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 תקציר . 1

השלב הראשון בתכנית למניעת תאונות חצר בחברה הבדואית בנגב נועד לחזק ולהעצים את מודעות החברה 

העצמת החברה הבדואית לצורך . הבדואית לתאונות החצר ולהכין אותה לקבלת מסרי בטיחות ולפעולה משותפת

 :התמודדות עם תאונות החצר כוללת בשלב הראשון

 .(ידע על הבעיה)מתן ידע עובדתי על תאונות החצר  -

 .(הכרה בבעיה)חיזוק ההכרה של החברה הבדואית בסכנה הטמונה בתאונות החצר  -

 .(קבלת אחריות לבעיה)ובו בעת גם למניעתן , חיזוק האחריות של החברה הבדואית לגרימת תאונות החצר -

חיזוק האמונה של האוכלוסייה בפתרונות המוצעים לה על ידי הרשות הלאומית לבעיית תאונות החצר  -

 .(מוטיבציה לפעול לפתרון הבעיה)

פיתוח הערכה חיובית ואמונה של החברה הבדואית ביכולתה לפעול במשותף למניעת תאונות חצר  -

 . (מוטיבציה לפעול לפתרון הבעיה)

המחקר הנוכחי בוצע במטרה לאמוד את כל המרכיבים הללו על מנת לנטר באיזה מצב תודעתי נמצאת החברה 

ממצאי המחקר מצביעים על הדברים . הבדואית והיכן יש צורך למקד את הפעולות בשלב הראשון של התכנית

 :הבאים

 (ידע על הבעיה)ידע על תאונות חצר  -

המשקף באופן , למרבית האוכלוסייה הבדואית הבוגרת בנגב יש מושג סביר על היקף תופעת תאונות החצר

 . ריאלי את המצב הקיים או מגזים בהיקפו

  (הכרה בבעיה)תפיסת תאונות חצר כדבר מסוכן  -

הן מבחינת הסיכוי שתתרחש והן , החברה הבדואית בנגב רואה בתאונות החצר תופעה מסוכנת במידה רבה

 .מבחינת חומרת התוצאות

 לקיחת אחריות לגרימת תאונות חצר -

של אחריות לגרימת תאונות  (אך לא מרבית)רבה -החברה הבדואית בנגב לוקחת על עצמה מידה בינונית

קיימת בחברה הבדואית מידה משמעותית של , במקביל. תוך הטלת אחריות נמוכה לכך גם על המדינה, חצר

 . חשיבה פטליסטית הרואה בתאונות חצר גזירת גורל מידי האל או המזל

 לקיחת אחריות למניעת תאונות חצר -

של לקיחת אחריות אישית וקולקטיבית למניעת  (אך לא מרבית)קיימת בחברה הבדואית בנגב מידה רבה 

 .ובו בעת גם הטלת מידה בינונית של אחריות לכך גם על המדינה, תאונות חצר

 אמונה בפתרונות המוצעים לתאונות חצר -

ביעילותם של מרבית הפתרונות המוצעים  (אך לא מרבית)החברה הבדואית בנגב מאמינה במידה רבה 

; הצבת מכשול פיזי בחצר; בדיקה היקפית מסביב לרכב; השגחה על הילדים בחצר)לבעיית תאונות החצר 

 . למעט אמונה בינונית בלבד בפיתרון של חניית רכבים מחוץ לחצר הבית, (חינוך הילדים לזהירות בחצר

 הערכה חיובית וביטחון ביכולת הקולקטיבית למנוע תאונות חצר -

, אולם. החברה הבדואית רואה בפעילות קולקטיבית שלה למניעת תאונות חצר דבר חשוב במידה מרבית

 . חסרה לחברה הבדואית מידה משמעותית של ביטחון ביכולתה לפעול באופן מוצלח לפתרון הבעיה

נבדקה במסגרת המחקר גם המידה בה מיושמים בפועל הפתרונות , נוסף למודעות החברה הבדואית לתאונות החצר

מדיווח עצמי של משתתפי המחקר עולה כי מרביתם מלמדים את הילדים הקטנים כיצד להתנהג . השונים לבעיה

לבצע בדיקה היקפית מסביב לרכב לפני תחילת נסיעה ולהשגיח  (אך לא תמיד)ומקפידים מאד , בקרבת רכבים בחצר

ומיעוטם הציבו מכשול פיזי , הם מקפידים הרבה פחות לחנות את רכבם מחוץ לחצר, לעומת זאת. על הילדים בחצר

   .      בחצר לשם הפרדת הילדים מן הרכבים

 :אלה הדברים בהם יש צורך להתמקד בשלב הראשון של התכנית, לאור ממצאי המחקר
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, יש לפעול לצמצום האמונה הפטליסטית הרווחת בחברה הבדואית לפיה תאונות חצר הן גזירת גורל .1

 .  ובמקביל לחזק את האמונה בכך שמעשי החברה הם שעלולים לגרום או עשויים למנוע תאונות חצר

 .יש צורך לחזק את האמונה ביעילות החנייה מחוץ לחצרות הבתים כפתרון לתאונות חצר .2

, לאור המחסור המשמעותי הקיים בחברה הבדואית בביטחון ביכולת לפעול במשותף למניעת תאונות חצר .3

 .יש צורך בשכנוע מסיבי בכיוון זה

, יש צורך לבצע בדיקה נוספת ומעמיקה יותר של מידת יישום הפתרונות לתאונות החצר בחברה הבדואית, נוסף לכך

 .  על מנת לתקף את ממצאי המחקר הנוכחי בנקודה זו

 

 רקע. 2

בישראל מתרכזת . מהוות בעיה כלל עולמית, בהם נפגעים פעוטות מרכבים הנעים בחצרות בתים, תאונות חצר

למעלה ממחצית .  פעוטות ערבים בתאונות חצר53 נהרגו 2008-2015בין השנים : הבעיה רובה ככולה במגזר הערבי

