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מטרות המחקר
 מטרתו הכללית של המחקר הינה להבין את עמדות ונורמות ההתנהגות של בני הנוער
מהאוכלוסייה הערבית (לפני קבלת רישיון הנהיגה) לגבי מגוון נושאים הקשורים בנהיגה
ובבטיחות בדרכים.
 להבין את החסמים הנורמטיביים ,התרבותיים ,והפסיכולוגיים והגורמים שמובילים את
בני הנוער הערבים להתנהגויות מסוכנות ,ולאי ציות לחוקי התנועה.
 מחקר זה ישמש תשתית מחקרית עבור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,משרד
החינוך ,וגופים העוסקים בבטיחות ,במטרה לפנות לקהל היעד של הצעירים באוכלוסייה
הערבית בצורה המותאמת להם ,דרך תוכניות התערבות במסגרות בית ספריות ,כמו גם
דרך ערוצי מדיה נלווים.

מטרות ספציפיות
 אפיון האלמנטים שחשובים לבני נוער בנוגע לתוכניות התערבות העוסקות בנהיגה
ובהתנהגות בטיחותית.
 המלצות ספציפיות לבניית תוכניות התערבות שמתאימות לתתי אוכלוסיות שונות אצל
בני נוער ערבים (על פי מאפייני מגדר ,גיל ,וכו').

התועלות מהמחקר
 קיים מחסור בהערכת תדירות ואפקטיביות החשיפה של בני הנוער לתוכניות בטיחותיות
בבתי ספר ערבים.
 התוכניות הקיימות כיום אינן נבנו מתוך התרבות והצרכים של האוכלוסייה הערבית ,על
כן נראה כי רובן אינן מותאמות לה.
 הממצאים של מחקר מוצע זה יהוו בסיס לפיתוח תוכניות התערבות מותאמות המיועדות
לצעירים באוכלוסייה הערבית במטרה להפחית את מעורבותם והיפגעותם מתאונות
הדרכים

תוכנית המחקר-
מחקר משולב שיטות כמותיות ואיכותניות












הכנות ואישורים .שלב זה כלל פניה למשרד החינוך ,לצורך קבלת אישור לראיין תלמידים בבתי ספר ,ובקשה מהתלמידים שימלאו שאלונים ולקיים עמם קבוצות
מיקוד.
מיפוי של מגוון והיקף הפעילויות הנוגעות בבטיחות בדרכים בבתי הספר הערביים .שלב זה כלל ראיונות עם הרכזים ,היועצים ,המדריכים ,והמורים המעורבים
בפעילויות אלו.
סקירת ספרות מעמיקה .סקירת הספרות התייחסה למחקרים הנעשים בארץ ובעולם על חינוך תעבורתי ,הגורמים המשפיעים על התנהגויות סיכוניות בקרב בני
הנוער בכבישים ,ומעורבותם בתאונות.
פיילוט של ראיונות עם קבוצות מיקוד .המטרה הייתה לחוש טוב יותר את המצב במגזר הערבי במטרה לבנות באופן טוב ויעיל יותר את המתווה והתכנים של
הפרוטוקולים והשאלונים (ראה נספח ב).
בניית השאלונים .תחילה נערך פיילוט לאחר שהשאלון נבנה עם עשרה מרואיינים  ,נציגים מאוכלוסיות היעד של בני נוער שהשתתפו במחקר .לאחר מכן אותרו ונבנו
סדרת השאלות שהתייחסו למגוון היבטים ,חברתיים ,אישיותיים ,תרבותיים ,דמוגרפים ,וסוציו אקונומיים של הנהגים הצעירים הערבים (ראה נספח ג).
הגשת דו"ח ביניים לקרן מחקרים בענייני ביטוח שכלל התייחסות לשלבים של הוצאת האישורים ,סקירת ספרות ומיפוי.
גיוס המשתתפים ובחירת מדגם מייצג .המשתתפים במחקר יהיו בני נוער מהמגזר הערבי בגילאים  14-17משני המגדרים לפני קבלת הרישיון .בני הנוער במדגם
שייבחר יהיו מרמות סוציו-אקונומיות שונות ועם מאפיינים חברתיים וכלכליים מגוונים כך שייצגו את ההתפלגות באוכלוסייה .עריכת קבוצות מיקוד ושאלונים
במקביל
ניתוח תוצאות השאלונים והסקת מסקנות .שלב זה כלל את הנתונים של השאלונים שהועברו לבני הנוער הערבים באמצעות השימוש במגוון שיטות סטטיסטיות
המקובלות בספרות המקצועית לניתוח נתונים מסוג זה ויציג את המסקנות מהניתוח.
הגשת דו"ח ביניים לקרן מחקרים בעניני ביטוח
ניתוח ,כתיבה וסיכום .שלב זה כלל ניתוח כמותי ואיכותני לנתונים שנאספו מהשאלונים ומהראיונות ,עיבודם ,הסקת מסכנות וכתיבת דו"ח שיסכם את כל השלבים
של המחקר ,התוצאות והמסקנות.
בניית קריטריונים ומתווה לתוכנית התערבות על סמך הממצאים .על סמך כל ממצאי המחקר נבנה הדו"ח הסופי והמסכם שכולל תקציר מנהלים קצר ומורחב.

