכולים להפנים . החברתיים והמבניים לשינוי חסמיםוה

 על ידי חיקוי ולבצע אותה בהמשך את החשיבות של התנהגות מסוימת על ידי צפייה בה

(Bandura, 2004).   

כמביאה ( perceived self-efficacy)התיאוריה מדגישה את חשיבות תפיסת המסוגלות העצמית 

על האדם לחוש שיש לו את היכולת לבצע , על מנת לשנות התנהגות לפי גישה זו. לשינוי התנהגות

נמצא שחיזוק תפיסת . יכולת להימנע מהתנהגות שנחשבת מסוכנתהאו , אותה ולשלוט עליה

המסוגלות העצמית גורמת לאנשים לאמץ התנהגות בריאה יותר בצורה יעילה הרבה יותר 

בהתאם לנהוג כדי לגרום לאנשים להפסיק . מהצגת מידע ומהדגשת הפגיעות של האדם, מהפחדה

יכולות הניהול העצמיות את צמי שלהם והרגלים לא טובים יש להגביר את תחושת הביטחון העל

להגביר את הביטחון בדומה ממליצים Aldoory and Bonzo (5112 ) (.Bandura, 2004)שלהם 
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להדגיש את ההטבות המתקבלות משינוי ההתנהגות ולתת דרכים ספציפיות , העצמי של קהל היעד

 .תבקמפיינים הנוגעים לבטיחות בדרכים ומניעת פציעולהתגבר על חסמים 

כמו דרך , ניתן להראות בקמפיין את ההתנהגות הרצויה כדי ליישם זאת במחקר הנוכחי

נסיעה בטוחה , למשל, ואת ההטבות המתקבלות ממנה, התמודדות רצויה עם הילדים ברכב

כיצד , למשל, על מכשולים בדרך להתנהגות הרצויה התגברותניתן להדגים , בדומה. ונעימה יותר

שתחזק את ו, בצורה שתיתן להורים כלים שיוכלו ליישם, ילדים ברכב להתמודד עם ריבים של

את תפיסת המסוגלות העצמית של בדק המחקר , בהתאם. תפיסת המסוגלות העצמית שלהם

 .ההורים להתמודד עם ילדיהם ברכב וליישם המלצות שונות להתמודדות

כלים יישומיים ו טיפים מתןיש חשיבות ל, בפיתוח קמפיינים של בטיחות בדרכים, בנוסף

עם דגש על , ולטיפוח תחושת המסוגלות להתמודדות עם מצב מאד מסויםלהתמודדות ספציפית 

ישנה חשיבות לנסח , על כן(. 5119, גוטמן וקלר)הגברת הנגישות לביצוע ההתנהגות המומלצת 

 ,למשל. מילדים ברכב במצבים ספציפייםהנגרמת טיפים להורים כיצד להתמודד עם הסחת דעת 

כאשר ישנו ילד אחד או מספר , לנסיעות ארוכות או קצרות, טיפים המותאמים לגילאים מסוימים

מחדדים את חשיבות מתן פתרונות אלטרנטיביים Guttman and Ressler (5110 ) .ילדים וכדומה

ובמקרה זה להציג את ההורים כאחראים , לקהל היעד ומזהירים שלא להאשים אותו בהתנהגותו

 תבעייתיהאשמה כזו היא  .ולהסתכנות בנהיגה להסחת הדעת הנגרמת מצד ילדיהם באופן אישי

ורמות יכולות צד נבסעיף הבא נראה כי. מהרצוי ליצור אפקט הפוך העלולו, מבחינה אתית

 .להשתלב בקמפיין

  כהסבר להתנהגות וכדרך לשינוי התנהגות חברתיות נורמות .1

 .התנהגות ושינוי התנהגות עלחברתיות  לנורמות שיש הרבה ההשפעה את הראו רבים מחקרים

Rimal and Real (5112 )של נאמר ושאינו כתוב לא קודכ, חברה בכל הקיימות נורמות מגדירים 

שני סוגים עיקריים ישנם  .מקובלים בחברההיחס והתנהגות , אלו דפוסים של אמונות .התנהגות

 –התנהגות נורמות כלומר , (Descriptive Norms)סוג אחד הוא נורמות מקובלות : של נורמות

הן . הדרך בה אנשים סוברים שרב האנשים מתנהגים בסיטואציה מסוימת או בהקשר מסוים

הסוג השני הוא נורמות מחייבות (. Carter et al., 2014)נרכשות דרך צפייה בהתנהגות של אחרים 

או , ם סוברים שראוי להתנהגכלומר הדרך בה אנשי, (Moral Norms)או נורמות מוסריות 

נורמות אלה נחשבות למשפיעות יותר על  (.Injunctive Norms) ,שמצופה מהם להתנהג
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תופעל עליהם סנקציה , לא יצייתו להןכי אם  ,משום שאלה נורמות שאנשים מאמינים, ההתנהגות

 .חברתית

. נורמות המקובלותגם לים רבים שיש והלא מודעת במקר, חוקרים מצביעים על ההשפעה הרבה

 ההתנהגות להסבר ביותר המכריע הגורם את היוו הנורמות כי מצאוNolan et al. (5111 ), למשל

. בהחלטתם כזניח זה גורם מודע באופן דירגו שאנשים למרות, אנרגיה שימור בתחום אנשים של

 בהשוואה ביותר הגדול ההתנהגותי לשינוי הובילה נורמטיבית חברתית השפעה כי מצאו הם עוד

תפיסת סיכון והנורמות המקובלות ניבאו בצורה טובה את  מחקר נוסף מצא כי .  אחרים לגורמים

החוקרים הסיקו כי מידת (. Carter et al., 2014) של נהגים מתבגרים בנהיגה מידת הסחת הדעת

 -ההתנהגות הנצפית הסחת הדעת של המתבגרים הושפעה מתפקיד ההורים כדמות לחיקוי וכן מ

הם לא מצאו אישוש להשערה כי נורמות  .1הנהיגה של ההורים ושל חבריהם בקבוצת השווים

בו , אך יתכן שהדבר נובע מגיל ההתבגרות, מחייבות של ההורים משפיעות על הסחת הדעת

 .לנורמות המחייבות של קבוצת השווים השפעה גדולה יותר

במידה שיראו , ע על ההתנהגותלהשפי חוקרים טוענים שהנורמות המחייבות או המוסריות יכולות

ברמה  ותמקדיקמפיינים לבטיחות בדרכים מומלץ שולכן , נורמות המחייבות את הציבור כולובהן 

 החברתית הנורמות תיאורית(. 5119, גוטמן וקלר)החברתית ולא רק בהתנהגות ברמת הפרט 

 בעיה עם מלהתמודד נמנעים אנשים בהם למקריםBerkowitz (5112 ) פי על מורחבת להיות יכולה

 ימנעו כך בשל. לזולת מאד מפריעה אינה שהיא שסוברים משום, אחרים של מסוימת התנהגותית

 . אותה לפתורולפעול כדי  מלהתלונן

 להורים מפריעות אינן הדעת הסחות כי סוברים הורים כי יתכן, דעת להסחותאם נשליך זאת 

 הנורמה לשינוי לפעול יש כי יתכן, זה במקרה .בנידון מלפעול ימנעו ולכן, רבה במידה אחרים

 הנורמות תיתיאורי לפי (.Berkowitz, 2005) הבריאות בתחום לקמפיינים בדומה, באוכלוסייה

 תעודד, מהתופעה מודאגים ההורים שכל היא האמיתית הנורמה כי להורים הבהרה, החברתית

 הם כאשר מתנהגים אחרים הורים כיצד רואים אינם שהורים סביר, כמו כן. בנידון לפעול אותם

בהתאם למחסור בספרות תכן שי ,בנוסף . בפועל הנורמה מהי לדעת להם קשה אז, נוהגים

 כך, גם ביומיום עליו מדברים לאש נושא וזה, מילדים בנהיגההנגרמת ומחקרים לגבי הסחת דעת 

                                                           
1
 Peers – בגיל בעיקר חשיבותה על בפסיכולוגיה מדברים, הסטטוס ואותו הגיל אותו מבני המורכבת חברתית קבוצה 

 הזהות בגיבוש ההתבגרות
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, שליליות נורמות ליצור שלא להיזהר יש ".מחייבת"ה הנורמה מהי ידעו לא גם וריםשה שסביר

 או, מסוימים להורים שלילי דימוי ליצור כדי לא ,מזהירים Knight and Rimal (5112)-ש כפי

 בזמן הילד אל לפנותכמו , התנהגות מסוכנת בכביש היא מקובלתש הרגשה ליצור לחילופין

  .ב"וכיו הנסיעה

 לומדים אנשים כי מראהתיאוריית קביעת סדר יום , בהקשר לחוסר הידע לגבי הנורמה המחייבת

 & McCombs)זכה  לה החשיפה מידת לפי, םמסוי לנושא לייחס שיש החשיבות מהי מהתקשורת

Shaw, 1972). כחלק מהקמפיין  להעלות את הנושא לסדר היום הציבוריכדאי לשאוף  על כן

לנושא שיקנו חשיבות ה במידת, שישפיע הן על מקבלי  ההחלטות והן על הפרט, התקשורתי

תיתכן , בנוסף .)5119, גוטמן וקלר) ובעיצוב נורמות חברתיות המקדמות את ההתנהגות המומלצת

 ;Noelle-Neumann, 1974)בהתאם לתיאוריית ספירלת השתיקה , "בורות קיבוצית"תופעה של 

Shamir, 1995 .)בסביבה להתבטא וחושש לדעותיו שותפים לחפש נוטה אדם כל, לפי התיאוריה 

 כמקובל שנתפס למה הדעות את להתאים היא הרווחת הנטייה כן על. רעיונית מבחינה עוינת

ולכן יכול להיווצר מצב בו , אנשים לומדים על מה מקובל בציבור מתקשורת ההמונים. בציבור

נושא הסחת הדעת הנגרמת על ידי ילדים ברכב אינו מסוקר באמצעי התקשורת ועל כן , למשל

שים יסברו כי דעת הרוב היא שזהו לא נושא המטריד הורים רבים או שאינו גורם סיכון אנ

שיחדד , אורטית למחקריפרק הבא יעסוק במסגרת תה. גם אם בפועל זוהי דעת מיעוט, משמעותי

 .אילו היבטים כדאי לבדוק במחקר כדי להבין את חוויית ההורים וכיצד לפנות אליהם

 גישת השיווק החברתי : מסגרת תיאורטית – רביעיפרק 

  בדרכים הבטיחות לקידום  חברתי ושיווק תקשורת .1

שיווק חברתי הוא יישום של עקרונות וטכניקות שיווקיות כדי לגרום לשינוי חברתי או שיפור 

או לכל ( Smith, 2006)מניעת פציעות , שמירה על הסביבה, בנושאים כגון קידום בריאות, חברתי

אלא נעשה , השיווק החברתי לא רק נפוץ בקרב תוכניות של בריאות הציבור. צורך חברתי אחר

שינוי  (.Lefebvre,  5103)חלק מאסטרטגיות לאומיות לקידום בריאות הציבור והרווחה 

הגישה האינטגרטיבית . Lefebvre (5100)לפי , א המטרה המרכזית של שיווק חברתיההתנהגות הו

ברצונות : בכך שהיא מדגישה כי שיווק חברתי מתמקד באנשים לפיו חברתי נבחנת לשיווק

שיווק חברתי , בנוסף. שאיפותיהם ואורח חייהם וכן בחופש הבחירה שלהם, ובצרכים שלהם
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במרכז התוכנית נמצא חתך אוכלוסייה מסוים . מכוון לשינוי התנהגותי מצטבר של הרבה אנשים

 .ולא אנשים אינדיבידואלים

הוא מתייחס לעלות . מעבר לעלות הכספית, שיווק חברתי מתייחס למרכיב העלות בשיווק

 ,Lefebvre) עונשים אחרים בחיי היומיוםללפרסים ו, הגיאוגרפית, חברתיתה, הפסיכולוגית

מהם נוכל להעריך , ל ההתנהגות ועל שינוי ההתנהגותאם נבין את כל ההשלכות ע(. 2011

וכיצד ניתן להתגבר , לשנות את התנהגותםהעלולים למנוע מהם , יעדלוסיית השל אוכ" חסמים"ה

בצורה טובה יותר את מידת הבולטות של כל עלות עבור ההתנהגות גם נוכל להעריך , עליהם

כך תהיה לנו הזדמנות לפתח תוכניות שמתאימות לאנשים ומובילות . הנוכחית והאלטרנטיבית

משום שהוא מנסה לסייע לציבור , ע למחקר הנוכחיהשיווק החברתי נוג. לתוצאות טובות יותר

ומתאים גם לאחת המטרות של ההורים להתמודד עם בעיה שהם חווים בנהיגה עם ילדיהם 

משום שהוא שואף למנוע תאונות , Smith (5111)מניעת פציעות לפי  שהיא, השיווק החברתי

ישת השיווק החברתי ג. שעלולות לגרום לפציעות או למוות ,דרכים שנגרמות מהסחת דעת

 יש, לפי גישה זו(.  Andreason, 1995) הקמפיין יצירת מדגישה את חשיבות המחקר לכל אורך

 התנהגותו את לשנות לו ויגרום" אליו ידבר" שהכי ובאופן שלו במילים היעד קהל אל לפנות

(Hastings, 2007). האמיתי שהכוח כך, המסרים בבניית הקהל בשיתוף גם רבה אף חשיבות ישנה 

, ננסה (.Mody, 1991) הצדדים לכל פורה פעולה לשיתוף הופך ההפקה ותהליך לקהילה ניתן

תמודד מה מונע מהם לה, להבין מהם החסמים של ההורים, בהתאם לגישת השיווק החברתי

מה גורם להם להסתכן בנהיגה , ילדיהם ברכבבצורה יעילה עם הסחת הדעת הנגרמת על ידי 

 אחת .ובאיזו דרך הכי כדאי לפנות אל ההורים, ניתן להתמודד עם חסמים אלואיך , בעקבות כך

 באמצעות היא החברתי השיווק בגישת בדרכים בטיחות בנושא להתערבות הנגישות הדרכים

 .שמפורט בהמשךכפי , ות תקשורתטכנולוגי

 החברתית ובמדיה באינטרנט חברתי שיווק .1

אחת הפלטפורמות הנפוצות . תקשורת שמתאימים להםכדי להגיע לאוכלוסיות היעד צריך ערוצי 

 ,Lopez)בהן הורים חולקים חוויות ועצות מחיי ההורות היא המדיה החברתית והאינטרנט 

בגלישה באינטרנט אנשים יכולים למצוא מידע המעניין אותם באופן יזום או תוך כדי  (2009

והפכה , וך שיתוף תכניםת, המדיה החברתית מאפשרת לגולשים לתקשר זה עם זו .שיטוט
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 ניידת וטכנולוגיה רייםאסלול טלפונים של שילוב דרכי על כתבLefebvre  (5119 ).לפופולרית מאד

, לאדם צמודים תמיד, דלוקים שתמיד מכשירים הם רייםאסלול כי מסביר הוא. חברתי בשיווק

 לא, הזה לשינוי להתרגל לדעתו צריכים הציבור בריאות אנשי. כיוונית דו תקשורת המאפשרים

  . העולם על שלנו וההסתכלות החשיבה מסגרות של גם אלא הטכנולוגיה של רק

 החברתית ובמדיה בטכנולוגיה בשימוש הגלומים הרבים היתרונות את מציינים רבים חוקרים

 היכולות על מדברים, שללמThackeray, Neiger and Keller (5105 ) . החברתי השיווק בשירות

 Montgomery and Chester. במרכז הצרכן את לשים היכולת את להגביר החברתית המדיה של

 פוטנציאל יש השווים מקבוצת חברים בין החברתיות ברשתות גובר לדיאלוג כי טוענים( 5119)

 המטיף להיות לקהל לגרום ניתן זו בצורה, כן כמו. צעירים של וההתנהגות העמדות את לשנות

 ,Lefebvre) בין חבריו אותה ויפיץ למטרתנו אמינה הכי העדות את שייתן, שלנו משכנע הכי

, 2012Potente et al; 2012, Thackeray et al.2009; ) . 

Lopez (5119 )קהילות לבנות פוטנציאל להן יש כי וטוענת הבלוגריות האימהות תופעת על מדברת 

 לא מעון כמו נשים נתקלות בהן הפוליטיים הנושאים. שלנו בחברה אמהות של ייצוגים ולאתגר

. מסוימים נושאים סביב ומתרכזת גדלה שהקהילה ככל הציבורי לדיון לצוף יכולים, לילדים הולם

 יכול כזה מפגש. פעילות ודרכי פעולה בשיתופי לדיון הזדמנות לשמש יכול בלוגריות בין מפגש

 .  הילדים עם ברכב נסיעה עם להתמודדות בדרכים דיון לצורך גם מתועל להיות

שינוי התנהגות , לדבריו. שינוי התנהגותמדבר על יכולות האינטרנט לאפשר Bandura (5111 )גם 

יצירת מודל לחיקוי , על ידי יידוע אנשים בתקשורת על התופעה –יכול להיות מושג בדרך ישירה 

בהן אנשים יכולים , המדיה יכולה להפנות לקהילות באינטרנט, בדרך העקיפה. ומוטיבציה לשינוי

 םהיתרונות בקהילות הללו ה. ותמיכה חברתית כה מותאמת אישית לשינוי ההתנהגותלמצוא הדר

לגרום ליותר אנשים להגיע  ויכולתן, במידה מסוימת רותשהן מאפשהנגישות שלהן והאנונימיות 

החוקר , עם זאת. בהן נדרשת נוכחות פיזית וחשיפה, אליהן מאשר לקבוצת תמיכה או הדרכה

 . מוטיבציה לנצל אותו עד תוםליש לגרום לאנשים ועל כן , מסייג כי זהו כלי בלבד

 מאמרים מעט יש: הטכנולוגיה בקצ את משיגים אינם המחקרים כי מתריעים החוקרים, זאת עם

 בערוצי המשתמשים קמפיינים של ההשפעה את וגם הפרקטיקה את גם המתארים שפורסמו

 את להעריך ניתן לא, כך בשל(. Uhrig, Bann, Williams, & Evans, 2010) דיגיטליים מדיה
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 להקפיד יש, כן כמו(.  Wundersitz, Hutchinson & Woolley, 2010) הארוך לטווח השפעתם

 כדאי. זה במדיום אליו לפנות נכון האם לבדוק יש – המטרה לקהל הטכנולוגיה את להתאים

 קבוצה למשל כמו, (.Thackeray et al ,2012) משתמש כבר היעד קהל בה בטכנולוגיה לבחור

 יותר פתוח יהיה כך, הספציפית בטכנולוגיה יותר משתמש קהלהש ככל. בפייסבוק רלוונטית

 (.  Uhrig et al., 2010) בה שיוצג בריאותי למסר

ין מכאן שהאינטרנט והמדיה החברתית בפרט יכולים להיות כלים שימושיים להטמעת קמפי

ילדים ברכב ולספק תמיכה ממושכת להתמודדות עם הקשיים בנושא הסחת דעת הנגרמת על ידי 

בקשיים זה בזו בהן הורים דנים ונעזרים , קהילות הורים נפוצות באינטרנט. העולים בנהיגה

אילו אתרים וקהילות נגישים להורים ובאילו אתרים  נבחן במחקר. השונים עמם הם מתמודדים

יש לקחת , בנוסף. זה בנושא יעיל כלי זהו תםלדע והאם ונבדוק, היו רוצים שיפנו אליהםמאלה 

 .אנונימיות שאינו נהוג בו לשמור עלשהוא כלי  ,לפייסבוק וברותבחשבון שקהילות רבות כיום ע

. נפוצה ומסוכנת לנהיגה, מסקירת הספרות עולה כי הסחת דעת בנהיגה היא תופעה יומיומית

, מילדים ברכב הנגרמתעת בנושא של הסחת דשישנם מעט מחקרים נמצא שלמרות , אולם

הבין כי ילדים מהממצאים הקיימים ומהמגבלות ההתפתחותיות של ילדים ותינוקות ניתן ל

בשל כך  .שתוביל לתאונההסחת דעת של הנהגים ועלולים ליצור , דורשים תשומת לב רבה בנהיגה

זאת . הקשיים ודרך ההתמודדות שלהם, עלה הצורך להבין את חווית ההורים בנהיגה עם ילדיהם

, חברתי שיווק גישת מתוך. כדי לנסות להבין כיצד ניתן לסייע להורים להתמודד עם קושי זה

 וכן( Andreason, 1995) שלהם הצרכיםו החסמים, שלהם המציאות והבנת באנשים המתמקדת

הוחלט  ,ילדים ברכבעל ידי הנגרמת הסחת דעת  בתחום המחקר והעדר הנושא חשיבות מתוך

 .בנושא לקמפיין המלצות גיבוש לצורך, צעירים לילדים הורים בקרב מחקר לערוך
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 שיטהיעדי המחקר ו

 מטרות ושאלות המחקר .א

על ידי הנגרמת הסחת דעת מטרתו הכללית של המחקר היא לבחון תפיסות של הורים בנושא 

על מנת לפתח , דרכי ההתמודדות של הורים בהסחת דעת זאתילדיהם בזמן הנהיגה ואת את 

המבוססת על מערכת מושגים תיאורטית להתמודדות במצבי הסחת דעת , גישה תקשורתית

וללמוד מהן תפיסות הורים של ילדים בגיל לחקור ( 0: )יעדים עיקריים שישהלמחקר . אלו 

עמדות של לחקור וללמוד מהן ( 5); הרך לגבי הסיכון בהסחת דעת בזמן הנהיגה מהילדים

 (לגבי הורים אחרים) הורים לילדים קטנים לגבי החסמים והתפיסות הנורמטיביות שלהם

של הורים כדי  ללמוד מהן דרכי התמודדות( 3); בהתמודדות עם הסחות דעת של ילדים ברכב

לבדוק האם ההמלצות של הורים מתקבלות ( 1)להורים אחרים לפיתוח המלצות  לתרום

לבדוק בקרב אנשי ( 2) .חברתיהשיווק ה ים לפי גישתכטובות ויעילות בקרב הורים אחר

מקצוע בתחום החינוך והפסיכולוגיה של הילדים ובתחום בטיחות בדרכים כיצד יכולות 

וכיצד הם ממליצים להתמודד עם הסחה , ת על הסחת הדעת בנהיגהומגבלות הילד משפיעו

לשם כך נוסחו . פיתוח המלצות לשם יצירת קמפיין שיפנה להורים בנושא זה( 1) .כזו בנהיגה

 :שאלות המחקר הבאות

 הסחת דעתשאלות לגבי תפיסת 

 םמה מידת הסיכון לדעת)? בנהיגה כיצד הורים תופסים את הסחת הדעת על ידי ילדיהם ,

 (?האם מקשרים זאת לאפשרות לתאונה, המודעות לבעיה

תפיסות תפיסת מסוגלות עצמית , חסמים, שאלות לגבי אסטרטגיות התמודדות בהווה

 נורמטיביות   

  לדעתם הסיכון מידת ימה)כיצד ההורים מתמודדים עם הסחת דעת זו בפועל או מראש ,

   ?(לבעיה המודעותומהי 

 הילדיםצד הסחת דעת מעם להתמודד  םשלהם ביכולת העצמית מהי תפיסת המסוגלות 

 ? בנהיגה
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 הם כמה עד - בחברה אחרים הורים בקרב הנורמטיבית העמדה ההורים לדעת מהי 

 הנורמות לדעתם ומה ילדיהם ידי על הדעת מהסחת מודאגים אחרים שהורים חושבים

 ?בנהיגהילדים מצד  בנוגע להסחת דעת המחייבות והנורמות ההתנהגותיות

 עליו קוראים אובו  שמדברים נושא זה האם, בנושא השיח את רואים ההורים כיצד?  

 בנושא לטפל שכדאי סבורים ההורים כיצד? 

  מהן הגישות או ההמלצות שהורים שמעו או מכירים כדי להתמודד בהסחת דעת של

 ?הורים כאשר הם נוהגים והילדים ברכב

 החסמים השונים שעומדים בפני יישום המלצות שונות לגבי התמודדות בהסחת  םמה

 ?בנהיגה דעת

 לגבי דרכי , ולהמלצות מהורים אחרים בפרט, כיצד הורים מגיבים להמלצות בכלל

 ?הילדים בזמן הנהיגהצד התמודדות בהסחת דעת מ

 שימוש בערוצי מדיה חדשיםמידע ושאלות לגבי 

  המידעמה ההורים רוצים לדעת בנושא ואיך הם רוצים לקבל את? 

 האם חושבים שניתן לפנות אליהם  ,באילו ערוציםו כיצד ההורים היו רוצים שיפנו אליהם

 ?באמצעות מדיה חדשה

 שאלות לגבי התרשמות מעלון שפותח להורים

 התמודד והאם ההורים מרגישים שהעלון נתן כלים ל ?מהי ההתרשמות הכללית מהעלון

 ?עם הילדים בנסיעה

 שאלות לאנשי מקצוע בגיל הרך ובבטיחות בדרכים

 מהן המגבלות ההתפתחותיות של הילדים הבאות לידי ביטוי בנסיעה ברכב? 

 צד הילדים ברכבכיצד לדעתם כדאי להתמודד עם הסחת הדעת מ? 

 שיטת המחקר ואיסוף הנתונים .ב

 אוכלוסיית המחקר .1

בתחילה רואיינו הורים שילדם הקטן . 01המחקר התמקד באוכלוסייה של הורים לילדים עד גיל 

, וכך הם רוב ההורים במחקר, מתוך הנחה שרב הקשיים הם בגילאים הקטנים יותר, 2הוא עד גיל 
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ולכן על מנת , לקשיים גם בגילאים גדולים יותרהמרואיינים אולם תוך כדי המחקר התייחסו 

 .01עד גיל , נוספו גם הורים לילדים גדולים יותר, תר לעומקלהבינם יו

 שיטת המחקר ואיסוף הנתונים .1

לתרשים המסכם  .  המחקר מורכב משני חלקים עיקריים כאשר כל חלק כולל מספר כלים ושלבים

 .להלן 0' ראו איור מס, את מהלך המחקר

 מהלך המחקר: 0' איור מס

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, סקירת ספרות לגבי הסחת דעת

ומסגרת יכולות ילדים בגיל הרך 

 בניית מדריכי ראיון, תיאורטית

ראיונות אישיים עם  2

אנשי מקצוע בתחום 

התפתחות ילדים ובטיחות 

 בדכים

קבלת תגובות מהורים 

בפורום אינטרנטי 

ובקבוצת פייסבוק לגבי 

דרכי ההתמודדות שלהם 

 בנהיגה עם ילדיהם

תגובות ההורים ניתוח 

 ביחס לעלון

פיתוח עלון להורים 

 לתינוקות 

 01ראיונות אישיים עם 

הורים לילדים לגבי 

התרשמותם מההמלצות 

 בעלון

 ניתוח המידע שנאסף
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שילדם , הורים בעלי רכב

 01הקטן עד גיל 

ראיונות אישיים עם  31

שילדם , הורים בעלי רכב

 01הקטן עד גיל 
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 ראיונות אישיים  1.1

בגיל ראיונות עומק עם אנשי מקצוע והורים לילדים  13 נערכו: ראיונות עם אנשי מקצוע והורים

 .הרך

 ראיונות הורים 1.11

אשר נוסעים עם , 01שילדיהם הקטנים הם עד גיל , ראיונות עם הורים 31המחקר התבסס על 

מהם הקשיים שלהם , תוך ניסיון להבין כיצד הם חווים את הנסיעה, ברכבהילדים באופן קבוע 

השתמשתי בהיכרות אישית עם ". כדור שלג"המדגם היה בשיטת   .וכיצד היו רוצים שיפנו אליהם

 57רואינו . וכן נעזרתי במכרים כדי להגיע להורים נוספים, הורים והם הפנו אותי להורים נוספים

חיפה ויישובים  )מהפריפריה  01, מההורים גרים בגוש דן 51. 59-12לאים בגי, אבות 00-אימהות ו

ההורים עסקו במקצועות שונים . השרון והשפלה, היתר מאזור ירושלים(. וקיבוצים בצפון ובדרום

, מחקר, תקשורת, טיפול באמנות, פסיכולוגיה, חינוך, טק-היי, ראיית חשבון, מתחום עריכת הדין

ההורים באופן כללי היו ממעמד . מרואיינת אחת לא עבדה. פקידות, קהסטטיסטי, משאבי אנוש

בתדירות גבוהה והגים אחת הסיבות היא התנאי במחקר שההורים נ. גבוה-סוציו אקונומי בינוני

נתוני ההורים (. לשני בני הזוג)כלומר יחזיקו רכב ולעיתים אף שניים בבעלותם , יחסית עם הילדים

 . 0' מדריך הריאיון נמצא בנספח מס.  5' ספח מסבנ 0' מרוכזים בטבלה מס

. על ידי עוזרת מחקר שתודרכה בנושא ראיונות בוצעו 03-ו, הראיונות התבצעו ברובם על ידי

הוסבר בקצרה ונדרשה המחקר בו , "טופס הסכמה מדעת"בתחילת הראיון הוקרא להורים 

 במסגרת, ברכב ילדים עם נסיעה בנושא במחקר להשתתף ת/מתבקש הינך: "הסכמתם לריאיון

-כ במשך ראיון יכלול המחקר. אביב תל באוניברסיטת לתקשורת בחוג שני לתואר מחקר עבודת

 למנוע מיועד המחקר .ברכב הילדים הסעת את לתפיסתך בנוגע שאלות ישאלו בו, דקות 31

 במידת, ילדיהם עם בנסיעה הורים על להקל וכן וחומרתן הדרכים תאונות מספר את ולהפחית

 במידה. האישיים בפרטיהם או בשמותיהם שימוש כל יהיה ולא חסויה המרואיינים זהות .הצורך

 את להפסיק ואף לשאלה לענות שלא המלאה זכותך, בנוח שלא ה/חש ה/את הראיון שבמהלך

כי זהותם האישית , עוד הובהר למרואיינים כי הם חופשיים שלא להשתתף במחקר ."הראיון

 .תישמר בפרסומים וכי הם יכולים לפנות אל החוקרת בכל שאלה
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 ראיונות אנשי מקצוע   1.11

הראיונות נעשו עם פסיכולוגים . ראיינתי חמישה אנשי מקצוע בתחום ההורות והבטיחות בדרכים

ראיינתי אנשי בטיחות , כמו כן. ומומחים להתפתחות הילד, ם הורותהמתמחים בתחו, של ילדים

הגעתי אל שתי מרואיינות בתחום של בטיחות בדרכים ".  אור ירוק"בדרכים במשרד החינוך וב

אל שני מרואיינים הגעתי דרך היכרות , ר ציפי לוטן מקרן רן נאור"בגיל הרך דרך המלצה מד

שידעתי שהוא מומחה בעל שם בתחום של סמכות הורית  אישית ואל מרואיין נוסף פניתי משום

אנשי המקצוע בגיל הרך . המרואיינים נשאלו שאלות בהתאם לתפקידם. והצבת גבולות

ואת כל אנשי , לגבי היכולות ההתפתחותיות של ילדים בהקשר לנסיעה ברכבנשאלו והפסיכולוגים 

 .דעת מילדיהם ברכבהמקצוע שאלתי איך הם ממליצים להורים להתמודד עם הסחת ה

שמותיהם ופרטיהם האישיים , לשמירה על חיסיון המרואיינים. הראיונות הוקלטו ותומללו

כך למשל הם  .חקר כמו גיל הילדים ומקום מגוריםמלבד הפרטים הרלוונטיים למ, הושמטו

כאשר הוזכרו בציטוט , שמות הילדים, כמו כן". אם לבן שנתיים ובת חמש מגבעתיים: "תוארו

במקרה של הורים מיישובים . לצורך הבנת המשפט, הוחלפו באות הראשונה של השם, יריש

 .על מנת לשמור על חסיונם, הושמט שם היישוב ונכתב האזור בארץ, קטנים

  איון  ימדריך ושיטת הר 1.11

התייחסות עם ההורים כלל הריאיון מדריך . הכלי המרכזי בראיונות היה שאלון חצי מובנה

, תפיסת המסוגלות שלהםותפיסות הסיכון , את החסמים השונים בדק, לסוגים שונים של מצבים

לעורר שיח על מקרים היפותטיים תוך כדי ראיון נעשה ניסיון . בהתאם לגישת השיווק החברתי

הראיונות . חקרמהאוכלוסיית את  פתהמשת מחקריתמתוך גישה , וכיצד אפשר להתמודד עמם

כאשר המטרה בראיון היא לעודד את המרואיינים לבטא את , על הגישה האיכותניתהתבססו 

הדבר תואם את מטרת המחקר להבין את . החוויות שלהם והתחושות שלהם בצורה חופשית

הריאיון הוא סוג של . מנקודת מבטם, תחושות ההורים ואופן חוויתם את הנסיעה עם הילדים

שבו ישנה תכנית כללית של הריאיון , חרתי בשאלון חצי מובנהב, על כן. היוצרת ידע, אינטראקציה

זאת משום שבמהלך (. 5111, יונאי וטורין)לשינויים  ופתוח אך הוא גמיש, ונושאים עליהם נדבר

שהמרואיין לא היה מודע  ויתכן, היבטים שלא חשבתי עליהם קודםהריאיון יכולים לצוץ נושאים ו

למרואיינים לספר את הסיפור שלהם לגבי נהיגה עם הילדים כך יהיה ניתן לאפשר , בנוסף. להם

בהתאם , להבין את עולמם ולהשתמש במחקר בטרמינולוגיה שלהם, ברכב במילים שלהם
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, ישנה תכנית ראיון מסודרת, מנגד(. 5113, שקדי)קונסטרוקטיביסטי -לעקרונות המחקר האיכותני

ניתן להבחין כיצד המרואיינים מגיבים , ו כןכמ. כך שכל הנושאים שאני מעוניינת לחקור יכללו בו

אלו . לענותנים פחות בנוח או לא מעוניי יםעם אילו שאלות מרגיש, לשאלה מסוימת ומדוע

כך , בראיונות נוצרה אווירה חמה וידידותית. למשל, ניואנסים שהיו מתפספסים בסקר

 (.  Arksey & Knight, 1999)שהמרואיינים הרגישו בנוח להיפתח ולשתף בחוויותיהם 

 המלצות מהורים באמצעות האינטרנט 1.1

ממקורות נוספים לגבי דרכי ההתמודדות של הורים בנהיגה עם ילדיהם  כדי לאסוף עוד מידע

בפורום האמהות מאמאזון בפייסבוק ובפורום , נעשה שימוש בשני פורומים באינטרנט ,ברכב

, מתוך הכרות עם הפורום, באתר מאמי רים וילדיםבחרתי בפורום הו .mamy.co.ilבאתר 

 ואני כרמית שמי: "לשון הפנייה היתה. משתמשים 09,139יש בו . שהוא פתוח לכולם

 המלצות שתיצור עבודה עושה אני. אביב תל מאוניבריסטת בתקשורת שני לתואר סטודנטית

  !זו חשובה מטרה למען במחקר לי לעזור תוכלו אם אשמח. בדרכים לבטיחות לקמפיין

 ככל תפרטו בבקשה – אתכן לשאול רציתי(. האתר מנהלת ישר מניקול לכך אישור קיבלתי)

