ממצאים עיקריים ממחקר ההורים
המעבר להורות מגביר את המודעות לזהירות ולבטיחות בעיקר בתחומי
הבית .מודעות זו לא תמיד באה לידי ביטוי בהקשר של נהיגה .רק בקרב
חלק מן ההורים חל שינוי בסגנון הנהיגה לאחר המעבר להורות ,שנותר
לאורך זמן .הורים אלו דיווחו על נהיגה זהירה יותר – הפחתת מהירות,
הגברת ערנות והפעלת שיקול דעת רב יותר.
הורים חשים חרדה רבה יותר מהיפגעות בתאונת דרכים ,אחריות רבה יותר
וצורך לגונן .תחושות אלה נשמרות לאורך זמן )אם כי עוצמתן פוחתת(.
הורים דיווחו על מודעות גבוהה יותר לסכנות ועל ערנות גבוהה יותר
לסביבה בעת נהיגה כשילדיהם ברכב.
הסחות הדעת שחווה ההורה הנוהג כשילדיו ברכב רבות יותר ,מאחר
ופעמים רבות הוא נדרש להתמודד עם מריבות בין אחים ,להרגיע תינוק
או לשעשע את הילדים כדי שלא ישתעממו.
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מרבית ההורים ) (75%-65%דיווחו כי הם מקפידים להשתמש במושבי
בטיחות לילדים .השאר דיווחו כי הם מוותרים על כך בסיטואציות שונות
)כאשר הילד אינו רגוע או בנסיעה באזור הבית(.
רוב ההורים נוקטים זהירות רבה יותר בנסיעות הראשונות לאחר הולדת
תינוק ,אולם לאחר זמן מה הם חוזרים לשגרת הנהיגה הקודמת.
במהלך הנהיגה ההורה עלול לחוות מגוון קונפליקטים בין היענות לצורכי
הילד ובין שמירה על כללי הבטיחות .למשל ,קונפליקט בין הרצון
להרגיע את הילד במקרה של בכי ובין הימנעות מהסטת המבט מן
הכביש ,או קונפליקט בין ויתור על חגירת חגורת הבטיחות במקרה של
חוסר נוחות מצד הילד ובין הקפדה על חגירתו מטעמי בטיחות.
יש הורים שדיווחו על איפוק רב יותר כלפי התנהגויות של נהגים אחרים
בכביש ,הנובע מחשש לסכן את הילדים וכן מרצון להוות מודל עבורם,
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ולא להביע תוקפנות בנוכחותם .עם זאת ,מן המחקר עולה
כי חלק מן ההורים אינם מודעים להיותם מודל חיקוי
לילדיהם ,כבר מגיל צעיר ,בהקשר לנהיגה.
יש הורים שדיווחו כי בעת נהיגה בגפם ,בלי ילדים ברכב,
הנהיגה זהירה פחות ,ואילו אחרים דיווחו כי הם חשים צורך
לשמור על עצמם למען ילדיהם וכי חלה אצלם עלייה
במודעות לזהירות.
חלק מן ההורים ציינו כי הנהיגה בגפם פזיזה יותר בשל
הצורך להגיע בזמן לילדים ובשל ריבוי המטלות והעומסים
המוטלים עליהם .עם המעבר להורות הזמן הופך למשאב
יקר ערך .משאב זה נמצא תמיד בחוסר ,מה שגורם
לתחושת לחץ ומשפיע לרעה על הנהיגה.
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ארגז כלים להורים
לימוד אסטרטגיות התמודדות עם מצבים שונים בנהיגה הנוגעים לילדים
)הענקת תשומת לב לתינוק ,הצבת גבולות לילדים ,ההורים כמודל חיקוי
לילדים מגיל צעיר(.

להורים לתינוקות –
תכנון ותזמון מוקדם של הנסיעה כדי לצמצם מצבים שבהם התינוק שרוי
באי-שקט.
שימוש באמצעים המרגיעים את התינוק ואינם דורשים הסחת דעת ,כגון
השמעת דיסק שאהוב על התינוק או הצבת חפץ )למשל מובייל( שהוא
קשור אליו; היערכות מראש והכנת חפצים שעשויים להזדקק להם בזמן
הנסיעה ,כך שיהיו בהישג יד ולא ידרשו חיפוש תוך כדי נהיגה.
