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מבוא
יותר משיעורם היחסי  נהגים צעירים בארץ ובעולם כולו מעורבים בחלק גדול מתאונות הדרכים, הרבה 
בקרב כלל הנהגים. הסיבות לתופעה זו הן רבות ומורכבות, והן מתייחסות למיומנויות לא-מפותחות בנהיגה 

של צעירים, אך גם לעמדות, לגישות, לאמונות ולהתנהגויות לא-בטיחותיות שמאפיינות צעירים.

נהגים צעירים  יש הסכמה בקרב מומחים באשר לחשיבות של ההתערבות החינוכית המטרימה בקרב 
לעתיד, עוד לפני אחיזתם בהגה, כדי להכינם לקראת תפקידם כנהגים.

התכניות  של  חלקן  אחרות.  חינוכיות  ובמסגרות  הספר  בבתי  המופעלות  ומגוונות  שונות  תכניות  קיימות 
מופעלות בידי מוריו הקבועים של המוסד החינוכי וחלקן בידי גורמי חוץ – פסיכולוגים וסוציולוגים, מומחי 

תעבורה, שופטי תעבורה, שוטרי תנועה ועוד.

בשנים האחרונות יש בארץ ניסיון לקיים סדנאות לבני נוער במרכזי שיקום וטראומה. הרעיון המרכזי שלהן 
הוא להפגיש את בני הנוער עם תוצאותיה הקשות של תאונת הדרכים ועם נפגעי תאונות הדרכים ובני 

משפחותיהם כדי להעביר מסר מרתיע על התנהגות מסוכנת בדרך.

מסרים  העברת  שוללים  האחרונים  ממנה.  המסתייגים  לבין  זה  מסוג  בפעילות  המצדדים  בין  ויכוח  יש 
של הפחדה והרתעה בטענה שהם אינם מונעים התנהגות מסוכנת, אלא גורמים דווקא להתנהגות של 
היא  והכוונה  חיוביים,  בארץ  מתקיימת  שכבר  הפעילות  מן  ההדים  אולם  לנושא.  והתכחשות  התעלמות 

להרחיבה. 

כשם  אך  בנושא,  יורחב  ועוד  צעירים,  של  סיכונים  נטילת  על  מכרעת  השפעה  יש  העמיתים  לקבוצות 
שקבוצת השווים מאתגרת את הנהג הצעיר ומעלה את הדימוי שלו ואת ערכו ומספקת משוב מרכזי ובעל 
כוח רב המשפיע על נהיגתו, כך גם קיומו של הביקור במחיצת קבוצת השווים יכול לתרום לעוצמתו של 

הביקור.

תופעות  שתי  לציין  אפשר  בדרך  מסוכנת  התנהגות  הצעירים  בקרב  היוצרים  השכיחים  הגורמים  מבין 
עיקריות:

אלכוהול ונהיגה א. 

ההיבט החברתי של הנהיגה - השפעת החברים והלחץ החברתי ב. 

גם בקרב הנפגעים בתאונות דרכים אפשר לפגוש רבים שיספרו על שתי תופעות אלה כבעלות השפעה 
על ההתנהלות בדרך, וגם בסדנאות המתוכננות תהיה התייחסות אליהן.
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מקומם של נהיגה ואלכוהול בסיפוק צרכים ייחודיים המאפיינים את המתבגר מבהיר את הבעייתיות ואת 
הסכנה הצפויים במפגש בין מתבגר, אלכוהול ונהיגה.

אפיוני המתבגר מוצבים בקודקוד העליון, והם נבחנים בקשר שלהם עם אפיוני הנהיגה והאלכוהול   
הן בהיבט החיובי והן ביחס לגורמי סיכון.  

גיל את  המאפיינים  ודחפים  צרכים  לסיפוק  הזדמנות  מספקת  הנהיגה  כיצד  לראות  אפשר   
להלן קודקודי המשולש.  מורכבות המפגש של שלושת  להבין את  כך אפשר  ועקב  ההתבגרות,   

תיאור הקשר בין אפיוני גיל ההתבגרות לבין סיפוק הצרכים שהנהיגה נותנת:  

תחושת אומניפוטנטייות )"כול יכול"( ונצחיות - הישיבה ברכב והשליטה בהגה מחזקים במתבגר  
את תחושת האומניפוטנטות ואת תחושת העצמאות שלו.  

הצורך לכבוש מרחבים - המכונית מאפשרת למתבגר לגמוע מרחקים ומעניקה לו כושר  ניידות.  

צורך בחופש, בעצמאות ובשחרור מתלות - ניהול עצמי, נסיעה בכל שעה ללא תלות במבוגרים  
ובתחבורה ציבורית.  

יישמע ברצונו  והשולט:  המנהל  הוא  המתבגר  במכונית   - גבולות  לפרוץ  רצון   - בממסד  מרד   
בחברה למרד  ביטוי  עבורו  מסמל  לתמרורים  אי-ציות  בעצמו.  אותם  יקבע  וברצונו  לתמרורים,   

ובגבולות.  

מספקים אחרות  מכוניות  עם  ותחרות  "ביצועים"  עקיפות,  מהירה,  נהיגה   - הרפתקנות  יצר   
לבדוק למתבגר  מאפשרת  ההסתכנות  להסתכן.  שלו  הצורך  את  וממלאים  ריגושים  למתבגר   

את גבולותיו כשווה בין שווים במרחב שבו המבוגרים נוסעים.  

לקבל עליונותו  את  להוכיח  יכול  המתבגר  הכביש  על   - בעיות(  )פתרון  והפשטה  ניתוח  כושר   
החלטות אישיות ולפתור בעיות על-פי דרכו.  

חברתיים: צרכים  ומימוש  זוג  בן/בת  חברים,  בלוויית  נהיגה   - השווים  לקבוצת  להשתייך  צורך   
לעתים תגובות החברים מחזקות את ערכו בעיניהם.  

מתבגר

נהיגה אלכוהול

הקשר בין מאפיינים של גיל 
ההתבגרות לבין נהיגה ושתיית 

אלכוהול1

1 פריט מס' 1 ברשימת המקורות להעשרה והרחבה
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אחריות - הנהיגה מאפשרת למתבגר לממש את אחריותו כלפי עצמו, כלפי חבריו או בנוגע לאחזקת   
הרכב.  

