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  :הסעות תלמידים בישראל
היפגעות ילדים מחקר תצפיתני לאיתור גורמי סיכון אפשריים ל
  הקשורה להסעות תלמידים
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מוסעים מדי יום לבית הספר וחזרה ,  הלומדים במערכת החינוך הרגיל,  תלמידים240,000-כיום כ  :רקע

על מנת להבטיח  י משרד התחבורה ומשרד החינוך" נכתבו המלצות עבשנים האחרונות .באמצעות הסעות תלמידים

  .את בטיחותם של התלמידים

 על מנת סייע לקובעי ר גורמי סיכון אפשריים להיפגעות תלמידים המוסעים בהסעות תלמידיםות אי:מטרה

  . מדיניות

  . המוסעים בהסעות תלמידים באופן קבוע5-17 תלמידים בגיל :אוכלוסיית

עבור מידע על היפגעות ילדים .  בחינוך חרדי ולהסעות תלמידים במועצות האזוריותברכבים צפיות  ת :שיטות

  . על בסיס רישום הטראומה הלאומי 2002-2005שנים 

, נמצאו ליקויים במצב התשתיות הקשורות להסעה. ח" תצפיות בח108- וא" תצפיות במ362בוצעו  :תוצאים

  . ונמצא כי מרבית ההנחיות ותקנות הקיימות  לא מתבצעותהנהגים והילדיםבאוטובוסים להסעות ובהתנהגותם של 

  . במחצית הנסיעות הנהגים ביצעו לפחות התנהגות מסוכנת אחת

הרכב  התלמידים עומדים לפני 63%.  מההסעות כל התלמידים חגרו חגורות בטיחות22% :ועצות אזוריותבמ

 52%-ב. ס"בתחנת בי מההסעות נכח מבוגר 56%-ב . שנים10-בני למעלה מ מהאוטובוסים שכשלי. עוצר

  .   אחתמההסעות הנהג ביצע לפחות התנהגות מסוכנת

-ב.  כל התלמידים חגרו חגורות בטיחות22%-ו,  מהרכבים לא הותקנו חגורות בטיחות21%-ב :ינוך חרדיבח

  .    ס" מההסעות נכח מבוגר בתחנת בי86%

במטרה להגביר את הפיקוח ואת , שאים הקשורים בהסעות תלמידיםמינוי גוף אחראי על מכלול הנו :המלצות

הצבת ; מציאת דרכים לשיפור התנהגות התלמידים במהלך הנסיעה;  אכיפת הנהלים הנוגעים להסעות תלמידים

קיצור ; האוטובוסים החדשיםחגורות צולבות בהתקנת ב וחי; מלווים בהסעות תלמידים במסלולי נסיעה בעיתיים

    . איסוף מידע שיטתי על היפגעות תלמידים הקשורות להסעות תלמידים; בי תחנותמסלולים מרו

ב 



     הסעות תלמידים–רקע 
)  מכלל תלמידי ישראל הלומדים במערכת החינוך20%כמעט ( תלמידים 280,000-כ, במדינת ישראל  

כפריות הים בקהילות ילדים המתגוררים בערים מאוכלסות מאוד וכן ילדים המתגורר .הספר בהסעה-מגיעים לבית

הסעות נוסעים בכלל התלמידים  מ90%כמעט , כולל קיבוצים ומושבים, בקהילות כפריות.  מדי יוםהסעותבנוסעים 

סייע ממשרד החינוך , של ההסעותוחבות נושאות באחריות ליישום הרשויות המקומיות בעוד . ירוניותדרכים בינעב

  1,2.אלהותים ר קריטריונים להשכרת שיציבמימון ההסעות ומב

בנוסף לחקירת , חמישיםלמידים ונפצעו ת שלושה נהרגו בה, 2004 דרכים קטלנית ביוני אונתבעקבות ת  

ח "דו (הנוגעים להסעות תלמידיםמדיניות ההנהלים ולבדיקת מחלקתית - קיים משרד התחבורה חקירה רב,התאונה

שר .  הנוסעים בהסעותתלמידים בטיחות התלהגברצות המל ונכתב, 2005אשר פורסם באפריל , ח"דוב .)זאלב

ביטול ,  המסיעים תלמידיםרכבהכלי חגורות בטיחות בתקנת  חיוב ההכוללים , נהלים חדשיםהציבבורה חהת

רכב כלי מלווה בכל הצבת חיוב , במושב אחד) 14מתחת לגיל ( שלושה ילדים התירה הושבתמדיניות קודמת ש

כלי התנהגות התלמידים בעת העלייה והירידה מ בחגורות בטיחות והשימושפקח על על מנת להמסיע תלמידים 

הומלץ ,  בנוסף.הורדת תלמידים/להעלאת מפרצי חניהבנות  חיוב הרשויות המקומיות לוכן, ובמהלך הנסיעההרכב 

 אף על פי , אולם3.ב" בארההנמצא בשימוש" אוטובוס הצהוב"בדומה ל,  למטרה זואוטובוסים מיוחדיםלהפעיל 

  .  בשטחרבים מהם טרם יושמו,  למקרה טראגימענה מדיניות אלה הוצבו כשקווי

וכן , שנגרמו מהסעות תלמידים פציעות ם אודות בו נתוניחסרואך , המלצותן כלל אמנם מגוואלבז ח "דו  

כלי הרכב עת העלייה והירידה מ כגון התנהגות התלמידים ב,נתונים המפרטים סכנות הקשורות לגורם האנושי

או תאונות תלמידים  המסיעים כלי רכבות לע אינה מתעדת בנפרד תאונות הנוגת ישראלמשטר. המלווה קודותפ

גיל (תאונות שבהם מעורב אוטובוס שבו נפצע ילד בתיקי משטרה הנוגעים ל עיון .  תלמידיםעורביםדרכים בהם מ

כלי ם י מהם היו מעורב19- ב ,תאונות 141 מעלה כי מתוך 2000-2002ן השנים בי, באופן קשה או קטלני) 0-18

   4.להסעות תלמידיםרכב 

 אין חובה לדווח על ,הספר- בין כתלי ביתפגיעה המתרחשתלדווח למשרד החינוך על כל חובה יש בעוד   

 תאונות דרכים הקשורות מקיים ועדות חקירה לבדיקת משרד החינוך .ות תלמידיםשנגרמו במסגרת הסעפציעות 