 הסחות עם מתמודדות אתן כיצד. 5? ברכב הילדים עם נסיעה מתארות הייתן איך.0: שאפשר

 עוד עם או לבד נסיעה) נסיעה כדי תוך' וכו להאכיל, בהם לטפל הצורך, הילדים של הדעת

 עם בנסיעה לעשות למה טיפים לכן יש. 3? קשה הכי זה היום של ושעות מצבים באילו -(מבוגר

מפורום זה ". !מראש רבה תודה? איך, כן אם? לנסיעה מראש מתכוננות אתן האם. 1? הילדים

 .אך די מפורטות, קיבלתי שלוש תגובות בלבד

בעל , מאד הפעיל, קבוצת פייסבוק סגורה לאמהות בלבד והישז, בנוסף פניתי למאמאזון

אך לרוב מקבלים , הדורשת אישור מבעלות הקבוצה כדי להיות חברה בה, חברות 73,117

שייתכן שאמהות כך  ,המשתתפות בו אינן בעילום שםה. אישור בלי בעיה וזהו תהליך פורמלי

אני חברה . זהותן תישאר חסויהלמרות שהובטח להן ש, פחות חוששות להיחשף בפרטיהן בה

כתבתי הודעה בקבוצה ולא . ה זמן ולעיתים משתתפת בדיונים השוטפיםבקבוצה כבר הרב

אך לא , ניסיתי לפנות למנהלות הקבוצה. והיה נראה שהיא נעלמה או הוסרה, קיבלתי תגובות

השתדלתי . כתבתי שם שוב הודעה והפעם קיבלתי תגובות, בחלוף הזמן. קיבלתי תגובה

 איך, יקרות אמהות: "ותואמת לרוח הקבוצהשלשון הפנייה תהיה פשוטה וקצרה ככל הניתן 

? מה דבר רוצים או, רבים, בוכים למשל -בנסיעה לכן מפריעים כשהילדים מתמודדות אתן
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 לי ויעזרו שם בעילום יהיו התשובות. בארץ ומקום הילדים גילאי את כתבו אפשר אם בבקשה

שם קיבלתי  ."דרכים תאונות להפחתת ירוק אור של מחקר במסגרת שלי התזה לסיום מאד

העתקתי את התגובות שקיבלתי ". חשוב .המחקר על תבורכי: "אחת מהן היתה. תגובות 51-כ

וכן ניסיון , ניסיון לשאלת המשך לא צלח, עם זאת. וניתחתי אותן יחד עם ממצאי הראיונות

הסברים . אף הוא לא צלח( לא מצאתי מידע על כמות משתמשים)בפורום הורים של תפוז 

, ולכן חלקן נבלעות, יים לתגובות המועטות יחסית הן כי הפורומים עמוסים בהודעותאפשר

הסבר נוסף הוא שאימהות אולי חוששות . או מוסרות לעיתים על ידי מנהלות הקבוצה

אפשרות נוספת . וכן יש לא מעט בקשות להשתתפות במחקרים בפורומים, להיחשף במחקר

ייתכן שההצלחה שהיתה . ים שמתעלמים מהבעיההיא שישנו שיח מועט בנושא וישנם הור

ק ומקושר לפרופיל האישי משום שהוא בפייסבו, במאמאזון נבעה גם מהיותו פחות אנונימי

כך שיכול להיות , וכן מהעובדה שאני חברה בו ועזרתי גם לאמהות אחרות בו, של כל אם

פיו אנשים עוזרים ל, בהתאם לעקרון ההדדיות האלטרואיסטית, גם לישחשו שעליהן לעזור 

 (.Trivers, 1971)לזרים בציפייה לקבל מהם עזרה בעתיד 

 גיבוש עלון ופידבק מההורים  1.1

לאחר . עלון להוריםגובשו המלצות מהממצאים של החלק הראשון ונוסח  בחלק השני של המחקר

הסחת דות עם התמודראיינו לגבי התגובות שלהם לעלון בנושא הורים הת 01 גיבוש ההמלצות

מההורים היו מרואיינים בחלק  7. עצמית בהתאםהמסוגלות הכולל תפיסותיהם לגבי , הדעת

מהם  1. ואל עוד שלושה הגעתי דרך היכרות אישית או דרך מכרים משותפים, הקודם של המחקר

העלון מצורף בנספח . 01חודשים ועד גיל  9שילדם הקטן מגיל , 30-12בגילאים , גברים 1, נשים

 .1' מדריך הראיון בעקבות העלון בנספח מס. 3' מס

 שיטת ניתוח הממצאים. 3

, "תיאוריה המעוגנת בשדה"נערך באמצעות ניתוח תמטי במסגרת  הראיונות ממצאי ניתוח

בשלב . שלבים בכמה הניתוח התקיים. ((Strauss & Corbin, 1990לאיסוף מידע מהשדה 

על מנת לבחון את כיוון המחקר  – נותחוואנשי המקצוע הראשונים ראיונות ההורים  הראשון

. ולהתאים במידת הצורך את הראיונות הבאים לסוגיות מעניינות שעלו או שחסרו בראשונים

ילדים צד הוחלט לבחון יותר לעומק את נושא השיח בין ההורים לגבי הסחת הדעת מ, למשל

תוך מתן שמות , ותשלב זה כלל  השוואה ראשונית בין הראיונות וזיהוי תמות חוזר . ברכב
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קטגוריות -בו נערך איחוד בין קטגוריות ותתי, בשלב השני נעשה מיפוי. ראשוניים לקטגוריות

לבניית עץ , תוך השוואה בין נקודות הדמיון והשוני ביניהן, ומנגד חלוקה לעוד תתי קטגוריות

, מהאינטרנט זאת תוך איחוד בין ראיונות ההורים והמלצות ההורים(.  5113, שקדי)קטגוריות 

כדי , לאורך כל הניתוח שולבו ציטוטים של המרואיינים. והפרדה מהראיונות המקצועיים

גוריות והתמות נכללו תיאורים ונימוקים של הקט כמו כן. חיש ולהתחבר לנקודת מבטםלהמ

תוך השוואה בין ונותחו התגובות של ההורים לעלון  גובש העלון להורים בשלב השלישי. שעלו

 .ומציאת הנקודות הבולטות והחוזרות שעלו התגובות

נקודות השוני כזיים העולים מכלל הראיונות יחד תוך גילוי גובשו הממצאים המר בשלב הרביעי

הניתוח בחן את התמות החוזרות והתייחס . והדמיון בין ראיונות ההורים לראיונות אנשי המקצוע

רגשותיהם והידע , ניסיונם, תיהםאמונו, לתיאורי המרואיינים כמשקפים את עולמם הפנימי

 (. Strauss & Corbin, 1990) שלהם 
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 ממצאים

החלק הראשון והעיקרי מציג : פרק זה מציג את ממצאי המחקר וניתוחם וכולל שלושה חלקים

את ממצאי ראיונות ההורים לגבי הסחת דעת כאשר הם נוהגים עם ילדים בגיל הרך ברכב 

תפיסת הקושי והסיכון של ההורים את , ומתייחס לחוויית הנהיגה עם הילדים ברכב ותדירותה

אסטרטגיות , חסמים ליישום המלצות, פן ההתמודדות של הורים אחריםתפיסות של או, הנסיעה

חלק זה כולל בתוכו גם דרכי התמודדות .  התמודדות של ההורים ולפיתוח כלים יישומיים בנושא

החלק השני מציג את ממצאי הראיונות עם אנשי מקצוע . שנאספו מפורומים של הורים באינטרנט

ת בדרכים בנוגע להסחת דעת מסוג זה בנהיגה וכולל את ההורות והבטיחו, מתחום הגיל הרך

החלק . הקושי בנהיגה כפי שמוסבר על ידם ואת המלצותיהם להתמודדות יעילה עם הסחת הדעת

השלישי מציג את ממצאי  הראיונות שנעשו בחלק השני של המחקר ומתאר את תגובות ההורים 

שנכתב בהתבסס על הממצאים של , רכבלעלון עם המלצות לדרכי התמודדות עם ילדים בנסיעה ב

 . הראיונות בחלק הראשון של המחקר

 ממצאי הראיונות עם הורים לגבי הסחת דעת בנהיגה עם ילדים ברכב : 'חלק א

תפיסות וצרכים של הורים לגבי , עמדות, ידעה את לחקור היתה המחקר של העיקרית המטרה

ודת מנק, ות דעת של ילדים ברכב ולזהותהאופן בו הם והורים אחרים יכולים להתמודד עם הסח

 .  ילדים ברכב שנראות להם יישומיות מצדהסחת דעת עם דרכים להתמודד , ראות ההורים

 תדירות הנסיעות .1

ומהם דפוסי , תדירות הנסיעה נבדקה בראיונות כדי להבין עד כמה שכיחה נהיגה עם ילדים ברכב

ועד כמה הוא משפיע על חיי , בנסיעות זאת כדי להבין טוב יותר את מידת הקושי. הנסיעה

לנסיעות יומיומיות : מהראיונות עלה כי למשפחות  ישנם שני דפוסים שונים עיקריים .היומיום

הילדים ברכב ומידת העזרה שיש צד המשפיעים על מידת ההסחה מ, ולנסיעות בסופי השבוע

 .לנהגים ממבוגר נוסף ברכב

 ברכב עם הילדים נסיעות יומיומיות בהן ההורים לבד 1.1

בנות זוגם נוהגים לבד ברכב בנסיעות קצרות עם /הורים שהתראיינו במחקר העידו כי הם או בני

דוגמא יוצאת דופן היתה אם . לרב בתוך העיר, לבית הספר וחוגים, באופן יומיומי לגן, הילדים

היישוב כל לשלושה ילדים מאורנית שסיפרה כי היא מסיעה את הילדים עם בן הזוג שלה בתוך 

, כלומר. ופעם עד פעמיים בשבוע היא מסיעה אותם לנסיעות ארוכות יותר, יום לנסיעות קצרות



15 

 

, כפי שיפורט בהמשך. ביחס להורים אחרים במחקר, יש לה עזרה מבן זוגה בנסיעות היומיומיות

יף ראו פירוט בסע)גורם מסייע שלרב מקל על הנסיעה בת זוגם /ראו בנסיעה עם בןהמרואיינים 

1.00): 

, אם זה לחוגים או לחברים אז לבד. כמעט תמיד, תמיד[ האב]' כל יום בישוב זה עם כ
אז יש , אבל בבקרים אנחנו מפזרים אותם ביחד וגם בצהרים אנחנו אוספים אותם ביחד

 (אורנית, ופעוט בן שנתיים וחצי 2ילד בן , 7אמא לילדה בת ). את העזרה

 :מסיעה לבד את הילדים באמצע השבוע סיפרה כי היא, לעומתה, אם אחרת

אני מסיעה אותם . נסיעות קצרות. לפחות ארבע פעמים ביום, אני נוסעת איתם כל יום
זה רב . בצהריים מחזירה מבית הספר ואחר הצהריים חוגים וחברים, לבית הספר

בן וילד  00ילד בן , 01אמא לנערה בת ) הנסיעות כבר יותר ארוכות, בסוף השבוע. הנסיעות
 (.מודיעין, 1

 :בנות הזוג שלהם מתחלקים בהסעות/הורים נוספים אמרו שביומיום הם ובני

 01-אב לבת שלוש ובן שנה ו. )כ אני שם אותם בגן ואשתי אוספת אותם מהגן"בד
 (כרון יעקביז, חודשים

ובן  00בת , 03אם לבת )זאת שמסיעה אחר הצהריים בדרך כלל אני .. חברים, יש חוגים
 (עמק האלה ,שנתיים

היו הורים שספרו שהם , כמעט יום יום, לעומת ההורים שספרו שהם מסיעים את הילדים בשיגרה

 :למשל, ממעטים לנסוע באמצע השבוע

הגן זה מרחק הליכה ויש פה כלבו ... אנחנו לא נוסעים איתם הרבה כי אנחנו גרים בקיבוץ
ושנתיים  1.2אם לבן ) .יעהביקור באיזשהו מקום דורש נס...מצד שני כל. וסבא וסבתא

 (מקיבוץ בדרום

הורים שמתגוררים ביישובים וקיבוצים סיפרו כי יש להם נסיעות ארוכות לעיתים גם באמצע 

 :למשל. השבוע

 לחברים לנסוע זה אם.. לישוב מחוץ נסיעה זה ח"קופ -נסיעה זה קטן הכי הדבר בשביל
עמק , ובן שנתיים 00בת , 03לבת  אם. )'דק 12 להיות יכול זה הראל או בנחשון שנמצאים

 (האלה

 נסיעות בסופי שבוע 1.1

לרב עם בן או בת , בסופי השבוע לנסיעות ארוכות יותר לצאת הורים במחקר העידו כי הם נוהגים

במקרים אלה להורה יש עזרה מההורה . או לחברים, לטיול, למשפחה שגרה בעיר אחרת, הזוג

ילדים , למשל. כפי שעלה מהראיונות, גם לעיתים קשה יותר אך הנסיעה ארוכה יותר ולכן, ה/השני

נסיעות ארוכות , כמו כן. 'נעשים רעבים וכו, יכולים להזדקק לעצירה, יכולים לאבד את סבלנותם

 : למשל. בהם ישנה יותר בעיה לעצור, הן לרב בכבישים מהירים

סדר גודל של בין .  .לחברים שזה נסיעות ארוכות, יש בסופי שבוע לפעמים נסיעות להורים
 (כרון יעקביז, חודשים 01-אב לבת שלוש ובן שנה ו) .דקות לשעה 12

של שעה , היו הורים שאמרו שאחת לכמה שבועות בסופי השבוע הם יוצאים לנסיעה ארוכה יותר

 :למשל. במיוחד הורים שמשפחתם מרוחקת מאד, של כל המשפחה, ויותר
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 3.2אב לתאומים בני ) של שעה וחצי, סבתא-באשלושה נסיעות לנהריה לס-פעם בשבועיים
 (מהרצליה

נסענו לאילת פעם . שעתיים, נסיעה של שעה ארבעים, לפעמים נוסעים לצפון למשפחה
 9-ובן שנה ו 1.2אם לבן . )שגעון כזה. באוטו מתוך פרץ של אומץ לפני בערך חצי שנה

 (גבעתיים, חודשים

יש . מספר פעמים ביום, יומיומיות קצרות עם הילדיםמכאן עולה כי להורים במחקר ישנן נסיעות 

לרב נסיעות אלה . ויש משפחות בהן האם היא המסיעה העיקרית, הורים שמתחלקים בהסעות

המשפחות במחקר נוהגות לנסוע . ולעיתים רק עם חלק מהילדים ברכב, יהיו כשהורה אחד מסיע

משפחות האב הוא הנהג העיקרי בחלק מה. יחד לאירועים משפחתיים או טיולים בסופי שבוע

נסיעות ארוכות של שעה ויותר לרב מתבצעות . ובחלק בני הזוג מתחלקים בנהיגה, בסופי שבוע

כי מידת , שנראה בהמשך כפי, מהראיונות להבין ניתן. גם כן בסופי השבוע, אחת לכמה שבועות

 . ברכב אחר הסחת הדעת מושפעת מזמן הנסיעה וכן ממידת העזרה שיש לנהג ממבוגר

 חוויית הנהיגה עם הילדים  .1

 תפיסת הקושי בנהיגה עם הילדים 1.1

, שהם תובעים תשומת לב רבהוהעידו , עם הילדיםבנהיגה קושי  במחקר סיפרו עלההורים , כללית

 . כפי שנראה גם בסעיפים הבאים, כיום או בתקופה מסוימת

 .לצרוח ולא היה לו נוחמהרגע שנכנסנו לרכב הוא התחיל ... מאוד קשה-פעם היה מאוד

 (קריית אונו, 3אם לבן )

ורק במשך , היו הורים שבתחילת הריאיון לא התייחסו לקושי של נהיגה עם ילדים ברכב, עם זאת

אבל , שאין להם קושי בנסיעותבתחילה הורים אמרו  כך ארבעה. הריאיון הנושא של קושי הועלה

בנסיעות מסוימות או בגילאים יותר קטנים של כשנשאלו יותר לעומק עלה כי כן היה קושי 

אחד האבות אמר בתחילת הריאיון שמבחינתו אין קושי מבחינת הנהיגה כאשר , לדוגמא  .הילדים

 :הילדים ברכב והוא נוהג

בנסיעות היותר ארוכות הם ישנים . זה בסדר בנסיעות, אני קושר אותם, הנסיעות בסדר
 (כרון יעקביז, חודשים 9-ובן שנה ו 3ב לבת א). הנסיעות לגן זה רגיל, בדרך כלל

ואז , האב אמר שרק לעיתים רחוקות הילדים בוכים או רבים ביניהם, כשנשאל יותר ספציפית

 : הוא סיפר  כי בעבר הבכי היה קורה לעיתים יותר תכופות, כמו כן. אמר שזה משפיע עליו כנהג

אני נהיה יותר .. כן, י זה משפיעכי הם רבים ואם יש בכ, בטח שזה משפיע, עליי כנהג כן
לפעמים הם , לפעמים הפשרות שאני מציע עוזרות.. יותר מסיח את הדעת, עצבני כנהג

אבל כשהם היו יותר , עכשיו בגילאים האלה זה פחות קורה.. פשוט צורחים עד הבית
 9-ובן שנה ו 3אב לבת . )אתה נוסע יותר מהר -אין מה לעשות, צעירים ולא הפסיקו לצרוח

 (כרון יעקביז, חודשים
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ההתנהלות עם , לדעתה. אם במחקר אמרה שהיא לא רואה בעיה בנסיעה עם הילדים ברכב

 :הילדים ברכב תלויה בגישה ממנה באים

 הסחות מדי ויותר וכזה בוכים לא שהם ילדים הם. הנסיעה במהלך עניינים אין
 אתה אנרגיה באיזה, שלך לילד משדר אתה מה שזה מאמינה נורא גם אני... והטרדות

 נקודת שזו ומזהים מפעילים[ הילדים] הם... ISSUE מזה לעשות לא פשוט ...לרכב נכנס
 (גבעתיים, ותינוקת בת שנה 1אם לתאומים בני )עימותים  יותר יש ואז חולשה

 .הילדים עם נוהגת כשהיא ודרוכה לחוצה יותר שהיא מספרת היא, זאת עם

 תפיסת אי הנוחות של הילדים 1.1

הסיבה שההורים נותנים לבכי משפיעה על . הורים סיפקו הסברים שונים לבכי של ילדיהם בנסיעה

הם יהיו , אם הורים יחשבו שהבכי נובע ממצוקה פיזית קשה, למשל. הדרך בה יתייחסו אליו

אם הורים . לפעמים גם במחיר של נהיגה מסוכנת יותר, מוטרדים וימהרו להתייחס אל התינוק

 .הם לעיתים ינסו להתעלם ממנו, ויחשבו שהוא נובע מרצון לתשומת לב, בות הבכייפחיתו מחשי

 תפיסת אי הנוחות של הילדים כפיזית 1.11

הורים תיארו . בעיקר כתינוקות, הורים ציינו כי ילדיהם לעיתים סבלו בנסיעה מקשיים פיזיים

עד שפעמים רבות נמנעו  ,נסיעות אלה היו כל כך קשות עבורם". גיהינום"נסיעות במצבים אלה כ

 .לרב כשהתינוק גדל, עד שהבעיה הפיזית עברה, מהן ככל הניתן

בין היתר , הוא היה צורח בסל קל באוטו, כי כשבנה היה תינוקלמשל אחת המרואיינות אמרה 

היא אף הביעה אי נוחות . בגלל שסבל מגזים ומריפלוקס וזווית הכיסא לא היתה נוחה לו, לדעתה

  :היא אמרה.  עד כדי כך שהייתה נמנעת לצאת מהבית, מהסבל שלדעתה התינוק סבלגדולה כל כך 

כל פעם שהייתי צריכה להכניס אותו . קל שהיה נוראי בשבילו-זה בעיקר היה הסל
פשוט , כשהוא היה יותר קטן ובוכה. ממש הרגשתי שאני מכניסה אותו לגיהינום, לאוטו

 (גבעתיים, אם לבן עשרה חודשים ) ".לא נצא מהבית, אני לא יכולה"אמרתי 

 :אם אחרת הסבירה, בדומה

אז ברגע שהוא , קל  בגלל שקשה לו להירדם לבד כרגע-הוא ממש לא אוהב את הסל
מתעייף אני לא מסוגלת להרדים אותו ואני חייבת לעצור ולהאכיל ואז הנסיעה נהיית 

, אחרי שהוא אכל, אז אני עושה איתו נסיעות קצרות רק אחרי שהוא התעורר, סיוט
 (תל אביב, חודשים 1 אם לבן)זה לא הולך להיות קל ... בידיעה ש

כפי שנדרש , יש שסובלים מנסיעה הפוך לכיוון הנסיעה, ישנם תינוקות שהנסיעה איתם מאד קשה

  :כפי שאחת המרואיינות אמרה, עד גיל שנה לפחות

ובשנייה שהפכנו את הכיסא הוא , גם אם זה ברמה של חצי דקה, הוא צעק כל הנסיעה
 (השרון רמת, ותינוק בן שנה 4אם לבת ) . נרגע
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שמגביל מאד את התנועה , לפי חלק מההורים מהצורך להיות חגורים בכיסא, הקשיים עוד נובעים

אחת האמהות סיפרה כי עד גיל שנתיים וחצי , למשל. ובנפרד מההורים, לאורך זמן רב, שלהם

היא היתה נרגעת רק . עד כדי הקאה לפעמים, הילדה שלה היתה פורצת בבכי היסטרי בנסיעות

 : ר הוציאה אותה מהכיסא וחיבקה אותהכאש

רק כשאני מוציאה אותה ומחבקת . לא סיפורים ולא שירים, שום דבר לא הרגיע אותה
, היא אוהבת לזוז, גם האופי של הילדה שלי. היו כמה פעמים שהיא הקיאה בדרך. אותה

 (גבעתיים, 3אם לבת . )היא במצב סטטי, זה הגביל אותה
 

ילד רק רוצה להרגיש : זה בדיוק ההפך מהמצב של ילד, עם ילדים, נסיעה ארוכה
[ חברות שלה]רוב הבנות , אז ממש, משוחרר וזה שהוא כבול בתוך הכיסא עם שמש עליו

 (מושב בצפון, ותינוקת בת חצי שנה 3אם לבן ). פשוט נמנעות מנסיעות ארוכות

 תתפיסת אי הנוחות של הילדים כפסיכולוגי 1.11

 .מהראיונות עלה קושי של הילדים בדחיית סיפוקים כהסבר לבכי שלהם

 : הורים סיפרו על התמודדות עם הקושי של הילדים בדחיית סיפוקים בנסיעה, למשל

נגיד נפל לילדה הכפכף אז היא מתחילה לצרוח שנפל לה הכפכף וצריך , אווירה מתוחה
עד שעוצרים ...היא כועסת ובוכה וצועקת ..אז אני לא יכולה להרים אותו, להרים אותו

 (כפר יונה, 1.2ובן  3אם לבת ) .איפשהו ואני מרימה לה את הכפכף
 

היא יכולה , אז בנהיגה לא, יכול לקרות למשל שמישהו מחזיק משהו ונופל לו למטה
כשנעצור אני ארים , אז אני אומר לה.. אבל אם עוצרים ברמזור. אז לא, לבכות עד מחר

 (1ובן  1אב לבת )שהו שנפל לך את המ
 

גם כאן נראה כי הנסיעות יכולות להיות קשות מאד ומתסכלות עבור ההורים והילדים בשל קושי  

שירותים או החלפת , אוכל כמו) פיסיים צרכים: שיכולים להיות משני סוגים, בדחיית סיפוקים

 .(לב תשומת, שנפל משהו, משחק) נפשיים או חברתיים יותר צרכים או( חיתול

 תפיסת אי הנוחות של הילדים מגורם לא ידוע 1.11

כשהם . כיוון שאינם יודעים לדבר, עלה כי להורים קשה לדעת מה מציק לתינוקות שלהם בנסיעה

קשה להם לראות אותם ולכן עוד יותר , בכיסא או סל קל הפוך לכיוון הנסיעה במושב האחורי

 :על החששות שלה במצב הזה אם טרייה סיפרה. קשה להם להבין מה מציק להם

, '"?אולי יש משהו יותר גרוע ממה שאני חושבת, רגע"מתחילות לעבור מחשבות כאלה 
לא , אולי. יש שם איזשהו חרק, לא יודעת, אולי? אולי היא לא סתם צורחת, כאילו
כי אני חושבת שהיא עצבנית רק " תירגעי"אולי אני כל הזמן כזה ... כל מיני, יודעת

אם . )אבל אולי קורה שם משהו אחר ואני לא מודעת לכך, קל-או מהסלמהנסיעה 
 (א"חודשים מת 3לתינוקת בת 

 :פתרה את ההסבר לבכי של התינוקות ברכב כנובע מסיבה לא ידועה, מנוסה יותר, אם אחרת

ותינוק בן שנה ועשרה  3אם לבת . )לכי תדעי, כשהם תינוקות הם צורחים בלי סיבה

 (קבכרון יעיז, חודשים
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משום שאינם , עלה מהראיונות כי להורים פעמים רבות קשה לדעת מדוע התינוקות שלהם בוכים

אך לא , בעיקר טריים, יש הורים. יודעים לדבר או שקשה להם לבטא את הרגשות והרצונות שלהם

האם מדובר במקרה חרום  –שנעשים מוטרדים בשל כך וקשה להם להחליט כיצד יש לפעול , רק

 .או שמדובר בבכי רגעי שניתן להתעלם ממנו, ייחסותהמחייב הת

 משך הזמן בו ניתן לנהוג עם הילדים באופן רגוע או נסבל  1.1

כפי , עם תינוקות קטנים עד בלתי נסבלת דקות היא קשה 51מכמה ראיונות עלה כי נסיעה מעל 

 :ו כמה מרואייניםשתיאר

איך שהיו . דקות באוטו 51לנסוע מעל בגיל שנה בערך אי אפשר היה . 'הכי קשה הייתה ש
, 01וילדה בת  03ילדה בת , 1אב לילד בן )  מכניסים אותה לאוטו היא הייתה מתחילה לבכות

 (רחובות
 

דקות שהוא  51ידעתי שיש לי נגיד . נסיעות ארוכות, הפסקתי לקחת אותו לטיולים ארוכים
 (גבעתיים, אם לבן עשרה חודשים)מסוגל לסבול 

 

דקות זה היה  51. ה בעיה בעצירה ברמזור או בפקק זה היה פשוט בכי היסטריאצלנו הית
 (גבעתיים, 3אם לילדה בת )שום דבר לא הרגיע אותה . המקסימום שהיה אפשר

 

קושי  –ת /נראה כי כאשר ההורים מייחסים את הבכי כנובע מסיבות של קושי אמיתי של התינוק

קשה להם לשאת את הבכי , לו חשיבות גדולה יותר ההורים נוטים לייחס, או פסיכולוגי, פיזי

להימנע מנסיעה או לעצור במידת , הם לחוצים והם רוצים לסיים אותה מהר ככל הניתן, בנסיעה

זאת . לעיתים הם יסתכנו יותר בנהיגה כדי להפסיק את הבכי, אם הדבר לא מתאפשר. האפשר

 .בשונה מהורים שאינם רואים כל בעיה בנסיעה עם הילדים

 חווית הנהיגה כמשתנה בהתאם לגיל הילד 1.2

, למשל. מתוך הראיונות עלה כי הורים מאפיינים נהיגה עם ילדים בגילאים שונים באופן שונה

, מבחינת המיקום ברכב 1ישנו הבדל משמעותי בין נהיגה עם תינוק בן יומו לבין נהיגה עם ילד בן 

 . כפי שנראה להלן, ים ולהעסיק את עצמולדחות סיפוק, המידה שבה הוא יכול להבין הסברים

 נהיגה עם תינוק בגילאים לידה עד שנה 1.21

מסיפוריהם של הורים עלה כי הנסיעה עם תינוקות בגיל עד שנה היא בעלת מאפיינים שונים מזו 

 .של נסיעה מעל גיל שנה במספר היבטים

 נסיעה בסל קל בכיוון הפוך לנסיעה  1.211

 ת שלהם בנסיעה בסל קל בכיוון הפוך לנסיעה/קושי לתינוקהורים ציינו כי היה 
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 (גבעתיים, אמא לתינוק בן עשרה חודשים) .קל שהיה נוראי בשבילו-זה בעיקר היה הסל
 

ובשנייה שהפכנו את הכיסא הוא , גם אם זה ברמה של חצי דקה, הוא צעק כל הנסיעה
 (רמת השרון, ותינוק בן שנה 1אם לבת ) נרגע

 
 האונים של התינוק הרך אל מול יכולתו להרגיע את עצמוחוסר   1.211

עוד לא יודע  תינוקמשום שה, ציינה שעוד יותר קשה אחת המרואיינות, בגיל של עד חצי שנה

 :או להחזיק דבר מה, להחזיר לעצמו מוצץ שנפללמשל , להרגיע את עצמו

. הרגיע את עצמופשוט לא ידע איך ל. אני חושבת שכשהוא היה עייף הוא היה בוכה יותר
הוא לא ידע כמו היום שהוא לוקח ושם אותו , שהיה נופל לו, הייתי שמה לו את המוצץ

 (גבעתיים, אם לתינוק בן עשרה חודשים) .וצריך כל הזמן להסתובב ולתת לו, בחזרה
 

 צורך בשעות שינה רבות 1.211

עבור הורים . ולעיתים קל להרדים אותם ברכב, הורים ציינו כי תינוקות עד גיל שנה ישנים הרבה

להלן . עד כי הם לא חשו קושי בגילאים אלה, הדבר מאד הקל על הנסיעה , לתינוקות מסוימים

 :ציטוטים הממחישים זאת

 (רוםמושב בד, ובת שנתיים 2אב לבן )הם ישנו יותר .. כשהם היו יותר תינוקות
 (גבעתיים, אם לבן חצי שנה)הוא נרדם ,  אבל עכשיו בכלל לא, היו תקופות שהיה בוכה

אב לפעוט בן שנתיים על )היום הוא כבר לא נרדם .. ישן יותר בנסיעות.. הוא[ פעם]
 ( מרמת גן, הנסיעה איתו עד גיל שנה לעומת היום

 

כפי שמספר ההורה , חפים מדאגות ההורים לא, גם כשהילדים או התינוקות כבר נרדמים, עם זאת

 :הבא

ואז עושים כל מיני , כשהם נרדמים אז לפעמים הראש נופל קדימה למרות שהם קשורים
ועושים כל , אקרובטיקות כדי להרים את זה וכשזה לא הולך אז עוצרים ומתחילים לסדר

 (מהרצליה, 3.2אב לתאומים בני )מיני גלגולי מגבות יצירתיים שיכולים לתמוך בראש 

 

 טמפרמנט התינוק 1.212

או בין ילדם לילדים אחרים של חברים או , בין אחיםקושי בנסיעה בבהבדלים הורים גם מבחינים 

בייחוד בשנת החיים , הטמפרמנט ומידת הרגישות שלו, שיכולים לנבוע מהאופי של הילד, משפחה

 : כפי שחלק מהמרואיינים ציינו, הראשונה

הוא היה צורח . הפסקתי לנסוע' עם ג. הייתי מסתובבת המון, יהלא היתה לי בע' עם ב
 (גבעתיים, ובן שנתיים 1אם לבת ). בכל פעם כשהייתי נוסעת

 
אצלנו זה לא . ואז הם צורחים כל הנסיעה, יש ילדים שהרעש של הנסיעה מפחיד אותם

 (הרצליה, 3.2אב לתאומים בני )היה באופן באמת מפתיע 
 

 התינוק לעולם וההורה לתינוקהסתגלות  1.211
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הדבר יכול . הורים ציינו כי הנסיעות היו קשות יותר כשהיו הורים טריים לילד ראשון שאך נולד

יחד עם הסתגלות התינוק , עם כל הלחץ הנלווה אליו, לנבוע מההסתגלות להיות הורים לתינוק

זמני האוכל והשינה , התינוקההורים עדיין לא יודעים לקרוא את שפת הגוף ובכי . לעולם ולהוריו

 . אינו רגיל לשבת בכיסא בטיחות ולנסוע ברכב, והתינוק מצדו, אינם קבועים

לפחות בתור אמא בפעם הראשונה זה מלחיץ בטירוף כשהוא מתחיל לבכות באוטו ואת 
אם היא .. אני כן חוששת מזה שפתאום היא תשתגע נורא..לא יודעת מה לעשות איתו

 (תל אביב, חודשים 3אם לבת ). וח והיא לא נרגעתמתחילה לבכות ולצר
 

כל החברות שלי שצריכות לנסוע פעם [. מודאגות]בעיקר אמהות מאוד מאוד טריות 
אבל , כי הילד בכה אז הן נורא נלחצו, הן נורא מוטרדות, יה או שלישיתיראשונה או שנ

הוא , הוא קשור, לוכאי... לא יקרה לו, אתה מבין שהילד בסדר, כאילו. אחר כך זה עובר
 (גבעתיים, חודשים 01אם לבן ). יעבור, מסכן, אז בסדר, לא במצוקה נשימתית או משהו

 
שיקרה משהו בגלל חוסר ... כבר לא מודאגת. בחודש הראשון הייתי מודאגת, בהתחלה

, לא להילחץ כשהוא צריך משהו, כאילו. למדתי להתנתק ממנו בזמן נסיעה. ריכוז שלי
, היום כבר זה לא מלחיץ אותי.. ש רמזור או לעצור בצד אם ממש צריךולחכות עד שי

 1אם לבן ). שהוא רוצה לישון, גם כשהוא צורח פתאום שמשהו מציק לו משהו, כאילו
 (תל אביב, חודשים

 

הורה ותיק יותר אמר בהסתכלות בדיעבד כי הגישה אל הנסיעה עם הילדים ברכב כהורה לילדה 

 :הדברים נראים אחרת, ר ואילו כשיש עוד ילדים ויותר ניסיוןראשונה היא מלחיצה יות

כל הדברים בהתחלה יותר , אולי כהורה מאד צעיר עם תינוק אז הדברים יותר מטרידים
הייתה קטנה אז ' כשז..אני זוכר שהורה אחד היה יושב מאחור ומשעשע אותה ...מציקים

ילדה שנייה והילד השלישי הצורך ועם ה, חשבנו שאנחנו צריכים להיות צוות הווי ובידור
אחד את משעשעים  הם, למדנו שכשיש עוד ילד. למדנו שזו לא מחויבות אמיתית, הזה

