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שאלת המחקר
?  כיצד מתנהל איתור וחילוץ פצועים והרוגים ישראליים בתאונות דרכים בנפאל

מטרת המחקר
לבחון ולסקור את תהליך הפינוי והחילוץ של מטיילים ישראליים בתאונות דרכים בנפאל ולהציע  •

.דרכים לייעול ניהול האירוע

לבחון את המודעות של אותם מטיילים לסכנות הכרוכות בשימוש בתחבורה ציבורית בנפאל  •
.ובמידת הצורך לבנות תוכנית להעלאת המודעות
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חומרים ושיטות

ביצוע ארבעה ראיונות עם גורמים הלוקחים חלק בתהליך איתור וחילוץ מטיילים ישראליים  •
.בנפאל

.2014ביצוע ראיון עומק עם מטייל ישראלי שנפגע בתאונת דרכים בעת טיול בנפאל באוקטובר •

נבדקים שטיילו בנפאל בעבר לגבי אופן התניידותם במהלך הטיול  118-העברת שאלונים ל•
.ומודעותם בנושא תאונות דרכים בנפאל
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ממצאים עיקריים שעלו מהמחקר

:מתוך הראיונות עלו הממצאים הבאים
.אין פרוטוקול מסודר לניהול אירוע מסוג תאונת דרכים. 1
.  אין מנהל אירוע ברור שאמון על חלוקת תפקידים. 2
.חוסר הסכמה בין גורמים ישראליים שונים בנוגע לתפקידו של כל אחד מהם. 3
.אין שליטה על גורמים בלתי פורמאליים שמסייעים. 4

:מתוך השאלונים עלו הממצאים הבאים
.רוב האנשים שמטיילים בנפאל עושים זאת במסגרת טיול אחרי צבא•
במהלך שהותם בתחבורה ציבורית לנסיעות ארוכות של לפחות שעתיים  התניידורוב המטיילים העידו כי •

.שעות ויותר5ולעיתים אף 
מיעוט המטיילים ביררו בצורה מקיפה טרם נסיעתם לגבי כלל אופציות ההתניידות העומדות לרשותם  •

.  ומחצית דיווחו כי הבחירה להתנייד בתחבורה ציבורית נבעה משיקולים כלכליים
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ממצאים עיקריים שעלו מהמחקר

רוב המטיילים חששו מתאונת דרכים במהלך הנסיעה  , רוב המטיילים חששו מתאונת דרכים טרם הנסיעה•
מקצועיות הנהג ומספר הנוסעים ברכב ובנוסף רוב המטיילים חשו הקלה  , עייפות הנהג, תנאי הדרך: עקב

.  לאחר שהנסיעה הסתיימה
בדרך  להתניידמחצית מהמטיילים העידו כי אם היו יודעים שהנסיעה תהיה חוויה כה קשה היו בוחרים •

. אחרת
הכירו מישהו שהיה מעורב באחת באופן אישי  /מיעוט המטיילים שמעו בזמן שהותם בנפאל על תאונת דרכים•

.או שהיו מעורבים בעצמם
.מחצית מהמטיילים לא היו מודעים לשיעור הגבוה והקטלניות של תאונות דרכים בנפאל•
.בדרך אחרתלהתניידכמחצית מהמטיילים דיווחו כי אם היו יודעים על מספר התאונות הגבוה היו בוחרים •
.  כמחצית מהמטיילים טענו כי היו ממליצים למטיילים אחרים להימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית בנפאל•
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מסקנות והמלצות

יש לכתוב פרוטוקול קבוע לניהול אירוע תאונת דרכים ובו יוגדר גורם מדיני מטעם השגרירות כמנהל האירוע  •
.בשטח האמון על תכלול כלל הגורמים המסייעים

.צריך לפעול על פיהם( רשמי ולא רשמי)על משרד החוץ לקבוע נהלי דיווח ברורים שכל גורם •

בדבר הסכנות  " כנס משתחררים"עוד לפני נסיעתם במסגרת , יש לפעול להעלאת המודעות בקרב מטיילים•
.דבר שיגרום להם להיות מטיילים זהירים ואחראים יותר, הכרוכות בשימוש בתחבורה ציבורית מקומית

:הכנס יכלול
(.מספר הרוגים בשנה, מספר פצועים, מספר תאונות)הצגת נתונים סטטיסטיים ✓
.  תמונות וסרטונים מתוך נסיעות בתחבורה ציבורית להמחשת הסכנה✓
.  שיחה עם מטייל שהיה מעורב בתאונת דרכים✓
.  אחראיות ובטוחות, שיחה עם מטיילים מנוסים שימליצו על דרכי התניידות אחרות✓
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נפאל



מאי ארבל ויובל חלפין תאונות דרכים בנפאל

הקדמה

9

נפאל

.ממזרח ודרום, ממערבהגובלת ברפובליקה העממית של סין מצפון ובהודו, אסיהמדינה הררית בדרום•

.ר"קמ147,181: שטח•

.מיליון תושבים30כ : אוכלוסייה•

נפאל נחשבת מדינת עולם שלישית והיא בין הארצות העניות והפחות•
.  מחצית מהאוכלוסייה חיה מתחת לקו העוני. מפותחות בעולם
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נפאל

בצורת , הצפות: עקב מיקומה הגיאוגרפי ותנאי האקלים שבה פוקדים את נפאל אסונות טבע רבים כגון•
. ורעידות אדמה

כבישים  , בעיות ביוב ברחובות, הפסקות חשמל יזומות: נפאל מתמודדת עם איכות תשתיות ירודה ובניהם•
.צרים ומסוכנים הנחסמים לעיתים קרובות

"CIA- central intelligence agency"
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.נפאל הינה יעד פופולארי בקרב מטיילים ישראלים
.  21-30תיירים ישראלים רובם בגילאי 10,000מדי שנה פוקדים את המדינה כ 

יש לנסוע בתחבורה הציבורית המקומית  , הר האוורסט ועוד, האנפורנהשמורת , כדי להגיע לטרקים כגון
למשך מספר שעות רב בהן בדרך כלל הנהג לא , דרכים משובשות, שכוללת אוטובוסים רעועים וישנים

