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   :בנהיגה אירועי� על משוב ונותנת המתעדת בטכנולוגיה
 והורי� צעירי� של והמלצות עמדות

  
  

 המחקר של מסכ� ח"דו

  2009   ספטמבר
  
  

 בישראל הנהיגה תרבות לשינוי עמותה :ירוק אור לעמותת מוגש ח"הדו

  
  

 ירוק אור עמותת ידי על מומ� המחקר
  

 המחקר צוות

 אדלסבורג�גסר ענת ר"ד ,גוטמ� נורית ר"ד :חוקרי

 אינברט גלית ,בלו� רנה�לינדה ר"ד
  

 אביטל מור� :המחקר רכזת
  

 :מחקר עוזרי
 הירש אורית ,נסקי'טוקצ ריבה ,אפל נעמה ,סטולרו נת� ,לוי עוזי ,פרידמ� טל

 ארנטל אפרת ,נוי סמדר ,ברקובי  שי ,רוזנבלט שירה
  

 ידי על שנער� סקר כולל מחקרה
 קהל דעת לחקר כה� ולוסיל .י.ב מכו�
 אביב �תל אוניברסיטת ,החברה למדעי הפקולטה

  
  

 מיוחדות תודות
 ירוק אור מעמותת גרימברג ולעינת) ראשית מדענית (לוט� ציפי ר"לד
במחקר המשתתפי
 ולכל ,כה� ממכו� בלנרו ולקארי� אור� ענת ר"לד
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גה של נהגי� צעירי� על ידי שימוש קידו� הבטיחות בנהי

  : בטכנולוגיה המתעדת ונותנת משוב על אירועי� בנהיגה

  עמדות והמלצות של צעירי� והורי�  

  

  תקציר המחקר

  

  מטרות ושיטת המחקר: מבוא

תקופה  - תיקכאשר הנהגי
 הצעירי
 מתחילי
 לנסוע ללא ליווי נהג ו, ע
 תו
 תקופת הליווי

חשיבות מכא� ה. מעורבות
 בתאונות דרכי
 גדלה באופ� משמעותי - "סולו"המכונה שלב ה

 ולהקנות לה
 מיומנויות של בטיחות  בשלב זהלמצוא דרכי
 להפחית את מעורבות
 בתאונות

 בשני
 האחרונות החל השימוש בטכנולוגיה חדשה יחסית שיכולה לספק תיעוד לגבי .בנהיגה

 לשפר את הבטיחות בנהיגה של נהגי
 ציאלועל ידי קבלת משוב ממנה יש לה הפוטנ, הנהיגה


 בו השתתפו כמאה ,על ידי עמותת אור ירוקשנער� ראשוני מחקר ממצאי .  וותיקי
צעירי

המכונה על  (ה טכנולוגיה מסוג זה/ת צעיר/משפחות של נהגי
 צעירי
 אשר התקינו ברכב בו נוהג

להשפיע לטובה על דפוסי ול יכשהשימוש בטכנולוגיה  מראי
 ,)"הקופסה הירוקה"ידי העמותה 

  . נהיגה של נהגי
 אשר פרופיל הנהיגה שלה
 מצביע על נהיגה ע
 מספר אירועי
 גבוה

  

 משפחות שהתקינו את הטכנולוגיה  שלהחלק הראשו� של המחקר התמקד בבדיקת ההתנסות

 ח ביניי
 לעמותת"הוגש דו, לאור ממצאי המחקר .פרויקט מחקרי של עמותת אור ירוקבמסגרת 

אחד הממצאי
 .  צוות המחקרדייל  שכלל סוגיות עקרוניות והמלצות לבדיקה ע,אור ירוק

העיקריי
 הוא שהטכנולוגיה מעלה על פני השטח היבטי
 שוני
 הנוגעי
 למערכת היחסי
 בי� 

עלתה החשיבות הרבה של יצירת , לאור זאת. ילדי
 בהקשר של נושא הנהיגהבי� הההורי
 ל

האתגר הינו להפו� את . ה להורי
 ולצעירי
 בהתקנת הטכנולוגיהמער� של תמיכה והדרכ


למערכת המאפשרת יצירת שיח ותמיכה בנהיגה של , הטכנולוגיה מגור
 העלול לעורר מתחי


צוות המחקר על חשיבות מת� המשוב והליווי של המשפחות לאור� תקופת המלי  , בנוס%. צעירי

טרנטיבות וכלי
 הקשורי
 לאופ� שיווק העלה אלברכב המשפחות והתקנת הטכנולוגיה 

ופורו
 להורי
 , אופ� מת� המשוב, ערוצי
 אלטרנטיביי
,  ידע על הטכנולוגיה,הטכנולוגיה


ראוי לציי� שעמותת אור ירוק החלה לייש
 את הממצאי
 המרכזיי
 שנוגעי
 לבניית . וצעירי

 . כנולוגיה ובשיווק שלהמער� תמיכה למשפחות בפיתוח פרוייקטי
 חדשי
 לקידו
 השימוש בט


קבוצות , החלק השני של המחקר כלל מספר שלבי
 בה
 התבצעו ראיונות אישיי
 ע
 הורי


חלק זה יועד לבדיקת החסמי
 והתמורות . וסקר של הורי
 לנהגי
 צעירי
, מיקוד ע
 צעירי

לו בנוגע וכ� בדיקת ממצאי הביניי
 שע, העומדי
 בפני הורי
 וצעירי
 שלא התנסו בטכנולוגיה

אחריות ואתיקה , סוגיות העוסקות במחויבותבהמחקר ד�  ,בנוס%.  הצעירי
 וההורי
תפיסותל

 יכולי
 להוות את  ופיתוח�וסוגיות אלדיו� ב.  וא% פיתח אות�ה של הורי
 וצעירי
בנוגע לנהיג

    .אחת התרומות החשובות של עמותת אור ירוק לקידו
 תרבות הנהיגה בישראל
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    ההורי� לפייתרונות 

- 
   .מאפשרת להורי
 לדעת אי� הצעירי
 נוהגי

- 
   .אמצעי לשיפור מיומנויות הנהיגה של הצעירי

על " עוד זוג עיניי
: "מלווה לאחר תקופת הליווי -
   .נהיגת הצעירי
 לאחר סיו
 תקופת הליווי

יכולה למת� התנהגות הגורמת להסחת דעת ונהיגה  -
     . לנהוג על פי החוקי
צעירי
רו
 ליג; פזיזה בכביש

  . אמצעי לפיתוח דיאלוג ע
 הצעירי
להוות -

   .מההורי
) ג
 חיובי(כלי לקבלת ולמסירת משוב  -

לגבי " אובייקטיביי
"מספקת נתוני
 שייתפסו כ -

   .נהיגת הצעירי
 על יד

המשוב מהטכנולוגיה יכול לשמש ככלי להעצמת  -
  .סמכות הורית

לצמצו
 חרדות ההורי
 יכולה לשמש כאמצעי  -

  .והרגעת

   לפי הצעירי� יתרונות 

  .כלי לבקרה עצמית ולשיפור הנהיגה -

תחושת חיזוק חיובי לנהיגה טובה ומספק  -
   .בטחו�

כלי שעוזר לנהגי
 הצעירי
 לא להיות  -
   .ושפעי
 מאחרי
מ

-  
כלי שתור
 ליחסי
 בי� הנהגי
 הצעירי
    .להורי
 בהקשר של נהיגה

" אובייקטיבי"כלי שנות� משוב שהוא  -
   .להורי
" אסמכתא"שיכול לשמש 

-  
כלי שנות� משוב שיכול לשמש להורי
  .כבסיס לאכיפה של נהיגה בטוחה יותר

 מדיו
 נגיש � הקשר של המשוב למחשב  -
   .עירי
ומקובל על ידי צ

כיצד ה
 רואי
  ,המשתמשי
 בפועל ושל אוכלוסיות היעדשל  מנקודת ראות ,ללמודהמחקר יועד 