 (רחובות, 1ובן  03בת , 01אב לבת )השני 
 

: המתבטאים גם בנסיעה, מהראיונות עלה כי להורים טריים יש הרבה חששות בתחילת הדרך

אמהות לתינוקות בני כמה חודשים כבר . בכיסאמהבכי של התינוקות ומחוסר הנוחות שלהם 

ואילו אב ותיק יותר אמר בהסתכלות אחורה שבהתחלה , הסתגלו יותר טוב לנסיעה איתם

הם משעשעים אחד את השני , הסיטואציה מאד מלחיצה וככל שהילדים גדלים ויש להם גם אחים

 .והקושי פוחת

 נהיגה עם פעוטות בגילאים שנה עד שלוש 1.21

כשהם יותר , היו הורים שהרגישו כי הגיל הקשה יותר בנסיעה עם ילדים הוא גיל שנה עד שלוש

אב לתאומים סיפר כי , למשל. אך עדיין קשה להם לדחות סיפוקים ולהבין הסברים, עצמאיים

. בגיל זה הם היו מנסים להשתחרר בכוח מחגורת הבטיחות ולפתוח חלון או דלת בכוחות עצמם
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בגלל , חודשים סיפרה על הקושי שהתחיל עכשיו בנסיעות 9-רת לתינוק בן שנה ואם אח, בדומה

 : הרצון של הילד לזוז

; "כשהוא מבין ורוצה להיות יותר פעיל ולא לשבת במקום. עכשיו יותר קשה מאשר אז
מתחיל לדפוק את [ הוא]. אז הוא חגור רק מלמטה, הוא מוציא את הידיים מהחגורה

 (גבעתיים, ובן שנה ותשעה חודשים 1.2אם לבן )  .הראש במושב הקדמי

 אם אחרת סיפרה, בדומה

הרגיעה  -הם לא... שאין להם מספיק, שנה וחצי, בעיני הגיל הכי קשה זה השנה פלוס הזה
אפשר , וזה לא ילד בן שלוש שאפשר לדבר איתו, הזאת של הינקות של גיל חצי שנה

אם . זה היה פשוט סיוט -ל שנה וחצי הזה הגי"... אנחנו מתעכבים, יש פקק"להסביר לו 
לא היה אפשר ..... זה היה צרחות עד לב השמים -הוא היה צריך משהו או רוצה משהו

לפחות , זה היה השלב שההבנה עוד לא מאה אחוז והיכולת דחיית סיפוקים. לדבר איתו
 (מושב בצפון, אם לבן שלוש ובת חצי שנה)לא היתה קיימת , לבן שלי

 גה עם ילדים בגילאים שלוש עד חמשנהי 1.21

משום שהם יכולים להבין , עלה מן הראיונות כי ישנה לרב הקלה בנסיעה עם ילדים בגילאים אלה

עם . ואף לדחות את הסיפוקים שלהם בצורה טובה יותר, הסברים לגבי הנסיעה בצורה טובה יותר

 .ומתקשים לדחות סיפוקיםבודקים גבולות , עדיין הילדים בגילאים אלה אינם עצמאים, זאת

אז אני מסבירה להם " אמא נפל לי", "אמא תעשי לי"כשהם מדברים איתי או מבקשים 
אחרי , בסדר"לומר , פשוט לשנות נושא[ או.. ]אני נוהגת וצריכה להתרכז -שאני לא יכולה

עוד חמש "אני מכירה את הדרך אז אני אומרת להם , "נגיע למקום הזה והזה, זה נעצור
, נעצור, עוד חמש דקות נגיע למקום עם בית כזה וכזה", אין להם הרי אומדן זמן, "דקות

אם ). פשוט למשוך את הזמן. או כל מיני כאלה" נעשה פיפי, נקנה חטיף, נעשה הפסקה
 (גבעתיים, חודשים 9-ובן שנה ו 1.2לבן 

 :אם אחרת ענתה כך על השאלה איך הנסיעה עם הבן שלה

פעם היה .. הוא לא מצייץ, הוא שקט, סבבה לגמרי? ן שלושכשהוא אוטוטו ב? עכשיו
 (קריית אונו, 3אם לבן )הוא היה בוכה כל הנסיעה . מאוד קשה-מאוד

 ומעלה  1נהיגה עם ילדים בגיל  1.22

, עם זאת. משום שהילדים כבר עצמאיים מאד ויכולים לרב לדחות סיפוקים, בגיל זה ישנה הקלה

הם כולם , במשפחות עם שלושה ילדים. יבים בין האחים בנסיעהבגיל זה בדרך כלל מתרבים הר

 . במושב האחורי ונעשה יותר צפוף

מרואיינת אחת : שתי מרואיינות אמרו שהגילאים הכי קשים הם דווקא הבוגרים יותר, למשל

 :היא סיפרה על הנסיעה בעבר עם בנותיה. הוא הקשה 7עד  2סברה שגיל 

היום הרבה פחות אבל כשהן היו יותר קטנות זה , ייםשולחות יד, מתווכחות, הן רבות
כל אחת נצמדת לחלון "אמרתי להן ". היא נוגעת בי, אמא היא צבטה אותי"היה ממש 

ובן  00בת , 03אם לבת ). אף אחת לא עוברת את התיק. ושמתי את התיקים ביניהן" השני
 (עמק האלה, שנתיים
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דווקא בשנתיים , 1-רגישה שעם הילד הצעיר בן הה, מרואיינת עם שלושה ילדים בוגרים, בדומה

 : האחרונות היא חווה את שיא הקושי בנסיעה

אם ). הוא כלוא באוטו וזה בא יותר לכדי ביטוי. חסר שקט, משתולל, נוגע, הוא מציק
 (רמת גן, 1ובן  03בן , 01לבת 

, לחוקים בכביש המרואיינת הראשונה ציינה כי בגילאים אלה הילדים מתחילים לשים לב, בנוסף

 :וכי היא מרגישה שהיא צריכה לשמש להם דמות לחיקוי

בייחוד שהילדים מתחילים לשאול מה זה הקווים על ... אף פעם לא עקפתי בקווים לבנים
 שאלות, הם מתחילים לשים לב למה שנהגים אחרים עושים, ומה כל קו אומר, הכביש

... אז תנועה חוקי להבין מתחילים והם באוטו ילדים לך כשיש. 2 בגיל בערך שמתחילות
 ככה דבר של בסופו נוהג שאתה כמו. אותך מחקים הם כי להם לציית אותם ללמד צריך

 (עמק האלה, ובן שנתיים 00בת , 03אם לבת )  .בתקווה בכביש ינהגו הם

 ומעלה 11ה בגיל /כשהגדול –נהיגה עם ילדים  1.21

הורים . כי הקושי לרב פוחת ככל שגיל הילדים עולה עולה, מראיונות עם הורים לילדים גדולים

יותר קל , "(בטרם"לפי המלצת ארגון  03מעל גיל )סיפרו כי כשילד אחד כבר יכול לשבת מקדימה 

ההורה , כי אפשר לעשות הפרדת כוחות בין הילדים וכן כשהילדים הבכורים כבר יכולים לנהוג

לדים בוגרים נוהגים לשמוע מוזיקה באוזניות או י, כמו כן. יכול להתפנות לילדים הקטנים יותר

 .מביאים לעצמם תעסוקה

הן לא יושבות אחת , יש שקט...ובטלפון, שלה MP3-היום למשל כל אחת עם האוזניות ב
זו תקשורת אחרת וכל אחת . אז הן היו מתעסקות אחת בשנייה כל הזמן. ליד השנייה

אם אנחנו נוסעים רק ..ים אותן בכלללא מרגיש, יש שקט מאחורה. תקועה בעניינים שלה
, ובן שנתיים 00בת , 03אם לבת ). אז אחת מקדימה אחת מאחורה, אני ולא כל המשפחה

 (עמק האלה

אני חושב שככל ..היה לי יותר קל להתרכז בילדים, נהגה וישבתי מקדימה' בגלל שז
 (רחובות ,1ובן  03בת , 01אב לבת )שהשנים עברו נעשה יותר קל לנסוע עם הילדים 

 :אם נוספת ענתה כך לשאלה האם הילדים מסיחים אותה בנהיגה

אז , יושבת לידי ושני הבנים מאחורה ויש מספיק מקום' ע. כי הם גדולים, כבר לא כל כך
, 01אם לבת ) .הם דואגים לעצמם. לוקחת לעצמה את הנייד שלה עם המוזיקה' ע.. פחות

 (מודיעין, 1ובן  00בן 

 

בשנה הראשונה לחיי התינוקות ישנם . גיל הילדים משפיע על חווית הנהיגה נראה כי, לסיכום

וכן לתינוק יש קשיים פיזיים להסתגל , קשיים רבים להורים טריים בהסתגלות לתינוק ולבכי שלו

או שיניים , כמו מכאבי גזים, יש הרבה תינוקות שסובלים מקשיים פיזיים. לעולם ולנסיעה ברכב

, בשנים שנה עד שלוש. כפי שנדרש מבחינה בטיחותית בגיל זה, פוךוכן מנסיעה בכיוון ה

יש , לעומתם. חלק מההורים מדווחים על הקלה, כשהפעוטות יכולים לנסוע עם כיוון הנסיעה

משום שיש להם יותר כוח , בשל רצון הפעוטות להשתחרר מכבלי הכיסא, הורים שמתקשים יותר
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, מעל גיל שלוש ישנה הקלה להרבה הורים. ת סיפוקיםוכן יכולת מועטה לדחיי, ועצמאות להתנגד

יכולת ההבנה שלהם משתפרת , משום שהילדים לרב לומדים לדחות סיפוקים בצורה טובה יותר

 . מה יעשו כשיגיעו וכדומה, מתי מגיעים, מאד ולכן ניתן להסביר להם לאן נוסעים

הילדים , בגילאים אלה, זאתעם . נראה שיש הקלה נוספת בנהיגה איתם, 1כשהילדים מעל גיל 

בשלב זה הורים מדווחים על יותר . וכבר מגיעים לגעת אחד בשני, יותר עצמאיים וגדולים פיזית

כבר נראה שרב  03מעל גיל . כפי שנראה בסעיף הבא, המקשים על הנסיעה, ריבים בין אחים ברכב

 . ול לעזוראחד הילדים יכול לשבת במושב הקדמי לצד ההורה ואף יכ, הקשיים עברו

 נהיגה עם יותר מילד אחד  1.1

בראיונות עלה שניתן לאפיין את חווית הנהיגה של הורים לשני ילדים או יותר כשונה מזו של 

 .  נהיגה עם ילד אחד

 ריבים בין אחים 1.11

בראיונות הנושא עלה . אחד המאפיינים של נסיעות עם שני ילדים או יותר היא ריבים בין אחים

כפי שתיארו , ובמשפחות עם שלושה ילדים 2מעל גיל , במשפחות עם ילדים גדוליםבעיקר 

 :המרואיינים

ובן  2בן , 7אם לבת ) .השני עם אחד, שלהם, מלחמה פעמים הרבה זה, ביחד שלושתם עם
 (אורנית, שנתיים וחצי

 
זה ואחרי כמה זמן שהוא מציק לה ונותן לה אי' ש עם לריב טוען שמשעמם לו ומתחיל' א"

 (1ובן  03בת , 01אב לבת ) .."היא מתחילה להתלונן, פליק
 

 זה קטנות יותר היו כשהן אבל פחות הרבה היום ,ידיים שולחות ,מתווכחות ,רבות הן
עמק , ובן שנתיים 00בת , 03אם לבת ) "בי נוגעת היא ,אותי צבטה היא אמא" ממש היה

 (האלה
 
 לבם תשומת את להסיט יותר קל, הילדים על שליטה יותר יש להורים כי נראה הקטנים בגילאים

 :למשל, ביניהם מגע הרבה אין, קצרות וידיהם בכיסא שהם מכיוון וגם

 אחד ,בבוסטר אחד .מהשני אחד מרחקים ביניהם שיש למרות ,[רבים הילדים] לפעמים
 (קיבוץ בדרום, ושנתיים 1.2אם לבן . )ממש יכולים לא הם ,בכיסא

 רצונות מתנגשים של אחים  1.11

כפי שמרואיינת לשני , גם הוא מקשה על הנסיעה, הצורך להתייחס לשני ילדים עם רצונות שונים

 : ילדים תיארה למשל

 מתחילה התינוקת. בדרך לשירותים צריך, הנסיעה כל ותעסוקה דיאלוג מצריך הילד
 (מושב בצפון, ובת חצי שנה 3לבן  אמא. )ארוכים במרחקים לבכות
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 עזרה הדדית בין אחים 1.11

הציטוטים הבאים שכפי , האחים לעיתים משחקים זה עם זה ומעסיקים אחד את השנייה

 : ממחישים

 זה[ לרוב] ..ומשחקים מדברים הם; השנייה את מדביק הוא אז צוחק בדרך כלל אחד
 ( מושב בדרום, אב לבן חמש ובת שלוש. )השני את אחד מעסיקים הם כי חיובי

 

, כשהם חולקים איזה ממתק מאחורה.. אם יש אינטרקאציה לרוב היא משפיעה לטובה
 (גבעתיים, ובן שנתיים 1.2אם לבן ).או ששרים או צוחקים ביחד

 איתו שתשב. איתי שתיסע הבנות אחת את מגייסת אני ארוכה נסיעה עושה כשאני
 לא שאני משהו, ביד משחקים לה יש, איתו מדברת היא, המוצץ לו נפל אם.. מאחורה

 (עמק האלה, שנתיים ובן 00 בת, 03 לבת אם) לעשות יכולה

היתרונות . ניתן לאפיין את היתרונות והאתגרים להורים בנהיגה כאשר יש יותר מילד אחד ברכב

האחים . משותפתובאכילה , בדיבור, במשחקים, הם שהילדים יכולים להעסיק אחד את השני

 .הגדולים גם יכולים לעזור לקטנים ולתת להם דבר מה מרגיע כמו מוצץ או משחק

 –למשל  –האתגרים בנהיגה עם כמה ילדים ברכב הם צרכים שונים של ילדים בגילאים שונים 

ואילו הילד השני , והפעלות, מוזיקה, יכול לדרוש דיאלוג, שכבר אינו ישן בנסיעה, הילד הגדול

או על משאב מסוים , ריבים בין אחים מתוך שעמום. שקט והפחתת גירויים כדי להירדםדורש 

תופסים יותר , ככל שהילדים גדלים, אף הם מציבים אתגר משמעותי להורים, כמו אוכל או צעצוע

 .להציק ולהרביץ, לחטוף אחד מהשני חפצים, ויכולים להגיע אחד לשני, מקום ברכב

עקב הילדים ברכב מול תחושת חוסר אונים של יכולת  תפיסת הסיכון של הסחת דעת .1

 להתמודד עמה

. משפיעה על הנהיגה ועלולה לגרום לתאונה, חלק מההורים חשו שנסיעה עם ילדים היא מסוכנת

 : אב לשלושה ילדים אמר, אחד המרואיינים, למשל

נורא הם מסיטים אותך . ילדים זה אחד הגורמים הכי מסוכנים לתאונות דרכים -לדעתי 
 (קריית אונו, ובת שנתיים וחצי 1בן , 1אב לבת ). בקלות

 

 :מרואיינת נוספת חוותה על בשרה עד כמה נהיגה עם ילדים יכולה להיות מסוכנת

הן , נסענו.. התהפכות עם האוטומריבת ילדים הובילה לכמעט , פעם אחת יותר מדי
תודה . מעקה בטיחותסובבתי את הראש ומצאתי את עצמי מטפסת על , חו ביניהןכווהת

' אותי זה בעיקר הפחיד כי י.. הנזק היה לאוטו -לאל לאף אחד מאיתנו לא קרה שום דבר
ובן  00בת , 03אם לבת ). זה היה יכול להיגמר אחרת לגמרי - . ..היה בן חודש בערך

 (עמק האלה, שנתיים

 הילדיםצד תפיסת מסוגלות להתמודד עם הסחות דעת מ 1.1

 .בנוגע למסוגלות להתמודד עם הסחות הדעת מצד הילדים ברכבעלו מספר תפיסות 
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 תפיסת חוסר אונים להתמודד עם הסחת הדעת ונקיטת סיכון בשל כך 1.11

עד , ובעיקר עם הבכי, חלק מהמרואיינים הביעו חוסר יכולת להתמודד עם הסחות הדעת מהילדים

 .כדי נקיטת פעולה המגבירה את הסיכון בנסיעה

 קושי בהפעלת שיקול דעת בכביש בזמן הסחת הדעתתחושת  1.111

נעשית , אחת המרואיינות סיפרה כי אינה מפעילה שיקול דעת הגיוני בכביש כשהתינוקת בוכה

 : עצבנית ויכולה לעבור ברמזור כתום כדי להגיע למקום עצירה יותר מהר

לה להגיע או אם הרמזור אדום ואני לא יכו, אני מתעצבנת על הנהג שלפניי שנוסע לאט
כאילו . רק כדי לעצור, אני אחטוף רמזור מהבהב ירוק או כתום אפילו, לתחנה לעצור

אם ). אני רק רוצה להרגיע אותה, כשהיא בוכה אני אין לי שום שיקול דעת שקשור לכביש
 (מושב בצפון, ובת חצי שנה 3לבן 

 :מרואיינת נוספת סיפרה על התאונה שקרתה לה

 "שקט" לבקשת וכשהסתובבתי" שקט, שקט, שקט" ואמרתי תקולני מאוד היתה הנסיעה
, ובן שנתיים 00בת , 03אם לבת ) .הבטיחות מצאתי את עצמי מטפסת על מעקה, אחורה

 (עמק האלה

 

 הוצאת הילדים מחגורת הבטיחות או כיסא הבטיחות בשל הסחת דעת 1.111

היו כמה הורים שסיפרו שהם נוקטים בפעולה המיועדת למנוע את בכי הילדים גם כאשר הם 

הם אמרו שלעיתים הם , כך למשך. מודעים לכך שעל ידי כך הם מסכנים את הילדים שלהם

. למרות שידעו שזה אסור ומסוכן, כדי להקל על הנסיעה, מוציאים את ילדיהם מחגורת הבטיחות

כדי , רה כי היא מעדיפה להוציא את הילדים מכיסא הבטיחות בנסיעהאחת האמהות אמ, למשל

 : שלא יבכו בנסיעה משום שזה עלול להביא לתאונה

' אבל אם הוא צורח והבחירה שלי היא  שא, אני יודעת מה הסכנות של לנסוע לא בכיסא
 ,אני אוציא אותו מהכיסא ואני אחבק אותו... כי הוא לא מסוגל.. יעשה תאונה[ האב]

 (גבעתיים, ובן שנתיים 2אם לבת ). ואני ארגיע אותו

 תפיסת מסוגלות יחד עם נקיטת סיכון 1.11

ילדיהם ם מסוגלים להתמודד עם הסחת הדעת מצד העידו כי ה,  רובם אבות, מספר מרואיינים

 :למשל, אך בה בעת העידו כי היא גורמת להם לנסוע יותר מהר לפעמים, ברכב

אני נהיה יותר עצבני ...כי הם רבים ואם יש בכי זה משפיע, בטח שזה משפיע, עליי כנהג כן
, אני לא מסתובב אחורה או משהו כזה, אני נוהג מאוד זהיר.. יותר מסיח את הדעת, כנהג

כשהם היו יותר צעירים ולא הפסיקו ; אבל זה עוד משהו שמושך את תשומת הלב שלך
כרון יז, חודשים 01-ובן שנה ו 3אב לבת ). ה נוסע יותר מהראת -אין מה לעשות, לצרוח

 (יעקב

 :אב אחר אמר כך



21 

 

זה גם גורם לנסוע יותר מהר .  זה מאוד מסיח את הדעת, כשיש ממש צרחות ובכי אז כן
 (הרצליה, 3.2אב לתאומים בני ) .בכביש כדי שזה יגמר

 .הוא השיב שלא, כשנשאל אם לדעתו זה מסכן את הנהיגה, עם זאת

אמרה שלעיתים , שלא חוותה קושי רב בנהיגה איתו ברכב, לתינוק בן חצי שנה, מרואיינת נוספת

 .הם נוהגים מהר יותר כי זה מרגיע אותו, כשהוא מקטר

ניתן לראות כי ישנם הורים המרגישים כי הם מסוגלים להתמודד עם הסחת הדעת מצד ילדיהם 

כשיש צרחות , כמו נהיגה במהירות –הנהיגה  אך עם זאת נוקטים בהתנהגות המסכנת את, ברכב

כדי להגיע מהר יותר לעצירה או , הסיבה שנתנו לכך היא קיצור זמן הנסיעה. ובכי מצד הילדים

 .ללא עצירות יכולה להרגיע תינוקות ואף להרדים אותם, וכן שנסיעה מהירה, ליעד

 תפיסת מסוגלות ויכולת להתעלם מהסחת הדעת 1.11

יפרו שהם חשים שהם לוקחים סיכון כאשר הילדים בוכים בזמן הנסיעה והיו לעומת ההורים שס

טענו שזה לא מסוכן , הורים אחרים שהעידו כי הילדים מסיחים את דעתםהיו , מודעים לסיכון זה

הציטוטים הבאים ממחישים את . ולא יכול להוביל לתאונה וכי הם יודעים להתמודד עם הקושי

 :הגישה שלהם

זה לא עושה לך את , זה גם מפריע לך, שמוע את הילדים שלך בוכים או רביםזה לא נעים ל
ובן  2בן , 7אם לבת ).  אני מצליחה להתעלם מזה. אבל מסוכן זה לא.. הנהיגה נעימה

 (שנתיים וחצי
 

אם לתאומים . )אני לא נחלצת מזה גם, אני לא מתרגשת מזה, הם יכולים לבכות איזה רגע
 (גבעתיים ,ותינוקת בת שנה 1בני 

 

אז . או שאני עוצרת בצד ונותנת לה מוצץ או משהו, אם היא בוכה או שאני פשוט מתעלמת
 (ירושלים, אם לבת שנתיים)אבל את מתאפסת על עצמך מהר מאד, זה מסיח בהתחלה, כן

 

 ההשפעה על הנהיגה בפועל כשיש הסחת דעת ומידת הסכנה הנתפסת בעקבותיה תפיסת 1.1

אך התייחסו , ציינו כי קרה שפספסו פנייה או עלו על המדרכה בזמן הנסיעהמרואיינים אחדים 

 : הילדים משפיעה על נהיגתהשניים ענתה לשאלה האם הסחת הדעת מצד כפי שאם ל, לכך בביטול

ואם אני נוסעת ... כי אם הוא בוכה אני צריכה לשעשע אותו עם יד אחת, בטח שזה משפיע
, אם לבן שלוש ותינוק ארבעה חודשים). נכנסת במדרכותקצת .. עם שניהם זו בכלל חגיגה

 (יקנעם
 :היא סייגה כי, עם זאת

אני , דעתי מוסחת מדי פעם...אני מפחדת עליהם, עם כל החוסר פוקוס אני מפוקסת
 .אבל לא קרה משהו שהרגשתי שאיבדתי את זה לחלוטין, מודה

 :אם אחרת אמרה
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מקסימות גלגל .. ל לא קרה שום דבר דרמטיהיו טעויות שאני לא פונה כשצריך לפנות אב
, חודשים 9-ובן שנה ו 1.2אם לבן )אבל לא משהו באמת מסוכן , אחד גולש לשוליים

 (גבעתיים

 

 השפעה על הנהיגה לטובה כשיש ילדים ברכבתפיסת ה 1.1

מרואיין , למשל. היו כמה מרואיינים שסברו שהם דווקא נזהרים יותר בנהיגה כשהילדים ברכב

  :אמר 

, 1ובן  03בת , 01אב לבת ) .דווקא כשיש לך ילדים הנטייה היא לנסוע יותר בזהירות

 (רחובות

כשנוהגים בלי , אמר כי מצד אחד( מגבעתיים 1וילדה בת  1ילד בן )אב לשני ילדים , מרואיין אחר 

בניגוד להורים . אך מצד שני לילדים יש השפעה ממתנת על הנהיגה, יותר מרוכזים בנהיגה, ילדים

חודשים מגבעתיים אמרה שכשיש  9-ובן שנה ו 1.2אם לילד בן , שאמרו שהם נוסעים יותר מהר

 .רכבים אחריםלא עוקפים ונוהגים יותר לאט דווקא , סחות דעת מילדים ברכבה

. ניתן לומר כי כל ההורים במחקר חוו קושי מסוים בנסיעה עם הילדים ברכב לפחות בזמן מסוים

ניתן לראות כי ישנם הבדלים בגישות ההורים לבכי של ילדיהם ומידת החשיבות , אולם

ישנם הורים . דת היכולת והרצון שלהם להתעלם ממנוומי, וההתייחסות שהם נותנים לו

שמתקשים לשאת את הבכי של ילדיהם וחייבים לתת לו מענה מיידי ולעומתם יש הורים שפחות 

יש , בנוסף.  מתרגשים מהבכי ומסוגלים לחכות לעצירה בצד כדי להתייחס לרצונות של ילדיהם

ישנו . בהתאם לגילם וגם באופיים גם, הבדלים בין הילדים במידת הקושי שלהם לשבת ברכב

. שלעיתים רבות לפי ההורים סובלים בנסיעות ובוכים הרבה, קושי רב בנסיעות עם תינוקות רכים

, למשל. אך לעיתים לא, לעיתים ניתן להצביע על  קשר בין גישת ההורים לדרך שבה הילד מתנהג

בין אם זה האופי , תר מטיבעםהם גם רגועים יו, ילדים להורים שאומרים שאינם מתרגשים מבכי

ולמדו שהבכי לא מתגמל אותם ביחס , שלהם ובין אם משום שרואים שההורים שלהם רגועים

 . מיוחד

זאת למרות שכמה , ממצא מפתיע הוא שרב ההורים במחקר אינם רואים סכנה בנהיגתם

ת שיכולות בפעילויו וקטיםמההורים העידו כי הילדים מפריעים להם לעיתים בנסיעה וכי הם נ

כדי להתמודד , יחותלמשל על ידי הוצאתם מחגורת הבט, לסכן את הילדים או את הנהיגה שלהם

נהיגה עם יד אחת ונהיגה , כמו הסתובבות לאחור, ילדיהם ברכבעם הסחת הדעת הנגרמת על ידי 

 . במהירות גבוהה יותר
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 תפיסות של אופן ההתמודדות של הורים אחרים. 2

הסחת דעת של הורים כאשר הם נוהגים עם ילדים בגיל נראה שהנושא של התמודדות עם , כללית

זה קורה בעיקר במשפחה , כאשר הנושא עולה. הרך אינו נושא שעולה בשיחה עם הורים אחרים

הורים הביעו יחס אמביוולנטי כלפי האופן בו לדעתם הורים אחרים . או בקרב אימהות טריות

 . ילדיהם בנהיגהצד הסחות הדעת מ מתמודדים בנושא

 ברכב בנהיגה ילדיהם עם אחרים הורים של ההתמודדות אופן לגבי ידע חוסר 2.1

הורים שהשתתפו במחקר אמרו שנושא הנסיעה עם הילדים ברכב לא עולה הרבה או בכלל 

וכי הם מתקשים לדעת איך הורים אחרים מתנהגים , בשיחות שלהם עם הורים אחרים

 : למשל. מכיוון שהן קורות בדרך כלל בתוך המשפחה בלבד, בסיטואציות הללו

כ "סחות דעת אז בגלל זה אנחנו בדאני לא יודעת איך אנשים אחרים מתמודדים עם ה 
זו מן התמודדות אישית כזאת ...לא זוכרת שיחות בנושא. .אלה שלוקחים אותם באוטו

 (גבעתיים, חודשים 9-ותינוק בן שנה ו 1.2לבן  אם ) .לא חולקת יותר מדי, שאת מתמודדת

 : כפי שאם אחרת ענתה, שאלהמההורים הביעו הסתייגות מסוימת מה חלק

אם לתאומים ) .מתמודדים ולא יודעת להניח הנחות[ הורים אחרים]איך הם לא יודעת 
 ( גבעתיים, ותינוקת בת שנה 1בני 

בעוד שהיו אימהות שאמרו שהנושא עלה , האבות במחקר אמרו שלא דיברו על כך כלל עם חברים

שאמרו היו הורים . בעיקר בקרב אימהות טריות, בעבודה או עם חברות וכי יש דאגה סביב הנושא

על . למשל כשנפגשים במפגש משפחתי שדורש נסיעה ארוכה, שמדברים על כך יותר עם המשפחה

התנהגות שראו , על הנחות שלהם, התשובות שלהם לגבי הורים אחרים התבססו על שיח מועט, כן

 . בדרך וכדומה

  ילדיהם של הדעת הסחת לגבי בחברה אחרים הורים בקרב הנורמטיבית העמדה תפיסת 2.1

, המרואיינים היו חלוקים בדעתם במידה שבה הורים אחרים מודאגים מהסחת הדעת של ילדיהם

היו הורים שציינו שאצל הורים אחרים אין כלל , מצד אחד. ואם הם בכלל חווים הסחת דעת כזו

 :להלן ציטוטים הממחישים תפיסה זו. הילדים נרדמים ולא מפריעים, בעיות בנסיעה

כשאנחנו אומרים שאנחנו לא נוסעים איתם כי . נים על הנסיעותרוב ההורים לא מתלונ
כנראה זה . הם עושים לנו את המוות אז אנשים לפעמים מסתכלים עלינו בצורה מוזרה

 ( יקנעם, אם לפעוט בן שלוש ותינוק בן ארבעה חודשים) .תלוי באופי של הילד
 

נראה לי שהורים אז , שזה מרדים אותם, לנסועיש שמועות שיש ילדים שאוהבים 
 (ובן שנתיים 2אם לבת . )צריכים לשמוח..כאלה
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לפעמים אותם הורים ציינו כי שמעו על מקרים קיצוניים של ילדים שבוכים או , מצד שני

שגורמים להורים להרגיש , או הורים שנמנעים מנסיעות בשל קושי עם הילדים, מתפרעים באוטו

 : למשל. יותר טוב עם עצמם בהשוואה אליהם

כל הזמן . ובטח בנסיעות, שמעתי על מישהי בעבודה שזה כאילו סיוט אצלה גידול ילדים
כשהיא סיפרה את זה . אותי זה לא מפתיע. ממש, ואז מגיע לקניון ובוכה, בוכה באוטו

 (יקנעם, אם לפעוט בן שלוש ותינוק בן ארבעה חודשים) .הרגשתי שהמצב שלנו ממש טוב

היא פתחה את הדלת תוך , 2היא בת , היא גדולה, שלההבת  -חברה שלי לפני שבועיים
, עד כמה שניתן, מודאגים וזה מתבטא בהימנעות[ הורים אחרים]הם ; כדי הנסיעה

, ובת חצי שנה 3אם לבן ). מלהוציא ילדים ברכב או לנסוע איתם בשעות שהילדים ערים
 (מושב בצפון

 :ב היא נפוצהאם אחרת סברה שהבעיה בנהיגה עם ילדים ברכ, לעומת זאת

 הם, באוטו הילדים עם לנסוע יכולה לא אני. "לשגע יכולים שהילדים הרבה שיתפתי
 דבר זה... , "לנהוג אפשר אי באוטו רבים הזמן כל הם" כמו משפטים". אותי מחרפנים

 לנסוע מסוגלת היתה לא היא ,תינוק היה שלה שכשהבן חברה לי היתה... מאוד שכיח
 (עמק האלה, ובן שנתיים 00בת , 03אם לבת ) .לרגע לא גם באוטו איתו

 :אם אחרת סיכמה

שמזדהות איתי שאומרות לי שזה ממש קשה כי באמת הילד [ חברות]יש באמת כאלה 
כי מהרגע שהם , ויש כאלה שלא מבינות על מה אני מדברת, צורח וזה תלוי באמת בילד

 (ומקריית אונ 3אם לבן ). הילד נרדם -נכנסים לאוטו ומתניעים

נראה כי התפיסה הנורמטיבית כפי שעולה מהראיונות היא שילדים נרדמים ברכב והנסיעה איתם 

, זאת בסתירה לתחושות של המרואיינים על הנסיעות שלהם עם ילדיהם בפועל. אינה בעייתית

המתגלים במקרים , ישנם סדקים בתפיסה זו, עם זאת. בהן ישנן הסחות דעת והם לא תמיד ישנים

 .המעוררים דיון עם הורים אחרים, בהם הילדים הפריעו בצורה יוצאת דופן קיצוניים

  ברכב כשילדיהם הורים נהיגת לגבי בחברה המחייבות הנורמות תפיסת 2.1

לדבר עם הילדים , על הורים לשמור על קור רוח בזמן הנסיעה, אלייהורים סברו שבאופן איד 

חלק מההורים סברו כי יש להיערך לנסיעה ארוכה מראש ולהתעסק עם הילדים כמה . ברוגע

 . שפחות

צריך לדבר עם הילדים ; .אין כללים לזה. להתנהג כמו מה שעוזר שתהיה נסיעה רגועה
בטח לנסיעות  -להיערך לנסיעה, צוא פתרונותלמ. ולקוות שהם יירגעו גם, בצורה רגועה

 (קיבוץ בדרום, ובן שנתיים 1.2אם לבן ). ארוכות

 אידיאלי מצב ליצור לנסות. שלו הנהיגה את לשעה ש"קמ בעשרה להוריד כל קודם
ובן  00בת , 03אם לבת . )בצד לעצור צריך הוא מתי ולדעת באוטו עסוקים שהילדים

 (עמק האלה, שנתיים

. העידו כי את דרך ההתמודדות שלהם למדו מניסוי וטעייה ופחות מעצות של אחריםהורים 

 :למשל
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כל , "לא צריך"זה לא עוזר כשאתה אומר , יש דברים שלא מתערבים להורים אחרים
ותינוקת בת  1אם לתאומים בני ) .הורה מרגיש את זה אחרת ועושה דברים בדרך שלו

 (גבעתיים, שנה

 מצאתי שאני יודעת אני... אחרים הורים על לדעת יכולה לא אני. שלו ושיטותיו אחד כל
 (עמק האלה, ובן שנתיים 00בת , 03אם לבת ) .שלי הפתרונות את לעצמי

להגיע מוכנים לנסיעה , לשמור על קור רוח, יש לנהוג ברוגע הורים סברו שבאופן אידאלי, כלומר

הורים גם חשו שזהו . ככל הניתן, ולא להתעסק עם הילדים בזמן הנהיגה, עם תעסוקה לילדים

, בהתאם לגישה ההורית והחינוכית שלו, שכל הורה נוהג בו אחרת, נושא אינדיבידואלי ופרטי

 .ולילד המסוים שלו

 ?הדעת הסחות עם בפועל מתמודדים אחרים הורים כיצד -התנהגותיות נורמות 2.2

 הורים המקדישים תשומת לב לילדים ברכב באופן המסכן את נהיגתם 4.4.

