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תודות
הרבה אנשים וגופים תרמו להצלחת המחקר.
ברצוננו להודות לשותפים בשטח ובראשם אנשי המפתח בג'דיידה מכר .הליווי והתמיכה שלהם ,ההרתמות
לקידום בטיחות הילדים ,ההתלהבות ושיתוף הפעולה ההדוק לישום התערבויות ובניית תהליכים היוו גורם
חשוב לקידום והצלחת המחקר .בפרט ברצוננו להודות לראש המועצה בג'דיידה מכר ,מוחמד שאמי ,שנתן
את אישורו לקיום הפעילות של אור ירוק בג'דיידה מכר ותמך בה לכל אורכה .תודה מיוחדת לקב"ט
המועצה ,מחמוד ואקד שליווה את המחקר לאורך כל שלביו ובמיוחד בשלב ההטמעה .יחסו הנדיב ואישיותו
הנעימה והלבבית תרמו לקיום מוצלח של מגוון הפעילויות שבוצעו במהלך תקופת המחקר.תודה מקרב לב
לרכז זהירות בדרכים של בית ספר אלראזי ,באסם עבד אל עאל ,על התמיכה הרבה והנחישות להצלחת
הפעילויות ,נטילת היוזמה בביצוע מגוון פעילויות ,על החריצות ,המוטיבציה והאחריות .תודה גם לכל צוות
ההנהלה בבית הספר ולמורים ששיתפו עימנו פעולה רבה .למנהל בית ספר עומר אבן אלחט'אב ,עאבד עאבד
ולרכזת זהירות בדרכים ,דלאל כיאל ,על המוטיבציה לתרום ,על ביצוע מגוון פעילויות ,על נתינה והחריצות.
למורה רולה על רוח ההתנדבות וההרצאה מכל הלב ולכל צוות בית הספר .לרכז זהירות בדרכים של בית
ספר איבן סינא ,עבד אלהדי חטיב ,על התמיכה והפרגון ,הרצון והמאמצים להצלחת הפעילות ,המוטיבציה,
הרצינות והאחריות .תודה גם לכל צוות ההנהלה בבית הספר על שיתוף הפעולה .למנהלת בית ספר אל
נג'אח ,ג'יהאן האוש ורכז זהירות בדרכים ,מוסלח עבד אלהדי ,על ההרתמות ,החשיבה מה ניתן לעשות
לשיפור הבטיחות ועל ביצוע מגוון הפעילויות .לספיה מחמוד ,רכזת מתנדבים ש"ל אור ירוק ,על הנתינה
הרבה ,הליווי הצמוד והליבבי ,היחס האנושי ,האוהד והתומך ועל ההתנדבות למשימות ולפעילויות שונות
מכל הלב .למייסא עביד ,נציגה בוועד ההורים ,בית ספר איבן סינא ,על ההרתמות מזמנה הפנוי ,החום,
הנתינה והעזרה הרבה מכל הלב .לזינת רשדי ,מנהלת תיכון נעמ"ת ,על נטילת היוזמה לביצוע מגוון
פעילויות ,החום ,הנדיבות והנתינה ולרכזות בית הספר לזהירות בדרכים ולמחוייבות אישית.
תודה מיוחדת לאמאל סויטאת על הסיוע הרב בהעברת השאלונים ,על הליווי הצמוד ,החום והתמיכה.
תודה חמה לבנות השירות ובמיוחד לסאג'ה וסאלי שנתרמו מזמנן לסייע לתלמידים בחציית כבישים ואפשרו
לנו להבין את גודל העזרה והסיפוק שהן חשות מביצוע פעילותן וממתן העזרה לילדים .אך במיוחד על יחסן
החם ,הלבבי ועל הנתינה וההשקעה מכל הלב.
תודה מקרב לב לתלמידת כיתה א' בבית ספר אלראזי ,תינא סמר אשריד ,ולהוריה שנתנו את הסכמתם
להשתתפותה בכנס הנשים שבזכותה ובזכות חבריה לכיתה יכולנו להבין את גודל חשיבות מתן העזרה
לילדים בהליכה ובחציית כבישים .תודה להורי התלמידים ולתלמידים אשר לקחו חלק בפרוייקט ניטור
מסלולי ההליכה ובסיועם למדנו על מסלולי ההליכה לבית הספר .תודה לכל ההורים והילדים שהגיעו
להרצאות ושלקחו חלק בהארת עינינו מה נחוץ ומומלץ לעשות למען שיפור הבטיחות.
תודה מיוחדת לד"ר קרולין מטר ,מהנדסת מחברת ארם מהנדסים שליוותה אותנו לכל אורך הפרוייקט,
לקחה חלק נכבד בפגישות עם צוותי ההנהלה בבתי הספר לשיפור התשתית בסביבת בתי הספר ,בצעה
2

תסקירי בטיחות שתרמו להבנת הבעייתיות בתשתיות .במיוחד תודה מקרב לב על ההנחיה המקצועית
מעוררת ההשראה בכנס הנשים ועל ההרצאה החשובה מאירת העיניים .תודה רבה לד"ר סמירה על
השתתפותה בכנס והרתמותה לנושא שיפור בטיחות הילדים בישוב .תודה רבה לכל הגורמים שהגיעו לכנס
נשים במתנ"ס בג'דיידה מכר ונשאו דברים :למר יוסוף אבו מוך מנהל תחום הבטיחות בדרכים בחברה
הערבית במשרד החינוך ,לד"ר ופא אליאס מהמכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ,לעאמר עאמר ,רכז
אור ירוק עמותת שי"ל ,וגליה צפרירי ציונוב מארגון בטרם .בנוסף תודה רבה לכל הגורמים איתם התייעצנו
אשר תרמו לנו מניסיונם והידע הרב :לפרופ' אורנה בראון-אפל מאוניברסיטת חיפה ,לשרון לוי וגלית גלעד
מארגון בטרם ,ולכל השותפים למחקר חשוב זה.
לבסוף ברצוננו להודות לשותפים מאור ירוק אשר קידום בטיחות ילדים בחברה הערבית עומד בראש
מעיניהם ובראשם :יעקב חי  -סמנכ"ל אור ירוק ,ליאת אבישר  -מנהלת תחום גיל הרך ,המגזר ערבי ומעונות
יום ,וליזי כהן מנהלת תחום מועדונים קהילתיים ופעילויות אזרחיות .אחרונה חביבה ברצוננו להודות לעפרה
ביגר על התמיכה השוטפת בכל הקשור לניהול מחקר חשוב זה.
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תקציר מנהלים
היפגעות ילדים כתוצאה מתאונות דרכים הינה אחת הסיבות העיקריות לתמותה ולפציעות בקרב ילדים ובני
נוער בארץ ובעולם .בישראל ,תאונות דרכים הן הסיבה העיקרית לתמותה בקרב ילדים .שיעור התמותה
מתאונות דרכים מתוך כלל הילדים בישראל הנהרגים מהיפגעות לא מכוונת עומד על  .65%ילדים הולכי-
הרגל מהווים קבוצה פגיעה ביותר של משתמשי הדרך.
מחקרים שעסקו באמצעי ההגעה של ילדים (גילאי  )5-17לבית הספר ובחזרה ממנו מראים כי אמצעי
ההגעה השכיח ביותר בקרב כלל הילדים הוא הליכה ברגל .בישראל ,כ 60% -מהילדים הולכים ברגל לבית
הספר ורבים מהם חוזרים ברגל לביתם.
בחברה הערבית ,היפגעות ילדים כתוצאה מתאונות דרכים מדאיגה עוד יותר .בשנת  2013שיעור ההרוגים
בקרב ילדים (בגילאי  14ומטה) במגזר הערבי עמד על  14( 61%ילדים) מכלל הילדים שנהרגו בתאונות
דרכים ,בעוד ששיעור הילדים בגילאי  14ומטה בחברה הערבית הינו  26.2%מכלל הילדים .זאת אומרת:
שיעור ההיפגעות של ילדים בחברה הערבית בתאונות דרכים גבוה בהרבה משיעורם באוכלוסיה.
אבחנה זו עמדה בבסיסו של המחקר המוצג בדו"ח זה.
מטרות המחקר:
א.

הבנת מאפייני ההיפגעות של ילדים כהולכי הרגל בחברה הערבית

ב.

סקירה וניתוח של אמצעי ודפוסי ההגעה של הילדים בחברה הערבית לבית הספר ובחזרה

ג.

ניטור מסלולי ההליכה של הילדים לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם ,זיהוי מאפייני מסלולי
הליכה אלו ומיפוי המפגעים הקיימים בהם
בחינה ,הצעה וישום של פתרונות להגברת בטיחות הילדים כהולכי הרגל ביישובים הערביים

ד.

מחקרים מראים כי מכלול גורמים משפיעים על שיעור ההיפגעות הגבוה בקרב ילדים הולכי רגל בחברה
הערבית:


מודעות נמוכה לחשיבות נושא הבטיחות בדרכים והתנהגות לא בטיחותית:
 oגופים מימסדיים ואנשי מפתח בקהילה אינם שמים את נושא הבטיחות בדרכים בעדיפות
גבוהה לטיפול ,אינם רואים את עצמם אחראים לנושא ואינם מקדמים תהליכים ארוכי
טווח למיסוד הטיפול בתחום הבטיחות בדרכים.
 oהורים אינם מהווים דוגמה אישית להתנהגות בטיחותית ואינם משגיחים ומדריכים את
ילדיהם.
 oנהגים מאופינים ברמת ציות נמוכה לחוקי התנועה (בפרט בתוך הישובים) ,מהירות נסיעה
גבוהה שאינה מתאימה למאפייני הדרך ,אי מתן זכות קדימה למשתמשי דרך שונים
וביניהם הולכי רגל ,חנייה באופן שמסכן את הולכי הרגל ושימוש מופחת באמצעי ריסון
בקרב הנוסעים ברכב.
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תשתיות לקויות וקיום מפגעים בדרכים:
 oרמת תשתיות נמוכה והעדר תחזוקה – התשתית מאופינת בחוסר במדרכות ,העדר
תמרורים ,סימון לקוי ,שילוט חסר ,מיעוט באמצעים למיתון מהירות הנסיעה ,מחסור
במעברי חצייה והעדר רמזורים.
 oקיום מיפגעים בצידי הדרכים  -המקשים ומפריעים על הליכה בטוחה ומאלצים את הולכי
הרגל ללכת על הכביש .בנוסף ,המיפגעים חוסמים את שדה הראיה של הנהגים והולכי
הרגל.
 oהעדר מגרשי משחקים מסודרים לילדים  -המאלצים אותם לשחק באיזורים הסמוכים
לנתיבי תחבורה ומסכנים את בטיחותם.



אכיפה מועטה מצד המשטרה ,בעיקר בתוך תחומי הישובים.



מצב סוציו אקונומי נמוך ,המתבטא ב:
 oקיום כלי רכב ישנים שאינם מתוחזקים כראוי המקשים על שמירת הבטיחות של
הנהגים ,הנוסעים והולכי הרגל.
 oנכונות נמוכה להשקיע באמצעים ,אביזרים ותוכניות להגברת הבטיחות בדרכים.

לצורך גיבוש תוכנית ל טיפול מערכתי בבטיחות ילדים כהולכי רגל ,יושמו במחקר זה מספר שיטות מדידה
והערכה.
המחקר הנוכחי התבסס על ביצוע חקר מקרה מעמיק במועצה ג'דיידה מכר ,אחת מהמועצות הערביות
המקומיות בעלת גודל אוכלוסייה ממוצע .באמצעות שילוב מספר כלי הערכה ומדידה:


סקר כמותי לילדים שבחן את עמדותיהם בנושא תפיסת בטיחות הליכתם לבית הספר וממנו כמו
גם מאפיינים אישיותיים.



סקר כמותי וראיונות עומק עם הורים שבחנו את עמדתם לגבי רמת הבטיחות של הליכת ילדיהם
לבית הספר ,הפיקוח שלהם על הילדים ביוצאם מחוץ לביתם ,מודעות לבטיחות הילדים ,חוללות
הורית ותפיסת מיקוד שליטה.



ניטור מסלולי ההליכה של קבוצת ילדים מסוימת לבית הספר ובחזרה לביתם בעזרת שעוני .GPS



ביצוע תסקירי בטיחות של סביבת בתי הספר היסודיים ביישוב ומסלולי ההליכה לאחד מבתי הספר
בישוב.



ראיונות עומק עם מומחים ,חוקרים ואנשי שטח

המלצות לתוכנית לפעילות מערכתית רב-תחומית :על סמך תיכלול מימצאי המחקר ,גובשו המלצות לשיפור
בטיחות הילדם כהולכי רגל .תוכנית זו כוללת:


העלאת המודעות בקרב כלל הגורמים בקהילה תוך שימת דגש מיוחד על אימהות וילדים  -האם
כדמות סמכותית האחראית על החינוך הניתן לילדיה וכיוצא מזה הקניית החינוך לבטיחות בדרכים
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ועל קביעת אופן הגעת הילד לבית הספר .בלטה בחשיבותה העלאת המודעות בקרב בנים וילדים
בוגרים יותר (גילאי  11ומעלה) שנמצאו הולכים יותר ברגל לבית הספר ובחזרה ממנו לביתם ללא
כל ליווי.


שיפור תשתיות – שיפור התשתיות ביישוב עלה כגורם מרכזי לשיפור הבטיחות על ידי כלל
הגורמים ,בפרט מומלץ להתרכז ב:
o

תיקון ליקויי תשתיות –הודגש במיוחד ע"י הילדים בהתייחס לחששם מההליכה עקב
הליקויים הקיימים בתשתיות לאורך מסלולי ההליכה והעדר מעברי חציה ומדרכות .כמו כן
עלה הצורך בהצבת עזרים תשתיתיים שונים להאטת מהירות הנסיעה.

o

הסדרת חניית כלי רכב במקומות המיועדים לכך– יש למנוע חניית כלי הרכב במקומות
שאינם מיועדים לכך ומהווים סכנה ומכשול להולכי הרגל .יש לדאוג לחנייה מסודרת במיוחד
בסמוך לבתי הספר .דגש מיוחד הושם על הימצאות רכבים כבדים המסתירים את שדה
הראיה לנהגים ולהולכי הרגל ומסכנים את הולכי הרגל בחציית הכביש.



ליווי ,עזרה ושמירה על הילדים בהליכתם לבית הספר ובחזרה ממנו לביתם – באמצעות
מנגנונים שונים של תמיכה ,למשל :משמרות זה"ב ,מתנדבים ,הליכה בקבוצות ,אוטובוס הליכה
ועוד.



הגברת האכיפה המשטרתית – עלה הצורך בהגברת האכיפה המשטרתית לצורך שמירה על
ציות לחוקי התנועה בקרב הנהגים ,בפרט בנושאים הקשורים לנהיגה במהירות מופרזת ,אי-חגירה
וחניה שלא כחוק.

לאחר מיפוי הבעיות וגיבוש המלצות לפיתרונות ,התמקד המחקר הנוכחי בהוכחת ההיתכנות של ישום חלק
מההמלצות .מטרת הישום הייתה להוכיח כי התכנית שנבנתה היא ברת ישום ,גם ללא גיוס משאבים רבים ,על
מנת שניתן יהיה להרחיבה ולישמה בהצלחה בישובים נוספים בחברה הערבית.
מספר פעולות לשיפור הבטיחות של הילדים במועצה ג'דיידה-מכר יושמו במהלך שנת המחקר השניה .חשוב
לציין כ י פעילויות אלו לא יכלו להתרחש ללא שיתוף הפעולה הנרחב מצד גורמים במועצה ואנשי מפתח
בג'דיידה-מכר ביניהם ,קב"ט המועצה ,מנהלי ורכזי זהירות בדרכים של בתי הספר ,רכזת מתנדבים עמותת
ש"ל אור ירוק ,ונציגה בוועד ההורים ,בית ספר איבן סינא ובנות השירות שלקחו חלק רב ביישום הפעילויות
ובתוכניות שבוצעו.

הפעולות שבוצעו כללו:


העלאת המודעות ומתן הדרכה להתנהגות בטיחותית בדרכים  -בקרב כלל הגורמים בקהילה תוך
שימת דגש מיוחד על האימהות והילדים .לצורך כך נערכו פגישות עם גורמים שונים במועצה ועם
צוותי ההנהלה בבתי הספר היסודיים ,ניתנו הרצאות והדרכות לאימהות ולילדים של בתי הספר
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היסודיים לצורך העלאת המודעות לבטיחות בדרכים וניתנה הדרכה להליכה וחצייה בטוחה.
התקיים כנס לכלל הנשים ולגורמים שונים בקהילה .במסגרת הכנס הוצג מצב הבטיחות בחברה
הערבית ,הבעייתיות הקיימת במסלולי ההליכה והוצעו פתרונות להגברת הבטיחות .תכנית "משפחה
בטוחה" המועברת באופן אישי למשפחות ע"י מתנדבי אור ירוק עודכנה והוכנס בה פרק העוסק
בבעייתיות הקיימת במסלולי ההליכה .ניתנו הוראות להורים להדרכת ילדיהם בגילאי  9ומטה לגבי
הליכה וחצייה בטוחה תוך מתן הסבר על מיגבלות הילדים מבחינת שדה הראיה ,הבנה ותפיסה
חזותית המסכנות אותם בהליכה .פורסמו כתבות באתרי חדשות ערביים ויהודים בהתייחס לנושאי
בטיחות שונים .חולקו דפי הסבר ,מגנטים ,תעודות ומכתבי הוקרה בנושא הליכה בטוחה ולהעלאת
המודעות לנושא לגורמים שונים שלקחו חלק בשיפור הבטיחות .בוצע רישום וציור על קיר וכביש
ראשי ומרכזי הסמוך לתיכון ולגן ילדים בהתייחס לכללי זהירות בדרכים ונתלו שלטים על שערי
בית ספר יסודי גדול ביישוב ועוד.


תיקון תשתיות – בוצעו צעדים שונים לשיפור התשתיות ולהעלאת הבטיחות בדרכים:
 oתיקוני תשתית  -בוצעו מספר תיקוני תשתית ביניהם  :חידוש וצביעת מעברי חציה בסמוך
לבתי ספר יסודיים ולגני ילדים ,סלילת כבישים חדשים ותיקון בורות בכבישים קיימים.
 oהסדרת חניית כלי רכב במקומות המיועדים לכך– נקבע מקום עבור חניית רכבים בסמוך
למספר בתי ספר יסודיים וסומנו מקומות חנייה בכבישים חדשים.



ליווי ,עזרה ושמירה על הילדים בהליכתם לבית הספר ובחזרה ממנו לביתם – בהעדר תשתיות
בטוחות – נבדקו האפשרויות לתת לילדים ליווי והגנה בדרכם לבית הספר.
 oמשמרות זה"ב  -נבדקו התנאים הנחוצים על מנת לקיים את פעילות משמרות הזה"ב בבתי
הספר .לשם כך – בחלק מבתי הספר ,הוסדרה סביבת בתי הספר על-ידי צביעת מעברי חציה.
המשטרה הכשירה את צוות בית הספר וילדי כיתות ו' לבצע את הפעילות ,ומתחילת שנת
הלימודים תשע"ה התקימו משמרות זהב בשני בתי ספר בישוב.
 oפעילות בנות שירות במתן עזרה לילדים בהליכתם ובחזרתם מבית הספר  -פעילות זו כללה
הירתמות של עמותת ש"ל המפעילה את בנות השרות על תקן אור ירוק למימוש הבטחת
בטיחות הילדים המתמודדים עם הליכה בסביבה מאד לא בטוחה לבית הספר .בנוסף ,ניתנה
הדרכה על ידי בנות השירות לילדים בדבר הליכה וחציה בטוחה.

תרומת המחקר היא בשילוב של ניטור וניתוח מעמיק של מצב הבטיחות בישוב אחד ,בהתוויה של דרכי
התערבות לשיפור המצב ,ובישום של חלק מההמלצות .בשל תקופת המחקר הקצרה לא ניתן היה לעשות
שינויים מעמיקים וברי קיימא ,יחד עם זאת המחקר הראה כי ניתן לבצע ,באמצעים לא גדולים ורבים,
התערבויות אפקטיביות היכולות לשפר את בטיחות הילדים כהולכי רגל ולהשפיע גם על מעגלים נוספים
רחבים יותר בישוב .בשל מיגבלותיו ,המחקר בוצע לעומק בישוב נבחר אחד .אולם לאור הדפוסים הדומים
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של ההיפגעות בישובים של החברה הערבית ניתן להניח שקווים מנחים לפיתוח ההתערבויות יהיו תקפים
גם לישובים דומים בחברה הערבית.
גורמים רבים תורמים להצלחת הישום של תוכניות התערבות שונות לשיפור הבטיחות בדרכים ,ורק גישה
מערכתית מתוכללת תביא לשיפור משמעותי ובר-קיימא .במסגרת המחקר מופו הפעולות והגורמים אשר
צריכים להיות שותפים לתהליך כזה.
הפעולות כוללות:
-

חינוך ,הסברה והעלאת המודעות למצב הבטיחות

-

שיפור מצב התשתיות

-

הגברת האכיפה המשטרתית

-

יצירת תהליכים בני קיימא למתן עזרה וליווי לילדים בעת הליכתם

בנוסף ,תשתית אירגונית ומעורבות איסטרטגית של בעלי תפקידים ומובילי דעה הכרחית כדי ליזום ,לבצע
ולתחזק את תהליך השיפור .על תשתית זו לכלול:
-

מעורבות ראש המועצה ובעלי תפקידים בכירים

-

לקיחת אחריות על ביצוע תוכניות ההתערבות בצורה עקבית ולאורך זמן

-

מעורבות ושיתוף פעולה עם גופים אזרחיים ועמותות בשלב ההטמעה

-

יצירתיות ,יוזמה ועקשנות ,בצד אמונה בהצלחת הפעילויות ומתן עידוד ותמיכה
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המחקר בוצע במשך  24חודשים ,להלן פירוט שלבי העבודה לפי חודשים ושנים:
איור  :1שלבי העבודה של המחקר לפי חודשים ושנים
פברואר 2015

אוגוסט 2015

שלב ההטמעה –
יישום בפועל של
הפתרונות המוצעים
בשלב הקודם.

דצמבר 2014

אוקטובר 2014

ספטמבר 2014

נקיטת דרכי התערבות  -לאחר הבנת
הקשיים במסלולי ההליכה ,בחינת
הפתרונות האפשריים ודרכי תערבות
שהוכחו כאפקטיביות

סיכום והמלצות  -הכנת
תכנית התערבות להטמעה

פברואר 2014

דצמבר 2013

העברת שאלונים לילדים ולהוריהם
וניתוח הממצאים  -העוסקים באמצעי
ההגעה ,מאפיינים אישיותיים,
דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים

איסוף וניתוח נתונים על מסלולי
ההליכה ומיפוי מפגעים ע"י מומחים
ומצלמות GPS

נובמבר 2013

ספטמבר 2013

סקירת ספרות -
בהתייחס למעורבות
ילדים כהולכי רגל
בתאונות דרכים

איסוף נתוני תאונות דרכים – מהלמ"ס
ומתיקי המשטרה לקבלת תמונת המצב
ובחירת היישוב המתאים

להלן פירוט סדר הפרקים בדו"ח:
א .מבוא  -עוסק באמצעי ההגעה השכיח לבית הספר ובחזרה ,מוצגים נתונים על ילדים הולכי רגל.
מוצגת תמונה כללית על מצב ההיפגעות הילדים בישראל בכלל ובחברה הערבית בפרט.
 .1סקירת ספרות  -עוסקת בגורמים להיפגעות ילדים הולכי רגל בכלל ובחברה הערבית בפרט.
 .2מתודולוגיה  -תיאור היישוב הנבחר והגורמים לבחירתו ,כלי המחקר ,מדגמי ההורים וילדים
ודרך דגימתם.
 .3ניתוח שאלוני הילדים והוריהם וממצאי הראיונות המובנים שהועברו להורים – בחינת אמצעי
ההגעה השכיח לבית הספר בהתייחס למגדר וגיל הילד ,תפיסת הילדים והוריהם את הבטיחות,
חשיפת הילדים לסכנות בדרכים ,פעילות בשעות הפנאי ,תפיסת ההורים את מודעות הילדים,
מיקוד שליטה ופיקוח הורי על ילדיהם כהולכי רגל.
 .4ניטור מסלולי הליכה של תלמידים לבית הספר ובחזרה הביתה – ניתוח מסלולי ההליכה משעוני
ה GPS -לפי בתי הספר ומגדר והצגתם.
 .5תסקירי הבטיחות בסביבת  3בתי הספר היסודיים ומסלולי ההליכה לבית הספר ובחזרה.
 .6דרכי ההתערבות שננקטו לשיפור רמת הבטיחות – פירוט דרכי ההתערבות שננקטו לשיפור רמת
הבטיחות .דרכי התערבות אלו התמקדו בעיקר בהעלאת המודעות בקרב גורמים שונים ,שיפור
מצב התשתיות ומתן סיוע לילדים בהליכה וחציית הכבישים בדרכם ובחזרתם מבתי הספר.
 .7סיכום ,מסקנות והמלצות – מובא סיכום המחקר על כל שלביו ,המסקנות העולות ממנו וכן
ההמלצות לגופים ולגורמים השונים.
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מבוא
א .ילדים הולכי רגל וגורמי היפגעותם בתאונות דרכים – תמונה כללית
א .1.אמצעי ההגעה של ילדים לבית הספר ומבית הספר לביתם
מעטים הם המחקרים העוסקים באמצעי ההגעה של הילדים אל בית הספר וחזרה.
מניתוח יומני נסיעות ,ממצאי מחקרים וראיונות עומק שעסקו באמצעי ההגעה של ילדים (גילאי  )5-17אל
ומבית הספר ) ; Davison et al., 2008; McDonald, 2008זיידל ואחרים ,)2013 ,שבמסגרתם
נבדקו פרטים על אמצעי ההגעה והחזרה של הילדים ,בהתייחס לתכונות הילד ,ההורה ,משק הבית ,אזור
המגורים ובחינת תכונות מערכת כבישים ותנועה באזורים שנכללו בסקר
הממצאים מראים כי אמצעי ההגעה השכיח ביותר בקרב כלל הילדים הוא הליכה ברגל .בנים הולכים
ברגל יותר מבנות ,ילדים בוגרים בגילאי  12-17הולכים מרחקים יותר ארוכים מילדים צעירים יותר.
ילדים ממשקי בית עם הכנסה נמוכה וממשקי בית ללא כלי רכב הולכים למרחקים ארוכים יותר מילדים
אחרים .ככל שהשכלת האם נמוכה יותר הסיכוי שהילד ילך ברגל גבוה יותר .באזורים בהם יש תנועה
מרובה במהירויות נמוכות ,ילדים הלכו בתדירות גבוהה יותר .החוקרים הדגישו את הפערים בין ההליכה
לבית הספר והליכה למטרות פנאי והחשיבות של היכרות עם דפוסי תנועה של ילדים בשעות הפנאי.
בנוסף נמצאה השפעה רבה למרחק של בית הספר מבית המגורים של הילד .ככל שהמרחק נמצא קצר,
הסיכוי שהילד ילך לבית הספר נמצא גבוה יותר.
א .2.היפגעות ילדים הולכי הרגל בתאונות דרכים
הולכי-הרגל מהווים קבוצה פגיעה ביותר של משתמשי הדרך .מתוך סך ההרוגים בתאונות דרכים,
שיעור הולכי-הרגל הנהרגים בעולם הוא כרבע ,אך בישראל שיעור זה גבוה אף יותר ועומד על כשליש
(הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ;2013 ,אביצור ,מ .וביגמן ,ג.)2007 ,.
היפגעות ילדים כתוצאה מתאונות דרכים נחשבת לאחת הסיבות העיקריות לתמותה ולפציעות בקרב ילדים
ובני נוער בארץ ובעולם ) ; Whitebread & Neilson ,2000אדמי ,וייס ,רונן ;2013 ,וייס ,לפלר-
פרידברג ;2014 ,אור ירוק .)2012 ,מדיווח של ארגון בטרם ( )2013עולה כי שיעור התמותה מתאונות
דרכים מתוך כלל התמותה בקרב ילדים בישראל מהיפגעות לא מכוונת עומד על כ .65% -בשל גודל
התופעה של היפגעות ילדים בתאונות דרכים נעשים מאמצים רבים לטפל בה ;Blomberg et al., 2008
).)Jorgesen, 2002
תופעה זו מדאיגה לאור העובדה שילדים רבים הולכים ברגל לבית הספר ורבים עוד יותר חוזרים ברגל
לביתם .מסקר תצפיות שנערך בישראל בהתייחס לדרכי ההגעה לבית הספר של התלמידים (סיקרון ,בורד
ובראון-אפל )2009 ,עולה כי כ 60%-מהילדים מגיעים לבית הספר ברגל .כ( 43% -מבין ילדים הולכי
הרגל שנדרשו לחצות כביש) הלכו בצורה לא בטיחותית לבית הספר (חציית כביש לא במעבר חצייה ,לא
נשמעו להוראות של משמרות זה"ב ,התפרצות לכביש ועוד).
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א .3.היפגעות ילדים הולכי הרגל בתאונות דרכים בחברה הערבית
המעורבות הגבוהה של החברה הערבית בישראל בתאונות דרכים היא תופעה מדאיגה .בעוד ואוכלוסיית
החברה הערבית מהווה כחמישית ( )21%מאוכלוסיית ישראל 28% ,מהנפגעים בתאונות דרכים ו35%-
מההרוגים הם מהחברה הערבית .מעורבות גבוהה בתאונות דרכים בולטת גם בקרב ילדים מהחברה
הערבית בגילאי  14ומטה 26.2% .מכלל הילדים בחברה הישראלית בגילאי  14ומטה הם ילדים מהחברה
הערבית .בשנת  ,2013למרות שחלה ירידה בשיעור הילדים הנהרגים מתאונות דרכים ,עדיין  14ילדים
מהחברה הערבית בגילאי  14ומטה נהרגו בתאונות דרכים והם מהווים  61%מכלל הילדים שנהרגו
בתאונות דרכים (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.)2013 ,
בין השנים  ,2007-2011רוב הילדים מהחברה הערבית שנהרגו בתאונות דרכים היו הולכי רגל (אור
ירוק 76% .)2012 ,מהם היו הולכי רגל בגילאי  14ומטה ( 99ילדים) .

ב .מטרת המחקר
המחקר התמקד בנושאים הבאים:
א.

הבנת מאפייני ההיפגעות של ילדים כהולכי הרגל בחברה הערבית.

ב.

סקירה וניתוח של אמצעי ודפוסי ההגעה של הילדים בחברה הערבית לבית הספר ובחזרה.

ג.

ניטור מסלולי ההליכה של הילדים לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם ,זיהוי מאפייני מסלולי
הליכה אלו ומיפוי המפגעים הקיימים בהם.

ד.

בחינה ,הצעה וישום של פתרונות להגברת בטיחות הילדים כהולכי הרגל ביישובים הערביים.
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 .1סקירת ספרות
 .1.1הגורמים להיפגעות ילדים כהולכי רגל בתאונות דרכים
ממחקרים שנעשו בארץ ובעולם על מאפייני הנפגעים מתאונות דרכים עולה כי משתנים סוציו-דמוגרפיים
וסביבתיים משפיעים על היפגעות הולכי הרגל (Gerber, & ;LaScala, Gueguen & Pichot, 2001
 ;Hasselberg, Marjan & Lucie, 2005 ;Gruenwald, 2000הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,
 .)2013מגדר ,גיל ,הכנסה ,מצב תעסוקה ,סטטוס משפחתי וחינוך משפיעים על היפגעות ,לדוגמא,
גברים נפגעים יותר מנשים ,ילדים צעירים וקשישים נפגעים ונהרגים יותר מקבוצות גיל אחרות .אחד
ההסברים הוא כי גברים ,ילדים ,וצעירים נוטים לבחור בהתנהגות בעלת סיכון גבוה יותר .עוד עולה כי
בקרב בעלי הכנסה נמוכה שיעור ההיפגעות בתאונות דרכים גבוה יותר ( Zambon and Hasselberg,
.)2006
חיזוק לממצא כי שיעור הבנים הנפגע בתאונות דרכים גבוה מזה של הבנות ניתן למצוא גם בניתוח נתוני
פניות של ילדים למלר"ד (המחלקה לרפואה דחופה) בשל היפגעות בתאונות דרכים .ב 2011 -בקרב
גילאי  0-4נפגעו  52.3%מהבנים ,בקרב גילאי  5-9נפגעו  58.6%מהבנים ,בקרב גילאי  10-14נפגעו
 60.0%מהבנים ,בקרב גילאי  15-17נפגעו  73.2%מהבנים.
עוד עולה כי הבנים בכל הגילאים נוטים להיפגע יותר בתאונות דרכים עקב ביצוע פעילויות יותר
אקטיביות לעומת הבנות 76% ,לעומת  ,24%בהתאמה .באופן דומה לכך ,שיעור הבנים הנפגעים
בתאונות דרכים כהולכי רגל עולה על שיעור הבנות 59.7% ,לעומת  ,40.3%בהתאמה.
לפי תומר-פישמן ( )2009הסיבות להיפגעות ילדים בגילאי  0-14כהולכי רגל דומות בחלקן לסיבות של
היפגעות משתמשי דרך אחרים אם כי קיימים לטענתה גם גורמי סיכון הייחודיים לילדים הקשורים
במאפייני הילדים ,הוריהם ,הסביבה החברתית ,תשתית ומבנה הרכבים.
ממחקרים קוגניטיביים שנערכו בארץ ובעולם עולה כי ילדים הולכי רגל בגילאי  9-10ומטה חסרי
כישורים שונים בהערכת הסיכונים הקיימים בעת חציית כבישים ובהערכת התנהגות הנהגים (Schieber
) .& Vegega, 2002לילדים צעירים חסרה היכולת להבין כי נהגים לא תמיד רואים אותם כאשר הם
עומדים מאחורי מסתור והם אינם מודעים לסכנה הנשקפת מרכב שאינו נמצא בשדה ראייתם  .בנוסף ,עקב
גובהם מתקשים ילדים לנצל את מלוא שדה הראייה כדי לקבל החלטות נכונות בהתייחס לזמן הדרוש
לחציית הכביש ( .)Rosenbloom & Wolf, 2002כמו כן ,לילדים חסרה בשלות קוגניטיבית וניסיון
לשקלל מדדים שונים הקשורים להתנהגות נהגים בכביש כמו מהירות ומרחק הרכב המתקרב אליו
(.)Rosenbloom, Nemrodov, Ben-Eliyahu, & Eldror, 2008
בנוסף נמצא כי ילדים ,בניגוד למבוגרים ,הם בעלי נטייה להתפרץ לכביש אף אם הם עוצרים לפני מעבר
החצייה .הם נוטים לחצות בריצה ולא להתבונן לצדדים לפני חציית הכביש (.)Zeedyk & Kelly, 2003
כך שעבור ילדים משימת חציית הכביש במקום ובזמן הנכון היא משימה קשה.
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מחקר (מאיר ,תפירו ואורון-גלעד )2011 ,שבוצע באוניברסיטת בן-גוריון ,בחן את נושא תפיסת הסכנות
בקרב אוכלוסיות ילדים בגילאים שונים ובעלי רמות ניסיון שונות ,בעת חציית כביש ,בהשוואה לתפיסת
הסכנות בקרב אוכלוסיית סטודנטים ,תוך שימוש במבחני סיווג ) )classificationתמונות .נמצא כי הולכי
רגל צעירים העריכו את מידת הסכנה בכביש על בסיס קריטריון בודד (נוכחות רכבים בתנועה על הכביש)
ואילו הולכי רגל מבוגרים העריכו את מידת הסכנה על בסיס שילוב של מספר קריטריונים (נוכחות רכבים
בתנועה על הכביש וטיב שדה הראיה).
הספרות על ילדים הולכי רגל מצביעה על מספר גורמים נוספים ,ישירים ועקיפים ,שעשויים לתרום
לשיעור גבוה של היפגעות ילדים הולכי רגל בכלל ובחברה הערבית בפרט (גורמי היפגעות ילדים
בתאונות דרכים בחברה הערבית ידונו בסעיף הבא ויפורטו בהרחבה בסעיף  ,1.2העוסק בסקירת גורמי
ההיפגעות בחברה הערבית).
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 .1.2סקירת גורמי היפגעות ילדים כהולכי הרגל בחברה הערבית
איור  :2הגורמים להיפגעות ילדים הולכי רגל בחברה הערבית

מודעות נמוכה של
אנשי המפתח

הגורם האנושי
ומודעות נמוכה

שימת דגש מועט על
מצב הבטיחות ביישוב

ליקויי תשתיות
הפוגעים בהסדרת
התנועה ובהליכה
בטוחה

העדר חינוך ודוגמא
אישית לילדים

התפרצות לכביש ואי
עצירה לפני מעבר
חצייה

מתן היתר להליכה
ולחצייה עצמאית
אי השגחה של
האם/ההורים (הגורם
לתאונות חצר)

מפגעים בצידי
הדרכים

מודעות נמוכה של
הנהגים לנהיגה
בטוחה בתוך
הכפרים
נהיגה בגיל צעיר וללא
רישיון

משחק בסמוך לכביש
אי מתן זכות קדימה
אי עצירה ברמזור
אדום

נהיגה מהירה ופרועה

אי התבוננות לצדדים

נהיגה ללא שמירה על
חוקי התנועה
הורדת נוסעים במקומות
שאינם מיועדים לכך

אכיפה מועטה

תשתיות ובטיחות
הדרך

(מיקוד שליטה חיצוני)

מודעות נמוכה של
ההורים:

מודעות נמוכה
של הילדים:

הגורמים להיפגעות
ילדים הולכי רגל
בחברה הערבית
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מצב סוציו-אקונומי
נמוך

העדר מגרשי
משחקים
מסודרים

תרבות נהיגה לא
סובלנית

רכבים ישנים
שאינם מתוחזקים

 .1.2.1מודעות לבטיחות בדרכים
התפיסה הפטליסטית המאפיינת את החברה הערבית ("הכל מאללה" "יהיה בסדר") מאפיינת למעשה את
הגישה למיקוד שליטה חיצוני (בטרם ;2007 ,בראון-אפל ,)2013 ,2007 ,לפיה השליטה על גורלו של
האדם אינה בידיו אלא פועל יוצא של גורמים חיצוניים/סביבתיים .בהתאם לתפיסה זו היפגעות ילדים
בתאונות דרכים הינה תוצאה של יד הגורל ולא של ההורים/הילדים/הקהילה ובלתי ניתנת למניעה ומכאן
ניתן להבין מדוע המודעות לנושא לוקה בחסר.
 .1.2.1.1מודעות הילדים
בחברה הערבית אמצעי ההגעה המקובל לבית הספר ובחזרה מבית הספר לבית בקרב מרבית הילדים
( 82%בממוצע בדרך הלוך וחזור) בגילאי  6-12היינו הליכה ברגל (בטרם )2013 ,אך למרות זאת,
מודעות הילדים לבטיחות בדרכים בהתייחס לסיכונים הקיימים בכביש נמוכה מאוד (גיטלמן ועמיתים,
 ;2004שיפטן ואליאס .)2011 ,במחקר של שיפטן ואליאס ( )2011בו נערכה השוואה בשיעורי תאונות
הדרכים בין עפולה לשפרעם ,עלה כי ילדים בחברה הערבית נוטים להתפרץ לכביש בעת ששדה ראייתם
חסום ע"י כלי רכב אחרים המחנים בצידי הכביש .ביותר ממחצית מהמקרים בהם הולכי רגל נפגעו
בתאונות דרכים הסיבה לכך הייתה התפרצותם לתוך הכביש או התפרצות משער הבית כאשר שדה
ראייתם היה חסום.
ביטוי להעדר המודעות עולה גם ממחקר שבחן את הרגלי ההליכה בחברות השונות (בטרם.)2013 ,
במחקר זה נמצא כי  56%מהילדים מהחברה הערבית נוהגים ללכת על הכביש (בהשוואה לילדים מהחברה
החרדית –  5%ולחברה היהודית הלא חרדית – .)2%
 .1.2.1.2מודעות ההורים לבטיחות ילדיהם
ממחקרה של בראון-אפל ( )2013עולה כי "הגורם העיקרי לתאונות דרכים בחברה הערבית הינו הגורם
האנושי" .מכאן נמצא כי הולכי הרגל אינם מודעים כלל לסכנות בחציית הכביש וחשים למעשה כי הזכות
לעבור במעבר החצייה היא זכותם .העדר מודעות ההורים לנושא הבטיחות ולחשיבותו משפיע על התנהגות
בטיחותית של ילדיהם ועל מודעותם לנושא הבטיחות.
סעיף זה יעסוק בהעדר מודעות ההורים והשפעתו על:


העדר חינוך לזהירות בדרכים ומתן דוגמא אישית.



מתן היתר לילדים להליכה ולחציית כביש.



תאונות חצר.

24

העדר חינוך לזהירות בדרכים ומתן דוגמא אישית
מחקרים שונים הצביעו על העובדה כי העדר המודעות לנושא מתחיל למעשה מהבית בהעדר התייחסות
וחינוך ההורים לנושא בטיחות בדרכים .ההורים אינם מחנכים את ילדיהם לגבי חשיבות הנושא ואינם
מלמדים אותו את אופן חציית הכבי בראון-אפל ,חמו-לוטם ומורן  .)2007בנוסף צויין בדיון שהתקיים
בנושא הגורמים לתאונות דרכים בחברה הערבית כי 'הורים משדרים לילדיהם חוסר אכפתיות וחוסר
אחריות' ובכך מהווים דוגמא אישית לילדיהם בהתייחס לאי חשיבות נושא הבטיחות (בראון-אפל ,חמו-
לוטם ומורן .)2007
אופק ( )2004שבחן את אפקטיביות הוראת בטיחות בדרכים בשכבות גיל שונות (מהגן הילדים ועד כיתה
י"א) במסגרת תוכניות לימודים בישראל ,מדגיש את החשיבות הקיימת להשפעת ההורים על עמדות
והתנהגות ילדיהם בדרכים וטוען שהם מהווים קבוצות לחץ על ילדיהם ויכולים להשפיע לטובה על
התנהגותם.
מתן היתר להליכה ולחציית כביש
במחקרים שבוצעו ביישובים בחברה הערבית (שיפטן ואליאס ;2011 ,בטרם )2007 ,נמצא כי הורים
לילדים בגילאי  6-7מאפשרים לילדיהם לחצות את הכביש ללא ליווי מתאים של מבוגר .בנוסף נמצא כי
ההורים מאמינים ביכולת ילדיהם לחצות את הכביש וסומכים עליהם בהתייחס ליכולתם בזיהוי הסכנות
הקיימות בכביש .ממצא זה נתמך גם ע"י מחקרים שבוצעו בארה"ב ובקנדה בהקשר של מודעות הורים
בהתייחס ליכולות ילדיהם בחציית כביש בטוחה ( & Gielen et al., 2004; MacGregor, Smiley
) .Dunk, 1999כמחצית מההורים במדגם העריכו הערכת יתר את יכולות ילדיהם בגילאי  10ומטה
בהתייחס לחצייה בטוחה ולידע של ילדיהם בתחום ,תפיסות סיכון ,אמונות ועמדות .חשוב להדגיש כי
ההורים אינם מודעים לצורך בקיום כישורים קוגניטיביים ,חזותיים ותפיסתיים שמאפיינים ילדים בגיל
מבוגר יותר (גילאי  )9-10לצורך זיהוי סכנות בכביש ולהליכה בטוחה.

תאונות חצר והגורמים להתרחשותן
נושא חשוב לא פחות הוא שיעור ההרוגים הגבוה בקרב הפעוטות (גילאי  )0-4בחברה הערבית בתאונות
חצר .מסקר בטיחות שערכה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ( )2011עולה כי מספר הפעוטות מהחברה
הערבית שנהרג בתאונות דרכים (ביחס ל 100,000 -פעוטות באוכלוסייה) גבוה פי  7מהנתון המקביל לו
בקרב יהודים ואחרים .פער זה נובע מתאונות חצר .מדובר בתאונה המתרחשת בסביבת הבית ,בשטח
המשמש לחניית רכבים ולמגרש משחקים (הפעוט היוצא אחר הוריו נדרס בחצר כשההורה נוסע לאחור
ואינו מבחין בפעוט מאחורי הרכב) .בשנים  2006-2010נהרגו ב"תאונות חצר"  47פעוטות מהחברה
הערבית המהווים  73%מסך הפעוטות שנהרגו ממגזר זה ו 55% -מהפעוטות שנהרגו בתאונות דרכים
(הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.)2011 ,
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שלושה גורמים נמצאו כגורמי סיכון להיפגעות ילדים בתאונות חצר (בטרם:)2012 ,


הגורם הסביבתי–הסביבה הפיסית (מצב התשתיות) והסביבה החברתית (מעמד חברתי-כלכלי).



הגורם האנושי-גורמים קוגניטיביים (ידע ,מודעות ,תפיסות ואמונות) המשפיעים על התנהגות
בטיחותית התנהגות בטיחותית בפועל מצד האדם המבוגר (העדר השגחה על הפעוט).



סוג הרכב הדורס.

הגורם הסביבתי-חברתי
מעמד סוציו-אקונומי נמוך נמצא כגורם סיכון עולמי להיפגעות ילדים מדריסה לאחור (בטרם;2012 ,
שיפטן ואליאס .)2011 ,אזורי עוני מאופיינים בקרבה בין אזור המגורים לכביש והעדר הפרדה ברורה
בין מגרשי משחקים לסביבת רכב ממונע .יוצא מכך כי העדר הפרדה בין שטח המשחק של הפעוטות לבין
חניון הרכב נמצא אף הוא כגורם סיכון עיקרי לדריסה לאחור (Robinson & Nolan, 1997 ; Murphey

) .et al., 2002ממחקר שנערך בניו-זילנד נמצא קשר בין קיום הפרדה פיסית בין שטח המשחק של
הפעוטות לבין חניון הרכב לשיעור ההיפגעות בתאונות דרכים בדריסה לאחור .עולה כי הפרדה זו יש
בכוחה להוריד את שיעור היפגעות הילדים כתוצאה מתאונה לאחור.
הגורם האנושי
ממצאי מחקרים העוסקים בהפגעות ילדים בתאונות דרכים מראים באופן עקבי כי העדר השגחה או
השגחה לקויה מעלה את הסיכוי להפגעות ילדים בתאונות דרכים (בטרם.)2012 ,
ממצא זה עלה גם בדיון אודות הגורמים לתאונות דרכים עם קבוצות מיקוד בחברה הערבית
(בראון-אפל ,חמו-לוטם ומורן .)2007 ,המשתתפים ציינו את חוסר השגחת האם אשר עלול להוביל
להיפגעות ילדים בתאונות חצר "'הילדים משחקים בחצר בלי שום בקרה – האם צופה בטלוויזיה ולא
רוצה שהילדים יפריעו לה" .חוסר השגחה זה נובע מגורמים קוגניטיביים שונים :מיקוד שליטה חיצוני,
ידע מועט בנושא היפגעות ילדים בדרכים ועמדות ההורים המתייחסות למיקוד שליטה חיצוני (עליו דובר
בהרחבה בהתייחס למודעות כללית לבטיחות בדרכים בחברה הערבית ,סעיף )1.2.1
סוג הרכב הדורס
במחקר שנערך בארה"ב ( )Pinkney et al., 2006עלה כי אחד ממאפייני התאונות של דריסה לאחור הוא
שיעור ההיפגעות מרכבים גדולים וכבדים :ילדים נפגעו ב 53% -יותר ממשאיות ופי  2.4יותר ממיני ואן
יותר ממכוניות פרטיות.
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 .1.2.1.3מודעות הנהגים לנהיגה בטוחה ולכללי התנועה
היישובים הערביים המאופיינים בתשתיות לקויות ,אכיפה משטרתית מועטה ובנוסף מודעות נמוכה
לנושא .כתוצאה מכך ,הנהיגה מאופיינת בהעדר תרבות נהיגה ובחוסר כללים ברורים (בראון-אפל
ועמיתים .)2007 ,בנהיגה בישוב אין התייחסות לחוקי תנועה על כל המשתמע מכך ,נסיעה ללא רישיון
המאופיינת כנהיגה פרועה ,מהירה ורשלנית וללא מתן זכות קדימה להולכי רגל.
התנהגות הנהגים נמצאה כגורם עיקרי להיפגעות ילדים הולכי רגל בתאונות דרכים בעולם בכלל ובחברה
הערבית בפרט (שיפטן ואליאס.)WHO, 2013 ;2011 ,
לפי בראון-אפל ,חמו-לוטם ומורן ( )2007הנהג הערבי נוהג בזלזול בתוך הכפר כאשר כביכול הוא
מרגיש ש'הכפר הוא הבית שלו' וש'אף אחד לא יקבע לו כיצד לנהוג בתוך ביתו'  -לכן הנהג הממוצע לא
יציית לחוקי תנועה בתוך הכפר ויעבור על כל החוקים הקיימים .קיים תהליך מעגלי של היזון חוזר ושל
לחץ חברתי שלילי התומך בנהיגה סיכונית ויוצר נורמות חברתיות שאינן תומכות בשמירה על חוקי
התנועה.
מאפייני הנהיגה בחברה הערבית (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )2008 ,מראים כי  :כמחצית
מהנהגים מתעצבנים על נהגים אחרים ( ,)47%מסמנים באורות לנהג הנוסע לפניהם ( )35%ומצמצמים
מרחק כדי לגרום לפינוי נתיב ( ,)26%נוהגים  20קמ"ש מעל למהירות המותרת הן בנסיעה עירונית והן
בנסיעה בינעירונית ( 34%ו 25% -בהתאמה) ,משוחחים בנייד תוך כדי נהיגה ( ,)24%עולים על קו
הפרדה לבן בעת עקיפה ( )22%אינם נותנים זכות קדימה (.)21%

מתן זכות קדימה להולכי רגל
מניתוח סך התאונות מהלמ"ס ( )2012והרשות לבטיחות בדרכים ( )2012עולה כי הגורמים לפגיעה
בהולכי רגל בשנים  2007-2011הם 63% :כתוצאה מעבירה שבוצעה ע"י הנהג ו 13%-פעולת הולך
הרגל (התפרצות לכביש/חציית הכביש כשהולך הרגל היה מוסתר) ובתאונות קטלניות –  48%עבירה
של הנהג ו 28% -פעולת הולך רגל .מניתוח גורמי התאונה עולה כי  51%מהתאונות מתרחשות עקב אי
מתן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חצייה  /צומת .ממצא זה נתמך בממצאי מחקרים שנערכו בארצות
שונות ( )Varhelyi, 1998שמראים כי אחוז קטן מאוד מהנהגים הינו באופן כללי בעל נכונות לתת
זכות קדימה להולכי רגל .במחקר שנערך בשוודיה נמצא כי אחוז הנכונות הכללית בפועל לעצור להולכי
רגל עומד על  5%בלבד ובסין הוא עומד על  3.5%בלבד.
גיטלמן ועמיתיה ( ,)2004בראון-אפל ,חמו-לוטם ומורן ( )2007ושיפטן ואליאס ( )2011מצאו כי
ביישובים הערביים הנהגים אינם נוהגים לתת זכות קדימה להולכי רגל ,גם כאשר הולך הרגל ,ובמיוחד
ילד ,מנסה לחצות במעבר חצייה .גורם זה לדעת החוקרים מהווה את אחד מהגורמים העיקריים
להיפגעות ילדים בתאונות דרכים ביישובים הערביים.
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מהירות הנסיעה
מסקירת הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( )2006-2008שביצעו שיפטן ואליאס ()2011
עולה כי הגורם העיקרי לתאונות דרכים בעפולה ובשפרעם הייתה נהיגה במהירות מופרזת "מהירות
הנסיעה היא גורם מפתח לסבירות ההתרחשות של תאונה ולחומרת ההיפגעות ממנה" .חיזוק לטענה זו
עולה גם במחקרם של בראון-אפל ,חמו-לוטם ומורן ( )2007וגיטלמן ודיין (.)2004
גיטלמן ועמיתיה ( )2004מדגישים כי מעל למחצית מתאונות הדרכים המתרחשות בשעות הלילה נובעות
ממהירות מופרזת של נהגים צעירים החוזרים מבילוייהם תחת השפעת אלכוהול.
במחקרים שונים ) ;Leaf & Preusser, 1999; Rosen & Sander, 2009שיפטן ואליאסWHO, ;2011 ,

 )2013נמצא קשר בין הגבלת מהירות לבין הפחתת שיעור ההיפגעות בתאונות דרכים בהן היו מעורבים
הולכי רגל .מטרת הגבלת מהירות הנהיגה הינה להקטין את מרחק הבלימה של הנהג ובכך ולהפחית את
חומרת ההיפגעות של הולך הרגל.
גיטלמן ועמיתיה ( )2010מצאו כי הורדת מהירות הנסיעה בערים בהולנד והרחבת אזורי  30קמ"ש
הביאה לירידה של  27%בנפגעים ; בדרכים בינעירוניות חד מסלוליות בהן דרושה נגישות עד  60קמ"ש
(במקום  80קמ"ש) הביאה להפחתה של  67%בשיעור ההרוגים ו 32% -בשיעור הפצועים קשה.

גיל הנהגים ונהיגה ללא רישיון נהיגה
גיטלמן ועמיתיה ( )2004מצאו כי אחד ממאפייני הנהיגה המקובלים בחברה הערבית היא נהיגה לפני
קבלת רישיון .בהתאם לכך גיל הנהגים הוא צעיר מאוד וניסיונם על הרכב מועט "כאשר נהגים אלו
מהווים שיעור גבוה של הנהגים מהחברה הערבית ,מצב זה מביא למעורבות גבוהה יותר של החברה
הערבית בתאונות".
בראון-אפל ,חמו-לוטם ומורן ( )2007מוסיפות ומדגישות כי קבלת הרישיון לעיתים היא תוצאה של
פרוטקציה ולא תמיד מצביעה על יכולת הנהג לנהוג.
בהתאם לכך עולה כי רוב הנהגים בחברה הערבית אינם מוכשרים דיים לנהיגה ובמיוחד אינם מוכשרים
לנהיגה ביישוב הערבי ,בו מצב התשתיות רעוע וקיימת מודעות נמוכה של משתמשי הדרך השונים
לבטיחות בדרכים.
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שימוש במושבי בטיחות
מאפיין נוסף שעלה במחקרים המאפיין את החברה הערבית בהשוואה ליהודית הינו שיעור נמוך יותר של
נהגים ,נוסעים ברכב ובהם ילדים ,החגורים בחגורות בטיחות.
במחקר תצפיות שערכה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ( )2005נמצא כי  75%מהנהגים בחברה
הערבית נוהגים לחגור חגורות בטיחות בכבישים עירוניים בהשוואה ל 90% -נהגים שנוהגים לחגור
בחברה היהודית .אולם מצב חמור הרבה יותר נצפה בתוך הכפרים והערים ,בהם רק  28%מהנהגים
חוגרים בחגורות בטיחות .שיעור החגירה של הנוסעים הערביים היושבים על יד הנהג ובמושב האחורי היו
גם הם נמוכים במגזר הערבי.
עם זאת עולה כי נמצא שיפור בשיעור הנוסעים החגורים בחגורות בטיחות .במחקרי תצפיות שבוצעו ע"י
המכון לחקר התחבורה ומרכז רן נאור בשנים האחרונות (גיטלמן ,פיסחוב והנדל ;2012 ,גיטלמן
ועמיתיה ,)2009 ,נמצא כי שיעור הילדים שחגורים כהלכה בגילאי  15ומטה (במושב הקידמי והאחורי)
נמוך יחסית לחברה היהודית ( 39%לעומת  ,48%בהתאמה) .שיעור הילדים שאינם חגורים כלל בחברה
הערבית גבוה יחסית בהשוואה לחברה היהודית ( 17%לעומת  ,11%בהתאמה) למרות שחלה ירידה של
 33%בשיעור הילדים שאינם חגורים בחברה הערבית בהשוואה ל.2008 -
הסיבות לאי שימוש במושבי בטיחות בחברה הערבית נובעות בעיקר מחוסר מודעות לגבי מידת ההגנה
שמושב בטיחות וחגורה מספקים לילדים ולמבוגרים.

 .1.2.2מצב התשתיות ורמת הבטיחות בדרכים
רמה נמוכה של התשתיות או חוסר טיפול בהן נמצא כאחד מהגורמים העיקריים לתאונות דרכים בהולכי
רגל בחברה הערבית (גיטלמן ואחרים .)2004 ,נמצא כי חוסר בתשתיות דרך מסודרות בשכונות המגורים
מסכן את הולכי הרגל בכלל ואת הילדים בפרט .נוסף עליהם הם חסמי הראות הפוגעים בשדה הראיה של
הנהג והולך הרגל.
סעיף זה יעסוק בליקויים אלו ובהקשרם להיפגעות הילדים בתאונות דרכים כהולכי רגל:


ליקויי התשתיות והעדר מנגנונים להסדרת התנועה והליכה בטוחה.



העדר מגרשי משחקים מסודרים.



המפגעים הקיימים בצידי הדרכים המפריעים ומסכנים את הולכי הרגל
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 .1.2.2.1ליקויי התשתיות והעדר מנגנונים להסדרת התנועה והליכה בטוחה
ממחקרים עולה כי אחד מגורמי ההיפגעות העיקריים של הילדים בתאונות דרכים נובע מגורמים
סביבתיים בישראל בכלל ובחברה הערבית בפרט & (Baron-Epel & Ivanovski, 2013; Elias
).Shiftan, 2013

בארץ גוברת הדאגה לבטיחות מצב התשתיות בקרבת מוסדות החינוך אשר יבטיחו את בטיחות הילדים
בהליכתם לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם (פרוטקול מישיבת ועדת החינוך ,התרבות והספורט,
 .)2013צעדים רבים מבוצעים כיום להסדרת אחידות במצב התשתיות לתקינותם ולבטיחותם בקרבת
מוסדות חינוך :מקום מוסדר ,מסומן ומתומרר כחוק להורדת התלמידים קרוב לשער בית הספר ללא
צורך בחציית כבישים ,צביעת מעברי חצייה ,הסרת מפגעים בסמיכות למעברי החצייה ,הצבת מעקה
בטיחותי ,הסדרת כבישים חד סטריים ,איי תנועה ארוכים ,הסדרת מעגלי תנועה לא בצמוד לשער בית
הספר .חשיבות רבה לרמת תשתיות בטוחה ותקינה בקרבת מוסדות החינוך עולה אף במחקרה של ליפמן
( )2008שבחנה את הגורמים לפיהם ההורים הביעו הסכמה לשלוח את ילדיהם ברגל לבית הספר בחברה
היהודית .הגורם החשוב ביותר שצוין עסק ברמת הבטיחות בדרכים :קיום רמזורים /משמרות זה"ב
/פיקוח במעברי חצייה ובצמתים בעייתיים ,הימצאות מעברי חצייה ,מדרכה נקיה ממפגעים הפוגעים
בשדה הראיה ,הגבלת מהירות הנסיעה באזור בית הספר ,קיום אכיפה על עבירות תנועה של כלי תחבורה
בקרבת מוסדות החינוך ,מדרכה תקינה ורחבה בדרך לבית הספר ומעברי חצייה ותמרורים מתאימים
(המצויים בדרך לבית הספר) .ככל שתפישת הבטיחות של ההורים היתה גבוהה יותר ,שיעור הילדים
ההולכים ברגל לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם גבוה אף הוא בהתאם .ליפמן ( )2008מדגישה
כי רמת תקינות ובטיחות של מצב התשתיות באזור בית הספר תתרום לעליה בשיעור הילדים שילכו
ברגל לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם ותביא להורדה בעומס תנועת כלי הרכב באזורי בית הספר
והגברת רמת בטיחות הילדים בדרכם לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם.
בראון-אפל ,לבוביץ-צור ומגיד ( )2013מצאו כי איכות תשתיות הדרך יש בידה להשפיע על התנהגות
בטיחותית של משתמשי הדרך (נהגים והולכי דרך) .מכאן כי ככל שאיכות תשתיות הדרך נמצאה טובה
יותר הופגנה נהיגה מסוכנת פחות מצד הנהגים .במחקר אחר (בראון-אפל,חמו-לוטם ומורן )2007 ,נמצא
קשר בין מצב התשתיות הלקוי לבין חציית כביש באופן לא בטיחותי .לפיכך ,נמצא כי ביישוב בו איכות
התשתיות ירודה ,התנהגות הנהגים ,הולכי הרגל והילדים פחות בטיחותית .בראון-אפל,חמו-לוטם ומורן
מדגישות כי הקשר שנמצא אינו מצביע על סיבתיות .מכאן ייתכן ויהיו  2תרחישים .מחד ,מצב תשתיות
איכותי מביא עימו התנהגות בטיחותית מצד משתמשי הדרך או מאידך התנהגות בטיחותית בליווי מודעות
גבוהה הובילו ליצירת רמת תשתיות גבוהה.
בנוסף מחקרים שונים שבדקו את הקשר בין איכות תשתיות הדרך לבין ההסתברות לתאונות דרכים
מצאו כי איכות תשתיות הדרך קשורה באופן ישיר לשיעור היפגעות גבוה בתאונות דרכים .לפיכך נמצא
כי ברחובות בעלי כביש רחב אחד שיעור הולכי הרגל הנפגעים גבוה מזה מאשר ברחובות בהם נמצא
כביש דו נתיבי .שימושי קרקע ופיתוח תשתיות נמצא אף הוא גורם לשיעור גבוה לתאונות דרכים בשל
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האינטרקציה הרבה הקיימת בין משתמשי הדרך השונים ).( Cho, Rodriguez & Khattak, 2009
העדר מעברי חצייה נמצא אף הוא קשור להסתברות גבוהה יותר לתאונות דרכים .( Schuurman,
).Cinnamon, Crooks & Morad Hameed, 2009
מבנה התשתיות ביישובי החברה הערבית בישראל מותאם למבנה הראשוני שלהם ,בהם חמורים היוו את
כלי התחבורה העיקריים ולא כלי רכב ממונעים .התשתית אשר לא שונתה ותוקנה בהתאם לשינוי שחל
בכלי התחבורה אינה מותאמת לכלי הרכב הנוסעים בה כיום ולשאר משתמשי הדרך .חלק מליקויי
התשתית הם :העדר הנדסת תנועה בסיסית ,גדרות אבן בנויים המגבילים את שדה הראיה של הולך הרגל
ושל הנהג ,העדר תאורה בחלק מהישובים והעדר מדרכות (פרוטוקול מס' .)2002 ,9
אכן נמצא כי עקב רמת תשתיות לקויה בשפרעם בהשוואה לזו הקיימת בעפולה ,שיעור היפגעות הולכי
רגל ,בהשוואה בין הערים ,גבוהה יותר בשפרעם (שיפטן ואליאס )2011 ,ממצא דומה לזה עלה אצל
גיטלמן (.)2004
ממחקרים איכותניים (בראון-אפל )2013 ,שבמסגרתם רואיינו נהגים מהחברה הערבית עולה כי בעיות
תשתית חמורות נובעות כתוצאה מגורמים רבים :חוסר במעגלי תנועה ורמזורים ,כבישים צרים ,חוסר
בתאורה ,הסדרי תנועה לקויים (הולכי רגל ,מבוגרים וילדים ,הולכים בכביש בחופשיות ללא כל זהירות
והתייחסות למצב התנועה) העדר מקומות חנייה מסודרים שמונע הורדה בטוחה של נוסעים וחנייה על
צידי המדרכה או בנתיבי ההליכה שפוגעת בהולכי הרגל (שיפטן ואליאס.)2011 ,
מצב דומה לכך נצפה אף בג'דיידה-מכר (פרח ,מטר וירון )2014 ,המאופיינת בבעיית תשתית חמורה
והעדר תכנון עירוני .מעצם העובדה כי לא תמיד קיימות מדרכות (או הפרדות ברורות בין מסלולי הליכה
לנתיבי כלי רכב) במסלולי ההליכה של הילדים לבית הספר ,הילדים נאלצים ללכת למעשה בנתיבים
המיועדים לכלי רכב .הבעיה מחריפה עוד יותר נוכח העדר תמרורים ושילוט האמורים להורות לנהגים
על המצאות ילדים בדרכים.

 .1.2.2.2העדר מגרשי משחקים
אחד ממאפייני התשתיות בחברה הערבית הינו העדר מגרשי משחקים מסודרים עבור הילדים
 ; Baron-Epel and Ivancovsky, 2013; Elias, 2013בראון-אפל ,חמו-לוטם ומורן  .)2007עקב כך
הילדים נאלצים לשחק באזורים הסמוכים לאזור מגוריהם ובסמיכות לנתיבי תנועה ,דבר המעמיד אותם
בסיכון גבוה להיפגע .חוסר מודעות ההורים לסיכון זה ולבטיחות ילדם גורר בעקבותיו את העדר מודעות
הילדים למצב בו הם נמצאים ,דבר המעלה את סיכויי היפגעותם.
שיעור היפגעות גבוה במיוחד דווח בחופשות ובחגים .במהלך החופשות ,עקב הימצאות שיעור רב של
ילדים ברחובות ,נמצא כי שיעור הילדים הנהרג בתאונות דרכים בחברה הערבית גבוה יותר מזה אשר
נהרג לאורך כל השנה (פרוטוקול ישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט.)2014 ,
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 .1.2.2.3המפגעים בצידי מסלולי ההליכה
גורם נוסף ומשמעותי המקשה ומסכן את הולכי הרגל בזמן הליכתם במסלולי ההליכה ביישובים הערביים
הינם המפגעים הקיימים לאורך מסלולי ההליכה בנוסף על מצב התשתיות הרעוע.
לאורך מסלולי ההליכה מונחים חפצים ועצמים שונים (פחי אשפה ,שקיות אשפה ,כלי-רכב המחנים
במקומות אשר אינם מיועדים לחנית רכבים) החוסמים את שדה הראיה של הולכי הרגל ושל הנהגים
(בראון-אפל ,חמו-לוטם ומורן ;2007 ,גטלמן ואחרים .)2004 ,הימצאות מפגעים אלו לאורך מסלולי
ההליכה מקשים על הילדים בזמן הליכתם לבית הספר ובחזרה לביתם ומסכנים אותם בשל אילוצם ללכת
באמצע הכביש.
 .1.2.3אכיפה ופיקוח על נהגים ומשתמשי הדרך
העדר אכיפה משטרתית ביישובים הערביים מאפשרת לנהגים לנהוג ללא שמירה על כללי הבטיחות
ובנוסף לכך מאפשרת לצעירים חסרי רישיון לנהוג ללא הגבלה .יש להדגיש כי קיימת חשיבות רבה
לאכיפה משטרתית גבוהה (שיפטן ואליאס ;2011 ,בראון-אפל )WHO, 2013 ;2007 ,למרות עלותה
הגבוהה .במחקרים ( )NHTSA, 2013; WHO, 2013נמצא כי ביכולתה של אכיפה להקטין את שיעור
ההיפגעות מתאונות דרכים .שיפטן ואליאס ( )2011וכן בראון-אפל ( )2007מדגישים כי פעילות
משטרתית נחוצה בחברה הערבית לא רק בעת אכיפת חוקי התנועה בבביצוע עבירות אלא גם בעת חניית
כלי רכב במקומות שאינם מיועדים לחניה (על המדרכה ,מקומות החוסמים את שדה הראיה) .בראון-אפל
מצאה בניתוח עמדות בקרב הציבור בחברה הערבית כי הציבור מוכן ומעוניין לקבל אכיפה משטרתית כל
עוד שיעור ההיפגעות מתאונות הדרכים יופחת.
 .1.2.4מאפיינים סוציו אקונומיים
החברה הערבית בישראל מדורגת ברובה בשלוש האשכולות התחתוניים במגרד הסוציו-אקונומי (זעאתרה
וח'לאילה ;2013 ,גרא .)2012 ,ב 2009 -כמחצית ( )49.8%ממשקי הבית בחברה הערבית חיו בעוני
וכ 63% -מהילדים הערבים בישראל .ב 2011 -חלה הרעה במצב ושיעור הילדים שחי בעוני עלה
לכ ,66% -כמעט פי  3משיעור הילדים החיים בישראל מתחת לקו העוני .24% ,במשקי בית בהם העומד
בראשם אינו מועסק או שנות השכלתו הינן  8שנים או בעל  4ילדים ויותר מימדי העוני של משקי בית
אלו חמורים במיוחד.
ממחקרים שונים שבוצעו ברחבי העולם עולה כי בקרב אוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך המאפיינים
הדמוגרפיים והסוציו-כלכליים מגבירים את הסיכון לתאונות דרכים אשר משפיעים על התנהגות הנהג
בהתייחס לגיל ,מגדר ,השכלה ,הכנסה ומצב תעסוקה ועל הגורם הטכנולוגי המתייחס למצב הרכב
( ;Harper et al., 2000; Gabany et al., 1997 ;Hasselberg et al., 2005בראון-אפל ,חמו-לוטם
ומורן. (2007,
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 .1.2.4.1השפעת המאפיינים הסוציו אקונומיים על הנהגים
בראון-אפל חמו-לוטם ומורן ( )2007מציינות כי בשל הרמה הסוציו-אקונומית הנמוכה של החברה
הערבית המתאפיינת בעבודות של הצווארון הכחול כמו נהיגת משאית עבודה האופיינית לתושבי החברה
הערבית יוצרות מצב בו הנהגים עובדים שעות רבות וארוכות בעבודה קשה (פיזית) ובזמן הנסיעה חזרה
מהעבודה הם חוזרים עייפים וגורמים לתאונות.
 .1.2.4.2השפעת המאפיינים הסוציו אקונומיים על כלי הרכב
למאפייני כלי הרכב (גודל ,סוג ,שנה ,משקל ועוד) ישנה השפעה על הסיכון לפגיעה קטלנית וחמורה
בהולכי הרגל ).(Paulozzi, 2005
לפי אליאס ושיפטן ( )2011ובראון-אפל חמו-לוטם ומורן ( )2007המצב הסוציו-אקונומי הנמוך המאפיין
את החברה הערבית מונע מהתושבים יכולת לרכישת רכבים חדשים ותיחזוק הרכבים הקיימים .דבר
הגורר בעקבותיו שכיחות גבוהה ביישובים הערביים של כלי רכב ישנים אשר אינם מתוחזקים היטב .מצב
זה ,לפי דעת החוקרים ,מהווה את אחד מהגורמים לריבוי תאונות הדרכים המתרחשות ביישובים
הערביים.
גיטלמן ועמיתיה ( )2004מדגישים כי בנוסף ,קיימת שכיחות גבוהה של הימצאות כלי רכב כבדים
ביישובים הערביים ,דבר המעלה את סיכון הילדים כהולכי הרגל במעורבותם בתאונות דרכים בעת
נסיעתם לאחור ובשל אי יכולתם לראות את הילדים בשל גובהם.
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 .1.2.5סיכום גורמי ההיפגעות בחברה הערבית
מסקירת הספרות המקצועית בהתייחס לגורמי ההיפגעות בחברה הערבית עולה כי ריבוי גורמים
המאפיינים את החברה הערבית יש בידם להסביר את שיעור ההיפגעות הגבוה בתאונות דרכים בחברה
הערבית בהשוואה לזו של החברה היהודית.
מניתוח הגורמים השונים עולה כי ארבעה גורמים עיקריים משפיעים על שיעור היפגעות גבוה של הילדים
הולכי הרגל:


העדר המודעות לנושא ולחשיבותו בקרב גורמים שונים בקהילה :אנשי מפתח ,צוותי ההוראה
וההנהלה בבתי הספר ,הורים ,נהגים וילדים.



מצב לקוי של התשתיות ובטיחות הדרך.



אכיפה מועטה של המשטרה בתוך הכפרים.



מצב סוציו-אקונומי נמוך.

מסקירת הספרות המקצועית אחד ממאפייני החברה הערבית היא הגישה הפטליסטית המאפיינת למעשה
את הגישה למיקוד שליטה חיצוני (בטרם ;2007 ,בראון-אפל ,)2013 ,2007 ,לפיה השליטה על גורלו
של האדם אינה בידיו אלא פועל יוצא של גורמים חיצוניים/סביבתיים .בהתאם לתפיסה זו היפגעות ילדים
בתאונות דרכים הינה תוצאה של יד הגורל ומכאן ניתן להבין מדוע המודעות לנושא לוקה בחסר.
העדר המודעות בקרב ההורים לחשיבות הנושא משפיע על העדר המודעות בקרב הילדים באופן הבא:


התנהגות לא בטוחה של ההורים כהולכי רגל – מהווה דוגמא אישית לילדים בהתייחס לאי נקיטת
זהירות בשעת הליכתם וחצייתם את הכביש.



תרבות נהיגה לא בטיחותית בהיותם נהגים – מהווה דוגמא אישית לילדים בהתייחס לאי שמירה
על חוקי התנועה בשעת הנסיעה ברכב ובמסגרתם אי שימוש במושבי בטיחות.



הערכת יתר את יכולות הילד בהתייחס לידיעותיו בנושא בטיחות ותפיסת הסיכון מבחינתו את
הכביש .על רקע אלה ניתן להבין את מתן היתר להליכה ולחציית כביש לילדים בגילאים צעירים
והעדר חינוך לילדים בדבר שמירה על כללי הזהירות והבטיחות בדרכים.



העדר השגחת האם על פעוטות בשחקם בחצר (גורם לתאונות חצר).