בנושא אלכוהול כמו בנהיגה אפשר לראות את השפעת השתייה על הדחפים של המתבגר ועל  
הצורך שלו להסתכן. להלן תיאור הקשר בין השפעת האלכוהול על המתבגר לבין מאפיינים של גיל  

ההתבגרות:  

אומניפוטנטייות )"כול יכול"( - תחושה זמנית של ביטחון עצמי ושחרור ממעצורים.  

בדיקה של גבולות ה"אני" - נטילת סיכונים.  

חיפוש אחר ריגושים - אלכוהול גורם לריגושים ולשחרור, לתחושת עצמאות ולסיפוק יצר הרפתקנות  
  והסתכנות.

צורך בחופש ובעצמאות - אלכוהול יוצר תחושת פורקן, עליצות ושחרור מבעיות ואיבוד שליטה.  

צורך להשתייך לקבוצת השווים – תחושה של הגברת הלכידות הקבוצתית ותחושת החברות.  

עוררות מינית - תחושת שחרור מול בן המין השני, תחושת חופש וחוסר מעצורים, יוזמה ביצירת  
קשר.  

יצר הרפתקנות – שתייה עד אובדן חושים.  
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הימצאות כמה אנשים יחד יוצרת אווירה המשפיעה על תפקודם בהשוואה לתפקודם כשהם לבד. אווירה 
ולהוות מעין "לחץ".  זו היא תוצאה של השפעה קבוצתית או חברתית היכולה להתבטא בצורות שונות 
הנורמות  הקבוצה.  חברי  נוכחות  ללא  גם  ביטוי  לידי  לבוא  יכולה  הקבוצתית  ההשפעה  רבים  במקרים 
שהתפתחו בקבוצה מביאות את הפרט להיות קונפורמי להן, ותפקודו )בענייננו מדובר בנהיגה( הוא פועל 

יוצא של הנורמות הללו, של הציפיות להתנהגות בעקבות הנורמות הללו. 

כשהנסיעה ברכב, ואפילו פעולת הנהיגה, הופכות ל"התרחשות קבוצתית", והחלטות הנהג מושפעות במידה 
רבה מנטיות הנוסעים, שהם חבריו, מתקיימים כל התנאים הידועים בתהליך קבלת החלטות קבוצתיות, 

שתוצאותיה העיקרית היא הנטייה לסיכון יתר.

לעתים קרובות, כאשר הנהג מוביל חברים, דווקא החברים נוטים, במודע או שלא במודע, לדרבן אצל הנהג 
זו  יכולה לגרום להתנהגות  דחפים הרפתקניים ורצון להפגין כושר שליטה ואומץ. עצם נוכחות החברים 
אצלו, קל וחומר – אם הדרבון נעשה מִצדם באופן פעיל. ידוע לכול שאדם המרגיש שהוא נמצא במוקד 
ההתעניינות וחש במבט הסקרן או הבוחן של אנשים אחרים, מתנהג אחרת ולעתים בצורה טובה פחות 

משהוא מתפקד בהיותו לבד.

נמצא שלעמיתים יש השפעה על ציות לנורמות שנוגעות לחוק, על התחשבות באחרים ועל נטילת סיכונים. 
נמצא שהם בעלי תפקיד קריטי בנוגע לדפוסים של שתיית אלכוהול, נהיגה ונטילת סיכונים. ככל שהנהגים 
היו צעירים יותר, הם היו פתוחים יותר להשפעת עמיתים ומעורבים יותר בתאונות דרכים. נמצא שבקבוצות 
מסוימות נהיגה סיכונית שימשה מעין מבחן לקבלה חברתית על ידי קבוצת העמיתים, ועניין זה יצר לכידות 
חברתית וזהות קבוצתית ייחודית. הסכנה והעוררות הרגשית הגבוהה היוו, כנראה, דבק מלכד. עוד נמצא כי 
לחץ חברתי חזק פועל בצורה מסוכנת על הנהיגה. הנהיגה זוהתה כדרך לחיזוק הזהות הגברית בקבוצה 
מעורבת של בנים ובנות. היא הוערכה כאמצעי למשיכת תשומת לב אצל בחורות, ובחורות אכן העריכו 
התנהגות מצ'ואיסטית, קלילה, אוהבת חיים אצל בחורים. ערכים אלה היו גם תוצר של הניסיון ליצור זהות 

חדשה כביטוי להתנגדות לערכים המשפחתיים המסורתיים.

נמצא בבירור שנהגים שנהגו בלוויית נוסעים צעירים, נסעו מהר יותר משנסעו כשהיו  לבד ברכב. ההסבר 
לתופעה זו נעוץ בהשערה שנהגים מסגלים עצמם טוב יותר להתנהגות המותאמת, להערכתם, לסטנדרטים 
נוסעות  ובמיוחד  נוסעים מבוגרים  בלוויית  לנהיגת צעירים  בנוגע  גם  נכון  הנוסעים שלהם. הממצא  של 
מבוגרות, אך הוא נכון במיוחד, כאשר הנוסעים הינם בעלי עמדות הנוטה לנטול סיכון גבוה. נראה שהנהג 
נוטה להביא בחשבון את הנורמות החברתיות הספציפיות הנדרשות ממנו כ"נהג טוב" ביחס לקטגוריה 

החברתית שאליה משתייכים הנוסעים עמו. 

נמצא עוד שלנהגים בעלי חוסר כבוד רב לחוק ופתיחות רבה יותר להשפעת עמיתים יש מעורבות גבוהה 
יותר בתאונות דרכים.

2 פריט מס' 5 ברשימת המקורות להעשרה והרחבה

ההיבט החברתי של נהיגה

השפעה של עמיתים בקרב נהגים צעירים2 



8 --

הנושא מניעה של שתיית אלכוהול משולב במסגרת תכנית "כישורי חיים" המזמנת לתלמידים זמן ומקום 
להכיר, להתנסות ולהתאמן בשימוש ביכולות רגשיות, חברתיות וערכיות במצבי חיים שונים. כמו כן התכנית 
נותנת הזדמנות להבחין בין מצבים שיש בהם סיכוי לבין מצבים שיש בהם סיכון ולבחור בחירות מושכלות 

וערכיות תוך כדי שיח עם מבוגר משמעותי.

בריאות  לקידום  ודרכים  ערך  המחפשת משמעות,  החיובית  הפסיכולוגיה  תפיסת  על  מבוססת  התכנית 
ורווחה אישית וחברתית.

