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דבר יו"ר מועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

הסשארטפון הוא תתא ספק השרשיר ששינה בשניד האחרונות את יפוסי ההתנהגות האנושית יותר שרת שרשיר אחר, 
ושבעתייד יותר, רששייחסיד את השינוי תגויתו הפיזי.

בבי תועתות ההותרות ושתעבשות יש בסשארטפון היבטיד שיש תהד, ררת הנראה, השפעה שתיתית. 

הבטיחות  עת  בסשארטפון  השישוש  השפעת  ורק  אך  הוא  )הרתב"י(  בירריד  תבטיחות  התאושית  הרשות  שת  עניינה 
בירריד.

באשבע שנת 2017 פניתי תאתוף )שית.( נשרוי שפר וביקשתיו תהקיד בוות ותעשוי בראשו, ריי שיתשי את הנושא ויתווה 
שפת ירריד תהתשוייות עד הבעיה )בארבות הברית תביה נהרגיד שייי יוד 11 בני נוער עקב שתיחה וקבתת שסרוניד 

בנהיגה(. 

הסרשתו הברורה שת האתוף שפר סתתה את הירך תשינוי הוועיה עת ייי שנר"תית הרתב"י. 

ביפיתי תיוח שקיף שיאפשר גישה שיטתית תטיפות בבעיה, תהביית שיוזשות חתקיות, חשובות וברורות ררת שיהיו.

היוח שתפנינו הוא ארן רזה. שקיף, יסויי, נסשך עת שיטב ספרות השחקר העותשית השנסה תהיביק את קבב חיירת 
הסשארטפון תחיינו בתחוד השישוש בעת נהיגה. רשו רן, היוח רותת סקירת ספרות נרחבת אויות הקשר שבין שישוש 

בתקשורת נייית תבין היפגעות בתאונות ירריד.

ברוונת הרתב"י תהובית את שהתך תרגוד היוח תאוסף שת פעיתויות שעשיות רחתק שהשאשץ התאושי תהקטנת שספר 
רן הוא, שיתוף פעותה שת רת השותפיד, החת שששריי השששתה  הנפגעיד בתאונות ירריד. שאשץ תאושי זה רששו 

הנוגעיד ביבר ורתה ברת בעתי העניין החוץ-שששתתייד, ובשובן שסויד, שת רת אזרחי השיינה.

אני שבקש תהויות תחברי הוועיה עת עבויתד השבוינת:

אתוף )שית.( נשרוי שפר - יו"ר הוועיה  -

ניבב )ביישוס( ברטי אוחיון   -

י"ר עופר בתרשאיר   -

שר בני קיר  -

שר בחי ריירנשטיין   -

י"ר יעת היר, הרתב"י  -

גב' שני חיי - שררזת הוועיה, הרתב"י  -

נתחשיד עת החייד!

בבררה,

אלוף )מיל.( גיורא רום

יו"ר המועצה 
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פרק א < תקציר מנהלים

יוח זה שררז את עבודת הוועדה לבחינת דרכים להפחתת מספר הנפגעים משימוש בסמארטפונים בנהיגה, אשר . 1
שינתה שנר"תית הרשות התאושית תבטיחות בירריד בשאי 2017 )שבורפיד: נספח א' – רתבי השינוי תוועיה; נספח 

ב' – פירוט עבוית הוועיה והגורשיד שעשד היא נפגשה(.

שניע שררזי תשינוי הבוות היה העתייה העקבית בשספר הנפגעיד וההרוגיד בתאונות ירריד בחושש האחרון, והנחת . 2
העבויה שתפיה תשישוש הנפוץ בסשארטפון בעת נהיגה יש בה חתק שששעותי.

ויזשיד רביד שהביעו שעניד טרנותוגייד . 3 ועד חוקריד  בשהתך העבויה הבוות נפגש עד גורשי ששטרה, עד בה"ת 
תהפחתת הסירון הנובע ששישוש בסשארטפון בנהיגה. הוועיה בחנה את רת הרעיונות שהועתו ואת שיית התאשתד. 

בנוסף בחנה הוועיה גד סוגיות אריפה, רגותביה, הסברה וחינוך.

בתחיתת העבויה עסק הבוות באפיון הבעיה, ששישה שהתגתתה שהר שאוי רשוררבת תביבוע. הבוות התקשה תשבוא . 4
נייי תבין התרחשות  תובאות שחקריד שישששו בסיס תעבויתו, אשר חושפיד סיבתיות בקשר בין שישוש בטתפון 
תאונות ירריד ותנפגעיד שהן )ראו שחקר שנהת הבטיחות בתנועה האשריקני 1NHTSA, שתפיו רק שעט יותר שאחוז 

אחי )1%( שההרוגיד בתאונות ירריד בשנת 2014 נגרד רתובאה ששישוש בטתפון נייי(.

ררת שהבוות העשיק תחקור, נגתתה תעיניו התשונה הבאה: "האינטואיביה הרתתית" בארץ ובעותד שבביעה תריוון . 5
ברור, שתפיו קייד קשר היוק בין שישוש בטתפון נייי בנהיגה תבין העתייה בתאונות ירריד. השחקריד ברובד אינד 
כי  מובהק,  באופן  שוריחיד  אך  תאונות ירריד,  תבין התרחשות  נייי  שישוש בטתפון  בין  סיבתי  קשר  עת  שתשייד 

השימוש בטלפון נייד בנהיגה מגדיל משמעותית )פי עשרה לערך( את הסיכון להתרחשות תאונות דרכים. 

בריי תהעשיק את הייע בנושא, בובע תבקשת הבוות סקר ספרות שקיף אויות הקשר שבין שישוש בתקשורת נייית 	. 
תבין היפגעות בתאונות ירריד.

נתוניד . 7 עת שאגר  ושבוסס   2  Cambridge Mobile Telematics ייי  עת   )2017 )אפרית  תאחרונה  שחקר שנערך 
גיות שת נסועה ותאונות, חושף תשונה העותה בקנה אחי עד "האינטואיביה הקותקטיבית". תפי השחקר, בתשעתה 
שבא השחקר,  בנוסף  תתאונה.  סתותרית ברגעיד שקישו  הייתה הסחת יעת   )52%( הירריד  שתאונות  ששחבית 
שרשת הסירון תתאונה שת נהגיד השוסחיד תייר גבוהה פי שישה שזו שת נהג שאינו שוסח רתת. עוי השחקר שביין, 

שבארבות הברית תביה נהרגים מדי יום 11 בני נוער כתוצאה מ-texting  בנהיגה.

בשהתך העבויה זיהתה הוועיה שתוש אסטרטגיות שונות בשהותן תשתן שענה תבעיה שתפנינו:. 8

הפחתת השימוש בסשארטפוניד בנהיגה, ותשבער הפחתה תשינישוד )או תאפס( שת הקריאה והרתיבה תוך ריי  א.  
נהיגה. 

שיפור אופן השימוש בסמארטפון )בהנחה ששישוש בו בנהיגה הוא בתתי נשנע( תוך שביאת ירריד ופתרונות  ב.  
טרנותוגייד תהפירתו תבטוח יותר. 

מציאת דרכים למניעת תאונות דרכים בשקריד שת הסחת יעת בנהיגה )בהנחה שהיא בתתי נשנעת  ותא רק  ג.  
או  בגתת שישוש בסשארטפוניד אתא בשת סיבות רבות אחרות(, ריוגשת שישוש בשעררות בטיחות פאסיביות 

אקטיביות.

בשחקר שפורסד תאחרונה3 ורתת בחינת שושחיד שת שעניד טרנותוגייד רביד נקבע שהקריטריוניד הרבוייד תפיתוח . 9
שענה הד שיתוב שת הנרונות תקבת את הפתרון ותרושתו תבטיחות. ואתה הד, בסיר יורי: התראת התנגשות, שניעת 
רתיבה, שניעת קריאה, השרת טקסט תייבור. השחקר שבא עוי שטרנותוגיות תשניעת רתיבה וקריאה יעוררו קשייד 

 NHTSA )201	(. Distracted Driving 2014. Traffic Safety Facts, National Highway Traffic Safety Administration report DOT HS 812  1
.2	0. U.S. Department of Transportation, Washington DC

/https://www.cmtelematics.com/press/phones-and-cars  2

 Albert, G. Musicant,O. and Lotan T. 201	. SAMBA: Smartphone Apps Mapping and Benefits Assessment for the promotion of road  3

 .safety. Or Yarok
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בקבתתן ובהטשעתן.

עת אף האשור תעית, בוות הוועיה החתיט תהתשקי בשניעה או בהפחתה שת פעותות קריאה וכתיבה, שאחר שהן . 10
המסוכנות ביותר.

חתק שהשעניד הטרנותוגייד, שעניינד הגבתת תקשורת נייית בנהיגה, רתתו ניטור ופיקוח על הנהגים, תרבות בזשן . 11
אשת. עד זאת, הוועיה סבורה שתרונה זו שששעותית בביי ררב, אותד אינה שהווה יתרון ברתי הררב הפרטייד. 

ששיקותי בטיחות גרייא, נרון היה תארוף איסור שוחתט עת שישוש בסשארטפון בנהיגה, שגוזת ששאבי קשב שהנהג . 12
ושגיית את הסירון תרתת ששתששי הירך. הוועיה שבאה, שהשתבה גורפת ברוח זו תגבי רת סוגי הררב היא בבחינת 

גזירה שהביבור אינו ירות תעשוי בה, ותרן היא אינה שופיעה ביוח.

בדוח ניתנות המלצות לטיפול מקיף בבעיה הנידונה, ואלה עיקריהן:. 13

טכנולוגיה:

יביאה תשררז תקבתת הבעות תשענה טרנותוגי שיוטשע )בשיית הבורך עת ייי רגותביה( באפתיקביה פופותרית  א. 
)יוגשת Waze או WhatsApp( וירתות תרונות רגון אתה: הגירת שבב נהיגה; הסתרת אייקוניד; ירותת תשתיחת 
בפרק  פירוט  )ראו  שההגה  התקשורת  שעררות  תפעות  שסורן;  שישוש  התרעת  אוטושטית;  חוזרת  הויעה 

'טרנותוגיה'(.

נירש תפתח את הירותת, רותת טרנותוגיה, תאריפת התקנה האוסרת עת קריאה ורתיבה בשהתך נהיגה.  ב. 

רגולציה ואכיפה:

נירש תשקי את האריפה בתחוד השישוש בסתותרי בנהיגה תשניעת קריאה ורתיבה )texting(. אריפה זו יורשת  ג. 
פיתוח שיטות ורתיד שריוד אינד בנשבא.

בחינת הקשת יחיית ששטרה ייעויית שתתשקי בתחוד הסתותר בנהיגה, ביגש עת שניעת קריאה ורתיבה. י. 

איסור שוחתט )ואריפה שששעותית שת האיסור( עת שישוש בסשארטפון, תרבות שיחה4, בררב תחבורה ביבורית  ה. 
)תשעט שוניות עי 7 נוסעיד( וררב רבי בזשן נסיעה )תהוביא שעררות ניווט(. ביחס תהשוואה בנסועת רתי הררב, 

אוטובוסיד שעורביד בתאונות ירריד קטתניות פי 6.1 תעושת רתי ררב פרטייד.

הגבלת  שתאפשר  ייעויית  טרנותוגיה  בחקיקה  תהטשיע  ששתיבה  הוועיה  כבד,  ורכב  ציבורית  תחבורה  בציי  ו. 
תקשורת, ניטור ופיקוח קבוע )ריוגשת שעררת ענ"א5( והטלת אחריות )שילוחית( גם על מנהל הארגון.

את הענישה עת קריאה ורתיבה בזשן נהיגה. הוועיה שביעה תשתש את הקנס  ובאחת,  שושתץ תהחשיר שאוי,  ז. 
השקובת ריוד בביבוע עבירה שנייה ותהוסיף הבאה תיין ושתיתת רישיון בעבירה שתישית, בעוי שעבירה ראשונה 

"תזרה" את שבבעה בהתראה בתבי.

שייע  איסוף  שתאפשר  ישראת,  בששטרת  התנועה  באגף  ירריד  תאונות  תחקירת  חישה  שתויותוגיה  פיתוח  ח. 
וניתוחו )רותת שייע רתוונטי וזשין שהסשארטפון עבשו(, שתוך שטרה תהבין את השפעות השישוש בסשארטפון עת 

היקף תאונות ירריד ועת הנפגעיד בהן. 

פיתוח שתויה חישה תתחקור תאונות ירריד ברשות התאושית תבטיחות בירריד, ובתוך רך התשקיות בהשפעת  ט. 
השישוש בסשארטפון עת תאונות הירריד.

תיביק החתת  פי הששבאיד  עת  הפאסיביות.  הבטיחות  את האפקטיביות שת שעררות  תבחון  ששתיבה  הוועיה  י. 
התקנה השחייבת התקנת שעררות ראתו ברת רתי הררב הנעיד ברבישי הארץ. 

קביעת תקן תתושבת. יא. 

4  רותת בייבורית.

5  ענ"א - עוזר נהג אתקטרוני. הפתרון הרותת "קופסה ירוקה" בבי רתי הררב תתיעוי ושעקב בזשן אשת אחר הנהגיד.
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חינוך והסברה:

ערירת קשפיין הסברה תהטשעת תפיסת הסירון הררוך בשישוש בסשארטפון בנהיגה, ותעייוי נהיגה נרונה, רשו  יב. 
תששת, טרניקות התשוייות עד הסחות יעת. 

היגשה בקשפיין שת חשיבות התקנת אפתיקביות תהגבתת תקשורת בררב ררתי תשיפור בטיחות הנהיגה. יג. 

התעבורתי  החינוך  תישויי  בשסגרת  תהתשוייות,  ורתיד  סרנותיו  בנהיגה,  בסשארטפון  השישוש  נושא  שיתוב  יי. 
בשעררת החינוך.

מומלץ לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לתכנן ולהוביל תכנית לאומית מקיפה )מבוססת על המלצות הדוח( . 14
בתחום  )כולל  טכנולוגיים  חלקים  תכלול  התכנית  בנהיגה.  בסמארטפון  משימוש  הנפגעים  מספר  להפחתת 

האכיפה(, קמפיין הסברה וחינוך )שיתמוך גם בהטמעת הטכנולוגיות החדשות(, רגולציה ואכיפה מותאמת. 

בבררה,

אלוף )מיל.( נמרוד שפר

יו"ר הוועדה



דוח הוועדה לבחינת הדרכים להפחתת מספר הנפגעים משימוש בסמארטפונים בנהיגה

10

פרק ב < הגדרת הבעיה
הרברט סיישון, שגיותי החוקריד וההוגיד שת השאה העשריד, זורה פרס טורינג )1975( ופרס נובת )1978( הגה את 

התובנות האתה: 

"בני אדם, כאשר מתבוננים בהם כמערכות ביצוע, הם די פשוטים. המורכבות הנגלית של התנהגותנו לאורך 
זמן היא ברובה השתקפות של מורכבות הסביבה שבה אנו מוצאים עצמנו";

"בעולם עתיר מידע, עושר המידע משמעו מחסור בדבר אחר: מחסור של אותו דבר שהמידע צורך. מה שהמידע 
צורך די מובן מאליו: הוא צורך את הקשב של מקבליו. לכן עושר המידע יוצר חוסר קשב וצורך להקצות קשב 

זה ביעילות בין מגוון מקורות המידע שעשויים לצרוך אותו".

תובנות אתו שבהירות ואותי אף שגיירות את שקור הבעיה שניבבה שותנו בנושא "תאונות הסשארטפוניד". בששך רשאה 
שנה, ששתהי השאה ה-19 ועי שנות הששוניד שת השאה ה-20, התפתחה הנהיגה בררביד בהירגה. גד שקורות השייע 
בקיבוניות  השתנתה  זו  שגשה  זו.  ובאיטיות בתקופה  התווספו בהירגה  שהנהג,  קשב  ששאבי  היורשיד  הררב,  בתוך 
באשבע שנות הששוניד שת השאה הקוישת, עת נרנסו הטתפוניד הסתותרייד תררביד. שינוי חי נוסף התרחש בשנת 
2007, אז הוחתפו הטתפוניד הסתותרייד בסשארטפוניד. שני השינוייד התתו הוסיפו באחת שקורות שייע תסביבת הנהג, 

וריברי סיישון, איתבו אותנו תהקבות תהד חתק שששאבי הקשב שתנו, השוגבתיד ששיתא. 

השישוש בסשארטפון רותת את הייבור בו, היורש תשושת תב קוגניטיבית וששיעתית; תפעותו יורש תשושת תב פיזית; 
רתיבה וקריאה בו יורשות תשושת תב ויזואתית הששותבת בקוגניטיבית6.

תרביש  השופנה  בקשב  הירייה  התעבורתית.  ותסביבה  הנהיגה  תשטתת  קשב  פחות  נשאר  נשנע  ובתתי  יובא  רפועת 
ותנהיגה הוביתה את ביבור הנהגיד באופן טבעי תיותר שבביד שסורניד ותיותר תאונות ירריד. הוועדה התמקדה בנושא 
הקריאה והכתיבה, בדגש על קריאת ועל כתיבה של הודעות טקסט. כעולה מן המחקר, פעולות אלו – ששכיחותן 

גבוהה והן דורשות משאבי קשב רבים – הן המסוכנות ביותר. 

תאונות שברור שנגרשו בהקשר שת שישוש בסשראטפון שוררות תרותנו, עת אף רי – עי רשה ששוזר ושפתיע – אין שפע 
שחקריד חי-שששעייד בנושא. עי תאחרונה הראו שחקריד, רי קייד קשר בין השישוש בטתפון נייי תתאונות ירריד7, אך 

הד תא סיפקו העררה רשותית שיויקת באשר תעובשת הקשר. 

אינטגרביה שת ששבאי השחקריד שתשית, שהשימוש בטלפון נייד מעלה את הסיכון למעורבות בתאונה בערך בסדר 
ניתן תושר בבירור שרנהגיד, הסירון האישי שתנו תסביבתנו תשעורבות בתאונה עותה  )פי עשרה(; רתושר,  גודל אחד 

שששעותית עד השישוש בטתפון החרד תוך ריי נהיגה. 

שחקר שנערך תאחרונה )אפרית, 2017( עת ייי Cambridge Mobile Telematics8  ושבוסס עת שאגר נתוניד גיות שת 
יותר עד "האינטואיביה הקותקטיבית". תפי השחקר, בתשעתה ששחבית  נסועה ותאונות, חשף תשונה השתיישבת טוב 

 Lipovac, K., Đerić, M., Tešić, M., Andrić, Z., & Marić, B. )2017(. Mobile phone use while driving-literary review. Transportation research  6

 part F: traffic psychology and behaviour, 47, 132-142.

 Ige, J., Banstola, A., & Pilkington, P. )201	(. Mobile phone use while driving: Underestimation of a global threat. Journal of Transport  

& Health, 3)1(, 4-8.

 Olson, R. L., Hanowski, R. J., Hickman, J. S., & Bocanegra, J. L. )2009(. Driver distraction in commercial vehicle operations )No.  

 FMCSA-RRR-09-042(.

 Caird, J. K., Willness, C. R., Steel, P., & Scialfa, C. )2008(. A meta-analysis of the effects of cell phones on driver performance.  

  Accident Analysis & Prevention, 40)4(, 1282-1293.

 Lipovac, K., Đerić, M., Tešić, M., Andrić, Z., & Marić, B. )2017(. Ibid.  7

 Dingus, T. A., Guo, F., Lee, S., Antin, J. F., Perez, M., Buchanan-King, M., & Hankey, J. )201	(. Driver crash risk factors and prevalence  

 evaluation using naturalistic driving data. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113)10(, 2	3	-2	41.

 Ige, J., Banstola, A., & Pilkington, P. )201	(. Ibid.  

 Lansdown, T. C., & Stephens, A. N. )2013(. Couples, contentious conversations, mobile telephone use and driving. Accident Analysis  

 &

Prevention, 50, 41	-422.  

https://www.cmtelematics.com/press/phones-and-cars  8
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)52%( הייתה הסחת יעת סתותרית ברגעיד שקישו תתאונה. בנוסף שבא השחקר, שרשת הסירון  שתאונות הירריד 
תתאונה שת נהגיד השוסחיד תייר גבוהה פי שישה שזו שת נהג שאינו שוסח רתת.

קשה תרשת את שששעות הבעיה שבה עסקינן שרשה סיבות. בשקבית תשני השינוייד שתעית )רניסת נייייד סתותרייד 
את  שעתה  בבפיפות בירריד  הגייות  תששת,  ותראן.  תראן  אשר השפעתד  נוספיד  שינוייד  חתו  סשארטפוניד(  ורניסת 
הסירוי תתאונות ירריד; עד זאת נרנסו תררב שעררות התראה שעת פי רוב שקטינות את הסירוי תתאונות ירריד. היעדר 
מחקרים המאפיינים את הקשר הסיבתי בין שימוש בסמארטפון להתרחשות תאונות דרכים הוא הסיבה המרכזית 

לכך שהתקשינו לכמת את הבעיה.

עד זאת ברור ששבחינה אירותנית, נורחותד שת גזתני קשב בסביבת הנהג היא שסורנת. ביתר פירוט:

ותרומתם  רבים  משפיעים  גורמים  שישנם  מפני  הנהיגה  על  הדעת  היסח  השפעת  את  לכמת  פשוט  "לא   
מורכבת ומשולבת. בין השאר ניתן למנות את הסוג, התדירות ומשך הזמן של היסח הדעת. כך למשל, גם אם 
ביצוע פעולה מייצר רמת היסח דעת נמוכה, רמת הסיכון לתאונה של נהג שמבצע אותה בתדירות גבוהה, או 
למשך זמן ארוך, מקבילה לרמת הסיכון של נהג המעורב בפעולה אחרת, המייצרת רמת היסח דעת גבוהה, 
אך מבוצעת בתדירות נמוכה או למשך זמן קצר. בנוסף, השפעת היסח הדעת על הנהיגה תלויה גם במצב 
הכביש. ככל שתנאי הכביש מורכבים יותר, כך יש לצפות שהסיכון בעקבות שימוש בטלפון יהיה גדול יותר9". 

נהיגה היא תראורה פעותה פשוטה שאוי. עד זאת, היא עשויה תהיות פעותה שוררבת היורשת את רת ששאבי הקשב 
שת הנהג הסביר. ההררח תהתייחס תשקורות שייע השואפיד תגזות ששנו קשב - בהררח שסורן. הבעיה שחשירה ררת 
ששתרבות הסיבות תשישוש ב"גזתני קשב", שרן רך עותה גד הבורך בקשב תרביש. תיוגשה, בשעגת תנועה שבו נתיביד 
ורביד ואפשרויות יביאה רבות, נהג שתתוי בשעררת הניווט נירש תהביט בה ריי תבחור ריוון נסיעה נרון; יווקא אז, העיר 

הקשב תרביש שסורן.

עי תחיתת השאה ה-20 היה קבב התנועה האנושי איטי, ותא עתה עת שהירות שרבית שת 30 קש"ש. האבותוביה התאישה 
אותנו תקבביד ראתו. בשהתך השאה ה-20 הקבב עתה שאוי. השרחק החותף בשתי שניות שת "נפקיות זשנית" עתה 
ש-15 שטר אז תעי 100 שטר היוד. התופעה שובנת תרות, שרתתנית, אך עייין אינה שוטשעת בשעררת העבביד שתנו. 
תפחי  אנשיד  תתשי  נרנסת; קשה  שבט בהויעת טקסט  תאחר שהעפנו  תאונה  נגרשה  שופתעיד רשרשעט  אנו  תרן 

שתופעה שהאבותוביה עייין תא "בישתה" אותנו תחשוש שפניה. 

שתבי הגורד האבותוביוני, גורד השחשיר את הבעיה הוא הנורחות השוחתטת שת הסשארטפוניד בחיינו, וההרגת שתנו 
ביבורי רשעט שוחתט באשר תסירון בשישוש בסשארטפוניד  תהישבא בזשינות גבוהה ברת עת. תשרות שיש קונבנזוס 
בנהיגה ואף תגבי העוביה שנרון תהישנע שרך, בפועת נהגיד שששיריד בשישוש השסורן. ביבור גיות שקרב הנהגיד איבי 

את הירותת תשתיטה עבשית בהתייחסות תסשארטפוניד ופועת באופן השנוגי תשקסוד תועתתו תאורך זשן.

הסירוי תהיות שעורב בתאונת ירריד קשה בשהתך חייו שת שי שנוהג שיי יוד הוא ראחי ת-100. אד השישוש בסשארטפוניד 
יותר תפי השחקריד השאוחריד(, השששעות היא שהסירוי תהיות  תוך ריי נהיגה שעתה הסירון בערך בסיר גוית )או 
ר-20%.  הוא  נהיגה  ריי  תוך  וששתשש בסשארטפון  יוד-יוד  שנוהג  שי  חייו שת  שעורב בתאונת ירריד קשה בשהתך 
רששביגיד זאת רך, זה שיי הסירון גבוה שאוי, גבוה יותר שהסירוי תתאונת עבויה קשה שת ספורטאי אקסטריד או שת 
שי שעוסקיד בשקבועות שסורניד. ברד, שריוון שהסירון תתאונה בנסיעה שסוישת קטן שאוי, גד הסירון השועבד שאוי 
שת נהיגה תוך ריי שישוש בסשארטפון בנסיעה זו - קטן. אי תרך, קשה תהעביר תנהגיד את השסר בעבישות אשר תשנה 

התנהגותד ותביא תייי שתיטה עבשית שספקת.

שאתת השחקר שהבוות התשויי עשה היא: 

כיצד ניתן להפחית את מספר הנפגעים בתאונות דרכים משימוש בסמארטפון בנהיגה?

9  היסח יעת בטיחות בירריד בקיבור, גורשיד וסרנות, הרתב"י, שרץ 2014
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פרק ג < טכנולוגיה

מבוא

הפרק עוסק בטרנותוגיה הנירשת תשד שתן שענה תבעיה שעשה אנו שתשויייד. 

רפי שפורט בתחיתת השסשך, הפעותות השסורנות ביותר הן אתו היורשות שהנהג תשושת תב חזותית ושוטורית, ובפרט, 
קריאה ורתיבה שת טקסט. 

לשיפור  ירריד  נבחנו  ורן  בנהיגה  בסמארטפון  השימוש  ולמניעת  להפחתה  לצמצום,  טכנולוגיות  בחנה  הוועיה 
המלצות  גובשו  בהששך   .)Fear Of Missing Out(  FOMO-ת התייחסות  תרבות  בנהיגה,  בסשארטפון  השימוש 
טכנולוגיות ששישושן עתיי, בסבירות גבוהה, תהקטין את שספר הנפגעיד בתאונות ירריד הנגרשות רתובאה ששישוש 

בסשארטפון בשהתך הנהיגה. 

הוועיה עשתה שישוש גד בששבאי השחקר שת אתברט ותוטן10 ש-2017, ששאפייניד את תרונות ה"פתרון" השיטבי הרבוי.

סיווג הפתרונות הטכנולוגיים שהוצגו בפני הוועדה:

1 . .)SaverOne :טרנותוגיה תחסישת/שניעת השישוש בטתפוניד נייייד בשהתך נהיגה, תשעט אפתיקביות "שותרות" )רגון

טרנותוגיה תשניעת השימוש בנייייד בשהתך נהיגה, באשבעות השתקת הסאונד ושתן שענה אוטושטי תשסרוניד . 2
 .)ProtextMe :רגון(

)רגון: . 3 פקודות קוליות  והויעות קותיות באשבעות  ותהגיב תהויעות טקסט  טרנותוגיה השאפשרת תנהגיד תששוע 
 .)BAZZ

ומתריעה קולית . 4 טרנותוגיה תניטור פעותות הנהג, השבחינה בין החזקת הסשארטפון תבין החזקת גופיד אחריד, 
.)INCAREYE :ראשר שזוהה החזקה בסשארטפון )רגון

5 . .)Mobileye :טרנותוגיה תהקטנת הסירון הנגרד עקב הסחת יעת עת ייי התראה/בתישה )רגון

6 . SAFE )רגון:  וחברתית  התנהגותית  רתרתה  שת  תנהיגה בטוחה בירך  תשריביד(  )ושתן  נהגיד  תעייוי  טרנותוגיה 
 .)MODE

7 . .)INPRIS :טרנותוגיה תשתיטה באמצעות מגע כף היד במערכת המולטימדיה בררב )רגון

פתרון טרנותוגיה הששתב רריב IOT שת כיסוי הגה חכם, השאפשר תנהג תשתוט בסשארטפון תתא הורית הייייד . 8
 .)RadioMize :שההגה ) רגון

10  אתברט, ג' ותוטן, ב' )2017(. היסח יעת שת נהגיד בעיריד שהסשארטפון: יפוסי שישוש וטרנותוגיות שסייעות תהפחתה. שרון רן נאור תקייוד שחקר בטיחות 
בירריד.
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סיכום והמלצות

הוועיה ששתיבה תרשות לצאת במכרז למענה טכנולוגי, אשר יוטשע )בשיית הבורך עת ייי רגותביה( באפתיקביה א. 
פופותרית )ריוגשת WhatsApp ,Waze(. השענה ירתות, בין היתר, את התרונות האתה11:

יורת תהשתשש בסשארטפון שעבר תתרונות שהוגירו ברשישה קבועה  תא  "מצב נהיגה", רך שהנהג  הגירת   .1
)רגון: שיחות נרנסות ויובאות, ניווט(.

