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 הבעת תודה

 .שי סופריחידת המדען הראשי ד"ר  –משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פי הזמנת -מחקר זה בוצע על

הרישוי, משטרת  רשותצוות המחקר מודה לועדת ההיגוי של המחקר אשר כללה נציגים של משרד התחבורה, 

רות עהוה מקצועייםהדיונים הההתעניינות בממצאי המחקר, על  –הלאומית לבטיחות בדרכים ישראל, הרשות 

 .ך המחקרלבמה ותהמועיל

מיחידת המדען הראשי של משרד התחבורה על הליווי הצמוד של ביצוע המחקר  זאב שדמיאנחנו מודים למר 

 ומעורבותו הרבה במציאת פתרונות לכל הסוגיות שעלו בדרך.

 מלי שרד"ר  ת מחקרוקצינ עדי זלדס סנ"צלובמיוחד  ,מחקר של אגף התנועה, משטרת ישראלתודה למדור 

 בקבלת הנתונים למחקר.הרב על הסיוע  –

 תודה לאנשי הלשכה המרכזית לסטטיטיקה על הכנת נתוני התאונות לניתוח.

על הידע  –הרישוי  רשותמ ידידה רזלןולגב'  גליה חרדוןגב' למוקדשות תודתנו המיוחדת והערכתנו הרבה 

בקבלת הנתונים  הנכונות לעזור תמיד, התרומה הרבה והמכריעה ע את המחקר, עלנישהשלהן המקצועי 

 .ותוההערות המועיל בממצאי המחקר ינותיתענהה ,הבנת הנתוניםסיוע בה, למחקר
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 תקציר מנהלים

 . נושא המחקר1

עו נהגים, הכוללת אמצעי תיקון. מעבר לעונש שיטת הניקוד היא אמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה שביצ

(, נצברות לחובתו נקודות, בהתאם לחומרת רישיוןהמוטל על הנהג בגין ביצוע עבירה )קנס או פסילת 

פי הנקודות שהצטברו לחובת הנהג, בתקופה מסוימת, מוטלים עליו אמצעי תיקון כגון: קורס -העבירה. על

בדיקות ו להחזרת רישיון מעשי/ביצוע מבחן עיוניעם ת רישיון לתקופה, פסיל או עודי לשיפור הנהיגהיבסיסי/י

תיקון צבירתן ואמצעי  תקופתל שיטת הניקוד בישראל, עם מספרי נקודות, תמצית ש ביאהטבלה א' מ רפואיות.

 הנדרשים בגינן. 

 אל בשיטת הניקוד בישרבגינן תיקון הנדרשים ן, ואמצעי צבירת תקופתנקודות, כומי . סא'טבלה 

 אמצעי תיקון צבירה תקופת  מס' נקודות מס'

 שעות לימוד( 12קורס נהיגה נכונה בסיסי ) -הדרכה  שנתיים 12-22 1

 שעות לימוד( 12קורס נהיגה נכונה מתקדם ) -הדרכה  שנים 4 24-34 2

 חודשים וקבלת רישיון אחרי מבחן עיוני 3-פסילת רישיון הנהיגה ל שנים 4 +36 3

+ בפעם 36 4
יה או יהשנ
 יותר

 שנים 4
 

מבוצע חישוב פער בין מועד העברה הטרייה ביותר בפסילה 
 הקודמת לבין מועד העברה הטרייה ביותר בפסילה החדשה. 

התנאי ו ,חודשים 3-שנים הפסילה תהיה ל 6-אם הפער גדול מ
 מבחן עיוני. הוא קבלת רישיון נהיגה ל

התנאי ו חדשים 9-שנים הפסילה תהיה ל 6-אם הפער קטן מ
בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים  הואנהיגה לקבלת רישיון 

 + מבחן עיוני + מבחן מעשי.

 

ה העיקרית של שיטת הניקוד היא הרתעת הנהגים מביצוע עבירות תנועה, ובייחוד של עבירות חוזרות תמטר

(Goldenbeld et al., 2012). ינה והיא מושתתת על שיטת הניקוד מהווה חלק ממערכת אכיפת החוק במד

ההנחה ששמירה על חוקי התנועה בנהיגה תורמת להעלאת רמת הבטיחות במערכת התחבורה. בראיה 

 ,Goldenbeld et al., 2012; SWOV)פרטנית יותר, שיטת הניקוד תורמת לבטיחות בדרכים בשלושה אופנים 

( תיקון prevention( ;)2עונשין ) ( מניעת התנהגות שאיננה בטוחה כתוצאה מהחשש לצבור נקודות1) :(2012

( מיון והשעיית נהגים עבריינים correction( ;)3ידי מרכיב חינוכי של השיטה )-של התנהגות מסוכנת על

(selection .) היא נפוצה ברוב המדינות  ,שנה. כיום מחמישיםשיטת הניקוד נולדה בארה"ב לפני יותר

; GRSP, 2008יפור מצב הבטיחות בדרכים במדינה )המפותחות ונמנית עם ההתערבויות המומלצות לש

Castillo-Manzano & Castro-Nuno, 2012 .)מדינות. 27מתוך  21-שיטת הניקוד מיושמת ב ,איחוד האירופיב 

נסה לתוקף בסוף בישראל, שיטת הניקוד קיימת מסוף שנות השישים. שיטת הניקוד החדשה )טבלה א'( נכ

)לאחר הסדרת  2012התיקון הכלולים בשיטה החדשה התחיל בשנת  יישום מלא של אמצעי .2003שנת 

השינויים בתקנות התעבורה(. הניהול השוטף של מאגר הנקודות של נהגים ושל אמצעי התיקון מבוצע ע"י 

רשות הרישוי. מטרת מחקר זה הייתה, מחד, לבחון את אופן היישום של שיטת הניקוד החדשה ולהעריך את 

ומאידך, לסקור את ניסיון הפעלת שיטות הניקוד במדינות אחרות על מנת לאתר דרכים  יעילותה הבטיחותית,

סיכום הידע הקיים  - סקר ספרות בינלאומיתלשיפור שיטת הניקוד בישראל. במחקר זה, נערכו: )א( אפשריות 

חות להערכת השפעת שיטת הניקוד על בטי פיתוח מודלים סטטיסטייםבהפעלת שיטות ניקוד יעילות; )ב( 

ולהערכת השפעת מרכיבי שיטת הניקוד על ביצוע עבירות נהיגה ומעורבות בתאונות של  בישראל בדרכים

הקשורות להפעלת שיטת הניקוד בישראל באמצעות ניתוחים  בחינת סוגיות שונותקבוצות נהגים שונות; )ג( 
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יתוחים, במחקר התקבל מאגר הנ ךסטטיסטיים, סקר אינטרנט של ציבור הנהגים ודיונים בקבוצות מיקוד. לצור

הנתונים של רשות הרישוי הכולל מידע מקובץ נהגים, מידע על עבירות תנועה והרשעות נהגים ועל כל אמצעי 

. כמו כן, התקבל קובץ תאונות 2003-2015התיקון שהופעלו במסגרת שיטת הניקוד החדשה, בין השנים 

 .2003-2014ין השנים ות, בשהוכן ע"י הלמ"ס ובו מידע על מעורבות הנהגים בתאונ

 . ממצאים עיקריים2

 פי הספרות הבינלאומית-ניקוד עלא. יעילות בטיחותית של שיטת 

במחקרים שנערכו בעולם נמצאה השפעה חיובית של שיטת הניקוד על התנהגויות הנהגים ותאונות דרכים 

ה ובייחוד כאלה תנוע להפחתת עבירות(. המחקרים הראו כי שיטת הניקוד תורמת 1.3)ראה פרק 

שימוש -המתקשרות עם סיכוי לתאונה חמורה, כמו נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה תחת השפעת אלכוהול, אי

משתנה בטווח בין מספר הוא ציות לרמזור. עם זאת, גודל ההשפעה אינו אחיד ו-, איבטיחות ברכבבאמצעי 

חקרים בחנו את השפעת שיטת הניקוד אחוזים עד עשרות אחוזים, בתלות בתנאי המחקר והמדינה. רוב המ

השפעות שיטת הניקוד על עבירות תנועה . בתקופת הזמן שלא עלתה על שנתיים מכניסת השיטה לתוקף

 בטווח הארוך יותר לא נבחנו.

במספר ו/או  הפחתהגם במחקרים שבחנו את השפעת שיטת הניקוד על תאונות דרכים ונפגעים נמצאה 

פחות נמשכת  ,בדרך כלל ,. השפעה זו)טבלה ב'( 25%-15%רוב, ברמה של ל ,בחומרת התאונות והנפגעים

 ת הניקודהשפעה ממושכת יותר נצפתה במדינות בהן כניסת שיט .לאחר כניסת השיטה לתוקף משנתיים

 .(Goldenbeld et al., 2012) לוותה באכיפה ובמאמץ התקשורתי

 ת הניקוד על תאונות ונפגעים . ממצאים עיקריים מהמחקרים שבדקו את השפעת שיטב'טבלה 

מדינה/ 
 אזור 

תקופת נתונים שנבדקו 
)שנת כניסה לתוקף של שיטת 

 הניקוד או שינוי בשיטה(

 מקור ממצאים

פציעות מתאונות דרכים סוג אחד של ב 61%הפחתה של  (2002) 2001-2003 אירלנד
 )מדגם קטן(

Hussain et al., 
2006 

איטליה, 
 מחוז ונטו

 ,.Zambon et al בנפגעים 19%-בהרוגים ו 18%הפחתה של  (2003) 1999-2004
2007 

בתקופות של הפחתה במספר דו"חות מהירות, הפחתה  (2003) 2001-2008 איטליה
במספר התאונות בכלל והקטלניות בפרט, בכבישים 

 בהתאמה 24%-ו 18%רים, בשיעור של המהי

Benedettini and 
Nicita, 2009 

במספר פצועים  15%במספר תאונות,  10%הפחתה של  (2003) 2001-2005 איטליה
 במספר הרוגים 25%-ו

De Paola et al., 
2010 

  2005-2007 קונג-הונג
שינוי לגבי  – 2006)מינואר 

 מעבר באור אדום(

 Sze et al., 2011 במספר נפגעים 29%-במספר תאונות ו 23%הפחתה של 

ור ממוצע של הרוגים בכבישים בשיע 13%הפחתה של  (2006) 1980-2007 ספרד
 מהירים

 

Castillo-Manzano 
et al., 2010 

 (2006) 2000-2007 ספרד
 

בסיכון למעורבות בתאונה  2%בקרב נהגים, הפחתה של 
בתאונה קטלנית. עבור נפגעים, הפחתה של  10%-בכלל ו

 11%בקרב נשים; הפחתה של  4% -בקרב גברים ו 5%
 בקרב הרוגים )גברים(

Novoa et al., 2010 

בשיעור ממוצע של הרוגים  14%-11%הפחתה של  (2006) 1995-2009 ספרד
 עירוניים-בכבישים הבין

Aparicio-Izquierdo 
et al., 2011 

 ,Akhtar and Ziyad בשיעור נפגעים באורח חמור  15%הפחתה של  (2006) 2003-2009 כווית
2013 

מדינות  11
-)מטה

 אנליזה(

בתאונות, הרוגים ופצועים.  20%-15%הפחתה של  --
 חודשים מיישום שיטת הניקוד 18השפעה עד 

Castillo-Manzano 
and Castro-Nuno, 
2012 
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טבלה ג' מציגה סיכום לממצאי המחקרים שבחנו את יעילותם הבטיחותית של אמצעי תיקון שונים. לפי ממצאי 

תורמים לשיפור בבטיחות. מספר  שכל אמצעי התיקון משמעית-המחקרים בחו"ל, לא קיימת הוכחה חד

מחקרים הראו תרומה חיובית לבטיחות של מכתבי אזהרה לנהגים. הקורסים לשיפור הנהיגה נמצאו כתורמים 

לשיפור התנהגות הנהגים ו/או להפחתה בתאונות, במספר מחקרים שנערכו באירופה, בעוד שבמחקרים 

סיכומי הניסיון הבינלאומי שפורסמו באירופה,  בארה"ב לא נמצאה תרומה בטיחותית של אמצעים אלה. לפי

. כמו כן, במחקרים שלילת רישיון הקורסים לשיפור הנהיגה יעילים יותר לבטיחות כאשר הם משולבים עם

 שנסקרו במחקר זה נמצא כי השהיית או שלילת רישיון נהיגה תורמת יותר לבטיחות מאמצעי תיקון אחרים.

 ים שבחנו את השפעת אמצעי התיקון על בטיחות. ממצאים עיקריים מהמחקרג'טבלה 

 מקור ממצאים אמצעי תיקון שנבחנו שיטת המחקר מדינה/אזור 

מדינות 
 שונות

סיכום בשיטת 
 אנליזה-מטה

מכתבי אזהרה, פגישות 
קבוצתיות, התערבויות 

חינוכיות, שלילת רישיון, 
נהיגה על תנאי לתקופת 

 ניסיון 

בשיעור התאונות  17%-7%הפחתה של 
בעקבות פגישות אישיות, שלילת רישיון ונהיגה 

 על תנאי לתקופת ניסיון; 
בשיעור עבירות בעקבות  21%-8%הפחתה של 

פגישות קבוצתיות, פגישות אישיות, שלילת 
 רישיון ונהיגה לתקופת ניסיון 

Masten and 
Peck, 2004 

מדינות 
 שונות

סיכום בשיטת 
 אנליזה-מטה

קורסים לנהיגה מונעת, 
דיון או ראיון אישי,  קבוצות

מכתבי אזהרה, עלוני מידע 
 ומכתבי תמריץ

–בשיעור תאונות  15%-6%הפחתה של 
 לקורסים לנהיגה מונעת ומכתבי תמריץ; 

השפעה מועטה לקבוצות דיון, ראיון אישי, מבחן 
 (2%-1%נהיגה, מכתבי אזהרה )הפחתה של 

Elvik and 
Vaa, 2004 

מדינות 
 שונות

סיכום בשיטת 
 ליזהאנ-מטה

קורסים לשיפור נהיגה 
 ומכתבי אזהרה

בשיעור תאונות כתוצאה  11%הפחתה של 
 ממכתבי אזהרה 10%-מקורסים לשיפור נהיגה ו

Elvik et al., 
2009 

אריזונה, 
 ארה"ב

השוואה בין 
קבוצת טיפול 

 לקבוצת ביקורת

לא נמצאה השפעה חיובית של הקורס על שיעור  קורס לשיפור נהיגה
 עבירות ותאונות

Michael, 
2004 

קליפורניה, 
 ארה"ב

השוואה בין 
קבוצת טיפול 

 לקבוצת ביקורת

במעורבות בתאונות  10%-שיעור גבוה יותר ב קורס לשיפור נהיגה 
בקרב קבוצת הטיפול בהשוואה לקבוצת 

 הביקורת

Gebers, 
2010 

השוואה בין  צרפת
מספר קבוצות 

 נהגים

ת הטיפול הצהירו מהמשתתפים בקבוצ 50%-כ קורס לשיפור נהיגה
כי הם אינם חורגים מהמהירות המותרת לעומת 

 בקבוצות האחרות 29%-20%

Delhomme 
et al., 2008 

השוואה בין  צרפת
קבוצת טיפול 

 לקבוצות ביקורת

האופטימיות "הקורס תורם להפחתת  קורס לשיפור נהיגה
 של נהגים שעברו עבירות תנועה "ההשוואתית

כות החמורות )=הבנה טובה יותר של ההשל
 מביצוע עבירות נהיגה(

Perrissol et 
al., 2011 

השוואה בין  קנדה
נתונים של קבוצת 

טיפול לקבוצת 
 ביקורת

מכתבי אזהרה, ראיון אישי, 
שלילת רישיון, תכנית 

לנהגים שהיו מעורבים 
 בתאונות

הפחתה בשיעור תאונות בקבוצת טיפול 
לאחר קבלת מכתב  7.5%בהשוואה לביקורת: 

לאחר שלילה  28%עבור ראיונות,  12%ה, אזהר
 לאחר שלילת רישיון שניה 43%-ראשונה ו

Lyon et al., 
2013 

)הפרדה בין  EMAקורס  סיכום ממצאים הולנד
 שתייה ונהיגה(

 10%-ל 5%לפי הערכות אחדות הפחתה בין 
בעבירות חוזרות של נהיגה תחת השפעת 

 אלכוהול; לפי הערכות אחרות, אין השפעה.

SWOV, 
2015 

 

 מרכיבי שיטת הניקוד בישראל לעומת מדינות אחרותב. 

לעומת  מרכיבי שיטת הניקוד בישראלסקירת ב. שיטת הניקודכצפוי, בין המדינות קיים שוני ביישום מרכיבי 

. ברוב המדינות למקובל דומהשיטת הניקוד בישראל מדינות אירופה ואוסטרליה )טבלה ד'( נמצא כי 

מספר הנקודות המוצמדות  ;)לעומת גריעה( נקודות חובה נהוגה שיטת צבירתב המדינות, ובדומה לרבישראל, 

לעבירות השונות משתנה בהתאם לסוג עבירה. כמו כן, רשימת העבירות בעלות הניקוד הגבוה בישראל דומה 

 שמירת מרחק.-לרשימת העבירות עם הניקוד הגבוה במרבית מדינות אירופה, למעט עבירת אי

רכב מנועי בעלי רישיון נהיגה, -של שיטת הניקוד בכל המדינות, כולל ישראל, הוא כלל הנהגים בכלי קהל היעד

 מקצתפרט למלטה והולנד, בהן שיטת הניקוד מיועדת לנהגים החדשים בלבד. לגבי הנהגים החדשים, ב
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ת הניקוד אך מדינות קיימת החמרה בשיטת הניקוד. בישראל, אין התייחסות מיוחדת לנהגים החדשים בשיט

קיימות הגבלות לנהגים אלה בתקנות התעבורה )אשר דומות במשמעותן ליישום שיטת הניקוד(. לגבי הנהגים 

המקצועיים, בישראל כמו ברוב המדינות, אין התייחסות מיוחדת בשיטת הניקוד. בשש מדינות באירופה, כן 

רב, בהקלה בסף הנקודות המוביל לענישה, קיימת התייחסות שונה לנהגים מקצועיים, אשר באה לידי ביטוי, ל

 מצד אחד, ולהחמרה ברמת האלכוהול בדם המותרת לנהיגה, מצד שני.

בישראל,  :לגבי סוגי אמצעי התיקון בישראל ביחס למדינות האחרות, נמצא כי הגישה בישראל פרטנית יותר

שלילת רישיון בשתי  נהוגהן, ככמו צבירה של נקודות העונשין ושתי רמות של קורסים בהתאם לספי  קיימות

קיים מותנית במעבר של מבחני נהיגה ואף בדיקות רפואיות. מאידך, בישראל  שיוןיהר החזרת , כאשרדרגות

 מכתבי אזהרה.בל בגמושימוש 

 . השוואה בין מרכיבי שיטת הניקוד בישראל לעומת מדינות אירופה ואוסטרליה.ד'טבלה  

 שיטה החישוב מדינה
 )צבירה, גריעה(

כמות הנקודות 
לשלילת רישיון 

)בסוגריים, עבור נהג 
 חדש(

מינימום עברות 
 לשלילת רישיון 

)בסוגריים, עבור נהג 
 חדש(

קורסים לשיפור 
 הנהיגה

מכתבי 
 אזהרה

חודשי שלילת 
 רישיון 

 3***** כן חובה 3 3 צבירה אוסטריה

 6 -- רשות 4 (27) 39 גריעה בולגריה

  6 -12* -- -- -- 12 צבירה קפריסין

 12 -- רשות 2-3 12 צבירה צ'כיה

 שנים 3-ב 3 צבירה דנמרק
 שנים( 3-ב 2)

3 (2) -- -- *****6 

 בשנתיים  4בשנה או  3 צבירה פינלנד
 3בשנה או  2)

 בשנתיים(

 1 - 6* כן -- (2) 3

, בפעם שניה 6 כן ***חובה/רשות (1) 2 (6) 12 גריעה צרפת
12 

 6 -- חובה/רשות 4 18 צבירה גרמניה

 6***** כן רשות אין מידע (6) 12 צבירה בריטניה

, בפעם שניה 6 כן ****חובה -- או כפול 25 צבירה יון
12 

 6 כן ****חובה 2 18 צבירה הונגריה

 6 -- -- 3 12 צבירה אירלנד

לא מוגדר  -- רשות (1בשנה ) 3 20 גריעה איטליה
 בזמן

 12 כן חובה 2 (10) 16 צבירה לטביה

 12 -- רשות אין מידע 12 גריעה בורגלוקסמ

 3 אין מידע -- 2 12 צבירה מלטה

לא מוגדר  -- -- 2 2 צבירה הולנד
 בזמן

לא מוגדר  -- -- 3 (20) 24 צבירה פולין
 בזמן

, בפעם 1**** -- רשות 3 15 צבירה רומניה
 2שניה 

 6 אין מידע -- 1 18 צבירה סלובניה

 (8) 12 גריעה ספרד
*8 **15 

 6/3** כן **חובה/רשות** 2

סה"כ/טווח 
במדינות 

 אירופה

 16 -צבירה
 5-גריעה

 1-12 8 7/ חובה 9רשות  (1-2) 1-4 3-39

 שנים 3-ב 12 צבירה אוסטרליה
 בשנתיים( 8 בשנה, 4)

1 -- -- 3 

בהתאם  9/3 -- חובה 4 שנים 4-ב 36 צבירה ישראל
למספר 
 הנקודות

קצועיים   *** לנהגים חדשים   **** תהליך תיקון לאחר הבעת חרטה  ***** גמיש )לפי החלטת * לאנשים שאיבדו רישיון   ** לנהגים מ
 בית משפט(
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 ג. היקפי פעילות של שיטת הניקוד בישראל

בין השנים של קבצי עבירות/הרשעות של נהגים וקבצי פעולות )אמצעי תיקון( שהופעלו  ניתוחיםבעקבות 

 , התקבלו תובנות כלהלן:2003-2015

, כאשר היקף הפעילויות ירד בחצי לא היה יציב לאורך השניםתהליך תפיסת הנהגים בגין עבירות תנועה  *

ליון עבירות נתפסות, ילכחצי מ ,2003-2004מיליון עבירות נתפסות, מדי שנה, בשנים ללאורך העשור, ממעל 

 .  )איור א'( 2012-2014מדי שנה, בשנים 

 

 .2003-2015ת נהגים, בשנים איור א'. מספרי עבירות והרשעו

. היקפי הפעולות היו גבוהים יותר באמצע שנות לאורך השנים לא הייתה אחידההפעלת אמצעי התיקון  *

 . 2012-2014האלפיים, לעומת השנים האחרונות, 

. י( היו פעולות מסוג קורס בסיס68%, רוב אמצעי התיקון שהופעלו והסתיימו )2003-2015לאורך השנים * 

 והי -חודשים  3-ופסילת רישיון ל משני הסוגים קורס ייעודי -האחרים אמצעי התיקון של כל אחד מ פיםההיק

בלבד  2012חודשים הופעל אחרי שנת  9-אמצעי התיקון מסוג שלילת רישיון ל ;מסך הפעולות 11%-10.5%

מסוג אלף  50-מתוכן כ ,לשנה פעולות תיקוןאלף  72מעל  בממוצע , נפתחו2012-2015בין השנים  .)איור ב'(

ופחות מאלף  חודשים 3-ת רישיון לופסילאלף של  6.5-אלף מסוג קורסים ייעודיים, כ 15-י, כקורס בסיס

 . חודשים 9-שלילת רישיון לפעולות מסוג 

 על הבטיחות ד. השפעות שיטת הניקוד בישראל

נת השפעה של שיטת הניקוד בחי –בדומה למחקרים בחו"ל, בשלב מוקדם של המחקר נערכו ניתוחי מאקרו 

החדשה על כלל ההרוגים והנפגעים בתאונות במדינה. בשלב זה, לשיטת הניקוד החדשה לא נמצאה השפעה 

כניסת שיטת הניקוד  -(. תוצאה זו הייתה צפויה עקב המצב הייחודי שנוצר בישראל 2.2מהותית )ראה פרק 

 ברה, כאשר היקף האכיפה בפועל למעשה ירד החדשה במשך כעשור, ללא ליווי אכיפה ממוקדת ומאמצי הס
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 איור ב'. סך מספר הפעולות שנפתחו והסתיימו, לפי שנים. 
 , מתוך אלה שנפתחו בשנה מסוימת(11/2015)ספירת מספר הפעולות שהסתיימו, עד 

כלכליים -בתקופת הפעלת שיטת הניקוד, ובנוסף, היו שינויים רבים במערכת התחבורה ובמדדים המאקרו

 התערבויות בטיחות אחרות שפעלו באותה התקופה.בו

על סמך השינויים בביצוע עבירות נהיגה  –לכן, השפעת שיטת הניקוד על הבטיחות נבחנה ברמת המיקרו 

עברו את אמצעי התיקון. בניתוח נכללו  -ובמעורבות בתאונות, בקרב הנהגים ש"טופלו" ע"י השיטה החדשה 

. מדדי שכיחות העבירות שביצעו הנהגים ומדדי 2006-2011ן השנים נהגים שעברו את אמצעי התיקון בי

שכיחות התאונות בהן הם היו מעורבים נבדקו בתקופה של שלוש שנים לפני ואחרי "הטיפול". בנוסף, כדי 

מצב מערכת התחבורה, מדיניות האכיפה  -לנכות מהתוצאה את השפעת הגורמים האחרים שפעלו ברקע 

במדדי העבירות והתאונות של הנהגים שטופלו ע"י שיטת הניקוד הושוו עם השינויים  ועוד, השינויים שנצפו

שחלו באותם המדדים, בתקופות זהות, בקרב נהגי ביקורת. ליצירת קבוצות הביקורת, לכל נהג בקבוצת 

אך  "הטיפול" הותאם נהג דומה, לפי המאפיינים הדמוגרפיים )דרגת רישיון, קבוצת גיל, סוג יישוב מגורים(

שנכללו בניתוחים הם: קורס נהיגה נכונה בסיסי  אשר לא עבר את אמצעי התיקון. סוגים של אמצעי התיקון

חודשים  3-(, פסילת רישיון ל3(, קורס נהיגה נכונה ייעודי אחר )סוג 2(, קורס נהיגה נכונה ייעודי )סוג 1)סוג 

למדד שכיחות , הותאמו מודלים מסבירים (, והשילובים ביניהם. בניתוח6וקבלתו לאחר מבחן עיוני )סוג 

 , בקבוצות נהגים שונות, תוך כדי התחשבות במאפייני הרקע של הנהגים.עבירות )או תאונות( לאלף יום

ממצאי הניתוחים הראו כי לשיטת הניקוד ישנה השפעה על ביצוע עבירות תנועה ע"י הנהגים. איור ג' מרכז 

לאלף יום, בין התקופות אחרי לעומת לפני, בקבוצות נהגי "הטיפול" את אחוזי הירידה במדד שכיחות עבירות 

ולפי סוגי אמצעי התיקון שהופעלו על הנהגים. להשוואה, מוצגים שינויים מקבילים בקבוצות המותאמות של 

ירידה משמעותית ומובהקת במדדי שכיחות נהגי הביקורת. בעקבות הפעלת אמצעי תיקון שונים, נמצאה 

הנהגים שעברו את אמצעי התיקון. בתקופה של שלוש שנים אחרי הפעלת האמצעים לעומת בקרב  העבירות

 . 70%-כהתקופה לפני, הירידה בביצוע עבירות עם ניקוד הייתה בגובה של 
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 בלבד Bבקבוצות נהגים עם רישיון  –א 

 

 בקבוצות נהגים מקצועיים –ב 

ם, בין התקופות אחרי לעומת לפני, בקבוצות נהגי "טיפול" ונהגי איור ג'. אחוזי ירידה במדד שכיחות עבירות לאלף יו
 ביקורת, לפי סוגי אמצעי התיקון שהופעלו על הנהגים.

גם ע"פ ממצאי הניתוחים של תאונות דרכים התקבל כי לשיטת הניקוד ישנה השפעה על מעורבות הנהגים 

אלף יום, בתקופת אחרי לעומת לפני, בתאונות. איור ד' מציג את אחוזי הירידה במדד שכיחות התאונות ל

מודלים שהותאמו  3בקבוצות נהגי הטיפול והביקורת, לפי סוגי אמצעי התיקון שהופעלו על הנהגים )על סמך 

לסוגי תאונות שונים(. ניתן לראות שסה"כ במדגם הנהגים שעברו את אמצעי התיקון ובכל קבוצה לפי סוג 

בתקופת אחרי לעומת לפני הטיפול,  הקת במדד שכיחות התאונותירידה מובטיפול )אמצעי תיקון(, נמצאה 

בעוד שבקבוצות הביקורת של הנהגים נצפתה ירידה קטנה יותר או לא היה שינוי במדד שכיחות התאונות בין 

שתי התקופות. סה"כ בתקופה של שלוש שנים אחרי הפעלת האמצעים לעומת התקופה לפני, בקרב הנהגים 

תאונות החמורות ב 1%-ון, הירידה במדד שכיחות התאונות הייתה בגובה של כשעברו את אמצעי התיק

בסך התאונות עם נפגעים. בנוסף, אפקט משמעותי יותר של הפעלת אמצעי התיקון נמצא  11%ובגובה של 

 במדד של סך התאונות.  28%ירידה של  – 2006עבור הנהגים שטופלו בשנת 

רות תנועה ועל מעורבות הנהגים בתאונות נמצא הן בקרב נהגים של האפקט החיובי של אמצעי התיקון על עבי

 שנבחנו: הקורס הבסיסי, הקורסים הייעודיים,  כל אמצעי התיקוןרכב פרטי בלבד והן בקרב נהגים מקצועיים. 
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 תאונות חמורותב –א 

 

 2006, עם הפעלת אמצעי התיקון בשנת עם נפגעים בסך התאונות –ב 

 

 2006, עם הפעלת אמצעי התיקון אחרי שנת עם נפגעים תבסך התאונו –ג 

ונהגי ביקורת,  "טיפול". אחוזי ירידה במדד שכיחות תאונות לאלף יום, בתקופת אחרי לעומת לפני, בקבוצות נהגי ד'איור 
 נהגים מקצועיים( – CDEבלבד;  Bנהגים עם דרגת רישיון  – Bלפי סוגי אמצעי התיקון שהופעלו על הנהגים. )

ביצוע עבירות תנועה )עם התקשרו עם ירידה ב –חודשים והשילובים ביניהם, היו יעילים  3-ון לישלילת ריש

אפקט גבוה יותר נמצא עבור: קורס בסיסי, קורסים ובמעורבות הנהגים בתאונות. בהקשר של עבירות, ניקוד( 
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ל קורס בסיסי חוזר ושל שילובי י. האפקט שיעודיעודיים וגם כאשר הנהג עבר קורס בסיסי ואחריו קורס ייי

, עבור כל סוגי כפי שצוין לעילחודשים היה נמוך יותר, אם כי,  3-ון ליאמצעי התיקון הכוללים שלילת ריש

  .(80%-65%)בטווח של  האמצעים התקבלו ירידות ניכרות בביצוע עבירות תנועה ע"י הנהגים

בשילוב עם קורס בסיסי  שלילת רישיוןצא עבור בהקשר של מעורבות הנהגים בתאונות, אפקט גבוה יותר נמ

בקרב  –בקרב נהגים מקצועיים ונהגי רכב פרטי; עבור שלילת רישיון )בלבד( וקורסים ייעודיים  -או ייעודי 

נהגים מקצועיים. עם זאת, כאמור, עבור כל סוגי האמצעים התקבלו ירידות מובהקות במעורבות הנהגים 

 במדד של סך התאונות. 13%-9%ד התאונות החמורות ובטווח של במד 2%-1%בתאונות: בטווח של 

 ה. פרופיל נהג עבריין

אוכלוסיית הנהגים עם עבירת תנועה אחת, לפחות, בין  -הנהגים במחקר  1בעקבות ניתוח מאגר עבירות

 )בדומה למחקרים קודמים( כי רוב ציבור הנהגים מבצע עבירות תנועה בודדות. נמצא – 2003-2015השנים 

-כפחות מעבירה אחת, בממוצע, בשנה. רק  -עבירות במשך התקופה  12מהנהגים עשו עד  95%-סה"כ, כ

 עבירות, בכל התקופה. 184-ל 13מהנהגים עשו בין  5%

 עהמורש -עבריין  נהג בעקבות ניתוח משולב של קבצי העבירות ומאפייני הנהגים נמצא כי את הפרופיל של

)במיוחד, נהג של אוטובוס זעיר או נהג עם רישיון  נהג מקצועיופן הבא: זהו ניתן לסכם בא בעבירות מרובות

E ,)אך לא גדולה(. נהגים המתאימים  מישוב ערבי או עיר מעורבתאביב או הדרום, -, מאזורים תלצעיר יותר(

תר להגדרה זו נוטים לבצע יותר עבירות תנועה. עם זאת, ייתכן כי נהגים עם המאפיינים הנ"ל נכללים יו

  של המשטרה ולכן, נתפסים יותר בגין עבירות. במדיניות האכיפה

 ו. סוגי עבירות מובילים בשיטת הניקוד

, בין סוגי העבירות המובילים הקשורים לקבלת הנקודות היו עבירות 2003-2015סה"כ בתקופה בין השנים 

בדרך  במהירות מופרזתיגה בזמן הנהיגה, נה שימוש בטלפון ניידברכב,  שימוש בחגורות הבטיחות-אישל 

ציות לתמרורים, היעדר רישיונות, מעבר באור אדום בצומת, חציית קו לבן רצוף, -בינעירונית או עירונית, אי

ועוד. בהקשר זה, חמשת סוגי העבירות המובילים הם: נהג ללא חגורת הבטיחות, שימוש בטלפון נייד בזמן 

-קמ"ש מעל המהירות המותרת(, אי 26-40נית )בטווח של הנהיגה, נהיגה במהירות מופרזת בדרך בינעירו

 נוסע לא חגור.-ציות לתמרור "עצור" ו

בהתפלגות עבירות לפי סוגי  לא נמצאו הבדלים מהותייםבין קבוצות הנהגים שעברו אמצעי תיקון שונים סה"כ, 

בתקופת אחרי לעומת  שינויים בהתפלגות עבירות הנהגים לפי סוגים,הבבדיקת כמו כן,  העבירות המובילים.

, עבירות ציות לרמזור-עבירות מהירות, אי בחלקן היחסי שלירידות לפני הפעלת אמצעי התיקון, לרוב, נצפו 

עבירות שימוש  בחלקן היחסי שלעליה ניכרת עקיפה/שימוש בנתיבים, חוסר רישיון/תעודה וכמו כן, נצפתה 

בחלקן יות לתמרור או הוראת שוטר, ונהיגה לא זהירה. צ-בזמן הנהיגה ועליות קלות בעבירות אי טלפון ניידב

חגירה של -אי עבירתשימוש באמצעי בטיחות ברכב היו מגמות סותרות, עם ירידה ב-עבירות של אי היחסי של

יש לזכור שהמספר המוחלט של העבירות הנתפסות ע"י המשטרה ירד חגירה של נוסע. -אי עבירתנהג ועליה ב

בפילוח עבירות לפי  יחסייף ג' לעיל( ולכן, השינויים הללו מצביעים על השינוי ה)ראה סע בשנים האחרונות

 ט של כל סוגי העבירות )המדווחות( ירד. חלהמספר המוש בעודסוגים, 

                                            
 אשר רובן הפכו להרשעות 1
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בין קבוצות נהגי הרכב הפרטי ונהגים  דמיון ניכרהעבירות לפי סוגים נמצא  באחוזיבמגמות השינויים 

ם שעברו אמצעי תיקון שונים. מכאן, עולה המסקנה שהשינויים בסוגי העבירות מקצועיים וגם בין קבוצות הנהגי

של המשטרה ולא את השפעת אמצעי  השינויים במדיניות האכיפה בין שתי התקופות משקפים בעיקר את

התיקון לפי התכנים שלהם. כלומר, לפי הממצאים, לא ניתן להסיק לגבי השפעת אמצעי תיקון שונים על סוגי 

  מסוימים. עבירות

 ז. קורס ריענון נהיגה

בנושא קורס ריענון נהיגה נערך סקר אינטרנט של כלל ציבור הנהגים, באמצעות אתר משרד התחבורה, ושל 

אנשי מקצוע בתחום התחבורה, באמצעות רשימות התפוצה של המכון לחקר התחבורה. שני מדגמי המשיבים 

המגדר, אזור מגורים, ותק בנהיגה ורמת ההכנסה, אך בעיקר  שיקפו מגוון רחב של נהגים, לפי מאפייני הגיל,

של נהגים ברכב פרטי שמשתמשים ברכב לעתים קרובות. כמו כן, חלק ניכר מהמשיבים לא עברו בעצמם את 

את הבנתם של הנושא אשר לא בהכרח קשורה לניסיון המעשי של  ותקורס הריענון, לכן דעותיהם משקפ

 הממצאים: השתתפות בקורס ריענון. לפי

להתעדכן בחידושים שחלו בקורס ריענון הנהיגה, עם דגש על מטרות כגון:  תועלת* רוב הנהגים רואים 

בחוקים ובתקנות התעבורה; ללמוד כללי נהיגה נכונה במצבים שונים; להגביר את מודעות הנהגים למצבי 

ונות דרכים. עם זאת, חלק נהיגה מסוכנים; להתעמק בהבנת ההשלכות של עבירות תנועה על התרחשות תא

 ( לא ראו תועלת בקורס ריענון.28%-13%מהנהגים )

כגון: שמירת מרחק; ביצוע עקיפה; נהיגה נכונה בלילה  נושאים* במסגרת קורס ריענון נהיגה, חשוב ללמוד 

ובחשיכה; השפעת אלכוהול על ביצועי הנהיגה; התנהגות נכונה בכביש כאשר נתגלה תקר בגלגל או תקלה 

רת ברכב; השלכות מהירות מופרזת על בטיחות בדרכים; זכות קדימה בין כלי רכב בצמתים לא מרומזרים; אח

 ; הסחות דעת בנהיגה; הצורך באיתות.התנהגות נכונה כלפי הולכי רגל, רוכבי אופניים ואופנועים

, וכי יש מקום לקורס ובייחוד לנהגים הצעירים לכל קבוצות הנהגים* רוב הנהגים סבורים שקורס ריענון דרוש 

 מיוחד של ריענון נהיגה לרוכבי אופנועים/קטנועים. 

מקבלת רישיון הנהיגה. כמו כן, כדאי  שנים 5* לדעת הרוב, הזמן המתאים להעברת קורס ריענון הוא כעבור 

 שנים. 5-10על קורס ריענון נהיגה מדי מספר שנים כגון:  לחזור

עם מורה, חלקם תמכו בצורות  בכיתההנהגים מעדיפים את הלימוד * לגבי אופן העברת הקורס, חלק ניכר מ

, עם הדגמת מצבים אקטיביותממליצים לשלב צורות לימוד לימוד משלימות באמצעות אינטרנט. הנהגים 

 .מסוכנים בנהיגה והשלכותיהם במגרש הדרכה או בעזרת סרטונים וסימולציות מחשב

ריענון נהיגה ובמועד הקורס שקיים היום. עם זאת, יש מקום  מכאן שציבור הנהגים תומך בחשיבות של קורס

 צורות לימוד אקטיביות.לחידוד ושיפור התכנים הנלמדים בקורס ריענון ובפיתוח 

 ח. דעות ציבור הנהגים על קורסים של שיטת הניקוד

וצות מיקוד עם לבחינה מעמיקה יותר של התפיסות הרווחות היום כלפי מרכיבי שיטת הניקוד נערכו דיונים בקב

ניתוח +(. מהדיונים בקבוצות ומתוצאות 65נציגים של נהגים מקצועיים, נהגים צעירים ונהגים ותיקים )בני 

 עלו סוגיות כלהלן:שאלון משלים שמילאו משתתפי הדיונים 
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מתן זכות קדימה, -העבירות הקשות הן: חציית רמזור באור אדום, אי 5-הסכמה כללית על כך ש* הובעה 

ת קו הפרדה רצוף, עקיפה מצד ימין והסחות דעות מהנהיגה עקב שימוש בטלפון נייד ובמיוחד, שליחת חציי

 . SMSהודעות 

* לגבי התרומה של הקורסים לשיפור נהיגה, מצד אחד, רוב הנהגים טענו שלא מאמינים ביכולת של הקורסים, 

רובם הסכימו שקיים הכרח בקורסים  כפי שהם מועברים היום, לשפר מיומנות של הנהג הממוצע. מצד שני,

ואין צורך לחזור על הדברים  חידושיםיעילים ומשמעותיים. בקורסים המועברים לנהגים, יש צורך בהכנסת 

הידועים לנהג כמו תמרורים וחוקים. הנהגים מעדיפים להיחשף בקורסים לדוגמאות מעשיות, באמצעות 

ור הקורסים חשוב לבנותם עבור קבוצות הומוגניות ייעודיות, סימולטור או שימוש באמצעי מדיה. כמו כן, לשיפ

 לפי אוכלוסיות נהגים מסוימות ועבירות מסוימות. )שזה לא המצב היום(. 

הוא האמצעי שמרתיע יותר את כל הנהגים, בעוד שקנס כספי מרתיע יותר את הנהגים  שלילת רישיון נהיגה* 

ם. כמו כן, הנהגים מכל הקבוצות לא מאמינים בקורס נהיגה הצעירים מאשר נהגים מקצועיים ונהגים וותיקי

 מונעת או בתביעה משפטית כאמצעי שמרתיע נהגים.

* חלק ניכר מהנהגים המקצועיים מהמגזר הערבי ומהנהגים הצעירים האמינו כי אין קשר בין צבירת נקודות 

קצועיים מהמגזר היהודי כן חשבו לבין כישורי הנהיגה והצורך לשיפור, בעוד הנהגים הוותיקים והנהגים המ

שקיים קשר בין הדברים. כמו כן, הנהגים המקצועיים מהמגזר הערבי ונהגים צעירים חשבו שצריך לוותר ולא 

 להעניש נהגים שצברו הרבה נקודות על עבירות קלות, בעוד הנהגים האחרים לא תמכו בוויתור.

ם מההשלכות של צבירת נקודות על עבירות תנועה. * הנהגים המקצועיים מסכימים שחבריהם למקצוע מודאגי

כמו כן, הם מסכימים יותר מנהגים צעירים וותיקים כי הפחד מצבירת נקודות מרתיע נהגים מביצוע עבירות 

 תנועה. 

* עמדת הנהגים המקצועיים כלפי משטרת התנועה הייתה שונה מיתר קבוצות הנהגים ומרביתם חשבו 

יותר מאשר נהגי רכב פרטי ומחמירה יותר עימם, כאשר הנהגים הצעירים  שהמשטרה עוצרת אותם לבדיקה

 והוותיקים פחות תמכו בטענות אלה. 

מודאגים לסיכום הממצאים מקבוצות המיקוד, אפשר לראות שהנהגים, ובמיוחד הנהגים המקצועיים, כן 

מרתיע וכאמצעי  של צבירת הנקודות בעוד שהם לא מאמינים בקורסי נהיגה מונעת כאמצעי מההשלכות

שמשפר את כישורי הנהיגה שלהם. יתכן והדאגה מההשלכות של צבירת הנקודות והדאגה והפחד להגיע 

לקורסי נהיגה הם אלה שיכולים להרתיע את הנהגים מביצוע עבירות. קורסי הנהיגה כשלעצמם וכפי שהם 

 ה שלהם. את כישורי הנהיג לא מרתיעים ולא משפרים, מועברים כיום, לטענת הנהגים

 . מסקנות המחקר3

  הפחתה בביצוע עבירות תנועה ובמעורבות  – השפעה בטיחותית חיוביתלשיטת הניקוד החדשה נמצאה

בתאונות דרכים, בקרב הנהגים שעברו את אמצעי התיקון. כל אמצעי התיקון שנבחנו: הקורס הבסיסי, 

התקשרו עם ירידה בביצוע עבירות  -ם חודשים והשילובים ביניה 3-הקורסים הייעודיים, שלילת רישיון ל

 תנועה )עם ניקוד( ע"י הנהגים ובמעורבות הנהגים בתאונות.

  למקובל ברוב המדינות ומתאימים להמלצות הבינלאומיות.  דומיםהמנגנון ומרכיבי שיטת הניקוד בישראל

דע על אמצעי למקובל בעולם. כמו כן, המי דומהגם הניהול האדמיניסטרטיבי של שיטת הניקוד בישראל 
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התיקון מועבר לנהגים באמצעות מכתבים, והמידע על צבירת הנקודות זמין באתר האינטרנט של רשות 

 .בהתאם להמלצות הבינלאומיותהרישוי, 

  לפי הידע הבינלאומי, שיטת ניקוד יעילה צריכה להיות מלווה באכיפה מוגברת, ברמות המשתנות בהתאם

ת מלווה במסעות הסברה כדי להעלות את מודעות הנהגים לגבי לצורך. כמו כן, האכיפה צריכה להיו

הסיכוי להיתפס ובפרסום באמצעי התקשורת שיעלו את נושא שיטת הניקוד לתודעת הציבור. המצב 

לדרישות אלה. כניסת שיטת הניקוד החדשה לא נתמכה ע"י אכיפה מוגברת.  אינו עונההקיים בישראל 

הניקוד  אמצעי הסברה תומכים, אין מפתיע כי לכניסת שיטת לאור הירידה בהיקפי האכיפה והיעדר

 החדשה לא נמצאה השפעה על כלל ההרוגים והנפגעים במדינה.

 . המלצות4

על סמך ממצאי המחקר וממצאי הספרות, להלן המלצות לשינויים ו/או בדיקות המשך למען שיפור שיטת 

 הניקוד בישראל. 

 המנגנון ומרכיבי שיטת הניקוד

מנגנון  פישוטמרכיבי שיטת הניקוד בישראל למען בדיקת אפשרות ל את חון מחדשלבמומלץ  .1

לנהיגה נכונה.  חובה קורסיבירות עם ניקוד ובדיקת תכנים של השיטה, צמצום אפשרי ברשימת הע

 . 2סוגים של הקורסים בתור אמצעי התיקון 3-בפרט, מומלץ לבדוק את הצורך ב

 מכתבי אזהרההניקוד, מומלץ לשקול אפשרות של שליחת  במסגרת בחינה חוזרת של מרכיבי שיטת .2

 .3לנהגים שמתקרבים לסף של אמצעי התיקון )קורס, שלילה(

 לצרכים של הנהגים המקצועייםמוצע לשקול התאמה טובה יותר של התכנים של אמצעי התיקון  .3

  .4הנוהגים לפרנסתם

מתן דגש על הרכב הקבוצה  , תוך כדיבשיפור הקורסים לנהיגה נכונהמומלץ להשקיע מאמצים  .4

לשאוף ליצירת קבוצות הומוגניות של משתתפי הקורס, מבחינת סוג  רצויוהתכנים המועברים בקורס. 

מותאם  יהיהתוכן הקורס רצוי כי רישיון הנהיגה והתנהגויות שבגינן הנהג נשלח לאמצעי התיקון. 

 לקהל היעד.

. בתכנים של הקורסים, כישורים מתאימיםבעלי ידי מנחים -הקורסים צריכים להיות מועברים על .5

מומלץ לשלב אמצעים מתקדמים )תכנות אינטראקטיביות, סרטים להמחשה( ודוגמאות של אירועים 

 אמיתיים.

                                            
, קיימים שני סוגי קורסים בלבד: בסיסי ומתקדם, בניגוד 2017כיום, בשנת מרשות הרישוי נמסר כי בעת סיום המחקר,  2

לעבר בו היו נהוגים שני סוגים של הקורס המתקדם )התנהגות בצומת/ תנועה בדרך(. כלומר, קיים מימוש חלקי של 
 ההמלצה, בעקבות ההתיעלות הפנימית של המערכת.

ם מכתב אזהרה, הנשלח לנהגים לאחר שני קייבהתייחס להמלצה זו מרשות הרישוי נמסר שבמערכת הנוכחית  3
במילים אחרות, קיים יישום חלקי של ההמלצה. לאור הניסיון  (.ודותנק 24-34הקורסים ולפני פסילת רישיון )בין 

הבינלאומי, ניתן לשקול הרחבה של מכתבי אזהרה לאמצעי תיקון נוספים וגם לבחון השפעה של מכתבי אזהרה על 
 התנהגות הנהגים.

עמדות וסגנון בעלי חלק ניכר מנהגים מקצועיים הם בעלי הכשרה לקויה, וגם ממצאי מחקר זה והדעה הרווחת, לפי  4
 ממלאים את ייעודם. שהיו מועברים בעברנהיגה "בעייתיים". כמו כן, הועלו ספקות האם הקורסים 
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 קורס ריענון נהיגה

שנים מקבלת רישיון  5: כעבור של קורס ריענון נהיגה שמקובל היום מועדמומלץ להמשיך עם ה .6

 .שנים 10מדי  ריענון נהיגה רסקולשקול חזרה על מוצע הנהיגה. 

אפשרויות  עם, אקטיביותצורות לימוד מומלץ לשלב  בקורס ריענון נהיגהלהגברת התועלת,  .7

הדגמת מצבים מסוכנים בנהיגה והשלכותיהם במגרש הדרכה או בעזרת סרטונים וסימולציות ל

 מחשב. 

נהיגה )רכב גי רישיונות סו –ות נהגים שונות של הקורס בהתאם לקבוצ תכנים שוניםמומלץ לפתח  .8

, כאשר בקורס יושם דגש על בעיות התנהגות עיקריות של כל גלגלי(-פרטי, משאיות, אוטובוסים, דו

, בהתאם באמצעות אינטרנטלשקול אפשרות לצורות לימוד מגוונות, בכיתה ו/או . מומלץ קבוצה

 להעדפות הנהג. 

 מערכות תמיכה בשיטת הניקוד

של חוקי התנועה, תוך כדי  הגברה בהיקפי האכיפהד בישראל דרושה להגברת השפעת שיטת הניקו .9

 התמקדות בעבירות תנועה חמורות והפעלת שיטות אכיפה מגוונות. 

, על מנת להגביר את השפעת האכיפה וגם מסעות הסברה באמצעי התקשורתמומלץ לערוך  .10

 להעלות את נושא שיטת הניקוד לתודעת הציבור.

בסיס שנתי אחרי עבירות הנהגים ופעולות השיטה. רצוי שההחלטות  עלמעקב שוטף מומלץ לבצע  .11

ההשלכות  בחינת -יתבססו על ניתוח של נתונים סטטיסטיים  שוטפות על השינויים בשיטת הניקודה

 החיוביות והשליליות האפשריות של השינויים המוצעים.
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 מבוא. 1

 רקע והגדרות .1.1

שיטת הניקוד היא אמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה שביצעו נהגים, הכוללת אמצעי תיקון. מעבר לעונש 

(, נצברות לחובתו נקודות, בהתאם לחומרת רישיוןהמוטל על הנהג בגין ביצוע עבירה )קנס או פסילת 

פי הנקודות שהצטברו לחובת הנהג, בתקופה מסוימת, מוטלים עליו אמצעי תיקון כגון: קורס -. עלהעבירה

עודי לשיפור הנהיגה, פסילת רישיון לתקופה, ביצוע מבחן עיוני/מעשי להחזרת רישיון, בדיקות יבסיסי/י

 רפואיות. 

ובייחוד של עבירות חוזרות המטרה העיקרית של שיטת הניקוד היא הרתעת הנהגים מביצוע עבירות תנועה, 

(Goldenbeld et al., 2012.)  שיטת הניקוד מהווה חלק ממערכת אכיפת החוק במדינה והיא מושתתת על

ההנחה ששמירה על חוקי התנועה בנהיגה תורמת להעלאת רמת הבטיחות במערכת התחבורה. בראיה 

 ;Goldenbeld et al., 2012)ת לבטיחות בדרכים בשלושה אופנים פרטנית יותר, שיטת הניקוד תורמ

SWOV, 2012:) 

 (; prevention( מניעת התנהגות שאיננה בטוחה כתוצאה מהחשש לצבור נקודות עונשין )1)

 (; correctionידי מרכיב חינוכי של השיטה )-( תיקון של התנהגות מסוכנת על2)

 (. selection( מיון והשעיית נהגים עבריינים )3)

( מניחים כי נהיגה זהירה יותר )כתוצאה מהחשש לצבור נקודות והחשש לאבד את Elvik et al. (2009לפי 

קודות(, רישיון הנהיגה( והפחתה בחשיפה )כתוצאה משלילת רישיונות נהיגה של נהגים שעברו את מכסת הנ

 ספר התאונות.את מספר העבירות ואת מ תנהיתפח

 לחישוב נקודות העונש על העבירות, קיימות שתי שיטות: 

(1 )Penalty point system (PPS )-  הפחתה בנקודות, לפיה כל נהג שקיבל רישיון נהיגה מקבל מספר

 נקודות שממנו מפחיתים נקודות על עבירות שהנהג מבצע; כשנגמרות הנקודות, מגבילים את רישיון הנהיגה. 

(2 )Demerit point system (DPS) - דות נקו 0 -נהיגה מתחיל מ צבירת נקודות, לפיה כל נהג שקיבל רישיון

 היגה; כאשר מגיעים למספר נקודות מסוים, מגבילים את רישיון הנהיגה. נוצובר נקודות בעקבות עבירות 

בשתי השיטות ספירת הנקודות היא אישית לכל נהג ומקושרת לרישיון שכיחה יותר בעולם.  DPS-שיטת ה

התייחסות לקבוצות נהגים שונות, כגון: נהגים  הנהיגה שלו ולא לבעל הרכב. בתוך השיטה, יכולה להיות

 .(Castillo-Manzano et al, 2010; Goldenbeld et al., 2012מקצועיים, נהגים צעירים ויתר הנהגים )

יפור מצב שנה. כיום היא נמנית עם ההתערבויות המומלצות לש 50-שיטת הניקוד נולדה בארה"ב לפני יותר מ

יקוד התפשטה לאסיה ולאוסטרליה, לאחר ארה"ב, שיטת הנ(. GRSP, 2008)הבטיחות בדרכים במדינה 

  (.Castillo-Manzano & Castro-Nuno, 2012התיכון )-אחר מכן לאירופה, ולבסוף לאפריקה ולמזרחל

דעות הציבור בעולם, בשל צדק נתפס גבוה יותר של שיטת הניקוד  ידי-לזהו אחד האמצעים הנתמכים יותר ע

לפי (. Nolen & Ostlin, 2008חוזרים לעומת קנס כספי המוטל על עבריין מזדמן ) הממוקדת בעבריינים

ETSC (2008 השיטה גם שוויונית יותר מקנס כספי המשפיע על נהגים יותר או פחות בהתאם למצבם ,)

 הכלכלי.
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 , כאשר השיטה נפוצה יותר בקרב מדינות עםמדינות 44-באזורים שונים בעולם, שיטת הניקוד נמצאה ב

יש  ,שיטת ניקוד כדי שמדינות יישמוהכנסה גבוהה יחסית, בעיקר מדינות אירופה, עובדה המרמזת על כך ש

-Castillo) מסוימת של תרבות בטיחות בדרכים ליישום השיטה ומידהצורך באמצעים טכניים מספקים 

Manzano & Castro-Nuno, 2012.)  27ת מתוך מדינו 21-ניקוד הייתה מיושמת בה, שיטת 2012בשנת 

היתה המדינה הראשונה, מבין מדינות אירופה, שיישמה שיטת ניקוד, בריטניה . מדינות האיחוד האירופאי

 11.איור  (.Aparicio-Izquierdo et al., 2011) (1992-( וצרפת )ב1974-)ב גרמניה, לאחר מכן 1972בשנת 

 מציג את המדינות באירופה בהן נהוגה השיטה.

 

 .(Klipp et al., 2011מקור: ) BestPoint מחקרלפי  ,ת האירופאיות בהן נהוגה שיטת הניקוד. המדינו1.1איור 

מלטה והולנד, בהן  כלל הנהגים, כאשר יוצאות הדופן הןמיושמת עבור  ת הניקודב מדינות אירופה שיטובר

רק, פינלנד באוסטריה, דנמ, BestPointחדשים, בלבד. לפי המחקר האירופאי השיטה מיושמת עבור נהגים 

השיטה  ,פורמליבאופן  ;והולנד, לא מצמידים נקודות לפי עבירה, אלא סופרים את מספר העבירות שנהג ביצע

ניקוד אך מאחר וקיימים מאפיינים אחרים הדומים לשיטת הבמדינות אלה לא עונה על ההגדרה של שיטת 

  .(Klipp et al., 2011)ניקוד כלל אותן בתוך המדינות המיישמות את שיטת ה מחקרהניקוד הרווחת, ה

, תוך התבססות על דעות מומחים, ידע מחקרי וניסיון ריכז מידע מפורט BestPointהאירופאי  מחקרה

על יישום שיטת הניקוד והמסגרת הכללית שלה במדינות האיחוד השונות, במטרה לזהות מאפיינים  בינלאומי,

יישומיות פורסמו במדריך ה יווהמלצות מחקרות המסוימים של השיטה התורמים לבטיחות בדרכים. מסקנ

 ,Van Schagen and Machataרופאי )יהמיועד למקבלי ההחלטות של המדינות החברות באיחוד הא

2012.) 

 תיאור שיטת הניקוד בישראל
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, אז אמר שר התחבורה 1965משנת היום הציבורי בישראל -שיטת ניקוד של עבירות תנועה עומדת על סדר

 .1968שנת השיטה יושמה לראשונה ב. עדת מומחים במשרדו הגישה הצעה בנושא שיטה שכזאתבכנסת כי ו

בשיטה החדשה נקבעו, בין  .תקנות חדשות שבהן הוצגה שיטת ניקוד חדשה, החלה כיוםתוקננו  2002בשנת 

בירות נקודות(, הופחת מספר הע 6-ו 4, 2 -בנוסף ל 10-ו 8היתר, שתי דרגות חומרה חדשות של הנקודות )

( וחל שינוי באופן מחיקת הנקודות, 12-ל 6-, הועלה רף הנקודות הנדרש לקורס נהיגה נכונה )מ73-ל 300-מ

שלדברי נציג משרד התחבורה בישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת, נועד למקד את הטיפול בעבריינים חוזרים 

 (.2015)בקר, 

(, קהל היעד של שיטת הניקוד 2015חבורה )( ואתר האינטרנט של משרד הת2014פי תקנות התעבורה )-על

 ישראלי, ללא התייחסות מיוחדת לנהגים חדשים או לבעלי סוגי רישיון שונים. הוא כל בעלי רישיון הנהיגה

 ידי משרד התחבורה הן:-המטרות של שיטת הניקוד כפי שהוגדרו על

 ;להגן ולשמור על בטיחותם של משתמשי הדרך, ובכלל זה הנהגים עצמם 

 יע נהגים מלעבור עבירות תעבורה;להרת 

  נהגים מועדים; -לשמש כלי לזיהוי נהגים המורשעים תכופות בעבירות תעבורה 

 .לתת בידי הנהגים כלים מדורגים שיסייעו בידם לתקן את נהיגתם ולהבטיח את כשירותם לנהוג 

בות בזמן קצר יהיה שיטת הניקוד מתרכזת בנהגים שעוברים עבירות תכופות, וכך נהג המורשע בעבירות ר

 (.2015מחויב באמצעי תיקון, בעוד נהג המבצע עבירה אחת למספר שנים אחדות, לא יושפע מכך )בקר, 

שיטת הניקוד מבוססת על צבירת נקודות הנובעות מהרשעות בעברות נהיגה. ניהול המידע הממוחשב על 

 2ת לעברה בודדת הוא מספר זוגי בין צבירת הנקודות של הנהגים מבוצע על ידי רשות הרישוי. מספר הנקודו

בנספח נקודות. פירוט העברות והנקודות בגינן, מוגדר בתוספת השישית של תקנות התעבורה, ומופיע  10 -ל

פי הרשעות. לכל נהג שחל שינוי ברשימת -. מדי מספר ימים, מעדכנים את הנקודות של הנהגים על1-א

וים לספים. מוגדרים ארבעה ספים של צבירת הנקודות שבגינן הנקודות הרשומות שלו בודקים את סכומם ומשו

נקודות מעבר לספים הגבוהים לפני  ותנדרש הנהג לבצע ארבעה סוגים של אמצעי תיקון. כאשר מצטבר

שהנהג ביצע את אמצעי התיקון שנבעו ממעבר הספים, אין מדלגים על אמצעי התיקון של הספים הנמוכים. 

 הנקודות, משך זמן צבירת הנקודות, ואמצעי התיקון הנדרשים בגינן. מופיעים סכומי  1.1בטבלה 

 . סכומי הנקודות, משך זמן צבירת הנקודות, ואמצעי התיקון הנדרשים בשיטת הניקוד בישראל 1.1טבלה 

 אמצעי תיקון משך הצבירה  מס' נקודות מס'

 שעות לימוד( 12קורס נהיגה נכונה בסיסי ) -הדרכה  שנתיים 12-22 1

 שעות לימוד( 12קורס נהיגה נכונה מתקדם ) -הדרכה  שנים 4 24-34 2

 חודשים וקבלת רישיון אחרי מבחן עיוני 3-פסילת רישיון הנהיגה ל שנים 4 +36 3

+ בפעם 36 4
השניה או 

 יותר

 שנים 4
 

מבוצע חישוב פער בין מועד העברה הטרייה ביותר בפסילה 
 בפסילה החדשה.  הקודמת לבין מועד העברה הטרייה ביותר

חודשים וקבלת  3שנים הפסילה תהיה ל  6אם הפער גדול מ 
 רישיון נהיגה אחרי מבחן עיוני. 

חדשים וקבלת  9שנים הפסילה תהיה ל  6אם הפער קטן מ 
רישיון הנהיגה אחרי בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים + 

 מבחן עיוני + מבחן מעשי.

 (2015)מקור: אתר משרד התחבורה, 
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מטרת קורס נהיגה נכונה בסיסי היא לרענן את הידע של הנהגים בנושא ההתנהגויות בכביש. מטרת קורס 

נהיגה נכונה מתקדם )ייעודי( היא לתת דגשים לנושאים ספציפיים וייחודיים אשר יש בהם כדי להביא לשיפור 

 . 5מיומנויות הנהיגה של הנהגים המשתתפים בקורס

את נקודות החובה לכל נהג בזמן שינוי במצב הנקודות, תלוי במספר הנקודות משך הזמן עבורו מסכמים 

נקודות, בודקים את הצטברות הנקודות למשך שנתיים מיום ביצוע  20שנצבר. במצב של הצטברות עד 

נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, מסכמים את הנקודות למשך  22העבירה. אם הצטברו לחובתו של נהג 

נקודות או יותר בפעם הראשונה, הנקודות  36ם ביצוע העבירה. אם הצטברו לחובתו של נהג שנים מיו 4

נקודות ויותר  36שנים אחורה מיום ביצוע העברה. אם הצטברו לחובתו של נהג  4מסוכמות על תקופה של 

מועד זמנים בין מועד העברה הטרייה ביותר בפסילה הקודמת לבין הפעם שנייה ויותר, מחשבים את פער 

חודשים  3שנים, פסילת רשיון הנהיגה תהיה ל  6העברה הטרייה ביותר בפסילה החדשה. אם הפער גדול מ 

חודשים  9שנים הפסילה תהיה ל  6ותנאי לחידוש רשיון הנהיגה הוא עמידה במבחן עיוני. אם הפער קטן מ 

 וני + מבחן מעשי. עם תנאי חידוש מחמירים: בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים + מבחן עי

חודשים מיום שהוטל עליו לבצעו, רישיונו יותלה עד לביצועו. אם  6נהג שזומן לקורס ולא ביצע אותו במשך 

הוטל על הנהג לבצע אמצעי תיקון מסוג הדרכה עקב צבירת הנקודות, הוא לא יחויב במשך שנה מיום שהוטל 

 פי חישוב מניין הנקודות בתקופה זו.-נדרש עלעליו האמצעי, לבצע שוב אותו אמצעי תיקון, גם אם זה 

חובת הדיווח לנהגים על מספר הנקודות שנרשמו להם בגין העברות חלה על הרשויות, כאשר ההרשעות אשר 

 דווחו למשרד התחבורה יותר משנה לאחר תאריך ההרשעה, לא יזקפו בגינן נקודות.

יטת הניקוד. הגבלות אלו כוללות מתן רישיון לנהגים החדשים קיימות הגבלות מיוחדות שאינן קשורות בש

חודשים )לנהג חדש שהוא גם  6נהיגה לנהג חדש לתקופה של שנתיים, חובת נהיגה בלווי מלווה לתקופה של 

(, החמרה ברמת האלכוהול המותרת בדם בעת הנהיגה, הגבלה במספר נוסעים 21נהג צעיר, מתחת לגיל 

( אשר 2-אנספח ת בתוספת השלישית של פקודות התעבורה )ראה ללא מלווה. קיימת רשימת עברות המפורט

בגינן מחייבים נהג חדש לעבור מחדש את מבחני הנהיגה, ומאריכים לשנתיים נוספות את משך הזמן בו הנהג 

שעות, בשנה  12יוגדר כנהג חדש ברישיון הנהיגה. כמו כן, הנהג החדש נדרש לעבור קורס ריענון נהיגה בן 

 קבלת רישיון הנהיגה, שמטרתו לרענן את הידע של הנהג.החמישית לאחר 

 נושא המחקר ומבנה הדו"ח .1.2

, כאשר יישום מלא של אמצעי התיקון הכלולים 2003בסוף שנת בישראל שיטת הניקוד החדשה נכנסה לתוקף 

, תהמטרת מחקר זה הי)לאחר הסדרת השינויים בתקנות התעבורה(.  2012בשיטה החדשה התחיל בשנת 

ולהעריך את יעילותה הבטיחותית, ומאידך, לסקור את  החדשהד, לבחון את אופן היישום של שיטת הניקוד מח

 כים לשיפור שיטת הניקוד בישראל. ניסיון הפעלת שיטות הניקוד במדינות האחרות על מנת לאתר דר

ו על המודל סתמכהניקוד בישראל ובמדינות האחרות וכן, בחינת השפעותיה הבטיחותיות אפיון שיטת ה

 ,BestPoint (Goldenbeldהאירופי  ה במחקרעהמסגרת לבחינת שיטת הניקוד, שהוצ -הקונספטואלי 

 (:1.2. מסגרת זו כוללת את המרכיבים הבאים )איור (2012

                                            
 מתוך אתר האינטרנט של חברת "עמל" שהיא אחת החברות שמעבירות את הקורסים. 5
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)עברות, אמצעי תיקון, נהלים(; המערכות  design features -מציגים את מנגנון השיטה  המלבנים השחורים -

)מדדי תוצאה  outcomes -)אכיפה, הסברה, ענישה(; תפוקות השיטה  support -לת השיטה התומכות בהפע

 ;התנהגויות ועבירות נהגים, השפעות אחרות( -בתאונות/נפגעים, מדדי ביניים 

 ;(מיוןעת השיטה )מניעה, תיקון, מתאר את תהליכי הביניים המשקפים את מנגנוני השפ העיגול השחור -

משקפים את מאפייני ההקשר להבנת אופן תפקוד השיטה וכמו כן, את הגורמים  המלבנים האפורים -

המתערבים שצריכים להילקח בחשבון בהערכת השפעות השיטה, וביניהם: המגמות הקיימות בתאונות 

 ;חברתיות, התערבויות בטיחות אחרות-הדרכים, התפתחויות כלכליות

כי שיטת הניקוד אינה קבועה וניתן לעדכנה ולבצע בה  ( מצביעה על ההנחהfeedback loopלולאת המשוב ) -

 תיקונים בהתאם למשוב המתקבל מהערכת תפקודה.  

במציאת הקשר בין עבירות  עסקווהמחקרים ה במדינות האחרות ת הניקודוהמחקרים שבדקו את השפעת שיט

( מחקרי Goldenbeld et al., 2012; Factor, 2014)( :)1שני סוגים מ היותנועה לבין תאונות הדרכים, בכלל, 

מעורבות בתאונות דרכים/עבירות הנהגים  ם עלנתוני , בהםנהגיםשל מיקרו, המתבססים על דגימות 

( מחקרי מאקרו, הבוחנים את השינויים בעבירות 2לקבוצת ביקורת של נהגים "רגילים"; )מושווים שהורשעו 

לכן,  ינה או אזור, בעקבות התערבות מסוימת.בקנה מידה של מד )או נפגעים( תנועה ו/או בתאונות דרכים

 במסגרת מחקר זה נבדקו מודלים משני הסוגים.

 

 (Goldenbeld, 2012מקור: )  BestPoint . המסגרת לבחינת השפעת שיטת הניקוד, לפי מחקר1.2איור 

 : ובביצוע המחקר נכלל
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 ; ת הניקודוסיכום ניסיון המדינות האחרות בהפעלת שיט - סקר ספרות בינלאומית. א

  ;פיתוח מודלי מאקרו להערכת השפעת שיטת הניקוד על בטיחות בדרכים בישראלב. 

פיתוח מודלי מיקרו להערכת השפעת מרכיבי שיטת הניקוד על עבירות נהיגה ומעורבות בתאונות של ג. 

  ;קבוצות נהגים שונות

עות ניתוחים סטטיסטיים, העברת באמצ, בחינת סוגיות נבחרות הקשורות להפעלת שיטת הניקוד בישראלד. 

 קבוצות מיקוד עם קבוצות נהגים נבחרות וסקר אינטרנט של ציבור הנהגים.

 זה באופן הבא: בדו"חממצאי המחקר מוצגים 

 לממצאים מסקר הספרות הבינלאומית, כאשר פירוט ממצאי הספרות מובא בנספח א'. סיכוםמביא  1.3פרק 

 טיים מוקדמים של נתוני המחקר, לרבות: מציג תובנות מניתוחים סטטיס 2פרק 

תיקון י עבירות תנועה של נהגים ואמצעי הרישוי לגב רשותמבחינת קבצי הנתונים שהתקבלו מ ממצאים *

 ;2004-2015בין השנים במסגרת שיטת הניקוד החדשה, שהופעלו 

אונות דרכים בישראל, בתהרוגים ונפגעים השנתיות של שינויים בסדרות בחינת  –ממצאים מניתוחי מאקרו  *

 .זיקה אפשרית להפעלת שיטת הניקוד החדשה עם

על  ,אמצעי תיקון שונים -פיתוח מודלי מיקרו להערכת השפעת מרכיבי שיטת הניקוד מממצאים מציג  3פרק 

ממצאים מביא  4פרק  ועל מעורבות הנהגים בתאונות. קבוצות נהגים שונות ע"יעבירות נהיגה ביצוע 

זיהוי מאפייני נהגים הקשורים לביצוע ימים שנערכו במחקר כגון: התאמת מודלים מסבירים למהניתוחים המשל

 .עבירות נהיגה

מסכם ממצאים  6פרק  .קורס רענון נהיגהשל כלל ציבור הנהגים בנושא ממצאים מסקר אינטרנט מציג  5פרק 

 .ם צעירים ונהגים קשישים, נהגינהגים מקצועיים - קבוצות מיקוד עם נציגים של ציבור הנהגים מהעברת

 מסקנות והמלצות המחקר.את מביא  7פרק 

 בינלאומיתהספרות הממצאים עיקריים מסקר  .1.3

 בסקר רוכזו ממצאים בנושאים הבאים:  שנערך במחקר. מביא ממצאים מסקר הספרות הבינלאומית נספח א'

מדינות המובילות שלוש הניקוד ב שיטתמאפייני תיאור  - יישום שיטת הניקוד במדינות המובילות בעולם* 

 ( והשוואת מאפייני שיטת הניקוד בין מדינות אלה לבין ישראל;אוסטרליה ,אנגליה, הולנד) בבטיחות בדרכים

בעולם, לרבות התייחסות לעבירות הכלולות בשיטות הניקוד במדינות השונות;  שיטת הניקודיישום ב* דגשים 

נים חוזרים; אמצעי תיקון חדשים, נהגים מקצועיים, עבריינהגים  – ונותלפי קבוצות יעוד ש שיטת הניקודיישום 

 ;מערכות תמיכה ביישום שיטת הניקודהכלולים בשיטות הניקוד; 

ועבירות נהגים ת יוהשפעת שיטות הניקוד על התנהגו , לרבותבטיחות בדרכיםת שיטת הניקוד על השפע* 

השלכות נוספות של שיטת ; ילות של אמצעי תיקון שוניםיע; השפעת שיטות הניקוד על תאונות דרכיםתנועה; 

 .הניקוד

  .העיקריים מהספרות להלן הממצאים
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המחקרים שבחנו את השפעת שיטת הניקוד על התנהגויות הנהגים ועבירות  מציגה סיכום לממצאי 1.2טבלה 

המתקשרות כאלה  - שיטת הניקוד תורמת להפחתת עבירות תנועה חמורותמהמחקרים עולה כי  תנועה.

-יותר עם הסיכוי לגרום לתאונה חמורה, כמו נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה תחת השפעת אלכוהול, אי

 ציות לרמזור. -שימוש באמצעי ריסון, אי

 . ממצאים עיקריים מהמחקרים על השפעת שיטת הניקוד על התנהגויות הנהגים ועבירות תנועה1.2טבלה 

)שנת תקופת המחקר  מדינה/אזור 
סה לתוקף של כני

שיטת הניקוד או שינוי 
 שחל בשיטה(

שיטת 
 המחקר

התנהגות/עבירות 
 שנבחנו

 מקור ממצאים

ניתוח נתוני  (2003) 2001-2005 איטליה
עבירות 

 תנועה

נהיגה במהירות מסוכנת, 
רכיבה על אופנוע ללא 

חגירת חגורת -קסדה, אי
בטיחות, נהיגה תחת 

 השפעת סמים או אלכוהול

 39%ל הפחתה ממוצעת ש
 בעבירות שנבחנו 

)השפעה פחותה על עבירות בגינן 
העונש היה שלילה גם לפני הנהגת 

 (.11%שיטת הניקוד, הפחתה של 

De Paola et 
al., 2010 

ניתוח נתוני  (2003) 2001-2008 איטליה
 עבירות

במספר דו"חות  73%הפחתה של  נהיגה במהירות מופרזת
המהירות הממוצע לנהג, בעקבות 

בתקשורת. עליה לאחר הודעה 
ההודעה על המועד וירידה שוב עם 

 6כניסת השיטה לתוקף שנמשכה 
 דשים.וח

Benedettini 
and Nicita, 
2009 

איטליה, מחוז 
 ונטו

שימוש בחגורות בטיחות  תצפיות  (2003) 2003-2004
 בקרב נהגים ונוסעים

 52%-שיעור חגירת חגורות עלה ב
(, 83%-ל 54.5%-בקרב נהגים )מ

בקרב נוסעים בקדמת  42%-ב
בקרב נוסעים  121%-הרכב וב

 מאחור

Zambon et 
al., 2007; 
Zambon et 
al., 2008 

  2005-2007 קונג-הונג
)עליה במספר הנקודות 

שנהג מקבל על 
העבירה החל מינואר 

2006) 

ירידה במספר העבירות של מעבר  מעבר באור אדום תצפיות
באור אדום חודש לאחר השינוי 

 ה אחריוגם שנ

Sze et al., 
2011 

עיין, -העיר אל
איחוד 

האמירויות 
 הערביות

מדידת  (2008) 2008
מהירויות 
בזרימה 
 חופשית

לא נמצא הבדל מובהק במהירויות  נהיגה במהירות מופרזת
הנסיעה בתקופה "לפני" לעומת 

"אחרי" כניסת שיטת הניקוד 
 לתוקף

Mehmood, 
2010 

מספר עבירות תנועה  נתוניםניתוח  (2005) 2001-2011 דנמרק
 )כללי(

שצברו נקודות, הפחיתו את  נהגים
-15%מספר העבירות בשיעור של 

והסתברותם לבצע עבירה  30%
 .20%-11% -נוספת פחתה ב

Abay, 2014 

שאלונים  (2006) 2008 ספרד 
)דיווח עצמי 

של 
המשתתפים( 
בקרב נהגים 

 צעירים

נהיגה לאחר צריכת 
 אלכוהול ושימוש בסמים,
מהירות מופרזת, שימוש 

בטלפון נייד ללא דיבורית, 
שיעור חגירת חגורות 

בטיחות, שיעור חבישת 
 קסדות

-הפחתה בשימוש בטלפון נייד: ב
בקרב  9%-בקרב נשים ו 8%

גברים. הפחתה בנהיגה במהירות 
 3.5%מופרזת בכביש עירוני: 

 בקרב גברים. 2% -בקרב נשים ו
עלייה בחגירת חגורות במושב 

בקרב נשים  24-26%-י: בהאחור
 בקרב גברים. 17-19%-ו

Gras et al., 
2014 

קווינסלנד, 
 אוסטרליה

2001-2003 
)עליה במספר הנקודות 
שנהג מקבל על עבירת 
מהירות מופרזת החל 

 (2003-מ

ניתוח נתוני 
 עבירות

נהיגה במהירות מופרזת, 
 נהגים צעירים

בשיעור הנהגים  6%הפחתה של 
ת. הפחתה שנהגו במהירות מופרז

בשכיחות הכוללת של  6%של 
 עבירות מהירות חוזרות. 

Watson et 
al., 2015 

 

יחד עם זאת, גודל ההשפעה של שיטת הניקוד משתנה ממחקר למחקר וממקום למקום. למשל, עם הפרסום 

בדו"חות שניתנו לנהגים בגין הנהיגה  73%בתקשורת באיטליה על יישום שיטת הניקוד נמצאה הפחתה של 

(, בעוד שבקווינסלנד, אוסטרליה, נמצאה הפחתה של Benedettini and Nicita ,2009מהירות המופרזת )ב

איחוד עיין, -( ובעיר אלWatson et al., 2015בלבד בשכיחות הכוללת של עבירות מהירות חוזרות ) 6%

(. בנוסף, Mehmood, 2010לא נמצאה כלל השפעה של השיטה על מהירויות הנסיעה ) האמירויות הערביות,
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ב המחקרים בחנו את השפעת שיטת הניקוד בתקופת הזמן שלא עלתה על שנתיים מכניסת השיטה לתוקף, ור

 לא נבחנו.כאשר השפעות שיטת הניקוד על עבירות תנועה בטווח הארוך יותר, 

בכל  ם.המחקרים שבחנו את השפעת שיטת הניקוד על תאונות דרכים ונפגעיממצאי מציגה סיכום ל 1.3טבלה 

אשר באה לידי ביטוי בהפחתה  השפעה חיובית של שיטת הניקוד על הבטיחותהמחקרים שנסקרו נמצאה 

. אך השפעה זו לא נמשכה מעבר 25%-15%לרוב, ברמה של  –במספר ו/או בחומרת התאונות והנפגעים 

מחקר פי לכלל, אף פחות משנתיים לאחר כניסת השיטה לתוקף במדינה הנבחנת. -לשלוש שנים ובדרך

BestPoint (Goldenbeld et al., 2012 ההשפעה של שיטת הניקוד על מספר )הנפגעים נמשכת התאונות ו

תי רהאכיפה והפרסום התקשושאחד ההסברים לכך הוא , כאשר דשים בלבד מיישום השיטהוח 12-ל 6בין 

ת על כך שבמקומות (, ישנן עדויו2008) ETSC. גם לפי עם הזמן ה, פוחתיםתמלווים את השיטה בתחילה

בהם שיטת הניקוד השפיעה על הבטיחות למשך זמן רב יותר, היא לוותה בהגברה באכיפה ובמאמץ 

 התקשורתי.

 . ממצאים עיקריים מהמחקרים שבדקו את השפעת שיטת הניקוד על תאונות ונפגעים 1.3טבלה 

תקופת המחקר/הנתונים  מדינה/אזור 
)שנת כניסה שנבדקו 

יקוד לתוקף של שיטת הנ
 או שינוי שחל בשיטה(

 מקור ממצאים יחידות ניתוח

פציעות לסת  (2002) 2001-2003 אירלנד
 מתאונות דרכים

 ,.Hussain et al בניתוחי לסת )מדגם קטן( 61%הפחתה של 
2006 

איטליה, 
 מחוז ונטו

 ,.Zambon et al בנפגעים 19%-בהרוגים ו 18%הפחתה של  נפגעים (2003) 1999-2004
2007 

בתקופות של הפחתה במספר דו"חות מהירות,  תאונות (2003) 2001-2008 איטליה
הפחתה במספר התאונות בכלל והקטלניות 

-ו 18%בפרט, בכבישים המהירים, בשיעור של 
 בהתאמה. 24%

Benedettini and 
Nicita, 2009 

 15%במספר תאונות,  10%הפחתה של  תאונות ונפגעים (2003) 2001-2005 איטליה
 במספר הרוגים 25%-מספר פצועים וב

De Paola et al., 
2010 

  2005-2007 קונג-הונג
לגבי מעבר  - 2006)ינואר 

 באור אדום(

 29%-במספר תאונות ו 23%הפחתה של  )דיווח(
 במספר הנפגעים

Sze et al., 2011 

בשיעור הממוצע של הרוגים  13%הפחתה של  הרוגים (2006) 1980-2007 ספרד
 מהיריםבכבישים 

 

Castillo-Manzano 
et al., 2010 

 (2006) 2000-2007 ספרד
 

בסיכון  2%בקרב נהגים, הפחתה של  תאונות ונפגעים
בתאונה  10%-למעורבות בתאונה בכלל ו

 קטלנית; 
 -בקרב גברים ו 5%עבור נפגעים, הפחתה של 

בקרב  11%בקרב נשים; הפחתה של  4%
 הרוגים )גברים(

Novoa et al., 2010 

בשיעור הממוצע של  14%-11%הפחתה של  הרוגים (2006) 1995-2009 ספרד
 עירוניים-הרוגים בכבישים הבין

 

Aparicio-Izquierdo 
et al., 2011 

בשיעור הנפגעים באורח  15%הפחתה של  נפגעים (2006) 2003-2009 כווית
 חמור 

Akhtar and Ziyad, 
2013 

מדינות  11
-)מטה

 אנליזה(

פגעים תאונות, נ --
 והרוגים

בתאונות, הרוגים  20%-15%הפחתה של 
 ופצועים; 

 חודשים מיישום שיטת הניקוד 18השפעה עד 

Castillo-Manzano 
and Castro-Nuno, 
2012 

 

לפי  .שונים מציגה סיכום לממצאי המחקרים שבחנו את יעילותם הבטיחותית של אמצעי תיקון 1.4טבלה 

שאמצעי התיקון  משמעית-לא קיימת הוכחה מדעית חדBestPoint (Goldenbeld et al, 2012 ,)מחקר 

. מסקירת המחקרים ניתן לראות שאכן קיימים ממצאים שונים, והשיקום לנהגים אכן תורמים לבטיחות בדרכים

 1%ולעיתים אף סותרים. כך, למשל, מכתבי האזהרה נמצאו כתורמים להפחתת תאונות בשיעור זניח של 
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(. לעומת זאת, בניתוח 2004) Elvik and Vaaידי -אנליזה שבוצע על-ם בשיטת המטהבניתוח ממצאי המחקרי

ובמחקר  10%( הם נמצאו כתורמים להפחתת התאונות בשיעור של 2009) Elvik et alמאוחר יותר של 

 (.Lyon et al, 2013) 7.5%-ב -שבוצע בקנדה 

 בטיחותתיקון על ה. ממצאים עיקריים מהמחקרים שבחנו את השפעת אמצעי 1.4טבלה 

תקופת  מדינה/אזור 
המחקר/הנתונים 

 שנבדקו

אמצעי תיקון  שיטת המחקר
 שנבחנו

 מקור ממצאים

מדינות 
 שונות

סיכום בשיטת  --
 אנליזה-מטה

מכתבי אזהרה, 
פגישות קבוצתיות, 

התערבויות 
חינוכיות, שלילת 
רישיון, נהיגה על 

תנאי לתקופת 
 ניסיון 

בשיעור  17%-7%הפחתה של 
ונות של פגישות אישיות, שלילת התא

 רישיון, ונהיגה על תנאי לתקופת ניסיון; 
בשיעור  21%-8%הפחתה של 

העבירות של פגישות קבוצתיות, 
פגישות אישיות, שלילת רישיון ונהיגה 

 לתקופת ניסיון 

Masten and 
Peck, 2004 

מדינות 
 שונות

סיכום בשיטת  --
 אנליזה-מטה

קורסים לנהיגה 
ות מונעת, קבוצ

דיון או ראיון אישי, 
מכתבי אזהרה, 

עלוני מידע ומכתבי 
 תמריץ

בשיעור  15%-6%הפחתה של 
התאונות לקורסים לנהיגה מונעת 

 ומכתבי תמריץ; 
השפעה מועטה לקבוצות דיון, ראיון 
אישי, מבחן נהיגה, מכתבי אזהרה 

 (2%-1%)הפחתה של 

Elvik and 
Vaa, 2004 

מדינות 
 שונות

סיכום בשיטת  --
 אנליזה-טהמ

קורסים לשיפור 
נהיגה ומכתבי 

 אזהרה

בשיעור התאונות  11%הפחתה של 
-כתוצאה מקורסים לשיפור הנהיגה ו

 ממכתבי אזהרה 10%

Elvik et al., 
2009 

אריזונה, 
 ארה"ב

השוואה בין  2001
קבוצת טיפול 

 לקבוצת ביקורת

קורס לשיפור 
 נהיגה

לא נמצאה השפעה חיובית של הקורס 
 בירות והתאונותעל שיעור הע

Michael, 
2004 

קליפורניה, 
 ארה"ב

השוואה בין  2000-2001
קבוצת טיפול 

 לקבוצת ביקורת

קורס לשיפור 
 נהיגה 

במעורבות  10%-שיעור גבוה יותר ב
בתאונות בקרב קבוצת הטיפול 

 בהשוואה לקבוצת הביקורת

Gebers, 
2010 

השוואה בין   2002 צרפת
מספר קבוצות 

 נהגים

ור קורס לשיפ
 נהיגה

מהמשתתפים בקבוצת הטיפול  50%-כ
הצהירו כי הם אינם חורגים מהמהירות 

בקבוצות  29%-20%המותרת לעומת 
 האחרות

Delhomme 
et al., 2008 

השוואה בין   2008 צרפת
קבוצת טיפול 

לקבוצות 
 ביקורת

קורס לשיפור 
 נהיגה

הקורס תורם להפחתת האופטימיות 
רות ההשוואתית של נהגים שעברו עבי

 תנועה

Perrissol et 
al., 2011 

השוואה בין  2001-2009 קנדה
נתונים של 

קבוצת טיפול 
 רתולקבוצת ביק

מכתבי אזהרה, 
ראיון אישי, שלילת 

רישיון, תכנית 
לנהגים שהיו 

 מעורבים בתאונות

הפחתה בשיעור התאונות בקבוצת 
 7.5%הטיפול בהשוואה לביקורת: 
 12%לאחר קבלת מכתב אזהרה, 

לאחר שלילה  28%ראיונות,  עבור
לאחר שלילת רישיון  43%-ראשונה ו

 שניה

Lyon et al., 
2013 

 5%לפי הערכות אחדות הפחתה בין  EMAקורס  סיכום ממצאים -- הולנד
בעבירות חוזרות של נהיגה  10%-ל

תחת השפעת אלכוהול; לפי הערכות 
 אחרות, אין השפעה.

SWOV, 
2015 

 

( ייחסו 2009) Elvik et alצאו במחקרים מסוימים כתורמים לבטיחות. למשל, הקורסים לשיפור הנהיגה נמ

( דיווחו על שיפור בהתנהגות 2008) Delhomme et al, כאשר 11%להם הפחתה בתאונות בשיעור של 

הפחתת הנהיגה במהירות מופרזת בקרב משתתפי הקורס בצרפת. לעומת זאת, במחקרים  -המוצהרת 

( ואף הוצגו כבעלי השלכות שליליות על Michael, 2004תורמים לבטיחות )בארה"ב, הם נמצאו כלא 

(, הניסיון הבינלאומי מצביע על כך שקורסים 2015) SWOVלפי נייר הסיכום של (. Gebers, 2010הבטיחות )

 מחקר. גם במחקרים שנסקרו במשולבים עם שלילת רישיוןלשיפור הנהיגה יעילים יותר לבטיחות כאשר הם 
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 ,.Lyon et alהיית או שלילת רישיון הנהיגה נמצאה כתורמת יותר לבטיחות מאמצעי תיקון אחרים )זה, הש

2013; Masten and Peck, 2004; Michael, 2004.) 

 מרכיבי שיטת הניקוד בישראל לעומת מדינות אחרות

אל לבין שיטות בין שיטת הניקוד בישרושוני , נמצא דמיון אחרותהבסקירת מרכיבי שיטת הניקוד במדינות 

 21רכיבי שיטת הניקוד של מרכיבי שיטת הניקוד בישראל לממשווה בין  1.5טבלה הניקוד במדינות אחרות. 

 .(נספח א' ראה) באוסטרליהגם ו BestPoint (Klipp et al., 2011) מחקרשל  דו"חשנכללו ב אירופהמדינות 

, נהוגה גם ברב מדינות נקודות חובה צוברים , לפיהשיטה הנהוגה בישראלניתן לראות שה 1.5מטבלה 

 נהוגה שיטה של הפחתת נקודות חובה ממצבור נקודות ראשוני.אירופה ובאוסטרליה. בחמש מדינות בלבד, 

 אוסטרליה.ומדינות אירופה ישראל לעומת . השוואה בין מרכיבי שיטת הניקוד ב1.5טבלה 

 חישובה תשיט מדינה
 )צבירה, גריעה(

נקודות הכמות 
רישיון לשלילת 

בסוגריים, עבור )
 נהג חדש(

מינימום עברות 
 לשלילת רישיון 

בסוגריים, עבור )
 נהג חדש(

קורסים לשיפור 
 נהיגהה

מכתבי 
 אזהרה

חודשי שלילת 
 רישיון 

 3***** כן חובה 3 3 צבירה אוסטריה

 6 -- רשות 4 (27) 39 גריעה בולגריה

  6 -12* -- -- -- 12 צבירה קפריסין

 12 -- רשות 2-3 12 צבירה צ'כיה

 שנים 3-ב 3 צבירה דנמרק
 שנים( 3-ב 2)

3 (2) -- -- *****6 

 4בשנה או  3 צבירה פינלנד
 בשנתיים 

 3בשנה או  2)
 בשנתיים(

 1 - 6* כן -- (2) 3

, בפעם שניה 6 כן ***חובה/רשות (1) 2 (6) 12 גריעה צרפת
12 

 6 -- חובה/רשות 4 18 צבירה גרמניה

 6***** כן רשות אין מידע (6) 12 צבירה בריטניה

, בפעם שניה 6 כן ****חובה -- או כפול 25 צבירה יון
12 

 6 כן ****חובה 2 18 צבירה הונגריה

 6 -- -- 3 12 צבירה אירלנד

 לא מוגדר בזמן -- רשות (1בשנה ) 3 20 גריעה איטליה

 12 כן חובה 2 (10) 16 צבירה לטביה

 12 -- רשות עאין מיד 12 גריעה לוקסמבורג

 3 אין מידע -- 2 12 צבירה מלטה

 לא מוגדר בזמן -- -- 2 2 צבירה הולנד

 לא מוגדר בזמן -- -- 3 (20) 24 צבירה יןפול

, בפעם 1**** -- רשות 3 15 צבירה רומניה
 2שניה 

 6 אין מידע -- 1 18 צבירה סלובניה

 (8) 12 גריעה ספרד
*8 **15 

 6/3** כן ****חובה/רשות 2

 טווח/ה"כס
במדינות 

 אירופה

 16 -צבירה
 5-גריעה

 1-12 8 7/ חובה 9רשות  (1-2) 1-4 3-39

 שנים 3 -ב 12 צבירה אוסטרליה
 בשנה, 4)
 בשנתיים(  8 

1 -- -- 3 

בהתאם  9/3 -- חובה 4 שנים 4ב  36 צבירה ישראל
למספר 
 הנקודות

 **** תהליך תיקון לאחר הבעת חרטה  חדשים*** לנהגים   ** לנהגים מקצועיים לאנשים שאיבדו רישיון *
 )לפי החלטת בית משפט( ***** גמיש
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, מספר הנקודות המוצמדות לעבירות השונות משתנה בהתאם לסוג האחרותב המדינות ובדומה לרבישראל, 

מדינות באירופה נהוגה שיטה של מתן נקודה אחת לכל עברה מרשימת העברות המחייבות העבירה. בארבע 

רשימת העבירות בעלות הניקוד הגבוה בישראל דומה לרשימת העבירות עם הניקוד הגבוה כמו כן, . נקודות

 (.בנספח א'פירוט העבירות ראה את שמירת מרחק )-במרבית מדינות אירופה, למעט עבירת אי

, נהיגה מנועי בעלי רישיוןרכב -הוא כלל הנהגים בכליבכל המדינות, כולל ישראל,  היעד של שיטת הניקוד קהל

בישראל אין  ,חדשיםהנהגים ה לגבי. בלבד חדשיםהנהגים ל שיטת הניקוד מיועדת ןנד בהפרט למלטה והול

חדשים, אשר דומות המות הגבלות אחרות לנהגים יקי ,יחד עם זאת .התייחסות מיוחדת בשיטת הניקוד

בשיטת הניקוד החמרה  ב המדינות באירופה ובאוסטרליה, כן קיימתוברליישום שיטת הניקוד.  במשמעותן

אין התייחסות בישראל, אוסטרליה ורב המדינות באירופה, , מקצועייםהנהגים לגבי החדשים. הלנהגים 

באה לידי אשר , מקצועייםהיחסות שונה לנהגים בשיטת הניקוד. בשש מדינות באירופה, כן קיימת התי מיוחדת

להחמרה ברמת האלכוהול בדם המותרת , ומצד אחד ,ענישההקלה בסף הנקודות המוביל ל, בלרב ,ביטוי

 מצד שני. ,לנהיגה

ניתן לראות כי הגישה בישראל פרטנית יותר, כאשר אחרות, הביחס למדינות בישראל תיקון האמצעי  לגבי

בשתי  קיימת שלילת רישיוןכמו כן, שתי רמות של קורסים בהתאם לספי הצבירה של נקודות העונשין ו ותקיימ

אין שימוש במכתבי  . מאידך, בישראלית במעבר של מבחני נהיגה ואף בדיקות רפואיותשהחזרתו מותנ דרגות

. מדינות 8-ב - ומכתבי אזהרה באירופה מדינות 13-קיימים בתיקון בצורת קורסים האמצעי אזהרה. 

