
: מונעת להורות מודעת פורים כל השנה-בטיחות פרו

 !מניעה עדיפה על ריפוי ותיקון 

:               לשאול בכל מצב וזמן -ש שלנו ההורים המורים והמחנכים "תצפית בטא

,  לקרוא, להבין, להבחין, לחוש, להרגיש, לחשוב" ?מה יכול לקרות עכשיו"

,  על אף.. לשנות..לעצור –! אם יש ספק אין ספק, לשתף במידע, לנתח

 !מונע -פרו...= מביך, מבייש, לא נעים, לא נוח, למרות ובעיקר כשזה מפריע





'  טרם'בארגון 

 לבטיחות ילדים 

 2012שנת 

 ילדים ביום  520

 לחדרי מיון 

 מתאונות 90%

 אב וחמשת ילדיו  

 נספו בשריפה בבית 

נפילה   3בת 

 מחלון ביתה

בת חצי שנה  

 נחנקה למוות

בן שנתיים נפל  

 מעגלה לכביש ונדרס

בן שנתיים  

שתה חומר  

 הדברה

בת שלוש נשכחה  

ברכב הסעות  

 לקייטנה ומתה

2012 



 2016בפברואר  6

נהרגה   17א בת "שחר תלמידת י

נהג הרכב שבו נסעה  . בתאונת דרכים

 באזור כרמיאל החליק  

שחר שישבה  . לשולי הכביש והתהפך

במושב האחורי ולא חגרה חגורת  

בטיחות נמצאה מחוץ לרכב עם פגיעה  

חגרו   17ונוסע  19הנהג . מערכתית-רב

 מקדימה ונפגעו באורח קל

 ?מי אחראי על הבטיחות שלי 

בני אדם                                         45מידי שנה נהרגים כ 

 ד "אדם נפגעים בת-בני 700וכ 

.                        לאחר שלא חגרו חגורת בטיחות

הבעיה העיקרית באי חגירת חגורות  

בטיחות היא במושבים האחוריים של  

  90-למרות שכבר בשנות ה. הרכבים

 חוקק חוק המחייב חגירת  

,                                 חגורות בטיחות גם במושבים האחוריים

 (.64%)רבים עדיין אינם עושים זאת 

בישראל בעשר השנים  

 האחרונות נפגעו קרוב     

 בני אדם שלא   7,000 -ל

 חגרו חגורת בטיחות   

הרשות   )מחציתם ילדים 

 (.הלאומית לבטיחות בדרכים

לפי ספר גינס לשיאי עולם  

מצילי  "בפרק  2000

חגורת הבטיחות  "   נפשות

הינה ההמצאה שהצילה    

.            הכי הרבה נפשות

לפי אומדני מינהל  

הבטיחות בדרכים של  

ב בעשור האחרון  "ארה

מנעו חגורות הבטיחות  

מקרי   55,600ב "בארה

.  מיליון פציעות 1.3מוות ו 

ב "במונחי כסף חסכו בארה

מיליארד דולר   105בלבד 

 .  דמי הוצאות רפואיות

הוכנסה לכלי הרכב   1959בשנת 

כתקן על  " שלוש הנקודות"חגורת 

י כל "ואומצה ע –ידי חברת וולבו 

 . יצרניות הרכב בעולם

 3איכפתיות   

 1אדישות 

 2מודעות 

 4התערבות 

 5בעלות 



 5בעלות                             

        

   4התערבות                 

      

 3אכפתיות                   

 2מודעות    

 1אדישות 

תקנות הוראות , לחוקים" תחום הציות"אנשים ב

נדרשת אכיפת משמעת שיפוט  . כללים ונהלים

תפיסת מציאות והתנהגות הרי אסון . וענישה

בקונפליקט מתמיד עם סמכות . לחייהם ולסובבים

הבטיחות והאיכות ". מציקים להם"ורשויות ש

!"                            לי זה לא יקרה: "רחוקים מהם

 ח "מאשימים אחרים ומחפשים כסת: וכשקורה

אנשים מפתחים חוש אחריות אישית ומשמעת 

שמים לב למפגעים . עצמית לבטיחות ואיכות

לפגוע /מתביישים להיפגע בתאונה. ומדווחים

"  לי זה יכול לקרות" "לא נעים. "באיכות

. פרומונעתמתעניינים בגישה הפרואקטיבית 

עדיין זקוקים להדרכה  . ש ותצפית"מתנסים בבטא

 .  ליווי חניכה הצבת גבולות חינוך אסרטיבי

מחויבותם לבטיחות , אנשים בעלי אחריות ומשמעת עצמית

חשיבתם והתנהגותם  ". סופרים אותם. "ואיכות בולטת בשטח

מיומנים ביישום הכלים , דוגמא אישית". בלתי נעזרת"