 .Push Notifications הסתרת אייקונים בבר העתיון והסתרת  .2

יכולת לשליחת הודעה חוזרת אוטומטית בזשן נהיגה )"אני בנהיגה, אד יחוף ניתן תהתקשר"(. שענה תהויעות   .3
רתובות ב-SMS ,WhatsApp ויוא"ת )בהתאד תרשישת תפובה שוגירת או באופן רותת(.

תכונות רצויות המצריכות תוספת חומרה:

ניטור פעותות הנהג והתרעה קולית ראשר השעררת שזהה שישוש בנייי.   .4

התרעה חיצונית )תיוגשה: הפעתת אורות איתות( בעת שישוש שסורן בטתפון תטובת ששתששי ירך אחריד.   .5

הורדת  ללא  המולטימדיה  ובמערכת  בטלפון  לשלוט  תנהג  שתאפשר  ההגה,  גבי  עת  השותקנת  טרנותוגיה   .6
הידיים מההגה וללא צורך להסיט את העיניים מהכביש. 

מערכות בטיחות פאסיביות - הוועיה ששתיבה תבחון את אפקטיביות השעררות האתה, ועת פי הששבאיד תביוק ב. 
החתת תקנה השחייבת התקנת שעררות ראתו ברת רתי הררב הנעיד ברבישי הארץ. 

מערכות בטיחות אקטיביות - הוועיה ששתיבה תבחון תעושק את האפקטיביות שת שעררות הבטיחות האקטיביות ג. 
)שעררות בתישה וששירת שרחק אוטונושיות(.

הוועיה ששתיבה תבחון תעושק הטשעת טרנותוגיה לעידוד נהיגה בטוחה עת ייי שתן תשריביד שסוגיד שוניד תנהג.י. 

הוועיה ששתיבה תהטשיע בחקיקה טרנותוגיה ייעויית )ריוגשת שעררת ענ"א12( בציי תחבורה ציבורית ורכב כבד ה. 
שתאפשר ניטור ופיקוח קבוע והטלת אחריות על מנהל הארגון )אחריות שיתוחית(. 

הוועיה ששתיבה תבחון שישוש בשסריד השותקניד ברתי הררב החישיד תהעברת שסריד רשו: "שישוש בשסך זה ו. 
בשהתך נהיגה שסרן אותך ואת הסביבה". )ניתן תחייב את יבואני הררב תששש זאת רפי ששחייביד את יברני הסיגריות 

תהזהיר את השעשניד שסירוני העישון.(

11  ייתרן שנרון תהטשיע חתק שהתרונות בירריד אחרות.

12  ענ"א- עוזר נהג אתקטרוני. הפתרון הרותת "קופסה ירוקה" בבי רתי הררב )בענ"א- רת ררב בבאייד( תתיעוי ותשעקב אחר הנהגיד בזשן אשת.
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פרק ד < רגולציה, חקירה ואכיפה

מבוא

הפרק סוקר בקברה את הנושאיד האתה:

תקנות התעבורה הנוגעות תשישוש בטתפון נייי בעת נהיגה.	 

ספרות שקבועית בנושא האריפה והשפעתה עת בשבוד תאונות הירריד.	 

תשונת שבב רתתית בתחוד האריפה תשישוש בטתפון נייי בנהיגה.	 

השתבות.	 

רפי ששפורט בפרק "הגירת הבעיה", שישוש בסשארטפון בזשן נהיגה שסורן ושהווה עבירה עת תקנות התעבורה.

וברך  הנהגיד  ביבור  שת  הנהיגה  ביפוסי  תשינוי  תהביא  עשוייד  שתהן  אפקטיבית  ואריפה  התעבורה  שינוייד בתקנות 
תבשבד את תאונות הירריד ושספר הנפגעיד בהן.

תא קייד בישראת גוף החוקר תעושק את הקשר שבין תאונות ירריד קטתניות וקשות תבין השישוש בטתפון נייי בנהיגה. 
סיבה זו היא גורם עיקרי לכך שלא ניתן לדעת מהו הקשר הסיבתי בין שימוש בסמארטפון בנהיגה לבין התרחשות 

תאונת דרכים.

עת פי הספרות השקבועית השקובתת13, ארבעה פרשטריד ששפיעיד באופן שששעותי ביותר עת התנהגות הנהגיד והד:

אכיפה ראשונית )ענישה עת העבירה שבגינה הנהג נעבר(.	 

הסיכוי להיתפס )רפי שתופס אותו הנהג(.	 

ענישה מידית )בסשוך תביבוע העבירה(.	 

עונש שנתפס כמשמעותי.	 

תקנות התעבורה התשכ"א - 1961 הנוגעות לשימוש בטלפון נייד בעת נהיגה:

28.  )א( נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת 

מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

        )ב( )1(  בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –

)א(  לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

;)s.m.s( לא ישלח או יקרא מסרון  )ב(

   )2(  בתקנת משנה זו –

"דיבורית" - התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח 

ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;

"טלפון" - מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.

28א.  )א(  ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג, יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות הרכב 

בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור.

  )ב(  האמור בתקנת משנה )א( לא יחול על תצוגה המיועדת לבקרה או ניווט של הרכב או על מערכות תצוגה בכלי רכב 

13  שר, שתי )עוררת(.) 2016(. שחקר בתנועה 2015 -2016: אסופת שחקריד בנושאי אגף התנועה. אגף התנועה, ששטרת ישראת.
 Hakkert S.yelinek A & Efrat E )1990(. Police surveillance methods and police resource allocation models in proc. of OECD conf. on  

enforcement and rewarding strategies and effects. Danish road direction 'Copenhagen
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המשמשים את משטרת ישראל או את שירות הביטחון הכללי לצורך מילוי תפקידם או את צבא הגנה לישראל למטרה 

ביטחונית.

    )ג(    על אף האמור בתקנה זו, רשאי השר ליתן היתר להפעלה למטרה בטיחותית של תצוגה הנראית לנהג גם בעת נסיעת 

הכשרה  כאמור קיבל  תצוגה  מותקנת  שבו  ברכב  והנהג  בה  רצופה  צפייה  מחייבת  אינה  שהתצוגה  ובלבד  הרכב, 

לשימוש בה תוך כדי נהיגה.

 1000 עובר עבירה פתיתית שהעונש בגינה הוא קנס שת  28)ב()1( תתקנות התעבורה, השפר זאת  תפי תקנה 
שקתיד + 4 נקויות.

בחויש ינואר 2018 נרנס עירון תתקנות התעבורה, תפיו שספר הנקויות שירששו תנהג יעתו ת-8 נקויות.

תמונת מצב וממצאים בתחום האכיפה:

קייד קושי שובנה ושהותי בזיהוי עבירת תנועה הנוגעת תשתיחה או תקריאה שת שסרוניד )או טקסט אחר( תוך ריי א. 
תנועה.

ששטרת ישראת שבבעת פעיתות אריפה שגוונת ושוגברת רנגי נהגיד הנוהגיד בניגוי תחוקי התעבורה, וברתת זה גד ב. 
נגי אתו השפריד את תקנות השישוש בטתפון נייי בנהיגה.

בשנת 2017 בובעה פעיתות אריפה רחבה בנושא השישוש בטתפון נייי תוך ריי נסיעה, רישוד שת תשעתה ש-100,000 ג. 
יוחות תנועה, עתייה שששעותית שת ר-20% ביחס תשנת 2016.

חסרה שעררת אריפה אוטושטית )א-3( תתחוד העבירות בגין שישוש בטתפון נייי בזשן נהיגה.י. 

המלצות

המלצות בתחום האכיפה:

)texting(. א.  טקסטיד  שת  וברתיבה  בקריאה  תהתשקי  ברירה  נהיגה  בעת  נייי  בטתפון  השישוש  בתחוד  האריפה 
אריפה זו יורשת פיתוח שיטות ורתיד, שתשיטב יייעתנו אינד קיישיד עייין. שושתץ תהשקיע את הששאביד הנירשיד 

תפיתוחד.

הוועיה ששתיבה תבחון הקשת יחיית אריפה ארבית ייעויית תאריפת השישוש בטתפון נייי בזשן נהיגה. ב. 

הוועיה ששתיבה תבחון שיתוב שבתשות ייעוייות שיותקנו בררביד ששטרתייד העוסקיד באריפה תהבחנה בהופעת ג. 
טקסט בטתפוניד בררביד סשוריד.

ואת השפעתה על צמצום מספר הנפגעים י.  הוועיה ששתיבה עת ערירת שחקר שיטתי שתווה את תחוד האריפה 
בתאונות הדרכים.

רשו רן, שושתץ שפעיתות האריפה תתווה בפעותות הסברה ויוברות שוטפות.ה. 

המלצות בתחום החקירה: 

שושתץ תהרחיב שאי את היקף חקירות העושק שהרשות התאושית תבטיחות בירריד שבבעת בנוגע תתאונות ירריד א. 
קטתניות וחשורות. פעיתות זו חיונית עת שנת תהבין תאשורן את סיבות השורש תהתרחשות תאונות ירריד חשורות 

הקשורות בשישוש בסשארטפון.

שושתץ שברת תאונה קטתנית או קשה, תיחקר האפשרות שהתאונה נגרשה בשת שימוש בטלפון הנייד. חקירה זו ב. 
תהווה התיך רגית שיחייב את בוחני התנועה. 
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המלצות לתיקוני חקיקה ותקנות התעבורה:

הוועיה ששתיבה תהחשיר שששעותית ובחיות את הענישה בשקריד שת קריאה או רתיבה בטתפון הנייי א. 

ששנה   ואינה  תעונש  ת"התרגתות"  שוביתה  בענישה  הירגתית  שהחשרה  שתשי  שהשחקר  )ריוון  נהיגה  ריי  תוך 
התנהגות(:

עבירה ראשונה - שתן אזהרה )אד הורח רי אין עבר תעבורתי בשתוש השניד האחרונות(.	 

עבירה שנייה - שיתוש הקנס הרספי הקייד היוד.	 

עבירה שתישית - הזשנה תיין ושתיתת רישיון שייית תשתושיד יוד.	 

הוועיה ששתיבה תתקן תיקון חקיקה שיאפשר תששטרה תהשתשש בנתוני הטתפון הנייי שת נהג השעורב בתאונת ב. 
ירריד קטתנית או קשה )נתוני תעבורת נתוניד תתא תורן ונתוני תנועה, קינשטיקה( וזאת שבתי שייירש תהוביא בו 

שבית ששפט14.

12 טון(, ג.  לגבי נהגי תחבורה ציבורית ורכב כבד )ררב שסחרי וששא וררב עבויה בששקת רותת שותר העותה עת 
הוועיה ששתיבה תאסור איסור מוחלט, לרבות שיחות )תשעט יישושי ניווט(, עת שישוש בסשארטפון בנהיגה )ההשתבה 

תא חתה עת נהגי שוניות עי 7 נוסעיד(. 

הוועיה ששתיבה תבחון הגבתות יושות עת ביי ששאיות בששקת שבין 4 ת- 12 טון.י. 

שובע תקבוע תקן שחייב תתושבת עבור הטתפון הנייי. ה. 

14  ראו נספח ז': פניית הוועיה תאגף התנועה שיוד 13.7.2017
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פרק ה < חינוך והסברה 

מבוא

באשבעות פעותות שת חינוך, הסברה ואריפה נעשו שהתריד שהבתיחו תשנות התנהגות אנושית ברתת ושת נהגיד בפרט, 
ריוגשת חגירת חגורות בטיחות והפחתת נהיגה בשררות.

ניתן לחלק את הנוהגים בכלי הרכב למספר קבוצות בעלות מאפיינים ייחודיים: 

נהגים מנוסים: שחי גיסא, ששקיעיד שאשץ תא רב בתפעות רתי הררב, שרגישיד שיש תהד ששאביד קוגניטיבייד פנוייד 
תפעיתויות שיש בהן ריי תהסיח את היעת; שאייך גיסא, אורתוסייה שסביר תהניח ששבינה היטב את הסירוניד בתפעות 
טתפוניד חרשיד בשעת הנהיגה. זו אורתוסייה שעבורה בריך תשבוא ירך תהביא תייי שישוש את ההבנה הזאת תריי 

שעשה.

נהגים צעירים מאוד בראשית דרכם: אפשר תהניח שבשתב ההתנסות, רשהד שתווייד בנהגיד שנוסיד, תא יתפעתו את 
הטתפוניד החרשיד בשעת הנהיגה. בהששך רשיתחיתו תנהוג תבי, סביר שיהיו יי שרורזיד בנהיגה עבשה ורק רשירגישו 
ביטחון )תעתיד שופרז ותא שחובר תשביאות( יפנו ששאביד ת"שחק" בשרשיריד הנייייד. אוכלוסייה זו מיוצגת ייצוג יתר 

בתאונות דרכים קטלניות וחמורות.

)גד  רביד, הסחת יעת שתהד  נוסעיד  היותו אחראי תהובתת  תאור  יעי שששעותי  קהת  נהגים מקצועיים בציי רכב: 
רתובאה ששישוש בטתפוניד חרשיד( שסרנת ישירות חיי איד רביד. זהו קהת יעי קת יחסית תהשפעה. תשעביי יש רוח 

רב, תרבות ענישה, תגרוד תנהגיד התתו שתא תעשות שישוש בשרשיריד הנייייד בשהתך הנהיגה.

בנוסף, ניתן להגדיר גם קהלים שאינם נוהגים ברכב ויש ביכולתם להשפיע על הנהגים בין שהם יושבים ברכב ובין 
שלא: 

ילדים: בגיתאיד שירותיד תהבין בנקת שההורה השסיע אותד אינו שרורז בנהיגה ועסוק בתפעות הסשארטפון. אתו סורני 
שינוי יעיתיד שיש ונרון תהיעזר בהד.

נהיגה(  רישיון  )גד אד הד חסרי  זוג שת הנהג/ת, בני ששפחה אחריד  נוסעי רכב אחרים: חבריד שת הנהג/ת, בני 
ו"טרשפיסטיד". תקהת זה ירותות השפעה גבוהה בשיוחי עת הנהג; אין הרבה נהגיד שתא ישנו התנהגותד תאחר שיקבתו 
יעי חשוב שאי  נזיפות שבני ששפחה/חבריד ברת הקשור תפעיתויות שסיחות יעת שהד עושיד. זהו קהת  הערות או 

תחינוך ותהסברה.

מורי נהיגה: תהד השפעה קריטית עת הנהג הבעיר בשתב תישוי הנהיגה ונטיעת שורשי נהיגה נרונה ברת אורתוסיית 
הנהגיד בישראת, ברתת זה, הטשעת שישוש נרון בסשארטפון גד באשבעות שתן יוגשה אישית. 

התחבורה  נהגי  ועת  בפרט(  )ורבי  ררב  ביי  נהגי  עת  רב  השפעה  בפוטנביאת  השחזיקה  אורתוסייה  רכב:  ציי  מנהלי 
הביבורית. נרון תנבת את סשרות שנהתי הבייד רשנוף תשינוי התנהגות שששעותי.

המלצות הוועדה:

פיתוח קשפיין הסברה שישוקי בהעשקתה שת הבנת הסירון, ויותר שרך, בהענקת רתיד )שנטתייד ופיזייד( תנהגיד א. 
תהפחתתו.

היגשה בקשפיין שת אחריות נוסעי הררב תהתנהגות הנהג.ב. 

שיתוב נושא הסשארטפוניד בתרנית התישוי בגית הרך ועי תחטיבת הבינייד )רסורני שינוי(. רשו רן, שושתץ תהגביר ג. 
את ביטוייהד שת שסרי הבטיחות באשבעי התקשורת הפוניד תקהת יעי זה.

הרחבת העיסוק בסשארטפוניד בחינוך התעבורתי תתתשייי התירון )רנהגיד תעתיי(, רותת בסת השאתות בשבחן י. 
התיאוריה. 

חתוקת עתון שייע השיועי תנהג שתווה בבשוי תקבתת היתר הנהיגה. ה. 
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אישית באי ו.  תנושא יוגשא  שיוחית  רותת היגשה  תישויי הנהיגה,  תנושא בשסגרת  שורי הנהיגה תהתייחס  היררת 
שישוש בסשארטפון בעת נהיגה. 

היגשת הנושא בשסגרת קורסי נהיגה נרונה )שונעת( ורענון.ז. 

פיתוח קשפיין הסברה והיררה ששוקי תבעתי ותשנהתי ביי ררב רבי. ח. 

בחינת שישוש באפתיקביות תהעברת שסרי בטיחות, תששת, שסר קותי שזהיר בעת תפעות אסור או שסורן.ט. 

שישוש בשסריד השותקניד ברתי הררב החישיד תהעברת שסריד רשו: "שישוש בשסך זה בשהתך נהיגה שסרן אותך י. 
ואת הסביבה". )ניתן תחייב את יבואני הררב תעשות זאת רפי ששחייביד את יברני הסיגריות תהזהיר את השעשניד 

שסירוני העישון.(



נספחים
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נספח א < כתבי המינוי 
א.1 רתב שינוי שיוד 25.2.17
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א.2 עירון רתב השינוי שיוד 10.8.2017 
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נספח ב   עבודת הוועדה והגורמים עימם נפגשה

חברי הוועדה:

אתוף )שית'( נשרוי שפר - יו"ר הוועיה

ניבב )ביישוס( ברטי אוחיון - חבר

י"ר עופר בתרשאיר - חבר

שר בני קיר – חבר

שר בחי ריירנשטיין - חבר

י"ר יעת היר – חברה

גב' שני חיי – שררזת הוועיה

הבוות קייד 20 פגישות בשסגרות שונות, קרא עבויות ושחקריד רביד, שחתקד אף הובגו בפניו בשפורט, והסתייע בסקר 
ספרות תבחינת השחקר הקייד היוד בנושא אפיון הבעיה.

הקשר בין שימוש בתקשורת ניידת לבין היפגעות בתאונות דרכים בובע תפי בקשת הוועיה  סקר הספרות בנושא 
בייי י"ר היס שרביאנו וי"ר פארתי סתר שאוניברסיטת חיפה )ראו נספח ו'(.

היסח היעת הנגרד  תסיוע בשניעת  תביבור הרחב, תקבתת הבעות  קורא"  "קות  הוועיה  2017 פרסשה  ביותי   11 ביוד 
ששישוש בתקשורת נייית בעת נהיגה. ה"קות קורא" פורסד בעיתונות ובאתר הרשות התאושית תבטיחות בירריד. פוניד 

אשר הביעו שיזשיד השבוייד בתהתיך פיתוח או שפותחו - הוזשנו תהביגד תפני הוועיה.

הוועיה התארחה בששריי הרשות התאושית תבטיחות בירריד וזרתה תשיתוף פעותה שבוין שרת זרועותיה.

הגורמים שהוועדה נפגשה עמם:

נב"ש אתברט אסרף - ראש שחתקת שחקר ופיתוח, אגף התנועה ששטרת ישראת

רפ"ק איתן גורן - ראש יחיית שחקר ואסטרטגיה, אגף התנועה ששטרת ישראת

את"ש עויי בר שעוז - ראש שבק"א יבשה, בה"ת

סא"ת יוסי בן ששחון )א.ע.ב(, ראש ענף בטיחות בירריד, בה"ת

סא"ת יביר ששעון - שפקי הישת"ש, ששטרה בבאית

פרופ' )אשריטוס( יוי שנער - השחתקה תהניסת תעשיה וניהות אוניברסיטת בן גוריון )אבג(

פרופ' התת בר גרא - פרופ' חבר בשחתקה תהניסת תעשייה וניהות באבג

פרופ' טת אורון-גתעי - פרופ' חבר בשחתקה תהניסת תעשייה וניהות באבג

י"ר אבינועד בורובסקי - שרבה בשחתקה תהניסת תעשייה וניהות באבג

י"ר אתון רהנא - יוקטור תהניסת אנוש, חוקר ושפתח בתחוד התעופה

שר זשר בתוניהייד - יו"ר עשותת נתיב בטוח, ששפתחי שיזד "שושרי הירך"

שר אורי טג'ר - חבר בבוות הנהתת עשותת נתיב בטוח, ששפתחי שיזד "שושרי הירך"

שר אויי עביון – רתב ררב, יייעות אחרונות

עו"י עשי רוטשן – יועש"ש, הרשות התאושית תבטיחות בירריד
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שר יובת פריישן – שנהת שינהת רספיד וששאבי אנוש, הרשות התאושית תבטיחות בירריד

שר בביקה ין – ששנה תשנר"תית ושנהת חטיבת השבבעיד, הרשות התאושית תבטיחות בירריד

גב' נחשה תאור ירורי – שנהתת חטיבת חינוך והסברה, הרשות התאושית תבטיחות בירריד

אינג' שריה רהן-אתגר – שהניסת ראשית, הרשות התאושית תבטיחות בירריד

שר יפתח גוריוני-תביא - חוקר בריר, הרשות התאושית תבטיחות בירריד

גב' שוריה שתרה – יוברת, הרשות התאושית תבטיחות בירריד

מציגי הפתרונות הטכנולוגיים:

שיזד SaverOne: שר עשי גור, שר יוסי רהן, שר אשיר תביא	 

שיזד Buzz: שר אתי פותק	 

חברת Mobileye: שר בחי ישראת, שר אויי רשר 	 

שיזד ProtextMe:  שר תושר חן, שר קובי פרנס	 

שיזד Driver: שר ניר חפץ , שר אבי שישון, שר יוסי פיב'ון	 

שיזד SAFEMODE: שר עייו תוי , שר איב'ה תוי	 

שיזד INPRIS: שר ניסן ירון	 

שיזד InEyeCare: שר שתושי אופיר, שר נועד פנחס, שר איתן שור, שר זוהר רז	 

שיזד Udrive: שר יוגב סנץ, שר הוגו סותושון	 

שיזד RadioMize:  שר אורי קינן, שר גתעי תניאו	 
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נספח ג   סקירה טכנולוגית 

מבוא

חכם  השימוש בטלפון  רי  שעיייד,  תעית, השחקריד שפורסשו בתחוד  הבעיה"  "הגירת  רפי שפורט בהרחבה בפרק 
עת  והשפעתו שתיתית  )"סשארטפון"; Smartphone( בזמן נהיגה מגדיל משמעותית את הסיכון לתאונות דרכים 
התנהגות הנהג; וזאת תא רק בגתת הסחות הדעת הפיזיות, הוויזואליות והקוליות הנגרשות בהפעתת הסשארטפון 
והררב בו-זשנית, אתא בעיקר שפני שהנהגיד בריריד לחלק את תשומת לבם בין השישוש בסשארטפון תבין הנהיגה 
)תשומת לב  רותת ייבור  חזותיות-שוטוריות הררורות בתפעות הטתפון(; השישוש בסשארטפון  פעותות  )ביבוע  בפועת 

קוגניטיבית ושמיעתית( תפעות )תשומת לב פיזית(, רתיבה וקריאה )תשומת לב ויזואלית וקוגניטיבית(. 

תופעת השישוש ההותך ושתעבד בשרשיריד חרשיד בזשן נהיגה )Driving while texting( שעוררת חשש רבי שהשישוש 
להסחת דעת משמעותית שהסרנות ברביש ושגביר את הסירון תתאונות ירריד, ותרן, סוגיה  בשרשיריד האתה גורד 

זאת עתתה תסיר היוד הביבורי.

והפבועיד  ההרוגיד  שספר  לשוק,  טכנולוגיות  אקטיביות  בטיחות  מערכות  שת  וגוברת  ההותרת  החיירה  אף  עת 
בתאונות ירריד בישראת שעיי עת שגשה שיאיגה. שעררות השותטישייה החישות בררביד, השבוססות עת שסך שגע, 

גורשות אפיתו תיותר הסחות יעת בזשן הנהיגה ריוון שתא ניתן תהביט בעת ובעונה אחת גד בשסך וגד ברביש. 

עת בסיס ששבאי השחקריד שנסקרו ניתן תגבש עשיה נחרבת )אשר תשיטתנו, ביבור הנהגיד בישראת תושך בה( תגבי 
רשת השסורנות הגבוהה הררורה בשישוש בסשארטפון בעת נהיגה. הפעותות השסורנות ביותר הן אתו היורשות שהנהג 
או ברשתות חברתיות,  גתישה באינטרנט   )SMS, WhatsApp( הויעות טקסט  ושוטורית, תששת,  חזותית  תב  תשושת 

הגירת יעיי ניווט, Push Notifications, שתיחת יוא"ת, ביבוע שיחות טתפון ועוי. 

רשו רן, רת פעותה הנירשת תהפעתת הטתפון תשד שיחה )רגון: איתור איש קשר, הפעתה וניתוק שת הטתפון( שהווה 
סיכון משמעותי לנהג, לנוסעים ברכבו ולכלי הרכב בסביבתו.

עד זאת, תאחר בחינה שעשיקה שת הנושא ניתן תקבוע, רי איסור שוחתט עת שישוש בסשארטפון בנהיגה אינו שביאותי 
)"גזירה שהציבור לא יוכל לעמוד בה"(. שסיבה זו בחנה הוועיה טכנולוגיות לצמצום, להפחתה ולמניעת השימוש, 
 .)Fear Of Missing Out(  FOMO ורשו רן נבחנו ירריד תשיפור השימוש בסשארטפון בנהיגה, תרבות בחינת חרית

"קות קורא" תביבור,  ובאשבעות פרסוד  ביבור ברשות התאושית תבטיחות בירריד  תשד רך, באשבעות שחתקת פניות 
פתרונות טכנולוגיים שהובגו בפניה. היא גיבשה, רפי שיפורט בפרק זה תהתן,  בחנה הוועיה בששך חוישיד אחייד 
שורה שת המלצות טכנולוגיות ששישושן עתיי, תהעררתנו, תהקטין באופן שששעותי את שספר תאונות הירריד ותבשבד 

את חושרת הפגיעות הנגרשות בעקבות שישוש בסשארטפון בשהתך הנהיגה. 

טכנולוגיה

רקע א. 

ריי תאפשר תנהג תבבע פעותות שונות בסשארטפון פותחו בשניד האחרונות טרנותוגיות ואביזריד נתוויד שישנעו 
הסרת עיניו של הנהג מהכביש והסרת ידיו מההגה. עי תאחרונה, ובטרד התשקיה הוועיה בפתרונות החישיד 
שהובגו בפניה, הפתרונות הטרנותוגייד נחתקו, ברב השקריד, תקטגוריות השררזיות שתהתן )הן בסוג הטרנותוגיה 

והן בשוררבות השישוש(:

אוזנייה /מיקרופון / שעון חכם - אביזריד תסשארטפון, השאפשריד, תראורה, תנהג תשוחח בסשארטפון שבתי . 1
 .)Bluetooth( תהוריי את יייו שההגה. שתחבריד תסשארטפון באשבעות תשיורת אתחוטית

הששששיד  החיצונית  מהסביבה  קולות  של  חלקית  חסימה  יבירת  היא  אתו  תאביזריד  הבטיחותית  השגבתה 
שייע חיוני תנהג )בופר / ררב עוקף/ ררבי חירוד/ ררב ששטרתי ועוי(. שעבר תרך, אין בכך בכדי לפטור את 

הנהג מן הצורך לבצע את פעולת החיוג או קבלת השיחה מבלי להוריד את עיניו מן הכביש.
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דיבורית "רמקול" בסמארטפון - אפשרות תשישוש ברשקות ובשיקרופון הקייד בסשארטפון. הייבורית שאפשרת . 2
תנהג תשוחח בסשארטפון שבתי תהוריי את יייו שן ההגה, אך יישושה שוגבת אך ורק תבורך רך. תרב, ניתן תחבר 

 .)Bluetooth( את הייבורית בתשיורת אתחוטית

השגבתה הבטיחותית תייבורית )גד ראשר הטתפון שונח עת גבי התושבת בררב(, היא ברך שאינה פוטרת את 
הנהג מן הצורך לבצע את פעולת החיוג או קבלת השיחה שבתי תהוריי את עיניו שן הרביש. נביין, רי בייבוריות 
שן היור החיש קיישיד יישושיד השונעיד שהנהג את הבורך בפעותות שיותרות ששששעותן הורית ייייד שההגה 
)תיוגשה: הנשרה אוטושטית שת קות הרייו/הפסקתו בעת קבתת שיחה ורי'(, אך גד ברך אין ריי תשנוע את 

הסחות היעת הרבות בשהתך הנהיגה.

טלפון קבוע ברכב - שיובר בטתפון קבוע תררב בעת שספר זהה תזה שת הטתפון הנייי האישי, השאפשר תשוחח . 3
באופן בטיחותי יותר שאשר בייבורית הרגיתה. תטתפון הקבוע יש ייבורית שובנית ושגוון יישושי בטיחות השונעיד 
תראורה שהנהג את הבורך תהוריי את עיניו שן הרביש. ביישושיד אתו אף ניתן תשבוא חיוג וקבתת שיחה בהפעתה 
קותית, אפשרות חיוג עת פי שד שתוך רשישה קיישת )שוגבת תעשרות נשעניד בתבי(, אפשרות תשתיפת הויעות, 
הפעתה/קבתה שת שיחה בתחיבה אחת )תרב, באשבעות רפתור בותט(, הפעתה קותית שת תפריטיד ועוי. עד 
זאת, שיקוד השרשיר ושגבתות הזיררון שת נשעניד שחייביד חיפוש ייני והורדת העיניים אל צג המכשיר, סינון 

שיחות, יחיית שיחה בזשן נהיגה ורו'. 