 . , פרט לשלילת הרישיוןתיקוןאין אמצעי  ,באוסטרליה

 ניקוד יעילה ( לקידום שיטתbest practiceהמלצות בינלאומיות )

מחקרים שבחנו את השפעת שיטת הניקוד על הבטיחות מצאו תרומה חיובית , הבסקר הספרותכפי שהודגם 

תלויה  דרכים תאונות ו/או בצמצום מספר עבירות ת הניקודשיטעם זאת, הצלחתה של  .של השיטה מסוימת

 . השיטה ובמודעות הציבור לגבי , בליווי התקשורתיבאכיפה

על יישום שיטת הניקוד והמסגרת הכללית שלה במדינות  ריכז מידע מפורט BestPointאי האירופ מחקרה

 ודעות מומחים, כאשר מטרתו הייתה . המחקר התבסס על ידע מחקרי, הניסיון הבינלאומיהאיחוד השונות

ד המלצות יישומיות כיצד לקיים שיטת ניקוגבש של השיטה התורמים לבטיחות בדרכים וללזהות מאפיינים 

ההמלצות הבינלאומיות לקידום שיטת ניקוד  .שנמצא בנושא שיטת הניקוד ביותרהמקיף  מחקרה זהויעילה. 

וחלקן ממחקרים נוספים,  BestPoint (Goldenbeld et al., 2012) מהמחקררובן  נגזרו המוצגות להלןיעילה 

 .SUPREME (2007)כגון: 

 :יעילה ל שיטת ניקודתכנון שמרכיבים שיש להתייחס עליהם בהמלצות לא. 

 להחמרת עלייה בסיכון לתאונה ו/או ול עבירות תנועה שלהן יש קשר עם שיטת הניקוד צריכה לכל

או עבירות שמומלץ לכלול בשיטה הן: נהיגה במהירות מופרזת; נהיגה תחת השפעת אלכוהול ה. השלכותיה

ות לילדים; מעבר באור אדום; הפרות חגורות בטיחות, קסדות וכסאות בטיח -שימוש באמצעי ריסון -סמים; אי

ושימוש בנתיבים  תנועהשמירת מרחק; נהיגה בניגוד לכיוון ה-מתן זכות קדימה; עקיפה מסוכנת; אישל 

במעברי מסילות  רגל או-אסורים; שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית; עבירות שנעשות במעברי חציייה להולכי
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אונה, כגון "פגע וברח". בנוסף לעבירות אלה, יש לכלול הולמת שלאחר גרימת ת רכבת; התנהגות בלתי

 ם מהוות בעיה בטיחותית מיוחדת.מסוי אזורעבירות נוספות אשר במדינה/

 פי רמת הסיכון שהעבירה מייצגת. ככל -מספר הנקודות שיש להצמיד לעבירה צריך להקבע על

ות שיש להצמיד לה צריך להיות גבוה שעבירה היא בעלת סיכון גדול יותר לגרימת תאונה חמורה, מספר הנקוד

 יותר.

  כדי ששיטת הניקוד תהיה יעילה, יש לתכנן שיטה פשוטה יחסית שתהיה מובנת לנהגים. כדאי

להצמיד מספר קבוע של נקודות לכל עבירה. ניתן למספר קטן של עבירות, במיוחד נהיגה במהירות מופרזת 

רמות  4או  3ווח מסוים לפי רמת החומרה )למשל, ונהיגה תחת השפעת אלכוהול, להצמיד נקודות לפי ט

 רמות חומרה של נקודות. 2חומרה של נקודות(, אך ליתר העבירות כדאי לקבוע מקסימום 

  "מומלץ שהשיטה תכלול גם תמריצים חיוביים, כמו החזרת נקודות לאחר תקופה מוגדרת "נקייה

 מעבירות.

 התיקון, מומלץ לחייב נהג לעבור קורס לשיפור  גדולה יותר של אמצעי יעילותכדי ליצור היענות ו

. בנוסף, כדאי שבין קצובהבמסגרת תקופת זמן  ,חמורותכהנהיגה לאחר לא יותר משתי עבירות המוגדרות 

 רישיון תפריד לפחות עבירה אחת חמורה.הב לעבור קורס לשיפור הנהיגה לסף לשלילת הנהג מחויהסף לפיו 

 כולה להשיב )או להחסיר( לנהג חלק מהנקודות אך מומלץ שלא ההשתתפות בקורס כאמצעי תיקון י

 כל הנקודות לחובת הנהג יוחזרו.

 :התייחסות לקבוצות יעד שונות בתכנון שיטת ניקוד יעילהב. 

  צעירים בגלל הסיכון המוגבר חדשים ונהגים שיטת הניקוד צריכה לשים דגש רב יותר על נהגים

ג הממוצע. מומלץ לכלול במסגרת השיטה תקנות מיוחדות עבור שלהם להיות מעורבים בתאונה ביחס לנה

רבות, קיימים ספים נמוכים יותר לנהגים חדשים להפעלת אמצעי תיקון ולשלילת רישיון, קבוצה זו. במדינות 

קה, לפי המלצות היגה תחת השפעת אלכוהול. אין הצדבמיוחד עבור עבירות של נהיגה במהירות מופרזת ונ

 לנהגים חדשים ביחס לותיקים. תקופת השלילהאלה, להעריך את 

  לגבי נהגים מקצועיים, לא נמצאו המלצות מיוחדות, למעט החמרת רמת האלכוהול בדם המותרת

 ברישיון הנהיגה שלהם לשם פרנסתם לנהיגה במסגרת שיטת הניקוד. בנוסף, מאחר ונהגים מקצועיים תלויים

יון. יש מדינות שמפרידות בהקשר זה בין רישיון הנהיגה כדאי לשקול אמצעי ענישה חלופיים לשלילת הריש

 הפרטי למקצועי בקרב נהגים מקצועיים.

 אחרות הגם בקבוצות  הקשור ותתאונהתנועה להתרחשות הבין עבירות  מערכת הקשריםמהסיבה ש

שאין ך נוספים רגל, רוכבי אופניים, אזרחים של מדינות אחרות, ומשתמשי דר-ידרך כגון: הולכהשל משתמשי 

לקיים המלצה זאת, קשה כי  צויןעם זאת,  ברשותם רישיון נהיגה, מומלץ לכלול גם אותם בשיטת הניקוד.

הוא גם נהג שברשותו ך כלל אפשרי רק כאשר משתמש הדר-בדרך כאשר ניהול משתמשי הדרך האחרים

 רישיון נהיגה )או שבעתיד יהיה ברשותו רישיון(.

 רישיון הנהיגה שלהם נשלל מספר פעמים, מתן רישיון הנהיגה במקרה של עברייני תנועה חוזרים ש

הבעייתית שגרמה לשלילת הרישיון, כולל בעיות התנהגות האם המחדש צריך להתבסס על בחינה מעמיקה 

רישיון לה לאחר מתן פסיכולוגיות או רפואיות, נפתרה או הופחתה. כמו כן, יש לעקוב ולפקח אחר נהגים א

 הנהיגה מחדש.
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 :י תמיכה לשיטת ניקוד יעילהאמצעג. 

 אכיפההמשתנות בהתאם לצורך. הוה באכיפה מוגברת, ברמות שיטת ניקוד יעילה צריכה להיות מלו, 

סלקטיבית ובלתי צפויה כדי לתפוס נהגים להיות גלויה לציבור הרחב ומצד שני,  להיותצריכה מצד אחד, 

 שמבצעים עבירות.

 להתפס  הסיכוידעות הנהגים לגבי מוה כדי להעלות את ווה במסעות הסברהאכיפה צריכה להיות מל

 ת שיעלו את נושא שיטת הניקוד לתודעת הציבור.רובפרסום באמצעי התקשו

  ,המזהות את הנהג ובמידה ואין זה אפשרי, לחייב את בעל מומלץ להשתמש במצלמות באכיפה

 הרכב לנקוט בשם הנהג שביצע את העבירה.

 את יטה מרכזית ולא במספר גדול של מוסדות, כדי למזערמומלץ ששיטת הניקוד תנוהל בשל 

 ופשוטים. ברורים יהיו המנהליים מומלץ שההליכיםכמו כן, . מידעה עיבוד של המורכבות

 רצוי שהשיטה תתמקד בספירת עבירות ולא בספירת נקודות.  הניהולי הנטל את להקטין כדי 

 את הנהג שביצע עברות במהירות , יש לעדכן כדי להגביר את אפקט התיקון בשיטת הניקוד

הנהגים למידע על  על הנקודות שצבר. כדי להגביר את שקיפות השיטה, נדרשת גישה קלה של האפשרית

 מקורות דרך זמין להיות גם צריך מידעה, זאת עם. האינטרנט דרך ממוחשב הליךלמשל, ב ,הנקודות שצברו

 . אחרים

 שינויים בשיטת הניקוד, ה על החלטותהי. רצוי ששנת בסיס על לפחות מומלץ לבצע מעקב סטטיסטי

 של האפשריות והשליליות החיוביות ההשלכות כדי להעריך את סטטיסטיים נתונים של ניתוח יתבססו על

 .המוצעים השינויים

 :המלצות להפעלת אמצעי תיקון יעיליםד. 

 רשו להשתתף מומלץ לשלוח לנהגים מכתבי אזהרה כאשר הם מתקרבים לסף הנקודות שבגינו ייד

 שלל.יבקורס או לסף שבגינו רשיונם י

  ידי התאמתם לקבוצות יעד של מבצעי -על תעלהחינוכיים במסגרת השיטה האמצעים ההיעילות של

  מאפיינים זהים.בעבירות המאופיינות בבעיות התנהגותיות זהות או ה

 ים רפואיים מומלץ שבמסגרת השיטה, יהיו אמצעים שיתמקדו בשיקום עברייני תנועה ומבחנ

, מבחן נהיגה כגון) בלבד ופסיכולוגיים טרם מתן הרישיון בחזרה ולא מבחנים המתבססים על בחינת ידע

 נוסף(.

  ילוו צעד זהאת השהיית הרישיון אלא  נהגים, לא יחליפוהשיקום ות לתכניכי המומלץ (SUPREME, 

2007; SWOV, 2012). 

 מחקר, לפי נהיגהההקשר לקורסים לשיפור ב SUPREME (2007,)  מומלץ להתאים את גודל

הקבוצה, אורך הקורס והתוכן בהתאם לקהל היעד של הקורס. עלות הקורסים צריכה להיות תחת פיקוח ויש 

ימנעו מלהשתתף בקורס מסיבות כלכליות(. כמו כן, ילשקול סיוע כספי למשתתפים עם קושי כלכלי )כדי שלא 

יש להגדיר את נושא החלפת ידי גורם שאיננו הרשויות עצמן ו-לשיקום צריכות להיות מאורגנות עהתכניות 

 המידע בין הרשויות לבין מארגני התכניות כדי להגן על המשתתפים.

 ידי מנחים בעלי כישורים מתאימים )-הקורסים צריכים להיות מועברים עלKlipp et al., 2013; 

SUPREME, 2007.) 
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 כמפורט להלן שיקוםהתיקון והבים להפעלת אמצעי באופן כללי, מומלץ לנקוט בשיטה של ארבעה של 

(Klipp et al., 2013:) 

שליחת נהג צובר או מאבד )בהתאם לשיטה הנהוגה( נקודות והבכל פעם ש מכתבי יידועשליחת  (א)

 כאשר הנהג מתקרב לסף הנקודות שבגינו יצטרך להשתתף בקורס לשיפור הנהיגה. מכתב אזהרה

, לפני הסף שבגינו מגיעים לשלילת רישיון, כאשר הקורס היגהנהבקורס לשיפור השתתפות מחייבת  (ב)

 נהיגה.הנהגים ופחות בידע ומיומנויות המתמקד יותר בגישות והתנהגות 

 חדשים. 12-ל 3 ביןלתקופה ש שלילת רישיון הנהיגה (ג)

ון לנהג, המתמקד בעיקר בגישות ילפני השבת הריש בקורס לשיקום הנהיגההשתתפות מחייבת  (ד)

נהגים עם בעיות של התמכרות לאלכוהול או סמים או הפרעות נפשיות, הגותי. עבור ובשיפור התנה

פסיכולוגי, סיוע התנהגותי או פסיכולוגי למשך זמן או פיקוח לאחר מתן הרישיון -נדרש מבחן רפואי

 בחזרה.
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 מוקדמים של נתוני המחקרהסטטיסטיים הניתוחים ה. תובנות מ2

 הרישוי שותרנתונים של הבחינת קבצי . 2.1

 הנתונים. תיאור 2.1.1

קבצי נתונים על עבירות נהיגה )הרשעות( ואמצעי תיקון  הרישוי התקבלו רשותמפי בקשת צוות המחקר, -על

 קבצים כלהלן:  5 . סה"כ התקבלו2003-2015של כלל הנהגים במדינת ישראל, בין השנים 

 טבלת סמלי עבירות 

 קובץ הרשעות 

 )קובץ פעולות )אמצעי תיקון 

 קובץ הודעות 

 קובץ נהגים 

 להלן פירוט לבדיקות שבוצעו על הנתונים והכנת הנתונים לניתוח:

סוגי עבירות, כאשר חלקם  1162מכילה סמל, תיאור וניקוד עבירה. הרשימה מכילה  . טבלת סמלי עבירות1

משמעותן,  פי-עלמתארים עבירות דומות, במהותן, באופן מלא או חלקי. לכן, נערך איחוד של עבירות דומות, 

 לקטגוריות משותפות.

בשלב . 1010-ל . כתוצאה, מספר סוגי העבירות הצטמצםם משמעות זההעאוחדו עבירות  ,ראשוןהבשלב 

בעקבות  .2.1בטבלה בשלב זה מוצגת אוחדו עבירות לפי משמעות דומה. דוגמה לעבירות שאוחדו  ,שניה

מהירות,  כגון: לפי נושאים חולקו , סוגי העבירותיבשלב השליש .815-ירד ל סוגי העבירותמספר שלב זה 

במסגרת כל ו ,שארהעצירה, נהיגה, עקיפה, כל /עמידה/, חניהיםציות לתמרור-ת בטיחות, רישיונות, איוחגור

בטבלה בשלב זה מוצגת עבירות שאוחדו סוגי ה. דוגמה לקרובהלפי משמעות  סוגי העבירות איחודנושא נערך 

2.2.  

  סוגי עבירות. 697ים התקבלה רשימה מצומצמת הכוללת צעדכל הבעקבות 

 העבירות לפי משמעות דומה סוגי . דוגמא לשלב השני באיחוד 2.1טבלה 

  פירוט עבירה מס' נקודות קוד עבירה

 עבירות לאיחוד מ 150אור פנס אחורי אינו נראה ממרחק  0 6398

 מטר 150-אור פנסי רוחב לא נראה מ 0 5850

 עבירה חדשה מטר 150אור פנס אחורי או פנסי רוחב לא נראה ממרחק  0 6398_5850

 

 קרובהעבירות לפי משמעות סוגי השלישי באיחוד ה. דוגמא לשלב 2.2טבלה 

 קוד עבירה
מס' 

 נקודות
 עבירה חדשה ות שאוחדופירוט עביר

 קמ"ש 25דרך מהירה מהירות עד  0 9739_6649

 :דרך בינעירונית
 קמ"ש מעל 25עד 
 רות מותרתמהי

 יותר 25דרך מהירה אוטובוס עד  0 9742_6652

 קמ"ש יותר 25עד  20-דרך מהירה ב 0 9713_9666_6556

 יותר 25 קמ"ש( עד 90) -דרך שאינה עירונית 0 9736_9710_9663_6553

 יותר 25עד  66-או ב 20 -דרך שאינה עירונית ב 0 9704_9657_6550_6547

 קמ"ש יותר 25שאינה עירונית עד דרך  0 9701_9654_6544

 יותר 25עד  12000מהירה מסחרי  0 9745_6655

6559_6562_9669_9672_97
16_9719 

0 
 25עד  20-בינעירוני או מהירה ב 12000-מסחרי מ

 יותר
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. בבדיקת 2003-2015נהגים שעשו לפחות עבירה אחת בשנים  2,385,937מכיל מידע על . קובץ נהגים 2

 תגלה כי: נתונים הה

 שנת קבלת אחד  ו/או( 1999או אחרי  1915)לפני  תשנת לידה לא הגיונייה נהגים מצוהעבור חלק מ

 נהגים כאלה.  1,613. נמצאו 2015או אחרי  1931רישיונות לפני המ

 .נהג אחד היה רשום פעמיים 

 " מחקר הנוכחי. ב )טרקטור, מכונה ניידת וכד'(, נושא שלא נכלל" בלבד 1לנהג היה רישיון מקטגוריה

 נהגים כאלה. 1,692היו 

  את דרישות )גיל קבלת רישיון לא תואם  פי השוואה עם גיל הנהג-ה עלשגויהרישיון שנת הפקת

 נהגים כאלה. 6,637חוק(. היו ה

. לכן הוחלט להוציא את מכלל הנהגים 0.4%המהווה רק  ,9,943 הכנ"ל הישגוי הנהגים עם מידע  מספרסה"כ 

 נהגים. 2,375,994נשארו  ;אוכלוסיית המחקרהנהגים האלו מ

נהגים שעשו לפחות מידע על  יםכולל הרישוי רשותשהתקבלו מויתר הקבצים קובץ הנהגים  יש לציין כי

נהגים ה. אוכלוסיית המחקר. נהגים אלה מהווים את 2003-2015, בין השנים , בתקופת הדיווחעבירה אחת

אוכלוסיית ולא נכללו ב הרישוי רשותא נכללו בקבצים שהתקבלו משלא ביצעו אף עבירה, בתקופת הדיווח, ל

 המחקר. 

טבלה . וקיבלשהם  הנהיגה דרגות רישיון על מידע )מלא או חלקי( קיים /נהגתעבור כל נהגבקובץ הנהגים, 

 .לפילוג הנהגים לפי מספר הרשיונות שהם מחזיקיםסיכום מביאה  2.3

 רשיונות הנהיגה שהם מחזיקיםקר( לפי מספר . פילוח נהגים )אוכלוסיית המח2.3טבלה 

 אחוז נהגים מס' נהגים מספר רשיונות נהיגה
 68.0 1,615,744 רישיון יחיד

 24.2 574,568 רישיונות 2
 6.3 150,344 רישיונות 3
 1.3 31,009 רישיונות 4
 0.2 4,329 רישיונות 5

 100.0 2,375,994 סה"כ

 

שביצעו הנהגים, כאשר כל רשומה הינה אירוע עבירה )או  העבירות למכיל מידה על כל . קובץ הרשעות3

 . רשומות 9,333,373. הקובץ כולל מספר עבירות ביחד( של נהג מסוים

עבירות  2על  -(, חלק 98.3%רשומות,  9,173,566רוב הרשומות מכילות מידע על אירועים עם עבירה אחת )

(. הסיכום הכולל 1.0%רשומות,  93,802עבירות ביחד ) 3 על -( וחלק נוסף 0.7%רשומות,  66,004ביחד )

 :של כלל העבירות יהיה כלהלן

1 ∗ 9,173,566+ 2 ∗ 66,004 + 3 ∗ 93,802 = 9,586,980 

 12.2003-הנהגים, בתקופה מ לשהופעלו על כל )אמצעי תיקון( מכיל מידע על אירועי פעולות . קובץ פעולות4

 .תרשומו 1,352,658הקובץ כולל סה"כ . 1.2016עד 

פעולות שלא בוצעו בפועל, למרות  124,437  -הרישוי התקבלה רשימה של "פעולות פיקטיביות"  רשותמ

)פעולות אלה מתייחסות בעיקר לאמצעי שלילת רישיון שלא הופעלו בתקופת המעבר לשיטת  דיווחן במערכת
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סף, הורדנו רשומות עם רשומות אלה נמחקו מקובץ הפעולות. בנו הרישוי, רשותהניקוד החדשה(; בתיאום עם 

 :כגוןסוגים הרשומות שגויות מ גילות ונוספ ות"סגירה מנהלית" של הפעולות )שמשמעותן: לא בוצעו(. בדיק

פעולה הוריה לפני שנת פתיחת יאשנת מבחן בת; רשומות( 4פעולה )השנת סיום פעולה לפני שנת פתיחת 

 רשומות. 1,177,622יל נשאר קובץ פעולות שמכלניתוחים כתוצאה, . רשומות( 170)

. מקובץ זה גם כן הורדנו הודעות על שנשלחו לנהגים הודעות 1,048,576מכיל מידע על  . קובץ הודעות5

 הודעות. 945,910נשארו זה פעולות(. כתוצאה, בקובץ הרשומות )כמו בקובץ  102,666 –פעולות שלא בוצעו 

  6ממצאים מבחינת עבירות תנועה של נהגים. 22.1.

מך קובץ העבירות )הרשעות( נבחנו מספר סוגיות שעשויות לסייע בהבנת תמונת הרקע לכניסת שיטת על ס

הניקוד החדשה בישראל. הסוגיות הן: התפתחויות לאורך זמן בהיקפי עבירות/הרשעות של הנהגים )פעילויות 

גים המובילים של אכיפה של המשטרה(; התפתחויות לאורך זמן בהעדפות לזיהוי עבירות תנועה שונות; הסו

עבירות נהיגה, עם וללא הנקודות; פילוח נהגים לפי מספר עבירות הנהיגה שהם נתפסו בגינם, בתקופה 

 הנבחנת.

 א. התפתחויות לאורך זמן בהיקפי עבירות/הרשעות של הנהגים

. 2003-2015מספרי עבירות והרשעות של כלל הנהגים, בשנים  -מציג את ההתפתחויות לאורך זמן  2.1איור 

 700-800-התהליך התאפיין בכמיליון עבירות/הרשעות בשנה, ירד לכ 2003-2004ניתן להבחין כי בשנים 

, וירד לכחצי מיליון עבירות נתפסות בשנים 2010אלף בשנת  900, עלה למעל 2005-2009אלף בשנים 

א היה יציב, כאשר אינו מלא(. כלומר, תהליך הפקת עבירות התנועה ל 2015)הדיווח על שנת  2012-2014

היקף הפעילויות )תפיסת הנהגים בגין עבירות הנהיגה( ירד בחצי לאורך העשור, ממעל מיליון העבירות 

 .  2012-2014ליון העבירות הנתפסות, מדי שנה, בשנים י, לכחצי מ2003-2004הנתפסות, מדי שנה, בשנים 

 תב. התפתחויות לאורך זמן בהעדפות לזיהוי עבירות תנועה שונו

מציג את ההתפתחויות לאורך זמן של פילוחי העבירות שבגינן נתפסו הנהגים, לפי מספר נקודות  2.2איור 

המיוחסות לכל עבירה. האיור מציג את שכיחות העבירות עם מספר מסוים של נקודות ואת חלקן היחסי מתוך 

   הסה"כ, מדי שנה, כאשר יש לזכור כי סך העבירות הנתפסות ירד לאורך השנים.

 2היו עבירות עם  7%מהעבירות שעשו הנהגים היו ללא ניקוד, כ 48%-כ 2003ניתן לראות, למשל, שבשנת 

 10מהעבירות היו עם  4%-נקודות וכ 8עם  10%נקודות, עוד  6עם  21%-נקודות, כ 4עם  10%-נקודות, כ

חלקן היחסי של עבירות  (, גדל2012-2014נקודות. אחוזים אלו השתנו עם השנים, כאשר בשנים האחרונות )

נקודת קטן. כמו כן, בשנים האחרונות, קטן  6-ו 2נקודות, בעוד שחלקן היחסי של עבירות עם  8-10-ו 4עם 

 .35%-אחוז העבירות הנתפסות ללא ניקוד, לכ

 

                                            
 מבוססים על רשומות של כלל הנהגים, ללא הוצאת נהגים עם מידע שגוי כלשהו. 22.1.-32.1.ים סעיפסיכומים בה 6
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 .2003-2015. מספרי עבירות והרשעות נהגים, בשנים 2.1איור 

 

 .2003-2015ודות, לאורך השנים . פילוח כלל העבירות לפי מספר נק2.2איור 

 ג. הסוגים המובילים של עבירות נהיגה

. 2003-2015מציגה את סוגי העבירות המובילים עם ניקוד שבגינם נתפסו הנהגים, סה"כ בשנים  2.4טבלה 

שנרשמו בשנים  נקודות עםמכלל העבירות  91%-ים כמהווסוגי העבירות המוצגים בטבלה  23-ניתן לראות ש

שימוש בחגורות הבטיחות, שימוש בטלפון נייד בזמן הנהיגה, נהיגה -רות אלה מתייחסות לאי. עביאלה



37 

 

ציות לתמרורים, היעדר רשיונות, מעבר באור אדום בצומת, -במהירות מופרזת בדרך בינעירונית או עירונית, אי

 ת המובילים בהחלט הם:רוסוגי העביחצית קו לבן רצוף, גרימת תאונות, ועוד. 

ה במהירות מופרזת יגנה ,13%מעל  -נייד בזמן הנהיגה  בטלפוןשימוש  ,16% -חגורת בטיחות  נהג ללא

מעל  -ציות לתמרור "עצור" -אי ,10%כ -קמ"ש מעל המהירות המותרת(  26-40של טווח בדרך בינעירונית )ב

 .8%מעל  - חגורנוסע לא  ,9%

 2003-2015שנים ב, סה"כ . סוגי עבירות מובילים עם ניקוד2.4טבלה 

 אחוז מצטבר אחוז שכיחות פירוט

 16.1 16.09 934,527 נהג ללא חגורת בטיחות

 29.5 13.37 776,432 שימוש בפלאפון

 39.1 9.66 561,001 מהירות מותרת קמ"ש מעל 26-40דרך בינעירונית 

 48.3 9.22 535,420 (נקודות 4) עצור 302אי ציות לתמרור 

 56.7 8.35 485,079 נוסע לא חגור

 61.6 4.88 283,598 שיון הרכב פקע פחות או למעלה מששה חודשיםיר

 65.7 4.16 241,557 מהירות מותרת קמ"ש מעל 21-30דרך עירונית עד 

 69.8 4.12 239,308 נהיגה באור אדום

 73.0 3.17 184,154 שיון נהיגהיחוסר ר

 74.8 1.82 105,618 מהירות מותרת + קמ"ש מעל41דרך בינעירונית 

 76.6 1.78 103,256 נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף בדרך

 78.2 1.63 94,699 (כיוון נסיעה) 201-208אי ציות לתמרור 

 79.8 1.55 89,893 מהירות מותרת + קמ"ש מעל31דרך עירונית עד 

 81.2 1.43 83,291 הסעת ילד לא לפי הוראות

 82.6 1.43 83,291 בבטחהאי מתן אפשרות להשלים חצייה 

 84.0 1.33 77,207 (איסור כניסה לרכב לפי סוגים) 401-410אי ציות לתמרור 

 85.2 1.27 73,617 נהיגה בלא זהירות

 86.3 1.10 64,077 02 21התנהגות הגורמת נזק לאדם ורכוש 

 87.4 1.08 62,498 נהיגה בקלות ראש

 88.4 1.03 59,723 נהיגה שלא בימין הקיצוני של הכביש

 89.2 0.80 46,215 ורף עירוני או בינעירוניאורות ח

 89.9 0.69 40,299 נהיגה שלא בכביש

 90.6 0.67 38,783 נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה

 

סוגי  21נמצאו מאפיינת את סוגי העבירות המובילים, ללא ניקוד, סה"כ בתקופה הנבחנת. סה"כ  2.5טבלה 

עבירות אלה מתייחסות לנהיגה במהירות מופרזת בטווח . יקודנהעבירות ללא  מסך 80.6% יםמהווהעבירות 

ונות ועוד. יאחזקת ריש-ציות לאיסורי פניה, נסיעת רכב בנתיבי אוטובוסים, אי-הנמוך, עבירות חניה/עצירה, אי

 חמשת סוגי העבירות המובילים במקבץ זה הם: 

, נסיעה 10%מעל  -בינעירונית קמ"ש, בדרך  25נסיעה במהירות העולה על המהירות המותרת בטווח עד 

, נסיעה במהירות העולה על המהירות המותרת 7%מעל  -, חניה המפריעה לתנועה 7%מעל  -ברכב לא תקין 

 .6%כ -ציות לאיסורי פניה -, אי6%מעל  -קמ"ש, בדרך עירונית  20בטווח עד 
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 2003-2015. סוגי עבירות מובילים, ללא ניקוד, סה"כ בשנים 2.5טבלה 

 אחוז מצטבר אחוז שכיחות וטפיר

 10.5 10.46 395,204 מהירות מותרת קמ"ש מעל 25דרך בינעירונית עד 

 18.0 7.51 283,534 רכב לא תקין שלא נאסר בשימוש

 25.4 7.42 280,441 חניה המפריעה לתנועה

 31.6 6.24 235,603 מהירות מותרת קמ"ש מעל 20דרך עירונית עד 

 37.2 5.60 211,702 (איסור פניה) 428-431אי ציות לתמרור 

 42.5 5.23 197,680 למעט אוטובוס 501אי ציות לתמרור 

 47.6 5.15 194,477 סטייה מנתיב הנסיעה

 52.7 5.11 192,973 אי החזקת רישיון נהיגה או תעודת ביטוח או רישיון רכב

 57.7 4.98 187,971 815אי ציות לתמרור 

 61.4 3.74 141,410 (איסור חניה או עצירה) 818 435 433 432אי ציות לתמרור 

 64.4 2.94 111,155 העמדת רכב על המדרכה

 67.1 2.73 103,156 עצירה או חניה במקום לנכה

 69.6 2.44 92,202 חציית שטח הפרדה על ידי רכב

 71.8 2.29 86,632 חוסר ביטוח

 74.0 2.13 80,418 אי ציות לרמזור על ידי הולך רגל

 75.5 1.51 57,001 החזקת הגה של רכב מנועי בשתי ידייםאי 

 76.9 1.44 54,276 חציית כביש ללא בטיחות

 78.0 1.03 38,919 נהג חדש ללא תווית

 78.9 0.90 34,173 עצירה או חניה כפולה

 79.8 0.89 33,786 511אי ציות לתמרור 

 80.6 0.88 33,129 איסור שימוש ברכב לא תקין

 

 , בתקופה הנבחנתןנהיגה שהם נתפסו בגיננהגים לפי מספר עבירות ד. פילוח 

התפלגות של סך אוכלוסיית הנהגים במחקר לפי מספר עבירות תנועה שהם נתפסו בגינן,  המציג 2.6טבלה 

(. כפי שצוין לעיל, אוכלוסיית הנהגים במחקר כוללת נהגים שנתפסו בגין 2003-2015בתקופה הנבחנת )

נהגים. סך  2,385,935. קובץ הנהגים במחקר כולל 2003-2015לפחות, בין השנים  עבירת תנועה אחת,

ליון נהגים עם אפס ימ 1.5-עוד כאלף. מכאן, יש  3,910,היה  2014המורשים לנהוג בישראל, בשנת  הנהגים

 מסך הנהגים המורשים(. 39%עבירות נהיגה )

 2עשו  19%-עשו עבירה אחת בלבד, עוד כמהנהגים  33%במשך כל השנים,  ניתן לראות כי 2.6בטבלה 

עבירות במשך התקופה )כלומר, פחות מעבירה  12מהנהגים עשו עד  95%-עבירות. לפי האחוז המצטבר, כ

 2.6בתקופה זאת. המספרים בטבלה  עבירות, 184-ל 13מהנהגים עשו בין  5.3%אחת בממוצע, בשנה( ורק 

 מציגים את כל העבירות, עם וללא הניקוד. 

 3להיות עד  ותוסף, חשוב לציין, כי במקרה שהנהג נתפס עם יותר מעבירה אחת באותו האירוע )יכולבנ

עבירות באירוע אחד, כפי שראינו לעיל בתיאור קובץ הרשעות(, אזי נספרו עבורו לא כל העבירות אלא רק 

גם בשיטת )גישה זאת נהוגה  העבירה שמופיעה ראשונה ברשומה של הנהג -העבירה החמורה ביותר 

 הניקוד(.
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 . פילוג אוכלוסיית הנהגים במחקר לפי מספר עבירות תנועה2.6טבלה 

 אחוז מצטבר אחוז נהגים מס' נהגים מס' עבירות

1 788,239 33.0 33.0 

2 449,180 18.8 51.9 

3 297,459 12.5 64.3 

4 199,922 8.4 72.7 

5 141,462 5.9 78.6 

6 104,294 4.4 83.0 

7 78,226 3.3 86.3 

8 60,398 2.5 88.8 

9 47,751 2.0 90.8 

10 37,853 1.6 92.4 

11 30,297 1.3 93.7 

12 24,708 1.0 94.7 

13-15 50,615 2.1 96.8 

16-20 40,662 1.7 98.5 

21-25 17,477 0.7 99.3 

26-30 8,194 0.3 99.6 

31-35 4,113 0.2 99.8 

36-40 2,183 0.091 99.9 

41-45 1,246 0.052 99.9 

46-50 679 0.028 100.0 

51-60 591 0.025 100.0 

61-70 236 0.010 100.0 

71-80 82 0.003 100.0 

81-90 36 0.002 100.0 

91-100 13 0.0005 100.0 

101-120 10 0.0004 100.0 

121-184 9 0.0004 100.0 

  100 2,385,935 סה"כ

 

 ממצאים מבחינת פעולות )אמצעי תיקון( שעברו הנהגים. 2.1.3

 סוגים: 5-הרישוי, פעולות או אמצעי תיקון של נהגים קיימים מ רשותלפי קובץ פעולות של 

 קורס בסיסי, – 1

 קורס יעודי, – 2

 קורס יעודי, – 3

 חודשים, 3-ון ליפסילת ריש – 6

 חודשים. 9-ון ליפסילת ריש – 7

לאורך זמן ואת היקפי היישום  הבחינה המוקדמת של קובץ הפעולות נערכה במטרה לראות את ההתפתחויות

 . 2003-2015של שיטת הניקוד החדשה, בין השנים 

מציגים סדרות חודשים של מספרי הפעולות, לפי סוגים, שנפתחו והסתיימו לאורך השנים  2.3-2.5איורים 

מציג  2.4מציג את כל סוגי הפעולות שנפתחו בשנים אלה, בעוד שאיור  2.3יור . בין היתר, א2003-2015

)קורס בסיסי(.  1בלבד, ללא פעולות מסוג  6-7, 2-3בהגדלה את הסדרות החודשיות של הפעולות מהסוגים 

גבוה משמעותית לעומת סוגי הפעולות האחרות.  1הפרדה זאת נדרשה מכיוון שהיקף הפעולות מסוג 

 מביאה סיכום למספרי הפעולות שנפתחו והסתיימו לאורך התקופה. 2.7לה בהמשך, טב
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 .2003-2015של פעולות, לפי סוגים, שנפתחו בין השנים  יות. סדרות חודש2.3איור 
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 .2003-2015, שנפתחו בין השנים 6-7, 2-3סדרות חודשיות של פעולות מהסוגים . 2.4איור 
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 .2004-2015ו בין השנים הסתיימות, לפי סוגים, ששל פעול ותסדרות חודשי. 2.5איור 
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 . סיכום למספרי הפעולות שנפתחו והסתיימו לאורך התקופה2.7טבלה 

 2003-2015סך מספר הפעולות שנפתחו בין השנים  –א 

 סה"כ 7 6 3 2 1
796,093 127,631 124,597 121,793 3,874 1,173,988 

68% 10.9% 10.6% 10.4% 0.33% 100% 

 
 *2004-2014סך מספר הפעולות שהסתיימו בין השנים  –ב 

 סה"כ 7 6 3 2 1
696,701 107,520 107,908 111,657 235 1,024,021 

68% 10.5% 10.5% 10.9% 0.02% 100% 
 * תקופה זו רלוונטית לבחינת השפעת אמצעי התיקון על מעורבות הנהגים בעבירות ותאונות

 י:ניכר כ 2.7וטבלה  2.3-2.5מאיורים 

קורס בסיסי לנהיגה  – 1( היו פעולות מסוג 68%* לאורך השנים רוב אמצעי התיקון שהופעלו והסתיימו )

 נכונה.

חודשים, בהתאמה( היו נמוכים  3-)קורסים ייעודיים ופסילת רישיון ל 6, 2-3* היקף אמצעי התיקון מהסוגים 

אלף  107-112סה"כ בין  2004-2014ים מסך הפעולות, עבור כל סוג, כאשר בין השנ 10%קצת מעל  -יותר 

 נהגים עברו כל אחד מאמצעי תיקון אלה. 

חודשים )עם מבחן עיוני ומעשי בטרם החזרת הרישיון(, אמצעי זה  9-שלילת רישיון ל – 7* לגבי פעולה מסוג 

ולכן, הצטבר מספר קטן יחסית של נהגים שעברו אמצעי תיקון זה )מספר מאות  2012הופעל אחרי שנת 

 נהגים(.

כמו כן, ניתן להבחין כי הפעלת אמצעי התיקון אינה אחידה על פני הזמן, כאשר ישנם חודשים עם ריכוזי 

פעולות שנפתחו או הסתיימו. יש להניח כי נקודות שיא אלה תלויות בפעילויות של גורמים אחרים כגון: 

רוכז של קורסים רבים )כגון: המשטרה ש"מספקת" הרשעות בנהיגה, שינויים בתקנות התעבורה או סיום מ

 (.2014בינואר 

הרישוי אפשרו הסתכלות נוספת על התהליכים: כאשר סופרים את מספר הפעולות  רשותהנתונים של 

מציג סדרות  2.6שהסתיימו, עד לנקודת זמן מסוימת, מתוך אלה שנפתחו בחודש מסוים/ שנה מסוימת. איור 

מציג סדרה שנתית של  2.7. כמו כן, איור 2015חודש נובמבר שנתיות של נתונים כאלה, לפי המצב נכון ל

 סך מספר הפעולות שנפתחו/הסתיימו, לאלף נהגים מורשים באותה השנה.  –המדד המסכם 

לפי שני האיורים ניכר כי היקפי הפעולות היו גבוהים יותר באמצע שנות האלפיים, כאשר בשנים האחרונות, 

מצעי התיקון המופעלים. תופעה זו מהווה כפי הנראה פועל יוצא של , הסתמנה ירידה בהיקף א2012-2014

ירידה  –לעיל(. התופעות הללו  2.2הירידה בהיקף עבירות התנועה שבגינן נתפסים הנהגים )ראה סעיף 

שתי תקופות בניתוח נתוני התאונות בהיקף ההרשעות ובהיקף אמצעי התיקון, נלקחו בחשבון כאשר הוגדרו 

  (.1)ראה פרק 

בנוסף, נעשה ניסיון לבחון מהם סוגי העבירות המובילים בקרב נהגים שעברו סוגים שונים של אמצעי התיקון. 

סוגי העבירות הבולטים בקרב הנהגים שעברו אמצעי תיקון שונים; סוגי העבירות  ה שלרשיממציגה  2.8טבלה 

שורה התחתונה של הטבלה ניתן . ב1מדורגים לפי סדר יורד של עבירות בקרב הנהגים שעברו פעולה מסוג 

מכלל העבירות הרשומות לנהגים שעברו  78%עד  72%לראות כי סוגי העבירות המוצגים בטבלה מהווים בין 

 אמצעי תיקון שונים. 
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 פעולות שנפתחו והסתיימו, לפי שנים. ה. סך מספר 2.6איור 

נה מסוימת(, מתוך אלה שנפתחו בש11/2015)ספירת מספר הפעולות שהסתיימו, עד 



 

. סדרה שנתית של סך מספר הפעולות שנפתחו/הסתיימו, לאלף נהגים מורשים )ספירת מספר הפעולות שהסתיימו, 2.7איור 

 , מתוך אלה שנפתחו בשנה מסוימת(.11/2015עד 

 . שכיחות עבירות שונות בקרב נהגים שעברו אמצעי תיקון שונים2.8טבלה 

 סוג עבירה
נקודות לפי מספר 
 העבירהת הגדר

 אחוז נהגים מתוך אלה שעברו אמצעי תיקון

1 2 3 6 7 

 16.4 16.2 18.4 14.2 15.9 6 נהג ללא חגורת בטיחות

 13.3 7 .7 8.0 7.3 8.1 4 שימוש בפלאפון

 3.2 6.7 8.3 4.8 6.0 6 רישיון הרכב פקע פחות או למעלה מששה חודשים

 6.6 5.6 6.9 4.2 5.4 8 מ"מ קמ"ש מעל 26-40 :דרך בינעירונית

 1.8 4.1 5.1 3.8 4.4 0 אי החזקת רישיון נהיגה או תעודת ביטוח או רישיון רכב

 3.9 4.2 4.2 3.9 4.2 2 נוסע לא חגור

 3.6 3.5 3.5 3.6 3.7 0 רכב לא תקין שלא נאסר בשימוש

 2.5 4.3 5.2 2.6 3.5 8 חוסר רישיון נהיגה

 2.3 2.9 3.4 2.7 3.2 0 מ"מ קמ"ש מעל 25עד  :דרך בינעירונית

 3.0 2.9 1.0 4.9 3.0 4 "עצור" 302אי ציות לתמרור 

 2.3 2.3 0.9> 4.0 2.1 10 נהיגה באור אדום

 2.6 1.9 1.6 2.1 2.0 0 חניה המפריעה לתנועה

 1.6 2.0 2.2 1.7 1.8 8 מ"מ קמ"ש מעל 21-30עד  :דרך עירונית

 1.8 1.7 1.4 1.9 1.7 0 איסור פניה 428-431אי ציות לתמרור 

 1.3 1.7 1.9 1.3 1.5 0 חוסר ביטוח

 1.0 1.2 1.3 1.2 1.3 0 מ"מ קמ"ש מעל 20דרך עירונית עד 

 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 0 איסור חניה או עצירה 818 435 433 432אי ציות לתמרור 

 1.5 1.0 0.9 1.2 1.1 0 למעט אוטובוס  501אי ציות לתמרור 

 1.4 1.1 1.4 1> 1.1 10 מ"מ + קמ"ש מעל41 :דרך בינעירונית

 1.2 1> 0.9> 1.6 1> 6 כיוון נסיעה 201-208אי ציות לתמרור 

 1> 1> 0.9> 1.3 1> 6 איסור כניסה לרכב לפי סוגים 401-410אי ציות לתמרור 

 1> 1> 0.9> 1.1 1> 6 הסעת ילד לא לפי הוראות

 1.2 1> 0.9> 1.0 1> 0 815אי ציות לתמרור 

 1> 1> 1.1 1> 1> 10 מ"מ + קמ"ש מעל31 עד :דרך עירונית

 1> 1> 0.92 1> 1> 0 אי החזקת הגה של רכב מנועי בשתי ידיים

 1.3 1> 0.9> 1> 1> 0 סטייה מנתיב הנסיעה

 1.1 1> 0.9> 1> 1> 6 נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף בדרך

 77% 73% 78% 72% 72%  אחוז מצטבר
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ים בקרב נהגים שעברו אמצעי תיקון שונים היו דומים למדי, כאשר עבירות ניתן להתרשם כי סוגי העבירות המוביל

שימוש בחגורות הבטיחות ע"י נהגים, שימוש בטלפון נייד בזמן הנהיגה, נהיגה במהירות -אלה כללו, קודם כל, אי

ציות -וסע, איחגירת נ-מופרזת בדרך בינעירונית והיעדר רישיונות. בנוסף, ניתן לזהות חשיבות של עבירות מסוג אי

לתמרורים, עבירות חניה, מעבר באור אדום, נסיעה במהירות גבוהה בדרך עירונית, כאשר רמת השכיחות של 

עבירות אלה משתנה לפי קבוצות הנהגים )שהוגדרו לפי סוג אמצעי התיקון שהם עברו(. סה"כ, בין קבוצות 

)שלילת  7כאשר קבוצת הנהגים שעברו אמצעי  הנהגים לא נמצאו הבדלים מהותיים לפי סוגי העבירות המובילים,

 חודשים(, כצפוי, מאופיינת במגוון רחב יותר של עבירות. 9-רישיון ל

 . סיכום2.1.4

בעקבות הבחינות הכלליות של קבצי עבירות/הרשעות של נהגים וקבצי פעולות )אמצעי תיקון( שהופעלו על 

 הנהגים, התקבלו תובנות כלהלן:

 ( עבירות הנהגים1)

, כאשר היקף הפעילויות לא היה יציב לאורך השניםתנועה ת הנהגים העבריינים בגין עבירות תהליך תפיס -

, בשנים נתפסות, מדי שנהבחצי לאורך העשור, ממעל מיליון עבירות  נהגים בגין עבירות הנהיגה( ירדה)תפיסת 

 .  2012-2014נתפסות, מדי שנה, בשנים עבירות של ליון ילכחצי מ 2003-2004

. כמו כן, פילוח העבירות לפי 35%-לכ 48%-לאורך השנים, חלקן היחסי של העבירות הנתפסות ללא ניקוד ירד מ -

(, גדל חלקן 2003-2004עשור )כ( לעומת המצב לפני 2012-2014מספר נקודות לא היה יציב. בשנים האחרונות )

 נקודות קטן. 6-ו 2חסי של עבירות עם , כאשר חלקן הינקודות 8-10-ו 4עם היחסי של העבירות הנתפסות 

שימוש -איסה"כ בתקופה הנבחנת, בין סוגי העבירות המובילים הקשורים לקבלת הניקוד היו עבירות של  -

בדרך בינעירונית או  במהירות מופרזתבזמן הנהיגה, נהיגה  שימוש בטלפון ניידברכב,  בחגורות הבטיחות

ועוד. בהקשר זה, , ףויונות, מעבר באור אדום בצומת, חצית קו לבן רצציות לתמרורים, היעדר ריש-עירונית, אי

בטיחות, שימוש בטלפון נייד בזמן הנהיגה, נהיגה במהירות החמשת סוגי העבירות המובילים הם: נהג ללא חגורת 

לא נוסע -ציות לתמרור "עצור" ו-קמ"ש מעל המהירות המותרת(, אי 26-40מופרזת בדרך בינעירונית )בטווח של 

 חגור.

(, 2003-2015נבחנת )הבקרב אוכלוסיית הנהגים במחקר )עם עבירת תנועה אחת, לפחות(, במשך התקופה  -

מהנהגים עשו עד  95%-עבירות, כאשר סה"כ, כ שתיעשו  19%-מהנהגים עשו עבירה אחת בלבד, עוד כ 33%

 184-ל 13הגים עשו בין מהנ 5%-כבממוצע, בשנה. רק  ,פחות מעבירה אחת -עבירות במשך התקופה  12

 בכל התקופה.  ,עבירות

 ( אמצעי תיקון 2)

. היקף י( היו פעולות מסוג קורס בסיס68%, רוב אמצעי התיקון שהופעלו והסתיימו )2003-2015לאורך השנים  -

מסך הפעולות, עבור כל  10%היה מעל  -חודשים  3-אמצעי התיקון מהסוגים: קורסים ייעודיים ופסילת רישיון ל

-אלף נהגים עברו כל אחד מאמצעי תיקון אלה. אמצעי התיקון מסוג שלילת רישיון ל 110-ב לרוסוג, כאשר סה"כ ק
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ולכן, הצטבר מדגם קטן יחסית, של מספר מאות נהגים, שעברו אמצעי תיקון  2012חודשים הופעל אחרי שנת  9

 זה.

ישנם חודשים עם ריכוזי הפעולות. ם שונות בשניעל פני הזמן, כאשר  לא הייתה אחידההפעלת אמצעי התיקון  -

 . 2012-2014כמו כן, היקפי הפעולות היו גבוהים יותר באמצע שנות האלפיים, לעומת השנים האחרונות, 

 לפי סוגי העבירות המובילים. לא נמצאו הבדלים מהותייםבין קבוצות הנהגים שעברו אמצעי תיקון שונים  -

 גים ונפגעים במדינה לבחינת השפעה של שיטת הניקוד החדשה ניתוחי מאקרו של סדרות הרו. 2.2

 המסגרת להערכה והנתונים. 2.2.1

ה בהערכת השפעת שיטת הניקוד החדשה על בטיחות בדרכים בישראל, באמצעות תות המחקר היטלאחת ממ

לזהות השפעה תיות של סך הרוגים/נפגעים במדינה, על מנת יפיתוח מודלי מאקרו. מודלי מאקרו בוחנים סדרות ע

תוך כדי התחשבות בשינויים שחלו בתקופות זמן אלו בגורמים ובנקודות זמן מוגדרות, הנבדקת, ת תערבוההשל 

 ., התערבויות בטיחות נוספותםיכלכליהמדדים החשיפה, ה: מדדי וביניהםמשפיעים נוספים 

 , בעיקרנפגעיםפרי תאונות/מזוהה עם הפחתה במס , לרוב,ת הניקודשיטכפי שנמצא בספרות המחקרית, הפעלת 

, SWOV ,2012 ;Goldenbeld et al. ,2012 ;Castillo-Manzano & Castro-Nuno) בשנה הראשונה ליישומה

( דווח על ירידה בהרוגים Hussain et al ,2006( ובאירלנד )De Paola et al ,2010באיטליה )לדוגמא,  .(2012

, 2006כניסת שיטת הניקוד בשנת  בספרד, בעקבות. 2002-2003ובתאונות בעקבות כניסת שיטת הניקוד בשנים 

Castilo-Manzano et al (2010)  הרוגים בתאונות בדרכים לא עירוניות, כאשר  יבמספר 13%-כירידה של מצאו

במחקר  לעומת זאת, עבור הנפגעים ברכב, השפעת השיטה נעלמה תוך שנה. ;ההשפעה נמשכה לפחות שנתיים

( מצאו כי השפעת שיטת הניקוד על הפחתת מספר ההרוגים בספרד נמשכה שלוש 2011) Izquierdo et alאחר, 

-11% היה בין הרוגים כתוצאה מכניסת שיטת הניקודב ההשיעור המוערך של הפחת, כאשר שנים לאחר כניסתה

14%. 

את מיישמות  למרות שמספר הולך וגדל של מדינותGoldenbeld et al. (2012 ,) -כפי שצוין במחקר האירופי 

ים מוצקים לגבי יעילותה אינם רבים. הקושי של אמידת השפעת שיטת הניקוד על יניקוד, ממצאים מדעהשיטת 

בטיחות בדרכים, נובע מהצורך לבודד את השפעתם של גורמים משפיעים אחרים שפעלו במקביל עם שיטת 

כלכליות, התערבויות בטיחות נוספות -ת, התפתחויות חברתיו/נפגעיםהניקוד, וביניהם: המגמה הכללית בתאונות

, יש לצפות להשפעה של רמת האכיפה ע"י המשטרה ושל מסעות הפרסום שליוו את בנוסףזמנית. -שייושמו בו

צריכה על מצב הבטיחות בדרכים בישראל החדשה הערכת השפעת שיטת הניקוד מכאן, הפעלת שיטת הניקוד. 

ותוך  י רגרסיה עם התערבויות, עבור סדרות עיתיות של נתוניםמודל -באמצעות התאמת מודלי מאקרו  להתבצע

 כדי התחשבות בגורמים נוספים כגון:

 ;"לפני"* המגמה לאורך זמן שנצפתה בתקופת 

 ;אוכלוסיה, צי הרכב(הגודל או סדרות של אומדני הנסועה )שינויים מקבילים ב, על סמך בחינת החשיפההשפעת * 
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שיעור  רמת מינוע,ה התוצר הלאומי לנפש,ם את התפתחות המשק כגון: המשקפי כלכליים-מדדים מאקרו* 

 ;אבטלהה

 .שהיו במדינה בתקופה הנבחנתאחרות  התערבויות בטיחות משמעותיות* 

 יר חריג, תקופות מלחמה.ובנוסף, ניתן לכלול במודל גם גורמי התערבות חיצוניים כגון: תקופות של מזג או

חשיפה, המצב הכלכלי, התערבויות בטיחות הים )המגמה הכללית, שינוי לאחר ניכוי השפעת הגורמים האחר

מאקרו ניתן להסיק האם כניסת שיטת הניקוד החדשה התקשרה עם ודלי אחרות, השפעות חיצוניות(, בעזרת מ

 . במדינהדרכים או במספר הרוגים/נפגעים בתאונות שינוי במגמה ו/

יות או חודשיות של נתונים. נתוני תאונות /נפגעים זמינים בכל פיתוח מודלי מאקרו יכול להתבסס על סדרות שנת

( כלכליים-מדדים מאקרורזולוציה: שנה, חודש, יום. לעומת זאת, הנתונים על גורמים משפיעים אחרים )חשיפה, 

דלק,  תקיימים לרוב ברמה שנתית בלבד, כאשר ברמה החודשית ניתן למצוא מספר מצומצם של מדדים כגון: צריכ

. מאידך, בניתוח של סדרה חודשית, בין המסבירים לנפגעים/תאונות יכולה לשמש , רמת האבלטההמחירים ימדד

חודשיות של הסדרות השנתיות והסדרות הנאספו נתונים של  זהמחקר בגם עונתיות )לא רק המגמה הכללית(. 

 . 7הסדרות השנתיותמאקרו של הזה מוצגים ממצאים מניתוחי  דו"חבהמדדים. 

מאקרו לבחינת השפעת שיטת הניקוד, ברמה התאמת מודלי  זהם, במחקר מיהקוד יםך על ניסיון המחקרבהסתמ

 : והם מדדי בטיחות 4תיות של יעהלסדרות  ההלאומית, בוצע

 (,F_rur) לא עירוניותהסך הרוגים בתאונות בדרכים ( 1)

 (,F_urb) עירוניותהסך הרוגים בתאונות בדרכים ( 2)

 (,Cas_rur) לא עירוניותהכב בדרכים נפגעים ברהסך ( 3)

 (.Cas_urb) עירוניותהנפגעים ברכב בדרכים הסך ( 4)

 כמפורט להלן: תקופות 3-ל, אשר מחולקת 2014-1998בניתוח נכללה תקופה בין השנים 

 משמשת כתקופת "לפני", 1998-2003* התקופה בין 

 של שיטת הניקוד החדשה,הינה תקופת מעבר, עם הפעלה חלקית  2004-2011* התקופה בין 

 הינה תקופת "אחרי", עם הפעלה מלאה של שיטת הניקוד החדשה.   2012-2014* התקופה בין 

מסמן את תקופות הניתוח במחקר על ציר הזמן, כאשר שני קווים אנכיים שחורים מסמנים את נקודות  2.8איור 

 .  2012-ל 2011, ובין 2004-ל 2003ההתערבות שנבחנות בניתוח: בין 

 
 

 . תקופות הניתוח במחקר.2.8איור 

                                            
של המסקנות נתוני המאקרו. עם זאת, הרוגים ונפגעים תוך כדי בחינת בנוסף, במחקר נערכו ניתוחים של הסדרות החודשיות של  7

 2004שנת  – שיטת הניקוד החדשהדווקא בנקודות הפעלת במדדי הרקע ם חדים רציפות ושינויי-אי בשלשימושיות היו לא  יםהניתוח
 .כאן מלאה(. לכן, ממצאי ניתוחים אלה לא מוצגיםה ההפעלה) 2012 שנת כניסה לתוקף(,ה)
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 רשותתקופות הניתוח במחקר הוגדרו בעקבות בחינת מועדי השינויים בתקנות התעבורה והתייעצות עם נציגי 

 הרישוי וכמו כן, בעקבות בחינת נתונים של הפעלת אמצעי התיקון לפי שיטת הניקוד החדשה.

 לייםככל-מדדים מאקרו 13של הגורמים הנוספים על הרוגים/נפגעים בתאונות במדינה, נאספו לבחינת השפעתם 

 כמפורט להלן:

1 )Pop – ;גודל אוכלוסיית המדינה, בסוף שנה, באלפים 

2 )GDP_NIS –  2010תוצר לאומי גולמי לנפש, במחירי;₪ , 

3 )Priv_vec – לפים;מספר כולל של כלי רכב פרטיים הרשומים במדינה, בא 

4 )Tot_vec – ;מספר כולל של כלי הרכב הרשומים במדינה, באלפים 

5 )Motor1 – תושבים; 1000-רמת מינוע, במונחים של מספר כלי רכב פרטיים ל 

6 )Motor2 – תושבים; 1000-רמת מינוע, במונחים של סך כלי הרכב ל 

7 )Trav_Tot – רכב;-הנסועה השנתית הכוללת, מיליון ק"מ 

8 )Trav_Rural – רכב;-הנסועה השנתית בדרכים הלא עירוניות, מיליון ק"מ 

9 )Trav_Urban – רכב;-הנסועה השנתית בדרכים העירוניות, מיליון ק"מ 

10 )Drivers – ;סך מספר המורשים לנהוג, אלפים 

11 )Paved – ;אורך כולל של דרכים סלולות, ק"מ 

12 )Paved_rural – ת, ק"מ;אורך דרכים סלולות לא עירוניו 

13 )P_unemp – מועסקים במשק.-אחוז הבלתי 

כלכליים נגזרו -הסדרות של הרוגים/ נפגעים נגזרו מתוך קבצי "ת"ד" של הלמ"ס; סדרות המדדים המאקרו

 מפרסומי הלמ"ס.

 : שתי שאלותהניתוח בחן 

, 8הניקוד החדשה, בתקופת המעבר לשיטת הרוגים/נפגעים בתאונות הדרכים בישראל ישינוי במספר( האם חל 1)

 כלכליים?-לעומת ההתפתחות הצפויה ובניכוי השפעת הגורמים המאקרו

, בתקופת ההפעלה המלאה של שיטת הרוגים/נפגעים בתאונות הדרכים בישראל ישינוי במספר( האם חל 2)

 כלכליים?-, לעומת ההתפתחות הצפויה ובניכוי השפעת הגורמים המאקרו2012-2014הניקוד החדשה, בשנים 

 שיטות הניתוח. 2.2.2

 בניתוח הנוכחי היו מספר שלבים והם:

 כלכליים )המדדים המסבירים(.-א. בחינת ההתפתחויות לאורך זמן במדדים המאקרו

 ב. בחינת השינויים לאורך זמן במספרי הרוגים/נפגעים בתאונות )מדדי הבטיחות(.

 י הבטיחות.ג. בחינת הקשר בין שינויים במדדים המסבירים לבין שינויים במדד

                                            
 חל שינוי ברוב המדדים עקב המשבר הכלכלי. 2009בשנת שך, מכיוון מש, כפי שיוסבר בה2008-2004בשנים  8
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פי -ד. בחינת שינויים במדדי הבטיחות בתקופות הפעלת שיטת הניקוד החדשה לעומת ההתפתחות הצפויה, על

 המגמה הכללית והשינויים במדדים המסבירים.  

 להלן פירוט לשיטות הניתוח שהופעלו בכל שלב.

 כלכליים-א. בחינת ההתפתחויות לאורך זמן במדדים המאקרו

נערכה בחינה ויזואלית של ההתפתחות לאורך זמן, לזיהוי נקודות שינוי.  כלכליים-מאקרוה כל אחד מהמדדיםל

בנקודות  ,בתהליך )שינוי רמה( עם מגמה ואפשרות לשבירת המגמה וקפיצה יםמודל מובהמשך, לכל מדד הותא

-2008שנים . בנוסף, הובאה גם אפשרות לשבירה בין ה2011-2012-ו 2003-2004השינוי הנבחנות: בין השנים 

( ובעולם 2013גיטלמן, דובא, פי מחקרים קודמים בישראל )כגון: -שהסתמנה כנקודת שינוי כלכלי על 2009

(Yannis et al. ,2014 התאמת המודלים נערכה באמצעות פרוצדורת .)AUTOREG  שלSAS ע"פ ממצאי .

ברמה )גודל המדד( של המדדים  לאורך זמן ו/או (הקוהמודלים, נמצאו שנים עם שינוי מובהק במגמה )שיפוע 

 .כלכליים-המאקרו

 הבטיחותשינויים לאורך זמן במדדי ב. בחינת ה

בהמשך, ו לאורך זמן, לזיהוי נקודות שינוי, נערכה בחינה ויזואלית של ההתפתחות הבטיחות כל אחד ממדדיעבור 

נקודות השינוי הנבחנות: בין ב ,בתהליך )שינוי רמה( עם מגמה ואפשרות לשבירת המגמה וקפיצה יםמודל מוהותא

של  AUTOREGהתאמת המודלים נערכה באמצעות פרוצדורת . 2011-2012-ו 2008-2009, 2003-2004השנים 

SASעם התמרת הנתונים לסקאלה לוגריתמית כמקובל עבור נתוני התאונות ,. 

נוסף, לכל שנה חושב ערך במספר נפגעים/הרוגים. בו/או נמצאו שנים עם שינוי מובהק במגמה על סמך המודלים, 

2012-, 2011-2004, 2003-2001, 2000-19989פי המודל וכן, ממוצע הערכים עבור ארבע תקופות: -מותאם על

, 2009-2011, 2004-2008, 2001-2003. כמו כן, לכל סדרה חושבו שיפועים לפי התקופות השונות: 2014

 , ורמות המובהקות של השיפועים.2012-2014

 בטיחותשר בין שינויים במדדים המסבירים לבין שינויים במדדי ג. בחינת הק

לסדרות  כלכליים(-מסבירים )המדדים המאקרונבחן הקשר בין סדרות המדדים ה בנוסף לבדיקות שצוינו לעיל,

קשורים לשינויים קצרי טווח המסבירים כדי לראות האם שינויים קצרי טווח בסדרות המדדים  בטיחותהמדדי 

( על 2014) Yannis et alבחינת הקשר בין סדרות הפרשי המדדים נערכה, לדוגמא, ע"י  .ים/נפגעיםבמספרי הרוג

מנת לזהות השפעה של שינויים קצרי טווח במצב הכלכלי על תאונות דרכים; מחקר זה מצא קשר בין השינויים 

ת. בחינת הקשר בין בתוצר הלאומי לנפש )המשקף את המצב הכללי( לבין השינויים במספרי הרוגים בתאונו

סדרות ההפרשים מאפשרת לזהות השפעה של שינוי מקומי/קצר מועד על בטיחות, מעבר למגמת הירידה הכללית 

 הקיימת בהרוגים/נפגעים, לטווח הארוך.  

                                            
, 2001נדרשה עקב זיהוי שינוי מובהק במגמה, בשנת  - 2003-2001, 2000-1998לשתי תקופות:  "לפני"חלוקת תקופת ה 9

 ברוב הסדרות של הרוגים/נפגעים.
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כלכלי, הוגדרו שתי סדרות הפרשים: סדרת ההפרשים החיוביים לעומת שנה -לכל מדד מאקרו, תהנוכחי בדיקהב

(; Nd – negative difference( וסדרת ההפרשים השליליים לעומת שנה קודמת )Pd – positive differenceקודמת )

במקרה כאשר השינוי בין שתי שנים עוקבות אינו מתאים להגדרה של סדרה )לא נמצא שינוי חיובי או שלילי 

חושבו סדרות של  כנדרש בהגדרת סדרת ההפרשים(, ערך ההפרש בשנה זו נקבע לאפס. עבור מדדי הבטיחות,

(. בהמשך, עבור כל סדרה של הפרשים במדדי הבטיחות הותאמו מודלים d – differenceהפרשים כפי שהם )

 Yannis et -לבדומה כלכלי. -מסבירים תוך כדי שימוש בסדרות ההפרשים החיובים והשליליים של כל מדד מאקרו

al (2014) בשנים  מדד הבטיחות,להפרשי לוגריתם  לכליכ-המאקרו הקשר בין הפרשי לוגריתם המדד, נבחן

-. בעקבות התאמת המודלים, רוכזו ממצאים מובהקים המצביעים על קשר בין שינויים במדדים המאקרועוקבות

  בנפגעים/הרוגים.כלכליים לשינויים 

-, עלההצפוי התפתחותד. בחינת שינויים במדדי הבטיחות בתקופות הפעלת שיטת הניקוד החדשה לעומת ה

 י המגמה והשינויים במדדים המסביריםפ

בשלב האחרון, בוצע ניתוח משולב כאשר השינויים בבטיחות )הרוגים/נפגעים( שנצפו בתקופות הפעלת שיטת 

הניקוד מושווים עם השינויים שהיו קורים ללא ההתערבות )כניסת שיטת הניקוד החדשה(. בהתחשב במשבר 

 (, השינויים בבטיחות הוערכו בתקופות הבאות:2009-ל 2008-)במעבר מ 2008הכלכלי שחל בשנת 

. השינוי נבחן בין 2004-2008מעבר(, תקופת ( השינוי בתקופה הראשונה של הפעלת שיטת הניקוד החדשה )1)

, כאשר שינוי זה יושווה לשינוי שהיה שהיא שנת המשבר הכלכלי 2008)השנה לפני כניסת השיטה(, לבין  2003

בתוספת השינויים שהיו קורים  ,תה ממשיכהי)המגמה והרמה של התהליך( הי 2003צפוי אם ההתפתחות של 

 כלכליים. -מדדים המאקרובעקב השינוי 

. השינוי נבחן בין 2012-2014( השינוי בתקופה השנייה של הפעלת שיטת הניקוד החדשה )הפעלה מלאה(, 2)

השנה האחרונה בנתונים, כאשר שינוי זה , שהיא 2014)השנה לפני כניסת השלב השני של השיטה(, לבין  2011

)המגמה והרמה של התהליך( הייתה ממשיכה, בתוספת  2011יושווה לשינוי שהיה צפוי אם ההתפתחות של 

 כלכליים.-השינויים שהיו קורים עקב השינוי במדדים המאקרו

הערך הצפוי בשנה , בכל תקופה, מוערך כהפרש בין הערך הצפוי בשנה האחרונה לבין השינוי במדד הבטיחות

 הראשונה, בתקופה הנבחנת, כאשר הערכים מוערכים בעזרת מודלים. לביצוע ההערכות נדרשו שני סוגי מודלים:

שהותאם לכל סדרה של מדדי בטיחות )הרוגים/נפגעים( וכולל אפשרויות לשינויים במגמה וברמה של  - 1מודל 

 ;2012, 2009, 2004, 2001תהליך בשנים אלה: 

כלכליים לבין ההפרשים במדדי הבטיחות )כאשר כל -שהותאם לקשר בין ההפרשים במדדים המאקרו – 2מודל 

י, עם רפרמט-ערך הינו שינוי לעומת שנה קודמת(. בשלב ניתוח זה עבור כל מדד בטיחות הותאם מודל מסביר רב

 כלכליים. -אפשרויות בחירה מכל המדדים המאקרו

, תוך כדי שימוש במקדמי 1הפעלת שיטת הניקוד, מוערך בעזרת מודל  במדד הבטיחות, בתקופת השינוי בפועל

ד הבטיחות, דבמ השינוי שהיה קורה, לפי התקופה(. 2012או  2004השינויים שחלו בתהליך בשנת ההתערבות )
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ללא מקדמי השינויים בתהליך הקשורים לשנת  1באותה התקופה, ללא ההתערבות, מוערך בעזרת מודל 

-(, בתוספת השינוי הצפוי במדד הבטיחות בעקבות השינויים במדדים המאקרו2012או  2004ההתערבות )

 . 2כלכליים, על סמך מודל 

 שני המודלים הותאמו ללוגריתם של משתני הבטיחות. נסמן כלהלן:

 (,2004-2008)הפעלת שיטת הניקוד  ( עבור התקופה הראשונה של1)

d_08_03 – בעקבות הפעלת שיטת הניקוד 2003לעומת  2008ים בשנת הפרש בין )לוג( מספרי הרוגים/נפגע ,

 (;1)לפי מודל 

d_08_03_no_change -  שהיה קורה ללא 2003לעומת  2008הפרש בין )לוג( מספרי הרוגים/נפגעים בשנת ,

 (;1הפעלת שיטת הניקוד )לפי מודל 

dif_mad_04_08 –  עקב השינויים במדדים  2008-4200הפרש צפוי בין )לוג( מספרי הרוגים/נפגעים בין השנים

 (.2כלכליים )לפי מודל -המאקרו

ות הפעלת שיטת הניקוד( לבין באזי יחס ההפרשים במספרי הרוגים/נפגעים בתקופה זאת, בין השינוי בפועל )בעק

 השינוי שהיה קורה ללא ההתערבות, יוערך כאקספוננט של האומדן הבא: 

dd_08_03_mad = d_08_03 – (d_08_03_no_change + dif_mad_04_08) 

לוגריתמיים ולכן, אחרי ה( בערכים esdifference of differencמהווה הפרש הפרשים ) dd_08_03_madהאומדן 

ות לעומת הערך הצפוי בבעקבות ההתער הרוגים/נפגעים ךיחס בין ערשל אומדן זה, מתקבל ה לקיחת האקספוננט

 . ללא ההתערבות

 (, נגדיר2012-2014)הפעלת שיטת הניקוד  השנייה של( באופן דומה, עבור התקופה 2)

d_14_11 –  בעקבות הפעלת שיטת הניקוד 1120לעומת  1420הפרש בין )לוג( מספרי הרוגים/נפגעים בשנת ,

 (;1)לפי מודל 

d_14_11_no_change -  שהיה קורה ללא 1120לעומת  1420הפרש בין )לוג( מספרי הרוגים/נפגעים בשנת ,

 (;1ניקוד )לפי מודל הפעלת שיטת ה

dif_mad_12_14 –  עקב השינויים במדדים  1420-1220הפרש צפוי בין )לוג( מספרי הרוגים/נפגעים בין השנים

 (.2כלכליים )לפי מודל -המאקרו

ות הפעלת שיטת הניקוד( לבין באזי יחס ההפרשים במספרי הרוגים/נפגעים בתקופה זאת, בין השינוי בפועל )בעק

 ורה ללא ההתערבות, יוערך כאקספוננט של האומדן הבא: השינוי שהיה ק

dd_14_11_mad = d_14_11 – (d_14_11_no_change + dif_mad_12_14) 
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לוגריתמיים ולכן, אחרי ה( בערכים esdifference of differencמהווה הפרש הפרשים ) dd_14_11_madהאומדן 

ות, בתקופה זו, לעומת בבעקבות ההתער רוגים/נפגעיםה ךיחס בין ערשל אומדן זה, מתקבל ה לקיחת האקספוננט

 . הערך הצפוי ללא ההתערבות

 לאחר התאמת המודלים וביצוע חישובים, הערכים של 

exp_dd_08_03_mad=exp(dd_08_03_mad) 

exp_dd_14_11_mad=exp(dd_14_11_mad) 
 

ת השינוי שהיה צפוי ללא יבטאו את השינוי בהרוגים/נפגעים בעקבות הפעלת שיטת הניקוד החדשה לעומ

 ההתערבות, בשתי התקופות.

 נה הבטיחות )מספר הרוגים/נפגעים(, כאשר:תאת מש למסמ Yבנוסף, אם 

afterY –  ,)ערך המשתנה בתקופה שאחרי ההתערבות )עם הפעלת שיטת הניקוד 

beforeY - ,ערך המשתנה בתקופה שלפני ההתערבות 

no_break_mad_correctedY - שהיה צפוי בתקופה שאחרי, ללא ההתערבות ובעקבות התחשבות במדדי  ערך המשתנה

 המאקרו,

 ניתן לרשום כלהלן: (exp_dd_madאזי עבור אומדן השינוי בהרוגים/נפגעים בעקבות הפעלת שיטת הניקוד )

_ _ _

_ _ _ _

_ _ _

_ _ _ _

exp( _ )

exp( _ )

after

before

after

before
no break mad corrected

after no break mad correctedafter

before beforeno break mad corrected

after

before

after no break mad corrected

Y
Y

DD mad
Y

Y

YY
Y Y

Y
Y

DD mad
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 הלן:יוערך כל הפעלת שיטת הניקודהחיסכון במספרי הרוגים/נפגעים בעקבות מכאן, 

_ _ _ _

1
_ * 1

exp( _ )
after no break mad corrected after afterY YDif Y Y

DD mad

 
   

 
   

 , החיסכון השנתי במספרי הרוגים/נפגעים יוערך כ:התקופה הראשונה של הפעלת שיטת הניקוד ורעב

DIF_08_03 = Y_2008 * ](1/exp_dd_08_03_mad) -1[ 

 , החיסכון השנתי במספרי הרוגים/נפגעים יוערך כ:של הפעלת שיטת הניקוד שנייההתקופה ה ורעב

DIF_14_11 = Y_2014 * ](1/exp_dd_14_11_mad) -1[ 

, בהתאמה, שנצפו בפועל, בעקבות 2014-ו 2008הם מספרי הרוגים/נפגעים בשנים  Y_2008 ,Y_2014כאשר 

 הפעלת שיטת הניקוד.

, exp_dd_08_03_mad ,exp_dd_14_11_madלסיכום, עבור כל סדרה של משתני בטיחות, ארבעה ערכים שהם: 

DIF_08_03 ,14_11DIF_ –  יבטאו השפעה כמותית של שיטת הניקוד החדשה על מספרי הרוגים/נפגעים

( DIF( מבטאים את השינוי היחסי ושני הערכים האחרונים )exp_ddבתאונות, כאשר שני הערכים הראשונים )

מבטאים את השינוי המוחלט במספרי הרוגים/נפגעים בתקופת הפעלת השיטה לעומת מה שהיה קורה ללא 

 ה.הפעלת

 הממצאים. 2.2.3

 כלכליים-א. בחינת ההתפתחויות לאורך זמן במדדים המאקרו

שני קווי הייחוס האנכיים השחורים מדדים לאורך זמן, כאשר המביא הצגה ויזואלית של התפתחות  2.9איור 

עוד , ב2009-ל 2008ובין  2004-ל 2003)הרציפים( מסמנים את נקודות השינוי שנמצאו במחקרים קודמים: בין 

כניסת שיטת הניקוד: בין  -ששני קווי הייחוס האנכיים האדומים )המקווקווים( מסמנים את נקודות ההתערבות 

, בסדרות רבות, וגם בשינוי 2004-ל 2003. ניתן להבחין בשינוי מגמה בין 2012-ל 2011ובין  2004-ל 2003

 נסועה עירונית(. , במספר סדרות )כגון: נסועה כללית,2012-ל 2011מגמה מינורי בין 

 

 כלכליים לאורך זמן.-. הצגה ויזואלית של התפתחות המדדים המאקרו2.9איור 
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 )המשך( כלכליים לאורך זמן.-. הצגה ויזואלית של התפתחות המדדים המאקרו2.9איור 

המדד, בגודל  לבחינת השינויים במגמה ו/אוכלכלי הותאמו מודלי רגרסיה -, לכל מדד מאקרולעילכפי שהוסבר 

לאורך זמן ו/או  (במגמה )שיפוע הקו יםמובהק יםשינוי - ממצאי המודלים מסכמת את 2.9בשנים הנבחנות. טבלה 

 . 2008-2009או  2011-2012, 2003-2004, בין השנים ברמה )גודל המדד(

 כלכליים, בשנים הנבחנות-. שינויים מובהקים שזוהו במדדים המאקרו2.9טבלה 

פעלה שינוי במדד בתקופת ה
 מלאה של שיטת הניקוד

 החדשה

שינוי במדד בתקופת 
 מעבר לשיטת הניקוד

  החדשה

 'מס מדד ממצאים

 Drivers 1 אין שינויים  
 Pop 2 2009-ב שינוי רמה  
 X 2004-שינוי מגמה ב Paved 3 

 X 2004-שינוי רמה + שינוי מגמה ב Tot_vec 4 
X X 2004-שינוי מגמה ב 

 2009שינוי מגמה ב
 2012נוי רמה בשי

Trav_Tot 5 

 X 2004שינוי רמה ומגמה ב 
 2009 -שינוי רמה ב

Trav_Rural 6 

 X 2004-שינוי מגמה ב Priv_vec 7 

 X  2004-שינוי מגמה ב Motor2 8 
 X  2004-שינוי מגמה ב Motor1 9 
 X 2004-שינוי מגמה ב GDP_NIS 10 
 X  2004-שינוי מגמה ב Paved_rural 11 
 X 2004-נוי מגמה בשי 

 2009 -שינוי רמה + שינוי מגמה ב
Trav_Urb 12 

X X  2004-שינוי רמה + שינוי מגמה ב 
 2012 -ו 2009 -שינוי רמה ב

P_unemp 13 
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שנת התחלת המעבר לשיטת הניקוד החדשה.  - 2004ניתן להבחין כי בחלק ניכר מהמדדים נצפו שינויים בשנת 

שנת  – 2012מועסקים במשק( היו שינויים מובהקים בשנת -כללית, אחוז הבלתיבנוסף, למספר מדדים )הנסועה ה

כלכליים עשויים -התחלת התקופה של הפעלה מלאה של שיטת הניקוד החדשה. השינויים במדדים המאקרו

 להשפיע על מדדי הבטיחות ולכן, יש להתחשב בהם בהערכת השינויים הקשורים להפעלת שיטת הניקוד.

 הבטיחותים לאורך זמן במדדי שינויב. בחינת 

שני קווי הייחוס האנכיים לאורך זמן, כאשר  מספרי הרוגים/נפגעיםמביא הצגה ויזואלית של התפתחות  2.10איור 

, בעוד ששני קווי 2009-ל 2008ובין  2004-ל 2003 השנים השחורים )הרציפים( מסמנים את נקודות השינוי בין

-ל 2003שיטת הניקוד: בין ל הקשורותים( מסמנים את נקודות ההתערבות הייחוס האנכיים האדומים )המקווקוו

-2008, 2003-2004, 2000-2001אפשריים בין השנים: מגמה  י. ניתן להבחין בשינוי2012-ל 2011ובין  2004

. כל הנקודות הללו נבחנו באמצעות מודלי רגרסיה, שהותאמו לנתונים עם וללא נקודות 2011-2012, 2009

 השבירה.

השנים  נפגעים, ביןהרוגים/שינויים מובהקים במגמה ו/או במספרי  -ממצאי המודלים  מסכמת את 2.10טבלה 

, ועם 2001הנבחנות, אשר נבדקו בשני מצבים: ללא התחשבות בנקודת השבירה במגמה בתקופת "לפני", בשנת 

ו/או בשנת  2004בהקים( בשנת התחשבות בנקודת שבירה זו. ניתן להבחין כי בחלק מהסדרות היו שינויים )מו

, מזוהים רק אם 2012, 2004, שנות השינויים בהפעלת שיטת הניקוד החדשה. עם זאת, השינויים בשנים 2012

. כלומר, ללא התייחסות לשינויים שחלו 2001מתחשבים בשינויי המגמה שחלו בסדרות הרוגים/נפגעים בשנת 

( לא נמצאו שינויים בסדרות של 2012-2014, 2004-2011, בתקופות הניתוח הנוכחי )2001בשנת 

 הרוגים/נפגעים.

נפגעים עבור  מציגה, לכל סדרה, ממוצעים של מספרי הרוגים/ 2.11, טבלה שהותאמו לנתונים על סמך המודלים

השונות, וגם ערכי השיפועים לפי התקופות עם רמות מובהקותם )כאשר שיפוע שלילי מבטא ירידה  תקופותה

 ים(. בהרוגים/נפגע

 

 ת מספרי הרוגים/נפגעים לאורך זמן.יו. הצגה ויזואלית של התפתחו2.10איור 
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 . שינויים מובהקים שזוהו במספרי הרוגים/נפגעים, בשנים הנבחנות2.10טבלה 

-ממצאים לפי ניתוח ללא שבירה ב 2001-ממצאים לפי ניתוח עם שבירה ב
2001 

 סדרה של הרוגים/
 נפגעים

 'מס

 )הרעה( 2001שינוי רמה ב
 )הרעה( 2004שינוי מגמה ב
 )הטבה( 2012 שינוי רמה ב

 F_rur 1 אין שינויים

 מובהקות שולית( - )הרעה 2001שינוי מגמה ב
 מובהקות שולית( - )הטבה 2012שינוי רמה ב

 F_urb 2 אין שינויים

 Cas_rur 3 אין שינויים אין שינויים
 2001שינוי רמה )הרעה( ומגמה )הרעה( ב

 )הטבה( 2004מה בשינוי מג
 )הטבה( 2009שינוי מגמה ב
 )הרעה( 2012שינוי מגמה ב

 Cas_urb 4 אין שינויים

 

 . ממוצעים של מספר הרוגים/נפגעים שנתי ומגמות הסדרות, לפי תקופות2.11טבלה 

 ממוצע הרוגים/נפגעים שנתי, לפי תקופה –א 

  2012-2014  2004-2011  2001-2003  1998-2000 סדרה של הרוגים/נפגעים

F_rur  268 314 228 147 

F_urb  221 197 158 126 

Cas_rur  15,290 13,630 11,690 8,611 

Cas_urb  29,639 24,347 20,574 14,945 

 
 מגמה בסדרת הרוגים/נפגעים, לפי תקופה: שיפוע קו המגמה ורמת מובהקותו –ב 

  2012-2014  2009-2011  2004-2008  2001-2003 סדרה של הרוגים/נפגעים 

F_rur  - 0.18  - 0.05  0.05 0.02 

 0.73 0.38 0.09 0.01  מובהקות(רמת )

F_urb  0.03- 0.04- 0.00 0.06 

 0.14 0.93 0.01 0.33 מובהקות( רמת )

Cas_rur  - 0.04  - 0.04  - 0.09  - 0.05  

 0.12 0.02 0.01 0.26 מובהקות( רמת )

Cas_ubn  - 0.01  - 0.03  - 0.08  - 0.04  

< 0.0001 0.09 מובהקות( רמת )  0.0001 >  0.005 

 

ניכר כי, לאורך השנים, חלה ירידה במספרי הרוגים/נפגעים, בכל הסדרות. עם זאת, מגמות השינויים 

בהרוגים/נפגעים לא בהכרח השתפרו לאורך זמן, כאשר בחלק מהמקרים, תקופות הפעלה של שיטת הניקוד 

(, לעומת שנים ירידהנות במגמת התמת)כגון:  הרעה במגמה( התקשרו עם 2012-2014, 2004-2008החדשה )

 , בהתאמה(.2009-2011, 2001-2003קודמות )

 הבטיחותג. בחינת הקשר בין שינויים במדדים המסבירים לבין שינויים במדדי 

לבחינת פרשים במדדים המסבירים. המביא הצגה ויזואלית של הפרשים במדדי הבטיחות לעומת ה 1-בנספח 

כלכליים לבין סדרות ההפרשים של מדדי הבטיחות, הותאמו -הקשר בין סדרות ההפרשים של המדדים המאקרו

כלכליים )סה"כ -(, תוך כדי שימוש בכל אחד מהמדדים המאקרו4מודלים מסבירים לכל משתנה תוצאה )סה"כ 

מכיוון שמדדים אלה רק עולים (. עבור חלק מהמשתנים המסבירים לא נתקבלו סדרות של הפרשים שליליים 13

לאורך זמן )כגון: גודל האוכלוסייה, מספר כלי רכב רשומים, אורך דרכים סלולות, מספר נהגים מורשים, גודל 

 נסועה(. 
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( או קרובים 5%מרכזת ממצאים מובהקים )ברמת מובהקות  2.12על סמך המודלים שהותאמו לנתונים, טבלה 

כלכליים לבין שינויים בהרוגים/נפגעים. עבור הפרשים -נויים במדדים המאקרולמובהקים המצביעים על קשר בין שי

שליליים של המדדים לא נמצא קשר מובהק עם אף משתנה תוצאה. לעומת זאת, עליה במדדים מסוימים קשורה 

 באופן מובהק לשינויים בהרוגים/נפגעים כמפורט להלן:

לשינויים ברמת המינוע ובמספר כלי רכב רשומים במדינה, שינוי במספר הרוגים בדרכים הלא עירוניות קשור  -

כאשר עליה במדדים אלה קשורה לעליה במספרי הרוגים. לעומת זאת, עליה במדד האבטלה קשורה לירידה 

 בהרוגים.

עבור מספר נפגעים ברכב בדרכים הלא עירוניות נמצא קשר הפוך עם אותם מדדי החשיפה: רמת המינוע ומספר  -

 מים, כאשר עליה במדדים אלה קשורה לירידה בנפגעים.כלי רכב רשו

 עבור מספרי הרוגים ונפגעים בדרכים העירוניות לא נמצאו מדדים משפיעים, בניתוח זה. -

 כלכליים לבין שינויים בהרוגים/-. ריכוז ממצאים* מהמודלים המצביעים על קשר בין שינויים במדדים המאקרו2.12טבלה 
 נפגעים

סדרה של 
 – נפגעיםהרוגים/

 משתנה הפרשים
-מדד מאקרו

 Estimate  StdErr tValue Probt משתנה הפרשים כלכלי
d_Lg_F_rur Motor1 PdMotor1 7.23 4.29 1.68 0.116 

d_Lg_Cas_rur Motor1 PdMotor1 -3.82 1.32 -2.90 0.012 
d_Lg_F_rur Priv_vec PdPriv_vec 7.02 3.57 1.96 0.070 

d_Lg_Cas_rur Priv_vec PdPriv_vec -2.77 1.18 -2.34 0.035 

d_Lg_F_rur Motor2 PdMotor2 10.73 4.38 2.45 0.029 
d_Lg_Cas_rur Motor2 PdMotor2 -4.03 1.52 -2.65 0.020 

d_Lg_F_rur Tot_vec PdTot_vec 9.08 3.56 2.55 0.023 
d_Lg_Cas_rur Tot_vec PdTot_vec -2.65 1.31 -2.03 0.062 

d_Lg_F_rur P_unemp PdP_unemp -1.48 0.71 -2.08 0.058 
 * מובהקים/קרובים למובהקים

)הקשרים המובהקים בין הפרשי המדדים והפרשי  ממצאים מניתוח זה ה שלהצלב מביאה 2.13טבלה 

-ב' לעיל לגבי השנים עם שינויים מובהקים בסדרות המדדים המאקרו-הרוגים/נפגעים( והממצאים משלבים א'

הרוגים בדרכים הלא עירוניות,  -סדרה אחת  כלכליים ובמדדי הבטיחות. הממצאים המשולבים מראים כי עבור

יכולים להיות קשורים לשינויים במדדים )שנמצאו באותן השנים(  2012, 2004השינויים שנצפו בהרוגים שנים 

לבין השפעת השינויים  החדשה הניקודולכן, בשנים אלו קיים קושי להפריד בין השפעת הכניסה של שיטת 

 כלכליים.-במדדים המאקרו

-, עלההצפוי התפתחותנת שינויים במדדי הבטיחות בתקופות הפעלת שיטת הניקוד החדשה לעומת הד. בחי

 פי המגמה והשינויים במדדים המסבירים

אחרון, נערך ניתוח משולב כאשר השינויים בבטיחות )הרוגים/נפגעים( שנצפו בתקופות הפעלת שיטת הבשלב 

בות )כניסת שיטת הניקוד החדשה(. לצורך הערכה זאת, עבור הניקוד הושוו עם השינויים שהיו קורים ללא ההתער

הכולל אפשרויות לשינויים בתהליך בנקודות זמן  1מודל כל סדרה של הרוגים/נפגעים פותחו שני מודלים: 

 כלכליים לבין ההפרשים במדדי הבטיחות. -שהותאם לקשר בין ההפרשים במדדים המאקרו 2מוגדרות; מודל 
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 הרוגים/בסדרות של ו כלכליים-מאקרו בסדרות של מדדיםלאורך זמן שינויים השולבים מבחינת מממצאים . 2.13טבלה 
 נפגעים ומזיהוי קשרים מובהקים בין סדרות ההפרשים

קשר בין הפרשי מדדים  אפשרות להשפעה משולבת
להפרשי כלכליים -מאקרו

  הרוגים/נפגעים

סדרה של   שינויים בהרוגים/ נפגעים
 הרוגים/
  נפגעים

 :2004שנת התערבבות השפעות ב
כניסת שיטת הניקוד ושינויים בסדרות של מדדים מסבירים 

עליה בכל אחד מהמדדים )המשפיעים על הרוגים(, כאשר 
  בהרוגיםקשורה לעליה 

 :2012שנת התערבבות השפעות ב
הפעלת שיטת ניקוד מלאה ושינוי בסדרה של רמת האבטלה 

 )המשפיע על הרוגים(, כאשר
  טלה קשורה לירידה בהרוגיםעליה באב

 motor1 motor2 -עליה ב
 Priv_vec ו- Tot_vec  

 בהרוגים;קשורה לעליה 
 לייה באבטלהע
(P_unemp קשורה )

  בהרוגיםלירידה 
   

 2004-שינוי במגמה ב
 )הרעה(

 2012-שינוי רמה ב
   )הטבה(

F_rur  

אין קשר עם מדדים   -- 
  מסבירים

 2012-שינוי ברמה ב
 )הטבה(

F_urb  

. לכן הקשרים 2012-וב 2004-אין שינוי בסדרת נפגעים זאת ב
ת התערבבות עם ייי המדדים לא יוצרים בעישלה עם שינו

 שיטת הניקוד השפעת

 motor1 motor2 -עליה ב
 Priv_vec ו- Tot_vec  

  בנפגעיםקשורה לירידה 

  Cas_rur  אין שינויים

אין קשר עם מדדים   -- 
  מסבירים

 2004-מה בשינוי מג
  הטבה()

 2009-שינוי מגמה ב
 )הטבה(

 2012-שינוי מגמה ב
  )הרעה(

Cas_urb  

 

, d_08_03 ,d_08_03_no_change ,d_14_11, לרבות אופן חישוב האומדנים: 1מביא פירוט למודל  2-בנספח 

d_14_11_no_change ,Y_2008 ,Y_2014 לכל סדרה. 1, והתוצאות מפיתוח מודלים מסוג 

-שהותאמו לנתונים. לפי המודלים נמצא כי בין כלל המדדים המאקרו 2מביא פירוט למודלים מסוג  3-בנספח 

 כמשפיעים על סדרות הפרשי ההרוגים/הנפגעים היו: נמצאוכלכליים, המשתנים ש

רמת מינוע, הנסועה הלא עירונית, תוצר לאומי לנפש, שיעור אבטלה.  - עבור הרוגים בדרכים הלא עירוניות( 1)

הפרשים חיוביים של משתנים אלה קשורים להפרשים בהרוגים, כאשר עליה בהפרשים במדדי החשיפה )רמת  רק

מינוע, הנסועה הלא עירונית( מזוהה עם עליה בהרוגים, בעוד שעליה בהפרשים בתוצר הלאומי ובשיעור האבטלה 

 .2004מזוהה עם ירידה בהרוגים. בנוסף במודל זה נמצאה עליה בהרוגים בשנת 

הנסועה העירונית ושיעור האבטלה, כאשר הפרשים חיוביים של משתנים  - עירוניותעבור הרוגים בדרכים ה( 2)

אלה קשורים להפרשים בהרוגים. לפי המודל, עליה בהפרשים במדד החשיפה )הנסועה העירונית( מזוהה עם 

. בנוסף, במודל זה, החל עליה בהרוגים, בעוד שעליה בהפרשים בשיעור האבטלה מזוהה עם ירידה בהרוגים

 נמצאה עליה בהרוגים. 2009משנת 

רמת מינוע בלבד, כאשר הפרשים חיוביים של משתנים זה  - בדרכים הלא עירוניות עבור נפגעים ברכב (3)

 קשורים להפרשים בנפגעים. לפי המודל, עליה ברמת המינוע קשורה לירידה בנפגעים.