וכולל סוגיות אתיות שעולות בהקשר לשימוש , כולל יתרונותיה ומגבלותיה, את הטכנולוגיה

 ככלי טכנולוגיההשימוש בלעודד את ההתקנה ונית� כיצד המחקר ללמוד יועד  ,בנוס%. בטכנולוגיה

ממצאי המחקר מיועדי
 לשמש . ה/ צעירת/ בקרב משפחות בה� יש נהגשמקד
 בטיחות בנהיגה

 בציבור הרחב של משפחות של נהגי
 צעירי
 טכנולוגיההפצת השימוש בפיתוח תכנית לכבסיס ל

     . בישראל

  

  אוכלוסיות המחקר

עקרונית להשתת% במחקר של עמותת אור ירוק ביעו הסכמה שההורי
 וצעירי
 ממשפחות 

ממשפחות שהתקינו  ראיונות 68 (הטכנולוגיהת הצעיר את /בת הנהג/ת הב�/בו נוהגולהתקי� ברכב 

הורי
  906 ראיונות חצי מובני
 וסקר של 35;  בני נוערע
  קבוצות מיקוד 10; )התקינולא ש �21 ו

 16 ; הטכנולוגיהעל קוד
 שלא שמעו  בני נוער המיועדי
 לקבל רישיו� נהיגה או שכבר נוהגי
של 

ראיונות אישיי
 וקבוצתיי
 ע
 ;  וצוות אור ירוק"אור ירוק לחיי
"תוכנית מנחי 
 ראיונות ע

 מפגש ע
 אנשי מקצוע;  המשווקות את הטכנולוגיה בישראלשמונה נציגי
 של שלוש חברות

  . בנושא יחסי הורי
 ילדי
 המתמחי
בתחו
 החינו� והפסיכולוגיה

  

  הותקנה היא משפחות בה� ות מנקודת רא –תפיסת יתרונות השימוש בטכנולוגיה 

לפי ההורי� במשפחות שאצל� ) במתכונתה הנוכחית(תפיסת מגבלות הטכנולוגיה 
  הותקנה הטכנולוגיה 
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    ההורי� מגבלות לפי

כיצד להשתמש לא הבינו או לא ידעו  -
המליצו על מת� ו, משובבצורה מושכלת ב


   . בנושאכלי

  .נוס% מהאינטרנטפורמט רצו  -

  .קושי בהבנת הנתוני
 המוצגי
 במשוב -

סר הסכמה פקפוק במהימנות התיעוד וחו -
 
  .  כמשקפי
 בטיחות בנהיגהע
 הפרמטרי

היו הורי
 שהתייחסו רק לחלק  -

  . מהפרמטרי
 והתעלמו מאחרי

- 
   . מצד ההורי
חוסר הבנה של הפרמטרי

חוסר התייחסות של בני המשפחה  -
   .לפרמטרי
 הנחשבי
 לבעייתיי
 בנהיגה

 והפרמטרי
 המדדי
 מגבלות ביקורת לגבי -
בלבד בטיחות כמשקפי
 בצורה מוגבלת 

     .בנהיגה

   לפי הצעירי� מגבלות 
  . הטכנולוגיההטילו ספק ביעילות -

  .ה דבר בנהיגת
ת לא שינתקנת הטכנולוגיהה -

 ככלי פיקוח הפוגע טכנולוגיהאת הצעירי
 יתפסו  -

  .בפרטיות

 עדות לחוסר יכולה להוות טכנולוגיההתקנת ה -
   .ה/ת הצעיר/נהגאמו� ההורי
 ב

 בביטחו� שעלול לפגוע  כמעקב ה פעולתתפיסת -

    .העצמי של הנהגי
 הצעירי

גרו
 ליצירת מתחי
 ולהפחתת האמו� בי� בני ת -
  .המשפחה

 דרכי
 ה על בעיות א� לא מציגהמאירהטכנולוגיה  -
  .לפתרונ�

 שהבינו לאחר טכנולוגיהאת ה" לעקו%"דרכי
 יש  -
  ."נהג ירוק"אי� לקבל משוב של 

- 
 � נהיגת
ת דר לשנות אחוסר עניי� בקרב צעירי
  .ברמה הטכנית

 תקיי
 קושי בהבנת הפונקציות שממלא -
    .משמעות המשובבהבנת  וטכנולוגיהה

  
 

� בו     בדיקת המשוב והדיו

  . ולא בצורת דיו� משות%ברוב המשפחות בדיקת המשוב נעשתה לבד  −

− 
  . בהתחלה ופחתה בהדרגהמיתיו� תדירות הכניסות למשוב הייתה יו

  . במשפחות רבות לא היה מנגנו� שיטתי לשימוש במשוב −

 . כלי
 להתמודד ע
 המשוב ולכ� העדיפו לא להיחש% אליולה
 לא היו שהרגישו שהורי
 היו  −

  . אלא על דברי
 שוליי
 וטכניי
לא מדברי
 על נושאי
 מהותיי
 לנהיגה /כמעט ואי� דיו� −

    .   את המשובאו לא טורחי
 לבדוק שוכחי
 , במקרי
 רבי
 יש תדירות נמוכה של בדיקה −

−  
  .   את המשובלא בודקי
ולכ�  ה/צעירת הסומכי
 על הנהגהיו הורי
 שאמרו שה

 . בדקו את המשובלא ולכ�  ה/רת הצעי/לבקר את הנהגהיו הורי
 שלא רצו  −

     .   עצות למת� משוב חיובילתתהציעו שהורי
 היו  −

  .   משוב והתדירות הרצויה לבדיקתו לגבי אופ� בדיקת הי
 כלי
דרוש:  השלכות

  

  של תפיסת נהיגה" רדוקציה" הטכנולוגיה כגור� שיכול לתרו� ל�חששות 


כ� ,  את התמונה המלאה על הנהיגהאינו נות� משוב מהטכנולוגיה טענו שהמרואייני
 רבי

יכול וזה ,  של הנהיגה"רדוקציה"מה שנית� לכנות להביא ל  עלולשתיעוד פרמטרי
 מסוימי
 בלבד

כגו� ,  לנהיגה בטיחותיתהחשובי
 או התעלמות מגורמי
 אחרי
 בהפחתת החשיבות להתבטא

התמקדות בפרמטרי
 של המשוב עלולה להוציא מכלל דיו� נושאי
 ערכיי
 . שמירת מרחק

 או  התחשבות באחרולל כ,החברתית של הנהיגהסביבה בנהיגה ביחס להקשורי
 להתנהגות 

  .   סבלנות
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  � לגבי המשוב מהטכנולוגיה והשימוש בו בקרב המשפחות סיכו� ממצאי

   

  צעירי�
  

    הורי�
  הנושא

תפישת תרומה 
  חיובית

תפישת 
  מגבלות

תפישת תרומה 
  חיובית

  תפישת מגבלות

  
  הערות/צרכי�/תנאי�

            המשוב
המשוב 

מהטכנולוגיה 
באופ� כללי 

נתפש כאמצעי 
לשפר בטיחות 

  בנהיגה 

חיזוק חיובי לנהיגה 
ה ומספק תחושת טוב

  בטחו�

לומדי
 אי� 
את " לעקו%"

  המשוב

מאפשר לפתוח 
בדיאלוג על נושא 

  הנהיגה 

משוב לכשעצמו אינו 
  מספיק 

  �, מת� כלי
, ליווי,   צור� בהסבר�
  אפשרות לפנות לייעו  

  כלי
 לגבי מהי נהיגה טובה �
  ובטיחות בנהיגה

הטכנולוגיה 
כנותנת משוב 

שהוא 
 " אובייקטיבי"

לשמש יכול 
להורי
 " אסמכתא"