העדר מתן דוגמא אישית מצד ההורים וחינוך לבטיחות בדרכים מאותת לילדים לגבי אי חשיבות הנושא,
דבר המשתקף בהתנהגות בלתי זהירה בהיותם מחוץ לביתם :התפרצות אל הכביש ,משחק בסמוך לכביש
ובמקומות מסוכנים ,חציית הכביש באור אדום וללא התייחסות לתנועה שבכביש ,חציית הכביש בזמן
ניהול שיחה בנייד ואי עצירה לפני מעבר חצייה.
מודעות נמוכה לנושא ולחשיבותו מאפיין אף את תרבות הנהיגה המתבטאת בנהיגה מהירה ופרועה ללא
מתן זכות קדימה לנהגים אחרים ולמשתמשי דרך אחרים ,אי שמירה על חוקי התנועה ומתן היתר לצעירים
לעלות על הכביש ולאחוז בהגה ללא כל ניסיון ,נהיגה בכבישים חד סיטריים כדו נתיביים ,חנייה במקומות
אסורים ,הורדת נוסעים במקומות שאינם מיועדים לכך ועוד.
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נוסף על כך ,מודעות נמוכה זו לחשיבות נושא הבטיחות בדרכים מצד גורמים שונים גוררת בעקבותיה
הזנחה של מצב התשתיות הלקוי גם כך :מחסור במעברי חצייה ,העדר תמרורים ושילוט ,העדר מקומות
חנייה מסודרים ,העדר מעקות בטיחות ,קיום מפגעים במסלולי ההליכה ובסמוך למעברי חצייה המסכנים
את הולכי הרגל וחוסמים לנהגים ולהולכי הרגל את שדה הראייה.
בנוסף ,המצב הסוציו אקונומי המאפיין את החברה הערבית גורר בעקבותיו:


נהיגה אגרסיבית בזמן עייפות– הנגרמים עקב שעות עבודה מרובות ,עבודה פיזית קשה ותסכול
מהמצב הקיים כל אלה באים על ביטויים בזמן הנהיגה על הכביש.



תחזוקה לקויה של רכבים ומיעוא ברכישת רכבים חדשים.

לבסוף ,אכיפה מועטה של המשטרה ביישובים הערבים מאפשרת לנהגים לנהוג כראות עיניהם וללא כל
שמירה על חוקי התנועה.
על רקע זה ניתן להבין את שיעור ההיפגעות הגבוה בחברה הערבית בקרב ילדים גילאי  5-14בכלל
וילדים הולכי רגל בפרט וריבוי תאונות החצר בקרב פעוטות בגילאי .0-4
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 .2מתודולוגיה
 .2.1חקר מקרה ביישוב ג'דיידה מכר
 .2.1.1תיאור היישוב ג'דיידה-מכר
התנהגות ילדים כהולכי רגל נבחנה באמצעות חקר מקרה באחת מהמועצות הערביות המקומיות בעלת
גודל אוכלוסייה ממוצע ,באמצעות שילוב מספר כלי מדידה.
ג'דיידה-מכר הינה מועצה מקומית ערבית השייכת למחוז צפון ושוכנת בגליל המערבי מזרחית לעכו.
ג'דיידה -מכר מורכבת משני כפרים  :ג'דיידה ואל-מכר אשר אוחדו למועצה אחת בשנת .1990
האוכלוסייה מנתה בשנת  2012כ  19.6 -אלף תושבים (למ"ס .)2012
ג'דיידה-מכר הינה בעלת דירוג חברתי-כלכלי נמוך יחסית (אשכול  2מתוך  10לפי מדד חברתי כלכלי
מ )2008 -דבר המאפיין יישובים ערביים רבים .השכר החודשי הממוצע הוא כ 4.7 -אלף שקלים חדשים,
ובעל מדד ג'יני של ( 0.35הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 92% .)2014 ,מהאוכלוסייה הם מוסלמים
ו 8% -נוצרים.
כלי רכב (הלמ"ס -)2012 ,היישוב מאופיין ברמת מינוע של  5,115כלי רכב מנועים מתוכם כ4,140 -
רכבים פרטיים ( 211רכבים פרטיים ל 1,000 -נפשות) .עליה של  350כלי רכב מנועיים מ 2011 -אשר
עמד על  4,760כלי רכב מתוכם כ 3,850 -רכבים פרטיים .רמת מינוע דומה נמצאה ביישוב בעל גודל
אוכלוסייה דומה ומדרוג חברתי-כלכלי דומה ,כפר כנא מונה  19.6אלף תושבים ומדורג באשכול  2לפי
מדד חברתי כלכלי (בדומה לדירוג ג'דיידה מכר) ,מאופיין ברמת מינוע של  5,510כלי רכב ,מתוכם
 4,140רכבים פרטיים ( 210רכבים פרטיים ל 1,000 -נפשות) .בהשוואה ליישוב ערבי משכבה סוציו-
אקונומית גבוהה יחסית (אשכול  ,4לפי מדד חברתי כלכלי) בעל גודל אוכלוסייה דומה ,כפר קרע ,המונה
 16.5אלף תושבים כאשר רמת המינוע עומדת על  5,890כלי רכב מנועיים ו 4,510 -רכבים פרטיים
( 274רכבים פרטיים
ל 1,000 -נפשות).
גיל המכוניות הממוצע  -עומד על  10שנים ,גבוה מהממוצע הארצי העומד על  7שנים.
מסקירת הספרות המקצועית עולה כי בקרב אוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך המאפיינים
הדמוגרפיים והסוציו-כלכליים משפיעים על התנהגות הנהג ( Gabany et al., 1997 ;Hasselberg et
 .)Harper et al., 2000 ;al., 2005עדות לכך ניתן לראות במספר תאונות הדרכים (נכון ל–)2011 -
ביישובים בעלי מדד חברתי כלכלי נמוך ,המדורגים באשכול ( 2ג'דיידה מכר וכפר כנא) בהשוואה למספר
תאונות הדרכים ביישוב בעל מדד חברתי כלכלי בינוני-גבוה (אשכול  )4מבחינת מדד חברתי כלכלי (כפר
קרע) ובעל גודל אוכלוסייה דומה (הלמ"ס.)2012 ,
בג'דיידה מכר –  23תאונות דרכים 1.2 ,ל 1,000 -תושבים.
בכפר כנא

–  25תאונות דרכים 1.3 ,ל 1,000 -תושבים.

בכפר קרע

–  10תאונות דרכים 0.6 ,ל 1,000 -תושבים.
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אוכלוסיית הילדים -
ביישוב קיימים  9בתי ספר 6 :בתי ספר יסודיים (אחד מהם לחינוך מיוחד) ו 3-בתי ספר תיכון.
ילדים בגילאי  - 0-17מעל לשליש מהאוכלוסייה ביישוב ( )39.4%כ 7,200 -ילדים.
ילדים בגילאי  – 5-14קצת פחות מרבע ( ,)23.4%כ 4,500 -ילדים :
ילדים בגילאי בתי הספר היסודיים (גילאי  2,720 – )6-12ילדים (.)13.8%
ילדים בגילאי חט"ב (גילאי  1,230 – )13-15ילדים (.)6.3%
כ 74% -בעלי זכאות לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות יי"ב ב 2012 -עלייה של  10%מ2011 -
(בשנה זו שיעור הזכאות עמד על  .)64%שיעור גבוה בהשוואה לשיעור הזכאים לתעודת בגרות בחברה
ערבית העומד על  ,50.2%נכון ל.2011 -
 .2.1.2הגורמים לבחירת היישוב ג'דיידה-מכר
ג'דיידה-מכר נבחרה בשל השיעור גבוה של ילדים נפגעים בתאונות דרכים.
בעשור האחרון נפגעו  53הולכי רגל בתאונות דרכים שהתרחשו בג'דיידה-מכר ,מהם  23ילדים
( )43.4%בגילאי ( 5-14בגילאי  14 – 5-9ילדים ,בגילאי  9 - 10-14ילדים).
השיעור השנתי הממוצע של נפגעי ילדים בתאונות דרכים בג'דיידה-המכר בין השנים  2008-2012היה
 1.66לכל אלף ילדים ,גבוה מהשיעור השנתי הממוצע של ילדים נפגעים בתאונות דרכים בחברה הערבית
(.)1.54

 .2.2כלי המחקר (כלי המדידה והדגימה)
מחקרים מראים כי מכלול גורמים ומערכות משפיעים על שיעור ההיפגעות הגבוה בקרב ילדים הולכי רגל
בחברה הערבית ומדגישים את הצורך בשימוש בפרספקטיבה רחבת היקף באמצעות ניתוח רב שלבי
ושימוש במספר כלי מדידה (שיפטן ואליאס ;2011 ,הרשות לבטיחות בדרכים ;2012 ,בראון-אפל,
 ;2007אופק.)OECD, 2004 ;WHO, 2013 ;2004 ,
לצורך כך במחקר הנוכחי נעשה שימוש במספר כלי מדידה שונים:


סקר כמותי שבחן את עמדות הילדים.



סקר כמותי וראיונות עומק שבחנו את עמדות הורי הילדים.



ניטור מסלולי הליכה של ילדים לבית הספר וממנו באמצעות שעוני .GPS



תסקירי בטיחות של סביבת בתי הספר היסודיים ומסלולי הליכה לבית ספר אלראזי.



ראיונות עם מומחים ,חוקרים ואנשי שטח.
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 .2.2.1סקר ומדגם הילדים
סקר הילדים נועד להקיף את רוב התלמידים המתגוררים ביישוב בגילאי :10-15
תלמידי בתי הספר היסודיים –כיתות ה'-ט' ב 5 -בתי ספר יסודיים.
תלמידי חטיבות הביניים  -שתי חטיבות ביניים.
התלמידים מילאו שאלון מקוון בכל אחד מבתי הספר במהלך יום לימודים מסויים.
סך של  1,326תלמידים (מעל  50%מהאוכלוסייה המקומית בקבוצת גיל זו) השיבו על שאלון מקוון בכל
אחד מבתי ספר ,בנים ( )51.9%ובנות (.)48.1%
ביחס לגיל:
 52.3%תלמידים מבתי ספר יסודיים בכיתות ה'-ו' 49.2% :בכיתה ה' ,ו 50.8% -תלמידים בכיתה ו'.
 47.7%תלמידים מחטיבת ביניים 25.4% :בכיתות ז' 46.1% ,בכיתות ח' ,ו  28.5%-בכיתות ט'.
עבור הילדים נבנה שאלון סגור המורכב מ 26 -שאלות סגורות .השאלון בחן בעיקר את העדפות ועמדות
הילדים כלפי נטילת סיכונים והתנהגות בעלת סיכון ,אופן החזרה מבית הספר לביתם ,עמדות התלמידים
כלפי הסיכונים הקיימים בעת ההליכה ובחציית כבישים וכן נושאי הלימוד במסגרת לימודי בטיחות
בדרכים בבית הספר.
השאלון מורכב משאלות בנושאים הבאים (השאלון מובא בנספח  1א'):
שאלות אישיות  -בתחילה נשאל התלמיד  3שאלות אישיות המתייחסות למגדר ולכיתה.
שאלות העדפות  /התנהגות –  9השאלות התייחסו להעדפת הילד מבחינת נטילת סיכונים והתנהגות
בעלת אופי סיכון (ביקור במקומות חדשים ,הליכה במסלולים לא מוכרים ,העדפת חברים מרגשים,
העדפת התנהגויות מסוכנות ,קפיצת בנג'י ,העדפת מסיבות פרועות ,התנהגות מרגשת גם אם אינה חוקית).
התשובות לשאלות נעו על סולם מ=1 ,1-5-מאוד לא מסכים ועד =5מסכים מאוד.
שאלות שעסקו בדרך ובאופן החזרה מבית הספר – 2שאלות ,כאשר השאלה הראשונה בחנה את אמצעי
ההגעה מביה"ס הביתה (ברגל ,ברכב ,תחבורה ציבורית ,באופניים) .לא נשאלה שאלה בהתייחס לאמצעי
ההגעה לבית הספר אלא רק בחזרה מבית הספר הביתה .השאלה השניה התייחסה האם הילד חוזר לבד או
עם ליווי (חברים ,הורים ,אחים).
מאפייני רכיבה על אופניים –  2שאלות שעסקו בתדירות הרכיבה וחבישת קסדה.
התשובות לשאלות נעו על סולם מ=1 – 1-3 -הרבה (רוכב)/תמיד (חובש קסדה)=2 ,לפעמים ,לא
(רוכב)/אף פעם (לא חובש קסדה).
שאלות עמדה לגבי מידת הסיכונים הקיימים בהליכה ובחציית כבישים ביישוב –  6שאלות בחנו את
עמדות התלמיד לגבי הסיכונים הקיימים במסלולי ההליכה ובחציית כבישים בישוב (מפריע לי שאין
מדרכות שאפשר ללכת עליהן בדרך לבית-הספר ,קשה לי לחצות כבישים בדרך לבית-הספר ,אני לא
מפחד לחצות את הכביש כי הרכבים תמיד יעצרו לי בזמן שאני הולך ברגל ,זה מפחיד אותי כשרכבים
נוסעים במהירות גבוהה ,החברים שלי חוצים כבישים מבלי להסתכל לצדדים ,מפריע לי שרכבים חונים
על המדרכה).
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התשובות לשאלות נעו על סולם מ=1 – 1-5-אף פעם לא=5,כל הזמן.
שאלות על נושאי הלימוד במסגרת לימודי בטיחות בדרכים בבית הספר –  4שאלות התייחסו לנושאים
שונים שהתלמיד לומד במסגרת בטיחות בדרכים בבית הספר :הליכה בטוחה ,נסיעה בטוחה ,רכיבה
בטוחה על אופניים ,כללי זהירות בשעת משחק ברחוב.
התשובות לשאלות נעו על סולם מ =1 – 1-3-לא=2 ,כן =3 ,לא זוכר.
 .2.2.2סקר ומדגם ההורים
הסקר נערך בקרב הורים לילדים בבית הספר יסודיים ברחבי העיר.
שתי שיטות דגימה ואיסוף נתונים בוצעו במקביל:
ראיון פנים אל פנים בדגימה אקראית גיאוגרפית בכל השכונות של ג'דיידה-מכר  -מראיין נשלח לראיונות
פנים-אל-פנים .התקבלו  78שאלונים מלאים כתוצאה מראיונות אלו (פירוט על הליך הראיונות יפורט
בתת פרק .)2.2.2.2
מאחר וביצוע הראיונות גזל זמן רב ,אומצה בהמשך שיטת הדגימה השנייה:
מילוי שאלונים בדגימת אשכולות אקראית (השאלון מובא בנספח  –)2נבחרה כיתה אחת בדגימה אקראית
בכל אחת משכבות הגיל השונות בשני בתי ספר יסודיים (אלראזי ואל נג'אח).
 .2.2.2.1סקר כמותי ומדגם ההורים
השאלון נמסר לכל תלמידי הכיתות שנבחרו ואלה התבקשו למסור את השאלונים לידי הוריהם (הזהים
במאפייניהם להורים ששימשו במדגם הראשון) ולהחזיר אותם מלאים לבית הספר.
תחילה השאלון נמסר לידי אמו של הילד אשר התבקשה למלא את השאלון .אם היא לא הייתה זמינה,
האב התבקש להשלים אותו .מגדר ההורה לא נותח כגורם במחקר זה ,למרות שסביר להניח כי אבות
ואימהות נוהגים להחזיק בתפיסות שונות בהתייחס לדפוסי התנהגות ילדיהם כהולכי רגל ואופן הליכתם
במסלולי ההליכה לבית הספר (שיפטן ואליאס.)2011 ,
שיעור היענות עמד על  55%בממוצע 175 ,שאלונים התקבלו.
סה"כ שאלונים שהתקבלו ע"י ההורים (באמצעות שתי שיטות הדגימה) .N = 253 :
מטרת השאלון הסגור להורים הייתה לבחון את מידת היכרות ההורים עם דפוסי ההגעה והחזרה של
התלמיד לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתו (ההורה נשאל לגבי הילד הצעיר במשפחה הלומד בבית
הספר היסודי) ,פעילות הילד לאחר שעות הלימודים ,עמדות ההורים בנושאי בטיחות בדרכים בהתייחס
לילדם בדרכים והמידה בה סומכים על ילדם מבחינת התנהגות זהירה בדרכים ,עמדות ההורים לגבי חינוך
ילדם ,עמדות התושבים ביישוב כלפי נושא זהירות בדרכים לפי פרמטרים שונים ובהתייחס להתנהגות
שאר התושבים ביישוב.
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שאלון זה הורכב מ 80 -שאלות סגורות בנושאים הבאים:
דפוסי ההגעה של הילד לבית הספר וליווי בהליכה נבדקו ביחס לדרך ההגעה לבית הספר ובדרך חזור
מבית הספר הביתה על בסיס יומי .השאלה נשאלה באופן זהה לזו שנשאלה בשאלון הילד ,אך צויינה
קטגוריה נוספת המתייחסת למצב "משולב" ,כלומר "חלק מהדרך ברכב או באוטובוס וכל השאר ברגל".
ליווי בעת ההליכה לבית הספר ובחזרה מבית הספר לבית נמדד באופן דומה לשאלון הילד ,אם כי
בקטגוריות שונות ,כלומר "הולך בליווי ילדים בני גילו"" ,בליווי ילדים מבוגרים ממנו"" ,בליווי הורים
או מבוגרים אחרים" ו "לבד" .מאחר ומדגמי ההורים והילדים אינם מזווגים ,לא ניתן היה לבחון את
התשובות ע"י תוקף מתכנס .בניתוח המהימנות של מבחן חוזר של דיווחי הורים והילדים בהתייחס לדפוסי
ההגעה לבית הספר ובחזרה מבית הספר לבית נמצאה מהימנות ברמה גבוהה (kappa range: 0.62-
).0.97, Mcdonald, Dwelley, Combs, Evenson, & Winters, 2011

חציית כביש באופן עצמאי הורים נשאלו האם הם מאפשרים לילדם לחצות את הכביש לבד (רלוונטי
במיוחד עבור ילדים מתחת לגיל תשע) .אפשרויות התשובה נעו על סולם בעל  3דרגות=1 :תמיד=2 ,רק
במצבים מסויימים=3 ,אף פעם לא.
הערכת זמן הנסיעה של הילד לבית הספר ההורים נשאלו על משך הזמן בדקות שלוקח לילדם ללכת
מהבית אל בית הספר .תשובות צויינו כמשתנה רציף ונרשם המרחק של בית ספר מהבית.
מדד נוסף שנבחן התייחס למידת היכרות ההורים עם מסלול הליכתו של הילד לבית הספר .תשובות
ההורים נרשמו על סולם בעל  4דרגות מ=1 -לא מכיר בכלל ועד =4מכיר מאוד.
תפיסות וחששות הורים נמדדו באמצעות ריבוי פריטים .שלושת הפריטים הראשונים נמדדו על סולם
בעל  5דרגות ,שנעו מ=1-במידה מועטה מאוד עד =5במידה רבה מאוד.
תפיסת בטיחות של מסלול ההליכה של הילד לבית הספר נמדדה באמצעות פריט שבחן את דעת
ההורים בהתייחס למידת בטיחות מסלול ההליכה של ילדם לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם
(ציונים גבוהים מעידים כי מסלולי ההליכה בטוחים יותר).
שביעות רצון ההורים מחינוך לבטיחות בדרכים בבית הספר של ילדם (ציונים גבוהים מעידים על
שביעות רצון גבוהה).
תפיסות הורים בהתייחס להתנהגות ילדם כהולכי רגל .שני פריטים מדדו זאת .ההורים התבקשו לציין
את המידה בה הם מאמינים שילדם מודע לסכנות בעת ההליכה בחוץ (מודעות נתפסת) .בנוסף ,נתבקשו
ההורים לדרג את מידת האמון בילדם בהיותו הולך רגל זהיר .תשובות ההורים נעו על סקלה בת 11
דרגות מ=0-לא סומך כלל עד =10סומך במידה רבה מאוד .ציונים גבוהים משקפים אמון.
שאלון ההורים כללו גם פריטי רקע ופריטים דמוגרפיים של ההורים ושל ילדם .פריטים אלה מעניינים
לבחינת מידת הניבוי שלהם בהתייחס לדפוסי נסיעה של הילדים ל/מ בית הספר.
פריטים דמוגרפיים של הילד התייחסו למגדר וכיתה.
פריטים דמוגרפיים של ההורים והמשפחה התייחסו למגדר ,גיל ,שכונת מגורים ,רמת השכלה ,מצב
תעסוקתי ,מצב סוציו-אקונומי (הכנסה יחסית) ,מספר הילדים במשק הבית ,רישיון נהיגה (אם יש רישיון
נהיגה ושנות ניסיון בנהיגה) ,וההיסטוריה של המשפחה בהתייחס למעורבות ילדים בתאונות.
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שלוש קבוצות גיל הילד (גילאי הילדים במדגם ההורים אינו מתאים לגילאי הילדים להם הועבר השאלון
מאחר והיה חשוב לבדוק עמדות ותפיסות של הורים לילדים בגילאים הנמוכים אשר לא ניתן לתשאל
אותם באופן ישיר) המתייחסים לכל הילדים הלומדים בבתי ספר היסודיים :ילדים בכיתות א'-ב' ,ילדים
בכיתות ג'-ד' ,וילדים בכיתות ה-ו'.
השאלון להורים (בערבית) מוצג בנספח מס' .2
 .2.2.2.2ראיון מובנה ומדגם אימהות התלמידים
מדגם האימהות כלל את מכלול ראיונות פנים אל הפנים ,אשר הוזכרו בסעיף הקודם ( )N = 78וכן
נתונים מ 49-משתתפים נוספים ,מכאן סך כל המדגם כלל  127משיבות (.)N=127
הראיונות נערכו על ידי מראיינים מקומיים דוברי ערבית .למרות שביצוע הראיונות היה יקר וגזל זמן ,כלי
זה הינו הכלי המועדף עבור קבלת שיעורי היענות גבוהים ואמינות התשובות (אליאס ,בכור ,ושיפטן,
 ,)2011בהתייחס להתנהגות הולכי רגל בחברה הישראלית-ערבית.
המשיבות היו אימהות לילדים הלומדים בבתי ספר יסודיים בעיר (בגילאי  6עד  12שנים) .האימהות
נבחרו באמצעות דגימה אקראית ,ללא הקצאה ,המבוססת על חלוקה גיאוגרפית של העיר לשכונות .שני
המראיינים בחרו באופן אקראי ברחובות ובבתים בתוך השכונות שנבחרו.
ראיונות נערכו בבתי המרואיינים והראיונות נערכו לפי שאלון מובנה שנבנה מראש ובחן "מאפיינים
דמוגרפיים ,עמדות הורים ואמונות ,וחוויות הילד כהולך רגל".
האימהות התבקשו להתייחס לילד הצעיר במשפחה הלומד בבית הספר יסודי.
לכל המרואיינים הובטחה שמירה סודיות ואנונימיות ולא ניתן פיצוי .כל השאלות וכלי המדידה תורגמו
מאנגלית או מעברית לערבית על ידי מתרגם מקצועי ,ועברו תרגום מקצועי גם על ידי אחד מחברי צוות
המחקר .שיעור ההיענות של הסקר היה גבוה ,מעל .90%
נתונים תיאוריים על אמצעי ההגעה נאספו כדי לציין את מידת החשיפה לתנועה ,כפי שהוצגו במחקרים
קודמים על ילדים הולכי רגל ;(Elias & Katoshevski-Cavari, 2014; Hillman et al., 1990
).Rao, Hawkins, & Guyer, 1997
ראשית ,אימהות נשאלו על אמצעי ההגעה של ילדם לבית ספר ובחזרה מבית הספר הביתה ,עם מספר
אפשרויות תשובה :הליכה ,רכב פרטי ,תחבורה מאורגנת ,תחבורה ציבורית ,אופניים ,לפעמים בהליכה
ולעתים על ידי רכב (בימים שונים) ,ומעורב-בחלקו על ידי רכב והשאר בהליכה בחלקו (באותו היום).
פריט נוסף בחן את אפשרות ליווי הילדים בהליכתם לבית הספר ,עם אפשרויות התגובה :לבד ,עם ילדים
אחרים ,ובליווי הורים או מבוגרים אחרים.
לבסוף ,הראיונות כללו מאפיינים אישיים של הילד וההורה ושאלות בהתייחס לפעילויות הילד ולמסלול
הליכתו לבית הספר ובחזרה לביתו .מאפיינים אלו נמצאו במחקרים קודמים (פירוט ראה במבוא ,א).1.
) (Davison et al., 2008; Elias & Katoshevski-Cavari, 2014; Elias and Shiftan, 2013כמו
גם עם היפגעות ילד ).(Baron-Epel and Ivancovsky, 2013; Schieber and Vegega, 2002
המשתנים ישמשו בעיקר במודלים של רגרסיה לבחינת השפעת  LOC -Locus of Controlופיקוח הורי
41

לקביעת מאפייני דפוסי הגעה של הילדים לבית הספר וחשיפתם לפעילויות ,כמו גם תבחן ההיסטוריה של
תאונות (  (HOA - history of accidentsשל המשפחה.
 .2.2.3ניטור מסלולי הליכה באמצעות שעוני  GPSשנמסרו לתלמידים
בעבר קשה היה למדוד באמצעות כלים מתודולוגיים אובייקטיביים את דפוסי הנסיעה של הילדים לבית
הספר ) .(Oliveira et al., 2011השימוש שהיה מקובל עד השנים האחרונות היה דיווח עצמי של
הנסיעות כגון יומני נסיעות של הילדים אולם שיטה זו לקתה בחסר בשל דיווח חסר של הילדים
). (Wolf et al., 2003
בשנים האחרונות עם השימוש בשיטות המבוססות על מערכת מיקום גלובלית ( )GPSהחלה שיטה זו
להיות שימושית גם בתחום המחקר ובאמצעותה ניתן לעמוד על זיהוי וניטור מסלולי ודפוסי הליכה
( .)Duncan et al., 2009נתוני  GPSשימושיים במיוחד בחקר דפוסי הליכה של ילדים ,שאינם נוטים
לזכור ולהעריך במדויק מסלולי הליכה מורכבים ) . (Wolf et al., 2003בנוסף נתוני
 GPSמאפשרים לנתח באמצעות פרמטרים נוספים את דפוסי ההליכה של הילדים דבר אשר לא ניתן
להשיגו באמצעות דיווח עצמי ,כגון מהירות הליכה ואת משך הזמן על הכביש ללא תנועה.
מספר מחקרים שבוצעו בתקופה האחרונה והתמקדו בחקר דפוסי ההליכה של התלמידים אפשרו
להשתמש בנתוני  GPSכדי לבחון פעילות גופנית בקרב תלמידי בתי ספר (e.g., Duncan, Badland,
) .& Mummey, 2009דפוסי ההליכה של ילדים בהתייחס לבטיחות בדרכים נמצא נדיר .מחקר שעסק
בתחום זה לאחרונה (לוי ואחרים )2013 ,בחן את דפוסי ההליכה של ילדים לצד זיהוי רמת חשיפתם
לסכנות בדרכים ובהקשר להתנהגות בטוחה בדרך.
לצורך הבנת מסלולי הליכה של התלמידים מביתם לבית הספר (בדרך הלוך) ומבית הספר לביתם (בדרך
חזור) וסוגי המפגעים הקיימים במסלולי הליכה אלה הוחלט לבצע ניטור המסלולים באמצעות שעוני
 GPSבשכונות המרכזיות בג'דיידה מכר.
לשם כך נתנו לחלק מהתלמידים שעוני  GPSבמטרה להבין :
 .1המסלולים העיקריים בהם התלמידים הולכים בדרכם הלוך לבית הספר ובדרכם חזור מבית
הספר .ניטור מסלולים אלה מוצג במסמך זה.
 .2טיב וסוג המפגעים העיקריים בהם נתקלים התלמידים במסלולים אלה באמצעות ניטור מסלולי
ההליכה.
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תיאור השעון
שעון ה GPS -הניתן לתלמידים הוא מחברת  Forerunner ® 10 GARMINהוא שעון ריצת GPS
העוקב בין היתר אחר המרחק וקצב ההליכה של המשתמש.
איור  : 3שעון ה GPS -הנמסר לתלמידים

השעון פשוט וקל להפעלה ולתיעוד המסלול ,זמן ומשך ההליכה .השעון מתעד ומציג מידע בזמן ,מיקום,
כיוון וגובה .הנתונים בשעון נשמרים לאורך זמן וניתן להורידם ולנתחם בקלות.
שעוני  Garminדומים שמשו לאחרונה לאסוף מידע בזמן מיקום על פעילות גופנית בקרב ילדי בית ספר
).(Chanam & Li, 2014; Jones, Coombes, Griffin, & van Sluijs, 2009
מסירת השעונים לתלמידים
שעוני ה GPS -ניתנו לתלמידים משני בתי ספר יסודיים בישוב גדיידה-מכר :אלראזי ועומר אבן

אלח'טאב.
התלמידים היו צריכים לעמוד ב 2-קריטריונים עיקריים:
 .1דפוס ההגעה לבית הספר ומבית הספר הביתה ,הוא לרוב בהליכה.
 .2מקום מגורי התלמיד באזורים שונים ברחבי היישוב .זאת על מנת לאפשר השגת נתונים
הטרוגניים לסביבה של האזור שנבחר.
התלמידים יחד עם הוריהם קיבלו הסבר והדרכה אודות הפעלת השעון מפי עוזרת מחקר תושבת הישוב
אשר ביקרה בבתי הילדים .בנוסף נתנו לכל אחד מהתלמידים דפי הסבר אודות השעון ודרך הפעלתו (ראה
נספח מס' .)4
התלמידים התבקשו לענוד את המכשיר על פרק כף ידם למשך  10ימי לימודים רצופים בהליכתם לבית
הספר ובחזרה מבית הספר לביתם .הורים ומורים בבית הספר התבקשו להזכיר לילדים לענוד את
המכשיר ולהשתמש בו באופן יומיומי .כל משפחה משתתפת קיבלה בסוף תקופת איסוף הנתונים ,כרטיס
מתנה לרכישת מוצרי ספורט ובטיחות של השווי של כ .$ 35 -
לא נדרשו מהילדים פעולות מיוחדות במהלך הליכתם ,אבל השעונים היו צריכים להיות מופעלים /
מנוטרלים בתחילת  /בסיום כל הליכה .נקודות עמדת המכשיר נמדדו ונרשמו על סמך קואורדינטות
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גיאוגרפיות וגובה כל  1-10שניות ,תלוי בכיוון של הילד ומהירות הליכתו .באופן תיאורטי ,כל משתתף
היה יכול לעשות  10הליכות בכל כיוון בתקופת איסוף הנתונים.
התלמידים נתבקשו ביום ההדרכה לבצע סימולציות לגבי אופן הפעלתו -היה עליהם לבצע מסלולי הליכה
קצרים בזמן הפעלת השעון (ז"א ,הדלקתו בתחילת מסלול ההליכה וכיבויו בסיום המסלול ,בעת ההגעה
ליעד הרצוי).
הניתוח התבסס על כל הילדים שנרשמה לפחות הליכה אחת מלאה בכל כיוון.
אופן מסירת השעונים לתלמידים ,לפי בית ספר
 .1תלמידי בית ספר אלראזי:
בית הספר היסודי אלראזי נבחר נוכח היותו בית הספר היסודי הגדול ביישוב המונה כ 630 -תלמידים.
נבחר מדגם נוחות של  20תלמידים בגילאי  .10-12לצורך כך ,רכז זהירות בדרכים של בית הספר פנה
ל 20 -ילדים תוך בקשת הסכמה בכתב מהורה  /אפוטרופוס של הילד 18 .הורים הסכימו בעוד ו2 -
הורים סירבו.
השעונים נמסרו לתלמידים לקראת סוף חודש מאי ( 2014ב ,)21.5 -ביום זה התלמידים למדו כיצד יש
עליהם להפעיל את השעון ובוצעו ניסיונות הפעלה לצורך הדגמה.
בתאריך זה נצפו מסלולי הדגמה (סה"כ  18מסלולים 11 :מסלולים של בנים ו 7-מסלולים של בנות).
מסלולים אלה לא נלקחו בחשבון בהצגת התפלגות המסלולים המובאת בטבלאות .2-4
התלמידים הפעילו את שעוני ה GPS -למשך זמן של שבוע עד עשרה ימים (מה 24.5 -ועד
ה .)5.6 -בדרך הלוך – מהבית לבית הספר ,ובדרך חזור – מבית הספר הביתה.
 .2תלמידי בית ספר עומר אבן אלח'טאב:
נבחר מדגם נוחות של  13תלמידים בגילאי  .10-12לצורך כך ,רכז זהירות בדרכים של בית הספר פנה
ל 13 -ילדים תוך בקשת הסכמה בכתב מהורה  /אפוטרופוס של הילד.
השעונים נמסרו לתלמידים לקראת סוף חודש יוני ( 2014ב.)22.6 -
התלמידים הפעילו את שעוני ה GPS -למשך זמן של שבוע עד עשרה ימים (מה 22.6 -ועד
ה .)30.6 -בדרך הלוך – מהבית לבית הספר ,ובדרך חזור – מבית הספר הביתה.
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טבלה  :1התפלגות התלמידים להם נתנו שעוני  GPSלפי בית-ספר ומגדר
מגדר

בית הספר
אלראזי
עומר אבן אלח'טאב
סה"כ

%
()N
%
()N
%
()N

זכר

נקבה

55.5%
()10
46.2%
()6
51.6%
()16

44.4%
()8
53.8%
()7
48.4%
()15

סה"כ תלמידים
58.1%
()18
41.9%
()13
100%
()31

גילאי התלמידים:


בבית ספר אלראזי – תלמידים מכיתות ה'.



בבית ספר עומר בן אלח'טאב  -תלמידים מכיתות ד'.

אמינות מסלולי ההליכה
במסגרת ניתוח המסלולים נערכה הבחנה בין מסלולים שנצפו כאמינים (איכות תיעוד טובה) למסלולים
שנצפו כבלתי אמינים (איכות תיעוד שאינה טובה) .איכות תיעוד המסלולים מתייחסת למסלולים שנצפו
כמסלולים אמינים.
יש להדגיש כי כל המסלולים הלא אמינים – הוצאו מהניתוח.
אמינות המסלולים הובחנה לפי הקריטריונים הבאים :


מסלול שנצפה כברור מבחינת כיוון ההליכה (נראה בבירור כיוון ההליכה מהבית לבית
הספר/מבית הספר הביתה),



אורך המסלול (אורך סביר מעל  2.5דק' של הליכה ,אשר נבחן בנוסף בהשוואה לשאר
המסלולים של אותו הילד).



שעת ההליכה (בכיוון הלוך-בשעת בוקר ,שעות  ;7:00-8:00בכיוון חזור -בשעות אחה"צ
)12:00-17:00

45

טבלה  :2התפלגות מסלולי התלמידים לפי בית ספר ואמינות המסלולים
איכות תיעוד המסלולים

בית ספר
%
אלרזי
()N
עומר אבן אלחטאב %
()N
%
סה"כ
()N

אמינים

בלתי אמינים

72.2%
()234
78.8%
()89
73.9%
()323

27.8%
()90
21.2%
()24
26.1%
()114

סה"כ
100.0%
()324
100.0%
()113
100.0%
()437

מהלוח עולה כי קרוב ל )74%( 3/4-מהמסלולים תועדו כטובים ואמינים וכ )26%( 1/4-מהמסלולים
תועדו כמסלולים בלתי אמינים.
ניתוח אמינות מסלולי ההליכה ,בית ספר אלראזי
טבלה  :3התפלגות מסלולי התלמידים לפי מגדר ואמינות המסלולים ,בית ספר אלראזי
מגדר
זכר %
()N
נקבה %
()N
סה"כ %
()N

איכות תיעוד המסלול
אמין

לא אמין

80.4%
()135
63.5%
()99
72.2%
()234

19.6%
()33
36.5%
()57
27.8%
()90

סה"כ
100.0%
()168
100.0%
()156
100.0%
()324

ניתן לראות כי בקרב הבנים נתגלו מסלולים טובים ואמינים יותר ( )80%בהשוואה לבנות (.)64%
מאפייני המסלולים שתועדו כבלתי אמינים
 90מסלולים נמצאו לא אמינים בעיקר בשל היותם קצרים מדי ,ארוכים מדי ,או שתועדו בשעות חריגות.
מסלולים קצרים (מתחת לדקה).


 )81%( 73מסלולים הובחנו כמסלולים קצרים מאוד מבין  90המסלולים שתועדו כבלתי
אמינים.
מאפיין זה בלט יותר בקרב הבנים מאשר בקרב הבנות.
בקרב הבנות )77%( 44 ,מהמסלולים שהובחנו כבלתי אמינים היו מסלולים קצרים מסך המסלולים
שתועדו כבלתי אמינים בקרב הבנות ( 57מסלולים).
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בקרב הבנים( 29 ,כ )88% -מהמסלולים שהובחנו כבלתי אמינים היו מסלולים קצרים מסך
המסלולים שתועדו כבלתי אמינים בקרב הבנים ( 33מסלולים).


( 14כ )16% -מסלולים תועדו בשעות לא סבירות מבין  90המסלולים שתועדו כבלתי אמינים
(בשעות אחה"צ לאחר השעה  17:00ועד השעות המאוחרות של הערב).
בקרב הבנות מאפיין זה בלט אף הוא יותר מאשר בקרב הבנים.
( 13כ )23% -מהמסלולים שתועדו כבלתי אמינים היו מסלולים בשעות לא סבירות מסך
המסלולים שתועדו כבלתי אמינים בקרב הבנות ( 57מסלולים).
בקרב הבנים – מסלול אחד תועד בשעה בלתי סבירה מסך המסלולים שתועדו כבלתי
אמינים בקרב הבנים ( 33מסלולים).



מסלולים בטווחי זמן ארוכים – מאפיין זה נראה רק בקרב הבנים.
 3מסלולים שתועדו נמצאו בטווחי זמן ארוכים מאוד (מסלול אחד כשעתיים ,ו 2-מסלולים אחרים
מעל  20שעות) מאפיין זה נמצא בקרב הבנים וסביר להניח כי היו כתוצאה של אי כיבוי המכשיר.
ניתוח אמינות מסלולי ההליכה ,בית ספר עומר אבן אלח'טאב

טבלה  :4התפלגות מסלולי התלמידים לפי מגדר ואמינות המסלולים ,בית ספר עומר אבן אלח'טאב
מגדר
זכר %
()N
נקבה %
()N
סה"כ %
()N

איכות תיעוד המסלולים
אמינים

בלתי אמינים

79.2%
()42
78.3%
()47
78.8%
()89

20.8%
()11
21.7%
()13
21.2%
()24

סה"כ
100.0%
()53
100.0%
()60
100.0%
()113

מהלוח עולה כי ,קרוב ל )79%( 4/5-מהמסלולים תועדו כטובים ואמינים וכ )21%( 1/5-מהמסלולים
תועדו כמסלולים בלתי אמינים.
יש לציין כי ,בקרב שני המינים נמצא שיעור דומה (כ )78%-79% -של תיעוד מסלולים אמינים
ומסלולים בלתי אמינים.
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מאפייני המסלולים שנצפו כבלתי אמינים
 24מסלולים נמצאו לא אמינים בעיקר בשל היותם קצרים מדי ,ארוכים מדי ,או בשל שתועדו בשעות
חריגות.


 )75%( 18מסלולים הובחנו כמסלולים קצרים מאוד (מתחת ל 2.5-דקות) מבין  24המסלולים
שתועדו כבלתי אמינים .מאפיין זה בלט יותר בקרב הבנות מאשר בקרב הבנים.
בקרב הבנות )85%( 11 ,מסלולים תועדו כמסלולים קצרים מסך המסלולים שתועדו כבלתי אמינים
בקרב הבנות ( 13מסלולים).
בקרב הבנים )64%( 7 ,מהמסלולים היו מסלולים קצרים מסך המסלולים שתועדו כבלתי אמינים
בקרב הבנים ( 11מסלולים).



מסלולים בשעות חריגות – מאפיין נוסף שתועד היה מסלולים בשעות לא סבירות (בשעות אחה"צ
לאחר השעה  17:00ועד השעות המאוחרות של הערב).
( 3כ )13% -מסלולים תועדו בשעות לא סבירות מבין  24המסלולים שתועדו כבלתי אמינים.
(בקרב בן אחד ,בעל  2מסלולים ובת אחת).



 3מסלולים שתועדו כמסלולים בלתי אמינים נמצאו בטווחי זמן ארוכים מאוד (מסלול אחד כשעתיים
בקרב בת אחת ,ו 2-מסלולים אחרים כ 5-6-שעות בקרב בן אחד).
סביר להניח כי היו כתוצאה של אי כיבוי המכשיר.

 .2.2.4תסקירי הבטיחות של מסלולי ההליכה וסביבת בתי הספר
במסגרת המחקר התבצעו  2תסקירי בטיחות:


הראשון שבהם  -התבצע ביום  10.6.2014בשלושה בתי ספר יסודיים בג'דיידה-מכר :אלראזי ,עומר
אבן אלח'טאב ואלנג'ח .בתי הספר הנדונים הינם בתי ספר יסודיים אשר משרתים את תלמידי המועצה.
התסקיר כלל סיור בסביבת בתי הספר ופגישות עם המנהלים ורכזי הבטיחות בכל אחד מהם.
בתי ספר אלו נבחרו בשל הסיבות הבאות:
 .1ותק בית הספר ביישוב – בתי ספר אלה הם מבין בתי הספר הותיקים ביישוב.
 .2גודל בית הספר – בתי ספר אלה הם הגדולים ביישוב.
 .3היענות בית הספר לביצוע התסקיר ושיתוף הפעולה עימו.
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התסקיר השני התבצע  -ביום  8.9.14וכלל סיור במסלולי ההליכה העיקריים של תלמידי בית ספר
אלראזי בדרכם לבית הספר ובחזרה לביתם.
תסקיר הבטיחות בקרבת בית ספר אלראזי התייחס לתשתיות הקיימות (או החסרות) בסביבה וזאת
בהסתמך על ניטור מסלולי ההליכה של מדגם תלמידי בית הספר (שהוזכרו בסעיף  .)2.2.3יש לציין
שלא נבדקו תכניות התנועה של הרחובות בסמוך לבתי הספר.

 .2.2.5ראיונות פתוחים עם מומחים מהתחום ואנשי שטח
המחקר כלל במסגרתו ביצוע התערבויות וניסיון הטמעה של ההתערבויות השונות ביישוב.
לצורך כך ,בשלב הראשוני לביצוע ההתערבויות הוחלט לקיים ראיונות פתוחים עם מומחים ואנשי שטח
מהתחום בטיחות בדרכים .לשם כך נבחרו מספר אישים מייצגים מתחומים מגוונים.
המומחים החוקרים שנבחרו:


מתחומי האקדמיה – פרופ' אורנה בראון-אפל ,ד"ר ופא אליאס וד"ר סמירה עובייד.



מתחומי העיסוק במחקר בטיחות בדרכים בהתייחס לחברה הערבית – שרון לוי מנהלת מח'
מחקר ,וגלית גלעד ,סמנכ"ל ממשל ומדיניות ,בטרם.



מתחומי העיסוק בבטיחות בדרכים ובניית תכנית בהתייחס להליכה בטוחה של ילדים הולכי
רגל– אגף התחבורה ואגף לתכנון אסטרטגי ,עיריית תל-אביב-יפו.



מתחומי העיסוק בבטיחות בדרכים בחברה הערבית – יוסוף אבו מוך ,ממונה על החינוך
לבטיחות בדרכים במגזר הלא-יהודי ,משרד החינוך.

אנשי השטח שנבחרו:


אימהות לילדים שענדו את שעוני  – GPSנערך מפגש עם האימהות לתלמידי בתי הספר
היסודיים (אלראזי ועומר אבן אלח'טאב) שהסכימו להשתתף במחקר במסגרת ניטור מסלולי
ההליכה באמצעות שעוני .GPS



תלמידי בית ספר יסודי אלראזי – בית הספר נבחר בשל גודלו ובשל מספר תלמידיו הרב.
נשאלו תלמידים בכיתות א' ,ב' ,ג' ,ה במטרה להבין את עמדותיהם בהתייחס לסיכונים הקיימים
במסלולי ההליכה ובחינת ההמלצות לשיפור הבטיחות במסלולי הליכה אלה.
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 .3שאלוני הורים וילדים וראיונות מובנים עם ההורים
פרק זה עוסק בניתוח הנתונים שהתקבלו משלושת כלי המדידה שהועברו במסגרת המחקר :שאלוני
התלמידים ,שאלוני ההורים והראיונות המובנים שבוצעו עם ההורים .הממצאים רוכזו בהתאם לנושאים
השונים בהם עסקו.

 .3.1אמצעי ההגעה לבית הספר ובחזרה מבית הספר הביתה
במטרה לבחון את אמצעי ההגעה השכיח/ים לבית הספר ובחזרה מבית הספר הביתה נשאלו הילדים
וההורים על כך בשאלונים שהועברו לידיהם .אמצעי החזרה מבית הספר הביתה נמדד בשאלון התלמידים
ובשאלון ההורים בעוד שאמצעי ההגעה לבית הספר נמדד בשאלון ההורים בלבד.
הוגדרו המשתנים:
) - home-to-school travel mode (HtSTMאמצעי ההגעה בדרך הלוך  -מהבית לבית הספר.
) - school-to-home travel mode (StHTMאמצעי ההגעה בדרך חזור  -מבית הספר לבית.
אמצעי ההגעה האפשריים היו :בהליכה ,ברכב פרטי ,באופניים ,בהסעה ,בתחבורה ציבורית ,משולב-
הליכה וברכב פרטי.
ממשתנים אלו נגזרו  2משתנים דיכוטומיים בהתייחס לכל אחד מאמצעי ההגעה:
 Walkersהולך ברגל  -הליכה ,אמצעי הגעה משולב-הליכה ונסיעה ברכב פרטי.
 Non-walkersלא הולך ברגל  -הגעה ברכב פרטי ,הסעה ותחבורה ציבורית.
מניתוח השאלונים עולה כי קרוב ל 90% -מהילדים ( )n=1,117 ,87.6%נוהגים ללכת ברגל לבית הספר
ומבית הספר בחזרה לביתם ,ללא הבדל של מגדר וגיל.
מתוכם :כ 80% -מהילדים ( )n=544בכיתות ה-ו' בבית הספר היסודי ו )n=573( 94.6% -תלמידי
חטיבת הביניים כיתות ז'-ט' נוהגים ללכת לביתם ברגל או במשולב הליכה ונסיעה ברכב פרטי.
טבלה  6מציגה את התפלגות אמצעי החזרה של התלמידים מבית הספר בהתאם למגדר ולגיל.
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 לפי מגדר וגיל, משאלוני התלמידים, התפלגות אמצעי ההגעה של התלמידים מבית הספר לביתם:5 טבלה
הילד

Percentages of child-reported modes of transportation when returning from school in
the total sample, by gender X age group (n(%))
Boys (n = 669)

Girls (n = 623)

5th-6th grades
(n =339)

7th-9th grades
(n = 330)

5th-6th grades
(n = 338)

7th-9th grades
(n = 286)

194 (57.2)a

219 (66.4)a

145 (43.0)a

174 (60.8)a

Private car

15 (4.4)

11 (3.3)

32 (9.5)a

7 (2.4)a

Sometimes walking and
sometimes in a car

87 (25.7)

84 (25.5)

118 (35.0)

96 (33.6)

Bus or organized
transport

38 (11.2)a

10 (3.0) a

40 (11.9)a

5 (1.7)a

Bicycle

5 (1.5)

6 (1.8)

2 (0.6)

4 (1.4)

Walkers vs. Non
walkers (n)1

(334)

(324)

(335)

(282)

Walkers

281 (84.1)a

303 (93.5)a

263 (78.5)a

270 (95.7)a

Non-walkers

53 (15.9)a

21 (6.5)a

72 (21.5)a

12 (4.3)a

School-to-Home travel
mode
Walking

Note. Significant pairwise differences are obtained from separate Chi-square tests for boys and girls on the
association between age group and travel mode. Each pair of subscript letter denotes two significantly different
proportions based on Bonferroni-corrected Alpha level (95%).
1 "Walkers" = usually or sometimes walk; "Non-walkers" = private car, bus or organized transport ("bicycle" is
omitted").

 נמצאו הבדלים.נמצא הבדל מובהק באמצעי החזרה של הילד מבית הספר לביתו לפי גיל הילד ומגדרו
 מתאם,χ² (4) = 59.09, p <0.001 ,)'ט-'ו' לעומת כיתות ז-'מובהקים בין שתי קבוצות הגיל (כיתות ה
 שיעור הילדים.0.12 =  מתאם קרמר,χ² (4) = 19.43, p = 0.001 , ובין קבוצות המגדר,0.21 = קרמר
) גבוה באופן מובהק מזה של63.8%(  שנוהג ללכת ברגל לבית הספר,'ט-' כיתות ז,בחטיבת הביניים
 ילדים בבית הספר יסודי נוהגים לנסוע יותר בתחבורה.)50.1%( 'ו-' כיתות ה,תלמידי בית הספר יסודי
 בעיקר עקב השכיחות הגבוהה של,)2.4%( ) בהשוואה לילדים בחטיבת הביניים11.5%( מאורגנת
תלמידים הנוהגים להשתמש בתחבורה מאורגנת כדרך הגעה במיוחד לאחד מבתי ספר היסודיים (בית ספר
.16.1% - ו1% מכר- בהשוואה לבתי הספר האחרים בג'דיידה,53% :)נג'אח-אל
.)51.2%( ) הנוהג ללכת לבית הספר גבוה יותר משיעור הבנות61.7%(  שיעור הבנים,בנוסף
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לבסוף ,רכיבה על אופניים בדרך חזור מבית הספר נמצא בקטגוריה זניחה בכל קבוצות הגיל והמגדר
(.)n ≤ 6
מגמות זהות עלו גם בניתוח שאלוני ההורים בהתייחס לאמצעי ההגעה לבית הספר ובחזרה מבית הספר
הביתה (מוצגות בטבלה  .)7אמצעי ההליכה ברגל דווח כשכיח יותר בקרב בנים בכל קבוצות הגיל ,עם
ובלי ליווי ( )72.2%ובקרב ילדים בכיתות ג'-ד' ( )74.5%וילדים בכיתות ה-ו' ( ,)81.4%ושכיח פחות
באופן מובהק בקרב בנות ( ) 58.0%ובקרב ילדים בכיתות הנמוכות ,כיתות א'-ב' ( .)47.5%הקבוצה
שדווחה אחרונה נוהגת להשתמש יותר בתחבורה מאורגנת.
המבחן של  McNemarהבוחן זיווג משתנים דיכוטומיים מראה כי התפלגות אמצעי ההגעה בדרך הלוך
(מהבית לבית הספר) אינה שונה באופן מובהק מהתפלגות אמצעי ההגעה בדרך חזור מבית הספר לבית
(.)p = 0.21
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 לפי מגדר וגיל הילד, סטטיסטיקה תיאורית של אמצעי ההגעה של התלמיד לבית הספר ובחזרה ממנו משאלוני ההורים: 6 טבלה
Descriptive statistics (percentage distribution or means (standard deviation)) of parent survey variables by child's gender groups and by age groups with
significance testing (Chi-square or Factorial ANOVA tests)
Variable

All
sample

Groups by child's gender

Boys

Girls

Schoolchildren travel mode and characteristics
School-to-home
(252)
(133)
travel mode2 (n)

(119)

Gender X
Age

Groups by child's age
chisquare or
F (df)1
χ²(2) =
7.12*

1st-2nd
grades

3rd-4th
grades

5th-6th
grades

chisquare or
F (df)1

chisquare or
F (df)1

(99)

(94)

(59)

χ²(4) =
24.35***

χ²(4) =
8.78

χ²(2) =
23.73***

χ²(2) =
1.44

Walking

56.3

64.7a

47.1a

39.4ab

67.0a

67.8b

Private car

10.7

9.0

12.6

16.2

7.4

6.8

Organized
transport or bus

23.8

18.8a

29.4a

36.4ab

18.1a

11.9b

Mixed mode (part
of the way on foot)

3.6

1.5

5.9

4.0

1.1

6.8

Sometimes on foot
and sometimes by
car
Home-to-school

5.6

6.0

5.0

4.0

6.4

6.8

walkers vs. nonwalkers3

(252)

(133)

(119)

(99)

(94)

(59)

Walkers

63.1

68.4

57.1

45.5 ab

70.2 a

81.4 b

Non-walkers

36.9

31.6

42.9

54.5ab

29.8 a

18.6 b

χ²(1) =
3.43
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School-to-Home
walkers vs. nonwalkers3

(252)

(133)

(119)

Walkers

65.5

72.2a

Non-walkers

34.5

School-to-Home
accompanied
walking

χ²(1) =
5.60*

(99)

(94)

(59)

58.0 a

47.5 ab

74.5 a

81.4 b

27.8 a

42.0 a

52.5 ab

25.5 a

18.6 b

(161)

(96)

(65)

(45)

(70)

(46)

unaccompanied

25.5

29.2

20.0

28.9

22.9

26.1

Accompanied

74.5

70.8

80.0

78.0

64.2

65.1

χ²(1) =
1.71

χ²(2) =
24.14***

χ²(2) =
2.97

χ²(2) =
0.54

χ²(2) =
0.30

Note. Each pair of subscript letter denotes two significantly different proportions based on Bonferroni-corrected Alpha level (95%). ns = not significant.
1 F statistic from two-way factorial ANOVA or χ² statistic from log-linear analysis with 3X2 categories. Route familiarity: n = 234, actual range: 1-4; Estimated travel time (min): n = 208, actual range: 1-30;
Perceived route safety: n = 222, actual range: 1-5; Satisfaction of school's road safety education: n = 250, actual range: 1-5; Perceived child awareness: n = 250, actual range: 1-5; Trust in child: n = 248, actual
range 0-10.
2 Chi-square tests for detailed School-to-Home travel mode included only the categories "walking", "private car", and "organized transport or bus", to avoid cells with low expected count
3 "Walkers" = Usually and sometimes walking, and mixed mode. "Non-walkers" = Usually in private car, and in organized transport or bus.
*p ≤ .05. **p < .01. ***p ≤ .001
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 . 3.1.1ליווי בדרך הלוך לבית הספר ובחזרה מבית הספר הביתה
במטרה לבחון את קיום ליווי הילד בעת חזרתו מבית הספר לביתו והדמות המלווה אותו בעת חזרתו
(חברים/אחים/הורה/מבוגר אחר) ואת הקשר בין קיום הליווי לגיל הילד או למגדרו ,נשאלו על כך הילדים
בלבד בשאלונים שנמסרו לידיהם (כאמור ,בשאלונים נשאלו הילדים רק על דרך חזרתם מבית הספר
לביתם ולא על דרך הליכתם לבית הספר).
ליווי הילד הורכב מ 4-קטגוריות :הולך לבד ,הולך בליווי חבריו או אחיו ,הולך בליווי הוריו או אדם
מבוגר אחר ,לא הולך ברגל.
על פי דיווחי הילדים רוב הילדים שחוזרים ברגל לביתם הולכים בליווי אחיהם או חבריהם .בשתי קבוצות
המגדר נמצא כי אחוז תלמידי כיתות ה'-ו' שהולכים בחזרה לבדם מבית הספר גבוה באופן מובהק מילדי
כיתות ז'-ט' 17.3% ,לעומת  ,χ² (2) = 7.97, p = 0.02 ,11.5%מתאם קרמר =  .0.09הבדל דומה
ומובהק אך קטן יותר נמצא בין בנים לבנות בשתי קבוצות הגיל :שיעור גבוה של בנים ( )16.8%מבנות
( )11.7%נוהג ללכת בחזרה לבדו מבית הספר ,χ² (2) = 6.92, p = 0.03 ,מתאם קרמר = .0.08
לבסוף ,אחוז קטן של ילדים נוהג ללכת בליווי אחד ההורים או אחד המבוגרים בדרך חזור מבית הספר
( .)2.4%אחוז זה נמצא גבוה ביותר בקרב בנות מבית הספר היסודי ( )4.2%ונמוך ביותר בקרב בנים
מבית הספר היסודי (.)1.1%
האינטראקציה בין גיל ,מגדר ,וליווי בהליכה כמשתנה דיכוטומי (ליווי לעומת ללא ליווי ,הולך לבד)
נבדקה באמצעות ניתוח לוג-ליניארי עם בדיקות מעקב של  χ²ונמצאה כי לא מובהקת,χ² (1) = 0.05 ,
בעוד שהקשר בין גיל וליווי בהליכה נמצא מובהק בכל אחת מקבוצות המגדר.
בקרב בנים ,n = 578, G² (1) = 3.85, p <0.05 ,ובקרב בנות.n = 530, G² (1) = 4.27, p <0.05 ,
סיכוייהם של ילדים ללכת לבד הביתה מבית הספר הם פי  1.58ו 1.71 -גבוה יותר בקרב תלמידי בית
ספר יסודי מאשר בקרב תלמידי חטיבת הביניים ,עבור בנים ובנות בהתאמה.
תוצאות דומות לאלו ניתן לראות גם בניתוח הממצאים משאלוני האימהות.
התפלגות המשתנים ליווי בדרך הלוך (  )HtSTM-accompanimentוליווי בדרך חזור (StHTM-
 ) accompanimentבפילוח לפי קבוצת גיל ומגדר מוצגת בטבלה .8
מהניתוח עולה כי אמצעי ההגעה השכיח בשני כיווני ההליכה היה ,הליכה בליווי חברים .בהתאם לדיווחי
האימהות ,רק  6ילדים הלכו בליווי ההורים או אדם מבוגר אחר.
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 משאלוני,  סטטיסטיקה תיאורית של ליווי התלמיד לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם: 7 טבלה
ההורים לפי מגדר וגיל הילד

Descriptive Statistics (N and Percentage Distribution) of School Travel Mode by Child's
Gender Groups and by Age Groups with Significance Testing (χ²(df), V)1
Variable

All sample (n
= 127)

Groups by
child's gender
Boys
(n = 67)
χ²(2) = 0.41,
ns

Home-to-School travel mode
Travel by car, bus, or organized
transport
Walk with a parent or other adult
Walk alone
Walk with peers
Cycling

40 (31.5)
2 (1.6)
26 (20.5)
58 (45.7)
1 (0.8)

23 (34.3)
0 (0.0)
14 (20.9)
29 (43.4)
1 (1.5)

36 (28.3)
6 (4.7)
22 (17.3)
63 (49.6)
0 (0.0)

18 (26.9)
2 (3.0)
14 (20.9)
33 (49.3)
0 (0.0)

30 (39.5)a
2 (2.6)
13 (17.1)
31 (40.8)
0 (0.0
χ²(2) = 9.40,
p=0.01, V =
.28

10 (19.6)a
0 (0.0)
13 (25.5)
27 (52.9)
1 (2.0)

18 (30.0)
4 (6.7)
8 (13.3)
30 (50.0)
0 (0.0)

29 (38.2)a
4 (5.3%)
11 (14.5)
32 (42.1)a
0 (0.0)

7 (13.7)a
2 (3.9)
11 (21.6)
31 (60.8)a
0 (0.0)

Note. Each pair of subscript letter denotes two significantly different proportions based on Bonferroni-corrected
Alpha level (95%). ns = not significant.
1 Chi-square tests for School-to-Home and Home-to-School travel modes exclude the categories "walk with a
parent or other adult" and "cycling" to avoid cells with low expected count.
2 Age groups are derived from grade level (junior children, ages 6-9 at the 1st-3rd grade levels, and senior children,
ages 10-12 at the 4th-6th grade levels).
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Senior (ages
10-12)2
(n = 51)

17 (28.3)
2 (3.3)
12 (20.0)
29 (48.3)
0 (0.0)

χ²(2) = 0.77,
ns

School-to-Home travel mode
Travel by car, bus, or organized
transport
Walk with a parent or other adult
Walk alone
Walk with peers
Cycling

Girls (n = 60)

Groups by
child's age
Junior (ages
6-9)
(n = 76)2
χ²(2) = 6.42,
p=0.04, V =
.23

 .3.2תפיסת בטיחות ההליכה של הילדים
 .3.2.1חששות הילדים בהתייחס לבטיחות ההליכה בדרך חזור מבית הספר לביתם
במטרה לבחון את הקשר בין חששות הילדים מפני הבעייתיות הקיימת במסלולי ההליכה לבין אמצעי
ההגעה מבית הספר הביתה נבנה מדד המורכב מארבעה משתנים והתייחס לבעייתיות הקיימת במסלולי
ההליכה שדווחה על ידי הילדים מנקודת מבט ראותם והם:


האם מפריע לי שאין מדרכה בדרך חזרה מבית הספר?



האם קשה לי לחצות כבישים בדרך חזרה מבית הספר?



האם מפחיד אותי שמכוניות נוסעות במהירות גבוהה כשאני נמצא מחוץ לביתי?



האם מפריע לי שמכוניות מחנות בצידי הדרכים כשאני נמצא מחוץ לביתי?

היחסים בין מגדר הילד (בנים לעומת בנות) ,קבוצות גיל (כיתות ה'-ו' לעומת כיתות ז'-ח') ,אמצעי ההגעה
(הולכים לעומת לא-הולכים) ,וחששות המיוחסות לבטיחות הולכי רגל (משתנה רציף) נבדקו על ידי
ניתוח  ANOVAבעל  3רמות .כל שלושת הפילוחים העיקריים נמצאו מובהקים ,אם כי בעלי אפקט קטן
למדי .נמצא כי בנים ( )M = 2.34, SD = 0.74הביעו חששות פחותים מסיכוני הבטיחות כהולכי רגל
מבנות ) η2 , F (1,1261) = 14.99, p <0.001 ( M = 2.57, SD = 0.73חלקי =  ;0.01ילדים
גדולים יותר הלומדים בחטיבת ביניים ( )M = 2.35, SD = 0.77הביעו חששות פחותים מילדים צעירים
הלומדים בבית ספר יסודי ) η2 , F (1,1261) = 18.14 , p <0.001 ( M = 2.54, SD = 0.71חלקי
=  ; 0.0והילדים שאינם הולכים ( )M = 2.39, SD = 0.77הביעו דאגה פחותה מסיכוני הבטיחות בהם
נתקלים כהולכי רגל מאשר הילדים ההולכים )η2, F (1,1261) = 7.49, p (M = 2.46, SD = 0.74
= 0.01חלקי = .)0.01
האינטראקציה בין אמצעי ההגעה לקבוצות הגיל נמצאה מובהקתF (1,1261) = 4.18, p = 0.03 ,
 η2חלקי =  .0.003תיקון  Bonferroniלניטרול הבעייתיות של השוואות מרובות מראה כי רק בקרב
תלמידי חטיבת ביניים ,שאינם הולכים ( )M = 1.93, SD = 0.81נמצאה דאגה פחותה באופן מובהק
לגבי בטיחות הדרך מאלה ההולכים ),t (601) = - 3.31 , p = 0.001 ) M = 2.38, SD = 0.76
 .)d=0.56לא נמצאו הבדלים מובהקים באמצעי ההגעה בקרב תלמידי כיתות כיתות ה'-ו',
.t (664) = - 0.39
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 .3.2.2תפיסת ההורים את בטיחות ההליכה של ילדיהם בדרך לבית הספר ובחזרה לביתם
במטרה לבחון את תפיסת ההורים בהתייחס לבטיחות ילדיהם כהולכי רגל לפי גיל ומגדר הילד ,נתבקשו
ההורים להשיב על  2שאלות:


האם הם מכירים את מסלול ההליכה בו הולך ילדם?



באיזו מידה ,לדעתם ,מסלול ההליכה בו הולך ילדם בטוח להליכה?

נמצא כי בממוצע הורים לילדים בכל קבוצות הגיל והמגדר מתיימרים להכיר את מסלולי ההליכה של
ילדיהם לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם .לא נמצאו הבדלי ממוצעים מובהקים (בין המגדר; ובקרב
קבוצות גיל שונות) הקשורים לתפיסת הבטיחות בהתייחס למסלולי ההליכה ( F (1,21) = 1.15; F
 ,(2,21) = 0.51בהתאמה) ,כמו גם בהתייחסות לשביעות הרצון של ההורים מהחינוך לבטיחות בדרכים
בבית הספר ( ,F (1,24) = 0.74; F (2,24) = 0.82בהתאמה) .הורים לילדים בקבוצת הגיל הבוגרת
מאמינים יותר כי ילדיהם בעלי מודעות גבוהה לסכנות הקיימות בכביש באופן מובהק מהורים לילדים
בקבוצת הגיל הצעירה ( ,)F (2,24) = 3.49, p <0.05וסומכים על ילדיהם שיתנהגו באופן זהיר יותר
בעת ההליכה באופן מובהק מהורים לילדים בשתי קבוצות הגיל הצעירות יותר ( F (2,24) = 5.94, p
 .)<0.01בממוצע ,הורים מבטאים רמות גבוהות של אמון בהתנהגות ילדיהם כהולכי רגל.
מניתוח הקורלציה ניתן להבחין כי הורים המאמינים שילדם בעל מודעות לסכנות הקיימות בדרכים ,הינם
גם בעלי אמון גבוה יותר בילדם כהולך רגל ) .)r = 0.44, p <0.001אמון גבוה יותר נמצא גם בקרב
הורים שהביעו שביעות רצון גבוהה יותר מחינוך לבטיחות בדרכים בבית הספר של ילדם (r = 0.28, p
) .<0.001שביעות רצון מחינוך לבטיחות בדרכים נמצאה במידה מסוימת בעלת מתאם חיובי לתפיסת
הבטיחות של מסלול ההליכה של הילד ).)r = 0.21, p <0.01

58

 .3.3פיקוח הורי בהתייחס להליכה מחוץ לבית ולחציית כבישים
פיקוח הורי נמצא יעיל בספרות המחקרית במניעת סיכונים ובהיפגעות ילדים הולכי רגל (,2005
 .)Morrongielloבהתאם לחוק בישראל נדרשת השגחת מבוגר עבור ילד עד גיל שש בחציית הכביש.
יתר על כן ,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ממליצה כי ילדים מתחת לגיל תשע לא ייחצו את הכביש
לבדם.
בחינת רמת הפיקוח ההורי המוטלת על הילדים כהולכי רגל ,בשעת הליכתם מחוץ לבית ובחציית כבישים
בהתאם לגיל הילד ולמגדרו ,נבדקה באמצעות שני מדדים .מדדים אלה התייחסו ל 2-השאלות הבאות
שנשאלו האימהות:


האם את מאפשרת לילדך ללכת ברחוב לבדו?



האם את מאפשרת לילדך לחצות את הכביש לבדו?

השאלות אומצו ממחקריהם של  )2009( Morrongiello and Bartonו.)2012( Barton and Huston -
 )2009( Morrongiello & Bartonו )2012( Huston & Barton -מצאו כלי מדידה דומים לדיווח
עצמי עבור פרקטיקות לפיקוח הורי בהיותם אינדיקטורים תקפים בהתייחס לאפשרויות הפיקוח הנצפות.
אין ציון כולל מחושב לפיקוח הורי ,בשל ההתייחסות למשתנים אלה כמשתנים סודריים .ככאלה ,ציונים
גבוהים מעידים על הגבלה הורית פחותה ועל ניידות עצמאית רבה ,בעוד ורמה נמוכה יותר מעידה על
פיקוח מוגבר.
מניתוח ממצאי שאלוני ההורים עולה כי נמצאו הבדלים מובהקים בין התייחסות ההורים לקבוצות הגיל
השונות ולמגדר הילד בכל הקשור לחציית כביש באופן עצמאי V = , χ² (4) = 42.01, p <0.001
 .0.29רק  39%מהורים לילדים בכיתות הנמוכות ,א'-ב' ) (n = 100בבית הספר היסודי לא אפשרו
לילדיהם לחצות את הכביש בכוחות עצמם ,בהשוואה ל  18%-ו  2%-בכיתות ג'-ד' ) (n = 94ובכיתות
ה'-ו' ) ,(n = 58בהתאמה .יתר על כן ,מחצית מההורים לתלמידי הכיתות הנמוכות ,א'-ב' (< 9שנים),
אפשרו לילדיהם לחצות את הרחובות "במצבים מסוימים" ו 11%-נוספים אפשרו לילדיהם לעשות זאת
"תמיד" .הבדלים נמצאו גם בין הורים לבנים בהשוואה להורים לבנות -אחוז גבוה יותר של הורים לבנות
( )30.3%ציינו כי אינם מאפשרים להן לחצות את הרחובות לבדן ,בהשוואה להורי הבנים (χ² )17.3%
.(2) = 5.98, p = 0.05, V = 0.15
ממצאים קצת שונים בהקשר של פיקוח הורי עלו מדיווחי האימהות ,לכ 3/4 -מהילדים בכיתות הנמוכות
מותר ללכת לבד אך רק בסמוך לביתם ,ואילו לכמחצית מהילדים הבוגרים מותר לעשות זאת רק בתוך
גבולות היישוב (מוצגים בטבלה  .)9ל 9-ילדים ( )11.8%בלבד לא הרשו אף פעם לחצות את הרחובות
לבדם ,ול 4-ילדים ( )5.3%איפשרו זאת תמיד .כצפוי ,חלה ירידה ברמת הפיקוח על עצמאות ההליכה עם
העלייה בגיל :ילדים בוגרים נהנים יותר בקבלת עצמאות כהולכי רגל מילדים צעירים יותר .בנוסף ,בנות
אופיינו כפחות עצמאיות בהליכה מבנים.
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 משאלוני,) סטטיסטיקה תיאורית של פיקוח הורי (היתר להליכה ולחציית כביש באופן עצמאי:8 טבלה
ההורים לפי מגדר וגיל הילד
Descriptive Statistics (N and Percentage Distribution) of School Travel Mode and
Parental Supervision by Child's Gender Groups and by Age Groups with Significance
Testing (χ²(df), V)1
Variable

All sample
(n = 127)

Parental license for
independent walking

Groups by child's gender
Boys
(n = 67)

Girls
(n = 60)

χ²(3) = 4.11, ns

Groups by child's age
Junior
(ages 6-9)
(n = 76)2

Senior
(ages 1012)2
(n = 51)
χ²(3) = 29.89, p<0.001,
V = .49

Never allowed

11 (8.7)

4 (6.0)

7 (11.7)

9 (11.8)

2 (3.9)

Allowed only near home

76 (59.8)

39 (58.2)

37 (61.7)

57 (75.0)a

19 (37.3)a

Allowed only in the
locality

34 (26.8)

22 (32.8)

12 (20.0)

8 (10.5)a

26 (51.0)a

6 (4.7)

2 (3.0)

4 (6.7)

2 (2.6)

4 (7.8)

Always allowed
Parental license for
independent crossing

χ²(2) = 6.49, p=0.04,
V = .23

χ²(2) = 29.85. p<0.001,
V = .49

Never allowed

44 (34.6)

17 (25.4)a

27 (45.0)a

39 (51.3)a

5 (9.8)a

Allowed only in certain
situations

63 (49.6)

40 (59.7)a

23 (38.3)a

33 (43.4)

30 (58.8)

Always allowed

20 (15.7)

10 (14.9)

10 (16.7)

4 (5.3)a

16 (31.4)a

Note. Each pair of subscript letter denotes two significantly different proportions based on Bonferroni-corrected
Alpha level (95%). ns = not significant.
1 Chi-square tests for School-to-Home and Home-to-School travel modes exclude the categories "walk with a
parent or other adult" and "cycling" to avoid cells with low expected count.
2 Age groups are derived from grade level (junior children, ages 6-9 at the 1st-3rd grade levels, and senior children,
ages 10-12 at the 4th-6th grade levels).
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 .3.3.1מערכת היחסים בין מיקוד שליטה  LOCלפיקוח הורי
מיקוד שליטה ) Locus of control (LOCעוסק בתחושת השליטה שיש (או אין) לאדם על המאורעות
שבחייו ,ואמונתו באשר למה גורם למאורעות חיוביים או שליליים להתרחש בחייו .מקור השליטה עשוי
להיות פנימי ,האדם מאמין כי הוא שולט על המאורעות בחייו ,או חיצוני ,האדם מאמין כי חייו והחלטותיו
נשלטים בידי סביבתו או בידי כוח עליון ).(Rotter, 1966; Lefcourt, 1982
כדי לבחון את הקשר בין תפיסת ההורה את המאורעות החלים בחיי ילדו (מיקוד שליטה חיצוני/פנימי)
לפיקוח הורי ,מיקוד שליטה של הורים ( )LOCנמדד באמצעות משתנה שהיה מורכב מ 5 -מדדים
אורגינליים של מקור שליטה ) (Campis et al., 1986שאומץ מהמודל שפיתח  Lovejoyואחרים
( .)1997המדד מנסה לבחון את האמונות ההוריות שספציפיות ביחסי הורה-ילד.
שני תתי סולמות נמצאו קשורים באופן מובהק להחלטות ההורים בהתייחסות להתנהגות ילדיהם והם:


חוללות הורית ( - )Parental Efficacyמידת תחושת ההורה ביחס לחוסר יעילותו כהורה
(דוגמא לאחד מפריטי המדד-מה שאני עושה הוא בעל השפעה מועטה על התנהגות ילדי).