הערכת  , S5 ,תכנון מוקדם, תצפית, ש"בטא: הפרואקטיבים

גורמי  " תקלה/כמעט ונפגע", כשלים/ניתוח שגיאות, סיכונים

מטפלים , נקודת התערבות, ד"בס, ב"נת, ח"בדשורש 

 חונכים         , מדריכים, מובילים, עצמאית בנושאים

בעלי מחויבות עצמית גבוהה  , אנשים מנוסים בוגרים סמכותיים

"     בוער בעצמות" "במחזור הדם. "לחשיבה והתנהגות מונעת

שולטים בפילוסופיה ובפסיכולוגיה של הגישה  ". ראש גדול"

מורי דרך  , מאתגרים, מובילים, מנהיגים, מחנכים, הפרואקטיבית

פותרי בעיות ומחוללי אווירה מונעת בצוותים   , ומודל לחיקוי

י      "יוזמים פועלים ומונעים ע, בקבוצות ובממשקים בארגון

פרקטיקה שיטתית פוטנציאל לתאונות נפגעים תקלות שיבושים  

חוללות עצמית ושיפור מתמיד                               . וכשלים בכל מצב וזמן

    הפרואקטיביםללמידה חסרת פשרות ולשכלול הכלים 

אקלים  

חיים  /עבודה

 נטול נפגעים  

אקלים  

 חיים  /עבודה

 רווי נפגעים  

אקלים 

הכביש  

 הישראלי

 יעד האקלים העצמי – Eסביבה  Sביטחון  Qאיכות  Hבריאות  Sמדרג ההפנמה לבטיחות 

התנהגות  "

 "ידנית

התנהגות " 

 "אוטומטית

20% 

70% 

10% 

 אנשים מתקהלים ומקשיבים לרוח לתובנות

 .  פרומונעתועקרונות הגישה הפרואקטיבית  

 

מבינים . מתחילים לפתח מודעות עצמית ומצפון

:  שעד כה הפקירו עצמם לגורל מזל לסטטיסטיקה

אך עדיין בקונפליקט וסיכון  " ?לי זה יכול לקרות"

התנהגותם  , מתווכחים. גבוה לחייהם ולסביבה

בהדרכה וחניכה עדיין לא הפנימו מהי " נעזרת"

 "  משמעת עצמית"ו" אחריות אישית"המשמעות של 







 הן נגרמות -תאונות אינן קורות

יחד עם זאת הוא אינו ער  . ילדכם סקרן ואוהב ללמוד דברים חדשים

לכן וא  –מספיק לסכנות שונות וגם לא תמיד שולט היטב בתנועותיו 

 .שנים 4עד  0חשוף יותר לתאונות ולא פלא שרוב התאונות הן בגילאי 

 ניתן למנוע תאונות





מדי שנה  , פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"ע

.  כנוסעים ברכב 14-0ילדים בני  3000-נפגעים בישראל כ

מנתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עולה כי בשנת  

קשה )בגילאים אלו נפגעו באורח חמור , ילדים 64 -כ 2008

נתוני , פ נתוני רישום הטראומה הלאומי"ע(. או קטלני

  - 2005בשנת : הפגיעה החמורה בגילאים אלו גבוהים יותר

בתי החולים שנכללו  10 -אושפזו ב 14-0ילדים בני  267

 . אוטובוס/ בעקבות פגיעתם כנוסעים ברכב, ברישום

נסיעה ברכב ללא מושב בטיחות או  

במושב בטיחות שאינו מתאים מסכנת  

ילדים לא חגורים  . ילדים הנוסעים במכונית

נמצאים בסיכון כפול לתמותה מילדים  

 .  חגורים

 

