
אל תגידו "לי זה לא יקרה!"
מניעת שכחת ילדים ברכב

עייפות, מתח, עיסוק בנייד, שינוי בשגרה - 
כל אלה עלולים להשתלט עליכם ולגרום לשכחת ילדים ברכב 

טיפים של הורים:

יש מה לעשות!

  "ההורה שלוקח לגן שולח 
להורה השני תמונה של 

הילדה בגן".
ענת

  "בכל בוקר, 
לאחר שמשאירים את הקטנטנים 
בגן, אנו מודיעים להורה השני 
בוואטסאפ 'נועה בגן, יום טוב'."

איילת

התוכנית הלאומית 
לבטיחות ילדים

בכל יציאה מהרכב, ודאו בטרם 
נעילה שהרכב ריק מנוסעים

כשאתם באוטו עם הילדים נסו 
להימנע מלדבר בטלפון הנייד - 

זה מסיח את הדעת

שימו את התיק, הארנק המחשב 
או הטלפון הנייד במושב האחורי 

ליד הילד

עשו לכם מנהג להתקשר 
לבן/בת הזוג לאחר 

שהורדתם את הילדים

לעולם אל תשאירו ילד ברכב סגור, גם לא לדקה!

"כוונו תזכורת יומית בטלפון 
שתצלצל כל יום בשעה 8:30 וענו 
לעצמכם על השאלה איפה הילד"

אלון

  "סיגלתי לי הרגל, כשאני מחנה, 
לשים על 2 כסאות הילדים מגן שמש. 
ככה אני רגועה שוידאתי שהם לא 
באוטו ויש גם בונוס - כשאוספים 

אותם אז הכיסא לא חם מדי".
ענבל

הקפידו לנעול את הרכב 
כדי שילדים לא ייכנסו אליו 

בהיעדרכם



חשוב לדעת!

מוצרים למניעת שכחת ילדים ברכב

ומה החוק אומר?

70

מוצרים שמטרתם בדיקת נוכחות בגני הילדים. 
במידה והילד אינו מגיע לגן עד שעה מסוימת נשלחת 

התרעה לאנשי קשר שהוגדרו מראש. מוצרים אלו 
לרוב מצריכים שימוש בטאבלט או התקנה בנייד.

החוק מחייב התקנת אמצעים למניעת שכחת ילדים ברכבי הסעות. במסגרת  תקנות התעבורה )תיקון מס' 6(, 
התשע"ז-2017, יש להתקין ברכב הסעות מערכות התרעה לנהג ולסביבה על הצורך לבצע סריקה בתום הנסיעה, 

לוודא שלא נשארו ילדים ברכב.
בנוסף, קיים תקן ת"י 6400 חלק 2, לבדיקת אמינותן של מערכות למניעת שכחת ילדים ברכבים פרטיים.

מנתוני 'בטרם' לבטיחות ילדים עולה כי משנת 2008 ועד אפריל 2018 דווחו בתקשורת 661 מקרים של השארת 
ילדים ברכב, הלכדות ונעילה. 30 מן המקרים הסתיימו במוות. 

הטמפרטורה ברכב עלולה להגיע עד לכ-70 מעלות צלזיוס! 

חום קיצוני משפיע על תינוקות ופעוטות במהירות רבה יותר ובצורה חמורה יותר מאשר על מבוגרים.

עיקר העלייה בטמפרטורה מתרחשת בדקות הראשונות.

השארת חלון פתוח אינה מסייעת - גם עם חלון פתוח הטמפרטורה במכונית עולה לרמות מסוכנות לילדים.

מכת חום יכולה להיווצר אף בימים שאינם חמים במיוחד.

שכחת תינוק ברכב מתרחשת לרוב כאשר משתלט על הנהג "הטייס האוטומטי" 
הגורם לכך שהנהג ממשיך לשגרת יומו ושוכח שהילד נמצא עמו ברכב. 

: המוצרים יכולים להוות רשת בטיחות נוספת, אך אינם תחליף להתנהגות בטוחה שימו

אפליקציות המיועדות לתזכר את ההורים בתום 
הנסיעה, שיבדקו כי אף ילד לא נשכח ברכב. ניתן 

להורידן בחנות האפליקציות, היישר לטלפון הנייד. 

מוצרים שמטרתם להתריע על נוכחות הילד ברכב כאשר 
ההורה עוזב את הרכב. מוצרים המותקנים על מושב הבטיחות, 
מוצרים לענידה על גוף הילד, מוצרים המצלמים את המתרחש 

ברכב ועוד. חלק מהמוצרים מתבססים על חיישנים לזיהוי 
נוכחות הילד ברכב. חשוב לוודא שההתקנה נעשית בצורה 

נכונה, ובמידת הצורך על ידי איש מקצוע. 

אביזרים  היוצרים תזכורת מוחשית להורה בסיום הנסיעה. 
אביזרים המחברים בין מושב הבטיחות למפתח הרכב.	 
אביזרים המתחברים למחזיק מפתחות של הרכב.	 
אביזרים המונחים על הילד ו/או ההורה.	 

אביזרים 
למניעת שכחה 

אפליקציות לטלפונים 
סלולאריים

מוצרים עבור 
גני ילדים

טכנולוגיות 
חכמות לרכב

רוצים לדעת עוד? לחצו כאן!

בפייבסוק ארגון בטרם לבטיחות ילדיםבקרו באתר האינטרנט שלנו

http://www.beterem.org/pages/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.aspx
http://www.beterem.org
https://www.facebook.com/Beterem