אם שאמרה , למשל.  על הורים אחרים שמוסחים בכביש, לרב בביקורתיות, היו הורים שסיפרו

 : אמרה על נהגים אחרים ,לפני כן שהיא לא חושבת שהסחת הדעת מבתה מסכנת את נהיגתה

שהם מסתובבים .. אני רואה את זה לפעמים בדרך, אני חושבת שהם מוסחים וזה מסוכן
 (אם לבת שנתיים מירושלים). מרימים להם את הדברים וכל מיני, אליהם

או תאונה שמניחים שקרתה מהסחת , הורים אחרים אמרו שראו רכב שסטה בכביש בגלל ילדים 

בהקשר לכך הוא אמר כי , ונכנס לתוך שיח אוטו שעלה על מעקה בטיחותאב סיפר שראה : דעת

 : יש הורים שמתקשים שלא לספק באופן מיידי את רצונות ילדיהם

למרות  ,הם עדיין עושים כל מיני דברים ,יש כאלה שלמרות שהם עומדים להגיע לרמזור
  (רמת גן, אב לבן שנתיים). הם כבר רואים שהם מגיעים לרמזור ,שניות אחרי זה 01-ש

 : אב  אחר אמר, בדומה

אם הילדים שלי בוכים באופן כללי אני לא חושב שישר צריך לרצות אותם ולתת להם מה 
שיותר דחוף , אני מניח, ש אנשיםאבל אני חושב שי, שהם רוצים כי לפעמים הם עייפים

לא קל לשנות .. ואז יכול להיות שעושים דברים מסוכנים.  להם להשקיט את הילדים
כמה את  ,קשור לחינוך ותרבות של כמה את נכנעת לילדים ,זה מעבר לנהיגה, תפיסה כזו

 ( גבעתיים, 1ובת  1אב לבן )  .רוצה לרצות אותם ולחנך

ירו בביקורתיות דרכי התמודדות של הורים אחרים כמו לשים את מרואיינים נוספים עוד הזכ 

 :מרואיינת אמרה על כך, למשל. קל-התינוק במושב הקדמי לידם בסל

מטפלים בתינוק תוך כדי  ..גורם להסחה כי, מצד שני, מצד אחד הילדים יותר רגועים
 (תייםגבע, ובן שנתיים 1אם לבן ) .יד אחת על התינוק ויד אחת על ההגה, נהיגה

ולבן שנה  3אם לבת )מרואיינת : דרכי התמודדות נוספות שזכו לביקורת היו הנקה תוך כדי נהיגה

זה היה "שסיפרה על אם שהניקה בזמן הנסיעה ואמרה על כך כי ( כרון יעקביועשרה חודשים מז

 ."מטורף
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מושב לא עלה כי פעמים רבות הם או חבריהם ל, מראיונות שנערכו עם הורים המתגוררים במושב

מעבר לסכנה החמורה בעת תאונה , לדברי אחת המרואיינות. נוהגים לחגור את ילדיהם ברכב כלל

 :הדבר גם מגביר את הסחת הדעת בנהיגה, ברכב

אם היית גר בעיר לא היית אומר ... אנשים מרשים לעצמם לנסוע במושב לא חגורים
הילדים קופצים . לעצמםבתוך המושב אנשים מרשים , לעצמך שאפשר לנסוע בלי חגורה

, תזוז לי מפה, תזוז לי מהמוט הילוכים. "עוברים אחורה, יושבים קדימה, בין הכסאות
 (עמק האלה, ובן שנתיים 00בת , 03אם לבת )".תזוז לי משם

הורים דיברו בביקורתיות על הורים אחרים המעניקים תשומת לב לילדיהם תוך כדי , לסיכום

הורים סברו כי יש להפעיל יותר שיקול דעת . את ילדיהם בכבישבאופן המסכן אותם ו, נהיגה

לפחות עד שניתן לעצור ברמזור או בצד הדרך ולהישמע , ולהתעלם מהפרעות הילדים ברכב

בניגוד לתפיסת ההורים את התנהגותם בכביש פעמים רבות . כמו לחגור חגורות בטיחות, לכללים

ים לילדים ברכב ומוותרים להם על חגירת הם סברו שהורים אחרים שמתייחס, כלא מסוכנת

 .כן מסכנים את נהיגתם, חגורה למשל

 בנסיעה חטיפיםו טכנולוגיים בעזרים המשתמשים הורים  4.4.

טלפונים , נייד DVDדרך התמודדות שזכתה לביקורת רבה היתה שימוש בעזרים טכנולוגיים כגון 

 :מרואיין סיפר, למשל. ריים וכדומהאסלול

היתרון שזה מאוד עוזר ..אנחנו די אנטי לזה.. באוטו DVDיש לנו חברים ששמים הרבה 
וזה , יותר משתוללים, יותר רבים, כי כשהם משועממים הם יותר מתעסקים אחד בשני

הוא לא יכול לנסוע באוטו בלי . יוצר תלות כזאת, זה גורם לילד... נורא מסיח את הדעת
DVD .רואים , אחרת הם מסתכלים החוצה. אנחנו רואים הורים כאלה וזה מגוחך

יהיה , אולי מבחינה בטיחותית זה יותר טוב כי הם ישתקו יותר...יותר חינוכי, דברים
מקריית  5.2-ו 1, 1אב לילדים בני ). אבל זה מייצר משהו כזה לא נורמלי, שקטים יותר

 (אונו

ים מוותרים יותר לילדיהם בכביש בעניין מסכים וחטיפים אם אחרת אומרת שבאופן כללי הור 

 :למרות שלא נוהגת כך בעצמה, ואף גילתה יותר הבנה כלפי דרך התמודדות זו, למשל

בגלל שזו סיטואציה שמראש היא מסוכנת יש הרבה יותר פשרנות וותרנות והרבה יותר 
אני יכולה לדמיין שאם ההורה עכשיו נותן .. נענים לבקשות או לצרכים או דברים כאלה

או לפעמים מביאים את האייפון , חטיף והילד עוד רוצה אולי הוא יוציא עוד משהו
אתה הרבה ... נראה לי שלפעמים זה הרבה יותר קל. לילדים שיראו סרטים או משהו כזה

אם זה מתאים ... יותר משחרר שאתה באוטו אם אתה מרגיש שיכול להיווצר איזה עניין
לא צריך להתחיל להיכנס . להורה באותה סיטואציה אז זה מה שנכון לעשות אולי

 (הותינוקת בת שנ 1אם לתאומים בני ).זה נראה לי מגוחך, לעימותים על הכביש

סיפרו על הורים אחרים שכן עושים , הורים שלא נוהגים לקחת צעצועים ואוכל לנסיעה, בנוסף

אב לתאומים , למשל. זה יוצר גירוי יתר של הילדים ויוצר סיבה למריבה בין האחים, לדעתם. זאת

 :סיפר
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, וצעקות, שנפל, חברים שיש להם את הסיטואציה של אוכל באוטו זה תמיד נגמר במשהו
התובנה המרכזית שלי היא שככל שיש לילדים פחות . ושל בלאגנים כאלה, "חו לילק"ו

ולכן גם אין , דברים להתעסק איתם בזמן הנסיעה זה מוריד מראש הרבה מאוד בעיות
כשיש דברים להתעסק , אני לא מעביר את הטלפון אחורה אף פעם, DVDנגיד , מסכים

אם למישהו נופל . הדברים באותו זמןהם רוצים את אותם ? כן, זה תאומים, איתם אז
אב ). להנמיך גירויים למינימום, כמה שפחות. משהו זה יכול להצית איזשהו אירוע

 (הרצליה, 3.2לתאומים בני 

הם הסכימו כי השימוש יכול לעזור . הורים היו חלוקים לגבי שימוש בעזרים טכנולוגיים בנסיעה

הם היו מודעים , עם זאת. ם אף דורשים אותולהשקיט את הילדים בנסיעה וכי הילדים לעיתי

שיחה ואינטראקציה עם בני , שבא על חשבון הסתכלות על הנוף, לביקורת על שימוש רב במסכים

חלק מההורים גם הרגישו לא בנוח . המשפחה וביקרו הורים שמשתמשים בהם לעיתים קרובות

על דרכי  1עוד בסעיף )לילדים " ויתור"ושניהם נתפסו כ, עם מתן ממתק לילדים בנסיעה

מספר הורים אמרו שלדעתם הורים המשתמשים (. ההתמודדות של הורים עם הסחות הדעת

יוצרים גירויים מיותרים ברכב שדווקא גורמים למריבות , מזון וצעצועים, בעזרים טכנולוגיים

פון גם ההורים הביקורתיים ביותר במחקר העידו כי הם עצמם השתמשו בטל, עם זאת. ולהפרעות

 .  או ששומרים לעצמם את האפשרות הזו למקרה הצורך, רי כדי להשקיט את ילדיהםאסלול

   לנשים גברים בין מגדריים הבדלים לגבי תפיסות 4.4.
או מעידים , מהראיונות עלו אמונות של ההורים לגבי ההבדלים בין הדרך בה נשים וגברים נוהגים

היו מרואיינים שאמרו או רמזו כי גברים יכולים לשאת בכי , כפי שצוין קודם, למשל. שהם נוהגים

 אם לשניים אומרת שהיא סומכת יותר על בן הזוג שלה בנהיגה עם, למשל. של ילדים יותר מנשים

 : הילדים

הוא מצליח בקלות להתרכז ולעשות את ההפרדה ..כשהם בוכים זה מכניס אותי למתח
 ( קיבוץ בדרום,  ושנתיים 1.2אם לבנים בגיל ) .בגלל זה אני מעדיפה שהוא ינהג. הזאת

 : אם אחרת גם סברה לגברים יותר קל לשאת את הבכי ולחכות לעצירה כדי להתייחס לילד

[.. לבכות] אני חושבת בתור אמא את נורא נורא רוצה שהוא יפסיק .אולי לאבות יותר קל
אבל זה סיכון שרוב ההורים , את צריכה להיות יותר אדישה בשביל שתחכי עד הרמזור

 (ג"ר, אם לבן שנתיים) .על ההגהאחת את שמה יד . לוקחים

השפעה אם אחרת דווקא אמרה שהיא דואגת כשבן הזוג שלה נוסע עם הילדים לבד ושיש לה 

, כשנשאלה האם היא מודאגת מנסיעה עם הילדים ברכב. ממתנת עליו כשהיא נוסעת איתו ביחד

 :היא ענתה שכשהיא נוסעת איתם לבד היא לא מודאגת והוסיפה

כשאני לידו אני שומרת . אני דואגת רק כשבעלי נוסע לבד, כשכולנו ביחד אני לא דואגת
 (כרון יעקביז, חודשים 01-אם לבת שלוש ותינוק בן שנה ו). עליו

אמרה כי היא מאמינה שאבות נוסעים בתדירות נמוכה יותר עם , אם לילד בן שנה וגננת במקצועה

גם כן התייחס  3.2אב לתאומים בני . ופחות יודו בדאגה שלהם מהנסיעה, הילדים לבד ברכב
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מנסיעה עם להימנע  יותר לתדירות הגבוהה בה נשים נוסעות עם הילדים ואמר כי נשים נוטות

 .אבל כי ייתכן שזה משום שהן לרב מבלות איתם יותר זמן, הילדים

בנסיעה ואינם מהווים גורם הורים הביעו תפיסה נורמטיבית לפיה ילדים אמורים לישון , לסיכום

ישנם . סתירה שיוצרת תסכול מסוים אצל ההורים זה אינו המצב בפועל ועל כן זאתב ולר .בעייתי

להורים להרגשת תפקוד  וזה גורם, על קושי רב ברכב הורים זוכרים ששמעום קיצוניים שהמקרי

הורים סבורים שיש לנהוג בקור רוח ברכב ולא , באופן אידאלי. טובה בהשוואה לאותם מקרים

היו , עם זאת. להמתין לעצירהיש ו, להתייחס לבכי של הילדים בנהיגה באופן שיסכן את הנסיעה

הורים ביקרו הורים אחרים על כך שרוצים לספק . לעשות זאת אמהות שאמרו שהן לא מסוגלות

הורים עוד . את ילדם ברגע שבו הם דורשים זאת ומסכנים את עצמם ואת האחרים בכביש בכך

הנתפסים , טאבלטים וסמארטפונים בנסיעה, DVDביקרו שימוש רב בעזרים טכנולוגיים כמו 

א בריאים ועל שימוש בצעצועים בנסיעה וכן על שימוש בממתקים הנתפסים כל, כלא חינוכיים

הם אמרו כי ניתן להבין הורים , עם זאת. הנתפסים כגירויים מיותרים בעיני חלק מההורים

העלולים , כדי להימנע ממאבקים מיותרים ברכב, הנוטים לוותר לילדים ולהשתמש בעזרים אלה

 .להיות מסוכנים

, מודד עם הסחת הדעת של הילדים ברכבמחלק מהראיונות עלתה תפיסה שלגברים קל יותר להת

להפעיל , לאבות קל יותר להתעלם מבכי של ילדים, משום שלדעת המרואיינים והמרואיינות

מרואיינים ציינו כי האמהות , עם זאת. לעצירהעד שיקול דעת ולדחות את ההתייחסות לילדים 

קשיים בנסיעה וכן כי ייתכן נוהגות יותר עם הילדים ברכב ולכן ייתכן כי מתמודדות עם יותר 

 .שאבות פחות יודו בדאגה או בקושי שלהם בנהיגה

 חסמים ליישום המלצות לדרכי התמודדות עם הסחות דעת מילדים בנהיגה. 1

המקשים על הורים ליישם המלצות לדרכי התמודדות עם הסחות דעת , חסמים שעלו בראיונות

שמעותי של היעדר מקומות עצירה מוסדרים ישנו חסם מ: ילדים בנהיגה הם ממספר סוגיםצד מ

, ערכיים וכן הסתייגות מעצות של אחרים-אולוגייםיחסמים נוספים הם מטעמים איד. בצד הדרך

אורח חיים מהיר והתכוננות  ,מצב כלכלי, מידת העזרה שיש להורים מצד עוד מבוגר ברכב

 .לנסיעות ארוכות בלבד
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 היעדר מקומות עצירה מסודרים 1.1

אחת השיטות שצוינו בראיונות . עותי הוא היעדר מקומות עצירה מוסדרים בצד הדרךחסם משמ

אך בעוד . היא לעצור בצד הדרך, כעוזרות ביותר להתמודדות עם הסחות הדעת מצד הילדים

 1כמו כביש , בהם אין כאלה כבישיםישנם , שההמלצה היא לעצור רק במקומות מסודרים

או שנאלצים , ים עוצרים בלית ברירה במקומות מסוכניםהורים לעית, כתוצאה מכך. לדוגמא

 : למשל. להתמודד עם הסחת הדעת ללא יכולת עצירה

אני ? ...כמה את יכולה ליישם את זה. מבחינה בטיחותית ההמלצה היא מן הסתם לעצור
כל מיני מקומות ב, יכולה להגיד לך שכשהוא היה קטן אז היינו עוצרים להנקות

ש "קמ 001-זה מפחיד כי אנשים נוסעים לידך ב. ועצרנו 130-ו לפעם הגענ. מפחידים
 (רמת גן, אם לבן שנתיים. )והאוטו רועד

 :אב לשלושה ילדים אמר, בדומה

זה עצירות , ממש סכנת נפשות, הכי מסוכנים בנסיעה עם ילדים-אחד הדברים הכי
בדרך כלל וזה , בנסיעות ארוכות עם שלושה ילדים באוטו עוצרים מלא פעמים...בצד

ובת שנתיים  1.2בן , 1אב לבת . )בכבישים מהירים, במקומות ממש לא נוחים לעצירה
 (מקריית אונו

, ישנה אם שסיפרה שאינה מחכה לעצירה ומוציאים את הילדים מחגורות הבטיחות בזמן הנסיעה

 : בשל הקושי למצוא מקום לעצור ולשאת את הבכי בזמן הנהיגה

, שמישהו יגיד את זה? ין איפה לעצור אז מה עדיף לעשותלפעמים הם פשוט צורחים וא
אבל עדיף לנסוע ולתת לו לצרוח או עדיף , אין לי מושג, אם מישהו בדק את זה פעם

 (גבעתיים, ובן שנתיים 2אם לבת )? להוציא אותו

 ערכיים –חסמים  אידאולוגיים  1.1

יש . שכל הורה בוחר איזו לאמץ, רותמהראיונות עולה כי להורים ישנן גישות חינוכיות שונות וסות

. ורוצים לתת להם מענה מיידי, הורים המתקשים לחכות לעצירה כדי להתייחס לילדיהם הבוכים

 :כפי שעלה מהראיונות הבאים

 מה להם ולתת אותם לרצות צריך שישר חושב לא אני כללי באופן בוכים שלי הילדים אם
 דחוף שיותר, מניח אני, אנשים שיש חושב אני אבל, עייפים הם לפעמים כי רוצים שהם
 1אב לילד בן . )מסוכנים דברים שעושים להיות יכול ואז.  הילדים את להשקיט להם

 (גבעתיים, 1וילדה בת 

למרות שיודעים , חסם נוסף קיים במקרה שהורים שלא רוצים לתת ממתק או זמן מסך לילדים

כפי שפורט בהרחבה , ם או אידאולוגייםמטעמים חינוכיי, שזה ישקיט אותם ויקל על הנסיעה

 .תחת תפיסות של אופן ההתמודדות של הורים אחרים, 1.15בסעיף 

 תפעוליים -חסמים מעשיים  1.1

ועזרים טכנולוגיים משום שלדעתם , צעצועים, חלק מההורים הביעו התנגדות לשימוש באוכל

הורים נוספים ציינו . לסיבה למריבה בין אחים וללכלוך, הדבר גורם לגירוי יתר של הילדים
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משום שלרב הם נופלים ואז אי אפשר להרים אותם בזמן , שהעזרים הללו עוזרים לזמן מוגבל

 :טוטים להמחשת הנושאלהלן צי. הנסיעה

זה לכלוך באוטו ועל הבגדים ... זה לא עלה עד היום, אין את הסיפור של אוכל באוטו
אבל חברים שיש להם את הסיטואציה של אוכל באוטו זה תמיד נגמר , ובלאגן וזה

התובנה המרכזית שלי היא . ושל בלאגנים כאלה, "לקחו לי"ו, וצעקות, שנפל, במשהו
פחות דברים להתעסק איתם בזמן הנסיעה זה מוריד מראש הרבה שככל שיש לילדים 

 (הרצליה, 3.2אב לתאומים בני ). מאוד בעיות

כשהם יושבים קשורים תוך כמה דקות נופל להם המשחק והם לא יכולים לקום לקחת 
 (קיבוץ בדרום, ושנתיים 1.2אם לבן . )אותו

 הסתייגות מעצות של אחרים 1.2

וכי אין , תמודדות עם הילדים ברכב היא פרטית ואינדיבידואליתחלק מההורים הרגישו שהה

וייתכן כי לא ימהרו ליישם , לפעמים ניסו המלצה שנתנו להם ונכוו. פתרון המתאים לכולם

 : כך סיפרה אחת המרואיינות, למשל. המלצות אחרות

. אני שומעת את זה כבר שלוש שנים, "קהתשימי להם מוזי"אמא שלי תמיד אומרת 
, חודשים 1ובן  3אם לבן ) .אחד-לא לאף, לא לקטן, זיקה עדיין לא עזרה לא לגדולהמו

 (  יקנעם

 מידת התמיכה והעזרה שיש להורים מהמשפחה והקהילה 1.1

כפי , הם הימצאות מבוגר נוסף ברכב, לפי ההורים, אחד הגורמים המסייעים לנסיעה עם הילדים 

 :שאב לשלושה ילדים סיפר

אז כשיש עוד , יש המון התעסקות איתם -צריך בקבוק, צועקים, רבים[ הילדים]הם 
, 1, 1אב לבן ). יכולה לטפל בהם וזה פחות מסכן את הנהיגה[ האמא]היא . מבוגר זה עוזר

 (מקריית אונו 5.2

לעיתים אמא , אם לבת שנתיים מירושלים סיפרה שכשבן הזוג שלה לא מתלווה אליה, בדומה

כי אני לא אוהבת לנסוע איתה לבד כשהיא מאחורה ", נוקתשלה נוסעת איתה יחד עם התי

 ".הפוכה

כפי שהעידה אם כזו , אולם יש אמהות חד הוריות או יחידניות שלרב נוסעות לבד עם הילדים

יש גם משפחות בהן לאחד מבני הזוג יש קריירה תובענית והוא לא נמצא הרבה בבית ולא . במחקר

, או מחברים, יש משפחות שאין בהן עזרה מצד הסבים והסבתות, בדומה. יכול לסייע בנסיעות

 . המתחלקים בהסעות לחוגים

 המצב הכלכלי של ההורים  1.1

המצב הכלכלי של ההורים משפיע על המידה בה יהיה להם זמן ומשאבים להשקיע בהקלה על 

להורים במצב כלכלי טוב יהיה קל יותר להשקיע למשל באביזרים . הנסיעה עם הילדים ברכב

שהיא הוצאה של , כמו קניית כיסא בטיחות נוח ובטוח, לרכב שיסייעו להתמודד עם הסחת הדעת



11 

 

שהיא הוצאה שכביכול אינה הכרחית , החלפת כיסא בטיחות כשאינו נוח, מאות עד אלפי שקלים

מרואיינת סיפרה שבעקבות הבכי של בנה , למשל. מראות או צעצועים ייעודיים, וגם כן יקרה מאד

 :היא החליפה לו את הסל קל בכיסא בטיחות המתאים לגיל לידה, בנסיעות

עברנו לכיסא בטיחות וזה פשוט שינה חודשים  2ואז בגיל בערך , קל היה ממש גרוע-הסל
 (גבעתיים, חודשים 01אם לבן ) .לנו את החיים

מרואיינים נוספים ציינו מראת דובי שדרכה אפשר לראות תינוק שיושב הפוך לכיוון הנסיעה  

 .במושב האחורי וכן צעצועים נתלים לרכב או מראות פנורמיות שניתן להתקין

 אורח חיים מהיר 1.7

ההורים נדרשים לתמרן בין שעות ארוכות בעבודה תובענית לבין , ום הוא מהירקצב החיים הי

הדבר גורם הרבה . והרצון להעשיר את הידע שלהם בחוגים ובפעילויות, הטיפול בבית ובילדים

דברים מהר ככל " לתקתק"פעמים ללחץ של זמן להגיע למקום מסוים ולגישה כללית הדוגלת ב

הורה לוותר על עצירה בצד למשל כדי לפתור הסחת דעת מצד באופן שיכול לגרום ל, הניתן

 :הציטוט הבא ממחיששכפי , הילדים

אורח החיים המטופש ... אני חושבת שהרבה פעמים מה שמונע מהורים לעצור בצד זה 
אם ).  לנסות לגמור את הנסיעה כמה שיותר מהר ולהגיע בזמן. שלנו של למהר לכל מקום

 (עמק האלה, םובן שנתיי 00בת , 03לבת 

 

 התכוננות רק לנסיעות ארוכות 1.8

זאת למרות . אם בכלל, בעיקר לנסיעות ארוכות,  הורים העידו כי הם מתכוננים ולוקחים תעסוקה

נסיעה כזו נתפסת כפחות בעייתית ומסוכנת . שבנסיעה קצרה לרב הורה אחד נוסע לבד עם הילדים

 :הורים אמרו למשל. תאך גם בה עלולות להיות הסחות דע, מצד ההורים

, ובן שנתיים 1אם לבת ) הסיכון רמת את להפחית כדי קצרות יהיו שהנסיעות דואג אתה
 (רמת השרון

 

 נורא לא זה קצרות בנסיעות. חשוב יותר זה ארוכות בנסיעות...עוזר זה מבוגר עוד כשיש
 (אונו קריית, וחצי שנתיים ובת 1 בן, 1 לבת אב)

 

ישנם חסמים המונעים מהורים ליישם המלצות בנוגע לדרכי התמודדות עם ילדיהם בזמן , לסיכום

למרות שישנה הסכמה כי עצירה היא אסטרטגיית : החסמים נובעים ממספר גורמים. הנהיגה

, שאין מספיק מקומות עצירה מוסדרים בצד הדרך, ישנה בעיית תשתית, התמודדות מומלצת

הורים חלוקים בגישתם החינוכית , בנוסף. והעצירה בשוליים מסוכנת, םבעיקר בכבישים מהירי

מטעמים אידאולוגיים או מעשיים לשימוש בעזרים טכנולוגיים , יש הורים שמתנגדים. וההורית
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יש גם הורים שמרגישים שהבכי של . ממתקים או צעצועים לילדים בזמן הנסיעה, או במתן אוכל

והם יתקשו ליישם המלצות כמו , ל לסבול דיחוי עד לעצירהילדם זקוק למענה מיידי ולא יכו

 .או להתעלם מהבכי, לחכות למקום מסודר לעצור בו בצד הדרך

סיטואציה , ישנה גם הסתייגות של הורים מקבלת עצות מאחרים בנוגע לנהיגה עם הילדים ברכב

לגרום להם שלא  דבר שעלול, לעיתים ההורים ניסו עצות שלא הצליחו עם ילדם. הנתפסת כפרטית

ישנו חסם של מידת העזרה שההורה הנוהג יכול לקבל . לרצות לנסות ליישם עצות נוספות

, בנוסף. ממשפחתו ומהקהילה בהתלוות לנסיעה וטיפול בילדים במהלכה ובחלוקה בנטל ההסעות

ישנו חסם כלכלי המשפיע על היכולת להשקיע זמן ומשאבים בקניית כיסא בטיחות נוח וציוד 

, ישנו חסם הנובע מקצב החיים המהיר המאפיין את התקופה, לבסוף .ודי לנסיעה ברכב לילדיםייע

או להימנע , ובשל כך לנהוג מהר יותר, שעלול להשפיע על הורה למהר להגיע למקום מסוים

 . מעצירות בדרך

 אסטרטגיות התמודדות עם הסחת הדעת מהילדים בנסיעה. 1

פורום הורים וילדים : מהות משני פורומיםיאסטרטגיות שציינו גם אלחלק זה נוספו לראיונות 

עלו מספר דרכי התמודדות שונים עם הקושי להעסיק  .באתר מאמי וקבוצת מאמאזון בפייסבוק

את הדרכים  ניתן לחלק לדרכי .  שחזרו על עצמן גם בראיונות וגם בפורומים, את הילדים בנסיעה

היו אסטרטגיות שחזרו על עצמן בקרב . מודדות במהלכההתמודדות לפני הנסיעה ולדרכי הת

וכן אסטרטגיות שניתן , ולעומת זאת היו אסטרטגיות ייחודיות להורים מסוימים, מספר הורים

 . לאפיינן כשנויות במחלוקת בין ההורים

 אסטרטגיות התמודדות לפני הנסיעה 1.1

בתכנון , שונות ובהיבטים שוניםחלק מההורים אמרו שהם מתכוננים לקראת הנסיעה בדרגות 

, לעומתם. בעיקר בנסיעות הארוכות יותר, בציוד שלוקחים ובמי שנוסע, הנסיעה ושעת היציאה

 .חלק מההורים השיבו שאינם מתכננים כלל את הנסיעה מראש

 נסיעה עם מבוגר נוסף ברכב  1.111

ברוב . עוד מבוגר ברכבאסטרטגיית ההתמודדות הנפוצה ביותר שחזרה בראיונות היא לנסוע עם 

, שתי אמהות. בעיקר בנסיעות הארוכות, המכריע של הראיונות הכוונה היתה לבן או בת הזוג

סברו , למעט שניים, כל המרואיינים. או מחברה, ציינו עזרה מאמא שלהן, אחת מהן אם יחידנית
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אמר כי בת  אב לשלושה ילדים, למשל. שמבוגר נוסף ברכב עוזר לפחות במידה מסוימת בנסיעה

 : בעיקר בנסיעות הארוכות, הזוג שלו עוזרת בהתמודדות עם הילדים

יש המון  -צריך בקבוק, צועקים, הם רבים, שזה הרבה, אני נוסע עם שלושה ילדים
היא יכולה לטפל בהם וזה פחות מסכן את . אז כשיש עוד מבוגר זה עוזר, התעסקות איתם

 (קריית אונו, חציובת שנתיים ו 1בן , 1אב לבת ). הנהיגה

, עם זאת. שסבר שאין הבדל, ושנתיים 2אב לבנות , מרואיין אחד: יוצאי הדופן היו שני מרואיינים

אב לתאומים בני , מרואיין אחר. אלא רק ביחד עם אשתו, הוא בעצמו לא נוהג לבד עם הילדים

ואף מתעקשים  הילדים דווקא מבקשים יותר דברים, חש שכששני ההורים נוסעים ברכב יחד, 3.2

הם יודעים שאם יש נהג אחד הוא לא : "כי הם יודעים שיש הורה שפנוי לסייע להם, עליהם יותר

 ."אבל אם יש שניים מקדימה אז אפשר להעביר להם כל מיני דברים, יכול לעשות כלום

 הימנעות מנסיעות 1.111

, בעיקר לבד, ככל הניתן, הורים ציינו בראיונות כי נמנעו או מיעטו בנסיעות בתקופה מסוימת

 .לרב מסיבות שנתפסו כפיזיות, ובעיקר במקרים בהם היה בכי בלתי פוסק של תינוקות

 : שהיתה בוכה ומקיאה בנסיעות אמרה, מגבעתיים 3כפי שאם לילדה בת 

  לקצר את הנסיעות, כמה שפחות לנסוע עם הילד -אנשים מגיעים לפשרה 

. שנתיים הראשונות של התינוק-כמו למשל בשנה, לרוב מדובר בתקופה מסוימת בה יותר קשה

ושנתיים מרמת השרון אמרה כי עם שניהם בשנה הראשונה לא היתה  1אם לילדים בני , למשל

אם לתינוק בן ארבעה . כשאין עוד מבוגר איתה ברכב, יוצאת לנסיעות של יותר מחמש דקות

העידה שהיא ובן הזוג שלה נמנעים ככל הניתן מנסיעות , ורח בנסיעותשצ, חודשים מתל אביב

ושנתיים מגבעתיים אמרה כי  1.2אם לילדים בני . גם כשהם יכולים לנסוע כולם ביחד, איתו

אם אחרת לשני . היא מעדיפה ללכת ברגל או לנסוע בתחבורה הציבורית, כשהילד חולה למשל

 –היא ובן הזוג שלה מתפצלים במידת האפשר, הכרחיות ילדים מישוב בדרום אמרה שגם בנסיעות

 . ואחד מהם נוהג לבד רק עם ילד אחד

 הנסיעה תזמון זמן 1.111

לרוב לשנת , היו הורים שאמרו שהם מתזמנים את זמן הנסיעה לשעות בהן הילדים ישנים

 : אחד האבות המליץ, למשל. וכן לא לזמן שבו הילדים יהיו רעבים, הצהריים שלהם

זמן את הנסיעות הארוכות בעיקר לשעות שבהן הילדים עייפים יותר ואז אתה מרוויח לת
 ( הרצליה, 3.2אב לתאומים בני . )גם את זה שהם ישנים בנסיעה

 : זוג הורים סיפרו כי הם מתקשים לתזמן נסיעה מתוכננת



17 

 

כבר לפחות שבוע . יש לנו למשל נסיעה של שעה ורבע שאת זה עוד לא עשינו עם הקטן
כי אחרת זה יהיה , אנחנו מנסים לחשוב איך לתזמן את זה שאחד מהם לפחות ישן

 (יקנעם, הורים לפעוט בן שלוש ותינוק בן ארבעה חודשים). קטסטרופה

סיפרה שהיא וחברותיה מהמושב , לבקר משפחה, שגרה בצפון ונוסעת הרבה למרכז, אם אחרת

כדי שישנו בנסיעה את שנת , הילדים אחרי שמונה בערב עם, נוסעות נסיעות ארוכות בלילה

היו גם הורים שאמרו כי אינם מתזמנים את הנסיעות שלהם לפי סדר היום של , לעומתם. הלילה

 .הילדים

 צידה לדרך  1.112

מוזיקה , משחקים, מוצצים, שתייה, כמו אוכל, היו הורים שציינו כי הם לוקחים ציוד לדרך

כך , לילד בן שנתיים אמרה שהיא חותכת פירות מראש אם. מחשב נייד או טאבלט, לשמיעה בדרך

היו הורים שציינו כי הם  .שבנסיעה היא יכולה לתת לבנה את הקערה ושיאכל בכוחות עצמו

 : כפי שממחישים הציטוטים הבאים, ממקמים את הציוד בהישג יד

, אותםתמיד יש כמה מוצצים באוטו כי התינוק מעיף , "שלוף"להכין מראש חטיף פתוח ב
 (קיבוץ בדרום, 1.2אם לפעוט בן שנתיים וילד בן ). ובקבוק מים

 

 וכמובן שירים עם דיסקים.. ספרים...  יצירה דברי מכינה לאילת כמו ארוכות בנסיעות
 (לא ציינה פרטי ילדים, מאשדוד, "מאמאזון"אם מפורום )טאבלט

 

ם לילדים בגילאים א) הדברים כל עם התיק את לידי שמה כלל בדרך אני הנסיעה לפני
 "(מאמאזון"פורום , לא ציינה מהיכן, חודשים 7-שנתיים ו, 3.2

 כך, ובקבוק צעצוע, מוצץ עוד - ידי ובהישג, וצעצוע מוצץ - אצלה הנסיעה בתחילת יש
אם ) .ברכב קבועים ...צעצועים לי יש" . החסר את ולהשלים" יד להושיט אצטרך שרק

 "(מאמי"פורום הורים וילדים באתר , לא ציינה מהיכן, לתינוקת בת חצי שנה

 

כים סמלק מההורים למתן ממתקים וצפייה בעלו שתי סוגיות ערכיות בנושא זה לגבי הסתייגות ח

 .תחת תפיסות של אופן ההתמודדות של הורים אחרים, 1.15כפי שפורט בהרחבה בסעיף , בנסיעה

לפעמים . הקצרות והארוכות, יש הורים שבאופן קבוע משתמשים במסכים בנסיעות ,זאת מרותל

הפתרון שאם לשלושה . מה שגורר לעיתים ריבים, הילדים צריכים להתחלק במכשיר עם אחיהם

לעיתים בנסיעות ארוכות . כל ילד משחק מספר דקות מסוים –ילדים הציעה הוא לשחק בתורות 

אבל , יש הורים שלא משתמשים בדרך כלל במסכים. ילה והקאהשימוש במסכים גורם לילד לבח

: וילד בן שנה ושלוש אמר 3כפי שאב לילדה בת , מרגישים שיש להם את הכלי הזה לשעת חירום

 ".אבל שומרים במחסנית, זה דברים שאנחנו לא עושים, וזה DVD-ה"



11 

 

מסכים , כמו מזון –אוטו היו הורים שאמרו במפורש כי הם נמנעים בכוונה מלהביא ציוד כלשהו ל