חיסון שיכול להציל את חיי   -מושב הבטיחות 

ילדכם במקרה של תאונה החל מלידה ועד גיל  

 .שנים לערך 9

http://www.mamy.co.il/ProductImages/Product4038.jpg


הילדה כבר  . שעות 7קווין קלי שכח את בתו פרננס בת השנתיים ברכב למשך 

כשאחת השכנות הבחינה בה נעולה  , במשך מספר שעות, היתה ללא רוח חיים

,  כשצוות החילוץ הגיע עורה של הילדה היה אדום ומכוסה בבועות; ברכב

שעתיים לאחר מכן הטמרפטורה של גופה היתה  . שיערה סבוך ומכוסה זיעה

 .עדיין גבוהה מאוד

 90-מאז אמצע שנות ה. בכל שנה מדווחים מקרים דומים בארצות הברית

-מספר הילדים שמתו מחום כשננעלו ברכב עלה באופן משמעותי והסתכם בכ

זאת אולי בעיקר מאז שהילדים עברו לשבת  . השנים האחרונות 10-ב 340

 ". ביתר קלות"וכך נשכחו , בשל כריות האוויר המסוכנות, במושב האחורי



   עצות כלליות

 .  אין להשאיר תינוקות ופעוטות לבד בבית בלי שמרטף

אינם בוגרים דיים כדי לשמוע על ילדים   12ילדים מתחת לגיל 

 . קטנים

דרושה השגחה  , לילדים" מותאם"בעת ביקור בבית שאינו 

 . מיוחדת

,  העברת דירה, מחלה -כגון, לחץ או התרגשות, בעת משבר

עולה הסבירות , חג או אירוע משפחתי, היעדרות של אחד ההורים

 . ודרושה השגחה מיוחדת, לתאונות בקרב ילדים ומבוגרים כאחד

מומלץ מאוד לשני ההורים לקחת עוד לפני הלידה קורס של עזרה  

 .  ראשונה לתינוקות



 המלצות כלליות

היו ערים  , או לילד\כאשר אתם רוכשים ציוד או רהיט לתינוק ו

 .הקפידו לקנות מוצרים המסומנים בתו תקן. לבטיחותיות שלו

 .רצוי שהפינות של הרהיט תהיינה מעוגלות ולא חדות

כולל מכשירי חשמל  , רצוי לעשות בדיקה תקופתית של הציוד הביתי

 .כדי להבטיח את תקינותו ושלמותו, וחוטים



 מניעת חנק

 : מומלץ, להפחתת הסיכונים במיטה ומפריטי לבוש של תינוקות

יש לוודא כי המרחק  , במיוחד מיד שניה, או לול\כאשר רוכשים מיטה ו

כדי שהתינוק לא יוכל לדחוף את  , מ"ס 7.5בין השלבים אינו עולה על 

 .  ראשו בין השלבים

שכיבה על כרית רכה עלולה לגרום לסתימת דרכי הנשימה אצל תינוק 

 . תינוק אינו זקוק לכרית. קטן

לכן מומלץ לקצר את  . הסתבכות בשרוכים ובחוטים עלולה לגרום לחנק

במגן ראש במיטה וחבלי הזזה , בסדינים, השרוכים בפריטי לבוש

 . בוילונות

 .  הרחק בלונים ושקיות ניילון מהישג ידו של ילדך

 . לא לקשור מוצץ לשרוך או לסרט סביב צווארו של תינוק



 5להפחתת הסיכונים בהאכלת ילדים עד גיל 

תופעה שכיחה אצל ילדים קטנים היא שאיפת מזון לתוך דרכי 

 : כדי למנוע זאת מומלץ. הנשימה

ולא להניח את הבקבוק  , לא לתת בקבוק לתינוק כשהו במצב שכיבה

 . על כריות כדי שהתינוק ישתה לבד

 .  לתת לתינוק אוכל מוצק רק בישיבה

בוטנים  , שנים פופקורן 5-להרחיק מהישג ידם של ילדים בני פחות מ

 .  או פיצוחים אחרים

 . להוציא גרעינים מפירות או מזיתים

ולא  , ללמד את הילד לאכול בצורה מסודרת בישיבה ליד שולחן

 . להניח לו לשחק ולהשתולל בזמן האכילה

 מצבו קשה; בן שנה נחנק מבננה: כרמל-גבע

התינוק היה ללא דופק וללא נשימה כשאנשי 

הפרמדיקים הצליחו לשאוב את  . א הגיעו לגן"מד

חלק הבננה מקנה הנשימה ולהחזיר לתינוק את  

 הדופק

22.03.09 



 : הפחתת הסיכונים במשחקי ילדים

לכן , ילדים קטנים לומדים לחוש על ידי הכנסת דברים לפה

חפצים  3חשוב להרחיק מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 

: כמו, קטנים העלולים לגרום לסתימה בדרכי הנשימה

פרקים לחלקים -גולות ומשחקים שמתפ, מטבעות, כפתורים

 . קטנים

. ארונות או ארגזים, ילדים עלולים להסגר בתוך מקררים ישנים

 . לכן רצוי להסיר את הדלתות ממקררים ומארונות נטושים



 :  להפחתת הסיכונים מתנורים

גז או פחם פולטים לעיתים גז , תנורי נפט

על כן מומלץ להשאיר חלון פתוח מעט  . רעיל

לאיוורור בשעת החימום ולא להדליק או לכבות 

יש להקפיד על . את תנור הנפט בתוך הבית

המצאותה של רשת מגן בתנור החימום וכמו כן 

להמנע מלהציב תנורי ספירלה בקרבת  

 .התינוק



 מניעת נפילות  

יושבים או עומדים בלי התראה , תינוקות מתהפכים

 :על כן מומלץ, מוקדמת

מהלידה ובכל גיל ולו גם , לא להשאיר את התינוק

ללא השגחה בעגלה או על משטח גבוה כגון , לרגע

גם אם הוא מונח , שולחן החלפה או מיטת הורים

 . בסלקל

יש להגביה את דופן מיטת תינוק ולהנמיך את מזרן  

אל תחכו , המיטה מהרגע שהתינוק יכול לשבת

 . שהוא יתחיל פתאום לעמוד

יש להכניסו ללול או , כשתינוק נשאר לבד בחדר

 . למיטה סגורה
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 מניעת חתכים ופציעות  