הנסועה העירונית בלבד, כאשר הפרשים שליליים של משתנים זה  - בדרכים העירוניות עבור נפגעים ברכב (4)

 קשורים להפרשים בנפגעים. לפי המודל, ירידה ברמת המינוע קשורה לירידה בנפגעים.

חישוב של אומדנים אלה: המביא פירוט לאופן  3-בבנוסף, על סמך המודלים שהותאמו לנתונים, נספח 

dif_mad_04_08 ,dif_mad_12_142הם שהתקבלו על סמך המודלים מסוג , וערכי. 
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הבטיחות התקבלו אומדנים  מדדיבעקבות התאמת המודלים וחישוב אומדני הביניים שצוינו לעיל, עבור כל אחד מ

הממצאים מצביעים על מגמות עליה במספרי  .2.14בטבלה מסכמים להשפעת שיטת הניקוד החדשה, כמפורט 

של הפעלת שיטת הניקוד החדשה לעומת ההתפתחות הצפויה, פרט הרוגים/נפגעים בתאונות, בשתי התקופות 

שינוי בהרוגים בדרכים הלא עירוניות בתקופה השנייה )הפעלה מלאה של שיטת הניקוד( שבו  -למקרה אחד 

 נמצאה מגמת ירידה.

טת שינוי יחסי במספרי הרוגים/נפגעים בתקופת הפעלת שי(, 2-ב)ראה נספח  1לפי התוצאות של מודלים מסוג 

 הניקוד החדשה לעומת הצפוי בלעדיה, היה מובהק או קרוב למובהק במצבים אלה: 

( ובתקופה p=0.05עבור הרוגים בדרכים הלא עירוניות, בתקופה הראשונה של הפעלת שיטת הניקוד )עם  -

 (;p=0.08השנייה של הפעלתה )עם 

( ובתקופה p=0.12שיטת הניקוד )עם עבור נפגעים ברכב בדרכים העירוניות, בתקופה הראשונה של הפעלת  -

 (.p=0.02השנייה של הפעלתה )עם 

, כאשר עבור שתי הסדרות האחרות של מדדי הבטיחות השינויים לא היו 2.14מצבים אלה מודגשים בטבלה 

 מובהקים.

 י הבטיחות דד. אומדנים מסכמים להשפעת שיטת הניקוד החדשה, לפי מ2.14טבלה 

 **exp_dd_08_03_mad* exp_dd_14_11_mad* Y_2008 Y_2014 DIF_08_03** DIF_14_11 נפגעים סדרה של הרוגים/

F_rur  2.03 0.82 227 150 -115 33 

F_urb  1.18 1.05 156 134 -24 -6 

Cas_rur  1.34 1.22 11456 8187 -2917 -1492 

Cas_urb  1.14 1.35 20663 14369 -2576 -3745 

 לעומת מה שהייה קורה ללא הפעלתה ת הניקודשיטתקופת הפעלת ים/נפגעים ביחסי במספרי הרוגמבטא שינוי * 
 מוחלט )חסכון( במספרי הרוגים/נפגעים בתקופת הפעלת השיטה לעומת מה שהייה קורה ללא הפעלתהמבטא שינוי ** 
 

 . סיכום2.2.4

 כלהלן: מסקנותוהמידע על שינויים מובהקים, מתקבלות  2.14על סמך הממצאים שבטבלה 

במספרי הרוגים  עליה/מגמת עליה, נמצאה 2004-2008בין השנים  ,בתקופת המעבר לשיטת הניקוד החדשה -

ונפגעים בתאונות, לעומת המצב שהיה צפוי ללא ההתערבות. כלומר, תקופת המעבר לשיטת הניקוד החדשה 

הק במספרי הרוגים קרוב למובמובהק או מזוהה עם תוספת הרוגים/נפגעים לעומת המצב הצפוי. השינוי היה 

 נפגעים ברכב בדרכים העירוניות, ולא היה מובהק עבור מדדי בטיחות אחרים.ובמספרי בדרכים הלא עירוניות 

)קרובה  ירידה, נצפתה 2012-2014של שיטת הניקוד החדשה, בין השנים  בתקופת ההפעלה המלאה -

נפגעים ברכב בדרכים העירוניות )שינוי  במספר עליהלמובהקת( במספרי הרוגים בדרכים הלא עירוניות אך גם 

מובהק( ומגמות עליה )לא מובהקות( במדדי בטיחות אחרים: הרוגים בדרכים עירוניות, נפגעים ברכב בדרכים לא 

עירוניות; כל השינויים הללו לעומת המצב הצפוי ללא ההתערבות. כלומר, תקופת ההפעלה המלאה של שיטת 
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הרוגים בדרכים הלא עירוניות ועם תוספת נפגעים ברכב בדרכים העירוניות, הניקוד החדשה מזוהה עם חסכון ב

 לעומת המצב הצפוי.

סה"כ, בעקבות ניתוח סדרות שנתיות של הרוגים ונפגעים בתאונות, תוך כדי התחשבות במגמות הקיימות 

שיטת הניקוד על בטיחות של תקופת המעבר ל לא נמצאה השפעה חיוביתכלכליים, -ובשינויים במדדים המאקרו

  .תוצאות מעורבותהחדשה, כאשר עבור תקופת ההפעלה המלאה של שיטת הניקוד התקבלו 

של הנתונים  ת קצרות יחסיתושנתי ותבכך שמדובר בסדר יש לסייגאת הממצאים של ניתוחי המאקרו עם זאת, 

ת התערבויות והן בהשלכנפגעים, הן במצב הרקע והתאונות והעל מספרי  עם ריבוי גורמים משפיעיםו, שנה( 17)

לעומת  ניםקט והנהגים שעברו את אמצעי התיקון הי יכמו כן, מספר. בטיחות אחרות שפעלו באותה התקופה

מועדים לאמצעי התיקון ההיקף האכיפה בפועל )אשר מזהה את הנהגים מדינה, כאשר ב שים לנהוגורמספר המ

הפעלת שיטת הניקוד  לאחר( ירד בצורה ניכרת וגם יוצרת את אפקט ההרתעה הכללית מביצוע עבירות נהיגה

לשיטת הניקוד נפגעים במדינה, ההרוגים וההשפעה על כלל  –החדשה. מכאן, סביר להניח שברמת המאקרו 

. השערה זו נתמכה גם ע"י הממצאים של ניתוחי הסדרות החודשיות של לא היתה השפעה מהותיתהחדשה 

 ה שלהפעלהדווקא בנקודות במדדי הרקע רציפות ושינויים חדים -יא , עלבעיקר ,הרוגים ונפגעים אשר הצביעו

, ולכן, חוסר אפשרות )ההפעלה המלאה( 2012)הכניסה לתוקף(, שנת  2004שנת  –שיטת הניקוד החדשה 

 להסיק מסקנות מהותיות לגבי ההשפעה של שיטת הניקוד.

על סמך השינויים  –מת המיקרו על הבטיחות יש לבחון בעיקר ברהחדשה מכאן, את השפעת שיטת הניקוד 

עברו את  -בביצוע עבירות נהיגה ובמעורבות בתאונות דרכים, בקרב הנהגים ש"טופלו" ע"י השיטה החדשה 

 (.3אמצעי התיקון )ראה פרק 
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ועל  ע"י הנהגים עבירות נהיגהביצוע השפעת שיטת הניקוד על  . בחינת3

 מעורבות הנהגים בתאונות

על  ,אמצעי תיקון שונים -פיתוח מודלי מיקרו להערכת השפעת מרכיבי שיטת הניקוד ם מבפרק זה מובאים ממצאי

 ועל מעורבות הנהגים בתאונות. קבוצות נהגים שונות ע"יעבירות נהיגה ביצוע 

 נהגיםה ע"י תנועהעבירות ביצוע על  שיטת הניקוד של ה. הערכת השפע3.1

 ניתוח והכנת הנתונים המסגרת ל. 3.1.1

את בוחן מודלי מיקרו. המודל פותחו נהיגה העל עבירות  (אמצעי תיקון שונים)שיטת הניקוד  ה שלשפעלהערכת ה

 "לפני"בתקופת  שכיחות אירועי העבירותתיקון, לעומת ההפעלת אמצעי  "אחרי"בתקופת  שכיחות אירועי העבירות

נוי בשכיחות העבירות בקבוצת (. השי"קבוצת טיפול") נהגים שעברו את אמצעי התיקוןההפעלת האמצעי, בקרב 

נהגים שלא עברו את אמצעי התיקון הבתקופות זמן זהות, בקרב  ,הטיפול מושווה עם שינוי בשכיחות העבירות

 . ("קבוצת ביקורת")

  :הםבמסגרת הניתוח הנבחנים  אמצעי התיקון

 ; (1)סוג  קורס נהיגה נכונה בסיסי( 1)

 ; (2)סוג  קורס נהיגה נכונה ייעודי( 2)

 (; 3אחר )סוג  קורס נהיגה נכונה ייעודי( 3)

 (. 6)סוג  דשים וקבלתו לאחר מבחן עיוניוח 3-פסילת רישיון ל( 4)

 – דשים וקבלתו לאחר בדיקות רפואיות, מבחן עיוני ומבחן מעשיוח 9-פסילת רישיון ל: 7לגבי אמצעי תיקון מסוג 

, נמצאו סה"כ 2003-2014הרישוי, בין השנים  תרשוהשפעתו לא נבדקת מכיוון שבכל קובץ הפעולות שהתקבל מ

את השפעת אמצעי התיקון ניתן לבחון בהתייחס (. 2.1פרק נהגים שסיימו אמצעי תיקון זה )ראה  235רק 

נהיגה אחרי ולפני הפעלת אמצעי הבנוסף, במודל לניבוי עבירות . הנהיגהלקבוצות נהגים שונות לפי דרגות רישיון 

 .נהגים כגון: קבוצת גיל, סוג יישוב מגוריםהשפעה של מאפיינים נוספים של ב בההתיקון ניתן להתחש

להתאמת המודל לבחינת השפעת אמצעי התיקון על ביצוע עבירות תנועה, נבחר "חלון זמן" מוגדר, בין השנים 

. חלון הזמן בין השנים 2003-2015. הנתונים בקובץ ההרשעות שהתקבל למחקר מתייחסים לשנים 2006-2011

של שלוש שנים  תקופות זמןאמצעי התיקון, נבחר על מנת להשאיר  -התערבות ה הערכת השפעתל 2006-2011

הוחלט  2015לשנת )של אמצעי התיקון.  ה, לבחינת השפע2012-2014, ושלוש שנים אחרי, 2003-2005לפני, 

נרשמות אשר בדרך כלל נים שקיבלנו יכולים לא לכלול את כל ההרשעות, והנתבניתוח מכיוון ש לא להתייחס

 באיחור.(

נבחרים הנהגים שעברו את אמצעי התיקון בחלון הזמן שהוגדר. לכל נהג בקבוצת הטיפול,  "קבוצת טיפול"בתור 

-התערבות )בין התחלה וסיום של אמצעי התיקון שלו( ומוגדרות תקופות "אחרי" והעל ציר הזמן נקבעת תקופת 

לפני" התחלת אמצעי התיקון, שלוש שנים "אחרי" סיום אמצעי התיקון. "לפני" ההתערבות, כגון: שלוש שנים "
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בחינת השינויים בביצוע עבירות תנועה מתייחסת לתקופת ה"אחרי" לעומת "לפני". מכיוון שבנוסף לאמצעי 

התיקון, הנהגים בקבוצת הטיפול מושפעים ממצב מערכת התחבורה, מדיניות האכיפה ועוד, קיים צורך לנכות 

ים שנצפו במעורבות בעבירות של הנהגים בקבוצת הטיפול את השפעתם של הגורמים האחרים. ניתן מהשינוי

נהגים המותאמים לקבוצת האשר מורכבת משינויים בביצוע עבירות בקבוצת הביקורת, הלעשות זאת ע"י בחינת 

קבוצת גיל, דרגת רישיון, לכל נהג בקבוצת הטיפול מותאם נהג דומה, לפי המאפיינים הדמוגרפיים )כגון: הטיפול. 

כל נהג לסוג יישוב מגורים( אך אשר לא עבר את אמצעי התיקון. לבחינת אירועי העבירות בקרב נהגי הביקורת, 

 ותאם(. מ"לפני" אשר זהות לתקופות הזמן של נהג הטיפול )שעבורו הוא -ביקורת מוגדרות תקופות זמן "אחרי" ו

את אמצעי התיקון, בתקופת ה"אחרי" תימצא ירידה בשכיחות  שעבור הנהגים שעברו תההשערת המחקר הי

עבירות לעומת התקופה "לפני". במידה ותימצא, הירידה בשכיחות העבירות בקרב הנהגים שעברו את אמצעי ה

 התיקון, בכלל או לעומת קבוצת הביקורת, תצביע על השפעה בטיחותית חיובית של שיטת הניקוד.

 ספר שלבים כמתואר להלן.בהכנת הנתונים לניתוח היו מ

 כללים הבאים:הנהגים לפי הנבחרו רישוי, ה רשותמ התקבלנהגים שה( מתוך קובץ 1

  כולל(,  1925-1989שנים הנולדו בין( 

  יישוב שהם גרים בו,הידוע סמל 

 שונות פרט למקרים של רישיון אופנוע בלבד או טרקטור וכד' בלבד )דרגות דרגות רישיון  נהגים עםA ,

1A ,2A 1-ו), 

  קבלת רישיון) המקובלים לכללים היה בהתאםרישיון הגיל קבלת B  קבלת רישיון ,17לא לפני גיל C  לא

 (.21 גיל לא לפני 3Dאו  2Dאו  1Dאו  D רישיונות ,20 גיל לא לפני E רישיון ,18לפני גיל 

מתוך הרשעות אלה  כאשר ,1שלב שנבחרו בנהגים השייכות למדגם הכל ההרשעות  נבחרוהרשעות ה( מקובץ 2

הרישוי(. כמו כן, מקרב ההרשעות  רשותהרשימה המיוחדת שהתקבלה מלפי שלא הופעלו )רשעות הה הוסרו

)הרשעות  4-לא שווה לש "הכאראשלב שדה " עםו 0-שווה לה "סגירה מנהליתשדה "הרשעות עם הרק אך ו נבחרו

 ללא סגירה מנהלית(.

הפעלת אמצעי התיקון לפי  – התערבותהתקופת הוגדר כ 2006-2011ם שניה חלון הזמן בין כפי שצוין לעיל,( 3

. 2006-2011 בין השניםתיקון האמצעי את ו כל הנהגים שעברו נבחרטיפול הקבוצת שיטת הניקוד החדשה. בתור 

בין תיקון האמצעי את ברו כלל ענהגים שלא הוכן בסיס נתונים נפרד הכולל את כל הביקורת הלקבוצת כבסיס 

 .2003-2014 השנים

טיפול נרשמו אמצעי הלכל הנהגים בקבוצת : טיפולהבקבוצת שעברו הנהגים אמצעי תיקון  - הגדרת סוגי טיפול( 4

הנבחנת,  האמצעי תיקון בתקופ 5עד  1-נהגים עברו משההנתונים הראו בחלון הזמן המוגדר. תיקון שהם עברו ה

ל מנת לעשות סדר בנושא, הוחלט כי הניתוח יתייחס ע. כאשר קיים מגוון רחב של שילובים של אמצעי התיקון

 סדר עולה( וגם לשילובים של אמצעי התיקון כאשר הם מופיעים לפי 6, 3, 2, 1לאמצעי תיקון בודדים )כגון: סוג 

. בעקבות ניתוח שכיחויות של 3או  2, 1אחרי סוגים  6, סוג 1אחרי סוג  3או סוג  2של חומרת הענישה כגון: סוג 
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 12-להאמצעים בקובץ נהגים, סדרי הפעלה של אמצעי התיקון ומשמעויותיהם, הוחלט כי הניתוח יתייחס שילובי 

 . 3.1שילובים של אמצעי התיקון, כמפורט בטבלה  - סוגי טיפול

" 1כל "סוג טיפול" מאחד מספר שילובים של אמצעי התיקון שנצפו בתקופה המוגדרת. לדוגמא, סוג טיפול "

הנהג נשלח לקורס הבסיסי  -"11( כאשר בתוכו יש גם מקרים "1ס בסיסי )אמצעי תיקון עקרונית משקף קור

" משקף השפעה של אותו הקורס הבסיסי כאשר הנהג 1_1פעמיים, בהפרש זמן פחות משנתיים; סוג טיפול "

 נשלח לקורס יותר מפעם אחת ובהפרש זמן יותר משנתיים )למעשה, יש מספר שילובים של אמצעי זה, כאשר

 הנהגים עברו אותו פעמים או שלוש, בהפרשי זמן שונים, כאשר לפחות פעם אחת היה הפרש של שנתיים(.

 המיקרו יבניתוח השילובים של אמצעי התיקון שהשפעתם נבחנ -. סוגי טיפול 3.1טבלה 

 משמעות שנכללו בותיקון האמצעי שילובים* של  סוג טיפול נבחן

 קורס בסיסי  11 ,1 1

 מספר קורסים בסיסיים בהפרש זמן 1_1_1 ,11_1 ,1_1 1_1

 2קורס בסיסי ואחריו קורס ייעוד  1_2_1 ,21_1 ,2_1 ,12 ,2_11 2_1

1_2_6 12_6, 1_1_2_6, 1_26, 1_2_1_6, 1_2_6 
, אחריו 2קורס בסיסי, אחריו קורס ייעוד 

 שלילת רישיון

 3ורס ייעוד קורס בסיסי ואחריו ק 1_3_1 ,31_1 ,3_1 ,3_1_1 ,13 ,3_11 3_1

1_3_6 13_6, 1_1_3_6, 1_36, 1_3_1_6, 1_3_6 
, אחריו 3קורס בסיסי, אחריו קורס ייעוד 

 שלילת רישיון

 קורס בסיסי ואחריו שלילת רישיון 6_1 ,6_1_1 ,16 6_1

 2קורס ייעוד  1_2 ,21 ,2 2

 ואחריו שלילת רישיון 2קורס ייעוד  6_2 ,6_1_2 ,26 6_2

 3ייעוד קורס  1_3 ,31 ,3 3

 ואחריו שלילת רישיון 3קורס ייעוד  6_1_3 ,6_3 ,36 6_3

 שלילת רישיון 6 6

 *XX  ;מסמן שני אמצעים בהפרש זמן עד שנתייםX_X מסמן שני אמצעים בהפרש זמן יותר משנתיים 

יקון ( בעקבות הגדרה של סוגי טיפול, לכל נהג מקבוצת הטיפול נקבע חודש התחלה וחודש סיום של אמצעי הת5

שנים אחורה מתאריך פתיחת  3ככלל,  –)בודד או משולב(. לצורך מעקב אחרי העבירות הוגדרה תקופת "לפני" 

ג', מביא הצגה -, א'3.1איור אמצעי התיקון. שנים קדימה מתאריך סיום  3ככלל,  –אמצעי התיקון, ותקופת "אחרי" 

(, במקרים כאשר 2006-2011וגדר )בין השנים "אחרי", בחלון הזמן המ-ויזואלית להגדרת התקופות "לפני" ו

 מדובר באמצעי תיקון בודד או בשילוב של אמצעי התיקון.

בנוסף, היו מקרים כאשר הנהג עבר אמצעי תיקון נוספים, לפני חלון הזמן שהוגדר לניתוח או אחריו. במקרים אלה 

ב'. -, א'3.2מקרים אלה מודגמים באיור  שנים. 3-בוצע "קיטוע" של התקופות "לפני" או "אחרי", לתקופה הקצרה מ

, תקופת ה"לפני" שלו נקבעה בין סיום אמצעי התיקון  2006במקרה כאשר הנהג עבר אמצעי תיקון נוסף לפני שנת 

, א'(. במקרה כאשר הנהג עבר אמצעי תיקון 3.2הקודם עד להתחלת אמצעי התיקון בחלון הניתוח )ראה איור 

ה"אחרי" שלו נקבעה בין סיום אמצעי התיקון בחלון הניתוח לבין התחלת אמצעי , תקופת 2011נוסף אחרי שנת 

 , ב'(. 3.2התיקון הבא )ראה איור 
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. כמו כן, 3.1-3.2יש לציין שבקרב הנתונים שהוכנו לניתוח היו עירובים שונים של המקרים המתוארים באיורים 

היה  " או "אחרי"לפני"ת וקיטוע" של תקופנמצא שמספר המקרים עם " םנהגיהנתוני בבדיקה הסטטיסטית של 

אמור להשפיע על תוצאות  הוא אינוולכן,  ,( ומפוזר בין מספר קבוצות טיפול )לפי סוגי האמצעים(1%-זניח )כ

 הניתוח.

 

שנים אחורה מתחילת אמצעי התיקון, תקופת "אחרי" הוגדרה  3הנהג עבר אמצעי תיקון בודד; תקופת "לפני" הוגדרה  –א 
 ם קדימה מסיום אמצעי התיקוןשני 3

 

 730הבא עברו שנתיים או יותר ) האמצעיראשון לבין פתיחת ה האמצעי כאשר בין סיוםאמצעי תיקון,  מספרנהג עבר ה -ב 
שנים  3שנים אחורה מתחילת אמצעי התיקון הראשון, תקופת "אחרי" הוגדרה  3; תקופת "לפני" הוגדרה ימים או יותר(

 התיקון האחרון קדימה מסיום אמצעי

 

שנתיים פחות מהבא עברו  האמצעיראשון לבין פתיחת ה האמצעי כאשר בין סיוםאמצעי תיקון,  מספרנהג עבר ה -ג 
 3שנים אחורה מתחילת אמצעי התיקון הראשון, תקופת "אחרי" הוגדרה  3; תקופת "לפני" הוגדרה ימים( 730-פחות מ)

 שנים קדימה מסיום אמצעי התיקון האחרון

"אחרי", לנהגים שעברו את אמצעי התיקון בחלון הזמן המוגדר לניתוח, -. הצגה ויזואלית להגדרת תקופות "לפני" ו3.1איור 
 .2006-2011בין השנים 
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בין סיום שנים,  3-הנהג עבר אמצעי תיקון נוסף לפני חלון הזמן שנקבע לניתוח; תקופת "לפני" מקוטעת, קצרה מ –א 
 דם עד להתחלת אמצעי התיקון בחלון הניתוחאמצעי התיקון הקו

 

בין סיום שנים,  3-הנהג עבר אמצעי תיקון נוסף אחרי חלון הזמן שנקבע לניתוח; תקופת "אחרי" מקוטעת, קצרה מ -ב 
 הבאאמצעי התיקון בחלון הניתוח עד להתחלת אמצעי התיקון 

נהגים שעברו אמצעי תיקון נוספים מחוץ לחלון הזמן שהוגדר "אחרי", ל-. הצגה ויזואלית להגדרת תקופות "לפני" ו3.2איור 
 לניתוח.

 "תקופות "לפניסוג טיפול, תקופת הטיפול ו טיפול, הוגדרהלכל נהג בקבוצת ( בהתאם לכללים המתוארים לעיל, 6

יקוד. העבירות שלו עם נאירועי כל תאריכים של נרשמו "אחרי" שלו, -תקופות "לפני" והלפי לכל נהג, "אחרי". -ו

. כמו כן, כל אירוע עבירה נחשב לעבירה אחת עבירות תנועה עם ניקוד בלבדיודגש כי בניתוח הנוכחי נכללו 

עבירות ביחד. )כללים אלה הונהגו בשיטת הניקוד: גם כאשר הנהג מבצע יותר  3כאשר באירוע יכולות להיות עד 

יותר ולא סכום הנקודות לפי כל העבירות מעבירה אחת באירוע הוא מקבל ניקוד לפי עבירה אחת, החמורה ב

בנוסף, בניתוח הנוכחי )המתייחס שדווחו; העבירה החמורה ביותר רשומה במקום הראשון באירוע העבירות.( 

שנקרה  כאירוע אחדלמדד שכיחות עבירות יומית(, כל אירועי העבירות שדווחו באותו התאריך )אותו יום( נספרו 

 ביום מסוים.

בתקופת עבירות עם אפס נהגים  נתוני עבירות הנהגים בקבוצת הטיפול נתגלו מקרים שלבהמשך, בבדיקת 

"לפני". ההסבר לכך הוא שההרשעה בגין העבירה האחרונה הגיעה באיחור ניכר, כך שתחילת אמצעי התיקון 

)אשר מופעל עם קבלת ההרשעה( היה כעבור יותר משלוש שנים מעת ביצוע העבירה. מקרים אלה משקפים 

איחור ניכר בעיבוד נתוני העבירות במערכת ועשויים ליצור הטעיה בבחינת השפעה של אמצעי התיקון. לכן, 

המקרים בהם תקופת הזמן בין תאריך ביצוע העבירה לבין תאריך ההרשעה עלתה על שלוש שנים )או במילים 

 ח. מבסיס הנתונים של הניתוהוסרו עבירות בתקופת "לפני"(,  0אחרות, הנהגים עם 
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בבסיס הנתונים שנותר, חושבה סטטיסטיקה תיאורית של הזמן שבין תאריך העבירה האחרונה לבין התחלת 

יום.  1095יום, ערך מירבי  1יום, ערך מינימלי  185 -יום, סטית תקן  186אמצעי התיקון. התקבל: ממוצע של 

י התיקון. גם פרק זמן זה עשוי ליצור כלומר, בממוצע חלפה חצי שנה בין תאריך ביצוע עבירה לבין הפעלת אמצע

הטעיה בניתוח שכיחות העבירות )אשר נבחנת כמדד יחסי בין סך מספר העבירות לפרק זמן של מעקב(. לכן, 

הוחלט כי פרק הזמן "לפני" בניתוח יוגדר בניכוי פרק זמן "ההמתנה" במערכת )בין תאריך ביצוע העבירה 

תקופת מסביר את התיקון בהגדרת התקופה "לפני". מכאן,  3.3יור האחרונה לבין פתיחת אמצעי התיקון(. א

ששימשה בניתוח הנוכחי שווה למספר הימים בתקופה מתחילת ההסתכלות על הנהג עד  ה"לפני" המתוקנת

 (. 33.באיור  1tלביצוע העבירה האחרונה לפני הטיפול )

 

ההסתכלות על הנהג עד לביצוע העבירה האחרונה לפני תקופה מתחילת  - 1tמסמן עבירות בתקופת "לפני" ;  Xהסבר: 
תקופה בין ביצוע עבירה אחרונה עד להפעלת אמצעי התיקון )הוסרה מתקופת  – 2tהטיפול )= תקופת ה"לפני" החדשה(; 

 ה"לפני" של כל נהג(.

 . ביצוע תיקון בהגדרת התקופה "לפני" של כל נהג בקבוצת הטיפול. 3.3איור 

)שלא  ביקורתה בסיס הנתונים של נהגימ "נהג ביקורת"טיפול נדגם הלכל נהג מקבוצת : ורתהתאמת נהגי ביק( 7

נהג  כל המאפיינים הדמוגרפיים שלעברו כלל את אמצעי התיקון, בכל השנים(. התאמת נהג הביקורת היתה לפי 

עבור כל נהג זור גאוגרפי. אאו אחר(, גודל יישוב מגורים, דת יישוב מגורים,  Bקבוצת גיל, דרגת רישיון )הטיפול: 

כל העבירות שלו עם ניקוד בתקופות  ונגזרוטיפול שלו, ה"אחרי" כמו לנהג -ו "תקופות "לפניהביקורת נרשמו אותן 

 "אחרי".-"לפני" ו

לעיל וגם לפי  3.1הנהגים בקבוצת הטיפול חולקו לקבוצות לפי סוג טיפול )שילוב אמצעי התיקון( שהוגדר בטבלה 

נהג מקצועי(. מכאן,  - B-)נהג רכב פרטי בלבד( או אחר )דרגות רישיון שונות בנוסף ל Bהיגה: דרגה ון ניסוג ריש

של נהגים שעברו אמצעי תיקון שונים. על סמך בסיס הנתונים של נהגי קבוצות  24 לניתוח הנוכחי הוגדרו

המאפיינים כל טיפול עם התאמה מלאה ב-ביקורת לכל נהג-הביקורת לא תמיד היה אפשר להתאים נהג

, לא היתה בעיה בהתאמת נהגי הביקורת. עבור הנהגים Bון יטיפול עם דרגת ריש-. עבור נהגיהדמוגרפיים

ביקורת -)נהג המאפיינים הדמוגרפייםהביקורת הותאם לפי התאמה חלקית של -המקצועיים, בחלק מהמקרים, נהג

ביקורת -ס הנתונים של נהגי הביקורת )נהגביקורת בבסי-"מקורב"( ובמספר קטן של מקרים כלל לא נמצא נהג

 זה. שלב"חסר"(. נהגי הביקורת עם התאמה מלאה או חלקית לנהגי הטיפול שימשו בניתוח הנתונים ב

זה, לרבות ציון גודל המדגמים של נהגי הטיפול  שלבקבוצות הנהגים שנותחו ב 24מביאה הגדרה של  3.2טבלה 

"מקורבים" בקרב נהגי הביקורת, בכל קבוצה. -נהגים "חסרים" ו ישל מספרונהגי הביקורת, בכל קבוצה, וכן ציון 

X X         X 

      t1                 t2 
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, מספר 3%, מספר הנהגים ה"חסרים" היה עד 13-24קבוצות ניתוח  –)בקרב נהגי הביקורת לנהגים המקצועיים 

 (.5%הנהגים ה"מקורבים"היה עד 

 גמיםקבוצות הנהגים בניתוח הנוכחי, עם ציון גודל המד 24. הגדרה של 3.2טבלה 

קבוצה 
 בניתוח

טיפול סוג 
)אמצעי 
 תיקון(

 דרגת רישיון
מספר נהגי 

 טיפול
מספר נהגי 

 ביקורת

מספר נהגים 
חסרים 
בקבוצת 
 ביקורת

נהגים   %
חסרים 
 בקבוצת
 ביקורת

מספר נהגים 
"מקורבים" 
בקבוצת 
 ביקורת

נהגים  %
"מקורבים" 
בקבוצת 
 ביקורת

1 1 B 114675 114675 0 0% 0 0% 

2 1_1 B 1984 1984 0 0% 0 0% 

3 1_2 B 7066 7066 0 0% 0 0% 

4 1_2_6 B 3414 3414 0 0% 0 0% 

5 1_3 B 5532 5532 0 0% 0 0% 

6 1_3_6 B 2852 2852 0 0% 0 0% 

7 1_6 B 4164 4164 0 0% 0 0% 

8 2 B 2329 2329 0 0% 0 0% 

9 2_6 B 1725 1725 0 0% 0 0% 

10 3 B 2551 2551 0 0% 0 0% 

11 3_6 B 1995 1995 0 0% 0 0% 

12 6 B 17207 17207 0 0% 0 0% 

 0.3% 132 0.1% 47 47807 47854 אחר 1 13

 2.2% 33 1.0% 15 1473 1488 אחר 1_1 14

 2.3% 101 1.5% 66 4418 4484 אחר 2_1 15

 4.1% 108 2.7% 72 2603 2675 אחר 6_2_1 16

 2.0% 62 1.0% 32 3160 3192 אחר 3_1 17

 4.8% 90 3.0% 59 1880 1939 אחר 6_3_1 18

 2.7% 69 1.6% 41 2547 2588 אחר 6_1 19

 0.3% 5 0.3% 4 1569 1573 אחר 2 20

 2.9% 41 2.0% 29 1432 1461 אחר 6_2 21

 0.4% 6 0.2% 3 1415 1418 אחר 3 22

 4.2% 50 2.5% 31 1203 1234 אחר 6_3 23

 0.4% 43 0.2% 19 10538 10557 אחר 6 24

 

 . בדיקות מוקדמות של שינויים בשכיחות אירועי העבירות3.1.2

ך הסטטיסטיקה התיאורית של קבצי הנהגים נערכו בדיקות מוקדמות של שכיחות אירועי העבירות בתקופת על סמ

הפעלת אמצעי התיקון, ובדיקות ההפרשים ביניהם. להלן הגדרות המשתנים ששימשו  "לפני"לעומת  "אחרי"

 בניתוחים הסטטיסטיים.

או בין  "אחרי"-ו "לפני" ותבין התקופקב )המעתקופות שונה של אורך את האפשרות ללקחת בחשבון  על מנת

בימים.  ,באורך התקופה המתאימה המחולק עברות מספר –בניתוח הנוכחי שימש מדד יחסי , שונים(הנהגים ה

למספר בכך הופך המשתנה את משמעותו ו 1000-ב נו את התוצאההכפלשל המדדים להקל על הניראות כדי 
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דומה, בשלב הבדיקות המוקדמות, חושב המדד היחסי של נקודות לאלף . באופן שנים( 2.7)=  לאלף יום עבירות

 יום. נגדיר:

 מדדי נקודות )לאלף יום( בתקופות לפני ואחרי

nk2time_bef=1000*nekudot_bef/tkufa_before; 

nk2time_aft=1000*nekudot_aft/tkufa_after; 

 בתקופות לפני ואחרי)לאלף יום( מדדי עברות 

av2time_bef=1000*n_averot_bef/tkufa_before; 

av2time_aft=1000*n_averot_aft/tkufat_after; 

 כאשר:

nekudot_bef -  לפניבתקופת סכום הנקודות ;nekudot_aft -  אחריבתקופת נקודות הסכום ;n_averot_bef - 

 ;ריאחבתקופת עברות  סך מספר )אירועי( - n_averot_aft; לפניבתקופת עברות מספר )אירועי(  סך

tkufa_before – ( עד לביצוע העבירה  נהגמספר ימים מתחילת ההסתכלות על התקופת מעקב "לפני" של הנהג

 (;האחרונה שלפני טיפול

tkufat_after - ( הפעלת אמצעי התיקון עד סוף  –מסיום הטיפול מספר ימים תקופת מעקב "אחרי" של הנהג

 נהג(.ההסתכלות על ה

 :דדים בתקופת אחרי לעומת לפניהפרשים בין המ בנוסף, נחשב

d_nk2time = nk2time_aft-nk2time_bef; 

d_av2time = av2time_aft -av2time_bef; 

 כאשר:

d_nk2time -  אחרי לתקופת לפניתקופת נקודות בין ה ן מדדייבהפרש; 

d_av2time -  אחרי לתקופת לפניתקופת עברות בין ה ן מדדייבהפרש. 

מציגה סטטיסטיקה  33.הטיפול ולנהגי הביקורת, סה"כ ולפי קבוצות ניתוח. טבלה  המדדים הנ"ל חושבו לנהגי

תיאורית של המדדים. ניתן לראות שבאופן עקבי, סה"כ ובכל קבוצות הניתוח, עבור נהגי הטיפול מתקבלים 

יקורת הפרשים ניכרים בין מדדי העבירות ומדדי הנקודות בתקופת "אחרי" לעומת "לפני", כאשר בקרב נהגי הב

 נמצאו הפרשים קטנים, אם בכלל. 

בקרב הנהגים שעברו את אמצעי התיקון קיימת מכאן, שכבר בשלב המוקדם של בדיקת הנתונים הסתמן כי 

הפעלת אמצעי התיקון לעומת תקופת  "אחרי")וצבירת נקודות( בתקופת  נהיגהירידה ניכרת בביצוע עבירות 

 בתקופות זמן מקבילות לנהגי הטיפול( לא קיים שינוי בביצוע עבירות.  , כאשר בקרב נהגי הביקורת )שנבדקו"לפני"

של אמצעי התיקון, לאורך זמן. התוצאות היו סיום ופתיחה  תאריכים לפי ג הנהגים קבוצותנערכה בדיקה של 

 ,"לפני"לעומת  "אחרי"בתקופה  ,יום לאלףעברות מדדי העברות ובמספרי ההפחתה משמעותית בנצפתה  -דומות 

  .בין התקופות אחרי ולפני הבדל משמעותיהיה לא  נהגי הביקורת רבק, בעוד שבטיפולקרב נהגי הב



 . סטטיסטיקה תיאורית של מדדי עבירות ונקודות, בתקופות אחרי ולפני, בקרב נהגי טיפול ונהגי ביקורת33.טבלה 

 סה"כ במדגם נהגי הטיפול ונהגי הביקורת –א 

 סטית תקן ממוצע משמעות המדד מדד נהגיםקבוצת 

 14.4 21.3 *נקודות לאלף יום, לפני nk2time_bef נהגי טיפול

  nk2time_aft 7.7 5.2 נקודות לאלף יום, אחרי 

  av2time_bef 2.2 3.4 *עבירות לאלף יום, לפני 

  av2time_aft 1.3 0.9 עבירות לאלף יום, אחרי 

  d_nk2time 15.3 16.1- לפני-הפרש נקודות, אחרי 

  d_av2time 2.3 2.5- לפני-הפרש עבירות, אחרי 

 3.4 1.6 נקודות לאלף יום, לפני nk2time_bef נהגי ביקורת

  nk2time_aft 2.7 1.4 נקודות לאלף יום, אחרי 

  av2time_bef 0.6 0.3 עבירות לאלף יום, לפני 

  av2time_aft 0.5 0.3 עבירות לאלף יום, אחרי 

  d_nk2time 4.4 -0.1 לפני-דות, אחריהפרש נקו 

  d_av2time 0.8 0.0 לפני-הפרש עבירות, אחרי 

 בלבד, במדגם נהגי הטיפול ונהגי הביקורת Bנהגים עם רישיון  -לפי קבוצות הנהגים שעברו אמצעי תיקון שונים  –ב 

1סוג טיפול      2סוג טיפול   3סוג טיפול   4סוג טיפול   5סוג טיפול   6סוג טיפוטל    

 סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע מדד נהגים קבוצת

 nk2time_bef 18.1 13 17.9 15.1 22.1 9.2 27.6 12.9 22.4 9.6 27.8 12.7 נהגי טיפול

  nk2time_aft 3.6 5.6 5.2 6.6 4.4 6.3 7.9 9.8 4.4 6.1 7.5 9.2 

  av2time_bef 2.8 1.8 3 2.2 3.5 1.5 4.5 2 3.3 1.4 4.3 1.9 

  av2time_aft 0.6 0.9 0.9 1.1 0.8 1.1 1.4 1.7 0.8 1 1.4 1.6 

  d_nk2time -14.6 14.1 -12.7 16.5 -17.7 11.1 -19.8 15.9 -18 11.6 -20.3 15.6 

  d_av2time -2.2 2 -2 2.5 -2.7 1.8 -3 2.5 -2.6 1.7 -3 2.4 

 nk2time_bef 1.4 3.4 1.5 3.2 1.3 3 1.5 3.1 1.4 3 1.5 3 נהגי ביקורת

  nk2time_aft 1.4 2.6 1.2 2.5 1.3 2.6 1.3 2.6 1.4 2.6 1.4 2.6 

  av2time_bef 0.2 0.6 0.3 0.5 0.2 0.5 0.3 0.5 0.2 0.5 0.3 0.5 

  av2time_aft 0.3 0.5 0.2 0.4 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 

  d_nk2time 0 4.4 -0.2 4.1 0 4 -0.1 4.1 -0.1 4.1 -0.1 4.1 

  d_av2time 0 0.7 0 0.7 0 0.7 0 0.7 0 0.7 0 0.7 
 מהמדגם(. %0.2מקרים כאלה,  499יום )נמצאו סה"כ  30-פחות מהיתה  אשר* ללא נהגים עם תקופת מעקב "לפני" 
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 . )המשך(33.טבלה 

 בלבד, במדגם נהגי הטיפול ונהגי הביקורת )המשך( Bנהגים עם רישיון  -לפי קבוצות הנהגים שעברו אמצעי תיקון שונים  –ב 

7סוג טיפול      8סוג טיפול   9סוג טיפול   10סוג טיפול   11סוג טיפול   12סוג טיפול    

 סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע מדד נהגיםקבוצת 

 nk2time_bef 26.2 11.6 27.4 21.1 32.5 14.5 27.4 17.6 32.8 14.6 32.9 18.4 נהגי טיפול

  nk2time_aft 8.5 10.5 4.7 6.5 8.1 10 4.9 6.4 7.8 9.3 10 11.8 

  av2time_bef 4.2 1.8 4.3 2.9 5.2 2.2 4.3 2.6 5.2 2.2 5.3 2.9 

  av2time_aft 1.5 1.8 0.8 1.1 1.5 1.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.7 2 

  d_nk2time -17.7 15.1 -22.7 22.2 -24.4 16.7 -22.5 19 -25 16.7 -23 20.3 

  d_av2time -2.7 2.4 -3.5 3.1 -3.8 2.6 -3.4 2.9 -3.8 2.5 -3.6 3.2 

 nk2time_bef 1.3 2.8 1.5 3.7 1.7 3.4 1.7 4.5 1.5 3.2 1.4 3.1 נהגי ביקורת

  nk2time_aft 1.3 2.6 1.4 2.7 1.3 2.6 1.3 2.6 1.2 2.5 1.4 2.6 

  av2time_bef 0.2 0.5 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 0.8 0.3 0.6 0.3 0.5 

  av2time_aft 0.3 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.3 0.5 

  d_nk2time 0 3.9 -0.2 4.6 -0.4 4.2 -0.4 5.2 -0.3 4.1 0 4.1 

  d_av2time 0 0.7 0 0.7 0 0.7 -0.1 0.9 0 0.7 0 0.7 

 נהגים מקצועיים, במדגם נהגי הטיפול ונהגי הביקורת -לפי קבוצות הנהגים שעברו אמצעי תיקון שונים  –ג 

13סוג טיפול      14סוג טיפול   51סוג טיפול   16סוג טיפול   17סוג טיפול   18סוג טיפול    

 סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע מדד נהגיםקבוצת 

 nk2time_bef 17.7 11.6 17.5 8.3 22 14 26.4 12.2 21.4 9.5 25.8 9.5 נהגי טיפול

  nk2time_aft 4.8 6.3 6.1 7.2 5.2 6.7 8.9 9.4 5.2 6.7 9.4 11.2 

  av2time_bef 2.9 1.7 3 1.4 3.6 1.9 4.4 1.8 3.4 1.5 4.2 1.6 

  av2time_aft 0.9 1.1 1.1 1.2 1 1.2 1.6 1.7 0.9 1.2 1.7 1.9 

  d_nk2time -12.9 13.2 -11.4 11 -16.8 15.5 -17.5 15 -16.2 11.7 -16.5 14 

  d_av2time -2 2 -1.9 1.8 -2.6 2.2 -2.7 2.4 -2.5 1.8 -2.5 2.3 

 nk2time_bef 1.8 3.6 1.8 3.3 1.8 3.2 2 3.3 1.8 3.2 1.8 3.2 נהגי ביקורת

  nk2time_aft 1.6 2.8 1.6 2.9 1.6 2.8 1.7 2.9 1.6 2.8 1.7 2.8 

  av2time_bef 0.3 0.7 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 

  av2time_aft 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 

  d_nk2time -0.2 4.5 -0.2 4.3 -0.2 4.3 -0.3 4.4 -0.2 4.3 -0.1 4.2 

  d_av2time 0 0.8 0 0.8 0 0.8 -0.1 0.8 0 0.8 0 0.8 
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 . )המשך(33.טבלה 

 נהגים מקצועיים, במדגם נהגי הטיפול ונהגי הביקורת )המשך( -לפי קבוצות הנהגים שעברו אמצעי תיקון שונים  –ג 

19פול סוג טי     20סוג טיפול   21סוג טיפול   22סוג טיפול   23סוג טיפול   24סוג טיפול    

 סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע מדד נהגיםקבוצת 

 nk2time_bef 25.5 11.1 26.3 14.9 32.3 11.7 26.4 16.3 32.5 12.5 33 17.2 נהגי טיפול

  nk2time_aft 9.7 10.8 5.4 6.8 9.4 9.6 6 7 10 10.6 11.3 11.9 

  av2time_bef 4.3 1.9 4.4 2.3 5.4 2 4.4 2.6 5.4 2.1 5.5 2.7 

  av2time_aft 1.8 1.9 1 1.2 1.7 1.7 1.1 1.2 1.8 1.9 2 2 

  d_nk2time -15.8 14.5 -20.9 16.5 -22.9 14.6 -20.4 18.3 -22.5 15.7 -21.7 19.4 

  d_av2time -2.5 2.4 -3.4 2.5 -3.7 2.4 -3.3 2.9 -3.6 2.6 -3.5 3.1 

 nk2time_bef 1.9 3.3 2 3.7 2.2 3.5 2.1 3.9 1.9 3.4 1.9 3.4 נהגי ביקורת

  nk2time_aft 1.6 2.8 1.7 2.9 1.7 2.8 1.6 2.8 1.6 2.8 1.7 2.9 

  av2time_bef 0.4 0.6 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 0.6 0.4 0.7 

  av2time_aft 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 

  d_nk2time -0.2 4.3 -0.4 4.6 -0.5 4.4 -0.5 4.9 -0.3 4.4 -0.2 4.4 

  d_av2time 0 0.8 -0.1 0.9 -0.1 0.8 -0.1 0.9 -0.1 0.8 0 0.8 
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, נערך "לפני"לתקופת  "אחרי"תקופת עברות בין ה בן מדדיהפרש ה - d_av2timeבנוסף, בהתייחס למדד 

וכישלון בהשוואה בין התקופות אחרי ולפני, בקרב נהגי הטיפול ונהגי  ניתוח סטטיסטי אשר בדק אחוזי הצלחה

 הביקורת. מדדי הצלחה וכישלון מוגדרים כלהלן:

I_success=1  0כאשר  >d_av2time 

I_fail=1  0כאשר  <d_av2time 

צות שנמדדו בקרב נהגי הטיפול ונהגי הביקורת, בכל אחת מקבו אחוזי ההצלחה והכישלוןמציג את  43.איור 

קבוצות לפי סוגי אמצעי התיקון(. ניתן לראות שבקרב הנהגים שעברו את אמצעי התיקון אחוזי  24הניתוח )

. כמו כן, 33%-20%, כאשר אחוזי ההצלחה בקרב נהגי הביקורת היו בטווח 96%-91%ההצלחה היו בטווח 

. 23%-19%בטווח של  –ת , ובקרב נהגי הביקור11%-4%אחוזי הכישלון בקרב נהגי הטיפול היו בטווח של 

הבדלים כלומר, בין שני מדגמי הנהגים )אלה שעברו ולא עברו את אמצעי התיקון לפי שיטת הניקוד( קיימים 

שכיחות של ביצוע עבירות נהיגה. בעקבות הפעלת אמצעי הבין התקופות המושוות מבחינת מדדי  ניכרים

היגה ע"י הנהגים, הן בקרב נהגי הרכב הפרטי והן תיקון שונים, לרוב, חלה ירידה ניכרת בביצוע עבירות נ

 בקרב נהגים מקצועיים. 

של ההבדלים בין שכיחות העבירות בתקופות אחרי לעומת לפני הטיפול )הפעלת אמצעי  בדיקה נוספתנערכה 

וגם נחשבת  2010נחשבת לתקופת "לפני" עבור הטיפולים שהיו בשנת  2007-2009התיקון(. תקופת השנים 

 שלהמדדים  יאם אין כל השפעה לטיפול, אז. הונח ש2006ה"אחרי" עבור הטיפולים שהיו בשנת לתקופת 

טיפול שהיה ה תקופת "לפני"של  העבירות זהים למדדי , יהיו2006 שנתטיפול בהעברות "אחרי" ה שכיחות

שהיו  יכולה להיות תקופת "אחרי" עבור הטיפולים 2008-2010. באופן דומה, תקופת השנים 2010שנת ב

 שלהמדדים  יאין השפעה לטיפול, אז. אם 2011וגם להיות תקופת "לפני" עבור הטיפולים בשנת  2007בשנת 

בשנת  טיפול תקופת "לפני"של  העבירות זהים למדדי , יהיו2007 שנתטיפול בהעברות "אחרי" ה שכיחות

 ים:מדגמ 4. הבדיקה מתמקדת במדד שכיחות עבירות לאלף יום ועבורו נלקחו 2011

type=1 הכולל ערכים של :av2time_aft ולכן  2006ן במהלך שנת ועבור הנהגים שעברו את אמצעי התיק

 ;2007-2009תקופת האחרי שלהם היא שנים 

2type= הכולל ערכים של :av2time_aft ולכן  2007ן במהלך שנת ועבור הנהגים שעברו את אמצעי התיק

 ;2008-2010תקופת האחרי שלהם היא שנים 

type=3 הכולל ערכים של :av2time_bef ולכן  2010ן במהלך שנת ועבור הנהגים שעברו את אמצעי התיק

 ;2007-2009תקופת הלפני שלהם היא שנים 

type=4 הכולל ערכים של :av2time_bef ולכן  2011ן במהלך שנת ועבור הנהגים שעברו את אמצעי התיק

 .2008-2010תקופת הלפני שלהם היא שנים 

. ניתן להבחין שהערכים של מדד BOXPLOTSמדגמי הנהגים באמצעות  4-מציג את פיזור הערכים ב 3.5 איור

)לפני  4-ו 3)אחרי הפעלת אמצעי התיקון( לעומת מדגמים  2-ו 1שכיחות העבירות נמוכים יותר במדגמים 

 .4-ו 2 ,3-ו 1הפעלת אמצעי התיקון( וזאת, למרות שמדובר בתקופות זמן זהות במדגמי הנהגים 
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 אחוזי הצלחה לפי סוגי טיפול –א 

 

 אחוזי כישלון לפי סוגי טיפול -ב 

 נהגי ביקורת –נהגי טיפול, בכחול  –מקרא: באדום 

 24שנמדדו בקרב נהגי הטיפול ונהגי הביקורת, בכל אחת מקבוצות הניתוח )לפי  אחוזי הצלחה ואחוזי כישלון. 43.איור 
 סוגי הטיפול הנבחנים(.
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תקופות לפני הפעלת אמצעי התיקון.  – 4, 3מאפיינים תקופות אחרי הפעלת אמצעי התיקון; מדגמים  2, 1דגמים מ
 .2008-2010לתקופות השנים  – 4, 2; מדגמים 2007-2009שייכים לתקופות השנים  3, 1מדגמים 

 (.BOXPLOTSמדגמי הנהגים ) 4-. פיזור ערכים של מדד שכיחות העבירות ב3.5איור 

, 1נמצאו בקבוצות ניתוח  2007או  2006פרים ניכרים של מקרי הנהגים שעברו את אמצעי התיקון בשנים מס

. עבור נהגים אלה בוצעו מבחנים סטטיסטיים לבדיקת מובהקות ההבדלים בין התקופות )בהתאם 24, 13, 12

( לזיהוי הבדלים Bonferroniהמדגמים שהוגדרו לעיל(. בוצעו השוואות מרובות עם תיקון בונפרוני ) 4-ל

)לפי  4-ו 3, 2-ו 1: חלק א' מתייחס להשוואות בין מדגמים 3.4אות מוצגים בטבלה ומובהקים. ממצאי ההשו

 )לפי סוגי הטיפול(. התוצאות מראות כי: 4-ו 2, 3-ו 1סוגי הטיפול(; חלק ב' מתייחס להשוואות בין מדגמים 

, כאשר הזוג הראשון מתייחס לשתי התקופות 3-4, 1-2לרוב, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מדגמים  -

 "אחרי" והזוג השני מתייחס לשתי התקופות "לפני";

, אשר מצביעים על הבדלים משמעותיים בין 4-ו 2, 3-ו 1לרוב, כן נמצאו הבדלים מובהקים בין מדגמים  -

 לפני. -התקופות אחרי ו

ע"י הנהגים, כאשר  נהיגהקון על ביצוע עבירות מכאן שגם בבדיקה נוספת זו נמצאה השפעה של אמצעי התי

 ניכרת בשכיחות העבירות. ירידהבעקבות הפעלת אמצעי התיקון נצפית 

 . פיתוח מודלים מסבירים למדדי עבירות3.1.3

הותאם לבסיס  המודל הראשון( הותאמו מודלים מסבירים. av2timeלמדד שכיחות עבירות תנועה לאלף יום )

 פול, ללא נהגי ביקורת. בין המשתנים המסבירים במודל היו:הנתונים של נהגי הטי

group –  (;3.2קטגוריות )ראה טבלה  24סוג טיפול )אמצעי תיקון( שעבר הנהג. למשתנה זה קיימות 

after – " שמסמן תקופת "לפני";0" שמסמן תקופת "אחרי" וערך "1משתנה תקופה, עם ערך " 

age_group – בהמשך הדו"ח(; 4.1קטגוריות )מוצגות בטבלה  7דרו קבוצת גיל של הנהג. הוג 

godel_ishuv –  בהמשך הדו"ח(; 4.2טבלה  ראהקטגוריות ) 3גודל יישוב. הוגדרו 

dat_ishuv –  בהמשך הדו"ח(. 4.2טבלה  ראהקטגוריות ) 3דת יישוב. הוגדרו  
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ולפי סוג טיפול )עם תיקון בונפרוני  סוגים של מדגמי הנהגים 4. השוואה בין מדד שכיחות העבירות, בין 3.4טבלה 
 (Adjp -להבדלים מובהקים 

 4-ו 3, 2-ו 1השוואות בין מדגמים  -א 

קבוצה 
לפי סוג 

 טיפול
מדגם 

 אחד
מדגם 

 Estimate StdErr DF tValue Probt שני
Adjp –  רמת

 מובהקות ההבדלים
1 1 2 -0.065 0.017 2E4 -3.73 0.0002 0.023 
1 3 4 0.017 0.005 2E4 3.13 0.0018 0.213 

12 1 2 0.251 0.090 2E4 2.78 0.0055 0.661 
12 3 4 0.057 0.038 2E4 1.48 0.1399 1.000 
13 1 2 -0.063 0.023 2E4 -2.69 0.0072 0.870 
13 3 4 0.013 0.008 2E4 1.52 0.1291 1.000 
24 1 2 0.209 0.109 2E4 1.91 0.0559 1.000 
24 3 4 0.014 0.054 2E4 0.25 0.7992 1.000 

 4-ו 2, 3-ו 1השוואות בין מדגמים  -ב 

קבוצה 
לפי סוג 

 טיפול
מדגם 

 אחד
מדגם 

 Estimate StdErr DF tValue Probt שני
Adjp–  רמת

 מובהקות ההבדלים
1 1 3 -1.056 0.015 2E4 -68.40 <.0001 <.0001 
1 2 4 -0.973 0.010 2E4 -97.14 <.0001 <.0001 

12 1 3 -0.517 0.080 2E4 -6.42 <.0001 <.0001 
12 2 4 -0.711 0.056 2E4 -12.64 <.0001 <.0001 

13 1 3 -0.932 0.021 2E4 -44.94 <.0001 <.0001 
13 2 4 -0.856 0.014 2E4 -62.08 <.0001 <.0001 
24 1 3 -0.353 0.102 2E4 -3.47 0.0005 0.0625 
24 2 4 -0.548 0.067 2E4 -8.20 <.0001 <.0001 

 

כדי לאפשר קשר שונה בינם לבין עם משתנים אחרים,  after משתנהינטראקציה של אפשרנו אבמודל, 

המודל מנבא את מדד העבירות לאלף יום שעבר התמרה: תוספת . "אחרי"-ו "לפני" ותתקופבהתלוי המשתנה 

 ולקיחת שורש.  0.5

היה ניתן להתאים  נהגים, לא 245,957 –יש לציין שבשל הגודל הניכר של בסיס הנתונים של נהגי הטיפול 

נכשל  MIXEDלנתח את הנתונים המותמרים באמצעות פרוצדורת מודל מסביר לבסיס נתונים זה. הניסיון 

 דרש משאבי מחשב כבדים HPMIXED פרוצדורתשימוש ב, כאשר infinite likelihoodבהודעת  םוהסתיי

-המונות יותר מ הטיפול בוצותמקשאינם. לכן, לצורך התאמת המודל נערכה דגימה של נהגים באופן הבא: 

 1900נהגים, מכל אחת, ומהקבוצות הקטנות יותר נדגמו מדגמים קטנים יותר כגון:  2000 נדגמונהגים  2000

עבור סוגים  – 1400; 20עבור סוג טיפול  – 1500; 9עבור סוג טיפול  – 1700; 18, 11, 2עבור סוגי טיפול 

 . 23עבור סוג  – 1200; 22, 21, 14

הנהגים שנוצר, הותאם מודל מסביר למדד שכיחות העבירות )הערכים המותמרים( בעזרת מדגם עבור 

. במודל זה נמצאה השפעה 1-גבנספח . המודל שהותאם מוצג 10עם התפלגות נורמלית, GLIMMIXפרוצדורה 

ם של רוב מובהקת של כל המשתנים המסבירים: סוג טיפול, תקופה, דת ישוב, גודל ישוב, קבוצת גיל הנהג, וג

 האינטראקציות בין משתנה התקופה לבין יתר המשתנים המסבירים. 

הבדלים מובהקים בכל "לפני", הראתה -ההשוואה בין מדדי העבירות )המותמרים( בתקופות "אחרי" ו

בתקופת "אחרי".  נמוך יותר)עבור כל אמצעי התיקון(, כאשר מדד שכיחות העבירות היה  קבוצות הטיפול

 .1-גוצגים בנספח ממצאים אלה מ

                                            
זהות שהושגו היו תוצאות ה כאשר יותרגדול נתונים עבור מדגם הותאם מודל  HPMIXEDכמו כן, בעזרת פרוצדורת  10

 .במובן המעשי
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במודל זה הינו התמרה של  תלויביקורת. המשתנה ההטיפול ונהגי הנהגי  שלהותאם לנתונים  המודל השני

 .sqrt(av2time+0.5) , כלהלן:לאלף יום מדד שכיחות העבירות

, בדומה למודל group ,after ,age_group ,godel_ishuv ,dat_ishuvהמשתנים המסבירים במודל זה היו: 

במודל " עבור נהגי ביקורת. 0" עבור נהגי טיפול ושווה "1אשר שווה " tipulראשון, ובנוסף, הוגדר משתנה ה

כדי לאפשר קשר שונה עם המשתנים האחרים,  tipulומשתנה  after משתנהשל  ותאפשרנו אינטראקציזה, 

 . שונות ועבור קבוצות שונות של נהגים ותתקופבהתלוי המשתנה בינם לבין 

דגימה ( ו24)מתוך  ת טיפולנהגי טיפול מכל קבוצ 1000וח המודל השני נבנה מדגם מיוחד: דגימה של לפית

עם התפלגות , GLIMMIX תפרוצדורהתאמת מודל מסביר נערכה בעזרת מספר זהה של נהגי ביקורת. של 

 שעות.  26. זמן החישוב היה מעל נורמלית

זה נמצאה השפעה מובהקת של כל המשתנים המסבירים: . גם במודל 2-גבנספח המודל השני שהותאם מוצג 

קבוצת נהגים )טיפול/ביקורת(, סוג טיפול, תקופה, דת ישוב, גודל ישוב, קבוצת גיל הנהג, וגם של רוב 

האינטראקציות בין משתנה התקופה וקבוצת נהגים לבין יתר המשתנים המסבירים )פרט לאינטראקציות: 

קבוצת גיל, -תקופה-גודל ישוב, קבוצת נהגים-תקופה-דל ישוב, קבוצת נהגיםגו-דת ישוב, תקופה-קבוצת נהגים

 שהשפעתם לא היתה מובהקת(. 

 להלן צורת המודל שהותאם לנתונים:

ity- לאלף יום של נבדק  תנועה ערך מותאם לעברותi  בתקופהt  ("אחרי"-ו "לפני")יש תקופה; 
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 "אחרי"על סמך המודל, התקבלו ערכי ההפרשים בין מדד שכיחות העבירות )ערכים מותמרים( בתקופת 

-ו "אחרי"ורמת מובהקותו, וכמו כן, חושבו ערכים של תוחלת מדד שכיחות העבירות בתקופות  "לפני"לעומת 

. ניתן לראות שסה"כ 3.5ל ההפרשים ביניהם )המוחלט והיחסי(. ממצאים אלה מובאים בטבלה וגוד "לפני"

ירידה מובהקת במדד שכיחות אמצעי תיקון(, נמצאה  –במדגמי הנהגים שנותחו ובכל קבוצה )לפי סוג טיפול 

שכיחות  בתקופת אחרי לעומת לפני הטיפול, בעוד שבקבוצת הביקורת של הנהגים אין הבדל בין העבירות

נהגים שעברו את הבקרב  73%-העבירות בין שתי התקופות. בממוצע, שכיחות עבירות לאלף יום ירדה ב

 , בין התקופות המקבילות, בקרב נהגי הביקורת.4%-אמצעי התיקון וירדה ב
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על סמך . שינויים במדד שכיחות העבירות בתקופות אחרי לעומת לפני הטיפול, סה"כ ולפי קבוצות נהגים )3.5טבלה 
 המודל המסביר(

קבוצת 

נהגים 
לפי סוג 

 טיפול

קבוצת 

 1נהגים: 
טיפול,  -

0- 

 ביקורת

אמד להפרש 
במדד שכיחות 

עבירות בין שתי 
התקופות, 
בסקלה 

 מותמרת

שגיאת 

תקן 
לאמד 
 ההפרש

מובהקות 

ההפרש בין 
שתי 

 התקופות

מובהקות 
ההפרש לאחר 

תיקון 
להשוואות 
מרובות 

בשיטת 
 בונפרוני

 אמד למספר

עברות לאלף 
יום בתקופה 

מדד  -לפני 

 לפני

אמד למספר 

עברות לאלף 
יום בתקופה  

מדד  -אחרי 

 אחרי

הפרש 

מוחלט בין 
מדד לפני 

 לאחרי

-הפרש ב

בין  %
מדד לפני 

 *לאחרי

 3.6 0.008 0.225 0.234 1.000 0.286 0.005 0.005 0 סה"כ

 73.4 2.873 1.039 3.912 0001.> 0001.> 0.008 0.860 1 סה"כ

1 0 0.003 0.012 0.801 1.000 0.212 0.206 0.005 2.4 

1 1 0.750 0.020 <.0001 <.0001 2.611 0.527 2.084 79.8 

2 0 0.007 0.012 0.584 1.000 0.198 0.187 0.011 5.6 

2 1 0.639 0.020 <.0001 <.0001 2.718 0.835 1.884 69.3 

3 0 0.019- 0.012 0.115 1.000 0.169 0.200 0.032- 18.8- 

3 1 0.881 0.020 <.0001 <.0001 3.332 0.658 2.674 80.2 

4 0 0.009- 0.012 0.459 1.000 0.199 0.214 0.015- 7.7- 

4 1 0.851 0.020 <.0001 <.0001 4.154 1.207 2.947 70.9 

5 0 0.007 0.012 0.557 1.000 0.203 0.191 0.012 5.9 

5 1 0.850 0.020 <.0001 <.0001 3.147 0.624 2.523 80.2 

6 0 0.014- 0.012 0.257 1.000 0.197 0.221 0.024- 11.9- 

6 1 0.887 0.020 <.0001 <.0001 4.070 1.064 3.005 73.9 

7 0 0.002 0.012 0.893 1.000 0.193 0.190 0.003 1.4 

7 1 0.821 0.020 <.0001 <.0001 4.009 1.197 2.812 70.1 

8 0 0.016- 0.012 0.187 1.000 0.183 0.210 0.027- 14.7- 

8 1 1.003 0.020 <.0001 <.0001 3.906 0.702 3.204 82.0 

9 0 0.000 0.012 0.998 1.000 0.210 0.210 0.000 0.0 

9 1 1.033 0.020 <.0001 <.0001 4.886 1.157 3.728 76.3 

10 0 0.010 0.012 0.411 1.000 0.221 0.203 0.017 7.7 

10 1 0.963 0.020 <.0001 <.0001 3.874 0.773 3.101 80.0 

11 0 0.004- 0.012 0.759 1.000 0.201 0.207 0.006- 3.2- 

11 1 1.050 0.020 <.0001 <.0001 4.945 1.149 3.797 76.8 

12 0 0.027- 0.012 0.030 1.000 0.164 0.208 0.044- 27.0- 

12 1 0.948 0.020 <.0001 <.0001 5.006 1.455 3.551 70.9 

13 0 0.013- 0.012 0.289 1.000 0.235 0.257 0.022- 9.4- 

13 1 0.690 0.020 <.0001 <.0001 2.741 0.732 2.009 73.3 

14 0 0.014- 0.012 0.264 1.000 0.243 0.266 0.024- 9.8- 

14 1 0.641 0.020 <.0001 <.0001 2.902 0.948 1.954 67.3 

15 0 0.018 0.012 0.132 1.000 0.267 0.235 0.032 11.9 

15 1 0.820 0.020 <.0001 <.0001 3.372 0.817 2.554 75.8 

16 0 0.020 0.012 0.110 1.000 0.273 0.239 0.034 12.5 

16 1 0.778 0.020 <.0001 <.0001 4.117 1.380 2.737 66.5 

17 0 0.014 0.012 0.264 1.000 0.266 0.242 0.024 9.0 

17 1 0.794 0.020 <.0001 <.0001 3.299 0.834 2.465 74.7 

18 0 0.004 0.012 0.734 1.000 0.253 0.245 0.007 2.9 

18 1 0.736 0.020 <.0001 <.0001 4.028 1.436 2.591 64.3 

19 0 0.015 0.012 0.214 1.000 0.266 0.239 0.026 9.9 

19 1 0.764 0.020 <.0001 <.0001 4.050 1.375 2.676 66.1 

20 0 0.027 0.012 0.030 1.000 0.304 0.257 0.047 15.5 

20 1 0.986 0.020 <.0001 <.0001 4.056 0.820 3.236 79.8 

21 0 0.035 0.012 0.004 1.000 0.311 0.248 0.062 20.1 

21 1 0.966 0.020 <.0001 <.0001 5.157 1.496 3.661 71.0 

22 0 0.034 0.012 0.007 1.000 0.295 0.236 0.059 20.0 

22 1 0.940 0.020 <.0001 <.0001 4.110 0.957 3.153 76.7 

23 0 0.016 0.012 0.206 1.000 0.277 0.250 0.027 9.9 

23 1 0.936 0.020 <.0001 <.0001 5.105 1.549 3.555 69.6 

24 0 0.022 0.012 0.082 1.000 0.282 0.245 0.038 13.3 

24 1 0.912 0.020 <.0001 <.0001 5.164 1.654 3.510 68.0 

 )כל המדדים הם מספר עבירות לאלף יום( 100-מוכפל ב לפני מדד חלקי "אחרי"מדד ל "לפני"הפרש בין מדד * מחושב כ

מרכז את אחוזי הירידה במדד שכיחות העבירות לאלף יום, בין התקופות אחרי לעומת לפני,  3.6איור 

תיקון שהופעלו על הנהגים. להשוואה, מוצג גם שינוי מקביל בקבוצות בקבוצות נהגי הטיפול, לפי סוגי אמצעי ה

המותאמות של נהגי הביקורת. ניתן לראות כי בעקבות הפעלת אמצעי התיקון נצפתה ירידה ניכרת במדד 

 80%-64%בלבד( ובטווח של  Bעבור נהגי הרכב הפרטי )רישיון  82%-69%שכיחות העבירות, בטווח של 
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עיים, כאשר במדדי העבירות בקבוצות הביקורת של נהגי הרכב הפרטי לא היה שינוי עבור הנהגים המקצו

 עקבי בין שתי התקופות ובקבוצות הביקורת של הנהגים המקצועיים גם היו מגמות ירידה.

ניתן להבחין גם שהן בקרב נהגי הרכב הפרטי והן בקרב הנהגים המקצועיים, אפקט גבוה יותר של אמצעי 

 מזוהה עם אמצעי תיקון אלה:  -חזקה יותר במדד העבירות  ירידה –התיקון 

 (.  1_3, 1_2עודיים וגם כאשר הנהג עבר קורס בסיסי ואחריו קורס יעודי )יקורסים י – 3, 2קורס בסיסי,  – 1

חודשים עם מבחן  3-ון לי( ולשילובי אמצעי התיקון הכוללים שלילת ריש1_1לעומת זאת, לקורס בסיסי חוזר )

 השפעה על עבירות הנהגים.קבלו אפקטים נמוכים יותר מבחינת ( הת6אמצעי תיקון עיוני )

 

 בלבד Bבקבוצות נהגים עם רישיון  –א 

 

 בקבוצות נהגים מקצועיים –ב 

. אחוזי ירידה במדד שכיחות עבירות לאלף יום, בין התקופות אחרי לעומת לפני, בקבוצות נהגי טיפול ונהגי 3.6איור 
 סוגי אמצעי התיקון שהופעלו על הנהגים. ביקורת, לפי
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 . סיכום3.1.4

ע"פ כל ממצאי הניתוחים של עבירות הנהגים התקבל כי לאמצעי תיקון שונים ישנה השפעה על ביצוע עבירות 

ירידה משמעותית ומובהקת במדדי תנועה ע"י הנהגים. בעקבות הפעלת אמצעי תיקון שונים, נמצאה 

 שעברו את אמצעי התיקון. בקרב נהגים  שכיחות העבירות

בתקופה של שלוש שנים אחרי הפעלת האמצעים לעומת התקופה לפני, הירידה בשכיחות ביצוע העבירות עם 

נהגים של רכב פרטי ה. האפקט החיובי של אמצעי התיקון נמצא הן בקרב 70%-ניקוד היתה בגובה של כ

 בלבד והן בקרב נהגים מקצועיים. 

חודשים והשילובים ביניהם,  3-ון לייעודיים, שלילת רישיהקורס הבסיסי, הקורסים ה כל אמצעי התיקון שנבחנו:

היו יעילים בהשפעה על ביצוע עבירות תנועה )עם ניקוד( ע"י הנהגים. אפקט גבוה יותר בהשפעה על ביצוע 

יעודי.  עודיים וגם כאשר הנהג עבר קורס בסיסי ואחריו קורסיעבירות נמצא עבור: קורס בסיסי, קורסים י

חודשים היה נמוך יותר,  3-ון ליהאפקט של קורס בסיסי חוזר ושל שילובי אמצעי התיקון הכוללים שלילת ריש

 אם כי, כאמור, עבור כל סוגי האמצעים התקבלו ירידות ניכרות בביצוע עבירות תנועה ע"י הנהגים.

 בתאונות נהגים מעורבותעל  שיטת הניקוד של ה. הערכת השפע3.2

 ניתוח והכנת הנתונים המסגרת ל. 3.2.1

גים בתאונות. לצורך נהה מעורבותשיטת הניקוד על  ה שללהערכת השפעגישה דומה למתואר לעיל שימשה 

הפעלת  "אחרי"בתקופת  תאונות של הנהגשכיחות אירועי האת בוחן המודל  , כאשרמודלי מיקרוכך פיתחו 

ולעומת  ("קבוצת טיפול") שעברו את אמצעי התיקוןנהגים ה, בקרב "לפני" התקופהתיקון, לעומת האמצעי 

המסגרת לניתוח מעורבות הנהגים תאונות כללה . ("קבוצת ביקורת"נהגים שלא עברו את אמצעי התיקון )ה

 :דהיינואת אותם המרכיבים שהוגדרו בניתוח עבירות, 

)סוג  רס נהיגה נכונה ייעודיקו, (1)סוג  קורס נהיגה נכונה בסיסיהכוללים  אמצעי התיקוןאותם הסוגים של  -

עם (. 6)סוג  דשים וקבלתו לאחר מבחן עיוניוח 3-פסילת רישיון ל, (3אחר )סוג  קורס נהיגה נכונה ייעודי, (2

התייחס למספר קטן הנוכחי זאת, עקב שכיחות נמוכה יותר של אירועי התאונות לעומת העבירות, הניתוח 

 24לעומת מוכללים סוגים  8סה"כ שהשפעתם נבחנה )התיקון  שילובים של אמצעי –יותר של סוגי הטיפול 

 יוסבר בהמשך(.כפי שעבירות, הבניתוח 

, להפעלת אמצעי התיקון, המאפשר מעקב שלוש שנים 2006-2011, בין השנים מוגדר "חלון זמן"אותו  -

 "לפני" ושלוש שנים "אחרי" ההתערבות )ביצוע אמצעי התיקון( במעורבות הנהגים בתאונות.

 "קבוצת טיפול"בתור של הנהגים שהותאמו בניתוח העבירות. כלומר,  קבוצות טיפול וקבוצות ביקורת -

וגדר. לכל נהג בקבוצת הטיפול, על ציר הזמן נקבעת מהברו את אמצעי התיקון בחלון הזמן הנהגים שע ונבחר

"לפני" ההתערבות, -אחרי" והתערבות )בין התחלה וסיום של אמצעי התיקון שלו( ומוגדרות תקופות "התקופת 

בהתחשב בכך כגון: שלוש שנים "לפני" התחלת אמצעי התיקון, שלוש שנים "אחרי" סיום אמצעי התיקון. 

, שבנוסף לאמצעי התיקון, הנהגים בקבוצת הטיפול מושפעים ממצב מערכת התחבורה, מדיניות האכיפה

של הנהגים בקבוצת  תאונותשנצפו במעורבות ב, קיים צורך לנכות מהשינויים כו'ו מדיניות תיעוד התאונות

קבוצת הביקורת, לכל נהג בקבוצת הטיפול מותאם נהג דומה, ליצירת הטיפול את השפעת הגורמים האחרים. 

לפי המאפיינים הדמוגרפיים )דרגת רישיון, קבוצת גיל, סוג יישוב מגורים( אך אשר לא עבר את אמצעי התיקון. 
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"לפני" אשר -וגדרו תקופות זמן "אחרי" והכל נהג ביקורת לנהגי הביקורת,  לבתאונות ש המעורבותלבחינת 

בחלק  תאונות ך שלנמומספר עם זאת, עקב ותאם(. מזהות לתקופות הזמן של נהג הטיפול )שעבורו הוא 

קבוצות של עבירות, בניתוח התאונות נערכה הכללה של קבוצות הנהגים )המקבוצות הנהגים שהוגדרו בניתוח 

 ול וקבוצות הביקורת, בהתאמה(.הטיפ

שעבור הנהגים שעברו את אמצעי התיקון, בתקופת ה"אחרי" תימצא ירידה בשכיחות  יתההי ניתוחהשערת ה

בקרב הנהגים שעברו את  תאונותלעומת התקופה "לפני". במידה ותימצא, הירידה בשכיחות ההתאונות 

 .על הבטיחות ל השפעה חיובית של שיטת הניקודאמצעי התיקון, בכלל או לעומת קבוצת הביקורת, תצביע ע

 בהכנת הנתונים לניתוח תאונות היו מספר שלבים כמתואר להלן.

הוכנו שני מדגמים של רישוי, ה רשותמ התקבלשוקובץ הפעולות נהגים הקובץ בניתוח הקודם, על סמך ( 1

הנהגים  –, וקבוצת ביקורת 2006-2011 בין השניםתיקון האמצעי את הנהגים שעברו  -נהגים: קבוצת טיפול 

או אחר, גודל יישוב  B -קבוצת גיל, דרגת רישיון ) לפי המאפיינים הדמוגרפייםשהותאמו לנהגי הטיפול 

נהגים נפרד הכולל את כל ה שימש קובץביקורת הלקבוצת כבסיס אזור גאוגרפי(. מגורים, דת יישוב מגורים, 

 .2003-2014 בין השניםתיקון האמצעי את ברו כלל עשלא 

כפי שהוסבר הנהג בחלון הזמן המוגדר.  שעברתיקון האמצעי  - סוג טיפול לכל נהג מקבוצת הטיפול הוגדר( 2

 הבתקופ ,שילובים של אמצעי התיקון הבודדים, חלק ניכר מהנהגים עברותיקון האמצעי , בנוסף ל3.1בפרק 

 משמעויותיהם תם,ים, סדרי הפעלנהגהבעקבות ניתוח שכיחויות של שילובי האמצעים בקובץ . הנבחנת

 . לעיל 3.1שילובים של אמצעי התיקון, כמפורט בטבלה  12 הוגדרו, ותקופות הזמן ביניהם

בעקבות הגדרה של סוגי טיפול, לכל נהג מקבוצת הטיפול נקבע חודש התחלה וחודש סיום של אמצעי התיקון 

שנים אחורה מתאריך פתיחת  3 –"לפני" הוגדרה תקופת  תאונות)בודד או משולב(. לצורך מעקב אחרי ה

כאשר הנהג עבר  המקרבאמצעי התיקון. שנים קדימה מתאריך סיום  3 –אמצעי התיקון, ותקופת "אחרי" 

בוצע "קיטוע" של התקופות "לפני" או "אחרי",  ,אמצעי תיקון נוספים, לפני חלון הזמן שהוגדר לניתוח או אחריו

 שנים.  3-לתקופה הקצרה מ

תקופות סוג טיפול, תקופת הטיפול ו טיפול, הוגדרהלכל נהג בקבוצת ם לכללים המתוארים לעיל, ( בהתא3

הוגדרו לכל נהג מקבוצת הביקורת )בהתאם לנהג  "אחרי"-ו ""לפניתקופות זהות . למעקב "אחרי"-ו ""לפני

 ג. "אחרי" של כל נה-הטיפול שלו(. השלב הבא היה בהצבת נתוני התאונות לתקופות "לפני" ו

הכולל המידע על מעורבות הנהגים בתאונות התקבל מהלמ"ס, כאשר לצורך המחקר הוכן קובץ תאונות מיוחד 

)נתוני קבצי ת"ד בלבד(. כל נהג שהיה  2003-2014שנים ין האת כל הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים ב

כל נהג היה מספר פיקטיבי מעורב בתאונה הופיע כשורה בקובץ. בנוסף לפרטי הזמן וחומרת התאונה, ל

הרישוי, על סמך מספר רישיון הנהיגה(, אשר אפשר שילוב מידע  רשות)המחושב לפי הנוסחה שהתקבלה מ

 זה עם קבוצות הטיפול והביקורת שנבנו במחקר.
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תאונות דרכים בהן תאריכים של  נגזרו"אחרי" שלו, -תקופות "לפני" והלפי לכל נהג, "ס, מעל סמך קובץ הל

  .11חומרת התאונהה מעורב, עם ציון הוא הי

)והניתנים  2004-2013רשומות של נהגים שהיו מעורבים בתאונות בשנים  332,461קובץ הלמ"ס כלל סה"כ 

נהגים בקבוצת הטיפול ובקבוצת  251,869לזיהוי על סמך מספר רישיון הנהיגה(. מדגמי הנהגים במחקר כללו 

ס ומקבצי המחקר, נערכה הצבה של נתוני התאונות לתקופות הביקורת. בעקבות שילוב מידע מקובץ הלמ"

סך התאונות עם נפגעים ותאונות חמורות )קשות +  "אחרי" של כל נהג. ספירת התאונות לנהג כללה:-"לפני" ו

 קטלניות(. הנתונים הראו כי: 

"אחרי" -ו תאונות עם נפגעים בתקופות "לפני" 32,828-הנהגים מקבוצת הטיפול היו מעורבים סה"כ ב -

 תאונות חמורות; 3,444הפעלת אמצעי התיקון, מתוכן 

"אחרי" ביחד, מתוכן -תאונות בתקופות "לפני" ו 13,356-הנהגים מקבוצת הביקורת היו מעורבים סה"כ ב -

 תאונות חמורות. 1,390

ת הנהגים מציגה פילוגים של מספרי התאונות שנצפו בקבוצות נהגי הטיפול והביקורת, לפי קבוצו 3.6טבלה 

הפעלת האמצעים. כבר  "אחרי"-ו "לפני"סוגים של אמצעי התיקון(, בתקופות  24עבירות )השהוגדרו בניתוח 

"אחרי" לעומת "לפני", והשינוי היה משמעותי יותר בקרב -בספירה זו ניכר כי מספרי התאונות ירדו בתקופות ה

 הנהגים שעברו את אמצעי התיקון. 

ך התאונות, ובייחוד של התאונות החמורות, היה קטן בחלק מקבוצות הנהגים כמו כן, ניתן להבחין כי ס

שהוגדרו לפי הסוגים המפורטים של אמצעי התיקון. לכן, לצורך ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של מעורבות 

, לפי הסוגים המוכללים של אמצעי קבוצות 8-להנהגים בתאונות, נערכה הכללה נוספת של קבוצות הנהגים, 

נהג  - B-נהג רכב פרטי או דרגות רישיון שונות בנוסף לאו אחר, דהיינו  Bן ודרגת רישיון הנהיגה )התיקו

 . משמעויות הקבוצות החדשות הן כלהלן:3.7, כמפורט בטבלה מקצועי(

 או אחר, בהתאמה; Bנהגים עם רישיון הכוללות את הקורס הבסיסי בלבד, שעברו  5, 1קבוצות  -

את הקורסים הייעודיים, כאמצעי תיקון בודד או משולב עם הקורס הבסיסי, שעברו  כוללות 6, 2קבוצות  -

 או אחר, בהתאמה; Bנהגים עם רישיון ה

חודשים המשולבת עם הקורס הייעודי, הקורס הבסיסי או  3-כוללות את שלילת הרישיון ל 7, 3קבוצות  -

 או אחר, בהתאמה; Bנהגים עם רישיון השניהם, שעברו 

 או אחר, בהתאמה. Bנהגים עם רישיון החודשים בלבד, שעברו  3-כוללות את שלילת הרישיון ל 8, 4קבוצות  -

 " או "אחרי"לפני"ת ומספר המקרים עם "קיטוע" של תקופכי נמצא  םנהגיהנתוני בבדיקה הסטטיסטית של 

 1.25%-שנים; לפחות מ 3-מהנהגים הייתה תקופת "לפני" קצרה מ 0.1%-: לפחות מהיה זניחבמעקב 

 שנים. 3-הייתה תקופת "אחרי" קצרה מ מהנהגים

  

                                            
בוצע תיקון נוסף כדי להסיר את "תקופת ההמתנה" במערכת בין ביצוע עבירה  "לפני"ה קופותבניתוח נתוני עבירות, לת 11

אחרונה עד להרשעה והפעלת אמצעי התיקון. תיקון זה לא רלוונטי לניתוח תאונות אשר בוחן את מעורבות הנהגים 
 בתאונות סה"כ שלוש שנים לפני ושלוש שנים אחרי הפעלת אמצעי התיקון.  
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"אחרי" בקבוצות נהגי הטיפול והביקורת, לפי הקבוצות המפורטות -תאונות שנרשמו בתקופות "לפני" ומספרי . 3.6טבלה 
 של סוגי אמצעי התיקון

סוג 
 *אמצעי

  

קבוצת 
 **נהגים

  

 סך תאונות "לפני"
סך תאונות 

 חמורות "לפני"
 "אחרי" סך תאונות

סך תאונות חמורות 
 "אחרי"

מס' נהגים 
 בקבוצה

N %*** N % N % N % 

1 
  118,357 0.3%  413      3.4%  4,069 0.7%  795   7.5%  8,870 ט

  118,357 0.2%  203 2.0%  2,413 0.2%  276 2.5%  2,961 ב

2 
  2,032 0.4%  9 4.6%  93 0.7%  14 9.1%  184 ט

  2,032 0.1%  2 1.7%  35 0.1%  2 2.1%  43 ב

3 
  7,115 0.5%  37 4.2%  298 0.8%  60 10.3%  733 ט

  7,115 0.2%  11 2.0%  142 0.3%  21 2.6%  185 ב

4 
  3,417 0.4%  13 5.9%  202 1.1%  37 11.5%  393 ט

  3,417 0.1%  4 1.3%  45 0.1%  5 2.8%  94 ב

5 
  5,587 0.4%  25 3.6%  203 0.7%  37 6.6%  368 ט

  5,587 0.2%  11 1.9%  104 0.1%  7 2.3%  131 ב

6 
  2,856 0.3%  9 3.6%  103 0.8%  24 8.8%  251 ט

  2,856 0.1%  3 1.6%  47 0.2%  5 2.9%  84 ב

7 
  4,172 0.3%  14 4.9%  203 1.0%  41 10.4%  435 ט

  4,172 0.1%  3 1.4%  59 0.1%  4 2.0%  83 ב

8 
  2,495 0.4%  10 4.0%  100 1.1%  28 11.0%  275 ט

  2,495 0.1%  2 1.7%  43 0.3%  7 2.7%  67 ב

9 
  1,747 0.4%  7 5.0%  88 1.2%  21 12.0%  210 ט

  1,747 0.1%  1 1.5%  26 0.2%  4 2.9%  50  ב

10 
  2,688 0.4%  10 3.8%  103 0.5%  13 6.7%  181 ט

  2,688 0.1%  3 2.0%  55 0.3%  7 3.5%  94  ב

11 
  2,007 0.2%  5 3.8%  77 0.7%  15 8.3%  167 ט

  2,007 0.3%  6 1.7%  35 0.3%  6    1.9%  39   ב

12 
  17,409 0.6%  98 4.7%  812 0.9%  156 8.6%  1,494 ט

  17,409 0.1%  24 1.9%  323 0.2%  39 2.5%  430 ב

13 
  49,049 0.7%  340 5.4%  2,625 1.0%  469 9.0%  4,391 ט

  49,049 0.4%  173 3.2%  1,573 0.5%  238 3.9%  1,918 ב

14 
  1,522 0.7%  10 5.9%  90 1.2%  19 11.0%  168 ט

  1,522 0.3%  4 2.4%  37 0.5%  7   4.1%  63 ב

15 
  4,500 0.9%  41 7.2%  322 1.2%  53 13.0%  586 ט

  4,500 0.4%  18 3.5%  157 0.5%  22 3.9%  176 ב

16 
  2,678 1.0%  28 7.7%  207 1.4%  37 14.0%  374  ט

  2,678 0.4%  12 2.7%  71 0.6%  15 4.4%  119 ב

17 
  3,207   0.6%  19 5.3%  169 1.0%  31 9.9%  317 ט

  3,207 0.3%  10 3.3%  105 0.5%  17 4.1%  130 ב

18 
  1,940 0.9%  18 6.5%  127 1.5%  29 10.8%  209 ט

  1,940 0.4%  8 2.5%  48 0.6%  12 4.2%  82  ב

19 
  2,592 1.1%  28 6.6%  171 1.6%  41 13.0%  336 ט

  2,592 0.3%  8 2.4%  63 0.3%  8 3.9%  100   ב

20 
  1,656  0.7%  11      5.9%  97 1.8%  30 11.7%  193 ט

  1,656 0.4%  6 2.8%  47 0.5%  8 4.4%  73 ב

21 
  1,467 0.8%  12 7.8%  115 1.7%  25 15.5%  228 ט

  1,467 0.3%  4 2.5%  36 0.8%  12 3.8%  56  ב

22 
  1,482 0.7%  10 6.1%  90 1.6%  24 8.8%  130 ט

  1,482 0.6%  9 2.9%  43 0.7%  11 4.1%  61  ב

23 
  1,242 0.6%  7 4.8%  60 1.9%  24   11.0%  137 ט

  1,242 0.4%  5 3.4%  42 0.5%  6 3.9%  48  ב

24 
  10,652 0.9%  97 5.9%  632 1.4%  150 10.7%  1,142 ט

  10,652 0.5%  56 3.0%  315 0.6%  65   3.8%  405 ב

 סה"כ
  251,869 0.5%  1,271 4.4%  11,056 0.9%  2,173 8.6%  21,772 ט

  251,869 0.2%  586 2.3%  5,864 0.3%  804 3.0%  7,492 ב
 סך התאונות חלקי מספר נהגים בקבוצה***ביקורת    -טיפול, ב -ט**   קבוצות לפי סוגי אמצעי התיקון שהוגדרו בניתוח עבירות 24*
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בות הנהגים קבוצות הנהגים לפי סוג אמצעי התיקון ודרגת רישיון הנהיגה, בניתוח מעור 8. הגדרה של 3.7טבלה 
 בתאונות

 דרגת רישיון סוג טיפול )אמצעי תיקון( ות ישנות, בניתוח עבירותקבוצ קבוצות חדשות, בניתוח תאונות

1 1 1 B 

1 2 1_1 B 

2 3 1_2 B 

3 4 1_2_6 B 

2 5 1_3 B 

3 6 1_3_6 B 

3 7 1_6 B 

2 8 2 B 

3 9 2_6 B 

2 10 3 B 

3 11 3_6 B 

4 12 6 B 

 אחר 1 13 5

 אחר 1_1 14 5

 אחר 2_1 15 6

 אחר 6_2_1 16 7

 אחר 3_1 17 6

 אחר 6_3_1 18 7

 אחר 6_1 19 7

 אחר 2 20 6

 אחר 6_2 21 7

 אחר 3 22 6

 אחר 6_3 23 7

 אחר 6 24 8

 

( כי בקרב הנהגים שעברו את אמצעי התיקון, בתקופת 3.8מבחינת שכיחות אירועי התאונות נמצא )טבלה 

לא  95.8%-קרתה תאונה אחת, כאשר בתקופת ה"אחרי" ל 7.7%-לא היו תאונות כלל ול 91.8%-ה"לפני", ל

 0.44%תאונות בתקופה היו קטנים,  2-4קרתה תאונה אחת )שיעורי הנהגים עם  4.0%-היו תאונות כלל ול

תה קר 2.8%-לא היו תאונות כלל ול 97.1%-אחרי(. בקרב נהגי הביקורת, בתקופת ה"לפני" ל 0.19%לפני, 

קרתה תאונה אחת )שיעורי  2.2%-לא היו תאונות כלל ול 97.7%-תאונה אחת, כאשר בתקופת ה"אחרי" ל

 אחרי(. 0.06%לפני,  0.07%תאונות בתקופה היו קטנים,  2-4הנהגים עם 

 . שכיחות אירועי התאונות בקרב נהגים בקבוצות הטיפול והביקורת3.8טבלה 

  
מספר 

תאונות 
, לנהג

 בתקופה

 אחוז נהגים עם מספר תאונות זה -מספר נהגים שחוו מספר תאונות זה, %  – N: הגים ותקופהקבוצת נ

קבוצת 
  -טיפול 
 (Nלפני )

קבוצת 
  -טיפול 

 לפני )%(

קבוצת טיפול 
 (Nאחרי )  -

קבוצת 
  -טיפול 

 אחרי )%(

קבוצת 
  -ביקורת 

 (Nלפני )

קבוצת 
  -ביקורת 

 לפני )%(

קבוצת 
  -ביקורת 
 (Nאחרי )

בוצת ק
  -ביקורת 

 אחרי )%(

0 231281 91.83 241318 95.81 244578 97.11 246183 97.74 

1 19478 7.73 10075 4 7097 2.82 5520 2.19 

2 1040 0.41 449 0.18 188 0.07 155 0.06 

3 66 0.03 25 0.01 5 0 10 0 

4 4 0 2 0 1 0 1 0 

 100 251869 100 251869 100 251869 100 251869 סה"כ

 

 התאונות. בדיקות מוקדמות של שינויים בשכיחות 3.2.2

 אירועי התאונותעל סמך הסטטיסטיקה התיאורית של קבצי הנהגים נערכו בדיקות מוקדמות של שכיחות 

בקבוצות הטיפול והביקורת של הנהגים ולפי הקבוצות הפעלת אמצעי התיקון,  "לפני"לעומת  "אחרי"בתקופת 

 הבדיקות נערכו לחוד עבור סך התאונות עם נפגעים ותאונות חמורות. . קוןהמוגדרות של אמצעי התי
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 תאונות מספר –בניתוח הנוכחי שימש מדד יחסי , המעקבתקופות שונה של אורך אפשרות לכדי להתחשב ב

בכך הופך ו 1000-ב נו את התוצאההכפלשל המדד ראות להקל על הנכדי בימים.  ,באורך התקופה המחולק

 . נגדיר:שנים( 2.7)=  לאלף יום תאונותלמספר המדד 

 ( before –b)ת לפני בתקופבקבוצת טיפול, )לאלף יום( תאונות מדדי 

t_acc_3_2time_b=1000*t_acc_b/tkufa_before 

h_acc_3_2time_b=1000*h_acc_b/tkufa_before 

 ( after –aאחרי )ת בתקופבקבוצת טיפול, )לאלף יום( תאונות מדדי 

t_acc_3_2time_a=1000*t_acc_a/tkufa_after 

h_acc_3_2time_a=1000*h_acc_a/tkufa_after 

ופת לפני; תקסך תאונות ב – t_acc_bמסמן תאונות חמורות;  h מסמן את סך התאונות עם נפגעים, t כאשר:

t_acc_a –  ;סך תאונות בתקופת אחריh_acc_b -  ופת לפניתקבחמורות תאונות ;h_acc_a - תאונות חמורות 

תקופת מעקב "אחרי" של  - tkufat_after תקופת מעקב "לפני" של הנהג; – tkufa_beforeבתקופת אחרי; 

 ים.המשתנ מותלש  _bikהוספת מדדים דומים הוגדרו לקבוצת הביקורת, עם  הנהג.