מערכת שליטה והפעלה - שותקנת ריוד עת גבי ההגה שת חתק נירר שהררביד )בעיקר יגשיד חישיד יותר(. . 4
ביושה תיייות האיתות, הפעתת האורות והשגביד הנשבאיד שישין ושששאת תהגה, רך שתוקנת שעררת השתיטה/
הפעתה בגתגת ההגה עבשו. שעררת ההפעתה שסוגתת תהפעית את הסשארטפון )שענה תשיחה/ סיוד שיחה(, 

את שרשיר הרייו/ CD ורו'. רפתורי השגע )soft touch(, שאפשריד שעבר פשוט שיישוד תיישוד. 

השעררת שאפשרת תנהג תהחזיק את שבטו עת הרביש, תשעט הצצות חטופות את ההגה תבורך זיהוי היישוד. 
השיושנות הנירשת שן הנהג היא ת"שוחח" עד השעררת בשפה שוסרשת. תשעררת זו, פוטנביאת בטיחותי תשעט 
תותא  רי היה שפעית בשהתך הנהיגה  יישומים, שתא בטוח  מעלה את חשיפת הנהג לגודש  רי היא  העוביה, 

הייתה קיישת, ורן לא מאפשר מענה טכנולוגי ליישומים רבים הקיימים בסמארטפון.

יישום "מצב נהיגה" בסמארטפון - תאור השויעות הגוברת בנושא, השיקה תאחרונה )בחויש ספטשבר 2017( . 5
חברת Apple שעררת הפעתה חישה )IOS 11 - iPhone( הרותתת יישוד חיש "נא לא להפריע בעת נהיגה". 
יישוד זה )אשר ירות גד תהיות שופעת באופן אוטושטי( שזהה שהנהג בנסיעה )עת פי תנועה, חיבור תייבורית או 
החשכת מסך הסמארטפון ומניעת קבלת הודעות והתראות בזמן הנהיגה. עד זאת,  ייני( ושאפשר  באופן 
נרון תהיוד, יישוד זה פעיל רק במכשירי iPhone. בנוסף, "שבב נהיגה" הוא קשיח שיי ואינו שאפשר גמישות 

טכנולוגית בסיסית אשר תעתיד נירשת גד בעת נהיגה בטוחה. 

השפעה טכנולוגית  ב. 

בחויש יוני 2017 פרסשו י"ר אתברט וי"ר תוטן15 שחקר בנושא: "היסח הדעת של נהגים צעירים מהסמארטפון: 
דפוסי שימוש וטכנולוגיות מסייעות להפחתה". 

שהשחקר עותה, רי הייתה מחלוקת בנוגע לאפשרויות הטכנולוגיות להפחתת הסחת הדעת בנהיגה, בטענה רי 
אד טרנותוגיות אתו יפגעו בשימושיות  )usefulness(שת הסשארטפון, ייתרן שהביבור יעייף תא תהשתשש בהן. עוי 

עתה ספק רב בנוגע לשמישות  )usability( שת הטרנותוגיות התתו, יהיינו, נוחות השישוש בהן. 

נשבא בשחקר, רי בעיריד מודעים תרך שהשישוש בסשאטרפון בנהיגה שסורן ועד זאת הד עושיד בו שישוש בעיקר 
 .WhatsApp-תבוררי ניווט, שיחות, שוזיקה ו

חתק שהנהגיד הבהירו, רי הד קוראיד ורותביד הויעות בזשן הנהיגה, ורי קשה תהד תהתאפק ותיחות את הפעותות 
האתה. בנוסף, תעניין השפעת הטרנותוגיה והטשעתה בביבור – רוב הנהגיד שנשאתו אשנד תא הרירו אפתיקביות 

15  אתברט, ג'  ותוטן, ב' )2017(. היסח יעת שת נהגיד בעיריד שהסשארטפון: יפוסי שישוש וטרנותוגיות שסייעות תהפחתה. שרון רן נאור תקייוד שחקר בטיחות 
בירריד.
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בתחוד בטיחות הנהיגה, אך סבוריד רי ניתן להשפיע על הנהג )ברפוף תירך שבה יוטשע הפתרון(. 

באיכותן  רבות  תלויה  נהגיד  שת  יעת  הסחת  תהפחית  ששטרתן  טרנותוגיות  שת  ההטשעה  ששיית  ספק  אין 
עלולים לגרום  יתקבתו בקרב הנהגיד, אתא שהד אף  רושתיד תא רק שתא  רי פתרונות  תביין,  ובאמינותן. חשוב 

לעלייה בהיסח הדעת של הנהגים בניסיונותיהם לתפעל את הטכנולוגיות הכושלות הללו. 

תסירוד הנושא, הניסיון שנבבר שתשי, רי הביבור בשת תבחון טרנותוגיות חישות ותשתף פעותה, בייחוי ראשר שיובר 
בהשתבה שנותנת רשות ביבורית שוררת בביבור )ריוגשת הרשות התאושית תבטיחות בירריד(. 

גד בשחקר הנורחי עותה, רי הנהגיד הבעיריד מוכנים להתנסות בטכנולוגיות להפחתת הסחת דעת בנהיגה. עת 
רן ורשפורט תהתן, הוועיה בחנה וסיווגה את רתת הטרנותוגיות שהובגו בפניה בבואה תהשתיץ תרשות עת הפתרון 

השתאיד ביותר.  

פתרונות טכנולוגיים ג. 

שבשניד  הוא  הבפי  זאת,  תנורח  בפרט.  התקשורת  ובתחוד  רבות  טרנותוגיות  התפתחויות  חתו  האחרונות  בשניד 
עתיי  תושר התשררות...(  )שתא  תהניח שהשישוש בהד  יש  ותרן  יותר,  אף  ישתרתתו  יישושי הסשארטפוניד  הבאות 

תהתרחב אף שעבר תרת ישיון. 

חשוב תביין, רי תשישוש בסשארטפון בשהתך נהיגה יש גד יתרונות. היתרון החברתי-רתרתי העיקרי הוא שטתפון זשין 
שיפור משמעותי בתקשורת החברתית והעסקית גם בשעות הנהיגה; זאת עת רקע העוביה, שהזשן  שאפשר 
שגוון  שביע  הטתפון  בנוסף,  תשנה.  ושתעבד ששנה  הותך  רק  התנועה ברבישיד  "שבתה" בפקקי  הששובע  שהנהג 
תניווט, התראות עת שבביד שסרניד, הויעה בזשן  יישושיד  )ריוגשת  להועיל במשימת הנהיגה  יישושיד שירותיד 

אשת עת פקקי תנועה, שפגעיד בירך ותאונות ירריד(. 

ראשור תעית, תבי היתרונות הרביד, שאין תהתעתד שהד, ישנד גד חסרונות גדולים ושששעותייד ב"ירישה" ובתחץ 
החברתייד תהיות זשיניד רת הזשן. תופעה טרנותוגית וחברתית זאת שביאה תייי עתייה בשישוש בסשארטפון בזשן 
נהיגה. ואד תא יי ברך, הרי שהתפתחויות טרנותוגיות אחרות, רשו זשינותן שת תצוגות חזותיות בזמן נהיגה, גישה 
לאינטרנט והאפשרות תהפוך את השרונית למשרד נייד, שגבירות אף יותר את הסירוי תהיסח יעת בנהיגה, אשר יש 

בו בריי תהגיית את הסירון תתאונות ירריד עד נפגעיד ואף תהרוגיד ברבישיד ובשעברי החביה. 

ו/או בשבוד תאונות הירריד  יאפשר שניעה  ועירני אשר  תעית, ריי תאתר פתרון טרנותוגי שתאיד  וראשור  רן  עת 
בישראת בשת שישוש שסרן חייד בסשארטפון, פרסשה הוועיה "קות קורא" תביבור ובחנה פתרונות טרנותוגיה רביד. 

בטרד נרחיב בנושא נעיר רי האפתיקביות הרתוונטיות שיובגו תהתן פעיתות, נרון תהיוד, רק במכשירי אנדרואיד. 

הטכנולוגיות שהוצגו בפני הוועדה הן אלה:

1 . .)SaverOne :טרנותוגיה תחסימת/מניעת השימוש בסשארטפון בשהתך נהיגה, תשעט אפתיקביות "שותרות" )רגון

טרנותוגיה למניעת השימוש בסשארטפון בשהתך נהיגה באשבעות השתקת הסאונד ושתן שענה אוטושטי תשסרוניד . 2
 .)ProtextMe :רגון(

טרנותוגיה השאפשרת תנהגיד תששוע הויעות טקסט והויעות קותיות ותהגיב תהן באשבעות פקודות קוליות )רגון: . 3
 .)BAZZ

4 . .)Mobileye :טרנותוגיה תהקטנת הסירון הנגרד עקב הסחת יעת עת ייי התראה/בלימה )רגון

ומתריעה קולית . 5 טרנותוגיה תניטור פעותות הנהג השבחינה בין החזקת הסשארטפון תבין החזקת גופיד אחריד, 
.)InCarEye :ראשר שזהה החזקה בסשארטפון )רגון

6 . SAFE :טכנולוגיה לעידוד נהגים )ושתן תשריביד( תנהיגה בטוחה בירך שת רתרתה התנהגותית וחברתית )רגון
 .)MODE

7 . .)INPRIS( טרנותוגיה תשתיטה באמצעות מגע כף היד במערכת המולטימדיה בררב
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הידיים . 8 הורדת  ללא  בסמארטפון  לשלוט  תנהג  השאפשר  חכם,  הגה  כיסוי  שת   IOT רריב  הששתבת  טרנותוגיה 
 .)RadioMize( מההגה

הפתרונות הטכנולוגיים שהוצגו בפני הוועדה:

שם המיזם/ #
הפתרון

תכונות מרכזיות 

.1SaverOne פתרון טרנותוגי השייבר "חופת נהג וירטואלית" באשבעות סנסוריד הקותטיד את תירי
הסשארטפוניד בררב. ברגע שהשעררת שזהה טתפון נייי בחופת הנהג, היא שרניסה 
אותו ת"שבב נהיגה", רך שלא ניתן להשתמש בו מעבר לתכונות שהוגדרו ברשישה 
קבועה. אד האפתיקביה או ה-Bluetooth שרוביד, השעררת תבפבף. הפתרון שופעת 
אוטושטית תתא בורך בשיתוף פעותה שת הנהג. השרשיריד שת יתר יושבי הררב אינד 

שושפעיד.

.2InCarEye .רריב חושרה השותקן רחתק ששעררות הררב החיבוניות ואחראי תניטור פעותות הנהג
ומתריעה  אחרים,  החזקת גופים  לבין  הסמארטפון  החזקת  בין  מבחינה  השעררת 
החברה  תררב.  חיבוני  חיבור  נירש  בסשארטפון.  החזקה  שזהה  היא  ראשר  קולית 
בוחנת אפשרות תייבר התרעה חיצונית נוספת )תיוגשה: הפעתת אורות איתות/אורות 

אזהרה(. 

.3BAZZ תהן ותהגיב  קותיות  והויעות  טקסט  הויעות  תששוע  תנהגיד  השאפשרת  שעררת 
באשבעות פקודות קוליות, תתא בורך תהסיר את העינייד שהרביש ואת הייייד שההגה. 
האפתיקביה שזהה ראשר הששתשש בנהיגה ושאפשרת תהקריא את ה-SMS ותהשיב 

.SMS-הקתטה קותית; שיחת טתפון תשותח ה ;SMS :תפי פקויה( באשבעות(

.4ProtextMe אפתיקביה השזהה שבב נהיגה באופן אוטושטי ומשתיקה את כל הצלילים שת הויעה
נרנסת שטקסט ושאפתיקביות ורותתת מערכת ניהול תהורה/תשנהת. ההשתקה שופעתת 
רק תהתראות עת טקסט; רתושר, אד נרנסת שיחת טתפון רגיתה, בתבות השיחה אינו 
הסתרת אייקונים  ירות תענות תשיחה. בנוסף, האפתיקביה שאפשרת  שושתק, והנהג 
בבר העתיון, שליחת הודעה חוזרת אוטומטית תרת שי ששתח הויעה בזשן נהיגה )"אני 
 WhatsApp-ניתן תהתקשר"(. שענה אוטושטי תהויעות רתובות ב בנהיגה, אד יחוף 

וב-SMS באשבעות SMS. בסיוד הנהיגה - חזרה אוטושטית תשבב רגית.

.5DRYVER רריב אתקטרוני השותקן בררב. השעררת שזהה רניסת נהג תררב ומנטרלת כל אפשרות
לשימוש בסמארטפון תשעט שיחות נרנסות וניווט. רת הויעת טקסט שנרנסת נענית 

אוטושטית. בסיוד הנהיגה, עד עבירת הררב השעררת שתנתקת. 

.6SAFE MODE תתא נרנס  הנהג  ראשר  אוטושטית  שופעתת  בררב.  הנהג  התנהגות  תשיפור  שעררת 
הנהג, ושתנתקת בתוד הנהיגה. השעררת בנויה ששתושה חתקיד, שעררת ניהות בבי 
הררב, סנסור בתא הנהג ואפתיקביה השותקנת בסשארטפון. שניסוי שהחברה ביבעה 
ירייה שת ר-30% באירועיד  יש  60 נהגיד(, נשבא שעד התקנת האפתיקביה  )בקרב 
רן,  רשו  שימור התנהגות חיובית.  יש  ותאחר הסרת ההתקנה  חריגיד בעת הנהיגה, 

פותח משחק לעידוד נהגים תנהוג באופן בטוח יותר, ובו תשריביד תנהג. 

.7INPRIS באמצעות מגע במערכת המולטימדיה טרנותוגיה השאפשרת תנהג שתיטה שהירה 
אחר  ועוקבת  היי  רף  את  ששפה  השעררת  שהרביש.  השבט  הסטת  תתא  הרכב  של 
ובחירת תחנות רדיו. בנוסף,  ניווט  האצבעות לביצוע פעולות בסיסיות של שיחה, 
השעררת שקריאה הויעות שנרנסות ושקתיטה הויעות חוזרות. נירש חיבור תשעררת 

השותטישייה שת הררב/התקנת שעררת חיבונית.
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שם המיזם/ #
הפתרון

תכונות מרכזיות 

.8RadioMize מגע משטח  עם  חכם  הגה  כיסוי  של   IOT רכיב  ותורנה.  חושרה  הששתב  פתרון 
הידיים  הורדת  ללא  שלו  המולטימדיה  ובמערכת  בטלפון  לשלוט  לנהג  המאפשר 
מההגה. השעררת שאפשרת תנהג תבבע שיחות, הויעות, ניווט ושתיטה ברייו בבורה 
וניתן  תשרשיר,  ייעויית  אפתיקביה  מהכביש.  העיניים  את  להסיט  צורך  ללא  קותית 

תשתוט בה באפשרויות הפעותה שת השעררת תנהג. 

מערכת ענ"א 9.
צה"ל 

)רתי ררב  "קופסה ירוקה" בבי רתי הררב  - עוזר נהג אתקטרוני. הפתרון רותת  ענ"א 
יפוסי  תזהות  עתייה  השעררת  הנהגיד.  אחר  אמת  בזמן  ולמעקב  לתיעוד  בבאייד( 
ופניות  חריגות  בתישות  שופרזת,  בשהירות  נהיגה  רשו  רשסורניד,  שהוגירו  נהיגה 
אגרסיביות )הנובעות בין היתר שהסחת יעת בעקבות שישוש בסשארטפון(. בשקרה שת 
חריגות שבי הנהג, תששת נסיעה ב–20 קש"ש שעת השהירות השותרת, נשתח שסרון 
שיייית תסשארטפון שת שנהת בי הררב )בשעררת ענ"א – תשפקי החיית(, ואחת תחויש 
שקבת שנר"ת הארגון/ שפקי היחייה ששוב עת רשת הנהיגה, הרותת ביוניד שפותחיד שת 

רת נהג ופירוט אירועיד בטיחותייד. 

גד הנהגיד שקבתיד את יוח הנהיגה האישי שתהד. 

השעררת  הררב.  שיקוד  תזיהוי   GPS-ו השחווניד,  בתוח  השותקן  חיישן  רותת  הפתרון 
ששירת שייע באופן שוגבת ותפי הגירות קבועות שראש.

.10Mobileye סרנות שגוון  שפני  הנסיעה  בזשן  ושתריעה  תשונה  עת עיבוי  טרנותוגיה השבוססת 
פונקביות  ועוי.  שהירות  אזורי  בין  שעבר  נסיעתו,  שנתיב  הררב  סטיית  התנגשות, 
"עין שתישית" עבור הנהג ריי תשנוע תאונות ירריד. השעררת  אתה ששששות רשעין 
רותתת שבב חרד ורן בג קטן השוררב עת תוח השחווניד, השותקניד בביו הפנישי שת 
הררב ושספקיד התרעה בזמן אמת מפני מגוון סכנות אפשריות, וברך יובריד סביבת 

נהיגה בטוחה יותר עבור הנהג, נוסעי הררב והותרי הרגת. 

מבט לעתיד – רכב אוטונומי ד. 

והתפתחותו  השפעתו  האוטונושי,  תררב  עתיי(  פני  )בופה  קברה  סקירה  תהביג  ברבוננו  זה,  פרק  תחתוד  בבואנו 
הבפויה בשוק הררב בשניד הקרובות. רתובאה ישירה שרך יהיו רשובן השתרות גד בנושא הסחות היעת בנהיגה 

שסקרנו קויד תרן, אשר בפועת ינוטרתו תשינישוד שאחר שהגורד האנושי )הנהג( תא ינהג בררב... 

הררב האוטונושי עתיי תהיות ררב השנווט בעבשו ושתגבר עת שרשותיד בירך ללא עזרה של מפעיל אנושי ובלא 
יותר שהנהג האנושי )קת וחושר  צורך בתכנון מיוחד של הכביש וסביבתו. הררב האוטונושי בפוי תהיות בטיחותי 

תנורח הסחות היעת שהוא נחשף תהן(, והוא ישחרר אותו אותו שעות ושנטת הנהיגה ורן שהזשן הררוך ברך. 

קבוע  שייע  רותת  תשונה תתת-ששיית שת הסביבה,  שיאפשרו  שבויי בטרנותוגיות שתקישות  תהיות  עתיי  הררב 
)רגון שתטיד בשתיד ושבניד( ושייע ששתנה )רגון שרשותיד ועבשיד זשנייד הששפיעיד עת הנהיגה(; באופן זה יעניקו 

הטרנותוגיות התתו תררב האוטונושי )תנהג( את השסתות הבטוח ביותר. 

ישיד יגייו ריבי יוטשע הררב האוטונושי בישראת, ואד יישבא הפתרון גד תייתשות שהררב האוטונושי בפוי תהביג בפני 
הנהגיד הישראתיד. 

סיכום  ה. 

הנחת היסוי היא שהשישוש בסשארטפון בזשן נהיגה מגדיל משמעותית את הסיכון לתאונות דרכים, שרן השישוש 
בסשארטפון רותת ייבור )תשושת תב קוגניטיבית וששיעתית(, תפעות )תשושת תב פיזית( רתיבה וקריאה )תשושת תב 

ויזואתית ששותבת עד קוגניטיבית(. 

 ,SMS( תשומת לב חזותית ומוטורית, רגון: הויעות טקסט הפעותות השסורנות ביותר הן אתו היורשות שהנהג 
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WhatsApp(, גתישה באינטרנט/ברשתות חברתיות, הגירת יעיי ניווט, Push Notifications, שתיחת יוא"ת, ביבוע 
שיחות טתפון ועוי. רשו רן, רת פעותה הנירשת תהפעתת הטתפון תשד שיחה )רגון: איתור איש קשר, הפעתה וניתוק 

שת הטתפון( שהווה סיכון משמעותי לנהג, לנוסעים ברכבו, לכלי הרכב בסביבתו ולמשתמשי דרך תמימים.

הפחתה/ ששטרתן  אפתיקביות  או  בטרנותוגיות  תשישוש  אפשרויות  חוישיד  שספר  בששך  בחנה  הוועיה  תפירך, 
 Notifications צמצום/מניעה של הסחת דעת בנהיגה. ביניהן, השתקת בתיתי התראות נרנסות, הסתרת תבוגת
Push, הקראת הויעות באשבעות שששק קותי, אפשרות תשתן פקויות קותיות, הויעה אוטושטית שהנשען בנהיגה, 
בשבוד רשות שיחות, הפחתת אפשרות תהקתיי/תקרוא הויעות, הפחתת שישוש ברשתות חברתיות ובשבוד שספר 
האפתיקביות/התרונות הזשינות בעת הנהיגה, והרות בשטרה תהתשויי עד "המטלה הוויזואלית" )התשררות שת 

ששש(, שאינה קשורה בנהיגה ואשר גורשת תנהג תהסיט שבטו שן הרביש. 

המלצות ו. 

רגותביה( . 1 ייי  עת  הבורך  )בשיית  יוטשע  אשר  טכנולוגי,  למענה  במכרז  לצאת  תרתב"י  ששתיבה  הוועיה 
 .)WhatsApp ,Waze באפתיקביה פופותרית )ריוגשת

השענה ירתות, בין היתר, את התרונות האתה:

הגירת "מצב נהיגה", רך שהנהג תא יורת תהשתשש בסשארטפון שעבר תתרונות שהוגירו ברשישה קבועה א. 
)רגון: שיחות נרנסות ויובאות, ניווט(.

הסתרת אייקונים בבר העתיון והסתרת Push Notifications. ב. 

שענה ג.  תהתקשר"(.  ניתן  יחוף  אד  בנהיגה,  )"אני  נהיגה  בזשן  אוטומטית  חוזרת  הודעה  שליחת  יכולת 
תהויעות רתובות ב-SMS ,WhatsApp ויוא"ת )בהתאד תרשישת תפובה שוגירת או באופן רותת(.

ניטור פעותות הנהג והתרעה קולית ראשר השעררת שזהה שישוש בנייי. י. 

שיעתו ה.  הנהג  בקרבת  אחריד  ירך  ששתששי  תטובת  איתות(  אורות  הפעתת  )תיוגשה:  חיצונית  התרעה 
שוסחת. 

הידיים ו.  הורדת  ללא  המולטימדיה  ובמערכת  בטלפון  לשלוט  תנהג  שתאפשר  ההגה,  גבי  עת  טרנותוגיה 
מההגה וללא צורך להסיט את העיניים מהכביש. 

מערכות בטיחות פאסיביות - הוועיה ששתיבה תבחון את אפקטיביות שעררות הבטיחות הפאסיביות, ועת פי . 2
הששבאיד תביוק אפשרות שת החתת תקנה השחייבת התקנת שעררות ראתו עת רת רתי הררב הנעיד ברבישי 

הארץ. 

- הוועיה ששתיבה תבחון תעושק את אפקטיביות שעררות הבטיחות האקטיביות . 3 מערכות בטיחות אקטיביות 
)שעררות בתישה וששירת שרחק אוטונושיות(, ריי תהחית חובת התקנתן בעתיי הקרוב.

שסוגיד . 4 תשריביד  שתן  באשבעות  בטוחה,  נהיגה  תעידוד  טרנותוגיה  הטשעת  תעושק  תבחון  ששתיבה  הוועיה 
שוניד תנהג.

ציי תחבורה ציבורית ורכב כבד – הוועיה ששתיבה תהטשיע בחקיקה טרנותוגיה ייעויית )ריוגשת שעררת ענ"א16(, . 5
שתאפשר ניטור ופיקוח קבוע והטתת אחריות עת שנהת הארגון )אחריות שיתוחית(.

16  ענ"א- עוזר נהג אתקטרוני. הפתרון הרותת "קופסה ירוקה" בבי רתי הררב )רתי  ררב בבאייד( תתיעוי ותשעקב בזשן אשת אחר הנהגיד.
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נספח י   רגולציה, חקירה ואכיפה
כללי  .1

פרק זה יעסוק באריפת רתתי וחוקי הנהיגה הנוגעיד תנושאיד האתה:

קבתת שיחות טתפון תוך ריי תנועה.. 1

קבתת שסרוניד ושתיחתד ברשתות התקשורת.. 2

קבתת הויעות ושתיחתן ברשתות החברתיות.. 3

חיפוש ויפיוף ברשתות האינטרנט וברשתות החברתיות.. 4

יפוסי נהיגה אתה שסורניד )הד גורשיד תהיסח יעת ושגביריד את הסירוי תהתרחשות תאונות ירריד ותנפגעיד( 
ושהוויד, בנוסף תרך, עבירה עת תקנות התעבורה.

שינוייד בתקנות התעבורה ואריפה אפקטיבית שתהן עשוייד תהביא תשינוי ביפוסי הנהיגה שת ביבור הנהגיד וברך 
תבשבד את תאונות הירריד ואת שספר הנפגעיד בהן.

הפרק יסקור בקברה את הנושאיד האתה:

תקנות התעבורה הנוגעות תשישוש בטתפון נייי בעת נהיגה.. 1

ספרות שקבועית בנושא האריפה והשפעתה עת בשבוד תאונות הירריד.. 2

תשונת שבב רתתית בתחוד האריפה בייי ששטרת ישראת.. 3

השתבות בתחוד האריפה.. 4

עיקרי תקנות התעבורה:  .2

חובה עת הנהג תהחזיק ביייו את ההגה או את הרייון רת עוי הררב בתנועה, אותד הוא רשאי תהסיר יי אחת שן א. 
ההגה אד עתיו תעשות בה יבר תהבטחת פעותתו התקינה שת הררב או תקיוד רתתי התנועה.

חת איסור עת שישוש בטתפון בעת שהררב נע, שתא באשבעות ייבורית.ב. 

חת איסור עת שתיחה או קריאה שת שסרון.ג. 

חת איסור עת שישוש בתבוגה שאינה GPS או שרשיר תניווט.י. 

הערה: יוח בגין שישוש בטתפון נייי בזשן נהיגה שתא עת פי התקנות הוא יוח שסוג ברירת ששפט הרותת קנס 
בסך 1000 ש"ח ו-4 נקויות.

הספרות המקצועית בנושא "האכיפה והשפעתה על צמצום תאונות הדרכים"  .3

הספרות השקבועית17 שבביעה עת רך: 

- תאריפה השפעה עת שינוי יפוסי התנהגותד שת הנהגיד ועת הפחתה בתאונות הירריד.

17   שר,  שתי )עוררת(.  )2016(. שחקר בתנועה 2015 -2016: אסופת שחקריד בנושאי אגף התנועה. אגף התנועה, ששטרת ישראת.
 Hakkert,  S., Yelinek, A., & Efrat,  E. )1990(. police surveillance methods and police resource allocation models in proc. of OECD  

conf. on enforcement and bewarding strategies and effects. Danish road direction 'Copenhagen
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ועונש הנתפס רשששעותי- ששניד את יפוסי  תקיוד העבירה(  )בסשוך  שיייית  - הגיתת הסירוי תהיתפס, ענישה 
ההתנהגות שת נהגיד. 

תמונת מצב וממצאים בתחום האכיפה:  .4

ששטרת ישראת שבבעת פעיתות אריפה שגוונת ושוגברת רנגי נהגיד הנוהגיד בניגוי תחוקי התעבורה, וברתת זה א. 
גד נגי אתו השפריד את תקנות השישוש בטתפון נייי בנהיגה.

בשנת 2017 בובעה פעיתות רחבה בנושא השישוש בטתפון נייי תוך ריי נסיעה, רישוד שת תשעתה ש-100,000 ב. 
2016. לא נערך מחקר מלווה על אודות  עתייה שששעותית שת ר-20% ביחס תשנת  יוחות תנועה השהווה 

השפעתה של האכיפה על תאונות הדרכים במקומות שבהם בוצעה האכיפה.

ררתת, האריפה בשהתך רת השנה אינה ששוקית בנושא השישוש בטתפון נייי בעת נהיגה; הפעיתות אפוא אינה ג. 
שיטתית.

אין יחייה ייעויית תאריפת תחוד הטתפון הנייי בנסיעה.י. 

הפעתת אשבעיד טרנותוגייד תאריפת תקנות השישוש בטתפון נייי בנסיעה - שוגבתת ושבושבשת.ה. 

חסרה שעררת אריפה אוטושטית תתחוד העבירות בגין שישוש בטתפון נייי בזשן נהיגה )ביושה, תששת, תשעררת ו. 
תאריפת עבירות שהירות או נסיעה אסורה בנתיבי תחבורה ביבורית(.

קיים קושי מובנה ומהותי בזיהוי עבירת תנועה הנוגעת לשליחה או לקריאה של מסרונים )או טקסט אחר( ז. 
תוך כדי תנועה.

נייי בזשן ח.  חסר שיתוב שת תקשורת, יוברות והסברה תאריפה הששטרתית השתבבעת בתחוד שישוש בטתפון 
נסיעה.

ששטרת ישראת אינה חוקרת תעושק את הקשר שבין תאונות ירריד קטתניות וקשות תשישוש בטתפון נייי בנהיגה. ט. 
סיבה זו היא גורד עיקרי תרך שתא ניתן תיעת שהו הקשר בין שישוש בסשארטפון תבין התרחשות תאונת ירריד.

המלצות בתחום האכיפה  .5

טקסטיד א.  שת  וברתיבה  בקריאה  בעיקר  תהתשקי  ברירה  נהיגה   בעת  נייי  בטתפון  השישוש  בתחוד  האריפה 
)texting(. אריפה זו יורשת פיתוח שיטות ורתיד שריוד אינד בנשבא.

תרנון פעיתות אריפה ששוקית ובשיטות אריפה ששתנות - פעיתות גתויה, פעיתות סשויה ושיתוב ביניהן.ב. 

הקשת יחידת אכיפה ארצית ייעודית, שתבויי בטרנותוגיה הנירשת תאריפת השישוש בטתפון נייי בזשן נהיגה, ג. 
ביגש עת אריפה רשבוין בסעיף א' תעית. 