אין לאפשר להם להתרוצץ , מכיוון שילדים קטנים מרבים ליפול

 : כמו כן מומלץ. עם חפצים שבירים או חדים בידיהם

להשתמש במספריים מעוגלים לגזיזת ציפורניים של תינוקות 

 .  ופעוטות

מסמרים , סכיני גילוח, כלי תפירה: לאחסן מכשירים חדים כמו 

 .  הרחק מהישג ידם של פעוטות' וכו

,  להתקין זכוכית משוריינת בדלת היציאה למרפסת או לחצר

 . זכוכית בדלת יציאה יש להבליט בעזרת מדבקה או פס צבעוני

הרחק מהישג  , יש להחזיקם בארון נעול, אם ישנם כלי נשק בבית

 . ידם של הילדים



 מניעת התחשמלות

אפשר למנוע התחשמלות בבית על ידי מספר פעולות 

 :מומלץ. פשוטות

 . להתקין מפסק זרם חשמלי אוטומטי

 .  לא לאפשר לתינוק ללעוס את חוטי החשמל

וזאת כדי , לסגור שקעים חשמליים בעזרת מכסים מיוחדים

 . שילדים לא יוכלו להכניס חפצים לתוך השקעים

לקצר את חוט החשמל של הקומקום כדי שהילד לא יוכל  

 .  להגיע אליו

 

 

 שקע חשמל בטיחותי  

 מפסק מגןאו  מפסק דלף, ממסר פחת

המגן ומנתק אוטומטית את   מפסקהוא 

במקרה , ממקור המתח חשמלמערכת ה

מטרתו  . במתקן זרם זליגהשל הופעת 

של המפסק לשפר את רמת ההגנה מפני 

וכן למנוע את הסכנה  התחשמלות

 במתקן החשמלי שריפהלהתפתחות 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Residual_current_device_2pole.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A1%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%9D_%D7%96%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94