"כישורי חיים" היא תכנית התפתחותית המותאמת למשימות הגיל ולמצבי חיים. 

למניעת  הפרואקטיבית  התכנית  את  משלבת  )שפ"י(  ואלכוהול  בסמים  לרעה  שימוש  למניעת  היחידה 
שימוש באלכוהול בכמה שלבים:

בכיתה ה - כישורי חיים במסיבה

בכיתה ח - אלכוהול ותרבות הפנאי 

בכיתה י"א - אלכוהול ונהיגה

טיולים,  ספריות:  בית  חוץ  פעילויות  למשל,  כמו,  אלכוהול  בנושא  שיח  המזמנים  אירועים  ישנם  כן  כמו 
מסיבות וכדומה. 

ולנורמות של התנהגות  ובטיחות בדרכים מתייחסות לערכים  חלק מהמטרות במסגרת החינוך לזהירות 
לקראת עמידה בלחצים חיצוניים )תכנית לימודים: חינוך לבטיחות בדרכים, משרד החינוך התרבות והספורט, 

ירושלים, תשנ"ט(:

התלמידים יפתחו עמדות חיוביות כלפי התנהגות זהירה ושמירת החוק מתוך הבנה שהתנהגות זו  
אין פירושה פחדנות או חוסר חברמניות.  

התלמידים יפתחו מודעות לקיומו ולהשפעתו של לחץ סביבתי חיצוני בעת השהייה בדרכים.  

התלמידים יפתחו עמידות בפני לחץ קבוצתי להתנהגות לא-בטיחותית ולנטילת סיכונים.  

3 פריטים מס' 2-1 ברשימת המקורות להעשרה ולהרחבה.

תכניות האגף לזהירות ובטיחות בדרכים 

תכנית "כישורי חיים" (שפ"י)3

מקומם של הנושאים אלכוהול 
ונהיגה ולחץ חברתי ונהיגה בתכניות 

הלימודים על בטיחות בדרכים
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ולנורמות של התנהגות  ובטיחות בדרכים מתייחסות לערכים  חלק מהמטרות במסגרת החינוך לזהירות 
התרבות  החינוך  משרד  בדרכים,  לבטיחות  חינוך  לימודים:  )תכנית  חיצוניים  בלחצים  עמידה  לקראת 

והספורט, ירושלים, תשנ"ט(:

התלמידים יפתחו עמדות חיוביות כלפי התנהגות זהירה ושמירת החוק מתוך הבנה שהתנהגות זו  
אין פירושה פחדנות או חוסר חברמניות.  

התלמידים יפתחו מודעות לקיומו ולהשפעתו של לחץ סביבתי חיצוני בעת השהייה בדרכים.  

התלמידים יפתחו עמידות בפני לחץ קבוצתי להתנהגות לא-בטיחותית ולנטילת סיכונים.  

ברשימת המטרות המפורטות לכיתות י'-י"ב מופיעה המטרה:

"התלמידים יכירו וידעו לזהות את המקרים שבהם חובה להפסיק את הנהיגה או להימנע ממנה )עייפות, 
מתח נפשי, השפעה של אלכוהול, של תרופות, של סמים וכד'(."

לנושאים השונים של בטיחות בדרכים מוקדש מקום רב בתכניות הלימוד בגילאים השונים בחטיבה העליונה 
של בית הספר התיכון.

בתכנית המיועדת לשכבת גיל זו יש עיסוק נרחב ביותר בסוגיית הנוסע ברכב והלחץ החברתי.

הפרק מתחיל בבירור סוגיות עיוניות: השפעת הקבוצה על היחיד, קונפורמיות ולחץ לקונפורמיות, נורמות 
קבוצתיות והשילוב, הבעייתי לעתים, שבין נורמות קבוצתיות, לחץ לקונפורמיות והשפעת הקבוצה על היחיד.

בהמשך, הפרק עוסק בטיבן של החלטות קבוצתיות, בסיכון היתר המאפיין לעתים קרובות החלטות קבוצתיות 
בגלל תחושת הביטחון שהקבוצה משרה על כל אחד מחבריה ובגלל תהליכים שונים המתפתחים במסגרת 

ה"דינמיקה הקבוצתית".

לבסוף, מתבהרת השפעתן של תופעות חברתיות שמתגלות גם במצבי נסיעה ונהיגה. בין הנהג לנוסעיו 
מתפתחת מערכת לחצים והשפעה הדדית הרת סיכון אשר יש להכירה כדי לשלוט בה וכדי לנתבה. הפרק 
עוסק ביחסי הגומלין בין הנהג לנוסע, בהשפעת נהגים אחרים על הנהג, בהשפעת הלחץ החברתי בנהיגה 

ועוד.

תכנית זו לכיתות י עוסקת גם בנושא אלכוהול ונהיגה. הפרק דן במשולב בשאלות של גיל ההתבגרות, 
הנטייה לשימוש באלכוהול וההתנהלות בדרך. בין נושאי הלימוד:

מאפיינים של גיל ההתבגרות  

הקשר בין מאפיינים של גיל ההתבגרות והתנהגות הנהיגה -    
נהיגה בגיל הנעורים  

הסיבות לשתיית אלכוהול אצל צעירים  

מקומו של האלכוהול כ"פתרון" לבעיות בגיל ההתבגרות  

המפגש הבעייתי של אפיוני הגיל של המתבגרים, נהיגה    
ושתיית משקאות אלכוהוליים  

4 פריטים מס' 3 ברשימת המקורות להעשרה ולהרחבה.

חינוך לבטיחות בדרכים בכיתות י 4
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לעיסוק  מפגשים  כמה  מוקדשים  י"א  כיתות  לתלמידי  )התעבורתי(  בדרכים  לבטיחות  החינוך  במסגרת 
בנושא אלכוהול והשפעתו על הנהיגה. בין נושאי הלימוד:

הדרישות החוקיות מנהגים בנושא אלכוהול  

הדרישות מהחברים הסובבים את הנהג השותה  

האמצעים שיש לנקוט כלפי הנוהג לפני השתייה ולאחר השתייה  

אמצעי האכיפה במקרה של נהיגה לאחר שתיית אלכוהול  

בחטיבה העליונה קיימת תכנית נוספת שעוסקת באלכוהול ונהיגה6. הדגשים בתכנית זו הם אלה: השפעתו 
הפיזיולוגית והפסיכולוגית של אלכוהול, השפעת אלכוהול על הנהיגה, ההיבטים החוקיים שנוגעים לנהיגה 
ולצריכת אלכוהול, היקף הבעיה של שתיית אלכוהול, ממדי ההיפגעות בתאונות דרכים עקב צריכת אלכוהול  
או סמים ועוד. )אלכוהול ונהיגה, אגף זה"ב של משרד החינוך והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נובמבר 

.)2008

בכל התכניות הללו יש חומר עיוני רב ושלל פעילויות ללמידה פעילה של התלמידים שמזמנים ליבון הנושא 
על היבטיו השונים והעמקה בו.