ממצאים
המחקר האיכותני

אוכלוסיית היעד במחקר האיכותני
 נערכו  18קבוצות מיקוד עם בני נוער בבתי ספר במגזר הערבי ,בעשרה יישובים שונים
בצפון ובמרכז הארץ :טורעאן ,קלנסוה ,שפרעם ,כפר יאסיף ,כפר נחף ,חיפה ונצרת.
 8 קבוצות בחטיבות הביניים  10קבוצות בתיכון .ביישובים הגדולים שיש בהם בתי ספר
פרטיים וגם ממשלתיים ,דהיינו נצרת וחיפה ,נערכו קבוצות מיקוד במקביל גם בבתי ספר
פרטיים וגם בבתי ספר ממשלתיים.
 ראיונות עם רכזי חינוך חברתי ורכזי חינוך תעבורתי ,בבתי ספר ערביים ,חטיבת ביניים
ותיכון .רואיינו  11רכזים 5 ,נשים ו 6 -גברים ,מ 3 -בתי ספר חטיבת ביניים 3 ,בתי ספר
תיכוניים ו 5 -בתי ספר משותפים לחטיבת ביניים ותיכון.
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תמצית הממצאים לפי התמות המרכזיות ,והקטגוריות ,כמו שנקבעו בניתוח הנתונים:

הבדלים בין תתי אוכלוסיות שונות בקרב משתתפים
בקבוצות מיקוד ,ביחס להתנהגות סיכונית :נערים מול נערות
 נערים מתנהגים בהתנהגות סיכונית לעומת נערות :נערות ציינו כי הן לעומת הבנים לא
שותות אלכוהול ,לא נוסעות במהירות מופרזת ולא נוהגות ללא רישיון.
 נערים ונערות דווחו באותה מידה על אי חגירה חגורת בטיחות אך הסיבות לכך היו שונות.
נערות  ":אני לא חוגרת כשאני יושבת במושב האחורי ברכב ,לא מרגישה שיש צורך".
נערה אחרת ציינה " :אני לא חוגרת ,אני לא רגילה לחגור".
 רוב הנערים לא חוגרים כי לא מקובל שגבר יחגור חגורה ,בחברה חושבים שהוא "פחדן"
או "חנון" .נער אחד הסביר" :אצלנו בחברה מסתכלים אחרת על מי ששם חגורה ,כאילו
הוא פחדן ,אם אתה לא שם חגורה אז אתה גבר".

הבדלים בין תתי אוכלוסיות שונות בקרב משתתפים
בקבוצות מיקוד ,ביחס להתנהגות סיכונית  :כפר מול עיר
 בעיר מעורבת ציינו המרואיינים שהתנהגויות כמו נהיגה ללא רישיון ,אי חגירה של חגורת
בטיחות" ,נהיגת שוויץ" ,לא מקובלות בקרב האוכלוסייה וגם לא בקרב הצעירים ,ואם יש
בודדים שעושים זאת בדרך כלל ההורים לא יודעים.
 ציינו שהתנהגויות כמו אלה אופייניות לתושבי הכפרים" ,בעיר לא מקובל לנהוג ללא
רישיון ,אולי בכפרים כן"" .התנהגות כזאת לא מקובלת בעיר ,מי שנוהג בצורה כזאת
אומרים עליו "כפרי".

