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 תמצית

בלימת  :המאבק בקטל בדרכיםבנושא הוועדה לקראת דיון  ועדת הכלכלה של הכנסת,לבקשת מסמך זה נכתב 

 דרכיםהתאונות נתוני מוצגים  מסמךבתחילת ה .לבטיחות בדרכים כנית לאומיתותאונות וגיבוש תה מספרה ביהעלי

בנושאי בטיחות  תחומים וסוגיות לדיון כמה צגיםולאחר מכן מו בישראל לפי פילוחים שונים, 2021-2018בשנים 

 של והמידע המחקר במרכז שנכתבוקודמים דוחות ובהמשך ל ,דיוני ועדת הכלכלהעבר בכפי שנדונו ב, בדרכים

  .שא בלימת הקטל בדרכיםהמלצות ועדת הכלכלה של הכנסת בנו מעקב אחר יישוםבנושא  הכנסת

 להתגוננות מפני הנגיףהגבלות שונות הקורונה, ננקטו בישראל מעת לעת מגפת בעקבות התפרצות  ,2020בשנת 

להגבלות במאפייני התנועה והנסועה בכבישים.  כגון הגבלות תנועה, צמצום העבודה במשק ועוד, וכן חלו שינויים

. לפיכך, במסמך יושם דגש 2020היפגעות בתאונות הדרכים בשנת אלו ככל הנראה היו השלכות גם על נתוני ה

בנוגע  שונים דגשיםוכן ייבחנו  ,2020לבין נתוני שנת  2019בשנת  נתוני ההיפגעות בתאונות דרכים ביןשוואה העל ה

 .2020ת הסגרים במהלך שנת ולתקופ

 :2020י ההיפגעות בשנת למאפיינ אשרשפורסמו בדוחות הלמ"ס והרלב"ד ב ממצאים עיקריים כמהלהלן 

 :(2020) תאונות דרכים

  2019לעומת  14.5%ירידה של תאונות דרכים עם נפגעים,  10,836דווח למשטרת ישראל על  2020בשנת. 
  בתאונות ירידהשר נבעה מא, הקטלניותהתאונות הכולל של במספר  %3.10של  חלה ירידה 2020בשנת 

אך לעומת זאת, חלה ירידה במספר התאונות הקשות והקלות,  וניהעירבמרחב  .עירוני-ןהביבמרחב  הקטלניות
 במספר התאונות הקטלניות. %7.5של  יהיעלהייתה 

  בדומה ל ,עירוניות-ביןבדרכים אירעו מהן  %30-ו עירוניותמהתאונות התרחשו בדרכים  %70 2020בשנת-
2019. 

 :(2020) הרוגים בתאונות דרכים
  ההרוגיםבמספר  14.1%. חלה ירידה של 2019בשנת  355לעומת  ,איש 305נהרגו בתאונות דרכים  2020בשנת 

 .הפצועים קשהבמספר  13.5%לעומת השנה הקודמת, וירידה של 
 (.2019בשנת  135הרוגים לעומת  142) 2020בשנת  %5-ב עלה העירוניבתאונות במרחב  ההרוגים מספר 
  2019בשנת  3.9ת לעומ ,3.3 יהה 2020איש בשנת  000100,-לשיעור ההרוגים. 
  %11.5-ב ירד 2020-בההרוגים הערבים  מספרניתן לראות כי  קבוצות אוכלוסייהבפילוח מספר ההרוגים לפי 

 (.2019-ב 203לעומת  2020-ב 173) 14.8%-ב ירד היהודים ההרוגים ומספר(, 2019בשנת  113לעומת  100)
 %29 (.%21.1ה הוא יהיו ערבים )חלקם באוכלוסי 0202( בשנת מההרוגים %32.8בתאונות הדרכים ) מהנפגעים 
 עולה כי בכל טווחי הגילים נרשמה ירידה במספר ההרוגים, למעט  קבוצות גיללפי כולל ההרוגים הפילוח מספר מ

 .2020ההרוגים בשנת מספר ב 3%יה של יעלנצפתה  בה, שומעלה 65בני  ,האוכלוסייה המבוגרת
 ומעלה, 65בני  ,עולה כי בקרב האוכלוסייה המבוגרת בוצות גילקלפי  הולכי הרגלפילוח מספר ההרוגים מ 

 2019(, לעומת ומעלה 65הולכי רגל בני  38בה נהרגו ש) 2020בשיעור ההרוגים בשנת  27%יה של ינרשמה על
 הרוגים(. 30)
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  %5ה של יעליחלה  2020ניתן לראות כי בשנת  רכבהסוג משתמשי הדרך וכלי בפילוח מספר ההרוגים לפי 
. קורקינטים ואופניים חשמלייםבמספר ההרוגים רוכבי  %26של יה יבתאונות, ועלשנהרגו  רוכבי האופנועספר במ

 במספר ההרוגים רוכבי האופניים )שאינם חשמליים(. ,72%של  ,ירידה משמעותית לעומת זאת, חלה
 בסופהו 2020סגר הראשון והשני שחלו באמצע שנת תאונות דרכים במהלך הדגשים בנוגע ל כמה 

תקופת הסגרים אופיינה בשינויים בנפח התנועה והנסועה בכבישים, וכן בשינוי בדפוסי היוממות של כאמור, 
השלכות גם על  היואלו  שינוייםצמצום פעילות המשק. לבבפעילות מוסדות החינוך והתרבות ובשינוי  ,האזרחים

)הסגר  2020שחלו בשנת  שני הסגרים ךבנוגע לתאונות שהתרחשו במהלמאפייני ההיפגעות בתאונות דרכים. 
מאמצע ספטמבר ועד אמצע אוקטובר  נמשך, ואילו הסגר השני 2020מאמצע מרץ עד סוף אפריל  נמשךהראשון 

 דגשים: כמהלהצביע על  אפשר( 2020
 אשר חושב במחקר שנערך על ידי נסועה"מ ק למיליארד ביחס הרוגיםה מספרהבוחן את מדד  על פי ,

בהשוואה  גבוהמספר ההרוגים בעת הסגר הראשון היה  ,וני צריכת הדלק בתקופות הרלוונטיותהרלב"ד לפי נת
תקופה בממוצע ב 5.2 לעומתהרוגים למיליארד ק"מ נסועה,  7.3 :לתקופה המקבילה בחמש השנים הקודמות

 .2019-2015המקבילה בשנים 
 בהן היו פצועים ש) נות החמורותהתאו( נרשמה ירידה קלה בלבד במספר 2020אפריל -מרץ) בסגר הראשון

לא חל שינוי  (2020אוקטובר -השני )ספטמבר. בסגר הקלות במספר התאונות ניכרתקשה והרוגים(, וירידה 

 .2019ביחס לשנת  הקלותוחלה ירידה קטנה בלבד במספר התאונות  ,במספר התאונות החמורות

  1202 אוגוסט–בחודשים ינוארנפגעים בתאונות דרכים  לנתונים ע

 לעומת התקופה המקבילה  15.4%יה של יעל ,איש בתאונות דרכים 240נהרגו  2021 אוגוסט-בחודשים ינואר

–ינואר לעומת תקופת החודשים 6.6%יה של יעלאיש, ו 208בה נהרגו ש ,(2020 אוגוסט–)ינואר בשנה הקודמת

 איש. 225בה נהרגו ש, 2019 אוגוסט

 וירידה של 2020 אוגוסט–לעומת חודשים ינואר 8.7%ה של יעלי תאונות דרכים, 7,732 התרחשו בתקופה זו ,

חלק מתקופת החודשים ביצוין כי  תאונות. 8,414 בה התרחשוש, 2019לעומת התקופה המקבילה בשנת  8.1%

, ויש תשגרתי השאינ התקופב(. לפיכך מדובר 2021סגר שנמשך כחודש )ינואר היה  2021 אוגוסט–ינואר

 זו. הנתוני התאונות והנפגעים בתקופלהתחשב בכך בהתייחס ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knesset.gov.il/mmm


 3 | נתונים וחומר רקע לדיון –בטיחות בדרכים בישראל 

 

 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

 מבוא
המאבק בקטל הוועדה בנושא דיון לקראת  ועדת הכלכלה של הכנסת,מסמך זה נכתב לבקשת 

 מסמךב. בדרכים כנית לאומית לבטיחותותאונות וגיבוש תמספר היה ביבלימת העל – בדרכים

 נסקרות כמו כן בשנים האחרונות.סקירת נתונים עדכניים של תאונות דרכים ונפגעים  מובאת

בדיוני ועדת הכלכלה של בעבר מסמך סוגיות מרכזיות בתחומי הבטיחות בדרכים כפי שנדונו ב

יישום המלצות אחר  מעקב ועניינו ,2020בפברואר  שפורסםקודם מקיף  דוחופורטו ב ,הכנסת

נתוני ם מוצגי מסמךבתחילת ה 1.ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא בלימת הקטל בדרכים

 2021שנת לחלקיים בישראל לפי פילוחים שונים, וכן נתונים  2020-2018בשנים  תאונות דרכים

 ,2020שינויים שחלו בדפוסי התנועה והנסועה בשנת ה מתואריםבמסגרת זו  )ינואר עד אוגוסט(.