 . המקרים התרחשו בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב

. נהיגה מסוכנת בשטח החצר והתנהגות מסוכנת של ילדים המשחקים בחצר: לתאונות חצר שני גורמים עיקריים

הרשות הלאומית . הספרות המקצועית מציעה מגוון פתרונות בעלי פוטנציאל תיאורטי ומעשי למנוע תאונות חצר

 : לבטיחות בדרכים מעוניינת לקדם את יישומם של פתרונות אלה בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב

 .חניית רכבים מחוץ לחצר הבית -

 .ביצוע בדיקה היקפית סביב לרכב לפני תחילת הנסיעה -

 .הצבת מכשול פיזי בחצר המפריד בין ילדים לרכבים -

 .שמירה הדוקה על ילדים הנמצאים בחצר הבית -

 .חינוך ילדים להתנהגות בטוחה בקרבת רכבים בחצר הבית -

מבקשת הרשות לצאת בתכנית למניעת תאונות חצר באוכלוסיה הבדואית , לשם קידום יישומם של פתרונות אלה

 :התכנית תכלול שני שלבים. בנגב

מטרת השלב הראשון הינה לחזק ולהעצים את המודעות של החברה הבדואית בנגב ולהכין אותה לקבלת  -

 :השלב הראשון מתמקד ברכיבי המודעות הבאים. מסרי בטיחות ולפעולה משותפת למניעת תאונות החצר

 .מתן ידע עובדתי על תאונות החצר המתרחשות בחברה הבדואית בנגב: ידע על הבעיה .א

 .חיזוק ההכרה בסכנה הטמונה בתאונות החצר: הכרה בבעיה .ב

 .חיזוק האחריות של החברה הבדואית לגרימת תאונות החצר: לקיחת אחריות לגרימת הבעיה .ג

 .חיזוק האחריות של החברה הבדואית  למניעתן של תאונות החצר: לקיחת אחריות לפתרון הבעיה .ד

 .חיזוק האמונה של האוכלוסייה בפתרונות המוצעים לתאונות החצר: אמונה בפתרונות .ה

 פיתוח הערכה חיובית לפעולה משותפת של החברה :הערכה חיובית וביטחון ביכולת המשותפת .ו

הבדואית בנגב ליישום הפתרונות המוצעים לתאונות החצר וחיזוק האמונה ביכולת הקולקטיבית 

 . להצליח בכך

תרבותיים ולחזק את הסיבות והמוטיבציה של -מטרת השלב השני הינה לטפל בחסמים תודעתיים -

 . האוכלוסייה הבדואית ליישם את הפתרונות לתאונות החצר

המחקר הנוכחי בוצע במטרה לאמוד את מידת המוכנות של החברה הבדואית לשמוע ולקבל מסרי בטיחות 

זאת על מנת לכוון את הפעולות בשלב הראשון של תכנית , המיועדים להנעתה לפעול במשותף למניעת תאונות חצר

. המניעה באופן המיטבי
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 מערך המחקר. 3

מדגם שכלל . באמצעות סקר טלפוני שנערך בקרב האוכלוסייה הבוגרת בחברה הבדואית בנגבנתוני המחקר נאספו 

,  משיבים נלקח מתוך מאגר של מספרי טלפונים ניידים ונייחים של תושבי העיירות והישובים הבדואים בנגב332

 שאלות המודדות 40המשיבים השיבו לשאלון שכלל . ('ראה מאפייני רקע של המשיבים בנספח א)ללא ישובי הפזורה 

 .   ('ראו שאלון בנספח ב) שאלות רקע 6- ו, מודעות לתאונות חצר

 ממצאים. 4

 ?האם יש לאוכלוסייה הבדואית ידע על ממדי תופעת תאונות החצר: ידע על הבעיה

מידת הידע שיש לחברה . ידע אובייקטיבי על בעיה הוא שלב ראשוני והכרחי בדרך להחלטה לפעול למניעתה

ראו ניסוח מלא של השאלות ) 1 שאלות המתוארות בלוח 3הבדואית בנגב על תאונות החצר נמדדה במחקר באמצעות 

 . ('בשאלון בנספח ב

 :1כפי שמתואר בלוח 

 מודעות לקיומן של תאונות חצר בישראל -

פילוח . מודעת לכך שבישראל נפגעים ילדים מרכבים בחצרות בתים (91.3%)מרבית החברה הבדואית הבוגרת 

-18מצביע על מודעות נמוכה יותר בקרב צעירים בגילאי  ('ראה רשימת מאפייני רקע בנספח א)לפי מאפייני רקע 

 . ובקרב אלה שאינם נוהגים ברכב, בקרב רווקים, 34

 מודעות למספר הילדים הקטנים הנהרגים בתאונות חצר בישראל -

 ציינו מספר ריאלי של ילדים קטנים עד 59%, בקרב אלה שמודעים לכך שילדים בישראל נפגעים בתאונות חצר

 ציינו מספר נמוך מדי של תאונות חצר 10%אולם , ( מקרים50 עד 10) השנים האחרונות 3-  שנהרגו ב6גיל 

ואילו , ( מקרים2000 עד 51) ציינו מספר גבוה מדי של מקרים 18%, ( מקרים9 עד 1)קטלניות של ילדים קטנים 

.   לא ידעו להשיב13%

 מודעות לשיעור הילדים הבדואים בנגב הנהרגים בתאונות חצר -

 מודעים לכך שכמחצית מן הילדים %16, בקרב אלה המודעים להיפגעות ילדים קטנים בישראל בתאונות חצר

 סבורים כי ברוב המקרים הקטלניים או 75%בעוד , ההרוגים בתאונות חצר בישראל הם מהמגזר הבדואי בנגב

 ציינו כי רבע מן המקרים מתרחשים 10%- ו (הערכת יתר)בכולם מעורבים ילדים קטנים מהמגזר הבדואי בנגב 

 . (הערכת חסר)בקרב הבדואים בנגב 

 יודעים לנקוב לפחות במספר ריאלי של ילדים 77%;  מודעים לכך שבישראל מתרחשות תאונות חצר91%: לסיכום

