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 רבד חתפ

 תא וחפיק םדא ינב 355 התרגסמב םיכרד תונואת תרגשב תאצמנ לארשי תנידמ

 2019 תנשב ,ףסונב .עצוממב םוי לכב דחא ,2019 תנשב םיכרד תונואתב םהייח

 האוושהב םיכרד תונואתב םיגורהה רפסמב 12.3% לש הילע לארשי תנידמ המשר

 .2018 תנשל

 תוחיטבל עגונב הנוכנו תיתימא בצמ תנומת תלבק םשל םיבושחה םירטמרפה דחא

 קטייה ,הרבח ,הלכלכ ומכ םייזכרמ םימוחתל דוגינב .םלועל האוושהה אוה םיכרדב

 םיכרדב תוחיטבה םוחתב ,םיבוט םינויצ תוארהל הלוכי לארשי םהב תונשדחו

  .ברעמה תונידמ רחא תכרתשמו ,רוחאל תכלוה ,תלשכנ לארשי תנידמ

 ,םוחתב תוליבומה תונידמה תמועל ,לארשיב םיכרדב תוחיטבה בצמ תניחב

 תא תוארל ,ךדיאמו דחמ םידדומתמ ונחנא ןתיאש תויעבה לע דומלל ונל תרשפאמ

 .תורחא תונידמב םמצע וחיכוה רשא תונורתפה

 דחא תא הווהמה ,)ETSC( םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומב הרבח לארשי תנידמ

 וז תורבח .יפוריאה דוחיאב םייזכרמהו םיליבומה םיכרדב תוחיטבה ינוגראמ

 ילבקמל הקינעמו ,דוחיאב תובר תונידמ םע עדימו םינותנ ףותיש תרשפאמ

 .םוחתב תומדקתמה תונידמה לש תונבותהמ דומלל םילכה תא הנידמב תוטלחהה

 אשונב עדי רגאמ תמקהל יפוריא ץמאמל םיפתוש תויהל ונל רשפאמ הלועפה ףותיש

 .םיכרדב לטקה תתחפהל ואיביש תוימושיי תוינכת תיינבלו

 ונחנא ןכיהו םיכרדב תוחיטבה םוחתב הפוריאב השענל הצצה ונל רשפאמ ח"ודה

 הנשב םיגורהה רפסמ םוצמצב הפוריאב תוליבומה תונידמל סחיב םימקוממ

  .תונורחאה םינשב םג ומכ ,הנורחאה

 

 

 ,הכרבב

 הטיק זרא

 קורי רוא תתומע ל"כנמ
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 יללכ

 תיפוריאה הצעומה( ETSC-ה ןוגרא םע הלועפ תפתשמ לארשי 2007 תנשמ לחה

 הדוסימ רואנ ןר ןוכמ תועצמאב רבעב השענ ןוגראה םע רשקה .)הרובחתב תוחיטבל

 תא םיפקשמה בקעמ תוח"וד ןוגראה םסרפמ ,ותוליעפמ קלחכ .קורי רוא תתומע לש

 וז בצמ תנומת .לארשי ןללכבו הפוריא תונידמ ברקב םיאשונ ןווגמב תוחיטבה תמר

 רוציל ןכו תומדקתמה תונידמל האוושהב לארשי לש המוקימ תא ןוחבל ונל תרשפאמ

 .ולא תונידמ םע תוחיטב יאשונב הלועפ יפותיש

 

  הרטמ

 הנשב הפוריא תונידמ לומ לא לארשי לש בצמה תנומת תא גיצהל שקבמ ח"ודה

 לש תואצותה תא ןוחבל איה ח"ודה תרטמ .תונורחאה םינשה ךרואלו הנורחאה

 .םיכרדב תוחיטב ימוחתב תונושה תונידמב תונורחאה םינשב התשענש תוליעפה

 תיפוריאה הצעומה הקיפהש ףסונ ח"ודב םג שומיש השענ ,הרומאה האוושהל ףסונב

 הפוריאב תונוש תונידמב םיגורהה ייוניש ונחבנ וכלהמבו הנורחאל םיכרדב תוחיטבל

 .סוריווה ץורפ ינפלש הפוקתל האוושהב הנורוקה סוריו תפוקתב

 