 
" נוהגי
 בסדר"שה
מת� לגיטימציה , 


  לסמו� עליה

 פקפוק �
במהימנות 

  התיעוד 
� 
  הפרמטרי

נותני
 תמונה 
  חלקית בלבד  

הטכנולוגיה כנותנת 
משוב שיכול לשמש 

להורי
 כבסיס 
לאכיפה של נהיגה 

  בטוחה יותר 

  פקפוק במהימנות �
  התיעוד

� 
  הפרמטרי
 נותני
  לקית בלבד    תמונה ח

 
  הסבר לגבי הפרמטרי

קבלת המשוב  
באמצעות 

אתר 
 באינטרנט 

מדיו
 נגיש ומקובל 

  על ידי צעירי

לא נגיש לכל 

  הצעירי

  �
   לא נגיש לכל ההורי
� 
 לא אוהבי

להשתמש במחשב 
כאשר מגיעי
 הביתה 

  מהעבודה 


 –אלטרנטיבות ;  מגוו� ערוצי
     SMS, מכתבי
, מייל

אופ� הצגת 
נתוני
 ה

  במשוב 

 
יותר , גודש  אוהבי
 את הפרטי
 
  מידי נתוני

קושי בהבנת משמעות   
הנתוני
 מאופ� הצגת 


  הנתוני

–
   תחושת עומס ולא בודקי
בצורת ,   רוצי
 לקבל משוב בכתב�


, ע
 פירוט והסבר מילולי, סיכו
  כולל אי� לשפר

מועד ותדירות 
 קבלת המשוב 

בזמ� "אפשר לקבל 
  " אמת

י
 לא טורח
  לבדוק 

בזמ� "אפשר לקבל 
  "אמת

  ) 'מייל וכו(  רוצי
 תזכורות �  לא טורחי
 לבדוק 
� 
  רוצי
 דיווח מיידי לגבי אירועי


  חריגי
  "  תקופתי"  רוצי
 דיווח �

 
הפרמטרי
י "הנמדדי
  ע
  הטכנולוגיה

 דברי
 תמודד
חשובי
 שלא חשבו 

  שנית� למדוד

 נתלא נות
אינדיקציה 

באשר לאופי 
ו הכביש ב
התבצעה 
  הנהיגה

   
חוסר הסכמה ע

  הפרמטרי

מיצוב מה שנמדד מהטכנולוגיה 
 והצור� ג
 –כחלק מ� הנהיגה 

  " תמונה כוללת"לקבל 

אפיו� 
באמצעות 

 
  צבעי


, צבעי
 מקובלי
אדו
 מעורר תחושה 

  של סכנה 

ה סיש תפי
שונה של 
משמעות 
 
 –הצבעי

בייחוד הצהוב 
    והירוק

צבעי
 מקובלי
 לגבי 
ת בדרכי
 או בטיחו
אדו
 נתפש (בכלל 

  ) כמסוכ�

   
חשוב לשקול את השימוש בצבעי
 
 �הנוכחיי
 בקרב נהגי
 צעירי


אבל ג
 בקרב , בעיקר בקרב צעירי

תפישה שונה של משמעות , הורי


כאשר ירוק נתפש כלאו , הצבעי
דווקא בטיחותי או מאפיי� נהיגה 

או " בסדר"צהוב , "חננה"של משהו 
לפעמי
 כמה ואדו
 , שליטה

שנחשב כמאפיי� גבריות צעירה או 
  . נועזות

  

  

  

  

  

  

  

  צעירי� שלא שמעו על הטכנולוגיה עד כהמקבוצות ממצאי� 

   שאינ� תואמות הגדרות בטיחותיות– תפיסות שונות של הנהיגה על פי צבעי�

מקובל על ידי במשוב מהטכנולוגיה נתפס כ) צהוב וירוק, אדו
(לפי צבעי
 הבטיחות בנהיגה סיווג 


מרבית ההורי ,
כ� .  אול
 העלה תגובות שונות בקרב הנהגי
 הצעירי
 וג
 בקרב חלק מההורי

ת /מאפיינת נהגוכואפילו נראתה באור חיובי ,  במיוחדה כשליליתסלא נתפ" צהובה"נהיגה ,  למשל

" ירוק" שנהג נטו הצעירי
 להגיב, "ירוקה"ל נהיגה כאשר נשאלו לגבי המשמעות ש. מיומנת/מיומ�

חלק מההורי
 ו, יכול להיות מסוכ�" ירוק"חלק טענו שנהג ". תנאי הכביש"� ולא מודע להוא נהג מעצב

רוב טענו  ,"אדומה"לגבי נהיגה . כיוו� שאיננה ריאלית" ירוקה"לא חשבו שנית� לייש
 נהיגה 

על ידי  לעיתי
 נתפסה" האדומ" נהיגה ,ע
 זאת. עשוי להיות מסוכ�" אדו
"ו שנהג המרואייני
 טענ


  . מסוכנתכולא בהכרח " מגניבה"כ צעירי
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) ב (;בעיקר אחריות כלפי אחרי
, חשש מתאונות) א: ( שהוזכרו על ידי הצעירי
חששות עיקריי

חששות הקשורי
 ) ד (;בנטל כספי של הרכ) ג (;התמודדות ע
 תקלות שיכולות לקרות לרכב עצמו

חשש להיכשל בטסט ) ו (;חשש מלח  חברתי שישפיע עליה
 לרעה בנהיגה) ה (;לרשויות הבטיחות


   . מספר פעמי

  צעירי�הטכנולוגיה לפי יתרונות 

, כלי עזר לנהגי
, תשפר מיומנויות נהיגה: הטכנולוגיה ככלי לבקרה עצמית ולשיפור הנהיגה �

 .ותרתגביר העיסוק בנהיגה בטוחה י

 .עוזרת לנהגי
 הצעירי
 לא להיות מושפעי
 מאחרי
הטכנולוגיה  �

משוב להורי
 ג
 על : הטכנולוגיה ככלי שתור
 ליחסי
 בי� צעירי
 להורי
 בהקשר של נהיגה �


 .מעורר שיח בי� הורי
 לצעירי
, אמצעי לתגובה חיובית מההורי
, הדברי
 החיוביי

  

  

  פרדוקסי� לגבי נהיגת צעירי� והתקנת הטכנולוגיה 

,  יכול להיווצר מצב בו צעירי
 ינהגו בצורה מסוכנת:  והתקנת הטכנולוגיהפרדוקס הזהירות

כ� שה
 מקבלי
 חיזוק שיש לה
 , ולא קורה לה
 דבר, המתועדת על ידי הטכנולוגיה


    .  המיומנות לקחת סיכוני

הצעירי
 שיערו שנהגי
 צעירי
 יוכלו להשתמש בצורה הפוכה : בטכנולוגיהמסוכ� שימוש 

  .  ולמעשה לנצל אותה לנהיגה לא בטוחה, בטכנולוגיה


הצבעי
 שנעשה בה
 שימוש במשוב מהטכנולוגיה מיועדי
 לסמל דרגות : פרדוקס הצבעי

 שה
 יאמצו את המשמעות הצעירי
 לא חשבו, בקבוצות המיקוד. סיכו� בבטיחות בנהיגה

  .  הסמלית של הצבעי
 בהקשר לנהיגה בטיחותית יותר

בשונה מהדיו� , "נהג טוב" כשהצעירי
 התבקשו לתאר מהו לדעת
 :"הנהג הטוב"פרדוקס 

ולפי כמה , עלתה התייחסות אמביוולנטית לנושא הציות לחוקי
, "נהג אחראי"ו" נהג זהיר"ב

 
יודע מתי להתאי
 אות
 למצבו , לחוקי
" פ� ביקורתיבאו"מתייחס " נהג טוב"מהצעירי


  .  ויודע לקחת סיכוני
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ואתגרי� בשימוש ובשיווק של הטכנולוגיה תו  השוואה בי� ליווי בנהיגה סוגיות 
  '       וירטואלי'של הורי� לליווי 