השופיעיד בבגי י.  תהבחנה בטקסטיד  העוסקיד באריפה,  שיותקנו בררביד ששטרתייד  ייעוייות  שבתשות  שיתוב 
הטתפוניד בררביד סשוריד.

ערירת שחקר שיטתי תבחינת האריפה והשפעתה על מספר הנפגעים בתאונות הדרכים.ה. 

פעיתות האריפה תתווה בפעותות הסברה ויוברות שוטפות.ו. 

המלצות לחקירת תאונות דרכים קטלניות וקשות:  .6

שימוש בטלפון הנייד. חקירה זו א.  ותיחקר האפשרות שהיא נגרשה בשת  ברת תאונה קטתנית או קשה תיביק 
תהווה התיך רגית ומחייב שת בוחני התנועה החוקריד תאונות ירריד.

ששבאי החקירות יסורשו באופן יושה תזה השתבבע היוד בששטרת ישראת.ב. 

שושתץ תבחון השפעת שעררות הבטיחות הפאסיביות והאקטיביות עת היקף תאונות הירריד בישראת.ג. 
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תיקוני חקיקה ותקנות תעבורה מומלצים:  .7

12 טון( איסור שוחתט, תרבות שיחות, עת שישוש בסשארטפון בנהיגה א.  וררב רבי )שעת  נהגי תחבורה ביבורית 
)ההשתבה אינה חתה עת נהגי שוניות עי 7 נוסעיד(. 

החשרה שששעותית והירגתית בשקריד שת קריאה או רתיבה בטתפון הנייי תוך ריי נהיגה:ב. 

עבירה ראשונה - שתן אזהרה )אד הורח רי אין עבר תעבורתי בשתוש השניד האחרונות(.	 

עבירה שנייה - קנס רספי גבוה שאוי )הוועיה ששתיבה עת שיתוש הקנס הקייד(.	 

עבירה שתישית - הזשנה תיין ושתיתת רישיון תשתושיד יוד.	 

חקיקה שתאפשר תששטרה תהשתשש בנתוני טתפון נייי שת נהג השעורב בתאונת ירריד קטתנית )נתוני תעבורת ג. 
נתוניד תתא תורן ונתוני תנועה( שבתי שייירש בו שבית ששפט.
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נספח ה   חינוך והסברה 

מבוא

הסחת יעת בשהתך נהיגה השתרחשת עקב שישוש בטתפון נייי, תרבות עקב שישוש גובר והותך בשעררות אינפוטיישנט 
)שעררות תקשורת ובייור השתופעתות באשבעות שסך שררזי(, הותרת וגוברת עד רניסה שאסיבית שת שעררות ראתה 

תרתי הררב.

תהתיך טרנותוגי  תרבותי זה עתיי תהתעבד בשניד הקרובות, ונראה שתא ניתן יהיה תעברו.

אחי,  שבי  הררב.  שעררות  בעושק  הנייייד  הטתפוניד  את  הששתביד  גיותיד  שסריד  שותקניד  החישיד  הררב  ברתי 
ויותר  יותר  תהשתשש  הנהגיד  את  שגרה  היא  אחר  ושבי  הנייייד,  הטתפוניד  שת  תפעותד  את  שקתה  זו  טרנותוגיה 
בפונקביות שת השעררות התתו, ובתוך רך הד שסיטיד את שבטד שהרביש. היסח היעת שתהד גובר, ועשו רת הסירוניד 

הנגזריד שרך.

יותר שהיסחי יעת אחריד; בשישוש  שוררב  נהיגה  נראה שהיסח היעת הנגרד ששישוש בטתפוניד החרשיד בשהתך 
בטתפון החרד יש ששייד שת התשררות השקשיד עת בעת הטתפון תהתנתק ששנו רגשית.

חגורות  חגירת  ריוגשת  נהגיד,  שת  התנהגות  תשנות  הבתיחו  ואריפה  הסברה  חינוך,  שת  שהתריד  באשבעות  בעבר, 
בטיחות והפחתת נהיגה בשררות;  ריוד נראה רי השאשץ תחותת שינוי בהתנהגות הנהגיד שוררב יותר.

קהלי יעד

ניתן תחתק את הנוהגיד ברתי הררב תרשה קבובות שתרת אחת שהן אפיוניד ייחוייד תה:

נהגים מנוסים: ששקיעיד שאשץ קת בתפעות רתי הררב, שרגישיד שיש תהד ששאביד קוגניטיבייד פנוייד תפעיתויות שיש 
בהן ריי תהסיח את היעת שחי גיסא; סביר שהד שביניד היטב את הסירוניד בתפעות טתפוניד חרשיד בשעת הנהיגה, 
שאייך גיסא. אתה הד נהגיד, שבריך תשבוא ירך תהביא תייי שישוש את הבנתד תריי שעשה. נראה שזו הקבובה שקת 

יהיה יחסית תשנות את הרגתיה בעניין העיסוק בטתפוניד החרשיד.

נהגים צעירים מאוד בראשית דרכם: אפשר תהניח שבשתב ההתנסות, בעויד שתווייד עת ייי נהגיד שנוסיד, הד תא 
יתפעתו את הטתפוניד החרשיד בשעת הנהיגה. בהששך, רשיתחיתו תנהוג תבי, סביר שיהיו יי שרורזיד בנהיגה עבשה, 

ורשיחושו ביטחון )תעיתיד שופרז ותא שחובר תשביאות(, יפנו ששאביד "תשחק" בשרשיריד הנייייד. 

בתפעות  גבוהות  ירותות  בעתי  הררב,  בתפעות  ביטחון  שרגישיד  ומעלה(:  שנתיים  של  )ותק  מנוסים  צעירים  נהגים 
שעררות שוררבות, שרגישיד פנוייד תעסוק בענייניד שסיחי יעת ותא יהססו תעשות זאת. רשהד שסיעיד חבריד בררב, 

יפגינו ויחבינו ירותות אתה. קבובה זו היא תתא ספק יעי שששעותי תחינוך ותהסברה.

נהגים מקצועיים בציי רכב: קהת יעי שששעותי תאור היותד אחראיד תנוסעיד תא שעטיד; הסחת יעת שתהד עקב 
שישוש בטתפוניד חרשיד עתותה תסרן ישירות חיי איד רביד. זהו קהת יעי קת יחסית תהשפעה. תשעביי יש רוח רב, 

תרבות באשבעות ענישה, תגרוד תנהגיד התתו שתא תעשות שישוש בשרשיריד הנייייד בשהתך הנהיגה.

אפשר תהגייר קהתיד נוספיד שאינד נוהגיד בררב וירותיד תהשפיע עת הנהגיד בין שהד יושביד בררב ובין שתא:

ילדים: בגיתאיד שירותיד תהבין בנקת שההורה השסיע אותד אינו שרורז בנהיגה עקב תפעות טתפוניד חרשיד רשו גד 
אשבעיד שסיחי יעת אחריד בררב; הד שרגישיד נוח תהעיר תהורה. אתו הד סורני שינוי יעיתיד שיש ונרון תהיעזר בהד.
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נוסעי רכב: חבריד שת הנהג/הנהגת, בני זוג שת הנהג/הנהגת, בני ששפחה אחריד )גד אד הד חסרי רישיון נהיגה( 
ו"טרשפיסטיד". תקהת זה ירותות השפעה רבה בשיוחי עת הנהג. אין הרבה נהגיד שתא ישנו התנהגותד תאחר שיקבתו 
הערות או נזיפות שבני ששפחה או חבריד עת רך שהד עוסקיד בפעיתויות שסיחות יעת. זהו קהת יעי חשוב שאי תחינוך 

ותהסברה.

עיקרי התכנית

תחינוך ותהסברה פוטנביאת טוב תשנות הרגתיד ברת הקשור בתפעות טתפוניד חרשיד בשעת נהיגה.

חינוך שתאיד יותר תגיתאיד הבעיריד בשיוחי, תרבות אתה השבוייד בשתב תישוי הנהיגה וההתנסות הראשונית, בעוי 
ההסברה תהיה יעיתה יותר תנהגיד בראשית יררד עי תהיותד נהגיד שנוסיד.

שיטהחשיבותחינוך/הסברהקהל היעד

הבנת הסירון ושתן רתיד תשינוי התנהגות רבה הסברהנהגים שנוסיד 

נהגים בעיריד שאוי 
בראשית יררד 

תשינוי רבה שאוי חינוך והסברה רתיד  ושתן  הסירון  תהבנת  חינוך 
התנהגות 

סורני שינוי ירך השפעה עת ההורהרבהחינוךיתייד 

אחריות חברתית, תחץ חברתי חיובירבה הסברהנוסעי ררב 

הבנת הסירון ושתן רתיד תשינוי התנהגותרבה שאויהסברהנהגים שקבועייד בביי ררב
בנוסף, תביעת אחריות שהשעביי

חרשיד בשהתך  טתפוניד  שבתפעות  תסירון  היטב  שויע  שרובו  תהניח  שסביר  היעי  קהת  זהו  ראשור  מנוסים:  נהגים 
נהיגה. ראן נירשת הסברה שקיפה תשינוי הרגתי הנהיגה שתו בנורחות טתפוניד חרשיד ואביזריד יושיד עד פוטנביאת 

גיות תהסחת יעת ברתי הררב שתו.

ההסברה ברירה תהיעשות באשבעות קשפייניד בתפובה רחבה ברת אשבעי התקשורת. שאשץ שת פעשייד בשנה עד 
בחינת האפקטיביות ושיפור תקראת הקשפיין הבא.

בשהתך שבוע הבטיחות השנתי יש תהביג את העניין בהעבשה ראויה.

בטוח  תשישוש  והירריד  הסירון  וששרנע בהיגשת  שששעותי  פרק  תהקייש  נרון  ברבף,  השתקיישיד  הנהיגה  בקורסי 
בטתפון החרד בשהתך הנהיגה.

קבובה זו שאופיינת בעיקר ב"התשררות" עשוקה תטתפון החרד - קושי עבוד  נהגים צעירים מאוד בראשית דרכם: 
תהתעתד שנורחותו, הבא תייי ביטוי באי-ירותת תנתק ששנו את השבט. תבי זאת, רישורי הנהיגה שתהד בסיסייד ביותר, 

תחתקד ביטחון עבשי שופרז שאינו שותאד תשביאות, והד אינד שביניד את הסירון בתפעות השרשיר בנהיגה. 

זהו קהת יעי בחשיבות עתיונה תטיפות.

בשתב תישוי הנהיגה נרון תעסוק בענייניד האתה:

שיתוב נושא היסח היעת עקב שישוש בטתפוניד חרשיד רבר בשתב התישוי התאורטי בבתי הספר.. 1

שאתות בשבחן התיאוריה בנושא זה.. 2
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שיבוב שורי הנהיגה רסורני שינוי, השהוויד יוגשה תתתשיי שתא תהשתשש בטתפוניד בשהתך השיעור ותשתב זאת . 3
בתרנית התישוי השעשית.

תאחר קבתת רישיון נהיגה ובראשית יררד עת הרביש הד שתוויד בהוריד/נהגיד שנוסיד שנרון תהיעזר בהד תהעברת 
שסר חינורי שששעותי. תופק חוברת היררה תנהג השתווה, שתרתות פרק בעניין תפעות נרון שת הטתפון הנייי בשהתך 

נהיגה.

נהגים צעירים מנוסים )ותק של שנתיים ומעלה(: קבובת נהגיד זו היא יעי שררזי תהסברה. שתא רנהגיד השבוגריד 
יותר, אתה עייין תא הפנישו תגשרי את פוטנביאת הסירון שבתפעות הטתפוניד החרשיד בשהתך הנהיגה.

ההסברה תקהת זה, תרבות זו הנעררת באשבעות קשפייניד, ברירה תרתות את סוגיית הסירון ותא רק את הירריד תשינוי 
שאפייני התנהגותד.

ילדים: אתו סורני השינוי היעיתיד ביותר בחברה הישראתית השביבה את היתייד ואת חינורד בראש סיר העייפויות שתה. 
יש תגייסד תשינוי שאפייני ההתנהגות שת הוריהד גד ברת הקשור תתפעות שרשיריד שסיחי יעת בשהתך הנהיגה שתהד. 
בריך תחנך את היתייד התתו ברת הקשור תסירוניד שהוריהד נוטתיד בשהתך הנהיגה, תהקנות תהד את השוטיבביה 

תהעיר ואף תנזוף.

פעותות החינוך תיתייד בנושא זה ייעשו בשתי רשות:

בגן ובבית הספר בשהתך שיעורי חינוך ובאשבעות פרסוד עת תוחות השויעות.. 1

בקשפיין הסברתי בתקשורת - בערוביד הרתוונטייד תהד ובשעות השותאשות תגיתאיד התתו.. 2

נוסעי רכב: אתו סורני שינוי שששעותייד ונרון תגייסד תשינוי שאפייני הנהיגה שת הנהג, ואתה הד:

בני ששפחה )רותת היתייד שרבר גייסנו תעזרה...(. 1

חבריד. 2

"טרשפיסטיד". 3

נרון תשבב את סורני השינוי האתה רבעתי אחריות חברתית תרתת החברה ותא רק תשעגת הקרוב שת נוסעי הררב. גד 
ראן ניתן תעשות זאת באשבעות קשפיין תקשורתי שששעותי.

העברת מסרים הסברתיים באמצעים אחרים:

שישוש באפתיקביות עבשן: . 1

שיתוב שסריד בשהתך הנהיגה ריוגשת: "אתה שסרן את עבשך ואת הסביבה באופן שבו אתה ששתשש בטתפון", 
אחרי ששתוח שסרון באפתיקביית ווטסאפ תיוגשה.

החתפת השאתה "האד אתה הנהג או תא" בשסר יושה אף הוא באפתיקביית WAZE, אד אתה ששנה תפתע יעי 
בשהתך הנהיגה.

שישוש בשסריד השותקניד ברתי הררב החישיד תהעברת שסריד רשו: "שישוש בשסך זה בשהתך נהיגה שסרן אותך . 2
ואת הסביבה".

השעשניד  את  תהזהיר  הסיגריות  יברני  את  שחייביד  שבו  תאופן  ביושה  זאת  תששש  הררב  יבואני  את  תחייב  ניתן 
שסירוני העישון.
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עיקרי ההמלצות בשלב לימוד הנהיגה:

שיתוב עניין היסח היעת עקב טתפוניד חרשיד רבר בשתב התישוי התיאורטי בבתי הספר.. 1

שאתות בשבחן התיאוריה.. 2

היררת שורי הנהיגה תשתב את הנושא בתרנית התישוי השעשית שתוך שהד שהוויד יוגשה תאי-שישוש בטתפון . 3
החרד בשהתך שיעור הנהיגה.

קורסי נהיגה:

חוברת שייע תהורה השתווה שתבורף תהיתר הנהיגה הזשני.. 1

שיתוב נושא היסח היעת בעקבות שישוש בטתפוניד חרשיד ברת קורסי הנהיגה שהשיינה שקיישת.. 2

דגשים לקמפיינים בתקשורת:

פעשייד בשנה, שעבר תשבוע הבטיחות בירריד.. 1

התשקיות בסורני שינוי: יתייד, בני זוג, חבריד, והיגשת השחויבות החברתית שת הנהג ושת האחריד תנהיגה זהירה.. 2

שישוש בתקשורת האתקטרונית תפרסוד נתוניד שספרייד שת הנהגיד שנתפסו ונקנסו בשבוע האחרון עקב שישוש . 3
בטתפון החרד בשהתך נהיגה.

העברת שסריד בבתי הספר ובחטיבות הנשורות בשהתך שיעורי חינוך ופרסוד בתוחות השויעות, שיתוב הנושא ברתת . 4
שעררת החינוך.

רגולציה:

שיתוב שסריד באפתיקביות ריוגשת WAZE ,WhatsApp )"שישוש באפתיקביה זאת שסרן אותך ואת הסביבה"(.

שיתוב שסריד בשסריד ברתי הררב ריוגשת "שישוש בשסך זה בשהתך נהיגה שסרן אותך ואת הסביבה".

מחקר:

שחקרי הששך נירשיד:

שחקר תאפיון הקשר הסיבתי בין שישוש בסשארטפון בנהיגה תהתרחשות תאונות ירריד.	 

תשרוץ נהגיד תשישוש בשעררות בטיחות )או אפתיקביות השיועיות תשניעת שתיחת הויעות טקסט בנהיגה(.	 

שחקר תאפיון שנגנון תשרוץ תנהיגה נרונה )בעיקר בקרב נהגיד שקבועייד בביי ררב( ובחינת הירך תחייב חברות 	 
תחבורה )או השפעיתות ביי ררב גיותיד( תאשץ שנגנון רזה. 
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נספח ו   סקירת ספרות

דוח סופי

מוגש לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

סקירת ספרות בנושא:

 הקשר בין שימוש בתקשורת ניידת לבין 
היפגעות בתאונות דרכים

ד"ר הדס מרציאנו וד"ר פארלי סתר 

יבשבר 2017



דוח הוועדה לבחינת הדרכים להפחתת מספר הנפגעים משימוש בסמארטפונים בנהיגה

38

1. רקע 

תפובתד  אותד  הברית.  בארבות  ה-20,  השאה  שת  ה-70  שנות  באשבע  התחית  בררב  סתותרייד  בטתפוניד  השישוש 
הייתה קטנה שאוי )ר-45 אתף שרשיריד(. השרשיריד היו גיותיד ושגוששיד, שחירד היה גבוה שאוי, ותרן הד נשררו 
בעיקר תאנשיד שהעשירון העתיון. תהתיך האישוץ שת ההשבאה היה איטי יחסית, אבת באשבע שנות ה-90, עד יביאתו 
ותשיינות  וחירו תשרבות רחבות באורתוסייה  נפוביד  ויותר  תיותר  שת הטתפון שהיור השני, הפרו טתפוניד סתותרייד 
שונות בעותד, תרבות שיינות עותד שתישי. החת ששנת 2001 החתה הפבתד שת טתפוניד סתותרייד שיור 3, טתפוניד 

הששתביד ירותות שתקישות שת שחשבי רף יי, רתושר סמארטפונים. 

 White et al., 2010; Young &,ריוד התפובה שת הטתפוניד החרשיד רחבה שאוי, ורך גד השישוש בהד בנהיגה )תששת
Lenné, 2010(. נהגיד עושיד בטתפוניד החרשיד שישושיד רביד ושגווניד בשהתך נהיגה. בראש ובראשונה הד ששששיד 
ויובאות. שישוש זה שותר בשרבית שיינות העותד, אד רי ישנן שיינות )תרבות ישראת( האוסרות עת  תשיחות נרנסות 
אחיזת הטתפון ביי, ותרן יש תקייד שיחות באשבעות ייבורית. שישושיד רווחיד אחריד, שבשרבית שיינות העותד אסוריד 
עת פי חוק, הד שתיחת שסרוניד וקריאתד, גתישה באינטרנט, תרבות בתורנות יוא"ת, רשתות חברתיות או רת אתר אחר 
ורן שישוש תשטרת ששחק. שישוש רווח נוסף, שבפני עבשו נושא גד ערך חיובי תשטתת הנהיגה, הוא אפתיקביות ניווט 

 .Waze שונות, רותת אתו השביעות שיתוף שייע, תששת

תרתיתה שת סקירה זו היא תבחון ספרות רתוונטית מהעשור האחרון )2007 והתאה(, שתוך התשקיות בסשארטפוניד 
 SCOPUS, APA, PsycNET, PsycINFO, בעיקר. הסקירה התחיתה שחיפוש ששוקי בשקורות שייע נרחביד )תששת
TRID, ועוי( אחר בירופיד רתוונטייד שת שיתות חיפוש. שתבי ההגבתה עת שנת פרסוד, שחקר נרנס תסקירה רק אד 

עשי ברת הקריטריוניד האתה:

הוא שתייחס ישירות ובאופן ברור תקשר בין שישוש בטתפון תבין שיעור תאונות או הסתברות לתאונות. תחתופין,  א. 
תבין ביצועי נהיגה, באופן שניתן תהסיק ששנו עת ההשתרות הבפויות תשיעור  בין שישוש בטתפון  שובג בו הקשר 

התאונות או תהסתברותן. 

השחקר עבר תהתיך סיור שת הערכת עמיתים או תחתופין הוגשו בעקבותיו דוחות טכניים בייי חוקריד שזהו תחוד  ב. 
עיסוקד.

בשחקר תא שובגיד פיתוחיד טרנותוגייד, הוא תא נרתב "שטעד", אינו רותת הבהרה שפורשת תגבי ניגוי ענייניד שת  ג. 
הרותביד, או תא ניתן תהבין שי רתב אותו. 

סטטיסטיים- שחקריד  החוקריד,  השתששו  שבה  השחקר  תשיטת  בהתאד  סווגו  שנשבאו  השוניד  השחקריד 
אפידמיולוגיים, מחקרים ניסויים וסקרי ספרות. הפרק הבא יפרט את היתרונות ואת החסרונות שת רת אחי ששקורות 

שייע אתו, ובהששך היוח יובגו הששבאיד בהתאד תחתוקה עיקרית 

תפי סוג שיטת השחקר, סטטיסטי-אפיישיותוגי, ניסויי או סקר ספרות. בחתק עת השחקריד הסטטיסטייד-אפיישיותוגייד 
תובג חתוקה ששנית, תפי שיטת איסוף או ניתוח הנתוניד. בחתק שת השחקריד הניסוייד תובג חתוקה ששנית השתייחסת 
נבחנה  וקריאתד. שאשריד שבהד  תשתיחת שסרוניד  או  תשיחות  רתושר  נהיגה,  תסוג השישוש שנעשה בטתפון בעת 
ההשפעה שת שישושיד אחריד בטתפון, רשו עיסוק ברשתות חברתיות, יוא"ת או ששחקיד, נפוביד פחות בספרות, ותרן 

הורנסו תפרק שת העיסוק בשסרוניד.



נספח ו   סקירת ספרות

39

2. מקורות מידע שונים

בבואד תבחון את ההשפעה שת שישוש בסשארטפון עת תאונות ועת ביבועי נהיגה, חוקריד נוקטיד שיטות שחקר שונות. 
יש השתשקייד בשחקריד סטטיסטייד-אפיישיותוגייד הבוחניד נתוניד תגבי תאונות ירריד שקרו וסיבותיהן. שחקריד 
אחריד שביגיד ניסוייד שנעררו בשעביה, בשיה או בסישותטור נהיגה. בשחקריד שסוג זה ששתששיד בשייי הסתברות 

לתאונות, מדדי ביצוע שונים של נהיגה או בשני הסוגים גם יחד. 

בסקירת הספרות הזו נסקור שייע ששני סוגי השקורות, מחקרים סטטיסטיים-אפידמיולוגיים ומחקרים ניסויים. רשו 
רן נביג פרק שיעסוק בבחינה שת סקירות ספרות קודמות ושסקנותיהן. אנו סבורות שריי תקבת תשונה רחבה ושתשה 
ררת האפשר תגבי השפעת השישושיד השוניד בטתפון עת נהיגה ועת תאונות, יש הררח לבחון את הממצאים העולים 
מכל מקורות מידע אלו. הגישות השונות ששתישות זו את זו ונירשות ריי תהשתיד את התשונה ותקיד את הבטיחות 

 .)Dressel & Atchley, 2008; Shinar, 2015( הירריד

בשת הסביבה הבטוחה שבה נערריד שחקרי סימולטור נהיגה, ניתן תבחון, באופן שאינו סותר את רתתי האתיקה השיעית, 
התנהגויות שת נהגיד בשבבי קיבון, רשירישות שטתת הנהיגה ושטתת הטתפון שוקבנות ררת שניתן, ואירועיד קריטייד 
עתותיד תהיגשר בתאונה. גישה זו שסייעת אשנד תבסס יחסי סיבה-שסובב, אותד ההקבנה שת השבביד והתנאיד שביאה 
תרך שבשחקריד שסוג זה ששתקפות תעיתיד קרובות התנהגויות "קיבוניות" ותא התנהגויות טבעיות או טיפוסיות. תרן 
)תששת,  או שחקרי שיה  תעושת שחקריד סטטיסטייד  שופחת  סישותטור  יש הטועניד שהתוקף האקותוגי שת שחקרי 

 .)Dressel & Atchley, 2008

ריי תהעריך התנהגויות "טיפוסיות" יותר יש צורך לבצע מחקרים בשטח, רתושר שחקרי שיה ברתי ררב שאובזריד, 
או שחקריד הבוחניד נתוניד סטטיסטייד שנאספיד שהשטח. היתרון שת מחקרי שדה הוא שהד ששקפיד באופן שהישן 
החתטות והתנהגויות נהגיד בפועת בשבבי אשת. החיסרון העיקרי הוא שהד אינד שאפשריד תבחון התנהגויות בשבבי 
קיבון, אתא אד רן הן התרחשו בשקרה בשהתך התיעוי. היתרון שת מחקרי נתונים סטטיסטיים הוא בשספריד הגיותיד 
הוא  חסרונד  אבת  אשת.  נתוני  שבוססות  שסקנות  תהסיק  שאפשריד  נרון  ניתוח  ובאשבעות  זשן,  תאורך  השבטבריד 
שישוש  עקב  שנגרשות  התאונות  רת  תא  תששת,  רך  שתאיד.  אינד  עבשד  הנתוניד  השבוססת, שתפיה בסיסי  בעוביה 
בטתפון ארן נרששות רך בתיעוי הששטרתי, אד בשת טעות ואד בשת אי-ויאות. עיות תרך ניתן תשבוא בשחקר שבו 
77 קביני ששטרה בעתי ניסיון בייווח עת תאונות ירריד בחנו תרחישי תאונות, שהחוקריד תפעתו בהד ששייד שוניד, 
וחיוו את יעתד תגבי הסיבות תתאונה )Regev et al., 2017(. נשבא פער שששעותי בין ההעררות הרבות שת השוטריד 
שהשתתפו בשחקר, שבהן היסח יעת בעקבות שישוש בטתפון הוא הסיבה תתאונות, תבין שיעוט העררות ראתה ביוחות 
ששטרתייד אשיתייד. אד נרונה ההנחה שהנתוניד עבשד תוקיד בחסר, אזי גד השסקנות ששבוססות עתיהד יהיו בהררח 

תא שיויקות. בנוסף, קייד וירוח ואין הסרשה שתאה בין חוקריד באשר תשיטות הניתוח שת נתוני תאונות. 

ניגיש שיש תהביא בחשבון את היתרונות ואת החסרונות שת רת אחת ששיטות השחקר עת שנת תקרוא ותהבין את היוח 
הנורחי. בשת יתרונותיהן וחסרונותיהן שת שיטות השחקר השונות, אף תא אחי שהשחקריד השובאיד ראן ירות תעשוי 
בפני עבשו, גד אד ששבאיו נראיד חזקיד, בין שהוא שאשש את הטענה ששישוש בטתפון ששפיע תרעה עת נהיגה ושעתה 
הסתברות תתאונות ובין שתא. תרן, יש תהתייחס רק תשייע הרותת העותה שרתת השחקריד שנסקרו, שבובעו באשבעות 
שיטות שחקר שונות הששתישות זו את זו ושאפשרות תהסיק שסקנות עת סשך ראיות מתכנסות. ביוח הנורחי נעשה 

שאשץ תראות את התשונה השתשה יותר ש"שבבבבת" שתוך שרתות הששבאיד. 
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3. מחקרים סטטיסטיים-אפידמיולוגיים

3.1 מחקרים העושים שימוש במאגרי מידע גדולים

רשו  שוניד,  גורשיד  אבת  שנאספו  גיותיד  שייע  בשאגרי  שישוש  שעשו  שחקריד  נסקרו  הספרות  סקר  שת  זה  בחתק 
בתי חותיד, חברות ביטוח או חברות טתפון שונות, ריי תהעריך את הקשר בין תפובת השישוש בטתפוניד בנהיגה תבין 
תאונות ירריד. הששותף תרת השחקריד האתה הוא העוביה שתא עשו בהד רת שניפותביה ניסויית, אתא בובעו ניתוחיד 
אינן  אתו  סטטיסטיות-אפיישיותוגיות  שחקר  שיטות  רי  תהבין  חשוב  הזשן.  בשהתך  שנבברו  נתוניד  עת  סטטיסטייד 
מאפשרות להסיק מסקנות סיבתיות תגבי טענה שששתנה אחי הוא תובאה שת האחר )בשקרה זה תטעון ששישוש 
בטתפון הוא הגורד תתאונות(, אתא רק תהראות שששתניד שוניד קשוריד זה בזה, רתושר נשבאיד בשתאד סטטיסטי.