 :, בקבוצת טיפול, עבור שני סוגי התאונותהפרשים בין המדדים בתקופת אחרי לעומת לפני בנוסף, נחשב

d_t_acc2time = t_acc_3_2time_a-t_acc_3_2time_b 

d_h_acc2time = h_acc_3_2time_a -h_acc_3_2time_b 

והפרשים דומים עבור קבוצת הביקורת. כמו כן, נחשב את הפרשי ההפרשים במדדי התאונות, בין קבוצת 

 הטיפול והביקורות, כלהלן:

dd_t_acc2time = d_t_acc2time - bik_d_t_acc2time 

dd_h_acc2time = d_h_acc2time - bik_d_h_acc2time 

)סוגים שונים של אמצעי  הנ"ל חושבו לנהגי הטיפול ולנהגי הביקורת, סה"כ ולפי קבוצות ניתוח התאונות מדדי

יגה סטטיסטיקה תיאורית של המדדים. ניתן לראות שבאופן עקבי, סה"כ ובכל קבוצות מצ 3.9טבלה . התיקון(

בתקופת "אחרי" לעומת "לפני",  תאונותבין מדדי ה גדולים יותרהפרשים  התקבלוהטיפול  הניתוח, עבור נהגי

נהגים שעברו את הבקרב נהגי הביקורת. מכאן, שכבר בשלב המוקדם של בדיקת הנתונים הסתמן כי  לעומת

הפעלת אמצעי התיקון לעומת  "אחרי"בתקופת  ירידה במעורבות בתאונות דרכים הייתהאמצעי התיקון 

קטן שינוי  נצפה, כאשר בקרב נהגי הביקורת )שנבדקו בתקופות זמן מקבילות לנהגי הטיפול( "לפני" התקופה

  התאונות.יותר במדדי 

לפני, בקבוצות הטיפול והביקורות( -בנוסף, נערכה בדיקה של מדד הפרש ההפרשים )בין מדדי התאונות אחרי

הירידה במדדי  עם נפגעים ( כי בסך התאונות3.7איור בתלות בשנת התחלה וסיום של אמצעי התיקון. נמצא )

, לעומת ערכי 2006טיפול הייתה חזקה יותר כאשר התחלת אמצעי התיקון הייתה בשנת ההתאונות בקבוצת 

אותו המדד שנצפו בעקבות הפעלת אמצעי התיקון בשנים מאוחרות יותר. בקרב התאונות החמורות, לא 

לים בין ערכי המדד של הפרשי ההפרשים בשיעורי התאונות, בעקבות לא נמצאו הבד –זוהתה תופעה דומה 

מודלים  3לעומת השנים האחרות. לכן, בהמשך הניתוח, הוחלט להתאים  2006הפעלת אמצעי התיקון בשנת 

עבור , ו(1)מודל  לניבוי מדדי התאונות: עבור התאונות החמורות עם הפעלת אמצעי התיקון בכל השנים ביחד

 .(3)מודל  2006אחרי שנת או ( 2)מודל  2006ם נפגעים כאשר אמצעי התיקון הופעלו בשנת סך התאונות ע



 , בתקופות אחרי ולפני, בקרב נהגי טיפול ונהגי ביקורתתאונות. סטטיסטיקה תיאורית של מדדי 9.3טבלה 

 סה"כ במדגם נהגי הטיפול ונהגי הביקורת –א 

 מקסימום מינימום סטית תקן ממוצע משמעות המדד מדד סוג תאונה

 סך תאונות 

t_acc_3_2time_b 3.65 0 0.272 0.079 ת טיפול: תאונות לאלף יום, לפניצקבו 

t_acc_3_2time_a 3.65 0 0.197 0.040 קבוצת טיפול: תאונות לאלף יום, אחרי 

bik_t_acc_3_2time_b 3.65 0 0.160 0.027 קבוצת ביקורת: תאונות לאלף יום, לפני 

bik_t_acc_3_2time_a 3.65 0 0.143 0.021 קבוצת ביקורת: תאונות לאלף יום, אחרי 

d_t_acc2time 3.65 3.65- 0.331 0.039- לפני-קבוצת טיפול: הפרש תאונות, אחרי 

bik_d_t_acc2time 3.65 3.65- 0.213 0.006- לפני-קבוצת ביקורת: הפרש תאונות, אחרי 

dd_t_acc2time 3.65 4.56- 0.394 0.033- ל פחות ביקורתהפרש הפרשים, טיפו 

 תאונות חמורות

h_acc_3_2time_b 1.83 0 0.085 0.008 ת טיפול: תאונות לאלף יום, לפניצקבו 

h_acc_3_2time_a 1.83 0 0.065 0.005 קבוצת טיפול: תאונות לאלף יום, אחרי 

bik_h_acc_3_2time_b 1.83 0 0.052 0.003 קבוצת ביקורת: תאונות לאלף יום, לפני 

bik_h_acc_3_2time_a 1.83 0 0.044 0.002 קבוצת ביקורת: תאונות לאלף יום, אחרי 

d_h_acc2time 1.83 1.83- 0.107 0.003- לפני-קבוצת טיפול: הפרש תאונות, אחרי 

bik_d_h_acc2time 1.83 1.83- 0.068 0.001- לפני-קבוצת ביקורת: הפרש תאונות, אחרי 

dd_h_acc2time 1.83 1.83- 0.127 0.002- הפרש הפרשים, טיפול פחות ביקורת 

 

 בלבד, במדגם נהגי הטיפול ונהגי הביקורת Bנהגים שעברו אמצעי תיקון שונים, עם רישיון  -לפי קבוצות ניתוח  –ב 

 סוג תאונה
  

 מדד
  

 משמעות המדד

 4סוג טיפול  3סוג טיפול  2סוג טיפול  1סוג טיפול 

 סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע

 סך תאונות 

t_acc_3_2time_b 0.28 0.08 0.30 0.09 0.27 0.08 0.25 0.07 ת טיפול: תאונות לאלף יום, לפניצקבו 

t_acc_3_2time_a 0.20 0.04 0.21 0.04 0.19 0.04 0.17 0.03 קבוצת טיפול: תאונות לאלף יום, אחרי 

bik_t_acc_3_2time_b 0.15 0.02 0.14 0.02 0.15 0.02 0.15 0.02 קבוצת ביקורת: תאונות לאלף יום, לפני 

bik_t_acc_3_2time_a 0.13 0.02 0.11 0.01 0.13 0.02 0.13 0.02 קבוצת ביקורת: תאונות לאלף יום, אחרי 

d_t_acc2time 0.33 0.04- 0.36 0.05- 0.33 0.04- 0.30 0.04- לפני-קבוצת טיפול: הפרש תאונות, אחרי 

bik_d_t_acc2time 0.19 0.01- 0.18 0.01- 0.20 0.01- 0.20 0.00 לפני-קבוצת ביקורת: הפרש תאונות, אחרי 

dd_t_acc2time 0.38 0.03- 0.40 0.04- 0.38 0.04- 0.36 0.03- הפרש הפרשים, טיפול פחות ביקורת 

 תאונות חמורות

h_acc_3_2time_b 0.087 0.008 0.090 0.009 0.080 0.007 0.075 0.006 טיפול: תאונות לאלף יום, לפני תצקבו 

h_acc_3_2time_a 0.069 0.005 0.053 0.003 0.062 0.004 0.055 0.003 קבוצת טיפול: תאונות לאלף יום, אחרי 

bik_h_acc_3_2time_b 0.043 0.002 0.038 0.002 0.045 0.002 0.044 0.002 קבוצת ביקורת: תאונות לאלף יום, לפני 

bik_h_acc_3_2time_a 0.034 0.001 0.032 0.001 0.035 0.001 0.038 0.002 קבוצת ביקורת: תאונות לאלף יום, אחרי 

d_h_acc2time 0.111 0.003- 0.105 0.006- 0.101 0.003- 0.092 0.003- לפני-קבוצת טיפול: הפרש תאונות, אחרי 

bik_d_h_acc2time 0.055 0.001- 0.049 0.001- 0.058 0.001- 0.058 0.001- לפני-קבוצת ביקורת: הפרש תאונות, אחרי 

dd_h_acc2time 0.124 0.002- 0.116 0.005- 0.117 0.002- 0.109 0.002- הפרש הפרשים, טיפול פחות ביקורת 
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 )המשך(. 9.3טבלה 

 שונים, נהגים מקצועיים, במדגם נהגי הטיפול ונהגי הביקורת נהגים שעברו אמצעי תיקון -לפי קבוצות ניתוח  –ג 

 סוג תאונה
  

 מדד
  

 משמעות המדד

 8סוג טיפול  7סוג טיפול  6סוג טיפול  5סוג טיפול 

 סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע

 סך תאונות 

t_acc_3_2time_b 0.30 0.10 0.33 0.12 0.31 0.10 0.28 0.08 לפנית טיפול: תאונות לאלף יום, צקבו 

t_acc_3_2time_a 0.23 0.05 0.25 0.06 0.24 0.06 0.22 0.05 קבוצת טיפול: תאונות לאלף יום, אחרי 

bik_t_acc_3_2time_b 0.18 0.03 0.19 0.04 0.19 0.04 0.18 0.04 קבוצת ביקורת: תאונות לאלף יום, לפני 

bik_t_acc_3_2time_a 0.16 0.03 0.15 0.02 0.17 0.03 0.17 0.03 קבוצת ביקורת: תאונות לאלף יום, אחרי 

d_t_acc2time 0.37 0.04- 0.41 0.06- 0.39 0.05- 0.35 0.03- לפני-קבוצת טיפול: הפרש תאונות, אחרי 

bik_d_t_acc2time 0.24 0.01- 0.24 0.01- 0.25 0.01- 0.25 0.01- לפני-קבוצת ביקורת: הפרש תאונות, אחרי 

dd_t_acc2time 0.44 0.04- 0.48 0.04- 0.46 0.04- 0.43 0.03- הפרש הפרשים, טיפול פחות ביקורת 

 תאונות חמורות

h_acc_3_2time_b 0.108 0.013 0.116 0.014 0.103 0.012 0.090 0.009 ת טיפול: תאונות לאלף יום, לפניצקבו 

h_acc_3_2time_a 0.089 0.008 0.087 0.008 0.080 0.007 0.077 0.006 נות לאלף יום, אחריקבוצת טיפול: תאו 

bik_h_acc_3_2time_b 0.071 0.006 0.069 0.005 0.067 0.005 0.064 0.004 קבוצת ביקורת: תאונות לאלף יום, לפני 

bik_h_acc_3_2time_a 0.067 0.005 0.056 0.004 0.058 0.004 0.054 0.003 קבוצת ביקורת: תאונות לאלף יום, אחרי 

d_h_acc2time 0.139 0.005- 0.145 0.006- 0.130 0.005- 0.118 0.002- לפני-קבוצת טיפול: הפרש תאונות, אחרי 

bik_d_h_acc2time 0.097 0.001- 0.089 0.002- 0.089 0.001- 0.083 0.001- לפני-קבוצת ביקורת: הפרש תאונות, אחרי 

dd_h_acc2time 0.170 0.004- 0.171 0.004- 0.156 0.003- 0.145 0.001- פרשים, טיפול פחות ביקורתהפרש ה 
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לפני, בקבוצות הטיפול והביקורות(, בסך -. ממוצעים של מדד הפרש ההפרשים )בין מדדי התאונות אחרי3.7איור 
 התאונות עם נפגעים, כתלות בשנת התחלה וסיום של אמצעי התיקון.

 ים מסבירים למדדי תאונות. פיתוח מודל3.2.3

המודלים הותאמו מודלים מסבירים.  (t_acc_3_2time ,_acc_3_2timeh) לאלף יום תאונותשכיחות  ילמדד

עבור התאונות ( 1ביחד. סה"כ, פותחו שלושה מודלים: ) ביקורתהטיפול ונהגי הנהגי  שללנתונים  מוהותא

( עבור סך התאונות וכאשר 3, )2006הופעלו בשנת ( עבור סך התאונות וכאשר אמצעי התיקון 2החמורות, )

 .2006אמצעי התיקון הופעלו אחרי שנת 

בחינה של . ת מודלים של מניה כמו בינומי שלילי נכשלו, הרצנו מודלים על משתנים מותמריםומכיוון שהרצ

 יש להשתמש בקבוע. כמו כן, התמרה מתאימה הראתה שעדיפה התמרת לוג לנתונים אלה לעומת שורש

תאונות ועבור ה סךהמשתנים התלויים עבור (. לכן, 0.05בערך  )בחרנו 0שימנע מצב בו מתמירים ערך 

 תאונות חמורות יהיו בהתאמה:

Lg_t_acc_3_2time=log(t_acc_3_2time+0.05) 

Lg_h_acc_3_2time=log(h_acc_3_2time+0.05) 

 היו: יםבין המשתנים המסבירים במודל

treat –  קבוצת ביקורת;" שמסמן 0וערך " קבוצת טיפול" שמסמן 1, עם ערך "צת נהגיםזיהוי קבומשתנה 

n_group –  3.7כמפורט בטבלה קטגוריות  8סוג טיפול )אמצעי תיקון( שעבר הנהג. למשתנה זה קיימות; 

after – " שמסמן תקופת "לפני";0" שמסמן תקופת "אחרי" וערך "1משתנה תקופה, עם ערך " 

age_group – בהמשך הדו"ח(; 4.1קטגוריות )מוצגות בטבלה  7גיל של הנהג. הוגדרו  קבוצת 
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godel_ishuv –  בהמשך הדו"ח(; 4.2טבלה  ראהקטגוריות ) 3גודל יישוב. הוגדרו 

dat_ishuv –  בהמשך הדו"ח(. 4.2טבלה  ראהקטגוריות ) 3דת יישוב. הוגדרו 

כדי לאפשר קשר שונה בינם עם משתנים אחרים,  after ,treat יםמשתנשל  ותאפשרנו אינטראקצימודל, כל ב

התאמת מודל מסביר נערכה בעזרת . שונות ועבור קבוצות שונות של נהגים ותתקופבהתלוי המשתנה לבין 

 להלן צורת המודל שהותאם לנתונים: .עם התפלגות נורמלית, GLIMMIX תפרוצדור

ity- של נבדק לאלף יום  תאונותערך מותאם לi  בתקופהt  ("אחרי"-ו "לפני")יש תקופה; 
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1 if driver in comparison group
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1 if driver in comparison group
_ _ 0

0 if driver in treatment group

1 if driver in n_group (tipul type) 
_n_ _ 1,...,7

0 otherwise

1 if period is before
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_ _ 1,...,6

0 otherwise
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נמצאה השפעה מובהקת של כל המשתנים לתאונות חמורות . במודל 3-גבנספח  יםמוצג מושהותא המודלים

טיפול/ביקורת(, סוג טיפול, תקופה, דת ישוב, גודל ישוב, קבוצת גיל : קבוצת נהגים )(p<0.0001) המסבירים

)סוג טיפול,  התקופה וקבוצת נהגים לבין יתר המשתנים המסבירים יהנהג, וגם של האינטראקציות בין משתנ

נמצאה השפעה מובהקת , 2006(. במודל לסך התאונות והפעלת אמצעי התיקון בשנת p<0.05קבוצת גיל( )

התקופה וקבוצת נהגים  יהאינטראקציות בין משתנ( וגם של p<0.0001לחוד ) נים המסביריםשל כל המשת

תקופה -קבוצת נהגים-(, פרט למקרה של האינטראקציה המשולשת בין סוג טיפולp<0.05) לבין יתר המשתנים

הקת נמצאה השפעה מוב, 2006במודל לסך התאונות והפעלת אמצעי התיקון אחרי שנת  )שהיה לא מובהק(.

 יהאינטראקציות בין משתנ(, פרט לדת ישוב )לא מובהק(, וגם של p<0.0001) של כל המשתנים המסבירים

 (.p<0.001) המסבירים התקופה וקבוצת נהגים לבין יתר המשתנים

ם התקבלו ערכי ביקורת(טיפול וקבוצת טיפול, קבוצת  נהגים )לפי סוגה של לכל קבוצ, יםעל סמך המודל

 כלהלן:

(, שגיאת תקן est) בסקאלה לוגריתמית ,"אחרי"-ל "לפני"בתקופת  תאונותשכיחות ה ימדדין ב יחסמד לאה -

 )לאחר תיקון בונפרוני להשוואות מרובות(; ורמת מובהקותו זה לאמד

והיחס בין  ,(orig_b, orig_a) "אחרי"-" ולפני" בתקופות לאלף יום, תאונותמדד שכיחות הלתוחלת  אמדי - 

 (;ratio_ba"אחרי" )-ם "לפני" להאמדי

שיצא מהמודל,  est"אחרי", על סמך הערך -ל "לפני"בתקופת  תאונותשכיחות ה ימדדין ב האמד ליחס -

 (;exp_estבאמצעות לקיחת אקספוננט )

 (. exp_est על סמךאחוז ירידה במדד שכיחות התאונות בתקופת "אחרי" לעומת "לפני" ) -

באמד  שינוי( המבטא את הodds ratio – ORחושב יחס יחסים ) סוג טיפולקבוצת נהגים לפי כמו כן, לכל 

מספר אמד בקבוצת נהגי הטיפול לאותו היחס בין  "אחרי"לעומת  "לפניבתקופת "מספר תאונות לאלף יום 

מאפשר לאמוד את השינוי  . יחס היחסיםבקבוצת נהגי הביקורת "אחרי"לעומת  "לפני"תאונות לאלף יום 

 בהקשר זה חושבו הערכים הבאים:. שלה טיפול לעומת קבוצת הביקורתהבקבוצת  באחוזים במדד התאונות

 Holm)לאחר תיקון  ורמת מובהקותו (, שגיאת תקן לאמד זהOR estimateהאמד ללוגריתם של יחס יחסים ) -

 ;להשוואות מרובות(

 ;(OR_ba)תאונות לאלף יום מדד שכיחות הלתוחלת האמדי האמד ליחס יחסים על סמך  -

, OR estimate"אחרי", על סמך הערך -ל "לפני"בתקופת  תאונותשכיחות ה ימדדין ביחסים  האמד ליחס -

 (;exp_OR estimateשהתקבל קודם, באמצעות לקיחת אקספוננט )
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אחוז ירידה במדד שכיחות התאונות בתקופת "אחרי" לעומת "לפני", בקבוצת טיפול לעומת קבוצת ביקורת  -

 (. exp_OR estimate מךסעל )

לגבי השינויים במדדי התאונות,  ,הערכים שתוארו לעיל – מרכזות את ממצאי המודלים 3.10-3.12 ותבלט

עם  וסך התאונות 2006עם הפעלת אמצעי התיקון בשנת עם נפגעים בקרב תאונות חמורות, סך התאונות 

מודלים ניתן להבחין כי, למעשה, על סמך ה בהתאמה., 2006עם הפעלת אמצעי התיקון אחרי שנת  נפגעים

 ratio_ba -ו exp_est"אחרי": ערכי -של שינויים במדדי התאונות בין התקופות "לפני" ו שתי הערכותהתקבלו 

לביטוי השינויים בקבוצת טיפול לעומת  OR_ba -ו exp_OR estimateערכי לביטוי השינויים בכל קבוצת נהגים; 

מראים את מגבלות האומדנים שהתקבלו  אשר 3.12-3.10בטבלות  לממצאים הסבריםביקורת. להלן קבוצת 

 :ערכים שנבחרו לשימוששל להעדפה שיקולים ואת ה

מחושב ישירות מהמודל, כאשר הוא מראה את היחס בין מדד שכיחות  ית(מבסקלה לוגרית) est הערך. 1

, סוג עיר של הנהג )קבוצת גיל , תוך כדי התחשבות בהשפעות של גורמים אחרים"אחרי"-" ללפני"התאונות 

ונתוני נהג  "אחרי"-ו "לפני"נתוני הנהג  -טיפול נהג כל ארבעת התצפיות השייכות לכן, התלות בין כמו ו 'וכו

. est הערךעל מתבססים  exp_est ,exp_OR estimateהערכים של (. "אחרי"-ו "לפני" ,הביקורת המותאם לו

-הערכי את , כדי למנוע 0.05+) לכל ערך של מדד שכיחות התאונות עם זאת, בחישוב זה שימש תיקון טכני

 להטיה זו עשויה להיות משמעותמתקבלים. ה( אשר יוצר הטייה באומדנים חסיםיה חישובמכנה בב "אפס"

  אירועים נדירים(.כ) שכיחות התאונות מדדיבערכים קטנים של מכיוון שמדובר 

חושבו על סמך המודל,  (orig_b ,orig_a) "אחרי"-ו "לפני"האמדים למספר המנובא של מדד התאונות . 2

 שלא ניתן לנטרל. סטטיסטיות ( יש טעויות ratio_ba,OR_baאשר בחישוב היחס שלהם )כ

 .ןנמצאת ביניה "אמיתית"והתשובה ה ,יש הטיותבתאונות השינוי  אומדנישל  ההערכותי תמכאן, בש. 3

, בין שתי כיוון השינוי במדד התאונות –היתה בהערכת יעילות ההתערבות הנוכחי מטרת הניתוח . 4

 exp_est ,exp_OR) אומדני השינויהערכות של הי תבשניתן לראות ש 3.10-3.12בטבלות . התקופות

estimate  לעומתratio_ba, OR_ba)יירידה במדד – עקביות תוצאותהתקבלו  ,, על פני כל קבוצות הנהגים 

של השינוי נדרש פיתוח תכנות סטטיסטיות שטרם זמינות  "אמיתי"התאונות. עם זאת, להערכת הגודל ה

 ליישום.

התאונות בעקבות ההתערבות  יירידה במדד שהיתהבוודאות  לומר, ניתן המודלים ממצאיסמך  על. 5

 est-ה רכים המונמכים, לפי ערכיעגודל של השינוי עדיף להיות שמרני ולדווח את הההנבחנת, כאשר לגבי 

על התיקון, מסתמך שהתקבלו במודלים. מכאן, הדיון על שינויים במדדי התאונות, בעקבות הפעלת אמצעי 

המנובאים של בעוד הערכים  ,est-השחושבו בהתבסס על אומדני  exp_est ,exp_OR estimateערכים של 

 ( ratio_ba,OR_ba)ם שחושבו בעזרתם י( וערכי השינויorig_b ,orig_a) "אחרי"-ו "לפני"התאונות  ימדד

 מובאים למידע בלבד, ללא שימוש בערכים אלה בהמשך הדו"ח. 

לאלף יום,  תאונותבמדד שכיחות ה ירידהאת אחוזי ההמודלים,  3-מציגים, בהתאמה ל ג',-, א'3.8 יםאיור

 הנהגים, לפי סוגי אמצעי התיקון שהופעלו על והביקורת , בקבוצות נהגי הטיפול"לפני"לעומת  "אחרי"תקופת ב

 (.3.10-3.12המובאים בטבלות  exp_estשל )כאמור, על סמך הערכים 
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על סמך המודל  ,ת אחרי לעומת לפני, סה"כ ולפי קבוצות נהגיםתאונות בתקופשכיחות ה י. שינויים במדד3.10טבלה 
 לתאונות חמורות

 שינויים במדדי שכיחות התאונות, בקבוצות הטיפול והביקורת -א 

קבוצת 
נהגים 

לפי סוג 

 טיפול

קבוצת 
נהגים: 

1 - 

טיפול, 
0 - 

 ביקורת

יחס בין אמד ל
 מדד שכיחות
התאונות 

לפני  תבתקופ
 - אחרי-ל

בסקלה 

 לוגריתמית
(est*)  

שגיאת 
תקן 

לאמד 

 יחסה
(est)  

מובהקות 
 (est)היחס 

לאחר תיקון 

בונפרוני 
להשוואות 

 מרובות

אמד למספר 
תאונות 

לאלף יום 

 תבתקופ
 לפני

(orig_b)** 

אמד למספר 
תאונות לאלף 

  תיום בתקופ

 אחרי
(orig_a)** 

אמד ליחס 
ן מדד בי

תאונות לפני 

לאחרי 
(ratio_ba**) 

יחס בין אמד ל
 מדד שכיחות
התאונות 

לפני  תבתקופ
אחרי -ל

(exp_est*) 

ירידה  %
במדד 

שכיחות 

התאונות 
בתקופת 

אחרי לעומת 

)לפי  לפני
est)* 

1 0 0.0005 0.0008 0.558 0.0004 0.0004 1.067 1.000 0.0% 

1 1 0.0088 0.0013 <.0001 0.0011 0.0007 1.656 1.009 0.9% 

2 0 0.0008 0.0017 0.639 0.0004 0.0003 1.124 1.001 0.1% 

2 1 0.0087 0.0027 0.001 0.0013 0.0009 1.513 1.009 0.9% 

3 0 -0.0001 0.0019 0.970 0.0003 0.0003 0.987 1.000 0.0% 

3 1 0.0176 0.0030 <.0001 0.0016 0.0007 2.335 1.018 1.8% 

4 0 0.0007 0.0018 0.694 0.0003 0.0003 1.114 1.001 0.1% 

4 1 0.0090 0.0028 0.001 0.0015 0.0010 1.452 1.009 0.9% 

5 0 0.0024 0.0011 0.028 0.0007 0.0006 1.209 1.002 0.2% 

5 1 0.0076 0.0017 <.0001 0.0016 0.0012 1.329 1.008 0.8% 

6 0 0.0025 0.0022 0.253 0.0008 0.0007 1.188 1.003 0.2% 

6 1 0.0146 0.0034 <.0001 0.0021 0.0013 1.581 1.015 1.5% 

7 0 0.0030 0.0023 0.193 0.0008 0.0006 1.234 1.003 0.3% 

7 1 0.0168 0.0036 <.0001 0.0024 0.0015 1.569 1.017 1.7% 

8 0 0.0007 0.0022 0.737 0.0009 0.0008 1.045 1.001 0.1% 

8 1 0.0141 0.0035 <.0001 0.0022 0.0015 1.483 1.014 1.4% 

 0.1% 1.001 1.133 0.0005 0.0006 0.113 0.0008 0.0013 0 סה"כ

 1.2% 1.012 1.569 0.0011 0.0017 0001.> 0.0013 0.0122 1 סה"כ

 
 טיפול לעומת קבוצות ביקורת )יחס יחסים(, בקבוצות שינויים במדדי שכיחות התאונות -ב 

קבוצת 
נהגים 

לפי סוג 
 טיפול

אמד 
ללוגריתם של 

 יחס יחסים 
(OR 

estimate*) 

שגיאת תקן 
 OR)לאמד 

estimate) 

מובהקות האמד 
לאחר תיקון 

Holm 
להשוואות 

 מרובות

אמד ליחס יחסים 
לפי אמדי שכיחות 

התאונות 
(OR_ba**) 

 אמד ליחס יחסים 
(exp_OR 

estimate*) 

ירידה במדד שכיחות התאונות  %
בתקופת אחרי לעומת לפני, בקבוצת 

 OR)לפי  טיפול לעומת ביקורת
estimate)* 

1 0.008 0.001 <.0001 1.552 1.008 0.84% 

2 0.008 0.003 0.034 1.346 1.008 0.80% 

3 0.018 0.004 <.0001 2.366 1.018 1.78% 

4 0.008 0.003 0.034 1.304 1.008 0.84% 

5 0.005 0.002 0.034 1.100 1.005 0.52% 

6 0.012 0.004 0.012 1.330 1.012 1.22% 

7 0.014 0.004 0.007 1.271 1.014 1.39% 

8 0.013 0.004 0.007 1.418 1.013 1.34% 

 1.09% 1.011 1.385 0001#.> 0.002 0.011 סה"כ

 delta** החישוב ללא תוספת של קבוע, קירוב בשיטת      ( לכל אחד מהערכים0.05* החישוב כולל תוספת של קבוע )
 ללא תיקון להשוואות מרובות #
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על סמך המודל  ,ות נהגיםת אחרי לעומת לפני, סה"כ ולפי קבוצתאונות בתקופשכיחות ה יינויים במדד. ש3.11טבלה 
 2006לסך התאונות והפעלת אמצעי התיקון בשנת 

 שינויים במדדי שכיחות התאונות, בקבוצות הטיפול והביקורת -א 

קבוצת 
נהגים 

לפי סוג 

 טיפול

קבוצת 
נהגים: 

1 - 

 0טיפול, 
- 

 ביקורת

יחס בין אמד ל
 מדד שכיחות
התאונות 

לפני  תבתקופ
 - אחרי-ל

בסקלה 

 לוגריתמית
(est*)  

שגיאת 
תקן 

לאמד 

 יחסה
(est)  

מובהקות 
 (est)היחס 

לאחר תיקון 

בונפרוני 
להשוואות 

 מרובות

אמד למספר 
תאונות 

לאלף יום 

 תבתקופ
 לפני

(orig_b)** 

אמד למספר 
תאונות 

לאלף יום 

  תבתקופ
 אחרי

(orig_a)** 

אמד ליחס בין 
מדד תאונות 
לפני לאחרי 

(ratio_ba**) 

יחס בין אמד ל
 תמדד שכיחו
התאונות 

לפני  תבתקופ
אחרי -ל

(exp_est*) 

ירידה  %
במדד 

שכיחות 

התאונות 
בתקופת 

אחרי 

לעומת 
)לפי  לפני

est)* 

1 0 -0.004 0.008 0.643 0.003 0.004 0.946 0.996 -0.4% 

1 1 0.261 0.013 <.0001 0.023 0.007 3.580 1.298 29.8% 

2 0 0.015 0.012 0.209 0.004 0.003 1.267 1.015 1.5% 

2 1 0.263 0.020 <.0001 0.024 0.007 3.539 1.301 30.1% 

3 0 0.018 0.012 0.131 0.003 0.002 1.450 1.018 1.8% 

3 1 0.237 0.019 <.0001 0.024 0.008 2.891 1.267 26.7% 

4 0 0.001 0.014 0.921 0.003 0.003 1.028 1.001 0.1% 

4 1 0.243 0.023 <.0001 0.027 0.010 2.644 1.275 27.5% 

5 0 -0.010 0.010 0.338 0.005 0.006 0.906 0.990 -1.0% 

5 1 0.240 0.017 <.0001 0.026 0.010 2.649 1.271 27.1% 

6 0 0.013 0.015 0.369 0.006 0.005 1.137 1.014 1.4% 

6 1 0.264 0.025 <.0001 0.029 0.011 2.711 1.303 30.3% 

7 0 0.047 0.013 0.000 0.006 0.004 1.691 1.048 4.8% 

7 1 0.280 0.022 <.0001 0.030 0.011 2.815 1.323 32.3% 

8 0 0.008 0.017 0.623 0.007 0.006 1.074 1.008 0.8% 

8 1 0.288 0.027 <.0001 0.032 0.012 2.766 1.334 33.4% 

 1.1% 1.011 1.150 0.004 0.005 0.117 0.007 0.011 0 סה"כ

 29.6% 1.296 2.890 0.009 0.027 0001.> 0.012 0.259 1 סה"כ

 
 טיפול לעומת קבוצות ביקורת )יחס יחסים(, בקבוצות שינויים במדדי שכיחות התאונות -ב 

קבוצת 

נהגים לפי 
 סוג טיפול

אמד ללוגריתם 

 של יחס יחסים 
(OR 

estimate*) 

שגיאת תקן 

 OR)לאמד 
estimate) 

מובהקות האמד 

 Holmלאחר תיקון 
 ות מרובותלהשווא

אמד ליחס יחסים לפי 

אמדי שכיחות 
התאונות 

(OR_ba**) 

אמד ליחס 

 יחסים 
(exp_OR 

estimate*) 

ירידה במדד שכיחות  %

התאונות בתקופת אחרי לעומת 
לפני, בקבוצת טיפול לעומת 

 *(OR estimate)לפי  ביקורת

1 0.264 0.015 <.0001 3.783 1.302 30.2% 

2 0.248 0.023 <.0001 2.793 1.281 28.1% 

3 0.219 0.023 <.0001 1.993 1.244 24.4% 

4 0.242 0.027 <.0001 2.573 1.273 27.3% 

5 0.250 0.020 <.0001 2.925 1.283 28.3% 

6 0.251 0.029 <.0001 2.383 1.285 28.5% 

7 0.233 0.025 <.0001 1.665 1.262 26.2% 

8 0.280 0.032 <.0001 2.575 1.323 32.3% 

 28.2% 1.282 2.513 0001#.> 0.014 0.248 סה"כ

 delta** החישוב ללא תוספת של קבוע, קירוב בשיטת      ( לכל אחד מהערכים0.05* החישוב כולל תוספת של קבוע )
 ללא תיקון להשוואות מרובות #
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על סמך המודל  ,ת נהגיםת אחרי לעומת לפני, סה"כ ולפי קבוצותאונות בתקופשכיחות ה יינויים במדדש .3.12טבלה 
 2006לסך התאונות והפעלת אמצעי התיקון אחרי שנת 

 שינויים במדדי שכיחות התאונות, בקבוצות הטיפול והביקורת -א 

קבוצת 
נהגים 

לפי סוג 

 טיפול

קבוצת 
נהגים: 

1 - 

 0טיפול, 
- 

 ביקורת

יחס בין אמד ל
 מדד שכיחות
התאונות 

לפני  תבתקופ
 - אחרי-ל

בסקלה 

 לוגריתמית
(est*)  

שגיאת 
תקן 

לאמד 

 יחסה
(est)  

מובהקות 
 (est)היחס 

לאחר תיקון 

בונפרוני 
להשוואות 

 מרובות

אמד למספר 
תאונות 

לאלף יום 

 תבתקופ
 לפני

(orig_b)** 

אמד למספר 
תאונות 

לאלף יום 

  תבתקופ
 אחרי

(orig_a)** 

אמד ליחס בין 
מדד תאונות 
לפני לאחרי 

(ratio_ba**) 

יחס בין אמד ל
 יחותמדד שכ

התאונות 

לפני  תבתקופ
אחרי -ל

(exp_est*) 

ירידה  %
במדד שכיחות 

התאונות 

בתקופת 
אחרי לעומת 

)לפי  לפני

est)* 

1 0 0.012 0.003 <.0001 0.004 0.003 1.197 1.012 1.2% 

1 1 0.114 0.004 <.0001 0.013 0.006 2.145 1.120 12.0% 

2 0 0.015 0.006 0.009 0.004 0.003 1.266 1.015 1.5% 

2 1 0.127 0.009 <.0001 0.015 0.007 2.115 1.135 13.5% 

3 0 0.022 0.007 0.001 0.004 0.002 1.473 1.022 2.2% 

3 1 0.147 0.010 <.0001 0.017 0.008 2.176 1.158 15.8% 

4 0 0.013 0.006 0.028 0.004 0.003 1.225 1.013 1.3% 

4 1 0.107 0.009 <.0001 0.014 0.008 1.834 1.113 11.3% 

5 0 0.022 0.004 <.0001 0.006 0.005 1.243 1.022 2.2% 

5 1 0.106 0.005 <.0001 0.016 0.009 1.720 1.112 11.2% 

6 0 0.019 0.007 0.011 0.006 0.005 1.207 1.019 1.9% 

6 1 0.140 0.011 <.0001 0.020 0.011 1.858 1.151 15.1% 

7 0 0.030 0.009 0.001 0.006 0.004 1.373 1.030 3.0% 

7 1 0.149 0.013 <.0001 0.022 0.012 1.818 1.160 16.0% 

8 0 0.019 0.007 0.010 0.005 0.004 1.238 1.019 1.9% 

8 1 0.132 0.011 <.0001 0.019 0.010 1.839 1.141 14.1% 

 1.9% 1.019 1.269 0.004 0.005 0001.> 0.003 0.019 0 סה"כ

 13.6% 1.136 1.912 0.009 0.017 0001.> 0.004 0.128 1 סה"כ

 
 טיפול לעומת קבוצות ביקורת )יחס יחסים(, בקבוצות שינויים במדדי שכיחות התאונות -ב 

קבוצת 
נהגים לפי 

 סוג טיפול

אמד ללוגריתם 
 של יחס יחסים 

(OR 
estimate*) 

שגיאת תקן 
 OR)לאמד 

estimate) 

מובהקות האמד 
 Holmלאחר תיקון 

 ואות מרובותלהשו

אמד ליחס יחסים לפי 
אמדי שכיחות 

התאונות 
(OR_ba**) 

אמד ליחס 
 יחסים 

(exp_OR 
estimate*) 

ירידה במדד שכיחות  %
התאונות בתקופת אחרי לעומת 

לפני, בקבוצת טיפול לעומת 
 *(OR estimate)לפי  ביקורת

1 0.102 0.005 <.0001 1.791 1.107 10.7% 

2 0.111 0.010 <.0001 1.671 1.118 11.8% 

3 0.125 0.012 <.0001 1.477 1.133 13.3% 

4 0.094 0.010 <.0001 1.497 1.099 9.9% 

5 0.084 0.006 <.0001 1.383 1.088 8.8% 

6 0.121 0.013 <.0001 1.540 1.129 12.9% 

7 0.119 0.015 <.0001 1.324 1.126 12.6% 

8 0.112 0.013 <.0001 1.485 1.119 11.9% 

 11.5% 1.115 1.506 0001#.> 0.005 0.109 סה"כ

 delta** החישוב ללא תוספת של קבוע, קירוב בשיטת      ( לכל אחד מהערכים0.05* החישוב כולל תוספת של קבוע )
 ללא תיקון להשוואות מרובות #
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 בתאונות חמורות –א 

 

 2006, עם הפעלת אמצעי התיקון בשנת עם נפגעים בסך התאונות –ב 

תקופת אחרי לעומת לפני, בקבוצות נהגי טיפול ונהגי ביקורת, בלאלף יום,  תאונות. אחוזי ירידה במדד שכיחות 3.8איור 
 נהגים מקצועיים( – CDEבלבד;  Bנהגים עם דרגת רישיון  – B) לפי סוגי אמצעי התיקון שהופעלו על הנהגים.
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 2006, עם הפעלת אמצעי התיקון אחרי שנת עם נפגעים בסך התאונות – ג

 )המשך(. 3.8יור א

אמצעי תיקון(, )לפי סוג טיפול  ת נהגיםובכל קבוצ עברו את אמצעי התיקוןהנהגים ש קרבשסה"כ ב ניתן לראות

ת והטיפול, בעוד שבקבוצ "לפני"לעומת  "אחרי"בתקופת  תאונותירידה מובהקת במדד שכיחות הנמצאה 

בין שתי התקופות.  תאונותשכיחות הבמדד  נצפתה ירידה קטנה יותר או לא היה שינויהביקורת של הנהגים 

 היו כלהלן: בין שתי התקופות לפי סוגי התאונות, השינויים

נהגים שעברו את אמצעי בממוצע, בקרב  ,1%-ב ירדהלאלף יום  תאונותשכיחות * בתאונות החמורות, 

וצות הנהגים לפי בקב .)לא מובהק( 0.1%-המדד ירד ב בקרב נהגי הביקורת כאשר ,)שינוי מובהק(התיקון 

)שינויים מובהקים(, עם השפעה  1.8%-0.8%סוגים של אמצעי התיקון, הירידה במדד התאונות הייתה בטווח 

עם קורס בסיסי  תשלילת רישיון המשולבבמדד שכיחות התאונות( של  1.8%-1.7%חזקה יותר )ירידה של 

קורסים ייעודיים בלבד או של ו כן, השפעתם של והן נהגים מקצועיים. כמהרכב הפרטי  נהגי הן , עבוראו ייעודי

ת רישיון בלבד הייתה חזקה יותר בקרב נהגים מקצועיים לעומת נהגי רכב פרטי. השפעתם של הקורסים שליל

 במדד שכיחות התאונות(.  0.9%-0.8%הבסיסיים הייתה מתונה יותר עבור כל סוגי הנהגים )ירידה של 

שינוי בשכיחות התאונות בתקופת  –צאו גם לפי המדד של יחס יחסים השפעות דומות של אמצעי התיקון נמ

אחרי לעומת לפני, בקבוצת נהגי הטיפול לעומת נהגי הביקורת. גם לפי מדד זה )בניכוי השינויים בקבוצת 

במדד שכיחות התאונות;  1%נמצאה ירידה ממוצעת של  נהגים שעברו את אמצעי התיקוןבקרב הביקורת(, 

במדד התאונות(  1.8%-1.4%)ירידה של  עם קורס תשלילת רישיון המשולבחזקה יותר של נמצאה השפעה 

במדד שכיחות  כל הירידותוהשפעה חזקה יותר של קורס ייעודי או שלילת רישיון בקרב נהגים מקצועיים. 

 . מובהקותהתאונות החמורות בקרב נהגי הטיפול ובניכוי השינויים בקבוצות הביקורת היו 

-ב ירדהלאלף יום  תאונותשכיחות , 2006אונות עם נפגעים וכאשר אמצעי התיקון הופעלו בשנת * בסך הת

המדד  בקרב נהגי הביקורת )שינוי מובהק(, כאשרנהגים שעברו את אמצעי התיקון הבממוצע, בקרב  ,30%

דד שכיחות בעקבות הפעלת סוגי אמצעי שונים, בקרב נהגי הטיפול נצפו ירידות במ .)לא מובהק( 1%-ירד ב

במדד  33%-32%)שינויים מובהקים(. השפעות חזקות יותר )ירידה של  33%-27% של התאונות בטווח

 או שלילת רישיון בשילוב קורס ייעודי או בסיסי. שלילת רישיוןהתאונות( נצפו בקרב נהגים מקצועיים שעברו 
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התקבלו תוצאות משמעותיות: ירידה  הביקורת, יקרב נהגבגם בניכוי השינויים שנצפו במדד שכיחות התאונות 

צעי תיקון שונים, בעקבות אמ 32%-24%במדד התאונות סה"כ בקרב נהגי הטיפול, ירידות בטווח  28%של 

)כל הירידות  במדד התאונות, בקרב נהגים מקצועיים שרישיונם נשלל 32%ירידה של  - עם האפקט המרבי

 מובהקות(.

ירדה תאונות לאלף יום ות , שכיח2006עי התיקון הופעלו אחרי שנת * בסך התאונות עם נפגעים וכאשר אמצ

, בממוצע, בקרב הנהגים שעברו את אמצעי התיקון )שינוי מובהק(, כאשר בקרב נהגי הביקורת המדד 14%-ב

)שינוי מובהק(. בעקבות הפעלת סוגי אמצעי שונים, בקרב נהגי הטיפול נצפו ירידות במדד שכיחות  2%-ירד ב

)שינויים מובהקים(, כאשר בקרב נהגי הביקורת נצפו ירידות מקבילות של  16%-11% של בטווחהתאונות 

 בשילובשלילת רישיון יותר נצפו עבור  )שינויים מובהקים(. בין אמצעי תיקון שונים, השפעות חזקות 3%-1%

 במדד התאונות.  16%ירידות של  -בקרב הן נהגים מקצועיים והן נהגי רכב פרטי , עם קורס בסיסי או ייעודי

הביקורת, התקבלו תוצאות משמעותיות: ירידה  יקרב נהגבגם בעקבות ניכוי השינויים במדד שכיחות התאונות 

בעקבות הפעלת אמצעי  13%-9%במדד התאונות סה"כ בקרב נהגי הטיפול, ירידות בטווח של  11%של 

במדד  13%-ירידה של כ -אפקט המרבי תיקון שונים. לפי בחינה מסכמת זו, בין אמצעי תיקון שונים, ה

שלילת רישיון בשילוב עם קורס בסיסי או ייעודי וגם שכיחות התאונות, נמצאה בקרב נהגי רכב פרטי שעברו 

 )כל הירידות מובהקות(. בקרב נהגים מקצועיים שעברו קורסים ייעודיים או שלילת רישיון בשילוב עם קורס

ובהקת במדד שכיחות פעלת אמצעי התיקון היתה מזוהה עם ירידה ממכאן שבכל סוגי התאונות שנבדקו, ה

שלילת רישיון בשילוב עם נהגים שעברו את אמצעי התיקון. בין אמצעי תיקון שונים, השפעת התאונות בקרב 

עבור קורס בסיסי או ייעודי, היתה חזקה יותר הן בקרב נהגים מקצועיים והן בקרב נהגי רכב פרטי, כאשר 

 .קורסים ייעודייםה יותר גם של שלילת רישיון )בלבד( ושל גדולצועיים נמצאה השפעה מקהנהגים ה

 . סיכום3.2.4

ישנה השפעה על  ,אמצעי תיקון שונים -שיטת הניקוד התקבל כי לדרכים תאונות ע"פ ממצאי הניתוחים של 

ת במדדי שכיחות וקמובה ותיריד ו. בעקבות הפעלת אמצעי תיקון שונים, נמצאבתאונותהנהגים מעורבות 

 נהגים שעברו את אמצעי התיקון. בקרב תאונות ה

בקרב הנהגים שעברו את אמצעי בתקופה של שלוש שנים אחרי הפעלת האמצעים לעומת התקופה לפני, 

בסך  11%חמורות ובגובה של התאונות ב 1%-היתה בגובה של כ התאונותשכיחות מדד הירידה בהתיקון, 

בנוסף, אפקט משמעותי יותר של הפעלת אמצעי התיקון נמצא עבור הנהגים שטופלו . התאונות עם נפגעים

במדד של סך התאונות. )כל הממצאים לאחר ניכוי השינויים שחלו בקבוצות  28%ירידה של  – 2006בשנת 

 הביקורת, שם נצפו ירידות קלות במדדי שכיחות התאונות לאורך זמן(. 

נהגים של רכב פרטי בלבד נמצא הן בקרב מעורבות הנהגים בתאונות על האפקט החיובי של אמצעי התיקון 

 והן בקרב נהגים מקצועיים. 

עם  תהמשולב חודשים 3-ון ליעודיים, שלילת רישיכל אמצעי התיקון שנבחנו: הקורס הבסיסי, הקורסים הי

בהקשר זה ה יותר . אפקט גבובתאונות הנהגים מעורבות, היו יעילים בהשפעה על קורס ושלילת רישיון בלבד

עבור  ;נהגי רכב פרטיובקרב נהגים מקצועיים  - שלילת רישיון בשילוב עם קורס בסיסי או ייעודי נמצא עבור

כאמור, עבור כל סוגי האמצעים בקרב נהגים מקצועיים. עם זאת,  – קורסים ייעודייםשלילת רישיון )בלבד( ו



99 

 

במדד התאונות החמורות ובטווח  2%-1%בטווח של בתאונות:  הנהגים במעורבות מובהקותהתקבלו ירידות 

  .במדד של סך התאונות 13%-9%של 
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 . ניתוחים משלימים של עבירות נהגים4

הרישוי, נבחנו סוגיות נוספות הקשורות להפעלת שיטת הניקוד.  רשותעל סמך קבצי הנתונים שהתקבלו מ

זיהוי ( התאמת מודלים מסבירים ל1: )מהניתוחים המשלימים שנערכו במחקר והםממצאים בפרק זה מובאים 

 ,נהגיםהעבירות  התפלגותשינויים בבחינת ( 2; )4.1סעיף  - מאפייני נהגים הקשורים לביצוע עבירות נהיגה

 .4.2סעיף  –שונים  לאחר הפעלת אמצעי תיקון ,לפי סוגי עבירות

  . זיהוי מאפייני נהגים הקשורים לביצוע עבירות נהיגה4.1

 יטת הניתוח. נושא וש4.1.1

איפיון  –מתוכנן לבצע ניתוחים סטטיסטיים לצורך זיהוי נהגים שנוטים לבצע יותר עבירות תנועה היה במחקר 

פרופיל של נהג עבריין. בידי צוות המחקר היה קובץ הרשעות עם פירוט עבירות נהיגה של הנהגים וקובץ 

ספר פרטי הנהגים: שנת לידה, סוגי ( הכולל מ2003-2014נהגים )שעשו לפחות עבירה אחת בין השנים 

 הרישיון שיש לנהג ושנים של קבלת הרישיונות, יישוב מגורים של הנהג. 

הפרטים הקיימים בשני הקבצים מאפשרים להתאים מודל מסביר לזיהוי מאפייני הנהגים אשר נוטים לבצע 

קבוצת גיל של הנהג, סוגי יותר עבירות תנועה. פרטי הנהגים הניתנים להפקה על סמך נתוני הקבצים הם: 

רישיון הנהיגה שיש לו, ותק בנהיגה, ועיר מגורים שניתן לאפיין אותה במונחים של גודל עיר, אזור גיאוגרפי, 

דת היישוב. מאפייני היישובים )גודל, אזור, דת( הושלמו על סמך קובץ יישובים של הלמ"ס. לאור המודעות 

( וגם בשאיפה לספק ממצאים עדכניים יותר, 2פי שצוין בפרק לשינויים במדיניות האכיפה לאורך זמן )כ

בין התאמת מודל מסביר לזיהוי הנהגים העבריינים נערכה על סמך נתוני העבירות שבוצעו בשנים האחרונות, 

 . 2011-2015השנים 

 הכנת הנתונים לניתוח כללה את השלבים הבאים:

רשומות נהגים )שעשו  2,385,937הרישוי כלל  רשות: קובץ נהגים התחלתי שהתקבל מקובץ נהגים סינון( 1

או אחרי  1925(. מקובץ זה הוסרו נהגים עם שנת לידה לפני 2003-2014לפחות עבירה אחת בין השנים 

בלבד )טרקטור וכד' או  A ,1A ,2A, 1; נהגים עם סמל ישוב חסר או שגוי; נהגים עם דרגת רישיון 1995

 גיל קבלת רישיון שגוי )למשל,נהגים עם הרישיונות; י שנת קבלה של כל אופנוע(; נהגים עם מידע חסר לגב

. (20לפני גיל  E רישיון ,21לפני גיל  D\1D\2D\3D רישיונות ,18לפני גיל  C רישיון ,17לפני גיל  B רישיון

 רשומות נהגים.  39,382סה"כ בעקבות פעולות אלה הוסרו 

רשומות )כל  9,333,373הרישוי כלל  רשותשהתקבל מ : קובץ הרשעות התחלתיסינון קובץ הרשעות( 2

רשומה זה אירוע של עבירה אחת או מספר עבירות ביחד של נהג מסוים(. מקובץ זה הוסרו עבירות שבוצעו 

)סגירה מנהלית(; וכן הוסרו  4; הוסרו הרשעות עם שלב הרכאה 2015או אחרי שנת  2011לפני שנת 

ים. כתוצאה, נשאר קובץ הרשעות הכולל עבירות תנועה שבוצעו בין הרשעות של נהגים שהורדו מקובץ נהג

 רשומות )אירועי עבירות(.  2,615,386, עם 2011-2015השנים 

: המשתנים הדמוגרפיים נבנו לפי המידע של קובץ נהגים, בהתייחס ית משתנים דמוגרפיים של הנהגיםיבנ( 3

בחינת שני המאפיינים מדובר במצב דינמי אשר עשוי ותק נהיגה של הנהגים. יש לשים לב שמ-לקבוצות גיל ו
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שנות הניתוח. לכן, עבור קבוצות גיל נקבעו מספר קטגוריות מוגדרות כמקובל וגם  5להשתנות לאורך 

 מביאה הגדרות לקטגוריות של המשתנים הדמוגרפיים. 4.1קטגוריות מעבר בין קבוצות גיל שונות. טבלה 

מל יישוב היה ניתן לקבוע את גודל הישוב, האזור הגיאוגרפי ודת היישוב. : לפי סישוביםית מאפייני יבנ( 4

 מביאה פירוט להגדרת הקטגוריות של מאפייני הישובים. 4.2טבלה 

 . הגדרות לקטגוריות של המשתנים הדמוגרפיים של הנהגים4.1טבלה 

 לקטגוריה הגדרה משתנה
שם 

 קטגוריהה
 הסבר

age_group 

 >25 ל()כול 1992שנת לידה אחרי 
נהג  – 25לא עבר גיל  2015עד שנת 

 צעיר

 25עבר גיל  2015לבין  2011בין שנה  -/+25 )כולל( 1991לבין  1987שנת לידה בין 

 25-44 )כולל( 1986לבין  1972שנת לידה בין 
היה  2011-2015במשך שנים 

 25-44בגילאים 

 45עבר גיל  2015לבין  2011בין שנה  -/+45 )כולל( 1971לבין  1967שנת לידה בין 

 45-64 )כולל( 1966לבין  1952שנת לידה בין 
היה  2011-2015במשך שנים 

 45-64בגילאים 

 65עבר גיל  2015לבין  2011בין שנה  -/+65 )כולל( 1951לבין  1947שנת לידה בין 

 או יותר 65היה בגיל  2011בשנה  +65 )כולל( 1950שנת לידה לפני 

driving_experience_
group 

 2009קיבל רישיון ראשון אחרי שנה 
 )כולל(

 נהג חדש 2>

 2008לבין  2002קיבל רישיון ראשון בין 
 )כולל(

2-10  

 נהג ותיק +10 )כולל( 2001קיבל רישיון ראשון עד שנה 

 
 ישובים. הגדרת קטגוריות למאפייני ה4.2בלה ט

 ותקטגורי משתנה

city_size 

<50,000 

50,000-200,000 

>200,000 

region 

Jerusalem 

North 

Haifa 

Center 

Tel-Aviv Metropolitan 

South 

Yehuda & Shomron 

city_religion 

Jewish city 

Arab city 

Mixed city 

 

ט להלן : בישראל קיים מגוון של סוגי רישיונות הנהיגה כמפורהגדרת קטגוריות של רישיונות נהיגה לניתוח( 5

 (:1קטגוריה  –)לא מוצגות דרגות רישיון אופנוע או טרקטור וכד' 

B  טון 1.5נוסעים, רכב ביטחון, טרקטורון, ונשיאת גרור עד  8עד  ,וןט 3.5רכב עד 

1C ,טון, מלגזה 3.5טון, ונשיאת גרור עד  12טון עד   רכב מסחרי ועבודה 

C רכב מסחרי ועבודה בכל משקל 

E+C כמוC  ף רכב עבודה עם אישור חריגובנוס 

2D  כמוB ובנוסף אוטובוס זעיר 

3D  כמוB  מקומות ישיבה למעט הנהג 16עם עד טון  5.0וגם רכב עד 

1D  3מונית, אוטובוס זעיר, רכב סיור וגם כמוD  

D  טון וגם כמו  3.5אוטובוס, טיולית, רכב מדברי עדB 1-וD 

 

לוב של מספר דרגות רישיון נהיגה שיש ברשותו. כתוצאה, בקובץ נהגים בנוסף, עבור נהג מסוים יכול להיות שי

ניתן למצוא שילובים שונים ורבים של דרגות רישיון הנהיגה. בעקבות בחינת שכיחויות השילובים בקובץ 

 –הוחלט, לצורכי הניתוח, לקבוע מספר מצומצם יותר של קטגוריות מוכללות של משתנה רישיון הנהיגה 
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( לבין הרישיונות לרכב משא Bיווג מוכלל זה מאפשר להבדיל בין רישיון לרכב פרטי בלבד )דרגה . ס4.3טבלה 

(C( אוטובוס ,)D( אוטובוס זעיר ,)123D( או אישור חריג  )E סה"כ, הוגדרו .)קטגוריות של שילובי רישיונות  9

 ( מאפיינות נהג מקצועי. B-קטגוריות )פרט ל 8הנהיגה, כאשר 

 רה לקטגוריות של סוגי רישיוניות הנהיגה, בניתוח הנוכחי. הגד4.3טבלה 

 משמעות הקטגוריה ותקטגורי משתנה

driving_licens 

B רכב פרטי בלבד 

B_C רכב משא 

B_C_D רכב משא ואוטובוס 

B_C_D_E רכב משא, אוטובוס ואישור חריג 

B_C_D123 רכב משא ואוטובוס זעיר 

B_C_D123_E זעיר ואישור חריג רכב משא, אוטובוס 

B_C_E רכב משא ואישור חריג 

B_D אוטובוס 

B_D123 אוטובוס זעיר 

 

: לכל נהג בקובץ נהגים משויך מספר עבירות שהוא עשה בהתבסס על קובץ הרשעות. מאוחדית קובץ יבנ( 6

 .4.4התקבל קובץ סופי הכולל משתנים כמתואר בטבלה 

 ח. משתנים בקובץ שהוכן לניתו4.4טבלה 

 הסבר משתנה

id מספר פיקטיבי של נהג 

driving_licens דרגות הרישיון שיש לנהג 

age_group  נהגהקבוצת גיל של 

driving_experience_group 2011עד שנה של הנהג, גה יוותק בנה 

region אזור גיאוגרפי של הנהג לפי ישוב מגורים 

city_religion  של הנהגיישוב הדת 

city_size של הנהגדל יישוב גו 

violation_number  2011-2015מספר עבירות של הנהג בשנים 

 

: על מנת להתאים מודל מסביר לזיהוי נהג עבריין, באמצעות מאפייניו, נדרש הגדרת נהג עבריין ולא עבריין( 7

לניתוח לפי להגדיר מיהו נהג "עבריין" לעומת "אחר" ולסווג מראש את כל הרשומות )הנהגים( בקובץ העומד 

מאפיין זה. בספרות המקצועית לא קיימת הגדרה אוניברסלית של נהג עבריין, אם כי ברור שמדובר בנהג עם 

ריבוי עבירות בתקופה מוגדרת. גם בניתוח הנוכחי, "נהג עבריין" הינו נהג עם ריבוי עבירות תנועה, כאשר 

 של הנהגים בתקופה הנבחנת.  יתאמפיר"ריבוי עבירות" נקבע בהתאם לסטטיסטיקה -הסף הכמותי ל

-2011מציגה את התפלגות הנהגים בקובץ לפי מספר עבירות תנועה שהם נתפסו בגינן בין השנים  4.5טבלה 

, 1נתפסו עם עבירה  31.3%מהנהגים לא נתפסו עם עבירות,  43.1%. ניתן לראות שבשנים אלה, 2015

(. הנהגים שלא עשו 1.6)סטית תקן  1.1ות לנהג היה עם שתי עבירות וכו'. בכל הקובץ, ממוצע העביר - 13%

עבירות כלל מתאימים להגדרה של נהג "לא עבריין". בעקבות בחינת הנתונים, להגדרת "נהג עבריין" נבחרו 

 שני ספים: 

או יותר בשנה( אשר מהווים  1השנים )בממוצע, עבירה  5, במשך עבירות או יותר 6בגין )א( נהגים שנתפסו 

 נהגים(; 51,267הנהגים בקובץ )מסך  2.2%

 נהגים(. 8,418מסך הנהגים בקובץ ) 0.4%, בתקופת הניתוח, המהווים עבירות או יותר 10 עם)ב( נהגים 

"לא -: על מנת לחדד, במסגרת הניתוח, את ההבדלים בין נהגים "עבריינים" ומדגמים סופיים לניתוח( 8

עבירות, הוסרו מקובץ הנתונים. מכיוון שמספר  1-5גין עבריינים" )או נהגים רגילים(, הנהגים שנתפסו ב
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הנהגים הרגילים )ללא עבירות תנועה( גבוה בהרבה לעומת מספרי הנהגים העבריינים, הוחלט לבצע דגימה 

הנהגים הרגילים( ובגודל מדגם זהה  1,011,655של נהגים רגילים. הדגימה נערכה באופן אקראי )מתוך 

 למדגם הנהגים העבריינים. 

 2011-2015הנהגים בקובץ לפי מספר עבירות תנועה בין השנים  י. פילוג מספר4.5טבלה 

נהגים % מספר נהגים מספר עבירות מצטבר של נהגים %   
0 1,011,655 43.1 43.1 
1 734,855 31.3 74.4 

2 305,937 13.0 87.5 
3 138,893 5.9 93.4 
4 68,210 2.9 96.3 
5 35,739 1.5 97.8 
6 20,048 0.9 98.7 
7 11,682 0.5 99.2 

8 6,895 0.3 99.5 
9 4,224 0.2 99.6 

10 2,743 0.1 99.8 
11 1,717 0.1 99.831 
12 1,167 0.05 99.881 

13-20 2,496 0.11 99.987 

21-30 242 0.01 99.998 
31-128 53 0.002 100.0 

 

גים הרגילים נערכו מבחני פירסון )חי בריבוע( על מנת לוודא שכל מדגם של נהגים רגילים מייצג את כלל הנה

לפי כל אחד ממאפייני הנהגים )קבוצת גיל, דרגת רישיון, ותק בנהיגה, אזור גאוגרפי, דת יישוב, גודל יישוב(. 

+ עבירות לבין כלל הנהגים הרגילים, 6כל המבחנים: בהשוואה בין מדגם הנהגים הרגילים עבור עבריינים עם 

+ עבירות לבין כלל הנהגים הרגילים, הצביעו על 10ם הנהגים הרגילים עבור עבריינים עם ובהשוואה בין מדג

היעדר הבדלים מובהקים בין המדגמים וכלל האוכלוסייה של נהגים רגילים. במילים אחרות, מדגמי הנהגים 

 הרגילים היו מייצגים עבור כלל האוכלוסייה של הנהגים הרגילים.

 נו שני בסיסי נתונים של נהגים:לפיכך, לניתוח הנוכחי הוכ

 + עבירות תנועה.6עבירות ומחציתם עם  0נהגים, מחציתם עם  102,534. מדגם של 1

 + עבירות תנועה.10עבירות ומחציתם עם  0נהגים, מחציתם עם  16,836. מדגם של 2

סמך המדגם  + עבירות בחמש שנים; על6לזיהוי נהגים עבריינים עם  model6על סמך המדגם הראשון נבנה 

 + עבירות בחמש שנים.10לזיהוי נהגים עבריינים עם  model10השני נבנה 

. המודל מנבא את ההסתברות להיות נהג עבריין. כל מודל מסביר הותאם בשיטת רגרסיה לוגיסטית בצעדים

 המתמטית של המודל היא:הצורה 

𝑝

1 − 𝑝
= exp(𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 +⋯) 

 משתנים מסבירים. – 𝑥𝑖 ,מקדמי המודל – ai ,הסתברות להיות נהג עבריין – 𝑝כאשר: 

 אפיון נהגים עבריינים -. ממצאים 4.1.2

במהלך . 12, כל המשתנים המסבירים יצאו מובהקיםmodel10-ו model6בשני המודלים שהותאמו לנתונים: 

ללא הסרה  –ם כל המשתנים המסבירים נמצא כי המודל הטוב ביותר הוא המודל המלא, עהתאמת כל מודל 

                                            
  model10-פרט לקטגוריה "עיר גדולה" באו גבוהה יותר,  0.05הקות ברמת מוב 12
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, התאמה של מודל רגרסיה לוגיסטיתהטיב את שמראה  AICפרמטר  לפי)של חלק מהמשתנים המסבירים 

 (.חלופותמבין כל ה כאשר למודל המלא התקבל ערך מינימלי

ירות + עב6מציגה את המודל המסביר שהותאם למדגם הראשון של הנתונים )נהגים עבריינים עם  4.6טבלה 

+ 10את המודל המסביר שהותאם למדגם השני של הנתונים )נהגים עבריינים עם  - 4.7תנועה(, טבלה 

השפעת מאפיינים שונים של הנהגים על  -מביא הצגה ויזואלית של מקדמי המודלים  4.1עבירות תנועה(. איור 

 נהג עבריין:ההסתברות להיות נהג עבריין. לפי הממצאים ניתן לראות כי ההסתברות להיות 

ונהג  אוטובוס זעירבהשוואה לנהג רכב פרטי. הסתברות זו גבוהה יותר עבור נהג  נהג מקצועיעבור  עולה -

 (;E) רישיון חריגבעל 

. ההסתברות להיות עבריין יורדת 24, עד גיל יםצעיר יםנהגיורדת עבור נהגים מבוגרים יותר לעומת  -

 הדרגתית עם עליה בגיל הנהג;

. ההסתברות להיות עבריין יורדת עם עליה בותק יםחדש יםנהגור נהגים מנוסים יותר לעומת יורדת עב -

 בנהיגה;

מזוהים עם יותר עבירות תנועה בהשוואה עם נהגים מאזור ירושלים, כאשר  דרוםאו אביב -תלנהגים מאזור  -

 נהגים מהצפון, חיפה, מרכז ויו"ש מזוהים עם פחות עבירות תנועה;

מזוהים עם יותר עבירות תנועה בהשוואה עם נהגים מישובים  ומישובים ערביים ותם מעורבמערינהגים  -

 יהודיים;  

מזוהים עם יותר עבירות תנועה לעומת ערים קטנות ונהגים מערים גדולות מזוהים  מערים בינוניותנהגים  -

 עם פחות עבירות תנועה;

על ההסתברות להיות נהג עבריין. השפעת  בשני המודלים נמצאה השפעה דומה של המשתנים המסבירים

מתחזקת כאשר מדובר  –המאפיינים כגון: סוג רישיון, קבוצת גיל, האזור הגיאוגרפי, דת הישוב, גודל עיר 

 (.model10 -במדגם נהגים עם מספר עבירות גבוה יותר )ב

 סיכום. 4.1.3

הבא: זהו נהג מקצועי )במיוחד, נהג של ניתן לסכם באופן  הפרופיל של נהג עברייןאת , לפי ממצאי המודלים

אביב או הדרום, מישוב ערבי או עיר מעורבת )אך -(, צעיר יותר, מאזורים תלEאוטובוס זעיר או נהג עם רישיון 

לא גדולה(. נהגים המתאימים להגדרה זו נוטים לבצע יותר עבירות תנועה. עם זאת, ייתכן כי נהגים עם 

 מדיניות האכיפה של המשטרה ולכן, נתפסים יותר בגין עבירות תנועה.המאפיינים הנ"ל נכללים יותר ב
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 + עבירות(6. מודל מסביר לניבוי נהג עבריין שהותאם למדגם הנתונים הראשון )נהגים עבריינים עם 4.6טבלה 

 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) משתנים מסבירים
(Intercept) 2.26 0.08 27.34 < 2e-16 
driving_licensB_C 1.22 0.02 60.36 < 2e-16 
driving_licensB_C_D 1.46 0.05 27.12 < 2e-16 

driving_licensB_C_D_E 1.89 0.10 18.04 < 2e-16 
driving_licensB_C_D123 2.10 0.06 37.07 < 2e-16 
driving_licensB_C_D123_E 2.66 0.21 12.75 < 2e-16 
driving_licensB_C_E 2.50 0.06 40.87 < 2e-16 
driving_licensB_D 1.22 0.08 15.23 < 2e-16 
driving_licensB_D123 1.92 0.05 40.36 < 2e-16 

age_group25+/- -0.63 0.09 -6.83 0.000 
age_group25-44 -1.24 0.09 -13.38 < 2e-16 
age_group44+/- -1.49 0.10 -15.66 < 2e-16 
age_group45-64 -1.89 0.09 -20.10 < 2e-16 
age_group64+/- -2.55 0.10 -25.52 < 2e-16 
age_group65+ -3.22 0.10 -31.91 < 2e-16 

driving_experience_group2-10 -1.38 0.05 -27.00 < 2e-16 
driving_experience_group10+ -1.64 0.05 -31.11 < 2e-16 
regionNorth -0.29 0.04 -8.23 < 2e-16 
regionHaifa -0.20 0.03 -6.06 0.000 
regionCenter -0.26 0.03 -8.29 < 2e-16 
regionTel-Aviv Metropolitan 0.12 0.03 3.95 0.000 

regionSouth 0.19 0.03 5.57 0.000 
regionYehuda & Shomron -0.48 0.06 -8.62 < 2e-16 
city_religionArab city 1.14 0.02 46.69 < 2e-16 
city_religionMixed city 0.56 0.03 22.26 < 2e-16 
city_size50,000-200,000 0.30 0.02 14.39 < 2e-16 
city_size>200,000 -0.06 0.02 -2.43 0.015 

 
 + עבירות(10. מודל מסביר לניבוי נהג עבריין שהותאם למדגם הנתונים השני )נהגים עבריינים עם 4.7טבלה 

 
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept) 2.18 0.20 10.74 < 2e-16 

driving_licensB_C 1.29 0.05 25.15 < 2e-16 
driving_licensB_C_D 1.49 0.13 11.21 < 2e-16 
driving_licensB_C_D_E 2.06 0.26 7.84 0.000 
driving_licensB_C_D123 2.55 0.15 17.45 < 2e-16 
driving_licensB_C_D123_E 2.89 0.53 5.49 0.000 
driving_licensB_C_E 2.83 0.14 20.94 < 2e-16 
driving_licensB_D 1.25 0.22 5.62 0.000 

driving_licensB_D123 2.23 0.12 18.87 < 2e-16 
age_group25+/- -0.78 0.22 -3.52 0.000 
age_group25-44 -1.38 0.23 -6.09 0.000 
age_group44+/- -1.83 0.23 -7.84 0.000 
age_group45-64 -2.26 0.23 -9.80 < 2e-16 
age_group64+/- -3.04 0.25 -12.26 < 2e-16 

age_group65+ -3.76 0.25 -14.79 < 2e-16 
driving_experience_group2-10 -1.33 0.13 -10.57 < 2e-16 
driving_experience_group10+ -1.63 0.13 -12.45 < 2e-16 
regionNorth -0.38 0.09 -4.14 0.000 
regionHaifa -0.29 0.09 -3.31 0.001 
regionCenter -0.27 0.08 -3.40 0.001 

regionTel-Aviv Metropolitan 0.19 0.08 2.51 0.012 
regionSouth 0.38 0.09 4.29 0.000 
regionYehuda & Shomron -0.72 0.16 -4.43 0.000 
city_religionArab city 1.27 0.06 20.12 < 2e-16 
city_religionMixed city 0.80 0.07 12.33 < 2e-16 
city_size50,000-200,000 0.50 0.05 9.25 < 2e-16 

city_size>200,000 -0.08 0.06 -1.30 0.195 
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 + עבירות תנועה10לפי מודל לנהגים עם 

 

 +עבירות תנועה6לפי מודל לנהגים עם 

 

  

  

השפעת מאפיינים שונים של נהגים על ההסתברות להיות נהג  -הצגה ויזואלית של מקדמי המודלים המסבירים  .4.1איור 
 עבריין.
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 + עבירות תנועה10לפי מודל לנהגים עם 

 

 +עבירות תנועה6לפי מודל לנהגים עם 

 

  

  

 . )המשך(4.1איור 

 שונים  לאחר הפעלת אמצעי תיקון ,עבירותלפי סוגי  ,שינויים בפילוח עבירות נהגיםבחינת  .4.2

 . הנתונים ושיטת הניתוח4.2.1

הוכן מדגם  לצורכי ניתוח שינויים בביצוע עבירות תנועה ע"י הנהגים בעקבות הפעלת אמצעי תיקון שונים

(. עבור נהגים אלה נערכה 3)ראה פרק  2006-2011הנהגים אשר עברו את אמצעי התיקון בין השנים 

גי עבירות התנועה שבוצעו הנהגים בתקופה של שלוש שנים לפני ושלוש שנים אחרי הפעלת השלמה של סו
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האם בעקבות הפעלת אמצעי התיקון חל שינוי בפילוח עבירות אמצעי התיקון. בשלב זה נבחנה השאלה: 

  תנועה של הנהגים לפי סוגי העבירות?

סוגי רשיונות הנהיגה וגם לפי סוגים של נהגים לפי ו יש מקום להתייחס לחוד לקבוצות הבבדיקת שאלה ז

 קבוצות כלהלן: 5-אמצעי התיקון שעברו הנהגים. לפי סוגי רישוניות הנהיגה הנהגים חולקו ל

B – ;מחזיק ברשיון לרכב פרטי בלבד 

C – לרכב משא; מחזיק ברישיון 

D - אוטובוס; מחזיק ברישיון 

123D - לאוטובוס זעיר; מחזיק ברישיון 

E - לרכב חריג. ישיוןמחזיק בר 

ולעתים במספר סוגי רישיונות.  B, לרוב מחזיקים גם ברישיון C,D,Eעם דרגות רישיון  –הנהגים המקצועיים 

 לקבוצה אחת בהתאם לדרגת הרישיון הגבוהה ביותר שיש לו.  הנוכחי שויךכל נהג במדגם 

 קבוצות:  3אמצעי התיקון שעברו הנהגים, בהקשר הנוכחי, נבדקו לפי 

 שעברו הנהגים; קורס בסיסי או מספר קורסים בסיסיים – 1עי תיקון אמצ

 שעברו הנהגים; עודיים ובסיסיםין קורסים יעודי או שילובים בייקורס י – 3_2_1אמצעי תיקון 

 שלילת רישיון בלבד או שילובים בין שלילת רישיון וקורסים שעברו הנהגים. – 6אמצעי תיקון 

קיים מגוון רחב של סוגי העבירות. בניתוח הנוכחי הוחלט  בקובץ המקוריגים, לגבי פילוחי העבירות לפי סו

שימוש -בטיחותית כגון: עבירות מהירות, איהבחינה הלהתמקד בסוגי עבירות מובילים ו/או משמעותיים יותר מ

, עקיפה ציות לתמרורים-באמצעי בטיחות, שימוש בפלאפון בזמן הנהיגה, מעבר באור אדום בצומת, אי

בניתוח פילוגי העבירות לפי סוגים  וכנת, נהיגה תחת השפעת אלכוהול, בעיות ברכב, היעדר רישיונות.מס

 נבדקו שתי חלופות: 

כל יתר  –)בתוספת "אחר"  במובן הבטיחותי עבירות משמעותיות 10חלקן היחסי של )א( התמקדות ב

 יים(;)נהגים מקצוע אחראו  Bון י, תוך כדי בדיקת נהגים עם רישהעבירות(

סוגי  5 לפינהגים ה, תוך כדי בדיקת קבוצות קטגוריות תוכן מוכללות 11)ב( חלוקה של כל סוגי העבירות לפי 

 . רישיונותה

בכל חלופה נערכה השוואה בין אחוזי העבירות לפי סוגים, בתקופת אחרי לעומת לפני הפעלת אמצעי התיקון, 

צעי תיקון מסוימים. בחלופה א', השינויים בהתפלגות ון מסוימת אשר עברו אמיבקרב הנהגים עם דרגת ריש

העבירות לפי סוגים נבדקו באמצעות מבחן פירסון, אשר בודק שינוי בהתפלגות התצפיות על פני כל 

נערכה השוואה פרטנית של אחוזי המקרים שנפלו לכל קטגוריה  ,. בחלופה ב'ביחדהקטגוריות המוגדרות 

 לפרופורציות, עם תיקון בונפרוני להשוואות מרובות. Zמבחן  בתקופת אחרי לעומת לפני, באמצעות

 . הממצאים4.2.2

עבירות  10בחינת שינויים בחלקן היחסי של  –הנתונים בחלופה א'  ימציג ממצאים מניתוח 4.2איור 

נהגים עם המשמעותיות, בתקופת אחרי לעומת לפני הפעלת אמצעי התיקון. הממצאים מוצגים לפי קבוצות 

ו השינויים בפילוחי העבירות לפי וקטגוריה מוגדרת של אמצעי התיקון. בבדיקה ז או אחר( B) יון מסויםסוג ריש

 משמעותי של המדגמים.הגודל ה, עקב p<0.0001, עם צות הנהגיםבוסוגים היו מובהקים בכל ק
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 היחסי שלחלקן , בתקופת אחרי לעומת לפני, חלה ירידה בניתן להבחין שבכל קבוצות הנהגים 4.2באיור 

עבירות  בחלקן היחסי שלחגירה ע"י הנהגים, מעבר באור אדום. עם זאת, חלה עליה -עבירות מהירות, אי

מתן אפשרות להשלמת חציה בבטחה. מגמות -ציות לתמרורים, אי-חגירת נוסע, שימוש בפלאפון, אי-מסוג אי

אמצעי תיקון שונים. מכאן, עולה שינוי אלה נצפו בקבוצות של נהגי רכב פרטי ונהגים מקצועיים ובעקבות 

המסקנה שהשינויים בסוגי העבירות בין שתי התקופות משקפים כפי הנראה את השינויים במדיניות האכיפה 

 של המשטרה ולא את השפעת אמצעי התיקון לפי התכנים שלהם.

קטגוריות  11י בחינת שינויים בפילוחי העבירות לפ –מציג ממצאים מניתוחי הנתונים בחלופה ב'  4.3איור 

נהגים עם סוג ההממצאים מוצגים לפי קבוצות  מוכללות, בתקופת אחרי לעומת לפני הפעלת אמצעי התיקון.

עבירה  בחלקה היחסי שלקבוצות( וקטגוריה מוגדרת של אמצעי התיקון. בניתוח זה, השינוי  5רישיון מסוים )

, לאחר תיקון p<0.045ם נמצא שינוי מובהק )כל עבירה. אלת בתקופת אחרי לעומת לפני נבדק פרטנית יממסו

 להשוואות מרובות(, מקרה זה מסומן באיור בכוכב צהוב.

בחלקן היחסי , בתקופת אחרי לעומת לפני, חלה ירידה רכב פרטי נהגיקבוצות של ניתן להבחין שב 4.3באיור 

. תיבים ובחוסר רישיון/תעודותציות לרמזור, וכן, ירידה קלה בעבירות עקיפה/שימוש בנ-איעבירות מהירות,  של

ציות -ועליה קלה בעבירות אי עבירות מסוג שימוש בפלאפון בחלקן היחסי שלניכרת , חלה עליה מאידך

שימוש באמצעי בטיחות ברכב היו -לתמרורים, נהיגה לא זהירה, נהיגה תחת השפעת אלכוהול. בעבירות אי

  ירידה בעקבות שלילת רישיון.מגמות סותרות: מגמת עליה בעקבות קורס בסיסי, מגמת 

ציות -עבירות מהירות, אי בחלקן היחסי של: ירידות בקבוצות של נהגים מקצועייםגם נצפו דומות מגמות 

עבירות מסוג שימוש  בחלקן היחסי שלועליות  לרמזור, עבירות עקיפה/שימוש בנתיבים, חוסר רישיון/תעודה

של שתי  אחוזאת שוטר, נהיגה לא זהירה )אם כי, השינוי בציות לתמרור או הור-איבפלאפון בזמן הנהיגה, 

עבירות הקשורות לבעיות ברכב האחרונות לא תמיד מובהק(. להבדיל מנהגי הרכב הפרטי, אחוז הות רהעבי

עם נמצאו מגמות ירידה בתקופת אחרי לעומת לפני בקרב נהגים  והיה גבוה יותר בקרב נהגים מקצועיים וב

 בחלקן היחסי שלמגמות ירידה לרוב, נצפו בקבוצות הנהגים המקצועיים, . כמו כן, C ,D ,Eון ידרגות ריש

בתקופת אחרי לעומת  מגמות השינויים לפי סוגי העבירותשימוש באמצעי בטיחות ברכב. -איעבירות מסוג 

 אמצעי תיקון שונים.בקבוצות הנהגים שעברו  ותהיו דומלפני 

 סיכום. 4.2.3

עבירות הנהגים לפי סוגים, בתקופת אחרי לעומת לפני הפעלת אמצעי התיקון, בבדיקת השינויים בפילוח 

חוסר  ,ציות לרמזור, עבירות עקיפה/שימוש בנתיבים-עבירות מהירות, אי בחלקן היחסי שללרוב, נצפו ירידות 

ות קלות ועלי בזמן הנהיגה עבירות שימוש בפלאפון באחוזיה וכמו כן, נצפתה עליה ניכרת רישיון/תעוד

שימוש באמצעי בטיחות -איי עבירות של אחוזבנהיגה לא זהירה. וציות לתמרור או הוראת שוטר, -איבעבירות 

 חגירה של נוסע. -אי בעבירתחגירה של נהג ועליה -אי בעבירת, עם ירידה ברכב היו מגמות סותרות

הרכב הפרטי ונהגים  במגמות השינויים בשיעורי העבירות לפי סוגים נמצא דימיון ניכר בין קבוצות נהגי

השינויים בסוגי העבירות בין שתי  ,מכאןמקצועיים וגם בין קבוצות הנהגים שעברו אמצעי תיקון שונים. 

התקופות משקפים בעיקר את השינויים במדיניות האכיפה של המשטרה ולא את השפעת אמצעי התיקון לפי 

כמו כן, יש לזכור  עבירות.הן שונים על סוגי התכנים שלהם. כלומר, לא ניתן להסיק לגבי השפעת אמצעי תיקו

 .2.1.2ראה סעיף  –ירד בשנים האחרונות  הנתפסות ע"י המשטרה עבירותהשהמספר המוחלט של 
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 נהגי רכב פרטי שעברו קורס בסיסי –א 

 

 או מספר קורסים נהגי רכב פרטי שעברו קורס ייעודי –ב 

 

 נהגי רכב פרטי שעברו שלילת רישיון –ג 

קטגוריות משמעותיות, בתקופת אחרי לעומת לפני הפעלת אמצעי  10 –. התפלגות עבירות הנהגים לפי סוגים 4.2יור א
 מספר עבירות( – N)  התיקון.
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 נהגים מקצועיים שעברו קורס בסיסי –ד 

 

 נהגים מקצועיים שעברו קורס ייעודי או מספר קורסים –ה 

 

 לת רישיוןנהגים מקצועיים שעברו שלי –ו 

 . )המשך(4.2איור 
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 נהגי רכב פרטי שעברו קורס בסיסי -א 

 

 נהגי רכב פרטי שעברו קורס ייעודי או מספר קורסים -ב 

 

 נהגי רכב פרטי שעברו שלילת רישיון –ג 

 – Nיקון. )קטגוריות מוכללות, בתקופת אחרי לעומת לפני הפעלת אמצעי הת 11. התפלגות עבירות הנהגים לפי 4.3איור 
 ות(ירמספר עב
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 שעברו קורס בסיסי Cם מקצועיים עם דרגת רישיון נהגי – ד

 

 שעברו קורס ייעודי או מספר קורסים Cנהגים מקצועיים עם דרגת רישיון  - ה

 

 שעברו שלילת רישיון Cנהגים מקצועיים עם דרגת רישיון  – ו

 . )המשך(4.3איור 
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 שעברו קורס בסיסי Dרגת רישיון נהגים מקצועיים עם ד – ז

 

 שעברו קורס ייעודי או מספר קורסים Dנהגים מקצועיים עם דרגת רישיון  - ח

 

 שעברו שלילת רישיון Dנהגים מקצועיים עם דרגת רישיון  – ט

 . )המשך(4.3איור 
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 שעברו קורס בסיסי 123Dנהגים מקצועיים עם דרגת רישיון  – י

 

 שעברו קורס ייעודי או מספר קורסים 123Dעיים עם דרגת רישיון נהגים מקצו - יא

 

 שעברו שלילת רישיון 123Dנהגים מקצועיים עם דרגת רישיון  – יב

 . )המשך(4.3איור 
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 שעברו קורס בסיסי Eנהגים מקצועיים עם דרגת רישיון  – יג

 

 מספר קורסיםשעברו קורס ייעודי או  Eנהגים מקצועיים עם דרגת רישיון  - יד

 

 שעברו שלילת רישיון Eנהגים מקצועיים עם דרגת רישיון  – טו

 . )המשך(4.3איור 
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 סקר אינטרנט של קורס רענון נהיגה . 5

 שיטת הסקר. 5.1

לבחון סוגיות שונות הקשורות להפעלת שיטת הניקוד בישראל וביניהן קורס  ייתהאחת ממטרות המחקר ה

לתקנות התעבורה בישראל, קורס רענון  213"קורס רענון נהיגה". בהתאם לתקנה נהיגה נכונה שנקרא בעבר 

שנים מיום שקיבלו לראשונה את רישיון הנהיגה, ומטרתו לרענן  5נהיגה מיועד לנהגים שבאותה שנה מלאו 

-ת, איאת הידע של הנהג. זימון לקורס הרענון אינו תלוי בעבירות תנועה או נקודות עונשין שצבר הנהג. עם זא

 פי התקנות.-ביצוע הקורס עלול לגרום להתליית רישיון הנהיגה על

לגבי אמצעי זה עלו שאלות כגון: האם יש צורך בקורס רענון נהיגה, בכלל או עבור חלק מציבור הנהגים )נהגים 

ו מקצועיים, צעירים, קשישים וכו'(; מה צריך להיכלל בקורס; מהו התזמון הנכון לקורס ומתי תהיה השפעת

לבירור שאלות אלה  '.כומרבית; מהי המתכונת המומלצת לעריכת הקורס, בהתייחס לתכניו, משך הקורס ו

 בקרב כלל ציבור הנהגים בישראל בוצע סקר אינטרנט. 

לפי ניסיון העבר של ביצוע סקרי אינטרנט, על מנת לספק מענה הולם, הסקר צריך להיות קצר יחסית אך יחד 

 וט הדרוש לאפיון הסוגיה הנבחנת. בהתייחס לקורס רענון נהיגה, היה חשוב לקבל:עם זאת, לכלול את הפיר

את מאפייני הרקע של המשיבים: ותק בנהיגה; סוג רכב עיקרי בשימוש; קבוצת גיל; מגדר; אזור מגורים;  -

 כלכלית של המשיבים(;-תדירות הנהיגה; רמת ההכנסה )כנתוני רקע לרמה החברתית

ם קורס הרענון: האם המשיב עבר את הקורס בעצמו ומתי; האם מישהו ממכריו עבר את רמת ההיכרות ע -

 את הקורס לאחרונה;

התייחסות המשיב למסגרת ותכנים של קורס הרענון: מהי מטרת הקורס; מה הם הנושאים שצריכים להיכלל  -

הרענון; האם כדאי  בקורס; מהן קבוצות הנהגים שעבורן חשוב לקיים את הקורס; מתי נכון לקיים את קורס

 לחזור על קורס הרענון; באיזה אופן כדאי להעביר את הקורס.

באתר האינטרנט של הטכניון.  qualtricsתוכנת . השאלון נבנה באמצעות 'דבנספח תוכן השאלון מוצג 

ההודעה על סקר אינטרנט של קורס רענון נהיגה עם פניה לכלל ציבור הנהגים להשתתף בסקר פורסמה 

חודשים, עד אמצע ספטמבר.  3והתשובות נאספו במשך  2016הסקר התחיל ביוני  .13רד התחבורהבאתר מש

 .לסקר הכלליהתשובות לסקר שנאספו באמצעות אתר משרד התחבורה שייכות 

אנשי  –בנוסף, על מנת להרחיב את היקף התשובות לשאלון, נערך סקר שני )מקביל( בקרב קהילת התחבורה 

התחבורה ואשר מהווים קהל להפצת הודעות של המכון לחקר התחבורה. למאגר  מקצוע שעובדים בתחום

חודשים, מיוני עד ספטמבר.  3נמענים זה הופץ לינק לשאלון המקביל. גם לשאלון זה התשובות נאספו במשך 

 . לסקר מומחיםהתשובות לסקר שנאספו באמצעות ההפצה למומחי התחבורה שייכות 

תשובות )לאחר סינון כפילויות  100-כ –תשובות ולסקר המומחים  150-סה"כ, לסקר הכללי התקבלו כ

ותשובות חלקיות(. נתונים של שני הסקרים נותחו לחוד ובמקביל, על מנת לבדוק האם, בהתייחס לקורס רענון 

 נהיגה, ישנם הבדלים בין דעות כלל ציבור הנהגים לעומת אנשי המקצוע בתחום התחבורה.

                                            
13http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=3433:seker-kurs-
rianun&catid=160:itsai-c&Itemid=284 
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 פירוט הממצאים. 5.2

 . מאפייני הרקע של המשיביםא

ז, מציג את מאפייני הרקע של משיבי הסקרים לפי שנות אחזקת רישיון הנהיגה, סוג רכב עיקרי -, א5.1איור 

 בשימוש, קבוצת גיל, מגדר, אזור מגורים, תדירות הנהיגה ורמת ההכנסה החודשית. ניתן לראות כי:

ים מבחינת קבוצות הגיל והמגדר, ותק בנהיגה, רמת בין המשיבים של שני הסקרים קיימים הבדלים ניכר -

. משיבי הסקר הכללי הם צעירים יותר ובאים מכל קבוצות הגיל, כאשר בסקר 14ההכנסה, אזור מגורים

. עם זאת, בשני הסקרים רוב המשיבים הם משתי קבוצות הגיל 24המומחים אין משיבים מתחת לגיל 

יצוג מסוים של נשים, כאשר הוא גבוה יותר בסקר המומחים . בשני הסקרים יש י25-64בני  -המרכזיות 

מאזורי הדרום וירושלים )כאשר  –(. בסקר המומחים היו יותר משיבים מאזור הצפון ובסקר הכללי 42%)

לאזור זה שוייכו גם משיבים מיו"ש(. למשיבים לסקר המומחים יש רמת הכנסה גבוהה יותר מאשר למשיבי 

 -שנים או יותר (  10ם. רוב המשיבים לסקר המומחים היו עם ותק ארוך בנהיגה )הסקר של כלל ציבור הנהגי

 , כאשר בקרב המשיבים לסקר הכללי היו אנשים עם תקופות שונות של אחזקת רישיון הנהיגה.  91%

, לפי קבוצות גיל, מגוון רחב של משיביםמעבר להבדלים שצוינו, ניכר כי המדגמים של שני הסקרים מציגים  -

גדר, אזורי מגורים, ותק בנהיגה ורמת ההכנסה. במובן זה, המשיבים לשני הסקרים יכולים לשקף את מגוון מ

 הדעות של הציבור הרחב.

בנוסף, רוב המשיבים, בשני הסקרים, נוהגים ברכב פרטי )כאשר בסקר הכללי היה מספר לא גבוה של  -

כן, הרוב המכריע מהמשיבים בשני הסקרים נוהגים משיבים שנוהגים ברכב מסחרי, אוטובוס או אופנוע(. כמו 

(. מכאן, שני הסקרים משקפים בעיקר את הדעות 94%-91%ברכב כמעט כל יום או מספר פעמים בשבוע )בין 

 . נהגים ברכב הפרטי שמשתמשים ברכב לעתים קרובותשל 

 ב. רמת ההיכרות עם קורס רענון נהיגה

הסקרים, לפי רמת ההיכרות האישית עם קורס רענון נהיגה והיכרות מציג את פילוחי המשיבים לשני  5.2איור 

( 45%-43%עם מישהו שעבר את קורס הרענון לאחרונה. ניתן לראות שבשני הסקרים, חלק ניכר מהמשיבים )

שנים  5עברו את הקורס לאחרונה )עד  27%לא עברו את קורס הרענון בעצמם. מבין המשיבים לסקר הכללי, 

 אחרונות(. 

