
מעורבות ילדים בתאונות דרכים  
בבני ברק

1996-2002בשנים 

מ"מרכז תכנון תחבורה בע-מתת



העיר בני ברק: רקע כללי

 אלף איש139.6: 2003אוכלוסיית בני ברק בסוף

 בלבד  23%לעומת (40%): 14עד גיל (אחוז הילדים
)בעיר יהודית ממוצעת חילונית ברובה כפתח תקווה

לעומת  (ר מבונה "אלף לקמ25.1: צפיפות האוכלוסייה
)בתל אביב10

כמחצית מערי  (כלי רכב לאלף איש 173: רמת המינוע
)  גוש דן



בסיס הנתונים
שארעו בתחומי העיר בני  , הנתונים מתייחסים לתאונות עם נפגעים בלבד

.0-17ובהן היו נפגעים גילאי , 1996-2002השנים 7ברק ב 
:קבצי נתונים3מקורם ב 

תאונות702ס ובו נתוני "קובץ הלמ.
 תאונות942ובו " אבנר"קובץ תאגיד חברות הביטוח.
 תאונות132ובו " קרנית"קובץ משלים של חברת הביטוח  .

כל התוספת  .ס"בלמ702תאונות בחברות הביטוח מול 1080כ "בסה
אך על פי הפיצויים  (של חברות הביטוח הן בתאונות שהוגדרו כקלות 

).ששולמו בגינן נראה שחלקן היו קשות

וכן את הפיצויים  , מכיל נתונים רבים על כל תאונה" אבנר"קובץ 
,  מכיל נתונים מועטים על כל תאונה" קרנית"קובץ . ששילמו בגינה

.כולל פיצויים לכל נפגע



1996-2002מספר התאונות בבני ברק בשנים 

ס מתוך  "למ% חברות הביטוחס"למשנה
חברות הביטוח

199638968257

199744270962

199840970158

199935167652

200032484039

200124884929

200227482233

2,4375,27946כ"סה



1996-2002תאונות ילדים בבני ברק בשנים ' מס

ס מתוך  "למ% 
חברות הביטוח קרנית+ אבנר  ס"למ

שנה

87 145 126 1996

86 153 132 1997

87 141 122 1998

76 130 99 1999

51 161 82 2000

35 176 61 2001

46 174 80 2002

65 1,080 702 כ"סה



פ שנה"תאונות במעורבות ילדים ע
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, פ חומרה"תאונות במעורבות ילדים ע
1996-2002
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ממצאים עיקריים
בני ברק היא אחת הערים הבטוחות ביותר לילדים.

שיעור הילדים הנהרגים בה בתאונות בשנה הוא רק 
שיעור כלל הנפגעים הוא  . רבע מהממוצע הארצי

.כשליש
יש מגמת גידול בשיעור תאונות הילדים בעיר, עם זאת

בממוצע 175ל 1998-99בממוצע לשנה ב 135מ 
2001-02

63%-יש סיכון יתר בולט של בנים לעומת בנות
: ההתפלגות הארצית(בנות 37%, מהנפגעים בנים

).בנות40%, בנים60%



המשך-ממצאים עיקריים 

יש ריבוי תאונות הולכי  :יחוד תאונות הילדים בעיר
ויש מעורבות  , מעט ילדים נפגעים בכלי רכב, רגל

.  יתר בולטת של אוטובוסים
 בימי  השעה המועדת ביותר להיפגעות הילדים

יש  . שעות החזרה מהלימודים, 13-14חול היא 
.16-18ריכוז תאונות גבוה גם בשעות 

בוטינסקי  'כצפוי רחוב ז: נקודות תורפה גיאוגרפיות
הצטברות תאונות רבות יש  , מהווה ציר מסוכן לילדים הולכי רגל

