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 שבים תו30,000 עד 10,000ישובים בעלי קבוצת ה
 

קיימת ביניהם . חלקם מועצות מקומיות, חלקם ערים,  אלף תושבים30 אלף עד 10 בעלי  ישובים34בקבוצה זו 

מת הבטיחות בדרכים אולם כאשר בוחנים את ר, אופי הבינויבואף  כלכליות ,תדמוגרפיו מבחינות הבדלים רבים

 . ניתן לראות הרבה מאפיינים ומדדים דומיםהשל ישובים אל

כלולים ברמת המינוע ועוד , תבתכונות התעסוקתיו, בין הישובים במבנה הדמוגרפי של האוכלוסייההשוני 

בקבוצה  כלכלית -ס הרמה החברתית"פ נתוני הלמ"ע. של הישובים השונים כלכלית -הרמה החברתיתבדירוג 

 ס"וג הלמ בדיר1ר עילית הממוקמת באשכול "לבין בית, 8אשר ממוקמת באשכול , קרית טבעוןנעה בין 

  :  כמוצג בלוח הבא)האשכול הנמוך ביותר(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בישוב עם המשקללת את האוכלוסייה המתגוררת  ( הוא שהאוכלוסייה הפעילה בישובבקבוצה זומאפיין בולט 

מאוכלוסיית )  הישובים34 מתוך 27ב ( ברוב המקרים נמוכה) המועסקים בו והפעילות הנוצרת בגין התעסוקה

יה  גודל האוכלוסילוח המציג את .) לדוגמא,כמו אזור, למעט ישובים בעלי אזורי תעשייה גדולים(  בושביםהתו

  .  להלןוגודל האוכלוסייה הפעילה מוצג
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פ המתודולוגיה ובסיסי הנתונים המוצגים " הישובים מוצגת ומנותחת בכרך זה ע34רמת ומאפייני הבטיחות ב 

 ברמת כל תאונה עם נפגעים שארעה בו 2004-07בסיס נתונים מפורט לכל ישוב לשנים . של העבודה' אבכרך 

 . ומאפשר העמקת הניתוח והאבחון לכל ישוב, מוצג באתר האינטרנט של הרשות הלאומית לבטיחות

ות ממוצע מדד הבטיח.  מהממוצע הארצימצב הבטיחות טובבקבוצה ברוב הישובים פ המוצג בכרך זה "ע

 -ממוצע שאר הקבוצות לעומת 0.72 -ובהפרש ניכר מקבוצות אחרות, הוא הטוב מבין הקבוצות, בקבוצה זו

בהתאם לגודלם ולרמת מצב הבטיחות גרוע מהצפוי ,  ישובים בקבוצה34רק בארבעה ישובים מתוך . 1.05

 . שדרות וקרית מלאכי, נשר, קרית אונו: הפעילות בהם

באף ישוב , לדוגמא. והייתה במצב הטוב ביותר בארץ, הצטיינה קבוצת ישובים זו, עבור רוב המדדים שנבדקו

 . 0-4בין גילאים ילדים  2005-07נהרגו בשנים בקבוצה זו לא 

 30,000 - ל10,000ניתן לומר שמצב הבטיחות בדרכים בישובים היהודיים אשר מספר תושביהם בין , לסיכום

,  כל אחד מהישובים ניתן לעשות רבות לשיפור מצב הבטיחותברמת.  הקבוצות שנבחנו5מבין הוא הטוב 

 . להלןכמוצג בניתוחים 
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  אופקים

מקור נתוני התאונות אינו אחיד לאורך ( 1996-2007בשנים , יםאופקהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

ס " הנם נתוני למ2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : השנים

-2004 לבין 1996-2002ונות בין הפרש במספרי התאעלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[

 מספר .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2007
מספר ההרוגים לאורך השנים לא עלה על הרוג . ירידה קלהמראה  2004מאז שנת ) ס"תאונות למ(התאונות 

 . ם האחרונות היה בעיר הרוגה אחתבשלוש השני. בשנה באף אחת מהשנים
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האוכלוסייה הפעילה באופקים נמוכה .  אלף איש24.5 היה 2006 בסוף אופקיםבמספר התושבים 

 71%: יחסית תחבורתית" סגורה"היא . בשל רמת תעסוקה פנימית נמוכה יחסית)  אלף14רק (מאוכלוסייתה 

 . היו תושביה,  מהנפגעים76%מהנהגים שהיו מעורבים בתחומה בתאונות ו 

ממוצע ( מהן היו קטלניות 0.3,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה84 אופקיםבאירעו הנבדקות בשנים 

 .  כהולכת רגל6בתאונה הקטלנית נהרגה ילדה בת  . מהן היו קשות3-ו) 2005-07

 נפש באוכלוסיה 1,000 תאונות ל 5.9רק : העיר מאופיינת במספר קטן של תאונות ביחס לאוכלוסייה הפעילה

עלות . אך התאונות בה חמורות במעט מהממוצע הארצי, )6.7ובקבוצתה , 10.3הממוצע הארצי (הפעילה 

לשנה בממוצע לאדם  ₪ 497(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 7- בההתאונות בעיר נאמד

  ). מהאוכלוסייה הפעילה

.  מתאונות קטלניות30% - מתאונות קשות ו23% , מעלות התאונות באופקים נובע מתאונות קלות47%

ואחוז גבוה , )63%בערים דומות (יש אחוז נמוך של העלות הנובע מתאונות קלות , בהשוואה לערים דומות

 .מסך העלות הנובע מתאונות קשות וקטלניות

 . היקף הפעילות בעירטובה ביחס ל אופקיםברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים הבטיחות בעיר יש יציבות במצב : מגמה
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  .דמת בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה הקואופקיםלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 1.8 24.4 24.0 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 7.3- 14.2 15.3 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 2.3- 84 86 מספר התאונות הממוצע לשנה

 0.0 0.3 0.3 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 6.8- 128 137 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 0.0 0.3 0.3 ים הממוצע לשנהמספר ההרוג

 16.2 78 0.69 79 0.59 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 99 0.50 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 4.0- 96 3.43 85 3.57 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 5.6 84 5.9 80 5.6 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 0.5 81 9.0 77 8.9 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 7.9 62 2.35 52 2.18 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 2.7- - 7.1 - 7.3 )מקום בדירוג(₪ י מיליונהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 0.4- 39 84.1 31 84.5 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

העיר .  הישובים114 מקום שישי בדירוג -העיר מיוחדת באחוז גבוה של תאונות אופניים מכלל התאונות בה

מכלל . שנפגעו כהולכי רגל) כולם תושביה(בולטת בהשוואה לערים דומות גם באחוז גבוה יחסית של קשישים 

.  בערים דומות5.3%זאת בהשוואה ל , היו הולכי רגל) קום שביעי בדירוגמ (9.4% -הנפגעים כהולכי רגל בעיר

 . אינו חריג,  קשישים ביישוב1,000 -מדד הקשישים הנפגעים ל, עם זאת

 הישובים שנבדקו עם ערך 114 מבין 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 78- נמצאה במקום האופקים

בדיקת .  בהתחשב בגודלה ובפעילות שבה מהצפויהוא טובת מצב הבטיחו, על פי ערך זה; 0.69מדד של 

 114 במדרג 99-ממוקמת במקום ה תהיה אופקיםועל פיו , 0.5-הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל

ואת מדדי , אופקיםהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של . היישובים

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30ות הערים בעלהבטיחות של קבוצת 

 ,אופקיםמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1
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 אלה.  מהנפגעים היו תושביה78% ו 2006-07 מכלל הנהגים שהין מעורבים בתאונות בתחומה בשנים 69%

 .  אחוזים גבוהים המעידים שהעיר אינה סובלת מתנועה עוברת או נמשכת

 :לעיר שני מאפיינים בטיחותיים נוספים הראויים לתשומת לב

,  בארץ8 מקום - 19%חלקם של הנהגים הצעירים מכלל הנהגים שהיו מעורבים בתאונות בה הוא  
 . והגבוה ביותר בסקטור היהודי

שיעור זה בעיר . 24.7%הממוצע לקבוצתה הוא .  מכלל התאונות30.4%תאונות הלילה בעיר מהוות  
 . גבוה  ביותר מסטיית תקן מממוצע זה בקבוצתה

בהשוואה  .על פי סוג, במהלך התקופהאופקיםהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 .ונות התנגשות הישובים יש בעיר יותר תאונות הולך רגל ואופניים על חשבון תא114להתפלגות 

   התפלגות התאונות לפי סוג                              

התנגשות
47%

רכב בודד
18%

אופניים
10%

הולך רגל
25%

 

, )תאונות שסוגן לא ידוע 8לא כולל  (אופקיםשל התאונות לפי סוג ביותר להלן מוצגת התפלגות מפורטת בלוח 

ה לערים בהשווא.  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (בקבוצת היישובים הדומים 

רכב חונה ואחוז גבוה של / פגיעה בעצם דומם , גבוה של תאונות פגיעה בהולך רגלאחוז יש באופקים , דומות

 . האופייניות לישובים צפופים, אחור-ומנגד אחוז נמוך של התנגשויות חזית, תאונות אופניים

 יישובים אחריםובהשוואה ל, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 %-ב, השוואה אופקים
 סוג תאונה

  היישובים114 ערים דומות אחוזים תאונות בשנה
 17.0 17.0 25.3 19 פגיעה בהולך רגל

 20.3 21.1 22.3 17 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 19.0 15 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 5.2 4 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 14.4 11 הרכב חונ/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 1.3 1 התהפכות
 7.0 5.4 2.6 2 החלקה

 2.4 2.6 7.2 6 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 2.6 2 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 76 כ"סה
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 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, קיםאופבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

ההתפלגות דומה לזו של הערים בקבוצתה אם כי שיעור תאונות הרכב הדו גלגלי נמוך יותר . יישובי המחקר

 .ושיעור מעורבות המוניות גבוה יותר

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה אופקים
 רכב סוג

 היישובים114 ערים דומות אחוזים ב בשנהכלי רכ

 65.2 69.0 66.4 72 רכב נוסעים פרטי
 7.3 7.8 9.2 10 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 4.2 5.3 6.0 7 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.9 0.5 1  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.6 0.9 1  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.4 0.4 0.5 1  טון33.9 עד 16.0א מש

 0.4 0.5 0.0 0 טון+ 34.0משא 
 4.1 2.4 1.4 2 ק" סמ50אופנוע עד 

 5.1 2.7 0.5 1 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.9 0.7 1.4 2 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.5 1 ק"סמ+ 501אופנוע 
 5.1 4.7 4.6 5 אוטובוס

 1.0 1.4 2.3 3 אוטובוס זעיר
 4.2 2.6 5.1 6 ניתמו

 0.3 0.5 0.9 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0 0.0 0 רכבת
 100 100 100 109 כ"סה

 

לא ניתן לזהות שיאים ברורים .  בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרתנבדקה התפלגות התאונות על פי יום

 אחר 16:00 - ל15:00 בבוקר ובין 9:00 - ל8:00יש מעט יותר תאונות בין . במספרי התאונות באופקים

בעיר הוא של שש " שפל"לשעת " שיא"שכן ההבדל בין שעת , אך שיאים אלו יכולים להיות מקריים, הצהריים

 .שיאי העלות נובעים מתאונות קשות וקטלניות, עלות התאונות מתפזרת על פני השבוע. תאונות בשבוע

 78.6% מיקומן של.  מיקום נרשם מהתאונות35% רק ל. בצורה חלקית נרשם באופקיםמיקום התאונות 

ולא ניתן )  תאונות8( מהתאונות 20%הן מהוות רק , אולם, )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

 .  מהמקרים25.7% - ב רק מיקום תאונות הקטע ידוע.ללמוד ממיקומן על צמתים בעייתיים בעיר

 :  לסיכום
 . פעילות בהאופקים טובה יחסית לרמת הרמת הבטיחות ב

 :נושאים ראויים לתשומת לב

o אם כי מספרן עדיין . במונחים מקומיים בולט האחוז הגבוה יחסית של תאונות אופניים והולכי רגל
 .  נמוך ביחס לאוכלוסייה ולאוכלוסייה הפעילה

o מכלל הנפגעים כהולכי רגל . אוכלוסיית יעד למאמצי מניעה הם קשישים הנפגעים כהולכי רגל
 .  בערים דומות5.3%לעומת ) מקום שביעי בדירוג( היו קשישים 9.4% -בעיר

o בהעדר מידע זה אין כל . ס"יש לתבוע מהמשטרה לפרט את מיקומי התאונות ולהעבירן ללמ
 .אפשרות למפות תאונות ולאתר נקודות תורפה בטיחותיות
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 אור עקיבא

מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , אור עקיבאהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

 הנם נתוני 2004-2007י התאונות לשנים ואילו נתונ, "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

 מספר .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007
 -אחת ב,  תאונות קטלניות בעיר3 היו 1996החל משנת . 2004עלה מעט מאז ) ס"תאונות למ(התאונות 

 . כהולך רגל95 בה נהרג בן 2006 - האחרונה ב2002 -אחת ב, 1999
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ב  . אלף איש16 - כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש16 היה 2006 בסוף אור עקיבאבמספר התושבים 

היו ) 2005ממוצע כולל  (0.3,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה95 אור עקיבאבירעו א 2006-2007

 לעומת תקופת המחקר 50% -גודל האוכלוסייה הפעילה בישוב עלה ביותר מ . קשות והשאר קלות5, קטלניות

 שנערך זאת בעקבות אומדן חדש שנעשה בעבודה זו לתעסוקה בתחומי העיר והניתוח האקונומטרי, הקודמת

ואלמלא ההערכה המוגדלת של , הייתה הרעה בערכים מוחלטים במספר ובנזקי התאונות בעיר. בנושא

 . הבטיחות הייתה קשה מהמוצגת בהמשך" תמונת", הפעילות בעיר בהשוואה לתקופה הקודמת

 אלה . מהנפגעים היו תושביו58% ו 2006-07 מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בתחומי הישוב בשנים 56%

 .נראה שהישוב סובל במידת מה מתנועה נמשכת או עוברת, אחוזים ממוצעים

לשנה בממוצע  ₪ 594(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 9.3-עלות התאונות בעיר נאמדת ב 

 מתאונות 29%,  מעלות התאונות באור עקיבא נובעת מתאונות קלות48% ).לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

 . תאונות קטלניות מ23% -קשות ו

 .בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה הקודמתאור עקיבא להלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

 . עילות בעירהיקף הפעל פי  טובה מעט מהצפוי אור עקיבאברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים הבטיחות בעיר יש הרעה במצב : מגמה
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השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד 
 %-ב

 0.0 15.8 15.8 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 51.6 15.7 10.4 פעילה אוכלוסייה

 21.6 95 78 מספר התאונות הממוצע לשנה

 - 0.3 0.0 ספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנהמ

 28.8 146 113 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 - 0.3 0.0 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 26.7 64 0.82 72 0.65 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 83 0.66 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 21.6 66 6.01 75 4.95 יהתאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסי

 19.7- 80 6.0 66 7.5 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 15.1- 78 9.3 67 10.9 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 - 66 2.12 92 - )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 73.5 - 9.3 - 5.4  ₪ מליוניהכוללת הממוצעת לשנה בהעלות 

 42.7 24 98.4 65 68.9 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

עובדה , אך החומרה היחסית של התאונות גבוהה, מספר התאונות באור עקיבא אינו גדול ביחס לפעילות בה

 . המתבטאת בעלות גבוהה בממוצע לתאונה

בעיר יש ). 2מקום (ת לרעה במדד של אחוז הקשישים הנפגעים מכלל הנפגעים בעיר אור עקיבא בולט

שיעור הקשישים .  מתושבי העיר11%הם מהווים , )90-מהם עולי שנות ה(אוכלוסיית קשישים גדולה יחסית 

 .  קשישים בולט פחות1,000הנפגעים מתוך 

 הישובים שנבדקו עם 114 מבין 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 64- נמצאה במקום האור עקיבא

עם .  בהתחשב בגודלה ובפעילות שבהמהצפוימעט  טובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.82ערך מדד של 

 הבטיחותבדיקת הרגישות למדד .  אלף תושבים10-30המדד גרוע מהממוצע לקבוצת היישובים בהם , זאת

 .  היישובים114 במדרג 83-ממוקמת במקום ה היהת אור עקיבאועל פיו , 0.66-משנה את ערך המדד ל

ואת מדדי הבטיחות , אור עקיבאהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות של קבוצת 
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 ,ור עקיבאאמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1

0.72

0.66

0.82

0.35

0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

ההתפלגות  .על פי סוג,  במהלך התקופהאור עקיבאהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 .דומה לזו של ערים דומות

   התפלגות התאונות לפי סוג                         

התנגשות
65%

רכב בודד
13%

אופניים
3%

הולך רגל
19%

 

תאונות שסוגן  5 לא כולל(אור עקיבא של כלל התאונות לפי סוג ביותר  התפלגות מפורטת להלן מוצגתבלוח 

 .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (בקבוצת היישובים הדומים , )לא ידוע

ר אחור ותאונות החלקה ומעט יות-למעט פחות התנגשויות חזית, ההתפלגות דומה לזו של ערים דומות

 . צד ופגיעה בהולכי רגל-התנגשויות חזית
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, אור עקיבאבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

 .בהשוואה לערים דומות יש בעיר אחוז גבוה יותר של תאונות רכב פרטי. יישובי המחקר

 ובהשוואה ליישובים אחרים, בתאונותהתפלגות כלי הרכב המעורבים 

 %-ב, השוואה אור עקיבא
 רכב סוג

 היישובים114 ערים דומות אחוזים כלי רכב בשנה

 61.1 65.0 71.3 115 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 5.3 9 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 6.2 10 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 1.6 3  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 2.2 4  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.6 1  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.0 0 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 0.3 1 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 0.3 1 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 0.0 0 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.0 0 ק"מס+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 2.8 5 אוטובוס

 1.0 1.3 3.4 6 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 0.6 1 מונית

 0.3 0.5 0.6 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 4.7 8 אחר או לא ידוע
 100 100 100 161 כ"סה

 

וכן נבדקה התפלגות עלות , רתנבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחק

  .התפלגות התאונות בחתך זה מוצגת להלן. התאונות

  .בשבתות כמעט ואין תאונות. צ כמרובת תאונות" אחה18:00 - ל17:00בולטת השעה בין ' בימי חול וכן ביום ו

 %-ב, השוואה אור עקיבא
 סוג תאונה

  היישובים114 ערים דומות אחוזים תאונות בשנה

 17.0 17.0 19.2 17 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 26.6 24 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 27.7 25 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 10.5 10 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 8.3 8 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 0.6 1 ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 2.8 3 התהפכות
 7.0 5.4 1.1 1 החלקה

 2.4 2.6 3.3 3 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 - - אונה עצמית של רוכב אופנייםת
 100 100 100 90 כ"סה
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 ממוצע לשנה, מספר התאונות לפי יום ושעה

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 0 1 1 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 1 0 0 1 
5 0 0 0 1 0 0 0 1 
6 1 1 0 0 0 1 0 2 
7 2 1 1 1 1 0 0 5 
8 1 1 0 2 2 1 0 5 
9 2 0 1 1 0 2 0 5 

10 1 2 1 0 2 1 1 7 
11 2 0 2 0 1 2 0 7 
12 0 1 2 2 0 3 1 7 
13 1 1 2 0 1 1 0 5 
14 1 2 1 2 0 2 2 8 
15 1 1 1 2 0 1 1 5 
16 1 2 1 4 0 1 0 8 
17 3 2 1 2 2 2 1 11 
18 1 1 0 1 1 1 0 3 
19 1 3 1 1 1 1 0 6 
20 1 1 2 1 2 0 0 5 
21 1 1 0 0 1 1 1 3 
22 0 0 0 0 1 0 1 2 
23 1 0 0 1 1 0 0 2 
 95 6 15 14 17 12 15 17 כ"סה

 

 90.5% מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם72% ל. טובה נרשם בצורה באור עקיבאמיקום התאונות 

 . מהמקרים66.2% -מיקום תאונות הקטע ידוע בו, )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

את  הלוח הבא מציג.  מבחינת בטיחות בדרכיםהתאונות בצמתים היו קלות ולא ניתן לזהות צמתים בעייתיים

והתאונות , 2006-2007כל התאונות בשנים (הרחובות בהם עלות התאונות במהלך התקופה הנחקרת ששת 

 .הייתה הגבוהה ביותר) 2005-הקטלניות ב

הם רחובות בהם עלות התאונות ) בשל ריבוי תאונות(ורחוב הנשיא )  בשל תאונה קטלנית(שידלובסקי ' שד

 .מ הייתה הגבוהה ביותר בעיר"ועלות התאונות לק
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 ממוצע לשנה, רחובות בהם עלות תאונות הקטע הייתה הגבוהה ביותר

 תאונות קטע אחוזים מכלל
, עלויות תאונות רחוב

 עלויות תאונות ₪מיליוני 

אורך 
, הרחוב

 מ"ק

עלות 
, מ"לק

 ₪אלפי 
 - - 100 100 7.5 73.8 כ"סה

 - - 17.8 33.9 1.3 25.0 ידוע לא

 2,431 1.02 32.9 2.5 2.5 1.8 שד שידלובסקי
 949 1.92 24.2 28.4 1.8 21.0 הנשיא
 - - 3.7 0.7 0.3 0.5 האלון
 - - 3.7 0.7 0.3 0.5 הנביאים
 - - 2.6 4.7 0.2 3.5 קופלוביץ

 225 0.64 1.9 4.1 0.1 3.0 שד המלך דוד
 

 : סיכוםל
 

 . יחסית לרמת הפעילות בה, בה מעט מהצפויבאור עקיבא טורמת הבטיחות 
 

 : נושאים ראויים לתשומת לב
 

הנושא . אור עקיבא בולטת לרעה במדד של קשישים נפגעים כהולכי רגל בשל חלקם באוכלוסייה •
 . מחייב חקירה וטיפול מונע

ים פ מערך הנתונים הקי"ראוי לבחון ע. מ"רחוב הנשיא מרובה תאונות עם עלות מצטברת גבוהה לק •
לאתר נקודות תורפה ולבחון אפשרות לשיפורים בטיחותיים , עיתוי ומיקום התאונות לאורכו, את הרכב
 . לאורכו
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 אזור

מקור נתוני התאונות אינו אחיד לאורך ( 1996-2007בשנים , אזורפר התאונות וההרוגים בהאיור הבא מציג את מס

ס " הנם נתוני למ2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : השנים

-2004 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין ל ליצור עלוהשימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[

 2004מאז  .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2007
 2005 הייתה תאונה קטלנית אחת בישוב בשנת 1996החל משנת . עלה מעט) ס"תאונות למ(מספר התאונות 

 .68ג נהג רכב פרטי בן בה נהר
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בעיר תעסוקה רבה ופעילות ביחס למניין תושביה .  אלף איש10 היה 2006 בסוף אזורבמספר התושבים 

אזור לא הייתה חלק מהערים שנחקרו בעבודה הקודמת ולכן אין .  אלף איש19 - כהאוכלוסייה הפעילה מנתהו

)  עבור תאונות קטלניות בלבד2005וכן ; 2006-2007( בשנים הנבדקות .2004-2005השוואה עם השנים 

  .ושתיים היו קשות,  מהן היו קטלניות0.3,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה104 אזורבאירעו 

 בקבוצתה של 6.7 בהשוואה ל 5.4:  איש מהאוכלוסייה הפעילה נמוך יחסית1,000שיעור התאונות בשנה ל 

אזור נמצאת . א רבות אחראים בעיקר נהגים שאינם תושבי הישובלתאונות הל.  בממוצע הארצי10.3אזור ו 

 75%:  היישובים בחלקם של הנהגים שאינם גרים בה מכלל המעורבים בה בתאונות114במקום הראשון מכל 

. ועוד) 6%(בת ים , )8%(תל אביב , )10%(צ "ראשל, )19%( אחוז גבוה זה מורכב מנהגים תושבי חולון .(!)

: עובדה זו ניכרת גם במיקום תאונות רבות ביישוב.  בתחום אזור בתאונות אינם תושביה מהנפגעים73%גם 

 . המהווה את הציר המרכזי של אזור התעסוקה  ועוד, בדרך המצודה, 44בזרועות של אזור לצמתים עם כביש 

תאונות מעורבותם בכל הארץ ב: מיעוט הנהגים המקומיים בתאונות בתחומה אינו נובע מזהירות יתר שלהם

 ). 33הממוצע בסקטור היהודי כ ( בשנה 1,000 מכל 40: עם נפגעים היא מהגבוהות בארץ בסקטור היהודי

 . ישובהיקף הפעילות בטובה ביחס ל אזורברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים  ישובהבטיחות ביש הרעה קלה במצב : מגמה
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 בהשוואה ל 1.22רק : ואף מספר הנפגעים לתאונה נמוך, כ אין ביישוב תאונות רבות ביחס לפעילות בו"בסה

 7-נאמדת בהיא . אינה גבוהה ישובעלות התאונות ב, בעקבות זאת.  בממוצע הארצי1.40 בקבוצתה ו 1.44

 ). לשנה בממוצע לאדם מהאוכלוסייה הפעילה ₪ 363(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪ מיליון 

לא נערך ניתוח לישוב בתקופת הבדיקה ,  בתקופה הנחקרתאזורלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

 .)2004-2005(הקודמת 

 2006-2007 המדד

 10.2 )פיםאל (ממוצעת אוכלוסייה

 19.3 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 104 מספר התאונות הממוצע לשנה

 0.3 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 128 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 0.3 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 98 0.50 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 108 0.35 )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 22 10.22 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 90 5.4 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 101 6.6 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 70 1.73 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 - 7.0  ₪ מליוניעת לשנה בהעלות הכוללת הממוצ

 79 67.1 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

 לעומת ממוצע 12.9% -)  בדירוג11מקום (אזור בולטת באחוז גבוה של תאונות במעורבות רכב דו גלגלי 

 .5% - הישובים114 וממוצע 5.9%הקבוצה של 

 מדדים בהם הישוב 36בישוב יש .  ברבים מהמדדיםואף בולט לטובה, בשאר המדדים הישוב אינו בולט לרעה

: לדוגמא.  המקומות הגרועים15 - המקומות הטובים ביותר ומדד אחד בלבד בו מדורג הישוב ב15 -מדורג ב

 מדדי 10-14 ו 5-9 ביישוב כהולך רגל או רוכב אופניים בתקופה המנותחת ואף בגילים 0-4לא נפגע אף ילד בן 

 קשישים 1,000גם שעור הקשישים הנפגעים כהולכי רגל מתוך . מאוד באופן יחסיהיפגעות הילדים טובים 

 .  בדירוג101 מקום -ביישוב נמוך

 הישובים שנבדקו עם ערך 114 מבין 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 98- נמצאה במקום האזור

 בדיקת .פעילות שבהבהתחשב בגודלה וב,  מהצפויטובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.50מדד של 

 114 במדרג 108-ממוקמת במקום ה תהיה אזורועל פיו , 0.35-הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל

ההבדל הקיצוני בין שני המדדים נגרם בשל שיעור העלות הגבוה של התאונה הקטלנית האחת . היישובים

 . שהייתה בתקופה הנחקרת מכלל העלות הכוללת של התאונות בישוב

ואת מדדי הבטיחות של , אזורור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של האי

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות קבוצת 
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 ,אזורמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 ל היישוביםכלל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1

0.72

0.35

0.50

0.15

0.25

0.35

0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

בהשוואה להתפלגות  .על פי סוג,  במהלך התקופהאזורהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 .ואחוז נמוך מאוד של תאונות הולך רגל, יש אחוז גבוה יותר של תאונות רכב בודד,  הישובים114

   התפלגות התאונות לפי סוג                              

התנגשות
65%

רכב בודד
22%

אופניים
2% הולך רגל

11%

 

 

, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (אזורלהלן מוצגת התפלגות מפורטת של כלל התאונות לפי סוג ב בלוח

בהשוואה לערים .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (בקבוצת היישובים הדומים 

חלקה האופייניות דומות יש בישוב אחוז נמוך של תאונות פגיעה בהולך רגל ואחוז גבוה של תאונות ה

 .לאופנועים
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 יישובי 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, אזורבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

יש בישוב אחוז גבוה מאוד של תאונות אופנוע ואחוז נמוך של תאונות רכב , בהשוואה לערים דומות. המחקר

 .נוסעים פרטי

 ובהשוואה ליישובים אחרים, ב המעורבים בתאונותהתפלגות כלי הרכ

 %-ב, השוואה אזור
 רכב סוג

  היישובים114 ערים דומות אחוזים כלי רכב בשנה

 61.1 65.0 55.0 96 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 6.3 11 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 6.1 11 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 0.6 1  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.9 2  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.9 2  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.6 1 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 3.2 6 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 8.6 15 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 0.6 1 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.6 1 ק"סמ+ 501 אופנוע
 4.8 4.4 5.8 10 אוטובוס

 1.0 1.3 1.2 2 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 2.6 5 מונית

 0.3 0.5 1.2 2 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 6.1 11 אחר או לא ידוע
 100 100 100 174 כ"סה

 

וכן נבדקה התפלגות עלות , קופה הנחקרתנבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בת

  .התפלגות התאונות בחתך הנבדק מוצגת להלן. התאונות

 %-ב, השוואה אזור
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 17.0 17.0 11.5 11 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 18.6 17 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 40.5 37 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 5.5 5 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 7.5 7 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 0.5 1 התהפכות
 7.0 5.4 14.2 13 החלקה

 2.4 2.6 - - פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 1.6 2 ייםתאונה עצמית של רוכב אופנ

 100 100 100 91 כ"סה
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 ממוצע לשנה, מספר התאונות לפי יום ושעה

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 1 1 0 0 0 0 0 2 
1 0 0 1 0 0 0 0 1 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 1 1 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 1 0 0 0 1 
6 0 0 0 1 1 0 0 2 
7 0 1 2 2 0 1 1 5 
8 3 1 0 2 1 1 0 8 
9 1 2 2 1 1 1 0 7 

10 2 1 1 0 1 2 0 6 
11 1 1 1 2 0 0 0 4 
12 1 2 1 1 1 1 0 5 
13 2 1 3 1 1 1 2 9 
14 1 2 2 1 1 3 1 9 
15 1 1 1 1 1 1 1 6 
16 4 2 2 1 2 0 0 9 
17 3 2 3 1 2 0 1 11 
18 1 1 3 1 1 1 0 7 
19 0 1 1 1 1 0 1 4 
20 1 1 0 0 1 1 1 3 
21 1 2 1 0 0 1 1 5 
22 1 0 0 1 0 0 0 2 
23 1 1 0 1 0 0 1 3 
 104 8 11 12 15 19 19 21 כ"סה

 

 - ל16:00ניתן לזהות שיא במספר התאונות בין , ההבדלים במספרי התאונות בין השעות השונות קטנים

שיא עלות התאונות נובע מהתאונה . התאונות יורד' בלילות ובסופי השבוע מס. צ בימי חול" אחה18:00

 .ור אקראיהקטלנית ומהתאונות הקשות שהיו ביישוב ומכאן הפיז

מתאונות  84.6% מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם68%ל  .חלקיתנרשם בצורה באזור מיקום התאונות 

 מהתאונות ולא ניתן ללמוד מהן על צמתים 14% אולם הן מהוות רק ,)ידועות שתי זרועות הצומת(הצומת ידוע 

 . ם מהמקרי65.6% -ב) נרשם מיקום(מיקום תאונות הקטע ידוע . בעייתיים

, כביש בין עירוני, 44שאינו אלא כביש , בדרך השבעה, על פי הרישום,  מתאונות הקטע ארעו15%כ , עם זאת

בהיעדר שרטוט . ייחוס תאונות אלו לאזור מעורר סימני שאלה. שבקטעיו מול אזור נרשמו תאונות כבין עירוניות

יתכן שמדובר " כללי עם נפגעים"לצומת בקבצי הובשל אי סיווג נכון בין תאונות קטע , התאונה או מיקום מדוייק

, 44יתכן שהתאונות היו בכביש , מאידך. 44בתאונות פנימיות באזור בקרבת שלושת צמתי היישוב עם כביש 

גם ללא תאונות אלו . אם כך הדבר ארעו באזור פחות תאונות מהמדווח. וסווגו בטעות כתאונות בדרך עירונית

 .  י נהגים לא מקומיים"ר נגרמו עהרוב המכריע של תאונות בעי
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כל התאונות בשנים (הרחובות בהם עלות התאונות במהלך התקופה הנחקרת ששת הלוח הבא מציג את 

 . מתוך המידע הידוע על תאונות הקטעהייתה הגבוהה ביותר) 2005-והתאונות הקטלניות ב, 2006-2007

 בתחום -2005התאונה הקטלנית שארעה בה ב בעיקר בשל (דרך המצודה בולטת במספרי התאונות ובעלותן 

 ).  שנים3התאונות הקטלניות בלבד נעשה מיצוע ל 

 

 ממוצע לשנה, רחובות בהם עלות תאונות הקטע הייתה הגבוהה ביותר

 תאונות קטע אחוזים מכלל
, עלויות תאונות רחוב

 עלויות תאונות ₪מיליוני 

אורך 
, הרחוב

 מ"ק

עלות 
, מ"לק

 ₪אלפי 
 - - 100 100 6.4 90 כ"סה

 - - 50 62 3.2 56  *לא סביר / ידוע לא

 2,560 0.82 31.1 8 2.1 7.3 המצודה
 277 0.84 3.6 7 0.2 6.5 שרתמשה 

 451 0.48 3.4 5 0.2 4.5 קפלן
 292 0.66 3.0 3 0.2 3.0 כצנלסון
 196 0.67 2.0 4 0.1 3.5 יצחק שדה
 238 0.43 1.6 3 0.1 3.0 הרצל

 את שיעור 100%-לכן שיעור תאונות אלה אינו משלים ל . כולל גם תאונות עם ציון מיקום ואולם מיקום שאינו סביר       * 
 . לעילשצוינוהתאונות שמיקומם ידוע 

 : לסיכום
 

 . למרות תנועה חיצונית רבה הנכנסת אליה, באזור טובה יחסית לרמת הפעילות בהרמת הבטיחות 
 

 : נושאים ראויים לתשומת לב
 

 .יש לבחון שיפורים בטיחותיים בדרך המצודה •
בעיקר (יש לבחון את מערכת הדרכים הפנימית בכללותה המשמשת כלי רכב המגיעים מחוץ ליישוב  •

הרבים המגיעים " אורחים"ולבחון כיצד ניתן להפחית את תאונות ה) 44באזור התעסוקה וצמוד לכביש 
 . ליישוב
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 אלעד

מקור נתוני התאונות אינו אחיד לאורך ( 1996-2007בשנים , אלעדהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

ס " הנם נתוני למ2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר"ד הביטוח  הינו תאגי1996-2002מקור הנתונים לשנים : השנים

-2004 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[

עליה  מראה 2004 מאז )ס"נות למתאו(מספר התאונות  ). במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2007
. בעיקר כשלוקחים בחשבון את הגידול המהיר באוכלוסיית העיר, השינויים זניחים, 2007 - וירידה ב2006עד 

 .  לא היה אף הרוג בעיר1996 -במשך כל השנים מ
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לעד לא א ( אלף איש17 - כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש27 היה 2006 בסוף אלעדבמספר התושבים 

 בשנים .)נחקרה בתקופת המחקר הקודמת ולכן אין השוואה עם תקופות קודמות לגבי מדדי הבטיחות

אף אחת מהן לא הייתה ,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה87 אלעדבאירעו ) 2006-2007(הנבדקות 

  .קטלנית ושתיים מהן היו קשות

עלות , בהתאם לכך. עילה ובעלות נמוכה יחסית לתאונההעיר מאופיינת במעט תאונות ביחס לאוכלוסייה הפ

 לשנה ₪ 254שהם , בממוצע לשנה בתקופה המנותחת₪ ן  מיליו4-נאמדת בהיא . נמוכההתאונות בעיר 

 . כשליש מהממוצע הארצי, בממוצע לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

וח לעיר בתקופת הבדיקה לא נערך נית,  בתקופה הנחקרתאזורלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

 .)2004-2005(הקודמת 

 

 . היקף הפעילות בעירעל פי  מהצפוי ה בהרבהבטו אלעדברמת הבטיחות בדרכים 

 .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים הבטיחות בעיר יש הרעה קלה במצב : מגמה
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 2006-2007 המדד

 28.6 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 17.1 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 87 מספר התאונות הממוצע לשנה

 0.0 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 109 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 0.0 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 108 0.35 )מקום בדירוג(יחות הכולל הבט מדד

 108 0.30 )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 103 3.03 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 96 5.1 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 102 6.4 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 - 0 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  םהרוגי

 - 4.3 )מקום בדירוג(₪ י מיליונהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 109 49.4 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

 חלקם של. היא בולטת לטובה עבור רבים מהמדדים, להיפך,  אינה בולטת לרעה באף אחד מהמדדיםאלעד

והיה צפוי שהילדים יהוו אחוז גבוה , ) ממוצע ארצי28.3%לעומת  (54%הילדים מאוכלוסיית העיר הוא 

 32העיר מדורגת במקום . אך חלקם של הילדים מהנפגעים גבוה רק במקצת מהממוצע, מהנפגעים ביישוב

 ילדים 1,000 -לוכאשר בודקים את הנפגעים ,  מהנפגעים בישוב0-4 ישובים באחוז הילדים בני 114מתוך 

התמונה דומה גם עבור הגילאים האחרים של הילדים ). דירוג טוב מאוד (95 -המקום בדירוג הופך ל, בישוב

 , )10-14 - ו5-9(

 רכב -)טרנזיט( טון 4יש בעיר אחוז גבוה של תאונות אוטובוס ואחוז גבוה של תאונות רכב מסחרי ונוסעים עד 

גם אלעד מתבלטת באחוז גבוה של תאונות ,  חרדיות אחרותכמו בערים. המתאים למשפחות גדולות

 .במעורבות הולכי רגל ותחבורה ציבורית

.  מהנפגעים גרים בה78%וכך גם , )69%(אחוז גבוה יחסית מהנהגים המעורבים בתאונות בעיר הם תושביה 

שאין בה , ם לעירנראה שהשאר הם אורחים המגיעי, דווקא בין הקשישים הנפגעים בעיר רק שליש הם תושביה

 .פעילות רבה ואין בה תנועה עוברת

 הישובים שנבדקו עם ערך 114 מבין 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 108- נמצאה במקום האלעד

ממוצע הכולל ומהממוצע ליישובים בעלי  מ בהרבהטובבה מצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.35מדד של 

 אלעדועל פיו , 0.30-ת הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד לבדיק.  אלף נפש10-30אוכלוסיה של 

 .  היישובים114 במדרג 108-ממוקמת במקום ה תישאר

ואת מדדי הבטיחות של , אלעדהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 . ם היישובי114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות קבוצת 
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 ,אלעדמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1

0.72

0.30
0.35

0.05

0.25

0.45

0.65

0.85

1.05

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

 114 -בהשוואה ל .על פי סוג,  במהלך התקופהאלעדהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 .ות הולכי רגל על חשבון תאונות התנגשותניתן לראות אחוז גבוה של תאונות במעורב, הישובים

   התפלגות התאונות לפי סוג                         

התנגשות
52%

רכב בודד
10%

אופניים
5%

הולך רגל
33%

 

 

, )תאונות שסוגן לא ידוע 19לא כולל  (אלעדלהלן מוצגת התפלגות מפורטת של כלל התאונות לפי סוג ב

בהשוואה עם . המחקר יישובי 114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (בקבוצת היישובים הדומים 

גבוה מאוד של תאונות פגיעה בהולכי רגל וכן אחוז גבוה של תאונות פגיעה ניתן לראות אחוז , ערים דומות

אין מדובר גם בסוגי תאונות אלה בשיעורי היפגעות בעיר בשל מיעוט התאונות , עם זאת .ברוכב אופניים

 . גבוהים
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, )ת שסוגן לא ידועלא כולל תאונו (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 יישובי 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, אלעדב המעורבים בתאונות בבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכ

אחוז גבוה , נמוך של תאונות המערבות רכב נוסעים פרטייש בעיר אחוז בהשוואה עם ערים דומות . המחקר

 רכב המתאים למשפחות -)טרנזיט( טון 4של תאונות אוטובוס ואחוז גבוה של תאונות רכב מסחרי ונוסעים עד 

 .גדולות

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה אלעד
כלי רכב  רכב סוג

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 65.2 69.0 60.3 71 רכב נוסעים פרטי
 7.3 7.8 14.5 17 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 4.2 5.3 4.7 6 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.9 0.0 0  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.6 0.4 1  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.4 0.4 0.0 0  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.5 0.0 0 טון+ 34.0משא 

 4.1 2.4 4.7 6 ק" סמ50אופנוע עד 
 5.1 2.7 2.1 3 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.9 0.7 0.9 1 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.0 0 ק"סמ+ 501אופנוע 
 5.1 4.7 6.8 8 אוטובוס

 1.0 1.4 1.7 2 אוטובוס זעיר
 4.2 2.6 3.4 4 מונית

 0.3 0.5 0.4 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת
 100 100 100 117 כ"סה

 

 נבדקה התפלגות עלות וכן, נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

  .התפלגות התאונות בחתך זה מוצגת להלן. התאונות

 %-ב, השוואה אלעד
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 17.0 17.0 32.6 22 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 17.0 12 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 34.1 23 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 0.7 1 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 5.2 4 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 0.7 1 התהפכות
 7.0 5.4 4.4 3 החלקה

 2.4 2.6 5.2 4 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 - - תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 68 כ"סה
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 ממוצע לשנה, מספר התאונות לפי יום ושעה

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 0 0 1 0 0 0 0 1 
1 0 1 1 0 0 0 0 1 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 0 1 0 0 1 0 2 
4 1 0 0 0 0 0 0 1 
5 1 0 0 0 1 1 0 2 
6 0 0 2 0 1 0 1 3 
7 2 2 0 2 2 1 0 8 
8 1 3 2 1 4 0 0 10 
9 1 1 1 0 1 3 0 6 

10 1 1 0 0 0 1 1 3 
11 1 0 0 2 2 1 0 5 
12 2 1 1 1 0 2 0 5 
13 2 2 1 1 2 2 0 8 
14 1 1 3 1 1 1 0 6 
15 1 1 0 1 0 0 0 2 
16 2 1 2 0 1 0 0 5 
17 1 2 2 1 1 1 0 7 
18 1 2 1 1 1 0 1 5 
19 1 1 1 0 1 0 0 3 
20 1 0 0 1 1 0 0 3 
21 1 0 1 0 1 0 1 3 
22 0 0 0 1 1 0 0 2 
23 1 1 0 0 1 0 1 3 
 87 4 10 17 9 16 14 18 כ"סה

 

נמוך במעט , 23.7%חלקן של התאונות בלילה הוא . 9:00 - ל8:00ניתן לראות שיא במספר התאונות בין 

יש ) 6.00 ועד יום ראשון ב 21.00מיום חמישי ב (גם בסופי השבוע . מהממוצע לישובים בקבוצתה של אלעד

 לשיאי מספרי התאונות בשל הרכיב הגבוה של תאונות שיאי העלות מתאימים). 20.8%(יחסית מעט תאונות 

 .קלות מתוך כלל העלות

 83.3% מיקומן שלאמנם .  מיקום מהתאונות נרשם20% רק ל. בצורה חלקית נרשם באלעדמיקום התאונות 

ולא ניתן )  תאונות5( מהתאונות 7%הן מהוות רק , אולם, )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

 .  מהמקרים15.9% - ב רק מיקום תאונות הקטע ידוע.וד ממיקומן על צמתים בעייתיים בעירללמ

 : לסיכום

 :תשומת לבטיפול ולנושאים ראויים ל. טובה גם בהתחשב ברמת הפעילות הנמוכה בה אלעדרמת הבטיחות ב
 