שינון סדרי העדיפויות ,כמו "בכי עדיף על פעולה שעשויה לסכן חיים".
עצירה במידת הצורך בצד הדרך במקום בטוח.
הימנעות מפעולות שאינן קשורות לנהיגה ולתינוק ,כמו שיחות טלפון,
שליחת מסרון או שימוש במדיה.
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להורים לפעוטות/ילדים –
עריכת שיחות הכנה לקראת הנסיעות המשותפות וגיבוש "כללים" ברורים
לזמן הנסיעה ברכב .כללים אלה כוללים :חגירת חגורת בטיחות כתנאי
הכרחי לפני כל נסיעה ,העברת חפצים מן הנהג לילד אך ורק בזמן עצירה,
הגבלת שיחות והימנעות מריבים או צעקות העלולים להפריע לנהג.
הימנעות מהסחות דעת נוספות כגון שיחות בטלפון הסלולרי.
הכנה מראש של מושב בטיחות נוסף לשימוש גורמים אחרים המסיעים את
הילדים )כמו הורים אחרים המסיעים לחוגים או לגן/ביה"ס ,בני משפחה
נוספים(.

לעמותות/ארגונים –
הקניית ידע והעלאת מודעות לנושא הנהיגה עם ילדים.
מתן הדרכה בנושא שימוש נכון במושבי בטיחות.
חידוד המסרים בנושא זה דרך מסגרות החינוך )גני ילדים ,טיפות חלב וכו'(.
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ממצאים עיקריים ממחקר הסבים
סבים מדווחים על תחושת אחריות לשלומו ולחייו של נכדם ,שהיא
ספציפית למהלך הנהיגה כשהוא ברכב ואינה מלווה אותם כשהם נוהגים
בלעדיו.
תחושת האחריות והמודעות לסכנות מתורגמת בדרך כלל לנהיגה זהירה
יותר ,אך לעתים ללחץ מוגבר.
תחושת האחריות כבדה יותר מזו שחשו כאשר הסיעו בעבר את ילדיהם:
תחושת האחריות אינה רק כלפי הנכדים כי אם גם כלפי הוריהם.
הקושי המרבי הוא אינטראקציות בין הנכדים ובין עצמם )לרוב ריב בין
הנכדים( שעשויות להסיח את דעתו של הסב בעת הנהיגה.
בניגוד להורים המסיעים ילדים באופן יום-יומי ,הסעת הנכדים ברכב
שכיחה פחות .בעוד חלק מן הסבים תופסים נהיגה ברכב שבו נמצאים
נכדיהם כעניין שגרתי יחסית ,אחרים מעדיפים להימנע מכך ככל
האפשר ומבכרים הליכה ברגל או נסיעות קצרות .הסעת נכדים אינה
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הופכת לפעולה אוטומטית כמו אצל ההורים .על כן ,גם אם ניכרת אצל
הסבים הסתגלות מסוימת להסעת הנכדים ,נשמרות אצלם רמת מתח
חיובי וערנות גבוהות יותר.
התייחסות הילדים )הורי הנכדים( לנהיגה של הסבים עשויה להוות מקור
מתח נוסף ,והיא משפיעה לרעה על תחושת הביטחון של הסבים בנהיגה.
משאבי הקשב הנדרשים לסבים הנוהגים כשנכדיהם ברכב רבים יותר
בשל הצורך לשעשע את הנכדים ,להרגיע חוסר נוחות ולספק את
צורכיהם באופן מידי.
סבים חשים לעתים קונפליקט בין האופן שבו הם תופסים עצמם כסבים
שאינם נוקשים ואינם מקפידים על גבולות ,לבין האופן שבו הם צריכים
לתפקד במהלך נהיגה :להציב יותר גבולות ,להיות קפדניים יותר ואף
לכעוס לפעמים.
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סבים הם בדרך כלל נהגים מנוסים ,שגם בעבר ,כהורים ,נהגו ברכב ובו
ילדיהם הקטנים .ניסיון החיים מעניק להם ביטחון ,אולם חלק מן
המודעות לכללי הבטיחות השתנה באופן ניכר ,ואין להם דרך מסודרת
להכיר שינויים אלו ומה שנדרש מהם כיום.
הגיל מביא עמו רגיעה וסבלנות )הן בשל בשלות ,הן בשל הפחתת
עומסים( .הסבים תופסים זאת כיתרונות המסייעים לנהיגה זהירה
ורגועה יותר.