אי שימוש בחגורת בטיחות:









ברוב קבוצות המיקוד עלה כי בני נוער יודעים שצריך לחגור גם בתוך הכפר אך רוב בני
הנוער בכפרים לא עושה זאת" : .כולם יודעים שצריך לחגור אבל בפועל אף אחד לא חוגר,
או מעט מאוד שחוגרים".
הסיבות שבגללן לא חוגרים הן רבות ,אבל דומות בכל הקבוצות שבהם המרואיינים דיווחו
שהם לא חוגרים:
תדמית חברתית
נורמות
הרגלים -חוסר נוחות
הרגשת ביטחון בתוך הכפר

נהיגה ללא רישיון:
 התופעה של נהיגה ללא רישיון ,גילאי  ,13 -15ו -גילאי  15-17שאין להם רישיון נהיגה.
תופעה חוצה תתי אוכלוסיות של דיווח על נהיגה ללא רישיון
 ממצא מפתיע היה שלא רק שמרבית המרואיינים דיווחו על תופעה של נהיגה ללא רישיון
באוכלוסייה הערבית אלא ,רוב המרואיינים בכל קבוצה דווחו על כך שהם בעצמם נוהגים
ללא רישיון .הם ציינו שהתופעה נפוצה במגזר הערבי ,והרגישו חופשי לדבר עליה.

הסיבות לנהיגה ללא רישיון






נורמות בכפר " -כן זה מקובל ,אבל נוהגים רק בשכונה"" .לא מקובל בכביש ראשי"" ,אני
נוהג בכביש עפר מחוץ לכפר".
הסכמת ההורים -יש הורים שמבקשים מהילדים להכניס את הרכב לחניה ,ויש שמלמדים
את הילדים שלהם נהיגה".
חוסר אכיפת סמכות הורית " -אני לוקח את הרכב בלי שידעו" " .עדיף שיתנו להם כי אם
לא ,הם לוקחים את המפתחות כאשר ההורים ישנים".
מתאמנים ומתרגלים לקראת רישיון" -אני נוהגת אבל לא בכביש ,יש לנו חלקת אדמה
ואנחנו מתאמנים שם".

נהיגה תחת השפעת אלכוהול
 בנושא של נהיגה תחת השפעת אלכוהול היו הרבה חילוקי דעות ,נשמעו דעות שונות גם
בתוך הקבוצות עצמן וגם בין הקבוצות השונות.
 המוסלמים הגרים באזור המשולש -בקבוצות האלה כל המרואיינים ציינו שאסור לשתות
ולנהוג ,אך הדעות שלהם היו מושפעות מהאמונה הדתית ,ולא בגלל הבטיחות בנהיגה" .מי
ששותה לא שולט ,בגלל זה האלכוהול אסור באסלאם".
 חלק גדול מהנערות סרבו להתייחס לנושא ,הן רק הנהנו בראש ,סימן שהן שוללות את
הנושא.

לקיחת סיכונים בנהיגה :צעירים משוויצים
בכביש במטרה לחזק את התדמית החברתית וההנאה:
 תדמית חברתית :נהגים צעירים שמסיעים צעירים ,עושים סיבובים במקומות מסוימים
בכפרים ,בולמים בסיבוב על מנת שהרכב יסתובב ,נוהגים באופן פרוע ,משמיעים מוסיקה
רועשת ,משכיבים את הכיסאות אחורה ,משוויצים בביצועים שלהם" .צעירים עושים
רושם ליד החברים"" ,עושים חמש" "צעירים נוהגים אחרת ,עושים פוזות ,מוסיקה בקול
רם ,סיגריות ,XL ,רוצים להראות מה הם יודעים".
 שליטה ברכב" :כנהג טוב" ולא על מנת להרשים את הנערות".
 הנאה " :זה לא מראה על גבריות ,עושים זאת בשביל הכיף"

סטראוטיפים ודעות קדומות ביחס לנהיגת נשים






"אצל ערבים חושבים שאשה לא יודעת לנהוג ולא משנה מה."...
" אין בטחון עצמי ,אולי בגלל החברה ,אומרים שנשים לא יודעות לנהוג וזה מוריד את
הביטחון העצמי שלהן".
גם הנערות חושבות שאלה דעות קדומות המושרשות בחברה" : .אם רואים נהג שלא
מסתדר ישר אומרים :זאת בטוח אישה".
ההתייחסות בעיקר שלילית של הנערים לנהיגת נשים "נשים לא יודעות לנהוג ,אסור
להן לקבל רישיון נהיגה" .מפחדות והפחד גורם להן לנהוג גרוע".