שליטת ההורה על התנהגות הילד (( )Parental Control of Child's Behaviorדוגמא לאחד
מפריטי המדד-ילדי מתנהג לעיתים קרובות בדרך שונה מהדרך בה אני רוצה שיתנהג)
). (Campis et al, 1986

הציונים חושבו על ידי ממוצע של כל ששת הפריטים .ציונים גבוהים יותר מצביעים על  LOCחיצוני
(כלומר ,תחושה נמוכה של יעילות הורית או שליטה נמוכה על התנהגות הילד) בעוד וציונים נמוכים יותר
מצביעים על  LOCפנימי ,המהימנות פנימית הייתה משביעת רצון (יעילותM = 2.67, SD = 0.60, α :
 ,= 0.71שליטה.)M = 3.22, SD = 0.67, α = 0.77 :
פיקוח הורי ומיקוד שליטה נמצאו בעלי מתאם חיובי וגבוה .קשר מובהק נמצא בין תתי הסולמות של
המשתנה מיקוד שליטה LOC ,למשתנה היתר לחצייה ,אך בעוצמה נמוכה .הכיוון השלילי של המקדמים
מצביע על כך ,ש LOC -חיצוני וגבוה קשור יותר למגבלות על עצמאות ניידות הילדים .עם זאת ,קיימת
מערכת יחסים מובהקת בין שני המשתנים :תתי הסולמות של  LOCותפיסת מוגבלות הילד מגלה את
ההיפך LOC :חיצוני וגבוה יותר קשור לתפיסת מוגבלות מופחתת של הילד כהולך רגל .משמעות הדבר
הוא כי הורים עם  LOCחיצוני נמצאו בעלי מודעות נמוכה לצרכי ילדיהם כהולכי רגל אך עדיין הטילו
עליהם רמות גבוהות יותר של פיקוח.
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 .3.4חשיפה לפעילות מחוץ לבית בשעות הפנאי
במטרה לאמוד את מידת סיכויי הילדים לסיכונים ולהיפגעות בדרכם לבית הספר ובחזרה לביתם נבחנה
מידת חשיפתם לפעילות מחוץ לבית לאחר שעות בית הספר.
המדד כלל חמישה פריטים שמדדו את תדירות ההשתתפות בפעילויות פנאי מחוץ לבית .ניתוח גורמים
( )PCAעם רוטציה של  varimaxונורמליזציה של קייזר ,הניב שני גורמים משמעותיים ,אשר היוו יחדיו
 62.81%מהשונות המוסברת.
הגורם הראשון עסק בחשיפה לפעילות נמוכה ( (low-exposure activities – LEAוכלל שלוש פעילויות:


"לשחק במגרשי ספורט ייעודים או במגרשי משחקים" (טעינת הגורם = ,).74



"השתתפות בחוגים או בפעילויות מאורגנות בעיר" (טעינת הגורם =,).73



"השתתפות בחוגים או בפעילויות מאורגנות מחוץ לעיר" (טעינת הגורם =.).73

(ערכים עצמיים =  ,1.96מסבירים  39.28%מהשונות).
הגורם השני התייחס לחשיפה לפעילות גבוהה ( )high-exposure activities -HEAוכלל שני פריטים:


"לשחק ליד הבית (בחצר או ברחוב)" (טעינת הגורם =,).86



"לרכב על אופניים" (טעינת הגורם = 23.63% ,1.18 =eigenvalue ( ,).62מהשונות).

חושבו ציונים ממוצעים לכל אחד מהגורמים ( α = 0.59ו α = 0.30-עבור  LEAו ,HEA-בהתאמה).
ציונים גבוהים מעידים על השתתפות בתדירות גבוהה יותר .ההנחה היא כי פעילויות מאורגנות או אלה
המתרחשות במגרשי משחקים ייעודיים כרוכות בסיכונים בטיחותיים נמוכים יותר בהשוואה למשחק
הסמוך לבית או לרכיבה על אופניים ,במיוחד באזורים עירוניים המאופיינים בהעדר תשתית מתאימה.
נבדקה השתתפות הילד בפעילות בעלת חשיפה גבוהה או נמוכה בהתייחס לגיל הילד ולמגדרו .בממוצע,
ילדים נוהגים לעסוק בפעילות בעלת חשיפה גבוהה ) HEA (high-exposure activitiesבתדירות
גבוהה יותר ) (M=2.59, SD = 0.63מאשר בפעילות בעלת חשיפה נמוכה low-exposure ( LEA
.t(125)=-13.73, p<0.001 ,(M = 1.71, SD = 0.54) )activities
מניתוח ה ANOVA-עולה כי לא נמצא אפקט עיקרי לגיל ב) F(1,122)=2.63, p=0.11) LEA-
אך נמצא אפקט למגדר ,חלה השתתפות גבוהה יותר בקרב בנים ) (M=1.82, SD=0.59מאשר בקרב
בנות ).(F(1,122)=5.89, p=0.02, partial η2=0.05) ,(M=1.59, SD=0.46
בהתייחסות ל ,HEA -ילדים בוגרים יותר השתתפו בפעילות בעלת חשיפה גבוהה יותר (M=2.76,
) SD=0.72מילדים צעירים ),p=0.04, partial η2=0.03) ,(M=2.47, SD=0.52
 .),F(1,123)=4.26נמצא גם אפקט חזק להבדלי המגדר .כלומר ,בנים השתתפו בפעילות בעלת חשיפה
גבוהה יותר ) (M=2.81, SD=0.66מבנות (M=2.33, SD=0.48), (F(1,123)=23.48, p<0.001,
) .partial η2=0.16האינטרקציה המובהקת בין גיל למגדר מצביעה על פער גבוה ב HEA -בין בנים
לבנות בקרב הילדים הבוגרים ( M=2.33, SD=0.67 - M=3.05, SD=0.61אצל בנים ובנות
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בהתאמה) מאשר בקרב הילדים הצעירים ( M=2.61, SD=0.63ו ,M=2.34, SD=0.35 -אצל בנים
ובנות ,בהתאמה) .F(1,123)=4.78 p=0.03, partial η2=0.04
נמצא כי ילדים שחשופים יותר לסיכונים בעת ההליכה לבית הספר נמצאו מעורבים יותר גם בפעילות
המאופיינת כפחות בטוחה ) .(HEAהורים שדיווחו על היסטוריה של תאונות בהן נמצאה מעורבות
ילדיהם דיווחו גם כי ילדם היה מעורב יותר בפעילות המוגדרת כפחות בטוחה ,ב ,HEA-בהשוואה
להורים שלא דיווחו על היסטוריה של תאונות בקרב בני משפחתם .המתאם בין המשתנים HEA
ו LEA-נמצא מובהק אך ברמה מתונה ).(r = 0.25, p <0.05
 .3.4.1קשר בין פיקוח הורי לחשיפת הילדים לפעילויות בשעות הפנאי
במטרה לבחון את הקשר בין רמת הפיקוח ההורי הניתן לילדים בהתייחס להיותם הולכי רגל לבין מידת
חשיפתם לפעילויות שונות בשעות הפנאי ,נבדק באמצעות שני משתני החשיפה של הילדיםHEA ,
ו , LEA-לבין שני משתני היתר להליכה ולחציית כביש.
 HEAו LEA-נמצאו מתואמים חיובית עם שני משתני היתר הליכה :נמצא כי אימהות המאפשרות
לילדיהם ללכת מחוץ לביתם ולחצות רחובות לבדם ,מעלה את סיכויי הילדים לקחת חלק בשני סוגי
הפעילויות (ב .)HEA LEA -עם זאת ,היתר להליכה (אך לא לחצייה) נמצא חיובי ומתואם מעט עם
המשתנה ) . home-to-school travel mode (HtSTMהורים בעלי היסטוריה משפחתית של תאונות
מאפשרים עצמאות רבה יותר לילדיהם כהולכי רגל ,גם במונחים של הליכה וחצייה עצמאית.
לגבי תפיסת מוגבלות כישורי הילדים כהולכי רגל -הילדים ,שהוריהם נמצאו מודעים יותר למוגבלות
כישוריהם כהולכי רגל ,נמצאו בעלי סיכויים להיות מעורבים יותר בפעילויות הנחשבות כבטוחות יותר.
עם זאת ,תוצאות אלה חסרות חשיבות בהתייחס להורים של ילדים צעירים בלבד .באופן מפתיע למדי ,לא
נמצא מתאם מובהק בין פיקוח הורי לתפיסת מוגבלות כישורי הילדים.
 .3.4.2מערכת היחסים בין מיקוד שליטה ( (LOCלחשיפת ילדים לפעילות בשעות הפנאי
לאור הסיקור הנרחב בספרות המקצועית בהתייחס להשפעת מיקוד שליטה של ההורה על הסביבה
המשפחתית ועל התפתחות הילד & (Hagekull et al., 2001; Lovejoy et al., 1997; Kokkinos
) Panayiotou, 2007מעניין היה לבחון הקשר בין מיקוד שליטה של ההורים לבין אמצעי ההגעה של
הילדים לבית הספר וכן למידת חשיפתם לפעילויות בשעות הפנאי.
מניתוח הנתונים עולה כי שני תתי הסולמות של המשתנה מיקוד שליטה ( LOCחיצוני ופנימי) מתואמים
חיובית עם אמצעי ההגעה של הילדים לבית הספר ( : )HtSTMהורים המייחסים את תוצאת התנהגות
ילדיהם ליד הגורל נוטים לבחור במצב הגעה פעיל לבית הספר המתייחס להליכה ולרכיבה על אופניים,
הכרוך בסיכון גבוה יותר עבור ילדם כהולך רגל .בנוסף ,שני תתי הסולמות המתייחסים למיקוד שליטה
נמצאו בעלי קשר שלילי לפעילות בעלת חשיפה נמוכה .דבר המצביע על כך שמיקוד שליטה חיצוני
( )LOCהקשור לפעילות בעלת תדירות נמוכה יותר נחשב כפעילות בטוחה עבור הולכי רגל .המתאם בין
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מיקוד שליטה ופעילות בעלת חשיפה גבוהה ( )HEAנמצא חיובי ,אך לא נמצא מובהק .עם זאת ,כאשר
בניתוח כלולים הורים לילדים בוגרים בלבד ,התקבל מתאם מובהק ). (r = 0.28, p = 0.05
השוואה למקדמי המתאם של ספירמן הובילו למסקנה ששימוש במשתנה היררכי המשלב בין מצבי הגעה
ומצבי ליווי (ליווי במצבי הגעה לבית הספר )HtSTM ,יש בידם להגדיל את השפעת המשתנה בהשוואה
למשתנה דיכוטומי פשוט המבחין בין מצבי הגעה פעילים (הליכה ברגל) למצבי הגעה שאינם פעילים
(הגעה ברכב פרטי).

 .3.5מודל לניבוי סיכויי ההליכה לבית הספר ובחזרה מבית הספר הביתה
על מנת להעריך את ההסתברות להליכה לבית הספר בוצע ניתוח רב משתני באמצעות שתי רגרסיות
לוגיסטיות לניבוי סיכויי ההליכה (לעומת אי הליכה) לבית הספר .המשתנים המסבירים כללו משתנים
סוציו-דמוגרפיים ,אמצעי הגעה ותפיסות הורים .כל המנבאים הקטגוריאליים קודדו באופן בינארי ()0,1
בהתבסס על התפלגותם ,בעוד והמשתנים הרציפים נשמרו ככאלה .כל המשתנים בעלי החשיבות
התיאורטית נכנסו לניתוח כמקשה אחת ,ללא קשר לעוצמת המתאם שלהם .טבלה  10מציגה את תוצאות
ניתוחים אלה.
נמצא כי ההסתברות להליכה נמצאה גבוהה יותר בקרב קבוצת הילדים הבוגרת ובעלת מעמד סוציו-
אקונומי נמוך .יחד עם זאת ,המשתנה שנמצא כמשפיע ביותר על ההסתברות להליכה היה משך זמן
ההליכה המשוער .לפיכך ,ככל שהמרחק מבית הספר לבית נמצא גדול יותר ובהתאם לכך גם משך זמן
ההליכה המשוער ,ההסתברות שהילד ילך לבית ספר ובחזרה מבית הספר לביתו נמצא נמוך יותר.
 )2014( Elias & Katoshevski-Cavariציינו אף הם ,את המרחק כמשתנה המשפיע ביותר על
בחירת אמצעי ההגעה לבית הספר ובחזרה מבית הספר הביתה בקרב ערביי ישראל.
באופן מפתיע למדי ,הורים שהביעו שביעות רצון מחינוך לבטיחות בדרכים בבית הספר בו לומד ילדם
והפגינו אמון גבוה בילדם כהולך רגל ,נטו לבחור פחות בהליכה כאמצעי ההגעה השכיח של ילדם לבית
ספר ומבית הספר בחזרה לבית .ניתן להניח כי אמון גבוה מאפיין יותר הורים משכבות סוציו-אקונומיות
גבוהות יותר אשר ברשותם נמצא כלי רכב ,ובהתאם לכך קיים סיכוי גבוה יותר כי ילדם יגיע באמצעות
כלי רכב לבית ספר ובחזרה מבית הספר לבית ). (r=0.29, P<0.001
הסיכויים להגיע לבית הספר בהליכה נמצאו גבוהים יותר בקרב הילדים שדווחו על עצמם כבעלי עצמאות
בחצייה בהשוואה לילדים שלא דווחו על עצמם ככאלה .אפקט זה נמצא משמעותי מעל ומעבר לגיל הילד.
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משתנים- ניבוי סיכויי ההליכה לבית הספר ומבית הספר הביתה באמצעות רגרסיה לוגיסטית רב: 9 טבלה

Multivariate Logistic Regression Analysis Predicting the Odds of Walking vs. Non-Walking to and from School
Variable
Corr. with
outcome (r)1
Gender (1 = female)
Age group (1 = 3rd-6th grades)

School-to-Home

Home-to-School

-.16*
.22**

Parent's age (1 = 40 and above)
Parent's education (1 = higher education)
SES (1 = average income and above)
No. of children
Driving license (1 = yes)
Driving time per day (1 = driving)
Children involved in crashes (1 = yes)

.13
-.20**
-.39***
-.22**
-.06
.07
-.18*

Estimated travel time (min)
Route familiarity
Perceived route safety
Satisfaction of school's road safety education

-.22**
-.06
.07
-.18*

Independent crossing (1 = always allow)
Child's awareness
Parents’ trust in their child to be careful as a
pedestrian

-.00
-.08
-.21**

B (S.E)

Sig.

Odds ratio
(95% CI)

Corr. With
outcome (r)

Sig.

Odds ratio
(95% CI)

0.046
<0.00
1

0.31 (0.10-0.98)
14.95 (3.62-61.84)

0.212
0.238
0.002
0.470
0.003
0.010
0.500

2.14 (0.60-6.75)
2.14 (0.60-7.60)
0.11 (0.03-0.45)
1.19 (0.75-1.90)
0.33 (0.03-0.32)
11.64 (1.82-74.59)
1.61 (0.40-6.45)

0.022
0.477
0.257
0.004

0.88 (0.79-0.98)
1.53 (0.47-4.98)
1.36 (0.80-2.30)
0.49 (0.30-0.80)

0.010
0.599

33.72 (2.36-82.24)
0.86 (0.48-1.53)

-0.30 (0.15)*

0.037

0.74 (0.56-0.98)

-3.32 (1.65)*

0.045

0.04 (0.00-0.92)

B (S.E)

Child characteristics
-0.54 (0.49)
0.275
0.59 (0.22-1.53)
-.20**
-1.16 (0.58)*
1.63 (0.54)**
0.002
5.12 (1.79-14.68)
.23**
2.71(0.72)***
Parental and family characteristics
0.47 (0.53)
0.367
1.61 (0.57-4.49)
.14
0.74 (0.60)
0.19 (0.57)
0.741
1.21 (0.40-3.69)
-.11
0.76 (0.65)
-2.14 (0.63)***
0.001
0.12 (0.03-0.40)
-0.31***
-2.20(0.72)**
0.07 (0.21)
0.717
1.07 (0.72-1.61)
.02
0.17 (0.24)
-2.27 (1.06)
0.031
1.29 (0.51-3.27)
-.13
-3.41(1.15)**
1.54 (0.89)
0.083
4.68 (0.82-26.84)
-.08
2.45 (0.95)**
0.71 (0.64)
0.262
2.04 (0.59-7.08)
.14*
0.48 (0.71)
Characteristics and perceptions by parents of child's school travel
-0.12 (0.05)*
0.014
0.89 (0.81-0.98)
-.24***
-0.13 (0.56)*
0.26 (0.48)
0.591
1.29 (0.51-3.27)
-0.2
0.43 (0.60)
0.24 (0.22)
0.290
1.27 (0.82-1.96)
.04
0.31 (0.27)
-0.598 (0.22)**
0.006
0.55 (0.36-0.84)
-.19**
-0.72(0.25)**
Characteristics and perceptions by parents of child's pedestrian behavior
0.07 (0.59)
0.903
1.07 (0.34-3.38)
.11
3.52 (1.36)**
0.08 (0.26)
0.761
1.08 (0.65-1.80)
-.08
-0.16 (0.30)
-0.19 (0.12)

0.105

0.83 (0.66-1.04)

-.22**

Interactions
Age group X Crossing independency
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n = 186
n = 186
Constant: B (S.E) = 5.17 (2.84)
Constant: B (S.E) = 4.24 (2.31)
R2 = .35 (Cox & Snell), .55 (Nagelkerke)
Model Summary
R2 = .33 (Cox & Snell), .49 (Nagelkerke)
-2 Log likelihood = 108.93 (only constant = 188.35)
-2 Log likelihood = 133.59 (only constant = 208.08)
χ²(17) = 79.42, p < .001
χ²(16) = 74.50, p < .001
Note. 1 Coefficients are point-biserial for continuous predictors and Phi for dichotomous predictors; *p ≤ .05. **p < 0.01. ***p ≤ .001
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 3.6סיכום ממצאי שאלוני הורים וילדים וראיונות מובנים עם ההורים
ניתוח ממצאי השאלונים והראיונות התייחס ל:


מאפייני הילדים ההולכים ברגל לבית הספר ובחזרה לביתם – העדפות ועמדות הילדים כלפי
נטילת סיכונים והתנהגות בעלת סיכון ,אופן החזרה מבית הספר לביתם ,עמדות התלמידים כלפי
הסיכונים הקיימים בעת ההליכה ובחציית כבישים.



תפיסות ועמדות ההורים – מידת היכרות ההורים עם דפוסי ההגעה והחזרה של התלמיד לבית
הספר ובחזרה מבית הספר לביתו (ההורה נשאל לגבי הילד הצעיר במשפחה הלומד בבית הספר
היסודי) ,פעילות הילד לאחר שעות הלימודים ,עמדות ההורים בנושאי בטיחות בדרכים בהתייחס
לילדם בדרכים והמידה בה סומכים על ילדם מבחינת התנהגות זהירה בדרכים ,עמדות ההורים
לגבי חינוך ילדם.

מניתוח הממצאים נמצא כי בנים בכל הגילאים וילדים בוגרים (בעיקר הלומדים בחט"ב ובכיתות ה-ו)
מתאפיינים ב:


אמצעי ההגעה השכיח ביותר לבית הספר ובחזרה ממנו ,המאפיין ילדים אלה ,הליכה ברגל.



הליכה ברגל ללא כל ליווי ,מאפיין יותר בנים וילדים הלומדים בכיתות ה-ו (בנות בשכבות הגיל
נמוכות נוהגות ללכת יותר בליווי אחד ההורים לבית הספר).



הביעו חששות מועטים מהסכנות בעת הליכתם הביתה ונמצאו חשופים יותר לסכנות אלו .בנוסף,
נמצאו עסוקים בפעילויות המוגדרות כפחות בטוחות בשעות הפנאי.



מאופיינים בפיקוח הורי מופחת  -הורים לילדים בוגרים מקנים לילדיהם עצמאות רבה יותר
ביציאתם מחוץ לביתם ,מאמינים כי ילדיהם בעלי מודעות גבוהה לסכנות הקיימות בדרכים
ומפגינים אימון רב בהתנהגות ילדיהם כהולכי רגל זהירים.

עוד עולה מהממצאים בהתייחס ל:
לתפיסות ועמדות הילדים -


ילדים שדיווחו על עצמם כעצמאיים יותר נמצאו חוזרים ברגל יותר מבית הספר לביתם.



הסתברות להליכה ברגל נמצאה בקרב ילדים בוגרים ,בעלי מעמד סוציו אקונומי נמוך.



משך זמן ההליכה נמצא כמשתנה המשפיע ביותר על ההסתברות להליכה.
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בהתייחס לתפיסות ועמדות ההורים -


הורים בכל הגילאים  -העידו על עצמם כמכירים את מסלולי ההליכה של ילדיהם לבית הספר.



הורים בעלי שביעות רצון מהחינוך לבטיחות בדרכים הנלמד בבית הספר של ילדם  -הביעו
אימון גבוה יותר בילדיהם כהולכי רגל זהירים.



הורים שדיווחו על היסטוריה של תאונות בהן נמצאה מעורבות ילדיהם  -דיווחו יותר על
מעורבות ילדיהם בפעילויות בשעות הפנאי המוגדרות כבטוחות פחות ומאפשרים לילדיהם
עצמאות רבה יותר בהליכה ובחצייה עצמאית.



הורים בעלי מיקוד שליטה חיצוני  -נמצאו בעלי מודעות נמוכה לגבי מוגבלות ילדיהם כהולכי
רגל אך הפגינו רמת פיקוח גבוהה בעת הליכתם וחצייתם את הכביש.
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 .4ניטור מסלולי הליכה של תלמידים לבית הספר ובחזרה הביתה
 .4.1בית ספר אלראזי
 .4.1.1סקירה כללית
מדיווח המנהל בהתייחס לדרכי ההגעה והחזרה של התלמידים עולה כי:
כ 50 -תלמידים הולכים ברגל בדרך הלוך (מהבית לבית הספר).
כ 110 -תלמידים חוזרים ברגל (מבית הספר הביתה).
השעונים נמסרו ל 18 -תלמידים (נבחרו תלמידים אשר הולכים ברגל ב 2-הכיוונים ,כלומר,הלוך וחזור).
 .4.1.2מסלולי התלמידים
להלן התפלגויות המסלולים לפי פילוחים שונים.
טבלה  : 10התפלגות המסלולים האמינים לפי מגדר וכיוון הליכה ,בית ספר אלראזי
תלמידים
זכר
נקבה
סה"כ

 %לפי מגדר
 %לפי כיוון
()N
 %לפי מגדר
 %לפי כיוון
()N
 %לפי מגדר
 %לפי כיוון
()N

מספר מסלולים
בדרך הלוך

בדרך חזור

50.4%
58.1%
()68
49.5%
41.9%
()49
50.0%
100.0%
()117

49.6%
57.3%
()67
50.5%
42.7%
()50
50.0%
100.0%
()117

סה"כ מסלולים אמינים
100.0%
57.6%
()135
100.0%
42.3%
()99
100.0%
100.0%
()234

מטבלה  11ניתן לראות כי מסלולים אמינים נצפו במידה זהה בשני הכיוונים (הלוך וחזור) 50% -בכל
אחד מהכיוונים.
בדרך הלוך –  58%מסלולים אמינים נמצאו בקרב הבנים בהשוואה ל 42%-מסלולים אמינים שנמצאו
בקרב הבנות.
בדרך חזור –  57%מסלולים אמינים נמצאו בקרב הבנים בהשוואה ל 43% -מסלולים אמינים שנמצאו
בקרב הבנות.
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 .4.1.3הצגת מסלולי ההליכה של התלמידים לבית ספר אלראזי ובחזרה לביתם
האיורים הבאים מציגים את מיקום בית הספר (איור  )4ואת מסלולי ההליכה של התלמידים:
א .מסלולי ההליכה בדרך הלוך לבית הספר (איור .)5
ב .מסלולי ההליכה בדרך חזור מבית הספר הביתה (איור .)6

איור  : 4מיקום בית ספר אלראזי על המפה המציגה את יישוב ג'דיידה מכר

https://www.google.co.il/maps/place/%D7%91%D7%99%22%D7%A1+%D7%90%D7
%9C%D7%A8%D7%90%D7%96%D7%99%E2%80%AD/@32.929345,35.15818,17z/dat
a=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151dcb9519535af7:0xc4bb0eae7cf5924c
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איור  : 5מסלולי ההליכה של התלמידים לבית-הספר אלראזי ,בדרך הלוך לבית הספר

מיקום בית ספר אלרזי

הסבר על המפה:


כל צבע מתאר מסלולי הליכה של ילד יחיד.



ריבוי צבעים במסלולים מסויימים – מצביע על דרכים לבית הספר של מרבית הילדים.
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איור  : 6מסלולי ההליכה של התלמידים לבית-הספר אלראזי ,בדרך חזור מבית הספר לביתם

מיקום בית ספר אלרזי

הסבר על המפה:


כל צבע מתאר מסלולי חזרה של ילד יחיד מבית הספר הביתה.



ריבוי צבעים במסלולים מסויימים – מצביע על דרכים לבית הספר של מרבית הילדים במדגם.
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 .4.2בית ספר עומר אבן אלח'טאב
 .4.2.1סקירה כללית
מדיווח המנהל בהתייחס לדרכי ההגעה והחזרה של התלמידים עולה כי:
כ - 70 -תלמידים הולכים ברגל בדרך הלוך (מהבית לבית הספר).
כ - 90 -תלמידים חוזרים ברגל (מבית הספר הביתה).
השעונים נמסרו ל 13 -תלמידים (נבחרו תלמידים אשר הולכים ברגל ב 2-הכיוונים  :הלוך ,לבית הספר
וחזור ,מבית הספר הביתה).
 .4.2.2מסלולי התלמידים
להלן התפלגויות המסלולים לפי פילוחים שונים.

טבלה  : 11התפלגות המסלולים האמינים לפי מגדר וכיוון הליכה ,בית ספר עומר אבן אלח'טאב
תלמידים
זכר
נקבה

סה"כ

סה"כ מסלולים אמינים

מספר מסלולים
בדרך הלוך

בדרך חזור

 %לפי מגדר
 %לפי כיוון
() N
 %לפי מגדר
 %לפי כיוון
() N

57.1%
50.0%
()24
51.1%
50.0%
()24

42.9%
43.9%
()18
48.9%
56.1%
()23

100.0%
47.2%
()42
100.0%
52.8%
()47

 %לפי מגדר
 %לפי כיוון
() N

53.9%
100.0%
()48

46.1%
100.0%
()41

100.0%
100.0%
()89

מטבלה  12ניתן לראות כי ,מסלולים אמינים נצפו יותר בכיוון הלוך ( )54%מאשר בכיוון חזור (.)46%
נמצאו הבדלים באמינות המסלולים גם בהתייחס למגדר .בקרב הבנות נמצאו מסלולים אמינים יותר
מאשר בקרב הבנים.
בסך כל המסלולים ,בשני הכיוונים  53% -מסלולים אמינים נמצאו בקרב הבנות בהשוואה
ל 47% -מסלולים אמינים שנמצאו בקרב הבנים.


בהתייחס לכיוון חזור –  56%מסלולים אמינים נמצאו בקרב הבנות בהשוואה ל 44% -מסלולים
אמינים שנמצאו בקרב הבנים.



בדרך הלוך – לא נמצאו הבדלים בשיעור המסלולים שתועדו כאמינים בהתייחס למגדר ( 50%לכל
אחד מהמינים).
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 .4.2.3הצגת מסלולי ההליכה של התלמידים לבית הספר עומר אבן אלח'טאב ובחזרה לביתם
האיורים הבאים מציגים את מיקום בית הספר (איור  )7ואת מסלולי ההליכה של התלמידים:
א .מסלולי ההליכה בדרך הלוך לבית הספר (איור .)8
ב .מסלולי ההליכה בדרך חזור מבית הספר הביתה (איור .)9
איור  : 7מיקום בית ספר עומר בן אלח'טאב על המפה המציגה את יישוב ג'דיידה מכר

מיקום בית ספר
עומר אבן אלח'טאב

https://www.google.co.il/maps/place/%D7%92'%D7%93%D7%99%D7%99%D7%93%D7%94
+%D7%9E%D7%9B%D7%A8%E2%80%AD/@32.9320625,35.1436373,16z/data=!4m2!3m1!1s
0x151dcb9519535af7:0xc798f4eef5a2c18e
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איור  : 8מסלולי ההליכה של התלמידים לבית-הספר עומר אבן אלח'טאב ,בדרך הלוך לבית
הספר

מיקום בית ספר
עומר אבן אלח'טאב

הסבר על המפה:



כל צבע מתאר מסלולי הליכה של ילד יחיד.
ריבוי צבעים במסלולים מסויימים – מצביע על דרכים לבית הספר של מרבית הילדים במדגם.
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איור  : 9מסלולי ההליכה של התלמידים מבית-הספר עומר אבן אלח'טאב ,בדרך חזור מבית הספר לביתם

מיקום בית ספר
עומר אבן אלח'טאב

הסבר על המפה:



כל צבע מתאר מסלולי החזרה של ילד יחיד מבית הספר הביתה.
ריבוי צבעים במסלולים מסויימים – מצביע על דרכים לבית הספר של מרבית הילדים במדגם.
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 .5תסקירי בטיחות
(בוצע ע"י ד"ר קרולין מטר ,מהנדסת ,חברת ארם מהנדסים)

 .5.1תסקירי הבטיחות – בסביבת בתי הספר היסודיים
תסקיר הבטיחות בקרבת בתי הספר התייחס לתשתיות הקיימות (או החסרות) בסביבתם .יש לציין שלא
נבדקו תוכניות התנועה ותוכניות המתאר של הרחובות בסמוך לבתי הספר.
להלן תסקירי הבטיחות בשלושת בתי הספר:
 .5.1.1בית ספר אלראזי
בית ספר אלראזי כולל  586תלמידים ו 48 -מורים .לבית הספר ישנם ששה שערים ללא שומרים .כמו כן
קיים חניון לרכבי המורים אשר צמוד לשני שערים של בית הספר .בית הספר נמצא בתוך שכונת מגורים.
מהפגישה עם מנהל בית הספר ורכז הבטיחות שהתקיימה בתאריך  10.6.14הועלו מספר נושאים הקשורים
בבטיחותם של תלמידי בית הספר כלהלן:


 95%מהתלמידים מגיעים לבית הספר בהליכה ,התשתית של מסלולי ההליכה אינה בטוחה.



קיום ששה שערים לבית הספר אשר מאפשרים כניסתם ויציאתם של התלמידים ללא פיקוח.
השער הראשי של בית הספר גם הוא לא מוסדר וקיומו של חניון לרכבי המורים צמוד לשער
הראשי גורם להגברת הסיכון הבטיחותי (ראה איור מס' .)10



משמרות הזה"ב לא פעלו בסביבת בית הספר בעקבות התשתית הלקויה אשר לא מאפשרת
קבלת אישור לפעילות זאת.

תסקיר הבטיחות בקרב בית הספר כלל בחינה לתשתית הקיימת תוך שפיכת אור על ליקוי התשתית הקיימים
בקרבת בית הספר אשר יש להסדירם .טבלה מס'  12מציגה את הליקויים התשתיתיים שנצפו בקרבת בית
הספר.
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טבלה  : 12סביבת בית הספר אלראזי מבחינה תשתיתית
נושא

הערות

פירוט

סוג הדרך המובילה לבית דו נתיבית
הספר
רוחב המיסעה

כ  9מטר (רוחב נתיב כ  4.5ברוב המקומות רוחב כזה
קיים ללא סימני דרך ,הפרדה

מ')

חלקית וללא מדרכות משני
צידי המיסעה
הפרדה בין נתיבי הנסיעה

לאורך הרחוב הראשי המוביל המפרדה ללא סימן דרך (אינה
לבית הספר קיימת מפרדה בולטת) .ראה איור .11
באורך של כ  6מ'.

מדרכות

רוחב כ  1מ' .

אמצעים למיתון תנועה

לא קיימים

תמרורים

קיים בצורה מאוד מעטה

גדרות בטיחות

קיימות בצורה חלקית

סימני דרך

דהויים

המדרכות לא רציפות (ראה
איור  ,)12בחלק מהרחובות
המובילים לבית הספר אין
מדרכות בכלל (ראה איור )13
 ,חלק עם מדרכה מצד אחד
בלבד

וחלק

מהמדרכות

חסומות.

הגדרות

הקיימות

אינן

מתוחזקות (רא האיור )14
סימני הדרך כמעט ואינם
קיימים ,בעיקר סימון 803
(קו הפרדה נתיבי הנסיעה)

78

ו( 811 -מעבר חצייה) ,ראה
איור 15
מעברי חצייה

קיימים בצורה חלקית.

דרכי גישה לבתים

ריבוי של דרכי גישה

סימון מעבר החצייה דהוי .לא
קיימות הנמכות במדרכות
למעבר החצייה (ראה איור
 .)15ישנם מעברי חצייה
חסומים

ולא

מובילים

למדרכות (ראה איור .)16
במקומות

אלה

המדרכות

מונמכות וללא גדרות בטיחות
מצב פני המיסעה

פני

המיסעה

ישנים המיסעה

ומחומצנים.

סובלת

מסדקים

ובורות למיניהם.

לאור האמור לעיל  ,סביבת בתי הספר נמצאה כלא בטוחה והיה צורך לפעול בדחיפות מול הגורמים
הרלוונטיים להפיכתה לסביבה בטוחה יותר תוך מתן דגש על ההמלצות הבאות בהתאם לסדר
המוצג כלהלן:


הסדרת נושא השערים בבית הספר  -צמצום מס' השערים ,יאפשר לנתב ולפקח על תנועת
התלמידים ועל מסלול הליכתם ,דבר העשוי לשפר את רמת הבטיחות בסביבת בית הספר.
הנושא כרוך בתכנון מסלולי הליכה יותר בטיחותיים לתלמידים.



הסדרת הרחובות המובילים לבתי הספר ,בהתאם להנחיות תכנון רחובות בערים ,תוך
מתן דגש על שיפור הליקויים המוצגים בטבלה מס' .15



שימוש באמצעי עזר למיתון התנועה דוגמת פסי האטה ,מעברי חצייה מוגבהים וכו' .נושא
זה הינו חשוב מאחר וקיים רוחב מיסעה גדול המאפשר נסיעה במהירות גבוהה .בנוסף
יש לבחון את האפשרות להפיכת סביבת בית הספר לאיזור בו קיימת הגבלת מהירות של
עד  30קמ"ש.



הסדרה ותחזוקת מעברי החצייה וגדרות הבטיחות באיזור .העבודה תכלול חידוש הסימון,
הנמכת המדרכות במעברי חצייה ,הסרת מכשולים ממעברי חצייה ,התקנת גדרות בטיחות
לאורך המדרכות ותחזוקתם השוטפת.
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הסדרת התנועה לחניון רכבי המורים למניעת קונפליקטים עם התלמידים.



קידום פעילות משמרות זה"ב .נושא זה כרוך בהסדרת סביבת בית הספר לצורך קבלת
אישור משטרתי להפעלת משמרות זה"ב.

איור  : 10שער ראשי לבית הספר אלראזי
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איור  : 11הפרדה בכביש גישה לבית הספר

איור  : 12מדרכות לא רציפות
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איור  : 13כביש גישה לבית הספר אלראזי

איור  : 14רמת תחזוקה נמוכה של גדרות בטיחות קיימות
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איור  : 15מעבר חצייה בסמוך לשערי בית הספר

איור  : 16מעבר חצייה בסמוך לאחד שערי בית הספר
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 .5.1.2בית ספר עומר אבן אלח'טאב
בית ספר עומר אבן אלח'טאב כולל  414תלמידים ו 34 -מורים .לבית הספר ישנם ארבעה שערים ללא
שומרים .בשנת הלימודים  2013-2014היה שומר לכניסה הראשית של הבית ספר (ראה איור  .)17כמו
כן קיים חניון מסודר לרכבי המורים סמוך לבית הספר .בית הספר נמצא בתוך שכונת מגורים והוא משרת
בעיקר את קהילת יוצאי עכו ( 65%מתלמידי בית הספר).
מהפגישה עם מנהל בית הספר שהתקיימה בתאריך ה 10.6.14 -הועלו מספר נושאים הקשורים בבטיחותם
של תלמידי בית הספר כלהלן:


כמחצית מהתלמידים מגיעים לבית הספר בהליכה ,התשתית של מסלולי ההליכה אינה בטוחה.
שאר התלמידים מגיעים בהסעה.



בשנה הנוכחית היה שומר אחד לכניסה הראשית של בית הספר .רוב התלמידים משתמשים
בשער הראשי.



נושא משמרות הזה"ב לא קיים וזאת בעקבות התשתית הלקויה אשר לא מאפשרת קבלת
אישור לפעילות זאת.

תסקיר הבטיחות בקרבת בית הספר כלל בחינת התשתית הקיימת ,תוך שפיכת אור על הליקויים הקיימים
בקרבת בית הספר ,ואשר יש להסדירם .טבלה  13מציגה את הליקויים התשתיתיים בקרבת בית הספר.

טבלה  : 13סביבת בית הספר עומר בן אלח'טאב מבחינה תשתיתית

פירוט

נושא

הערות

סוג הדרך המובילה לבית הספר

דו נתיבית

רוחב המיסעה

הרחוב הסמוך לבית הספר הינו לא קיימת הפרדה בין הנתיבים.
ברוחב של כ 5 -מ' .הרחוב ראה איור .18
המוביל לבית הספר הינו רחב
מאוד כ  12מ'.

הפרדה בין נתיבי הנסיעה

אין

לא קיים סימון .803

מדרכות

רוחב כ  1-2מ'.

המדרכות לא רציפות ,בשני
הרחובות ,הסמוך והמוביל לבית
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הספר ,מדרכה בצד אחד בלבד
וחלק מהמדרכות חסומות.
אמצעים למיתון תנועה

קיים פס האטה אחד ברחוב הסימון של פס ההאטה דהוי
המוביל לבית הספר

תמרורים

קיים בצורה מאוד מעטה

גדרות בטיחות

קיימות באופן חלקי

סימני דרך

דהויים

מעברי חצייה

קיימים בצורה חלקית.

מצב פני המיסעה

פני המיסעה ישנים ומחומצנים

מקומות חנייה מסודרים

אין

(תמרור  .)821ראה איור .19

הגדרות ללא תחזוקה (ראה איור
.)20
סימני הדרך כמעט ולא קיימים,
בעיקר סימון ( 803קו הפרדה
נתיבי הנסיעה) ו( 811 -מעבר
חצייה).
סימון מעבר החצייה דהוי.
רכבים חונים על מעברי החצייה.
מעברי חצייה חסומים ולא
מובילים למדרכות (ראה איור
.)21
המיסעה סובלת מסדקים ובורות
למיניהם
ההורים חונים במקומות אסורים
(ראה איור .)22

לאור האמור לעיל  ,סביבת בית הספר נמצאה לא בטוחה ויש לפעול בדחיפות מול הגורמים
הרלונטיים להפיכת סביבה זו לבטוחה יותר ,תוך מתן דגש על ההמלצות הבאות בהתאם לסדר
המוצג כלהלן:


הסדרת הרחוב בהתאם להנחיות תכנון רחובות בערים תוך מתן דגש על שיפור הליקויים
המוצגים בטבלה מס' .14



שימוש באמצעים למיתון תנועה כמו פסי האטה ,מעברי חצייה מוגבהים וכו' .נושא זה
הינו חשוב מאחר ורוחבה הגדול של המיסעה מאפשר נסיעה במהירויות גבוהות .בנוסף
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יש לבחון את האפשרות להפיכת סביבת בית הספר לאיזור בו קיימת הגבלת מהירות של
עד  30קמ"ש.


הסדרת ותחזוקת מעברי החצייה וגדרות הבטיחות באיזור .העבודה תכלול חידוש הסימון,
הנמכת המדרכות במעברי חצייה ,הסרת מכשולים ממעברי חצייה ,התקנת גדרות בטיחות
לאורך המדרכות ותחזוקתם השוטפת.



קידום פעילות משמרות זה"ב .נושא זה כרוך בהסדרת סביבת בתי הספר לצורך קבלת
אישור משטרתי להפעלת משמרות הזה"ב.

איור  : 17שער ראשי של בית הספר
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איור  : 18מיסעה רחבה ברחוב המוביל לבית הספר

איור  : 19פס האטה ברחוב המוביל לבית הספר
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איור  : 20גדרות בטיחות לא מתוחזקות

איור  : 21מעבר חצייה דהוי וחסום ע"י כלי רכב
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איור  : 22חנייה במקום אסור
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 .5.1.3בית ספר אלנג'ח
בית ספר אלנג'אח הינו בית ספר הממוקם בסמוך לבית ספר אלחטאב .בית ספר כולל  380תלמידים ו34 -
מורים .לבית הספר יש שער אחד בלבד אך ללא שומר .בית הספר נמצא בתוך שכונת מגורים והוא משרת
בעיקר את תושבי מערב מכר .מיקום בית הספר הינו זמני והוא אמור להיות ממוקם בשכונה המערבית של
מכר .כ  70%מהתלמידים מגיעים לבית הספר בהסעה.
מהפגישה עם מנהלת בית הספר ומהסיור עם רכזת הבטיחות שהתקיימו בתאריך ה 10.6.14 -הועלו מספר
נושאים הקשורים בבטיחותם של תלמידי בית הספר:


קיים שער חיצוני לבית הספר אך ללא שימוש מאחר ולא קיימת בו שמירה על בית הספר ועל
הרכבים הנכנסים אליו (ראה איור .)23



לא קיימת תחנה מסודרת להורדת התלמידים מההסעה .מיקום הורדת התלמידים מתבצע באמצע
הרחוב .מיקום הורדת התלמידים מההסעה מוצג באיור .24



לא קיים חנ יון מסודר לרכבי המורים .המורים חונים ברחוב הסמוך לבית הספר במקומות לא
מסודרים (ראה איור .)25



במדרכה המובילה לבית הספר קיימים מכשולים מגוונים כמו תמרורים ,עמודי תאורה וצינורות
תשתית (ראה איור .)26



קיום מכשולים ברחוב המוביל לבית הספר (כגון מכולת אשפה)  ,ראה איור  ,27אשר מגביל את
שדה הראיה הן של הנהגים והן של התלמידים.

סביבת בית ספר אלנג'ח זהה לזו של בית ספר עומר אבן אלח'טאב וליקויי התשתית שנצפו ,כמו גם ההמלצות
לתיקונם ,הינם אלו של בית ספר עומר אבן אלח'טאב .להלן המלצות נוספות הנוגעות לבית ספר אלנג'ח:


הקמת תחנה מסודרת להסעת התלמידים.



הסדרת מקומות חנייה למורים.



ניקוי המדרכות מהמכשולים למיניהם.



הסרת מכשולים קיימים ברחוב כמו מכולת האשפה.
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איור  : 23שער חיצוני לבית הספר

איור  : 24מיקום הורדת התלמידים מהסעה
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איור  : 25רכבים חונים במקומות לא מסודרים

איור  : 26מדרכות עם מכשולים
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איור  : 27מכולת אשפה באמצע הרחוב
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 .5.2תסקיר בטיחות למסלולי ההליכה של התלמידים לבית ספר אלראזי
ביום  8.9.14התבצע סיור במסלולי ההליכה העיקריים של תלמידי בית ספר אלראזי אשר השתתפו
בניסוי מטעם עמותת אור ירוק .בסיור השתתפו ד"ר קרולין מטר ,מהנדסת מארם מהנדסים בע"מ,
נציגים מאור ירוק וגב' אמאל סויטאת ,עוזרת המחקר המתגוררת בג'דיידה מכר.
תסקיר הבטיחו ת בקרבת בתי הספר התייחס לתשתיות הקיימות (או החסרות) בסביבה וזאת בהסתמך
על המחקר של עמותת אור ירוק בנוגע למסלולי ההליכה של חלק מתלמידי בית הספר .יש לציין שלא
נבדקו תוכניות התנועה והמתאר של הרחובות בסמוך לבתי הספר.
א .סקירת מסלולי הליכה אל בית הספר אלראזי
לאחר חלוקת מכשירי  GPSלמספר ילדים בבית הספר התקבלו מסלולי ההליכה בהם השתמשו
הילדים בבואם לבית הספר ובלכתם הביתה.
איור  : 28מסלולי ההליכה בדרך הלוך לבית הספר

ניתן לראות כי הרחובות בהם נעשה שימוש עיקרי הם רחובות  114 ,106 ,104 ,100ו.209-
סיור הצוות בכפר צולם בוידאו מתוך הרכב ,ובמפה הבאה סומנו הרחובות המצולמים.
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איור  :29ניטור מסלולי ההליכה העיקריים של התלמידים לבית הספר

סקירה של מאפייני הרחובות נעשתה על ידי הצלבת המידע שהתקבל מנתוני מסלולי ההליכה
יחד עם צילומי וידאו אשר צולמו ביום הסקירה.
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איור  : 30תמונות המציגות מצב התשתיות ברחוב 100

רחוב זה הינו דו סטרי.
לאורך רוב הרחוב קיימת מדרכה ,לפחות
בצד אחד של הדרך ,אך גם כאשר קיימת
מדרכה היא לרוב מלאה במכשולים
להולכי רגל כגון :ערמות זבל ,פחים,
עמודי חשמל וכו'.
חניית רכבים בצדי הרחוב מאלצת הולכי
רגל ללכת על המיסעה.
קיימים פסי האטה מועטים.
לאורך הרחוב קיימות כניסות רבות
לחניות  /סמטאות ולרוב הצטלבויותיהן
עם הרחוב מאופיינות בשדה ראיה לקוי.
צומת הרחובות  100ו 104-הינה צומת T
מאופיינת גם היא בשדה ראיה לקוי.
לא קיימים סימונים בעיקר של הפרדה בין
הנתיבים ,קווי עצירה ומעברי חצייה.
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איור  : 31תמונות המציגות את מצב התשתיות ב-רחוב 104
רחוב זה הינו דו סטרי וצר יחסית.
לאורך כל הרחוב לא קיימת מדרכה באף
אחד מצדדיו.
חניית רכבים בצדי הרחוב (במקומות לא
מוסדרים) מאלצת הולכי רגל ללכת במרכז
המיסעה.
ברחוב זה לא קיימים פסי האטה כלל.
לאורך הרחוב קיימות כניסות רבות
לחניות ,סמטאות ובתים פרטיים ולרוב
הצטלבויותיהן עם הרחוב מאופיינות
בשדה ראיה לקוי.
לאורך הרחוב נצפו כלי רכב חונים
(במקומות לא מיועדים לחנייה) משני
הצדדים ,מה שמצר עוד יותר את חתכו
ומאלץ שימוש משותף ,באותו חלק
במיסעה ,ע"י הולכי הרגל והנהגים.
בקצהו הצפוני מצטלב רחוב זה עם רחוב
 106ברחבת אספלט גדולה אשר במרכזה
אי תנועה .לא קיים סימון הסדרה מתאים,
לא לצומת ולא לכיכר ,ולא מסומנת
תשתית חצייה עבור הולכי רגל.
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איור  : 32תמונות המציגות את מצב התשתיות ב-רחוב 106
רחוב זה הינו דו סטרי ומאופיין בחתך צר
במיוחד.
ברחוב קיימים פיתולים וכן הרחוב נתון
בשיפוע אנכי ניכר ,כאשר חלקו הדרומי
גבוהה וחלקו הצפוני נמוך.
לא קיימת מדרכה לאורך הרחוב.
לא קיימים ברחוב אמצעים למיתון
התנועה כמו פסי האטה.
צומת הרחובות  100ו( 106-צומת
המאפיה) מאופיינת גם היא בשדות ראיה
מוגבלים מכל הגישות וכן בגישות צרות.
ובעלות מכשולים ,דוגמת עמוד תשתית
מעץ הממוקם בצומת ופגיעות רבות
ניכרות עליו .חשוב כאן לציין שעמוד
התשתית משופשף כתוצאה מהתנגשות
כלי רכב בו.
צומת הרחובות  106ו ,200-בקצהו
הדרומי של הרחוב ,הינה רחבת אספלט
גדולה ולא מוסדרת ,הן בגישות והן
בהסדרי התנועה.
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איור  : 33תמונות המציגות את מצב התשתיות ב-רחוב 114
רחוב זה הינו דו סטרי.
לאורך הרחוב לא קיימת מדרכה ,וכן
קיימים מכשולים רבים עבור הולכי הרגל.
חניית רכבים בצדי הרחוב מאלצת הולכי
רגל ללכת על המיסעה.
ברחוב קיימים מספר פסי האטה.
לאורך הרחוב קיימות כניסות רבות
לחניות  /סמטאות אך הצטלבויותיהן עם
הרחוב מאופיינות בשדה ראיה סביר
באופן יחסי.
הרחוב מצטלב בצומת עם רחוב ,116
העובר מצפון לדרום ,וממשיך מערבית
לצומת כרחוב  .209עושה רושם כי המשך
זה דומה במאפייניו מאפיינים הקיימים
ברחוב  ,114אך לא קיימת סקירת וידאו
מתאימה.
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 .6התערבויות לשיפור רמת הבטיחות של ילדים כהולכי רגל
ממחקרים שבוצעו בישראל בכלל ובחברה הערבית בפרט עולה (שיפטן ואליאס ;2011 ,הרשות
לבטיחות בדרכים ;2012 ,בראון-אפל ;2007 ,אופק )OECD, 2004 ;WHO, 2013 ;2004 ,כי
הגישה להתערבות צריכה להיות כוללנית ועליה לקחת בחשבון את מכלול הגורמים והמערכות.
כלומר ,העלאת מודעות הילדים וההורים ודאגה להליכה בטוחה לבית הספר ,שיפור התשתיות,
הגברת האכיפה ,הגבלת מהירות הנסיעה באזורי בית הספר והגברת מודעות הקהילה בכלל ונהגים
חדשים בפרט לחשיבות נהיגה והליכה בטוחה .גורמים אלו יחדיו יכולים להוביל לשינוי משמעותי הן
בטווח הקצר והן בטווח הארוך.
המלצות רבות ומגוונות עולות מהספרות המקצועית בנוגע לתכניות ההתערבות שיש לנקוט לצורך
שיפור בטיחות הילדים הולכי הרגל בחברה הערבית .פרק זה מתמקד בסקירת תכניות ההתערבות
השונות הקיימות ברחבי העולם ובישראל ,ומתאר את ההתערבויות שננקטו לצורך שיפור בטיחות
ההליכה של הילדים לבית הספר ובחזרתם לביתם .הפרק מחולק ל 3 -חלקים:
 .1סקירת ספרות בהתייחס לתכניות ההתערבות השונות הקיימות ברחבי העולם ובישראל.
 .2התייעצות עם גורמים שונים ,מומחים ואנשי שטח לגבי דרכים להגברת בטיחות הילדים כהולכי
הרגל בחברה הערבית.
 .3פרוט תכניות ההתערבות שבוצעו בפועל במסגרת מחקר זה בג'דיידה-מכר.
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 .6.1סקירת ספרות של דרכי התערבות
 .6.1.1חינוך והסברה לבטיחות בדרכים
 .6.1.1.1חינוך ואימון ילדים להליכה בטוחה
 )1הדרכת ילדים בבתי הספר
יש חשיבות להדרכת ילדים בבתי הספר ,בגילאי בית הספר היסודי ,בהתאם לרמה ההתפתחותית
של הילדים במגוון דרכים ) ,)Schagen & Rothengatter, 1997הן באמצעות לימוד ידע
תיאורטי והן באמצעות הכשרות מעשיות העוסקות בחצייה בטוחה אשר יביאו לשיפור הידע
התיאורטי וההתנהגותי :
 הדרכות במסגרת שיעורים פרונטליים בכיתה (חומרי לימוד פורמליים ,חוברות עבודה ,קטעי
וידאו עם הסברים להליכה בטוחה ולחצייה נכונה ועוד).
 מעקב וביצוע תצפיות בכבישים ובדרכים על משתמשי הדרך השונים והתנהגותם בכביש.
 הדרכות ,תירגול וסימולציות במקומות מרכזיים ומסוכנים ,אודות חצייה והליכה בטוחה.
 שיעורי בית הכוללים פעילויות ומשחקי מחשב .שילוב בין פעילויות מחשב לביצוע סימולציות
ברחוב בסיוע ובהדרכת מבוגר אחראי מקרב בני המשפחה (הורה/אח).
יש להדגיש עם זאת כי לימוד הידע התיאורטי והמעשי צריך להתבצע לאורך זמן ,למשך מספר
שנים ולא כאירוע חד פעמי .החזרה והרציפות בלימוד החומר חשובים לצורך למידה אפקטיבית.
אפקטיביות ההדרכה  -הדרכה נמצאה כאחת מההתערבויות המאופינות בעלות כספית נמוכה אך
עדיין שיפרו ידע ועמדות בנושאי בטיחות בדרכים והפחיתו היפגעות ילדים הולכי רגל .זאת נמצא
בסקירת מחקרים שבוצעו ברחבי העולם ע"י National Highway Traffic Safety ( NHTSA

) Administration, 2013אודות תכניות ההתערבות שעוזרות במניעת היפגעותם של ילדים
בתאונות דרכים(Barton et al., ,2007; Gates et al., 2010; WHO,2010, 2013) .
.)NHTSA, 2008, 2009
במטרה לבחון את יעילותן של תכניות חינוכיות שונות שקיימות ברחבי העולם ערכו Duperrex,
 )2002( Bunn & Robertsסקירה ספרותית של מחקרים בנושא .הסקירה כללה  14מחקרים
שבוצעו בבריטניה ,אוסטרליה ,גרמניה ,ארה"ב ,יפן וקנדה ,מתוכם  13בוצעו בקרב ילדים.
 מבחינת התנהגות  -ילדים שעברו את התכנית נוטים לעצור ולהתבונן לצדדים טרם החצייה
יותר מאלה שלא עברו את התכנית .הם עצרו בקו שדה הראיה כאשר חצו בין מכוניות חונות,
הם חצו יותר במעבר חצייה והפגינו התנהגות בטוחה יותר בכביש.
 מבחינת הידע – ילדים אלה הפגינו ידע רב יותר (אולם במידה מועטה) בציות לכללים של
חציית כבישים וקיבלו ציונים גבוהים יותר הן בבחינת הידע והן בבחינה קוגניטיבית בתחום.
ממחקרים שנערכו בעולם ) (NHTSA ,2013 ; Barton et al., 2007עולה כי בהדרכות
ובסימולציות שנעשו בתוך כותלי בית הספר על כבישים דימיוניים נמצא שיפור בידע בהתייחס
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לבטיחות בדרכים אולם לאורך זמן לא נמצא שיפור משמעותי )2010( Gates, at el. .ממצא זה
מחזק ומראה את החשיבות שיש לחזרתיות על האימון של חוקי בטיחות בדרכים .דו"ח של ה-
 )2013( WHOמדגיש כי שיפור המצב יכול להתבצע רק תוך כדי יישום הצעדים לאורך זמן.
היבט זה מודגש אף ע"י אופק ( )2004שבחן את אפקטיביות הוראת בטיחות בדרכים בשכבות גיל
שונות (מהגן הילדים ועד כיתה י"א) במסגרת תוכניות לימודים בישראל .אופק מדגיש לא רק את
החשיבות הרבה הקיימת לתוכניות הלימודים אלא אף את חשיבות רציפותה לאורך כל שנות
הלימוד ,בתדירות מותאמת לשכבות הגן ועד כיתה י"ב .לפיו ,מומלץ להפוך את הנושא לנושא
רשות בבחינות הבגרות וכנושא מומלץ לעבודות גמר של התלמידים .נושא זה לדעתו יש ללמד
אף כמקצוע חובה במכללות להוראה.
 )1981( Rothengatterהסיק מסקירת מחקרים בעולם אודות הקניית ידע תיאורטי בכיתה כי
הקניית ידע תיאורטי לבדו אינו מספיק כדי להביא לשיפור משמעותי בהתנהגות הילדים בנושאים
הקשורים לבטיחות בדרכים .אולם במחקרם של  )1997( Schagen & Rothengatterשבו
נבדקו הבדלים בין  3תוכניות לימוד (בקרב  89ילדים בגילאי  )7בהתייחס לשיפור מיומנויות
הילדים בחציית כבישים במקומות מורכבים ,נמצא שיפור מובהק בקרב  3הקבוצות הן בתחום
הידע (יותר בקרב תלמידי המערך הראשון והשלישי) והן בתחום ההתנהגות הנצפית.
למרות שמערך הלימוד הראשון התמקד בהקניית הידע הדרוש לחצייה נכונה בלבד והתקיים
במסגרת לימוד בכיתה ודיון בנושאים שונים ואילו מערכי הלימוד השני והשלישי התמקדו אף
בהתנסות בשטח (בכבישים אמיתיים) ,מערך הלימוד השני היה ללא ליווי הנושא במסגרת
הכיתתית ולימוד החומר באופן תיאורטי בעוד שבמערך הלימוד השלישי ,בוצע שילוב בין הקניית
הידע באופן תיאורטי והתנסות בשטח במצבים אמיתיים (במפגשים בשטח היה אזכור של החומר
הנלמד במסגרת הכיתתית).
בניגוד למחקרים קודמים שהראו כי לימוד ידע תיאורטי לבדו אינו מביא לשינוי משמעותי
בהתנהגות הנצפית ,מחברי המחקר הסבירו את ההבדל בתוצאות הקניית הידע באופן תיאורטי
שהתבסס על ידע אופרטיבי ולא רק על ידע אבסטרקטי .ממצאים דומים עולים
מ ,(2004) Hotz et al. -נמצא כי בתכנית שפותחה במיאמי ונועדה להטמיע בקרב ילדים
בגילאי הגן ועד גילאי  10כישורי בטיחות בדרכים באמצעות אמצעי לימוד חווייתיים
ואינטראקטיביים שונים (קטעי וידאו ,סימולציות ,ספרי וחוברות לימוד) חל שיפור בידע שעסק
בבטיחות בדרכים בכל שכבות הגיל וכן בהתנהגות הנצפית של הילדים.
יחד עם זאת ,ממחקרים רבים שבוצעו בעולם ( Barton et al., Schwebel et al., 2012
; ) 2007עולה כי תכניות ששמות את הדגש על הקניית מיומנויות של חצייה והליכה בטוחה
ומבוצעות בשטח במצבי אמת נמצאו יעילות יותר משיעורים שנלמדו במסגרת הכיתתית בלבד.
למרות זאת ,יש לקחת בחשבון כי נדרשים לכך משאבי כוח אדם רבים יותר ומשך זמן ממושך
יותר מתוכניות הנלמדות במסגרת הכיתתית בלבד .יש להדגיש כי תוכניות רבות משלבות בין
לימוד ידע תיאורטי במסגרת הכיתתית לבין למידה בשטח.
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לימוד חציית כביש במציאות מדומה :מחקרים שונים שבוצעו בארץ ובעולם (רוזנבלום
ועמיתיו ;2014 ,מאיר ואורון-גלעדMcComas et al., 2002; Thomson et al., ;2013 ,
 )Bart, 2006; 2005העריכו את יעילות לימוד הילדים בהקשר של חצייה בטוחה בסביבת
מציאות מדומה ( .)VRעלה כי בתצפיות שבוצעו לפני ואחרי ,הילדים שיפרו באופן משמעותי את
יכולות החצייה שלהם בכביש בסימולציה  VRובהתנהגות אמיתית בכביש.
 )2מתן סיוע (ליווי מבוגר) לילדים בגילאי  6-9בהליכה בטוחה
אוטובוס ילדים – אוטובוס ילדים הינו הליכה מאורגנת של קבוצת ילדים לבית הספר ובחזרה
מבית הספר כאשר אליהם מתלווה מבוגר בהליכה במסלולים ראשיים ומרכזיים" :קבוצות
קטנות של תלמידים צועדות בנתיב ההליכה שהותאם להן בליווי הורים שהוכשרו לכך .פעילות
זו מכונה אוטובוס מהלך בשל ההקבלה לאוטובוס ,כאשר תחנות האיסוף הן בתי התלמידים"
(בטרם ,2007-2008 ,תומר-פישמן.)NHTSA, 2009 ;WHO, 2013 ;2009 ,
המלצה לפעילות זו ניתן למצוא גם אצל שיפטן ואליאס ( )2011המחדדים ומדגישים כי תאונות
דרכים בחברה הערבית מתרחשות בעיקר במסלולי ההליכה עצמם בדרך לבית הספר ובחזרה
מבית הספר לבית ופחות במעברי חצייה .נושא זה חשוב במיוחד בחברה הערבית בהתייחס
לשיעור הרב של הילדים הולכי דרך ,המודעות הנמוכה לנושא בטיחות בדרכים מצד גורמים
בקהילה ,הורים ,ילדים ,צוותי ההוראה בבתי הספר והנהגים ,מצב התשתיות הלקוי המקשה
ומסכן את הולכי הרגל ,אכיפה משטרתית דלה וקיום מפגעים בצידי הדרכים.
אפקטיביות התכנית – עוסקת בשני היבטים עיקריים:
א .נראות התלמידים  -אחד מתוצרי התכנית הינה נראות הילדים .שיפטן ואליאס ()2011
מדגישים כי הליכה בקבוצה יש בידה להגדיל את נראות הילדים בקרב הנהגים ובהתאם
לכך את גם את בטיחותם ",(Jacobsen, 2003) "Safety in numbers
ב .שיפור בדפוסי חצייה והליכה של הילדים  -לאחר ההתערבות נמצא כי חל שיפור משמעותי
בדפוסי החצייה ,כאשר יותר ילדים חצו בצמתים ובמעברי חצייה ,אולם חלה ירידה
בעצירה מוחלטת על המדרכה לפני החצייה .לאור זאת ,בחברה הערבית בה קיים מצב
תשתיות לקוי יש בישום של אוטובוס ההליכה לשפר לא רק את דפוסי החצייה אלא אף את
דפוסי הליכה לאור הליקויים הקיימים במצב התשתיות.
החוקרים הסיקו כי נדרשים שינויים בתכנית הקיימת להגברת יעילותה בפן ההדרכתי .זאת
עלה במחקר שנערך לאחרונה ( )Mendoza, 2012בשמונה בתי-ספר יסודיים ביוסטון,
ארה"ב ,שבחן באמצעות תצפיות את ההשפעה של אוטובוס הליכה לתלמידי הכיתה
הרביעית בבתי הספר על חציית כביש בטוחה בקרבת בית הספר בקרב כלל התלמידים.
 )2003( Kearnהראה כי ל"-אוטובוס הליכה" יתרונות נוספים :ירידה משמעותית בעומס
התנועה באזור ביה"ס וסביבה בטוחה יותר להליכה עבור ילדים.
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 )3הצבת משמרות זה"ב
הצבת משמרות זה"ב בכבישים ראשיים מאפשרת חציה בטוחה של התלמידים בדרכם לבית
הספר .התלמידים הממלאים את תפקידם במשמרות הזה"ב עוברים הדרכה ע"י משטרת ישראל
ואלה מוסמכים לצאת לכבישים בהם מסומנים מעברי חצייה בסביבת בתי הספר כשתפקידם
לעצור את הרכבים בעת חציית התלמידים את הכביש.
אפקטיביות התכנית – רוזנבלום וחביב ( )2005הראו במחקר שנערך בישראל כי הצבת
משמרות זה"ב בכבישים מסוכנים ובמקומות מרכזיים בשעות ההגעה של התלמידים לבית הספר
ובשעת חזרתם לביתם הפחיתו את שיעור ההיפגעות של ילדים במעברי חצייה.
בעולם משמרות הזה"ב המופעלות ע"י מתנדבים מבוגרים מהווים את אחד האמצעים היעילים
ביותר לשמירת ביטחון הילדים בעת חציית כבישים ).(Zegeer and Zegeer,1988

לאור מצב התשתיות הלקוי בישובים הערבים ,מודעות נמוכה לנושא הבטיחות ,נהיגה פרועה
של נהגים המאופיינת באי מתן זכות להולכי רגל ,אחיזה בהגה של נהגים צעירים ללא רישיון
ועוד ,קיימת חשיבות רבה לסימון מעברי חצייה והצבת משמרות זה"ב באזורי בתי הספר.
 )4מסלולי הליכה בטוחה לילדים לבית הספר
תכניות מסלולי הליכה בטוחה לבית הספר כוללות מגוון התערבויות המערבות אמצעים שונים
לשיפור בטיחות הילדים הולכי הרגל :אסטרטגיות לעידוד וחינוך ילדים להליכה ורכיבה על
אופניים בטוחים ,שיתוף צוות בית הספר ,ההורים ,הקהילה וכן מעורבות המשטרה בדבר כללי
התנהגות בטוחה בקרב הולכי הרגל ,רוכבי האופניים והנהגים .בנוסף תכניות אלה כוללות
פעילויות הנדסיות ואכיפת חוקי התנועה להבטחת בטיחותם של הילדים בדרכים בכלל ובעת
חציית הכבישים בפרט.
התכנית "מסלולי הליכה בטוחה לבית הספר" ( )Safe Route to School, SRTSהחלה לפעול
בארה"ב ברמה הפדרלית בשנת  2005ועד  2011והביאה לביצועם של אלפי פרויקטים לשיפור
בטיחותם של ילדים בדרכים .כיום התכנית קיימת במגוון צורות ברוב המדינות בארה"ב .מטרת
התכנית היא העלאת שיעור התלמידים הולכי הרגל לבית הספר ובחזרה לביתם ובמקביל הגברת
הבטיחות בדרכים של תלמידים אלו .תכניות אלו מעוררות עניין רב בשנים האחרונות בקרב
מקבלי החלטות ברמה המקומית והלאומית וגורמים בתחום בריאות הציבור (Stewart, 2011
עוד).
אפקטיביות התוכניות  -למרות שהתכנית נמצאה יעילה בבחירת מסלולי הליכה ורכיבה
בטוחים לבית הספר ובשיפור התנהגות הולכי הרגל ,רוכבי האופניים והנהגים ,לא ניתן להעריך
בפועל את שיעור הירידה בהיפגעות ילדים מתאונות דרכים.
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בפרוייקט שבוצע באוסטרליה ( (Cross et al., 2000בין השנים  1997ל 1999-נערכה
השוואה בין  2אזורי ניסוי לעומת אזור אחר (קבוצת ביקורת) :באזור הראשון (אשר דומה
במאפייניו למסלול הבטוח) בוצעה התערבות גדולה שכללה התערבות בקרב הילדים ,ההורים
והקהילה (הקמת ועדה מייעצת ,הגבלת מהירות בסמוך לבית הספר ,סלילת שבילים להולכי
רגל ,סלילת אזורים להורדת נוסעים) .באזור השני בוצעה התערבות מתונה שכללה התערבות
בקרב הילדים וההורים .באזור השלישי (קבוצת הביקורת) ,בוצעה התערבות רגילה שכללה
התערבות בקרב הילדים במסגרת הלימודים בבית הספר .התכנית נמשכה  3שנים וכללה כ-
 2,400ילדים .נמצאה עליה בידע של הילדים בקבוצת הניסוי ומבחינה התנהגותית נראו מגמות
של שיפור (אך לא נמצאו הבדלים מובהקים) באופן חציית כביש ב 2-אזורי הניסוי לעומת
איזור הביקורת .יחד עם זאת ,לא נמצא הבדל מובהק בין המסלול הבטוח לאזור הניסוי השני.
לעומת זאת ,מפרוייקט רחב היקף במדינת ניו-יורק ( )Dimaggio & Guohua, 2013בו
הקונגרס האמריקאי הקצה  612מיליון לתכנית לאומית "מסלולים בטוחים לבית הספר" לעידוד
הליכה ורכיבה בטוחה עולה כי חל שיפור ניכר בשיעור היפגעות הילדים מתאונות דרכים.
שיעור ההיפגעות השנתי ברחבי העיר ירד ב 33%-בקרב ילדים בגילאי  .5-19השיעור השנתי
של היפגעות תלמידים הולכי רגל בשעות ההגעה לבית הספר ,ירד ב.44%-
 )5מועדוני בטיחות לילדים
מועדוני בטיחות לילדים משמעותו מועדונים העוסקים בבטיחות בדרכים ומספקים להורים
לילדים בגילאי הגן חוברות הסברה בנושאי דרכי הליכה בטוחה.
אפקטיביות המועדונים  -מועדונים אלה קיימים בעולם במספר ארצות .יעילותם נבדקה אולם
לא הוכחה (.(WHTSA, 2008, 2013
 )6מגרשי משחקים וגינות ציבוריות
בחברה הערבית קיים מחסור במגרשי משחקים ובגנים ציבוריים (שיפטן ואליאס ,)2011 ,דבר
הגורם לכך שילדים המשחקים בסמוך לביתם באזורים המיועדים לכלי רכב נמצאים בסיכון גבוה
להיפגע ) ; Baron-Epel and Ivancovsky, 2013; Elias, 2013בראון-אפל.)2007 ,
הקצאת שטחים עבור מגרשי משחקים הינה בעייתית בחברה הערבית מאחר ומדובר בקרקע
פרטית .מספר מחקרים הצביעו על חשיבות הסדרת מגרשי משחקים לילדים (בראון;2007 ,
גיטלמן .)2004 ,עם זאת קיימת חשיבות גם לבטיחות מתקני השעשועים הנמצאים במגרשי
משחקים  /גינות ציבוריות (פרוטוקול ישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט .)2014 ,לא פעם
מתקני השעשועים הקיימים בגינות אלה בחברה הערבית אינם בטיחותיים במידה מספקת דבר
הגורר בעקבותיו את היפגעותם של הילדים.
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 )7הגברת נראות הילדים כהולכי הרגל
הגברת הנראות והבולטות של הולכי הרגל ( )WHO, 2013 ;NHTSA, 2013באמצעות פרטי
לבוש שונים (לבישת אפוד זוהר או בגד זוהר) או באמצעות פרטי לבוש בהירים אחרים :נעליים,
מעילים ,תרמילים וצמידים הביאה לשיפור באבחנת הנהגים את הולכי הרגל.
אפקטיביות התכנית  -מדובר בתוכנית בעלת עלות נמוכה ואפקטיביות גבוהה מבחינת נראות
הולכי הרגל ע"י הנהגים ומבחינת יכולת הנהגים להימנע מביצוע תאונות דרכים ,אולם דבר זה
מחייב את הולכי הרגל (.)NHTSA, 2013

 .6.1.1.2חינוך והסברה להורים בנושא בטיחות ילדיהם
 )1מתן הדרכה להורים
הגברת מודעות ההורים  -קיימת חשיבות רבה בהגברת מודעות ההורים לנושא הבטיחות
ובהתייחס לכוח שיש בידם על ילדיהם ולמידת השפעתם עליהם .מכאן קיימת חשיבות במתן
הדרכה נאותה להורים ,במיוחד לאימהות (שיפטן ואליאס )2011 ,שבאמצעותה תינתן הדרכה
לילדים בדבר הליכה וחצייה בטוחה.
 )2003( Zeedyk & Wallaceמוסיפים כי יש בידי ההורים יכולת להשתמש במגוון
אסטרטגיות חינוכיות שונות ,לרבות שימוש באמצעי בידור ומדיה (כגון צפייה משותפת של
הורים וילדים בתכניות טלויזיה בנושא זהירות בדרכים) ,בהדרכה ובליווי תהליך רכישת
מיומנויות נדרשות להליכה בטוחה בדרך .חשוב לציין כי חשיפת ההורים לדרך בה ילדיהם
מתמודדים עם אופן חציית כביש יכולה לשפר את הבנת ההורים עם קשיי ילדיהם והאתגרים
בהם נתקלים בחציית כביש (.)Meir, Oron-Gilad , 2011
פירוט נושאי ההדרכה להורים:
א.

התייחסות למגוון הכישורים הנדרשים (קוגניטיביים ,חזותיים ותפיסתיים) לילדים לצורך הליכה
בטוחה .הגברת מודעות ההורים בהתייחס למיגבלות הילדים בגילאים הצעירים בהעדר
הכישורים הנדרשים לחצייה בטוחה :שדה ראיה מוגבל ,העדר כישורים קוגניטיביים לזיהוי
סכנות בכביש ואי יכולת אמידה את מרחק ומהירות הרכב המגיע ועוד.

ב.

גיל הילד המומלץ לחצייה בטוחה וחשיבות הליווי על ידי מבוגר בגילאים הצעירים.

ג.

הסכנות הקיימות במסלולי ההליכה לבית הספר :העדר מדרכות ,העדר הפרדה ברורה בין נתיבי
כלי רכב לבין מסלולי הליכה ,העדר מעברי חצייה ותמרורים המגבילים את מהירות הנסיעה
ושילוט המזהיר אודות המצאות ילדים בדרך.

ד.

הסכנות הקיימות בנהיגה בכלל ובנהיגה לאחור בפרט  -מאפייני הנהיגה של נהגים בחברה
הערבית מאופיינת כנהיגה רשלנית וללא כל התייחסות לחוקי התנועה ,נהגים ללא רישיון נהיגה
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שאינם מוסמכים לנהוג ,נהיגה תחת השפעת אלכוהול ותוך צפייה בסלולר ,אי מתן זכות קדימה
להולכי רגל ולמשתמשי דרך אחרים ועוד.
ה.

מתן הסבר אודות הליכה וחצייה בטוחה לאור הליקויים הקיימים בתשתיות ,קיום מפגעים בצידי
הדרכים ,חניית רכבים במקומות שאינם מיועדים לכך ועוד.