 הטיש

 ףסונ יתאוושה ח"וד לעו ETSC-ה ןוגרא לש יתנשה ח"ודה לע ססובמ הז ח"וד

 םיליבקמה םישדוחה תמועל 2020 לירפא שדוחב םיגורהה רפסמ יונישב דקמתמה

 ,םוחתב תוליבומה תונידמה תאו םיאצממה תא גיצמ רשא ח"ודה .תונורחאה םינשב

 םידבועמו םיחתונמ רשאו תונושה תונידמה ידי לע םירבעומה םינותנ סיסב לע יונב

  .ןוגראה ידי לע

 

 

 

 

 

 



דו"ח בטיחות בדרכים - 
ישראל בהשוואה לאירופה

במספר ההרוגים מתאונות דרכים 
למיליארד כלי רכב, ישראל מדורגת 

במקום ה-12 מתוך 24 מדינות 
בשלוש השנים 2016-2018.

ישראל נמצאת במקום האחרון והגרוע בשינוי 
 2019 בשנת  דרכים  מתאונות  ההרוגים  מספר 
לעומת שנת 2018 )מקום 32 מתוך 32 מדינות(

32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

ישראל

ישראל נמצאת במקום החמישי לפני אחרון 
בשינוי מספר ההרוגים מתאונות דרכים בשנים 

2001-2019 )מקום 28 מתוך 32 מדינות(

ישראל

ישראל נמצאת במקום הרביעי לפני אחרון בשינוי 
מספר ההרוגים מתאונות דרכים בעשור האחרון 

2010-2019 )מקום 29 מתוך 32 מדינות(

28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  132 31 30 29

28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  132 31 30 29

ישראל

ישראל נמצאת במקום האחד 
לפני אחרון בשינוי מספר 

הפצועים קשה מתאונות דרכים 
בעשור האחרון 2010-2019 
)מקום 27 מתוך 28 מדינות(.

נהיגה במהירות מופרזת

אי שימוש בחגורות בטיחות   
ומושבי בטיחות.

נהיגה תחת השפעת אלכוהול.

נהיגה בהיסח הדעת.

הגורמים המרכזיים 
לתאונות דרכים:

בשנת 2019 ישראל חוותה את 
העלייה החדה ביותר בהרוגים 

מתאונות דרכים מכל מדינות אירופה.

22,660 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים 
באירופה בשנת 2019, 

ירידה של 3% בהשוואה לשנת 2018.

הירידה בהרוגים באירופה 
בתקופת הקורונה 

כמעט כפולה מהירידה בישראל.

2018

2019
3%
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 םיירקיע םיאצממ

 תונואתמ םיגורהה רפסמ יונישב עורגהו ןורחאה םוקמב תאצמנ לארשי •

 .)תונידמ 32 ךותמ 32 םוקמ( 2018 תנש תמועל 2019 תנשב םיכרד

 תונואתמ םיגורהה רפסמ יונישב ןורחא ינפל יעיברה םוקמב תאצמנ לארשי •

 .)תונידמ 32 ךותמ 29 םוקמ( 2010-2019 ןורחאה רושעב םיכרד

 םיגורהה רפסמ יונישב ןורחא ינפל ישימחה םוקמב תאצמנ לארשי •

 .)תונידמ 32 ךותמ 28 םוקמ( 2001-2019 םינשב םיכרד תונואתמ

 השק םיעוצפה רפסמ יונישב ןורחא ינפל דחאה םוקמב תאצמנ לארשי •

 .)תונידמ 28 ךותמ 27 םוקמ( 2010-2019 ןורחאה רושעב םיכרד תונואתמ

 תגרודמ לארשי בכר ילכ דראילימל םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמב •

 .2016-2018 םינשה שולשב תונידמ 24 ךותמ 12-ה םוקמב

 תונואתמ םיגורהב רתויב הדחה היילעה תא התווח לארשי 2019 תנשב •

 .הפוריא תונידמ לכמ םיכרד

 3% לש הדירי ,2019 תנשב הפוריאב םיכרד תונואתב וגרהנ םדא ינב 22,660 •

 .2018 תנשל האוושהב

 )םיגורהב 32% לש הדירי( הידבש ,)םיגורהב 39% לש הדירי( גרובמסקול •

 רתויב תובוטה תואצותה תא וגישה )םיגורהב 22% לש הדירי( הינוטסאו

 .2018 תנשל האוושהב 2019 תנשב

 הלופכ טעמכ הפוריאב םיגורהב הדיריה – הנורוקב םיכרד תונואתמ םיגורה •

 .לארשיב הדיריהמ
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 הבחרהב םיאצממה

 2018-2019 ןיב םיגורהה רפסמ יונישב ןורחא םוקמ

 האוושהב םג ףקות לבקמ לארשי תנידמב םיכרדה תונואתב קבאמב ןולשיכה

 תמועל 2019 תנשב םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמ יוניש תניחב .הפוריא תונידמל

 וחילצה הפוריא תונידמ דועב .עורגהו ןורחאה םוקמב לארשי תא תגרדמ 2018 תנש

 הילע המשרנ לארשיב ,עצוממב 3%-ב םיכרד תונואתב םיגורהה רפסמ תא םצמצל

 תונידמ לכ ןיבמ רתויב הדחה היילעה ,רומאכ ,)י"ש זוחמ אלל( םיגורהב 17% לש

 ,גרובמסקול ןה הפלחש הנשב רתויב בוטה יונישה תא ושע רשא תונידמה .הפוריא

 .הינוטסאו הידבש

 

 

 
 םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה :רוקמ •
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  ןורחאה רושעב םיגורהה רפסמ יונישב ףוסהמ יעיבר םוקמ

 )2010-2019( ןורחאה רושעב םיכרד תונואתמ םיגורהב יונישה ינותנ תניחבב םג

 ןורחאה רושעב .ףוסהמ יעיבר םוקמ ,דוחיאה תונידמ תיתחתב תאצמנ לארשי

 23%-ב םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמ תא םצמצל וחילצה הפוריא תונידמ

  .דבלב עצוממב 8.2%-ב םיגורהה רפסמ תא הדירוה לארשי וליאו ,עצוממב

 רפסמ םוצמצב ןורחאה רושעב רתויב לודגה יונישה תא ושע ץיוושו ןווי ,היגברונ

 .םיכרד תונואתמ םיגורהה

 
 םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה :רוקמ •
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 2001-2019 םינשה ןיב םיגורהה רפסמ יונישב ףוסהמ יעיבר םוקמ

 תאצמנו רוחאמ תכרתשמ לארשי 2019 דעו 2001 תנשמ םיגורהה רפסמ יונישב םג

 תונואתמ םיגורהה תא דירוהל וחילצה הפוריא תונידמ .עורגה יעיברה םוקמב

 הנטק התייה הדיריה לארשיב וליאו 56% לש עצוממ רועישב םינש ןתואב םיכרד

 םיגורהה רפסמ תא םצמצל וחילצה הינוטסאו אטיל ,היבטל .עצוממב 40%- רתוי

 .םינש ןתואב הפוריא תונידמ ןיבמ רתויב הובגה רועישב

 

 
 םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה :רוקמ •
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 ןורחאה רושעב השק םיעוצפה רפסמ יונישב ןורחאה ינפל דחא םוקמ

 לוכי םיתיעל השק עצפנ םדא הבש הנואת ןיבל םדא גרהנ הבש הנואת ןיב לדבהה

 תא םג ןוחבל השקיב םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה .דואמ ןטק תויהל