 יודעים לציין כי לפחות מחצית מהילדים 90%; ( הרוגים או יותר10)קטנים הרוגים בשלוש השנים האחרונות 

 מן האוכלוסייה 64%- ל, לכן . יודעים את כל שלושת הדברים64%- ו; ההרוגים מגיעים מהחברה הבדואית בנגב

 .  הבדואית הבוגרת בנגב יש מושג סביר או מוגזם על תאונות החצר
 

 ידע עובדתי על תאונות החצר בחברה הבדואית בנגב. 1לוח 

 שאלה
ערך  כן 

נמוך 
 מדי

ערך  אערך ריאלי 
גבוה 
 מדי

לא 
 יודע

אף 
 אחד 

כמחצית  מעטים 
 מהם

 כולם רובם

          91.3% (N=332)? האם בישראל נפגעים ילדים מרכב בחצר
 השנים 3- מספר הילדים הקטנים שנהרגו ב

 (N=303)? האחרונות
 

10% 59% 18% 13%  
    

? שיעור הילדים הבדואים מהנגב מסך ההרוגים
(N=303) 

     
0% 9.6% 15.8% 68.0% 6.6% 

 
 . מקרים50-  ל10ערך ריאלי הינו בין , לכן.  בדואים מהנגב50%- מהם כ,  ומטה6 ילדים בגילאי 15 השנים האחרונות נהרגו 3- ב.     א
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 ? באיזו מידה החברה הבדואית רואה בתאונות החצר בעיה: הכרה בבעיה

אשר נובעת בראש ובראשונה מתפיסתה כסכנה , אחת הסיבות לפעול למניעתה של בעיה היא הערכתה כדבר שלילי

וחומרתן של התוצאות הנובעות , הסיכוי שהבעיה תתרחש: תפיסת בעיה כסכנה היא פונקציה של שני רכיבים. ואיום

 האחת – ('ראו שאלון בנספח ב) שאלות 2תפיסת תאונות החצר כבעיה מסוכנת נמדדה במחקר באמצעות . ממנה

והשנייה מתייחסת , (?מה הסיכוי שתהיה תאונת חצר בישוב בדואי בנגב)מתייחסת לסיכוי שתתרחש תאונת חצר 

 . (?באיזו מידה תאונת חצר היא דבר חמור)לחומרתה של תאונת חצר 

החברה הבדואית סבורה שיש סיכוי גבוה שתתרחש תאונת חצר בבית בישוב בדואי בו , 1כפי שמתואר בתרשים 

החברה הבדואית רואה בתאונת חצר , כמו כן. נמצאים בחצר ילדים ורכבים ולא ננקטים בו אמצעי זהירות כלשהם

 . גבוהה מאד-בעיה בדרגת חומרה גבוהה

 
 1תרשים 

 מידת הסכנה בתאונת חצר

 

 ?אחראי לקיומן של תאונות חצר, לדעת החברה הבדואית, מי: אחריות לגרימת תאונות החצר

על מנת שהחברה הבדואית בנגב תפעל לשם תיקון ומניעת בעיית , נוסף לידע על הבעיה ולתפיסתה כסכנה ואיום

שיוך המקור לתאונות . תאונות החצר היא צריכה להכיר בכך שההתנהגות שלה היא הגורם העיקרי לתאונות החצר

פוגע בסיכוי שהחברה הבדואית תתגייס  (מזל)החצר במגזר הבדואי בנגב לגורם חיצוני כגון המדינה או יד המקרה 

מידת האחריות לגרימת תאונות החצר במגזר הבדואי נמדדה . ותפעל לשם שינוי הנורמות הקיימות ומיגור התופעה

 : ('ראו שאלון בנספח ב)במחקר בהתייחס לארבעה מקורות אפשריים 

ההתנהלות של החברה הבדואית בנגב היא : "לדוגמא)המתייחס להתנהגות החברה הבדואית עצמה , מקור פנימי -

 .("שגורמת לתאונות החצר אצלה

למדינת ישראל יש חלק גדול בתאונות החצר :"לדוגמא )מקור חיצוני נשלט המתייחס להתנהגות המדינה  -

 .("שקורות בחברה הבדואית בנגב

 :  ולשני רכיבים (פטליזם)מקור חיצוני לא נשלט המתייחס לגורל  -

o  אלוהים הוא זה שקובע אם יהיו או לא יהיו תאונות חצר בחברה הבדואית בנגב: "לדוגמא)אלוהים" 

o  ("תאונות החצר שקורות בחברה הבדואית בנגב קורות במקרה: "לדוגמא)מזל. 

רבה של אחריות לגרימת תאונות -החברה הבדואית בנגב לוקחת על עצמה מידה בינונית, 2כפי שמתואר בתרשים 

קיימת בחברה הבדואית מידה בינונית של תפיסה פטליסטית המטילה את , בו בעת. החצר המתרחשות אצלה

 :האחריות לתאונות החצר על הגורל

 .הטלת מידה בינונית של אחריות לגרימת תאונות החצר על אלוהים -

 .הטלת מידה בינונית של אחריות לתאונות החצר על המזל -

 . קיימת אמונה מעטה בחברה הבדואית באחריות המדינה לתאונות החצר, לעומת זאת
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 2תרשים 

 מידת האחריות לגרימת תאונות חצר

 ותהער

1.  N=332 . 
  

 . רבה מאדיותאחר=100,  רבהיותאחר=75,  בינוניתיותאחר=50,  מעטהיותאחר=25, לא אחריותל=0: סולם המדידה של מידת האחריות לגרימת תאונות החצר .2

 

 ?מוטלת האחריות למנוע תאונות חצר, לדעת החברה הבדואית, על מי: אחריות למניעת תאונות חצר

הצעד הבא בדרך לפעולה של החברה הבדואית למניעת תאונות חצר היא לקיחת אחריות אישית וקולקטיבית לטיפול 

ראו )מידת האחריות למניעת תאונות החצר בחברה הבדואית בנגב נמדדה במחקר בהתייחס לשלושה גורמים . בבעיה