לכך  המשךסגרים מעת לעת. בננקטו במהלכה שהקורונה בישראל,  מגפתשל שנת ההתפרצות 

 2020לשינויים אלו על מאפייני ההיפגעות בתאונות דרכים בשנת  היוהשלכות שה ותתוארמ

המדיניות הלאומית של ממשלות ישראל בנושאי  נסקרת שלאחר מכן פרקב. 2019ביחס לשנת 

 תחומים כמהסקירה של  מובאת לבסוף יעדים שהוצבו בתחום.מוצגים הבטיחות בדרכים, ו

 ,של הכנסת כפי שנדונו בדוח המלצות ועדת הכלכלהבנושאי בטיחות בדרכים, מרכזיים 

  עתיד.בולבחינה  לדיון סוגיותמוצגות ו

 

 תאונות דרכים בישראל  :נתוני רקע .1

 2020-2018 , שניםתאונות דרכיםעל נתונים  1.1
, וכן מספר הנפגעיםתאונות הדרכים וסיווגן, סוג  עליוצגו נתונים מרכזיים  זהבפרק 

, ובהמשך יוצגו 2018-2020בתחילה יוצגו הנתונים לשנים  ישראל.בשנים האחרונות ב ההרוגים

נחשבת לשנה חריגה ביחס  2020יצוין כי שנת  2.(אוגוסט–)ינואר 2021נתונים חלקיים לשנת 

סגרים שיושמו במדינה ההתפרצות נגיף הקורונה בישראל ו בעקבותבין השאר לקודמותיה, 

, לפיכך פרק.הבהמשך  תוארשיכפי  ,כיםמעת לעת, ויש לכך השלכות גם על תאונות הדר

מספר תאונות  לו במדינה בעת בחינתלהביא בחשבון את הסגרים וההגבלות שהוטחשוב 

תאונות בתקופה זו ) שהתרחשו תאונות הדרכים מאפייניוכמו כן לבחון את , הדרכים והנפגעים

ו )הולכי רגל, רוכבי יה שנפגעיעירוניות( וכן להתמקד בקבוצות האוכלוס-דרכים עירוניות וביןב

 (.ומה, רוכבי אופניים חשמליים וכדומעלה 65אופנוע, בני 

מעורב שבהן היה בתאונות  ,שיוצגו המספרים קטנים יחסית )לדוגמה הנתוניםמיודגש כי בחלק 

(, 2020בשנת  שלושה, ו2019בשנת  שבעהלעומת  ,2018בשנת  בני אדם נינהרגו שאוטובוס 

                                                                    
 והמידע המחקר מרכז,לדיון רקע וחומר עדכוןבנושא בלימת הקטל בדרכים:  הכלכלהאחר יישום המלצות דוח ועדת  מעקב, מזרחי אלגום אסנת 1

 .2020בנובמבר  2, הכנסת של
 רישום מערכת קובץמתוך קובץ "תאונות דרכים עם נפגעים" של משטרת ישראל, לנתונים  "סבלמ שנערכו עיבודיםמבוססים על  שיוצגו הנתונים 2

 .לאומי יטוחלב המוסד של קצבאות וקובצי( דחופה ורפואה טראומה לחקר הלאומי)המרכז  גרטנר מכון של הטראומה

שבת נח 2020שנת 
לשנה חריגה ביחס  

לקודמותיה, בין השאר  
עקב התפרצות נגיף  

הקורונה בישראל  
 והסגרים שהיו בה,

ויש לכך גם השלכות  
על תאונות הדרכים  

   ומאפייניהן.
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לא בהכרח ניתן ללמוד מכך על שינויים ם נראה משמעותי, ולכן גם אם ההפרש באחוזי

 , שכן השינוי יכול להיות מקרי או נקודתי בלבד.בתופעה או במגמה

 2018-2020ם תאונות דרכים עם נפגעים לפי חומרה, שני: 1לוח 

 2019שינוי בשנת השיעור  2020 2019 2018 סוג התאונות

 2018לעומת 

שינוי בשנת השיעור 

 2019 לעומת 2020

 -10.3% +11.5% 286 319 286 3קטלניות

 -11.0% + 10.0% 1,899 2,134 1,941 4קשות

 -15.3% -1.1% 8,651 10,217 10,330 5קלות

 -14.5% +0.9% 10,836 12,670 12,557 סך הכול

 2018-2020: תאונות דרכים עם נפגעים לפי חומרה, שנים 1תרשים 

  

 -עם נפגעים ביחס ל הדרכים תאונותב 0.9% של יהיעלחלה  2019בשנת מהנתונים עולה כי 

במספר  %10.0 של יהיעלו הקטלניות הדרכים תאונותבמספר  %11.5של  יהיעל: 2018

 עם התאונות במספר %14.5של  ירידהלעומת זאת חלה  2020 בשנת 6.הקשותתאונות ה

  7סוגי התאונות. ל. הירידה נרשמה בכל2019ביחס לשנת  נפגעים

 

 

                                                                    
אדם שנהרג בתאונת דרכים או  הוא הרוג בתאונת דרכיםהגדרה זו,  יפ לבה אדם אחד לפחות. ע שנהרגתאונת דרכים  קטלנית:תאונת דרכים  3

 יום מיום התאונה. 30 בתוךשנפצע בתאונת דרכים ונפטר מפצעיו 
כללת גם תאונה שנפצע בה קשה נהגדרה זו ברג בה אף אדם. תאונת דרכים שנפצע בה קשה אדם אחד לפחות ושלא נה קשה:תאונת דרכים  4

 יום. 30-אדם ונפטר מפצעיו כעבור יותר מ
 : תאונת דרכים שנפצע בה קל אדם אחד לפחות, ולא נהרג או נפצע בה קשה אף אדם.קלהתאונת דרכים  5
 .2020 במאי 27 ,2019סיכום שנת  – נפגעים עם דרכים תאונות. הלמ"ס: 2019ביוני  20 ,2018סיכום שנת  – נפגעים עם דרכים תאונות"ס, הלמ 6
 .2021 ביוני 3 ,2020סיכום שנת  – נפגעים עם דרכים תאונות"ס, הלמ 7

10,330 10,217

8,651

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

2018 2019 2020

תאונות דרכים קלות
2020-2018

תאונות דרכים קלות

286 319 286

1,941 2,134
1,899

0

1000

2000

3000

2018 2019 2020

תאונות דרכים קשות וקטלניות
2020-2018

תאונות קטלניות תאונות  קשות
  יהיעלחלה  2019בשנת 

במספר  0.9%של 
.  2018-התאונות ביחס ל

של  ירידהחלה  2020-ב
במספר   14.5%

התאונות הכולל ביחס 
  .2019-ל

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%AA%D7%90-%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2018.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/151/27_20_151b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2020.aspx
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 1920-20208שנים חומרה, לפי דרך והים לפי סוג תאונות דרכים עם נפגע: 2ח לו

 עירוניותהתרחשו בדרכים  מהתאונות %70-כ 2020-ו 2019השנים  בכל אחת מן ,הלוח על פי

ו בני נהרגבהן ש) הקטלניותהתאונות  שיעור עם זאת, בדרכים לא עירוניות.התרחשו  %30-וכ

בשנת  %51.7על ו 2019בשנת  %59.2ועמד על  ,עירוניות לא( היה גבוה יותר בדרכים אדם

בהתאמה(  ,בהן היו פצועים קשה וקלש. לעומת זאת, מרבית התאונות הקשות והקלות )2020

 (.הקלותמהתאונות  %17-כמהתאונות הקשות ו %66-)כ עירוניותהתרחשו בדרכים 

 2020-2018בתאונות דרכים, שנים נתונים על נפגעים והרוגים  1.2
 2018-2020נפגעים בתאונות דרכים לפי חומרה, שנים  :3לוח 

 דומה (והרוגים )פצועים 2019שנת מספר הנפגעים הכולל בתאונות דרכים בעולה כי  3מלוח 

  2019.9במספר ההרוגים לעומת  %20.7של  ירידהחלה  2020, ואילו בשנת 2018שנת זה שבל

  

                                                                    
, ואילו הנתונים 2020במאי  27"ס, שפורסם ביום הלמ לש 2019סיכום שנת  – נפגעים עם דרכים תאונותלקוחים מתוך קובץ  2019 לשנת הנתונים 8