  
סוגיות ואתגרי� שעולי�  נושא 

 ליווי בנהיגה של הורי� ב

סוגיות ואתגרי� שעולי� 
 ליווי וירטואלי בנהיגה ב

שיווק ב י�אתגרסוגיות ו
 טכנולוגיה ובשימוש ב

יחסי 

�הורי

נהגי�


  צעירי

מקור ליצירת מתח בי� 
 .נהגי
 הצעירי
הורי
 ל

עלול לגרו
 למתח לבני 
  שמרגישי
 נוער

בני ".  אחריה
עוקבי
ש"
הנוער טענו שהטכנולוגיה 

תלחי  ותעורר דאגה בקרב 

  .ההורי

שימוש ה וכיצד לקד
 התקנ �
יצירת דיאלוג בטכנולוגיה ל

  .בי� ההורי
וכלי להידברות 

 תמיכה הצור� בהקמת מער�  �
לצעירי
  אנשי מקצוע של


 .ולהורי
ישנ
 מקרי
 בה
 צעירי
  חקיקה 

 נוהגי
 בתקופה לא
המיועדת להיות תקופת 

" עוקפי
"ועל ידי כ� , הליווי
  .את כוונת החוק

אי� מער� לפי החוק לתמיכה 
בהורי
 ובצעירי
 להפקת 

  .תועלת מהליווי

ג
 ה ילטענת הצעירי
 תהי
ע לטכנולוגיה ברגהתנגדות 

  .  שהיא תהפו� לחוק
  

נושא העלות של ההתקנה 

ומעורר סוגיה , מהווה חס

שיוויוניות ביחס �של אי
לאנשי
 בעלי רקע כלכלי 

 . נמו�

 חקיקה ד
קהא
 יש צור� ל �
  ?בנושא

, א
 כ� לאיזו תקופת זמ� �
, מה� העלויות ציבוריות

ואתגרי
 לגבי מער� תמיכה 
 .'וכו

זמ� מש� 
 הליווי 

יני ת בעסתקופת הליווי נתפ
ארוכה מדי חלק מהצעירי
 כ


  .עבור ההורי
 והצעירי

הצעירי
 דברו על כ� שיש 
להגביל את ההתקנה בזמ� 

ומת� יכולת להסיר את 
המכשיר לאחר תקופה 

  .מסוימת

זמ� הא
 לתחו
 את  �
   ?השימוש בטכנולוגיה

מהי תקופת הזמ� שרצוי  �
להקציב לשימוש 

 ? בטכנולוגיה
מודל 

 לחיקוי 
ית נהיגת ההורי
 עלתה סוגי

חלק מהצעירי
 : כמודל
י
 את סטענו שה
 תופ

ההורי
 כנהגי
 בעלי ניסיו� 
וחלק טענו שההורה מהווה 

  .מודל חיקוי שלילי

חלק מהצעירי
 טענו 
שההורי
 לא ירצו להיחש% 
בפני המשפחה והעלו ספק 

 
לגבי הרצו� של ההורי
משת% , לקחת חלק פעיל
  .ושוויוני בתהלי�

 היו
 נהיגת להעלות לסדר �
   .הורי
 כמודל לחיקוי

כיצד ליצור באמצעות  �
הטכנולוגיה שיח משפחתי על 

  .תרבות ואחריות נהיגה

שינוי 
על והשפעה 

הבטיחות 
 בנהיגה 

שאי� חלק מהצעירי
 טענו 
תקופת הליווי וחלק תרומה ל

 
טענו שהליווי עזר לה

  .ושיפר את נהיגת

ספקות לגבי חלק העלו 
גיה השפעתה של הטכנולו

  .י
 הצעירי
על הנהג

להמחיש לצעירי
 כיצד  �
רכישת הטכנולוגיה תורמת ל

    .מיומנות ושיפור הנהיגה

  

  עכבות וחסמי� ביחס לטכנולוגיה לפי הצעירי� לצד הצעות לצמצומ�

   והצעות של הצעירי� להתמודדות עמ� הוריה� � צעירי� יחסי� נהגי� ה לגבי אתגרי�/חסמי�
  אתגר/חס�ב תמודדותהצעות לה  אתגר/החס�

הנהגי
  פגיעה בפרטיות של
 
 הצעירי

  .המשוב של הצעירי
 יגיע אליה
 בלבד �

� 
  .רק אירועי
 חריגי
 יועברו לידיעת ההורי

 .כלי ליצירת דיאלוג בי� ההורי
 לצעירי
יהווה  �

 .בי
 של ההורי
 בפני הצעירי
וחשיפת המש �

 ממצא אובייקטיבי שיגביר את המשוב החיובי יכול להוות � יצירת מתח והפחתת אמו� 

  .אמו� ההורי

סנקציות על הגבלות או הטלת 
 
 הנהגי
 הצעירי

    .סנקציות לגבי נהגי
 הצעירי
שיחה ע
 ה �

, שעת חזרה ( והסכמה הדדית הידברותקביעת הגבלות לאחר �
  .)הגבלת מספר הנוסעי
 ברכב, מרחק נסעה

  )המש  ( הצעות לצמצומ�עכבות וחסמי� ביחס לטכנולוגיה לפי הצעירי� לצד
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  קשורי� לטכנולוגיהה אתגרי�/חסמי�

   אתגר/הצעות להפחתת החס�  אתגר/החס�

הטכנולוגיה לא נותנת מענה 
 לבעיות הנהיגה 

�  
מיצוב הטכנולוגיה ככלי חיצוני אפקטיבי לפרמטרי
  .מסוימי
 של נהיגה

 
  .שימת דגש על מהימנות הפרמטרי
 בטכנולוגיה � מהימנות הפרמטרי

 לגבי זמ� הפעלת עדר שליטה יה
 הטכנולוגיה 

, שנית� להגביל את פעולתהדגש על התקנת המערכת באופ�  �
  .המאפשר לכבות את המערכת באופ� עצמאילמשל מנגנו� 

  קשורי� למשובה אתגרי�/חסמי�

  התמודדות באתגר/הצעות להפחתת החס�  אתגר/החס�

  .ה לבעיית הסחת הדעתמשוב בזמ� אמת תו� מענ � משוב לא בזמ� אמת 

משוב על נהיגת הצעירי
 יגביר 
נהגי
 את המתח בי� הורי
 ל


  הצעירי

הדדיות המשוב תפחית לחצי
 ותגביר את מידת האמו� בי�  �
  .נהגי
 הצעירי
בי� הההורי
 ל

 לגבי אופ� מת� י
ספקות ריאלי
 המשוב ומה שאפשר ללמוד ממנו 

  .ידהמשוב מפורט ומוב� יגדיל את הסיכוי ללמ �

המשוב של ת הצבעי
 של סתפי
תואמי
 ו דווקא הטכנולוגיה כלא

 של צעירי
 תפיסותאת ה

נהג בעל = צהוב   �למשל . והורי
נהג = ירוק ; )בני
בקרב (שליטה 

 נועז נהג נתפס כ= אדו
 ; "חנו�"

�  
התייחסות למשמעויות שונות של הצבעי
 בקרב צעירי
צבעי
 באופ� ב שימושוהורי
 ודיו� באפשרויות שונות לגבי ה

  . והוריה
צעירי
נהגי
  התפיסתשיתאימו ל

  קשורי� לנורמות חברתיותה אתגרי�/חסמי�

  אתגר/הצעות להפחתת החס�  אתגר/החס�

 כי רוב הצעירי
 יתנגדו תפיסה
  להתקנת הטכנולוגיה

  . לח  חברתיחתתלהפכמשמשת ככלי הטכנולוגיה  �
  .התניית קבלת הרכב בהתקנת הטכנולוגיה �

 "חנוני
"ת הצעירי
 כסתפי
 כאשר ברכב מותקנת הטכנולוגיה 

  :תמריצי
 כלכליי
 כגו�

הפחתת פרמיית ביטוח לנהגי
 צעירי
 בעלי פרופיל  �
  .נהיגה זהיר לאור� זמ�

דלק מוזל לנהגי
 צעירי
 בעלי פרופיל נהיגה זהיר  �
 .לאור� זמ�

 כי רוב הצעירי
 יתנגדו תפיסה
  להתקנת הטכנולוגיה

  .להפגת לח  חברתיככלי יה הטכנולוג �

  .התניית קבלת הרכב בהתקנת הטכנולוגיה �

  

ממצאי� : שהציגו בפניה� את הטכנולוגיהלנהגי� צעירי� הורי� עמדות 

  מראיונות אישיי� וסקר 

 טכנולוגיההתקנת הש וסכימכמעט כל ההורי
 ה:  ההורי
 לגבי הטכנולוגיהתפיסותעמדות ו

יצירת ביטחו� בנהיגה והצלת , אל מניעת תאונות הדרכי
מוסרית בשל פוטנצימבחינה מוצדקת 


ההסתייגויות שעלו בהקשר זה היו מועטות ועסקו בחופש הבחירה . וחיי ילדיה
 בפרט, חיי אד

ובתחושת הניטור והמעקב ,  כמוטיב המחזק את מוסריות ההתקנהטכנולוגיהלהתקי� את ה

  . הוטיב המחליש את מוסריות ההתקנ יוצרת כמטכנולוגיהשה

רוב ההורי
 שרואיינו אמרו שהיו שמחי
 להתקי� את הטכנולוגיה  :מה ימשו� הורי
 להתקי�


 לא יסכימו לכ� ובכל זאת היו מתקיני
 את נהגי
 הצעירי
חלק אמרו שלדעת
 ה. במכונית

השימוש בטכנולוגיה יכול לעזור לה
 להתמודד ע
 הדאגות סיבות העיקריות היו שה. הטכנולוגיה

סיבות נוספות לרצו� להתקי� את הטכנולוגיה היו האפשרות . קט הנפשי שלה
ולתרו
 לש
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ה נוהגי
 /להטמיע הרגלי נהיגה בטוחי
 בשלבי הנהיגה הראשוני
 והיכולת לדעת אי� הילד


ר בהקש בעיקר סו נתפטכנולוגיהיתרונות ה. כשההורי
 כבר לא יכולי
 או רוצי
 ללוות אות

מאפשרת בקרה על הנהיגה ומקטינה , לטעמ
 של ההורי
, רעהההת.  מיידידיווחלפוטנציאל של 

 מידע על אופי קבלכי היכולת לחשבו ההורי
 . ת הצעיר/מת� הרכב לנהגהמתלווי
 לאת החששות 


מעורבות זו מתבטאת במת� המשוב . והרגלי הנהיגה מאפשרת מעורבות עקבית של ההורי

 ידי דיו� אקטיבי במאפייני הנהיגה של המשוב מאפשר מניעה של תאונות על. ה/ת הצעיר/לנהג

  . ה ותיקו� טעויות והחלטות שגויות/ת הצעיר/הנהג

  

  ממצאי� מסקר הורי� לנהגי� צעירי�  

 הורי
 לנהגי
 צעירי
 906בקרב  2009ינואר לבי�  2008דצמבר חודשי
 י� הבהסקר התבצע 

 ;  חודשי
שלושה נהיגה עד בעלי רישיו�) 17�24בני (הורי
 לנהגי
 צעירי
 . א :בשלוש קבוצות

 
הורי
 ; חודשי
 בי� שלושה לבי� שישהבעלי רישיו� נהיגה ) 17�24בני (לנהגי
 צעירי
 הורי

 
  .  שיעורי נהיגה20שלמדו מעל ) 17�24בני (לצעירי

 בסקר הוא האופטימיות שהורי
 מביעי
 לגבי הזהירות בנהיגה ממצא בולט  :דאגת ההורי�

 
ה
 יוצאי
 כשההורי
 הביעו דאגה לגבי נהיגת הצעירי
 ).  אחרי
לעומת(של הילדי
 שלה

הורי
 ה. נהיגת ילדיה
לגבי " חרדי
"מרבית
 כלא נית� לאפיי� את אבל , לנהוג באופ� עצמאי

 ג
 לא היו 
מרבית. ביחס לנהיגת ילדיה
" אופטימיסטי
"מה שמכונה בספרות נוטי
 להיות 

 מההורי
 אינ
 מביעי
 90%כמעט (ירות מופרזת מודאגי
 מכ� שהילדי
 שלה
 נוסעי
 במה

של או הבדלי
 ברמת הדאגה לא נמצ. ג
 כאשר מדובר בבני
). "רבה מאד"או " דאגה רבה"


, לגבי תקופת הליווי. ה לנהיגה עצמאית/ת הצעיר/ לגבי יציאת הנהגהורי
 לבנותובני
 ל הורי

לנהגי
 הצעירי
 יותר ככל ש. ה
מעט יותר הורי
 נטו להביע דאגה לבנותיה
 מאשר לגבי בני

  .  דאגהפחותההורי
 מדווחי
 על , וותק בנהיגה

צעירי
 גבלות בנהיגה ההטלת   :קביעת הגבלות לקידו� הבטיחות בנהיגת צעירי�

נהגי
 דורשת מעורבות של הורי
 בנהיגת ילדיה
 והיא מותנית ג
 ביחסי
 בי� ההורי
 ל


העריכו שחלק קט� יחסית מההורי
 מטיל הגבלות על מרבית ההורי
  .ומשפיעה עליה
, הצעירי

האמינו ,  זאתלעומת .הנהיגה לגבי איסור נהיגה בשעות מאוחרות של הלילה או דיבור בטלפו� נייד

 למרות .המשפחות מגבילות נהיגה במצב של עייפותאו רוב  מחצית כי )63.8%(  ההורי
רוב

, בנהיגה  לקבוע הגבלותי הורי
 צריכי
 שבאופ� עקרונמרבית ההורי
 אומרי
 שה
 מאמיני
ש

בי� התפיסה של מה שקיי
 נמצא, כלומר. ה
 אינ
 מאמיני
 שהדבר נעשה בפועל  פער 

נורמה (כנורמה ההתנהגותית בפועל לבי� מה שההורי
 חושבי
 שצרי� להיות 

א נמצ.  אחריות ההורי
השמת הגבלות על נהיגת ילדיה� הנהשי
 נטו יותר לענות כי  נ).ערכית


  .כ� ה
 מצדדי
 יותר בקביעת הגבלות, שככל שההורי
 דואגי
 יותר לילדיה
 בעת נהיגת

מרבית ההורי
 חשבו שהורי
 לנהגי
   :הצור  של הורי� להיות מעורבי� בנהיגה של ילדיה�

 
    . שהביעו דאגה רבה יותרהורי
 בעיקר , להיות מעורבי
 בנהיגהצריכי
 כללית צעירי

ציינו שה
 רוצי
 לדעת אי� ) �85%כ(רוב גור% של ההורי
  :ת/בת נוהג/�הרצו� לדעת אי  הב

  .  לדעת אמרו שה
 אינ
 מעונייני
 6%ורק , בת נוהגי
/הב�
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ההורי
 הביעו הערכה נמוכה לגבי האופ� בו ה
 : בת/תפיסת יכולת השפעה על נהיגת הב�

נראה . הגי
 הצעירי
מעריכי
 שהורי
 באופ� כללי תופסי
 את היכולת שלה
 להשפיע על הנ

 העריכוהורי
 רבי
 , מת� הגבלות על ידי ההורי
 והרצו� לקבל מידעבלצד התמיכה במעורבות וש