מאפייני הנהג באוכלוסייה הערבית








הסתייגו מלשייך את ההתנהגות הסיכונית של צעירים בחברה הערבית להיבטים
תרבותיים.." .זה לא רק באוכלוסייה הערבית ,צעירים אוהבים להשוויץ בכל האוכלוסיות
בעולם".
למרות זאת חלק קטן יותר מהמרואיינים ציינו שישנם מאפיינים הקשורים לתרבות :
"מה שמאפיין נהג ערבי זה חוסר סבלנות".
"נהג באוכלוסייה שלנו תמיד ממהר."..
"לא מעניין אותו החוק ,עושים חוקים משלהם".

שיח עם ההורים
 רק רבע מהמרואיינים בקבוצות המיקוד דיווחו שהם כן משוחחים עם ההורים שלהם
בנושא נהיגה "כן ,ההורים משוחחים אתנו ,הם נותנים לנו מידע ,אומרים לנו למשל
תיזהרו ,שימו חגורה ,אל תיסעו עם זרים."...
 רוב המרואיינים אמרו שהם לא משוחחים עם ההורים שלהם " :למה צריך לדבר אתנו??
עדיין אין לנו רישיון" .חלק אחר אמרו שהם יודעים הכל וההורים לא יכולים לתרום
להם.
 אין שיח בנושא אלכוהול .רק שני מרואיינים ,שהם נוצרים ,אמרו שההורים מזהירים
אותם מפני נהיגה ושתיה.

מודל הורי לנהיגה
 חלק גדול מהמרואיינים אמרו שההורים שלהם נוסעים במהירות מעל המותר ,אך הדגישו
שההורים יותר מנוסים ,זהירים ,שולטים ברכב ,ויש להם בטחון עצמי.
" אבא שלי הוא הנהג הכי טוב שאני מכיר ,יכול להיות שהוא לא תמיד נוסע לפי החוק אבל
הוא נהג מצוין ,יש לו ניסיון ,ובטוח בעצמו",
 הייתה התייחסות שונה בין נערים ונערות לנושא של חיקוי ההורים .הנערים נטו יותר
לחקות את האבות ,בעוד שהנערות נטו לחקות את האימהות" .אבא שלי מהיר ,אימא שלי
פחדנית ואיטית ,אני רוצה לחקות את אבא כי הוא נוסע מהר ,אבל מרוכז בנהיגה וזהיר
מאוד"( נער)

ממצאים עם הרכזים בבתי ספר
 מהראיונות עם הרכזים עלה שיש שונות רבה בין ההכשרה של הרכזים השונים ,וכן
במרכזים שבהם עברו את ההכשרה ,וכי רובם הגיעו לתפקיד לא ביוזמתם .אך ניכר כי
כולם מזדהים עם מטרות התפקיד ומייחסים לו חשיבות גבוהה.
 לרוב ,התכניות נבחרות על ידי האחראים על הבטיחות בעירייה ולא על ידי הרכזים עצמם,
וכי תהליך בחירת התכניות מונע משיקולים כלכליים ,ומוגבל לתכניות המאושרות על ידי
משרד החינוך.
 לא קיימים קריטריונים מדידים להערכת התכניות השונות .הרכזים העריכו את התכניות
באמצעות תגובותיהם הספונטניות והאקראיות של התלמידים אחרי הפעילות.

אפקטיביות של תכניות ההתערבות:
ממצאים מהרכזים ומקבוצות מיקוד עם בני נוער
 תכניות התערבות למניעת תאונות דרכים הנעשות בבתי הספר ,מתקבלות באופן חיובי על
ידי התלמידים ועל ידי הרכזים.
 עם זאת ,התכניות לא נתפשו ככלי אפקטיבי לשינוי עמדות ושינוי נורמות התנהגות בקרב
הצעירים :חוסר עקביות  ,מיעוט תכניות ,חוסר התאמה תרבותית ,לא עונים על הצרכים,
בחירה על ידי גורמים שלא מכירים לעומק את המאפיינים של קהלי היעד.

