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 רבד חתפ

 ,רבד לכל הרובחת ילכל תונורחאה םינשב וכפה םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא

 השדחה תואיצמה .הנורוקה תנש ,הפלחש הנשה רחאל תבחרתמו תכלוהש המגמ

 ינפב הדימעמ "םיקורי"ו םייפולח הרובחת ילכב שומיש תושעל םירחוב םיבר הבש

 .רושע ינפל רבכ לחהש הזכ ,ינכדע יתרובחת רגתא תוטלחהה ילבקמ

 ,דחמ .לארשי ישיבכב םיימיטיגל םילכ וכפה םיילמשחה םיטניקרוקהו םיינפואה

 וב םיאור םיברו הביבסה תא םהזמ ונניאש לוז ,חונ ,ליעי הרובחת ילכב רבודמ

  םילכ יפלא תואמ לש םתסינכ ,ךדיאמ ."ןורחאה רטמוליקה" תייעבל ליעי ןורתפ
 .םירעה תובוחרב יתרובחת סואכ הרצי המיאתמ תיתשת אלל

 ,תונורחאה םינשב םיילמשחה םיטניקרוקבו םיינפואב שומישב הילעל ליבקמב

 תוברועמב םיכרדה תונואתב םיעגפנה רפסמב הפוצרו תיתגרדה הילע םג תמשרנ

 םולבל ידכ הנידמה דצמ תצרמנ הלועפ תשרדנ תאזה תואיצמה לומ לא .ולא םילכ

 םיחונה חטשה יאנת .רתוי םיחוטב הביכר ירדסה רוצילו תועגפיהה תמגמ תא

 םוקמ תויהל לארשיל םירשפאמ ,םשגה ימי טועימו ישמשה ריוואה גזמ ,לארשיב

 .םיילמשח םילגלג וד םילכ לע וב בוכרל םיענו חוטב

 ,םיילמשחה םילכה יבכור לע ןגתש ךכ תיתשתה תא םיאתהל לארשי תנידמ לע ,ןכל

 םילכה יכ אדוולו םיפסונ תוחיטב יעצמאו הדסק תשיבח רשפתמ יתלב ןפואב ףוכאל

 ,ריוואה םוהיז תא תיחפהל ,העונת יסמוע תא םצמצל לכונ ךכ .ןקתב םידמוע

 .םיכרד תונואתב םיעגפנה רפסמ תא םצמצל םגו ילארשיה קשמל בר ךסכ ךוסחל

 םע תונואתב תועגפיהב תויזכרמה תומגמה תא רקוס ךנויעל שגומ רשא הז ח"וד

 הובגה םיעגפנה רפסמ םוצמצל ההימכו ןוצר ךותמ םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא

  .םירעב החוטב הביכר דודיעו

 

 

 

 ,הכרבב

 הטיק זרא

 קורי רוא תתומע ל"כנמ
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 יללכ

 .רושעמ רתוי רבכ לארשיב שומישל םירשואמ םיילמשחה םיטניקרוקהו םיינפואה

 םינשב .רזע עונמ תרזעב םישוודמ םה רשאכ ,םיינפואב שומיש דדועל ודעונ םה

 רתויו רתוי םיכפוה רשא םיילמשחה םילכה םוחתב םיבר םייוניש ושענ תונורחאה

  .לארשיב םג אלא םלועב קר אל תרבוגו תכלוהש המגמ ,הרובחתה םוחתב םייזכרמ

 תוגוז 250,000-מ הלעמל םיענ לארשי תוכרדמו ישיבכב יכ ןה םויכ תוכרעהה

 ףקיהל רשאב םיתמואמ םינותנ םימייק אל רשאכ ,םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא

 הכרעה ךא ,ןקתה תושירדב םידמוע םניאש םיילמשחה םיטניקרוקהו םיינפואה

 .תויקוחה תושירדהמ םיגרוח םקלח יכ הניה

 

