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 תקציר .1

כלי רכב פרטי מסוג אאודי דוח זה מסכם בדיקה לעומק של תאונת דרכים קטלנית שבה היו מעורבים 

דרך בצומת היציאה ממושב שדה צבי ל התרחשההתאונה . ן שלוש נערותקיפחו את חייהבתאונה . ומשאית

, כאשר המכונית ובה שלוש הנערות יצאה ממושב שדה צבי מזרחה ופנתה שמאלה לכיוון בית קמה. 293

  .צד-משאית שנסעה ממזרח למערב פגעה בה בפגיעת חזית

: ו הנושאים הבאיםנבדקהתאונה בפרוטרוט ו הבבדיקה שוחזר .א

 תשתית הדרך באזור התאונה 

 תחום החינוך התעבורתי 

 הכשרה וליווי של נהגים צעירים 

  חברת אמבר, בחברה שבה עבד נהג המשאיתניהול הבטיחות בדרכים על השליטה והבקרה 

 . ונבדקו גורמים נוספים המפורטים בדוחואיינו מעורביםכמו כן ר

:  עיקרי הממצאים .ב

 נמצא כי התמרור הקיים בפועל אינו התמרור הנדרש על פי – תשתית הדרך באזור התאונה .1

.  תכנית הסדרי התנועה

אין  (העברית בירושלים הגימנסיה)בבית הספר שבו למדו הנערות  כי נמצא – חינוך תעבורתי .2

פערים דומים ופערים נוספים בתחום לימודי החינוך . תעבורתי חינוך מלמדים שעות

. התעבורתי נמצאו בבתי ספר נוספים שנדגמו במקומות אחרים ברחבי הארץ

משימות  של נהגים בלתי מנוסים להתמודד עם םיכולת – הכשרה וליווי של נהגים צעירים .3

 ולכן נדרשים להם הכשרה ותהליך נהגים מנוסיםמזו של  תמורכבות נמוכה משמעותינהיגה 

.  אך נמצאו חוסרים בתהליכים אלה, ליווי

 נמצא כי חברת אמבר נוקטת – השליטה והבקרה על ניהול הבטיחות בדרכים בחברת אמבר .4

 .פעולות רבות לטובת שליטה ובקרה על נהיגת נהגים מקצועיים

: המסקנות העיקריות מחקירת התאונהאלה  .ג

נהגת המכונית הפרטית נכנסה לצומת בנסיעה אטית מבלי שהחזירה מבטה , ככל הנראה .1

. לשמאל טרם כניסתה לצומת

 (כדי לראות שלא מגיע כלי רכב מכיוון זה)הנהגת לא הפנתה מבט נוסף לשמאל , ככל הנראה .2

לפענח , יכולת לנתח,  פעולה הדורשת חלוקת קשב–בגלל חוסר ניסיונה בפניות שמאלה 
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למצב תרם לחץ קבוצתי שנבע . ולזהות את מצב הצומת וגם יכולת להשתמש בנתיב השתלבות

 . מהיותה ראשונה בשיירה של כלי רכב נהוגים בידי חבריה

כשנהג המשאית הבחין בכניסתו של הרכב הפרטי לצומת לא היה ביכולתו , ככל הנראה .3

. להימנע מהתנגשות

עומד בהנחיות אף שנתון זה . ' מ175-עומק שדה הראייה מהצומת מזרחה עומד על כ .4

מאות מטרים ואף מגיע לה ישדה ראיהיה עומקו של להניח כי אילו אפשר , הרשמיות

. התאונה הייתה נמנעתיתכן ש י,קילומטרל

למרות שבית הספר דיווח שהמקצוע , בגימנסיה העברית לא נלמד מקצוע החינוך התעבורתי .5

למדים את מקצוע החינוך שאינם מנוספים בתי ספר נמצאו . נלמד ואף קיבל תקציב לשם כך

. התעבורתי למרות שהם מקבלים תקציב עבורו ואף מדווחים על קיומם של לימודים כאלה

, ההמלצות נועדו לחברת נתיבי ישראל. המלצות למניעת תאונות דומות בעתידמובאות בדוח  .ד

: הןיעיקרואלה , למשרד התחבורה ולמשרד החינוך

רעה התאונה ולבחון יבו אשיה הקיימת בצומת ילבחון מענה טוב יותר למגבלת שדה הראיש  .1

 .באופן שיטתי מתן מענה הולם לצמתים בעלי מגבלות דומות במקומות אחרים

 .במסגרת לימודי הנהיגה יש להדגיש את נושא ההתמודדות עם מצבים מורכבים .2

 יש לשפר את המעקב והבקרה בתקופת הליווי של נהגים צעירים בעזרת שימוש באמצעים  .3

.  טכנולוגיים

על משרד החינוך לפעול כנדרש מאחריותו ולהבטיח שכל תלמיד תיכון במדינת ישראל יקבל  .4

. חינוך תעבורתי
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 פרטי האירוע וצוות הבדיקה  .2

 האירוע תיאור  .א.2

הגיעה מכונית מסוג אאודי ליציאה ממושב שדה צבי אל ,  בבוקר11:00סמוך לשעה , 4.12.2015', ביום ו

לכיוון בית , נהגת המכונית פנתה שמאלה.  לערך מירושלים17במכונית היו שלוש נערות בנות . 293דרך 

המשאית התנגשה .  מנתיבות31וחסמה את דרכה של משאית מסוג סקניה הנהוגה בידי נהג בן , קמה

 .חזיתית בצד שמאל של הרכב הפרטי

שישבה , ל"ל והנוסעת סימור נחום ז"כתוצאה מהתאונה נהרגו במקום נהגת האאודי אביב נחמיאס ז

. שישבה לצד הנהגת, ל"טליה כהן ז,  יום נפטרה הנוסעת השלישית ברכב15כעבור . מאחורי הנהגת

 
 

 מינוי ועדת מומחים לבדיקה .ב.2

כתב המינוי . ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים" על ידי מנכ28.12.2015ועדת הבדיקה מונתה בתאריך 

 . 'של הוועדה מצורף לדוח בנספח א

 

 : אלה חברי הוועדה

הרשות הלאומית לבטיחות - ל ומנהל חטיבת המבצעים "המשנה למנכ, ר הוועדה מר צביקה דן"יו .א

 בדרכים

 צומת בית קמה

 מפת אזור התאונה : 1 תמונה
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 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים- היועץ המשפטי , ד עמי רוטמן"עו .ב

 מהנדסת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מריה כהן אתגר' אינג .ג

  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים –מנהל אגף תיאום גורמי חוץ , מר מאיר אלרם .ד

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים- נגב מערבי , מנהלת בטיחות אזורית, מיכל שימשי' גב .ה

 יועץ חיצוני- חוקר תאונות דרכים , מר זהר רז .ו

  

 . מ" בטיחות בתנועה בעה.מ.צ.ע.חברת מ, אדריאן קוטרוש' אינגי "הוכן עהנדסי התסקיר ה

 

 :על הוועדה הוטל לבחון

 .היבטי תשתית של אזור התאונה .א

 .היבטים הקשורים להכשרת נהגים .ב

ובכלל זה , מידת השתתפות של תלמידי בתי הספר בפעולות חינוכיות והסברתיות המיועדות לנהגים .ג

 .פעולות הנעשות בבית הספר שבו למדה הנהגת שנהרגה

 .ר הוועדה יחליט לבדוק"כל נושא נוסף שיו .ד
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 רצף כרונולוגי של האירוע .3

 1ממצא 

 לחגיגת יום 3.12.2015' ב מבית הספר הגימנסיה העברית בירושלים תכננו לצאת ביום ה"כשלושים תלמידי י

. הסמוך לבית קמה,  של אחת התלמידות בבית פרטי במושב שדה צבי18הולדת 

 2ממצא 

כלי הרכב לא נסעו . לאחר סיום הלימודים התאספו התלמידים בתחנת הדלק מלחה בירושלים ונסעו לשדה צבי

ברכב . נהגה במכונית מסוג אאודי, 6.8.2015שקיבלה רישיון נהיגה ביום , ל"אביב נחמיאס ז. בשיירה מרוכזת

שקיבלה )ל "וסימור נחום ז (כשבוע לפני התאונה, 25.11.2015- שקיבלה רישיון נהיגה ב)ל "נסעו גם טליה כהן ז

.  הן הגיעו אחרונות לבית בשדה צבי. (25.10.2015רישיון נהיגה ב 

 3ממצא 

 וניסתה ,מ" ק100-כשאורכה , ל חששה מהנסיעה מירושלים למושב שדה צבי"זנחמיאס אביב , העדויותל פי ע

הסעה'  של יום הועוד בבוקר מאוד גם הוריה חששו . אולם לא הצליחה בכך, לשכנע את החברים לנסוע בְּ

 . לבסוף השתכנעואך, ובתחילה לא הסכימו לתת לה את כלי הרכב לנסיעה

 4ממצא 

 לערך רוב 1:00בשעה .  ובמקום התקיימה מסיבת ריקודים18:00–16:00התלמידים הגיעו אל הבית בשעות 

ל היא לא שתתה אלכוהול במהלך הערב ואף הלכה "לדברי חבריה של אביב נחמיאס ז. התלמידים פרשו לשינה

.  לערך שוחח עמה אביה שיחה קצרה כדי לשאול לשלומה3:00בשעה . לישון מוקדם יותר

 5ממצא 

 לערך והתכוננו לנסוע לארוחת בוקר בסניף ארומה בבית 09:00התעוררו רוב התלמידים בשעה ' בבוקר יום ו

ל עמדה ברכבה מחוץ לבית והמתינה לשאר חבריה שיצטרפו "אביב נחמיאס ז. בדרכם חזרה לירושלים, קמה

. אליה

 6ממצא 

אביב נחמיאס נהגה . לכיוון היציאה ממושב שדה צבי, שמנתה עשרה כלי רכב,  נסעה השיירה11:00סמוך לשעה 

אביב הגיעה לצומת . כולן היו חגורות בחגורות בטיחות. עמה ברכב נסעו טליה כהן וסימור נחום. בראש השיירה

היא עצרה טרם כניסתה לצומת וככל .  לכיוון בית קמה293הכניסה למושב וביקשה לפנות שמאלה אל דרך 

אביב . 'מ 175-שדה הראייה לשמאל בנקודה זו משופע והראות בו היא למרחק של כ. הנראה הביטה שמאלה

 והתקרב – לכיוון בית קמה –שנע ממערב למזרח , הביטה ימינה ומכיוון זה הגיע כלי רכב מסוג פיאט מסחרי
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ל להתקדם באטיות אל מרכז הצומת בעודה ממשיכה להסתכל "כשהפיאט התקרב לצומת החלה אביב ז. לצומת

נהג המשאית ראה . מכיוון בית קמה, בשלב זה התקרבה למקום משאית שנעה ממזרח למערב. אל הפיאט, לימין

כאשר המשאית הייתה במרחק מטרים . עוד כשעמדה טרם כניסתה לצומת',  מ175-את האאודי ממרחק של כ

שראה את , הנהג. אחדים מהצומת הבחין נהג המשאית כי האאודי מתקדמת באופן פתאומי לתוך הצומת

וכך גם , צפרה גם היא, שראתה את אביב מתקדמת עם רכבה ומסתכלת לכיוונה, נהגת הפיאט. צפר, הסכנה