 . 2021ביוני  3של הלמ"ס, שפורסם ביום  2020סיכום שנת  – נפגעים עם דרכים תאונותלקוחים מתוך קובץ  2020 לשנת
 עם דרכים תאונות"ס, קובץ הודעה לתקשורת, הלמ; 2020 במאי 27 ,2019סיכום שנת  – נפגעים עם דרכים תאונות, לתקשורת הודעה"ס, הלמ 9

 .2021ביוני  3 ,2020סיכום שנת  – נפגעים

סוג 

 התאונות

דרך 

 עירונית

(2019) 

דרך לא 

 עירונית

(2019) 

 דרך עירונית ך הכולס
(2020) 

דרך לא 
 עירונית

(2020) 

 ך הכולס

 100% 51.7% 48.3% 100% 59.2% 40.8% קטלניות

 100% 34.2% 65.8% 100% 33.6% 66.4% קשות

 100% 28.4% 71.6% 100% 28.9% 71.1% קלות

שיעור 
 כללמ

 התאונות

69.5% 30.5% 100% 70.0% 30.0% 100% 

 שינוי השיעור  2020 2019 2018 חומרת הפגיעה

 2019בשנת 

 2018לעומת 

שינוי השיעור 

 2020בשנת 

 2019לעומת 

 -14.1% + 12.3% 305 355 316  הרוגים

 -13.5% + 10.5% 2,072 2,394 2,166 פצועים קשה

 -21.7% -1.5% 15,894 20,237 20,537 פצועים קל

 -20.7% -0.1% 18,226 22,986 23,019 ולסך הכ

 2020ובשנת  2019שנת ב
מהתאונות   70%-כ

התרחשו בדרכים עירוניות  
התרחשו בדרכים   30%-ו

 לא עירוניות.  
  הקטלניותשיעור התאונות 

 היה גבוה יותר בדרכים
 לא עירוניות. 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/151/27_20_151b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2020.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2020.aspx
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 לוח 4: הרוגים בתאונות דרכים לפי סוגי דרך )עירונית או בין-עירונית(, 102020-2018 
 

. 2019לעומת שנת  העירוניבמספר ההרוגים בתאונות בתחום  %5יה של יעלחלה  2020 בשנת ,4לוח ין בכפי שמצו

מספר ב 14%, וירידה של עירוני-הביןבתחום  אירעובמספר ההרוגים בתאונות ש 27%של  ירידהלעומת זאת, חלה 

 הרוגים(. 355) 2019הרוגים( לעומת שנת  305) 2020ההרוגים בשנת  כלל

 לוח 5: הרוגים הולכי רגל בתאונות דרכים לפי גיל, 122020-2019
 

הרוגים לפי 
 קבוצות גיל

בשנת  שינויהשיעור   2020  2019
לעומת שנת  2020
2019 

 0% 14 14 שנים 14-0

 -30% 7 10 שנים 24-15

 -30% 23 33 שנים  64-25

 +27% 38 30 ומעלה 65גיל 

  1 0 גיל לא ידוע

 -4.5% 83 87 ך הכולס

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 .2021 בפברואר 16, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים – 2020 שנת סיכום 10
 ".עירוני רחוב או עירונית-בין איננה אך לציבור הפתוחה"דרך כ 2019 משנת" מוגדר שטח" 11
 .2021 בפברואר 16, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים – 2020 שנת סיכום 12

הרוגים לפי סוג 
 דרך

שיעור שינוי   2020  2019 2018
 2020בשנת 

 2019לעומת 
 +5% 142 135 132 עירונית

 -27% 156 214 184 עירונית-בין

 +17% 7 6 - 11שטח

 -14% 305 355 316 לוסך הכ

לא חל כל   2020בשנת 
שינוי במספר הולכי 

  14-0הרגל ההרוגים בני 
, ואילו 2019-ביחס ל

במספר הולכי הרגל 
ומעלה   65י ההרוגים בנ

 .  %27של  היעליחלה 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.gov.il/he/departments/news/20201231_summary
https://www.gov.il/he/departments/news/20201231_summary
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 2019-2020 ,: הרוגים הולכי רגל בתאונות דרכים לפי גיל2תרשים 

 

 

כל שינוי  לא חל 2020בשנת עלה כי מ קבוצות גילבתאונות לפי שנהרגו  רגלה הולכי פילוח של

הולכי במספר אילו ו (,2019ביחס לשנה הקודמת ) שנים 14-0 ניבמספר ההרוגים הילדים ב

ה אלו הוגדרו ייצוין כי שתי קבוצות אוכלוסי. 27%ה של יעליחלה  ומעלה 65הרוגים בני ההרגל 

זה מכבר על ידי הרלב"ד כשתיים משבע קבוצות בסיכון מוגבר למוות או לפציעה חמורה 

 13.מוגדרים כקבוצה בסיכון מוגברגם הם אשר  ,, ובפרט כאשר מדובר בהולכי רגלדרכיםבתאונת 

במספר הולכי הרגל  30%שנים( חלה ירידה של  64-25-ו 24-15עוד יצוין כי בשתי קבוצות גיל )

 ההרוגים. 

 14 2019-2020, לפי סוג משתמש הדרךבתאונות דרכים  : הרוגים6לוח 

סוג משתמש 
 הדרך/סוג הרכב

 שינויהשיעור   2020  2019 2018
 2020בשנת 

 2019לעומת 
 -17% 109 131 111 רכב פרטי ומסחרי

 -5% 83 87 98 הולך רגל

 +5% 68 65 44 )אופנועים( גלגלי-דו

 -67% 2 6 4 טון 3.5משאית מעל 

                                                                    
רכב כבד, החברה הערבית  מעורב שבהן"ד הן הולכי רגל, רוכבי אופנוע, נפגעים בתאונות הרלבוספות המוזכרות בדוח קבוצות הסיכון הנ חמש 13

, נובמבר 2018-2008מגמות: עשור של בטיחות בדרכים בישראל, . הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מרושייניםורוכבי אופניים וכלי רכב שאינם 
2019 . 

 .2021 בפברואר 16, : הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים2020 שנת סיכום 14

14

10

33

30

14

7

23

38

14-0

24-15

64-25

65+

2020-2019, הרוגים הולכי רגל בתאונות דרכים לפי קבוצות גיל

2020 2019

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.gov.il/he/departments/news/20201231_summary
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סוג משתמש 
 הדרך/סוג הרכב

 שינויהשיעור   2020  2019 2018
 2020בשנת 

 2019לעומת 
כלי רכב ממנועים לא 

 15מרושיינים

25 19 24 26%+ 

 -57% 3 7 2 אוטובוסנוסעי 

 -75% 2 8 7 אוטובוס זעיר ומונית

 -72% 5 18 16 אופניים

 -27% 8 11 5 טרקטור

 -100% 0 2 1 אחר

 0% 1 1 3 לא ידוע

 -14% 305 355 316 ולהכך ס

 

 סוג משתמש הדרך, לפי 2020-2019שנים באת נתוני ההרוגים בתאונות דרכים  ציגמ 6לוח 

 היעליחלה  2020בשנת  לראות כייתן נ. (וכד' הולכי רגל, רוכבי אופניים, נוסעי אוטובוס -כלומר)

 מוגבר סיכוןבכקבוצות הרלב"ד  ל ידיקבוצות שהוגדרו עבמספר ההרוגים בקרב חלק מן ה

 26%ה של יועליההרוגים  רוכבי האופנועיםבמספר  5%ה של יעלי להיפגעות ולמוות בתאונות:

 בשנתשנהרגו בתאונות  )כלי רכב לא מרושיינים( ואופניים חשמליים בקרב רוכבי קורקינט

 חמישהההרוגים ) רוכבי האופנייםבמספר  72%חלה ירידה של  2020לעומת זאת, בשנת  .2020

  .(2019-ב 18לעומת  2020ים בשנת הרוג

 הקורונה מגפתבמקביל להתפרצות  2020תאונות דרכים בשנת  עלנתונים הסיכום 

הגבלות שונות הקורונה, ננקטו בישראל מעת לעת  מגפת, בעקבות התפרצות 2021עד מרץ  2020בחודשים מרץ 

 ושלרה או צמצום של מערכת החינוך כגון הגבלות תנועה, צמצום העבודה במשק, סגי להתגוננות מפני הנגיף

הגבלות  הוטלו הפעילות בבתי מסחר ותרבות, חלו שינויים בתדירות התחבורה הציבורית ובתפוסתה המקסימלית, וכן

להגבלות אלו ככל הנראה היו השלכות גם על נתוני ההיפגעות בתאונות על הכניסה לישראל והיציאה ממנה. 