. מתחלף

(.  תחבורה ציבורית מקומית" )localאל תיסע ב "אחד הדברים שאני תמיד אומר למטיילים זה : " מתוך ראיון עם חיליק מגנוס
local  הם , ומאז החליפו להם את הרפידות ברקסים בעורות של חתולים או משהו כזה46אלה רכבים שעשו להם טסט בשנת

".זה בכלל הכי מסוכן, ועוד נוסעים על הגגות. נוסעים בלי שום השגחה ובדרך כלל נוסעים מהר מהמהירות הנורמאלית
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95,902נרשמו 2001-2013כך לדוגמא בין השנים , עקב תנאים אלה מתרחשות במדינה תאונות דרכים רבות
.הרוגים14,512פצועים ו100,500תאונות שבהן 

כפי שקרה בתאונת האוטובוס בנפאל  , לא מן הנמנע שבין פצועים והרוגים אלו נמנים מטיילים ישראלים
בה נהרגה  2017נוספים נפצעו ובתאונת האוטובוס בנפאל בשנת 4ישראליות ו2בה נהרגו 2014בשנת 

.נוספים נפצעו8ו1מטיילת ישראלית 

"Epidemiology of road traffic injuries in Nepal, 2001–2013: systematic review and secondary data analysis”
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מטרת המחקר

לבחון ולסקור את תהליך הפינוי והחילוץ של מטיילים ישראליים בתאונות דרכים בנפאל ולהציע דרכים  •
.לייעול ניהול האירוע

לבחון את המודעות של אותם מטיילים לסכנות הכרוכות בשימוש בתחבורה ציבורית בנפאל ובמידת  •
.הצורך לבנות תוכנית להעלאת המודעות
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נפאל היא מדינת עולם שלישית שבה התשתיות רעועות והגורמים האמונים על חילוץ והצלה מתמודדים •
עם קשיים רבים  

אנחנו פועלים בדרך כלל במדינות שבהן השירותים ברמה מאוד נמוכה ומוגבלת ואנחנו בעזרת  : "מתוך ראיון עם חיליק מגנוס
".היכולת שלנו והקשרים שלנו מביאים את זה לרמה גבוהה

בכך שנעלה את המודעות בקרב המטיילים הישראלים ונציע רעיונות לייעול תהליך הפינוי והחילוץ נוכל  •
.  לצמצם את הנזקים הנלווים לאירועים מסוג זה
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במצגת זו נפרט על תפקידם של כלל הגורמים המעורבים בתהליך החילוץ וההצלה של מטיילים  •
.ישראליים ונציג את האופן בו מתנהל האירוע ממספר נקודות מבט

.נציג נתונים סטטיסטיים לגבי מודעות של מטיילים ישראלים על הסיכונים בשימוש בתחבורה ציבורית•

נציע הצעות לייעול תהליך החילוץ והעלאת המודעות לסכנות הכרוכות בשימוש בתחבורה ציבורית  •
.בנפאל
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כיצד מתנהל איתור וחילוץ פצועים והרוגים ישראליים בתאונות  
?  דרכים בנפאל
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Epidemiology of road traffic injuries in-סקירת ספרות•
Nepal, 2001–2013: systematic review and secondary data analysis

. כתבות באתרי אינטרנט•

.ראיונות עם גורמים הלוקחים חלק בתהליך החילוץ•

.2014ראיון עומק עם מטייל ישראלי שנפצע בתאונת דרכים בנפאל בשנת •

.שאלונים•
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ראיונות

:גורמים פורמאליים

.מנהל מרכז מצב של משרד החוץ-הרצל אדרי
.ירושלים, במשרדי חדר מצב של משרד החוץ17.04-הראיון התנהל ב

".מגנוס"מייסד וראש יחידת החילוץ -חיליק מגנוס
.תל אביב, במשרדי הסוכנות22.04-הראיון התנהל ב
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ראיונות

:גורמים בלתי פורמאליים

.ד בקטמנדו"שליח בית חב-חזקי ליפשיץ
.באופן טלפוני22.03הראיון התנהל 

".flyeast"מנהל סניפי קטמנדו של סוכנות -טאפהאונשמס
.באופן טלפוני29.03הראיון התנהל 

.2014מטייל שנפצע בתאונת דרכים בנפאל בשנת -אייל אנקור
.צור יגאל , בביתו20.03הראיון התנהל 
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שאלונים 

.118: נבדקים' מס•

.  אנשים מכל רחבי הארץ במגוון גילאים שטיילו בנפאל והשתמשו בתחבורה ציבורית: מאפיינים•

:  תוכן השאלון•
.שאלות דמוגרפיות5
.שאלות הבוחנות את אופן השימוש בתחבורה ציבורית בעת הטיול בנפאל4
.בזמן ואחרי הנסיעה, שאלות הבוחנות את תחושתם של המטיילים לפני8
.שאלות הבוחנות את היכרות המטיילים עם נושא תאונות הדרכים בנפאל3
.  שאלות הבוחנות את אופן התנהלות הנשאלים לאחר שנחשפו לנתונים על תאונות דרכים בנפאל3
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שאלונים 

:חלקים2השאלון מכיל 

הנגישות של  , הביקוש לתחבורה ציבורית, אוסף נתונים על אופן השימוש בתחבורה ציבורית בנפאל1.
.תחבורה ציבורית והתחושות שנושא זה מעורר אצל המטיילים

.בוחן את המודעות של מטיילים ישראליים לסיכון בשימוש בתחבורה ציבורית בנפאל2.
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מהלך המחקר

.  כתבות בנושא10+ סקירת ספרות: איסוף נתונים

.facebookשאלונים דרך ה118העברנו : שאלונים

.גורמים הלוקחים חלק בתהליך החילוץ5: ראיונות
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:תתי פרקים2-פרק התוצאות מחולק ל

.תוצאות הראיונות שבוצעו עם הגורמים השונים: ניהול האירוע1.