לו בעיר י חקירת תאונות א"במונחים יחסיים פנימיים יש לנסות לשפר את בטיחות הולכי הרגל ע 
בשנים האחרונות על ידי ניתוח המידע הפרטני על תאונות אלו המוצג בקובץ הנתונים באתר 

וגיבוש תכנית המתמודדת עם הבעיה , )פ תיקי התאונות במשטרה"ואם יש צורך גם ע(האינטרנט 
 . וקהלי יעד) כולל ציבורי(סוגי רכב , במונחי נקודות תורפה

בהעדר מידע זה אין כל אפשרות . ס"י התאונות ולהעבירן ללמיש לתבוע מהמשטרה לפרט את מיקומ 
 .למפות תאונות ולאתר נקודות תורפה בטיחותיות
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 אריאל

מקור נתוני התאונות אינו אחיד לאורך ( 1996-2007בשנים , אריאל מספר התאונות וההרוגים בהאיור הבא מציג את

ס " הנם נתוני למ2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : השנים

-2004 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור  השימוש במקורות הנתונים השונים"]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[

 מספר .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2007
שתיים ,  תאונות קטלניות בעיר4 היו 1996החל משנת . 2004עליה קלה מאז מראה ) ס"תאונות למ(התאונות 

 .. 2006 - ואחת ב2004 -אחת ב, 1999 -ב
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 . אלף איש17.5 - כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש16.5 היה 2006 בסוף אריאלבמספר התושבים 

הנובע בחלקו מהערכה מחודשת על ,  הוערך גידול משמעותי באוכלוסייה הפעילה בעיר2004-2005 -יחסית ל

מוצג בלוח שלהלן שיפור , ייה הקלה במספר תאונות הדרכיםלמרות העל, בעקבות כך. היקף התעסוקה בעיר

היות שעלות התאונות השנתית פחתה , שיפור קל חל בכל מקרה. במדדי הבטיחות ביחס לאוכלוסייה הפעילה

 . במונחים מוחלטים

 תאונות דרכים עם 86 אריאלבאירעו )  עבור תאונות קטלניות בלבד2005וכן ; 2006-2007(בשנים הנבדקות 

 מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בעיר ו 67% . מהן היו קטלניות ושלוש היו קשות0.3, געים בממוצע לשנהנפ

 .77 נהרגה הולכת רגל בת 2006בתאונה בשנת .  מהנפגעים היו תושבי הישוב68%

אלה אחוזים .  מהנפגעים היו מקומיים68% ו 2006-07 מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בעיר ב 67%

 .ם יחסית המעידים על כך שהעיר אינה סובלת בטיחותית במיוחד מתנועה נמשכתגבוהי

לשנה בממוצע לאדם  ₪ 392(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 7-עלות התאונות בעיר נאמדת ב

  ). מהאוכלוסייה הפעילה

 . היקף הפעילות בעירעל פי  טובה מהצפוי אריאלברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים הבטיחות בעיר יש הטבה קלה במצב : מגמה
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 .דה הקודמת בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבואריאללהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 0.1 16.4 16.4 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 54.6 17.7 11.5 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 10.2 86 78 מספר התאונות הממוצע לשנה

 0.0 0.3 0.3 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 10.9 119 107 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 0.0 0.3 0.3 ההרוגים הממוצע לשנהמספר 

 38.5- 93 0.54 54 0.88 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 105 0.40 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 10.1 78 5.25 77 4.77 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 28.6- 98 4.9 74 6.8 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 28.3- 99 6.7 76 9.4 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 35.3- 68 1.88 41 2.91 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 14.0- - 7.0 - 8.1  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 22.0- 53 80.6 14 103.3 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

עבור רוב המדדים היא נמצאת בחלק הטוב של , אריאל אינה בולטת במיוחד לרעה באף אחד מהמדדים

 קשישים בישוב 1,000 -אחד המדדים הבולטים לטובה הוא שיעור הנפגעים הנמוך של קשישים ל. הדירוג

 . לדים בכל הגילים נמוכהגם היפגעות הי, ) הישובים114 בדירוג 84מקום (

 הישובים שנבדקו עם מדד של 114 מבין 2006-07 במדד הבטיחות הכולל בשנים 93- נמצאה במקום האריאל

בדיקת הרגישות למדד זה . בהתחשב בגודלה ובפעילות שבהיחסית  טובמצב הבטיחות  על פי ערך זה; 0.54

 .  היישובים114 במדרג 105-במקום הממוקמת  תהיה אריאלועל פיו , 0.40-משנה את ערך המדד ל

ואת מדדי הבטיחות של , אריאלהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות קבוצת 

 ,אריאלמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בעלות בהשוואה לערים 
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בהשוואה  .על פי סוג,  במהלך התקופהאריאלהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 תופעה -תאונות התנגשות " חשבון"יש אחוז גבוה של תאונות רכב בודד על ,  הישובים114להתפלגות 

 .אופיינית לערים לא צפופות

   התפלגות התאונות לפי סוג                              

התנגשות
56%

רכב בודד
26%

אופניים
2% הולך רגל

16%

 

, ) תאונות שסוגן לא ידוע10לא כולל  (אריאללהלן מוצגת התפלגות מפורטת של כלל התאונות לפי סוג ב

בהשוואה  .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (בקבוצת היישובים הדומים 

 מול -רכב חונה/ חוז גבוה של תאונות התהפכות וכן תאונות התנגשות בעצם דומם יש באריאל א, לערים דומות

 . אחור-מיעוט התנגשויות חזית

 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 יישובי 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, אריאלבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

 114בדירוג , וד של תאונות אוטובוס ואוטובוס זעירבהשוואה לערים דומות יש בעיר אחוז גבוה מא. המחקר

 . העיר נמצאת במקום החמישי במדד זה, הישובים

 %-ב, השוואה אריאל
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 17.0 17.0 16.3 12 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 29.0 22 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 19.8 15 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 7.3 6 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 12.5 10 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 2.0 2 ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 5.3 4 התהפכות

 7.0 5.4 5.9 5 ההחלק
 2.4 2.6 2.0 2 פגיעה ברוכב אופניים

 0.8 0.8 - - תאונה עצמית של רוכב אופניים
 100 100 100 76 כ"סה
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה אריאל
כלי רכב  רכב סוג

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 61.1 65.0 62.8 86 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 6.9 10 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 5.1 7 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 1.1 2  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 1.1 2  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.0 0  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.4 1 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 1.8 3 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 2.6 4 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 1.1 2 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 1.1 2 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 8.4 12 אוטובוס

 1.0 1.3 4.0 6 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 0.4 1 מונית

 0.3 0.5 0.4 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 2.9 4 אחר או לא ידוע
 100 100 100 137 כ"סה

 

וכן נבדקה התפלגות עלות , נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

. צ" אחה18:00 - ל17:00 בבוקר ובין 9:00 - ל7:00ניתן לזהות שיא במספר התאונות בימי חול בין . התאונות

 . . חלקן של התאונות נמוך ביחס לממוצע כלל הישוביםבלילות ובסופי השבוע 

מתאונות  90.0% מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם83%ל  .טובה נרשם בצורה אריאלמיקום התאונות 
יש הצטברות  . מהמקרים80.6% -מיקום תאונות הקטע ידוע בו, )ידועות שתי זרועות הצומת(הצומת ידוע 

הרחובות בהם ששת מציג את  הלוח הבא. ששת הימים' דרך הציונות ורח, ירושלים' תאונות בצמתים של שד
) 2005-והתאונות הקטלניות ב, 2006-2007כל התאונות בשנים (עלות התאונות במהלך התקופה הנחקרת 

 .הייתה הגבוהה ביותר
 

 ממוצע לשנה, רחובות בהם עלות תאונות הקטע הייתה הגבוהה ביותר

 תאונות קטע אחוזים מכלל
, עלויות תאונות רחוב

 עלויות תאונות ₪ני מיליו

אורך 
, הרחוב

 מ"ק

עלות 
, מ"לק

 ₪אלפי 
 - - 100 100 5.9 67.3 כ"סה

 - - 26.6 19.3 1.6 13.0 ידוע לא

 1,356 1.33 36.2 6.5 1.8 4.3 דרך עפרון
 117 4.47 10.5 18.0 0.5 12.0 שד ירושלים

 329 1.27 8.4 5.2 0.4 3.5 דרך רמת הגולן
 676 0.54 7.3 3.0 0.4 2.0 ששת הימים
 167 1.56 5.2 7.5 0.3 5.0 דרך הציונות
 94 1.68 3.2 7.5 0.2 5.0 דרך הנחשונים
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בה , דרך עפרון. ואולם ביחס לאורכו אין זה רחוב בעייתי, ירושלים בולטות במספר תאונות רב יחסית' שד

 . מ" עלות תאונות גבוהה יחסית לקורחוב ששת הימים בולטים עם, הייתה תאונה קטלנית

 
 : סיכוםל
 

 . באריאל טובה יחסית לרמת הפעילות בהרמת הבטיחות 
 

 : נושאים ראויים לתשומת לב
 

 . לרבות אוטובוסים זעירים, יש לבחון את האחוז הגבוה יחסית של תאונות אוטובוסים ביישוב •
ששת ' רח,  התאונות בדרך עפרוןפ בסיס הנתונים המצורף ומעבר לו את הצטברות"מוצע לבחון ע •

ולהציע תכנית לשיפור , ששת הימים' דרך הציונות ורח, ירושלים' הימים ובצמתים הצמתים של שד
 . ל"תורפה בצמתים או בקטעי הדרך  הנ' הבטיחות בנק
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 בית שאן

מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , בית שאןהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

 הנם נתוני 2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

 מספר .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007
לא היו ,  שבה היה הרוג אחד בתאונות בעיר1998לבד משנת . 2004ירד מעט מ ) ס"תאונות למ(התאונות 

 .הרוגים בתאונות בעיר עד תום התקופה הנבדקת
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 . אלף איש15.9  כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש16.4 היה 2006 בסוף בית שאןבמספר התושבים 

 מהן היו 3, ם בממוצע לשנה תאונות דרכים עם נפגעי97 בית שאןבאירעו ) 2006-2007(בשנים הנבדקות 

  .קשות

 מהנהגים המעורבים בתאונות בתחומה לא היו 45%. היקף התאונות בעיר מושפע מתנועה עוברת או נמשכת

, חלקם של הנהגים הלא מקומיים דומה לממוצע הארצי ואינו חריג, אמנם.  מהנפגעים48%וכך גם , תושביה

יתכן שהתופעה קשורה .  נמוכה יותר של נהגים לא מקומייםואולם ביישוב לא מרכזי הייתה צפוייה מעורבות

גם לאחר שנבנו לאורך , )מנחם בגין' שד(ההופך לכביש עירוני בתחומי בית שאן , 90לתנועה עוברת בכביש 

 .    מעגלי תנועה בצמתים עם רחובות העיר4ציר זה בתחומי העיר 

לשנה בממוצע לאדם  ₪ 406(קופה המנותחת בממוצע לשנה בת₪  מיליון 6-עלות התאונות בעיר נאמדת ב

 ). מהאוכלוסייה הפעילה

  . בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה הקודמתבית שאןלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

 . היקף הפעילות בעירטובה ביחס ל בית שאןברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005  דומה לזה של השנים2006-2007ים בשנהבטיחות בעיר מצב : מגמה
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השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 2.5 16.4 16.0 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 18.0 15.9 13.5 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 2.0- 97 99 מספר התאונות הממוצע לשנה

 - 0.0 0.0 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 5.1 155 147 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 - 0.0 0.0 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 12.8- 90 0.56 73 0.65 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 97 0.51 - - )רוגמקום בדי(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 4.4- 68 5.87 62 6.14 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 17.0- 79 6.1 68 7.3 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 10.9- 74 9.7 65 10.9 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 - - 0 92 - )מקום בדירוג(לוסייה הפעילה בשנה למאה אלף איש מהאוכ הרוגים

 7.1- - 6.4 - 6.9  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 6.2- 81 66.0 62 70.4 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

עבור רוב המדדים היא נמצאת במחצית הטובה של , בית שאן אינה בולטת במיוחד באף אחד ממדדי הבטיחות

 אלף 10-30בעיקר ביחס לקבוצת היישובים בני , היוצא מהכלל. ללא ערכים חריגים לרעה או לטובה, גהדירו

הנפגעים בשנה כהולכי רגל , 5-9 ו 0-4הוא שיעור הילדים בגילים , ופחות מכך ביחס לממוצע הארצי, תושבים

 .    ילדים בגילים אלה הגרים בעיר1,000או כרוכבי אופניים מכל 

 הממוצע בקבוצתה של בית – ילדים בשנה 1,000 מ 1.2עורי ההיפגעות בבית שאן היו  שי0-4בגיל  •

 .  הארצי במדד זה36בית שאן ממוקמת במקום ה . 0.9 והממוצע הארצי 0.4שאן הוא רק 

 הממוצע בקבוצתה של בית שאן הוא רק – ילדים בשנה 1,000 מ 3.2 שיעורי ההיפגעות היו 5-9בגיל  •

 .  הארצי במדד זה34בית שאן ממוקמת במקום ה . 2.5 והממוצע הארצי 1.8

 ). הטוב (90ובית שאן מדורגת במדד זה במקום ה , 1.3 שיעור ההיפגעות היה רק 10-14מעניין לציין שבגילים 

 כהולכי רגל במהלך 0-4 ילדים בגילים 4כ נפגעו בעיר "בסה. בערכים מוחלטים מדובר במספר נפגעים קטן

, אלה מספרי נפגעים גבוהים.  כרוכבי אופניים3 כהולכי רגל ו 7מהם , 5-9 ילדים בני 10 ו 2006-07השנתיים 

 . עבור אוכלוסיית הילדים של בית שאן,  יחסית

 הישובים שנבדקו עם 114 מבין 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 90- נמצאה במקום הבית שאן

בדיקת . בהתחשב בגודלה ובפעילות שבהב הוא טועל פי ערך זה מצב הבטיחות ; 0.56ערך מדד של 

 114 במדרג 97-ממוקמת במקום ה תהיה בית שאןועל פיו , 0.51-הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל

ההבדל בין מדד הבטיחות למדד הרגישות קטן יחסית וזאת בשל העובדה שלא נרשמו בעיר תאונות . היישובים

 .קטלניות בתקופה הנבדקת

ואת מדדי הבטיחות , בית שאן את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של האיור הבא מציג

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות של קבוצת 
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 ,בית שאןמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 שוביםכלל הייל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1

0.72

0.51

0.56

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 
 

 .על פי סוג,  במהלך התקופהבית שאן את התפלגות כלל התאונות שאירעו ביםמציגוהלוח הבאים האיור 

בבית שאן אחוז תאונות רכב בודד גדול יותר בהשוואה .  הישובים114ההתפלגות שונה מההתפלגות ב 

מו כן יש פחות כ).  הערים114 במדרג 4ומקום ,  בהתאמה15% מול 34%( הישובים 114להתפלגות ב 

יש גם לשים לב לריבוי תאונות .  הישובים114בהשוואה להתפלגות ל ) 66% מול 48%(תאונות התנגשות 

 .עצמיות של רוכבי אופניים

   התפלגות התאונות לפי סוג                          

התנגשות
48%

רכב בודד
29%

אופניים
7% הולך רגל

16%
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 ים אחריםובהשוואה ליישוב, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, ןבית שאבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

בהשוואה עם ערים דומות יש בעיר אחוז גבוה מעט של תאונות רכב נוסעים פרטי ופחות . יישובי המחקר

 . אוטובוסים ומוניות

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה בית שאן
כלי רכב  רכב סוג

  היישובים114  דומותערים אחוזים בשנה

 61.1 65.0 71.2 107 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 7.7 12 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 6.0 9 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 0.7 1  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.7 1  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.3 1 ן טו33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.7 1 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 1.0 2 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 0.7 1 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 1.0 2 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 1.0 2 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 2.3 4 אוטובוס

 1.0 1.3 2.0 3 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 0.7 1 מונית

 0.3 0.5 0.3 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 3.7 6 אחר ולא ידוע
 100 100 100 150 כ"סה

 

וכן נבדקה התפלגות עלות , נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

ות בשבוע הן הבדל בין שעת  תאונ3(ההבדל במספר התאונות בין שעות שיא לשעות שפל נמוך . התאונות

ובין , 15:00 - ל14:00ניתן לזהות בעיר שיא קטן במספר התאונות בימי חול בין השעות ). שיא לשעת שפל

 . בשאר היום מספר התאונות נשאר יציב. 18:00 - ל16:00

 %-ב, השוואה בית שאן
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 17.0 17.0 15.5 15 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 7.5 7 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 37.4 35 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 3.7 4 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 22.5 21 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 3.2 3 ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 1.6 2 התהפכות
 7.0 5.4 1.6 2 החלקה

 2.4 2.6 2.1 2 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 4.8 5 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 94 כ"סה
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בסופי וכן , ) ביישובים בגודלה של בית שאן24.7% בהשוואה ל 29%(חלקן של התאונות בלילה גבוה יחסית 

 ).  בקבוצתה21.8% מכלל התאונות בשבוע בבית שאן מול 24.9%(שבוע גדול 

 86% מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם14%ל רק , חלקית נרשם בצורה בית שאןמיקום התאונות ב

ולא ניתן )  תאונות7( מהתאונות 7%הן מהוות רק אולם , )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

שכן לא יתכן , נראה שגם ההבחנה בין תאונות קטע לצומת לקויה .ד ממיקומן על צמתים בעייתיים בעירללמו

 ! מהמקרים9% - רק ברשום במונחי רחובמיקום תאונות הקטע .  מהתאונות ארעו בצמתים7%שרק 

 : לסיכום

 . בבית שאן טובה יחסית לרמת הפעילות בהרמת הבטיחות 
 : נושאים ראויים לתשומת לב

יש לנסות לאפיין תאונות אלו . 5-9במיוחד בגילים ,  ביישוב ראויה לבחינה10בטיחות ילדים עד גיל  •
מוצע . י בחינה מפורטת של התאונות בהן נפגעו ילדים בגילים אלה כהולכי רגל או כרוכבי אופניים"ע

אמצעות תיקי  לרבות איתור ב–מין הנפגע ועוד , רכב, סוג יום, לבחון לתאונות אלה מאפייני זמן
 .כל זאת ככלי להכנת תכנית לשיפור בטיחות הילדים בישוב. המשטרה של מיקומי התאונות

יש לתבוע מהמשטרה . אפילו לא ברמת רחוב, אין להשלים עם אי רישום מיקומי תאונות הקטע בעיר •
בהעדר מידע זה אין כל אפשרות . ס"לפרט את מיקומי התאונות שאת פרטיהן היא מעבירה ללמ

 .מפות תאונות ולאתר נקודות תורפה בטיחותיותל
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 ביתר עילית

 

מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007נים בש, ביתר עיליתהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

 הנם נתוני 2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002ין הפרש במספרי התאונות בעלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

 .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007
כשלוקחים בחשבון את הגידול המהיר באוכלוסיית , אולם, עליה קלה ביותרמראה  2004 מספר התאונות מאז 

 שנהרג כהולך 5 היה הרוג אחד בעיר  ילד בן 1996 -נים מבמשך כל הש. העיר מתגלה הטבה במצב הבטיחות
 ). 2004(רגל 

1

0

10

20

30

40

50

60

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

תאונות

0

1

2

הרוגים

תאונות (אבנר) תאונות (למ" ס) הרוגים
 

 . אלף איש21  כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש29 היה 2006 בסוף ביתר עיליתבמספר התושבים 

העלייה .  אלף נפש אוכלוסייה פעילה12.4 אלף תושבים ו 24.9 היו 2004-05הערכים הממוצעים ל 

האוכלוסייה הפעילה נובעת מגידול באוכלוסייה וכן בשל אומדן מחודש שנעשה לתעסוקה המשמעותית בגודל 

 תאונות דרכים עם 47 ביתר עיליתבאירעו ) 2006-2007(בשנים הנבדקות . הפנימית ביישוב וליוממות היוצאת

  .אף אחת מהן לא הייתה קטלנית ושתיים מהן היו קשות, נפגעים בממוצע לשנה

בשנים אלו נפגעו .  מהנפגעים82% היו תושביו ו 2006-07 מעורבים בתאונות ביישוב ב  מהנהגים שהיו56%

 . נפגעו גם שני קשישים לא מקומיים.  תושביו44מהם ,  ילדים45ביישוב 

לשנה בממוצע לאדם  ₪ 108(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 2-עלות התאונות בעיר נאמדת ב

  ). מהאוכלוסייה הפעילה

  . בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה הקודמתביתר עיליתן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של להל

 .והיא הטובה בארץ, היקף הפעילות בעירה ביחס לטוב ביתר עיליתברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים הבטיחות בעיר יש הטבה במצב : מגמה
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השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 17.0 29.1 24.9 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 66.4 20.6 12.4 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 18.2 47 39 מספר התאונות הממוצע לשנה

 100.0- 0.0 0.3 ת הקטלניות הממוצע לשנהמספר התאונו

 22.4 56 45 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 100.0- 0.0 0.3 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 47.4- 114 0.15 90 0.28 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 114 0.11 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 1.0 110 1.60 91 1.58 ייהתאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוס

 28.9- 110 2.3 89 3.2 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 26.4- 111 2.7 91 3.7 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 100.0- - 0 42 2.69 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 21.0- - 2.2 - 2.8 )מקום בדירוג(₪ י מיליונהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 33.2- 112 47.7 58 71.4 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

מדובר באיפיון ). %ב (המדדים בהם העיר בולטת הם מדדים של הרכב תאונות ומעורבות רכב לסוגיו בתאונות 

מקום שני בדירוג (האיפיון הבולט הוא אחוז הנפגעים כהולכי רגל . יעורן לאוכלוסייהולא בהיקפן או ש, התאונות

).  הישובים114מקום ראשון בדירוג (בעיקר אוטובוס , ואחוז גבוה מאוד של תאונות רכב ציבורי, ) הישובים114

 .ריתבתחבורה ציבו, יחסית, שתי תופעות אלו נובעות מרמת המינוע הנמוכה בעיר ומשימוש מוגבר

, ) ממוצע ארצי28.3%לעומת ( ילדים באוכלוסיה 59%בעיר יש .  בולטת לטובה עבור רבים מהמדדיםהעיר

 114 מתוך 34העיר מדורגת במקום . אך לא כך המצב, היה צפוי כי אחוז הילדים מקרב הנפגעים יהיה גבוה

 - בודקים את שיעור הנפגעים לוכאשר,  הנפגעים בישוב מכלל הנפגעים ביישוב0-4ישובים באחוז הילדים בני 

התמונה דומה גם עבור קבוצות הגיל האחרות של הילדים . 111 - ילדים בישוב המקום בדירוג הופך ל1,000

 . שיעור הילדים הנפגעים מכלל הילדים נמוך מאוד, כלומר, )10-14 - ו5-9(

המדרג , זהו אחוז נמוך מאוד, )24עד גיל ( מהנהגים שהיו מעורבים בה בתאונות היו נהגים צעירים 9.5%רק 

 . בישראל במדד זה110את ביתר עילית במקום ה 

,  הישובים שנבדקו114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 114- נמצאה במקום הביתר עילית

גם לאחר   מהצפוי בהרבהטוב -הוא הטוב ביותר בארץמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.15עם ערך מדד של 

 . שבההמצומצמת יחסית בגודלה ובפעילות שבות התח

ואת מדדי , ביתר עיליתהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות הבטיחות של קבוצת 
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 ,ר עיליתביתמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1

0.72

0.11
0.15

0.05

0.25

0.45

0.65

0.85

1.05

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

 

ניתן לראות  .על פי סוג,  במהלך התקופהביתר עיליתהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 בעלות מצב זה אופייני לערים, אחוז גבוה של תאונות במעורבות הולכי רגל ואחוז גבוה של תאונות אופניים

 .רמת מינוע נמוכה

   התפלגות התאונות לפי סוג                         

התנגשות
20%

רכב בודד
6%

אופניים
11%

הולך רגל
63%

 

 

, ) תאונות שסוגן לא ידוע5לא כולל  (ביתר עיליתלהלן מוצגת התפלגות מפורטת של כלל התאונות לפי סוג ב

שוואה עם בה.  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (בקבוצת היישובים הדומים 

של , יחסית,  ואחוז נמוך,רגל וברוכבי אופנייםגבוה מאוד של פגיעה בהולכי ניתן לראות אחוז , ערים דומות

 .תאונות התנגשות
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, ביתר עיליתבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

אחוז , נמוך של תאונות המערבות רכב נוסעים פרטייש בעיר אחוז דומות בהשוואה עם ערים . יישובי המחקר

ואחוז גבוה וחריג של ) שהוא גם רכב נוסעים גדול(ואחוז גבוה של רכב מסחרי , נמוך של תאונות אופנוע

 . תאונות עם מעורבות אוטובוסים

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה תר עיליתבי
כלי רכב  רכב סוג

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 61.1 65.0 41.4 24 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 12.1 7 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 4.3 3 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 1.7 1  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 1.7 1  טון15.9עד  10.0משא 
 0.3 0.4 0.0 0  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.0 0 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 1.7 1 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 0.9 1 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 0.0 0 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.0 0 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 29.3 17 אוטובוס

 1.0 1.3 2.6 2 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 0.9 1 מונית

 0.3 0.5 0.9 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 2.6 2 אחר ולא ידוע

 100 100 100 58 כ"סה

 

 %-ב, השוואה ביתר עילית
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 ערים דומות םאחוזי בשנה

 17.0 17.0 62.7 26 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 13.3 6 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 3.6 2 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 3.6 2 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 4.8 2 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 - - התהפכות
 7.0 5.4 1.2 1 החלקה

 2.4 2.6 10.8 5 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 - - תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 42 כ"סה
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 6 -התאונות הגבוה ביותר' מס. נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

של ) חרדי(בשל האופי הדתי , מצומצם מאודבסופי שבוע מספר התאונות  .13:00-14:00התרחש בשעה 

 . תושבי העיר

 80.0% מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם81%ל . טובה למדי נרשם בצורה ביתר עיליתמיקום התאונות ב

בעיר  . מהמקרים81.4% -מיקום תאונות הקטע ידוע בו, )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

הדבר נכון גם לגבי . לכן לא ניתן ללמוד על צמתים בעייתיים,  תאונות לשנה בממוצע בצמתים4.5נרשמו רק 

ואין כמעט , עלות תאונות הקטע נמוכה מאוד. אין רחוב בולט מבחינת עלות התאונות בצמתים שלו. רחובות

 תאונות בממוצע 2נות בכל קטע לא עלה על מספר התאו. הבדלים בין הרחובות בעלי העלות הגבוהה ביותר

 .לשנה ובהיקף זה לא ניתן ללמוד על קטעי דרך בעייתיים

 

 : לסיכום

 
היא הייתה הטובה בארץ ,למעשה. טובה מאוד גם בהתחשב ברמת הפעילות בה ביתר עיליתרמת הבטיחות ב

 . פ המדד המחושב בעבודה זאת" ע2006-07ב 
 

 : נושאים ראויים לתשומת לב
 

בעיה זו אופיינית לערים . בעיה הבטיחותית הבולטת בעיר היא תאונות הולכי רגל ותאונות אוטובוסה •
במונחים מוחלטים , אמנם. אך בביתר עילית התופעה בולטת במיוחד, חרדיות בהן רמת המינוע נמוכה

, צעמו. אך במונחים יחסיים פנימיים זו הבעיה הבולטת, לא מדובר בהיקף גבוה של תאונות כאלו
לנסות לאתר נקודות תורפה במסלולי האוטובוסים ומאפיינים , בהקשר לתאונות במעורבות אוטובוס

 . אחרים של תאונות במעורבותם בנסיון לצמצם תאונות כאלו
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 גבעת עדה-בנימינה

 

מקור נתוני התאונות ( 1996-2007בשנים , גבעת עדה-בנימינההאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

 הנם 2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : אינו אחיד לאורך השנים

 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "נתוני למ

 .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007לבין 
,  תאונות קטלניות במועצה המקומית3 היו 1996החל משנת .  ירד ברציפות2004 מספר התאונות מאז

 . כאשר רכב על אופניו16 בה נהרג בן 2005 -האחרונה ב
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 12 - כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש10.5 היה 2006 בסוף גבעת עדה-בנימינהבמספר התושבים 

 גבעת עדה-בנימינהבאירעו ) ור תאונות קטלניות בלבד עב2005וכן ; 2006-2007( בשנים הנבדקות .אלף איש

  .ואחת הייתה קשה,  מהן היו קטלניות0.3,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה64

. וכן תנועה עוברת ניכרת) כולל רכב המגיע לתחנת הרכבת בבנימינה(נראה שהיישוב סובל מתנועה נמשכת 

שאר  . היו תושביו2006-07 מהנפגעים בתחומו ב29% ורק , מהנהגים המעורבים בתאונות בתחומו29%רק 

 :נפגעי התאונות בתחומו היו תושבי

 )10%(זכרון יעקב  

 )7%(חדרה  

 )7%(כרכור -פרדס חנה 

 )5%(אור עקיבא  

 ) 4%( וחיפה  

  . בההיקף הפעילות טובה ביחס ל  גבעת עדה-בנימינהברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים  מועצה המקומיתיחות בהבטיש הטבה קלה במצב : מגמה



 41

, בעיית הבטיחות של היישוב נובעת בעיקרה. ובאחוזים יותר נמוכים על ידי נהגים מישובים רבים אחרים

 .מתנועה לא מקומית ומערוב התנועות הנמשכות והעוברות עם התנועה המקומית, כךבהתאם ל

ואפילו ,  אלף תושבים10-30חרף האמור לעיל בעיית הבטיחות ביישוב אינה חורגת מהממוצע ליישובים בני 

בממוצע לשנה ₪  מיליון 5.5- בה נאמדמועצה המקומיתעלות התאונות ב. טובה במקצת ביחס לממוצע זה

  ). לשנה בממוצע לאדם מהאוכלוסייה הפעילה ₪ 467(ופה המנותחת בתק

לא נערך ניתוח למועצה ,  בתקופה הנחקרתגבעת עדה-בנימינהלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

 .)2004-2005(המקומית בתקופת הבדיקה הקודמת 

 2006-2007 המדד 

 10.6 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 11.9 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 64 מספר התאונות הממוצע לשנה

 0.3 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 98 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 0.3 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 84 0.65 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 103 0.42 )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 65 6.07 וסייהתאונות לשנה לאלף איש מהאוכל

 89 5.4 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 90 8.2 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 49 2.81 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 - 5.5  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 38 85.9 )מקום בדירוג(₪ באלפי , מוצעת לתאונהמ עלות

 

המדדים הבולטים ביותר לטובה הם . ברוב המדדים המועצה המקומית אינה בולטת לרעה ואף בולטת לטובה

באחוז ) הטוב בארץ( בדירוג 114 -המועצה המקומית נמצאת במקום ה, המדדים הקשורים לנפגעים הולכי רגל

כמו כן המועצה המקומית ).  בערים דומות11.6 לעומת 3.6(געים ביישוב הולכי הרגל הנפגעים מכלל הנפ

 94-ובמקום ה)  בערים דומות24.7 לעומת 14.8( בדירוג עבור אחוז תאונות הלילה 114 -נמצאת במקום ה

 . בחלקן של התאונות בסוף השבוע

 הישובים 114ין  מב2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 84- נמצאה במקום הגבעת עדה-בנימינה

בדיקת . פעילות שבהלגודלה ול יחסית טובעל פי ערך זה מצב הבטיחות ; 0.65עם ערך מדד של , שנבדקו

 103-ממוקמת במקום ה תהיה גבעת עדה-בנימינהועל פיו , 0.42-הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל

ז העלות הגבוה הנובע מהתאונה ההבדל הקיצוני בין שני המדדים נגרם בשל אחו.  היישובים114במדרג 

 . הקטלנית האחת שהייתה בתקופה הנחקרת
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ואת מדדי , גבעת עדה-בנימינההאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות הבטיחות של קבוצת 

 ,גבעת עדה-בנימינהגישות למדד הבטיחות של מדד הבטיחות ובדיקת הר
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1

0.72

0.42

0.65

0.15

0.25

0.35

0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

 .על פי סוג,  במהלך התקופהגבעת עדה-בנימינההאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

ואחוז נמוך מאוד של תאונות , תיש אחוז גבוה יותר של תאונות התנגשו,  הישובים114בהשוואה להתפלגות 

 .הולך רגל

   התפלגות התאונות לפי סוג                              

התנגשות
78%

רכב בודד
14%

אופניים
3% הולך רגל

5%

 

לא כולל תאונות  (גבעת עדה-בנימינהשל כלל התאונות לפי סוג ביותר להלן מוצגת התפלגות מפורטת בלוח 

 .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (בקבוצת היישובים הדומים , )שסוגן לא ידוע

בהשוואה לערים דומות יש במועצה המקומית אחוז נמוך מאוד של תאונות פגיעה בהולך רגל ואחוז גבוה של 

 .התנגשות חזית באחור
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 בקבוצת היישובים הדומים, גבעת עדה-בנימינהבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

ויש , כמעט ואין מעורבות מוניות, אין תאונות אוטובוס, בהשוואה לערים דומות.  יישובי המחקר114-וב

 . מעורבות יתר של רכב מסחרי קל

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה גבעת עדה-בנימינה
 רכב סוג

 היישובים 114 ערים דומות אחוזים כלי רכב בשנה

 61.1 65.0 66.4 81 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 9.8 12 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 9.4 12 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 1.2 2  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 1.2 2  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.0 0  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.8 1 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 1.6 2 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 0.4 1 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 0.8 1 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.4 1 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 0.0 0 אוטובוס

 1.0 1.3 2.5 3 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 0.4 1 מונית

 0.3 0.5 1.6 2 כב עבודהטרקטור ור
 0.1 0.0 0.8 1 רכבת

 6.4 5.9 2.5 3 אחר או לא ידוע
 100 100 100 122 כ"סה

 

וכן נבדקה התפלגות עלות , נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

 . התאונות

 %-ב, וואההש גבעת עדה-בנימינה
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 17.0 17.0 4.8 3 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 15.1 10 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 52.5 33 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 10.3 7 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 6.4 4 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם
 0.4 1.0 - - ליה למדרכהירידה מהכביש או ע

 0.9 1.4 2.4 2 התהפכות
 7.0 5.4 5.6 4 החלקה

 2.4 2.6 2.9 2 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 - - תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 63 כ"סה
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, ברות תאונות בשעות מסויימותולכן קשה להסיק מסקנות מהצט, גבעת עדה נמוך-מספר התאונות בבנימינה

בלילות ובסופי .  בבוקר בימי חול9:00 - ל8:00ניתן לזהות ריכוז תאונות בין . מה גם שלא נמצאו שיאים ברורים

 . כפי שצוין. התאונות נמוך מאוד' השבוע מס

 ן שלמיקומ.  מיקום מהתאונות נרשם60%רק  ל  ,חלקיתנרשם בצורה גבעת עדה -בבנימינהמיקום התאונות 

, ) תאונות6( מהתאונות 16% אולם הן מהוות רק ,)ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע  66.7%

  . מהמקרים58.9% -מיקום תאונות הקטע ידוע ב. ולא ניתן ללמוד מהן על צמתים בעייתיים

 תאונות 53  מתוך17(בו הייתה תאונה קטלנית ומספר רב יחסית של תאונות , דרך המסילהלבד מרחוב 

 .מ"ההבדלים בין הרחובות קטנים מאוד מבחינת העלות והעלות לק, )קרו בו, הקטע

 

 : לסיכום

המשפיעה מאוד על , חרף תנועה נמשכת ועוברת ניכרת, גבעת עדה טובה יחסית-בבנימינהרמת הבטיחות 
 . הבטיחות ביישוב

 
 : נושאים ראויים לתשומת לב

 
 .יישוביש לנסות להוציא תנועה עוברת מה •
 . כולל הגעה לחנייה ליד תחנת הרכבת, יש לבחון שיפור בבטיחות תנועות נמשכות ליישוב •
דרך המסילה בולטת במספר התאונות ובעלותן וראוי לבחון דרכים לשיפור הבטיחות בה עוד לפני  •

 . טיפול בשתי הנקודות הקודמות
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 גבעת זאב

 

מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , גבעת זאבהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

נם נתוני י ה2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

גדל מאוד מאז  )ס"תאונות למ( מספר התאונות ). במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007

 . לא היו תאונות קטלניות במועצה המקומית1996החל משנת  .2004
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תאונות (אבנר) תאונות (למ" ס)
 

 . אלף איש10 - כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש11 היה 2006 בסוף גבעת זאבבמספר התושבים 

אף אחת ,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה35 גבעת זאבבאירעו ) 2006-2007(בשנים הנבדקות 

שיעורי התאונות והנפגעים ביישוב לאלף איש מהאוכלוסייה  .ואחת הייתה קשה, הייתה קטלניתמהן לא 

 .  בהתאמה בדירוג הארצי108 - וה107-ומדרגים את היישוב במקומות ה , הפעילה נמוכים מאוד

לשנה  ₪ 188(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 2- נאמדת במועצה המקומיתעלות התאונות ב

 ). ע לאדם מהאוכלוסייה הפעילהבממוצ

 מהנפגעים היו תושבי 53% ו 2006-07 מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בתחומי הישוב בשנים 51%

בתחומי הישוב עובר כביש . ונראה שנובעים גם מתנועה עוברת, אלה אחוזים נמוכים מעט מהממוצע. היישוב

ויתכן שמקצת התאונות , )כגון רמות אלון(רושלים  לשכונות הצפון מערביות של י443 המחבר בין כביש 436

רמת הרישום של מיקומי התאונות . בכביש זה בתחומי הישוב כלולות בקבצי הנתונים כתאונות בדרך עירונית

 . וקשה לברר אפשרות זו, בישוב נמוכה

 . בההיקף הפעילות י על פ טובה מהצפוי גבעת זאבברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים  מועצה המקומיתהבטיחות ביש הרעה במצב : מגמה



 46

המקומית לא נערך ניתוח למועצה ,  בתקופה הנחקרתגבעת זאבלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

 .)2004-2005(בתקופת הבדיקה הקודמת 

 2006-2007 המדד 

 10.8 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 9.8 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 35 מספר התאונות הממוצע לשנה

 0.0 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 43 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 0.0 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 111 0.26 )מקום בדירוג(ת הכולל הבטיחו מדד

 112 0.21 )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 100 3.20 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 107 3.5 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 108 4.4 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 - 0 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 - 1.8  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 104 51.4 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

.  יחסית לאוכלוסייה, כאמור, כל זאת מתוך שיעור תאונות קטן, גבעת זאב בולטת באחדים ממאפייני התאונות
מקום (ואחוז גבוה של תאונות אוטובוס ) מקום שישי בדירוג( יש בה אחוז גבוה של תאונות רכב בודד :לדוגמא

 ). עשירי בדירוג

בתקופה , כך למשל. היא בולטת לטובה עבור רבים מהמדדים, להיפך, המועצה המקומית אינה בולטת לרעה
 מדדים במועצה 43ישנם . שישיםהנחקרת לא נפגעו כלל ילדים במועצה המקומית כהולכי רגל וכך גם ק

 .  המקומות הטובים ביותר15 -המקומית הממוקמים ב

 הישובים שנבדקו עם 114 מבין 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 111- נמצאה במקום הגבעת זאב
בהתחשב בגודלה , מקום רביעי בארץ, מהצפויבהרבה  טובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.26ערך מדד של 

ממוקמת  תהיה גבעת זאבועל פיו , 0.21-בדיקת הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל. בפעילות שבהו
 .  היישובים114 במדרג 112-במקום ה

ואת מדדי הבטיחות , גבעת זאבהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 .  היישובים114 ושל כלל )4ה קבוצ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות של קבוצת 
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 ,גבעת זאבמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1

0.72

0.21

0.26

0.15

0.25

0.35

0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

 

 .ים עיקרייםעל פי סוג,  במהלך התקופהגבעת זאבהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

יש אחוז גבוה יותר של תאונות רכב בודד ואחוז נמוך של תאונות ,  הישובים114בהשוואה להתפלגות 

 .התנגשות והולך רגל

   התפלגות התאונות לפי סוג                        

התנגשות
55%

רכב בודד
30%

אופניים
2% הולך רגל

13%

 

, ) תאונות שסוגן לא ידוע3לא כולל  (גבעת זאבלהלן מוצגת התפלגות מפורטת של כלל התאונות לפי סוג ב

בהשוואה .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30 אוכלוסייה י בעלישובים (בקבוצת היישובים הדומים

לישובים דומים יש במועצה המקומית אחוז גבוה מאוד של תאונות התנגשות בעצם דומם או רכב חונה ואחוז 

 .נמוך במעט של תאונות פגיעה בהולך רגל
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  ובהשוואה ליישובים אחרים,)לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, גבעת זאבת בבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונו

 .ההתפלגות דומה מאוד לזו של ישובים דומים. יישובי המחקר

 
 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה גבעת זאב
כלי רכב  רכב סוג

  היישובים114 ישובים דומים אחוזים בשנה

 61.1 65.0 63.9 35 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 6.5 4 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 6.5 4 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 0.9 1  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.0 0  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.9 1  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.9 1 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 0.0 0 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 1.9 1 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 2.8 2 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.0 0 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 6.5 4 אוטובוס

 1.0 1.3 1.9 1 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 1.9 1 מונית

 0.3 0.5 0.0 0 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 5.6 3 אחר או לא ידוע
 100 100 100 54 כ"סה

 
מספר התאונות בגבעת זאב  .נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

מעניין רק לציין שחלקן של התאונות . ולא ניתן לזהות ריכוז מובהק של תאונות בשעות מסויימות, מצומצם
ואף חלקן של תאונות סוף , ) בממוצע הארצי27.5% בישובים דומים ו 24.7% מול 29%(סית בלילה גבוה יח

 ).  בממוצע הארצי23% בקבוצה ו 22% מול 26%(השבוע גבוה 

 %-ב, השוואה גבעת זאב
 סוג תאונה

  היישובים114 ערים דומות אחוזים מספרים

 17.0 17.0 12.7 4 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 12.7 4 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 36.5 12 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 6.3 2 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 20.6 7 כב חונהר/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 1.6 1 ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 1.6 1 התהפכות
 7.0 5.4 6.3 2 החלקה

 2.4 2.6 1.6 1 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 - - תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 32 כ"סה
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 66.7% מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם31%רק ל . בצורה לא טובה נרשם בגבעת זאבמיקום התאונות 

ולא ניתן )  תאונות2( מהתאונות 9%הן מהוות רק , אולם, )ועות הצומתידועות שתי זר(מתאונות הצומת ידוע 
 .  מהמקרים27.3% - ב רק מיקום תאונות הקטע ידוע.ללמוד ממיקומן על צמתים בעייתיים במועצה המקומית

 

 : לסיכום

למעשה אחת מהטובות ביותר , יחסית לרמת הפעילות בה בגבעת זאב טובה בהרבה מהצפוירמת הבטיחות 
 . ראל ביש

 
 : נושאים ראויים לתשומת לב

 
מוצע לבדוק את הריבוי היחסי של תאונות פגיעה בעצם דומם ביישוב על פי קובץ הנתונים המצורף  •

ולאתר נקודות , ואם ניתן גם באמצעות תיקי משטרה על מנת לאפיין תאונות אלו, )2004-2007נתוני (
 . תורפה בנסיון לצמצמן

בהעדר מידע זה אין כל אפשרות . ס" מיקומי התאונות ולהעבירן ללמיש לתבוע מהמשטרה לפרט את •
 .למפות תאונות ולאתר נקודות תורפה בטיחותיות
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 גבעת שמואל

 

מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , גבעת שמואלהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

