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  הכנת הרכב לחורף: ממצאי מחקר בנושא
  עמותת אור ירוק: עבור

  
 המהווים מדגם ארצי ,משיבים 500 טלפוני בקרב אומניבוססקר המחקר נערך במסגרת : שיטה

  .ומייצג של האוכלוסיה הבוגרת בישובים היהודיים במדינת ישראל

  .2007 נובמבר של חודש השניהסקר בוצע במהלך השבוע 

ברמת מובהקות סטטיסטית , + 4.4%טיסטית המרבית בנסיבות דגימה זו הוא טווח השגיאה הסט
  .95%של 

  

  :ממצאים עיקריים
 משיבים המהווים מדגם ארצי ומייצג של 500מתוך סקר שערכה חברת גיאוקרטוגרפיה בקרב 

עולה כי לאחר פעילות הסברתית רבת שנים של הרשות הלאומית , האוכלוסיה הבוגרת בישראל

ציבור הנהגים בישראל יודע מהן הפעילות בהן צריך לנקוט על , דרכים ועמותת אור ירוקלבטיחות ב

  .מנת להכין את הרכב לחורף

  

כאשר , כל נהג אשר השתתף בסקר ציין קרוב לשלוש פעולות שונות בהן צריך לנקוט, בממוצע

) 64%ציינו (בים בדיקת המג, ) מהנהגים73%ציינו (בדיקת תקינות הצמיגים : הפעולות העיקריות הן

  ).62%ציינו (ובדיקת דוושות הגז והברקס ברכב 

  

שיעור לא מבוטל של , ולראיה, נראה כי יש להמשיך בפעילות ההסברה לנהג הישראלי, עם זאת
עדיין אינם יודעים כלל מה צריך לעשות בכדי להכין )  איש190,000 -כ( מהנהגים בישראל 7%

  .את הרכב לקראת החורף

  
נרשמו שיעורים גבוהים , )מ לשעבר"מבריה(ובקרב עולים חדשים , )34עד גיל (צעירים בקרב נהגים 

  .משיבים אשר לא ידעו לציין מה צריך לעשות בכדי להכין את הרכב לחורףיחסית של 

, בקרב הנהגים המשתייכים לציבור הדתי בישראל ונהגים באזור ירושלים והסביבה, לעומת זאת

  . ידעו לציין פעולות בהן צריך לנקוט בכדי להכין את הרכב לחורף)98-99%(כמעט כל המשיבים 
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  :פירוט הממצאים
 

 ?באיזה סוג רכב אתה נוהג,  אם כן?)גלגלי- דו כולל רכב(האם אתה נוהג ברכב כלשהו 
 כ"סה  

 59.8% נוהג ברכב פרטי

 2.7% ברכב מסחרי נוהג

 1.8% 4 על 4ברכב שטח  נוהג

 9%. במשאית נוהג

 1.1% על קטנוע נוהג

 1.7% על אופנוע נוהג

 1.1% ברכב אחר נוהג

 

 36.7% נוהג כלל ברכב לא

 105.7% 
 כ"סה

N 

q15 BY kk  
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?ומה עוד ?ףככל שידוע לך מה צריך לעשות בשביל להכין את הרכב לנהיגה תקינה בחור
 כ"סה  

 20.4%  לחורףלהכין את הרכב לא יודע מה צריך לעשות בשביל

 56.8% בצמיגים לחץ אוויר/ תקינות צמיגים / בדיקת צמיגים 

 49.8% שהמגבים תקינים/ בדיקת מגבים 

 42.9% בדיקת כל אורות הרכב

 48.2% ברקס/ גז / בדיקת דוושות 

 6.7% בדיקה של מתזי המים

 3.0% בדיקת מערכת הפשרת האדים

 1.5% ראש מנוע/מנועבדיקת 

 2%. 10000פול טי

 2.4% בדיקת ההגה

 8%. החלפת גלגלים

 1%. בדיקת הילוכים

 2.7% בדיקת חורף כללית/בדיקת מערכות

 1.4% ומים שמןבדיקת 

 4%. מערכת חשמלבדיקת 

 5%. חגורות בטיחותבדיקת 

 1.6% אחר

 