דיווחו על בן משפחה שעבר את קורס הרענון לאחרונה, כאשר בסקר  26%כן, בסקר המומחים, רק  כמו

 דיווחו על בן משפחה כזה.  50%הכללי, 

אשר לא  תפיסתם והבנתם של הנושאבעיקר את  ותמכאן, יש לשים לב שדעות הנהגים בשני הסקרים משקפ

 רענון נהיגה.בהכרח מתבססות על הניסיון המעשי של השתתפות בקורס 

                                            
 ישובים שונים.אזור מגורים נקבע לפי יישוב מגורים שדווח ע"י המשיב. משתתפי הסקר היו מעשרות  14
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 ותק בנהיגה –א 

 

 סוג רכב עיקרי בשימוש –ב 

מספר  –רקע של משיבי הסקרים: הסקר של כלל ציבור הנהגים לעומת סקר מומחי תחבורה )בסוגריים . מאפייני 5.1איור 
 משיבים לכל שאלה(.
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 קבוצת גיל של המשיב –ג 

 

 מגדר המשיבים –ד 

 

 אזור מגורים של המשיבים –ה 

 . )המשך(5.1איור 
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 תדירות הנהיגה –ו 

 

 ₪ 4,500-ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש במשפחה בארץ היא כאומדן להתייחסות המשיבים: 

 רמת ההכנסה –ז 

 . )המשך(5.1איור 
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 היכרות אישית של המשיב עם קורס רענון נהיגה –א 

 

 קיים בן משפחה שעבר את הקורס לאחרונה –ב 

מספר משיבים לכל  –)בסוגריים  . פילוחי המשיבים בשני הסקרים, לפי רמת ההיכרות עם קורס רענון נהיגה5.2איור 
 שאלה(.

 ג. התייחסות המשיבים למסגרת ותכנים של קורס רענון נהיגה

ב, מציג את התייחסות המשיבים, בשני הסקרים, למטרת הקורס של רענון נהיגה ולנושאים -, א5.3איור 

מציגות תשובות נוספות שנתנו המשיבים לשאלות המטרה והתכנים  5.1-5.2יכלל בקורס. טבלות שצריכים לה

 המומלצים של הקורס. ניתן להבחין כי:

 להתעדכן בחידושיםהסכימו כי המטרות העיקריות של קורס רענון נהיגה הן:  רוב המשיביםבשני הסקרים,  -

להגביר את מודעות הנהגים ; במצבים שונים נכונה כללי נהיגהללמוד ; שחלו בחוקים ובתקנות התעבורה

להתעמק בהבנת . בנוסף, חלק ניכר מהמשיבים הסכימו כי מטרת הקורס היא גם למצבי נהיגה מסוכנים

מהסקר  28%-מסקר המומחים ו 13%. מאידך, על התרחשות תאונות דרכים עבירות תנועהההשלכות של 

 . הכללי טענו שקורס הרענון אינו מביא תועלת
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( ניכר שחלק מהנהגים שוללים את 5.1מהתשובות הנוספות שרשמו הנהגים לגבי מטרת הקורס )טבלה  -

לרענן את הידע ואת כללי  מסכימים עם הצורךהתועלת של הקורס או מתייחסים אליו כמו אל עונש אך רובם 

 ההתנהגות הבטוחה בכביש ואף ממליצים להתעמק במשימה זו.

 תמכו בחשיבותם של רוב הנושאים, המשיבים לשני הסקרים 15חושב לכל נושאלפי הציון המשוקלל ש -

נהיגה נכונה בלילה ; ביצוע עקיפה נכונה; שמירת מרחק מהרכב שלפניךבמסגרת קורס רענון הנהיגה, כולל: 

התנהגות נכונה בכביש כאשר נתגלה תקר בגלגל או תקלה ; השפעת אלכוהול על ביצועי הנהיגה; ובחשיכה

זכות קדימה בין כלי רכב בצמתים לא ; 16השלכות מהירות נהיגה מופרזת על בטיחות בדרכים; כבאחרת בר

התנהגות נכונה כלפי רוכבי אופניים ברחוב עירוני ; רגל ברחוב עירוני-מתן זכות קדימה להולכי; מרומזרים

 .עירוני-ובכביש בין

( ניתן 5.2ים להיכלל בקורס )טבלה מהתשובות הנוספות שרשמו הנהגים לגבי הנושאים החשובים שצריכ -

הסחות דעת בנהיגה, הצורך לציין: התנהגות נכונה כלפי אופנועים, התייחסות לנתיבי תחבורה ציבורית, 

)לפי סקר המומחים(; הסחות דעת בנהיגה, הצורך באיתות, שמירה על הנתיב, התנהגות נכונה מול  באיתות

לל ציבור הנהגים(, כאשר חלק ניכר מהמשיבים מציעים לשים רכב כבד, חידושים טכנולוגיים ועוד )בסקר כ

 דגש על התחשבות בזולת בזמן הנהיגה. 

סה"כ, רוב תשובות הנהגים מעידות על גישה אחראית כלפי הנושא, עם המלצות להתעמק במסגרת הקורס 

יתר הנהגים  בנושאים החשובים והמורכבים יותר, עם דגש על הבנת השלכות הנהיגה של כל נהג על בטיחות

 ומשתמשי דרך אחרים. 

ב, מציג את התייחסות המשיבים, בשני הסקרים, לקבוצות הנהגים שעבורן חשוב לקיים את -, א5.4איור 

 כי: ראותשנתנו המשיבים בהקשר הזה. ניתן למציגה תשובות נוספות  5.3הקורס. טבלה 

לקורס רענון נהיגה, כאשר חלק גדול  יםזקוק צות הנהגיםוכל קבבשני הסקרים, רוב המשיבים הסכימו כי  -

-51%( תמכו בקורס הרענון לנהגים צעירים וחלק קטן יותר אך עדיין הרוב )83%-77%יותר מהמשיבים )

קורס מיוחד של מהמשיבים בשני הסקרים תמכו ב 75%-70%( תמכו בקורס לנהגים ותיקים. כמו כן, 55%

 . לרוכבי אופנועים/קטנועיםרענון נהיגה 

לכל ( עולה גם שחשוב להעביר קורס רענון 5.3שובות הנוספות שרשמו הנהגים לגבי הנושא )טבלה מהת -

 ; לעתים עם דגש על רוכבי אופנוע וקבוצות נהגים נוספות.קבוצות הנהגים

 

 

                                            
, לא חשוב/אין דעה 0 –תרגום סקאלת התשובות לצורך חישוב הציון המשוקלל של כל נושא היה כלהלן: לא חשוב כלל  15
 .5 –, חשוב מאוד 4 –, חשוב 1 –
 -"חשוב" ולא כ -לנושא זה התקבל ציון משוקלל נמוך במקצת לעומת יתר הנושאים, מכיוון שיותר משיבים סימנו אותו כ 16
 .שוב מאוד", בהשוואה עם יתר הנושאים"ח
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 מטרות של קורס רענון נהיגה )תשובות מרובות( –א 

 

 ציון משוקלל של כל נושא מבחינת חשיבותו  –ב 

 התייחסות המשיבים, בשני הסקרים, למטרות של קורס רענון נהיגה ולנושאים שצריכים להיכלל בקורס. 5.3איור 
 .מספר משיבים לכל שאלה( –)בסוגריים 
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 . מטרות נוספות של קורס רענון נהיגה שציינו המשיבים5.1טבלה 

 בסקר מומחים בסקר הכללי

 יפרט לגוף מהמדינה כסף ולמשוך הנהגים על להקשות

 הנהג על וסמים אלכוהול  לחץ  השפעת

 ידע לא . מקצוע אינם אם גם, הנהיגה פעולות להבנת לגרום
 .חוקים

 תחום בכל המובנית החריפה הוודאות אי למציאות מודעות
 ניתנים ושאינם מורכבים ,רבים במשתנים ותלותה התחבורה

 .מראש לחיזוי

 .מיותר הקורס הנוכחית ונתכבמת

 כל את לנהג מביאה התקשורת .מיותר שזה חושב אני
 עבודה ימי ולבזבז נהג לטרטר צורך ואין ,החידושים

 . לזכיין רווחים להביא ומטרתו יעיל אינו הזה הקורס

 לזכיינים כסף להעביר

 מהציבור כסף לסחוט

 נכונים נהיגה הרגלי

 לצורך שלא נסיעה :על דגש לשים יש נכונה נהיגה כללי בלמוד
 עד קדימה זכות אין ,פנוי לא לצומת כניסה ,ישמאל בנתיב

 לרכב לאפשר נעקף רכב על חובה ,הזכות לך ניתנה שלא
 .עקיפה השלמת העוקף

 ברכב בטיחות ומערכות החגורה של חשיבותה

 בטוחה נהיגה לנושא המודעות העלאת

 עניין אין מטרה אין

 התנועה בכללי הנהגים של הקיים הידע את לרענן

 לא אם גם פיקוח קיים כי ,מקצועי נהג כמו, לדעת בחיי נהג כל
  .נהיגתי את שיפר שנים לפני שעברתי הקורס .ביותר הדוק

 ועדכון רענון

 גם וכן חשיבותם את ולהדגיש והחוקים הכללים את לרענן
 הנהגים מידי משוב לקבל גם וכדאי חשוב .מודעות להגביר

 בה והנהיגה הדרך הבנת

 להשיג האפשרות את לחפש ולא יתאנוש להתנהגות לחנך
 אחרים חשבון על בחניה או בכביש יתרון

 והתמרורים הנהיגה כללי בנושא הידע את לרענן

 בעבר נלמד שכבר הידע את ולרענן לחזור

 תנועה עבירות שעוברים נהגים להעניש

 התנועה חוקי את לרענן

 עונש זה ,להרתיע

 כעונש משמש

 לרישיון הלימודים במסגרת למדושנ חשובות תקנות על לחזור
  ונשכחו ,נהיגה
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 . נושאים חשובים נוספים שצריכים להיכלל בקורס רענון נהיגה לפי דעות המשיבים5.2טבלה 

 בסקר מומחים בסקר הכללי

 הנוהג של הראייה זווית גדלה שהמהירות שככל הפיזיולוגי הנושא את להדגיש
 יותר צרה נעשית

 של ההשלכות ,ברכב נכון מראות כיוון ,מילוט לנתיב הבריח + נכונה בלימה
 )הסחות דעת( .בנהיגה אחר דבר כל או בנייד עיסוק

 הרכב תקינות חשיבות

 נהיגתית התנהגות הבנת. חזיתית תאונה מניעת, אחור חזית תאונה מניעת
 סיטרי לחד סטרי דו כביש בין והבדלים

 )הסחות דעת( ריהסלול נושא וכל וויז הודעות סלולרי פלאפון

 של הבלטה עם נהג בכל המשתנה הנפשי היסוד את להבין חשוב מאוד לטעמי
 מחזור ,מנטלי מחזור, החודשיים למחזורים וגם היומי למחזור הביולוגי שעון'ה

 .בינהם המשתנה והיחס התכופים והשינויים גופני ומחזור רגשי

 עקיפה לצורך שלא שמאלי בנתיב נסיעה

 ולכן (פעולה ביצוע לפני בדרך המשתמשים לשאר כהתראה האיתות חשיבות
 (כדי תוך רק ולא עצמה הפעולה ביצוע לפני שניות 5 לפחות לאותת צורך יש

 חדשים חוקים

 מושבי,כבד רכב מול נכונה התנהגות,בחורף נהיגה,וסמים עייפות,לאחור נהיגה
 ילדים

 נעירונייבב בתקנה כיום שמופיע כפי רק ולא בעירוני גם ללבוש זוהר אפוד

 מחנייה ויציאה נתיב במעברי האיתות חוק

 קדימה זכות תמרור .עצור תמרור

 באיחוד לחות״מה חלקית הותאם הוא ואף שנים כמה כל מתעדכן הלות״מ
 חלק מכירים לא שנים 7 מעל רישיון שמחזיקים הנהגים מרבית אך ,האירופי

 אופניים לתנועת בהקשר או ,מהתמרורים נכבד

 נסיעה ,פתאומיות בלימות :בכביש הסובבים על הנהיגה צורת של שפעהה
 ועוד נסיעה בנתיבת עצירה ,צורך ללא איטית

 שוליים שאין לעצור לא וחשוב הימני לנתיב לחזור הנושא ובשח

 והכי לעשות הנכון הדבר זה אדיבות מתן עם יתאאחרו חכמה בצורה לנהוג
 אלכוהול לשתות ולא פוןאפלב השתמשל לא  לנהגים חשוב מסר להעביר משוב

 צודק להיות ולא ישראל במדינת ההרוגים להפחתת יביא שזה מאמין אני

 כל .שטויות על ישראל אזרחי של זמנם את מכלה והוא יעיל לא הזה הקורס
 הזה שהקורס היחיד הדבר .מלאה במודעות עברתי - שעברתי הנהיגה עבירות

 עבודה ימי 3 על לוותר שנאנסים לנהגים עצומה הרתעה מייצר שהוא הוא משיג
 זה בגלל רק .משעממים שיעורים ולשמוע דביל מורה עם בחדר כלואים ולהיות

 מחדשים ואינם מיותרים תינוקיים שם התכנים כל .החוק על יותר אעבור לא
 .דבר

 מעולה

 וחשיבותה בטיחות חגורת ABS ESB כמו בטיחות מערכות

 לרכב מקביל בנתיב נוסע מרכב הסכנה , חציה ברבמע רגל להולך קדימה זכות
 הרגל להולך מעבר זכות ונותן שעצר 

 במצלמת שימוש ,טלפון) דעת היסח ,ומצידי מאחוריי מהרכב מרחק שמירת
 (דרך

 בין אדיבות ,ציבורית לתחבורה עדיפות ,נהג ללא מונע רכב ,צפירה איסור
  .הנהיגה בטכנולוגיית חידושים ,נהגים

 אופנועים כלפי נכונה התנהגות

 בכל "נכונה" המילה את נכון להגדיר חשוב
 מוזכרת היא בו סעיף

 החוקים על עמידה למה לנהגים להסביר
 מקרים ולהראות ואסונות תאונות מונעת

 שנדון מקרה לכל ספצפיים אמיתים

 התמרורים בלוח עדכונים

 חדשים תמרורים ,ציבורית תחבורה נתיבי
 התמרורים בלוח

 ומשמעותם התמרורים חלו

 ;אלקטרוניים מכשירים י"ע דעת הסחת
 שונות מסיבות דרכים תאונות של דוגמאות

 דעת היסח עם התמודדות

 בסיסי בהקשר אדיבות

 נתיבים בין במעבר האיתות חשיבות

 אופניים לרוכבי גם קורס שיהיה חשוב
  חשמליים
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 נוןקבוצות נהגים שעבורן חשוב לקיים קורס רע –א 

 

 תמיכת המשיבים בקורס מיוחד לרוכבי אופנועים/קטנועים –ב 

מספר  –)בסוגריים  הרענון נהגים שעבורן חשוב לקיים את קורסהמשיבים, בשני הסקרים, לקבוצות  . התייחסות5.4איור 
 .משיבים לכל שאלה(
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 ים את קורס הרענון. תשובות נוספות של המשיבים לגבי קבוצות נהגים שעבורן חשוב לקי5.3טבלה 

 בסקר מומחים בסקר הכללי

 שנים 5 כל ותק חשוב לא נהג כל

 הקבוצות לכל ומיותר משווע זמן בזבוז זה ,היום מועבר שהוא במתכונת

 תנועה עבירות ריבוי בעלי

 התיאוריה מבחני לפני נוער בני

 ראיה קשיי בעלי

 אחד ערב עודייי 'ריענון' השתלמות לעבור צריכים בישראל הנהגים כל שנים חמש כל
 קודם להם היה שלא ידע המון נותן הקורס .זאת אומרים המשתלמים כל .לפחות
 .לקורס

 מספר צבר שלא למי באינטרנט הדרכה לעשות ניתן ,שנים  5-10ל אחת נהג כל
 ללימדה יזומן פעמיים נכשל ואם בבחינה גם אדם לאותו להקל ואז מסויים נקודות

 פרונטלית

 רשיון עם שנה אחרי שחד נהג

 חשמליים אופניים,מלגזות,ניידת מכונה,טרקטורים,אופנועים

 קבוצה אף

 האוכלוסייה לכלל

 החובה ביטוח בעלות מוגדרת לתקופה הטבה שנותן רשות קורס מציע

 מעוטים ולבנ בכביש מופרז בטחון להם יש דעתי שלפי במיוחד אופנועים ולרוכבי לנכים
 העיר בתוך במיוחד ביותר סוכנתמ בצורה נוהגים שהם

 אדוק יותר הרבה פיקוח להיות חייב קשישים נהגים לגבי

 !!!! נהגות נשים

 אופנוע רוכבי

 תנועה בכללי בסיסי בקורס אופניים רוכבי גם לחייב צריך דעתי לפי

  .וקטנועים אופנועים נהגי

 כולם שנים 5 -ב עם - כולם פשוט כולם
 !ריענון לעבור חייבים

 הדרך זו לא

 כולם

 נדרש שנים 10 מעל ותקים לנהגים
 תמרורים לרבות תמרורים להם לרענן

 חדשים

 עבירות של רב מספר עם נהגים .1
 דרכים תאונת שעברו נהגים .2 תנועה

 רענון קורס לעבור צריכים כולם לדעתי
 נהג סוג לאיזה שייך לא

 לקשישים רענון קורס מאוד חשוב

 הנהגים סוגי כל

 בהתאם שנים למספר אחת ולםכ
 שלהם השיוך לקבוצת

 קבוצה לאף

 שנים x -ל אחת !לכולם

 חוזרות תנועה עבירות עם נהגים

 שנים 10 לאחר רענון צריך נהג כל

  קבוע באופן נוסעים אינם אשר נהגים

 

נון הנהיגה ולאופן ג, מציג את התייחסות המשיבים, בשני הסקרים, לזמן המתאים לקיום קורס רע-, א5.5איור 

 5.5לגבי הזמן המתאים להעברת הקורס, טבלה שנתנו המשיבים מציגה תשובות נוספות  5.4העברתו. טבלה 

 . ניתן להבחין כי:לגבי אופן העברת הקורסהמשיבים תשובות נוספות של  -

וב המשיבים דעות המשיבים בשני הסקרים היו חלוקות. ר היגה,נלגבי הזמן המתאים לקיום קורס רענון  -

מקבלת רישיון הנהיגה, בעוד שרוב המשיבים  שנים 5או  כעבור שנתייםבסקר הכללי תמכו בהעברת הקורס 

 13%מקבלת רישיון הנהיגה. מאידך,  שנים 10או  5כעבור בסקר המומחים תמכו בהעברת הקורס 

 יותר.מהמשיבים בסקר כלל הציבור טענו שקורס הרענון מ 24%-מהמשיבים בסקר המומחים ו

 .על קורס רענון נהיגה מדי מספר שנים כדאי לחזור(, הסכימו ש67%-57%רוב המשיבים, בשני הסקרים ) -

( לא מתקבלת תמונה 5.4מהתשובות הנוספות שרשמו הנהגים לגבי הזמן המתאים להעברת הקורס )טבלה  -

שנה; בסקר המומחים,  20אחידה: בסקר הכללי, התשובות פזורות בין שנה אחת אחרי קבלת הרישיון עד 

 שנים.  5-10שנים וחזרה על קורס רענון כל  2-5מומלצות תקופות ראשונות של 

( תמכו בהעברת הקורס 47%-45%לגבי אופן העברת הקורס, בשני הסקרים, חלק ניכר מהמשיבים ) -

 ך אינטרנטבכיתה וירטואלית דר. בנוסף, חלק ניכר מהמומחים, תמכו בקיום הקורס בכיתת לימוד עם מורה

 (.39%) לימוד עצמאי באינטרנט(, כאשר חלק ניכר מכלל הציבור תמכו ב32%)

(, בשני הסקרים, עולות 5.5מהתשובות הנוספות שרשמו המשיבים לגבי אופן הלימוד בקורס )טבלה  -

, עם הדגמת מצבים מסוכנים והשלכותיהם במגרש הדרכה או צורות לימוד אקטיביותההמלצות לשלב 

 טונים וסימולציות מחשב. בעזרת סר
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 הזמן המתאים לקיום הקורס –א 

 

 הצורך לחזור על קורס רענון  –ב 

 

 האופן המועדף להעברת הקורס –ג 

 –. התייחסות המשיבים, בשני הסקרים, לזמן המתאים לקיום קורס רענון נהיגה ולאופן העברתו )בסוגריים 5.5איור 
  .מספר משיבים לכל שאלה(
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 רענון נהיגההזמן המתאים לקורס לגבי המשיבים  . תשובות נוספות של5.4טבלה 

 בסקר מומחים בסקר הכללי

 בלבד אחת שנה

 שנים חמש כל

 שנים 5 לאחר וכן הרשיון קבלת לאחר 1 שנה

 הליווי תקופת לאחר מיד

 שנים 10 ל אחת רצוי הראשונה בפעם הרענון לאחר

 מיותר הקורס

 שנה אחרי

 צעיר/חדש נהג מגבלות סיום לאחר שנים 3 ,הרישיון קבלת לאחר שנתיים
 נהג לכל לתקופה ואחת

 מיומנים לא עדיין אז כי ,הרשיון קבלת מיום שנה אחרי אפילו עדיף
 נהיגה הרגלי לשנות עדיין ניתן וגם,מספיק

 נ"ר דרגת לפי שנים 5-10 כל כ"ואח נ"ר קבלת לאחר שנה

 שנים 10 בכל

 ריםובוג ותיקים לנהגים

 שנים מספר נהג שלא למי עלות ללא להציע מתאים ,רשות קורס

15 

 כזה בהיקף ריענון שנתיים כל לעבור צריך נהג כל דעתי לפי

 שנים 10ב פעם גם

 הרישיון קבלת לאחר שנים חמש עד שלוש

 שנים 5 ואחרי שנתיים אחרי ממליץ

, בחינה+ מפגשים 3 של במתכונת הראשונה בפעם, שנים  5ל אחת צריך
 שנים  5ב פעם לפחות 1 מפגש מכן שלאחר בפעמים

20 

 .צעירים לנהגים ושנתיים

8  

 והשני ,שנים 5 אחרי אחד .קורסים 2 לבצע יאכד
 שנה 15 אחרי

 נהיגה רישיון חידוש עם .שנים 10 מידי

 לאחר שנים 5 וכל רישיון מקבלת שנתיים לאחר
 .מכן

 ולאחר נהש 20 לאחר גם קרי - 10 של בכפולות
 שנה 30

 צורך אין 70 גיל עד - אבירות אין לנהג אם

20 

 שנים חמש כל - מקצועיים לנהגים

 60  גיל אחרי במיוחד

 שנים 5 כ כל לבצע יש

 תקופת לקבוע יש ,קודם שציינתי כפי ,בנוסף
 הנהג של השיוך קבוצת לפי אחזור

  שנים 10 כל ואז שנים 5 אחרי

 
 לגבי אופן העברת הקורסהמשיבים  ספות של. תשובות נו5.5טבלה 

 בסקר מומחים בסקר הכללי

 בהחלט מיותר שהוא וחושבת ,רבים כמו בקורס הייתי

 .עלות ללא יהיה הקורס אם אלא מיותר הוא ,היום נערך שהוא במתכונת

 ייחודית הוראה בשיטת

 ותהתנהג משמעות והבנת , פסיכולוגיה, בחינוך הכשרה יהיה מורהשל התנאי
 והשפעותיה נהיגתית

 ספיגת מידת על אדם בני של בנוכחות הקיימת והדינמיקה החוויה כמו אין
 להיות אינטרנטי קורס יכול,כן מה .פיספוס תהיה אחרת מתכונת כל .התובנות

 .מפגש/ לקורס מבוא או משלימה חוליה

 בטיפול בנושא בעיקר - מעשי לקורס אופציה למעונינים להוסיף אפשר
 .עודייםיי רכבים עם במגרש מדריך י"ע שיועבר קורס - רכב גותבהתנה

 שלא לאנשים ,עצמאי - האחרונות שנים בשלוש נקודות 10 צברו שלא לאנשים
 פרונטלית - האחרים כל ,אינטרנטית כיתה - האחרונה בשנה נקודות 10 צברו

 שצויינו האפשרויות 3 בין שילוב

 נהיגה קורסי מקיימים התעש במפעלי

 ,ממוחשבת הדרכה חוברת עם לבד ללמוד הפתוחה באוניברסיטה כמו אפשרי
 בכיתה לקורס יוזמן שתיכשל מי ורק ,באינטרנט לעשות אפשר המבחן ואת

 מציע .בחומר ששולטים כאלה ויש מורה עם לימוד להם שמתאים כאלה יש
 רסקו יעבור ,הוא מסיבותיו שמעוניין או המבחן את עובר שלא מי ,מבחן לחייב
 נהיגה רענון

 וסימולטר סרטונים המחשה אמצעי גם למורה בנוסף

 דעת היסח במצבי בנהיגה להתנסות יש מגרש

 העדפתו לפי בחירה אפשרות לנהג לתת

 כדוגמת המחשה סרטוני יותר לשלב מציעה מצוינת הנוכחית המתכונת

  בהסברה תשקיעו שמושקע הכסף את מיותר יךרצ לא

 נהיגה שיעורי או ההדרכ במגרשי .בשטח
 ובחש אינטרנט או מורה משנה לא .פרטניים

 !!!!המעשי הניסיון

 שיקום במחלקת חולים בבית

 הדגמה סרטוני עם כמובן

 בנהיגה ויותגוהתנה מצבים הדגמת תוך
 מומלצים מול גרועים

 אחר אופן מתאים אוכלוסיה סוג לכל

 מבוקר נהיגה ובמגרש בכתה

 מצבים להדגמת מדריך עם הדרכה במגרש
 שונים

 פרטנית עבודה - ממוחשבת לימוד בכיתת
 .השגחה תחת

 .בכיתה רק לא .מעשי משהו גם צריך

 העיקר .נהיגה סימולטור על רענון עדיף
 בדרך לתרגל ניתן שלא חירום מצבי לטובת

 כביש ,מסוכן ממצב יציאהל: כל
 מטען סוגי השפעת למשאיות ,היחלקות/רטוב

 הנהיגה על

 וגם וגם גם

 תרגולים לעשות חייבים לדעתי .לחלוטין .כן
  יותר קצת יעלה זה אם אפילו ,מעשיים
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 . סיכום5.3

נציגים של  100-נציגים של כלל ציבור הנהגים וכ 150-בסקר אינטרנט בנושא קורס ריענון נהיגה השתתפו כ

ים, לפי מאפייני הגיל, אנשי מקצוע בתחום התחבורה. שני מדגמי המשיבים משקפים מגוון רחב של נהג

המגדר, אזור המגורים, ותק בנהיגה ורמת ההכנסה. עם זאת, שני הסקרים משקפים בעיקר את דעותיהם של 

הנהגים ברכב הפרטי שמשתמשים ברכב לעתים קרובות. חלק ניכר מהמשיבים לשני הסקרים לא עברו 

אשר לא בהכרח קשורה לניסיון  את הבנתם של הנושא ותבעצמם את קורס הריענון, לכן דעותיהם משקפ

 .המעשי של השתתפות בקורס ריענון

 בהתייחס לקורס ריענון הנהיגה, הובעו דעות כלהלן:

להתעדכן בחידושים שחלו בקורס ריענון הנהיגה, עם דגש על מטרות כגון:  תועלתרוב הנהגים רואים  -

להגביר את מודעות הנהגים למצבי  ;ללמוד כללי נהיגה נכונה במצבים שונים; בחוקים ובתקנות התעבורה

. עם זאת, חלק להתעמק בהבנת ההשלכות של עבירות תנועה על התרחשות תאונות דרכים; נהיגה מסוכנים

 מהסקר הכללי. 28%-מסקר המומחים ו 13%מהנהגים שוללים את התועלת של הקורס: 

נהיגה נכונה בלילה ; ביצוע עקיפה; שמירת מרחקכגון:  נושאיםבמסגרת קורס ריענון הנהיגה, חשוב ללמוד  -

התנהגות נכונה בכביש כאשר נתגלה תקר בגלגל או תקלה ; השפעת אלכוהול על ביצועי הנהיגה; ובחשיכה

; זכות קדימה בין כלי רכב בצמתים לא מרומזרים; השלכות מהירות מופרזת על בטיחות בדרכים; אחרת ברכב

 ; הסחות דעת בנהיגה; הצורך באיתות.ואופנועים םרוכבי אופנייהולכי רגל, התנהגות נכונה כלפי 

קורס ובייחוד לנהגים הצעירים. יש מקום ל צות הנהגיםוכל קבלרוב הנהגים סבורים שקורס הריענון דרוש  -

 . ענון נהיגה לרוכבי אופנועים/קטנועיםימיוחד של ר

מקבלת רישיון  שנים 5או  תייםשנלפי כלל ציבור הנהגים, הזמן המתאים להעברת קורס הריענון הוא כעבור  -

על  לחזורכדאי שנים מקבלת רישיון הנהיגה. לדעת הרוב,  10או  5כעבור  -הנהיגה, לפי דעות המומחים 

 שנים. 5-10כגון:  ענון נהיגה מדי מספר שניםיקורס ר

צורות , חלקם תמכו במורההעם  הבכיתלגבי אופן העברת הקורס, חלק ניכר מהנהגים מעדיפים את הלימוד  -

, עם הדגמת אקטיביותממליצים לשלב צורות לימוד לימוד משלימות באמצעות האינטרנט. בנוסף, הנהגים 

 .מצבים מסוכנים בנהיגה והשלכותיהם במגרש הדרכה או בעזרת סרטונים וסימולציות מחשב
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 17דיונים בקבוצות מיקוד עם נציגי ציבור הנהגים. 6

 מבוא .6.1

מהווה שיטת הניקוד  , כאשרדרכיםות צמצום מספר תאונב היא מרכיב חשובעה תנוהורדת מספר עבירות 

לנהיגה  יםקורס" ןעם שיטת הניקוד ה ותהמזוה ותהאמצעים שפותחו למטרה זו. בישראל, הסנקציאחד 

מטרת הפרק הנוכחי היא ון נהיגה. יעודי( ושלילת רישי" )קורס נהיגה נכונה בסיסי, קורס נהיגה נכונה ימונעת

גורמים המניעים והבתוך ההקשר הרחב של החדשה בעיני ציבור הנהגים, ריך כיצד נתפסת שיטת הניקוד להע

ערביי ישראל, בנהגים מקצועיים כאשר חלק ניכר מהם המשפיעים על התנהגויות בכביש. המחקר מתמקד 

י רישום של עבירות כמו גם בסיכוי גבוה יותר להיות בעל חמורותדרכים זר המאופיין בייצוג יתר בתאונות מג

 (. Shiftan et al, 2012 ;Tzaig, 2012 ;Magid et al, 2015תנועה )

נעשה שימוש בקבוצות  מרכיבי שיטת הניקודכלפי היום הרווחות  תפיסותלספק בחינה מעמיקה של הכדי 

מיקוד מספקים ה. מפגשי קבוצות (Kitzinger, 1995; Bloor et al, 2002)מיקוד, כפי שמקובל במחקרי עומק 

למשתתפים להסביר באופן פתוח את בחירותיהם ועמדותיהם לגבי הנושאים שעל  תפלטפורמה המאפשר

הפרק, וכך להעלות סוגיות שלא נלקחו בהכרח בחשבון בידי צוות המחקר, ובמיוחד חסמים אפשריים והדרכים 

תכונת שנקבעה מראש ומוודא שניתן מענה לכל להתמודד איתם. מנחה הקבוצה מקיים את הדיון בהתאם למ

 .(Bloor et al., 2002)השאלות הנדרשות 

 Theory of Plannedההתנהגות המתוכננת ) תורתעל מודל  התבססהבניית השאלות לקבוצות המיקוד 

Behavior ,TPB שהוא המודל הבולט ביותר להבנת התנהגויות מסוכנות בכביש. המודל כולל שלושה )

רמות סובייקטיביות, ותחושת מסוגלות ושליטה. מרכיב הגישה מתייחס לתפיסת הנחקר מרכיבים: גישה, נו

כלפי הסיכון המלווה להתנהגות מסוימת, לדוגמא נסיעה במהירות מופרזת. מרכיב הנורמות הסובייקטיביות 

 מתייחס לתפיסות המקובלות בקרב הקבוצות החברתיות המיידיות שאליהן משתייך הנחקר, ובמיוחד חברים

ת חברתיות רחבות יותר כמו לאומיות או מגדר אינן נכללות במרכיב זה. תחושת מסוגלות יוומשפחה. השתייכו

( מתייחסת ליכולת הנתפסת של הנחקר לבצע את הפעילות ביעילות, Perceived Behavioral controlושליטה )

מוצגים באיור   TPB-כיבי מודל הלדוגמא לנסוע במהירות מופרזת מבלי להיות מעורב בתאונה. היחסים בין מר

6.1 . 

ידי מודל זה, או מודלים פסיכולוגים -להיבדק ישירות על ותיכול ןשיטת הניקוד והסנקציות המלוות אליה אינ

אחרים, מאחר והשאלה לגבי תחושת המסוגלות לביצוע הפעילות אינה רלוונטית. עם זאת, ניתן לבחון את 

מרכיבי המודל השונים ביחס לביצוע עבירות תנועה. ראשית, שיטת  השפעתה האפשרית של שיטת הניקוד על

של עה, לדוגמא דרך התווספות הסיכון תנוגישה של הנהג כלפי ביצוע עבירות הניקוד יכולה להשפיע על ה

צבירת נקודות לסיכון למעורבות בתאונה, הנתפס לרוב כנמוך. שנית, ניתן לבחון האם וכיצד משפיעות 

טיביות כלפי שיטת הניקוד על האופן שבו האינדיבידואל תופס שיטה זו. לבסוף, ניתן לשאול הנורמות הסובייק

האם שיטת הניקוד, או החומרים שמלמדים בקורסים לנהיגה מונעת, משפיעים על תחושת המסוגלות של 

 הנהג לביצוע עבירות תנועה מבלי להיפגע. 

                                            
 - שריד ד"ר ופא אליאס. הדיונים בקבוצות המיקוד הועברו ע"י מכון –חלק זה במחקר בוצע ע"י מכללת סמי שמעון  17

 מ."בע והדרכה מחקר שרותי
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  .TPB-. מודל ה6.1איור 

קורסים לנהיגה מונעת מהווים תגובה לצבירת נקודות קנס. השימוש בקורסים אלו מוסבר לרוב כבעל אפקט ה

חינוכי ולא ענישתי. במילים אחרות, צבירת הנקודות מומשגת כתוצאה של טעות שניתן להתגבר עליה 

ונות: הנהג מודע באמצעות חינוך. תפיסה זו זכתה לביקורת מצד חוקרים הטוענים כי עבירות הן לרוב מכו

לחוק אך בוחר לעבור עליו. בהתאם לכך התפתחה בספרות אבחנה בין "עבירות" לבין "טעויות" כקטגוריות 

 (. Parker et al, 1992 ;Lawton et al, 1997ממצות ומוציאות לאירועים שבהם הנהיגה חרגה מהמותר בחוק )

כיב הצדק הנתפס, מאחר והשיטה מענישה אחד מהיתרונות העיקריים המזוהים עם שיטת הניקוד הוא מר

יותר עבריינים חוזרים מאשר עבריין מזדמן. יש הטוענים כי התפיסה המקובלת בישראל היא שהסנקציות 

המזוהות עם השיטה, קרי קורסים לנהיגה מונעת, אינן יעילות ואינן מהוות איום משמעותי. בהתאם לכך, אנו 

  עם השיטה כמו גם האם הן נתפסות כמוצדקות או לא. מבקשים לבחון מה הן הסנקציות המזוהות

 מיקודקבוצות הדיונים במ םממצאי .6.2

נהגים מקצועיים,  :שנבחרו כדי לייצג ציבורי נהגים מיוחדים כולל מיקודקבוצות  7-במחקר נערכו דיונים ב

שים לביצוע עבירות נהגים צעירים ונהגים קשישים. קבוצות המיקוד בחנו את המניעים והגורמים המביאים אנ

 סוגיית הצורך בהשתלמות עיונית ;מהי השפעת שיטת הניקוד על צורת הנהיגה ,תנועה ובאופן ספציפי יותר

 הבחננ כמו כן,צבירת נקודות קנס. בעקבות  יםמקובלה לגבי האמצעיםעבור נהגים מקצועיים ואת עמדתם 

מנחות השאלות המציג את  1-הנספח נון". קורס ריע"שנקרא בעבר נהיגה נכונה  עמדת הנהגים כלפי קורס

  .ת המיקודולקבוצ

חלק . מטרה לאפיין את המשתתפים, בסגורשאלון הועבר  משתתפים בקבוצות המיקודלדיונים, לכל הבנוסף 

עמדות וגם מספר שאלות קצר בנוגע ל כלכלי של המשתתפים-חברתיכלל שאלות על המצב הדמוגרפי וה זה

מספר סוגיות בשיטת גבי לוקר )התנהגויות בכביש, עברות תנועה, אכיפה( נושאי המחגבי המשתתפים ל

התבקשו המשתתפים לדרג את רמת הסכמתם עם מספר הצהרות על סולם ליקרט  בחלק העמדות. הניקוד

 .1-בנספח הפירוט השאלון מובא . 5-ל 1בין  ,)סולם סדר(
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 ת המיקודותיאור אוכלוסיית קבוצ .6.2.1

קבוצות מיקוד שכללו: קבוצת  7ערכו נ כאמור,ים של קבוצות המיקוד. עיקריהמאפיינים המציגה את  6.1טבלה 

סטודנטים ערבים וקבוצת סטודנטים יהודים מהטכניון, קבוצת נהגי אוטובוסים יהודים וקבוצת נהגי אוטובוסים 

ים, וקבוצת נהגים בעיקר נהגי משאיות ערבים וקבוצת נהגים מקצועיים יהוד -ערבים, קבוצת נהגים מקצועיים 

נהגים ; ה, שלושה גם עם רישיון אופנוע1C, אחד עם רישיון Bרובם עם רישיון  היוצעירים הנהגים הותיקים. 

חלקם , Cאו  Dרישיון מסוג רובם עם  – מקצועייםהנהגים ; הC, שניים עם רישיון Bן ורובם עם רישי -ם יותיקה

 צות המיקוד.משתתפים בקבו 52סה"כ,  .1D ,Eגם עם רישיונות 

 שנערכו במחקרמיקוד . מאפיינים של קבוצות 6.1טבלה 

 , שניםנהיגהב ותק , שניםגילאים מס' משתתפים תיאור המשתתפים מס"ד

 7-13 25-30 8 טכניון  -ים  רבקבוצת סטודנטים ע 1

 5-8 22-24 8 טכניון -קבוצת סטודנטים יהודים   2

 31-60 66-80 7 קבוצת נהגים ותיקים 3

 3-30 29-56 6 יהודים  םקבוצת נהגי אוטובוסי 4

 5-40 26-58 9 קבוצת נהגים מקצועיים יהודים 5

 5-48 28-68 7 קבוצת נהגי אוטובוסים ערבים 6

 8-45 33-63 7 קבוצת נהגי משאיות ערבים 7

 

מקצועיים מציגים את מאפייני הרקע של משתתפי הדיונים. ניתן לראות שכמצופה, הנהגים ה 6.2-6.3איורים 

(, כאשר קבוצות הצעירים והוותיקים מייצגות את שני 42-44 -מייצגים את גילי הביניים )עם הגיל הממוצע 

 , בהתאמה(. כל המשתתפים עם ותק משמעותי בנהיגה.71-ו 25 –הקצוות )הגיל הממוצע 

ממוצעת למשק עם רמת הכנסה  –המשתתפים בקבוצות הנהגים המקצועיים מהמגזר היהודי ונהגים ותיקים 

(, כאשר הנהגים מקבוצות ₪ 13,000"כמו הממוצע",  – 3בית בארץ )ממוצעי הקבוצות מצביעים על קטגוריה 

)הממוצעים של הקבוצות  רמת הכנסה נמוכה יותרעם  –הנהגים המקצועיים מהמגזר הערבי ונהגים צעירים 

 בין "מתחת לממוצע" עד "הממוצע במשק"(. 

נהגים המקצועיים והנהגים הוותיקים הם נשואים ועם ילדים, כאשר בקבוצת מרבית הנהגים בקבוצות ה

 הנהגים הצעירים כולם רווקים וללא ילדים.

הנהגים מ 93%שעות או יותר, ביום עבודה, כאשר  7הנהגים המקצועיים משני המגזרים, כמצופה, נוהגים 

גם בעיר וגם מחוץ  נהגים, רובם נוהגיםשעות ביום. בכל קבוצות ה 4הוותיקים נוהגים עד מ 100%-הצעירים ו

 .מחצית הנהגים הוותיקים נוהגים רק בתוך העירקרוב ל כאשר, לעיר

והיהודים לא נמצאו  םכלכלי בין קבוצות הנהגים הערבי-חברתימבדיקת ההבדלים של המצב הדמוגרפי וה

נהגים קבוצת הות: מוצגים לפי שלוש קבוצות עיקריבהמשך לכן הממצאים  ,הבדלים מובהקים סטטיסטית

 תיקים. הונהגים הצעירים וקבוצת הנהגים האוטובוסים, קבוצת הנהגי  גם את מקצועיים שכוללתה

 



135 

 

 

 סטית תקן()± ממוצע בקבוצה  -המשתתפים גיל  -א 

 

 סטית תקן()± ממוצע בקבוצה  - של המשתתפים ותק נהיגה -ב 

 

 תקן(סטית )± קטגוריה ממוצעת בקבוצה  - הכנסהרמת  –ג 

 . מאפייני רקע של משתתפי הדיונים.6.2איור 

 

 של קטגוריה עיקרית, לפי קבוצה. % -. מצב משפחתי, היקף נסיעות ביום עבודה ומיקום נהיגה 6.3איור 
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 מהדיונים בקבוצות המיקוד ממצאים עיקריים. 6.2.2

 שעלו בדיונים אות לטיעוניםדוגמ. 2.6 בטבלה יםמוצגה יםמרכזי נושאים 10קבוצות המיקוד זוהו דיונים בב

 .2-בנספח המובאות 

 קבוצות המיקודב בדיוניםשזוהו  נושאים .6.2 טבלה

 נושאים מס'

 עמדות עבור מידת הסכנה בנהיגה בישראל   1

 מגוון עבירות התנועה שנהג יכול לבצע ואלו עבירות הן הכי מסוכנות 2

 ירות תנועה מסוכנותהסיבות העיקריות שבגללן נהגים למיניהם מבצעים עב 3

 למידת דברים חדשים על נהיגה בישראל, לדוגמא חוק חדש או טכניקת נהיגה חדשה לאורך השנים 4

שנים לאחר שקיבלו את הרישיון. האם תקופה זו צריכה  5-כיום בישראל חייבים כל הנהגים לעבור קורס ריענון כ 5
 להיות קצרה יותר? ארוכה יותר?

 כולל: וקורסי נהיגה מונעת, ריענון עמדות כלפי קורסי  6

  ת הנהיגה של הנהג הישראלי הממוצעלשפר את מיומנוורס קההיכולת של 

  בטיחותהאם הוא יכול לשפר את רמת הת עבירות התנועה שנהגים מבצעים? קורס יכול להוריד את כמוההאם 
 בכבישים?

 לא חשובים?? האם יש תכנים םמהם הנושאים החשובים ביותר שיש להעביר בקורסי 

 ?הסיבות העיקריות, שבגללן אנשים אינם מעוניינים להגיע לקורס ריענון נהיגה 

 יום של נהגים מבוגרים לאחר הפסקת הנהיגה שלהם )שאלה לנהגים מבוגרים בלבד( -השלכות שיש על חיי היום 7

 

 :כלהלן מהממצאים של קבוצות המיקוד ניתן להדגיש נקודות חשובות

  בעמדות כלפי רוב  (ותיק)נהג מקצועי, נהג צעיר, נהג  בין שלושת קבוצות הנהגיםקיים הבדל ברור

 הסוגיות שהועלו בקבוצות המיקוד.

  מסוכן לנהוג "שעל כך אין הסכמה גורפת  .חלוקות היו הדעות מידת הסכנה בנהיגה בישראלבנושא

שנם גם נימוקים והשוואות . למרות שהנטייה היא להגדיר את הנהיגה בישראל כמסוכנת. י"בכבישי ישראל

ראויות למקומות אחרים בעולם שמשאירים את ישראל בצד המדינות שלא מסוכן לנהוג בהן. אחד 

הממצאים החשובים בסוגיה זאת היא ההסכמה הגורפת של כל הנהגים שהסיבה למסוכנות נעוצה בעיקר 

 בהתנהגות הנהג ולא בתשתיות פיסיות או אחרות. -בגורם האנושי 

  על הסכמה כללית  נמצאה ,נהג יכול לבצע ואלו עבירות הן הכי מסוכנותהמגוון עבירות התנועה שבנושא

ף, והן: חציית רמזור באור אדום, אי מתן זכות קדימה, חציית קו הפרדה רצת רווחמעבירות הה 5-כך ש

לתה . בדיונים עSMSהכביש לטובת שליחת הודעות מעקיפה מצד ימין ונטישת תשומת הלב מהנהיגה ו

דעת בעת הכולם מסכימים שזה גורם משמעותי להסחת , כאשר נייד טלפוןהדילמה של השימוש ב

 .   ממנהקשה להימנע וקל לבצע עבירה זאת , כאשר הנהיגה

  ,שהודגשה רק בקבוצת הנהגים הצעירים היא הנהיגה תחת השפעת אלכוהול. הצעירים  ההעבירבנוסף

נהגים הכמו כן, לא הזכירו נושא זה. כלל האחרים נהגים הנתנו לעבירה זו דגש ומשקל רב בעוד ש

 חצית כבישים שלא במעברי חציה.  של עבירה ציינוים הם היחידים שותיקה

  מבצעים עבירות תנועה מסוכנות ואם יש הבדלים בין קבוצות נהגים הבנושא הסיבות העיקריות שבגללן

שונה מקבוצה לקבוצה. בקרב הצעירים  ניתן לסיבות לביצוע העבירות היהשהנהגים השונות, הדגש 

תעוזה שנלקחים בחשבון על מה ,מחוסר הניסיון ומצד שני ,מצד אחד ,הדגש ניתן על המסוכנות הנובעת

בקרב הנהגים המקצועיים הדגש ניתן למסוכנות לנהוג בעייפות  ,מנת להרשים את הזולת. לעומת זאת

להגדיל את התפוקה.  -ע כמה שיותר סבבים והמסוכנות הנובעת מהלחץ המופעל עליהם להספיק לבצ
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הרכב  קצועיים טענו שנהגימהנהגים ה ,תקינות של רכב. כמו כן-ושא ייחודי נוסף שהם העלו הוא אינ

 ואת הנהגים ברכב הכבד. אותם ותלא מתחשבים ברכב הכבד ומבצעים התנהגויות שמסכנ הפרטי

ציינו  , הםמהגיל. כמו כן ותעי הנהיגה שנובעים הדגישו את נושא הגיל והמגבלות בביצוותיקהנהגים ה

  הנהיגה.כתוצאה מההפרעות שלהם בזמן  ,להסחת דעת מתשנוכחות מבוגרים אחרים בתוך הרכב גור

  לדוגמא חוק חדש או טכניקת נהיגה לאורך השנים בישראל למידת דברים חדשים על נהיגהבנושא ,

שבפעם האחרונה שלמדו דבר  ציינומשתתפים המוחלט של הרוב המשמעיות. -התגובות היו חד ,חדשה

נהגים המה חדש ומשמעותי היה בעת שלמדו לנהוג ברכב על מנת לקבל רישיון נהיגה. בנוסף, 

רק כאשר ירצו לשדרג את רישיון הנהיגה שלהם לרכב  ,טענו שזה קורה לעיתים רחוקות מקצועייםה

למגרש החלקה במטרה ללמוד כיצד  מעט משתתפים סיפרו שנלקחו בשלב כזה או אחרמקצועי אחר. 

 מתגברים על מצב שבו הרכב מחליק בכביש רטוב. 

  בהתייחסות לשאלה מתי צריך לעשות קורס ריענון לאחר קבלת רישיון הנהיגה, בסך כל הייתה הסכמה

 אפקטיביים.  אבל בתנאי שישפרו את הקורסים והם יהיו יותר  ,שנים 5על התקופה של 

 לא מאמינים ביכולת של טענו שמצד אחד, רוב הנהגים ים לשיפור הנהיגה, לגבי התרומה של הקורס

רובם מסכימים  ,הנהג הישראלי הממוצע. מצד שני של מיומנותלשפר  היום,מועברים הם כפי ש ,הקורסים

 "מסחיטת כסף"שקיים הכרח בקורסי ריענון אפקטיביים ומשמעותיים. מה שנתפס מקורס הריענון שהוא 

 שצריך לעבור. "שסוג של עונ"-ו

  ריענון כפי שמועבר היום לא תורם לירידה בכמות העבירות וגם לא משפר העלה שקורס  הדעותמסיכום

 את רמת הבטיחות בכבישים. 

 הנהגים המקצועיים טענו שבגללן אנשים אינם מעוניינים להגיע לקורס ריענון נהיגהסיבות ל נוגעב ,

רוב המרצים שמעבירים את הקורסים לא  אותו דבר.מדים מלסי ריענון אין חידושים ובכל פעם קורבש

עושים את העבודה שלהם בצורה מקצועית ולא בצורה הרצינית הראויה. מידת התועלת של הקורס תלויה 

במידה רבה במורה שמעביר את הקורס. בקורסי ריענון מלמדים דברים שהנהגים יודעים וזאת עוד סיבה 

כפיית קורס הריענון על הנהג והצורך  ,תתף בקורסי ריענון. כמו כןנהגים לא מעוניינים להשהשבגללה 

  .להשתתף בקורסבתשלום עבור הקורס מפחיתים את הרצון והמוטיבציה 

 יש צורך בהכנסת חידושים ואין צורך לחזור על הדברים הידועים לנהג כמו  ,המועברים לנהגים םבקורסי

כמו למשל קורסים  ,מעדיפים להיחשף לפרקטיקה מעשית . הנהגיםשינוייםאפילו אם יש  ,תמרורים וחוקים

שימוש באמצעי מדיה נוספים כמו סרטים של תאונות ואירועים שאפשר לנתחם או  באמצעות סימולטורים

קבוצות הומוגניות  עבור םהוא בניית םקורסיהשוב שהוצע לשיפור צעד באופן מושכל. נושא ח-צעד

שהקבוצות הן הטרוגניות הוא ות ועבירות מסוימות. המצב היום לפי אוכלוסיות נהגים מסוימ ,ייעודיות

ם באקראי וכתוצאה באותה קבוצה יש מגוון של נהגים עם רקע שונה, יכאשר המשתתפים בכל קורס נבחר

 .  וכו' , שפה שונהידע וניסיון מעשי שונים, השכלה שונה

 הפסקת )א( : עלה כייום שלהם, -בנושא ההשלכות של הפסקת הנהיגה של נהגים וותיקים על חיי היום

מבחינה טכנית אין בעיה ; )ב( הנהיגה נתפסת כצמצום חופש הבחירה העצמית ויש בזאת פגיעה רגשית
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)אם כי, הקבוצה להתנייד ממקום למקום משום שיש אלטרנטיבות טובות כמו מוניות ותחבורה ציבורית. 

 ת הקשישים(.הקטנה של משתתפי הדיון לא בהכרח מייצגת את כלל אוכלוסי

 שאלון שמילאו משתתפי הדיונים ניתוח מ ממצאים. 6.3

לנושאי רמת הסכמתם עם היגדים שונים בנוגע  הדיונים התבקשו להביע את משתתפיבאמצעות השאלון, 

)בסולם של ת חוקי התנועה ע"י המשטרה אכיפ, עברות תנועה, שיטת הניקוד, התנהגויות בכבישכגון: המחקר 

. נמצא שסה"כ, על פני כל ההיגדים, קיימת ("מסכים במידה רבה מאוד" – 5א "כלל לא", מבט 1, כאשר 5-1

מציג את  6.4(. איור 0.61רמת הסכמה ניכרת בין הנהגים מהקבוצות השונות )התקבל ערך אלפא קרונבך 

נטו  ממוצעי הציונים בקבוצות הנהגים על פני כל ההיגדים אשר מראים שהנהגים המקצועיים משני המגזרים

-, רמת הסכמה בין בינונית עד רבה( לעומת נהגים צעירים ו3.5-3.6להסכים יותר עם ההיגדים )ממוצעים 

 , רמת הסכמה בינונית(. 3.0-3.1ותקים )ממוצעים 

 

 ממוצעים וסטיות תקן על פני כל ההיגדים. –נהגים מקבוצות שונות, עם ההיגדים . רמת הסכמה של 6.4איור 

שונות, עם טענות ההיגדים. ניתן הקבוצות הנה מפורטת של רמת ההסכמה של נהגים, מתמו מביא 6.5איור 

 לראות כי:

הטענות  עם הסכמה נמוכהבכל קבוצות הנהגים הובעה , לגבי מצב עבירות תנועה ובטיחות בכבישי הארץ -

בירות תנועה אין בעיה בביצוע עבירת תנועה כל עוד הנהג אינו מסכן אחרים", "חברי למקצוע מבצעים ע"ש

טענה השניה , עם העם הטענה הראשונה במיוחד לא הסכימו נהגים מקצועיים מהמגזר הערבי ;באופן קבוע"

רוב עבירות התנועה שמתבצעות היתה עם הטענה כי " בינונית עד נמוכההסכמה כמו כן, . ותיקיםהנהגים ה –

ם גי, כל קבוצות הנהמאידך .צעיריםה נהגיםהת צ, במיוחד בקבו"הן תוצאה של חוסר הכרה של חוקי התנועה

"; כמו כן, רוב עבירות התנועה שמתבצעות הן תוצאה של טעויות אנושעד רבה מאוד כי " במידה רבההסכימו 

מקרים של "כמעט תאונה" הם חלק קבוע "שנטיה להסכמה רבה בכל קבוצות הנהגים היתה עם הטענה ה

 ". מהנהיגה בכבישי ישראל

"צבירת נקודות מעידה על  כי טענהבהתייחס ל. חלוקותירת נקודות, דעות הנהגים היו לגבי ההשפעה של צב -

בקרב נהגים מקצועיים מהמגזר  נמוכה עד בינוניתכך שכישורי הנהיגה שלי דורשים שיפור" היתה הסכמה 

 והנהגים המקצועיים מהמגזר היהודי. ותיקיםם הגיהנהאצל  רבהונטיה להסכמה , הערבי ונהגים צעירים

שכאשר צוברים נקודות מודאגים מההשלכות  במידה רבההנהגים המקצועיים משני המגזרים הסכימו 

  ברמה. הנהגים הצעירים הסכימו נהגים בגיל צעיר מביצוע עבירות תנועה הפחד מצבירת נקודות מרתיעוש
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 י עבירות תנועהפכלהנהגים עמדות  –א 

 

 צבירת נקודותעמדות הנהגים כלפי  –ב 

 

 עמדות הנהגים כלפי שוטרי תנועה –ג 

 1, כאשר 1-5ממוצעי הקבוצות )סקאלה  –ת הסכמה של נהגים, מקבוצות שונות, עם טענות של ההיגדים . רמ6.5איור 
 "מסכים במידה רבה מאוד"(. – 5מבטא "כלל לא", 
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ים תמכו קותישקיים הפחד מצבירת הנקודות והאפקט ההרתעתי. לעומת זאת, הנהגים ה עד רבה בינונית

 בטענות אלה. במידה נמוכה

 בינונית עד רבההנהגים המקצועיים משני המגזרים הסכימו ברמה בהתייחס לאכיפה ע"י המשטרה,  -

תמכו במידה הנהגים הלא מקצועיים . לעומת זאת, ומחמירה אתם נהגים מקצועייםשהמשטרה עוצרת יותר 

 מקצועיים.ענישה מחמירים עם הנהגים ההבטענות שהאכיפה ו נמוכה

מציג את רמת  6.7מציג עמדות של המשתתפים בנוגע למרכיבי ההרתעה בשיטת הניקוד, איור  6.6איור 

 ההיכרות האישית של הנשאלים עם מישהו שרישיונו נשלל. ניתן לראות כי:

היא אמצעי הרתעה  למספר חודשים שלילת רישיון נהיגהשבכל קבוצות הנהגים, רוב הנהגים מאמינים  -

תביעה משפטית. )תפיסה זו סותרת את הממצאים או ביותר לעומת קנס כספי, חובת ביצוע קורס  החזק

האובייקטיביים, כאשר בעקבות קורסים מחייבים של שיטת הניקוד נמצאה ירידה ניכרת במעורבת הנהגים 

ראה  – גהבביצוע עבירות תנועה וההשפעה לא היתה פחותה כאשר אמצעי התיקון לא כלל שלילת רישיון נהי

 .קנס כספימאמינים בכוח ההרתעתי של (. בנוסף, רוב הנהגים הצעירים 3פרק 

נהג שהגיע למספר נקודות מקסימלי אם עבר עבירות השל  נורישיוותר ולא לשלול את וללגבי האפשרות  -

ם תיקים והנהגיהורובם באפשרות זו, כאשר הנהגים  תמכו, רק הנהגים מהמגזר הערבי תנועה קלות בלבד

אחד באפשרות הוויתור.  תמכוהצעירים  גם מחצית הנהגים. התנגדוהמקצועיים מהמגזר היהודי רובם 

לפיו חלק משמעותי יותר מהנהגים מהמגזר הערבי ומהנהגים הצעירים  6.7ההסברים לכך ניתן לראות באיור 

הודי. עם זאת, חלקם התיקים והנהגים המקצועיים מהמגזר הי הכירו מישהו שרישיונו נשלל, לעומת הנהגים

לשלילת הרישיון גבוה יותר מאשר חלקם היחסי של הנהגים שלא  לא תמכו בוויתורהיחסי של הנשאלים ש

הכירו מישהו שרישיונו נשלל, בכל קבוצות הנהגים. מכאן, מסתמנת עמדה עקרונית של חלק ניכר מהנהגים 

 גבוה, גם אם מכירים אותו אישית. תר על שלילת רישיון למישהו שצבר מספר נקודותושלא מוכנים לו

מציג את עמדות המשתתפים בנוגע לפורמט המועדף להעברת קורס תקופתי של ריענון נהיגה. ניתן  6.8איור 

לעומת  מפגשים קצרים יותרלראות שברוב קבוצות הנהגים, פרט לצעירים, יש העדפה למספר רב יותר של 

, כאשר בכיתהים פרט לצעירים, מעדיפים את העברת הקורס שני מפגשים ארוכים. כמו כן, כל קבוצות הנהג

 הצעירים מעדיפים את הקורס באינטרנט.

תנועה, שיטת מדותיהם כלפי עבירות קבוצות הנהגים, בע ניתן לראות דמיון ושוני ביןמניתוח השאלון  ,לסיכום

  :ריענון נהיגה, כלהלןהניקוד וקורס 

עיה בביצוע עבירת תנועה כל עוד הנהג לא מסכן אחרים. כמו כן, הנהגים מכל הקבוצות לא הסכימו שאין ב* 

 כל קבוצות הנהגים הסכימו כי רוב העבירות נובעות מטעויות אנוש.  

את כל הנהגים, בעוד שקנס כספי מרתיע מרתיע יותר הוא האמצעי ששלילת רישיון הנהיגה למספר חודשים * 

ונהגים וותיקים. כמו כן, הנהגים מכל הקבוצות לא מאמינים יותר את הנהגים הצעירים מאשר נהגים מקצועיים 

 בקורס נהיגה מונעת או בתביעה משפטית כאמצעי שמרתיע נהגים.  

מהמגזר הערבי ומהנהגים הצעירים מאמינים כי אין קשר בין צבירת נקודות  חלק ניכר מהנהגים המקצועיים* 

מהמגזר היהודי כן חושבים  תיקים והנהגים המקצועייםלבין כישורי הנהיגה והצורך לשיפור, בעוד הנהגים הוו

  שקיים קשר בין הדברים.  
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 (מרובות )תשובותמהמשיבים  % - מביצוע עבירות נהיגה מה מרתיע יותר נהגים -א 

 

ותר ולא לשלול את הרישיון של נהג שהגיע למספר נקודות מקסימלי אם עבר עבירות תנועה והאם צריך ל -ב 
 מהמשיבים % - קלות בלבד

 . עמדות של המשתתפים בנוגע למרכיבי ההרתעה בשיטת הניקוד.6.6איור 

 

 מהמשיבים. % -" האם אתה מכיר )או שמעת( על נהג שנפסל לו רישיון בגלל צבירת נקודות?. "6.7איור 
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 ל אחד אושעות כ 6מפגשים ארוכים של  2בהנחה ועליך להגיע לקורס ריענון תקופתי: האם אתה מעדיף  -א 
 מהמשיבים % - שעות? 3מפגשים של  4שאתה מעדיף 

 

בהנחה ויש צורך בריענון נהיגה תקופתי, האם אתה מעדיף קורס ובחינה שייערך בכיתה או קורס ובחינה  -ב 
 מהמשיבים % - הנערך באמצעות האינטרנט?

 יענון נהיגה.. עמדות המשתתפים בנוגע לפורמט מועדף להעברת קורס תקופתי של ר6.8איור 

נקודות על עבירות מההשלכות של צבירת נהגים המקצועיים מסכימים שהחבירים למקצוע מודאגים ה* 

 צעיר בגיל נהגים מרתיע נקודות מצבירת הפחד כי וותיקים צעירים מנהגים יותר הם מסכימים כמו כן,תנועה. 

  .תנועה עבירות מביצוע

חושבים שצריך לוותר ולא להעניש נהגים אם צברו צעירים  מהמגזר הערבי ונהגיםמקצועיים הנהגים ה* 

תומכים לא והנהגים המקצועיים מהמגזר היהודי הנהגים הוותיקים  , בעודהרבה נקודות על עבירות קלות

כמו כן, הנהגים המקצועיים מהמגזר הערבי הם הקבוצה שמכירה הכי הרבה נהגים שנפסלו להם . בוויתור

 רת נקודות.רישיונות נהיגה בגלל צבי

המשטרה ומרביתם חושבים ששונה מיתר קבוצות הנהגים נועה תהמקצועיים כלפי משטרת ה עמדת הנהגים* 

נהגים צעירים וותיקים פחות כאשר  ,ומחמירה יותר עימם לבדיקה יותר מאשר נהגי רכב פרטיאותם עוצרת 

 מסכימים עם טענות אלה. 

שנם הבדלים בהעדפה לאופן העברת קורס רענון: הם מעדיפים בין הנהגים הצעירים ויתר קבוצות הנהגים י* 

ארוכים, בעוד נהגים מקצועיים ונהגים מפגשים  מספר קטן יותר שלודים באינטרנט על פני מפגש בכיתה ומלי

 וותיקים בוחרים בשיעורים בכיתה ובמספר גדול יותר של מפגשים קצרים.
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נהגים, ובמיוחד הנהגים המקצועיים, כן מודאגים ה, אפשר לראות שלסיכום הממצאים מקבוצות המיקוד

מההשלכות של צבירת הנקודות בעוד שהם לא מאמינים בקורסי נהיגה מונעת כאמצעי מרתיע וכאמצעי 

שמשפר את כישורי הנהיגה שלהם. יתכן והדאגה מהשלכות של צבירת הנקודות והדאגה והפחד להגיע 

גים מביצוע העבירות. קורס הנהיגה כשלעצמו וכפי שמועבר לקורסי נהיגה הם אלה שיכולים להרתיע את הנה

 כיום לטענת הנהגים לא מרתיע ולא משפר את כישורי הנהיגה שלהם. 
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 . מסקנות והמלצות7

 . סיכום ומסקנות המחקר7.1

שיטת הניקוד היא אמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה שביצעו נהגים, הכוללת אמצעי תיקון. המטרה 

, ומכאן יטת הניקוד היא הרתעת הנהגים מביצוע עבירות תנועה, ובייחוד של עבירות חוזרותהעיקרית של ש

מוכרת בעולם שיטת הניקוד  להעלאת רמת הבטיחות במערכת התחבורה. תתרום שיטת הניקוד הצפייה כי

נמנית עם ההתערבויות , נפוצה )בצורה זו או אחרת( ברוב המדינות המפותחות ושנה מחמישים יותר

 . יפור מצב הבטיחות בדרכים במדינהומלצות לשהמ

בישראל, שיטת הניקוד מוכרת מסוף שנות השישים. שיטת הניקוד החדשה, עם מגוון רחב יותר של נקודות 

ובאופן  2003עונשין ומספר תקופות מעקב ואמצעי תיקון בהתאם לצבירת הנקודות, נכנסה לתוקף בסוף שנת 

של מאגר הנקודות של נהגים ושל אמצעי התיקון מבוצע ע"י רשות . הניהול השוטף 2012בשנת  –מלא 

ולהעריך את  החדשה, מחד, לבחון את אופן היישום של שיטת הניקוד הייתהמטרת מחקר זה הרישוי. 

כים יעילותה הבטיחותית, ומאידך, לסקור את ניסיון הפעלת שיטות הניקוד במדינות האחרות על מנת לאתר דר

מחקר זה, נערכו ניתוחים של מאגר הנתונים של רשות הרישוי, על מנת לכן, ב בישראל. לשיפור שיטת הניקוד

ללמוד על היקפי פעילויות התיקון ומאפייני הנהגים שטופלו בשיטת הניקוד החדשה ולבחון את השפעתה על 

י הנהגים על מצב הבטיחות בדרכים. כמו כן, נערכו בדיקות ספרות, סקר עמדות נהגים ודיונים עם נציגי ציבור

מנת לבחון את תפקוד המערכת בישראל לעומת הניסיון הקיים בעולם וגם ללמוד לגבי תפיסת שיטת הניקוד 

 בעיני הנהגים. להלן התובנות שהתגבשו על סמך ממצאי המחקר.

 א. יעילות בטיחותית של שיטת הניקוד

ויות הנהגים ותאונות דרכים במחקרים שנערכו בעולם נמצאה השפעה חיובית של שיטת הניקוד על התנהג

תנועה ובייחוד כאלה  להפחתת עבירות(. המחקרים הראו כי שיטת הניקוד תורמת 1.3)ראה פרק 

-המתקשרות עם הסיכוי לתאונה חמורה, כמו נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה תחת השפעת אלכוהול, אי

אחיד ומשתנה בטווח בין מספר אחוזים ציות לרמזור. עם זאת, גודל ההשפעה אינו -שימוש באמצעי ריסון, אי

עד עשרות אחוזים, בתלות בתנאי המחקר והמדינה. רוב המחקרים בחנו את השפעת שיטת הניקוד בתקופת 

הזמן שלא עלתה על שנתיים מכניסת השיטה לתוקף, כאשר השפעות שיטת הניקוד על עבירות תנועה בטווח 

 הארוך יותר, לא נבחנו.

במספר ו/או  הפחתהשפעת שיטת הניקוד על תאונות דרכים ונפגעים נמצאה גם במחקרים שבחנו את ה

 פחות משנתיים. השפעה זו בדרך כלל נמשכת 25%-15%לרוב, ברמה של  –בחומרת התאונות והנפגעים 

לאחר כניסת השיטה לתוקף, כאשר השפעה ממושכת יותר נצפתה במדינות בהן היא לוותה באכיפה ובמאמץ 

 התקשורתי. 

, נוצר מצב ייחודי, כאשר כניסת שיטת הניקוד החדשה נמשכה כעשור וללא ליווי אכיפה ממוקדת או בישראל

ניתוחי הסדרות השנתיות של הרוגים  -מאמצי הסברה. לכן, לא מפתיע שבניתוחי המאקרו שנערכו במחקר זה 

-ם המאקרוונפגעים בתאונות, תוך כדי התחשבות במגמות הקודמות, ברמת החשיפה ובשינויים במדדי

כלכליים, לא נמצאה השפעה עקבית של שיטת הניקוד החדשה על הבטיחות אלא התקבלו תוצאות מעורבות 

(. בנוסף, מספרי הנהגים שעברו את אמצעי התיקון היו קטנים לעומת מספר המורשים לנהוג 2.2)ראה פרק 
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תיקון וגם יוצרת את אפקט במדינה, כאשר היקף האכיפה בפועל )אשר מזהה את הנהגים המועדים לאמצעי ה

ההרתעה הכללית מביצוע עבירות נהיגה( ירד בצורה ניכרת לאחר מספר שנים של הפעלת שיטת הניקוד 

השפעה על כלל ההרוגים והנפגעים במדינה,  –(. מכאן, סביר להניח שברמת המאקרו 2.1החדשה )ראה פרק 

 לשיטת הניקוד החדשה לא הייתה השפעה מהותית.

על סמך השינויים בביצוע עבירות  –יטת הניקוד החדשה על הבטיחות נבחנה ברמת המיקרו לכן, השפעת ש

עברו את אמצעי התיקון. בניתוח  -נהיגה ובמעורבות בתאונות, בקרב הנהגים ש"טופלו" ע"י השיטה החדשה 

גים . מדדי שכיחות העבירות שביצעו הנה2006-2011נכללו נהגים שעברו את אמצעי התיקון בין השנים 

ומדדי שכיחות התאונות בהן הם היו מעורבים נבדקו בתקופה של שלוש שנים לפני ואחרי "הטיפול". בנוסף, 

מצב מערכת התחבורה, מדיניות האכיפה  -כדי לנכות מהתוצאה את השפעת הגורמים האחרים שפעלו ברקע 

הניקוד הושוו עם השינויים  ועוד, השינויים שנצפו במדדי העבירות והתאונות של הנהגים שטופלו ע"י שיטת

 שחלו באותם המדדים, בתקופות זהות, בקרב נהגי הביקורת.

ממצאי הניתוחים הראו כי לאמצעי התיקון ישנה השפעה על ביצוע עבירות תנועה ע"י הנהגים. בעקבות 

בקרב הנהגים  ירידה משמעותית ומובהקת במדדי שכיחות העבירותהפעלת אמצעי תיקון שונים, נמצאה 

ברו את אמצעי התיקון. בתקופה של שלוש שנים אחרי הפעלת האמצעים לעומת התקופה לפני, הירידה שע

 (. 3.1)ראה פרק  70%-כבביצוע העבירות עם ניקוד הייתה בגובה של 

גם ע"פ ממצאי הניתוחים של תאונות דרכים התקבל כי לשיטת הניקוד החדשה ישנה השפעה על מעורבות 

ירידות מובהקות במדדי שכיחות התאונות ת הפעלת אמצעי תיקון שונים, נמצאו הנהגים בתאונות. בעקבו

בקרב הנהגים שעברו את אמצעי התיקון. בתקופה של שלוש שנים אחרי הפעלת האמצעים לעומת התקופה 

 1%-לפני, בקרב הנהגים שעברו את אמצעי התיקון, הירידה במדד שכיחות התאונות הייתה בגובה של כ

(. בנוסף, אפקט 3.2בסך התאונות עם נפגעים )ראה פרק  11%החמורות ובגובה של  בקרב התאונות

במדד  28%ירידה של  – 2006משמעותי יותר של הפעלת אמצעי התיקון נמצא עבור הנהגים שטופלו בשנת 

 של סך התאונות. 

בקרב הנהגים  האפקט החיובי של אמצעי התיקון על עבירות תנועה ועל מעורבות הנהגים בתאונות נמצא הן

של רכב פרטי בלבד והן בקרב נהגים מקצועיים. מכאן, ע"פ ממצאי מחקר זה, לשיטת הניקוד החדשה נמצאה 

שיפור בהתנהגויות הנהגים וירידה במעורבות הנהגים בתאונות, בטווח של  – השפעה בטיחותית חיובית

 שלוש שנים מהפעלת אמצעי התיקון.

 ב. יעילות אמצעי תיקון שונים

ממצאי המחקרים בחו"ל שבחנו השפעות בטיחותיות של אמצעי תיקון שונים, לא קיימת הוכחה מדעית  לפי

שאמצעי התיקון אכן תורמים לבטיחות בדרכים. סקירת המחקרים בנושא הניבה ממצאים שונים,  משמעית-חד

י אזהרה (. מספר מחקרים הראו תרומה חיובית לבטיחות של מכתב1.3ולעיתים אף סותרים )ראה פרק 

 לנהגים. 

הקורסים לשיפור הנהיגה נמצאו כתורמים לשיפור התנהגות הנהגים ו/או להפחתה בתאונות, במספר מחקרים 

שנערכו באירופה, בעוד שבמחקרים בארה"ב לא נמצאה תרומה בטיחותית של אמצעים אלה. לפי סיכומי 

לים יותר לבטיחות כאשר הם משולבים הניסיון הבינלאומי שפורסמו באירופה, הקורסים לשיפור הנהיגה יעי
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. כמו כן, במחקרים שנסקרו נמצא כי השהיית או שלילת רישיון הנהיגה תורמת יותר שלילת רישיון עם

 לבטיחות מאמצעי תיקון אחרים.

שנבחנו: הקורס הבסיסי,  כל אמצעי התיקוןלעומת זאת, ממצאי הניתוחים שנערכו במחקר זה הראו ש

התקשרו עם ירידה בביצוע  –חודשים והשילובים ביניהם, היו יעילים  3-לילת רישיון להקורסים הייעודיים, ש

. בהקשר של עבירות, אפקט גבוה עבירות תנועה )עם ניקוד( ע"י הנהגים ובמעורבות הנהגים בתאונות

. האפקט יותר נמצא עבור: קורס בסיסי, קורסים ייעודיים וגם כאשר הנהג עבר קורס בסיסי ואחריו קורס ייעודי

חודשים היה נמוך יותר, אם כי,  3-של קורס בסיסי חוזר ושל שילובי אמצעי התיקון הכוללים שלילת רישיון ל

כפי שצוין לעיל, עבור כל סוגי האמצעים התקבלו ירידות ניכרות בביצוע עבירות תנועה ע"י הנהגים )בטווח של 

65%-80%.) 

בשילוב עם קורס בסיסי  שלילת רישיוןיותר נמצא עבור  בהקשר של מעורבות הנהגים בתאונות, אפקט גבוה

בקרב  –בקרב נהגים מקצועיים ונהגי רכב פרטי; עבור שלילת רישיון )בלבד( וקורסים ייעודיים  -או ייעודי 

נהגים מקצועיים. עם זאת, כאמור, עבור כל סוגי האמצעים התקבלו ירידות מובהקות במעורבות הנהגים 

 במדד של סך התאונות. 13%-9%במדד התאונות החמורות ובטווח של  2%-1%בתאונות: בטווח של 

 בישראל . מנגנון תפקוד ומרכיבים של שיטת הניקודג

ברוב  למקובל דומהשיטת הניקוד בישראל שבסקירת מרכיבי שיטת הניקוד במדינות האחרות נמצא 

הממצאים . (1.3)ראה פרק הניקוד  שיטתכצפוי, בין המדינות קיים שוני ביישום מרכיבי  אם כי,המדינות, 

 הראו כי:

במספר ב מדינות אירופה ובאוסטרליה. ושיטה הנהוגה בישראל, לפיה צוברים נקודות חובה, נהוגה גם בר -

 .של הפחתת נקודות חובה ממצבור נקודות ראשוניהפוכה, מדינות, נהוגה שיטה מועט של 

מדות לעבירות השונות משתנה בהתאם לסוג עבירה. ב המדינות, מספר הנקודות המוצובדומה לרבישראל  -

בארבע מדינות באירופה נהוגה שיטה של מתן נקודה אחת לכל עברה מרשימת העברות המחייבות נקודות. 

כמו כן, רשימת העבירות בעלות הניקוד הגבוה בישראל דומה לרשימת העבירות עם הניקוד הגבוה במרבית 

 רת מרחק.שמי-מדינות אירופה, למעט עבירת אי

רכב מנועי בעלי רישיון -קהל היעד של שיטת הניקוד בכל המדינות, כולל ישראל, הוא כלל הנהגים בכלי -

 נהיגה, פרט למלטה והולנד בהן שיטת הניקוד מיועדת לנהגים החדשים בלבד. 

ות , בישראל אין התייחסות מיוחדת בשיטת הניקוד. יחד עם זאת, קיימות הגבלהחדשיםלגבי הנהגים  -

, אשר דומות במשמעותן ליישום שיטת הניקוד. ברב המדינות באירופה ובאוסטרליה, כן אלהאחרות לנהגים 

 קיימת החמרה בשיטת הניקוד לנהגים החדשים. 

אוסטרליה, אין התייחסות מיוחדת בשיטת וב ב המדינות באירופהורכמו ב לגבי הנהגים המקצועיים, בישראל -

ב, וה, כן קיימת התייחסות שונה לנהגים מקצועיים, אשר באה לידי ביטוי, לרהניקוד. בשש מדינות באירופ

בהקלה בסף הנקודות המוביל לענישה, מצד אחד, ולהחמרה ברמת האלכוהול בדם המותרת לנהיגה, מצד 

 שני.
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כי הגישה בישראל פרטנית יותר, כאשר קיימות  נמצאלגבי אמצעי התיקון בישראל ביחס למדינות האחרות,  -

תי רמות של קורסים בהתאם לספי הצבירה של נקודות העונשין וכמו כן, קיימת שלילת רישיון בשתי דרגות ש

שהחזרתו מותנית במעבר של מבחני נהיגה ואף בדיקות רפואיות. מאידך, בישראל אין שימוש במכתבי 

 8-ב -אזהרה  מדינות באירופה ומכתבי 13-אמצעי התיקון בצורת קורסים קיימים ב)להשוואה: אזהרה. 

 (.מדינות. באוסטרליה, אין אמצעי תיקון, פרט לשלילת הרישיון

 ד. תפקוד מערכות נלוות לשיטת הניקוד

)איור  , מידע לציבור ואכיפההניסטרטיבי, ניטור והערכימערכות התמיכה ביישום שיטת הניקוד הן: ניהול אדמ

וד השיטה בישראל, לרבות הניתוחים בהתבסס על סקירת הניסיון הבינלאומי והלמידה של תפק .(7.1

 (, נמצא כלהלן:2.1הסטטיסטיים של קבצי הרשעות הנהגים ואמצעי התיקון )ראה פרק 

 ניסטרטיבייניהול אדמ

ידי הממשלה לצורך מעקב אחר הנהגים ועברות התנועה שהם -בכל מדינה, שיטת הניקוד נתמכת על -

פי המבנה המנהלי הנפוץ ביותר, הנקודות -על. ודהסנקציות הנובעות משיטת הניק , וכן אכיפתמבצעים

הרשויות המקומיות  , כאשרכלל במשרד התחבורה-נרשמות לחובת הנהג בבסיס הנתונים המרכזי, בדרך

 דומהגישה אחראיות לאכיפת אמצעי התיקון והענישה על הנהגים אשר עברו את הספים הקבועים בשיטה. 

ום עם רשויות אכיפת החוק, מבצעת מעקב שוטף וקפדני אחרי מיושמת בישראל, כאשר רשות הרישוי, בתיא

 .הסנקציות הנובעות משיטת הניקודהרשעות הנהגים והנקודות שנצברו, עם הפקה מידית של 

רה על ימשך הזמן בין זיהוי העבירה ורישום הנקודות במאגר הנתונים לבין יידוע הנהג שביצע את העב -

נע בין חודש לחודשיים. זה , משך זמן כאשר לפי הספרותדינה, למ בין מדינההנקודות שצבר, משתנה 

(, היו עיכובים בתהליך זה, כאשר משך 2012הקמה של שיטת הניקוד החדשה )עד שנת הבישראל, בתקופת 

הזמן בין ביצוע עבירה עד להרשעה ורישום נקודות במאגר היווה יותר משישה חודשים בממוצע וכן, היו 

(. 3.1ופת הזמן בין עבירה עד הרשעה נמשכה שלוש שנים או יותר )ראה פרק מקרים חריגים כאשר תק

 (. 2012תקלות אלה טופלו אחרי כניסתה המלאה של שיטת הניקוד החדשה )בשנת 

 

 . מערכות תמיכה ביישום שיטת הניקוד.7.1איור 

שיטת  
:  הניקוד

אמצעי  , חוקים
תיקון

ניהול  
:  אדמיניסטרטיבי
משרד התחבורה

ניטור  
והערכה

:  אכיפה
המשטרה

:  מידע לציבור
,  אינטרנט
,  תקשורת

שיעורי נהיגה
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הנהגים יכולים , ובברב המדינות, מודיעים לנהג על הנקודות שקיבל לאחר ביצוע העבירה, באמצעות מכת -

אמצעי . גם בישראל, המידע על לקבל מידע על מספר הנקודות שצברו באמצעות הגשת בקשה לרשויות

המוטלים על הנהג מועבר באמצעות מכתבים, כאשר המידע על צבירת הנקודות זמין באמצעות אתר התיקון 

 של רשות הרישוי. אינטרנטה

 הניטור והערכ

קיימים הבדלים בין פור שוטף והתייעלות של שיטת הניקוד. בהקשר זה, מרכיב זה נחשב לחשוב לשי -

נתונים על הפקת  - ןחלק, אבטחת איכות לצורךבדיקות סטטיסטיות יומיות  על ן דווחוחלק, כאשר המדינות

נתונים סטטיסטיים על בסיס שנתי דווח על הפקת במספר גדול יותר של מדינות וסטטיסטיים על בסיס חודשי, 

 מרכיב זההשפעה של (, BestPoint. לפי הממצאים של פרויקט אירופי )לעבירות הנפוצות ביותר חסותהתייו

. בישראל, קיימים מרכיבים דומים של ניטור שיטת הניקוד: הבדיקות על תפקוד שיטת הניקוד לא נחקרה

ההרשעות  הפנימיות של מאגר הנתונים שרשות הרישוי מבצעת על בסיס שוטף וכן, ניתוחים של מאגרי

 שמבוצעים ע"י הלמ"ס )מדי מספר שנים(. 

עם זאת, ניתוחי הסדרות העתיות של אמצעי התיקון ובמיוחד, תוך כדי בחינה מקבילה של שינויים בביצוע  -

(, תוך כדי גילוי 2.1עבירות, לא נעשו בעבר. ניתוחים מסוג זה נעשה לראשונה במחקר הנוכחי )ראה סעיף 

 הן:תובנות מהותיות, וביני

, כאשר היקף פעילויות לא היה יציב לאורך השניםתהליך תפיסת הנהגים העבריינים בגין עבירות תנועה  *

ליון יחצי מכל ,2003-2004מיליון עבירות נתפסות, מדי שנה, בשנים לירד בחצי לאורך העשור, ממעל האכיפה 

 .  2012-2014עבירות נתפסות, מדי שנה, בשנים של 

. היקפי הפעולות היו גבוהים יותר באמצע שנות לאורך השנים לא הייתה אחידהקון הפעלת אמצעי התי *

 . 2012-2014האלפיים, לעומת השנים האחרונות, 

. י( היו פעולות מסוג קורס בסיס68%, רוב אמצעי התיקון שהופעלו והסתיימו )2003-2015לאורך השנים * 

היה  -חודשים  3-ופסילת רישיון ל משני הסוגים דיקורס ייעו -האחרים אמצעי התיקון של כל אחד מהיקף 

 2012חודשים הופעל אחרי שנת  9-אמצעי התיקון מסוג שלילת רישיון ל , כאשרמסך הפעולות 11%-10.5%

מסוג אלף  50-אלף פעולות תיקון, מתוכן כ 72, נפתחו מעל 2012-2015כממוצע שנתי, בין השנים  .בלבד

ופחות מאלף  חודשים 3-ת רישיון לופסילאלף של  6.5-סים ייעודיים, כאלף מסוג קור 15-י, כקורס בסיס

 . חודשים 9-שלילת רישיון לפעולות מסוג 

 מידע לציבור ואכיפה

במהלך שיעורי הנהיגה, מועבר המידע לציבור על יישום או שינויים בשיטת הניקוד, במדינות השונות,  -

. המחקרים שבחנו את השפעת מיוחדיםינים ופרסומות באמצעי התקשורת, באתרי האינטרנט ובאמצעות קמפי

בין תי המלווה את יישום השיטה לורשיטת הניקוד על הבטיחות מצאו שקיים קשר בין הסיקור התקש

במהלך שיעורי בישראל, המידע על שיטת הניקוד החדשה מועבר לציבור  השפעות החיוביות על הבטיחות.ה

נדירים ולא נערך קמפיין  באמצעי התקשורת יםפרסומי, כאשר של רשות הרישו באתר האינטרנטו הנהיגה

 הסברה ייעודי בנושא. 
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, לקבלת שיטת ניקוד יעילה, הכרחי שרמת האכיפה תהיה גבוהה, כדי סיכום הידע הבינלאומילפי  -

רה, ירגישו שקיים סיכון ממשי להיתפס שוב אם הם ישמשתמשי הדרך שנתפסו פעם אחת בזמן ביצוע עב

 נדרשיםרה, יהסיכון הסובייקטיבית של הנהג להיתפס בזמן ביצוע עב כמו כן, להגברתירות נוספות. יבצעו עב

צעדים תומכים, כגון: מסעות הסברה ומידע על אכיפה. מטרה נוספת של שיטת הניקוד התלויה במידת 

האכיפה על  האכיפה, היא הרחקת הנהגים המסוכנים מהכבישים עוד לפני שהם יגרמו לתאונות. לכן, השפעת

כפי שצוין לעיל, היקפי האכיפה בישראל ירדו מידת היעילות של שיטת הניקוד, תלויה בהיקף האכיפה. 

 בתקופת היישום של שיטת הניקוד החדשה.

לאור הירידה בהיקפי האכיפה והיעדר מסעות הסברה תומכים, אין מפתיע כי לשיטת הניקוד החדשה לא  -

 נפגעים במדינה.נמצאה השפעה על כלל ההרוגים וה

 ה. פרופיל נהג עבריין

אחת ממטרות שיטת הניקוד היא זיהוי והשעיית נהגים עבריינים. בעקבות ניתוח מאגר עבירות הנהגים  -

נמצא כי רוב ציבור  - 2003-2015 בין השניםאוכלוסיית הנהגים עם עבירת תנועה אחת, לפחות,  -במחקר זה 

 12מהנהגים עשו עד  95%-סה"כ, כדומה למחקרים קודמים(. הנהגים מבצע עבירות תנועה בודדות )ב

 184-ל 13מהנהגים עשו בין  5%-כבממוצע, בשנה. רק  ,פחות מעבירה אחת -עבירות במשך התקופה 

 בכל התקופה. ,עבירות

ניתן לסכם  הפרופיל של נהג עברייןבעקבות ניתוח משולב של קבצי העבירות ומאפייני הנהגים נמצא כי את  -

-, מאזורים תלצעיר יותר(, E)במיוחד, נהג של אוטובוס זעיר או נהג עם רישיון  נהג מקצועיפן הבא: זהו באו

)אך לא גדולה(. נהגים המתאימים להגדרה זו נוטים לבצע יותר  מישוב ערבי או עיר מעורבתאביב או הדרום, 

 עבירות תנועה. 

והה יותר לביצוע עבירות תנועה. עם זאת, ייתכן כי מידע זה עשוי הועיל בזיהוי נהגים במערכת עם נטייה גב

 של המשטרה ולכן, נתפסים יותר בגין עבירות. במדיניות האכיפהנהגים עם המאפיינים הנ"ל נכללים יותר 

 ו. סוגי עבירות מובילים בשיטת הניקוד

 בניתוח מאגר הנתונים של המחקר נמצא כי:

היו עבירות  הנקודותגי העבירות המובילים הקשורים לקבלת , בין סו2003-2015 בין השניםסה"כ בתקופה  - 

בדרך  במהירות מופרזתבזמן הנהיגה, נהיגה  שימוש בטלפון ניידברכב,  שימוש בחגורות הבטיחות-אישל 

, ףוציות לתמרורים, היעדר רישיונות, מעבר באור אדום בצומת, חצית קו לבן רצ-בינעירונית או עירונית, אי

בטיחות, שימוש בטלפון נייד בזמן החמשת סוגי העבירות המובילים הם: נהג ללא חגורת  ועוד. בהקשר זה,

-קמ"ש מעל המהירות המותרת(, אי 26-40הנהיגה, נהיגה במהירות מופרזת בדרך בינעירונית )בטווח של 

 נוסע לא חגור.-ציות לתמרור "עצור" ו

לפי עבירות הות גבהתפל נמצאו הבדלים מהותייםלא בין קבוצות הנהגים שעברו אמצעי תיקון שונים סה"כ,  -

 סוגי העבירות המובילים.

שינויים בהתפלגות עבירות הנהגים לפי סוגים, בתקופת אחרי לעומת לפני הפעלת אמצעי התיקון, הבבדיקת  -

 ציות לרמזור, עבירות עקיפה/שימוש בנתיבים, חוסר-עבירות מהירות, אי בחלקן היחסי שללרוב, נצפו ירידות 
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בזמן הנהיגה ועליות  טלפון ניידעבירות שימוש ב בחלקן היחסי שלרישיון/תעודה וכמו כן, נצפתה עליה ניכרת 

שימוש -עבירות אי בחלקן היחסי שלציות לתמרור או הוראת שוטר, ונהיגה לא זהירה. -אי של קלות בעבירות

חגירה של -אי בעבירתל נהג ועליה חגירה ש-אי בעבירתבאמצעי בטיחות ברכב היו מגמות סותרות, עם ירידה 

יש לזכור שהמספר המוחלט של העבירות הנתפסות ע"י המשטרה ירד בשנים האחרונות )ראה סעיף ד' נוסע. 

המספר המוחלט של כל סוגי העבירות שלעיל( ולכן, כאן מדובר בשינוי היחסי בפילוח עבירות לפי סוגים, בעוד 

 )המדווחות( ירד.

י העבירות לפי סוגים נמצא דמיון ניכר בין קבוצות נהגי הרכב הפרטי ונהגים חוזאבמגמות השינויים ב -

מקצועיים וגם בין קבוצות הנהגים שעברו אמצעי תיקון שונים. מכאן, עולה המסקנה שהשינויים בסוגי העבירות 

 של המשטרה ולא את השפעת אמצעי השינויים במדיניות האכיפה בין שתי התקופות משקפים בעיקר את

התיקון לפי התכנים שלהם. כלומר, לפי הממצאים, לא ניתן להסיק לגבי השפעת אמצעי תיקון שונים על סוגי 

 עבירות מסוימים.

 ז. קורס ריענון נהיגה

בנושא קורס ריענון נהיגה נערך סקר אינטרנט של כלל ציבור הנהגים, באמצעות אתר משרד התחבורה,  ושל 

עות רשימות התפוצה של המכון לחקר התחבורה. שני מדגמי המשיבים אנשי מקצוע בתחום התחבורה, באמצ

שיקפו מגוון רחב של נהגים, לפי מאפייני הגיל, המגדר, אזור המגורים, ותק בנהיגה ורמת ההכנסה, אך בעיקר 

של נהגים ברכב הפרטי שמשתמשים ברכב לעתים קרובות. כמו כן, חלק ניכר מהמשיבים לא עברו בעצמם 

את הבנתם של הנושא אשר לא בהכרח קשורה לניסיון המעשי של  ותענון, לכן דעותיהם משקפאת קורס הרי

 השתתפות בקורס ריענון. לפי הממצאים:

להתעדכן בחידושים שחלו בקורס ריענון הנהיגה, עם דגש על מטרות כגון:  תועלתרוב הנהגים רואים  -

להגביר את מודעות הנהגים למצבי ; ם שוניםללמוד כללי נהיגה נכונה במצבי; בחוקים ובתקנות התעבורה

. עם זאת, חלק להתעמק בהבנת ההשלכות של עבירות תנועה על התרחשות תאונות דרכים; נהיגה מסוכנים

 ( לא ראו תועלת בקורס ריענון. 28%-13%מהנהגים )

ה נכונה בלילה נהיג; ביצוע עקיפה; שמירת מרחקכגון:  נושאיםבמסגרת קורס ריענון הנהיגה, חשוב ללמוד  -

התנהגות נכונה בכביש כאשר נתגלה תקר בגלגל או תקלה ; השפעת אלכוהול על ביצועי הנהיגה; ובחשיכה

; זכות קדימה בין כלי רכב בצמתים לא מרומזרים; השלכות מהירות מופרזת על בטיחות בדרכים; אחרת ברכב

 ת דעת בנהיגה; הצורך באיתות.; הסחוואופנועים רוכבי אופנייםהולכי רגל, התנהגות נכונה כלפי 

קורס ובייחוד לנהגים הצעירים, וכי יש מקום ל צות הנהגיםוכל קבלרוב הנהגים סבורים שקורס ריענון דרוש  -

 . ענון נהיגה לרוכבי אופנועים/קטנועיםימיוחד של ר

כדאי כמו כן,  מקבלת רישיון הנהיגה. 18שנים 5לדעת הרוב, הזמן המתאים להעברת קורס ריענון הוא כעבור  -

 שנים. 5-10כגון:  ענון נהיגה מדי מספר שניםיעל קורס ר לחזור

, חלקם תמכו בצורות עם מורה הבכיתלגבי אופן העברת הקורס, חלק ניכר מהנהגים מעדיפים את הלימוד  -

, עם הדגמת מצבים אקטיביותממליצים לשלב צורות לימוד לימוד משלימות באמצעות אינטרנט. הנהגים 

 .נים בנהיגה והשלכותיהם במגרש הדרכה או בעזרת סרטונים וסימולציות מחשבמסוכ

                                            
 שנים. 10או  5על  -שנים, סקר מומחים  5הסקר הכללי הצביע על תקופה של שנתיים או  18 



151 

 

מכאן שציבור הנהגים תומך בחשיבות של קורס ריענון נהיגה ובמועד הקורס שקיים היום. עם זאת, יש מקום 

 צורות לימוד אקטיביות.לחידוד ושיפור התכנים הנלמדים בקורס ריענון ובפיתוח 

 הגים על קורסים של שיטת הניקודח. דעות נציגי ציבור הנ

לבחינה מעמיקה יותר של התפיסות הרווחות היום כלפי מרכיבי שיטת הניקוד נערכו דיונים בקבוצות מיקוד עם 

ניתוח +(. מהדיונים בקבוצות ומתוצאות 65נציגים של נהגים מקצועיים, נהגים צעירים ונהגים ותיקים )בני 

 עלו סוגיות כלהלן: שאלון משלים שמילאו משתתפי הדיונים

הנהגים מכל הקבוצות הסכימו שיש בעיה בטיחותית בביצוע עבירת תנועה וכי רוב העבירות נובעות מטעויות * 

 אנוש.  