בשנים , לפי נתוני משרד החינוך. יש אבידות בנפשכאשר ובעיקר , ולדעת לשיקול בהתאם רק הסעות תלמידיםל

הטראומה רישום  5). בתאונה אחת40מתוכם ( תלמידים נפצעו בזמן נסיעה בהסעת תלמידים 67 2003-2006

כים  בכלל ותאונות דרלניטור היפגעויותנוסף הוא מקור , אשפוזפציעה הכוללת מתעד נתונים של כל ה, הישראלי

עקב , 6-17 אי בהם אושפזו ילדים בגיל2002-2005 נתונים עבור השנים ו ועובדועבור מחקר זה נותח .בפרט

 ילדים 75נמצא שבתקופה זו . )לא רק אוטובוס להסעת תלמידים (הן היו מעורבים אוטובוסיםת דרכים בותאונ

ישראלי מסייע בגיבוש תכניות מניעה רישום הטראומה ה  6. אושפזו עקב תאונות שבהם היתה מעורבות אוטובוס

  .וקביעת מדיניות

י "י אוטובוסים המאורגנים ע"מוסעים לבית הספר ע) 87%(רוב התלמידים , כאשר באזורים כפריים  

  נוסעים בתחבורה 60%- כ, מבין התלמידים המוסעים בהסעותכאשר ביישובים העירוניים, המועצות האזוריות

ג 



מבקר המדינה בדק את נושא . גורמים שוניםי "בקרת הסעות תלמידים בישראל נעשה בתחומים שונים וע  

קויים בתחנות הסעה לידווח על ,   בעקבות הבדיקה.2008- ו2006הסעות  תלמידים ביישובים מסוימים בשנים 

, 2005מאז שנת   2. להסעות תלמידיםבהקשרוברכבים להסעות תלמידים ועל החוסר של נתוני היפגעות תלמידים 

מטרת התצפיות היא .  בחינוך המיוחד  תצפיות ברכבים להסעות תלמידים550- מדי שנה כמשרד החינוך מבצע

י "נערכים עאוטובוסים להסעות תלמידים בצעי אכיפה מב  10.מלווים בחינוך המיוחדההנהגים ו, בקרת הרכבים

  . נסות וגם מורידה רכבים מסוכנים מהכבישקהמשטרה נותנת  . )כל פעם באזור אחר בארץ(משטרת ישראל 

  

  :המסיעים תלמידיםכלי רכב חגורת הבטיחות ב

קיימות . יםדרכ כיעיל להפחתת פציעות ומקרי מוות בברכב פרטי הוכחחגורת הבטיחות שימוש נכון ב  

סעות אוטובוסים לה בטיחות בלחגורותהמתנגדים . שתי אסכולות בהתייחסות לחגורות בטיחות באוטובוסים

ואם לא משתמשים  , לא הוכח כיעיל באוטובוסיםחגורות ב שימוש, כי בניגוד לרכבים פרטייםסבורים תלמידים 

 טוענים כי היות וקיים תומכיםה.  בחגורהשהימנעות משימו מאשרחמור יותר  אף עלול לגרום לנזק –בהם נכון 

  11,13,14,17,18. המסיעים תלמידיםכלי רכביש לחייב זאת גם ב, חגורות בטיחות ברכב פרטיחגירת חוק המחייב 

 בלבד אגןחגורות נמצא ש. חגורות אגן וחגורות צולבות: קיימים שני סוגים עיקרים של חגורת בטיחות  

זאת כיוון שמבנה גופם של . השה בקרב ילדים גם כתוצאה מתאונת דרכים קל הסיכון להיפגעות קמגבירות את

, פציעות פנימיותויכול לגרום ל, אגןעוצמת הכוח של חגורות הומושפע חזק יותר מילדים אינו מפותח מספיק 

אינן יעילות למניעת אגן דיווח שחגורות  NHTSA - ה. כמו גם פגיעות ראש,פציעות עמוד שדרה וחבלות בטן

 גבוה יותר להיפגעות קשה כאשר הם 2-3לילדים קיים סיכון פי . היפגעות בקרב ילדים הנוסעים באוטובוס

פציעות צוואר ובטן עם חגורת אגן סיכון גבוה יותר לקיים ,   וגם,לעומת חגורות צולבותאגן משתמשים בחגורת 

  .11,22,23 . מאשר ללא חגורה

 . יים להיפגעות תלמידים המוסעים בהסעות תלמידיםגורמי סיכון אפשרלאתר מטרת המחקר היא   

מחקר זה לא חקר פציעות שנבעו . ים להסעות ועודשרכבים המשמ, התנהגות התלמידים והנהגים בזמן הנסיעה

תוך התצפיות שנערכו בכלי רכב להסעות מאולם בהחלט ניתן לזהות גורמי סיכון לפציעות , מהסעות תלמידים

ולהתאים ,  להסיק מסקנות אשר ישפיעו על חוקים ונהליםמקבלי החלטותל וסייעתוצאות המחקר י. תלמידים

   . המלווה והתלמיד, הנחיות להתנהגות רצויה של הנהג

ד 



  

  :שיטות המחקר
- ל2006 בדצמבר 17 התצפיות נערכו בין . המשמשים להסעות תלמידים בישראלרכבהזהו מחקר תצפיתי על כלי 

   .2007 ביוני 24

    :קבוצות המחקר .1

  : המחקר עוסק בשתי קבוצות אוכלוסיה

מועצות ים בכפרייישובים  ומתגוררים בממלכתיתלמידים הלומדים במערכת החינוך ה: ' אהאוכלוסי •

  )2טבלה  (. האזוריות

שאינו " ולומדים בחינוך העצמאי המוכר תלמידים הלומדים במערכת החינוך החרדית : ' בהאוכלוסי •

 )3 טבלה (.ומתגוררים בערים" רשמי

 תיאור תהליך העבודה בשתי קבוצות אוכלוסייה

קביעת אוכלוסיית היעד
 לביצוע תצפיות

חינוך חרדי 

/ פניה לרכזי תחבורה 
משרד החינוך 

ס" פניה להנהלה וביה
חינוך עצמאי/חינוך תורני

: איסוף מידע על הסעות
מסלול , חברה, זמנים, הסעות' מס

בניית מדגם 

ביצוע תצפיות 

ITRניתוח נתוני סקירת ספרות מקצועית

קבוצת מיקוד
 עם 

 רכזי תחבורה 

הכשרת תצפיתנים 

 שאלון בניית

מועצות אזוריות 

אביזרי בטיחות ומפגעים 

 פרטים על הרכב

התנהגות

ה 



   מועצות האזוריותהסעות תלמידים ב: ' אהאוכלוסי

שבים ויישובים ומ, קיבוצים(מרבית המחקר התבסס על הסעות תלמידים המתגוררים במועצות המקומיות   