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עובדת בשיתוף עם משרד החינוך, מקדמת, מפתחת ומתקצבת את 
לימודי החינוך לבטיחות בדרכים ופעילויות שונות המתקיימות בבתי הספר ומבוצעות על ידי גורמי חוץ 
לבטיחות  הלאומית  הרשות  באתר  מופיע  הפעילויות  קטלוג  ועוד(.  הרצאות  סדנאות,  תיאטרון,  )הצגות 
 ,)www.education.gov.il/zahav( ובאתר האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים )www.rsa.gov.il ( בדרכים
והוא משמש כלי שבאמצעותו בתי הספר בוחרים את הפעילויות המועדפות על ידם. הנושאים אלכוהול 
ונהיגה ולחץ חברתי והשפעתו על הנהיגה הם מהנושאים המועדפים על תלמידי החטיבה העליונה של 

בית הספר התיכון. 

5 פריט מס' 6 ברשימת המקורות להעשרה ולהרחבה.

חינוך תעבורתי בכיתות י"א 5

מטרות של תכניות ההדרכה העוסקות 
בנושא אלכוהול, לחץ חברתי ונהיגה:

נהג צעיר בפרט עבור  המשמעות  ואת  בכלל  נהיגה  של  הרחבות  המשמעויות  את  יבין  התלמיד   א. 
)משמעות מעשית-פונקציונלית, משמעות אישית-פסיכולוגית ומשמעות חברתית(.  

התלמיד ילמד להבחין בין נהיגה אחראית לבין נהיגה רשלנית. ב. 

התלמיד יכיר בגורם האנושי וביכולתו להשיג את מרב יתרונות הנהיגה בצורה אחראית ומבוקרת. ג. 

התלמיד יפתח אחריות אישית כנהג, כנוסע וכחבר בקבוצה. ד. 

לחץ במצבי  שונות  דילמות  עם  להתמודדות  וחברתיים  אישיים  כלים  יחזק  או  יכיר  התלמיד   ה. 
)קבלת החלטות, השפעה קבוצתית, לחץ קבוצתי, אסרטיביות(.  

התלמיד יפתח את יכולת ההבחנה בין נורמות חברתיות אמיתיות לבין נורמות מוטעות בנושא נהיגה. ו. 

התלמיד ירכוש מידע על השפעתם השלילית של עישון סיגריות, אלכוהול וסמים בכלל ועל השפעתם   ז. 
על הכישורים הנחוצים לנהיגה בפרט.  

חיזוק תפקידם של "שומרי הסף" – תלמידי שכבות י"א-י"ב כ"סוכני שינוי" בבית ספרם. ח. 
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באמצעות מפגש עם אנשי מקצוע, עם נפגעים של תאונות דרכים ועם בני משפחותיהם, מפגש עם נהגים 
שגרמו לתאונות דרכים קשות ומפגש עם האווירה במרכז השיקום או בבית החולים אפשר:

ליצור חוויה בעלת עוצמה רגשית;  א. 

לפתח אמפתיה וליצור הזדהות עם נפגעים של תאונות הדרכים ומשפחותיהם; ב. 

לעורר מחשבות וליצור תחילתו של תהליך חשיבה נמרץ באשר להתייחסות ברמה האישית לאופי  ג. 
הנהיגה.  

כל אלה יביאו אצל הנהג הצעיר:

לשינוי חיובי בהערכת הסכנה הנשקפת מהתנהגויות מסוכנות;  

למעבר לשלב קוגניטיבי מתקדם מבחינת שינוי התנהגותו כנהג;  

לירידה במעורבות הפרט בהתנהגויות מסוכנות.  

מאחר שגולת הכותרת בביקור במרכזי השיקום והטראומה ובסדרה שלמה של פעילויות אחרות הנוגעות 
לנושא היא המפגש עם נפגעים של תאונות דרכים ועם בני משפחותיהם או עם נהגים שגרמו לתאונות 
הללו  הדמויות  ידי  על  ומוגדרות  נתפסות  שהן  כפי  המפגשים,  מטרות  את  לבחון  מעניין  קשות,  דרכים 

)בראיונות, במחקרים ועוד(. ראו רשימת מטרות לדוגמה בנספח שבסוף המסמך.

מטרות הביקור במרכזי 
שיקום וטראומה 
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שיחה בהנחיית עובדות סוציאליות 
השיחה עוסקת בהצגת המקום ותפקידיו ובאפיון אוכלוסיית המטופלים במקום תוך שימת דגש בצעירים 
נפגעים של תאונות דרכים. דגש נוסף ניתן למשמעות ולהשפעה של ההיפגעות בתאונות הדרכים על בני 
משפחתם של הנפגעים ולשינוי הדרמתי שהפגיעה גורמת לא רק לנפגע עצמו אלא לכל הסובבים אותו, 

שכל אורחות חייהם, איכות חייהם ורמת חייהם משתנות לבלי הכר.

במסגרת השיחה יש ניסיון להביא את התלמידים לבטא מחשבות ועמדות שלהם על נהיגתם, על האופן 
שפעולת הנהיגה נתפסת בעיניהם, על גישתם לנושא ועוד.

צפייה בסרט
אפשר לצפות בסרט שמציג צעירים שנפגעו בנסיבות שונות או בסרט שמתמקד בנפגע, מציג גם את 
בני משפחתו ומשרטט את מעגלי ההיפגעות הרחבים. הסרטים עוסקים תמיד בחייהם של הצעירים לפני 

התאונה, בתהליך השיקום ובמצבם לאחר התאונה. 

מפגשים עם אנשים המעורבים בתאונה
נכה  של  משפחתו  מבני  לעתים  נוסף,  אדם  עם  ומפגש  דרכים  תאונת  של  נפגע  עם  מפגש  מתקיים 
פגוע תאונת דרכים, או אחד מהוריו של צעיר שנהרג בתאונה, או מפגש עם נהג שגרם לתאונת דרכים 

שתוצאותיה קשות. 