העבירות הקשות הן: חציית רמזור באור אדום, אי מתן זכות קדימה,  5-הסכמה כללית על כך ש* הובעה 

דעות מהנהיגה עקב שימוש בטלפון נייד ובמיוחד, שליחת ף, עקיפה מצד ימין והסחות וחציית קו הפרדה רצ

 . SMSהודעות 

* לגבי התרומה של הקורסים לשיפור הנהיגה, מצד אחד, רוב הנהגים טענו שלא מאמינים ביכולת של 

הקורסים, כפי שהם מועברים היום, לשפר מיומנות של הנהג הממוצע. מצד שני, רובם הסכימו שקיים הכרח 

ואין צורך לחזור על  חידושיםומשמעותיים. בקורסים המועברים לנהגים, יש צורך בהכנסת  בקורסים יעילים

הדברים הידועים לנהג כמו תמרורים וחוקים. הנהגים מעדיפים להיחשף בקורסים לדוגמאות מעשיות, 

וגניות באמצעות סימולטור או שימוש באמצעי מדיה. כמו כן, לשיפור הקורסים חשוב לבנותם עבור קבוצות הומ

 ייעודיות, לפי אוכלוסיות נהגים מסוימות ועבירות מסוימות. )שזה לא המצב היום(. 

הוא האמצעי שמרתיע יותר את כל הנהגים, בעוד שקנס כספי מרתיע יותר את הנהגים  שלילת רישיון נהיגה* 

ים בקורס נהיגה הצעירים מאשר נהגים מקצועיים ונהגים וותיקים. כמו כן, הנהגים מכל הקבוצות לא מאמינ

 מונעת או בתביעה משפטית כאמצעי שמרתיע נהגים.

* חלק ניכר מהנהגים המקצועיים מהמגזר הערבי ומהנהגים הצעירים האמינו כי אין קשר בין צבירת נקודות 

לבין כישורי הנהיגה והצורך לשיפור, בעוד הנהגים הוותיקים והנהגים המקצועיים מהמגזר היהודי כן חשבו 

ר בין הדברים. כמו כן, הנהגים המקצועיים מהמגזר הערבי ונהגים צעירים חשבו שצריך לוותר ולא שקיים קש

 ו בוויתור.כלהעניש נהגים שצברו הרבה נקודות על עבירות קלות, בעוד הנהגים האחרים לא תמ

נועה. * הנהגים המקצועיים מסכימים שחבריהם למקצוע מודאגים מההשלכות של צבירת נקודות על עבירות ת

כמו כן, הם מסכימים יותר מנהגים צעירים וותיקים כי הפחד מצבירת נקודות מרתיע נהגים בגיל צעיר מביצוע 

 עבירות תנועה. 

* עמדת הנהגים המקצועיים כלפי משטרת התנועה הייתה שונה מיתר קבוצות הנהגים ומרביתם חשבו 

מירה יותר עימם, כאשר הנהגים הצעירים שהמשטרה עוצרת אותם לבדיקה יותר מאשר נהגי רכב פרטי ומח

 והוותיקים פחות תמכו בטענות אלה. 

מודאגים לסיכום הממצאים מקבוצות המיקוד, אפשר לראות שהנהגים, ובמיוחד הנהגים המקצועיים, כן 

של צבירת הנקודות בעוד שהם לא מאמינים בקורסי נהיגה מונעת כאמצעי מרתיע וכאמצעי  מההשלכות

השלכות של צבירת הנקודות והדאגה והפחד להגיע הרי הנהיגה שלהם. יתכן והדאגה משמשפר את כישו
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לקורסי נהיגה הם אלה שיכולים להרתיע את הנהגים מביצוע העבירות. קורסי הנהיגה כשלעצמם וכפי שהם 

 את כישורי הנהיגה שלהם.  לא מרתיעים ולא משפריםמועברים כיום, לטענת הנהגים, 

 . המלצות7.2

הפחתה  –צאי הניתוחים במחקר זה, לשיטת הניקוד החדשה נמצאה השפעה בטיחותית חיובית לפי ממ

בביצוע עבירות תנועה ובמעורבות בתאונות, בקרב הנהגים שעברו את אמצעי התיקון. עם זאת, ניתן להגביר 

לאומי, את השפעת שיטת הניקוד על בטיחות ע"י שיפור מרכיבי המערכת. כמו כן, לפי סיכומי הידע הבינ

הצלחת שיטת הניקוד בצמצום מספר עבירות ו/או תאונות דרכים תלויה באכיפה, בליווי התקשורתי ובמודעות 

בינלאומיות לקידום שיטת ניקוד יעילה, בהתבסס על ההמלצות את הבגוף הדו"ח ריכז  1.3הציבור. פרק 

ה וממצאי הספרות, להלן ומקורות נוספים. על סמך ממצאי מחקר ז BestPointממצאי המחקר האירופי 

 המלצות לשינויים ו/או בדיקות המשך למען שיפור שיטת הניקוד בישראל.

 א. מנגנון תפקוד ומרכיבי שיטת הניקוד

לפי הידע הבינלאומי, שיטת הניקוד צריכה לכלול עבירות תנועה שלהן יש קשר עם עלייה בסיכון לתאונה ו/או 

פי רמת הסיכון שהעבירה -מיד לעבירה צריך להיקבע עללהחמרת השלכותיה; מספר הנקודות שיש להצ

מייצגת. עם זאת, מומלץ לתכנן שיטה פשוטה יחסית שתהיה מובנת לנהגים. כמו כן, מומלץ שהשיטה תכלול 

גם תמריצים חיוביים, כמו החזרת נקודות לאחר תקופה מוגדרת "נקייה" מעבירות; מומלץ לחייב נהג לעבור 

ר לא יותר משתי עבירות המוגדרות כחמורות, במסגרת תקופת זמן קצובה; מומלץ קורס לשיפור הנהיגה לאח

שההשתתפות בקורס כאמצעי תיקון יכולה להחסיר לנהג חלק מהנקודות אך שלא כל הנקודות לחובת הנהג 

 יוחזרו.

רוב המאפיינים שצוינו לעיל: ההתמקדות בעבירות עם זיקה לבטיחות; קביעת ניקוד שונה לפי חומרת 

שראל, ישנה קיים בשיטה הישראלי. בי –עבירות; שימוש במגוון אמצעי תיקון בהתאם לכמות הנקודות ה

עבירות עם ניקוד, כאשר היא כוללת את כל סוגי העבירות המוזכרים בספרות פרט רשימה ארוכה של סוגי 

ת מבחינת שמירת מרחק. עם זאת, השיטה בישראל מצטיירת כמורכבת יותר לעומת המדינות האחרו-לאי

מספר העבירות הכלולות בשיטה, אופן חישוב הנקודות ומגוון אמצעי התיקון. כמו כן, לפי התגובות "מהשטח" 

)של הנהגים ושל מומחים שונים שהיו מעורבים בקורסים(, יש מעט אנשים ששולטים בפרטי התפקוד של 

אמצעי התיקון אינם ממוקדים דיים שיטת הניקוד בישראל. לפי רוב דעות, הקורסים המועברים לנהגים בתור 

ואינם יעילים בעיני המשתתפים. כלומר, השיטה בכללותה כפי הנראה יוצרת את אפקט הרתעת הנהגים 

מביצוע עבירות חוזרות )דבר הבא לידי ביטוי בתרומה הבטיחותית של השיטה(, כאשר מרכיבי השיטה עוד 

 יכולים להשתפר. לכן,

  מנגנון  פישוטשיטת הניקוד בישראל למען בדיקת אפשרות למרכיבי  את לבחון מחדשמומלץ

. לנהיגה נכונה חובה קורסיבירות עם ניקוד ובדיקת תכנים של השיטה, צמצום אפשרי ברשימת הע

 . 19סוגים של הקורסים בתור אמצעי התיקון 3-בפרט, מומלץ לבדוק את הצורך ב

                                            
, קיימים שני סוגי קורסים בלבד: בסיסי ומתקדם, בניגוד 2017קר, מרשות הרישוי נמסר כי כיום, בשנת בעת סיום המח 19

עלות ילעבר בו היו נהוגים שני סוגים של הקורס המתקדם )התנהגות בצומת/ תנועה בדרך(. כלומר, בעקבות ההתי
 .קיים מימוש חלקי של ההמלצה כבר הפנימית של המערכת
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 לנהגים  מכתבי אזהרהת של שליחת במסגרת בחינה חוזרת של מרכיבי שיטת, מומלץ לשקול אפשרו

 .20שמתקרבים לסף של אמצעי התיקון )קורס, שלילה(

 ב. התייחסות לקבוצות נהגים שונות

לפי הידע הבינלאומי, שיטת הניקוד צריכה לשים דגש רב יותר על נהגים צעירים/חדשים, בגלל הסיכון המוגבר 

)שהם במיקוד השיטה(. במדינות רבות, קיימים שלהם להיות מעורבים בתאונה, ועל עברייני תנועה חוזרים 

ספים נמוכים יותר לנהגים חדשים להפעלת אמצעי תיקון ולשלילת רישיון, במיוחד עבור עבירות של נהיגה 

במהירות מופרזת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. בישראל, אין התייחסות מיוחדת לנהגים חדשים בשיטת 

 קנות התעבורה, ולכן אין צורך בשינוי שיטת הניקוד בנושא זה. ת מגבלות מיוחדות בתוהניקוד אך קיימ

במדינות רבות, ישנה החמרה בהתייחס לעברייני תנועה חוזרים )שרישיון הנהיגה שלהם נשלל מספר 

פעמים(, כאשר מתן רישיון הנהיגה מחדש מותנה באבחון רפואי ומבחני נהיגה חוזרים. בישראל אומץ מנגנון 

 התייחסות דומה.

בי נהגים מקצועיים, בספרות לא נמצאו המלצות מיוחדות, למעט החמרת רמת האלכוהול בדם המותרת לג

לנהיגה )שיכולה לבוא במסגרת שיטת הניקוד או התקנות(. בנוסף, מאחר ונהגים מקצועיים תלויים ברישיון 

נות שמפרידות הנהיגה שלהם לשם פרנסתם מוצע לשקול אמצעי ענישה חלופיים לשלילת הרישיון. יש מדי

 .בהקשר זה בין רישיון הנהיגה הפרטי למקצועי בקרב נהגים מקצועיים

  לפי ממצאי הניתוחים במחקר זה, השפעת אמצעי התיקון הייתה דומה בקרב נהגים מקצועיים ונהגי

מוצע מקצועיים. עם זאת, יבי שיטת הניקוד בהתייחס לנהגים רכב פרטי. לכן, אין סיבה להחמרת מרכ

הנוהגים של התכנים של אמצעי התיקון לצרכים של הנהגים המקצועיים  אמה טובה יותרלשקול הת

 .21לפרנסתם

 ג. הפעלת אמצעי תיקון יעילים

ידי התאמתם לקבוצות יעד -לפי הידע הבינלאומי, יעילות של אמצעים התיקון במסגרת שיטת הניקוד תעלה על

נות רבות של עכמו כן, בין ממצאי המחקר ישנן טשל מבצעי העבירות המאופיינות בבעיות התנהגות זהות. 

 קורסים המעוברים במסגרת שיטת הניקוד. לכן,הנהגים על היעדר תועלת מעשית של 

  תוך כדי מתן דגש על הרכב הקבוצה בשיפור הקורסים לנהיגה נכונהמומלץ להשקיע מאמצים ,

משתתפי הקורס, מבחינת סוג  לשאוף ליצירת קבוצות הומוגניות של רצויוהתכנים המועברים בקורס. 

מותאם  יהיהתוכן הקורס רצוי כי רישיון הנהיגה והתנהגויות שבגינן הנהג נשלח לאמצעי התיקון. 

 .לקהל היעד

                                            
זו מרשות הרישוי נמסר שבמערכת הנוכחית קיים מכתב אזהרה, הנשלח לנהגים לאחר שני בהתייחס להמלצה  20

נקודות(. במילים אחרות, קיים יישום חלקי של ההמלצה. לאור הניסיון  24-34הקורסים ולפני פסילת רישיון )בין 
של מכתבי אזהרה על הבינלאומי, ניתן לשקול הרחבה של מכתבי אזהרה לאמצעי תיקון נוספים וגם לבחון השפעה 

 התנהגות הנהגים.
עמדות וסגנון בעלי חלק ניכר מנהגים מקצועיים הם בעלי הכשרה לקויה, וגם לפי ממצאי מחקר זה והדעה הרווחת,  21

 ממלאים את ייעודם. שהיו מועברים בעברנהיגה "בעייתיים". כמו כן, הועלו ספקות האם הקורסים 
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 בתכנים של הקורסים, בעלי כישורים מתאימיםידי מנחים -הקורסים צריכים להיות מועברים על .

רטים להמחשה( ודוגמאות של אירועים מומלץ לשלב אמצעים מתקדמים )תכנות אינטראקטיביות, ס

 תיים.יאמ

 ד. קורס ריענון נהיגה

 לפי ממצאי המחקר יש מקום להמשך הפעלת קורס ריענון נהיגה.

  שנים מקבלת רישיון  5מומלץ להמשיך עם המועד של קורס ריענון נהיגה שמקובל היום: כעבור

 .שנים 10הנהיגה. מוצע לשקול חזרה על קורס ריענון נהיגה מדי 

  ,אפשרויות  עם, אקטיביותצורות לימוד מומלץ לשלב  בקורס ריענון נהיגהלהגברת התועלת

הדגמת מצבים מסוכנים בנהיגה והשלכותיהם במגרש הדרכה או בעזרת סרטונים וסימולציות ל

 . מחשב

  נהיגה )רכב סוגי רישיונות  –ות נהגים שונות של הקורס בהתאם לקבוצ תכנים שוניםמומלץ לפתח

, כאשר בקורס יושם דגש על בעיות התנהגות עיקריות של כל גלגלי(-, משאיות, אוטובוסים, דופרטי

, בהתאם באמצעות אינטרנטלשקול אפשרות לצורות לימוד מגוונות, בכיתה ו/או . מומלץ קבוצה

 .להעדפות הנהג

 ד. מערכות תמיכה בשיטת הניקוד

מלווה באכיפה מוגברת, ברמות המשתנות בהתאם  לפי הידע הבינלאומי, שיטת ניקוד יעילה צריכה להיות

לצורך. כמו כן, האכיפה צריכה להיות מלווה במסעות הסברה כדי להעלות את מודעות הנהגים לגבי הסיכוי 

ת שיעלו את נושא שיטת הניקוד לתודעת הציבור. המצב הקיים בישראל ורלהיתפס ובפרסום באמצעי התקש

 אינו עונה לדרישות אלה. לכן,

 של חוקי התנועה, תוך כדי  הגברה בהיקפי האכיפהרת השפעת שיטת הניקוד בישראל דרושה להגב

 התמקדות בעבירות תנועה חמורות והפעלת שיטות אכיפה מגוונות. 

  על מנת להגביר את השפעת האכיפה רתומסעות הסברה באמצעי התקשכמו כן, מומלץ לערוך ,

 ור.גם להעלות את נושא שיטת הניקוד לתודעת הציבו

 בנוסף, מרכיבי ניטור והערכה חשובים להתייעלות שיטת הניקוד. לכן, 

  על בסיס שנתי אחרי עבירות הנהגים ופעולות השיטה. רצוי שההחלטות מעקב שוטף מומלץ לבצע

ההשלכות  בחינת -יתבססו על ניתוח של נתונים סטטיסטיים  שוטפות על השינויים בשיטת הניקודה

 .שריות של השינויים המוצעיםהחיוביות והשליליות האפ
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 ממצאים מסקר הספרות הבינלאומית נספח א'.

 בסקר הספרות רוכזו ממצאים בנושאים הבאים: 

מדינות המובילות בבטיחות שלוש שיטת הניקוד במאפייני תיאור  - יישום שיטת הניקוד במדינות המובילות בעולם* 

 וד בין מדינות אלה לבין ישראל;( והשוואת מאפייני שיטת הניקאוסטרליה ,אנגליה, הולנד) בדרכים

יישום שיטת הניקוד בעולם, לרבות התייחסות לעבירות הכלולות בשיטות הניקוד במדינות השונות; יישום * דגשים ב

נהגים חדשים, נהגים מקצועיים, עבריינים חוזרים; אמצעי תיקון הכלולים בשיטות  – לפי קבוצות יעוד שונות שיטת הניקוד

 ;מיכה ביישום שיטת הניקודמערכות תהניקוד; 

ועבירות תנועה; ת נהגים יוהשפעת שיטות הניקוד על התנהגו , לרבותהשפעת שיטת הניקוד על בטיחות בדרכים* 

 .השלכות נוספות של שיטת הניקוד; יעילות של אמצעי תיקון שונים; השפעת שיטות הניקוד על תאונות דרכים

 בעולם . יישום שיטת הניקוד במדינות המובילות1א.

, (Nolen & Ostlin ,2008;Goldenbeld et al. ,2012) בין המדינות קיים שוני במרכיבים ובאופן יישום של שיטת הניקוד

, מספר נקודות המיוחס לכל עבירה, אופן סכימת לרבות אוכלוסיית היעד של השיטה, בחירת סוגי העבירות להשפעה

שעברו עבירות על נהגים תיקון המופעלים הבריינים, סוגי אמצעי הנקודות, קביעת ספים להטלת עונשים על נהגים ע

 . חוזרות

מדינות מערביות מפותחות, הידועות בביצועי הבטיחות  שלוש נבחרוישראל, לשם השוואה לשיטת הניקוד הנהוגה ב

דרכים בהן . בריטניה והולנד נחשבות כמדינות מובילות במצב הבטיחות בואוסטרליה , הולנדבריטניההטובים שלהם: 

(. אוסטרליה גם היא IRTAD, 2015רכב ונסועה )-פי המדדים המקובלים: מספר הרוגים לאוכלוסייה, כלי-לאורך זמן על

 נחשבת למדינה עם מצב בטיחותי טוב שבה נושא הבטיחות בדרכים עומד על סדר היום הפוליטי והציבורי.

 ש מדינות ו. תיאור מאפייני שיטת הניקוד בשל1.1א.

 . שיטת הניקוד באנגליה  1.1.1א.

סקוטלנד וצפון אירלנד. בין המרכיבים השונים של הממלכה המאוחדת קיימים הבדלים  ,וולס ת את אנגליה,כוללבריטניה 

)ממשלת  קלים בחקיקה הנוגעת לשיטת הניקוד. שיטת הניקוד המתוארת להלן היא השיטה הנהוגה באנגליה ובוולס

 . (2015בריטניה, 

. קהל היעד של 1988בשנת  ,ולאחר מכן 1982בשנת  עודכנה השיטה. 1972הונהגה לראשונה בשנת  ניקודהשיטת 

נקודות הנובעות מהרשעות בעברות נהיגה. הנהיגה. השיטה מבוססת על צבירת השיטת הניקוד הוא כל בעלי רישיון 

קיימת רשימה של עבירות ידי רשות הרישוי. -ניהול המידע הממוחשב על צבירת הנקודות של הנהגים מבוצע על

בית המשפט , כאשר ידי התקנות-תחום מספר הנקודות לעברה נקבע עלשבגינן מקבלים נקודות. , 3-א בנספחהמופיעות 

 קובע את מספר הנקודות המדויק מתוך התחום, לחיוב הנהג. 

לילה אינה אוטומטית חדשים. הש ששהנקודות או יותר, רישיונו נשלל לתקופה של  12שנים  שלושנהג הצובר במשך 

 ידי החלטת בית משפט.  -אלא נעשית על

. הנהג מוגדר , עבורם קיימת החמרה בענישה לפי השיטההונהגו באנגליה חוקים שונים לנהגים חדשים ,1995בשנת 

נקודות או יותר במשך שנתיים רישיונו נשלל  6כנהג חדש במשך שנתיים מיום קבלת רישיון הנהיגה. נהג חדש הצובר 

כדי לקבל את רישיון הנהיגה לאחר תקופת השלילה,  נקודות עבור נהגים ותיקים(; 12)לעומת  חדשים ששהתקופה של ל

עודיים לנהגים בנושא מהירות ובנושא יבנוסף, קיימים קורסים י אורטית ומעשית בנהיגה.יעל הנהג לעבור בחינות ת

 זיכוי מנקודות החובה שנצברו.אלכוהול אך לא קיימת חובת השתתפות בהם, והם אינם מקנים 
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 . שיטת הניקוד בהולנד  1.1.2א.

לפי השיטה, יעד של נהגים חדשים בלבד. הניקוד לקהל ההונהגה בהולנד שיטת  2002(, בשנת 2012) SWOVפי -על

 שנים חמשבמשך לכל עברה שנכללת ברשימת העברות עבורן מקבלים נקודות, מצמידים נקודה אחת )אין טווח נקודות(. 

העברות שלהלן  חמשמיום קבלת רישיון הנהיגה הנהג מוגדר כנהג חדש. עבור כל הרשאה בעברה מתוך רשימה של 

 נזקפת נקודה לחובת הנהג:

 התנהגות מסוכנת בתנועה. (1

 גרימת תאונה עם הרוג או פצוע. (2

 .tailing)נהיגה צמודה לרכב שלפנים ) (3

קמ"ש ויותר בדרך  30-ויותר בדרך מהירה, בקמ"ש  40-נהיגה במהירות העולה על המהירות המותרת ב (4

 אחרת.

 הפרת חוק שתוצאתה פגיעה או נזק. (5

 הרשעה בחלק מעברות אלו עלולה לגרום לשלילת רישיון הנהיגה ללא קשר לשיטת הניקוד.

נקודות גורמת לשלילת רישיון הנהיגה באופן אוטומטי. לשם קבלת רישיון הנהיגה אחרי שלילתו בגלל צבירת  2צבירת 

 נהיגה. ןנקודות, נדרש לעבור מבח

י של רכב, לא ועברות שנרשמות ללא זיהוי נהג, כגון עברת מהירות המזוהה באמצעות פיענוח צילום של מספר ריש

 מקבלים בגינן נקודות. 

ה הדומה לשיטת הניקוד המיועדת לכלל הנהגים, כולל נהגים חדשים, עבור עבירות של נהיגה הונהגה שיט 2011בשנת 

שנים בפעם שנייה בעברת נהיגה תחת השפעת  חמשתוך בנהג המורשע ו, פי שיטה ז-עלהשפעת אלכוהול.  תחת

להשתתף בתכנית מיוחדת הנמשכת שנתיים וכוללת שימוש אלכוהול, רישיונו נשלל. כדי לקבל את רישיונו בחזרה עליו 

 (.alcohol interlockבמנעול אלכוהול ברכב )

 טרליה  שיטת הניקוד באוס 1.1.3א.

טריטוריות. למרכיבים השונים של היבשת מספר פרלמנטים, אשר קיימים ביניהם  11-מדינות ו 6-אוסטרליה מורכבת מ

הבדלים קלים בחקיקה הנוגעת לשיטת הניקוד. שיטת הניקוד המתוארת להלן היא השיטה הנהוגה במדינת מערב 

 . Western Australia)אוסטרליה )

נקודות.  מותשל עברות תנועה קיימים קנסות, ולחלק מהעברות קיי הלרשימפיה -, על2007 בשנת שיטת הניקוד יושמה

. העברות בגינן מקבלים נקודות הן רבות, כולל נהיגה 4-א בנספחמפורטת נהג מקבל נקודות העברות שבגינן הרשימת 

, שימוש בטלפון עת אלכוהולתחת השפחגירת חגורות בטיחות, נהיגה -אדום, איאור , חציית צומת במופרזתבמהירות 

נקודות ויותר  12שנים  שלושהצבת לוחיות רישוי לרכב, גרימת נזק. נהג שצובר במשך -בזמן נהיגה, אינייד ללא דיבורית 

 רישיונו נשלל. תקופת השלילה תלויה במספר הנקודות שנצברו:

 חדשים. 3-נקודות: שלילה ל 12-15* 

 חדשים. 4-נקודות: שלילה ל 16-20* 

 חדשים. 5-+ נקודות: שלילה ל20* 

נקודות לא תלויה במקום בו בוצעה העברה )הנקודות נרשמות לנהג גם אם העברה בוצעה במדינה/ טריטוריה הקבלת 

 אחרת באוסטרליה(.

"תקופת התנהגות טובה". אם בחר -מכיוון שלחובתו נקודות מעבר לסף, יכול לבחור ב רישיון הנהיגה שלו נשללנהג ש

החודשים הבאים נקודה אחת או יותר, רישיונו יישלל  לתקופה  12רישיונו לא יישלל, אך במידה ויצבור במשך  ובאופציה ז
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לאחר (. 'Double or Nothing'מכונה גם בשם "כפול או כלום" ) זוכפולה מתקופת השלילה המקורית. האפשרות ה

 צלחה מבחן תיאוריה ומבחן נהיגה מעשי.תקופת שלילת רישיון הנהיגה, כדי לקבלו בחזרה, על הנהג לעבור בה

סופי שבוע כאלו(, מוכפל יש כשבעה )בשנה  ראשוןבסופי שבוע ארוכים בהם מצרפים יום חופשה נוסף לימים שבת ו

 ונהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים. מופרזתנהיגה במהירות של מספר הנקודות בגין עברות 

ים. במשך שנתיים מיום קבלת רישיון הנהיגה הנהג מוגדר כנהג חדש. הונהגה שיטת ניקוד לנהגים חדש ,2010בשנת 

נקודות לכל  3. אם במשך שנה נזקפו לחובתו 1נהג עבר את מבחני הנהיגה הוא מוגדר כנהג חדש מסוג הלאחר ש

ה, נקודות ויותר בשנה הראשונ 4יצבור  1חדש מסוג הנהג ה. במידה ו2היותר, לאחר שנה הוא יוגדר כנהג חדש מסוג 

חדשים( ורישיונו  3-חדשים )במידה ונקודותיו רבות אז תקופת השלילה תתארך מעבר ל 3-יאסר עליו לנהוג לפחות ל

נקודות לכל היותר, בתום שנתיים  7לחובתו  צבורבמשך השנה השנייה שהוא נוהג, י ,2חדש מסוג הנהג אם היבוטל. 

חדשים )במידה  3-ודות או יותר, יאסר עליו לנהוג לפחות לנק 8יצבור  2חדש מסוג הנהג ההוא יוגדר כנהג רגיל. אם 

חדשים שעברו את סף הנקודות החדשים( ורישיונו יבוטל. לנהגים  3-ונקודותיו רבות אז תקופת השלילה תתארך מעבר ל

 . באוסטרליה אין במסגרת שיטת הניקודאין אפשרות לבקש "תקופת התנהגות טובה" ,שלילת רישיוןשמעבר להן קיימת 

 (.2015קורסים לשיפור הנהיגה או אמצעי תיקון אחרים. )ממשלת מערב אוסטרליה, 

 . השוואת מאפייני שיטת הניקוד בין המדינות שנבחרו לבין ישראל 1.2א.

מסקירת עקרונות שיטת הניקוד בשלוש המדינות שנבחרו ובישראל, עולים מאפיינים דומים ומאפיינים שונים בין המדינות. 

מציגה מאפיינים של שיטת הניקוד  2-כזת מאפיינים של שיטת הניקוד בארבע המדינות המושוות. טבלה אמר 1-טבלה א

 הקיימים בחלק מהמדינות שנסקרו אך לא קיימים בישראל. מהטבלות עולים ממצאים כלהלן:

עומת, עבירות(. זאת ל 5בהולנד מעט עבירות נכללות בשיטת הניקוד ) - מספר עבירות הנכלל בשיטת הניקוד .1

עברות כלולות בשיטת  72עברות שונות הכלולות בשיטת הניקוד בישראל. באנגליה, בדומה לישראל,  75

 הניקוד.

העברות מחולקות  ,בהולנד עבור כל עברה מקבלים נקודה אחת. בישראל - לעברההמוצמד הנקודות מספר  .2

ק מהעברות קיים ניקוד קבוע, ולחלק לחל ,נקודות. באנגליה 10 -, ו8, 6, 4, 2לקבוצות, כאשר עברות מקנות 

שיש לחייב את  תוך הטווח(הנקודות )מ מספרמשפט קובע את הית ב , כאשרשל נקודות טווחמהעברות קיים 

נקודות  7לבין  1הנקודות נע בין מספר  ,נקודות. באוסטרליה 11ל  2הניקוד לעברה נע בין  ;מבצע העברה

  נקודות על עבירה אחת(. 14ת, נהג יכול לקבל בסופי שבוע ארוכים, בהם הנקודות מוכפלו)

הספים הנמוכים נדרש לעבור קורסים  שניעבור  , כאשרבישראל קיימים ספי ענישה בדרגות שונות - ספי ענישה .3

, לאחר שלילת הרישיון ,רישיון הנהיגה נשלל לתקופות שונות. עבור הסף הגבוה ביותר ,עבור הספים הגבוהיםו

 , רשיון הנהיגההולנד ואוסטרליה קיים סף שמעבר לו ,אית ומבחני נהיגה. באנגליהנדרש לעבור בדיקה רפו

  לעבור מבחני נהיגה. הנהג נשלל לתקופה, וכדי לקבלו בחזרה על

רישיון קיימים בישראל קורסים שונים לפי מספר הנהיגה לאחר שלילת הפרט למעבר מבחני  - אמצעי תיקון .4

אוסטרליה לא קיימים אמצעי תיקון לנהגים במסגרת שיטת הניקוד. בהולנד, בהולנד, בריטניה והנקודות שנצבר. 

אך הם אינם  קיימים ארבעה קורסים משקמים לנהגים, שלושה מתוכם בנושא של נהיגה תחת השפעת אלכוהול

המיועדים לעבירות של נהיגה במהירות מופרזת קיימים קורסים  ,באנגליהמקושרים ישירות לשיטת הניקוד. 

 תף בהם.אין חובה להשת תחת השפעת אלכוהול אך ונהיגה

ישנות לא נלקחות בחשבון. העברות ההזמן,  חלוףבישראל הנקודות אינן נמחקות. עם  - מחיקת נקודות .5

לתקופה של מתחשבים בעברות  ,בהולנדלתקופה של שלוש שנים ומתייחסים לנקודות  ,באנגליה ובאוסטרליה

 חמש שנים. 
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 הניקוד בישראל, אנגליה, הולנד ואוסטרליה. תשיט . מאפייני1-טבלה א

 אוסטרליה הולנד  אנגליה ישראל של שיטת הניקוד מאפיין

 כלל הנהגים נהגים חדשים כלל הנהגים כלל הנהגים קהל היעד

 24  6 72 75 מספר עבירות הכלולות בשיטה

  קבוע לעברהמספר  מספר נקודות לעברה
 (12-ל 2)בין 

לחלק קבוע לחלק 
בית המשפט טווח ו
 קובע 
 (11-ל 2)בין 

 קבוע לעברהמספר  לעברה  נקודה
ומוכפל  7-ל 1)בין 

בסופי שבוע 
 ארוכים(

מספר נקודות שמוביל לשלילה 
 )נהגים חדשים(

36 
)לנהגים חדשים יש 
התייחסות מיוחדת 

בחוק אך לא 
 במסגרת השיטה(

בשנה  4) 12 2 (6) 12
 8הראשונה, 

 בשניה(

תלוי בכמות  6, 4, 2 דות )שנים(משך זמן התחשבות בנקו
 הנקודות

3 5 3 

קורסים, שלילת  קיימים בשיטה אמצעי תיקון
מבחני רישיון, 
בדיקת מכון  נהיגה,
 רפואי

מבחני ושלילה 
כדי לקבל את  נהיגה
 ון בחזרהיהריש

מבחני ושלילה 
כדי לקבל  נהיגה

 ון בחזרהיאת הריש

מבחני ושלילה 
כדי לקבל  נהיגה

 ון בחזרהיאת הריש

 
 שיטת הניקוד הקיימים במדינות שנסקרו אך לא בישראל. . מאפייני2-טבלה א

 פירוט מאפיין מדינה

ת הרשעה בעברה, על ניקוד לנהג לפי קבובית משפט מחליט בע תחום נקודות לעברה אנגליה
 נסיבות ביצוע העברה, בתחום שהחוק מגדיר 

לעומת נהג  החמרה עם נהג חדש אנגליה, אוסטרליה
 ותיק

 נהגים חדשים רשאים לצבור פחות נקודות 

"כפול או  - תקופת התנהגות טובה אוסטרליה
 כלום"

  -נהג שעומד לפני שלילת רישיונו רשאי לבחור באופציה "כפול או כלום"
רישיונו אינו נשלל, אך אם במשך שנה יצבור נקודה, הוא יישלל לפרק 

 זמן כפול

של נהיגה תחת השפעת גים, לעברות בחסופי שבוע ארוכים  שבעהב כפל נקודות בסוף שבוע ארוך אוסטרליה
 אלכוהול ונהיגה במהירות מופרזת, הניקוד מוכפל

מול מורכבת יחסית שיטה פשוטה  הולנד 
 במדינות האחרות

עברות ולכל עברה מוצמדת נקודה  5במסגרת השיטה קיימות רק 
  עבירות גורמות לשלילה. 2אחת. 

 בית משפט פי החלטת-עלמעבר סף של נקודות  לאחרשלילת רישיון  וטומטיתא אינהשלילה ה אנגליה

 נהג יכול לברר באינטרנט את מספר נקודות החובה שצבר מידע לנהג על נקודות באינטרנט אנגליה ואוסטרליה

 

 דגשים   - שיטת הניקוד. יישום 2א.

 באירופה  העבירות הקיימות בשיטת הניקוד. 2.1א.

השונות בהם קיימת שיטת הניקוד, קיימים הבדלים במאפייני השיטה ובדרכי היישום שלה. ההבדלים כאמור, במדינות 

קיימים, למשל, בסוגי העבירות הכלולות במסגרת השיטה, מספר הנקודות המוצמד לעבירות, סף הנקודות להפעלת 

ירות המקנות נקודות בשיטת הניקוד , נערכה סקירת העבBestPointאמצעי תיקון ולשלילת רישיון הנהיגה, ועוד. במחקר 

מדינות באירופה. לכל עברה, ניתן משקל המייצג את הערך היחסי של הנקודות לעברה, ביחס לסף הנקודות  20של 

, Goldenbeld et alלשלילת רישיון, במטרה לפתח אינדקס שיציג את רמת החומרה המיוחסת לעבירות השונות )

 מדינות שבהן העברה מקנה נקודות. (. כמו כן, לכל עברה נספרו ה2012

מוצגות תוצאות הניתוח, כאשר העברות המקנות, בממוצע בכל המדינות, נקודות רבות יותר מופיעות בראש  3-בטבלה א

, בהן העברה מקנה 20הטבלה, ולאחריהן, בסדר יורד, מוצגות העברות המקנות פחות נקודות. מספר המדינות מתוך 

 משמאל, ליד כל סוג עבירה.  נקודות מוצגות בתור השני
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 Bestpoint , לפי מחקרמדינות באירופה 20-ואינדקס הנקודות, ב שונות סוגי העברות המקנות נקודות .3-א טבלה

  

 ( ,.2012Goldenbeld et al)מקור: 

י מדינות. לפ 16-מהטבלה עולה שעברת "התנהגות בלתי הולמת אחרי תאונה", מקנה את מירב הנקודות, וקיימת ב

עצירה של נהג כעד לתאונה או למתן סיוע -המחקר, סוג עבירה זה כולל תאונות מסוג "פגע וברח" ובמדינות מסוימות אי

 20לנפגעים. העבירה השנייה בחומרתה במדינות השונות היא נהיגה במהירות מופרזת והיא קיימת בשיטת הניקוד בכל 

 המדינות.

)הגדרות שניתנו  3-10ומדורגות בסדר יורד לפי האינדקס במקומות העבירות הנכללות בלפחות מחצית מהמדינות 

 במחקר( הן:

קיימות מדינות המכנות את העבירה הזו נהיגה "רשלנית" ואחרות נהיגה "מסכנת". אין הגדרה  - התנהגות מסוכנת* 

ים, שלפי השכל אחידה או פרמטרים אחידים הקובעים מהי התנהגות מסוכנת ולעיתים, משתמשים בה כדי להעניש נהג

 הישר נראה שהם מתנהגים באופן מסוכן.

 נהיגה תחת השפעת אלכוהול. - אלכוהול* 

ידי המשטרה או הרשויות בדרך )לא כולל תמרור -עצירה בסימון שניתן על-עצירה באור אדום ואי-אי - מעבר באור אדום* 

 "עצור"(.

מתן זכות קדימה למשתמשי דרך -יתר המקרים של אי עצירה בתמרור "עצור" וכל-אי - הפרת חוקי מתן זכות קדימה* 

 מתן זכות קדימה להולכי רגל נמצא בקטגוריה אחרת של עבירות.-רגל. אי-כנדרש בחוק, למעט הולכי

תאונה שהנהג נמצא בה אשם. מדינות רבות קובעות את מספר הנקודות המוצמדות לנהג בהתאם  - גרימת תאונה* 

 נות הנקבעת.לחומרת הנפגעים ו/או רמת הרשל
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 נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף או כאשר רישיון הנהיגה לא נמצא אצל הנהג בפועל. - רישיון נהיגה* 

הכוונה למספר עבירות פורמליות: רישיון נהיגה אשר לא נמצא ברכב או אצל הנהג, ביטוח שלא שולם או  - רישיון רכב* 

 רכב שלרישום שלו פג תוקף ועוד.-הרכב, כלי-בכלי שאין עבורו הוכחת תשלום בנמצא, לוחית רישוי חסרה

מתן זכות קדימה, עקיפה מסוכנת או מהירות -רגל: אי-התנהגות שאינה הולמת במעבר חצייה להולכי - רגל-חציית הולכי* 

 מופרזת באזור המעבר, ועוד.

נקודות, כלולות ברשימת  10 -בהשוואה לניתוח זה, בישראל רב העברות המקנות את המספר הגבוה ביותר של נקודות 

מדינות אירופה: גרימת מוות ברשלנות, הפקרה אחרי פגיעה, מהירות רבה מעל  20-העברות שנכללות לפחות במחצית מ

פי תמרורים, חציית צומת באור אדום, -מתן זכות קדימה על-המותר, עקיפה בדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף, אי

לך רגל בנסיבות מחמירות, נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים, נהיגה בזמן מתן אפשרות להשלמת חציית הו-אי

 20-נקודות בישראל ואינה נכללת ברשימת העברות שנכללות לפחות במחצית מ 10פסילת רישיון. עבירה המקנה 

 מדינות באירופה: הובלת מטען במשקל העולה בהרבה על המותר.

לרשימת העבירות עם הניקוד הגבוה במרבית מדינות  דומההגבוה בישראל,  באופן כללי, רשימת העבירות בעלות הניקוד

 מדינות באירופה מקבלים בגינה ניקוד ובישראל לא. 11-שמירת מרחק שב-אירופה, למעט עבירת אי

 . יישום שיטת הניקוד לפי קבוצות נהגים2.2א.

 נהגים שונות.בחלק מהמדינות בהן פועלת שיטת הניקוד קיימת התייחסות שונה לקבוצות 

 . נהגים חדשים/צעירים2.2.1א.

כלל צעירים, הם קבוצה הדורשת טיפול -(, נהגים חדשים, בדרךGoldenbeld et al., 2012) BestPointלפי מחקר 

מיוחד במסגרת שיטת הניקוד בגלל מעורבותם הגבוהה בעבירות תנועה ובתאונות דרכים. בשתי מדינות, הולנד ומלטה, 

עדת לנהגים חדשים בלבד, כאשר בהולנד נהג חדש מוגדר כך במשך חמש שנים ובמלטה שלוש. שיטת הניקוד מיו

סף הנקודות המוביל לשלילה  -בשמונה מדינות נוספות: דנמרק, פינלנד, בריטניה, לטביה, פולין, צרפת, ספרד ובולגריה 

יל, קיימת גם כן התייחסות מיוחדת נמוך יותר עבור נהגים חדשים ביחס לנהגים ותיקים. באוסטרליה, כפי שצוין לע

 לנהגים חדשים במסגרת שיטת הניקוד. 

 . נהגים מקצועיים2.2.2א.

לנהגים אחרים, בהקשר  מקצועיים נהגים בין ( קיימים מספר הבדליםKlipp et al., 2011) BestPointפי מחקר -על

 לשיטת הניקוד, המצדיקים טיפול נפרד, וביניהם: 

שנהגים מקצועיים  ממוצע ולכן, ניתן להניח רכב נהג של מהחשיפה גדולה עד פי עשר קצועייםהמ של הנהגים * החשיפה

 . מנוסים מאוד

 רכבם רמת הסכנה הגבוהה של רגילים, בשל לנהגים בהשוואה יותר * מידת האחריות של הנהגים המקצועיים גבוהה

זהה לזה שנושא  נוסעים ושא עימו לעיתים מספרנ אוטובוס אחרים בעלי מסה נמוכה יותר. לדוגמא, נהג רכב-ביחס לכלי

, שתומך בו המפעיל וללא, הנסיעה מזמן ניכר בחלק שיוט אך בהשוואה לטייס, נהג האוטובוס נוהג ללא בקרת, טייס

 . כאשר רמת האימון שלו נמוכה יותר באופן משמעותי )לעומת טייס(

 ללחץ להיחשף הנהגים המקצועיים עלולים. שלהם נהיגהה רישיון של בתוקפו תלויה של הנהגים המקצועיים * ההכנסה

  .שלהם הלקוחות או המעסיקים ידי-על המופעל

, למנוחה לציית לחוקי תנועה נוספים לאלו של כלל הנהגים, כגון פרקי זמן של הפסקות * הנהגים המקצועיים צריכים

לנהגי משאיות . העבודה, ועוד במקום טיחותב, השבוע בסוף נהיגה איסור על, מטענים אבטחת, מסוכנים חומרים הובלת
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-כלי של המותקנים ברכבם, ועקב כוחם המוגבל מהירות מגבילי עקב, מופרזת במהירות לנהיגה הזדמנויות יש פחות

  .הרכב למסת ביחס שלהם הרכב

 לנהגים מקצועיים בהשוואה לכלל הנהגים, כמפורט להלן: שונהבשבע מדינות באירופה נמצאה התייחסות 

ברפובליקה הצ'כית, בפולין ובאוסטריה, חלק מהעברות שמקנות נקודות חובה הן עברות של נהגים מקצועיים בלבד,  -

 עצירה למנוחה בנהיגה ארוכה. -כגון אי

 0.4-גרם לליטר, בהשוואה ל 0.2-בצרפת, קיימת החמרה בסף האלכוהול המותר לנהגים מקצועיים: הסף נמוך יותר ב -

 הגים.גרם לליטר לכלל הנ

ביוון, יש הקלה לנהגים מקצועיים: הנקודות מתבטלות אחרי שנתיים, כאשר לכלל הנהגים הנקודות מתבטלות אחרי  -

 שלוש שנים.

באיטליה, לנהג המקצועי יש שני רישיונות נהיגה: רישיון נהיגה פרטי ורישיון נהיגה מיוחד לנהיגה מקצועית. נקודות  -

ועית, אם הנהג היה בעבודה בזמן ביצוע העברה. בנוסף, סף הנקודות לנהג המקצועי חובה נזקפות לרישיון לנהיגה מקצ

 .6, גבוה יותר מסף הנקודות של נהג רגיל שהוא 9הוא 

חודשים, כאשר לכלל הנהגים  3 -בספרד, יש לנהגים מקצועיים הקלה באורך תקופת שלילת הרישיון: לנהג המקצועי  -

ון לנהגים המקצועיים שונים מקורסי התיקון של כלל הנהגים. בסף הנקודות המוביל חודשים. קורסי התיק 6התקופה היא 

נקודות לכלל הנהגים. מאידך, קיימת החמרה  12-נקודות בהשוואה ל 15לשלילת הרישיון יש הקלה לנהגים המקצועיים: 

 ותרת לכלל הנהגים.ברמת האלכוהול המותרת בדם לנהגים המקצועיים, כאשר היא נמוכה יותר מרמת האלכוהול המ

 בישראל, בשיטת הניקוד, לא קיימת התייחסות מיוחדת לנהגים מקצועיים.

 . עבריינים חוזרים2.2.3א.

(. Goldenbeld et al, 2012הממשיכים לבצע עברות תנועה רבות גם לאחר שנענשו ) עבריינים חוזרים הם נהגים

 יותר בעקבות צבירת הנקודות מעבר לסף הגורם לכך,בהקשר לשיטת הניקוד, הכוונה היא לנהגים שרישיונם נשלל 

נהגים כאלה מקבלים , באוסטריה ודנמרק. של נהגים אלו הפסילה מוכפלת תקופת ורומניה יוון, בצרפת. אחת מפעם

 . קודמות לצורך הארכת התקופה בתקופות פסילת רישיון תוך התחשבות, פסילה של משתנות תקופות

 נות בהן נהוגה שיטת הניקוד, מטפלים בקבוצת הנהגים שהם עבריינים חוזרים באופןבמספר מדי, לאירופה מחוץ גם

 השלילה תקופת, המקרים חוזרים. ברוב עבריינים אחרים על חלים כללים הפרובינציות ברוב, בקנדה, לדוגמה. שונה

יה במסגרת שיטת מדינות, עבור הנהגים שנפסלים בפעם השני בתשע, הברית בפעם השנייה ממושכת יותר. בארצות

 ון הנהיגה ארוך יותר.יהניקוד, משך שלילת ריש

חודשים. כאשר  3-שנים בפעם הראשונה, רישיונם נפסל ל 4-נקודות חובה ב 36-להשוואה, בישראל, הנהגים שהגיעו ל

 חודשים. 9-שנים, רישיונם נפסל ל 6-נקודות ב 36-אותם הנהגים מגיעים בפעם השנייה ל

 אמצעי תיקון .2.3א.

 כדי הנהגים התנהגות את לשנות אמצעים אלו היא במסגרת שיטת הניקוד קיימים אמצעי תיקון ושיקום לנהגים. מטרת

 מקובל. וקיבלו לחובתם נקודות אחת עבירה לפחות שביצעו מנהגים מורכב היעד קהל. בדרכים הבטיחות את לשפר

את התנהגות  מטרתם של צעדי הביניים היא לשפר. קוםביניים וצעדי שי בין שני סוגים של אמצעי התיקון: צעדי להבחין

מטרת צעדי השיקום היא לשפר את התנהגות הנהג כאשר הוא יקבל . שלילת רישיון הנהיגה שלו הנהג ונהיגתו לפני

 שנבעה מריבוי הנקודות.  הפסילה שלו לאחר הנהיגה רישיון את בחזרה
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 21כלל בגדר חובה. מתוך -הם בדרך השיקום אמצעי דר חובה.בג הנהג או בחירה מרצון להיות יכולים הביניים צעדי

 Goldenbeld etמדינות קיימים אמצעי תיקון בשיטת הניקוד ) 15-, בBestPoint-המדינות באירופה שנכללו במחקר ה

al., 2012 מציגה את אמצעי התיקון הקיימים במדינות אלה. 4-א(. טבלה 

 (Goldenbeld et al., 2012)מקור:  במדינות באירופה . אמצעי התיקון והשיקום הקיימים4-אטבלה 

 אמצעי ביניים )לפני שלילת רישיון הנהיגה(

 מכתבי יידוע אוסטריה, פינלנד, צרפת, גרמניה, לטביה, לוקסמבורג

 מכתבי אזהרה ון, הונגריה, לטביהואוסטריה, פינלנד, צרפת, גרמניה, י

נגליה, הונגריה, בולגריה, קפריסין, צ'כיה, צרפת, גרמניה, א
 טליה, לוקסמבורג, פולין, ספרדיא

 קורסי שיפור נהיגה, שאינם חובה

 קורסי שיפור נהיגה, חובה אוסטריה, צרפת, גרמניה, לטביה

 אמצעי שיקום )לאחר שלילת רישיון הנהיגה(

 קורס שיקום הונגריה, יון, ספרד, לוקסמבורג

 בדיקות רפואיות ובדיקות כשירות פיסית גרמניה

 מבחני תאוריה ומבחן נהיגה מעשי פולין, לטביה

 

 אמצעי התיקון הנפוצים הם:

 מכתב שנשלח מהרשויות לנהגים ובו פירוט של רשימת ההרשעות ומספר הנקודות שהנהג צבר. - מכתב יידוע* 

 מכתב שנשלח מהרשויות לנהגים כאשר מספר הנקודות שצברו מתקרב לסף של הפעלת אמצעי - מכתב אזהרה* 

 התיקון או שלילת הרישיון.

עודיים לסוגי עבירות יחלקם כלליים ונלמדים בהם נושאים הקשורים לנהיגה ובטיחות וחלקם י - קורסים לשיפור הנהיגה* 

 מסויימות )למשל, נהיגה במהירות מופרזת(.

 קורסים המכוונים לשינוי התנהגותי לאחר שלילת רישיון הנהיגה. - קורסי שיקום לנהגים* 

מדינות  4-מדינות: דנמרק, פינלנד, אירלנד, מלטה, הולנד, רומניה, וסלובקיה, אין בשיטת הניקוד אמצעי תיקון. ב 7-ב

 2-מרצון. ב מדינות ההשתתפות היא 8-ב, בגדר חובה הם אלה אמצעים, הביניים בהם יש אמצעי המדינות 14 מתוך

 הנהג הוא חדש או ותיק.  אם או הנקודות למספר בהתאם, וגם מרצון גם חובה מדינות, אמצעי התיקון הם

המדינות בהן יש אמצעי הביניים, מפחיתים נקודות כאשר הנהגים עומדים בהצלחה בקורסים  14מדינות מתוך  9-ב

  מדינות, העמידה בתנאי הקורסים אינה מפחיתה את נקודות החובה. 3-לשיפור הנהיגה ולשיפור ידע. ב

 תכניות של פותחה מערכת באוסטריה ן שונות לקבוצות עבריינים שונות. לדוגמא,מדינות, קיימות תכניות תיקו 4-ב

 ספציפיות פותחו תכניות האחרות, במדינות. הקורסים של שונים נושאים שישה שונות, עם עבריינים לקבוצות ספציפיות

ם שונים ממדינה להצלחה בקורסי התנאים. רשלנית ונהיגה מופרזת במהירות נהיגה, סמים, באלכוהול המתמקדות

 ומדינה ונעים מהשתתפות בלבד ועד להצלחה במבחנים תיאורטי ומעשי. 

 מערכות תמיכה ביישום שיטת הניקוד .2.4א.

ניסטרטיבי, ניטור והערכת השיטה, מידע לציבור ואכיפה ימערכות התמיכה ביישום שיטת הניקוד הן: ניהול אדמ

(Goldenbeld et al., 2012.) 

 דמיניסטרטיבי. ניהול א2.4.1א.
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ידי הממשלה לצורך מעקב אחר הנהגים ועברות התנועה שהם מבצעים. על -בכל מדינה, שיטת הניקוד נתמכת על

הממשלה לאכוף את הסנקציות הנובעות משיטת הניקוד, וכן לאסוף נתונים לצורך הערכת יעילות השיטה. במחקר 

BestPoint (Goldenbeld et al, 2012נמצאו קווי דמיון ו )המדינות האירופאיות  21ניסטרטיבי בין ישוני בניהול האדמ

-בדרך, המרכזי לחובת הנהג בבסיס הנתונים נרשמות הנקודות ביותר, הנפוץ המנהלי פי המבנה-קט. עלשנכללו בפרוי

הנהגים אשר עברו את הספים  על אמצעי התיקון והענישה לאכיפת אחראיות המקומיות התחבורה. הרשויות במשרד כלל

לבסיס הנתונים  ישירות מקושרים הקנסות, לאיסוף האחראים המקומיים המשרדים, המקרים בועים בשיטה. ברובהק

 .קיים ערעור של נהג במקרים בהם או פליליות עבירות של במקרים רק נחוצות המשפט בית החלטות המרכזי.

שצבר,  הג שביצע את העברה על הנקודותהנ העבירה ורישום הנקודות במאגר הנתונים לבין יידוע זיהוי בין משך הזמן

 מצלמה) זוהתה העברה שבו תחומי המדינה. משך זמן זה תלוי באופן בתוך גם אלא, למדינה ממדינה רק לא משתנה

ברב המדינות, מודיעים לנהג על . משך הזמן נע בין חודש לחודשיים, בממוצע(. ידי שוטר-דו"ח שניתן על או אוטומטית

ביצוע העבירה, באמצעות מכתב. במדינות רבות, הנהגים יכולים לקבל מידע על מספר הנקודות  הנקודות שקיבל לאחר

 ,.Goldenbeld et alהכולל שצברו באמצעות הגשת בקשה לרשויות המקומיות ובמספר מדינות, המידע זמין באינטרנט )

2012.) 

 . ניטור והערכה2.4.2א.

 פיקוח הסדרי קיימים בחלק מהמדינות. השונים במוסדות ל שיטת הניקודקיימים הבדלים בין המדינות בתהליכי הניטור ש

מחשבים  מהמדינות בחלק. שגיאות לזהות מנת על איכות, אבטחת כמדד מבצעים בדיקות סטטיסטיות יומיות פנימיים, או

שנתי  יסמחשבים נתונים סטטיסטיים על בס במספר גדול יותר של מדינות אך, חודשי בסיס על סטטיסטיים נתונים

 (.Goldenbeld et al., 2012ביותר ) הנפוצות ומתייחסים לעבירות

סוכמו מספר  BestPointשל שיטת הניקוד לא נחקרה. במחקר  התפקוד על והניטור הניהול מערכות של ההשפעה

 בגוף הדו"ח. 1.3ראו פרק  -המלצות לשיטת ניהול וניטור יעילה 

 . מידע לציבור2.4.3א.

 הנהיגה, באמצעי התקשורת, שיעורי יישום או שינויים בשיטת הניקוד מגיע, במדינות השונות, במהלךהמידע לציבור על 

(. המחקרים שבחנו את השפעת שיטת Goldenbeld et al, 2012ופרסומות ) האינטרנט ובאמצעות קמפיינים באתרי

ישום השיטה להשפעות החיוביות על תי המלווה את יורהניקוד על הבטיחות בדרכים מצאו שקיים קשר בין הסיקור התקש

 (.Aparicio-Izquierdo et al., 2011; Benedettini and Nicita, 2009; ETSC, 2008הבטיחות )

 . אכיפה2.4.4א.

(. Goldenbeld et al  ,2012חוקי התנועה ) אכיפת למערכת , בשיטת הניקוד ניתן לראות תוספתBestPointלפי מחקר 

. הדרך משתמשי של חוקית בלתי התנהגות ומניעת צמצום ידי-על בדרכים הבטיחות את לשפר היא האכיפה מטרת

, ידי הנהגים-של חוקי התנועה על ההפרות תדירות: במספר גורמים והם תלויה בדרכים הבטיחות על השפעת האכיפה

האכיפה  העונשים המוטלים על הנהגים אשר ביצעו עברות והצגת נושא, רמת התפיסה של מבצעי עברות התנועה

  לציבור.

אחת בזמן ביצוע  פעם שנתפסו הדרך שמשתמשי תהיה גבוהה, כדי האכיפה שרמת שיטת ניקוד יעילה, הכרחי לקבלת

 של הסובייקטיבית נוספות. כלומר, הרגשת הסיכון עבירות יבצעו הם אם שוב להיתפס ממשי סיכון עברה, ירגישו שקיים

 על הרגשת הסיכון המשפיעים אחרים אפשריים גורמים. מספקת ברמה ותלהי בזמן ביצוע עברה, צריכה הנהג להיתפס

 בכך היא האכיפה של ביותר הרצויה ההשפעה. על אכיפה מסעות הסברה ומידע כגון:, תומכים הם צעדים הסובייקטיבית

לשיטת הניקוד, החשש  לבצע עברות בגלל החשש מהעונש )אפקט ההרתעה(. בקשר הדרך ממשתמשי מונעת שהיא

מטרה נוספת של שיטת הניקוד התלויה במידת האכיפה, היא הרחקת  גדול יותר. ,רב נהגים שלחובתם נקודות רבותבק
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שיטת הניקוד,  של מידת היעילות על האכיפה לכן, השפעת יגרמו לתאונות. שהם הנהגים המסוכנים מהכבישים עוד לפני

 תלויה בהיקף האכיפה. 

 דומות. הסיווג הבסיסי של אסטרטגיות האכיפה האכיפה מדינה, אסטרטגיותלמרות ששיטות האכיפה שונות ממדינה ל

 המשטרה, כמפורט להלן: כולל אכיפה אוטומטית וסיורי

 אכיפה המאפשרים רכב,-כלי של אלקטרוני וזיהוי דיגיטלית תמונה עיבוד של טכנולוגיות פיתוח - אוטומטית אכיפה* 

. וחציית צמתים באור אדום בעברות מהירות בעיקר מתמקדת יתהאוטומט האכיפה. אוטומטית של עבירות תנועה

 . ועוד בטיחות, שמירת מרחק בחגורות אכיפת שימוש המאפשרים לאחרונה, פותחו אמצעים טכנולוגיים

נסיעתן ובעת עמידה בצד הדרך, לעצור את  בעת תנועה ניידות המשטרה יכולות להבחין בעבירות - המשטרה סיורי* 

 קבוצות על מיוחד דגש עם, שיטתיות או אקראיות להיות יכולות המשטרה להעניש במקום. בדיקות מבצע העברה ואף

 העיקריים הגורמים למניעת כלל-בדרך מיושמות אלה נהגים או עם דגש על עברות מסוכנות. שיטות של מסוימות

, מופרזת במהירות גון: נהיגהלהתרחשות התאונות ו/או הגברת חומרתן. האכיפה ממוקדת בעברות המוגדרות חמורות, כ

 (.Goldenbeld et al., 2012בטיחות ונהיגה תחת השפעת אלכוהול ) חגורות חגירת-אי

 במהירות קיים על מספר דו"חות תנועה שניתנו על נהיגה יותר מקיף האכיפה שונה במדינות השונות, כאשר מידע רמת

מביאה מידע על מספר דו"חות תנועה שניתנו לנהגים  5-א מופרזת ועל מספר בדיקות אלכוהול לנהגים בצד הדרך. טבלה

 ביותר היה הגבוה תושבים, 1000-. ניתן לראות שמספר עבירות המהירות ל2006-2008בגין עבירות מהירות, בשנים 

מהירות ולעיתים  ושוויץ. במדינות אלו נעשה שימוש נרחב באכיפה אוטומטית, לרב באמצעות מצלמות אוסטריה, בהולנד

, כיה'צ, ליטא, בפורטוגל כמות נמוכה של דו"חות על עבירות מהירות ניתנה, זאת מצעות בקרת קטע דרך. לעומתבא

הונגריה. גם ישראל שייכת לקבוצת המדינות עם רמת אכיפת מהירות נמוכה , שבדיה, סלובקיה, איטליה, בולגריה

(ETSC, 2011 .) 

 1000-רמת האלכוהול בקרב נהגים שנבדקו בצד הדרך, לשל  המשטרה בדיקות מציגה מידע על מספר 6-אטבלה 

בישראל, . וקפריסין צרפת, בסלובניה ושבדיה, גבוה יחסית נורבגיה, תושבים במדינה. המספר הגבוה ביותר הוא בפינלנד

, מספר הבדיקות נמוך יחסית למדינות אירופאיות 2008לשנת  2006למרות שחלה עלייה במספר הבדיקות בין שנת 

 (.ETSC, 2010) אחרות
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 ETSC (2011.)מקור:  .2006-2008תושבים, בשנים  1000-. מספר דו"חות תנועה על עברות מהירות, ל5-טבלה א

 

 ETSCמקור:  .2006-2008בשנים  ,תושבים 1000-ל ,נהגים בצד הדרךשל מספר בדיקות אלכוהול  .6-א טבלה
(2010.) 
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 כים. השפעת שיטת הניקוד על הבטיחות בדר3א.

 . מבוא 3.1א.

ים לגבי יעילותה אינם רבים. ימדעהממצאים הניקוד, השיטת את מדינות מיישמות ההולך וגדל של הלמרות שמספר 

בטיחות בדרכים, נובע מהצורך לבודד את השפעתם של גורמים משפיעים ההקושי של אמידת השפעת שיטת הניקוד על 

כלכליות, התערבויות -מגמה הכללית בתאונות, התפתחויות חברתיותשיטת הניקוד, וביניהם: הלאחרים שפעלו במקביל 

השיטה הפעלת  שליוו אתסעות הפרסום ומהמשטרה  ידי-לע אכיפההרמת , ובנוסף, זמנית-בטיחות נוספות שייושמו בו

(Castillo-Manzano and Castro-Nuno, 2012; Goldenbeld et al., 2012.) 

 ,Goldenbeld)והשפעותיה על הבטיחות בדרכים  גרת לבחינת שיטת הניקודמסהציע  BestPointהמחקר האירופי 

המחקרים שבדקו את השפעת שיטת הניקוד והמחקרים העוסקים בגוף הדו"ח. כמו כן, נמצא כי  1.2ראה סעיף  – (2012

 ;Goldenbeld et al., 2012סוגים במציאת הקשר בין עבירות תנועה לבין תאונות הדרכים, בכלל, מתחלקים לשני 

Factor, 2014) :) 

( מחקרי מיקרו, המתבססים על דגימות של נהגים. במחקרי המיקרו יכולים לשמש: דיווחים עצמיים של הנהגים, 1)

תצפיות שטח או נתוני מעורבות בתאונות דרכים/עבירות הנהגים שהורשעו בהשוואה לקבוצת ביקורת של נהגים 

 "רגילים"; 

ת השינויים בעבירות תנועה ו/או בתאונות דרכים )או נפגעים( בקנה מידה של מדינה או ( מחקרי מאקרו, הבוחנים א2)

 אזור, בעקבות התערבות מסוימת.

על בסיס ההנחה שהעבירות הכלולות בשיטת הניקוד מייצגות סיכון בטיחותי, השינוי במספר העבירות המבוצעות ע"י 

בסקירה זו  3.2(. לכן, סעיף א.Goldenbeld et al., 2012) הנהגים מצביע על השפעתה של שיטת הניקוד על הבטיחות

 מתמקד בהשפעת שיטת הניקוד על התנהגויות הנהגים ועל ביצוע עברות תנועה.

מצב התאונות והנפגעים באזור/מדינה מצביע על השפעה ישירה יותר של שיטת הניקוד )לעומת ההשפעה על מספר 

השפעה זו נבחנת באמצעות בחינת הקשר בין יישום שיטת הניקוד לבין עבירות(, כתוצאה משותפת של כל מרכיביה. 

(. השפעת שיטת הניקוד על התאונות Goldenbeld et al., 2012השינוי במספר ו/או סוגי התאונות )או הנפגעים( )

 סוקר מחקרים שבדקו את 3.4, על סמך סקירת מחקרים עדכניים. בנוסף, סעיף א.3.3והנפגעים נבחנת בסעיף א.

 יעילותם הבטיחותית של אמצעי תיקון שונים, הנכללים בשיטת הניקוד.

בספרות, קיימת מודעות להשפעות שליליות אפשריות של שיטת הניקוד, כגון: נהיגה ללא רישיון נהיגה לאחר שלילה, 

 pointודות )במקרים בהם האכיפה איננה משמעותית; תאונות מסוג "פגע וברח" כדי להימנע מצבירת נקודות; העברת נק

trafficking( כאשר זיהוי אוטומטי של רכב עבריין לא מוביל לזיהוי נהג עבריין )Goldenbeld et al., 2012 ;SWOV ,

 מביא ממצאים לגבי השלכות נוספות ו/או שליליות של שיטת הניקוד.  3.5(. סעיף א.2012

  תנועהעבירות ונהגים ת יות הניקוד על התנהגו. השפעת שיט3.2א.

מסוימות מתקשרות יותר מאחרות עם הסיכוי לגרום לתאונה. עבירות אלה הן: תנועה חקרים שונים הראו כי עבירות מ

; Bjerre and Thorsson ,2008(, נסיעה תחת השפעת אלכוהול או סמים )Elvik et al ,2012נסיעה במהירות מופרזת )

Vingilis and Wilk ,2008מתן זכות קדימה בצומת -(, אי2013פישמן וגובמן, -תומרשימוש באמצעי ריסון ברכב )-(, אי

 (. 2013פישמן וגובמן, -; תומרChen et al ,1995רמזור )ציות ל-, אימבוקר באמצעות תמרורה

קודמות של נהגים ומעורבותם בתאונות, ההרשעות ה( בדקו את הקשר בין 1995) Chen et alבקולומביה הבריטית, 

להן יש את הקשר החזק שבעתיד הקרוב. מטרת המחקר הייתה לבדוק מה הן העברות  הנלבין הסיכוי למעורבות בתאו

נהג, כדי להציע בסיס לקביעת רמת נקודות עונשין ראויות לפי סוג הרשעה. בין התאונות באשמת הביותר להתרחשות 
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שם; הרשעה הגורמים המנבאים לתאונה בעתיד שבאשמת הנהג נמצאו: מעורבותו בתאונה בעבר בה הוא נמצא א

. נמצא כי מעורבות הנהג בתאונה בה הוא נמצא אשם ציות לרמזור-מתן זכות קדימה; הרשעה בעבירת אי-בעבירה של אי

 קשורה יותר לסיכויו להיות מעורב בתאונה עתידית מאשר הרשעותיו בעבירות קודמות.

בים ביותר תאונות דרכים מנהגים (, נהגים שהורשעו במספר רב של עבירות תנועה מעור2004) Elvik and Vaaלפי 

נהגים ה( בחן את הקשר בין מספר דו"חות התנועה שקיבלו 2014) Factorבישראל, שלא הורשעו בעבירות תנועה. 

-גדולה ב )קשה או קטלנית( למעורבותם בתאונות, לאורך שבע שנים. נמצא כי ההסתברות למעורבות בתאונה חמורה

נועה אחד לשנה, בהשוואה לנהגים שלא קיבלו דו"חות. כמו כן, ההסתברות לנהגים שקיבלו בממוצע דו"ח ת 65%

דו"חות תנועה, בממוצע לשנה, בהשוואה לנהגים  6בקרב נהגים שקבלו  10.5למעורבות בתאונה חמורה גדולה פי 

 (. Factor, 2014) שקיבלו דו"ח אחד לשנה

רבים ביותר מעבירה אחת בשנה, היו מעורבים יותר רכב שהיו מעו-( מצאו כי כלי2012) Goldenbeld et alבהולנד, 

רכב שהיו מעורבים בשמונה עבירות תנועה בשנה, היה -רכב עם עבירה אחת בלבד. כמו כן, לכלי-בתאונות מאשר כלי

 רכב אחרים.-גבוה יותר להיות מעורבים בתאונה מאשר לכלי 10סיכוי פי 

קרים בחנו את השפעת השיטה על התנהגות הנהגים ועל מצב . מספר מח2003באיטליה, שיטת הניקוד הונהגה ביולי 

(, הונח כי אם שיטת הניקוד גרמה לנהגים לנהוג בצורה בטוחה 2010) De Paola et alהתאונות במדינה. במחקר של 

יותר, יתרחשו פחות תאונות וחומרת התאונות תפחת; כתוצאה מכך, מספר ההרוגים והפצועים יקטן. במחקר, נבחנו 

, כאשר הניתוח 2009 -ו 2001משטרה לאומיים על תאונות, הרוגים ופצועים ועבירות תנועה, בתקופה שבין השנים  נתוני

(, שנתיים לפני כניסתה של השיטה לתוקף ושנתיים אחרי. נמצא כי 2001-2005התמקד בפרק זמן של ארבע שנים )

צלמות מהירות, תנאי מזג האוויר, מחיר הדלק, לאחר פיקוח על המשתנים: השפעות עונתיות, מספר סיורי המשטרה ומ

ההשפעה של שיטת הניקוד על שיעור העבירות היתה מעורבת. עבור העבירות שעם הנהגת השיטה חשפו את הנהג 

לסיכון של שלילת רישיון הנהיגה היתה השפעה חזקה יותר מההשפעה על עבירות אשר בגינן היתה קיימת שלילת רישיון 

 כניסתה של שיטת הניקוד. לפי החוק גם לפני 

מבין העבירות שנבחנו, העבירות שמספרן פחת באופן משמעותי הן: נהיגה במהירות מסוכנת, רכיבה על אופנוע או 

קמ"ש מעל  40חגירת חגורת בטיחות. העבירות שהושפעו פחות הן: נהיגה במהירות מופרזת של -טוסטוס ללא קסדה ואי

אלכוהול ונהיגה תחת השפעת סמים. בגין הרשעה בעבירות אלה העונש היה למהירות המותרת, נהיגה תחת השפעת 

במספר העבירות  39%שלילת רישיון גם לפני הנהגת שיטת הניקוד. בסה"כ, במחקר נמצאה הפחתה ממוצעת של 

קמ"ש מהמהירות המותרת ונהיגה תחת השפעת  40-שנבחנו, אך עבור העבירות החמורות יותר )מהירות החורגת ב

בלבד. החוקרים מציינים כי העובדה שעם כניסת שיטת הניקוד, ההשפעה  11%או אלכוהול(, נמצאה הפחתה של  סמים

היתה בעיקר על סוג העבירות שהושפעו יותר מהשיטה, כלומר כאלה שבעבר לא היו גורמות לשלילת רישיון הנהיגה 

 הניקוד ולא מגורמים אחרים. וכעת כן, תומכת בטענה כי השינוי במספר העבירות נגרם כתוצאה משיטת

( האם שיטת הניקוד השפיעה על נטיית 1( נבחנו שלוש שאלות שהן: )2009) Benedettini and Nicitaבמחקר של 

( האם 2הנהגים לנהוג במהירות מופרזת, כפי שמעידים מספרי הדו"חות על המהירות המופרזת בכבישים המהירים; )

ם המהירים מצביעה על הקבלות עם הדינאמיקה של עבירות המהירות כפי שזו הדינאמיקה של תאונות הדרכים בכבישי

( האם שלילת רישיון הנהיגה של הנהגים שאיבדו את כל הנקודות שלהם 3הושפעה מהכניסה לתוקף של שיטת הניקוד; )

נתוני  )שיטת הניקוד הנהוגה באיטליה היא שיטה של הפחתת נקודות(, תורמת לבטיחות בדרכים. במחקר, נאספו

)כשנתיים לפני  2001משטרה חדשיים על עבירות הנהיגה במהירות המופרזת בכבישים המהירים בתקופה שבין מרץ 

ובנוסף, נבדקו מספרי התאונות החודשיים שהתרחשו בכבישים המהירים  2008כניסת שיטת הניקוד( וספטמבר 

 ובכבישים אחרים. 
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 2001היתה ירידה חדה במספר עבירות המהירות לנהג. במרץ , 2002לינואר  2001נמצא כי בתקופה שבין מרץ 

התקשורת הודיעה על הפעלת שיטת הניקוד במדינה, מבלי לציין מתי היא תכנס לתוקף. מכך הסיקו החוקרים שיש 

השפעה חזקה לעצם ההודעה בדבר הנהגת שיטת הניקוד, על התנהגות הנהגים, השפעה שבאה לידי ביטוי בירידה  של 

ספר דו"חות המהירות הממוצע לנהג. לאחר מכן, נראתה עליה במספר דו"חות המהירות, כאשר המידע במ 73%-כ

באשר למועד הכניסה לתוקף של שיטת הניקוד פורסם. כלומר, הנהגים חזרו להתנהגותם טרם ההודעה על שיטת 

יתה ירידה במספר עבירות (, שוב ה2003, לקראת כניסת שיטת הניקוד לתוקף )שנדחתה מינואר 2003הניקוד. במרץ 

, כשישה חדשים לאחר הפעלת השיטה. בנוסף, נמצא כי באותן התקופות שהיתה 2003המהירות שנמשכה עד לדצמבר 

ירידה חדה במספר החודשי הממוצע של דו"חות המהירות לנהג, היתה גם ירידה במספר התאונות בכלל ובמספר 

, בהתאמה. כלומר, להפחתה במהירויות 26% -ו 18%תה של התאונות הקטלניות בפרט, בכבישים המהירים: הפח

היתה השפעה חיובית על חומרת התאונות. במחקר נמצא גם כי שלילת רישיון של נהגים שאיבדו את כל הנקודות תורמת 

ידי צמצום מספר התאונות הקטלניות. יחד עם זאת, ההשפעות החיוביות שנמצאו -באופן חיובי לבטיחות בדרכים על

הניקוד לא נמשכו מעבר לפרקי הזמן שצוינו. מסקנת החוקרים הייתה שהסיבה לכך היא שיישום השיטה לא לווה  לשיטת

ידי המשטרה )מספר מצלמות המהירות וניידות המשטרה לא עלה לאחר יישום שיטת הניקוד( וכדי -באכיפה מוגברת על

 ית יותר.ששיטת הניקוד תהיה אפקטיבית לאורך זמן, יש צורך באכיפה משמעות

(, על שיעור השימוש 2003שני מחקרים נוספים שבוצעו באיטליה בדקו את השפעת שיטת הניקוד )שנכנסה לתוקף ביולי 

(. במחקר הראשון, נערכו תצפיות בשתי Zambon et al., 2007; Zambon et al., 2008בחגורות בטיחות, במחוז ונטו )

( בקרב נהגים 2004( ולאחר כניסת שיטת הניקוד )אוקטובר 2003אפריל נקודות זמן, לפני כניסת שיטת הניקוד לתוקף )

ומעלה, במכוניות, משאיות קלות וטנדרים.  11ונוסעים )היושבים לצד הנהג או בחלק האחורי של הרכב(, בגילאי 

צפיות קטעי דרך, כאשר האתרים שנבחרו לת 440רשויות עירוניות במחוז, בסה"כ נכללו במחקר  22-התצפיות נערכו ב

רכב שמאטים או עוצרים. המדגם -בתוך קטעי הדרך היו צמתים מוארים וביתני גבייה בכבישי אגרה, בהן ניתן לצפות בכלי

נוסעים שישבו מאחור. הממצאים הראו כי  8,000נוסעים שישבו בצד הנהג ומעל  19,000נהגים ומעל  19,000כלל מעל 

 42%-בקרב נהגים, ב 52%-ור השימוש בחגורות הבטיחות עלה: בבתצפיות שנערכו לאחר כניסת שיטת הניקוד, שיע

בקרב נוסעים היושבים בחלק האחורי של הרכב. העליה האבסולוטית  121% -עבור הנוסעים היושבים בקדמת הרכב וב

 83%-ל 2003בשנת  54%-המשמעותית ביותר היתה בקרב נהגים, עבורם שיעור השימוש בחגורות בטיחות עלה מ

 (.Zambon et al., 2007חדשים לאחר כניסת שיטת הניקוד ) 15, 2004בשנת 

-במחקר השני, דווח על תצפיות שנערכו שלושה חדשים לפני כניסתה לתוקף של שיטת הניקוד, שלושה חדשים אחרי ו

עור נהגים ונוסעים. הממצאים הצביעו על עליה בשי 12,000-29,000חדשים אחרי. מדגמי התצפיות היו גדולים, בין  15

בקרב נהגות )נשים( בין השנים  86%-ל 64%-בקרב נהגים )גברים( ומ 81%-ל 50%-השימוש בחגורות בטיחות: מ

בקרב  69%-ל 43%-, מ2004, בהתאמה; בקרב הנוסעים שישבו בצד הנהג, היתה עליה מובהקת בשנת 2004-ו 2003

של הרכב, היתה עליה בשיעור השימוש , בקרב נשים. בקרב הנוסעים שישבו בחלק האחורי 81%-ל 61%-גברים ומ

 (.Zambon et al., 2008, ללא הבדלים בין גברים לנשים )2004בשנת  25%-, ל2003בשנת  11%-בחגורות בטיחות, מ

והקנס הכספי עלה בשיעור  5-ל 3-, מספר הנקודות שהנהג מקבל בגין מעבר באור אדום עלה מ2006קונג, בינואר -בהונג

( נבדקה השפעת שינוי זה בשיטת הניקוד בשילוב האסטרטגיה שהונהגה 2011) Sze et al. במחקר של 33%של 

להצבת המצלמות בצמתים המרומזרים, על שיעור העברות של מעבר באור אדום. במחקר, נערכו תצפיות בצמתים עם 

חוק יותר ולכן, צמתים מכל סוג(. מטרת המחקר היתה לבחון את ההשפעה בטווח הקרוב ובטווח הר 6ובלי המצלמות )

חדשים אחרי. בכל צומת, התצפיות נערכו בכל  13-חדשים אחרי ו 10התצפיות נערכו חודש לפני השינוי, חודש אחרי, 

אחת מנקודות הזמן )לפני ואחרי ההתערבות(, יום אחד באמצע שבוע ויום אחד בסוף שבוע, בבוקר, צהריים וערב. 

הצמתים ללא המצלמות שימשו במחקר כקבוצת ביקורת,  6ת. תצפיו 24כלומר, עבור כל צומת נערכו בסה"כ 

 הגיאומטריה של צמתים אלה )מספר נתיבים, רוחבם, נוכחות של נתיבים לפניות ימינה ושמאלה(, סביבת הכביש )סיווג
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הדרך, גישות ונוכחות של מעברי חצייה להולכי רגל(, תזמון הרמזור ודפוסי התנועה, היו זהים לצמתים בהם היו 

 התצפיות שנערכו. 288-רכב ב-כלי 117,183צלמות. במחקר נצפו סה"כ המ

בניתוח שנערך במחקר, נמצאה ירידה במספר העבירות של מעבר באור אדום חודש לאחר השינוי בשיטת הניקוד 

שנשמרה גם שנה אחרי השינוי. לא נמצא קשר בין מספר העבירות של מעבר באור אדום לנוכחות המצלמות בצמתים. 

 Wong et, החוקרים ייחסו את ההפחתה בעבירות לשינוי שחל בגובה הניקוד ולא להצבת המצלמות. מחקר אחר )לכן

al.,2008( בחן עמדות של נהגי אוטובוסים קלים )public light bus לגבי השינוי בגובה הניקוד והקנס. המחקר בוצע )

הכספי יש השפעה הרתעתית על ביצוע עבירות של בשיטת סקר העדפות מוצהרות ומצא שלעליה בגובה הניקוד ובקנס 

 מעבר באור אדום.

, על נהיגה 2008עיין, באיחוד האמירויות הערביות, נבחנה השפעה של שיטת הניקוד, שהונהגה במדינה בשנת -בעיר אל

 רכב בזרימה חופשית באמצעות אקדחי-(. לצורך כך, נמדדו מהירויות של כליMehmood, 2010במהירות מופרזת )

מהירות, בשלושה כבישים עורקיים, שלושה חדשים לפני כניסתה לתוקף של שיטת הניקוד ושלושה חדשים אחרי. סה"כ 

רכב "אחרי". ממצאי המחקר לא הצביעו על -כלי 1864-רכב "לפני" ו-כלי 2274בשלושת הכבישים, נמדדו מהירויות של 

ים הסיקו שלא היתה השפעה לשיטת הניקוד. מאחר הבדל מובהק במהירויות בעקבות כניסת שיטת הניקוד, והחוקר

 ובמקומות בהן נערכו המדידות לא היו אמצעי אכיפה, החוקרים הסיקו כי ללא אכיפה, שיטת הניקוד אינה יעילה.

(. Abay, 2014, על התנהגות הנהגים )2005בדנמרק, נבדקה השפעת שיטת הניקוד, שיושמה במדינה בספטמבר 

שוואה של התנהגות הנהגים שצברו ניקוד כתוצאה מעבירות שביצעו )קבוצת טיפול( עם הנהגים ידי ה-הבדיקה נערכה על

שקיבלו קנסות כספיים ללא ניקוד )קבוצת ביקורת(, בתקופות לפני ואחרי יישום שיטת הניקוד. המחקר בחן את השפעת 

ירה עתידית. לפי שיטת הניקוד ידי בדיקת מספר העבירות שביצע נהג, וההסתברות לבצע עב-השיטה על עבירות, על

מהמהירות המותרת, נענש בקנס כספי בלבד והנהג שחרג  30%בדנמרק, נהג שנהג במהירות חורגת שאינה עולה על 

 , מקבל נקודות עונשין בנוסף לקנס הכספי. 30%-מהמהירות המותרת בלמעלה מ

-סת הנהג, תעסוקה, השכלה ורישום כליהמחקר השתמש בנתוני משטרה שנתיים של עבירות ונתונים נוספים על הכנ

. הנהגים אשר 2006)יישום השיטה( עד סוף דצמבר  2005רכב. המחקר הגדיר "תקופת טיפול" שנמשכה מספטמבר 

במהלך תקופה זו ביצעו עבירת מהירות לפי רישומי המשטרה שוייכו לאחת משתי הקבוצות: לקבוצת הטיפול כאשר הנהג 

ולכן קיבל נקודות עונשין בנוסף לקנס הכספי, ולקבוצת הביקורת כאשר הנהג  30%-מ חרג מהמהירות המותרת ביותר

-, תקופה שהוגדרה במחקר כ2001-2002קיבלו קנס כספי בלבד. בנוסף, נדגמו נהגים שביצעו עבירות מהירות בשנים 

קופת הבסיס או בתקופת "תקופת בסיס". התנהגות הנהגים )ביצוע עבירות מהירות ואחרות( שביצעו עבירות מהירות בת

. 1-אהטיפול נבדקה בתקופה של כשלוש שנים לפני יישום השיטה ובתקופה של כשלוש שנים אחריה, כמתואר באיור 

נועדה לבחון את התנהגות הנהגים לאחר שהנקודות שצברו במהלך תקופת הטיפול  2010-2011התקופה שבין השנים 

נהגים,  5490נקודות שנצברו לחובת הנהג נמחקות(. המדגם כלל נמחקו )לפי השיטה בדנמרק לאחר שלוש שנים ה

נהגים שנענשו  25%-קיבלו לפחות נקודת עונשין אחת בעקבות עבירת מהירות שביצעו בתקופת הטיפול, ו 75%מתוכם 

 בקנס כספי בלבד.

 

 (Abay, 2014מקור: ). תקופת המחקר בדנמרק 1-אאיור 
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בקבוצת הטיפול וגם בקבוצת הביקורת הפחיתו את מספר עבירות התנועה  ממצאי המחקר הצביעו על כך שנהגים גם

שביצעו במהלך תקופת הטיפול, אך השפעה מעט גדולה יותר היתה בקרב הנהגים בקבוצת הטיפול. נהגים אלה, הפחיתו 

כי , כתלות במספר הנקודות שצברו. באופן דומה, נמצא 30%-15%את מספר עבירות התנועה שביצעו בשיעור של 

. בנוסף 20%-11%ההסתברות של נהגים שצברו נקודה אחת או יותר לבצע עבירת תנועה נוספת, פחתה בשיעור של 

נמצא כי ההשפעה הייתה גדולה יותר על הנהגים שמקור פרנסתם הוא כעצמאים וכאלה המבצעים נסיעות למרחקים 

 .ארוכים יותר, כלומר על הנהגים שתלויים יותר ברישיון הנהיגה שלהם

(, ערכו מחקר שמטרתו הייתה להעריך את השפעת השינוי )החמרהWatson et al (2015 )בקווינסלנד, אוסטרליה, 

, העונשים בגין הנהיגה במהירות מופרזת 2003בעונש בגין הנהיגה במהירות חורגת על עבירות מהירות חוזרות. בשנת 

ודות העונשין שהנהג היה מקבל בגין הנהיגה במהירות )קנס כספי ונקודות עונשין( הוחמרו. לפני השינוי, מספר נק

קמ"ש או יותר מעל  44ובגין הנהיגה במהירות המופרזת של  4קמ"ש מעל למהירות המותרת היה  30-44המופרזת של 

קמ"ש מעל למהירות  30-40נקודות עונשין. עם השינוי, מספר נקודות העונשין בגין הנהיגה במהירות של  6 -המותר 

נקודות; בנוסף, נקבעה שלילה אוטומטית של  8-ל –קמ"ש או יותר מעל למותר  40ובגין הנהיגה של  6-עלה להמותרת 

חודשים. החוקרים בדקו נתונים של נהגים שנתפסו כנוהגים במהירות המופרזת במהלך חודש  6רישיון הנהיגה למשך 

( 1ש לאחר השינוי( ובחנו ארבע סוגיות: ))חוד 2003)שנתיים לפני ההחמרה בעונש( ובמהלך חודש מאי  2001מאי 

( השכיחות 2שיעור הנהגים שנהגו במהירות המופרזת גם לאחר ההחמרה בעונש מבין הנהגים שחרגו לפני ההחמרה; )

( בקרב נהגים שחרגו שוב מהמהירות המותרת לאחר ההחמרה, 3הכוללת של עבירות מהירות חוזרות אחרי ההחמרה; )

( בקרב נהגים שחרגו שוב מהמהירות המותרת לאחר ההחמרה, 4המהירות הראשונה; ) כמה זמן עבר עד לעבירת

 נהגים.  40,000-44,000המספר הממוצע של העבירות החוזרות בתקופה לאחר ההחמרה. בכל מדגם היו 

ממצאי המחקר הראו כי בעקבות ההחמרה בעונש, היתה הפחתה מובהקת, אם כי קטנה, בשיעור הנהגים שנהגו 

ות המופרזת גם לאחר ההחמרה מבין אלו שחרגו לפניה ובשכיחות הכוללת של עבירות מהירות חוזרות אחרי במהיר

, בשני המקרים. עבור קבוצת הנהגים שנהגו במהירות מופרזת לפני ההחמרה בעונש וגם 6% -ההחמרה: הפחתה של כ

ירה חוזרת קטן לאחר ההחמרה אחריה, לא נמצאה השפעה חיובית של ההחמרה בעונש. משך הזמן שעבר עד לעב

 בעונש בקרב נהגים אלה ולא נמצא שינוי מובהק במספר הממוצע של עבירות המהירות שביצעו. 

( התמקד בנהגים צעירים והוא בחן, באמצעות דיווח עצמי של המשתתפים, Gras et al., 2014מחקר שנערך בספרד )

. המשתתפים בסקר היו סטודנטים לתואר ראשון את השינויים שחלו בהתנהגותם אחרי יישום שיטת הניקוד

( נהגו במכונית 85%סטודנטים, רובם ) 1,452(; סה"כ השתתפו 21.5)גיל ממוצע  19-30באוניברסיטת חירונה, בגילאי 

(. המחקר נערך שנתיים 2006ו/או רכבו על אופנוע במהלך ששת החדשים שקדמו ליישום שיטת הניקוד בספרד )ביולי 

שיטה. ההתנהגויות שנבדקו היו התנהגויות הקשורות בנהיגה מסוכנת כגון: נהיגה לאחר שתיית אלכוהול, לאחר יישום ה

נהיגה תחת השפעת סמים, נהיגה במהירות מופרזת ושימוש בטלפון נייד )ללא דיבורית( תוך כדי הנהיגה. בנוסף, נבדקו 

חות ובקסדות. המחקר בדק גם האם היו הבדלים שינויים בשיעור השימוש של המשתתפים )גם כנוסעים( בחגורות הבטי

בין המינים, בין המשתתפים שאיבדו נקודות )בשיטת הניקוד בספרד מחסרים נקודות( למשתתפים שלא איבדו ובין 

 החדשים הקודמים לכאלה שלא היו מעורבים בתאונה.  12המשתתפים שהיו מעורבים בתאונת דרכים במהלך 

הניקוד, התדירות של כל ההתנהגויות המסוכנות שנבדקו ירדה באופן מובהק, גם המחקר מצא שלאחר יישום שיטת 

פי ההתנהגות הנבחנת "לפעמים" -בקרב גברים וגם בקרב נשים )הכוונה לאחוז המשתתפים שדיווחו כי הם מתנהגים על

-בקרב נשים ו 8.3%של או "תמיד"(. הירידה הגדולה ביותר שדווחה היתה בשימוש בטלפון נייד תוך כדי הנהיגה, ירידה 

בקרב  3.5%בקרב גברים. הירידה הקטנה ביותר שדווחה היתה בנהיגה במהירות מופרזת בכביש עירוני, ירידה של  9%

בקרב גברים. בין המינים, נמצא הבדל מובהק רק עבור ההתנהגויות: נהיגה לאחר צריכת אלכוהול ונהיגה  2%-נשים ו

 אשר יותר נשים מגברים, הפחיתו את התדירות של התנהגויות אלה. במהירות מופרזת בכבישים המהירים, כ
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מבחינת השימוש בחגורות הבטיחות ובקסדות, בכבישים המהירים, שיעור השימוש בחגורת בטיחות בקרב נהגים 

 והנוסעים במושב הקדמי, היה גבוה עוד לפני יישום שיטת הניקוד ולכן, היה שיפור קטן בהתנהגות זו. שיעור השימוש

בחגורת בטיחות בקרב הנוסעים במושב האחורי, גם בכבישים העירוניים וגם בכבישים המהירים, היה נמוך ועלה לאחר 

, בהתאמה, בכבישים 17%-ו 24%-בקרב גברים, בכבישים העירוניים, וב 19%-בקרב נשים וב 26%-יישום השיטה, ב

(; 100%ד, במיוחד בכבישים המהירים )כמעט המהירים. השימוש בקסדות היה גבוה גם לפני הפעלת שיטת הניקו

 בכבישים העירוניים, שיעור השימוש עלה מעט לאחר יישום השיטה.

החדשים לפני השתתפותם במחקר, נהגו באופן  12-בנוסף, נמצא שהנהגים שצברו נקודות או היו מעורבים בתאונה ב

ו, ביחס לנהגים שלא צברו נקודות או לא היו מסוכן יותר לאחר יישום שיטת הניקוד, לפי חמשת ההתנהגויות שנבחנ

מעורבים בתאונה. המאמר לא הציג השוואה של קבוצות הנהגים לפני ואחרי יישום שיטת הניקוד אלא רק השוואה בין 

שתי הקבוצות אחרי יישום השיטה. מסקנת המחקר היתה כי שיטת הניקוד תרמה להפחתת ההתנהגויות המסוכנות 

 (.Gras et al., 2014ושיפרה את שיעור השימוש בחגורות בטיחות ובקסדות )בקרב הנהגים הצעירים 

לממצאים העיקריים מהמחקרים שבחנו את השפעת שיטת הניקוד על התנהגויות  סיכוםמציגה  בגוף הדו"ח 1.2טבלה 

 הנהגים ועבירות תנועה.

 . השפעת שיטות הניקוד על תאונות דרכים 3.3א.