  . כי חלק ניכר מההורי
 נוטי
 להרגיש חוסר יכולת להשפיע על הבטיחות של נהיגת ילדיה

רי
 העריכו שבקרב הורי
 תהיה ההו :של הורי� אחרי� להתקי� את הטכנולוגיההערכת מוכנות 

 העריכו שתהיה מוכנות בקרב מחצית או 85%(להתקי� את הטכנולוגיה מוכנות גבוהה יחסית 

 .) רבעי
 או יותרה העריכו שתהיה היענות בקרב שלוש�68%ו, יותר מהאוכלוסייה

נית הורי
 רבי
 יחסית הביעו מוכנות אישית עקרו :מוכנות של הורי� להתקי� את הטכנולוגיה

 כאשר ה
 היו צריכי
 להתייחס ,רמת מוכנות זו ירדה לכמחצית. גבוהה להתקי� את הטכנולוגיה

נית� לפרש זאת כרמת נכונות , למרות הירידה באחוזי המוכנות .לעלות של ההתקנה והשימוש

  .גבוהה יחסית

  

  לגבי התקנת הטכנולוגיה' חסמי�'תפיסת 

 שלושת רבעי המדג
 שלכבסקר כאשר , ל הכלכליהחס
 הבולט להתקנת הטכנולוגיה הינו השיקו

במידה רבה "כמחצית מה
  (שהוא היה מונע מה
 להתקי� את הטכנולוגיה ברכבההורי
 ציינו 

היו חששות בסקר בקרב כמחצית מההורי
  ו שעלי
ות נוספששח. ")במידה רבה"או " מאד


 כי עוקבי
 אחריוחושה בקרב ילד תשל יצירת  והחששחשיפת המידע שהטכנולוגיה מתעדתמ. 

הצור� בשימוש באינטרנט . מחשיפת המידע לגבי הנהיגה שלה
 עצמ
 וחששרוב ההורי
 לא 


בקרב עלה כחס
 אול
 , כחלק מהשימוש בטכנולוגיה לא נתפס כחס
 בקרב מרבית ההורי


שהתקנת הטכנולוגיה יכולה להוות השפעה שלילית על ההורי
 כי היא היו שטענו .  דתיי
הורי

תפריע לה
 י
 הצעירי
 ואו שתלחי  את הנהג, חי  אות
 או תהפו� אות
 ליותר אובססיביי
תל

לגבי גורמי סיכו� חשובי
 לות הטכניות של הטכנולוגיה  עלו חששות לגבי המגב. להתרכז בנהיגה

 . ה/ת הצעיר/בכביש כמו נהיגה של נהגי
 אחרי
 או גורמי
 שיכולי
 להסיח את הדעת של הנהג

לא האמינו שה
 יכולי
 להבי� את וחלק מההורי
 , ו שהורי
 לא ישתמשו בטכנולוגיההיו שסבר

 בה� יחסי הבנה בי� שיש במשפחותאי� צור� בטכנולוגיה ש  חשבוחלק. השימוש בטכנולוגיה


    .ההורי
 לילדיה

  


 : החששות העיקריי
 שרוב
 עלו ג
 בראיונות ע
 ההורי

    ה/ הצעירת/הרצו� להימנע מחדירה לפרטיות הנהג �

    ה להתקנה/ת הצעיר/התנגדות הנהגתפיסות לגבי  �

  עלות כלכלית    �

  מגבלות טכניות   �

  חשש מיצירת סיכו� אפשרי בנהיגה בעקבות השימוש בטכנולוגיה   �

  חששות או חוסר רצו� להשתמש במשוב מורכב וטכני   �

   ה/אי הידיעה כיצד להתמודד ע
 המשוב א
 יש צור� להגיב לנהיגת הצעיר �

    יפות לא לדעת כיצד הילדי
 נוהגי
 כדי לא להילח עד �

  



 11

  יתרונות ופוטנציאל של הטכנולוגיה, תפיסת תמריצי� אפשריי�

 
הגורמי
 העיקריי
 התורמי
 למוכנות להתקנה ה
 הרצו� לקבלת מידע אודות לפי רוב ההורי

 והנושא של הנושא הכלכלי. בת יוכלו לקבל משוב בעצמ
/אופ� הנהיגה של ילד
 וכמו כ� שהב�

 כגורמי
 שהיו תורמי
 לנכונות ההורי
 להתקי� את תרומה לסביבה לא עלו בתשובות הפתוחות

גורמי
 שאינ
 ג
 , כלומר. סקראבל קבלו הערכה גבוהה יחסית בקרב ההורי
 ב, הטכנולוגיה

 
מעל . נתפסו כיכולי
 לתרו
 לעידוד השימוש בטכנולוגיה באופ� ישיר לבטיחות בדרכי
קשורי

אמרו שיעודד אות
 לדעת שהשימוש בטכנולוגיה יכול לתרו
 לאיכות ) 55%(מחצית ההורי
 ל

אפשר שהתקנת הטכנולוגיה תג
 האמינו ורי
 ה. הסביבה על ידי צמצו
 בצריכת כמות הדלק

 הרגלי נהיגה לרכושללמוד מטעויות ותאפשר לצעירי
 , ה/ת הצעיר/פור בנהיגה אצל הנהגשי


     .פת הנהיגה כבר בתחילת תקוטובי

המיועדות לתרו
 לבטיחות ,  מחויבות של ההורי
 לגבי התקנת טכנולוגיות חדשות ברכבתפיסת


צריכי
 להרגיש מחויבי
 ענו כי ההורי
 ) 65%( הורי
 כשני שליש מה :הנהיגה של נהגי
 צעירי

  ההורי
 לחוש מחויבות להתקנת נטיית.להתקי� טכנולוגיה זו ברכב בו הילד שלה
 נוהג


  .  הטכנולוגיה ברכב עולה ככול שה
 מודאגי
 יותר בנוגע לנהיגת ילדיה

השימוש במשוב ההורי
 רוב
 תפסו את  : הלגיטימציה או המוסריות של הטכנולוגיהתפיסת


מעל ממחצית .בת/הב�הטכנולוגיה כמוסרי למרות סוגית החדירה לפרטיותו של  
 אמרו שה

 נוספי
 �27%ו,  משוב כזותמוסרית להשתמש בטכנולוגימבחינה " בהחלט מוצדק"חושבי
 כי זה 

 תפיסת מחויבות ההורי
 להתקי� את הטכנולוגיה לתפיסתנמצא קשר בי�  ".די מוצדק"ענו 

 לחשוב שזוהי התנהגות וטג
 נ נה כי הורי
 חייבי
 להתקישחשבו אלו: המוסריות של ההתקנה

  . מוסרית

בקרב ההורי
 השיב שג
 ) 86%(רוב גור%   :ות נגישמי צרי� לראות את המשוב ולמי הוא צרי� להי

 אבל חלק קט� יותר ת הצעירה/ה צריכי
 לראות את המשוב של הנהג/ת הצעיר/ההורי
 וג
 הנהג

ההורי
 התבקשו ג
 להתייחס . כל בני המשפחה יוכלו לראות את המשוב של ההורי
חשבו ש

רוב ההורי
 , בת/בטיחותית של הב�למחויבות הארגו� לדווח להורי
 במקרה ותועדה נהיגה לא 

 הורי
 כולל, חשבו כי מחויבות הארגו� הנה לדווח באופ� מיידי להורי
 במקרה זה) 64.9%(

  . קבל את המשובצרי� ל ה/ת הצעיר/הנהג שרק שקוד
 חשבוהביעו ש

רוב  : מחויבות המדינה לממ� טכנולוגיה מסוג זה לאנשי
 שאי� לה
 היכולת הכלכליתתפיסת


 שעל המדינה להקל על משפחות בעלות יכולת כלכלית נמוכה האמינו) 80%( במדג
 ההורי

  .     משוב זותלרכוש טכנולוגי

המלצת עמותת  :התקנת הטכנולוגיהמוכנות ההורי
 לתורמת לכשל עמותת אור ירוק המעורבות 


 הוריבעיקר בקרב ,  מההורי
 לעשות כ�45% תדנתפסה כמעודאור ירוק על התקנת הטכנולוגיה 


  .שאינ
 מודאגי
 מהנהיגה של ילד

  