בדרך כלל שני המפגשים אינם מתקיימים ברצף, זה אחר זה, במהלך תכנית הביקור.

מצד  שאלות  האישי,  סיפורו  את  המפגש  יכלול  דרכים,  תאונת  של  נפגע  צעיר  עם  במפגש  כשמדובר 
המשתתפים ודיון בקרב המשתתפים.

סדנה חווייתית-התנסותית
אפשרות א: ניסיון להמחיש את מצב השכרות שלאחר שתיית אלכוהול באמצעות ביצוע פעולות מוטוריות 

שונות בעזרת "משקפי אלכוהול".

"נטרול" של אפשרות  תוך  שונות  פעולות  ביצוע   – נכה  של  במצבו  שונים  היבטים  הדמיית  ב:  אפשרות 
התנועה של יד או רגל, או התניידות ברחבי המקום על כיסאות גלגלים וניסיון לבצע מטלות שונות, ובהמשך 

– בירור התחושות של "הנכה" או של מי שליווה אותו.

שיחת סיכום
השיחה עוסקת במשמעות האישית של הביקור לכל אחד מהמשתתפים בביקור ובמשמעות הנהיגה בעיני 

הצעירים לאחר הביקור.

בית לוינשטיין

מודלים של ביקור 
במרכזי שיקום וטראומה
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שיחת פתיחה
שיחת פתיחה כללית על תאונות דרכים, חילוץ, טיפול ראשוני ועוד. השיחה משלבת סיפור אישי על 

תאונת דרכים קשה.

וטיפול  תיאור מערכת on-line המאפשרת היערכות מראש לקליטת פצועים של תאונות דרכים 
בהם.

הרצאת אורתופד
שלהן  והמשמעויות  דרכים  תאונות  של  תוצאה  שהן  אורתופד  מפי  השכיחות  והנכויות  הפציעות  תיאור 

להמשך החיים.

הרצאה של עובד סוציאלי
הרצאה העוסקת בהיבטים הפסיכולוגיים והחברתיים אצל הנפגע, במשמעויות של הפגיעה להמשך חייו 

ובתיאור של מעגלי הפגיעות הרחבים יותר - בני משפחתו של הנפגע.

מפגש עם נפגע של תאונת דרכים
מפגש עם נפגע של תאונת דרכים המספר את סיפור חייו - לפני התאונה, ההיפגעות, תהליך השיקום וחייו 

בהמשך.

בדרך כלל המפגש כולל שאלות מצד המשתתפים ולעתים אף דיון המתפתח בעידודו של הצעיר הנפגע 
של תאונת הדרכים.

מפגש עם נציג עמותת "אור ירוק"
הרצאה קצרה בנושא אלכוהול ונהיגה

סדנה חווייתית-התנסותית )ראו פירוט בתיאור מודל הביקור בבית לוינשטיין(

סיור במרכז הטראומה

סיור במרכז הטראומה ותיאור פעילותו של המקום. הביקור לא מתאפשר כשהמרכז נמצא בפעולה.

במסגרת הכרזתו כבית חולים ירוק בית חולים תל השומר  מתכוון להעמיק את מערכת היחסים שבינו  לבין 
הקהילה, וכן יועמקו קשרי הגומלין והתרומה ההדדית שבין בית החולים לקהילה.

בית החולים רואה את יום ההעשרה בנושא "אלכוהול וסמים אחרים" כחלק מקשרי הגומלין הללו אשר 
בכוונתו להרחיב ולהעמיק עם הקהילה הסמוכה לבית החולים, העיר רמת גן וסביבתה.

בית החולים נערך לקיים יום עיון אחת לשבוע לתלמידי שכבות י"א מקרב בתי הספר שבערים הסובבות 
את בית החולים.

1

2

מרכז השיקום - בית חולים תל השומר

1

2

בית חולים הדסה עין כרם
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תכנית היום
השלכות שליליות אפשריות של שימוש באלכוהול או בסמים

והשלכותיהם  מיני  ובניצול  בפגיעות  באלימות,  בתאונות,  הרפואיים,  בסיבוכים  פתיחה שעוסק  דיון 
הפסיכו-סוציאליות.

התנסות חווייתית באמצעות הצגת סיטואציה העוסקת באירוע הנוגע לשתיית אלכוהול אצל בני 
נוער, דיון עם השחקנים על התרחיש המוצג, הצעות של התלמידים לשינוי התרחיש כדי למנוע את 

התוצאות השליליות והצגת התרחיש עם השינויים שיובילו לתוצאות חיוביות.

סיור בבית החולים
סיור ב"שביל הבריאות", מסלול מקובל להיכרות עם בית החולים.

מפגש היכרות עם מחלקות שונות בבית החולים - בכל יום ייערך מפגש עם מחלקה אחרת.

הקרנת סרטים ודיון 
הסרטים עוסקים בריאיון עם נפגעת תקיפה מינית על ידי חבריה ששתו אלכוהול 

ובנער שהובהל לחדר מיון עקב הרעלת אלכוהול בליל שבת.

לאחר מכן נערך דיון בהנחיית אנשי מקצוע בסוגיות שהועלו בסרט. 

מפגש עם נפגע של תאונת הדרכים שנמצא בתהליך שיקום
משך הסיור: כחמש שעות

ובמילוי  ידע ועמדות בתחילת המפגש, במילוי שאלון משוב בסיום המפגש  ילווה במילוי שאלון  המפגש 
שאלון ידע ועמדות לאחר שלושה חודשים.

סיכום המשובים מועבר לנציגת שפ"י.

נושא לבירור
יש הטוענים שרצוי ביותר לבקר במחלקות ובאגפי הטיפול השונים )ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות 
תקשורת, משתלה, חדר מחשב, חדר הידרו ועוד(, אלא שניסיון העבר הוכיח שמפגש בהשתתפות מספר רב 
של נכים, ובעיקר בעלי נכויות קשות ביותר, גורם לתחושות קשות, קשות מדי, אצל בני הנוער ועלול להציף 

תופעות לוואי מעיקות אצל חלק מהתלמידים.

אם תינתן אפשרות לקיים סיור מבוקר מבחינת הפרמטרים שהוזכרו לעיל, יהיה אפשר לקיים את הסיורים 
במקומות הללו ובדרך זו לחזק את השפעתו הכוללת של הביקור.