.  אחד התלמידים בשיירה שהבחין במתרחש

 7ממצא 

לחץ , ש לערך" קמ80שנסע במהירות , נהג המשאית. אביב קפאה במקומה ועצרה עם רכבה במרכז הצומת

כתוצאה . בחוזקה על הבלם כשהיה במרחק מטרים בודדים ממכוניתה והתנגש חזיתית בצדה השמאלי

. מההתנגשות הועפה מכונית האאודי אל הצד הדרומי של הדרך ונעצרה במרחק מטרים אחדים

 

 מבט מצפון לדרום- שחזור התאונה :  2 תמונה

 

 מבט ממערב למזרח- שחזור התאונה :  3 תמונה
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 8ממצא 

מזג האוויר היה בהיר והדרך הייתה . באור יום ובתנאי ראות תקינה,  לערך11:00התאונה התרחשה בשעה 

. יבשה

 9ממצא 

, טליה כהן. שישבה במושב האחורי, כתוצאה מהתאונה נהרגו במקום הנהגת אביב נחמיאס וסימור נחום

.  יום15נפטרה כעבור , שישבה במושב הקדמי

. בניגוד לנהלים בתאונות דרכים קטלניות, המשטרה לא לקחה דגימות דם מנהגת הרכב הפרטי ומנהג המשאית
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 ממצאים נוספים .4

 תשתית צומת הכניסה למושב שדה צבי .א.4

 10ממצא 

 כניסות 12יש , מ" ק18-הנמשכת כ, לאורכה של הדרך. 293צומת הכניסה למושב שדה צבי נמצא על תוואי דרך 

הדרך משרתת רכבים חקלאיים רבים ומשאיות והיא משמשת דרך מרכזית המחברת בין צפון מערב . למושבים

קיים סימון ברור של סימני . בעלת שוליים רחבים ומעקות בטיחות בצדיה, הדרך סלולה כהלכה. 6הנגב לדרך 

. בצומת מותקנת תאורה. הדרך ומותקנים בה עיני חתול

 11ממצא 

תן זכות "תמרור , 293ליוצאים מן המושב אל כביש , בזמן התאונה היה מוצב בצומת הכניסה למושב שדה צבי

 2008יש לציין כי על פי תכנית הסדרי התנועה של נתיבי ישראל משנת . (301)" קדימה לתנועה בדרך החוצה

(.  5ראו תמונה  )(302)" עצור"אמור להיות מוצב בצומת תמרור 

 

 תכנית הסדרי התנועה החתומה:  4 תמונה
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 תכנית הסדרי התנועה בצומת:  5 תמונה

 

 12ממצא 

 שניות 10–6כלומר ',  מ175-צומת הכניסה ליישוב נמצא אחרי עקום אנכי שמצמצם את טווח הראייה לכדי כ

. (ש" קמ80המהירות המרבית המותרת במקום היא )נסיעה 

 13ממצא 

. 116 לצד תמרור 147 מערבה אמור לבוא תמרור 293במבואות הצומת על דרך , על פי תכנית הסדרי התנועה

.  147בפועל מוצב רק תמרור , 5אולם כפי שאפשר לראות בתמונה 
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 293תמרור חסר בדרך :  6 תמונה

 14ממצא 

בצומת קיים נתיב . מוקטנים על ידי שיחים וצמחייה, למגיעים אליו משדה צבי, משולשי הראות בצומת

. שלבית-השתלבות והפנייה היא דו

 

  293תאונות דרכים בדרך  .ב.4

 15ממצא 

בטבלה הבאה מוצגות תאונות . בשנים שקדמו לתאונה כמעט שלא התרחשו באזור תאונות דרכים עם נפגעים

 :(אזור התאונה) 293 על דרך 13–11 מ"דרכים עם נפגעים בק

 קטלני קשה בינוני קל שנה

2012 2 0 0 0 

2013 2 0 0 0 

2014 0 0 0 0 
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 (התאונה המתוארת בדוח זה) 1 1 0 1 2015

 16ממצא 

מלבד התאונה הקטלנית ) תאונות דרכים עם נפגעים 38 לכל אורכה 293בדרך  התרחשו 2015–2012בשנים 

בצומת בית , ( תאונות קלות10) בצומת בית הגדי – מהתאונות התרחשו בצמתים 19מתוכן . (המתוארת בדוח זה

תאונה )ובצומת הסמוך לבית קמה לכיוון מערב  ( קלות5- קשה ו1)בצומת שדה צבי , ( תאונות קלות4)קמה 

. (אחת קלה

 

 נהגת הרכב הפרטי ונהג המשאית  .ג.4

 17ממצא 

ידידיה תיארו אותה כאדם חיובי ואהוד . ב בגימנסיה העברית בירושלים"נהגת הרכב הפרטי למדה בכיתה י

.  אך בפועל חששה, ומציינים כי כלפי חוץ הביעה ביטחון עצמי בנהיגתה

 18ממצא 

בתקופת הליווי שימשו הוריה כמלווים . 6.8.2015 שיעורי נהיגה ועברה טסט שלישי בתאריך 45הנהגת למדה 

לאחר תום שלושת החודשים הראשונים של תקופת הליווי . בנסיעות עירוניות וכן בכמה נסיעות בינעירוניות

. ביצעה נסיעה אחת או שתיים בדרכים בינעירונית ללא ליווי

 19ממצא 

מדי יום יצא מביתו לעבודתו . 2014עובד בחברת אמבר מחודש יולי ,  המתגורר בנתיבות31בן , נהג המשאית

 Cרישיון נהיגה בדרגה , 2002 בשנת Bהנהג קיבל רישיון נהיגה בדרגה . וכך גם ביום התאונה,  לערך5:00בשעה 

. 2008 בשנת E ורישיון נהיגה בדרגה 2005בשנת 

ר מייקל קלה ונהיגה בליווי נהגים חונכים "מבחנים קוגניטיביים אצל ד, הנהג עבר תהליך הכשרה בחברת אמבר

כמו כן עבר הנהג מבחן מסכם אצל קצין הבטיחות בתעבורה של . במשך חודש ימים בתחילת דרכו בחברה

 .לאחר כל אלה קיבל אישור לנהוג לבדו. החברה
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 כלי הרכב המעורבים בתאונה .ד.4

 20ממצא 

. 2012המשאית נמצאת בשימוש מאז חודש אוקטובר . המשאית המעורבת בתאונה היא משאית מסוג סקניה

המשאית עברה מבחן .  במוסך מורשה בבאר שבע ונמצאו במצב תקין7.10.2015-מערכות הבלמים בה נבדקו ב

.  טון46משקל המשאית המרבי המותר היה . 14.10.2015רישוי שנתי בתאריך 

 21ממצא 

 2013הרכב נמצא בשימוש מאז שנת . הרכב הפרטי המעורב בתאונה הוא רכב מסוג אאודי בעל גיר אוטומטי

 .2015ועבר מבחן רישוי שנתי בחודש פברואר 

 

 חינוך תעבורתי בבתי הספר התיכוניים  .ה.4

 22ממצא 

 לזהירות לחינוך היערכות"שנושאו  ,(בדוח זה' המובא בנספח ג) 5.2-4( ד"תשע)ל משרד החינוך "בחוזר מנכ

 : נכתב, "ה"התשע ל"בשנה בדרכים ולבטיחות

 כך-על ותינתן(, לתקציב בכפיפות )שבועית שעה במשך" תעבורתי חינוך "התכנית תילמד א"י בכיתות "

 מקצועיים גורמים באמצעות צעירים לנהגים הדרכה תכניות תופעלנה ב"י  בכיתות.בתעודה הערכה

 באמצעות" נהיגה על קלה שעה "התכנית תופעל וכן, בדרכים ולבטיחות לזהירות האגף ידי-על שאושרו

 ללמוד העליונה בחטיבה תלמידים יוכלו( בחברה וטכנולוגיה מדעים )ב"מוט במסגרת. הכיתות מחנכי

 והתכניות ההוראה פעילויות כל [...] .בדרכים ובטיחות פיזיקה המשלבת( מודולה )המבנית את

. במחוזות בדרכים לבטיחות לחינוך המרכזים המדריכים עם תתואמנה לעיל הנזכרות החברתיות

 להשתלמויות היערכות וכן והגננות המורים, הספר-בתי מנהלי של כוללת היערכות מחייב יישומן

 הזהירות והבטיחות שנושא יוודאו הספר-בבתי הכוללים והמפקחים הילדים בגני המפקחות. מורים

 משובצים והמורים ושהגננות החינוכי המוסד של השעות ובמערכת העבודה בתכנית נכלל בדרכים

 כי להדגיש יש. הספר בתי ובכיתות בגנים התכניות להוראת במחוזות הייעודיות להשתלמויות

 ".בדרכים והבטיחות הזהירות נושא שילוב ללא ספריות-בית תכניות יאשרו לא הכוללים המפקחים

 23ממצא 

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מעבירה תקציב צבוע למשרד החינוך עבור שעות חינוך תעבורתי לתלמידי 

אמור לעבור לבתי ספר שמודיעים כי הם , שניתן למשרד החינוך עבור שעות הוראה, התקציב. א"כיתות י

. מעוניינים ללמד חינוך תעבורתי
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 24ממצא 

.  גמול ריכוז6%המקבל שעות שבועיות במשכורתו לצד , רכז חינוך תעבורתי הוא רכז מקצוע לכל דבר

 25ממצא 

 ,א"י בכיתות תעבורתי שעה שנתית ללימודי חינוך לבטיחות הלאומית הרשות תקצבה ה"תשע הלימודים בשנת

. רשויות מקומיות 200-בכ תיכונים 640-בכ ,החינוך משרד של לדיווח בכפוף

. שעות לימוד שבועיות 201-ב כ"בסה שתוקצבו, תיכונים 58 מתוקצבים ירושלים בעיר

. שעות לימוד שבועיות 7-ב עם התיכונים המתוקצבים הללו והיא תוקצבה נמנית העברית הגימנסיה

. תעבורתי חינוך שעות מעבירה אינה העברית הגימנסיה כי עלה התאונה שנעשה בעקבות בבירור

 26ממצא 

: כיהבדיקה העלתה .  בתי ספר אקראיים ברחבי הארץ56-בצוות הבדיקה של התאונה יזם בדיקה מדגמית 

 שיעורי חינוך כי ערכו  (2016שנת )דיווח משרד החינוך השנה  (33%) שנבדקו ספרהבתי  56 מבין 18-ב

בהם לא התקיימו אף שבפועל כלל , ב מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםיתקצ וקיבל על כך תעבורתי

 .לימודי חינוך תעבורתי בשנה הנוכחית

 מסיבות ,תכנית הלימודעל פי באופן בלתי סדיר ולא התקיימו הלימודים ( 11%)אחרים  בתי ספר 6-ב 

 למרות זאת דיווח משרד החינוך לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כי גם בבתי ספר .שונות ומגוונות

 . אלו התקיימו השיעורים כסדרם

 27ממצא 

 :ל"המנכ שערך הצוות עלו חריגות נוספות מהוראות חוזר המדגמית בבדיקה

 ט בכיתות הנושא מלמדים הם כי מדווחים הספר מבתי חלק .'