הורי
 שמציגי
 בפניה
 את הטכנולוגיה מגלי
 מוכנות גבוהה להתקי�   :רכו
 ממצאי הסקיס

 מאמיני
  ההורי
רוב. אבל חלק ניכר נרתעי
 מהעלות הכספית שהוצגה בפניה
, אותה

בת וחושבי
 /ב�מביעי
 רצו� רב לדעת על הנהיגה של הנתה תתרו
 למעורבות הורי
 ושהתק
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 כי חלק ניכר העריכוהורי
 רבי
 , ע
 זאת. שלטכנולוגיה פוטנציאל גדול לענות על צור� זה


  . מההורי
 נוטי
 להרגיש חוסר יכולת להשפיע על הבטיחות של נהיגת ילדיה

  

  סיכו� והשלכות מהממצאי�

רי
 וההומצד אחד הצעירי
   :התייחסות חיובית אבל אמביוולנטית לטכנולוגיה•  

 החדירהחסמי
 כגו�  ה
 מעלי
  מצד שני אבל, כמצילת חיי
י
 את הטכנולוגיה כעוזרת וסתופ

חוסר ידע מה לעשות ע
 המשוב שמקבלי
 מהטכנולוגיה  תחושת ;ת הצעיר/לפרטיות של הנהג


צמה ובמה שהיא מודדת  פקפוק בהיק% ובמהימנות של הטכנולוגיה ע;ומה לומר לנהגי
 הצעירי

   .תאו לא מודד

 בייחוד �   הטכנולוגיהלגבי החשש העיקרי  :בעצמאות ובאמו�, פגיעה בפרטיות•  


שהתנגדו לה  ההורי
. השלא תמכו בהתקנתבייחוד אלו ,  וכ� ההורי
,מנקודת ראות הצעירי

ובכ� פוגעי
 באמו� , שמבחינת
 נתפסי
 כבוגרי
, בת/אחרי הב�" עוקבי
"חשו שה
 למעשה 


כדי , בת/ הורי
 שהיו מוכני
 לא לקבל משוב לגבי הנהיגה של הב�היו . בה
 או בעצמאות

  .  לשמור על פרטיות

גישות שונות בקרב הורי� לגבי תפיסה חינוכית של הורי� ואחריות� לגבי  יש •  

חלק מההורי
 הביעו תפיסה חינוכית לפיה על הצעירי
 ללמוד לבד   :נהיגת הצעירי�


אול
 .  כלומר האחריות על הנהיגה היא של הצעיר בלבד.ושיש לסמו� עליה
, מהטעויות שלה

נושא האמו� מתקשר ג
 לתפיסה . מרבית ההורי
 חשבו שעל ההורי
 לקבל את המידע

 
  .בת כאשר ה
 נוהגי
 כנהגי
 חדשי
/על הב�' סומכי
'אמביוולנטית של הורי
 לגבי עד כמה ה

ת ותפיסת יכולת הפוטנציאל של הטכנולוגיה מציג מצב של שאלות מצפוניו•  

נושא האמו� המורכב והפוטנציאל של הטכנולוגיה מעמידי
 בפני הורי
 לא    :השפעה הורית


שכור� ג
 , רק שאלות מצפוניות ביחס למוסריות של קבלת תיעוד על אופי הנהיגה של ילדיה


אלא ג
 את השאלה עד כמה ה
 מרגישי
 שה
 מסוגלי
 , מתי והיכ�, מידע לגבי מה ה
 עושי


  .  להשפיע על ההתנהגות של הצעירי

וגיה הנושא של המשוב מהטכנולהיווה , לצעירי
 עצמ
  :"האח הגדול"הצעירי� ו•  

או בתפיסת
 שנהגי
 , גור
 חשוב בהתנגדות
 להתקנת הטכנולוגיהכמאפשר חדירה לפרטיות 

שות לגבי צעירי
 ג
 הביעו חש, מצד שני. ואפילו בחריפות, צעירי
 אחרי
 יתנגדו להתקנתה


כ� שחלק ראו בטכנולוגיה ככלי שיכול , ומכ� שאי� לה
 ניסיו� ומיומנויות, הנהיגה שלה
 עצמ

  .  לעזור לה
 בהקשר לנושאי
 אלו

הורי
 בסקר ציינו   : שאננות במקביל לחרדה ולדאגה–בקרב ההורי� •  


מכא� עולה . ולא תאפשר לה
 להיות שאנני
, שהתקנת הטכנולוגיה תגביר את המעורבות שלה

, בת/לבדיקת המשוב לגבי הנהיגה של הב�" אובססיביי
"עד כמה ההורי
 אולי יהפכו , השאלה


מתו� . ויפעלו בהתא
, ובאיזה תדירות ה
 אמנ
 יבדקו את המשוב, כפי שחשש אחד הצעירי

עלה , ע
 משפחות שהתקינו את הטכנולוגיה ראיונותבו נערכו , ממצאי השלב הראשו� של המחקר

,  יחסית מהמצופה ברווחי זמ� רחוקי
 את המשובקונטייה לבדהייתה קרב משפחות רבות בש
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, ממצאי
 אלה מעלי
 את השאלה הא
. והיו הורי
 וג
 צעירי
 שכלל לא בדקו את המשוב

  ? הורי
 יעדיפו לא לדעת, למרות הטכנולוגיה

  

  סוגיות ואתגרי�   

  ?ודאמצעי  לימהא
 הטכנולוגיה תהווה כלי פיקוח או  −

−  
ת / איזה סוג מידע הורי
 צריכי
 לקבל אודות הנהג–חדירת ההורי
 לפרטיות הצעירי
  ?ה/הצעיר

  ? נתוני
 צריכה להיות הדדיתההא
 חשיפת  −

   ? כגור
 לשיח במשפחה או כמגביר מתחי
ת משמשטכנולוגיההא
 ה −

−  
 ה /ת הצעיר/אחד מההורי
 נות� משוב שונה לנהגכל בפועל נמצא  שיש מצבי
 בה

  לבי� נהיגה קשר בי� מגדר ה −

  ? ככלי להטלת סנקציות על הצעירי
טכנולוגיהשימוש בהא
 יהיה  −

−  
  ?כגור
 להגברת מתחי
 במשפחה או כהזדמנות לשיחתשפיע  טכנולוגיההתקנת ההא

 ?ות נהיגת
אי� לתת משוב לנהגי
 הצעירי
 כדי שישפיע על בטיח −

 ?  מה עושי
 כאשר יש תיעוד של סיכו� בנהיגה −

  

  

  מלצותה

  המלצות לגבי הטכנולוגיה 

 לדו� באופציות שונות לקבלת המשוב כדי �אלטרנטיבות לקבלת המשוב •  

להעלות את הנושא הערכי הקשור לחשיפת :  להתמודד ע� נושאי� של פרטיות ועצמאות


החברות המייצרות את התכנה והמשווקות את . המשוב של הנהגי
 הצעירי
 להוריה

אול
 , להציע אפשרויות שונות למשפחות לגבי מידת ומועד חשיפת הנתוני
הטכנולוגיה יכולות 

אי� להתעל
 מהנושאי
 הקשורי
 להיבטי
 הערכיי
 והחינוכיי
 הקשורי
 לכל אחת מהגישות 

וההשלכות שלה� , )'וכו, קוד
 לצעירי
, לצעירי
 ולהורי
, לצעירי
 בלבד(של חשיפת המשוב 

 .  לבטיחות בנהיגה

ממצאי :  צעירי� עצמ�ה ל ידי כפי שהועלו ע–יתרונות הטכנולוגיה להציג את •  

 אלוכ� ש,  נהגי
 צעירי
 שהשתמשו בהראות  יתרונות של הטכנולוגיה מנקודת מאפייני
המחקר 

