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 תקציר
עים קשה ונהרגים בשיעור גבוה בהשוואה למשתמשי הדרך צנפרוכבי האופנועים 

לעלייה בכמות האופנועים, וכפועל יוצא לעלייה בשנים האחרונות אנו עדים האחרים. 

, ביחס לנסועה, הסיכוי של רוכב 2018בשנת . הרוגים והפצועים קשהרוכבים הבמספר ה

כמו כן,  .בהשוואה לנהג רכב פרטי 16אופנוע להיות מעורב בתאונה חמורה גדול פי 

בשנת  OECD -אופנועים בהשוואה לממוצע במדינות ה 10,000-בישראל פי שניים הרוגים ל

להצביע על כיווני הפעולה  במטרהלפיכך, הרלב"ד מעמיקה את הידע בנושא, . 2017

אלו  םכיוונית של רוכבי האופנוע בתאונות חמורות. וביותר להפחתת המעורב המתאימים

מצויים בספרות, גובשו על בסיס נתונים אודות התאונות והנפגעים, גורמי הסיכון כפי ש

שנעשה במטרה להתחקות אחר  מקיף, הבוחן את תפיסות הרוכבים, ומחקר איכותני

המחקר כלל קבוצות מיקוד וראיונות עומק בקרב רוכבי אופנוע מהמגזר  .שורשי הבעיה

 היהודי והערבי. 

בינהן על פי שנבדלות , ממצאי המחקר מחלקים את הרוכבים לארבע קבוצות עיקריות

ההתייחסות  הוא בסיווג זה : שליחים, יוממים, טיילים ואקסטרים. החידושיבהמטרות הרכ

לסיווג סוג הרכיבה על פי תפיסות הרוכבים לגבי מטרת הרכיבה ולא על פי משתנים 

 חיצוניים אובייקטיביים כמו גודל האופנוע. 

ל עהכלי.  קהרוכבים מעידים כי המוטיבציה העיקרית שלהם לרכיבה היא המהירות שמספ

פי תפיסותיהם, תכונת המהירות של האופנוע מספקת להם גם מהירות נסיעה מרגשת 

לא עמידה להגעה מהירה ויעילה, חניה מהירה, ונסיעה ולחלקם בעיקר,  ,וחווייתית אך גם

. בקרב רוב הרוכבים ניתן לומר כי המהירות היא האמצעי להשגת מטרת הרכיבהבפקקים. 

מהירות מהווה פקטור מרכזי במימוש מטרת הרכיבה למעט בקרב הטיילים הרגועים, ה

בקרב השליחים (שליחויות), בקרב יוממים (הגעה נוחה ויעילה ממקום למקום) ובקרב 

 ריגוש).הרוכבי האקסטרים (השגת 

  ,היותו של הרוכב חשוף לאורמודעים לסכנות שבכלי, בעיקר הם הרוכבים מציינים ש

משתמשי הדרך התנהגות אונות בעיקר על תהיפגעותם הרבה במטילים את האשמה בו

רוכבים באופן לעיתים בוחרים בכלי מסוכן והם למרות ש ,תפיסתםלפי כלומר,  האחרים.

  שאינו זהיר, האחריות על התוצאות מוטלת על הנהגים האחרים.

למעט במצבים של מזג אוויר  –בכל סוג רכיבה כמעט הרוכבים מציינים את רכיב ההנאה 

הרואים את  ,ך האחריםרל ממשתמשי הדלהבדיכלומר,  במיוחד או גשום. חם במיוחד, קר

כלי הרכב כמכשיר פונקציונלי, רוכבי אופנוע רבים מתייחסים לרכיבה ככזו שמעניקה להם 

הנאה אישית. ניכר כי חלק מהרוכבים מתייחסים לרכיבתם על אופנועים כהתמכרות, וקשה 

 ואף ליעילות לריגוש ,ר שהתרגלו להנאהלהם (או אף בלתי אפשרי) לחזור אחורה לאח

 שברכיבה. 
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בעבודה לטענת הרוכבים יש מתח אינהרנטי עם החוק לרוכבי האופנועים בעת הרכיבה. 

רוכבים מעידים בפה מלא על התנהגות חלק מה .התנהגות הרוכבים זוכה לפירוט רבזו 

ריהם, מעודד רכיבה עבריינית ובריונית בכביש, בלי להתנצל ובלי רגשות אשמה. הכלי, לדב

  בניגוד לחוק.

בשקלול של כל אלו ועוד ממצאים רבים אחרים, מפורטות נקודות שיש לתת עליהן את 

עולות סוגיות הגידול במספר האופנועים,  כך, למשלרשימת כיווני פעולה. ומוצגת הדעת, 

גוברת  צפיפותזמינות רכישה ותחזוקת אופנועים כבדים, כניסת האופנועים למגזר הערבי, 

במרכזי הערים אשר מעודדת שימוש ברכבים דו גלגליים, עלותן הגבוהה של התאונות 

 ריבוי תאונות באזור תל אביב.למשק הישראלי ו

העלאת מודעות הרוכבים לחלקם בגרימת  )1תחומים: ( 13כיווני הפעולה כוללים 

) עידוד רכיבה 4() טיפול בתשתיות; 3) הגברת תפיסת הסיכון בקרב רוכבים; (2התאונות; (

) המלצה שלא לרכוב במזג אוויר 5בקבוצות המנוהלות בידי רוכבים מבוגרים ומנוסים; (

) הפחתת או שינוי מחירי הביטוח; 7בגרות הרוכבים ולקיחת פחות סיכונים; () 6קיצוני; (

האופציה בחינת ) 9רכיבה בשעות החשיכה, בדגש על אופנועים קטנים; (הפחתת ) 8(

) 11; (הגברת נראות הרוכבים) 10; (לפריקת אנרגיה ואגרסיות לרוכבים יצירת מקוםל

שיפור בטיחות הכלי באמצעים ו) 13() שימוש באמצעי מיגון; 12(; אכיפה הוגנתתפיסת 

 טכנולוגיים.

בתחום הרכיבה, זה נכון כל תאונות הדרכים, גם לתאונות אופנועים אין פתרון קסם. בכמו 

שהכלי מגיע למהירויות גבוהות, והרוכב חשוף עובדה הבעיקר בשל אף ביתר שאת, 

, פעולות משולבות בתחום ההתנהגות, הרכב והתשתית שכוללות שיתופי עדיין. לחלוטין

כל הגורמים הנוגעים בדבר עשויה להפחית את המעורבות של רוכבי האופנועים פעולה של 

 בתאונות חמורות.
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עים בישראל תאונות אופנואופנועים ונתונים כלליים על 
2018 

 אופנועים 139,000
  

598,500 
 בעלי רישיון לאופנוע

 

 

 

 

 

 

 
למעורבות  16סיכוי פי 

בהשוואה  בתאונות חמורות

 לרכב פרטי

הוא  תל אביבאזור 

מוקד התאונות 

 במעורבות אופנועים
 

 

 עלות תאונות אופנועים

 ₪מיליארד  2-כ
 ונותמסך עלות התא 14%

ועיבודים מיוחדים על נתוני למ"ס, משטרה ונוהל פר"ת משרד התחבורה.  2019אבי, -מקורות: בן
 ראו פירוט מקורות בפרק הנתונים.

, בהשוואה 35.6רכב פרטי:  2018הסיכוי להיפגעות חמורה הוא ביחס למיליארד ק"מ נסועה: בשנת 
 )2019אבי, -באופנוע (בן 597.8-ל

מסך ההרוגים בתאונות  15%
 דרכים הם רוכבי אופנוע

VS 
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 מבוא .1
של  פנועים אינו דומה לעולמם של משתמשי דרך אחרים. בהתייחסותםעולם רוכבי האו

שבאופן כללי פחות  מילים .אהבה ,חיים, תשוקה עולות המיליםלאופנוע,  הרוכבים

אך . כלי הרכב משמשים כאמצעי לניידות ממקום למקוםכלי רכב. לרוב, למתחברות 

ככזה  .ופנוע באופן אחראל הא שמתייחסת ישנה קבוצה לא מבוטלת ,במקרה של אופנועים

, ככלי שמספק ריגושים, ככלי שבאמצעותו מעלים את האדרנלין, שמספק חוויות אקסטרים

. כל אלו הופכים את האופנועים למה שהם עבירים את הזמן בסופי שבוע, כתחביבמשאיתו 

 הרבה יותר מכלי רכב. –

, מזווית מבטם יםמטרתו של מחקר זה היא להבין לעומק את הגורמים לתאונות האופנוע

. בתאונות הדרכים במעורבותם ההתנהגותרכיב , כדי להתחקות אחר שורשי של הרוכבים

בבואנו להתמודד עם בעיית ההיפגעות החמורה של רוכבי האופנועים, אנו צריכים 

התנהגות רוכבי  1הסתכלות מערכתית, הכוללת את בחינת התשתית, הרכב וההתנהגות.

או  תנהגות משתמשי הדרך האחרים בשל תפיסת הכלי כתחביבהאופנועים אינה זהה לה

מצאנו לנכון להעמיק את הידע בדבר תפיסות הרוכבים,  לאור זאת,. כגורם הנאה לרוכבים

המורכבות והשוני בעמדותיהם של הרוכבים כלפי  והסתכלות על נושא הרכיבה והתאונות.

 לעומק את הדבר. כלי רכב מובילים אותנו למחקר איכותני כדי לנסות להבין

סמ"ק או יותר. כל אלו  50המחקר עוסק בכל תאונות הרכבים הדו גלגליים בעלי מנוע של 

ן קטנועים ואופנועים, לאור יכלומר, מחקר זה אינו מבחין ב .אופנועיםיקראו מעתה והלאה 

המובילים לתאונות בקרב הרוכבים,  ,השורש בהתנהגותהעובדה שהוא מחפש את גורמי 

 2ה ותכונות הכלים עצמם.ולא במבנ

רוכבי האופנוע בישראל הם משתמשי הדרך שנפגעים בשיעורים הגבוהים ביותר ביחס 

הסיכוי של רוכב אופנוע להיהרג בתאונת דרכים גבוה פי  2018בשנת . לגודלם באוכלוסייה

חזק כלי אחד הגורמים למצב הוא מבני: . )2019אבי, -(בן מזה של נהג ברכב פרטי 16

נעוץ גורם נוסף . בו הרוכב חשוף לחלוטיןשמגיע למהירויות גבוהות, ני גלגלים, בעל ש

ברוכבים: ישנן סיבות רבות להחליט לרכוב על אופנוע, אך המשיכה לאופנוע כמוה כמשיכה 

לאדרנלין. כך יוצא שרוכבים לא מעטים מחפשים סיכונים וריגושים, וזה מעלה מאוד את 

 הסיכון לתאונה.

 מחקר:השאלות בהן יעסוק מכאן עולות ה

מנקודת מבטם של הרוכבים, מהם הגורמים המובילים לסיכון המוגבר להיפגעות חמורה 

 שלהם?

 

                                                           
 .2019כץ והדר, -להרחבה ראו עמרם 1
הקשר בין אופי וצרכי הרוכבים לבין בחירת הכלים ידוע, ומחקר זה אינו מתעלם ממנו, אך לא  2

 שם דגש על הכלי, אלא על הרוכב.
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  :מספר שאלותעל  נענה, להבין כיצד הרוכבים תופסים את הרכיבהכדי 

 ?לדעת הרוכבים מהן מטרות הרכיבה )1(

ל פי דיווח ע לרכיבה המעודדות והמונעותלמה בכלל לרכב? יפורטו המוטיבציות  )2(

 הרוכבים

 האם הרוכב מודע לסכנות שברכיבה, וכיצד זה משפיע עליו? )3(

 ?, על פי תפיסתםהתנהגויות הרוכבים ןמה )4(

 מי, לדעת הרוכבים, אשם בתאונות? )5(

 ניתן לעשות כדי לשפר את בטיחות הרוכבים? לדעתם, ומה )6(

ם נתונים בשילוב עשל תפיסות הרוכבים התשובות לשאלות יינתנו בעזרת מחקר איכותני 

המחקר האיכותני כולל קבוצות מיקוד וראיונות עומק בקרב רוכבי  עדכניים וידע מהספרות.

  אופנועים יהודים וערבים.

הדוח יציג תחילה רקע ונתונים אודות תאונות אופנועים והיפגעות רוכבים; לאחר מכן יפורטו 

הגות, תשתית ורכב. גורמי הסיכון, כפי שידועים בספרות, לפי שלוש זוויות המבט: התנ

ף ויינתנו המלצות ייערך דיון מקי של המחקר האיכותני, ולבסוף הממצאים יוצגו בהמשך

ממצאי מחקר זה יתרמו לכתיבת התוכנית הרב שנתית להפחתת היפגעות  לכיווני פעולה.

   אופנועים ברלב"ד.
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 מטרת המחקר והשיטה .2
 מטרת המחקר 2.1

המובילים לסיכון המוגבר להיפגעות חמורה מטרת המחקר היא להבין לעומק את הגורמים 

תסייע בכתיבת ההמלצות הבנה זו  .מנקודות המבט של רוכבי האופנועים של רוכבי אופנוע

 וכיווני הפעולה לתוכנית הרב שנתית בנושא שנכתבת ברלב"ד. 

 שיטת המחקר 2.2
 .של רוכבי אופנועים איכותני הכולל קבוצות מיקוד וראיונות עומקמחקר 

 מגזר היהודירוכבים מה 2.2.1
בקרב רוכבים מהמגזר היהודי נערכו חמש קבוצות מיקוד. קבוצות המיקוד נערכו על ידי 

 הרוכבים חולקו לחמש קבוצות: 3חברת דיאלוג, עם מנחה מקצועית שהעבירה את כולן.

 שליחים; - רוכבים צעירים שרוכבים למטרות תעסוקה .1

 ;)(יוממים רוכבים צעירים שרוכבים למטרות התניידות .2

 רוכבים צעירים שרוכבים למטרות הנאה; .3

 רוכבים מבוגרים שרוכבים למטרות התניידות (יוממים); .4

 רוכבים מבוגרים שרוכבים למטרות הנאה. .5

רוכבים, בעיקר גברים, ונמשכה בין שעה וחצי לשעתיים. קבוצות  11-8כל קבוצה כללה 

ירוט מאפייני משתתפי המיקוד נערכו בתל אביב, ותומללו על ידי מתמלל בעת קיומן. לפ

קו מנחה שנקבע בשיתוף עם ב השתמשה. מנחת הקבוצה 1קבוצות המיקוד ראה נספח 

נוסף  .2018ספטמבר -הרלב"ד, ועל פיו הנחתה את הקבוצה. הקבוצות התקיימו באוגוסט

על קבוצות המיקוד, נערכו חמישה ראיונות עומק עם רוכבים מנוסים. הראיונות התקיימו 

 ומחברת מסמך זה. 4על ידי ד"ר אסף שרוןבאזור המרכז, 

 רוכבים מהמגזר הערבי 2.2.2
ראיונות עומק. הראיונות נערכו עם גברים חמישה בקרב רוכבים מהמגזר הערבי נערכו 

 5בלבד. הראיונות נערכו במרכז (משולש) ובצפון הארץ, בשיתוף עם הגב' מקבולה נאסר.

כבים, בפורמט של קבוצת מיקוד. רו 16בנוסף נערכה שיחה באורך שעתיים וחצי עם 

 הראיונות נערכו בעברית והשיחה היתה חלקה בעברית וחלקה בערבית.

  

                                                           
 ב' סימה אהרוני, מנהלת מחלקת המחקר בקבוצת דיאלוג.מנחת קבוצות המיקוד היא הג 3
 ד"ר אסף שרון הוא חוקר בכיר ברלב"ד. 4
 הגב' מקבולה נאסר היא מנהלת אגף הסברה לחברה הערבית ברלב"ד. 5
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 ונתונים רקע .3
חלק זה יפרט רקע בנוגע למצבת האופנועים והרוכבים בישראל, ולאחריו נתונים לגבי 

 מאפייני הנפגעים בתאונות, מאפייני התאונות ועלות תאונות האופנועים בישראל.

 אופנועיםמצבת ה 3.1
 ק"סמ 125 עד כלים 54,000-כ. בישראל אופנועים 139,000-כ היו 2018בשנת  הכול בסך

 ק"סמ+ 401 29,000-וכ; ק"סמ 400-126 56,000-כ); ק"סמ 50 עד 3000-כ מתוכם(

 ).2019, מנועיים רכב כלי ס"למ(

 2018האופנועים בישראל, על פי נפח מנוע,  שיעור: 1תרשים 

 
 ני למ"סמקור: עיבוד נתו

 

). ייתכן שהגידול קשור 2בעשור האחרון חל גידול במספר האופנועים מידי שנה (תרשים 

לצפיפות גדולה יותר במרכזי ערים בפרט ובדרכים ככלל, וייתכן שגידול זה נובע מהיכולות 

. גידול זה (או מחוסר היכולת להחזיק רכב פרטי) הכלכליות המאפשרות החזקת אופנוע

מעניין לראות שהגידול באופנועים אינו זהה בכל פר נפגעים גבוה יותר. עלול לגרום למס

סמ"ק, ועלייה  50נפח מנוע: בעשור האחרון חלה ירידה משמעותית במספר האופנועים עד 

סמ"ק אשר  400באופנועים בעלי נפח מנוע גדול יותר. יש לשים לב שאופנועים כבדים מעל 

 תרבים במשך הזמן, ונראה שהמגמה נמשכתבתחילת העשור לא היו רבים, הולכים ומ

 ).3(תרשים 

  

ק"סמ50עד 
2%

125ועד 51-מ
ק"סמ

37%

400ועד 126-מ
ק"סמ

40%

ק ויותר"סמ401
21%
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 2018-2009מספר אופנועים בישראל,  :2תרשים 

 
 מקור: עיבוד נתוני למ"ס

 

 (במספרים מוחלטים) : מצבת אופנועים בישראל לפי נפח מנוע3תרשים 

 
 מקור: עיבוד נתוני למ"ס

 

 מצבת המורשים לנהוג על אופנועים 3.2
. הדרגות נבדלות בינהן בגיל המינימלי A-, וA2 ,A1יון לאופנוע. בישראל שלוש דרגות ריש

בו ניתן לעשות רישיון, ובהספק כלי הרכב המורשה לנהיגה. לרוב אנו מתרגמים את 

מתאר את ההבדלים בהספק  1דבר שמקל עלינו את הסיווג. לוח  –ההספק לנפח מנוע 

 598,500נרשמו  2018שנת ב של מנוע האופנוע ובגיל המינימלי לרישיון לאופנועים.

 A1רישיון מסוג  67%+ סמ"ק), A )501בעלי רישיון מסוג  22%מורשים לנהוג על אופנוע. 