 לארשי יכ הלוע ונממו )2010-2019( ןורחאה רושעב השק םיעוצפה דדמב יונישה

 רפסמ תא םצמצל וחילצה הפוריא תונידמ דועב .ןורחא ינפל דחאה םוקמב תאצמנ

 קר .16% לש הילע המשרנ לארשיב ,עצוממב 2%-ב םיכרד תונואתמ השק םיעוצפה

 םצמצל וחילצה היגלבו ץיווש ,ןווי .לארשי רשאמ רתוי םיעורג םינותנ הגיצה הטלמ

 תונידמ ןיבמ רתויב הובגה רועישב םיכרד תונואתמ השק םיעוצפה רפסמ תא

 .הפוריא

 
 םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה :רוקמ •

 .2013-2019 םינשהמ לארשי ינותנ  :הרעה •
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 בכר ילכ דראילימל םיגורהה רפסמב 24 ךותמ 12 םוקמ

  בכר ילכ דראילימל םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמב יכ דוע הלוע ח"ודה ינותנמ

 -םינש שולש ינפ לע ונחבנ םינותנה .תונידמ 24 ךותמ 12-ה םוקמב תגרודמ לארשי

 םיגורה םדא ינב 6.1-ב דמאנ הפוריא תונידמב םיגורהה עצוממ .2016-2018

  .בכר ילכ דראילימל םדא ינב 5.2 וגרהנ לארשיבו בכר ילכ דראילימל

 

 םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה :רוקמ •

 .2018 תנשל האוושהב םיגורהב הדח הילעב המייתסהש 2019 תנש תא ללוכ וניא ןותנה  :הרעה •
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 תוצלמה

 לע םיצילממ ח"ודה ירבחמ םישיבכב םיגורהה רפסמ תתחפהו םוצמצל איבהל ידכ

 :םידעצ רפסמ

  .םיקפסמ םייתלשממ םיביצקת קפסל תונידמה לע •

  .2020 תנשל רבעמ תוחיטב תוינכת ץמאל תוכירצ תונידמה •

 השק םיעוצפהו םיגורהה תתחפהל םיימואל םידעי לולכל תובייח תוינכתה •

  .עוציב ידדמ לע םיססובמה םייתומכ הנשמ ידעי עובקלו

 תוינידמו תיגטרטסא לש תוכרעה עצבלו תלעות – תולע ידדמ יפ לע לועפל שי •

 .תוינכתה לש תויביטקפאה תכרעה םשל תומייקה תוחיטבה

 .בורקה רושעב 50% לש םיגורהב התחפה דעי דדועלו עובקל  שי •

 םייוניש לע שגדב הרובחתה ךרעמב םייונישל היגטרטסאה תא םיאתהל שי •

 תויסולכוא ,םיגורהה לגרה יכלוה רועישב הילע ,ימונוטואה בכרה ומכ

 .דועו תורגובמ

 םיגורהה תתחפה לש םידעיה תגשהב וכמתיש ךכ הקיקח ייוניש עצבל שי •

 ח"ודה ירבחמ ,םיינתפאשה םידעיה תעיבקל ףסונב .השק םיעוצפהו

 .םייזכרמ עוציב ידדמ תגשהל םייניב ידעי םג עובקל םישקבמ
 

 םיאשונב דקמתהל םיצילממ חודה ירבחמ ,היגטרטסאהו םידעיה תעיבקל רבעמ

 :םיכרד תונואתל םימרוגה םייזכרמה

 .תרתומה תוריהמל תויצו תזרפומ תוריהמב הגיהנ •

 .תוחיטב יבשומו תוחיטב תורוגחב שומיש  •

 .לוהוכלא תעפשה תחת הגיהנ •

 .תעדה חסיהב הגיהנ •

 .םישדחה בכרה ילכב תוחיטב תוכרעמב שומיש •

 .תוחיטבה תויתשת רופיש •
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 ,36%-ב םיגורהה תא ומצמצ הפוריא תונידמ– הנורוקב םיגורה םוצמצ