.נבדקים שטיילו בנפאל בעבר118-תוצאות השאלונים שהועברו ל: מודעות המטיילים הישראלים2.
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כוחות רפואה מקומיים למקום, הגעה של משטרה

הגעת מידע על תאונת דרכים בה מעורבים מטיילים  
ישראליים

הגעה של צוותי חילוץ ישראליים למקום

חילוץ פינוי הפצועים לבתי חולים מקומיים

,  משרד החוץ: עדכון גורמים בארץ
סוכנויות חילוץ ומשפחות הנפגעים

הפעלה של גורמים מדיניים מסייעים  
(במידת הצורך)

ניהול האירוע-תוצאות
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הגעת מידע על תאונת דרכים בה היו מעורבים מטיילים ישראליים

.התאונות מתרחשות במקומות שאינם מרכזיים בנפאל בהם תשתיות התקשורת מוגבלות: הבעיה

יש הרבה תאונות שקורות במקומות ללא קליטה ובמקרה כזה יש בעיה להודיע כשקרתה  " : מתוך ראיון עם חיליק מגנוס
".תאונה

(  סבלים)הפורטריםלמשל מאחד , הרבה פעמים משמועות, אנחנו בדרך כלל יודעים ראשונים": flyeastמתוך ראיון עם סוכנות 
."שלנו שנמצאים באזור ומספרים לנו על זה



מאי ארבל ויובל חלפין 26תאונות דרכים בנפאל

המידע מגיע , ככה זה עובד, אני בדרך כלל מקבל הודעה מהשטח על האירועים שמתרחשים": ד קטמנדו"מתוך ראיון עם בית חב
אז אנחנו מחלקים  , כחלק מההיערכות שלנו למצבי חירום. י ישראלים שנמצאים בסביבה או דרך מקומיים"אליי בדרך כלל ע

יש גם  . י פי אס לוויני שיכולים דרכו לשדר במצב של מצוקה וככה זה מגיע אלינו'למטיילים שנמצאים בנפאל מכשירים של ג
".שכל האנשים שיוצאים לטרקים נמצאים שם " whatsapp" רשת פנימית של קבוצת 

ניהול האירוע-תוצאות



מאי ארבל ויובל חלפין 27תאונות דרכים בנפאל

הגעת מידע על תאונת דרכים בה היו מעורבים מטיילים ישראליים

?איך זה קורה בפועל

.הפעלת לחצן מצוקה בטלפון לוויני של הסוכנות-מגנוסחיליק
דואגים להודיע לכל  , מהארץ, אותם ישראליים שנמצאים על האוטובוס לוחצים על לחצן המצוקה בטלפון הלוויני ואנחנו" 

".הגורמים המקומיים שיפנו וידאגו להם 

.'וכומשטרה מקומית , משפחות המטיילים, שגרירות ישראל בנפאל-חדר מצב משרד החוץ
חבר שהתחיל טיול עם הפרטנר והתפצלו והוא לא /אמא, אזרח, דרג פוליטי: אנחנו בחדר מצב מקבלים מידע מכל מני כיוונים"

".אנחנו לא פוסלים אף כיוון אבל בודקים. שומע ממנו כבר שבועיים

ניהול האירוע-תוצאות



מאי ארבל ויובל חלפין 28תאונות דרכים בנפאל

הגעת מידע על תאונת דרכים בה היו מעורבים מטיילים ישראליים

?איך זה קורה בפועל

.אנשים שנמצאים באזור, של מטיילים שיצאו לטרקיםWhatsApp“"קבוצת -חבדבית 

.שנמצאים באזורפורטרים-flyeastסוכנות 

ניהול האירוע-תוצאות



מאי ארבל ויובל חלפין 29תאונות דרכים בנפאל

כוחות רפואה מקומיים למקום, הגעה של משטרה

:הבעיה
.עבירות נמוכה בדרכים1.
.כשירות נמוכה של הכוחות שמגיעים לשטח2.
.חוסר מימון3.

.  אבל היא לא תעשה כלום, המידע על תאונת דרכים יכול להגיע למשטרה המקומית בלי העזרה שלי": מתוך ראיון עם חיליק מגנוס
וגם אם יגיע אמבולנס סביר להניח שהטיפול יהיה  ? מי ישלם לאמבולנס? מה הוא יעשה, וגם אם היא תשלח למקום שוטר

".ברמה מאוד נמוכה

ניהול האירוע-תוצאות



מאי ארבל ויובל חלפין 30תאונות דרכים בנפאל

כוחות רפואה מקומיים למקום, הגעה של משטרה

?איך זה קורה בפועל

.עקב תנאי הדרך הבעייתיים לעיתים מי שמטפל באירוע הם המקומיים באמצעי חילוץ מאולתרים

הם הזיזו  . הם ביקשו לפנות אותי, הגיעו אלי כמה חברה מקומיים ממש כמה דקות אחרי התאונה": מתוך ראיון עם אייל אנקור
בהתחלה הם  , אותי הצידה כי הייתי ממש מתחת לאוטובוס ואחרי כמה דקות הגיעו עוד כמה חברה נפאלים עם אלונקה מאולתרת

".יפים מאולתרים שהיו אמבולנסים'לקחו אותי וטיפסו איתי למעלה לכביש שממנו נפלנו ואחרי כמה זמן התחילו להגיע כמה ג

ניהול האירוע-תוצאות



מאי ארבל ויובל חלפין 31תאונות דרכים בנפאל

חילוץ ופינוי הפצועים לבתי חולים מקומיים

. מרפאות לא ערוכים לטיפול בפצועים קשים/בתי חולים:הבעיה

אנחנו נתקלים בהרבה מטיילים שנפצעו ורוצים לחזור , בתי החולים בנפאל לא ברמה גבוהה": טאפהאונשמסמתוך ראיון עם 
".  לארץ כדי לקבל טיפול ולא להישאר בנפאל