 : למשל, זה גורם ליותר התעסקות עם הילדים ומריבות, משום שלדבריהם, או צעצועים

ברגע שאתה . אחד הדברים שהכי קשה לילדים להתמודד איתם זה דחיית סיפוקים
הנסיעות . מנמיך את הדברים שיכולים לגרום לזה אתה מנטרל מראש הרבה מן הדברים

, עד היום זה נסיעות שהם נכנסו לאוטו עם צעצוע או בובה והוא נופלהכי קשות שהיו לי 
 (הרצליה, 3.2אב לתאומים בני ) .ואז אי אפשר לעצור בצד כדי להרים אותו

אמרה כי כשיש חוסר שקט , ותינוקת בת שנה ושלושה חודשים 1לתאומים בני , אם נוספת, בדומה

 .ת גירוייםכדי להפחי, היא דווקא מנמיכה את המוזיקה, ברכב

 ציוד ייעודי לרכב  1.111

ניתן מוביילים ויש  –תינוקות שפוחדים מהרעש של האוטו אותו הורה לתאומים ציין כי עבור 

אם אחרת גם הזכירה את . מוזיקה בווליום גבוה שתתגבר על הרעש של האוטולשים בהם 

בת שנתיים וכן אם  ותינוקת 2אב לילד בן . כך שהוא לא יפול בזמן הנסיעה, המובייל הנתלה

חודשים ציינו כי ניתן לכסות את החלון בצלון או חיתול בד כדי לעזור לתינוק  01לתינוק בן 

הציע להשתמש במראה אחורית פנורמית שדרכה ניתן ( 1, 03, 01)אב לשלושה ילדים . להירדם

עה במושב כמה הורים ציינו כי כשהילד הפוך לכיוון הנסי. לראות יותר טוב את המושב האחורי

 .מאפשרת לראות את התינוק, שדרך המראה האחורית של האוטו, האחורי יש מראה בצורת דובי

 כיסא הבטיחות 1.111

לעיתים חוסר . אסטרטגיה נוספת שצוינה על ידי מספר הורים היא החלפת כיסא הבטיחות

אם , משלל. ומעבר לכיסא אחר הקל על הנסיעה, קל-לרב הסל, הנוחות של הילד נובע מהכיסא

שגם הוא , לתינוק בן עשרה חודשים סיפרה על השינוי בנסיעה איתו מאז שעברה לכיסא אחר

 : הפוך לנסיעה

חודשים עברנו לכסא  2ואז בגיל בערך , קל היה ממש גרוע-והסל, היו לו בחילות נוראיות
הזווית של , קל-זו פשוט זווית אחרת מהסל..בטיחות וזה פשוט שינה לנו את החיים

 (גבעתיים, חודשים 01אם לתינוק בן ). נה הזאת פשוט היתה לו נוראיתהבנ

מיהרו להחליף את , הורים אחרים סיפרו כי בשל הקושי של התינוק לנסוע בכיוון הפוך לנסיעה

 : אם סיפרה על בנה, למשל. קל לכיסא עם כיוון הנסיעה-הסל

שהפכנו את הכיסא הוא ובשנייה , גם אם זה ברמה של חצי דקה, הוא צעק כל הנסיעה
 .כי זה פשוט היה בלתי נסבל, קצת לפני הזמן, בערך עשינו את זה יםחודש 00בגיל . נרגע

 (רמת השרון, ובן שנתיים 1אם לבת )
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 מיקום הנוסעים ברכב 1.117

קל בכיסא -היתה מיקום הסל, שעלתה בהקשר לכיסא הבטיחות, שנויה במחלוקת, סוגיה נוספת

רב ההורים היו מודעים לכך שהמושב ליד הנהג הוא פחות בטוח . שב האחורית או במו/שליד הנהג

משום , הוא מסיח יותר את דעתן, יש אמהות שסברו שכשהתינוק יושב מקדימה. לתינוק

 :למשל. שמתפתים להסתכל עליו ולהתעסק איתו יותר בנסיעה

לי את  אבל שלא תהיה, אז העדפתי שיבכה, היה לי נראה שאני כל הזמן אתעסק בו
 ( גבעתיים, חודשים 01אם לתינוק בן ) .להתעסק איתו, הגישה הזאת

הוא יותר רגוע ונרדם , לעומתם סבורים כי כשהתינוק נוסע במושב לידם ברכב, הורים אחרים

 :יותר בקלות בנסיעה

, אבל אם היא מאחורה והיא בוכה אז אין מצב לנסוע ככה, כשהיא לידי אין שום בעיה
 (ישוב בצפון, ובת חצי שנה 3אם לבן ) .שליבתחושה  -כאילו

 

. יושב מאחור ליד התינוק( לרב האם)הורים ציינו כי המצב האידאלי הוא שהורה או מבוגר 

 : למשל

כי , זה בכלל עדיף, אם זה מתאפשר פיזית כי יש מקום, אם המבוגר השני יושב מאחור
 ( אונו קריית, 5.2ובת  1בן , 1אב לבת ). רמת השליטה יותר גבוהה

 תכנון מסלול הנסיעה מראש 1.118

הן תכנון מראש , (מושב צפון וקיבוץ בדרום)דרכי התמודדות שעלו בקרב שתי אמהות מהפריפריה 

 :אחת האמהות אמרה, למשל. בו אין כמעט עצירות, 1בייחוד בהקשר לכביש , של עצירות בדרך

אנחנו כבר מכירים את . או בתחנת דלק, שתהיה עצירה 1אנחנו משתדלים לפני כביש 
אז אנחנו כן עם , מכירים את מצבי הרוח, אנחנו מכירים את הילדים, מסלול הנסיעה

ותינוקת בת  3.2אם לילד בן ). אין בעיה לעצור 1לרוב חוץ מכביש . איזשהו תכנון מקדים
 (ישוב בצפון, חצי שנה

שאין בו מקומות לעצור  משום, 1האם השנייה ציינה כי הם שוקלים מראש אם לנסוע דרך כביש  

 (. קיבוץ בדרום, ופעוט בן שנתיים 1.2אם לילד בן )בצד הדרך 

 התייחסות לסיכון בנסיעה 1.119

כפי שציינו חלק מההורים , דרכי התמודדות נוספים שעלו הן הכנת הילדים מראש לנסיעה ארוכה

 :למשל

 משהן זה את להם משננת אני .בנהיגה אמא עם מדברים שלא יודעות כבר שלי הבנות
להסביר  אפשר בהחלט חמש מגיל לילדים.. לרכב נכנסים שאנחנו פעם כל, פיציות ממש

 "(מאמי"פורום באתר , לא ציינה עוד פרטים, אם לארבעה ילדים)

 :  על הסכנות בכביש, אחד המרואיינים קישר את השיחה להפחדה מסוימת של הילדים
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אנחנו מנסים להסביר , לפני נסיעות ארוכות בעיקר, יש לנו שיחה קבועה שאנחנו עושים
 (5.2ובת  1בת , 1אב לבן )". זה מסוכן, זו נסיעה ארוכה, תקשיבו" -להם

 : האב סיפר כי הם משתמשים בה להסבר שלהם, או בנסיעה, אם רואים תאונה בטלוויזיה

כי אנחנו רוצים להסביר , במידה מסוימת במרכאות אנחנו שמחים כשהם רואים תאונות
 . שזה משהו שההתנהגות שלהם יכולה לתרום לו, להם שזה משהו שיכול לקרות

, הוא אומר כי למרות שהם יודעים שהתאונה לא בהכרח נגרמה בגלל הפרעה של ילדים באוטו

הוא , עם זאת". זו דוגמא לילדים שהשתוללו באוטו והפריעו לנהג"בשיחה הם אומרים להם  

, ציינה, ושנתיים 1לילדים בני , אם אחרת לעומתו. מסייג שבזמן הנסיעה זה עובד למעט מאד זמן

 .כי לא היתה מנסה להפחיד את הילדים כדי להשקיט אותם ברכב, על כך מבלי שנשאלה

 מגדר והבדלי ת/הנהג בחירת 1.111

בסוף . חלק מהראיונות הזכירו את ההבדלים ביניהם ואת החלוקה ביניהם בנהיגה

 היו מרואייינים. להורים יש בחירה מי מהם יהיה הנהג, כשהנסיעה משותפת, השבוע

. ומרואיינות שסברו שגברים מוסחים פחות מהילדים ולכן הם הנהגים בסופי השבוע

 : דווקא מזכירה את יכולת המולטיטאסקינג של נשים, אם אחרת, לעומתם

אין מה , טאסקינג-מולטי, מסיח את הדעת אבל בתור אישה את יודעת להסתדר[ זה]
ותינוק בן שנה ותשעה  1.2בן  אם לילד) .לא עוקפים וכאלה, נוהגים יותר לאט. לעשות

 (חודשים

 . 1.13ראו סעיף , לפירוט נוסף לגבי תפיסות הבדלים מגדריים בין נשים לגברים בנהיגה

 

 אסטרטגיות התמודדות בזמן הנסיעה 1.1

כל ההורים נתקלים במצבים הדורשים את , בעוד שחלק מההורים מתכוננים לנסיעה יותר מראש

שאינן דורשות , להלן אסטרטגיות התמודדות שעלו בראיונות. הנסיעההתייחסותם לילדים בזמן 

 .בהכרח הכנה לפני הנסיעה

 דיבורים ומשחקי דרך, שירים 1.11

או שמים , הם הרבה פעמים שרים להם, הורים רבים הזכירו כי כשהילדים נעשים עצבנים ברכב

ל ילדם שהם זוכרים בעל או מספרים סיפור אהוב ע, מדברים איתם על הנסיעה, מוזיקה מרגיעה

 :למשל. פה ומנסים לשנות את הנושא מהדבר שמציק להם

 אך צרודים מגיעים...הדרך כל שרים ואנחנו אבא או אני ואם מה אומרת היא! שרים

אם )" שוקו אדון"ו "עכביש לו טיפס הקיר על" ,חנוכה שירי הם הלהיטים כרגע( ;מרוצים

 "(מאמאזון"מפורום , יקנעםיישוב ליד , חודשים 01-לבת שנה ו
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, מהצפון 3אם לבן ) ... (כחול בצבע שהוא בדרך רואה אתה מה) דרך משחקי משחקים

 "(מאמאזון"פורום 

שכרגע , בדרך כלל בגילאים היותר גדולים, ההורים אמרו שלעיתים הם מסבירים לילדים, בנוסף

 :למשל, להיות בשקט או מבקשים מהם, הם עסוקים ולא יכולים לעזור או להתפנות אליהם

 אליו להסתובב יכולה לא אני נוהגת שכשאני לו מסבירה אני נסיעה שמתחילים לפני

... שדיברנו מה לו מזכירה לי כשקורא. הכביש על להסתכל צריכה אני כי עליו ולהסתכל

 (פורום מאמאזון, מצפון הארץ 3אם לילד בן )

 עצירה בצד הדרך  1.11

כמעט כל ההורים אמרו כי היו להם נסיעות בהן נאלצו לעצור בצד הדרך כאסטרטגיית 

אחת הסיבות היא לצורך הנקה של תינוק מאד . העצירה יכולה לקרות מסיבות שונות. התמודדות

 : למשל. משום שהוא רעב או לא רגוע, קטן

ותינוקת בת חצי  3.2אם לילד בן . )פעמים 3-1 גם ארוכה בנסיעה להניק לעצוראני יכולה 
 ( מושב בצפון, שנה

, או ילד שהוציא את החגורה, כמו ילדה שנפלה לה הנעל, סיבות אחרות לעצירה הן לסדר משהו

 : כפי שמרואיינת סיפרה

היה מקרה שאחד הילדים החליט שהוא יוצא מחגורת הבטיחות אז באותו רגע אני 
 (גבעתיים, קת בת שנהותינו 1אם לתאומים בני ) .עוצרת בצד ובזה זה נגמר

במקרים קיצוניים בהם לא מצליחים להרגיע אותם , סיבה נוספת לעצירה היא ריבים בין אחים

, במיוחד בתקופה של גמילה מחיתולים, עוד סיבה היא שאחד הילדים צריך לעשות פיפי. בנסיעה

 : כפי שתיאר אב לשלושה ילדים, או מקיא

פיפי וכל מיני , "תעצור מיד, עכשיו, עכשיו" וזאת עצירה, עם ילדים עוצרים כל הזמן
תעצור עכשיו כי אחרת אני ", צריך שירותים, הבת שלי הקיאה פתאום באוטו..דברים

 (קריית אונו, 5.2ובת  1בן , 1אב לבת ) ".עושה באוטו

 הבטחות לילדים כדרך התמודדות 1.11

 : למשל. עלה מהראיונות כי לפעמים עצם ההבטחה לעצור עוזרת בהתמודדות עם הילדים 

עוד חמש דקות נגיע ", אין להם הרי אומדן זמן, "עוד חמש דקות"אני אומרת להם 
או כל מיני " נעשה פיפי, נקנה חטיף, נעשה הפסקה, נעצור, למקום עם בית כזה וכזה

 (גבעתיים, חודשים 9-ותינוק בן שנה ו 1.2ד בן אם ליל) .פשוט למשוך את הזמן. כאלה
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 שימוש בטלפון נייד  1.12

, לעיתים משתמשים בטלפון הנייד, נייד או לקחו איתם טאבלט DVDהורים שלאו דווקא התקינו 

, כפי שאב לשלושה, כדי להראות לילדים סרטונים בנסיעה, שבמילא איתם, לרב סמארטפון

 : תיאר, DVDי שקודם לכן ביקר את השימוש במסכ

אב לבת . )זה משתיק אותם..הם משחקים בטלפון, אנחנו מעבירים להם את הטלפון נגיד
 (קריית אונו, 5.2ובת  1בן , 1

בהמשך לביקורת שנשמעה על מכשירי , יש לעומתם הורים שמקפידים לא להשתמש בטלפון הנייד

DVD  (. לפני הנסיעה באסטרטגיות התמודדות)נייד שמתקינים ברכב ומחשבים ניידים 

 פתיחת חגורת הבטיחות  1.11

או מוציאים את ילדם מהכיסא כשהוא , היו הורים שאמרו שלפעמים הם נוסעים עם ילד לא חגור

 : למשל. כדי להניק או לחבק אותו, תוך כדי נסיעה, לא רגוע

' אאבל אם הוא צורח והבחירה שלי היא  ש, אני יודעת מה הסכנות של לנסוע לא בכסא
ואני ארגיע , אני אוציא אותו מהכסא ואני אחבק אותו... כי הוא לא מסוגל.. שה תאונהיע

 (ופעוט בן שנתיים מגבעתיים 2אם לילדה בת ). אותו

 :כדי להגיע אל הילדים, אב נוסף אמר שלפעמים בת זוגו פותחת את חגורת הבטיחות שלה

לפעמים היא צריכה להסתובב אליהם ואפילו לשחרר את החגורה ..כשאשתי יושבת לידי
 . יש רגעים שזה מסכן אותה כי היא נוסעת לא חגורה, ולרכון אליהם אחורה

 .הורים אחרים ציינו שלעולם לא ישחררו ילד מחגורת בטיחות בזמן הנסיעה, לעומת זאת

 ביטול הנסיעה וחזרה הביתה 1.11

, ת/ים סיפרו שקרה להם שהם יצאו כבר לדרך ובנסיעה ובשל הבכי של התינוקחלק מההור

 : למשל אם לשניים סיפרה על הנסיעות כשהם היו תינוקות. החליטו להסתובב ולחזור הביתה

אם לבן . )זה היה הרבה פעמים נגמר בזה שחוזרים הביתה פשוט. הם לא אהבו את האוטו
 (כפר יונה, 3ובת  1.2

 : יים סיפר על נסיעה כשבנו הבכור היה מתחת לגיל שנהבדומה אב לשנ

ועצרנו אחרי רבע שעה  לרשפון.. היתה אפילו פעם אחת שנסענו, צורח, הוא היה בוכה
 .פנה וחזרנו הביתה-פשוט עשינו אחורה". אנחנו לא נעמוד בזה, אין מצב"נסיעה ואמרנו 

 (מושב בדרום, 3ובת  2אב לבן )

 ""Mode-ים לנכנס -שליטה עצמית  1.17

, שמטרתו לשמור על קור רוח, אחר בנהיגה" מוד"הורים מסוימים סיפרו שהם נכנסים לאיזשהו 

אם סיפרה על ההתמודדות , למשל. לא להילחץ מהילדים ולא להתפתות להסתובב אליהם אחורה

 : שלה כשהילדים רבים ומרעישים באוטו
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ודווקא בגלל שיש כאן משהו , לזוזלא , ם על ההגהישל שתי ידי  ALERTאני נכנסת למין
אם לתאומים בני . )אז לא להתחיל עם ידיים מאחור ולנסות להפריד בעצמי ,שיכול לסכן

 (גבעתיים, ותינוקת בת שנה 1

אחרי , אנחנו נפנה ימינה"הייתי עושה לו , את יודעת, GPSכזה של  -modeהייתי נכנסת ל
ואז נגיע הביתה ונמצא , ואז הרחוב הזה, ואז זה, ואז יהיה לי פה רמזור, נפנה שמאלה

 (גבעתיים, חודשים 01אם לתינוק בן )חנייה 

העיר לו על כך שהוא מסתובב אליהם , שאין לו ילדים, אב לשני ילדים סיפר כי חבר שנסע איתו

 : ומאז הוא משתדל להמעיט בכך יותר, הרבה בנסיעה

אחד החברים שאין להם הוא . נסעתי פעם אחת עם חבר שלי והוא ממש התחרפן מזה
אבל הוא ממש . זה היה כשהם היו יתר קטנים, הוא ישב לידי והם היו מאחורה, ילדים

ממש הייתי מסתובב אליהם הרבה תוך כדי ". אתה חייב להפסיק עם זה, שמע"אמר לי 
 (מושב בדרום, ובת שנתיים 2אב לבן ) .אבל אני משתדל מאוד לא לעשות את זה, נסיעה

 

 ילדים בנהיגהמ ים יישומיים לעזור להורים להתמודד עם הסחת דעתפיתוח כל. 7

וכיצד ההורים היו , אחת ממטרות המחקר היתה להבין כיצד ניתן לפתח כלי יישומי בנושא זה

 . רוצים שיפנו אליהם בנושא

 ? איזה מידע ההורים היו רוצים לקבל בנושא 7.1

 סיפורים אישיים שנותנים כלים להתמודדות 7.11

הורים אמרו כי היו רוצים לשמוע סיפורים אישיים של הורים אחרים על ההתמודדות שלהם עם 

 :למשל. הילדים ברכב

. דברים חיוביים -מה כן לעשות... אין חכם כבעל ניסיון, זה הכי תופס. סיפורים אישיים 
 (גבעתיים, חודשים 9-ותינוק בן שנה ו 1.2אם לבן ) זה מה שהיה תופס לי את העין

 : הורים אחרים אמרו, בדומה 

אם יביאו משפחה שהילדים . זה לא יעזור לי - אם יביאו משפחה שהילדים שלה רגועים
זה  -שלה היו לא רגועים בנסיעה ולהראות את השיפור כתוצאה מהדברים שהם עשו 

 ( יקנעם, חודשים 1הורים לילד בן שלוש ותינוק בן . )מאוד יעזור

 :למשל, עם הפנייה להרחבה באתר מסוים, שהתוכן יהיה קצר וקולעהורים גם אמרו שחשוב 

אם לבן )" עשר דרכים להתמודד עם הילד שלך בזמן נסיעה" -משהו כזה קצר ולעניין
 (מושב בצפון, שלוש ובת חצי שנה

 עצות של אנשי מקצוע 7.11

ילדים ומומחי מומחים להתפתחות , הורים עוד ציינו כי היו רוצים לשמוע עצות של פסיכולוגים

 : אם לשלושה ילדים הציעה, למשל. בטיחות

 ...פורום של שאלות ותשובות עם הורים אחרים ומומחים כמו סופר נני שיכול לייעץ לך
 (אורנית, 5.2ובן  2בן , 7אם לבת ). פרס-כדוגמת עונש. אם להתעלם
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יפה כדאי למקם א, הורים גם היו רוצים שיהיה מקום מסודר שימליץ על כיסאות בטיחות לרכב

 :בגללםהסחת הדעת פוטנציאל לול יםשיתייחס גם לנוחות של הילד, את כיסא הבטיחות ברכב

אם את משקיעה ". אלה הכסאות הטובים", בצורה מסודרת... הייתי מצפה שמישהו יגיד
 (גבעתיים, וילד בן שנתיים 2אמא לילדה בת )... שקל בכסא 111

זה ייתן להם , "אור ירוק"נים יהיו מגובים בארגון כמו אחת האמהות אמרה כי אם התכ, בנוסף

 .יותר תוקף מקצועי

 להרגיע את ההורים 7.11

כל עוד לא מדובר , הורים סברו שיש להרגיע אותם ולומר שזה בסדר שהתינוק בוכה באוטו

 :במקרה חרום

נראה לי "..הילד יכול לבכות, שתדעו"נותנת להורים ואומרת להם ,..הייתי עושה פלייר 
שלא רק , קודם כל שזה נורמלי... שאמהות טריות ממש ישמחו כאילו שמישהו יגיד להם

זה ? את יודעת מה"או אפילו , וגם כאילו מה לעשות כשזה קורה, התינוק שלך מפלצת
 (גבעתיים, חודשים 01אם לבן ) .זה יעבור. מיתתעל, כאילו" תעזבי אותו, קורה

לא יכולה לחשוב על . איך אפשר לדעת להישאר רגוע כשהילד צורח[ קמפיין שיסביר]אולי 
 (גבעתיים, ובן שנתיים 1אם לבת ) דרך לפתור את הבעיה הזו

, מעלה למודעות את הנהיגה תחת הלחץ של הרעש...אפשר להוציא איזשהי חוברת ש
כמו שלמשל יש מלא תשדירים . איך אפשר להרגיע, מה כדאי לעשות, וקהבכי של התינ

. .. יש המון מודעות לנסיעה תחת עייפות, "תעצור בתחנות התרעננות"היום שאומרים 
מה , "אל תילחצי, עשי את הדברים, עצרי בצד, בסדר"אני חושבת שחוברת שאומרת 

זה כן דבר שצריך , לגרוםהמשמעות של זה שהם עולים לך על העצבים ומה זה עלול 
. ל לגבי מריבות של הילדים בתוך האוטו והמשמעות של זה"וכנ. לעלות למודעות לדעתי

על שנגרמה שעברה תאונה עקב הסחת דעת , עמק האלה, ובן שנתיים 00בת , 03אם לבת )
 (ילדיםידי 

 ?איך הורים היו רוצים שיפנו אליהם 7.1

 פנייה בגובה העיניים 7.11

 : עלה כי הורים מזהירים שלא לנקוט עמדה מתנשאת כלפי ההורים בקמפיין מהראיונות

צריך להציג את זה ..אף אחד לא ילך על זה, אני אלמד אותך להיות יותר בטיחותית, בואי
 (רמת גן, אם לבן שנתיים) .בצורה שלא תאיים

 פנייה להורים טריים 7.11

להסביר להם ולתת טיפים לנסיעה עם , רייםההורים היו סבורים כי יש לפנות קודם כל להורים ט

 :למשל. תינוקות ברכב

אחרת זה נראה שזה לא נורא , שיסבירו להורים את החשיבות בלשים ילד בכסא בטיחות
.. כי הורים עושים, כי הוא צריך לינוק, אם הם ישימו אותו על הברכיים כי הוא בכה

פשוט , רעב ולא עוצריםאמהות מוציאות מהכסא בטיחות כי הילד צועק כי הוא 
לדעתי זה צריך להיות משהו שנטמע מההתחלה כי אם זה הופך להיות ...ממשיכים לנסוע

 (גבעתיים, חודשים 01אם לבן ) זה מאוד עוזר... בטבע שלך
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 הפחדת ההורים 7.11

 :למשל. היו הורים שציינו כי לדעתם הפחדת ההורים והדגשת הסכנות בנסיעה אינן אפקטיביות

זה . זה מזעזע אותך, בסדר, ואים סרטונים כאלה של התנגשויות ודברים כאלהאנשים ר
כי הפחדות זה , אנשים ממשיכים לעשן, כמו הקופסאות סיגריה שכתוב שזה עושה סרטן

דווקא . ואתה ממשיך הלאה" לי זה לא יקרה"אומר , בעיני אתה מזדעזע לרגע. לא עובד
הם לא מנסים , ים רוצים להיות בכלליםרוב האנש, "אלה הכללים"אם באים ואומרים 

 (גבעתיים, חודשים 01אם לבן ) .להתנגש בזה

 :היו אבות שטענו שצריך להפחיד ולזעזע את ההורים, לעומתם

תאונות שקרו בעקבות ... הייתי מראה... אני יכול להגיד לך שמה שיפגע בבטן של אנשים
הילד הסיח  -תאונות קטלניות של אנחנו מכירים סיפורים של... בגלל ש, נסיעה עם ילדים

כדאי לספר את . או שהעבירו לו בקבוק וקרתה תאונה קטלנית, את דעתה של האמא
היתה תאונה בגלל שהיו ילדים ברכב והם הפריעו " -המקרים האלה ואת ההקשר

אנשים , יותר מכל טיפ אחר, נראה לי שזה נותן אימפקט".. והתעסקת איתם תוך כדי
בן , 1אב לבת )". אולי לא הערכתי את זה נכון, פאקינג מסוכן הדבר הזה זה, וואלה"יגידו 

 (קריית אונו, 5.2ובת  1

כי בשנייה אפשר לעשות תאונה בגלל שטות של חוסר ...דבר ראשון, להפחיד אותם
כמעט היתה תאונה בגלל חוסר תשומת ! וואו! פאק"כמו שאני מגלה על עצמי . תשומת לב

 (מושב בדרום, ובת שנתיים 2אב לבן ) .בנסיעה ולא בילדיםקודם כל להתרכז !". לב

 

 ? באילו ערוצי תקשורת לפנות להורים  7.1

 משרד החינוך, עלון והדרכה בטיפת חלב או בבית החולים אחרי לידה: ערוצים ממלכתיים 7.11

או הסכימו כי הדרכה ועלון שיחולק , הורים הציעו בעצמם, בהתאם לפנייה להורים טריים

. ת הילדים הוא רעיון טוב/ביציאה מבית היולדות בבית החולים וכן בטיפת חלב או אצל רופא

 :למשל

אני חושב ... קל-אתה לא יכול לשחרר ילד מבית חולים אם אתה לא מציג שם סל
המחלקת , קל ואת האוטו לתוך החדר לידה-שהמעמד הזה שכבר מכניסים את הסל

או הפנייה לאתר אינטרנט או , מידע כתוב...שר לתתאז זה מעמד שבו כן היה אפ, יולדות
אני הייתי באמת . הייתי מתחיל את זה כבר לפני הנסיעה הראשונה... משהו בסגנון הזה

וזאת , שלושה-אתה לוקח יצור בן יומיים. בחרדה מהנסיעה הראשונה עם הילדים באוטו
אשונה שאתם זאת הפעם הר. הפעם הראשונה שאתה מרגיש את האחריות המאוד חזקה

 (הרצליה, 3.2אב לתאומים בני ). לבד כהורים

אני בטוח . וזה, במלונית, יש את הערכה הזאת שמקבלים כל מיני פליירים בבית יולדות
אז ... ואיך מחליפים לילד חיתול ואיך הזה, "הרגע ילדת"הייתי קוראת חוברת כזאת של 

צריכה להסביר להורים ' פת חלבטי'לדעתי אחות , ... שיכתבו גם איך מתנהגים במכונית
, "איזה ציוד יש לכם", "?איך אתם חוגרים את הילד"לשאול אותם , כאילו, במילים

, מה אתם עושים כשהוא בוכה, אם הוא בוכה לפעמים באוטו, איך צריך לחגור, כאילו
 (גבעתיים, חודשים 01אם לבן ) כאילו להתעניין קצת בדבר הזה

חודשים מתל אביב סייגו כי ספק עד כמה הדרכה  1ם לתינוק בן חודשים וא 3אם לתינוקת בת 

 ".בדרך כלל מתקתקת ולא מתעכבת האחות: "מפי אחות טיפת חלב תהיה אפקטיבית
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, הסחת דעת של ילדים ברכבשעברה תאונת דרכים שנגרמה בגלל , צועהגננת במק, אם נוספת

ולפנות גם , מעורבים בקמפיין כזהאמרה כי כדאי שגם משרד התחבורה ומשרד החינוך יהיו 

 :לילדים עצמם

 כמו, התחבורה למשרד גם נכון זה', חלב-טיפות'ל נכון זה, מערכתי רב שזה חושבת אני
 אני -החינוך מערכת דרך.. אדום באור לחצות לא, חצייה מעברי על לעשות שיודעים

 מסבירה אני. בטיחות בכסאות חגורים לשבת חשוב שמאוד בגן לילדים מסבירה למשל
 נעים זה -בגן רבים ילדים שני שומעים כשאתם" אותם שואלת, רבים שכשהם להם
 צריכים ואתם האוטו בתוך שאתם תחשבו" להם אומרת אני אז, "לא" לי אומרים" ?לכם

, 03אם לבת ) .כלשהו משקל פה יש החינוך שלמערכת חושבת אני". בכביש זה עם להתרכז
 (עמק האלה, ובן שנתיים 00בת 

 פורומים של הורים ואתרי אינטרנט : אמצעים טכנולוגיים 7.11

רובם , עם זאת. הורים הסכימו כי יהיה יעיל לפנות להורים גם דרך אתרי אינטרנט או פורומים

או , שא זהולא ליצור אתר רק לנו, הדגישו כי יש להכניס תכנים בנושא בתוך פלטפורמות קיימות

, למשל. שהורים כבר נמצאים בהם, לחילופין ליצור אתר שיקודם בפייסבוק ובאתרים אחרים

ליצור כתבות וסרטונים באתרים קיימים בנושאי הורות ופורומים או קבוצות פייסבוק קיימות 

או של " תפוז"פורומים של , (קבוצת פייסבוק גדולה של אימהות)כמו מאמאזון , של הורים

 (. לציבור הדתי) "כיפה"

זה מתחיל לפני הכניסה . מאוד-מאוד, הורים הם גם אוכלוסייה מאוד אינטרנטית...
 -יש בפייסבוק קבוצות לסיפור הזה..בעיקר הנשים, להיריון ונמשך תוך כדי ההריון

נגיד , איזשהו גוף או משהו מקצועי עם חסות מדינתית, ואז זה יכול להיות מקום..מלא
או הרשות לבטיחות ... משרד התחבורה, נגיד משרד הבריאות, שלא למטרות רווח

קודם כל תדעו שאנחנו קיימים ותחפשו אותנו אם יהיו לכם "שאפשר להגיד , בדרכים
 (הרצליה, 3.2אב לתאומים בני ) "התלבטויות בהמשך

גברים וכן חלק מהנשים אמרו על פורומים קבוצות כמו מאמאזון כי הן פחות , למרות זאת

אחרי ויכוח עם בן זוגה , אמא אחת ציינה. אך יודעים שאל אימהות אחרות כן, "ות אליהםמדבר"

אולי זה ההבדל בין :"(חודשים 01-ותינוק בן שנה ו 3אם לבת )האם פורומים הם אמצעי יעיל 

סייג כי האינטרנט  1וילדה בת  1.2אב לילד בן . "רק נשים מחפשות בפורומים האלה, גברים ונשים

לפנות הוא מציע . שקשה להגיע אליהם, תי עם אוכלוסיות חלשות כמו כפרים ערבייםבעייהוא 

 .או מרכזים קהילתייםהמקומיות אליהם דרך המועצות 

אם , למשל. גם כך מגיעים אליו, שההורים, ההורים הדגישו שרצוי שהמידע יהיה במקום זמין

 : ותינוקת בת חצי שנה אמרה 3.2לילד בן 

כשיש לי התלבטות אני ישר פונה . דברים של הילדים, סביב זה אני המון באינטרנט
שזה , של כיפה, אני הרבה נכנסת לפורומים של תפוז. יותר לפורומים... אבל, טרנטנלאי

לקרוא עכשיו מה אמא עם ...פורום למגזר הדתי שיש שם פורומים באמת לכל הגילאים
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אם לבן ) .לא לעשות מאמץ, נגישהמדיה שהיא . . .ניסיון עשתה בהתמודדות כמו שלי
 (ישוב צפון, שלוש ובת חצי שנה

משום שלדבריו , ילד-הורה אחר הציע ליצור אתר ממלכתי מרוכז לכל נושאי דינמיקת הורה 

הורים הולכים לאיבוד בין כל היועצים למיניהם והנהיגה היא עוד סיטואציה בשלל הסיטואציות "

כך שיופיע ראשון , שהתוכן האינטרנטי יהיה מקודם בגוגל אב נוסף הציע ."והדילמות עם הילדים

בקבוצות , עוד הורים הציעו לפנות להורים במייל. 'איך מרגיעים ילד בנסיעה'כשמקלידים 

 .ווטסאפ של הורים מגנים ובתי ספר

 :הצעה נוספת היתה לקשר את התוכן דווקא לאתרי רכב ולאתרי טיולים ונופש

אלא אם כן את פונה בדיוק ... כב על תוכן אחראני חושב שאתר כזה חייב לר
צריך לזכור .. לרוב אנשים לא יחפשו אתר רק לזה, להורה שמחפש את זה

 (רחובות, 1ובן  03בת , 01אב לבת )הם מאד ייעודיים , שהורים הם עם עסוק

 פנייה באמצעות אמצעי תקשורת המונים 7.11

 1אב לבן , למשל. שומעים הרבה פעמים בנסיעהשגם כך , היו הורים שהציעו לפנות בקמפיין רדיו

עשו שטיפת מוח מוצלחת : "מגבעתיים השווה זאת לקמפיין שהיה לחגורות בטיחות 1ובת 

בנהיגה אל תעשו שום דבר עם הילדים גם "עוד אמר שיש למקד למסר קצר וקליט כמו  ."לדעתי

להם שכשההורים נוהגים לא להסביר ו, בקמפיין לילדיםגם לפנות הוא הציע  . "אם הם בוכים

אם . אב אחר הציע שהקמפיין ברדיו יפנה לאתר אינטרנטי כלשהו לקבלת מידע נוסף. משתוללים

 . אחת הציעה כי יהיו תוכניות טלוויזיה שיעסקו בכך ואחרים הציעו פרסומת בטלוויזיה

 פנייה באמצעות הדרכות אישיות 7.12

אך , בדומה לקורס הכנה ללידה, והדרכות בנושאמספר הורים העלו את האפשרות לקיים קורס 

 :למשל, רובם סייגו כי מעט מאד הורים ילכו אליהן

אם . לצאת לאיזה הדרכה, אבל לא בקטע של ללכת עכשיו, הייתי שמחה לראות טיפים
אבל לא הייתי יוצאת עכשיו , הייתי שמחה,היו נותנים לי איזה מאמר לקרוא עם עצות