 הפיזיקה מקצוע בשילוב לא גם, כלל מועברת איננה" נהיגה על קלה שעה"ה  .

 תעבורתי תעבורתי ולמרות זאת יש בהם רכז חינוך מלמדים שנבדקו לא הספר מבתי בחלק ,

 . בנושא עבור עיסוקו חודשי תגמול המקבל

 על  הספר בית מתוקצב שבהן השעות בין הלימה תמיד אין נלמד המקצוע שבהם הספר מבתי בחלק

 . הנלמדות בו בפועל השעות ובין החינוך ידי משרד
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 28ממצא 

. אחת הרשויות המקומיות הגדולות בישראל, ל נערכה גם דגימת עומק באשדוד"נוסף על הבדיקה המדגמית הנ

הבדיקה העלתה כי נכון לינואר . הנתונים מבדיקת מטה הבטיחות של עיריית אשדוד מוצגים בטבלה שלהלן

2016 : 

  אולם ,  בתי ספר דיווחו כי לימדו שעות שבועיות של חינוך תעבורתי3רק ,  בתי ספר שנבדקו15מתוך

 . שעות לחינוך תעבורתי המופיעות במערכת השעות השבועית מוגדרותרק בבית ספר אחד בפועל 

  אינם מלמדיםאבל , א" בכיתות ימקבלים תקציב לשעות הוראה של חינוך תעבורתימרבית בתי הספר 

 . כגון פיזיקה, בפועל העבירו המנהלים את שעות ההוראה למקצועות אחרים. את הנושא

 

האם יש רכז  שם המוסד

 תעבורתי

שעות שמשרד ' מס

עבורן החינוך מקבל 

מהרשות תקציב 

 לבטיחות הלאומית

 בדרכים

ס "שעות שביה' מס

מקבל עבורן תקציב 

 ממשרד החינוך

חינוך 

 תעבורתי

 לא מלמדים   אין 'מקיף א

 לא מלמדים   אין 'מקיף ב

 לא מלמדים   אין 'מקיף ג

 מלמדים 4 7 יש 'מקיף ד

 לא מלמדים 5  אין 'מקיף ה

 לא מלמדים 8 9 אין' ו מקיף

 מלמדים 6 8 יש 'ז מקיף

 לא מלמדים 6 10 אין 'ח מקיף

 לא מלמדים 6 10 יש 'ט מקיף

 לא מלמדים 6 4 אין 'י מקיף

 לא מלמדים   יש א"מקיף י

 לא מלמדים 6 4 אין  נוער מרכז
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 מלמדים 3  יש חרמון מפתן

 לא מלמדים   אין ישיבה תיכונית

 לא מלמדים 4  אין  לבנות אולפנה

 

 29ממצא 

  :לדברי מנהלת מטה הבטיחות בדרכים בעיריית אשדוד

  בתי ספר שטוענים כי לא קיבלו ממשרד החינוך תקציב לשעות חינוך תעבורתי ולכן לא מלמדים את

אך מעדיפים שלא לעשות זאת ,  וללמדמימון ביניים מהרשות המקומיתהנושא יכולים היו לקבל 

א מערכת השעות עמוסה בשל מבחני הבגרות ואין להם שעות מיותרות להקדיש "מכיוון שבכיתות י

 .לנושא זה

  בשעות קצה ביום הלימודיםרוב בתי הספר שמקבלים תקציב לשעות חינוך תעבורתי קובעים אותן .

 . התלמידים מאבדים את כושר הריכוז ורבים מהם אינם מגיעים כלל לשיעור16:00–14:30בשעות 

  הוראת הבטיחות בדרכים בבתי הספר התיכוניים נעשית שלא בהתאם לתכנית ולפיכך נפגעת איכות

  .27–26טענה זו עלתה גם בבדיקה המדגמית הנזכרת בממצאים . הלימוד

 והתייצבותם לשיעור , א עומדים לפני בחינות מתכונת ובחינות בגרות"למותר לציין כי תלמידי כיתות י

 .העוסק בנושא שאינו נדרש לבגרות מוטלת בספק

 אינם עוברים הכשרות –מבתי הספר הרכז הוא מורה לחינוך גופני ברבים –  התעבורתי החינוך רכזי 

לא מתקיימים מפגשי השתלמות  לנושא אותם המסמיכה אחת השתלמות למעט. מעודכנים ואינם

. אחרים בניגוד למקצועות ,וחומרי לימוד או הנחיה ופיקוח של משרד החינוך לימוד עזרי כלשהם ואין

 ומהעיתונות המודפסת בנושא מהאינטרנט דולים כתבות ,מהתקשורת פעמים רבות הרכזים ניזונים

 .מובנים שיעור למערכי כתובות הנחיות או ספרים בידיהם אין. ההוראה שעות את עליהן ומבססים

 .לאו אם החומר את הפנימו התלמידים אם מדדים אין יוצא כפועל

 30ממצא 

הכוללות הרצאות , מטה הבטיחות בדרכים של עיריית ירושלים מימן פעילויות בטיחות בדרכים לבית הספר

. ב של הגימנסיה העברית"כך למשל כחודש לפני התאונה התקיים יום עיון בבית חולים הדסה לשכבת י. והצגות

התלמידים שנכחו בו ציינו כי יום העיון . ל לא נכחה ביום העיון"אביב נחמיאס ז, מסיבה שאינה ידועה לצוות

. היה חשוב מאוד ותרם רבות להעלאת המודעות שלהם לבטיחות בדרכים
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התייחסותו של משרד החינוך מובאת . משרד החינוך מסר התייחסות מפורטת לממצאי דוח זה ולהמלצותיו

.   בדוח7בפרק 

 

 נתוני תאונות דרכים של נהגים צעירים .ו.4

 31ממצא 

נהגים . נהגים צעירים מעורבים בתאונות דרכים יותר מנהגים בקבוצות גיל מבוגרות, כמו בעולם כולו, בישראל

 בלבד 15%אף שנהגים צעירים מהווים . לנוסעים שעמם ולמשתמשי דרך אחרים, צעירים מהווים סיכון לעצמם

.   מכלל התאונות הקטלניות והקשות21%- מכלל התאונות ולכ20%-לכ הם גורמים, מאוכלוסיית הנהגים

 

 מחקרים על נהגים צעירים .ז.4

 32ממצא 

החל במעורבותם בתאונות , חוקרים רבים בוחנים את קבוצת האוכלוסייה של הנהגים הצעירים מזוויות שונות

. במטרה למנוע תאונות דרכים, דרכים וכלה ביעילותן של תכניות התערבות בבתי ספר

 33ממצא 

ככל שהוותק והניסיון בנהיגה רבים : ותק בנהיגה הוא אחד הגורמים העיקריים המסבירים מעורבות בתאונות

נתונים סטטיסטיים ומחקרים מראים כי הסיכון הגבוה ביותר הוא . יותר כך קטנה המעורבות בתאונות

. ולאחר מכן הסיכון הולך ופוחת בהדרגה ,בחודשים הראשונים לנהיגה

 34ממצא 

חלה עלייה משמעותית במספר התאונות שנהגים , מיד עם תום תקופת ליווי היום, בחודש הרביעי לנהיגה

המעורבות הגדולה ביותר של נהגים צעירים בתאונות מתחוללת מיד כשהם מתחילים . צעירים מעורבים בהן

 .לנהוג ללא מלווה

הירידה . אשר בולטת במיוחד במהלך השנה הראשונה, לאחר מכן מתחילה ירידה הדרגתית בשיעור התאונות

אחד ההסברים לכך הוא שבחודשי הליווי צעירים נוהגים . אולם באופן מתון יותר, ממשיכה גם בשנה השנייה

י הנראה גם בהשפעת הנוכחות כפ ,פחות מאשר בחודשים שלאחר מכן והם גם נוטים להסתכן פחות בנהיגתם

על פיהן אשר , עולםמקומות אחרים בנתונים אלו עולים בקנה אחד עם מגמות של נהיגת צעירים ב. ההורית

אשר במדינות רבות מקבילה למועד )העצמאית  שיעור התאונות הוא הגבוה ביותר מיד עם תחילת הנהיגה

. והוא הולך ופוחת ככל שהוותק בנהיגה גדל (קבלתו של רישיון הנהיגה
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 35ממצא 

היא דורשת תהליכים קוגניטיביים ומוטוריים . נהיגה היא משימה תובענית המתרחשת בסביבה מורכבת

זיהוי , (משתמשי דרך אחרים או אלמנטים בסביבה)הפניית קשב לסביבה , מורכבים ובכללם הפעלת הרכב

מיומנויות . וקבלת החלטות במגבלות זמן קשות (כמו תמרורים או מכשולים)אלמנטים המחייבים תגובה 

אך כישורים כגון היכולת לצפות מצבי דרך מסוכנים נרכשים במשך , שליטה ברכב נרכשות במהירות רבה יחסית

. שנים של ניסיון בנהיגה

 36ממצא 

מחקרים מראים כי יכולתם של נהגים בלתי מנוסים להתמודד עם משימת נהיגה מורכבת נמוכה משמעותית מזו 

נהגים צעירים ובלתי מנוסים נוטים לזהות סכנות . והדבר משפיע על ביצועי הנהיגה שלהם, של נהגים מנוסים

. ביעילות פחותה מזו של נהגים מנוסים

 נוכחות נוסעים ברכב: 37ממצא 

מחקרים מרחבי העולם מלמדים כי הסעת נוסעים בגילאי העשרה ברכב שבו נוהג נהג צעיר מגדילה את 

עוד נמצא כי מספר . ובפרט למעורבות בתאונות דרכים קטלניות, ההסתברות למעורבות בתאונות דרכים

. גילם ומינם משפיעים על ההסתברות למעורבות בתאונה, הנוסעים ברכב

: שני הסברים מקובלים לתופעה זו הם

.  דעתו של הנהג מוסחת בשל פעולות חברתיות המתרחשות ברכב .א

.  הנוסעים מעודדים את הנהג הצעיר ליטול סיכונים בעת הנהיגה .ב

די בכך שהנהג הצעיר יאמין כי נוסעיו מצפים ממנו . חשוב לציין כי עידוד הנהג הצעיר אינו בהכרח עידוד ישיר

 .ליטול סיכונים כדי שיחוש מחויב לנהוג כך

היסח דעת : 38ממצא 

, בנהיגה שגרתית נהג מנוסה אינו זקוק בדרך כלל לכל יכולת עיבוד המידע שלו כדי לבצע את מטלות הנהיגה

הבעיה מתעוררת כאשר תשומת הלב והקשב מוסחים ונמשכים . אולם עומס המטלות עשוי להשתנות במפתיע

אצל  . לנהיגהקשורים פרטים שאינם –אל פרטים אחרים ברכב או מחוצה לו , ולעתים באופן בלתי רצוני, בקלות

ולכן היסח דעת עלול לפגוע בהם , נהגים חדשים ולא מיומנים חלק ממשימות הנהיגה דורשות קשב רב במיוחד

 . יותר מאשר בנהגים מנוסים

 39ממצא 

תפקיד המורה בהגברת המודעות לבטיחות בדרכים " וכותרתו 2013יזהר אופלטקה בשנת ' במחקר שערך פרופ