 2007  מרץב 3 ועד 2006בדצמבר  17-ה בין שבוצעו, התצפיות. מלכתימההלומדים במערכת החינוך ) קהילתיים

עד בבוקר (הגעתה ליעד למתחילת הנסיעה ועד  התבצעהכל תצפית . תלמידיםהסעות אוטובוסים ל 362-נערכו ב

  . )אחרונההלתחנה עד צהריים -לבית הספר ואחר

 מועצות 18 כ"סה, כנו באזור שבין חדרה לאשקלוןוות האזוריות שנבחרו להשתתף במחקר שצהמוע  

כדי לאסוף מידע לגבי מספר התלמידים הלומדים בכל אזורית  ההסעות בכל מועצה רכזר עם נוצר קש. אזוריות

 מספר וסוגי האוטובוסים המשמשים ,)חטיבת ביניים או תיכון, יסודי(הספר -מספר וסוגי בתי, מועצה אזורית

מידים לומדים  תל31,000נמצא כי מעל , מהנתונים שנאספו. להסעות תלמידים ולוחות זמנים של האוטובוסים

מדגם בניית ה  .מדי יוםוחזרה הביתה הספר -הסעות לבתירכבי  1,300-ספר ונוסעים בכ- בתי100-יותר מב

 מועצות אזוריות עקב בעיות לוגיסטיות ובעיות 16- המחקר בפועל נערך ב.)2טבלה ( ל"הנעל הנתונים  התבססה

מידע חשוב על מנת לאסוף עם רכזי ההסעות התקיימה קבוצת דיון   .ות נוספותמועצבשתי בשיתוף הפעולה 

הסעות והצטיידות במשרד ' מנהלת אגף א, שוש ימין' נוצר קשר עם גב. להשלמת מידע שהתקבל מהתצפיות

  . שתמכה בביצוע המחקר וביקשה ממועצות האזוריות לשתף פעולה, החינוך

  

  הסעות תלמידים בחינוך החרדי : ' בהאוכלוסי

בשונה מהסעות התלמידים .  החינוך התורני והחינוך העצמאי–רי חינוך עיקריים באוכלוסייה זו שני מגז  

או על ידי עצמם הספר -הסעות תלמידים באוכלוסיה זו מאורגנות על פי רוב על ידי בתי, במועצות האזוריות

כבים רכי , ד נמצאוע. אין גורם יחיד המרכז את נושא ההסעותכך ש, ההורים ולא על ידי המועצות המקומיות

  )3ראה טבלה (.  מיניבוסים וטרנזיטים, להסעות תלמידים בחינוך החרדי כוללים אוטובוסים

נשלחו שאלונים קצרים . ה ומסורבלקשה תהליך תבניית המדגם הי, בהיעדר מתאמי הסעות בקבוצה  

מספר , הספר בשני המגזרים כדי להשיג מידע אודות מספר וסוגי כלי הרכב המשמשים להסעות-למנהלי בתי

. אחראיות ההסעות וקבלת שיתוף פעולה, זמני ההסעות, ספר-כל ביתבבהסעות מאורגנות התלמידים המוסעים 

זכינו , גם כך.  בנפרדספר-יצרנו קשר טלפוני עם כל מנהל בית, הספר ענו על השאלונים-היות ורק מעטים מבתי

ראה ) הרב לוריא (מנהל החינוך העצמאי .שתי מערכות החינוךהאחראיים בקשר עם נוצר .  לשיתוף פעולה חלקי

פעולה ו שתפהספר באחריותו י-הרב לוריא כתב מכתב ובו נכתב על הסכמתו שבתי. את חשיבות המחקר ותמך בו

נאספה  ו במגזר החינוך התורני לא הושג שיתוף פעולה רשמי. השתפר שיתוף הפעולה במגזר זהוכך  במחקר

ף הפעולה היה חלקי אולם שיתו, במגזרהספר -שר עם כל אחד מבתינוצר קכך . ספר מהאינטרנט-רשימת בתי

  . בלבד

בטרנזיטים , כאשר במיניבוסים, הסעות התלמידים בחינוך החרדי נערכו תצפיות בנסיעה רק באוטובוסיםב  

תצפיות  108נערכו . ובמקומות שבהם לא היה שיתוף פעולה נערכו תצפיות רק מחוץ לכלי הרכב ולא בזמן הנסיעה

, שאלון כנדרשהמילוי -עקב אי. רכבכלי הנערכו מחוץ ל) 62%( 67-בזמן הנסיעה ו) 38% (41מתוכם , ך הכלבס

  . שאלוניםשמונה נפסלו 

  

ו 



היו שאלון ב. מטרת השאלון היתה לברר מהם גורמי הסיכון לפגיעות ילדים הקשורים להסעות תלמידים : שאלון

 ;ל תשתיות באזורי העלאת והורדת תלמידים וכלי הרכב עצמוכול, הספר וכלי הרכב להסעות-בית: נושאיםמספר 

סכנות שנצפו במהלך הנסיעה או הקשורות לאחת , הנהג והמלווה, כולל צפייה בהתנהגות התלמידים, מהלך הנסיעה

סמך ועל " פיילוט"וצע ב. הכשרתו וגישתו לתלמידים,  מידע אודות ניסיונו בעבודה–הנהג  ;מתחנות העצירה

 לא היה ניתן לבצע תצפית במשך  כאשר שאלון קצר נבנה לאוכלוסיית החרדית. ונה השאלון בהתאם שותוצאותי

  . עקב חוסר המקום ברכב. הנסיעה

, תשעה תצפיתנים הוכשרו לפני יציאתם לשטח. "החברה למחקר וייעוץ"החברה התצפיות בוצעו על ידי   

י תצפיתן "מכלל התצפיות נערכו ע אחוזים םמישיח . צוות המחקרעל ידי חקר טראומה ורפואה דחופה במרכז ל