(למ"ס, מורשים לנהוג, סמ"ק  125עד  A2רישיונות מסוג  10%-סמ"ק), ו 126-500(

בעלי רישיונות לאופנוע מאשר אופנועים  (למ"ס, כלי רכב  4.3). בסך הכול, יש פי 2019

 .)2019עיים, מנו
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. 2009-2019מציג את המורשים לנהוג באופנועים לפי מגדר ומגזר, בשנים  4תרשים 

מהנתונים עולה כי ניכרת מגמת עלייה של מורשים לנהוג באופנוע הן בקרב גברים יהודים 

 והן בקרב גברים ערבים.

 6: קטגוריות אופנועים לפי סוג רישיון1לוח 

 

 

(במספרים  2009-2018מורשים לנהוג באופנועים לפי מגדר ומגזר,  :4תרשים 
 מוחלטים)

 
 מקור: עיבוד נתוני למ"ס

 
, נראה שהרכיבה 25מספר המורשים לנהוג עד גיל את מעניין לראות כי כאשר בודקים 

, ואילו בקרב גברים יהודים, העלייה היא באופנוע עולה בקרב גברים ערבים צעירים

אך קשה לדעת אם אכן יש גידול במורשים לנהוג, או  547-,35: בגילאים המבוגרים יותר

 ).5שים (תר לחייהם 30-וה 20-שמא מדובר ברוכבים בעלי רישיון משנות ה

  

                                                           
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים:  6

https://www.gov.il/he/departments/guides/driving_licence_categories 
 .2018-ב 142,000-מורשים לנהוג בהשוואה לכ 122,000-היו כ 2009-: ב35-44גילאי  7

 .2018-ב 119,000-מורשים לנהוג בהשוואה לכ 68,000-היו כ 2009-: ב54-45גילאי 
 .2019מקור: נתוני למ"ס, מורשים לנהוג, 

 -
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 קילוואט) 11(
כוחות  47.46עד 

 קילוואט) 35סוס (
כוחות  47.46מעל 
 קילוואט) 35סוס (

גיל מינימלי להוצאת 
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https://www.gov.il/he/departments/guides/driving_licence_categories
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 2018-2009, לפי מגדר ומגזר, 25: מורשים לנהוג באופנוע עד גיל 5תרשים 
 (במספרים מוחלטים)

 
 מקור: עיבוד נתוני למ"ס

 נפגעים בתאונות 3.3
להיות מעורב בתאונה מההרוגים בישראל הם רוכבי אופנוע, והסיכוי של רוכב אופנוע  15%

. )2019, אבי-בן( ביחס לנסועה ב פרטיבהשוואה לסיכוי של נהג רכ 16פי הינו  חמורה

 בתרשימים הבאים יוצגו נתונים אודות הנפגעים בתאונות אופנוע בדרגות החומרה השונות.

היפגעות החמורה של רוכבי אופנוע הגידול במספרים מוחלטים במציג את  6תרשים 

עים מציג את שיעור ההיפגעות החמורה מנורמל למספר האופנו 7תרשים בעשור האחרון. 

נשמרת יציבה למספר האופנועים בסך הכול ההיפגעות החמורה ש למרותעל פי נפח מנוע. 

במספר הגידול במספר האבסולוטי של האופנועים מוביל לגידול  ,לאורך העשור האחרון

 היפגעות החמורה.שנפגעים  הרוכבים

 )(במספרים מוחלטים *2019-2009 ,רוכבי אופנוע הרוגים ופצועים קשה :6תרשים 

 
 31.10.19-נכונים ליום ה 2019 הפצועים קשה בשנת נתוני *

 עיבוד נתוני רלב"דמקור: 
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-2018אופנועים לפי נפח מנוע,  10,000-שיעור ההרוגים והפצועים קשה ל :7תרשים 
2009 

 
 2019אבי, -מקור: בן

 השוואה בינלאומית 3.4
נוע. שיעור זה גבוה רוכבי אופ 4.7אופנועים נהרגו בישראל  10,000על כל  2017בשנת 

-הרוגים רוכבי אופנוע ל 2.3, העומד על 8 המופיעות בתרשים OECD-מממוצע מדינות ה

נתון זה מלמד כי  מדינות. 22מבין  19-אופנועים, ומעמיד את ישראל במקום ה 10,000

 ישנו פוטנציאל שיפור משמעותי, ומדינות רבות אחרות נמצאות במקום טוב יותר.

 
אופנועים, השוואה  10,000-רוכבי אופנוע הרוגים בתאונות דרכים ל שיעור: 8תרשים 

 2017, לאומית-בין

 
2019אבי, -מקור: בן  
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 מאפייני הרוכבים עם היפגעות חמורה בתאונות 3.5
אחד המאפיינים המשפיעים במידה הרבה ביותר על היפגעות רוכבי אופנוע הוא הגיל. 

באופנוע. אותם , וחלקם מוצאים יכוניםככלל אנשים צעירים מחפשים יותר ריגושים וס

הצעירים גם מוכנים להשתמש באופנועים למרות חוסר הנוחות האינהרנטי בשל מזג 

בגלל השיקול הכלכלי: תחזוקה ורכיבה על אופנוע היא זולה יותר  –או בעיקר  –האוויר, גם 

ן ולעיתים הם גם חסרי ניסיולכך מתווספים גורמי סיכון נוספים:  בהשוואה לרכב. מעבר

בעלי תפיסת סיכון לקויה. מכאן, שצעירים מהווים קבוצת סיכון בכל הקשור לרכיבה על 

מציג תמונה זו. בישראל, בדומה לשאר מדינות העולם, ההיפגעות  9האופנוע. תרשים 

 .29עד גיל  החמורה המשמעותית היא בקרב צעירים

 *2019-2009 גיל, : רוכבי אופנוע הרוגים ופצועים קשה לפי קבוצות9תרשים 
 (במספרים מוחלטים)

 
 31.10.19-נכונים ליום ה 2019נתוני הפצועים קשה בשנת  * 

 מקור: עיבוד נתוני רלב"ד
 

 הערבי והמגזרנוסף על הגיל מעניין לבחון האם ישנם הבדלים בין ההרוגים מהמגזר היהודי 

יהודים וערבים  לש זהה. מהנתונים עולה כי בעשור האחרון נהרגו מספר )10(תרשים 

נמנו על המגזר הערבי. בהינתן  24-20שליש מכלל ההרוגים בגילאי , ומעל ל19-15בגילאי 

, מהאוכלוסייה, מדובר בייצוג יתר בשתי קבוצות הגיל 20%-כי המגזר הערבי מהווה כ

המצב שונה בתכלית, וכמעט  30. אצל רוכבים מעל גיל בדגש על הקבוצה הצעיריה יותר

וכבים הנמנים על המגזר הערבי. ניכר כי רכיבה על האופנועים במגזר הערבי אין ייצוג לר

בניגוד למגזר היהודי, זאת, היא תופעה חדשה שנפוצה בקרב צעירים, ואינה נחלת הכלל. 

 הייתכן שהשימוש  באופנועים בחברבו ישנם רוכבים (ומכאן גם נפגעים) בכל קבוצות הגיל. 

(גם אם רק לאור העובדה  לקבוצות גיל מבוגרות יותר הערבית תתרחב בשנים הקרובות גם

 שהרוכבים הצעירים מתבגרים).
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* 2019-2009 ,ומגזר )34(עד  רוכבי אופנוע הרוגים לפי קבוצות גיל :10תרשים 
 (במספרים מוחלטים)

 
 31.10.19-נכונים ליום ה 2019נתוני הפצועים קשה בשנת  *

 מקור: עיבוד נתוני רלב"ד
 

 10,000-שיעור הרוכבים שנהרגו או נפצעו קשה בתאונות דרכים ל ציג את מ 11תרשים 

. מן הנתונים עולה כי קיים הבדל משמעותי בין 2018-2008מורשים לנהוג, לפי מגזר, 

היפגעותם של רוכבי אופנוע במגזר הערבי לבין היפגעותם של רוכבי אופנוע במגזר היהודי. 

מורשים לנהוג במגזר היהודי, נהרגו או נפצעו  10,000במהלך העשור האחרון מבין כל 

מורשים  10,000-הרוגים ופצועים קשה ל 21.5-בשנה, בהשוואה ל 6.9קשה בממוצע 

 לנהוג באופנוע במגזר הערבי בשנה ממוצעת.

ניתוח של שיעורי ההרוגים בלבד (אינו מוצג בתרשים) מלמד כי במהלך העשור האחרון, 

רוכבים,  0.7באופנוע במגזר היהודי, נהרגו בשנה ממוצעת מורשים לנהוג  10,000מבין כל 

במגזר הערבי. במילים אחרות, למורשה לנהוג על אופנוע מהמגזר הערבי יש  3.4לעומת 

-להיהרג בתאונת דרכים בהשוואה למורשה לנהוג מהמגזר היהודי (בן 5סיכוי גבוה פי 

ים נוהגים בפועל. לראייה מספר ). יש לציין כי לא כל המורשים לנהוג על אופנוע2019אבי, 

 ).3.2(ראו סעיף  ממספר האופנועים בישראל 4.3המורשים לנהוג גבוה פי 

מעניין לבחון מהו שיעור נהגי האופנוע אשר מעורבים בתאונות חמורות נוסף על כך, 

). 12בהשוואה לנהגי רכב. נתונים אלו מוצגים בהשוואה למספר המורשים לנהוג (תרשים 

הבדלים דרמטיים בשיעור הנהגים המעורבים בתאונות חמורות: בעוד עולים  מן הנתונים

נהגים מעורבים  3.5-בקרב נהגי רכב, השיעור לאורך העשור האחרון קבוע, ועומד על  כ

מורשים לנהוג, בקרב רוכבי האופנוע המצב שונה בתכלית. שיעור רוכבי  10,000-ל

מורשים לנהוג  10,000-מונה רוכבים להאופנוע המעורבים בתאונות חמורות עומד על ש

רוכבים. נתונים אלו  11.1, והוא הולך ועולה לאורך העשור, ומגיע לשיא של 2009-ב

 מחדדים את הסיכון היחסי של רוכבי האופנוע, ומדגישים את הצורך לעיסוק הנרחב בנושא.
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 10,000-שיעור רוכבי אופנוע שנהרגו או נפצעו קשה בתאונות דרכים ל  :11תרשים 
 2018-2009מורשים לנהוג, לפי מגזר, 

 
 2019אבי, -מקור: בן

 
 מורשים לנהוג, 10,000-שיעור הנהגים המעורבים בתאונות חמורות ל :12 תרשים

 2018-2009 אופנוע בהשוואה לרכב פרטי

 
 2019אבי, -מקור: בן

 

 מאפייני התאונות  3.6
. תאונות קלות מתרחשות בסוג הדרךתלוי במעורבות אופנועים התאונות דרגת חומרת 

מאשר במרחב הבינעירוני; תאונות קשות מתרחשות במרחב העירוני  7במרחב העירוני פי 

מאשר במרחב הבינעירוני; ואילו תאונות קטלניות מתרחשות במרחב הבינעירוני פי  2פי 

ההסבר לכך יכול להיות החיכוך הרב עם משתמשי דרך אחרים במרחב ). 13(תרשים  1.2

במרחב ונוסעים במהירות נמוכה באופן יחסי, בניגוד למהירות הגבוהה בה רוכבים  העירוני

ניתן לשער שישנה חשיפה גבוהה יותר במרחב העירוני, הן בכמות בנוסף,  הבינעירוני.

 הכלים והן במגוון.

6.9
5.3

6.7 6.5 6.0
7.3 6.5

8.6
7.6 6.9

21.8

18.6
20.3 20.3

17.6

20.6
19.4

26.9

23.7
21.5

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ממוצע

יהודים ערבים  

8.2 8.5

6.4

8.2 8.1
7.4

9.2
8.3

11.1
9.8

3.6 3.3
2.6 2.9 3.1 2.9 3.2 3.2 3.5 3.1

0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

אופנוע רכב פרטי



  

18 
 

במספרים  תאונות במעורבות אופנוע לפי סוג דרך וחומרת תאונה, :13תרשים 
 ספרים מוחלטים)(במ *2019-2009 מוחלטים

 
 31.10.19-נכונים ליום ה 2019 הפצועים לשנת נתוני *

 מקור: עיבוד נתוני רלב"ד
 

מעניין לבחון את היפגעותם של רוכבי האופנוע במרחב הבינעירוני בהשוואה לעירוני על 

פי נפח מנוע של האופנוע. בהסתכלות על ארבע דרגות של נפח מנוע, עולים הממצאים 

 :)14(תרשים  הבאים

שהוא מקומם  –+ סמ"ק נפגעים יותר במרחב הבינעירוני 401הרוכבים על אופנועים 

הטבעי. יש לציין כי המרחב הבינעירוני מהווה את מגרש האימונים גם של רוכבי 

סמ"ק נמצאים יותר במרחב העירוני,  400-האקסטרים. הרוכבים על האופנועים הקטנים מ

 ועקב כך גם נפגעים שם יותר. 

, (בסמ"ק) היפגעות חמורה של רוכבי אופנוע לפי סוג דרך ונפח מנוע :14ם תרשי
 (במספרים מוחלטים) *2019-2009

 
 31.10.19-נכונים ליום ה 2019פצועים קשה בשנת  נתוני  *

 מקור: עיבוד נתוני רלב"ד
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הסוגים שלושה מעניין לבחון אלו סוגי תאונות חמורות נפוצים במעורבות רוכבי אופנוע. 

צד -צד או צד-כשלושה רבעים מסך התאונות הם תאונות חזיתיחדיו בולטים המהווים ה

. לגבי תאונות צד, לא בהכרח מדובר בתאונות בצמת, כי אם )15 ותאונות עצמיות (תרשים

האופנוע בצד הרכב. אלו יכולות להיות  חזיתבכל התנגשות של חזית הרכב בצד האופנוע ו

של . תאונות עצמיות בעת נסיעה בעקומותלדוגמה, וגם תאונות במעבר נתיב או עקיפה 

רכיבה שאינה מותאמת לתנאי הדרך או של כניסה מיותרת יכולות לנבוע מ רוכבי אופנוע

במקרה של סטייה  –בנוסף, תאונה עצמית יכולה להיגרם בשל רכבים אחרים  .למצבי סיכון

לים בדרך (מיסעה שאינה מנתיב הנסיעה לכיוון האופנוע, או מגורמי תשתית כגון מכשו

 נקייה לדוגמה), כביש מקורצף, מדרגה וכיוצא באלו. 

(במספרים  *2019-2009: סוג תאונות חמורות במעורבות אופנוע, 15תרשים 
 מוחלטים)

 
 31.10.19-נכונים ליום ה 2019תאונות קשות בשנת *נתוני 

ות עם רכב חונה, ירידה התנגשות עם עצם דומם, החלקה, התהפכות, התנגשעצמית כוללת  ** 
, התנגשות באחר, בשול (בדומה להתנגשות עם עצם דומם) מהכביש, התנגשות עם רכב שנעצר

 נפילה מרכב נע.
 פגיעה ממטען, פגיעה בנוסע רכב, התנגשות אחור באחור. * אחר כולל**

 מקור: עיבוד נתוני רלב"ד
 

ן במרחב הבינעירוני הן תאונות שני סוגי תאונות האופנועים הנפוצים הן במרחב העירוני וה

שינויים לאורך השנים במספר חזית אל צד, ותאונות עצמיות. לפיכך, בדקנו האם ישנם 

בסך הכול ישנה מגמת עלייה הן בתאונות עולה כי  16התאונות מסוגים אלו. מתרשים 

 .חזית אל צד, והן בתאונות העצמיות. ניתן לשער שהדבר נובע מהגידול במספר האופנועים
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 *2019-2009: תאונות חזית אל צד ותאונות עצמיות במעורבות אופנועים, 16תרשים 
 (במספרים מוחלטים)

 

 
 , ולכן מדובר בנתוני חסר בשנה זו.31.10.19-נכונים ליום ה 2019*נתוני תאונות קשות בשנת 

ירידה ** עצמית כוללת התנגשות עם עצם דומם, החלקה, התהפכות, התנגשות עם רכב חונה,  
מהכביש, התנגשות עם רכב שנעצר בשול (בדומה להתנגשות עם עצם דומם), התנגשות באחר, 

 נפילה מרכב נע.
 מקור: עיבוד נתוני רלב"ד

 

ו לנו למיקוד ממפרט את אזור התרחשות התאונות במעורבות אופנוע, אשר יתר 17 תרשים

ור, והוא אזור תל המאמצים להפחתת התאונות. בישראל יש אזור אחד בולט לאין שיע

 אביב.

 מספר תאונות במעורבות אופנוע לפי אזור התרחשות התאונה, : 17תרשים 
 (במספרים מוחלטים) *2019-2009

 
 31.10.19-נכונים ליום ה 2019 שנת התאונות הקלות והקשות נתוני *

 מקור: עיבוד נתוני רלב"ד
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האם חל שינוי במספר  של תאונות באזור סובב תל אביב, בחנובשל המספר הגבוה 

למעט ירידה  18לפי הנתונים בתרשים  לאורך השנים. ובחומרתן התאונות באזור זה

, הרי שבסך הכל ניכרת יציבות הן בתאונות 2012במספר בתאונות הקלות עד לשנת 

 הקלות והן בחמורות. 

 
 * 2019-2009: תאונות באזור סובב תל אביב לפי חומרת תאונה, 18תרשים 

 ם מוחלטים)(במספרי

 
 31.10.19-נכונים ליום ה 2019נתוני התאונות הקלות והקשות שנת  *

 מקור: עיבוד נתוני רלב"ד
 

 מאפייני כלי הרכב 3.7
נפח המנוע  נפח מנוע האופנוע הוא מאפיין משמעותי המשפיע רבות על הסיכוי לתאונה.