דרכי יישום נוספות:
קמפיינים ציבוריים – שמטרתם לעודד הורים לאמן את ילדיהם להתנהגות בטוחה בדרכים עוד
לפני גיל .(Schwebel et al., 2012) 6
פעילות קהילתית  -יש לשים דגש על פעילות קהילתית של התושבים למען שיפור הנורמות
החברתיות .מניתוח עמדות הציבור הערבי במסגרת קבוצות המיקוד (בראון-אפל )2007 ,עלה כי
הציבור בחברה הערבית מודע לבעייתיות בנושא הבטיחות והדגיש את הצורך בהעצמת הציבור
ובהובלת השינוי.
 )2מתן הדרכה לילדים ע"י הוריהם לגבי חצייה בטוחה
מתן הדרכה לילדים ע"י הוריהם בהתייחס להליכה ולחציית כביש בטוחה (.(Van Schagen, 1988
אפקטיביות ההדרכה לילדים ע"י הוריהם  -לגישה זו מספר חסרונות כיוון שנמצא כי הורים
הרגישו בטוחים ללמד את ילדם בכבישים חד נתיביים .במקומות מסוכנים יותר ,חשו ההורים חוסר
ביטחון בהדרכת ילדיהם אודות חצייה בטוחה .בנוסף ,הורים נרתמו לכך יותר כאשר ידעו שהילדים
אף לומדים זאת במסגרת לימודיהם בבית הספר.
 .6.1.1.3חינוך והסברה לקהילה עם דגש על מאפייני הנהיגה בחברה הערבית
 )1חינוך והסברה לנהיגה בטוחה (בקרב הקהילה ובקרב נהגים חדשים בפרט)
חינוך והסברה לכלל הקהילה ולנהגים חדשים וצעירים בפרט ( )OECD ,2004באמצעות מתן
הדרכות/הרצאות/מפגשים עם אישים חשובים בקהילה (אנשי דת ,אנשי חינוך ,אנשי
המועצה/מנהיגי היישוב ,רופאים ואחיות) ,הורים ונהגים .על ההדרכה להתמקד בנושאים הבאים:
 הסכנות הקיימות בנהיגה מסוכנת ובלתי אחראית לנהגים ,לנוסעים ברכב ולהולכי הרגל.
הסכנות הן  :נהיגה תחת השפעת אלכוהול ,שימוש בסלולר ,נהיגה מהירה ,ללא רישיון וניסיון
בנהיגה ,אי מתן זכות קדימה להולכי רגל ולמשתמשי דרך אחרים ,עקיפות במקומות אסורים,
הורדת נוסעים במקומות שאינם מיועדים לכך ,אי שימוש בחגורות בטיחות והושבת הילדים
במושבי הבטיחות המתאימים להם ועוד (שיפטן ואליאס.)WHO, 2013 ;2011 ,
 העלאת המודעות לאופן התנהגות הילדים בכביש ,המגבלות הקיימות לילדים בחציית כביש
והטלת אחריות על הנהגים לנהיגה בטוחה וזהירה ולשמירת בטיחות הילדים בכביש ( OECD
.),2004
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 שינוי בתפיסת האדם את גורלו ,הגישה הפטליסטית וגישת המיקוד החיצוני-לשינוי התפיסה
של מיקוד שליטה פנימי ,לפיה האדם הוא למעשה האחראי על גורלו.
 שינוי בתדמית הנהג והסכנות הטמונות בהוכחת "גבריותו" על הכביש והצורך לעמוד
בדרישות החברה/החברים.
בראון-אפל ,ליבוביץ-צור ומגיד ( )2013מציינים כי אקלים בטיחות תושבים ביישוב ואקלים
בטיחות הנהיגה ביישוב קשורים חיובית להתנהגויות בטיחותיות (חיוביות) של משתמשי הדרך.
משמע ,ככל שאקלים בטיחות התושבים (ההתנהגות הבטיחותית של התושבים) ואקלים בטיחות
ההנהגה ביישוב (התנהגות בטיחותית של נציגי ההנהגה ביישוב) גבוה יותר ,משתמשי הדרך
ביישוב מתנהגים בצורה בטיחותית יותר (האופן בו הולך רגל חוצה את הכביש).
אפקטיביות ההדרכה לנהגים – הדרכה הניתנת לנהגים לא הוכיחה הפחתה בשיעור ההיפגעות
בתאונות דרכים (.)NHTSA, 2013
 )2הוראת נהיגה בטוחה
מניתוח עמדות בקרב הציבור בחברה הערבית (בראון-אפל )2007 ,עלה כי מורי הנהיגה אינם
מקנים הרגלי נהיגה בטוחה וצויין הצורך בשיפור שירות זה ובהכשרת נהגים טובים .הציבור
הביע שביעות רצון נמוכה מהוראת הנהיגה הקיימת בישוב והביע רצון בשיפור הוראת הנהיגה
ע"י מורים מוכשרים ומוסמכים לכך.
 )3הדרכת הורי הנהגים
מתן הדרכות וייעוץ לאימהות בהתייחס לסכנות הגלומות בנהיגה של נהגים חדשים בכלל ונהגים
ללא רישיון בפרט .מניתוח ממצאי קבוצות מיקוד שנערכו בקרב אימהות של בני נוער מהחברה
הערבית ,עולה כי קיימת חשיבות רבה במתן הדרכות אלו להעלאת המודעות לנושא הבטיחות
בדרכים ולחוקי תעבורה (אור ירוק.)2008 ,
 )4ליווי נהגים חדשים (בפרט במסלולי ההליכה של תלמידים הולכי רגל)
ליווי נהגים חדשים עם מבוגר אחראי בעת עלייתם לכביש בכלל ובמסלולי הליכה המיועדים
לתלמידי הולכי רגל בפרט (הרשות לבטיחות בדרכים).
יש לשים את הדעת על :התייחסות למסלולי ההליכה של ילדים ומיקוד הבעייתיות במסלולים אלו,
הגברת המודעות למגבלות הילדים והעדר הכישורים הנדרשים המאפיינים ילדים בגילאים
הצעירים לחצייה בטוחה ,מתן ליווי בזמנים בהם הראות לקויה (שעות שקיעה/זריחה ,שעות
הלילה ,גשם ,ערפל).
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 .6.1.2תשתית בטוחה
תשתיות בטוחות מהוות תנאי הכרחי לשמירה על בטיחות הילדים .מחקרים רבים ,בארץ ובעולם,
מדגישים את התשתית הנדרשת על מנת להבטיח את בטיחות הילדים כהולכי רגל .תשתית זו כוללת:
א .בניית מדרכות במסלולים בהם מתאפשר הדבר .אם לא ,יש לפעול ליצירת הפרדה ברורה בין
מסלולי הליכה ונתיבי כלי התחבורה (.)WHO, 2013
ב .סימון נתיבים המיועדים לכלי רכב ,הצבת תמרורים ושילוט אודות ילדים בדרכים ,במטרה
לאותת לנהגים להאט את מהירות נהיגתם ולהגביר את עירנותם (פרוטוקול ישיבת ועדת החינוך
התרבות והספורט.)2013 ,
שיפטן ואליאס ( )2011בדומה לבראון ( )2007וגיטלמן ( )2004מצאו כי אחת הסיבות
להיפגעות הולכי הרגל היא בהעדר תמרור וסימון הולם בחברה הערבית .שיפטן ואליאס ()2011
מדגישים כי על התמרורים להיות מוארים ומאירים.
ג .סימון מעברי חצייה במקומות מרכזיים ,כדי לאפשר חצייה בטוחה (פרוטוקול ישיבת ועדת
החינוך התרבות והספורט.)WHO, 2013 ;2013 ,
ד .פסי האטה לריסון מהירות הנסיעה (שיפטן ואליאס )Tester et al., 2004 ;2011 ,בסמוך
לצמתים מרכזיים ומסוכנים להולכי רגל ובסמוך לבתי הספר ובקרבת מסלולי ההליכה של
הילדים לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם.
ה .בניית מעקה הפרדה בטיחותי בין נתיב כלי התחבורה למסלול ההליכה (פרוטוקול ישיבת ועדת
החינוך התרבות והספורט ;2013 ,שיפטן ואליאס.)2011 ,
ו.

חנייה מסודרת לתושבי היישוב ובמיוחד חניות מסודרות לסגל ההוראה בביה"ס .במחקרים נמצא
קשר בין חנייה מסודרת (  )Herman, Huang & Cynecki, 2000להורדת שיעור ההיפגעות
מתאונות דרכים.

ז .הסדרת איי תנועה (פרוטוקול ישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט .)2013 ,במחקר
(  )Herman, Huang & Cynecki, 2000בו נבדק תיעול הולכי רגל למעבר חצייה עולה כי
איי תנועה הינם בעלי יכולת לתעל הולכי רגל למעבר חצייה מסומנים.
בהולנד לדוגמא ,הפיכת צמתים למעגלי תנועה הביאה להפחתה של  73%בנפגעים ו62% -
בתאונות על דו גלגלי (גיטלמן ואחרים.)2010 ,
ח .הצבת מראות פנורמיות לשיפור שדה הראיה בקרב נהגים והולכי רגל באזורים מסוכנים (מטר,
.)2014
ט .הסדרת מבנה הכביש – הקפדה על תחזוקת הכביש יש בידה לאפשר נסיעה בטוחה ורגועה.
שיפטן ואליאס מציינים ( )2011כי המאפיינים הפיזיים של הכביש משפיעים על מהירות
הנסיעה ,וזה כשלעצמו מהווה גורם עיקרי לסבירות ההתרחשות של תאונה ולחומרת ההיפגעות
ממנה.
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י .הסרת תמרורים שאינם רלוונטים ואינם מעידים על המצב הקיים כדי למנוע הטעיית הנהגים
במידה ויוצבו תמרורים עדכניים.
יא .איזורים בטוחים  -הפרויקט כלל :איתור מסלול בטוח להליכה ,הפצת חומרי הסברה וחינוך ,מתן
ייעוץ להורים ומורים אודות המסלול הבטוח ,פיקוח הורים על חציית הכביש ,שיפורים בתשתיות
ואכיפה באזור בית הספר (;WHTSA, 2008 ;WHO, 2004 ,2008; Zegeer et al., 2008
.)Orenstein et al., 2007
מטרת תכנית אזורים בטוחים להולכי רגל היתה שיפור האזורים בהם נצפו שיעורי היפגעות
גבוהים מתאונות דרכים לצורך מיקוד המשאבים באזורים אלה .מושג אזור בטיחות להולכי רגל
פותח במחקר מאמץ משותף על ידי .FHWA (Blomberg & Cleven, 1998) NHTSA
אפקטיביות תכנית אזורים בטוחים  -במחקר שנערך במחוז מיאמי דייד בפלורידה ( Zegeer

 )et al., 2008אשר נבחר בשל שיעור התאונות הגבוה בקרב הולכי הרגל ובהם גם ילדים נמצא
כי מידת האפקטיביות של התכנית הייתה גבוהה ושיעור התאונות פחת אך לא באופן מובהק.
התכנית אומנם צויינה כיעילה בהפחתת תאונות והיפגעות של הולכי הרגל אך יש לקחת בחשבון
את עלותה הגבוהה .ממצא דומה התקבל במחקרם של  .)2007( Orenstein et al.ממחקרם
עלה כי שיעור ההיפגעות מתאונות דרכים ירד ב 13% -בהשוואה למצב לפני ישום הפרוייקט
וזאת לאחר ששיעור הילדים הולכי הרגל ורוכבי האופניים גדל.
 .6.1.3אכיפה וחקיקה
מחקרים מראים כי שילוב בין אסטרטגיות שונות בתוכניות התערבות יש בידן למנוע ולהפחית את שיעור
ההיפגעות בילדים ( .)MacKay et al., 2006 ;Towner & Errington, 2004אסטרטגיות אלו מתייחסות
אף לאכיפה ולחקיקה .שילוב של הסברה ומודעות הציבור ,חינוך ,אכיפה וחקיקה מוביל לשינוי התנהגותי
של הולכי הרגל והנהגים (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.)Towner & Errington, 2004 ;2013 ,
אכיפה מתייחסת לתגבור האכיפה באזורים עירוניים בנושא מהירות ,עקיפה וחנייה באזור מעבר חצייה.
חקיקה מתייחסת לאיסור שימוש בטלפון נייד להעברת מסרונים גם על הולך-הרגל בעת חציית כביש; הגדלת
קנסות על חנייה במעברי חצייה ועל מדרכה; החלת חובה על הנהג לתת זכות קדימה להולך-רגל והחלת
חובת עצירה על נהג ברכב המגיע למעבר חצייה כשהרכב לצדו עומד (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,
.)2013
 )1996( Webster & Mackieהציגו את חשיבות האכיפה והחקיקה בהפחתת מהירות כלי רכב באזורי
מגורים לצמצום ההיפגעות בילדים כהולכי רגל ולשינוי בהתנהגות נהגים .באזורים שונים בבריטניה בהם
הוגבלה המהירות ל 30 -קמ"ש חלה הפחתה ב 70% -של שיעור ההיפגעות בתאונות קטלניות של ילדים
כהולכי רגל.
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.6.2

התייעצות עם גורמים שונים

לאור הבעייתיות הרבה הקיימת במצב הבטיחות בחברה הערבית ולאור המאפיינים האישיותיים,
הסביבתיים ,והתרבותיים שלה הוחלט להתייעץ עם גורמים שונים הן מהחברה הערבית והן מחוצה לו כדי
להבין מהן שיטות התערבות האפקטיביות ביותר שיש לנקוט.
בעבר ,כאשר היה צורך לתכנן ולנקוט בתוכניות שונות ,הנוהג היה להסתמך על דעות מומחים בתחום
בלבד ודעות הציבור כלל לא הובאו בחשבון ) .)Grossardt, Bailey & Brumm, 2003כיום גוברת
המגמה לשמוע את דעת הציבור.
לפי גרוסרד ,באיילי וברום ) )Grossardt, Bailey & Brumm, 2003בשנות ה 80-של המאה הקודמת
קמו שתי אסכולות :אסכולה אחת שהסתמכה על דעת מומחים מתחום התעבורה בלבד-האסכולה
ההנדסית-תכנונית ,בעוד והאסכולה השנייה התבססה על פסיכולוגיה חברתית .לאור הבעייתיות שנוצרה
עקב התבססות על דעת מומחים בלבד  ,אי שיתוף הציבור בתוכניות ההתערבות וחוסר יכולת השמעת
קולו ,אוחדו שתי האסכולות יחדיו לגישה אחת כוללנית שהתייחסה ל "מעורבות ציבורית מובנית" או
 .) Structured Public Involvement( S.P.I.גישה זו שמה בראש סדר העדיפות את ערכי
הדמוקרטיה ,שקיפות ,מחויבות ויעילות ,בשילוב אמצעים טכנולוגיים ומחשוביים ,כדי לאפשר את יישום
העקרונות של שיתוף הציבור.
בהתאם לגישה זו התייעצות עם גורמים שונים הסתמכה על חוות דעת של:
א .מומחים ואנשי שטח מתחום התעבורה.
ב .תלמידי בתי הספר היסודיים
ג .תושבי היישוב ,בעיקר אימהות של תלמידי בתי הספר היסודיים.
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 .6.2.1מומחים ואנשי שטח
 .6.2.1.1יוסוף אבו מוך ,ממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במגזר הלא-יהודי ,משרד החינוך
מטרת המפגש  -לאור ניסיונו הרב בנושא הבטיחות בדרכים בחברה הערבית ולאור היכרותו עם מאפייני
החברה הערבית ,חשובה הייתה קבלת חוות דעתו והמלצותיו לשיפור המצב.
החינוך לבטיחות בדרכים שנלמד במסגרת בתי הספר
לדברי יוסוף אבו מוך ,הילדים מודעים היטב לנושאי בטיחות בדרכים .לדבריו ,הילדים יודעים כיצד
עליהם ללכת ולחצות כביש בביטחה.
לדבריו בתי הספר מקיימים "ימי שיא" ,ימים המוקדשים לפעילות בטיחות בדרכים במסגרתם יוצאים
התלמידים בתהלוכה לרחובות עם שלטים גדולים להעלאת המודעות לנושא.
המלצות לשיפור בטיחות בדרכים בהתייחס למסלולי ההליכה של הילדים הולכי רגל
העלאת המודעות ושיפור מצב הבטיחות הינו תהליך ארוך שישתרע לאורך זמן .יש לעקוב אחר התהליך
ולהיות מעורבים ושותפים למתרחש.
ההמלצות התייחסו למגוון דרכים שיש לנקוט לצורך שיפור המצב:
 .1הגברת האכיפה – הגברת האכיפה באמצעות נציגי המשטרה  /נציגים מוסמכים מטעם המועצה.
הגברת האכיפה תעשה במקביל למתן הסבר לקהילה אודות החשיבות של נהיגה בטוחה וציון סיבת
האכיפה ומטרתה ,העלאת המודעות לנהיגה בטוחה וזהירה ביישוב ,תחילה באמצעות אזהרות ורק
לאחר מכן באמצעות קנסות כספיים.
 .2העלאת המודעות בקרב הורים  /קהילה – יש לדאוג לעריכת כנסים לאימהות (הורים)  /לקהילה
מספר פעמים בשנה (מומלץ לפחות  3פעמים ,כאשר מפגש אחד יש לערוך לפני היציאה לחופש
הגדול) .במסגרת הכנס יש להבהיר את החשיבות לבטיחות בדרכים -חצייה ,הליכה ונסיעה בטוחה
ברכב לאור מצב התשתיות החמור.
אימהות (הורים) – גורם חשוב ומשמעותי בביצוע השינוי של תרבות ההליכה והנסיעה ביישוב שיכול
להשפיע על המיעוט שאינו מתייחס לכללי הבטיחות .יש להעלות את המודעות לנושא  -דרכם
ובאמצעותם (המלצה – כינוס ההורים לפי בית ספר).
דרכים להעלאת מודעות ההורים


יש תחילה לפנות לליבם כהורים לילדים ורק אח"כ לשכל.



צילום מצבים שונים של הליכה וחציית כביש (ההורים עם ילדיהם  /הורדת הילדים באזור
בית הספר  /ילדים ללא ליווי) – ציון הליקויים הקיימים בהליכה ובחצייה לא בטוחה של
הילדים ושל הילדים בליווי ההורים ומתן כלים להליכה בטוחה.

112



העלאת המודעות לנושא לקראת החופש הגדול – הילדים מסתובבים ומשחקים זמן ממושך
ברחובות ובמקומות הסמוכים לתנועת כלי הרכב דבר המסכן את בטיחותם.



שילוט חוצות – יש לדאוג לשילוט במיקומים מרכזיים וראשיים ביישובים הערביים .על
השילוט להתמקד בחשיבות נסיעה זהירה לאור הימצאות ילדים בדרכים.

.3

עירוב גורמים שונים בקהילה לצורך שיפור מצב הבטיחות ביישוב – יש לכנס את כל
הגורמים האחראיים ביישוב (המועצה ,בתי הספר ,אנשי דת ,משטרה) ולחשוב על הדרכים
להעלאת המודעות (בקרה הקהילה ,ההורים והילדים) ,לשיפור התשתית ,להגברת האכיפה ועוד.

.4

תיקון התשתית ע"י הפעלת חברות חיצוניות – מומלץ להשתמש בחברות חיצוניות לביצוע
יעיל ומיטבי ,אך יש להיות מעורבים ושותפים בביצוע.

 .6.2.1.2שרון לוי ,מנהלת מחלקת מחקר ,וגלית גלעד ,סמנכ"ל ממשל ומדיניות ,ארגון בטרם
מטרת השיחה
הכרת מערך הפעילות של בטרם בחברה הערבית ,אפשרות לשיתוף פעולה וקבלת חוות דעת והמלצות
להגברת הבטיחות במסלולי ההליכה של הילדים לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם.
פעילות בטרם בחברה הערבית
הפעילות מתמקדת בתחומים הבאים:
 .1מניעת "תאונות חצר" ודריסה לאחור – שיפור התשתיות ,העלאת המודעות באמצעות חינוך
והסברה .העלאת המודעות לחשיבות השגחת מבוגר על הפעוט בעת יציאתו לחצר.
 .2דאגה לבטיחות של כלל משתמשי הדרך – העלאת המודעות בקרב כלל הקהילה כי השימוש
בדרכים חל על כלל משתמשי הדרך ויש להתחשב במכלול הצרכים השונים.
 .3שינוי התשתית להגברת בטיחות הולכי הרגל (בעיקר) והגבלת מהירות הנסיעה.
 .4שינוי בתרבות הנסיעה וההליכה – קיום תרבות נסיעה והליכה לא בטוחה ויש לשנות זאת ע"י
חינוך והסברה.
קידום נושאי בטיחות בדרכים ותחבורה ציבורית
 .1סטנדרט אחיד ליצירת בטיחות בסביבת בתי הספר – הצעת חוק של ח"כ מצנע ליצירת סטנדט
אחיד בסביבת בתי הספר .ההצעה מתייחסת לביצוע תסקיר בטיחות לפני שנת הלימודים בסביבת
בתי הספר בכלל מוסדות החינוך.
 .2תחבורה ציבורית – הנושא בחיתוליו וארגון בטרם מנסה לקדם זאת.
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פעילות מתנדבות ארגון בטרם
קידום נושא הבטיחות באמצעות סבתות (בתוך המשפחה ומחוצה לה) .פעילות זאת קיימת שנים רבות
וכוללת פעילויות מגוונות:
 .1ביקורי משפחות.
 .2חוגי בית.
 .3פעילות בטיפות חלב  /מתנ"סים.
הסבתות מקבלות הדרכה ע"י מנחי בטרם והן מקדמות את המודעות לנושא ע"י מגוון פעילויות בחברה
הערבית.
ביצוע הערכה – כיום אין תכנית להערכת פעילות המתנדבות.
ביצוע הערכה מתוכנן לשנת .2015
האם ניתן להבחין בשיפור המודעות ,הידע וההתנהגות?
בידע ובמודעות  -חל שיפור ממה שניתן לראות.
בהתנהגות – יש לבחון זאת בכלי הערכה מתאימים.
ההמלצות שהועלו לשיפור בטיחות בדרכים בהתייחס למסלולי ההליכה של הילדים הולכי רגל
" .1אוטובוס הליכה"  -לשיפור בטיחות ההליכה של הילדים כהולכי רגל ,להעלאת המודעות
להליכה בטוחה בקרב הילדים ולהעלאת החשיפה וניראות הילדים כהולכי רגל בקרב הנהגים.
 .2העלאת המודעות באמצעות אימהות – גורם משפיע וחזק אשר ניתן באמצעותו להשפיע על
הקהילה בכלל.
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 .6.2.1.3פרופ' אורנה בראון-אפל ,ראש בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה
מטרת המפגש
לאור המחקרים הרבים שנעשו על ידי פרופ' בראון  -אפל בחברה הערבית ,ביניהם תשאול קבוצות מיקוד
רבות ביישובים שונים והתייעצות עם מומחים רבים מתחום התעבורה ,חשוב היה לקבל את חוות דעתה
בהתייחס להמלצותיה אודות תכניות ההתערבות המומלצות שיש לנקוט.
מסקנות כלליות שעלו מהמחקרים שבוצעו בהתייחס לבטיחות בדרכים בחברה הערבי
באופן כללי  -נראה כי יש רצון לשיפור המצב וקיימת מודעות לחשיבות הנושא.
בקרב האוכלוסיות החלשות אין מודעות ,אך קיים צמא גדול לידע והתעניינות רבה בנושא.
הבעייתיות – יחול שיפור במצב רק כאשר יהיה תכתיב מלמעלה ויוצב סטנדרט אחיד לכולם והנושא לא
יטופל רק במקומות מסויימים בלבד ,היכן שניתן לבצע שיפורים.
המלצות –


הצגת מסקנות המחקר והפתרונות הדרושים בפני המועצה.



התערבות במספר מישורים במקביל.

הצעות והמלצות שעלו
 .1מצב התשתיות – מצב התשתיות מאוד חמור יש לטפל בנושא זה בראש סדר העדיפויות .זה עלה גם
בקבוצות המיקוד כגורם לנהיגה רשלנית ולא זהירה .יש לטפל בתשתיות באופן מיידי ולרתום את הרשויות /
המועצה לגבי חשיבות העניין.
לדברי פרופ' בראון – אפל ניתנו כספים ע"י הממשלה לשיפור התשתיות ,אולם היא מניחה כי התשתיות
סודרו במרכז הכפר בלבד ולא בכל הרחובות ביישוב.
יש חשיבות לטיפול בתשתיות בסביבת בתי הספר .יש לטפל נקודתית במקומות המסוכנים במיוחד בסביבת
בתי הספר.
משמרות זה"ב (ע"י מתנדבים)– במקומות ראשיים ומסוכנים קיימת חשיבות רבה לפעילותם ע"י תנדבים
מבוגרים (פנסיונרים) במתן עזרה לילדים בחציית הכבישים.
 .2פנייה לאימהות –
א .פנייה לאימהות – יש להתייעץ עם האימהות לצורך מיפוי הליקויים הבטיחותיים הקיימים במסלולי
ההליכה בהם הולכים הילדים ולהצעת פתרונות נקודתיים למקומות המסוכנים.
ב .התנהלות בעיקר מול האימהות  -בשכבות הנמוכות יש צמא לידע  .פרופ' בראון – אפל ציינה כי נשאלו
שאלות רבות והובעה התעניינות רבה .דבר המצביע על העדר מודעות וידע בנושא .קיימת חשיבות רבה
בהעלאת המודעות לנושא בעיקר בקרב שכבות אלה באמצעות מתן הרצאות והדרכות לאימהות.
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 .3וועדי ההורים – ניתן לנסות דרכם להעלות את המודעות לנושא.
למפגשים הגיעו גם אבות (לא רק האימהות) אשר הביעו התעניינות רבה בנושא.
העלאת המודעות תהיה באמצעות קיום מפגשים עם ההורים/אימהות וקיימת עדיפות שקיומם יהיה מחוץ
לכותלי בית הספר ,לדוגמא ,לקיימם באחד הבתים.
 .4אכיפה משטרתית  -יש דרישה לאכיפה מוגברת לצורך שיפור תרבות הנהיגה ביישובים .פרופ' בראון –
אפל מדגישה כי דרישה זו עלתה מצד הנשים ומצד המבוגרים יותר.
 .5עבודה עם הילדים – ניתנה המלצה במקביל לעבוד עם הילדים ועם בתי הספר .למרות החשיבות רבה
בהעלאת המודעות באמצעות האימהות יש עדיין צורך בעבודה עם הילדים והחינוך הניתן בבית הספר.
 .6.2.1.4ד"ר ופא אליאס ,ראש המחלקה להנדסת בניין ,במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

מטרת המפגש
לאור ריבוי המחקרים שנעשו על ידי ד"ר אליאס בחברה הערבית וראיונות עומק שבוצעו עם תושבים,
הורים ותלמידים ולאור הכרותה עם החברה הערבית ומאפייניה ,חשוב היה לקבל את חוות דעתה
בהתייחס להמלצותיה אודות תכניות ההתערבות המומלצות שיש לנקוט.
הגורמים להיפגעות ילדים בתאונות דרכים בחברה הערבית


מודעות נמוכה של האימהות בכלל ואימהות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך בפרט.



תשתיות לקויות.



העדר מגרשי משחקים המקנים מקום משחק בטיחותי לילדים.



העדר מודעות הילדים לסכנות בכביש ולנושאי בטיחות בדרכים.

תיאור המצב במגזר
תיאור המשפחות עם שיעור ההיפגעות הגבוה  -משפחות מעוטות יכולת בהן האימהות מובטלות ,העדר רכב
למשפחה.
מודעות נמוכה – העדר מודעות לנושא בקרב האימהות ובקרב הילדים.
מאפייני התנהגות:
אימהות– האימהות לא מסבירות לילדים על הסכנות הקיימות מחוץ לבית ,ההשגחה ההורית לוקה בחסר.
ילדים  -אינם מודעים לסכנות ,משחקים רוב השעות מחוץ לביתם .בהעדר מגרשי משחקים הילדים
משחקים ליד הכבישים במקומות מסוכנים.
לעומת זאת ,ילדים המגיעים ממצב סוציו-אקונומי גבוה נוסעים לכל מקום ברכב ונמצאים יותר בביתם דבר
המפחית את היפגעותם מתאונות דרכים.
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המלצות
העלאת המודעות בקרב הילדים והוריהם
 חינוך והסברה לאימהות – העלאת המודעות בקרב האימהות באמצעות מתן הרצאות והדרכות בנושא
(בקרב המשפחה  /הרצאות לכלל האימהות – קיימת חשיבות רבה בהדרכת האימהות).
 העלאת המודעות בקרב הילדים – באמצעות מתן הדרכות והרצאות בליווי סרטונים אודות הסכנות
הקיימות.
 השגחה על הילדים היוצאים מבית הספר – בשל העדר מודעות הילדים לסכנות הקיימות בכביש והעדר
מדרכות בחלק ממסלולי ההליכה  /קיום מדרכות צרות ,מומלץ שיוצב מבוגר אחראי שישגיח ויעזור
לילדים בחציית הכביש והליכה בטוחה הביתה.
תיקוני תשתית
 חניה מסודרת לכלי הרכב – יש לדאוג לחניה מסודרת של כלי הרכב בסביבת בית הספר.
גם כאשר קיים מעבר חצייה עדיין קיימת סכנה גבוהה לביטחון הילדים בשל הרכבים הנוסעים לאחור.
 תיקון ושיפור התשתיות  -רוחב מדרכות לא מספק ,הצבת תמרורים המורים על הימצאות ילדים בדרך.
 מנגנונים בכביש להאטת הנסיעה (מעגלי תנועה ,פסי האטה ,הגבלת המהירות) ,תמרורים לכיוון
התנועה ,סימונים על הכביש ומחסור ברמזורים.
 סימון מעברי חצייה רבים.
 בניית מעקות בטיחות לילדים – העדר מעקות בטיחות מקנה חוסר ביטחון לילדים העלולים ליפול /
ללכת על הכביש ,הילדים היוצאים מבית הספר דוחפים אחד את השני ומפילים את חבריהם על הכביש.
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 .6.2.1.5תכנית הליכה בטוחה – אגף התחבורה והאגף לתכנון אסטרטגי ,עיריית ת"א-יפו
מטרת המפגש:
לקבל חוות דעת מומחים מעיר אחרת לבניית תכנית התערבות להליכה בטוחה לאור הדימיון בחלק
מהמאפיינים בשני היישובים (חניה על המדרכה ,הימצאות מפגעים על המדרכה – פחים ושקיות אשפה
וירידה אל הכביש ,נהיגה מהירה של צעירים ועוד).
הליכה ברגל – בטוחה יותר ,בריאה יותר ,נקייה יותר (פחות זיהום אויר).
קשיים וסיכונים:


צמתים – היפגעות גבוהה.



חיכוך בין הולכי רגל לרוכבי אופניים.



חניה על המדרכות.



חסימת המדרכות ע"י פחי אשפה.



ממשק מסוכן של הולכי הרגל עם כלי תחבורה קטנים וגדולים.

איך יוצרים עיר נגישה ובטוחה להולכי רגל?
מדיניות תכנון בטוחה להולכי רגל:


העדפת הולכי הרגל על רכב פרטי.



שיפור התשתית.



העצמת המרחב הציבורי.

כלים
תכנית המתאר:


עידוד תחבורה ציבורית.



מיתון התנועה.



שיפור התשתיות.



תשתיות לאופניים.

באמצעות:


ספירת הולכי הרגל – נותן כלים לתיכנון בראייה ארוכת טווח .אבחון הרחובות שיש לשים
עליהם את הדעת.



"אצבעות ירוקות" – ביצוע מחקרים למסלולי הליכה בתוך חצרות הבתים.
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שיפור התשתיות ופתרונות לבטיחות
א .פתרונות תשתיתיים למיתון התנועה (מעגלי תנועה ,במפרים ,לשוניות ,תמרור).
ב .הגבלת המהירות ל 30 -קמ"ש.
ג .דגש על מתן חניה לתושבי האיזור.
ד .יותר גינון ונוף – לצורך מיתון התנועה.
ה .פיילוט של תמרור.
בנוסף:
 אזור מוטה הולכי רגל – הורדת רוכבי האופניים לכביש ע"י יצירת מסלולים המיועדים לאופניים
בלבד.
 צמתים בהם שיעור תאונות גבוה – איתור צמתים אלה לצורך הצבת רמזורים ומדידה רציפה של
כלל התאונות (נפגעים/הרוגים) .טיפול בצמתים ע"י טיפול נקודתי בתשתיות ומיתון התנועה.
 הסרת מפגעים מהמדרכות – להגברת ביטחון הולכי הרגל הוחלט על הורדת המפגעים הקיימים
לאורך הרחובות :דוכני מפעל הפיס ,מתקני המחזור וביטול אפשרות חניית כלי הרכב על
המדרכות.
 שימוש בטכנולוגיה – גלאי להגנת הולכי הרגל ורוכבי האופניים (מוביליי) הביאו להפחתה
בשיעור תאונות הדרכים.
הסברה ,חינוך ועידוד הליכה ורכיבה בטוחה


מרכזי הדרכה מהרשות לבטיחות בדרכים.



פרוייקט אופני ערים – המאפשר רכיבה נכונה ובטוחה.



משמרות זה"ב – פעילות חיונית לביטחון התלמידים בהגיעם וביוצאם מכתלי בית הספר .כיום
מתוכננת הרחבתה בכל בתי הספר.



פרוייקט הליכה בטוחה לבית הספר – רחובות מוטי הליכה ,הסדרת נגישות להליכה בטוחה
(תשתית נאותה ,הפחתה בגודש התנועה בדרכים ,הפחתה בזיהום אויר).
יוגדרו  4בתי ספר עבור הפיילוט  :הגדרת מסלולי הליכה בטוחה ,הדרכה והסברה (כולל
קמפיין) ,שיפור התשתיות ,פיתוח מסלולים.

אכיפה מגינה:


צמצום מס' התאונות.



הגדלת מס' הולכי הרגל – יצירת עיר של הליכה בטוחה.
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 .6.2.1.6ד"ר סמירה עובייד הממונה על קידום הבריאות ,מחוז צפון ,משרד הבריאות
מטרת המפגש
לאור המחקרים הרבים שנעשו על ידי ד"ר עוביד בחברה הערבית ולאור הכרותה עם החברה הערבית
ומאפייניה חשוב היה לקבל את המלצותיה אודות תכניות ההתערבות המומלצות שיש לנקוט.
ד"ר עוביד ציינה דרכים שונות וקבוצות של אנשים אליהם ניתן לפנות:
 .1קבוצת מדריכים (באמצעות הכנסייה ,מועדון יום ראשון) -
מדובר ב 100 -בחורים ובחורות צעירים (תלמידי כיתות י"א ו-י"ב וסטודנטים בעיקר) אשר
נפגשים אחת לשבוע בכנסייה ועוסקים בעיקר בפעילות חברתית.
 .2צופים (דרך הכנסייה האורתודוכסית) מד"צים -
המגוייסים גם הם למען הפעילות בקהילה.
 .3סוכני שינוי שבועיים (אנשי הדת המוסלמית) –
מייצגים את המוטו של עשייה למען הקהילה .ומהווים סוכני שינוי בנושאים שונים (בטיחות,
בריאות ,ייעוץ ועוד).
 .4קבוצת נשים בכנסייה (סבתות) –
מדובר בקבוצה של  15סבתות אשר שומרות על הנכדים המשחקים בחצר ומלוות  2מסגרות:
אחת – בג'דיידה והשניה – במכר.
 .5פנייה ב FACEBOOK -של אתר הכפר (תוכנית ע"פ המודל הקהילתי) –
ניתן באמצעות הדף בפייסבוק לפנות בשאלות ולהתייעץ.
 .6הכשרה והדרכת הגננות (ע"י מתן גמול השתלמות של פסג"ה) –
ניתן לארגן הכשרה לגננות לצורך גמול השתלמות מטעם פסג"ה .באמצעות מתן ההכשרה לגננות
אפשר לדאוג להעלאת מודעות בקרב ההורים לבטיחות ,העברת מסרים לילדים בהתייחס להליכה
וחצייה בטוחה במסלולים ,סיוע של הגננות ביציאת הילדים מהגנים.
 .7צוות ההוראה בבית הספר כסוכני שינוי – מצוי ביד בית הספר הכוח לחולל את השינוי
בתפיסת המודעות לבטיחות בקרב ההורים והתלמידים .עליהם לדאוג לקיום מפגשים וכנסים
בנושא הבטיחות .יש לדאוג לקביעת תכנית עבודה מסודרת בנושא לאורך השנה בשיתוף וועד
ההורים המהווה גוף משמעותי וחזק.
המלצות
העלאת המודעות בקרב הילדים והוריהם
 חינוך והסברה להורים– העלאת המודעות בקרב כלל ההורים באמצעות מתן הרצאות והדרכות בנושא.
נושא בעייתי הוא הדריסה לאחור – יש לתת הסבר להורים בנושא זה ולתרגל עימם.
 העלאת המודעות בקרב הילדים – מומלץ לתת הדרכות והרצאות לילדים.
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 העלאת המודעות לנושא  -באמצעות הקבוצות השונות שצויינו ,שילוט ברחבי היישוב ,התארגנות בבתי
הספר בשיתוף וועדי ההורים בבניית תכנית שנתית.
קיום קשר עם המשטרה
 הגברת האכיפה המשטרתית  -עלה הצורך במהלך ביצוע הראיונות עם תושבים מהחברה הערבית בקרב
 67%מהנשאלים .דובר על אכיפה חיובית בהתייחס למתן תגמולים חיוביים לצורך מתן דרבון ונגד
יצירת התנגדות לנושא.
 .6.2.2תלמידי בתי הספר היסודיים
 .6.2.2.1רקע
כאחד מצעדי ההתערבות עלה הרעיון לתשאל את התלמידים בשכבות גיל שונות על אופן התמודדותם עם
מצבי סיכון שונים בהם הם נתקלים בדרכם לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם.
לאחר קבלת ההסכמה של מנהל בית ספר אלראזי הוחלט כי הפגישה תתקיים במהלך חודש דצמבר .2014
לצורך כך ,נבנתה מצגת הכוללת את ההיבטים הבאים:


שאלות כלליות על דרכי ההגעה לבית הספר בפועל ,דרך ההגעה העדיפה והבטוחה לבית הספר,
הליכה בפועל  -לבד או עם ליווי ,משמעותה של הליכה בטוחה לבית הספר.



שאלות כלליות על בטיחות בדרכים.



שאלות ספציפיות על נושאים הקשורים לבטיחות בדרכים –
למה חשוב שיהיו_______? (תמרורים ,מעבר חצייה ,מדרכה ועוד(.
למה מסוכן כשהנ"ל אינם נמצאים ______?



שאלות העוסקות בהתמודדות התלמידים במצבים שונים בהם נתקלים בדרכם.



הצגת תמונות (של המסלולים בהם הולכים התלמידים)  -התלמידים יחוו את דעתם לגבי ההתמודדות
עם המצבים הבעייתים הקיימים במסלולי ההליכה בדרכם לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם.



הצגת תמונות של מצבים לא בטיחותיים – התלמידים אמורים לחוות את דעתם מה לא בטוח
בהתנהגות הילד המוצג בתמונה.



המלצות התלמידים כיצד יש להעלות את המודעות לבטיחות בדרכים ומה ניתן לעשות כדי לשפר את
ההליכה לביה"ס.



בחינת המודעות לבטיחות בקרב המשפחה הגרעינית וקיום שיחה עם הילדים.
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 .6.2.2.2מטרת המפגש
להבין מהתלמידים בשכבות הגיל השונות:


תפיסתם האישית את הבטיחות במסלולי ההליכה – הגדרת הבעייתיות של המסלולים מבחינתם,
המפגעים הקיימים במסלולים אלה ודרך התמודדות התלמידים עם קשיים אלה.



המלצותיהם לשיפור מצב הבטיחות של מסלולי ההליכה.

 .6.2.2.3סיכום ניתוח תשובות התלמידים
תיאור דרכי ההגעה של התלמידים לבית הספר בחזרה ממנו לביתם
בכיתות הנמוכות בהן מספר התלמידים עומד על  25-28תלמידים בכיתה ,מרבית התלמידים
( )70%-80%הולכים ברגל לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם.
העדפה ללכת ברגל – ספורט ובריאות.
בטוח יותר ברכב – החשש מפני מכוניות העלולות לדרוס אותם.
איור  : 34באסם עבד אל עאל ,רכז זהירות בדרכים,
בדיון על זהירות בדרכים עם תלמידי בית ספר אלראזי
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בעיות בטיחותיות במסלולי ההליכה לבית הספר ובחזרה מבית הספר


חניית כלי רכב על המסלולים וכלי רכב גדולים החוסמים ,מפריעים ומקשים על ההליכה.



חשש מדריסה בעת חציית הכביש – הובע חשש מדריסה בשל גורמים שונים :העדר ריכוז
בהליכה (כאבי גב בשל כובד התיק ואורך מסלול ההליכה) ,נהיגה מהירה ופרועה ,נהגים ללא
רישיון ,העדר מעברי חצייה המעלה את הסיכון בחציית הכביש ,ריבוי כלי רכב על הכביש.



פחד מנפילות  -בגלל גשם ,בורות בכביש ולאורך מסלולי ההליכה ,הליכה מהירה.



מפגעים הקיימים לאורך מסלולי ההליכה – פחי אשפה ,זבל ,בע"ח הקשורים לגדרות החצר,
אבנים גדולות .כל אלה ועוד מפריעים לילדים בהליכתם ומאלצים אותם לרדת וללכת באמצע
הכביש.



כשיש אירועים מיוחדים (חתונות) כלי רכב רבים חונים על המדרכות  /מסלולי ההליכה ולא ניתן
לעבור.
איור  : 35באסם עבד אל עאל בדיון על זהירות בדרכים עם תלמידי בית ספר אלראזי

על מי ניתן לסמוך בחציית הכביש?
חלקם סומכים על עצמם – על החושים שלהם (שמיעה וראיה) .חלקם דואגים להסתכל היטב לצדדים.
סומכים על הנהגים – מחכים לסימן מהנהג מתי ניתן לחצות את הכביש בביטחה.
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חשיבות התשתיות
חשיבות מעברי חצייה – קיימת חשיבות רבה למעברי החצייה המאפשרים לחצות את הכביש בביטחה,
המכוניות עוצרות וניתנת לילדים זכות קדימה.
חשיבות השילוט – לא צויינה חשיבות ,מחשש לאי מתן תשומת לב מצד הנהגים למצויין בשלטים בשל
מהירות הנהיגה .צויין על ידי הילדים כי סומכים על עצמם בלבד ועל חושיהם (שמיעה וראיה).
חשיבות מדרכה – צויינה חשיבות גבוהה ,המדרכה מקנה ביטחון בהליכה ומאפשרת הליכה בטוחה.
בהעדר מדרכה כלי רכב רבים מחנים במסלולי ההליכה ומפריעים להליכה וקיים חשש גבוה מפני דריסה.
חשיבות משמרות זה"ב – צויינה חשיבות גבוהה מאוד .משמרות הזה"ב דואגים לעצירת כלי הרכב
ומאפשרים לילדים לחצות בביטחה את הכביש .צויין העדר החשש מפני דריסה בעת חציית הכביש.
הועלתה בקשה לריבוי משמרות זה"ב במיוחד במקומות אותם פוקדים בתדירות גבוהה (קיוסק/מכולת).
המלצות התלמידים– מה ניתן לעשות?
 העלאת המודעות בקרב הקהילה וההורים


לפנות לראש המועצה – הועלתה בקשה לפנייה לראש המועצה לצורך הסדרת מסלולי ההליכה.



חינוך והסברה להורים ולילדיהם ע"י המשטרה – יש לדאוג למתן חינוך והסברה להורים
בדבר חציית כביש בביטחה ודאגה להעלאת מעורבותם לצורך ליווי התלמידים בעת הליכתם
ברחובות ולצורך ניקיון הרחובות מאשפה.



העלאת המודעות בקרב הקהילה – צויין הצורך בהעלאת מודעות הקהילה לבטיחות בדרכים
ובמתן אזהרה בפני הסכנות הקיימות בהעדר המודעות ע"י הגורמים האחראים לכך (אור ירוק,
משטרה).



הפעלת ההורים – צויינה חשיבות מתן ההדרכה להורים לצורך הדרכת ילדיהם וליווי הילדים
ע"י ההורים בעת הליכתם מחוץ לביתם.



העלאת המודעות בקרב הנהגים – צויינה חשיבות מתן הרצאות והדרכות ע"י המשטרה לנהגים,
לצורך העלאת המודעות לתמרורים ולנהיגה זהירה.



הליכה בקבוצה – הועלתה בקשה ללכת יחדיו כקבוצה לבית הספר ובחזרה מבית הספר הביתה
וכן לחצות יחדיו את הכביש.

 תיקוני תשתית וניקוי הרחובות


ניקוי הרחובות ללא זבל ואשפה.



הצבת תמרורים רבים.



בניית מדרכות – על המדרכות להיות נקיות וללא בורות.



בניית מעקות בטיחות רבים – בניית מעקות בטיחות לאורך מסלולי ההליכה/המדרכות.



הרחבת מסלולי ההליכה.



סימון מעברי חצייה רבים  -המאפשרים חצייה בטוחה.
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שיחה בבית על בטיחות בדרכים


כ 90% -ציינו שההורים משוחחים איתם על בטיחות בדרכים.



 8תלמידים מתוך כיתה של  25תלמידים ( )32%ציינו כי נפגעו מכלי רכב ובעקבות כך הורים
דאגו לשוחח איתם על חשיבות הבטיחות בדרכים.

 .6.2.3אימהות של תלמידי בתי הספר היסודיים
 .6.2.3.1מהלך המפגש
בדצמבר  2014נערך מפגש עם אימהות התלמידים להם ניתנו שעוני ה.GPS -
במפגש נכחו :ד"ר קרולין מטר ,רכזי זהירות בדרכים של בתי הספר (באסם עבד אל עאל ,מבית ספר
אלראזי ודלאל כיאל ,מבית ספר עומר אבן אלח'טאב) ,אמאל סויטאת ,רכזת נשים במועצה 7 ,אימהות +
בת בוגרת ,גליה רוזן ,קרן רן נאור.
ד"ר קרולין מטר שהנחתה את המיפגש ,הציגה בתחילה את תמונת המצב של שיעורי ההיפגעות מתאונות
דרכים בחברה הערבית וגורמי היפגעותם של הילדים .לאחר מכן ד"ר קרולין מטר דיברה על בעייתיות
בתפיסת הסיכון של הילדים מתחת לגיל  9והציגה בפניהם את מסלולי ההליכה של ילדיהם לבית הספר ובחזרה
מבית הספר לביתם.

איור  : 36דיון על זהירות בדרכים ,מפגש עם אימהות
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 .6.2.3.2המצבים הבעייתיים שהועלו


העדר תאורה בשעות החשכה  -דבר המקשה על חציית הכביש ,קיימת סכנה רבה לביטחון הילדים
כהולכי הרגל.



כלי רכב כבדים המחנים בצידי הדרכים  -מהווים סכנה רבה במיוחד לילדים הולכי הרגל ,בשל
גובהם הנהגים לא מבחינים בילדים המעוניינים לחצות את הכביש.



בזמן אירועים (חתונות ,אמבולנס)  -נסגרים הרחובות לתנועה וכלי רכב רבים מחנים באזור.



בימי חופש וחג – הילדים משועממים וילדים קטנים (כיתות ג,ד,ה) לוקחים אופנועים ונוסעים
ביישוב .סכנה גדולה הן לילדים הלוקחים את האופנועים והן לילדים הקטנים המשחקים ברחובות.
שיעור ההיפגעות של הילדים בזמן החופשות והחגים גבוה ביותר.

 .6.2.3.3הצעות והמלצות לשיפור


סלילת מדרכות – יש לסלול מדרכות ברוחב מתאים ובמקומות החסרים.



הצבת מכולות אשפה – חלופה לפחי אשפה ביתיים הפזורים לאורך הרחובות היא מכולה אחת
גדולה אשר יש להציבה בקצה הרחוב.



מעקות בטיחות – הצבת מעקות בטיחות לאורך המדרכות להגנה על הילדים מפני נפילה לכביש
ומניעת חניית רכבים על המדרכות.



הקמת מגרשי משחקים – העדר מגרשי משחק מסודרים לילדים ,מאלצים אותם לשחק סמוך
לאזור מגוריהם ובקרבת כבישים דבר המסכן את בטחונם .קיימת חשיבות גבוהה בהקמת מגרשי
משחקים מסודרים במקומות רחוקים מנתיבי התחבורה.



סימון מעברי חצייה – סימון מעברי חצייה רבים ,במיוחד במקומות מסוכנים בטיחותית
ובמקומות אותם פוקדים הילדים בתדירות גבוהה.



הצבת מראות פנורמיות – יש להציבן במקומות מסוכנים בטיחותית ובכאלה בהם שדה הראיה
לקוי.



מניעת חניית כלי רכב על מעגלי התנועה – יש למנוע את חניית הרכבים במקומות שאינם
מיועדים לכך.



העלאת המודעות של ההורים והילדים – רבים מההורים ובמיוחד מהאימהות אינן מודעות
לסכנות הקיימות בבטיחות בדרכים בעיקר אימהות מהשכבות הנמוכות .יש לדאוג להעלאת
מודעותן באמצעות מתן הרצאות והדרכות רבות.



אי תפקוד המועצה – המועצה צריכה לקחת על עצמה חלק רב יותר בעשייה ובתיקון התשתיות
ביישוב.
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 .6.2.4סיכום המלצות המומחים ואנשי השטח
מניתוח ההמלצות שניתנו ע"י המומחים ואנשי השטח קיימת התייחסות למכלול הגורמים אשר הוזכרו
גם בספרות המקצועית .ההמלצות העיקריות שניתנו:
 oהעלאת המודעות בקרב כלל הגורמים בקהילה (הורים ,ילדים ,אנשי מפתח בקהילה ,גורמים
במועצה ,צוותי ההוראה וההנהלה בבתי הספר ,נהגים ,וועדי הורים ועוד) תוך שימת דגש מיוחד
על האימהות והילדים – דגש רב הושם ע"י כלל המומחים ואנשי השטח לגבי הצורך בהעלאת
המודעות לחשיבות נושא הבטיחות בקרב כלל הגורמים בקהילה אך דגש מיוחד ניתן לאימהות
ולילדים .על פי דעת המומחים והאימהות ,האם היא הדמות המרכזית והסמכותית בהתייחס
לתחומי החינוך הניתן לילדיה ואחד מתפקידיה הוא הקניית החינוך לבטיחות בדרכים .לפיכך
עליה לחנך את ילדיה בדבר חשיבות נושא הבטיחות בדרכים ובהתייחס להליכה ולחצייה בטוחה.
נוסף על כך ,האם היא האחראית על קביעת אופן הגעת הילד לבית הספר .היא זו שמחליטה האם
ניתן להרשות לילד ללכת בגפו או שמא נזקק לליווי בדרכו לבית הספר ובחזרה ממנו.
מרבית המומחים ציינו את חשיבות העלאת המודעות אף בקרב הילדים ,דבר שעלה אף בדברי
הילדים לגבי הצורך במתן הרצאות והסברים ,בהתייחס להליכה ולחצייה בטוחה.
העלאת המודעות לכלל הגורמים בקהילה צויינה באמצעות :מתן הרצאות והדרכות ,קיום כנסים
וסדנאות וכן ע"י תליית שילוט ברחבי היישוב.
 oתיקון התשתיות והעלאת בטיחות הדרך – נושא שעלה בקרב כלל המומחים אך הודגש במיוחד
ע"י הילדים אשר דיברו על פחדיהם בהליכה עקב הליקויים הקיימים בתשתיות לאורך מסלולי
ההליכה.
 תיקוני תשתיות והסדרתם  -הילדים הדגישו את העדר מעברי החצייה ומעקות
הבטיחות המסכנים את הליכתם בדרכים ביישוב והצורך בהרחבת מסלולי ההליכה.
בנוסף ,צויין הצורך בהצבת עזרים תשתיתיים שונים להאטת מהירות הנסיעה (מעגלי
תנועה ,פסי האטה ועוד) .בנוסף הועלתה הצעה בהקשר להצבת מראות פנורמיות
במקומות מסוכנים מבחינה בטיחותית ובמקומות בהם שדה הראיה לקוי.
אנשי השטח והילדים הדגישו את חשיבות הפנייה לגורמים העומדים בראש המועצה
לצורך תיקון התשתיות.
 ניקיון הרחובות מהמפגעים הקיימים והסדרת חניית כלי רכב במקומות המיועדים
לכך– הבורות ,המפגעים ובמיוחד בעלי החיים והאשפה הקיימים לאורך מסלולי
ההליכה מאלצים את הילדים ללכת על הכביש .הועלתה הצעה בדבר הצבת מכולה אחת
לאיסוף האשפה בכל אחד מהרחובות המהווה חלופה לפחי האשפה הפזורים לאורך
מסלולי ההליכה .בנוסף צויין כי יש למנוע את חניית הרכבים במקומות שונים אשר
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אינם מיועדים לחנייה המהווים סכנה ומכשול להולכי הרגל (כגון מעגלי התנועה(
ולדאוג לחנייה מסודרת בסמוך לבתי הספר .דגש מיוחד הושם על הימצאות הרכבים
הכבדים המסתירים לנהגים ולהולכי הרגל את שדה הראיה ומסכנים את הולכי הרגל
בחציית הכביש.
 הקמת מגרשי משחקים – חשיבות רבה בהקמת מגרשי משחקים מסודרים לאור
העובדה כי הילדים משחקים בקרבת כבישים דבר המסכן את בטיחותם.
 מניעת סגירת הרחובות בזמן קיום אירועים – קיימת בעייתיות בסגירת הרחובות
בעת קיום אירועים שונים המסכן את בטיחות הילדים הולכי הרגל.
 oהגברת האכיפה המשטרתית – עלה הצורך ע"י רוב המומחים ואנשי השטח בהגברת האכיפה
המשטרתית לצורך שמירה על חוקי התנועה ובהתייחס לחנייה כחוק .הילדים הדגישו את
פחדיהם מהנסיעה המהירה והפרועה של הנהגים ובמיוחד מנסיעתם חסרת הניסיון של הנהגים
חסרי הרישיון.
 oהעלאת בטיחות הילדים בהליכה באמצעות מתן עזרה לידים בעת הליכתם באמצעות –
 אוטובוס הליכה של הילדים  -יצירת אוטובוס הליכה של הילדים לבית הספר ומבית
הספר חזרה בליווי אדם בוגר ואחראי.
 משמרות זה"ב  -פעילות משמרות זה"ב ע"י מתנדבים חשובה וחיונית עבור ביטחון
הילדים.

128

.6.3

דרכי ההתערבות שבוצעו בפועל

ממחקרים שבוצעו בישראל בכלל ובחברה הערבית בפרט עולה כי הגישה להתערבות צריכה להיות
כוללנית ויש עליה לקחת בחשבון את מכלול הגורמים והמערכות ,בפרט :שיפור תשתיות ,יצירת
אקלים בטיחותי בקרב התושבים והנהגת היישוב ,תוכניות לימודים להגברת ההבנה ומודעות
התלמידים לנושא בטיחות בדרכים ,עירוב גורמים בקהילה (הורים ,אנשי חינוך ,משטרה ,מהנדסים,
אנשי עסקים ותנועות נוער)  ,אכיפה אפקטיבית והסברה.
תכניות התערבות שנמצאו כאפקטיביות ביותר הן אלה שעשו שימוש במודלים קהילתיים ושילבו בין
גורמי סמכות (מורים ,רופאים ,אנשי דת) ,הורים ומשפחות מהקהילה לבין חלוקת אביזרי בטיחות
במחירים מוזלים/בחינם (בטרם.)2012 ,
מכאן ,על הגישה להתערבות להיות כוללנית ולקחת בחשבון את כלל הגורמים השונים .תובנות אלה
עלו במחקר הנוכחי לכל אורכו ,מניתוח ממצאי המחקר הכמותי והאיכותני ומהתייעצות עם גורמים
שונים .בהתאם לזאת הוחלט לנקוט בטיפול רב-מערכתי לצורך שיפור הבטיחות ביישוב (ראה איור
מס' :)2
א .העלאת המודעות בקרב גורמים שונים בקהילה ואנשי מפתח ביישוב (בעלי תפקידים מרכזיים
במועצה ,הורים ,ילדים ,מנהלי בתי הספר ,רכזי בטיחות בתי הספר ,מורים ועוד) באמצעות מתן
הרצאות ,כנסים ,מפגשים ופרסום ידיעות באתרי חדשות ערביים.
ב .מתן סיוע ועזרה לילדים בחציית כבישים  -ע"י משמרות זה"ב ובנות שירות.
ג .שיפורי תשתית (במידת האפשר) – חידוש וצביעת מעברי חצייה ,סימון מקומות חניה ,בניית
מדרכות וסלילת כבישים ועוד.
דרכים אלו מפורטות לעומק בפרק זה.
קרן רן נאור ועמותת אור ירוק בחרו לבצע את המחקר בג'דיידה-מכר ,לאור ההיענות הרבה של
אנשי המפתח בישוב ובזכות הנכונות ושיתוף הפעולה של מרבית בתי הספר היסודיים ביישוב
(אלראזי ,איבן סינא ,עומר אבן אלח'טאב ואלנג'ח).
מקרה הבוחן שיושם בג'דיידה-מכר ולקחיו יהווה דוגמה לעידוד יישובים ערביים אחרים ליישם
תכניות ההתערבות ביישוביהם ועל ידי כך לשפר את בטיחות הילדים כהולכי רגל בחברה הערבית
בכללותה.
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איור  : 37תוכניות ההתערבות לשיפור מצב הבטיחות

תוכניות ההתערבות
לשיפור מצב הבטיחות

העלאת המודעות -
הגורם האנושי

ליווי ,הדרכה
ועזרה לילדים

מתן עזרה
לילדים בהליכה
וחצייה בטוחה:
פעילות משמרות
זה"ב בסמוך לבתי
הספר
ליווי והדרכה ע"י
בנות שירות

שיפור תשתיות
ובטיחות הדרך

העלאת המודעות
לילדים:

העלאת המודעות
להורים:

העלאת המודעות
לנהגים:

העלאת המודעות
לאנשי מפתח:

מתן הרצאות בבתי
הספר

מתן הרצאות להורים
תלמידי בתי הספר
היסודיים

רישום כללי זהירות
בדרכים על הכביש

פגישות עם גורמים
שונים במועצה

מתן הרצאות לנהגים

פגישות עם צוותי
ההנהלה בבתי הספר
היסודיים

פעילויות מגוונות
לילדים בגנים ובבתי
הספר היסודיים ע"י
בנות שירות
פעילויות ימי זה"ב
בבתי הספר

כנס נשים
עידכון חוברת משפחה
בטוחה

שלטים על שערי בית
הספר

חלוקת מגנטים עם
כללי זהירות בדרכים
פרסום כתבות באתרי
חדשות
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מתן הרצאות לצוות
ההוראה הבית ספר

שיפורי תשתיות:
חידוש וצביעת מעברי
חצייה
תיקון בורות בכבישים
סלילת כבישים חדשים
סימון החנייה
והסדרתה ביישוב
ובסביבת בתי הספר

 .6.3.1העלאת מודעות בקרב גורמים רלוונטיים ביישוב
אחת מתכניות ההתערבות בה הוחלט לנקוט הייתה העלאת המודעות בקרב גורמים שונים בקהילה.
ההנחה שעמדה מאחוריה הייתה ,כי העלאת המודעות בקרב גורמים שונים ובמסגרתה הקניית ידע אודות
תמונת מצב היפגעות הולכי הרגל בחברה הערבית בכלל ובקרב הילדים בפרט וידע אודות הגורמים
להיפגעות זו ,תאפשר לחולל שינוי בדפוסי התנהגות התושבים בנושא בטיחות הולכי הרגל בכלל והילדים
בפרט .בהתאם לכך הוחלט על העלאת המודעות בקרב מכלול גורמים:
א .בקרב בכירים במועצה.
ב .גורמים בבתי הספר – הנהלה ,רכזי זהירות בדרכים וצוותי המורים.
ג.

תושבים – הורים וילדים (כאשר הושם דגש על האימהות).

 .6.3.1.1העלאת מודעות בקרב בכירים במועצה
אחד מצעדי ההתערבות הראשונים שננקטו היה קיום פגישת היכרות עם בכירים במועצה של ג'דיידה-
מכר .מטרות הפגישה היו:
א .העלאת המודעות לנושא הבטיחות בדרכים בקרב הבכירים במועצה.
ב .הדגשת הצורך בשיפור מצב הבטיחות ביישוב.
ג .קבלת הסכמה ויצירת שיתוף פעולה עם המועצה לצורך שיפור הבטיחות.
בהתאם לכך ,בדצמבר  2014התקיימה פגישה בין סמנכ"ל עמותת אור ירוק ,יעקב חי ,לבין ראש
המועצה ,מוחמד שאמי ,ואנשי מפתח שונים מהמועצה.
מר יעקב חי הבהיר כי מטרת עמותת אור ירוק וקרן רן נאור בפרוייקט מחקרי זה הינה לסייע לבטיחות
הילדים הולכי הרגל בחברה הערבית ,בדרכם אל בתי הספר ובחזרה.
הפגישה התמקדה במכשולים ובמפגעים שילדים הולכי רגל בגילאי  6-14נתקלים בהם ,האופן בו הם
מתמודדים איתם ואיך ניתן לשפר את המצב הקיים ,על מנת להפחית את היפגעותם בתאונות הדרכים
כהולכי רגל.
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 .6.3.1.2העלאת המודעות בקרב הורים לילדים שהשתתפו במחקר ניטור המסלולים
בדצמבר  2014נערך מפגש עם אימהות התלמידים להם ניתנו שעוני ה.GPS -
מטרת המפגש הייתה העלאת מודעות האימהות לבעייתיות הקיימת במסלולי ההליכה של ילדיהם והגברת
המודעות להליכה בטוחה של ילדיהם לבית הספר ומבית הספר הביתה.
(מיפגש זה מתואר בתת פרק )6.2.3.1
איור  : 38ד"ר קרולין מטר במפגש עם אימהות התלמידים להם ניתנו שעוני GPS

 .6.3.1.3העלאת המודעות בקרב מורי והורי תלמידי בית ספר עומר איבן אלח'טאב
במהלך חודש מרץ  2015נערך מפגש בבית הספר עומר אבן אלחט'אב להורי התלמידים ומורי בית הספר.
במפגש נכחו :עו"ד מייסא עביד ,נציגה מוועד הורים של בית ספר אבן סינא ,מחמוד ואקד ,דלאל כיאל,
רכזת זהירות בדרכים של בית הספר 15 ,הורים ומורים וגליה רוזן מקרן רן נאור.
את המיפגש הנחתה עו"ד מייסא עביד.
בתחילה ,הציגה עו"ד עביד את תמונת המצב -שיעורי ההיפגעות מתאונות דרכים בחברה הערבית וגורמי
ההיפגעות של הילדים .לאחר מכן הציגה בפניהם את הסכנות הקיימות במסלולי ההליכה של הילדים לבית הספר
ובחזרה מבית הספר לביתם תוך מתן הדגש על תפיסת הסיכונים הלקויה המאפיינת ילדים בגילאי  9ומטה.
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איור  : 39מפגש עם מורי בית הספר עומר אבן אל ח'טאב והורי התלמידים

איור  : 40עו"ד מייסא עביד בהנחיית המפגש עם מורי בית הספר עומר אבן אל ח'טאב והורי התלמידים

 .6.3.1.4העלאת המודעות בקרב תלמידי בתי הספר
מתן הרצאות לתלמידי בית ספר עומר אבן אלח'טאב
ב 24.3.2015 -ביום המעשים הטובים ,נערך מפגש בבית הספר עומר אבן אלח'טאב עם תלמידי כיתות
א'-ב' של בית הספר .במפגש נכחו :ספיה מחמוד ,רכזת מתנדבים עמותת ש"ל אור ירוק 2 ,בנות שירות,
רכזת זהירות בדרכים של בית הספר דלאל כיאל ,כ 150 -ילדים וגליה רוזן מקרן רן נאור .את המפגש
הנחתה ספיה מחמוד .תחילה ,הוצגה הבעייתיות הקיימת במסלולי ההליכה לבית הספר ובחזרה מבית
הספר ולאחר מכן ,ניתן הסבר בהתייחס לכללי הליכה וחציית כבישים בטוחה בישוב לאור ליקויי
התשתיות הקיימים.
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איור  : 41ספיה מחמוד במפגש עם תלמידי כיתות א' –ב' ,בית ספר עומר אבן אלח'טאב
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בסיום ההרצאה ניגשה לקדמת החדר רולה ,מחנכת כיתה ב' (אשר  3ימים קודם נכחה בהרצאתה של עו"ד
עביד על זהירות בדרכים בבית הספר) ,והדגישה את עיקרי הדברים עליהם שוחחה ספיה מחמוד בהתייחס
לסכנות הקיימות בחציית הכבישים והעדר מודעות הנהגים לתלמידים בדרכים כתוצאה מהיסח דעתם.
ביום אחר רכזת זהירות בדרכים של בית הספר ,דלאל כיאל ,העבירה הרצאות לתלמידים הגדולים יותר
בנושא הבטיחות.
איור  : 42הרצאות לתלמידי בית ספר עומר אבן אלח'טאב
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פעילויות לתלמידי בתי הספר היסודיים
בחלק מבתי הספר היסודיים בוצעו פעילויות מגוונות בנושא בטיחות בדרכים לקראת היציאה לחופשת
הקיץ במהלך החודש האחרון ללימודים ,בחודש יוני.
פעילויות בבית ספר עומר אבן אלח'טאב:
בבית ספר זה לקראת היציאה לחופשת הקיץ בוצע יום זה"ב .במסגרתו נתלו שלטים על כל קירות בית
הספר העוסקים בזהירות בדרכים ,תמרורים ,ציון תאונות דרכים והגורמים להתרחשותן ,שמירה על כללי
הזהירות ,רכיבה בטוחה על האופניים ,חציית כביש בטוחה .נוסף על כך ,התלמידים נתבקשו להכין
עבודות בהן תוצג תשתית בטוחה להליכה.
איור  :43תליית שלטים על קירות בית ספר ,עומר אבן אלח'טאב

הפעילות בבית הספר התרחשה במחצית חודש יוני ונמשכה לאורך מרבית יום הלימודים ,משעה 11:00-
 14:00ובמהלכה התלמידים עברו מתחנה לתחנה .התחנות עסקו ב :הכנת עניבות בנושא רמזורים ,הסבר
על הליכה בטוחה על סמך עבודות התלמידים ,ציורים ועשו תשבצים בנושא בטיחות בדרכים ,צפייה
בסרטים ,שרו שירים בנושא הבטיחות ,וכן שמיעת הרצאה מפיו של שוטר תנועה וקבלת הסבר על מבנה
האמבולנס מפי אחות וקבלת הדרכה על רכיבה בטוחה על האופניים וחבישת קסדה.
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איור  :44פעילות ביום זה"ב ,בית ספר עומר אבן אלח'טאב
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פעילויות בבית ספר אלנג'אח
לקראת היציאה לחופשת הקיץ התקיים יום זה"ב .יום זה התרחש במחצית חודש יוני והפעילות נמשכה
לאורך מרבית יום הלימודים במסגרתו רכז הבטיחות הקים תחנות ברחבי חצר בית הספר בהתייחס
להליכה בטוחה ,רכיבה בטוחה על האופניים ,חבישת קסדה ,הליכה בטוחה ,שמיעת הרצאה מפי שוטר
תנועה וקבלת הסבר על מבנה האמבולנס.
איור  : 45פעילות זה"ב בבית ספר אלנג'אח
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פעילויות בבית ספר איבן סינא:
בבית ספר זה לקראת היציאה לחופשת הקיץ התקיימה בזמן ההפסקות פעילות הקשורות לבטיחות
בדרכים .במסגרתן רכז הבטיחות הקים תחנות ברחבי חצר בית הספר בהתייחס להליכה בטוחה ,רכיבה
בטוחה על האופניים ,חבישת קסדה ,לימוד תמרורים ולתלמידי השכבות הנמוכות ריקוד ושירים בנושא
בטיחות.
איור  : 46פעילות בנושא בטיחות בדרכים בבית ספר איבן סינא
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 .6.3.1.5פעילות בנות שירות להעלאת המודעות בקרב ילדי הגנים ובתי הספר
במסגרת פעילות בנות שירות בגנים ובבתי הספר ,בנות השירות שהינן על תקן אור ירוק ומחוייבות
לעסוק בפעילויות העוסקות בבטיחות בדרכים ,עוסקות במתן הדרכות ,ביצוע מגוון פעילויות והפעלות
בנושא .במסגרת תכניות ההתערבות שננקטו ביישוב במסגרת ביצוע המחקר ,פעילות בנות שירות קיבלה
תנופה והושם דגש רב על בטיחות הילדים כהולכי רגל.
במסגרת פעילויות אלו בנות השירות מדריכות את הילדים בגנים ובבתי הספר בהתייחס ל:


כללי הזהירות בדרכים  :חצייה בטוחה ,חציית כביש מרומזר ,חגירת חגורת בטיחות ,אופן
הרכיבה על האפניים וחבישת קסדה ומגינים ,ירידה מהרכב בכיוון ההמדרכה ועוד.



משחק במקום בטוח ובלתי מסוכן.



נסיעה בטוחה – ישיבה בשקט בזמן נסיעה וישיבה במושב בטיחות מתאים.



הכרת תמרורים עיקריים  -עצור ,זכות קדימה ,ילדים בדרך ועוד.

איור  : 47בנות שירות בפעילות עם ילדי הגנים על בטיחות בדרכים
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 .6.3.2כנס נשים בג'דיידה-מכר
 .6.3.2.1רקע
אור ירוק מקיימת מידי שנה כנס הסברה לנשים ,שמטרתו העלאת מודעות הנשים לנושא בטיחות בדרכים
בחברה הערבית .הכנס מתקיים אחת לשנה ,במשך ארבע שנים ,ביישובים שונים בחברה הערבית .קיימת
היענות יפה מאוד מצידן של הנשים ,מעל כמאה נשים מגיעות לכנס .הן משתפות פעולה בנושא ,שואלות
שאלות ומביעות עניין רב.
לצורך העלאת המודעות לנושא הליכת ילדים לבית הספר בקרב הנשים והאימהות ,הוחלט לקיים השנה
את כנס הנשים בג'דיידה-מכר ,ולהתמקד בנושא הליכה בטוחה.
מצגת המסכמת את אירועי הכנס המרכזיים בהתאם לסדר התרחשותם בכנס מופיעה בדיסק המצורף
לדו"ח המחקר.

 .6.3.2.2מטרות הכנס
 .1העלאת המודעות לבטיחות בדרכים והצגת תמונת מצב של שיעורי ההיפגעות מתאונות דרכים בחברה
הערבית .מתן הסבר על גורמי היפגעותם של הילדים בכלל והסכנות הקיימות במסלולי ההליכה של

התלמידים בדרך לבית-הספר ובחזרה לביתם בפרט לאור הליקויים הקיימים במצב התשתיות.
הבעייתיות בתפיסת הסיכון של הילדים מתחת לגיל .9
 .2הדרכת נשים ואימהות בנושא התנהגות בטיחותית בדרכים (של עצמם ובני משפחתם-כהולכי רגל
וכנהגים) ,ובפרט בהקשר של הדרכה ,ליווי ושמירה על בטיחות ילדיהם בדרכם אל בית הספר וחזרה.
 .3גיוס אימהות  /נשים למאגר המתנדבים של לאור ירוק ועל מנת להוות נשות קשר ביישוב כדי לפתח
ולהעלות את המודעות לנושא הבטיחות בדרכים בכלל ובטיחות ילדיהן כהולכי רגל בפרט.
 .4הצגת פעילות בנות השרות במתן עזרה לילדים בסביבת בתי הספר ,והענקת תעודות הוקרה
לפעילותן.


ההזמנה לכנס בעברית ובערבית מובאת בנספח מס'  5א' (בערבית) ובנספח מס'  5ב' (בעברית).
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 .6.3.2.3תכנית הכנס
הכנס נקבע ל 11.2.2015 -בהתחלה נשאו ברכות מכובדים מהמועצה בג'דיידה-מכר ומומחים לבטיחות
בדרכים:


מר מוחמד שאמי ,ראש מועצת ג'דיידה מכר



מר אבו מוך ,ממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במגזר הלא-יהודי ,במשרד החינוך



מר מחמוד ואקד ,ממונה בטיחות ,מועצה מקומית ג'דיידה מכר



ד"ר ציפי לוטן ,מנהלת מדעית ,קרן רן נאור

ד"ר סמירה עובייד ,הממונה על קידום הבריאות ,מחוז צפון במשרד הבריאות דנה בסוגיה של תפקיד
ההורים בחינוך הילדים לבטיחות בדרכים.
ד"ר קרולין מטר ,מחברת ארם מהנדסים ,המהנדסת בתפקידה (ואחראית על ביצוע תסקיר הבטיחות
בסביבת בתי הספר היסודיים ביישוב ,המופיע בדו"ח זה) ,הציגה בפני הנוכחים את הגורמים השונים
להיפגעות בתאונות דרכים בחברה הערבית ,הבעייתיות בתפיסת הסיכון של הילדים מתחת לגיל ,9
מסלולי ההליכה של התלמידים בדרכם לבית הספר יסודי אלראזי ובחזרה ,ובנוסף ,את הבעייתיות הקיימת
במסלולים אלה תוך מתן כלים להתמודדות עם בעייתיות זו.
לאחר ההרצאות ,עלתה תינא סאמר אשריד ,ילדה הלומדת בכיתה א' בבית ספר אלראזי ושוחחה על
פחדיה ופחדי חבריה הקיימים במסלולי ההליכה בדרכם לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם.
סאג'ה ביארי ,בת שירות האחראית על מתן עזרה וסיוע לילדים בחציית הכבישים ,ספרה על פחדי הילדים
ואי ידיעתם להתמודד עם הבעייתיות הקיימת בדרכים וקשייהם בחציית הכבישים.
בחלק האחרון של הכנס התקיים פאנל מומחים אשר הורכב ממומחים ואנשי שטח מתחום התעבורה
והבטיחות בדרכים וכלל את:


ד"ר ופא אליאס ,ראש המחלקה להנדסת בניין במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון.



עאמר עאמר ,מנהל מחוז צפון בעמותת ש"ל ורכז אור ירוק.



עו"ד מייסא עביד ,אמא בוועד הורים בבי"ס איבן סינא



גליה שפריר-ציונוב ,מנהלת מרחב צפון בארגון בטרם לבטיחות ילדים.

הכנס נסגר עם דברי סיכום של ד"ר קרולין מטר וליאת אבישר ,אחראית מטעם עמותת אור ירוק על
החברה הערבית וחלוקת תעודות הוקרה לבנות השירות
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 .6.3.2.4חלוקת תעודות הוקרה
לקראת סיום הכנס כאות הוקרה לבנות השירות על מתן סיוע לילדים בחציית כבישים ובהליכה בטוחה,
חולקו לבנות השירות תעודות הוקרה.


תעודת ההוקרה ותמונות המציגות את חלוקת תעודות ההוקרה לבנות השירות  -מוצגות במצגת
המתארת את הכנס.

 .6.3.2.5מגנט למשתתפי הכנס
בסיום הכנס חולק למשתתפי הכנס מגנט עליו רשומה הסיסמה -אנו שומרים על בטיחות ילדינו בדרכים.
בנוסף רשומים  4כללי זהירות בדרכים:


ילד עד גיל  9לא חוצה לבד את הכביש.



בכל נסיעה ,אנו צריכים לחגור את הילדים בחגורת הבטיחות במושב בטיחות מתאים.



