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2017-2018כתב העת מחקר בתנועה •

" לאומה' בטרם'דוח "תקציר של הדוח השנתי •

ארגון בטרם לבטיחות ילדים•
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מגפת תמותה מהפגעות•

-2013)ילדים כל שנה בישראל 115-תמותה של כ•
2015 )

תאונות דרכים גורם מרכזי לתמותת ילדים•
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ח רחב היקף"דיווח מקוצר על דו•

המאמר המקורי מציג ניתוחים סטטיסטיים•
:בוחן בין השאר

משתנה זירת הארוע•

אוכלוסיהמשתנה •

מקור הנתונים של המחקר•
2010-2012, מכון גרטנר, המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה•

'  מהתקשורתהיפגעויותתיעוד 'לבטיחות ילדים מאגר ' בטרם'ארגון •
2015-2011

לא בדרכיםהיפגעויותוכן מקורות נוספים עבור •



6



7

ירידה עם השנים  •
OECD-במדינות ה

–ירידה גם בישראל •
4%)אבל פחות 

(7%לעומת 

ממקרי  66%ישראל •
התמותה בקרב ילדים  

בדרכים עירוניות 

,  זירה: שני משתנים•
אוכלוסיהקבוצת 
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הגורמים העיקריים לתמותת ילדים•
הילד הולך רגל  •

נמצא בסביבת הרכב•

משתמש ברכב מנועי•

לא הוצגו גרפים תומכים•
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הנפגע נמצא בסביבת  •
בדואים במחוז  –הרכב 
דרום

-הנפגע נוסע ברכב  •
דרוזים
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הולך רגל•
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??



12

ירידה בהפגעות מתאונות–ככלל •
-מקרי תמותה ל1.9. אך פחות, גם בישראל ירידה•

ילדים100,000
22-ישראל במקום ה•
:  מסקנות•

דרכים עירוניות  -משתני זירה 
גיל צעירה ביותר' קב+שילוב משתני זירה סביבת הרכב 

-אוכלוסיהמשתני 
יהודים ערבים: פער•
בדואים>< ערבים : פער•
גדלאוכלוסיההפער בין משתני •

:ביקורת•
התפלגות יישובים לפי מידת חרדיותלעינייןמידע לא בהיר •
דרכים עירוניות -משתני זירה •
אופניים וכלי רכב רכים לא קיבלו ביטוי הולם בדוח•
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Schwebelעל פי • et al. 2012 Johansson & 
Leden 2010

תשתיות•

מהירות נסיעה באזורים עם ריבוי הולכי רגל•

אכיפה•

הפרדת מסלולי הליכה ורכיבה מנתיבי רכבים•

פיתוח פארקים וגני שעשועים•

הוספת אמצעים למיתון תנועה•

מודעות והדרכה•

מודעות והדרכה  
מודעות בחברה הערבית לבטיחות ילדים כנוסעים ברכב•

מודעות לזהירות נהיגה בקרבת הולכי רגל•

האוכלוסיהמושבי בטיחות בכלל •



14

• Johansson & Leden 2010

• Kahn et al 2015

• Schwebel 2007

• Schwebel et al 2012 

• Sethi 2008 

• Towner 2008



15https://www.brake.org.uk/info-and-resources/resources/guide-to-teaching-road-safety

https://www.brake.org.uk/info-and-resources/resources/guide-to-teaching-road-safety
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נתונים חלקיים מ

ח"בדו•
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:יתרה מזאת•

אופניים כיום כוללים גם  

כלי רכב עם גלגלים קטנים

וכלי רכב חשמליים קלים
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19.11.2019הילה ויסברג, גלובס•
.מהשטחשבאהזעקה"תבורר"ד•

חמורבאופןונפגעיםבניילדיםשלמטורףגל•

קשהבאופןנפגעיםאורחעובריגם•

'קטללשדותהפכוהרחובות•

.המצוקהואתהסכנהאתשיציףקמפיין•

.החריףהמצב,הקורקינטיםכשהגיעו•

.מוחלטמערכותטירוףכברזההאחרונהבשנה•

."מציאותולשנות,להשפיעיכולתלנויש,חוליםשכביתהבנו•

:ביקורת

המדייהקיימת התעלמות של המתכננים מעוצמת 
הכלים החשמליים ושכמותם, של הגלגלים הקטנים

https://www.globes.co.il/news/%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%92.tag
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יכולת לנגישות עצמאית של תלמידים לבתי ספר

:  השפעה על איכות חיים•
איכות חיים ובריאות של הילדים•

חיברות•

עצמאות•

איכות החיים של ההורים•

הנחלת הרגלי חיים של קיימות•

:השפעות על קיימות•
צימצום עומסי תנועה בשעות שיא ליד מבני חינוך•

צימצום עומסי תנועה בשעות שיא ביציאות מן השכונות•

הפחתת פליטות פחמן •

צמצום הקצאת קרקע לשטחי חניה•

צמצום הקצאות קרקע לשטחי צמתים•
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•SRTS(Safe Routh 
to School )ב  "בארה
"  בטרם"ובאירופה ו

המרכז הלאומי  
לבטיחות ילדים  

בישראל

:  מחקרים

מוטיבציה של ילדים  •
ללכת ברגל לבתי ספר

מיפוי מפגעים  •
במסלולי ההליכה

ביקורת

חסרה התייחסות מובנית לתכנון השבילים המובילים  
לבתי ספר כסביבה אינטגראלית המבטיחה בטיחות  

ומעודדת הליכות
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: שיטת המדידה

הליכה

הטווית רדיוס ההליכה  
משער בתי הספר  

ד בתחום  "וספירת יח
. ומחוץ לרדיוס

כדי להתוות טווח 
מטרים 650הליכה של 

רגלי שורטט רדיוס  
.מטרים600אווירי של 

רכיבה

שבילי אופניים בתשריט
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4,490: ד"מספר יח. אשקלון1047ל"תמ

בלבד מיחידות 50%
הדיור בשכונה נמצאות  
בטווח הליכה רגלי לבתי 

.ספר תיכון
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תיכון  
מקיף

שביל אופניים

תיכון מקיף

מסוף  

אוטובוסים

?האם אנו מרוצים מרמת הנגישות להליכה ורכיבה לבתי ספר אלו כפי שעולה מן התוכנית
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From the book:

The Pattern Language

Christopher Alexander et al

Photographer unknown