1

2
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המטרות שנפגעים של תאונות הדרכים ובני משפחותיהם, או נהגים שגרמו לתאונות 
דרכים קשות, מציבים בפני בני הנוער המבקרים במרכזי שיקום וטראומה:

"להיות מודעים לסכנות בדרך";  

"להבין לעומק, מן ההיבט האישי העמוק, איך נגרמות תאונות";  

"להמחיש ככל האפשר את תוצאותיה החמורות של תאונת הדרכים";  

והתיאור האינטימי את ההזדהות החשובה לשינוי של דפוסי  "לעורר באמצעות הסיפור האישי   
חשיבה והתנהגות";  

"לשנות דפוסי חשיבה והתנהגות:   

לקבל אחריות אישית  

לפתח סבלנות  

לנהוג בזהירות  

להימנע מן הלחץ החברתי  

לעורר דאגה לגורל עצמם ולגורלם של אחרים";  

"למנוע את המחשבה - אני מלך העולם, בי אי-אפשר לפגוע, לא יכול לקרות לי כלום".  

נספח 
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תופעת השימוש באלכוהול מוגדרת כהתנהגות סיכון המצטרפת פעמים רבות להתנהגויות סיכון אחרות 
כמו אלימות, אובדנות, פגיעות מיניות ונהיגה מסכנת. אחת ההשלכות של צריכת אלכוהול בקרב צעירים 
היא מעורבות בתאונות דרכים בהשפעת אלכוהול או עקב שכרות. שימוש באלכוהול פוגע בכישורי נהיגה 

בכל גיל ובמיוחד בקרב נהגים צעירים. 

חינוך הוא אחת הדרכים להתמודד עם תופעת הנהיגה בהשפעת אלכוהול.

בתכנית ההתפתחותית למניעת סמים, אלכוהול וטבק של שפ"י בכיתות י"א מושם דגש בהיבטים האישיים 
והחברתיים של נהיגה ואלכוהול, במיוחד בקרב תלמידי כיתות י"א, הגיל שבו המתבגרים מתחילים לנהוג.

תכנית המניעה של שפ"י "נוהגים בראש אחר" )על נהיגה ללא אלכוהול( מתבססת על המקום שהאלכוהול 
והנהיגה ממלאים בסיפוק צרכים של מתבגרים ועל המפגש המסוכן שבין גיל ההתבגרות, שתיית אלכוהול 

ונהיגה.

כמו כן במסגרת לימודי "בטיחות בדרכים" לתלמידי כיתות י"א מושם דגש בפיתוח עמדות ותפיסות כלפי 
נהיגה, וכן מושם דגש בכישורי נהיגה תוך התייחסות לחיזוי של מצבי סיכון בנהיגה. 

במסגרת התכנית לתלמידי כיתות י"א בתי ספר רבים נוהגים לשלב סיור בחדרי טראומה של בתי חולים 
ולשתף תלמידים בפעילות חווייתית בנושא. פעילות זו מעלה למודעות התלמידים את השלכות המעורבות 

בתאונת דרכים על הפרט ועל משפחתו ומגבירה את המודעות להשלכות של נהיגה מסכנת ומסוכנת.

בניסיון לשכלל את תכנית ההתערבות ולייצר תכנית הוליסטית המתייחסת להיבטים השונים של הנהיגה 
מומלץ לשלב בין תכנית הלימודים של בטיחות בדרכים לבין התכנית הייעוצית. "יום העיון" בבית חולים 

יהווה יום שיא בתכנית החינוכית. 

להלן הצעה לפעילות מקדימה ומסכמת ליום העיון בבית החולים שהנו אירוע שיא בתכנית של תלמידי י"א 
להגברת המודעות לנהיגה זהירה ולהשפעות אלכוהול על הנהיגה.

מטרות:
שינוי עמדות כלפי שתיית אלכוהול ומקומו בחיי מתבגרים תוך צמצום נהיגה מסכנת ומסוכנת.

ביסוס ידע על השפעת האלכוהול על נהיגה.

פיתוח אחריות אישית וחברתית של הנהג הצעיר.

חיזוק התפקיד של "שומרי הסף" - תלמידים בשכבות י"א-י"ב יפעלו כ"סוכני שינוי" בבית ספרם.

חיזוק וביסוס של כישורי חיים, בהם התמודדות עם לחץ חברתי, קבלת החלטות בזמן נהיגה ו/או 
בנסיעה עם נהג צעיר.

הגברת המודעות להשלכות של השפעת אלכוהול על הנהיגה ועקב כך על המשפחה והקהילה.

התכנית למפגשי הכנה 
וסיכום של הביקורים

1

2

3

4
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הביקור במרכזי השיקום והטראומה ייעשה בהמשך לשיעורי חינוך המדגישים את המשמעות של נהיגה 
אחראית, את ההשפעה של הגורם האנושי על נהיגה אחראית ואת רכישת הידע על ההשפעה השלילית 
של שתיית אלכוהול על כישורי הנהיגה וכן את ההשפעה ההרסנית שעלולה להיות ללחץ חברתי המופעל 

על ידי הנוסעים ברכב על הנהג.

לקראת היציאה "ליום עיון" בבית חולים יתקיים שיעור חינוך מקדים שיעסוק במטרות יום העיון. שיעור זה 
יאפשר שיח מחודש בעמדות כלפי אלכוהול, בסוגיות הנוגעות לנהיגת  צעירים ובאחריות האישית לנהיגה 

זהירה. המפגש המקדים נועד, בין השאר, גם להכין את התלמידים מנטלית לקראת הביקור.

יש לספר לתלמידים במה הם הולכים לצפות ועם מי ייפגשו )נפגע של תאונת דרכים(, וכן יש לתאר בקצרה 
את אווירת בית החולים.

להגביר את המודעות להשפעת אלכוהול על נהיגה ולהשלכותיה האפשריות על הנפגעים ועל בני 
משפחתם.

להכין מנטלית את התלמידים לקראת הביקור.

הכנת הכיתה לישיבה במעגל.

פעילות בזוגות - משתפים את בן הזוג בחוויה אישית שנוגעת לאלכוהול או לאלכוהול ונהיגה. זה יכול 
להיות סיפור אישי או סיפור שקרה לחבר, אירוע שהיו עדים לו ו/או שנחשפו אליו בתקשורת. נזכרים 

באירוע: מי היה שם; נזכרים בקולות, במראות...