למנהל בית הספר השפעה מכרעת על מידת שילובו של החינוך לזהירות בדרכים נמצא כי " בקרב תלמידיו
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לפיכך כאשר רשויות מבקשות לקדם את נושא הזהירות בדרכים בבתי הספר עליהן לפנות למנהלי . בבית ספרו

בתי הספר ולהציג בפניהם את התועלת הרבה שתצמח לתלמידים מחיזוקו של החינוך לבטיחות בדרכים מעבר 

. למינימום הנדרש בנושא זה ממשרד החינוך

עוד עולה מהמחקר כי לרכז הזהירות בדרכים בבית הספר יש השפעה רבה מאוד על התנהגותם של מורי בית 

לספק לצוות , להנחותו בביצוען, לפיכך על הרכז להציע לצוות ההוראה משימות. הספר בחינוך לזהירות בדרכים

ספריות יחד עם צוות המורים החש מחויבות -את המידע הנדרש לשם הוראת התכנים וליזום פעולות בית

. לתחום זה

 40ממצא 

 רשות מקומית החפצה לחזק את החינוך לבטיחות בדרכים בתחומהאופלטקה עולה גם כי ' ממחקרו של פרופ

 עליה לצייד את .ספרית ברורה ולתמוך בהם כספית ורעיונית-חייבת לעודד את המנהלים לעצב מדיניות בית

, ללא עזרתה של הרשות המקומית. בתי הספר בתכנים רלוונטיים ולממן פרויקטים חינוכיים שבית הספר יוזם

. מנהל יתקשה מאוד לחזק את החינוך לבטיחות בדרכים בבית ספרו ולקדם את מחויבותם של מורים לתחום זה

 41ממצא 

. ס לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה מחקר עבור איגוד חברות הביטוח בישראל" ערך ביה2013בשנת 

המחקר בחן את תכניות ההתערבות הנערכות בבתי ספר לשם מניעת תאונות דרכים של נהגים צעירים 

–' תלמידים יהודים חילוניים בכיתות י986במחקר השתתפו . (הצגות ועוד, ביקורים בבית לווינשטיין, הרצאות)

. מרכז הארץ וירושלים, במחקר נכללו בתי ספר מאזור חיפה. במערכת החינוך הממלכתית (18–16בני )ב "י

 : אלה התובנות העיקריות שהעלה המחקר

 חלקן . בעיקר בהקשר החווייתי שלהן, נמצא כי התלמידים העריכו את תכניות ההתערבות באופן חיובי

 .בעיקר בין התלמידים ולעתים גם בינם ובין משפחה וחברים, שימשו נושא לשיחה

  התקבלו באופן חיובי  (ראיונות וקבוצות המיקוד, באמצעות שאלון כמותי)מרבית התכניות שנבדקו

 .בקרב התלמידים והמורים

  מהמחקר עולה כי תכניות התערבות חווייתיות הן במקום גבוה בסדר העדיפויות של כלל הגופים

 .המעורבים

 ובחלק גדול מן , המחקר האמפירי מראה כי האפקטיביות של תכניות ההתערבות הייתה נמוכה מאוד

 .המקרים הן נמצאו כלא אפקטיביות כלל

 מרבית התכניות לא הסתמכו על מודלים . חלק קטן מאוד מהתכניות כללו התייעצות עם מומחים

לא קיבלו –  קרי השיחה והעיבוד אחרי הצפייה בתכני התכנית –והמרכיב הדיוני , תיאורטיים

 .התייחסות מספקת
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 נקודה זו מתקשרת לממצא המחקר שלפיו ברוב . לא קיימים קריטריונים מדידים להערכת התכניות

התכניות לא נעשתה הערכה מסכמת של השפעתן על קהלי היעד בטרם שיווקן למשרד החינוך ולבתי 

לא על  (בניית התכניות בשיתוף קהל התלמידים)תכניות אלו לא עברו הערכה מעצבת , כמו כן. הספר

רכזי הבטיחות בדרכים העריכו את התכניות . ידי הבונים והיוצרים ולא על ידי רכזי הבטיחות בדרכים

תכנית . כגון רשמים אישיים והיעדר הפרעות, השונות באמצעות תגובות ספונטניות של התלמידים

קריטריונים אלו לא . קרי תגובות חיוביות והיעדר הפרעה, "תגובות טובות"מפיקה , לדידם, אידיאלית

אף שהספרות המקצועית רואה בשינוי כזה מטרה בולטת , נורמות או התנהגות, התייחסו לשינוי עמדות

 .של תכניות התערבות בנהיגה סיכונית של צעירים

 רישיון נהיגה מדורג .ח.4

 42ממצא 

גישת הרישיון . על פי שלבים מובנים מדורגבאופן תהליך של קבלת רישיון נהיגה הוא רישיון נהיגה מדורג 

בכל מדינה .  נהגים צעירים בתאונות דרכיםם שלמעורבותאת לצמצם במטרה המדורג מיושמת במדינות רבות 

 :שלבים הבאיםהתהליך מחולק לישראל ב. שלביםמחולק אחרת לואחרת מוגדר התהליך 

 :לימוד נהיגהשלב  .א

 .  וייעשה באמצעות מורה מקצועי להוראת הנהיגה16.5ימוד נהיגה יתאפשר מגיל ל .1

 . חודשים9- ו16 ניתן לעבור החל מגיל מבחן מעשי בנהיגה .2

 :לב היתר נהיגהש .ב

בשלושת . משך הליווי יהיה שישה חודשים לפחות. חלה חובת נוכחות נהג מלווה לצד הנהג החדש .1

ובשאר שעות היממה יהיה הנהג החדש  21:00–6:00שעות בהחודשים האחרונים תחול חובת הליווי רק 

 .רשאי לנהוג ללא מלווה

לפחות  שעות נהיגה בלילה ו15לפחות מתוכן ,  שעות נהיגה לפחות50יהיה הנדרשות ספר שעות הליווי מ .2

 .ותים בינעירוניכבדרנהיגה שעות  15

הנהג החדש גיש  י( ושלושה חודשים לפחות17גיל )בתום תקופת הליווי . 24חובת הליווי תחול עד גיל  .3

לאחר מכן . על ההצהרה להיות חתומה גם על ידי המלווה. הצהרה על ביצוע תכנית הליווי כנדרשהצעיר 

 על נהגים חדשים בכל גיל ועל נהגים צעירים עד גיל ".רישיון נהיגה לנהג חדש צעיר"יימסר לנהג החדש 

 יותר משני אסור להסיע 21עד גיל לנהג צעיר , כמו כן.  חל איסור נהיגה לאחר שתיית אלכוהול24

  .בנוכחות נהג מלווה במושב שלצדואלא , נוסעים
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 מסקנות  .5

 :התאונה נגרמה בשל שילוב של כמה גורמים .א

 נהגת הרכב הפרטי .1

הנהגת הביטה שמאלה וככל הנראה לא ראתה את המשאית משום , אנו מניחים כי בהגיעה לצומת -

לאחר מכן הפנתה את הקשב והמבט לימין והתמקדה ברכב הפיאט . שהייתה מחוץ לטווח ראייתה

 .וככל הנראה נכנסה לצומת בנסיעה אטית מבלי לשוב ולהביט שמאלה, שנע ממערב למזרח לכיוונה

או משלימה את חציית הצומת , בטרם החלה בנסיעהאילו הייתה הנהגת מחזירה את מבטה שמאלה  -

 .ייתכן שהתאונה הייתה נמנעת, ונכנסת לנתיב ההשתלבות לכיוון בית קמה

 :הגורמים העיקריים שתרמו לכניסתה לצומת היו ניסיון מועט בנהיגה ולחץ קבוצתי, ככל הנראה -

 פענוח , ובעיקר חלוקת הקשב הנדרשת ומיומנויות זיהוי, ניכר שחוסר הניסיון בפניות שמאלה

 .תרמו להתרחשותה של התאונה, וניתוח מצב הצומת וכן שימוש בנתיב השתלבות

 גרם כפי , שנבע מעצם היותה ראשונה בשיירה של כלי רכב נהוגים בידי חבריה, לחץ קבוצתי

 .הנראה לכניסה פחות שקולה לצומת

 נהג המשאית .2

לא היה באפשרותו , מרגע שנהג המשאית הבחין בכניסה של מכונית האאודי לצומת, ככל הנראה -

 .להימנע מהתנגשות בו

מצופה מנהג , אף שסמוך להתרחשות התאונה נסע נהג המשאית במהירות המותרת על פי חוק -

להאט ,  בדרךלהיות ערני לסיכונים,  טון46ובייחוד מנהג הנוהג במשאית כבדה במשקל של , מקצועי

 .בהתקרבו לצומת ולצפות לאפשרות שרכב יתפרץ לצומת

 התשתית  .3

ניתן להניח כי אילו היה שדה הראייה מהצומת , אף שהתשתית בצומת עומדת בהנחיות הרשמיות -

 .ייתכן שהתאונה הייתה נמנעת, מזרחה פתוח מאות מטרים ואף קילומטר

כפי שמופיע במפת " עצור"במקום תמרור " תן זכות קדימה"יש לציין כאן כי בצומת הוצב תמרור 

 . חמוראולם הוא , הדבר לא תרם לתאונה. הסדרי התנועה

 

 נהגת הרכב הפרטי  .ב

 .ל הייתה כשירה לנהיגה משום שלא הייתה עייפה ולא שתתה אלכוהול במסיבה"אביב נחמיאס ז .1
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בדרך בינעירונית שאינה מכירה אל מקום , בהיותה נערה אחראית חששה מאוד מהנהיגה למסיבה .2

 .והדבר הטריד אותה מאוד הן בדרכה למסיבה והן במהלכה, מ מביתה" ק100-המרוחק כ

 

 לימודי חינוך תעבורתי בבתי הספר .ג

 .ל משרד החינוך המחייב לימודי תעבורה"יש בתי ספר שאינם מקיימים את חוזר מנכ .1

אינם מלמדים , על פי דיווחיהם, אין לקבל מצב שבו בתי ספר המתוקצבים בגין לימודי חינוך תעבורתי .2

 . כפי שקרה בבית הספר שבו למדו שלוש הנערות, את המקצוע או שמלמדים אותו בהיקפים קטנים יותר

נראה שהאופן שבו מנהל משרד החינוך את תקציב החינוך התעבורתי אינו תקין והחריגות שנמצאו  .3

 .בבדיקות המדגמיות מדאיגות

אין לקבל מצב שבו רכזי הבטיחות בדרכים בבתי הספר מקבלים גמול חודשי עבור תפקידם זה כאשר  .4

 .ל משרד החינוך"בפועל לא מקיימים בבית ספרם שיעורים כאלה כנדרש בחוזר מנכ

למנהל בית הספר השפעה מכרעת על מידת שילובו של החינוך לבטיחות בדרכים בבית ספרו ועל נטייתם  .5

מעטים בתי הספר התיכוניים בארץ . של המורים לקדם את לימודי החינוך התעבורתי בבית הספר

וזאת משום שמדדי ההצלחה שעל פיהם נמדדים בתי הספר אינם כוללים את , הרתומים כיום לנושא

 .נושא החינוך התעבורתי

אך מקריאת מחקרים בנושא , לא נבחנה לעומק האפקטיביות של לימודי החינוך התעבורתי בבתי הספר .6