 : ('שאלון בנספח ב

 .("מניעת תאונות חצר זה דבר שהוא גם באחריותי", לדוגמא)אחריות אישית  -

 .("החברה הבדואית בנגב היא זו שבאחריותה למנוע את תאונות החצר", לדוגמא)אחריות קולקטיבית  -

נושא תאונות החצר בחברה הבדואית בנגב והטיפול בו הוא תפקיד של מדינת ", לדוגמא)אחריות המדינה  -

 .("ישראל

רבה מאד של לקיחת אחריות אישית למניעת -בחברה הבדואית בנגב קיימת מידה רבה, 3כפי שמתואר בתרשים 

-החברה הבדואית מטילה אחריות מעטה, נוסף לכך. תאונות חצר ומידה רבה של לקיחת אחריות קולקטיבית לכך

 .בינונית למניעת תאונות חצר אצלה על המדינה

 

 
 

 3תרשים 

 מידת האחריות למניעת תאונות חצר

 ותהער

1. N=332 . 
  

 . רבה מאדיותאחר=100,  רבהיותאחר=75,  בינוניתיותאחר=50,  מעטהותאחרי=25,  אחריותללא=0: סולם המדידה של מידת האחריות למניעת תאונות החצר .2
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עד כמה החברה הבדואית בנגב מאמינה שהפתרונות : אמונה ביעילות הפתרונות המוצעים לתאונות החצר

 ?המוצאים לתאונות החצר אכן יעילים

 :תאונות חצר ניתנות למניעה באמצעות ביצוען של הפעולות הבאות

 .חניית הרכב מחוץ לחצר -

 .ביצוע בדיקה היקפית מסביב לרכב לפני תחילת נסיעה -

 .הצבת מכשול פיזי המפריד בין ילדים לרכבים בחצר -

 .השגחה צמודה על ילדים נמצאים בחצר -

 .לימוד הילדים כיצד להתנהג בזהירות בקרבת רכבים בחצר -

צריכה החברה הבדואית להאמין כי הם אכן יעילים לשם מניעת תאונות , על מנת שתפעל ליישומם של פתרונות אלה

אם מחנים את הרכב ", לדוגמא)מידת האמונה ביעילות הפתרונות נמדדה במחקר באמצעות חמישה היגדים . חצר

, 2כפי שמתואר בלוח . ('ראו שאלון בנספח ב".  מונעים תאונות חצר–מחוץ לחצר הבית ונמנעים מלחנות בתוכה 

למעט חניית רכבים מחוץ , רבה מאד ביעילות הפתרונות למניעת תאונות חצר-החברה הבדואית מאמינה במידה רבה

לאחר מכן השגחה צמודה על הילדים , בדיקה היקפית סביב לרכב נתפסת כפתרון היעיל ביותר: לחצר הבית

ולבסוף חניית הרכב מחוץ , לאחר מכן בהצבת מכשול פיזי או לימוד הילדים להתנהג באופן בטוח, הנמצאים בחצר

 .(יעילות בינונית בלבד)לחצר 

 

 מידת האמונה של החברה הבדואית בפתרונות המוצעים לתאונות חצר. 2לוח 

אמונה  פיתרון
 ממוצעת

 92.7 בדיקה היקפית סביב לרכב לפני תחילת נסיעה
 86.3 השגחה צמודה על הילדים בחצר

 82.0 הצבת מכשול פיזי המפריד בין רכבים לילדים 
 79.7 לימוד הילדים כיצד להתנהג בקרבת רכבים בחצר 

 57.3 חניית הרכבים מחוץ לחצר 
  

 ותהער

1. N=332 . 
  

 .מידה רבה מאד=100, מידה רבה=75, מידה בינונית=50, מידה מעטה=25, כלל לא=0: סולם המדידה של מידת האמונה בפתרונות .2

 .פתרונות הצבועים בצבע שונה נבדלים במובהק במידת האמונה של החברה הבדואית ביעילותם למניעת תאונות חצר .3

 

 

באיזו מידה החברה הבדואית רואה בחיוב : הערכה חיובית וביטחון ביכולת לפעול קולקטיבית למניעת תאונות חצר

 ?פעילות שלה למניעת תאונות חצר וכמה היא בטוחה ביכולתה לפעול בהצלחה למניעת תאונות החצר

החברה כולה צריכה להתגייס ולפעול יחד ליישומם של , על מנת למנוע את תאונות החצר בחברה הבדואית בנגב

הערכתה של . עליה להעריך זאת לחיוב, בכדי שהחברה הבדואית תרצה לפעול במשותף. הפתרונות המומלצים

 משפטים המתייחסים 2פעילות קולקטיבית של החברה הבדואית למניעת תאונות חצר נמדדה במחקר באמצעות 

פעילות של החברה הבדואית בנגב למניעת תאונות חצר היא דבר חשוב , לדעתך"לדוגמא )לערכן של תוצאות הפעולה 

קיימת הערכה חיובית מרבית לפעולה , 4כפי שמתואר בתרשים . ('ראו שאלון בנספח ב". ובאיזו מידה, או לא חשוב

.  קולקטיבית למניעת תאונות חצר

על מנת לפעול בהצלחה לשם פתרון בעיית תאונות החצר נדרשת , נוסף להערכה חיובית של פעולה קולקטיבית

מידת הביטחון של . משמע לתחושת מסוגלות קולקטיבית, החברה הבדואית בנגב גם לאמונה ביכולתה לבצע שינוי

עד "כגון ,  שאלות2החברה הבדואית ביכולתה לפעול בהצלחה לשם מניעת תאונות חצר נמדדה במחקר באמצעות 

כפי שמתואר . ('ראו שאלון בנספח ב)" ?כמה אתה בטוח ביכולתה של החברה הבדואית בנגב למנוע תאונות חצר

 .לחברה הבדואית בנגב יש ביטחון בינוני ביכולתה לפעול במשותף לשם מניעת תאונות החצר, 5בתרשים 
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 4תרשים 

