
 סיכום נתוני תאונות דרכים
 2012בשנת 

 נובמבר-חודשים ינואר

-כנס קציני בטיחות 
18.12.12 

 מנהל אגף נהגים ואכיפה-אלרםמאיר        מרכז מידע לאומי לבטיחות בדרכים



 12.12 -בתאונות דרכים מעודכן ל* הרוגים  

 31,588   -דרכים מקום המדינה  בתאונותהרוגים 

 ארעיים ואינם סופיים 2012נתוני שנת •

 יום ממועד התאונה 30הרוגים עד •

 שינוי 2012 2011

361 275 24%- 



 12.12 -תאונות דרכים קטלניות מעודכן ל  

 שינוי 2012 2011

320 239 25%- 



 1.1-1.12הרוגים בתאונות דרכים בתאריכים 

 353: 2007-2011ממוצע בשנים 

33%- 



 הרוגים בתאונות דרכים לפי סוג הדרך
 1.1-1.12בתאריכים  
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 עירוני לא עירוני

31%-  

11%-  



 הרוגים בתאונות דרכים לפי סוג הדרך הולכי רגל 
 1.1-1.12בתאריכים  
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 עירוני לא עירוני

 .ההרוגים בתאונות דרכיםהולכי הרגל במספר  27%חלה ירידה של  2012בשנת 

 . עיקר הירידה התרחשה בתחום הלא עירוני

56%- 

8%- 



במספרים , 16/10-הרוגים בתאונות דרכים עד לתאריך ההולכי רגל 
 כ ההרוגים"מוחלטים ובאחוז מתוך סה

חלה ירידה  הן במספר המוחלט של הולכי רגל ההרוגים בתאונות דרכים והן  , השנה

 . כ ההרוגים"בשיעור היחסי של הולכי הרגל ההרוגים מתוך סה



 לתאונות פגיעה בהולך רגל  הגורם העיקרי 
 לפי חומרה 2007-2011בשנים 

 הם חוצים את הכביש  -מחשיבים את עצמם כפטורים מהחוק , לעתים קרובות, הולכי רגל

 .בחוסר זהירות או בניגוד לחוק

 מהתאונות הקטלניות של הולכי רגל הוא 28%-מסך הכול התאונות ו 13%-הגורם העיקרי ל  :

  עבירה של הנהגמרבית תאונות הולכי הרגל נגרמות כתוצאה מ, עדיין, אולם. פעולת הולך הרגל



 ,עבירות נהיגה של נהגים שדרסו למוות הולכי רגל
 2007-2011בשנים  

עבירות שכיחות בקרב נהגים המעורבים בתאונות קטלניות מסוג פגיעה בהולך רגל שנגרמו  

 .  נסיעה לאחור ומהירות מופרזת, אי מתן זכות קדימה להולכי רגל:  באשמתם הן



  2011הרוגים בתאונות דרכים בשנת הולכי רגל 
 לפי קבוצות גיל ומגזר

 מהמגזר היהודיקשישים היפגעות הולכי רגל בתאונות קטלניות בולטת בקרב 

 .מהמגזר הערבי פעוטותו
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 עירוני לא עירוני

 לפי סוג הדרךבמגזר הערבי הרוגים בתאונות דרכים 
 1.1-1.12בתאריכים  

 .במגזר הערביבמספר ההרוגים בתאונות דרכים  26%חלה ירידה של  2012בשנת 

 . עיקר הירידה התרחשה בתחום הלא עירוני

11%- 

33%- 



 2011בישראל 
 מיליון   3,631

 מורשים לנהוג  

 צעירים עד גיל 24 
אלף   530 

15% 

 ,אלף נהגים חדשים 100-כל שנה מתווספים לכבישי הארץ כ

 17-24רובם צעירים בגילאים  

http://up192.siz.co.il/up1/oydtkzi0yynz.jpg


 מעורבים והרוגים בתאונות דרכים  נהגים צעירים 
 2007-2012אוגוסט -בחודשים ינואר 

במספר הנהגים הצעירים אשר היו מעורבים בתאונות   38%חלה ירידה של , השנה

 .במספר הנהגים הצעירים אשר נהרגו בתאונות דרכים 63%ירידה של , קטלניות וכן

38%- 

63%- 



  2011שיעור מעורבות נהגים בתאונות דרכים חמורות בשנת 
 נהגים 10,000-מספר מעורבים ל, קבוצות גיללפי 

   מזה של כלל אוכלוסיית   1.4שיעור הנהגים הצעירים המעורבים בתאונות חמורות גבוה פי
 .ומעלה 45מזה של נהגים מבוגרים בני  2וכמעט פי , הנהגים

   שיעור מעורבותם של נהגים צעירים בתאונות קטלניות גבוה משיעורם היחסי במצבת
,  בלבד ממצבת הנהגים 15%-בחמש השנים האחרונות על אף שנהגים צעירים היוו כ. הנהגים