מורים ואנשי מקצוע בתחום נוצר הרושם כי קיימים בתחום פערים רבים , ומשיחות עם תלמידים

 : הדורשים טיפול יסודי

 ל"חוסר פיקוח על יישום חוזר מנכ -

 חוסר במחויבות הנהלת בית הספר ללימודי בטיחות בדרכים -

 חוסר בהכשרת המורים המלמדים את תחום הבטיחות בדרכים -

 חוסר בפיקוח על אופן הוראתו של התחום  -

 –המטה והן מרבית בתי הספר התיכוניים הן – אנו רואים בחומרה רבה את התייחסות מערכת החינוך  .7

 מתקיים המפגש הראשון המשמעותי של בני הנוער 18–16מאחר שבגילים . לתחום החינוך התעבורתי

חשוב מאוד להטמיע את תרבות הנהיגה הבטוחה , כנהגים צעירים עם הדרך ועם חוקי התנועה

 .אולם בפועל הדבר אינו מתקיים כנדרש. והסובלנית דווקא בקבוצת גיל זו

 

 

 מיומנות נהגים צעירים  .ד
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כל נהג צעיר יכול לעבור בנקל את ששת . חוק תקופת הליווי הוא חוק חשוב ונכון אך יישומו בעייתי .1

ומבלי שיפיק את התועלת הנדרשת , חודשי הליווי מבלי שיקבל ליווי כנדרש או בליווי חלקי בלבד

 . לצבירת הניסיון בנהיגה

קיים פער בין המיומנויות הנדרשות להתמודדות עם מצבים מורכבים בנהיגה ובין מיומנויותיהם של  .2

למשל בפניות , הם עלולים להתקשות במיוחד בזיהוי סכנות בדרך שאינה עירונית. נהגים צעירים

 . שמאלה ובהשתלבות לנתיב השתלבות



 
 

25 

 

 המלצות .6

 : המלצות למשרד החינוך .א

ללא , על משרד החינוך לממש את אחריותו ולוודא שכל תלמיד תיכון בישראל יקבל חינוך תעבורתי .1

 .יוצא מן הכלל

על משרד החינוך לפתח תכנית אחידה להכשרת מורים ורכזים לחינוך תעבורתי ולפתח מערכי שיעור  .2

 .אחידים ומתקדמים המבוססים על הנחיות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

לבקר על ניהול התקציב שמעבירה לו הרשות , על משרד החינוך לפקח על ביצועה של תכנית ההכשרה .3

הלאומית לבטיחות בדרכים לצורך חינוך תעבורתי ולדווח על כך לרשות כנדרש על פי חוק הרשות 

 . הלאומית לבטיחות בדרכים

 .על משרד החינוך לבצע בדיקה מעמיקה בנוגע להעברת התכנים בבתי הספר ולאיכותם .4

כפי שנעשה )בלימודי החינוך התעבורתי " עובר"יש לבחון התניית קבלת תעודת בגרות בקבלת ציון  .5

 . (בלימודי החינוך הגופני

כחלק , או דומים לו" הדסה"יש לבחון את קיום הפעילות המבוצעת במרכז הטראומה של בית החולים  .6

 . מלימודי החינוך התעבורתי

 

 : המלצות לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשיתוף משרד החינוך .ב

מתקיימים  החינוך התעבורתי לימודי לבדוק אם, באמצעות מטות הבטיחות ,הלאומית הרשות על .1

 .הארץ ולהצליב את הממצאים עם דיווחי משרד החינוך ברחבי התיכוניים הספר בפועל בבתי

על משרד החינוך לשלב את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בימי עיון והכשרה של מנהלי בתי ספר  .2

 .בנושא חינוך תעבורתי ולרתום אותם לנושא חשוב זה

. בהשתתפות החברים וההורים של הנערות ההרוגות, על הרשות הלאומית להכין סרט על התאונה .3

 .הסרט ייכלל במסגרת לימודי החובה של החינוך התעבורתי לכלל תלמידי בתי הספר התיכוניים בארץ

 

 :המלצות לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים .ג

להפחתת היפגעות של נהגים , בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים, על הרשות לפתח תכנית מתכללת .1

 . צעירים

 : על הרשות לערוך קמפיין הסברה שמטרותיו .2
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  ושל הולכי רגל לסכנות שבחציית צמתים (24עד גיל )העלאת המודעות של נהגים צעירים . 

  העלאת מודעות ההורים לאחריות שבתפקיד הנהג המלווה ולהשפעה של מעורבותם בנושא על

 . צבירת ניסיון ומיומנות אצל הנהג הצעיר

 

 :המלצה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשיתוף משרד התחבורה .ד

בדומה לקיים בחקירה , יש להכין חקיקה מסודרת לתחום החקירה הבטיחותית של תאונות דרכים

. הבטיחותית בתאונות טיסה

 

 :המלצות למשרד התחבורה .ה

במסגרת לימודי הנהיגה יש להדגיש את התמודדותם של נהגים צעירים עם מצבים מורכבים ועם זיהוי  .1

נושא זה הוא . ובכלל זה פניות שמאלה והשתלבות לנתיב השתלבות, סכנות בדרך שאינה עירונית

 . ל בכיר לתנועה"באחריות סמנכ

יש לשפר את המעקב והבקרה בתקופת הליווי של נהגים צעירים באמצעים טכנולוגיים שיסייעו בבקרה  .2

 .ל בכיר לתנועה"נושא זה הוא באחריות סמנכ. ואכיפה של תהליך הליווי שאלי ומכוון החוק

 

 : הממונה על שוק ההון והביטוח וחברות הביטוח–המלצות למשרד האוצר  .ו

באמצעות מתן , 24הוועדה ממליצה לעודד שימוש במערכות לניטור נהיגה גם בתקופת הליווי ועד גיל 

. הנחות על ידי חברות הביטוח

 

 :לרבות חברת נתיבי ישראל, המלצות לרשויות התמרור המקומיות .ז

ולבחון באופן שיטתי מתן מענה , יש לבחון אם ניתן לשפר את שדה הראייה בצומת שבו ארעה התאונה .1

מוצע לחברת נתיבי ישראל לבחון את ההמלצות , בנוסף. הולם גם לצמתים אחרים בעלי מגבלות דומות

 . לדוח' המצורף כנספח ה, הנוספות המופיעות בתסקיר ההנדסי

, ובמיוחד בצמתים, בכלל דרכי הארץ (לרבות הִתמרור)יש לבחון את תכניות הסדרי התנועה הקיימות  .2

 .ולהשוותן להסדר התנועה הקיים בדרכים בפועל

. הוועדה ממליצה לרשויות התמרור למחשב את כלל תכניות הסדרי התנועה .3
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 : אגף התנועה–המלצה למשטרת ישראל  .ח

יש לוודא כי מתקיימות בדיקות דם להמצאות אלכוהול וסמים אצל נהגים והולכי רגל המעורבים בתאונות 

 .דרכים קטלניות
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התייחסויות משרדי הממשלה וחברת נתיבי ישראל לדוח  .7

. משרד החינוך וחברת נתיבי ישראל, טיוטת הדוח הועברה להתייחסויות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

:  התקבלו ההתייחסויות שלהלן

 

 התייחסות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים .א.7

 :וזו לשונה, ל בכיר תנועה"סמנכ, אבנר פלור' ההתייחסות הועברה על ידי אינג

הנושא יוטמע במסגרת ההשתלמויות – התמודדות נהגים צעירים עם מצבים מורכבים וזיהוי סכנות  .1

 .השנתיות של מורי הנהיגה

הוגשה בזמנו הצעה למעקב ממוחשב אך המורכבות שלה והעלויות  –מעקב אחרי יישום תכנית הליווי  .2

 .בעיקר לצורכי מימון (הרשות הלאומית הייתה מעורבת בעניין זה )שלה הפכו אותה לפחות כדאית 

 

 התייחסות חברת נתיבי ישראל  .ב.7

:  וזו לשונה, ההתייחסות הועברה על ידי מהנדס התנועה הראשי של החברה

 .ח התאונה ארעה בשל טעות אנוש וללא כל קשר עם התשתית"פ ממצאי הדו"ע .1

 .ל"פ נתוני למס לא אירעו תאונות דרכים לפני קרות התאונה הנ"ח הרשות אינו מציין כי ע"דו .2

ח הרשות ותסקיר אגף הבטיחות אין ליקויים בתשתית שכן הצומת מוסדר בצורה טובה עם "פ דו"ע .3

, מעקות בטיחות ותאורה ומתוחזק היטב מבחינת סימוני הצבע, שוליים תקניים, איי תנועה, נתיבי עזר

 .התמרורים ועוד

אין הצדקה , ח הרשות וסיור אגף בטיחות שבוצע בשטח קיים שדה ראיה בצומת ולדעתי"פ דו"ע .4

בהחלפת תמרור זכות קדימה בתמרור עצור ואין צורך בשינויים בהתוויה האנכית של הדרך להגדלת 

. שדה הראיה

 

:  מאוחר יותר נשלחה התייחסות נוספת של חברת נתיבי ישראל כדלהלן

. ("עצור") 302הרינו לעדכן כי בשלב זה בשטח הוצב תמרור , בהמשך לתשובה שהועברה
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 התייחסות משרד החינוך  .ג.7

יש . והיא מובאת להלן, נגישות ואורח חיים בטוח, ב"מנהל אגף זה, ההתייחסות הועברה על ידי מר מקס אבירם

.  ההמלצות והמסקנות המופיעים בדוח, לציין כי בעקבותיה שונו חלק מן הממצאים
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 , נגישות ואורח חיים בטוח, ב"התייחסות אגף זה

  293ח החקירה לעומק של תאונת הדרכים בדרך "לדו

 4.12.2015מיום 

 :כללי

 

ראשית ברצוני להביע את השתתפותי בצער המשפחות שאיבדו את יקירותיהן בתאונת 

 . הדרכים המצערת והמיותרת

תכנית החינוך התעבורתי הינה חלק ממכלול רחב של פעולות ותכניות המתקיימות במוסדות 

כבוד , אשר מטרתן לבנות מטען חינוכי של זהירות ובטיחות, הן ביסודי והן בעל יסודי, חינוך

 . התחשבות באחר ועוד, לזולת

מלמדים , זיכרונן לברכה, בהקשר לאביב וחברותיה, דווקא הממצאים המתוארים במסמך

הבחירה . על החינוך שקיבלו ועל העובדה שיש משהו במטען החינוכי שספגו בבית הספר

 .לצאת בבוקר מלמדת על שיקול דעת בהתנהגותן

 . ראוי לציין כי חינוך תעבורתי הוא לא תנאי הכרחי ולא תנאי מספיק למניעת תאונות

החיבורים וההקשרים בין השתתפות בשיעורי החינוך התעבורתי לבין התוצאה הרת האסון 

הנתונים המוצגים במסמך זה אינם נכונים ושגויים ברובם ולא רואים את . מוטלים בספק

 .הקשר הישיר המרומז לרוב בו

תקציב החינוך התעבורתי מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים , בשלוש השנים האחרונות