.  גם ברחוב רבי עקיבא וחזון איש



מספר הילדים שנפגעו בתאונות בעיר בשנים  
פ סוג נפגע וקבוצת גיל"ע1996-2002

קבוצת
גיל

הולך 
רגל

רוכב  
אופניים

נהג נפגענוסע
כ"סה

פרטי  אופנועאוטובוס
פרטיאופנועואחר

ואחר
0-5372465108
5-820371046266
8-11173199137239

11-14862010136153
14-174727853211121
17-1822287548396155

56810348122644071,042כ"סה



מספר הילדים שנפגעו בתאונות בעיר בשנים  
פ סוג נפגע ומין"ע, 1996-2002

בנות בנים סוג הנפגע
216 358 הולך רגל

8 95 רוכב אופניים
21 27 נוסע אוטובוס
3 9 נוסע אופנוע

119 145 נוסע רכב פרטי ואחר
1 39 נהג אופנוע
3 4 נהג רכב פרטי ואחר

365 677 כ"סה



הייחוד בתאונות הילדים בבני ברק
55% זהו שיעור גבוה מאוד  . הולכי רגלמהנפגעים היו

כמחצית  . 28%): בערים(לעומת הממוצע הארצי לילדים 
.  וזוהי נקודת תורפה בולטת בעיר, 5-8מהנפגעים היו בגיל 

כנוסעי רכב רק רבע מכלל הילדים נפגעו בעיר , מאידך
בערים אחרות כמחצית מהילדים נפגעים  (פרטי או מסחרי

).  כך
מתאונות הילדים בעיר10.5%היו מעורבים ב אוטובוסים  ,

2-ב. בפתח תקווה5.1%באשקלון או 6.9%בהשוואה ל 
-וב, התאונות הקטלניות היו מעורבים אוטובוסים3מתוך 
מהתאונות הקשות36%



היפגעות ילדים בבני ברק ובערים אחרות
1996-2002בשנים  

עיר
מספר

ילדים  
ממוצע

נפגעים  1996-2002כ נפגעים "סה
בשנה ל  

1000
ילדים

הרוגים  
בשנה ל  
100,000

ילדים
פצועים  

קל
פצועים  

הרוגיםקשה

64,1929976232.360.7בני ברק

29,9961,30412486.843.8אשקלון

11,8117053718.991.2עפולה

46,1251,5407515.000.3פתח תקווה

9,9443902215.931.4צפת

18,9615042403.980רעננה

73,5203,95917098.041.7יפו-תל אביב 



?מתי הילדים נפגעים
השקופית הבאה ממפה במונחי ימי שבוע ושעות יממה את  

. העלות למשק של תאונות הדרכים במעורבות ילדים בבני ברק
.  העלות משקללת את מספר תאונות הדרכים עם חומרתן

:עלות התאונות חושבה כך
על , 2הוכפל פי " אבנר"הפיצוי ששולם על ידי -תאונות קלות

.  מנת לכלול מרכיבים עלות למשק שאינם כלולים בפיצויים
המכיל מידע , ס"הנתונים נלקחו מקובץ הלמ-תאונות קשות

עלות . מאשר קובץ חברת אבנר, בחומרה זו, על יותר תאונות
.  כל תאונה חושבה על פי מספר הפצועים בה וחומרת פציעתם

ועלות כל  , ₪אלף 20עלות כל פצוע קל בתאונה קשה הייתה 
.  ₪אלף 500פצוע קשה היתה 

עלותן חושבה בדומה לחישוב עלות  -תאונות קטלניות
.  ₪מיליון 4.1עלות כל הרוג הייתה , ובנוסף, התאונות הקשות



,  על פי יום ושעה, עלות התאונות במעורבות ילדים בבני ברק
03ח במחירי יולי "אלפי ש, 1996-2002ממוצע לשנה 

כ"סהשבת וחגו וערב חגהדגבאשעה
782421771912392535

8445271810385147

9106416220131

1055908303390279

1138853743071193

122285792014642304

1319111338876722484101,779

14118612431781984193932

158421118427919521560

161492921798118924671,143

1717512160322251277001,655

181131939411413824336931

193118220539319621,379

209516292024788278

2146927257187658905

2289272574144

23121175175122524333

1,9011,0372,0402,2251,4801,2062,30512,194כ"סה



,  על פי יום ושעה, עלות התאונות במעורבות ילדים בבני ברק
03ח במחירי יולי "אלפי ש, 1996-2002ממוצע לשנה 
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0-5הבעיה הבטיחותית בגילים 