 .21%-שיעור מעורבותם בתאונות קטלניות הגיע ל



 ,  2011מעורבות נהגים בתאונות דרכים קטלניות בשנת 
 עבירת נהיגה וקבוצות גיללפי  

  ביצוע עבירות תנועה  מעורבותם של נהגים צעירים בתאונות חמורות קשורה גם עם
 .  בשיעור גבוה בהרבה מזה של נהגים מבוגרים יותר

   כגורמת לתאונות קטלניות גבוהה ביותר בקרב  המהירות המופרזת שכיחותה של עבירת
 .נהגים צעירים



בתאונות דרכים  סמים /בהשפעת אלכוהולמעורבות נהגים 
 נהגים 10,000-מספר מעורבים ל, 2011בשנת 

 .  סמים/עבירת נהיגה נוספת השכיחה יותר בקרב נהגים צעירים היא נהיגה בהשפעת אלכוהול



 , מגזרמעורבות נהגים צעירים בתאונות קטלניות לפי 
 נהגים 10,000-מספר מעורבים בתאונות ל

נהגים צעירים מהמגזר הערבי  מעורבותם של  , ביחס לשיעורם במצבת הנהגים
 .בהשוואה לנהגים צעירים יהודים ואחרים 4גבוהה פי בתאונות דרכים קטלניות 
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 עירוני לא עירוני

 הרוגים בתאונות דרכים לפי סוג הדרךרוכבי אופנוע 
 1.1-1.12בתאריכים  

 .ההרוגים בתאונות דרכים רוכבי האופנוע במספר 22%חלה ירידה של  2012בשנת 

 .הירידה במספר רוכבי האופנוע ההרוגים התרחשה בשני סוגי הדרך

24%- 

21%- 



 בתאונות דרכים  רוכבי אופנוע שיעור מעורבות 
 2007-2011ממוצע בשנים , לפי סוג התאונה

 ."  התנגשות חזית אל צד"התאונה השכיחה ביותר בקרב רוכבי אופנוע היא 

 .תאונות שכיחות נוספות בקרב רוכבי אופנועים הן תאונות עצמיות



בתאונות דרכים שנגרמו באשמתם לפי  רוכבי אופנוע שיעור מעורבות 
 2007-2011ממוצע בשנים , עבירת הנהיגה וחומרת התאונה

היא הגורם התורם ביותר למעורבותם של רוכבי אופנוע בתאונות דרכים  נסיעה במהירות מופרזת 

ציות לתמרורים ולרמזורים ונסיעה -אי, סטייה מנתיב: עבירות שכיחות נוספות הן. קטלניות

 . בהשפעת סמים/בשכרות



 סך הכול הרוגים בתאונות דרכים  
 הרוגים בתאונות דרכים  רוכבי אופנוע , ומתוכם

, 30%בעוד שבמספר סך כל ההרוגים בתאונות דרכים בישראל בעשור האחרון חלה ירידה של 

 .  17%-עלה מספר רוכבי האופנוע ההרוגים בתאונות ב
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 עירוני בינעירוני

 הרוגים בתאונות דרכים לפי סוג הדרךרוכבי אופניים 
 1.1-1.12בתאריכים  

 .ההרוגים בתאונות דרכיםרוכבי האופניים  במספר 20%חלה ירידה של  2012בשנת 

 .הירידה במספר רוכבי האופניים ההרוגים התרחשה בתחום הבינעירוני

38%- 



 בתאונות דרכים קטלניותרכבים מקצועיים  מעורבות
 1.1-1.12בתאריכים  
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 טון 3.5משאיות מעל  אוטובוס זעיר ומונית אוטובוס

18%- 

5%- 



 שיעור מעורבות בתאונות דרכים קטלניות
 2008-2011ממוצע לשנים , לאלף כלי רכב לפי סוג 

גבוה בהרבה  בתאונות קטלניות וקשות משאיות ואוטובוסים שיעור המעורבות של 

 .מאשר סוגי כלי הרכב האחרים



ושיעור ההרוגים   משאיותהרוגים בתאונות בהן היו מעורבות 

כ ההרוגים  "בתאונות דרכים בהן היו מעורבות משאיות מתוך סה
 בתאונות דרכים

, 2011ממצבת הרכבים בשנת  2.6%-טון מהוות כ 3.5-במשקל גבוה מ משאיותעל אף ש

 .  17%-לבתאונות בהן היו מעורבות משאיות הגיע שיעור ההרוגים 



לפי  בתאונות דרכים קטלניות וקשות נהגי משאיות מעורבות 

 2009-2011ממוצע בשנים , נהגים 10,000-קבוצת גיל ומגזר ל

בתאונות דרכים נהגי משאיות מהמגזר הערבי מעורבות , ביחס לשיעורם במצבת הנהגים

בהשוואה למעורבות נהגי משאיות מהמגזר  , גבוהה יותר בכל קבוצות הגילקטלניות וקשות 

 .היהודי בתאונות דרכים



 בתאונות קטלניות   משאיותמעורבות 
 מ נסועה"למיליארד ק



 בתאונות קטלניות  אוטובוסים מעורבות 
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 קטלניות. ד.כ כלי רכב מעורבים בת"שיעור אוטובוסים מסה