תדריכו את ילדיכם לבחור את המסלול הבטוח בדרכם לבית הספר.



תבחרו מקומות בטוחים לשחק ,רחוק מהסכנות בדרכים.

 המגנט שחולק למשתתפי הכנס  -מוצג במצגת המתארת את הכנס.

 .6.3.2.6כתבות על הכנס
הכנס עורר הדים חיוביים בכלי התקשורת השונים ולווה בהתעניינות רבה מצידם .הכנס סוקר באמצעי
תקשורת שונים :אתר חדשות ערבי ,אתר אור ירוק ובדף הפייסבוק ,ובאתרי חדשות כלליים.


אתרי אור ירוק

 באתר אור ירוק
http://www.oryarok.org.il/%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA
-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
 בעלון המידע של אור ירוק
http://www.oryaroknewsletter.co.il/193/


אתרי חדשות כללים:
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 באתר NRG
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/676/509.html
 באתר MYNET
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4625760,00.html
 בחדרי חרדים
http://www.bhol.co.il/Or_Article.aspx?id=79722&cat=109
 פורטל הכרמל
http://www.karmel.co.il/index.php?option=com_content&task=view&id=33461


אתר חדשות ערבי אל-מדר almadar

http://www.almadar.co.il/news.aspx?cid=77&aid=53497
הכתבות על הכנס שפורסמו באתר אור ירוק ובאתר החדשות הערבי –


מובאות בנספח מס'  : 6הכתבה באתר אור ירוק – בנספח מס'  6א'.
הכתבה באתר חדשות ערבי – בנספח מס'  6ב'.



במצגת המתארת את הכנס.

 .6.3.2.7מכתב תודה על הכנס
לאחר הכנס נשלח לאנשי המפתח ביישוב אשר השתתפו בכנס (מנהלי בתי הספר ,רכזי הבטיחות,
מכובדים מהמועצה והאישים שנשאו ברכות ודברים) מכתב תודה על השתתפותם ועל הברכות  /הדברים
שנשאו בכנס.
מעבר לאמירת התודה מטרת המכתב הייתה:
א .הדגשת חשיבות נושא בטיחות בדרכים.
ב .הדגשת הצורך בהמשך תהליך שיפור הבטיחות בדרכים ביישוב.
ג .בקשה מאנשי המפתח ביישוב שיפעלו למען שיפור זה.


מכתב תודה שנשלח לאנשי המפתח  -מוצג במצגת המתארת את הכנס.
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" .6.3.2משפחה בטוחה"
 .6.3.3.1הסבר על הפרוייקט
במסגרת הפרוייקטים שמפעילה עמותת אור ירוק בחברה הערבית קיים פרוייקט "משפחה בטוחה".
במסגרתו מגיעים מתנדבים המלווים בחומרי הדרכה ,לבתי תושבים ,וחושפים אותם לתכנים של בטיחות
בדרכים .המתנדבים מציגים בפני התושבים תמונות אקטואליות המציגות את אירועי התאונה ,מיקום
התאונות ודמויות של הנפגעים .המתנדבים משוחחים עם התושבים על הגורמים השונים של התאונות
המוצגות בתמונות אלו ומבקשים מהם לפעול לשינוי תרבות הנהיגה והשימוש בדרך.
מטרות השיחה עם המשפחה:
 .1המשפחה תכיר את מאפייני התאונות בחברה הערבית.
 .2המשפחה תקבל כלים להתנהגות בטוחה בכביש.
 .3המשפחה תכיר את עמותת אור ירוק ואת פעילויותיה.
קיימים מספר יתרונות למפגש שחל בבית התושבים:
 .1שיחה בגובה העיניים עם ההורים (בעיקר עם האם המהווה גורם משפיע במשפחה).
 .2העלאת מודעות לבטיחות בדרכים.
 .3מתן כלים למשפחה להתנהגות בטוחה.
תיאור המפגש:
•

זמן המפגש 50 :עד  60דקות

•

מס' משתתפים במפגש 4 :אנשים בוגרים לפחות (נוכחות אם המשפחה  -חובה)

•

מקום המפגש :בית המשפחה (ביום ובשעה הנוחים להם – בתאום).

•

שיטת ההדרכה :שיחה בגובה העיניים עם המשפחה הגרעינית ,בליווי חוברת הדרכה.

•

סיכום המפגש :מילוי משוב קצר.

נושאי השיחה עם המשפחה:
•

היפגעות ילדים בתאונות דרכים (דריסה)

•

תאונות חצר

•

תוצאות אי שימוש בחגורות בטיחות

•

מעורבות צעירים בתאונות דרכים :מהירות מופרזת ,נהיגה ללא רישיון ,נהיגה בשיכרות

•

חשיבות שימוש במושבי בטיחות (עפ"י גילאים).
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 .6.3.3.2כרטיסייה בנושא הליכה בטוחה
לאחר עיון מעמיק בחוברת ובעקבות שיחות מעמיקות שהתקיימו עם הילדים בבית ספר יסודי אלראזי
בשכבות הגיל הנמוכות בעיקר (כיתות א' ,ב' ,ג' ,ה) וציון פחדיהם הרבים מההליכה ביישוב ,עלה צורך
להוסיף כרטיסייה נוספת העוסקת בכללי הליכה בטוחה של הילדים ביישוב.
זאת לאור המצב הקיים ביישוב :
א .מצב התשתיות ביישוב לוקה בחסר – העדר מדרכות ,מעברי חצייה ,תמרורים ,מעגלי האטה,
רמזורים ועוד.
ב .נהיגה מסוכנת של התושבים המסכנת בעיקר את הילדים הולכי הרגל – אי התייחסות לחוקי
התנועה ,אכיפה משטרתית מועטה ,אי מתן זכות קדימה להולכי רגל ,נהיגה מהירה ופרועה.
ג .קיום מפגעים במסלולי ההליכה המונעים הליכה בטוחה – חניית מכוניות ,המצאות פחי ושקיות
אשפה ,חיות קשורות לחצרות ועוד.
לאור זאת חוברה כרטיסייה המציגה את ליקויי התשתיות ביישוב בהקשר של הליכת הילדים וגובשו
כללים להליכה בטוחה .בנוסף ,צורף לכרטיסייה דף הסבר העוסק במגבלות הילד בגילאי  9ומטה
(הבנה ותפיסה חזותית מוגבלת ומערכת הראיה המוגבלת) המסכנות אותו בחציית הכביש ובהליכה
בדרכים.
איור  : 48הסכנה הקיימת בדרכים לילדים הולכי הרגל וכללים להליכה בטוחה
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 6.3.4משמרות זה"ב וקיום פעולות נלוות
במסגרת תכנית ההטמעה התנהלו מגעים ראשונים עם גורמים שונים מהישוב בג'דיידה-מכר אשר
במסגרתם נוהלו שיחות עם אישים רלוונטים מהישוב וביניהם מנהלי ורכזי הזהירות בדרכים בבתי הספר.
אחת מהנקודות העיקריות שהועלו ע"י מנהלי בתי הספר ורכזי הבטיחות הייתה הפסקת פעילות משמרות
זה"ב ,פעילות שקויימה בעבר והופסקה בשל הליקויים התשתיתיים בסביבת בית הספר .עקב כך ,הוחלט
כי אחד משלבי תכנית ההטמעה יהיה לדאוג לפעילות משמרות זה"ב בבתי הספר היסודיים הקיימים
בג'דיידה-מכר.

 .6.3.4.1בית ספר אלראזי
א .תכנון משמרות זה"ב ,הדרכתם והפעלתם
בית הספר אשר נבחר ראשון היה בית ספר יסודי אלראזי ,לאור שיתוף הפעולה מצידו ובהיותו בעל מספר
התלמידים הרב ביותר מבין בתי הספר היסודיים בג'דיידה-מכר.
בחודש יוני  2014התקיים מפגש עם מנהל בית הספר אלראזי ,חסן חרינו ,ורכז זהירות בדרכים ,באסם
עבד אל עאל ,אשר במהלכו דובר על הצורך בהפעלת משמרות הזה"ב .הגורם שמנע את הפעלתם היה
מצב מעבר החצייה שלא היה צבוע כראוי .לאחר מגעים עם הגורמים הרלוונטים מעבר החצייה נצבע אך
עדיין חל עיכוב בהפעלת משמרות זה"ב .לאחר מספר בירורים ומגעים נוספים עם הגורמים האחראיים
נקבע כי במהלך חופשת חג סוכות ,אוקטובר  ,2014תתקיים הדרכת משמרות זה"ב .אשר תינתן למשך 4
ימים.
במהלך חודש אוקטובר  ,2014הגיע לבית הספר נציג המשטרה והעביר לילדים הדרכה על משמרות
זה"ב .לקראת סוף חודש זה ,החלה פעילות משמרות הזה"ב בבית ספר אלראזי .מצ"ב תמונה המציגה את
ההדרכה שהועברה לתלמידים כיתות ו' ,בבית ספר אלראזי.
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איור  : 49מתן הדרכה למשמרות זה"ב ,תלמידי בית ספר אלראזי

מיד לאחר מתן ההדרכה החלה פעילות משמרות זה"ב בבית הספר.
פעילות משמרות זה"ב פעלה בשעות הבוקר בלבד אך נמשכה לאורך כל שנת הלימודים בפיקוחו
ובניהולו של רכז זהירות בדרכים של בית הספר ,באסם עאבד אל עאל.
מצ"ב תמונות המציגות את פעילותם (כתבה על פעילות משמרות זה"ב מוצגת בנספח מ' .)7
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איור  : 50פעילות משמרות זה"ב ,בית ספר אלראזי
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ב .שלטים על שער בית הספר המורים על זהירות בדרכים
בעקבות פעילות משמרות הזה"ב ,המודעות לבטיחות הילדים בבית הספר עלתה ובאסם עבד אל עאל,
רכז זהירות בדרכים של בית הספר ,החל בביצוע פעילויות שונות להגברת המודעות לנושא בקרב
צוות ההוראה בבית הספר וובקרב הורי התלמידים .אחת מהפעילויות עסקה בתליית שלטים על שערי
בית הספר בהם מצויינים כללי זהירות בדרכים.

איור  : 51שלטים העוסקים בכללי זהירות בדרכים ,על שערי בית ספר אלראזי
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ג .הסדרת חניית רכבי צוות ההוראה בבית הספר
פעילות נוספת שבוצעה הייתה הסדרת מקומות החנייה של צוות ההוראה בבית הספר והפרדתה
מחניית ההורים .בעבר ניתן היה להורי התלמידים לחנות בסמוך לבית הספר ,דבר שסיכן את בטיחות
הילדים .לאור המודעות הגוברת לנושא הוחלט ע"י רכז הבטיחות של בית הספר ,באסם עבד אל עאל
להסדיר את חניית המורים ולהפרידה מחניית הורי התלמידים במיוחד בשעה שהילדים מגיעים
ויוצאים מכתלי בית הספר.
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איור  : 52שלטים המורים על הסדר החנייה ,בכניסה הראשית לבית ספר אלראזי

ד .פרסום באתרי חדשות ערביים אודות משמרות זה"ב בבי"ס אלראזי
פעילות משמרות הזה"ב זכתה לסיקור נרחב באתרי החדשות המקומיים .לאחר כשבוע התפרסמו שתי
כתבות בנושא משמרות זה"ב באתרי חדשות ערביים ובהם אזכור של אור ירוק.


הכתבה שפורסמה מובאת בנספח מס' .7
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 .6.3.4.2בית ספר יסודי אלנג'אח
בנובמבר  2014נערכה שיחה עם מוסלח עבד אלהדי ,רכז זהירות בדרכים של בית הספר .לדבריו בשנה
לפני כן פעלו בבית הספר משמרות זה"ב וכיום בגלל ריבוי הגשמים וריכוז האשפה בסמוך למעבר
החצייה הופסקה פעילות משמרות הזה"ב .בנוסף ,מעבר חצייה הקיים מחוק ברובו .בדצמבר ,התקיימה
פגישה בבית הספר בה נכחו ג'יהן האוש ,מנהלת ביה"ס ,מוסלח עבד אלהדי ,רכז זהירות בדרכים ,ד"ר
קרולין מטר ,חברת ארם מהנדסים ,מחמוד ואקד ,קב"ט המועצה וגליה רוזן ,קרן רן נאור.
הוחלט שבמהלך חופשת החג ,קב"ט המועצה ידאג לצביעה מחודשת של מעבר החצייה ולניקוי האשפה,
כדי שניתן יהיה להתחיל בפעילות משמרות זה"ב .ואכן לאחר חופשת החג ,במהלך חודש ינואר 2015
החלה לפעול בבית הספר פעילות משמרות הזה"ב.
איור  : 53פעילות משמרות זה"ב ,בית ספר אלנג'ח

פעילות משמרות הזה"ב אשר התנהלה בניהולו ובפיקוחו של רכז זהירות בדרכים של בית הספר ,מוסלח
עבד אלהדי התרחשה בשעות הבוקר ובשעות הצ"ה ,בשעות ההגעה והחזרה של התלמידים מבית הספר.
פעילות זאת התרחשה למשך שלושה חודשים בלבד מאחר והציוד אבד ונשבר ועקב כך לא ניתן היה
להפעיל את משמרות הזה"ב ללא הציוד הדרוש.
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 .6.3.4.3בית ספר אבן סינא-מכר
בנובמבר  2014התקיימה שיחת היכרות עם עבד אלהדי חטיב ,רכז זהירות בדרכים של בית הספר.
במסגרתה ציין את העדר פעילות משמרות זה"ב נוכח אי קיום תשתית מתאימה (העדר תמרורים ,מעבר
חצייה ,פסי האטה) .רוחב המדרכה אף אוזכר כבעייתי מבחינת קיום רוחב מספק לפעילות משמרות
הזה"ב .רכז הבטיחות ביקש שנציגי אור ירוק יגיעו לחוות את דעתם בנושא.
בפגישה שנערכה עם מנהל ביה"ס בדצמבר  2014בה נוכחו גם ד"ר קרולין מטר ,מחמוד ואקד ,קב"ט
המועצה וגליה רוזן מקרן רן נאור .נאמר כי בבית הספר קיימים שני שערים (מחצית מהתלמידים נכנסים
בכל אחד מהם) .בשער הראשון – מצוי כביש פנימי בו קיים מעבר חצייה דהוי הצמוד לכביש ראשי ,אשר
בצידו האחד אין מדרכה .כביש זה הינו ראשי ומסוכן למעבר וד"ר מטר הציעה לבנות מדרכה ולדאוג
לסימון מעבר חצייה .בשער השני – קיים כביש פנימי צר ומסוכן להליכה ,המיועד גם עבור חניית רכבי
המורים .הכביש הראשי הצמוד אליו ,מסוכן אך בעל  2מדרכות .ניתן לקבוע בו מעבר חצייה ולדאוג
להפעלת משמרות זה"ב (מצורפת תמונה) .בשיחה שהתקיימה לאחר מכן עם מחמוד ואקד ,ציין שביקש
שמהנדס תחבורה מטעם המשטרה יגיע לבית הספר כדי לבחון אפשרות לקיום משמרות זה"ב.
איור  : 54מצב התשתיות הרעוע ,בכניסה לבית ספר איבן סינא

ב , 24.3.2015 -ביום המעשים הטובים ,נרתמה הנהלת בית ספר תיכון נעמ"ת ומספר בנות מבית סיפרה
לחידוש ולצביעת מעברי חצייה בכבישים הסמוכים לבית ספר איבן סינא (פירוט על כך יובא בפרק
.)6.3.7.1
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 .6.3.4.4בית ספר אלנור-ג'דיידה
בנובמבר  2014נערכה שיחה עם מוחמד דרוויש רכז זהירות בדרכים של בית הספר .צויין העדר פעילות
משמרות זה"ב בבית הספר בשל ליקויי תשתית סביבת בית הספר (העדר מדרכה) .בעוד וחלק מהילדים
מגיעים משכונה רחוקה יותר בצד אחר של היישוב ושם אין כלל מעבר חצייה.
מצ"ב איור הממחיש את הבעייתיות בתשתיות בסביבת בית הספר.
איור  : 55העדר מדרכות ,באחת מהכניסות לבית ספר אלנור

 .6.3.4.5בית ספר עומר אבן אלח'טאב – מכר
א .משמרות זה"ב
בדצמבר  2014התקיימה פגישה עם ד"ר קרולין מטר ,חב' ארם מהנדסים ,מחמוד ואקד,קב"ט המועצה,
דלאל כיאל ,רכזת זהירות בדרכים של בית הספר וגליה רוזן מקרן רן נאור .לדברי רכזת זהירות בדרכים
של בית הספר קיימת בעיה בתשתית  -חסרה מדרכה בצידו השני של הכביש .קיים עסק לשטיפת מכוניות
אשר מקשה על הילדים ללכת ומאלץ אותם לרדת לכביש .קיום העסק מפריע לבנית מדרכה רציפה.
ד"ר קרולין מטר העלתה רעיון בקשר להזזת שער בית הספר .הצעה שהועלתה הייתה לשוחח עם
האימהות בניסיון לגייסן לתת סיוע לילדים בחציית כבישים בשעה שמגיעים לבית הספר ובשעה שיוצאים
ממנו לכיוון ביתם .אולם עד כה לא קוימה פגישה עם ההורים בניסיון לגייסם ולתת סיוע לתלמידים.
מצ"ב איור הממחיש את הבעייתיות בתשתיות בסביבת בית הספר.
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איור  : 56העדר מדרכה ,בכניסה לבית ספר עומר אבן אלח'טאב

ב .הפרדת חנית המורים מדרכי הכניסה של התלמידים לבית הספר
בעקבות העלאת המודעות לנושא בטיחות הילדים ,מנהל בית הספר עאבד עאבד ורכזת זהירות בדרכים,
דלאל כיאל של בית הספר החלו בביצוע פעילויות שונות להגברת המודעות לנושא בקרב צוות ההוראה
בבית הספר ובקרב הורי התלמידים .אחת מהפעילויות עסקה בהפרדת חניית המורים מדרכי הכניסה לבית
הספר ודאגה לחנייה רק בצידו האחד של הכביש ,בו קיימת מדרכה.
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 .6.3.5פעילות בנות שירות במתן עזרה לילדים בהליכה בטוחה וחציית הכביש
אחת ההמלצות הגורפות לשיפור מצב הבטיחות שעלתה מסקירת הספרות המקצועית ומקיום הראיונות עם
המומחים ואנשי השטח וביניהם קיום שיחות עם הילדים מבית ספר יסודי אלראזי בשכבות הגיל הנמוכות
וציון פחדיהם הרבים מההליכה ביישוב ,הייתה העלאת בטיחות הילדים הולכי הרגל בזמן הליכתם לבית
הספר בחזרה ממנו לביתם ע"י מתן ליווי בעת הליכה ובחציית כבישים ע"י מבוגרים .לאור המלצה זו
ולאור מצב התשתיות הלקוי הוחלט כי ניתן לנצל את המשאב הקיים בבתי הספר ובגני הילדים והוא בנות
שירות.
במסגרת פעילות עמותת אור ירוק המתקיימת בבתי הספר ובגנים בנות שירות עוסקות בקיום פעילויות
שונות לצורך העלאת מודעות הילדים לנושא זהירות בדרכים .לאור מודעותן הגבוהה לנושא הבטיחות
בדרכים והיכרותן איתו הוחלט כי במסגרת פעילותן תיוצר מסגרת מתאימה בה הן יסיעו לילדים בהליכה
בטוחה וחציית כבישים באיזור בית הספר בשעות הבוקר.
 .6.3.5.1מפגש הדרכה לבנות שירות לאומי
בינואר  2015התקיים מפגש הדרכה לבנות השירות הלאומי במתנ"ס בג'דיידה-מכר .במפגש נכחו  :רכזי
בתי הספר אלראזי ואיבן סינא (באסם עבד אל עאל ועבד אלהדי חטיב) ,קב"ט המועצה ,מחמוד ואקד,
רכזת מתנדבים עמותת ש"ל אור ירוק ,ספיה מחמוד 12 ,בנות שירות וגליה רוזן ,קרן רן נאור.
מטרת המפגש  -גיוס בנות השירות לפעילות למען בטיחות הילדים ותמיכה בתהליך החינוכי המתקיים
בבית הספר.
רכז בית הספר עבד אלהדי חטיב הסביר לבנות השרות את הרקע למפגש ,המצב הלקוי של התשתיות
בסביבת בתי הספר ועל פחדי הילדים .לאחר מכן ,הוצגו בפניהן מסלולי ההליכה של הילדים וניתן הסבר
על הקשיים והפחדים איתם הילדים נאלצים להתמודד.
באסם עבד אל עאל תיאר את המצב הקיים בבית הספר .להלן סיכום דבריו:
 לילד עד גיל  9אסור לחצות את הכביש לבדו ,זו אינה סיסמה תאורטית בלבד .אך לצערינו
במציאות המצב שונה מאוד – מוטלת על תלמיד בכיתה א' האחריות ללוות את אחיו הקטן לגן.
שניהם הולכים לבד מביתם ועד לגן או לבית הספר וחוצים את הכבישים בדרך בכוחות עצמם
ללא ליווי מבוגר .מצב זה המתרחש כיום צריך לשנותו ויש לתת ליווי לתלמידים אלו בהליכתם
לבית הספר ובחזרתם מבית הספר לביתם.
 המצב בבית ספר אלראזי מורכב למדיי ושונה מבתי ספר אחרים  -מדובר בבית ספר עם 548
תלמידים ,בעל שש כניסות כאשר תלמידי כיתות ו' (כ 100-תלמידים) לומדים במתנ"ס באופן
יומי ,שני אוטובוסים מסיעים אותם בבוקר ומחזירים אותם אחר הצהריים ,בנוסף יש כ20 -
רכבים של הורים המסיעים את ילדיהם בשעות הבוקר .דבר המסכן את הילדים הקטנים הלומדים
בבית הספר בשעת הגעתם לבית הספר ובשעת יציאתם מכתלי בית הספר.
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 משמרות זה"ב קיימות ,אך יש צורך במתן עזרה נוספת לתלמידים בצמתים אחרים בהעדר
מעברי חציה ותמרורים על מנת לאפשר להם לחצות את הכביש בביטחה.
 הסבר על הסרטון  -מסלולי ההליכה של התלמידים לבית הספר מסוכנים (כבישים חד סטריים
ודו סטריים) ,חניית מכוניות בצידי מסלולי ההליכה מונעת מהילדים הליכה בטוחה .מוטלת עלינו
האחריות להדריכם ולעזור להם בהליכה בטוחה.
 מתן העזרה לילדים בחציית הכביש תתן לכן סיפוק רב ,בזכותכן הילדים יחושו ביטחון בחציית
כבישים .הגשת העזרה לילדים הוא מעשה ראוי לשבח ומהווה דוגמא לשאר התושבים.
 אתן ,מדגיש באסם ,נכס לבית הספר ולחברה בנושא כה חשוב של בטיחות בדרכים ומתן ליווי
לתלמידים בהגעתם וביציאתם מכתלי בית הספר.
איור  : 57באסם עבד אל עאל ,רכז זהירות בדרכים במתן הדרכה לבנות שירות ,מתנ"ס ג'דיידה-מכר
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 .6.3.5.2בנות השירות מסיעות לתלמידים בבית ספר אלראזי
במחצית חודש ינואר  2015החלו בנות השירות בבית ספר אלראזי לתת סיוע לתלמידים בחציית כבישים
בשעות הבוקר ,בשעה שהתלמידים מגיעים לשערי בית הספר ובשעות הצהרים ,בשעה שהתלמידים
יוצאים משערי בית הספר לכיוון ביתם.
לאחר כחודש בוצע ראיון עם שתי בנות שירות על תפקידן במתן העזרה לילדים.
משיחה עימן עולה כי הבנות חשות סיפוק רב מעבודתן הנובע בשל:


תחושת הסיוע לילדים בחציית כבישים והקניית הביטחון לילדים.



הערכת הילדים את עזרתן.



הערכת ההורים והמשפחות את מעשיהן.

סאג'ה ביארי ,אחת מבנות השירות בבית הספר ,מתארת את הרגשתה במתן העזרה לילדים בחציית
כבישים "העבודה הזאת נותנת לי אושר רב" "אני מרגישה טוב ,אני מאושרת....העבודה הזאת חשובה.
בבוקר הילדים רואים שיש הרבה מכוניות על הכביש והם מפחדים .אבל מתי שהם רואים אותנו הם
מאושרים כי יש מי שעוזר להם לחצות את הכביש" "אני מאושרת הרבה הרבה העבודה הזאת עושה לי
רק טוב...אני עוזרת לילדים שיעברו את הכביש בלי פחד" "בבוקר ,יש מכוניות רבות ,של המורים ושל
ההורים...כל ההורים עוברים בדרך הזאת .אבל כשהילדים רואים אותי הם לא מפחדים .הם מרגישים
ביטחון...הם אומרים לי תודה שאני עוזרת להם לחצות את הכביש כי הם מפחדים...זה עושה לי טוב שאני
עוזרת להם .כי יש הרבה סכנות בכביש".
סאג'ה מדגישה את חשיבות תפקידן בחברה הערבית ועומדת על הבעייתיות המאפיינת אותו "העבודה
שלנו ,בחברה הערבית ,היא חשובה מאוד .בשעה  14:00כשהילדים יוצאים מבית הספר הנהגים נוסעים
במהירות ,הם לא חושבים שיש ילדים קטנים בדרך שמפחדים לעבור את הכביש .לא ,הם לא חושבים
ככה .הבן אדם צריך לחשוב שיש עוד אנשים בכביש ,לא רק הוא...הילדים מפחדים מהכביש אבל אז
כשהם רואים אותנו הם נרגעים .הילד עומד לידי ואומר "המורה ,אני רוצה לחצות את הכביש" ואני
אומרת לו "תן לי את ידך ונחצה את הכביש" "אמא שלי גם מאושרת מהעבודה שלי ואומרת לי שאני
גדולה".
בהמשך דבריה סאג'ה מסבירה את חשיבות עבודתה "הילד מסתכל ימינה ושמאלה ורואה את המכונית הוא
חושב שהמכונית רחוקה אך לא יודע שהיא קרובה....אני אומרת לו שהמכונית קרובה והוא צריך לעמוד
ולהמתין עד שהיא תעבור".
"ביום שבת ,יש ילדים הלומדים במתנ"ס ומגיעים אוטובוסים לקחת אותם .הילדים הקטנים הלומדים בבית
הספר ,מפחדים מהאוטובוסים ולא יודעים מתי עליהם לחצות את הכביש .אני אומרת להם לחכות עד
שהאוטובוסים נוסעים ואז מורה להם לחצות את הכביש".
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פעילות בנות שירות התרחשה בשעות הבוקר והצ"ה ,בשעות ההגעה והחזרה של התלמידים מבית הספר
בניהולו ובפיקוחו של רכז זהירות בדרכים של בית הספר ,באסם אל עאל.
הפעילות התבצעה מינואר ועד חודש מאי  2014והופסקה עקב בעיה רפואית.

איור  : 58בנות שירות מתן סיוע בחצייה בטוחה לתלמידי בית ספר אלראזי
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 .6.3.5.3בנות השירות מסיעות לתלמידים בבית ספר אבן סינא
ב 25.1.2015 -נערכה פגישה בבית הספר בה נוכחו רכז זהירות בדרכים ,עבד אלהדי חטיב ,ספיה
מחמוד ,רכזת מתנדבים עמותת ש"ל אור ירוק ,עו"ד מייסא עביד נציגה מוועד ההורים 5 ,בנות שירות
וגליה רוזן מקרן רן נאור .גליה רוזן הסבירה לבנות השירות על החשיבות ועל הצורך במתן עזרה לילדים
בחציית כבישים וכן על הסיפוק הרב שחשות בנות השירות העוסקות בכך בבית ספר אלראזי.
רכז זהירות בדרכים קבע חלוקה למשמרות ועו"ד עביד הבטיחה לבוא לעזור ולפקח על הבנות במתן
העזרה .למחרת החלו בנות השירות את תפקידן בבית הספר במתן עזרה לילדים בחציית כבישים.
איור  : 59רכז זהירות בדרכים במתן הדרכה לבנות השירות ,בית ספר איבן סינא

פעילות בנות שירות התרחשה בשעות הבוקר והצ"ה ,בשעות ההגעה והחזרה של התלמידים מבית הספר
בניהולו ובפיקוחו של רכז זהירות בדרכים של בית הספר ,עאבד אלהדי חטיב.
הפעילות החלה בסוף חודש ינואר ועד תחילת חודש פברואר ,לאחר שבוע הפעילות פחתה והייתה למשך
ימים בודדים במהלך השבוע .אולם בשבוע השלישי הפעילות הופסקה אך חזרה להתקיים לאחר כנס
הנשים שהתקיים ב .11.2 -לאחר כשבוע הפעילות הופסקה לחלוטין .פעילות בנות השירות הופסקה
מאחר ולא כל בנות השירות היו על תקן אור ירוק .בהעדר מודעות לחשיבות הגשת העזרה לילדים
בחציית כבישים ובהעדר הוראה חד משמעית מלמעלה הבנות לא חשו צורך לבצע פעילות זו.
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איור  : 60בנות השירות במתן עזרה לתלמידים בחציית כבישים ,בית ספר איבן סינא
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 .6.3.6תיכון נעמ"ת בפרוייקט מחוייבות אישית למען זהירות בדרכים
כנס הנשים שנערך בג'דיידה-מכר עורר עניין רב מצד גורמים בישוב אשר הביעו רצון לקידום נושא
הבטיחות בדרכים בדרכים שונות .אחת מהן הייתה מנהלת תיכון נעמ"ת שפנתה לקב"ט המועצה בהצעה
לתרום לשיפור הנושא וזאת ע"י הפעלת בנות בית סיפרה באמצעות פרוייקט מחוייבות אישית.
 .6.3.6.1פגישות תכנון הפעילות
בתחילת מרץ  2015נערכה פגישת היכרות עם מנהלת תיכון נעמ"ת ,זינת רשדי .בפגישה נכחו גם :מחמוד
ואקד ,קב"ט המועצה ,רכזת זהירות בדרכים ,רכזת מחוייבות אישית של בית הספר וגליה רוזן מקרן רן
נאור .בפגישה הבהירה מנהלת התיכון כי היא מעוניינת שהבנות בבית הספר יקדישו את זמנן בפרוייקט
מחוייבות האישית לנושא זהירות בדרכים .היא הביעה התעניינות בפעילויות בהן הן יכולות לעזור בנושא.
הוצגו בפניה ע"י גליה רוזן הממצאים שעלו מהספרות המחקרית העוסקת במכלול ההתערבויות
והאפקטיביות של תכניות המעורבויות השונות שיש לבצע ובהתאם לזה נקבעו הפעילויות שניתן לבצע:
 תיקון תשתיות – צביעה מחודשת של מעברי חצייה ,שילוט בסמוך לבתי הספר ולגנים המבקש
מהנהגים להאט את נסיעתם ולנסוע בזהירות עקב הימצאות תלמידים בדרך ,סימון כבישים,
רישום על קירות בתי הספר את כללי הבטיחות.
 חינוך והסברה להורים ולילדים – מתן הדרכות לילדים בכיתה ומחוצה לה בחצייה נכונה,
עריכת מפגשים עם ההורים והילדים לגבי מתן הסבר על הליכה וחצייה בטוחה ,הטלת משימות
על התלמידים בהתייחס להליכה וחצייה בטוחה ,הצגת כרטיסייה בטוחה.
 מתן עזרה לילדים בהליכה ובחצייה בטוחה – יצירת אוטובוס הליכה (קבוצת ילדים שבראשם
תעמוד תלמידה בוגרת ואחראית שתסביר ותכוון אותם בהליכה ובחצייה בטוחה ותבחר איתם את
מסלול ההליכה הבטוח לבית הספר ובחזרה מבית הספר) ,מתן עזרה לילדים בהליכה ובחצייה.
לאחר כשבוע נערכה פגישה נוספת עם מנהלת תיכון נעמ"ת בה נוכחו :נציג המשטרה מאגף התנועה מרחב
גליל-עכו ,שי טל ,מנהל תחום חינוך ותרבות הבטיחות באור ירוק שמרכז תחתיו את תחום מחוייבות
אישית ,מחמוד ואקד ,קב"ט המועצה וגליה רוזן מקרן רן נאור.
מטרת הפגישה – קביעת הפעילויות שיבוצעו ביום המעשים הטובים וכן הכנה לפרוייקט המחוייבות
אישית שעתיד להתקיים בבית הספר.
 .6.3.6.2מפגשים עם צוותי ההנהלה בבתי הספר
בתחילת חודש מרץ  2014נערכו פגישות בארבעת בתי הספר היסודיים בג'דיידה-מכר (בית הספר היסודי
הנוסף לא הביע התעניינות בנעשה).
בפגישות נוכחו :מנהל/ת בית הספר ,רכז/ת זהירות בדרכים ,מחמוד ואקד ,קב"ט המועצה וגליה רוזן ,קרן
רן נאור.
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א .מפגש בבית ספר עומר איבן אלח'טאב
דובר על הפעילויות אשר יבוצעו:
 .1מפגש הורים ותלמידים ב 24.3.2015 -ביום המעשים הטובים בהם תינתן הרצאה אודות בטיחות
בדרכים להורים ולילדי כיתות א'-ב'.
 .2צביעת מעברי חצייה בסמוך לבית הספר ,הכנת שלטים וצביעת קירות בית הספר ע"י בנות בית
ספר נעמ"ת.
 .3פעילויות מגוונות לילדים בסמסטר השלישי העוסקות בבטיחות בדרכים.

ב .מפגשים בשלושת בתי הספר (אל נג'ח ,אלראזי ואיבן סינא)
דובר על הפעילויות אשר יבוצעו:
 .1קיום מפגש להורים ולתלמידים לקראת סוף השנה בהם תינתן הרצאה אודות בטיחות בדרכים.
 .2צביעת מעברי חצייה בסמוך לבית הספר ,הכנת שלטים וצביעת קירות בית הספר ע"י בנות בית
ספר נעמ"ת במסגרת פרוייקט מחוייבות אישית.

 .6.3.6.3פעילות בנות נעמ"ת בג'דיידה מכר
ב, 24.3.2015 -יום המעשים הטובים ,התקיימה פעילות מגוונת שעליה הייתה אחראית מנהלת תיכון
נעמ"ת ,זינת רשדי .בתחילת היום הועברה לבנות בית הספר הרצאה על זהירות בדרכים ע"י ספיה מחמוד,
רכזת מתנדבים עמותת ש"ל אור ירוק .במסגרת ההרצאה ספיה מחמוד הראתה לבנות סרטונים אודות
גורמי ההיפגעות בתאונות דרכים בחברה הערבית והבעייתיות הקיימת  :מצב התשתיות הלקוי ,נסיעה ללא
חגורות בטיחות ,נהיגה מהירה ,ילדים משחקים בצידי הדרכים ועוד .ההרצאה התמקדה במתן הסבר אודות
הדרכים להעלאת המודעות לבטיחות בדרכים למניעת ההיפגעות בעיקר בקרב ילדים הולכי הרגל.
לאחר מכן יצאו :מנהלת התיכון ,זינת רשדי ,רכזת מחוייבות אישית ורכזת זהירות בדרכים מתיכון נעמ"ת,
מחמוד ואקד ,שוטר ממרחב גליל-עכו ,גליה רוזן וקבוצת בנות מתיכון נעמ"ת לעבר מספר מוקדים
עיקריים ביישוב ג'דיידה מכר:


בתי ספר יסודיים  -איבן סינא ואלנג'ח.



בית ספר תיכון ביירון הסמוך לכביש ראשי ביישוב ובצידו נמצא גן ילדים אליאסמין.
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במסגרת הפעילות ביום זה בוצעו הפעילויות הבאות:


רישום על כביש ראשי הסמוך לבית ספר תיכון ולגן ילדים  -בוצע רישום וציור של סיסמאות
וכיתוביות הקשורות לכללי זהירות בדרכים על הקיר הסמוך לבית ספר תיכון וגן ילדים הנמצא
במקום מרכזי ובסמוך לכביש ראשי ביישוב.



רישום וציור על קיר הסמוך לבית ספר תיכון ולגן ילדים סיסמאות בהתייחס לזהירות בדרכים.



חידוש וצביעת מעברי החצייה  -יפורטו בפרק  ,6.3.7.1העוסק בשיפורים במצב התשתית
שבוצעו בג'דיידה-מכר.

א .רישום וציור על קיר בית ספר תיכון ביירון וסמוך לגן ילדים

איור  : 61רישום וציור על קיר ,תיכון ביירון
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ב.

רישום על כביש ראשי הסמוך לתיכון
איור  : 62רישום וציור על כביש ראשי ,תיכון ביירון וגן ילדים אליאסמין
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 .6.3.7שיפורים תשתיתיים
 .6.3.7.1חידוש וצביעת מעברי חצייה
במסגרת הכנה לפעילות משמרות זה"ב ובמסגרת פרוייקט מחוייבות אישית של הבנות הלומדות בתיכון
נעמ"ת הוחלט על חידוש וצביעת מעברי חצייה ביישוב בסמוך לבתי ספר יסודיים.
אי לכך נצבעו וחודשו מעברי החצייה בכבישים הסמוכים למוסדות חינוך  -בתי ספר (בעיקר בתי ספר
יסודיים) ולגני ילדים ביישוב:


בית ספר יסודי איבן סינא



בית ספר יסודי אלראזי



בית ספר יסודי אלנג'ח



בית ספר תיכון ביירון וגן ילדים אליאסמין



גן ילדים אלאחלם.
איור  : 63בנות תיכון נעמ"ת בחידוש בצביעת מעברי חצייה ,בית ספר איבן סינא
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איור  : 64מעבר חצייה בבית ספר אלראזי

איור  : 65בנות תיכון נעמ"ת בחידוש וצביעת מעבר חצייה ,תיכון ביירון וגן ילדים אליאסמין
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איור  : 66בנות תיכון נעמ"ת בחידוש וצביעת מעבר חצייה ,בית ספר אלנג'ח

איור  : 67מעבר חצייה צבוע ,וגן ילדים אלאחלם
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 .6.3.7.2סלילת כבישים והסדרת מקומות חנייה
במהלך השנה האחרונה ,בה בוצעו הפעילויות המתוארות בתתי סעיפים  , 6.3.1-6.3.6התבצעו גם
שיפורי תשתית בג'דיידה-מכר .אין אנו יכולים להצביע על קשר ישיר בין הפעילויות שבוצעו במסגרת
המחקר לשיפורים אלה ,אולם יתכן שהעלאת נושא הבטיחות למודעות גבוהה בישוב ,הן בקרב מקבלי
ההחלטות והן בקרב ציבור ההורים ,המורים והילדים ,היוו קרקע טובה לביצוע שיפורים תשתיתיים אלה.
שיפורים אלה כללו :סלילת כבישים חדשים ,סימון של מקומות חנייה ,קביעת מקומות חנייה מסודרים
למורים בסמוך לבתי הספר (בית ספר אלראזי ,פירוט על כך ראה בסעיף  .6.3.4.1ג') ,ביצוע הפרדה בין
חנית המורים לדרך הכניסה לבית הספר בבית ספר עומר אבן אלח'טאב (פירוט על כך ראה בסעיף
 .6.3.4.5ב').
מצ"ב תמונות המצביעות על השיפורים שחלו במצב התשתית.
איור  : 68סלילת כבישים חדשים ,ביישוב ג'דיידה מכר
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איור  : 69סימון מקומות חנייה ,ברחבי ביישוב ג'דיידה-מכר

איור  : 70קביעת מקומות חנייה מסודרים למורים בבתי הספר
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.6.4

סיכום תכנית ההתערבות

לאור מגוון הפעילויות שבוצעו בג'דיידה מכר בשלב ההטמעה בעקבות מעורבות אור ירוק במחקר בישוב,
ובמטרה להבין איך השפיעה מעורבות זו על שיפור מצב בטיחות הילדים הולכי הרגל בג'דיידה מכר ,אנו
מנתחים השפעה זו בהיבטים הבאים:
א .בחינת מעורבות אור ירוק והשפעתה על קידום הבטיחות ביישוב לדעת אנשי מפתח ביישוב.
ב .בחינת השפעת מעורבות אור ירוק על המודעות לנושא הבטיחות בקרב גורמים בקהילה ועל קיום
פעילויות ביישוב למען שיפור בטיחות הדרכים של הילדים הולכי הרגל.
 .6.4.1ראיונות עומק עם אנשי מפתח
 .6.4.1.1רקע לראיונות
לצורך הערכת תרומת תכנית ההתערבות שננקטה ביישוב במסגרת המחקר הנוכחי לשיפור הבטיחות
בדרכים ,הוחלט לבצע ראיונות עומק עם אנשי מפתח ביישוב אשר חלקם היו מעורים בתהליכי התכנית
וחלקם דאגו להובלת תהליכים אלו.
סה"כ בוצעו  9ראיונות .אנשי המפתח שרואיינו :


גורמים בבתי ספר יסודיים (מנהלים ,רכזי זהירות בדרכים נציגה מוועד ההורים):
 oעאבד עאבד ,מנהל בית ספר עומר אבן אלח'טאב.
 oג'יהאן הואש ,מנהלת בית ספר אלנג'ח.
 oבאסם עבד אל עאל ,רכז זהירות בדרכים ,בית ספר יסודי אלראזי.
 oעבד אלהדי חטיב ,רכז זהירות בדרכים ,בית ספר יסודי איבן סינא.
 oדלאל כיאל ,רכזת זהירות בדרכים ,בית ספר יסודי עומר אבן אלח'טאב.
 oמייסא עביד ,נציגה מוועד ההורים ,בית ספר יסודי איבן סינא.



גורמים שונים מעמותת ש"ל אור ירוק:
 oספיה מחמוד ,רכזת מתנדבים עמותת ש"ל אור ירוק.
 2 oבנות שירות (סאג'ה וסאלי) על תקן אור ירוק.

לראיונות היו מספר מטרות:
 .1לעמוד על השינויים שחלו ביישוב מבחינת בטיחות הילדים במסלולי ההליכה מתחילת ההתערבות עד
היום בהשוואה למצב לפני תחילת ההתערבות (דהיינו שנה אחת קודם לכן).
 .2להבין איך וכיצד אנשי המפתח רואים את השינויים שחלו ביישוב .באילו תחומים ,לדעתם ,חלו
שינויים במצב הבטיחות.
 .3מה הייתה השפעת השינויים בבטיחות על קבוצות שונות באוכלוסייה ביישוב וכיצד השפעה זו באה
לידי ביטוי.
 .4מה גרם לשינויים אלו ,מה היו הגורמים לכך ובאיזה אופן גרמו לשינוי.
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 .5מידת החשיפה של אור ירוק כגורם לשינויים שחלו בבטיחות ביישוב.
 .6הצורך בהמשך החשיפה של אור ירוק ביישוב הנוכחי וביישובים אחרים בחברה הערבית והסיבות
לכך.
מתווה לראיון מובא בנספח מס' .8
 .6.4.1.2סיכום הראיונות שבוצעו עם אנשי המפתח
מצב הבטיחות בעבר?
מצב הבטיחות בעבר ,לפני תחילת הפרוייקט היה קלוקל.


תשתיות במצב פגום  -העדר מדרכות גרם לקושי בהליכה בטוחה במיוחד בקרב הילדים ,העדר
מעברי חצייה ,העדר מעקות בטיחות ,העדר סימונים על הכביש המורים על כיוון הנסיעה (כביש
חד נתיבי לא סומן ככזה וההתייחסות אליו הייתה ככביש דו נתיבי).



תרבות נהיגה לקויה  -נהגים צעירים נוהגים ללא רישיון וללא ניסיון ,אי הקפדה על חוקי
התנועה ,אי חגירת חגורות בטיחות ועוד.



מודעות לבטיחות בקרב כלל האוכלוסייה נמוכה – בקרב הורים ,ילדים ,נהגים ובקרב כלל
הקהילה והעומדים בראשה.



מודעות לבטיחות בדרכים בבתי הספר – נמוכה ,בעבר הרחוק לא היה תפקיד בבית הספר
המיועד לחנך לזהירות בדרכים.



העדר מתן סיוע לילדים בחציית כבישים בסביבת בתי הספר ובמקומות ראשיים ומרכזיים.

מצב הבטיחות בשנה האחרונה?
חל שיפור בבטיחות מבחינת היבטים שונים:
שיפור במודעות –


עלייה במודעות הילדים – נצפה שיפור במודעות כתוצאה מ:
 oההדרכות והפעילות של בנות השירות בגנים ובבתי הספר.
 oהפעלות וההרצאות של רכזי זהירות בדרכים בבתי הספר.
 oפעילות בנות השירות במתן העזרה לילדים בהליכה ובחצייה בטוחה.
 oמתן הרצאות לילדים בבתי הספר.
העלאת מודעות באה לידי ביטוי – בהליכה וחצייה בטוחה ,עלייה וירידה נכונה מהרכב ולרכב,
חגירת חגורות בטיחות ברכב ושמירה על כללי הבטיחות בשעת נסיעה כשמבוגרים אחרים
אינם מקפידים לשמור על כללי הבטיחות בזמן נסיעה ,ליווי הילד בעת הליכתו לבית הספר עד
לשער הכניסה לבית הספר.
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בעקבות כנס הנשים שהתקיים במתנ"ס בג'דיידה-מכר וההרצאות שניתנו לאנשי מפתח בקהילה ולהורי
הילדים:


שיפור מועט במודעות ההורים – נסיעה זהירה בסביבת בתי הספר ,מתן הדרכה לילדים בדבר
הליכה בטוחה זהירה ,ליווי הילדים מהרכב ועד לשער בית הספר ,הורדת ילדים באופן בטוח
וקרוב ככל האפשר לשער בית הספר.



שינוי מועט בתרבות הנהיגה – נהיגה זהירה בסביבת בתי הספר במיוחד בשעה שהתלמידים
נכנסים ויוצאים משערי בתי הספר ומתן זכות קדימה לילדים הולכי רגל.

נצפה שיפור במצב התשתיות –
צביעת מעברי חציה וחידושם בסביבת בתי הספר ,סלילת כבישים במקומות שונים ביישוב והסדרת
החנייה למורים.
נצפה שיפור במצב הבטיחות -
שיפור הבטיחות חל כתוצאה משיפור בגורמים שצויינו – שיפור במודעות ,שיפור בתשתיות ורישום כללי
זהירות על הכביש ועל קיר ראשי ביישוב.
וכתוצאה מהפעילויות שהחלו ביישוב:


משמרות זה"ב ע"י תלמידי בתי הספר (אלראזי ואלנג'אח).



מתן עזרה בחציית הכבישים ע"י בנות השירות בסביבת בתי הספר (איבן סינא ואלראזי).

פעילויות אלו העבירו מסרים לאוכלוסיות שונות בהתייחס לבטיחות בדרכים:


העלאת המודעות בקרב הילדים  -הליכה וחציה בטוחה.



העלאת המודעות בקרב ההורים  -הליכה בטוחה של הילדים ,הורדת הילדים באופן בטוח.



העלאת מודעות בקרב כלל הנהגים – נהיגה זהירה בסביבת בתי הספר ומתן זכות קדימה לילדים
הולכי רגל בחצייתם את הכביש.

הפעילויות לשיפור מצב הבטיחות שאור ירוק לקחה חלק בהן
מגוון הפעילויות שאור ירוק לקחה חלק בהן אם באופן ישיר ואם באופן עקיף זכתה להדים חיוביים מאוד
בקרב כלל הגורמים – יש שייחסו את הפעילות לאור ירוק ויש שייחסו את הפעילות לגורמים שלקחו חלק
בביצוע הפעילויות (קב"ט המועצה ,רכזת מתנדבים ורכזי זהירות בדרכים של בתי הספר).
הפעילויות שאור ירוק לקחה חלק בהן שצויינו ע"י המרואיינים–


העלאת המודעות באמצעות – מתן הרצאות ,קיום כנס ,הצגת מצגות וסרטונים; כנס הנשים אותו
אור ירוק ארגנה בג'דיידה זכה להדים חיוביים וצויין השפעתו בדבר העלאת המודעות בקרב
ההורים ומתן הדרכה על ידיהם לילדיהם בדבר הליכה בטוחה.



פעילות בנות שירות בהגשת סיוע לתלמידי בתי הספר היסודיים בחציה והליכה בטוחה.



פעילות משמרות זה"ב בקרב הילדים בבתי הספר.



חידוש וצביעת מעברי חציה ורישום וציור כללי זהירות על קיר וכביש ראשי ביישוב.
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המשך פעילות אור ירוק ביישוב?
צויין ע"י כלל הגורמים כי קיימת חשיבות רבה להמשך שיתוף הפעילות עם אור ירוק ובעידודה להגברת
שיפור מצב הבטיחות ביישוב.


העלאת המודעות באמצעות – קיום כנסים וימי שיא ,מתן הרצאות רבות ,הדרכות וסדנאות.



קיימת חשיבות בחלחול המסרים בהתייחס לנהיגה בטוחה וזהירה לפי כללי הבטיחות בקרב
נהגים צעירים ובקרב תיכוניסטים אשר לומדים נהיגה.
הועלתה הצעה בדבר שיתוף בני הנוער בפעילות אור ירוק באמצעות העברת הרצאות וסדנאות
לילדי בתי הספר היסודיים להעלאת המודעות בקרב בני הנוער לנהיגה נכונה וזהירה.



שילוט בדבר כללי הבטיחות והקפדה על נהיגה זהירה ברחבי היישוב ולא רק בכניסה לישוב.

חשיפת אור ירוק ביישובים אחרים?
קיימת חשיבות רבה לחשיפת אור ירוק ביישובים אחרים בחברה הערבית כשבמסגרתה יש לדאוג לשינוי
תרבות הנהיגה גם בהתייחס ליישובים מעורבים (באמצעות מתן הרצאות ,קיום ימי שיא וסדנאות) תוך
שיתוף כל הגורמים המעורבים – הגורמים הממשלתיים ,המוסדיים וגורמים חיצוניים.
יש לדאוג לחיוב כל בתי הספר במתן ימי שיא ,הדרכות והרצאות בשיתוף עם הורי התלמידים ,רכזי בתי
הספר ,גורמים במועצה ובשיתוף רכזי עמותות ובנות שירות.
המלצות לשיפור מצב הבטיחות בג'דיידה-מכר
ניתנו המלצות רבות ומגוונות לשיפור מצב הבטיחות חלק מההמלצות בשיתוף עם אור ירוק וחלק
באחריות ראש המועצה וגורמים שונים בה .אולם ניתן דגש כי השינוי במצב הבטיחות הינו באחריות ראש
המועצה ומנהלי בתי הספר וצוותי ההוראה.
המלצות לפעילויות בשיתוף הנהלת בתי הספר עם אור ירוק:


העלאת המודעות– מתן הרצאות ,הדרכות וסדנאות להורים ,לנהגים ולילדים.



מתן סיוע לילדים בחציית הכביש ע"י בנות שירות.



הדרכת ילדים מחוץ לכתלי בית הספר – למידה על הליכה וחצייה בטוחה ,צפייה בהתנהגותם של
משתמשי דרך שונים ולימוד הליכה וחציית כביש בטוחה.



חשיבות רצף הפעילויות – ידוע כי בתחילה ישנה התלהבות ופעילות רבה ולאחריה דעיכה .חשוב
מאוד את המשך הפעילויות כסדרן לאורך השנים במטרה לחלחל את המסרים השונים בדבר
חשיבות מצב הבטיחות ביישוב.



שיתוף כל הגורמים המעורבים להעלאת נושא הבטיחות – גורמים במועצה ,בבתי הספר ,הורים,
ילדים ,רכזי העמותות ובנות השירות שדרכם ניתן להגיע לאוכלוסיות רבות יותר ,דרך פעילויות
במתנ"סים ובניית מועדונים לילדים ולהוריהם
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המלצות שהינן באחריות ראש המועצה:


שיפור במצב התשתיות –בניית מדרכות ,צביעת מעברי חצייה ,בניית מעקות בטיחות ,הצבת
תמרורים ,הצבת תאורה ברחובות ,תיקון בורות וכבישים ,בניית חניונים ומגרשי משחקים
מסודרים.

 .6.4.2השפעת תכניות ההתערבות על שיפור בטיחות הילדים כהולכי רגל
הפעלת תכנית ההתערבות שננקטה בג'דיידה-מכר למען שיפור מצב הבטיחות בקרב הילדים הולכי הרגל
בחברה הערבית עוררה הדים בקרב גופים ואישים שונים הן בקרב היישוב עצמו והן ומחוצה לו.


בקרב היישוב :אישים שונים גילו עניין ורצון להתנדב ולעזור למען שיפור בטיחות הילדים ביישוב–
 oמחמוד ואקד ,קב"ט המועצה  -השקיע זמן רב מזמנו ועל חשבון זמנו החופשי לקידום נושא
הבטיחות ביישוב ועסק במגוון פעילויות שבוצעו ביישוב העוסקות בקידום הנושא .במסגרתם,
קיום פגישות עם צוותי ההנהלה של בתי הספר היסודיים לצורך הבנת הבעייתיות בנושא בטיחות
בדרכים ומתן הצעות ודרכים לפתרונן ,דאגה לארגון כנס הנשים ,מתן הרצאות לגורמים שונים
(ביניהם בנות שירות ,הורים ותלמידים) ,דאגה לתיקון התשתיות וביניהם צביעה וחידוש מעברי
החצייה ,מעורבות בפעילות בנות שירות במתן הדרכות ובקיום הפעלות בגנים ובבתי הספר,
פיקוח על פעילות בנות השירות במתן סיוע לילדים בהליכה ובחצייה בטוחה ,דאגה לקיום
פעילות משמרות זה"ב ,תליית שילוט בנושא בטיחות ביישוב ועוד.
o

באסם עבד אל עאל ,רכז זהירות בדרכים ,בית ספר יסודי אלראזי בשיתוף עם הנהלת בית הספר
דאג לקיום פעילויות שונות ומגוונות למען הגברת הבטיחות בדרכים גם בזמנו החופשי  -הפעלת
בנות שירות במתן סיוע לילדים בהליכה ובחצייה בטוחה ובמסגרתם קיום הרצאות ומתן הסברים
לבנות שירות לגבי חשיבות הגשת העזרה לילדים בהליכה ובחצייה בטוחה .הרצאות לתלמידים
בנושא הליכה בטוחה ,דאגה לפעילות משמרות זה"ב ,תליית שלטים על שערי בית הספר ,בנושא
כללי זהירות בדרכים והסדרת החנייה למורים בנפרד ממקום הורדת התלמידים ועוד.

 oעבד אלהדי חטיב ,רכז זהירות בדרכים ,בית ספר יסודי אבן סינא בשיתוף עם הנהלת בית הספר
דאג לקיום פעילות שונות למען הגברת הבטיחות בבית הספר גם על חשבון זמנו החופשי -
הפעלת בנות שירות במתן סיוע לילדים בהליכה ובחצייה בטוחה ,מתן הרצאות והסברים לבנות
שירות לגבי חשיבות הגשת העזרה לילדים בהליכה ובחצייה בטוחה ,ביצוע מגוון פעילויות,
הדרכות והרצאות לילדי בית הספר בנושא זהירות בדרכים (רכיבה בטוחה על אופניים ,גלגליות
וקורקינט ,חבישת קסדה ,לימוד התנהגות בטוחה על סמך צפייה בהתנהגות שאינה בטוחה מצד
משתמשי דרך שונים ועוד) ודאגה לצביעת מעברי החצייה הסמוכים לבית הספר.
 oזינאת רשיד ,מנהלת תיכון נעמ"ת  -דאגה שהפרוייקט המתקיים בבית סיפרה "מחוייבות
אישית" כשבמסגרתו בנות הלומדות בבית הספר מקדישות מזמנן לקידום נושא חברתי יהיה
בנושא בטיחות בדרכים כשאחת מהפעילויות נסבה סביב שיפור התשתיות ביישוב ג'דיידה-מכר,
דאגה לקיום הרצאות בנושא בבטיחות בדרכים לבנות בבית ספרה ועוד.
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 oדלאל כיאל ,רכזת זהירות בדרכים ,בית ספר יסודי עומר איבן אלח'טאב בשיתוף עם הנהלת בית
הספר  -דאגה למתן הרצאות לתלמידי הכיתות הנמוכות ,למורי בית הספר ולהורי התלמידים
בנושא בטיחות בדרכים ובמסגרתם הליכה וחצייה בטוחה וקיום מגוון פעילויות בנושא בטיחות
הילדים במסגרת יום זה"ב לתלמידי בית ספר עומר אבן אלח'טאב.
 oג'יהאן האוש ,מנהלת בית ספר יסודי אלנג'ח ומוסלח עבד אל הדי ,רכז זהירות בדרכים בבית
הספר  -דאגה לפעילות משמרות זה"ב בכביש הסמוך לבית הספר ,קיום מגוון פעילויות
לתלמידים בנושא בטיחות בדרכים ומתן הרצאות לכלל תלמידי בית הספר בנושא הליכה בטוחה
והסכנות הקיימות לתלמידים לאורך מסלולי ההליכה.
 oעו"ד מייסא עביד ,אמא בוועד ההורים בבית ספר איבן סינא  -התנדבה לסייע על חשבון זמנה
החופשי במתן עזרה והנחייה לבנות שירות העוסקות במתן עזרה לילדים ,מתן הרצאות לבטיחות
בדרכים למורי והורי תלמידי בית ספר עומר אבן אלח'טאב ומתן הסבר לגבי בטיחות הילדים
כהולכי רגל במסגרת הפאנל שהתקיים בכנס נשים בג'דיידה-מכר.
 oספיה מחמוד ,רכזת מתנדבים עמותת ש"ל אור ירוק  -התנדבה והקדישה מזמנה החופשי בקיום
מגוון פעילויות לקידום נושא הבטיחות :מתן הרצאות לילדים ובני נוער בנושא בטיחות בדרכים
והליכה בטוחה ,דאגה לקיום ופיקוח על פעילות בנות שירות במתן עזרה לתלמידי בתי הספר
היסודיים בהליכה ובחצייה בטוחה ,פיקוח על הדרכות ופעילויות של בנות שירות המתקיימות
בכיתות בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים ומתן פתרונות והצעות לשיפור נושא הבטיחות
הדרכים ביישוב.
 oרולה ,מחנכת כיתות ב' ,בית ספר יסודי עומר אלחטאב ,התנדבה מיוזמתה במתן הרצאה תוך מתן
דגשים להליכה וחצייה בטוחה של הילדים הולכי הרגל.
 oסאג'ה ביארי ,בת שירות מעמותת ש"ל על תקן אור ירוק – התנדבה לתת סיוע לתלמידים
בחציית כבישים בהגיעם ובחזרתם מבית הספר לביתם ,מתן הרצאות אודות חשיבות מתן העזרה
לילדים בחציית כבישים ופחדי הילדים בדרכם לבית הספר במסגרת כנס הנשים שהתקיים
בג'דיידה-מכר ,קיום מגוון פעילויות והדרכות בנושא בטיחות בדרכים לילדי הגנים ובתי הספר.
 oמוחסן ,מורה לנהיגה  -ביקש להתנדב במתן הרצאות לילדים ולהוריהם.


הדים שנשמעו מחוץ ליישוב :פעילות אור ירוק
באור ירוק הוחלט לקחת חלק מהצעדים שננקטו בג'דיידה-מכר וליישמם גם ביישובים אחרים בחברה
הערבית.
הפעילות שננקטה ביישובים אחרים:
 .1חיוב בנות שירות במתן סיוע לילדים בהליכה ובחציית כבישים בטוחה.
 .2מתן דגש על הליכה וחצייה בטוחה של הילדים הולכי רגל:
א .במסגרת קיום כנסים ומתן הרצאות ביישובים שונים בחברה הערבית.
ב .עדכון חוברת משפחה בטוחה.
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חיוב בנות שירות במתן סיוע לילדים בהליכה ובחצייה בטוחה
עקב הבעייתיות הרבה הקיימת לילדים הולכי הרגל במסלולי ההליכה הנובעת בשל סיבות רבות:
א .מודעות נמוכה להליכה ולחצייה בטוחה בקרב הילדים ,הוריהם ,הקהילה והנהגים.
ב .העדר תשתיות מתאימות להליכה בטוחה וקיום מפגעים על המדרכה.
ג .נהיגה מהירה ופרועה של הנהגים ,ללא חוקים ובהעדר מתן זכות קדימה להולכי רגל .מודעות
נמוכה של הנהגים לנהיגה בטוחה.
ד .מיעוט באכיפה משטרתית.
כאמור ,אחד מצעדי ההתערבות שננקטו בג'דיידה-מכר בשיפור בטיחות הילדים הולכי הרגל היה קיום
פעילות של בנות שירות בג'דיידה-מכר במתן סיוע לילדים בהליכה ובחצייה בטוחה בשעה שהתלמידים
מגיעים לבית הספר ובשעה שיוצאים ממנו לכיוון ביתם.
פעילות זו זכתה להדים חיוביים מגורמים שונים ביישוב:
א .התלמידים  -חשים סיפוק רב עקב התייחסות צוות בית הספר לחששם מחציית הכבישים ודאגה
לביטחונם האישי.
ב .ההנהלה וצוות ההוראה של בית הספר  -רואה בעין חיובית את מתן העזרה הניתן לתלמידים.
ג .הורי התלמידים – שביעות רצון בשל הדאגה לשמירה על בטיחונם האישי של ילדיהם בחציית
כבישים.
ד .בנות השירות  -קבלת סיפוק רב מפעילותן ומהכרת תודה מצד הילדים ,הוריהם ומצוות ההוראה
של בית הספר.
ה .אנשי מפתח בקהילה וגורמים במועצה – שביעות רצון מהגברת הבטיחות בדרכים ודאגה
לביטחון הילדים בחציית כבישים.
כתוצאה מפעילות זו נרתמו באור ירוק להעצים את הפעילות ביישובים שונים הפרוסים ברחבי הארץ
בחברה הערבית וניתנה הוראה לכל הרכזים בעמותות השונות (ש"ל ,שוויון ,האגודה להתנדבות,
עמותת שלומית ובת עמי) המפעילות בנות שירות לחייב את הבנות ללא יוצא מהכלל במתן סיוע
לתלמידים בהליכה ובחצייה בטוחה בשעה שהתלמידים מגיעים לשערי בית הספר ובשעה שהם
יוצאים ממנו.
מתן דגש להליכה ולחצייה בטוחה של הילדים הולכי רגל
עקב הצורך שעלה במחקר בהתייחס למתן דגש על הליכה וחצייה בטוחה וזהירה של ילדים הולכי רגל
בחברה הערבית ,אור ירוק שמה לה למטרה להעלות נושא זה על סדר היום במסגרת קיום הפעילויות
שנערכות מטעמה.
א .קיום כנסים ומתן הרצאות המבוצעים מטעמה בחברה הערבית – מתן דגש על ממצאי המחקר
ומסקנותיו בהתייחס לבעייתיות הקיימת לילדים כהולכי רגל במסלולי ההליכה ומתן הדרכה
להורים לגבי הליכה בטוחה של ילדיהם במהלך קיום כנסים ובמתן הרצאות העורכת עמותת אור
ירוק מטעמה.
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 oכנס בבאקה אל גרבייה בשיתוף מכללת אלקאסמי להנדסה ומדע לרגל שבוע המודעות
לבטיחות בדרכים בחברה הערבית .ד"ר קרולין מטר ,מהנדסת ,מחברת ארם מהנדסים,
שהייתה שותפה בביצוע המחקר ובממצאיו ,עמדה על בעייתיות זו ועל הסכנות הקיימות
לילדים הולכי הרגל בגילאי  9ומטה והסבירה להורים כיצד יש עליהם להדריך את
ילדיהם להליכה וחצייה בטוחה.
 oכינוס בכנסת בנושא "תאונות דרכים בחברה הערבית – מניעה והתמודדות" בשיתוף
ח"כ זוהיר בהלול ויוזמות קרן אברהם .ד"ר ציפי לוטן ,מדענית ראשית אור ירוק נשאה
דברים מטעם אור ירוק בכינוס .במסגרתם הציגה נתונים על היפגעות ילדים בחברה
הערבית ,עמדה על בעייתיות ועל הסכנות הקיימות לילדים הולכי הרגל בגילאי  9ומטה
והציגה את מכלול הפתרונות שנמצאו במחקר בהתייחס להליכה ולחצייה בטוחה.
ב" .משפחה בטוחה"– בעקבות הבעייתיות במסלולי ההליכה לילדים הולכי הרגל שעלתה מהמחקר,
הוכנסה כרטיסייה נוספת לחוברת הדנה בנושא זה ,נוסף לנושאים הנדונים בחוברת "משפחה
בטוחה" .במסגרתה מצויינות הבעייתיות והסכנות הקיימות במסלולי ההליכה לילדים הולכי
הרגל ,מגבלות הילד בגילאי  9ומטה המסכנות אותו בהליכה וניתנות הוראות להורים להדרכת
ילדיהם להליכה בטוחה.
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 .7סיכום ,מסקנות והמלצות
 7.1נושא המחקר ומטרותיו
המחקר הנוכחי עסק בבחינת היפגעות הילדים בגילאי  5-14כהולכי רגל בתאונות דרכים בחברה הערבית.
מטרת המחקר הוא בהבנת הגורמים להיפגעות הילדים בכלל ובחברה הערבית בפרט ומציאת דרכי
התערבות והטמעתן לשיפור מצב בטיחות הילדים הולכי הרגל בחברה הערבית .מחקרים שעסקו באמצעי
ההגעה של ילדים (גילאי  )5-17לבית הספר ובחזרה ממנו מראים כי אמצעי ההגעה השכיח ביותר בקרב
כלל הילדים הוא הליכה ברגל .הולכי-הרגל מהווים קבוצה פגיעה ביותר של משתמשי הדרך .היפגעות
ילדים כתוצאה מתאונות דרכים הינה אחת הסיבות העיקריות לתמותה ולפציעות בקרב ילדים ובני נוער
בארץ ובעולם .שיעור התמותה מתאונות דרכים מתוך כלל התמותה בקרב ילדים בישראל מהיפגעות לא מכוונת
עומד על  .65%תופעה זו מדאיגה לאור העובדה שכ 60% -מהילדים הולכים ברגל לבית הספר ורבים מהם חוזרים
ברגל לביתם .מצב מדאיג עוד יותר עולה בקרב החברה הערבית .ב 2013 -שיעור ההרוגים בקרב ילדים (בגילאי
 14ומטה) במגזר הערבי עמד על  14( 61%ילדים) מכלל הילדים שנהרגו בתאונות דרכים בעוד ששיעור הילדים
בגילאי  14ומטה המשתייכים לחברה הערבית הינו  26.2%מכלל הילדים בחברה הישראלית.

המחקר התמקד במספר מטרות עיקריות:
א.

הבנת מאפייני ההיפגעות של ילדים כהולכי הרגל בחברה הערבית.

ב.

סקירה וניתוח של אמצעי ודפוסי ההגעה של הילדים בחברה הערבית לבית הספר ובחזרה.

ג.

ניטור מסלולי ההליכה של הילדים לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתם ,זיהוי מאפייני מסלולי
הליכה אלו ומיפוי המפגעים הקיימים בהם.

ד.

בחינה ,הצעה וישום של פתרונות להגברת בטיחות הילדים כהולכי הרגל ביישובים הערביים.

 7.2ממצאי סקירת הספרות
ממחקרים שנעשו בארץ ובעולם על מאפייני הנפגעים מתאונות דרכים עולה כי משתנים סוציו-דמוגרפיים
וסביבתיים משפיעים על היפגעות הולכי הרגל .מגדר ,גיל ,הכנסה ,מצב תעסוקה ,סטטוס משפחתי וחינוך
נמצאו כמשפיעים על היפגעות זו .במחקרים קוגניטיביים שנערכו בארץ ובעולם נמצא כי ילדים הולכי
רגל בגילאי  9-10ומטה חסרי כישורים שונים בהערכת הסיכונים הקיימים בעת חציית כבישים ובהערכת
התנהגות הנהגים .חסרה להם היכולת להבין כי נהגים לא תמיד רואים אותם כאשר הם עומדים מאחורי
מסתור והם אינם מודעים לסכנה הנשקפת מרכב שאינו נמצא בשדה ראייתם .גובהם הנמוך מקשה עליהם
לנצל את מלוא שדה הראייה לקבלת החלטות נכונות בהתייחס לזמן הדרוש לחציית הכביש .בנוסף ילדים
הינם חסרי בשלות קוגניטיבית המונעת מהם לשקלל נכון מדדים שונים הקשורים להתנהגות נהגים בכביש
והם מחוסרי ניסיון בכך ילדים הם בעלי נטייה להתפרץ לכביש ונוטים לחצות את הכביש בריצה וללא כל
התבוננות לצדדים לפני חצייתו.
הספרות על היפגעות ילדים הולכי רגל בתאונות בחברה הערבית מצביעה על גורמים נוספים ,ישירים
ועקיפים ,העשויים לתרום לשיעור גבוה של היפגעות זו .מניתוח הגורמים השונים עולה כי ארבעה גורמים
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עיקריים המשפיעים אחד על משנהו יש בידם להסביר את שיעור ההיפגעות הגבוה של ילדים הולכי הרגל
בחברה הערבית:


העדר מודעות לנושא ולחשיבותו בקרב גורמים שונים בקהילה :אנשי מפתח ,צוותי ההוראה
וההנהלה בבתי הספר ,הורים ,נהגים וילדים.



מצב לקוי של התשתיות ובטיחות הדרך.



אכיפה מועטה של המשטרה בתוך הכפרים.



מצב סוציו-אקונומי נמוך .

מסקירת הספרות המקצועית עולה כי אחד ממאפייני החברה הערבית היא הגישה הפטליסטית המאפיינת
את הגישה למיקוד שליטה חיצוני ,לפיה השליטה בגורלו של האדם אינה בידיו אלא פועל יוצא של
גורמים חיצוניים/סביבתיים .בהתאם לתפיסה זו היפגעות ילדים בתאונות דרכים הינה תוצאה של יד
הגורל ואינה מושפעת ממעשי ידיו של האדם .על רקע זה ניתן להבין את העדר המודעות לנושא
ולחשיבותו .מודעות נמוכה זו המאפיינת את כלל הגורמים בקהילה (אנשי מפתח ,צוותי ההוראה וההנהלה
בבתי הספר ,הורים ונהגים) משפיעה על התייחסותם לנושא הבטיחות .מודעות נמוכה בקרב ההורים
מאופיינת בהתנהגות לא בטוחה מצידם כהולכי רגל וכנהגים .נוסף על כך ,הערכת יתר את יכולות ילדיהם
בחציית הכביש ,ידיעותיהם בנושא בטיחות ותפיסת הסיכון מבחינתם את הכביש גוררת בעקבותיה מתן
היתר לילדיהם בגילאים צעירים (גילאי  9ומטה) להליכה ולחציית כביש באופן עצמאי והעדר מתן חינוך
והדרכה לילדים בדבר כללי הזהירות והבטיחות בדרכים .מודעות זו באה לידי ביטוי גם בהעדר השגחת
האם על פעוטות בשחקם בחצר המהווה את אחד הגורמים העיקריים לתאונות חצר.
העדר מתן דוגמא אישית מצד ההורים והעדר חינוך בנושא בטיחות בדרכים מאותת לילדים לגבי אי
חשיבות הנושא ,דבר המשתקף בהתנהגות בלתי זהירה בהיותם מחוץ לביתם :התפרצות לכביש ,משחק
בסמוך לכביש ובמקומות מסוכנים ,חציית הכביש באור אדום וללא התייחסות לתנועה שבכביש ,חציית
הכביש בזמן ניהול שיחה בנייד ואי עצירה לפני מעבר חצייה.
מודעות נמוכה לנושא ולחשיבותו באה על ביטויה גם בתרבות הנהיגה המאופיינת בנהיגה מהירה ופרועה
ללא מתן זכות קדימה לנהגים אחרים ולמשתמשי דרך אחרים ,אי שמירה על חוקי התנועה ומתן היתר
לצעירים לעלות על הכביש ולאחוז בהגה ללא כל ניסיון ,נהיגה בכבישים חד סיטריים כדו נתיביים ,חנייה
במקומות אסורים ,הורדת נוסעים במקומות שאינם מיועדים לכך ועוד.
נוסף על כך ,מודעות נמוכה זו לחשיבות הנושא מצד גורמים שונים גוררת בעקבותיה הזנחה וזלזול במצב
התשתיות הלקוי גם כך :מחסור במעברי חצייה ,העדר תמרורים ושילוט ,חנייה במקומות שאינם מיועדים
לכך ,העדר מעקות בטיחות ,קיום מפגעים במסלולי ההליכה ובסמוך למעברי חצייה המסכנים את הולכי
הרגל וחוסמים לנהגים ולהולכי הרגל את שדה הראייה.
נוסף על כך ,המצב הסוציו אקונומי הנמוך המאפיין את החברה הערבית המלווה בתסכול רב ,בשעות
עבודה מרובות ובעבודה פיזית קשה גורר בעקבותיו נהיגה אגרסיבית בזמן עייפות .נוסף על כך ,תחזוקה
לקויה של הרכבים ואי רכישת רכבים חדשים.
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האכיפה המועטה המאפיינת את המצב ביישובים הערבים מאפשרת לנהגים לנהוג כראות עינם וללא
שמירה על חוקי התנועה.
על רקע כל אלה ניתן להבין את שיעור ההיפגעות הגבוה בחברה הערבית בקרב ילדים גילאי  5-14בכלל
וילדים הולכי רגל בפרט וריבוי תאונות החצר בקרב פעוטות בגילאי .0-4
 7.3תיאור המחקר וכלי המחקר
כדי להבין לעומק את מימדי וגורמי התופעה הוחלט לבצע במחקר הנוכחי חקר מקרה באחת מהמועצות
המקומיות של החברה הערבית בעלת גודל אוכלוסייה ממוצע ובעלת מאפיינים דומים לאלה המאפיינים
את החברה הערבית :דירוג חברתי כלכלי ,רמת מינוע וגיל הרכבים ,אחוז הזכאים לתעודת בגרות.
המועצה המקומית שנבחרה הינה מועצה בצפון הארץ השייכת למחוז צפון ושוכנת בגליל המערבי מזרחית
לעכו ,ג'דיידה מכר .מועצה זו נבחרה בשל השיעור הגבוה של התאונות בהם מעורבים ילדים הולכי רגל
בגילאי .5-14
עקב מכלול הגורמים והמערכות המשפיעים על שיעור ההיפגעות הגבוה בקרב ילדים הולכי רגל בחברה
הערבית יש צורך בשימוש בפרספקטיבה רחבת היקף באמצעות ניתוח רב שלבי ושימוש במספר כלי
מדידה שונים ומגוונים.
לצורך כך במחקר הנוכחי נעשה שימוש במספר כלי מדידה:


סקר כמותי לבחינת עמדות הילדים.