 מניעת כוויות  

גם נוזלים חמים ואוכל חם יכולים , מכשירים חשמליים וסיגריות, בנוסף לאש

 .לגרום לכוויות

 : לכן מומלץ לנקוט בפעולות הבאות 

לטפטף כמה טיפות על החלק הפנימי של פרק  , לפני שמגישים בקבוק לתינוק

החום החיצוני של הבקבוק איננו . כף היד כדי להבטיח שהנוזל אינו חם מדי

לכן יש לנער את תכולת הבקבוק לפני  , מעיד על החום של תכולת הבקבוק

 . במיוחד נכון הדבר בחימום בקבוקים במיקרו גל. הגשתו לתינוק

יש לפתוח קודם את ברז המים הקרים ולבדוק את , כשמכינים אמבטיה לילד

, חום המים על ידי טבילת המרפק או היד לפני שמכניסים את הילד פנימה

 . שימו לב שהמים נעימים לכם במגע ראשוני

יש להושיב את התינוק בכיסא אוכל הרחק מתנור בישול או מקור חימום  

 . כלשהו

 . אכילה או שתיית דברים חמים כאשר מחזיקים ילד בידיים, להמנע מעישון

לא באמצע השולחן , לא בהישג ידו של הילד –להניח כלים שבתוכם אוכל חם 

 . וכמו כן לא על מפה שילדים עלולים למשוך את שוליה, ולא בקצהו

 . להפנות את ידיות הסירים שעל הכיריים לכיוון הקיר

 .  לא לאפשר לילדים להסתובב במטבח בעת בישול או הגשת ארוחה

 .  להרחיק גפרורים ומציתים מהישג ידם של ילדים קטנים



 מניעת הרעלות  

מתוך סקרנות הם מוכנים לאכול כל . ילדים קטנים אינם ערים לסכנת ההרעלה

ילדים אינם יודעים להבחין בין תרופות  . אפילו כשטעמו רע ביותר, דבר

 . לסוכריות או בין בקבוק כלור לבקבוק מיץ

מוצרי  , תרופות: החומרים הרעילים בבית הם כל דבר שאינו מיועד לאכילה כמו 

כדי להפחית  . 'דשנים וכו, חומרי דלק, צבעים, חומרי ניקוי והדברה, קוסמטיקה

 : סיכונים מומלץ

ולא מתחת לכיור או מעל , לאחסן את החומרים הרעילים במקום גבוה ונעול

 . החזירו אותם למקומם מיד לאחר השימוש. מדפים פתוחים

ולא לאחסנם במקום שבו  , לשמור חומרים רעילים אך ורק באריזה מקורית

 .  מאוחסנים דברי מזון

לסלק מיכלים ריקים של תכשירים רעילים ותרופות מיד לאחר התרוקנותם 

 . כדי שילדים לא יוכלו להוציאם, למיכל אשפה מכוסה

 .  לוודא שצבעם של הצעצועים והריהוט יציב ואינו מתקלף

 . לא לומר לילד שתרופה היא סוכריה



יותר ממה  " מסוגלים"ותמיד , ילדים קטנים אוהבים לטפס

 :כדי להקטין סיכונים מומלץ. שמצפים מהם

כשהרווח בין המוטות אינו  )להבטיח את החלונות בעזרת סורגים 

 (.  מ"ס 10עולה על 

 (.  מ"ס 90לפחות )לסגור מרפסות בסורגים או במעקה מוגבה 

 לא להעמיד ריהוט מתחת לחלון שאינו מוגן 

המותאמת לילדים , להציב מחיצת בטיחות למניעת נפילות במדרגות

 . 3מתחת לגיל 

 . להבטיח מעברים פנויים מריהוט או מחפצים וכלים

 . ולא חלקות, לשמור על רצפות נקיות ויבשות

 . להניח שטיח גומי בתוך האמבטיה כדי למנוע החלקה



 מניעת טביעות

תינוקות ופעוטות . מים הם מקור להנאה אך גם לסכנה

 .עלולים לטבוע אפילו במים רדודים

, גיגית, אין להשאיר ילדים קטנים ללא השגחה באמבטיה, לכן

 !אפילו לא לשניה, ים או בכל מאגר מים, בריכה

מערכת אזעקה עם חיישן אינפרא 

 אדום להתרעת כניסת ילדים לבריכה



ילדים פנו לחדרי המיון   30,000 –למעלה מ 

בישראל בחופשת הקיץ בשנה שעברה  

לקראת צאתם של  . מהם מתו  30  ;2009

,  תלמידי בתי הספר היסודים לחופשת הקיץ

לית ארגון "מנכ, קוראת אורלי סילבינגר

לבטיחות ילדים להורים להיערך  ' בטרם'

סילבינגר  ; ולתכנן אותו  לקראת החופש הגדול

מדגישה כי יש לדאוג להשגחה של בוגר 

   9אחראי על ילדים עד גיל 

 מצבו קשה -פעוט בן שנה וחצי טבע בבריכה 

הוריו של הפעוט משו אותו מתוך הבריכה  

. בחוף צמח בכנרת כשהוא מחוסר הכרה

א פינו אותו לבית החולים פוריה  "צוותי מד
 .הרופאים נאבקים על חייו –במצב קשה 

18/4/2009 

שהגיעו עם בנם לנפוש בחוף  , התינוק הוריו של

החלו לחפש אחריו בשטח הבריכה לאחר , צמח

אביו  . שהבחינו כי הוא לא נמצא בקרבתם

בפעוט בתוך הבריכה ומשה   הילד הבחין  של

 . אותו מן המים



 טבע למוות בחוף לא מוכרז בנתניה 11ילד בן 

שני ילדים שככל הנראה שהו בחוף ללא השגחה 

אחד מהם מת . י רוכב אופנוע ים"חולצו מהמים ע

 ניסיונות לאתר את הוריהם  . וחברו נמלט

29/5/2010 

 טבע למוות בחוף דלילה 14בן : אשקלון

אזרח שרחץ בחוף דלילה באשקלון הבחין  

והצליח , מיהר לים, בשעות הערב בנער שטובע

זהו מקרה הטביעה השני  . למשות אותו מהמים

 של נערים בחופש הגדול שמסתיים במוות

07/07/10 20:55  

במדינת ישראל נפטרים בכל שנה  

מחציתם , אנשים 50-מטביעה בממוצע כ

 .14תינוקות עד גיל 



המשאיר (: " 2001, 59' תיקון מס) חוק העונשין 

  בלא השגחה ראויהשנים  6ילד שטרם מלאו לו 

ובכך מסכן את חיי הילד או פוגע או עלול לפגוע  

מאסר  -דינו , פגיעה ממשית בשלומו או בבריאותו

עשה . דינו מאסר שנה -עשה כן ברשלנות , שנים 3

  5דינו מאסר  -זאת במטרה לנטוש את הילד 

 ".שנים

 

 :מקרי היפגעות קודמים

ח "פעוטה הובהלה במצב אנוש לביה - 2009מאי 

  לאחר שנשכחה במשך, "ברזילי"

 .שעות במכונית 3

פעוט בן שנתיים נמצא מת במכונית  - 2004יוני 

 סגורה בחיפה

דל שאמס השאירו את 'הורים ממג - 2004ינואר 

בנם בן השנתיים נעול ברכבם ויצאו למסע קניות 

 .בשוק העירוני בקריית שמונה

ילד בן ארבע וחצי הושאר במשך   - 2004פברואר 

חמש שעות בתוך אוטובוס של הסעות ילדים בהוד  

הילד ניצל ממוות רק אחרי שגילה תושיה . השרון

 .והצליח לפתוח את אחד החלונות

מרמלה נשכח כחמש שעות   4בן  - 2004מרץ 

 .ברכב ההסעה לגן

בן חמש מת לאחר  8/10/2009

שנשכח שעות ברכב גננת מאבו גוש 

שכחה את הילד בהסעה למשך 

כשגילתה שנשכח . שעות ארוכות

ח נאלצו  "ובביה, א"הזעיקה את מד

 לקבוע את מותו  

http://www.beterem.org/template/default.aspx?maincat=1&catId=16&PageId=249&parentId=306