מציג את  19תרשים במקרים רבים על אופי הרכיבה וסוג הרכיבה והרוכב. יכול להעיד 

. מן מנורמל למיליארד ק"מ נסועהלפי נפח מנוע של הכלי,  שיעור התאונות החמורות

להם הסיכון הגבוה סמ"ק  400התרשים עולה כי האופנועים שנפח המנוע שלהם עולה על 

-ביותר למעורבות בתאונה חמורה. בדומה לכך, נבדק גם שיעור התאונות החמורות ל

 ). 20שעולה מן הנתונים דומה (תרשים כלי רכב, והתמונה  10,000
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 2018תאונות חמורות למיליארד ק"מ נסועה, שיעור : 19תרשים 

 
 2019אבי, -מקור: בן

 כלי רכב 10,000-: שיעור תאונות חמורות ל20תרשים 

 
 2019אבי, -מקור: בן

 

 עלות תאונות אופנועים 3.8
עלות ₪ מיליארד  1.9-כ. םכשני מיליארד שקליעלות תאונות אופנועים בשנה עומדת על 

יש לציין כי סך כול  הפגיעה ברכוש.₪ מיליון  44-, וכ)2(ראו פירוט בלוח  הפגיעה בנפש

מהעלות הכללית  14%כלומר,  מיליארד. 14-עלות תאונות הדרכים בישראל עומדת על כ

היא עלות תאונות אופנועים. נתון זה הוא משמעותי מאוד, מאחר ואופנועים מהווים רק 

תאונות האופנועים גבוהה פי היחסית של עלות הכלומר,  ).2019מצי הרכב (למ"ס,  4%

 של האופנועים בצי הרכב.היחסי מחלקם  3.5
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 8)2017(על פי נתוני  רוכבי אופנועים –: עלות נפגעים בנפש 2לוח 

 עלות לכלל הנפגעים בש"ח  עלות לנפגע בש"ח  מספר נפגעים 9חומרת פגיעה
 509,355,000 8,085,000 63 הרוג

 471,733,000 5,361,000 88 פצוע קשה מאוד

 184,669,000 2,052,000 90 פצוע קשה

 521,332,000 1,368,000 381 פצוע בינוני

 80,191,000 174,000 461 פצוע קל

 186,843,000 31,000 6,101 פצוע שלא אושפז

 1,954,122,000  7,184 סה"כ

 

  

                                                           
אומדן לגבי עלות פגיעה בנפש של ) 2019(טרויצקי, , הפיקה הרלב"ד 2019בשנת  –עלות פגיעה בנפש  8

נפגעים תאונות דרכים, לפי חומרת פגיעה. החישוב נעשה לפי "נפגע ממוצע" בדרגת החומרה, הממוצע כולל 
בתפוקה מעבודה, הוצאות  התחשבות במספר ימי אשפוז, וגיל הנפגע. מרכיבי הנזק הכלכלי כוללים ירידה

עלות תאונות  ).2012רפואיות ופגיעה ברווחה של הנפגע ושל קרובי משפחתו. החישוב מבוסס על נוהל פר"ת (
 ),2019(טרויצקי,  ) וההרוגיםISS-האופנועים חושבה על בסיס מספרי רוכבי האופנוע הפצועים (על פי ה

גיעה ברכוש מתאונות דרכים חושב על פי סוג התאונה אומדן עלות הפ – עלות פגיעה ברכוש מתאונות דרכים
לצורך מדד זו  .ISS-(עצמית או לא עצמית), סוג הרכב המעורב (דו גלגלי או אחר) וחומרת התאונה על פי ה

 נלקחו רק תאונות הדו גלגלי (שהן תאונות אופנועים).
 .1-8; פצוע קל: 9-15; פצוע בינוני: 16-24פצוע קשה:   ;25-75: פצוע קשה מאוד: ISSעפ"י  9
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 גורמי סיכון לתאונות .4
לאחר הצגת הרקע והנתונים בנוגע לאופנועים ולתאונות אופנועים בישראל, אפרט את 

גורמי הסיכון להיפגעות בתאונות אופנועים. גורמי הסיכון נחלקים לשלוש זוויות מבט כדי 

להציג תמונה מלאה ככל הניתן: ההתנהגות, התשתית והרכב. למידת גורמי הסיכון, 

מצאי המחקר שיוצגו בהמשך, תאפשר לנו לערוך דיון בשילוב עם הבנת תמונת המצב ומ

 מקיף, ולהמליץ על כיווני פעולה להפחתת היפגעות רוכבי אופנוע. 

 התנהגותמקורם בגורמי סיכון ש 4.1
גורמי הסיכון שמקורם בהתנהגות נחלקים לשניים: גורמי סיכון שמקורם בהתנהגות הרוכב, 

חשוב לציין כי מרבית הגורמים חרים. וגורמי סיכון שמקורם בהתנהגות משתמשי הדרך הא

המצוינים לעיל נכונים גם לכלי הרכב האחרים. אך חוסר ההגנה של הרוכב מעלה את 

 להיפגעות חמורה.שלו הסיכון 

 התנהגות הרוכב 4.1.1
 אי חבישת קסדה 4.1.1.1

רכיבה ללא קסדה יכולה לגרום לתוצאות חמורות של תאונה, בהשוואה לתאונה בה הרוכב 

 Rahmania etקסדה מפחיתה את הסיכון לפגיעות הראש ( ).WHO, 2017( חבש קסדה

al, 2018 ועל כן, אי חבישת קסדה מהווה את אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים לפציעה .(

 קשה ואף למוות.

 רכיבה תחת השפעת אלכוהול 4.1.1.2
כך שלעיתים  אחד מגורמי הסיכון לתאונות חמורות הוא רכיבה תחת השפעת אלכוהול.

מבנה הכלי בל אופנוע עושים זאת תחת השפעת אלכוהול. בהתחשב אנשים רוכבים ע

 ).WHO, 2017ובכך שהרוכב חשוף לגמרי, מצב זה מעלה מאוד את הסיכוי לתאונה (

 מהירות 4.1.1.3
). WHO, 2008; DaCoTa, 2013; da Costa et al, 2018מהירות היא גורם סיכון מרכזי (

 daלחסוך זמן וכדי לחפש ריגושים ( לרוכבים יש נטייה להגביר את מהירות האופנוע כדי

Costa et al, 2018 .( אופנועים מגיעים למהירויות גבוהות מאוד, ורכיבה במהירות לא

ככל שמהירות  ).Martin,2016( לתוצאות חמורותמותאמת לתנאי הדרך עלולה להוביל 

הנסיעה גבוהה יותר, כך גדל מרחק העצירה. נסיעה מהירה בשילוב עם עובדת היות 

 ).WHO, 2017רוכב חשוף, מגדילים את הסיכון לפציעה קשה ואף קטלנית (ה

 ניסיוןחוסר  4.1.1.4
חוסר ניסיון עם האופנוע או עם תנאי דרך מקושרים לסיכון מוגבר למעורבות בתאונות. 

ליכולות במקרים של חוסר ניסיון גדל הסיכוי להיות מופתע מהמתרחש בכביש, במקביל 

ככלל, בשל תכונותיו של האופנוע, והיותו  .)WHO, 2017( להגיב בצורה הנכונהמופחתות 

זול יותר להחזקה, כלי רכב זה מושך צעירים רבים להשתמש בו. כך גורם הסיכון של חוסר 

 לידי ביטוי ביתר שאת. אניסיון ב
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 טעויות בלימה 4.1.1.5
במצבי חירום, פעמים רבות רוכבים אינם מנצלים את כל יכולות מערכת הבלימה. במקרים 

. מצב זה מעלה את הסיכון יות בלימה, הרוכבים מאבדים שליטה על האופנועשל טעו

 ).WHO, 2017לתאונה (

 שימוש בסמים 4.1.1.6
עידים על עלייה בסיכון ממחקרים אשר חקרו רכיבה על אופנוע תחת השפעת סמים 

השימוש בסמים בקרב רוכבי  OECD-לתאונות קטלניות. ממחקרים עולה כי במדינות ה

 ).WHO, 2017ה של נהגי רכב (אופנועים גבוה מז

 לקיחת סיכונים 4.1.1.7
חלק מהרוכבים אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים לרוכבי אופנוע הוא לקיחת הסיכונים. 

רוכשים את הכלי במטרה לקחת סיכונים, וחלק נקלעים לסיכונים ברכיבה ממגוון סיבות. 

י אפשרי להיחלץ הרוכבים לוקחים סיכונים במודע או שלא במודע, ונקלעים למצבים שבלת

 25-15שינויים ביולוגיים וחברתיים של נהגים ורוכבים צעירים בגילאי מהם בשלום. 

ופעמים רבות יכולות ההבחנה ), Atchison, 2017(משפיעים על תפיסת הסיכון שלהם 

הסיכון לתאונה עולה כאשר בזמן. בהם לקויות, ולכן אינם מבחינים שלהם במצבי סיכון 

 ).da Costa et al, 2018פתאומי בכביש (מופיע מצב סיכון 

 התנהגות משתמשי דרך אחרים 4.1.2
נוסף להתנהגות הרוכבים אשר גורמות לתאונות, גם התנהגותם של משתמשי הדרך 

 להלן מספר דוגמאות:האחרים עלולה לגרום לתאונה. 

נהגים לעיתים עוברים נתיב מבלי להסתכל ומבלי לאותת. התנהגות זו יכולה  •

. כאשר תאונה כזו מתרחשת במעורבות כלי רכב אחר, נוסעי הרכב לגרום לתאונה

הפגיעה עלולה להיות מוגנים יותר. אך כשהיא מתבצעת במעורבות אופנוע, 

 קטלנית. 

פתיחת דלת ברכב החונה בצמוד לנתיב, כאשר האופנוע לא מספיק להגיב ונכנס  •

 בדלת הפתוחה.

 וץ לטווח הראייה של הנהג.פגיעה ממשאית או אוטובוס כאשר האופנוע נמצא מח •

היצמדות של רכב לרוכב אופנוע אשר עלולה לדחוק את הרוכב לשול או למיקום  •

 לא בטוח בנתיב.

, אשר התפרצות הולך רגל לכביש במרחק שבו רוכב האופנוע מתקשה לבלום •

 מסכנת הן את הולך הרגל, והן את רוכב האופנוע החשוף.

 ברוכב האופנוע. ייתכן שזה בגלל ניםמבחי םינלעיתים נהגי רכב, אוטובוס או משאית א

התנהגות הרוכב, וייתכן כי לאור היותו קטן של כלי הרכב, או בשל  "שטחים מתים" אזורי

יכולים גם להיות מקרים בהם משתמש הדרך אינו מחפש כלי הרכב האחרים. ל באופן יחסי

כך או כך,  .סתכל)את רוכב האופנוע. כלומר, מתנהג בחוסר תשומת לב (לא בודק ולא מ

 להיות תאונה. עלולההתוצאה 
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 התשתית שמקורםגורמי סיכון  4.2
 עירוב תנועה 4.2.1

תנועת האופנועים בישראל היא בנתיב אחד עם כלל כלי הרכב. התנועה בנתיב מורכבת 

כבים פרטיים, רכבי משא ותחבורה ציבורית מסוגים שונים. כל אלו גדולים יותר ומוגנים מר

מצב זה הוא הנפוץ  .)WHO, 2017( מדובר בסיכון מבני של התשתית יותר מהאופנועים. לכן

 במדינות המפותחות, ועדיין טומן בחובו סיכון מבני בתשתית.

 עיצוב הכביש 4.2.2
 במיוחד בעקומות, כבישים חלקים ומעגלי תנועה. נוטים להיות מעורבים בתאונותאופנועים 

עלולות להיות קטלניות עקומות חדות . )WHO, 2017( זאת בעיקר בשל האצה והאטה

לרוכבי אופנועים, בהן עולה הסיכוי שיחליקו או יעבדו שליטה אם לא יכנסו במהירות 

 מתאימה.

 מצב הכביש 4.2.3
פני השטח עלולים להשפיע על יציבות האופנוע ולגרום להחלקתו את נפילתו. כביש 

ש או צבע מקורצף, כביש עם חצץ עליו, חומרים מחליקים שונים כגון שמן שנשפך על הכבי

לא תקני בו מסמנים את סימוני הכביש עלולים לגרום לכך שהרוכב לא יוכל לשמור על 

 ).WHO, 2017( יציבות הכלי, ויחליק

 מכשולים בשול 4.2.4
כל אלו מהווים מכשולים המסכנים  –עצים בשול, שול לא נקי, עמודי שלטים או רכבים חונים 

 . זאת ממספר סיבות:)WHO, 2017( את הרוכב

ייפגע  ,לשול חטניויש מכשולים בשול, רוכב אשר מחליק על הכביש כאשר  •

 .מהמכשול והשול לא יהווה עבורו תשתית סלחנית

לעיתים הרוכב צריך לברוח מן המתרחש בכביש לשול, ושול שאינו נקי ממכשולים  •

 יוביל לפגיעה בו.

ווה במצבים מסוימים רוכבים נוסעים בשול. מצב בו השול אינו נקי ממכשולים מה •

 לתאונה. אמתיתסכנה 

: מעקות לרוכבי אופנועים יםבטיחותי םתשתית שאינהתקני  4.2.5
 בטיחות

מהווים מפגע בטיחותי לרוכבי האופנועים, בכך שבמידה ללא פס תחתון מעקות בטיחות 

והרוכב נופל מהאופנוע לכיוונם במהירות, הם עלולים לחתוך אותו. אין מדובר בגורם סיכון 

 מידה וזו מתרחשת. בגורם סיכון לתאונה קשה או אף קטלנית לגרימת תאונה, אלא 
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 גורמי סיכון של הרכב 4.3
 יציבות 4.3.1

השילוב של עצם היות הכלי דו רכב דו גלגלי בהגדרה הוא פחות יציב מרכב ארבע גלגלי. 

 .)WHO, 2017( גלגלי עם תנאי הכביש ו/או התנהגות הרוכב, מובילים למצבי סיכון רבים

 געות בעת תאונהאין הגנה מפני היפ 4.3.2
בניגוד למשתמשי דרך אחרים שנוסעים במהירות גדולה בכביש, רוכבי האופנוע אינם 

חגורות בטיחות או כריות אוויר המצויות ברכב אינן משרתות את רוכב מוגנים כלל. 

האופנוע, ולכן, כשיש תאונה, הסיכוי שהיא תוביל לפציעה חמורה גבוה בהרבה בהשוואה 

 .)WHO, 2017( לכלי הרכב האחרים

 וקושי בנראות חוסר בולטות 4.3.3
האופנוע הוא כלי רכב קטן יחסית לכלי הרכב האחרים המצויים בכבישים. לכן, לעיתים 

הנהגים האחרים אינם מבחינים בו. בנוסף, אופנוע שנוסע במהירות גבוהה לעיתים באמת 

וכב עלולה לא נצפה על ידי כלי הרכב האחרים. השילוב של מבנה הכלי עם התנהגות הר

 .)WHO, 2017( להוביל לתוצאות קשות גם בשל קושי בנראות
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 ממצאים .5
יכותני, הא חלק זה יציג את ממצאי המחקרלאחר פירוט הרקע, הנתונים וגורמי הסיכון, 

פרק תחושותיהם לגבי הסוגיות שהועלו. , עמדותיהם והרוכביםתפיסות מהווים את  אשר

   רכיבה; מעודדות ומונעותפים הבאים: מוטיבציות הסעי צאי המחקר על פימזה יפרט את מ

האשמים בתאונות; תפיסת התנהגות הרוכבים; תפיסת נות שברכיבה; כהסתפיסת 

  .םדרכים להגברת בטיחותלביחס  והצעות ועמדות הרוכביםתאונות והביטוח; 

  

 מאפיינים דמוגרפיים 5.1
יכולים להסביר חלק הבדלים במאפיינים דמוגרפיים של הרוכבים  מעניין לבחון האם

. המאפיינים הדמוגרפיים אליהם התייחסנו הם מגדר מההבדלים בתפיסות שלהם בנושא

). יש לציין 45-30) ומבוגרים (29-18(יהודי וערבי), וגיל, בחלוקה לשתי קבוצות: צעירים (

. עם ההאוכלוסייכי במחקר מסוג זה לא מדובר על מדגם מייצג ממנו ניתן להכליל על כלל 

ניתן להגיד בזהירות שיש הבדלים בין מבוגרים לצעירים, מבחינת תפיסותיהם , זאת

כרוכבים, ולא ניכרים הבדלים בתפיסות בין יהודים לערבים. בקרב הערבים מדובר בתופעה 

, ועדיין לא קיימת אצל מבוגרים. כך שהצעירים היהודים דומים בלבד שקיימת אצל צעירים

 הודים אין קבוצת השוואה מהמגזר הערבי. לצעירים הערבים, ולמבוגרים הי

 סיווג הרוכבים לפי מטרות הרכיבה 5.2
כשיצאנו למחקר הנחנו כי הרוכבים נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות: שליחים, יוממים 

ובעצם הם  ורוכבים למטרות הנאה. במהלך המחקר גילינו כי המצב אינו כפי שהנחנו,

מטרות רכיבה: שליחים, יוממים, טיילים  את  התופסות באופן שונה קבוצות ארבענחלקים ל

 ורוכבי אקסטרים.

של  סוג אחדבהכללה ניתן לומר כי אף אחת מהקבוצות אינה טהורה, ואינה מכילה רק 

. אך ניתן לראות שמטרת של שתי קבוצות או אף יותר ושרוב הרוכבים הם שילוב, רוכבים

 . להלן הפירוט:מרכזית הרכיבה העיקרית היא אחת

השליחים משתמשים באופנוע/קטנוע לצורכי עבודה. לעיתים מדובר בשליחים  – יםשליח

ברוב שמקבלים את כלי הרכב מהמעסיק, ולעיתים אלו שליחים שכלי הרכב ברשותם. 

 בינוני.-המקרים השליחים רוכבים על כלים בעל נפח מנוע קטן

עבודה וממנו, רוכבים שמשתמשים באופנוע ככלי רכב לצורך הגעה למקום ה – יוממים

רוכבים אלו משתמשים בכל סוגי הכלים, כתלות במקום  בשל נוחות ומהירות בעיקר.

 על פי הערכתם. –מגוריהם, מחיר ונוחות 

 רוכבים בקבוצות רכיבה. לעיתים קרובות הםרוכבים לשם ההנאה מהטיולים.  – טיילים

 סמ"ק.  400ברוב המקרים מדובר ברוכבים על כלים כבדים מעל 
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גם במקרה  רוכבים שמחפשים את הסיכון, הריגוש ומתיחת הגבולות. – בי אקסטריםרוכ

 זה מדובר לרוב על רוכבים על כלים כבדים.

. חלוקה קבוצת רוכבי האקסטריםו הטייליםקבוצת ה"רוכבים לשם הנאה" פוצלה לקבוצת 

ההנאה זו מדייקת יותר את קבוצת בעלי האופנועים הכבדים שנהנים מהאופנוע, אך גורם 

הטיילים הם, ברובם, רגועים. הם רוכבים על אופנועים כבדים, אך הוא אחר.  שלהם

. מנגד, רוכבי האקסטרים אינם "להעלות את הדופקופחות "ברוגע,  ליהנותמטרתם היא 

מטיילים, והנאתם מהאופנוע נובעת מרכיבים שונים בתכלית של הרכיבה. בעוד שבקרב 

ק (או מרבית) ההנאה, אצל הטיילים הסיכון כלל אינו נכנס רוכבי האקסטרים הסיכון הוא חל

מרחיבה את היכולות שלנו להתאים את הפתרונות לקבוצות  למשוואה. הסתכלות זו

 הרוכבים, מאחר וקיים הבדל מהותי בין שתי הקבוצות.

