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מידעון תאונות בהן נפגעו פעוטות וילדים קטנים.
בחודשיים האחרונים אירעו מספר תאונות בהן נפגעו פעוטות וילדים קטנים כמפורט להלן:
פירוט קצר לתאונות:
 .1תאונה בכביש שכונתי ,בעיר סח'נין ,בה נהרג פעוט בן שנתיים וחצי.
תיאור התאונה:
בתאריך  ,23/1/2019סמוך לשעה  ,12:20ג'יפ נסע בכביש שכונתי ,בסח'נין ,הנהג הוריד את הילד
סמוך לביתו ,באותה עת אביו של הילד יצא מביתו שוחח עם הנהג מבלי לשים לב שהילד הקטן יצא
מביתו .בתום השיחה בין הנהג לאבא ,הנהג החל לנסוע ודרס את הילד שיצא מביתו ללא השגחה.
הילד נהרג במקום.
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 .2תאונה בכביש  806בה נהרג פעוט בן שנה וחצי.
תיאור התאונה :בתאריך  25/1/19בשעה  ,16:30נהג רכב נוסע בכיוון כללי מצפון-לדרום מצומת
חלאפתא על דרך  806למג'אר ,בק"מ  11.6אחרי עקומה שמאלה ,ככל הנראה סוטה ממסלולו
ומתנגש חזית בחזית עם רכב טויוטה ובו  3נוסעים .כתוצאה מההתנגשות נהרג תינוק בן שנה וחצי
(נוסע רכב הטויוטה) ועוד  4נפצעו קשה .ככל הנראה הפעוט לא היה חגור במושב בטיחות.

 .3תאונה בבני ציון בה נהרג פעוט בן  3שנים.
תיאור התאונה:
בתאריך  ,28/2/2019רכב פרטי שנסע ברחוב צהלון במושב בני ציון עצר במפרץ החנייה בסמוך למעון
ילדים .הנהגת יצאה מהרכב ונגשה לדלת האחורית משמאל על מנת להוציא את בנה .הרכב החל
להתדרדר לאחור בשל שיפוע בכביש .על סמך עדויות ,נראה כי בנה נשמט מידיה כשניסתה לעצור
את הרכב .הפעוט נפצע אנושות ונפטר בבית החולים.
 .4תאונה בכביש  ,90בה נהרג ילד בן .6
תיאור התאונה:
בתאריך  ,28/2/2019רכב פרטי נסע בכביש  90לכיוון צפון ובק"מ  348.2בעקומה לשמאל איבד
שליטה והסתחרר לכיוון הנגדי תוך חציית קו הפרדה לבן ורצוף .הרכב נפגע בחלק האחורי מרכב
מסחרי שהגיע ממול .כתוצאה מהתאונה נוסע הרכב הפרטי ילד בן  6נפצע באורח אנוש ומותו נקבע
בבית החולים .נהג הרכב ושני נוסעים נוספים נפצעו קשה.
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 .5תאונה במושב שדות מיכה בה נהרגה ילדה בת .6
תיאור התאונה:
בתאריך  ,3/3/2019רכב הסעות הוריד ילדה בת  6סמוך לביתה במושב שדות מיכה ,הילדה
התקדמה לעבר ביתה ,ואז נזכרה ששכחה את המעיל ברכב ההסעות ,חזרה לרכב ההסעות אחד
מחבריה העביר לה את המעיל מהחלון בעת שנהג ההסעות נעצר בסמוך .בזמן שהחל בנסיעתו לא
הבחין שהילדה נמצאת מלפנים .הילדה נפלה ונדרסה ע"י הגלגל האחורי ימני .הילדה נפטרה
מפצעיה בבית החולים.

 .6תאונה בירושלים בשכונת בית חנינה
תיאור התאונה:
בתאריך  8/3/2019סמוך לשעה  14:00ברחוב פנימי בשכונת בית חנינה (רחוב  )8111ילד בן  4וחצי
הלך על נתיב הנסיעה ,ככל הנראה ניסה לחצות את הכביש סמוך לביתו לעבר אחיו שהיה מצדו
האחר של הרחוב .באותה עת משאית קלה שפנתה ימינה לרחוב ,פגעה בחזית המשאית בצידה הימני
בילד .הילד נהרג במקום.
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המלצות ודגשים להורים למניעת תאונות:
 .1השגחה פיזית וקיום אחריות הורית נדרשת הן בנסיעה ברכב ,בהליכה על המדרכה ,בחציית
כביש עם הילד/ילדה ,בהוצאת הילדים מהרכב ובהעלאה והורדת ילד/ילדה מרכבי ההסעות.
 .2כחלק מכללי ההליכה הבטוחה עם ילדים ,נדרש להחזיקם פיזית ביד ובמיוחד בעת חציית
הכביש.
 .3חשוב להדגיש את ליווי הילדים בהגעה להסעה ובירידה ממנה ,בתום הנסיעה יש לרדת
בזהירות ולהתרחק מרכב ההסעה ,לחצות את הכביש רק לאחר התרחקות רכב ההסעה.
 .4חשוב להדגיש כי תחנות ההורדה והעליה לרכבי ההסעות ייקבעו במקומות מוסדרים ,מומלץ כי
תחנות אלו תקבענה במקומות שבהם הילדים לא יוכרחו לחצות כבישים לפני עלייתם להסעה
ואחרי רדתם ממנו.
 .5התקנת מושבי בטיחות וריתום לפעוטות וילדים וחגירתם כנדרש ,על ההורים להקפיד להתקין
את מושב הבטיחות כנדרש ולחגור את הפעוטות בהתאם להנחיות ,בכל נסיעה בתוך ומחוץ
ליישוב .פעולות אלו הינן מצילות חיים ויש להקפיד לבצען.
 .6בזמן חציית כביש עם ילדים ובכל חציית כביש אין לדבר בטלפון הנייד על מנת שדעתנו לא
תוסח ונהיה מרוכזים כנדרש בחציית הכביש.
המסמך הוכן על ידי אכרם סרור ,מנהל אגף מעקב ובקרה.
בברכה,
צביקה דן
המשנה למנכ"לית ומנהל חטיבת מבצעים
העתקים:
עו"ד רחלי טבת ויזל ,מנכ"לית הרלב"ד.
חטיבת המבצעים
מנהלי מטות בטיחות ברחבי הארץ.
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