,  אנחנו נסערים:  02.08.2009בטרם 

.  כאשר אנו מדווחים על פיגוע המוני, ובצדק

הילדים הנפגעים בתאונות  , בכל קנה מידה

מתים ונפצעים על פי כל המדדים של פיגוע  

הילדים , בניגוד לפיגוע המוני, אך. המוני

: המספרים מפחידים. הללו נפגעים בבודדת

 550 -כל יום מגיעים לחדרי המיון בישראל כ 

ילדים שנשכחים : ילדים בגין תאונות מסוג זה

ילדים , ילדים הטובעים בבריכות ובים, ברכב

ששותים חומרי ניקוי וכאלה שנפצעים  

בבתי ספר  , ונפגעים מנפילות בגני שעשועים

 –כ ! ילדים מתים בשנה 150. ובגני הילדים 

 !  כתות של ילדים 4

אתמול  , כסא הפעוטה ברכב של אביה

 .בשער העמקים

ילדים הושארו במכונית ללא השגחה   35 

 2004מאז 

פעוטה בת שבעה חודשים מרמת ישי מתה  

לאחר שאביה שכח אותה במכוניתו  , אתמול

. במוסך בקיבוץ שער העמקים שבעמק יזרעאל

שכח את בתו ברכבו הנעול , 30בן , האב

 70-הגיעה עד ל, שלפי הערכות, בטמפרטורה

בעקבות טלפון , רק כעבור שעה וחצי. מעלות

המשטרה פתחה  . נזכר האב בבתו, מהאם

 .  בחקירה בחשד לרשלנות

 





מה אוכל לעשות כהורה כדי 

 ?לשמור על בטיחות ילדי

ילוו על ידי   9מומלץ כי ילדים עד גיל 

 12אדם מבוגר או ילד מעל גיל 

בעת  ,בדרך לתחנת האיסוף

,  בעלייה לאוטובוס, ההמתנה להסעה

בירידה מהאוטובוס  , בעת הנסיעה

 .ובחציית הכביש

הסבירו לילדיכם כי במקרה שדבר מה   

נופל להם בקרבת האוטובוס או  

על  עליהם ליידע את הנהג, מתחתיו

,  כך ורק לאחר מכן להרים את החפץ

כדי למנוע מצב שבו הנהג ייסע מבלי 

 .להבחין בילד

cnN0R292L1RvcE5hdi9TaXR1YXRpb25zL1NMYXdHdWlkZXMvJ1w+XDxIMiBcPteX15XXpyDXldeQ15vXmdek15RcPC9IMlw+XDwvYVw+XDwvdGRcPlw8L3RyXD5cPHRyXD5cPHRkXD5cPGEgaHJlZj0nL0ZpcnN0R292L1RvcE5hdi9BdWRpZW5jZS8nXD5cPEgxIFw+16fXlNec15kg15nXoteTXDwvSDFcPlw8L2FcPlw8L3RkXD5cPC90clw+XDx0ciBjbGFzcz0nc2VwJ1w+XDx0ZFw+Jm5ic3BcO1w8L3RkXD5cPC90clw+XDx0clw+XDx0ZFw+XDxhIGhyZWY9Jy9GaXJzdEdvdi9Ub3BOYXYvU3ViamVjdHMvJ1w+XDxIMSBcPteg15XXqdeQ15nXnVw8L0gxXD5cPC9hXD5cPC90ZFw+XDwvdHJcPlw8dHIgY2xhc3M9J3NlcCdcPlw8dGRcPiZuYnNwXDtcPC90ZFw+XDwvdHJcPlw8dHJcPlw8dGRcPlw8YSBocmVmPScvRmlyc3RHb3YvVG9wTmF2L09mZmljZXNBbmRBdXRob3JpdGllcy8nXD5cPEgxIFw+157Xqdeo15PXmdedINeV16jXqdeV15nXldeqXDwvSDFcPlw8L2FcPlw8L3RkXD5cPC90clw+XDx0ciBjbGFzcz0nc2VwJ1w+XDx0ZFw+Jm5ic3BcO1w8L3RkXD5cPC90clw+XDx0clw+XDx0ZFw+XDxhIGhyZWY9Jy9GaXJzdEdvdi9Ub3BOYXYvVGVuZGVycy8nXD5cPEgxIFw+157Xm9eo15bXmdedXDwvSDFcPlw8L2FcPlw8L3RkXD5cPC90clw+XDx0ciBjbGFzcz0nc2VwJ1w+XDx0ZFw+Jm5ic3BcO1w8L3RkXD5cPC90clw+XDx0clw+XDx0ZFw+XDxhIGhyZWY9Jy9GaXJzdEdvdi9Ub3BOYXYvRUdvdi8nXD5cPEgxIFw+157Xntep15wg15bXnteZ159cPC9IMVw+