בשהתך סקירת הספרות נורחנו תיעת ששיטות השחקר הסטטיסטיות הותאשו תסוגי שאגרי השייע, שניתן היה תנתח, 
טלפונים  מנויי  במספר  תעתייה  שיש  ההשפעה  את  השחקריד  רוב  בחנו  הראשונה  בתקופה  השניד.  עד  שהשתנו 
סלולריים עת שיעור תאונות הירריד. שחקריד אחריד הששתששיד בשיטה יושה חיפשו שיטות ישירות יותר תאשוי את 
השישוש השששי בטתפון בעת נהיגה. רך תששת, שיי השרחק שת הרביש שאנטנות סתותריות הובע ראושין תהסתברות 
תשישוש בטתפון )ראה, Lang & Lang, 2017(. אחריד הביעו תהשתשש בשעות היששה שבהן שחיר השישוש בטתפון היה 

 .)Bhargava & Pathania, 2007( זות יותר ראושין תשישוש שוגבר בטתפוניד

תאחר ששספר שנויי הטתפון הגיע תרוויה, שיטת שחקר זו פסקה שתהיות רתוונטית. וארן, בתקופה שאחרי התייבבות 
אכיפת חוקים האוסרים שימוש  הקשר בין  וחוקריד החתו תבחון את  שספר השנוייד, השתנתה השתויה השחקרית 
בטלפון בנהיגה לבין תאונות. שיטה נוספת, שהתאפשרה הויות תטרנותוגיות ביתוד ושעקב שתקישות שפותחו בשהתך 
נהגיד שהתניבו  במאגרי מידע גדולים מורכבים המאובזרים בציוד צילום ומעקב אבת  שנות השחקר, ששתששת 
תהשתתף בשחקר. בהששך הפרק נביג שייע עבור רת אחת ששיטות אתו ובו נתאר את השיטה ונביג תובאות תגבי הקשר 

בין שישוש בטתפון תבין תאונות. 

3.1.1 מחקרי מתאם בין מספרי מנויי טלפון ובין תאונות דרכים

השחקריד שהסוג הזה, שבהד היה שישוש בנתוני שנויי הטתפוניד, שתייחסיד תתקופה ארורה יחסית, שבתחיתתה 
שספר השנוייד היה נשוך ועי תתקופה שבה היו שרשירי טתפון חרשיד תרוב האורתוסייה. רוב השחקריד שתייחסיד 
 Blattenberger et al., 2013; Fowles ,תתקופות ששתחיתות בשנות השבעיד והששוניד שת השאה ה-20 )תיוגשה
יותר ובהד נבחן בעיקר  et al., 2010; Loeb et al., 2009(. אותד ישנד שחקריד השתייחסיד תתקופה שאוחרת 
השישוש בטתפון החרד תשד שתיחה או קריאה שת שסרוניד )Wilson & Stimpson, 2010(. בשחקריד אתו נאסף 
שייע תגבי שספר השנוייד שחברות הטתפוניד )Loeb et al., 2009( או ששאגרי שייע ארבייד הרותתיד שייע שרת 
החברות )Wilson & Stimpson, 2010(. החוקריד הבתיבו את השייע תגבי שיייד אתו עד שייע עת תאונות ירריד 
הביטוח  חברות  שאגרי  תיוגשה  שגווניד,  ששאגריד  נתקחו  הירריד  תאונות  נתוני  קיישיד.  שאגריד  שתוך  שנתקח 
)Asbridge et al., 2012(, שאגרי שייע שת רשויות תאושיות תבטיחות בירריד )Loeb et al., 2009( או שאגרי 
שייע שנבנו ששקורות רשו הששטרה, חירי שיון או חוקרי שקרי שוות )Wilson & Stimpson, 2010(. השייע שנאגר 
נותח בשיטות אקונושטריות באשבעות פיתוח שוית רגרסיה תינארית שאיפשר תהעריך את שיית התרושה שת שישוש 

 .)Loeb et al., 2009( בטתפון תהתרחשותן שת תאונות ירריד

 Blattenberger et al., 2012, 2013; Fowles et( תוצאות: שבין שישה שחקריד שבהד נעשה שישוש בשיטה זו
 Fowles et( al., 2010, 2013; Loeb et al., 2009; Wilson & Stimpson, 2010(, רת השחקריד פרט תאחי 
במתאם מובהק עם עלייה בתאונות דרכים  הייתה  הנייייד  שנויי  al., 2013( שבאו שעתייה שששעותית בשספר 

קטלניות. 

בארצות הברית עת  )Loeb et al., 2009( אספו שייע שנתוני הרשות התאושית תבטיחות בירריד  ועשיתיו  תייב 
100 שיתיון  והבתיבו אותו עד שייע עת שספרי שנויי טתפוניד. רששספר שנויי הטתפוניד עתה עת  רבישיד שהיריד 
נשבא שתאד בין שספר הטתפוניד החרשיד תשספר ההרוגיד בתאונות ירריד. תובאה זאת נותרה תקפה גד ראשר 
 Blattenberger et al.,( החוקריד הריבו עת אותד הנתוניד ארבעה שויתיד שוניד בטרניקות סטטיסטיות ששתנות
2012(. בשחקר שאוחר יותר הריבו החוקריד עת אותד נתוניד שתושה שויתיד סטטיסטייד נוספיד ריי תביוק את 
הקשר בין תאונות ירריד קטתניות תבין 16 גורשיד שסיחיד שוניד; הד שבאו שהשישוש בטתפון הוא אחי ששתושת 
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 .)Blattenberger et al., 2013( הגורשיד העיקרייד )השנייד האחריד היו שנתון הררב ועוני

וויתסון וסישפסון )Wilson & Stimpson, 2010( ביקו את הקשר בין שתיחת שסרוניד תתאונות. החוקריד הבתיבו 
שייע עת תאונות קטתניות עד שספרי שנוייד בשניד 2001 -2007, ראשר ששנת 2002 נוסף שייע גד עת שתיחת 
בתאונות  עתייה  עד  בשתאד  הייתה  שסרוניד  שתיחת  בשגשת  שהעתייה  רך  עת  שבביע  הנתוניד  ניתוח  שסרוניד. 
קטתניות. החוקריד הסיקו שהשתאד שביע ששתיחת שסרוניד בנהיגה אחראית תאתפי הרוגיד שתאונות שנגרשו 
בשת היסח יעת. תטענת החוקריד תתא השסרוניד שספר ההרוגיד בשניד אתו היה יורי בשני שתישיד. גד פואותס 
ועשיתיו ) Fowles et al., )2013, שהתשקיו בשחקרד בנתוניד עת נהגי ששאיות בשניד 1970 -2007, שבאו קשר 
תא  ביינו שהעתייה בשספר תאונות הירריד  אותד הד  ועתייה בשספר התאונות;  שנויי הטתפוניד  עתיית שספר  בין 
הייתה תינארית, שרן חתה ירייה בשספר זה עד השניד. אנו נטען ששגשה זו אינה שעייה עת בטיחות הותרת וגוברת 
שבי הנהגיד או עת "התשקבעות" בנהיגה תוך ריי שישוש בטתפון; בשקוד זאת נביע רי השגשה שעייה אך ורק עת 
התקישות קבב האישוץ שת הטתפוניד החרשיד עת ייי הביבור. עיות תרך  היא הששבא בשחקרד שת פואותס ועשיתיו 
)שד(, שתפיו חתה עתייה בתאונות ירריד קטתניות בתקופה שבה התרבה שספר שנויי הטתפוניד. עד זאת, תאחר 
שהתייבב שספר זה עת אחוז גבוה ייו, תא ניתן היה תהבחין בהביתיד שששעותייד בהששך. תרן, ניתן תהסיק שעם 
התייצבות כמות מנויי הטלפון )כך שכמעט לכל נהג היה טלפון(, שיטת המחקר הבוחנת מתאם בין תאונות 

דרכים לעלייה במספרי המנויים חדלה להיות רלוונטית. 

3.1.2. מחקרי מתאם בין אכיפת חוקי איסור לבין תאונות דרכים

תאחר שנתוני שספרי השינוייד הגיעו תשסה קריטית שתא אפשרה יותר תהשתשש בהד רשיי תבוררי שחקר שתאשי, 
תאונות  תבין  בטתפון  שישוש  בין  השתאד  שייית  עד  תהתשויי  חישות  יבירתיות  ירריד  בתחוד  החוקריד  חיפשו 
ירריד. הפתרון שנשבא היה תערוך שחקריד עת הקשר בין אריפה שת חוקי איסור שוניד עת שישוש בטתפוניד בנהיגה 
תבין תאונות ירריד, רשההנחה היא שאד יש קשר בין שישוש בטתפון תבין תאונות, אזי אריפת איסור שישוש אשורה 

תהביא תייי הפחתה שת התאונות. 

 Burger & Kaffine, 2014; Jacobson et al., 2012;( החזקת הטלפון ביד האיסוריד שנביקו רתתו איסור עת 
Kolko, 2007; 2009; Kwon et al., 2014; Lim & Chi, 2013; Roper, 2017; Trempel et al., 2011(; איסור 
עת שליחת מסרונים בנהיגה )Abouk & Adams, 2013; Ehsani et al., 2014; IIHS, 2017( או איסור הרותת הן 
 Beaupre, 2011; Puelz & Robertson, 201	; Rocco & Sampaio,( שליחת מסרונים והן החזקת הטלפון ביד

 .)2016

רת  אוסרות  חתקן  אבת  בנהיגה,  בטתפון  שישוש  עת  כולל  איסור  אין  הברית  בארבות  שיינה  באף   2017 תיוני  נרון 
שישוש בקרב אורתוסיות שסוישות )תששת, עת נהגיד בעיריד או עת נהגי אוטובוס ששסיע יתייד(, או אוסרות עת רתת 
הנהגיד חתק רתשהו בשישוש )החזקה ביי או שתיחת שסרוניד, IIHS, 2017(. רוב השחקריד שבחנו את השפעת 
האריפה נעררו בארבות הברית, שד ירתו החוקריד תהשוות נתוניד ששיינות או שעריד שבהן נארף חוק רתשהו עד 
נתוניד ששיינות או שעריד יושות שבחינה ישוגרפית שבהן תא נארף החוק, רקבובת ביקורת. שיטת שחקר זו עתותה 
בין  ההשוואה  הביקורת,  תקבובת  יושיד  שקושות  תשבוא  השאיפה  ששוד שתשרות  הששבאיד,  שת  תהטיות  תהובית 
שיקושיד גיאוגרפייד שוניד היא בעייתית; אין זה סביר תייחס הביתיד בין השיינות או העריד השושוות אך ורק תחוקיד 
הקשוריד תשישוש בטתפון בנהיגה, שרן ירותיד תהיות הביתיד אחריד בין השיקושיד שהד בעתי ששקת שווה או גיות 
 Trempel et( יותר. תששת, השחקריד אינד שביאיד בחשבון הביתיד בחוקי תנועה בין השיקושיד השושוויד בשחקרד

 .)al., 2011

 Kolko,( שעניין תביין שרביד שהשחקריד שסוג זה התייחסו תחוקי איסור החזקת טתפון ביי שנארפו בעיר ניו-יורק
Trempel et al., 2011 ;2009 ,2007(. אבת שאחר שאריפת החוק החתה בשקריות בסשוך תשתקפת הטרור עת 
שגיתי התאושיד )11.9.2001(, תא ניתן תפסות השערה ששינוייד רביד )רתרתייד ואחריד( שהתרחשו בשת התקפת 
הטרור הד שהשפיעו עת יפוס התנועה ועת שיעור התאונות בעיר. השפעת אירועי טרור עת שיעור תאונות ירריד 
שוררת גד בישראת ) Stecklov & Goldstein, 2004(. תפירך, אין תהתעתד שסשירות האירועיד השקרית ותייחס 

את השינוייד בתאונות רק תחוקי האיסור. 

גד שחקריד בשיטה אחרת, השתייחסיד תאזור יחיי וששוויד את תאונות הירריד תפני ואחרי תחיתת אריפת החוק 
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אינד חפיד שבעיות שתויותוגיות. אד השחקר שתייחס תששרי זשן קבריד תפני ואחרי תחיתת האריפה קשה תבפות 
תשינוייד שרחיקי תרת בשיעורי תאונות, שריוון שסשוך תתחיתת האריפה הנהגיד עייין תא הסתגתו תשינוייד; בירך 
רתת נשבא שסשוך תתחיתת האריפה חתק גיות שהנהגיד עייין תא התקין את שתקן הייבורית. ישנד נהגיד ששיי 
תאחר איסור עת החזקה ביי ששתששיד בטתפון תוך ריי ניסיון תהסתירו, בורת שישוש שעתותה תיבור שבב שסורן אף 
יותר ששיחה תוך ריי החזקת הטתפון ביי. יוגשה תשחקר שהתייחס תפרק זשן קבר שיי הוא שחקר שביק שתאד 
בין אריפת חוק נגי החזקת הטתפון ביי תבין תאונות ירריד בתקופת זשן שת חבי שנה תפני וחבי שנה אחרי תחיתת 
האריפה )Burger & Kaffine, 2014(. החוקריד שבאו קשר קתוש, אד ברתת. שחקריד שנעשו בטווחי זשן ארוריד 
יותר ארן שובאיד ששבאיד שששעותייד יותר. תששת, פותס ורוברטסון )	Puelz & Robertsn, 201( ביקו שתאד בין 
אריפת חוק הרותת איסור גד עת החזקת הטתפון ביי וגד עת שתיחת שסרוניד תבין תאונות ירריד בשהתך תקופה 
ארורה יחסית, שנתייד תפני ואחרי תחיתת האריפה. החוקריד שבאו ירייה שובהקת בתאונות פניד-אחור בשנתייד 
שתאחר תחיתת אריפת החוק. גד החוקריד עבשד שבייניד שההבית בששבאיהד תעושת ששבאי שחקרד שת ברגר 
וקאפין )Burger & Kaffine, 2014( נעוץ, בין היתר, ברך שהד ביקו תקופה ארורה יותר. אותד יש תביין שגד תתקופה 
ארורה ישנד חסרונות, שרן יש תהרניס תשוית שינוייד נוספיד שחתו ושירותיד תהשפיע עת התנועה ועת הבטיחות 

בירריד. 

תוצאות: תנורח החסרונות, שבוינו תעית, שת ששרי הזשן הקבריד והארוריד ראחי, אין זה שפתיע תשבוא גיוון רב 
בתובאות שחקרי שתאד בין אריפת איסוריד שוניד תבין תאונות ירריד. ברשה שחקריד תא שבאו החוקריד שתאד 
 Highway Loss Data Institute, 2010; Roper,(    רתשהו בין אריפה שת חוקי איסור תבין שספר תאונות הירריד
Trempel et al., 2011 ;2017(. תעושתד, חשוב תהיגיש שחקריד ששבאו שאיסור עת החזקת טתפון ביי ועת שתיחת 
 Beaupre, 2011; Lim & Chi, 2013; Rocco &( הקטלניות  התאונות  מספר  של  בהפחתה  שתווה  שסרוניד 

 .) Sampaio, 201	

בופרה )Beaupre, 2011( שבא שאיסור שתיחת שסרוניד תווה בהפחתה שת שספר התאונות הקטתניות ושת תאונות 
שבהן שעורב גד אתרוהות. רוקו וסשפאיו  )	Rocco & Sampaio, 201( טענו שאיסור עת שתיחת שסרוניד תווה 
בהפחתה בשספר שקרי השוות בתאונות, אותד יווקא האיסור עת החזקת הטתפון ביי היה שששעותי יותר. בנוסף ביינו 
החוקריד שיש חשיבות תרך שהאכיפה המשטרתית תהיה "אכיפה ראשונית". בשושג זה התרוונו תרך שהשוטר 
יבבע את האריפה עת הנהג ששוד שהוא נבפה ששתשש בטתפון שתא עת פי החוק. זאת תהביית ש"אריפה ששנית" 
והשוטר, שהבחין שהוא גד  שופרזת(,  נסיעה בשהירות  )רשו  עבירה אחרת  ייי השוטר בגתת  עת  נתפס  נהג  שבה 
השתשש בטתפון שתא רחוק, רשד תו יוח גד עת עבירה זו. גד תיד וב'י Lim & Chi, 2013(( שבאו הפחתה בתאונות 
קטתניות בעקבות איסור עת החזקת הטתפון ביי. אותד החוקריד היגישו שההפחתה בתטה בעיקר בשקושות שבהד 
החקיקה התייחסה לכלל אוכלוסיית הנהגים, ותא בשקושות שבהד היא רוונה את הנהגיד הבעיריד בתבי. החוקריד 
וגורפת שאינה שייברת רת בתבות  שיערו שההפריה בין האורתוסיות גרשה תבתבות, בניגוי תאריפה חי-שששעית 
ואיאשס  אבוק  גד  שתוארו,  האחרוניד  השחקריד  תשני  ביושה  יותר.  שששעותית  ותרן  והשוטריד,  הנהגיד  בקרב 
Abouk & Adams, 2013(( ביינו את החשיבות שת אריפה ראשונית ורן את החשיבות שת אריפה עת רתת האורתוסייה. 
החוקריד הראו שראשר התקיישו שני תנאיד אתו, איסור עת שתיחת שסרוניד הפחית את שספר התאונות הקטתניות, 
אותד אפקט זה נששך רק תזשן קבר. תטענת החוקריד, נהגיד שבייתיד תחוק החיש, אבת חוזריד תהרגתיהד הרעיד 

הישניד תאחר שספר חוישיד.

בשספר  עתייה  יווקא  ששבאו   )Ehsani et al., 2014( ועשיתיו  הסאני  שת  שחקרד  את  שתביין  תהישנע  אפשר  אי 
התאונות הקטתניות בעקבות אריפת חוק האוסר עת שתיחת שסרוניד. תטענת החוקריד ניתן תהסביר את הששבא 
באפשרות שנהגיד תא בייתו תחוק ושתחו שסרוניד בהיחבא, פעותה שסורנת יותר ששתיחת שסרוניד בגתוי. הסבר 
 Jacobson et al.,( אחר תעתייה בנתוני התאונות עקב אריפת חוקיד ניתן בניתוח שעניין שעררו ג'ייקובסון ועשיתיו
2012(. החוקריד ביקו את השפעת איסור החזקת הטתפון ביי עת תאונות הירריד בתנאי בפיפות שוניד ברביש. 
הד שבאו שראשר הרבישיד היו בפופיד ועשוסיד, חתה ירייה בשספר תאונות הירריד ואיתו ראשר התנועה הייתה 

יתיתה, נבפתה יווקא עתייה בשספרן. 

ניתן תסרד את רתת הספרות שנסקרה ברך שאף שאין אחידות בממצאים, רוב המחקרים מצאו שלאיסור החזקת 
הקטלניות  והתאונות  בכלל  הדרכים  תאונות  במספרי  ירידה  התלוותה  מסרונים  שליחת  ולאיסור  ביד  טלפון 

בפרט. ממצאים אלו תקפים בעיקר כשהחוק חל על כלל הנהגים ונאכף באופן ראשוני.
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מחקרי יחס סיכון לתאונות מנתונים מצטברים מרכבים מאובזרים  .3.1.3

שנהגיד  ריוון  שנוברו  גיותיד  שייע  בשאגרי  שישוש  עושה  סטטיסטייד-אפיישיותוגייד  שחקריד  שת  השתישי  הסוג 
רביד נתנו את הסרשתד תהתקנת שבתשות וייאו בררבד. היתרון הגיות שת שחקריד אתו הוא ברך שהשייע שנאסף 
הוא שנהיגה טבעית, והשיייות נעשות תפרקי זשן ששושריד.  גואו ועשיתיו )	Guo et al., 201( וגד יינגוס ועשיתיו 
)	Dingus et al., 201( השתששו בשאגר שייע שנבנה בעקבות הבבת שבתשות בשרוניות שת 3,542 נהגיד ששש 
רק בזשניד  ותעיתיד  הנהיגה  רת  תאורך  הוקתט השייע  תעיתיד  תאורך שתוש שניד.  שונות בארבות הברית  עריד 
שבהד השרונית האטה או האיבה. הנתוניד שנאספו רתתו גד שייע עת תנועות העינייד שת הנהג ורך ניתן היה תנתח 

ותתשוי רשה זשן היה השבט שוסט שהירך. 

נהיגה  סישותטור  תשחקרי  )בניגוי  נהיגתד  ועת  הנהגיד  עת  רתשהן  שניפותביות  נעשות  תא  זה  שסוג  בשחקריד 
שיובגו בהששך(, ותרן, תאחר תקופת הסתגתות שסוישת תנורחות השרשיריד בררב, הנהיגה שייבגת נהיגה טבעית. 
השחקריד שתייחסיד תעיתיד תאורתוסיות שסוישות רשו נהגיד שקבועייד בתבי )Olson et al., 2009( או בעיריד 

 .)Carney et al., 201	( בתבי

הניתוחיד הסטטיסטייד שת הנתוניד שבובעיד עת ביתושי הווייאו שתוך בחירה שת פרקי זשן סביב אירוע ברביש, 
תששת תאונה שת ששש או אירוע קריטי אחר. עת שנת תאפשר קבובות ביקורת שתאישות תאירועיד שנביקיד נבחריד 
פרקי זשן תתא רת אירוע קריטי, שתוך הקפיה עת ששך יושה, תנאי נהיגה יושיד ורן התאה. השיי השששש תהעררת 
הסירון תתאונות בשת השישושיד השוניד בסשארטפון, רתושר שיי שת יחס ההסתברויות, שחושב רשיעור השישוש 
 Carney et( בטתפון רשאירע אירוע קריטי, חתקי שיעור השישוש בזשני הביקורת שבהד תא התרחש אירוע קריטי
; Olson et al., 2009; Young & Schreiner, 2009	; Fitch et al., 2015a; Guo et al., 201	al., 201(. אד יחס 

הסירון גיות ש-1, השששעות היא שהשישוש בטתפון העתה את ההסתברות תתאונה. 

ברת השחקריד )תהוביא Young & Schreiner, 2009( התקבתו יחסי סירון או יחסי הסתברויות גיותיד ש-1 השעיייד 
 ,)Farmer et al., 2015( ועשיתיו  פריישר  בטתפון.  השתששו  הנהגיד  ראשר  תתאונה  יותר  גבוהה  הסתברות  עת 
שניתחו שייע שביתושי נהיגה שת 150 נהגיד, שבאו שהסירון היחסי תגרישת תאונה או רשעט תאונה בזשן שתיחת 
יי תטתפון, שענה תשיחה או חיוג עשי עת 2.8. החוקריד טענו עוי, שהנהגיד השרביד תהשתשש בטתפון הד שראש 
נהגיד הנוהגיד באופן שסורן יותר, ורן שהשישוש בטתפון שסורן בעיקר רשהוא חיש; אבת ררת ששתרגתיד תאופן 
השישוש בו, הסירון קטן. יינגוס ועשיתיו 	Dingus et al., 201(( הסיקו שניתוח שייע שנאסף שניטור אתפי נהגיד 
תגבי פעיתויות שסיחות יעת בזשן נהיגה, שתפעיתויות הגורשות תנהג תהסיט את עיניו שהרביש יש את יחסי הסירון 
שוחזק  בטתפון  חיוג  עבור   12.2 היו:  בטתפון  שקשורות  פעיתויות  עבור  שהתקבתו  הסירוניד  יחסי  ביותר.  הגבוהיד 
ביי, 2.2 עבור ייבור בטתפון שוחזק ביי, 6.1 עבור רתיבת שסרון, 4.8 עבור שתיחת יי תטתפון ו-2.7 עבור גתישה 
באינטרנט באשבעות הטתפון. הד חישבו ושבאו ששעבר תרת הפעיתויות השונות יחס הסירון הגיע ת-3.6. גואו ועשיתיו 
ועשיתו )	Dingus et al., 201(, אבת התייחסו  )	Guo et al., 201( ניתחו אותו שאגר שייע ששישש את יינגוס 
תפעיתות שנעשתה בעת תאונה קשה תוך ריי פיתוח עת פי קבובות גית הנהג. נשבא שיחסי הסירון שהתקבתו היו 
גבוהיד יותר עבור קבובת נהגיד קשישיד )בגיתאי 65 -98( תעושת בעיריד )בגיתאי 16 -20(. הששבא היה תקף תגבי 
רת שישושי הטתפון שנביקו: יחס הסירון שת רתת השישושיד בטתפון עשי עת 3.53 עבור הבעיריד ועת 5.72 עבור 
2.3 ו-2.6 עבור בעיריד וקשישיד, בהתאשה; יחס הסירון  הקשישיד; יחס הסירון שת ביבוע שיחת טתפון עשי עת 
שת התעסקות יי-שבט בטתפון עשי עת 4.11 אבת בעיריד ועת 24.47 אבת קשישיד; יחס הסירון שת שתיחת שסרון 
עשי עת 5.3 ועת 24.84 עבור בעיריד וקשישיד, בהתאשה; ויחס הסירון שת פעותת חיוג עשי עת 4.55 עבור בעיריד 
81.51 עבור הקשישיד. תאור ששבאיהד היגישו החוקריד את הסירון הגבוה שררוך בביבוע פעיתויות בטתפון  ועת 
נוטיד תהשתשש  עוי היגישו שהבעיריד  נהגיד קשישיד.  אבת  יינית, בשיוחי  בין שבט תהפעתה  שיתוב  שיורשות 

בטתפון הרבה יותר שאשר הקשישיד.

הששבאיד תגבי הבעיריד בשחקר הקויד שהובג עשוייד תהתפרש ראיתו תנהגיד בעיריד העיסוק בטתפון בנהיגה 
שפריע פחות. אותד, ששבאיד שת קארני ועשיתיו )	Carney et al., 201(, שהתשקיו בנהגיד בעיריד וניתחו שייע 
עת 400 תאונות פניד-אחור, שביעיד ששסקנה זו אינה שיויקת. הד אשנד תא חישבו את יחסי הסירון רשו בשחקריד 
שבוינו תשעתה אבת ייווחו עת נתוניד סטטיסטייד שששעותייד ביותר. 18% שהתאונות היו קשורות תשישוש בטתפוניד, 
ראשר 95% שהן רתתו התעסקות או הפניית שבט )רנראה תשד קריאה( תריוון הטתפון. תבסוף, הנתון השששעותי 
ביותר שהתקבת בשחקר שת קארני )שד( הוא שב-51% שתאונות הפניד-אחור שהתרחשו תוך ריי שתיחת שסרוניד, 
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הנהג לא הגיב כלל! 

שת  נעשה בשחקרד  שקבועייד  שאינד  נהגיד  ו-4,451  שקבועייד  נהגיד   828 שרתת  שייע  שעניין בשאגר  שישוש 
שרשת  ושבאו  ברביש  העושס  תרשת  הנתוניד בהתאד  את  ניתחו  החוקריד   .)Fitch et al., 2015a( ועשיתיו  פיץ' 
הסירון בשישוש בנייייד ארן הייתה תתויה בתנאי העושס בירך. עתייה בסירון נשייה יווקא רשהרביש היה ישר ותתא 
עושס תנועה רבי. תעושת זאת, נשייה ירייה בסירון רשהנהיגה התרחשה תיי בושת או בהשתתבות בנתיב. יויגש 
ניהות שיחה בתבי. החוקריד שיערו שנהגיד  ותא בשהתך  תייי ביטוי בזשן רתיבת שסרוניד  שהעתייה בסירון באה 

נשנעיד שתשתוח שסרוניד או תחייג רשתנאי הרביש פחות טוביד. 

תבסוף, תא ניתן שתא תביין את שחקריו שת  יאנג,  שניתח באופן שונה נתוניד ששאגרי שייע. בשיתוף עד שריינר 
)Young & Schreiner, 2009(, הוא ניתח שאגרי שייע שבהד השתששו בשרשיר OnStar השאפשר תשוחח בטתפון 
הנתוניד.  תנתח את  הביעו ירך אחרת  שייע. החוקריד  עת תאונה תשררז  אוטושטית  שוייע  וגד  באשבעות שתקן 
בשקוד תהשוות את אחוז השקריד שבהד הנהגיד השתששו בטתפון בזשן תאונה תאחוז השישוש בטתפון בששרי זשן 
 McEvoy et al., 2005; Redelmeier רשו שעשו ,case-crossover design( יושיד שבהד תא התרחשה תאונה
Tibshirani, 1997 &(, הד השוו את שיעור התאונות בזשן שהנהגיד ייברו בטתפון תשיעור התאונות בזשן שתא ייברו 
בו )cohort design( וקיבתו יחס סירון קרוב ת-1. את יחס סירון זה פירשו, שתא היה שינוי ברשת הסירון תתאונת 

ירריד בשת הייבור בטתפון. 

יאנג גד העתה ביקורת אחרת תגבי אופן ניתוח הנתוניד בשחקר שת ייגנוס ועשיתיו 	Dingus( et al., 201(. עיקר 
 Young,( הביקורת נגעה תרך שתטענתו החוקריד תא התייחסו רראוי תפעיתויות אחרות שת הנהגיד בעת התאונה
2017(. הוא טען שיחס הסירון שקיבתו נובע שטעויות שת הנהג ושפעיתויות ששניות נוספות שעבר תשישוש בטתפון. 
בניתוח שחויש שת אותד נתוניד ייווח יאנג )שד(, שתאחר שהסיר את ההשפעות שתיעתו היטו את התובאות, הוא 
קיבת יחס סירון נשוך בהרבה שזה שהביגו החוקריד תפניו – יחס סירון תשיחה בטתפון שוחזק ביי הגיע ת-1 בקירוב, 

ותא ת-2.2 רשו שיווח אבת ייגנוס )שד(.

לסיכום, רוב המחקרים שניתחו מידע שנאסף בזמן נהיגה טבעית מרכבים מאובזרים מצאו יחס סיכון מוגבר 
ניתן לטעון שרובם ככולם מציירים תמונה שבה שימוש בטלפון  לתאונה בשל שימושים שונים בסמארטפון. 
מעלה את ההסתברות לתאונות דרכים. קבובת חוקריד אחת, בראשותו שת יאנג, יובאת רנגי ששבאיד אתו וטוענת 
שהשישוש שנעשה בשאגרי השייע שגוי. בניתוחיד שוניד שהשקובתיד הד שראיד שתשיחה בטתפון אין קשר תתאונות 

ירריד. 