 מידת הערכת פעילות קולקטיבית של החברה הבדואית בנגב למניעת תאונות חצר

 ותהער

1. N=332. 
הערכה =-(50), הערכה שלילית רבה=-(75, )הערכה שלילית רבה מאד=-(100): סולם המדידה של מידת הערכת פעילות קולקטיבית של החברה הבדואית למנוע תאונות חצר .2

הערכה חיובית רבה =100, הערכה חיובית רבה=75, הערכה חיובית בינונית=50, הערכה חיובית מעטה=25, הערכה ניטראלית=0, הערכה שלילית מעטה=-(25), שלילית בינונית

 .מאד

 

 
 5תרשים 

 מידת הביטחון ביכולת הקולקטיבית של החברה הבדואית בנגב למנוע תאונות חצר

 ותהער
  

1. N=332 
 של ביטחון בינוניתמידה =50,  של ביטחון ביכולתמעטהמידה =25, חוסר ביטחון ביכולת=0: סולם המדידה של מידת הביטחון הקולקטיבי ביכולת למנוע תאונות חצר .2

 . של ביטחון ביכולתרבה מאדמידה =100,  של ביטחון ביכולתרבהמידה =75, ביכולת

 

 

 ? באיזו מידה משתמשת החברה הבדואית כיום בפתרונות לתאונות חצר: יישום בפועל של פתרונות לתאונות חצר

מידת השימוש הנוכחית של החברה הבדואית בנגב בפתרונות לתאונות חצר נמדדה באמצעות שתי שאלות לגבי 

לימוד הילדים כיצד להתנהג ; הצבת מכשול פיזי בחצר המפריד בין ילדים ורכבים)פעמיים -ביצועם של פתרונות חד

חניית )ושלוש שאלות לגבי תדירות ביצועם של פתרונות לתאונות החצר הדורשים ביצוע חוזר , (בקרבת רכבים בחצר

ראו  )(השגחה צמודה על הילדים בחצר; ביצוע בדיקה היקפית סביב לרכב לפני תחילת נסיעה; הרכבים מחוץ לחצר

 . ('שאלון בנספח ב

 מהאוכלוסייה הבוגרת הבדואית 90%-  כי בעוד ש3ניתן לראות בלוח , פעמי-בהתייחס לפתרונות הדורשים ביצוע חד

 מתוכה בלבד דאגו להציב 43%- הרי ש, בנגב לימדה את הילדים כיצד עליהם להתנהג בחצר הבית בנוכחות רכבים

 . מכשול פיזי בחצר המפריד בין הילדים לרכבים

 כי האוכלוסייה הבוגרת הבדואית 4ניתן לראות בלוח , בהתייחס לפתרונות לתאונות החצר הדורשים ביצוע חוזר

ומשגיחה באופן צמוד על ,  מהפעמים92%בנגב מבצעת בדיקה היקפית סביב לרכב לפני תחילת נסיעה בתדירות של 



 

9 
 

 64%- הבדואי הבוגר בנגב מחנה את רכבו מחוץ לחצר הבית רק ב, לעומת זאת.  מהפעמים90%- ילדים בחצר ב

 . מהפעמים

    

 פעמי-יישום של פתרונות לתאונות החצר הדורשים ביצוע חד. 3לוח 

 אלה שביצעו % פיתרון
 את הפיתרון 

 89.5% לימוד הילדים כיצד להתנהג בקרבת רכבים בחצר
 42.5% הצבת מכשול פיזי המפריד בין רכבים לילדים

 . N=153:  ההער
  

 

 מידת ההתמדה ביישומם של פתרונות לתאונות החצר הדורשים ביצוע חוזר . 4לוח 

תדירות ביצוע  שאלה
 הפיתרון 

 63.7 חניית הרכבים מחוץ לחצר
 92.2 בדיקה היקפית סביב לרכב לפני תחילת נסיעה

 90.0 השגחה צמודה על הילדים בחצר

 ותהער

1. N=153-238 . 
  

 .תמיד=100, לעיתים קרובות=75, לפעמים כן ולפעמים לא=50, לעיתים רחוקות=25 ,פעםאף =0: סולם המדידה של תדירות ביצוע הפיתרון .2

 
 

 סיכום והמלצות. 5

השלב הראשון בתכנית למניעת תאונות חצר בחברה הבדואית בנגב נועד לחזק ולהעצים את מודעות החברה 

העצמת . הבדואית לתאונות החצר ולהכין אותה לקבלת מסרי בטיחות ולפעולה משותפת למניעת תאונות חצר

חיזוק האחריות ; חיזוק ההכרה בסכנה הטמונה בתאונות חצר; החברה הבדואית כוללת מתן ידע על תאונות חצר

ופיתוח ; חיזוק האמונה ביעילות הפתרונות המוצעים לה על ידי הרשות הלאומית; לגרימת תאונות החצר ולמניעתן

המחקר . הערכה חיובית וביטחון ביכולת הקולקטיבית של החברה הבדואית לפעול במשותף למניעת תאונות חצר

הנוכחי בוצע במטרה לאמוד את כל המרכיבים הללו על מנת לנטר באיזה מצב תודעתי נמצאת החברה הבדואית 

המחקר הנוכחי בוצע במטרה לאמוד את כל . והיכן יש צורך למקד את הפעולות בשלב הראשון של התכנית

המרכיבים הללו על מנת לנטר באיזה מצב תודעתי נמצאת החברה הבדואית והיכן יש צורך למקד את הפעולות 

 :ממצאי המחקר מצביעים על הדברים הבאים. בשלב הראשון של התכנית

 (ידע על הבעיה)ידע על תאונות חצר  -

המשקף באופן , למרבית האוכלוסייה הבדואית הבוגרת בנגב יש מושג סביר על היקף תופעת תאונות החצר

 . ריאלי את המצב הקיים או מגזים בהיקפו

  (הכרה בבעיה)תפיסת תאונות חצר כדבר מסוכן  -

הן מבחינת הסיכוי שתתרחש והן , החברה הבדואית בנגב רואה בתאונות החצר תופעה מסוכנת במידה רבה