בעוד מהיהודים שהשתתפו במחקר נמנו על כל ארבע הקבוצות, הערבים השתייכו לשתי 

הטיילים ורוכבי האקסטרים. אין בכך כדי לקבוע כי ככלל רוכבים ערבים  קבוצות בלבד:

 נמנים על קבוצות אלו בלבד.

 רכיבה מעודדות ומונעות מוטיבציותלמה בכלל לרכב?  5.3
רוכב האופנוע שונה ממשתמשי הדרך האחרים, בעיקר לאור העובדה כי יש לו 

בנוסף הוא שונה  תמש בהן.משלרוב גם שהוא מודע להן ו אלטרנטיבות התניידות אחרות,

 כי האופנוע מהווה פעמים רבות יותר מרק "כלי רכב". עם כך, מעניין לבחון מהן המוטיבציות

 ).3(לוח  רכיבה על אופנוע המעודדות והמונעות

 על אופנוע מעודדות ומונעות רכיבה: מוטיבציות 3לוח 

 

רכיבה, כפי שמוצג בלוח בסעיפים הבאים יוצג הפירוט למוטיבציות המעודדות והמונעות 

3. 

 רכיבה על אופנועמעודדות מוטיבציות  5.3.1
 מהירות 5.3.1.1

מהירות היא מילת המפתח בכל הקשור לעולם הרכיבה, כך עולה מדברי הרוכבים. מהירות 

מגלמת בתוכה נוחות: הגעה מהירה ממקום למקום, ללא קשר לעומס התנועה, מציאת 

מהירות היא  .תי שצריך, בלי לבזבז זמןחנייה מהר בקלות, ויעילות בשל הידיעה שתגיע מ

 האדרנלין. המהירות היא גורם מרכזי להנאה ברכיבה.גם הנאה: הרוח בפנים, הריגוש, 

מוטיבציות מעודדות

מהירות

נוחות

חיסכון

הנאה

ריגוש

מוטיבציות מונעות רכיבה

מסוכן

חוסר נוחות

עלויות ביטוח

התנגדות הסביבה

קבוצת 
ה"רוכבים 

לשם הנאה" 
פוצלה 

ל"טיילים" 
ול"רוכבי 

אקסטרים" 
אשר מאפייני 

הרכיבה 
שלהם שונים 

 בתכלית
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אך מהירות היא גם סיכון ומתיחת גבולות: האם אצליח לרכוב מהר יותר מחברי בסיבוב 

 30סור הזה? האם אצליח לזגזג בין מכוניות במהירות? או, לחילופין, האם אצליח למ

 מהירות מגלמת בתוכה את מה שטוב ורע באופנוע., במילים אחרותחבילות בשעתיים? 

 נוחות: יעילות, נגישות, עצמאות, חנייה 5.3.1.2
הרוכבים ציינו את הנוחות ברכיבה על אופנוע מבחינת חוסר העמידה בפקקים, היכולת 

ות מגיל לתכנן את זמן ההגעה במדויק מבלי להתעכב בדרך או בחיפוש חניה והעצמא

 לו הן מוטיבציות מרכזיות בבחירת הכלי.צעיר. א

 : עלויות רכישה, תחזוקה, חנייהחיסכון 5.3.1.3
בסך הכול, למעט עלות הביטוח, הכלי זול יותר הן לרכישה והן לתחזוקה. זה מהווה תמריץ 

חשוב לרכישת אופנוע, בעיקר בקרב צעירים. גם במקרה שמחזיקים רכב פרטי, מעדיפים 

 , וכן על חנייה.שתמש באופנוע בשל ההוצאות הנמוכות על הדלקפעמים רבות לה

 : כייף, טיולים, קהילההנאה 5.3.1.4
, רכיבה מהנה. כלי המשמש לטיוליםבכלי המספק לא מדובר בכלי רכב בלבד אלא 

בנוסף, זהו תחביב שהרוכבים משקיעים בו זמן, כסף וציוד.   .להעברת זמן בכייףו

להם תרבות ש זההחבורה של אנשים בעלי תחביב לאופנוענים שרוצים בכך יש קהילה: 

קהילה זו, כמו כל קהילה אחרת היא תומכת, מדרבנת, עוזרת, ויכולה גם  פנאי משותפת.

 להיות תחרותית.

 ריגוש: האדרנלין שבפחד ובמתיחת הגבולות 5.3.1.5
ישנם אנשים שבוחרים לעסוק בפעילות אקסטרים, שתהווה הפעילות הספורטיבית שלהם, 

מרגישים מאושרים. לעיתים הבחירה הם מגרש המשחקים והדבר בזכותו  המפלט שלהם,

. הריגוש פלטפורמה לפורקןגם כשמש ל יכוללהשגת כל אלו. האופנוע מכוונת באופנוע 

שברכיבה מסוכנת, האדרנלין שבפחד ובמתיחת הגבולות לקצה הם חלק מהסיבות 

 בבחירה באופנוע.

 רכיבהמונעות  מוטיבציות  5.3.2
רכיבה. יש לזכור כי המחקר נערך בקרב רוכבים,  המוטיבציות המונעותת חלק זה מפרט א

בידינו נתונים לגבי וייתכן שחסמים אלו מונעים מאחרים לרכוש אופנוע מלכתחילה. אין 

 סדר הגודל של התופעה.

 : סיכון רב יותר לתאונה ולהיפגעות חמורה מסוכן 5.3.2.1
י האופנועים: מהירות וחשיפה. שני פרמטרים משמעותיים מובילים לסיכון הרב של רוכב

 הרוכב ישנן הגנות רבות על הנוסע, באופנוע הרוכב חשוף לחלוטין. מהירות שברכביםבעוד 

יותר משל רכב. על כן זהו חיסרון משמעותי יכולה להיות גבוהה מאוד, לעיתים קרובות אף 

 אליו הרוכבים מודעים. מאוד של הכלי
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לקחת את המשפחה, לא : רכיבה מעייפת, לא ניתן חוסר נוחות 5.3.2.2

 ניתן לסחוב ציוד, בעייתי במזג אוויר גשום או חם/קר
אומנם אחת המוטיבציות המרכזיות לבחירה ברכיבה על אופנוע היא הנוחות, אך הרוכבים 

ציינו שבמצבים מסוימים לא יכולים לרכוב על האופנוע או שישנה חוסר נוחות משמעותית 

נו שלא ירכבו עם ילדים. קיים קושי לסחוב ציוד (או בבחירה באופנוע. מרבית הרוכבים ציי

אף בלתי אפשרי), כך שישנן פעולות שגרתיות כמו קניות בהן בוחרים בכלי תחבורה אחר. 

בנוסף, הרוכבים ציינו חוסר נוחות משמעותי במזג אוויר חם מאוד, קר או גשום. במצבים 

וכבים כי הרכיבה היא פעולה נוסף על אלו ציינו הר אלו ייטו לבחור לנסוע ברכב אחר.

על  שעלול להקשותמעייפת, ואם רוכבים לאורך זמן, עשויים להגיע ליעדם עייפים, דבר 

 התפקוד. 

 עלויות ביטוח 5.3.2.3
עלות הביטוח. עלות ביטוח לאופנוע  הואאחד החסמים לרכישת אופנוע ולרכיבה על אופנוע 

שאינם רוצים לרכב ללא לרוכבים  היא גבוהה מאוד (הרחבה בהמשך), וזה מהווה חסם

. יש לציין כי לעיתים החסם אינו לרכיבה אלא לרכישת ביטוח בלבד, וישנם רוכבים ביטוח

 רבים שרוכבים ללא ביטוח.

 התנגדות הסביבה 5.3.2.4
בים ציינו את התנגדות סביבתם הקרובה לרכיבה על אופנוע עד רמה של הסתרת וכהר

לחצים על הרוכבים שלא לרכוב. גם הרכיבה. ההורים, בת זוג וחברים קרובים מפעילים 

 .מסוימת תקופהלבקרב הרוכבים לעיתים הלחץ משפיע, והם לוקחים פסק זמן מהרכיבה 

 הסכנות שברכיבה 5.4
במסמך זה מופיעים נתונים וגורמי הסיכון ברכיבה על אופנוע, ומהם נובעת  4-ו 3בחלקים 

ל הרוכבים. כדי להבין הסיבה בגללה יצאנו למחקר: היפגעות חמורה בשיעורים גבוהים ש

טוב יותר כיצד להפחית את הסיכון, שאלנו את הרוכבים על הסכנות שברכיבה. בחלק זה 

יפורטו המודעות לסכנה, השפעת הסכנה על הרצון לרכב, הסכנה באופנוע בהשוואה 

לרכב, ההשוואה בין אופנוע כבד לאופנוע קטן, ועמדות הרוכבים לגבי התנגדות הסביבה 

 נות שברכיבה.הנובעת מהסכ

 והשפעה על הרצון לרכב מודעות לסכנה 5.4.1
במהלך קבוצות המיקוד התבקשו הרוכבים לדרג את מידת הסכנה ברכיבה על אופנוע 

עולה  19. מתרשים משמעו מידת הסכנה הגבוהה ביותר 10, כאשר 10עד  1בסולם של 

מסוכנת, ומעל  כי כאשר הרוכבים צריכים לדרג את רמת הסיכון, רוב גדול מצהיר שהרכיבה

 ).10-9לשליש אף ציינו שמסוכנת מאוד (

 בקבוצות המיקוד (יהודים בלבד) 10-9, 8-7, 6-1: שכיחות המשיבים 19תרשים 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
  

22 20 8 
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מרבית הרוכבים מודעים לכך שרכיבה על אופנוע מסוכנת יותר מנסיעה ברכב, והסכנה אף 

של האופנוע. ניכר שקיימת מודעות לסכנה, אך קיימים  צוינה כחיסרון המשמעותי ביותר

"רכיבה פערים ביחס להבנת הסיכון הבאה לידי ביטוי בשני אופנים עיקריים. האחד הוא 

. כפי שברכיבה על אופנוע , כלומר, ביטול גודל הסכנהמסוכנת אבל גם רכב זה מסוכן"

. ה דבר יומיומי. בייסיק""גם מסוכן לחצות כביש ולאכול ביצים. זשאמר אחד הרוכבים: 

, כלומר, החשיבה היא על יתרונות הכלי יותר הוא "רכיבה מסוכנת אבל חיים איתה"השני 

"כולם מודעים לבעיית ה"מסוכן"... לא חושב על הכביש מאשר על הסיכון. כך לדוגמה: 

  "וואי, זה מסוכן" אלא אומר: "וואי, אני צריך להגיע לעבודה"".

מודעות לרכוב למרות  הממצאים מראים כי הרוכבים בוחרים? הללוהאמירות מה משמעות 

נוצר דיסוננס, פער בין הבחירה , על כן. הכרוכה ברכיבה על אופנוע סכנה הרבהרובם ל

שלהם לבין הסיכון בו הם נמצאים. רוב בני האדם נוטים לצמצם את הדיסוננס. במקרה זה 

קת הרכיבה אך רובם מצמצם, כך מיעוט הרוכבים פותרים את הדיסוננס באמצעות הפס

כדי שיוכלו להתמודד עם הדיסוננס  אמצעות המעטה בגודל הסיכון,בנראה, את הדיסוננס 

כיצד הם עושים זאת? על  .לגבי השתתפותם בפעולה כה מסוכנת, ולהצדיק את בחירתם

שת היתרונות גידי הקטנת גודל הסכנה ביחס להתנהגויות יומיומיות אחרות, ועל ידי הד

 רכיבה, המפצות לתפיסתם על לקיחת הסיכון.ב

 שפעת הסכנה על הרצון לרכבה 5.4.2
מעבר למודעות לסכנה שקיימת כפי שראינו בסעיף הקודם, מעניין לראות כיצד משפיעה 

על כך מעידים הרוכבים.  – הסכנה כלולה בתוך חוויית הרכיבההסכנה על הרצון לרכב. 

כבים שהשתתפו במחקר כלל אינם שוקלים רוב הרואך זה לא מונע מהם להמשיך ולרכוב. 

להפסיק לרכוב. כפי שכבר צוין, אין זה אומר שאין רוכבים שלא הפסיקו לרכוב, או אחרים 

שכלל לא התחילו לרכוב למרות שרצו, אך בבחינת הרוכבים בפועל כיום, אלו העמדות 

 הרווחות.

נוע. היתה "עשיתי הפסקה אחרי שחברה נהרגה בתאונת אופ אחד הרוכבים העיד:

הפסקה... וחזרתי... לפעמים כשנוסעים לעבודה שני אוטובוסים פלוס קילומטר וחצי ללכת 

 יברגל, זה לוקח שעה וחצי לכל כיוון, ובקטנוע זה רבע שעה, אז קשה מאוד לעמוד בפיתו

גם כשהרכיבה אינה בשל תשוקה, התמכרות,  – כלומר, ניצחון הנוחות על הסיכון הזה".

 ש.אהבה או ריגו

אינה גורמת  –וכולם העידו כי היו מעורבים בתאונות  –גם מעורבות הרוכבים בתאונות 

ייתכן שיפסיקו לפרק זמן כלשהו, אך ככלל הרוכבים לרוכבים לעזוב את האופנוע. 

"גם כפי שאמר אחד הרוכבים:  שהשתתפו במחקר העידו כי לא עמדו בפיתוי וחזרו לרכב.

הלב בחר שהוא אוהב להיות על אופנוע. גם אחרי תאונת כשאתה עובר תאונה, משהו כזה, 

אופנוע הכי פסיכית (כשאתה) חצי מת, ברגע שאתה מתאושש ויכול לנסוע כבר, אתה 

לציין כי ייתכן שחלק מהרוכבים, או אף חשוב . מסתכל על אופנוע ברחוב וזה מגרה אותך"
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 ,קבוצה שנחקרה כאןם במיוצגירובם, כן הפסיקו לרכוב לאחר שעברו תאונה, אך אין הם 

 במחקר זה נבדקו הרוכבים בפועל.מאחר ו

מעניין שגם התנסות במשהו כל כך מסוכן אשר ממחישה לרוכב את פגיעותו של הגוף, 

שלעיתים אף היה בסכנת חיים, אינה מניעה אותו (במקרה של הרוכבים הנדונים) מלרכוב. 

ראשית, ייתכן ואצל חלק מהרוכבים  דרכים.כיצד הדבר ייתכן? ניתן לסביר את הדבר בכמה 

, גם אם נוגעים ככזולעיתים, ההתמכרות היא לרכיב הסיכון עצמו. מדובר בהתמכרות. 

כפי שציין אחד הרוכבים לאחר שהמנחה פנתה אליו ממשיכים בפעילות המסוכנת. בסכנה, 

נית, ש. "מה את רוצה? זה מרגש!" –"היתה לך תאונת דרכים לפני חצי שנה!" ואמרה לו: 

החזרה לשגרה מעלה שוב את הצורך בהתניידות נוחה ומהירה, דבר שגורם לרוכבים 

לחזור לאופנוע. שלישית, בקרב רוכבים שהאופנוע עבורם הוא דרך חיים, תאונה היא חלק 

 תגרום לרוכב להפסיק. שכרוכב, ולא היא מהחיים אינהרנטי 

 כוניםתפיסת רכיבה באופנוע בהשוואה לנהיגה ברכב: הערכת סי 5.4.3
הדעות חלוקות ביחס לשאלה: איזה כלי רכב מסוכן יותר, רכב מקבוצות המיקוד עולה כי 

 ולכן, במכונית מרוכז פחות להיות יכול שהוא מרגיששהוא  פרטי או אופנוע? יש מי שהשיב

"זה דוקטור שאחת הרוכבות העידה:  . כפייותר גבוה לתאונה ברכב הנהג של שהסיכון חש

יד. על רכב אני נהגת שודים. יותר מעיזה. כל מה שאני (עם האופנוע) ג'ייקל ומיסטר הי

אחרים השיבו כי בשל היות הרוכב חשוף באופנוע, לעומתם  זהירה, ברכב אני משחררת".

אלו חזרנו על עצמן הן בראיונות והן בקבוצות המיקוד  תפיסות. יותר גבוה סיכון ברכיבה יש

שמראה בבירור שהסיכון לנהג רכב להיות  11ם אינן מתיישבות עם הנתון שהוצג בתרשי

 מעורב בתאונת דרכים חמורה קטן בהרבה בהשוואה לרוכב אופנוע.

 תפיסת הרכיבה באופנוע כבד לעומת אופנוע קטן 5.4.4
נובעים מגודל האופנוע עליו רוכבים. הגודל, קרי, הקיימים הבדלים מהותיים בין הרוכבים 

מסוימת ולאחרת לא. לדוגמה, סיכון י להתנהגות , הוא גורם מרכז(או ההספק) נפח המנוע

אופנועים קטנים מעודדים יותר התנהגות כמו רכיבה על מדרכה ורכיבה נגד כיוון התנועה. 

ואילו אופנועים כבדים מעודדים רכיבה במהירות מופרזת. כמובן שאלו קשורות לאופי 

ופי מסוים ייבחר מראש הרוכב ולאופי הרכיבה, אך ככלל יש קשר בין השלושה: רוכב בעל א

 את האופנוע כדי לרכוב עליו בסגנון מסוים. העבירות המבוצעות נובעות מסגנון הרכיבה.

בטוח יותר: להיתפס כמקבוצות המיקוד עולה כי הנוכחות והכוח של אופנוע גדול גורמת לו 

ון. בנוסף, אופנוע גדול במהירות ממצבי סיכ' לברוח'ניתן להבחין בו ביתר קלות, והוא יכול 

ים סברו כי ההתארגנות לקראת ריותר הוא לרוב מאובזר יותר ובטיחותי יותר. מנגד, אח

של הרכיבה לוקחת זמן לא מבוטל, לעיתים אף ארוך יותר מזמן הרכיבה עצמה. לדבריו 

 לא משנה כמה זמן הנסיעה". –"אתה מתלבש עשר דקות אחד הרוכבים: 

חלק מהרוכבים, קל תפיסות ולפי ל הרבה יותר להתנייד בעיר. באופנוע קטן, מאידך, ק

יותר לברוח ממצבי סיכון. יכולת התמרון של אופנוע קטן היא גדולה, ולכן יכול להימלט 

"היתה לך "
תאונת דרכים 
 "לפני חצי שנה!