  הרטמ

 םיינפואה םוחתב םיכרדב תוחיטבה תנומת תא גיצהל איה ח"ודה תרטמ

 לגרה יכלוה ,םמצע םיבכורה – ךרדה ישמתשמ ללכ לש םיילמשחה םיטניקרוקהו

 םיעגונה םינווגמ םימוחתב בצמה תנומת תא גיצמ ח"ודה ,ףסונב .בכרה ילכ יגהנו

 .הביכר ילגרהו ,םינוש תועגפיה ינותנ – םיילמשחה םילכל

 

 הטיש

 ינותנ םג ומכ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ לש חותינ לע ססובמ הז ח"וד

 ד"ברלה ינותנ ,רנטרג ןוכמ ידי לע ופסאנו וחתונש יפכ המוארטה יזכרמב זופשא

 - הרובחת ינותנ חותינל תימואל ןיבה הצובקה לש ח"ודו

 IRTAD- (The International Traffic Safety Data and Analysis Group) 

 

 

 

 

 

 



למרות חוק

68 נהגים צעירים נפגעים 
בממוצע בכל שנה

 0%
אלכוהול 

 25 
רוכבים הרוגים

רוכבים 143

אחד מכל עשרה

עלייה של 19% ברוכבים שנפגעו 
בתאונות דרכים בהשוואה לשנת 2019 

אושפזו בבתי החולים 
לאחר שסבלו 

מפציעות קשות ואנושות

בני אדם אושפזו 
בבתי החולים

ילד מתחת לגיל 16

ישראל נמצאת במקום 
ה-23 מתוך 29 מדינות באחוז 

השינוי במספר רוכבי האופניים 
והקורקינטים החשמליים ההרוגים

2928272625 2423

ישראל בהשוואה לעולם

נתוני היפגעות בתאונות אופניים 
וקורקינטים חשמליים בשנת 2020

2019

2020

19%

ראשון

נפגעו בכל יום
 8 בני אדם 

שישירביעישני שבתחמישישלישי

שנת שיא

נהגי אופניים וקורקינטים חשמליים שנפגעו

מעל 1,000
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 םיירקיע םיאצממ

 .איש תנש – 2020 תנשב וגרהנ םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא יבכור 25 •

 םיילמשחה םיטניקרוקה יבכור רפסמב 19% לש הילע המשרנ 2020 תנשב •

 .2019 תנשל האוושהב םיכרד תונואתב ועגפנש

 םיטניקרוקו םיינפוא תונואתב עצוממב םוי לכב ועגפנ םדא ינב הנומש •

 .2020 תנשב םיילמשח

 תנשב תונואתב ועגפנש םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא יגהנ הרשע לכמ דחא •

 .16 ליגל תחתמ דלי – 2020

 הנואת רחאל 2020 תנשב םילוחה יתבב וזפשוא םדא ינב 1,000 לעמ •

 .םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא תוברועמב

 2020 תנשב םילוחה יתבב וזפשוא םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא יבכור 143 •

 .תושונאו תושק תועיצפמ ולבסש רחאל

 רחאל 2020 תנשב םילוחה יתבב וזפשוא םיילמשח םיטניקרוק יבכור 86 •

 .2019 תנשל האוושהב 62% לש הילע – שאר תעיגפמ ולבסש

 טניקרוק לע הביכר תובקעב ועגפנש רחאל וזפשואש שארה יעגפנמ 57%-כ •

 .תיתועמשמ שאר תעיגפמ ולבס ילמשח

 רתוי התייה הכומנ שארב תועגפיהה ,הדסק ושבחו וזפשואש םיבכורה ברקב •

 .רכינ רועישב הדסק ושבח אלש םיזפשואמה ברקב רשאמ

 יבכור רפסמב יונישה זוחאב תונידמ 29 ךותמ 23-ה םוקמב תאצמנ לארשי •

 .תומדקתמה תונידמה ןיבמ םיגורהה םיילמשחה םיטניקרוקהו םיינפואה

 םיטניקרוקו םיינפוא תונואתב )+65( םיקיתווה םיבכורה תועגפיה •

 .תונורחאה םינשב הילע תמגמב תאצמנ םיילמשח
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 הבחרהב םיאצממה

 תמועל 2020 תנשב םיכרד תונואת וגרהנ םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא יבכור 25

 לש הילע( רתוי םיבכור השימח – 2019 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנש םיבכור 20

25%(.  