הועבר התקציב בחודשים דצמבר , ו" תשע–ה "בשנים תשע)אינו מועבר בזמן בלשון המעטה 

והקשה מאד על התארגנות מסודרת להפעלת התכנית מול מוסדות החינוך ולכן , ( ינואר–

אמון מנהלי בתי הספר בתכנית הלך ופחת ונדרשים מאמצים רבים להחזיר את אמון 

 .המנהלים בתכנית ולהפעילה מתחילת שנה

כשבכל מקום בו , לאורך כל השנים התבצעה ומתבצעות בקרות על ידי אנשי צוות האגף

השעות קוזזו ולא , נמצא שלא מלמדים ולא מנצלים את השעות להוראת החינוך התעבורתי

אשר מבצע , הוקם במשרד החינוך מינהל בקרה, כמו כן. ח הביצוע"באו לידי ביטוי בדו

 .בדיקות בכל תחומי הדעת והפעילויות המתקיימות במערכת החינוך
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 .יש עדיין מקום לשיפור תהליכי הבקרה במערכת, עם זאת

 

 :12ממצא 

אכן עובר למוסדות החינוך , התקציב מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים למשרד החינוך

ההקצאה מועברת דרך אפיקי התשלום , עבור שעות הוראה ולאחר אישור וועדת ההקצבות

לבעלויות ומוסדות החינוך לטובת  ( מערכת תשלומים מאוחדת–מ "דוגמת מת)השונים 

. החינוך התעבורתי

 

 :13ממצא 

ב שתפקידו לבנות תכנית לימודים בית ספרית הכוללת תכניות "במוסדות החינוך יש רכז זה

 6%ועל כך הוא מקבל גמול של , ב"ופעולות פורמליות ובלתי פורמליות בנושא חינוך לזה

, ב"לא כל הרכזים מלמדים תכניות לימודים בזה. המשולם דרך מקורות משרד החינוך

עבור שעות להוראת תכניות , נוסף על גמול הריכוז, ובמקביל ישנם רכזים אשר מקבלים שכר

בחינוך . לאור היותם מורים שהוכשרו לתכניות ספציפיות ומלמדים אותן הלכה למעשה

, נכון להיום. יסודי מספר הרכזים הממונים הפועלים במוסדות החינוך כפוף לתקציב-העל

 .(לא כולל מוסדות דרך אופק חדש) גמולי ריכוז משולמים בעל יסודי 370- יש כ

 

 :14ממצא 

אכן התברר שהגימנסיה לא ניצלה את השעות , מבדיקה שערכנו לאור הממצאים בסעיף זה

 .ו ולכן השעות קוזזו בהתאם"ה והן בתשע"להוראת החינוך התעבורתי הן בתשע

 

 :15ממצא 

מתוך עשרים , בניגוד לממצאים, בבדיקה מעמיקה שערכנו לאור הממצאים בסעיף זה

, בנוסף. מתברר כי רק שישה בתי ספר לא לימדו והשעות תקוזזנה, ושלושה בתי ספר שנדגמו
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והשעות , נמצא כי בית ספר אחד ניצל באופן חלקי את השעות שהוקצו לו לטובת הנושא

 .שלא נוצלו על ידו לטובת החינוך התעבורתי יקוזזו

 :להלן רשימת בתי הספר, הממצאים בסעיף זה ברובם שגויים

 ו"תשע ה"תשע רשות  שם מוסד מחוז

 לימדו לימדו אשדוד 'מקיף ו דרום

 לימדו לימדו אשדוד  'מקיף ח דרום

 ו"תשע ה"תשע רשות  שם מוסד מחוז

 לימדו לימדו אשדוד 'מקיף ט דרום

 לימדו לימדו אשדוד 'מקיף י דרום 

אמית טכנולוגי  דרום

 דתי

 לא לימדו לימדו באר שבע

 לא לימדו לא לימדו באר שבע 'מקיף א דרום

 לימדו לימדו  באר שבע 'מקיף ג דרום

 לימדו לימדו בית שמש אמית שחר ירושלים

תיכון האשם  צפון

 אבו רומי

 

 לימדו לימדו טמרה

מקיף דתי  י"מנח

 ינוגלי'ג

 לימדו לימדו ירושלים

 לימדו לימדו  ירושלים ש זיו"מקיף ע י "מנח

 לימדו לימדו ירושלים ארץ הצבי י"מנח

 לימדו לימדו ירכא מקיף אחווה  צפון

מקיף אורט  צפון

 כרמים

 לימדו לימדו כרמיאל

 לא לימדו לא לימדו לקייה עמל דרום
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אורט  דרום

 צימטבאום

 לא לימדו לא לימדו ערד

מקיף אורט  חיפה

 ש גרינברג"ע

 לא לימדו לימדו קריית טבעון

 לא לימדו לא לימדו רהט ח'אל נאג דרום

טכני חיל  דרום

 האוויר

 לימדו לימדו באר שבע

 לימדו לימדו אשדוד 'מקיף ו דרום

 לימדו לימדו  מבשרת ציון תיכון הראל ירושלים

 לימדו  לא לימדו קריית מוצקין מקיף אורט חיפה

 לימדו לימדו אשדוד 'מקיף ד דרום

 לימדו לימדו אשדוד 'מקיף ז דרום

 לא לימדו לימדו אשדוד 'מקיף ה דרום

 לימדו לימדו אשדוד מפתן חרמון דרום

 לימדו לימדו אשדוד מעלות דרום

 לא לימדו לא לימדו אשדוד אולפנה לבנות דרום

 לימדו  לימדו אשדוד מרכז נוער דרום

 לא לימדו לא לימדו ירושלים גימנסיה עברית י"מנח

 לימדו חלקית לימדו מגדל העמק מקיף רוגוזין צפון

 

 :16 ממצא

יש שעה ' ולא בכל כיתות י, א"ולא לכיתות י' ו מתייחס לכיתות י"ל תשע"חוזר מנכ -

 .לשם כך דרוש תקציב מהרשות, שבועית בחינוך תעבורתי
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שהיא תכנית אחרת ', חלק מבתי הספר אכן מלמדים תכנית לבטיחות בדרכים בכיתות ט -

התכנית עוסקת . לגמרי והיא נלמדת רק בכיתות שהוקצו להן שעות לכך מתקציב האגף

 .היסח דעת ואופניים, קשב ותשומת לב, בעקרונות הבטיחות

מוסדות חינוך המלמדים את תכנית החינוך התעבורתי מבטאים בדרכים שונות הערכה  -

ח בהרבה ממוסדות "וציון לתלמידים בעקבות תהליך הלמידה ובשונה ממה שמצוין בדו

 .החינוך יש ציון בתעודה בתכנית החינוך התעבורתי

היא אסופת מערכי שיעור למחנכי כיתות בשיעור חינוך והיא " שעה קלה על נהיגה" -

 . ישנם בתי ספר שעדיין משתמשים ונעזרים בה. וולונטרית

לרכזים ולמורים במערכת יש מערך שלם של פיתוח מקצועי הן ברמה הארצית והן ברמה  -

 .המחוזית

ב מקיימים שיח קבוע ושיתוף פעולה שוטף לאורך כל שנת "הממונים המחוזיים לזה -

ופועלים לגיוס המפקחים הכוללים ולהתייחסותם , הלימודים עם המפקחים הכוללים

 .ב בבתי הספר"לתכניות בזה

ב לכלל אוכלוסיית בית "אשר מקדמים את העיסוק בזה, ב הם רכזי המקצוע"רכזי זה -

ואין קשר בין השעות אותן הוא יקבל במידה ויורה תכנית לימודים לבן הגמול , הספר

 (. 13ראה פירוט בממצא )שיקבל על עבודתו כרכז 

 

 :17ממצא 

 . מבדיקה שערכנו מצאנו כי הממצאים בסעיף זה שגויים

, שבעה בתי ספר לא לימדו חינוך תעבורתי, מתוך הרשימה המכילה חמישה עשר בתי ספר

', מקיף ג', מקיף ב', מקיף א)כשחמישה מהם לא קיבלו כלל הקצאת שעות לטובת הנושא 

אכן לא לימדו ( אולפנה לבנות', מקיף ה)השניים הנותרים  (א וישיבה תיכונית"מקיף י

 .והשעות תקוזזנה

 

 

 

 :18ממצא 
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בשל פניות התלמידים ', ו בכיתות י"ל תשע"תכנית החינוך התעבורתי מופעלת החל משנה -

 .ללמידה

ומנסים להשפיע , אנו מודעים לתופעת קיום שעות הלימוד בשעות קצה של יום הלימודים -

 .ולשנות זאת

, ספר לימוד לתלמיד, אשר תופעל החל מהשנה תהיה עם תכנים חדשים, התכנית החדשה -

אתר מלווה לימוד תיאוריה + מדריך למורה ופרקים המדגישים נושאים שחשוב להדגיש 

 .ועוד חומרים ודגשים אשר יבואו לידי ביטוי בתכנית

ב והמורים לחינוך תעבורתי משתתפים בפיתוח מקצועי לאורך כל השנים "רכזי הזה -

ועם המדריכים והמנחים , ב"ונמצאים בקשר קבוע עם הממונים המחוזיים לזה

 .המקצועיים

בה , ב"ב ומורים לזה"ה התקיימה השתלמות מתוקשבת לרכזי זה"ל תשע"בשנה

 . רכזים ומורים וותיקים180- השתתפו כ

שלושה )בחינוך ההתיישבותי מידי שנה מקיים הממונה המחוזי השתלמות שנתית  -

בה מתכנסים המורים והרכזים מכל רחבי הארץ ודנים בנושאים , בשנה (מפגשים

. רלוונטיים לעולם הבטיחות בדרכים מנקודות מבט של משתמשי דרך שונים

הכשרה שנתית של מורים , ב בחינוך ההתיישבותי"מקיים הממונה המחוזי לזה, כמו כן

ובעת הצורך מצטרפים להכשרה מורים מיתר המחוזות , לחינוך התעבורתי מדי קיץ

 .בארץ

אי , נכון לומר שחומרי הלמידה בחינוך התעבורתי לא חודשו בשנים האחרונות, עם זאת

הובילו לכך שהתכנית , הבהירות והעמעום ביציבות הפעלתה של התכנית ותיקצוב מאוחר

 .לא עודכנה

מר רון , ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לשעבר"יש להזכיר שבשלהי תקופתו של מנכ

הוקמה וועדה שהחלה לכתוב תכנית לימודים דו שנתית לחינוך תעבורתי בכיתות , מוסקוביץ

אך , שהייתה עליה הסכמה רחבה של הגורמים השותפים להפעלתה במתכונת זו, א"י- ' י

. חוסר בתקציב גדע את המהלך באיבו

 

 

 :19ממצא 
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ב הם אלה אשר מוסיפים לתכנית הלימודים הבית ספרית פעילויות של גורמי חוץ "רכזי הזה

ב והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כפעילויות תוספתיות "המאושרים על ידי אגף זה

ההקשר המרומז בממצא , אקסטרא קוריקולריות דרך מטות הבטיחות העירוניים ברשויות

  .זה אין לו קשר לתאונה המצערת

 :מסקנות. 4

כפי שקרה בבית , חוסר לימוד חינוך תעבורתי בבית ספר שהועבר אליו תקציב ייעודי לנושא .1