הילד  . נפצע קשה בתאונת פגע וברח ביהוד משהם 12ילד כבן 

המשטרה איתרה  . פונה לבית החולים תל השומר כשהוא מונשם

לאחר , תושבת יהוד אשר שחזרה את המעשה, את הנהגת

,  לטענתה. שנשברה בחקירתה והודתה שפגעה קשה בילד 

 לאחר שפגעה בו נכנסה לפאניקה וברחה





קטנות , אדומות, תראו מה פיקות עגולות

 ...ותמימות יכולות לעשות

 

 

 ?  והפצצות הגדולות מסוכנים" נפצים"חשבתם שרק ה

 גם הפיקות הרגילות הן חומר נפץ אשר  

 ...עלול לסכן חיים

 ...בפורים בשנה שעברה לא היה לנו כל כך שמח

 .הפיקות התפוצצו בכיס מכנסיו של בני

 ,  עשן סמיך מלא את החדר, אדיר" בום"היה 

 !!!המכנסיים עלו באש

 .בני נכווה קשות בידו ובשתי רגליו

 !רק בנס המכנסיים לא המשיכו להתלקח

 ...והרי התוצאות

 

   





 ...על המקום, חלקן אנטיביוטיות, הטיפול גם כולל מריחת משחות שונות. 2





 

הפיקה  

לפני  
 הפיצוץ

הפיקה  

לאחר  
 הפיצוץ



,  יום העצמאות והרמאדן הם ימי חג, חג פורים

מידי שנה אנו עדים לפציעות  . שמחה וצהלה

.  הנגרמות כתוצאה משימוש בצעצועים מסוכנים

חשוב מאד לוודא שהילדים שלנו לא ישתמשו  

בצעצועים מסוכנים אלא בצעצועים המותרים  

 .לשימוש בלבד

 מפיקות שהיו בכיס המכנסיים פגיעות

 פורים להורות מודעת-בטיחות פרו

צעצועים מסוכנים אסורים הם צעצועים שהשימוש בהם עלול לגרום לנזק 

.  גירוי ודמע, בהלה, לסכן את בריאות הציבור או לגרום להטרדה, גופני

, צעצועים הדומים לנשק אמיתי: דוגמאות לצעצועים מסוכנים כוללות

 .זיקוקי דינור ועוד, אבקות שריפה, כדורי נפץ, טילים, חזיזים

 :צעצועים מותרים 

הוראות  , יבואן, צעצועים המסומנים על פי החוק בעברית כולל פרט יצרן

 .אזהרות והגבלת גיל מאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי, שימוש

 (זיקוקי דינור)רומי קנדל 



 קונוס זיקוקי דינור

 ?איך נשמרים מפני צעצועים מסוכנים בפורים 

 

הצעצועים חייבים בסימון  ! צעצועים הנמכרים אצל רוכלים ברחוב מסוכנים ואסורים בשימוש ואחזקה

 .הסימון צריך להיות זהה למצוין בשפה שאינה עברית, האזהרות. בעברית לרבות גיל משתמש

  

 רכישת תחפושת

 ,  כתובת מלאה, יצרן/תחפושות ומסכות חייבות בסימון הכולל את פרטי יבואן

 (  אישור על אי דליקות), הוראות כביסה, הוראות שימוש ואזהרות

  .השימוש בתחפושת ומסכות מחומרים דליקים מסוכן. בשפה העברית

  

 מפיקות שהיו בכיס המכנסיים פגיעות

 פורים להורות מודעת-בטיחות פרו

 צעצועים מעבירי

 זרם חשמלי 



 כדאי לקרוא את הסיפור המצמרר

 מונעים-כדאי להיות הורים מודעים פרו

 החשמליות  ...הרי אנו קונים את התחפושות לילדים שלנו ואת האופניים

 אנו קונים את הצעצועים המסוכנים לילדים שלנו

 חשוב וכדאי ללמוד את הנושא לעומק  –רגע לפני שקונים 

  –כי אחרי התאונה הפגיעה הכאבים והתלאות 

 " יהיה לנו כבר מספיק זמן להעמיק"

 חשוב וכדאי לשאול לפני הקניה שלנו  

 :וכאשר הילדים משחקים עם חברים שהוריהם קנו להם

 ?מה יכול לקרות 

 ?  מי אחראי על הבטיחות שלי 

 ?מי אחראי על הבטיחות של הילדים שלי 

 ...ס"במתנ...בבית הספר...בגן? מי אחרי על הבטיחות במשפחה 

 ...בכל מקום וזמן שהילדים נמצאים

 לא לוותר ולהתפשר...להבין...להעמיק...לחפש מידע...לשאול

 דיווח אותנטי של אמא שבנה נפגע מפיקות שהתפוצצו במכנסיים    



  