 םיילמשחה םיטניקרוקהו םיינפואה יבכור רפסמב איש תנש התייה 2020 תנש

 םיינפואה יבכור לש יסחיה םקלח ,ךכל ףסונב .םיכרד תונואתב וגרהנש

 8.2% לש רועישל 2020 תנשב קניז םיגורהה ללכ ךותמ םיילמשחה םיטניקרוקהו

 םיגורה הנש

 יללכ

 םיטניקרוקו םיינפוא יבכור

 םיגורה םיילמשח

 םיבכורה זוחא

 םיגורהה ללכמ
2015 356 1 0.02% 

2016 377 10 2.6% 

2017 364 8 2.1% 

2018 316 20 6.3% 

2019 355 20 5.6% 

2020 305 25 8.2% 

 ס"מל :םינותנ רוקמ •

 

 

 םיגורהה םיבכורב איש תנש -  הנורוקה תורמל :םיילמשח םיינפוא

 םיבכור השימח ,2020 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנ םיילמשח םיינפוא יבכור 23

 היילעה .)28% לש הילע( םיבכור 18 וגרהנ הכלהמב רשא 2019 תנשב רשאמ רתוי

 הנורוק תנש התייה 2020 תנשש ןובשחב םיחקול רשאכ רתוי הרומח ףא םיגורהב

 תכורצת( םישיבכב בכרה ילכ תעוסנב הדח הדירי המשרנ הכלהמב רשא םירגסו

 .)קלד

 יבכור לש םתומב איש תנש התייה 2020 תנש ,תונורחאה םינשה ששל האוושהב

 .שדוח לכב עצוממב םיבכור ינש טעמכ – םיכרד תונואתב םיילמשחה םיינפואה

 םיכרד תונואתב )2015-2020( תונורחאה םינשה ששב ועגפנ םדא ינב 12,423

 םיינפוא תוברועמב תונואתב וגרהנ םדא ינב 78 .םיילמשח םיינפוא תוברועמב

  .השק ועצפנ םדא ינב 699-ו םיילמשח
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 רשא םיילמשח םיינפוא םע תונואתב םיעגפנה רפסמב הילע המשרנ 2015 תנשמ

                      .םדא ינב 2,552 ועגפנ הכלהמב רשאכ ,2018 תנשב האישל העיגה
 םע םיכרד תונואתב םיעגפנה רפסמב הלק הדירי המשרנ 2020-ו 2019 םינשב

 .םיילמשח םיינפוא

 םיילמשח םיינפוא תוברועמב םיכרד תונואתב םיעגפנ

 םיעוצפ םיגורה הנש

 השק

 םיעוצפ

 לק

 לכ ךס

 םיעגפנה

 אלש םיעגפנ

 םהילע חווד

 הרטשמל

  לוכה ךס

2015 1 60 1,113 1,174 299 1,473 

2016 9 67 1,460 1,536 410 1,946 

2017 8 126 1,637 1,771 438 2,209 

2018 19 146 1,819 1,984 568 2,552 

2019 18 160 1,597 1,775 506 2,281 

2020 23 140 1,268 1,431 531 1,962 

 12,423 2,752 9,671 8,894 699 78 לוכה ךס

 ס"מל :רוקמ •

 

 

 ס"מל :רוקמ •

 

 

1,962

2,281
2,552

2,209
1,946

1,473

202020192018201720162015

 2015-2020 םיילמשח םיינפוא תונואתב םיעגפנ
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  םיעגפנב היילעה תמגמ תכשמנ :םיילמשח םיטניקרוק

 םיטניקרוק םיברועמ ויה םהבש םיכרד תונואתב 2020 תנשב ועגפנ םדא ינב 955

 הילע – 2019 תנשב תומוד םיכרד תונואתב ועגפנש םדא ינב 807 תמועל םיילמשח

 .19% לש

 םיילמשח םיטניקרוק םיברועמ ויה םהבש םיכרד תונואתב ועגפנ םדא ינב 2,309

 םיעגפנה םיטניקרוקה יבכורב היילעה תמגמ .)2015-2020( תונורחאה םינשה ששב

 תונואתב תועגפיהב איש תנש איה 2020 תנשו תופיצרב תישישה הנשה וז תכשמנ

 .םיילמשח םיטניקרוק תוברועמב םיכרד

 