  2020.16הדרכים בשנת 

חלו מגבלות על תנועת התושבים במרחב הציבורי והשתנו דפוסי היוממות של רבים  2020דצמבר –ילאפרבחודשים 

-השתנו דפוסי התנועה בדרכים העירוניות והבין בעקבות זאתיה ניכרת בשיעור העובדים והלומדים מהבית. יעל עקב

                                                                    
מוגדרים כ"כלי רכב שאינם רשומים במצבת כלי הרכב של משרד התחבורה ואינם נדרשים על פי חוק לביטוח  מרושייניםרכב ממונעים לא  כלי 15

מעורבים  שבהן בתאונות שנתיים-נתוני היפגעות רב על". להרחבה קלנועיותגה, דוגמת אופניים וקורקינטים חשמליים כמו גם רכב ולרישיון נהי
 המחקר מרכז, מרושייניםמעורבים כלי רכב לא  שבהן דרכים בתאונות היפגעות על שנתי-רב מבטבניטה,  רינתראו:  מרושייניםכלי רכב לא 

  .2020 בנובמבר 8, הכנסת של והמידע
 לבטיחות הלאומית הרשות – 2020 שנת סיכום; 2021 ביוני 3 ,2020 שנת סיכום – נפגעים עם דרכים תאונות"ס, קובץ הודעה לתקשורת, הלמ 16

 .2021 בפברואר 16, בדרכים

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/mmm/pages/document.aspx?docid=7EDFA557-8BF2-EA11-8119-00155D0AF32A
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2020.aspx
https://www.gov.il/he/departments/news/20201231_summary
https://www.gov.il/he/departments/news/20201231_summary
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 חלקיים)שהם נתוני הלמ"ס  יל פבכבישים. כך למשל, ע ירידה במדד הנסועה ובנפח התנועהעירוניות, וכן חלה 

; ירידה של בנסועת כלל כלי הרכב 18.3%ירידה של חלה בלבד(,  2020דצמבר –אפרילסים לחודשים חומתיי

מספר . 2019חודשים בשנת  םהמשאיות ביחס לאות בנסועת 5.1%של ירידה בנסועת כלי הרכב הפרטיים ו 20.2%

, ומספר ההרוגים ירד 7.4%-תאונות הקטלניות ירד רק ב, מספר ה19.6%-הנפגעים בתאונות בתקופה זו ירד ב

 בלבד.  11.7%-ב

אוקטובר מועד כתיבת מסמך זה )עד התפרסמו לא  2020נתוני הנסועה השנתיים המלאים של שנת שיודגש כי מאחר 

בהשוואה לתקופה  קטןלדעת בשלב זה מה היה שיעור הנסועה המדויק בתקופת הסגר, ועד כמה הוא  אין, (2021

)בנזין וסולר(  נתוני צריכת הדלקהמקבילה בשנים קודמות. מסיבה זו, הרלב"ד ערכה מחקר עצמאי אשר מבוסס על 

( וזאת בהשוואה לנתוני 2020)אפריל וספטמבר  2020חלו שני הסגרים בשנת  םבהשחודשים בשל משרד האנרגיה 

  17(.2015-2019בחמש השנים הקודמות ) ותהמקביל ותתקופב הממוצעים צריכת הדלק

  נתונים מרכזיים שעלו ממחקר זה: כמהלהלן יוצגו 

 ותבהשוואה לתקופ גבוה( היה 2020אפריל -בסגר הראשון )מרץ לקילומטר נסועה ביחסההרוגים  מספר -

הרוגים למיליארד ק"מ  7.3 היהב על פי צריכת דלק מספר ההרוגים ושיבח .בחמש השנים הקודמות ותהמקביל

 הרוגים למיליארד ק"מ נסועה.  5.2 היה 2019-2015בשנים  ותהמקביל ותתקופב הממוצע ואילונסועה, 

 %20של  ירידהבצריכת הסולר. במקביל, חלה  %35בצריכת הבנזין, וירידה של  %52בסגר הראשון חלה ירידה של  -

 במספר הפצועים קשה בתאונות. 55%ירידה של במספר ההרוגים ו

מספר ב %4של  יהיעלבצריכת הסולר, אולם חלה  %8ירידה של יכת הבנזין ובצר %18בסגר השני חלה ירידה של  -

 בתקופה זו.  הפצועים קשהבמספר  %4של  וירידהבזמן זה,  הרוגיםה

שנה הקודמת הוא לבין מספרם ב ההרוגים והפצועים קשה מספרין ב ביותר גדולהפער השבו נרשם  החודש כמו כן,

ככל  .45%ירידה של  – 2019באפריל  200לעומת  ,רוגים ופצועים קשהה 110, שבו דווח על 2020חודש אפריל 

איש )לעומת  21בחודש זה נהרגו בתאונות  18( חל הסגר הראשון.2020נובע מכך שבחודש זה )אפריל  פערה ,הנראה

בכבישים בזמן  התנועהשל  ניכרת התמעטות, וזאת על אף 2019ביחס לאפריל  16%(, ירידה של 2019באפריל  25

יה בשיעורי התחלואה בקורונה, יבו חל בארץ הסגר השני לנוכח העלש ,2020סגר. יתר על כן, בחודש ספטמבר ה

הרוגים בספטמבר  24לעומת  2020הרוגים בספטמבר  27במספר ההרוגים בתאונות ) 12.5%-של כ היעלינצפתה 

2019 .) 

איש  39קטלני ביותר, ובמהלכו נהרגו , חודש אוגוסט היה ה2020מכל חודשי שנת על פי נתוני הרלב"ד,  - 

יתכן שהיו גורמים ייצוין כי  בשיעור ההרוגים(. 26%-ה של כי)עלי 2019באוגוסט  31לעומת  ,בתאונות דרכים

התושבים אשר שהו בישראל  מספר, כמו שינויים ב2020נוספים שהשפיעו על דפוסי ההיפגעות בחודש אוגוסט 

 לשנים קודמות, וזאת בשל מגבלות על טיסות ועל כניסה ויציאה מהארץ.ומחוצה לה במהלך חודשי הקיץ ביחס 

                                                                    
 .2021 בפברואר 16, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים – 2020 שנת סיכום"ד, הרלבלקוחים מתוך אתר  הנתונים 17
 .2021 ביוני 3 ,2020סיכום שנת  – נפגעים עם דרכים תאונות ,לתקשורת הודעה קובץ"ס: הלמ 18

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.gov.il/he/departments/news/20201231_summary
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2020.aspx
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 202119 אוגוסט–ינוארחודשים ב נפגעים בתאונות על נתונים 1.3
 2019-2021בשנים  אוגוסט–בחודשים ינוארוהרוגים תאונות דרכים : 3תרשים 

 0192-2021 אוגוסט–הרוגים בתאונות, ינואר  2019-2021 אוגוסט–תאונות דרכים, ינואר

     

בתאונות דרכים עם  איש 240נהרגו  2021 אוגוסט–בחודשים ינואר עולה כימהתרשימים 

שבה  ,2020 אוגוסט–)ינואר לעומת התקופה המקבילה אשתקד 15.4% נפגעים, עלייה של

 איש. 225בהם נהרגו ש, 2019 אוגוסט–ינואר חודשים לעומת %6.6יה של י, ועלאיש( 208נהרגו 

, 2020שנת אותה תקופה בלעומת  %8.7תאונות, עלייה של  7,732זו התרחשו קופה כמו כן, בת 20

 21תאונות. 8,414בה התרחשו ש, 2019לעומת שנת  8.1וירידה של % 

משך כחודש נכאמור סגר ש היה 2020 אוגוסט-חלק מתקופת החודשים ינוארבחשוב לציין כי עוד 

בה היה סגר ש ,2021שנת קבילה בבתקופה המ(, וכך גם 2020אפריל –וחצי )במהלך מרץ

בהשוואה  יש קושישגרתיים, ועל כן שאינם בחודשים  אפוא מדובר. (2021שנמשך כחודש )ינואר 

בין שתי התקופות האמורות מבחינת נתוני תאונות ונפגעים. מסיבה זו, הוצגו נתונים גם עבור 

 סגרים כלל. היו בהם, שלא 2019 אוגוסט–תקופת החודשים ינואר

 ממשלת ישראל בתחום הבטיחות בדרכים יעדי .2
ום תאונות הדרכים, והציבה כניות בתחות כמההשנים האחרונות אימצה ממשלת ישראל  15-ב

 כי עולה שלהלןשיוצגו  מהדבריםלטווח הארוך ולטווח הקצר לצמצום הקטל בכבישים. יעדים 

  .השונות בתוכניות שהציבה הכמותיים ביעדים ישראל מדינת עמדה לא כה עד

                                                                    
 .סופיים אינם 2021עבור שנת  הנתונים 19
 הם סופיים.  2020ושנת  2019שנת  נתוני 20
 דרכים תאונות ,לתקשורת הודעה קובץ"ס, הלמ; 2021 באוקטובר 7 ,2021 אוגוסט: נפגעים עם דרכים תאונות ,לתקשורת הודעה קובץ"ס, הלמ 21

 . 2020 בספטמבר 24 ,2020 אוגוסט: נפגעים עם

8,414

7,113
7,732

2019 2020 2021

תאונות דרכים

225
208

240

2019 2020 2021
180

200

220

240

260

הרוגים בתאונות דרכים

השנים האחרונות   15-ב
אימצה ממשלת ישראל 

כמה תוכניות בתחום  
תאונות הדרכים והציבה  

יעדים לטווח הארוך  
ולטווח הקצר לצמצום  

הקטל בדרכים. עם זאת,  
מדינת ישראל לא עמדה  

ביעדים הכמותיים  
שהציבה בתוכניות  

 השונות.