"מה את רוצה? 
 "גש!זה מר
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ממצב בעייתי בשבריר שניה. יכולותיו המוגבלות יותר של האופנוע הקטן בהשוואה לגדול 

 לאופנוע הגדול. מובילות גם לרכיבה במהירות איטית יותר בהשוואה

 הסכמת והתנגדות הסביבה הקרובה 5.4.5
לאור הסכנות הרבות, סביבתם הקרובה של הרוכבים אינה נותרת אדישה לרכיבתם. ברוב 

בים ים לרכיבה על אופנוע. תגובות הרוכהמקרים קיימת התנגדות ברמה כלשהי של הקרוב

אומרת להעיף את  "אם אתלהתנגדויות הן מגוונות. חלקם הודפים תגובות אלו בזלזול: 

אינה נחלת ת, אך ייתכן שוקיצונימבוטאת ב אומנם. תגובה זו האופנוע, אני מעיף אותך"

כי  אציין שובאינם מתכוונים לוותר על האופנוע בשום תנאי. שרוכבים . ישנם רוכב יחיד

הראיונות וקבוצות המיקוד נערכו עם רוכבים בפועל. ייתכן וישנה קבוצה של אנשים שרכבו 

בים כר והפסיקו לרכוב עקב התנגדות הסביבה או אנשים שהיו רוצים לרכוב ואינם רובעב

בשל התנגדות הסביבה. מצב זה אינו משנה את המצב הנוכחי של הרוכבים כקבוצה 

 שחלקם (או רובם) אינם יוותרו על האופנוע בעד שום מחיר. 

נה עמוקה לדאגת , וחלקם מגלים הבאחרים מגיבים בצורה אמפטית למתנגדיםרוכבים 

הסביבה. נוסף על כך, הפיכה להורים משנה לעיתים את דפוסי הרכיבה. כפי שאמר אחד 

גם במקרה של הורים רוכבים לילדים  "אין ספק שבתור אבא אני יותר זהיר".הרוכבים: 

"הבן שלי רוכב כבר שנה. הוא יודע: אם חם רוכבים, ההורים הרוכבים חוששים לילדיהם: 

או, במקרה אחר, אחד הרוכבים טען שבחיים לא ירשה לבנו  .חם מידי לרכב"מידי למעיל, 

 לרכוב. 

 התנהגות רוכבים 5.5
מעניין לראות כי חוק לא עומד בפניהם. ה ,כי לפחות עבור חלקם, מדיווח הרוכבים נראה

הדבר חוצה את הקבוצות לפי שלוש מטרות הרכיבה השונות: שליחים, יוממים, ואקסטרים.  

לים, ככלל, נוהגים מעט שונה במובן זה, ולפחות בטיולים הקבוצתיים עצמם, דווקא הטיי

באשר לנמנים עם הקבוצות הן לחוקי הקבוצה והן לחוקי הדרך.  –קשובים לחוקים 

עלייה : "תנועה עבירות לעשות פיתויים יותר יש באופנוע" האחרות, העיד אחד הרוכבים:

 ןולה מהמהירות המותרת ושימוש בטלפון, העל מדרכות, פניות בניגוד לחוק, מהירות כפ

רק חלק מהעבירות שהם מבצעים באופן תדיר. ניכר כי לעיתים אלו הן הסיבות בגללן רכשו 

 ה שהיאמטרהאת  םקמ"ש משרתי 200את האופנוע: היכולת לרכוב על מדרכות או לנהוג 

 להגיע במהירות.

ים חיעשו עבירות. הרוכבים מדוו פה מובילה לכך שרוכבי האופנועיגם האכעל פי הרוכבים, 

כי לא משנה כיצד ירכבו, במידה ויעצור אותם שוטר, הוא ייתן להם דוח על משהו. לכן, אין 

תמיד ניתן למצוא, ולכן וכיוצא באלו להם תמריץ לנהוג כחוק. עבירות כגון מספר פגום 

שלא משנה כלומר, מתקיים מעגל לפיו הרוכבים סבורים טוענים כי האכיפה לא הוגנת. 

לא הוגנת היא הנתפסת כאכיפה כיצד ירכבו, יענשו, ולכן אין סיבה אמיתית לציית חוק. 

 .שלהאפקטיביות הבעייתית ומפחיתה מאוד מ

"באופנוע יש 
יותר פיתויים 

לעשות עבירות 
 תנועה"

 

הרוכבים סבורים 

שלא משנה כיצד 

ירכבו, יענשו, ולכן 

אין סיבה אמיתית 

 לציית חוק. 

אכיפה הנתפסת 

כלא הוגנת היא 

בעייתית ומפחיתה 

מאוד מהאפקטיביות 

 שלה.
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מעבר על החוק עצמו מספק להם ריגוש. בהינתן בכך שרוכבים חלק מהרוכבים העידו כי 

חוק מוסיפה לחוויה. תחילה לשם השגת ריגוש, רכיבה שלא ככמצהירים שהחלו לרכוב מל

כל עליה על הכלי, באחת ההתנהגויות שהועלו היתה רכיבה ללא רישיון וללא ביטוח. כך 

 ולא משנה אופי הרכיבה או תנאיה, הרוכב עובר על החוק.

כל הרוכבים. חלק מהיוממים ומהשליחים לא מחפשים כלל בחשוב לציין כי לא מדובר 

גדרה מחפשים ריגושים, אך הטיילים ככלל פחות הטיילים ורוכבי האקסטרים בה ריגושים. 

לא ניתן להתייחס עוברים על החוק לשם כך. לכן כאשר מדובר על עבירות על החוק, 

 מקשה אחת.אל לרוכבים כ

 : האמצעי להשגת המטרהמהירות 5.5.1
נהיגה במהירות מופרזת היא נורמה בקרב רוכבי אופנועים, כפי שעולה מקבוצות המיקוד. 

גם ואולי בעיקר  היות ואלו יכולותיו של הכלי, והרוכבים בחרו לרכוב עליו אין זה מפתיע,

, בהינתן ורוכבים על כלי שמאפשר הדבר נכון עבור כל קבוצות הרוכבים שנבדקו. בגלל זה

מהירות שאינה  –קמ"ש  200-ועד לקמ"ש  110 מעלהרוכבים העידו כי רכבו  רוב. זאת

קמ"ש,  200-אל באיזו תדירות הוא מגיע לאחד הרוכבים נשחוקית בכבישי ישראל. 

 "בכל רכיבה". :ותשובתו היתה

ניתן לומר כי המהירות היא האמצעי להשגת המטרה, כל קבוצה על פי מטרתה. בקרב 

השליחים, המטרה היא ביצוע השליחויות, והמהירות היא האמצעי לעשות כן. בקרב 

מקום למקום, והמהירות היא היוממים, המטרה היא להגיע בנוחות וביעילות מירבית מ

האמצעי לעשות כן. בקרב רוכבי האקסטרים, המטרה היא להגיע לריגוש, והמהירות היא 

האמצעי לעשות כן. רק בקבוצות הטיילים הרגועים המהירות אינה מהווה פקטור מרכזי 

 ברכיבה.

 רכיבה על מדרכות 5.5.2
ועים. האופנועים הקטנים רכיבה על מדרכות שונה בין סוגים שונים וגדלים שונים של אופנ

יותר נעים בקלות על מדרכות. עבור אופנועים כבדים הדבר יותר מסובך ואף בלתי אפשרי. 

לכן רכיבה על מדרכות נפוצה בעיקר בקרב רוכבי אופנועים קטנים. מדוע לרכוב על 

מדרכות? התשובה הגורפת היא כדי לקצר דרך: כאשר רוצים לנסוע בכביש חד סטרי, באין 

ה או בכביש סגור, וכן כשיש עומס בכביש בעיר באזור בו קיימות מדרכות. רכיבה על כניס

רק כדי להסתובב או רק כדי לעבור מחסום, אך  –מאוד למרחק קצר מדרכות יכולה להיות 

התנהגות זו נפוצה במידה מסוימת, אך היא לא יכולה להיות גם לאורך מאות מטרים. 

רוכבים. בניגוד להתנהגויות אחרות, כגון רכיבה מהירה, רווחת, על פי הדיווח, בקרב כל ה

התנהגות זו לא נחשבת לנורמטיבית בקרב כלל הרוכבים. אם כי, הרוכבים אשר העידו 

לא ניכר שהמדרכה מהווה חליף לכביש, אך עליה, סברו כי היא אינה מסוכנת או מסכנת. 

 .לכך או כך, רכיבה עליה אינה חוקית ויכולה לפגוע בהולכי רג

אחד 
הרוכבים 

העיד כי מגיע 
למהירות של 

קמ"ש  200
 בכל רכיבה
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 רכיבה תחת השפעת אלכוהול 5.5.3
בניגוד לספרות המקצועית, לפיה ישנה בעיה משמעותית של רכיבה על האופנוע תחת 

, הרוכבים לא העידו על תופעה כזו. וזו נקודה )Creaser et al, 2007( השפעת אלכוהול

בחלקו לפרופיל  יהיה תואםמעניינת: הגיוני היה שפרופיל האנשים שנמשכים לאופנוע 

ים שנוהג לשתות לעיתים, ואף לנהוג תחת השפעת אלכוהול, אך לא כך עולה האנש

מקבוצות המיקוד. יכולות להיות לכך שתי סיבות עיקריות. האחת היא חוסר דיווח אודות 

רכיבה תחת השפעת אלכוהול. מדובר בהתנהגות לא נורמטיבית (וייתכן שגם לא נתפסת 

השנייה היא הרגלי השתייה ו לדווח עליה בקבוצה. כ"גברית"), ועל כן, ייתכן שרוכבים לא רצ

שרוכבי אופנוע אכן לא  כךזה חלחל  הרגלבישראל. רבות דובר על "נהג תורן", וייתכן ש

רוכבים תחת השפעת אלכוהול. הרוכבים העידו כי לא מרגישים בטוחים לרכוב על אופנוע 

, כנהגים הם כן ינהגו כשהם לא בפוקוס מוחלט, בגלל שכרוכבים הם חסרי הגנה, ומאידך

 תחת השפעה, מאחר ומוגנים על ידי הרכב.

 שימוש בטלפון 5.5.4
לפי דיווח הרוכבים, שימוש בטלפון כמעט ולא מקובל בזמן רכיבה. חלקם מדברים בטלפון 

תוכנת הניווט בעזרת אמצעי עזר (בלוטוס', טלפון בקסדה או אוזניות), ורובם משתמשים ב

Waze ש רצייה חברתית או חוסר נעימות להגיד את האמת כי זו גם בתשובות אלו ייתכן וי

 אינה נתפסת כהתנהגות נורמטיבית.

 הרכבת נוסע 5.5.5
"כל הרכבת נוסע היא אחד הגורמים הממתנים את התנהגות הרוכבים. לדבריו של רוכב: 

רוכב נוסף  הדינמיקה משתנה, כל ההתנהלות משתנה וצריך להתאים. הנהיגה אחרת".

את שיווי המשקל של האופנוע, מאט את תגובותיו, ומשפיע מאוד על  משנהלנהג האופנוע 

 כך הבלימה. לכן, כאשר רוכב מרכיב אדם נוסף, הוא משנה את התנהגותו בעת הרכיבה.

ובאופן כללי נזהרים יותר. לא ניתן רוכבים העידו כי הם מאטים את מהירות הנסיעה, ה

 ומיות בעת הצורך.לזגזג במהירות בין מכוניות, וגם לא לבלום בפתא

 רכיבה בשול 5.5.6
אחת התופעות הנפוצות עליה העידו הרוכבים היא רכיבה בשול הדרך. הרוכבים דיווחו כי 

רכיבה בשול הימני בלבד היא נורמה, ולא רק שלא מהווה גורם סיכון, אלא בזכותה יכולים 

י מדיניות להימנע מגורמי הסיכון שבעירוב התנועה. חלק מהרוכבים לא ידעו מהו החוק ומה

האכיפה בשול, אך ציינו כי מעדיפים לרכוב בשול ולקבל קנס, מאשר להסתכן ברכיבה 

 בנתיב הנסיעה ביחד עם מכוניות, אוטובוסים ומשאיות.

 תחרות בכביש 5.5.7
תופעה מסוכנת עליה העידו חלק מהרוכבים היא תחרות בכביש. התחרות באה לידי ביטוי 

רוכבים העידו, ולא רק מקבוצת הטיילים  .ערוכבי אופנולרוכבי אופנוע  בעיקר בין

ר רוכבים בקבוצה, אפילו עם אופנועים קטנים, מתקיימת בין הרוכבים אשכוהאקסטרים, כי 

מי מספיק מעבור לפני  –אופנועים וחברים זה סוג של תחרות... יש צהוב ברמזור תחרות: "
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"כמו אחר הוסיף:  . רוכבהאדום. ויש כאלה באדום ממשיכים לנסוע (כשהם) עם חברים"

  "תרבות העדר".ושלישי השלים:  זאבים שיוצאים לציד ביחד",

 ?תאונותאשם בה נתפס כגורם המ 5.6
 רוכבי האופנוע 5.6.1

תאונות הדרכים ב , חלק משמעותי, ככל הנראהמהווההתנהגותם של רוכבי האופנוע 

בינים עד כמה הרוכבים מעריכים את חלקם בסוגיה, והאם הם מאך במעורבות אופנועים. 

מדוע קורות התאונות? נמצאו הבדלים בין תפיסות הרוכבים המבוגרים שנבדקו לבין 

הצעירים. ככלל, בשתי הקבוצות נטו ליחס את האשמה לגורמים החיצוניים, אך בקרב 

אחד הרוכבים השמיע דעת מיעוט,  לאשמת הרוכבים. ביחסהמבוגרים היתה יותר הבנה 

ע. שלא ניתמם. אנחנו עושים הרבה שטויות על "האשמה גם על רוכבי האופנוואמר: 

 הכביש".

 ישירים גורמים חיצוניים 5.6.2
במישרין או  –אשמים בתאונות נתפסים כנוסף על רוכבי האופנוע ישנם גורמים אחרים ש

"כל אחד הרוכבים סיפר:  מעניין לציין כי אלו עיקר הסיבות שציינו הרוכבים. בעקיפין.

  ת שהייתי אשם בה".התאונות שלי לא בגללי. אין אח

 ם ומשתמשי דרך אחריםנהגי 5.6.2.1
 דרך עברייני בהםככלל רוכבי האופנועים סבורים כי משתמשי הדרך האחרים רואים 

כנהגים ולתפיסתם, הנהגים האחרים בכביש אינם מכבדים אותם כשווים  .בריוניםו

מובנים בין  הוא יוצר חשדנות וחוסר אמוןבעייתי מכיוון ש עלול להיותמצב זה  .נורמטיבים

. מחד, החשדנות יכולה להוביל לזהירות, אך מאידך, יכולה הנהגים בכלי הרכב השונים

תחרות על "מי  להוביל לבוז ולזלזול או לאגרסיביות, שיכולות לפגוע בתפקודי הנהגים.

שולט בכביש" ו"מי טוב יותר" או "למי יש יכולות גבוהות יותר" היא מסוכנת, ומצב בו 

 אים את הרוכבים כשווים עלול להוביל לכך.הנהגים לא רו

 בנוסף, הרוכבים סבורים כי מי שנוהג רק על רכב, לא יכול להבין את רוכבי האופנוע.

ששאר הנהגים  ההבדלים המהותיים בין כלי הרכב השונים גורמים לכך שהרוכבים חושבים

ם סבורים כאשר נתקלים ברוכבי אופנועים. הרוכביבכביש לא מצפים להם, ומופתעים 

שהנהגים פשוט לא מתחשבים בהם, ואין להם יכולת להתחשב בהם, כי רואים את הכביש 

רק מזווית מבטם. כך נוצרים חיכוכים בין הרוכבים לנהגים, כאשר נהגי רכב פונים מבלי 

לאותת, פותחים דלת בעת חניה מבלי לשים לב, ובאופן כללי לא רואים או לא מחפשים 

 בישים.את רוכבי האופנוע בכ

מעבר לכך, כל חיכוך בין מכונית לאופנוע עלול להיות חמור. ישנן התנהגויות של נהגי רכב 

אך רי, ושיכולות להוביל לחיכוך. אם החיכוך היה קורה עם כלי רכב אחר הוא היה מינ

"זה : כפי שטען אחד הרוכביםלעיתים תאונה כזו במעורבות אופנוע עלולה להיות חמורה. 

ילד רץ לכביש. אם אתה נוהג על רכב, אתה רואה רוכב אופנוע, פי שתיים  כמו שאתה רואה

 תיזהר. הוא לא מוגן". 

שמה גם הא"
על רוכבי 
האופנוע. 

שלא ניתמם. 
אנחנו עושים 

הרבה 
שטויות על 

 ".הכביש

"כל התאונות 
שלי לא 

בגללי. אין 
אחת שהייתי 

 אשם בה."
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רוכבים רבים העידו על היתקלויות או כמעט היתקלויות עם רוכבי אופניים חשמליים, 

   שלטענתם לא מצייתים לחוקים וקשה לצפות את צעדיהם.

 תשתיות 5.6.2.2
כגורמים אשר מעלים את הסיכון והסיכוי  הרוכבים ציינו את גורמי התשתית הבאים

, כביש רטוב כביש מקורצף, כתם שמן, חצץ על הכביש למעורבות בתאונות דרכים:

הרוכבים חזרו וציינו כי אחת הסיבות  בכביש. בורותו , סימוני כביש מחליקים(מהשקיה)

וה לאובדן שליטה על הכלי היא בעיה כלשהי בפני הכביש. כל אחד מאלו, לטענתם, מהו

 סכנה מוחשית יומיומית עימה הם צריכים להתמודד.

 מזג אוויר 5.6.2.3
קור עלול להקשות על  גשם שוטף פוגע ביכולת של הרוכב לראות וגם ביכולתו להיראות.

 חום כבד עלול לפגוע ביכולת התפקוד של הרוכב.הרכיבה, וגם 

 האופנוע 5.6.2.4
ר שיווי משקל. באם לא לא תקינים ולחץ אוויר לא נכון באופנוע עלול לגרום לחוס צמיגים

מתגלה בזמן, ומתרחש תוך כדי רכיבה, עלול לקרות במהירויות גבוהות, והנזק יכול להיות 

 חמור.

 גורמים חיצוניים עקיפים 5.6.3
 הפן הכלכלי 5.6.3.1

הסדרי המימון שמציעים הבנקים וחברות האשראי מאפשרים לצעירים ללא ניסיון לרכוש 

ניתן לקנות בהסדר מימון ₪  80,000-150,0000. אופנועים שמחירם הוא אופנועים כבדים

שנגיש גם לאנשים בעלי הון עצמי קטן. אופנועים אלו מגיעים למהירויות גבוהות מאוד, 

וחובה לדעת לתפעלם כראוי כדי לרכוב בבטחה.  השילוב של אופנוע רב יכולות ואפשרות 

אופנועים אלו ללא  רכישה גם לצעירים,  יוצר סיכון מובנה, כאשר רוכבים צעירים עולים על

ניסיון מספק. בנוסף, כפי שציין אחד הרוכבים, המאמץ ברכישת האופנוע לא היה רב, ולכן 

הקשר עם האופנוע והרצון לשמור אותו שלם וללא פגיעות פחות קיים. כך נוצר מצב שבו 

 רואים רוכבים צעירים על אופנועים ענקיים, ואלו לא שומרים לא על הרכב ולא על עצמם.

