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 2016בפברואר  6

בתאונת נהרגה  17בת 

.  דרכים באזור כרמיאל

החליק    הרכב נהג 

.  והתהפךהכביש לשול 

שחר ישבה במושב  

חגרה  ולא האחורי 

,     בטיחותחגורת 

לרכב עם  נמצאה מחוץ 

.                     מערכתית-פגיעה רב

  17והנוסע  19הנהג 

ויצאו  חגרו מקדימה 

 .בחבלות קלות

אב וחמשת  

ילדיו נספו  

בשריפה  

 בבית 

 נפלה   3בת 

מחלון ביתה  

 ונהרגה

בת שלוש  

  נשכחה ברכב 

 ומתה  

בן שנתיים נפל  

לכביש מעגלה 

 ונדרס

                      מי אחראי על 

 ?         הבטיחות שלי

למה שחר            

 ?נהרגה 

 :ד מקום המדינה"מספר ההרוגים בת

 ילדים ונוער   5011מהם  33,790

ילדים  520  2017נתוני 

  3כל . לחדרי מיוןביום 

  3כל .  דקות אמבולנס

.  ה הרוגים/ימים ילד

 פגיעה לא מכוונת   90%

 מניעה מזור וצמיחה

ישראל במקום       

בשיעורי   22ה 

  35תמותה מבין  

  OECD   מדינות ה
אלף  100ל  4.4

  2.3איסלנד  

 2.5איטליה  

 2.7שוודיה  

   2.8נורווגיה  

   3.9צרפת  

 4.4ישראל  
   7.6ב  "ארה

 8.1ניו זילנד  

    13.8טורקיה  

 14.4מקסיקו  

בת חצי 

שנה 

נחנקה 

 למוות

בן שנתיים טבע 

למוות בבריכה  

 ביתית  

 טבעו   2008מאז שנת 

 .ילדים 180למוות 

  2018ומתחילת שנת   

 .ילדים 23טבעו למוות 

 , לשם השוואה 

 טבעו  2017בשנת 

 .ילדים 15למוות 

  2019  7.3עד  28.2בשבוע של ה 

נשמט מידי   3בן . ילדים  3נהרגו 

נדרסה  6בת . אמו ונדרס מרכבה

נחנקה   3בת . מרכב ההסעות

 מנקניקייה בבית סבא וסבתא

  2019בפברואר  28

:  אסון במושב בני ציון

נפגע מרכבה   3בן 

על  .  של אמו ונהרג

פי החשד האם לא  

ולא   Pשלבה ל 

.  הרימה בלם יד

הרכב החל להידרדר  

וככל הנראה הילד   

 .  ונדרס, נשמט מידיה

   2019במרץ  3

אסון במושב שדות  

הילדה ירדה  : מיכה

מרכב ההסעות 

וחזרה אליו כי   

ששכחה את  

כשירדה  . המעיל

שוב הנהג נסע  

 .ודרס אותה

 ?למה? מה גורם השורש

            2019במרץ  6

הורים הביאו לעולם את  

שנים   4בתם היחידה  אחרי 

אמש  . של טיפולי פוריות

ביקשה הילדה מסבתּה  

,  נקניקיות לארוחת ערב

 .ובמהלך האכילה נחנקה

http://www.pro-aware.com/
http://www.pro-aware.com/
http://www.pro-aware.com/


דוגמה מודל לחיקוי והשראה                 = בעלות  5       

 !דרך חיים= ת מאתגר מלמד חונך מאמן /מחולל

ש בכל מקום וזמן   "בטע אימון =התערבות  4  
:                                         ת בודק שואל/חושב= בטיחות עצמית שוטפת 

 מנתח פועל מונע " ?להשתבש עכשיו/מה יכול לקרות"

!  לנו זה יכול לקרות/לי  =אכפתיות  3
 ?צריך לעשות/מה אפשר

לנו זה יכול /לימודעות  2   
 ..אבל ההרגלים.. לקרות

 1אדישות 

!          זה לא יקרהלנו /לי

 זה קורה רק לאחרים
: אקלים ההתנהגות בכבישים

 אכיפה מצלמות קנסות  משטרה 

אקלים         /תרבות

נטולי נפגעים  

 פגיעות ותקלות   

 נטולי נפגעים סבל ושכול -אקלים  מדינה חברה עיר קהילה ארגון משפחה קבוצה צוות פרט /לתרבות" מדרג ההפנמה"

התנהגות  "

 ש"תח" אוטומטית

"  התנהגות ידנית"

 נשלטת מונעת

  ש"מבטעאני 

 משמע אני קיים

 אקלים/תרבות

נפגעים  רווי 

 ותקלות 

אני מחובר   

 משמע אני קיים