 2015-2020 םיילמשח םיטניקרוק תוברועמב םיכרד תונואתב םיעגפנ

 םיעוצפ םיגורה הנש

 השק

 םיעוצפ

 לק

 םיעגפנ םיעגפנ

 חווד אלש

 םהילע

 הרטשמל

 לכה ךס

 םיעגפנ

2015  4 42 46 19 65 

2016 1 3 49 53 20 73 

2017  5 88 93 30 123 

2018 1 21 215 237 49 286 

2019 2 41 555 598 209 807 

2020 2 46 646 694 261 955 

 2,309 588 1,721 1,595 120 6 לכה ךס

 ס"מל רוקמ •
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 ס"מל :רוקמ •

 

 עצוממב םוי לכב םיעגפנ הנומש – 2020 תנש

 םיטניקרוקו םיינפוא םיברועמ ויה ןהבש םיכרד תונואתב ועגפנ םדא ינב 2,917

 3,088- ההז טעמכ ןותנב רבודמ 2019 תנשל האוושהב .2020 תנשב םיילמשח

 תונואתב םוי לכב עצוממב םיעגפנ םדא ינב הנומש יכ הלוע םינותנה חותינמ .םיעגפנ

 .םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא

 

 םע תונואתב םיעגפנה רפסמב הילע תמשרנ 2020 תנשב םג ,2019 תנשל המודב

 תוברועמב תונואתב םיעגפנב הדירי המשרנ ליבקמבו ,םיילמשח םיטניקרוק

 םיילמשח םיטניקרוק םע תונואתב םיעגפנה לש םקלח ,ליבקמב .םיילמשח םיינפוא

 .)33%( םיעגפנ השולש לכמ דחא – לודגל ךישממ םיעגפנה ךסמ

 

 םיינפוא םע תונואתב םיעגפנה  לש םקלח יכ ףשוח 2020 תנשב םיעגפנה חוליפ

 םיטניקרוק םע תונואתב םיעגפנה לש םקלח .67% לש רועישב דמאנ םיילמשח

 .33% לש רועישב דמאנ םיילמשח

 

 

 

 

 

995

807

268

1237365

202020192018201720162015

 2015-2020 םיילמשח םיטניקרוק תונואתב םיעגפנ
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 םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא תונואתב םיעגפנל הקולח

 םיילמשח םיטניקרוק  םיילמשח םיינפוא  הנש

2018 90% 10% 

2019 74% 26% 

2020 67% 33% 

 ס"מל :רוקמ •

 

  

 

 16 ליגל תחתמ דלי םיעגפנ הרשע לכמ דחא – םיילמשח םיינפוא יגהנ
 

 ויה םהמ 90%-כ .2020 תנשב םיכרד תונואתב ועגפנ םיילמשח םיינפוא יגהנ 1,610

 תנשב םיכרד תונואתב ועגפנש םיילמשח םיינפוא יגהנ 168 .םישנ 10%-ו םירבג

              .הביכרל רתומה ילמינימה ליגה ,16 ליגל תחתמ םירענו םידלי ויה 2020

 2020 תנשב םיכרד תנואתב עגפנש םיילמשח םיינפוא יגהנ )10%( הרשע לכמ דחא

  .16 ליגל תחתמ דלי היה

 2020 ,ליג יפל תונואתב ועגפנש םיילמשח םיינפוא יגהנ

 תונואתב ועגפנש םיגהנ ליג תוצובק
 )1(הרטשמל וחווֻדש

 ח"יבב וזפשואש םיגהנ
 הרטשמל וחווֻד אל ךא

 473 1,137 לכה ךס

11-0 9 12 

15-12 71 76 

18-16 113 63 

24-19 163 68 

+25 692 542 

 - 89 עודי אל

 ס"מל :רוקמ •
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 רעונ ינבו םידלי םה םיעגפנהמ 10% – םיילמשח םיטניקרוק יגהנ
 .2020 תנשב םיכרד תונואתב ועגפנ םיילמשח םיטניקרוק יגהנ 660