 .מבחינת חומרת התוצאות

 לקיחת אחריות לגרימת תאונות חצר -

של אחריות לגרימת תאונות  (אך לא מרבית)רבה -החברה הבדואית בנגב לוקחת על עצמה מידה בינונית

קיימת בחברה הבדואית מידה משמעותית של , במקביל. תוך הטלת אחריות נמוכה לכך גם על המדינה, חצר

 . חשיבה פטליסטית הרואה בתאונות חצר גזירת גורל מידי האל או המזל

 לקיחת אחריות למניעת תאונות חצר -

של לקיחת אחריות אישית וקולקטיבית למניעת  (אך לא מרבית)קיימת בחברה הבדואית בנגב מידה רבה 

 .ובו בעת גם הטלת מידה בינונית של אחריות לכך גם על המדינה, תאונות חצר

 אמונה בפתרונות המוצעים לתאונות חצר -
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ביעילותם של מרבית הפתרונות המוצעים  (אך לא מרבית)החברה הבדואית בנגב מאמינה במידה רבה 

; הצבת מכשול פיזי בחצר; בדיקה היקפית מסביב לרכב; השגחה על הילדים בחצר)לבעיית תאונות החצר 

 . למעט אמונה בינונית בלבד בפיתרון של חניית רכבים מחוץ לחצר הבית, (חינוך הילדים לזהירות בחצר

 הערכה חיובית וביטחון ביכולת הקולקטיבית למנוע תאונות חצר -

, אולם. החברה הבדואית רואה בפעילות קולקטיבית שלה למניעת תאונות חצר דבר חשוב במידה מרבית

 . חסרה לחברה הבדואית מידה משמעותית של ביטחון ביכולתה לפעול באופן מוצלח לפתרון הבעיה

נבדקה במסגרת המחקר גם המידה בה מיושמים בפועל הפתרונות , נוסף למודעות החברה הבדואית לתאונות החצר

מדיווח עצמי של משתתפי המחקר עולה כי מרביתם מלמדים את הילדים הקטנים כיצד להתנהג . השונים לבעיה

לבצע בדיקה היקפית מסביב לרכב לפני תחילת נסיעה ולהשגיח  (אך לא תמיד)ומקפידים מאד , בקרבת רכבים בחצר

ומיעוטם הציבו מכשול פיזי , הם מקפידים הרבה פחות לחנות את רכבם מחוץ לחצר, לעומת זאת. על הילדים בחצר

   .      בחצר לשם הפרדת הילדים מן הרכבים

 :אלה הדברים בהם יש צורך להתמקד בשלב הראשון של התכנית, לאור ממצאי המחקר

, יש לפעול לצמצום האמונה הפטליסטית הרווחת בחברה הבדואית לפיה תאונות חצר הן גזירת גורל .1

 .  ובמקביל לחזק את האמונה בכך שמעשי החברה הם שעלולים לגרום או עשויים למנוע תאונות חצר

 .יש צורך לחזק את האמונה ביעילות החנייה מחוץ לחצרות הבתים כפתרון לתאונות חצר .2

, לאור המחסור המשמעותי הקיים בחברה הבדואית בביטחון ביכולת לפעול במשותף למניעת תאונות חצר .3

 .יש צורך בשכנוע מסיבי בכיוון זה

, יש צורך לבצע בדיקה נוספת ומעמיקה יותר של מידת יישום הפתרונות לתאונות החצר בחברה הבדואית, נוסף לכך

 .  על מנת לתקף את ממצאי המחקר הנוכחי בנקודה זו
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 'אנספח 
 מאפייני רקע של משתתפי המחקר

 
 ממוצע % מאפיין רקע

  מגדר 
  33.1%נשים  
  66.9%גברים 

 40.8 גיל 
18-24 10.8%  
25-34 22.6%  

35-44 31.6%  

45-54 20.8%  

55-64 9.6%  

+65 4.5%  

   מצב משפחתי
  81.3% נשוי
  16.9% רווק

  1.8% אלמן/גרוש

   השכלה 

  25.3% תואר אקדמי
  5.7% ס על תיכוני"תעודת סיום בי

  15.7% תעודת בגרות

  23.8% ס תיכון"תעודת סיום של בי

  29.5% אף אחת מהתעודות שצוינו

   אהכנסה 
  43.7% הרבה מתחת לממוצע
  24.2% קצת מתחת לממוצע

  22.0% דומה לממוצע

  6.6% קצת מעל לממוצע

  3.5% הרבה מעל לממוצע

   ישוב מגורים
  63.9% רהט

  8.5% כסייפה

  7.6% חורה

  7.0% ערערה בנגב

  5.2% תל שבע

  4.8% לקיה

  3.0% שגב שלום

   ?בכמה ימים בדרך כלל נוהג ברכב, במהלך חודש רגיל
  28.3% בדרך כלל לא נוהג

  3.3% בחלק קטן מהימים במהלך החודש 

  3.0% בכמחצית מהימים במהלך החודש

  10.5% במרבית הימים במהלך החודש

  54.8% בכל יום במהלך החודש

   ?האם בבית בו אתה גר יש חצר
  15.7% לא
  84.3% כן

   ?חונים או נעים רכבים האם בחצר הבית בו אתה גר
  30.7% לא
  69.3% כן

   א?( ומטה6)האם בחצר הבית בו אתה גר נמצאים במהלך היום ילדים קטנים 
  21.1% לא
  78.9% כן

   ב?באיזה רכב נוהג
  78.2% רכב משפחתי קטן
  15.1% רכב משפחתי גדול

  5.9% רכב מסחרי

  0.8% רכב כבד
 

 .( סירבו להשיב14 –למעט הכנסה ) N=332 .ההער
 .בחצרות בהן חונים או נעים רכבים. א
 (.N=238)בקרב נהגים בעלי רכב בלבד . ב



 

12 
 

' בנספח 

 שאלון 

אנחנו . בשם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים_________ ואני פונה אליך מחברת __________ שלום שמי