התצפיתנים , היות והאוטובוסים לא תמיד עמדו בלוחות הזמנים. י  תצפיתנים שונים"ושאר התצפיות נערכו ע, אחד

  .  לפני יציאתם לשטחההסעותרכז נדרשו ליצור קשר עם 

  

חולים או נפטרו ה בתי 10-ו בזשפוהפצועים שאאת מאגר רישום הטראומה כולל : רישום הטראומה הישראלי

  המאגר אינו כולל  פצועים שנפטרו בשטח האירוע או בדרך . בעקבות פציעהח אחר"בחדר מיון או הועברו לבי

 שעות ויותר לאחר 72פצועים שנבדקו בחדר מיון  ונשלחו לביתם או פצועים שהגיעו לחדר מיון ואושפזו , ח"לבי

  . ח זה" בדו וסוכם נותח2002-2005שנים ואשפזו באוטובוס י "עשנפצעו ) 6-17בגיל (מידע על ילדים   .האירוע

  

, בנוסף.   לניתוח סטטיסטיSASכנה ו והועברו לתexcel-מהשאלונים הוקלדו בפו הנתונים שנאס: ניתוח סטטיסטי

   . נותחו ונרשמו, פונתונים מרישום הטראומה הישראלי נאס

ז 



  מועצות האזוריותהסעות תלמידים ב - 'איה אוכלוס: ממצאים
 17בין בתקופה   תצפיות באוטובוסים המשמשים להסעות תלמידים362מועצות האזוריות נערכו  16-ב  

  .2007 במרץ 7- ל2006לדצמבר 

מפרצי חניה כגון , ספר נצפו נתונים פיזיים- בכל בית כאשרספר- בתי88מחקר נכללו ב: הספר-בתי •

בין החניה לשטח גדר הפרדה  ואוטובוסיםנים אזורי עלייה לשלטים המציי, לאוטובוסים המסיעים תלמידים

  41%אך רק , ספר יש גדר הפרדה- מבתי82%-קיים מפרץ חניה ובהספר - מבתי69%-ב  נמצא ש.המתנהה

     )1-2 תרשימים(. שטח לאוטובוסיםמגדיר את השטח כהשלט הספר הוצב -מבתי

 הליקויים. ליקוי בטיחות 84נצפו   שבסביבתם  הסעה תחנות1,506נצפו  ):יספר-תלא בי(תחנות הסעה  •

, דרכות שבורותמ, נות אשר חנו בהם רכביםתח, תחנות ליד כבישים ראשיים או צמתים,  תחנות מסוכנותכללו

  )3-4 תרשימים(. במקום יםמסתובבבעלי חיים הו ליד התחנה הבניי

 תלמידים שכללו אוטובוסים  להסעות אוטובוסים125 -תצפיות בוצעו ב: אוטובוסים להסעות תלמידים •

אך , )EG(ואוטובוסים השייכים לאגד ) PC(אוטובוסים של חברה פרטית , )RC(השייכים למועצות האזוריות 

. מהם יוצרו לפני יותר מעשר שנים 33%כאשר  1986-2007שנת ייצורם נע בין  .  להסעות תלמידיםמשמשים

,  שנים10מעל באוטובוסים .  שנה14-יוצרו לפני יותר מ) 7%( 5, בקרב האוטובוסים השייכים למועצות  אזוריות

 עבור אוטובוסים ששנת 7% לעומת 27%( בהשוואה לאוטובוסים חדשים 4כמעט פי ל וגדלמפגעי בטיחות הסיכון 

היעדר ריפוד על , ללו חגורות בטיחות פגומותסוג המפגעים כ). בהתאם,  שנים5 שנים ועד 10ייצור מעל 

 95%- ב)6- ו5תרשימים (.היעדר ידיות לעליה ולירידה מהאוטובוסו, רזל בולטותמוטות ב, המושבים

האוטובוסים הותקנו כמעט בכל .  ניתן להוציא ידיים וראש3%- ובלהוציא ידיים מהחלוןהיה ניתן , האוטובוסיםמ

 לאחר  ורק באוטובוסים ששנת ייצורם מהם הותקנו חגורות צולבות10%-אולם רק ב, )97% (חגורות בטיחות

2003) p<0.0001( .) 4טבלה(.  

עם , עברו הכשרה מיוחדת לנהיגת אוטובוסים המסיעים תלמידים) 98%(מרבית הנהגים : נהגי אוטובוס •

נהגים אלה (, נהגו באותו מסלול לפחות פעמיים בשבוע) 81%(ומרביתם , )SD=9.7 ( שנים20ממוצע ותק של 

 בהשוואה לנהגי אגד 1.5 פי "נהגים קבועים" המועצות היו נהגים של אוטובוסי. ")ים קבועיםהגנ"הוגדרו כ

  )8- ו7מים תרשי). (P<0.0001(וחברות פרטיות 

נסיעה  דקות כאשר 80- דקות ל5 בין משכוהנסיעות נ.  נסיעות בהסעות התלמידים362נערכו   :הנסיעה •

 )5טבלה  (  . בממוצע ארבע תחנותהכללו) SD=12.6( דקות 26ממוצעת ארכה 

  )5טבלה . ( נסיעות362- תלמידים שנסעו ב11,000-  כ:םתלמידי •

    . נסיעות המלווה היה ייעודי) 8% (28-כאשר רק ב,  נכח מלווה)12.5%( נסיעות 45 - ב:מלווה •

.  ליד בית הספר מהתצפיות56%-התלמידים בהורדת /העלאת היה נוכח ביספר-נציג בית: יספר-תנציג בי •

ספר יסודיים -בבתי, )בהתאמה, 49% לעומת 63%( מאשר בבוקר 1.3פי צהריים נציג היה נוכח -בשעות אחר

לעומת מועצות בינוניות ) 75%(ובמועצות אזוריות קטנות , )p=.003, 47%(ב ותיכונים "לעומת חט) 63%(

  .)בהתאמה, 55%- ו50%(וגדולות 

   :התנהגות התלמידים

ח 



 כאשר, לאורך כל הנסיעהבטיחות ות התלמידים חגרו חגור, נסיעות מה22%-ב: שימוש בחגורות בטיחות •