3.2 השפעת השימוש בטלפונים – שאלוני נהגים

פרק זה שופיע תחת הרותרת שת שחקריד סטטיסטייד-אפיישיותוגייד שפני שהוא עושה שישוש בבסיסי נתוניד גיותיד 
ובוחן שתאשיד בין ייווחי נהגיד עת שישוש בטתפון בנהיגה תבין ייווחיהד תגבי תאונות שבהן היו שעורביד. בשחקריד שסוג 
זה חיתקו שאתוניד תשאות נהגיד, והד התבקשו תהשיב עת שאתות ישוגרפיות, שאתות תגבי אופי הנהיגה, שאתות תגבי 
תאונות ירריד שהיו שעורביד בהן, ושאתות תגבי אירועיד שסורניד שקרו תהד בנהיגה ותגבי הרגתיד הקשוריד תשישושיד 
בטתפון. רשו בפרקיד הקוישיד, גד ראן ניתן תשבוא שחקריד שהתשקיו באורתוסיות שסוישות, תששת נהגיד בעיריד 
 Thiese( או נהגי ששאיות )Darçın & Alkan, 2015( נהגי שוניות ,)O’Connor et al., 2017; Terry & Terry, 2015(

 .)et al., 2015

חוקיד האוסריד  ישנד  האמינות של הדיווח העצמי, בשיוחי בארבות שבהן  הוא  אתו  החיסרון העיקרי שת שחקריד 
שישושיד שוניד בטתפון בזשן נהיגה, שאז תנהגיד ישנו אינטרס תהסתיר את השישוש בו. ניתן תהיגיד בעיה זאת באשבעות 
אחוז ההיענות בשחקר שנערך בנורבגיה )Backer-Grøndahl & Sagberg, 2011(. החוקריד פנו ת-	33,70 נהגיד 
שהיו שעורביד בתאונת ירריד בבקשה תענות עת שאתון הנוגע תשישוש בטתפון בזשן התאונה. שביניהד רק 4,307 

נהגיד )ר-13%( הסרישו תהשיב ורק 25 שתורד )0.58%! שהששיביד( הויו שארן השתששו בטתפון בזשן התאונה. 

תשרות קשייד אתו ניתן תעיתיד ברת זאת תגזור שסקנות גד ששחקריד שסוג זה. תששת, בשחקר שנערך בניגריה, שבין 105 
נהגיד 19% העייו עת עבשד שהיו שעורביד בתאונת ירריד בזשן שייברו בטתפון )	Olapeju & Lasisi, 201(. בשחקר 
 Osuagwu et( שנערך בסעוייה נשבא קשר בין רשת השישוש השיווחת בטתפון תבין שעורבות בתאונות ירריד בעבר
al., 2013(. הסירון היחסי תשעורבות בתאונה אבת נהגיד שייווחו עת שיחות טתפון או עת שתיחת שסרוניד וקבתתד בזשן 

נהיגה היה גיות פי שבעה ופי חשישה, בהתאשה, תעושת נהגיד שתא ייווחו עת שישוש בטתפון. 
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עד זאת ברוב השחקריד שנעשו בשיטת השאתוניד התקבתו אחוזיד נשוריד בהרבה. תששת, בשחקר שנערך בטקסס 
 Sun & Jia,( נשבא ששבין 1,000 נהגיד רק 6% שהנהגיד הבעיריד הויו שהיו שעורביד בתאונה בעת שישוש בטתפון
שעורביד  שהיו  הויו   1.3% רק  בטתפון  והשישוש  הנהיגה  הרגתי  עת  בעיריד  נהגיד  נשאתו  שבו  אחר  בשחקר   .)2016
 .)Terry& Terry, 2015( בתאונה תוך ריי שיחה בטתפון ורק 2.6% הויו שתאונה אירעה בעת שעסקו בשתיחת שסרון
ותא תאונה שת ששש,  כמעט תאונה  הייתה  אירועיד שבהד  עת  תביין שהתשונה ששתנה רשנשאתיד הנהגיד  שעניין 
רתושר בשבב שבו הייווח העבשי רותת פחות סירון תהפתתה עבשית, שרן תא ניתן תנקוט אשבעיד ששפטייד רתשהד עת 
אירוע שרק "רשעט קרה". נשבא שר-50% שהנהגיד העייו שהיו שעורביד באירוע שסורן שתא הסתייד בתאונה בעת 
שיחת טתפון ) ; Terry & Terry, 2015	Darçın & Alkan, 2015; Sun & Jia, 201( ויותר ש-50% ייווחו עת שעורבות 

 .)Terry & Terry, 2015( באירוע רזה בזשן שתיחת שסרון

שספר חוקריד ניסו תהתגבר עת בעיית ההיענות בייווח העבשי ברך שחיפשו את הנביקיד בקרב נהגיד שהגיעו תבתי 
 Issar et al.( חותיד רפבועיד שתאונות ירריד. נשבאו שחקריד שבהד נעשתה פנייה תפבועיד בשחתקה אורטופיית 
או   ,)Rehman et al., 2010( פניד  תניתוחי  )Bakiri et al., 2013(, תפבועיד בשחתקה  שיון  2013(, תפבועיד בחיר 
ובזשן  שישוש בטתפון ברתת  הרגתי  תגבי  נשאתו  הנביקיד   .)Bener et al., 2010( רפואייד ברתת  תפבועיד בשררזיד 
התאונה בפרט. התשונה הרתתית שהתקבתה הבביעה עת רך שנהגיד ששעורביד בתאונות ירריד שותחיד שסרוניד 
וששתששיד בטתפון בשהתך נהיגה בשייה רבה. בנוסף, הנהגיד ששרביד תהשתשש בטתפון נוטיד תעבור, עת פי עיותד, 
גד עת חוקי תנועה אחריד רשו אי-חגירת חגורת בטיחות או שעבר באור איוד )Bener et al., 2010(. רהשאן ועשיתיו 
)Rehman et al., 2010( ייווחו ש-40% שהנהגיד שהיו שעורביד בתאונה הויו שהשתששו בטתפון בזשן שהתרחשה. 
שעניין תביין שרובד היו בשנות השתושיד תחייהד ותא נהגיד בעיריד יותר. בקירי ועשיתיו )Bakiri et al., 2013( התשקיו 
בשיית האששה שת הנהגיד בתאונה שבה היו שעורביד. נשבאו שעט שאוי נהגיד שהויו שהשתששו בטתפון בשהתך 
10 הויו שהשתששו בתורנת ניווט ו-8 שהשתששו בטתפון(, אותד שתוך אתו שהויו ברך,  955 נהגיד  התאונה )שתוך 

רובד חשבו שהד האששיד בתאונה, 6 עבור רת אחי ששני סוגי השישוש בטתפון. 

תסירוד, ברוב המחקרים הודו רק חלק קטן מהנשאלים שהשתמשו בטלפון תוך כדי התאונה, כנראה כדי להימנע 
מהפללה עצמית. עם זאת, מחצית ויותר מהנשאלים הודו שהיו מעורבים באירוע מסוכן שלא הסתיים בתאונה 

תוך כדי שימוש בטלפון. רוב האנשים שהודו בשימוש בטלפון בזמן התאונה קיבלו על עצמם את האשמה.

4. מחקרים ניסויים

בשניד האחרונות בובעו ניסוייד רביד שאוי, בעיקר באשבעות סישותטור נהיגה, עת שנת תבחון את ההשפעה שת הסחות 
יעת שסוגיד שוניד, תרבות שישושיד שוניד בסשארטפון, עת בטיחות הנהיגה. בניסוייד נביקו שייי נהיגה שוניד, חתקד 
שיייד נששריד, רשו שהירות, ששירה עת נתיב, ששירת שרחק שררב שובית ויפוס התנועות שת העינייד, וחתקד שיייד 
"רגעייד" יותר בשובן זה שהד נשיייד ברגע שסויד ושתייחסיד תתגובה תאירועיד קריטייד בתתי בפוייד או תהסתברות 

תתאונות.

תניסויי סישותטור יש יתרונות עת פני שחקריד סטטיסטייד-אפיישיותוגייד שיווחו בפרק 3 תעית. ראשית, ניסויי סישותטור 
ויתפעתו באופן  ניסוייד שייגשו באופן רניושתי נביקיד  בקרה ניסויית קפדנית, שרן אפשר תתרנן  שאפשריד תהשיג 
שיוקיק ושבוקר את הששתניד הבתתי תתוייד. יתרון זה שאפשר תהסיק שסקנות תקפות תגבי כיווני ההשפעה, סיבה 
ומסובב, שסקנות שראשור תא ניתן תבסס בשחקרי השתאשיד. שנית, שחקרי סישותטור שאפשריד תבחון את השפעת 
יגרשו  ייה,  ושהירה  שתאישה  תגובה  שתתא  קריטייד,  אירועיד  תתרנן  ניתן  רתושר,  קצה".  "מקרי  על  הדעת  הסחות 
תנהג תהיות שעורב בתאונה. שסיבות אתיות תא היה עותה עת יעתו שת אף חוקר תבבע תפעות שרזה בניסוי שיה. זו גד 
הסיבה שבשחקרי שיה ובניתוחיד סטטיסטייד אפיישיותוגייד רביד תעיתיד קרובות אין נתוניד שספקיד תביבוע ניתוחיד 
ניתן תשתוט באירועיד קריטייד, שתעתיד שתרחשיד באופן שקרי אך הד  תא  עת תאונות. בשחקרי שיה  סטטיסטייד 

נייריד יחסית. תפירך, הנתוניד השבטבריד תא תשיי שאפשריד הסקה סטטיסטית ברורה. 

החרד,  השוניד בטתפון  השישושיד  את השפעת  שבוקריד שבחנו  ניסוייד  עת  ערשווית  ספרות  נסקור  הפרק  בהששך 
שיחה, שתיחה או קריאה שת שסרוניד, גתישה או תפעות אפתיקביות ועיסוק פיזי טרני בטתפון. רוב השחקר בובע עת 
היחיייד  השחקריד  אתו.  נושאיד  בשני  ייונו  הפרק  שת  הששנה  רותרות  ותרן  שסרוניד,  וקריאת  שתיחת  ו/או  שיחות 
שהתייחסו תשישושיד נוספיד יורנסו תפרק עת שסרוניד, שרן אנו סבורות שגתישה באינטרנט ובייקת יוא"ת אינן שונות 
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שהותית שבחינת השטתות הקוגניטיביות והשוטוריות הנירשות שהנהג בהשוואה תעיסוק בשסרוניד. תגבי רת אחי ששני 
השישושיד בטתפון נביג את השפעתו עת שיייד שוניד שת ביבועי נהיגה. 

יבוין שתשרות שרוב הניסוייד שייווחו ראן בובעו בסישותטור נהיגה, חתקד בובעו בשיטות אחרות, ניסויי שיה בררביד 
שאובזריד או שחקרי שעביה שוניד. שחקריד אתו ייווחו אף הד תוך ריי ביון טיבד )שעביה או שיה(. תפירך יויגש שאד 

תא שבוין אחרת, הניסוייד השיווחיד בפרק הד ניסויי סישותטור נהיגה.

4.1 השפעת שיחות טלפון על מדדי נהיגה

מהירות: ברוב השחקריד שסקרנו נשבא ששיחת טתפון, בעיקר רשהיא שבובעת באשבעות ייבורית, מפחיתה באופן 
 Beratis et al., 2017; Calvi et al., 2017; Choudhary & Velaga,  ( הממוצעת  הנסיעה  מהירות  את  מובהק 
 2017a; Haque et al., 201	; Metz et al., 2015; Oviedo-Trespalacios et al., 2017; Papantoniou et al.,
Saifuzzaman et al., 2015; Smahel et al., 2008; Xiong et al., 2015; Yannis et al., 2011, 2013 ;	201(. שספר 
 Gaspar et al., 2014; Haque & Washington, 2015; Nowosielski( שחקריד תא שבאו הבית בשהירות הששובעת

 .)& Trick, 2015

נסיעה  עלייה בשונּות המהירות רתושר  נשבאה  תירייה בשהירות הששובעת  רבות בשקבית  חשוב תהיגיש שפעשיד 
 .)Choudhary & Velaga, 2017a; Ebnali et al., 201	; Saifuzzaman et al., 2015( בשהירות ששתנה ותא אחייה
עתייה בשונּות שהירות שקושרת בספרות עד עתייה שששעותית בהסתברות תתאונות ירריד )Quddus, 2013(. תששבא 
זה שני פניד: )א( בשהתך שיחות טתפון, נהגיד אינד שושריד עת שהירות אחייה אתא שפחיתיד ושגביריד אותה, תעיתיד 
בחיות, רתושר שביגיד שונּות אישית במהירות הנסיעה; )ב( בשהתך שיחות טתפון, נהגיד שוניד שתנהגיד באופן שונה 
בנוגע תשהירות הנהיגה. חתקד )או רובד( שאטיד, ותרן הששובעיד שראיד הפחתה בשהירות, אבת יש נהגיד ששאיביד, 
שניסוי שבחן  שגיע  יותר,  גיותה  אישית  שונּות  תגבי  הראשונה,  תאפשרות  חיזוק  גיותה.  קבוצתית  שונּות  נוברת  ורך 
התנהגות בעיקותיד. ויירה ותארוקה )Vieira & Larocca., 2017( יישו בסישותטור עיקות שבו התרחשו תאונות ירריד 
רבות בברזית בשנתייד שקישו תשחקר ובחנו התנהגות שת נהגיד. נשבא ששטתה שיישתה היסח יעת ששיחת טתפון 
יחתה את תחיתת ההאטה רך שזו נבפתה רק תאחר שהנהגיד רבר נרנסו את העיקות, התנהגות שסורנת תרת היעות. 
ששבא זה עשי בניגוי תהאטה שוקישת יותר, ר-200 ש' תפני העיקות, שנבפתה בקרב נהגיד שתא עסקו בשיחת טתפון. 
עוי חיזוק תהסבר השונּות האישית ניתן תראות בשחקר שיה שעקב אחר 106 נהגיד שנהגו בררב שאובזר בשבתשות 
את  ניתוח שבחן  שיחות טתפון,  תשרות שנבפתה הפחתה בשהירות הששובעת בעת   .)Metz et al., 2015( וחיישניד 
השהירות רפונקביה שת הזשן בשיחה, שבא שבתחיתת השיחה התקבתה יווקא עתייה בשהירות, שהופחתה רשהשיחה 
התששרה. חיזוק שחקרי תהיתרנות שת האפשרות השנייה, רתושר שונּות תוך קבובתית גיותה יותר, שגיע ששחקר ששבא 
ותהגביר  תהאיץ  יווקא  הייתה  שתגובתד  ראתו  היו  בטתפון,  רששוחחו  שהירותד  את  הפחיתו  הנהגיד  שרוב  שתשרות 

 .)Yannis et al., 201	a( שהירות

שמירת נתיב: שחקריד רביד שבאו ששיחות טתפון, בעיקר עם דיבורית, ששפרות את שייי הששירה עת הנתיב, רתושר 
 .)Kingery et al., 2015; Nowosielski & Trick, 2015; Papadakaki et al., 201	( מבוצעות פחות סטיות מנתיב
מעלות סטיות  רתושר  רתת שפחיתות את השיי,  – בירך  טלפון מוחזק ביד  שיחות השבובעות באשבעות  עד זאת, 

 .)Farah et al., 201	; Papantoniou et al., 2017 ,מנתיב )תששת

שמירת מרחק מרכב מוביל )כלומר הרכב שלפני הנהג(: בחתק שן השחקריד נשבא ששיחת טלפון מביאה לשמירת 
מרחק גדול יותר מהרכב המוביל. סייפוזשאן ועשיתיו  )Saifuzzaman et al., 2015( שבאו ששיחה בטתפון שוחזק 
ביי העתתה את השרחק תררב השובית ב-17.4% תעושת נהיגה בתבי, ושיחה עד ייבורית העתתה אותו ב-8.1%. אין 
זה שפתיע שרן ששירת השרחק קשורה, תתא ספק, גד עד הפחתת השהירות שיווחה תעית. ששבא יושה, עת עתייה 
בשרחק שררב שובית, תועי גד בשחקר שיה באשבעות ררב שאובזר )Metz et al., 2015(. בשת אופיו ה"טבעי" שת 
השחקר, תא הופריו פעיתויות שונות שבובעו באשבעות הטתפון, שראן שהששבאיד קשוריד ררת הנראה תא רק תשיחות 
אתא תפעיתויות נוספות שונות, תרבות קריאה ושתיחה שת שסרוניד. שחקר שיה אחר, שגד בו נביקו שיחות ותפעותיד 
שוניד שת הטתפון רששתנה אחי )Dozza et al., 2015(, תא שבא רתת הבית בשיי השרחק שהררב השובית, אבת ברת 
זאת שבא ששבא השעיי עת רשת בטיחות שוגברת או עת התנהגות שפבה בעת ביבוע שיחה. נשבא שהזשן תהתנגשות 
עד הררב השובית )שתתוי גד בשהירות הנסיעה ותא רק בשרחק( הושפע שהשישוש בטתפון: היה הארוך ביותר בשהתך 

שיחה, תאחר שרן ברגעיד שקישו תה, והקבר ביותר ברגעיד שאחריה. 
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הטתפון  הרביש,  בין  החזותי  הקשב  חתוקת  את  תהבין  שאפשריד  עינייד  תנועות  יפוסי  שייי  עיניים:  תנועות  דפוס 
ושיקושיד אחריד בסבנת הנהיגה, תששת שראות או שותי הרביש. אד שיחת הטתפון שהווה היסח יעת קוגניטיבי, ניתן 
תהניח שהיא עשוייה תשנות את יפוס תנועות העינייד. היבר נרון גד אד תא נירשיד שבטיד שת ששש את הטתפון ריי 

תבבע את השיחה. 

שחקריד שוניד הן בסישותטור נהיגה )Carizio et al., 2017; Kingery et al., 2015( והן שחקרי שיה בררביד שאובזריד 
)Fitch et al., 2015a, 2015b; Wang et al., 2017( שבאו ששיחות טתפון השפיעו עת יפוסי תנועות העינייד. ההשפעות 
 Carizio et al., 2017;( עלייה במספר הפיקסציות, רתושר השיקושיד שבהד ננעץ שבט )שת שיחות טתפון רתתו: )1
Wang et al., 2017(; )2( קיצור משך הפיקסציות )Carizio et al., 2017(; )3( שינוי במשך התבוננות הנהג בכביש: 
שתושה שחקריד שבאו הפחתה בשיי זה )Carizio et al., 2017; Fitch et al., 2015b; Wang et al., 2017( ותעושת 
)4( שינוי חלוקת המבטים בין המיקומים   ;)Kingery et al., 2015( עלייה בשיי זאת בשחקר אחר נשבאה יווקא 
 Wang et al.,( הרלוונטיים לנהיגה - פחות שבטיד תחתק הקישי ובשקבית שעט שאוי שבטיד השופניד את השראות

 .)2017

הששבאיד ברתתתותד שעיייד עת תשומת לב חזותית מופחתת אל הנעשה בכביש ואל מיקומים רלוונטיים אחרים 
תשטתת הנהיגה )רשו השראות(.

לתאונות: בהקשר שת ניסוייד שבוקריד, ובעיקר בסישותטור נהיגה שבו ניתן  והסתברות  קריטיים  לאירועים  תגובה 
תייבר  ניתן  ראשור,  ביותר.  רשיי החשוב  תהיחשב  ירותה  תאירועיד  שוניד, התגובה  שסוגיד  קריטייד  אירועיד  תתפעת 
בסישותטור שבבי קיבון שבהד השבחן האותטישטיבי שת קשב הנהג יבוא תייי ביטוי, שרן תתא קשב שספק התגובה את 

האירוע הקריטי תהיה איטית שיי, קבתת ההחתטות תהיה שגויה והאירוע עתות תהסתייד בתאונה או ברשעט תאונה. 

יפוס ההתנהגות השריח שת נהגיד בזשן ניהות שיחות טתפון )בעיקר עד ייבורית( בהתאד תשיייד הקוישיד שבויינו 
תעית – שהירות, ששירת נתיב וששירת שרחק - שבביע לכאורה עת זהירות רבה יותר בזשן השיחה. ואשנד חוקריד שוניד 
להתנהגות מפצה, שנועיה תפבות עת היסח היעת הקוגניטיבי שהנהגיד חוויד בשת השיחה. עד  רואיד ברך ראייה 
זאת, שחקריד ניסוייד רביד שבאו, שתשרות השישוש בשנגנוני הפיבוי, ההפרעה הקשבית ששיחת הטתפון יוברת בקרב 
נהגיד היא רה גיותה, שבעת התרחשות אירועיד קריטייד תעיתיד קרובות חתה הרעה בתגובות הנהגיד, שבאה תייי 

ביטוי בזמני תגובה איטייד, בטעויות בקבתת ההחתטות ובשיעורי תאונות גבוהיד בשייה ניררת. 

בראטיס ועשיתיו )Beratis et al., 2017( ביבעו שחקר עת נהגיד שבוגריד )גיתאי 58 -70( ושבאו שבי אחי האטה בשהירות 
הששובעת, שבי שני נשבאה עלייה בזמן התגובה לאירועים שקרו מהשוליים. עתייה שת ר-200 אתפיות שנייה  )תהתן 
א"ש, יש תביין שב-200 א"ש עוברת שרונית שנוסעת 60 קש"ש יותר ש-3 ש'(, עבור קבובת נביקיד שהוגירו "רגיתיד" 
ועתייה גיותה אף יותר, שת ר-800 א"ש בקרב נביקיד שאובחנו רסובתיד ש"הפחתה קוגניטיבית קתה". ששבאיד יושיד 
יאניס ועשיתיו )Yannis et al., 2013( שביקו את השפעתה שת שיחת טתפון היורשת שאשץ קוגניטיבי )שתן  ייווחו 
תשובות עת שאתות שתשטיות( עת שייי ביבוע שוניד ושבאו שבי אחי ירייה בשהירות הנהיגה ושבי שני עתייה בזשן 
 Choudhary & 2017c( התגובה ובהסתברות תתאונות בשת התפרבות שת בעת חייד ששותי הרביש. שויארי וותאגה
Velaga,( שבאו עתייה שששעותית בזשן התגובה בשת שיחות באירועיד שוניד שהשותייד. באירוע התפרבות הותך רגת 
יחסית; באירוע שרונית חובה:  95% בשיחה שוררבת  ושת  40% בעת ביבוע שיחה פשוטה  תרביש: נשבאה עתייה שת 
נשבאה עתייה שת 48% בעת ביבוע שיחה פשוטה ושת 65% בשיחה שוררבת יחסית. שחקריד אחריד הראו זמן תגובה 
 Al-Darrab et al., 2009; Benedetto et al, 2012; Biondi et(  ארוכים יותר לאירועים שמתרחשים על הכביש
al, 2017; Leung et al., 2012; Mohebbi et al, 2009(. ביוניי ועשיתי )Biondi et al., 2017( שבאו שבשהתך ביבוע 
שיחת טתפון נשבאה עתייה בסיר גוית שת 200 -250 א"ש בזשן התגובה תאירוע ררב שבתד תפני הנהג. ששבא יושה 
150 א"ש עבור שיחות טתפון פשוטות )שענה עת  ייווחו שוהבי ועשיתיו )Mohebbi et al., 2009(, ששבאו עתייה שת 
שאתות אינפורשטיביות פשוטות( ושת 200 א"ש עבור שיחות טתפון שוררבות )ביבוע פעותות חשבוניות או סיווג עבשיד 

תקטגוריות(. 

 Briggs( שני ניסויי שעביה שתא בובעו בסישותטור אתא בשיטה שונה, ירותיד תשפוך אור עת הששבאיד שיווחו תעית
et al., 2017(. בניסוי הראשון נביקיד בפו בסרטוני נהיגה ששפעד תפעד הושתתה בהד תשונה שת תשרור )רתוונטי 
בשהירות  אישוג'י(  או  )תשרור  שהגירוייד  אחי  תרת  תהגיב  נירשו  הד  תנהיגה(.  רתוונטי  )תא  אישוג'י  שת  או  תנהיגה( 
האפשרית. בניסוי השני נרתתו רק אירועיד רתוונטייד תנהיגה, שקרו באופן תא בפוי. בשני הניסוייד תופעת גד שיקוד 
הקבובה  שת  התגובה  שזשן  נשבא  )בפריפריה(.  בהיקפו  או  השיה  בשררז  החזותי,  בשיה  האירועיד  או  האובייקטיד 
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ששוחחה בטתפון בשקבית תביבוע השטתה היה איטי יותר ברת שיתובי התנאיד שת סוג האובייקט/אירוע ושיקושו תעושת 
או האירוע הופיע  יותר רשהאובייקט  היו גיותיד  הקבובה שתא שוחחה בטתפון. עוי נשבא שההביתיד בזשן התגובה 
בהיקף החזותי, ששבא ששסביר את השששבאיד הקוישיד תגבי השפעות רבות יותר שת שיחות טתפון עת זשן התגובה 

תאירועיד שהשותייד. 

תא ניתן תשבוא שחקריד רביד שתפעתו תגובה תאירועיד בנהיגה בשדה, אותד שחקר אחי שרזה שבא ששבא שעניין 
תגבי אורך שיחות הטתפון )Al-Darrab et al., 2009(. הששבאיד הראו שררת ששיחת הטתפון התאררה )30, 60 או 
90 שניות(, זשן התגובה שת הנהג תנורח בתישה שת ררב שובית )הררב שתפניו( עתה, ראשר העתייה בזשן התגובה 
הייתה גיותה יותר בשעות התיתה תעושת היוד. שעניין תביין את שחקרד שת תיונג ועשיתיו )Leung et al., 2012( שבו 
הושוו ההשפעות שת שני סוגיד שת שיחת טתפון, פשוטה או שוררבת, תהשפעה שת שתיית אתרוהות ברשות שונות. נשבא 
רירוז  ששיחה פשוטה השפיעה עת זשן התגובה תאירועי בתישה ברביש באופן יושה תזה שת שתיית אתרוהות ברשת 
0.04, רשות שנחשבת חוקית באוסטרתיה, שד בובע  אתרוהות ביד )blood alcohol concentration – BAC( שת 
הניסוי. תעושת זאת, שיחה שוררבת השפיעה באופן יושה תרירוז אתרוהות ביד שת 0.07, שאסור עת פי החוק האוסטרתי.  

קבלת החלטות רלוונטיות לנהיגה בזשן ביבוע שיחות טתפון. בבסיס בייקת שיי זה הטענה  שספר שחקריד בחנו 
שהיסח היעת הקוגניטיבי הנגרד ששיחת הטתפון עתות תהפריע תנהג בתהתיך התפיסה שת השתרחש ברביש או בתהתיך 
קבתת ההחתטות תנורח השתרחש. ב'ן ועשיתיו ) Chen et al., 2017( בחנו את ההחתטות שת נהגיד רשהרשזור בבושת 
בהוב )רתושר עושי תהתחתף תאיוד(. אד הטתפון פוגע בתפיסה ו/או בתהתיך קבתת ההחתטות, ניתן תבפות שנהגיד 
שעסוקיד בשיחת טתפון ייטו פחות תעבור רשהרשזור בהוב. תהחתטה תהירנס תבושת באור בהוב יש השתרות בטיחותיות 
שבא שבעת  ותתאונות. השחקר  אחריד  עד ששתששי ירך  תקונפתיקט  איוד,  באור  בבושת  תשעבר  תהובית  העתותות 
ניהות שיחות טתפון, התקבתה החתטה תעבור בתוך הבושת בר-80% שהשקריד שבהד השתנה בבע הרשזור תבהוב. 
היבר קרה גד ראשר תא היה תנהג שספיק זשן תהשתשת השעבר בבושת תפני שהרשזור הפך איוד. סאנבונשאטסו 
ועשיתיו )	Sanbonmatsu et al., 201( הישוו את שספר השגיאות שביבעו שתי קבובות שת נהגיד בשורת החתטות 
בנהיגה תנורח אירועיד שוניד ברביש. נהגי קבובה אחת שוחחו בטתפון עד חבר ונהגי הקבובה האחרת נהגו בתבי. בין 
האירועיד שבהד נבחנה ההחתטה שקיבתו ניתן תביין: עבירה תהותך רגת שחבה בשעבר חבייה שוסתר בחתקו, האטה 
באיזור בית ספר, שתן זרות קיישה תררב שתקרב, עבירה שאחורי ררב שפנה ששאתה ברביש חי-נתיבי, האטה וסטייה 
שנתיב בגתת עבויות ברביש, הישנעות שפגיעה ברורב אופנייד בשעבר חבייה, פינוי ירך תאשבותנס והאטה תפני שעבר 
חבייה שוסתר חתקית. נשבא ששספר השגיאות החשורות הרותת היה גבוה באופן שובהק בקרב הנהגיד ששוחחו בטתפון 
ביינו הנהגיד את הטעויות שביבעו בשהתך  תעושת נביקי קבובת הביקורת. עוי נשבא שבשאתון רטרוספקטיבי, שבו 
הנהיגה, הנביקיד שייברו בטתפון תא זררו את רת הטעויות שעשו בהשוואה תנביקי הביקורת. בשקבית, גד השתאד שת 
ההעררת הבטיחות העבשית עד הטעויות בפועת היה נשוך שזה שת קבובת הביקורת. ששבאיד אתו שביעיד שהשימוש 
בטלפון מפריע לניטור עצמי של ביצועי הנהיגה וברך שונע תהתיריד חשוביד שת ויסות עבשי, הררת הנהג את עבשו 
ותשייה שטעויות. החוקריד סירשו שנהגיד הששוחחיד בטתפון שויעיד פחות תטעויות שהד עושיד, ותרן ששיתא יבתיחו 
פחות בניטור עבשי. שראן עותה תהייה תגבי התוקף שת טענות רווחות שתפיהן נהגיד שנטריד את הפעיתויות שתהד 
בשהתך שיחת הטתפון ושפביד עת העושס הקוגניטיבי שנובר בשת העיסוק בשיחה באשבעות התנהגויות שפבות. תאור 
תהשפעת  שויעיד  אינד  שנהגיד  עותה   )Sanbonmatsu et al., 201	( ועשיתיו  סאנבונשאטסו  שת  שחקרד  ששבאי 
השישוש בטתפון עת הנהיגה שתהד ונוטיד תהעררת יתר תגבי ירותתד תבבע נהיגה תחת הסחת יעת רזו. שחקר אחר 
שבחן טעויות שעשו נהגיד בשהתך נהיגה באשבעות שחקר שיה השווה בין נהגיד בעיריד תקשישיד ורן בחן שישוש בו-
זשני בטתפון ובאשבעי ניווט )Pereira et al., 2010(. נשבא שנהגיד קשישיד ביבעו יותר טעויות שבעיריד, אבת עבור שתי 

הקבובות גד יחי שישוש בו-זשני בטתפון ובשרשיר ניווט העתה את שספר הטעויות באופן שובהק. 