נם נתוני י ה2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

מספר  .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007

. כ אין שינוי במצב הבטיחות"מרת התאונות פחתה ובסהאולם חו, 2004עלה מאז ) ס"תאונות למ(התאונות 

 .2003בשנת ,  היה רק הרוג אחד בעיר1996 -החל מ
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תאונות (אבנר) תאונות (למ" ס) הרוגים
 

 . אלף איש18.5 - כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש19 היה 2006 בסוף גבעת שמואלבמספר התושבים 

אף ,  בממוצע לשנה תאונות דרכים עם נפגעים127 גבעת שמואלבאירעו ) 2006-2007(בשנים הנבדקות 

  .אחת מהן לא הייתה קטלנית ושתיים היו קשות

.  מהנפגעים בה47.5%וכך גם רק ,  היו תושביה44%מכלל הנהגים שהיו מעורבים בתאונות בעיר רק 

המעורבות הגדולה יחסית של נהגים לא מקומיים בתאונות .  בהתאמה58% ו 55%הממוצעים הארציים הם כ 

ממוחלף עם (כשרחובות מבצע קדש , ריבוי תנועה נמשכת ונראה שבעיקר עוברתבגבעת שמואל מעידה על 

, 4קרית אונו ומהם צפונה לכביש , תל השומר, בר אילן' בוטינסקי משמשים תנועה עוברת לאונ'וז) 4כביש 

וכן ,  מתאונות הקטע שמיקומם בעיר ידוע15%כ . פקוק" קוקה קולה" בין בר אילן למחלף 4במיוחד כשכביש 

 . בוטינסקי'ז'  מתאונות הצומת ארעו ברח20%

לשנה בממוצע  ₪ 363שהיוו  ,בממוצע לשנה בתקופה המנותחת₪  מיליון 6.5-עלות התאונות בעיר נאמדת ב

 .  לאדם מהאוכלוסייה הפעילהלשנה ₪ 375 היה 2004-05ל בשנים "הממוצע הנ. לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

 . היקף הפעילות בעירעל פי  טובה מהצפוי גבעת שמואלברמת הבטיחות בדרכים 

 חרף ריבוי מספר 2004-2005לעומת  2006-2007בשנים הבטיחות בעיר אין שינוי משמעותי במצב : מגמה
 . התאונות
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 : שקדמה לה בתקופה הנחקרת ובתקופה גבעת שמואל של להלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד 
 %-ב

 9.2 19.0 17.4 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 3.3- 18.6 19.2 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 15.7 127 109 מספר התאונות הממוצע לשנה

 100.0- 0.0 0.3 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 18.7 166 140 ספר הנפגעים הממוצע לשנהמ

 100.0- 0.0 0.3 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 6.9 99 0.50 87 0.47 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 102 0.46   )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 5.9 57 6.65 61 6.28 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 19.6 70 6.8 79 5.7 )מקום בדירוג(יש מהאוכלוסייה הפעילה לשנה לאלף א תאונות

 22.7 82 8.9 85 7.3 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 100.0- - 0 63 1.74 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 6.6-  6.7  7.2  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 19.3- 105 53.2 70 66.0 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 
 114 בדירוג 5מקום (כפי שיפורט בהמשך , גבעת שמואל בולטת באחוז גבוה של תאונות רכב דו גלגלי

 .אך ללא ערכים חריגים,  הישובים114עבור שאר המדדים העיר נמצאת במחצית הטובה של דירוג ). הישובים

 הישובים שנבדקו 114 מבין 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 99- נמצאה במקום הת שמואלגבע

.  בהתחשב בגודלה ובפעילות שבהמהצפויבהרבה  טובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.50עם ערך מדד של 

 102-ום הממוקמת במק תהיה גבעת שמואלועל פיו , 0.46-בדיקת הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל

 .  היישובים114במדרג 

ואת מדדי , גבעת שמואלהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות הבטיחות של קבוצת 

 ,גבעת שמואלמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 לערים בעלות בהשוואה

1

0.72

0.46

0.50

0.35

0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה
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 . עיקריעל פי סוג,  במהלך התקופהגבעת שמואלהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 . הישובים114ההתפלגות דומה מאוד לזו של 

   התפלגות התאונות לפי סוג                        

התנגשות
67%

רכב בודד
15%

אופניים
5% הולך רגל

13%

 

 תאונות שסוגן לא 18לא כולל  (גבעת שמואלשל התאונות לפי סוג ביותר גות מפורטת להלן מוצגת התפלבלוח 

בהשוואה .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (בקבוצת היישובים הדומים , )ידוע

-פגיעות חזיתאחוז גבוה של , האופייניות לאופנועים, לערים דומות ניתן לזהות אחוז גבוה של תאונות החלקה

 .צד ואחוז נמוך יחסית של פגיעה בהולך רגל

 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, גבעת שמואלבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

בהשוואה לערים דומות ניתן לראות בגבעת שמואל אחוז גבוה מאוד של תאונות במעורבות . יישובי המחקר

 הישובים בחלקם של האופנועים מכלל הרכב המעורב 114העיר נמצאת במקום חמישי בדירוג . אופנוע

 .בתאונות בעיר

 

 %-ב, השוואה גבעת שמואל
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 17.0 17.0 13.4 15 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 31.3 34 חזית אל צדהתנגשות 

 39.4 35.4 31.8 35 התנגשות חזית באחור
 5.8 6.3 3.7 4 התנגשויות אחרות

 5.9 9.2 3.7 4 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם
 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה

 0.9 1.4 0.5 1 התהפכות
 7.0 5.4 11.1 12 החלקה

 2.4 2.6 3.7 4 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 0.9 1 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 109 כ"סה
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה גבעת שמואל
כלי רכב  רכב סוג

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 61.1 65.0 63.4 132 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 6.7 14 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 3.1 7 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 0.5 1  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.2 1  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.0 0  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.2 1 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 4.8 10 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 9.4 20 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 1.2 3 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.7 2 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 3.1 7 אוטובוס

 1.0 1.3 0.5 1 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 1.4 3 מונית

 0.3 0.5 0.2 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 בתרכ

 6.4 5.9 4.3 9 אחר או לא ידוע
 100 100 100 208 כ"סה

 
וכן נבדקה התפלגות עלות , בדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרתנ

  .התפלגות התאונות מוצגת להלן. התאונות

 ממוצע לשנה, מספר התאונות לפי יום ושעה

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 1 0 0 0 0 1 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 0 1 0 0 0 1 
3 0 1 0 1 0 0 0 1 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 0 0 0 0 0 0 1 
6 0 0 0 0 1 0 0 1 
7 2 1 1 3 2 1 0 9 
8 2 3 1 1 1 4 0 11 
9 2 0 2 2 3 1 2 10 

10 2 1 1 3 2 1 1 9 
11 0 0 2 2 1 2 0 7 
12 0 1 3 0 1 2 1 7 
13 1 2 2 3 1 1 0 8 
14 3 1 2 0 1 1 0 7 
15 1 0 0 0 1 1 0 3 
16 2 3 2 2 3 2 0 13 
17 2 2 1 2 3 0 1 10 
18 2 2 2 1 1 1 0 8 
19 1 3 0 2 1 1 0 7 
20 1 1 1 1 1 0 1 4 
21 0 1 2 1 2 0 1 5 
22 1 1 1 2 0 0 1 4 
23 1 1 1 0 1 1 2 5 
 127 7 16 23 23 19 20 20 כ"סה
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 דומה - 27.7%חלקן של התאונות בלילה היה. צ" אחה18:00 - ל16:00ניתן לזהות בעיר שיא בין , החולבימי 

 . בעוד חלקן של תאונות סוף השבוע נמוך מעט ביחס לממוצע, לממוצע הארצי

 מיקום ברמת צומת או  מהתאונות נרשם49% רק לכ. בצורה חלקית נרשם בגבעת שמואלמיקום התאונות 

  מיקום תאונות הקטע ידוע,אולם, )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע  95.8%  שלמיקומן. רחוב

 .  מהמקרים38.5% - ברק

ברוב .  תאונות וכולן היו קלות52כ ארעו בצמתים אלה "בסה.  צמתים31במהלך השנתיים נרשמו תאונות ב 

והה ביותר הייתה בצומת קרן היסוד  תאונה בודדת במהלך השנתיים וההצטברות הגבהל היית"הצמתים הנ

 ).  תאונות4(בוטינסקי 'ובר אילן עם ז)  תאונות5(אילן -עם בר

 : סיכוםל

 . חרף תנועה עוברת מסויימת, בגבעת שמואל טובה מהצפוי יחסית לרמת הפעילות בהרמת הבטיחות 
 

 : נושאים ראויים לתשומת לב
 . יפול אכיפתי מקומי בצד פעולות ארציות הנושא מחייב ט–יש בעיר ריבוי תאונות אופנועים  
ובנפרד נראה שגם ברחוב , המשמש תנועה עוברת, בוטינסקי'יש לנסות לשפר את הבטיחות ברחוב ז 

 . קרן היסוד
 . ס"על המשטרה לשפר את רמת הרישום של מיקומי התאונות ביישוב בקבצים המעוברים ללמ 
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 גדרה

 

מקור נתוני התאונות אינו אחיד לאורך ( 1996-2007בשנים , גדרההאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

ס "נם נתוני למי ה2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002הנתונים לשנים מקור : השנים

-2004 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[

 מספר .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2007

כ  " היו במועצה המקומית בסה1996-2003בשנים . 2005הרעה קלה מאז  צביע עלמ) ס"תאונות למ(התאונות 

 .לא היו במועצה המקומית הרוגים בתאונות,  ועד לתום התקופה הנבדקת2004משנת .  הרוגים בתאונות4
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תאונות (אבנר) תאונות (למ" ס) הרוגים
 

 בשנים . אלף איש11  כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש15 היה 2006 בסוף גדרהבהתושבים מספר 

שתיים מהתאונות היו ,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה119 גדרהבאירעו ) 2006-2007(הנבדקות 

 . כמפורט בהמשך, היקף תאונות זה גבוה ביחס לאוכלוסיית העיר ולאוכלוסייה הפעילה בה .קשות

 מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בתחומי הישוב 37%רק . ההסבר לריבוי התאונות הוא בתנועה עוברת
שאר הנהגים שהיו מעורבים . אלה אחוזים נמוכים מאוד.  היו תושביו2006-07 ו ב מהנפגעים ב42%ורק 

וישובים רבים ) 4%(באר שבע , )4%(ש "בני עי, )6%(רחובות , )8%(אשדוד : בתאונות בגדרה היו תושבי

 40פריסת מעורבים זו בתאונות בגדרה נובעת מכך שכביש האורך הארצי . נוספים בעיקר מדרום ומרכז הארץ

שליש מהתאונות ). רחוב הרצל(והופך בו לרחוב עירוני , עובר בשוליים המערביים של השטח הבנוי שלו

מיקומי התאונות בישוב קשה לדעת אם בשל רמה נמוכה מאוד של רישום (שמיקומם ביישוב ידוע ארעו בו 

או שכמשתמע מכתובות הנהגים אחוז התאונות ברחוב הרצל אף , אחוז זה מייצג את כלל התאונות ביישוב

 ). גבוה יותר

  .פ הפעילות בה וגרועה מהממוצע ליישובים בגודל דומה"ע רמת הבטיחות בדרכים בגדרה דומה לצפוי

יש הרעה במצב בשנה האחרונה , לאחר יציבות של שנתיים במצב הבטיחות במועצה המקומית: מגמה
)2007(.  
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לשנה  ₪ 670(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 7- נאמדת במועצה המקומיתעלות התאונות ב

 ). בממוצע לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

לא ,  בתקופה שנחקרה בעבודה הקודמת. בתקופה הנחקרתגדרהלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

 .נערך ניתוח לגבי המועצה המקומית

 2006-2007 המדד

 15.5 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 10.8 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 119 מספר התאונות הממוצע לשנה

 0.0  לשנהמספר התאונות הקטלניות הממוצע

 177 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 0.0 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 56 0.93 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 62 0.86 )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 46 7.70 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 28 11.0 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 27 16.3 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 - 0 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 - 7.3  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 92 61.0 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

וגבוה מאוד ביחס ) 10.3(גבוה מהממוצע הארצי , 11כלוסייה הפעילה היה שיעור התאונות לאלף איש באו

מספר הנפגעים לאלף איש באוכלוסייה הפעילה סוטה אף יותר ). 6.7(לקבוצת היישובים עליה נמנית גדרה 

 בגדרה 1.48: ביחס לישובים האחרים היות ומספר הנפגעים לתאונה בגדרה היה גבוה במקצת מהממוצע

עבור רוב המדדים היא נמצאת במחצית הטובה של .  בקבוצה של גדרה1.44 בממוצע ארצי ו 1.40בהשוואה ל 

 . ללא ערכים חריגים לרעה או לטובה, הדירוג

 שנפגעו כהולכי רגל או כרוכבי 10-14למעט ילדים בני , שיעורי ההיפגעות של ילדים וקשישים בגדרה נמוכים

 2.3בעוד הממוצע הארצי ,  ילדים בגיל זה1000שנה מתוך  ילדים ב2.6הם נפגעו בשיעור של . אופניים

 ,   ילדים בגיל זה שנפגעו כך במהלך השנתיים6מדובר אבסולוטית במספר קטן של . 1.5ובקבוצה של גדרה רק 

 .  בישוב לילדים בגיל זה, אם קיים, והדבר מחייב בחינה מפורטת יותר בהערכת סיכון היתר

 הישובים שנבדקו עם ערך 114 מבין 2006-2007הבטיחות הכולל בשנים  במדד 56-נמצאה במקום הגדרה 

בדיקת .  בהתחשב בגודלה ובפעילות שבההוא טוב מעט מהצפוימצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.93מדד של 

 114 במדרג 62-ממוקמת במקום ה תהיה גדרהועל פיו , 0.86-הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל

וזאת בשל האחוז הגבוה של , בין מדד הבטיחות למדד הרגישות למדד הבטיחות קטן יחסיתההבדל . היישובים

עלות התאונות הקלות מהעלות הכוללת ומכך שלא נרשמו במועצה המקומית תאונות קטלניות בתקופה 

 .הנבדקת
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 של ואת מדדי הבטיחות, גדרההאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות קבוצת 

 ,גדרהמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1

0.72

0.86

0.93

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

 .ים עיקרייםסוגעל פי ,  במהלך התקופהגדרההאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 .  הישובים114ההתפלגות דומה להתפלגות הממוצעת של 

   התפלגות התאונות לפי סוג                       

התנגשות
67%

רכב בודד
12%

אופניים
3%

הולך רגל
18%

 

 

, ) תאונות שסוגן לא ידוע7לא כולל  (גדרהלהלן מוצגת התפלגות מפורטת של כלל התאונות לפי סוג בבלוח 

ההתפלגות .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (בקבוצת היישובים הדומים 

 .דומה לזו של הישובים בקבוצתה
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 יישובי 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, גדרהבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

 . ההתפלגות דומה לזו של ממוצע הישובים בקבוצתה.המחקר

 

 ובהשוואה ליישובים אחרים, ם בתאונותהתפלגות כלי הרכב המעורבי

 %-ב, השוואה גדרה
כלי רכב  רכב סוג

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 61.1 65.0 65.1 135 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 8.7 18 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 5.5 12 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 1.0 2  טון9.9 עד 4.1א מש

 0.5 0.5 0.7 2  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.5 1  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.5 1 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 2.2 5 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 1.7 4 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 0.2 1 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 1.0 2 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 2.4 5 אוטובוס

 1.0 1.3 1.0 2 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 2.4 5 מונית

 0.3 0.5 0.2 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 7.0 15 אחר ולא ידוע

 100 100 100 208 כ"סה

 

 וכן נבדקה התפלגות עלות ,נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

  .פ השעה בשבוע מוצגת להלן"התפלגות התאונות ע. התאונות

 %-ב, השוואה גדרה
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 ישובים דומים אחוזים בשנה

 17.0 17.0 17.9 20 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 21.4 24 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 42.4 48 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 4.0 5 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 6.3 7 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 0.9 1 התהפכות
 7.0 5.4 4.5 5 החלקה

 2.4 2.6 1.8 2 פנייםפגיעה ברוכב או
 0.8 0.8 0.9 1 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 112 כ"סה
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 ממוצע לשנה,  בשבועמספר התאונות לפי יום ושעה

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 1 0 0 0 1 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 1 0 1 
2 0 0 0 1 0 1 1 2 
3 1 0 0 0 0 0 1 2 
4 0 0 1 0 0 1 0 1 
5 0 0 0 0 1 0 1 1 
6 0 1 0 0 0 1 0 1 
7 1 2 2 2 1 1 1 9 
8 4 1 1 2 2 3 1 12 
9 1 2 0 0 0 1 0 3 

10 1 1 2 2 1 2 1 7 
11 1 2 2 1 0 1 0 7 
12 2 2 1 0 2 3 2 10 
13 3 1 2 2 2 3 1 12 
14 1 2 0 2 2 1 1 9 
15 2 1 2 1 1 1 0 7 
16 2 2 2 2 2 2 1 12 
17 2 1 0 1 2 1 1 7 
18 2 1 2 1 1 0 1 6 
19 0 0 1 1 2 0 1 4 
20 1 2 0 1 1 0 1 4 
21 2 2 0 0 1 1 0 4 
22 0 0 1 0 0 0 1 2 
23 0 0 0 0 0 1 0 1 
 119 11 20 18 15 17 18 21 כ"סה

 

, 12-14במיוחד בין ', בולט מספר תאונות גבוה יחסית ביום ו. אין ריכוז בולט של תאונות בשעות מסויימות

יותר מהממוצע לישובים ) בבוקר' בערב ועד א' מיום ה( מהתאונות 27%ובכלל סוף השבוע מרכז בישוב 

 .חלקן של התאונות בלילה בגדרה נמוך יחסית, מאידך). 23%(ולממוצע הארצי ) 22%(בגודלה של גדרה 

 90% מיקומן של.  מיקום מזוהה מהתאונות נרשם27%ל  רק .חלקית נרשם בצורה גדרהמיקום התאונות ב

ולא ניתן )  תאונות10( מהתאונות 8%הן מהוות רק אולם , )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

 . מהמקרים21% - מיקום תאונות הקטע ידוע רק ב. בעייתיים במועצה המקומיתללמוד ממיקומן על צמתים
 ). 40כביש (מכלל התאונות שמיקומן ידוע שליש ארעו ברחוב הרצל 

 : לסיכום

 . בגדרה טובה מעט מהצפוי בהתאם לרמת הפעילות בהרמת הבטיחות 

 : נושאים ראויים לתשומת לב

 מהנהגים 63%כ , 40 תנועה עוברת ביישוב בכביש קיימת מעורבות גבוהה יחסית בתאונות של •
אין ספק שסלילת כביש עוקף לגדרה תשפר . המעורבים בתאונות בתחומי הישוב אינם מקומיים

 . יקל בנושא) מחלף חולדה (6 ל 411גם מחלף בין כביש . הבטיחות בעיר

זה אין כל אפשרות בהעדר מידע . ס" יש לתבוע מהמשטרה לפרט את מיקומי התאונות ולהעבירן ללמ •
 .למפות תאונות ולאתר נקודות תורפה בטיחותיות
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 גן יבנה

 

מקור נתוני התאונות אינו אחיד לאורך ( 1996-2007בשנים , גן יבנהציג את מספר התאונות וההרוגים בהאיור הבא מ

ס " הנם נתוני למ2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : השנים

-2004 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור ם השונים השימוש במקורות הנתוני"]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[

 מספר .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2007
, ומית תאונות קטלניות במועצה המק5 היו 1996החל משנת . נשאר יציב 2004 מאז )ס"תאונות למ(התאונות 
 .19בה נהרג רוכב אופנוע בן , 2005 - והאחרונה ב2003 - אחת ב1998 -אחת ב, 1996 -שתיים ב
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 בשנים . אלף איש15 - כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש16 היה 2006 בסוף גן יבנהבמספר התושבים 

 תאונות דרכים עם נפגעים 92 גן יבנהבאירעו )  עבור תאונות קטלניות בלבד2005וכן ; 2006-2007(הנבדקות 

 נפש 1,000שיעור התאונות והנפגעים השנתי ל  . מהן היו קטלניות ושלוש היו קשות0.3, בממוצע לשנה

 .  אלף תושבים ונמוך מהממוצע הארצי10-30מהאוכלוסייה הפעילה דומה לממוצע בקבוצת היישובים בהם 

 מהנפגעים בה היו תושבים 60% ו 2006-07ם  מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בתחומי גן יבנה בשני57%

 . אחוזים אלה גבוהים מעט מהממוצעים הארציים ומהממוצעים לקבוצת הישובים עליה נמנית גן יבנה. מקומיים

לשנה  ₪ 546(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון  8-כ  בה נאמדמועצה המקומיתעלות התאונות ב

   ).בממוצע לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

בתקופה הקודמת לא נערכה בדיקה עבור  . בתקופה הנחקרתגן יבנהלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

  .המועצה המקומית ולכן לא ניתן לערוך השוואה בין התקופות בעבודה זו

ודומה לקבוצתה, בה במונחים ארצייםהפעילות על פי  טובה במעט מהצפוי גן יבנהברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005  בהשוואה ל2006-2007בשנים  מועצה המקומיתהבטיחות ביש יציבות במצב : מגמה
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 2006-2007 המדד 

 15.8 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 14.8 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 92 וצע לשנהמספר התאונות הממ

 0.3 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 141 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 0.3 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 73 0.76 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 95 0.53 )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 69 5.80 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 77 6.2 )מקום בדירוג(לף איש מהאוכלוסייה הפעילה לשנה לא תאונות

 76 9.5 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 64 2.25 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

  8.1  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 37 88.2 )ירוגמקום בד(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

 בממוצע 10.3 בקבוצה ו 6.7 ביחס ל 6.2רק :  איש מאוכלוסייה הפעילה נמוך1,000שיעור התאונות בשנה ל 

 . ח" אלף ש70ח בעוד הממוצע הארצי רק " אלף ש88כ : אך העלות הממוצעת לתאונה גבוהה, הארצי

התאונות ואולם היא סוטה לחומרה גן יבנה אינה בולטת מאוד באף אחד מהמדדים המפורטים או ממאפייני 

 :במידת מה מהממוצע לקבוצתה ומהממוצע הארצי במספר נושאים

 ). 1.40(והארצי ) 1.44(גבוה מעט מהממוצע לקבוצתה ) 1.53(מספר הנפגעים לתאונה בה  

. 27.5% והארצי 24.7%הממוצע לקבוצתה היה ).  בארץ22מקום ( מהתאונות אירעו בלילה 30.1% 

מעט מפתיע בישוב זה )  סטיות תקן מעבר לממוצע לקבוצתה1.2(של תאונות הלילה האחוז הגבוה 

 . ומחייב בדיקה

 בדירוג הארצי בשיעורי ההיפגעות כהולכי רגל או 87 -79מקומות (שיעורי היפגעות הילדים בישוב נמוכים 

 ).  ילדים לפי קבוצות גיל1,000כרוכבי אופניים ל 

 הישובים שנבדקו עם ערך 114 מבין 2006-2007 הבטיחות הכולל בשנים  במדד73- נמצאה במקום הגן יבנה

,  ברמה הארצית בהתחשב בגודלה ובפעילות שבה מהצפויטובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.76מדד של 

ממוקמת  תהיה גן יבנהועל פיו , 0.53- לכובדיקת הרגישות למדד זה משנה את ער. ודומה לממוצע בקבוצתה

 .  היישובים114במדרג  95-במקום ה

את מדדי הבטיחות של , גן יבנההאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות קבוצת 
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 ,גן יבנהמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1

0.72

0.53

0.76

0.35

0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

ההתפלגות דומה  .על פי סוג,  במהלך התקופהגן יבנההאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 ). אלף נפש10-30(לזו של קבוצת הישובים בעלי היקף אוכלוסיה דומה 

   התפלגות התאונות לפי סוג                        

התנגשות
62%

רכב בודד
21%

אופניים
3% הולך רגל

14%

 

 

 תאונות שסוגן לא 5לא כולל  (גן יבנהשל כלל התאונות לפי סוג ביותר הלן מוצגת התפלגות מפורטת לבלוח 

בהשוואה .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (בקבוצת היישובים הדומים , )ידוע

הפכות ואחוז נמוך יחסית של צד והת-יש בגן יבנה אחוז גבוה יותר של תאונות התנגשות חזית, לישובים דומים

 .אחור ופגיעה בהולכי רגל-התנגשויות חזית
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 יישובי 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, גן יבנהבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

אן האחוז הגבוה של ומכ(בהשוואה לערים דומות יש במועצה המקומית אחוז גבוה של תאונות אופנוע . המחקר

יש לזכור שמדובר במספרים נמוכים של תאונות ולכל . ואחוז נמוך של תאונות רכב ציבורי) תאונות התהפכות

 ). ההבדלים לעומת הממוצע לישובים דומים אינו מובהק(תאונה השפעה על ההתפלגות 

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה  יבנהגן
כלי רכב  רכב סוג

  היישובים114 ישובים דומים אחוזים בשנה

 61.1 65.0 67.0 103 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 8.2 13 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 5.6 9 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 0.7 1  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.3 1  טון15.9עד  10.0משא 
 0.3 0.4 0.3 1  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.7 1 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 4.6 7 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 1.3 2 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 1.3 2 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.7 1 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 1.6 3 אוטובוס

 1.0 1.3 0.3 1 וטובוס זעירא
 3.9 2.4 1.6 3 מונית

 0.3 0.5 0.7 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 5.2 8 אחר או לא ידוע
 100 100 100 153 כ"סה

 

 . והיא מוצגת בלוח להלן, נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

 %-ב, השוואה גן יבנה
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 ישובים דומים אחוזים בשנה

 17.0 17.0 13.8 12 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 29.9 26 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 26.5 23 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 5.8 5 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 11.9 10 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 4.0 4 התהפכות
 7.0 5.4 5.2 5 החלקה

 2.4 2.6 2.9 3 פנייםפגיעה ברוכב או
 0.8 0.8 - - תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 87 כ"סה
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 ממוצע לשנה, י יום ושעהמספר התאונות לפ

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 1 0 0 0 1 1 0 2 
1 0 0 1 1 1 0 0 2 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 1 1 1 2 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 1 1 0 0 1 1 3 
6 1 0 0 0 1 0 0 1 
7 4 4 2 3 2 1 0 14 
8 1 1 1 1 2 0 0 5 
9 2 1 1 1 1 2 0 6 

10 1 1 0 1 1 2 0 5 
11 0 0 1 1 1 1 0 3 
12 1 1 0 1 1 0 0 3 
13 1 1 3 2 1 2 1 9 
14 2 1 2 1 1 1 0 6 
15 1 1 1 1 1 1 0 4 
16 1 2 2 1 1 1 0 6 
17 2 0 2 2 2 1 1 8 
18 1 1 2 1 1 0 0 5 
19 0 0 1 1 1 1 1 4 
20 1 1 0 1 1 0 1 3 
21 0 1 0 1 1 0 1 3 
22 1 1 0 1 1 0 1 3 
23 0 1 1 0 1 0 0 2 
 92 5 12 16 15 15 13 17 כ"סה

 

ריבוי יחסי של תאונות , כאמור, יש.  בבוקר8:00 - ל7:00ניתן לזהות שיא ברור במספר התאונות בימי חול בין 

 . יש מעט תאונות ביחס לישוב חילוני, במיוחד בשבתות, לעומת זאת בסופי שבוע, בלילות

מתאונות הצומת ידוע  88.9% מיקומן של. צומת מיקום ברמת רחוב או נרשםבישוב  מהתאונות 32% רק ל

תאונות הצומת .  מהמקרים17.6% - ב רק מיקום תאונות הקטע ידוע,אולם, )ידועות שתי זרועות הצומת(

 ממידע חלקי זה קשה ללמוד על נקודות תורפה . תאונות לשנה בממוצע19 - מכלל התאונות 24%מהוות 

 . בטיחותיות בישוב

 : לסיכום
 .  אלף תושבים10-30בגן יבנה דומה לממוצע בקבוצת הישובים בני ת רמת הבטיחו

 
 :נושאים ראויים לתשומת לב

מוצע לבחון באמצעות קובץ הנתונים המצורף את הריבוי היחסי של תאונות לילה בישוב החל משנת  •
למצוא ולנסות למפות תאונות אלו במטרה , )'גילי נהגים וכו, סוגי רכב, עיתוי, סוגי תאונות (2004

 . דרכים לצמצומן
בהעדר מידע זה אין כל אפשרות . ס"יש לתבוע מהמשטרה לפרט את מיקומי התאונות ולהעבירן ללמ •

 .למפות תאונות ולאתר נקודות תורפה בטיחותיות
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 גני תקווה

 
מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , גני תקווההאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

 הם נתוני 2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

 מספר .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007

 הייתה 1996החל משנת . וזאת למרות העלייה בגודל האוכלוסייה הפעילה, ירד מעט) ס"תאונות למ(התאונות 

 .2003בשנת , תאונה קטלנית אחת במועצה המקומית
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 . אלף איש9 - כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש12.5 היה 2006 בסוף גני תקווהבמספר התושבים 

אף אחת מהן ,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה69 גני תקווהבאירעו ) 2006-2007(בשנים הנבדקות 

  .ואחת הייתה קשה, לא הייתה קטלנית

 מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בתחומו ב 31%רק . מספר התאונות ביישוב הושפע מאוד מתנועה עוברת

 . לוח הבאכמוצג ב, ת וקרית אונו הסמוכות"חלק גדול מנהגים האחרים היו תושבי פ.  היו תושביו2006-07

 %התפלגות ב  נהגים ישוב מגורי הנהג

 31.1 47 גני תקווה

 15.9 24 פתח תקווה

 13.9 21 קרית אונו

 4.6 7  יפו-תל אביב 

 34.4 52 כל היתר

 100.0 151 כ"סה

 . בההיקף הפעילות על פי  טובה מהצפוי גני תקווהברמת הבטיחות בדרכים 

 .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים  מועצה המקומיתטיחות בהביש הטבה משמעותית במצב : מגמה
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ת "וכן מקרית אונו לפ, ת לקרית אונו וממנה ליעדים אחרים"רימון ובעיקר מפ-נראה שהתנועה העוברת מגת

את ההשלכות הבטיחותיות הנובעות מכך ניתן יהיה לבחון לפי נתוני התאונות . 471ה עם השלמת כביש פחת

 . 2008בשנת 

לשנה  ₪ 357( בממוצע לשנה בתקופה המנותחת₪  מיליון 3.1- נאמדת במועצה המקומיתעלות התאונות ב

  ).  מליון5.4 (ירידה משמעותית מתקופת המחקר הקודמת, )בממוצע לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

 . בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה הקודמתגני תקווהלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד 
 %-ב

 3.3 12.4 12.0 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 47.7 8.8 6.0 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 10.3- 69 76 מספר התאונות הממוצע לשנה

 100.0- 0.0 0.3 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 13.9- 80 92 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 100.0- 0.0 0.3 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 56.7- 100 0.50 32 1.14 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 102 0.44 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 13.1- 73 5.54 60 6.38 לאלף איש מהאוכלוסייהתאונות לשנה 

 39.2- 65 7.8 25 12.8 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 41.7- 80 9.0 42 15.5 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 100.0- - 0 16 5.59 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 42.3- - 3.1 - 5.4  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 35.7- 113 45.9 59 71.4 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

אך גבוה , )10.3(נמוך מהממוצע הארצי , 7.8 נפש מהאוכלוסייה הפעילה היה 1,000שיעור התאונות ל 

העלות הממוצעת לתאונה בישוב . בממוצע, אולם התאונות היו קלות). 6.7(וה מהממוצע לקבוצתה של גני תקו

חומרת התאונות בישוב היא השנייה הנמוכה בארץ . ח" אלף ש70ח לעומת ממוצע ארצי של " אלף ש46הייתה 

 ).  בדירוג לפי עלות פוחתת לתאונה114 מתוך 113מקום (

גם במספר . ומיעוט נפגעים לתאונה, יעוט תאונות קשותמ, העדר תאונות קטלניות: ההסברים לחומרה הנמוכה

 1.40 נפגעים לתאונה בהשוואה ל 1.16 בדירוג עם 113הנפגעים בממוצע לתאונה ממוקם הישוב במקום 

 .  בקבוצתה1.44במוצע ארצי ו 

גני תקווה בולטת לרעה במדד אחוז הקשישים הנפגעים בתאונות כנוסעי רכב מכלל הנפגעים כנוסעי רכב 

 מהקשישים 60%, אולם).  הישובים114 בדירוג 3מקום ( הישובים 114 ממוצע 5.2% לעומת 14.3% -ישובב

 13מקום (כמו כן בולטת המועצה המקומית באחוז גבוה של תאונות אופנוע . שנפגעו ביישוב לא היו תושביו

 ). ים הישוב114 בדירוג 9מקום (ואחוז גבוה של תאונות אוטובוס )  הישובים114בדירוג 

 1,000 -שעור הילדים הנפגעים כהולכי רגל ל, המועצה המקומית בולטת לטובה עבור מדדים אחרים ובהם

 .  ומעלה בדירוג עבור כל הגילאים100 מקום -ילדים בישוב
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 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 100- נמצאה במקום הגני תקווהבשל חומרת התאונות הנמוכה 

 בהתחשב  מהצפויטובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.50בדקו עם ערך מדד של  הישובים שנ114מבין 

בדיקת . מדד זה מראה שיפור גדול מאוד לעומת המדד בתקופת המחקר הקודמת. בגודלה ובפעילות שבה

 במדרג 102-ממוקמת במקום ה תהיה גני תקווה ועל פיו 0.44-הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל

 .  היישובים114

ואת מדדי הבטיחות , גני תקווההאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות של קבוצת 

 ,גני תקווהמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה  ( אלף תושבים10-30בהשוואה לערים בעלות 

1
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מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

 .ים עיקרייםסוגבהקבצה ל במהלך התקופה גני תקווההאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 .לזו של הישובים בקבוצתה, בערך, ההתפלגות דומה

   התפלגות התאונות לפי סוג                              

התנגשות
68%

רכב בודד
11%

אופניים
5%

הולך רגל
16%
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 תאונות שסוגן 16לא כולל  (גני תקווהשל כלל התאונות לפי סוג בתר יולהלן מוצגת התפלגות מפורטת בלוח 

.  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30  של אוכלוסייהי בעלישובים(בקבוצת היישובים הדומים , )לא ידוע

, )תאונות קלות לרוב(בהשוואה לישובים דומים יש במועצה המקומית אחוז גבוה של התנגשות חזית אחור 

 .  ונות פגיעה בעצם דומםופחות תא

 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, גני תקווהבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

בשל , אולם. בהשוואה לערים דומות יש אחוז גבוה יותר של תאונות אופנוע ותאונות אוטובוס. יישובי המחקר

 . .טיסטי של ההבדל מוגבלהתוקף הסט, יחסית, המספרים הקטנים

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה גני תקווה
כלי רכב  רכב סוג

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 61.1 65.0 65.4 70 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 4.2 5 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 2.3 3 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד  מסחרירכב
 0.7 0.8 0.9 1  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.0 0  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.0 0  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.0 0 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 6.1 7 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 5.1 6 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 

 0.8 0.7 0.9 1 ק"סמ 500 עד 251נוע אופ
 0.4 0.5 0.0 0 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 7.9 9 אוטובוס

 1.0 1.3 0.5 1 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 1.4 2 מונית

 0.3 0.5 0.5 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 4.7 5 אחר או לא ידוע
 100 100 100 107 כ"סה

 %-ב, השוואה גני תקווה
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 17.0 17.0 16.2 9 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 17.1 9 התנגשות חזית אל צד

 39.4 35.4 44.8 24 תנגשות חזית באחורה
 5.8 6.3 5.7 3 התנגשויות אחרות

 5.9 9.2 2.9 2 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם
 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה

 0.9 1.4 - - התהפכות
 7.0 5.4 8.6 5 החלקה

 2.4 2.6 3.8 2 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 1.0 1 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 53 כ"סה
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וכן נבדקה התפלגות עלות , ות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרתנבדקה התפלג

 9:00 - ל8:00בימי חול בין , במידת מה, לא ניתן לזהות ריכוז תאונות בשעות מסוימות למעט. התאונות

הים ז)  מיום חמישי בערב עד ראשון בבוקר22.7%(ובסופי שבוע ) 25.5%(חלקן של התאונות בלילה . בבוקר

 . כמעט לממוצע בישובים הדומים

 100% מיקומן של.  מיקום מדוייק מהתאונות נרשם48%ל . בצורה חלקית נרשם בגני תקווהמיקום התאונות 

ולא ניתן )  תאונות8( מהתאונות 13%הן מהוות רק , אולם, )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

מהמידע הקיים אין .  מהמקרים41.0% - ב רקיקום תאונות הקטע ידוע מ.ללמוד ממיקומן על צמתים בעייתיים

 . הן בשל הרישום החסר והן בשל האופי הקל של התאונות בישוב, מ"קטעי תורפה עם עלות גבוהה לק

  

 : לסיכום

 . יחסית לרמת הפעילות בה, בגני תקווה טובה מהצפוירמת הבטיחות 
 

 : נושאים ראויים לתשומת לב
 

בתאונות ) ת וקרית אונו"בעיקר תושבי פ( למעורבות הגבוהה של תושבים מחוץ לישוב יש לשים לב •
 לאחר 2008ולבחון את היקף תנועה עוברת זו והשלכתה הבטיחותית בישוב ב , בתחומי גני תקווה

 . 471השלמת כביש 
ות בצד פעול, ולהפעיל בהתאם לצורך אכיפה יעודית, יש לעקוב אחרי תאונות האופנועים בישוב •

 . ארציות שיש לנקוט בנושא השימוש ברכב זה
בהעדר מידע זה אין כל אפשרות . ס"יש לתבוע מהמשטרה לפרט את מיקומי התאונות ולהעבירן ללמ •

 .למפות תאונות ולאתר נקודות תורפה בטיחותיות
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 זכרון יעקב

 
מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , זכרון יעקבהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

 הנם נתוני 2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

 מספר .)נתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחידמקור ה . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007
 הייתה רק תאונה קטלנית אחת 1999החל משנת . 2004יציבות יחסית מאז מראה ) ס"תאונות למ(התאונות 

 . כשנהג ברכב פרטי20 ובה נהרג בן 2006במועצה המקומית בשנת 
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 . אלף איש11 - כהפעילה מנתההאוכלוסייה .  אלף איש17 היה 2006 בסוף זכרון יעקבבמספר התושבים 

. 2004-05האוכלוסייה הפעילה נאמדה בעבודה הנוכחית בערך נמוך במקצת ביחס לבחינה הקודמת לשנים 

 . והניתוח האקונומטרי החדש, בשל אומדן מחודש שנעשה במסגרת עבור עבודה זו

 תאונות דרכים 65 רון יעקבזכבאירעו )  עבור תאונות קטלניות בלבד2005וכן ; 2006-2007(בשנים הנבדקות 

  . מהן היו קטלניות ושתיים היו קשות0.3, עם נפגעים בממוצע לשנה

אלה אחוזים .  מהנפגעים היו תושביו40% מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בתחומי היישוב ורק 42%רק 

ף התיירותי יתכן שבשל הענ(המעידים על תנועה נמשכת )  בהתאמה58% ו 55%הממוצעים הארציים (נמוכים 

 בתחומי 4 או בכביש המחבר כביש זה עם כביש 652בכביש (ותנועה עוברת מסויימת ) המפותח ביישוב

קרובים , מקיפה ישובים רבים בארץ, ישוב מגורי הנהגים שהיו מעורבים בה בתאונות רחבה מאוד). הישוב

פורודיס , )4%( גבעת עדה -הביניימינ, )5.3%(והיא כוללת בסדר יורד את חיפה , לזכרון ורחוקים יותר

 .  ועוד) 1.3%(א "ת, )1.3%(בת שלמה , )2.2%(נתניה , )2.7%(חדרה , )3.1%(פרדס חנה , )3.6%(

מונחים ארציים בה בהיקף הפעילות טובה ביחס ל מועצה המקומית זכרון יעקבברמת הבטיחות בדרכים 
 . ודומה ליישובים בקבוצתה

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים  מועצה המקומיתהבטיחות בחלה הרעה במצב : מגמה
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ונמוך גם , )10.3( נמוך מהממוצע הארצי – 6.0 איש מהאוכלוסייה הפעילה היה 1,000שיעור התאונות ל 

 95כ , לות הממוצעת לתאונה הייתה גבוהההע, אולם). 6.7( אלף תושבים 10-30מהממוצע לישובים בהם 

 ). ח" אלף ש70כ (גבוה מהממוצע הארצי , ח"אלף ש

 ₪ 562(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 6- נאמדת במועצה המקומיתעלות התאונות בבסך הכל 

ט לא מספר התאונות כמע(עלות התאונות עלתה בצורה ניכרת ). לשנה בממוצע לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

בשנות הניתוח הקודם לא אירעו תאונות  (2006בעיקר עקב התאונה הקטלנית שאירעה בשנת ) השתנה

הרעה במצב הבטיחות , פ המדדים"ע, בשל כך מסתמנת. וגם בשל מספר תאונות קשות, )קטלניות בישוב

 . במועצה המקומית

 .ובתקופה שנחקרה בעבודה הקודמת בתקופה הנחקרת זכרון יעקבלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד 
 %-ב

 9.2 17.1 15.7 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 15.4- 11.0 13.0 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 8.6- 65 72 מספר התאונות הממוצע לשנה

 - 0.3 0.0 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 3.6- 93 97 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 - 0.3 0.0 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 64.2 70 0.78 85 0.47 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 92 0.55 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 16.3- 91 3.82 78 4.57 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 8.3 81 6.0 83 5.5 ) בדירוגמקום(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 13.9 88 8.5 83 7.4 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 - 41 3.03 92 - )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 25.4 - 6.2 - 4.9  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 37.3 28 94.7 64 69.0 )מקום בדירוג( ₪ באלפי, ממוצעת לתאונה עלות

 

שיעור היפגעות ילדים . עבור מרבית המדדים זכרון יעקב נמצאת במרכז הדירוג ומעלה בחלק הטוב של הדירוג

 לא נפגע אף ילד במהלך השנתיים 10-14 וכן 0-4בגילים . כהולכי רגל וכרוכבי אופניים הם מהנמוכים בארץ

 2.5הממוצע הארצי הוא .  ילדים בגיל זה בשנה1,000 ל 1.1יעור ההיפגעות היה  ש5-9ואילו בגילים , שנבדקו

 .  1.8וביישובים הדומים 

מעורבותם של נהגים תושבי זכרון יעקב בתאונות . במובן הקהילתי יש לציין שנהגי היישוב זהירים יחסית

 מתוך 111 –דד זה במקום ה והיא מדורגת במ) 1,000 נהגים בשנה מכל 22כ (בישראל היא מהנמוכות ביותר 

 . הישובים114

 הישובים שנבדקו עם 114 מבין 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 70- נמצאה במקום הזכרון יעקב

בדיקת .  בהתחשב בגודלה ובפעילות שבה מהצפויטובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.78ערך מדד של 

 במדרג 92-ממוקמת במקום ה תהיה זכרון יעקב ועל פיו ,0.55-הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל

ואת , זכרון יעקבהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של .  היישובים114

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות מדדי הבטיחות של קבוצת 
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 ,זכרון יעקבדד הבטיחות של מדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למ
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1
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1.05

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

 שנים ללא תאונות 8שמיקומה במדד הבטיחות מושפע מתאונה קטלנית בודדת אחרי , במקרה של זכרון יעקב

 ועל פיו רמת ,יש לראות דווקא במדד הרגישות את המדד המשקף טוב יותר את רמת הבטיחות, קטלניות