 םיטניקרוקב וגהנ רשאכ םיכרד תונואתב ועגפנ 16 ליגל תחתמ םירענו םידלי 59

 תונואתב ועגפנש םיטניקרוקה יגהנ ללכמ 10%-כ םיווהמה ,2020 תנשב םיילמשח

 ויה 2020 תנשב ועגפנש םיילמשחה םיטניקרוקה יגהנמ 73%-כ .הנש התואב םיכרד

 .םישנ 27%-ו םירבג

 

  2020 ,ליג יפל תונואתב ועגפנש םיילמשח םיטניקרוק יגהנ

 תונואתב ועגפנש םיגהנ ליג תוצובק
 )1(הרטשמל וחווֻדש

 ח"יבב וזפשואש םיגהנ
 הרטשמל וחווֻד אל ךא

 100 560 לכה ךס

11-0 10 8 

15-12 26 15 

18-16 41 7 

24-19 108 15 

+25 343 55 

 - 32 עודי אל

  

 ס"מל :רוקמ •
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 2020 תנשב םילוחה יתבב םיזפשואמ 1,000 לעמ
 ויהש רחאל 2019 תנשב )המוארט יעגפנ( םילוחה יתבב וזפשוא םדא ינב 1,062

 םדא ינב 1,046 תמועל םיענוממ םיטניקרוק/םיילמשח םיינפוא תנואתב םיברועמ

 םיינפוא םע תונואתב םיברועמ ויהש רחאל 2019 תנשב םילוחה יתבב וזפשואש

 .םיענוממ םיטניקרוק/םיילמשח

 

 תנואתב םיברועמ ויהש רחאל 2020 תנשב םילוחה יתבב וזפשוא םדא ינב 695

 רחאל 2019 תנשב םילוחה יתבב וזפשואש םדא ינב 721 תמועל םיילמשח םיינפוא

 .תוחפ םדא ינב 26 – םיילמשח םיינפוא תנואתב םיברועמ ויהש

 

 תנואתב םיברועמ ויהש רחאל 2020 תנשב םילוחה יתבב וזפשוא םדא ינב 303

 רחאל 2018 תנשב םילוחה יתבב וזפשואש םדא ינב 260 תמועל ילמשח טניקרוק

 .16% לש הילע– ילמשח טניקרוק תנואתב םיברועמ ויהש

 

 /םיילמשח םיינפואמ ועגפנש רחאל 2020 תנשב םילוחה יתבב וזפשוא לגר יכלוה 64

 ויהש רחאל 2019 תנשב םילוחה יתבב וזפשואש םדא ינב 65 תמועל ילמשח טניקרוק

 .תומוד תונואתב םיברועמ

 

 

 

 
 

 רנטרג ןוכמ :רוקמ •
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 השקו שונא םיעוצפ
 תנשב םילוחה יתבב וזפשוא םיענוממ םיטניקרוקו םיילמשח םיינפוא יבכור 143

 יתבב וזפשואש םיבכור 148 תמועל תושונאו תושק תועיצפמ ולבסש רחאל 2020

  .רתוי םיבכור השימח – תושקו תושונא תועיצפמ ולבסש רחאל 2019 תנשב םילוחה

 

 ללכמ 14% לע שונאו השק םיעגפנה זוחא דמע ,2020 תנשב ,רנטרג ןוכמ יפ לע 

 סחיב הלק הדירי ,םיילמשח טניקרוק וא םיינפוא םע תונואת בקע םיזפשואמה

  .)15%כ-( תומדוקה םייתנשל

 

 השק םיעגפנהמ )85%( 567 יכ הלוע 2013-2020 םינשב םיזפשואמה ללכ תמיכסמ

 .םיילמשח םיטניקרוק יבכור םה  )15%( 100-ו םיילמשח םיינפוא יבכור םה שונאו

 
 רנטרג ןוכמ :רוקמ •
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 שאר תועיגפ
 ולבסש רחאל 2020 תנשב םילוחה יתבב וזפשוא םיילמשח םיינפוא יבכור 171

 רחאל םילוחה יתבב וזפשואש םיילמשח םיינפוא יבכור 218 תמועל שאר תעיגפמ

  .20%-כ לש הדירי – 2019 תנשב שאר תעיגפמ ולבסש

 