סגנון נהיגה פחות זהיר נמצא קשור למתח רב יותר בעת הנהיגה ברכב
עם נכדים ולגישה חיובית פחות כלפי שימוש במושבי בטיחות.
ככל שהסבים יותר מתוחים במהלך הנהיגה עם הנכדים ,כך הם פחות
מקפידים על שימוש במושבי בטיחות.
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ארגז כלים לסבים
למידת הכללים העדכניים לנהיגה עם הנכדים ,כי הם השתנו באופן ניכר
מאז שהיו הורים ונהגו ברכב שבו ישבו ילדיהם.
העלאה למודעות כי הנהיגה ברכב מנוגדת ליחסים שבדרך כלל
מתקיימים עם הנכדים :הבנת חשיבות הצבת גבולות ברכב ,גם כאשר
היא אינה תואמת את סגנונם של הסבים בדרך כלל.
הימנעות מפעולות שאינן קשורות בנהיגה )האכלה ,ניקוי ,העברת
משחקים וכו'(.
עצירה בעת הצורך בצד הדרך במקום בטוח.
היערכות מבחינת ציוד טרם הנסיעה :הכנת אוכל לנכד ,משחקים,
דיסקים עם סיפורים או מוסיקה.
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קיום שיחות עם הנכד ברמה העקרונית וגם טרם הכניסה
לרכב :לנסח אתו חוזה שמגדיר את כללי ההתנהגות ברכב
ומכבד את הצורך של הסב להתרכז בנהיגה .לילדים קטנים
אפשר אף לעשות סימולציה של נהיגה בבית.
תכנון מראש של משחקי דיבור )חידות ,משחקי חשיבה וכו'(
בניסיון להפוך את הזמן המשותף למהנה.
הידברות עם ההורים על מנת לשמוע מהם על ציפיותיהם
מן הסבים בעת נהיגה עם הנכדים.
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סיכום
מעברי חיים מהווים הזדמנות פז לשינוי סגנון הנהיגה האישי ,מאחר והם
מחייבים התבוננות מחדש של האדם על עצמו ועל סביבתו וחשיבה מחודשת
על הצורך לשנות את פני הדברים .מעט מאוד נעשה עד היום לניצול מרבי
של הפוטנציאל הטמון במעברי חיים משפחתיים בהקשר של שיפור הנהיגה
והעלאת המודעות לאחריות אישית ולשמירה על אחרים .התהליכים שזיהינו
במחקר הם בעיקר תהליכים פנימיים ואישיים ,ולא כאלו הנתמכים על ידי
פעילויות יזומות או פעילויות המתואמות על ידי הממסד או גופים בעלי עניין
בבטיחות בדרכים.
אנו מקווים כי יהיה אפשר לתעל את ממצאי המחקרים שערכנו לפעילויות
יישומיות .לשם כך ברצוננו להציע שלושה עקרונות מנחים ,ואלה הם:
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אינטגרציה של פעולות לצד התייחסות דיפרנציאלית
ורגישה מבחינה תרבותית לאוכלוסיות שונות .מחד ,יש
להתייחס לאוכלוסיות שונות ולתת להן מענה נפרד על פי הצרכים
הייחודיים שלהן והדרכים העשויות להשפיע עליהן באופן המיטבי,
ומאידך ,יש לעשות זאת תוך התייחסות לרגישויות תרבותיות וחברתיות
מתאימות .חשוב לשלב את הפעולות להורים ולסבים לשם השגת
אפקטיביות מרבית.
גישה חיובית לתחום הנהיגה .יש לעשות שימוש רב יותר בחיזוקים
חיוביים ,בתגמול ובחשיבה חיובית )לעומת שלילית( בטיפול,
בהתערבויות קהילתיות וחינוכיות בהקשר של בטיחות בדרכים; בפיתוח
הדרכה והעצמה אישית המחזקת יכולת עמידה בלחצים חברתיים
ובבחירה נכונה ומושכלת בזמן אמת .שימוש במסרים חיוביים ומטפחים,
כגון אחריות – עידוד אחריות במקום עירור תחושות ביקורת ואשמה;
אנושיות וסובלנות לאחרים – הבנה כלפי נהגים אחרים ומצבי כביש
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