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הקדמה
באפריל  ,2004חברו יחדיו מספר גופי העוסקי בתחו התחבורה בארה"ב ) Federal High Association
– FHWA, American Association of State Highway and Transportation Officials – AASHTO,
 National Cooperative Highway Research Program – NCHRP,ו

 (Austroadsעל מנת לערו"

מחקר ממפה הד #באופ #בו רשויות שונות באוסטרליה ,קנדה ,יפ #וניו זילנד משתמשות במדדי ביצוע
לצור" תכנו #תחבורה וקבלת החלטות בתחו זה ) Transportation Performance Measures in
.(Australia, Canada, Japan and New Zealand FHWA-PL-05-001
הצוות האמריקאי התרש בעיקר מ #האופ #בו רשויות התחבורה והבטיחות האוסטרליות השתמשו
במדדי ביצוע על מנת לייש אסטרטגיות שמטרת #להתמודד ע התנהגות נהגי ,על מנת לצמצ את
מספר תאונות הדרכי .לפי הערכות הצוות ,המודל האוסטרלי מייצג את התהלי" המתקד ביותר של
הבנת הבעיות ,השוואה מול אחרי ,קביעת מטרות ,זיהוי אסטרטגיות ,ניטור השפעות והטמעת התוצאות
במאמצי תכנו #עתידיי.
מאז  ,1980אוסטרליה עברה מכ  4.5לכ  1.5מקרי מוות ל  10,000כלי רכב מנועיי רשומי .זאת,
בהשוואה לירידה מ  3.5ל  2.3מקרי מוות ל  10,000כלי רכב מנועיי בארצות הברית באותו פרק זמ.#
במונחי של מקרי מוות בתאונות דרכי כפונקציה של אוכלוסיה ,אוסטרליה עברה מ  22.5מקרי מוות ל
 100,000תושבי בשנת  1980לפחות מ  9מקרי מוות ל  100,000תושבי ב  .2003משיעורי דומי ב 1980
)לאלו שנרשמו בארה"ב באותו זמ ,(#השיעור האוסטרלי צנח והגיע לנקודה בה הוא נמו" בכ  50אחוזי
מהשיעור בארצות הברית.
דוח זה ,שנער" באמצעות  ,Austroadsעל די פרופסור איי #ג'והנסטו ,#העומד בראש המרכז לחקר תאונות
דרכי של אוניברסיטת מונש ) ,(Monashסוקר את הישגיה של אוסטרליה בתחו הבטיחות בדרכי .הוא
אינו ד #רק במדדי הביצוע שיושמו ,אלא מנסה לרדת לעומק של דברי .הוא שואב מידע מראיונות
שנערכו ע פוליטיקאי וע בכירי בקרב צוותי המשרדי השוני וע אחרי היודעי ממקור ראשו#
כיצד אסטרטגיות הבטיחות בתחבורה גובשו ,ומעל לכל ,כיצד יושמו ,לעתי תו" ויכוח ציבורי ,א" תמיד
ע תמיכה קהילתית רחבה.
הצוות שער" את המיפוי התרש עמוקות מ #ההישגי הללו ורוצה לשת בה את הקורא.
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מבוא
שיעור ההרוגי הנמו" ביותר לנפש כתוצאה מתאונות דרכי נמצא בשוודיה ,הולנד ובריטניה .אוסטרליה
מפגרת אחריה #בפער קט ,#א" ההבדל הוא שאוסטרליה הגיעה מנקודת התחלה גרועה בהרבה.
אי לכ" ,יכולה אוסטרליה לשמש דוגמה עבור ארצות הברית ,ה #בשל היותה פדרציה המורכבת ממספר
מדינות ,א" בעיקר בשל היותה חלק מ"העול החדש" בו אורח חיי אורבני ,פיתוח אזורי ותחבורה
התפתחו פחות או יותר באותה עת .לשתי המדינות מערכות תחבורה יבשתית דומות.
הצלחתה של אוסטרליה ,ובעיקר זו של ויקטוריה ,מדגימה את הפוטנציאל הקיי להצלת אלפי חיי אד
בשנה בארצות הברית .לפנינו סקירה קצרה של האופ #בו הושגה הצלחה זו ושל האמצעי בה יכולה
ארצות הברית לנקוט על מנת להגיע לתוצאות דומות.

בטיחות בדרכי בארצות הברית :הפוטנציאל להישגי נוספי
המדד העיקרי להתפתחות רמת הבטיחות בדרכי בארצות הברית הוא שיעור ההרוגי ל  100מיליו #מייל
נסיעה ,שיעור הנמו" כיו משהיה אי פע .ע זאת ,כל מדינות המערב הממונעות מפחיתות באורח דומה
וברציפות את שיעור ההרוגי ליחידת שימוש בכביש ורבות מה #הגיעו להישגי גבוהי הרבה יותר מאלה
של ארצות הברית .בי #אלה ,לאוסטרליה מערכת כבישי דומה ביותר לזו של ארצות הברית ,ואי לכ" נית#
להשתמש במקרה האוסטרלי כמדד השוואתי בעל ער" .מאיור  1נית #ללמוד ששיעור ההרוגי ליחידת
שימוש בכביש באוסטרליה צומצ בשיעור רב יותר ובמהירות רבה יותר מאשר בארצות הברית.

איור  .1מספר ההרוגי בתאונות דרכי בארצות הברית לעומת אוסטרליה לכל  10,000כלי רכב מנועיי
רשומי )אי #בנמצא אומדני נסועה ]סה"כ ק"מ נסיעה[ בה נית #להשתמש לצור" השוואה(.

מקור :נתוני נלקחו מאתרי אינטרנט של  USDOTושל הרשות לבטיחות בדרכי של אוסטרליה

מדד בריאות הציבור של הבטיחות בדרכי – שיעור ההרוגי לנפש כתוצאה מתאונות דרכי – מצביעי
על תמונה דומה )איור  .(2משיעור דומה בשנת ) 1980לזה שבארה"ב( ,השיעור האוסטרלי ירד לנקודה בה
הוא עתה מעט יותר ממחצית משיעורו בארצות הברית.
4

בחברות ממונעות ,תאונות דרכי ה #הגור היחיד השכיח ביותר למוות בשוגג בחמשת העשורי
הראשוני של חיי אד ,ומכא ,#שהנזק הנובע מתאונות דרכי הינו אחת מבעיותיה העיקריות של מערכת
הבריאות הציבורית במאה ה  .21אול הסיפור האמיתי אינו טמו #בשיעורי ,אלא בנפגעי – בפצועי
שיהיו לנכי ובהרוגי – מבי #תושביה של מדינה.