גם חוות דעת של  , גם תקשורתי, אחרי הרבה לחץ. ביקשו שאני אעשה את הניתוח והשיקום בנפאל": מתוך ראיון עם אייל אנקור
".רופאים וגם מנהלת בית החולים בנפאל שאמרה שאין לה את הכלים לעשות ניתוח מהסוג הזה

ניהול האירוע-תוצאות



מאי ארבל ויובל חלפין 32תאונות דרכים בנפאל

חילוץ ופינוי הפצועים לבתי חולים מקומיים

?איך זה קורה בפועל

.מפנים את הפצועים לבית החולים הקרוב ביותר בלי התחשבות בסוג הטיפול שהפצוע צריך לעבור

לא היה  . קצת חמצן בהתחלה ואינפוזיה, הטיפול בבית חולים יותר עסק בתפרים בכל מני מקומות" : מתוך ראיון עם אייל אנקור
".ממש טיפול רציני בתוך הבית חולים עצמו

ניהול האירוע-תוצאות



מאי ארבל ויובל חלפין 33תאונות דרכים בנפאל

עדכון גורמים בארץ והפעלה של גורמים מדיניים מסייעים

אנחנו בהיבט ההומניטארי מסייעים למדינה  . נפאל היא מדינה ששלחנו אליה סיוע מדיני לא פעם" : מתוך ראיון עם הרצל אדרי
התפקיד שלנו הוא לאתר את מקום  , במקרה של תאונת דרכים שמעורבים בה ישראלים ויש צורך בפינוי וחילוץ. הזאת לא מעט

אנחנו יכולים לבקש  , במקרים שיש צורך בחילוץ מורכב יותר. למצוא את המשטרה הקרובה ביותר ולהקפיץ אותה לשטח, התאונה
".מהצבא המקומי לתת יד

ניהול האירוע-תוצאות



מאי ארבל ויובל חלפין 34תאונות דרכים בנפאל

מין

48.3%התפלגות מין הנשאלים הייתה •
.נשים51.7%-גברים ו

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות



מאי ארבל ויובל חלפין 35תאונות דרכים בנפאל

היא ( 79.7%)ההשכלה של רוב הנשאלים •
אקדמאית או במהלך הלימודים לתואר 

.אקדמי
מהנשאלים הינם בעלי השכלה  20.3%•

.תיכונית

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

השכלה



מאי ארבל ויובל חלפין 36תאונות דרכים בנפאל

ניתן לראות כי הנשאלים מתפלגים באופן  •
.דומה בין כל אזורי הארץ

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

אזור מגורים



מאי ארבל ויובל חלפין 37תאונות דרכים בנפאל

מגיעים לנפאל  ( 78.8%)רוב הנשאלים •
.במסגרת הטיול אחרי הצבא

מגיעים לנפאל לחופשה בזמן  9.3%•
.הלימודים באוניברסיטה

.מגיעים לנפאל מסיבות אחרות7.6%•
.מגיעים לנפאל לחופשה עם המשפחה3.4%•
מגיעים לנפאל לטיול לפני תחילת  0.8%•

. תואר

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

סוג הטיול בנפאל



מאי ארבל ויובל חלפין 38תאונות דרכים בנפאל

רוב הנשאלים מטיילים בנפאל מתחת לגיל  •
30:

.20-22בגילאי 31.4%
.23-25בגילאי 50.8%
.26-30בגילאי 11.9%

.30מטיילים בנפאל מעל גיל 5.9%רק •

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

גיל בעת הטיול בנפאל



מאי ארבל ויובל חלפין 39תאונות דרכים בנפאל

פעם אחת התניידו( 96.6%)רוב הנשאלים •
.או יותר באמצעות תחבורה ציבורית

.בתחבורה ציבורית כללהתניידולא 3.4%•

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

?האם במהלך הטיול בנפאל התניית באמצעות תחבורה ציבורית



מאי ארבל ויובל חלפין 40תאונות דרכים בנפאל

5נסעו בנסיעה מעל ( 77.1%)רוב הנשאלים •
.שעות

.שעות2-5מהנשאלים נסעו בין 20.3%•
.ענו שהשאלה לא רלוונטית1.7%•
.מהנשאלים נסעו פחות משעתיים0.8%•

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

?מה היה משך הנסיעה



מאי ארבל ויובל חלפין 41תאונות דרכים בנפאל

ביררו על כלל  ( 41.5%)כמחצית מהנשאלים •
.אופציות ההתניידות העומדות לרשותם

נוספות  התיינדותביררו על אופציות 44.9%•
.מלבד תחבורה ציבורית( גם אם לא כולן)
.לא מסכימים עם הטענה11.9%•
.לא מסכימים כלל עם הטענה1.7%•

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

?האם טרם הנסיעה ביררת לגבי כל אופציות ההתניידות העומדות לרשותך



מאי ארבל ויובל חלפין 42תאונות דרכים בנפאל

בחרו להתנייד  ( 52.5%)כמחצית מהנשאלים •
.בתחבורה ציבורית משיקולים כלכליים

מהנשאלים בחרו להתנייד בתחבורה  28%•
ציבורית גם משיקולים כלכליים בנוסף  

.למניעים נוספים
.לא מסכימים עם הטענה11%•
.לא מסכימים כלל עם הטענה4.2%•

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

?האם הבחירה להתנייד בתחבורה ציבורית נבעה משיקולים כלכליים



מאי ארבל ויובל חלפין 43תאונות דרכים בנפאל

חששו מתאונת  ( 63.6%)רוב הנשאלים •
.דרכים טרם הנסיעה

.נוספים סיפרו כי חששו באופן חלקי21.2%•
.לא מסכימים עם הטענה11.9%•
.לא מסכימים כלל עם הטענה3.4%•

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

?האם טרם הנסיעה חששת מתאונת דרכים



מאי ארבל ויובל חלפין 44תאונות דרכים בנפאל

הרגישו חשש במהלך  ( 72.9%)רוב הנשאלים •
.הנסיעה עקב תנאי הדרך

.נוספים חששו באופן חלקי20.3%•
.לא מסכימים עם הטענה5.9%•
.לא מסכימים כלל עם הטענה0.8%•