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/340/27_21_340b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/307/27_20_307b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/307/27_20_307b.pdf
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 שנתית לבטיחות בדרכים )דוח שיינין(,-לאומית רב תוכניתאימצה הממשלה  2005בשנת 

שנים רמת הבטיחות בדרכים בישראל תהיה דומה לזו של  עשרבתוך שבמסגרתה הוצב יעד ו

מספר ההרוגים  2010עד שנת והוא ש, כמותילשם כך נקבע יעד  22.המדינות המובילות בתחום

הרוגים  300-ירד אל מתחת ל 2015אנשים בשנה, ועד שנת  360על לא יעלה בתאונות דרכים 

 23בשנה.

 2007-2019: הרוגים בתאונות דרכים בישראל, 4תרשים 

 

 עולה כי על אף ירידה במספר ההרוגים בכל שנה באותו העשור, 4בתרשים המוצגים מהנתונים  

 ביעד שהציבה לעצמה. לא עמדה  הממשלה

אחת מחמש מדינת ישראל תהיה  2020בשנת ש , והואיעד חדש קבע שר התחבורה 2013בשנת 

למיליארד ק"מ מספר ההרוגים  של מדדה לפי, המדינות המובילות בתחום הבטיחות בדרכים

מיליארד ק"מ  1-במספר ההרוגים ל 15-במקום התה יהיישראל  2017נכון לשנת . נסועה

  OECD.24-מדינות ה ן שאר, בינסועה

 פעילות נבחנה 2021( שפורסם ביוני ETSCלבטיחות בדרכים ) דוח המועצה האירופיתב

ה שיעור ההצלחה בצמצום ובהפחת המדינות בתחום הבטיחות בדרכים על פי מדד אחר:

מספר ין ב יחסהעל סמך , וזאת 2010-2020מספר ההרוגים בתאונות דרכים בשנים  של

על פי מדד  25.(חלטים)במספרים מו  2010שנתלבין מספר ההרוגים ב 2020ההרוגים בשנת 

בעוד שיעור ההפחתה הממוצע במספר : מדינות 32מתוך  30-הזה, ישראל מדורגת במקום 

, בישראל שיעור זה 37% היהאירופה  ההרוגים בתאונות דרכים על פני העשור האחרון במדינות

בלבד )כמחצית משיעור ההפחתה הממוצע במדינות האיחוד(. על פי הדוח,  18.7%על  היה

                                                                    
 דיה נכון לאותה שנה.בסטרליה, נורבגיה ושאנגליה, הולנד, פינלנד, או 22
 . 2005ביולי  4, התוכנית עיקרישנתית לבטיחות בדרכים, -הוועדה להכנת תוכנית לאומית רב 23
"ד הרלבכי על פי נתוני  יצוין. מדדי סיכון בבטיחות בדרכים – 2 פרק, 2019, נובמבר 2018-2008 עשור של בטיחות בדרכים בישראל, :מגמות דוח 24

 .והולנד יץישוו, דנמרק, דיהבש, גיהבחמש המדינות המובילות במספר ההרוגים הנמוך במדד זה באותה שנה היו נור
.2021 thJune 16 ,Press releases: EU Road Deaths Down by 3900 in 2020 ,ETSC, European Transport Safety Council 25 

415 433
346 375 382

290 309 319 356 377 364 316 355 305

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ים
וג

הר
ר 

ספ
מ

שנה

(2019-2007)הרוגים בתאונות דרכים בישראל 

הודיעה  2019בנובמבר 
-ת רבהרלב"ד על תוכני

שנתית לאומית בנושא  
 בלימת הקטל בדרכים

"( שאחד 30עד  50)" 
מיעדיה המרכזיים הוא  

הפחתת מספר ההרוגים  
   50%-בתאונות בישראל ב

 .2030-ל 2019בין 

בדוח המועצה האירופית  
בדרכים נבחנה  לבטיחות 

פעילות המדינות בתחום  
הבטיחות בדרכים על פי  

שיעור ההצלחה בהפחתת  
מספר ההרוגים בתאונות  

. לפי מדד 2020-2010בשנים 
זה, ישראל מדורגת במקום 

מדינות,   32מתוך  30-ה
והשיגה שיעור הפחתה  

, לעומת 18.7%ממוצע של 
 באירופה.   37%

http://www.knesset.gov.il/mmm
http://www.infocenters.co.il/rsa/multimedia/shyninprogram.pdf#search=
https://etsc.eu/eu-road-deaths-down-by-3900-in-2020/
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ירידה של המדינות המובילות בהפחתת שיעור ההרוגים בתאונות דרכים בעשור האחרון ) שלוש

  26 ( הן נורבגיה, יוון ופורטוגל.במספר ההרוגים %50

, אחד היעדים הקודם בעשור בדומה ליעד שהוצב בדוח המועצה האירופית לבטיחות בדרכים

שגיבשה הרלב"ד  בדרכים לבטיחות שנתית-המרכזיים אשר מופיעים בתוכנית הלאומית הרב

במספר ההרוגים בתאונות הדרכים בארץ עד  %50הפחתה של הוא  הקרוב לעשורבישראל 

 , כפי שיפורט להלן.2030לשנת 

, במסגרת דיון שדולה מיוחד שנערך בכנסת לציון שבוע הבטיחות בדרכים 2019בנובמבר 

 תוכניתמגבשת כי היא  במעמד שר התחבורה דאז חה"כ בצלאל סמוטריץ', הודיעה הרלב"ד

, שאחד מיעדיה המרכזיים הוא "(30עד  50" תוכנית) בנושא בלימת הקטל בדרכים שנתית-רב

ביחס  50%-שנים(, מספר ההרוגים בתאונות הדרכים יופחת ב עשר)בעוד כ 2030שעד שנת 

במסגרת  ,2020 בנובמבר 27(.2030הרוגים בשנה עד סוף שנת  127-כ)כלומר,  2019סוף שנת ל

דיון מיוחד שנערך בוועדת הכלכלה של הכנסת, הציגה מנכ"לית הרלב"ד דאז, רחלי ויזל טבת, 

כיווני מתווה בטיחות בדרכים, ותחומי תפיסה רחבה של  המשקפת, תוכניתטיוטת ה עיקריאת 

 תוכניתו ,טיפול ממוקד במרחב העירוני , ובהםיעדים בתחום זה תהשגלצורך פעולה שונים 

החברה בקרב וגים והנפגעים בתאונות דרכים בקרב רוכבי אופנועים ולצמצום מספר ההר

 הערבית.

להקמת  תוכניתמירי רגב בישיבת הממשלה  דאז הציגה שרת התחבורה 2020בנובמבר  8-ב

 תוכניתבראשות משרד ראש הממשלה ומשרד התחבורה לגיבוש  משרדי-צוות מנכ"לים בין

במקביל פנתה ם ולהצגתה בפני הממשלה. יו 120בתוך  פעולה לאומית לבטיחות בדרכים

במרץ  28התקציב הנדרש למימוש המלצות הצוות שיוקם. קצות אתהל בדרישהלמשרד האוצר 

 משרדית בראשות מנכ"ל משרד התחבורה את גיבוש התוכנית-השלימה ועדת ההיגוי הבין 2021

 . 35-ה שנתית, והיא הונחה על שולחן מזכירות הממשלה-הרב

עיקרי התוכנית לשרת התחבורה  הרלב"ד את ההגיש 36-של הממשלה הבעקבות הקמתה  

בבקשה  למשרד התחבורהמרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה  29.החדשה מרב מיכאלי

שנתית ושילובה בפעילות המשרד -לקבל את התייחסותו לשאלת סטטוס התוכנית הלאומית הרב

ללא הערכה לשרה כחית הוצגה לשנים הקרובות. מהמשרד נמסר כי התוכנית במתכונתה הנו

                                                                    
על מדדי הנסועה ונתוני  הבחשבון את השפעת הביאהקורונה בישראל ובמדינות אחרות בעולם, ועל כן יש ל מגפת ההתפרצ 2020 שנתב, כאמור 26

 בעשור קודמות לשנים 2020 שנת בין שנערכה שוואההה הקשר שלגים במדינות אחרות בעולם גם בהקשר לדוח זה, ובתאונות הדרכים וההרו
 .האחרון

בנובמבר  5 ,הכנסת של והמידע המחקר מרכז פניית לעמענה  ,בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות, ממשל וקשרי מטה תחום ראש, רפאלי מירב 27
2019. 