ולכן נבקש ממך להקדיש לנו מספר , דעותיך בנושא חשובות מאד. מבצעים מחקר בנושא בטיחות בסביבת הבית

וישמש למטרות , יוזן למחשב ללא כל יכולת לזהות מי נתן תשובה מסוימת, המידע ייאסף בעילום שם. דקות מזמנך

 . סטטיסטיות בלבד

 .אנחנו מודים לך על שיתוף הפעולה

 (שאלת סינון)

 ( סיים את השאלון1998אם נולד לאחר שנת )?באיזו שנה נולדת. 1000

_________ 

 .חצר בית היא השטח הנמצא בצמוד לבית ושייך לו. השאלות הבאות מתייחסות לרכבים ולהולכי רגל בחצר הבית

 ?האם בישראל נפגעים ילדים מרכבים הנעים בתוך חצרות של בתים, למיטב ידיעתך .1

 (3עבור לשאלה )לא .1

 כן .2

 . השאלות הבאות מתייחסות לתאונות חצר. 'תאונת חצר'פגיעה של רכב בילד בתוך חצר בית מכונה 

 השנים 3נהרגו בישראל בתאונות חצר במהלך  (6עד גיל )כמה ילדים קטנים בגילאי טרום בית ספר , להערכתך .2

 ?האחרונות

 (3 עבור לשאלה – 0אם השיב )____________
 

 ?כמה מתוכם הם ילדים מן החברה הבדואית בנגב 1.2

 אף אחד מהם .1

 מעטים מהם. 2

 כמחצית מהם .3

 רובם .4

 כולם .5
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נא ציין באיזו מידה כל אחד מן המשפטים הבאים נכון . תאונות חצר קורות מזה שנים בחברה הבדואית בנגב. 3

 .בעיניך

נכון במידה  

רבה מאד 

נכון 

במידה 

רבה 

נכון 

במידה 

בינונית 

נכון 

במידה 

מעטה 

כלל 

לא 

נכון 

 1 2 3 4 5  ההתנהלות של החברה הבדואית בנגב היא שגורמת לתאונות החצר אצלה3.1

 1 2 3 4 5  תאונות החצר שקורות בחברה הבדואית בנגב קורות במקרה3.2

 1 2 3 4 5  אלוהים הוא זה שקובע אם יהיו או לא יהיו תאונות חצר בחברה הבדואית בנגב3.3

 1 2 3 4 5  האל נותן לחברה הבדואית בנגב את הכוח למנוע בכוחות עצמה את תאונות החצר3.4

 1 2 3 4 5  למדינת ישראל יש חלק גדול בתאונות החצר שקורות בחברה הבדואית בנגב3.5

 1 2 3 4 5  מעשיה של החברה הבדואית בנגב הם שגורמים לתאונות החצר שקורות אצלה3.6

 1 2 3 4 5  תאונות החצר שקורות בחברה הבדואית בנגב קורות בגלל מזל רע3.7

 1 2 3 4 5  האל הוא זה שמחליט אם יהיו תאונות חצר בחברה הבדואית בנגב3.8

 1 2 3 4 5  לחברה הבדואית בנגב יש יכולות שנתן לה אלוהים לפעול למניעת תאונות חצר3.9

 1 2 3 4 5  ההתנהלות של המדינה היא שגורמת לתאונות החצר שקורות בחברה הבדואית בנגב3.10

 

 

ציין כל פעולה שעולה ? מהן הפעולות שהתושבים הבדואים בנגב צריכים לעשות על מנת למנוע את תאונות החצר. 4

 .בדעתך

____________________________________________________________________ 

 

נא ציין באיזו מידה כל אחד מן . כעת אקריא בפניך מספר משפטים המתייחסים לביצוען של פעולות שונות. 5

 .המשפטים הבאים נכון בעיניך

נכון  

במידה 

רבה מאד 

נכון 

במידה 

רבה 

נכון 

במידה 

בינונית 

נכון 

במידה 

מעטה 

כלל 

לא 

נכון 

 1 2 3 4 5  מונעים תאונות חצר– מלחנות בתוכהנמנעים והבית אם מחנים את הרכב מחוץ לחצר 5.1

 אם לפני תחילת כל נסיעה ברכב החונה בחצר הבית מבצעים בדיקה היקפית מסביב לרכב ובודקים שאין 5.2

  מונעים תאונות חצר–ילדים בקרבתו 

5 4 3 2 1 

 אם מציבים מכשול פיזי בחצר הבית שמונע מעבר בין האזור בו נמצאים הרכבים ובין האזור בו מסתובבים 5.3

  מונעים תאונות חצר–הילדים הקטנים

5 4 3 2 1 

תוך שהוא שומר ,  אם אדם בוגר משגיח על הילדים הקטנים הנמצאים בחצר של בית בה נמצאים רכבים5.4

  מונעים תאונות חצר–איתם על קשר עין מתמיד ונמצא במרחק נגיעה מהם 

5 4 3 2 1 

-  אם מלמדים את הילדים הקטנים כיצד עליהם להתנהג באופן בטוח בקרבת רכבים הנמצאים בחצר הבית5.5

 מונעים תאונות חצר

5 4 3 2 1 
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מה הסיכוי שתהיה תאונת חצר , במידה ולא מבצעים אחת או יותר מהפעולות שצוינו בשאלה הקודמת, לדעתך .6
 ?בבית בישוב בדואי בנגב שבחצרו נמצאים גם ילדים קטנים וגם רכבים

 כלל אין סיכוי .1
 סיכוי נמוך .2
 סיכוי בינוני .3
 סיכוי גבוה .4
 סיכוי גבוה מאד .5

 
 ?באיזו מידה תאונת חצר היא דבר חמור, לדעתך .7

 כלל לא חמור .1
 חמור במידה מעטה .2
 חמור במידה בינונית .3
 חמור במידה רבה .4
 חמור במידה רבה מאד .5