 .  הבטיחות טובה גם מהממוצע בקבוצת היישובים הדומים

 .בהקבצה לסוגים עיקריים,  במהלך התקופהזכרון יעקבהאיור הבא מציג את התפלגות התאונות שאירעו ב

 הישובים יש אחוז גבוה של תאונות התנגשות ורכב בודד ואחוז נמוך של תאונות 114בהשוואה להתפלגות ב 

 .הולך רגל

   התפלגות התאונות לפי סוג                        

התנגשות
69%

רכב בודד
20%

אופניים
2% הולך רגל

9%

 

 תאונות שסוגן לא 2לא כולל  (זכרון יעקבשל התאונות לפי סוג ביותר להלן מוצגת התפלגות מפורטת הלוח 

בהשוואה .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (בקבוצת היישובים הדומים , )ידוע

אחוז גבוה של תאונות , ש בזיכרון יעקב אחוז נמוך מאוד של תאונות פגיעה בהולך רגלי, לערים דומות

 . התנגשות בעצם דומםתאונות ואחוז גבוה של , אחור-חזית התנגשות



 73

 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, זכרון יעקבבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

בהשוואה לישובים דומים יש במועצה המקומית אחוז גבוה של תאונות רכב נוסעים פרטי ואחוז . קריישובי המח

 .נמוך יותר של תאונות רכב משא ואופנועים

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה זכרון יעקב
כלי רכב  רכב סוג

 ובים הייש114 ערים דומות אחוזים בשנה

 61.1 65.0 73.1 83 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 9.7 11 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 6.2 7 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 0.0 0  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.0 0  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.0 0  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.9 1 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 0.4 1 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 0.9 1 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 0.0 0 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.0 0 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 4.0 5 אוטובוס

 1.0 1.3 0.4 1 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 0.4 1 מונית

 0.3 0.5 0.9 1 ודהטרקטור ורכב עב
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 3.1 4 אחר או לא ידוע
 100 100 100 114 כ"סה

 

 8-9יש ריכוז תאונות מסויים בין . נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

 ). כ כשמינית מכל התאונות בשבוע"בסה(' ה-'בבוקר בימים א

 %-ב, השוואה זכרון יעקב
ונות תא סוג תאונה

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 17.0 17.0 8.7 6 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 15.8 10 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 45.0 29 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 7.9 5 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 12.4 8 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 0.8 1 התהפכות
 7.0 5.4 7.1 5 החלקה

 2.4 2.6 1.6 1 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 0.8 1 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 63 כ"סה
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) מיום חמישי בערב ועד ראשון בבוקר(אך חלקן של תאונות סוף השבוע , )26%(לה ממוצע אחוז התאונות בלי

תאונות סוף השבוע , כמו כן, )21.8% ובקבוצתה של זכרון יעקב 22.8%הממוצע הארצי  (30.5%, גבוה יחסית

 . ובה גם ארעה התאונה הקטלנית, חמורות יותר

 87.5%  מיקומן של.מצויין מיקום מהתאונות 56%ל   ורקחלקית נרשם בצורה זכרון יעקבמיקום התאונות ב

תאונות  . מהמקרים51.7% -מיקום תאונות הקטע ידוע בו, )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

ומיעוט מספרן של תאונות הצומת בשילוב עם פיזורן בין )  תאונות7( מסך התאונות 14%הצומת מהוות רק 

בשל מספר התאונות הקטן והרישום החלקי לא ניתן . אפשר ללמוד על צמתים בעייתייםהצמתים בישוב אינו מ

 . התאונה הקטלנית הבודדת ארעה ברחוב מעלה מנחם. גם להבחין ברחובות בעייתיים

  

 : לסיכום

 . בזכרון יעקב טובה יחסית לרמת הפעילות בהרמת הבטיחות 
 

 : נושאים ראויים לתשומת לב
 

הנושא מחייב ניתוח ותכנון . הה יחסית של נהגים מחוץ לישוב בתאונות בתחומוקיימת מעורבות גבו •
 . תוך הפרדה בין תנועה נמשכת לעוברת, תנועתי להפחתת התופעה

את נושא תאונות סוף ) 2004ומשנת , גם באמצעות בסיס הנתונים המצורף(מוצע לבחון ביתר עומק  •
 . השבוע
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 טירת הכרמל

 

מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , טירת הכרמלהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

 הם נתוני 2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר"נו תאגיד הביטוח  הי1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

 מספר .) עבור התאונות הקטלניות הוא אחידמקור הנתונים . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007

-0מספר התאונות הקטלניות בעיר נע בין . יציבות עם נטיה לירידהמראה ) ס"תאונות למ( 2004מאז התאונות 

 .2004 הייתה בישוב תאונה קטלנית אחת בלבד בשנת 2002החל משנת . 1996 מאז 1

1 1 1 1 1 1
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 . אלף איש18 - כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש19 היה 2006 בסוף טירת הכרמלבמספר התושבים 

אף ,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה108 טירת הכרמלבאירעו ) 2006-2007(בשנים הנבדקות 

 נפש מהאוכלוסייה הפעילה 1,000שיעור התאונות בשנה ל  .אחת מהן לא הייתה קטלנית ושתיים היו קשות

 . גם שיעורי הנפגעים נמוכים בהתאמה). 6.7( הישובים הדומים ושל) 10.3(נמוך מהממוצע הארצי , 6.0הוא 

 מהנהגים המעורבים 60%וכ ) 58% הישובים הוא 114הממוצע ב ( מהנפגעים בישוב היו תושביו 70%כ 

בהתאם לנתונים אלה רמת הבטיחות בעיר ). 55% הישובים היה כ 114ממוצע (בתאונות היו תושבי הישוב 

 . חרף הפעילות התעסוקתית בעיר, ורק מיעוטה קשורה לתנועה נמשכת, עה פנימיתהיא בעיקר תוצאה של תנו

לשנה בממוצע לאדם  ₪ 351(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 6.5-עלות התאונות בעיר נאמדת ב

העלות ירדה באופן משמעותי מתקופת המחקר הקודמת וזאת למרות יציבות במספר ). מהאוכלוסייה הפעילה

 .בעקבות כך ניתן לומר כי מצב הבטיחות בעיר השתפר, ותהתאונ

 . היקף הפעילות בעירעל פי  טובה מהצפוי  הכרמלטירתברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים הבטיחות בעיר יש הטבה במצב : מגמה
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 בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה טירת הכרמללהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

 .הקודמת

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 0.7- 18.7 18.9 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 4.9 18.1 17.2 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 13.2- 108 124 מספר התאונות הממוצע לשנה

 100.0- 0.0 0.3 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 18.5- 150 183 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 100.0- 0.0 0.3 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 22.3- 102 0.49 76 0.63 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 102 0.46 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 12.6- 72 5.74 57 6.57 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 17.2- 82 6.0 69 7.2 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 22.3- 89 8.3 69 10.6 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 100.0- - 0 58 1.94 )מקום בדירוג( איש מהאוכלוסייה הפעילה בשנה למאה אלף הרוגים

 26.4- - 6.3 - 8.6  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 15.2- 99 59.0 63 69.6 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

, כך, הדירוגעבור רוב המדדים היא נמצאת במרכז , טירת הכרמל אינה בולטת לרעה באף אחד מהמדדים

אין בה יחוד במאפייני התאונות או . וכך בהיפגעות קשישים, במדדי היפגעות ילדים בכל קבוצות הגיל, למשל

אחוז תאונות הלילה נמוך מאוד : קיים בה רק יחוד במדדי העיתוי. בסוגי כלי הרכב המעורבים בתאונות

 ).  בדירוג111מקום , 18.1%(וע וכך גם חלקן של התאונות בסוף השב, ) בדירוג109מקום , 20.5%(

 נהגים 1,000 נהגים מכל 44כ . טירת הכרמל בולטת לרעה במעורבותם של נהגיה בתאונות ברחבי הארץ

. 1,000 נהגים לכל 33 עומד על 4הממוצע לישובים בקבוצה . הגרים בעיר היו מעורבים בתאונה בממוצע שנתי

אחד המקומות , ) הגרוע ביותר1כאשר מקום (ובים  היש114 מבין 26במדד זה ממוקמת העיר במקום ה 

 . הגרועים בסקטור היהודי

,  הישובים שנבדקו114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 102- נמצאה במקום הטירת הכרמל

 בדיקת . מהצפויטובמצב הבטיחות ובהתחשב בגודלה ובפעילות שבה על פי ערך זה ; 0.49עם ערך מדד של 

 102-ממוקמת במקום ה תישאר טירת הכרמלועל פיו , 0.46- למדד זה משנה את ערך המדד להרגישות

 .  היישובים114במדרג 

ואת מדדי , טירת הכרמלהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 . ובים הייש114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות הבטיחות של קבוצת 
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 ,טירת הכרמלמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1

0.72

0.46

0.49

0.35

0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

 

 .ים עיקרייםעל פי סוג,  במהלך התקופהטירת הכרמלהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 .בים הישו114ההתפלגות דומה מאוד לזו של 

   התפלגות התאונות לפי סוג                         

התנגשות
62%

רכב בודד
16%

אופניים
4%

הולך רגל
18%

 

 

 תאונות 15לא כולל  (טירת הכרמלשל כלל התאונות לפי סוג ביותר להלן מוצגת התפלגות מפורטת בלוח 

 .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (בקבוצת היישובים הדומים , )שסוגן לא ידוע

 . זהות שום הבדל מובהק לעומת ההתפלגות בישובים הדומיםלא ניתן ל
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, טירת הכרמלבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

ז בהשוואה לערים דומות ניתן לראות בטירת הכרמל אחוז נמוך מעט של תאונות אופנוע ואחו. יישובי המחקר

 .גבוה מעט של תאונות מונית

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה טירת הכרמל
כלי רכב  רכב סוג

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 61.1 65.0 68.9 121 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 6.6 12 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 2.6 5 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 0.6 1  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.9 2  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.0 0  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.6 1 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 0.6 1 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 1.4 3 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 0.3 1 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.3 1 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 4.6 8 אוטובוס

 1.0 1.3 0.3 1 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 5.4 10 מונית

 0.3 0.5 1.4 3 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 5.7 10 אחר או לא ידוע
 100 100 100 175 כ"סה

 

מספר התאונות בעיר בימי חול . דקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרתנב

, בלילות ובסופי שבוע מספר התאונות קטן מאוד. 17:00ונשאר יציב ונמוך יחסית עד ,  בבוקר7:00עולה אחרי 

 . כפי שכבר פורט

 %-ב, השוואה טירת הכרמל
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 17.0 17.0 17.8 17 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 19.5 18 ת חזית אל צדהתנגשו

 39.4 35.4 37.3 35 התנגשות חזית באחור
 5.8 6.3 5.9 6 התנגשויות אחרות

 5.9 9.2 10.8 10 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם
 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה

 0.9 1.4 - - התהפכות
 7.0 5.4 4.9 5 החלקה

 2.4 2.6 3.2 3 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 0.5 1 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 93 כ"סה
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, )ידועות שתי זרועות הצומת( הצומת ידוע מתאונות 83.3% מיקומן של.  מיקוםנרשםבעיר  מהתאונות 64%ל 

).  תאונות7( מסך התאונות 6%תאונות הצומת מהוות רק  . מהמקרים62.4% -מיקום תאונות הקטע ידוע בו

מספרן הנמוך הרשום . אך הן סווגו בקבצי המשטרה כתאונות קטע, נראה שבפועל היו תאונות נוספות בצמתים

הרחובות בהם עלות עשרת הלוח הבא מציג את . ם של צמתים בעייתייםופיזורן אינו מאפשר ללמוד על קיומ

 .הייתה הגבוהה ביותר) 2006-2007כל התאונות בשנים (במהלך התקופה הנחקרת הקטע תאונות 

הסיבה לכך היא . מ"או עלות התאונות לק/ אף אחד מהרחובות אינו בולט מבחינת עלות התאונות הכוללת ו 

מ עלתה על "עלות התאונות לק, בוטינסקי'ששת הימים וז, מוצקין, ברחובות הרצל. שרוב התאונות בעיר קלות

 .לשנה בממוצע₪ חצי מליון 

 ממוצע לשנה,  רחובות בהם עלות תאונות הקטע הייתה הגבוהה ביותר

 תאונות קטע אחוזים מכלל
, עלויות תאונות רחוב

 עלויות תאונות ₪מיליוני 

אורך 
, הרחוב

 מ"ק

עלות 
, מ"לק

 ₪אלפי 
 - - 100 100 6.0 101.0 כ"סה

 - - 29.1 37.6 1.7 38.0 ידוע לא

 514 1.64 14.0 3.7 0.8 16.0 הרצל
 584 1.01 9.8 1.3 0.6 5.5 מוצקין

 509 1.05 8.9 1.2 0.5 5.0 בוטינסקי'ז
 757 0.53 6.7 0.7 0.4 3.0 מלחמת ששת הימים

   4.6 0.1 0.3 0.5 הרב וינרוב
 460 0.56 4.3 1.0 0.3 4.5 קרן היסוד
 207 0.63 2.2 0.6 0.1 2.5 יוספטל

 183 0.69 2.1 0.6 0.1 2.5 ל"אצ
 190 0.59 1.9 0.5 0.1 2.0 שרת משה
 219 0.43 1.6 0.3 0.1 1.5 הרב קוק

 

 : לסיכום
 

 . בטירת הכרמל טובה מהצפוי יחסית לרמת הפעילות בהרמת הבטיחות 
 

 : נושאים ראויים לתשומת לב
את התאונות שארעו ברחוב , וצע לבחון באמצעות קובץ הנתונים המצורף באמצעות תיקי משטרהמ •

י "ולבחון דרכים לצמצום התאונות בו ע, לאפיין את הבעיה הבטיחותית ברחוב, מרובה התאונות, הרצל
 . סימון וכדומה, שינויי מבנה

 . בישראלמעורבות גבוהה של נהגים תושבי הישוב בתאונות: במישור הקהילתי •
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 נווה אפרים-יהוד

 

ונות אינו מקור נתוני התא( 1996-2007בשנים , נווה אפרים-יהודהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

 הם 2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : אחיד לאורך השנים

 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "נתוני למ

 .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהין לראות בהפרש א, 2004-2007לבין 
נווה - היה הרוג אחד ביהוד1996 -החל מ. שומר על יציבות) ס"תאונות למ( 2004משנת מספר התאונות 

 ).1999 -ב(אפרים 
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 . אלף איש32  כ האוכלוסייה הפעילה מנתה. אלף איש25 היה 2006 בסוף נווה אפרים-יהודבמספר התושבים 

אף ,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה182 נווה אפרים-יהודבאירעו ) 2006-2007(בשנים הנבדקות 

  . מהן היו קשות2-אחת מהן לא הייתה קטלנית ו

וצע ממוצע נמוך משמעותית מהממ, 5.8 איש מהאוכלוסייה הפעילה היה 1,000שיעור התאונות בשנה ל 

 49רק כ , גם העלות הממוצעת לתאונה הייתה נמוכה). 6.7(ואף מהממוצע ליישובים הדומים , )10.3(הארצי 

וממוצע נמוך , מיעוט תאונות קשות, בשל העדר תאונות קטלניות, )ח" אלף ש70הממוצע הארצי (ח "אלף ש

 ).  בממוצע ארצי1.40 בהשוואה ל 1.27רק (של נפגעים לתאונה 

לשנה בממוצע לאדם  ₪ 285 ,בממוצע לשנה בתקופה המנותחת₪  מיליון 9-כת בעיר נאמדת בעלות התאונו

   . ח לנפש" ש721: הממוצע הארצי. זו עלות נמוכה מאוד. מהאוכלוסייה הפעילה

אלה אחוזים נמוכים ביחס .  מהנפגעים היו תושביה52% מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בעיר ורק 49%רק 

 . אך צפויים בשל הפעילות התעסוקתית הגדולה יחסית בעיר, ) בהתאמה58% ו 55%(לממוצע הארצי 

 . היקף הפעילות בעירעל פי  מהצפוי טובה נווה אפרים-יהודברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים הבטיחות בעיר יציבות במצב : מגמה
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הילדים הלא מקומיים נפגעו כנוסעי .  מהקשישים37%וכך ,  לא היו מקומיים35%גם בין הילדים שנפגעו בעיר 

 .  רכב בתחום העיר

ופה שנחקרה בעבודה  בתקופה הנחקרת ובתקנווה אפרים-יהודלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

  .הקודמת

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 1.4 25.5 25.1 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 1.9 31.5 30.9 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 2.9- 182 188 מספר התאונות הממוצע לשנה

 - 0.0 0.0 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 1.5 231 227 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 -  0.0 0.0 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 8.5 106 0.40 89 0.36 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 107 0.37 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 4.2- 54 7.15 - 7.46 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 4.8- 86 5.8 78 6.1 )ירוגמקום בד(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 0.4- 94 7.3 84 7.3 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 - - 0 92 - )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 - - 9.0 - - )מקום בדירוג(₪ י מיליונהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 - 110 49.4 0 - )מקום בדירוג(₪ לפי בא, ממוצעת לתאונה עלות

 

ושל )  הישובים114 בדירוג 12מקום (ניתוח מאפייני התאונות בעיר מלמד על אחוז גבוה של תאונות אופניים 

נווה אפרים דומה -בשאר המדדים יהוד .כמוצג בהמשך, ) הישובים114 בדירוג 10מקום (תאונות רכב דו גלגלי 

שיעורי היפגעות . דדים היא נמצאת בשלוש העשיריות הטובות של הטבלהועבור חלק מהמ, לממוצע ומעלה

למעט בגיל , הילדים כהולכי רגל או כנוסעי אופניים נמוכים הן מהממוצע הארצי והן מהממוצע לישובים הדומים

 . בדומה לממוצע בישובים הדומים,  ילדים1,000 בשנה מ 1.8בו השיעור בעיר , 10-14

 הישובים 114 מבין 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 106-ה במקום ה נמצאנווה אפרים-יהוד

 בהתחשב בגודלה ובפעילות  מהצפויהוא טובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.40שנבדקו עם ערך מדד של 

  . 0.37- את ערך המדד לפחיתהבדיקת הרגישות למדד זה מ. שבה

ואת , נווה אפרים-יהודקת הרגישות למדד הבטיחות של הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיבעמוד האיור 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות מדדי הבטיחות של קבוצת 
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 ,נווה אפרים-יהודמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1
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מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 
 

ים על פי סוג,  במהלך התקופהנווה אפרים-יהודהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 .יש בעיר אחוז גבוה יותר של תאונות אופניים,  הישובים114בהשוואה להתפלגות . עיקריים

   התפלגות התאונות לפי סוג                         

התנגשות
63%

רכב בודד
15%

אופניים
7% הולך רגל

15%

 

 

 תאונות 29לא כולל  (נווה אפרים-יהודשל כלל התאונות לפי סוג ביותר ת להלן מוצגת התפלגות מפורטבלוח 

 .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (בקבוצת היישובים הדומים , )שסוגן לא ידוע

ושל ) האופייניות לאופנועים(גבוה יותר של תאונות החלקה ניתן לראות אחוז , בהשוואה עם ערים דומות

 .תאונות פגיעה ברוכב אופניים
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

-בקבוצת היישובים הדומים וב, נווה אפרים-יהודבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

בהשוואה עם ערים דומות יש בעיר אחוז גבוה של תאונות במעורבות אופנוע ואחוז נמוך .  יישובי המחקר114

 .ונות במעורבות רכב נוסעים פרטי וטרנזיטיותר של תא

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה נווה אפרים-יהוד
כלי רכב  רכב סוג

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 61.1 65.0 61.4 183 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 4.9 15 )יטטרנז ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 4.9 15 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 0.5 2  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.7 2  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.2 1  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.3 1 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 4.7 14 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 7.4 22 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 0.3 1 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.7 2 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 5.2 16 אוטובוס

 1.0 1.3 0.3 1 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 2.9 9 מונית

 0.3 0.5 0.5 2 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 5.1 15 אחר ולא ידוע

 100 100 100 297 כ"סה

 

וכן נבדקה התפלגות עלות , נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

  .התפלגות התאונות בחתך שנבדק מוצגת להלן. התאונות

 %-ב, השוואה נווה אפרים-יהוד
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 17.0 17.0 14.7 23 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 23.2 36 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 34.3 53 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 6.5 10 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 2.9 5 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 0.7 1 התהפכות
 7.0 5.4 11.1 17 החלקה

 2.4 2.6 6.2 10 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 0.3 1 מית של רוכב אופנייםתאונה עצ

 100 100 100 153 כ"סה
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 ממוצע לשנה,  בשבועמספר התאונות לפי יום ושעה

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 1 1 0 1 0 1 0 2 
1 0 1 0 0 1 0 0 1 
2 1 0 0 0 0 1 0 2 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 0 1 0 1 
6 1 1 1 0 0 0 0 2 
7 1 2 2 4 2 1 0 11 
8 1 2 2 5 3 1 1 14 
9 3 1 2 1 1 3 1 10 

10 2 2 2 1 2 1 0 8 
11 4 1 2 1 2 1 1 11 
12 1 2 2 2 1 4 0 11 
13 3 2 1 5 4 3 0 18 
14 2 3 2 1 2 1 0 9 
15 1 3 2 2 3 3 1 14 
16 4 3 3 2 4 1 2 18 
17 4 5 2 3 4 1 1 19 
18 2 2 2 1 1 0 2 9 
19 1 1 3 2 2 0 1 8 
20 2 2 1 2 1 1 2 10 
21 0 1 1 1 1 0 2 4 
22 1 1 0 0 0 0 1 2 
23 0 0 1 1 1 1 2 4 
 182 12 21 30 31 27 33 31 כ"סה

 

.  18:00 - ל16:00ובין , 14:00 – ל 13:00ניתן לזהות בעיר שיא במספר התאונות בימי חול בין השעות 

, דומה לממוצע בישובים הדומים( מהתאונות אירעו בלילה 23.9%. בלילות ובסופי שבוע מספר התאונות יורד

מיום חמישי בערב ועד ראשון (התאונות אירעו בסוף השבוע  מ20.3%ורק , )נמוך במקצת מהממוצע הארצי

 .  אפריםהנוו -נמוך במקצת מהממוצע הארצי ולקבוצת הישובים עליה נמנית יהוד, )בבוקר

ידועות שתי (מתאונות הצומת ידוע  90.0% מיקומן של.  מיקוםנרשםשאירעו בעיר  מהתאונות 55%ל רק 

 19(מספר תאונות הצומת נמוך  . מהמקרים50.3% -ע ידוע רק באולם מיקום תאונות הקט, )זרועות הצומת

וההבדלים בין צמתים , עלות התאונות בצמתים נמוכה מאוד)  מכלל התאונות10%כ , תאונות לשנה ממוצעת

הרחובות בהם עלות התאונות במהלך התקופה עשרת הלוח הבא מציג את . בהן אירעו תאונות קטנים

 .הייתה הגבוהה ביותר) 2006-2007כל התאונות בשנים (הנחקרת 

 אלף 650 -כ(מ בו גבוהה יחסית "עלות התאונות הממוצעת לשנה לק, רחוב ויצמן בולט במספר תאונות הקטע

₪.(  
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 ממוצע לשנה, רחובות בהם עלות תאונות הקטע הייתה הגבוהה ביותר

 תאונות קטע אחוזים מכלל
, עלויות תאונות רחוב

 עלויות תאונות ₪מיליוני 

אורך 
, הרחוב

 מ"ק

עלות 
, מ"לק

 ₪אלפי 
 - - 100 100 7.6 163.0 כ"סה

 - - 47.4 49.7 3.6 81.0 ידוע לא

 645 1.2 10.2 10.7 0.77 17.5 ויצמן
 355 1.3 6.2 6.1 0.47 10.0 דרך העצמאות

 - - 5.4 2.5 0.41 4.0 אשכנזי
 - - 4.4 0.9 0.33 1.5 וינהויז זאב

 324 0.8 3.5 3.7 0.26 6.0 רמז
 344 0.6 2.8 2.5 0.21 4.0 אלטלף אברהם
 167 1.0 2.3 1.8 0.17 3.0 דרך דיין משה
 88 1.6 1.8 2.5 0.14 4.0 מוהליבר
 - - 1.8 2.5 0.14 4.0 שבזי
 - - 1.6 2.5 0.12 4.0 צבי ישי

 

 

 : לסיכום
 

 . נווה אפרים טובה יחסית לרמת הפעילות בה-ביהודרמת הבטיחות 
 

 : ראויים לתשומת לב נושאים
 

אך ראוי לשים לב לאחוז גבוה של תאונות אופנוע ותאונות פגיעה , מספר התאונות בעיר קטן יחסית •
 .ברוכב אופניים

ויצמן בולט במספר התאונות בו ' גם על פי המידע הגיאוגרפי החלקי על מיקומי התאונות בעיר רח •
ותוך , לפי קובץ הנתונים המצורף, 2004מאז  (ראוי לבחון את מאפייני התאונות שאירעו בו, ובעלותן

שילוט ועוד שיקטינו את מספר , במבנהולבחון דרכים לשיפורים מקומיים , )פניה לתיקי המשטרה
 . התאונות במקום
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 יקנעם עילית

 

מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , יקנעם עילית בהתאונות וההרוגיםהאיור הבא מציג את מספר 

נם נתוני י ה2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

 מספר .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007
 נספר בישוב 1996מאז . 2007יציבות עם ירידה מתונה בשנת  מראה )ס"תאונות למ( 2004מאז התאונות 
 .1998בשנת , הרוג אחד
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הרוגים

תאונות (אבנר) תאונות (למ" ס) הרוגים
 

.  ואזור התעשייה מצפון לו70אזור המגורים שלה נמצא מדרום לכביש . 70' י כביש ארצי מס"העיר נחצית ע

 . וניותעיר-אלא כבין,  בתחומי העיר אינן אמורות להירשם כתאונות בשטחה70תאונות שארעו בכביש 

,  אלף איש14  כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש18.5 היה 2006 בסוף יקנעם עיליתבמספר התושבים 

הירידה המשמעותית ביותר באוכלוסיה הפעילה נובעת מהערכה . פחות מחצי מכפי שחושב במחקר הקודם

רק מחצית ממקומות , 'כמוצג בכרך א, וכן עקה ההחלטה להביא בחשבון, חדשה על היקף התעסוקה במקום

ירידה משמעותית ביותר באוכלוסייה הפעילה , כאמור, מוצגת, עקב כך. העבודה באזור התעשייה עקב בידודו

פ מדדי תאונות "יש לנטרל שינוי זה בהערכה כאשר בוחנים מגמות בבטיחות בעיר ע. ביחס לתקופה הקודמת

   .ידה בפעילות בעירשכן בפועל לא חלה כל יר, ונזק ביחס לאוכלוסייה הפעילה

שתיים ,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה81 יקנעם עיליתב נרשמו) 2006-2007(בשנים הנבדקות 

נמוך משמעותית מהממוצע , 5.9 איש מהאוכלוסייה הפעילה היה 1,000שיעור התאונות ל  .מהן היו קשות

 ).6.7(ואף מהממוצע ליישובים הדומים , )10.3(הארצי 

 . ישובהיקף הפעילות בעל פי צפוי טובה מה יקנעם עיליתברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים  ישובהבטיחות ביש יציבות במצב : מגמה
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לשנה בממוצע לאדם  ₪ 402(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 5.5-אונות בעיר נאמדת בעלות הת

 . באותה מערכת מחירים₪  מליון 5.8 הייתה 2004-05העלות השנתית הממוצעת ב ). מהאוכלוסייה הפעילה

על כך שרק מצביעה ,  לפי יישוב המגורים שלהם2006-07התפלגות הנהגים שהיו מעורבים בתאונות בעיר ב 

 בתחומי 70יתכן שמקצת מהתאונות שארעו בכביש ). 55%הממוצע הארצי ( מהם היו תושבי המקום 47%

למרות שיש רישום תאונות נפרד (לעיר בקבצי המשטרה , בכל זאת, שויכואו בשני צמתיו עם העיר , הישוב

 מכלל 40%שוב מהווים רק גם הנפגעים תושבי הי).  בקטע העובר ביוקנעם עילית ובשני הצמתים70לכביש 

 בתחומי 70והם מחזקים את אפשרות שיוך תאונות שאירעו בכביש )  הישובים114 בממוצע 58%(הנפגעים 

 . הישוב לישוב

תל , )3%(קרית טבעון , )6.3%(חיפה :  לפי סדר יורדהמעורבות נהגים שלא מהעיר בתאונות בתחומה היות

עפולה וקרית , קרית אתא, כרמיאל, מגדל העמק, אליקים, )2%(כפר מנדא , )2.6%(סחנין , )2.6%(אביב 

אך היא נראית , יתכן שפריסה זו מתאימה לפריסת המגיעים לעבוד ביוקנעם עילית. 1.7% כל אחד –מוצקין 

 .  70מתאימה יותר לפריסה הגיאוגרפית של משתמשי כביש 

קרת ובתקופה שנחקרה בעבודה  בתקופה הנחיקנעם עיליתלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

  .הקודמת

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 3.7 18.5 17.8 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 56.1- 13.6 31.0 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 7.4- 81 88 מספר התאונות הממוצע לשנה

 - 0.0 0.0 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 8.0- 133 145 שנהמספר הנפגעים הממוצע ל

 - 0.0 0.0 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 140.1 91 0.56 91 0.23 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 99 0.50 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 10.8- 86 4.39 76 4.92 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 110.7 83 5.9 90 2.8 )מקום בדירוג(ה לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעיל תאונות

 109.5 73 9.8 89 4.7 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 - - 0 92 - )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 4.7- - 5.5 - 5.8  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 2.9 77 67.7 72 65.7 )מקום בדירוג(₪  באלפי ,ממוצעת לתאונה עלות

 

בשאר המדדים היא אינה ).  בדירוג11מקום (ביקנעם עילית אחוז גבוה יחסית של תאונות במעורבות משאית 

הישוב מאופיין , כפי שמוצג בהמשך. ועבור רוב המדדים היא נמצאת במחצית הטובה של הדירוג, בולטת

ומאידך באחוז גבוה של חלק מסוגי ההתנגשות ותאונות רכב , עה בהולכי רגלבאחוז נמוך מאוד של תאונות פגי

לא , למעשה, או כרוכבי אופניים, בולטים מאוד לטובה שיעורי היפגעות נמוכים של ילדים כהולכי רגל. בודד

 .   היה נפגע בודד5-9בגיל .  בדרך זו במהלך השנתיים10-14 ו 0-4נפגע אף ילד בגילים 

,  הישובים שנבדקו114 מבין 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 91-נמצאה במקום ה קנעם עיליתוי

.  בהתחשב בגודלה ובפעילות שבה מהצפויהוא טובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.56עם ערך מדד של 
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ההבדל בין מדד הבטיחות למדד הרגישות קטן , 0.50-בדיקת הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל

  . ולא אירעה בתקופה הנבחנת תאונה קטלנית המאופיינת בעלות גבוההמאחר

ואת מדדי , יקנעם עיליתהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות הבטיחות של קבוצת 

 ,יקנעם עיליתדד הבטיחות של מדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למ
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1
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 . עיקרי במהלך התקופה על פי סוגיקנעם עיליתהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב
 114וד בהשוואה ל ביקנעם עילית אחוז תאונות הולכי הרגל נמוך מא.  הישובים114 שונה מזו של ההתפלגות

בתאונות התנגשות . מאידך אחוז גבוה יותר של תאונות התנגשות ורכב בודד, )15% לעומת 7%(הישובים 
 13% לעומת 23%בתאונות רכב בודד .  הישובים114 במדרג 6 בהתאמה ומקום 58% לעומת 68%

 . הישובים114 במדרג 11בהתאמה ומקום 
 

   אונות לפי סוגהתפלגות הת                        

התנגשות
69%

רכב בודד
22%

אופניים
2% הולך רגל

7%
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 תאונה אחת שסוגהלא כולל  (קנעם עיליתוישל התאונות לפי סוג ביותר להלן מוצגת התפלגות מפורטת בלוח 
מתברר .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30  של אוכלוסייהיבעל(בקבוצת היישובים הדומים , )לא ידוע

אופייני לתאונות (צד -לקן של ההתנגשויות חזיתאך ח, אחור בעיר גבוה מאוד-שחלקן של ההתנגשויות חזית
 . ואחוז גבוה של פגיעה בעצם דומם, יש מעט מאוד תאונות פגיעה בהולך רגל. דווקא קטן בעיר) בצומת

 

 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, יקנעם עיליתבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

מאידך מעורבות , בהשוואה עם ערים דומות יש בעיר אחוז גבוה של תאונות רכב נוסעים פרטי. המחקריישובי 

 .  מוניות ואופנועים, מצומצמת של אוטובוסים

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה יקנעם עילית
 רכב סוג

  היישובים114 ערים דומות אחוזים כלי רכב בשנה

 61.1 65.0 75.0 107 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 6.0 9 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 4.6 7 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 0.7 1  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 1.1 2  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.7 1  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.7 1 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 1.1 2 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 1.1 2 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 0.0 0 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 1.1 2 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 1.4 2 אוטובוס

 1.0 1.3 1.8 3 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 0.7 1 מונית

 0.3 0.5 0.0 0 רכב עבודהטרקטור ו
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 4.2 6 אחר ולא ידוע

 100 100 100 142 כ"סה

 %-ב, השוואה יקנעם עילית
 סוג תאונה

  היישובים114 ערים דומות אחוזים נות בשנהתאו

 17.0 17.0 6.8 6 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 12.4 10 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 49.1 40 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 6.8 6 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 14.3 12 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 1.9 2 ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 2.5 2 התהפכות
 7.0 5.4 3.7 3 החלקה

 2.4 2.6 1.2 1 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 1.2 1 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 80 כ"סה
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לא ניתן להצביע על שעות יום בהן . נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

 אלף תושבים 10-30י חלקן של התאונות בלילה זהה לממוצע ליישובים בנ. מתרכזות מרבית התאונות

 ). 21.8%הממוצע בקבוצה  (28.4%: אך בסופי השבוע יש ביוקנעם עילית ריבוי יחסי של תאונות, )24.7%(

חלק גדול .  בלילות ובסופי שבוע מספר התאונות יורד מאוד. בחתך זהוכן נבדקה התפלגות עלות התאונות

בשעות בהם העלות . על שיאי עלות על פי יום ושעהעל כן לא ניתן להצביע , מהעלות נובע מעלות תאונות קלות

 .הדבר מצביע על התרחשות של תאונה קשה באותו זמן, היא גבוהה יותר

  כלמיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם16%ל רק ,  ביותרחלקית נרשם בצורה יקנעם עיליתמיקום התאונות ב

ולא ניתן )  תאונות7( מהתאונות 9%וות רק הן מהאולם , )ידועות שתי זרועות הצומת(תאונות הצומת ידוע 

 . מהמקרים8% - מיקום תאונות הקטע ידוע רק ב.ללמוד ממיקומן על צמתים בעייתיים בעיר

 

 : לסיכום

 . ביקנעם עילית טובה יחסית לרמת הפעילות בהרמת הבטיחות 
 

 : נושאים ראויים לתשומת לב
 

 האם באזור –ואת מיקומה ,  בתאונות בעיריש לברר את המעורבות הגבוהה של נהגים לא מקומיים •
על מנת להפחית תאונות אלו , או אחרת, )ואז זו שגיאה רישומית (70בצמתים עם כביש , התעשייה

, ל"יש צורך בסיוע של המשטרה או של חברות הביטוח לאיתור מיקומי התאונות הנ. בתחומי העיר
 . ס"ים שהועברו מהמשטרה ללמ מקום בקבצצויןשכן לרוב המכריע של התאונות בעיר לא 

בהעדר מידע זה אין כל אפשרות . ס"יש לתבוע מהמשטרה לפרט את מיקומי התאונות ולהעבירן ללמ •
 .למפות תאונות ולאתר נקודות תורפה בטיחותיות
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 כוכב יאיר

בתקופה הנחקרת ).  היישובים114 במדרג 113מקום (מצב הבטיחות בכוכב יאיר הוא מבין הטובים בארץ 
 .  תאונות בממוצע לשנה וכולן היו קלות22התרחשו בישוב 

מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , כוכב יאירהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

נם נתוני י ה2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

אמנם הגרף (יציב  2004מאז מספר התאונות   ). במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007

לא ,  ועד לתום התקופה הנבדקת1996משנת . )אך ההבדל בין השנים הוא של תאונות בודדות, מראה שינויים

 .היו הרוגים בתאונות דרכים בתחומי המועצה המקומית
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 בשנים . אלף איש7- כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש12 היה 2006 בסוף כוכב יאירבמספר התושבים 

  .כולן היו קלות,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה22 כוכב יאירבאירעו ) 2006-2007(הנבדקות 

 64%וכך כ ,  היו תושביו2006-07 מהנהגים שהיו מעורבים בו ב 63%כישוב לא מרכזי וללא תנועה עוברת כ 

 ). היישובים ולישובים בקבוצתו114שיעורים גבוהים מהממוצע ל (מהנפגעים 

לשנה  ₪ 152(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  נאמדת במיליון מועצה המקומיתעלות התאונות ב

מבדיקה . היישוב לא נכלל בין היישובים שנחקרו בעבודה הקודמת). בממוצע לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

 2004-05גם בשנים , יחסית, כללית משתמע שמצב הבטיחות בו היה טוב

,  בתקופה שנחקרה בעבודה הקודמת. בתקופה הנחקרתכוכב יאירלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

 .לא נערך ניתוח לגבי המועצה המקומית, כמוזכר לעיל

 .ביישובהיקף הפעילות על פי צפוי טובה מה כוכב יאירברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים  מועצה המקומיתבטיחות בהיש יציבות במצב : מגמה
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 2006-2007 המדד

 11.7 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 6.6 )אלפים (פעילה כלוסייהאו

 22 מספר התאונות הממוצע לשנה

 0.0 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 30 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 0.0 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 113 0.21 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 113 0.19 )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 109 1.87 לאלף איש מהאוכלוסייהתאונות לשנה 

 108 3.4 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 107 4.6 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 - 0 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 - 1.0  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 114 45.3 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

 המקומות הטובים 10 - מהמדדים היא נמצאת ב52עבור , כוכב יאיר אינה בולטת באף אחד מהמדדים לרעה

 .  במועצה המקומית9 בשנים הנבדקות לא היו כלל ילדים שנפגעו כהולכי רגל מתחת לגיל -כך לדוגמא . בדירוג

,  שנבדקוהיישובים 114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 113- נמצאה במקום הירכוכב יא

 –  בהתחשב בגודלה ובפעילות שבה מהצפויהוא טובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.21עם ערך מדד של 

, 0.19-לבדיקת הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד .  היישובים114והיא ממוקמת במקום השני בדירוג 

אין כמעט הבדל בין מדד הבטיחות .  היישובים114 במדרג 113-ממוקמת במקום ה תישאר כוכב יאירועל פיו 

למדד הרגישות למדד הבטיחות מאחר ולא אירעו תאונות קשות וקטלניות בישוב המאופיינות בעלות גבוהה 

 .  יחסית

ואת מדדי הבטיחות , כוכב יאירטיחות של האיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הב

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות של קבוצת 

 ,כוכב יאירמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 
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 הוא מהנמוכים  בשנהישראלר הנהגים תושבי היישוב המעורבים בתאונות בשיעו": מצטיינים"גם נהגי הישוב 

 ).  בדירוג107מקום (בארץ 

על פי ,  הנבדקת במהלך התקופהכוכב יאיר את התפלגות כלל התאונות שאירעו בים מציגיםהבאוהלוח האיור 

ישוב גדלה אקראיות אולם יש לזכור שעקב מיעוט תאונות ב  היישובים114ההתפלגות שונה מהתפלגות  .סוג

בכל מקרה בתאונות שארעו חלקן של . התוצאות וכל תאונה יכולה לשנות את ההתפלגות בצורה משמעותית

וקטן יותר )  היישובים114 תאונות הולכי רגל בהתפלגות 17% לעומת 25%(תאונות הולכי הרגל גדול יותר 

 . תאונות אופניים לא היו כלל). שובים היי114 בהתפלגות 15% לעומת 6%(חלקן של תאונות הרכב הבודד 

 התפלגות התאונות לפי סוג

הולך רגל
25%

רכב בודד
6%

התנגשות
69%

 

 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, כוכב יאירבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

והרכב מאידך חלקם של האופנועים . פ הלוח משאיות לא היו מעורבות כלל בתאונה ביישוב"ע. יישובי המחקר

 . גבוה יחסיתמסחרי ה

 %-ב, השוואה כוכב יאיר
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 ישובים דומים אחוזים בשנה

 17.0 17.0 25.0 4 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 18.8 3 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 50.0 8 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 - - התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 3.1 1 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 3.1 1 ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 - - התהפכות
 7.0 5.4 - - החלקה

 2.4 2.6 - - פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 - - תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 16 כ"סה
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 )ללא אחר ולא ידוע( ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה כוכב יאיר
כלי רכב  רכב סוג

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 65.2 69.0 65.7 22 רכב נוסעים פרטי
 7.3 7.8 11.9 4 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 4.2 5.3 7.5 3 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.9 0.0 0  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.6 0.0 0  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.4 0.4 0.0 0  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.5 0.0 0 טון+ 34.0משא 

 4.1 2.4 3.0 1 ק" סמ50אופנוע עד 
 5.1 2.7 4.5 2 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.9 0.7 1.5 1 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.0 0 ק"סמ+ 501אופנוע 
 5.1 4.7 1.5 1 אוטובוס

 1.0 1.4 0.0 0 אוטובוס זעיר
 4.2 2.6 3.0 1 מונית

 0.3 0.5 1.5 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0 0.0 0 רכבת
 100 100 100 34 כ"סה

 

וכן נבדקה התפלגות עלות , יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרתנבדקה התפלגות התאונות על פי 

 התאונות שארעו 44מכלל . לבדיקה זו משמעות מוגבלת בשל מספר התאונות הקטן.  בחתך זההתאונות

 ארעו בסוף השבוע 8ורק , ) בדירוג113מקום , 15.9%( ארעו בלילה 7ביישוב במהלך השנתיים שנבדקו רק 

לא ניתן לזהות במועצה המקומית שיא במספר התאונות ועלותן בימי חול ולא ). רוג בדי110 מקום -18.2%(

 . בימי שישי

.  התאונות נרשם מיקום בתוך היישוב44 מבין 6 ל רק, חלקית ביותר נרשם בצורה בכוכב יאירמיקום התאונות 

 . התאונותבתנאים אלה אין משמעות לניתוח המיקום של. רק אחת מהתאונות הוגדרה כתאונות צומת

 

 : לסיכום

מצב הבטיחות בכוכב יאיר הוא מבין . בכוכב יאיר טובה מאוד גם יחסית לרמת הפעילות בהרמת הבטיחות 

 תאונות בממוצע 22בתקופה הנחקרת התרחשו בישוב ).  היישובים114 במדרג 113מקום (הטובים בארץ 

 . לשנה וכולן היו קלות

 
 :נושאים ראויים לתשומת לב

 
פ "מידע זה יוכל לכוון ע. ס"מהמשטרה לפרט את מיקומי התאונות ביישוב ולהעבירן ללמיש לתבוע  •

 . בתוך היישוב, מבחינה בטיחותית, זמן לאיתור נקודות בעייתיות יחסית
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 כפר יונה

 

מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , כפר יונההאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

  הנם נתוני2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

מספר  .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007

לבד . 2007 - וירידה ב2006עם עלייה חדה בשנת , יציבות  חוסרמראה) ס"תאונות למ (2004 משנת התאונות

 .לא היו הרוגים במועצה המקומית עד לתום התקופה הנבדקת, 1996מהרוג אחד בתאונות בשנת 
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 בשנים . אלף איש9  כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש14 היה 2006 בסוף כפר יונהבמספר התושבים 