 פיקות וקפצונים  

לרכוש רק כשיש סימון והוראת אזהרה  

אין  , ולהשתמש באקדח צעצועים מתאים

 .לפוצץ באבן או במכשיר שאינו מתאים

בכיס  ( קפצונים)אין להכניס פיקות 

אין לפרק הפיקות מאריזתם  , המכנסים

המקורית או להשתמש בפיקות בניגוד  

להוראות השימוש ובניגוד לאזהרה  

אין להשתמש  . )שמופיע על הפיקות

קיימת  (. בפיקות שאינם מסומנים כדין

 .סכנה להתלקחות וכוויות

  

 מפיקות שהיו בכיס המכנסיים פגיעות

הפיקה לפני  

 הפיצוץ

הפיקה  

לאחר  

 הפיצוץ

 פורים להורות מודעת-בטיחות פרו



 זיקוקי דינור

יש להפעיל בטווח ביטחון , לרבות הוראות אזהרה, י היבואן"לעוגות ואירועים המסומנים ע

 .של מטר מבני אדם ולא במקום סגור

זיקוקי דינור מעופפים ונייחים אסורים לציבור הרחב ומותרים רק למפעילי זיקוקין מורשים  

 .הפועלים על פי הנחיות הבטיחות של המוסד לבטיחות ולגהות

  

בתרסיס יש חומר כימי שעלול  . תרסיסי שלג מסוכנים לשימוש הסוגים מכל תרסיסי שלג

(  ארסוליים)השימוש והחזקה של תרסיסי שלג ודומיהם . לגרום לפגיעה בקרנית העין

 .אסורים לילדים

  

 .מכל הסוגים אסורים לאחזקה ולשימוש ושיווק כדורי עשן 

  

 .הדומים בצורתם לכלי נשק אמיתי אסורים לציבור הרחב אקדחים ורובים  

  

י הרשות  "מיועד רק למועדוני ספורט המאושרים ע)אסור לציבור הרחב  חץ וקשת

 (.המקומית

  

 .מכל הסוגים מסוכנים ואסורים על כולם חזיזים ונפצים

  

פרט לסמני לייזר שרמת    אסורים למכירה לאחזקה ושימוש  סימני לייזר

 שעליהם יש מדבקה צהובה על הסמן בלבד במידה ואין סימון סכנה    2  1  הסיכון

 פורים להורות מודעת-בטיחות פרו



 ?ממה כדאי להיזהר ? איך נראים צעצועים מסוכנים

, רומי קנדל, כוורת זיקוקי דינור, פגזי זיקוקי דינור, זיקוקי דינור 

אקדחים , אבוקות סימני ים, תרסיסי שלג, כדורי עשן, חזיזים

זיקוקים  . שוק זרם חשמלי, מקלעת יד -רוגטקה , ורובים

 .אסורים לשימוש רק על ידי מפעילים מורשים

 קונוס זיקוקי דינור

 (זיקוקי דינור)רומי קנדל 

 פורים להורות מודעת-בטיחות פרו כוורת זיקוקי דינור



 חזיזי נפצים חזיז פגז זיקוק דינור חשמלי

 חזיז שחיקה
 כדורי עשן קטנים טייגר -חזיזים

 פורים להורות מודעת-בטיחות פרו



 נשפן יורה חצים
 אסור לשימוש ילדים -ספריי שלג

 רוגטקה

 סמן לייזר 

 3קטגורייה 

 צעצועים מעבירי

 זרם חשמלי 
 רובה ואקדח איירסופט

 פורים להורות מודעת-בטיחות פרו



מתארך בהתאם , המרחק מרגע ראיית הסכנה ועד הבלימה  - מרחק תגובה

 .למצב הנהג התאורה

  המרחק מרגעה הבלימה ועד לעצירה מוחלטת של הרכב – מרחק הבלימה 

     .מצב הכביש, מצב הבלמים והצמיגים, מתארך בהתאם למצב הנהג

. המרחק מרגע ראיית הסיכון ועד לעצירה מוחלטת של  הרכב – מרחק עצירה

...( 22...21שיטת )שניות  2אקטיבית שמור -בנהיגה פרו, שנייה 1החוק מחייב לשמור 

 !שניות 3בחורף ובכביש רטוב 

 מרחק עצירה

 מרחק בלימה מרחק תגובה

מהירות  

הנסיעה  

 ש"בקמ

מרחק  

תגובה 

 במטרים

מרחק  

בלימה  

 במטרים

מרחק עצירה  

 במטרים

20 4 3.5 7.5 

30 6 7.5 13.5 

40 8 13 21 

50 10 20 30 

60 13 28 41 

70 15 39 54 

80 17 52 69 

90 19 70 89 

 מוטב לאבד רגע בחיים מאשר חיים ברגע 101 80 21 100



ש המהירות "קמ 50במהירות ! חשוב ביותר

מטר עד   30המכסימלית המותרת בעיר הרכב עובר 
נזכור זאת בעת הנסיעה ליד   –לבלימה מוחלטת 

 !!! בתי אבות, גני ילדים בתי ספר, בתים



 תאונת דרכים



 בני פורת האב
ל הבן "יובל פורת ז

 תאונת דרכים