איור  .2מספר ההרוגי בתאונות דרכי בארצות הברית לעומת אוסטרליה לכל  100,000תושבי.

מקור :נתוני נלקחו מאתרי אינטרנט של  ,USDOTשל הרשות לבטיחות בדרכי של אוסטרליה

היק השימוש בכבישי כשלעצמו – מספר כלי רכב ,מספר הנהגי והנסועה )סה"כ ק"מ נסיעה( – הול"
ומאמיר ללא הר .א השיפור ברמת הבטיחות לא יעלה ביעילותו ובהיקפו על הגידול המתמיד בנפח
השימוש בכבישי ,אזי מספר הפצועי וההרוגי יל" ויאמיר .זה בדיוק מה שקורה בארצות הברית :רמת
הבטיחות אמנ הולכת ומשתפרת ,א" לא במידה מספקת על מנת למנוע גידול במספר הנפגעי .טבלה 1
מראה שמספר ההרוגי בתאונות דרכי בארצות הברית גדל ב  2אחוזי ב  10השני האחרונות בעוד
שמספר ההרוגי באוסטרליה פחת ביותר מ  20אחוזי באותו פרק זמ ,#והשיפורי ברמת הבטיחות
בדרכי אות השיגה אוסטרליה גבוהי פי שניי עד שלושה מאלה של ארצות הברית.

למה באוסטרליה זה כל כ" מצליח?
אוסטרליה ,בדומה לארצות הברית ,הינה פדרציה של ארצות .עיקר האחריות לבניית הכבישי ,אחזקת
ותפעול ,הפיקוח על התנועה ,רישו כלי הרכב ,מת #רישיונות לנהגי והחקיקה הכרוכה בבטיחות
בתחבורה ואכיפתה ,נמצאת בידי גופי השלטו #של המדינות השונות .הממשלה הפדרלית אחראית לתקני
הבטיחות של כלי הרכב ,למערכות המידע הלאומיות ,לפרויקטי לאומיי של מחקר ,למימו #יוזמות
לאומיות בנושאי בטיחות ולתיאו המבצעי הנערכי במדינה .בעוד אסטרטגיה לאומית לבטיחות
בדרכי קיימת ,היא משמשת כמודל בלבד ,ורוב המדינות מתפעלות את מאמצי הבטיחות בדרכי
באמצעות אסטרטגיה ותוכנית פעולה משלה .#על מנת לזהות את הגורמי המרכזיי להצלחה ,ובעיקר על
מנת לבחו #כיצד קשרי בי #הפוליטיקה לקהילה משפיעי על היישו ,יש לרדת לשורש המתרחש במדינה
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אחת .מדוח התוכנית הבינלאומית למיפוי טכנולוגי ) Transportation Performance Measures in
 (Australia, Canada, Japan and New Zealand FHWA-PL-05-001עולה שהמודל שיוש במדינת
ויקטוריה מעורר עניי #רב ,אי לכ" ,זה המודל שנבחר לדיו #בדוח .טבלה  2מראה ששתי המדינות הגדולות
באוסטרליה במונחי אוכלוסי #מחזיקות בשיעורי יוצאי דופ #של שיפור ברמת הבטיחות בדרכי במהל"
 15השני האחרונות ,שתיה #מעל לממוצע הלאומי המרשי כשלעצמו .חשוב לציי #שלמרבית #של
המדינות באוסטרליה יש סיפורי הצלחה ,ולכל אחת מאפייני ייחודיי משל עצמה.

טבלה  .1הרוגי בתאונות דרכי בי %השני  1995ל2004
סה"כ הרוגי

1995
2004
 %שינוי

41,798
42,636
+2%

1995
2004
 %שינוי

2,013
1,596
21%

הרוגי ל100,000
תושבי
ארה"ב
15.9
(2003) 14.7
8%
אוסטרליה
11.2
8.0
29%

הרוגי ל 10,000
כלי רכב
2.1
(2003) 1.8
14%
1.8
1.2
33%

מקור :הנתוני לגבי אוסטרליה וארה"ב נלקחו מאתרי אינטרנט של  USDOTושל הרשות לבטיחות
בדרכי של אוסטרליה

טבלה  .2הרוגי בתאונות דרכי ב 15שני משנת 1989

ממוצע שנתי  1988ו
1989
ממוצע שנתי  2003ו
2004
 %שינוי

אוסטרליה

ניו סאות' וויילס

ויקטוריה

2,844

999

739

1,610

531

337

43%

47%

54%

מקור :נתוני נלקחו מאתרי אינטרנט של  USDOTושל הרשות לבטיחות בדרכי של אוסטרליה

חשיבותה של מעורבות פוליטית
ויקטוריה היא המדינה השנייה באוסטרליה מבחינת צפיפות אוכלוסי .#היא ממוקמת בפינה הדרו
מזרחית של היבשת ואוכלוסייתה מונה קרוב ל  5מיליו #בני אד .רשומי בה  3.4מיליו #כלי רכב ו
 160,000קילומטרי של כבישי ציבוריי .כמו במקומות רבי אחרי ,מספר ההרוגי בתאונות דרכי
עלה בשיעור ניכר במהל" שנות ה  60בשל העלייה במספר כלי הרכב הנעי בכבישי .מספר ההרוגי הגיע
לשיא של יותר מ  1,000בשנת  ,1970ועורר גל מחאה ציבורית שזכה לתגובה מהירה מצד המערכת
הפוליטית .תגובה זו ,שזכתה להד ג מדינות נוספות באוסטרליה ,הייתה החלת חוק המחייב חגירת
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חגורות בטיחות .זו הייתה ג תחילתה של ההכרה הרשמית בבטיחות בדרכי כתחו לגיטימי למחקר
מדעי ולפעולה שיטתית מצד רשויות ממשלתיות .עד אמצע שנות ה  ,80מספר ההרוגי התייצב סביב 700
לשנה ובמש" מספר שני לא חל שיפור .ב  1989מספר ההרוגי היה גדול ב  10אחוזי מ #המספר בשנת
 1988ו  .1987שוב התעוררה מחאה ציבורית ,ושר התחבורה כינס את העומדי בראש המשרדי הנוגעי
בדבר ודרש תוכנית פעולה .הזרז המיידי לפגישה היה המספר הגבוה של הרוגי באוקטובר ,אחד השיאי
במספר ההרוגי כתוצאה מתאונות דרכי .להל #המוסדות שהיו מעורבי:
 – VicRoadsהגו האחראי על תשתית הכבישי ,ניהול התנועה ,רישו כלי הרכב ,רישוי