 לא הוגנתכאכיפה יסת הרוכבים את התפ 5.6.3.2
, ולכן, כך טוענים, אין להם תמריץ לרכוב כחוק. הרוכבים תופסים את האכיפה כלא הוגנת

תפיסת אכיפה לא הוגנת מפחיתה את יעילות האכיפה, עד כדי חוסר יעילות מוחלט.  

ד, עובאפקט ההרתעה אינו במידה ו(התנהגות הרוכבים).  5.4ההסבר לכך מפורט בסעיף 

 דבר יכול אף לעודד רכיבה פרועה לשם הריגוש, או כהתרסה על רשויות החוק.ה
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 תאונות והביטוח 5.7
, עצם רכיבתם כבר מהווה כלומר 10, רוכבים ללא ביטוח חובה.40%רוכבים,  50,000-כ

היא מחירי הביטוח הגבוהים.  , לטענת הרוכבים,עבירה על החוק. הסיבה המרכזית לכך

 המחירים הגבוהים כופים עליהם לא לעשות ביטוח.  הרוכבים טוענים כי

, כתלות בסוג האופנוע ומאפייני 8,500-ועד ל 4,000-מחירי ביטוח חובה נעים בין כ

 11הנהג.

 התשלומים מחברות הביטוח בעקבות תאונה. כדאיות  בהקשר שלעלתה סוגיה מעניינת 

 להלן שלוש דוגמאות שציינו הרוכבים בקבוצות המיקוד: 

ש לי עו"ד צמודה, (בחברת הביטוח) מימנו לי תואר ראשון, שני. עכשיו אני לומד "י )א

 . לימודי דוקטורט"

 .""שפשופים היום זה עשירייה רק שפשופים )ב

 "."ככה קונים בית במדינת ישראל נשמה. זה חלק מתזרים המזומנים )ג

בחשבון  ישנם רוכבים בעלי ביטוח שמנצלים את הביטוח לצרכי פרנסה. הרוכבים לוקחים

שתאונות שוות כסף, והכסף הזה יכול לאפשר להם להתפתח, ולכן, לא ברור לחלוטין האם 

לא ברור עד כמה תפיסה זו אכן רווחת, אך עצם העובדה בכלל מנסים להימנע מתאונות. 

שנאמרה על ידי יותר מרוכב אחד מעידה על כך שקיימת. אמירות שכאלו עלו הן בקבוצת 

 השליחים, ולא הושמעו על ידי טיילים או רוכבי אקסטרים.היוממים והן בקבוצת 

 דרכים להגברת בטיחות 5.8
הרוכבים נשאלו לדעתם לגבי הדרכים להגברת הבטיחות. תחילה על השימוש באמצעי 

מיגון, ולאחר מכן על מה יכול לעשות הרוכב ומה יכולה לעשות המדינה כדי לשפר את 

 בטיחותם של רוכבי האופנועים.

 עי מיגון: תמונת מצבשימוש באמצ 5.8.1
כדי להבין עד כמה יש שימוש באמצעי מיגון בעת הרכיבה, נשאלו הרוכבים על שימוש 

 , נעליים סגורות וכפפות. מגן בקסדה, מעיל

ככלל הרוכבים חובשים קסדה. לעיתים הרכיבה עם קסדה פתוחה, כתלות במזג  –קסדה 

 האוויר. 

ג אוויר ומרחק נסיעה. הרוכבים הצעירים השימוש במעיל הוא תלוי גיל, מז – מגן מעיל

השליחים והיוממים פחות משתמשים במעיל, ובכלל לא משתמשים בקיץ ובנסיעות קצרות. 

המשתמשים העיקריים הם הרוכבים המבוגרים יותר שרוכבים למטרות טיול. ישנם גם 

דיון  רוכבי אקסטרים שלובשים מעיל. סוגיית לבישת המעיל במזג האוויר הישראלי עוררה

                                                           
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס'  ניר ברטל (רשות שוק ההון) בדיון בנושא: 10

 .2018-), התשע"ח23
 https://oknesset.org/meetings/2/0/2065682.html  

  https://car.cma.gov.il/Parameters/Calculateמחשבון תעריפי ה"פול":  11

 50,000-כ
, 40% רוכבים,

רוכבים ללא 
 ביטוח חובה

https://oknesset.org/meetings/2/0/2065682.html
https://car.cma.gov.il/Parameters/Calculate
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לעומתם אחרים טענו כי רכיבה עם  לא רוכב". -"לא מעילהיו רוכבים שסברו כי ער, כאשר 

מעיל בחום הישראלי יכולה לגרום לתאונות אף היא. עצם העובדה שלרוכב לא נוח וחם, 

 עלולה לגרום לחוסר ריכוז או עצבנות ומכאן לתאונה. 

עיקר כהגנה מקור. באופן כללי נעשה שימוש חלקי מאוד, ב –וכפפות  גורותס נעליים

  .ובכללו נעליים סגורות וכפפותהטיילים מקפידים יותר על ציוד מיגון, 

 מה הרוכב יכול לעשות? 5.8.2
 רכיבה כחלק מקבוצת רכיבה 5.8.2.1

ישנם שני סוגים של קבוצות רכיבה. האחד הוא קבוצה של רוכבים שנפגשת לצורך טיולים 

ליהם, לא יכול להשתייך לקבוצה. הקבוצה רגועים. לקבוצה חוקים ברורים, ומי שעובר ע

. "מי שעוקף אצלנו נוזפים בו"עיד אחד הרוכבים: מכמו ש מעודדת התנהגות בטוחה.

הצטרפות לקבוצה כזו יכולה לשפר את מצב בטיחות הרוכבים. לעומת קבוצה מסוג זה, 

ל ישנן קבוצות אחרות של רוכבי אקסטרים, שנפגשות כדי למתוח את גבולות היכולת ש

תחרות בין הרוכבים. הרוכבים שלוקחים חלק בקבוצה כגון זו ביצוע הרוכב ושל הכלי, תוך 

וכמובן שמסכנים מאוד  –ייתכן שאף יותר מאשר אם היו רוכבים לבד  –מסכנים את עצמם 

 גם את משתמשי הדרך האחרים.

 הכשרות 5.8.2.2
מות ככלל מרבית הרוכבים, במיוחד הצעירים שבהם, אינם סבורים שתאונות נגר

"כמה כפי שהיטיב לתאר אחד הרוכבים: באשמתם, ולכן לא רואים צורך בהכשרות. 

שאחשוב על עצמי שאני נהג מוכשר, זהיר וכו', זה לא יהיה תלוי בי בסוף. אז כמה שאעבור 

כלומר,  הכשרות נהיגה חכמה ובתנאי שטח, בסוף זה יכול ליפול על משהו שלא תלוי בי".

הרוכב יכול להימנע מכניסה למצבי סיכון, וכך גם יימצא ניראה שלא קיימת ההבנה ש

 במרחק שיאפשר לו שלא להיפגע מרכב. 

זאת, ישנה פתיחות להכשרות מעשיות (שאינן תיאורטיות). הרוכבים מכירים את כל עם 

החברות המרכזיות שמעבירות את ההכשרות, ולא הביעו התנגדות להצטרף להכשרות 

 כגון אלו. 

 ם: רכיבה לאחר תאונהאו של עצמ אחריםל שלמידה מניסיון  5.8.2.3
הפסיקו  לא רוכבים לאחר תאונהגדול של ה רובמבין הנוכחים בקבוצות המיקוד והראיונות 

לרכוב. ישנם כאלו שעשו הפסקה או שהצהירו שלא ירכבו עוד לאחר שעברו תאונה, אך 

הם רק של יש להדגיש שהמחקר עוסק ברוכבים, ומתוקף כך, נשמעו דעותי חזרו לרכיבה.

אלו. ייתכן שהיו רוכבים שהפסיקו לרכוב, וייתן שזו קבוצה משמעותית. אך לא ניתן לאמוד 

כך שדווקא תאונות אינן היוו טריגר לשינוי משמעותי של את היקפה מהמחקר הנ"ל. 

 ההתנהגות.

ההסבר של הרוכבים להמשך רכיבה טמון בסיבות בגללן בחרו לרכוב על האופנוע 

האופנוע ממשיך  –אם זו אהבה ותשוקה, ובין אם זה המחיר והנוחות . בין מלכתחילה

 את הפונקציה המקורית שבגללה רכשו אותו. םבחייהלמלא 
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דבר זה מתיישב עם העמדה הרווחת בקרב הרוכבים, לפיהם אין הם אשמים בתאונה, ולכן 

 הם לא ישנו מנהגיהם. ביחס לחזרה לרכיבה באופן כללי, אפשר לומר שרוכבים על

אופנועים (לפחות אלו שהשתתפו במחקר) התאוששו מהפציעה, כמו פצועים בכל תאונה 

 אחרת, וחזרו להרגליהם הקודמים.

 שימוש באמצעי מיגון 5.8.2.4
הרוכבים מודעים באופן חלקי לכך ששימוש באמצעי מיגון עשוי להפחית את חומרת 

זלים בו. לגבי ם כי חלקם לא בטוחים בכך, ואחרים אף מזלאהפגיעה במקרה של תאונה. 

ככלל ניכר  יעילות הקסדה אין עוררין. אך לגבי שאר אמצעי המיגון העמדות היו חלוקות.

 שהמבוגרים מקפידים יותר, וכן שהטיילים, ורוכבי האקסטרים מקפידים יותר.

ניכרים הבדלים בין הקיץ לחורף, ובין מרחק נסיעה קצר או ארוך. ככלל צעירים  –לגבי מעיל 

להשתמש במעיל בקיץ. היוממים השיבו כי מוותרים על המעיל במרחקים  אמרו שממעטים

 קצרים, ואילו הרוכבים למטרות הנאה: טיולים ואקסטרים העידו שלרוב לובשים מעיל.

ההבדלים נובעים בעיקר  –לגבי נעליים סגורות (אין מדובר על מגפי רכיבה ייעודיות בלבד) 

ם סגורות. במיוחד אלו שרוכבים על אופנועים מהגיל: מבוגרים נוטים יותר לנעול נעליי

 כבדים.

ניכר שהגורם המשפיע ביותר על חבישת כפפות הוא הקור, כך שפחות  –לגבי כפפות 

 .בקיץנעשה שימוש בכפפות 

 מעניין כי מערכות מיגון טכנולוגיות לא היו חלק מהשיח. 

 רכיבה על פי החוק 5.8.2.5
אך האם כך להפחתת תאונות אופנועים. רכיבה על פי החוק היא אחד הפתרונות היעילים 

חית את הסיכון, רשות מה הם יכולים לעשות כדי להפכשנשאלים מפו סבורים גם הרוכבים?

אך בהלימה עם ייחוס האשמה יגה לפי החוק היא אחד הפתרונות. הם משיבים כי נה

 לנהגים האחרים, כך גם כאן: ממעטים לדווח כי ההתנהגויות שלהם יכולות להגביר את

הסיכון לתאונה או להקטין אותו. עדיין היו רוכבים שהשיבו כי מה שיעזור להם לשמור על 

או כמו שהעידה אחת הרוכבות:  "לוותר על האגו"," או לנסוע לאט יותרבטיחותם הוא "

"אני רואה מקדימה... מישהו שאני מנחשת הולך לחתוך. אני לא מאיצה. עוצרת לו. 

 להימנע."

רוכבים, הן מבוגרים והן צעירים, הן רוכבי אקסטרים, יוממים או אפשר לומר כי כל ה

אם זאת, אופי העבירות על החוק מעט שליחים, וכן טיילים, עוברים על החוק כדרך קבע. 

שונה. הטיילים הרגועים, לדוגמה, אלו שרוכבים בקבוצות לשם טיול, לא העידו על עבירות 

בקרב  (קמ"ש)". 150-140נוסעים "לא משתגעים, אבל שמבצעים, למעט מהירות: 

רכיבה על השליחים, היוממים ורוכבי האקסטרים מתחככים עם החוק על בסיס קבוע: 

מדרכות, חציית כביש במעבר חצייה של הולכי רגל, שימוש בטלפון תוך כדי רכיבה, כשהוא 

 מהירות ועוד.רכיבה ללא ביטוח, צמוד לאוזן בתוך הקסדה, 
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 מה המדינה יכולה לעשות? 5.8.3
הרוכבים סבורים שהמדינה אחראית במידה רבה לבטיחותם, ולכן עליה לנקוט בצעדים 

 אכיפה, , מסלול רכיבה ייעודיתשתיותשיפור : בארבעה תחומים כדי להפחית את התאונות

 . והסברה

 מעניין לראות ש:

 לא היתה שונות בין צעירים ומבוגרים; )א

 שונות;לא היתה שונות בין הקבוצות על פי מטרות הרכיבה ה )ב

 (אך הרוכבים לא נשאלו עליו באופן ישיר). לא עלה נושא המערכות הטכנולוגיות )ג

 שיפור תשתיות 5.8.3.1
 צבע לא מחליק 5.8.3.1.1

סימוני הכביש עלולים להיות מחליקים באם נעשים בצבע שאינו תקני. הרוכבים טוענים כי 

   .שרוכבי אופנוע נוטים להחליק עליוישנם כבישים שמסומנים בצבע 

 קות בטיחותפס תחתון למע 5.8.3.1.2
לכיוונם.  ניטחהעמודים שאוחזים את מעקות הבטיחות עלולים להרוג רוכב כאשר הוא 

, ועלולים, ואף פגעו, ברוכבים רבים, במהירות נפילה גבוהה, עמודים אלו הם כמו סכינים

וקטעו להם איברים. על כן, המדינה יכולה להסירם או להרכיב פס תחתון למעקה הבטיחות, 

 קטיעת האיברים במקרה של החלקה על מעקה הבטיחות.אשר ימנע את 

 מסלול רכיבה ייעודי  5.8.3.2
ים, אשר בטוח יםרכיבה ייעודי ימסלוללהם  חלק מהרוכבים סבורים כי על המדינה לספק

בהם יוכלו הרוכבים למצוא פורקן לאנרגיות. לטענת חלק מהרוכבים, דבר זה יוביל 

  בורי.להשתוללותם במקום בטוח ומוגן ולא במרחב הצי

 אכיפה 5.8.3.3
 שינוי תפיסת האכיפה  5.8.3.3.1

רוכבים רבים תופסים את האכיפה כלא הוגנת, וכי בכל פעם ששוטר יעצור אותם, הוא 

תפיסה זו משפיעה על התנהגותם העבריינית של הרוכבים:  יחפש וימצא על מה לתת דוח.

אינה אם ממילא אמצא אשם, אז אני תמיד יכול לעשות עבירות. ככלל אכיפה שאינה הוגנת 

 מעודדת התנהגות בטוחה ואינה משיגה את המטרה של שמירה על הרוכבים. 

 אכיפת הסח דעת של משתמשי הדרך האחרים 5.8.3.3.2
חלק ניכר מהרוכבים סבורים שמשתמשי הדרך האחרים לא מבחינים בהם בשל הסח דעת. 

 על כן, אחת ההצעות שהועלתה היא להגביר את האכיפה של הסח דעת בעיקר אצל נהגים.

 רה לנהגים ביחס לקיום אופנועיםהסב 5.8.3.4
שנהגי הרכב האחרים, הכוללים גם את נהגי המוניות, האוטובוסים ככלל הרוכבים ציינו 

ך, הרוכבים הציעו כוהמשאיות, לא מבחינים בהם, וכפועל יותר לא מתחשבים בהם. לפי

בעזרת הסברה שכזו,  גם רוכבי אופנועים. ששתהיה הסברה לנהגים שתדגיש שיש בכבי

 בורים הרוכבים שהיחס אליהם בכביש ישתנה.ס
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 כיווני פעולהון ודי .6
את תפיסות רוכבי האופנועים ביחס לבטיחותם בדרכים  לנתחמטרתו של מחקר זה היא 

כדי להתחקות אחר שורשי והגורמים לתאונות האופנועים, על מנת להעמיק בהבנת 

דת האפשר לרוכבים, הבעיה. הבנה שכזו תעזור לנו לעצב את הפתרונות הנכונים במי

כאמור, מחקר זה התמקד  ובכך להפחית את מעורבותם של הרוכבים בתאונות חמורות.

אחת משלוש זוויות המבט ההכרחיות לשיפור בטיחות רוכבי אופנועים: ההתנהגות. בזווית 

ללא הסתכלות על התשתית והרכב, לא ניתן לצייר תמונה שלמה שתיטיב עם הרוכבים. 

 ודות הקשורות לתשתית שציינו הרוכבים, מופיעות במסמך זה.יש לציין, כי נק

, ונערך בשנים יהודים וערבים המחקר, שכלל קבוצות מיקוד וראיונות עומק בקרב רוכבים

השאלה: מנקודת מבטם של הרוכבים, מהם הגורמים המובילים  , ענה על 2019-2018

 לסיכון המוגבר להיפגעות חמורה שלהם?

 :בה לשש השאלותובפירוט, ניתנה תשו

 ?לדעת הרוכבים מהן מטרות הרכיבה )1(

למה בכלל לרכב? יפורטו המוטיבציות המעודדות והמונעות לרכיבה על פי דיווח  )2(

 הרוכבים

 האם הרוכב מודע לסכנות שברכיבה, וכיצד זה משפיע עליו? )3(

 מהן התנהגויות הרוכבים, על פי תפיסתם? )4(

 מי, לדעת הרוכבים, אשם בתאונות? )5(

 יתן לעשות כדי לשפר את בטיחות הרוכבים?ומה לדעתם, נ )6(

 סיווג הרוכבים 6.1
קיימים הבדלים משמעותיים מאוד בין הסוגים השונים של הרוכבים.  מהממצאים עולה כי

ות ראו לפחות לעש –ועל כך אפרט בהמשך. אך יש דבר אחד שמשותף לרוכבים ככלל 

ע הוא כלי שהרכיבה עליו והוא היחס לחוק כרוכבי אופנוע. האופנו –הרוכבים בהם נתקלנו 

מעודדת עבירה על החוק. והחוק נוצר כדי להגן על משתמשי הדרך כולם, הרוכבים, ואלו 

שאינם רוכבים. משמעות הדבר היא שיש סיכון אינהרנטי ברכיבה. כך שגם לרוכבים רגועים 

יש התנהגויות שמסכנות אותם כגון רכיבה בשול או רכיבה במהירויות גבוהות. במילים 

, ברוב חרות, גם בלי לזגזג במהירות מופרזת או להשכיב את האופנוע בעקומות, נעשותא

 עבירות שמסכנות את הרוכב. המקרים,

 :)4(לוח  מהמחקר עולים הבדלים בין ארבע קבוצות רוכבים עיקריות

מילת המפתח היא  בקבוצה זו – שליחים המשתמשים באופנוע למטרות פרנסה .1

ינהגו רוב השליחים דיווחו כי ם הגעה מהירה , ולשלשם היעילות מהירות

במהירות, יזגזגו, ירכבו באין כניסה או על מדרכות. קיים מרכיב של הנאה ברכיבה 

, כי , אך זוהי לא מטרת העל ברכיבתם, בכוונה של ריגוששל "הרוח בפנים"

 רכיבתם היא לצרכי פרנסה.
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אותם הוא  הדבר המניע – יוממים אשר משתמשים באופנוע ככלי תחבורה .2

גם כאן קיים מרכיב של הנאה, אך הוא יעילות: שילוב של חיסכון בזמן ובעלויות. 