 ,נוכח מלווהכאשר  . )p<.0001(ב ותיכון"למידי חטמת 26%חגרו לעומת  מתלמידי בתי ספר יסודיים 80%

 מהנסיעות עם מלווה כל התלמידים חגרו חגורות 49%-ב(  חגורות לחגור3פי כמעט לתלמידים היה סיכוי 

התצפיתנים ציינו כי התלמידים נוהגים לחגור חגורות . )p<0.0001( כאשר לא נוכח מלווה 19%-בהשוואה ל

ברוב המקרים . ואילו תלמידים מבוגרים יותר ממעטים לחגור בכלל, בטיחות בתחילת הנסיעה ולהתירן במהלכה

  )6טבלה ( .הנהג לא דרש מהתלמידים לחגור חגורות בטיחות כתנאי לנסיעה

במהלך ים לשבת במושבתלמידים סיכויים גדולים פי שלוש לנמצא כי :  ישיבה במקום בזמן הנסיעה •

פי עשר לשבת ים גדולים סיכויו, הצהריים-אחרשעות שיישבו במושבים בהסיכויים לעומת , הנסיעה בשעות הבוקר

   )6ראה טבלה . (חגורים במושב במהלך כל הנסיעהיו במושבים אם ה

 דווח כי חלק או מרבית התלמידים נעמדו  מהתצפיות63.4%-ב :עמידה לפני שהאוטובוס מגיע לעצירה •

 )6טבלה  (. עצירה מלאההגיע ללפני שהאוטובוס 

בעיקר בהסעות של תלמיד ,  מהתצפיות דווח שהתלמידים היו רעשנים מאוד15.5%-ב :נהגהצקות לש וער •

ת  מהתצפיו17%-ב . p=.002), 7.7%(תיכון -ב"בהשוואה להסעות של תלמידי חט) 21.4%(ספר יסודי -בית

 תחנות התלמידים הפריעו לנהג 4- מהנסיעות עם יותר מ24%-ב. דווח כי התלמידים הציקו לנהג במהלך הנסיעה

  ) 6טבלה ). (p=0.07( תחנות 1-4 בנסיעות עם 12%-בהשוואה ל

סיכויים גדולים יותר היו .  מהתצפיות נרשם סוג כלשהו של מריבות מילוליות ופיזיות26%-ב: מריבות •

בהשוואה לאוטובוסי ) 37%( ובאוטובוסי אגד ות בנסיעות שכללו יותר מחמש תחנות עצירהלהיגרר למריב

  . שנים אחר צהרייםהסיכוי למריבות גדל פי . )p=.002) (15%(ואוטובוסים פרטיים ) 26%(מועצות 

   :התנהגות הנהג

  תעבורהות לחוקיאי צי :הכללמסוכנת ההתנהגות ה. תאחהתנהגות מסוכנת לפחות מהתצפיות נצפתה  62%-ב

  התלמידיםתשימוש בדלת אחורי להורדת והעל, )24% (פניות חדות , )17% (עצירות פתאומיות, )6.8%(

שימוש בטלפון נייד בזמן , )35% (הראשון הסמוך לדלתמושב לתלמידים צעירים לשבת ב ראפש) 10.4%(

 מהמקרים 6%-ב דווחו ש יתניםהתצפ. )25%(ותלמידים חצו את הכביש לפני רכב ההסעה ) 11.3%(הנסיעה 

הורידו עלו ומקרים שבהם הנהגים ההתצפיתנים גם דווחו על .  במצבשלטהנהג לא  21%-וב הנהג לא היה מרוכז

בזמן שהנהג שהה ללא פיקוח אוטובוס שהו בלמידים ת, )n=24(תחנת הסעהבמקומות שאינם מיועדים לתלמידים 

 נהיגה מסוכנת היתה .)n=2 (האוטובוס שכל התלמידים ירדו מבנסיעה לפני ךהמשי נהגהו, )n=4 (מחוצה לו

 7טבלה).  (p<0.00001, 50%( תחנות 1-4-בהשוואה ל) 78.5% ( ויותר תחנות הסעה 5כאשר היו שכיחה יותר 

  )10-11 םמיתרשיו

די תלמישל בהסעות .  ישב בקדמת הרכבהלוומהמההסעות  85%-ב, בנסיעותנוכח מלווה כאשר  :התנהגות המלווה

  . חציית הכבישבסייע המלווה  מהמקרים 25%-ב, םיייסודהספר ה-יבת

   הסעות תלמידים בחינוך החרדי -'  בהאוכלוסי: ממצאים

ט 



כלי הרכב  .2007 ביוני 2007-24 באפריל 15בין , תצפיות ליד ובתוך כלי הרכב להסעות תלמידים 108נערכו 

נערכו תצפיות באזור הפיזי , הסעה לא ניתן היה לנסוע בכאשר. מיניבוסים וטרנזיטים, כללו אוטובוסים גדולים

 .במהלך ההסעה) 38% (41- ורכב ההסעהתצפיות מחוץ ל) 62% (67נערכו . ותחנת ההסעהמסביב לרכב ההסעה 

-ב .ספר יסודיים- היו בתי93%מתוכם ,  שוניםתי ספר ב41-בהסתיימו התצפיות התחילו או   :ספר-בתי 

. הוצבה גדר המפרידה בין איזור החנייה לאזור ההמתנההם  מ54%-וב, וטובוסיםאמפרץ חניה ל מהם היה 37%

 )8טבלה  (.הספר הוצב שילוט האוסר כניסה לרכבים פרטיים- מבתי20%-רק ב

 מהתחנות נמצאו 24%,  היו מפרצים76% -ל.  הסעה תחנות198נצפו  ):לא בית ספרי(תחנות הסעה  

 )13תרשים (.  היו מקורות8%-עירוניים ו-בכבישים בין

,  אוטובוסים42% – רכבים המשמשים להסעות תלמידים 85-נערכו תצפיות ב: רכבים להסעות תלמידים 

 .  מהם יוצרו לפני יותר מעשר שנים28%-ו, 1985-2007שנת ייצורם נע בין .  טרנזיטים15%- מיניבוסים ו42%

 היו במיניבוסים םרוב ( חגורות צולבות מהם הותקנו17%-אולם רק ב,  מהרכבים הותקנו חגורות בטיחות80%-ב

אולם באף אחד מהם לא היה ,  מהרכבים הוצבו שלטים המעידים על הרכב כמסיע תלמידים90%-ב  . )וטרנזיטים