 לארשימ לופכ טעמכ

 .הפוריאב םיכרד תונואתב תוומ ירקמ תתחפה לע תובר העיפשה הנורוקה תפגמ

 תא רקוסה דחוימ ח"וד )2020 ילוי( המסרפ םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה

 יכ הלוע ח"ודהמ .הנורוקה תפוקתב םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמ םוצמצ

 הנורוקה תפוקתב םיכרדה תונואת יגורה תא םצמצל וחילצה הפוריא תונידמ

 דוחיאב תונידמ 25 וקפיסש םינותנה תא רקוס חודה .36% לש עצוממ רועישב

 לירפאב םיכרדב תוומה ירקמ רפסמב הדירי המשרנ תונידמ 18-ב רשאכ יפוריאה

-2017( םינשה שולשב ךשמב לירפא שדוח ךלהמב םיגורהה עצוממ תמועל 2020

 תונידמה 25-ב םיכרד תונואתמ םדא ינב 910 םהייח תא ודביא 2020 לירפאב .)2019

 לש עצוממב לירפא שדוחב וגרהנש םדא ינב 1415 תמועל ,םינותנה תא וקפיסש

 .עצוממב 36% לש הדירי םיווהמה ,תוחפ םיגורה 505 – םינש שולש

 

 תקידבמ ךא םינותנ היבגל הלביק הצעומהש תונידמה תמישרמ תרדענ לארשי

 רפסמב 19% לש הדירי המשרנ 2020 לירפא שדוחב יכ הלוע קורי רוא תתומע

  .2017-2019 םינשה ןיב לירפא שדוחב עצוממל האוושהב םיגורהה

 םיגורה 26 תמועל םדא ינב 21 םישיבכב וגרהנ ,רגס לש שדוח ,2020 לירפאב

 הדיריה יכ הארמ םינותנה חותינ .ןכ ינפלש םינשה שולשב לירפא ישדוחל עצוממב

 רפסמב הדיריהמ הלופכ טעמכ הפוריא תונידמ וגישהש םיגורהב תעצוממה

 .הגישה לארשיש םיגורהה

 

 
 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :רוקמ
 רפסמ םוצמצב תונידמ 25 ךותמ 17-ה םוקמב לארשי תא הביצמ םינותנה תניחב

 התייה לארשי ול .הנורוקה סוריו לשב רגס לש שדוח ,2020 לירפא שדוחב םיגורהה
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 ןיב תמקוממ התייה איה םינותנה תאוושהב תופתתשמה תונידמ ןתואמ קלח

 האר – )םיגורהב 18% לש הדירי( הינוטסא ןיבו )םיגורהב 19% לש הדירי( היגברונ

 .הלבטב ץח

 
 םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה :רוקמ •

 

 ןיבו )העונת יחפנ םוצמצ( רגסה ןיב רישי רשק  םייק יכ קיסהל ןתינ ח"ודהמ

 הדח הדירי הגיצה ךשוממ רגס התווחש הילטיא .םיכרדה תונואת יגורהב הדיריה

 המשרנ ,הנורוקהמ תושק הלבסש הנידמ דוע ,דרפסב .םיגורהה רפסמב 86% לש

 הדח הדירי וגיצהש תופסונ תונידמ .םיכרד תונואתמ םיגורהב 63% לש הדירי

 .)59%( ןוויו )61%( תפרצ ,)68%( היגלב םה םיגורהב

 

 תולק תודירי ומשר השקונ תוחפ היה ןהב רגסה הארנה לככש תונידמ ,ינשה דצה ןמ

 5% היכ'צ ,2% לש הילע המשרש הידבשב ומכ םיגורהב הילע המשרנ ףא ןקלחבו

  .6% קרמנדו

 

 היילעה לשב תונידמ ןתואב םיגורהב הילעל ירשפא רבסה םיקפסמ ח"ודה ירבחמ

 ךא העונתה יחפנב הדירי המשרנ תובר תונידמב – תזרפומ תוריהמב הגיהנב

  .םיכרד תונואתמ םיגורהב הילע המשרנ ליבקמב
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 :תזרפומ תוריהמב ועסנ םיגהנה ןהבש תונידמל תואמגוד