 שיטת הניקוד על מספרי תאונות דרכים ו/או נפגעים בתאונות, באזור או מדינה.במספר מחקרים, נבחנה השפעת 

במחקר שנערך באירלנד, נבחנה השפעת שיטת הניקוד על פציעות לסת כתוצאה מתאונות דרכים, שטופלו בשני מרכזים 

בדק את השינוי , והמחקר 2002(. שיטת הניקוד נכנסה לתוקפה באירלנד בשנת Hussain et al., 2006כירורגיים )

(. נמצא כי בשנה שאחרי כניסת 2001-2003בנתוני המנותחים בין השנה לפני כניסת שיטת הניקוד לשנה שאחרי )

)יש לסייג את  61%ניתוחים שבוצעו בשנה לפני, כלומר, הפחתה של  57ניתוחי לסת לעומת  22השיטה לתוקף, בוצעו 

 ממצאי המחקר היות ומספר המקרים הוא קטן(.

Zambon et al (2007 בדקו את השפעת שיטת הניקוד על מספרי ההרוגים והפצועים במחוז ונטו באיטליה, באמצעות )

 18-. הממצאים הראו כי ב2004-ל 1999ניתוח סדרות עיתיות של נתוני ההרוגים והנפגעים בתאונות הדרכים, בין השנים 

במספר  19%במספר ההרוגים ושל  18%חתה של (, היתה הפ2003החדשים שאחרי כניסתה של שיטת הניקוד )בשנת 

הנפגעים. החוקרים הסיקו כי לאחר כניסת שיטת הניקוד לתוקף, היתה ירידה מובהקת במספר ההרוגים והנפגעים 

 בתאונות הדרכים באיטליה.

Benedettini and Nicita (2009 מצאו כי, באיטליה, בתקופות שהיתה ירידה חדה במספר החודשי הממוצע של )

ו"חות מהירות לנהג, לאחר הפעלת שיטת הניקוד, היתה גם ירידה במספר התאונות בכלל ובמספר התאונות הקטלניות ד

, בהתאמה. הם הסיקו כי להפחתה במהירויות היתה השפעה על 26%-ו 18%בפרט, בכבישים המהירים, הפחתה של 

 חומרת התאונות.

תאונות וההרוגים באיטליה, נמצא כי לאחר פיקוח על במחקר נוסף שבחן את השפעת שיטת הניקוד על מספרי ה

המשתנים: השפעות עונתיות )חודש בשנה ויום בשבוע(, מספר סיורי המשטרה ומצלמות מהירות, תנאי מזג האוויר, 

במספר התאונות,  10%מחיר הדלק )כמשפיע על צפיפות התנועה(, שיטת הניקוד תרמה באופן מובהק להפחתה של 

 (.De Paola et al., 2010במספר ההרוגים ) 25%-ים ובמספר הנפגע 15%

קונג ואשר בחן את השפעת השינוי בגובה הניקוד שהנהג מקבל על עבירה -( שנערך בהונג2011)Sze et al במחקר של 

-ומספר הנפגעים ב 23%-של מעבר באור אדום, דווח שלאחר השינוי, מספר התאונות שמקורן במעבר באור אדום ירד ב

29% . 
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, על הבטיחות בדרכים במדינה. 2006ספרד, מספר מחקרים בחנו את השפעת שיטת הניקוד, שנכנסה לתוקף ביולי ב

Aparicio-Izquierdo et al (2011 ,בחנו את השפעת שיטת הניקוד על שיעור ההרוגים מתאונות הדרכים בספרד )

עירוניים, בתקופה שבין -הרוגים בכבישים הבין באמצעות מודלים לניתוח סדרות עיתיות אשר נבנו על נתונים חדשיים של

. המחקר מצא כי לשיטת הניקוד, היתה השפעה מובהקת על צמצום מספר ההרוגים, בשיעור 2009ועד ליוני  1995ינואר 

, שנשמר במשך כל תקופת המחקר. החוקרים הסיקו כי ההשפעה החיובית והממושכת יחסית 14%-11%הממוצע של 

 תי של נושא הבטיחות בדרכים במדינה.וררה בעלייה באכיפה ובסיקור התקששל שיטת הניקוד קשו

תוצאות דומות היו גם למחקר שבחן את מידת ההשפעה של שיטת הניקוד ומשך זמן השפעתה באמצעות ניתוח סדרות 

חקר מצא (. המCastillo-Manzano et al., 2010) 1980-2007עיתיות של נתונים על הרוגים ופצועים מתאונות בשנים 

, 13%כי לשיטת הניקוד היתה השפעה על צמצום מספר ההרוגים בתאונות בכבישים המהירים, בשיעור הממוצע של 

 כאשר ההשפעה נמשכה לפחות שנתיים מכניסת השיטה לתוקף.

במטרה לבחון את יעילות שיטת הניקוד בצמצום  2000-2007במחקר נוסף מספרד, נותחו נתוני המשטרה מהשנים 

(. המשתנים המוסברים שנבדקו במחקר היו: מספר הנהגים שהיו Novoa et al., 2010נפגעים במדינה )מספר ה

מעורבים בתאונות עם נפגעים )גם אם הם עצמם נפגעו וגם אם לא( ומספר הנפגעים הכולל בתאונות בספרד, לפי גיל, 

ס, רוכב/נוסע אופנוע(, סוג דרך, סוג רישיון וזמן רגל, נהג/נוסע מכונית, רוכב/נוסע טוסטו-חומרת הפגיעה, סוג נפגע )הולך

התאונה, כאשר הנתונים נותחו בנפרד עבור נשים וגברים. המחקר השווה את הנתונים בתקופת אחרי הפעלת שיטת 

. הממצאים 2006עד יוני  2000, עם הנתונים לפני יישום השיטה, מינואר 2007עד דצמבר  2006הניקוד, מיולי 

 היו כלהלן: העיקריים מהמחקר

בסיכון למעורבות  2%בסיכון להיות מעורב בתאונה קטלנית והפחתה של  10%, נמצאה הפחתה של הנהגים* בקרב כל 

בסיכון להיפגע )כנהג( באורח  11%בתאונה בכלל, לאחר השמת שיטת הניקוד. בקרב נהגים גברים, נמצאה הפחתה של 

 סיכון למעורבות בתאונות לפי קבוצות גיל.חמור או קטלני. עם זאת, לא נמצא הבדל משמעותי ב

בסיכון להיות מעורב בתאונה בכלל ושל  10%, בכבישים העירוניים, נמצאה הפחתה של נהגים גברים* בנוסף, בקרב 

עירוניים, נמצאה הפחתה מובהקת רק בסיכון למעורבות בתאונות החמורות -בתאונות החמורות. בכבישים הבין 13%

ב גברים, ההפחתה בסיכון להיות מעורב בתאונה נמצאה עבור הנהגים במכונית )הפחתה של (. בקר10%)הפחתה של 

 בתאונות החמורות(, אך לא עבור רוכבי אופנועים. 10%בתאונות החמורות( ורוכבי טוסטוסים ) 14%

דדים: עבור מ 3, הפחתה מובהקת בסיכון למעורבות בתאונה )מבין כל המדדים שנבחנו( נמצאה רק עבור נהגות* בקרב 

-בסיכון למעורבות בתאונות החמורות; עבור הנהגות עם רישיון נהיגה רגיל או על כלי 12%ירידה של  -הנהגות במכונית 

 -בסיכון למעורבות בתאונות החמורות; עבור הנהגות עם רישיון נהיגה על טוסטוס  15%ירידה של  -רכב גדול יותר 

 בכלל.בסיכון למעורבות בתאונות  14%ירידה של 

. הממצאים לגבי יתר 8%-, הסיכון להיהרג בתאונת דרכים פחת בתקופה שלאחר השמת שיטת הניקוד, בנפגעים* בקרב 

המשתנים )סוג משתמש הדרך, סוג רישיון הנהיגה וסוג דרך( באופן כללי היו דומים לאלו שנמצאו עבור הנהגים. בקרב 

 .12%-9%ן קשה ירד לאחר השמת שיטת הניקוד, ב , הסיכון להיהרג או להיפגע באופרגל-הולכי נפגעים

סה"כ, ההפחתה בסיכון להיפגע באופן חמור בתאונה הייתה גבוהה יותר בקרב נהגים גברים, רוכבי טוסטוסים ובכבישים 

העירוניים. החוקרים סיכמו כי שיטת הניקוד הביאה לירידה גם במספר הנהגים המעורבים בתאונות עם נפגעים וגם 

געים בתאונות דרכים בספרד, ובעיקר בקרב הרוגים ונפגעים קשה. החוקרים מציינים כי יש התאמה בין במספר הנפ

העובדה כי ההפחתה המשמעותית יותר הייתה בקרב הנפגעים באופן חמור לבין העובדה כי שיטת הניקוד בספרד 

 (.Novoa et al., 2010מענישה בעיקר נהגים המבצעים עבירות תנועה המוגדרות כחמורות )

, השפיעה על מספר 2006( בדקו האם שיטת הניקוד שיושמה במדינה בשנת 2013) Akhtar and Ziyabבכווית, 

 42, 2003-2009הנפגעים באורח חמור )פצועים קשה והרוגים(, מתאונות דרכים. נתוני הנפגעים נותחו עבור השנים 
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אנשים. המחקר  4,696ופה זו נפגעו קשה או נהרגו חדשים אחרי. במהלך תק 42-חודשים לפני השמת שיטת הניקוד ו

 .15%מצא ירידה מובהקת במספר הנפגעים קשה לאחר השמת שיטת הניקוד שתורגמה להפחתה בשיעור של 

 & Castillo-Manzanoמדינות,  11-מחקרים שנערכו ב 20-אנליזה, של ממצאים מלמעלה מ-על, בשיטת המטה-בניתוח

Castro-Nuno (2012מצאו כי )  בתאונות, נפגעים והרוגים, בתור  20%-15%שיטת הניקוד מזוהה עם ירידה של

 7מחקרים,  9-חודשים, בממוצע. רק ב 18-האפקט המידי. בטווח הארוך יותר, השפעת השיטה נעלמת לאחר פחות מ

משך הזמן חודשים )ופחות משנתיים(. החוקרים משייכים את  12מתוכם מאיטליה וספרד, נמצאה השפעה בטווח שמעל 

 הקצר יחסית של ההשפעה להעדר אכיפה מספקת שתגבה את השיטה. 

 BestPointלגבי השפעת שיטת הניקוד על קבוצות נהגים מיוחדות: הנהגים החדשים והנהגים המקצועיים, במחקר 

(Goldenbeld et al., 2012נערך סיכום בנושא. בעקבות סיכום המחקרים שבחנו את השפעת שיטת הניקוד על ) 

קבוצות הנהגים הללו לא התקבלו ממצאים אחידים באשר לתרומת השיטה לבטיחות. המחקרים מהולנד, בריטניה וצרפת 

לא מצאו תרומה של השיטה להפחתת תאונות. לעומת זאת, המחקרים מגרמניה, אוסטריה ופינלנד מצאו תרומה 

חדשים בשנה הראשונה שלאחר יישום בשיעור התאונות בקרב נהגים  5%לבטיחות. בגרמניה, נצפתה הפחתה של 

תוספות בשיטת הניקוד המיועדות לנהגים החדשים. באוסטריה, נמצאה הפחתה בתאונות עם נפגעים ובתאונות שנגרמו 

. בפינלנד, נמצאה השפעה חיובית של שיטת הניקוד 11%כתוצאה מהשפעה של סמים ו/או אלכוהול, בשיעור של 

 נהגים צעירים. בהפחתת עבירות תנועה חוזרות בקרב

, לא Google Scholar -ובאינטרנט ב Science Direct, TRID, Scopusבחיפוש המיוחד שנערך במאגרי המידע כגון: 

נמצאו מאמרים מדעיים בנושא השפעת שיטת הניקוד על הבטיחות המתייחסים לנהגים המקצועיים, למעט מחקר אחד 

שר מצא שלעליה בגובה הניקוד ובקנס הכספי על עבירת המעבר באור ( ואWong et al., 2008קונג שצוין לעיל )-מהונג

 אדום, הייתה השפעה הרתעתית ביחס לביצוע העבירה בקרב נהגים של אוטובוסים קלים.

לממצאים העיקריים מהמחקרים שבחנו את השפעת שיטת הניקוד על תאונות  סיכוםהדו"ח מציגה  ףבגו 1.3טבלה 

  ונפגעים.

 אמצעי תיקון שונים . יעילות של 3.4א.

בדומה למחקרים שבדקו את השפעת שיטת הניקוד על הבטיחות בדרכים, גם המחקרים שבחנו את השפעת אמצעי 

התיקון )והשיקום( לנהגים, ניסו להעריך את תרומת האמצעים לבטיחות. מקובל לבחון את מידת היעילות של אמצעי 

 Goldenbeld etביצוע עבירות תנועה, ועל מעורבותם בתאונות ) -ידי הערכת השפעתם על התנהגות הנהגים -התיקון על

al, 2012.) 

אנליזה, את יעילותם של אמצעי תיקון שונים בהפחתת עבירות תנועה ו/או תאונות -מספר מחקרים בחנו, בשיטת המטה

ן שונים לנהגים, מחקרים לגבי יעילותם של אמצעי תיקו 37-( ערכו ניתוח ממצאים מ2004) Masten and Peckדרכים. 

כולל: מכתבי אזהרה, פגישות קבוצתיות, התערבויות חינוכיות, השהיית רישיון נהיגה, הפחתת נקודות מותנית, ועוד. 

בשיעור העבירות  8% -בשיעור התאונות ו 6%החוקרים מצאו השפעה כוללת של אמצעי התיקון שנבחנו בהפחתת 

לעומת כאלה שלא. השפעה ניכרת של אמצעי התיקון שנבחנו על שיעור החוזרות בקרב נהגים ש"טופלו" באמצעי התיקון 

( 17%-(, השהייה או שלילה של רישיון הנהיגה )הפחתה של כ8%-התאונות נמצאה עבור פגישות אישיות )הפחתה של כ

תיות (. השפעה ניכרת על עבירות תנועה נמצאה עבור פגישות קבוצ7%-ונהיגה על תנאי בתקופת ניסיון )הפחתה של כ

(, השהייה או שלילה של רישיון 10%-בשיעור העבירות החוזרות(, פגישות אישיות )הפחתה של כ 8%)הפחתה של 

 (.13%-( ונהיגה על תנאי למשך תקופת ניסיון )הפחתה של כ21%-נהיגה )הפחתה של כ

Elvik and Vaa (2004 :בחנו השפעה של שלושה סוגים עיקריים של אמצעי תיקון ,) 

 ים לנהיגה מונעת, כולל הקורסים בהתכתבות, בקבוצה או באופן פרטני; ( קורס1)
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 ( קבוצות דיון או ראיון אישי שמטרתו לגרום לשינוי התנהגותי; 2)

( מכתבי אזהרה, עלוני מידע בנושא נהיגה בטוחה ומכתבי תמריץ )מכתבים שמתמרצים נהיגה בטוחה, דוגמת 3)

 מבחן נהיגה אם במשך פרק זמן מסוים לא יבצע עבירות נוספות(.  מכתבים המסבירים לנהג שלא יצטרך לעבור

החוקרים הבחינו בין אמצעי תיקון שאינם מערבים קשר אישי עם נציגי הרשויות )למשל, מכתבי אזהרה, קורסים 

בהתכתבות(, אמצעים המערבים קשר אישי בין נציגי הרשויות לנהג בקבוצה )למשל, קורס המועבר בכיתה למספר 

מציגה את  7-אם( ואמצעים המערבים קשר אישי בין נציגי הרשויות לנהג, באופן פרטני )למשל, ראיון אישי(. טבלה נהגי

 אנליזה.-אומדני השפעת האמצעים שנבחנו על שיעורי התאונות שהתקבלו בשיטת המטה

; קבוצות 8%-6%של  ניתן לראות כי, לפי הערכות אלה, קורסים לנהיגה מונעת מפחיתים את מספר התאונות בשיעור

דיון, ראיונות, מכתבי אזהרה ועלוני מידע שנשלחים בדואר לא משפיעים כמעט על שיעור התאונות; למכתבי תמריץ יש 

הפחתה בתאונות. החוקרים מציינים כי ההשפעות נבחנו בטווח של שנה לאחר  15%את ההשפעה הגבוהה ביותר, 

 תיקון אלה אינן ידועות.ההתערבות וכי השפעות ארוכות טווח של אמצעי 

רווח סמך של עם שינוי במספר התאונות )על תאונות דרכים המבוטאת באחוז  תיקון. השפעת אמצעי 7-אטבלה 
95%.) 

 צורת התקשורת בין נציגי הרשויות לנהגים

 ישירה באופן פרטני ישירה בקבוצה בלתי ישירה אמצעי תיקון

 (4- ;12-) 8- (4- ;12-) 6- (1- ;13-) 7- קורס נהיגה מונעת

 (5+ ;5-) 0 (1+ ;3-) 1-  קבוצת דיון או ראיון אישי

 (0 ;4-) 2-   מבחן נהיגה מחדש

   (0 ;2-) 1- מכתב אזהרה שנשלח בדואר

   (2+ ;3-) 1- עלון מידע שנשלח בדואר

   (13- ;16-) 15- מכתב תמריץ שנשלח בדואר

 Elvik and Vaa (2004)מקור: 

( מצאו שקורסים לשיפור הנהיגה 2009) Elvik et alאנליזה, -ר של תוצאות המחקרים, בשיטת המטהבניתוח מאוחר יות

בתאונות )מכל הסוגים( ומכתבי אזהרה תורמים להפחתת תאונות  11%המקושרים לשיטת הניקוד תורמים להפחתה של 

הנהיגה היא על בסיס התנדבותי . החוקרים מציינים כי לעיתים קרובות ההשתתפות בקורסים לשיפור 10%בשיעור של 

ולכן, ייתכן שהמשתתפים בהם שונים במאפייניהם מהנהגים שלא משתתפים ולכן, אומדני ההשפעה החיובית של 

 הקורסים יכולים לכלול הטעיה, כתוצאה מהבדלים בין הנהגים.

עבירות העתידיות באריזונה, ארה"ב, נערך מחקר שבדק את ההשפעה של התכניות החינוכיות לנהגים על מספר ה

סניפים(, מיועדת לנהגים  89)שלה  ”Traffic Survival School“(. התכנית Michael, 2004והתאונות של הנהגים )

שצברו נקודות עד לסף של השהיית רישיון הנהיגה, כאשר ההשתתפות בה מהווה תחליף לשלילת הרישיון. במחקר, 

ידי הרשויות להשתתף -נאספו נתונים על הנהגים שהופנו על באמצעות שאלונים שנשלחו לבתי הספר של התכנית,

נהגים. במקביל, נאספו נתונים על הנהגים שעברו לפחות  38,252)קבוצת הטיפול במחקר(, סה"כ  2001בתכנית בשנת 

ידי הרשויות להשתתף בתכנית )קבוצת הביקורת(; קבוצה זו כללה -עבירת תנועה אחת במהלך שנה זו אך לא הופנו על

מהנהגים שהופנו להשתתף בתכנית )כולל הנהגים שסיימו את התכנית  19%-נהגים. במחקר נמצא כי ל 129,433

החדשים שלאחר סיום הקורס, לעומת  18-והנהגים שלא סיימו אותה ורישיונם הושהה( נרשמה עבירת תנועה נוספת ב

ת תנועה נוספת בתקופה זו. בנוסף, מהנהגים שלא השתתפו בתכנית )קבוצת הביקורת( שלחובתם נרשמה עביר 29%

-)כ 30נמצא כי הנהגים בקבוצת הטיפול שביצעו עבירת תנועה נוספת במהלך התקופה הנבחנת, היו ברובם מתחת לגיל 

 ומעלה שביצעו עבירת תנועה נוספת, ביחס לקבוצת הטיפול. 30(. בקבוצת הביקורת היו יותר נהגים בגילי 75%
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ה נוספת בין הנהגים שסיימו את התכנית )ולכן רישיון הנהיגה שלהם לא הושהה( לנהגים בקבוצת הטיפול, נערכה השווא

נתפסו בעבירת תנועה  25%שלא סיימו את התכנית )ולכן רישיונם הושהה(. נמצא כי בקרב הנהגים שסיימו את התכנית, 

 12%ורישיונם הושהה, החדשים שלאחר סיום התכנית, בעוד שבקרב הנהגים שלא סיימו את התכנית  18-נוספת ב

 החדשים לאחר ששבו לנהוג.  18-בלבד נתפסו בעבירת תנועה ב

בבחינת ההשפעה של התכנית על תאונות, נמצא כי בקרב הנהגים שהופנו לתכנית, מעורבותם בתאונות לפני התכנית 

מעורבות בתאונות (. בקרב הנהגים שסיימו את התכנית ה7%( לעומת הנהגים שלא הופנו לתכנית )19%היתה גבוהה )

אך היא לא היתה שונה בהשוואה לנהגים שלא הופנו להשתתף בתכנית. לעומת זאת, בקרב הנהגים  4%-ירדה ל

. המחקר הסיק כי להשהיית רישיון הנהיגה יש את ההשפעה 2%-שרישיונם הושהה, שיעור המעורבות בתאונות ירד לכ

 (.Michael, 2004)החזקה ביותר בהפחתת עבירות תנועה ובהפחתת התאונות 

בקליפורניה, בית המשפט יכול להציע לנהגים שנתפסו בביצוע עבירת תנועה, להשתתף ב"בית הספר למפרי חוקי 

( במקום לקבל הרשעה. הנהגים שחוזרים לבית המשפט עם הוכחה כי סיימו קורס Traffic violator schoolהתנועה" )

Gebers (2010 ,)לא צוברים נקודות עונשין על עבירות אלה. לפי  של בית הספר, עבירות התנועה שלהם נמחקות והם

ידי בית המשפט בקליפורניה. -מהעבירות המדווחות על 25%מיליון עבירות כאלה נמחקות בשנה, המהוות כמעט  1.2

Gebers (2010.ערך מחקר במטרה לבחון מהן ההשפעות של התכנית על שיעור התאונות במדינה ) 

גדרה במחקר הורכבה מנהגים שהשתתפו בתכנית ולכן, נקודת עונשין אחת נמחקה להם )מדגם של קבוצת הטיפול שהו

נהגים(, קבוצת הביקורת הורכבה מנהגים שהורשעו בעבירה ולא השתתפו בתכנית ולכן, לחובתם נרשמה  210,015

מאפייני הנהגים ומספר  נהגים(. המחקר השווה בין שתי הקבוצות מבחינת 168,563נקודת עונשין אחת )המדגם כלל 

(. מבחינת מאפייני המשתתפים, 2000-2001התאונות שהתרחשו בשנה שלאחר סיום התכנית או ההרשעה )בשנים 

כלל מקושרים עם סיכון נמוך יותר -המחקר מצא כי קבוצת הנהגים שסיימו את התכנית, היו בעלי מאפיינים שבדרך

גברים ושיעור נמוך יותר של הרשעות עבר( מהמאפיינים של הנהגים  להתרחשות התאונות )שיעור נמוך יותר של נהגים

   שלא סיימו את התכנית ולכן, הורשעו )קבוצת הביקורת(.

, בהשוואה לקבוצת 10%יחד עם זאת, קבוצת הטיפול הציגה שיעור גבוה יותר של מעורבות בתאונות, בשיעור של 

תאונות מתווספות מדי שנה כתוצאה  12,300-ר העריך שכהביקורת, בשנה שלאחר סיום התכנית או ההרשעה. המחק

מסילוק הנקודות של משתתפי התכנית. מסקנת המחקר היתה כי מדיניות זו של סילוק הנקודות לאחר ההשתתפות 

בתכנית, עלולה להוביל לעליה בשיעור התאונות במדינה, כתוצאה מאבדן של אפקט ההתרעה שיש לצבירת הנקודות 

 18הנהיגה. בנוסף, לפי המדיניות הקיימת, העבירה הראשונה שנמחקת במסגרת התקופה של  הקשורות ברישיון

העבירות הציבורי, ולכן השלכה נוספת היא שקיים חוסר דיוק בניבוי הסיכון לתאונות  חודשים, לא נרשמת בתיעוד

 (.Gebers ,2010העתידיות במדינה )

נקודות )כיום, הנהגים החדשים  12לומר, כל נהג מתחיל עם בצרפת, שיטת הניקוד מבוססת על החסרת הנקודות, כ

הכל. קורס -נקודות אך לא בתקופת המחקר( וכאשר הוא מקבל נקודות עונשין, הן מופחתות מהסך 6מתחילים עם 

להדרכת נהגים הוא קורס בן יומיים הפונה לנהגים שמעוניינים להשיב לעצמם נקודות או להימנע מסנקציה אחרת, כאשר 

נקודות  4גים יכולים להשתתף בקורס רק אם יש להם עדיין נקודות )לפחות אחת( וההשתתפות בקורס מקנה להם הנה

( ערכו מחקר שמטרתו הייתה לבחון השפעה של ההתחייבות לשמור על הנהיגה 2008) Delhomme et alבחזרה. 

 בהמשך.  ידם,-במהירות המותרת, בקרב משתתפי הקורס, על שמירת המהירות המוצהרת על

-(, כ34)הגיל הממוצע  18-80משתתפים שלקחו חלק בקורסים כאלה במספר אזורים בצרפת, בגילי  624המחקר כלל 

נשים )יחס המייצג את המשתתפים בקורסים אלה בצרפת(. המשתתפים התבקשו בסוף הקורס  10%-גברים ו 90%

החודשים הבאים, ובנוסף, לחתום על  6, במהלך להתחייב באופן פומבי לשמור על המהירות המותרת בכל פעם שינהגו

טופס התחייבות לכך. המחקר כלל "קבוצת טיפול" שהורכבה מהמשתתפים להם הוצגה האפשרות להתחייב לשמירה על 
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ידי אותם המדריכים של הקבוצה -המהירות המותרת, "קבוצת השוואה" שכללה משתתפים בקורסים המועברים על

ידי -"קבוצת ביקורת" שכללה משתתפים בקורסים שהועברו על-האפשרות להתחייב והראשונה אך להם לא הוצגה 

 53%מדריכים אחרים מהמדריכים בקבוצת הטיפול וקבוצת ההשוואה, וגם להם לא הוצגה האפשרות להתחייב. 

 מהמשתתפים התחייבו שלא לחרוג מהמהירות המותרת. 

להצהיר האם הם אכן שומרים על המהירות המותרת כאשר הם המשתתפים מכל הקבוצות נתבקשו, בראיונות טלפוניים, 

-חודשים אחרי ו 3.5ימים אחרי,  45ימים לאחר סיום הקורס,  12נוהגים. הראיונות הטלפוניים בוצעו בארבע נקודות זמן: 

על  חודשים אחרי. ממצאי המחקר הראו כי בכל ארבע תקופות הראיונות, משתתפי הקורס שהתחייבו פומבית לשמור 5.5

המהירות המותרת בכל פעם שינהגו, הצהירו שהם אכן שומרים על המהירות המותרת, בשיעור גבוה יותר מהמשתתפים 

מהמשתתפים  54%ימים לאחר הקורסים,  12בקורס שלא התחייבו לכך )קבוצות ההשוואה וקבוצת הביקורת(. לדוגמא, 

בקרב המשתתפים בכל אחת  36%-תרת לעומת פחות משהתחייבו הצהירו כי הם אכן שומרים על הנהיגה במהירות המו

מהנהגים שהתחייבו לנהוג במהירות המותרת, הצהירו שהם אכן נוהגים  49%חודשים אחרי,  5.5-מהקבוצות האחרות; כ

 בקבוצת הביקורת.  20%-בקבוצת ההשוואה ו 29%-כך ביחס ל

השפעת הקורס )שנבחן במחקר הקודם( על  ( ניסו להעריך את2011) Perrissol et alבמחקר אחר שבוצע בצרפת, 

ה"אופטימיות ההשוואתית" של הנהגים המשתתפים בו. המושג מתייחס לנטייה של הפרט להעריך את ההסתברות 

לחוות אירועים חיוביים כגבוהה יותר ביחס לאחרים ואת ההסתברות לאירועים השליליים כנמוכה יותר ביחס לאחרים 

(. קיימת הנחה לפיה, רמה גבוהה של האופטימיות ההשוואתית מעודדת Tyler and Rosier, 2009)ההגדרה לפי 

ידי בקשה -כלל נבחנת על-התנהגות מסוכנת. בספרות העוסקת בהתנהגות של נהגים, "האופטימיות ההשוואתית" בדרך

הראו  מהנהגים להעריך את רמת הסיכון שלהם להיות מעורבים בתאונת דרכים בהשוואה לנהג הממוצע. מחקרים

שכאשר גורם התאונה הוא מקור חיצוני )למשל, נקר לא צפוי בגלגל(, הנהגים נוטים לחשוב שאף אחד )לא הם ולא הנהג 

 low controlהממוצע( אינו מסוגל להתמודד עם המצב. במצבים אלה, המכונים מצבים של "שליטה נמוכה" )

situationsהיגה שלו ביחס לנהג הממוצע. לעומת זאת, כאשר (, אין משמעות לדרך בה הנהג תופס את כישורי הנ

ידי הנהג כגורמים הקשורים לכישורי הנהיגה שלו )למשל, עקיפה(, -התאונה נגרמת כתוצאה מגורמים שנתפסים על

(, הנהגים נוטים להעריך את יכולת הנהיגה שלהם בצורה high controlמצבים המכונים כמצבים של "שליטה גבוהה" )

 להציג אופטימיות השוואתית גבוהה בקשר להסתברות שלהם להיות מעורבים בתאונה. מופרזת, ומכאן 

החוקרים העריכו כי קורסים בנושא הבטיחות בדרכים המגבירים את מודעותם של נהגים לעובדה שאף אחד לא יכול 

ליטה גבוהה" ובכך להתמודד עם מצבי נהיגה מסוכנים, יפחיתו את האופטימיות ההשוואתית בקרב נהגים במצבים של "ש

יתרמו לבטיחות. הקורס להדרכת הנהגים מדגיש למשתתפים כי נהיגה ומצבים של תאונה מסוכנים מטבעם ושיש מצבים 

שמתנהלים לפי חוקים פיסיקליים, במטרה להגביר את מודעותם של המשתתפים לכך ששליטתם במצבים מסויימים היא 

נהגים בצרפת השתתפו בקורס. בחינת  261,676, 2008הם. בשנת מוגבלת ולהפחית את האופטימיות ההשוואתית של

ידי השוואת רמות האופטימיות ההשוואתית לגבי ההסתברות להיות -ההשפעה של הקורס על המשתתפים נבחנה על

מעורב בתאונה בין שלוש קבוצות של נהגים: הנהגים שעברו עבירות תנועה לפני השתתפותם בקורס, הנהגים שעברו 

 נועה מיד לאחר שסיימו את הקורס והנהגים שלא נרשמו להם עבירות תנועה. עבירות ת

החוקרים הניחו כי קבוצת הנהגים שלא נרשמו לחובתם עבירות תנועה מורכבת מנהגים שלא ביצעו או כמעט ולא ביצעו 

ת תהיה גבוהה עבירות תנועה ומהנהגים שעברו עבירות אך טרם נתפסו, וכי תפיסת הסיכון של אלה שלא עברו עבירו

בעוד שעבור הנהגים שעברו עבירות ולא נתפסו, תפיסת הסיכון תהיה נמוכה. לכן, השערת המחקר היתה כי האופטימיות 

ההשוואתית של קבוצת הנהגים שנרשמו לחובתם עבירות תנועה והשתתפו בקורס תהיה נמוכה יותר לאחר ההשתתפות 

נהגים בכל אחת משלוש  20(, 25-44נהגים )בגילאי  60תתפו בקורס מזו של קבוצות הנהגים האחרות. במחקר הש

הקבוצות שהוגדרו. המשתתפים ענו על שאלון בו הם נשאלו מה לדעתם הסיכוי שיהיו מעורבים בתאונה, בהשוואה לנהג 

רכב -המצבים שהוגדרו, כגון: תאונה שנגרמה כתוצאה מנקר בלתי צפוי, שמן על הכביש, כלי 12-הממוצע, בכל אחד מ
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לקטגוריה של "שליטה גבוהה"(.  6-מצבים השייכים לקטגוריה של "מצבי שליטה נמוכה" ו 6עוקף, נהיגה מהירה, ועוד )

)סיכוי נמוך מאוד ביחס לנהג  -5יחידות, בין  11בכל מצב, המשתתפים נתבקשו לדרג את הסיכוי לתאונה על סולם של 

כלומר, הניקוד השלילי מצביע על רמה גבוהה יותר של  + )סיכוי גבוה מאוד ביחס לנהג הממוצע(.5הממוצע( עד 

 האופטימיות ההשוואתית. 

ממצאי המחקר הצביעו על כך שעבור גורמי התאונות ששייכים למצבים של "שליטה נמוכה", אין הבדל באופטימיות 

בוצת הנהגים ההשוואתית בין קבוצות הנהגים שנבחנו. במצבים של "שליטה גבוהה", האופטימיות ההשוואתית של ק

שעברו עבירות תנועה והשתתפו בקורס היתה נמוכה מזו של קבוצת הנהגים שטרם השתתפו בקורס וגם נמוכה מזו של 

קבוצת הנהגים שלא נרשמה לחובתם עבירת תנועה. מכאן הסיקו החוקרים כי הקורס יעיל בהפחתת האופטימיות 

ירות של הממצאים על בטיחות לא הוערכו במסגרת ההשוואתית של הנהגים שעברו עבירות תנועה. ההשלכות היש

 (.Perrissol et al ,2011המחקר ).

(, ביצע ניתוח של נתוני הנהגים ממאגר הנתונים של משרד Lyon et al., 2013מחקר שנערך באונטריו, קנדה )

, מין הנהג, תאריך . המאגר כלל בין היתר: תאריך הנפקת רישיון הנהיגה, דרגת הרישיון2001-2009התחבורה, בשנים 

לידה, במידה ונרשמו לחובת הנהג עבירות תנועה מהו סוג העבירה, מספר הנקודות שנצברו לחובת הנהג, האם הוצמד 

לנהג אמצעי תיקון ומהו, והתאריך של אמצעי התיקון. מטרת המחקר היתה לבדוק את מידת היעילות של אמצעי התיקון 

התיקון שנבחנו במחקר הם: מכתבי אזהרה, ראיון אישי )בו דנים עם הנהג על  שנבחנו בצמצום שיעורי התאונות. אמצעי

העבירות שעבר והנהג נדרש להסביר מדוע הרשויות צריכות שלא לשלול את רישיון הנהיגה שלו(, השהיית רישיון 

ומעלה שהיו  70י ראשונה, השהיית רישיון שניה, תכנית לנהגים שהיו מעורבים במספר תאונות דרכים ותכנית לנהגים בנ

 מעורבים בתאונה )שני אמצעי התיקון האחרונים לא מקושרים ישירות לצבירת הנקודות, כל היתר כן(. 

המחקר הגדיר מתוך הנתונים את קבוצת הטיפול )הנהגים שעברו את אמצעי התיקון( וקבוצת הביקורת )הנהגים שנרשמו 

אחרי", במטרה לבחון את -תיקון( וביצע ניתוחים בשיטת "לפנילחובתם מספר זהה של נקודות אך לא הוצמד להם אמצעי 

השפעת האמצעים על מעורבת הנהגים בתאונות. ממצאי המחקר הראו כי בקרב הנהגים שנצברו לחובתם נקודות 

בשיעור התאונות לאחר קבלת מכתבי האזהרה, בהשוואה לנהגים שצברו נקודות אך  7.5%עונשין, הייתה הפחתה של 

כתבי אזהרה. עבור הראיונות, ההשהייה הראשונה וההשהייה השניה של רישיון הנהיגה, שיעורי ההפחתה לא קיבלו מ

, בהתאמה. מסקנת המחקר הייתה שאמצעי התיקון שנבחנו יעילים בהפחתת שיעורי 43%, 28%, 12%בתאונות היו: 

  התאונות, ובמיוחד, שלילה זמנית של רישיון הנהיגה.

קורסים לשיקום הנהגים שאינם נכללים במסגרת שיטת הניקוד, שלושה מהם מיועדים לנהגים בהולנד, קיימים ארבעה 

" EMAשנתפסו כנוהגים תחת השפעת אלכוהול )בהתאם לרמת החומרה של האלכוהול בדם(. אחד הקורסים נקרא "

(Educational Measure Alcohol and trafficומטרתו ללמד את הנהגים להפריד בין שתייה לנה ) יגה, כאשר במהלך

הקורס מלמדים את הנהגים כיצד אלכוהול משפיע על הגוף ועל ביצועי הנהיגה. ההשתתפות בקורס מוגדרת כחובה 

לנהגים  1.0%עד  0.8%אלכוהול בדם ) 1.3%-ל 1.0%לנהגים שנתפסו כנוהגים תחת השפעת אלכוהול ברמה שבין 

, נשלל. קיימים מחקרים המצביעים על כך ששיעור העבירות חדשים(, כאשר רישיונם של הנהגים שלא משתתפים בקורס

בשנה השניה והשלישית שלאחר סיום  5%-בשנה הראשונה וב 10%-החוזרות בקרב הנהגים שהשתתפו בקורס פוחת ב

 (. SWOV, 2015הקורס, אך לעומתם קיימים מחקרים שמראים שאין לקורס כל השפעה על עבירות חוזרות )

בחן השפעה של קורס דומה )בנושא נהיגה ואלכוהול( על ביצוע עבירות חוזרות ולמרות שלא בבלגיה, נערך מחקר ש

נמצאה השפעה מובהקת של הקורס על העבירות, החוקרים הסיקו שיש מדדים המצביעים על השפעה חיובית של הקורס 

 (.SWOV, 2015בהפחתת שיעור העבירות החוזרות )

צאים העיקריים של המחקרים שבחנו את יעילותם הבטיחותית של אמצעי לממ סיכוםבגוף הדו"ח מציגה  1.4טבלה 

  התיקון.
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 . השלכות נוספות של שיטת הניקוד3.5א.

רצויות, כגון: נהיגה במהלך תקופת פסילת הרישיון )כלומר, נהיגה ללא -לשיטת הניקוד יכולות להיות גם השפעות בלתי

מנע מצבירה/הפחתה נוספת של נקודות; העברת נקודות לנהגים אחרים רישיון נהיגה(; תאונות מסוג "פגע וברח" כדי להי

(. ההיקף של ההשלכות השליליות הללו של שיטת Goldenbeld, 2012; SWOV, 2012)כולל קנייה ומכירת נקודות( )

הניקוד אינו ידוע, כאשר בספרות, לרוב, לא נמצאו מחקרים מדעיים שבחנו את השפעותיהן על הבטיחות בדרכים 

(Goldenbeld, 2012; Klipp et al., 2013; SWOV, 2012.להלן מספר עובדות שנמצאו בספרות .) 

מהנהגים שרישיונם נשלל כתוצאה  40%בבריטניה, המחקר שבחן את מאפייני הנהגים ללא רישיון הנהיגה מצא כי 

(. לפי אותו המחקר שיעור Knox et al., 2003מאיבוד הנקודות לפי שיטת הניקוד, דיווחו כי הם נוהגים למרות השלילה )

גבוה יותר  9עד  3התאונות שנמצא עבור הנהגים שנהגו ללא רישיון הנהיגה )עם וללא הקשר לשיטת הניקוד( היה פי 

 משיעור התאונות הממוצע של כלל הנהגים. 

לסיכוי למעורבות  (, לא נמצא קשר מוכח בין נהיגה ללא רישיוןAmerican Automobile Association) AAAלפי דו"ח 

(. יחד עם זאת, קיימים מחקרים המצביעים על קשר בין הנהיגה ללא רישיון למעורבות Scopatz et al., 2003בתאונות )

(, תופעת הנהיגה בזמן שלילת Goldenbeld et al., 2012) BestPoint(. לפי DeYoung et al., 1997יתר בתאונות )

 ות: הרישיון קשורה בשלוש בעיות בטיחותי

( היא מערערת את שיטת הרישוי ואת הערך שיש לסנקציית שלילת הרישיון כגורם המרתיע נהגים מלבצע עבירות 1)

 תנועה; 

 ( הנהגים שנוהגים ללא רישיון הנהיגה מעורבים יותר בתאונות ובעבירות תנועה; 2)

בתאונת "פגע וברח", כדי להמנע מעונש  ( ייתכן והנהגים שנוהגים ללא רישיון הם בעלי נטייה גבוהה יותר למעורבות3)

 נוסף.

במקומות בהם שיטת הניקוד כוללת זיהוי עבירות אוטומטי לפי סוג הרכב )ללא זיהוי של הנהג(, יש נהגים המעבירים את 

(, ברב המקרים למישהו בתוך המשפחה שטרם צבר נקודות או שכבר לא point traffickingהנקודות שלהם לנהג אחר )

, קיימת מכירה של נקודות BestPoint(. לפי מחקר Goldenbeld et al, 2012עדיין מחזיק ברישיון נהיגה תקף )נוהג אך 

יורו והמחזור הכספי של  700יורו, עם ממוצע של  2,600-ל 250דרך האינטרנט. בצרפת, הנקודות נמכרות בעלות שבין 

 מיליון יורו, בחודש. 30-מכירת הנקודות מוערך בכ
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מספר הנקודות לנהג בגין עברות שהורשע  -. התוספת השישית של תקנות התעבורה 1-א נספח

 בהן

 תוספת ששית

 (544)תקנה 
 

 נקודות 2
 

 מס' סעיף 
 תיאור מקוצר של העבירה תקנה פקודה מס"ד

 נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה )א(38  1
 נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור ב)א(83  2
 גרירת רכב שלא בבטיחות )ו(90  3
 גרירת מכונה ניידת שלא כדין )א(91  4
 גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה )ב(91  5
 גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים )ג(91  6
 גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר )ו(91  7
 גרירה באופנוע בלא היתר )ז(91  8
 אורות כנדרש נסיעה בלא הפעלת )א(, )ב(97  9

 )ג(-ו  
 

 נקודות 4
 

 מס' סעיף 
 תיאור מקוצר של העבירה תקנה פקודה מס"ד

 הפרעה או עיכוב תנועה (3)ב()21  1
 אי עצירה בלבד – 37-אי ציות לתמרור ב )ד(64)א(, 22  2
אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה  – 48-אי ציות לתמרור ב )א(22  3

 צה את הדרך במעגל התנועההחו
 נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון )ב(28  4
 כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני )ה(36  5
 נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה 45  6
 30-עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטיה אחרי תמרור א )א(47  7

 ברזללפני מפגש מסילת  (2)ה()47  
 עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה )ג(-)ב( ו48  8
 חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט 57  9

 לא איפשר להולך רגל להשלים את החציה בבטחה )א(67  10
 הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח (3)א()85  11
 ען המגביל שדה ראיההובלת מט ()ב(2)א()85  12
 אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון (1)א()93  13
 נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע ד95  14
 נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש )ד(,97, 96  15

 ( 2(, )1)א()99  
 103-ו 101(, 3)-ו  

 
 נקודות 6

 
 מס' סעיף 

 תיאור מקוצר של העבירה תקנה פקודה מס"ד
 רישיון רכב החייב ברישום וברישוינהיגה בלא   2 1
 נהיגת רכב בקלות ראש  (2)62 2
 נהיגה בלא זהירות )ג(21  3
, 15-, ב14-, ב13-, ב12-, ב2-, ב1-איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב –אי ציות לתמרורים  )א(22  4

 68-, ב60-, ב54-, ב18-, ב17-, ב16-ב
 10-, ב8-י תמרור באיסורי עקיפה לפ –אי ציות לתמרורים  )א(22  5
, 47-, ב46-, ב45-, ב44-, ב43-, ב42-, ב41-, ב40-נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב )ד(36)א(, 22  6

 או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך 4-, ה51-, ב50-ב
 אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני (1)א()23  7

 (2)-ו  
 גה תוך חוסר שליטה ברכבנהי )ג(27(, 4)26  8
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 גלגלי-נהיגה שלא בכביש למעט דו )א(33  9
 נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף )ג(36  10
 נהיגה שלא בימין הדרך )א(46, 35  11
 סיטרי-נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד 37  12
 נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות א)א(, )ג(39  13

 (ג)א39)ז(, -ו  
 השלמת עקיפה לפני-לפני מעבר חציה, בצומת או אי –עקיפות  (3)ה()47  14

 צומת )ח(47(, 4)-ו  
 לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, –אי מתן זכות קדימה  (, 1)א()64  15

 (3)-( ו2)  
 ( לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב2)-( ו1)ב()64  
 שבא נגדו; 66  
 אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון 68  

 כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה 65  16
 נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות ב)א(83  17
 הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך (6)א()85  18

 (3)-( ו2(, )1)86  
 הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות 155  19

 
 נקודות 8

 
 מס' סעיף 

 תיאור מקוצר של העבירה תקנה פקודה מס"ד
 רישיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב  )א(10 1
 תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה לנזק לאדם (2)ב()21 (3)38 2
 התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך (4)ב()21  3

  26(1) 
 נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך )א(27  4
פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות  )א(44  5

 נסיבות מחמירות( –של עבירות קנס )להלן 
 עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני (1)ה()47  6

 סילת ברזלמפגש מ )ז(-ו  
 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית 30קמ"ש עד  20מהירות מעל  )א(22)א(, 54  7
 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה 40קמ"ש עד  25מהירות מעל  )א(22)א(, 54  8
 אי עצירה לפני מפגש רכבת (,1)א()56  9

 (4)-( ו3(, )2)  
 2-אדום וצהוב יחד ניגוד לרמזור ה נסיעה ברמזור באור )א(22)ד(, 64  10
נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר  )ה(64  11

 לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת
 הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח (4)א()85  12
 הובלת מטען החורג ממידות הרכב (1)ד()85  13

 (3)ה()-ו  
 הובלת מכולה בניגוד לתקנות (,1א)ו()85  14

 (4)-( ו3)  
 שעות נהיגה מעל המותר 168  15
 נהיגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש )ד(308  16
 נהיגה בלא טכוגרף תקין ד)ב(364  17

 נהיגה בלא מגביל מהירות תקין ה)ג(364  18
 

 נקודות 10
 
 לנותגרימת מוות ברש לחוק העונשין,  304סעיף  1

 1977-התשל"ז 
 הפקרה אחרי פגיעה  א64 2
 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית 30מהירות מעל  )א(54)א(, 22  3
 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית 40מהירות מעל  )א(54)א(, 22  4
 ( עקיפת רכב כשהדךר לא פנויה או על קו הפרדה רצוף5)ה()-)ד( ו47  5
 36-קדימה בתמרור באי מתן זכות  )א(22)ג(, 64  6
 37-אי מתן זכות קדימה בתמרור ב )א(22)ד(, 64  7
 1-נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה )א(22)ד(, 64  8
 לא איפשר להולך רגל להשליםחצייה בבטחה בנסיבות מחמירות )א(67  9

 מהמשקל הכולל המותר 24.9%הובלת מטען מעל  (5)א()85  10
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 נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים ב169(, 2)26 (3)62 11
 נהיגת רכב בזמן פסילה  67 12

 

 
רשימת העברות שבגינם נהג חדש צריך  -שלישית לפקודות התעבורה ההתוספת . 2-נספח א

 שאר נהג חדש לשנתיים נוספות   ילהבחן מחדש ולה

 תוספת שלישית

 א(12)סעיף 

 .לפקודה זו 65או  44, 43, 10עבירה לפי סעיפים   (1)

מתן זכות קדימה, -ציות נוהג רכב לרמזור ואי-, לגבי אי1961-לתקנות התעבורה, תשכ"א 22עבירה לפי תקנה   (2)

-לתקנות האמורות לגבי אי 144לתקנות האמורות, ועבירה לפי תקנה  57או  54, 47(, 2)26עבירה לפי תקנות 

 הגשת עזרה לנפגע בתאונת דרכים.-הודעה על תאונת דרכים או אי

 עבירה לפי פקודה זו או התקנות לפיה אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם.  (3)

עבירה שבית המשפט גזר על מי שעבר אותה פסילה בפועל מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של שלושה חדשים   (4)

 או יותר.

 1990-תק' תש"ן
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 שלתיפי אתר האינטרנט הממ-על שיטת הניקוד הנהוגה בבריטניה. 3-נספח א

https://www.gov.uk/penalty-points-endorsements/endorsement-codes-and-penalty-points 

Endorsement codes and penalty points  

Each endorsement has a special code and is given ‘penalty points’ on a scale from 1 to 11. You get more points 
for more serious offences. 

The table shows the offence codes that can be put on your driving record. It also shows how many penalty points 
you can get for them. Some offences may also involve a disqualification. 

Offence codes and penalty points must stay on your driving record for 4 or 11 years depending on the offence. 

Accident offences 
These codes must stay on a driving record for 4 years from the date of the offence. 

Code Offence Penalty points 

AC10 Failing to stop after an accident 5 to 10 

AC20 Failing to give particulars or report an accident within 24 hours 5 to 10 

AC30 Undefined accident offences 4 to 9 

Disqualified driver 
Codes must BA10 and BA30 stay on a driving record for 4 years from the date of the offence. 

Code Offence Penalty points 

BA10 Driving while disqualified by order of court 6 

BA30 Attempting to drive while disqualified by order of court 6 

Codes BA40 and BA60 must stay on a driving record for 4 years from the date of the conviction. 

Code Offence Penalty points 

BA40 Causing death by driving while disqualified 3 to 11 

BA60 Causing serious injury by driving while disqualified 3 to 11 

Careless driving 
Codes CD10 to CD30 must stay on a driving record for 4 years from the date of the offence. 

Code Offence Penalty points 

CD10 Driving without due care and attention 3 to 9 

CD20 Driving without reasonable consideration for other road users 3 to 9 

CD30 Driving without due care and attention or without reasonable consideration for other road 
users 

3 to 9 

Codes CD40 to CD70 must stay on a driving record for 11 years from the date of the conviction. 

Code Offence Penalty points 

CD40 Causing death through careless driving when unfit through drink 3 to 11 

https://www.gov.uk/penalty-points-endorsements/endorsement-codes-and-penalty-points
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Code Offence Penalty points 

CD50 Causing death by careless driving when unfit through drugs 3 to 11 

CD60 Causing death by careless driving with alcohol level above the limit 3 to 11 

CD70 Causing death by careless driving then failing to supply a specimen for alcohol analysis 3 to 11 

Codes CD80 and CD90 must stay on a driving record for 4 years from the date of the conviction. 

Code Offence Penalty points 

CD80 Causing death by careless, or inconsiderate, driving 3 to 11 

CD90 Causing death by driving: unlicensed, disqualified or uninsured drivers 3 to 11 

Construction and use offences 
These codes must stay on a driving record for 4 years from the date of the offence. 

Code Offence Penalty points 

CU10 Using a vehicle with defective brakes 3 

CU20 Causing or likely to cause danger by reason of use of unsuitable vehicle or using a vehicle 
with parts or accessories (excluding brakes, steering or tyres) in a dangerous condition 

3 

CU30 Using a vehicle with defective tyre(s) 3 

CU40 Using a vehicle with defective steering 3 

CU50 Causing or likely to cause danger by reason of load or passengers 3 

CU80 Breach of requirements as to control of the vehicle, mobile telephone etc 3 

Reckless/dangerous driving 
These codes must stay on a driving record for 4 years from the date of the conviction. 

Code Offence Penalty points 

DD10 Causing serious injury by dangerous driving 3 to 11 

DD40 Dangerous driving 3 to 11 

DD60 Manslaughter or culpable homicide while driving a vehicle 3 to 11 

DD80 Causing death by dangerous driving 3 to 11 

DD90 Furious driving 3 to 9 

Drink 
Codes DR10 to DR61 must stay on a driving record for 11 years from the date of the conviction. 

Code Offence Penalty points 
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Code Offence Penalty points 

DR10 Driving or attempting to drive with alcohol level above limit 3 to 11 

DR20 Driving or attempting to drive while unfit through drink 3 to 11 

DR30 Driving or attempting to drive then failing to supply a specimen for analysis 3 to 11 

DR31 Driving or attempting to drive then refusing to give permission for analysis of a blood 
sample that was taken without consent due to incapacity 

3 to 11 

DR61 Refusing to give permission for analysis of a blood sample that was taken without consent 
due to incapacity in circumstances other than driving or attempting to drive 

10 

Codes DR40 to DR70 must stay on a driving record for 4 years from the date of the offence. 

Code Offence Penalty points 

DR40 In charge of a vehicle while alcohol level above limit 10 

DR50 In charge of a vehicle while unfit through drink 10 

DR60 Failure to provide a specimen for analysis in circumstances other than driving or 
attempting to drive 

10 

DR70 Failing to provide specimen for breath test 4 

Drugs 
These codes must stay on a driving record for 11 years from the date of the conviction. 

Code Offence Penalty points 

DG10 Driving or attempting to drive with drug level above the specified limit 3 to 11 

DG60 Causing death by careless driving with drug level above the limit 3 to 11 

DR80 Driving or attempting to drive when unfit through drugs 3 to 11 

These codes must stay on a driving record for 4 years from the date of the offence or 4 years from date of 
conviction where a disqualification is imposed. 

Code Offence Penalty points 

DG40 In charge of a vehicle while drug level above specified limit 10 

DR90 In charge of a vehicle when unfit through drugs 10 

Insurance offences 
Code IN10 must stay on a driving record for 4 years from the date of the offence. 

Code Offence Penalty points 

IN10 Using a vehicle uninsured against third party risks 6 to 8 

Licence offences 
These codes must stay on a driving record for 4 years from the date of the offence. 
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Code Offence Penalty points 

LC20 Driving otherwise than in accordance with a licence 3 to 6 

LC30 Driving after making a false declaration about fitness when applying for a licence 3 to 6 

LC40 Driving a vehicle having failed to notify a disability 3 to 6 

LC50 Driving after a licence has been revoked or refused on medical grounds 3 to 6 

Miscellaneous offences 
These codes must stay on a driving record for 4 years from the date of the offence. 

Code Offence Penalty points 

MS10 Leaving a vehicle in a dangerous position 3 

MS20 Unlawful pillion riding 3 

MS30 Play street offences 2 

MS50 Motor racing on the highway 3 to 11 

MS60 Offences not covered by other codes (including offences relating to breach of 
requirements as to control of vehicle) 

3 

MS70 Driving with uncorrected defective eyesight 3 

MS80 Refusing to submit to an eyesight test 3 

MS90 Failure to give information as to identity of driver etc 6 

Motorway offences 
Code MW10 must stay on a driving record for 4 years from the date of the offence. 

Code Offence Penalty points 

MW10 Contravention of special roads regulations (excluding speed limits) 3 

Pedestrian crossings 
These codes must stay on a driving record for 4 years from the date of the offence. 

Code Offence Penalty points 

PC10 Undefined contravention of pedestrian crossing regulations 3 

PC20 Contravention of pedestrian crossing regulations with moving vehicle 3 

PC30 Contravention of pedestrian crossing regulations with stationary vehicle 3 

Speed limits 
These codes must stay on a driving record for 4 years from the date of the offence. 

Code Offence Penalty points 
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Code Offence Penalty points 

SP10 Exceeding goods vehicle speed limits 3 to 6 

SP20 Exceeding speed limit for type of vehicle (excluding goods or passenger vehicles) 3 to 6 

SP30 Exceeding statutory speed limit on a public road 3 to 6 

SP40 Exceeding passenger vehicle speed limit 3 to 6 

SP50 Exceeding speed limit on a motorway 3 to 6 

Traffic direction and signs 
These codes must stay on a driving record for 4 years from the date of the offence. 

Code Offence Penalty points 

TS10 Failing to comply with traffic light signals 3 

TS20 Failing to comply with double white lines 3 

TS30 Failing to comply with ‘stop’ sign 3 

TS40 Failing to comply with direction of a constable/warden 3 

TS50 Failing to comply with traffic sign (excluding ‘stop’ signs, traffic lights or double white 
lines) 

3 

TS60 Failing to comply with a school crossing patrol sign 3 

TS70 Undefined failure to comply with a traffic direction sign 3 

Special code 
Code TT99 must stay on a driving record for 4 years from the date of conviction. 
It shows disqualification under ‘totting-up’ - if the total of penalty points reaches 12 or more within 3 years, the 
driver can be disqualified. 
Theft or unauthorised taking 
Code UT50 must stay on a driving record for 4 years from the date of the offence. 

Code Offence Penalty points 

UT50 Aggravated taking of a vehicle 3 to 11 

‘Mutual recognition’ codes 
You’ll get an ‘MR’ code on your driving record if you’re disqualified while driving in Northern Ireland, Isle of Man 
or the Republic of Ireland. Your disqualification period will also be valid in GB and will stay on your record for 4 
years from the date of conviction. 

Code Offence 

MR09 Reckless or dangerous driving (whether or not resulting in death, injury or serious risk) 

MR19 Wilful failure to carry out the obligation placed on driver after being involved in a road accident (hit or run) 
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Code Offence 

MR29 Driving a vehicle while under the influence of alcohol or other substance affecting or diminishing the mental 
and physical abilities of a driver 

MR39 Driving a vehicle faster than the permitted speed 

MR49 Driving a vehicle whilst disqualified 

MR59 Other conduct constituting an offence for which a driving disqualification has been imposed by the State of 
Offence 

Aiding, abetting, counselling or procuring offences 
For these offences, the codes are similar, but with the number 0 on the code changed to 2. 
For example, code LC20 (driving otherwise than in accordance with a licence) becomes code LC22 on your 
driving record if you have helped someone to do this. 
Causing or permitting offences 
For these offences, the codes are similar, but with the number 0 on the code changed to 4. 
For example, LC20 (driving otherwise than in accordance with a licence) becomes LC24 on your licence if you’ve 
caused or permitted someone to do this. 
Inciting offences 
For these offences, the codes are similar, but with the number 0 on the code changed to 6. 
For example, DD40 (dangerous driving) becomes DD46 on your driving record if you’ve incited someone to do 
this. 
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 פי עברות במדינת מערב אוסטרליה -. נקודות על4-נספח א

http://www.transport.wa.gov.au/licensing/demerit-points.asp 

 פרוט נקודות עברה מס'

  0 -קמ"ש 0-9 נהיגה במהירות העולה על המותר ב* 1

 2 -קמ"ש 9-19

 3-קמ"ש 19-29

 6-קמ"ש 29-40

 7 -+ קמ"ש40

 3 מעבר צומת באדום 2

 1 הסעת כלב או חיה על אופנוע 3

 3 אי מתן זכות קדימה בצומת 4

 2 -בין נתיבים באותו כוון נסיעה חציית קו נתיב המסומן בקו רצוף  5

 3 -בכווני נסיעה מנוגדים בין נתיבים

 4 אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון 6

 3 נהיגה ללא תאורה במזג אויר עם הגבלת ראות 7

 3 נהיגה ללא תאורה במזג אויר עם הגבלת ראות 8

 1 נהיגה בערפל ללא הפעלת פנסי ערפל 9

 1 נהיגה תוך הפעלת אור גבוה יחד עם פנסי ערפל  10

 3 מוביל )באזור עבודות בדרך( אי עקיבה אחר רכב 11

 4 עקיפת אופניים במרחק לא בטוח 12

 2 כניסה עם רכב לאזור המתנה לאופניים 13

 2 אי מתן זכות קדימה בהתמזגות  14

 3 אי מתן זכות קדימה למעבר נתיב 15

 3 אי מתן זכות קדימה במעגל תנועה 16

 2 שימוש לא נכון במעגל תנועה 17

 2 פרסה במקום עם איסור ביצוע פניית  18

 3 אי מתן זכות קדימה בעת ביצוע פניית פרסה 19

אי שמירת שמאל בדרך רב נתיבית )נתיב שמאלי  20

 באוסטרליה דומה לנתיב ימני בישראל(

2 

 BAC- 3  0.2%-0.0% נהיגה תחת השפעת אלכוהול* 21

0.5%-0.2%  BAC- 3-שלילת רישיון ל 

 חדשים לפחות

 בשנה(, מספר הנקודות מוכפל 7-רוכים )כ* בסופי שבוע א

 
 
 

  

http://www.transport.wa.gov.au/licensing/demerit-points.asp
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 2לפרק נספחים . נספח ב'

 במדדים המסבירים לעומת הפרשים . תרשימי הפרשים במדדי הבטיחות 1-בנספח 

הפרשי לוג במדדים  ( לעומתd_Lg_nameY) הפרשי לוג במדדי הבטיחות התרשימים להלן מביאים הצגה ויזואלית של
 .(LgdnameX)המסבירים 
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 1. פירוט למודלים מסוג 2-בנספח 

הותאם לכל סדרה של מדדי בטיחות )הרוגים/נפגעים(, כאשר הוא כולל אפשרויות לשינויים במגמה וברמה של  1מודל 
 .2012, 2009, 2004, 2001תהליך בשנים אלה: 

 נגדיר:

I2001 2001-השנה שווה או גדולה מ אם 1-ו 2001אם השנה לפני  0-= אינדיקטור השווה ל, 

I2004 2004-אם השנה שווה או גדולה מ 1-ו 2004אם השנה לפני  0-= אינדיקטור השווה ל, 

I2009 2009-אם השנה שווה או גדולה מ 1-ו 2009אם השנה לפני  0-= אינדיקטור השווה ל, 

I2012 2012-ולה מאם השנה שווה או גד 1-ו 2012אם השנה לפני  0-= אינדיקטור השווה ל. 

id_01 2001לעומת השיפוע לפני  2001= השינוי בשיפוע אחרי, id_01=max(0,id-4) . 

id_04 0-(7- 2004לעומת השיפוע לפני  2004= השינוי בשיפוע אחרי,idid_04=max(  . 

id_09 12- 2009לעומת השיפוע לפני  2009= השינוי בשיפוע אחרי)-id_09=max(0,id  . 

id_1215(- 2012לעומת השיפוע לפני  2012יפוע אחרי = השינוי בש-id_12=max(0,id .  

מתאים לשנת   id=12, 2004מתאים לשנת   id=7, 2001מתאים לשנת   id=4 , לכן,1998מתאים לשנת   id=1הערה: 
2009 ,id=15   2012מתאים לשנת. 

 :של מדדי בטיחותבה השתמשנו למידול סדרות  המודל נוסחת

0 2001 id_01

2004 id_04

2009 id_09

2012 id_12

0 2001 id_01

2004 id_04

log(Y ) + *id+ *I2001+ * id_01+

*I2004+ * id_04+

 *I2009 + *id_09+

*I2012 + *id_12+

+ *id+ *I2001+ * max(0,id-4)+

*I2004+ * max(0,

t ID I

I

I

I t

ID I

I

   

 

 

  

   

 





2009 id_09

2012 id_12

id-7)+

 *I2009 + *max(0,id-12)+

*I2012 + *max(0,id-15)+

I

I t

 

  

 

( לבין השינוי שהיה צפוי אם 2003-2008של הפעלת שיטת הניקוד ) בתקופה הראשונה אמידת ההפרש בין השינוי
 היו ממשיכות נערכה כמפורט להלן. 2003המגמה והרמה של 

 :2008-ערך צפוי ב

 id=11: 2008-ב

11 0 2001 id_01

2004 id_04

0 2001 id_01 2004 id_04

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆlog(Y ) + *11+ *I2001+ * max(0,11-4)+

ˆ ˆ*I2004+ * max(0,11-7)=

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ+ *11+ + * 7+ + * 4

_ ID I

I

ID I I

   

 

     

Y 2008

 

 :2003-ערך צפוי ב

 id=6: 2003-ב

6 0 2001 id_01

0 2001 id_01

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆlog(Y ) + *6+ *I2001+ * max(0,6-4)=

ˆ ˆ ˆ ˆ+ *6+ + * 2

ID I

ID I

   

   


 

 :2003פחות  2008הפרש 
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11 6

0 2001 id_01 2004 id_04

0 2001 id_01

id_01 2004 id_04

ˆ ˆd_08_03 log(Y ) log(Y )

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ+ *11+ *I2001+ * 7+ *I2004+ * 4

ˆ ˆ ˆ ˆ+ *6+ *I2001+ * 2

ˆ ˆ ˆ ˆ*5+ * 5+ + * 4

ID I I

ID I

ID I

     

   

   

  

 

 

 :2004-אם לא היה שינוי ב 2008-ערך צפוי ב

 id=11: 2008-ב

11_ _ 04 0 2001 id_01
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆlog(Y ) + *11+ + * 7no ID I     

 :2004-ב לא היה שינויאם  2003פחות  2008הפרש 

 

11_ _ 04 6

0 2001 id_01

0 2001 id_01

id_01

ˆ ˆd_08_03_no_change log(Y ) log(Y )

ˆ ˆ ˆ ˆ+ *11+ *I2001+ * 7

ˆ ˆ ˆ ˆ+ *6+ *I2001+ * 2

ˆ ˆ*5+ * 5

no

ID I

ID I

ID

   

   

 

  

 

 

 (:2004-אם לא היה שינוי ב 2003פחות  2008( פחות )הפרש 2003פחות  2008)הפרש 

   

11 6 id_01 2004 id_04

11_ _ 04 6 id_01

11 6 11_ _ 04 6 2004 id_04

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆlog(Y ) log(Y ) *5+ * 5+ *I2004+ * 4

ˆ ˆ ˆ ˆlog(Y ) log(Y ) *5+ * 5

_ 08 _ 03

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆlog(Y ) log(Y ) log(Y ) log(Y ) + * 4

ID I

no ID

no I

DD

   

 

 

 

 





   

 

 

( לבין השינוי שהיה צפוי אם 2011-2014של הפעלת שיטת הניקוד ) בתקופה השנייהאמידת ההפרש בין השינוי 
 היו ממשיכות נערכה באופן הבא. 2011המגמה והרמה של 

 :2014-ערך צפוי ב

 id=17: 2014-ב

17 0 2001 id_01

2004 id_04

2009 id_09

2012 id_12

0 2001 id_01

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆlog(Y ) + *17+ *I2001+ * max(0,17-4)+

ˆ ˆ*I2004+ * max(0,17-7)+

ˆ ˆ *I2009 + *max(0,17-12)+

ˆ ˆ*I2012 + *max(0,17-15)=

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ+ *17+ + * 13+

ID I

I

I

I

ID I I

   

 

 

 

    



2004 id_04

2009 id_09 2012 id_12

ˆ+ * 10+

ˆ ˆ ˆ ˆ  + *5+ + *2I I



   

 

 :2011-ערך צפוי ב

 id=14: 2011-ב
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14 0 2001 id_01

2004 id_04

2009 id_09

0 2001 id_01 2004 id_04

2009 id

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆY_2014 log(Y ) + *14+ *I2001+ * max(0,14-4)+

ˆ ˆ*I2004+ * max(0,14-7)+

ˆ ˆ *I2009 + *max(0,14-12)=

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ+ *14+ + * 10+ + * 7+

ˆ ˆ +

ID I

I

I

ID I I

I

   

 

 

     

 

 

_09*2

 

 :2011פחות  2014הפרש 

17 14

0 2001 id_01 2004 id_04

2009 id_09 2012 id_12

0 2001 id_01 2004 id_04

ˆ ˆlog(Y ) log(Y )

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ+ *17+ *I2001+ * 13+ *I2004+ * 10+

ˆ ˆ ˆ ˆ *I2009 + *5+ *I2012 + *2

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( + *14+ *I2001+ * 10+ *I2004+ * 7+

 

ID I I

I I

ID I I

     

   

     

 



2009 id_09

id_01 id_04 id_09 2012 id_12

ˆ ˆ*I2009 + *2)=

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ*3+ * 3+ * 3+ *3+  + *2

I

ID I

 

     

 

 :2012-אם לא היה שינוי ב 2014-ערך צפוי ב

 id=17: 2014-ב

17 _ _

0 2001 id_01 2004 id_04

2009 id_09

l̂og(Y 12)

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ+ *17+ + * 13+ + * 10+

ˆ ˆ  + *5

no

ID I I

I

     

 



 

 

 :2012-אם לא היה שינוי ב  2011פחות  2014הפרש 

17 _ _ 14

0 2001 id_01 2004 id_04

2009 id_09

0 2001 id_01 2004 id_04

2009 id

ˆ ˆlog(Y 12) log(Y )

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ+ *17+ *I2001+ * 13+ *I2004+ * 10+

ˆ ˆ *I2009 + *5

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ-( + *14+ *I2001+ * 10+ *I2004+ * 7+

ˆ ˆ *I2009 +

no

ID I I

I

ID I I

I

     

 

     

 

 

_09

id_01 id_04 id_09

*2)=

ˆ ˆ ˆ ˆ*3+ * 3+ * 3 + *3ID   

 

 (:2012-אם לא היה שינוי ב 2011פחות  2014( פחות )הפרש 2011פחות  2014)הפרש 

 
id_01 id_04 id_09 2012 id_12

id_01 id_04 id_09 2012 id_12

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ_14 _11 *3+ * 3+ * 3+ *3+  + *2

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ*3+ * 3+ * 3 + *3  + *2

ID I

ID I

dd      
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 פי המודלים:-י ההפרשים עלאומדנומהערכת  1מודלים מסוג להלן ממצאים מפיתוח 

Obs series _NAME_ Intercept ID I2001 id_01 I2004 id_04 I2009 id_09 I2012 id_12 AR1 d_08_03 

1 Lg_F_rur ProbF 5.71 -0.06 0.45 -0.12 0.22 0.13 -0.15 0.10 -0.41 -0.03 0.22 -0.15 

2 Lg_F_urb ProbF 5.65 -0.13 0.17 0.09 0.00 -0.01 -0.06 0.04 -0.18 0.06 0.77 -0.20 

3 Lg_Cas_rur ProbF 9.78 -0.07 0.07 0.04 0.06 -0.01 0.04 -0.04 0.02 0.03 0.47 -0.14 

4 Lg_Cas_urb ProbF 10.53 -0.12 0.05 0.10 0.00 -0.02 -0.01 -0.05 0.01 0.04 0.95 -0.15 

 

Obs 
d_08_03_no
_change dd_08_03 d_14_11 

d_14_11_no
_change dd_14_11 

Pv_d_08_03_
* 

Pv_d_08_03_no
_change_* Pv_dd_08_03_* Pv_d_14_11_* 

Pv_d_14_11_no
_change_* Pv_dd_14_11_* 

1 -0.90 0.75 -0.32 0.15 -0.47 0.12 0.01 0.05 0.01 0.38 0.08 

2 -0.17 -0.03 -0.06 0.01 -0.07 0.00 0.33 0.87 0.30 0.93 0.62 

3 -0.18 0.04 -0.17 -0.26 0.09 0.01 0.26 0.84 0.01 0.02 0.46 

4 -0.07 -0.08 -0.16 -0.25 0.10 0.00 0.09 0.12 0.00 0.00 0.02 

*  Pv ( מסמן רמת מובהקותp-valueשל ההפרש המוערך ) 

 



 2פירוט למודלים מסוג . 3-בנספח 

נפגעים(. ההפרש  כלכליים לבין ההפרשים במדדי הבטיחות )הרוגים/-הותאם לקשר בין ההפרשים במדדים המאקרו 2מודל 
פרמטי, עם כל -חות הותאם מודל רבמהווה את השינוי במדד בשנה הנוכחית לעומת שנה קודמת. עבור כל מדד בטי

כלכליים )אם -המסבירים ביחד, כאשר ניתנה אפשרות להשפעה של הפרשים חיוביים והפרשים שליליים של המדדים המאקרו
 (.  היו כאלה

 המשתנים שהועמדו לבחירה כמסבירים לכל סדרת הפרשים של מדדי הבטיחות הם:

PdMotor2 PdPriv_vec PdMotor1 PdTot_vec PdTrav_Rural PdDrivers PdPaved_rural PdTrav_Urb 
PdTrav_Tot PdPop NdTrav_Urb PdGDP_NIS PdPaved PdP_unemp NdP_unemp NdGDP_NIS I2001_j 
I2004_j I2009_j I2012_j I2001 I2004 I2009 I2012 

 כאשר:
Pdxxx Ndxxx שלילי בין שנה לשנה קודמת במדד;= הפרש חיובי/ 

_jxxxxI בשנה  1-טור השווה ל= אינדיקxxxx  בטיחות;בקשר להפרשים במדדי  בשנה מסוימתואפס אחרת. מודד את השינוי 

xxxxI החל משנה  1-= אינדיקטור השווה לxxxx  בקשר להפרשים במדדי  החל משנה מסוימתואפס לפניה. מודד את השינוי
 בטיחות.

 בטיחות( היו כלהלן:לנתונים )סדרות הפרשים של מדדי  המודלים המסבירים שהותאמו

 F_rur)א( עבור 

The AUTOREG Procedure 

Maximum Likelihood Estimates 

SSE 0.01800127 DFE 7 

MSE 0.00257 Root MSE 0.05071 

SBC -34.880385 AIC -39.353786 

MAE 0.02459112 AICC -20.68712 

MAPE 32.2514168 HQC -39.767881 

Log Likelihood 26.6768932 Regress R-Square 0.9289 

Durbin-Watson 2.0395 Total R-Square 0.9393 

  Observations 14 

 
 

Parameter Estimates 

Variable DF Estimate 

Standard 

Error t Value 

Approx 

Pr > |t| 

Intercept 1 -0.2489 0.0633 -3.93 0.0057 

PdMotor1 1 10.1642 1.9050 5.34 0.0011 

PdTrav_Rural 1 1.9896 0.9155 2.17 0.0663 

PdGDP_NIS 1 -4.1234 1.2389 -3.33 0.0126 

PdP_unemp 1 -1.1405 0.2621 -4.35 0.0033 

I2004_j  1 0.2903 0.0655 4.43 0.0030 

AR1 1 0.2264 0.4116 0.55 0.5994 
 

 F_urb)ב( עבור 

The AUTOREG Procedure 

Maximum Likelihood Estimates 

SSE 0.04402097 DFE 9 

MSE 0.00489 Root MSE 0.06994 

SBC -26.776798 AIC -29.972084 

MAE 0.04945686 AICC -22.472084 

MAPE 71.3523947 HQC -30.267867 

Log Likelihood 19.9860422 Regress R-Square 0.5997 

Durbin-Watson 1.8566 Total R-Square 0.7511 

  Observations 14 
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Parameter Estimates 

Variable DF Estimate 
Standard 
Error t Value 

Approx 
Pr > |t| 

Intercept 1 -0.0833 0.0240 -3.47 0.0071 

PdTrav_Urb 1 1.0894 0.5813 1.87 0.0937 

PdP_unemp 1 -1.0038 0.3244 -3.09 0.0128 

I2009  1 0.1014 0.0325 3.12 0.0123 

AR1 1 0.6359 0.2671 2.38 0.0412 

 

 Cas_rur)ג( עבור 

The AUTOREG Procedure 

Maximum Likelihood Estimates 

SSE 0.03044743 DFE 13 

MSE 0.00234 Root MSE 0.04840 

SBC -46.226673 AIC -48.544439 

MAE 0.03360015 AICC -46.544439 

MAPE 116.117873 HQC -48.42575 

Log Likelihood 27.2722193 Regress R-Square 0.3152 

Durbin-Watson 2.2392 Total R-Square 0.4837 

  Observations 16 

 

Parameter Estimates 

Variable DF Estimate 

Standard 

Error t Value 

Approx 

Pr > |t| 

Intercept 1 0.001192 0.0198 0.06 0.9529 

PdMotor2 1 -2.6643 1.0911 -2.44 0.0297 

AR1 1 0.4934 0.2387 2.07 0.0592 
 

 Cas_urb)ד( עבור 

The AUTOREG Procedure 

Maximum Likelihood Estimates 

SSE 0.02154625 DFE 11 

MSE 0.00196 Root MSE 0.04426 

SBC -42.250485 AIC -44.167657 

MAE 0.02943421 AICC -41.767657 

MAPE 103.080282 HQC -44.345127 

Log Likelihood 25.0838286 Regress R-Square 0.3620 

Durbin-Watson 2.0223 Total R-Square 0.4766 
  Observations 14 

 

Parameter Estimates 

Variable DF Estimate 

Standard 

Error t Value 

Approx 

Pr > |t| 

Intercept 1 -0.0414 0.009314 -4.44 0.0010 

NdTrav_Urb  1 -1.8888 0.7563 -2.50 0.0296 

AR1 1 0.5778 0.3005 1.92 0.0808 

 

והפרשי מדדי הבטיחות ניתן לחשב הפרש צפוי במדד הבטיחות  המסבירים לאחר קבלת המודל הקושר בין הפרשי המדדים
 פי מדדי המאקרו.-וסוף תקופה, על תבין תחיל

 נסמן: 

tY  משתנה בטיחות בתקופה = ערךt, 

ptXכלכלי -= ערך משתנה מאקרוp  בתקופהt. 
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 פי המודל:-על
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ˆ ˆ
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1

0

2008 2003

2014 2011

ˆdif_mad_04_08= log( ) log( )

ˆdif_mad_12_14= log( ) log( )

j k

j

E Y Y

E Y Y

 













 

את הערכים הצפויים לחבר יש  tלבין תקופה  t-kכלומר, כדי לחשב את הערך הצפוי להפרש בלוג מדד הבטיחות בין תקופה  
 .t-1לבין תקופה  t, ..., עד ההפרש בין t-kלבין תקופה  t-k+1של ההפרשים בתקופות: 

 לכן:

 הפרשים(; 5)סכום  2008-2004פי המדדים שווה לסכום הפרשים לשנים -על 2003-ו 2008הפרש צפוי בין 

 הפרשים(. 3)סכום  2014-2012מדדים שווה לסכום הפרשים לשנים הפי -על 2011-ו 2014הפרש צפוי בין 

 :2המודלים מסוג פי -י ההפרשים עלאומדנת להלן ממצאים מהערכ

series 
dif_mad_0
4_08 

dif_mad_12_
14 

d_08_03_no_change_
mad 

d_14_11_no_change_
mad 

dd_14_11_m
ad 

dd_08_03_m
ad 

Lg_F_rur 0.04 -0.27 -0.85 -0.12 -0.20 0.71 

Lg_F_urb -0.20 -0.11 -0.37 -0.10 0.05 0.17 

Lg_Cas_rur -0.26 -0.11 -0.43 -0.37 0.20 0.29 

Lg_Cas_urb -0.21 -0.21 -0.28 -0.46 0.30 0.13 
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 3. נספחים לניתוחים בפרק נספח ג'

. מודל מסביר ראשון שהותאם למדד שכיחות העבירות בקרב נהגים שעברו את אמצעי 1-גנספח 

 התיקון )ללא קבוצת ביקורת(

Solutions for Fixed Effects 

Effect group after dat_ishuv godel_ishuv age_group Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

Intercept           1.3659 0.02186 44166 62.47 <.0001 

group 1         -0.4510 0.01564 44166 -28.84 <.0001 

group 2         -0.3229 0.01584 44166 -20.39 <.0001 

group 3         -0.3850 0.01565 44166 -24.60 <.0001 

group 4         -0.1667 0.01567 44166 -10.64 <.0001 

group 5         -0.3925 0.01563 44166 -25.11 <.0001 

group 6         -0.1817 0.01563 44166 -11.63 <.0001 

group 7         -0.1629 0.01568 44166 -10.39 <.0001 

group 8         -0.3617 0.01561 44166 -23.17 <.0001 

group 9         -0.1585 0.01629 44166 -9.73 <.0001 

group 10         -0.3614 0.01559 44166 -23.18 <.0001 

group 11         -0.1713 0.01581 44166 -10.84 <.0001 

group 12         -0.08208 0.01559 44166 -5.27 <.0001 

group 13         -0.3581 0.01560 44166 -22.95 <.0001 

group 14         -0.2620 0.01717 44166 -15.26 <.0001 

group 15         -0.3238 0.01560 44166 -20.75 <.0001 

group 16         -0.09656 0.01560 44166 -6.19 <.0001 

group 17         -0.3319 0.01559 44166 -21.29 <.0001 

group 18         -0.09283 0.01578 44166 -5.88 <.0001 

group 19         -0.08055 0.01558 44166 -5.17 <.0001 

group 20         -0.3123 0.01682 44166 -18.57 <.0001 

group 21         -0.07622 0.01715 44166 -4.44 <.0001 

group 22         -0.2723 0.01716 44166 -15.87 <.0001 

group 23         -0.04500 0.01847 44166 -2.44 0.0148 

group 24         0 . . . . 

after   0       0.9883 0.02656 44166 37.22 <.0001 

after   1       0 . . . . 

group*after 1 0       -0.1626 0.01899 44166 -8.56 <.0001 

group*after 1 1       0 . . . . 

group*after 2 0       -0.2598 0.01924 44166 -13.50 <.0001 

group*after 2 1       0 . . . . 

group*after 3 0       -0.05703 0.01901 44166 -3.00 0.0027 

group*after 3 1       0 . . . . 

group*after 4 0       -0.05957 0.01903 44166 -3.13 0.0017 

group*after 4 1       0 . . . . 

group*after 5 0       -0.08899 0.01899 44166 -4.69 <.0001 



206 

 

Solutions for Fixed Effects 

Effect group after dat_ishuv godel_ishuv age_group Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

group*after 5 1       0 . . . . 

group*after 6 0       -0.06651 0.01898 44166 -3.50 0.0005 

group*after 6 1       0 . . . . 

group*after 7 0       -0.1117 0.01905 44166 -5.86 <.0001 

group*after 7 1       0 . . . . 

group*after 8 0       0.07498 0.01896 44166 3.95 <.0001 

group*after 8 1       0 . . . . 

group*after 9 0       0.09560 0.01978 44166 4.83 <.0001 

group*after 9 1       0 . . . . 

group*after 10 0       0.08189 0.01894 44166 4.32 <.0001 

group*after 10 1       0 . . . . 

group*after 11 0       0.1174 0.01920 44166 6.11 <.0001 

group*after 11 1       0 . . . . 

group*after 12 0       0.01851 0.01893 44166 0.98 0.3282 

group*after 12 1       0 . . . . 

group*after 13 0       -0.2377 0.01895 44166 -12.54 <.0001 

group*after 13 1       0 . . . . 

group*after 14 0       -0.2855 0.02086 44166 -13.69 <.0001 

group*after 14 1       0 . . . . 

group*after 15 0       -0.09141 0.01895 44166 -4.82 <.0001 

group*after 15 1       0 . . . . 

group*after 16 0       -0.1364 0.01894 44166 -7.20 <.0001 

group*after 16 1       0 . . . . 

group*after 17 0       -0.1102 0.01894 44166 -5.82 <.0001 

group*after 17 1       0 . . . . 

group*after 18 0       -0.1646 0.01917 44166 -8.59 <.0001 

group*after 18 1       0 . . . . 

group*after 19 0       -0.1771 0.01893 44166 -9.35 <.0001 

group*after 19 1       0 . . . . 

group*after 20 0       0.06385 0.02043 44166 3.12 0.0018 

group*after 20 1       0 . . . . 

group*after 21 0       0.06539 0.02083 44166 3.14 0.0017 

group*after 21 1       0 . . . . 

group*after 22 0       0.03041 0.02084 44166 1.46 0.1445 

group*after 22 1       0 . . . . 

group*after 23 0       0.03339 0.02244 44166 1.49 0.1368 

group*after 23 1       0 . . . . 

group*after 24 0       0 . . . . 

group*after 24 1       0 . . . . 

dat_ishuv     1     -0.04145 0.006887 44166 -6.02 <.0001 

dat_ishuv     2     0.05659 0.009232 44166 6.13 <.0001 

dat_ishuv     4     0 . . . . 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect group after dat_ishuv godel_ishuv age_group Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

after*dat_ishuv   0 1     0.07966 0.008366 44166 9.52 <.0001 

after*dat_ishuv   0 2     -0.05130 0.01121 44166 -4.57 <.0001 

after*dat_ishuv   0 4     0 . . . . 

after*dat_ishuv   1 1     0 . . . . 

after*dat_ishuv   1 2     0 . . . . 

after*dat_ishuv   1 4     0 . . . . 

godel_ishuv       1   -0.01609 0.006905 44166 -2.33 0.0198 

godel_ishuv       2   0.02959 0.007030 44166 4.21 <.0001 

godel_ishuv       3   0 . . . . 

after*godel_ishuv   0   1   -0.01571 0.008387 44166 -1.87 0.0610 

after*godel_ishuv   0   2   -0.01454 0.008540 44166 -1.70 0.0886 

after*godel_ishuv   0   3   0 . . . . 

after*godel_ishuv   1   1   0 . . . . 

after*godel_ishuv   1   2   0 . . . . 

after*godel_ishuv   1   3   0 . . . . 

age_group         1 0.1996 0.02355 44166 8.48 <.0001 

age_group         2 0.1535 0.01943 44166 7.90 <.0001 

age_group         3 0.1072 0.01863 44166 5.75 <.0001 

age_group         4 0.09220 0.01962 44166 4.70 <.0001 

age_group         5 0.05526 0.01894 44166 2.92 0.0035 

age_group         6 0.02549 0.02319 44166 1.10 0.2717 

age_group         7 0 . . . . 

after*age_group   0     1 -0.2192 0.02860 44166 -7.67 <.0001 

after*age_group   0     2 -0.1049 0.02360 44166 -4.45 <.0001 

after*age_group   0     3 -0.07007 0.02263 44166 -3.10 0.0020 

after*age_group   0     4 -0.04907 0.02383 44166 -2.06 0.0395 

after*age_group   0     5 -0.02058 0.02300 44166 -0.89 0.3711 

after*age_group   0     6 -0.01110 0.02817 44166 -0.39 0.6937 

after*age_group   0     7 0 . . . . 

after*age_group   1     1 0 . . . . 

after*age_group   1     2 0 . . . . 

after*age_group   1     3 0 . . . . 

after*age_group   1     4 0 . . . . 

after*age_group   1     5 0 . . . . 

after*age_group   1     6 0 . . . . 

after*age_group   1     7 0 . . . . 