,  מהמיניבוסים ניתן היה להושיט ראש וידיים מהחלון17%- מהטרנזיטים וב54%-ב . שלט המציין את יעד הנסיעה

 כל כלי הרכב היו מצוידים בערכת , דמרכב אחלמעט .  להושיט רק ידיים מהחלון מהאוטובוסים ניתן היה94%-וב

  )9טבלה ( .  מהרכבים הינם הרכב הקבוע להסעת התלמידים82% .עזרה ראשונה

 שנות ותק 15 של ע ועם ממוצכל הנהגים דווחו שקיבלו הכשרה מיוחדת להסיע תלמידים: נהגים 

)SD=6(.   51%מהם טענו שהם נמצאים בקשר 88%, אים בקשר עם הורי התלמידים מהנהגים דיווחו שהם נמצ 

 . מהנהגים הינם קבועים90%-ו, הספר-עם בית

 מהתצפיות נערכו בדרך 33%  . תלמידים1,500- כושכלל, במהלך נסיעהתצפיות  41ו נערכ  :הנסיעה 

 .  דקות20-60כה בין ראכל נסיעה .  ממנו נערכו בדרך חזרה67%- ו, 8:30- ל7:00בין השעות , הספר-לבית

  . מהמקרים91%- בהספר נכח באזור העלייה לכלי הרכב-ציג ביתנ,  תצפיות108 מתוך :הספר-נציג בית 

 מהנסיעות 32% -כאשר ב, התלמידים חגרו חגורות בטיחות  מהנסיעות כל22%-ב: התנהגות התלמידים 

 לשבת בכיסא עד 2הסיכוי פי כאשר תלמידים חגרו חגורות גדל .  אף אחד מהם לא חגר חגורת בטיחות

, )90%(מרבית התלמידים ישבו במהלך כל הנסיעה או חלק ממנה ). p<.0001(שהאוטובוס הגיע לעצירה בתחנה 

התצפיתנים דיווחו שלא ).  78%(ברוב הנסיעות התלמידים נעמדו לפני שרכב ההסעה הגיע לעצירה , ולעומת זאת

.  מהנסיעות17% -נסיעות היו צעקות ותלמידים הפריעו לנהג ב מה7%-היו מריבות פיזיות באף נסיעה אך  ב

 )10טבלה (

התנהגות מסוכנת . אחתהתנהגות מסוכנת לפחות מהתצפיות נצפתה  93%-נמצא שב: התנהגות הנהגים 

התלמידים עלו וירדו דרך הדלת האחורית , )80%(תלמידים צעירים לשבת במושב הראשון לנהג אפשר : כוללת

) 4.9%(התלמידים חצו את הכביש לפני רכב ההסעה , )12.2%(בר בטלפון נייד בזמן הנסיעה הנהג די, )24%(

 ניות חדותלא נרשמו נסיעות עם עצירות פתע או פ.  תעבורהת לחוקיי ציהנהג לא) 2.4%(ובנסיעה אחת 

  ) 11טבלה. (והתצפיתנים רשמו שהנהגים היו מרוכזים ושלטו במצב

  

  : עיקריותנקודות 

י 



  :וזוהו כגורמי סיכון בהסעות, התנהגות התלמידים והנהגיםהיו קשרים לביעו על גורמים אשר התצפיות הצ

טבלה (. הקשורות להסעות תלמידיםההנחיות ותקנותשל מספקת  בקרה ואכיפה מותלא קיי: בקרה ואכיפה •

12( 

-עות אחרהתנהגות התלמידים היתה שונה בהסעות בוקר לעומת התנהגותם בהס, במועצות אזוריות :עיתוי •

הצהריים -ואילו בהסעות אחר, התלמידים נטו יותר לחגור חגורות בטיחות ולשבת במושבים, בבקרים. הצהריים

בשעות אלה נצפתה לעתים קרובות יותר התנהגות , כמו כן. נטו יותר להתווכח ולעמוד לפני שהאוטובוס נעצר

  .  לא נמצאו הבדלים בשעות  היום במגזר החרדי. מסוכנת של הנהג

בנסיעות עם יותר  –למספר התחנות יחס ישיר להתנהגות התלמידים במהלך הנסיעה : עצירהמספר תחנות  •

  .   תחנות הסיכון להתנהגות מסוכנת של התלמידים והנהג עלה4-מ

, בנוסף. התלמידים והנהג נוטים להתנהג באופן בטיחותי יותר, נמצא כי כאשר יש נהג קבוע: נהג קבוע •

 .  הספר ועם הורי התלמידים-ם יותר להיות בקשר עם בתינהגים קבועים נוטי

 נצפתה התנהגות מסוכנת של הנהגים הן במועצות האזוריות והן בחינוך : של הנהגהתנהגות מסוכנת •

 . החרדי

מידים אינם חוגרים במרבית הנסיעות הן במועצות האזוריות והן בחינוך החרד התל: חגורות בטיחות •

במרבית האוטובוסים הותקנו . דים שחוגרים חגורות הם תלמידי בתי ספר יסודייםרוב התלמי. חגורות בטיחות

 .   מהאוטובוסים להסעות תלמידים8-10%-נמצא רק ב) חגורה בטוחה יותר(כאשר חגורות צולבות , חגורות אגן

 וכאשר היו מלווים הם לא עזר. מועצות והן בחינוך החרדי לא היה מלווהב במרבית ההסעות הן :מלווים •

  .   להתנהגות בעיתית של התלמידיםולילדים צעירים לחצות הכביש ולא הגיב

  

  :רישום הטראומה הישראלי
ו מעבר א, החולים-ביתתוך מוות המתרחש ב, מתעד נתונים של כל פציעה כולל אשפוז רישום הטראומה הישראלי

נותחו . ם רפואיים בישראל מרכזי23 מתוך 10- הנתונים התקבלו מ2005עד שנת . חולים אחר-הפצוע לבית

ין ב, כתוצאה מתאונת דרכים בה היתה מעורבות של אוטובוס, )6-17 איגיל(היפגעות ילדים נתונים הנוגעים ל

הספר וחזרה הביתה עובדו הנתונים -על מנת לנסות לאפיין היפגעות ילדים בדרכם לבית. 2002-2005השנים 