 .2020 בנובמבר 8, התחבורה משרד תדוברו, לתקשורת הודעה 28
ביוני  5 ,הכנסת של והמידע המחקר מרכז פניית לעמענה  ,בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות, ממשל וקשרי מטה תחום ראש, רפאלי מירב 29

2021. 

הושלם גיבוש   2021במרץ 
שנתית והיא  -התוכנית הרב

הונחה על שולחן מזכירות  
. בעקבות  35-הממשלה ה

 36-הקמת הממשלה ה
התוכנית   הוגשו עיקרי

לשרת התחבורה החדשה,  
אולם התוכנית טרם הוצגה  

 בפני הממשלה. 

ממשרד התחבורה נמסר כי 
דרושה בחינה יסודית של  

מכלול סעיפי התוכנית  
לצורך שילובה בתוכניות  

המשרד לטווח הארוך.  
בתקציב הנוכחי שולבו 

אלמנטים מהתוכנית, אולם 
 לא התוכנית בכללותה.  

אלמנטים אלה הם בין 
יתר תיעדוף הטיפול  ה

במוקדי סיכון, תקצוב  
נת"צים, קידום הבטיחות  
בדרכים ביישובי החברה 

 הערבית ועוד.

http://www.knesset.gov.il/mmm
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אומדנים תקציביים בלבד. עם זאת, קיימת תמימות דעים בין  נכללו בהתקציבית סופית, ו

פעולה יישומית  תוכניתהגורמים השונים במשרד בדבר הצורך לתרגם את סעיפי התוכנית לכדי 

של שרת  מרכיביה ישולבו בתפיסה ההוליסטית , ולבחון כיצדשבצידה תקציב ולוחות זמניים

כגון אכיפה,  של הנושא תוך התחשבות בהיבטים שוניםמ, וארוךהתחבורה, לצורך תכנון לטווח ה

רישוי, תכנון, טיפול במוקדי סיכון, שילוב שבילי אופניים ברשויות המקומיות והשקעה בתחבורה 

 הציבורית לצורך הפחתה ישירה ועקיפה בתאונות הדרכים. 

מהתוכנית שנקשרים  אלמנטים כמהנכללים  1202-2022 לשניםהתקציב  בדיוני, בפועל

למשל, במסגרת . אינה מתוקצבת בכללותה תוכניתה אולם, להגברת הבטיחות בדרכים

. טיפול בכבישים 1קטגוריות עיקריות:  שלושתחום התקצוב הניתן לכבישים נעשה תיעדוף שכלל 

. כבישים שמטרתם 3)כגון נת"צים( . כבישים ייעודיים לתחבורה ציבורית 2שיוגדרו "מוקדי סיכון" 

לבוא ליצור "חיבוריות פריפריאלית". כמו כן, מדיניות התיעדוף בטיפול בבטיחות בדרכים עתידה 

י, שעתידה גם בתקציבים שיוקצו במסגרת תוכנית החומש העתידית של חברת נת" לידי ביטוי

קראת סיום תוכנית , ולנמצאיםבה אנו ש )עם סיום שנת הגישור 2022להתגבש במהלך שנת 

יות להגברת תוכנ , יתוקצבועל כך נוסף(. 2021–2017החומש הקודמת שהוגדרה לשנים 

, שתהווה המשך 923בטיחות בדרכים בחברה הערבית, בין היתר במסגרת החלטת ממשלה ה

, שעסקה בהיבטים שונים הנוגעים לחברה הערבית. כמו כן, בכוונת המשרד 922ישיר להחלטה 

ענישה כלפי נהגים שהורשעו בעבירות תנועה קודמות; נוספים כגון החמרת  לקדם נושאים

  30.יתום מטענים לרכבים כבדים ועודמוביליטי בערים, ר-הסדרת השימוש במיקרו

 פעילות ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא בלימת הקטל בדרכים  .3
קיימה ועדת הכלכלה של הכנסת בראשות חבר הכנסת  2016 ץמר–במהלך החודשים פברואר

יבות הוועדה ישיבות. ביש עשר, אשר נדון לאורך שימוע בנושא בלימת הקטל בדרכיםאיתן כבל 

לדעת חברי  ,מןישההתמודדות עסוגיות , וכן בטיחות בדרכיםה םנדונו נושאים שונים בתחו

מסקנות הוועדה . ות הדרכיםלצמצום מספר תאונ תהליךצעד מרכזי בהיא הוועדה, 

 עיקרי הנושאים שעלו בישיבות.  ובו 31מקיף והמלצותיה סוכמו בדוח

הממשלה לא עמדה כי  ת הכלכלהקבעה ועד 2016בעקבות סדרת הדיונים שקיימה בשנת 

אונות בת צמצום מספר ההרוגים בדבר 2005ביולי  17בהחלטתה מיום ביעדים שאימצה 

, כשנה וחצי לאחר פרסום דוח ועדת הכלכלה של הכנסת, 7201ביוני  25ביום  32.הדרכים

בתחומי בטיחות  2018-2017עיקרי פעילות לשנים בנושא  2779החלטת ממשלה פורסמה 

                                                                    
 . 2021 וברבאוקט 20 , דוא"ל,הכנסת של והמידע המחקר מרכז פניית לעהלפרין, עוזר מנכ"לית משרד התחבורה, מענה  נתאי 30
 .2016, דין וחשבון מסכם של ועדת הכלכלה בראשות חבר הכנסת איתן כבל, אוגוסט בלימת הקטל בדרכיםועדת הכלכלה,  31
  .2005ביולי  17 ,(שייניןשנתית לבטיחות בדרכים )דוח -לאומית רב תוכנית ,30-של הממשלה ה 3917 ההחלט 32

 

  2016מרץ –בפברואר
קיימה ועדת הכלכלה של  

 נרחב שימועהכנסת 
בנושא בלימת הקטל 

. מסקנות בדרכים
הוועדה והמלצותיה 

  סוכמו בדוח מקיף.

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/mmm/pages/document.aspx?docid=29e2559c-980f-e711-80cc-00155d0206a2&businesstype=1
https://www.gov.il/he/departments/policies/2005_des3917
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 4-לצמצום הקטל בדרכים בהיקף תקציבי של כ תוכנית. במסגרת ההחלטה גובשה בדרכים

כניות עבודה ות וכללנטה החלב, בשיתוף פעולה של גופים ומשרדי ממשלה שונים. ש"חמיליארד 

 33בתחומי אכיפה ושפיטה, חינוך תעבורתי, טכנולוגיית רכב, שיפור תשתיות, פינוי נפגעים ועוד.

מרכז פרסם , 2020נובמבר בפברואר וב, דוח ועדת הכלכלהבחלוף ארבע שנים מיום פרסום 

שני  ,סתוועדת הכלכלה של הכנ טופורובסקיבועז לבקשת חה"כ  ,המחקר והמידע של הכנסת

אופן יישום המלצות הדוח על ידי משרדי ממשלה וגופים את  בחנואשר  מקיפים מסמכים

  2016.34בישראל מאז שנת  שונים

 תחומים מרכזיים :המלצות ועדת הכלכלה של הכנסת .4
לטפל  כי על מנת להפחית במידה ניכרת את מספר התאונות והנפגעים בהן, ישהוועדה קבעה 

 סוגיות:-תתיכמה  מהם כל אחדבאשר  חמישה תחומי פעולה מרכזייםבידי יבאופן ממוקד ומ

 תשתיות בטיחות  .1
 אכיפה ושפיטה  .2
 חינוך והסברה .3
 טכנולוגיית הרכב .4
 נושאים נוספים  .5

  35המלצות הוועדה בנושאים שהוזכרו לעיל.יוצגו בטבלה עיקרי להלן 

 התשתיות םהמלצות הוועדה בתחוריכוז  4.1

                                                                    
 .2017 ביוני 25, 7201-8201 לשנים פעילות עיקרי :"בדרכים"בטיחות  ,34-של הממשלה ה 2779 ההחלט 33
 20 ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בדרכים הקטל בלימת בנושא הכלכלה ועדת דוח המלצות יישום אחר מעקב, אסנת אלגום מזרחי 34

 ,לדיון רקע וחומר עדכון :בדרכים הקטל בלימת בנושא הכלכלה ועדת דוח המלצות יישום ראח מעקבאסנת אלגום מזרחי, ;  2020בפברואר 
 .2020 בנובמבר 2מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 