•

הנהגי והתקנות הנוגעות לכלי רכב מסחריי.
•

משטרת ויקטוריה – האחראית לאכיפת החקיקה והתקנות הנוגעות לבטיחות בדרכי

•

משרד המשפטי – האחראי למדיניות החקיקה והתקנות ולתהליכי הפסיקה.

•

הנציבות לתאונות דרכי

) – (Transport Accident Commission – TACמונופול בבעלות

ממשלתית המספק כיסוי ביטוחי מסוג  no-fault1לקורבנות תאונות הדרכי בוויקטוריה .גו זה
הוק שנתיי קוד לכ) #בשנת  (1987וסביר להניח שהתפקיד המכריע שימלא במודל העתידי
טר נחזה באותה עת.
אירוע זה היה בבחינת פרשת דרכי .הייתה זו הפע הראשונה בה הוטלה על הגופי המרכזיי כול
משימה משותפת שמטרתה הפחתת מספר ההרוגי בכבישי ויקטוריה ,זאת לעומת המודל המסורתי לפיו
כל גו היה אחראי רק לנושאי שתחת שליטתו המיידית תו" תיאו מינימאלי בי #הגופי השוני בכל
הקשור לתכנו #ויישו.
התוכנית האסטרטגית הרשמית הראשונה של ויקטוריה בנושא בטיחות בדרכי גובשה בשנת  .1990היא
בחנה אמצעי הנדסיי ,אכיפה ,חינו" ,חקיקה ,מחקר וסינרגיות אפשריות של תיאו בי #משרדי .היעד
שנקבע היה צמצו מספר ההרוגי ב  50אחוזי .ה #האסטרטגיה וה #היעד לא פורסמו .ע זאת ,בזכות
הציווי הפוליטי לפעולה וההוראה הפוליטית לתיאו בי #משרדי ,התוכנית להתערבות ביישו הבטיחות
בדרכי הוטמעה בפע הראשונה.
במהל" השנתיי שלוש הבאות נקטה ויקטוריה בפעולות הבאות:
•

קידמה מספר ניכר של תיקוני חקיקה בנושא בטיחות בדרכי שמטרת להגביר את סמכות
המשטרה ,לחדד את החוקי ולהחמיר את העונשי .לדוגמה ,דרישה לאפס אלכוהול בד הוצגה
לנהגי בשלוש השני הראשונות לאחר קבלת רישיו #הנהיגה ,תקופת היתר הנהיגה הזמני
הועלתה משנתיי לשלוש שני ,הונהגה חובת חבישת קסדה לרוכבי אופניי ,שיטת הניקוד
שונתה ושלילת רישיו #מיידית הונהגה עבור כל עבירה חוזרת הכרוכה בנהיגה בגילופי.#

•

התקינה מצלמות מהירות כשיטה לאכיפת הגבלת מהירות.

•

הגבירה בדיקות נשימה אקראיות לגילוי נהגי הנוהגי בגילופי #לדרגה בה אחד מכל שלושה
נהגי צפוי להיבדק מדי שנה )סטטיסטית(.

 1ביטוח  no-faultהינו מונח כללי המשמש לתיאור מערכת ביטוח רכב הדורשת מנהגי להחזיק בביטוח להגנת ה ,ומטילה
הגבלות על יכולת לתבוע נהגי אחרי עבור נזקי .במקרה של תאונה ,תחת חוקי  ,no faultחברת הביטוח של הנהג תשל
עבור הנזק ולא חשוב מי האש בתאונה .נהגי אחרי המעורבי בתאונה יכוסו על ידי חברות הביטוח שלה.
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•

הפעילה תוכנית חינו" ציבורית לטווח ארו" במטרה לתמו" ביוזמות בטיחות ספציפיות ולשמור
את הבטיחות בדרכי בזירה הציבורית.