 תוך מתיחת גבולות.מתבטא אינו 

רוכבים לרוב  – הנאה ברובה באופן רגועמטיילים שמשתמשים באופנוע לשם  .3

. זוהי רכיבה עם אופי ועומק. חלקם "קסטום"ל אופנועים כבדים, חלקם אופנועי ע

ם לקהילות רוכבים שלהן כללים ברורים. מדובר על רוכבים שנהנים משתייכי

מעצם הרכיבה, גם אם היא ללא השתוללות. על קבוצה זו נמנים רוכבים מבוגרים 

 , ורוכבים צעירים בוגרים בנפשם.רבים

 רוכבי אקסטרים שמשתמשים באופנוע לפריקת אנרגיה ותחושת ריגוש גבוהה .4

עירים שהסיכון הוא חלק מההנאה שלהם ברכיבה. על קבוצה זו נמנים רוכבים צ –

יותר לחוש ריגוש עמוק וקיצוני. ולריגוש זה מגיעים דרך רכיבה  –פחות לראות נוף 

כחוקרת, לעיתים נראה  בה יש מתיחת גבולות היכולת הן של הרוכב והן של הכלי.

זאת  לא הגיוני שקבוצת רוכבים זו שווה במעמדה לקבוצות הרוכבים האחרות.

עיקר לאור העובדה שניתן להקבילם לכל חובבי ספורט אקסטרים אחר. ב

בהכללה: אנשים שעוסקים בספורט אקסטרים כלשהו, עושים זאת בשטח או 

במקום ייעודי לכך, ולא במרחב הציבורי, בו יש סכנת פגיעה באחרים (טיפוס, 

 צלילה, צניחה וכיוצא באלו).

קה יותר שאין ביכולתנו לפתור בכלים לגבי קבוצה זו, נראה כי מדובר בבעיה עמו

העומדים לרשותנו. עם זאת, עדיין ישנה הצעה ספציפית שעשויה לשפר את 

 בטיחותם.

 הרוכבים על פי הטיפולוגיה של מטרת הרכיבהותפיסות : מאפייני 4לוח 

 אקסטרים טיילים יוממים שליחים 
 אופנועים אופנועים גם וגם קטנועים אופנועים או קטנועים

 400עד  ודל הכליג

 סמ"ק

 400מעל  כל הגדלים

 סמ"ק

 400מעל 

 סמ"ק
 40-18 כל הגילאים כל הגילאים 40-16 טווח גילאים

 

פי מטרות הרכיבה, אף אחת מהקבוצות אינה מורכבת  על אף הסיווג לארבע קבוצות על

ים במידה מסוימת, וגם טייל הריגושיםמטיפוסים טהורים. גם שליחים ויוממים מחפשים את 

יכולים להיות יוממים. גם בין קבוצות ההנאה השונות קיימת זליגה: טיילים יכולים לעיתים 

לחפש ריגושים, ורוכבי האקסטרים יכולים לעיתים לרכוב רגוע כטיילים. מכאן, שלבד 

לעיתים מקבוצת האקסטרים שלה מאפיינים ייחודיים, גם הקבוצות האחרות זקוקות 

ליחים מזגזגים במהירות שאינה מותאמת בין מכוניות מבלי לטיפול דומה. תאונות בהן ש

ערה שדה ראייה מספק קורות חדשות לבקרים, כמו גם יוממים שמחליטים על נהיגה שלא 
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לסכנות. במילים אחרות, לקיחת הסיכונים היא כמעט מובנית בקרב הרוכבים, ואין 

 להתייחס אליה כנחלתם של רוכבי האקסטרים בלבד. 

. או אמצעי פרנסה תחביב יותר מאשר אמצעי תחבורה לעיתיםנועים היא רכיבה על אופ

תחביב כמו גם טיפוס הרים, ריצה בשטח או אגרוף. בכל אחד מהמקרים האחרים, אין 

, ואילו כאן, לא רק שלמדינה יש חלק בקביעת ולמדינה אחריות על פגיעה אפשרית בעוסק ב

הגנה (לפחות בחוק) למשתמשי הדרך לספק  מחויבת, היא הרגולציות שיגנו על הרוכב

 האחרים. 

קיים מתח מובנה בין היות רכיבה על אופנועים , בהתייחס לקבוצת רוכבי האקסטרים

תחביב הכולל השתוללות, נסיעה מהירה, מתיחת גבולות היכולת של הכלי והרוכב ועוד, 

צר מצב דרך ציבורית השייכת לכלל משתמשי הדרך. המתח הזה יובלבין מיקום הרכיבה 

פרדוקסלי לפיו המדינה אחראית על בטיחותם של רוכבים שמשתמשים באופנוע כתחביב. 

על כן, מעבר לכך, המדינה מחויבת להגנה על משתמשי הדרך האחרים שאינם הרוכבים. 

  יש להתייחס לכל אחת מהסוגיות הבטיחותיות הנוגעות לרוכבים ולטפלה באופן שונה.

 תפיסות העומק של הרוכבים 6.2
 הסיכונים על 6.2.1

רוכבים רבים מעידים כי מבינים את הסכנות והסיכונים שברכיבה, אך עדיין מצהירים ככלל, 

פעמים רבות אחרי שחוו תאונות. כיצד דברים אלו עולים בקנה אחד?  "לי זה לא יקרה",כי 

ייתכן שהרוכבים לא באמת מבינים את הסכנות והסיכונים, וייתכן גם שהם אינם מאמינים 

ה לא יקרה", אך עדיין, זה מה שמספרים לעצמם. כלומר, האמת קשה מידי שלהם "ז

, ולכן חיים עם אמרות שיודעים באופן ההשלכותלהתמודדות והם אינם רוצים להתמודד עם 

"למה לך מלא, חלקי או כלל לא שאינן נכונות. כפי שאמר אחד הרוכבים כתשובה לשאלה 

  .נה אבל טבועה בכל רוכב אני מאמין""זו מן מחשבה שהיא לא נכו: זה לא יקרה?"

מה עושים הרוכבים כדי לגשר על הפער שבין הסכנה הגדולה בה הם מצויים לבין המשך 

הרוכבים לרוב, רכיבה שלא מתוך חרדה? או כיצד הרוכבים ממשיכים לרכוב ולהסתכן? 

י להתמודד בוחרים לראות את הסיכון ברכיבה על אופנוע כמו כל סיכון יומיומי ושגרתי, מבל

לסיכונים היומיומיים הקיימים משמעותי עם העובדה שעצם הרכיבה היא הוספת סיכון 

 ממילא. 

 על האחריות .6.2.2
, אינה נמצאת שהשתתפו במחקר רוכביםחלק מהתאונות, לתפיסת רוב ההאחריות ל

במגרש שלהם, אלא במגוון גורמים חיצוניים. מעניין כי ישנה מודעות לסיכון שברכיבה, אך 

כלומר, תאונות. חלקם באינם מוכנים לקחת אחריות על חלקם ת בחירתם באופנוע, למרו

עדיין מאשימים ש ישנם כאלולמרות שהרוכבים בוחרים לרכוב על כלי שיודעים שמסוכן, 

  וכלה בנהגים האחרים. , המשך במדינהאת הסביבה, החל בתנאי הדרך רק בתוצאות
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 על המהירות .6.2.3
בין אם זו מהירות לשם הגעה תרת אמצעי מרכזי להשיגן. המטרות אחרות, אך המהירות נו

ליעד, ובין אם לשם תחושת סיפוק מהרוח בפנים או ריגוש מ'השכבה' בסיבוב: מהירות 

בלי כי יתכן שאפשר לומר בזהירות, היא העיקר אליו שואפים כדי להשיג את המטרות. 

 המהירות, אין טעם לרכיבה על הכלי. 

 על ההנאה שברכיבה 6.2.4
ים, בשונה ממשתמשי דרך אחרים (בדגש על נהגים אחרים) אינם רואים ברכיבה הרוכב

דרכים כפונקציונלית בלבד. הרכיבה מספקת מקור הנאה לכשעצמה, בין אם נעשית ב

כך, ישנם משתמשי דרך, שעושים שימוש בדרכים הציבוריות לצורכי מעניינות, ובין אם לא. 

היא, ייתכן שהרכיבה לא היתה כל כך  ולולאההנאה היא חלק אינהרנטי ברכיבה, הנאה. 

 מפתה ומושכת.

 נקודות מרכזיות בהן צריך להתחשב 6.3
ממצאי המחקר בשילוב עם הנתונים המוצגים מעלים מספר נקודות אותן יש לקחת בחשבון 

בבואנו לפרוס את כיווני הפעולה. כל אלו יהוו את התשתית לכתיבת ויישום התוכנית הרב 

 ות רוכבי אופנועים.שנתית להפחתת היפגע

בעשור האחרון ניכרת מגמת עלייה במספר  –גידול במספר האופנועים  .1

האופנועים. עלינו לקחת בחשבון שמגמה זו תימשך, וכפועל יוצא יהיה גידול 

 בהיפגעות בכל דרגות החומרה.

כפי שקורה במדינות  –צפיפות גוברת בערים אשר מעודדת שימוש בדו גלגלי  .2

פות הגוברת, בעיקר במרכזי ערים, גורמת לכך שאנשים רבים רבות בעולם, הצפי

יותר זונחים את הרכב הפרטי, ועוברים להתנייד באמצעות רכבים דו גלגליים. זה 

מוביל להמשך מגמת הגידול במספר האופנועים, ולהגדלת החיכוך בין הרוכבים 

 למשתמשי הדרך האחרים.

ם, לרוכבים מהמגזר הערבי ייצוג על פי הנתוני –כניסת האופנועים למגזר הערבי  .3

. כדי להבין אילו התערבויות 29עד  15גילאי  –יתר בקרב ההרוגים הצעירים 

מתאימות להפחתת היפגעות זו, עלינו להשיב על השאלה: האם ישנם דפוסי 

 רכיבה שונים במגזר היהודי ובמגזר הערבי?

גורמי סיכון  ראשית, במגזר הערבי הרוכבים ככלל הם צעירים. וכצעירים להם

רבים, הקשורים בחוסר ניסיון, חוסר בגרות, תפיסת סיכון לקויה ומתיחת גבולות. 

שנית, ניכר כי במגזר הערבי לא רוכשים את האופנועים בשל צפיפות או כדי להגיע 

מהר, אלא למטרות הנאה כתחביב. בתוך התחביב, הדגש הוא על רכיבת 

 ב קבוצה זו הוא גדול. אקסטרים ומתיחת גבולות. כך שהסיכון בקר

שלישית, ההתעלמות מהחוק היא, ככל הנראה, חריפה יותר בקרב קבוצה זו. 

החל מרכיבה ללא רישיון וללא ביטוח, עבור בעבירות כגון מהירות מופרזת 

. כל אלו עלו גם במגזר היהודי, אך ניכר שקיימים ממשטרה(מאוד), וחלה בבריחה 

 במגזר הערבי ביתר שאת.
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גורפת לאכיפה ככזו שמחפשת את הרוכבים, ולא משנה ההתייחסות רביעית, ה

כיצד ירכבו, יואשמו ויקבלו דוח. גם תופעה זו הקשורה בקשר הדוק לתופעה 

 הקודמת, קיימת גם במגזר היהודי, אך בולטת מאוד במגזר הערבי.

לסיכום, נראה שהתופעות של רוכבים מהמגזר הערבי קיימות גם במגזר היהודי, 

ת בעיקר לקבוצת רוכבי האקסטרים. אומנם תופעות אלו באות לידי ביטוי ושייכו

בצורה קיצונית יותר במגזר הערבי בהשוואה למגזר היהודי, אך הטיפול בהן צריך 

 להיות זהה.

הזמינות של רכישת אופנועים  –זמינות רכישה ותחזוקה של אופנועים כבדים  .4

בון שיהיו רוכבים צעירים עם כבדים ככל הנראה תישאר, ולכן עלינו לקחת בחש

אופנועים כבדים וחזקים. יש לכך יתרונות וחסרונות. היתרונות הם שאופנועים 

כבדים וחדשים הם בעלי מערכות בטיחות רבות יותר, והם גם יציבים יותר. 

החסרונות הם שיש צורך במיומנות רבה בתפעול ובהבנה כיצד לא להיכנס 

הכלי (כמו מהירות וכוח) בשימוש לא נכון עלול לסיכונים, כי היכולות הרבות של 

 להוביל לתאונה.

עלות תאונות האופנועים היא רבה ביותר  –עלות גבוהה של תאונות אופנועים  .5

מסך עלות התאונות. זאת בשל היות הרוכב חשוף במהירויות  14%-ומהווה כ

שקעה גבוהות, הדבר המוביל לסיכון גבוה להיפגעות חמורה. על כן הכדאיות שבה

 להפחתת תאונות במעורבות אופנוע היא רבה.

נתון זה צריך  – במטרופולין גוש דןאזור בו מתרחשות מרבית התאונות הוא ה .6

להשפיע על  כיווני הפעולה: כדאי ליישם את ההמלצות בראש ובראשונה באזור 

זה, ולפתח תוכנית פעולה ייעודית לאזור. שיתוף פעולה עם עיריית תל אביב 

 השכנות הכרחית להפעלת תוכנית שכזו. והעיריות

בהינתן שמצב זה לא ישתנה,  –הרוכבים  מועטה בקרבלקיחת אחריות לתאונות  .7

או ישתנה במידה מועטה, יש לחשוב איך ליצור מעטפת בטיחות סביב הרוכבים 

 כדי שלא יפגעו גם אם לא מתכוונים לשנות את התנהגותם.

 כיווני פעולה 6.4
בנייה ויישום של תוכנית רב שנתית לנכון להצביע על  תד מוצאלאור ממצאי המחקר, הרלב"

מספר . להלן Safe System-כבי אופנועים, אשר תתבסס על גישת הולהפחתת היפגעות ר

רשויות והן לרוכבים. האחריות על בטיחות לכיווני פעולה אלו מכוונים הן  כיווני פעולה.

רים אינה נחלת גורם אחד בלבד, הרוכבים, כמו גם על בטיחותם של משתמשי הדרך האח

ייקחו  –בים כובכללם הרו –א מוטלת על כולם. רק כאשר כל הגורמים הרלוונטיים יוה

, כיווני הפעולהויישום עבודה נמרצת לקידום אחריות וישאפו לשינוי המצב, השיפור יגיע. 

, ולהפחית עשויה לשפר את בטיחות רוכבי האופנועתוך שיתוף פעולה בין כלל בעלי העניין, 

  את היפגעותם ככלל והיפגעותם החמורה בפרט.
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 מודעות הרוכבים לחלק שלהם בגרימת תאונות 6.4.1
מבלי שהרוכבים יפנימו כי נתקשה מאוד להפחית את תופעת היפגעות רוכבי האופנועים, 

חלק מהתאונות נגרמות באשמתם. ישנם רוכבים שאינם מודעים לכך שהתאונות נגרמות 

יש מעניין לציין כי ק באשמת התשתית ומשתמשי הדרך האחרים. גם באשמתם, ולא ר

הקישור כי גם  לא עושים לעיתים אתרוכבים שעל אף שמעידים על השתוללות בכביש, 

. לכן, יש צורך בהעלאת מודעות הרוכבים לחלק לרוכבים יש אחריות להיפגעותם בתאונות

תחיל בהעברת המסר כבר יש צורך לה , בתוך מכלול הגורמים.שלהם בגרימת התאונות

בהכשרה הבסיסית, ולהמשיך בכל צמת בה יש מפגש עם הרוכבים: בסוכנויות האופנועים, 

ברשת, ובכל מקום אחר שניתן. חשוב לזכור שבעצם העברת המסר, ייתכן שייווצר 

אנטגוניזם בקרב הרוכבים, וכך לא תהיה להסברה זו תועלת. לכן, צריך לקחת זאת 

נייה לרוכבים יש לפנות גם לנהגי כלי הרכב האחרים, ולהעלות בחשבון: במקביל לפ

למודעות את קיום אופנועים בדרכים. כך עולה הסיכוי שהרוכבים לא יחושו תחת מתקפה 

  ושהם לכאורה האשמים הבלעדיים.

 הגברת תפיסת הסיכון בקרב רוכבים 6.4.2
ברכיבה. מקרים  רוכבים רבים נקלעים לתאונות בגלל שלא מעריכים נכון את הסיכון שלהם

כניסה במהירות גבוהה מידי לעקומה, רכיבה בתנאי מזג אוויר סוער, עקיפת  וביניהםרבים, 

רכב במרחק קטן ממנו, תמרון בין רכבים או רכיבה בשול יכולים להכניס את הרוכב לסכנה 

למצבים ולמצב שממנו יתקשה מאוד לצאת. לפיכך, יש ללמד את הרוכבים כיצד לא להיכנס 

. הכשרות לתפיסת סיכון שמבוצעות במדינות שונות בעולם הוכחו וים עבורם סיכוןהמהו

 ). 2019הדר, או כיעילות (להרחבה ר

חלק מהרוכבים סבורים שהסיכון ברכב פרטי גדול יותר מהסיכון באופנוע לאור העובדה 

 וכן כי לעיתים שדווקא ברכב פרטי מרשים שברכב פרטי ניתן להיות מושפעים מהסח דעת

אינם . מה המשמעות של אמירה מעין זו? האם הרוכבים לעצמם לנהוג מבלי להיזהר

? או שמא עבור רוכבים הנסיעה מודעים באמת לסיכון הרב באופנוע בהשוואה לרכב פרטי

יש צורך להבין את שורשי האמירה, ולפעול בהתאם בקורס  ברכב פרטי אכן יותר בעייתית?

 להגברת תפיסת הסיכון.