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

?האם בזמן הנסיעה חששת מתאונה עקב תנאי הדרך



מאי ארבל ויובל חלפין 45תאונות דרכים בנפאל

?האם בזמן הנסיעה חששת מתאונה עקב מצב העייפות של הנהג

העידו כי חששו  ( 50%)מחצית מהנשאלים •
.במהלך הנסיעה עקב מצב העייפות של הנהג

.נוספים חששו באופן חלקי24.6%•
.לא מסכימים עם הטענה21.2%•
.לא מסכימים כלל עם הטענה2.5%•
.  דיווחו שהשאלה לא רלוונטית1.7%•

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות



מאי ארבל ויובל חלפין 46תאונות דרכים בנפאל

?האם בזמן הנסיעה חשש מתאונה עקב רמת המקצועיות של הנהג של הנהג

חששו בזמן ( 61.5%)מחצית מהנשאלים •
.הנסיעה עקב רמת המקצועיות של הנהג

.נוספים חששו באופן חלקי24.8%•
.לא מסכימים עם הטענה9.4%•
.  דיווחי שהשאלה לא רלוונטית2.6%•
.לא מסכימים כלל עם הטענה1.7%•

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות



מאי ארבל ויובל חלפין 47תאונות דרכים בנפאל

חששו בזמן ( 56.8%)מחצית מהנשאלים •
.הנסיעה עקב כמות הנוסעים שהיו ברכב

.נוספים חששו באופן חלקי19.5%•
.לא מסכימים עם הטענה17.8%•
.לא מסכימים כלל עם הטענה4.2%•
.דיווחי שהשאלה לא רלוונטית1.7%•
•

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

?האם בזמן הנסיעה חששת עקב כמות הנוסעים



מאי ארבל ויובל חלפין 48תאונות דרכים בנפאל

זכורה  ( 55.1%)למחצית מהנשאלים •
.הנסיעה כחוויה קשה

נוספים הנסיעה זכורה כחוויה  23.7%-ל•
.קשה באופן חלקי

.לא מסכימים עם הטענה14.4%•
.לא מסכימים כלל עם הטענה5.9%•
.ענו שהשאלה לא רלוונטית0.8%•

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

?האם הנסיעה זכורה לך כחוויה קשה



מאי ארבל ויובל חלפין 49תאונות דרכים בנפאל

חשו הקלה לאחר  ( 67.8%)מרבית הנשאלים •
.שנגמרה הנסיעה

.נוספים חשו הקלה באופן חלקי18.6%•
.לא מסכימים עם הטענה11%•
.לא מסכימים כלל עם הטענה1.7%•
.דיווחי שהשאלה לא רלוונטית0.8%•

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

?האם לאחר הנסיעה חשת תחושת הקלה



מאי ארבל ויובל חלפין 50תאונות דרכים בנפאל

העידו כי אם  ( 33.1%)כשליש מהנשאלים •
היו יודעים שהנסיעה תתרחש באופן הזה היו  

.בוחרים באמצעי תחבורה אחר
נוספים מסכים עם טענה זו באופן  23.7%•

.חלקי
.לא מסכימים עם הטענה30.5%•
.לא מסכימים כלל עם הטענה7.6%•
.ענו שהשאלה לא רלוונטית5.1%•

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

האם היית בוחר להתנייד באמצעי תחבורה  , אם היית יודע שהנסיעה תתרחש באופן הזה
?אחר



מאי ארבל ויובל חלפין 51תאונות דרכים בנפאל

שמעו על  ( 35.6%)כשליש מהנשאלים •
תאונת דרכים בה היו מעורבים ישראלים  

.בעת שהותם בנפאל
לא שמעו על תאונת דרכים  64.4%לעומתם •

בה היו מעורבים ישראלים בעת השהות  
.בנפאל

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

?האם בזמן שהותך בנפאל שמעת על תאונת דרכים אשר היו מעורבים בה מטיילים ישראליים



מאי ארבל ויובל חלפין 52תאונות דרכים בנפאל

מהנשאלים לא מכירים באופן אישי  71.2%•
אדם אחד או יותר שהיה מעורב בתאונת  

.דרכים בנפאל
מהנשאלים מכירים באופן אישי  28.8%•

אדם אחד או יותר שהיה מעורב בתאונת  
.דרכים בנפאל

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

?האם אתה מכיר מישהו שהיה מעורב בתאונת דרכים בנפאל
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מהנשאלים לא היו מעורבים בעצמם 93.2%•
.בתאונת דרכים בעת הטיול בנפאל

מהנשאלים היו מעורבים בעצמם  6.8%•
.בתאונת דרכים בעת הטיול בנפאל

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

?האם היית מעורב בתאונת דרכים בזמן שהותך בנפאל
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לא ( 5.9%+ 44.1%)כמחצית מהנשאלים •
היו מודעים למספר הגבוה ולקטלניות של  

.תאונות דרכים בנפאל
.נוספים היו מודעים באופן חלקי בלבד28%•
היו מודעים למספר הגבוה ולקטלניות  22%•

.של תאונות דרכים בנפאל

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

?האם היית מודע למספר הגבוה ולקטלניות של תאונות דרכים המתרחשות בנפאל
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ציינו כי אם היו  ( 25.4%)רבע מהנשאלים •
יודעים את הנתונים לגבי מספרן הגבוה של  

תאונות הדרכים בנפאל היו בוחרים בדרך  
.התניידות אחרת

.מסכימים עם טענה זו באופן חלקי40.7%•
.לא מסכימים עם הטענה29.7%•
.לא מסכימים כלל עם הטענה1.7%•
.דיווחו שהשאלה לא רלוונטית2.5%•

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

?האם היית בוחר בדרך התניידות אחרת, אם היית יודע שמספר תאונות הדרכים כה גבוה
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מהנשאלים טוענים כי היו ממליצים  28.8%•
למטיילים אחרים להימנע מהנסיעה  

.בתחבורה ציבורית בנפאל
.מסכימים עם טענה זו באופן חלקי37.3%•
לא היו ממליצים למטיילים אחרים  28.8%•

.להימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית
.לא מסכימים כלל עם הטענה4.25•
.דיווחי שהשאלה לא רלוונטית0.8%•

מודעות המטיילים הישראליים-תוצאות

האם תמליץ  , כאשר אתה יודע על מספרן הגבוה של תאונות הדרכים בנפאל, האם עכשיו
?למטיילים אחרים להימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית
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לקחים ומסקנות על אופן ניהול האירוע-חלק א

.אין פרוטוקול מסודר לניהול אירוע מסוג תאונת דרכים1.