עד שנת  1992מספר ההרוגי פחת והגיע לכ  ,400ירידה של למעלה מ  40אחוזי לעומת הרמה בה היה
באמצע שנות השמוני ושנות השמוני המאוחרות וקרוב ליעד ה  50אחוזי שנקבע )ולא פורס(.
מעודדות מההצלחה שנחלו ,הרשויות המרכזיות המשיכו בבניית יחסי השיתו ,יישמו תוכניות בטיחות
בדרכי ,ותכננו יחדיו ומיוזמת אסטרטגיה חדשה שעל הממשלה לאמ .3באותה עת התחלפה הממשלה.
הממשלה החדשה פרסמה את התוכנית האסטרטגית הראשונה לבטיחות בדרכי של ויקטוריה )בטיחות
קודמת לכל ,אסטרטגיה לבטיחות בדרכי בוויקטוריה  ,(1995 2000א" התוכנית לא הכילה יעדי ולא
מנגנוני דיווח ואחריות ) .(accountabilityמטרתה המוצהרת הייתה לשמור את ויקטוריה בחזית ביצועי
הבטיחות בדרכי באוסטרליה ובעול כולו .עובדה זו מלמדת על כ" שההפחתה הניכרת במספר ההרוגי
הממוצע לשנה כתוצאה מתאונות דרכי הביאה להסרת הציווי הפוליטי להמש" פעולה ,למרות שאפשר
היה להפיק הישגי נוספי .יתכ #ג שממשלה מסוימת זו נטתה פחות להמשי" ביוזמות החקיקה
והאכיפה הקשוחות) .הערת אגב ,יש הטועני שמרבית ההצלחות שנחלה ויקטוריה באו לה מממשלות
סוציאליסטיות ולאו דווקא מממשלות שמרניות .אי #הוכחות בדוקות לטענה זו ,שכ #חקיקה חדשנית
הגיעה משני עברי הקשת הפוליטית .יהיה זה יותר מדויק לומר שנכונותה של הממשלה לפעול נובעת יותר
מאמונות אישיות של השרי ושל העומד בראשה באותה עת(.
מספר ההרוגי הממוצע לשנה נע סביב  400במש" שאר העשור .עליה תלולה נוספת נצפתה בשנת  2001ע
גידול של כ  10אחוזי לעומת השנה הקודמת .הממשלה התחלפה שוב )בשנת  (1999והשילוב של מידת
העניי #שגילה הציבור בקטל בדרכי ,הממשלה החדשה הנחושה להטביע את חותמה ,ומינוי שר תחבורה
בעל מחויבות אישית חזקה להפחתת מספר ההרוגי והפצועי קשה בתאונות דרכי ,הווה בסיס למאמ3
נוס .מאמ 3זה הפחית את הממוצע השנתי של ההרוגי מכ  400לכ  ,350המספר הנמו" ביותר מאז שנות
ה .40
איור  3מציג את עקומת מקרי המוות בתאונות דרכי בי #השני  1989ל  2004מול לוח זמני של יישו
רצ יוזמות חקיקה ,תיקוני חוק ואכיפה )הופק מחומר שסופק על ידי  .(VicRoadsהיוזמות בתחו
התשתיות וכלי הרכב אינ #רשומות ,כ" שיש להימנע מהסקת מסקנות בדבר קשר סיבתי ישיר.
סקירה היסטורית קצרה זו מציגה את החשיבות המכרעת ה #של מעורבות פוליטית בסוגיית הבטיחות
בדרכי וה #את החשיבות הרבה של מנהיגות פוליטית מחויבת .מידת החשיבות של שני גורמי אלה אינה
מפתיעה שכ #מדיניות בנושא בטיחות בדרכי כרוכה לעתי בקבלת החלטות המבוססת על יחסי גומלי#
בי #נייד4ת ,פיתוח ויעדי סביבתיי בתחבורה.
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הגברה ניכרת של בדיקות הנשיפה האקראיות לגילוי אלכוהול
הכנסתן של מצלמות מהירותבדיקה מחדש של תוכנית הניקוד ,מתן נקודות לעבירות הנקלטות במצלמה
החמרת העונשים בגין נהיגה בגילופיןהרחבת תקופת היתר הנהיגה לנהגים חדשים משנתיים לשלוש שנים וקביעת אפס אלכוהול בדם לנהגים חדשים
נהגים שהורשעו בגין נהיגה בגילופין יוחזרו למעמד היתר נהיגה זמני עם תום תקופת השלילהחובת חבישת קסדה לרוכבי אופניים
שלילה מיידית של רישיון נהיגה בעת הרשעה שניה/חוזרת בגין נהיגה בגילופין

החמרת העונשים לנהיגה עבריינית ומסוכנת
הגבלת כוח מנוע לנהגים בתקופת היתר הנהיגה הזמני
התקנת גלאי מהירות ניידים

אספקת מכשור לייזר למדידת מהירות

הוכנסו תיקונים קלים בלבד

הפחתת מהירות נסיעה בעיר מ 60 -קמ"ש ל 50 -קמ"ש
שימוש בטכנולוגיות חדשות לגילוי מהירות
חקיקה חדשה בנושא נהיגה תחת השפעת סמים
הגדלת קנסות המוטלים על רכב מסחרי ורכב תאגידים
החמרת תכנית הנקודות בגין עבירות תנועה

הרוגי בוויקטוריה

דרישה ל" נעילת אלכוהול" לנהגים רצדיבסטיים )עם עבירות חוזרות(
שלילה מיידית של הרשיון בגין נסיעה במהירות העולה על  25קמ" ש על המהירות המותרת )ירידה מ 30 -קמ"ש(
עליה משמעותית באכיפה באמצעות מצלמות מהירות ,פחות סובלנות באכיפה
 חיזוק הסמכות לאכוף תקנות לרכב כבדהפעלת מצלמות מהירות "מנקודה לנקודה"
החמרת עונשים בגין נהיגה בגילופין
חקיקה המאפשרת ביצוע בדיקות רוק אקראיות לגילוי סמים
הצגת מצלמות משולבות המודדות נסיעה מהירות ונסיעה אור אדום

איור  .3יוזמות תקינה ואכיפה עיקריות שננקטו בוויקטוריה בי #השני 2004-1989

מתן הרשאה לרשויות המקומיות להגביל את מהירות הנסיעה בתחום השיפוט העירוני
הנהגת אפס אלכוהול בדם לנהגי מוניות
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הכנסת מכשור חדשני לבדיקת אלכוהול

כוח %של אסטרטגיות ותוכניות מבוססותראיות
תכנו #אסטרטגי רשמי שמטרתו לייש תוכניות בטיחות בדרכי הינו תופעה יחסית חדשה אליה
נחשפנו לראשונה בשנות ה  .90התוכנית האסטרטגית הלאומית לבטיחות בדרכי באוסטרליה
 2001 2002הינה התוכנית השנייה מסוג זה.
המדינה בעלת צפיפות האוכלוסי #הגבוהה ביותר באוסטרליה ,ניו סאות' וויילס ,הייתה הראשונה
שיצאה בתוכנית עשור )בטיחות בדרכי  – 2010תוכנית להצלת חייה של  2000בני אד עד שנת
 2010בניו סאות' וויילס( .ויקטוריה הייתה השנייה שיצאה בתוכנית חומש )פומבית( ) ַהגיעו
בשלו! –  ,(2002 2007אול היא זו שהייתה הראשונה שקבעה יעדי כמותיי לצמצו מספר
ההרוגי והפצועי קשה.
להכנת תוכניות אסטרטגיות רשמיות לבטיחות בדרכי שני היבטי עיקריי .ראשית ,לא זו
בלבד שהתוכנית צריכה להסתמ" על עובדות ,אלא צרי" "שיהיו לה שיניי" .שנית ,פרסומה של
תוכנית אסטרטגית המכילה פעולות ויעדי ספציפיי אות יש להשיג מסייעת להבטיח ,א" אינה
בבחינת ערובה להשקעת משאבי ולמחויבות מוסדית ופוליטית מספקת על מנת להביא ליישו
מוצלח .פרסו פומבי הינו בבחינת מחויבות לביצועי.
תוכניות אסטרטגיות לבטיחות בדרכי רבות מוגבלות לאמירות כלליות וחסרות מנגנוני דיווח .על
מנת לעמוד ביעדי שהוצבו ,על תוכנית הפעולה לכלול את הסעיפי הבאי:
•

התוכנית חייבת להתייחס לבעיות בטיחות הדרכי העיקריות ,בעיות הניתנות לטיפול

•

על תוכנית הפעולה לכלול אמצעי התערבות שיעילות #הוכחה מדעית )או שעברו ניסויי
מבוקרי ,בא מדובר באמצעי חדשניי שיעילות טר הוכחה(

•

על המוסדות המיישמי תחול חובת שקיפות ודיווח בכל הנוגע ליישו יעיל.

