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ד"ר שרון שקלאי, מנהלת המחלקה
לשיקום ילדים ונוער בביה"ח לוינשטיין-

כותרת:

עדי מאירי : שרון שקלאי, שלום לך

ד"ר שרון שקלאי : שלום וברכה

עדי מאירי : מנהלת המחלקה, דוקטור שרון שקלאי, מנהלת

המחלקה לשיקום ילדים ונוער בבית החולים לווינשטיין. כמה

ילדים רוכבי אופניים חשמליים מגיעים אלייך מידי שנה?

ד"ר שרון שקלאי : מידי שנה אני מניחה, כעשרות, כאשר כל רגע

נתון בערך כשישית מהילדים שאנחנו משקמים הם נפגעים משנית

לתאונות של אופניים

בני טייטלבאום : חשמליים או לא רק.

ד"ר שרון שקלאי : כן. חשמליים, כן. גם וגם אבל החשמליים

כשישית

עדי מאירי : מה מאפיין את הפגיעה בתאונות האלה של אופניים

חשמליים?

7377253
מתוך 5 עמוד 1

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=7377253&CID=100192


ד"ר שרון שקלאי : אנחנו משקמים את הפגיעות היותר משמעותיות

קשות שזה חבלות מוח טראומטיות בעיקר וחבלות גפיים מורכבות

ובדרך כלל הנפגעים הם במצב מאוד קשה

בני טייטלבאום : באים ילדים? תלמידים? הורים שמביאים את

הילדים שלהם לראות מה קורה מהכלי הנוראי הזה או שזה לא

קורה?

ד"ר שרון שקלאי : לוינשטיין, נערכות מעל 20 שנה סדנאות

ללימוד וחינוך הן לתלמידים והן למקומות עבודה שונים כמו אגד

וכן הלאה, להגביר את המודעות לנזקים שהם תאונות דרכים,

ליכולות מניעה, למעורבות לחלקים כמובן של הגורם האנושי בתוך

התהליך הזה. מתוך ההבנה שלנו שככל שהמודעות לסכנות

הכרוכות בכלי תחבורה יעלו באוכלוסייה, אז כנראה התוצאות של

התאונות יפחתו. וכן יש דברים שאנחנו רואים שמופנמים

באוכלוסיה, למשל הנושא של חגירת ילדים ברכב שהיה במודעות

מאוד נמוכה לפני כעשרים שנה, מאוד מאוד עלה, ביחד כמובן עם

החקיקה המתאימה

עדי מאירי : דיברנו על ילדים שנפגעים באופניים חשמליים, יש גם

נפגעים כתוצאה מהרכיבה של אותם ילדים?

ד"ר שרון שקלאי : כן, כן. חלק מהילדים זה ילדים שנהגו

בעצמם, חלק מהילדים זה ילדים שהורכבו וחלק מהילדים זה

ילדים שפשוט נפגעו כהולכי רגל
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בני טייטלבאום : עכשיו, יש לך שיחות עם הורים, מעניין אותי,

הורים שאומרים איזה מטומטמים היינו שלא הבנו איזה כלי

משחית נתנו לילד שלנו במתנה

ד"ר שרון שקלאי : אני חושבת שרוב ההורים, אין להם מודעות

בכלל לחומרה או לסכנה הטמונה בכלי שהם נותנים לילד

עדי מאירי : עד כמה באמת הפגיעות האלה שמגיעות אלייך,

אפילו תני לנו תמונת מצב עכשיו, נכון לעכשיו כמה ילדים כאלה

מאושפזים אצלך גם שנפגעו מאופניים חשמליים של רוכבים אחרים

וגם שרכבו בעצמם ועד כמה מדובר כאן בפגיעות שהן הפיכות

ד"ר שרון שקלאי : הפגיעות הן מאוד מאוד משמעותיות, הן

גורמות למוגבלויות ולנכויות ארוכות טווח. אנחנו מדברים כאן על

ילדים שנמצאים במצבים של מחוסרי הכרה או יכולים להיות

שבועות וחודשים מישנית לחבלות אפילו שנה, יש לנו בדיוק ילד

שאנחנו משקמים שכמעט שנה מחוסר הכרה, משנית לשימוש

באופניים החשמליות ושברים מורכבים, בדרך כלל שמערבים יותר

מיד או רגל אחר, קיבועים מאוד מורכבים, חודשים בלי תזוזה

עדי מאירי : שואלים אותי תמיד, כשאנחנו מדברים על זה ברדיו

שואלים תמיד מה ההבדל בעצם בין רכיבה על אופניים חשמליים

לאופניים רגילים, מבחינת הסיכונים. מה ההבדל?

ד"ר שרון שקלאי : המהירות והעוצמה. אנחנו מדברים פה בעצם

על כלי תעבורה שמגיע למהירות שהיא כמו קטנוע
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בני טייטלבאום : בלי שום מחיצה

ד"ר שרון שקלאי : בלי שום אמצעי הגנה מתאימים וברור שככל

שהמהירות שהרוכב נוהג בה גבוהה יותר אז החבלה היא

משמעותית יותר

עדי מאירי : מה גם שכאן צריך לומר, רוכבי האופניים החשמליים

רוכבים על הכביש, לפחות לפי החוק, הם צריכים לרכב על הכביש

והאופניים הרגילות על המדרכות שזה כבר פחות גרוע

ד"ר שרון שקלאי : אבל לצערי חלק גדול מהנערים שאנחנו

משקמים הם בכלל למשל לא משתמשים בקסדה וכן הלאה,

כלומר המודעות כאן היא מאוד מאוד נמוכה לצערנו

עדי מאירי : אז בואי תפני רגע להורים, כמי שמטפלת באותם

ילדים נפגעים. דברי איתם, עם ההורים האלה, אלה שחושבים

לקנות אופניים חשמליים לילדים, אלה שכבר יש להם

ד"ר שרון שקלאי : אני פשוט אומרת אופניים חשמליות זה לא

אופציה בכלל, זה לא לדיון, אין שום סיבה לאפשר לילד

להשתמש בכלי הזה. בבוא העת כשיגיע הגיל המתאים אפשר

לשקול גם כן בכפוף לסיכונים הידועים, שימוש באופנוע. אבל

אופניים חשמליות זה בכלל לא צריכה להיות אפשרות שעולה על

דעת של כל הורה אחראי ככלי תעבורה עבור הילד שלו

עדי מאירי : דוקטור שרון שקלאי, שיבואו אליכם כמה שפחות

ילדים ושכמה שיותר מאלה שמאושפזים יחלימו ויחזרו למעגל

7377253
מתוך 5 עמוד 4



החיים הרגיל

ד"ר שרון שקלאי : יש לנו הרבה הרבה ילדים שחזרו והם

משתתפים בסדנאות האלה והם מספרים לדור הבא, מה שנקרא,

את ההשלכות. הם משתתפים בחינוך האקטיבי ואני חושבת שזה

החלק היותר משמעותי. כשעולה ילד שעבר אצלנו שיקום משנית

לאופניים חשמליות ומספר לבני נוער את מה שהוא עבר, אני

מקווה שזה ישכנע אותם להפחית את השימוש

בני טייטלבאום : תודה

עדי מאירי : דוקטור שקלאי מבית לוינשטיין, תודה רבה לך

ד"ר שרון שקלאי : יום טוב
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