.היה ברור שאין נוהל מסודר של ניהול אירוע של תאונת דרכים בנפאל, מכל הראיונות שקיימנו
.אנחנו חושבים שזאת הסיבה העיקרית לכך שתאונות דרכים בנפאל מסתיימות עם מספר רב של פצועים

פרוטוקול קבוע יכול לגרום לנזק משום שאין אירוע  , (והרצל אדרימגנוסחיליק)לטענת גורמים מסוימים 
.דומה למשנהו
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לקחים ומסקנות על אופן ניהול האירוע-חלק א

כל מני אנשים  , מסביב לאוטובוסבלאגןראיתי המון , אני זוכר שפשוט התעוררתי ומאוד כאב לי": מתוך ראיון עם אייל אנקור
".לא ראיתי שום ניידת או אמבולנס. מפוזרים בשטח

חברים של  , חיליק, הרבה פעמים פונים אליי מהשגרירות. אני לא מכיר שיש פרוטוקול קבוע": ד"מתוך ראיון עם שליח בית חב
".לעזרה ואני עוזר כמה שמתאפשרלמניהםמטיילים או מחלצים 

, הוא קובע את כל המסגרת של הפעילות. לא אני, מי שקובע מתי נגמרת העבודה שלי זה הלקוח": מגנוסחיליקמתוך ראיון עם 
".אנחנו משרתים את הלקוח לפני הצרכים שהוא קובע
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לקחים ומסקנות על אופן ניהול האירוע-חלק א

ל  "י המחלקה לישראלים בחו"כתיבת פרוטוקול מסוג זה ע, על אף ההסתייגויות בנושא הפרוטוקול, לדעתנו
.  יוביל לניהול יעיל יותר של האירוע שעשוי להפוך תאונות אלה לפחות קטלניות

:על הפרוטוקול לכלול את הפרטים הבאים
?  את מי יש להזעיק כשמגיעה הודעה על תאונת דרכים בה היו מעורבים מטיילים ישראליים•
?  מי אחראי להזעיק את אותם גורמים•
ביקור פצועים  , הרוגים בארץ/קשר עם משפחות הפצועים, ניהול האירוע בשטח)מי אחראי על כל תחום •

?  (בבתי החולים השונים
?  כיצד משלבים את הגורמים הבלתי פורמאליים בתהליך החילוץ•
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לקחים ומסקנות על אופן ניהול האירוע-חלק א

.  אין מנהל אירוע ברור שאמון על חלוקת תפקידים. 2

לא ניתן להבין מי הוא הגורם הרשמי  , מכל הראיונות שקיימנו
מטעם מדינת ישראל שמנהל את האירוע בשטח ואליו צריכים

.  כל הגורמים המשתתפים בתהליך החילוץ לתת דין וחשבון
וגם הרצל אדרי טענו שהם אחראים על העברת המידע על תאונת דרכים למשטרה מגנוסחיליקלדוגמא גם 

.  המקומית בנפאל

?נותן לך דין וחשבוןחיליקהאם : תשובתו של הרצל לשאלה
".יש איזושהי אינטראקציה הדדית. ל בקשר איתו"מחלקה לישראלים בחו"

".מחליטים שמזעיקים את המשטרה ומי שמצליח להשיג את המשטרה מיידע שהמשטרה יודעת"...: מגנוסחיליקמתוך ראיון עם 
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לקחים ומסקנות על אופן ניהול האירוע-חלק א

כאשר אין חלוקת תפקידים ברורה ולא מוגדר מנהל אירוע קיים קושי בפיקוח על התהליך התקין של  , לדעתנו
מידע חשוב עלול לא להגיע ושלבים קריטיים כמו הזעקת כוחות חילוץ עלולים להתעכב  , ניהול האירוע

.  ולהשפיע באופן ישיר על תוצאות האירוע

אנו סבורים שמנהל האירוע צריך להיות גורם מדיני מטעם השגרירות משום שמצד אחד הוא מכיר את  
הקשיים הרלוונטיים לניהול האירוע ואת הנפשות הפועלות בשטח ומצד שני הוא מקושר עם גורמים מדיניים  

.שאותם הוא יכול להפעיל בעת הצורך( בארץ ובנפאל)
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לקחים ומסקנות על אופן ניהול האירוע-חלק א

.חוסר הסכמה בין גורמים ישראליים שונים בנוגע לתפקידו של כל אחד מהם. 3

.  מהראיונות שקיימנו הבנו שהגורמים השונים לא בקיעים בתפקידיהם האחד של השני ובממשקים בניהם

"?מי אחראי על הקשר עם המשפחות: "לשאלהמגנוסוחיליקתשובתם של הרצל אדרי 

,  ל לא עובדים"גם הצוות שלי בחדר מצב בשעות שהמחלקה למטילים ישראליים בחו, כל הזמן, אנחנו": מתוך ראיון עם הרצל אדרי
".בקשר עם המשפחות

".  זה באופן מובהק אנחנו כי המידע בא מאצלנו, אנחנו": מגנוסחיליקמתוך ראיון עם 
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לקחים ומסקנות על אופן ניהול האירוע-חלק א

אני מבין שהוא רוצה ? מאיפה? להגיד שיש לו ניסיון כשהוא עכשיו התמנה למנהל חדר מצב": מתוך ראיון עם חיליק מגנוס
אבל זה פקיד שמקבל משכורת ממשלתית שעכשיו הוא מנהל חדר מצב  , אין לי ספק בזה, והוא באמת אחלה, להראות שהוא אחלה