האסטרטגיה המיושמת בוויקטוריה הינה אות ומופת מבחינה זו.
קיימת מנהיגות פוליטית ברורה .פוליטיקאי בכירי חברי בוועדת השרי לבטיחות בדרכי.
ביניה שר התחבורה ,שר המשטרה האחראי ג על שירותי החירו ושר הנציבות לתאונות
דרכי .כל השלושה הינ פוליטיקאי בכירי בעלי השפעה ניכרת בחוגי הממשלה.
מאפיי #נוס של המערכת בויקטוריה הוא קיומה של ועדה פרלמנטרית לבטיחות בדרכי ,עליה
נמני פוליטיקאי מקרב הממשלה והאופוזיציה ג יחד .פעילות הפומבית מעוררת ויכוח
באשר לאופיי #של הבעיות המרכזיות והסוגיות הכרוכות בהתערבויות אפשריות .בעוד הוועדה
הינה מייעצת בלבד ,תפקידה בעל ער" רב.
מינויה של ועדה המונה שלושה שרי ,ועדה שמטרתה להנחות קבוצת בעלי תפקידי בכירי מ#
המוסדות השוני ,היא בבחינת ניסוי יחיד במינו .פוליטיקאי לשעבר ,ששימש כמתוו" במהל"
שלבי ההקמה של התהלי" ,עזר לבנות אמו #ובטחו #בי #הצדדי .התפקיד שמילא אותו
פוליטיקאי היה חשוב ביותר.
הפקידי הבכירי במוסדות השוני המשתתפי בפרויקט ,המשמשי כצוות הבכיר בתוכנית
הבטיחות בדרכי ,מדווחי לשלושת השרי הבכירי .עליה נמני ראשי ה
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,VicRoads

) TACהנציבות לתאונות דרכי( ,נציגי בכירי ממשרד המשפטי וממשטרת ויקטוריה .על
הצוות להגיש לשרי דוח חודשי כתוב המפרט את התקדמות היישו ואחת לרבעו #עליה
להיפגש ע השרי על מנת לסקור את ההתקדמות .חשוב לציי #שהדוחות אלה אינ נערכי על
ידי כל מוסד בנפרד ,אלא כדוח מאוחד אחד .שיטת עבודה זו מבטיחה מחויבות משותפת ויעילה.
בהגדרת תפקידו של אחד מהפקידי הבכירי הללו לפחות ,המתוגמל על פי ביצועיו ,נכלל סעי
ביצועי שעניינו אחריות לטיפול בנפגעי תאונות דרכי.
בשל האחריות האישית שהחברי בצוות לוקחי על עצמ ,על המנהלי והפוליטיקאי להיות
בטוחי בפוטנציאל היעילות של תוכנית האסטרטגית .עובדה זו תורמת לבניית מערכת יחסי
הדוקה בי #קהילת המחקר בנושא בטיחות בדרכי לבי #המוסדות המעצבי את המדיניות.
מעניינו של כל אחד להבטיח שהבעיות המטופלות ה #ה #הבעיות העיקריות ,שהפעילות המוצעות
מבוססת ראיות וכ ,#שיעילותה מוכחת.

ישו משולב של אמצעי
בעוד שמשבר הבטיחות בדרכי של שנת  1989היה הזרז שבעקבותיו חברו יחדיו המוסדות
המרכזיי ,מספר שני עברו עד שנוצרה מערכת יחסי שרירה וקיימת ברמה התפעולית .שילוב
מאמצי מצד הגורמי השוני הינו מרכיב מרכזי בסיפור הצלחתה של ויקטוריה .לדוגמה,
ראיות מחקריות העלו שנית #להגיע להפחתה ניכרת בשכיחות האירועי הקשורי לשימוש
באלכוהול באמצעות הרתעה כללית ,שתדרוש הגברה משמעותית בכמות הבדיקות האקראיות
המבוצעות בשולי הדר" .בעוד שהמשטרה הביעה נכונות להגביר את רמת האכיפה ,חסרה הייתה
לה תשתית )כלי רכב ,מכשירי המשמשי לבדיקת רמת האלכוהול בנשימה ,וכו'( על מנת
שיוכלו לעשות זאת TAC .הייתה זו שרכשה את כלי הרכב והמכשור החסר עבור המשטרה .כמו
כ ,#צפויה הייתה תגובה עוינת מצד הקהילה לריבוי הבדיקות האקראיות הנערכות בשולי הדר".
למרות שחקיקה בנושא הייתה קיימת כבר למעלה מעשור ,רמת האכיפה הייתה מצומצמת ועל פי
ההצעה הנוכחית צפוי היה שרוב האזרחי ייחש לבדיקות האקראיות תו" זמ #קצרTAC .
מימנה תוכנית חינוכית פומבית רחבת היק להסברת המטרה והרעיו #העומד מאחורי האכיפה
המוגברת .סקרי דעת קהל גילו שרובו המוח 3של הציבור בוויקטוריה תמ" בתגבור בדיקות
האלכוהול האקראיות הנעשות בשולי הדר".