 

Type III Tests of Fixed Effects 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F 

group 23 44166 387.88 <.0001 
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Type III Tests of Fixed Effects 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F 

after 1 44166 24412.5 <.0001 

group*after 23 44166 68.28 <.0001 

dat_ishuv 2 44166 25.91 <.0001 

after*dat_ishuv 2 44166 163.11 <.0001 

godel_ishuv 2 44166 63.98 <.0001 

after*godel_ishuv 2 44166 1.99 0.1363 

age_group 6 44166 27.17 <.0001 

after*age_group 6 44166 28.36 <.0001 

 

 סה"כ בחינת מובהקות ההבדלים בין מדדי עבירות מותמרים:

after Least Squares Means 

after Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

0 2.0992 0.003643 44166 576.14 <.0001 

1 1.2388 0.004533 44166 273.28 <.0001 

 

Differences of after Least Squares Means 

after _after Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

0 1 0.8603 0.005506 44166 156.24 <.0001 

 סוגי אמצעי התיקון: –ולפי קבוצות טיפול 

group*after Least Squares Means 

group after Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

1 0 1.7721 0.009298 44166 190.60 <.0001 

1 1 1.0149 0.01157 44166 87.73 <.0001 

2 0 1.8031 0.009550 44166 188.80 <.0001 

2 1 1.1430 0.01188 44166 96.19 <.0001 

3 0 1.9437 0.009286 44166 209.31 <.0001 

3 1 1.0809 0.01155 44166 93.55 <.0001 

4 0 2.1594 0.009389 44166 229.99 <.0001 

4 1 1.2992 0.01168 44166 111.21 <.0001 

5 0 1.9042 0.009398 44166 202.62 <.0001 

5 1 1.0734 0.01169 44166 91.80 <.0001 

6 0 2.1375 0.009438 44166 226.47 <.0001 

6 1 1.2842 0.01174 44166 109.36 <.0001 

7 0 2.1112 0.009399 44166 224.61 <.0001 

7 1 1.3030 0.01169 44166 111.42 <.0001 

8 0 2.0990 0.009342 44166 224.67 <.0001 

8 1 1.1042 0.01162 44166 94.99 <.0001 

9 0 2.3228 0.01015 44166 228.83 <.0001 
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group*after Least Squares Means 

group after Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

9 1 1.3074 0.01263 44166 103.52 <.0001 

10 0 2.1062 0.009423 44166 223.52 <.0001 

10 1 1.1045 0.01172 44166 94.21 <.0001 

11 0 2.3318 0.009686 44166 240.73 <.0001 

11 1 1.2946 0.01205 44166 107.42 <.0001 

12 0 2.3221 0.009446 44166 245.84 <.0001 

12 1 1.3838 0.01175 44166 117.75 <.0001 

13 0 1.7899 0.009306 44166 192.34 <.0001 

13 1 1.1078 0.01158 44166 95.68 <.0001 

14 0 1.8382 0.01098 44166 167.36 <.0001 

14 1 1.2039 0.01367 44166 88.10 <.0001 

15 0 1.9705 0.009322 44166 211.38 <.0001 

15 1 1.1421 0.01160 44166 98.47 <.0001 

16 0 2.1528 0.009360 44166 229.99 <.0001 

16 1 1.3693 0.01165 44166 117.58 <.0001 

17 0 1.9436 0.009382 44166 207.15 <.0001 

17 1 1.1340 0.01167 44166 97.14 <.0001 

18 0 2.1283 0.009616 44166 221.33 <.0001 

18 1 1.3731 0.01196 44166 114.76 <.0001 

19 0 2.1281 0.009375 44166 227.00 <.0001 

19 1 1.3853 0.01166 44166 118.77 <.0001 

20 0 2.1373 0.01070 44166 199.79 <.0001 

20 1 1.1536 0.01331 44166 86.67 <.0001 

21 0 2.3749 0.01105 44166 214.82 <.0001 

21 1 1.3897 0.01375 44166 101.03 <.0001 

22 0 2.1438 0.01109 44166 193.38 <.0001 

22 1 1.1936 0.01379 44166 86.53 <.0001 

23 0 2.3741 0.01240 44166 191.53 <.0001 

23 1 1.4209 0.01542 44166 92.13 <.0001 

24 0 2.3857 0.009443 44166 252.64 <.0001 

24 1 1.4659 0.01175 44166 124.77 <.0001 
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. מודל מסביר שני שהותאם למדד שכיחות העבירות בקרב נהגים שעברו את אמצעי 2-גנספח 

 יקון )קבוצת טיפול( ובקרב נהגים בקבוצת הביקורתהת

Solutions for Fixed Effects 

Effect group tipul after dat_ishuv godel_ishuv age_group Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

Intercept             1.3574 0.03052 23966 44.48 <.0001 

tipul   0         -0.5343 0.03386 23966 -15.78 <.0001 

tipul   1         0 . . . . 

group 1           -0.4540 0.02227 23966 -20.38 <.0001 

group 2           -0.3123 0.02226 23966 -14.03 <.0001 

group 3           -0.3914 0.02228 23966 -17.57 <.0001 

group 4           -0.1610 0.02228 23966 -7.23 <.0001 

group 5           -0.4073 0.02225 23966 -18.31 <.0001 

group 6           -0.2169 0.02225 23966 -9.75 <.0001 

group 7           -0.1647 0.02233 23966 -7.38 <.0001 

group 8           -0.3710 0.02223 23966 -16.69 <.0001 

group 9           -0.1801 0.02223 23966 -8.10 <.0001 

group 10           -0.3391 0.02220 23966 -15.27 <.0001 

group 11           -0.1835 0.02221 23966 -8.26 <.0001 

group 12           -0.06942 0.02219 23966 -3.13 0.0018 

group 13           -0.3576 0.02223 23966 -16.08 <.0001 

group 14           -0.2642 0.02221 23966 -11.90 <.0001 

group 15           -0.3197 0.02223 23966 -14.38 <.0001 

group 16           -0.09631 0.02221 23966 -4.34 <.0001 

group 17           -0.3124 0.02220 23966 -14.07 <.0001 

group 18           -0.07595 0.02219 23966 -3.42 0.0006 

group 19           -0.09839 0.02220 23966 -4.43 <.0001 

group 20           -0.3185 0.02219 23966 -14.36 <.0001 

group 21           -0.05481 0.02217 23966 -2.47 0.0134 

group 22           -0.2605 0.02218 23966 -11.74 <.0001 

group 23           -0.03601 0.02217 23966 -1.62 0.1043 

group 24           0 . . . . 

group*tipul 1 0         0.4316 0.02471 23966 17.46 <.0001 

group*tipul 1 1         0 . . . . 

group*tipul 2 0         0.2781 0.02470 23966 11.26 <.0001 

group*tipul 2 1         0 . . . . 

group*tipul 3 0         0.3654 0.02472 23966 14.78 <.0001 

group*tipul 3 1         0 . . . . 

group*tipul 4 0         0.1430 0.02471 23966 5.79 <.0001 

group*tipul 4 1         0 . . . . 

group*tipul 5 0         0.3756 0.02468 23966 15.22 <.0001 

group*tipul 5 1         0 . . . . 

group*tipul 6 0         0.2031 0.02468 23966 8.23 <.0001 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect group tipul after dat_ishuv godel_ishuv age_group Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

group*tipul 6 1         0 . . . . 

group*tipul 7 0         0.1324 0.02477 23966 5.34 <.0001 

group*tipul 7 1         0 . . . . 

group*tipul 8 0         0.3508 0.02466 23966 14.22 <.0001 

group*tipul 8 1         0 . . . . 

group*tipul 9 0         0.1598 0.02466 23966 6.48 <.0001 

group*tipul 9 1         0 . . . . 

group*tipul 10 0         0.3149 0.02463 23966 12.79 <.0001 

group*tipul 10 1         0 . . . . 

group*tipul 11 0         0.1616 0.02464 23966 6.56 <.0001 

group*tipul 11 1         0 . . . . 

group*tipul 12 0         0.04783 0.02462 23966 1.94 0.0520 

group*tipul 12 1         0 . . . . 

group*tipul 13 0         0.3650 0.02467 23966 14.80 <.0001 

group*tipul 13 1         0 . . . . 

group*tipul 14 0         0.2768 0.02464 23966 11.23 <.0001 

group*tipul 14 1         0 . . . . 

group*tipul 15 0         0.3142 0.02466 23966 12.74 <.0001 

group*tipul 15 1         0 . . . . 

group*tipul 16 0         0.09282 0.02464 23966 3.77 0.0002 

group*tipul 16 1         0 . . . . 

group*tipul 17 0         0.3108 0.02463 23966 12.62 <.0001 

group*tipul 17 1         0 . . . . 

group*tipul 18 0         0.07645 0.02462 23966 3.11 0.0019 

group*tipul 18 1         0 . . . . 

group*tipul 19 0         0.09537 0.02462 23966 3.87 0.0001 

group*tipul 19 1         0 . . . . 

group*tipul 20 0         0.3258 0.02461 23966 13.24 <.0001 

group*tipul 20 1         0 . . . . 

group*tipul 21 0         0.05704 0.02460 23966 2.32 0.0204 

group*tipul 21 1         0 . . . . 

group*tipul 22 0         0.2555 0.02460 23966 10.38 <.0001 

group*tipul 22 1         0 . . . . 

group*tipul 23 0         0.03900 0.02459 23966 1.59 0.1127 

group*tipul 23 1         0 . . . . 

group*tipul 24 0         0 . . . . 

group*tipul 24 1         0 . . . . 

after     0       0.9943 0.03712 23966 26.78 <.0001 

after     1       0 . . . . 

tipul*after   0 0       -0.9312 0.04344 23966 -21.44 <.0001 

tipul*after   0 1       0 . . . . 

tipul*after   1 0       0 . . . . 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect group tipul after dat_ishuv godel_ishuv age_group Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

tipul*after   1 1       0 . . . . 

group*after 1   0       -0.1621 0.02710 23966 -5.98 <.0001 

group*after 1   1       0 . . . . 

group*after 2   0       -0.2736 0.02708 23966 -10.10 <.0001 

group*after 2   1       0 . . . . 

group*after 3   0       -0.03101 0.02710 23966 -1.14 0.2527 

group*after 3   1       0 . . . . 

group*after 4   0       -0.06153 0.02710 23966 -2.27 0.0232 

group*after 4   1       0 . . . . 

group*after 5   0       -0.06280 0.02706 23966 -2.32 0.0203 

group*after 5   1       0 . . . . 

group*after 6   0       -0.02533 0.02706 23966 -0.94 0.3493 

group*after 6   1       0 . . . . 

group*after 7   0       -0.09164 0.02716 23966 -3.37 0.0007 

group*after 7   1       0 . . . . 

group*after 8   0       0.09016 0.02704 23966 3.33 0.0009 

group*after 8   1       0 . . . . 

group*after 9   0       0.1210 0.02704 23966 4.47 <.0001 

group*after 9   1       0 . . . . 

group*after 10   0       0.05070 0.02700 23966 1.88 0.0605 

group*after 10   1       0 . . . . 

group*after 11   0       0.1372 0.02702 23966 5.08 <.0001 

group*after 11   1       0 . . . . 

group*after 12   0       0.03600 0.02699 23966 1.33 0.1824 

group*after 12   1       0 . . . . 

group*after 13   0       -0.2221 0.02705 23966 -8.21 <.0001 

group*after 13   1       0 . . . . 

group*after 14   0       -0.2712 0.02701 23966 -10.04 <.0001 

group*after 14   1       0 . . . . 

group*after 15   0       -0.09246 0.02704 23966 -3.42 0.0006 

group*after 15   1       0 . . . . 

group*after 16   0       -0.1348 0.02702 23966 -4.99 <.0001 

group*after 16   1       0 . . . . 

group*after 17   0       -0.1184 0.02701 23966 -4.38 <.0001 

group*after 17   1       0 . . . . 

group*after 18   0       -0.1761 0.02699 23966 -6.53 <.0001 

group*after 18   1       0 . . . . 

group*after 19   0       -0.1483 0.02700 23966 -5.49 <.0001 

group*after 19   1       0 . . . . 

group*after 20   0       0.07322 0.02699 23966 2.71 0.0067 

group*after 20   1       0 . . . . 

group*after 21   0       0.05339 0.02697 23966 1.98 0.0478 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect group tipul after dat_ishuv godel_ishuv age_group Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

group*after 21   1       0 . . . . 

group*after 22   0       0.02773 0.02698 23966 1.03 0.3039 

group*after 22   1       0 . . . . 

group*after 23   0       0.02352 0.02696 23966 0.87 0.3830 

group*after 23   1       0 . . . . 

group*after 24   0       0 . . . . 

group*after 24   1       0 . . . . 

group*tipul*after 1 0 0       0.1435 0.03170 23966 4.53 <.0001 

group*tipul*after 1 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 1 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 1 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 2 0 0       0.2587 0.03169 23966 8.16 <.0001 

group*tipul*after 2 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 2 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 2 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 3 0 0       -0.00970 0.03171 23966 -0.31 0.7598 

group*tipul*after 3 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 3 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 3 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 4 0 0       0.03090 0.03171 23966 0.97 0.3299 

group*tipul*after 4 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 4 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 4 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 5 0 0       0.04844 0.03167 23966 1.53 0.1261 

group*tipul*after 5 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 5 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 5 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 6 0 0       -0.01021 0.03166 23966 -0.32 0.7471 

group*tipul*after 6 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 6 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 6 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 7 0 0       0.07173 0.03178 23966 2.26 0.0240 

group*tipul*after 7 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 7 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 7 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 8 0 0       -0.1279 0.03164 23966 -4.04 <.0001 

group*tipul*after 8 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 8 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 8 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 9 0 0       -0.1425 0.03164 23966 -4.50 <.0001 

group*tipul*after 9 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 9 1 0       0 . . . . 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect group tipul after dat_ishuv godel_ishuv age_group Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

group*tipul*after 9 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 10 0 0       -0.06215 0.03160 23966 -1.97 0.0492 

group*tipul*after 10 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 10 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 10 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 11 0 0       -0.1625 0.03161 23966 -5.14 <.0001 

group*tipul*after 11 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 11 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 11 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 12 0 0       -0.08428 0.03159 23966 -2.67 0.0076 

group*tipul*after 12 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 12 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 12 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 13 0 0       0.1877 0.03164 23966 5.93 <.0001 

group*tipul*after 13 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 13 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 13 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 14 0 0       0.2360 0.03161 23966 7.47 <.0001 

group*tipul*after 14 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 14 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 14 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 15 0 0       0.08924 0.03164 23966 2.82 0.0048 

group*tipul*after 15 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 15 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 15 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 16 0 0       0.1328 0.03162 23966 4.20 <.0001 

group*tipul*after 16 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 16 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 16 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 17 0 0       0.1105 0.03160 23966 3.50 0.0005 

group*tipul*after 17 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 17 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 17 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 18 0 0       0.1587 0.03158 23966 5.03 <.0001 

group*tipul*after 18 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 18 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 18 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 19 0 0       0.1420 0.03159 23966 4.49 <.0001 

group*tipul*after 19 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 19 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 19 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 20 0 0       -0.06814 0.03158 23966 -2.16 0.0310 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect group tipul after dat_ishuv godel_ishuv age_group Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

group*tipul*after 20 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 20 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 20 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 21 0 0       -0.03960 0.03156 23966 -1.25 0.2096 

group*tipul*after 21 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 21 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 21 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 22 0 0       -0.01566 0.03156 23966 -0.50 0.6198 

group*tipul*after 22 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 22 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 22 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 23 0 0       -0.02945 0.03155 23966 -0.93 0.3505 

group*tipul*after 23 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 23 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 23 1 1       0 . . . . 

group*tipul*after 24 0 0       0 . . . . 

group*tipul*after 24 0 1       0 . . . . 

group*tipul*after 24 1 0       0 . . . . 

group*tipul*after 24 1 1       0 . . . . 

dat_ishuv       1     -0.03894 0.009520 23966 -4.09 <.0001 

dat_ishuv       2     0.07464 0.01260 23966 5.92 <.0001 

dat_ishuv       4     0 . . . . 

tipul*dat_ishuv   0   1     0.03054 0.01056 23966 2.89 0.0038 

tipul*dat_ishuv   0   2     -0.04975 0.01398 23966 -3.56 0.0004 

tipul*dat_ishuv   0   4     0 . . . . 

tipul*dat_ishuv   1   1     0 . . . . 

tipul*dat_ishuv   1   2     0 . . . . 

tipul*dat_ishuv   1   4     0 . . . . 

after*dat_ishuv     0 1     0.07880 0.01158 23966 6.81 <.0001 

after*dat_ishuv     0 2     -0.06240 0.01533 23966 -4.07 <.0001 

after*dat_ishuv     0 4     0 . . . . 

after*dat_ishuv     1 1     0 . . . . 

after*dat_ishuv     1 2     0 . . . . 

after*dat_ishuv     1 4     0 . . . . 

tipul*after*dat_ishu   0 0 1     -0.07318 0.01355 23966 -5.40 <.0001 

tipul*after*dat_ishu   0 0 2     0.08416 0.01794 23966 4.69 <.0001 

tipul*after*dat_ishu   0 0 4     0 . . . . 

tipul*after*dat_ishu   0 1 1     0 . . . . 

tipul*after*dat_ishu   0 1 2     0 . . . . 

tipul*after*dat_ishu   0 1 4     0 . . . . 

tipul*after*dat_ishu   1 0 1     0 . . . . 

tipul*after*dat_ishu   1 0 2     0 . . . . 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect group tipul after dat_ishuv godel_ishuv age_group Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

tipul*after*dat_ishu   1 0 4     0 . . . . 

tipul*after*dat_ishu   1 1 1     0 . . . . 

tipul*after*dat_ishu   1 1 2     0 . . . . 

tipul*after*dat_ishu   1 1 4     0 . . . . 

godel_ishuv         1   -0.03006 0.009506 23966 -3.16 0.0016 

godel_ishuv         2   0.01393 0.009723 23966 1.43 0.1520 

godel_ishuv         3   0 . . . . 

tipul*godel_ishuv   0     1   0.02574 0.01055 23966 2.44 0.0147 

tipul*godel_ishuv   0     2   -0.01535 0.01079 23966 -1.42 0.1548 

tipul*godel_ishuv   0     3   0 . . . . 

tipul*godel_ishuv   1     1   0 . . . . 

tipul*godel_ishuv   1     2   0 . . . . 

tipul*godel_ishuv   1     3   0 . . . . 

after*godel_ishuv     0   1   -0.00865 0.01156 23966 -0.75 0.4542 

after*godel_ishuv     0   2   -0.00466 0.01183 23966 -0.39 0.6934 

after*godel_ishuv     0   3   0 . . . . 

after*godel_ishuv     1   1   0 . . . . 

after*godel_ishuv     1   2   0 . . . . 

after*godel_ishuv     1   3   0 . . . . 

tipul*after*godel_is   0 0   1   0.01085 0.01353 23966 0.80 0.4227 

tipul*after*godel_is   0 0   2   0.003228 0.01384 23966 0.23 0.8156 

tipul*after*godel_is   0 0   3   0 . . . . 

tipul*after*godel_is   0 1   1   0 . . . . 

tipul*after*godel_is   0 1   2   0 . . . . 

tipul*after*godel_is   0 1   3   0 . . . . 

tipul*after*godel_is   1 0   1   0 . . . . 

tipul*after*godel_is   1 0   2   0 . . . . 

tipul*after*godel_is   1 0   3   0 . . . . 

tipul*after*godel_is   1 1   1   0 . . . . 

tipul*after*godel_is   1 1   2   0 . . . . 

tipul*after*godel_is   1 1   3   0 . . . . 

age_group           1 0.2308 0.03230 23966 7.15 <.0001 

age_group           2 0.1678 0.02687 23966 6.24 <.0001 

age_group           3 0.1155 0.02576 23966 4.48 <.0001 

age_group           4 0.1060 0.02718 23966 3.90 <.0001 

age_group           5 0.07275 0.02617 23966 2.78 0.0054 

age_group           6 0.03277 0.03190 23966 1.03 0.3043 

age_group           7 0 . . . . 

tipul*age_group   0       1 -0.1501 0.03583 23966 -4.19 <.0001 

tipul*age_group   0       2 -0.1043 0.02981 23966 -3.50 0.0005 

tipul*age_group   0       3 -0.06520 0.02858 23966 -2.28 0.0225 

tipul*age_group   0       4 -0.06741 0.03016 23966 -2.24 0.0254 



217 

 

Solutions for Fixed Effects 

Effect group tipul after dat_ishuv godel_ishuv age_group Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

tipul*age_group   0       5 -0.05077 0.02903 23966 -1.75 0.0804 

tipul*age_group   0       6 -0.03401 0.03539 23966 -0.96 0.3365 

tipul*age_group   0       7 0 . . . . 

tipul*age_group   1       1 0 . . . . 

tipul*age_group   1       2 0 . . . . 

tipul*age_group   1       3 0 . . . . 

tipul*age_group   1       4 0 . . . . 

tipul*age_group   1       5 0 . . . . 

tipul*age_group   1       6 0 . . . . 

tipul*age_group   1       7 0 . . . . 

after*age_group     0     1 -0.2600 0.03929 23966 -6.62 <.0001 

after*age_group     0     2 -0.1141 0.03269 23966 -3.49 0.0005 

after*age_group     0     3 -0.08367 0.03133 23966 -2.67 0.0076 

after*age_group     0     4 -0.04873 0.03307 23966 -1.47 0.1406 

after*age_group     0     5 -0.03745 0.03183 23966 -1.18 0.2394 

after*age_group     0     6 -0.03676 0.03880 23966 -0.95 0.3435 

after*age_group     0     7 0 . . . . 

after*age_group     1     1 0 . . . . 

after*age_group     1     2 0 . . . . 

after*age_group     1     3 0 . . . . 

after*age_group     1     4 0 . . . . 

after*age_group     1     5 0 . . . . 

after*age_group     1     6 0 . . . . 

after*age_group     1     7 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   0 0     1 0.1013 0.04597 23966 2.20 0.0276 

tipul*after*age_grou   0 0     2 0.01980 0.03825 23966 0.52 0.6047 

tipul*after*age_grou   0 0     3 0.03850 0.03666 23966 1.05 0.2937 

tipul*after*age_grou   0 0     4 0.02662 0.03869 23966 0.69 0.4915 

tipul*after*age_grou   0 0     5 0.02223 0.03725 23966 0.60 0.5506 

tipul*after*age_grou   0 0     6 0.01598 0.04540 23966 0.35 0.7248 

tipul*after*age_grou   0 0     7 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   0 1     1 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   0 1     2 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   0 1     3 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   0 1     4 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   0 1     5 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   0 1     6 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   0 1     7 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   1 0     1 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   1 0     2 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   1 0     3 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   1 0     4 0 . . . . 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect group tipul after dat_ishuv godel_ishuv age_group Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

tipul*after*age_grou   1 0     5 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   1 0     6 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   1 0     7 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   1 1     1 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   1 1     2 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   1 1     3 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   1 1     4 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   1 1     5 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   1 1     6 0 . . . . 

tipul*after*age_grou   1 1     7 0 . . . . 

 

Type III Tests of Fixed Effects 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F 

tipul 1 23966 30224.3 <.0001 

group 23 23966 174.88 <.0001 

group*tipul 23 23966 159.22 <.0001 

after 1 23966 9626.70 <.0001 

tipul*after 1 23966 9429.73 <.0001 

group*after 23 23966 29.33 <.0001 

group*tipul*after 23 23966 27.76 <.0001 

dat_ishuv 2 23966 73.57 <.0001 

tipul*dat_ishuv 2 23966 0.40 0.6732 

after*dat_ishuv 2 23966 62.37 <.0001 

tipul*after*dat_ishu 2 23966 84.97 <.0001 

godel_ishuv 2 23966 29.71 <.0001 

tipul*godel_ishuv 2 23966 26.47 <.0001 

after*godel_ishuv 2 23966 0.13 0.8779 

tipul*after*godel_is 2 23966 0.38 0.6832 

age_group 6 23966 18.84 <.0001 

tipul*age_group 6 23966 11.08 <.0001 

after*age_group 6 23966 38.21 <.0001 

tipul*after*age_grou 6 23966 1.68 0.1213 
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 תאונותשכיחות ה ילמדד יםמסביר ים. מודל3-גנספח 

 ( מודל למדד שכיחות תאונות חמורות לאלף יום1)

Solutions for Fixed Effects 

Effect age_group n_group treat after dat_ishuv godel_ishuv Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

Intercept             -2.9655 0.003370 251E3 -879.95 <.0001 

treat     0       -0.01229 0.004055 251E3 -3.03 0.0024 

treat     1       0 . . . . 

n_group   1         -0.01620 0.002125 251E3 -7.62 <.0001 

n_group   2         -0.01251 0.002566 251E3 -4.88 <.0001 

n_group   3         -0.01641 0.002687 251E3 -6.11 <.0001 

n_group   4         -0.00951 0.002575 251E3 -3.69 0.0002 

n_group   5         -0.00628 0.002238 251E3 -2.80 0.0050 

n_group   6         -0.00412 0.002863 251E3 -1.44 0.1506 

n_group   7         0.000549 0.002938 251E3 0.19 0.8518 

n_group   8         0 . . . . 

n_group*treat   1 0       0.006587 0.002567 251E3 2.57 0.0103 

n_group*treat   1 1       0 . . . . 

n_group*treat   2 0       0.002441 0.003100 251E3 0.79 0.4312 

n_group*treat   2 1       0 . . . . 

n_group*treat   3 0       0.005522 0.003246 251E3 1.70 0.0889 

n_group*treat   3 1       0 . . . . 

n_group*treat   4 0       -0.00096 0.003113 251E3 -0.31 0.7582 

n_group*treat   4 1       0 . . . . 

n_group*treat   5 0       0.001445 0.002706 251E3 0.53 0.5932 

n_group*treat   5 1       0 . . . . 

n_group*treat   6 0       0.000886 0.003463 251E3 0.26 0.7981 

n_group*treat   6 1       0 . . . . 

n_group*treat   7 0       -0.00428 0.003553 251E3 -1.20 0.2289 

n_group*treat   7 1       0 . . . . 

n_group*treat   8 0       0 . . . . 

n_group*treat   8 1       0 . . . . 

after       0     0.01623 0.005497 251E3 2.95 0.0032 

after       1     0 . . . . 

treat*after     0 0     -0.01598 0.006520 251E3 -2.45 0.0143 

treat*after     0 1     0 . . . . 

treat*after     1 0     0 . . . . 

treat*after     1 1     0 . . . . 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect age_group n_group treat after dat_ishuv godel_ishuv Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

n_group*after   1   0     -0.00525 0.003480 251E3 -1.51 0.1311 

n_group*after   1   1     0 . . . . 

n_group*after   2   0     -0.00532 0.004203 251E3 -1.27 0.2057 

n_group*after   2   1     0 . . . . 

n_group*after   3   0     0.003498 0.004401 251E3 0.79 0.4267 

n_group*after   3   1     0 . . . . 

n_group*after   4   0     -0.00502 0.004220 251E3 -1.19 0.2339 

n_group*after   4   1     0 . . . . 

n_group*after   5   0     -0.00645 0.003668 251E3 -1.76 0.0788 

n_group*after   5   1     0 . . . . 

n_group*after   6   0     0.000539 0.004694 251E3 0.11 0.9085 

n_group*after   6   1     0 . . . . 

n_group*after   7   0     0.002778 0.004817 251E3 0.58 0.5642 

n_group*after   7   1     0 . . . . 

n_group*after   8   0     0 . . . . 

n_group*after   8   1     0 . . . . 

n_group*treat*after   1 0 0     0.004975 0.004128 251E3 1.21 0.2281 

n_group*treat*after   1 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   1 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   1 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   2 0 0     0.005381 0.004986 251E3 1.08 0.2805 

n_group*treat*after   2 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   2 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   2 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   3 0 0     -0.00432 0.005221 251E3 -0.83 0.4083 

n_group*treat*after   3 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   3 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   3 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   4 0 0     0.004973 0.005005 251E3 0.99 0.3204 

n_group*treat*after   4 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   4 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   4 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   5 0 0     0.008135 0.004351 251E3 1.87 0.0615 

n_group*treat*after   5 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   5 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   5 1 1     0 . . . . 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect age_group n_group treat after dat_ishuv godel_ishuv Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

n_group*treat*after   6 0 0     0.001212 0.005568 251E3 0.22 0.8277 

n_group*treat*after   6 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   6 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   6 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   7 0 0     -0.00053 0.005714 251E3 -0.09 0.9255 

n_group*treat*after   7 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   7 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   7 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   8 0 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   8 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   8 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   8 1 1     0 . . . . 

dat_ishuv         1   -0.00145 0.000544 251E3 -2.66 0.0078 

dat_ishuv         2   0.003107 0.000743 251E3 4.18 <.0001 

dat_ishuv         4   0 . . . . 

godel_ishuv           1 0.002963 0.000533 251E3 5.56 <.0001 

godel_ishuv           2 0.000714 0.000549 251E3 1.30 0.1933 

godel_ishuv           3 0 . . . . 

age_group 1           0.004964 0.003350 251E3 1.48 0.1384 

age_group 2           0.002251 0.002872 251E3 0.78 0.4332 

age_group 3           -0.00639 0.002726 251E3 -2.34 0.0191 

age_group 4           -0.00780 0.002949 251E3 -2.64 0.0082 

age_group 5           -0.00767 0.002788 251E3 -2.75 0.0059 

age_group 6           -0.00090 0.003519 251E3 -0.26 0.7976 

age_group 7           0 . . . . 

age_group*treat 1   0       -0.00615 0.004050 251E3 -1.52 0.1290 

age_group*treat 1   1       0 . . . . 

age_group*treat 2   0       -0.00515 0.003473 251E3 -1.48 0.1382 

age_group*treat 2   1       0 . . . . 

age_group*treat 3   0       0.001248 0.003296 251E3 0.38 0.7049 

age_group*treat 3   1       0 . . . . 

age_group*treat 4   0       0.003693 0.003567 251E3 1.04 0.3005 

age_group*treat 4   1       0 . . . . 

age_group*treat 5   0       0.003479 0.003372 251E3 1.03 0.3022 

age_group*treat 5   1       0 . . . . 

age_group*treat 6   0       -0.00327 0.004256 251E3 -0.77 0.4429 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect age_group n_group treat after dat_ishuv godel_ishuv Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

age_group*treat 6   1       0 . . . . 

age_group*treat 7   0       0 . . . . 

age_group*treat 7   1       0 . . . . 

age_group*after 1     0     -0.00200 0.005497 251E3 -0.36 0.7165 

age_group*after 1     1     0 . . . . 

age_group*after 2     0     0.004846 0.004706 251E3 1.03 0.3032 

age_group*after 2     1     0 . . . . 

age_group*after 3     0     -0.00121 0.004468 251E3 -0.27 0.7866 

age_group*after 3     1     0 . . . . 

age_group*after 4     0     -0.00506 0.004835 251E3 -1.05 0.2951 

age_group*after 4     1     0 . . . . 

age_group*after 5     0     -0.00383 0.004571 251E3 -0.84 0.4024 

age_group*after 5     1     0 . . . . 

age_group*after 6     0     -0.00799 0.005769 251E3 -1.39 0.1658 

age_group*after 6     1     0 . . . . 

age_group*after 7     0     0 . . . . 

age_group*after 7     1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 1   0 0     -0.00188 0.006518 251E3 -0.29 0.7736 

age_grou*treat*after 1   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 1   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 1   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 2   0 0     -0.00396 0.005583 251E3 -0.71 0.4780 

age_grou*treat*after 2   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 2   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 2   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 3   0 0     0.004486 0.005300 251E3 0.85 0.3973 

age_grou*treat*after 3   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 3   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 3   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 4   0 0     0.007078 0.005735 251E3 1.23 0.2171 

age_grou*treat*after 4   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 4   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 4   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 5   0 0     0.005552 0.005422 251E3 1.02 0.3059 

age_grou*treat*after 5   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 5   1 0     0 . . . . 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect age_group n_group treat after dat_ishuv godel_ishuv Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

age_grou*treat*after 5   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 6   0 0     0.007412 0.006843 251E3 1.08 0.2788 

age_grou*treat*after 6   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 6   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 6   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 7   0 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 7   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 7   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 7   1 1     0 . . . . 

 

 2006( מודל למדד שכיחות סך התאונות לאלף יום, כאשר הפעלת אמצעי התיקון היתה בשנת 2)

Solutions for Fixed Effects 

Effect age_group n_group treat after dat_ishuv godel_ishuv Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

Intercept             -2.7698 0.02649 41728 -104.56 <.0001 

treat     0       -0.09528 0.03257 41728 -2.93 0.0034 

treat     1       0 . . . . 

n_group   1         -0.08687 0.01489 41728 -5.83 <.0001 

n_group   2         -0.08314 0.01710 41728 -4.86 <.0001 

n_group   3         -0.05726 0.01685 41728 -3.40 0.0007 

n_group   4         -0.02630 0.01817 41728 -1.45 0.1477 

n_group   5         -0.02994 0.01596 41728 -1.88 0.0607 

n_group   6         -0.01477 0.01874 41728 -0.79 0.4307 

n_group   7         -0.01349 0.01762 41728 -0.77 0.4441 

n_group   8         0 . . . . 

n_group*treat   1 0       0.04033 0.01837 41728 2.20 0.0281 

n_group*treat   1 1       0 . . . . 

n_group*treat   2 0       0.02601 0.02109 41728 1.23 0.2175 

n_group*treat   2 1       0 . . . . 

n_group*treat   3 0       -0.01861 0.02078 41728 -0.90 0.3704 

n_group*treat   3 1       0 . . . . 

n_group*treat   4 0       -0.03753 0.02242 41728 -1.67 0.0941 

n_group*treat   4 1       0 . . . . 

n_group*treat   5 0       0.02306 0.01970 41728 1.17 0.2419 

n_group*treat   5 1       0 . . . . 

n_group*treat   6 0       0.002008 0.02314 41728 0.09 0.9309 

n_group*treat   6 1       0 . . . . 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect age_group n_group treat after dat_ishuv godel_ishuv Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

n_group*treat   7 0       -0.03070 0.02175 41728 -1.41 0.1581 

n_group*treat   7 1       0 . . . . 

n_group*treat   8 0       0 . . . . 

n_group*treat   8 1       0 . . . . 

after       0     0.3925 0.04709 41728 8.33 <.0001 

after       1     0 . . . . 

treat*after     0 0     -0.3841 0.05519 41728 -6.96 <.0001 

treat*after     0 1     0 . . . . 

treat*after     1 0     0 . . . . 

treat*after     1 1     0 . . . . 

n_group*after   1   0     -0.02747 0.02655 41728 -1.03 0.3010 

n_group*after   1   1     0 . . . . 

n_group*after   2   0     -0.02468 0.03049 41728 -0.81 0.4183 

n_group*after   2   1     0 . . . . 

n_group*after   3   0     -0.05143 0.03004 41728 -1.71 0.0869 

n_group*after   3   1     0 . . . . 

n_group*after   4   0     -0.04501 0.03242 41728 -1.39 0.1650 

n_group*after   4   1     0 . . . . 

n_group*after   5   0     -0.04825 0.02849 41728 -1.69 0.0903 

n_group*after   5   1     0 . . . . 

n_group*after   6   0     -0.02356 0.03345 41728 -0.70 0.4813 

n_group*after   6   1     0 . . . . 

n_group*after   7   0     -0.00810 0.03145 41728 -0.26 0.7968 

n_group*after   7   1     0 . . . . 

n_group*after   8   0     0 . . . . 

n_group*after   8   1     0 . . . . 

n_group*treat*after   1 0 0     0.01568 0.03112 41728 0.50 0.6144 

n_group*treat*after   1 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   1 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   1 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   2 0 0     0.03187 0.03574 41728 0.89 0.3725 

n_group*treat*after   2 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   2 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   2 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   3 0 0     0.06116 0.03521 41728 1.74 0.0824 

n_group*treat*after   3 0 1     0 . . . . 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect age_group n_group treat after dat_ishuv godel_ishuv Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

n_group*treat*after   3 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   3 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   4 0 0     0.03829 0.03799 41728 1.01 0.3135 

n_group*treat*after   4 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   4 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   4 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   5 0 0     0.03024 0.03339 41728 0.91 0.3650 

n_group*treat*after   5 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   5 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   5 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   6 0 0     0.02890 0.03920 41728 0.74 0.4610 

n_group*treat*after   6 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   6 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   6 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   7 0 0     0.04720 0.03686 41728 1.28 0.2004 

n_group*treat*after   7 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   7 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   7 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   8 0 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   8 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   8 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   8 1 1     0 . . . . 

dat_ishuv         1   0.01284 0.004553 41728 2.82 0.0048 

dat_ishuv         2   0.01855 0.005573 41728 3.33 0.0009 

dat_ishuv         4   0 . . . . 

godel_ishuv           1 -0.01479 0.004564 41728 -3.24 0.0012 

godel_ishuv           2 -0.00491 0.004998 41728 -0.98 0.3260 

godel_ishuv           3 0 . . . . 

age_group 1           0.01659 0.03504 41728 0.47 0.6358 

age_group 2           -0.00187 0.02387 41728 -0.08 0.9376 

age_group 3           -0.03648 0.02280 41728 -1.60 0.1095 

age_group 4           -0.04159 0.02424 41728 -1.72 0.0862 

age_group 5           -0.03832 0.02326 41728 -1.65 0.0994 

age_group 6           -0.04097 0.02935 41728 -1.40 0.1628 

age_group 7           0 . . . . 

age_group*treat 1   0       -0.02811 0.04325 41728 -0.65 0.5157 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect age_group n_group treat after dat_ishuv godel_ishuv Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

age_group*treat 1   1       0 . . . . 

age_group*treat 2   0       0.001418 0.02946 41728 0.05 0.9616 

age_group*treat 2   1       0 . . . . 

age_group*treat 3   0       0.01622 0.02814 41728 0.58 0.5642 

age_group*treat 3   1       0 . . . . 

age_group*treat 4   0       0.01352 0.02993 41728 0.45 0.6514 

age_group*treat 4   1       0 . . . . 

age_group*treat 5   0       0.01835 0.02871 41728 0.64 0.5228 

age_group*treat 5   1       0 . . . . 

age_group*treat 6   0       -0.00309 0.03623 41728 -0.09 0.9320 

age_group*treat 6   1       0 . . . . 

age_group*treat 7   0       0 . . . . 

age_group*treat 7   1       0 . . . . 

age_group*after 1     0     -0.00230 0.06337 41728 -0.04 0.9710 

age_group*after 1     1     0 . . . . 

age_group*after 2     0     0.003099 0.04258 41728 0.07 0.9420 

age_group*after 2     1     0 . . . . 

age_group*after 3     0     -0.1767 0.04068 41728 -4.34 <.0001 

age_group*after 3     1     0 . . . . 

age_group*after 4     0     -0.2246 0.04327 41728 -5.19 <.0001 

age_group*after 4     1     0 . . . . 

age_group*after 5     0     -0.2124 0.04152 41728 -5.12 <.0001 

age_group*after 5     1     0 . . . . 

age_group*after 6     0     -0.1187 0.05238 41728 -2.27 0.0234 

age_group*after 6     1     0 . . . . 

age_group*after 7     0     0 . . . . 

age_group*after 7     1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 1   0 0     -0.06428 0.07401 41728 -0.87 0.3851 

age_grou*treat*after 1   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 1   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 1   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 2   0 0     0.01763 0.04991 41728 0.35 0.7239 

age_grou*treat*after 2   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 2   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 2   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 3   0 0     0.2006 0.04768 41728 4.21 <.0001 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect age_group n_group treat after dat_ishuv godel_ishuv Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

age_grou*treat*after 3   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 3   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 3   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 4   0 0     0.2394 0.05071 41728 4.72 <.0001 

age_grou*treat*after 4   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 4   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 4   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 5   0 0     0.2137 0.04866 41728 4.39 <.0001 

age_grou*treat*after 5   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 5   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 5   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 6   0 0     0.1230 0.06139 41728 2.00 0.0451 

age_grou*treat*after 6   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 6   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 6   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 7   0 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 7   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 7   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 7   1 1     0 . . . . 

 

 2006ד שכיחות סך התאונות לאלף יום, כאשר הפעלת אמצעי התיקון היתה אחרי שנת ( מודל למד3)

Solutions for Fixed Effects 

Effect age_group n_group treat after dat_ishuv godel_ishuv Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

Intercept             -2.8016 0.01039 21E4 -269.76 <.0001 

treat     0       -0.1031 0.01284 21E4 -8.03 <.0001 

treat     1       0 . . . . 

n_group   1         -0.07212 0.006684 21E4 -10.79 <.0001 

n_group   2         -0.05435 0.008163 21E4 -6.66 <.0001 

n_group   3         -0.03876 0.008800 21E4 -4.40 <.0001 

n_group   4         -0.03809 0.008074 21E4 -4.72 <.0001 

n_group   5         -0.01498 0.007014 21E4 -2.14 0.0327 

n_group   6         0.009645 0.009159 21E4 1.05 0.2923 

n_group   7         0.03473 0.009860 21E4 3.52 0.0004 

n_group   8         0 . . . . 

n_group*treat   1 0       0.04856 0.008302 21E4 5.85 <.0001 

n_group*treat   1 1       0 . . . . 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect age_group n_group treat after dat_ishuv godel_ishuv Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

n_group*treat   2 0       0.02932 0.01015 21E4 2.89 0.0038 

n_group*treat   2 1       0 . . . . 

n_group*treat   3 0       0.002316 0.01094 21E4 0.21 0.8323 

n_group*treat   3 1       0 . . . . 

n_group*treat   4 0       0.01202 0.01004 21E4 1.20 0.2312 

n_group*treat   4 1       0 . . . . 

n_group*treat   5 0       0.02380 0.008723 21E4 2.73 0.0064 

n_group*treat   5 1       0 . . . . 

n_group*treat   6 0       0.002528 0.01139 21E4 0.22 0.8244 

n_group*treat   6 1       0 . . . . 

n_group*treat   7 0       -0.03560 0.01226 21E4 -2.90 0.0037 

n_group*treat   7 1       0 . . . . 

n_group*treat   8 0       0 . . . . 

n_group*treat   8 1       0 . . . . 

after       0     0.1583 0.01701 21E4 9.30 <.0001 

after       1     0 . . . . 

treat*after     0 0     -0.1386 0.02053 21E4 -6.75 <.0001 

treat*after     0 1     0 . . . . 

treat*after     1 0     0 . . . . 

treat*after     1 1     0 . . . . 

n_group*after   1   0     -0.01782 0.01100 21E4 -1.62 0.1052 

n_group*after   1   1     0 . . . . 

n_group*after   2   0     -0.00496 0.01344 21E4 -0.37 0.7119 

n_group*after   2   1     0 . . . . 

n_group*after   3   0     0.01538 0.01449 21E4 1.06 0.2884 

n_group*after   3   1     0 . . . . 

n_group*after   4   0     -0.02476 0.01330 21E4 -1.86 0.0626 

n_group*after   4   1     0 . . . . 

n_group*after   5   0     -0.02577 0.01156 21E4 -2.23 0.0258 

n_group*after   5   1     0 . . . . 

n_group*after   6   0     0.008729 0.01509 21E4 0.58 0.5630 

n_group*after   6   1     0 . . . . 

n_group*after   7   0     0.01710 0.01625 21E4 1.05 0.2926 

n_group*after   7   1     0 . . . . 

n_group*after   8   0     0 . . . . 

n_group*after   8   1     0 . . . . 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect age_group n_group treat after dat_ishuv godel_ishuv Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

n_group*treat*after   1 0 0     0.01028 0.01327 21E4 0.77 0.4386 

n_group*treat*after   1 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   1 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   1 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   2 0 0     0.001087 0.01622 21E4 0.07 0.9466 

n_group*treat*after   2 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   2 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   2 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   3 0 0     -0.01249 0.01748 21E4 -0.71 0.4750 

n_group*treat*after   3 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   3 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   3 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   4 0 0     0.01835 0.01605 21E4 1.14 0.2529 

n_group*treat*after   4 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   4 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   4 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   5 0 0     0.02811 0.01394 21E4 2.02 0.0439 

n_group*treat*after   5 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   5 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   5 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   6 0 0     -0.00897 0.01821 21E4 -0.49 0.6224 

n_group*treat*after   6 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   6 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   6 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   7 0 0     -0.00667 0.01961 21E4 -0.34 0.7338 

n_group*treat*after   7 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   7 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   7 1 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   8 0 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   8 0 1     0 . . . . 

n_group*treat*after   8 1 0     0 . . . . 

n_group*treat*after   8 1 1     0 . . . . 

dat_ishuv         1   0.001751 0.001774 21E4 0.99 0.3238 

dat_ishuv         2   0.004098 0.002487 21E4 1.65 0.0994 

dat_ishuv         4   0 . . . . 

godel_ishuv           1 -0.01155 0.001730 21E4 -6.68 <.0001 
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Solutions for Fixed Effects 

Effect age_group n_group treat after dat_ishuv godel_ishuv Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

godel_ishuv           2 -0.00150 0.001758 21E4 -0.85 0.3928 

godel_ishuv           3 0 . . . . 

age_group 1           0.03916 0.01000 21E4 3.92 <.0001 

age_group 2           0.01335 0.008731 21E4 1.53 0.1263 

age_group 3           -0.03400 0.008277 21E4 -4.11 <.0001 

age_group 4           -0.03632 0.008988 21E4 -4.04 <.0001 

age_group 5           -0.03613 0.008470 21E4 -4.27 <.0001 

age_group 6           -0.00484 0.01069 21E4 -0.45 0.6504 

age_group 7           0 . . . . 

age_group*treat 1   0       -0.02697 0.01243 21E4 -2.17 0.0301 

age_group*treat 1   1       0 . . . . 

age_group*treat 2   0       -0.00794 0.01086 21E4 -0.73 0.4644 

age_group*treat 2   1       0 . . . . 

age_group*treat 3   0       0.02481 0.01029 21E4 2.41 0.0159 

age_group*treat 3   1       0 . . . . 

age_group*treat 4   0       0.02712 0.01118 21E4 2.43 0.0153 

age_group*treat 4   1       0 . . . . 

age_group*treat 5   0       0.02443 0.01054 21E4 2.32 0.0204 

age_group*treat 5   1       0 . . . . 

age_group*treat 6   0       -0.00925 0.01329 21E4 -0.70 0.4866 

age_group*treat 6   1       0 . . . . 

age_group*treat 7   0       0 . . . . 

age_group*treat 7   1       0 . . . . 

age_group*after 1     0     0.05479 0.01649 21E4 3.32 0.0009 

age_group*after 1     1     0 . . . . 

age_group*after 2     0     0.005361 0.01438 21E4 0.37 0.7093 

age_group*after 2     1     0 . . . . 

age_group*after 3     0     -0.04837 0.01364 21E4 -3.55 0.0004 

age_group*after 3     1     0 . . . . 

age_group*after 4     0     -0.07434 0.01481 21E4 -5.02 <.0001 

age_group*after 4     1     0 . . . . 

age_group*after 5     0     -0.06078 0.01396 21E4 -4.35 <.0001 

age_group*after 5     1     0 . . . . 

age_group*after 6     0     -0.06370 0.01761 21E4 -3.62 0.0003 

age_group*after 6     1     0 . . . . 

age_group*after 7     0     0 . . . . 



231 

 

Solutions for Fixed Effects 

Effect age_group n_group treat after dat_ishuv godel_ishuv Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t| 

age_group*after 7     1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 1   0 0     -0.07310 0.01989 21E4 -3.68 0.0002 

age_grou*treat*after 1   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 1   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 1   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 2   0 0     -0.00704 0.01735 21E4 -0.41 0.6848 

age_grou*treat*after 2   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 2   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 2   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 3   0 0     0.05663 0.01646 21E4 3.44 0.0006 

age_grou*treat*after 3   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 3   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 3   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 4   0 0     0.07654 0.01787 21E4 4.28 <.0001 

age_grou*treat*after 4   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 4   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 4   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 5   0 0     0.05818 0.01684 21E4 3.45 0.0006 

age_grou*treat*after 5   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 5   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 5   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 6   0 0     0.07256 0.02125 21E4 3.41 0.0006 

age_grou*treat*after 6   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 6   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 6   1 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 7   0 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 7   0 1     0 . . . . 

age_grou*treat*after 7   1 0     0 . . . . 

age_grou*treat*after 7   1 1     0 . . . . 
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 נספח ד'. שאלון אינטרנט בנושא קורס רענון נהיגה

 )דף פתיחה(

 שלום רב,

 . היגהקורס רענון נבמסגרת מחקר שנערך במכון לחקר התחבורה בטכניון, נבדקים השינויים הנדרשים ב

שנים מיום שקיבלו  5מיועד לנהגים שבאותה שנה מלאו  קורס רענון נהיגהלתקנות התעבורה בישראל,  213בהתאם לתקנה 
לראשונה את רישיון הנהיגה, ומטרתו לרענן את הידע של הנהג. זימון לקורס הרענון אינו תלוי בעבירות תנועה או נקודות 

 פי התקנות.-קורס עלול לגרום להתליית רישיון הנהיגה עלביצוע ה-עונשין שצבר הנהג. עם זאת, אי

 לפניך שאלון קצר בנושאים הקשורים לקורס רענון הנהיגה. אנא השב/י לשאלות לפי שיקול דעתך.

 כל הנתונים שייאספו יהיו חסויים וישמשו לצרכי מחקר בלבד.

 אנחנו מודים לך על השתתפותך בסקר.

 בברכה,
 צוות המחקר

 

 (4)אם עונה "אין לי רישיון נהיגה", עוברים לשאלה שיון נהיגה? אם כן, כמה שנים? האם יש לך רי .1

 אין לי רישיון נהיגה -

 יש לי רישיון נהיגה:
 פחות משנתיים -
 שנים  3-5 -
 שנים 6-10 -
 שנים 10מעל  -
 

 כלל?-רכב אתה נוהג בדרך-באיזה כלי .2

 רכב פרטי -
 רכב מסחרי קטן -
 רכב מסחרי גדול/משאית -
 מיניבוס או אוטובוס -
 אופנוע או קטנוע -
 כלל-לא נוהג בדרך -
 

 האם עברת קורס רענון נהיגה? אם כן, מתי? .3

 כן, עברתי קורס רענון נהיגה:
 בשנה האחרונה -
 שנים 2-5לפני  -
 שנים 5-10לפני  -
 שנים 10-לפני יותר מ -

 לא זוכר -
 לא עברתי קורס רענון נהיגה -
 

 השנים האחרונות? 5-שלך )ילדים, בן/בת זוג, אח/אחות( עברו קורס רענון נהיגה ב האם מישהו מבני המשפחה .4

 כן -
 לא -
 

 של קורס רענון נהיגה. ניתן לציין מספר תשובות. המטרהמהי לדעתך  .5
 
 להתעדכן בחידושים שחלו בחוקים ובתקנות התעבורה  -
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 ללמוד כללי נהיגה נכונה במצבים שונים -
 למצבי נהיגה מסוכניםלהגביר את מודעות הנהגים  -
 להתעמק בהבנת ההשלכות של עבירות תנועה על התרחשות תאונות דרכים -
 ללמוד על חידושים באכיפת עבירות תנועה ע"י המשטרה -
 מטרה אחרת. אנא פרט ___________________ -
 

 לא מסכים עם אף מטרה. הקורס מיותר.
 

 . אנא דרג את חשיבותם לפי דעתך, כאשר:היגהנושאים שניתן לכלול בקורס רענון נלפנייך מוצגים  .6

 . חשוב במידה רבה5. חשוב/ 4. באמצע בין לא חשוב לחשוב/ 3כך חשוב/ -. לא כל2לא חשוב כלל/ . 1
 

 שמירת מרחק מהרכב שלפניך
 ביצוע עקיפה נכונה

 נהיגה נכונה בלילה ובחשיכה
 השפעת אלכוהול על ביצועי הנהיגה

 תגלה תקר בגלגל או תקלה אחרת ברכבהתנהגות נכונה בכביש כאשר נ
 נהיגה נכונה בפקק/עומס תנועה

 השלכות מהירות נהיגה מופרזת על בטיחות בדרכים
 זכות קדימה בין כלי רכב בצמתים לא מרומזרים

 רגל ברחוב עירוני-מתן זכות קדימה להולכי
 עירוני-התנהגות נכונה כלפי רוכבי אופניים ברחוב עירוני ובכביש בין

 
 אחר שנראה לך חשוב. אנא פרט _________________נושא 

 
 

 חשוב לעבור קורס רענון נהיגה? סמן את כל הקבוצות החשובות לדעתך. קבוצות נהגיםלאילו  .7
 
 (17-24נהגים צעירים )בגילי  -
 שנות אחזקת רישיון או יותר( 10נהגים ותיקים )לאחר  -
 נהגי משאיות -
 נהגי אוטובוסים -
 נהגי מוניות -
 ומעלה( 70נהגים קשישים )בגיל  -
 קבוצה אחרת. אנא פרט ___________________ -
 

 האם כדאי לחייב קורס מיוחד של רענון נהיגה לרוכבי אופנועים/קטנועים? .8

 כן -
 לא -
 

 נכון לדעתך לקיים קורס רענון נהיגה? מתי .9

 שנתיים לאחר קבלת רישיון הנהיגה -
 שנים לאחר קבלת הרישיון 5 -
 ם לאחר קבלת הרישיוןשני 10 -
 אף פעם )מיותר( -
 השנים_________ מספר את י/ציין אנא ,שונה שנים מספר אחרי נהיגה רענון קורס לקיים עדיף לדעתך אם -
 

 על קורס רענון נהיגה מדי מספר שנים? לחזורהאם כדאי  .10

 כן -
 לא -
 

 כדאי לדעתך להעביר קורס רענון נהיגה? אופןבאיזה  .11

 מורה בכיתת לימוד עם -
 בכיתה וירטואלית דרך האינטרנט -
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 לימוד עצמאי באינטרנט -
 אופן אחר. אנא פרט ___________________ -
 

 נתוני רקע( -)המשך 

 גילך: .12

 24עד 
25-44 
45-65 

 65מעל 
 

 מגדר .13
 

 יישוב מגורים: ______________ .14
 

  לעיל( 1)שאלה מותנית בתשובה כמה פעמים בשבוע את/ה נוהג/ת ברכב?   .15
 

 ט בכל יוםכמע
 מספר פעמים בשבוע
 מספר פעמים בחודש

 לעיתים רחוקות
 לא נוהג כלל

 
 

 . האם הכנסותיך:₪ 4,500ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש במשפחה בארץ היא כ .16

 מעל הממוצע
 בסביבות הממוצע

 מתחת לממוצע
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 קבוצות מיקוד  נספחים לפרק'. הנספח 

 רמיקוד במחק. כלים להעברת קבוצות 1-נספח ה

 דיון בקבוצת מיקוד

 פתיחה למפגש

תודה שהסכמתם להשתתף בקבוצת מיקוד זו, המפגש הזה נערך כחלק ממחקר על נהיגה והכשרת של נהגים בישראל. אני 

מבקש לשוחח אתכם על חווית הנהיגה שלכם כנהגים מקצועיים/צעירים/לנהגים קשישים = מנוסים וותיקים.... השתתפותכם  

 ם  משמעותית  להבנת הנושא. המפגש יארך כשעה וחצי.במחקר  עשויה  לתרו

כל דבר שתגידו כאן במפגש יהיה סודי ונשתמש בו רק למטרות המחקר. בהסכמתכם, אקליט את הנאמר כאן ואח"כ הדברים 

 יתמוללו לצורכי המחקר.

ים לזהות אתכם ולקשר מרגע זה ובמהלך כל המחקר, אני מתחייב לשמור על סודיות ולהימנע מחשיפת פרטים שלכם שיכול

 אתכם אישית לנאמר במהלך הריאיון. שמכם לא ייכלל בתמליל הריאיון. 

 אני מבקש שתזכרו שאין תשובות נכונות ולא נכונות. הדרך  בה  אתם  רואים  את  הדברים היא  החלק  המשמעותי  כאן. 

אכבד  את  רצונכם. תוכלו   -להתייחס אליהם   אם  אשאל שאלות  שלא  תרצו  לענות  עליהן  או  נושאים  שתעדיפו  לא  

 להפסיק  את  ההשתתפות במפגש בכל  שלב  שתרצו. 

 

 כללים המקובלים בקבוצות מיקוד )מפגשים כאלה(

 . המנחה מציג סוגיה/נושא לדיון/שאלה, וכל אחד מהמשתתפים בתורו מתייחס למה שהוצג.1

 הגיב לדבריו מרימים יד ואז המנחה ייתן זכות דיבור.. יש להאזין בסבלנות לכל דובר. במידה ורוצים ל2

 

 תודה... מתחילים בשאלות

 

 נושאים לדיון:

 . מה דעתכם?  האם מסוכן לנהוג בישראל? אם כן אנא תסבירו למה. אם לא גם אז תסבירו בבקשה למה? 1

]יש להקפיד שכל  רו בבקשה למה?. במגוון עבירות התנועה שנהג יכול לבצע אלו עבירות לדעתכם הן הכי מסוכנות? תסבי2

 עבירות מסוכנות לדעתו[ 3משתתף יציג לפחות 

 . מהן לדעתכם הסיבות העיקריות שבגללן נהגים מקצועיים/נהגים צעירים/נהגים מבוגרים מבצעים עבירות תנועה מסוכנות? 3

 גים אחרים?. האם, לדעתכם, נהגים מקצועיים/נהגים צעירים/נהגים מבוגרים הם יותר מסוכנים מנה4

 . האם אתם זוכרים מתי למדתם משהו חדש על נהיגה בישראל, לדוגמא חוק שלא הכרתם או טכניקת נהיגה חדשה?5

שנים לאחר שקיבלו את הרישיון. האם תקופה זו צריכה להיות  5-. כיום בישראל חייבים כל הנהגים לעבור קורס ריענון כ6

 קצרה יותר? ארוכה יותר?

ס ריענון כמו זה שעוברים לאחר קבלת הרישיון, יכול לשפר את מיומנות הנהיגה של הנהג הישראלי . האם לדעתכם קור7

 הממוצע? האם הוא יכול לדעתכם להוריד את כמות עבירות התנועה שנהגים מבצעים?

 . מהם לדעתכם, הנושאים החשובים ביותר שיש להעביר בקורסי ריענון? האם יש תכנים לא חשובים?8
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 דירות יש לזמן נהגים מקצועיים/נהגים צעירים/נהגים מבוגרים  לקורסי ריענון כאלו?. באיזו ת9

 . מהן לדעתכם הסיבות העיקריות, שבגללן אנשים אינם מעוניינים להגיע לקורס רענון נהיגה?10

קת הנהיגה . ]שאלה לנהגים מבוגרים בלבד[  אלו השלכות לדעתכם יש על חיי היום יום של נהגים מבוגרים לאחר הפס11

 ?שלהם

 

 שאלון למילוי עצמי

 משתתפים יקרים,

לפניכם שאלון קצר. השאלון הינו אנונימי )ללא פרטים מזהים( והמידע שיימסר ישמש לצרכי מחקר בלבד, ולא יועבר בשום 

 תנאי לגורם נוסף. השאלון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 אנא סמן בעיגול את התשובה המתאימה ביותר. 

 :אלות כלליותש

 גיל:_____ .1

 שנים   ותק נהיגה ________ .2

 סוגי רישיון הנהיגה שיש לך _________ .3

B  טון 1.5נוסעים, רכב ביטחון, טרקטורון, ונשיאת גרור עד  8ון עם עד ט 3.5רכב עד 

1C ,טון, מלגזה 3.5טון, ונשיאת גרור עד  12טון עד  3.5רכב מסחרי ועבודה 

C משקל רכב מסחרי ועבודה בכל 

E+C כמוC  ובנוסף רכב עבודה עם אישור חריג 

2D  כמוB  ובנוסף אוטובוס זעיר 

3D  כמוB  מקומות ישיבה למעט הנהג 16טון עם עד  5.0וגם רכב עד 

1D  3מונית, אוטובוס זעיר, רכב סיור וגם כמוD  

D  טון וגם כמו  3.5אוטובוס, טיולית, רכב מדברי עדB  1וD 

 
 
 ש"ח, האם הכנסתך: 13,500 -צעת נטו למשק בית בארץ היא כההכנסה הממו .4

 ( הרבה מתחת לממוצע1)

 ( מתחת לממוצע2)

 ( כמו הממוצע3)

 ( מעל הממוצע4)

 ( הרבה מעל הממוצע5)

 

 מצב משפחתי: .5

 ( רווק1)

 ( נשוי2)

 ( גרוש/ פרוד3)

 ( אלמן 4)



237 

 

 אחר

 האם יש לך ילדים? .6

 ( כן, כמה? _______________1)

 ( לא2)

 

 ה שעות, בממוצע, אתה נוהג ביום עבודה?כמ .7

 שעות 8-( יותר מ4שעות  ) 7-8( 3שעות  ) 5-6(  2שעות    ) 4( עד 1)

 האם אתה נוהג בעיקר: .8

 בתוך עיר/ערים .1
 מחוץ לעיר, בדרכים לא עירוניות .2
 גם בעיר וגם מחוץ לעיר .3

 

 . 5ועד  1-אנא דרג את מידת הסכמתך לכל אחת מהשאלות הבאות על סולם מ .9

 =במידה רבה מאד5= במידה רבה 4= במידה בינונית 3= במידה מועטה 2= כלל לא 1ר כאש

 אין בעיה בביצוע עבירת תנועה כל עוד הנהג אינו מסכן אחרים

 =במידה רבה מאד5= במידה רבה 4= במידה בינונית 3= במידה מועטה 2= כלל לא 1

 רוב עבירות התנועה שמתבצעות הן תוצאה של טעויות אנוש

 =במידה רבה מאד5= במידה רבה 4= במידה בינונית 3= במידה מועטה 2לל לא = כ1

 רוב עבירות התנועה שמתבצעות הן תוצאה של חוסר הכרה של חוקי התנועה

 =במידה רבה מאד5= במידה רבה 4= במידה בינונית 3= במידה מועטה 2= כלל לא 1

 אלמקרים של "כמעט תאונה" הם חלק קבוע מהנהיגה בכבישי ישר

 =במידה רבה מאד5= במידה רבה 4= במידה בינונית 3= במידה מועטה 2= כלל לא 1

 צבירת נקודות מעידה על כך שכישורי הנהיגה שלי דורשים שיפור

 =במידה רבה מאד5= במידה רבה 4= במידה בינונית 3= במידה מועטה 2= כלל לא 1

 תנועה באופן קבוע חברי למקצוע/נהגים מבוגרים/נהגים צעירים מבצעים עבירות

 =במידה רבה מאד5= במידה רבה 4= במידה בינונית 3= במידה מועטה 2= כלל לא 1

 כאשר אחד מחברי למקצוע/נהגים מבוגר/נהגים צעיר צובר נקודות על עבירות תנועה, הוא לרוב מודאג מההשלכות 

 מאד=במידה רבה 5= במידה רבה 4= במידה בינונית 3= במידה מועטה 2= כלל לא 1

 המשטרה עוצרת לבדיקה יותר נהגים מקצועיים/מבוגרים/צעירים מאשר נהגי רכב פרטי/נהגים אחרים

 =במידה רבה מאד5= במידה רבה 4= במידה בינונית 3= במידה מועטה 2= כלל לא 1

 השוטרים מחמירים יותר עם נהגים מקצועיים/מבוגרים/צעירים מאשר נהגי רכב פרטי/נהגים אחרים

 =במידה רבה מאד5= במידה רבה 4= במידה בינונית 3= במידה מועטה 2א = כלל ל1

 באיזו מידה לדעתך הפחד מצבירת נקודות מרתיע נהגים מקצועיים/נהגים צעירים/נהגים מבוגרים מביצוע עבירות תנועה?

 =במידה רבה מאד5= במידה רבה 4= במידה בינונית 3= במידה מועטה 2= כלל לא 1

 

 ]לתוכניתן לערבל תשובות[רתיע יותר נהגים? . מה לדעתך מ10

 ( קנס כספי  1)
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 ( שלילת רישיון הנהיגה למספר חודשים  2)

 ( הכרח לביצוע קורס נהיגה מונעת עקב צבירת נקודות3)

 ( תביעה משפטית4)

ות תנועה . האם, לדעתכם, צריך לותר ולא לשלול את הרישיון של נהג שהגיע למספר נקודות מקסימאלי אם עבר עביר11
 קלות בלבד? 

 ( כן, יש לותר לנהג שיש לו רק עבירות תנועה קלות1)

 ( לא, אין לותר למי שהגיע למספר נקודות מקסימאלי 2)

 ( לא יודע3)

 . האם אתה מכיר )או שמעת( על נהג שנפסל לו רישיון בגלל צבירת נקודות?12

 רת נקודות.( כן, מכיר )או שמעתי( על נהג שנפסל לו רישיון בגלל צבי1)

 ( לא מכיר )לא שמעתי( על נהג שנפסל לו רישיון בגלל צבירת נקודות.2)

 

 שעות כל אחד או 6מפגשים ארוכים של  2. בהנחה ועליך להגיע לקורס ריענון תקופתי: האם אתה מעדיף 13

 שעות? 3מפגשים של  4שאתה מעדיף 

 שעות כל אחד 6מפגשים ארוכים של  2( מעדיף 1)

 שעות   3מפגשים של  4( מעדיף 2)

  

. בהנחה ויש צורך בריענון נהיגה תקופתי, האם אתה מעדיף קורס ובחינה שייערך בכיתה או קורס ובחינה הנערך 14
 באמצעות האינטרנט?

 ( מעדיף קורס ובחינה שייערך בכיתה1)

 ( מעדיף קורס ובחינה הנערך באמצעות האינטרנט2)

 

 ניםדעות של משתתפי הדיופירוט  .2-נספח ה

   . עמדות עבור מידת הסכנה בנהיגה בישראל1

בנושא זה הדעות היו חלוקות, אין הסכמה גורפת על כך ש"מסוכן לנהוג בכבישי ישראל", למרות שהנטייה היא להגדיר את 
הנהיגה בישראל כמסוכנת. ישנם גם נימוקים והשוואות ראויות למקומות אחרים בעולם שמשאירים את ישראל בצד המדינות 

 שלא מסוכן לנהוג בהן. 

בהתנהגות הנהג ולא בתשתיות פיסיות או  -נעוצה בעיקר בגורם האנושי  סיכוןהסיבה ל מדוע בכל זאת מסוכן לנהוג בישראל?
 מדברי המשתתפים בקבוצות המיקוד: וטיםאחרות. להלן מספר ציט

ם, לא אכפת מאחרים על הכביש ורוב הדברים ..."זה לא עניין של חוסר ידע והבנה בנהיגה. זה עניין של חוסר כבוד לאנשי
שאני רואה בהם דברים מסוכנים נובעים מהתנהגות כזו..."; ..."תרבות הנהיגה היא לא הכי טובה פה אז זה מעלה עוד יותר 

 את הסיכון".

( תוך כדי נהיגה הינה עקבית ועוברת כחוט השני SMSך שאנשים מרשים לעצמם לשלוח הודעות טקסט )כהדעה על 
ברעיונות המועלים על ידי המשתתפים השונים. הצעירים אף מוסיפים שהם עדים לחוסר אחריות של נהגים צעירים הנוהגים 

תיות הן אצל נהגים צעירים והן אצל נהגים מקצועיים יתחת השפעת אלכוהול, ולנהיגה כאשר הנהג עייף ותגובותיו בעי
 דרת כזלזול בחוקים שהוא תולדה לאכיפה חלשה של גורמי האכיפה.שנוהגים שעות רבות לצורך פרנסתם. התנהגות זו מוג

יש הקושרים זאת "לחינוך הנהג" עוד בהיותו מתלמד לפני קבלת רישיון הנהיגה. אחד המשתתפים הגדיר זאת כך: .."לא 
 ".הייתי קורא לזה הנהג לא טוב, הייתי קורא לזה מורה נהיגה לא טוב. אני חושב שמפה מתחילה לנו הבעיה..

בקבוצות המיקוד שבהם נכחו ערבים )צעירים בטכניון, ונהגים מקצועיים בבענה( צוין שהתנהגות של "הנהג הערבי" ובמיוחד 
היא תוצאה של סוציאליזציה של הנהיגה בתוך הישובים הערבים והעתקת דפוסי ההתנהגות אל מחוץ  ,הצעירים שבהם
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ית בעת שימוש בכבישים הראשיים. אחד הדוברים התבטא כך: "אני לישובים. זה יוצר התנהגות מסוכנת שאינה נורמטיב
כולם תמיד  -דרוזים הערבים, הכי הישראלים,  ,סבלנותהחושב שכן וזה לא נובע מהיכולת של הנהג הישראלי אלא מחוסר 

 לחוצים, תמיד ממהרים, תמיד צועקים בכביש, תמיד מצפצפים יותר מידי ודווקא לאנשים שהם מבוגרים".

. בכפרים הערבים מתרגלים לנהוג מבלי לציית לתמרורים משום שבמקומות רבים אין תמרורים בנמצא... וכאשר יוצאים "..
 מהכפר כבר לא רגילים להסתכל על תמרורים."

את  יםד והופכומא יםטריילר( מסבירים שקיימים מספר גורמי תשתית שמכביד-נהגים מקצועיים הנוהגים ברכב כבד )פול
צועית לבעייתית במידה רבה: "אין הרבה כבישים רחבים שנוח לנהוג בהם"...; "...הרמזורים קצרים מאד ולא הנהיגה המק

ים רחבים מספיק ימתחשבים ברכב איטי..", גם בשטח מישורי ובמיוחד בסיבובים ועליות. כבישים ארוכים מאד ללא שול
הרבה על הכביש. לאלו יש להוסיף התנהגות לא מתחשבת לעצירה, במיוחד במקומות שכרגע משפצים כבישים, וכן, הצפיפות 

של הולכי רגל הקופצים לכביש בצמתים בינעירוניים ובכבישים בתוך העיר וגם נהגי מכוניות פרטיות שלא מבינים את הקשיים 
ועיים, יתי. נקודה מעניינת נוספת השמיעו נהגים מקציאת יכולת התמרון המוגבלת וזמן התגובה הבע -של נהג רכב כבד 

לטענתם המשטרה עצמה, תורמת גם היא לתאונות מאחר והשוטרים מסתתרים ליד רמזורים לצורכי אכיפה והם קופצים 
 לכביש ברגע והמקום בעיתי מבחינת הנהיגה עצמה.

מי שחושבים שהנהיגה בישראל אינה מסוכנת מסתמכים בעיקר על ניסיון הנהיגה שלהם בחו"ל. הטענה החוזרת על עצמה 
פחות..."; ....לא מסוכן לנסוע בארץ באופן יחסי לעולם... איכות התשתיות פה  סיכוןשהתשתיות בארץ טובות יותר ולכם ההיא 

היא ברמה גבוהה ואני חושב שזה הפקטור העיקרי"... "אני מסכים שלגבי התשתיות והכבישים איך שהם נראים היום אין 
ם על איך שאנחנו נוהגים, יחסית למקומות אחרים ]בעולם[ זה בסדר". כמה שכאילו מתרעמי ,בעיה וגם התרבות של הנהיגה

התקבלו ברוב המקרים מנהגים צעירים שהתנסו בנהיגה בחו"ל במקומות בהם צעירים מטיילים אחרי צבא כמו  ותגובות כאל
 דרום אמריקה, המזרח הרחוק, אפריקה וכו'.

 הן הכי מסוכנות?אלו עבירות ו. מגוון עבירות התנועה שנהג יכול לבצע 2

בהצגת מגוון העבירות המסוכנות ניתן למצוא עבירות שהוזכרו בכל הדיונים ללא יוצא מן הכלל וניתן למצוא עבירות אחרות 
 שהודגשו יותר בקבוצות מיקוד סקטוריאליות )צעירים, נהגים מקצועיים(.

 תחילה עבירות שהוזכרו בכל במפגשים: 

עבירות ובהן: חציית רמזור באור אדום, אי מתן זכות קדימה, חציית קו  5מככבות  ישנה הסכמה כללית שבעבירות הקשות
 .SMSף, עקיפה מצד ימין ונטישת תשומת הלב מהנהיגה והכביש לטובת שליחת הודעות והפרדה רצ

כם. חלק גדול מהשיח סבב את האלמנט החדש יחסית שנכנס לעולם הנהיגה בעשור האחרון והוא השימוש בטלפון הנייד הח
מוסח מדעת ועבריין -לכל הנהגים באשר הם קל להתחבר לעבירה הזו ולחוש באופן אישי את המשמעות של להיות נהג

 ד להימנע מביצוע עבירה זו.  ווהמשמעות, קשה מא סיכוןבאותה עת. אבל למרות שקל להבין את ה

בנהיגה. להלן ציטוט  שלו מפריעים לועבירה נוספת הקשורה להיסח הדעת בנהיגה היא של מבוגר כאשר בתוך המכונית 
וזה  ןמתחילים לבכות ... מתחילות להתעסק עם הילדים שלה אשרילדים קטנים, פעוטות באוטו  ןאימהות שיש לה"לדוגמה: ...

 מהכביש. זה גם מסוכן וצריך לשים לב לדברים האלה...."  ןמסיח את דעת

אים נוספים. אחד ההבדלים הבולטים בין מפגשי הצעירים לבין בקבוצות המיקוד "הסקטוריאליות" עלו כאמור מספר נוש
מפגשי הנהגים המקצועיים ו/או הקשישים היה נושא הנהיגה תחת השפעת אלכוהול. הצעירים נתנו לעבירה זו דגש ומשקל 

גורם הכי נפוץ של צעירים: "... אני חושב שזה ה וטיםן מספר ציטלרב מאד בעוד שהאחרים לא הזכירו נושא זה כלל ועיקר. לה
לתאונות בארץ... אני מכיר המון אנשים ולצערי גם חברים שנוהגים תחת השפעת אלכוהול שהם שיכורים וזה לא דבר קל 
להתמודד עם זה כי ההרגשה שנותן לך האלכוהול זה שאתה הנהג הכי טוב בעולם. לא מזמן מתחילים להפיץ את המודעות 

חושב שנהיגה תחת השפעת אלכוהול זה העבירה וההתנהגות הכי מסוכנת שנהג  ברדיו, אבל עדיין אני אףלדברים האלה 
 יכול לבצע בכביש." 

"... נהיגה תחת השפעת אלכוהול ולסמס ... הפכו להיות דבר נורמלי, אז אנשים, בעיקר הצעירים היום, לא מדמיינים לעצמם 
"נהג לא כשיר עלול לבצע טעויות איומות על הכביש בין  ית אלכוהול...",ישזה כל כך מסוכן, הכי חמורה היא נהיגה לאחר שת

 אם זה עייפות, שכרות, שימוש בסמים קלים ... זה מסכן מאוד".

נושא נוסף שעלה אצל הצעירים בגילוי לב הוא כפי שכינה זאת אחד המשתתפים "המוטיבציה לעשות את הרושם". כוונתו 
ולות התעוזה העצמית ולהסתכן וכן להרשים את הצופים בסוג זה של הייתה לנהיגה פרועה שנועדה מצד אחד לבחון את גב

נהיגה. אחרים הסכימו עימו שניתן לצפות נהיגה כזו במיוחד בסופי שבוע כאשר עושים שימוש באופנועים ומכוניות. ..."הזה 
הרגיש שאני מרוצה". את הרושם הזה כדי ל שאני יש לי משהו מיוחד שלרוב האנשים אין ואני מוכן לנסוע ולעקוף ולעשות

ף, וית קו לבן רציית רמזור באדום, חצינהיגה כזו באה לידי ביטוי גם בעקיפות מסוכנות  מימין ומשמאל במהירות מופרזת, חצ
 אי שמירת מרחק במודע וכו'.

ה שנהיגה נהגים מקצועיים הדגישו מספר נושאים נוספים כמו נהיגה בעייפות רבה. מספר נהגים ציינו כי הם מודעים לעובד
בעת עייפות היא עצמה עבירה, ויותר מכך שהם מבינים שנהיגה כזו גם גורמת להם לעבירות נוספות חמורות. נושא ייחודי 
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נוסף הוא אי תקינות של רכב: "...לא לדאוג לזה שאתה תהיה מאה אחוז מבחינת כל הצד הטכני...". הנהגים המקצועיים 
שדה ראייה זה הכי  ומכוניות הפרטיות בהם ובקשיים שלהם: ..." שנהג עוקף ואין להתלוננו על חוסר ההתחשבות מצד נהגי ה

תאונה הכי קשה שיכולה להיות; ..."עקיפה של מספר מכוניות ה ושהוא עוקף בעקיפה והוא לא רואה מה שבא מולו וזכמסוכן 
ווקא במקומות שאין בהם שוליים ף באמצע ודומסלוליים כשהקו רצ-באותה עקיפה..."; "...אנשים שעוצרים בכבישים חד

 כי יש אזור מת".  הבא ממול זה מסכן אותו; ... "עקיפה מצד ימין ]של רכב כבד[ -מספיק רחבים 

הולכי רגל שחוצים כבישים לא מוארים בלילה בבגדים כהים וקשה ש הוא נהגים קשישים ציינו שני דברים ייחודיים: האחד
 עברי חציה.לזהות אותם וכן, חצית כבישים שלא במ

אם יש ה. הסיבות העיקריות שבגללן נהגים למיניהם מבצעים עבירות תנועה מסוכנות, ומי הם הנהגים הכי מסוכנים ו3
 הבדלים בין קבוצות הנהגים השונות?

בסוגיות אלה ניתן לראות בבירור את השוני הקיים ברקע של המשתתפים. הדגש הניתן לסיבות לביצוע העבירות שונה 
 קבוצה.מקבוצה ל

בחשבון על  ותהנובע, מצד אחד, מחוסר הניסיון ומצד שני, להחלטות ותעוזה שנלקח סיכוןבקרב הצעירים הדגש ניתן על ה
לא יודע להעריך נכון את המצבים שיותר לדעתי  הוא מנת להרשים את הזולת. להלן שתי תגובות מייצגות: "....חוסר ניסיון

לחקור טיפה יותר ולמצוא  ,.אני חושב על בחינת גבולות שאנשים צעירים ינסו בדרך כללבהם בדרך ..."; "... יםהשונים שנתקל
יותר את האקשן ולפעמים לקחת על עצמם משהו שהם לא חשבו עליו יותר מידי, נגיד לשתות בירה בפאב ואז היה צריך 

ז הם היו צריכים לעשות עוד לקרות משהו והם צריכים לעבור מהר למקום אחר לפני שהבירה נספגת ונעלמת ההשפעה, א
את הנסיעה או לקחת עוד טיפה ויודעים כנראה שיש סיכוי מאוד נמוך שיתפסו אותם ויודעים שהאכיפה נמוכה והם יכולים 

 הם פשוט לא חשבו..."ו ,לקחת את הסיכון הזה על עצמם למרות שיש השלכות חמורות

לצל מישהו מבוגר לא ייגש לטלפון לעומת מישהו שהוא צעיר "אני חושב שקושי בדחיית סיפוקים למשל טלפון אם הוא מצ
 באותו רגעשחייב עכשיו לבדוק את זה . לדוגמה במקרה של הודעה מישהו מבוגר מסוגל לעזוב את זה ולא לצפות בזה 

לעומת מישהו צעיר. ואני מחזק את מה שהוא אמר על העניין הזה של הפוזה וכאלה שרוצה להרשים ולנסוע יותר מהר 
 ".באוטובמיוחד אם הוא עם חברה 

 ,הנובע מהלחץ המופעל עליהם להספיק לבצע כמה שיותר סבבים סיכוןנהגים מקצועיים לעומת זאת מדגישים במיוחד את ה
זה הלחץ שהוא נתון בו אם זה בבית בפרטיות או גם בחברות  -' א ,כלומר להגדיל את התפוקה שלהם. "...לנהג מקצועי

גם השעות  אלהלהספיק לקו או לעוד קו או להספיק לעוד עבודה או להספיק להפסקה... דבר שני הציבוריות הלחץ של 
ם זה בטיולים עובדים נון א .שעות, אבל יש חברה אחרים שאין להם חוקים 12אנחנו במגבלה של  .המרובות שאנחנו עובדים

"...זה נגרם מעייפות .... אתה   :נהג אחר הייתה " תגובה מייצגת שלשעות אתה כבר לא יודע כמה הוא עבד בכלל .. 20סטופ 
לרצות את החברה. אתה רוצה לרצות כמה שיותר, זאת אומרת אתה רוצה להשקיע  ,רוצה קודם כל לרצות את המנהלים שלך

שהם ככמה שיותר כדי שיראו הנה הספקת עשית טוב גם לעצמך וגם להם. אבל הם לא יודעים שהנהגים הם יותר בלחץ 
אתה עובר מפה  ,אתה חותך ,למשל ,זה גורם לכל מיני עבירות תנועה .ת כל הדברים האלה זה גורם לעבריינותעושים א

נהג אחר הוסיף  ...".ועובר מפה כדי להספיק יותר את הזמן הזה ... יש מצבים גם שהמערכת מביאה אותך להיות עבריין 
 ,כמה דקות בהפסקהיכולוגי העניין של הרצון להרוויח עוד "...מבחינתי יש שלושה גורמים: הראשון זה באמת העניין הפס

 – גורם העייפות שנכנס לפעולה אחרי כמה שעות נהיגה והגורם השלישי זה חוסר הבנה ]מיומנות[ של הנהג העניין השני זה
מרת אם אני זאת או ."....חוסר הבנה של הנהג בכלי שהוא נוהג בו "לדוגמה "נהגים חדשים על כלים מסוימים. של בעיקר

עכשיו נוהג אוטובוס או משאית ואני מחליט לעבור נתיב סתם דוגמה ההבנה שלי או הראייה שלי במראה אני לא מבין שאני 
 ".כלי ארוך שבעצם חתכתי את ההוא שכבר נוסע על הנתיב..

.הנהגים המבוגרים נאמר כי "..לדוגמא, נהגים קשישים מדגישים את שיקול הדעת שלהם כאשר הם מתיישבים ליד ההגה. 
"...אבל לגיל יש השפעה ולעיתים אני מרגישה את   ;יותר מאותתים..." ,הם יותר מתחשבים בחוקי התנועה ,הם יותר שקולים

החריקות שנגרמות מהגיל. כלומר אם אני נוסעת עם חברים ... אני יכולה לראות פתאום את התזוזה של ההגה לצד השני כי 
עדיין אני חושבת הצעירים יכולים יותר מהר להשגיח בכל מיני דברים. אבל  אותו דבר לא כמו שליש הרפלקסים שלהם זה לא 

 של המבוגרים מחפה על החיסרון של הגיל".  שהנהיגה הזהירה 

 .אאט ,אני אעצור. בכביש ]קמ"ש[  120-לא עובר את השזאת אומרת אני לעצמי החלטתי  ."שיקול הדעת יותר :תגובה נוספת
הגיל עוד לא משחק". לפיכך בהכללה ניתן להתייחס לתגובת הנהגים הקשישים כאמירה שאין  ,הדעת על הכביש זה שיקול

 מיוחד, ואם בכל זאת היא קיימת היא מינורית ביותר. סיכוןבנהיגה שלהם 

 לאורך השנים. בישראל, לדוגמא חוק חדש או טכניקת נהיגה חדשהחדשים על נהיגה  . למידת דברים4

משתתפים מציינים שבפעם האחרונה שלמדו דבר מה חדש הלנושא זה הן חד משמעיות וברורות. רוב מוחלט של התגובות 
ומשמעותי זה היה בעת שלמדו לנהוג ברכב על מנת לקבל רישיון נהיגה )אצל נהגים מקצועיים זה קורה לעיתים מספר פעמים 

טענה שגם אין צורך ללכת וללמוד החר(. מדי פעם עולה בכל פעם שירצו לשדרג את רישיון הנהיגה שלהם לרכב מקצועי א
יום לתמרורים חדשים ולתקנות חדשות ודברים אלו נלמדים תוך כדי -דברים חדשים באופן ממוסד משום שנהגים נחשפים יום

 "תנועה".
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הרכב  מעט מאד משתתפים סיפרו שנלקחו בשלב כזה או אחר למגרש החלקה במטרה ללמוד כיצד מתגברים על מצב שבו
 ,יש אנשים שרוצים .זה מה שיכול לעזור לכל בן אדם ."... לקחו אותנו יום שלם לאשדוד להחלקה :מחליק בכביש רטוב

אם אתה לא תיכנס אף פעם לסחרור כזה או משהו אבל זה נתן לך מין ביטחון". כמה משתתפים  .משלמים ועושים החלקה
 .קהלהגיע למגרש ההחל פרו שהם עצמם יזמו בזמנם החופשי ובאופן פרטייס

הדבר התמוה הוא שעל נהגים מקצועיים חלה חובה לקבל קורסי ריענון בחברות שהם בהן עובדים. כאשר הם נשאלים 
חסים ירובם לא מיאך בפירוש על קורסי הריענון הללו הדעות חלוקות. חלקם מספרים על אפקטיביות מסוימת בקורסים הללו 

יחסים להם יכולות ללמד דבר מה מהותי חדש. משפט כמו "... לא למדתי איזה יודאי לא מחשיבות מרובה לקורסים הללו. בו
 כמו שהוא אמר אתה לומד תוך כדי התנסות.." הינו משפט אופייני לנושא זה. ,חוק חדש מאז שהוצאתי רישיון

האם תקופה זו צריכה להיות  שנים לאחר שקיבלו את הרישיון. 5-. כיום בישראל חייבים כל הנהגים לעבור קורס ריענון כ5
 קצרה יותר? ארוכה יותר?

אם ישפרו את הקורסים הללו והם יהיו שהעלאת השאלה הנ"ל גוררת אחריה תגובות מעורבות. אבל בסה"כ קיימת הסכמה 
ים שנים לאחר הרישיון על כנו. הנימוק המרכזי לכך הוא שרוב הנהגים החדש 5יותר אפקטיביים ניתן להשאיר את המועד של 

מתנסים מספיק. ראוי לא מקבלים רישיון נהיגה לפני השירות הצבאי. במהלך השירות הם אינם זמינים ולעיתים גם לא נוהגים ו
לתת להם עוד שהות לנהוג ולצבור ניסיון עד לקורס הריענון. מעט מאד נהגים חשבו שצריך להקדים את הקורס לשלוש שנים 

 ולא להמתין חמש שנים.  

 י קורסי ריענון וקורסי נהיגה מונעת. עמדות כלפ6

בדיונים בקבוצות המיקוד זוהו ארבע סוגיות עיקריות שמתייחסות לעמדות הנהגים כלפי קורסי ריענון וקורסי נהיגה מונעת 
 והם:

 כמו זה שעוברים לאחר קבלת הרישיון, לשפר את מיומנות הנהיגה של הנהג הישראלי  היכולת של קורסי הריענון
 הממוצע.

 קורס ריענון יכול להוריד את כמות עבירות התנועה שנהגים מבצעים? והאם הוא יכול לשפר את רמת  האם
 הבטיחות בכבישים?

  הסיבות העיקריות, שבגללן אנשים אינם מעוניינים להגיע לקורס ריענון נהיגה?מהן 

 ?מהם הנושאים החשובים ביותר שיש להעביר בקורסי ריענון? האם יש תכנים לא חשובים  

 להן הממצאים של קבוצות המיקוד:

התגובות להעלאת נושא קורסי הריענון הן מעורבות. מצד אחד ניתן לחוש בסקפטיות הקיימת סביב לקורסי הריענון שלא 
זכור נושא הקשור בקורסי ריענון. מצד שני רובם מסכימים שקיים הכרח בקורסי ריענון אומר את המיאוס שיש לנהגים מעצם ל

שמעותיים. בעת שנושא זה עלה במפגשים נאמרו דברים מפורשים על אירוע שניתן לוותר עליו, על מסחטת אפקטיביים ומ
 יים שמלווים את הנהג לאורך זמן.כסף, על סוג של "עונש" שצריך לעבור. נשמעו מעט תגובות על למידה של דברים משמעות

ורס, שאני צריך ללכת אליו, בגלל שאני צריך ללכת תגובה אחת לדוגמה שאינה שוללת את הקורס עצמו "....דעתי על הק
ללמוד, לא בגלל שאני מחויב בגלל הנקודות לשלם. אבל אילו היו מזמינים אותי בלי התחייבות .... אני הייתי הולך והייתי 

ושב שהתרבות אני ח. ".. :דעה השוללת מכל וכול ,.." לעומת זאתפשוט הם כופים עליי .. הייתי עושה אותו בכיף ,באמת לומד
הם יחזרו לסורם תוך זמן קצר.  .הם לא יפנימו גם את מה שירכשו בעשרה ימים או עשרה מפגשים. של הנוער שלנו היום ..

אז  .ראיתי דברים בצבא וראיתי גם דברים במערכת החינוך ,שנה בצבא 22שנים אחרי  10אני הייתי במערכת החינוך מעל 
ירשם וכל קורס שלא ילמדו  סות של מסגרת הם פשוט פורקים עולהו משטר או חתשמע ברגע שהם לא נמצאים תחת איזש

 .".תוך פרק זמן מאוד קצר. חוזרים לסורםשעשה השתלמות כזו או אחרת אבל הם 

"...אני חושבת שהדבר היחיד שתורם צריכים לעשות קורסים כאלה של השתלמות רק לכאלה שצוברים נקודות אבל אז ממש 
מבחן רציני יותר ממה שהם עושים עכשיו. לא כמו שעכשיו המדריך מסביר להם איך לפתור את השאלון לעשות את זה עם 

זה מה שקורה בדרך כלל אלא לעשות את זה בצורה רצינית ושאנשים ידעו שהם יכולים להיכשל ושיקחו  .ותבסוף ההשתלמ
 מהם את הרישיון".

אותן שאלות  ,אותו סגנון ,לקורס ריענון, אבל זה כל פעם אותו דבר "שאם יש חידוש זה בסדר להזמיןנהגים מקצועיים טענו 
 אז בשביל מה?" הכוונה שלהם היא שהקורסים בנויים באותו אופן ומועברים באותה צורה כבר שנים ללא חידוש משמעותי.

אמרתי כמו כיבוי אש, "...אני לא חושב שאני צריך איזשהו ריענון לגבי צורת הנהיגה המקצועית שלי אבל יש תחומים כמו ש
עד  72מ .72אני עשיתי אותו ב וןריענבעזרה ראשונה, שכן הייתי רוצה לקבל בקורס ריענון". הקורסים האלה שעושים אותם 

 ,מעשנים ,יוצאים ,אותן שאלות .. אומר הפסקה ,יש לו אותה מחברת .אותה מילה והבן אדם המרצה ,אותו דבר היום זה
יש מרצים  .זה תלוי במי שמעביר לך את ההרצאהאמרתי לך  .כולם מכירים אותן ,שאלות 10 ,אהוא אומר תבו .חוזרים מחר

יש מרצים שבאים רק כדי להעביר את הזמן... זורק את  .אתה אומר שיש אנשים שלא אוהבים ללכת .שרק מעבירים זמן
 .ני עוזר לי במשהועיושתי פעם שהקורס אבל אני לא הרג ,קורסים 12או  10 אני עשיתי כמעט ,87ך...אני נהג מהחומר והול
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 .אני רואה אותם ואני לומד אותם בכביש .אותם בכביש גם התמרורים אני לומד .מה שאני יודע מלמדים אותי טוב יש תמרורים
מהר איפה לקורס -יאללה מהר ,חמש-אני חוזר מעבודה בשעה ארבע .אני מרגיש אותו עונש ,הכול זה כמו עונששאני חושב 

ככה מעבירים  ,זה זורק מילה ,זה זורק מילה .אתה לא שומע כלום אחרי יום עבודה מה אתה צריך ללמוד .תשב שמה ,תלך
... אז הם רוצים את הכסף והם רוצים  .אם לא שילמת את האגרה של הקורס אתה לא נכנס לקורס ,הם רוצים כסף .את הזמן

נהג אחר  .משהו חדש..."של א ראיתי שהוא עזר בלימודים אף פעם לאני אישית  .להעניש אותך למה עשית את העבירה
"...אני הייתי הולך שלא יחייבו אותי חובה בתשלום שזה לא יהיה כפוי לתשלום הזה. התשלום הזה שאני הולך לשלם  :הגיב

אני רואה  .גיםהנה אני לא יודע כמה היום מחייבים את ,את השלושהאו אותו עבור הנקודות ומחייבים אותי לבוא את היומיים 
הוא לא הולך  .העיקר שייקחו את הכסף ,אני רוצה להעביר את השעתיים ,יאללה ,הוא הולך בגלל ,נהג שהולך לקורס

 ללמוד..."

הנהגים שואפים להיחשף בקורסים "לחידושים, כי אני רוצה לדעת ברגע שהוא שולח לי לבוא לקורס כי יש חוקים חדשים ויש 
 צים שאתה תבין אותם..." תמרורים חדשים ואנחנו רו

ניתן יהיה להביא לקורסי ריענון נהגים ברצון אם הם יחשפו שם לפרקטיקה מעשית, מוחשית ולאו דווקא עיונית. בחלק 
מקבוצות המיקוד עלה הרעיון של קורסים מעשיים באמצעות סימולטורים שנותנים תחושה לנהג שהוא נמצא בתנאי כביש 

אמיתיים שעומדים בפניו. וכן ניתן לעשות שימוש באמצעי מדיה נוספים כמו סרטים של  ברכב ובאתגרים זהים לאתגרים
 צעד באופן מושכל.-תאונות ואירועים שאפשר לנתחם צעד

ם ידבר נוסף שעלה בהקשר זה הוא שהיום הקורסים הללו מועברים בקבוצות הטרוגניות. המשתתפים בכל קורס נבחר
וניסיון מעשי בנהיגה, ההשכלה שלהם שונה וגם השפה העברית אינה תמיד רהוטה באקראי והם בעלי רקע שונה של ידע 

בפיהם. כך שהמרצה נאלץ לדבר למכנה המשותף הנמוך ביותר והאפקטיביות שלו יורדת. אם הקורסים היו בנויים לפרופיל 
 קרוב לוודאי שהדברים היו נראים אחרת.    ,מיועד מראש של משתתפים

 שאלה לנהגים מבוגרים בלבד() ום יום של נהגים מבוגרים לאחר הפסקת הנהיגה שלהם.. השלכות על חיי הי7

. כולם ללא יוצא מן הכלל עדיין נוהגים. חלק מהנשים 82ועד  67בקבוצת המיקוד של נהגים "קשישים" השתתפו נהגים מגיל 
נהגים הכאן איזו "מגבלה" עצמית ש ראותשניתן לנוהגות רק ברדיוס של מספר קילומטרים מביתן. היה חשוב לציין זאת משום 

 מבוגרים מטילים על עצמם ברגע שהם חשים שהגיע הזמן לצמצם את פעילות הנהיגה. ה

מהתגובות לשאלה ניתן להבין שני דברים מרכזיים: א. הפסקת הנהיגה נתפסת כצמצום חופש הבחירה העצמית ויש בזאת 
פים בקבוצת המיקוד הזו לא תהיה בעיה להתנייד ממקום למקום משום איזו שהיא פגיעה רגשית. ב. מבחינה טכנית למשתת

 .שיש להם אלטרנטיבות טובות

להלן מספר ציטטות להבהרת הנושא: "...חושבת שמבחינה רגשית זה יהיה לי מאוד קשה למרות שבדרך כלל כשאנחנו 
אבל מבחינה רגשית יהיה לי קשה  ,טובוסיםאו ,כי יש מוניות ,אבל מבחינה טכנית אני בטוחה שאני אסתדר ,משה נוהג ,ביחד

"...היא הוציאה הון  :מאוד..." משתתף אחר סיפר את הסיפור הבא על מכרה שלו, אישה קשישה ששללו לה את הרישיון
עד שהיא קיבלה את הרישיון בחזרה. וכל זה מפני שהיא גרה בפרדס  ,ועדות רפואיות וכל מיני דברים ,תועפות על עורכי דין

אבל היא הרגישה כאילו שקשרו לה את הידיים  חזור... -חת ביום הלוךיא הייתה צריכה לנסוע בתוך פרדס חנה פעם אחנה וה
 נקודה". ,זה מה שזה עושה .היא הייתה מדוכאת נורא ,והרגליים

 .העצמאותזה כמו שלוקחים לך את  .מאוד לא נעים-".. אני חושב שזה יכול להיות אירוע מאוד :משתתף אחר הציג זאת כך
ות שאנחנו כולנו בעלי מכוניות אין בזה שום היגיון במה שאני אומר אבל זו האמת כי כל הסיב .אתה הופך להיות אדם תלותי

הרבה יותר זול  .הרבה יותר זול היה לשכור מוניות כל החיים מאשר לקנות אוטו ולנהוג וכל זה .בטח לא סיבות הגיוניות הן
לא  ,להיכנס ולנסוע ,למה? אנחנו רוצים לצאת ,למרות זאת אנחנו מחזיקים מכוניות ,הוכחכבר  ,להזמין מונית אלף פעם

עכשיו זה שפתאום אין לך  .יש לזה מחיר .זה שווה לנו .רוצים לעשות מה שבא לנו באותו רגע .לא להמתין ,להזמין מוניות
מהעצמאות הרגשית  ב שזה משהו שהוא חלקאבל אני חוש ,מין הרגשה שקשה לדמיין איך נכנסים בה וז ,אוטו ואתה תלוי

למרות  ,המחשבה הזו עוד יותר מקשה ,שאני קצת מוגבל בהליכה וקשה לי עם תחבורה ציבורית ,למשל ,ו ומבחינתישלנ
טראומה..." בדבריו אלו ניתן למצוא את המעברים שהוא עושה ואת  וז ,למרות זאת .שאם אני מנתח את זה אין שום בעיה

 בין הרגש לבין המחשבה הרציונאלית שלו. הסתירה הקיימת

אני קרוב  ,כי אני קרוב לקריון ,בסביבה שאני גר בה היום, זה לא כל כך ישפיע עליי ,"...תראה :משתתף אחר הציג זאת כך
אני  .כך בעיה-אז נכון שאפילו לנסוע לבקר את הבת שלי לא תהיה כל .אני משתמש בה גם היום די הרבה ,לתחבורה ציבורית

אז אני  ,אז נכון חווית הנסיעה והטיולים בשבת אולי תיפגע .עולה על רכבת והבת שלי תאסוף אותי מהרכבת ואני אגיע אליה
אתה תהיה גם  .תחבורה ציבוריתבאבל בגדול אני לא רואה אסון גדול  .ואני אעשה דברים אחרים ,אנוח יותר ואני אקרא יותר

אז מוטב שלא  .תראה שאתה עשוי לפגוע באחר ואתה עשוי לפגוע גם בעצמךיים בשלב מסוים של החכי ם עם עצמך יותר של
אדם צריך להתרגל רים על הכבישים זה הכל..". "...להיות מעורב עם צעי של תוריד מעצמך את הנטל הזה .זה הכל ,תנהג

 לסוף..".