 (ישוב בצפון, אם לבן שלוש ובת חצי שנה) .שהו כזהלאיזו סדנת הורים או מ

לא תגיעי להמונים ? כמה יגיעו -בסדר, תגידי שיש סדנא באיזשהו מקום לטיפים לנהיגה
 (מקריית אונו 5.2ובת  1בן , 1אב לבת ) .תגיעי לכמה שמאוד מתעניינים בזה. ככה

 : ור נהיגה עם ילדיםטלסימואחד האבות הציע לכלול בקורס 

ההורים צריכים להיות . רק תוסיפי רעש מאחורה ,טור נהיגה כמו שיש היוםסימול
 (יקנעם, חודשים 1אב לבן שלוש ובן ) .ממוקדים ולא לדרוס אנשים

, בפנייה לא מתנשאת, עלה כי הורים היו רוצים שיפנו אליהם בצורה ממוקדת ובהירה, לסיכום

ההורים .  מקומות שהם נמצאים בהם בכל מקרה -טיפות חלב  , דרך כתבות ופורומים באינטרנט

כבר במעמד שחרור התינוק מבית החולים לאחר , הדגישו את החשיבות של פנייה להורים טריים
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עוד ההורים הדגישו כי יש . ולמצבים השונים שעלולים להתעורר, ההכנה לנסיעהואת , הלידה

וכן לתאר סיפורים אישיים על הורים אחרים שהתמודדו עם , מה כן לעשות –לתת טיפים חיוביים 

עוד עלה כי מתן גושפנקא מצד אנשי מקצוע כגון מומחים בנושאי . סיטואציה דומה בצורה טובה

עלה כי ניתן , בנוסף. הוא חשוב" אור ירוק"ארגוני בטיחות ועמותות כמו הורות ובטיחות ומצד 

וכן , אך כדאי שאתר כזה ילווה בתוכן באתרים ובפורומים בהם הורים גולשים, ליצור אתר בנושא

 . שיפנו לאתר זה להרחבה, בעלונים וברדיו ובטלוויזיה

 ממצאי הראיונות המקצועיים: 'חלק ב

שעלו מתוך חמישה ראיונות עם מומחים בתחום הגיל הרך ובטיחות  חלק זה מציג את הממצאים

אביב -פרופסור בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל, הראיונות נערכו עם חיים עומר. בדרכים

נירה . הצבת גבולות והתמודדות עם אלימות של ילדים, ומומחה בעל שם בנושאי סמכות הורית

 באגף ארצית הרך במשרד החינוך וכיום מנחה בגיל בדרכים הבטיחות על לשעבר הממונה, עדן

, של אור ירוק" זהב בגן"מנהלת התוכנית , רונית רביב, בדרכים במשרד החינוך ובטיחות לזהירות

-ר רות דרדיקמן"ד, במסגרתה מתנדבים מעבירים הדרכות לילדי הגן בנושאי בטיחות בדרכים

ח "ראשית במרפאה לבריאות הנפש של קופפסיכולוגית , פסיכולוגית קלינית של ילדים, עירון

נסקור את . בעיריית חיפה, דרכים ונוף, מנהל אגף תכנון תנועה, ויואב דנציגר מאוחדת בחיפה

ואת המלצותיהם , כפי שעלו מהראיונות עם אנשי המקצוע, הקשיים בנהיגה עם ילדים ברכב

 .להתמודד עם קשיים אלה מראש ובנסיעה עצמה

 ים ברכבהקושי בנהיגה עם ילד .1

לחלקם הנושא , עם זאת. אנשי המקצוע העוסקים בילדים סברו כי יש קושי בנהיגה עם הילדים

חלק מאנשי המקצוע ציינו . הספציפי היה חדש והם הופתעו לשמוע שיש הרבה קשיים בנהיגה כזו

לילדים , מבחינה פיזית. כי יכולים לעלות קשיים רבים בנהיגה עם תינוקות עד גיל שנה ברכב

כולים להיות קשיים הנובעים מכך שהמערכות בגוף שלהם עדיין לא בשלות דיין והם עלולים י

הם אינם , מבחינה פסיכולוגית. לחוות כאבים ויכולת הוויסות הפנימית שלהם מאד מוגבלת

הם אינם יודעים להרגיע את עצמם והקשר שלהם עם הוריהם עדיין לא , יכולים לדחות סיפוקים

תינוקות בגיל זה ישנים מספר , עם זאת. ש תינוקות שהנסיעה קשה להם פיזיתי, בנוסף. מבוסס

שפחות , זו היתה גם ההנחה של חלק מאנשי המקצוע. רב של שעות ולכן ישנים לעיתים בנסיעה
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 בעםייש תינוקות שהם מט. התינוקות נבדלים זה מזה בטמפרמנט שלהם. התמקדו בגיל זה

 . ויהיה קל יותר לנהוג איתם ברכב, רגועים יותר

. המקשות עליהם בנסיעה, לילדים יש מגבלות התפתחותיות אובייקטיביות, לדברי המרואיינים

לילדים עד גיל שנה ישנם קשיים פסיכולוגיים ופיזיים רבים שעלולים להעיב על נהיגה כשהם 

אין להם יכולת לדחות , הם תחושת זמןאין ל, את ההסברים, הם אינם מבינים את השפה: ברכב

לא כל , מבחינה פיזית. סיפוקים או להעסיק את עצמם והקשר שלהם עם הוריהם הוא ראשוני

ייתכן גם קושי בנסיעה . הם עלולים לחוות כאבים וחוסר נוחות, המערכות בגוף לגמרי בשלות

גם בגילאים , ילותאך העיניים זזות ויש ילדים שסובלים בשל כך מבח, משום שהגוף נייח

 :למשל. מאוחרים יותר

לתינוק קטן אין שום פרספקטיבה של ...כי, הגיל הכי בעייתי באיזשהו מובן זה תינוקות
כל היכולות האלו בכלל לא , שיכולים להשהות סיפוקים...אין לו עוד מנגנונים ...זמן

יא מאד מאד התפתחו וגם היכולת של האמא היא לעורר לו את זה ולווסת לו את הדחף ה
-דרדיקמן) וגם הקשר הוא עוד ראשוני בין האמא לילד, נמוכה כי הוא לא מבין שפה

 (עירון

, הראשון ילדם זהו אם בעיקר, רכים לתינוקות להורים קשיים ישנם כי עוד אמרו המרואיינים

 יםלומד והם עצמו את ולהסביר לדבר יודע לא הוא, ותגובותיו התינוק את מכירים לא שעדיין בכך

 : למשל . למידה המלווה בחרדות רבות, הורים להיות בעצם

לנהיגה עם ]ככל שהילד יותר קטן יש גם המון חרדות סביב ההורות שהם גם נכנסות לשם 
הרגשה מאד כבדה , חרדות של איזה הורים אנחנו נהיה. בעיקר בילד ראשון, [ילדים ברכב

 (עירון-דרדיקמן) וחסר ישעשל אחריות שיש לך לאדם אחר שהוא מאד קטן שביר 

הם מסוגלים לדחות , לילדים בגיל הרך קשה להישאר חגורים בלי יכולת תנועה למשך זמן ממושך

, צמא, אך עדיין מתקשים לדחות סיפוקים כמו רעב, סיפוקים במידה טובה יותר מאשר בינקות

ים יותר הקשר עם ההור, ההבנה השפתית שלהם יותר טובה. רצון להשתחרר מהכיסא ועוד

פעוטות , בגיל שנתיים. מבוסס וגם ההורים כבר מכירים את הילדים ומה עוזר להם להירגע

. למשל כשקושרים אותם בכיסא, מפתחים את האוטונומיה שלהם ויכולים להתמרד באופן מכוון

, לילדים בגילאים אלה אין להם תפיסה מפותחת דיה כדי לקלוט מצבים מסוכנים בכביש, בנוסף

 :למשל. שההתנהגות שלהם עלולה להסיח את דעת הנהג ובכך לגרום לתאונהולהבין 

לתת להורה  יכולתלהם את ה אין, למשך זמן ארוך לילדים קשה לשבת במקום אחד
וריכוז וכל רעש או מריבה  וההבנה שההורה הנוהג צריך שקט שנוהג את המרחב

 (עדן) .יכולים לגרום להסחת דעת  ברכב

 

אך ריבים בין אחים עלולים להפריע לנהיגה , ישנו שיפור רב ביכולת לדחות סיפוקים, 1מעל גיל 

ישנו שיפור ביכולות של הילדים להבין מצבי סכנה , לדברי המרואיינים, לערך 1מגיל . ביתר שאת
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ם ישנו שוני בין ילדי. הם גבוהים יותר ורואים את הדרך ועל כן ישנה הקלה בנסיעה עמם, בכביש

, לבין נסיעה בניגוד לרצונם של הילדים, בתגובתם וכן הבדל בין נסיעה רצויה למקום אהוב

 .שיכולה לעורר כעסים בנסיעה

 המלצות אנשי המקצוע  .2

 המלצות להתמודדות עם הסחת הדעת לפני הנסיעה   1.1

 :אנשי המקצוע המליצו על מספר דרכים להתמודד עם הסחות הדעת מראש

אנשי המקצוע סברו כי הורה נוסף או קרוב משפחה מבוגר  – ברכבעזרה של מבוגר נוסף  .א

 .יכול לסייע ולטפל בילדים בזמן שההורה נוהג

יש לתת להם , מכיוון שילדים מחקים התנהגות, לפי אנשי המקצוע - דוגמא אישית  .ב

 .דוגמא אישית להתנהגות בנסיעה

 .עההתנהגות בנסיגבי היש לתת לילדים מסר עקבי וברור ל -עקביות  .ג

יש לבצע הדרכות לילדים במוסדות החינוך על נסיעה עם ההורים  -הדרכות לילדים  .ד

אך , "אור ירוק"זהירות בדרכים של הדן ב" זהב לגן"יש התייחסות לנושא בחוברת . ברכב

 .הנושא תופס נפח קטן ולא בטוח שהוא מועבר בכל הגנים

ל ידי סדנאות להורים ע –הכנת ההורים לנהיגה עם ילדים ברכב  - הדרכות להורים .ה

 .או להורים שמתקשים בנהיגה עם ילדים, חדשים

מוצץ או חפץ , מוזיקה, שתייה, פירות: אוכל ותעסוקה לנסיעהמראש להכין  - צידה לדרך .ו

דפים שהילדים ימלאו , למשל: שיכולים להיות קשורים לנסיעה –דפי צביעה , אחר מרגיע

 .לו עצים וצמחים הם מזהיםאילו תמרורים ואי, בהם מה  הם רואים בדרך

אנשי . ב"טאבלטים וכיו, DVDלהתקין או להביא מסכי  – שימוש באמצעים טכנולוגיים .ז

אז  –ואם כבר משתמשים , עדן היתה נגד שימוש במסכים. המקצוע היו חלוקים בנושא

 :עד חצי שעה באופן מבוקר

. הארץ את נכיר בואו – אפקטיבי למשהו הדרך את ננצל בואו ?כמה שעות מסך לילדים
 את להשתיק כדי – החדשות במכוניות שמים ספק ללא". הלאומי המשתיק" הם המסכים
 הילדים

 

 בין ריבים למנוע שיכול, במיעוטו הרע הוא הפתרון כי עירון סברה-דרדיקמן, לעומתה

 :בצורה כזו כל אחד שקוע בענייניו לדבריה. ת/הנהג דעת את להסיח שעלולים אחים
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 מכל יותר, גרוע הכי זה תאונה ולעשות הבטיחות הוא חשוב הכי הדבר בנסיעה

 .מסך

, רביב הציעה להכין את הילדים לקראת נסיעה ארוכה –הכנה מראש של הילדים לנסיעה 

 :לכמה זמן ולהזכיר כיצד מתנהגים ברכב, להסביר להם לאן נוסעים

סוגיה כלשהי אם יש , אז אותו דבר גם פה, כמו שצריך להכין ילד לרופא שיניים
 .להכין את הילד לקראת זה... אז צריך, שהיא בעייתית

המבנה הפיזיולוגי , להיערך מראש לנסיעה בהתאם לאופי הילדים -התאמה אישית  .ח

, למשל להביא דבר מה נגד בחילות בנסיעה, שלהם והבעיות שהתעוררו בעבר בנסיעות

כך שיוכלו , ה של הילדיםלתזמן את הנסיעה לפי שעות השינ, לדאוג שהכיסא יהיה נוח

 .לישון בזמן הנסיעה

 –מראש  וריבים זעם התקפי עם התמודדות תכנון -התמודדות ומניעה של התקפי זעם  .ט

. ושהם במצב פיזי ורגשי טוב ככל הניתן, לדאוג שהילדים אכלו ואינם רעבים בנסיעה

, עומר ממליץ במקרים חוזרים של תוקפנות. ניתן לתכנן עצירה בצד, במקרה הצורך

. בת הזוג או לקרוב משפחה אחר/לעצור בצד ולהתקשר לבן, ריבים והתקפי זעם בנהיגה

 ":ערובה שלכם-אני לא בת, אני לא נמצאת לבד"ההתקשרויות מבשרות לילדים , לדבריו

ככה שעצירה בנסיעה של בילוי , התכנון יכול להיעשות במיוחד לנסיעה של בילוי
אחרי שכבר , אם בתנאים מסוימים הורה יכול. מאוד משמעותית-היא מאוד

ובהתאם להכנה מוקדמת לסובב את האוטו , דיבר עם ההורה השני ועם הדוד
זאת פעולה מתוכנת שנרשמת בצורה טובה . בטל את הבילויול, ולחזור הביתה

ההורה כבר לא בן ערובה זניח וחסר אפשרויות ועצבני , זאת אומרת, ומשמעותית
ובכך מקבל , למישהו שמתכנן ופועל, agent-אלא הוא נהפך ל, בסביבת הילדים

 . ומשנה את כל האינטראקציה, מחדש משקל
 

ידעו היכן הם יכולים , ם שיתכננו את המסלול מראשהורי – תכנון מסלול הנסיעה מראש .י

 :וישדרו זאת לילדים, יהיו יותר רגועים בנהיגה, לעצור במקרה הצורך

יש הבדל נורא גדול אם אני , אם אני נוסעת והבן שלי מתחיל לצרוח ואני בלחץ
מאשר אם אני נוסעת ואני ...מ יש תחנת דלק עם חנות נוחות"ק 01יודעת שעוד 

 (עירון-דרדיקמן) חפש איפה אפשר לעצור ואם זה מסוכןמתחילה ל
 

ישנו שוני בין הורים במידה שהם נלחצים ומוסחים  –ת לנסיעה /בחירה מראש של הנהג .יא

 .במידת האפשר, ההמלצה היא שההורה הרגוע יותר מבין השניים ינהג. בנהיגה
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 המלצות אנשי המקצוע להתמודדות עם הסחת הדעת בזמן הנסיעה  1.1

כל המומחים המליצו על עצירה בצד הדרך כטקטיקה לשימוש במקרה של  - עצירה .א

הושם דגש על עצירה במקום , עם זאת. כמו בכי או ריב בין אחים, קושי שעולה ברכב

 .בטיחותי

ניתן להסיח את דעתו בכך , כשהילד דורש תשומת לב או דבר מה –שירים ודיבורים  .ב

כך ניתן לנצל את הסיטואציה . מעט נגיע מסבירים לו שעוד, מדברים איתו, ששרים לו

הילד לומד לשאת את התסכול עד שהצורך שלו : ברכב ללימוד לדחות סיפוקים

 .מתמלא

כבר מגיל , עירון-לדברי דרדיקמן –ת /להסביר לילדים בנסיעה שלא להפריע לנהג .ג

יש להתאים את ההסבר . ניתן להסביר לילדים שההורה צריך להתרכז בנהיגה 5.2-3

ניתן לומר  2-1מגיל , למשל. הילדים ואת הציפייה שאכן ימלאו את דרישתנו לגיל

חשוב לשבח התנהגות . שחשוב שהילד יתאמץ לא להפריע כי יכולה לקרות תאונה

להימנע מהאשמה ובמקום זאת להתייחס להתנהגות , טובה שקרתה בנסיעה ברכב

" לי את זה למה אתה עושה"במקום להאשים את הילד , למשל. של הילד כרגע

אין זה מומלץ . "עכשיו אתה לא מקשיב לי וזה מאד מפריע לי כי אני נוהגת: "להגיד

וגם , משום שהמראות עלולים להיות קשים, להראות לילדים תאונה שקרתה בדרך

 .לא לדבר איתם על סכנה של מוות

עירון מבהירה כי הילדים אינם יכולים להיות אשמים בתאונה וכי על -דרדיקמן

 :רים לקחת עליהם את האחריות לנהיגהההו

אם הייתה תאונה . הוא יכול להיות עוד גורם שמסיח את הדעת. ילד לא גורם לתאונה
זה להפיל על ילדים [ להאשימו]אשם ו אינוהילד , או נהג אחר, זה באחריות מי שנהג

אם . בתור הורים צריך לקחת את האחריות. משא כבד מנשוא מבחינה פסיכולוגית
צריך למצוא לזה  -מרגישים שהילד שלנו מתנהג בצורה שאנו עלולים לעשות תאונה  

 בוודאי לא להאשים אותו, פתרון
 

על , כשתינוקות בוכים בנסיעה ברכב -להעריך את סיבת הבכי והתגובה אליו  .ד

כמו , האם מדובר במקרה חירום המחייב עצירה, ההורים להעריך מהו מצב התינוק

על , בנוסף. או שניתן להתעלם ולחכות לעצירה מאוחרת יותר, התינוק שנחנק חליל

גם אם יודעים שהתינוק לא , ההורים להעריך את מידת הלחץ שלהם ולהתחשב בה

. עד שהוא ינהג בצורה מסוכנת, ייתכן שההורה כל כך לחוץ ועצבני מהבכי. בסכנה

 .ללא קשר לסיבת הבכי, במקרה כזה עדיף לעצור בצד
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ילדים ברכב מנקודת המבט צד הציג את נושא הסחת הדעת בנהיגה הנגרמת מ חלק זה, לסיכום

תחום העל  הדגש. הבטיחות בדרכים וההשקה ביניהם, הגיל הרך, של מומחים בתחום ההורות

המומחים לגיל . הספציפי הזה היה חדש הן למומחי הבטיחות בדרכים והן למומחים לגיל הרך

ת וההתפתחותיות של ילדים בגיל זה להיות חגורים הרך הדגישו את המגבלות הקוגניטיביו

 . ורגועים ברכב לזמן רב ואת הקשיים הרבים של תינוק רך בנסיעה

לנסוע עם עוד : קושי של הילדים בנסיעההאנשי המקצוע נתנו רעיונות לדרכי התמודדות עם 

גבולות  לשיר ולדבר עם הילדים ולהציב, להכין אוכל  ותעסוקה לזמן הנסיעה, מבוגר ברכב

עוד הם הציעו . הם הדגישו את החשיבות של מתן דוגמא אישית ומסר עקבי וברור. בנסיעה

להעביר הדרכות להורים ולילדים כיצד להתנהג ברכב וכיצד להתמודד עם ריבים והתקפי זעם 

בהתאם , המומחים אף נתנו דגשים כיצד מומלץ להסביר לילדים שלא להפריע בנסיעה. בנסיעה

הציעו להעריך את סיבתו והאם היא מחייבת עצירה וכן את המידה בה , ה של בכיבמקר. לגיל

אנשי המקצוע היו חלוקים במידה מסוימת לגבי שימוש בעזרים . ת מסוגלת לשאת את הבכי/הנהג

מומחים לבטיחות בדרכים הדגישו את החשיבות לעצור במקום בטוח בצד . טכנולוגיים בנסיעה

אלא ההורים צריכים לקחת , ם אינם יכולים להיות אשמים בתאונהעוד הודגש כי הילדי. הדרך

 . אחריות ולטפל בקושי שמתעורר בנהיגה איתם

ממצאים מתגובות ההורים לעלון עם המלצות לדרכי התמודדות עם ילדים בנסיעה  –' חלק ג

 ברכב 

חלק זה מתאר את תגובותיהם של עשרה ההורים לעלון עם המלצות לדרכי התמודדות עם ילדים 

שנכתב בהתבסס על הממצאים של הראיונות בחלק הראשון של ( 3' ראו נספח מס)בנסיעה ברכב 

האם לדעתם הוא היה מסייע להם בנהיגה עם , ההורים נשאלו מהי התרשמותם מהעלון. המחקר

 .יו משנים בעלון דבר מה מבחינת התוכן או העיצוב שלוילדים ברכב והאם ה

 התרשמות כללית מהעלון .1

אמרו שהוא כתוב בצורה יפה וברורה ונותן טיפים , ההורים באופן כללי התרשמו לטובה מהעלון

 :לדוגמא. מועילים

 נותן, תינוק עם לבד נסיעה לקראת טובה תמונה נותן, טובה ממש ממש[ התרשמותה]
אם ). הללו החששות עם לבד לא שאני וגם, להתכונן ואיך להיות עשוי מה לגבי ביטחון

 (תל אביב, חודשים 9לתינוקת בת 

 במצבי להתעורר שעלולים הקשיים רוב על ומסביר מכסה, טובה בצורה מאורגן העלון
 (כפר סבא, 0.2וילד בן  1.2אם לילדה בת ) תינוק עם נהיגה
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 :תאים להורים לילד ראשון בלבדאחת האמהות העירה כי העלון מ, עם זאת

 בו יש .כזה לעלון זקוק לא ממש ומעלה שני לילד הורה. ראשון לילד להורים מיועד העלון
 (גבעתיים, חודשים 9-אם לתינוק בן שנה ו)בהחלט  מרגיעים דברים כמה

 ?ברכב ילדים עם בהתמודדות לבד העלון מסייע להורים להרגיש שהם לא האם .1

העלון תיאר את הבעיה ככזו המטרידה הורים רבים ובכך תרם להרגשה שהם ההורים אמרו כי 

 :אחת האמהות אמרה".  נורמליים"

 למעשה, לבד הראשונות הנסיעות לפני העלון את לקרוא לי עוזר היה מאוד, בהחלט
 מוכנה להיות יותר קל היה בדיעבד אבל" תנועה כדי תוך" מהפתרונות חלק אלתרתי

 (חודשים מתל אביב 9אם לתינוקת בת )ש מרא המידע את ולקבל

 ?האם העלון נותן להורים כלים להתמודדות בנהיגה עם ילדים ברכב .1

אולם בעיקר להורים , ההורים אמרו שהעלון נותן להורים כלים להתמודדות בנהיגה עם ילדים

להם לפני  אבל היו עוזרים, ינו שהכלים שצוינו בעלון לא חדשים להםחלק מההורים צי. טריים

 :שהתנסו בנסיעות

 של בכי עם שמתמודדים טריים להורים לעזור יכול בהחלט אבל, לי חידש לא העלון
 (כפר סבא, ותינוק בן שנה וחצי 1.2אם לילדה בת ) .נסיעה בזמן התינוק

 קיבלתי ואפילו, הטיפים כל את מכירה כבר אני בנסיעות התנסיתי שכבר אחרי, עכשיו
, לפני כזה עלון מקבלת הייתי אם אולי. לשנייה החגורה את שהורדתי ברמזור ח"דו פעם
 (אם לתינוק בן שנה וחודשיים) .עוזר היה

. ההורים היו חלוקים ביניהם לגבי ההתייחסות בעלון לבכי התינוק כמשהו שניתן להתעלם ממנו

 :אחת האמהות אמרה כי ההתייחסות לבכי היא החלק החשוב בעיניה

 שלמעשה הדגש בעיניי חשוב והכי, להתמודד דרכים הרבה שיש תחושה נותן ממש [העלון]
 הלחץ ולא הבטיחות הוא חשוב הכי והדבר חירום מצב כרגע אין, הילד עם בסדר הכל

 (חודשים מתל אביב 9אם לתינוקת בת ) המצוקה או מהבכי

לה כלים היא ענתה כך לשאלה האם העלון נתן . אם אחרת חשה שההמלצה הזו בעייתית, עם זאת

 :להתמודד בנהיגה עם ילדים

 אבל ,להילחץ צריך לא. מדויק לא זה לב תשומת רוצה רק שהילד לכתוב אבל. כן מסוים במובן
, חודשים 9-אם לבן שנה ו) ההורה את ומטעה נכון לא זה צורח סתם והילד בסדר שהכל לחשוב

 (גבעתיים

כי החלק הזה ארוך מדי לעומת  סבר, ותינוק בן שנה מגבעתיים 2אב לילדה בת , הורה אחר

 .וכי יש לצמצם אותו, הסעיפים האחרים

 ?האם העלון היה עוזר להורים ביציאה מבית החולים לאחר לידה או בטיפת חלב .2

 :ההורים הסכימו כי העלון היה מאד מסייע ביציאה מבית החולים לאחר לידה או בטיפת חלב
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 בטח, עליהם חושבים תמיד שלא בנסיעה תינוק עם להתמודדות וכלים טיפים שם יש
 (ירושלים, 4אם לילדה בת )ראשון  לתינוק טריים הורים לא ובטח

 נפוצות הן כמה עד יודעים תמיד לא שהורים נפוצות לבעיות מתייחס[ העלון] הוא
 .הדרך את מקצר בהחלט הוא אך, הזמן עם אליהן שמגיעים עצות נותן הוא. ונורמליות

 (חיפה, 52ובן  51בת , 02אם לבת )

 והם אותם להעסיק קשה מאוד חודשיים -חודש ובגיל הקטנה עם נסיעות הרבה לי היו
 שיש חששתי תמיד אישי באופן .אליהם שמתייחסים המהירות מבחינת תובעניים מאוד
 ואני עבורי חשוב מאוד הזה הדגש. בבעיה ולטפל מיד לעצור ושעליי...אמיתי חירום מצב

 לא זה. שלו ולצרכים לחששות בהתאם תועלת מהעלון להפיק יוכל הורה שכל בטוחה
 יכול כזה עלון ודווקא, איכשהו מתמודדים ואחת אחד שכל נדמה, מדובר מאוד משהו
 9אם לתינוקת בת )הראשונות  שבפעמים בטח. יותר טובה בצורה לנסיעות הורים להכין

 (תל אביב, חודשים

 המלצות לשינויים בעלון .1

 :אם אחת הציעה להוסיף טיפים. היו הרבה הערות לעלוןלא , מבחינת תוכן

 תינוק עם חברה עם קובעים אם. מרגיע זה - ברכב אנשים עוד עם לנסוע אפשר אם -0
 .התינוק ליד מאחור ישב בוגר שמישהו אפשר אם...אחד באוטו לנסוע מומלץ

 כרית את לבטל אפשר) הנהג ליד מקדימה הושבה -מומלץ מאוד לא שזה למרות -5
 .מרגיעה מאוד, (האוויר

 קצרות נסיעות מספר באמצעות ברכב לנסיעות התינוק את להרגיל לנסות אפשר -3
 (רמת גן, אם לתינוק בן שנה וחודשיים) .ימים מספר של בהפרשים

 .שיהיה יותר קליט ומושך, ולעמוד אחד, טיפים 01-אחד האבות הציע לקצר את העלון ל

 :אחת המרואיינות הציעה

 את לארגן אולי. להבנה וקל מזמין יותר גרפית אותו עושה, המשפטים את מרווחת תיהיי
 לשעת הנסיעה זמן את כוונו? הנסיעה לפני לעשות מה": שאלות של בצורה הכותרות

 למשחק אמצעים: מראש הכינו, התינוק את האכילו, התינוק של השינה
 מוצצים( לעין ובולט קליט יותר וגם יחד סעיפים שני - מקצר גם זה....)ושירים...כמו

 (חיפה, 01ובן  02בת , 51אם לבת )" ...אחרים הרגעה ואמצעי

 פנייה בלשון רבים בעלון .1

, ולפנות אל שני ההורים, ההורים היו תמימי דעים כי הפנייה בעלון צריכה להיות בלשון רבים

 :למשל. משום ששניהם שותפים לבעיה

 חשוב כך כל שבנושא מעדיפה אני כאמא וגם, בעניין לבד לא ה/שאת התחושה את מחזק
 (חודשים 9אם לתינוקת בת )מבחינתי  עדיפה ברבים שהפנייה כך ההורים שני אל יפנו

 

ההורים סברו שהעלון . ניתן לומר כי המשוב מההורים על העלון היה בסך הכול חיובי, לסיכום

כאשר יחולק בבית החולים אחרי לידה , בעיקר להורים חדשים, כתוב בצורה ברורה ויכול לעזור

הם חשו שהעלון מסייע להם להרגיש שהם לא לבד בבעיה ונותן כלים ורעיונות . או בטיפת חלב

, לעומתם. ההורים סברו שיש לקצר את הטיפים לעשרה. ת עם תינוקות וילדים ברכבלהתמודדו
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ההורים היו חלוקים לגבי ההתייחסות לבכי של . אם אחרת הציעה להוסיף עוד טיפים משלה

, אם אחת אמרה שזה מאד עזר לה והרגיע. התינוק כאל משהו שניתן להתעלם ממנו עד לעצירה

ההורים הסכימו שהפנייה בעלון בלשון רבים אל שני ההורים . כןואילו אם אחרת סברה שזה מסו

  .היא רצויה ונכונה
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 דיון

הספרות המקצועית למרות הסיכון שבהסחת דעת של הורים בנהיגה כאשר יש להם ילדים ברכב 

 אפשרבתחום של בטיחות בדרכים אינה מציגה גישה המבוססת תיאורטית או אמפירית כיצד 

תפיסת הסחת הדעת של  מחקר זה התמקד בחקר.  זההסיכון להתמודד עם ה לתת להורים כלים 

כיצד הם מתמודדים עמה ומהם החסמים העומדים בפני יישום המלצות שונות , הורים בנהיגה

זאת על מנת לפתח גישה תקשורתית המבוססת על מערכת . לצמצום הנזק של הסחת הדעת

מסוגלות עצמית  תפיסת, החברתית ידהתיאוריית הלמגישה של המושגים תיאורטית מתוך 

(Bandura, 2004 ) וכן נורמות ומודלים חיוביים(Rimal, Lapinski, &Real, 2005 .)כמו כן ,

תי להתמודדות במצבי הסחת שיווק חברשל הגישה של  המנחים לעקרונות בהתאם הגישה תפותח

צרכים שלהם על מנת החסמים וה, יש להתמקד באנשים וברצונותיהם ,לפי גישה זו. דעת אלו

וכן , המחקר נעשה לאור היעדר המחקרים בתחום(. 2011Lefebvre ,)לגרום לשיפור חברתי 

בעקבות ממצאים כי הסחת דעת בכלל ומילדים ברכב בפרט היא מרכיב נפוץ בנהיגה יומיומית 

(Koppell et al., 2011 ) למשל)וגורם משמעותי לתאונות דרכים רבותDingus et al., 2006  ;

Tay & Knowles, 2004 .) 

הוא שהנושא אינו על סדר היום של ההורים עצמם או הממצאים העיקריים של המחקר אחד 

למרות שההורים מדווחים על הסחת דעת , כך למשל. שהם אינם מעלים אותו לשיח עם אחרים

הם טוענים כי הדבר אינו מסכן , ועל נטילת סיכון בנהיגה כתוצאה מכך, בנהיגה לעיתים קרובות

הם , למרות שההורים מתקשים להתמודד עם ילדיהם בנהיגה ומוסחים מהם, כמו כן. את נהיגתם

י הורים אחרים מתקשים אמונה כנראה שישנה . אינם משוחחים על הנושא עם הורים אחרים

ניתן להצביע כאן על תופעה של , כלומר. למעט במקרים חריגים,  פחות או כלל לא מתקשים

 היא הרווחת הנטייהלפיה , (Noelle-Neumann, 1974; Shamir, 1995)" בורות קיבוצית"

ם ומה שנתפס כמקובל בציבור הוא שהורים אינ, בציבור כמקובל שנתפס למה הדעות את להתאים

כי תינוקות רכים  למה שניתן לצפותעוד עלה כי בניגוד  .מתקשים בנסיעות עם ילדיהם ברכב

וכן בנהיגה , הקשיים המשמעותיים ביותר היו של הורים חדשים לתינוקות רכים, יירדמו בנסיעה

היו הורים שסברו כי גברים מתמודדים טוב יותר עם . שרבים ביניהם בנסיעה, עם מספר ילדים

מה שמעיד על מסוגלות עצמית , עת ונלחצים פחות מנהיגה עם הילדים לעומת נשיםהסחת הד
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למרות שהן המסיעות העיקריות של הילדים , נמוכה של נשים בהתמודדות עם הסחת הדעת

 . ביומיום

עוד נמצא כי אחד הפתרונות המומלצים ביותר על ידי הורים ואנשי מקצוע להתמודדות הוא 

לפתרון הוא היעדר מקומות עצירה מוסדרים כמצפה חסם מהותי שעלה אולם , עצירה בצד הדרך

אסטרטגיות מועילות רבות להתמודדות דורשות הכנה , בנוסף. 1ובפרט בכביש , בכבישים מהירים

המשוב לגבי עלון שפותח שכלל .  אם בכלל, ואילו הורים מתכוננים לנסיעות ארוכות בלבד, מראש

הורים סברו כי יש לפנות בעיקר להורים חדשים בהדרכות ביציאה . טיפים להורים נמצא כחיובי

 .במוסדות החינוך וכן באינטרנט ובאמצעי התקשורת, בטיפת חלב, מבית החולים

בחלק הראשון יוצגו ממצאי המחקר המרכזיים ופרשנותם . פרק הדיון מחולק לשלושה חלקים

שומיות ותיאורטיות מהמחקר בחלק השני יוצגו מסקנות והשלכות יי. לאור סקירת הספרות

 .עתידי למחקר והצעות ובחלק השלישי יוצגו מגבלות

 סוגיות חשובות שעלו במחקר  –' חלק א

זאת בהתאם . כי ילדיהם מסיחים את דעתם בנהיגה לעיתים קרובות במחקר הורים העידו

 Koppel et al., 2011; Macy)הנהג  של הדעת להסחת נכבד מקור הינם לממצא בספרות כי ילדים

et al., 2014; Lansdown, 2012  .) ממצאי המחקר מצביעים על כך שהנסיעה עם הילדים רווחת

היא  בגללםניתן להבין כי גם הסחת הדעת , בשל תדירות הנסיעה הגבוהה עם הילדים. ויומיומית

מתוך ממצאי המחקר ניתן להצביע על   .רבות בשגרת היומיוםאתגר עמו מתמודדים ההורים 

על ידי הנגרמת סוגיות מעניינות וחשובות שמחדדות את הקשיים כתוצאה מהסחת דעת  מספר

את הצורך ביצירת קמפיין תקשורתי בנושא ואת הדרכים בהן כדאי , ילדים ברכב והשלכותיהם

 .ליצור קמפיין כזה

דפוסי תפיסת הסיכון בנהיגה עם ? אחד הגורמים הכי מסכנים בכביש או לא מסוכן כלל .1

 והטיה אופטימיסטית ומגדרית  –ילדים 

הורים  של מודעת סיכון לקיחת –" אני נוסע יותר מהר, כשהילדים צורחים; אני נהג זהיר" 1.1

 מבלי לראות את הסכנה בכך

מפתיע ומדאיג שעלה במחקר הוא כי הורים דיווחו על התנהגות של לקיחת סיכונים , ממצא מרכזי

אך עם זאת הגדירו את התנהגותם כזהירה , ילדיהם מצדכתוצאה מהסחת דעת , מודעת בנהיגה

, במהירות נהיגה הורים העידו על, למשל. או את עצמם כמסוגלים להתמודד עם הסחת הדעת
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 שנייה ויד ההגה על אחת יד עם נהיגה, לאחור הסתובבות, הבטיחות מחגורת הילדים שחרור

. ם עם כיוון הנסיעה לפני גיל שנההושבת תינוקות במושב הקדמי ברכב או הושבת, לילדים מופנית

 Nevile and -וKoppel et al. (5100 )ילדים דיווחו גם  עם בנהיגה ההורים של דומות על פעילויות

Haddington (5101 .) 