 
 ?עד כמה אתה בטוח ביכולתה של החברה הבדואית בנגב למנוע תאונות חצר.    8

 ביטחון בכך בכלל אין לי  .1
 מידה מעטה כך בבטוח ב .2
 מידה בינוניתכך בבטוח ב .3
 מידה רבהכך בבטוח ב .4
 מידה רבה מאדכך בבטוח ב .5

 

 .נא ציין באיזו מידה כל אחד מן המשפטים הבאים נכון בעיניך.    9

נכון  

במידה 

רבה מאד 

נכון 

במידה 

רבה 

נכון 

במידה 

בינונית 

נכון 

במידה 

מעטה 

כלל 

לא 

נכון 

 1 2 3 4 5  החברה הבדואית בנגב היא זו שבאחריותה למנוע את תאונות החצר9.1

 1 2 3 4 5  נושא תאונות החצר בחברה הבדואית בנגב והטיפול בהן הוא תפקיד של מדינת ישראל9.2

 1 2 3 4 5  מניעת תאונות חצר זה דבר שהוא גם באחריותי9.3

 1 2 3 4 5  הטיפול בתאונות החצר הוא תפקידה של החברה הבדואית בנגב9.4

 1 2 3 4 5  באחריותה של מדינת ישראל למנוע תאונות חצר בחברה הבדואית בנגב9.5

 1 2 3 4 5  אני חש אחריות משותפת למנוע תאונות חצר9.6

 

 

 ...פעילות של החברה הבדואית בנגב למניעת תאונות חצר היא דבר, לדעתך. 10

לא זה ולא זה            לא חשוב חשוב
( 11עבור לשאלה )

1 2 3 

 
או ב ושזה דבר חכלומר באיזו מידה , הקודמתשאלה בנא לענות בהתייחס לתשובה שבחרת ?באיזו מידה 1.01

 . דבר לא חשוב
 

במידה מעטה במידה בינונית במידה רבה במידה רבה מאד 

4 3 2 1 
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 ...פעילות של החברה הבדואית בנגב למניעת תאונות חצר היא דבר, לדעתך. 11

לא זה ולא זה            מיותר נחוץ
( 12עבור לשאלה )

1 2 3 

 
זה דבר נחוץ או כלומר באיזו מידה , הקודמתשאלה ב נא לענות בהתייחס לתשובה שבחרת ?באיזו מידה 1.11

 . דבר מיותר
 

במידה מעטה במידה בינונית במידה רבה במידה רבה מאד 

1 2 3 4 

 

? החצר תאונות את למנוע בנגב הבדואית החברהמסוגלת ,לדעתך, מידה באיזו .21
 בכלל לא מסוגלת .1
 במידה מעטה מסוגלת  .2
 במידה בינוניתמסוגלת  .3
 במידה רבהמסוגלת  .4
 במידה רבה מאדמסוגלת  .5

 

 .השאלות הבאות מתייחסות לנהיגה ברכב

 ? בכמה ימים בדרך כלל אתה נוהג ברכב, במהלך חודש רגיל. 13

 (2316עבור לשאלה )בדרך כלל לא נוהג  .1

 בחלק קטן מהימים במהלך החודש .2

 בכמחצית מהימים במהלך החודש .3

 במרבית הימים במהלך החודש .4

 בכל יום במהלך החודש .5

 

גם , לחצר מחוץבאיזה תדירות אתה מחנה את הרכב ,  שלך או של אחרים –כשאתה מגיע עם רכב לבית עם חצר . 14

 ?אם יש אפשרות לחנות בתוכה

 אף פעם .1

 לעיתים רחוקות .2

 לפעמים כן ולפעמים לא .3

 לעיתים קרובות .4

 תמיד .5
 

באיזו תדירות אתה מבצע בדיקה היקפית סביב הרכב , לפני שאתה מתחיל לנסוע ברכב החונה בחצר של בית. 15

 ?ומוודא שאין ילדים קטנים בקרבתו

 אף פעם .1

 לעיתים רחוקות .2

 לפעמים כן ולפעמים לא .3

 לעיתים קרובות .4

 תמיד .5
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 .השאלות הבאות מתייחסות לבית בו אתה גר
 

 ?האם בבית בו אתה גר יש חצר. 16

 (23עבור לשאלה ) לא  .1

 23כן .2

 ?האם בחצר הבית בו אתה גר חונים או נעים רכבים. 17

  23(23עבור לשאלה ) לא  .1

 כן .2

 ?6האם בחצר הבית בו אתה גר נמצאים במהלך היום ילדים קטנים עד גיל . 18

 (23עבור לשאלה )לא .1

 כן .2

 ?מהי קרבתך לילדים אלה. 19

 הורה שלהם .1

 אח שלהם .2

 סבתא שלהם/סבא .3

 קרוב משפחה אחר שלהם .4

 ______אחר  .5

 ?האם אי פעם לימדת את הילדים האלה כיצד עליהם להתנהג בבטחה בקרבת רכבים הנמצאים בחצר. 20

 לא.  1

 כן.   2

האם דאגת לכך שבחצר הבית בו אתה גר יוצב מכשול פיזי המונע מעבר בין האזור בו נעים רכבים ובין האזור בו . 21

 ?מסתובבים ילדים קטנים

 כן .1

 לא .2

 

 היא השגחה תוך שמירת קשר עין עם הילדים והימצאות במרחק נגיעה 6השגחה הדוקה על ילדים קטנים עד גיל 

 .מהם

באיזה תדירות אתה דואג שהם יהיו תחת השגחה הדוקה של , כשילדים קטנים נמצאים בחצר הבית בו אתה גר. 22

 ?(אתה או מישהו אחר)אדם בוגר 

 אף פעם .1

 לעיתים רחוקות .2

 לפעמים כן ולפעמים לא .3

 לעיתים קרובות .4

 תמיד .5
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 מגדר .32

 גבר .1

 אישה .2

 

 ____________?מה שם הישוב בו אתה גר .42
 

? מהו מצבך המשפחתי .52

 רווק .1

 בת זוג/חי עם בן .2

 נשוי .3
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