 יישום אחר מעקבאסנת אלגום מזרחי, , בשל מגבלות היקף מסמך עדכון זה הנושאים יוצגו בטבלה באופן ממוקד ותמציתי. להרחבה ראו: כאמור 35
 . 2020 בפברואר 20מרכז המחקר והמידע של הכנסת, , בדרכים הקטל בלימת בנושא הכלכלה ועדת דוח המלצות

 

 

 גורם אחראי המלצת הוועדה נושא

הבטחת טיפול ותחזוקת הכבישים ותשתיות  עירוניות-תשתיות עירוניות ובין

 הבטיחות בדרכים עירוניות ובין עירוניות

 משרד התחבורה 

טיפול בכבישים שהוגדרו כמוקדי סיכון במסגרת  החומש תוכניתמוקדי סיכון ו

 החומש תוכנית

משרד התחבורה וחברת נתיבי 
 ישראל

להקמת חניוני מנוחה לנהגים על  תוכניתגיבוש  חניוני מנוחה

 עירוניים-בסיס מיפוי כבישים בין

 משרד התחבורה
  

 בהמלצות הוועדה נכללו  
פעולה מגוון תוכניות 

 בתחומים אלה: 
 תשתיות בטיחות .1
 . אכיפה ושפיטה2
 . חינוך והסברה3
 . טכנולוגיית הרכב4
 . נושאים נוספים5

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/14a4ed19-d28d-e911-80f1-00155d0a9536/2_14a4ed19-d28d-e911-80f1-00155d0a9536_11_13830.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/14a4ed19-d28d-e911-80f1-00155d0a9536/2_14a4ed19-d28d-e911-80f1-00155d0a9536_11_13830.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=a7f97be9-5718-eb11-811a-00155d0af32a&businessType=1
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2779
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/14a4ed19-d28d-e911-80f1-00155d0a9536/2_14a4ed19-d28d-e911-80f1-00155d0a9536_11_13830.pdf
https://m.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=a7f97be9-5718-eb11-811a-00155d0af32a&businessType=1
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/14a4ed19-d28d-e911-80f1-00155d0a9536/2_14a4ed19-d28d-e911-80f1-00155d0a9536_11_13830.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/14a4ed19-d28d-e911-80f1-00155d0a9536/2_14a4ed19-d28d-e911-80f1-00155d0a9536_11_13830.pdf
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 פיקוחהשפיטה והאכיפה, הה בתחומי ריכוז המלצות הוועד 4.2

 

 הסברההחינוך והריכוז המלצות הוועדה בתחומי   4.3

 תוכניתבחינת התקן הקיים לשול הדרך; הגשת  שול הדרך

עבודה להקמת מפרצי עצירה במקומות בהם שול 

 הדרך אינו מאפשר עצירת חירום. 

 משרד התחבורה

 גורם אחראי המלצת הוועדה נושא

 אגף התנועה במשטרת ישראל  מסכנות חייםעבירות תנועה על הרחבת אכיפה  הרחבת האכיפה

דיווח לוועדה בדבר התפלגות עבירות התנועה  נתוני תאונות דרכים קטלניות

 אונות קטלניותשגרמו לת

 אגף התנועה במשטרת ישראל

הקמת יחידה משטרתית מיוחדת לטיפול בכלי  כיפה נגד כלי רכב כבדיםא

ותגבור יחידות אכיפה בתחום  כבדיםרכב 

 התנועה בכל הארץ

 המשרד לביטחון הפנים

יישום החלטת ממשלה בנוגע להגדלת מספר  תגבור ניידות וכוח אדם

 הניידות ותוספת כוח אדם לאיושן 

 ומשרד האוצר משרד הבט"פ

 

מצלמות ניות ברורה בנוגע לאכיפה בגיבוש מדי קטרונית אוטומטיתאכיפה אל

 3-א

 ומשרד האוצר משרד הבט"פ

  

 ייעודיתעבודה המשלבת אכיפה  תוכניתגיבוש  בחברה הערביתאכיפה 

קמת תחנות משטרה בתחומי בטיחות בדרכים וה

 ערבייםחדשות ביישובים 

 המשרד לביטחון הפנים 

 

הפחתת העומס וייעול עבודה ל תוכניתנת הכ הפחתת העומס בבתי המשפט

 הטיפול בתיקי תעבורה 

משרד משרד המשפטים ו

 משרד הבט"פהאוצר בשיתוף 

 והנהלת בתי המשפט

 משרד התחבורה מערך פיקוח ובקרה על מכוני רישוי עלדיווח  מכוני רישוי

וח ובקרה על עבודת קציני מערך פיק עלדיווח  קציני בטיחות

 הבטיחות

 ורהמשרד התחב

הקמת מערכת מקוונת )או ממשק בין מערכות  מאגר פסולי רישיון

קיימות( לצורך הנגשת מאגר פסולי רישיון 

 לאזרחים ולמעסיקים

חברתי  לשוויוןהמשרד 

באמצעות "מטה ישראל 

)ובהמשך הועבר  דיגיטלית"

 לטיפול משרד הדיגיטל(

 גורם אחראי הוועדה המלצת נושא

שילוב החינוך התעבורתי במסגרת  בחינת הבגרות

 מקצועות החובה בבחינות הבגרות

 משרד החינוך

http://www.knesset.gov.il/mmm
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 הרכב טכנולוגיית בתחומי הוועדה תהמלצו ריכוז 4.4

 

 עתידבולבחינה  סוגיות לדיון .5
 :עתידבסוגיות לבחינה  כמה בעקבות הצגת הנתונים ותחומי הפעולה הנדרשים על פי המלצות הוועדה, עלו לדיון

 כניות ועל גיבוש ת ממונההגוף המוגדר בחוק כגורם המתכלל בתחום הבטיחות בדרכים, ש

ודמים במסמכים ק. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםהפעולה ומעקב אחר יישומן הוא 

הובאו טענות  בנושא בטיחות בדרכים פרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסתאשר 

מחסור  הרלב"ד בדבר חסמים המקשים על יכולתה של הרשות לשמש כגוף מתכלל, ובהן

טרם מונה מנכ"ל קבוע לרלב"ד,  כמו כן, בשנה האחרונה ודאות תקציבית.-בסמכויות ואי

והוכנה על ידי הרלב"ד טרם קודמה בממשלה, בין  שנתית שגובשה-והתוכנית הלאומית הרב

היתר בעקבות חילופי הממשלה שחלו כשלושה חודשים לאחר שהוגשה התוכנית למזכירות 

האם חלוקת התפקידים בין הגופים השונים בתחום  :מכאן עולה השאלההממשלה. 

ש הבטיחות בדרכים היא מיטבית והאם יש בידי הרלב"ד הכלים הנחוצים על מנת לשמ

סטטוס קידום כמו כן עולה השאלה בדבר ? באופן מיטבי כגוף המתכלל של תחום זה

כבר לפני כשנה לממשלה על ידי  עיקריה הוצגוש ,הלאומית לבטיחות בדרכים תוכניתה

 .כתוכנית כוללת (, אך מאז לא קודמה בפועל2019ר הרלב"ד )נובמב

                                                                    
בשפה הערבית,  תרבותית ומותאמות מגוונות לימוד תוכניות"'ד, הרלבבשיתוף עם  ,האחרונות בשנתיים מפעיל המשרד יכ נמסר החינוך ממשרד 36

 יסודיים.-בקרב שכבות גיל שונות במגזר הערבי, בבתי ספר יסודיים ועל

הרחבת לימודי זהירות בדרכים בגנים  לימודי זהירות בדרכים

ובבתי הספר, לרבות במוסדות חינוך 

 שמשרד החינוך אינו מתקצב

 משרד החינוך 
 ומשרד האוצר

להרחבת פעילות משמרות זה"ב  יתתוכנ משמרות זה"ב

 בסמוך לכלל מוסדות החינוך בארץ

משרד ההאוצר ומשרד משרד החינוך, 

 לביטחון הפנים

כנית הסברה ות

 מותאמת למגזר הערבי

הסברה מותאמת למגזר  תוכניתגיבוש 

הערבי בשפה הערבית, בתחומי בטיחות 

 בדרכים בבתי הספר

 36משרד החינוך והרלב"ד

   

 אחראי גורם הוועדה המלצת נושא

 רכישת עלויות והורדת מיסוי הפחתת בטיחות מערכות

 כבדים רכב כלי – בטיחות מערכות

 התחבורה ומשרד האוצר  משרד

 ומשרד המשפטים התחבורה משרד דיגיטלי לטכוגרף למעבר תוכנית גיבוש דיגיטלי טכוגרף

http://www.knesset.gov.il/mmm
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 בטיחות בדרכים, סוגיית ה םטובת תחולהוקצו בשנים האחרונות תקציבים רבים אף ש