 שתיים מהם היו , תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה63 כפר יונהבאירעו ) 2006-2007(הנבדקות 

  .קשות

 50%ורק ,  בלבד47% הוא 2006-07חלקם של הנהגים המקומיים מכלל המעורבים בתאונות בעיר ב 

 - בתחומי היישוב57הדבר מעורר שאלות לגבי צורת רישום תאונות בכביש . מהנפגעים בתחומי הישוב גרו בו

 מהתאונות שארעו לפי 25%שרק ל , יש לציין. העצמאות' המכונה בתחומי כפר יונה רח, שהוא כביש בין עירוני

אך בשל אי רישום , העצמאות' ובאף מקרה לא נרשם כמיקום רח,  נרשם מיקום2006-07המשטרה ביישוב ב 

ות ביישוב אינו כולל בכל  מהתאונות בעיר קשה לענות לשאלה אם קובץ נתוני התאונ75%מקומי תאונות ב 

בעיה . רבין ובגין'  בתחומי היישוב או בצמתיו עם שד57גם חלק מהתאונות שארעו בכביש ) בטעות(זאת 

 . כזו קיימת בחלק מהיישובים בהם עובר כביש בין עירוני" רישומית"

 ₪ 396(ת בממוצע לשנה בתקופה המנותח₪  מיליון 4- נאמדת בהרשומות בתחומי היישובעלות התאונות 

 ). לשנה בממוצע לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

  .בההיקף הפעילות על פי צפוי טובה מה כפר יונהברמת הבטיחות בדרכים 

 . חרף תנודתיות בשנים האחרונות במספר התאונותקיימת יציבות יחסית במצב הבטיחות : מגמה
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,  בתקופה שנחקרה בעבודה הקודמת. בתקופה הנחקרתכפר יונהלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

  .לא נערך ניתוח לגבי המועצה המקומית

 2006-2007 המדד

 14.1 ) אלפיםממוצעת אוכלוסייה

 9.4 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 63 אונות הממוצע לשנהמספר הת

 0.0 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 81 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 0.0 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 92 0.55 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 102 0.47 )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 85 4.46 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 73 6.7 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תתאונו

 87 8.6 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 - 0 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 - 3.7  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 98 59.4 )קום בדירוגמ(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

. עבור רוב המדדים היא נמצאת במחצית הטובה של הדירוג, כפר יונה אינה בולטת באף אחד מהמדדים

 בדירוג הכללי עבור ילדים עד 104מקום ( שיעור נמוך של ילדים הנפגעים כהולכי רגל -מדדים הבולטים לטובה

 ). בדירוג הכללי96קום מ(שיעור נמוך של קשישים הנפגעים כהולכי רגל , )9גיל 

עם ,  שנבדקוהיישובים 114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 92- נמצאה במקום הכפר יונה

בדיקת . בהתחשב בגודלה ובפעילות שבה,  מהצפויהוא טובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.55ערך מדד של 

 במדרג 102-ממוקמת במקום ה תהיה פר יונהכועל פיו , 0.47-הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל

 .  היישובים114

ההבדל בין מדד הבטיחות למדד הרגישות למדד הבטיחות קטן יחסית וזאת בשל העובדה שלא נרשמו 

 .במועצה המקומית תאונות קטלניות בתקופה הנבדקת

ואת מדדי הבטיחות , כפר יונההאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 . היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות של קבוצת 
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 ,כפר יונהמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 ישובים בעליבהשוואה ל
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ההתפלגות  .על פי סוג,  במהלך התקופהר יונהכפהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 . היישובים114דומה מאוד להתפלגות 

   התפלגות התאונות לפי סוג                              

התנגשות
69%

רכב בודד
14%

אופניים
2% הולך רגל

15%

 

, ) תאונות שסוגן לא ידוע15לא כולל  (כפר יונהלהלן מוצגת התפלגות מפורטת של כלל התאונות לפי סוג ב

ביחס ליישובים דומים .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30וכלוסייה  איבעל(בקבוצת היישובים הדומים 

 . אחור מעט גבוהות יותר בכפר יונה-חלקן של ההתנגשויות חזית)  אלף תושבים10-30(
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, כפר יונה מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות בבלוח הבא

 .ההתפלגות דומה מאוד לזו של ישובים דומות.  המחקריישובי

 )ללא אחר ולא ידוע( ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה כפר יונה
 רכב סוג

 היישובים114 ישובים דומים אחוזים כלי רכב בשנה

 65.2 69.0 72.2 72 רכב נוסעים פרטי
 7.3 7.8 5.6 6 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 4.2 5.3 4.5 5 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.9 0.0 0  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.6 0.0 0  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.4 0.4 0.5 1  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.5 1.0 1 טון+ 34.0משא 

 4.1 2.4 2.0 2 ק" סמ50אופנוע עד 
 5.1 2.7 1.5 2 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.9 0.7 1.0 1 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 1.0 1 ק"סמ+ 501אופנוע 
 5.1 4.7 6.1 6 אוטובוס

 1.0 1.4 0.5 1 אוטובוס זעיר
 4.2 2.6 2.5 3 מונית

 0.3 0.5 1.5 2 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0 0.0 0 רכבת
 100 100 100 99 כ"סה

 

לא ניתן לזהות במועצה המקומית .  בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרתנבדקה התפלגות התאונות על פי יום

 24.7% בהשוואה ל 30.2%: אחוז התאונות בלילה גבוה יחסית ביישוב, עם זאת. שעות שיא במספר התאונות

 .  בממוצע ארצי27.5%בישובים דומים ול 

 %-ב, השוואה כפר יונה
 סוג תאונה

  היישובים114 ים דומיישובים אחוזים תאונות בשנה

 17.0 17.0 14.7 7 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 24.2 12 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 44.2 21 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 1.1 1 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 9.5 5 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 - - דרכהירידה מהכביש או עליה למ
 0.9 1.4 1.1 1 התהפכות
 7.0 5.4 3.2 2 החלקה

 2.4 2.6 2.1 1 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 - - תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 48 כ"סה
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 88% מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם25%  לרק,  מאודחלקית נרשם בצורה בכפר יונהמיקום התאונות 

ולא ניתן )  תאונות8( מהתאונות 12%הן מהוות רק אולם , )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

 . מהמקרים16% - מיקום תאונות הקטע ידוע רק ב.ללמוד ממיקומן על צמתים בעייתיים במועצה המקומית

 

 : לסיכום

 . בכפר יונה טובה יחסית לרמת הפעילות בההבטיחות רמת 
 

 : נושאים ראויים לתשומת לב
 

האם מדובר בטעות . יש לבחון את הסיבה לחלקם הגבוה של נהגים לא מקומיים בתאונות בישוב •
או שהסיבה ,  בתחומיו כתאונות בדרך עירונית57לפיה נרשמות תאונות מסויימות בכביש , רישומית
 . אחרת

יש לתבוע . אפילו לא ברמת רחוב, לים עם אי רישום מיקומי תאונות הקטע במועצה המקומיתאין להש •
בהעדר מידע זה אין כל אפשרות למפות . ס"מהמשטרה לפרט את מיקומי התאונות ולהעבירן ללמ

 .תאונות ולאתר נקודות תורפה בטיחותיות
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 מבשרת ציון

 

מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , מבשרת ציוןהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

 הנם נתוני 2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : השניםלאורך 

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

 מספר .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוימה של  מגזהאין לראות בהפרש , 2004-2007
 2006מאז , 2006 לא היו הרוגים במועצה המקומית עד 1997לבד משנת . יציבותמראה  2004התאונות מאז 
 . אשר נהרגו כהולכי רגל38 וגבר בן 60אישה בת : היו שני הרוגים
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.  אלף איש15  כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש23 היה 2006 בסוף ןמבשרת ציובמספר התושבים 

 מהן היו קטלניות 0.7,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה115 מבשרת ציוןבאירעו בשנים הנבדקות 

  .ואחת הייתה קשה) 2005בממוצע זה כלולה גם שנת (

.  מהנפגעים53% היו תושביה וכך 2006-07  מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בתחומי מבשרת ציון ב53%

מסוגה של מבשרת ציון חלקם של התושבים כנהגים " פרבר"כשמדובר ב. אלה הם שיעורים ארציים ממוצעים

 . וכנפגעים צפוי היה להיות גבוה יותר

בו עוברת תנועה ממחלף הראל , בתנועה עוברת בחלקו הדרומי של הישוב, כנראה, חלק מהתופעה מוסבר

ונרשמו ,  העובר ביישוב הוא רחוב החוצבים3965קטע כביש . 395 ו 3965ם ירושלים באמצעות כבישים לדרו

 . בתחומי היישוב) שמיקום ידוע( מכלל התאונות 10%בו 

אך , בה בהשוואה ארציתהיקף הפעילות על פי וי צפטובה מעט מה מבשרת ציוןברמת הבטיחות בדרכים 
  . גרועה ביחס ליישובים בגודלה

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים  מועצה המקומיתהבטיחות ביש הרעה במצב : מגמה
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נהגים נוספים היו תושבי ישובים ). 19%(מבין הנהגים שאינם מקומיים בולט מאוד חלקם של תושבי ירושלים 

 . ועוד, )2%(בית שמש , )4%(אבו גוש , )6%(טה יהודה שונים במועצה האזורית מ

לשנה בממוצע  ₪ 621(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 9- נאמדת בבמבשרת ציוןעלות התאונות 

בהשוואה עם תקופת המחקר הקודמת יש עליה בעלות התאונות במועצה ). לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

 . 2007 וב 2006הקטלניות שארעו בה ב בעיקר בשל שתי התאונות , המקומית

  . בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה הקודמתמבשרת ציוןלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 5.7 23.0 21.7 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 29.9 14.9 11.5 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 0.1 115 115 ת הממוצע לשנהמספר התאונו

 - 0.7 0.0 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 2.7 151 147 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 - 0.7 0.0 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 17.5 62 0.86 65 0.73 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 94 0.54 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 5.3- 80 4.99 73 5.27 נות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייהתאו

 22.7- 66 7.7 46 10.0 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 20.9- 71 10.1 54 12.8 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 - 23 4.48 92 - )דירוגמקום ב(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 37.8 - 9.2 - 6.7  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 37.6 52 80.6 83 58.6 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

עבור רוב המדדים היא נמצאת במחצית הטובה של , מבשרת ציון אינה בולטת לרעה באף אחד מהמדדים

 ילדים 1,000 -במדדים של שיעורי הילדים הנפגעים בשנה ל. עה או לטובהללא ערכים חריגים לר, הדירוג

 להיפגעות 102 בהם היא ממוקמת במקום ה 5-9במיוחד במדדים לגילים (מבשרת מצטיינת לטובה , בישוב

 ).  להיפגעות כהולכי רגל או רוכבי אופניים104ברכב וב 

,  שנבדקוהיישובים 114מבין , 2006-2007ים  במדד הבטיחות הכולל בשנ62- נמצאה במקום המבשרת ציון

 בהתחשב בגודלה מעט במונחים ארציים הוא טובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.86עם ערך מדד של 

 ). 0.72הממוצע לקבוצת היישובים שלה הוא רק (זהו ערך גבוה ליישוב מסוגה , עם זאת. ובפעילות שבה

 94-ממוקמת במקום ה תהיה מבשרת ציוןועל פיו , 0.54- לבדיקת הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד

ההבדל בין מדד הבטיחות למדד הרגישות למדד הבטיחות גדול יחסית וזאת בשל .  היישובים114במדרג 

הורדה של התאונה הקשה ביותר השפיעה (האחוז הגבוה של עלות התאונות הקטלניות מתוך כלל העלות 

 ).מאוד על המדד

ואת מדדי , מבשרת ציוןאת מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של האיור הבא מציג 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות הבטיחות של קבוצת 
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 ,מבשרת ציוןמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 ל היישוביםכלל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1

0.72

0.54

0.86

0.35

0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

1.15

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

ההתפלגות  .על פי סוג,  במהלך התקופהמבשרת ציוןהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 . היישובים114דומה בערך להתפלגות 

   התפלגות התאונות לפי סוג                              

התנגשות
58%

רכב בודד
19%

אופניים
4%

הולך רגל
19%

 

 תאונות שסוגן 7לא כולל  (בשרת ציוןמשל כלל התאונות לפי סוג ביותר להלן מוצגת התפלגות מפורטת בלוח 

לפי .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (בקבוצת היישובים הדומים , )לא ידוע

מאידך יש תאונות רבות יחסית , )אופייני לצמתים(צד -התנגשויות חזית, יחסית, הלוח יש במבשרת ציון מעט

 . כתוצאה מפגיעה בעצם דומם
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (גות התאונות על פי סוגהתפל

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, מבשרת ציוןבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

בהשוואה עם ערים דומות יש במועצה המקומית אחוז גבוה במעט של תאונות רכב נוסעים . יישובי המחקר

 .פרטי

 שובים אחריםובהשוואה ליי, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה מבשרת ציון
 רכב סוג

 היישובים114ישובים דומים אחוזים כלי רכב בשנה

 61.1 65.0 70.2 129 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 5.7 11 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 4.6 9 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 0.8 2  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.0 0  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.8 2  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.0 0 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 1.1 2 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 3.6 7 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 0.5 1 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.3 1 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 4.4 8 אוטובוס

 1.0 1.3 0.5 1 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 1.9 4 מונית

 0.3 0.5 0.3 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 5.2 10 אחר ולא ידוע
 100 100 100 183 כ"סה

 

ות עלות וכן נבדקה התפלג, נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

  .התפלגות התאונות בחתך זה מוצגת להלן. התאונות

 %-ב, השוואה מבשרת ציון
 סוג תאונה

  היישובים114 ישובים דומים אחוזים תאונות בשנה

 17.0 17.0 19.2 21 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 14.9 16 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 34.4 37 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 8.4 9 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 13.5 15 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 0.9 1 ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 0.9 1 התהפכות
 7.0 5.4 3.7 4 החלקה

 2.4 2.6 3.3 4 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 0.9 1 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 108 כ"סה
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 ממוצע לשנה, מספר התאונות לפי יום ושעה

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 0 0 1 0 0 1 2 3 
1 0 0 1 1 1 0 1 3 
2 0 0 1 0 0 0 0 1 
3 0 0 1 1 0 0 0 1 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 1 0 1 0 0 0 1 
6 0 1 1 2 0 1 1 4 
7 1 1 2 2 0 2 0 7 
8 2 2 1 3 2 1 0 9 
9 1 0 2 1 0 2 2 7 

10 1 0 2 1 0 1 0 4 
11 0 0 1 2 2 3 0 6 
12 2 1 1 1 1 2 0 6 
13 2 1 1 1 3 4 1 13 
14 0 1 1 1 1 2 1 5 
15 2 2 1 1 1 2 0 9 
16 3 2 2 1 3 0 1 10 
17 2 1 0 1 1 1 0 5 
18 3 1 2 1 1 0 0 7 
19 1 1 1 3 1 1 1 7 
20 1 0 2 1 1 0 0 4 
21 1 0 0 0 0 1 1 2 
22 1 1 0 1 0 0 1 2 
23 1 0 0 1 1 0 1 3 
 115 8 19 16 20 18 14 21 כ"סה

 

 - ל11:00ויש בו ריכוז יחסי של תאונות בין , ה-'אינו נמוך ביחס לימי א' ניתן לראות שמספר התאונות ביום ו

 ). 24.8%(ים הדומים אחוז תאונות הלילה דומה לממוצע של היישוב. 14:00

 86.7% מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם61%  לרקו, חלקית נרשם בצורה מבשרת ציוןמיקום התאונות ב

 . מהמקרים57% -אולם מיקום תאונות הקטע ידוע רק ב, )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

פיזור התאונות . אירוס הייתה תאונה קטלנית/בצומת הראל. מספר תאונות הצומת במועצה המקומית היה קטן

 . ולא ניתן לזהות צמתים בעייתיים, בין צמתים אחרים אינו משמעותי בשל היקף התאונות הקטן

כל התאונות בשנים ( הרחובות בהם עלות התאונות במהלך התקופה הנחקרת הלוח הבא מציג את ארבעת

 העלות הגבוהה ברחוב שמעון נובעת .בוהה ביותרהייתה הג) 2005-והתאונות הקטלניות ב, 2006-2007

עליו נשען גם , הראל' שדרת הכניסה לחלקו הצפוני של הישוב מרח, הראל' רח. מתאונה קטלנית שארעה בו

' אחריו רח.  מהתאונות שמיקומם ידוע בעיר38%ארעו בו . הוא מרובה התאונות בעיר, הקניון המקומי

 .  ת מהתאונו10%עם כ , כאמור, החוצבים
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 ממוצע לשנה, רחובות בהם עלות תאונות הקטע הייתה הגבוהה ביותר

 תאונות קטע אחוזים מכלל
, עלויות תאונות רחוב

 עלויות תאונות ₪מיליוני 

אורך 
, הרחוב

 מ"ק

עלות 
, מ"לק

 ₪אלפי 
 - - 100 100 6.7 99.3 כ"סה

 - - 31.5 42.8 2.1 42.5 ידוע לא

 2,305 0.87 29.9 2.3 2.0 2.3 שמעון
 726 1.38 15.0 21.5 1.0 21.5 הראל

 394 0.96 5.6 2.0 0.4 2.0 שדרות החושן
 240 1.15 4.1 5.5 0.3 5.5 החוצבים

 

 : לסיכום
 

ובין היתר , אך גרועה ביחס ליישובים מסוגה, במבשרת ציון טובה מעט ביחס לממוצע הארצירמת הבטיחות 
 . היא מושפעת מתנועה לא מקומית

 
 :שאים ראויים לתשומת לב נו
 

מוצע לבחון במפורט מתוך קבצי הנתונים המצורפים לעבודה זו ופנייה לתיקי משטרה את  
 .ולהכין תכנית לצמצום את מספרי התאונות בהם, התאונות שארעו ברחובות הראל והחוצבים

 
, ישובכפי שקיים ב, רישום חלקי. יש לתבוע מהמשטרה רישומי מיקום של כלל התאונות בישוב 

 . אינו מאפשר לאתר נקודות תורפה בטיחותיות
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  מגדל העמק

 

מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , מגדל העמקהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

 הנם נתוני 2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

 ניתן .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007
מאז  מספר ההרוגים . לעליההשומר על יציבות עם נטיי) ס"תאונות למ( 2004משנת לראות כי מספר התאונות 

 . שנהרגה כהולכת רגל74 בת -יתה הרוגה אחת בעיר בשלוש השנים האחרונות הי.  בשנה0-1 נע בין 1997
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תאונות (אבנר) תאונות (למ" ס) הרוגים
 

.  אלף איש25  היה2006 בסוף מגדל העמקבמספר התושבים : להלן נתונים כלליים על מצב הבטיחות בעיר
 עבור תאונות קטלניות 2005וכן ; 2006-2007( בשנים הנבדקות . אלף איש29האוכלוסייה הפעילה מנתה 

 2 -ו,  מתוכן היו קטלניות0.3, תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה 155 מגדל העמקבאירעו ) בלבד
 .קשות

לשנה בממוצע לאדם  ₪ 374(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 11-עלות התאונות בעיר נאמדת ב
 ). מהאוכלוסייה הפעילה

 72%יו תושביה ו  ה2006-07 מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בתחומיה העיר בשנים 66%שיעור גבוה של 
 . בתנועה מקומית, לפיכך, מקור מרבית התאונות בעיר הוא. מהנפגעים

 נהגים 38( היישובים 114נהגים תושבי הישוב מעורבים בתאונות בישראל בשיעור גבוה במעט מהממוצע ב 
 ). בישובים דומים33 – היישובים ו 114 ב 35לאלף בשנה בישוב מול ממוצע משוקלל של 

 . היקף הפעילות בעירביחס ל טובה רמת הבטיחות בדרכים במגדל העמק

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים הבטיחות בעיר יש יציבות במצב : מגמה
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  . בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה הקודמתמגדל העמקם נתוני הבטיחות הכלליים של להלן מוצגי

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 0.2- 24.7 24.8 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 12.7 29.2 25.9 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 12.7 155 138 מספר התאונות הממוצע לשנה

 0.0 0.3 0.3 ניות הממוצע לשנהמספר התאונות הקטל

 14.9 254 221 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 0.0 0.3 0.3 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 2.9- 96 0.52 81 0.53 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 102 0.43 - - )מקום בדירוג(מדד הבטיחות מדד רגישות 

 12.9 63 6.29 66 5.57 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 0.1 94 5.3 84 5.3 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 2.0 85 8.7 80 8.5 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 11.2- 79 1.14 70 1.29 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 1.1- - 10.9 - 11.0 )מקום בדירוג(₪ י מיליונוצעת לשנה בהעלות הכוללת הממ

 12.3- 71 70.2 36 80.0 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

אך מספר , )94מקום  (5.3רק , שיעור התאונות בשנה לאלף נפש מהאוכלוסייה הפעילה בעיר נמוך מאוד

כתוצאה מכך בדירוג הנפגעים לאלף נפש . 1.63: הנפגעים לתאונה הוא מהגבוהים בסקטור היהודי

 . 85: מהאוכלוסייה הפעילה העיר במקום פחות בולט

י נהגים " מהתאונות בעיר נגרמו ע17.7%. נושא בעייתי בעיר הוא מעורבות גבוהה של נהגים צעירים בתאונות

ויתכן , הנהגים בעירהמספר לא מתוקנן להרכב הגילים של , אמנם. אחוז גבוה מאוד לסקטור היהודי, צעירים

יש להתייחס לקבוצת , מכל מקום. שההסבר הוא בחלקם הגדול של הנהגים הצעירים מכלל הנהגים בעיר

 . נהגים זו בתכניות לשיפור רמת הבטיחות בעיר

 1.2 מול 3.2 - קשישים בישוב1,000 -ל, שנפגעו כהולכי רגל, מדד נוסף גבוה הוא שיעור הנפגעים הקשישים

גם מדד אחוז הקשישים ).  הישובים114 בדירוג 4מקום ( הישובים 114 ממוצע 2.1 - וממוצע הקבוצה

 5.2 - ממוצע הקבוצה ו5.3 מול 6.9 -הנפגעים כהולכי רגל מכלל הנפגעים בישוב היה גבוה ביחס לקבוצה

 ). הישובים114 בדירוג 12מקום ( הישובים 114ממוצע 

הישוב בולט לטובה בשיעור נמוך של ילדים .  היישובים114 עבור שאר המדדים היא נמצאת במרכז הדירוג של

 . הנפגעים כהולכי רגל

,  שנבדקוהיישובים 114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 96- נמצאה במקום המגדל העמק

בדיקת  .בהתחשב בגודלה ובפעילות שבה, טובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.52עם ערך מדד של 

 במדרג 102-ממוקמת במקום התהיה  מגדל העמקועל פיו , 0.43-למדד זה משנה את ערך המדד להרגישות 

 .   ערכים אלה טובים גם מהממוצעים לקבוצתה. היישובים114

ואת מדדי , מגדל העמקהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 . היישובים114 ושל כלל )4קבוצה (אלף תושבים  10-30היישובים בעלי הבטיחות של קבוצת 
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 ,מגדל העמקמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 בהשוואה לישובים בעלי

1

0.72

0.43

0.52

0.35

0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

1.15

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

ההתפלגות  .על פי סוג,  במהלך התקופהמגדל העמקהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 . היישובים114ה לזו של דומ

 התפלגות התאונות לפי סוג

התנגשות
56%

רכב בודד
25%

אופניים
1%

הולך רגל
18%

 

 

 תאונות שסוגן 2לא כולל  (מגדל העמקשל כלל התאונות לפי סוג ב יותר להלן מוצגת התפלגות מפורטתהלוח 

בולט  .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (בקבוצת היישובים הדומים , )לא ידוע

האופייניות , צד-יש מעט התנגשויות חזית, מאידך. מאוד של תאונות פגיעה בעצם דומםבעיר אחוז גבוה 

 . ולא היו כלל תאונות פגיעה ברוכבי אופניים, לצמתים
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 ובהשוואה לישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב ,מגדל העמקבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

יש אחוז גבוה מאוד של תאונות במעורבות רכב נוסעים פרטי ואחוז , שוואה לישובים דומיםבה. יישובי המחקר

 .נמוך של תאונות במעורבות אופנוע ואוטובוס

 ובהשוואה לישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה מגדל העמק
 רכב סוג

  היישובים114 יםם דומישובי אחוזים כלי רכב בשנה
 61.1 65.0 76.0 194 רכב נוסעים פרטי

 6.8 7.3 7.5 19 )טרנזיט ( אחוד- טון 4משא עד 
 3.9 5.0 3.5 9 )טנדר ( לא אחוד- טון 4משא עד 

 0.7 0.8 1.0 3  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.4 1  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.8 2  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.8 2 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 1.0 3 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 0.6 2 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 0.6 2 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.4 1 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 1.4 4 אוטובוס

 1.0 1.3 1.0 3 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 2.4 6 מונית

 0.3 0.5 0.4 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 2.4 6 אחר או לא ידוע
 100 100 100 255 כ"סה

 

וכן נבדקה התפלגות עלות , נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

  .התפלגות התאונות בחתך זה מוצגת להלן. התאונות

 %-ב, השוואה מגדל העמק
 סוג תאונה

  היישובים114 ישובים דומים וזיםאח תאונות בשנה

 17.0 17.0 18.2 28 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 15.0 23 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 34.2 53 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 6.2 10 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 16.3 25 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 2.9 5 ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 2.6 4 התהפכות
 7.0 5.4 3.3 5 החלקה

 2.4 2.6 - - פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 1.3 2 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 153 כ"סה
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 ממוצע לשנה, מספר התאונות לפי יום ושעה

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה

0 1 1 0 0 1 1 0 2 
1 0 0 0 1 1 1 1 3 
2 1 0 0 1 1 0 1 2 
3 0 0 0 0 1 0 0 1 
4 0 0 0 1 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 1 1 
6 0 0 1 2 0 2 0 4 
7 3 2 2 2 2 1 0 10 
8 2 4 2 2 4 1 1 14 
9 2 2 1 1 2 1 1 8 

10 3 1 1 1 2 2 0 9 
11 2 1 1 2 1 1 1 6 
12 3 2 1 1 4 3 1 13 
13 1 1 1 1 1 0 1 5 
14 1 2 1 2 2 1 0 8 
15 2 1 1 2 2 1 1 8 
16 3 3 2 1 2 2 1 13 
17 2 2 2 1 3 2 1 11 
18 1 3 2 3 2 1 2 13 
19 1 3 1 1 1 0 1 7 
20 1 2 2 1 1 1 1 7 
21 1 1 1 0 0 0 1 4 
22 0 0 1 0 1 0 2 3 
23 1 1 1 2 1 3 1 8 

 155 14 19 29 21 20 28 27 כ"סה
 

 19:00 - ל16:00 בצהריים  ובין 12  -ב ,  בבוקר9:00 - ל7:00יש במגדל העמק שיא תאונות בימי חול בין 

 ביישובים בגודלה של מגדל 25% בהשוואה ל -30%(חלקן של התאונות בלילות גבוה יחסית . אחר הצהריים

 .  דומה לממוצע בקבוצתה- 22%חלקן של תאונות סוף השבוע הוא ). העמק

 94.1% מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם22% רק ל. בצורה חלקית נרשם במגדל העמקמיקום התאונות 

 מהתאונות ולא ניתן ללמוד 12%הן מהוות רק , אולם, )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

  . מהמקרים13.7% - ב רק מיקום תאונות הקטע ידוע.ממיקומן על צמתים בעייתיים בעיר
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 : לסיכום

 .טובה ביחס לרמת הפעילות בה מגדל העמקרמת הבטיחות ב
 : נושאים ראויים לתשומת לב

 
o גם אם בערכים מוחלטים אין בעיר , יש לנסות לברר את האחוז הגבוה יחסית של תאונות הלילה ביישוב

 ).קי המשטרהיתאפשר רק מעיון בתי(ומיקומים , גילי נהגים, ניתוח לפי שעות. הרבה תאונות כאלו

o מהם סוגי הרכב , יש לבדוק כיצד נפגעו. יש לשים דגש על בעיית הקשישים הנפגעים כהולכי רגל בישוב

יש לנסות להעריך נקודות טורפה בישוב בהן יש . באלו שעות היו תאונות במעורבות קשישים, המעורבים

 .סיכון יתר לקשישים

o של תאונותיהם " פרופיל"תוך הכנת , ם צעירים בעירבחינה דומה יש לעשות לגבי תאונות במעורבות נהגי

 . לפי המידע הכלול בקובץ נתוני התאונות של העיר המצורף לפרסום זה

o יש לתבוע מהמשטרה . אפילו לא ברמת רחוב,  אין להשלים עם אי רישום מיקומי תאונות הקטע בעיר

פשרות למפות תאונות ולאתר בהעדר מידע זה אין כל א. ס"לפרט את מיקומי התאונות ולהעבירן ללמ

 .נקודות תורפה בטיחותיות
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 תרשיחא-מעלות

 

מקור נתוני התאונות אינו ( 1996-2007בשנים , תרשיחא-מעלותהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

נם י ה2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : אחיד לאורך השנים

 1996-2002 במספרי התאונות בין הפרשעלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "נתוני למ

 .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007לבין 
 לא היו 1996-2002בשנים  .2005ב ) חד פעמית(למעט עליה , 2004יציב מ ) ס"תאונות למ( מספר התאונות

 . שנהג ברכב17 ובן 71הולכת רגל בת : ו שני הרוגים הי2005מאז . הרוגים בעיר
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 אלף 19  כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש21 היה 2006 בסוף  תרשיחא-מעלותבמספר התושבים 

נובע ברובו מאומדן מחודש , שאינו גדול,  הגידול באוכלוסייה הפעילה בהשוואה לתקופת המחקר הקודמת.איש

 . שנערך במסגרת מחקר זה

 תאונות 98 תרשיחא-מעלותבאירעו )  עבור תאונות קטלניות בלבד2005וכן ; 2006-2007(בשנים הנבדקות 

  . מהן היו קטלניות  שתיים היו קשות0.7, דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה

אלה אחוזים ממוצעים .  מהנפגעים היו תושביה63% מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בתחומה ו 59%

 . וצתה של מעלות תרשיחאליישובים בקב

לשנה בממוצע לאדם  ₪ 481(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 9-עלות התאונות בעיר נאמדת ב

 ). מהאוכלוסייה הפעילה

 . היקף הפעילות בעירטובה ביחס ל תרשיחא-מעלותברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים הבטיחות בעיר יש יציבות במצב : מגמה
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 בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה תרשיחא-מעלותלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

  .הקודמת

שינוי ה 2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 1.0 21.2 21.0 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 18.7 19.2 16.1 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 14.9- 98 115 מספר התאונות הממוצע לשנה

 100.0 0.7 0.3 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 7.1- 167 180 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 100.0 0.7 0.3 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 8.1- 79 0.67 66 0.73 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 102 0.44 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 15.8- 84 4.61 71 5.47 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 28.1- 95 5.1 70 7.1 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 21.8- 84 8.7 62 11.1 )מקום בדירוג(ף איש מהאוכלוסייה הפעילה לשנה לאל נפגעים

 68.4 33 3.48 55 2.07 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 1.4- - 9.2 - 9.3  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 15.9 29 94.3 35 81.4 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

אך שיעור הנפגעים , )5.7הממוצע לקבוצתה , 5.1( איש באוכלוסייה הפעילה נמוך 1,000שיעור התאונות ל 

 . 1.70: היות וממוצע הנפגעים בתאונה בעיר גבוה, נמוך פחות

 בתחומי כנוסעי רכב 10-14המדד החורג יחסית לרעה בעיר הוא שיעור ההיפגעות הגבוה של ילדים בני 

 כפול מהשיעור הממוצע לקבוצת - ילדים הגרים בעיר1,000 ילדים בגיל זה בשנה ברכב מכל 4.6נפגעו . הישוב

 .  אלף תושבים10-30היישובים בני 

 היישובים 114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 79- נמצאה במקום התרשיחא-מעלות

 בהשוואה פעילות בהלגודלה וטוב ביחס לבה מצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.67עם ערך מדד של , שנבדקו

 .  אלף תושבים10-30ישובים בני , אך דומה או טוב אך במעט ביחס לממוצע בקבוצתה, ארצית

-ממוקמת במקום ה תהיה תרשיחא-מעלותועל פיו , 0.44-בדיקת הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל

הרגישות למדד הבטיחות גדול יחסית וזאת בשל ההבדל בין מדד הבטיחות למדד .  היישובים114 במדרג 102

הורדה של כל אחת מהתאונות הקטלניות בכל (האחוז הגבוה של עלות התאונות הקטלניות מתוך כלל העלות 

 ).השפיעה מאוד על המדד, אחת מהשנים

ואת מדדי , תרשיחא-מעלותהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 י בעליישוביםהיחות של קבוצת הבט

 

 



 114

 ,תרשיחא-מעלותמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30ם בעלות שוביייבהשוואה ל
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 .על פי סוג,  במהלך התקופהתרשיחא-מעלותהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 . היישובים114ההתפלגות דומה בערך להתפלגות 

 

   התפלגות התאונות לפי סוג                              

התנגשות
64%

רכב בודד
15%

אופניים
2%

הולך רגל
19%

 

 

 תאונות 21לא כולל  (תרשיחא-מעלותשל כלל התאונות לפי סוג ב יותר להלן מוצגת התפלגות מפורטתבלוח 

 .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (ים הדומים בקבוצת היישוב, )שסוגן לא ידוע

תאונות . מול ריבוי התנגשויות אחרות, )אופייני לצמתים(אחור -בולט האחוז הנמוך של התנגשויות חזית

 . האופניים בעיר נדירות
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 בים אחריםובהשוואה ליישו, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

-בקבוצת היישובים הדומים וב, תרשיחא-מעלותות בבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונ

בהשוואה עם יישובים דומים יש בעיר אחוז גבוה מעט של תאונות במעורבות רכב נוסעים .  יישובי המחקר114

 .  ויש מעט תאונות במעורבות אופנועים בנפח מנוע קטן, פרטי

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה תרשיחא-מעלות
 רכב גסו

  היישובים114 יישובים דומים אחוזים כלי רכב בשנה

 61.1 65.0 71.7 115 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 6.9 11 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 6.2 10 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 0.9 2  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.0 0  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.3 1  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.3 1 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 0.3 1 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 0.0 0 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 0.0 0 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.9 2 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 2.8 5 אוטובוס

 1.0 1.3 1.9 3 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 2.5 4 מונית

 0.3 0.5 0.6 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 4.7 8 אחר ולא ידוע
 100 100 100 161 כ"סה

 

וכן נבדקה התפלגות עלות , נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

חלקן של תאונות הלילה ותאונות סוף השבוע .  אין הצטברות בולטת של תאונות על פי שעות יום.ונותהתא

 . דומה מאוד לממוצע בקבוצתה של מעלות תרשיחא

 %-ב, השוואה תרשיחא-מעלות
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 יישובים דומים אחוזים בשנה

 17.0 17.0 19.2 15 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 12.3 10 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 40.2 31 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 11.0 9 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 5.0 4 כב חונהר/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 3.9 3 ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 2.6 2 התהפכות
 7.0 5.4 3.9 3 החלקה

 2.4 2.6 1.3 1 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 0.6 1 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 77 כ"סה
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מיקומן .  מיקום מהתאונות נרשם17% -ל רק ,  מאודחלקית נרשם בצורה תרשיחא-מעלותמיקום התאונות ב

)  תאונות4( מהתאונות 4%הן מהוות רק אולם , )שתי זרועות הצומתידועות (מתאונות הצומת ידוע  75% של

כמעט  . מהמקרים14% - מיקום תאונות הקטע ידוע רק ב.ולא ניתן ללמוד ממיקומן על צמתים בעייתיים בעיר

 .  במעלות ולא בתרשיחאכל התאונות שמיקומן ידוע רשומות

 
 : לסיכום

 
 . ת הפעילות בהתרשיחא טובה יחסית לרמ-במעלותרמת הבטיחות 

 
 : נושאים ראויים לתשומת לב

 
וכן את מספר הנפגעים הגבוה ,  כנוסעי רכב10-14יש לבחון את נושא היפגעות היתר של ילדים בני  •

 . יתכן שחלק מההסבר הוא באי חגירת חגורות בטיחות במושב האחורי של הרכב. בממוצע לתאונה
 
יש לתבוע מהמשטרה . אפילו לא ברמת רחוב, בעיראין להשלים עם אי רישום מיקומי תאונות הקטע  •

בהעדר מידע זה אין כל אפשרות . ס"לפרט את מיקומי התאונות בין נתוני התאונות המועברים ללמ
 .למפות תאונות ולאתר נקודות תורפה בטיחותיות
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 נשר

 
מקור נתוני התאונות אינו אחיד לאורך ( 1996-2007בשנים , נשרהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

ס "תוני למ הנם נ2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין שצוינו עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[

 מספר .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007
 בעשור 3- ל1מספר התאונות הקטלניות בעיר נע בין . יציבותמראה ) ס"תאונות למ( 2004מאז התאונות 
 . נוסעי רכב ושני הולכי רגל2בהן נהרגו ,  תאונות קטלניות בעיר4בשלוש השנים האחרונות היו . האחרון
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-2006לתקופה האוכלוסייה הפעילה . 2004כמו בסוף ,  אלף איש21 היה 2006 בסוף נשרבמספר התושבים 

הגידול באוכלוסייה הפעילה נובע בחלקו הגדול . 2004-05 אלף בשנים 18 ביחס לכ  אלף איש23  כמנתה 07

ובחלקו מתוצאות הניתוח האקונומטרי , בחלקו מחיזוק בפועל של התעסוקה בתחומה, משינויי הערכה

 . להסברת האוכלוסייה הפעילה

 תאונות דרכים עם 265 נשרבאירעו ) טלניות בלבד עבור תאונות ק2005וכן ; 2006-2007(בשנים הנבדקות 

 תאונות 4בשלוש השנים האחרונות היו  . מהן היו קשות9 - מהן היו קטלניות  ו1.3, נפגעים בממוצע לשנה

 60 - ו64שנהרגו כנוסעי רכב וגבר ואישה בני ,  בהתאמה22 - ו19בהן נהרגו גבר ואישה בני , קטלניות בעיר

 . רגלשנהרגו כהולכי, בהתאמה

 תאונות בשנה 11.2ומתבטא ב , היקף התאונות המתואר לעיל גבוה מאוד ביחס לאוכלוסיית נשר והפעילות בה

מספר , בנוסף לכך). 6.7ולקבוצתה של נשר רק , 10.3הממוצע הארצי (לאלף איש באוכלוסייה הפעילה 

, ) בקבוצה1.44, ע ארצי בממוצ1.40,  בנשר1.51(הנפגעים בממוצע לתאונה בנשר גבוה במקצת מהממוצע 

 . היקף הפעילות בעירעל פי צפוי גרועה מה נשרברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים הבטיחות בעיר  במצב יש יציבות: מגמה
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במצב זה .  בקבוצה3.3 בממוצע ארצי ו 2.8 בהשוואה ל 4.7: ומספר ההרוגים מתוך אלף נפגעים בנשר גבוה

 ). פ מדד הבטיחות הכולל" ע7מקום (מצב הבטיחות בנשר הוא מהגרועים בארץ 

הגים שהיו מעורבים  מהנ35%המסביר את מיקומה הגרוע הוא שרק , הנתון הבטיחותי הקריטי מבחינת העיר

ובעיקר , היישוב סובל מתנועה נמשכת.  מהנפגעים היו תושביה38% ורק 2006-07בתאונות בתחומה ב 

 : משתי תנועות עוברות

 רק מקל על המצב אך נראה שלא מונע תנועה 75כשכביש , פוסט ליגור-ק'תנועה עוברת בין צומת הצ •

בין אזור המגורים לבין אזורי התעסוקה והמסחר המפריד , עוברת משמעותית ברחוב בר יהודה בישוב

 . שלו

הטכניון ועוד לצומת יגור , אוניברסיטת חיפה, תנועה בין אזור נרחב בחיפה הכולל את שכונת דניה •

, תנועה זו עוברת בנשר ברחוב בר יהודה.  ומהם לחלקי ארץ רבים70 ו 75וממנו באמצעות כבישים 

, המעוניינת לנסוע מנשר צפונה עוברת, תנועה מחיפהחלק מה. 705בדרך משה ובהמשך בכביש 

 . גם ברחובות אחרים בנשר, אולי

וכן כשתאונות עצמיות ואחרות של תנועה , כשתנועות חיצוניות עוברות אלו מתערבבות בתנועה המקומית

, ואכן. ועלות התאונות בתחומו אינה פרופורציונית לגודל, עוברת ניכרת זו מתרחשות ביישוב קטן יחסית כנשר

לשנה בממוצע  ₪ 1,142 ,בממוצע לשנה בתקופה המנותחת₪  מיליון 27-כעלות התאונות בעיר נאמדת ב

 . בממוצע הארצי ₪ 721בהשוואה ל , לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

.  מתאונות קטלניות33%- מתאונות קשות ו19%,  מעלות התאונות בנשר נובעים מתאונות קלות48%

 ).  מהעלות21%ביישובים דומים הן מהוות רק (חלקן של התאונות הקטלניות גבוה בהשוואה לערים דומות 

  . בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה הקודמתנשרלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 0.3 21.2 21.2 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 29.4 23.6 18.3 )םאלפי (פעילה אוכלוסייה

 0.1 265 265 מספר התאונות הממוצע לשנה

 20.0- 1.3 1.7 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 0.2 423 422 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 20.0- 1.3 1.7 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 16.5- 7 1.58 5 1.90 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 23 1.29 - - )מקום בדירוג(יחות למדד הבטרגישות מדד 

 0.3- 7 12.47 8 12.50 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 22.5- 25 11.2 12 14.5 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 22.6- 22 17.9 12 23.1 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 38.2- 13 5.65 7 9.13 )מקום בדירוג(מאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה בשנה ל הרוגים

 2.4- - 27.0 - 27.6  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 2.4- 20 101.8 13 104.4 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות
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בעיקר על פי מדד , הקודמתבמצב הבטיחות של נשר בהשוואה לתקופה , לכאורה, לפי הלוח נרשם שיפור
העלות השנתית הכוללת של . אך חלקו נובע מהערכה מחודשת של היקף התעסוקה ביישוב, הבטיחות הכולל

 .התאונות כמעט ולא פחתה

הנפגעים וההרוגים ביחס , גם לאחר ההערכה המחודשת של האוכלוסייה הפעילה מדדי התאונות, כאמור
וממקמים את היישוב ברבעון הראשון עד העשירון הראשון , ההרוגיםבמיוחד מדד , לאוכלוסייה זו גבוהים

 . מכלל היישובים שנבדקו) לחומרה(

 4מקום ( ילדים בישוב 1,000 -במדדי שיעור הילדים הנפגעים כנוסעי רכב ל, לכאורה, נשר בולטת לרעה
 בנשר לא היו תושבי  מהילדים שנפגעו62%, אולם). 5-9 בדירוג עבור בני 3מקום , 0-4בדירוג עבור בני 

 . תיקנון מספר הילדים שנפגעו על פי מספר ילדי היישוב בלבד אינו נכון, בהתאם לכך. היישוב

) ואלה כמעט תמיד ילדים מקומיים(כאשר בודקים היפגעות אקטיבית של ילדים כהולכי רגל או כרוכבי אופניים 
בהשוואה ,  ילדים בגיל זה1,000 בשנה ל 3.6שיעור ההיפגעות הוא . 10-14 קיימת בכל זאת בעיה בגילים –

 ילדים 10כ נפגעו בגילים אלה "בסה. 1.5 ולשיעור בקבוצת היישובים הדומים לנשר של 2.3לשיעור ארצי של 
אלה מספרים גבוהים יחסית ליישוב .  בנות כהולכי רגל ושני בנים כרוכבי אופניים3 בנים ו 5. 2006-07בשנים 