אך , צריך לוודא שבית ספר שתוקצב אכן תילמד בו התכנית, ספרן של המנוחות הוא תקלה

 .אין לזה קשר לתאונה שקרתה

במשך כל שנות הפעילות בהפעלת התכניות היו מקרים של בתי ספר שלא לימדו ואנו  .2

לגבי מקרים בהם , לאחר בדיקה שלנו, וכך יעשה גם במקרה דנן, את השעות מהם" משכנו"

 .יתברר כי אכן לא לימדו את השעות

, 2016ח הביצוע שיוגש לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לאחר קבלת התקציב לשנת "דו

 .יהיה בהלימה לשעות שנלמדו ולאחר הבדיקה שאנו מבצעים, שטרם הועבר למשרד החינוך

במשרד החינוך כאמור הוקם מינהל בקרה שמקיים בקרות על פעולות ותכניות במערכת 

 .החינוך ונושא החינוך התעבורתי ישולב בתהליכי העבודה של מינהל זה

אי אפשר יהיה לחייב את כל , במצב הקיים בו אין כיסוי תקציבי לכל מוסדות החינוך .3

ל "כיון שחוזר המנכ, מה גם שאין הפרה של הוראה זו, מוסדות החינוך לקיים הנחייה זו

שנתי בהקצאת - האיחור השנתי והרב , כמו כן". בכפוף לתקציב קיים: "כתוב בפירוש

יוצרים מצב בו בתי ספר מתקשים לקיים הלכה למעשה את התכנית בבית , המשאבים בזמן

 .ספרם

האגף עושה ככל שביכולתו לאכוף לימודי חינוך תעבורתי לבתי ספר שתוקצבו ואם הוא  .4

 .השעות מקוזזות, מגלה אחרת

ומחויבים לקיים תכנים , ב כולל הוראה בבית ספרם"ב מרכזים את פעילות הזה"רכזי הזה .5

 .ופעילויות בנושא החינוך לבטיחות בדרכים

אם מנהלי בתי הספר יתוקצבו בזמן ותיווצר יציבות בהקצאה המשאבים לתכנית , לדעתנו .6

כך שהיא תשולב במערכת השעות בזמן ובנוסף תלמיד שילמד את התכנית יזכה לפטור , זו

תהפוך התכנית לחלק אינטגרלי , מתיאוריה עקב השתתפות פעילה בתכנית במשך כל השנה

 .של התכניות והפעילויות בבתי הספר התיכוניים
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הפורמט החדש שישלב את בחינת התיאוריה בתהליך הלמידה וחומרי הלמידה החדשים 

.  שיתווספו יועילו לשיפור מהלך הלמידה

בדיקת אפקטיביות של תכנית כגון החינוך התעבורתי היא לא ברמת הסעיפים המוצגים  .7

אבל , יש הסכמה עקרונית לכך שצריך להדק את הבקרה והפיקוח על התכנית, בסעיף זה

ולבנות את האמון מול מנהלי בתי , להקצות משאבים בזמן, צריך גם להיערך אליה בזמן

 .הספר שכרגע הוא נמוך מאד

, ואפשר לקרוא את המחקרים, נבדקה האפקטיביות, בשנים עברו בתחילת דרכה של התכנית

 .להתרשם וללמוד מהם

שייצור בראש , נעוץ בהיערכות בזמן להפעלתה, לתכנית דגל, הבסיס להפיכתה של התכנית

שחומרים חדשים ופיתוח מקצועיים , כמובן. ובראשונה מחויבות של המנהלים והמורים

 .חשובים גם כן

החינוך התעבורתי היא תכנית חשובה מאד וחשוב לקיימה ברצף של שנים עם תכנים  .8

אך , ז"ל תשע"מעודכנים ובהקשרים לתיאוריה כפי שאנו נערכים לבצע זאת החל משנה

ב בבתי "עבודה רבה ומבורכת נעשית על ידי רכזי הזה, החינוך התעבורתי אינו תמצית הכל

 .הספר

בשיתוף עם עמותת אור ירוק וחושף תכנים חשובים , "סינמה דרייב"האגף מפעיל את תכנית 

 .א מדי שנה ובחמש השנים האחרונות" תלמידים בכיתות י80,000- ביותר לכ

ומורים ', משולבת במקצוע האזרחות בכיתות ט" ב של אזרחות"זה"יחידת ההעמקה 

 .לאזרחות רשאים לבחור בה ולהפעילה

נכתבה יחידת העמקה המשלבת פיזיקה  (מדעים וטכנולוגיה בחברה) ב"במקצוע מוט

 .וזהירות בדרכים ותילמד בכיתות החטיבה העליונה

ב ובשיתוף מטות הבטיחות "פעילויות חוץ רבות מופעלות בבית ספר באמצעות אגף זה

העירוניים התורמים לחינוך לבטיחות בדרכים כך שפסיפס הפעילויות והתכניות הוא גדול 

עם ', יותר מהחינוך התעבורתי ועדיין חשוב מאד שהחינוך התעבורתי יילמד בכל כיתות י

ב "בשילוב עם בחינת התיאוריה ויהווה את העוגן ללימודי הזה, חומרים חדשים ועדכניים

. בהיבטים של ידע וערכים, בעל יסודי

 

 

 :המלצות. 5
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 :המלצות למשרד החינוך - 5.1

הקצאת משאבים מספיקים ובזמן יאפשרו שכל תלמיד במערכת החינוך ילמד חינוך  .א

 .תעבורתי

לייעץ "בחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בהתייחס למשרד החינוך כתוב  .ב

ולסייע למערכת החינוך לגבי תכנים של לימודים עיוניים בנושאי החינוך התעבורתי 

לרבות בדרך של סיוע במימון הנדרש לצורך קיום הלימודים , והבטיחות בדרכים

 ."בשכבות המתאימות

ב עוסק בפיתוח תכנית אחידה להכשרת מורים לחינוך תעבורתי ופיתוח "אגף זה

 .חומרים עדכניים בנושא

מבקר ומפקח על כל פעולותיו ומדווח ככתוב , מנהל, ב"אגף זה, משרד החינוך .ג

 .לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מידי שנה

ב "ב מבצע בדיקות וימשיך לבצע בנוגע לתכנים המועברים בנושא זה"אגף זה .ד

 .במוסדות החינוך

לימודי החינוך התעבורתי ובחינה בסופם שמקיפה את כל החומר הנלמד תהווה  .ה

 .פטור מתיאוריה בתיאום עם רשות הרישוי והסכמת משרד התחבורה

אשר הם חלק מהפעילות , יש מכלול של פעולות מלבד מרכז הטראומה של הדסה .ו

סינמה דרייב של : כגון, יסודי מעבר לתכנית החינוך התעבורתי-ב בעל"בחינוך לזה

 .אור ירוק ועוד

 

 

  המלצות לרשות הלאומית בשיתוף משרד החינוך5.2

ב חושב שצריך לרתום את מנהלי אגפי החינוך ומחלקות החינוך ברשויות "אגף זה .א

 .לקידום החינוך התעבורתי

יעשה מאמץ לשלב בכנסי מנהלים גורם מהרשות הלאומית להציג את החינוך  .ב

 .התעבורתי בכנסים אלה

 . ב"אגף זה, בשיתוף ובהסכמת משרד החינוך .ג

 :סיכום
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ברצוננו להוסיף כי נכון להיום טרם נחתם הסכם עם הרשות הלאומית , נוסף על כל הכתוב לעיל

 .ז"ל תשע"הקשור להפעלת התכנית חינוך תעבורתי לשנה, לבטיחות בדרכים

-1)ו "ל תשע"לא הועבר גם תקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לשנה, שעד כה, יש לציין

8/2016.) 

רשות הרישוי , נגישות ואורח חיים בטוח בשיתוף עם משרד התחבורה, ב"אגף זה, עם זאת

הכוללת חומרי , נערך להפעלת התכנית במתכונתה החדשה, והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 .למידה עדכניים וחדשים בשילוב עם בחינת התיאוריה
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 נספחים
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כתב מינוי הוועדה : נספח א
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 אופן עבודת הוועדה: נספח ב

.  ישיבות אחדות שבהן נבחנה התקדמות תהליך הבדיקהקיימה סיירה במקום התאונה ו הוועדה 

 קצין; החינוך במשרד בטוח חיים ואורח נגישות אגף נציג, הכהן אורי : חברי הוועדה שוחחו עם הגורמים הבאים

 בעיריית בדרכים הבטיחות מטה ראש; ישראל תאונות דרכים במשטרת ד"רמ; אמבר בחברת בטיחות בתעבורה

; התאונה בזירת העברית שנכחו בית ספר הגימנסיה תלמידי; החינוך ממשרד נציגים; ובעיריית אשדוד ירושלים

  .ל"נחמיאס ז אביב של הנהיגה מורה; ל"ז נחמיאס אביב הנהגת הורי

ר גיל "ן איציק בנבניסטי וד"א יבשה רס"ראש מדור מחקר מבק: כמו כן נערכו התייעצויות עם גורמים חיצוניים

 .מומחה לנושא אקלים בטיחות, לוריא מאוניברסיטת חיפה
לבטיחות  הלאומית  והמחקר ברשות  המידע  מחטיבת ובמידע מחקרי  סטטיסטי  במידע  השתמשה  הוועדה 

: בדרכים

ר " ד.בחינת השפעת תכנית לימוד לזיהוי גורמי סכנה על יכולתם של נהגים צעירים לזהות מצבי סכנה .א

ר שי "ד; גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, (חוקר ראשי)טל אורון גלעד 

 .לשעבר המדען הראשי של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, (ניהול מדעי)סופר 

' פרופ, אלסבורג-ר ענת גסר" ד.תכניות התערבות בבתי ספר למניעת תאונות דרכים של נהגים צעירים .ב

 . ס לבריאות הציבור אוניברסיטת חיפה"ביה, ר לימור הדר"ר ציפי לוטן וד"ד, אפל-אורנה בראון

ס "ביה, יזהר אופלטקה'  פרופ.תפקיד המורה בהגברת המודעות לבטיחות בדרכים בקרב תלמידיו .ג

.  אוניברסיטת תל אביב, לחינוך
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    " חינוך תעבורתי"ל משרד החינוך בנושא "קטעים מתוך חוזר מנכ: נספח ג

 ביטחון ושעת חירום, בטיחות . 5

 בטיחות וזהירות בדרכים 5.2

 (ד"תשע) 5.2-4 ה"ל התשע"היערכות לחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בשנה

 

 ה"הוראת החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בשנת הלימודים התשע. 3

ה נמשיך לתגבר את הוראת הנושא זהירות ובטיחות בדרכים "בשנת הלימודים התשע
תוך הדגשת הערך של שמירה על חיי האדם והחשיבות של פיתוח כישורי , במערכת החינוך

. חיים בנושא

בגנים יתבצע החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים באמצעות ארגון הסביבה החינוכית וכן  .א
בפעילויות עם ההורים ובהפעלת התכניות המומלצות המופיעות , בפעילויות השוטפות

אתר האגף לחינוך הקדם יסודי , ב"באתר אגף זה

/(EducationCMS/Units/preschool) נט -ואתר גנ(http://ganenet.cet.ac.il .)/

הן , הספר היסודיים חובה ללמד את נושא הזהירות והבטיחות בדרכים שעה בשבוע-בבתי .ב
חלק ". עצמאים בשטח"בתכנית ', והן בכיתות ה, "ללמוד תנועה"בתכנית ', בכיתות א
כבר בשנת " עצמאים בשטח"תתנסינה בתכנית המתוקשבת של התכנית ' מכיתות ה