מה הרגשתי?   

מה חשבתי בזמן האירוע?   

מה אני חושב על האירוע בנקודת הזמן שבה אני נמצא כעת?  

במרכז  יושב  כשהוא  אישית,  בחוויה  האישי/באירוע,  בסיפור  לשתף  מתלמיד  מבקשים  במליאה: 
המעגל בזמן שהוא מספר את הסיפור.

מחצית מהתלמידים )חצי מעגל( יגיבו ל"סיפור": "גם אני בדומה לך...".

המחצית השנייה )חצי מעגל( יגיבו "לסיפור": "אני בשונה ממך...".

באותו אופן יושמעו סיפורים אחדים.

מהלך השיעור:

מטרות השיעור:

לקראת הביקור בבית חולים בנושא 
אלכוהול ונהיגה - מפגש הכנה

1

1

2

2
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הקראת השיר : "אז מה" מאת אפרים סידון.

למנחה: מוצע להזמין תגובות לדברים שנאמרים בשיר. חשוב לתת מקום ל"קולות" מגוונים. יש לרכז 
את האמירות על הלוח תוך התייחסות למאפיינים, כגון:

הזדהות עם הנאמר  

ביקורת על הנאמר  

אדישות וקבלת המצב ללא אפשרות לשינוי  

חוסר רלוונטיות  

וכשגרה. כנטייה  כמסורת,  כמנהג,  בכבישים  הקטל  את  מתאר  בשיר  הדובר  במליאה:  בשיר  דיון 
בהתייחס לשיר מוצע לשאול: 

מה היחס בחבורה שלך לתאונות דרכים?   

האם יחס זה בא לידי ביטוי בהתנהגויות הנהיגה של חבריך?  

מוצע לעודד תלמידים לשתף את חבריהם בתיאור של תרבות הנהיגה והשתייה בחבורות שלהם. אם 
הסיפורים שלהם לא ישקפו התנהגות סיכונית, יש לכוון אותם לדיבור על התנהגויות סיכוניות.

במהלך השיח יש לכוון לשאלות, כגון:

מהי משמעות הנהיגה בשבילי?  

מהי משמעותה של "אחריות"?  

אחריות של מי כלפי מי? )יש להתייחס לאחריות הנהג ולאחריות של הנוסעים ברכב כלפי    
עצמם, כלפי הנהג וכלפי חבריהם.(  

"קבלת אחריות": אחריות של מי? מול מי? אחריות כלפי עצמי, אחריות כלפי ההורים,     
אחריות כלפי הנוסעים, אחריות כלפי נהגים אחרים בכביש... דוגמה לקבלת אחריות: חיפוש    
חלופות כמו נסיעה לאחר שתפוג השפעת האלכוהול, בחירת נהג תורן, התארגנות לנסיעה    

בהסעה מאורגנת כלשהי או במונית.  

מהי המשמעות של נהיגה בהשפעת אלכוהול?  

איך אנחנו יכולים להתנהג אחרת? איך אנחנו יכולים לעשות מעשה שיוביל לשינוי?   

למנחה: יש להתמקד בשינוי בהתנהגות!!
הערה למנחה: יכול להיווצר פער בין "אמירות" של תלמידים המבטאים את הערכים ואת העמדות שלהם 
לבין "הסיפורים האישיים" המתארים התנהגות במצבי חיים שונים. מומלץ לרכז את הדברים שנאמרים 

בשני צדי הלוח. בצד אחד - אמירות, בצד אחר – סיפורים אישיים.  

יכולים להתעורר מצבים של   ... ימי הולדת של חברים  יציאה למסיבה, למועדון, לחגיגות  לדוגמה, בזמן 
קבלת החלטות מסוכנות בשעת נהיגה או כניסה לסיטואציות המזמנות מצבי סיכון. )בשיחה יש לשים דגש 

בפער שנוצר בין התפיסה הערכית ברמת ההצהרה של התלמידים לבין התנהגותם בפועל.( 

כיצד, לדעתכם, אפשר לצמצם את הפער בין העולם הערכי של בני נוער לבין ההתנהגות שלהם   
בפועל?  

5

6
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בית לפני אחרון בשיר של א' סידון. 

"והשמש עודה זורחת ... 
והמדינה לשנייה קצת נאנחת,
ואחרי יום היא כרגיל שוכחת

עד ליום שישי הבא".
בית זה עוסק בבנאליות של המצב.

דיון במליאה: 

מה דעתכם ?   

האם יש לכם תפקיד ב"מצב "זה?  

יש  יכולים לעשות ברמה החברית? האם  "שומרי הסף"; מה אנחנו  יש להתייחס לתפקיד של  )למנחה: 
אפשרות לנהוג אחרת?(

לסיום המפגש יש להסביר בצורה מפורטת את התכנית ואת מטרות הביקור בבית החולים )שעה, יום, לו"ז, 
מקום ומיקום, משתתפים, כגון: מפגש עם נפגע תאונת דרכים, עם אב שכול, עם אנשים ישובים על כיסא 

גלגלים ועוד( ולאפשר שאילת שאלות. 

לגיטימציה  זה לתת  ההבניה שמאפשרת להתכונן לצפוי מפחיתה חרדה לקראת הביקור. חשוב בשלב 
לשונות בין תגובות התלמידים. טבעי שכל אחד מהם יגיב בצורה אישית שונה לדברים. יש לציין שהתגובות 

אינן קשורות ליכולת ההתמודדות שלהם )כישורי התמודדות וחוסן אישי(. 

הערה: רצוי שדיאלוג זה יתקיים בשיתוף מורה/מחנך שילווה את התלמידים ביום העיון כדי שתתאפשר 
תחילתו של דיאלוג בהמשך. כך יש סיכוי גבוה יותר שתלמידים יפנו ל"מבוגר משמעותי" במהלך הביקור או 

אחריו ושירגישו שיש להם אפשרות לפנות וכתובת לפנייה.

7
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אין חוק הקובע, שצעירים חייבים
למות על הכביש

בכל סוף שבוע או חג.
אבל יש כזה מנהג.

אין תקנה המחייבת
שלא להמשיך לחיות 

את הנהגים בני התשחורת.
אבל יש כזו מסורת.

אין שום צו הגוזר עליהם,
אחרי סיבוב במכונית,

לשוב בתור גוויה.
אבל יש כזו נטייה.

