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' שומר פתאים ה

 ד"בס

ֶמר ְלךָ  ָ ַרק ִהׁשּ

ָך ְמאֹד  מֹר ַנְפׁשְ  ּוׁשְ

?   רצח בשגגה- תאונת דרכים קטלנית -הרב יהודה זולדן 

התאונה היתה  . אדם נהג במכוניתו ודרס הולך רגל:  שוגג קרוב לאונס 

. כך שלא היה ניתן לצפות מראש את שיקרה , באופן מפתיע לחלוטין 

.  הפוגע איננו גולה לשם, גם בזמן שהיו ערי מקלט

.  בשלב מסוים התאונה היתה צפויה אך בלתי נמנעת–אדם פגע  : שוגג

ולגואל הדם רשות , בזמן שהיו ערי מקלט הפוגע היה גולה לשם

אדם נהג במכוניתו ובשלב : דוגמא. לפגוע בו מחוץ לעיר המקלט

ולא שם לב , חשב על משהו אחר, לא התרכז בנהיגהמסוים 

כשהוא שם לב  . שהולך רגל החל לחצות את הכביש במעבר חציה 

לו הוא היה מרוכז בנסיעה  . היה מאוחר והוא פגע בהולך הרגל והרגו

  .והיה יכול לעצור בזמן, הוא היה בודאי שם לב לכך

עיר המקלט קולטת .  פוגע זה איננו גולה לעיר מקלט:  שוגג קרוב למזיד

.  ולא מי שמעשיו קרובים יותר לרצח במזיד, רק מי שרצח בשגגה

בחקירה התברר שהנהג נהג במהירות . ילד קפץ לכביש ונדרס: דוגמה 

  .גבוהה מעל למותר בשטח עירוני

Keeping an “ Eye ” on Safety

ז  "ס יומא ע"  מש-ד:ת שבט הלוי חלק ו סימן קיב"שו

ר "ומביאו הג,  ב דאסור לעבור בנחל שמימיו רדופין"ע

והיינו אם המים  : שניאור זלמן בשולחן ערוך הרב

ופשוט מאד דבכלל . ש" מגיעים למעלה ממתנים יע

הלכות אלה בזמנינו אלו הנוסעים במכונית אוטא  

וכל אחד רוצה להקדים לחבירו וכבר  , במהירות גדולה

ה והיא סכנה גמורה זה  "ידוע כמה קפחו חייהם כבר בעו

 חש במתח הזה שנוצר בין  ) מסילת ישרים פרק ט(ל "הרמח . ב ספק רציחה ספק מאבד עצמו לדעת"וכיו 

שמירה לבין פעולה וכתב שהחכם ישמור על עצמו מן  

שיגיע משמרת למשמרתו באופן  "הסכנה אבל לא יעשה 

" .ביטול לתורה ולעבודה מזה מובילאיי המציאה מערכת ממוחשבת 
שמנתחת תמונות המגיעות ממצלמה 
המותקנת מאחורי המראה הקדמית 

המחשב . ומסתכלת דרך השמשה
את כל המתרחש לפני " רואה "

. ראות לפי הנסיבותתהמכונית ונותן ה

ל על מנהג עולם במקום שיש "מאמר חז
והאידנא  : שפסקו פסקם ואמרו, לחוש לסכנה

" ' שומר פתאים ה"דדשו בו רבים  ."בוודאי יש מצווה להתקין את המערכת: "גולדברג . נ.הרב ז

." התקנת המערכת היא קיום הידור מצווה": רימון .  צ.הרב י

נסיון בצי משאיות נסיון בצי משאיות נסיון בצי משאיות נסיון בצי משאיות 
 משאיות מתוך צי של      2000המערכת נוסתה על 

מ " מיליון ק77כ " סה– משאיות במשך שנה  2400
 תאונות  4-5צפי סטטיסטי לבין :  ללא המערכת400 -

<< << << << .   .   .   .    תאונות קרו תאונות קרו תאונות קרו תאונות קרו5555ואכן  ואכן  ואכן  ואכן  >>  >>  >>  >>  
 תאונות 11-13צפי לבין :  עם מערכת מובילאיי2000 -

<<<<<<<<!   !   !   !   לא היתה ולו תאונה אחתלא היתה ולו תאונה אחתלא היתה ולו תאונה אחתלא היתה ולו תאונה אחת>> >> >> >> 

W.H.O.: “1.2M people die on the road 

every year – 3300 people every day”

Rabbi Mois Navon,  ASIC Manager                                 mois.navon@mobileye.com

כל מכשול שיש בו סכנת וכן  -)  ח:תכז( שמירת נפש '  מ הל"שולחן ערוך חו

השמר :  שנאמר,  ולהזהר בדבר יפהמצות עשה להסירו ולהשמר ממנו, נפשות 

ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה  ). ט, ד' דב(לך ושמור נפשך 

 ).ט , ד' דב(ביטל מצות עשה ועבר בלא תשים דמים 

ם   ַמְרּתֶ  ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם  ְמאֹדְוִנׁשְ

ישנה חובה : רימון. צ.הרב י
. הלכתית לחגור חגורת בטיחות 

.   זיהוי נתיבים ונתינת התראה בסטייה בלא איתות
 . . . . הולך רגל הולך רגל הולך רגל הולך רגל ו, אופנוע, מכונית, זיהוי מכשולים כגון משאית

בהתחשב במהירות הרכבים המערכת מחשבת את הזמן 
.  להתנגשות ומתריעה בהתאם

אין עוד מערכת 
בעולם שמצליחה 
לזהות הולכי רגל

ויש לחוש  " סכנתא חמירא מאיסורא"
        יותר לספק סכנה מלספק איסור

) סימן קטז, יורה דעה, א"רמ                    (

מובילאיי מונעת גלות לעיר מקלט

מובילאיי מצילה חיים 

?חיוב הלכתי בשימוש טכנולוגיות 

80% of human error collisions 

are caused  by distraction
3 sec. before the event


