
 
 לחקיקהצהר 

 מבט יהודי לחקיקה בישראל 
 

  ה"בע 

          -----
 259-519122123 :פקס     751-9122123 : טל     02517, הצפוני לוד. ת.א 1המלאכה : משרדי צהר

www.tzohar.org.il       לחקיקהצהר :Ganzel@tzohar.org.il 
 

 נייר עמדה בנושא
 מניעת תאונות דרכים

 מבוא

 - בלימת הקטל בדרכים"קבעה דיון מיוחד בנושא  ,איתן כבל נסתהכבר בראשות ח ,ועדת הכלכלה של הכנסת

 ". הצעות לדרכי פעולה של ארגונים חוץ פרלמטריים לעמידה ביעדי הממשלה

 . ודת המבט היהודיתנקמטרת נייר זה לבחון את חובת החברה להפחית את הקטל בדרכים מ

 

 מבט יהודי
ם ְמֹאד : "שנאמר ,אדם לשמור על נפשוהחייב  ,הרעל פי התו .לגופו אדם להישמר מנזקהחובת  .1 ְוִנְשַמְרתֶּ

ם ואם : "האדם חייב להסיר כל מכשול העלול לגרום סכנת נפשות לבריות, כמו כן .(טו,דברים ד) "ְלַנְפֹשֵתיכֶּ

הלכות , ם"רמב) "(ח,דברים כב)' לא תשים דמים'עבר על ... ין לידי סכנהביאוהניח המכשולות המ, לא הסיר

 .זהירותבלנהוג  ת הציבורלעודד אלפיכך יש . (דהלכה , יאפרק  ,רוצח ושמירת הנפש

בדרך כלל החובה למנוע נזק מוטלת , תמבט היהודימנקודת ה .אחרים והוקיאדם להישמר שלא יזת חוב .2

.מעשיואחראי להאדם ש וםשמ, על המזיק
1
,קודווקא על הניז תלמוטים החובה למנוע נזק לעת, ברם 

2
כגון  

להישמר ק ומוטלת החובה גם על הניז ,במקרים אלו. ה של המזיקסביר פעילותנוצר כתוצאה מ כשהנזק

.יזיקוהו אחריםשלא 
3
  

 אתהתורה מדגישה , נוסף על חובת היחיד להישמר מפני סכנות .חובת מנהיגי הציבור למנוע תאונות .3

 . מחויבותם של מנהיגי הציבור לחנך את הציבור לנהוג בזהירות

חייבים זקני העיר , כשנמצא אדם הרוג בשדה ואין ידוע מי הרג אותו, כך למשל בפרשת עגלה ערופה

, מה חטאם ומה פשעם של זקני העיר: ונשאלת השאלה. הקרובה לכפר על המעשה בעריפת ראש עגלה

כי על דעתינו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים ו" (:ו,סוטה ט)לשון המשנה או ב? שהם חייבים לכפר עליו

והנחנוהו בלא , ולא ראינוהו, ופטרנוהו בלא מזון, אלא שלא בא לידינו: "על אתר חכמינו השיבוו". ?הן

אך , אינם אמורים ללוות את ההלך בעצמם, כמנהיגיו הרוחניים של הציבור, זקני בית דין ."לוייה

 . באמצעות חינוך והסברה לציבור לנהוג במידות הנכונות מוטלת עליהם אותו אדםלחיי האחריות 

החובה למנוע נבחרי הציבור ת על למוט, על פי המקורות היהודיים .בדרכים ר מנזקשמהיחובת החברה ל .4

,ציבורל סכנה
4

.במיוחד בתיקון הדרכים 
5

 ,הזהיהודית בעניין מסורת את ה משיכהמ שלפנינוהצעת החוק  

 . דאוג לבטיחות בדרכיםבה למטילה על נבחרי הציבור את החויא הכש

 

. התורה רואה את מצוות שמירת הנפש כחובה דתית הגוברת כמעט על כל חובה דתית אחרת של האדם: לסיכום

התורה מדגישה את , וחובתם של ההורים לחנך את ילדיהם לשמירת הנפש ולזהירות, מלבד החובה האישית

 .להתנהג בזהירות כל אדםאחריותם של מנהיגי הציבור לעודד 

 

קוראים  אנחנו, בעולם יםבתאונות דרכים בישראל הוא מן הגבוההנפגעים שאחוז הילדים  ,לאור המציאות העגומה

זהירות ללמנהיגי הדתות בישראל לפעול מתוך האחריות הרובצת לפתחם לסייע בחינוך הציבור לשמירת הנפש ו

 . בדרכים
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 בפני הציבורגים הדתיים יו המנהציר, "יום הבטיחות בדרכים"חל בו שבסוף השבוע , בשנהשנה  מדיש אנו מציעים

בכלל ובקרב ציבור קרב היפעלו לחדד בו ,על הזהירות בכלל ועל הזהירות בדרכים בפרט בכל מקום ומקום בארץ

 . להם אישית הגמו דויהיו, צורך להיזהר מפני כל סכנהאת ההילדים בפרט 

 

 

 
                                                           

 ."בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישן ,ם מועד לעולםאד" :(משנה ו, פרק ב, בבא קמא) כמאמר חכמי המשנה 1
ואם שורשי העץ מפריעים לו לנטוע עץ , מזיק לשדה שלו עץיכול להתלונן שהאינו  נושכ, אדם עץ בתוך השדה שלונטע כך למשל אם  2

 (.יאה משנ ,ב פרק, בבא בתרא ,משנה)שורשי האילן של הנוטע הראשון  תחוםעליו להתרחק ולנטוע מחוץ ל, משלו
  .סעיף קטן יח ,סימן קנה, על שולחן ערוך נתיבות המשפט 3
לא בא , אלא? שופכין דמים ית דיןוכי על לבנו עלתה שב - 'אמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראוו' : "בבליהתלמוד ונאמר ב 4

  .(ב"סוטה מו ע) "ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויה, לידינו ופטרנוהו בלא מזונות
ומנין שאם לא יצאו ... ולמוד את המקואות, ולתקן את הרחובות ואת האסטרטאות, יוצאין לקווץ את הדרכים: "בבליהתלמוד ונאמר ב 5

מועד קטן ה ) "(י,דברים יט)' והיה עליך דמים' :תלמוד לומר? ה עליהם הכתוב כאילו הם שפכוםשכל דמים שנשפכו שם מעל, ועשו כל אלו

 .(ב"בבא קמא טו ע) "סלק היזקך :דאמרינן ליה .משמתינן ליה: "ר נאמר בתלמודבמקום אחו (.א"ע