מדובר חשוב לציין שברוב המקרים לא ניתן לדעת אם . 7:00-16:59החולים בין השעות-עבור ילדים שהגיעו לבית

   .  תלמידים או אוטובוס אחר להסעתהיה באוטובוס

  

עלייה , )50% (כולל פציעות של הולכי רגל, אוטובוסמעורבות ילדים אושפזו עקב פציעה הקשורה ל 75נמצא כי 

 פצועי 18את בוחנים כאשר   ).4% (נפילות בתוך האוטובוס ו)35% (התנגשות, )11% (וירידה מהאוטובוס

. הלך ההתנגשותמ ניתן לראות שרוב הילדים הנפגעים מאוטובוסים לא נפצעו ב2004 ביוני 30-תאונת הדרכים מ

ילדים בני +). ISS 16( אושפזו עם פציעות קשות 19%כאשר ) ISS 1-8(היו פציעות קלות ) 64%(לרוב הילדים 

מתוך נפגעי .  12-17לעומת ילדים בני , )67% (תר לפציעות של הולכי רגל היו בקבוצת סיכון הגדולה ביו6-11

 נפצעו בשעות 54%כאשר בקרב הולכי רגל 12:00-16:59מהנפגעים אושפזו בין השעות  74%, תאונות דרכים

יא 
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  :דיון
גורמי סיכון הגוררים פציעות והתנהגויות של , בהסעות תלמידיםרוכות מחקר זה הצביע על סכנות הכ  

משרד החינוך אמנם ניסח . ותאווירה בהסעעל היע על בטיחות התלמידים ו יכולים להשפתלמידים ונהגים אשר

שנת ייצור של , הנוגעים למפרצי חניהמפורשים כולל כללים , ם בהסעותהנוסעידים נהלי בטיחות לתלמי

התנהגות תלמידים בעת המתנה להסעות ובעת עלייה וירידה מהאוטובוס , סטנדרטים של נהיגה לנהגים, האוטובוס

אולם מחקר זה חושף את העובדה כי . במהלך נסיעהאינה נאותה שהתנהגותם ונהלים שיינקטו כנגד תלמידים 

  . 12כפי שניתן לראות בטבלה , יושמים רק בחלקםהנהלים והתקנות מ, ההנחיותית מרב

, נהלים ותנאים להסעות ילדים ברכבי הסעה, הנחיותחוברת  פרסם משרד התחבורה 2005כבר באפריל   

המספקת וברת  פרסם משרד החינוך ח2006- ו2004בשנים , בנוסף. יפתםאכפיקוחם ואת אשר המליצו להגביר 

ח מבקר המדינה מחדלים "דוציין  2008-ב. יחות ההסעותבטאת כדי להגביר הורים נהגים ו, לתלמידיםכלים 

והיעדרם של , ההסעהת של תחנות ות לא בטיחותיותשתי: בין הממצאים. טים מסוימים בהסעות תלמידיםיבבה

ח העיר על היעדר "הדו. או את יעדי הנסיעהציינים את היותם מיועדים להסעות תלמידים ההסעה המשלטים ברכבי 

את על משרדי החינוך והתחבורה לשפר שוהדגיש , מידע שוטף אודות תאונות שהתרחשו במהלך הסעות תלמידים

  . על המועצות המקומיות למלא את תפקידם בנושא זהשיפת הנהלים ואכ

-רק ב, חגורות בטיחות בכל רכב המסיע תלמידיםהתקנת חובת חלה  2006ר באף על פי שהחל מספטמ  

המחקרים , כפי שצוין. אגןשהוכחו כבטיחותיות הרבה יותר מחגורות , חגורות צולבותותקנו  מרכבים אלה ה10%

 הינו גבוה אוטובוסים להסעות תלמידיםם צעירים החוגרים חגורות מותניים בלבד בימעידים כי הסיכון עבור תלמיד

למרות שהספרות המדעית מעידה כי חגורות . כלל גוריםשאינם חיותר מאשר לאלה החגורים בחגורות צולבות או 

 וברוב הרכבים היו יסודי-בית ספרתלמידי מחקר זה מרבית התלמידים שחגרו חגורות היו ב, מסוכנותהינן אגן 

  . אגןחגורות 

שימוש בחגורות בטיחות באוטובוסים להסעות ל וההתקנרכזי ההסעות דיווחו על בעיות רבות הקשורות ל  

במקרים רבים החגורות לא , בנוסף. י התלמידים"שימוש בחגורות עפקח על א יכול ללנהג  שהטענו הם .  תלמידים

אז כי מהם ציינו . רכו על הורדת מספר התלמידים באוטובוסיםבהרכזים  . תקינות ואינן מתאימות לכל הילדים

     . סעותיש פחות מריבות ואווירה יותר נעימה בה) 70במקום ( תלמידים 54שמותר להסיע עד 

ב "בארה, מהתחנההסעות הרכב עזיבת מומלץ לתלמידים לחצות את הכביש לאחר , בישראלשבעוד   

שים רכבים פרטיים להאט או לעצור רנד, ב"בארה.  רכב ההסעהלפנישים התלמידים לחצות את הכביש רנד

" עצור"ת מהבהבים וזרוע אורו - כגון, במנגנוני בטיחותמחויבים להצטייד אלו רכבי הסעה . בקרבת רכבי הסעה

, בנוסף. תלמידים עולים או יורדים מרכב ההסעהשבכביש שעליהם לעצור היות  את הרכבים ההמזהיר, מושטת

הנוהל הקיים הוא אמנם , בישראל.  אוטובוס תלמידיםמליצים לתלמידים לעולם לא לחצות מאחוריב מ"בארה

ח משרד "דו.  עצמםביותר עבור התלמידיםחותית י אולם אינו מהווה את האופציה הבט,לטובת רכב ההסעה

 ולשקול אפשרות לאמץ את הנוהל יםכבישהנוהל חציית את  העלה את הצורך לשקול מחדש 2005-התחבורה מ

  . האמריקאי
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ום ס מחכלאין שהיות , למדי עבור ילדים צעיריםו מסוכן הינ, שליד הדלתזה , המושב הראשון באוטובוס  

משרד החינוך אוסרים על נהלי מסיבה זו . תאונהקרה של במ" לעוף קדימה"מהתלמיד  יכול למנוע אשר, לפניו