 ממצבת כלי הרכב 0.6%אוטובוסים מהווים כ       



 אוטובוסשיעור הולכי רגל שנהרגו מפגיעת 
 2007 - 2012 

9% 9% 
10% 

8% 
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18% 
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 יעד רב שנתי

 

שנים לרמת הבטיחות של המדינות   10להגיע בתוך 

המובילות בתחום ולהוריד את מספר ההרוגים בתאונות 

 דרכים אל

 2012הרוגים בשנה עד סוף שנת  330 –מתחת ל 

 2015הרוגים בשנה עד סוף שנת  300 –מתחת ל 

 2020הרוגים בשנה עד סוף שנת  270 –מתחת ל 

 

 

 
 



 מכוניות נוסעים ברחבי העולם

2000 2010 2020 2030 2040 2050

  700,000 בערך 

 מספר מכוניות הנוסעים
 ברחבי העולם 

Source: World Business Council for Sustainable Development 

מקצב גידול אוכלוסיית   5פי ) 2030עד לשנת  2000מספר מכוניות הנוסעים צפוי להכפיל עצמו משנת 
 (העולם

 בשנה  1.7%גדל בממוצע של ( מ לשנה"ממוצע ק)טווח הנסיעה 
 

 מיליארד 1.3בערך 

 מיליארד 2בערך 



Source: World Business Council for Sustainable Development 

 חשש מעלייה ניכרת במספר תאונות  : הבטיחות בדרכים ברחבי העולם

מיליון פצועים בשנה 50-ו**מיליון מקרי מוות  1.2*בערך : מצב נוכחי. 

60%-בעתיד מספר הקורבנות צפוי לעלות ב. 

 

 אנשים בעולם בתאונת דרכים 2בכל דקה נהרגים *

 פצועים קשה בכל דקה 95**

2000 2010 2020 2030 2040 2050

 מיליון 1.2בערך 

 :1תרחיש 
 מספר ההרוגים בתאונות

 לאורך השנים 
 

 מיליון 1.8בערך 
 מיליון 1.9בערך 



 :2תרחיש 

 מספר ההרוגים בתאונות

 לאורך השנים 
 

Source: World Business Council for Sustainable  Development 

2000 2010 2020 2030 2040 2050

 לעצור את מגמת הגידול של התאונות: הבטיחות בדרכים ברחבי העולם

מיליון פצועים בשנה 50-מיליון מקרי מוות ו 1.2בערך : מצב נוכחי. 

י פיתוח אמצעי בטיחות"בעתיד ניתן לבלום את הגידול במספר התאונות גם ע. 

 מיליון 1.0בערך  מיליון 1.2בערך 
 900,000בערך 



   2010 -השוואה בינלאומית
 תושבים 100,000-הרוגים בתאונות ל

תושבים בישראל הוא בין הנמוכים ביחס למדינות  100,000-מספר ההרוגים בתאונות דרכים ל

מרמת  רמת המינוע בישראל נמוכה במחצית אך , מדד משביע רצון, לכאורה. הנכללות בהשוואה

 .  המינוע הממוצעת באירופה



   2010 -השוואה בינלאומית
 כלי רכב 100,000-הרוגים בתאונות ל

ממוצע  אולם , ביחס למדינות הנכללות בהשוואהבין הגבוהים מדד ההרוגים  לכלי רכב הינו 

 .  30%-מהממוצע במדינות הנכללות בהשוואה בהנסועה לרכב בישראל גבוה 



   2010 -השוואה בינלאומית
 מ נסועה"הרוגים בתאונות למיליארד ק

מכיוון שהוא משקף  , המדד המשוקלל המקובל ביותר לבחינת הבטיחות בדרכיםמדד זה הוא 

במקום ממוצע  במדד זה נמצאת ישראל . את הסיכון היחסי למות בתאונה בכל קילומטר נסיעה

 .בקרב מדינות ההשוואה



 

 
 אחוז השינוי במספר ההרוגים בתאונות דרכים

 2000-2010השנים בין 
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 2010 -השוואה בינלאומית
 שיעור הולכי רגל הרוגים בתאונות דרכים

בתאונות דרכים בישראל הוא מהגבוהים במדינות הנכללות הולכי הרגל ההרוגים שיעור 

 . 34%-בהשוואה ומגיע ל



 2010 -השוואה בינלאומית
 הרוגים בתאונות דרכים  0-14שיעור ילדים בני 

מבין המדינות הנכללות הגבוה ביותר בתאונות דרכים הוא הילדים ההרוגים שיעור 

שבישראל הוא גם הגבוה   -משיעור הילדים באוכלוסייהשיעור זה מושפע , אולם. בהשוואה

  (. 28%)ביותר 



 2010 -השוואה בינלאומית
 הרוגים בתאונות דרכים + 65שיעור קשישים בני 

במקום ממוצע ביחס למדינות   -21%בתאונות דרכים עומד על הקשישים ההרוגים שיעור 

הוא הנמוך ביותר מבין   (10%)אוכלוסיית הקשישים בישראל אך שיעור , הנכללות בהשוואה

 . מדינות ההשוואה



 תודה    על     
 

 ההקשבה  