 . בגודלו של נשר

 1.7 - קשישים בישוב1,000 -שיעור הקשישים הנפגעים כהולכי רגל ל. מה קיימת בקרב הקשישיםבעיה דו
אך השיעור גבוה יחסית לישובים , )52מקום (אמנם העיר נמצאת במרכז הדירוג ,  ביישובים הדומים1.2לעומת 

 . האחרים בקבוצה

שיעור זה הוא . ם בשנה ברחבי הארץ מכל אלף נהגי הישוב מעורבים בתאונות עם נפגעי42: בעיה מסוג אחר
 .מהגבוהים לסקטור היהודי

עם ערך ,  שנבדקוהיישובים 114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 7- נמצאה במקום הנשר
 . בהתחשב בגודלה ובפעילות שבה,  מהצפויגרועמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 1.58מדד של 

ועל , 1.29-בדיקת הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל. שובים דומיםזהו גם ערך יותר מכפול ביחס ליי
 .  היישובים114 במדרג 23-ממוקמת במקום ה תהיה נשרפיו 

ואת מדדי הבטיחות של , נשרהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 .  היישובים114כלל  ושל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 יישובים בעליהקבוצת 

 ,נשרמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 בהשוואה ליישובים בעלי

1

0.72

1.29

1.58

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

1.15

1.25

1.35

1.45

1.55

1.65

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה
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אלא . תפקיד מדד הרגישות לנטרל השפעה אקראית של תאונה חמורה אחת בשנה על מדד הבטיחות הכולל

 הבטיחותית של היישוב מ העל פי ההיסטורי, ונות הקטלניות בהשבמקרה של נשר אין אקראיות באירוע התא

 . במובן זה אין להתרשם יתר על המידה ממדד הרגישות למדד הבטיחות ביישוב זה. 1997

היא הייתה בעבר אף במקומות גרועים : שאין חדש במיקומה הגרוע של נשר במדד הבטיחות הכולל, יש לציין

 . בעיית התנועה העוברת בה העיקה ומעיקה על ישוב זה. 1996ים מאז  במחקרים הקודמ2-5מקומות , יותר

בהשוואה להתפלגות  .על פי סוג,  במהלך התקופהנשרהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

ואחוז גבוה יותר של תאונות , יש בעיר אחוז נמוך יותר של תאונות הולך רגל,  היישובים114 -התאונות ב

 .התנגשות

   התפלגות התאונות לפי סוג                              

התנגשות
73%

רכב בודד
17%

אופניים
1% הולך רגל

9%

 

בקבוצת , ) תאונות שסוגן לא ידוע22לא כולל  (נשרלהלן מוצגת התפלגות מפורטת של כלל התאונות לפי סוג ב

בהשוואה  ,כאמור.  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30ערים בעלות אוכלוסייה (היישובים הדומים 

ים ניתן לזהות אחוז נמוך של פגיעה בהולכי רגל או פגיעה ברוכב אופניים ואחוז גבוה של כל סוגי ליישובים דומ

 .תאונות ההתנגשות

 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 %-ב, השוואה נשר
 סוג תאונה

 שובים היי114 יישובים דומים אחוזים תאונות בשנה

 17.0 17.0 9.3 23 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 24.9 61 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 40.5 99 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 7.6 19 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 9.9 24 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 0.2 1 ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 0.4 1 התהפכות
 7.0 5.4 6.4 16 החלקה

 2.4 2.6 0.8 2 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 - - תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 243 כ"סה
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 יישובי 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, נשרבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

 טון 16במיוחד במשקל של , ל רכב פרטי וגם של משאיותבולטת מעורבות באחוזים גבוהים יותר ש. המחקר

 . חלקם של האופנועים קטן. ומעלה

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה נשר
 רכב סוג

 היישובים114 יישובים דומים אחוזים כלי רכב בשנה

 61.1 65.0 70.3 327 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 7.1 33 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רי ונוסעיםרכב מסח

 3.9 5.0 4.9 23 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי

 0.7 0.8 1.2 6  טון9.9 עד 4.1משא 

 0.5 0.5 0.1 1  טון15.9 עד 10.0משא 

 0.3 0.4 0.6 3  טון33.9 עד 16.0משא 

 0.4 0.4 0.9 4 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 1.1 5 ק" סמ50אופנוע עד 

 4.8 2.5 1.4 7 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 

 0.8 0.7 0.5 3 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 

 0.4 0.5 0.5 3 ק"סמ+ 501אופנוע 

 4.8 4.4 3.9 18 אוטובוס

 1.0 1.3 1.0 5 אוטובוס זעיר

 3.9 2.4 2.8 13 מונית

 0.3 0.5 0.3 2 טרקטור ורכב עבודה

 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 3.3 16 א ידועאחר ול

 100 100 100 465 כ"סה

 

  . והיא מוצגת להלןבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרתנבדקה התפלגות התאונות על פי יום בש

 7 בבוקר ל 7ובסיכום שבועי יש מספר תאונות דומה בכל שעה בין , לא ניתן לזהות שעות בעייתיות במיוחד

 . בערב

 .  אלף תושבים10-30 בדומה לממוצע של היישובים בני -ע בסוף שבוע כרבע מהתאונות ארעו בלילה וכרב
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 ממוצע לשנה, מספר התאונות לפי יום ושעה

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 0 1 1 0 0 1 0 2 
1 0 0 0 0 1 0 0 1 
2 0 0 0 1 0 0 0 1 
3 0 1 0 0 0 0 1 2 
4 0 0 0 1 1 0 1 2 
5 1 2 0 0 0 1 1 4 
6 2 1 1 1 1 1 1 7 
7 2 4 4 5 5 1 1 21 
8 4 3 4 1 4 1 0 17 
9 3 1 5 4 2 3 0 16 

10 2 3 5 2 3 4 1 18 
11 1 2 2 2 1 4 1 12 
12 2 1 4 3 2 5 2 18 
13 3 2 2 3 4 3 1 16 
14 6 2 3 1 2 6 2 21 
15 5 3 1 4 3 3 2 19 
16 3 1 5 2 6 3 1 20 
17 2 4 3 4 2 2 2 17 
18 2 4 3 3 2 1 3 17 
19 5 1 3 1 2 0 1 12 
20 3 1 2 4 3 0 2 14 
21 1 2 0 1 0 1 2 6 
22 1 0 1 0 1 1 1 4 
23 0 1 1 1 1 1 1 4 
 265 24 37 41 39 46 35 44 כ"סה

 

 88.3% מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם71% -טובה באופן יחסי ול  נרשם בצורה נשרמיקום התאונות ב

 הלוחות . מהמקרים68.4% -מיקום תאונות הקטע ידוע בו, )רועות הצומתידועות שתי ז(מתאונות הצומת ידוע 

כל (ת הרחובות בהם עלות התאונות במהלך התקופה הנחקרת שבעועשרת הצמתים הבאים מציגים את 

 .הייתה הגבוהה ביותר) 2005-והתאונות הקטלניות ב, 2006-2007התאונות בשנים 

בצומת דרך , רת הצמתים בעלי עלות התאונות הגבוהה ביותרהצמתים של דרך בר יהודה מהווים חמישה מעש

, פרץ אברהם/בצומת דרך בר יהודה. לשנה בממוצע₪ עלות התאונות  עלתה על מליון , הפלדה/בר יהודה

כלולים ברשימת , דרך משה, גם שניים מצמתי דרך אחרת המוליכה תנועה עוברת. מספר התאונות היה גבוה

 .הצמתים הבעייתיים

ועלות , עלות התאונות הגבוהה ביותר,  יהודה הוא הרחוב בעל מספר תאונות הקטע הגבוה ביותרדרך בר

ל עלתה "גם ברחובות עמוס וצה). וזאת למרות אורכו של הרחוב(לשנה בממוצע ₪ מ שעלתה על שני מליון "לק

 . יםדרך משה כלולה אף היא ברשימת הרחובות הבעייתי. לשנה בממוצע₪ מ על מליון "העלות לק
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 ממוצע לשנה, צמתים בהם עלות התאונות הייתה הגבוהה ביותר

 תאונות צומת אחוזים מכלל
, עלויות תאונות עם רחוב רחוב

 עלויות תאונות ₪מיליוני 

 100 100 6.0 38.3 כ"סה
 4.3 11.7 0.3 4.5 לא ידוע

 20.2 1.7 1.6 0.8 הפלדה דרך בר יהודה
 7.0 1.0 0.6 0.5 ישורון דרך בר יהודה
 4.9 8.3 0.4 4.0 פרץ אברהם דרך בר יהודה

 4.8 4.1 0.4 2.0 קרן היסוד משה
 3.9 2.1 0.3 1.0 המגינים דרך השלום

 3.5 1.0 0.3 0.5 ציון ל"צה
 3.5 1.0 0.3 0.5 היצירה דרך בר יהודה
 3.5 1.0 0.3 0.5 המלאכה דרך בר יהודה

 2.5 5.2 0.2 2.5 המסילה השיש
 2.2 5.2 0.2 2.5 שהמ דרך השלום

 

 ממוצע לשנה, רחובות בהם עלות תאונות הקטע הייתה הגבוהה ביותר

 תאונות קטע אחוזים מכלל
, עלויות תאונות רחוב

 עלויות תאונות ₪מיליוני 

אורך 
, הרחוב

 מ"ק

עלות 
, מ"לק

 ₪אלפי 
 - - 100 100 20.9 225.0 כ"סה

 - - 18.9 31.6 4.0 71.0 ידוע לא

 2,394 2.95 29.1 17.0 7.1 44.7 יהודהדרך בר 
 (4,605) (0.4) 7.6 0.9 1.8 2.3 עמוס

 390 2.84 4.6 1.7 1.1 4.5 משהדרך 
 1,095 0.96 4.3 4.4 1.1 11.5 ל"צה

 380 1.22 1.9 2.7 0.5 7.0 דרך השלום
 453 0.92 1.7 2.7 0.4 7.0 הזית
 661 0.59 1.6 1.1 0.4 3.0 יעל

 
 : לסיכום

 
 . בנשר גרועה יחסית לרמת הפעילות בהיחות רמת הבט

 
 : נושאים ראויים לתשומת לב

והדבר מתבטא , מקור כשני שליש מהתאונות בתחום נשר הוא בתנועה נמשכת ובעיקר עוברת •
, נושא התנועה העוברת. בחלקה הגבוה של דרך בר יהודה מכלל התאונות שמיקומן בעיר נרשם

 יש למצוא 75 בהעדר אפשרות להעביר חלק נוסף ממנה לכביש .ראוי לבחינה, לרבות תנועת משאיות
של מאוד לנוכח העלות הגבוהה . דרכים להגברת הבטיחות בדרך בר יהודה בצמתים ובקטעים

תאונות על הציר יש לבדוק הפרדה בין תנועה עוברת למקומית לאורכו בדרך של הפרדה 
מוצע לבחון גם חיבור . מעבר לצמתיםחלקי ) וויאדוקט(מיפלסית בצמתים ואולי אף הקמת אובל 

 .  מזרחית לצומת נשר75באמצעות גשר של דרך משה לכביש 
 .  הנפגעים כהולכי רגל10-14יש שיעור גבוה של ילדים בני , ללא קשר לתנועה העוברת •
 .הנפגעים בתאונות כהולכי רגל,  קשישים בעיר1000 -יש שיעור גבוה של קשישים ל •
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  נתיבות

 

ינו אחיד לאורך מקור נתוני התאונות א( 1996-2007בשנים , נתיבותהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

ס " הנם נתוני למ2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : השנים

-2004 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[

 ניתן לראות כי .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאות בהפרש אין לר, 2007
מספר . 2004-2005 לעומת 2006-2007 -נמצא במגמת ירידה קלה ב) ס"תאונות למ(מספר התאונות 

 .  הולכי רגל3דקות נהרגו בעיר בשנתיים הנב.  בעשור האחרון0-4 אינו יציב והוא נע בין ההרוגים לאורך השנים
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.  אלף איש25  היה2006 בסוף נתיבותבמספר התושבים : להלן נתונים כלליים על מצב הבטיחות בעיר

 עבור תאונות קטלניות 2005וכן ; 2006-2007( בשנים הנבדקות . אלף איש21האוכלוסייה הפעילה מנתה 

 . קשות2 -ו, אחת מתוכן הייתה קטלנית, בממוצע לשנה תאונות דרכים עם נפגעים 131 נתיבותבאירעו ) בלבד

אלה .  מהנפגעים היו תושביו70% ו 2006-07 מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בתחומי העיר בשנים 64%

אחוזים גבוהים המעידים על כך שבעיות הבטיחות בעיר נובעות מתנועה מקומית עם השפעה נמוכה של 

 . תנועה נמשכת או עוברת

לשנה בממוצע  ₪ 558(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 11.5-ונות בעיר נאמדת בעלות התא

 נובע מתאונות קשות 6%,  מעלות התאונות בנתיבות נובע מתאונות קלות43%). לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

 מתאונות יש בעיר אחוז נמוך יחסית מהעלות הנובע, בהשוואה לערים דומות.  נובע מתאונות קטלניות51% -ו

 ). 21%בערים דומות (ואחוז גבוה של העלות הנובע מתאונות קטלניות , )63% -בערים דומות(קלות 

וגרועה מעט ,  בהשוואה ארציתהיקף הפעילות בעירטובה מעט ביחס ל דרכים בנתיבותרמת הבטיחות ב
 . מהממוצע ליישובים בגודלה

  .2004-2005  דומה לזה של השנים2006-2007בשנים הבטיחות בעיר מצב : מגמה
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, 80 וגבר בן 62גבר בן , 10ילד בן :  ההרוגים-היו בעיר שלוש תאונות קטלניות, 2005-2007בשלוש השנים 

טלניות הן גורם משפיע מאוד על שלוש תאונות ק, יחסית למיעוט התאונות בעיר. שלושתם נהרגו כהולכי רגל

 .העלות

  . בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה הקודמתנתיבותלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 5.3 24.9 23.7 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 11.8 20.8 18.6 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 15.4- 131 155 ממוצע לשנהמספר התאונות ה

 200.0 1.0 0.3 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 22.8- 198 256 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 200.0 1.0 0.3 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 4.0- 71 0.77 58 0.81 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 89 0.57 - - )מקום בדירוג(מדד הבטיחות מדד רגישות 

 19.7- 76 5.26 58 6.55 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 24.0- 76 6.3 60 8.3 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 30.9- 75 9.5 49 13.7 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 168.3 20 4.81 61 1.79 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 3.1- - 11.6 - 12.0 )מקום בדירוג(₪ י מיליונהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 14.5 35 88.6 44 77.3 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

 2006-07ב ואולם שלוש התאונות הקטלניות , ניתן לראות שבין שתי התקופות פחת מספר התאונות והנפגעים

 . ומותירות את מדד הבטיחות הכולל כמעט ללא שינוי, מאפילות על שיפור זה

 :גם אם לא חריגים במיוחד, בנתיבות יש שני מדדים בעייתיים

ביחס לממוצע של )  בדירוג28מקום  (1.4 כהולכי רגל הוא 0-4שיעור ההיפגעות של ילדים בני  
בשניהם ממוקמת , 10-14 ו 5-9 גם בקבוצת הגיל יש חריגת מה בתחום זה.  ביישובים דומים0.4

 . 46העיר במקום ה 

 114 בדירוג 11 מקום - קשישים בעיר היה גבוה1,000 -ל, שיעור הפגיעה בקשישים הולכי רגל 
 . ממוצע הקבוצה1.7 מול 2.9 -הישובים

ואחד ,  בארץ15מקום ( מכלל המעורבים בתאונות בתחומה 17.3%נהגים צעירים מהווים  
ויש , נתון זה לא הוצלב מול מבנה הגילים של נהגי העיר, עם זאת). והים בסקטור היהודיהגב

 . מכלל נהגי העיר24לבדוק אם אינו נובע מחלקם הגבוה יחסית של נהגים שגילם עד 

עם ,  שנבדקוהיישובים 114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 71- נמצאה במקום הנתיבות

,  בהשוואה ארציתבהתחשב בגודלה ובפעילות שבה, טובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.77ערך מדד של 

תהיה  נתיבותועל פיו , 0.57-בדיקת הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל. אך לא בהשוואה לקבוצתה

ן מדד הבטיחות למדד הרגישות נובע יההפרש המשמעותי ב . היישובים114 במדרג 89-ממוקמת במקום ה

 .בעירהתאונות למשק הלאומי סך עלות בשנה מלל החלק הגבוה של תאונה קטלנית אחת בג
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ואת מדדי הבטיחות של , נתיבותהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 . היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30הערים בעלות קבוצת 

 ,נתיבותשות למדד הבטיחות של מדד הבטיחות ובדיקת הרגי
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 יישובים בעליבהשוואה ל

1
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1.15

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

 

 114 -בהשוואה ל .על פי סוג,  במהלך התקופהנתיבותהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

מתאים לעיר בעלת (התנגשות יש בעיר אחוז גבוה יותר של תאונות הולך רגל על חשבון תאונות , היישובים

 ).רמת מינוע נמוכה כמו נתיבות

 התפלגות התאונות לפי סוג

התנגשות
50%

רכב בודד
17%

אופניים
5%

הולך רגל
28%

 

 תאונות שסוגן לא 10לא כולל  (נתיבותשל כלל התאונות לפי סוג ביותר להלן מוצגת התפלגות מפורטת בלוח 

 . שובי המחקר יי114-וב)  אלף נפש10-30  של אוכלוסייהיישובים בעלי(בקבוצת היישובים הדומים , )ידוע

-אחוז גבוה של תאונות פגיעה בהולך רגל ומעט מאוד התנגשויות חזית, כאמור, בהשוואה ליישובים דומים יש

 . חלקם של תאונות האופניים בנתיבות גבוה יחסית. האופייניות ליישובים צפופי תנועה, אחור
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 אה ליישובים אחריםובהשוו, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 יישובי 114-בקבוצת היישובים הדומים וב ,נתיבותבתאונות בבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים 

אחוז מעט נמוך של רכב פרטי ואחוז מעט גבוה של רכבי (ההתפלגות דומה לזו של יישובים דומים . המחקר

 ). ההבדלים לא מובהקים-אחוז מעט גבוה של מוניות , טרנזיט וטנדר

 )ללא אחר ולא ידוע( בים אחריםובהשוואה ליישו, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

  היישובים114 יישובים דומים אחוזיםכלי רכב רכב סוג %-ב, השוואה נתיבות
 65.2 69.0 64.6 112 רכב נוסעים פרטי

 7.3 7.8 9.6 17 )טרנזיט ( אחוד- טון 4משא עד 
 4.2 5.3 6.7 12 )טנדר ( לא אחוד- טון 4משא עד 

 0.7 0.9 1.7 3  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.6 0.6 1  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.4 0.4 0.6 1  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.5 0.3 1 טון+ 34.0משא 

 4.1 2.4 3.8 7 ק" סמ50אופנוע עד 
 5.1 2.7 0.6 1 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.9 0.7 0.9 2 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.3 1 ק"סמ+ 501אופנוע 
 5.1 4.7 4.1 7 בוסאוטו

 1.0 1.4 1.2 2 אוטובוס זעיר
 4.2 2.6 4.6 8 מונית

 0.3 0.5 0.6 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת
 100 100 100 173 כ"סה

 

וכן נבדקה התפלגות עלות , נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

  .חתך שנבדק מוצגת להלןהתפלגות התאונות ב. התאונות

 %-ב, השוואה נתיבות
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 יישובים דומים אחוזים בשנה

 17.0 17.0 27.4 33 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 24.9 30 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 16.6 20 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 8.3 10 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 12.4 15 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 0.4 1 ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 1.7 2 התהפכות
 7.0 5.4 2.9 4 החלקה

 2.4 2.6 3.3 4 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 2.1 3 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 121 כ"סה
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 ממוצע לשנה, ספר התאונות לפי יום ושעהמ

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 0 1 1 1 1 1 0 3 
1 0 0 1 0 2 0 0 2 
2 1 0 0 0 0 0 0 1 
3 1 0 0 0 0 1 0 2 
4 0 0 0 0 0 1 0 1 
5 1 0 0 1 0 1 1 2 
6 1 0 0 0 1 0 0 2 
7 1 1 2 1 0 1 0 5 
8 2 1 1 4 1 2 0 10 
9 1 1 1 0 1 1 0 4 

10 1 1 1 0 2 1 0 4 
11 2 2 1 1 1 3 0 9 
12 1 1 1 0 1 3 0 6 
13 1 2 2 3 2 3 0 14 
14 3 1 1 1 2 1 0 8 
15 4 1 2 0 1 1 0 7 
16 3 1 3 1 2 4 1 14 
17 1 1 3 1 1 2 1 7 
18 3 1 2 1 2 1 1 10 
19 2 2 2 1 2 0 1 9 
20 1 0 1 1 2 0 0 4 
21 1 1 0 1 1 0 1 3 
22 1 1 1 0 0 0 1 3 
23 1 1 1 0 1 1 2 4 
 131 6 22 21 15 23 16 28 כ"סה

 

בשבת כמעט . עם ריבוי תאונות, יחסית, בולט' יום א. קשה לזהות שעות עם הצטברות מיוחדת של תאונות
 24.7% בהשוואה ל 28.1%: חלקן של תאונות הלילה מעט גבוה, מאידך. שאין תאונות מסיבות מובנות

 .  אלף תושבים10-30בקבוצת היישובים בהם 

 80.0% מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם29% -רק ל . בצורה חלקית נרשם בנתיבותמיקום התאונות 
ולא ניתן )  תאונות8( מהתאונות 8%הן מהוות רק , אולם, )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

אין אינדיקציות .  מהמקרים24.8% - ב רק מיקום תאונות הקטע ידוע.ם בעירללמוד ממיקומן על צמתים בעייתיי
 .  כתאונות שארעו בתחומי העיר34לרישום תאונות שארעו בכביש 

 .ויצמן' הרצל ובשד' ברח,  סמלו יוסף/ שבטי ישראלהתאונות הקטלניות בעיר התרחשו בצומת 

 : לסיכום

 .ת בהטובה ביחס לרמת הפעילו נתיבותרמת הבטיחות ב
 : נושאים ראויים לתשומת לב

 
o פ מידע הכלול בקובץ הנתונים המצורף ומעבר לכך את מאפייני תאונות הילדים "מומלץ לבדוק ע

 .  ולבדוק כיצד להפחית תאונות אלו0-4בגילים 

o יש לשים דגש על הגנה על אוכלוסייה זו. שיעור גבוה של קשישים הנפגעים כהולכי רגל. 

o יש לתבוע מהמשטרה . אפילו לא ברמת רחוב, שום מיקומי תאונות הקטע בעיראין להשלים עם אי רי

בהעדר מידע זה אין כל אפשרות למפות תאונות . ס"לפרט את מיקומי התאונות ולהעבירן ללמ

 .ולאתר נקודות תורפה בטיחותיות
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 ערד

 

מקור נתוני התאונות אינו אחיד לאורך ( 1996-2007בשנים , ערדהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

ס "נם נתוני למי ה2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : השנים

-2004 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[

 ניתן לראות כי .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2007
 מספר ההרוגים לאורך השנים.  ומאז הוא שומר על יציבות יחסית2005 ל 2004גדל מ ר התאונות מספ

 .   השנים שקדמו להן9בדומה לכל ההרוגים ב ,  אנשים5 נהרגו בעיר 2005-7בשנים . תנודתי
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ישנו  . אלף איש11.5  כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש23 היה 2006 בסוף ערדבמספר התושבים 

כפי , הפרש משמעותי מאוד בגודל האוכלוסייה הפעילה בשנים הנבדקות לעומת תקופת המחקר הקודמת

ההפרש נובע מחישוב מחודש שנעשה עבור . שניתן לראות בטבלת נתוני הבטיחות הכלליים המוצגת להלן

קודמת בזמן שבתקופת המחקר ה. ישובים להם אזור תעשייה המופרד הלכה למעשה מאזורי המגורים בעיר

החישוב עבור האוכלוסייה הפעילה , הוכנסו לאוכלוסייה הפעילה כל העובדים באזור התעסוקה של העיר

הביא בחשבון רק מחצית מהיוממים לאזור התעסוקה מתוך הנחה שלא כל המגיעים לאזור , במחקר זה

קר הקודמת יש להיזהר בהשוואה עם תקופת המח, בשל שינוי זה. מבצעים פעילויות בישוב, התעסוקה

 .  במדדים המבוססים על האוכלוסייה הפעילה

 תאונות דרכים עם 51 ערדבאירעו )  עבור תאונות קטלניות בלבד2005וכן ; 2006-2007(בשנים הנבדקות 

מספר התאונות והנפגעים קטן . אחת הייתה תאונה קשהמתוכן היו קטלניות ו 1.3, נפגעים בממוצע לשנה

 . אך מספר ההרוגים ביחס אליהן גבוה, יה הפעילהביחס לאוכלוסייה ולאוכלוסי

  .היקף הפעילות בעיר מהצפוי על פי גרועה ערדברמת הבטיחות בדרכים : תיאור מצב

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים  הבטיחות בעיר במצבהרעה  חלה: מהמג
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. אחד מהם היה קשיש, ארבעה מההרוגים היו הולכי רגל. 2005-2007שנים ה שלוש ב אנשים5ו בעיר נהרג

 .אף ילד לא נהרג בעיר בשנים הנבדקות

דם לשנה בממוצע לא ₪ 935(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 11-עלות התאונות בעיר נאמדת ב

וחלקן הגבוה מאוד של התאונות הקטלניות מכלל , בשל מספר התאונות הקטן). מהאוכלוסייה הפעילה

 114 בלבד ב 0.3% מהנפגעים בערד נהרגו מול ממוצע של 3.4%(התאונות ושל ההרוגים מהנפגעים 

 .  85%: הן מהוות בערד אחוז חריג מכלל עלות התאונות, !)היישובים הנבדקים

 13 נפצעו קשה ו 4,  אנשים2בתאונה זו נהרגו .  גבוהה במיוחד2005הקטלנית שארעה ב חומרת התאונה 

 . קל

וכך גם חלקם של , 80%: אחוז גבוה במיוחד מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בתחומי העיר הם תושביה

שים ל ובקרב הקשי, 100%בקרב הילדים שיעור זה עולה ל . 78%: הנפגעים המקומיים מכלל הנפגעים בעיר

מתואם עם מעורבות נמוכה של נהגי ערד בתאונות בכל ) אך לא חומרתן(מספר התאונות הנמוך בעיר . 91%

 1000 תאונות עם נפגעים בשנה מכל 20שיעור המעורבות של נהגי ערד בתאונות בארץ הוא . הארץ

 . 35 הממוצע הארצי הוא . זהו השיעור הנמוך ביותר בארץ. נהגים

  . בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה הקודמתערדי הבטיחות הכלליים של להלן מוצגים נתונ

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 0.7- 23.3 23.5 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 31.1- 11.7 16.9 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 22.7 51 42 מספר התאונות הממוצע לשנה

 300.0 1.3 0.3 שנהמספר התאונות הקטלניות הממוצע ל

 5.5 74 70 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 150.0 1.7 0.7 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 125.4 23 1.30 80 0.58 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 102 0.46 - - )מקום בדירוג( למדד הבטיחותמדד רגישות 

 23.5 107 2.20 90 1.78 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 80.4 102 4.5 91 2.5 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 53.1 103 6.4 90 4.1 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 262.9 2 14.30 28 3.94 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 40.3 - 10.9 - 7.8 )מקום בדירוג(₪ לשנה במליוני העלות הכוללת הממוצעת 

 14.3 2 212.1 2 185.6 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 
עבור שאר המדדים העיר אינה . העיר נמצאת במקום הרביעי במדד אחוז התאונות הקטלניות מכלל התאונות

אחוז נמוך של , געים מכלל הקשישים בעירשיעור נמוך של קשישים הנפ(בולטת לרעה ואף בולטת לטובה 

 ). ילדים שנפגעים כהולכי רגל ועוד

זהו שיעור +). 65בני ( היו קשישים 5.3%יש רק לציין שמבין הנהגים שהיו מעורבים בתאונות בתחומי ערד 

יתכן שהתופעה מוסברת בריבוי יחסי של .  בארץ בקטגוריה זו4הממקם את העיר במקום ה , גבוה יחסית

 . 77נהג רכב פרטי בן , כאמור,  היה2006אחד מההרוגים ב . ים בגיל זה בערדנהג
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עם ערך ,  שנבדקוהיישובים 114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 23- נמצאה במקום הערד

 . בהתחשב בגודלה ובפעילות שבה,  מהצפויגרוע בהרבהמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 1.30מדד של 

 במדרג 102-ממוקמת במקום התהיה  ערדועל פיו , 0.46-ישות למדד זה משנה את ערך המדד לבדיקת הרג

המנכה מנתוני העיר את ,  ההפרש העצום בין מדד הבטיחות ומדד הרגישות למדד הבטיחות. היישובים114

מאז נובע ממספר התאונות הקטלניות שארעו בערד ) העשויה להיות אקראית(התאונה הקשה ביותר כל שנה 

אין כלל . יש מקריות בארבע התאונות הקטלניות שארעו בעיר בשנים האחרונות, אכן, השאלה היא אם. 2005

 . אין להקל ראש במדד הבטיחות הגבוה של העיר, בהתאם לכך. וודאות בכך

ואת מדדי הבטיחות של , ערדהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 יישובים בעליה קבוצת

 ,ערדמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)3קבוצה ( אלף תושבים 30-100 יישובים בעליבהשוואה ל

1
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היישובים 114 הקבוצה

 

יתן לראות אחוז נ .על פי סוג,  במהלך התקופהערדהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 .על חשבון תאונות התנגשות, גבוה יותר של הולכי רגל ותאונות אופניים

   התפלגות התאונות לפי סוג                       

התנגשות
47%

רכב בודד
20%

אופניים
7%

הולך רגל
26%
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, ) תאונות שסוגן לא ידוע6לא כולל  (ערדשל כלל התאונות לפי סוג ביותר להלן מוצגת התפלגות מפורטת בלוח 

 .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30 אוכלוסייה ובים בעליייש(בקבוצת היישובים הדומים 

אחוז נמוך של התנגשות חזית באחור , גבוה של פגיעה בהולכי רגל ניתן לראות אחוז בהשוואה ליישובים דומים

יש לזכור שמספר התאונות  . ואחוז גבוה יחסית של תאונות במעורבות אופניים) האופייניות לערים צפופות(

 .והבדל של תאונה יכול לשנות מאוד את ההתפלגות, יחסית, מוךהשנתי נ

 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 יישובי 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, ערדבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

. בהשוואה ליישובים דומים יש בעיר אחוז גבוה במעט של תאונות במעורבות תאונות אוטובוס ומונית. המחקר

 .גם כאן שינוי של מספר תאונות קטן יכול לשנות את ההתפלגות

 )ללא אחר ולא ידוע( ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 רכב סוג %- ב השוואה ערד
  היישובים114 יישובים דומים אחוזים כלי רכב בשנה

 65.2 69.0 65.9 42 רכב נוסעים פרטי
 7.3 7.8 3.2 2 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד נוסעיםרכב מסחרי ו
 4.2 5.3 4.0 3 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי

 0.7 0.9 0.8 1  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.6 0.0 0  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.4 0.4 0.8 1  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.5 0.8 1 טון+ 34.0משא 

 4.1 2.4 4.8 3 ק" סמ50אופנוע עד 
 5.1 2.7 0.8 1 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.9 0.7 2.4 2 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 1.6 1 ק"סמ+ 501אופנוע 
 5.1 4.7 7.1 5 אוטובוס

 1.0 1.4 1.6 1 אוטובוס זעיר
 4.2 2.6 4.8 3 מונית

 0.3 0.5 1.6 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0 0.0 0 רכבת
 100 100 100 63 כ"סה

 

 %-ב, השוואה ערד
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 יישובים דומים אחוזים בשנה

 17.0 17.0 25.7 12 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 23.0 10 חזית אל צדהתנגשות 

 39.4 35.4 22.3 10 התנגשות חזית באחור
 5.8 6.3 2.2 1 התנגשויות אחרות

 5.9 9.2 11.2 5 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם
 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה

 0.9 1.4 3.3 2 התהפכות
 7.0 5.4 5.6 3 החלקה

 2.4 2.6 4.5 2 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 2.2 1 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 45 כ"סה
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ההבדל במספר התאונות בין .  בתקופה הנחקרתנבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום

נמוך מאוד ולכן לא ניתן לזהות שיא במספרי התאונות או שעה בעייתית מבחינה , שעות שונות בשבוע

 . ליישובים דומיםחלקן של התאונות בלילות ובסופי שבוע נמוך בערד מהממוצע . בטיחותית במהלך השבוע

מתאונות  90% מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם31%  -רק ל . בצורה חלקית נרשם בערדמיקום התאונות 

ולא ניתן ללמוד )  תאונות9( מהתאונות 24%הן מהוות רק , אולם, )ידועות שתי זרועות הצומת(הצומת ידוע 

 .  מהמקרים17.1% - ב רקוע מיקום תאונות הקטע יד.ממיקומן על צמתים בעייתיים בעיר

 

 : סיכוםל

וזאת בגלל , על אף שיעורי תאונות נמוכים ביחס לאוכלוסיה ולאוכלוסיה הפעילה ערדרמת הבטיחות ב
 .  הרוגים בשלוש השנים האחרונות5 תאונות קטלניות ו 4הצטברות של 

 
 : נושאים ראויים לתשומת לב

 
 . הראויה לחקירה, אונותמעורבות גבוהה יחסית של אוטובוסים ומוניות בת •
ולראות אם מקצת ,  ואילך2004מוצע לחקור את התאונות הקטלניות והקשות שארעו בעיר מ  •

מאפייניהן אינן נובעות מבעיות של מהירות נסיעה גבוהה המתאפשרת בעיר או מכשלים מקומיים 
 . הניתנים לטיפול

יש לתבוע מהמשטרה . א ברמת רחובאפילו ל, אין להשלים עם אי רישום מיקומי תאונות הקטע בעיר •
בהיעדר מידע זה אין כל אפשרות למפות תאונות ולאתר . ס"לפרט את מיקומי התאונות ולהעבירן ללמ

 .נקודות תורפה בטיחותיות
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  כרכור-פרדס חנה

 
מקור נתוני התאונות אינו ( 1996-2007בשנים , כרכור-פרדס חנההאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

נם י ה2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "ראבנ" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : אחיד לאורך השנים

 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "נתוני למ

 ניתן .)ניות הוא אחידמקור הנתונים עבור התאונות הקטל . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007לבין 

היה ) 2000-2002(בתחילת שנות האלפיים מספר ההרוגים . 2004ת כי מספר התאונות ירד מעט מאז לראו

 נהרגו בישוב בשתי תאונות קטלניות שני 2005-07בשנים .  פחת מספר ההרוגים2003אך מאז ,  לשנה2-4

 .אחד כהולך רגל ואחד כרוכב אופניים: אנשים
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האוכלוסייה הפעילה מנתה .  אלף איש30 - קצת פחות מ היה2006 בסוף כרכור-פרדס חנהב מספר התושבים
-פרדס חנהבאירעו )  עבור תאונות קטלניות בלבד2005וכן ; 2006-2007( בשנים הנבדקות . אלף איש28

 . קשות8 -ו,  מתוכן היו קטלניות0.7,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה191 כרכור

 מהנהגים ומהנפגעים 48%היות ורק , ר להיקף תאונות זה הוא בתנועה נמשכת ובעיקר עוברתחלק מההסב
הדבר בא לידי ביטוי בריבוי ). שיעורים נמוכים מהממוצעים הארציים ומיישובים דומים(בתאונות היו תושביה 
 .652דרך עירונית ביישוב המהווה קטע מכביש , תאונות בדרך הנדיב

 איש באוכלוסייה ובאוכלוסייה הפעילה של פרדס חנה נמוכים מעט 1,000ונות ל גם במצב זה מספר התא
 6.7 בממוצע הארצי ול 10.3 נפש ביישוב בהשוואה ל 1,000 תאונות ל 6.1: ביחס לממוצע הארצי ובקבוצתה

 1.44 בממוצע ארצי ול 1.40 בהשוואה ל 1.68: כרכור יותר נפגעים לתאונה-בפרדס חנה, אולם. בקבוצתה

אך גרועה , כרכור היא כצפוי לפי רמת הפעילות בה בהשוואה ארצית-בפרדס חנהרמת הבטיחות בדרכים 
 . ובים בגודלהביחס לייש

  .2004-2005  דומה לזה של2006-2007בשנים  מועצה המקומית הבטיחות במצב: מגמה
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ובעיקר חומרת התאונות בה גבוהה יותר בשל חלקן הגבוה יחסית של התאונות הקטלניות וכן , בוצתהבק
 . הקשות מכלל התאונות

. בכשליש גבוה מהממוצע הארצי, ח" אלף  ש100בעקבות זאת העלות הממוצעת לתאונה ביישוב עולה על 

 11מקום , ח לתאונה" אלף ש106ב בולטת חומרת ההתנגשויות בין כלי רכב שעלותן למשק ביישוב נאמדה 

 . לחומרה בארץ בתחום זה

לשנה  ₪ 685(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 19- נאמדת ביישובבהכוללת עלות התאונות 

 ). בממוצע לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

בודה  בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעכרכור-פרדס חנהלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

  .הקודמת

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 1.7 29.8 29.3 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 8.6- 28.0 30.7 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 15.8- 191 227 מספר התאונות הממוצע לשנה

 0.0 0.7 0.7 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 4.6- 323 338 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 0.0 0.7 0.7 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 1.8 52 0.95 53 0.93 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 70 0.78 - - )מקום בדירוג(מדד הבטיחות רגישות מדד 

 17.3- 60 6.41 49 7.75 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 7.8- 69 6.8 67 7.4 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 4.3 64 11.5 64 11.0 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 9.4 61 2.38 53 2.17 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 15.9- - 19.2 - 22.8 )מקום בדירוג(₪ י מיליונהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 0.1- 23 100.5 17 100.5 )מקום בדירוג(₪ באלפי , לתאונהממוצעת  עלות

 

. על פי מדדי היפגעות ילדים וקשישים המצב ביישוב טוב כשמדובר בהיפגעות כהולכי רגל או רוכבי אופניים

מקום ( היישובים 114הוא מהנמוכים בדירוג ,  ילדים1,000 -שיעור הילדים הנפגעים בישוב בתאונות אלו ל

גם דירוג ). 0-4 עבור גילאי 81מקום , 10-14 בדירוג עבור גילאי 92מקום , 5-9כללי עבור גילאי  בדירוג ה107

 . 99היישוב בהיפגעות קשישים בתאונות אלו הוא 

ובמיקומים , 5-9 עבור ילדים בגיל 10היישוב ממוקם במקום ה . לא כך הדבר בהיפגעות ילדים בכלי רכב

מיקום גרוע זה נובע מכך ששליש מהילדים שנפגעו בכלי , אולם). 37 (10-14ו ) 26 (0-4גרועים פחות בגילים 

 . ומדובר כנראה בתנועה העוברת שהוזכרה, רכב בתחומי היישוב לא היו תושביו

 היישובים 114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 52- נמצאה במקום הכרכור-פרדס חנה

אך גרוע ביחס , מתאים לצפוי ברמה הארציתמצב הבטיחות , ך זהעל פי ער; 0.95עם ערך מדד של , שנבדקו

ועל פיו , 0.78-בדיקת הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל.  אלף תושבים10-30לקבוצת היישובים בני 

  . היישובים114 במדרג 70-ממוקמת במקום התהיה  כרכור-פרדס חנה
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ואת מדדי , כרכור-פרדס חנהלמדד הבטיחות של האיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות 

 . היישובים114ושל כלל  אלף תושבים 10-30 יישובים בעליההבטיחות של קבוצת 

 ,כרכור-פרדס חנהמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 בהשוואה ליישובים בעלי

1

0.72

0.78

0.95

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

 .על פי סוג,  במהלך התקופהכרכור-פרדס חנהפלגות כלל התאונות שאירעו בהאיור הבא מציג את הת

 . היישובים יש אחוז נמוך מאוד של פגיעה בהולך רגל ואחוז גבוה של תאונות התנגשות114 -בהשוואה ל

 התפלגות התאונות לפי סוג

התנגשות
76%

רכב בודד
13%

אופניים
2% הולך רגל

9%

 

 

 תאונות 8לא כולל  (ורכרכ-פרדס חנהשל כלל התאונות לפי סוג ביותר להלן מוצגת התפלגות מפורטת בלוח 

 יישובי 114-וב)  אלף נפש10-30 אוכלוסייה יישובים בעלי(בקבוצת היישובים הדומים , )שסוגן לא ידוע

, בולט ביישוב אחוז גבוה של התנגשות חזית בצד, בנוסף לאחוז נמוך מאוד של פגיעה בהולך רגל. המחקר

 . לרוב אינדיקציה לתאונה בצומת
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (י סוגהתפלגות התאונות על פ

 

-בקבוצת היישובים הדומים וב ,כרכור-פרדס חנהבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

יש ביישוב אחוז גבוה במקצת של תאונות במעורבות רכב פרטי ואחוז נמוך של תאונות .  יישובי המחקר114

 .במעורבות רכב ציבורי

 אה ליישובים אחריםובהשוו, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה כרכור-פרדס חנה
 רכב סוג

  היישובים114 יישובים דומים אחוזים כלי רכב בשנה

 61.1 65.0 70.3 242 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 9.5 33 )טרנזיט ( אחוד- טון 4משא עד 
 3.9 5.0 5.8 20 )טנדר ( לא אחוד- טון 4משא עד 

 0.7 0.8 0.4 2  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.9 3  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.1 1  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.4 2 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 2.2 8 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 1.3 5 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 0.7 3 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.3 1 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 2.2 8 אוטובוס

 1.0 1.3 1.6 6 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 1.2 4 מונית

 0.3 0.5 0.3 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 2.8 10 אחר ולא ידוע
 100 100 100 344 כ"סה

 

וכן נבדקה התפלגות עלות , נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

  .התפלגות התאונות מוצגת להלן. התאונות

 %-ב, השוואה כרכור-פרדס חנה
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 יישובים דומים אחוזים בשנה

 17.0 17.0 9.0 17 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 32.4 59 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 34.7 64 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 9.3 17 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 7.6 14 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 0.3 1 ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 0.8 2 התהפכות
 7.0 5.4 3.8 7 החלקה

 2.4 2.6 1.8 3 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 0.3 1 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 183 כ"סה
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 ממוצע לשנה, מספר התאונות לפי יום ושעה

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 1 1 1 1 0 1 0 3 
1 1 0 0 0 0 0 0 1 
2 1 0 0 0 0 0 1 1 
3 0 0 0 1 0 0 1 2 
4 1 0 0 0 0 1 1 2 
5 0 0 0 0 0 0 1 1 
6 0 0 0 1 2 0 0 2 
7 3 3 3 1 4 1 0 14 
8 1 1 4 3 3 3 1 15 
9 1 3 3 0 2 1 1 10 

10 1 2 3 2 3 0 1 10 
11 0 2 2 2 3 1 0 8 
12 3 4 3 2 3 3 1 17 
13 3 3 1 4 2 2 1 15 
14 3 2 4 1 2 3 0 14 
15 2 3 4 2 1 3 1 15 
16 4 2 3 2 2 1 1 13 
17 4 3 2 2 3 1 2 16 
18 2 2 2 1 2 0 1 9 
19 1 1 3 1 4 0 2 11 
20 2 1 2 3 1 0 1 9 
21 0 1 1 0 3 0 1 5 
22 0 0 1 0 1 1 1 2 
23 0 1 0 1 1 1 1 3 
 191 14 19 38 24 38 30 30 כ"סה

 