ממצאי
המחקר כמותני

אוכלוסיית המדגם של המערך הכמותי
 אוכלוסיית המחקר הוגדרה ככל התלמידים בכיתות ח'-ט' ו -יב' ביישובים הבאים –
קבוצת יישובים א'  -חיפה ,נצרת ,כפר יסייף ,נחף ,שפרעם ,אום אל פחם ,טירה ,באקה אל
גרביה ,קלנסואה; קבוצת יישובים ב' – חיפה ,נצרת אבו סנאן ,מג'ד אל כרום ,סכנין,
מוסמוס ,טייבה ,באקה אל גרבייה וכפר קאסם.
 בקבוצת יישובים א' נערכו ראיונות במערך קבוצתי ובקבוצת יישובים ב' נערכו ראיונות
במערך פרטני.
 המדגם מקבוצת היישובים א' נערך בשלבים -בשלב הראשון נדגמו מכל יישוב בתי ספר
ובבתי הספר נדגמו כיתות; בכיתות שנדגמו רואיינו כל התלמידים שנוכחו בכיתה בעת
הריאיון; המדגם בקבוצת יישובים ב' נערך אף הוא בשלבים – דגימת יחידות דיור ומתוך
היחידות דיור נדגמו בני נוער.

תפיסות ,עמדות ורגשות המהוות רקע להתנהגות
ועמדות של בני הנוער :התחושות שהנהיגה מעוררת
 לכאורה רוב בני הנוער לא מקשרים את תחושת הפחד לנהיגה .רק  27%ממרואייני הסקר
ציינו זאת ,אולם נראה כי את הפחדים הם משליכים על חבריהם 54% :אומרים כי לפחות
חלק מחבריהם חוששים מנהיגה מחוץ לכפר .כאשר מזכירים למרואיינים בסקר את
האפשרות של תאונת דרכים כשני שליש ( )62%אומרים כי הם חוששים מכך.
 הנאה ושחרור

תפיסות לגבי האחראים לתאונת דרכים
 הגורם האנושי ולא המזל נתפס כאחראי עיקרי לתאונות הדרכים ( 90%ציינו גורם זה
כאחד משני האחראים לתאונות דרכים)  .רק כחמישית מהמרואיינים  22%חושבים
שלמזל תפקיד חשוב בתאונות דרכים לעומת זאת  81%ציינו את חוסר הזהירות של
הנהגים 26% ,ציינו את עצבנות הנהגים 16% ,ציינו חוסר מיומנות .על הגורמים האחרים
שאחראים לתאונות דרכים נמנים אין מספיק אכיפה ( ,)38%תשתיות לא טובות (.)16%
 משקלו של הגורם האנושי בולט במיוחד כאשר מדובר בגיל צעיר :כ 80%-מבני הנוער
חושבים כי הסיכויים של נהג צעיר להיות מעורב בתאונת דרכים הם גבוהים ( )55%או
בינוניים ( 70% ;)21%חושבים כי נהג צעיר חייב להקפיד על כללי הבטיחות יותר מנהג
ותיק

שמירה על חוקי התנועה – דעות והתנהגות
 דעות כלליות -רצייה חברתית
 רוב גדול ( )90%-85%אומרים כי חשוב לנהוג בזהירות .כשלושה רבעים ( )75%אומרים כי
כאשר הם נוסעים עם החברה אזי לפעמים או בתדירות גבוהה יותר הם מבקשים מהנהג
שינהג בזהירות וכשני שליש ( )63%אומרים כי הם מעירים לנהג אם הוא לא נוסע
בזהירות.
 יחד עם זאת ,חשוב לציין כי שליש מהמרואיינים ( )33%וחלק מהמשתתפים בקבוצות
המיקוד אמרו שנהג טוב הוא מי שנוהג בביטחון ושולט ברכב ,גם אם הוא עובר על חוקי
התנועה.

התייחסות למרכיבים השונים של נהיגה לפי
חוקי התנועה – פער בין דעות להתנהגות
 חגורת בטיחות 89% :חושבים שהיא מצילת חיים ,רק  65%חוגרים תמיד או בד"כ.
 נהיגה לאחר שתיית משקאות חריפים 60% :אומרים שזה מסוכן גם אם לא שתה כדי
שכרות ,רק  36%ממי שנסעו עם נהג שנסע ,העירו לו.
 נהיגה ללא רשיון  /ללא ליווי בשלושת החודשים הראשונים לקבלת הרשיון74% :
אומרים כי גם בכפר אסור לנהוג ללא רישיון .רק  58%אומרים כי אף פעם לא נהגו ללא
רשיון 39% ,אומרים כי לפחות לפעמים הם נוהגים בכפר ללא רישיון .כמחצית ()49%
אומרים כי בין חבריהם יש שנוהגים בכפר ללא רישיון 58% .נהגו ללא ליווי בשעות היום
ו 66%-גם בשעות הלילה