 Harr'e. ניתן להסביר את חוסר המודעות של ההורים לסיכון באמצעות ההטיה האופטימיסטית

and Sibley (5117 ) סים עצמם כבעלי יכולות נהיגה טובות יותר מאחריםנהגים תופמצאו כי ,

מצאה גישה ( 5112)גם טאובמן בן ארי . דרכים לתאונות מופחת ובסיכון כזהירים יותר מאחרים

טענו כי צריך Weinstein and Lyon (0999 ). זו כמאפיינת את הנהגים בישראל באופן כללי

במקרה זה אנו .  על מנת שיישנו אותה שהנהגים יתפסו את התנהגותם כמסוכנת במידה מסוימת

רואים כי ההורים כלל אינם רואים  את הסכנה בנהיגתם ולכן סביר שלא ינסו באופן פעיל לשנות 

הורים סיפרו על הורים אחרים כי הם , בהתאם להטיה האופטימיסטית. את דרך התמודדותם

. נהיגהזמן ילדים בעל ידי הנגרמת מסכנים אותם ואת הנהגים האחרים בכביש בשל הסחת דעת 

בעוד שקל , נראה שלהורים יש הגנות שאינן מאפשרות להם לראות עד כמה מסוכנת התנהגותם

יהיה זה מאתגר לשכנע אותם . להם יותר לראות את הסכנה בהתנהגות של הורים אחרים

י עוד עלתה אמונה כי ישנו שונ. להתמודד עם הסחת הדעת בדרכים שאינן מסכנות את הנהיגה

וכן מספר , ילדים ברכבבגלל  מגדרי בין נשים לגברים באופן ההתמודדות שלהם עם הסחת דעת

 .כפי שנראה להלן, דפוסי התמודדות שונים של הורים

תפיסות מגדריות לגבי אופן ההתמודדות של גברים לעומת ? גברים לא נלחצים מבכי בנסיעה 1.1

 ילדים ברכבמצד נשים עם הסחת דעת 

בראיונות חזרה תפיסה כי גברים מתמודדים בצורה טובה יותר עם הסחת הדעת מילדיהם וכי בכי 

היו משפחות בהן גברים או נשים הביעו העדפה , למשל. וצעקות ברכב משפיעים פחות על נהיגתם

מתוך תחושה שהוא יוסח פחות מהילדים ויפעיל שיקול דעת בצורה , שהגבר ינהג עם הילדים

שמצאו בהתבסס על Koppel et al (5100 )לממצאי מחקר של  מנוגדתהנחה זאת . טובה יותר

 על ידי ילדיהם וספציפית כללי באופן רב זמן למשך הוסחה נהגים גברים של תצפיות כי דעתם

 והניסיון החשיפה ממידת נובע הדבר כי הייתה המסקנה של החוקרים. נשים לעומת ברכב

 שלרב אלה הן כי העידו ,בדומה למחקר הנוכחי, במחקרם הנשים כל. הדעת הסחת להתמודד עם

שגברים הממצא שנשים חושבות  .זה מסוג בנסיעות ניסיון יותר להן יש ולכן הילדים את מסיעות
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יכול לעורר דאגה משום שהוא מעיד על תחושת , הסחת דעתיכולים להתמודד יותר טוב עם 

אמונה זו יכולה להשפיע . במקרים רבים למרות שהן הנהגות, מסוגלות עצמית נמוכה של הנשים

המדגיש , Bandura (5111)קוגניטיבית של -בהתאם לתיאוריה החברתית, לרעה על הנהיגה שלהן

 לחוש האדם על, זו גישה לפי התנהגות לשנות מנת על. את חשיבות תפיסת המסוגלות העצמית

. מסוכנת שנחשבת מהתנהגות להימנע יכולת או, עליה ולשלוט אותה לבצע היכולת את לו שיש

 .מכאן כי תחושת מסוגלות נמוכה יכולה לשמר דרכי התמודדות לא יעילות ומסכנות חיים בנהיגה

למרות , לפיה גברים הם נהגים טובים יותר, ייתכן שאמונה זו נובעת מתפיסה מגדרית רחבה יותר

מסבירה זאת בכך ( 5111)טאובמן בן ארי . שבפועל נשים נהגות מעורבות בפחות תאונות דרכים

התורמת , שלגברים יש מידה רבה יותר של תחושת שליטה במצבי נהיגה מסוכנים לעומת נשים

יתכן כי גברים מרגישים יותר שליטה גם , לפיכך. דווקא לתדירות גבוהה של נהיגה מסוכנת

. זה ולכן מרשים לעצמם לנהוג בצורה מסוכנת יותר במצב, בנהיגה עם ילדים המסיחים את הדעת

כי גברים פחות יודו או יראו שהם נלחצים בנהיגה עם , כפי שאחת מהמרואיינות אמרה, ייתכן גם

מרואיינים גברים שהעידו שנהגו מהר יותר , למשל -אך בפועל הדבר משפיע על נהיגתם , הילדים

ם וכי הם נוטי, נמצא כי לגברים יותר קשה להודות בחוסר תפקוד, באופן כללי.  כשילדיהם בכו

ולכן גם פחות יבקשו עזרה או יתכוננו , ופונים פחות לעזרה מנשים, יותר להכחיש בעיה שיש להם

יתכן (. Scott, 2011)את היכולת שלהם להתמודד עם קושי דבר שמפחית , מראש למצב של קושי

נראה להלן מספר . גם כי הם באמת פחות נלחצים מבכי ושומרים יותר על קור רוח במצבים אלה

 . ם של התמודדות ההורים עם ילדים ברכבדפוסי

דפוסים שונים של התמודדות עם הסחת ": בכביש דעת שיקול שום לי אין בוכה כשהיא"  1.1

 דעת בנהיגה בקרב הורים

ילדים ברכב בקרב גי התמודדות כלליים עם הסחת דעת בגלל ניתן להבחין בין שלושה סובמחקר 

מבלי , אך נטלו סיכון בנהיגה, השכיח ביותר הוא סוג הורים שהביעו ביטחון בנהיגתם. ההורים

הסוג השני הוא הורים שהביעו ביטחון בנהיגתם . שנדון למעלהכפי , להיות מודעים לסכנה שבכך

עם ילדים ולבסוף הורים שהביעו חוסר אונים בנהיגה , ולא נטלו סיכון בנהיגתם, וקור רוח

בידיעה שהדבר , ם על ידי ילדיהם ברכבדעתפעיל שיקול דעת בכביש בזמן הסחת והתקשו לה

של סגנונות ( 5111)ניתן להקביל זאת במידה מסוימת לחלוקה של יחיאל .  מסכן את נהיגתם

המאפיין נהגים המחפשים  –אחריות  וחסר מסתכן נהיגה הסוג הראשון מתאים לסגנון –נהיגה 

המאפיין אנשים , הסוג השני מתאים לסגנון נהיגה זהיר וסבלני, היגה ותחושת שליטהריגוש בנ
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המאפיין אדם  –ואילו הסוג האחרון מתאים לסגנון נהיגה חרד , בעלי תכונות של נועם ומצפוניות

, שאף הוא נוהג בצורה מסוכנת, התופס את עלויות הנהיגה ועלות הנזק לדימוי העצמי כגבוהות

 . ולא מתוך ביטחון יתר כמו הראשוןאך מתוך פחד 

ולאלו שנמצאו ( 5111)יש צורך במחקר נוסף כדי לאשש את הקשר בין הסגנונות של יחיאל 

, מצאו כי להורות ישנה השפעה מטיבה על הנהיגה( 5111)וטאובמן בן ארי ( 5111)יחיאל . במחקר

הורים גם גברה תחושת יחיאל מצאה כי בקרב , עם זאת. בדומה לתחושה של חלק מהמרואיינים

נראה כי הורות מביאה לתפיסה אחראית יותר ופחות . הלחץ בנהיגה והחרדה מפני תאונה

אך הצורך להתמודד עם ילדים , למשל פחות הסתכנות מודעת בכביש –מסתכנת באופן ישיר 

 . צעירים מביא להסתכנות שלעתים היא פחות מודעת או מוכחשת

בתוך קהילת ההורים ובמרחב הציבורי לגבי הקשיים בנהיגה  חוסר שיח: לא מדברים על זה. 1

 עם ילדים ברכב כגורם סיכון לתאונות הדרכים

לא מאפשר להורים להציף את הקושי ולחלוק , חוסר השיח בין ההורים בנושא שנמצא במחקר

ומעצים עוד יותר את חוסר האונים של ההורים בהתמודדות עם הסחת הדעת זה עם זו עצות 

היו . חווית הנסיעה היא פרטית של הנוסעים ברכב וקשה לצפות עליה מבחוץ. הבעיה והדחקת

קיבלו , כשסיפרו על קשיים שלהם בנסיעה, למשל, הורים שאמרו שכשהניסו להעלות את הנושא

משום , ממצא זה הוא קריטי. הבעיה הזווחשו כאילו שרק להם יש את , הבנה תגובות של חוסר

הממצא מתווסף . סדר היום הציבוריכלל אינו על , על אף חשיבותו, אהנוששהוא מעיד על כך ש

לכך שאין כמעט התייחסות לבעיית ההתמודדות עם הילדים ברכב באמצעי התקשורת ובגופים 

התייחסות כזו משפיעה . ולא נעשו קמפיינים תקשורתיים בנושא, שמטרתם למנוע תאונות דרכים

 .(McCombs & Shaw, 1972)ות והפרטים בחברה על החשיבות שמקנים לנושא מקבלי ההחלט

הוא מצא כי למרות Lansdown (5105 .)שמצא , חוסר המודעות לבעיההממצא תואם את 

נהגים , בפועל לתאונות שגרמה ביותר הנפוצה הדעת הסחת שאינטראקציה עם ילדים ברכב היתה

 . לא דירגו גורם זה כאחד המסיחים בנהיגה

אלית של אימהות והורות הנפוצה בחברה יגם מהתדמית האיד יתכן כי חוסר השיח נובע

התדמית הזו נפרצה בשנים , עם זאת. מאושרת ונטולת דאגות, המציגה אם מושלמת, ובתקשורת

לאכילה , האחרונות במידה מסוימת והורים רבים חולקים את בעיותיהם בנוגע לשינה

אולם הורים עדיין לא חולקים את  (.Lopez, 2009)במדיה החברתית למשל , ולהתפתחות ילדיהם
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אותם ניתן לייחס יותר לילד , אולי משום שבניגוד לקשיים אחרים. קשייהם בנהיגה עם ילדיהם

זו , בנוסף.  וקשה יותר להודות בכך, כאן מדובר ביכולת של ההורים שמאותגרת ונפגמת, עצמו

, שהיו ילדים עם הוריהםההורים של היום נסעו פחות כ –התנהגות שהשתנתה מאוד עם הדורות 

וכן לא היו כיסאות בטיחות ואף לא חובת חגירה , הכבישים היו פחות טובים, היו פחות מכוניות

בקיעת , מחלות ילדים, שינה, בעוד שבנושאים כמו אכילה, בנושא" מורשת"לכן עוד אין . מאחור

מספר , חיים השתנהכיום אורח ה. אפשר יותר ללמוד מהדורות הקודמים, שפחות השתנו, שיניים

השנה  31-ב, למשל. כלי הרכב בכביש עלה דרמטית ומשפחות רבות מחזיקות בשתי מכוניות

ואורך  521%-מספר המורשים לנהוג עלה ב, 321%-האחרונות מספר כלי התחבורה בישראל עלה ב

 (. 5103, ס"הלמ) 22%-הכבישים עלה ב

מספר הילדים וניסיון , גיל הילדים – אחיםבכי תינוקות וריבים בין  :שיא הקושי להורים. 1

  ההורים כגורמים משפיעים על מידת הסחת הדעת

 הקשיים של הורים לתינוקות עד גיל שנה בנהיגה": הרגשתי שאני מכניסה אותו לגיהינום" 1.1

ולכך שדווקא הורים לתינוקות עד גיל , אחד הממצאים המעניינים במחקר מתייחס לגיל הילדים

זאת בניגוד לתפיסה מסוימת בחברה ובקרב חלק מאנשי . קשיים רבים בנסיעהשנה תיארו 

גם לא נמצאו מחקרים שהתייחסו ישירות , באופן מפתיע. המקצוע כי תינוקות נרדמים בנסיעה

, ילדים בנהיגהעל ידי הנגרמת המחקרים המועטים שנעשו בנושא הסחת דעת . לקשיים אלה

הקשיים האופייניים (. Koppel 2011; Macy, 2014) התמקדו בהורים לילדים מעל גיל שנה

בנהיגה עם תינוקות אלה קשורים לפי ההורים לבכי וצרחות בכל נסיעה והקושי להבין את סיבת 

עוד נמצא כי הורים לילד ראשון ". גיהינום"או " סיוט"היו הורים שהגדירו זאת כ. הבכי ולהפסיקו

ה מדגישה את האחריות הכבדה שיש להם לתינוק הם לרב מלאי חרדות סביב ההורות וכי הנהיג

הורים העידו כי הנסיעות הראשונות עם התינוק היו עבורם מאד . חסר הישע ולהישרדותו

ממצאים אלה תואמים את הספרות לגבי . חתו עם הזמןאשר פ, מלחיצות ומלאות חששות

הם אינם , סדר יום קבועכי לתינוקות בני יומם  אין , דברי אנשי המקצועהתפתחות ילדים וכן את 

אינם יודעים לדחות , שולטים בגופם ועדיין לא מסוגלים להחזיק בעצמם צעצוע או חפץ מרגיע

הקשר עם ההורים הוא ראשוני ולא ,  כמו כן. סיפוקים ויכולת ההבנה שלהם מוגבלת ביותר

, ודהארט קופר, סרוף)יכולות אלה מתפתחות ומשתכללות עם הגיל . מבוסס והבנת השפה מוגבלת

5111) . 
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 המלצות הבטיחות אינן מתחשבות בהסחת דעת פוטנציאלית 1.11

נוספת לכך ההנחיה למיקום הילדים , כאילו לא די בקושי בנהיגה עם תינוקות ברכב בפני עצמו

במושב האחורי , דווקא נגד כיוון הנסיעה מגיל לידה ועד גיל שנה לפחות, ברכב מבחינה בטיחותית

וככל הניתן  1עד גיל  –ל "ובחו, פר שנים ההמלצה עודכנה לעד גיל שנתייםלפני מס. האמצעי

(NHTSA, 2012; American Academy of Pediatrics, 2011;  ; בטרם"ארגון .)" זהו מיקום

. וכיוון ישיבה שבעיני ההורים נתפס כלא נוח לתינוקות ומקשה על הגישה וקשר העין אליהם

הרגיעה , שאינה מומלצת בטיחותית, נוק לידם במושב הקדמימספר הורים ציינו כי הושבת התי

יש , בנוסף. למרות שנחשבת למסוכנת יותר בשעת תאונה, אותם ואת התינוק ונראית להם עדיפה

. תינוקות שהישיבה הפוך לכיוון הנסיעה קשה להם במיוחד וגורמת להם לבחילות ולהקאות

, נסיעה ומיהרו להושיב אותם עם כיוון הנסיעה הורים לתינוקות כאלה דיווחו על בכי וצרחות בכל

נראה כי ההמלצה של הגופים הרשמיים על מיקום הילדים ברכב . עוד לפני גיל שנה אפילו

מפחיתה עוד יותר את מידת הנגישות להורה ומגבירה הסחת הדעת הפוטנציאלית של בכי התינוק 

הסתירה בין . ם המלצות אלהובפועל הורים מתקשים לייש, כאשר אינו בקשר עין עם ההורה

יישומן מדגישה את מורכבות הבעיה והאתגר שיש להתמודד -נוחות התינוקות לבין ההמלצות ואי

 .עמו בגיבוש המלצות בנוגע לנהיגה עם ילדים ברכב

קשיים בנהיגה עם מספר ילדים ": מריבת ילדים הובילה לכמעט התהפכות עם האוטו" 1.1

 ברכב

ישנן יותר מריבות  - ובעיקר בגילאים הגדולים יותר, כמה ילדים ברכבהורים דיווחו כי בנהיגה עם 

כשיש שלושה . וכבר מגיעים אחד לשני ויכולים להרביץ ולהציק, משום שהילדים גדלים, בין אחים

לספרות לגבי ילדים כי  זאת בהתאם. הם צפופים וקשה להפריד ביניהם, ילדים ישובים מאחור

וכן בהתאם  (0224, קופר ודהארט, סרוף)לערך מתגברים הריבים והעוינות כלפי האחר  1מגיל 

 יותר גבוהה דווקא היתה ברכב ילדיםצד מ דעת כי הסחתMacy et al. (0254 )לממצא של 

עם זאת ההורים ציינו גם יתרונות . שנה עד שנתיים בגילאי מאשר ,שנתיים עד שמונה בגילאים

האחים הגדולים גם יכולים . זה את זובכך שהם יכולים להעסיק , ברכבלנהיגה עם מספר ילדים 

לא נמצא מחקר נוסף העוסק  .לעזור לקטנים ולתת להם דבר מה מרגיע כמו מוצץ או משחק

מכאן עולה כי בניסיון  .בהסחת דעת בנהיגה הנגרמת ממספר ילדים ברכב או ביחסי אחים ברכב

כדאי לעודד את , ילדיהם בצורה אופטימליתצד יע להורים להתמודד עם הסחת הדעת מלסי
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ההורים לרתום את האחים הגדולים לעזור לקטנים ברכב ולעודד אינטראקציה חיובית בין 

כפי , שעלולים, כדאי לתת להורים כלים להתמודד עם ריבים בין אחים. האחים שתקל על הנהיגה

 .להוביל לתאונה, שמרואיינת במחקר העידה

ילדים שמים לב לחוקי התנועה והיא מרגישה , לערך 2ציינה כי מגיל  אחת האימהות במחקר

 ,.Macy et al)בהתאם לספרות בנושא , שהיא צריכה להוות להם דמות לחיקוי ולנהוג בזהירות

 .Macy et al, למשל. לילדיהם כנהגים לחיקוי מודל יוצרים לפיה ההורים, (5111, יחיאל; 2014

 בפעילויות פחות השתתפו ההורים, (9-05) הילדים של ביותר המבוגרת הגיל בקבוצת מצאו כי

 בנהיגתם צופים שילדיהם ההורים מהבנת נובע הדבר כי ייתכן ,החוקרים לדעת. מסיחות דעת

בהקשר לכך חשוב לציין כי להורים עצמם אין מודל  .בעצמם נהגים יהיו בו לגיל ומתקרבים

משום שכאמור כשההורים כיום היו , לחיקוי בנוגע לנהיגה עם ילדים חגורים במושבי בטיחות

וכן השימוש , לא היה נהוג לחגור ילדים בישראל כלל מאחור ולא היו כיסאות בטיחות, ילדים

 .ברכב היה פחות נפוץ מהיום

 אסטרטגיות התמודדות מומלצות וחסמים ? שם המלצות מועילותמה מונע מהורים ליי. 2

 דרכי התמודדות בולטות והחסמים המהותיים ליישמן 2.1

 היעדר מקומות עצירה מסודרים  2.11

. 1ובפרט בכביש , מהמחקר עולה כי ישנו מחסור במקומות עצירה מסודרים בכבישים בינעירוניים

, או שאינם עוצרים, מוסדרים ומסוכנים בלית ברירהכתוצאה מכך ההורים עוצרים במקומות לא 

ההורים העידו כי יש צורך בעצירות מרובות עם . שאף זה מסוכן, צב המחייב עצירהלמרות המ

עוד נמצא גם בקרב אנשי . ואם בשביל לעשות צרכים וכדומה, אם בשל בכי וריבים, ילדים

עם . את תשומת הלב לה הם זקוקים המקצוע כי זוהי דרך יעילה לפתור בעיות ולהקדיש לילדים

עדות . מומחים לבטיחות בדרכים הדגישו את החשיבות המכרעת של עצירה במקום בטוח, זאת

ונפגע  1לכך ניתן למצוא במקרה מחריד ובו הורה נהרג משום שעצר לבקשת בנו בשולי כביש 

 להשקיע ממליץ( WHO, 2013)ארגון הבריאות הבינלאומי ם ג(. 00.10.02, צורי)מרכב חולף 

 .נמצא כי תשתית בטוחה יכולה להפחית את מספר התאונות וחומרתן, לפיו. הכבישיםתשתיות ב

 קושי לחכות לעצירה ולהשהות את המענה לילדים 2.11

שההורים היו חלוקים בדעתם לגבי  היה, עלה מהעלון שפותחאחד הממצאים המעניינים ש

בראיונות עלה הקושי של . ובר במקרה חירוםההמלצה שבו להתעלם מבכי התינוק כאשר לא מד
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התגובות , הבכיאולם כשהעלון ניסה לפנות לנושא , הורים להתעלם מבכי של תינוק בזמן נהיגה

להתעלם מהבכי למרות תחושות אשמה  או " אישור"שניתן הסבר ו, היו בחלקן מאד נלהבות

אולם . דים צורחים מאחורחששות שעולים בנהיגה אצל הורים שבלית ברירה נוהגים כאשר היל

אחרים סברו כי המלצה זו בעייתית ומטעה את ההורה בכך שעלולה לגרום לו לשאננות יתר שהכל 

בעוד שההמלצה בספרות היא לדאוג לספק , בסדר עם התינוק ושהוא לא צריך למהר להרגיע אותו

ם עלה כי הורים בראיונות ג. (5111, קופר ודהארט, סרוף)את צרכי התינוק במהירות האפשרית 

מתקשים להשהות את המענה לילדיהם בנהיגה והרבה פעמים משתדלים לספק את צרכיהם 

 שנבעו דעת זאת בהתאם לממצאים קודמים כי הסחות. שבדברלמרות הסכנה , באותו רגע

לעומת עיסוק בהסחות  ,בתנועה שהיה או עצר הרכב האם קשר ללא קרו, וילדים מתינוקות

 נסיעה וסוף בתחילת כמו יותר" בטוחים" שנעשה בזמנים ,אחרות כמו שימוש בטלפון נייד

מכאן שיש לחדד את ההמלצה להגיב לילדים בזמנים בטוחים (. Stutts et al., 2003)ובעצירה 

מקרה ה, עם זאת. בעצירה מוחלטת –ובמידת האפשר , כמו בעצירה ברמזור למשל, יותר בנהיגה

 .מחדד את הבעייתיות בהמלצות מסוג זה והאחריות הנובעת מהן לחיי הילדים

 המלצות הדורשות הכנה מראש 2.11

הורים אינם , למרות זאת. נמצא כי האסטרטגיות המועילות ביותר דורשות הכנה או תכנון מראש

הממצא . ארוכותורק חלקם מתכוננים לנסיעות , נוהגים להתכונן כלל לנסיעות קצרות ויומיומיות

או כדי , למניעה מראש מצבי בכי וריבים, חשוב משום שההתכוננות קריטית גם בנסיעות קצרות

ההכנה כוללת למשל הכנת אוכל . להיערך אליהם בצורה טובה יותר בזמן אמת ולא להילחץ מהם

רה כדי לא להילחץ מחיפוש מקום עצי, ותעסוקה לדרך וכן בדיקה מראש היכן ניתן לעצור בדרך

ואינה מובנת מאליה באורח , הכנה זו דורשת זמן ומאמץ, עם זאת. מסודר תוך כדי בכי וצרחות

החיים המהיר הנהוג כיום והזמן המוגבל שיש להורים בתמרון בין שעות עבודה ארוכות וטיפול 

 . בבית ובילדים

 מידת העזרה הזמינה ממבוגר נוסף שיתלווה לנסיעה 2.12

הסכימו כי מבוגר נוסף ברכב הוא גורם מסייע , ורים ואנשי המקצועבהם הה, כלל המרואיינים

רב ההורים העידו כי באמצע השבוע הם או בני זוגם , עם זאת. משמעותי בנהיגה עם הילדים

אימהות יחידניות ומשפחות בהן , הממצא אף מציב משפחות חד הוריות. נוהגים לבד עם הילדים

עם . בעמדה נחותה יותר מהבחינה הזו, קהילה הקרובהיש פחות תמיכה מצד אחד מבני הזוג וה
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 היה ברכב כאשר יותר מוסחים היו נהגים דווקא מצאו בניגוד לכך כיKoppel et al. (5100 ), זאת

 5-מ למעלה למשך מהכביש עיניהם והסיטו ילדיהםעל ידי  מוסחים היו ואף לידם במושב נוסע

משום שהוא יכול , מבוגר נוסף עוזר, לדעת ההורים .אלה בנסיעות יותר גדולה בסבירות שניות

בעוד שהנהג , לתעסוקה ולהרים דבר מה שנפל, לדאוג להם לאוכל, לטפל בילדים במושב האחורי

ייתכן שהממצא בספרות נובע מכך שהנסיעות המשותפות לשני בני . יכול להמשיך להתרכז בכביש

לדרישות , לבכי, יותר פוטנציאל להסחת דעתויש בהן , כפי שנמצא במחקר, הזוג הן ארוכות יותר

מאשר נסיעות ממוקדות , המשפיעות בכל זאת גם על הנהג, מצד הילדים ולחוסר סבלנות מצדם

כדאי לבחון נושא זה יותר . בהן הנהג לרב הוא המטפל היחיד ברכב, וקצרות לגן ובחזרה למשל

 .לעומק במחקרים נוספים

 קושי של ההורים לקבל ביקורת על המסוגלות ההורית שלהם 2.11

ההורים הביעו הסתייגות מסוימת מעצות של אחרים ותחושה שהילדים שלהם הם מקרה פרטי 

על הערך , כי יש בכך ביקורת על המסוגלות שלהם כהורים ,נראה כי הם חשו. שאינו ניתן להכללה

, הנורמות והציפיות הגבוהות מהורים, ושאתחושות המתווספות לחוסר השיח בנ –העצמי שלהם

שהילדים יאכלו אוכל בריא בזמנים קבועים , שלא יהיו בעיות בנסיעה, כפי שעלו בראיונות

 ,Sigman; 5101, טיפת חלב ברשת; 5112, ישלמ)וטאבלטים  DVDוהביקורת על שימוש במסכי 

 . המקשות על ההורים לבחור באסטרטגיות התמודדות מועילות בנהיגה, (2012

, רו והוזכרו בקרב הורים בראיונותחז, מספר אסטרטגיות התמודדות שיכולות לסייע, לסיכום

בהם חוסר , עלו מספר גורמים המונעים את יישומן, עם זאת. בפורומים ובקרב אנשי מקצוע

המלצות , ים של הילדים ורצון לתת להם מענה מיידיקושי בדחיית הסיפוק, בתשתית בכבישים

תפיסה שאין צורך , המקשות על אורח החיים המהיר של הורים כיום, הגוזלות זמן ותכנון מראש

בהכנה לנסיעות קצרות וכן קושי של ההורים לקבל המלצות ובכך בעצם לקבל ביקורת על 

העומדים בפנינו בניסוח המלצות  הקשיים הללו מחדדים את האתגרים. המסוגלות ההורית שלהם

, אחת הדרכים היא בשיתוף ההורים בכל שלבי הקמפיין. להורים ויצירת קמפיין תקשורתי

 (.Lefebvre, 2011)בהתאם לגישת השיווק החברתי 

 תגובות ההורים לעלון המלצות לדרכי התמודדות עם ילדים ברכב 2.1

האסטרטגיות הללו הוצגו בעלון מידע , רכדי לבדוק כיצד הורים מגיבים להמלצות שעלו במחק

העלון פותח . המתמקד בהסחת דעת בנהיגה עם תינוקות, שפיתחתי במסגרת המחקר להורים
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הורים . בהסתמך על ההמלצות במחקר ועל הקשיים המרובים שהועלו לגבי הנהיגה עם תינוקות

, עה לבד עם תינוקסברו שהוא נותן תמונה טובה לקראת נסי, שהתבקשו לחוות דעתם על העלון

נותן להורים תחושה שהם לא לבד בחששות ובבעיות , מסביר אילו קשיים עלולים להתעורר

הורים אמרו . בעיקר להורים חדשים וחסרי ניסיון, בנהיגה עם תינוקות ונותן כלים להתמודדות

אם היו  כי היה מאד מסייע להםו, י את רוב העצות הם למדו על בשרם מניסוי וטעייה לאורך זמןכ

ניתן לשער כי עצם ההרגשה של ההורה שיש לו כלים . מקבלים את המידע כשהפכו להורים

יכולה לתרום לתחושת המסוגלות העצמית שלו ולרמת המוכנות שלו , להתמודד עם הבעיה

באופן כללי ניתן להסיק כי עלון מסוג זה יכול להועיל . להתמודד בצורה יעילה עם הסחת הדעת

ניתן ליצור עלונים , בנוסף. ת בפעמים הראשונות/בהתמודדות בנהיגה עם תינוקלהורים חדשים 

 . נוספים שיותאמו לגילאים שונים או לנהיגה עם מספר ילדים ברכב

 ישומיותמסקנות והשלכות  -' חלק ב

. הסחת דעת הנובעת מילדים בזמן הנהיגהניתן להציג מספר מסקנות מתוך ממצאי המחקר לגבי 

לסדר היום הציבורי  ילדים ברכבצד נושא הסחת הדעת מיש להעלות את היא שמסקנה ראשונה 

אינו נמצא בסדר כיום הנושא . את הקשיים העולים בהקשר זהולתת לגיטימציה להורים להציף 

 .הקהילה המדעית וקהילת ההורים בפרט, הציבור הרחב, היום הציבורי בקרב מקבלי ההחלטות

הנושא כמעט שלא , בספרות המקצועית, ילדים בנהיגהעל ידי הנגרמת למרות חשיבות הסחת דעת 

לא ההורים , (Macy et al, 2014; Nevile & Haddington, 2010; Koppel et al., 2011)נחקר 

חלק מאנשי המקצוע שרואיינו , עם הורים אחריםולחלוק חוויות בנוגע לנסיעה מרבים לדבר עליו 

וגם הגופים שמטרתם למנוע תאונות דרכים בכלל לא , אף הם לא היו מודעים לחשיבות נושא זה

, כאשר הנושא נבדק בקרב הורים, אולם .("בטרם"אתר ; 5105, סופר, למשל)התייחסו לנושא זה 

עוד עלה כי בשל .  נמצא שההורים עצמם מעידים על כך שישנו קושי רב בנהיגה עם ילדים ברכב

להורים אין נורמה מקובלת , ברכבים אחריםומכיוון שקשה לצפות בנעשה , חוסר השיח בנושא

או נורמה מחייבת לגבי איך אמורים , מגובשת לגבי אופן ההתמודדות הרווחת עם ילדים ברכב

ישנה חשיבות רבה ליזום מחקרים נוספים בנוגע , כדי להבין את הנושא יותר לעומק .להתנהג

 .כפי שיוצגו בחלק הבא, להיבטים השונים של הנושא

הורים במחקר העידו שנטלו סיכון . לקיחת סיכון בנהיגה בקרב ההוריםל נוגעת המסקנה שניי

אך עם זאת עדיין תפסו , מיידי בנהיגה כתוצאה מהסחת דעת מהילדים ורצון לתת להם מענה

שחררו את הילדים , נסעו מהר יותר הם ,למשל. עצמם כנהגים זהירים ולא ראו את הסיכון בכך
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יש לכך השלכות . נסעו עם יד אחת על ההגה ועוד, אליהם בנסיעההסתובבו , מחגורת הבטיחות

הם לא ימהרו לשנות אותה , משום שאם אינם רואים את הסיכון שבדרך התמודדות זו, חמורות

  .או לפנות לעזרה בנושא

מודלים חיוביים של דרכי התמודדות  באמצעות קמפיין שיראה דרך להתמודד עם אתגר זה היא

או הכנה מראש של ציוד , כמו למשל עצירה בצד הדרך ,יעילות יותר שאינן מסכנות את הנהיגה

הקמפיין יכול לשקף נורמה מקובלת ומחייבת . בהישג יד והתעסקות איתו כשהרכב בעצירה בלבד

 .ודדות של ההוריםאת אופן ההתמ באופן שיטיב, של התמודדות שאינה מסכנת את הנהיגה

בעיקר , ליצירת מקומות עצירה בטוחיםקנה שלישית היא שמומלץ להקצות משאבים סמ

במחקר עלה כי אחת הדרכים . בכבישים בינעירוניים וכן לדאוג לתשתיות כבישים נאותות

אולם . היא לעצור בצד בדרך, הסחות דעת מילדיםלהתמודד עם והמומלצות ביותר המועילות 

למשל , הוא היעדר מקומות עצירה מוסדרים ובטוחים, עלה ליישום המלצה זושחסם עיקרי 

רצוי , לפיכך. עצירה במקום שאינו בטוח מסכנת חיים, לפי מומחי בטיחות בדרכים. 1בכביש 

לפיה לא ניתן לצפות , בהתאם לגישת השיווק החברתיזאת . לפעול כדי להתגבר על חסם זה

לא עוזרים להם להתגבר על החסמים והעלויות הכרוכים אם , מאנשים לאמץ התנהגות מסוימת

ובהתאם , (Lafebre, 2011)פסיכולוגית וכיוצא בזאת , רגשית, מבחינה כלכלית –בהתנהגות זו 

כי קמפיינים בבטיחות בדרכים אינם כוללים התייחסות מספקת ( 5101)לממצא של גוטמן וקלר 

 . להיבט זה

הן להורים והן למקבלי ההחלטות מסקנות אלה מתחדד הצורך בקמפיין תקשורתי כולל שיפנה מ

 .כלים להתמודד בצורה יעילה יותר ומסוכנת פחות עם ילדיהם ברכב על מנת להקנות להורים

 להלן המלצות יישומיות שעלו מתוך המחקר לגבי האופן שבו הורים סוברים שכדאי לפנות אליהם

  .הוג זבקמפיין מס

מילדים הנובעת  דרכם מומלץ לפנות בקמפיין תקשורתי בנושא הסחת דעת תקשורתהערוצי  .1

 ברכב

 ממלכתיים ערוצי תקשורת 1.1

 –הורים ואנשי מקצוע סברו כי יש לפנות בנושא אל הילדים ואל ההורים דרך ערוצים ממלכתיים 