 1.3% יודע לא

 240.6% 
 כ"סה

N N=500 
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 ?ומה עוד ?ך מה צריך לעשות בשביל להכין את הרכב לנהיגה תקינה בחורףככל שידוע ל

ים ברכבנוהג   ים ברכבלא נוהג  כ"סה

להכין את הרכב לחורף לא יודע מה צריך לעשות בשביל 6.8% 43.7% 20.4% 

 56.8% 29.4% 72.6% בצמיגים לחץ אוויר/ תקינות צמיגים / בדיקת צמיגים 

 49.8% 24.6% 64.4% בים תקיניםשהמג/ בדיקת מגבים 

 42.9% 25.1% 53.2% בדיקת כל אורות הרכב

 48.2% 25.0% 61.6% ברקס/ גז / בדיקת דוושות 

 6.7% 2.2% 9.3% בדיקה של מתזי המים

 3.0% 3.4% 2.7% בדיקת מערכת הפשרת האדים

 1.5% 2.8% 8%. ראש מנוע/מנועבדיקת 

 2%. 3%. 2%. 10000טיפול 

 2.4% 1.0% 3.2% דיקת ההגהב

 8%. 1.3% 6%. החלפת גלגלים

 1%. 3%.  בדיקת הילוכים

 2.7% 2.1% 3.1% בדיקת חורף כללית/בדיקת מערכות

 1.4%  2.2% ומים שמןבדיקת 

 4%.  6%. מערכת חשמלבדיקת 

 5%. 8%. 4%. חגורות בטיחותבדיקת 

 1.6% 2.5% 1.0% אחר

 

 1.3% 2.7% 4%. יודע לא

 283.2% 167.1% 240.6%
כ"סה

N N=317 N=184 N=500 

q13 BY qq15 + kk  
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   בקרב נהגים– פילוח דמוגרפי

  
  ? ומה עוד?הרכב לנהיגה תקינה בחורף ככל שידוע לך מה צריך לעשות בשביל להכין את

  כ"סה
  ציינו דברים   

שצריכים לעשות
ים מה לא יודע

  N צריך לעשות

100.0% 6.8% 93.2% כ"סה N=317

100.0% 4.8% 95.2% גבר N=187
 מגדר

100.0% 9.7% 90.3% אישה N=130

34-18 86.5% 13.5% 100.0% N=126

35-54 97.4% 2.6% 100.0% N=120גיל 

55+ 97.9% 2.1% 100.0% N=71 

100.0% 3.1% 96.9% עד תיכונית N=102

100.0% 7.1% 92.9% תיכונית על N=46 השכלה 

100.0% 8.7% 91.3% אקדמאית N=140

100.0% 2.8% 97.2% ח" ש7000עד  N=57 

7001-10,000 90.3% 9.7% 100.0% N=55 הכנסה נטו למשק בית

100.0% 7.0% 93.0% ח"ש 10,000 מעל N=140

100.0% 7.3% 92.7% חילונית N=178

100.0% 8.6% 91.4% מסורתית N=91 נטייה דתית 

100.0% 1.5% 98.5% חרדית- תיתד N=48 

100.0% 4.8% 95.2% מוצא מזרחי N=90 

100.0% 5.1% 94.9% מערבי מוצא N=107

הארץ דור שני יליד 91.6% 8.4% 100.0% N=70 
 מוצא

100.0% 13.2% 86.8% חדש עולה N=45 

1--2 94.2% 5.8% 100.0% N=88 

3--4 91.7% 8.3% 100.0% N=116מספר נפשות 

5+ 96.8% 3.2% 100.0% N=84 

100.0% 4.9% 95.1% חיפה והצפון N=59 

100.0% 10.6% 89.4% השרון אזור N=43 

100.0% 6.1% 93.9% והסביבה א"ת N=124

100.0% 1.9% 98.1%  והסביבהירושלים N=38 

 אזור מגורים

100.0% 11.1% 88.9% דרוםאזור ה N=53 
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