משקיע מרכזי כנהנה ישיר
נציבות התאונות בתחבורה ) (Transport Accident Commission - TACהינה מונופול בבעלות
ממשלתית המספק פיצוי כספי מסוג  1no-faultעל נזקי גו לקורבנות תאונות הדרכי .הפרמיות
לכיסוי ביטוח זה נגבות כחלק מאגרת רישוי הרכב השנתית .על פי צו ממשלתי שחל על מגוו#
תשלומי לממשלה ,פרמיה זו צמודה למדד המחירי לצרכ #על בסיס שנתי .הסדר זה התקבל על
דעת הציבור ,כנראה כיוו #שהתוספת השנתית נמוכה במידה ניכרת מהעלייה בעלויות שירותי
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הבריאות הכלליות .יתרה מזאת ,מאחר ושיטת ביטוח זו יעילה במיוחד ,ויקטוריה הצליחה
לשמור על רמת מיסוי נמוכה בגי #פיצוי נזקי גו בתאונות דרכי בהשוואה למדינות אחרות.
בעוד שנית #היה לצפות שהפחתת תשלומי הפיצוי תביא ללח 3ציבורי להפחתת הפרמיות ,דבר זה
לא קרה ,כנראה כיוו #שתפקידה של  TACבמניעת פגיעות כתוצאה מתאונות דרכי מוער"
בציבור ומקובל על הקהילה .ל  TACיש עניי #רב בצמצו מספר התביעות לתשלומי פיצויי
והיא הציגה תשואה כלכלית משמעותית מהשקעותיה במניעת נפגעי .השקעה שכזו הינה צעד
עסקי נבו ,#בדומה להשקעה שעושה כל חברה בפיתוח עתידי.
מאז הקמתה בשנת  ,1987א" בעיקר מאמצע שנות ה  TAC ,90השקיעה סכומי נכבדי ביישו
תוכניות בטיחות בדרכי בוויקטוריה .סכומי אלה נוספי להו #המסורתי אותו מזרימי
הגופי המרכזיי האחרי הקשורי לבטיחות בדרכי .ויקטוריה  ,לדוגמה ,הוציאה סכומי
חסרי תקדי על טיפול במחדלי הנדסיי בכבישי והשקיעה סכומי עתק בתוכניות הדגמה
לשיפור הבטיחות בשולי הדר" ,שני נושאי הממומני על ידי .TAC
ראויה לציו #השקעתה הגדולה והסדירה של  TACבחינו" ,במטרה להבטיח שהבטיחות בדרכי
תישאר בראש מעייניו של הציבור שימשי" לתמו" בצעדי הננקטי על ידי המוסדות השותפי
בפרויקט .א"  TACהינה הרבה יותר מאשר מממ #משני .הטמעתה של תוכנית ההתערבות ושיתו
הפעולה הבי #משרדי בוויקטוריה הינ מרכיב מרכזי בהצלחתה של המדינה.

זה יותר ה"אי"" מאשר ה"מה" ,אבל...
הישגיה של אוסטרליה זוכי לשבחי בינלאומיי ,א" יש שדברי השבח מסתיימי ב"כ,#
אבל ."...ה"אבל" מעמיד בסימ #שאלה את היכולת להעתיק את היק החקיקה בתחו הבטיחות
בדרכי ואת מידת האכיפה.
לאוסטרליה אכ #יש היסטוריה של חלוצה בתחו החקיקה בנושאי הקשורי לבטיחות בדרכי.
היא הייתה המדינה הראשונה בעול שחייבה את רוכבי האופניי והאופנועי לחבוש קסדת מג#
ואת הנוסעי ברכב ,מבוגרי וילדי ,לחגור חגורות בטיחות .אוסטרליה הייתה הראשונה
שהכניסה לשימוש מצלמות מהירות ,בדיקות נשיפה אקראיות לבדיקת רמות אלכוהול ,ולאחרונה
הנהיגה ויקטוריה ג בדיקות רוק הנערכות בשולי הדר" על מנת לגלות נהגי הנוהגי תחת
השפעת סמי .בנוס ,רמות האכיפה הנהוגות באוסטרליה נחשבות קשוחות בקנה מידה
בינלאומי.
בעוד שמחקרי מצביעי על רמות יעילות גבוהות של רוב האמצעי הללו ,תהיה זו טעות להניח
שהצלחתה של אוסטרליה נובעת א" ורק מיישומ של אמצעי פיקוח על ההתנהגות .ההצלחה
נובעת מכ" שמתו" שלל האמצעי הקיימי בארגז הכלי בתחו בטיחות בדרכי ,חקיקה
ואכיפה נמרצת בשילוב חינו" הציבור ,המבטיח את תמיכת הקהילה ,ה הגורמי העשויי
להביא לתוצאות רחבות היק במסגרת זמ #קצרה .אוסטרליה הפיקה תועלת רבה ג משיפורי
בטיחותיי בתשתית הכבישי ובכלי הרכב .אכ ,#התוכניות האסטרטגיות המוצעות עתה
מתמקדות בצור" בהגדלת ההשקעות ביצירה ובתחזוקה של מערכת בטוחה.

12

יישו חבילת אמצעי בקרת התנהגות באוסטרליה משק את רמת המחויבות הפוליטית לשיפור
הבטיחות בדרכי ואת שיתו הפעולה הנובע מכ" ,ה #בי #הגופי המיישמי וה #בקרב הקהילה
הרחבה ,על מנת לתמו" במאמצי הללו .תמיכת הקהילה ונכונות פוליטית לפעול הנ #מרכיבי
חיוניי.
נראה שהקהילה בוויקטוריה מקבלת על עצמה את רעיו #ה"חוזה החברתי" .היא נכונה להעניק
לממשלה את הזכות לפקח על תחומי מסוימי בחיי היומיו בתמורה לכ" שהממשלה תקבל
על עצמה את המחויבות לספק רמת הגנה גבוהה .נכונות שכזו אינה מובנת מאליה ,היא נובעת
מהתנסויות חיוביות המסייעות לבניית אמו .#נית #רק לשער ממה נובעת נכונותה של ויקטוריה
לקבל על עצמה את אותו חוזה חברתי לבטיחות בדרכי:
•

היסטוריה ארוכה של הצלחות בהתערבות שמטרתה להביא לשינוי התנהגות שראשיתה
בהחלת התקנות המחייבות את נהגי האופניי והאופנועי לחבוש קסדת מג) #שנות ה
 ,(60ובחובה לחגור חגורת בטיחות )שנות ה .(70

•

)בעיקר מטע  ,(TACבזכותו נשאר נושא

חינו" מעמיק וארו" טווח של הציבור
הבטיחות בדרכי במרכז השיח הציבורי

•

תקשורת תומכת )בדר" כלל( ,מאז מסעות הסברה לבטיחות בדרכי שנערכו בשנות ה 60
המאוחרות וה  70המוקדמות