משרד החוץ הוא  . אז בואו בחייכם. ומחר הוא קונסול בצילה ובעוד שבועיים הוא יהיה אחראי על מחלקת הכספים במזרח הרחוק
".הוא לא מומחה לחילוץ אם כל הכבוד, מומחה לקשרי חוץ

ויתרונותיו של השני יוכל להיווצר שיתוף פעולה טוב חוזקותיו, אם כל גורם יכיר את תפקידיו, לדעתנו
.שיהפוך את ניהול האירוע לטוב יותר ויעיל יותר
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לקחים ומסקנות על אופן ניהול האירוע-חלק א

.אין שליטה על גורמים בלתי פורמאליים שמסייעים. 4

הגורמים הפורמאליים הציגו את עזרתם  , מתוך הראיונות שקיימנו
.של הגורמים הבלתי פורמאליים כמבורכת אך לא הכרחית

כשאת חולה את לא מחפשת  . זה דבר מסוכן ביותר, צריך לזכור גם שמתנדבים זה חרב פיפיות" : מתוך ראיון עם חיליק מגנוס
נורא את ההתנדבות אבל זה  " מקדשים"אנחנו במדינת ישראל . רופא מתנדב את מחפשת את הרופא עם היכולת והוותק הכי טובים

זה לא מספיק לרוץ לעזור  , י מתנדבים"צריך ידע וניסיון מוכח וזה אי אפשר להשיג ע. בא על חשבון מקצועיות ותוצאות
".בהתלהבות

היה  . יפ וכמה ישראלים נפגעו'התהפך ג, כמו למשל בתאונה שהייתה באוקטובר האחרון".. ": flyeast"מתוך ראיון עם סוכנות 
".באירוע אז פשוט שלחנו אנשים שלנו שיפנו חלק מהפצועים ברכב של הסוכנותבלאגןהרבה 
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לקחים ומסקנות על אופן ניהול האירוע-חלק א

:  מתוך ראיון עם הרצל אדרי
אם מישהו לקח פצוע וסייע לו ולא נזקק לתיווך של משרד החוץ זה טוב לנו כי אנחנו לא מתעסקים רק בדברים  , אין פה קונפליקט"

".הלאה

אם מידע על ישראלי טופל  . חברות הביטוח לרוב צריכות אותנו ולא להיפך. אנחנו לא מתחרים של חברות הביטוח, אין לי בעיה"
אם חברות הביטוח הופעלו בטלפון ישיר  , אני יכול רק לברך על זה אנחנו לא מחפשים לסייע בכוח, בלי שמשרד החוץ יהיה מעורב

".משרד החוץ רק יברך על זה, מחזירות, מצילות, פועלות, הגיעו לשטח, מהמשפחה

אנחנו סבורים שברגע שיהיה מנהל אירוע בלעדי מטעם השגרירות יהיה אפשר לשלוט על עבודתם של  
:הגורמים הבלתי פורמאליים

.לקבל את כל המידע שנמצא ברשותם•
.למנוע חילוץ עצמאי ולא מקצועי•

להיעזר בכל המשאבים העומדים לרשותם  •
(.דרכי התקשרות ועוד, רכבים)
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לקחים ומסקנות מהשאלונים-' חלק ב

:נתונים דמוגרפיים

מין•
אזור מגורים•

של תוצאות  הטייהנתונים אלו מתחלקים באופן כמעט שווה בקרב העונים על השאלון ולכן לא קיימת 
.השאלון בשל נתונים אלו

העונים יהיו  ( 79.7%)למעגל מכרינו אך טבעי שרוב facebookמשום שהשאלון הועבר דרך רשת : השכלה•
"(.השכלה אקדמאית"מילוי השאלון במהלך תואר ראשון נחשב . )בעלי השכלה אקדמאית
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לקחים ומסקנות מהשאלונים-' חלק ב

:נתונים דמוגרפיים

גיל בעת הטיול בנפאל•
סוג הטיול בנפאל•

המטיילים בנפאל עושים זאת במסגרת טיול אחרי צבא ובהתאם לכך נמצא גם כי רוב  ( 78.8%)נמצא כי רוב 
*.30המטיילים מגיעים לנפאל לפני גיל ( 94.1%)

אנחנו חושבים שיהיה נכון להעביר את המידע בדבר הסכנות הכרוכות בשימוש בתחבורה ציבורית בנפאל כבר  
כדי לצמצם את כמות האנשים שבוחרים לנסוע בתחבורה ציבורית  , "כנס משתחררים"בצבא במסגרת 

.מקומית ובכך להפוך את המטיילים הישראליים לזהירים יותר ואחראים יותר לעצמם וחבריהם
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לקחים ומסקנות מהשאלונים-' חלק ב

:אופן השימוש בתחבורה ציבורית בעת הטיול בנפאל

בתחבורה ציבורית בזמן הטיול בנפאל מה שמעיד על כך שזה דבר  התניידוענו כי ( 96.6%)הרוב המוחלט •
.  מקובל ולא חריג

מכך ניתן ללמוד שרוב  , שעות2-5נוספים נסעו בין 20.3%שעות ו5נסעו מעל ( 77.1%)רוב העונים •
.  הנסיעות בנפאל נמשכות זמן רב מה שיכול להשפיע באופן קריטי על מצב ערנות הנהג

העומדות לרשותם מה שמעיד  ההתניידותביררו טרם הנסיעה על כלל אופציות ( 41.5%)פחות ממחצית •
.  על חוסר מודעות בנוגע לסכנות הכרוכות בנסיעה בתחבורה ציבורית בנפאל

28%ענו שהבחירה בתחבורה ציבורית מקומית נבעה משיקולים כלכליים ועוד ( 52.5%)יותר ממחצית •
.מסכימים עם טענה זו באופן חלקי