סקר כמותי וראיונות מובנים לבחינת עמדות הורי הילדים.



ניטור מסלולי הליכה לבית הספר ובחזרה באמצעות שעוני . GPS



תסקירי בטיחות בסביבת  3בתי ספר יסודיים וגדולים ומסלולי הליכה לבית הספר היסודי הגדול
ביותר ביישוב (בית ספר אלראזי).



ראיונות עם מומחים ,חוקרים ואנשי שטח.

 7.4ממצאי שאלוני הילדים וההורים והראיונות המובנים עם ההורים
סקר כמותי לבחינת עמדות הילדים
סקר הילדים נועד להקיף את רוב התלמידים המתגוררים ביישוב בגילאי :10-15
תלמידי בתי הספר היסודיים –כיתות ה'-ט' ב 5 -בתי ספר יסודיים .תלמידי חטיבות הביניים  -שתי
חטיבות ביניים.
התלמידים מילאו שאלון מקוון בכל אחד מבתי הספר במהלך יום לימודים מסויים.
סך של  1,326תלמידים (מעל  50%מהאוכלוסייה המקומית בקבוצת גיל זו) השיבו על שאלון מקוון בכל
אחד מבתי ספר ,בנים ( )51.9%ובנות ( 52.3% .)48.1%תלמידים מבתי ספר יסודיים בכיתות ה'-ו'
ו 47.7% -תלמידים מחטיבת ביניים.
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סקר כמותי לבחינת עמדות ההורים
הסקר נערך בקרב הורים לילדים בבית הספר יסודיים ברחבי העיר .שתי שיטות דגימה ואיסוף נתונים
בוצעו במקביל :ראיון פנים אל פנים בדגימה אקראית גיאוגרפית בכל השכונות של ג'דיידה-מכר  -מראיין
נשלח לראיונות פנים-אל-פנים .התקבלו  78שאלונים מלאים כתוצאה מראיונות אלו.
מילוי שאלונים בדגימת אשכולות אקראית – נבחרה כיתה אחת בדגימה אקראית בכל אחת משכבות הגיל
השונות בשני בתי ספר יסודיים (אלראזי ואל נג'אח) .השאלון נמסר לכל תלמידי הכיתות שנבחרו ואלה
התבקשו למסור את השאלונים לידי הוריהם (הזהים במאפייניהם להורים ששימשו במדגם הראשון)
ולהחזיר אותם מלאים לבית הספר.
שיעור היענות עמד על  55%בממוצע 175 ,שאלונים התקבלו.
סה"כ שאלונים שהתקבלו ע"י ההורים (באמצעות שתי שיטות הדגימה) .N = 253 :
ראיונות מובנים עם ההורים
מדגם האימהות כלל את מכלול ראיונות פנים אל הפנים )N = 78( ,וכן נתונים מ 49-משתתפים נוספים,
מכאן סך כל המדגם כלל  127משיבות .הראיונות נערכו על ידי מראיינים מקומיים דוברי ערבית .למרות
שביצוע הראיונות היה יקר וגזל זמן ,כלי זה הינו הכלי המועדף עבור קבלת שיעורי היענות גבוהים
ואמינות התשובות  ,בהתייחס להתנהגות הולכי רגל בחברה הישראלית-ערבית .המשיבות היו אימהות
לילדים הלומדים בבתי ספר יסודיים בעיר (בגילאי  6עד  12שנים) .האימהות נבחרו באמצעות דגימה
אקראית ,ללא הקצאה ,המבוססת על חלוקה גיאוגרפית של העיר לשכונות .שני המראיינים בחרו באופן
אקראי ברחובות ובבתים בתוך השכונות שנבחרו.
ראיונות נערכו בבתי המרואיינים והראיונות נערכו לפי שאלון מובנה שנבנה מראש ובחן "מאפיינים
דמוגרפיים ,עמדות הורים ואמונות ,וחוויות הילד כהולך רגל" .שיעור ההיענות לסקר היה גבוה ,מעל
.90%
השאלונים והראיונות התייחסו ל:


שאלון הילדים – השאלון בחן בעיקר את העדפות ועמדות הילדים כלפי נטילת סיכונים
והתנהגות בעלת סיכון ,אופן החזרה מבית הספר לביתם ,עמדות התלמידים כלפי הסיכונים
הקיימים בעת ההליכה ובחציית כבישים וכן נושאי הלימוד במסגרת לימודי בטיחות בדרכים
בבית הספר.



שאלון והראיונות עם ההורים – מידת היכרות ההורים עם דפוסי ההגעה והחזרה של התלמיד
לבית הספר ובחזרה מבית הספר לביתו (ההורה נשאל לגבי הילד הצעיר במשפחה הלומד בבית
הספר היסודי) ,פעילות הילד לאחר שעות הלימודים ,עמדות ההורים בנושאי בטיחות בדרכים
בהתייחס לילדם בדרכים והמידה בה סומכים על ילדם מבחינת התנהגות זהירה בדרכים ,עמדות
ההורים לגבי חינוך ילדם ,עמדות התושבים ביישוב כלפי נושא זהירות בדרכים לפי פרמטרים
שונים ובהתייחס להתנהגות שאר התושבים ביישוב.
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ממצאי השאלונים והראיונות
מניתוח ממצאי השאלונים והראיונות המובנים עולה כי ,אמצעי ההגעה השכיח ביותר לבית הספר ובחזרה
ממנו ,מאפיין יותר את הבנים בכל הגילאים ואת הילדים הבוגרים יותר היא הליכה ברגל.


הליכה ברגל ללא כל ליווי ,מאפיין יותר בנים וילדים הלומדים בכיתות ה-ו (בנות בשכבות הגיל
נמוכות נוהגות ללכת יותר בליווי אחד ההורים לבית הספר).



בנים וילדים בוגרים יותר הביעו חששות מועטים מהסכנות בעת הליכתם הביתה ונמצאו חשופים
יותר לסכנות אלו .בנוסף ,נמצאו עסוקים בפעילויות המוגדרות כפחות בטוחות בשעות הפנאי.



בנים וילדים בוגרים יותר מאופיינים בפיקוח הורי מופחת  -הורים לילדים בוגרים מקנים
לילדיהם עצמאות רבה יותר ביציאתם מחוץ לביתם ,מאמינים כי ילדיהם בעלי מודעות גבוהה
לסכנות הקיימות בדרכים ומפגינים אימון רב בהתנהגות ילדיהם כהולכי רגל זהירים.

עוד עולה בהתייחס לתפיסות ועמדות הילדים -


ילדים שדיווחו על עצמם כעצמאיים יותר נמצאו חוזרים ברגל יותר מבית הספר לביתם.



הסתברות להליכה ברגל נמצאה בקרב ילדים בוגרים ,בעלי מעמד סוציו אקונומי נמוך.



משך זמן ההליכה נמצא כמשתנה המשפיע ביותר על ההסתברות להליכה.

בהתייחס לתפיסות ועמדות ההורים -


הורים בכל הגילאים  -העידו על עצמם כמכירים את מסלולי ההליכה של ילדיהם לבית הספר.



הורים בעלי שביעות רצון מהחינוך לבטיחות בדרכים הנלמד בבית הספר של ילדם  -הביעו
אימון גבוה יותר בילדיהם כהולכי רגל זהירים.



הורים שדיווחו על היסטוריה של תאונות בהן נמצאה מעורבות ילדיהם  -דיווחו יותר על
מעורבות ילדיהם בפעילויות בשעות הפנאי המוגדרות כבטוחות פחות ומאפשרים לילדיהם
עצמאות רבה יותר בהליכה ובחצייה עצמאית.



הורים בעלי מיקוד שליטה חיצוני  -נמצאו בעלי מודעות נמוכה לגבי מוגבלות ילדיהם כהולכי
רגל אך הפגינו רמת פיקוח גבוהה בעת הליכתם וחצייתם את הכביש.

 7.5ניטור מסלולי ההליכה לבתי הספר היסודיים בג'דיידה מכר
בעבר קשה היה למדוד באמצעות כלים מתודולוגיים אובייקטיביים את דפוסי הנסיעה של הילדים לבית
הספר .השימוש שהיה מקובל עד השנים האחרונות היה דיווח עצמי של הנסיעות כגון יומני נסיעות של
הילדים אולם שיטה זו לקתה בחסר בשל דיווח חסר של הילדים.
בשנים האחרונות עם השימוש בשיטות המבוססות על מערכת מיקום הגלובלית ( )GPSהחלה שיטה זו
להיות שימושית גם בתחום המחקר ובאמצעותה ניתן לעמוד על זיהוי וניטור מסלולי ודפוסי הליכה .נתוני
 GPSשימושיים במיוחד בחקר דפוסי הליכה של ילדים ,שאינם נוטים לזכור ולהעריך במדויק מסלולי
הליכה מורכבים .בנוסף נתוני  GPSמאפשרים לנתח באמצעות פרמטרים נוספים את דפוסי ההליכה של
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הילדים דבר אשר לא ניתן להשיגו באמצעות דיווח עצמי ,כגון מהירות הליכה ואת משך זמן על הכביש
ללא תנועה.
לצורך הבנת מסלולי הליכה של התלמידים מביתם לבית הספר (בדרך הלוך) ומבית הספר לביתם (בדרך
חזור) וסוגי המפגעים הקיימים במסלולי הליכה אלה בוצע ניטור של מסלולי הליכה באמצעות שעוני
 GPSבשכונות המרכזיות בג'דיידה מכר.
לשם כך נתנו לחלק מהתלמידים שעוני  GPSבמטרה להבין את :
 .1המסלולים העיקריים בהם התלמידים הולכים בדרכם הלוך לבית הספר ובדרכם חזור מבית
הספר.
 .2טיב וסוג המפגעים העיקריים בהם נתקלים התלמידים במסלולים אלה באמצעות ניטור מסלולי
ההליכה.
שעון ה GPS -הניתן לתלמידים הוא מחברת  Forerunner ® 10 GARMINהוא שעון ריצת GPS
העוקב בין היתר אחר המרחק וקצב ההליכה של המשתמש .השעון פשוט וקל להפעלה ולתיעוד המסלול,
זמן ומשך ההליכה .השעון מתעד ומציג מידע בזמן ,מיקום ,כיוון וגובה .הנתונים בשעון נשמרים לאורך
זמן וניתן להורידם ולנתחם בקלות.
שעוני ה GPS -ניתנו לתלמידים משני בתי ספר יסודיים בישוב גדיידה-מכר :אלראזי ועומר אבן

אלח'טאב.
התלמידים היו צריכים לעמוד ב 2-קריטריונים עיקריים:
 .1דפוס ההגעה לבית הספר ומבית הספר הביתה ,הוא לרוב בהליכה.
 .2מקום מגורי התלמיד באזורים שונים ברחבי היישוב .זאת על מנת לאפשר השגת נתונים
הטרוגניים לסביבה של האזור שנבחר.
בית הספר היסודי אלראזי נבחר נוכח היותו בית הספר היסודי הגדול ביישוב המונה כ 630 -תלמידים.
נבחר מדגם נוחות של  20תלמידים בגילאי  10-12מבית ספר אלראזי ו 13 -תלמידים מבית ספר עומר
אבן אלח'טאב .לצורך כך ,רכזי זהירות בדרכים של בתי הספר ביקשו את הסכמת ההורים  /אפוטרופוס
של הילדים 18 .הורים מבין  20ההורים לתלמידי בית ספר אלראזי הסכימו ו 13 -הורים לתלמידי בית
ספר עומר אבן אלח'טאב .השעונים נמסרו לתלמידי בית ספר אלראזי לקראת סוף חודש מאי 2014
ולתלמידי בית ספר עומר אבן אלחטאב לקראת סוף חודש יוני .2014
התלמידים יחד עם הוריהם קיבלו הדרכה ודפי הסבר אודות הפעלת השעון .התלמידים התבקשו לענוד
את המכשיר על פרק כף ידם למשך  10ימי לימודים רצופים בהליכתם לבית הספר ובחזרה מבית הספר
לביתם.
בסך הכל תועדו  324מסלולים מבית ספר אלראזי ,ו 113-מסלולים תועדו מבית ספר עומר אבן אח'טאב.
התעוד המפורט של המסלולים היווה בסיס להערכת הבטיחות ומיפגעי הבטיחות בהם נתקלים הילדים
בדרכם לבית הספר וממנו ,ועזר בקביעת המסלולים עליהם בוצע תסקיר בטיחות.
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 7.6תסקירי הבטיחות של סביבת בתי הספר היסודיים בג'דיידה מכר
במסגרת המחקר התבצעו שני תסקירי בטיחות :האחד התייחס לסביבת בתי הספר ובוצע בשלושה בתי
ספר יסודיים בג'דיידה-מכר :אלראזי ,עומר אבן אלח'טאב ואלנג'ח ,והשני התייחס למסלולי ההליכה
העיקריים של תלמידי בית ספר אלראזי בדרכם לבית הספר ובחזרה לביתם.
מסקנות והמלצות מתסקירי הבטיחות שבוצעו:


תסקיר הבטיחות בנוגע לסביבת בתי הספר:
 oהסדרת נושא השערים בבית הספר (בהתייחס לבית ספר אלראזי)  -צמצום מספר השערים
הפתוחים הקיימים בבתי הספר ,יאפשר ריכוז תנועת התלמידים במספר קטן יותר של מסלולים.
 oהסדרת הרחובות המובילים לבתי הספר  -תוך מתן דגש על שיפור הליקויים הקיימים במסלולי
ההליכה העיקריים אל בית הספר וממנו וטיפול פרטני באותם מסלולים .קטעים מסויימים של
הכבישים הסמוכים לבית הספר הינם בעלי רוחב מיסעה גדול ,המזמין נסיעה מהירה .זאת ,לעומת
מדרכות בעלות רוחב מאד מצומצם ובהחלט לא מספק לתנועת תלמידים בשעות תחילת וסיום
הלימודים .יש לבחון אפשרות להצרת רוחב המיסעה מחד והרחבת המדרכות מאידך.
 oשימוש באמצעים למיתון תנועה  -דוגמת פסי האטה ,מעברי חצייה מוגבהים וכו' .בנוסף יש לבחון
את האפשרות להפיכת סביבת בית הספר לאזור בו קיימת הגבלת מהירות של עד  30קמ"ש
(בשילוב עם אמצעי מיתון תנועה).
 oהסדרה ותחזוקה של מעברי החצייה וגדרות הבטיחות באיזור  -חידוש הסימון ,הנמכת המדרכות
במעברי חצייה (ועוד יותר רצוי ,הגבהת מעברי החצייה) ,הסרת מכשולים ממעברי חצייה ,התקנת
גדרות בטיחות לאורך המדרכות בנתיבי התנועה הראשיים של הולכי הרגל ותחזוקתם השוטפת.
 oהסדרת התנועה לחניון  -רכבי המורים כך שימנעו קונפליקטים עם התלמידים.
 oקידום פעילות משמרות זה"ב  -נושא זה כרוך בהסדרת סביבת בית הספר לצורך קבלת אישור
משטרתי להפעלת משמרות הזהב.
 oהסדרת מקום להורדה והעלאה של תלמידים  -המגיעים במסגרת ההסעות ,כולל הבטחת דרכי
גישה מסודרות מבית הספר.



תסקיר הבטיחות בנוגע למסלולי ההליכה לבית ספר אלראזי:
 oהסדרת המדרכות  -הן מבחינת רוחב מתאים והן מבחינת המשכיות של המדרכות .כמו כן יש
לדאוג לניקיון המדרכות ממכשולים.
 oהוספת מדרכות  -ברחובות בהן לא קיימת מדרכה ,יש להוסיף מדרכה לפחות בצדו האחד של
הרחוב.
 oהוספת אמצעי מיתון תנועה  -במידה וישנה בעיית מהירות ברחוב המדובר יש לדאוג להוספת
אמצעי מיתון תנועה.דוגמת מעברי חצייה מוגבהים ,פסי האטה וכיו"ב.
 oמעברי חצייה ,סימונים ותמרורים – יש להוסיפם בעיקר בצמתים ראשיים.
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 oהסדרת הצטלבות רחובות ע"י הקמת מעגלי תנועה  -לאחר הסדרת התנועה ניתן לדאוג להצבת
גדרות בטיחות ותמרור מתאים ולסימון מעברי חצייה.
 oלהתמודדות עם שדות הראיה המוגבלים  -סימון קווי עצירה ,תימרור זכויות קדימה (משולש /
עצור) והתקנת מראות פנורמיות.
 oהסדרת תנועת כיווני הנסיעה בחתכי דרך צרים במיוחד באופן הבא -
 oהגבלת כניסת משאיות  /רכבים כבדים לרחובות אלה.
 oבמידה וקיימת בעיית פיתוח מהירות במקום יש לדאוג להתקנת פסי האטה.
 oהסדרת צומת הרחובות ע"י הפיכת הרחוב לחד סטרי.
 .7.7דרכי התערבות לשיפור רמת הבטיחות
 7.7.1תוכניות ההתערבות המומלצות לצורך שיפור מצב הבטיחות של הילדים הולכי הרגל
לאור סקר הספרות והתיעצות עם מומחים ,חוקרים ואנשי שטח מהחברה הערבית גובשו ההמלצות
הבאות לתוכניות התערבות:


העלאת המודעות בקרב כלל הגורמים בקהילה (הורים ,ילדים ,אנשי מפתח בקהילה ,גורמים
במועצה ,צוותי ההוראה וההנהלה בבתי הספר ,נהגים ,וועדי הורים ועוד) תוך שימת דגש מיוחד
על האימהות והילדים – דגש רב הושם ע"י כלל המומחים ואנשי השטח לגבי הצורך בהעלאת
המודעות לחשיבות נושא הבטיחות בקרב כלל הגורמים בקהילה אך דגש מיוחד ניתן לאימהות
ולילדים.
 oהעלאת המודעות בקרב האימהות  -האם היא הדמות המרכזית והסמכותית בהתייחס
לתחומי החינוך הניתן לילדיה ואחד מתפקידיה הוא הקניית החינוך לבטיחות בדרכים
לפי דעת המומחים .לפיכך עליה לחנך את ילדיה בדבר חשיבות נושא הבטיחות בדרכים
ובהתייחס להליכה ולחצייה בטוחה.
נוסף על כך ,האם היא האחראית על קביעת אופן הגעת הילד לבית הספר .היא זו
שמחליטה האם ניתן להרשות לילד ללכת בגפו או שמא נזקק לליווי בדרכו לבית הספר
ובחזרה ממנו.
 oהעלאת המודעות בקרב הילדים  -מרבית המומחים ציינו את חשיבות העלאת המודעות
אף בקרב הילדים ,דבר שעלה אף בדברי הילדים לגבי הצורך במתן הרצאות והסברים,
בהתייחס להליכה ולחצייה בטוחה.
 oהעלאת המודעות בקרב כלל הגורמים בקהילה  -צויינה באמצעות :מתן הרצאות
והדרכות ,קיום כנסים וסדנאות וכן ע"י תליית שלטים ברחבי היישוב.



תיקון התשתיות והעלאת בטיחות הדרך – נושא שעלה בקרב כלל המומחים אך הודגש במיוחד
ע"י הילדים אשר דיברו על פחדיהם בהליכה עקב הליקויים הקיימים בתשתיות לאורך מסלולי
ההליכה.
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 oתיקוני תשתיות והסדרתם  -הילדים הדגישו את העדר מעברי החצייה ומעקות
הבטיחות המסכנים את הליכתם בדרכים ביישוב והצורך בהרחבת מסלולי ההליכה.
צויין הצורך בהצבת עזרים תשתיתיים שונים להאטת מהירות הנסיעה (מעגלי תנועה,
פסי האטה ועוד) .בנוסף הועלתה הצעה בהקשר להצבת מראות פנורמיות במקומות
מסוכנים מבחינה בטיחותית ובמקומות בהם שדה הראיה לקוי.
אנשי השטח והילדים הדגישו את חשיבות הפנייה לגורמים העומדים בראש המועצה
לצורך תיקון התשתיות.
 oניקיון הרחובות מהמפגעים הקיימים והסדרת חניית כלי רכב – הבורות ,המפגעים
ובמיוחד בעלי החיים והאשפה הקיימים לאורך מסלולי ההליכה מאלצים את הילדים
ללכת על הכביש .הועלתה הצעה בדבר הצבת מכולה אחת לאיסוף האשפה בכל אחד
מהרחובות המהווה חלופה לפחי האשפה הפזורים לאורך מסלולי ההליכה.
בנוסף צויין כי יש למנוע את חניית הרכבים במקומות שאינם מיועדים לכך המהווים
סכנה ומכשול להולכי הרגל (כגון חנייה על מעגלי התנועה( ולדאוג לחנייה מסודרת
בסמוך לבתי הספר .דגש מיוחד הושם על הימצאות הרכבים הכבדים המסתירים לנהגים
ולהולכי הרגל את שדה הראיה ומסכנים את הולכי הרגל בחציית הכביש.
 oהקמת מגרשי משחקים – חשיבות רבה בהקמת מגרשי משחקים מסודרים לאור
העובדה כי הילדים משחקים בקרבת כבישים דבר המסכן את בטיחותם.
 oמניעת סגירת הרחובות בזמן קיום אירועים – קיימת בעייתיות בסגירת הרחובות בעת
קיום אירועים שונים המסכן את בטיחות הילדים הולכי הרגל.


הגברת האכיפה המשטרתית – עלה הצורך בהגברת האכיפה המשטרתית לצורך שמירה על
חוקי התנועה ובהתייחס לחנייה כחוק ע"י רוב המומחים ואנשי השטח .הילדים הדגישו את
פחדיהם מהנסיעה המהירה והפרועה של הנהגים ובמיוחד מנסיעתם חסרת הניסיון של הנהגים
חסרי הרישיון.



העלאת בטיחות הילדים בהליכה באמצעות מתן עזרה לילדים בעת הליכתם באמצעות –
 oאוטובוס הליכה של הילדים  -יצירת אוטובוס בעת הליכתם וחזרתם בבית הספר
בליווי אדם בוגר ואחראי.
 oמשמרות זה"ב  -פעילות משמרות זה"ב על ידי מתנדבים חשובה וחיונית עבור בטיחות
הילדים בחציית הכביש.

189

 7.7.2תוכניות ההתערבות שננקטו בפועל
בהתאם להמלצות שהתקבלו מסקירת הספרות ומהתייעצות עם המומחים ואנשי השטח ,ובמסגרת
המשאבים הנתונים ותקופת הזמן הקצובה למחקר ,החלט לישם תוכניות התערבות משלושה סוגים:


העלאת המודעות בקרב כלל גורמים בקהילה.



שיפורים (קטנים) של התשתיות במידת האפשר.



העלאת בטיחות הליכת הילדים באמצעות מתן סיוע לתלמידים בהליכה ובחציית הכביש.

 .1העלאת המודעות בקרב כלל גורמים בקהילה
מקובל להעריך כי העלאת המודעות בקרב גורמים שונים ובמסגרתה הקניית ידע אודות תמונת מצב
היפגעות הולכי הרגל בחברה הערבית בכלל ובקרב הילדים בפרט וידע אודות הגורמים להיפגעות זו,
תאפשר לחולל שינוי בדפוסי התנהגות התושבים בנושא בטיחות הולכי הרגל בכלל והילדים בפרט.
בהתאם לכך בוצעו הצעדים הבאים:
א .העלאת המודעות בקרב גורמים במועצה – התקיימו פגישות עם הגורמים האחראים על
הבטיחות ביישוב במועצה .במסגרתן ניתן הסבר על המצב הקיים ועל חשיבותו והצעדים שיש
לנקוט.
ב .העלאת המודעות בקרב גורמים בבתי הספר – התקיימו פגישות עם מנהלי בתי הספר ורכזי
זהירות בדרכים .במסגרתן ניתן הסבר על המצב הבטיחות בדרכים ונבחנו אפשרויות לצעדים
בהם ניתן לנקוט.
ג.

העלאת המודעות בקרב הורים וילדים – ניתנו הרצאות והדרכות להורים (עם דגש על
האימהות) .התקיימו מגוון של פעילויות לילדים במסגרת בתי הספר (הדרכות ופעילויות של
בנות שירות עם הילדים פעילות זה"ב בבתי הספר ע"י רכזי זהירות בדרכים).

ד .כנס נשים בג'דיידה מכר – במטרה להעלות את נושא הבטיחות על סדר יום במועצה הוחלט
לערוך כנס נשים במתנ"ס בג'דיידה-מכר .לכנס זה היו מוזמנים גורמים בכירים מהמועצה ,אנשי
מפתח בקהילה ,אימהות ונשים מהיישוב .מטרת הכנס הייתה לתת תמונה מקיפה על מצב
הבטיחות בחברה הערבית ונתונים על היפגעות ילדים הולכי הרגל בישראל בכלל ובחברה
הערבית בישראל בפרט .הכנס עורר הדים רבים בקרב גורמים שונים בקהילה ובעקבותיו נצפו
מגוון פעילויות לשיפור מצב בטיחות הילדים הולכי הרגל ביישוב .הכנס עורר התעניינות גם מצד
אמצעי התקשורת וסוקר על ידם באתרי חדשות יהודים וערבים.
ה" .משפחה בטוחה"  -במסגרת הפרוייקטים שמפעילה עמותת אור ירוק בחברה הערבית קיים
פרוייקט "משפחה בטוחה" .במסגרתו מגיעים מתנדבים המלווים בחומרי הדרכה ,לבתי תושבים,
וחושפים אותם לתכנים של בטיחות בדרכים .המתנדבים מציגים בפני התושבים תמונות
אקטואליות המציגות את אירועי התאונה ,מיקום התאונות ודמויות של הנפגעים .הם משוחחים
עם התושבים על הגורמים השונים של התאונות המוצגות בתמונות אלו ומבקשים מהם לפעול
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לשינוי תרבות הנהיגה והשימוש בדרך .במסגרת המחקר ,הועלתה החשיבות של מתן התיחסות
לנושא הליכת ילדים לבית הספר ,והוספה כרטיסייה לחוברת ההדרכה של "משפחה בטוחה"
המציגה את ליקויי התשתיות ביישוב וממליצה על הכללים להליכה בטוחה .לכרטיסייה צורף גם
דף הסבר המתייחס למגבלות הילד בגילאי  9ומטה המסכנות אותו בחציית הכביש ובהליכה
בדרכים.
ו .רישום כללי זהירות על כביש וקיר ראשי ביישוב – כנס הנשים שנערך בג'דיידה-מכר עורר
עניין רב מצד גורמים מסויימים בישוב אשר הביעו רצון לקידום הנושא .אחת מהן הייתה מנהלת
תיכון נעמ"ת אשר הביעה עניין לתרום במסגרת פרוייקט מחוייבות אישית המתקיים בבית
סיפרה .בהתאם לכך ב, 24.3.2015 -ביום המעשים הטובים ,הובילה קבוצה (שכללה את מנהלת
התיכון ,קב"ט המועצה ,שוטר מטעם משטרת התנועה מחוז צפון ,קבוצה של בנות מבית הספר,
רכזת זהירות בדרכים ורכזת מחוייבות אישית) רישום וציור של סיסמאות וכללי זהירות בדרכים
על הקיר הסמוך לבית ספר תיכון וגן ילדים הנמצא במקום מרכזי ובסמוך לכביש ראשי ביישוב.
 .2שיפור מצב התשתיות
במסגרת המחקר ולאור העלאת המודעות לשיפור בטיחות הילדים הולכי הרגל בוצעו ביישוב
מספר שיפורים בתחום התשתיות:
א.

סימון וחידוש מעברי חצייה  -בעקבות הבעת עניין מצד מנהלת תיכון נעמ"ת ,זינת רשדי
לתרום למען קידום בטיחות הילדים הולכי הרגל במסגרת פרוייקט מחוייבות אישית המתקיים
בבית ספרה הוחלט כי במסגרת הפעילות שהתקיימה ביום המעשים הטובים ,לצבוע ולחדש את
מעברי החצייה הסמוכים לבתי הספר .פעילות זו בוצעה בהצלחה וזכתה להדים חיוביים מצד
תושבי הישוב.

ב.

סלילת כבישים והסדרת מקומות חנייה – במהלך שנת ישום המחקר ,נסללו מספר כבישים
בישוב והוסדרו מקומות חניה ,גם בסביבת שני בתי הספר היסודיים בהם נערכו פעולות שונות
במסגרת המחקר .אין אנו יכולים להצביע בברור על קשר ישיר בין פעולות ההתערבות השונות
ושיפורים תשתיתיים אלה ,אולם יתכן שהעלאת נושא הבטיחות בדרכים למודעות מקבלי
ההחלטות והציבור בישוב תרמו לקידום פעילות זו.

ג.

הפרדה בין חנית המורים לדרכי הכניסה של הילדים לבית הספר  -העלאת המודעות לנושא
הבטיחות בדרכים במסגרת בתי הספר תרמה לקידום פעילויות נוספות .במסגרתם בוצעה
הפרדה בין חנית המורים לדרכי כניסת הילדים לבית הספר בשני בתי ספר יסודיים ביישוב
(מבין חמישה בתי הספר הקיימים).
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 .3העלאת בטיחות הדרך ע" מתן סיוע לתלמידים בחציית הכבישים
לאור מצב התשתיות הלקוי והמפגעים הקיימים בדרכים הוחלט כאחד מצעדי ההתערבות לדאוג לבטיחות
הילדים הולכי הרגל בעת הליכתם וחזרתם מבית הספר .לצורך כך בוצעו הפעולות הבאות:
א .הפעלת משמרות זה"ב  -בבתי הספר בהן ניתן להפעילן כאשר מצב התשתיות מתאים לכך.
ב .הפעלת בנות שירות במתן סיוע לילדים בחציית כבישים.
א .פעילות משמרות זה"ב
בשיחות עם מנהלי בתי הספר ורכזי הבטיחות בבתי הספר ,התגלה כי ,לדאבונם ,פעילות משמרות זה"ב,
אשר הייתה נהוגה בישוב בעבר – הופסקה .בבדיקה עם רכזי הבטיחות ומשטרת ישראל ,האחראית על
פעילות זו ,התברר כי הסיבה להפסקת פעילות משמרות זה"ב היא העדר של תשתיות מתאימות בסביבת
בתי הספר (העדר תימרור ,מעברי חציה מסומנים וגדרות הפרדה).
לקראת תחילת שנת הלימודים ולאחר מגעים עם הגורמים הרלוונטים (קב"ט המועצה ומשטרת ישראל)
מעבר החצייה בכניסה לבית ספר אלראזי נצבע ,והתקיימה הכשרה של התלמידים על-ידי נציג המשטרה.
ואכן ,בחודש אוקטובר  2014החלו לפעול משמרות זה"ב בבית הספר אלראזי.
פעילות דומה התקיימה בהקשר להפעלת משמרות זה"ב בבית הספר אלנג'אח .ואכן ,לאחר מספר מגעים
ודאגה לצביעה מחודשת של מעבר החצייה וניקוי האשפה במהלך חודש ינואר  2015החלו לפעול בבית
הספר משמרות הזה"ב.
חשוב לציין ,כי הפעלת משמרות הזה"ב בשני בתי-ספר בישוב מהווה תרומה חשובה לבטיחות הילדים,
העלאת המודעות וקידום של פעילות משולבת לבטיחות בדרכים .יחד עם זאת ,הפעילות יושמה רק
בשניים מתוך חמשת בתי הספר בישוב ,כאשר בלפחות בשניים מתוך בתי הספר בהן לא מופעלות
משמרות זה"ב – נדרשים שיפורים תשתיתיים משמעותיים על מנת לקיימה (סלילת מדרכות) .בנוסף – גם
בשני בתי הספר בהם התקימה הפעלה של משמרות זה"ב – לא התקיימה הפעילות באופן רציף במהלך כל
השנה מסיבות שונות .רק בבית ספר אלראזי נמשכה הפעילות עד סוף שנת הלימודים ,וגם אז רק בשעות
הבוקר.
ב .פעילות בנות שירות במתן סיוע לילדים בחציית כבישים
אחת ההמלצות הגורפות לשיפור מצב הבטיחות שעלתה מסקירת הספרות המקצועית ומקיום הראיונות עם
המומחים ואנשי השטח וביניהם קיום שיחות עם הילדים מבית ספר יסודי אלראזי בשכבות הגיל הנמוכות
וציון פחדיהם הרבים מההליכה ביישוב ,הייתה העלאת בטיחות הילדים הולכי הרגל בזמן הליכתם לבית
הספר בחזרה ממנו לביתם ע"י מתן ליווי בהליכה ובחציית כבישים על ידי מבוגר .לאור המלצה זו ולאור
מצב התשתיות הלקוי הוחלט לנצל את המשאב של בנות שרות הפועלות במסגרת בתי הספר וגני הילדים.
במסגרת פעילות עמותת אור ירוק מופעלות בנות שרות בבתי הספר ובגנים במגוון של פעילויות להעלאת
המודעות של הילדים לזהירות בדרכים .לאור מודעותן הגבוהה לנושא זה והיכרותן איתו הוחלט כי חלק
מפעילותן יוקדש למתן סיוע לילדים בהליכה בסביבת בחת הספר וחציית הכביש.
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בינואר  2015התקיים מפגש הדרכה לבנות השירות הלאומי במתנ"ס בג'דיידה-מכר .בעקבותיו החלה
פעילות בנות שירות במתן סיוע לילדים בחציית כבישים בסמוך לשני בתי ספר יסודיים ביישוב :בית ספר
אלראזי ובית ספר איבן סינא .הפעילות התקבלה באהדה רבה ,גם על-ידי בנות השרות ,אשר הרגישו כי
הן תורמות ישירות לבטיחות הילדים ,וגם על-ידי הילדים ,שלראשונה ,קיבלו סיוע ממשי בהתמודדות
הקשה עם העדר תשתיות טובות להליכה בטוחה בסביבת בתי הספר .בנות השרות הרגישו ודיווחו על
חשיבות פעילותן .בנוסף ,במהלך ביצוע הפעילות הן לבשו איפודים זוהרים ממותגים ,ובכך יצרו ניראות
גבוהה לפעילותן ,אשר ניתן להניח כי העלתה את מודעות הנהגים לחשיבות השמירה על כללי הזהירות
בשעות הבוקר בסביבת בתי הספר.
יחד עם זאת ,הפעילות נמשכה לכל אורך השנה רק בבית ספר אלראזי .בשאר בתי הספר לא התקימה
פעילות דומה מסיבות שונות :אירגוניות ,תשתיתיות ,העדר ענין מצד מנהלי בתי הספר וחוסר מודעות
לחשיבות פעילות מסוג זה.

 .7.7.3סיכום תכנית התערבות
על מנת להעריך את תרומת מכלול ההתערבויות שבוצעו למצב הבטיחות בדרכים בישוב ,קוימו ראיונות
עומק עם אנשי מפתח ביישוב אשר חלקם היו מעורים בתהליכי התכנית וחלקם דאגו לה .רואיינו  9אנשי
מפתח מהיישוב 6 :אנשי מפתח בבתי הספר ו 3-מרואיינות המתנדבות על תקן אור ירוק.
מניתוח הראיונות עולה כי:


מצב הבטיחות שנה אחת קודם לכן היה קלוקל .מצב התשתיות היה לקוי ,המודעות לבטיחות
הייתה נמוכה מצד כלל הגורמים ,תרבות נהיגה לקויה והעדר סיוע לילדים בהליכה ובחציית
כבישים.



במשך השנה הנוכחית חל שיפור במצב הבטיחות ביישוב מבחינת ההיבטים הבאים:
 oשיפור במודעות לנושא ולחשיבותו  -בעיקר חל שיפור רב בקרב הילדים ופחות בקרב
ההורים והנהגים .העלאת מודעות באה לידי ביטוי :בהליכה וחצייה בטוחה ,עלייה וירידה
נכונה מהרכב ולרכב ,חגירת חגורות בטיחות ברכב ושמירה על כללי הבטיחות בשעת נסיעה
כשמבוגרים אחרים אינם מקפידים לשמור על כללי הבטיחות בזמן נסיעה ,ליווי הילד בעת
הליכתו לבית הספר עד לשער הכניסה לבית הספר.
 oשיפור במצב התשתיות – חידוש מעברי החצייה ,סלילת כבישים ,קביעת מקומות חנייה בצד
סלילת כבישים והסדרת מקומות חנייה למורים בסביבת בתי הספר.
 oשיפור מצב הבטיחות של הילדים בעת הליכתם וחזרתם מבית הספר על ידי פעילות
משמרות זה"ב ועל ידי מתן הסיוע לחציית כבישים ע"י בנות השירות

פעילויות אלו העבירו מסרים לאוכלוסיות שונות בהתייחס לבטיחות בדרכים:


העלאת המודעות בקרב הילדים  -הליכה וחציה בטוחה.



העלאת המודעות בקרב ההורים  -הליכה בטוחה של הילדים ,הורדת הילדים באופן בטוח.
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העלאת מודעות בקרב כלל הנהגים – נהיגה זהירה בסביבת בתי הספר ומתן זכות קדימה לילדים
הולכי רגל בחצייתם את הכביש.

מגוון הפעילויות שאור ירוק לקחה חלק בהן אם באופן ישיר ואם באופן עקיף זכתה להדים חיוביים
מאוד בקרב כלל הגורמים .יש שייחסו את הפעילות לאור ירוק ויש שייחסו את הפעילות לגורמים
שלקחו חלק בביצוע הפעילויות (קב"ט המועצה ,רכזת מתנדבים ורכזי זהירות בדרכים של בתי
הספר).
כלל הגורמים ציינו כי קיימת חשיבות רבה להמשך שיתוף הפעילות עם אור ירוק ובעידודה להגברת
שיפור מצב הבטיחות ביישוב .צויין כי קיימת חשיבות רבה להיכרות עם אור ירוק גם ביישובים
אחרים בחברה הערבית כשבמסגרתה יש לדאוג לשינוי תרבות הנהיגה תוך שיתוף כל הגורמים
המעורבים.
הפעלת תכנית ההתערבות שננקטה בג'דיידה-מכר עוררה הדים בקרב גופים ואישים שונים הן בקרב
היישוב עצמו והן ומחוצה לו.
בקרב היישוב :אישים שונים גילו עניין ורצון להתנדב ולעזור למען שיפור בטיחות הילדים ביישוב–
בעיקר קב"ט המועצה ,חלק ממנהלי בתי הספר ,מרבית רכזי זהירות בדרכים של בתי הספר
היסודיים ,רכזת מתנדבים מעמותת ש"ל אור ירוק ,נציגה מוועד ההורים בבית ספר אבן סינא ,ובנות
שירות וכן גורמים נוספים מבתי הספר.
גורמים אלה ביצעו מגוון רב של פעילויות למען שיפור הבטיחות ביישוב ולקחו חלק בנעשה אם
בהעלאת המודעות לנושא באמצעות מתן הרצאות וביצוע מגוון פעילויות ,מתן סיוע לילדים בחצייתם
את הכב יש ,חידוש וסימון מעברי חציה ,רישום סיסמאות וכללי הזהירות לבטיחות במקומות שונים
ביישוב ,הסדרת מקומות חנייה למורים ועוד.
באור ירוק הוחלט לקחת חלק מהצעדים שננקטו בג'דיידה-מכר וליישמם גם ביישובים אחרים בחברה
הערבית .בפרט:
 )1הובע רצון לקיים את פעילות בנות שירות במתן סיוע לילדים בהליכה ובחציית כבישים
בטוחה בישובים נוספים בארץ.
 )2בפעילות אור ירוק ניתן דגש מחודש לנושא הליכה וחצייה בטוחה של הילדים ,הן במסגרת
כנסים והרצאות ביישובים שונים בחברה הערבית ,והן במסגרת פעילות " משפחה בטוחה".
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 7.8דיון ,מסקנות והמלצות
תרומתו של המחקר הנוכחי היא בשילוב של ניטור וניתוח מעמיק של מצב הבטיחות בישוב אחד ,בהתוויה
של דרכי התערבות לשיפור המצב ,ובישום של חלק מההמלצות.
כמובן שלא ניתן בתקופה קצרה לעשות שינויים מעמיקים וברי קיימא ,יחד עם זאת המחקר הראה כי ניתן
לבצע ,באמצעים לא גדולים ורבים ,התערבויות אפקטיביות אשר יכולות לשפר את בטיחות הילדים
כהולכי רגל ולהשפיע גם על מעגלים נוספים רחבים יותר בישוב.
בשל מיגבלות היקף המחקר ,הוא בוצע לעומק בישוב נבחר אחד .נשאלת השאלה עד כמה ניתן להכליל
את מהלכו ומסקנותיו לישובים אחרים .ברור שלכל ישוב המאפינים שלו ,יחד עם זאת ,ניתוח ההיפגעות
והגורמים לה מראה דפוסים דומים של היפגעות בישובים של החברה הערבית ,כך שניתן להניח שאותם
קווים מנחים לפיתוח ההתערבויות יהיו תקפים גם לישובים דומים בחברה הערבית .יחד עם זאת חשוב
לזכור כי הצלחת הישום של תוכניות התערבות שונות מותנית בהירתמות של קהלי היעד הרלוונטים
לנושא .אנשי מפתח להובלה וישום של תהליכים הם מפתח להצלחה ,אולם יש להיזהר לא להטיל את כל
האחריות לפעילויות על אדם אחד .חשוב שבעלי התפקידים יקחו אחריות ,אולם האחריות צריכה להיות
רב-מערכתית ומשותפת בניצוחו של העומד ברשות הישוב.
לבסוף ,ברצוננו להתיחס לתפקידה של אור ירוק כשותפה למהלכים לשיפור הבטיחות בדרכים .אור ירוק
היא עמותה פרטית לקידום הבטיחות בדרכים במדינת ישראל ופועלת באמצעות הפעלת מתנדבים .לא נכון
(וגם לא ניתן) שאור ירוק תיקח אחריות על הבטיחות בישוב .אור ירוק יכולה לעודד ,לעזור ,לתמוך אבל
האחריות לבטיחות הדרכים בישוב היא בראש וראשונה של העומדים בראש הישוב והאחראים לפעילות
הגופים המימסדיים השונים הפועלים ברשות ,ולבסוף  -של כל התושבים.
מסקנות והמלצות
 .1מעורבות ראש המועצה ובעלי תפקידים בכירים – לכל אורך שלבי המחקר והאינטראקציות עם
גורמים רבים ביישוב ,עלתה חשיבות מעורבות ראש המועצה בכל מה שקשור לבטיחות בדרכים.
יתרה מזאת ,על ראש המועצה מוטלת האחריות לדאוג למצב הבטיחות ביישוב ,להוביל תהליכים,
לתקצב פעולות ,ולעקוב אחר הביצוע .בפרט ,נושא שיפור התשתיות ,אשר ברב המקרים מצריך
הקצאת משאבים ,צריך להיות בראש סדר העדיפויות של ראש המועצה .נושא הבטיחות בדרכים הוא
א-פוליטי ,ולכן הירתמות של ראש המועצה לטיפול בנשוא זה יכולה בקלות וביעילות להקנות לכל
ראש מועצה נקודות זכות אמיתיות בקרב תושבי הישוב ,ולהביא לתוצאות טובות ומדידות אפילו
בטווח הקצר.
בנוסף ,בעלי תפקידים בכירים צריכים להירתם להובלת פעולות פרטניות ומערכתיות .חלק מהצלחת
הישום בג'דידה נבע מהירתמות זו אשר כללה את הפעולות הבאות:
o

קב"ט המועצה נרתם ולקח חלק במגוון רחב של פעילויות למען שיפור הבטיחות :הבאת ציוד
לצורך חידוש מעברי החצייה ,קביעת פגישות עם גורמים שונים ,הבאת ציוד לצורך קיום פעילויות
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לילדים בבתי הספר והפעלת משמרות הזה"ב ,דאגה לקיום מפגשים עם צוותי ההנהלה בבתי הספר
היסודיים ,דאגה לקיום פעילות בנות שירות ,דאגה לקיום הרצאות והדרכות ועוד.
o

הרתמות לביצוע מגוון פעילויות מצד בית הספר לצורך העלאת המודעות לנושא הבטיחות הייתה
תלויה במודעות וביחס המנהל לנושא .בבתי הספר בהם ניתן היה להבחין כי מודעות המנהל לנושא
הייתה גבוהה ,נצפתה בהתאם לכך ,פעילות ענפה ועשירה בנושא הבטיחות והעלאת המודעות בקרב
התלמידים והוריהם בעוד ובבתי הספר בהם לא ניתן היה להבחין במודעות המנהל לנושא הרי
שבהתאם לכך נצפתה פעילות דלה ומועטה ,אם בכלל.

o

מנהלת תיכון נעמ"ת נתרמה והציעה כי במסגרת הפרוייקט המתקיים בבית סיפרה ,מחוייבות
אישית ,יבוצעו פעילויות שונות לשיפור מצב התשתיות ביישוב .במסגרתו אכן בוצע חידוש וצביעת
מעברי החציה ורישום סיסמאות וכללי זהירות על כביש וקיר ראשיים ביישוב.

o

רכזת מתנדבים עמותת שי"ל אור ירוק נרתמה ולקחה חלק במגוון פעילויות – מתן הרצאות
לילדים ,דאגה לקיום פעילות בנות שירות במתן סיוע לילדים בחציית כבישים ,דאגה לקיום מגוון
פעילויות בגנים בבתי הספר ע"י בנות השירות ועוד.

o

נציגה מוועד ההורים באחד מבתי הספר היסודיים (איבן סינא) – שהתנדבה על חשבון זמנה הפנוי
במתן סיוע לבנות שירות בהנחיה ובמתן עזרה לילדים בחציית כבישים ,מתן הרצאות והסברים
למורים ולהורי הילדים.
המלצה – יש לדאוג למעורבות ראש המועצה בטיפול בנושא בטיחות הדרכים בישוב ולמצב אותו
כאחראי הראשי .אחריות זו צריכה להיות קשורה בקשר ישיר לתוצאות :כל שיפור ברמת ההיפגעות
מתאונות דרכים בישוב יזקף לזכותו וכל הרעה לרעתו .בנוסף ,כל בעלי התפקידים בישוב אשר
לפעילותם יש קשר לבטיחות הדרכים צריכים לקחת יוזמה ,לבצע פעילויות ולמנף אותן לטובת
תושבי הישוב.

 .2חינוך ,הסברה והעלאת המודעות למצב הבטיחות – על נושא הבטיחות בדרכים בישוב להיות בין
הנושאים העיקריים המעסיקים את תושבי הישוב ומקבלי ההחלטות .אין להתייחס להיפגעות מתאונות
דרכים כגזירת גורל או כמחיר אותו החברה צריכה לשלם עבור מוביליות .הדרישה להעלאת
המודעות היא גורפת וכוללת את :ראש המועצה ,גורמים במועצה ,האחראים הפורמלים על הבטיחות,
מערכת החינוך ,אימהות ,נהגים ,ילדים וכל תושבי הישוב .בפרט יש להתמקד בהיפגעות של ילדים
כהולכי רגל ,בקשיים אותם חווים הילדים כהולכי רגל ובצורך של מקבלי ההחלטות בישוב לתת
מענה לבעיה זו.
בכל פעולות החינוך וההסברה יש להדגיש את חשיבות נושא הדוגמה האישית.
המלצות :יש לקדם פעולות חינוך ,הסברה והדרכה להעלאת המודעות לחשיבות נושא הבטיחות
בדרכים ,תוך התמקדות בבטיחות ילדים כהולכי רגל .פעולות אלה יכולות לכלול:
o

קידום פעילות בקרב הורים לילדים ובפרט אימהות .על פעילות זו לכלול העברת ידע ,הגברת
המודעות לחומרת הבעיה איתה מתמודדים ילדיהם יום-יום ,הדגשת חשיבות מעורבותם בכל מה
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שקשור לדרכי ההגעה של ילדיהם אל בית הספר וחזרה ממנו ,הבהרת אחריותם לבטיחות ילדיהם
וחובתם ללוות ולתרגל הליכה בטוחה עם ילדיהם ,ולסוף – מתן הדרכה להנחית הילדים כיצד
להתמודד עם הכשלים התשתיתיים בישוב.
o

תליית שלטים ,כרזות וציור על קירות הגנים ובתי הספר לצורך העלאת המודעות בקרב הילדים,
ההורים וצוות בית הספר לבטיחות בסביבת מוסדות חינוך.

o

מתן הרצאות והדרכות לילדים בכיתות ומחוץ לכתלי בית הספר .בפרט ,מתן הדרכה לחציית כביש
והליכה בצידי הכביש באופן בטוח (יחסי) וכן קיום ימי פעילות על בטיחות בדרכים ועידוד ביצוע
עבודות של הילדים בנושא.

o

מתן הדרכה לנהגים צעירים ולבני נוער טרום קבלת הרישיון לצורך שינוי תרבות הנהיגה .מתן דגש
על נסיעה זהירה בסמוך לבתי הספר והגנים ומתן זכות קדימה להולכי רגל .חשוב מתן הרצאות
והדרכות במיוחד לפני יציאה לחופשות בשעה שהילדים נמצאים שעות רבות מחוץ לביתם וסמוך
לעונת הגשמים כאשר הראות לקויה וקיימת חשיבות לנסיעה איטית וזהירה.

o

הפעלת משמרות זה"ב ובנות שירות במתן סיוע לילדים בחציית כבישים בשעות הבוקר והצהריים.

 .3שיפור מצב התשתיות – מצב התשתיות ביישוב ,כמו ישובים רבים בחברה הערבית ,הוא לקוי .לכן,
לא מפתיע כי היישוב מאופיין בשיעור היפגעות גבוה ,בפרט של ילדים .שיפורי תשתיות הינם תנאי
הכרחי לקידום הבטיחות בדרכים .שיפורי תשתיות נוגעים למיגוון רחב של פעולות :סלילת כבישים
ומדרכות ,רימזור ,תאורה ,תימרור סימון ועוד .בהקשר של בטיחות ילדים כהולכי רגל יש לשים דגש
על לקויי תשתית המסכנים את בטיחות הילדים כהולכי רגל .תשתית בטוחה להליכה מחייבת :קיום
מדרכות רחבות ,מעברי חצייה ,מעקות הפרדה ,תמרורים ,מנגנונים להאטת המהירות ,והעדר מפגעים
לאורך מסלולי ההליכה של הילדים.
שיפורי תשתיות עשויים להיות עתירי משאבים .יש להבטיח כי מהנדסי הישוב יערכו תסקירי בטיחות
להערכת השיפורים הדרושים ויכינו תוכנית מפורטת ומנומקת לישום .תוכנית זו צריכה להדריך את
ראש המועצה בבואו לקבל החלטות על הקצאות תקציביות.
יחד עם זאת ,גם ללא משאבים נוספים ,או בעלויות נמוכות יחסית ,ניתן לבצע שיפורים תשתיתיים
אשר משפרים את מצב הבטיחות ,יוצרים ניראות ואוירה של תרבות בטיחות ומהווים בסיס לקידום
מערכתי של הבטיחות הישוב .מספר דוגמאות אשר יושמו במסגרת המחקר הנוכחי כללו:
o

ביצוע תסקירי בטיחות של סביבת בתי הספר והבאתם לידיעת מנהלי בתי הספר ,רכזי הבטיחות
וראש המועצה.

o

הסרת מיפגעים ומיכשולים הנמצאים על ממסלולי ההליכה של הילדים

o

צביעת מעברי חציה בקירבת בתי הספר

o

התקנה או תיקון של מעקות הפרדה

o

תימרור וסימון
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המלצות :שיפור מערכת התשתיות צריכה לעמוד בראש סדר העדיפויות של הישוב .יש לבצע תסקירי
בטיחות של סביבת בתי הספר ומסלולי ההליכה של הילדים ולדרוש ישום מיידי של מימצאי התסקיר.
בפרט ,יש לטפל בנושאים הבאים :הסרת מפגעים ,תיקון בורות ,סימון והפרדה של איזורים מסוכנים,
בנית תשתיות למיתון מהירות הנסיעה בפרט בקירבת בתי הספר (למלש :פסי האטה ,צמתים מוגבהים),
סימון מעברי חצייה וחידוש מעברי החצייה המחוקים ,סלילת מדרכות והתקנת מעקות בטיחות.
בנוסף ,יש לטפל בנושא החניה בישוב :יש להקצות מקומות חנייה מסומנים לתושבים ולהקים מגרשי
חניה מסודרים במידת הצורך .חשוב במיוחד לדאוג לחנייה מסודרת בסביבת בתי הספר וגני הילדים.
נושא חנית כלי רכב כבדים ברחובות הפנימיים של הישוב ובקירבת בתי ספר צריך להיות מטופל
בצורה גורפת תוך הקפדה על הפרדה בין כלי רכב כבדים ומלולי ההליכה של הילדים.
לבסוף ,מומלץ לבנות מגרשי משחקים לילדים על מנת להבטיח את בטחונם.
 .4הגברת האכיפה המשטרתית – אכיפה משטרתית של חוקי התנועה ויצירת הרתאה לגבי שמירה על
החוקים הנן תנאי הכרחי לקידום הבטיחות בדרכים .נושא זה חשוב ביותר כאשר בונים תוכנית
מערכתית לבטיחות בישוב .תרבות הבטיחות בישובים הערבים מאופינת באי ציות לחוקי התנועה
המושפע גם ממיעוט אכיפה בתוך הישובים .בהקשר של ילדים ,יש חשיבות רבה לאכיפת חוקי
התנועה (ובפרט :מהירות) בסביבת בתי הספר .חשיבות מיוחדת צריכה להינתן גם לאכיפה של נושא
החגירה ,גם מאחור.
 .5מתן עזרה וליווי לילדים בעת הליכתם – הילדים בכל שכבות הגיל הדגישו לאורך כל השיחה את
פחדיהם בעת ההליכה ביישוב ובעת חציית כבישים .פחדיהם נסובו עקב ליקויי התשתית הקיימים
במסלולי ההליכה מחד ומאידך מהירות הנסיעה של הנהגים .משנשאלו על משמרות הזה"ב הילדים
הדגישו את חשיבותם עבורם .מספר תוכניות המערבות עזרה וליווי של ילדים בדרכם לבית הספר
נסקרו במסגרת מחקר זה .תוכניות אלה כללו :אוטובוס הליכה ,הגדרת מסלול בטוח" ,נשק וסע"
ועוד .במסגרת מחקר זה תועד ישום של שתי תוכניות :התוכנית הותיקה של משרד החינוך בשיתוף
עם משטרת ישראל :משמרות זה"ב ,ותוכנית חדשה של אור ירוק :הפעלת בנות שרות לליווי ילדים
בסביבת בית הספר .תוכניות אלה ,מלבד היותן עזר ממשי לבטיחות הליכת הילדים בסביבת בתי
הספר ,יצרו גם ניראות גבוהה בבתי הספר בהם הופעלו ובכך השפיעו גם על מעגלי משתמשים
רחבים יותר (מעבר לבנות השרות ,הילדים ובית הספר).
המלצה – חשוב לתת לילדים עזרה בהליכה ובחציית הכבישים .במקומות בהם מצב התשתית תקינה
יש חשיבות לפעילות משמרות זה"ב ובמקומות אחרים ,בהם התשתית לקוייה קיימת חשיבות רבה
במתן עזרה לילדים ע"י אנשים בוגרים (בנות שירות ,מתנדבים ,סבתות או הורים).
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 .6לקיחת אחריות על ביצוע תוכניות ההתערבות בצורה עקבית ולאורך זמן – במהלך שלב
ההטמעה החלה פעילותם של פרוייקטים שונים (משמרות זה"ב של הילדים בבתי הספר והגשת סיוע
לילדים בחציית כבישים ע"י בנות השירות) אולם חלקם הופסקו נוכח העדר אחריות ,מוטיבציה
ומודעות לחשיבות הפעלתם בקרב הגורמים השונים.
גורמים שונים הובילו להפסקת הפעילות:
o

העדר תמיכה וגיבוי מצד הפיקוח וההנהלה  -בהעדר הוראה מלמעלה ואי מתן הוראה חד-משמעית
לכל בנות השירות ,הפעילות שהותנעה בשני בתי ספר (מתוך חמישה) נמשכה רק בבית ספר אחד.
בהקשר זה חשוב לצין את חשיבות הירתמותו של רכז הבטיחות בישוב לקיום והצלחת התוכנית.

o

העדר ליווי ותמיכה – הפעילויות בשלבי פעילויותן הראשונות אופיינו בהעדר ליווי צמוד בשטח,
העדר תמיכה ועידוד ,אשר היוו בין היתר את הגורמים להפסקת פעילותן.

o

העדר מודעות וסיפוק – בהשוואה בין הפעילות שפעלה לאורך זמן לזו שהופסקה נמצא הבדל
משמעותי בקרב האחראים על ניהולה ובקרב הדואגים לביצועה .הפעילות שבוצעה על-ידי בנות
שחשו התלהבות וסיפוק והבינו את חשיבות מעשיהן ,נמשכה לאורך זמן ,בעוד ובנות אשר לא חשו
סיפוק ולא היו מודעות לשינוי החל על ידן  -פעילותן הופסקה לאחר זמן מה.
המלצה – בכל פעילות יזומה יש לדאוג להערכות מתאימה הכוללת:

o

מתן הסבר על הפעילות ,חשיבותה ותרומתה לאדם עצמו ולסביבתו בקרב המבצעים אותה.

o

ניהול ופיקוח צמודים – חשוב להערך נכון ולדאוג לפיקוח וניהול הפעילות באופן יום יומי ולאורך
זמן.

o

מתן תמיכה ,עידוד וליווי  -יש לדאוג למתן פתרונות ולהיות קשובים לכל הבעיות והקשיים שצצים.
קיימת חשיבות רבה במתן תמיכה ופרגון לאלה המבצעים את הפעילות.

 .7חשיבות מעורבות אור ירוק בשלב ההטמעה וקיום שיתוף פעולה – נוכחות אור ירוק ומעורבותה
לאורך כל שלב ההטמעה עודדה את רצון הגורמים השונים ביישוב בכלל ואנשי מפתח בפרט (קב"ט
המועצה ,מנהלי ורכזי בתי הספר היסודיים ,רכזת מתנדבים ,נציגה מוועד ההורים) להירתם לביצוע
פעילויות שונות ,כל אלה יחדיו הניבו את הצלחת שלב ההטמעה .אם בהתחלה שיתוף הפעולה היה
ענייני ומכוון מטרה והיה צורך בנוכחות אקטיבית של אור ירוק וביזום פעילויות מצידה הרי שבמשך
הזמן נוצרו יחסים אישיים והדוקים בין הצדדים והיוזמה לביצוע הפעילויות באה מצד גורמים ביישוב
כאשר גורמים נוספים נרתמו לסייע .בשלב זה נוכחות אור ירוק נהפכה פסיבית יותר .אולם גם בשלב
זה עדיין בלטה חשיבותה לאור מעורבותה ובמתן סיוע והמלצות .יש להדגיש כי לא ניתן היה להגיע
להצלחה שהושגה ללא שיתוף הפעולה בין הצדדים.
המלצה – חשיבות רבה קיימת בקיום מעורבות מצד גוף האחראי על בטיחות בדרכים ושיתוף פעולה
הדוק עימו .חשוב שמעורבות זו תהיה בתדירות גבוהה ותכלול גם נוכחות בשטח לעיתים קרובות
והכרת הגורמים המעורבים בבטיחות ביישוב לצורך הבנת הקשיים השונים בהם נתקלים ומתן עצות
ופתרונות.
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 .8יצירתיות ,יוזמה ועקשנות – לאור הקשיים השונים המאפיינים את החברה הערבית והמשפיעים על
שיעור ההיפגעות הגבוה של הילדים כהולכי רגל בחברה הערבית חשוב היה להבין מה כן ניתן
לעשות לשיפור המצב לאור קשיים אלה .חשוב לציין כי מצב התשתיות הלקוי מנע את מימושן של
תוכניות רבות ביניהן הפעלת משמרות זה"ב .ברוב בתי הספר מצב התשתיות בסביבת בתי הספר לא
איפשרה את קיום פעילותן .לשם כך חשוב היה לנקוט בפתרונות יצירתיים ולדאוג לביצוען .פתרונות
אלה עלו תוך כדי שיתוף הפעולה בין הצדדים ולאור הצרכים הקיימים (כגון :מתן סיוע לילדים
בחציית כבישים ע"י בנות שירות ,צביעת מעברי חצייה במסגרת פרוייקט מחוייבות אישית של תיכון
נעמ"ת).
המלצה – יש לדאוג להעלאת פתרונות יצירתיים ובנטילת יוזמה לביצוע פעילויות המתאימות לתנאים
הקיימים ביישוב ולמגבלותיו .חשוב להיות עקשניים ואסרטיביים לצורך מימושן וקיומן לאורך זמן.
 .9אמונה בהצלחת הפעילויות ,מתן עידוד ותמיכה – פרמטרים נוספים שהוכחו כחשובים להצלחת
הפעילויות היו הבעת אימון בהצלחת הפעילויות וכן מתן תמיכה ופרגון למבצעי הפעילות ולמנהליה.
חשוב לציין כי קיימת חשיבות רבה בקיום ליווי צמוד אחר הפעילויות ובמסגרתם יש להבין את
קשייהם ותיסכולם .קיימת חשיבות רבה במתן פתרונות לבעיות הצצות תוך מתן תמיכה ופרגון .חשוב
שמבצעי הפעילויות ירגישו שקיימת הערכה למעשיהן וחשוב להסביר להם את תרומת מעשיהם
להמשך פעילות סדירה.
 7.9מגבלות המחקר
במהלך ביצוע שלב ההטמעה נצפו ועלו גורמים שונים אשר חלקם תרמו וקדמו את ביצוע הפעילויות השונות
וחלקם מנעו את ביצועם ויש לתת את הדעת על כך .גורמים אלה התייחסו בעיקר:
.1

אורך שלב ההטמעה – שלב ההטמעה ארך מספר חודשים בלבד דבר אשר מנע את קיום הפעילות לאורך
זמן דבר שחשוב לצורך הצלחת הפעילויות .חשוב לציין כי שלב ההטמעה החל לאחר כחודש-חודשיים
מתחילת שנת הלימודים ,בחודשים אוקטובר-נובמבר  2014ועד סיום הלימודים באותה השנה ,חודש יוני
 .2015אמנם לאורך כל שלב ההטמעה בוצעו מגוון פעילויות כאשר חלקו בוצעו במיטבן וחלקן הופסקו
לאור קשיים שעלו .נוכח משך הזמן המועט בו התרחש שלב ההטמעה (כ 8-חודשים) לא ניתן היה להפיק
את הלקחים המתאימים לביצוע מחודש של הפעילויות בשנה לאחר מכן .נוסף על כך פרק הזמן המועט
מנע ביצוע הערכה מעמיקה והפקת לקחים ממנה .דבר שהיה יכול להביא לחשיבה מחודשת על פעילויות
המתקיימות ועל פעילויות נוספות וחדשות שיש לקיימן.

.2

ביצוע חקר מקרה במועצה אחת – כאמור חקר המקרה בוצע במועצה אחת בצפון הארץ המהווה תשתית
לכל המסקנות ההמלצות העולות מהמחקר .קיום חקר מקרה ביישוב אחד בלבד מנע הבנה מעמיקה לגבי
המצב ביישובים אחרים במקומות שונים בארץ וביצוע השוואה ביניהם .ביצוע חקר מקרה בשלושה
ישובים לפחות היה מאפשר להגיע לתובנות ולמסקנות נוספות.
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.3

ריחוק היישוב והעדר מעקב אחר הפעילויות – נוכח הימצאות היישוב במקום מרוחק ההגעה אליו לא
הייתה סדירה ובתדירות גבוהה דבר אשר מנע מעקב צמוד אחר הפעילויות שהתרחשו בכל בתי הספר.

.4

מעורבות ראש המועצה – בכל שלבי המחקר נערכה פגישה אחת עם ראש המועצה ובנוסף על כך הוזמן
לקחת חלק בכנס הנשים .בפגישה שנערכה עימו התקבלה הסכמתו לקיום פעילות אור ירוק ביישוב אולם
לא קויימו עימו פגישות מעבר לכך בהתייחס לאופן שיפור מצב הבטיחות ביישוב.

.5

פעילות בנות שירות במתן סיוע לילדים בעת ההליכה – נוכח העובדה שפעילות זו התרחשה לראשונה ,לא
כל בנות השירות היו על תקן אור ירוק ובהעדר הוראה מלמעלה לא כל הבנות הרגישו צורך לקחת חלק
במתן סיוע לילדים בעת חצייתם את הכביש .דבר זה השפיע על הבנות האחרות והביא להפסקת פעילותן.
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 7.10מחקר בביצוע
עם סיום מחקר זה ,ברצוננו להתייחס למחקר רלוונטי אשר נמצא בשלבי סיום .נושא המחקר" :בניית
תכנית התערבות לשיפור הבטיחות בדרכים בחברה הערבית באמצעות שיתוף הציבור" אשר נערך
במקביל לביצוע המחקר הנוכחי .המחקר מבוצע בראשות פרופ' אורנה בראון-אפל מבית-הספר לבריאות
הציבור באוניברסיטת חיפה ,וממומן על-יד קרן רן נאור.
מטרות המחקר:
א .פיתוח ויישום תהליך לשיתוף המגזר הערבי בפיתוח תכניות התערבות לשיפור הבטיחות בדרכים.
ב .בחינת שיתוף הציבור הערבי בפיתוח תכניות התערבות.
ג .שיטות התערבות מועדפות לשיפור הבטיחות בדרכים בכל אחד מהיישובים.
התערבויות המומלצות עלו מתוך קבוצות המיקוד של התושבים ומתוך הראיונות הטלפונים שבוצעו עם
מדגם מיצג בכל ישוב .אוכלוסיית המחקר כללה  3יישובים מהחברה הערבית באזורים שונים בארץ.
תוכניות ההתערבות המומלצות מחולקות לנושאים הבאים על פי אסטרטגית ההתערבות כדלהלן:
 .1התערבויות ברמה הארגונית.
 .2התערבויות חינוכיות להעלאת רמת הידע ,המודעות ושיפור העמדות לגבי השימוש בדרך ונהיגה
בטיחותית.
 .3התערבויות המתייחסות לתכנון עירוני ולתשתיות הדרך.
 .4התערבויות הכוללות אכיפת חוקי התנועה והשימוש בדרך.
להלן עיקרי ההמלצות:
 .1המלצות ברמת האסטרטגיה הארגונית
 .1הקמת עמותה לפעילות בתחום הבטיחות בדרכים  -בניה ומיסוד מערכת ארגונית התנדבותית הפועלת להורדת
היפגעות בתאונות דרכים בחברה הערבית .מערך מאורגן של בעלי תפקידים לקיום פעולות הסברה והדרכת
אוכלוסיות ,גיוס משאבים ,סינגור ( )advocacyועוד.

 .2הקמת מערך מתנדבים למלחמה בתאונות הדרכים  -להפעלת הפעילויות בנושא בטיחות בדרכים.
 .3פעילות במסגרות חברתיות קיימות  -מיסוד שיתופי פעולה עם גורמים חברתיים שונים לפעילות בנושאי
הבטיחות בדרכים .שילוב גורמים בישוב בשיתוף מסגרות חברתיות התנדבותיות מחוץ לישוב.
 .4נשק וסע ,משמרות זהב -בנית מערך עזרה בחציית הכביש בדרך לבית הספר והורדת הילדים בקרבת מוסדות
חינוך בצורה מסודרת ובטוחה.
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 .2המלצות לגבי אסטרטגית החינוך
 .1שימוש בתקשורת לשינוי נורמות והעלאת המודעות  -העלאת המודעות לבעיה ושינוי נורמות הנהיגה
הבטיחותית בקרב תושבי הישוב .באמצעות המועצה המקומית אשר תוביל מסע פרסום בנושא.
 .2העלאת המודעות והידע לבעיית הבטיחות ושינוי נורמות הנהיגה הבטיחותית באמצעות מפגשים של
הציבור הבוגר ,הורי הילדים ,צעירים גילאי  18-30ותלמידי תיכון.
.3

העלאת מודעות הילדים בכל שכבות הגיל .במסגרת מוסדות חינוך ,המשפחה ומסגרות בלתי פורמאליות.

.4

העלאת המודעות באמצעות שבוע בטיחות  -על ידי העלאת המודעות לנהיגה והתנהגות בטיחותית.

 .3המלצות לגבי אסטרטגית תכנון עירוני ותשתיות הדרך
.1

הסדרת התשתיות בסביבת בתי הספר  -זיהוי ליקויים בתשתיות ,בעיות בהסדרי התנועה בסביבת
מוסדות החינוך ,זיהוי התנהגות נהגים באזורים ,הצעת פתרונות לבעיות אלה ויישומם.

.2

יצירת סביבה בטיחותית בשכונות המגורים  -בהם מצוי ריכוז גבוה של תאונות ילדים הולכי רגל על ידי זיהוי
בעיות וליקויים בסביבות המגורים :אי קיום הפרדה בין הבית לכביש ,זיהוי צמתים שמתחברים לכבישים ראשיים
שבהן שדה הראייה חסום ,כבישים ללא מדרכות ומעברי חצייה ,בעיות של חניית כלי רכב ובמיוחד משאיות.

.3

יצירת שטחים פתוחים לשימוש לשעות הפנאי של התושבים (בעיקר עבור מגרשי משחק לילדים).

 .4המלצות לגבי אסטרטגיתת אכיפה של חוקי התנועה והשימוש בדרך
 .1שינוי ושיפור תדמית המשטרה  -שיפור תדמית המשטרה בעיני הציבור הערבי ומתן הסבר על תפקידיה.
.2

תכנית ביצוע אכיפה בתוך שטח הכפר  -הגדלת מסגרת האכיפה הכללית בתחום הבטיחות בדרכים
הגברת אפקטיביות האכיפה של המשטרה בתוך הישובים ,הגברת מעורבות התושבים בהתייחס לאכיפת
ההתנהגות הבטיחותית.

המלצות כלליות להתנעת התהליך
הקמת ועדת היגוי יישובית וכן ועדות שכונתיות אשר יכללו נציגים של :מוסדות ממשלתיים ,מוסדות
מקומיים ,ארגוני התנדבות ומתנדבים עצמאיים ,ארגונים נוספים בישוב כגון ארגונים מסחריים.
תפקיד ועדת ההיגוי:
 .1זיהוי הגורם המוביל בישוב היכול להוביל את תהליך ההתערבויות .בחירת האדם המתאים לתפקיד
מבחינת יכולותיו החברתיות והארגוניות.
 .2קביעת סדר עדיפות להתערבויות :סדר העדיפות צריך להיקבע על פי קריטריונים שונים היכולים
להיקבע על ידי הוועדה .מומלץ להתחיל מהתערבות שסיכויי הצלחתה גבוהים ביותר לצורך עידוד
ההתערבויות אחרות והשקעה עתידית.
 .3גיוס משאבים ושותפים :ועדת ההיגוי תפעל למען גיוס המשאבים והשותפים הדרושים להפעלת
ההתערבויות .יש לגייס משאבים ספציפיים לכל התערבויות.
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 .4מעקב אחר התקדמות :מוביל התהליך מחויב לדווח לוועדת ההיגוי באופן קבוע על התהליך,
המחסומים המונעים את הצלחתו וההצלחות של כל התערבויות .בסיום כל תקופה בעקבות קבלת
הדיווח יערך דיון מעמיק לגבי המשך התהליך לצורך קבלת החלטות והקצאת משאבים.
 .5הערכת ההתערבויות :דרושה הערכת הצלחת ההתערבות לצורך קבלת החלטות מושכלות לגבי
תקצוב ההתערבויות והתאמתן ליצירת שינוי .לכל התערבות חייבת להיות תוכנית הערכה.
 .6בנית מערכת תגמולים חיוביים לעידוד ביצוע ההתערבויות ולגיוס שותפים בישוב ומחוצה לו.
 .7קביעת לוחות זמנים :לאחר קביעת סדר העדיפות של ההתערבויות ,יש להגדיר לוחות זמנים לכל
התערבות ,וסדר הפעלתן.
לסיכום – ניתן לראות כי ההמלצות האיסטרטגיות של המחקר בראשות פרופ' בראון-אפל ,עולות בקנה אחד
עם כיווני הישום אשר יושמו במסגרת המחקר הנוכחי .אם כי – ארוכה הדרך לישום מלא וכולל של
ההמלצות.
אנו קוראים לגופי מחקר ,גופי ביצוע ,מקבלי החלטות ופעילים ובעלי תפקידים בחברה הערבית
להמשיך לפעול יחד בשיתוף פעולה לקידום הבטיחות בחברה הערבית .בפרט – אנו מעודדים המשך
ביצוע של מחקרים מעצבים ומחקרי הערכה לבחינת האפקטיביות של ההתערבויות השונות מתוך
מטרה לשפר את בטיחות משתמשי הדרך בחברה הערבית.
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נספחים
נספח מס'  – 1שאלון התלמידים
נספח מס'  1א' – שאלון התלמידים בערבית
استطالع عن السالمة على الطرق لألطفال
في هذا االستطالع نطلب منك اإلجابة على بعض األسئلة ،وإختيار الجواب المالئم لك .انتبه :ال توجد إجابات "صحيحه" أو
"غير صحيحه" – موقفك الصريح هو المهم .نحن نريد بأن تختار الجواب المالئم لك .لإلجابة على كل سؤال ،يجب عليك
اختيار الجواب الصحيح بالنسبة لك بالضغط على الدائرة بجانب الجواب .بعد الضغط على الدائرة سوف تتحول الدائرة الى
دائرة باللون األسود .إذا ضغت على دائرة بالخطأ يمكنك تغيير اإلجابه بالضغط على الدائرة الصحيحة بجانب اإلجابة
األخرى .عند االنتهاء من اإلجابة على األسئلة في صفحة واحدة ،يمكنك اإلستمرار إلى الصفحة التالية من خالل الضغط على
الزر المناسب في اَخر الصفحة .أنظر الى السؤال التالي على سبيل المثال .جاوب على السؤال عن طريق الضغط على
الدائرة بجانب الجواب .بعد إختيار الجواب المالئم لك ،اضغط على زر "متابعة إلى التالي "لبدء االستبيان.
ما هو اليوم؟ *
 األحد
 اإلثنين
 الثالثاء
 األربعاء
 الخميس

















أختر الجواب المالئم:
أنا ولد
أنا بنت
في أي صف أنت؟
الصف الخامس
الصف السادس
الصف السابع
الصف الثامن
الصف التاسع
ما هو رقم شعبة صفك؟ (على سبيل المثال ,شعبه أ ,شعبه ب)؟
أ
ب
ج
د
ه
و
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ز
ح

ف ٌكر في نفسك وفي األشياء التي تحب أنت القيام بها .في األسطر التالية يوجد عدد من الجمل التي تصف األشياء التي
يحب أو ال يحب األطفال القيام بها .ف َكر في كل جملة  ،وإلى أي مدى تالئم األشياء التي تحب أنت القيام بها.