 ולבסש רחאל 2020 תנשב םילוחה יתבב וזפשוא םיילמשח םיטניקרוק יבכור 86

 רחאל םילוחה יתבב וזפשואש םיילמשח םיטניקרוק יבכור 53 תמועל שאר תעיגפמ

 .62% לש הילע – 2018 תנשב שאר תעיגפמ ולבסש

 

 רחאל םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא יבכור 257 םילוחה יתבב וזפשוא לוכה ךסב

 לש הדירי – 2019 תנשב שאר תעיגפ רחאל וזפשואש םיבכור 271 תמועל שאר תעיגפ

5%. 

 

  

 וזפשואו ועצפנש םיילמשח םיטניקרוק/םיינפוא יבכור לש שאר תועיגפ תוגלפתה

)2013-2020( 

 

 רנטרג ןוכמ :רוקמ •
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 תויתועמשמו תושק שאר תועיגפ

 שאר תעיגפ םע םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא יבכור 123 וזפשוא 2020 תנשב

 לש הדירי – 2019 תנשב תומוד תועיגפ םע וזפשואש םיבכור 137 תמועל ,תיתועמשמ

10%.  

 

 םיעגפנה ברקמ םיילמשחה םיטניקרוקה יבכור לש )40%( יסחיה םקלח ,תאז םע

  )31%( 2019 תנש תמועל לודגל ךישממ תיתועמשמ שאר תעיגפ םע וזפשואש

 .8% רתויה לוכל היה יסחיה םקלח ןהב תומדוק םינשל סחיב דחוימבו

 ילמשח טניקרוק לע הביכר תובקעב ועגפנש רחאל וזפשואש שארה יעגפנמ 57%-כ

 .תיתועמשמ שאר תעיגפמ ולבס

   

 ועצפנש םיילמשח םיטניקרוק/םיינפוא יבכור לש תושק שאר תועיגפ תוגלפתה

 )2013-2020( וזפשואו

 

 רנטרג ןוכמ :רוקמ •
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 שארב תועגפיהה ,הדסק ושבחו וזפשואש םיבכורה ברקב :םייח הליצמ הדסק

 ברקב שארה תועיגפ זוחא .הדסק ושבח אלש םיזפשואמה ברקב רשאמ רתוי הכומנ

 ושבח ןכש םיבכור ברקב רשאמ רתויו םיינש יפ ההובג הדסק ושבח אלש םיבכור

  .)המאתהב 19%-ו 42%( הדסק

 

 ושבח אלש םיבכור יכ תוארל ןתינ תויתועמשמה שארה תועיגפ תא םינחוב רשאכ

 19%( הדסק ושבח ןכש םיבכור רשאמ רתויו םיינש יפ לש רועישב ועגפנ הדסק

 .)המאתהב 8% תמועל

 

 

 )2013-2020( הדסק תשיבח ןיבל השק שאר תועגפיהו שאר תועגפיה ןיב סחי

 

 רנטרג ןוכמ :רוקמ
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 םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא תנואת לשב וזפשוא םידלי 1,000 לעמ

 תונורחאה םינשה הנומשב

 תחתמ םיענוממ םיטניקרוקו םיילמשח םיינפוא יבג לע הביכר תורסוא תונקתה

 הנומשב םילוחה יתבב וזפשוא )0-15( םידלי 1,224 ,רנטרג ןוכמ יפ לע .16 ליגל

 םיינפוא תנואתב ועגפנש רחאל )2013-2020( תונורחאה םינשה

  .םיענוממ םיטניקרוק/םיילמשח

 וזפשואו ועצפנש 16 ליגל תחתמ םידליה רפסמב תיתועמשמ היילע הלח ,2020 תנשב

 םידלי 210 םהש 21%-כ( םיילמשח טניקרוק/םיינפוא לע ובכרשכ הנואתמ האצותכ

  .)2019 תנשב םידלי 137 םהש 14% תמועל 2020 תנשב

 תונואתמ האצותכ 2020 תנשב וזפשואו ועצפנש 16 ליגל תחתמ םידליה 210 ךותמ

 םיטניקרוק לע ובכרשכ ועצפנ 36% -ו םיילמשח םיינפוא לע ובכר 64% ,םיכרד

 .םיילמשח

 ךלהמב םילוחה יתבב םיזפשואמ םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא יבכור םידלי