יינתן ציון בזהירות ' בכיתות ה. במסגרת תהליך התקשוב של התכנית, ה"הלימודים התשע
. ובבטיחות בדרכים בתעודה

ודגש כי בנוסף על שתי שכבות גיל אלו בית הספר מחויב ללמד בכל שנה את נושא י
על פי , ספרי-הזהירות והבטיחות בדרכים לפחות שעתיים נוספות מתוך סל השעות הבית

(. 3.1–25סעיף , (א)3/ראה בחוזר הוראות הקבע סו)' ו-'תכנית הליבה המחייבת לכיתות א

כחלק " אנשים שונים באמצע הדרך"תילמד התכנית ', ח-'בכיתות ז, בחטיבות הביניים .ג
חינוך לזהירות ולבטיחות "תילמד התכנית ' ובכיתות ט, משיעורי החינוך והחברה

. באמצעות מורים שהוכשרו להוראתה בשעות שיקצו הנהלת המשרד ובתי הספר" בדרכים
ב של "זה"בנוסף על כך ישולב הנושא בשיעורי אזרחות באמצעות יחידת הלימוד 

". אזרחות

בחטיבה העליונה ישולב החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במקצועות הלימוד השונים  .ד
. וכן יילמד במסגרת תכניות מיוחדות

, (בכפיפות לתקציב)א תילמד התכנית חינוך תעבורתי במשך שעה שבועית "בכיתות י
. כך הערכה בתעודה-ותינתן על

ב תופעלנה תכניות הדרכה לנהגים צעירים באמצעות גורמים מקצועיים "בכיתות י
שעה קלה על "וכן תופעל התכנית , ידי האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים-שאושרו על

יוכלו  (מדעים וטכנולוגיה בחברה)ב "במסגרת מוט. באמצעות מחנכי הכיתות" נהיגה
המשלבת פיזיקה ובטיחות  (מודולה)תלמידים בחטיבה העליונה ללמוד את המבנית 

 .בדרכים
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 תכניות העשרה. ו

לנוע "כמו , מלבד פעילויות ההוראה המחייבות תופעלנה בבתי הספר תכניות העשרה שונות
הסעות  -כישורים וקשרים לחיים ", "ב"ההפסקה כזמן זה", אדום ירוק", "בעולם מתנועע

 .הסעות נאמני והפעלת "תלמידים

: יסודיים-תכניות חונכות בבטיחות בדרכים המופעלות בבתי הספר היסודיים והעל

חונכות "בתי הספר היסודיים תופעל תכנית חונכות באמצעות המדריך למורה ב .א
את התלמידים מהכיתות הנמוכות ' ו-'שבה יחנכו תלמידים מכיתות ה" ב"בזה

 .ומהגנים

פעילות עם , מחויבות אישית, יסודיים תופעלנה תכניות חונכות-בבתי הספר העל .ב
. המשטרה ועוד

כל פעילויות ההוראה והתכניות החברתיות הנזכרות לעיל תתואמנה עם המדריכים 
יישומן מחייב היערכות כוללת של . המרכזים לחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזות

המפקחות בגני . המורים והגננות וכן היערכות להשתלמויות מורים, הספר-מנהלי בתי
הספר יוודאו שנושא הזהירות והבטיחות בדרכים נכלל -הילדים והמפקחים הכוללים בבתי

בתכנית העבודה ובמערכת השעות של המוסד החינוכי ושהגננות והמורים משובצים 
יש להדגיש . להשתלמויות הייעודיות במחוזות להוראת התכניות בגנים ובכיתות בתי הספר

ספריות ללא שילוב נושא הזהירות והבטיחות -כי המפקחים הכוללים לא יאשרו תכניות בית
. בדרכים

הפעלת רכזים לבטיחות בדרכים בבתי הספר .  4

גמול עבור ריכוז " אופק חדש"נקבע בהסכם , במסגרת אחד מגמולי החובה בבית הספר
ידי האגף לזהירות -הרכזים הם מורים שהוכשרו ואושרו על. הבטיחות בדרכים בבתי הספר

. ולבטיחות בדרכים

ה ידווחו המנהלים ברשימת המורים שמקבלים גמול בבית ספרם גם "ל התשע"לקראת שנה
 כפי שנקבע 6%מורים אלו יקבלו גמול של . ת לזהירות ולבטיחות בדרכים/את פרטי הרכז

. בהסכם אופק חדש

ת אל הממונה המחוזי לזהירות ולבטיחות /בנוסף על כך יעבירו המנהלים את פרטי הרכז
. בדרכים

שהוכשר לתפקידו , ספרם-מנהלי בתי הספר יוודאו מינוי של רכז לבטיחות בדרכים בבית
פרטים נוספים בסעיף )ומקבל הדרכה מקצועית מצוות האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים 

מינוי רכזים לבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים ", 1/ בחוזר הודעות ומידע עא5.2-2
. ("יסודיים-והעל

 

פעילויות הסברה והדרכה .  5

מבצעי הסברה לקראת החזרה ללימודים  5.1

מערכת החינוך משתפת פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במבצעי הסברה 
 .בטיחותיים בכלל ובהסברה לקראת החזרה ללימודים בפרט
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עם החזרה ללימודים ולקראת היציאה לחופשות חגי תשרי הגננות והמורים מתבקשים 
בעת , לחזור ולדון עם תלמידיהם על כללי ההתנהגות הבטיחותית בעת ההליכה ברגל

לרכיבה על אופניים , (ובכלל זה בחירה מושכלת של מקומות בטוחים למשחק)המשחק 
כולל הרכבת הקלה )בנסיעה ברכב פרטי וציבורי , ולגלישה בקורקינט או בגלגליות

. ובכלל זה שימוש במתקני ריסון ברכב הפרטי, (בירושלים והמטרונית בחיפה והקריות
בפני התלמידים שגם ביום חג וגם ביום הכיפורים הדרך אינו מקום  חשוב לחזור ולהדגיש

. בטוח למשחקים

פעילויות הסברה והדרכה למחנכים  5.2

כדי להגביר את מודעותם של הגננות ושל המורים לנושא החינוך לבטיחות בדרכים חשוב 
השתלמויות הגננות והמורים , ההיערכות-לשלב הרצאות ודיונים בנושא זה במסגרת ימי

. גם לפני תחילת שנת הלימודים וגם במהלך השנה, וישיבות הצוותים החינוכיים

המטרה היא לחשוף את כל המחנכים לחשיבות החינוך לבטיחות בדרכים ולאפשרויות 
המגוונות של שילוב הנושא במערכת הלימודים בכל שכבת גיל וכן להכשירם להדרכת 

. ההורים בנושא

-להכנת ימי השתלמות ולהדרכת הגננות והמורים אפשר להיעזר ברכזי הבטיחות הבית
 .ספריים ובממונים המחוזיים על החינוך לזהירות בטיחות בדרכים

 

..........
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 תיכוניים שנבדקו בבדיקה המדגמיתהספר הבתי רשימת : נספח ד

 

 שם רשות שם מוסד' מס
שעות רשות 

 לאומית 
לומדים 

 ?השנה
שנה בלמדו 

 ?שעברה

וירוטכני חיל הא 1   חלקי 9.00 באר שבע 

מקיף' עירוני ו 2   חלקי 11.00 באר שבע 

  חלקי 4.00 חוף הכרמל כפר גלים 3

  חלקי 14.00 מבשרת ציון תיכון הראל 4

  חלקי 9.00 מגדל העמק מקיף רוגוזין 5

ת מוצקיןיקרי מקיף אורט 6   חלקי 13.00 

'מקיף ד 7  כן כן 7.00 אשדוד 

'מקיף ז 8  לא כן 8.00 אשדוד 

 כן כן 6.00 אשכול נופי הבשור 9

ב המ"ן חט'מקיף בית ג 10 ן'בית ג    כן 7.00 

  כן 3.00 דימונה מקיף דתי אפלמן 11

  כן 4.00 זבולון תיכון יעדים לחינוך 12

'עירוני א 13   כן 7.00 חיפה 

'עירוני ג 14   כן 5.00 חיפה 

  כן 4.00 טבריה רבתחומי נופרים בגליל 15

זנגריה-טובא מקיף טומשין טובא 16   כן 4.00 

ש שיפמן"מקיף ע 17   כן 5.00 טירת כרמל 

ש יגאל אלון"מקיף ע 18   כן 8.00 יקנעם עילית 
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ת טכנולוגי דתי"אמי 19  כן כן 4.00 ירושלים 

 כן כן 7.00 ירושלים מכללת אורט 20

 כן כן 5.00 ירושלים מקיף דנמרק 21

  כן 8.00 כרמיאל אורט פסגות 22

 כן כן 5.00 מרחבים מקיף אזורי מרחבים 23

  כן 8.00 נהריה הרב תחומי שחקים 24

  כן 6.00 נהריה מדעים ואמנויות 25

  כן 7.00 עומר מקיף עומר 26

  כן 7.00 עכו מקיף ערבי 27

  כן 7.00 צפת רב תחומי מנחם בגין 28

  כן 5.00 קצרין מקיף נופי גולן 29

ש רוגוזין"מקיף ע 30 ת אתאיקרי    כן 19.00 

ית חנוך אורטיקר 31 ית ביאליקיקר    כן 14.00 

ש רודמן"תיכון מקיף ע 32 ית יםיקר    כן 4.00 

שמונה' ברנקו וייס ק 33 ית שמונהיקר    כן 2.00 

ית שמונהיקר דרכא דנציגר 34   כן 9.00 

-אום אל בלייש תיכון שיבלי 35

 גנם
  כן 4.00

 כן כן 10.00 שער הנגב מקיף שער הנגב 36

'מקיף ו 37  לא לא 9.00 אשדוד 

'מקיף ח 38  לא לא 10.00 אשדוד 
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'מקיף חדש ט 39  לא לא 10.00 אשדוד 

'מקיף י 40  לא לא 4.00 אשדוד 

ת"מקיף דתי אמי 41  לא לא 8.00 באר שבע 

מקיף' עירוני א 42  לא לא 11.00 באר שבע 

מקיף' עירוני ג 43  לא לא 8.00 באר שבע 

ת שחר"אמי 44  לא לא 4.00 בית שמש 

  לא 8.00 חוף הכרמל מקיף חוף הכרמל 45

  לא 7.00 טמרה תיכון השאם אבו רומי 46

 לא לא 5.00 ירושלים ארץ הצבי 47

 כן לא 1.00 ירושלים ינוגלי'מקיף דתי ג 48

ש זיו"מקיף ע 49  כן לא 5.00 ירושלים 

 לא לא 9.00 ירכא מקיף אחווה ירכא 50

  לא 8.00 כרמיאל מקיף אורט כרמים 51

 לא לא 7.00 לקיה רב תחומי לקיה 52

  לא 8.00 מעלה יוסף מקיף גליל מערבי 53

 לא לא 8.00 ערד תיכון מקיף אורט ערד 54

  לא 7.00 קרית טבעון מקיף אורט עש גרינברג 55

 לא לא 6.00 רהט אח'אלנג 56
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  תשתית אזור התאונה–תסקיר הנדסי : נספח ה
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