משרד התחבורה וכן ארגונים לא , באמצעות משרד החינוך, כמו הדרכות בגנים ובבתי ספר

וכן כדי לתת תוקף לנתונים ולייצר , כדי להגיע לקהל רחב ככל הניתן, "אור ירוק"ממשלתיים כמו 
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גם הספרות המחקרית ממליצה לתכנן את הקמפיין התקשורתי בבטיחות . תדמית רצינית ואמינה

לי מתוכנית התערבות מקיפה ותוך מעורבות של גורמים בקהילה לאורך אאינטגר בדרכים כחלק

  (.,Hokestra & Twisk, 2010;5101, גוטמן וקלר )זמן ותוך תמיכה של מדיניות ציבורית הולמת 

 דעת הגוף מוסדר שימליץ על כיסאות בטיחות ורכבים בהתחשב בהסחת  1.11

ובפרט בנוגע , שייתן המלצות בתחום ההורות הורים הביעו את רצונם שיהיה גוף מסודר

באופן , ייתן המלצות לכיסאות בטיחות ומיקומם ברכב, למשל. לבטיחות בדרכים של ילדים

בו , זאת בניגוד למצב כיום. שישקלל גם היבטים של מידת הסחת הדעת וקשר העין עם ההורה

יש מקום אולי אף להתייחס . כפי שנמצא במבחני ריסוק, השיקול היחיד הוא השיקול הבטיחותי

, כפי שנמצא במחקר. לשיקול נוחות הילדים וקשר העין עמם בבחינת הבטיחות של הרכבים

בשל , אחרי גיל שנההושיב פעוטות בכיוון הפוך לנסיעה המשיך להורים אינם מיישמים המלצות ל

 . חוסר הנוחות לפעוטות וקושי בקשר עין עם הילדים

 ואמצעי תקשורת המונים ייםערוצי תקשורת אינטרנט 1.1

הקשורה לנושאי , הורים במחקר סברו כי כדאי שהמידע בנושא יועבר על גבי פלטפורמה קיימת

הם אמרו כי יש להנגיש את המידע להורים ולמקם אותו , כמו כן. הורות ולא באתר ייעודי נפרד

ההורים עוד סברו כי . בפורומים להורים באינטרנט למשל, במקומות בהם הם נמצאים בכל מקרה

אך כדאי שאתר כזה ילווה בתוכן באתרים ובפורומים בהם הורים , ניתן ליצור אתר בנושא

 . שיפנו לאתר זה להרחבה, וכן בעלונים וברדיו ובטלוויזיה, גולשים

 טיפות חלבבפנייה להורים חדשים בבתי חולים ו 1.1

באמצעות עלונים והדרכות , סברו כי יש לפנות אל הורים חדשיםהורים ואנשי מקצוע במחקר 

זאת משום שהורים דיווחו כי חווית הנהיגה עם . שייעשו בבית החולים לאחר הלידה ובטיפת חלב

וכי , שעם הזמן משתפרת, תינוק בפעמים הראשונות מלחיצה ביותר וגורמת לתחושת חוסר אונים

 לפנות ה זאת הינה בהתאם לממצא בספרות כי מומלץהמלצ. הכי יעיל לפנות לאוכלוסייה זו

 הולדת כמו, שלהם ההרגלים את מחדש להעריך נוטים אנשים בו בזמן בדיוק המסר את ולתזמן

 (.  Hoekstra & Wegman, 2011)מלהיווצר  מסוכנים מהרגלים למנוע מנת על, ילדים
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 ילדים ברכבמצד תוכן מומלץ ואופן הפנייה להורים בקמפיין תקשורתי בנוגע להסחת דעת  .1

 שההורים יכולים לחקות מודלים חיוביים 1.1

כי באמצעות סיפורים אישיים חיוביים על הורים שהתמודדו עם הסחת  ,מרואיינים במחקר חשו

ביותר כיצד יש לפעול במקרים ניתן להמחיש בצורה הטובה , ילדים ברכב באופן מוצלחמצד דעת 

המניחה שאנשים יכולים להפנים את החשיבות  זאת בהתאם לתיאוריית הלמידה החברתית. אלה

וכן ( Bandura, 2004) על ידי חיקוי, של התנהגות מסוימת על ידי צפייה בה ולבצע אותה בהמשך

מקובלות ולהציג המייעצים להציג בקמפיין נורמות חיוביות כ, (5101)בהתאם לגוטמן וקלר 

 . שהם יכולים להזדהות עמם, מודלים המתאימים לאוכלוסיית היעד

 טיפים קונקרטיים להתמודדות עם הסחת דעת מסוימת 1.1

. הורים סברו כי טיפים והמלצות של הורים אחרים ואנשי מקצוע אף הם יכולים להיות מועילים

היעד מידע שיש לו השלכות  לפיה כדאי למסור לאוכלוסיית, זאת בהתאם לסקירת הספרות

כיצד להתמודד עם , יישומיות עבורם כמו טיפים קונקרטיים כיצד להתנהג במצבים נפוצים

 ,תוך עידוד המסוגלות העצמית של ההורים, חסמים המונעים יישום של המלצות מסוימות

 ,Bandura)יכולים לשנות את התנהגותם ולהימנע מהתנהגות מסוכנת החשובה להרגשתם כי הם 

בהתאם לממצא כי הקשיים בנהיגה עם הילדים משתנים בהתאם  .בדומה לעלון שפיתחתיו( 2004

ישנה חשיבות לתת להורים טיפים מסוגים שונים ומידע הרלוונטי המותאמים , לגילאי הילדים

על הורים אף אמרו כי חשוב להרגיע  .לגילאים השונים ולשלבי ההתפתחות השונים של הילדים

להתמודד איתו ולשמור  דרכיםכי יש להציע הוא נפוץ ונורמלי וברכב בכי של תינוק שידי הקביעה 

נתפסה כבעייתית , המלצה להתעלם מבכי שאינו ממצוקה, כפי שצוין קודם, אולם .על קור רוח

לסוגיות האתיות שיכולות להתעורר מהמלצות ובעיני חלק מההורים וכדאי לשים לב לאתגרים 

 .שונות

 תנשאת ולא מאשימהפניה לא מ 1.1

זאת . באופן לא מתנשא, כי הורים רוצים שיפנו אליהם בגובה העיניים ,ממצאי המחקר הראו

, בהתאם לממצא כי קמפיינים רבים בבטיחות בדרכים פונים לקהל המטרה בטון מאיים או נוזף

גישה הנחשבת פסולה , ואף מאשים במידה שקהל היעד לא אימץ את ההתנהגות המומלצת

חשוב לשים לב לא להאשים את , בהקשר לכך(. 5101, גוטמן וקלר)של קידום בריאות  בתחום

האחריות . אך גם לא לתת להם לגיטימציה להאשים את הילדים כגורמים לתאונה, ההורים
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למצוא דרך להתמודד עם הקשיים  לנהיגה בסופו של דבר היא של ההורים ועלינו לעזור להם

 .בנהיגה

 במסרים מפחידים או מאיימיםלא להשתמש  1.2

אך עם זאת כדאי , אמנם חשוב להעלות את מודעות ההורים לסכנה שבנהיגה תחת הסחת דעת

. מאיימיםשלא להשתמש במסרים מפחידים או עדיף , שבהתאם להמלצות בספרות, ם לבלשי

אשר  ,הספרות ואנשי המקצוע סברו כי דרך זו אינה יעילה, למרות שההורים היו חלוקים בנושא

ובמקרה הרע יוצרת תגובה הפוכה בשל הקושי להתמודד עם , השפעה חלשהבמקרה הטוב יוצרת 

 (. Hastings, Stead and Webb, 2004 ;Taubman-Ben-Ari et al., 2005)המסרים 

 מגבלות המחקר ומחקרים עתידיים  -' חלק ג

של הריאיון הוא חוסר היכולת המגבלות  יש לקחת בחשבון כי אחת, לות המחקרכחלק ממגב

הריאיון שואף רק להבין את התחום הנחקר ואת המציאות הסובייקטיבית של . להכליל

את חווייתם הראיונות היו מיועדים ללמוד , במחקר זה(. 5113, שקדי)המשתתפים בו 

בת מנקודת ראות תמונה מורכהמחקר סיפק . הסובייקטיבית של ההורים בנהיגה עם ילדיהם

הראיונות נעשו עם הורים מגבלה נוספת היא  ש  .ם של תופעת הסחת הדעת מצד הילדיםההורי

נעשה , עם זאת. מעצם הדרישה שיחזיקו ברכב או בשני רכבים, גבוה-אקונומי בינוני-במעמד סוציו

גברים ונשים בגילאים שונים וכן הורים , מאמץ לכלול במחקר הורים ממקומות שונים בארץ

וכן לכלול המלצות של הורים נוספים בפורומים , ונים ולמספר ילדים שונהלילדים בגילאים ש

הראיונות , בנוסף. באינטרנט כדי להבין את חווית ההורים ממקומות שונים בארץ ומרקע שונה

כך שניתן , (5113, שקדי)שהגעתי לרוויה מבחינת התמות והנושאים המרכזיים שעלו  נעשו עד

 . הדעות של אוכלוסיית המחקרלהניח כי הממצאים משקפים את 

עליו להבין את .  משתתף-החוקר הוא חלק בלתי נפרד מהחקירה כצופה, במחקר האיכותני, בנוסף

אך באותה עת להפריד את עצמו מהסיטואציה הנחקרת כדי , נקודת מבטם של האנשים הנחקרים

יש , קטנים בעצמי בהיותי אם לילדים(. 5113, שקדי)לחשוב מחדש על המשמעויות של ההתנסויות 

לי היכולת לחקור את הנושא מבפנים ולהבין לעומק את הסוגיות העולות מן המחקר מנקודת 

האתגר הוא לשלב בין האמפתיה לנחקרים לבין ריחוק והפעלת , עם זאת. המבט של הנחקרים

 . חשיבה ביקורתית מצד שני
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בצורה שתרצה את מגבלה אפשרית נוספת של המחקר היא שהמרואיינים עלולים לענות 

או לפי עמדות שלדעתם מקובלות , לפי מה שהם חושבים שמצפים מהם להשיב, המרואיינת

עם חלק , לשם כך. במיוחד למרואיינים שיש עימם היכרות אישית, (5110, מרום-רות ביט)בחברה 

שהיא ללא , וכן עוזרת המחקר שראיינה, מהמרואיינים לא היתה לי היכרות אישית לפני המחקר

שאפשר , כך נוצר גיוון מסוים בין הראיונות. ביצעה ראיונות עם מרואיינים אותם הכרתי, ילדים

משום , כמו כן. ועם זאת עדיין להבין את נקודת מבטם, לי להרחיק את עצמי יותר מהנחקרים

כך שלא יטו את , ניסחנו את השאלות בצורה פתוחה, שהינו חצי מובנה, שזהו ראיון פתוח

ביקשנו מהמרואיינים לתאר סיטואציות ודוגמאות , בנוסף. לכיוון תשובה מסוימתהמרואיינים 

כך שהסבירות שמרואיינים יטו באופן גורף את תשובתם לכיוון מסוים היא , מחיי היומיום שלהם

 . זניחה

ילדים ברכב משתלבת על ידי  הנגרמת כדאי לבחון כיצד הסחת דעת ,במחקרים עתידיים בנושא

אינם נתונים , זאת משום שהורים הנוהגים ברכב עם ילדיהם. נוספות ועם עייפותעם הסחות דעת 

כגון שימוש בטלפון , אלא גם מכל שאר הגורמים המסיחים נהגים אחרים ,בגללםרק להסחת דעת 

כפי שנמצא באופן מדאיג במחקרים , במידה דומה לשימוש של נהגים ללא ילדים, נייד בנהיגה

(Koppel et al., 2011; Roney et al., 2013; Macy et al., 2014 .)הורים נתונים לעומס , בנוסף

, מרואיינים במחקר הביעו דאגה גם מנהיגה תחת עייפות. רגשי ומנטלי רב שעלול לגרום להסחה

שילוב גורמים שונים של . שמתעוררים בלילה לעיתים קרובות, האופיינית להורים לילדים קטנים

 .עלול לסכן עוד יותר את הנהיגההסחת דעת יחד עם עייפות 

ניתן להמליץ על סוגי מחקרים שיוכלו לעזור להעמיק את הידע , בשל מיעוט המחקרים בנושא

בו הורים ישימו מצלמת וידאו שתתעד את הנסיעות שלהם עם , ולבצע למשל מחקר תצפיתי בארץ

שאלון את חווית הנהיגה כדאי לבחון ב, כמו כןKoppel et al. (5100 .)בדומה למחקר של , ילדיהם

כדי ליישב ממצאים מנוגדים שנמצאו בין , של הורים עם ילדיהם על אוכלוסייה גדולה יותר

 הנוסעים של המבט מנקודת ניתן לבחון את הסחת הדעת, בנוסף. המחקר הנוכחי למחקר תצפיתי

ניתן לחקור , בנוסף. חשיבותו על מדברBarker (5119 ) מחקר שגם, הבוגרים יותר הילדים – עצמם

ילדיהם ברכב ולהיות יותר מוסחים על לעומק אילו הורים נוטים לחוות יותר קושי בנהיגה עם 

ולנסות לקשור זאת וכן אילו הורים נוטים להסתכן בנהיגה , לעומת הורים אחרים, ידם

כמו יכולת לקבל ביקורת ולהודות בקשיים ולמאפיינים , למאפיינים אישיותיים של ערך עצמי
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, ניתן אף לחקור קשיים של הורים לילדים עם מוגבלויות שונות. יותיים של נטילת סיכוניםאיש

וכן לבחון הורים המאובחנים כבעלי הפרעת , שעלולים להיות מועצמים ולהימשך זמן רב יותר

המלצה .  ואת מידת ההסחה שלהם, קשב וריכוז או הורים לילדים המאובחנים כבעלי הפרעה זו

ון במחקר דרכי התערבות שמטרתן לעזור להורים להתמודד עם הסחת הדעת נוספת היא לבח

למשל לבחון את השפעת , וכן לבחון את יעילותן של דרכי התמודדות שונות, מילדיהם ברכב

, או חינוך הילדים שלא להפריע בנסיעה( 'מזון וכו, כגון הכנת תעסוקה)התכוננות לנסיעה מראש 

 . העל מידת הסחת הדעת בזמן הנסיע
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 רשימת מקורות

 

: מתוך אוטוטו חוויה בנסיעה, 5102פברואר  0 -אוחזר ב. אוטוטו קידס 
http://www.ototokids.com 

 

 21.9.52-אוחזר ב.  נגד כיוון הנסיעה: המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים: ארגון בטרם

:מתוך

http://www.beterem.org/pages/%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%9B%D7%99%D

7%97%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D

4.aspx 

 

האוניברסיטה : תל אביב:. 0-3יחידות , שיטות מחקר במדעי החברה(. 5110. )ר, מרום-ביט
 הפתוחה

 

באילו גישות מנסים קמפיינים בנושאי בטיחות בדרכים להשפיע על (. 5119. )י, וקלר. נ, גוטמן
התנהגות ושיווק ומה ניתן ללמוד מתיאוריות ומודלים של שינוי - עמדות והתנהגות של אנשים

 אוניברסיטת תל אביב. ח לקרן רן נאור"דו? חברתי ויישומם בתחומים אחרים

 

: 6פרק  .ישראל מאין ולאן: 6' ח פני החברה מס"דו(. 2152)הלשכה המרכזית לסטטיסיקה 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: ירושלים. תחבורה ותאונות דרכים

 

מאמר לכנס אור . על פרדוקסים והמפתח לפיצוחם –נהגים צעירים . (2112)ארי -בן – טאובמן 
 5111ירוק 

 

סקירה עבור  .פרופיל הנהג הישראלי: סקירת ספרות בנושא(.  2111. )א, ארי-בן – טאובמן
 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 

ח מחקר עבור הרשות הלאומית "דו .פרופיל הנהג הישראלי(.  2112. )א, ארי-בן – טאובמן
 .בדרכיםלבטיחות 

 

 .רגשי של הנהיגה-מוטיבציוני-המערך הקוגניטיבי(. 0991. )ע, ואירם. מ, מיקולינסר, .א, טאובמן
 מדור מחקר -מחלקת נפגעים ובטיחות בדרכים -ל"צה

 

 ,4, ח"פתו. איך נשים חוות רומנים רומנטיים: ליהנות מטקסט רע(. 2111. )א, וטורין. י, יונאי

511-521 . 

 

עבודה לשם קבלת . מוטיבציות ואישיות לבין סגנון נהיגה, הקשר בין ערכים(. 2112. )ד, יחיאל 
 .רמת גן, אוניברסיטת בר אילן. תואר מוסמך

 

תל . מקראה -המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער: לגדול עם הטלוויזיה(. 5112. )ד, למיש
 .האוניברסיטה הפתוחה: אביב

 

http://www.ototokids.com/
http://www.beterem.org/pages/%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%94.aspx
http://www.beterem.org/pages/%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%94.aspx
http://www.beterem.org/pages/%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%94.aspx
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 www.facebook.com אוחזר מתוך(. פייסבוקהודעות בקבוצת )מאמאזון 

 

. אסור טלוויזיה עד גיל שנתיים: איגוד רופאי הילדים(. 01.00.5101)מערכת טיפת חלב ברשת 
 .il/articlePage.asp?articleId=3282http://www.tipa.coנדלה מתוך 

הרשות הלאומית לבטיחות . 5105-5111מגמות בבטיחות בדרכים בישראל (. 5105. )ש, סופר
 דפוס העיר העתיקה: ירושלים. בדרכים

 

האוניברסיטה : רעננה. התפתחות הילד טבעה ומהלכה(. 2112. )ג, ודהארט. ר, קופר, .א, סרוף
 .הפתוחה

 

 9' ידיעות אחרונות עמ, ממון .ינואר השחור בכבישים. 21.5.2151. י, ודורון. א, עציון

 

אוחזר מתוך . Ynet. ונהרג – 6 עצר לבקשת בנו בשולי כביש(. 55.15.51. )מ, צורי
-.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,Lhttp://www

4613762,00.html 

 

". אנחנו מסתובבים וחוזרים, אם תמשיכו לריב(. "26.11.2151. )א, ומונשרי גורן. ע, רולידר

Ynet .4411056,00: אוחזר מתוך.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

 www.mamy.co.il ךאוחזר מתו(. הודעות מפורום)פורום הורים וילדים 

 

. Ynet". אביזרים לנסיעה רגועה: קונים שקט במושב האחורי( "52.12.2152. )ע, שגיא אלפסה

 html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4413742,00: אוחזר מתוך

 

 . רמות: תל אביב. תיאוריה ויישום –מחקר איכותני : מילים המנסות לגעת(. 2112. )א, שקדי
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 נספחים

 מדריך ראיון – 1' נספח מס

 מובנה חצי –נהיגה בזמן מילדיםהנגרמת  דעת הסחת בנושא

, מקום מגורים, עיסוק, משפחתי מצב, גיל) משפחתך ועל עליך לי י/ספר: פתיחה שאלות .5

 (הילדים גילאי, ילדים מספר

 עם ברכב נוסעים אתם תדירות באיזו: ילדים עם ברכב הנסיעה לגבי שאלות .2

האם לרב אתם נוסעים איתם לבד או עם עוד מבוגר ובאיזה מרחק  ?ילדים/ה/הילד

 (זמן נסיעה משוער)מדובר 

איך הנסיעה כאשר אתם  -  ברכב היחיד כמבוגר אתם נוסעים בהם מצבים לגבי שאלות .2

 (בת זוג וכדומה/בן)לעומת הנסיעה כשיש אתכם עוד מבוגר ברכב , נוסעים איתם לבד

לנסות לא  –ים /לילד בהקשר דעת הסחת עם מתמודדים אתם בו אופןה לגבי שאלות .2

לשאול איך מתמודדים . אלא אם כבר המרואיין הזכיר זאת קודם, "הסחת דעת"להזכיר 

לשאול ישירות האם קרה שהילדים השפיעו , עם הנסיעה עם הילדים ואם לא עולה מהם

 .האם קרה שהסיחו את דעתם, על הנהיגה שלהם

מקרים של  –הנהיגה  בזמן מילדיהם הוסחו הורים בהם מקרים עם היכרות לגבי שאלות .1

איך לדעתם הורים באופן . ששמעו מאחרים או שראו בדרך וכדומה, הורים שמכירים

 :כללי מתמודדים עם ילדים ברכב

 מה עלה בשיחה –ואם כן , האם מדברים על הנושא עם הורים אחרים או לא (א

כיצד הורים אחרים מתנהגים  –מה ההורים חושבים שהן הנורמות ההתנהגותיות  (ב

 (אם הם יודעים)ברכב עם הילדים 

איך אמורים לדעתם להתנהג ברכב  –מה ההורים חושבים שהן הנורמות המחייבות  (ג

 (אם הם יודעים)עם הילדים 

  דעתם את יסיחו שילדיהם מכך אחרים הורים ושל שלכם דאגה הערכת לגבי שאלות .6

מה ? האם זה נושא שהם מדברים עליו עם הורים אחרים –כיצד רואים את השיח בנושא  .1

 ?מה ואיפה –ואם כן ? האם זה נושא שקוראים לגביו? אומרים עליו

  הסחה עם מתמודדים הם כיצד .2
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 בזמן הנסיעה  (א

להעסיק את , האם מתכוננים מראש בדרך כלשהי לאפשרות של הסחה ברכב)מראש  (ב

 (הילדים ברכב

 דעת בהסחת להתמודד כדי מכירים או שמעו שהורים ההמלצות או גישות .9

   אחרים מהורים או מהם למנוע שיכולים חסמים לגבי ושאלות המלצות הצגת .51

  דעת בהסחת התמודדות לגבי שונות המלצות ליישם

   להם עוזר היה מה, בנושא לקבל רוצים היו שהם ידע לגבי שאלות .55

 האם? ערוצים באילו? להורים לפנות נכון כיצד, ותיזמון תקשורת ערוצי לגבי שאלות .52

לשאול  -אם לא עולה ?דיגיטליים ערוצים באמצעות אליהם לפנות יעיל יהיה לדעתם

טיפת חלב או תחנות , כתבות בנושא, רשתות חברתיות, ספציפית על אתר אינטרנט

 .חלוקה אחרות של מידע בנושא
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 טבלת פרטים דמוגרפיים של המרואיינים – 1' מס נספח

 פרטים דמוגרפיים של ההורים המרואיינים : 0' טבלה מס

גיל הילד  גיל מין 'מס
 הקטן

גיל הילד  1גיל ילד 
 הבכור

מספר 
 ילדים

מקום  מין הילדים
 מגורים

 גבעתיים בנים 2 4.5  1.9 32 נ 1

תאומים בן ובת  3 4.3 4.3 1.3 38 נ 2

 ותינוקת

 גבעתיים

 רמת גן בן 1 2   35 ז 3

 רמת גן בן 1 2   32 נ 4

 רמת גן בת 1 4   34 ז 5

 גבעתיים בנות  12  2 40 נ 6

 גבעתיים בת ובן 2 4  2 40 נ 7

 גבעתיים בן ובת 2 8  4 41 ז 8

 גבעתיים בת 1 3   34 נ 9

 רמת השרון בת ובן 2 4  1 30 נ 10

 יישוב בצפון  בן ובת 2 3.5  0.5 29 נ 11

 ירושלים בת 1 2   33 נ 12

 אורנית בת ושני בנים 3 7 5 2.5 34 נ 13

 מודיעין בת ושני בנים 3 14 11 6 38 נ 14

 גבעתיים בת ובן 2 4.5  חודשים 1-ו 0 34 נ 15

 תל אביב בת 1 חודשים 3   33 נ 16

 תל אביב בן 1 חודשים 1   31 נ 17
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גיל הילד  גיל מין 'מס
 הקטן

גיל הילד  1גיל ילד 
 הבכור

מספר 
 ילדים

מקום  מין הילדים
 מגורים

 קריית אונו בן 1 3   33 נ 18

 01   37 נ 19

 חודשים

 גבעתיים בן 1

 רחובות שתי בנות ובן קטן 3 18 13 8 42 ז 20

 שוהם בנות 2 8  4 40 נ 21

 תל אביב בן 1 2   34 נ 22

 תל אביב בת 1    32 נ 23

 הרצליה .בן ובת, תאומים 2 3.5 3.5  36 ז 24

 חיפה בן ובת 2 6.5  4 41 ז 25

 נתניה בנות 2 5  2 30 ז 26

 כרון יעקביז בת בכורה ובן קטן 2 3 חודשים 01-ושנה  34 ז 27

 כרון יעקביז בת בכורה ובן קטן 2 3 חודשים 01-שנה ו 30 נ 28

ארבעה  36 ז 29

 חודשים

 יקנעם שני בנים 2 3 

ארבעה  31 נ 30

 חודשים

 יקנעם שני בנים 2 3 

 כפר יונה בן בכור ובת קטנה 2 6.5  3 37 נ 31

בנות ובן שתי  3 8 6 2.5 41 ז 32

 אמצעי

 קריית אונו

יישוב  בן ובת 2 5  3 35 ז 33

 בדרום
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גיל הילד  גיל מין 'מס
 הקטן

גיל הילד  1גיל ילד 
 הבכור

מספר 
 ילדים

מקום  מין הילדים
 מגורים

 רמת גן ושני בנים, בת 3 18 13 8 45 נ 34

קיבוץ  שני בנים 2 4.5   2 30 נ 35

 בדרום

 גבעתיים שני בנים 2 4.5  2 36 נ 36

 גבעתיים בן 1 חודשים 1   30 נ 37

 עמק האלה שתי בנות ובן 3 13 11 2 45 נ 38
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 עלון להורים שפותח בעקבות הראיונות - 1' נספח מס

 

 !אתם לא לבד? מודאגים מנסיעה עם התינוק לבד באוטו

בוכה  ת/משום שהתינוק, והם בלחץ מהנסיעה, ברכב ת/הורים רבים מתקשים לנסוע עם התינוק

הרצונות שכן תינוקות וילדים בגיל הרך מתקשים לדחות את , טבעיקושי זה הוא . וחסר מנוחה

עם . לפעמים חשים אי נוחות להיות חגורים הרבה זמן בכיסא מבלי לזוז, שלהם כמו רעב וצמא

 .הקשיים עלולים ליצור הסחת דעת שאינה רצויה בנהיגה, זאת

 :עדויות של הורים מנסיעה עם תינוקות ברכב

  "אצלנו היתה בעיה בעצירה ברמזור או בפקק זה היה פשוט בכי היסטרי" 

 

 " או , או שהוא רוצה לאכול, כי או שהוא בוכה, חייבת להיות עסוקה איתו בדרךאני

 "שצריך לשעשע אותו

 

  "הייתי מאוד מודאגת מזה שהם לא רגועים ואז אני לא אהיה מרוכזת" 

 

 :פסיכולוגים ומומחי בטיחות מייעצים, הורים? מה אתם יכולים לעשות

 לפני הנסיעה

 ישנה/ישן ת/בהן התינוק לתכנן את הנסיעה כך שתתאים לשעות. 

 תהיה רעבה/כך שלא יהיה רעב, לפני הנסיעה ת/להאכיל את התינוק. 

  כמו למשל מובייל  –בהתאם לגיל , צעצועים תלויים ברכב שיעסיקו אותםלהכין מראש

 . שניתן לחבר לכיסא הבטיחות ושלא ייפול בנסיעה, או קשת, נתלה

 כך שיהיה לכם קשר עין עם  ,מראה להרכיב -לכיוון הנסיעה  ה/ת הפוך/כשהתינוק

 .ללא צורך להסתובב אליות /התינוק
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  להחזיק ביד  ה/יכול ת/אוכל שהתינוק, בקבוק, כמה מוצצים –בהישג יד מראש להכין

, ת/וליד התינוק, לידכם לשימוש בזמן עצירה –( ת/בהתאם לגיל התינוק)ומורגל לאכול 

 .לקחת לבד ת/מסוגל היא/אם הוא

 כמו תחנת דלק ומקומות המיועדים לתכנן עצירות רק במקום בטוח , בנסיעות ארוכות

 .ולבדוק מראש היכן ניתן לעצור בדרך, לעצירה

 ה/ושמרגיעים אותו ת/אוהב ת/להכין דיסק עם שירים שהתינוק 

 גם אם נראה , ואת אחיו או אחיותיו לפני שיוצאים לנסיעה ארוכה ת/להכין את התינוק

להסביר להם שההורה הנהג חייב להסתכל על הכביש כל הזמן ולעודד . םשאינם מביני

 . אותם להעסיק את עצמם ולעזור לתינוק בזמן הנסיעה אם יש צורך

 בנסיעה עצמה

 אם יש, אחות גדולים/ להיעזר במבוגר נוסף ברכב או אח, אם מתעורר קושי או בכי . 

  אוכל, שתייה, ו מוצץכמ, לנסות להשתמש באמצעים הנגישים לכם –בעת עצירה. 

  ולהסביר לו  ה/להרגיע אותו, ת/לשיר לתינוק –אם אתם בנסיעה ואין עצירה קרובה

  "/.. נשחק/ ונאכל..  נגיע ל/ כמה זמן נעצור בדרך..ועוד.. עכשיו נוסעים ל, הכל בסדר"ש

 ואתם  –ואם שום דבר לא עוזר ואין עצירה קרובה במקום בטוח  לשמור על קור רוח

. להתעלם עד שמגיעים למקום בטוח בו ניתן לעצור, יודעים שהבכי הוא מהנסיעה

הם רוצים  –לכן אם הם רעבים או לא נוח להם בכיסא , לתינוקות קשה לדחות סיפוקים

לפני שהם . עם הגיל הם יילמדו לדחות את הסיפוקים ויהיה יותר קל. פתרון עכשיו

וקשה הרבה יותר " להתעלם מהבכי"קל להגיד  .הבכי הוא השפה שלהם, לומדים לדבר

אבל יש מקרים בהם אין ברירה לשאת את הבכי למשך כמה דקות כדי לעצור , ליישם

 .כדי שלא לסכן את חייכם, במקום בטוח

 ... פנו לאתר/ בגוגל... חפשו , לעצות ופרטים נוספים
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 התרשמות מעלון –מדריך ראיון  - 2' נספח מס

 ?לית מהעלוןמהי התרשמותכם הכל .0

 ?האם אתם מרגישים שאתם לא לבד בעקבות קריאתו .5

 ?האם אתם מרגישים שהעלון נתן לכם כלים להתמודד עם הילדים בנסיעה .3

אתם חושבים שהוא , אם הייתם מקבלים את העלון ביציאה מבית החולים לאחר הלידה .1

 ?כיצד -ואם כן ? היה מסייע לכם

 ?התוכןהאם הייתם משנים דבר מה בעלון מבחינת  .2

 ?האם הייתם משנים דבר מה בעלון מבחינת העיצוב .1

 ? האם אתם רואים בזה יתרון או חסרון –העלון פונה בלשון רבים  .7
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SUMMARY 

 

This study explored how parents perceive parental distraction caused by children 

when driving; a rarely studied topic. It investigated their strategies to handle 

distraction and identified factors that prevent them from adapting various 

recommendations to help avoid damage caused by such distraction. Car crashes are a 

major cause of death and fatal injuries in most developed and developing countries, 

having a very high social and economic toll. Although the risk from parents’ 

distraction while driving with children is known ( Macy et al., 2014; Nevile & 

Haddington, 2010; Koppel et al., 2011), research on this topic is rare and lacks 

theoretical and empirical approaches that suggest means to cope with such risk.  

The aim of the study was to learn about parents' conceptions about distraction by their 

kids when driving and to develop a communication approach to address parents’ 

distraction, drawing on their own views and conceptions. The theoretical framework 

that guided the study were Cognitive Social Learning Theory, in particular perceived 

self-efficacy (Bandura, 2004) and positive social norms (Rimal, Lapinski, &Real, 

2005). It also was guided by the Social Marketing approach guidelines, which focus 

on understanding people's perceptions and needs (Lefebvre, 2011). 

Method. In order to encompass the  subjective experience of parents in driving, semi-

structured interviews were performed, following the qualitative-constructivist 

methodology.  The research project consisted of five parts: (1) interviews with 38 

parents who own a car and have a child up to the age of 10. (2) Information regarding 

coping with children while driving from parents forums on the internet.  (3) 

Interivews with five professionals, specializing in child education, child psychology 
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road safety and related disciplines. (4) Following the findings, a brochure was 

composed, aiming to advice parents how to cope with distraction and to enhance their 

subjective self-efficacy. (5) Evaluations of the brochure by 10 parents. 

Findings. Although distractions caused by children while driving concerned parents, it 

was found that the topic was not on their agenda. Further, that they sometimes take 

risks as a means to cope with such a distraction. A central finding, both surprising and 

concerning, was that although parents admitted to take risks when coping with 

distractions caused by children while driving, they nonetheless defined their behavior 

as cautious, and genuinely believed they could handle the distraction. The most 

substantial difficulties were found among parents of newborns, who were seated in a 

safety seat opposite to the driving direction and among parents who drove with 

several children fighting during the ride. The previous few studies that dealt with 

distraction in driving did not mentioned these difficulties explicitly.  Some parents 

thought that men handle distraction better and get less stressed than women. This 

finding might reflect subjective perception of lower self-efficacy among women, 

despite the fact that most daily driving with children is conducted by women.  

Another major finding was that although parents experienced many difficulties while 

driving with children, was that these difficulties were not central on the agenda of the 

parents, the topic was not popular in their conversations, and they usually felt that 

others had not experienced similar difficulties. As a result, parents did not tend to 

share their feelings and advice on this issue with others, which in turn increased their 

helplessness. Another finding of the study was that one of the most frequent advices, 

given by parents and professionals alike, was to stop on the side of the road. However, 

the unavailability of organized stopping-places on highways is likely to hinder parents 
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from actually doing so. Moreover, many effective coping strategies to avoid 

distraction from kids while driving require planning and preparations. Yet the parents 

in the study mainly prepared only for long drives, if at all.  An advice brochure for 

parents, which was developed as part of this study, received positive feedback and 

could be used as a basis for further development of materials for parents that would 

apply to various situations and children's ages.  

In conclusion, it is important that the topic of distraction while driving with children, 

will be on the agenda of the public. Parents should be encouraged to discuss and share 

difficulties they experience while driving with children. This topic is currently absent 

from public agenda among policy makers, the general population, the scientific 

community, and last but not the least – the community of parents. Additional 

recommendations are that stopping points, especially on highways and on inter-city 

roads, should be made available, and safety recommendations for car child seats 

should take into account the need to have eye-contact and to reach to the child while 

driving. Risk taking while driving with children has serious consequences, 

emphasizing the need for a comprehensive communication campaign, addressing both 

parents and policy makers. Such a campaign should present positive models and 

reflect coping norms that are more effective and safe, providing parents with tools for 

handling children in more efficient and less dangerous ways. Several practical 

recommendations for efficient ways to approach parents are discussed, in light of 

findings of this study.   
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