إختر الجواب المالئم بجانب كل جملة.
غير موافق بتات

غير موافق قليال

كنت أريد استكشاف أماكن غريبة
ضيق عندما أقضي وقتا طويال في البيت
أشعر بال َ
أنا أفضل األصدقاء المثيرين والذين ال يمكن التوقع
بأفعالهم
أحب أن أفعل أشياء مخيفة
أود محاولة القفز من أماكن عالية (قفزة البنجي)
أحب الحفالت كثيرة الضجة
أحب أن يكون لدي تجارب جديدة ومثيرة ،حتى لو
كانت غير قانونية
كيف تعود بشكل عام إلى بيتك بعد المدرسة ؟
 مشيا ً على األقدام
 بالسيارة
 بسيارة نقل خاصة
 بالباص
 بالدراجة
 أحيانا ً مشيا ً على األقدام وأحيانا ً أخرى بالسيارة
مع من تعود بشكل عام إلى بيتك بعد المدرسة؟
 لوحدي
 مع أخوتي أو أصدقائي
 مع والدي\والدتي أو أشخاص بالغين اَخرين
هل تركب على الدراجة؟
 نعم ,كثيراً
 نعم ,أحيانا ً
 كال
عندما تركب على الدراجة هل تضع الخوذة لحماية رأسك؟



نعم ,أنا دائما ً أضع خوذة الرأس
أحيانا ً أضع خوذة الرأس
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موافق قليال

موافق تماما



نا ال أضع خوذة الرأس بتاتا ً

الى أي مدى هذه الجمل صحيحه بالنسبه لك؟
إختر الجواب المالئم لك.
صحيحا كليا

ليس صحيحا

صحيحا

ليس صحيحا على
اإلطالق

يزعجني بأنه ال توجد أرصفه للمشاة في الطريق الى المدرسة
صعبٌ جدا قطع الشارع في الطريق الى المدرسة
أنا ال أخاف من عبور الشارع ألن السيارات دائما تتوقف من أجلي
عندما أمشي ,أخاف من السيارات التي تسير بسرعة عالية
أنا ال أخاف من الركض نحو الشارع لإلمساك بالكرة عند اللعب

لى أي مدى هذه الجمل صحيحه بالنسبه لك؟
إختر الجواب المالئم لك.
أصدقائي يعبرون الشارع من دون النظر يمينا ويسارا للتأكد من عدم إقتراب سيارات منهم
صحيحا كليا

صحيحا

ليس صحيحا

ليس صحيحا على اإلطالق

الى أي مدى هذه الجمل صحيحه بالنسبه لك؟
إختر الجواب المالئم لك.
أثناء المشي تزعجني السيارات التي تتوقف على األرصفة
صحيحا كليا

صحيحا

ليس صحيحا على اإلطالق

ليس صحيحا

هل تعلمت في المدرسة كيفية المشي بشكل اَمن في الطريق (مثالً كيف تعبر الشارع بأمان)؟
 نعم
 ال
 ال أذكر
هل تعلمت في المدرسة عن السفر بأمان في السيارة (على سبيل المثال ،وضع حزام األمان)؟
 نعم
 ال
 ال أذكر
هل تعلمت بالمدرسة كيفية الركوب على الدراجة بشكل اَمن (على سبيل المثال ,وضع خوذة الرأس)؟
 نعم
 ال
 ال أذكر
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هل تعلمت في المدرسة عن قواعد األمان عند اللعب في الخارج (على سبيل المثال في ساحة البيت أو الحارة)؟
 نعم
 ال
 ال أذكر

شكراً لك وبالنجاح بالتعليم):o

נספח מס'  1ב' – שאלון התלמידים מתורגם לעברית

1

Example question

בשאלון זה אנחנו מבקשים ממך לענות על כמה שאלות ולסמן את התשובה שמתאימה לך.
חשוב לנו שתדע/י שאין תשובות נכונות או לא נכונות  -לכל אחד מתאימות תשובות אחרות.
אנחנו רוצים שתענה לפי מה שנכון בשבילך.
כדי לענות על שאלה ,עליך לבחור את התשובה המתאימה לך על-ידי לחיצה בעיגול ליד התשובה.
אחרי הלחיצה ,העיגול יהיה בצבע שחור.
אם התבלבלת תוכל/י לשנות את הבחירה באמצעות לחיצה על העיגול ליד תשובה אחרת.
כשסתיים/י לענות על שאלות בדף אחד ,תוכל/י להמשיך לעמוד הבא על-ידי לחיצה על הכפתור
המתאים בסוף העמוד.
לפניך שאלה לדוגמא .ענה/י על השאלה באמצעות לחיצה על הכפתור שליד התשובה .אחרי
שתבחר/י את התשובה המתאימה ,לחץ/י על הכפתור "המשך לעמוד הבא" כדי להתחיל את
השאלון.
איזה יום היום?

יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
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יום שבת

2

Gender filter

בחר/י את התשובה המתאימה:
אני בן
אני בת

3.1

Background

באיזו כיתה אתה?
כיתה ה
כיתה ו
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט

מהו מספר הכיתה שלך (למשל,
ה ,1-ח?)5-

Sensation seeking . 3
חשוב על עצמך ועל דברים שאתה אוהב לעשות.
בשורות הבאות יש מספר משפטים שילדים יכולים לומר על דברים שהם אוהבים או לא אוהבים
לעשות.
לגבי כל משפט ,חשוב עד כמה הוא נכון עבורך לגבי דברים שאתה אוהב לעשות.
בחר את התשובה המתאימה ליד כל משפט.
מסכים מאוד

קצת מסכים

אוהב לחקור מקומות מוזרים

219

אולי

קצת לא
מסכים

מאוד לא
מסכים

אני רוצה לצאת למסע שאינו
מתוכנן מראש

אני חסר מנוחה כאשר אני
נמצא יותר מידיי זמן בבית

אני מעדיף חברים שעושים
דברים לא צפויים ומרגשים

אני אוהב לעשות דברים
מפחידים

אני רוצה להתנסות בקפיצת
בנג'י

אני אוהב מסיבות פרועות

אני רוצה שיהיו לי התנסויות
מרגשות גם אם הן בלתי
חוקיות

3.3

Activities

איך בדרך-כלל אתה חוזר מבית-הספר?
ברגל
ברכב פרטי
בהסעה
באוטובוס
באופניים
לפעמים ברגל ולפעמים ברכב

כשאתה חוזר מבית-הספר ברגל ,עם מי אתה הולך?

לבד
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עם אחים או חברים
עם ההורים או מבוגרים אחרים
אני אף פעם לא חוזר מבית-הספר ברגל

3.4

Bicycle

האם אתה רוכב על אופניים?
כן ,הרבה
כן ,לפעמים
לא

אם אתה רוכב על אופניים ,האם אתה חובש קסדה על הראש בזמן
הרכיבה?
אני תמיד חובש קסדה
אני חובש קסדה לפעמים
אני אף פעם לא חובש קסדה

3.5

Behavior

עד כמה המשפטים הבאים נכונים לגביך?
בחר את התשובה שמתאימה לך

אף פעם
לא

מעט מאוד
פעמים

לפעמים

הרבה פעמים

כל הזמן



מפריע לי שאין מדרכות שאפשר ללכת עליהן בדרך לבית  -הספר



קשה לי לחצות כבישים בדרך לבית  -הספר



אני לא מפחד לחצות את הכביש כי הרכבים תמיד יעצרו לי



בזמן שאני הולך ברגל ,זה מפחיד אותי כשרכבים נוסעים במהירות גבוהה



החברים שלי חוצים כבישים מבלי להסתכל לצדדים



מפריע לי שרכבים חונים על המדרכה
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האם למדת בבית-הספר על הליכה בטוחה ברגל (למשל ,איך לחצות כבישים)?
כן
לא
לא זוכר

האם למדת בבית-הספר על נסיעה בטוחה ברכב (למשל ,חגירת חגורות בטיחות)?

כן
לא
לא זוכר

האם למדת בבית-הספר על רכיבה בטוחה באופניים (למשל ,חבישת קסדה)?
כן
לא
לא זוכר

האם למדת בבית-הספר על כללי זהירות בזמן שמשחקים בחוץ (במגרש משחקים או ברחוב)?

4.1

F Background
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נספח מס'  – 2שאלון הורי התלמידים (בערבית עם תרגום לעברית)
مرحبا,
השאלון שלפניך עוסק בנושא בטיחות ילדים בדרכים.
ك يتناول موضوع أمان األوالد على الطرق
االستطالع الذي أمام ِ
השאלון אנונימי ונועד לצרכי מחקר בלבד.
االستطالع مجهول االسم وهو ألغراض البحث فقط
חשוב לנו שתענה/י על השאלות בכנות מירבית.
من المهم لنا أن تجيبي على األسئلة بصدق تام
השאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ,אך מיועד לשני המינים.
االستطالع مكتوب بلغة الذكر للراحة ،لكنه مخصص للجنسين
להתחלת השאלון אנא לחץ/י על "המשך לעמוד הבא"
لبداية االستطالع رجاء اضغطي على "استمري للصفحة التالية"
תודה רבה על עזרתך!
شكرا جزيال لمساعدتك!
---------------

אנא ציין באיזו שכונה ביישוב ג'דידה-מכר אתה מתגורר .תוכל לעזר במפת היישוב הבאה ובתוכה
שמות השכונות העיקריות ביישוב:
من فضلك ،اذكري في أي حارة في البلد ج َديْده-المكر تسكنين .تستطيعين االستعانة بخارطة البلد التالية وفيها أسماء
الحارات الرئيسية في البلد
הגרעין הישן מכר
المركز القديم في المكر
השכונה המערבית מכר
الحارة الغربية في المكر
שיכונים מזרחיים במכר (אזור הווילות)
الشيكونات الشرقية في المكر(منطقة الفيالت)
שכונה מזרחית דרומית מכר
الحارة الشرقية الجنوبية المكر
השיכונים הדרומיים מכר
الشيكونات الجنوبية المكر
השכונה הדרומית מכר
الحارة الجنوبية المكر
ברבור
بربور
השכונה הצפונית ג'דידה
الحارة الشمالية في جدَيدة
גרעין הכפר ג'דידה
المركز القديم جديده
אל מאג'
المرج
השכונה המערבית ג'דידה
الحارة الغربية ج َديْدة
השכונה הדרומית ג'דידה
الحارة الجنوبية جديدة
מכר – אחר
المكر – في مكان آخر
ג'דידה – אחר
جديدة –مكان آخر
לא מתגורר כלל בג'דידה-מכר
ال أسكن في جديدة-المكر أبدا
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הכנס ספרות בלבד .אם אין בכלל ,הכנס את הספרה 0
ادخلي أرقام فقط .إذا لم يوجد بتاتا ،ادخلي الرقم 0
כמה כלי רכב יש בשימוש בני משק הבית באופן קבוע?
كم سيارة يوجد باستخدام أفراد االسرة بانتظام
לכמה מבני משק הבית יש רישיון נהיגה?
لكم شخص من أفراد االسرة يوجد رخصة سواقة؟
האם יש לך רישיון נהיגה?
ك رخصة سواقة؟
هل لدي ِ
לא
כן
ال
نعم
כמה שעות בממוצע אתה נוהג ביום חול?
كم ساعة بالمعدل تسوقين في يوم عادي
פחות משעה
أقل من ساعة
כשעה או שעתיים
تقريبا ساعة أو ساعتين
כשלוש שעות או יותר
ثالث ساعات أو أكثر
לא נוהג בכלל
ال أسوق بتاتا
מספר הילדים (עד גיל  )18במשק הבית בסך הכל:
مجموع عدد األوالد(حتى جيل  )18في البيت
מספר הילדים בבית-ספר יסודי וחטיבת ביניים (כיתה א' עד ט' כולל):
عدد األوالد في المدرسة االبتدائية واإلعدادية( من الصف األول حتى الصف التاسع يشمل)
השאלות בעמודים הבאים מתייחסות לילדך הצעיר ביותר הלומד בבית-הספר בכיתות א' עד ט' (כולל)!
ك يتعلم في صف أول إلى صف تاسع(يشمل صف تاسع)
األسئلة التالية تتطرق ألصغر ولد لدي ِ
סמן את מינו של ילדך הצעיר ביותר בכיתות א' עד ט' ,עבורו תענה על השאלות הבאות:
أشيري إلى جنس أصغر ولد لديك في الصفوف األول حتى التاسع ،الذي عنه ستجيب األسئلة التالية
זכר
`ذكر
נקבה
أنثى
אם ילדיך הצעירים ביותר בכיתות א-ט הם תאומים ,סמן וי בריבוע למטה .אם לא ,המשך לעמוד הבא
ك في الصفوف األول جتى التاسع توأمين ،أشيري  vبالمربع أدناه .إذا ال ،استمري إلى الصفحة
إذا كان أصغر ولدين لدي ِ
التالية
ילדיי הצעירים ביותר בכיתות א-ט הם תאומים
أصغر ولدين في الصفوف األول حتى التاسع هما توأمان

אם ילדיך הצעירים ביותר בכיתות אלו הם בן ובת תאומים ,אנא ענה על השאלות הבאות
لديك في هذه الصفوف ولد وبنت توأمين ،من فضلك أجيبي عن األسئلة التالية
إذا كان أصغر ولدين
ِ
עבור הבן.
عن الولد
אם ילדיך הצעירים ביותר בכיתות אלו הם שני בנים תאומים או שתי בנות תאומות ,אנא ענה על השאלות
הבאות בהתייחס לאחד מילדך התאומים על-פי בחירתך.
ك في هذه الصفوف ولدين توأمين أو بنتين توأمتين ،من فضلك أجيبي عن األسئلة التالية بالنسبة
إذا كان أصغر ولدين لدي ِ
ألحد التوأمين حسب اختيارك
שם בית-הספר בו ילדך לומד:
اسم المدرسة التي يتعلم فيها ابنك
באיזו כיתה לומד ילדך?
في أي صف يتعلم ابنك
כיתה א
الصف األول
כיתה ב
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الصف الثاني
כיתה ג
الصف الثالث
כיתה ד
الصف الرابع
כיתה ה
الصف الخامس
כיתה ו
الصف السادس
כיתה ז
الصف السابع
כיתה ח
الصف الثامن
כיתה ט
الصف التاسع
האם יש לילד טלפון נייד אישי?
هل يوجد لدى الولد تلفون شخصي نقال
טלפון נייד רגיל
تلفون نقال عادي
טלפון נייד חכם (למשל)iPhone, Android ,
تلفون نقال ذكي(مثال اندريود ،آيفون)
אין לו טלפון נייד
ليس لديه تلفون نقال
כיצד מגיע הילד בדרך-כלל מהבית לבית-הספר?
كيف يصل الولد عادة من البيت إلى المدرسة؟
ברגל
مشيا على األقدام
ברכב פרטי
في سيارة خاصة
בהסעה מסודרת לילדים
بسفريات منظمة لألوالد
בתחבורה ציבורית
في المواصالت العامة
באופניים
على الدراجة
משולב (חלק מהדרך ברכב פרטים או אוטובוס והשאר ברגל)
يُد ِمج (قسم من الطريق بسيارة خاصة أو باص والباقي مشيا على األقدام)
לפעמים ברגל ולפעמים ברכב
أحيانا مشيا على األقدام وأحيانا في سيارة
אחר ,פרט:
آخر ،فصل:
כשהילד הולך לבית-הספר ברגל ,עם מי בדרך-כלל הוא הולך?
عندما يذهب الولد إلى المدرسة مشيا على األقدام ،مع من يذهب عادة؟
הולך לבד
يذهب لوحده
הולך עם ילדים בני גילו
يذهب مع أوالد بجيله
הולך עם הורה או מבוגר אחר
يذهب مع أحد الوالدين أو بالغ آخر
לא הולך ברגל לבית-הספר אף פעם
ال يذهب مشيا على األقدام إلى المدرسة بتاتا
כיצד חוזר הילד בדרך-כלל מבית-הספר?
كيف يرجع الولد عادة من المدرسة؟
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ברגל
مشيا على األقدام
ברכב פרטי
في سيارة خاصة
בהסעה מסודרת לילדים
بسفريات منظمة لألوالد
בתחבורה ציבורית
في المواصالت العامة
באופניים
على الدراجة
משולב (חלק מהדרך ברכב פרטים או אוטובוס והשאר ברגל)
يد ِمج (قسم من الطريق بسيارة خاصة أو باص والباقي مشيا على األقدام)
לפעמים ברגל ולפעמים ברכב
مرات مشيا على األقدام ومرات في سيارة
אחר ,פרט:
آخر ،فصل:
כשהילד חוזר מבית-הספר ברגל ,עם מי בדרך-כלל הוא חוזר?
عندما يرجع الولد من المدرسة مشيا على األقدام ،مع من يرجع عادة؟
חוזר לבד
يرجع لوحده
חוזר עם ילדים בני גילו
يرجع مع أوالد بجيله
חוזר עם ילדים בוגרים ממנו
يرجع مع أوالد أكبر منه
חוזר עם הורה או מבוגר אחר
يرجع مع أحد الوالدين أو بالغ آخر
לא חוזר ברגל מבית-הספר אף פעם
ال يرجع مشيا على األقدام من المدرسة بتاتا
לאן הילד מגיע בדרך-כלל אחרי הלימודים?
إلى أين يصل الولد عادة بعد التعليم
ישירות הביתה
مباشرة إلى البيت
לבית של חברים או קרובי משפחה
إلى بيت أصدقاء أو أقارب
משחק בחוץ עם חברים
يلعب مع أصدقاء في الخارج
חוגים ופעילויות ביישוב
فروع تعليمية وفعاليات في البلد
לפעמים הביתה ולפעמים לפעילות אחרת
أحيانا للبيت وأحيانا لفعالية اخرى
אחר ,פרט:
آخر ،فصل:
לא יודע
ال أعرف
עד כמה אתה מכיר את המסלול בו ילדך הולך ברגל לבית-הספר?
إلى أي مدى تعرفين مسار الطريق الذي يسير به ابنك إلى المدرسة مشياعلى األقدام ؟
מכירה היטב
أعرف جيدا
מכירה
أعرف
לא כל-כך מכירה
ال أعرف بالقدر الكافي(مش كل هالقد)
לא מכיר בכלל
ال أعرف أبدا
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נסה להעריך ,כמה דקות לוקח לילדך ללכת ברגל מהבית לבית-הספר או לחזור מבית-הספר הביתה?
حاولي أن تقدري ،كم دقيقة يستغرق َسيْر ابنك على األقدام من البيت إلى المدرسة أو الرجوع من المدرسة إلى البيت
אנא הכנס ספרות בלבד
رجاء أدخلي أرقاما فقط
באיזו מידה לדעתך המסלול בו ילדך הולך לבית-הספר הינו בטוח להליכה?
بأي مدى حسب رأيك مسار الطريق الذي يسير به ابنك إلى المدرسة هو آمن للمشي
במידה רבה מאוד
بمدى كبير جدا
במידה רבה
بمدى كبير
במידה בינונית
بمدى متوسط
במידה מועטה
بمدى قليل
במידה מועטה מאוד
بمدى قليل جدا
מהו אמצעי התחבורה העיקרי של הילד בפעילויות לאחר הלימודים ובסופי שבוע (סמן את כל האפשרויות
המתאימות)?
ما هي وسيلة االتصال الرئيسية للولد بعد التعليم وفي نهاية االسبوع(أشيري إلى كل األمكانيات المناسبة)
הליכה ברגל
مشيا على األقدام
ברכב פרטי
في سيارة خاصة
הסעת ילדים
سفريات لألوالد
אופניים
دراجة
אוטובוס
باص
קורקינט ,רולר בליידס או סקייטבורד
سكوتر ،رولر بليدس أو سكيتبورد(لوح التدجرج)
אחר ,פרט:
آخر ،فصل:
באיזו תדירות ילדך מבצע את הפעילויות הבאות:
بأي وتيرة يعمل ابنك الفعاليات التالية؟
מספר פעמים בחודש
כל יום מספר פעמים בשבוע
عدة مرات في الشهر
كل يوم عدة مرات في االسبوع
משתתף בחוגים ופעילויות מאורגנות ביישוב
يشترك في فروع تعليم وفعاليات منظمة في البلد
משתתף בחוגים ופעילויות מאורגנות מחוץ ליישוב
يشترك في فروع تعليم وفعاليات منظمة خارج البلد
משחק בקרבת הבית (חצר ,רחוב שכונתי)
يلعب بالقرب من البيت(ساحة ،شارع في الحارة)
משחק במגרש המיועד למשחקים או ספורט ביישוב
يلعب في ملعب مخصص لأللعاب أو الرياضة في البلد
רוכב על אופניים ביישוב
يركب على الدراجة في البلد
האם אתה מאפשר לילדך ללכת ברחוב לבדו?
هل تسمحين البنك بالسير في الشارع لوحده
מאפשר בקרבת הבית בלבד
أسمح بالقرب من البيت فقط
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בכלל לא
ال بتاتا

מאפשר ברחבי היישוב בלבד
اسمح في أنحاء البلد فقط
לא מאפשר כלל
ال أسمح أبدا
מאפשר תמיד
أسمح دائما
האם אתה מאפשר לילדך לחצות את הכביש לבד?
هل تسمحين البنك أن يعبرالشارع لوحده
כן ,תמיד
نعم ،دائما
כן ,אבל רק במצבים מסוימים
نعم ،لكن في حاالت معينة فقط
לא ,אף פעם לא
ال ،أبدا ال
להערכתך ,עד כמה ילדך מודע לגבי הסכנות בכביש כשהוא הולך ברגל?
حسب تقديرك ،إلى أي مدى ابنك ُمدرك للمخاطر في الشارع عندما يمشي على األقدام
כלל לא
بتاتا ال
במידה מועטה
بمدى قليل
במידה בינונית
بمدى متوسط
במידה רבה
بمدى كبير
במידה רבה מאוד
بمدى كبير جدا
באיזו מידה אתה סומך על ילדך שיהיה זהיר כשהוא הולך ברגל?
بإي مدى تعتمدين على ابنك أن يكون حذرا عندما يمشي على األقدام
אנא סמן את המקום המתאים בסרגל הבא כאשר הקצה הימני מסמן "לא סומך בכלל" והקצה השמאלי "סומך
מאוד"
رجاء أشيري إلى المكان المناسب في المسطرة التالية حيث أن الطرف األيمن يشير إلى "ال أعتمد بتاتا" والطرف األيسر
يشير إلى "أعتمد جدا"
לא סומך בכלל
ال أعتمد بتاتا
סומך מאוד
أعتمد جدا
באיזו מידה לדעתך נושא הזהירות בדרכים נלמד באופן מספק בבית-הספר של ילדך?
بأي مدى حسب رأيك ،موضوع الحذر على الطرق يتم تعليمه بالشكل المرضي في مدرسة ابنك؟
במידה רבה מאוד
بمدى كبير جدا
במידה רבה
بمدى كبير
במידה בינונית
بمدى متوسط
במידה מועטה
بمدى قليل
במידה מועטה מאוד
بمدى قليل جدا
החלק הבא בשאלון כולל שאלות על עמדותיך ותפיסותיך בנושאים שונים .חשוב לנו שתענה עליהן בכנות מירבית.
להזכירך ,השאלון אנונימי ותשובותיך ישמשו לצרכי מחקר בלבד.
القسم التالي من االستطالع يشمل إسئلة عن مواقفك وآعتقاداتك بمواضيع مختلفة .مهم لنا أن تجيبي عليها بصدق تام.
لتذكيرك ،االستطالع محهول االسم وإجاباتك تستخدم ألغراض البحث فقط
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עד כמה אתה מודאג באופן כללי מהנושאים הבאים? דרג את הנושאים לפי הסדר בהתאם למידה בה הם מדאיגים
אותך ,על ידי הזזת הנושאים מצד שמאל לצד ימין (לכיוון החץ) .מקם את הנושא ממנו אתה מודאג ביותר בראש
הרשימה ,ואת הנושא ממנו אתה מודאג במידה הפחותה ביותר בתחתית הרשימה:
بشكل عام إلى أي مدى أنت قَلِقة بالنسبة للمواضيع التالية؟ رتبي المواضيع حسب ترتيب مناسب للمدى الذي تقلقك ،بواسطة
نقل المواضيع من جانب اليسار لجانب اليمين(باتجاه السهم) حددي مكان أكثر موضوع أنت قلقة منه براس القائمة،
والموضوع الذي أنت قلقة منه أقل مدى في أسفل القائمة
שים לב :ניתן לשנות את סדר התשובות על-ידי גרירת הנושאים למעלה או למטה לאחר גרירתם מצד שמאל לכיוון
החץ
انتبهي :يمكن تغيير ترتيب اإلجابات بواسطة جر المواضيع إلى األعلى أو إلى األسفل بعد جرها من جانب اليسار باتجاه
السهم
בריאות
الصحة
זיהום אויר
تلويث الهواء
פשיעה ,אלימות ובעיות חברתיות
اإلجرام ،العنف ومشاكل اجتماعية
בטיחות בדרכים
األمان على الطرق
מצב כלכלי
الوضع االقتصادي
ביטחון
األمن
חינוך
التربية والتعليم
ציין את מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים:
اذكري مدى موافقتك على األقوال التالية
לא בטוח מסכים מסכים מאוד
לא מסכים בכלל לא מסכים
موافقة موافقة جدا
غير متأكدة
غير موافقة ابدا غير موافقة

What I do has little effect on my child’s behavior
למעשיי יש השפעה מועטה על התנהגות הילד שלי
ما أفعله له تأثير قليل على تصرف ابني
כאשר משהו לא טוב קורה ביני לבין הילד שלי ,אין הרבה שאוכל לעשות כדי לתקן זאת
عندما يخدث شيئا غير صحيح بيني وبين ابني ،ليس لدي الكثير ألقوم بتصليحه
הורים צריכים להתייחס לבעיות הקשורות לילדים שלהם ,כי התעלמות לא תעלים אותן
يجب على الوالدين معالجة مشاكل أوالدهم ،ألن تجاهلها لن يخفيها
כאשר לילד שלך יש התקף זעם ואינך מצליח להרגיעו ,עדיף לוותר
عندما يكون لدى ابنك نوبة غضب ولم تستطيعي تهدئته ،األفضل أن تتنازلي
בסופו של דבר הילד שלי עושה מה שהוא רוצה ,ולכן אין טעם להתנגד לו
في نهاية األمر ،ابني يعمل ما يريد ،لذلك ال فائدة للتصدي له
לא משנה כמה הורה ינסה ,יש ילדים שאף פעם לא יהיה להם אכפת
مهما خاول الوالد\ة ،يوجد أوالد لن يكن لديهم اكتراث(ال يهمهم) أبدا
אין ילדים טובים או רעים ,יש רק הורים רעים
ال يوجد أوالد صالحون أو أوالد سيئون ،يوجد أهل سيئون
כשהילד שלי מתנהג כראוי ,זה בגלל שהוא מגיב למעשיי
عندما يتصرف ابني جيدا ،هذا رد لجهودي
הורים שאינם מצליחים לגרום לילדיהם להקשיב להם ,אינם יודעים איך להסתדר עם ילדיהם
األهل الذين ال يستطيعون أن يجعلوا أوالدهم اإلصغاء لهم ،ال يعرفون كيف ينسجمون مع أوالدهم
בעיות ההתנהגות של הילד שלי הם באשמתי ולא באשמת אף אחד אחר
مشاكل سلوك ابني هي ذنبي وليس ذنب أي شخص آخر
אנשים כשירים שלא הצליחו להיות הורים טובים לא ניצלו את ההזדמנויות שהיו להם
األشخاص المقتدرون الذين فشلوا أن يكونوا والدين صالحين لم يستغلوا الفرص التي كانت لهم
בעיות התנהגות של ילדים הם לעיתים קרובות תוצאה של שגיאות שהוריהם עשו
مشاكل سلوك األوالد هي غالبا نتيجة األخطاء التي فعلها والديهم
לעיתים הורה טוב הוא זה שהתמזל מזלו ויש לו ילד טוב
غالبا والد جيد هو الذي يحالفه الحظ أن يكون لديه ولد جيد
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אני בסך הכל אחד מההורים ברי המזל האלה שיש להם ילד טוב
أنا من األهالي المحظوظين الذين لديهم ولد صالح
לעיתים קרובות גיליתי שבנוגע לילדים שלי ,מה שאמור לקרות יקרה
أحيانا كثيرة اكتشفت أأنه بالنسبة ألوالدي ،أن ما سيحدث يحدث
המזל האיר לי פנים  -אם היה לי ילד רע אני לא יודע מה הייתי עושה
حالفني الحظ – لو كان لدي ولد سيئ ال أدري ماذا كنت أفعل
הצלחה בהתמודדות עם ילדים נובעת יותר ממצב רוחו ורגשותיו של הילד ברגע נתון מאשר מפעולותיו של ההורה
النجاح بالتعامل مع األوالد هو أمر متعلق بمزاج وشعور ابني حينها أكثر من أعمال الوالد\ة
לא אני ולא הילד שלי אחראים להתנהגות שלו
ال أنا وال ابني مسؤولون بالنسبة لسلوكه(الولد)
אני תמיד מרגיש בשליטה בנוגע לילד שלי
دائما أشعر بزمام التحكم بالنسبة البني
לפעמים קשה לי להתמודד עם ההתנהגות של הילד שלי
أحيانا من الصعب لدي التعامل مع سلوك ابني
לפעמים אני מרגיש שההתנהגות של הילד שלי חסרת תקווה
أحيانا أشعر أن سلوك ابني ميؤوس منه(ميؤوس من أمكانية تصليحه)
לפעמים קל יותר לתת לילד שלי לעשות מה שהוא רוצה מאשר לסבול את התקפי הזעם שלו
أحيانا أسهل لدي أن أدع ابني عمل ما يريده من أن أتحمل نوبات غضبه
הילד שלי מצליח לגרום לי לעשות דברים שממש לא רציתי לעשות
أحيانا ابني يجعلني أعمل أشياء لم أود حقا فعلها
לעיתים קרובות ,הילד שלי מתנהג באופן שונה לחלוטין מאיך שאני רוצה שהוא יתנהג
أحيانا كثيرة ،ابني يتصرف بشكل مختلف تماما مما اريده أن يتصرف
אנא ציין את מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים לגבי ההתנהגות האופיינית של רוב התושבים ביישוב שלך:
من فضلك ،أذكري ما مدى موافقتك على األقوال التالية بالنسبة للسلوك السائئد للسكان في بلدك
רוב התושבים ביישוב שלי...
.معظم السكان في بلدي...
משוחחים בטלפון סלולארי ללא דיבורית בזמן נהיגה
يتكلمون بالتلفون النقال بدون مكبر صوت( دبوريت)
לא חוגרים את ילדיהם ברכב בנסיעות בתוך היישוב
ال يحزمون أوالدهم في السيارة في سفرات في داخل البلد
מלמדים את ילדיהם כיצד להיזהר בדרכים
يعلمون أوالدهم كيفية الحذر في الطرق
לא נזהרים מספיק כשהם הולכים ברגל ביישוב
غير حذرين بالقدر الكافي عندما يسيرون على األقدام في البلد
חוצים את הכביש בצורה מסוכנת
يعبرون الشارع بطريقة خطرة(بدون حذر)
מודאגים מהתנהגות בני הנוער ביישוב
قلقون من سلوك الفتيان(الشباب الصغار بجيل  )18-13في البلد
ילדים זקוקים להדרכה כדי לחצות כבישים לבד
األوالد بحاجة إلرشاد لكي يعبروا الشارع لوحدهم
ילדים זקוקים לתרגול מעשי של חציית כבישים
األوالد بحاجة لتدريب عملي لعبور الشارع
גם בגיל בו מותר לילד לחצות כבישים לבדו ,הורים צריכים להמשיך להדריך אותו לזהירות בדרכים
حتى بالجيل الذي به مسموح للولد عبور الشارع لوحده ،يجب على األهل االستمرار بإرشاد الولد للحذر بالطرق
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לילדים בגיל תשע יש שדה ראיה מוגבל
لدى األوالد بجيل تسعة يوجد مجال روية محدود
ילדים בגיל תשע בוגרים מספיק כדי לחצות כבישים לבדם
األوالد بجيل تسعة بالغون بالقدر الكافي لكي يعبروا الشارع لوحدهم
בישובים כמו היישוב שלי ,אין אפשרות ללכת ברגל בצורה בטיחותית
في البلدات التي مثل بلدي ،ال يوجد إمكانية للسير على األقدام بشكل آمن
תרגול של חצייה במעבר חצייה עם ילדים לא ישפר את בטיחותם כשהם הולכים ברגל ביישוב שלי
تدريب للعبور في ممر مشاة مع األوالد ال يحسن مدى أمانهم عندما يمشون بالشارع في بلدي
אפשר לחצות את הכביש בבטיחות גם כשאין מדרכות ומעברי חצייה
يمكن عبور الشارع بأمان حتى لو لم يكن أرصفة أو ممرات مشاة
קשה ללמד ילדים כללי זהירות בדרכים ביישוב כמו היישוב שלי
من الصعب تعليم األوالد قواعد الحذر على الطرق في بلد كبلدي
אין טעם להשקיע בחינוך ילדים לזהירות בדרכים כל עוד אין מדרכות ומעברי חצייה
ال فائدة من االستثمار بتربية األوالد للحذر في الطرق طالما أنه ال يوجد أرصفة وممرات مشاة
מהו גילך?
كم عمرك؟
18-22
23-29
30-39
40-49
50-59
 60وما فوق
מהו מינך:
الجنس:
זכר
`ذكر
נקבה
أنثى
מהו עיסוקך?
ما هو عملك؟
שכיר
أجيرة
עצמאי
مستقلة
עובד מהבית
أعمل من البيت
עקרת בית
ربة منزل
לא עובד
ال أعمل
חולה או נכה
مريضة أو معاقة
סטודנט
طالبة جامعة
פנסיונר
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متقاعدة
אחר ,פרט:
آخر ،فصل:
מהי השכלתך?
ما هو مستوى تعليمك؟
יסודית
ابتدائية
תיכונית חלקית
ثانوية جزئية
תיכונית מלאה (תעודת בגרות)
ثانوية كاملة (مع شهادة بجروت)
על תיכונית (כולל סמינרים ולימודי תעודה)
فوق الثانوية (يشمل دورات وشهادة)
השכלה אקדמאית  -תואר ראשון
تعليم أكاديمي – لقب أول
השכלה אקדמאית  -תואר שני ומעלה
تعليم أكاديمي – لقب ثان
מצב משפחתי
الوضع الشخصي
נשוי
متزوجة
רווק
عزباء
חי עם בן/בת זוג
أعيش مع شريك\ة حياة
חי בנפרד
منفصلة
גרוש
مطلقة
אלמן
أرملة
אחר ,פרט:
آخر ،فصل:
דת:
الديانة:
מוסלמי
مسلمة
נוצרי
مسيحية
דרוזי
درزية
אחר ,פרט:
آخر ،فصل:
האם אתה מכיר את עמותת אור ירוק לבטיחות בדרכים?
هل تعرفين جمعية اور يروك(ضوء أخضر) لألمان على الطرق؟
לא
כן
ال
نعم
ההכנסה הממוצעת נטו למשפחה במגזר הערבי היא בסביבות  8,000ש"ח .האם ההכנסה הממוצעת במשפחתכם
כיום הינה:
معدل الدخل الصافي شهريا للعائلة في الوسط العربي هي حوالي  8,000ش.ج .هل معدل دخل عائلتكم اليوم هي:
הרבה מתחת לממוצע
أقل بكثير من المعدل
קצת מתחת לממוצע
أقل بقليل من المعدل
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דומה לממוצע
مثل المعدل
קצת מעל הממוצע
أعلى بقليل من المعدل
הרבה מעל הממוצע
أعلى بكثير من المعدل
האם אחד מילדיך היה מעורב ונפגע בתאונת דרכים בחמש השנים האחרונות?
هل أحد أوالدك تورط وأُصيب بحادث طرق في السنوات الخمس األخيرة؟
כן ,כנהג ברכב
نعم ،كسائق للسيارة
כן ,כנוסע ברכב
نعم ،كمسافر بالسيارة
כן ,כהולך רגל
نعم ،كماشي على األقدام
לא
ال
אם יש משהו שאתה מעוניין להוסיף בנושא בטיחות בדרכים ביישוב שלך או באופן כללי ,אנא ציין זאת בתיבה
הבאה:
إذا كان هناك شيء تريدين إضافته بموضوع األمان في الطرق في بلدك أو بشكل عام ،من فضلك ،اذكري ذلك في
المستطيل التالي:
תודה רבה על השתתפותך במחקר!
شكرا جزيال على اشتراكك في البحث
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 – ניתוח ממצאי המחקר של התלמידים והוריהם3 'נספח מס
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ABSTRACT
Road crashes are considered as one of the main threats to human life around the world.
Children pedestrians are most at risk to be seriously injured in road crashes, in
particular, those from economically disadvantaged communities. Various factors
contribute to their high involvement in road crashes. Some of these factors are related
to the characteristics of the children and their parents, while others are related to the
physical urban road environment. The share of Arab children in Israel (<15 years old)
in pedestrians’ fatalities far exceeds their fraction in their age group. Therefore,
effective and immediate measures to increase their safety are required.
The present research, a part of a larger ongoing project, proposes a multi-faceted
approach and applies it to a real case study in the Arab local council of Jadeidi-Makr in
Israel. The proposed approach is based on: (1) data collected by means of questionnaires
posted to the children and their parents concerning the travel characteristics of the
children to school; (2) objective data on the children walking routes collected by GPSenabled watches; and (3) road safety auditing of the school environment and the main
routes to the school.
The results of this study found that children’s characteristics, their travel
behavioral patterns, their parents' safety perceptions, and the road environment are all
significant factors when considering children’s safety as pedestrians. Thus,
improvements in the infrastructure, children and parents’ safety awareness, and police
enforcement are essential to increase Arab children’s safety. The responsible
authorities, decision and policy makers are called to join forces and take immediate
actions to realize the suggested improvements in reality.

KEY WORDS
Children, Pedestrians, Exposure, Safety Perception, Behaviour, Road Safety Auditing
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INTRODUCTION
The high involvement of children in the Arab sector in Israel in road crashes is an
alarming phenomenon. A recent study by Magid et al. (1) stated that Arabs in Israel are
at increased risk of injury and mortality from road crashes compared to Jews. While
Arab children (<14 years old) constitute nearly 28% of all children in Israel, about 61%
of the children’s fatalities and 36% of the children’s injuries in road crashes are Arabs.
In particular, Arab children constitute a dominant group among pedestrian casualties of
road crashes. Accordingly, about 73% of the children pedestrians’ fatalities are Arabs
(2).
Involvement in crashes is determined by the risks that the road environment
entails and the level of exposure to those risks. While recent studies on children's
commuting patterns to and from school have shown a rapid decline in active commuting
across the world (e.g., 3, 4, & 5), a recent study by Levi et al. (6) found that above 80%
of Israeli Arab children's trips to schools are done by foot. Simultaneously, the poor
condition of the infrastructure and the lack of urban planning in Arab towns
dramatically increase the risks for pedestrians, and specifically for children (7).
Previous studies on Arab children’s injuries in road crashes as pedestrians revealed that
in many cases this results from the lack of appropriate and dedicated playgrounds for
children. This lack of playgrounds leads children to play on the street and as a result
increase their exposure to traffic risks. This is exacerbated by the low levels of parents’
supervision. The low socio-economic status was found by many studies to play a major
role (8).
Unsafe environment, dangerous walking patterns, and poor safety norms could
adversely affect road safety and specifically the safety of children not only in the short
term but also in the long term. Therefore, effective and proven measures should be
applied to mitigate this trend.
The main aim of this study is to propose a multi-faceted approach in order to
understand in depth the unique and various factors that contribute to the involvement
of the Arab children in crashes as pedestrians. The multi-faceted approach, as it is
termed, investigates various aspects related to exposure, behaviour, safety perception,
and risks in the road environment to better understand the role of each of these factors
in increasing the vulnerability of the Arab children in road crashes. Surveys, GPS, and
road safety audits are used for this purpose. The rest of the paper is structured as
follows: the next section introduces the main findings from the literature review; this is
followed by a description of the study methodology including the chosen case study,
the collected data and the challenges that the researchers faced during this process. Then
a description of the measures used, and the statistical analysis are proposed. Finally, the
results are introduced followed by a summary section including conclusions,
limitations, and policy implication.
LITERATURE REVIEW
Advancing the safety of children as pedestrians has gained an increasing interest in the
research community in the last two decades and attracted researchers from various
domains. Active transport to school is in particular important because of its association
with increasing children’s physical activity levels, and as a result their psychological
and physiological well-being (8, 9).
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Many factors and their interactions affect the exposure and safety of children as
pedestrians. These range from the demographical, socio-cultural, and psychological
factors to the environmental and infrastructural characteristics. The following
paragraphs summarize the findings from the literature regarding the impact of these
factors on active commuting to school and methods to measure active commuting to
school. Finally, the research objective is stated.
Active commuting to school
Levi et al. (6) found that above 80% of Arab children's trips to school are done
on foot. Similarly, Elias and Katoshevski-Cavari (11, 12) found in a nationwide study
that 58% of children in the Arab sector walk to school in the morning. Travel to school
in local buses was found to be rare (< 1%) among Arab children, pointing out the lack
of proper public transportation system in Arab localities. With regard to gender
differences within the Arab community, significant differences in school-to-home
travels were found, where more boys than girls walked from school, and more girls than
boys were driven from school by car.
Multiple studies show that distance from school is highly and negatively
correlated with active commuting to school (e.g., 12, 13, 14, 15 & 16). Beyond interethnic differences in commuting patterns, the family's socioeconomic status, and
particularly parent's income, was found to be among the strongest predictors of active
school commuting (14, 15). Moreover, the number of children in the family was found
to be positively associated with active commuting to school (13).
Pertaining to child characteristics, boys tend to travel from/to school by walking
more than girls (18, 19). Children's gender was found to not only influence their travel
mode, but also the route children choose to walk from/to school, as boys tend to choose
more risky routes (18). Pertaining to age, a recent review by Davison et al. (19) found
an inconsistent pattern, and claim that the relationship between age and travel mode
may not be universal or linear, and can vary across other child and family
characteristics. These results were replicated in the Israeli-Arab context (12).
Household transportation options and parents' availability were also found to be
strongly correlated with school commuting mode (14). Children whose parents
possessed a driver license and were available to drive them to school were less likely
to walk to school and more likely to be driven by private car (20).
In a theoretical model, McMillan (5, 13) hypothesize that children of parents
who held high concerns about traffic and neighborhood safety are less likely to actively
commute to school. Nevertheless, Davison et al. (19) argue that most studies do not
find association between parents' traffic safety perceptions and commuting to school.
The influence of parental perceptions of the child's safety behavior (for example, as the
extent to which the parent believes that the child is aware of dangers on the road, and
trusts the child to be careful when walking to school) on travel mode choice, to our
knowledge, was not yet examined.
Methods to measure active commuting
The relative scarcity of research on children's travel patterns and routes has long
been attributed to methodological and procedural difficulties (21). Studies in the field
traditionally use self-report data (22), such as travel diaries, but it was found that
children tend to underreport travels (23).A significant advancement has been made with
the use of Geographic Information System (GIS) to evaluate not only quantitative travel
data, but also the influence of the physical environment on children's pedestrian
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behavior, through map-based analysis. For example, in Israel, Lipman (24) used GIS to
analyze safety-related characteristics in walking routes to school in a case study of a
Jewish community.
The use of Global Positioning System (GPS) for studying travel behaviour is
very common. It is particularly useful for studying children travel behaviour since
children have difficulty to remember complex travel routes and to report them in a
reliable manner (23). Several recent studies have used GPS to examine physical
activities among school children, including travel to and from schools (e.g., 16, 25, 26).
However, limited number of these studies focused on examining children’s walking
routes as recorded by the GPS from the perspective of road safety. Recently, Levi et al.
(6) studied children's travel patterns and safety using multiple methods, including travel
diaries and GPS data collected during one day among families of 200 household of
Jewish and Arab residents of Jerusalem, and analyzed travel patterns in relation to
environmental and road characteristics. We are unaware of additional studies that
investigated children's pedestrian safety using GPS data.
Research objective
The main objective of this research is to gain deeper insight into the reasons
why Arab children are highly involved in crashes as pedestrians. To do so, this study
investigates the characteristics of the Arab children travel mode to and from school and
the factors that influence travel mode choice. Then, the study tries to identify the
infrastructural, behavioral, safety perceptional risks that can increase children’s
involvement in crashes. This study is expected to contribute in understanding what
needed to be done to improve children’s safety as pedestrians in the Arab sector in
Israel.
STUDY METHODOLOGY
Baron-Epel and Ivancovsky (8) emphasize the need for a broad perspective and a multilevel analysis and interventions that target multiple settings and utilize multiple
intervention strategies to understand public health challenges. The involvement of Arab
children in road crashes is directly affected by several interacting factors related to the
surrounding physical environment, behavioral characteristics, and the social
environment. Therefore, the methodology that will be proposed in this study is based
on a multi-faceted approach. To fulfill this target, multiple research tools will be used
including: questionnaires, GPS data collection of actual children walking routes, and
road safety auditing. The following paragraphs describe these tools with more details.
Choosing an Arab Town as a Case Study
The present study uses data collected in the Arab local council of Jadeidi-Makr in the
North District of Israel. Jadeidi-Makr was selected after examining several potential
locations due to its high rates of casualties in road crashes. The average annual rate of
children casualties in road crashes in Jadeidi-Makr between 2008 and 2012 was 1.66
per thousand children, higher than the average annual rate of children casualities in the
Arab sector (1.54).
Jadeidi-Makr total population in 2012 was approximately 19.6 thousand
residents. It has a low socio-economic ranking (cluster 2 out of 10) which is typical also
for many other Arab towns. About 23.4% of the residents are 5-14 years old.
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Sample and Procedure
Child and Parent Surveys
To gain insights about the travel modes used by Arab children (ages 6-15) to commute
to school, their characteristics and correlations to child and parent related characteristics
cross-sectional data analysis was conducted by two surveys in Jadeidi-Makr in March
and April 2014.
The first survey aimed to encompass the majority of schools for children at the
ages of 10-15 in the locality. A total of 1,326 school children (above 50% of the local
population in this age group) completed an online questionnaire administrated in each
school, with a fairly balanced representation of boys (51.9%) and girls (48.1%). With
regard to age, 52.3% were in elementary schools and 47.7% in middle schools.
A second survey was held among parents of elementary school children. Two
sampling and corresponding data collection methods were employed: First, a sample
was obtained by geographical random sampling in all neighborhoods of Jadeidi-Makr.
An interviewer was sent to conduct face-to-face interviews and obtained 78 completed
questionnaires. As this turned out to be very time consuming, a second sampling
procedure was adopted. A single class was randomly selected for each grade-level in
two elementary schools (Al-Razi and Al-Najah). Students in those classes were asked
to give their parents questionnaires (identical to those used in the first sample) and
return them completed to school. Response rate was approximately 55% on average,
and 175 completed questionnaires were obtained.
In both methods (total n=253), the child's mother was requested to complete the
questionnaire, and if she was not available, the father was asked to complete it. The
child and parent surveys are independent.
GPS Data
To investigate the safety of the school’s environment and the main routes leading to
school GPS data on the children’s walking routes was collected and road safety auditing
was conducted on these routes. To enable a meaningful analysis, the GPS measurements
were limited to the central neighborhoods of Jadeidi (approximately 0.3 Km2) and to
children who reside in this area and study in Alrazi elementary school, which is the
largest elementary school in the town. A convenience sample was recruited among
children at the 5th and 6th grades (ages 10-12). The chosen children had to meet two
main criteria: (1) walk to and from school most of the days; (2) reside in different
locations around the school. This was meant to enable us to obtain an environmentally
heterogeneous data within the limited selected area.
We approached 20 children and asked for a written consent from
parent/guardian. The parents of 18 children agreed and 2 declined. There was one dropout due to medical reasons, leaving a total of 17 participants, 11 (65%) of whom are
boys. A local assistant visited all children and parents at their home and explained the
study purposes and procedures. The children received a wrist-wear GPS device at
school and attended a group guidance session. They were asked to wear the device on
their wrist for a total of 10 consecutive school days when walking from home to school
and back. Parents and school teachers were requested to remind children to wear and
use the device. Each participating family received at the end of the data collection
period a gift card to purchase sports and safety products of the value of approximately
$35 as a compensation for their participation.
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Challenges
Several challenges were encountered along the study and during the different data
collection procedures. The first challenge is related to the computer lab facilities
available at the different schools that participated in the study. In some schools, the
number of appropriately working computers in the lab was limited (10-15), which
required 2-3 sessions for each class (30-35 students per class). The second challenge is
related to the face-to-face parents’ survey. This required the recruitment of 3-4 reliable
and experienced interviewers who went from door-to-door to conduct face-to-face
interviews in selected neighborhoods in Jadeidi-Makr using an iPad. However, this
method turned to be time consuming, therefore, a second method was adopted of asking
the students to give their parents the questionnaires and return them back to the teacher
couple of days later. The third challenge is related to the GPS watches which need to
be recharged every night and children needed to activate them and deactivate them at
the start and end of each trip, respectively. However, surprisingly, this was not
problematic. Parents and teachers were very cooperative, and the children followed the
instructions that were given to them during the guidance session.
Measures
Child Questionnaire
Children were asked to select their usual school travel mode (back from school) in a
multiple choice format. The presented categories were: "walking", "private car",
"organized transport (school bus)", " public transport (local bus)", "bicycle", and
"sometimes walking and sometimes by car". To learn about accompanied walking,
children indicated whether and by whom they are typically accompanied when walking
back from school, using three categories: "with siblings or friends", "with parents or
other adults", and "alone". Finally, worry of risks as pedestrians was measured with
four attitude items, each rated on a 4-point scale ranging from "not true at all" (1) to
"very true" (4). The items were: "It bothers me that there are no sidewalks on the way
to school", "it is difficult for me to cross roads on the way to school", "when I walk
outside, I'm afraid of cars driving in high speed", and "when I walk, it bothers me when
cars park on the sidewalk". The scale was computed as an arithmetic mean of all item
scores (α=0.50 and α=0.66 for elementary and middle school children, respectively).
Finally, children entered their gender and grade (as proxy of age groups), which will be
used as between-subject factors in the analysis.
Before analysis, child respondents were categorized into two age groups:
students in grades 5th and 6th in elementary school, and students in grades 7th-9th in
middle school.
Parent Questionnaire
The parent questionnaire measured children travel patterns and characteristics, as well
as parental safety perceptions. Parents were instructed to answer with regard to their
youngest child in elementary school.
Child's travel mode to school and accompanied walking were examined with
regard to both home-to-school and school-to-home daily travels. The measure of travel
mode was identical to the child questionnaire, with an additional category referring to
"mixed mode", namely "part of the way by car or bus and the rest on foot".
Accompanying when walking to (from) school was measured similarly to the child
questionnaire, albeit with different categories, namely "walks with children his age",
"children older than him", "parents or other adults", and "alone". Since the child and
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parent samples are independent, we were unable to examine convergent validity. A
recent analysis of test-retest reliability of parent and child reports of school travel mode
found high levels of reliability (kappa range: 0.62-0.97, (27)).
To measure crossing independency, which is particularly relevant for children
under the age of nine, parents were asked whether they allow their child to cross the
street alone. Response options were: "always", "only in certain situations", and "never".
To estimate child's school travel time, parents were asked how many minutes it
takes their child to walk from home to school. Responses were used as a continuous
variable and a proxy of home-school distance.
Parents' familiarity with the child's walking route to school was measured on a
4-point scale ranging from "not familiar at all" (1) to "very familiar" (4).
Multiple single-item measures of parental perceptions and concerns were employed.
The following three variables were measured on a 5-point scale, ranging from "to a very
small extent" (1) to "to a very large extent" (5). Perceived safety of the child's walking
route to school measured the extent to which parents believe their child's route to school
is safe for walking (higher scores indicating safer routes). Another question measured
satisfaction of road safety education in the child's school (higher scores reflecting more
satisfaction). Two variables measured parental perceptions pertaining to the child's
pedestrian behavior: parents were asked to what extent they believe their child is aware
of dangers when walking outside (perceived awareness). Finally, parents rated the level
of trust they have in their child to be careful as a pedestrian on an 11-point bipolar scale,
ranging from "don't trust at all" to "trust to a large extent". Higher scores reflect more
trust.
The parent questionnaire also included several demographic and background
variables. Three age groups were coded for the analysis of the parent survey, all
referring to children in elementary schools: Children at the 1st and 2nd grades, at the 3rd
and 4th grades, and at the 5th and 6th grades.
GPS measurements
Children's walk to school was monitored using GPS-enabled watch ("fitness tracker")
from the type "Garmin Forerunner 10" (Garmin International Inc,
sites.garmin.com/forerunner10). A cost of a GPS-enabled watch unit is about 130 $.
The watches required no action from the child during the walk, but they have to be
activated/ deactivated at the beginning/end of each trip. The device measured and
recorded position points based on geographic coordinates and altitude every 1 to 10
seconds, depending on the child's direction and speed.
A total of 226 completed trips were recorded (about 66% of the total theoretical possible
trips) with a total distance of 125.85 km, distributed almost equally between homeschool (60.49 km) and school-home trips (65.36 km). In addition to missing trips, there
were 23 incomplete trips, with either small trip segments or distorted GPS signal.
Road safety auditing
In this study, stage 5 road safety auditing was conducted, i.e. road safety auditing for
existing roads by an independent and qualified team composed of two road safety
experts, the school’s principal, and the community safety officer. Before visiting the
site, the team studied the neighborhood and contacted the school principal to further
understand the existing problems. The site visits were conducted during a regular school
day. The team focused on identifying potential hazards that can endanger children
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around the school area and on the main approaches that lead to the school. Following
this, the team suggested recommendations on how to improve the safety of the school
area and its neighborhood.
Data Statistical Analysis
A series of log-linear analysis with follow-up χ² tests or factorial ANOVAs were used
to examine differences in categorical or continuous variables between gender (boys vs.
girls) and age groups (5-6 grades and 7-9 grades in the child survey, and 1-2 vs. 3-4 vs.
5-6 grades in the parent survey) in both surveys. Additional specific tests were
conducted and are detailed in the results section.
Multivariate analysis was conducting through two analyses of logistic
regressions predicting the odds of walking from and to school (vs. not walking). All
categorical predictors were binary-coded (0,1) based on frequencies, while continuous
variables were retained as such. Prior to the regression models, the association of all
potential explanatory variables with the outcome variables was assessed with bivariate
Pearson correlations. Due to the exploratory nature of the analysis, all variables of
theoretical importance were retained for the analysis regardless of the strength of their
correlation with the outcome. This includes binary-coded socio-demographics and
household-related variables, estimated school travel time, parental perceptions with
regard to the child's travel route, satisfaction of school's road safety education, and
child-related safety perceptions. In addition, we examined multiple interactions
between child's gender and age, parental crossing supervision, and perceived awareness
and trust. All variables were entered as one block, and multiculliniarity was assessed.
Regression coefficients B(S.E), Odds ratios, and confidence intervals (95%) are
provided.
The GPS-based data was analyzed using both quantitative and geographical
means. Since the sample size was small (n=17), descriptive data was summarized for
each participant and separately for home-school and school-home travels, with means
and standard deviations for (1) walking trip length in km, (2) total walking time in
seconds, (3) moving walking time in seconds, and (4) average moving speed in km/h.
We described patterns across these four variables at the aggregate level (using
participants' summaries, n= 17), focusing on differences between home-to-school and
school-to-home walks. Second, we utilized spatial analysis of travel routes using
Geographic Information Systems (GIS). Location data was digitally depicted on a
detailed map. This was achieved by entering processed location data in GPX files into
a web-based service, "GPS Visualizer" (www.gpsvisualizer.com), which layered trips'
location points on Esri's ArcGIS urban maps (www.arcgis.com). The maps provide
limited information on land use such as building locations.
In all analyses, statistical significance was determined by a p value less than
5%. Statistical calculations and tests were conducted with SPSS 22.0.
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RESULTS
School Travel Mode by Gender and Age
Travel modes back from school as reported in the child survey were analyzed. 325
(29.7%) of all children reported that they sometimes walk to school and sometimes are
being driven by car. School-to-Home travel modes were found to be significantly
different between the two age groups, χ²(4) = 59.09, p < 0.001, Cramer's V =0.21, and
between boys and girls, χ²(4) = 19.43, p =0.001, Cramer's V =0.12. The percentage of
children in middle school who usually walk to school (63.8%) is significantly higher
than in elementary school (50.1%). Children in elementary school also travel more by
organized transport (11.5%) compared to middle school children (2.4%), mostly due to
the high prevalence of students using organized transport in one particular elementary
school (Al-Najah school): 53%, compared to between 1% and 16.1% in other schools
in Jadeidi-Makr. In addition, more boys (61.7%) walk to school than girls (51.2%).
Finally, cycling back from school was found to be a negligible category for all age and
gender groups (n ≤ 6).
The results of the parents’ survey regarding their children school travel mode
from school to home showed similar trends. Walking was reported as the usual mode
for boys (72.2%) and children in the age groups of 3rd-4th grades (74.5%) and 5th-6th
grades (81.4%), but was a significantly less popular mode among girls (58.0%) and
children in the 1st-2nd grades (47.5%). The later groups travel more by organized
transport.
McNemar's test for related dichotomous variables shows that the distribution of
walkers and non-walkers in travels from home to school is not significantly different
from that in travels from school to home (p =0.21).
Accompanied Walking to School
According to children's reports, among children who usually or sometimes walk back
from school, the vast majority of children walk back from school with siblings or
friends. In both gender groups combined, the percentage of 5th-6th graders who walk
back from school alone is higher than in 7th-9th graders, 17.3% versus 11.5%,
χ²(2)=7.97, p=0.02, Cramer's V=0.09. A similar but smaller difference was found
between male and female students in both age groups combined: more boys (16.8%)
than girls (11.7%) walk back from school alone, χ²(2)=6.92, p=0.03, Cramer's V=0.08.
Finally, only a small percentage of children are accompanied by a parent or another
adult when walking back from school (2.4%). This percentage is the highest among
girls in elementary school (4.2%) and the lowest for boys in elementary school (1.1%).
The interaction between age, gender, and accompanied walking as a
dichotomous variable (accompanied walking vs. walking alone) was examined through
log-linear analysis with follow-up χ² tests, and was found to be insignificant, χ²(1)=0.05.
The log-linear model retained second-order effects, χ²(1)=14.11, p=0.007. The
association between age and accompanied walking was significant among boys, n=578,
G²(1)=3.85, p<0.05, and among girls, n=530, G²(1)=4.27, p<0.05. The odds of children
to walk alone back from school are 1.58 and 1.71 times higher in the highest cohort of
elementary school than in middle school, for boys and girls respectively.
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Safety-Related Concerns as Children Pedestrians
The relationships between children's gender (boys/girls), age (5th-6th vs. 7th-9th), travel
mode (walkers vs. non-walkers), and concerns as pedestrians (continuous) was
examined by performing a three-way Analysis of Variance (ANOVA). All three main
effects were significant, albeit with rather small effect sizes. It was found that boys
(M=2.34, SD=0.74) are less worried of safety risks as pedestrians than girls (M=2.57,
SD=0.73), F(1,1261)=14.99, p<0.001, partial η2=0.01; Older children in middle school
(M=2.35, SD=0.77) are less worried than younger children in elementary school
(M=2.54, SD=0.71), F(1,1261)=18.14, p<0.001, partial η2=0.0; and non-walkers
(M=2.39, SD=0.77) are slightly less worried by risks they encounter as pedestrians than
walkers (M=2.46, SD=0.74), F(1,1261)=7.49, p=0.01, partial η2=0.01.
The interaction between travel mode and age was statistically significant,
F(1,1261)=4.18, p=0.03, partial η2=0.003. Bonferroni-corrected multiple comparisons
show that only among middle school students, non-walkers (M=1.93, SD=0.81) are
significantly less worried about safety than walkers (M=2.38, SD=0.76), t(601)=-3.31,
p=0.001, d=0.56, whereas no parallel travel mode differences were found among 5 th
and 6th graders, t(664)=-0.39.
Children Travel Behavior and Parental Perceptions
Multiple factorial ANOVAs were used to examine gender and age differences in
continuous variables obtained from parents. With regard to self-reported parental
perceptions of school travel and child pedestrian behavior, we found that on average,
parents of children in all gender and age groups claim to be well familiar with their
child's walking route to school. No significant mean differences (between gender;
among age groups) were found pertaining to the perceived safety of that route
(F(1,21)=1.15; F(2,21)=0.51, accordingly), as well as pertaining to parents' satisfaction
of road safety education in their child's school (F(1,24)=0.74; F(2,24)=0.82,
accordingly). Parents of children in the older cohort believe that their children are aware
of dangers on the road significantly more than parents of the younger cohort
(F(2,24)=3.49, p<0.05), and trust their children to be careful when walking outside
significantly more than parents of the two younger cohorts (F(2,24)=5.94, p<0.01). On
average, parents express high levels of trust in their children's behavior as pedestrians.
Correlation analysis shows that parents who believe that their child is aware of
dangers also put a higher trust in him/her as a pedestrian, r=0.44, p<0.001. Trust is also
higher among parents who are satisfied from road safety education in the child's school,
r=0.28, p<0.001. Education satisfaction is also somewhat positively correlated with
perceived route safety, r=0.21, p<0.01.
Parental Supervision of their Children Crossing and Travel to School
Parental supervision was found to be effective in preventing child pedestrian risks and
injuries (28). The Israeli law requires adult supervision when crossing the street until
the age of six. Nevertheless, the National Road Safety Authority recommends that
children under the age of nine should not be allowed to cross the street alone (29).
Based on the results of the parents’ survey, significant differences were found
between the child's age group and crossing independency, χ²(4)=42.01, p<0.001,
V=0.29. Only 39% of parents to children at the 1st and 2nd grade (n=100) of elementary
school never allow their children to cross the street alone, compared to 18% and 2% in
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the 3rd-4th grades (n=94) and in the 5th-6th grades (n=58) groups, respectively (all
percentages are significantly different from each other). Moreover, exactly half of the
parents to 1st and 2nd graders (<9 years old), allow them to cross the streets "in certain
situations", and additional 11% allow them to do so "always". Differences were also
found between parents' practices toward boys and girls, with higher percentage of
female students (30.3%) whose parents "never" allow them to cross the streets alone,
compared to male students (17.3%), χ²(2)=5.98, p=0.05, V=0.15.
Predicting Home-to-School and School-to-Home Walking Odds
Multivariate analysis was employed through two logistic regressions predicting the
odds of walking (vs. not walking) from and to school, from a set of variables that
include socio-demographics, travel characteristics, and parental perceptions. All
categorical predictors were binary-coded (0,1) based on frequencies, while continuous
variables were retained as such. Due to the exploratory nature of the analysis, all
variables of theoretical importance were retained for the analysis and entered as one
block regardless of the strength of their correlation with the outcome. TABLE 1
presents the results of the analyses. It was found that the odds of walking versus nonwalking is higher for the older age group and families with low socio-economic status,
and lower for higher estimated walking time indicating that the greater the distance
from school, the less likely the child will walk to and from school. The important role
of distance in school travel mode choice among Israeli Arabs was also found recently
by Elias and Katoshevski-Cavari (12).
Quite surprisingly, parents who are more satisfied from road safety education in
their child's school, and who trust their child more as a pedestrian, are less likely to
choose walking as their child's usual travel mode to and from school. It may be that
higher trust characterizes parents from higher socioeconomic levels (r=0.29, P<0.001),
whose children are more likely to arrive to and from school in motorized means.
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TABLE 1 Multivariate Logistic Regression Analysis Predicting the Odds of Walking vs. Non-Walking to and from School
Variable
Corr. with
outcome (r)1
Gender (1 = female)
Age group (1 = 3rd-6th grades)

School-to-Home

Home-to-School

-.16*
.22**

Parent's age (1 = 40 and above)
Parent's education (1 = higher education)
SES (1 = average income and above)
No. of children
Driving license (1 = yes)
Driving time per day (1 = driving)
Children involved in crashes (1 = yes)

.13
-.20**
-.39***
-.22**
-.06
.07
-.18*

Estimated travel time (min)
Route familiarity
Perceived route safety
Satisfaction of school's road safety education

-.22**
-.06
.07
-.18*

Independent crossing (1 = always allow)
Child's awareness
Parents’ trust in their child to be careful as a
pedestrian

-.00
-.08
-.21**

B (S.E)

Sig.

Odds ratio
(95% CI)

Corr. With
outcome (r)

B (S.E)

Child characteristics
-0.54 (0.49)
0.275
0.59 (0.22-1.53)
-.20**
-1.16 (0.58)*
5.12
(1.791.63 (0.54)**
0.002
.23**
2.71(0.72)***
14.68)
Parental and family characteristics
0.47 (0.53)
0.367
1.61 (0.57-4.49)
.14
0.74 (0.60)
0.19 (0.57)
0.741
1.21 (0.40-3.69)
-.11
0.76 (0.65)
-2.14 (0.63)***
0.001
0.12 (0.03-0.40)
-0.31***
-2.20(0.72)**
0.07 (0.21)
0.717
1.07 (0.72-1.61)
.02
0.17 (0.24)
-2.27 (1.06)
0.031
1.29 (0.51-3.27)
-.13
-3.41(1.15)**
4.68 (0.821.54 (0.89)
0.083
-.08
2.45 (0.95)**
0.71 (0.64)
0.262
2.04 26.84)
(0.59-7.08)
.14*
0.48 (0.71)
Characteristics and perceptions by parents of child's school travel
-0.12 (0.05)*
0.014
0.89 (0.81-0.98)
-.24***
-0.13 (0.56)*
0.26 (0.48)
0.591
1.29 (0.51-3.27)
-0.2
0.43 (0.60)
0.24 (0.22)
0.290
1.27 (0.82-1.96)
.04
0.31 (0.27)
-0.598 (0.22)**
0.006
0.55 (0.36-0.84)
-.19**
-0.72(0.25)**
Characteristics and perceptions by parents of child's pedestrian behavior
0.07 (0.59)
0.903
1.07 (0.34-3.38)
.11
3.52 (1.36)**
0.08 (0.26)
0.761
1.08 (0.65-1.80)
-.08
-0.16 (0.30)
-0.19 (0.12)

0.105

0.83 (0.66-1.04)

-.22**

-0.30 (0.15)*

Sig.

Odds ratio
(95% CI)

0.046
<0.00
1

0.31 (0.10-0.98)
14.95 (3.62-61.84)

0.212
0.238
0.002
0.470
0.003
0.010
0.500

2.14 (0.60-6.75)
2.14 (0.60-7.60)
0.11 (0.03-0.45)
1.19 (0.75-1.90)
0.33 (0.03-0.32)
11.64 (1.82-74.59)
1.61 (0.40-6.45)

0.022
0.477
0.257
0.004

0.88 (0.79-0.98)
1.53 (0.47-4.98)
1.36 (0.80-2.30)
0.49 (0.30-0.80)

0.010
0.599

33.72 (2.36-82.24)
0.86 (0.48-1.53)

0.037

0.74 (0.56-0.98)

Interactions
0.045
-3.32 (1.65)*
0.04 (0.00-0.92)
n = 186
Constant: B (S.E) = 5.17 (2.84)
R2 = .35 (Cox & Snell), .55 (Nagelkerke)
-2 Log likelihood = 108.93 (only constant = 188.35)
χ²(17) = 79.42, p < .001

Age group X Crossing independency

n = 186
Constant: B (S.E) = 4.24 (2.31)
Model Summary
R2 = .33 (Cox & Snell), .49 (Nagelkerke)
-2 Log likelihood = 133.59 (only constant = 208.08)
χ²(16) = 74.50, p < .001
Note. 1 Coefficients are point-biserial for continuous predictors and Phi for dichotomous predictors; *p ≤ .05. **p < 0.01. ***p ≤ .001
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The odds of independently-crossing children to arrive to school by walking were
higher than non-independent children. This effect was significant over and above that
of age. Moreover, there was a marginally significant interaction between the child's age
group and crossing independency, suggesting that the association between
independency and walking is stronger for younger children compared to older children.
Spatial Analysis of Children Walking Routes and Safety Perspective: Pilot Study
The GPS-based data obtained from 226 trips (completed by 17 children) was analyzed
using both quantitative and geographical means. First, descriptive data were
summarized for each child and separately for each direction, for walking trip length
(km), total walking time (sec), moving walking time (sec) and average moving speed
(km/h). Then patterns across these four variables were described at the aggregate level.
Second, we utilized spatial analysis of travel routes using Geographic Information
Systems (GIS).
On average, children spent less time walking from home to school than on their
way back, both in terms of total trip time, Home-to-school: M=515,94, SD=282.28,
School-to-Home: M=657.66, SD=396.91, as well as time spent in movement, Hometo-school: M=479.34, SD=241.17, School-to-Home: M=624.59, SD=359.56.
Moreover, their average walking speed was higher when walking to school in the
morning, M=4.27, SD=0.90, than when walking back at noon, M=3.78, SD=0.80.
These speeds are lower compared to the average walking speeds found in the recent
study by Dessing et al. (16). However, the data suggests that differences in trip's length,
duration, and walking speeds might be higher for boys than for girls. Significance tests
were not conducted since the sample was relatively small (n=17), and thus this remains
to be tested in future studies with larger samples. FIGURE 1 illustrates an example of
GIS mapping for travels of two children in 5th grade, one male (blue) and one female
(red), to and from school, based on GPS data obtained on June 4, 2014.

FIGURE 1 GIS mapping for travels of two children, one male (blue) and one
female (red), to and from school.
From the maps in FIGURE 1 it can be said that these two children walked to
school mostly on main roads and had at least on average 4 times to cross these roads.
To assess the implications of this, and other potential risks in the school area, from road
safety point of view, a road safety auditing was conducted.
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In the road safety auditing process, the audit team identified several major safety
related problems in the school area and in the main approaches leading to the school.
The first major problem is the multiple and unsafe access gates to the school. Al-Razi
school has six unregulated access gates that students are allowed to use. The main
access gate of the school is also unregulated and used simultaneously as an access gate
for the students and as main entrance to the parking lot of the teachers’ vehicles
(FIGURE 2(a)). The other access gate also leads the entering students to cross the
parking lot in order to enter the school building (FIGURE 2(b)). This obviously
increases the potential conflicts between the walking children and the vehicles. Thus,
there is an immediate need to physically separate between the parking area and the
pedestrian area, and reduce the number of gates to a manageable and regulated number.