 )2013-2020( הנשה

 םיזפשואמה ללכמ זוחא  16 ליגל תחתמ םיזפשואמ הנש

2013 33 48% 

2014 102 47% 

2015 185 43% 

2016 207 34% 

2017 159 26% 

2018 191 22% 

2019 137 14% 

2020 210 21% 

  1,224  לוכה ךס

 רנטרג ןוכמ :רוקמ •
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 תונידמ 29 ךותמ 23 םוקמ :םלועל האוושהב לארשי

                         IRTAD הרובחת ינותנ חותינל תימואל ןיבה הצובקה לש ח"ודמ

)The International Traffic Safety Data and Analysis Group(, יכ הלוע 

 םיינפואה יבכור רפסמב יונישה זוחאב תונידמ 29 ךותמ 23-ה םוקמב תבצינ לארשי

 תונידמה תצובק ןיבמ 2010-2018 םינשה ןיב םיגורהה םיילמשחה םיטניקרוקהו

  .תומדקתמה

 םיטניקרוקהו םיינפואה יבכורב הלק הילע המשרנ לארשיב יכ הלוע ח"ודהמ

 יונישב םינושארה תומוקמב םיאצמנ ןפיו היגברונ ,ןווי .םינש ןתואב םיילמשחה

  .םיכרד תונואתמ םיגורהה םיבכורה רפסמ

 

 2010-2018 םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא לע םיגורה םיבכור רפסמ יוניש זוחא

 

• ROAD SAFETY ANNUAL REPORT 2020, IRTAD 
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 םיקיתווה םיבכורה תועגפיהב תיתגרדה הילע :רעונ ינבו םידלי קר אל

 ךסמ 20%-כ םיווהמ םה ,תאז םע .לארשיב הייסולכואהמ 12%-כ םיווהמ + 65 ינב

 וגרהנ 2020 תנשב ,ד"בלרה יפ לע .םיכרד תונואתב השק םיעוצפהו םיגורהה

 םיילמשח םיינפוא לע ובכר רשאכ הלעמו 65 ינב םיקיתוו םיחרזא השיש לארשיב

  .)םיילמשח םיטניקרוק יבכורכ הלעמו 65 ינב םיגורה ומשרנ אל וז הנשב(

 יבכורכ הלעמו 65 ינב םיקיתוו םיחרזא הנומש לארשיב וגרהנ 2015-2019 םינשב

  .השק ועצפנ 89-ו םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא

 םיקיתווה םיבכורה תועגפיה ,םינטקה םירפסמה תורמל יכ הלוע םינותנה חותינמ

 .הילע תמגמב תאצמנ םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא תונואתב

 ועצפנ וא וגרהנש +65 ינב םיילמשח םיטניקרוקו םיילמשח םיינפוא יבכור רפסמ

 2015-2019 ,לארשיב השק

 

 בצמה תנומת – םיילמשח םיטניקרוק וא/ו םיינפוא יבכורכ הלעמו 65 ינב םיקיתו םיחרזא תועגפיה :רוקמ •

 .ד"בלר ,ןוכיס ימרוגו םלועהמ ינותנ ,לארשיב
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 תוצלמה