התייחסות למרכיבים השונים של נהיגה לפי
חוקי התנועה – פער בין דעות להתנהגות
 נהיגה במהירות מופרזת 54% :נסעו בסמוך לריאיון עם מי שנסע במהירות מופרזת .רק
 59%מתוכם העירו לו.
 המרכיב היחידי בו לא נמצא פער בין עמדות להתנהגות הוא  -עקיפה בקו לבן66% :
אומרים שעקיפה בקו לבן תמיד מסוכנת 37% ,מדווחים כי כשהם נוסעים עם החבר'ה הם
עוקפים בקו לבן לפעמים או בתדירויות גבוהות יותר ו 59%-יעיר לנהג על עקיפה כזו.

בקבוצת המיקוד ,בשונה ממצאי הסקר ,עלה אצל חלק לא מבוטל שלמי
שחוגר יש תדמית של פחדן .בסקר רק מיעוט ,11% ,חושבים כך.

בקבוצת המיקוד עלה כי נהיגה בהשפעת אלכוהול אצל האוכלוסייה
המוסלמית פחות שכיחה בשל אמונה דתית (איסור שתייה) ולא בשל
חוקי התנועה .יחד עם זאת ,דווח על אנשים ששותים מחוץ לכפר
ונוהגים.

תופעה זו מתרחשת הרחק מהכביש ,בשבילי עפר או בחורשות
או באזור בו מחנים את המכונית.
(דווח גם על שכיחות לא מבוטלת של הורים שמבקשים את ילדיהם ,הגם
שאין להם רישיון נהיגה להחנות את המכונית).

נהיגה ללא ליווי

נהיגה במהירות מופרזת

נהיגת שוויץ  :תדמית חברתית

מסרים לגבי נהיגה של הורים:
מסרים סותרים ולעיתים שליליים








רק  66%אמרו כי הוריהם מעבירים להם הוראה גורפת על הצורך לנהוג בזהירות;  28%מדווחים
כי ההורים אומרים שבנסיבות מסוימות מותר להפר את חוקי התנועה .במקביל לכך68% ,
אומרים כי ההורים יענישו אותם אם לא יקפידו על כללי התנועה לכשינהגו 31% .לא חושבים
שייענשו.
חגורת בטיחות 79% :אומרים כי האב אומר  85% /כי האם אומרת שצריך לחגור; אך 43%
מדווחים שבנסיעה בכפר אביהם לא חוגר.
מהירות מופרזת 80% :מדווחים כי אביהם אומר שמהירות מופרזת אסורה ,אך  75%אומרים
שאביהם שולט במכונית גם כשהוא נוסע במהירות גבוהה.
נסיעה ללא רשיון נהיגה 20% :מדווחים כי האם נוהגת בכפר ללא רשיון.
משלוח הודעות בעת הנהיגה 22% :אומרים כי הוריהם מסמסים בעת נהיגה לפחות לעיתים
קרובות 20% .נוספים מדווחים על סימוס לעיתים רחוקות.
כ 46%-מדווחים כי במכונית הוריהם אין דיבורית או בלוטוס.

קבלת סמכות ההורים
 חלק גדול מבני הנוער מקבלים את סמכות ההורים אך ההלימה בין הקבלה של הוראות
ההורים ברמת הפנמה כלשהי (כולל קבלתן כצו) לבין הפנמה אמתית אינה מלאה.
 כשני שלישים 63% ,אומרים כי הנהיגה שלהם מושפעת מהנהיגה של ההורים .שלושה
רבעים (כ )75%-אומרים כי יצייתו להוריהם בשמירה על כללי בטיחות 335 ,לא יצייתו

סטראוטיפיות מגדריות
 55% אין הבדלי מגדר 31% ,גברים נוהגים יותר טוב 10% ,נשים נוהגות יותר טוב.
יתרונות הגברים והנשים