אין שום סיבה ושום הגיון
שהם יגיעו בסופי-שבוע

אל סופם הנורא.
אבל יש המון שיגרה.

אין הגיון
שבנינו ובנותינו

כך ייטמנו באדמה
אז מה?

ואנו קוברים אותם באופן קבוע,
שבוע אחר שבוע,

והכל מסביב רגוע,
משופשף וידוע -

מקסימום, בעיתון כתבה.

והשמש עודה זורחת,
והמדינה לשניה קצרה נאנחת,
ואחרי יום היא כרגיל שוכחת,

עד ליום שישי הבא.

שאחריו זרי פרחים
ימשיכו קברים חדשים לכסות,
ואנו נמשוך בכתפיים ונאמר: 

טוב, מה אפשר לעשות?

אז מה? 
אפרים סידון
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בדיקה של עמדות התלמידים לאחר יום העיון. 

פיתוח יכולת ליישם את תובנות היום ולתרגמן להתנהגות.

שכלול הכישורים העוסקים בקבלת החלטות, באחריות ובמיטביות.

חיזוק הכוחות המובילים למיטביות.

חלק א
הזמנה להתייחסות התלמידים לחוויה.  

דיבור על רגש אחד שעלה תוך כדי הביקור או אחריו.  

או לאח  מספר/ת  שהיית  משהו  אחריו.  או  הביקור  כדי  תוך  אחת שעלתה  על מחשבה  דיבור   
לאחות, לחבר או לחברה קרובים.  

שיח שהיה משמעותי עבורך. משהו שלקחת לעצמך: תובנה, הארה ...  

יאפשר התלמידים  עם  שהשיח  חשוב  הערה:  הביקור.  בעקבות  אחרת  בצורה  אעשה  אני  מה   
על  המרמזות  ותגובות  עמדות  הביקור,  בעקבות  שנולדו  והתגובות  העמדות  כל  של  ביטוי   

התכוונויות שונות להתנהגות בעתיד.   

הערות למנחה:
שיעלו הרגשות  בין  הבחנה  לעשות  יש  התלמידים.  של  רגשית  התבוננות  לצד  קוגניטיבי  עיבוד   

בעקבות הביקור לבין השיח הקוגניטיבי.  

הרגש מאפיין את ההשפעה לטווח קרוב, בעוד העיבוד הקוגניטיבי ישפיע בטווח הרחוק.  

תאונת  של  נפגע  עם  החווייתי  למפגש  שיש  והעוצמה  ההשפעה  בין  הבחנה  לעשות  יש   
דרכים ועם בני משפחתו לבין עיבוד החוויה והשיח - אשר ישפיעו על שינוי בעמדות ובהתנהגות  

התלמידים.  

מטרות השיעור:

מהלך השיעור:

עיבוד בכיתות לאחר יום העיון

1

2

3

4
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חלק ב - סיפור דילמה
מאיה, תלמידת י"א, היא חברתו של יואב שסיים טירונות בסיירת גולני. יואב הגיע לחופשה לאחר שלושה 
שבועות של אימונים מפרכים. הם יוצאים לפאב לפגוש את החברים. הם תכננו לנסוע לאחר מכן לים כדי 
להיות קצת לבד )בכל זאת, שלושה שבועות...(. מאיה ראתה שיואב שתה קצת מעבר למתוכנן ושהאלכוהול 

התחיל להשפיע עליו. היה לה חבל לוותר על הבילוי בים ... 

עבודה אישית:
המשך את האירוע תוך כדי העלאת "קולות", מחשבות והתלבטויות של מאיה ויואב.  

האם האירוע הזכיר לי סיטואציה דומה שנקלעתי אליה או שנחשפתי אליה/ששמעתי עליה?  

מה הרגשתי?    

מה חשבתי?  

מה עשיתי?  

מה למדתי על עצמי, על החברים?  

הערה למנחה: השאלות מתייחסות הן לסיפור הדילמה והן לאירוע שיעלו התלמידים.

אחריות,  קבלת  כמו  לכוחות  מקום משמעותי  ולתת  הכישורים  רפרטואר  של  ההרחבה  את  להדגיש  יש 
תפקיד "שומרי סף", שיקול דעת לטווח ארוך ועוד

במליאה:
משחק תפקידים:

נבחרים שני תלמידים ש"ישחקו" את התפקידים של מאיה ויואב.

שאר התלמידים מוזמנים להוסיף להתלבטויות של השחקנים.

הם יעמדו מאחורי הדמות שלדבריה הם רוצים להוסיף, יניחו את היד על הכתף ויוסיפו את הדברים שלהם. 
כך ישמיעו את ה"קול הפנימי" שלהם בנוגע לדילמה.

יש לראות ביחידה זו, הכוללת את הביקור במרכזי השיקום והטראומה ואת מפגשי ההכנה והסיכום כחלק 
מתהליך מתמשך שמתקיים בקרב תלמידי כיתות י"א שחובר ללימודי "בטיחות בדרכים", לתכנית כישורי חיים 

ולתכניות פרואקטיביות נוספות.
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רשימת מקורות להעשרה 
ולהרחבה בנושאים אלכוהול, 

לחץ חברתי ונהיגה:
נוהגים בראש אחר, רות לקט, שפ"י, משרד החינוך והתרבות, ירושלים, תשנ"ח.

טיפ-טיפה - אלכוהול במידה הנכונה, רות לקט וחנה שטלכיד, שפ"י, משרד החינוך והתרבות, ירושלים, 
תשס"ו 2007.

חינוך לבטיחות בדרכים, מדריך למורה בכיתות י', דן מוקוואס, אביבה אלעזרי, נחמיה זרחוביץ, אגף 
זהירות ובטיחות בדרכים, משרד החינוך, תשס"ו 2007.

התחבורה,  ומשרד  החינוך  משרד  )עורך(,  מי-רז  אריה  למורה,  מדריך  י"א,  לכיתות  תעבורתי  חינוך 
ירושלים, תשס"ג.

נהיגה מסוכנת והקשר בינה לבין מאפיינים אישיים וסביבתיים, מריו מיקולינסר, אורית טאובמן, עמית 
אירם, הוצאת אכ"א, מחלקת נפגעים ובטיחות בדרכים, צה"ל.

והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,  זה"ב של משרד החינוך  ונהיגה, מערכי שיעור, אגף  אלכוהול 
נובמבר 200
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