. 18:00 - ל12:00 בבוקר ולאחר מכן שוב בין 10:00 - ל7:00כרכור שיא תאונות בימי חול בין -יש בפרדס חנה

 .  ומהממוצעים הארצייםחלקן של תאונות הלילה וסוף השבוע נמוך מעט מהממוצע לקבוצתה

 מהתאונות 84%  - ל ,בצורה טובה מאוד יחסית לערים אחרות נרשם בפרדס חנה כרכורמיקום התאונות 

 מיקום תאונות ,כמו כן, )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע  98.5% מיקומן של.  מיקוםנרשם

 נראה שהאבחנה בין תאונות .מכלל התאונות 54%תאונות הצומת מהוות .  מהמקרים76.8% -הקטע ידוע ב

 . חנה כרכור היא הטובה בארץ-צומת לקטע בקבצי הנתונים של פרדס

 הרחובות בהם עלות התאונות במהלך התקופה הנחקרת שמונת הצמתים וששתהלוחות הבאים מציגים את 

 .הייתה הגבוהה ביותר) 2005-והתאונות הקטלניות ב, 2006-2007כל התאונות בשנים (

 הצומת היחיד -הנדיב/בעיקר הצפירה, הצמתים של רחוב הנדיב בולטים במספר התאונות בהם ובעלותן

 .לשנה₪ שעלות התאונות בו עלתה על מליון 

' רח. לשנה בממוצע₪  יותר משני מליון -מ הייתה הגבוהה ביותר"דרך הים הוא הרחוב בו עלות התאונות לק

בולט במספרי תאונות גבוהים ועלות , 652קטע מכביש , וכאמור, רכרכו- הרחוב הראשי בפרדס חנה-הנדיב 

 .כוללת של תאונות גבוהה
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 ממוצע לשנה, צמתים בהם עלות התאונות הייתה הגבוהה ביותר

 תאונות צומת אחוזים מכלל
, עלויות תאונות עם רחוב רחוב

 עלויות תאונות ₪מיליוני 

 100 100 8.8 66.8 כ"סה
 1.2 1.5 0.1 1.0 לא ידוע

 21.0 5.7 1.8 3.8 הנדיב הצפירה
 7.6 2.2 0.7 1.5 דרך למרחב הדרים
 7.5 2.2 0.7 1.5 החלוץ הנדיב
 5.0 3.7 0.4 2.5 דרך הים הנדיב
 4.1 3.0 0.4 2.0 דרך הבנים הנדיב
 3.4 6.0 0.3 4.0 הצפירה הדקלים

 

 ממוצע לשנה, רחובות בהם עלות תאונות הקטע הייתה הגבוהה ביותר

 תאונות קטע אחוזים מכלל
, עלויות תאונות רחוב

 עלויות תאונות ₪מיליוני 

אורך 
, הרחוב

 מ"ק

עלות 
, מ"לק

 ₪אלפי 
 - - 100 100 10.5 124.3 כ"סה

 - - 13.4 22.9 1.4 28.5 ידוע לא

 2,347 0.9 19.8 6.7 2.1 8.3 דרך הים
 447 3.7 15.8 21.7 1.7 27.0 הנדיב

 583 1.6 8.9 5.6 0.9 7.0 המייסדים
 260 2.5 6.3 6.8 0.7 8.5 דרך הבנים
 370 1.6 5.6 4.0 0.6 5.0 א"דרך פיק
 526 0.8 4.2 2.0 0.4 2.5 עציון
 226 1.4 3.1 0.8 0.3 1.0 המושב

 127 2.1 2.6 4.8 0.3 6.0 דרך למרחב
 

 

 : לסיכום

 .ילות בהטובה במקצת מהצפוי בהתאם לרמת הפע כרכור-פרדס חנהרמת הבטיחות ב
  

 :נושאים ראויים לתשומת לב
 

או לרסן את /חנה כרכור ו-יש לנסות להפחית את התנועה העוברת ברחוב הנדיב בתחומי פרדס •
 מעגלי תנועה בצמתים 2עד כה הוקמו לאורכו . 652המהווה קטע מכביש , מהירות הנסיעה בציר זה
, רחוב החלוץ, עם דרך הים: וספיםיש להקים לאורכו מעגלי תנועה נ. א"עם דרך הבנים ודרך פיק

רצף זה של מעגלי תנועה לא יאפשר לפתח מהירויות . ועוד) שם ארעה תאונה קטלנית(הצפירה 
 . ויקטין מאוד גם את הסכנה הבטיחותית בכל צומת בנפרד, נסיעה גבוהות לאורך ציר זה
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  צפת

 

מקור נתוני התאונות אינו אחיד לאורך ( 1996-2007בשנים , האיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים בצפת

ס " הנם נתוני למ2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : השנים

-2004 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[

 ניתן לראות כי .)ונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחידמקור הנת . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2007

. 2 ל 0 נע בין 1996מספר ההרוגים השנתי מאז . 2004ירד במקצת מאז ) ס"תאונות למ(מספר התאונות 

 . 33בן והולך רגל  77 נהרג בעיר נהג רכב פרטי בן 2006בשנת 

1 1 1 1

2 2

0

50

100

150

200

250

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

תאונות

0

1

2

3

הרוגים

תאונות (אבנר) תאונות (למ"ס) הרוגים
 

.  אלף איש28  היה2006 בסוף פתצבמספר התושבים : ישובלהלן נתונים כלליים על מצב הבטיחות ב

 תאונות דרכים 197 צפתבאירעו ) 2006-2007( בשנים הנבדקות . אלף איש22.5האוכלוסייה הפעילה מנתה 

 . קשות6 -ו,  מתוכן היו קטלניות0.7, עם נפגעים בממוצע לשנה

.  תושביה היו2006-07 מהנפגעים בתחומה בשנים 73% מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בתחומה ו 64%

חרף , במיוחד מתנועה עוברת או נמשכת" סובלת"המעידים על כך שהעיר אינה , אלה אחוזים גבוהים יחסית

 . המימד התיירותי הקיים בה

 גבוה משמעותית – בשנה 8.7שיעור התאונות לאלף איש באוכלוסייה הפעילה בצפת בתקופה הנבדקת היה 

 ). 10.3(אך נמוך מהממוצע הארצי , )6.7(מקבוצתה 

אך , בה בהשוואה ארציתהפעילות היקף על פי צפוי מתאימה ל רמת הבטיחות בדרכים בצפת: תיאור מצב
 . גרועה בהשוואה לערים בגודלה

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים  הבטיחות במצביציבות יש : מגמה
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כתוצאה מכך גם מספר הנפגעים ). 1.40 והארצי 1.44הממוצע בקבוצה  (1.49מספר הנפגעים לתאונה היה 

 .בצפת ביחס לאוכלוסייה הפעילה גבוה מקבוצתה ומתקרב לממוצע הארצי

ממוצע לאדם לשנה ב ₪ 715(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 16- בה נאמדבישובעלות התאונות 

 ).  721₪שהוא , זהה כמעט לממוצע הארצי, ייה הפעילהמהאוכלוס

 . בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה הקודמתצפתלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד 
 %-ב

 2.8 28.1 27.3 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה
 5.8 22.5 21.3 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 10.5- 197 220 התאונות הממוצע לשנהמספר 

 0.0 0.7 0.7 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 13.7- 294 340 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 0.0 0.7 0.7 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 2.9- 49 0.99 46 1.02 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 62 0.85 - - )מקום בדירוג(מדד הבטיחות רגישות מדד 

 12.9- 55 7.00 43 8.04 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 15.2- 55 8.7 42 10.3 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 18.4- 55 13.0 40 16.0 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 5.5- 45 2.96 36 3.13 )מקום בדירוג(הפעילה בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה  הרוגים

 7.2- - 16.1 - 17.4 )מקום בדירוג(₪ י מיליונהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 3.6 46 81.9 38 79.0 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות
 

 :מדדים בעייתיים הם.  היישובים114עבור רוב המדדים צפת נמצאת במרכז הדירוג של 

 נפגעים ביישוב כנוסעי רכב מכל אלף ילדים 10-14 ובמיוחד בני 5-9ור גבוה מידי של ילדים בני שיע •

כך שזו בעיה פנימית ולא של תנועה נמשכת או ,  מילדים אלה הם תושבי העיר83%. בגיל זה בעיר

השיעור .  מכל אלף הגרים בעיר נפגעו כנוסעי רכב בעיר בשנה10-14 ילדים בגילים 4.8. עוברת

 . 3.0 והארצי 2.3הממוצע לקבוצתה של צפת הוא רק 

 תאונות בשנה 10מדובר ב . יש בעיר ריבוי יחסי של תאונות של ירידה מהכביש או עליה על מדרכה •

 בלבד וליישובים בקבוצתה של 0.4%הממוצע הארצי הוא .  מהתאונות בעיר6%המהוות , בממוצע

והדבר , נות אלו בצפת נובע מהטופוגרפיה שלהיתכן שהריבוי היחסי של תאונות מסוכ. 1.0%צפת 

 . פ מיקומי תאונות אלו והשיפוע בהם"צריך להיחקר ע

חלקו מכלל כלי הרכב המעורבים בתאונות בעיר : אחוז גבוה מאוד של תאונות במעורבות רכב ציבורי •

 9.4%בולטת מעורבות אוטובוסים ב ).  בקבוצתה של צפת8.7%רק ( מהגבוהים בארץ - 18%היה 

העיר נמצאת במקום .  בממוצע ארצי ולקבוצת היישובים בגודלה של צפת5% לעומת כ –מהתאונות 

חריגה . עבור אחוז תאונות האוטובוס מכלל הרכב המעורב בתאונות,  היישובים114 בדירוג 7 -ה

שיעורן .  מכלי הרכב המעורבים בתאונות בצפת6.1%הן היוו . בולטת דומה יש גם באחוז המוניות

, במיוחד אוטובוסים, תאונות של רכב ציבורי. 4.2% והשיעור הארצי הוא 2.6%וצתה של צפת רק בקב

 ). הן בפגיעה בהולכי רגל והן בהתנגשויות(חמורות בממוצע מתאונות כלי רכב קלים יותר 
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חוז א.  כהולכי רגל או כרוכבי אופניים5אין כמעט פגיעה בילדים עד גיל . במספר מדדים צפת מתבלטת לטובה

 עבור תאונות 114מקום (תאונות הלילה ותאונות סוף השבוע מכלל התאונות בעיר הוא מהנמוכים בארץ 

  ). עבור תאונות לילה110 -ש ו"סופ

עם ערך ,  שנבדקוהיישובים 114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 49- נמצאה במקום הצפת

בדיקת הרגישות למדד זה . פעילות שבההגודלה וואם את תמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.99מדד של 

  . היישובים114 במדרג 62-ממוקמת במקום התהיה  צפתועל פיו , 0.85-משנה את ערך המדד ל

ואת מדדי הבטיחות של , צפתהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 . היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 יישובים בעליהקבוצת 

 ,צפתמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 יישובים בעליבהשוואה ל

1

0.72

0.85

0.99

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

1.15

1.25

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 
באגרגציה המוצגת  .על פי סוג,  במהלך התקופהצפתהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 . היישובים114 לזו של באיור ההתפלגות דומה

 התפלגות התאונות לפי סוג

התנגשות
58%

רכב בודד
17%

אופניים
2%

הולך רגל
23%
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תאונות שסוגן לא  29לא כולל  (צפתשל כלל התאונות לפי סוג ביותר מוצגת התפלגות מפורטת בלוח להלן 

בהשוואה , כאמור.  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30 אוכלוסייה בעלי(בקבוצת היישובים הדומים , )ידוע

גם אחוז תאונות  .חוז גבוה של תאונות שנגרמו מירידה מהכביש או עלייה על המדרכהליישובים דומים יש א

 . צד-יש פחות התנגשויות חזית, מאידך. הפגיעה בהולכי רגל גבוה יותר

 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 יישובי 114-בקבוצת היישובים הדומים וב ,צפתבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

 . בעיקר אוטובוסים ומוניות, בולט אחוז גבוה של תאונות במעורבות רכב ציבורי, כאמור. המחקר

 )ללא אחר ולא ידוע( ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה צפת
 רכב סוג

  היישובים114 יישובים דומים אחוזים כלי רכב בשנה

 65.2 69.0 61.9 174 רכב נוסעים פרטי
 7.3 7.8 7.3 21 )טרנזיט ( אחוד- טון 4משא עד 
 4.2 5.3 5.5 16 )טנדר ( לא אחוד- טון 4משא עד 

 0.7 0.9 0.7 2  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.6 0.4 1  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.4 0.4 0.4 1  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.5 0.2 1 טון+ 34.0משא 

 4.1 2.4 2.3 7 ק" סמ50אופנוע עד 
 5.1 2.7 2.1 6 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.9 0.7 0.7 2 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.2 1 ק"סמ+ 501אופנוע 
 5.1 4.7 9.4 27 אוטובוס

 1.0 1.4 2.1 6 אוטובוס זעיר
 4.2 2.6 6.1 17 מונית

 0.3 0.5 0.7 2 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 100 100 100 281 כ"סה

 

 %-ב, השוואה צפת
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 יישובים דומים אחוזים בשנה

 17.0 17.0 22.6 38 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 14.4 24 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 35.3 59 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 8.3 14 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 7.8 13 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 6.0 10 ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 0.9 2 התהפכות
 7.0 5.4 2.7 5 החלקה

 2.4 2.6 1.5 3 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 0.6 1 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 168 כ"סה
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התפלגות התאונות בחתך זה . נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

  .מוצגת להלן

 ממוצע לשנה, מספר התאונות לפי יום ושעה

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 1 0 0 0 1 1 0 2 
1 0 0 0 1 0 0 0 1 
2 1 0 0 0 1 0 0 2 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 1 0 1 
5 1 0 1 0 0 0 0 2 
6 1 0 0 1 0 0 0 1 
7 2 1 4 3 1 1 0 11 
8 2 4 5 4 2 3 1 20 
9 3 3 3 0 1 3 1 12 

10 3 3 4 2 2 1 1 14 
11 4 3 0 2 3 3 1 14 
12 4 3 2 2 3 4 1 18 
13 3 2 3 2 2 2 0 14 
14 2 2 5 5 1 2 0 16 
15 4 3 2 1 3 2 0 14 
16 2 3 3 5 3 0 0 15 
17 1 2 1 3 1 1 0 6 
18 2 1 5 2 3 0 1 14 
19 3 2 1 1 1 1 1 8 
20 2 2 2 1 1 0 0 7 
21 1 1 1 1 0 1 1 6 
22 0 3 1 1 0 1 1 6 
23 0 0 1 0 0 0 0 1 
 198 7 22 26 32 40 35 36 כ"סה

 

, ים במספרי התאונות בבוקר ולאחר מכן אין שיאים בולט9:00 - ל8:00יש בצפת שיא תאונות בימי חול בין 

כאמור חלקן של תאונות הלילה וסוף השבוע בצפת נמוך במיוחד . 19:00מספר התאונות צונח אחרי השעה 

 ). עיר בעלת צביון דתי(

 62.5% מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם14%  -רק ל . בצורה חלקית נרשם בצפתמיקום התאונות 

ולא ניתן )  תאונות5( מהתאונות 4%הן מהוות רק , אולם, )הצומתידועות שתי זרועות (מתאונות הצומת ידוע 

 .  מהמקרים12% - ב רק מיקום תאונות הקטע ידוע.ללמוד ממיקומן על צמתים בעייתיים בעיר
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 : לסיכום

אך גרועה ביחס לקבוצת היישובים , מתאימה לרמת הפעילות בה בהשוואה ארצית צפתרמת הבטיחות ב
 . בגודלה

 
 :ראויים לתשומת לב נושאים 

 
o י "תחילה ע. מוצע לבחון דרכים לצמצם את התאונות הרבות עם מעורבות אוטובוסים ומוניות בעיר

י "בהמשך ע, )וכל מידע נוסף הקיים בבסיס הנתונים המצורף לעבודה זו, עיתוי, סוג(איפיון התאונות 

 . בהתאם למיפויעריכת תכנית . איתור תיקי התאונות במשטרה וזיהוי מיקומי התאונות

o תוך בחינת שינוים מקומיים , ל מוצע לבחון את תאונות הירידה מהכביש או עלייה על המדרכה"כנ

 . במערכת הכבישים בעקבות הממצאים

o  יש להגביר את אכיפת חגירת חגורות בטיחות במושב האחורי של הרכב למניעת היפגעות ילדים

 ). בשילוב עם הסברה במערכת החינוך (10-14במיוחד ילדים בגיל , ואחרים במושב האחורי

o כבסיס הכרחי לזיהוי נקודות תורפה , יש לתבוע מהמשטרה לרשום את מיקומי כל התאונות בעיר

 . בטיחותיות
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  צורן-קדימה

 

מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , קדימה צורןהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

 הנם נתוני 2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. י עם נפגעיםכלל"ד ו"קובצי ת[ס "למ

 מספר .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007

לבד . )עם שונות בין השנים לאורך התקופה(ית יציבות יחסמראה ) ס"תאונות למ ( 2004 מאז שנת התאונות

 ועד 1996לא היו הרוגים במועצה המקומית בתאונות משנת ,  בה היה הרוג אחד מתאונות בישוב2004משנת 

 . לתקופה הנבדקת
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 . אלף איש14  כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש17 היה 2006 בסוף צורן-קדימהבמספר התושבים 

 תאונות דרכים 59 קדימה צורןבאירעו )  עבור תאונות קטלניות בלבד2005וכן ; 2006-2007(בשנים הנבדקות 

  . כולן היו קלות, בממוצע לשנהעם נפגעים

לשנה  ₪ 204(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 3- נאמדת במועצה המקומיתעלות התאונות ב

  ). ח" ש721ארצי שהיה נמוך בהרבה מהממוצע ה, בממוצע לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

 מהנהגים שהיו 52%ורק , בתאונות שארעו ביישוב הייתה מעורבות גבוהה מהממוצע של נהגים לא מקומיים

 53.5%כך גם רק ).  נהגים מקומיים55%ממוצע ארצי ( היו תושביו 2006-07מעורבים בו בתאונות בשנים 

ילדים שנפגעו ביישוב בשנתיים המנותחות רק  ה22גם מתוך ). 58%, בממוצע ארצי(מהנפגעים היו תושביו 

 ). 68%( היו תושביו 15

 . בההיקף הפעילות על פי צפוי טובה בהרבה מה צורן-קדימהברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים הבטיחות יציבות במצב : מגמה
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  בעבודה הקודמתהיישוב לא נכלל .  בתקופה הנחקרתקדימה צורןלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

 .)2004-05שנים (

 

 2006-2007 המדד
 16.6 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה
 14.0 )אלפים (פעילה אוכלוסייה
 59 אונות הממוצע לשנהמספר הת

 0.0 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה
 82 מספר הנפגעים הממוצע לשנה
 0.0 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 110 0.28 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד
 110 0.27 )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 95 3.55 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה
 104 4.2 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  ותתאונ

 105 5.8 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים
 - 0 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 - 2.9  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב
 111 48.3 )מקום בדירוג (₪באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

. צורן היו מעט מאוד תאונות ביחס לאוכלוסייה ולאוכלוסייה הפעילה ולא היו הרוגים ופצועים קשה כלל-בקדימה

ואולם במונחים מוחלטים מספר , נהגים לא מקומיים) 50%כמעט ב (גם לתאונות המעטות אחראים , כאמור

היישוב (נהגי היישוב מעורבים מעט יחסית בתאונות בכל הארץ יש לציין ש. התאונות עם מעורבות כזו נמוכים

 ). בשיעור הנהגים המעורבים בתאונות לכל אלף נהגים הגרים בו95מדורג במקום ה 

 : לתאונות ביישוב כמה מאפיינים בולטים

 .ועדיין מעט תאונות בלילה, ) ביישובים דומים24.7% לעומת 31.4%(אחוז גבוה של תאונות לילה  •

 ) ל"כנ(גבוה מעט מהממוצע של תאונות בסופי שבוע אחוז  •

בשיעור ,  תאונות בשנה5(מול אחוז גבוה של תאונות אופניים , אחוז נמוך של תאונות הולכי רגל •

 )לאוכלוסייה זהו עדיין ערך נמוך

,  בלבד0.5%חלקן מכלל כלי הרכב המעורבים בתאונות ביישוב הוא (כמעט היעדר תאונות משאיות  •

. בתאונות) %ב(גם אופנועים מעורבים מעט יחסית , ) בדירוג הארצי107מקום , נה בשנהכלומר תאו

צורן -במקרה של קדימה. מעורבות גבוהה של כלי רכב אלה מתואמת עם חומרה גבוהה של תאונות

 . ולטובה, המצב הפוך

,  שנבדקושוביםהיי 114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 110- נמצאה במקום הקדימה צורן

בהתחשב בגודלה ובפעילות , מהצפויבהרבה  הוא טובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.28עם ערך מדד של 

ממוקמת  תישאר קדימה צורןועל פיו , 0.27-את ערך המדד לבמעט בדיקת הרגישות למדד זה משנה . שבה

 למדד הרגישות למדד הבטיחות כמעט ואין הבדל בין מדד הבטיחות.  היישובים114 במדרג 110-במקום ה

מהסיבה שכל התאונות בתקופה הנבדקת היו קלות והפחתת תאונה אחת לשנה כמעט ואינה משנה את 

 .המדדים
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ואת מדדי , קדימה צורןהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 .  היישובים114 ושל כלל )4ה קבוצ( אלף תושבים 10-30 יישובים בעליההבטיחות של קבוצת 

 ,קדימה צורןמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 בהשוואה ליישובים בעלי

1

0.72

0.27

0.28

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 
 

ההתפלגות  .על פי סוג,  במהלך התקופהקדימה צורןהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 17% לעומת 12%(אחוז תאונות הולכי הרגל קטן יותר בישוב .  היישובים114גות שונה במעט מהתפל

 ). היישובים114 בקבוצה וב 3% לעומת כ 9%כ (אחוז גדול יותר לתאונות אופניים ).  היישובים114בקבוצת 

   התפלגות התאונות לפי סוג                        

התנגשות
65%

רכב בודד
14%

אופניים
9% הולך רגל

12%

 

 תאונות שסוגן 12לא כולל  (קדימה צורן כלל התאונות לפי סוג בשליותר להלן מוצגת התפלגות מפורטת בלוח 

אחוז  .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30  של אוכלוסייהיבעל(בקבוצת היישובים הדומים , )לא ידוע
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יש יותר התנגשויות חזית אל צד ויותר , מאידך, תאונות פגיעה בהולך רגל נמוך בהשוואה ליישובים הדומים

 . פנייםתאונות או

 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, קדימה צורןבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

בהשוואה עם יישובים דומים יש במועצה המקומית אחוז גבוה מעט של תאונות במעורבות רכב . יישובי המחקר

 . ת ומוניותנוסעים פרטי וכמעט היעדר תאונות במעורבות משאיו

 )ללא אחר ולא ידוע( ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה קדימה צורן
כלי רכב  רכב סוג

  היישובים114 ישובים דומים אחוזים בשנה

 65.2 69.0 74.9 63 רכב נוסעים פרטי
 7.3 7.8 8.4 7 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 4.2 5.3 6.0 5 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.9 0.0 0  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.6 0.6 1  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.4 0.4 0.0 0  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.5 0.0 0 טון+ 34.0משא 

 4.1 2.4 1.8 2 ק" סמ50אופנוע עד 
 5.1 2.7 2.4 2 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.9 0.7 0.6 1 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.0 0 ק"סמ+ 501אופנוע 
 5.1 4.7 4.2 4 אוטובוס

 1.0 1.4 0.6 1 אוטובוס זעיר
 4.2 2.6 0.6 1 מונית

 0.3 0.5 0.0 0 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0 0.0 0 רכבת
 100 100 100 84 כ"סה

 

 

 %-ב, השוואה קדימה צורן
 סוג תאונה

  היישובים114 ישובים דומים אחוזים תאונות בשנה

 17.0 17.0 11.7 6 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 29.8 14 התנגשות חזית אל צד

 39.4 35.4 36.2 17 באחורהתנגשות חזית 
 5.8 6.3 - - התנגשויות אחרות

 5.9 9.2 8.5 4 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם
 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה

 0.9 1.4 2.1 1 התהפכות
 7.0 5.4 3.2 2 החלקה

 2.4 2.6 5.3 3 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 3.2 2 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 47 כ"סה
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ניתן לזהות ריכוז תאונות בימי חול , שבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרתנבדקה התפלגות התאונות על פי יום ב

 .17:00 - ל16:00ובין , 9:00 - ל8:00בין השעות 

 57% מיקומן של.  מיקוםמהתאונות נרשם 18%  - ל רק, חלקית נרשם בצורה צורן-קדימהמיקום התאונות ב

ולא ניתן )  תאונות7( מהתאונות 12%ות רק הן מהואולם , )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

 . מהמקרים13% - מיקום תאונות הקטע ידוע רק ב.ללמוד ממיקומן על צמתים בעייתיים במועצה המקומית
, ולא ניתן במצב זה לאתר נקודות תורפה בטיחותיות,  תאונות במהלך שנתיים21בפועל נרשם מיקום של 

  .מה תאונות היו בקדימה וכמה בצורןגם לא ניתן לדעת כ. ביישוב, אם יש כאלו

 

 : לסיכום

 114מבין ( מקום חמישי בישראל -צורן טובה מאוד יחסית לרמת הפעילות בה -בקדימהרמת הבטיחות 
 ). הישובים הנבדקים

 
 :נושאים ראויים לתשומת לב

 
ם לא של תאונות במעורבות נהגי) בנתוני היישוב הטובים(ראוי ללמוד את הסיבות לריבוי היחסי  •

, שעות וימים, פ סוגי רכב"פ קובץ הנתונים המצורף לאפיין אותם ע"ניתן ע. מקומיים בתחומי היישוב
לתיקי ) מייגעת(לכך ניתן יהיה להגיע רק בפנייה . הפרט החיוני החסר הוא מיקומן. סוגי תאונות ועוד

 .המשטרה
 
יש לתבוע מהמשטרה . רמת רחובאפילו לא ב, אין להשלים עם אי רישום מיקומי תאונות הקטע ביישוב •

בהעדר מידע זה אין כל אפשרות למפות תאונות ולאתר . ס"לפרט את מיקומי התאונות ולהעבירן ללמ
 .נקודות תורפה בטיחותיות
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 קרית אונו

 

מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , קרית אונוהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

נם נתוני י ה2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

 מספר .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007
 . בשלוש השנים האחרונות לא היו הרוגים בעיר. 2004ה מאז ירידה קלמראה ) ס"תאונות למ(התאונות 
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ישנה  . אלף איש17  כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש26 היה 2006 בסוף קרית אונובמספר התושבים 

 בלבד 6%מול גידול של ( באומדן האוכלוסייה הפעילה לעומת תקופת המחקר הקודמת 36%עליה גדולה של 

יש לקחת . ובשל הניתוח האקונומטרי, ובעת מאומדן מחודש אשר נעשה עבור עבודה זואשר נ) באוכלוסייה

 . עובדה זו בחשבון ולהיזהר בהשוואת מדדים המתייחסים לאוכלוסייה הפעילה עם תקופת המחקר הקודמת

אף אחת ,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה290 קרית אונובאירעו ) 2006-2007(בשנים הנבדקות 

מספר התאונות והנפגעים גבוה ביותר ביחס לאוכלוסייה  . מהן היו קשות6-ן לא הייתה קטלנית ומה

 בקבוצת 6.7 איש מהאוכלוסייה הפעילה לעומת 1,000 תאונות בשנה ל 17.2היו . ולאוכלוסייה הפעילה

שיעור ). ביישובי המחקר( בממוצע הארצי 10.3ולעומת שיעור של ,  אלף תושבים10-30היישובים בהם 
 . התאונות ביחס לאוכלוסייה הפעילה בקרית אונו הוא הגרוע בארץ

. אור יהודה ותל השומר, גני תקווה, ת"בשל מיקומה בין פ. בתנועה עוברת, ללא ספק, ההסבר למצב זה נעוץ

 .  גרו בה2006-07 מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בתחומה ב 31%רק 

 . היקף הפעילות בעירעל פי  מהצפוי גרועה קרית אונוברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים ר הבטיחות בעייש שיפור משמעותי במצב : מגמה
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ת " וחיבורו ליישוב ולפ471השפעת השלמת כביש .  כמוצג בלוח להלןשאר הנהגים גרו ביישובים רבים אחרים

 . 2008אונו תתברר רק על פי נתוני . על התנועה העוברת בק

  לפי ישוב המגורים שלהם2006-07התפלגות הנהגים שהיו מעורבים בתאונות בקריית אונו ב 

 % נהגים ישוב הנהג

 31.1 219 קרית אונו
 8.0 56 אור יהודה

 6.3 44 קווהגני ת
 6.3 44  יפו-תל אביב 

 5.7 40 פתח תקווה
 5.3 37 יהוד
 5.1 36 רמת גן

 32.4 228 יישובים אחרים

 100.0 704 כ"סה
 

חיכוך בין .  היו תושביה35%יש לציין שגם מתוך הנפגעים בעיר רק .  נהגים נוספים לא נרשמה290כתובת 

כאן המקום לציין כי מעורבותם של נהגים תושבי העיר . תנועה מקומית לאזורית עוברת מסוכן בטיחותית

 היו מעורבים בתאונה כל שהיא במהלך שנה 1000 נהגים מכל 33.6(בתאונות נמוכה במעט מהממוצע הארצי 

יוצא מכך כי התנהגות נהגים תושבי ). 33 -הממוצע בקבוצתה , 35.2  -הממוצע הארצי המשוקלל , בממוצע

 .בטיחותיתהעיר אינה חריגה מבחינה 

לשנה בממוצע  ₪ 989(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 16.5-עלות התאונות בעיר נאמדת ב

 .  מתאונות קשות19%,  מעלות התאונות בקרית אונו נובע מתאונות קלות81%). לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

  .ה שנחקרה בעבודה הקודמת בתקופה הנחקרת ובתקופקרית אונולהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 5.8 26.2 24.8 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 36.4 16.9 12.4 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 2.5- 290 297 מספר התאונות הממוצע לשנה

 100.0- 0.0 1.3 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 2.5- 377 386 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 100.0- 0.0 1.3 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 38.8- 17 1.37 1 2.24 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 19 1.32 - - )מקום בדירוג(מדד הבטיחות רגישות מדד 

 7.8- 15 11.06 9 11.99 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 28.5- 1 17.2 1 24.0 )מקום בדירוג (לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה תאונות

 28.6- 7 22.3 1 31.2 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 100.0- - 0 4 10.78 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 24.6- - 16.7 - 22.1 )מקום בדירוג(₪ י מיליונהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 22.7- 101 57.5 49 74.4 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות
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עבור . קרית אונו בולטת לרעה בכל המדדים הקשורים לתאונות ונפגעים לאלף איש מאוכלוסייה הפעילה

כתוצאה ממספר קטן יחסית של , תאונות היא מקום ראשון בדירוג ועבור נפגעים היא מקום שביעי בדירוג

 ).  ביישובים בגודלה של קרית אונו1.44 בממוצע הארצי ו 1.40בהשוואה ל , 1.30(ם לתאונה נפגעי

גם היפגעות . בולטת לטובה בשיעורי היפגעות נמוכים של ילדים כהולכי רגל או כרוכבי אופניים קרית אונו

וכן שיעורי , ם ביישוב ילדים הגרי1,000שיעורי ההיפגעות בשנה של ילדים בכל קבוצות הגיל ל . קשישים נמוכה

 הוא הרע 1מקום ( בדירוג הארצי בתחום זה 89 -84מדרגים את העיר במקומות ה , היפגעות הקשישים

 ).  הטוב ביותר114, ביותר

ואולם יותר , 10-14 בארץ בין ילדים בני 7 מקום -המצב נראה אחרת בשיעורי היפגעות של ילדים כנוסעי רכב

 .  ילדים ביישוב אינו נכון במקרה זה1,000והתיקנון ל ,  היישובממחצית ילדים אלה אינם תושבי

,  שנבדקוהיישובים 114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 17-במקום ההעיר  תמצאכ נ"בסה

.  בהתחשב בגודלה ובפעילות שבה מהצפויהוא גרועמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 1.37עם ערך מדד של 

 19-ממוקמת במקום ה תהיה קרית אונוועל פיו , 1.32-דד זה משנה את ערך המדד לבדיקת הרגישות למ

קרית האיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של .  היישובים114במדרג 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 יישובים בעליהואת מדדי הבטיחות של קבוצת , אונו

 ,קרית אונומדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 י בעלבהשוואה ליישובים

1

0.72

1.32

1.37

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

1.15

1.25

1.35

1.45

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

 

אונו . אז הייתה ק, 2004-05יש לציין שרמת הבטיחות בקרית אונו השתפרה מאז הבדיקה הקודמת לשנים 

וכך היה גם בשתי הבדיקות הקודמות , הבטיחות הכולל במדד 1כלומר דורגה במקום , היישוב הגרוע בארץ

ליחידת (השיפור בשנתיים האחרונות נובע מירידה במספר התאונות היחסי . 1999-2002 ו 1996-99לשנים 

של טיפול , תוצאה, בין היתר, נראה שזו. וכן מהיעדר תאונות קטלניות בשלוש השנים האחרונות, )אוכלוסיה

 .   בו יש תנועה עוברת ניכרת,לוי אשכול' בטיחותי ברח

בהשוואה  .על פי סוג,  במהלך התקופהקרית אונוהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 .יש בעיר פחות תאונות הולכי רגל,  היישובים114להתפלגות 
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   התפלגות התאונות לפי סוג       

התנגשות
76%

רכב בודד
13%

אופניים
1% הולך רגל

10%

 

 תאונות שסוגן לא 49לא כולל  (קרית אונוסוג בלהלן מוצגת התפלגות מפורטת של כלל התאונות לפי בלוח 

בהשוואה עם  . יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30  של אוכלוסייהיבעל(בקבוצת היישובים הדומים , )ידוע

 -אחוז גבוה של התנגשויות חזית, נמוך של פגיעה בהולכי רגלאחוז אונו . בקניתן לראות , היישובים הדומים

 .  שחלקם בתאונות בקרית אונו גבוה,  אופייני לאופנועים-תאונות החלקה ואחוז גבוה של , אחור

 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, קרית אונובלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

גם .  תאונות אופנועיש בעיר אחוז גבוה מאוד של) 4קבוצה (בהשוואה עם יישובים דומים . יישובי המחקר

 . מעורבות האוטובוסים גבוהה מהממוצע

 %-ב, השוואה קרית אונו
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 ם דומותיישובי אחוזים בשנה

 17.0 17.0 10.0 24 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 24.9 60 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 46.5 112 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 3.7 9 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 2.9 7 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 0.6 2 התהפכות
 7.0 5.4 10.0 24 החלקה

 2.4 2.6 1.2 3 ב אופנייםפגיעה ברוכ
 0.8 0.8 0.2 1 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 241 כ"סה
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טיב המידע המשטרתי בנושא אינו מאפשר לבחון את . שתי תופעות אלו מתואמות עם חומרת תאונות גבוהה

והנושא יתאפשר רק בהצלבה עם נתוני מערכת , כמו בכל הארץ, אונו. חומרת הפגיעה של פצועי התאונות בק

 . אונו. לא היו בק, מכל מקום, תאונות קטלניות). 2008עור גבוה החל מ הנעשית בשי(הבריאות 

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 רכב סוג %-ב, השוואה קרית אונו
 היישובים114 יישובים דומים אחוזים כלי רכב בשנה

 61.1 65.0 61.9 306 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 7.5 37 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד יםרכב מסחרי ונוסע

 3.9 5.0 2.7 14 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 0.8 4  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.4 2  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.3 2  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.4 2 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 5.2 26 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 5.6 28 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 1.1 6 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.2 1 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 6.8 34 אוטובוס

 1.0 1.3 0.3 2 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 2.4 12 מונית

 0.3 0.5 0.1 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 4.3 21 אחר ולא ידוע
 100 100 100 494 כ"סה

 

וכן נבדקה התפלגות עלות , נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

  .התפלגות התאונות מוצגת להלן. התאונות

סית בשאר היום מספר התאונות נשאר יח, 9:00 - ל7:00ניתן לזהות בעיר ריכוז תאונות בימי חול בין השעות 

 מהתאונות 26%. 15:00 ל 11:00יש ריבוי תאונות בין ' בימי ו. 17:00 - ל16:00עם עלייה קלה בין , יציב

אך גבוה במקצת ביחס ליישובים בגודלה של ,  שיעור נמוך במקצת מהממוצע הארצי–התרחשו בשעות לילה 

 .קרית אונו

מיום חמישי בערב ועד (לל תאונות סוף השבוע וככ, מספר התאונות בשבת נמוך באופן יוצא דופן לעיר חילונית

 .  נמוך בכמעט סטיית תקן מהממוצע הארצי– מכלל התאונות בשבוע 18%מהוות בעיר רק ) בבוקר' יום א

 .גם מרבית עלות התאונות מרוכזת בשעות היום של ימי החול
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 ממוצע לשנה, מספר התאונות לפי יום ושעה

כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 1 0 0 1 0 0 0 2 
1 2 0 1 1 0 1 1 4 
2 0 0 0 1 1 1 1 2 
3 0 0 1 0 0 0 1 1 
4 1 0 0 0 0 0 1 1 
5 1 1 0 0 1 1 1 4 
6 1 0 0 1 1 2 1 5 
7 5 6 5 3 6 1 0 24 
8 5 4 3 8 4 1 0 25 
9 4 3 3 2 3 3 0 16 
10 4 4 2 2 2 3 1 18 
11 4 2 1 3 3 4 0 15 
12 6 3 2 2 4 4 0 19 
13 5 5 6 5 1 6 0 26 
14 3 2 3 2 2 4 0 15 
15 3 4 3 2 3 1 1 16 
16 4 5 4 2 4 3 1 22 
17 4 4 2 1 3 1 1 15 
18 3 3 2 4 2 2 1 16 
19 2 4 3 3 3 0 1 13 
20 3 5 1 3 2 1 1 14 
21 1 1 3 1 1 0 2 8 
22 0 3 0 1 1 0 1 5 
23 2 2 0 2 2 0 1 8 
 290 13 34 45 44 40 57 60כ"סה

 

 96.3% מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם62% - ל רק, חלקית נרשם בצורה קרית אונוום התאונות במיק

מיקום תאונות .  מהתאונות בעיר14%אולם הן מהוות רק , )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

רק , התאונות בעיריש לציין שחלקן הנמוך של תאונות הצומת מכלל  . מהמקרים56.1% -הקטע ידוע רק ב

" כללי עם נפגעים"בעיקר בקבצי ה, ויש להניח שחלק מהתאונות הרשומות כתאונות קטע, נראה לא אמין, 14%

 . בעיה רישומית זו קיימת ביישובים רבים. היו למעשה תאונות צומת, ס"של הלמ

קופה הנחקרת ועשרת הרחובות בהם עלות התאונות במהלך התעשרת הצמתים הלוחות הבאים מציגים את 

 .הייתה הגבוהה ביותר

אם כי נראה , בן גוריון בולטים בעלות התאונות בהם ובמספרי התאונות' הצמתים של רחובות לוי אשכול ושד

 . פ ההערה שלעיל"ע, שבפועל ארעו בהם יותר תאונות מהמדווח בלוח

 10%מה המלך ארעו וברחוב של,  מכלל תאונות הקטע שמיקומם ידוע בעיר37%לוי אשכול ארעו ' ברח

הניתוח מבוסס על זיהוי חסר של .  מעבירים תנועה עוברת,לוי אשכול' ובמיוחד רח, שני רחובות אלו. נוספים

 .ח לשנה בממוצע" ש₪מ עלתה על מליון "אך גם כך ברחוב לוי אשכול עלות התאונות לק, מיקומי תאונות קטע
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 צע לשנהממו, צמתים בהם עלות התאונות הייתה הגבוהה ביותר

 תאונות צומת אחוזים מכלל
, עלויות תאונות עם רחוב רחוב

 עלויות תאונות ₪מיליוני 

 100 100 4.5 40.5 כ"סה
 9.2 3.7 0.4 1.5 לא ידוע

 18.1 6.9 0.8 4.5 שד בן גוריון שלמה המלך
 11.0 3.8 0.5 2.5 דרך בר אילן בוטינסקי'ז

 10.5 6.2 0.5 4.0 שד בן גוריון הפרדס
 8.2 4.6 0.4 3.0 לס'לוס אנג לוי אשכול
 6.4 0.8 0.3 0.5 אוסישקין הנשיא

 6.4 1.5 0.3 1.0 יהודה הלוי לוי אשכול
 4.8 3.1 0.2 2.0 שד קציר אהרון דרך בר אילן
 3.3 3.1 0.1 2.0 המעגל לוי אשכול
 2.9 3.8 0.1 2.5 שלמה המלך לוי אשכול
 2.8 3.1 0.1 2.0 וולך לוי אשכול

 
 ממוצע לשנה, חובות בהם עלות תאונות הקטע הייתה הגבוהה ביותרר

 תאונות קטע אחוזים מכלל
, עלויות תאונות רחוב

 עלויות תאונות ₪מיליוני 

אורך 
, הרחוב

 מ"ק

עלות 
, מ"לק

 ₪אלפי 
 - - 100 100 12.1 248.5 כ"סה

 - - 41.5 43.9 5.0 109.0 ידוע לא

 1,041 2.57 22.0 20.5 2.7 51.0 לוי אשכול
 779 1.1 7.0 5.4 0.9 13.5 שלמה המלך
 372 1.63 5.0 4.4 0.6 11.0 שד בן גוריון
 729 0.51 3.1 1.0 0.4 2.5 המייסדים
 724 0.49 2.9 3.2 0.4 8.0 דרך בר אילן
 353 0.98 2.8 2.0 0.3 5.0 דרך דורי יעקב

 245 0.83 1.7 2.2 0.2 5.5 הנשיא
 214 0.85 1.5 2.2 0.2 5.5 ל"צה

 207 0.67 1.1 1.6 0.1 4.0 ירושלים
 99 1.06 0.9 1.2 0.1 3.0 הרצל

 
 : לסיכום

 
 . קרית אונו גרועה יחסית לרמת הפעילות בהרמת הבטיחות ב

 
 : נושאים ראויים לתשומת לב

 
וכל עוד לא תצומצם התופעה באמצעות מערכת , קרית אונו סובלת מתנועה עוברת משמעותית •

. ית יהיה צורך לטפל בה באמצעות הפחתת הסיכונים במסלולי תנועה זאת בעירהכבישים האזור
 .לוי אשכול הם אחד הכיוונים לכך' מעגלי התנועה שהוקמו בשנים האחרונות לאורכו של רח

 מכלי הרכב המעורבים בתאונות 12%המהווים כ , יש לבחון לעומק את ריבוי תאונות האופנועים בעיר •
ולנסות לטפל , גיל הנהגים ועוד, מיקום, לרבות עיתוי, )אונו. קבוצתה של קכפול מהממוצע ל(בעיר 

 . בצד פעולות ארציות שיש לעשות בנושא, מקומית באמצעי אכיפה ואחרת
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 קרית טבעון

 
מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , קרית טבעוןהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

 הנם נתוני 2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. לי עם נפגעיםכל"ד ו"קובצי ת[ס "למ

 מספר .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007
 הייתה תאונה קטלנית אחת במועצה 1996-2007 השנים 12ב . 2004ירד מאז ) ס"תאונות למ(התאונות 
 .2003בשנת , המקומית
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 . אלף איש14 - כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש14 היה 2006 בסוף קרית טבעוןבמספר התושבים 

אף אחת ,  תאונות דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה92 קרית טבעוןבאירעו ) 2006-2007(בשנים הנבדקות 