 וסר בגרות, ועידוד להתבגרותמודעות לח 6.4.3
בגרותו של אדם מובילה אותו, ברוב המקרים, להתנהגות אחראית ובטוחה יותר. לכן 

בגרות=לקיחת פחות סיכונים. ככל שהרוכבים ייקחו פחות סיכונים, הסיכוי שלהם להיות 

מעורבים בתאונות דרכים חמורה, קטן. בישראל נהוג רישיון מדורג באופנוע, לפיו כדי 

, ולהחזיק בדרגות הרישיון שקדמו 21סמ"ק, יש להיות מעל גיל  400כוב על אופנוע מעל לר

, ניתן לרכוב על 21) לפחות שנה. ועדיין, עם רישיון זה, מגיל Aלדרגה הגבוהה ביותר (

 אופנוע כבד. 

 21וגם אנשים מבוגרים יותר מגיל  –ם כי מושפעת ממנו א –בגרות אינה תלויה רק בגיל 

נהוג בחוסר בגרות, להיכנע ללחץ חברתי, ולעשות דברים בקלות דעת.  על כן, עלולים ל
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ההמלצה היא, לרוכבים המועדים, וכמובן לסובבים אותם, להעלות את מודעותם של 

הרוכבים לבעייתם זו, ולתת את הדעת על כך: אם הרוכב המיועד הוא אדם שלא הפנים 

אותו מהרעיון להיות רוכב.  אותו להניאופנוע, על הסובבים ארכיבה על את הסיכונים ב

הורים, בן/בת זוג, ילדים או חברים יכולים לעשות את ההבדל: לדבר אל ליבו של הרוכב 

(או הרוכב הפוטנציאלי) היקר לליבם, ולהסביר לו כי חייו חשובים גם להם, ולכן מבקשים 

יכולה להשפיע  כתלות ביכולותיו. הפעלת לחץ –ירכב כחוק ש(או דורשים) שלא ירכב או 

 לטובה, ולמנוע את פוטנציאל הסיכון מהמועדים.

עידוד רכיבה בקבוצות רכיבה המנוהלות על ידי רוכבים מבוגרים  6.4.4
 ובעלי ניסיון

ככלל, השפעה של קבוצה יכולה להיות חיובית או שלילית. השפעה חיובית, תעודד את 

תעודד תחרות ונהיגה  חברי הקבוצה לנהוג בנחת ובאופן אחראי, ואילו השפעה שלילית

בלתי אחראית. תרבות הרכיבה בקבוצות רכיבה המנוהלות על ידי רוכבים מבוגרים, היא 

תרבות של בטיחות. הקודים להתנהגות בקבוצות אלו ברורים, ואינם מאפשרים 

השתוללות. הרכיבה בקבוצות נועדה לשם טיול והנאה, אך ניכר שחלק מהפרסטיז'ה שלהן 

 חות. נשען על היותן בטו

שהתנהגותם אינה  –או צעירים שרוכבים בקבוצות  –לעומתן ישנן קבוצות של צעירים 

מעודדת בטיחות. להיפך, היא מעודדת תחרות ולקיחת סיכונים, עד כדי מתיחת גבולות 

היכולת לקצה. על כן יש לוודא שקבוצות הרכיבה אותן מעודדים הן קבוצות שלהן תרבות 

 של בטיחות.

בנושא זה? ראשית, כדאי ליידע את הרוכבים, החל מרכישת האופנוע,  מה ניתן לעשות

שישנן קבוצות רכיבה שכאלו. רצוי להנגיש מידע שמסביר שקבוצות שיש בהן גם הנאה 

הן חלק מקהילה עשויות לספק את צרכיהם כרוכבים, גם אם לא כרוכה ברכיבה בהן ו

ות קבוצתית מסוכנת, כדי השתוללות. שנית, חש לאכוף בתקיפות ובעוצמה כל התנהג

 להפחית את התמריץ להשתייך לקבוצות רכיבה בהן מתחרים ומותחים את הגבולות. 

 טיפול בתשתיות 6.4.5
 ל בהם באופן עתי ומתמשך הם: טפנושאים מרכזיים שיש ל חמישה

תחזוקת וניקיון פני הכביש הם קריטיים לשמירת  – תחזוקת וניקיון פני הכביש )1(

ו להתנייד בבטחה. פגעים החל מחצץ על הכביש, וכלה יציבות האופנוע, ויכולת

מהשקיית צמחיה באיי תנועה ומפרדות, הם שקיית גינות ציבוריות או הבמים מ

גורמי סיכון לרוכבים. בנוסף, בורות וסדקים בכביש יכולים לגרום לאיבוד שליטה 

 של הרוכבים.

יכול להיעשות  רהדבהצורך העולה הוא תחזוקה וניקיון פני הכביש באופן שוטף. 

על ידי הגורמים האחראים על תחזוקת הדרכים, הן ברמה העירונית והן ברמה 

עירוניות, הכוללים את רשויות התמרור. בנוסף, כדאי לעודד את הרוכבים -הבין
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בפרט, ואת משתמשי הדרך האחרים בכלל, לדווח על מפגעים בדרך מכול סוג 

 שהם. 

נושא זה עולה במגוון  – עקות הבטיחותפס תחתון למעקות בטיחות או החלפת מ )2(

על כן, יש לדאוג למעקות בטיחותיים דרכים ובכל שיחה, ומפריע מאוד לרוכבים. 

  ידידותיים לרוכבים במרחב הבינעירוני.ו

יש צורך לוודא שהכבישים מסומנים בצבעים   – צביעת סימוני הכביש על פי התקן )3(

לגלי. כיום אין מידע אודות למניעת החלקה של רוכבי דו ג המתאימים ביותר

יישובים לא עושים זאת.  וים, ואליהיישובים שמסמנים את הכבישים בצבעים תקנ

כאשר  יציביםלהישאר  מתקשיםהצבע מחליק, וכי הם מדווחים כי עדיין, הרוכבים 

 סימוני הכביש. צריכים לבלום, או אף לרכוב, על 

יתים רוכבים על השול, נדחקים הרוכבים לע –שמירה על שול נקי ופנוי ממכשולים  )4(

 לשמורלשול על ידי רכב בנתיב או בורחים מהנתיב אל השול. על כן עולה הצורך 

הדבר כולל ניקוי השול גם על השול נקי ובטוח בשל להפחית את הסיכוי לפגיעה. 

בטון, אכיפת האיסור של רכב לעצור בשול שלא במקרה חירום. פינוי  "עוגיות"מ

יש לציין כי הדבר נעשה במידה כלשהי, ל, פינוי ענפים ועוד. חצץ או אבנים בשו

אך עדיין הועלו טענות מצד הרוכבים. על כן יש להדק את תדירות הניקוי, ולעודד 

 גם במקרה זה את הרוכבים לדווח על מפגעים בשול.

הסכנה במעבר מכביש רגיל לכביש מקורצף עלולה להיות  –כביש מקורצף  )5(

ווייז כי דרך מסוימת היא  שלט –בסימון בכל דרך אפשרית מסוכנת. לכן יש צורך 

 עת הרוכב תתרום להתארגנותו מבעוד מועד למצב.ידרך מקורצפת. יד

מקום לפרוק את בחינת האפשרות ליצירה באופן בטוח של  6.4.6
רק במקום בטוח ולא  –והעברת המסר: השתוללות  האנרגיה

 במרחב הציבורי
קים למקום לפרוק את האנרגיה, תוך תחושת רוכבים שמטרת רכיבתם היא הנאה זקו

האדרנלין, שלה מצפים ובעטיה החלו לרכוב על אופנוע. כל עוד אין מקום כזה, הדבר נעשה 

בכבישים הציבוריים שאינם מותאמים לכך, תוך סיכון הרוכב עצמו ומשתמשי הדרך 

 יון הואהרע. 'המרחב לפריקת האנרגיה'את אפשרות קידום   יש לבחוןהאחרים. על כן 

מגרשי רכיבה על פי כללי הבטיחות הנדרשים, שיהיו מפוקחים, וכך יספקו מענה  לקדם

יש לציין כי לרכיבה מסוג זה את תחושת הריגוש.  אפשרו לחוותמתאים לפורקן האנרגיה וי

להיות השלכות בשני כיוונים מנוגדים. האחת היא שהפורקן במסלולי הרכיבה יוביל  יכולות

היא שהרכיבה במסלולי  הסופק. השניי בריגושיםמרחב הציבורי כי הצורך לנהיגה רגועה ב

גרום לדחף להשתוללות רבה יותר במרחב הציבורי, תוך העלאת הביטחון תהרכיבה 

העצמי של הרוכב. על כן יש צורך בבדיקה מעמיקה לפני המלצה גורפת על כיוון זה. יש 

יבה יש צורך בשני ערוצי פעולה. (א) לציין, כי במידה ויוחלט לעודד שימוש במסלולי רכ

מעקב צמוד של הרלב"ד על השלכות הרכיבה במסלולים; (ב) אכיפה מסיבית של המשטרה 

 לא במרחב הציבורי".  –המועדים, והעברת המסר: "השתוללות  םבאזורי
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 הגברת הנראות 6.4.7
 הגברת הנראות יכולה להיעשות במספר דרכים: 

 ירי אורתאורה ומחז –הגברת נראות האופנוע  •

  –הגברת נראות הרוכב  •

o  מחזירי אור על הבגדים –בגדים 

o  מחזירי אור על הקסדה –קסדה 

שמירת מרחק, רכיבה  –לא להפתיע את משתמשי הדרך האחרים בכביש  •

 במהירות והתאמה לתנאי הדרך ולמשתמשי הדרך האחרים.

 .הגברת התאורה בדרכים •

ית האירית לבטיחות רוכבי אופנועים בתוכנ המלצות אלו תואמות לכיווני הפעולה בתחום

)Ireland RSA, 2009.(  הגברת הנראות היא צעד משמעותי ביכולת משתמשי הדרך

  האחרים להתייחס אל הרוכבים בצורה הולמת.

מההכשרה הבסיסית. יש כבר השימוש בציוד ובגדים להגברת הנראות יש צורך ללמד על 

פנועים. כמו כן, כדאי להנגיש חומרי הסברה בסילבוס להוראת רכיבת אולהכניס תכנים אלו 

צורך חשוב נוסף הוא הגברת התאורה בדרכים  יות בהן נרכשים האופנועים.ובנושא בסוכנ

 תבנה ד"שהרלב כדאי לכןבהן היא לא מספקת הן במרחב העירוני והן במרחב הבינעירוני. 

ות. האחת היא תוכנית תעדוף לשיפור תאורה במרחב העירוני, זאת בשתי דרכים עיקרי

במוקדי סיכון לתאונות במעורבות אופנועים, והשנייה היא במוקדי רכיבת אופנועים שאינם 

 מוארים דיים, גם אם אינם מרובי תאונות.

 המלצה שלא לרכוב במזג אוויר קיצוני  6.4.8
מזג אוויר קיצוני עלול להוביל ללקיחת סיכונים מיותרים, לעיתים שלא במתכוון. במזג אוויר 

י, רוכב מסורבל עם אמצעי מיגון עלול לחוש קושי פיזי ברכיבה באופן שיפגע לו חם מיד

גשום מאוד נפגעת היכולת לראות ולהיראות לכל משתמשי במזג אוויר  בשיקול הדעת.

על כן,  הדרך, והרוכבים עקב היותם חשופים ובמהירות גבוהה יחסית, עלולים להיפגע.

וויר קיצוני, ולהשתמש ברכב או בתחבורה היא שלא לרכוב במזג אלרוכבים ההמלצה 

 ציבורית.

 הפחתת הרכיבה בשעות החשיכה 6.4.9
בעיית הנראות של אופנועים תלויה בגודל הכלי. ככלל הכלים הגדולים בולטים יותר בשטח 

בהשוואה לכלים הקטנים. אחת הבעיות בנושא הנראות, נובעת ממהירות הרכיבה. ייתכן 

ע במהירות גדולה לעברו. יכול לקרות מצב בו בין שנהג רכב יפספס את הרוכב כי מגי

הפניית המבט של נהג ימינה לבין ביצוע הפנייה עצמה, יגיח רוכב מימין שהנהג יפספס. 

רוכבים אשר מתמרנים במהירות מסתכנים שלא יבחינו בהם כלל. הדבר חמור כשמדובר 

ב עם עייפות בהם בלילה פוחתת, בשילולהבחין באופנועים קטנים בלילה: היכולות 

 אופציונלית של נהגים, עלולים להיווצר מצבים קטלניים.
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 מחירי הביטוח שינוי  6.4.10
מחירי הביטוח גבוהים מאוד בהשוואה למחירי הביטוח לרכב פרטי. עובדה זו מביאה למצב 

שבו לקבוצה משמעותית מהרוכבים אין ביטוח חובה. זהו מצב מורכב, ובו אין האשמה 

 לשנותו. ויש לפעול כדידיין זהו אינו מצב רצוי, מוטלת על צד אחד, אך ע

יוזל הביטוח עבור רוכבים שעברו הכשרת תפיסת סיכון, ולא עברו על כן, ההמלצה היא ש

ליצור תוכנית דיפרנציאלית שבה יש הנחה בהתאמה למספר השנים שהרוכב  רצויתאונות. 

לא היה ותו רוכב אלאחר הקורס בתפיסת הסיכון בשנה שלא עבר תאונה. לדוגמה: אם 

 וכו'.  X2, אם לא עבר שנתיים תאונה, יקבל הנחה בגובה Xמעורב בתאונה, יקבל הנחה 

 אכיפה הוגנת שינוי תפיסת האכיפה לתפיסת 6.4.11
ממצאי המחקר מעלים עמדות לא מחמיאות ביחס להוגנות האכיפה. היות ואכיפה לא 

כי  ייתכןת בקרב הרוכבים. הוגנת היא אינה אפקטיבית, עלינו לשאוף לתפיסת אכיפה הוגנ

תפיסת הרוכבים את האכיפה אינה נוצרה בחלל ריק, וההסכמה הגורפת חוצת הקבוצות 

מחזקת את הטענה. על כן, ראוי שהרוכבים לא יחושו נרדפים והמגזרים בנוגע לנקודה זו 

 על ידי המשטרה, דרך מיקוד אכיפה בעבירות מסכנות חיים באופן שיטתי ומתמשך.

 צעי מיגוןשימוש באמ 6.4.12
שימוש באמצעי מיגון עשוי להפחית את הפגיעה בעת תאונה. לפיכך רצוי שכלל הרוכבים 

יעשו שימוש באמצעי מיגון רבים ככל האפשר, הכוללים קסדה, כפפות, נעליים סגורות, 

מעיל ומגינים. עידוד השימוש באמצעים אלו יכול להיעשות בעזרת הסברה, המלצות 

וצות הרכיבה, ובעיקר דרך רוכבים המשמשים כמודל לרוכבים בסוכנויות המכירות ובקב

 אחרים.

 בטיחות הכלי באמצעים טכנולוגים: מערכות בטיחותשיפור  6.4.13
אחת הדרכים המרכזיות להפחתת היפגעות הרוכבים היא שיפור הבטיחות של האופנוע. 

הדבר יכול להיעשות באמצעות התקנת מערכות בטיחות שעוזרות לשמירה על יציבות 

כלי, לבלימה בטוחה וכיוצא באלו. המלצה זו אומנם לא עולה מהמחקר, אך היא חשובה ה

ומרכזית כאשר בוחנים את התופעה בצורה מערכתית על פי שלוש זוויות המבט: 

 ההתנהגות, התשתית והרכב. 

מסכם את כיווני הפעולה שהוצגו, ואת קבוצות הרוכבים שיהיו מושפעות מכל אחד  5לוח 

איקס משמעו הקבוצה לא ימן וי משמעו הקבוצה תושפע מההתערבות; כאשר סמהם. 

רצוי לתעדף את כיווני  לא ברור האם תהיה השפעה. –תושפע מההתערבות; וסימן שאלה 

הפעולה לפי יכולות ההשפעה שלהן, האפקטיביות שלהן, ומידת הישימות שלהן, ולאחר 

 כן ייטב. –ות מכן להתחיל לפעול ליישומן. ככל שנצליח ביישום ההמלצ
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 סיכום  – קבוצות הרוכביםבדרכים כיווני פעולה ופוטנציאל השפעה על בטיחות : 5לוח 

 אקסטרים טיילים יוממים שליחים 
מודעות הרוכבים לחלקם 

     בגרימת התאונות

הגברת תפיסת הסיכון בקרב 
     רוכבים

 מודעות לחוסר בגרות
    

 רכיבה עידוד רכיבה בקבוצות
  

  
 טיפול בתשתיות

    
: מקום לפרוק את האנרגיה

     רכיבה מסלולי

 הגברת הנראות
    

המלצה שלא לנסוע במזג 
     אוויר קיצוני

 לא בלילה
    

 מחירי הביטוח
    

 אכיפה הוגנתתפיסת 
    

 מערכות בטיחות
    

 אמצעי מיגון
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 סיכום .7
בחן את המורכבות שבתאונות האופנועים, מתוך ניסיון להתחקות אחר מחקר זה 

התנהגויות הרוכבים והסיבות להן, וכן עמדותיהם בנוגע לבטיחותם. ככל שנפעל בצורה 

מערכתית יותר לטפל בבעיות, תוך שילוב כל הגורמים הרלוונטיים ולקיחת אחריות 

מחקר זה מהווה חתנו בהפחתת היפגעות רוכבי האופנועים. משותפת, כך יגדלו סיכויי הצל

בסיס לבניית תוכנית העבודה הרב שנתית של הרלב"ד להתמודדות עם היפגעותם הרבה 

של רוכבי האופנועים. הרלב"ד משקיעה מאמצים רבים בהבנת התופעה, ועבודה זו מהווה 

 נדבך נוסף בהבנת שורשי הבעיות, ועיצוב פתרונות בהתאמה.
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 נספחים .9
  : מאפייני המשתתפים בקבוצות המיקוד1נספח 
 גילאים מספר משתתפים מטרת הרכיבה גזרמ קבוצה

 45-17 9 שליחים יהודי 1

 44-35 11 יוממים יהודי 2

 33-21 8 יוממים יהודי 3

 33-23 11 אקסטרים/הנאה יהודי 4

 55-31 11 אקסטרים/הנאה יהודי 5

 60-18 16 רוכבי אקסטרים ערבי 6

 

 : מאפייני המרואיינים בראיונות עומק2נספח 
 מגדר גיל אזור מגורים מטרת הרכיבה רמגז מרואיין

 גבר 60-50 מרכז טייל יהודי 1

 גבר 50-40 מרכז יומם יהודי 2

 גבר 30-20 מרכז יומם יהודי 3

 גבר 30-20 מרכז יומם יהודי 4

 גבר 40-30 מרכז יומם יהודי 5

 גבר 50-40 צפון טייל ערבי 6

 גבר 40-30 צפון טייל יומם ערבי 7

 גבר 30-20 צפון אקסטרים ערבי 8

 גבר 30-20 צפון אקסטרים ערבי 9

 גבר 30-20 צפון אקסטרים ערבי 10
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