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מהמכשירים

המשטרה מנסה זיהילחם בתופעה .המדינה
יוצאת בקמפיינים .יזמים ,אנשי מקצוע
ותעשיות מחפשים פתרונות .מומחים
מנסים להבין את המניעים הפסיכולוגיים.
ובכל זאת ,בנסיעה הקרובה ,סביר להניח
שגם אתם תעשו זאת :תושיטו יד לטלפון
הנייד בזמן הנהיגה • איך מתעים את
התאונה הבאה :כתבה שביעית בסדרה
מור שמעוני

לא הגיע לדיון.

כץ■

צילום :גילי יערי,
פלאש 90

צילום פ ר טי

־ 2בפברואר ,2013
בשעות הערב ,נהג
רמי ג׳בר ,בן  39מי
רושלים ,ברכבו בכ
ביש  .6בשלב מסוים,
כמו מרבית הנהגים ,הוא יצא לעקיפה,
אבל כשחזר לנתיב הימני הוא לא שם לב
למשאית שחנתה בשולי הדרך .למרות
שניסה לבלום ברגע האחרון הוא התנגש
בה בעוצמה  -ונהרג במקום .ג׳בר השאיר
אחריו ארבעה ילדים ,הקטן עדיין לא
היה אז בן שנה .אחיו ,ואפי ג׳בר ,היה
מהראשונים שהגיעו לזירה .הוא גם זה
שנאלץ לזהות את אחיו" .לפי הממצאים
של המשטרה ,מפירוט השיחות ,הסבירו
לנו שבמהלך העקיפה הוא כנראה קיבל
שיחת טלפון" ,משחזר האח" .אם הוא לא
היה משתמש בטלפון הוא היה נשאר לי
בחיים .הייתי ממשיך לשחק איתו כדו
רגל ,לבלות איתו .המשפחה הייתה
נשארת מאוחדת .הוא היה ראש המש
פחה שלנו .בכלל ,הוא היה מוכר ואהוב
מאוד בירושלים .היה קבלן ושימש בורר,
היה עוזר לכולם .דלת ביתו תמיד הייתה
פתוחה לאנשים".

כמה חודשים אחרי מותו של רמי ג׳בר
הלך גם אביו לעולמו" .הוא הלך מצער",
מספר האח" .כשעולים על הכביש צריך
לזכור שיש משפחה מאחורינו .חיים של
מים של אנשים .להתעסק בטלפון בזמן
נהיגה זה להחזיק אקרה ביר .להתאבר או
לרצוח .להיות הקורבן או המבצע".
המילים הקשות והכואבות של ואפי
ג׳בר אינן מפתיעות .כולנו יודעים על
הסכנות שבשימוש בטלפון נייד בזמן
הנהיגה 95% .מהציבור חושבים שלקרוא
ולכתוב הורעות בטלפון הסלולרי בזמן
נהיגה זו פעולה מסוכנת מאור ,מה שלא
מפריע ל־ 54%להורות שהם עושים זאת,
כך עולה מסקר שערכה עמותת אור ירוק
באמצעות מכון הסקרים "מאגר מוחות"
בדצמבר  .2017מהסקר עולה עור כי
 53%מהנשאלים הודו שהם מדברים בט
לפון הנייד במהלך נהיגה ללא דיבורית.
למרות שרוב מוחלט של הציבור מודע
לכך שלקרוא ולכתוב הורעות במהלך
נהיגה זו פעולה מסוכנת ,אחוז הנהגים
שהודו כי הם מסמסים במהלך נהיגה גדל
ולמעשה יותר מהכפיל את עצמו ,ועמד
על  54%ב־ 2017לעומת  23%ב־.2015

פרום׳ גיל לוריא ,חוקר בטיחות מזחית
פסיכולוגית)בתמתה(" :ממצאי המחקר
בקרב צעירים ומבוגרים דומים .בממוצע נרשמו שתי
נגיעות בנייד בדקה  -וזה מדהים כי מדובר באוכלוסייה
שיודעת שהיא נמדדת .זה כמו שהנרקומן יודע שהסם
יהרוג אותו ,אבל בכל זאת ייקח את הסם"

צילום אילוסטרציה :אינג אימג'

סקר של הברת פורר העולמית שנ
ערך בקרב  7,000משתמשים צעירים
בגילאי 18־ 24מצא כי כל נהג רביעי
מעלה פוסט או בודק אתרי רשתות חב
רתיות במהלך הנהיגה .בבריטניה ,כל
נהג שלישי הודה שהוא צילם סלפי בזמן
נהיגה .לפי הסקר של פורר ,זמן הצילום
הוא  14שניות וזמן בדיקת רשת חברתית
הוא  20שניות .בזמן הזה ,במהירות 96
קמ״ש ,מספיק הנהג לעבור מרחק השווה
לחמישה מגרשי כדורגל כשהוא איננו
מרוכז בכביש.