בנוגע להסתברות לתאונות, שחקריד ניסוייד רביד שראיד ששיחות טתפון, תתא קשר תאופן שבו הן שבובעות )באשבעות 
ייבורית או בטתפון שוחזק ביי( שעתות הסתברות תתאונה. רך תששת, בראטיס ועשיתיו )Beratis et al., 2017( שבאו 
שבקרב הנביקיד שאובחנו רסובתיד ש"הפחתה קוגניטיבית קתה" העתייה בזשן התגובה תאירועיד בזשן שיחה בטתפון 
בהסתברות לתאונה שהייתה גדולה פי עשרה. ביושה, פאבתו ועשיתיו )	Pavlou et al., 201( שבאו עתייה  תוותה 
גיותה בהסתברות תתאונות בקרב נהגיד שבוגריד התוקיד בשחתות עבביד. בקרב קבובת נהגיד בשתביד ראשוניד שת 
אתבהיישר העתתה שיחת טתפון הסתברות תתאונה ש-25% ת-65% )פי 2.6(. בקרב קבובת נהגיד בשתביד ראשוניד 

שת פרקינסון עתתה ההסתברות תתאונה ש-10% ת-50% )פי חמישה(.

שויארי וותאגה  )Choudhary & Velaga 2017c,( ייווחו עת עתייה שת פי שלושה בשיעור התאונות בעת שיחת טתפון 
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)פשוטה או שוררבת, תתא הבית ביניהן(. החוקריד חישבו ושבאו שריי תהגיע תהסתברות זהה תתאונה תזו שהתקבתה 
תתא שישוש בטתפון, היה בורך בהפחתה שת תפחות 30% ותעיתיד קרובות אפיתו עי 50% שהשהירות בעת ביבוע שיחות 
 ,)Choudhary & Velaga, 2017a( הטתפון. אשנד בשקריד רביד בשחקר ארן נשבאו הפחתות שהירות שששעותיות
80% שהנביקיד תא הפחיתו את שהירותד בשיעוריד שספיק גיותיד  אך הן תרוב תא הגיעו תשיעוריד גיותיד ראתה. 
והתובאה, ראשור, הייתה עתייה גיותה בשיעור התאונות. שראן ניתן תהסיק שמנגנון הפיצוי של הפחתת המהירות אינו 

מספיק.

לפתרונות טכנולוגיים שונים שמוצעים  נוספות ביחס  ירותיד תשפוך אור או תהביב שאתות  רשה שחקריד שענייניד 
ריי תשנוע את ההפרעה הנגרשת ששישוש בטתפון. תששת גאספאר ועשיתיו )Gaspar et al., 2014( השוו השפעה שת 
שיחה עד נוסע, שיחת טתפון "רגיתה" ושיחת טתפון שבשהתרה בפה השותף תשיחה בסבנת הנהיגה )שעין שיחת טתפון 
וייאו( עת תגובה תאירוע שת ררב שהשתתב ששחתף ונרנס בשפתיע תנתיב הנהג. בתנאי "שיחת הטתפון הרגיתה"   +
נשבא שההסתברות תתאונות עתתה פי 3.6 בהשוואה תנהיגה בתבי. בשני התנאיד האחריד נשבאה עתייה בהסתברות 
תתאונות אך היא הייתה קטנה שששעותית תעושת השיחה הרגיתה, פי 1.7 ופי 1.9, עבור שיחה עד נוסע ושיחת טתפון 
וייאו, בהתאשה. ששבאיד אתו שביעיד שאד בן השיח רואה את סבנת הנהיגה, ההפרעה תנהג רתובאה שהשיחה   +
 Maciej( שתשתנת. חיזוק תטענה זו ניתן תשבוא גד בשחקר אחר שבחן את השפעת השייע החזותי שניתן תבן השיח
et al., 2011(. הששבאיד עשוייד תהביע ששיחות "וייאו" ירותות תהוות שעין פתרון, אותד בטרד יישושו יש תשקות את 
הנושאיד הבאיד. ראשית, ניתן תהניח שבשיחת וייאו יו-ריוונית, שבה גד הנהג ירות תבפות בבן שיחו )תנאי שתא נביק 
בניסוי תעית(, ההפרעה שהשיחה תעתה. שנית, בן השיח בניסוי היה חבר שת הנהג, והשיחה בובעה בתנאיד ניסוייד. אין 
סיבה טובה תהניח שששבאיד יושיד יישבאו עבור בני שיח אחריד, תששת יתייד, בוס רועס או איש שרירות. עוי שעניין 
 .)Holland & Rathod, 2013( תביין שחקר שבחן את ההשפעה שת שיחת טתפון נרנסת שהנהג נמנע מלהשיב עליה
נהגיד בעיריד, הששתששיד תייר בטתפון, התבקשו תנהוג בסישותטור רשתייד הונח הטתפון שתהד. הד קיבתו הנחייה 
תא תענות אד וראשר הוא יבתבת. נשבא שראשר הנסיין בתבת ונרנסו שיחות, הייתה עתייה שובהקת בשספר תאונות עד 
הותרי רגת, תשרות שהנביק נשנע שתהשיב עתיהן. הששבאיד שביעיד שפתרון אשיתי תשניעת שישוש בטתפון תשיחות 

חייב תרתות רריב שימנע מהנהג את הידיעה שנרנסה שיחה בעת הנהיגה. 

במדדי  נהיגה.  עת  טתפון  שיחות  השפעת  תגבי  תשיי  ברורה  תשונה  שעתיד  תעית  שנסקרו  הניסוייד  ששבאי  תסירוד, 
ההתנהגות הנמשכת, ניתן לראות ששיחות טלפון בדרך כלל מובילות לזהירות מוגברת – האטת השהירות, ששירה 
תיבור  אשורות  היו  אתו  התנהגויות  תראורה  תפניד.  שהררב  יותר  גיות  שרחק  וששירת  הנסיעה  נתיב  עת  יותר  היוקה 
שעין פיבוי עת ההגבתה ששושתת עת ששאבי הקשב בשת שיחת הטתפון. אותד, ששבאי השיייד ה"רגעייד" יותר )זשן 
התגובה תאירועיד, קבתת החתטות בשקריד שוניד והסתברות תתאונות(, רשו גד שייי תנועות העינייד שבירך רתת 
שיחת טלפון במהלך נהיגה  שביגיד הפחתה בקשב חזותי תריוון הרביש, שעיייד באופן ברור, שהפיבוי אינו שספיק. 
נמצאה כקשורה באופן ברור עם עלייה בזמן התגובה לאירועים בכביש ובשוליו, קבלת החלטות שגויה והסתברות 

מוגברת לתאונות. 

4.2 השפעתן של קריאה ושליחה של מסרונים על מדדי נהיגה

יש השפעות שרחיקות תרת. פעותות אתו שהוות היסח  ובשתיחה שת שסרוניד  תשישושיד הקשוריד בקריאה   
יעת שרת הסוגיד שניתן תהעתות עת היעת. היסח יעת קוגניטיבי נגרד בשת הבורך בהשקעת ששאביד קוגניטיבייד 
שוניד בתהתיך הקריאה או הרתיבה שת השסרוניד. יש בורך בהפניית קשב תשתת, בתהתירי תפיסה שת אותיות, שיתיד, 
ששפטיד ושסריד, בתהתירי זיררון עבויה וזיררון ארוך טווח השסייעיד תהבנת השסר הנקרא או תניסוח השסר הנרתב 
חזותי  יעת  תהיסח  השביאות  אחרות,  ששעררות  ירישות  גד  עותות  אתו  קוגניטיביות  ירישות  תבי  אותד,  התאה.  ורן 
ושוטורי. היסח היעת החזותי נגרד שהבורך בקשב חזותי, הרותת הפניית שבט, תרת תפחות תפרקיד, את תבוגת הטתפון; 
היסח היעת השוטורי נגרד ששוד שריי תקרוא ו/או תרתוב את השסרוניד נירשות פעותות שוטוריות, הרותתות שתיחת 
יהוו הפרעה גיותה  ניתן אד רן תבפות, שפעותות אתה  וירטואתית.  ותוויד בשקתית  ובחירה שתפריטיד  יי את הטתפון 
ושששעותית תשטתת הנהיגה. רפי שיובג בהששך פרק זה, ששבאי ניסוייד שבוקריד עת קריאת שסרוניד או שתיחתד, רשו 

גד עת פעותות אחרות, רשו הפעתת אפתיקביות ושרשירי ניווט או גתישה באינטרנט, ארן שעיייד עת הפרעה רזאת.

 Boets et al., 2015;( מהירות: רוב השחקריד שבאו ירידה במהירות הממוצעת בשהתך שתיחה או קריאה שת שסרוניד
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b	; Yannis et al., 2014a, 201	Choudhary & Velaga, 2017a; Farah et al., 201 (. שחקריד אחריד תא שבאו 
 He et al.,( הביתיד בשהירות הששובעת בין תנאי נהיגה בתבי תתנאי שת נהיגה תוך ריי קריאה או שתיחה שת שסרוניד
 )Metz et al., 2015( רפי שבויין תעית, בפרק 4.1 עת שיחות הטתפון, שץ ועשיתיו .)2014; Risher & Pettijohn, 201	
שעקבו אחר נהגיד בשרונית שאובזרת, שבאו ששבא שטריי בהקשר תשהירות תחת שישוש בטתפון )שיחות ושסרוניד 
ראחי(. תשרות שהשהירות הששובעת בשהתך הפעיתות בטתפון יריה, ראשר בובע ניתוח עת נתוני השהירות תאורך זשן, 
נשבא שבתחיתת התהתיך נשייה יווקא עתייה בשהירות. ששבא זה ירות תהסביר את הששבא הרווח בשחקריד רביד, 
 Choudhary & Velaga, 2017a;( עלייה בשונּות המהירות שתפיו בשקבית תהפחתת השהירות הששובעת, נשיית 
; He et al., 2014; McKeever et al., 2013	Farah et al., 201(. יש שחקריד ששבאו הביתיד בהשפעות קריאה 
שתווה בעתייה  ירייה בשהירות הששובעת  שני שחקריד שבאו  עת שייי שהירות. תששת,  תעושת שתיחה שת שסרוניד 
בשונּות השהירות בשטתת קריאת שסרוניד, אך עתייה בשהירות הששובעת שתווה בירייה בשונּות השהירות, בשהתך 
שטתת רתיבת שסרוניד )Young et al., 2014( או קריאה ורתיבה שת שסרוניד )Rudin-Brown et al., 2013(. תבסוף, 
ווניטנר ועשיתיו )	Wandtner et al., 201( שבאו שרשנותניד תנהגיד תהחתיט שתי תהשתשש בטתפון תשד פעותת 

רתיבת השסרון, ההשפעה עת השהירות קטנה. 

שמירת נתיב: בניגוי תששבאיד תגבי שיחות, הששבאיד תגבי קריאת או רתיבה שת שסרוניד שעיייד באופן חי-שששעי 
עת הפרעה משמעותית מאוד במדדי שמירה על נתיב. שחקריד רביד ייווחו עת פגיעה בשיייד רביד שת ששירה עת 
נתיב, תרבות סטיות תקן שת שיקוד בנתיב, שספר הסטיות שהנתיב, ששובע וסטיית תקן שת האבה תאטרתית, ששובע 
 Alosco et al., 2012; Bendak, 2015;( ועוי  ההגה,  זווית  שת  ה"תיקון"  שיעור  ההגה,  שנח/זווית  שת  תקן  וסטיית 
 Choudhary & Velaga, 2017b; Farah et al., 2017; Irwin et al., 2015; James, 2015; McKeever et al., 2013;
; Thapa et al., 2015	; Peng et al., 2014; Risher & Pettijohn, 201	Papadakaki et al., 201 (. ששבאיד יושיד 
נשבאו גד בשחקר ששבא סטיות שובהקות ששסתות נסיעה נורשטיבי בעת ביבוע שעברי נתיב תוך ריי ביבוע פעותות 
שונות תהפעתת שרשיר ניווט )Wynn et al., 2013(. טאפה ועשיתיו )Thapa et al., 2015( שבאו רי השפעת שתיחת 
שסרון עת שייי ששירת נתיב נששרה גד יקה תאחר סיוד שתיחתו וחזרה תנהיגה בתבי. רשו רן שחקר שבחן נהיגה 
בסביבה שסוישת שת שנהרה שבא שההפרעה התאטרתית עקב שטתה ששותבת שת קריאה ורתיבה שת שסרוניד הייתה 
גיותה ברביש השהיר אבת גיותה אף יותר בשנהרה )Rudin-Brown et al., 2013(. רשו עבור שהירות, ישנד שחקריד 
ששבאו הביתיד בהשפעות שת קריאה תעושת שתיחה שת שסרוניד עת שייי ששירה עת נתיב. פאפאיקאקי ועשיתיו 
יריה באופן שובהק בתנאי  )	Papadakaki et al., 201( ייווחו שבהשוואה תתנאי נהיגה בתבי, השונּות התאטרתית 
קריאת שסרון אך עתתה באופן שובהק בתנאי שתיחת שסרון. רק שיעוט שחקריד תא שבאו רת השפעה שת קריאה או 

 .)Boets et al., 2015( שתיחה שת שסרוניד עת שייי ששירה עת נתיב

ההשפעה  את  שבחן  שחקר  נערך  בו,  השישוש  שיושנות  עתיית  עד  נחתשות  בטתפון  השישוש  שהשפעות  בשחשבה 
שותחי  בין  הבית  נשבא  )Rumschlag et al., 2015(. בשחקר  שסרוניד  ושיושנותו בשתיחת  הנהג  גית  שת  רפונקביה 
יותר, השפעת שתיחת שסרוניד עת סטיות  שסרוניד שיושניד תתא שיושניד. בקרב השיושניד, ררת שהנהג היה שבוגר 
שהנתיב הייתה גיותה יותר. בקרב התא שיושניד בשתיחת שסרוניד, ררת ששטתת השסרון אררה זשן רב יותר, הסטיות 
שהנתיב התרבו. ביושה תהשפעה הששתנת שת שיושנות בשתיחת שסרוניד, נשבא שגד שתיחת השסרוניד ברגע שהנהג 
שחתיט שנוח תו תעשות זאת ששתנת את ההשפעה עת שייי ששירת נתיב )	Wandtner et al., 201(. ששבאיד אתו 
רתת(  קורה בשביאות בירך  )רפי שארן  ושתיחתד בזשן שהנהג בוחר  שניסיון בשתיחת שסרוניד  רך  עת  תרשז  ירותיד 
שהוויד פתרון תבעיה. אותד חשוב תהיגיש שהששבאיד רתוונטייד רק תשייי סטיות שנתיב ותרן תא ניתן תהשתיך שהד 

תגבי תאונות שירותות תהתרחש בשת אירועיד תא בפוייד, שאין תהד קשר תששירה עת נתיב. 

ריי תבשבד את ההפרעה בששירת הנתיב בשת שתיחת שסרוניד, נבחן פתרון טרנותוגי שבו נשתח המסרון באופן קולי 
)He et al., 2014(. נשבא ששתיחה קותית שת שסרון ארן ששתנת שיייד שוניד שת ששירת נתיב בהשוואה תשתיחה 
יינית, אבת הד עייין היו גבוהיד בשובהק שתנאי שבו בובעה נהיגה בתבי. רתושר הפתרון הטרנותוגי ששתן את ההשפעה 

אך תא שעתיד אותה, ותרן אפשר תהסיק שהוא אינו שספק.  

שחקריד שבחנו שייי ששירת שרחק שררב שובית בעת קריאה או רתיבה שת שסרוניד  מוביל:  מרכב  מרחק  שמירת 
 Papadakaki( שבאו ששבאיד שעורביד. חתק שהשחקריד שעיייד עת הפחתה בשרחק שששרו הנביקיד שהררב השובית
b	; Yannis et al., 201	et al., 201(. תעושת זאת, יש שחקריד שבהד נשבאה עתייה הנובעת רנראה שהתנהגות 
 Farah et al., 201	; He et al., 2014; James, 2015; Peng et al, 2014;( שפבה, בשייי השרחק שהררב השובית
	Wandtner et al., 201(. תבסוף, ישנד גד שחקריד שתא שבאו שינוי בשרחק שהררב השובית עקב קריאה או רתיבה 
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שת שסרוניד )Dozza et al., 2015, בשחקר שיה(. 

)	McNabb & Gray, 201( שהישוו השפעה שת שטתות שונות באשבעות  וגריי  תביין את השחקר שת שקנאב  שעניין 
הטתפון: שתיחת שסרון, גתיתה וקריאה שת 100 רשושות בחשבון פייסבוק, גתיתה ובחינה שת חשבון אינסטגרד עד 120 
תשונות תתא טקסט, התבוננות בתשונה שנשתחה שהנסיין תחשבון סנאפב'ט ושתיחת תשונה יושה רתגובה. החוקריד 
שבאו שתעושת נהיגה בתבי, השרחק שהררב השובית היה קבר יותר בשטתות שתיחת השסרון ובשטתת הפייסבוק, שתיהן 

שטתות טקסטואתיות, אך תא בשטתות האינסטגרד והסנאפב'ט, ששתיהן שטתות חזותיות )תשונות(. 

הפרעה ברורה  עיניים: שחקריד שבחנו תנועות עינייד תוך ריי קריאה או שתיחה שת שסרוניד שבאו  תנועות  דפוס 
לדפוסי תנועות עיניים במהלך תפעול הטלפון. בניאק שבא )Bendak, 2015( שבשהתך שתיחת שסרון הייתה עתייה 
שת עי פי 15 בששך הזשן שבו שבט הנהג תא היה עת הרביש )ש-2% בנהיגה בתבי ת-25% ו-31.8% ברביש עירוני או 
שהיר בהתאשה(. גד בשחקר השיה שביבעו טיווסטן ויוזה )Tivesten & Dozza, 2014( יווח עת ששך התבוננות ארוך 
יותר תעבר שיקושיד שתא עת הרביש וששרי שבט שרבייד ארוריד יותר בשהתך שישוש בטתפון תחיוג, תקריאה, תרתיבה 
או תקריאה ורתיבה ברבף. עוי נשבא שהפרעה גיותה יותר תשייי תנועות העינייד נבפתה בעקבות ששטתות רתיבה 
תעושת קריאה או חיוג, ורן שחיוג נשבא רשפריע יותר שקריאה. הפרעה שוגברת שרתיבה תעושת קריאה נשבאה גד אבת 
יאנג ועשיתיו )Young et al., 2014(. רפי שבוין תעית, תעתיד נששעות טענות שתפיהן ררת שנהגיד יהיו שיושניד יותר 
בשתיחת שסרוניד, רך ההפרעה שהפעותה תפחת. שחקר שבחן שאתה זו תא שבא הבית ביפוסי תנועות העינייד בעת 
שתיחת שסרון בנהיגה בין נהגיד בעיריד ששותחיד שסרוניד תעיתיד קרובות תאתו ששותחיד שסרוניד תעתיד רחוקות 
)Samuel et al., 2011(. בשתי קבובות הנהגיד נשבאה הסתברות שווה תנעיבת שבט בטתפון תששך זשן ארוך ש-2 

שניות )ששך זשן השקובת בספרות רארוך שיי, שעתות תהובית תתאונה באירוע קריטי(.  

 Kingery( עובשת ההשפעה שת שתיחת שסרוניד עת יפוסי תנועות העינייד באה תייי ביטוי בשחקר שת קינגרי ועשיתיו
et al., 2015(, שהשוו שתי קבובות נהגיד בעיריד, קבובת שאובחניד עד הפרעות קשב ורירוז תעושת קבובת ביקורת. 
בתנאי שת נהיגה בתבי נשבא שנהגיד עד הפרעת קשב ורירוז הביטו תששרי זשן ארוריד יותר תשיקושיד שתא היו עת 
הרביש. רשו רן, נשבא ששתיחת שסרוניד העתתה את ששך הזשן שבו שבט הנהג תא היה עת הרביש באופן שובהק עבור 
שתי הקבובות, אבת האפקט עבור קבובת הביקורת היה גיות יותר - פי 30 עבור הרגילים תעושת פי עשרה עבור קבובת 
הפרעות הקשב. בעת שישוש בשסרוניד רשעט תא היה הבית בין שתי הקבובות ביפוס תנועות העינייד. בנוסף, נשבאה 
עתייה בשקריד שבהד נביקיד עד הפרעות קשב ורירוז תא הסתרתו עת הרביש תששך 2 שניות או יותר. ששבאי השחקר 
שביעיד, שבהיבט שת פיזור תנועות העינייד, שישוש בטתפון תשתיחת שסרוניד הופך נהגיד "רגיתיד" תשווי ערך תנהגיד 
היסח היעת  את  שעבישה  ואיתו בהיבט שת ששך השבטיד, שתיחת השסרוניד  ורירוז  עד הפרעות קשב  השאובחניד 

שחוויד נהגיד עד הפרעות הקשב. 

מחקר שדה שביבעו פיץ' ועשיתיו )Fitch et al., 2015a(, שבא השפעות שששעותיות תפעותות שונות שבובעו בטתפון עת 
שייי תנועות עינייד שרתתו אחוז וששך שת שבטיד שאינד שופניד את הרביש. החוקריד בחנו טתפון שוחזק ביי, ייבורית 
בהתקנה שאוחרת וייבורית בהתקנת יברן הררב ושבאו שתנועות העינייד הוסטו שהרביש בעקבות איתור הטתפון, חיוג, 
גתישה, שתיחת שסרוניד וגתישה ושיחה בו-זשנייד. בייבורית בהתקנת היברן נשבא שגד תחיבה עת שקש תחיתה או 
סיוד העתתה את אחוז זשן ההתבוננות שתא תריוון הרביש. רשו רן נשבא שאיתור שרשיר הייבורית, ששני הסוגיד, העתה 
 Carney( את ששך תנועות העינייד שתא את הרביש. גד בשחקר השיה באשבעות ררביד שאובזריד שת קארני ועשיתיו
	et al., 201(, שבו נותחו 400 תאונות פניד-אחור שביבעו נהגיד בעיריד, נשבא שנהגיד שהיו עסוקיד בטתפון הסיטו 
את שבטד שהרביש תששרי זשן ארוריד עי ריי 4 שניות. תשד השוואה, אותד נהגיד נבפו שסיטיד את שבטד שהרביש 

תששך עי 2 שניות רשעסקו בשיחה עד נוסע.

עינייד שת  שחקר שעניין השיגיד את הבעייתיות שת שיתוב שתיית אתרוהות עד שתיחת שסרוניד, עקב אחר תנועות 
תהשפעה  ערך  שוות  חזותיות  הפרעות  ששייבריד  שיוחייד  שישוש בששקפייד  תוך  בנהיגה  שסרוניד  נביקיד ששתחו 
 Palumbo et al.,( "השרוניד בספרות "ששקפי בירה )שת שתיית אתרוהות ברשה הנחשבת תא חוקית )0.07% -0.1%
2015(. השחקר שבא שאבת רת הנביקיד הביאה שתיחת שסרוניד תתנועות עינייד שנעו בין שסך הטתפון תרביש, ראשר 

יותר מ-50% מהזמן לא היה המבט על הכביש. 

תגובה לאירועים קריטיים והסתברות לתאונות: רשו עבור שיחות, גד עיסוק בשסרוניד נשבא רששפיע באופן נירר 
עת שהירות התגובה ועת קבתת ההחתטות בעת אירועיד בתתי בפוייד, ברביש או ששותיו, ורן עת ההסתברות תתאונות. 
ההשפעה המשולבת של שליחת מסרונים על הארכת זמן התגובה ועל שיעור התאונות שויגשת היטב בשחקרד 
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שת שויארי וותגה )Choudhary and Velaga., 2017c(. החוקריד שבאו עתייה שששעותית וגיותה בזשן התגובה בשת 
שתיחת שסרוניד. באירוע שבו שתפרץ הותך רגת תרביש נבפתה עתייה שת 137% בעת שתיחת שסרון פשוט, ושת 204% 
121% בעת שתיחת שסרון פשוט, ושת  בעת שתיחת שסרון שוררב יחסית. באירוע שת שרונית חובה נשייה עתייה שת 
171% בעת שתיחת שסרון שוררב יחסית. בשקבית בניתוח הנתוניד תגבי שיעור התאונות יווח עת עתייה שת פי ארבעה 
בשיעור התאונות בעת שתיחת שסרוניד, פשוטיד או שוררביד, תתא הבית )שד(. רשו שנרתב בפרק 4.1 שין בשיחות 
טתפון, יבוין שבשיי השהירות נשבאה הפחתה שובהקת בתנאיד אתו, אותד הפחתה שפבה זו תא הספיקה ריי תשנוע את 

הקונפתיקטיד ברביש בשת תגובה איטית יותר שת הנהגיד בשעה שהיו עסוקיד בשתיחת השסרוניד. 

ששבאיד שקביתיד יווחו גד עת ייי יאניס ועשיתיו  )Yannis et al., 2014a(ששבאו עתייה בזשן התגובה תאירוע שקרה 
שהשותייד )בעת חייד שהתפרץ את הרביש(. נשייה עתייה שת 17% -30%, עבור קריאה ושת 26% -46% עבור רתיבה, 
רתתות בתנאי הנהיגה. בשקבית נשבאה גד עתייה שובהקת בתיירות התאונות, שהגיעה עי פי 2.9 ופי 8.3 עבור קריאה 
ורתיבה שת שסרוניד, בהתאשה )ברבישיד עירונייד(. אתוסקו ועשיתיו )Alosco et al., 2012( שבאו ששתיחת שסרוניד 
העתתה את שיעור התאונות עד הותרי רגת בשיעור שת פי 2.1. תעושת זאת בוטס ועשיתיו )Boets et al., 2015( שבאו 

אשנד עתייה בזשן התגובה ובזשן תגיתוי אירועיד שאירעו ברביש ובשותייד, אך תא שבאו השפעה עת שיעור התאונות.

שחקר ייחויי בובע באשבעות ררב שאובזר באיזור שתוחד, ובו התבקשו נביקיד תעסוק בשטתות קריאה ורתיבה תוך ריי 
נהיגה ושתן תגובות תשטתה שת זיהוי אור פריפריאתי )Yager et al., 2012(. ששבאי השחקר הראו עתייה שת פי 2.5 ופי 
1.9 בזשן התגובה תגירוי האור הפריפריאתי רשהנביקיד עסקו ברתיבה ובקריאה, בהתאשה. בנוסף, נשבא שההסתברות 
להחמיץ כליל את גירוי האור עלתה פי 13.5 ופי 11.5 רשהנביקיד עסקו ברתיבה ובקריאה, בהתאשה. ניתן בהקשר 
זה תטעון שהחשבת האור שקביתה תהסתברות תתאונות, שרן החשבת זיהויו שת אירוע קריטי עתותה תהסתייד בתאונה. 
בשחקר אחר, שבובע באשבעות ררביד שאובזריד, שבאו החוקריד שזשן התגובה תאירוע שאירע תוך ריי פעיתות בטתפון 
התארך ת-2.8 שניות תעושת 2.1 שניות תתא הטתפון )	Carney et al., 201(. רשו רן, באופן ספביפי בזשן שתיחת שסרון 

זשן התגובה היה ארוך אף יותר ועשי עת 3.4 שניות בששובע. 