חזרה ועלתה בהזדמנויות שונות ובהן דיוני עבור מימוש פרויקטים שונים  תקציבבהמחסור 

ועדת המשנה לבטיחות בדרכים של ועדת הכלכלה בכנסת, מענה משרדי הממשלה השונים 

 ,2020-2019סוגיה זו אף הודגשה ביתר שאת בשנים . פניית מרכז המחקר והמידע ועוד לע

ולא הועברו התקציבים הנדרשים לפרויקטים השונים, תקציב מדינה  אושרלא  בהןש

של  הקפאהגרם לעירוניים, מה ש-תחומים עירוניים וביןובפרט עבור תיקוני תשתית ב

לטיפול נתונים שהתקבלו ממשרד התחבורה בכל הנוגע מכך למשל עלה . רבים פרויקטים

 חניוני מנוחהלבניית  תוכניתקידום הוגע לבנ, ובהם התרחשו תאונות רבותש במוקדי סיכון

מיזם  לש הקשרבגם . סוגיית המחסור בתקציב עלתה ומפרצי עצירה עבור כלי רכב כבדים

לתגבר כדי  צורך בתוספת תקציביתכי יש נטען שבנוגע אליו , "שומרי הדרך" של הרלב"ד

ות שאלות מכאן עולדיווחים שמתקבלים ממתנדבי המיזם.  על סמך נעשיתאת האכיפה ה

זה יצוין כי  בהקשרשונים. הגופים הבין  תקציבהאופן תיעדוף הפרויקטים וחלוקת בדבר 

בחסמים או קשיים בהעברת תקציבים  2020בשנת  לא נתקלהכי  ווחהידמשטרת התנועה 

כי בשנתיים  המשטרה עולהמן  שהתקבלועם זאת, מהנתונים  של אגף התנועה. לפרויקטים

 ,החומש לחברה הערבית תוכניתהיקף פעילות האכיפה במסגרת ב ירידההאחרונות חלה 

ביישובי הואט בשל קיצוץ תקציבי. גם מספר תחנות המשטרה שהוקמו  תוכניתוביצוע ה

למשל הוקמו  2020מתוכננות. בשנת ה מספר התחנותביחס להיה קטן  החברה הערבית

ולפי הנתונים  ,ף הואמתוכננות. מספר ניידות התנועה הצטמצם א שמונהתחנות מתוך  שתי

היעד  ואילו) 2019בשנת  240לעומת  ,ניידות 225 היו 2020שנת ב ,שנמסרו מהמשטרה

 היקף הפעילות של אגף התנועהניידות(. עולה השאלה בדבר  450עליו הוכרז היה ש

לא דווח על ש(, וזאת לנוכח העובדה לעילתחומי פעולה )כפי שתואר  כמהוהצמצום שחל ב

 (.2020תקציב המועבר לפעילות האגף במהלך השנה החולפת )חסמים בתחום ה

  כניות העבודה ואודות יישום תעל  לא מסרו דיווחים שוטפים לוועדת הכלכלהגופים רבים

באופן שוטף על ביצוע סעיפי החלטת דיווחו הגופים השונים לא , כמו כןשבתחומי אחריותם. 

כניות העבודה בחלק וצוע תמעקב אחר בי עורכתהרלב"ד  .הממשלה שהוטלו עליהם

אחר יישום המלצות,  וכולל שוטףמעקב מנגנון במהתחומים, אולם לא ברור אם מדובר 

כך למשל בנוגע לתקציבים המועברים  .בתחום הבטיחות בדרכים כניות עבודהוהנחיות ות

במסמך קודם של  :לרשויות המקומיות לצורך תיקון ליקויי תשתית מסכני חיים בתחומיהן

אין כל פיקוח לה כי לאחר העברת התקציבים לרשויות, המחקר והמידע של הכנסת עמרכז 

 . וביצוע התיקונים בפועל בנוגע לאופן ניצול התקציב על ידי רשויות התמרור

 בנוגע לנתונים  מלאים לא קיימים פרסומיםמהמסמך עולה כי  – פרסום מידע ונתונים

 ,למשלבתחומי פעילותם של גופים שונים.  נמצאותכניות העבודה אשר ותקציביים ופרטי ת
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רשימת מוקדי האכיפה המוגברת של משטרת התנועה )"כבישים אדומים"( אינה מפורסמת 

 להנגשת נתונים מלאה יותר לציבור הרחב.  דרכיםראוי לבחון נגישה לציבור. אינה ו

ומעדכנת  אודות תאונות דרכים,על להנגשת נתונים פועלת הרלב"ד שבהקשר זה ראוי לציין 

 .מדי יוםנפגעי התאונות באתר שלה  שלמצב התמונת  את

  אחת השאלות  – משבר הקורונה בתקופת, 2020דפוסי תאונות דרכים והיפגעות בשנת

לתאונות הדרכים שהתרחשו  נוגעת צגו במסמך,שהו הנתוניםהחשובות שעולות לנוכח 

השינויים שחלו  כיצד בפרט. ראוי לבחון יםסגרההקורונה בכלל, ובעת משבר בתקופת 

בדפוסי ההתניידות )ירידה כוללת בהיקף היציאה מהבית ובפרט למקומות העבודה, ירידה 

בנפחי התנועה בכבישים, התגברות ההליכה ברגל במרחבים העירוניים, ירידה בשימוש 

 ההיפגעות ומאפייני התאונותדפוסי התאונות,  מספרבתחבורה הציבורית( השפיעו על 

)בדרכים עירוניות  התאונות מקוםראוי לבחון היבטים הנקשרים ל , יהיהו כןכמ. בתאונות

)הולכי רגל, ילדים, רוכבי אופניים חשמליים קבוצות הנפגעים עירוניות(, -ביןדרכים לעומת 

נשאלת השאלה כיצד ניתן ללמוד המעורבים בתאונה ועוד.  כלי הרכב(, סוג זהבצא וכיו

מדיניות מסגרת בעות לצורך הטמעת תוכניות פעולה מהנתונים השונים ומדפוסי ההיפג

  שמטרתה הפחתת הקטל בדרכים.

  ועדת הכלכלה  יצהעליהן המלשכניות ותכמה סטטוס הביצוע של שאלה נוספת עולה בדבר

, וניכר כי בחלוף כחמש שנים מיום התכנסות הוועדה טרם הושגה 2016בשנת  של הכנסת

כניות אלו. כך וקמו צוותי עבודה לצורך קידום תשהועל פי אף  ,בהן התקדמות משמעותית

מקוון  נתונים מאגרהקמת  תוכנית 37,הטכוגרף הדיגיטליקידום הטמעת  תוכניתלמשל 

 ת דיןבאמצעות הקמת בי להפחתת העומס בבתי המשפט תוכניתהואימוץ  שיוןילפסולי ר

 נהלי לענייני תעבורה, ואישורה הסופי על ידי הממשלה. ימ

  סוגיות חשובות נוספות ובורחב  וא תחוםיין כי תחום הבטיחות בדרכים היש לצלסיכום 

וכלי רכב ממונעים בלתי  אופניים חשמלייםהעלייה בשיעור היפגעות רוכבי  :ראוי לבחוןש

שיפור תוכניות ל ;כפי שהוצג במסמך זה ,2020ובפרט בשנת  38,בתאונות מרושיינים

הפחתה  – בכבישים ובאופן עקיףלצורך הפחתת העומס  בארץהציבורית  התחבורה

 השפעות התכנון העירוני ;כפי שמקדם משרד התחבורה בימים אלו בשיעור תאונות הדרכים

 .סוגיות אחרותו על היקף ההיפגעות בתאונות דרכים

                                                                    
תקן את תקנות התעבורה המסדירות את בקשת משרד התחבורה ל מרגייעקב אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת בראשות חה"כ  2021בינואר  4-ב 37

 פיזור עם. 2021 יולי חודש סביב, האירופית לאמנה תצטרף שישראללתוקפן רק לאחר  כנסילהאת השימוש בטכוגרף דיגיטלי. התקנות עתידות 
 בפועל הדיגיטלי ףהטכוגר הטמעת אחר מסודר מעקב לביצוע זמנים לוחות לקבוע צורך יש כי דאז הוועדה"ר יו יןיצ, לבחירות 23-ה הכנסת

 .בישראל כבדים ברכבים והתקנתו
על היפגעות בתאונות דרכים  שנתי-רב מבטרינת בניטה,  :ורא מרושייניםהיו מעורבים כלי רכב לא  בהןשבנושא נתוני היפגעות בתאונות  להרחבה 38

 .2020בנובמבר  8 , מרכז המחקר והמידע של הכנסת,מרושייניםבמעורבות כלי רכב לא 
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