צעירים ישבו בכיסא הראשון תלמידים  מ80%-35% כימנתוני המחקר נמצא . ילדים צעירים לשבת במושבים אלה

  .  בהסעות במועצות האזוריות והן במגזר החרדי, הן

של  הלא נאותההתנהגותם על  הרכזיםהצביעו , ריותקבוצת דיון עם רכזי ההסעות של מועצות אזוב  

המלצות ברורות  ישנן נוך למשרד החי.  בהסעות תלמידים כאחת הבעיות המרכזיותהתלמידים במהלך הנסיעה

 מכתב להורים ועבירה – השנייעבירה , הספר- הערה בתיק ההסעות של בית–עבירה ראשונה (לטיפול בנושא זה 

אפשרות לסלק תלמיד היו מודעים ל מהנהגים 5%אך רק , )הסעה לתקופה מוגדרתסילוק התלמיד מה -שלישית 

נמצאו לא אמנם . מקרים אלהלטיפול באו לקיומם של כללים אחרים לא נאותה מהסעה במקרה של התנהגות 

אך , ים לא קבועיםגנהנהגים קבועים לעומת בהסעות עם בהתנהגות התלמידים משמעותיים  ם סטטיסטייםהבדל

עם , עם התלמידיםקשר טוב יותר לנהגים קבועים מצביעים על כך שרכזי ההסעות עדויות המחקר וגם  ממצאי

  . והתנהגות התלמידים טובה יותר בנסיעות עם נהגים קבועיםההורים ועם בתי הספר 

, אחר הצהרייםהסעות : של תלמידים כללו לא נאותהגורמי סיכון להתנהגות מסוכנת של הנהג והתנהגות   

ממשלתיים דנים כיום באפשרות גורמים .  במסלול הנסיעהיותר מחמש תחנותיש בהן ים לא קבועים ונסיעות נהג

כי רכזי ההסעות עולה ממצאי מחקר זה ומתוך שיחות עם מ. לחייב מלווים בכל רכב המיועד להסעות תלמידים

יש להגדיר , בנוסף .בבקריםהספר -ולא בהסעות הלוך לבית, הספר-נדרשים מלווים בעיקר בהסעות חזרה מבית

   . תפקידים ברורים למלווים בהסעות תלמידים

שנגרמו במסגרת הסעות   אין כיום מאגר נתונים או סטנדרטים לאיסוף מידע הנוגע לפציעות,אמנם  

אים צילדים נמעל כך שב ומרישום הטראומה הישראלי מצביע במפורש "מידע מארהאולם , תלמידים בישראל

 , אך. האוטובוסתוך מאשר בעת הימצאותם ב, בעת עלייה לאוטובוס וברדתם ממנוו הולכי רגל כתרבסיכון גבוה יו

-2002השנים מהלך ב. מספר הנפגעים עולה בהרבה, תלמידיםהמסיע אוטובוס ב תאונת דרכים תכאשר מתרחש

זו עקב תאונת מהילדים שאושפ 84%נמצא כי , 2004יוני שאירעה בתאונת הדרכים את כאשר לא כוללים , 2005

 מהמקרים 16%לעומת ,  האוטובוסהולכי רגל או תלמידים העולים או יורדים מהם  דרכים עם מעורבות אוטובוס

אוטובוס מדובר בלא בהכרח  (אוטובוס במהלך שהותם ב) התנגשות (שנגרמו לתלמידים כתוצאה מתאונת דרכים

איסוף בהספר ובחזרה הביתה יש צורך -רכם לביתתלמידים בד בפגיעות ר מגמותוב אחכדי לעק). המסיע תלמידים

ווה בעתיד  בתי חולים בישראל ויה18- רישום הטראומה הישראלי כולל נתונים מ2008משנת . מידע באופן קבוע

   . לאיסוף מידע זהחשוב מקור 
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  :המלצות וסיכום
.  האזוריות ובחינוך החרדיתלמידים במועצות ההוא מחקר חלוצי הבודק באופן שיטתי את הסעות מחקר הנוכחי ה

מקבלי יסייעו לממצאי המחקר .  המחקר איתר גורמי סיכון פוטנציאלים להיפגעות תלמידים המוסעים בהסעות

תלמידים המוסעים מדי יום בהסעות ה 280,000לא רק . בטיחות תלמידיםאת  שפר הסיק מסקנות ולהחלטות ל

נוסעים במסגרת הלימודים וישראל תלמידים הלומדים במיליון ה אלא כל , משיפור בבטיחותותלמידים ייהנ

  .  השנהמהלךלטיולים שונים ב

  

 מינוי גוף אחראי על מכלול הנושאים הקשורים בהסעות תלמידים במטרה להגביר את הפיקוח ואת אכיפת .1

 . הכללים והנהלים הנוגעים להסעות  תלמידים

  . מציאת דרכים לשיפור התנהגות התלמידים במהלך נסיעה .2

  .  בפועלויישומם, לך נסיעהה של תלמידים במלא נאותההתנהגות טנדרטים להנהגת ס .3

   .התקנת חגורות צולבות בכלי רכב חדשים להסעות תלמידיםחיוב  .4

 מרובת תחנות בנסיעות, םיתייבייחוד במסלולי נסיעה בע, הצבת מלווים בכלי רכב להסעות תלמידים .5

, התלמידיםהתנהגות  באמצע או בסוף הרכב כדי לפקח על  על המלווים לשבת. הספר-ובדרך הביתה מבית

  . לוודא שתלמידים צעירים עולים ויורדים ממנו בבטחה וכן לסייע להם בחציית הכביש

 .הנוהל הקיים בנוגע לחציית הכביש לאחר יציאת כלי הרכב מהמקוםקילת שינוי ש .6

המתין עד ת תלמידים ולועקוף הסעעצור ולא להמחייב כלי רכב פרטיים ל האמריקאיהחוק אימוץ שקילת  .7

 .החזור למקומתשל האוטובוס " עצור"ועד שזרוע ההכביש את יסיימו לחצות שהתלמידים 

  . שקילת אפשרות לקצר מסלולי נסיעה מרובי תחנות עצירה .8

  . מאמץ להעסיק נהגים קבועים בהסעות תלמידים .9

  . הספר-ם וחזרתם של תלמידים מביתל פציעות הקשורות להסעות תלמידים ולהגעתעאיסוף מידע שיטתי   .10

  

  

 

טו 