(a)

(b)

(c)

(d)

FIGURE 2 (a) Main entrance gate to Al-Razi school; (b) another entrance gate;
(c,d) lack of sidewalks, traffic calming, and crossing facilities.
The second major problem is the lack of existence of continuous sidewalks in
the principal walking routes to school, lack of adequate crossing facilities, and lack of
traffic calming elements (see FIGURE 2(c,d)). The school principal indicated that this
lack in pedestrian facilities prevented them by law to operate the road-safety crossing
guards program. This program is targeted to protect the children while crossing the road
near the school and teach them the importance of obeying the traffic rules. These
students undergo training by the Israeli Police and are qualified to operate this program
only when the roads are equipped with the needed pedestrian facilities. In the case of
Al-Razi school since these elements are missing, the school was not given permission
from the Police to operate this program which was proven to have a positive effect on
children’s safety behavior (30). It can also be noticed that the width of the sidewalks is
quite narrow (<1.0 meter), compared to the width of the road serving the motorized
traffic (~9.0 meters). This obviously prioritizes the motorized traffic over the
pedestrians. The intersections in the school surrounding were also found to be
dangerous and not safely designed. In many cases the sight distance is limited.
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Beside the design issues raised so far, the infrastructure was also found to be
poorly maintained: holes in the pavement, no marking of the pedestrian’s crossings,
missing pedestrian’s guardrails, and lack of traffic and warning signs on entering a
school area. Therefore, the road safety audit team recommended to: (1) Design safe
walking approaches to school and emphasize the entrance to the school zone; (2)
Arrange the access gates to the school with a complete physical separation between the
pedestrians and the parking areas; (3) Install traffic calming elements in the school
zone; and (4) Advance and revive the road-safety crossing guards program.
Similar risks and maintenance issues were also found along the main routes
approaching the school including lack of adequate pedestrian sidewalks, pedestrian
crossings, and proper intersection design.
Improving the infrastructure and the safety of the school environment is a critical
element when it comes to educating children pedestrians about safe behavior.
SUMMARY
This section summarizes the study conclusions, discusses its limitations and presents the study
policy implications.
Conclusions

This study proposed a multi-faceted approach to study the unique characteristics of the
travel behavior, pattern and safety perception of Arab children in Israel. The Arab local
council of Jadeidi-Makr was chosen as a case study. Data was collected by means of
questionnaires posted to the children and their parents concerning characteristics of the
children travel to school and objective data on the children walking routes collected by
GPS-enabled watches. Road safety auditing of the school environment and the main
approaches to the school was conducted in order to understand the risks entailed.
The results in this research highlight several critical safety related problems
which require immediate intervention. While the results from the questionnaires
indicated that walking was the dominant mode of transport to school, road safety
auditing indicated very poor infrastructural design of the school area. This includes:
lack of continuous sidewalks in the principal walking paths to school, lack of adequate
crossing facilities, and lack of traffic calming elements in the principal approaches
leading to the school. The high exposure of the children to unsafe road environment
increases the probability of their involvement in road crashes. Moreover, it was found
that more than half of the parents to children at the 1st and 2nd grade of elementary
school (6-7 years old) allow their children to cross the street alone, and have high levels
of trust in their child's safety behavior as a pedestrian. The results of this study once
again prove, similarly to Baron-Epel and Ivancovsky (8), that a multi-faceted approach
is needed when studying public health problems and therefore, it is suggested in this
paper to apply this approach to other schools and cities. Moreover, the pioneer use of
wearable GPS devices to examine safety-related attributes of children walking patterns,
particularly in a highly complex and risky urban environment, was found to be highly
promising.
The second stage of this research study will recruit larger sample of students to
participate in the GPS study and will further analyze the GIS map of the routes created
from the GPS data collected. The analysis will identify the infrastructural
characteristics of these routes and its surrounding, such as density of footpath available
in the area, frequency of pedestrian crossings, availability of road furniture, etc., in
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order to evaluate the level of risk of these routes and recommend the children and their
parents to chose safer routes to school. This analysis will also result in drawing
recommendations regarding improved infrastructure on the routes used by school
children.
Limitations
Two limitations should be noted and taken into consideration:
First, we were able to show that in the Israeli-Arab population, parental safetyrelated perceptions contribute to explaining the choice of school travel mode over and
above sociodemographic characteristics. Nevertheless, it was beyond the scope of this
study to assess the role of many demographic, socio-cultural, environmental, and
psychological factors that were found in previous research to influence parental
decisions of child's travel mode (13, 19). In particular, while our results are based on
reports by mothers, it is likely that fathers and mothers hold different safety-related
perceptions, and in addition, the effect of these perceptions on the child's travel modes
differs between them (7).
Second, due to limitations of access and resources, two distinct sampling
procedures and modes of administration were employed in the parent survey. Although
the questionnaires and measures were identical in both assessments, self-reports,
particularly in sensitive questions, are often influenced by various factors related to
assessment modes. Accordingly, face-to-face interviews may lead to lower perceived
privacy and greater social desirability compared to self-administration, which in turn
may bias responses (32). The validity of the above results should be enhanced by future
research that applies random sampling and unified data collection techniques, thus
minimizing potential error related to data collection techniques. Future studies should
also try to obtain a larger dataset and study the interaction of parental gender and safety
related variables such as the perceived safety of the child's walking route to school.
Policy Implications

The results of this study calls for policy makers and responsible authorities to take
immediate actions targeting to increase the safety of Arab pedestrian children in Israel.
The Transport Ministry and the National Road Safety Authority in Israel should
encourage and support municipalities in the Arab sector to improve the road
infrastructure in general, and pedestrians’ facilities in particular. The starting point of
these improvements should be school areas. This can be done first by defining school
zones and reducing the speed limit in these zones to 30 km/h. Road design also has an
impact on driving speeds, reducing traffic lane width, adding traffic calming elements,
and increasing the width of pedestrian’s sidewalks, and in turn prioritizing pedestrians
over vehicles, is expected to increase the awareness of drivers to pedestrians.
The National Road Safety Authority and non-governmental organizations
should intensify their efforts in increasing the awareness of children regarding existing
risks on the roads. Together with the Ministry of Education new educational material
for traffic safety should be developed and adapted to the reality of those children. In
particular, currently there is a mismatch between the educational materials used at
schools in the Arab sector, and the reality of most Arab localities which lack appropriate
pedestrian facilities. For example, nowadays children are educated on how to use
pedestrian’s crossings, sidewalks, and signalized crossings, while these do not exist in
the Arab localities. Therefore, children actually do not have the chance to practice safe
walking behavior using these facilities. Instead, they face a different reality where they
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are asked to behave safely in an unsafe environment. Therefore, educational material
adapted to their reality should be developed so that children could acquire the needed
competencies and skills to safely behave as pedestrians in their localities. At the same
time, intensified and immediate improvements in the infrastructure and in constructing
pedestrian facilities are crucial.
There is consensus among traffic safety professionals around the world and the
Israeli Road Safety Authoritythat children under the age of 9 should not cross roads
alone (31) because their visual, cognitive and perceptual skills and abilities are not yet
developed to handle complex road and traffic environments. This calls for increasing
the awareness of parents to this issue and a clear and enforced policy by the responsible
authorities.
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 אימוני פיקוח וחשיפת הילד כהולך רגל, ב' –היחסים בין מיקוד שליטה הורי3 'נספח מס
ערבית-לתנועה בחברה הישראלית
Title:
The relationships between parental locus of control, supervisory practices, and
child pedestrians' exposure to traffic in the Israeli-Arab society

Abstract:
Child pedestrians are among the most vulnerable road users. In Israel, rates of pedestrian
injury among Arab children have been consistently higher than those among Jewish children.
Operating largely in an urban environment lacking appropriate pedestrian infrastructure,
Arab child pedestrians are exposed to excessive traffic hazards. In such high-risk
environments, supervision by parents becomes an important method to increase safety and
prevent injury. Moreover, recent studies showed that parental behavioral control beliefs,
such as self-efficacy and locus of control (LOC), play an important role in supervision and
children's unintentional injury. Nevertheless, there is an evident dearth in research on the
potential role of LOC in parents' supervision of child pedestrians, as well as on parental
beliefs and practices of pedestrian supervision in the Israeli-Arab society.
To fill in the gap, a survey was held among 127 mothers of primary schoolchildren (ages 612), randomly selected from the population of one Israeli-Arab town. Questionnaires
measured parental LOC (efficacy and control of child's behavior), supervision practices
("licenses" for children's independent walking and street-crossing), perceptions of children's
deficiency as pedestrians, and children's exposure to traffic, as indicated by their school
travel mode and participation in safe versus risky outdoor activities.
Results of correlation analysis pointed to fairly strong associations between supervision and
children's exposure to traffic, and to smaller yet significant associations between both
variables and maternal efficacy and control beliefs. High efficacy and control were
associated with fewer restrictions on the child's independent mobility. Significant interaction
effects show that mothers with high efficacy enable more independent mobility to their
children only when they underestimate children's deficiencies. It is therefore recommended
that interventions targeting parents will aim to increase both self-efficacy and
developmental knowledge, in order to increase effective supervision and thereby to reduce
pedestrian injuries.
Keywords:
child pedestrian safety, Israeli Arab minority, parental locus of control, parental supervision
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Introduction
Pedestrian injuries constitute a substantial health risk among children worldwide (Scheiber
& Vegega, 2002; Schwebel, Davis & O’Neal, 2012). In Israel, Arab children are significantly
more likely than Jewish children to be struck by moving vehicles (Baron-Epel & Ivancovsky,
2013). In recent years, roughly 75% of all pedestrian fatalities aged 0-14 were Arab (Israel
National Road Safety Authority, 2013).
When interacting with the physical environment, young children before the age of 11 (with
no special vulnerabilities and disabilities) face substantial difficulties, stemming largely from
their biopsychological attributes and poor cognitive-perceptual abilities (Schieber and
Vegega, 2002). Cognitive development research suggests that crossing streets, in particular,
is a demanding task for young children, who have yet to develop critical skills necessary for
focusing attention, considering multiple risks simultaneously, identifying potential hazards,
and making judgments about crossing location, time, and strategy (Ampofo-Boateng and
Thomson, 1991; Burton and Hurton, 2012; Meir et al., 2013). Only in preadolescence,
children improve their key perceptual skills and are ready to be independent on the road
(Schieber and Vegega, 2002).
Previous research has revealed a wide array of risk factors that are associated with child
pedestrian injuries across different levels of influence (Rao, Hawkins & Guyer, 1997; Schieber
and Vegega, 2002; Schwebel, Davis & O’Neal, 2012). In the Israeli-Arab society, high rates of
pedestrian injury were particularly attributed to environmental factors (Baron-Epel and
Ivanovski, 2013; Elias and Shiftan, 2013; Moran, Baron-Epel, and Assi, 2010). For various
social, economic, and political reasons that are beyond the scope of this paper, most Arab
localities Israel, where the vast majority of the members of the Arab minority live, are
characterized by low levels of safety for pedestrians. This includes lack of safe road
infrastructure, such as poor quality and narrow roads, and lack of sidewalks, playgrounds,
and separation between play areas and roads (Baron-Epel, 2013; Elias et al., 2011).
Moreover, studies found that drivers in Arab areas commit more traffic violations compared
to drivers in Jewish areas, such as excessive speeding (Factor at al., 2013). Such
environmental risks put child pedestrians in high risk of collision.
In the international literature, a particular attention has been paid to sociological risk
factors, such as those related to family, parents, and peers. Familial factors are particularly
important since children develop coping skills and safety-related behaviors mainly in the
family social unit. Particularly, parents have an extensive influence over children's pedestrian
behavior and risk of injury, and their practices of accompaniment and supervision gains a
particular importance (Barton and Huston, 2012; Morrongiello & Barton, 2009; Gielen et al.,
2004; Wills et al., 1997). Parents are largely in charge of recognizing the limited capacity of
their children's independent mobility, choosing the appropriate supervision methods to
ensure their safety, and teaching their children safety rules (Barton and Huston, 2012).
Due to the importance of parental factors, recent years have also seen a growing interest in
parental attributes and beliefs and their impact on child pedestrian behavior (Barton and
Huston, 2012; Morrongiello & House, 2004; Sirard & Slater, 2008). Nevertheless, there is still
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an evident lack of studies on the effect of parental childrearing beliefs on child pedestrian's
increased risk and injuries. The extent to which parents' efficacy and behavioral control
pertaining to their children influence the latter's independent mobility and exposure to
traffic hazards remains largely unknown (Sirard & Slater, 2008).
In addition, there has been only a handful of studies investigating familial and parental risk
factors of child pedestrian injuries in the Israeli-Arab society. To our knowledge, no
systematic study has yet examined parent-related factors that may influence the high rates
of pedestrian morbidity and mortality in that society. Given the increased environmental risk
of accidents in Arab localities, it become important to study how parents respond to this
risk, and how their beliefs and practices shape their children's behavior as pedestrians.
Addressing these deficits in the current literature, this research explores parental risk factors
in the Israeli-Arab society. Focusing on primary schoolchildren (ages 6-12) and their parents,
it attempts to evaluate the interrelationships between children's exposure to traffic, their
parents' practices of supervision, and their parents' beliefs about their parenting role and
their ability to influence their children's behavior. A better understanding of the trajectory
between parental beliefs and practices, and children's pedestrian behavior in the Israeli-Arab
society could contribute to the development of effective strategies and intervention to
reduce injuries, targeting parents and children alike.
The rest of this paper is outlined as follows: First, the theoretical and empirical basis of the
study is presented, with emphasis on recent and relevant findings in the Israeli-Arab society.
A detailed description of the study's sampling and administrating procedures and the
applied measures is followed by a step-by-step presentation of the results of multiple
statistical analyses. Finally, the results are summarized and interpreted, an additional
analysis following particular findings is presented, and limitations as well as
recommendations for parent-focused interventions are briefly discussed.

Theoretical background
Children's exposure to traffic hazards
High exposure of traffic and physical hazards on the road, particularly in urban setting, is
known to be an important behavioral factor leading to child pedestrian injury (Schwebel, et
al., 2011; Posner et al., 2002; Rao et al., 1997). The longer the exposure and the higher the
volume of traffic, the more the child is at risk of being injured. In fact, the decline in
children's fatalities of car accidents throughout recent decades, as documented in
epidemiologic research, has been mainly attributed to the reduction in children's active
commuting (Scheibe & Vegega, 2002; Rao et al., 1997).
Active commuting (such as walking or cycling) to and from school exposes children to higher
risks of traffic than inactive commuting (such as by private car or school bus). Among Israeli
Arabs, recent studies revealed that between 50 to 60% of Arab primary schoolchildren walk
to school in the morning, and less than one third travel to school by car (Elias, 2013; Elias
and Katoshevski-Cavari, 2014). The risk of pedestrian injury may be reduced by safe
accompaniment for children who walk to school. For example, Roberts (1995) found that
256

adult accompaniment reduces the risk of injury among children aged 5-15, even after
controlling for background variables. In addition, Wills et al. (1997) found that children who
cross the street with peers are in increased risk of pedestrian injury, since in the presence of
peers, children tend to make riskier decisions as pedestrians.
Notwithstanding, Elias and Shiftan (2013) found that Arab children are more likely to be
stroke by cars during leisure time than when traveling to or from school. Particularly,
outdoor activities in unsecure areas with no separation from moving vehicles, such as
residential streets and backyards, expose children to greater risk. Multiple studies confirmed
that play diverts children's focus from traffic (Schieber and Vegega, 2002).
Parental supervision, child pedestrian injuries and exposure to traffic
While exposure to traffic constitutes a direct risk factor of child pedestrian injury, parental
supervision was found to be among the most indirect factor leading to unintentional injury
(Wills et al., 1997; Barton and Huston, 2012; Morrongiello et al., 2004). Child supervision
includes three dimensions: attention, such was watching and listening, proximity and
physical touch, such as holding hands when crossing the street, and continuity of the
supervisory session (Morrongiello and Schell, 2010).
Research showed that increased supervision is positively related to the safety of children
while crossing the road (Barton and Schwebel, 2007), and negatively associated with parentor authority-reported injuries (Morrongiello et al., 2004). A case-control study found that for
almost two-thirds of 5-12 year old children with pedestrian injuries, there was no visual or
auditory contact with adult at the time of the accident (Wills et al., 1997). Moreover, higher
parental supervision was negatively related to frequencies and patterns of exposure to the
road among young children (Gielen et al., 2004), and another study found that adult
accompaniment while walking significantly reduced children's injury risks (Roberts, 1995).
Considering these findings, it is likely that even general supervisory practices by parents are
linked to children's levels of exposure to traffic as pedestrians when traveling to school and
in their leisure time.
Correspondingly, supervision may be reflected in the permission or "license" caregivers give
children to allow them to be independent outside, predominantly to get around on foot, and
to perform various commuting tasks independently, such as to cross residential streets, and
walking to school and after-school activities on their own (Elias, 2013; Hilman et al., 1990).
Evidently, young children require higher levels of supervision to ensure their safety
(Morrongillio and Shell, 2010), and therefore parents tend restrict the independent mobility
of younger children more than older children (2013). Studies also found that parents usually
allow boys more independence than girls (e.g., Morrongiello & Dawber, 2000; Page et al.,
2010), which also results in less exposure to the road environment in leisure activities among
girls (Elias, 2013).
Although appropriate supervision is especially needed when the physical environment is
hazardous, it is estimated that supervision is commonly insufficient among Israeli Arabs,
mainly due to low socioeconomic status and higher number of children in the family (BaronEpel and Ivancovsky, 2013; Elias, 2013).
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Parental locus of control, supervision, and exposure to traffic
Some attention was recently devoted to social-cognitive factors that may influence parental
supervisory decisions pertaining to child pedestrians (Barton and Huston, 2012), and
especially to locus of control (LOC), a prominent psychological concept referring to
individuals' beliefs about the underlying cause of events in their lives (Rotter, 1966; Lefcourt,
1982). People who are characterized by external LOC believe that their life events are
determined by and attributed to external factors, such as fate or change, whereas people
with internal LOC believe that they hold the power and the ability to influence the course of
their life and its circumstances. Internal LOC is conceptually and empirically related to selfefficacy, that is, confidence of one's ability to influence or perform a behavior. In the context
of parent-child relationship, parental LOC refers specifically to the orientation of parents
pertaining to their ability to influence their child's behavior and life events, and to their
confidence in their ability to successfully handle childrearing challenges (Campis et al., 1986;
Lovejoy, 1997).
LOC was extensively studied in the context of family environment and child development,
including parent's childrearing perceptions and practices, difficulties in the parenting role,
and children psychological problems and oppositional behavior (Hagekull et al., 2001;
Lovejoy et al., 1997; Kokkinos & Panayiotou, 2007; Lefcourt, 1982). However, to date, no
study in the pedestrian literature explicitly addressed parental LOC in the context of child
injury.
On the one hand, previous research on supervision and child injuries in general indicates
that parents with external LOC feel powerless and inefficacious in protecting their children,
and therefore invest less in practices to increase safety. Parents with internal LOC were
found to have a greater sense of responsibility to provide their children a safe environment,
which translates to applying responsible childrearing practices (Hagekull, Bohlin, and
Hammarberg, 2001). In another study, parents with external health LOC exhibited less
supervision, and reported on more past experience with non-minor child injuries
(Morrongiello and House, 2004). Maternal perceived self-efficacy was also positively related
to close supervision and protectiveness pertaining to injury prevention (Conrad et al., 1992;
Guilfoyle et al., 2012). Finally, Omari and Baron-Epel (2013) found that Israeli-Arab parents
who believe in faith and in external control of one's life also neglected more the usage of
age-appropriate restraint systems for their children in the car.
On the other hand, research has demonstrated that when parents perceive less control and
efficacy pertaining to their children, they experience more difficulties in childrearing and
often resort to controlling and authoritarian disciplinary practices (Kokkinos and Panayiotou,
2007; Janssens, 1994). Accordingly, it is possible that parents who feel less confident in their
parenting skills, and less in control of their child's behavior, will exhibit higher tendency for
supervision, and consequently to adopt more restrictive practices pertaining to their child's
independent walking.
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Research goals
The current study has three main goals: (1) to understand the levels of exposure to traffic
among primary schoolchildren in the Israeli Arab society, with regard to travel to school and
participation outdoor leisure activities, as well as to identify gender and age variations in
exposure; (2) to scrutinize the interdependence between parental LOC, perceptions of
children's limited cognitive skills as pedestrians, supervisory practices (as reflected in
licenses for independent mobility), and indicators of exposure to traffic (as reflected in
modes of travel to school and frequencies of participation in activities' attendance); and
finally, (3) to examine the independent contribution of parental LOC and supervision to
predicting exposure to traffic over and above demographic and economic risk factors.

Method
Sample and procedure
A survey was held in the middle-sized (19.6 thousand residents) Arab town of Jadeidi-Makr
in the North District of Israel, in the framework of a larger research project in the locality.
Sampling within one town is advantageous, since a culturally homogenous sample enables a
more proper examination of inter-individual differences. Jadeidi-Makr has a low
socioeconomic ranking (cluster 2 of 10). Its population is predominantly Muslim, with
roughly 2,700 primary school-age children (ages 6 to 12) who attend six primary schools. The
average annual rate of child pedestrian casualties in the town is 1.66 per thousand children,
compared to 1.54 in the Israeli-Arab sector (Israeli Center Bureau of Statistics, 2014).
Face-to-face interviews were employed, conducted by local Arabic-speaking interviewers.
Although interviews are costly and time-consuming, this mode of administration was
preferred following recent recommendation by Elias, Bekhor, and Shiftan (2011), who
obtained high response rates and more reliable data on pedestrian behavior in the IsraeliArab society when using local interviewers.
Respondents were mothers (N=127) of children who attend primary schools in the town
(aged between 6 and 12 years). We employed a stratified random sampling, with no
proportional allocation, based on a geographic division of the town into neighborhoods. Two
interviewers randomly selected streets and homes within neighborhoods, and conducted
interviews in the respondents' homes using a structured questionnaire measuring family and
parents' demographics, parental attitudes and beliefs, and child pedestrian experiences. The
mothers were asked to respond to interview questions referring to their youngest child in
primary school. All interviewees volunteered and no compensation was given. They were
assured confidentiality and anonymity. All questions and instruments were translated from
English or Hebrew to Arabic by a professional translator, and back-translated by a member
of the research team. Cognitive pretesting was employed and several questions were
modified accordingly. Response rate was estimated by the interviewers to be higher than
90%.
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Measures
Exposure to traffic
Descriptive data on travel characteristics was gathered to indicate exposure to traffic, as
used in previous studies on child pedestrians (Elias & Katoshevski-Cavari, 2014; Hillman et
al., 1990; Rao, Hawkins, & Guyer, 1997). First, mothers were asked about their child's mode
of traveling to and from school, with the response choices: "walking", "private car",
"organized transport", public transport", "bicycle", "sometimes walking and sometimes by
car", and "partly by car and partly walking", and about the usual mode of accompaniment
for children who walk to school, with the possible choices of walking "alone", "with other
children", and "with parents or other adults". From their answers we derived two pairs of
variables with mutually exclusive categories: The first pair included two dichotomous
variables, contrasting "walkers" (1) with "non-walkers" (0) for home-to-school travel mode
(HtSTM) and school-to-home travel mode (StHTM) separately (the last two categories of
travel mode were classified as non-walkers). The second pair combined answers across
travel and accompaniment modes to construct two hierarchic variables with mutually
exclusive categories arranged according to the level of entailed risk, largely based on findings
from Roberts (1995) and Wills et al. (1997). The ranks were: 1 = travel by car, bus, or
organized transport, 2 = walk with a parent or other adult, 3 = walk alone, 4 = walk with
peers, 5 = cycle. Higher scores represent higher risk of exposure to traffic. The ordinal
variables, named HtSTM-accompaniment and StHTM-accompaniment, were constructed to
explore whether choices of accompaniment modes are explained by parental beliefs and
supervisory practices.
A five-item scale measured frequency of participation in outdoor leisure activities, as an
indicator of exposure to traffic after school and on weekends, with four response categories:
1 = not at all, 2 = a few times per month, 3 = a few times per week, 4 = everyday. A principle
component analysis (PCA) with varimax rotation and Keiser normalization yielded a
meaningful two-factor solution, which together accounted for 62.81% of the variance. The
first factor was named low-exposure activities (LEA), and included three activities: "play in
designated sport court or playground" (factor loading = .74), "participate in after-school
classes or organized activities in the town" (.73), and "participate in after-school classes or
organized activities outside of town" (.73) (eigenvalue = 1.96, explaining 39.28% of the
variance). The second factor was named high-exposure activities (HEA) and included two
items: "play near home (in a yard or street)" (.86) and "ride a bicycle" (.62) (eigenvalue =
1.18, 23.63% of the variance). Average scores for each factor were computed (α=0.59 and
α=0.30 for LEA and HEA, respectively), with higher scores indicating higher frequency of
participation. It is assumed that organized activities or those taking place in designated
playground involve lower safety risks compared to playing near home or cycling, particularly
in an urban area lacking appropriate infrastructure.
History of accidents
Furthermore, a possible indicator variable for child injury was used: mothers reported
whether any of their children was involved in a road accident during the past five years, with
the following options: "yes, as a driver", "as a passenger", "as a pedestrian", and "no". A
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dichotomous variable of history of accidents (HOA) was constructed 0 = no prior
involvement, 1 = reported prior involvement.
Parental supervision
Parental level of pedestrian supervision was examined using two indicators adapted from
Morrongiello and Barton (2009) and Barton and Huston (2012) referring to "licenses"
parents give their children to use the road independently as pedestrians. First, for parental
license for independent walking (henceforth termed walking license), mothers indicated
whether they allow their child to walk outside alone, with response options of "don't allow
at all" (1), "allow only near home" (2), "allow only in the town" (3), and "always allow" (4).
Second, parents were asked if they permit their child to cross streets alone to assess
parental license for independent crossing (henceforth termed crossing license), with the
categories "no, never" (1), "yes, but only in certain situations" (2), and "yes, always" (3).
Morrongiello and Barton (2009) and Barton and Huston (2012) found similar measures of
self-reported general supervisory practices to be valid indicators of observed supervision
choices across situations and conditions. No aggregate score for parental supervision was
computed, due to the possibility that the two domains of "licensing differentially relate to
other variables. The two variables were analyzed as ordinal data, with higher scores
indicating less parental restrictions on independent mobility, thus lower level of supervision.
In addition, an attitudinal measure was utilized to assess perceived deficiency of child
pedestrians, that is, the extent to which mothers are aware that children are limited in their
hazard perceptions and cognitive skills and need guidance and supervision (Meir et al.,
2013). A scale with four items was constructed and measured on a 5-point Likert scale,
ranging from "completely disagree" (1) to "completely agree" (5). Sample items: "nine year
old children have a limited field of view", and "children need guidance to be able to cross
streets by themselves". Scores were averaged across the four items, with higher scores
indicating more attentiveness to child's pedestrian deficiencies (M=4.03, SD=0.43, α=0.67).
Parental LOC
Parental LOC was measured using a short form of the original 5-dimensional Parental Locus
of Control scale (Campis et al., 1986), adapted from Lovejoy et al. (1997). The measure
attempts to tap parenting beliefs that are specific to parent-child dyad.
Two subscales found to be significantly related to parents' decisions and children behavioral
practices were selected (e.g., Lovejoy et al., 1997; Kokkinos and Panayiotou, 2007), namely
Parental Efficacy (henceforth termed efficacy), referring to the extent parents feel
ineffective as parents (sample item: "what I do has little effect on my child's behavior"), and
Parental Control of Child's Behavior (henceforth termed control) (sample item: "my child
often behaves in a manner very different from how I want him to behave") (Campis, 1986).
Each subscale comprised six items to which parents responded on a 5-point Likert scale
ranging from "strongly disagree (1) to "strongly agree" (5). Scores were computed by
averaging each subscale across the six items. Higher scores indicate more external LOC (i.e.,
low sense of efficacy or control of child's behavior). Internal reliabilities were satisfactory
(efficacy: M=2.67, SD=0.60, α=0.71, control: M=3.22, SD=0.67, α=0.77.
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Demographics
Finally, the questionnaires included several measures of child, parent, and family
characteristics found in previous studies to be strongly associated with children's active
commuting (Davison et al., 2010; Elias & Katoshevski-Cavari, 2014; Elias and Shiftan, 2013),
as well as with child injury (Baron-Epel, 2013; Schieber and Vegega, 2002). These variables
will be mainly used in regression models testing the role of LOC and supervision in
determining children's travel and exposure through activities, as well as family's HOA (see
below).
Statistical analysis
First, distributions of travel characteristics and parental licensing for independent mobility
were compared across child's gender and age groups using χ² tests for categorical variables
or two-way Analysis of Variance (ANOVA) for continuous variables, both with pairwise
comparisons and Bonferroni-corrected Alpha level (95%). Children's age categories were
based on grade levels: 1st-3rd graders, aged 6-9 (henceforth termed junior children), and 4th6th graders, aged 10-12 (henceforth termed senior children).
Second, the relationships between the study variables were examined through bivariate
correlations. Coefficients were Spearman's rank values (ρ) for relationships involving ordinal
variables, and Pearson's correlations (r) for relationships between dichotomous or
continuous variables. For variables addressing school travel modes, parents whose children
travel to or from school using organized transportation were not included in the correlation
and regression analyses, because this travel mode is not likely to be independently chosen
by parents, but rather assigned by the child's school. Multivariate Analysis of Variance
(MANOVA) confirmed that there were no significant differences in efficacy, control, and
perceived deficiency between the excluded and the rest, F(3,114) = .71, p = .55. In addition,
due to strong associations between HtSTM and StHTM (r = .90, p<.001), only the former was
included this and the following analysis stages.
Finally, the power of LOC and supervision to predict exposure to traffic variables and HOA
was tested through a series of four hierarchical multiple logistic (for dichotomous outcomes)
and linear (for continuous outcomes) regressions. Multicategorical predictors and outcomes
were dichotomized before the analysis. The outcome variables were: (1) HOA (1 = reported
prior involvement), HtSTM (1 = walkers), HEA (continuous) and LEA (continuous). In all
analyses, in the first step, sociodemographics were entered. This included child's age group
(1 = senior children), gender (1 = female), maternal age (1 = above 40), family relative
income (1 = "similar to" or "higher than" the average in the Israeli Arab sector), maternal
education (1 = completed higher education), number of children in household (continuous),
and number of household members with driving license (continuous). The last four variables
are all indicators of socioeconomic status. Only sociodemographic predictors with significant
bivariate correlations with the outcomes (p<0.05) were retained for the analysis. In the
second step, walking license (1 = allowed only in the locality + always allowed), crossing
license (1 = allowed always + allowed in certain situations), and perceived deficiency
(continuous, centered) were entered, to examine the combined contribution of supervision
to explaining variance in the outcomes. In the third step, the predictive power of efficacy
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and control (both continuous and centered) to explain additional variance in the outcomes
was examined. Finally, the fourth step included interaction terms between each of the
parental LOC subscales with walking license, crossing license, and perceived deficiency.
Multicollinearity was assessed at each step.
Missing data accounted for a maximum of 11% in all analyses and no method of imputation
was employed.

Results
Sample characteristics
The total sample comprised 127 mothers, 17.3% are below the age of 29, 43.3% are 30-39
years old, and 37.0% are 40 years old and above. Junior children comprised 39.4% of the
sample, and 60.6% were senior children; 52.8% male and 47.2% female. The vast majority of
mothers are Muslim (91.3%), and the rest are Christians. The average number of children in
the household is M = 2.79 (SD = 1.12). For maternal education, 26.0% do not hold a
matriculation certificate, 48.0% do, and the rest received higher education. Almost half of
the respondents (48.0%) are working, 24.4% are homemakers, and the rest are either
students or not working. Pertaining to household income, the distribution of respondents
reflects the low socioeconomic ranking of the town, with 55 (43.4%) earning "a lot" below
the average in the Arab sector, 41 (32.5%) earning "a little" below average, 13 (10.3%)
earning "similar" to the average, and the rest earning "a little" or "a lot" above average.
Average number of vehicles in household: M = 1.28, SD = -.70, mode = 1; average number of
household members with a driving license: M = 2.17, SD = 1.08, mode = 2. Finally, only 61
respondents (48.4%) did not report on any involvement of children in accidents in the past
five years, whereas 25 (19.8%) had children involved as pedestrians, and an additional 40
(31.7%) as either passenger or drivers.
Arab children's exposure to traffic
Frequency distributions of HtSTM-accompaniment and StHTM-accompaniment, and of
walking and crossing licenses are presented by age and gender and for the total sample on
Table 1, together with significance tests. The most common mode in both travel direction
was walking with other children, followed by being driven to school by private or public car,
and by walking alone. According to mothers' reports, only two (six) children walk to (from)
school accompanied by a parent or other adult, and only one child cycles to school in the
morning. The proportion of active commuters is higher among junior compared to senior
children. No significant differences between boys and girls in school travel modes were
found.
Age and gender differences pertaining to participation in high- and low-exposure activities
were examined. On average, children engage more frequently in HEA (M=2.59, SD = 0.63)
than in LEA (M = 1.71, SD = 0.54), t(125)=-13.73, p<0.001. ANOVA results indicate that there
is no main effect of age on LEA, F(1,122)=2.63, p=0.11), but participation is higher on
average for boys (M=1.82, SD=0.59) than for girls (M=1.59, SD=0.46), F(1,122)=5.89, p=0.02,
partial η2=0.05. Pertaining to HEA, senior children (M=2.76, SD=0.72) are more exposed than
junior children (M=2.47, SD=0.52), F(1,123)=4.26, p=0.04), partial η2=0.03, and boys
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(M=2.81, SD=0.66) are more exposed than girls (M=2.33, SD=0.48), with a strong effect size,
F(1,123)=23.48, p<0.001, partial η2=0.16. A significant interaction between age and gender
indicates that the gap in HEA between boys and girls is higher for senior children (M=3.05,
SD=0.61 and M=2.33, SD=0.67 for boys and girls, respectively) than for junior children
(M=2.61, SD=0.63 and M=2.34, SD=0.35 for boys and girls, respectively), F(1,123)=4.78,
p=0.03, partial η2=0.04.
TABLE 1 Descriptive Statistics (N and Percentage Distribution) of School Travel Mode and
Parental Supervision by Child's Gender Groups and by Age Groups with Significance Testing
1
(χ²(df), V)
Variable

All sample (n
= 127)

Groups by
child's gender
Boys
(n = 67)
χ²(2) = 0.41,
ns

Home-to-School travel mode
Travel by car, bus, or organized
transport
Walk with a parent or other adult
Walk alone
Walk with peers
Cycling

40 (31.5)
2 (1.6)
26 (20.5)
58 (45.7)
1 (0.8)

36 (28.3)
6 (4.7)
22 (17.3)
63 (49.6)
0 (0.0)

Parental license for independent
walking
Never allowed
Allowed only near home
Allowed only in the locality
Always allowed

11 (8.7)
76 (59.8)
34 (26.8)
6 (4.7)

Parental license for independent
crossing
Never allowed
Allowed only in certain situations
Always allowed

23 (34.3)
0 (0.0)
14 (20.9)
29 (43.4)
1 (1.5)

44 (34.6)
63 (49.6)
20 (15.7)

18 (26.9)
2 (3.0)
14 (20.9)
33 (49.3)
0 (0.0)
χ²(3) = 4.11,
ns
4 (6.0)
39 (58.2)
22 (32.8)
2 (3.0)
χ²(2) = 6.49,
p=0.04, V =
.23
17 (25.4)a
40 (59.7)a
10 (14.9)

30 (39.5)a
2 (2.6)
13 (17.1)
31 (40.8)
0 (0.0
χ²(2) = 9.40,
p=0.01, V =
.28

10 (19.6)a
0 (0.0)
13 (25.5)
27 (52.9)
1 (2.0)

18 (30.0)
4 (6.7)
8 (13.3)
30 (50.0)
0 (0.0)

29 (38.2)a
4 (5.3%)
11 (14.5)
32 (42.1)a
0 (0.0)
χ²(3) = 29.89,
p<0.001, V =
.49
9 (11.8)
57 (75.0)a
8 (10.5)a
2 (2.6)
χ²(2) = 29.85.
p<0.001, V =
.49
39 (51.3)a
33 (43.4)
4 (5.3)a

7 (13.7)a
2 (3.9)
11 (21.6)
31 (60.8)a
0 (0.0)

7 (11.7)
37 (61.7)
12 (20.0)
4 (6.7)

27 (45.0)a
23 (38.3)a
10 (16.7)

Note. Each pair of subscript letter denotes two significantly different proportions based on Bonferroni-corrected
Alpha level (95%). ns = not significant.
1 Chi-square tests for School-to-Home and Home-to-School travel modes exclude the categories "walk with a
parent or other adult" and "cycling" to avoid cells with low expected count.
2 Age groups are derived from grade level (junior children, ages 6-9 at the 1st-3rd grade levels, and senior children,
ages 10-12 at the 4th-6th grade levels).
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Senior (ages
10-12)2
(n = 51)

17 (28.3)
2 (3.3)
12 (20.0)
29 (48.3)
0 (0.0)

χ²(2) = 0.77,
ns

School-to-Home travel mode
Travel by car, bus, or organized
transport
Walk with a parent or other adult
Walk alone
Walk with peers
Cycling

Girls (n = 60)

Groups by
child's age
Junior (ages
6-9)
(n = 76)2
χ²(2) = 6.42,
p=0.04, V =
.23

2 (3.9)
19 (37.3)a
26 (51.0)a
4 (7.8)

5 (9.8)a
30 (58.8)
16 (31.4)a

Parental supervision through walking and crossing licenses
With regard to supervision, according to mothers' self-reports, three-quarters of junior
children are allowed to walk alone outside only near home, while approximately half of the
senior children are allowed to do so only within the town (see Table 1). Only nine (11.8%)
junior children are never allowed to walk outside independently. Moreover, roughly half of
the junior children are never allowed to cross streets alone, and four (5.3%) junior children
are always allowed to do sp. As expected, levels of pedestrian supervision decrease with
age: senior children enjoy more pedestrian autonomy. In addition, girls are less independent
than boys.
The relationship between variables indicating children's exposure to traffic
The correlations matrix of the study variables is presented in Table 2. Children who are more
exposed to risks when traveling to school are also more involved in HEA. On the other hand,
children, and particularly younger children who walk to school are less involved in safer
activities (LEA). Parents who reported on history of accidents involving children in the family
also reported that their child is more involved in HEA compared to parents who reported no
HOA. The correlation between HEA and LEA is significant but rather moderate (r=0.25,
p<0.05).
The relationship between parental pedestrian supervision and children's exposure to
traffic
Both HEA and LEA are positively correlated with both licensing variables: The more mothers
allow their children to walk outside and cross streets alone, the more their children take part
in both types of activities. However, walking license (but not crossing license) was positively
and mildly associated with HtSTM. Parents with HOA also allow greater autonomy for their
children as pedestrians, both in terms of independent walking and independent crossing.
Regarding perceived deficiency, children of parents who are aware of children's limited
pedestrian skills are also less likely to be involved in risky activities and more involved in
activities considered as safer. These associations, however, become insignificant among
parents of junior children alone. Quite surprisingly, no significant relation was found
between perceived deficiency and supervision.
The relationship between LOC and parental pedestrian supervision
Efficacy and control are strongly and positively correlated. Significant associations between
LOC subsclales with crossing license were detected, albeit of small size. The negative
direction of the coefficients indicates that higher external LOC is associated with more
restrictions on children's independent mobility. However, significant relationship between
both LOC subscales and perceived deficiency reveals the opposite: higher external LOC is
related to less perceived deficiency. This implies that parents with external LOC are less
aware of children's needs as pedestrians, but more likely to impose higher levels of
supervision on their child.
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The relationship between LOC and children's exposure to traffic
Both LOC subscales are positively correlated with children's HtSTM: parents who attribute
their child's behavior to fate or chance tend to choose an active travel mode involving higher
risk for pedestrians. In addition, both subscales are negatively related to LEA, indicating that
external LOC is associated with lower frequency activities considered safe for pedestrians.
The correlation between control and HEA is positive but not significant. However, when only
parents of senior children are included in the analysis, the correlation is significant (r=0.28,
p=0.05). Comparing Spearman correlation coefficients led to the conclusion that using an
hierarchical variable incorporating both travel and accompaniment modes (HtSTMaccompaniment) does increase the strength of the associations in comparison to a simple
dichotomous variable distinguishing between inactive (by private car) and active (walking)
travel modes.
Predicting history of accidents and children's exposure to traffic from supervisory practices
and LOC
The results of four hierarchic regression analyses predicting HOA and HtSTM (logistic
regressions), as well as involvement in HEA and LEA (linear regressions) are presented on
Table 3. No evidence of multiculliniarity was found in either of regression models (all VIF
values are smaller than 4). Variables measuring child, mother and family characteristics
explained a significant amount of the variance in all outcome variables. Variables indicating
socioeconomic status are particularly important factors determining participation in
relatively-safe outdoor activities, while child and mother characteristics are strong predictors
of participation in more unsafe activities in terms of exposure to traffic. HOA is affected
mostly by family-related risk factors, namely number of children and drivers in the family.
Supervision variables made a significant contribution to predicting only frequencies of
outdoor activities: more parental permission to children to walk alone outside results in
higher HEA and LEA.
Despite significant correlations, efficacy and control did not explain a significant part of the
variance in any outcome variable over and above background and supervision-related
predictors. Nevertheless, the analysis yielded a significant interaction effect between
efficacy and perceived deficiency in predicting LEA. A follow-up simple slope analysis with
efficacy as the independent variable and perceived deficiency as a moderator revealed that
for mothers with high (-1 SD) perceived deficiency, higher efficacy is associated with more
child's participation in safe activities, unstandardized simple slope =-0.28, p=0.003, whereas
for mother with average and low (+1 SD) perceived deficiency, efficacy does not predict LEA,
simple slope =-0.14, p=0.11, and simple slope =0.01, p=0.92, respectively.
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Table 2: Bivariate correlations between the study variables for all sample (Below the
Diagonal) and for age group 6-9 (Above the Diagonal)
1
2
3
4
5
1. Parental Efficacy
-.66***
-.20
-.25*
-.44***
2. Parental Control
.53***
-.04
-.14
-.52***
3. Walking License (ordinal)
-.10
.02
-.27*
-.12
4. Crossing License (ordinal)
-.20*
-.21*
.50***
-.07
5. Perceived Deficiency
-.18*
-.29*** -.05
.04
-6. HOA (1=yes)
.01
.10
.32***
.23**
-.05
7. HtSTM-Ordinal
.25**
.16
.25**
.11
-.07
8. HtSTM (1=walkers)
.30***
.31***
.20*
.09
-.10
9. High-exposure activities
.03
.16
.43***
.26**
-.19*
10. Low-exposure activities
-.23**
-.26**
.19*
.25**
.17*
Note. HOA = History of accidents. HtSTM = Home-to-school travel mode. HtSTM-Ordinal includes
walking accompaniment categories. Pearson (for continuous and categorical) or Spearman rank (for
ordinal) correlation coefficients. N varies between 104 and 126 for all sample and between 62 and 75
for junior children due to variables inclusion criteria and missing data.
*p ≤ .05. **p ≤ .01. ***p ≤ .001

6
-.02
-.00
.18
.28*
-.08
-.09
.18
.21*
.01

7
.22
.05
.15
-.05
-.22
.03
-.80***
.18*
-.06

Table 3: Hierarchical logistic regressions for history of accidents and for tome-to-school
travel mode and hierarchical linear regression for high- and low-exposure activities regressed
on sociodemographics, parental supervision, and parental locus of control
Predictors

HOA (n=115)
B (S.E)

Step 1 (change statistics)
Child age
Child gender
Maternal age
Family income
Maternal education
No. of children
No. licenses
Step 2 (change statistics)
Walking license
Crossing license
Perceived deficiency
Step 3 (change statistics)
Parental efficacy
Parental control
Step 4 (change statistics)
Parental efficacy X
Walking license
Parental efficacy X
Crossing license
Parental efficacy X
Perceived deficiency
Parental control X
Walking license
Parental control X
Crossing license
Parental control X
Perceived deficiency

R2=0.42
0.28 (0.53)
-1.34 (0.55)*
--0.59 (0.22)**
0.92 (0.28)**
ΔR2=0.03
0.63 (0.65)
0.84 (0.54)
0.24 (0.57)
ΔR2=0.02
-0.43 (0.51)
0.75 (0.47)
ΔR2=0.02
-0.55 (1.40)

HtSTM (n=102)
Odds ratio (95%
CI)
χ²(4) =43.00***
1.32 (0.47-3.70)

B (S.E)

Odds ratio (95%
CI)
χ²(4) = 16.16**
1.76 (0.54-5.79)

HEA (n = 118)
B (S.E.)

β

1.80 (1.17-2.77)
2.51 (1.46-4.32)
χ² (3) = 4.00
1.87 (0.53-6.63)
2.32 (0.80-6.70)
1.28 (0.42-3.89)
χ² (2) = 2.71
0.66 (0.24-1.78)
2.11 (0.84-5.31)
χ² (2) = 2.63
0.58 (0.04-9.04)

R2=0.22
0.57 (0.61)
-1.18 (0.65)
-0.58 (0.63)
-1.20 (0.57)*
--ΔR2=0.01
-0.38 (0.69)
0.62 (0.59)
-0.13 (0.59)
ΔR2=0.06
0.67 (0.51)
0.62 (0.48)
R2=0.11
2.24 (1.47)

1.29 (1.37)

3.63 (0.25-53.53)

0.91 (1.53)

2.47 (0.12-49.39)

0.14 (0.27)

0

-1.74 (1.32)

0.18 (0.01-2.32)

0.89 (1.46)

2.43 (0.14-42.29)

-0.41 (0.23)

-

0.62 (1.08)

1.86 (0.23-15.44)

-0.21 (1.13)

0.81 (0.09-7.36)

0.24 (0.22)

0

-1.59 (1.41)

0.20 (0.01-3.22)

-0.55 (1.49)

0.58 (0.03-10.79)

-0.38 (0.26)

-

0.59 (1.14)

1.81 (0.19-17.03)

-1.62 (1.25)

0.20 (0.02-2.30)

0.30 (0.22)

0

3.83 (1.31-11.23)

F
0
0

χ² (3) = 1.29
0.68 (0.18-2.65)
1.85 (0.59-5.87)
0.87 (0.28-2.78)
χ² (2) = 5.20
1.96 (0.72-5.37)
1.86 (0.72-4.77)
χ²(6) = 7.51
9.39 (0.53-166.48)

R2=0.24
0.13 (0.12)
-0.46 (0.11)
0.34 (0.12)
--------ΔR2=0.07
0.33 (0.13)
0.09 (0.12)
-0.19 (0.12)
ΔR2=0.01
-0.00 (0.10)
0.09 (0.10)
ΔR2=0.04
0.12 (0.23)

3.24 (0.91-11.58)
0.56 (0.16-1.92)
0.30 (0.10-0.93)

Note. HOA = History of accidents. HtSTM = Home-to-school travel mode. HEA = Highexposure activities. LEA = Low-exposure activities. Coefficients for each step are presented

F
0
0
F
0
F
0

only for predictors that were entered in that step. Coefficients for predictors included in
previous steps are not presented.
Model change statistics are presented for steps 2 and 3 (R2 values for steps in logistic
regressions are Nagelkerke).
*p < .05. **p < .01. ***p < .001
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Summary and discussion
The influence of parental beliefs and practices on children's pedestrian injury has recently
received some attention in the health and road safety literature. Given the severity the
problem in the Israeli-Arab society, where many families from low socioeconomic strata live
in urban environments lacking appropriate pedestrian infrastructure and traffic
arrangements, it becomes rather urgent to identify factors that increase the risk of child
pedestrian injury.
The purpose of this study was to explore the relationships between parental LOC,
supervisory practices, and children's exposure to traffic among mothers of primary
schoolchildren in the Israeli-Arab society. To our knowledge, this was the first attempt to
systematically examine the interplay between parent-related risk factors of child pedestrian
injury among Arabs in Israel.
At the aggregate level, it was found that in an Israeli-Arab town with high rates of child
pedestrian injury, primary schoolchildren often interact with the traffic environment without
adult supervision. The vast majority of junior and senior children walk to school alone or
with peers, and boys participate more in outdoor activities that are potentially dangerous
that than in play and leisure activities in designated areas. This may be attributed to the lack
of playgrounds and sports fields in Arab localities, which forces children to play on sidewalks
and even on the street itself, and ultimately puts them in high risk of injury (Baron-Epel,
2013; Elias, 2013). In addition, the revealed parental supervision practices are quite
alarming: only 12% of young children aged 6-9 are never allowed to walk outside alone, and
most of the children in this age group walk to and from school unaccompanied by adults.
According to Baron-Epel (2013), it is specifically the interaction between low levels of
parental supervision and poor infrastructure leads to elevated risk of injury among Arab
children. These general tendencies at the communal level constitute a major hindrance to
efforts to decrease child pedestrian injuries in the Israeli-Arab society.
Nevertheless, this study has focused on inter-individual variations within an Israeli-Arab
community. The correlation analysis yielded significant and complex, yet small to moderate
associations between variables representing LOC, supervision, exposure, and even history of
children's involvement in accidents. Most importantly, the results add to growing pile of
evidence indicating that parental efficacy and LOC play an important role in parents'
supervision and child unintentional injury, and further indicate that childrearing beliefs are
no less important when it comes to child pedestrians and their exposure to the road.
However, the extent to which parents attribute their success and failures pertaining to their
children to internal or external causes was found to be only moderately related their
children's' travel behaviors and outdoor activities. Moreover, the predictive utility of
parental LOC on the latter was not successfully demonstrated in this study. Schieber and
Vegega (2002) found that parental personality and attitudinal characteristics are rarely
associated with pedestrian risk after controlling for sociodemographics. This study reinforces

the importance of background factors in influencing parental beliefs and practices, as well as
children's exposure to traffic.
Two findings from the correlation analysis deserve particular attention and further
investigations. First, quite unexpectedly, parental licenses for independent mobility were not
associated with perceptions of children's deficiencies as pedestrians. Similar gaps were
found in previous studies, and a so-called "attitude-practice gap" was identified pertaining to
unintentional injury, according to which there are inconsistencies between parents'
cognitions and practices. It was also suggested that other parental constructs may moderate
the relationship between safety attitudes and practices (Holden & Buck, 2002).
More importantly, it was found that mothers with internal LOC and high efficacy put fewer
restrictions on their child's independent mobility. To the extent that this finding is not
caused by biased reports, one possible explanation mentioned in the introduction is the
tendency of parents with low efficacy and perceived control to resort to authoritarian
parenting styles (Kokkinos and Panayiotou, 2007). However, these results may also be
explained by a possible intervening effect of developmental knowledge. According to
Coleman and Karraker (1997), one of the prominent factors interacting with parental selfperception as efficacious is parents' understanding of the cognitive characteristics limiting
the ability of young children to maintain safe behaviors. Parents who lack the appropriate
knowledge often overestimate their children's abilities, and as a result, fail to identify the
necessary supervisory practices and adopt unsafe practices unintentionally (e.g., Rivara,
Bergman, Drake, 1989; Dunne et al.,1992).
Moreover, it was found that mothers with little developmental knowledge but strong selfefficacy are over-confident about their parenting skills, and consequently exhibited less
responsible supervisory behavior (Conrad et al., 1992). Accordingly, one may expect mothers
with limited knowledge of child pedestrians' skills, but with high parenting efficacy, to be
overly confident in their parenting ability, and this may lead them to demonstrate less
behavioral competence, such as allowing their children to cross the street independently at
young age.
Although developmental knowledge was not directly measured in this study, the variable of
perceived deficiency may reflect mothers' level of knowledge about their child's ability to
cope with pedestrian tasks, and therefore may function similarly with regard to parental
efficacy and supervision. Following this hypothesis, a simple moderation analysis was
undertaken with perceived deficiency as a mediator in the relationship between efficacy and
crossing license. Indeed, the interaction term explained a significant amount of variance in
efficacy, ΔR2 = .05, F(1,122)=7.51, p=0.007. The results are visualized in Figure 1. Simple
slope analysis confirmed that the pattern of relationship found in the entire sample is valid
only for mothers with low perceived independency: mothers who believe that they can
affect their child's behavior also tend to adopt permissive supervision and allowed their child
to cross urban roads alone, while mothers with low efficacy restrict their children's crossing
independency more. For mothers with high and average perceived deficiency, no significant
association between efficacy and crossing supervision was found.
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An additional mediation analysis on the relationship between efficacy, crossing license, and
perceived deficiency also shows that the first two variables significantly interact when
predicting the latter, ΔR2 = .05, F(1,122)=7.21, p=0.008. This means that the inconsistency
between perceived deficiency and crossing license characterizes only mothers with low
efficacy, while mothers who believe that they can affect their child's behavior adopt
practices that are coherent with their perceptions.
In short, perceived deficiency emerges as an important factor that largely determines the
direction and strength of the relationship between parents' self-efficacy and their
supervisory choices, as well as between efficacy and children's participation in safe activities,
as found in the regression analysis. It is vital that future studies take developmental
knowledge and perceptions of children's pedestrian skills into account when studying
parental supervision.

Figure 1. Simple slops of license for independent crossing predicting perceived parental efficacy for 1
SD below the mean of perceived deficit (unstandardized simple slope =-0.52, p=0.001), the mean of
perceived deficit (simple slope =-0.22, p=0.05), and 1 SD above the mean of parental efficacy (simple
slope =0.09, p=0.57).

Several limitations warrant cautious interpretation of the results and outline directions for
future research. First, although utilizing face-to-face interviews with structured
questionnaires was likely to reduced response threats, it resulted in obtaining a small sample
size, which might have prevented detecting larger effects. Second, a particular concern
pertains to measurement. Although significant relationships were detected, the scope of the
study and the limited length of questionnaires prevented using more accurate and elaborate
measures of attitudes and behaviors. More specifically, exposure to traffic, as well as
parental supervision, were assessed from self-reports using limited and general measures,
and not directly observed, whether in simulated or natural environment (e.g., Morrongiello
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and Schell, 2010). Future studies, particularly in the Israeli-Arab society, should employ more
details and direct measures, which would improve the ability to test comprehensive
multivariate models of risk factors associated with child pedestrian injury. Third, the sample
consisted of mothers, but fathers often contribute no less to children's behavior. According
to Morrongiello (2005), scientific knowledge on parental factors influencing child injuries is
largely based on maternal data. Future research should examine paternal influences as well,
which may be significantly different from maternal ones, due to different child-parent
interaction patterns (Lamb, 2004). Fourth, the sample was rather homogenous, and the
extent to which the results are valid for the Israeli-Arab society at large, and to other social
groups in Israel and elsewhere, remains to be studied. Cross-cultural comparisons are
specifically needed. Finally, although this study explored a possible mechanism linking
parental LOC to children's exposure to traffic through perceptions and practices of
supervision, causal sequence was not suggested. It remains to be investigated whether
parental beliefs and practices shape children's pedestrian behavior or the other way around.
Despite those limitations, this research facilitated out understanding of the way parental
cognitive factors underlying supervision decisions and consequently shape children's
encounters with hazards on the road. Parental cognition and supervision are promising areas
for both research and practice on child pedestrians in general, and in the Arab society in
Israel in particular.
This study reinforces that parents constitute a key element in preventing road accident
injury among children. It is therefore imperative that parents are targeted in efforts to
facilitate behavioral changes. More particularly, the results indicate that mothers with low
self-efficacy, as well as mothers with high efficacy but little awareness of their child's limited
abilities on the road, constitute two subgroups at greater risk of child pedestrian injury.
Therefore, it is vital to educate and train parents to have both knowledge of children's
development, and positive beliefs about their parenting skills. Neither is sufficient by itself.
Parents' confidence in their ability to achieve positive outcomes through supervision should
be progressively increased through interventions to raise parents' self-efficacy and empower
them to be more involved in their children's outdoor behavior (Jones et al., 2005;
Morrongiello and Schell, 2010). In parallel, is it essential that parents, particularly of young
children, obtain relevant developmental knowledge, and made aware of the limited
competence and cognitive deficiencies of children as they negotiate traffic. When both aims
are achieved, educational programs tailored for Arab parents should be developed and
applied, emphasizing durable supervisory practices and safety techniques that are
particularly important for unsafe urban environment.
And still, one of the challenges in the Israeli Arab society is to decrease children's exposure
to unsafe road environment without reducing their level of physical activity and participation
in outdoor activities. Inevitably, this requires substantive modifications of the road
infrastructure, and efforts to improve the walkability of residential and public spaces (Gielen
et al., 2004). Only a multitude of solutions at all levels of risk factors will facilitate safe
mobility for supervised and unsupervised child pedestrians' alike.
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נספח מס'  – 4דפי הסבר והוראות לתלמיד להפעלת שעון GPS
תלמיד/ה יקר/ה,
במהלך הימים הקרובים עליך להפעיל את השעון המיוחד כשאת/ה הולך/ת ברגל לבית-הספר
וכשאת/ה חוזר/ת ברגל מבית-הספר הביתה – בסך הכל פעמיים ביום לימודים!

הסבר קצר על השעון:
לשעון יש ארבעה כפתורים בצדדים:



כפתור

הוא כפתור ההדלקה והכיבוי של השעון



כפתור

הוא כפתור ההפעלה (בתחילת הליכה) והעצירה (בסוף הליכה) של השעון



כפתור



כפתור

הוא כפתור בחירה בין אפשרויות
הוא כפתור ביטול וחזרה למסך הראשי

כשהשעון לא מופעל הוא מראה על המסך הראשי את השעה ואת התאריך באנגלית ,כפי שמופיע
בתמונה למעלה.
מה לעשות לפני ובסיום הליכה?
בבוקר ,כאשר את/ה עומד/ת מחוץ לבית ,עשה את הפעולות הבאות:
.1

לחץ/י על הכפתור

פעם אחת .השעון יראה:
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.2

המתן/י עד שתופיע המילה ( Startהתחל):

.3

לחץ /ישוב על
השעון יתחיל לספור את הזמן (סטופר) ואחרי כמה שניות יראה שתי שורות עם מספרים:

.4

חשוב מאוד לא להפריע לשעון לעבוד בזמן ההליכה – אין לשחק עם השעון ואין לגעת בו.
חשוב מאוד לא להסתכל על השעון בזמן שהולכים ולהיזהר בכביש!
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.5

כשתגיע/י לבית-הספר ,לחץ/י לחיצה נוספת על
השעון יראה:

.6

לחץ/י לחיצה אחת בלבד על הכפתור
השעון יסמן את המילה ( Saveלשמור):

.7

כעת לחץ/י לחיצה אחת על
ההליכה נשמרה! השעון יראה:

זה הכל! אחרי כמה שניות השעון יראה שוב את השעה והתאריך כמו בתמונה הראשונה.
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בסיום יום הלימודים ,כשאת/ה הולך/ת מבית-הספר בחזרה הביתה (או לבית אחר ,לחברים או
משפחה) ,עשה/י את אותן פעולות בדיוק – הפעל/י את השעון בתחילת ההליכה ,והפסק/י את
השעון בסוף ההליכה.

חשוב!
אם התבלבלת בלחיצות או שמשהו בשעון לא עובד כמו שצריך – יש לכבות את השעון ולהדליק
אותו מחדש .בצע/י את הפעולות הבאות:

לחיצה ארוכה מאוד – עד שהמסך נכבה ולא רואים כלום על

.1

לחץ/י על כפתור
השעון!

.2

כעת ,לחץ שוב לחיצה ארוכה על

עד שרואים על המסך:

יש לחכות עד שהשעון שוב יראה את השעה והתאריך כדי להפעיל אותו לפני הליכה!

שים/י לב :אסור לגעת בכפתורים של השעון במהלך ההליכה! אחרת השעון לא יעבוד כמו
שצריך.

תודה רבה!
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נספח מס'  – 5ההזמנה לכנס הנשים במתנ"ס ג'דיידה מכר
נספח מס'  5א' – ההזמנה בערבית

تتشرف جمعية ضوء أخضر "أور يروك" والمجلس المحلي في
جديدة المكر
بدعوتكم للمشاركة في مؤتمر

نساء في المجتمع العربي يتجندن لمحاربة
حوادث الطرق
يوم األربعاء 11.02.2015
في متناس جديدة المكر
توجيه :د .كارولين مطر
برنامج المؤتمر:
 10:00- 09:30إستقبال وضيافة
 10:00-10:30السيد محمد شامي ،رئيس مجلس جديدة المكر
السيد يوسف أبو مخ ،مسؤول عن التربية المرورية في الوسط غير اليهودي،
وزارية التربية
السيد محمود واكد ،مسؤول قسم االمان في المجلس المحلي جديدة المكر
السيد شموئيل أبواف ،مديرعام جمعية ضوء أخضر
د .تسيبي لوتان ،عالمة كبيرة
 10:30-10:50أين إختفى األهل؟ وكيف يؤثرذلك على سلوك األطفال؟
د .سميرة عبيد ،مسؤولة عن تطوير الصحة ،لواء الشمال ،في وزارة الصحة
 10:50-11:35سالمة األطفال في طريقهم إلى المدرسة ،د .كارولين مطر ،آرام مهندسيم
 11:35-11:45مشاكل ومخاطر مسارات المشي ،سجى بياري
 11:45-11:55عرض المخاطر في الطريق ومخاوف األوالد ،تينا سامر أرشيد
 11:55-12:40فريق أخصائيون "نحافظ على أوالدنا في الطرق":
د .وفا إلياس ،رئيس قسم هندسة البناء في الكلية األكاديمية للهندسة سامي
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شمعون.
بسام عبد العال ،مر ّكز الحذر على الطرق ،مدرسة الرازي.
عامر عامر ،مدير لواء الشمال جمعية ش.ل (الخدمة الوطنية) ومر ّكز أور
يروك.
جاليا شفرير تسيونوف ،مديرة لواء الشمال في مؤسسة بيطيرم لسالمة
األطفال.
ميسا ،لجنة اآلباء في مدرسة إبن سينا.
 12:40-12:45ختام وتوجه شخصي ,،ليئات أفيسار – جمعية أور يروك.
 12:45-12:50توزيع شهادات تقدير.
13:00

نهاية المؤتمر.

لتفاصيل إضافية:

liata@oryarok.org.il / 09-7776173
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נספח מס'  5ב' – ההזמנה בעברית

עמותת אור ירוק ומועצה המקומית ג'דיידה מכר מזמינות
אותך לכנס

נשים בחברה הערבית מתגייסות
לבטיחות ילדים בדרכים
יתקיים ביום רביעי 11.02.2015 ,
מתנ"ס ג'דיידה מכר
מנחה  :ד"ר קרולין מטר

בתוכנית :
 10:00- 09:30התכנסות וכיבוד קל  +רישום המתנדבות
 10:00-10:30מר מוחמד שאמי ,ראש מועצת ג'דיידה מכר
מר אבו מוך ,ממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במגזר הלא-יהודי ,משרד
החינוך
מר מחמוד וואקד ,ממונה בטיחות ,מועצה מקומית ג'דיידה מכר
ד"ר ציפי לוטן ,קרן רן נאור
 10:30-10:50לאן נעלמו ההורים וכיצד זה משפיע על התנהגות הילדים ?
ד"ר סאמירה עובייד ,ממונה על קידום הבריאות  ,מחוז צפון ,משרד
הבריאות
 10:50-11:35בטיחות ילדים בדרכם לבית הספר ,ד"ר קרולין מטר ,ארם מהנדסים
 11:35-11:45רקע ותיאור תפקיד בנות השירות והודעה על מסירת תעודות הוקרה
הבעייתיות והסכנות במסלולי ההליכה ,סאג'ה ביארי (בת שירות)
 11:45-11:55הצגת הסכנות בדרך ופחדי הילדים ,תינא סאמר ארשיד (הילדה)
 11:55-12:40פאנל מומחים " -שומרים על הילדים שלנו בדרכים" :
ד"ר ופא אליאס ,ראש המחלקה להנדסת בניין במכללה האקדמית
להנדסה סמי שמעון.
באסם עבד אל עאל ,רכז זהירות בדרכים ,בית ספר יסודי אלראזי.
עאמר עאמר ,מנהל מחוז צפון עמותת ש"ל ורכז אור ירוק.
גליה שפריר-ציונוב ,מנהלת מרחב צפון בארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים.
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מייסאה ,אמא בוועד הורים בבי"ס איבן סינא
12:40-12:45

דברי סיכום ופניה אישית לאימהות ,קרולין  +ליאת אבישר ,אור ירוק

12:45-12:50

חלוקת תעודות הוקרה – לבנות השירות

13:00

סיום הכנס
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נספח מס'  – 6הכתבות שפורסמו על כנס הנשים שהתקיים בג'דיידה מכר
נספח מס'  6א'  -הכתבה באתר אור ירוק באתרי חדשות כללים
עמותת אור ירוק בשיתוף המועצה המקומית ג'דיידה מכר ,ערכו כנס מיוחד לנשות החברה הערבית
במטרה לגייס את נשות החברה הערבית למען בטיחות הילדים בדרכים .במהלך הכנס המעניין ,שנערך
ביום רביעי 11 ,לפברואר בג'דיידה מכר ,הוצגה לנשות החברה הערבית תמונת המצב המדאיגה של
החברה הערבית בנושא תאונות הדרכים ,בדגש על תאונות דרכים בהן מעורבים ילדים בני החברה
הערבית .בכנס ,נכחו למעלה ממאה נשים.
את הכנס פתח מוחמד שאמי ,ראש מועצת ג'דיידה מכר ואחריו עלו לנאום מר אבו מוך הממונה על החינוך
לבטיחות בדרכים במגזר הלא יהודי במשרד החינוך ,ומחמוד וואקד הממונה על הבטיחות במועצה
בג'דיידה מכר .לבסוף עלתה ד"ר ציפי לוטן ,מדענית ראשית  ,עמותת אור ירוק ומנהלת מדעית קרן רן
נאור מעמותת "אור ירוק".
אחריהם הציגה ד"ר סאמירה עובייד הממונה על קידום הבריאות במחוז צפון במשרד הבריאות את
השפעת ההורים על התנהגות הילדים ואת חשיבותם עבור הילדים בהדרכה בנושא בטיחות בדרכים
והליווי וההשגחה בדרכים .אחריה ד"ר קרולין מטר הציגה את תמונת המצב של הבטיחות בדרכים
בחברה הערבית ,את נתוני ההרוגים ואת הגורמים המרכזיים לתאונות דרכים בחברה הערבית ,בדגש על
תאונות חצר .
בנוסף בת השירות סאג'ה ביארי ,המתנדבת בעמותת אור ירוק ,סיפרה על תפקיד בנות השירות וכיצד הן
מסייעות לילדים ללמוד את כללי הבטיחות בדרכים .היא הסבירה ,כי לאחרונה החלה תכנית חדשה של
בנות השירות בשיתוף עמותת אור ירוק ,במסגרתה מעניקות בנות השירות סיוע לתלמידים בחציית
הכבישים ליד בית הספר .סאג'ה סיפרה עד כמה היא וחברותיה נהנות מאד לעזור לילדים ומרגישות סיפוק
רב לעשות זאת .הילדים ,סיפרה סאג'ה ,מחכים לסיוען בחציית הכביש ומודים להן כל הזמן על עזרתן.
מי שהמחישה את חשיבות התנדבותה של סאג'ה היא תינא סאמר ארשיד ,ילדה הלומדת בכיתה א'
אשר סיפרה על הפחד שלה ושל חבריה ללכת ברחובות ובמיוחד על הפחד מחציית כבישים .היא
דיברה על כך שהיא חוששת שתידרס על ידי מכוניות כיוון שהן נוסעות במהירות וכי הנהגים לא
רואים אותה ,חוששת מנפילות בשל הבורות בדרכים ומכך שהיא נאלצת ללכת על הכביש מאחר
וישנם מפגעים שונים על המדרכה .
בחלקו השני של הכנס התקיים פאנל מומחים בנושא "שומרים על הילדים שלנו בדרכים" בו
השתתפו ד"ר ופא אליאס -ראש המחלקה להנדסת בניין במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון;
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באסם עבד אל עאל -רכז זהירות בדרכים בבית ספר יסודי אלראזי בג'דיידה; עאמר עאמר  -מנהל
מחוז צפון עמותת ש"ל ורכז אור ירוק; גליה שפריר-ציונוב  -מנהלת מרחב צפון בארגון 'בטרם'
לבטיחות ילדים; ומייסאה ,אמא בוועד הורים בבי"ס איבן סינא.
על פי נתוני עמותת אור ירוק ,למרום שהאוכלוסייה הערבית בישראל מהווה כחמישית מכלל
האוכלוסייה ,למעלה משליש מההרוגים בתאונות דרכים הם בני החברה הערבית .בנוסף ,כ60% -
מהילדים שנהרגו בתאונות דרכים בשנת  19( 2014ילדים בגילאי  )0-14היו מהחברה הערבית
ו 74%-מהפעוטות שנהרגו השנה בתאונות דרכים ( 14פעוטות בגילאי  ,)0-4היו מהחברה
הערבית .
עמותת אור ירוק קוראת לכל נשות החברה הערבית להצטרף בזמנן הפנוי ל 5,000 -מתנדבי
עמותת אור ירוק ולהתנדב למען הבטיחות בדרכים במקום מגוריהם .אור ירוק זקוקה לעזרתכן
להעלאת המודעות לבטיחות בדרכים בחברה הערבית ובמיוחד בקרב הילדים .
"עמותת אור ירוק"  :העובדה שכל כך הרבה ילדים מהחברה הערבית נהרגים בתאונות דרכים
צריכה להוות תמרור אזהרה למדינת ישראל .בכדי לשנות את המצב הקשה ,על המדינה לקחת עליו
אחריות ולהעביר תקציבים לשיפור התשתיות  -להסדיר מדרכות ,מעברי חצייה ותמרורים
ביישובים הערביים ,ובנוסף להגביר את החינוך והמודעות לנושא הבטיחות בדרכים בחברה
הערבית ולדאוג למשמרות זה"ב באזורי בתי הספר בחברה הערבית .כך ניתן יהיה להפחית את
מספר ההרוגים ולמנוע ממשפחות נוספות להיכנס למעגל השכול של תאונות הדרכים ".
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נספח מס'  6ב'  -הכתבה באתר חדשות ערבי
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נספח מס'  – 7כתבה על משמרות זה"ב בבית ספר אלארזי ,אתר אל-מדאר alamadar

طالب مدرسة الرازي في جديدة  -المكر يقومون
بدوريات الحذر على الطرق.
28/10/2014
22:34:19

3

ضمن الفعاليات لدعم موضوع الحذر في الطرق  ،قامت مدرسة الرازي تحت إدارة السيد حسن
خرينو في جديدة المكر وإرشاد المربي باسم عبد العال وبالتعاون مع المجلس المحلي وجمعية تغيير
ثقافة القيادة في اسرائيل (אור ירוק) بتنفيذ دوريات الحذر على الطرق ،أبطالها طالب صفوف
الخامسة.
تتم الفعالية بالتنسيق مع السيد دعاء حيدر مدير السلطة الجديدة للحذر على الطرق لواء الشمال
وبمشاركة الشرطي وائل عرايدي حيث ارشد ووجه الطالب من خالل لقاءات نظرية وعملية هدفها
الحفاظ على سالمة الطالب واتباع قوانين الحذر في الطرق.
תרגום הכתבה לעברית:

בין הפעילויות לתמיכה בזהירות בדרכים ,הקים בית הספר אלראזי בניהולו של מר "חסן ח'רינו"
בג'דידה מכר ובהדרכת המחנך "באסם עבד אלעאל" ובשיתוף המועצה המקומית ועמותת אור ירוק
בפעילויות הזהירות בדרכים (אור ירוק) ,הגיבורים שלה תלמידי כתה ה'.

הפעילות מתקיימת בתיאום עם מר "דועאא חיידר" מנהל הרשות החדשה לבטיחות בדרכים במחוז
הצפון ובשיתוף השוטר "ואיל עראידי" שהדריך את התלמידים באמצעות מפגשים תיאורתיים
ומעשיים שמטרתה לשמור על החיים של הילדים וללמוד אותם לשמור על חוקי הבטיחות בדרכים.
0
1

0
0
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נספח מס'  – 8מתווה לראיון עומק בהתייחס להשפעת תכנית ההתערבות
 .1מצב הבטיחות בג'דיידה בעבר (לפני כשנה)
 .1מצב הבטיחות בדרכים בעבר ,לפני כשנה? פרט
 .2מה היה היחס למצב הבטיחות ואיזו מודעות הייתה למצב הבטיחות ,מדוע? (מצד גורמים
במועצה ,הורים ,תלמידים ,רכזי הבטיחות בבתי הספר ומנהלים).
 .2מצב הבטיחות בג'דיידה במהלך השנה האחרונה
השינוי שחל במצב הבטיחות בג'דיידה

.2.1

 .3האם חל שינוי במצב הבטיחות בג'דיידה ב 10 -החודשים האחרונים?
( .4אם צויין שחל שינוי) באיזה אופן בא לידי ביטוי השינוי?
( .5אם צויין שחל שינוי) באילו תחומים חל השינוי?
( .6אם צויין שחל שינוי) מה גרם לשינוי – מה היו הגורמים לדעתך לשינוי? באיזה אופן גרמו
לשינוי?
 .7מה צריך לעשות עוד בג'דיידה כדי לשפר את מצב הבטיחות?
 .2.2שאלות הרחבה
יש לשאול את השאלות הבאות ,אם לא צויין שחל שינוי בתחומים הבאים  :מודעות ,שינויים תשתיתיים,
משמרות זה"ב ,מתן עזרה של בנות שירות ,יום המעשים הטובים.
.8

(אם לא אוזכר שחל שינוי במודעות) המודעות למצב הבטיחות – האם חל שינוי?
אם צויין שחל שינוי  -בקרב מי? כיצד זה בא לידי ביטוי? מה לדעתך גרם לשינוי?

( .9אם לא אוזכר שחלו שינויים בתשתיות) האם חלו שינויים תשתיתיים בג'דיידה?
אם צויין שחלו שינויים  -אילו שינויים חלו? מי ומה היו הגורמים לשינויים אלו?
 .10האם חלו שינויים נוספים (מעבר למודעות ולשינויים התשתיתיים) לדעתך במצב הבטיחות
בג'דיידה בחודשים האחרונים?
( .11אם לא אוזכר-יש לשאול על משמרות זה"ב ,מתן העזרה של בנות השירות ויום המעשים
הטובים) לגבי כל אחד מהם יש לשאול  -האם שינויים אלו חלו בשנה האחרונה? מי ומה גרמו
לשינוי? באיזה אופן שינוי זה עוזר ומשפר את מצב הבטיחות בג'דיידה?
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 .2.3אם קיים אזכור לאור ירוק ,יש לשאול את השאלות הבאות:
 .12מה דעתך על החשיפה של אור ירוק בג'דיידה? במה וכיצד לדעתך באה לידי ביטוי חשיפת אור
ירוק?
 .13מה לדעתך ,היה טוב בחשיפה של אור ירוק בג'דיידה? ומה היה לקוי/חסר?
 .14אילו תחומים הושפעו בעיקר מהחשיפה של אור ירוק?
 .15ההשפעה של החשיפה לאור ירוק לטווח הארוך – האם לדעתך קיימת?
כיצד ובמה ,לדעתך ,תבוא לידי ביטוי?
 .3מתן המלצה לגבי החשיפה של אור ירוק
 .16האם היית ממליץ על המשך החשיפה של אור ירוק בג'דיידה?


אם כן ,באיזה אופן? באיזו תדירות?



אם לא ,מדוע לא?

 .17האם היית ממליץ על חשיפת אור ירוק גם ביישובים אחרים בחברה הערבית?


אם כן ,באיזה אופן?



אם לא ,מדוע לא?
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