ההיגיון של "לי זה לא יקרה"
המכשיר הקטן הזה הופך אנשים נור
מטיביים ,בעלי משפחות ,למי שמסכנים
מדי יום את עצמם ואת סביבתם .חיים
אבדו ,ילדים התייתמו ,הורים שכלו
בנים ,משפחות שלמות נהרסו ,בגלל
הודעת וואטסאפ .בגלל תמונה .בגלל
פוש .בגלל שיחה .מדוע אנחנו עושים
זאת? מדוע מדי יום מקבלים עשרות
אלפי נהגים החלטה הרת גורל ,להסיט
את המבט מהכביש לנייד ,להוריד יד
מההגה וליטול את המכשיר.
המשטרה מנסה להילחם בתופעה.
המדינה יוצאת בקמפיינים יקרים בני
סיון לשכנע את הנהגים להימנע מכך.
יזמים ,אנשי מקצוע ותעשיות של
מות מקדישים עצמם למציאת פתרו
נות .מומחים מנסים להבין את המניעים
ולשרטט את השניות הקריטיות שבהן
מתקבלת ההחלטה הגורלית לעשות

שימוש בטלפון הנייד על הכביש .ובכל
זאת ,בנסיעה הבאה ,סביר להניח שגם
אתם תעשו זאת .כיצד ניתן למנוע את
התאונה הבאה כתוצאה משימוש בטלפון
הנייד בזמן נהיגה?
המשטרה מנסה לעשות זאת באמצ
עות אכיפה .באחד מסופי השבוע האח
רונים ,רשמה המשטרה מעל  1,000דו
חות לנהגים שעשו שימוש בטלפון נייד
בזמן נהיגה .הנהגים קיבלו קנס של
 1,000שקלים ושמונה נקודות לחובתם.
מדוע אותם נהגים עשו זאת? "יש דמיון
בין שימוש בטלפון בנהיגה להתנהגויות
סיכון אחרות" ,מסביר פרופ׳ גיל לוריא,
ראש החוג לשירותי אנוש ,אוניברסיטת
חיפה.
כמי שבא מתחום הפסיכולוגיה וחו
קר את נושא הבטיחות ,מתעניין פרופ׳
לוריא במניעים שלנו להתנהגות" :גם
בתחום העבודה אנשים מתים בתאונות
אחרי שלא התנהגו לפי הוראות הבטי
חות .השאלה למה עושים את זה .בפסי
כולוגיה מדברים על הצורך של האדם
לשמר את עצמו .לכאורה אנהנו לא
צריכים את השוטר בשביל זה .כיצו
רים רציונליים ,אנחנו רוצים לחיות ולא
להיפצע .אבל במחקרים מגלים שהמ
צב בדיוק הפוך .זה לא שאנחנו רוצים
לפגוע בעצמנו .זה עצם הרעיון שאנ
חנו חיים בטווחי זמן אחרים .אנחנו מח
פשים לעצמנו חיזוקים בטווח קרוב .אם
אני מתנהג בצורה מסוימת ואני מקבל
על ההתנהגות הזאת חיזוק ודאי ומיידי,
קשה להתחרות בכך פסיכולוגית.

₪ ₪

1ובזי היינון ,נפגע בתאונה בה היה מעורב
נהג שהשתמש בנייד" :כשאתה שיכור,

אתה לפחות רואה את הכביש .כשאתה מסמס זה כמו
לנסוע בעיניים קשורות .אם תופסים נהג שיכור
שוללים לו את הרישיון .למה לא עושים את זה
כשאנשים מסמסים? כולם ממשיכים לסמס"
בדוגמה של היסח הדעת ,הצורך להיות
מחובר גדול מאוד היום .אם אגע בט
לפון בזמן נהיגה ,אדע מה קורה עם
הילד שלי ,עם ההבר׳ה  -קיבלתי תגמול
חיובי .מנגד ,התאונה ,שהיא העונש ,היא
עניין מאוד נדיר .ההסתברות לתאונה
היא משהו שלאנשים קשה לחשב .אנחנו
חיים במיידי ,בוודאי .בנוסף ,אנחנו לו
מדים מהתנסות .זה הרבה יותר חזק ממה
שקמפיינים מנסים ללמד אותנו .׳לי זה
לא יקרה׳ הוא משפט שמייצג היטב את
ההסבר הפסיכולוגי ללמידה מהתנסות.
כבר שנים אני נוהג  -ולא קרה כלום.
ראיתי את הפרסומת שאומרת :׳אם זה
דחוף ,מתקשרים׳ ,וגם אמרו לי את זה
בבית הספר .אבל אני רואה שלי זה עובד,
וקשה להתווכח עם למידה מהתנסות.
כך אני לומד להתנהג לא בטוח .הצו
פה אומר ,׳רגע ,אני הייתי שם ולא קרה
כלום׳ .ברמה מודעת אני אומר שזה לא
הגיוני .אבל הפסיכולוגיה הרי אוטומ
טית הזאת לא לוקחת בחשבון את העו
בדה שיש סיכונים בדרך .ואז מתרחשת
תאונה  -אבל זה מאוחר מדי".
פרופ׳ לוריא ביצע עם שותפיו

מחקר ,שבו ביקשו החוקרים לבדוק
את רמת ההתמכרות של נהגים לט
לפונים הניידים .בתחילה ביצעו את
המחקר בנהגים צעירים ולאחר מכן
באוכלוסיית הנהגים המבוגרים" :היום
זה מוגדר כהתמכרות כמו עישון ,כמו
סמים .השתמשנו באפליקציה שמו
נה את מספר הפעמים שהייתה נגיעה
בטלפון בעת נהיגה .כל נגיעה נשמרת.
הממצאים בקרב צעירים ומבוגרים דו
מים .בממוצע נרשמו שתי נגיעות בדקה.
הנתונים מדהימים במיוחד לאור העוב
דה שמדובר באוכלוסייה שיודעת שהיא
משתתפת במחקר ונמדדת .זה כמו שהד
רקומן יודע שהסם יהרוג אותו ,אבל בכל
זאת הוא ייקח את הסם".

כל נהג שלישי צילם סלפי
מדהים להיווכח עד כמה עניין פעוט
כל כך כמו סלפי ,הודעת טקסט או
פוסט חדש ,יכולים לשנות את מסלול
החיים .יובל היימן ,בן  ,70נסע לפני
ארבע שנים על אופנועו בגבעתיים.
להתרשמותו של היימן ,מורה לנהיגה