 לאחשוב לציי� שחלק מהיתרונות האלו . יכולי
 להוות מענה להתנגדות הצעירי
 שחוששי
 ממנה

מכא� החשיבות . ת המחקר שמעו לראשונה על הטכנולוגיההועלו על ידי הצעירי
 שרק במסגר

   . השתמשו בטכנולוגיה המבוססי
 על דברי צעירי
 שיתרונות
 להציג לה
 למצוא דרכי

אלא ככלי , של ההורי�" שליטה"ול" מעקב"מיצוב הטכנולוגיה לא ככלי ל•  

הצעירי
 חוששי
 מכ� : המאפשר למידה עצמית והקניית מיומנויות בנהיגה

נית� להדגיש את הפוטנציאל ,  מכא�.חדירה לפרטיות שלה
ל לשליטה וכלישהטכנולוגיה תהווה 

נראה שהצעירי
 יתנגדו פחות . שיש בטכנולוגיה  ללימוד עצמי ולשיפור מיומנויות ספציפיות

  . ולא כגור
 מעקב, )מדרי�" (מנטור"לטכנולוגיה א
 היא תוצג בפניה
 כ
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מוש הפוטנציאל הגלו� כדי שיאפשר את מיוליווי להקי� מער  תמיכה •  

מתו� ההתנסות של המשפחות שהשתמשו בטכנולוגיה הועלו אתגרי
 והצעות   :בטכנולוגיה

) 1: ( שכוללתבייחוד הודגשה ההמלצה לקבלת תמיכה. לגבי מימוש הפוטנציאל הגלו
 בטכנולוגיה

 
בנושא הטכנולוגיה והמשוב באופ� כללי ותמיכה בנושא של תקשורת בי� ההורי
 לנהגי
 הצעירי

השימוש כלי
 לגבי ) 3(; הנהיגה" שיפור" בטיחות בנהיגה ו,כלי
 לגבי נהיגה טובה) 2(; ממנה

חוברות ) 8(; מפגשי
 פני
 אל פני
) 6(; קו ח
) 5(;  למשוב"ערוצי
"מגוו� ) 4(; משוב עצמוב

שנוהגי
 בצורה  לגבי נהגי
 ייעו ) 11(; פורו
 לצעירי
) 10(; פורו
 להורי
) 9(; הדרכה מפורטות


  .  שיכולה לסכ� אות
 ואחרי

מגבלות הטכנולוגיה כהזדמנות לדו� במכלול הנושאי� של להתייחס ל•  

דווקא מגבלות התיעוד של הטכנולוגיה מאפשרות הזדמנות לדו� באופ�   :בטיחות בנהיגה

נות הוא שהתיעוד נושא שחזר בראיו. נהיגההתרבות בבטיחות בנהיגה והנושא של  ברחב יותר

נו ח זה התייחס"בדו.  הפתרונות לגבי הגברת הבטיחות בנהיגהכ� ג
, מהטכנולוגיה הוא חלקי

השיח בי� ההורי
 לצעירי
  במקו
 להגביל את � מכא� ההמלצה ".רדוקציה של הנהיגה"לכ� כאל 


 יש כא� הזדמנות לדבר על מכלול נושאי
 הקשורי, מודדת טכנולוגיהפרמטרי
 שהלגבי ה

משמעות שמירת , למשל התחשבות באחרי
(נושאי
 שפחות מדברי
 עליה
 שיכללו , לנהיגה

  :ספציפית) 'וכו, כושר שיפוט, לנות וסובלנותמידת סב, מרחק

ת  תרומ עלתו� דגש, בטיחות בנהיגה ותרבות הנהיגהרחב ומעמיק יותר בנושא הדיו�  .1

  . המשובומגבלות

  .כוללחלק ממער� תמיכה הטכנולוגיה כ מיצוב .2

  .בנהיגהמסוימי
 אלמנטי
  לגבי "עי� שלישית"סוג של  לאכ להתייחס לטכנולוגיה .3

" אל תפתיע "בנוסחאלמנטי
 הקשורי
 לבטיחות גיש שהטכנולוגיה מאפשרת שיפור להד .4


 . תרבות נהיגה מתחשבת באחרי
ו" אל תופתע"של  בשיפור אלמנטי
 מ
להשליו, אחרי

:  ה כמכשיר המתעד את האירועי� שבנהיגהלחזק את האמינות של הטכנולוגי•  


 לגבי היכולת של וא% פקפוק תהיות , העלו שאלות רבותג
 ההורי
 וג
 הנהגי
 הצעירי

מומל  שיהיה הסבר מתאי
 , מכא�. את נהיגת
" לשפוט"לתעד בצורה נכונה וא%  טכנולוגיהה


למרות , מדוע, תו� הסבר, ליכולות ולמגבלות של הטכנולוגיה, לכל הקשור לפרמטרי

יש חשיבות . יש חשיבות לנתוני
 שמתקבלי
 מהטכנולוגיה מבחינת בטיחות בנהיגה, המגבלות

  .מרובה להתייחס לדברי
 שהוצגו על ידי המשתתפי
 במחקר כבעיות טכניות ולוגיסטיות

  

  המלצות כלליות לגבי נהיגת צעירי�

 כדבר המקובל על להעלות לסדר היו� את הנושא של הגבלות על נהיגת צעירי�•   

אחת הדרכי
 המומלצות להגדיל את הבטיחות בנהיגה של נהגי
 :  הורי� ונהגי� צעירי�

צעירי
 חדשי
 היא לייש
 תכנית בה נהגי
 צעירי
 נחשפי
 באופ� הדרגתי למכלול המצבי
 של 

 ההצדקה לכ� מבוססת. 'וכו, נהיגה בשעות לילה, למשל נהיגה ע
 אנשי
 נוספי
 ברכב, הנהיגה

ממצאי המחקר מראי
 שג
 הצעירי
 וג
 ההורי
  .על החשיבות של צבירת ניסיו� ומיומנויות
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הורי
 הביעו , למרות תמיכת
, נוטי
 להאמי� בחשיבות הטלת הגבלות על נהיגת צעירי
 אבל

שלושה ממצאי
 חשובי
 עלו לפיה
 נית� ג
 בישראל לפתח . תחושה של חוסר אוני
 בנושא

; הצעירי
 במחקר לא התנגדו באופ� גור% להגבלות:  מוסכמת ויישימהתכנית הגבלות שתהיה


ההורי
 העלו ; מרבית ההורי
 האמינו שהורי
 צריכי
 להטיל מגבלות על נהיגת הצעירי


' תשתית'מכא� נית� שיש  . חששות דומי
 לאלו שהועלו על ידי הצעירי
 לגבי נהיגת צעירי


שיכול להתקשר לנושא של הגבלות , נהיגת צעירי
צעירי
 בנושא �חששות משותפת לשיח הורי


יכול להוביל לפיתוח מער� מקובל של הטלת הגבלות שיתרמו , דיו� בנושא. על נהיגת צעירי


    . לבטיחות בנהיגה של נהגי
 צעירי

ההורי
 הביעו רצו� להיות מעורבי
 :  דוגמה אישית של ההורי� לצעירי� • 

אבל הנושא של מת� דוגמה אישית בנהיגה שלה
 עצמ
 , בנהיגת ילדי
 ואחראי
 ביחס אליה


. ג
 כאשר ה
 נשאלו מה צריכה להיות המחויבות של ההורי
, כמעט ולא עלה בתשובותיה

מכא� ההמלצה . הצעירי
 עצמ
 העלו את הנושא של נהיגת הוריה
 כמודל לחיקוי, לעומת זאת


,  במשפחה לשפר את עצמ
למצב את התקנת הטכנולוגיה כמאפשרת הזדמנות לכל הנהגי


 .ולהדגיש להורי
 עד כמה חשובה הדוגמה האישית שלה
 לנהגי
 הצעירי