 ועסנש םיגהנה רועישב 10% לש הילע לע םיארמה םינותנ המסרפ קרמנד •

  .הרגשל האוושהב תזרפומ תוריהמב

 תוריהמה לעמ 50%( תורומח תוריהמ תוריבעב 16% לש הילע המשרנ תפרצב •

  .תוריהמה תומלצמ ידי לע ופצנש )תרתומה

 תומלצמ ידי לע ודעות רשא תוריהמה תוריבעב 39% לש הילע המשרנ דרפסב •

 .םיינוריעניב םישיבכב תוחיינה תוריהמה

 לעמ םיעסונ וצפנש םיריעצה םיגהנה ברקב 15% לש הילע המשרנ הינטירבב  •

  .תרתומה תוריהמה

 תוריהמה לעמ ועסנש םיגהנה רועישב 22% לש הילע המשרנ הינוטסאב •

 .תרתומה

 

 יפוריאה דוחיאה תונידמב הנורוקה תפוקתב םיגורהה רפסמ יוניש

 עצוממ תמועל 2020 לירפא םיגורהב יוניש רועיש הנידמ

 2017-2019 לירפאב םיגורה

 84%- הילטיא

 68%- היגלב

 63%- דרפס

 61%- תפרצ

 59%- ןווי

 52%- הינמור

 49%- הירגנוה

 46%- לגוטרופ

 40%- הינבולס

 38%-  דנלניפ

 36%- דנלריא

 35%- היטאורק

 30%- אטיל

 28%-  ןילופ

 25%- היבטל

 19%- היגברונ

 19%- לארשי
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 18%- הינוטסא

 9%- הירטסוא

 2%+ הידבש

 5%+ היכ'צ

 6%+ קרמנד

 9%+ הינמרג

 13%+ דנלוה

 20%+ היקבולס

 .םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה :רוקמ •

 םינותנה .קורי רוא תתומע ידי לע הפסונ אלא ירוקמה חודב העיפומ הנניא לארשי :הרעה •

 ס"מלה ינותנ לע םיססובמ
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 םוכיס

 .וב חילצהל ןתינש ךשוממו השק קבאמ אלא לרוג תריזג אל ןה םיכרדה תונואת

 ליצהלו םיכרדה תונואת תא חצנל ןתינש הנש רחא הנש ,תוחיכומ הפוריא תונידמ

  .םדא ייח

 םיגורהה רפסמ תא םצמצל החילצה לארשי תנידמ םג םינורחאה םירושעה ינשב

 תונידמה תיתחתב םיאצמנ ןיידע ונחנא הפוריא תונידמל האוושהב ךא ,םישיבכב

 .םיגורהה רפסמב יבויח יונישל איבהל תוחילצמ רשא תונידמ ,תוחוטבה

 םינשב םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמב יונישה תומגמ תא רקס הז ח"וד

 הבצמ תודוא הגיאדמ הנומת הלוע חודהמ .יפוריאה דוחיאבו לארשיב תונורחאה

  .הפוריא תונידמל האוושהב לארשי לש

 שי .םיכרדב לטקב קבאמה תא תויופידעה רדס שארב םישל תבייח לארשי תנידמ

 ןוכיסב תויסולכואל תוינכת דקמל ,םיכרדב תוחיטבה תבוטל םיביצקת ףיסוהל

 ןיכהל שי לכל לעמו ןוכיסה ידקומבו םימודאה םישיבכב תיתשתה תא רפשל ,הובג

  תינכתה לע .הלשממה ידי לע רשואתש םיכרדה תונואת םוצמצל תימואל תינכת

 תופיקש ,תואבה םינשל הלועפ תיגטרטסא ,םידידמו םירורב םידעי לולכל תינכת

 .רוביצל יתנש ןובשחו ןידו

 

  

 ,הכרבב

 רורד זוע

 קורי רוא תתומע ,תרושקתו היגטרטסא ל"כנמס