המסקנה שלנו היא שכחלק מכנסי ההסברה שהצענו קודם חשוב להדגיש כי בטיחות אינה נושא שיש להקל  
.  בו ראש ולחסוך בו
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לקחים ומסקנות מהשאלונים-' חלק ב

:תחושות המטיילים

העונים העידו כי טרם הנסיעה חששו מתאונת דרכים מה שמעיד על כך שישנה מודעת  ( 84.8%)רוב •
חלקית לסכנות הכרוכות בשימוש בתחבורה ציבורית בנפאל אך לא מספיקה כדי למנוע מהמטיילים  

.להתנייד בתחבורה ציבורית
רוב העונים  , העידו כי במהלך הנסיעה חששו מתאונת דרכים עקב תנאי הדרך( 93.2%)הרוב המוחלט •

רוב העונים  , דיווחו כי במהלך הנסיעה חששו מתאונת דרכים עקב מצב העייפות של הנהג( 74.6%)
דיווחי כי במהלך הנסיעה חששו מתאונת דרכים עקב רמת המקצועיות של הנהג ובנוסף רוב  ( 86.3%)
.העונים העידו כי במהלך הנסיעה חששו מתאונת דרכים עקב כמות הנוסעים ברכב( 76.3%)

זמן נסיעה ממושך ונהגים  , כל אלו מחזקים את הטענות שהצגנו בפתיחת המחקר לגבי תנאי הדרך הרעועים
מספר נוסעים גדול מהמותר ברכבים אלו וחוסר פיקוח על רמת המקצועיות  , שלא מתחלפים במהלך הנסיעה

.של הנהגים
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לקחים ומסקנות מהשאלונים-' חלק ב

:תחושות המטיילים

מהעונים העידו כי לאחר  86.4%דיווחי שהנסיעה זכורה להם כחוויה קשה ו( 78.8%)רוב העונים •
לאור תוצאות אלו היינו מצפים כי רוב המטיילים יבחרו  . שהנסיעה הסתיימה חשו תחושת הקלה

מהעונים דיווחי כי  ( 56.8%)אולם ניתן לראות כי רק כמחצית , בדרכים אחרותלהתניידבהמשך הטיול 
.  באמצעי תחבורה אחר לו ידעו שכך תתנהל הנסיעהלהתניידהיו בוחרים 

דבר זה מלמד אותנו כי יש צורך משמעותי בהעלאת המודעות טרם הנסיעה כדי להוריד את התחושה  
,  שכן על אף שבמהלך הנסיעה רוב המטיילים חשו תחושות קשות של סכנה, "לי זה לא יקרה"המוטעית של 

.ברגע האמת כאשר היה עליהם לבחור שוב בחרו לקחת את הסיכון בשנית
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לקחים ומסקנות מהשאלונים-' חלק ב

:היכרות עם נושא תאונות הדרכים בנפאל

מהעונים העידו כי בזמן שהותם בנפאל שמעו על תאונת דרכים שבה היו  ( 35.6%)פחות ממחצית •
דיווחי שהכירו מישהו שהיה מעורב בתאונת דרכים ורק 28.8%בנוסף רק . מעורבים מטיילים ישראליים

.  מהנשאלים ענו כי היו מעורבים בעצמם בתאונת דרכים בזמן שהותם בנפאל6.8%

משום שלרוב המטיילים אין קשר אישי עם המעורבים בתאונות דרכים ולכן הם לא שמעו את  , להערכתנו
אנו סבורים שיש לכלול בכנסי ההסברה מטיילים שהיו מעורבים בתאונת דרכים  , הסיפור ממקור ראשון

שיציגו את המקרה מנקודת מבטם ובכך יקרבו את המשתתפים בכנס לנושא באופן משמעותי יותר מהצגת  
.  נתונים סטטיסטיים יבשים
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לקחים ומסקנות מהשאלונים-' חלק ב

:אופן התנהלות הנשאלים לאחר שנחשפו לנתונים על תאונות דרכים בנפאל

לא היו מודעים לשיעור הגבוה והקטלניות של תאונות דרכים בנפאל ולכן אנו  ( 50%)מחצית מהעונים •
.את השימוש בתחבורה ציבורית, אפילו במעט, חושבים שיש להציג נתונים אלו לפני נסיעתם כדי למזער

דיווחי כי אם היו יודעים על מספר התאונות הגבוה היו בוחרים להתנייד בדרך  ( 25.4%)כרבע מהעונים •
דבר שמחזק את הטענה כי אפילו הצגת נתונים  , הסכימו עם טענה זו באופן חלקי40.7%אחרת ועוד 

.  סטטיסטיים יבשים בלבד יכולה להשפיע על בחירתם של מטיילים בדבר התניידות בעת הטיול בנפאל
מהעונים טענו כי היו ממליצים למטיילים אחרים להימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית  ( 66.1%)כמחצית •

.  בנפאל ולכן אפשר להשתמש באותם ממליצים בכנסי ההסברה
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סיכום

יש לכתוב פרוטוקול קבוע לניהול אירוע תאונת דרכים ובו יוגדר גורם מדיני מטעם השגרירות כמנהל  •
.האירוע בשטח האמון על תכלול כלל הגורמים המסייעים

.צריך לפעול על פיהם( רשמי ולא רשמי)על משרד החוץ לקבוע נהלי דיווח ברורים שכל גורם •

בדבר הסכנות  " כנס משתחררים"עוד לפני נסיעתם במסגרת , יש לפעול להעלאת המודעות בקרב מטיילים•
.דבר שיגרום להם להיות מטיילים זהירים ואחראים יותר, הכרוכות בשימוש בתחבורה ציבורית מקומית

:הכנס יכלול
(.מספר הרוגים בשנה, מספר פצועים, מספר תאונות)הצגת נתונים סטטיסטיים ✓
.  תמונות וסרטונים מתוך נסיעות בתחבורה ציבורית להמחשת הסכנה✓
.  שיחה עם מטייל שהיה מעורב בתאונת דרכים✓
.  אחרות אחראיות ובטוחותהתניידותשיחה עם מטיילים מנוסים שימליצו על דרכי ✓
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