•

רמה גבוהה של דיו #ציבורי רשמי בסיועה של ועדה פרלמנטרית לבטיחות בדרכי בה
חברי נציגי כל המפלגות

•

קהיליית חוקרי מביני תקשורת ,הפועלת ומפרסמת את פועלה ,לקידו יישומ #של
אסטרטגיות מונחות ראיות

ע זאת ,תהיה זו טעות להסיק שחקיקה ואכיפה נמרצת ה #הגורמי היחידי להצלחתה של
ויקטוריה .אי #להתעל ממכלול האמצעי כולו ,שיוש ביעילות באמצעות גישה מערכתית
מתואמת ומשולבת.
להל #סיכו הגורמי המרכזיי שתרמו להצלחתה של תוכנית יעילה שהביאה להפחתה ניכרת
במספר הנפגעי בתאונות דרכי .יש לשי לב לכ" שלא מדובר באמצעי ספציפיי .הפתרו#
טמו #באבחו #הבעיות המרכזיות ,בבחירת אמצעי הפעולה הידועי כיעילי וביישו שיטתי של
אלה שזכו לתמיכה פוליטית וקהילתית .לחבילות אמצעי שונות תהיה השפעה מצטברת שונה;
חבילות שונות דורשות מידה שונה של השקעה; חבילות שונות פועלות במסגרות זמ #שונות .ע
זאת ,רבות ה #החבילות שישפיעו וישאו פרי.

סיכו הגורמי המרכזיי להצלחתה של ויקטוריה
תוכנית מעשית ושקולה
אסטרטגיה מונחית ראיות הינה מרכיב חיוני ,כזו המתמקדת בבעיות המרכזיות ומציעה
התערבויות הידועות כיעילות .על התוכנית לכלול יעדי אובייקטיביי )ראה נספח( ומנגנוני
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לניטור ההתקדמות ולהבטחת המחויבות וחובת הדיווח .פרסו התוכנית ,מעקב ופיקוח ציבורי
הינ מרכיב מרכזי.
מנהיגות פוליטית ומנהלתית
מנהיגות פוליטית מחויבת מצדה של הממשלה המכהנת הינה מרכיב חיוני .זו צריכה להיתמ" על
ידי מנהיגות מחויבת במידה שווה של כל אחד מ #המוסדות האחראיי ליישו מרכיביה השוני
של התוכנית .חייבי להיות מנגנוני דיווח יעילי ,ה #בתו" כל אחד מ #המוסדות וה #בי #כל מוסד
לבי #המערכת הפוליטית.
יישו משולב
תוכניות בטיחות בדרכי מאופיינות במגוו #מוסדות המעורבי בתהלי" היישו .יישו מתוא
ומשולב הינו מרכיב חיוני בסיפור ההצלחה של ויקטוריה .גיבוש יחסי שיתו יעילי בי #חברי
הצוות הבכירי במוסדות המיישמי תור לבהירות בהגדרת התפקידי והאחריות ומבטיח
יישו וסינרגיה .בוויקטוריה ,יכולתו של הגו המבטח ,הנושא בעלויות בגי #נזקי פיזיי
הנובעי מתאונות דרכי ,להשקיע בתוכניות בטיחות משולבות הייתה חיונית .חשוב ליצור קשר
בי #מקור ההשקעה לבי #הגו הנהנה מתועלת כלכלית מיידית .
גורמי מאפשרי
נראה שלגורמי המאפשרי הבאי היה חלק בסיפור ההצלחה של ויקטוריה:
 .1היסטוריה של הצלחות בהתערבות המבוססת על חקיקה ואכיפה סייעה ליצירת נכונות
פוליטית לפעול.
 .2מערכות יחסי יציבות שררו זה מכבר בי #קהיליית המחקר בתחו הבטיחות בדרכי לבי#
מעצבי המדיניות בכל אחד מ #המוסדות הממשלתיי המובילי .מערכת זו סייעה בתכנו#
מבוסס ראיות ובקביעת מטרות.
 .3מערכות יחסי אלה סייעו ליצור מערכי מידע איתני ,וחשוב א מזה אקלי בו הערכות
מדעיות ה #חלק משגרת ההתערבות.
 .4תוכניות חינו" רחבות היק בתחו הבטיחות בדרכי המיועדות לקהל הרחב שמשו כאמצעי
יעיל ביצירת אקלי של מעורבות קהילתית בתחו הבטיחות בדרכי ותמיכה בהתערבויות
יעילות.
 .5התקשורת ידועה זה מכבר כגור תומ" בתוכניות התערבות יעילות ,עובדה שסייעה לעידוד
הנכונות הפוליטית להירת למשימה.

מסקנות
מזה זמ #רב שארצות הברית מצליחה לצמצ בהתמדה את כמות ההרוגי בתאונות דרכי לק"מ
נסועה ,א" מידת הצלחתה פחותה מזו של מדינות ממונעות אחרות במערב .בעשור האחרו #מספר
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ההרוגי מאמיר .ניתוח מקרה זה מוויקטוריה ,אוסטרליה ,מדגי מה נית #להשיג :נית #להציל
אלפי חיי אד מדי שנה.
השלב הראשו #הוא למצוא "כוכב" ,אד או קבוצת אנשי היכולי להביא למעורבות פוליטית
וקהילתית.
השלב השני הוא להנהיג מדדי חדשי להערכת הטיפול בבטיחות בדרכי .לא רצוי להישע #על
מקרי מוות ליחידת כביש ,כיוו #שבכ" מועבר מסר לפיו שיפור בשיעור זה הינו יעד מספיק .בנוס,
תפיסה זו תומכת בהנחה לפיה יש לשל את מחיר הניידות וככל שהשימוש בכביש עולה ,עולה ג
המחיר.
השלב השלישי הוא לפתח תוכנית אסטרטגית מבוססת ראיות ע מטרות אובייקטיביות ומנגנוני
דיווח יעילי.
השלב האחרו #הוא לרתו את כל המשתתפי העיקריי ולייש את התוכנית באורח משולב
ויעיל .הסוגיות בה #יש לטפל וטווח האמצעי המתקבלי על הדעת ידרשו שותפות בי #ארגוני
רבי.