היפגעות הילדים בגילים אלה בעיר נמוכה ביותר :
).  הנמוך בארץ(בשנה 1000ל 0.8שיעור של 

67%ל היו מעורבים בתאונה פאסיבית  "מהנפגעים הנ
.כנוסעים בכלי רכב

36%  מהתאונות עם מעורבות אקטיבית של הילדים
. ארעו בימי חופשה מלימודים

מהנפגעים  65%: כבר בגיל זה יש הבדל בין המינים
.  היו בנים) כמעט כולם כהולכי רגל(אקטיבית 



5-8הבעיה הבטיחותית בגילים 
 מהממוצע הארצי  גרועבקבוצת גיל זו מצבה של בני ברק

). בשקלול עם חומרת התאונות(
266 מתוכם  , השנים שנבדקו7ילדים בגילים אלה נפגעו ב

היפגעות  . כרוכבי אופניים7, כהולכי רגל203-אקטיבית 210
ילדים כהולכי רגל בקבוצת גיל זו היא נקודת התורפה הבולטת  

. של בטיחות הילדים בעיר
2האחת , ש"האחת במוצ-בנות בגיל זה נהרגו כהולכות רגל

.ביום העצמאות
83%  מהתאונות עם מעורבות אקטיבית של הילדים ארעו בין

.'ו-'בימים א13-17השעות 
 מרוכבי 84%מהנפגעים הולכי רגל ו 65%בנים היוו

.  האופניים



8-11הבעיה הבטיחותית בגילים 
היפגעות הילדים בגילים אלה בעיר נמוכה יחסית  :

).  מהנמוכים בארץ(בשנה 1000ל 3.2שיעור של 
 היו מעורבים אקטיבית 192מהם , ילדים239נפגעו

19, )מהם אחד נהרג(כהולכי רגל 173-בתאונה 
. כרוכבי אופניים

77% צ"אחה13-18מהנפגעים בגיל זה נפגעו בין ,
.  מתוכם דוקא בימי לימודים80%



14-17הבעיה הבטיחותית בגילים 
שיעור  : היפגעות הנערים בגילים אלה בעיר נמוכה ביותר

).  רק שליש מהממוצע הארצי(בשנה 1000ל 1.8של 
מהם  , השנים7נערים בגילים אלה ב 121כ נפגעו "בסה

כרוכבי  27, כהולכי רגל47: תרמו אקטיבית לתאונה76
).באופנוע וברכב פרטי(כנהגים 2ו ) כולם בנים(אופניים 

  לעומת קבוצות הגיל הצעירות יותר יש גידול רב בהיפגעות
.  ואין תחום שעות צר בו מרוכזות התאונות, בלילה

  בשל אופי העיר אין כמעט תאונות בגילים אלה בסופי
.  שבוע



17-18הבעיה הבטיחותית בגילים 
  בגילים אלה מתרחב מעגל הנהגים והדבר יוצר בכל הארץ

בסיכויי ההיפגעות לנער בשנה ביחס 4עליה דרמטית של פי 
. וכך קורה גם בבני ברק-לשנתון הקודם

1000ל 7.6שיעור הנפגעים בעיר בגילים אלה הוא , עם זאת ,
.  ערים אחרות שבדקנו10ב 1000ל 26בהשוואה ל 

155 מהם 90, השנים שבדקנו7נערים נפגעו בגילים אלה ב
: היו מעורבים אקטיבית בתאונה

22מהם כהולכי רגל
28 בנים26מהם (כרוכבי אופניים(
34 בנים33מהם (ברכב דו גלגלי  (
6כנהגי רכב פרטי
 היחס בין נפגעי רכב דו  . נערים כנוסעי אופנועים5נפגעו גם

אין עדות לכך שזו . גלגלי לרכב פרטי הוא כנראה הגבוה בארץ
יש מקום לטיפול בתאונות רכב דו גלגלי  . ברובה תנועה עוברת

.בעיר בגילאים אלה