יתרונות הגברים

יתרונות הנשים

העזה 81%

זהירות 76%

יותר ניסיון 76%

מתחשבות לחוקי התנועה 71%

פחות פחד מהכביש 68%

מתחשבות באחרים 60%

מסתכנים יותר 57%

כפופות פחות ללחץ קבוצתי 43%

הבדליים מגדרים









הדעות ,התפיסות והתנהגויות שמאפיינות בנות יותר מבנים הם:
אמונה כי למזל תפקיד חשוב בתאונות דרכים ( 29%לעומת  18%בקרב הנערים).
חשש מנהיגה ( 64%לעומת .)56%
מעירות יותר ,הן למי שנוהג לאחר ששתה ( 41%לעומת  )33%והן לנהג לא זהיר (82%
לעומת .)68%
הדעות ,התפיסות והתנהגויות שמאפיינות בנים יותר מבנות הן:
אמונה שצעיר שיש לו רישיון מקובל יותר בחברה ( 30%לעומת .)21%
נסעו בסמוך לראיון עם מי ששתה משקה חריף לפני הנהיגה ( 48%לעומת  )36%ועם מי
שנהג במהירות מופרזת ( 64%לעומת .)46%
נוהגים ללא רישיון ( 50%לעומת .)30%

גיל
 עם העלייה בגיל עולה חלקם של המביעים את הצורך בשמירה על כללי התנועה .כך למשל
תלמידי י"ב מאמינים יותר שבכל מקרה אסור לנהוג אחרי שתייה ( 66%לעומת ,)53%
שעקיפה בקו לבן תמיד מסוכנת ( 71%לעומת  .)61%כמו כן ,בקרב הגילאים הצעירים
יותר שכחה יותר הדעה כי מי שיודע לנהוג מותר לו לנהוג לפעמים גם אם אין לו רישיון
נהיגה ( 27%לעומת .)18%
יחד עם זאת ,בפועל וכצפוי חלקם של תלמידי כיתה י"ב שנוהגים ללא רישיון גבוה
מחלקם בקרב הצעירים יותר ( 48%לעומת .)32%

מסקנות








בקרב בני הנוער יש פער בין דעות להתנהגות – העמדות מקבלות את חוקי התנועה יותר מאשר
ההתנהגות מצייתת להם .יתר על כן ,בני הנוער מודעים לסכנות של נהיגה לא זהירה ולסיכויים שיהיו
מעורבים בתאונות דרכים ,אך החששות והפחדים אינם מניעים מספיקים להתנהגות בטיחותית.
העמדות המובעות מושפעות מרצייה חברתית ,משמעות הדבר היא שהן נתפסות כנורמה חברתית ויש
בסיס טוב לשינוי התנהגות.
קיימת התנגדות לייחוס התנהגות סיכונית רק להיבטים תרבותיים של החברה הערבית ,בעיקר הייחוס
לכך הוא גיל ונורמות.
לחלק גדול מבני הנוער ההורים משמשים מודל חיקוי או סמכות כופת ציות.
ההורים מעבירים מסר כפול ומבלבל לילדיהם.
לבני נוער בכיתות ח' –ט' אין מספיק ידע לגבי כללי הבטיחות בדרכים; חלק לא מבוטל מהם נוהגים
ללא רישיון.

המלצות










תוכנית התערבות צריכה להיות מותאמת לתרבות ,לנורמות ולגיל של צעירים באוכלוסייה הערבית.
הפעילות בקמפיין צריכה להיות מכוונת גם לבני הנוער וגם להורים.
יש להעביר להורים מסרים האומרים כי בשל המסר האמבוולנטי שהם מעבירים לילדיהם בהקשר לנהיגה,
הם מסכנים אותם.
יש להשתמש באסטרטגיות  ,שיצביעו גם לבני הנוער וגם להוריהם על ה "דיסוננס קוגניטיבי"  ,דהיינו
לחוסר העקביות שלהם בין עמדותיהם להתנהגותם בפועל.
צריך לבנות מסרים דיפרנציאלים לכל אחת מקבוצות המגדר.
כדאי שהמשטרה תערוך מבצע ברמת בולטות גבוהה של בדיקות בשבילי עפר ובמקומות אחרים שנראים
חסינים מפיקוח המשטרה.
המסרים צריכים להיות מלווים בדוגמאות מוחשיות ,רצוי שהדוגמאות תכלולנה אירועים שקורים
במקומות שנתפסים גם כחסינים מתאונות דרכים – שבילי עפר ,חורשות או ליד הבתים.
בכיתות הנמוכות ;בכיתת הביניים יש לתת שיעורים שמקנים מידע מדויק על נושא הבטיחות ולקשור
אותו להתנהגות.