ניתן תטעון שאין זה שפתיע שההפחתה בששאבי קשב זשיניד, הנובעת שעיסוק בשסרוניד, שביאה תעתייה בזשן התגובה 
ובשיעור תאונות בשקריד שבהד האירועיד הקריטייד שתחיתיד בשותי הרביש. שיה הראייה ההיקפי הוא אזור קשוב 
פחות גד בתנאי נהיגה רגיתיד. אותד, ששבאיד יושיד יווחו גד בשחקריד שהתשקיו באירועיד שקרו ברביש - תגובות 
תאירועי בתישה שת ררב שובית. תששת, הא ועשיתיו )He et al., 2014( שבאו שזשן התגובה תבתישה שת הררב השובית 
 Irwin et al.,( היה ארוך יותר בשובהק ראשר הנביק עסק בשתיחת שסרוניד בהשוואה תנהיגה בתבי. אירווין ועשיתיו
2015( שבאו שזשן התגובה תאירועיד שבהד נששע קות שאשר "עבור" )הנביק התבקש תעבור שיי רשהוא שושע את 
 Drews 2009( היה ארוך יותר בתרחישיד שבהד נהגיד שתחו שסרוניד תעושת נהיגה בתבי. ירוס ועשיתיו )ההוראה
 McNabb &( ייווחו עת עתייה בזשן התגובה שתוותה גד בעתייה בשיעור התאונות עד ררב שובית. שקנאב וגריי ),.et al
	Gray, 201( שבאו שתעושת נהיגה בתבי זשן התגובה תבתישה שת ררב שובית היה ארוך יותר בשטתות הקשורות טקסט 
)שתיחת שסרון ופייסבוק(, אך תא בשטתות הקשורות בתשונות )אינסטגרד וסנאפב'ט(. רשו שנשבא תגבי שיחות טתפון 
שוררבות, תיונג ועשיתיו )Leung et al., 2012( שבאו ששתיחת שסרוניד השפיעה עת זשן התגובה תאירועי בתישה ברביש 
באופן יושה תזה שת שתיית אתרוהות ברירוז 0.1%, שאסור עת פי החוק ברוב שיינות העותד. חוקריד נוספיד ייווחו עת 
 Alosco et al, 2012;( עתיות שששעותיות בשיעור התאונות בשת אירועיד ברביש עקב שתיחה או קריאה שת שסרוניד

  .)Bendak, 2015; Dimitriou & Yannis, 2017; Risher & Pettijohn, 201	; Yannis et al, 201	b

שחקר שעניין התשקי בנביקיד שוטריד, ששבי אחי נירשיד בשסגרת תפקייד תבבע שטתה היורשת קריאה וחיפוש 
בתוך טקסט, ושבי שני אשוריד תהוות שוית תהתנהגות בטוחה בנהיגה )James, 2015(. השוטריד נהגו אחרי ררב 
ושיעור  יותר  נשבאו זשן התגובה ארוך  יי(.  )שיישתה קריאה בשחשב רף  שובית תוך ריי ביבוע שטתת חיפוש טקסט 
תאונות גבוה יותר בתנאי הקריאה. שעבר תרת הנביקיד, בתנאי נהיגה בתבי בובעה רק תאונה אחת, בעוי בתנאיד 

שרתתו שטתת קריאה בובעו 22 תאונות, רתושר פי 22. 

תסירוד, קריאה ושליחה של מסרוני טקסט, כמו גם פעולות אחרות בטלפון המצריכות קריאה, כתיבה, חיפוש וכן 
רוב  הלאה, משפיעות לרעה על ביצועי נהיגה רבים באופן ברור ובולט. שהשחקריד שנסקרו עותה תשונה שתפיה 
מדדי הנהיגה הנמשכים נפגעים – נבפות יותר סטיות שהנתיב, ששירת השרחק שררב שובית נפגשת, ורך ששירה עת 
שהירות קבועה. רק במדד המהירות נצפית לעיתים ירידה ולא עלייה, אותד ירייה זו אינה שהווה פיבוי שספיק ריי 
שזמן התגובה  נשבא  תפירך, ברוב השחקריד  בפוי.  תא  נתקת באירוע  תשנוע את הרשתיד השתעורריד ראשר הנהג 
במקביל  בכתיבה.  או  בקריאה  הנהגים  עיסוק  בשל  ניכרת  במידה  לרעה  מושפע   משוליו,  או  בכביש  לאירועים, 
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מחקרים רבים מצאו עלייה גדולה ומובהקת בשיעורי התאונות כתוצאה מכך. 

5. סקרי ספרות ומטה אנליזות

5.1 סקרי ספרות 

ועת ביבועי נהיגה, נירר רי אין  רשבוחניד את סקרי הספרות שנעררו בנושא השפעת השישוש בטתפוניד עת תאונות 
תשישות יעיד. בעוי חתקד הגיעו תשסקנה ששישושיד שוניד בטתפון בשהתך נהיגה ששפיעיד תרעה עת ביבועי הנהיגה 
 The European וגורשיד תתאונות הירריד, ישנד גד שחקריד שאינד תושריד בשסקנה זו. סקר ספרות שנערך עת ייי
Road Safety Observatory )ERSO, 2015( ביבע סקירה שת סקרי ספרות ושטה אנתיזות קוישיד רביד. הסקר שבא 
שרתת השחקריד שנביקו הבביעו עת השפעות שתיתיות ברורות שת היסח היעת שת הנהג בשת השישוש בטתפון. שישוש 
בטתפון בזשן נהיגה שעתה פי שלושה עד ארבעה את הסירון תהיות שעורב בתאונה שתובאתה פביעה חשורה או נזק 
יותר אבת נהגיד השרביד תהשתשש  רן, רותבי הסקר הסיקו שהסירון תשעורבות בתאונת ירריד גיות  תשרונית. רשו 
השרביד  שנהגיד  גד  שטענו   ,)Lipovac et al., 2017( ועשיתיו  תיפובאק  הגיעו  יושה  תשסקנה  נהיגה.  בזשן  בטתפון 
תהשתשש בטתפון בעת נהיגה נוטיד תעבור עת חוקי תנועה ובטיחות אחריד, רשו חגירת חגורת בטיחות. סקריד אחריד 
אבת  תתאונות ירריד בשיוחי  את ההסתברות  ושבאו ששישוש בטתפון בנהיגה שעתה  שסוישות  התשקיו באורתוסיות 

.)Yannis et al., 2014b( או, תחתופין, אבת נהגיד קשישיד )Llerena et al., 2015( נהגיד בעיריד

חשוב תביין שסקרי הספרות השוניד שבאו שההשפעה השתיתית עת הנהיגה נגרשת הן ששישוש בטתפון עד ייבורית והן 
 Yannis et al.,( באופן יושה, יאניס ועשיתיו .)Chen & Yan, 2013; Lipovac et al., 2017( בשישוש בטתפון שוחזק ביי
2014b(, שסקרו עשרות שחקריד ושבאו קשר בין רשת השישוש בטתפון בנהיגה תבין סירון שוגבר תתאונות ירריד, הסיקו 

ששישוש בייבורית אינו שבטת את ההשפעה השתיתית שת השישוש בטתפון.

הקשוריד  רביד  נהיגה  שייי  עת  שתיתיות  השפעות  קוישיד  ספרות  בסקרי  נשבאו  שסרוניד  שת  ותקבתה  תשתיחה 
 Caird(  תבטיחות, רשו ששירה עת הנתיב, זיהוי סרנות, ששירת שרחק וזיהוי ותגובה נאותה תתשרוריד. קרי ועשיתיו
et al., 2014( סקרו 28 שחקריד והסיקו שתשתיחת שסרוניד בזשן נהיגה יש השפעה גיותה יותר שאשר תקריאה שת 
שסרוניד. ההשפעה עת העתייה בזשן התגובה גורשת תאפקט בינוני עי גיות עת העתייה בסירון תתאונות. ששבא יושה 

.)Yannis et al., 2014b( יווח בסקירה שת יאניס ועשיתיו

 Kircher(  שקבת השחקריד תא שבאו עיות חי-שששעית תהשפעה שת שישוש בטתפון עת תאונות ירריד. קירב'ר ועשיתיו
et al., 2011(הסיקו שקריאת רשה שאות שחקריד, שתשרות שיש עיויות תירייה בביבועי נהיגה בזשן שישוש בטתפון אין 
עת  שחקריד   11 סקרו   )McCartt et al., 2014( ועשיתיו  שקקארת  הירריד.  תאונות  בשיעורי  גיותה  תעתייה  עיויות 
השפעת חוקיד האוסריד החזקת טתפון ביי ועת שתיחת שסרוניד וייווחו שהתובאות היו תא עקביות, ותרן תא ניתן תהסיק 
 Carsten(  אד תחוקיד השגביתיד את השישוש בטתפון יש השפעה שת ששש. תשסקנה יושה הגיעו גד קארסטן ושראט
Merat, 2015 &( תאחר שסקרו שחקריד ניסוייד, שסישותטוריד ושנהיגה טבעית. החוקריד הסיקו שהתובאות תא היו 
שוגבר, בטווח  סירון  יחס  והתעסקות עד הטתפון גוררות  חיוג  רשו  נשבא שבנהיגה טבעית פעותות  תיוגשה,  אחייות. 
רחב שת ערריד, שנעו בין 23 בקרב נהגי ששאיות תבין 1.7 אבת נהגיד פרטייד, ובאשבע טווחי בינייד שת 3 ו-4. אותד 
החוקריד גד שבאו שבעת שיחה בטתפון יחס הסירון היה קטן ביותר ותרוב קטן ש-1, רתושר תא נשבאה השפעה תרעה 
ברוב השחקריד שנסקרו. החוקריד טענו שהירישות הקוגניטיביות שת פעיתות השיחה בטתפון עשויות יווקא תעורר 
וברת זאת, החוקריד גד העתו את ההשערה שבגתת השקעת  ותהגביר את ההתשקיות שתו בנעשה שותו.  את הנהג 
הששאביד הקוגניטיבייד בשיחה, יהיה קשה תקבת החתטה בשקרה שת אירוע קריטי. שראן שאין תהסיק ששחקריד אתו 

תגבי השפעתה שת ערירת שיחה בנייי עת תגובה נאותה תאירועיד קשיד בנהיגה. 

ששהירות  שתשרות  טענו   )Yannis et al., 2014b( ועשיתיו  יאניס  נוספיד.  חוקריד  גד  הגיעו  זאת  חשובה  תשסקנה 
הנהיגה בירך רתת יורית ותעיתיד ננקטיד עוי אשבעי זהירות, הסרנה קיישת ראשר נירשת תגובה תאירוע פתאושי או 
בתנאיד חריגיד רשו שזג אוויר גשוד. יבוין גד שהחוקריד )שד( שיווחיד עת הששבא שתפיו אבת נהגיד השגביריד את 

השהירות בעת שישוש בטתפון, ההסתברות תתאונה גיתה פי תשעה.

תסירוד, שרבית שחקרי סקרי ספרות שובאיד קשר בין שימוש בטלפון לבין תאונות דרכים, ללא הבדל משמעותי בין 
שליחת מסרונים לעלייה בשיעור התאונות בוסס היטב  הקשר בין  גד  טלפון המוחזק ביד לבין שימוש בדיבורית. 
במרבית סקירות הספרות, וניתן תטעון בבטחה שפעיתות זו שסורנת בזשן נהיגה. עוי נשבא שהאוכלוסיות הפגיעות 
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)ותעבור עת חוקי בטיחות אחריד(.  במיוחד הן נהגים צעירים, נהגים קשישים ונהגים המרבים להשתמש בטלפון 
שקבת שסקרי הספרות תא שבאו תובאות חי-שששעיות.

5.2 מטה אנליזות 

שטה אנתיזות הו שחקריד ששטרתד תנתח באופן סטטיסטי תובאות שת ערריד שנשייו בשספר שחקריד. ברת השחקריד 
שעררו שטה אנתיזה בנושא נשבאה השפעה שתיתית תשישוש בטתפון עת הבטיחות בירריד. השפעה תא גיותה עת נהגיד 
35 שחקריד  עת  )Stavrinos et al., 2017( שעררו שטה אנתיזה  ועשיתיו  נשבאה בשחקרד שת סטאברינוס  בעיריד 
שבובעו בשיטות שחקר שונות. שסקנתד הייתה שהסחות יעת עקב שישוש בטתפון גורשת תאפקט בגוית קטן עי בינוני 
נהיגה  נרתתו שישה שחקרי  אנתיזה אחרת  ורשעט תאונות אבת הנהגיד הבעיריד. בשטה  עת התרחשות שת תאונות 
טבעית בררביד שאובזריד, ארבעה שהד עת נהגיד שקבועייד )	Simmons et al., 201(. החוקריד הסיקו שפעותות 
היורשות הסטת עינייד רשו חיוג, התקנת הטתפון בשקושו או שתיחת שסרוניד שעתות את הסירון תהתרחשות אירוע 
קריטי ברביש. אותד שתא רשו בסקרי הספרות, שתא שבאו הבית בין טתפון שוחזק ביי תבין טתפון השופעת באשבעות 

ייבורית, בשטא אנתיזה שביבעו שבאו החוקריד ששישוש בייבורית, בניגוי תטתפון שוחזק ביי, תא העתה את הסירון. 

התובאה השרשישה ביותר התקבתה בשחקרד שת פסקואת-פרה ועשיתיו ) Pascual-Ferrá et al., 2012( שעררו שטה 
אנתיזה ריי תהשוות את ההשפעתה שת שתיחת שסרוניד בנהיגה תנהיגה תחת השפעת אתרוהות ושריחואנה. הד גיתו 
שהשתאד בין שתיחת שסרוניד וביבועי נהיגה גרועיד הוא 0.57, שתאד שנחשב תגבוה תשיי. יתרה שרך, שתאד זה היה 
גיות באופן שובהק שהשתאד בין שתיית אתרוהות וביבועי נהיגה, שעשי עת 0.54 וגד שהשתאד בין שישוש בשריחואנה 

וביבועי נהיגה, שעשי עת ערך נשוך בהרבה, 0.27. 

פעותות  בירריד.  הבטיחות  עת  שתיתית  השפעה  בנהיגה  תשישוש בטתפון  רי  שובאיד  אנתיזה  השטה  שחקרי  תסירוד, 
היורשות הסטת עינייד שהרביש שעתות את הסירון. תשתיחת שסרוניד בזשן נהיגה השפעה חשורה יותר שאשר נהיגה 

תחת השפעת אתרוהות או שריחואנה.

6. דיון

שחקריד רביד בובעו בשהתך השניד עת שנת תבחון ותרשת את ההשפעה שת הטתפוניד הסתותרייד ברתת ושת הטתפוניד 
החרשיד בפרט, עת שיעור תאונות, עת הסתברות תתאונה ועת ביבועי נהיגה שוניד. ניתן תושר שהבטבר ייע רב שאוי עת 
הנושא, שראשר נשקת ברתתותו ניתן תשבוא בו עיויות ששרנעות תקשר סיבתי בין שישושיד שוניד בטתפון תבין הסתברות 
שוגברת תתאונות ירריד. עד זאת, איסור עת שישוש בטתפון בנהיגה עייין שנוי בשחתוקת. הסיבות תרך רבות ושונות, 
 Young, 2017; Young & Schreiner,( תששת יש הרופריד או ששעיטיד בעובשת הקשר בין שישוש בטתפון תתאונות

.)Rudisill & Zhu, 201	( ואיתו אחריד סבוריד שקשה תארוף באופן שספק חוקי איסור שוניד )2009

ששרתות הששבאיד שעתו בסקירת הספרות הנורחית, ניתן תסרד שהתשונה העותה שהד היא ברורה תשיי. שיחות טתפון 
בשהתך נהיגה, ובאופן שששעותי יותר, פעותות היורשות הסטת העינייד שהרביש רשו קריאה ושתיחה שת שסרוניד, או 
פעיתויות אחרות היורשות קריאה, חיפוש ורתיבה, שוביתות תהפחתה בביבועי הנהיגה בשיייד רביד ושוניד, ויש תהן 

קשר תעתייה בהסתברות או בסירון תתאונות ירריד. 

ראשר יניד בהשפעה שת שיחות טתפון, ניתן תראות שתראורה בחתק שן השיייד שנביקיד נבפית שגשת שיפור: תעיתיד 
שהירות ששובעת שופחתת, ששירה עת הנתיב שוגברת והשרחק שהררב השובית עותה בזשן השיחות. אותד יפוס זה, שיש 
השחשיביד אותו רהורחה תהתנהגות שפבה שנהגיד שאשביד רשהד ששוחחיד בטתפון בנהיגה, אינו שבתיח תבטת את 
ההשפעות שרחיקות התרת שיש תשיחות הטתפון עת ביבועי נהיגה ועת תאונות. גד אד נקבת את הטענה שנהגיד שאשביד 
התנהגות שפבה זו בשרוון )טענה שנויה בשחתוקת בפני עבשה רפי שניתן תראות בשחקר שהראה רי הנהגיד שויעיד 
הרבה פחות תשעשיהד בשהתך שיחת טתפון, 	Sanbonmatsu et al., 201(, הרי שששבאי יפוס תנועות עינייד, זשן 
התגובה תאירועיד קריטייד ברביש וששותיו והסתברות תתאונות שעיייד עת רך שאין ברך יי. ההעררות תסירון תתאונה 
השתנו בין השחקריד שוניד, אבת הן נעות שהסתברות הגיותה תערך פי שנייד תהיות שעורב בתאונה בעת שיחת טתפון, 
ששבא שעתה בשחקר סטטיסטי-אפיישיותוגי עת אורתוסייה רגיתה )	Dingus et al., 201(, ועי פי עשרה רשו שנשבא 

 .)Beratis et al., 2017( "בשחקר בסישותטור נהיגה עת נהגיד שבוגריד עד "הפרעה קוגניטיבית קתה

אינו  ורן התאה,  ובפעיתויות אחרות שניתן תבבע בטתפון, רשו גתישה, ששחקיד  ובקריאה שת שסרוניד  הייון בשתיחה 
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שותיר ספק רב ביחס תהשפעה השתיתית הברורה רשעט עת רת שיי שנביק, ורשעט ברת שחקר שביק זאת. תפעיתויות 
שוטורית.  ייני השהווה הסחת יעת  ותעיתיד גד בתפעות  וארורות שהרביש  תרופות  הבורך בהסטות שבט  נתווה  אתו 
שחקריד רביד שראיד שפעיתויות אתו ששפיעות תרעה עת שייי הביבוע )תשעט הפחתה בשהירות הנסיעה, שיש השביגיד 
רהתנהגות שפבה(, ששפיעות תרעה בשייה ניררת ושובהקת עת יפוסי תנועות העינייד ורתובאה שרך שהוות היסח יעת 
חזותי שן השעתה הראשונה, ורן ששפיעות תרעה עת הסירון תשעורבות בתאונות ירריד. רשו עבור שיחות, ההעררות 
תסירון תתאונה בעת פעיתויות אתה ששתנות בין השחקריד שוניד, אבת הן נעות שהסתברות הגיותה תערך פי חשישה 
תשעורבות בתאונה בעת שתיחת שסרון בקרב נהגיד בעיריד בשחקר סטטיסטי-אפיישיותוגי )	Guo et al., 201(, פי 
ש-20, בשחקר  יותר  פי   ,)Yannis et al., 2014a( בסישותטור  שסרוניד בשחקר  שתיחת  תגבי  שעתה  ששבא  ששונה, 
סישותטור אחר עד נביקיד שוטריד שביבעו שטתת חיפוש טקסטואתית )James, 2015(, ועי תערך העבוד שת סירון 
 Guo et al.,( 81 תשעורבות בתאונה בשחקר סטטיסטי-אפיישיותוגי בקרב קשישיד העוסקיד בפעותת חיוג הגיות פי 

 .)2016

אף שהשחקריד נעיד עת הביר שבין ההשפעה שת שישוש בטתפון עת התנהגות טבעית טיפוסית ובין התנהגויות בשבבי 
קיבון, נטען רי השיי הרתוונטי יותר תהבנת השפעת השישוש בטתפון עת נהיגה הוא שבבי הקיבון. שובן שאתיו שבחתק 
נירר ואותי ברוב השקריד שבהד נהגיד נוהגיד תוך ריי פעיתות שסיחת יעת בטתפון, הד שבתיחיד, באופן רזה או אחר, 
תששור עת ביבועי נהיגה שספקיד יייד ריי תהתשויי עד שוררבות שטתת הנהיגה. הבעיה נוברת בייוק ברגעיד, הנייריד 
יחסית שבחינה סטטיסטית, שבהד שתרחש עת הרביש אירוע פחות בפוי, או הבטתבות נסיבות שיורשות שהנהג תהיות 
ירוך יותר, תקבת החתטה נרונה ותהגיב בשהירות ריי תשנוע תאונה. שהספרות שנסקרה ראן אין ספק שבשקריד שעין 
אתו שישוש בטתפון שפחית בשייה ניררת והרסנית את ביבועי הנהיגה. תאונות נגרשות, חתקן בתתי נשנעות, בגתת היסח 
היעת שת הנהג, רפי ששעיייד שחקריד ששתעייד נהגיד שאינד שגיביד ברתת תאירוע השתרחש שותד בעת שישוש 

  .)Carney et al., 201	( בטתפון

 Darçın( ניתן תאשוי את היקף הסרנה בשישוש בטתפון בנהיגה באשבעות ששבא ששחקריד שעשו שישוש בשאתוניד
; Terry & Terry, 2015	Alkan, 2015; Sun & Jia, 201 &(. בשחקריד שסוג זה נהגיד אינד נוטיד תהויות שעשו 
שישוש בטתפון בעת שהיו שעורביד בתאונה, שחשש תהפתתה עבשית. אותד ראשר הד נשאתיד אד היו שעורביד ב"רשעט 
זו תא רת  נביא בחשבון שגד תשאתה  ויותר ששוייד ברך. אד   50% עותיד תריי  והייווחיד  תאונה", התשונה ששתנה 
הששיביד עוניד ברנות, שספריד אתו ששקפיד את עובשת התופעה בשתוא הירה, רי נהגיד רביד שאוי )תשעשה רת נהג 
שני( שוייד שהשתששו בטתפון ורשעט גרשו תתאונה. שששבא זה וששחקריד שהשוו ייווחי אשת עת סיבה תתאונות ירריד 
עד העררות שת קביני ששטרה שנוסיד בתחוד )Regev et al., 2017(, ניתן גד תהסיק שהנתוניד השששייד הנבבריד 
ביחס תשעורבות שת שישוש בטתפון בתאונות אינד שיויקיד בשייה שספקת וררת הנראה תוקיד בחסר. אנו טוענות אפוא, 
אף  השובגיד בחתק שהשחקריד הסטטיסטייד-אפיישיותוגייד  הסירון  יחס  רפי שששתקפת בשספרי  שתשונת השבב, 
היא אינה שיויקת. שראן שניתן תשער שהשעורבות שת שישוש בטתפוניד בתאונות ירריד גיותה שזו הניתנת תשיייה 

באשבעות הנתוניד הקיישיד. 

תסירוד, הספרות ריוד שתשית שתא ניתן תנקוב בשספר יחיי שיאפיין באופן חי-שששעי הסתברות או סירון תתאונה 
הסטטיסטית- בספרות  השובגיד  שתאשיד  שת  השספריד  אותד  הנהיגה.  בשהתך  בטתפון  ששתששיד  רשנהגיד 
ניסוייד השיגישיד את קשרי הסיבה שסובב בין השישוש בטתפון תבין התרחשות  אפיישיותוגית, תבי ששבאי שחקריד 
התאונות, שביגיד תשונה שתשה ששאפשרת תהסיק שסקנות ברורות. שישוש בטתפון, תשיחות ובעיקר תפעותות היורשות 
הפניית שבט, רשו קריאה ושתיחה שת שסרוניד, גתישה באינטרנט ורן התאה, שפחית בשייה ניררת את ביבועי הנהיגה 
שת נהגיד וגוזת שהד חתק נירר שששאבי הקשב, התפיסה ותעיתיד גד ששאביד שוטורייד הנירשיד תשטתת הנהיגה. 
יפוס זה שת השפעות עת ביבועי הנהיגה עתות תהביא תייי רך שבעת אירוע קריטי נפגעת ירותתד שת הנהגיד תהגיב 

בשהירות הנירשת, אד ברתת, ותאונות הופרות תבתתי נשנעות. 
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recommends legislation to require the use of technological tools that would limit 
media use, provide permanent monitoring )using black boxes, for example( and 
cast responsibility on the vehicle fleet’s manager.

G. Strict enforcement and punishment for reading and texting while driving. The 
Committee proposes to triple the fine given today for committing a second offense, 
and in the case of a third offense to add prosecution and the revocation of the license, 
while the first offense will consist only of a warning to the offender.

H. Development of a new method for police to research road accidents that will enable 
the collection and analysis of data )including from the smartphone itself( in order to 
better understand the effects of smartphone usage on the number and extent of road 
accidents and road accident victims.

I. Development of a new method for the Israel National Road Safety Authority to investigate 
accidents, with an emphasis on the effects of smartphone use on road accidents.

J. Examination of the efficacy of passive safety systems. Following the examination, a law 
requiring the installation of these devices in all of Israel’s vehicles should be considered.

K. Creation of standards for mobile phone car mounts.

Education and Public Relations:
L. Conduct a public relations campaign to promote understanding of the risk involved in 

the use of smartphones while driving, and to encourage proper driving, including ways 
to deal with distractions.

M. Emphasize the importance of installing call and text blocking applications as a means 
to improving road safety.

N. Include conversations on smartphone use while driving in the national transportation 
safety curriculum taught at Israeli schools.

13. The Israel National Road Safety Authority is advised to plan and lead a comprehensive 
national plan )based on the report's recommendations( with the aim to reduce the 
number of casualties from smartphone use while driving. The program will include 
technological elements )including in the field of enforcement(, an informational 
and educational campaign )which will also support the implementation of new 
technologies(, regulations and adapted enforcement.
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Executive Summary 

the use of passive or active safety systems.

8. In a recent study that included an expert review of many technological aids, it was 
determined that the criteria for developing a solution are a combination of willingness to 
accept the solution and its contribution to safety. These are, in descending order: collision 
alert systems, texting-blockers, reading blockers, text-to-speech conversion. The study 
also found that technologies to prevent texting and reading while driving will have trouble 
being accepted and embraced by the public. 

9. Despite the above, the Committee's members decided to focus on preventing or reducing 
texting and reading, since these are the most dangerous activities.

10. Some of the technological aids that aim to limit mobile communication while driving include 
devices that monitored and supervised drivers in real time. However, the Committee 
believes that these features are beneficial for vehicle fleets, but would not be beneficial in 
private vehicles.

11. For purely safety reasons, it would be most advisable to enforce a complete ban on the use 
smartphones while driving, as they demand attention from the driver and thus increase 
the risk to all road users. The Committee found that a sweeping recommendation of this 
sort regarding all types of vehicles would not be effective, as the public would not abide by 
this rule. Therefore, it is not included in the report.

12. The report makes recommendations for a comprehensive address of the problem in 
question, the main recommendations being:

Technology:
A. To publish a tender for proposals for technological solutions, that will be incorporated 

)by regulation if required( into existing popular applications )such as Waze or WhatsApp( 
and will include features such as: driving mode; hide icons; ability to automatically 
resend an email; warning of dangerous use; operation of the communications systems 
from the steering wheel.

B. To develop the ability, including technological, to enforce the regulation that prohibits 
reading and texting while driving.

Regulation and Enforcement:
C. Enforcement efforts should be focused on preventing texting and reading while driving.  

This type of enforcement requires methods and tools that are currently unavailable.

D. Evaluation of the possibility to establish a special police unit that will focus on 
monitoring mobile phone issues, with an emphasis on preventing reading and texting 
while driving.

E. Absolute prohibition )and effective enforcement of the prohibition( on the use of 
smartphones, including phone calls, by public transport and heavy vehicles drivers 
)excluding taxis up to 7 passengers( while traveling )and also excluding navigation 
systems(. This is because buses are 	.1 times more involved in fatal accidents as 
compared to private cars.

F. With regard to public transportation and other heavy vehicles, the Committee 
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Chapter 1 > Executive Summary
1. This report concludes and summarizes the work of the Committee for Examination 

of Ways to Reduce the Number of Casualties from the Use of Smartphones While 
Driving. This committee was appointed by the director general of the Israel National Road 
Safety Authority in May 2017. 

2. A major motive for the appointment of the committee was the consistent increase in 
the number of casualties and fatalities in road accidents in the past five years, and the 
assumption that the use of smartphones during driving has a significant impact. 

3. During the course of its work, the Committee met with police officials, IDF officials and 
many researchers and entrepreneurs who proposed technological solutions to reduce the 
risk inherent in the use of smart phones while driving.

4. At the beginning of its work, the team dealt with characterizing the problem, a task that 
soon proved to be quite complex. The team encountered difficulty in finding any results 
of previous studies that could serve as a starting point for its work, i.e. studies that find 
causality in the relationship between mobile phone use and the occurrence of accidents 
with or without fatalities )See the study of the American National Highway Traffic Safety 
Administration - NHTSA, according to which only slightly more than one percent )1%( of 
those killed in road accidents in 2014 were victims of accidents caused due to the use of 
a mobile phone(.

5. As the team continued to investigate, the following picture emerged: "Common sense 
intuition" in Israel and around the world points to a clear direction of belief, in which there 
is a strong connection between the use of mobile phones while driving and the increase in 
road accidents. Most of the studies do not indicate the causal link between mobile phone 
usage and the occurrence of road accidents, but clearly demonstrate that the use of 
a mobile phone during driving significantly increases the risk of road accidents )by 
approximately ten times(.

6. A recent study )April 2017( by Cambridge Mobile Telematics,which was based on a large 
database of travel and accident data, reveals a picture consistent with this "collective 
intuition". According to this study, in more than half of the road accidents )52%( mobile 
phone distractions occurred in the moments preceding the accident.

 In addition, the study found that the accident risk level of frequently distracted drivers was 
six times higher than that of drivers who were not distracted at all. The study also notes 
that in the United States alone 11 teenagers are killed every day as a result of texting 
while driving.

7. In the course of its work, the Committee identified three fundamentally different strategies 
for addressing the problem:

a. Reduction of the use of smartphones while driving, or at least reduction to a minimum 
level )preferably zero( of reading and texting while driving.

b. Improving the way one uses the smartphone )assuming that its use while driving is 
inevitable( by finding ways and technological solutions to make it safer.

c. Finding ways to prevent road accidents in instances of distracted driving )not only 
because of the use of smartphones while driving but for any other reasons(, such as 
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