נספח
קביעת יעדי פומבית
ההכרזה הפומבית על יעדי שמטרת לצמצ את מספר ההרוגי והפצועי בתאונות דרכי
ונוהל דיווח פומבי של התקדמות בעמידה ביעדי שנקבעו הינ מרכיבי בסיסיי באסטרטגיה
מוצלחת של תוכנית זהירות בדרכי .שיקולי מרכזיי בקביעת יעדי כוללי:
 .1הגדרת היעדי כהפחתה במספר ההרוגי והפצועי קשה ,לא כהפחתות בשיעורי.
אנשי מביני מספרי .יתירה מזו ,שיעורי יורדי בעוד שמספרי עולי כאשר עליה
ברמת הבטיחות אינה משיגה את הגידול בשימוש בכבישי ,וזה בדיוק המצב השורר
כיו בארצות הברית) .ראה טבלה  .(1שיעורי בטיחות בדרכי משתפרי בהתמדה בכל
המדינות הממונעות במערב א" אי #להשתמש בעובדה זו על מנת להפסיק לפעול.
 .2נית #לקבוע יעד שיהיה הפחתה באחוזי או חיסכו #מצטבר ממצב הבסיס .מטרתה של
האסטרטגיה "תגיע בחיי!" ) (arrive aliveשיושמה בויקטוריה היתה להפחית את
המספר המוחלט של הרוגי ופצועי קשה ב  20אחוזי עד  .2007האסטרטגיה בה נקטה
ניו סאות' וויילס "בטיחות בדרכי  "2010קבעה לה למטרה להציל  2,000חיי אד עד
 .2010זו מדברת ללב האנשי כיוו #שהיא מתמקדת ב"חיי שיוצלו" ולא ב"לכמה מותר
להיהרג" .המטרה המוגדרת במונחי של חיסכו #מצטבר מסתכנת בכ" שהיא עלולה
להיכשל א מחיר הדמי בשנה מסוימת יחרוג מ #היעד שנקבע.
 .3על המטרות לכלול הרוגי ופצועי קשה .ע זאת ,יש להשקיע מחשבה רבה בהגדרה של
פצועי קשה כיוו #שלאמצעי עזר רבי לבטיחות בדרכי יש יותר השפעה על חומרת
הפציעה מאשר על שכיחות #של תאונות דרכי .כ" ,קיי סיכו #שהפחתה במספר
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הפצועי קשה עלולה להיות מלווה בעליה במספר הפצועי קל .גישה שימושית היא
לקבוע כמטרה הפחתה בפציעות הדורשות אשפוז של למעלה מ  48שעות ,לדוגמה.
 .4בעוד מטרה פומבית אחת )הרוגי ופצועי קשה( לתוכנית אסטרטגית לבטיחות בדרכי
הינה הכרחית ,אסטרטגיית הבטיחות בדרכי הרשמית צריכה לכלול מערכת מטרות
נפרדות ספציפיות לכל אחד מ #הגופי המיישמי .לדוגמה ,הגו האחראי לכבישי עשוי
לקבוע לו כמטרה להפחית את מספר ההרוגי והפצועי קשה כתוצאה מתאונות
הנובעות מירידה לשולי הכביש ופגיעה בעצמי שוני ב

 xאחוזי המשטרה תקבע יעד

לפיו יש להפחית את הפגיעות כתוצאה מנהיגה בגילופי #ב  ,zוכו' .שיטת עבודה שכזו
חיונית על מנת להבטיח נשיאה באחריות ברמת המוסד בתו" מערכת מורכבת בה גופי
רבי תורמי למע #מטרה משותפת.
 .5רצוי לקבוע ג מטרות להישגי ביניי .לדוגמה ,המשטרה עשויה לקבוע יעד לפיו יש
להפחית את מהירות הנסיעה הממוצעת בכביש מסוי בקילומטרי לשעה .מראיות
מחקריות נית #לצפות הפחתה בפצועי שתבוא בעקבות זאת .קל יותר למדוד את
ההצלחה בעמידה ביעד הקילומטרי מאשר את ההצלחה ביעד הפחתת מספר הפצועי.
 .6מטרות תשומה – לדוגמה ,איטו שולי הכביש על פני מספר קילומטרי של כביש צר –
מועילות פחות א" לעתי דרושות .במקרה של בדיקת נשימה אקראית ,מטרות במונחי
של שעות מאמ 3אכיפה הוכחו הכרחיות כדי שרמת האכיפה תהיה מעל לס הדרוש לש
הרתעה יעילה.
 .7אי #לבחור מטרות רק משו שה #משקפות גחמה פוליטית כלשהי .על המטרות להיות
אובייקטיביות וניתנות להוכחה א האסטרטגיה והתוכניות שנועדו לביצועה ייושמו.
 .8יש להציב מטרות באופ #שיטתי ומדעי .ברוב תחומי השיפוט באוסטרליה התהלי" היה
כרו" ב:
•

הפרדת סוגיות בטיחות בדרכי למרכיביה #המרכזיי ,למשל ,התנגשות
צדדית בצמתי ,התנגשות חזיתית בכביש חקלאי ,תאונות הקשורות לנהיגה
בגילופי ,#וכו'.

•

עבור כל אחת מ #הבעיות העיקריות ,יש לזהות בספרות המקצועית אמצעי
התמודדות ולהסתייע בהערכות מדעיות לגבי היעילות הצפויה.

•

בחירת חבילת אמצעי העשויה להיות ישימה במסגרת סוציו פוליטית
נתונה ,והערכת ההשפעה המצרפית של האמצעי הכלולי בחבילה.

•

יש להביא בחשבו #השפעות נגד – לדוגמה ,תחזית גידול השימוש בכביש –
ובהתא לזאת ,להפחית את רמת הישגיה החזויי של חבילת האמצעי
שנבחרה .יש להבהיר את כל השיקולי הללו מראש.
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•

עבור אסטרטגיות לטווח יותר ארו" )כגו #תוכנית עשור( ,אי #לקבוע מטרות
מעבר לנקודת מחצית הדר" כיוו #שמלאכת החיזוי הינה בעייתית .כשמגיעי
לנקודת המחצית ,נית #לקבוע מטרה חדשה לאיזו #התכנית.
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