 יכלוה ןיבו םיילמשחה םיטניקרוקהו םיינפואה יבכור ןיב הדרפה רוציל שי •

 םיפיצר הביכר יליבש תלילס ידי לע ,םייעונמה בכרה ילכ יגהנו לגרה

 .םיחוטבו

 םיטניקרוקו םיינפוא לע הביכרב העונתה יקוחל תועדומה תא ריבגהל שי •

 .םיילמשח

 ברקב רקיעב הביכר לכב הדסק תשיבח תובישחל הרבסהה תא ריבגהל שי •

 .םיריעצה יאליגה

 ץלמומ ,לארשיב + 65 ינב לש הביכרה תעפות תוחתפתה בצקל םאתהב •

 תועדומה תרבגה :םיאבה םיאשונב ישילשה ליגה ינבל הרבסה ךורעל

 םיחוטב םילכב שומישל דודיע ,םיריעז םילכ לע הביכרב םיכורכה םינוכיסל

 .הביכרל "חוטבה לולסמה" תריחבו

 הריווא רוציל הרטמב םישיבכב תיתרטשמה תוחכונה תא ריבגהל שי •

 םיטניקרוקהו םיינפואה יבכור דצמ העונת תוריבע ענמת רשא תיתעתרה

 .םיילמשחה

 יאנתכ הביכר לכב הדסק תשיבח ורשפאיש םיעצמא תעמטהל לועפל שי •

 .יפותיש טניקרוק לע הביכרב יחרכה

 תרבגהל םיבאשמ תוצקהל םייפותישה םיטניקרוקה תורבח תא בייחל שי •

 .םיבכורה ברקב החוטב הביכרל תועדומה

 קוחב םייקל רבעמ םיינוריעה םיחקפה לש הפיכאה תויוכמס תא ביחרהל שי •

 הכרדמה לע הביכרל ףסונב תופסונ העונת תוריבע םג ףוכאל םהל רשפאלו

 .יתערתהו יתפיכא חוכ ליפכמ רצייל הרטמב תאזו
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 םוכיס

 תנש – 2020 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנ םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא יבכור 25

 םיכרדה תונואת יגורה ללכמ םיכרד תונואתב וגרהנש םיבכורה לש םקלח .איש

 םיטניקרוקהו םיינפואה וסנכנש זאמ רתויב הובגה ,8.2% לש רועישב דמאנ וז הנשב

 .לארשיב שומישל םיילמשחה

 תונואתב תועגפיה לש תרבוגו תכלוה המגמ תודוא הגיאדמ הנומת הלוע ח"ודהמ

 לש םתועגפיהב תדקמתמ היעבה רקיע רשאכ םיילמשחה םילכה תוברועמב םיכרד

 ךלוהה םייפותישה םילכה רפסמל יכ חינהל ןתינ .םיילמשחה םיטניקרוקה יבכור

 רפסמב הילעב יזכרמ קלח ונשי ,םהלש תושיגנהו תויראלופופל םג ומכ לדגו

 .םיעגפנה

 הדירי תונורחאה םינשב המשרנ אל ,םוסרפה ירידשתו םינייפמקה תורמל

 גיאדמ ןותנ .תויתועמשמו תושק שאר תועיגפמ ולבסש םיבכורה רפסמב תיתועמשמ

 .םיילמשחה םיטניקרוקה יבכור ברקב רקיעב תצרמנו תדקוממ תוליעפ ךירצמ  הז

 תא בייחמ רשא ןותנ ,תובורקה םינשב ונייחב תחכונ היהת הנורוקה הארנה לככ

 תמגמ .תיוושכעה תואיצמל הרובחתה יעצמא תא םיאתהל תוינידמה יעבוק

 הנורוקה לשב קר אל ,תובורקה םינשב לודגל היופצ םיילמשחה םילכב שומישה

 םינשי הרובחת ירדס טא טא .םירעה יזכרמב העונתה יסמוע לשב םג אלא

 המגמ לא .םיריהמו םייפותיש ,םיריעז הרובחת ילכל םמוקמ תא םינפמ םייתרוסמו

 םיחוטב הביכר יאנת וקינעי רשא םיביצקת תרבעה תועצמאב םאתהב ךרעיהל שי וז

 .לגרה יכלוה לש םתוחיטבו היחמה בחרמ דוביכו קוחה תרימש ידכ ךות םיבכורל

 םיינפואה יבכור לש םתועגפיה תמגמ תא רוצעל תנמ לע לועפל תוינידמה יעבוק לע

 קוזיח ,תיתשתה רופיש תועצמאב םיכרד תונואתב םיילמשחה םיטניקרוקהו

 םוחת תא ךופהל לכות תבלושמ הלועפ קר .הרבסההו תועדומה תרבגהו הפיכאה

  אבה גורהה תא עונמל לכותו רתוי חוטבל לארשיב הביכרה

  

 ,הכרבב

 רורד זוע

 קורי רוא תתומע ,תרושקתו היגטרטסא ל"כנמס