  . היו קשות3 -ו, יתמהן לא הייתה קטלנ

זהה לממוצע לקבוצת היישובים עליה , 6.7שיעור התאונות בשנה לאלף איש באוכלוסייה הפעילה היה ביישוב 

אך שיעור הנפגעים נמוך יותר בשל ממוצע נפגעים נמוך יותר , ונמוך מהממוצע הארצי, טבעון. נמנית ק

 .  ביישובים בקבוצתה1.44טבעון מול .  בק1.36: לתאונה

 36%רק . טבעון אינם תושביה. אחוז גבוה במפתיע של נהגים ונפגעים בתאונות הרשומות בתחומי ק

הממוצעים הארציים הם . מהנהגים והנפגעים שהיו מעורבים בתאונות בתחומי המועצה המקומית גרו בה

 .טבעון. ת קוכך בקירוב גם בקבוצת היישובים עליה נמני,  מהנפגעים מקומיים58% מהנהגים ו 55%במקביל 

  .בההיקף הפעילות על פי  טובה מהצפוי קרית טבעוןברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007ישוב בשנים הבטיחות ביש הטבה במצב : מגמה
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הבנת האחוז הגבוה של מעורבות הנהגים הזרים בתאונות ביישוב הוא מפתח חשוב להבנת , בנתונים אלה

 :טבעון מוצגים להלן. ישובי הנהגים המעורבים בתאונות בק. בעיות הבטיחות ביישוב ולהכנת תכנית לצמצומן

 
 לפי ישוב המגורים שלהם 2006-07 ב טבעוןת נהגים שהיו מעורבים בתאונות בקריהתפלגות ה

 % נהגים ישוב הנהג

 35.6 72 טבעוןקרית 
 9.4 19 בסמת טבעון

 5.0 10 חיפה
 4.5 9 רמת ישי
 4.5 9 קרית אתא
 4.0 8 נצרת עילית

 2.5 5 נופית
 2.5 5 נצרת

 2.5 5 קריות חיפה
 29.5 60 ישובים אחרים

 100.0 202 כ"סה
 

 99כתובת . 2006-07טבעון ב .  שהיו מעורבים בתאונות בק301תוך  נהגים מ202הלוח מבוסס על כתובות 

 מהתאונות הוא בתנועה עוברת לבסמת 13%פ התפלגות הכתובות ההסבר לכ "ע. נהגים נוספים לא נרשמה

 וממנו לאזורים נרחבים יכולה להתבצע 75שנגישותם לכביש , טבעון. נופית ורכסים הנמצאים מצפון לק, טבעון

ציר בעל סימול בין עירוני , ובעיקר בהמשכו ברחוב אלונים ושקדים, יצחק רבין:  טבעון. ל קבציר האורך ש

 . שאכן בולט בריבוי יחסי של תאונות ביישוב, מהעבר) 7513(

 הם היו 2006-07בשנים . נהגים הגרים בקרית טבעון הם מהזהירים בארץ: הסבר משמעותי אחר מפתיע

 השיעור השלישי – נהגים 1,000 מתוך 22י הארץ בשיעור שנתי של מעורבים בתאונות עם נפגעים ברחב

ואם הנהגים , אם זהירות זו תקפה גם בתחומי ישובם). 35כ (והרבה פחות מהממוצע הארצי , הטוב בארץ

הרי גם בשיעור נסועה נמוך יחסית , טבעון ברמת הזהירות הרגילה שלהם. הלא מקומיים נוהגים גם בתחומי ק

 . לקם של הנהגים הזרים בתאונות עלול להיות גדולבתוך היישוב ח

החוצה את היישוב ממערב , 75הסבר נותר יכול להיות ברישום שגוי אפשרי של חלק מהתאונות שארעו בכביש 

ואף תאונה לא ,  שם של רחוב מקומי75בניגוד ליישובים אחרים אין לכביש . אם כי אין עדות לכך, למזרח

ויתכן בכל זאת שתאונות ,  מהתאונות ביישוב לא נרשם מיקום45%ל , עם זאת. רשומה בתחומו במיקום עליו

 . שויכו ליישוב75מסויימות בכביש 

לשנה  ₪ 449(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪ מיליון  6.2 - נאמדת במועצה המקומיתעלות התאונות ב

 מעלות 72%). 2004-05ח בממוצע לשנים " ש674בהשוואה ל , בממוצע לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

 .  מתאונות קטלניות0% - מתאונות קשות ו28%, התאונות בקרית טבעון נובעת מתאונות קלות

 . בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה הקודמתקרית טבעוןלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 
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השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד 
 %-ב

 3.0 14.0 13.6 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 3.8 13.7 13.2 )אלפים(\ פעילה אוכלוסייה

 18.8- 92 113 מספר התאונות הממוצע לשנה

 100.0- 0.0 0.3 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 15.4- 126 148 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 100.0- 0.0 0.3 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 26.1- 86 0.62 57 0.84 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 90 0.56 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 21.2- 58 6.58 41 8.35 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 21.8- 72 6.7 57 8.6 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 18.5- 79 9.1 61 11.2 )רוגמקום בדי(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 100.0- - 0 43 2.52 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 30.7- - 6.2 - 8.9  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 14.6- 80 66.9 41 78.4 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

בשיעורי היפגעות ילדים כהולכי רגל או : לדוגמא. מהמדדים המפורטיםקרית טבעון בולטת לטובה ברבים 

 96במקום ה , !)אף ילד לא נפגע (0-4לגילאי ) הטוב ביותר (114רוכבי אופניים הישוב ממוקם במקום ה 

 . 10-14 לגילאי 102 ומקום 5-9לגילאי 

אך מדובר לרוב , ) בארץ16ום מק( כנוסעי רכב 10-14בשיעורי היפגעות ילדים בגילים , לכאורה, יש בעיה

 ).  ילדים הגרים ביישוב אינו נכון1,000ובמובן זה התיקנון ל (בילדים שאינם תושבי היישוב בתנועה עוברת 

 .  בארץ108 ומקום 9.7%רק , מעורבות נהגים צעירים בתאונות בישוב נמוכה מאוד

 במדד 92- נמצאה במקום העוןקרית טבחרף המעורבות הרבה של נהגים לא מקומיים בתאונות בתוכה 

, על פי ערך זה; 0.62עם ערך מדד של ,  שנבדקוהיישובים 114מבין , 2006-2007הבטיחות הכולל בשנים 

בדיקת הרגישות למדד זה משנה את ערך .  בהתחשב בגודלה ובפעילות שבה מהצפויטובמצב הבטיחות 

 .  היישובים114 במדרג 90-ממוקמת במקום ה תהיה קרית טבעוןועל פיו , 0.56-המדד ל

ואת מדדי , קרית טבעוןהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 י בעליישוביםההבטיחות של קבוצת 
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 ,קרית טבעוןמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 י בעלוביםיישבהשוואה ל

1

0.72

0.56

0.62

0.35

0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

בהקבצה , על פי סוג, קרית טבעון במהלך התקופההאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 .ההתפלגות דומה למדי לזו של ערים דומות. לסוגים עיקריים

   התפלגות התאונות לפי סוג                       

התנגשות
64%

רכב בודד
20%

אופניים
0.6% הולך רגל

15%

 

 

 תאונות שסוגן 9לא כולל  (קרית טבעוןשל כלל התאונות לפי סוג ביותר לן מוצגת התפלגות מפורטת להבלוח 

בהשוואה .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30  של אוכלוסייהיעלב(בקבוצת היישובים הדומים , )לא ידוע

מאידך גבוה , )אונות צומתאינדיקציה למיעוט ת(צד בישוב נמוך -ליישובים דומים חלקן של ההתנגשויות חזית

תופעה זו מתואמת לרוב עם ריבוי . חלקן של תאונות ההחלקה ביישוב גבוה. אחור-חלקן של ההתנגשויות חזית

 . והדבר מחייב בדיקה, אך לא כך המצב בקרית טבעון, תאונות אופנועים
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 בים אחריםובהשוואה ליישו, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, ת טבעוןקריבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

 . ההתפלגות דומה מאוד לזו של היישובים הדומים. יישובי המחקר

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה קרית טבעון
 רכב סוג

  היישובים114 יישובים דומים אחוזים כלי רכב בשנה

 61.1 65.0 66.3 100 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 8.7 13 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 4.3 7 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 1.7 3  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.0 0  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.3 1  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.3 1 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 0.7 1 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 2.0 3 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 0.7 1 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 1.0 2 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 5.0 8 אוטובוס

 1.0 1.3 1.0 2 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 2.7 4 מונית

 0.3 0.5 0.7 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 4.7 7 אחר או לא ידוע
 100 100 100 150 כ"סה

 

 וכן נבדקה התפלגות עלות ,נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

 . צ" אחה17:00 - ל16:00 בבוקר ובין 9:00 - ל8:00ניתן לזהות ריכוז במספר התאונות בימי חול בין . התאונות

 %-ב, השוואה קרית טבעון
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 ים דומיישובים אחוזים בשנה

 17.0 17.0 15.1 13 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 13.9 12 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 44.0 37 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 6.0 5 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 9.6 8 חונהרכב /התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 1.2 1 התהפכות
 7.0 5.4 9.6 8 החלקה

 2.4 2.6 0.6 1 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 - - תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 83 כ"סה
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טבעון הוא . חלקן של תאונות הלילה מכלל התאונות בק. לילות ובסופי השבוע מספר התאונות נמוך במיוחדב

חלקן של ). 24.7%הממוצע לקבוצתה הוא , השיעור השלישי הנמוך בארץ( בדירוג 112מקום , 17.4%רק 

 .  בארץ106מקום ,  בלבד18.5%תאונות סוף השבוע הוא 

 80.0% מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם55% -רק ל  .חלקיתנרשם בצורה  בקרית טבעוןמיקום התאונות 

ולא ניתן ללמוד מהן ,  מהתאונות6% אולם הן מהוות רק ,)ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

גם , כאמור, אם כי קיימת, השיעור הנמוך של תאונות הצומת מהווה בעיה רישומית. על צמתים בעייתיים

 . יקציה לפי התפלגות סוגי התאונות ששיעורן ביישוב נמוךאינד

הרחובות בהם עלות התאונות חמשת  הלוח הבא מציג את . מהמקרים53.4% -מיקום תאונות הקטע ידוע ב

 .במהלך התקופה הנחקרת הייתה הגבוהה ביותר

בולט במספר , תהמשמש גם תנועה עובר, ציר מפותל בצידו הצפוני של הישוב, רחובות אלונים והשקדים

מ "ח לק"אם כי זאת נמוכה ממיליון ש(מ "משה דיין ובן אבינועם בעלות השנתית הממוצעת לק' התאונות ורח

 ). לשנה בממוצע

 ממוצע לשנה, רחובות בהם עלות תאונות הקטע הייתה הגבוהה ביותר

 תאונות קטע אחוזים מכלל
, עלויות תאונות רחוב

 עלויות תאונות ₪מיליוני 

אורך 
, הרחוב

 מ"ק

עלות 
, מ"לק

 ₪אלפי 
 - - 100 100 5.2 88.0 כ"סה

 - - 41.5 46.6 2.2 41.0 ידוע לא

 493 1.65 15.7 11.4 0.8 10.0 אלונים
 213 1.63 6.7 6.8 0.3 6.0 שקדים
 870 0.35 5.9 0.6 0.3 0.5 משה דיין

 864 0.32 5.3 0.6 0.3 0.5 ברק בן אבינועם
 120 1.7 3.9 4.5 0.2 4.0  רביןיצחק

 

 : לסיכום
 

 . בקרית טבעון טובה יחסית לרמת הפעילות בהרמת הבטיחות 
 

 : נושאים ראויים לתשומת לב
 

, יש לאורך רחובות אלו: לדוגמא. יש לבדוק דרכים להגברת הבטיחות ברחובות אלונים ושקדים •
החורש , חובות רמזעם ר( מעגלי תנועה 3רק , מ" ק3.3המהווים ציר אורך מתמשך ביישוב של כ 

, למשל(קטיעת נסיעה מהירה לאורכו באמצעות מעגלי תנועה עם רחובות נוספים , )והציפורנים
 . תשפר את הבטיחות בציר) יש כמה ברחוב שקדים(או פסי האטה נוספים ) הרימונים

את , )ואם צריך גם לעיין בתיקי המשטרה(באמצעות קובץ הנתונים המצורף לעבודה זו , מוצע לבחון •
ולנסות להבין את ריבוין , )סוגי רכב ועוד, עיתוי, מיקום (2004מאפייני תאונות ההחלקה ביישוב מאז 

בנסיון ) גיאומטריה בנקודות תורפה ועוד, תחזוקת מיסעה, בעיות ניקוז מקומיות(היחסי ביישוב 
 .  לצמצם תאונות אלו
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 קרית מלאכי

 
מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , קרית מלאכיהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

נם נתוני י ה2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר"  הינו תאגיד הביטוח1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

 מספר .) הקטלניות הוא אחידמקור הנתונים עבור התאונות . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007
 הו 2002מספר התאונות הקטלניות בעיר מאז . על יציבות ,כללית, מראה) ס"תאונות למ( 2004מאז התאונות 

בשלוש השנים האחרונות היו שלושה הרוגים .  לא היו תאונות קטלניות בישוב1996-01בשנים .  לשנה0-2
 .2006 - ואחד ב2005 -שניים ב, בעיר
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 . אלף איש10 - כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש19.5 היה 2006 בסוף קרית מלאכיבושבים מספר הת

כפי , ישנו הפרש משמעותי מאוד בגודל האוכלוסייה הפעילה בשנים הנבדקות לעומת תקופת המחקר הקודמת

ה עבור ההפרש נובע מחישוב מחודש שנעש. שניתן לראות בטבלת נתוני הבטיחות הכלליים המוצגת להלן

בזמן שבתקופת המחקר הקודמת הוכנסו . מהעיר, הלכה למעשה, ישובים להם אזור תעשייה המופרד

הרי החישוב עבור האוכלוסייה הפעילה במחקר , לאוכלוסייה הפעילה כל העובדים באזור התעסוקה של העיר

. של מחקר זה' אכמוסבר בכרך , הביא בחשבון רק מחצית מהיוממים לאזור התעסוקה המבודד יחסית, זה

יש להיזהר בהשוואות עם תקופת המחקר הקודמת במדדי בטיחות המבוססים על אוכלוסייה , בשל שינוי זה

 . פעילה

 תאונות 103 קרית מלאכיבאירעו )  עבור תאונות קטלניות בלבד2005וכן ; 2006-2007(בשנים הנבדקות 

כ נהרגו שלושה אנשים בשנים "בסה .חת קשהאחת מהן הייתה קטלנית  וא, דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה

ממוצע של הרוג .  כהולכת רגל37ואישה בת ,  כהולך רגל75גבר בן ,  כנוסע ברכב פרטי72גבר בן : 2005-07

  .היקף הפעילות בעירעל פי  יגרועה מהצפו קרית מלאכיברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים הבטיחות בעיר יש יציבות במצב : מגמה
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. לעיר בגודלה של קרית מלאכי הן ביחס לאוכלוסייה ובמיוחד ביחס לאוכלוסייה הפעילה, יחסית, לשנה גבוה

גם מספר התאונות גבוה ביחס לאוכלוסייה . ו כלל הרוגים בתקופה הנסקרתברבים מהיישובים בגודלה לא הי

 . הפעילה בהשוואה לישובים דומים

אלה אחוזים גבוהים במעט .  מהנפגעים היו תושביה66% מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בעיר ו 59%

"  סובלת"העיר אינה , ומרכל. ביחס לממוצע בקבוצת היישובים עליה נמנית קרית מלאכי וביחס לממוצע הארצי

 . במיוחד מבעיית בטיחות הנגרמת עקב תנועה נמשכת או עוברת

לשנה בממוצע  ₪ 1,020(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 10.5-עלות התאונות בעיר נאמדת ב

  ). לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

 ובתקופה שנחקרה בעבודה בתקופה הנחקרת קרית מלאכילהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

  .הקודמת

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 0.7 19.5 19.4 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 37.3- 10.4 16.6 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 4.2- 103 107 מספר התאונות הממוצע לשנה

 0.0 1.0 1.0 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 8.7- 142 156 לשנהמספר הנפגעים הממוצע 

 0.0 1.0 1.0 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 65.3 12 1.41 56 0.86 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 51 0.97 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 4.8- 77 5.25 68 5.52 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 53.4 39 9.9 75 6.5 )מקום בדירוג(לה לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעי תאונות

 45.6 46 13.7 75 9.4 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 59.4 5 9.63 14 6.04 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 6.3- - 10.6 - 11.3  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 2.2- 18 103.4 11 105.7 )מקום בדירוג(₪ באלפי , צעת לתאונהממו עלות

 
מקום חמישי עבור הרוגים בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה : במדדי ההרוגים, כאמור, קרית מלאכי בולטת

גם מספר ,  מממוצע היישובים הדומים3פי ,  מהתאונות בעיר1.5% -אחוז התאונות הקטלניות , הפעילה

עובדה זו גורמת לאחוז הגבוה של עלות .  מממוצע היישובים הדומים3 נפגעים גבוה פי 1,000 -ההרוגים ל

 . הנובע מתאונות קטלניות

 0-9 ילדים בני 8מהם ,  הולכי רגל נפגעו בממוצע בשנה29). 27%(בעיר יש אחוז גבוה של תאונות הולכי רגל 

 :בחלוקה הבאה

 ).בן ובת( בשנה 2: 0-4בגיל  
 .  עוד בן נפגע בשנה בגיל זה כרוכב אופניים).  בנות1.5,  בנים4.5(ע לשנה  בממוצ6: 5-9בגיל  

שיעור הילדים הנפגעים כהולכי רגל או כרוכבי אופניים . זהו מספר נפגעים גבוה ביחס למספר הילדים בעיר

 1.8 ו 0.4בהשוואה ל , 5-9 בגילים 3.5 ו 0-4 בגילים 1.0:  ילדים הגרים בו גבוה יחסית1,000בשנה ביישוב מ 

קרוב יותר  קרית מלאכי ב10-14ל בגילים "מדד ההיפגעות הנ. בהתאמה בערים בקבוצתה של קרית מלאכי

 ).  בקבוצה1.5 מול 2.0(לממוצע בקבוצה 
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,  שנבדקוהיישובים 114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 12-נמצאה במקום הקרית מלאכי 

 .  בהתחשב בגודלה ובפעילות שבה מהצפויגרועמצב הבטיחות , זהעל פי ערך ; 1.41עם ערך מדד של 

 51-ממוקמת במקום ה תהיה קרית מלאכיועל פיו , 0.97-בדיקת הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל

השינוי הקיצוני בין מדד הבטיחות למדד הרגישות של מדד הבטיחות נובע מהמשקל .  היישובים114במדרג 

 5(לאור ההיסטוריה המוצגת באיור לעיל , עם זאת. ת על מדדי הבטיחות של העירשיש לתאונות הקטלניו

ועל כן ספק אם ניתן , התאונות הקטלניות בתקופה הנסקרת לא נראות אקראיות, )2002תאונות קטלניות מאז 

 . לתת משקל גבוה בעיר למדד הרגישות הבטיחותי הנמוך יותר

ואת מדדי , קרית מלאכיקת הרגישות למדד הבטיחות של האיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדי

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 היישובים בעליהבטיחות של קבוצת 

 ,קרית מלאכימדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1

0.72

0.97

1.41

0.60
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0.80
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1.00
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1.20

1.30

1.40

1.50

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

 . עיקריעל פי סוג,  במהלך התקופהקרית מלאכיא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו בהאיור הב

, יש בעיר אחוז גבוה יותר של תאונות הולך רגל ואופניים,  היישובים114 -בהשוואה להתפלגות התאונות ב

 .ואחוז נמוך יותר של תאונות התנגשות

   התפלגות התאונות לפי סוג                        

התנגשות
52%

רכב בודד
14%

אופניים
6.6%

הולך רגל
27%

 



 167

בשנה תאונות  4לא כולל  (קרית מלאכישל כלל התאונות לפי סוג ביותר להלן מוצגת התפלגות מפורטת בלוח 

 .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30 אוכלוסייה יעלב(בקבוצת היישובים הדומים , )שסוגן לא ידוע

י רגל ופגיעה ברוכבי אופניים ואחוז בהשוואה ליישובים דומים ניתן לזהות אחוז גבוה של פגיעה בהולכ, כאמור

 . חוץ מהתנגשות חזית בצד, נמוך של תאונות התנגשות

 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, קרית מלאכיבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

 גבוה יותר של תאונות במעורבות רכב בהשוואה לערים דומות ניתן לראות בקרית מלאכי אחוז. יישובי המחקר

 .משא כבד

 )ללא אחר ולא ידוע( ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה קרית מלאכי
 רכב סוג

  היישובים114 ערים דומות אחוזים כלי רכב בשנה

 65.2 69.0 70.0 104 רכב נוסעים פרטי
 7.3 7.8 8.1 12 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 4.2 5.3 7.1 11 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.9 0.7 1  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.6 1.0 2  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.4 0.4 2.4 4  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.5 0.3 1 טון+ 34.0משא 

 4.1 2.4 1.7 3 ק" סמ50אופנוע עד 
 5.1 2.7 1.3 2 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.9 0.7 0.3 1 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.7 1 ק"סמ+ 501אופנוע 
 5.1 4.7 1.7 3 אוטובוס

 1.0 1.4 3.4 5 אוטובוס זעיר
 4.2 2.6 1.0 2 מונית

 0.3 0.5 0.3 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0 0.0 0 רכבת
 100 100 100 149 כ"סה

 

 %-ב, השוואה קרית מלאכי
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 יישובים דומים אחוזים בשנה

 17.0 17.0 27.1 27 ך רגלפגיעה בהול
 20.3 21.1 21.8 22 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 29.4 29 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 1.5 2 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 9.5 9 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 1.0 1 התהפכות
 7.0 5.4 3.0 3 החלקה

 2.4 2.6 6.1 6 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 0.5 1 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 99 כ"סה
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וכן נבדקה התפלגות עלות , בדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרתנ

  .התפלגות התאונות מוצגת להלן. התאונות

 ממוצע לשנה, מספר התאונות לפי יום ושעה

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 0 0 0 0 0 0 1 1 
1 0 0 0 0 0 1 0 1 
2 0 0 0 0 0 0 1 1 
3 0 0 0 1 0 0 0 1 
4 1 0 0 0 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 1 0 1 
7 4 1 1 2 1 1 1 9 
8 1 2 1 1 0 1 1 5 
9 2 1 1 1 0 0 0 4 

10 1 3 1 1 2 2 1 9 
11 3 1 0 1 3 1 0 7 
12 1 2 2 2 1 2 0 8 
13 3 1 2 3 0 1 1 9 
14 1 1 1 1 1 1 0 5 
15 1 4 1 2 2 1 0 9 
16 2 2 0 1 1 0 1 6 
17 1 3 1 1 2 1 0 7 
18 1 1 2 1 1 1 1 6 
19 1 2 0 1 0 0 1 4 
20 0 1 0 2 1 0 1 4 
21 1 0 0 1 1 1 1 4 
22 1 0 1 0 1 1 1 4 
23 0 0 0 0 1 0 1 1 
 103 8 11 13 18 10 21 22 כ"סה

 

וכך גם אחוז , נמוך יחסית) 23%(אחוז תאונות הלילה . פ הלוח ריכוז מיוחד של תאונות"לא ניתן לזהות ע

אחוזים אלה נמוכים במקצת . 20.6%רק ) מיום חמישי בערב עד יום ראשון בבוקר(התאונות בסוף השבוע 

 . ועוד יותר מכך ביחס לממוצע הארצי, ביחס לממוצע בקבוצתה של קרית מלאכי

 92.3% מיקומן של.  מהתאונות נרשם27% רק . בצורה חלקית מאוד נרשם בקרית מלאכימיקום התאונות 

ולא )  תאונות12( מהתאונות 14%הן מהוות רק , אולם, )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע 

 .  מהמקרים17.8% - ב רק מיקום תאונות הקטע ידוע.ניתן ללמוד ממיקומן על צמתים בעייתיים בעיר
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 : יכוםלס
 

 . ת בהבקרית מלאכי גרועה מהצפוי בהתחשב ברמת הפעילורמת הבטיחות 
 

 : נושאים ראויים לתשומת לב
 

 . בעיית המפתח בעיר היא ריבוי תאונות הפגיעה בהולכי רגל וברוכבי אופניים •
 . כהולכי רגל, 5-9במיוחד בגילים , במסגרת טיפול בנושא יש לשפר במיוחד את בטיחות הילדים •
 .  בעיר טון בתאונות16-34יש לבחון את המעורבות הגבוהה יחסית של משאיות במשקל  •
יש לתבוע מהמשטרה לפרט את מיקומי התאונות המתרחשות בעיר בין הנתונים שהיא מעבירה  •

 .בהעדר מידע זה אין כל אפשרות למפות תאונות ולאתר נקודות תורפה בטיחותיות. ס"ללמ
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 קרית שמונה

 
מקור נתוני התאונות אינו אחיד ( 1996-2007בשנים , קרית שמונההאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

 הנם נתוני 2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר"תאגיד הביטוח  הינו 1996-2002מקור הנתונים לשנים : לאורך השנים

 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[ס "למ

 מספר .)בור התאונות הקטלניות הוא אחידמקור הנתונים ע . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2004-2007
ברוב השנים בעשור , 99לבד משלושה הרוגים בשנת . יציבותמראה ) ס"תאונות למ( 2004מאז התאונות 

 הייתה בעיר תאונה קטלנית אחת בה נהרג הולך 2005-2007בשנים . האחרון לא היו הרוגים בעיר בתאונות
 .רגל
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.  אלף איש19האוכלוסייה הפעילה מנתה כ .  אלף איש22 היה 2006התושבים בקרית שמונה בסוף  מספר

 תאונות 170אירעו בקרית שמונה )  עבור תאונות קטלניות בלבד2005וכן ; 2006-2007(בשנים הנבדקות 

 נפש 1,000שיעור התאונות בשנה ל .  היו קשות6 מהן היו קטלניות  ו 0.3, דרכים עם נפגעים בממוצע לשנה

בשיעור ). 6.7(אך גבוה ביחס לישובים דומים , )10.3(נמוך מהממוצע הארצי , 8.9עילה היה מהאוכלוסייה הפ

 בעיר לעומת 13.4:  נפש מהאוכלוסייה הפעילה מתקרבת קרית שמונה לממוצע הארצי1,000הנפגעים ל 

 . 1.51וזאת בשל ממוצע נפגעים לתאונה גבוה יחסית של ,  בממוצע הארצי14.4

אלה אחוזים גבוהים מעט ביחס .  מהנפגעים היו תושביה65%עורבים בתאונות בעיר ו  מהנהגים שהיו מ60%

אלה מעידים " מעורבות זרה"אחוזי .  ולממוצעים הארצייםשמונה. ם עליה נמנית קיישובילממוצעים בקבוצת ה

ופך  חוצה אותה וה90חרף העובדה שכביש ,  במיוחד מתנועה נמשכת או עוברת"סובלת"על כך שהעיר אינה 

אך , ית בהשוואה ארצהיקף הפעילות בעירעל פי צפוי מתאימה ל קרית שמונהברמת הבטיחות בדרכים 
 . גרועה מהממוצע ליישובים דומים

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים הבטיחות בעיר יש הרעה קלה במצב : מגמה
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זהו גם , אך עם זאת, תל חי' רעו ברחי מהתאונות שמיקומם בעיר ידוע א35%כ ). תל חי(בה לדרך עירונית 

 . ומספר התאונות בו מוסבר בחלקו גם בפעילות הפנימית, הציר הראשי הפנים עירוני

, כחודש וחצישל , השינויים שחלו בתקופה הרלוונטית.  סבלה העיר מאירועי מלחמת לבנון השנייה2006בקיץ 

 . ניתן לעשות זאת על בסיס קבצי הנתונים המצורפים לעבודה זו.  על היקף התאונות בעיר לא נבדקו

לשנה בממוצע לאדם  ₪ 724(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 14-עלות התאונות בעיר נאמדת ב

  ).מהאוכלוסייה הפעילה

.  מתאונות קטלניות16% - מתאונות קשות ו23%, לות מעלות התאונות בקרית שמונה נובע מתאונות ק61%

עלות התאונות בקרית שמונה מורכבת מאחוזים נמוכים יותר של תאונות , בהשוואה ליישובים בקבוצתה

 ). ביישובים דומים63%(ואחוז דומה של תאונות קלות , )21%ביישובים דומים (קטלניות 

 בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה ונהקרית שמלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

  .הקודמת

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 0.1 22.0 22.0 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 1.8 19.1 18.8 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 6.6 170 160 מספר התאונות הממוצע לשנה

 0.0 0.3 0.3 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 11.3 257 231 נפגעים הממוצע לשנהמספר ה

 0.0 0.3 0.3 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 29.0 48 1.00 62 0.78 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 62 0.85 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 6.4 44 7.73 54 7.26 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 4.8 52 8.9 58 8.5 )מקום בדירוג(וכלוסייה הפעילה לשנה לאלף איש מהא תאונות

 9.4 49 13.4 57 12.3 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 1.7- 69 1.74 62 1.77 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 18.6 - 13.8 - 11.7  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 11.3 49 81.2 53 73.0 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

ללא ערכים חריגים , עבור רוב המדדים דירוגה ממוצע, קרית שמונה אינה בולטת במיוחד באף אחד מהמדדים

 .לרעה או לטובה

,  שנבדקוביםהיישו 114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 48- נמצאה במקום הקרית שמונה

. בהתחשב בגודלה ובפעילות שבה, צפויל הוא בהתאםמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 1.00עם ערך מדד של 

 62-ממוקמת במקום ה תהיה קרית שמונהועל פיו , 0.85-בדיקת הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל

 .  היישובים114במדרג 

ואת מדדי , קרית שמונהישות למדד הבטיחות של האיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרג

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 י בעלהיישוביםהבטיחות של קבוצת 
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 ,קרית שמונהמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 בהשוואה ליישובים בעלי

1

0.72

0.85

1.00

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 
 

ההתפלגות  .על פי סוג,  במהלך התקופהקרית שמונהמציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו בהאיור הבא 

 . היישובים114דומה להתפלגות 

   התפלגות התאונות לפי סוג                       

התנגשות
69%

רכב בודד
12%

אופניים
1.6%

הולך רגל
17%

 

 תאונות 13לא כולל  (קרית שמונהשל כלל התאונות לפי סוג ביותר להלן מוצגת התפלגות מפורטת בלוח 

.  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30 אוכלוסייה יעלב(בקבוצת היישובים הדומים , )לא ידועשסוגן 

 .ההתפלגות דומה לזו של יישובים דומים
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, קרית שמונהבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

ואולם חלקו של הרכב המסחרי , לזו של קבוצת היישובים הדומים,  כללית, התפלגות דומהה. יישובי המחקר

 . גבוה יותר וחלקם של האופנועים נמוך יותר

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

  היישובים114 ערים דומות אחוזיםכלי רכב רכב סוג %-ב, השוואה קרית שמונה
 61.1 65.0 64.4 189 רכב נוסעים פרטי

  אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים
)(

21 7.2 7.3 6.8 
 3.9 5.0 7.3 22 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי

 0.7 0.8 1.2 4  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.3 1  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.5 2  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.5 2 טון+ 34.0 משא

 3.8 2.3 1.9 6 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 1.2 4 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 0.5 2 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.0 0 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 2.6 8 אוטובוס

 1.0 1.3 2.4 7 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 3.1 9 מונית

 0.3 0.5 0.7 2 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 6.3 19 אחר ולא ידוע
 100 100 100 294 כ"סה

 

וכן נבדקה התפלגות עלות , נבדקה התפלגות התאונות על פי יום בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרת

  .התפלגות התאונות בחתך זה מוצגת להלן. התאונות

 %-ב, השוואה קרית שמונה
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 יישובים דומים םאחוזי בשנה

 17.0 17.0 17.1 27 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 19.4 31 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 39.1 62 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 10.5 17 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 7.0 11 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 3.2 5 ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 0.6 1 התהפכות
 7.0 5.4 1.6 3 החלקה

 2.4 2.6 0.6 1 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 1.0 2 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 157 כ"סה
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 הממוצע לשנ, מספר התאונות לפי יום ושעה

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 0 0 0 0 1 1 1 3 
1 0 0 0 0 0 0 2 2 
2 0 1 0 0 0 0 1 2 
3 0 0 0 0 0 1 1 1 
4 0 0 0 0 0 0 2 2 
5 0 0 1 0 0 0 2 2 
6 0 0 1 0 0 0 0 1 
7 2 1 2 1 1 1 1 7 
8 3 2 2 3 1 1 0 11 
9 1 1 2 1 3 3 0 9 

10 2 1 1 3 2 2 1 11 
11 3 2 3 1 1 2 0 11 
12 2 4 4 0 2 5 1 17 
13 2 1 4 2 3 1 1 13 
14 2 4 2 4 2 1 1 15 
15 3 3 3 1 4 2 0 15 
16 2 4 3 2 2 1 1 13 
17 2 1 1 2 2 0 2 9 
18 2 2 2 3 3 0 1 12 
19 1 2 2 1 3 1 1 9 
20 1 1 0 1 2 0 0 5 
21 0 1 2 0 1 0 1 3 
22 1 0 0 1 0 0 1 2 
23 1 2 0 0 0 0 0 2 
 170 16 20 29 23 29 30 25 כ"סה

 

בימי שישי יש שיא ריכוז תאונות בין .  דומה בערך7:00-19:00מספר התאונות בכל השעות שבין ' ה-'בימי א
 מיום חמישי בערב עד ראשון - 21%(ובסופי שבוע ) 22.6%(חלקן של התאונות בלילות . 13:00 - ל12:00
 . רצינמוך במקצת מהממוצע לקבוצה והממוצע הא) בבוקר

 מיקומן של.  מיקום מהתאונות נרשם23%  -רק ל . בצורה חלקית מאוד נרשם בקרית שמונהמיקום התאונות 
)  תאונות17( מהתאונות 10%הן מהוות רק , אולם, )ידועות שתי זרועות הצומת(מתאונות הצומת ידוע  88%

 .  מהמקרים15.6% - ב רקידוע מיקום תאונות הקטע .ולא ניתן ללמוד ממיקומן על צמתים בעייתיים בעיר

 תאונות קטע 11וכן , תל חי'  תאונות בצמתים של רח14ניתן רק לציין שבמהלך השנתיים שנבדקו נרשמו 
 ).  מכלל התאונות שמיקומן נרשם35%ביחד כ (

 : לסיכום
 

 . בקרית שמונה מתאימה לצפוי על פי רמת הפעילות בהרמת הבטיחות 
  

 :נושאים ראויים לתשומת לב
 

תל חי ולהכנת תכנית ' חרף המידע החלקי נראה שיש מקום לבחינה מפורטת של מצב הבטיחות ברח •
בשל רמת רישום גיאוגרפי נמוכה , הדבר יחייב הסתייעות בתיקי המשטרה. לשיפור הבטיחות לאורכו
 . ס"בקבצים שהועברו ללמ

ידע זה אין כל אפשרות בהעדר מ. ס"יש לתבוע מהמשטרה לפרט את מיקומי התאונות ולהעבירן ללמ •
 .למפות תאונות ולאתר נקודות תורפה בטיחותיות
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 שדרות

 
מקור נתוני התאונות אינו אחיד לאורך ( 1996-2007בשנים , שדרותהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

ס "נם נתוני למי ה2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002מקור הנתונים לשנים : השנים

-2004 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[

מספר  .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד . במספר התאונותשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2007
מספר הרוגי התאונות השנתי בעיר נע . יציבות עם נטייה לירידהמראה ) ס"תאונות למ( 2004משנת התאונות 

 .  הולכי רגלבה נהרגו שני, 2006למעט בשנת , 0-1בין 
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בפועל יתכן שהירידה . 2004ירידה קלה לעומת ,  אלף איש19.8 היה 2006 בסוף בשדרותמספר התושבים 

כשיתכן שחלק מתושביה , 2007 ו 2006הייתה גדולה יותר עקב התדרדרות המצב הביטחוני בעיר בשנים 

פחות לעומת תקופת המחקר , ש אלף אי11  הוערכה בכ2006-07ב האוכלוסייה הפעילה . עזבו אותה ארעית

ההסבר הוא בהערכה נמוכה יותר על היקף ).  אלף תושבים15.6אז הוערכה אוכלוסייה פעילה של (הקודמת 

וכן החישוב המחודש שנעשה עבור ישובים להם אזור תעשייה המופרד הלכה למעשה , התעסוקה בעיר

הר בהשוואת נתוני השנתיים האחרונות יש להיז, בשל שינוי זה. של מחקר זה' כמוסבר בכרך א, מהעיר

 . לקודמות בעיר במדדים המבוססים על אוכלוסייה פעילה

 תאונות דרכים 109 שדרותבאירעו )  עבור תאונות קטלניות בלבד2005וכן ; 2006-2007(בשנים הנבדקות 

יות נהרגו כהולכי בשתי התאונות הקטלנ . מהן היו קשות4 - מהן היו קטלניות  ו0.7, עם נפגעים בממוצע לשנה

נמוך , 9.9 איש מהאוכלוסייה הפעילה היה 1,000שיעור התאונות בשנה ל . 73 - ו82רגל שני קשישים בני 

). 6.7( אלף תושבים 10-30אך גבוה משמעותית מהממוצע לישובים בני ) 10.3(במקצת מהממוצע הארצי 

 .בההיקף הפעילות על פי צפוי גרועה מה שדרותברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים הבטיחות בעיר חלה הרעה במצב : מגמה
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לוסיה הפעילה בשל ממוצע נמוך סטייה זו מממוצע הקבוצה מתמתנת במקצת במדד הנפגעים ביחס לאוכ

 .  בישובים הדומים1.44 בממוצע ארצי ו 1.40 בהשוואה ל 1.34: יחסית של נפגעים לתאונה בשדרות

אלה אחוזים גבוהים בהרבה .  מהנפגעים היו תושביה78% מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בעיר ו 71%

ולפיכך בעיית הבטיחות בישוב , ים הארצייםמהממוצעים בקבוצת הערים עליה נמנית שדרות וביחס לממוצע

 . היא פנימית ולא מושפעת מתנועה נמשכת או עוברת

לשנה בממוצע לאדם  ₪ 916(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 10-עלות התאונות בעיר נאמדת ב

מעלות והוא נובע בעיקר )  721₪(ממוצע זה גבוה משמעותית מהממוצע הארצי ). מהאוכלוסייה הפעילה

 .  הישובים הנבדקים114בממוצע ₪  אלף 70לעומת כ ₪  אלף 93כ : גבוהה יחסית של תאונה בעיר

  . בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה הקודמתשדרותלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של 

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 0.6- 19.8 20.0 )אלפים (ממוצעת אוכלוסייה

 29.4- 11.0 15.6 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 1.1- 109 110 מספר התאונות הממוצע לשנה

 100.0 0.7 0.3 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 14.9- 147 173 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 100.0 0.7 0.3 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 65.5 25 1.27 63 0.77 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 48 1.00 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 0.4- 74 5.50 67 5.53 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 40.6 38 9.9 71 7.1 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 20.5 51 13.3 63 11.1 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 183.2 11 6.04 54 2.13 )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 5.5 - 10.1 - 9.6  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 6.7 30 92.6 28 86.8 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

 . אפיינים הגורמים לתאונות חמורות יחסיתזוהו בעיר מספר מדדי בטיחות גרועים מהממוצע וכן מ

 בממוצע לכלל הישובים 11.7% בהשוואה ל 20.1%: חלקם של הולכי הרגל מכלל הנפגעים גבוה 

 . שני ההרוגים בעיר היו הולכי רגל.  בקבוצתה של שדרות11.6%שנבדקו ול 

 . כמוצג בהמשך)  היישובים114 בדירוג 11מקום (יש בעיר אחוז גבוה יחסית של תאונות אוטובוס  

. 5-9שיעורי ההיפגעות של ילדים כהולכי רגל או כרוכבי אופניים ממוצעים או נמוכים למעט בגילים  

 ובקבוצתה של 2.5הממוצע הארצי הוא .  הגרים בישוב1,000 ילדים בשנה מ 3.8בגיל זה נפגעו 

 3,  כהולכי רגל9(ם  בני12:  בשנתיים שנבדקו5-9 ילדים בגילים 14כ נפגעו "בסה. 1.8שדרות רק 

אלה מספרים גבוהים מידי ). אחת כרוכבת אופניים, אחת כהולכת רגל(ושתי בנות ) כרוכבי אופניים

 . עבור שדרות
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 גבוה - 16.6%מכלל המעורבים בתאונות בעיר היה ) 17-24בני (חלקם של הנהגים הצעירים  

רכב הגילים של הנהגים יתכן שההסבר הוא בה). 13.6%(ומהקבוצה ) 13.3%(מהממוצע הארצי 

 . בעיר

עם ,  שנבדקוהיישובים 114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 25- נמצאה במקום השדרות

בדיקת . בהתחשב בגודלה ובפעילות שבה, מהצפויגרוע מצב הבטיחות , על פי ערך זה; 1.27ערך מדד של 

 .  לממוצע הארציכלומר זהה, 1.00-הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל

ואת מדדי הבטיחות של , שדרותהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 י בעליישוביםהקבוצת 

 ,שדרותמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה (לף תושבים  א10-30 ים בעליישוביבהשוואה ל

1

0.72

1.00

1.27

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

1.15

1.25

1.35

מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

בהשוואה  . עיקרי על פי סוגשדרות במהלך התקופההתאונות שאירעו בהאיור הבא מציג את התפלגות 

ואחוז נמוך יותר של ,  היישובים יש בעיר אחוז גבוה יותר של תאונות הולך רגל114 -להתפלגות התאונות ב

 .התנגשויות

   תפלגות התאונות לפי סוגה                          

התנגשות
50%

רכב בודד
16%

אופניים
5.2%

הולך רגל
29%
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 תאונות שסוגן לא 13לא כולל  (שדרותהתאונות לפי סוג בשל יותר להלן מוצגת התפלגות מפורטת בלוח 

בהשוואה .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30  של אוכלוסייהיבעל(בקבוצת היישובים הדומים , )ידוע

 בהולכי רגל ופגיעה ברוכב אופניים ואחוז נמוך של ליישובים בקבוצתה ניתן לזהות אחוז גבוה של פגיעה

 . אחור-התנגשויות חזית

 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 יישובי 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, שדרותבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

וטובוס ומוניות בהשוואה לקבוצתה ניתן לראות בשדרות אחוז גבוה יותר של תאונות במעורבות א. המחקר

 16%צ היו מעורבים היוו "אמצעי תח. ואחוז נמוך יותר של תאונות במעורבות רכב נוסעים פרטי ואופנועים

 ). 8.7%( כמעט כפול מהממוצע בקבוצתה של שדרות -מהרכב שהיה מעורב בתאונות בעיר

 )ולא ידועלא כולל אחר ( ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה שדרות
 רכב סוג

 היישובים114 יישובים דומים אחוזים כלי רכב בשנה

 65.2 69.0 63.1 91 רכב נוסעים פרטי
 7.3 7.8 8.4 12 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 4.2 5.3 6.3 9 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.9 1.4 2  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.6 0.7 1  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.4 0.4 0.3 1  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.5 0.3 1 טון+ 34.0משא 

 4.1 2.4 0.7 1 ק" סמ50אופנוע עד 
 5.1 2.7 1.4 2 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.9 0.7 0.7 1 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 0.3 1 ק"סמ+ 501אופנוע 
 5.1 4.7 7.3 11 סאוטובו

 1.0 1.4 2.1 3 אוטובוס זעיר
 4.2 2.6 6.6 10 מונית

 0.3 0.5 0.3 1 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0 0.0 0 רכבת
 100 100 100 144 כ"סה

 %-ב, השוואה שדרות
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 יישובים דומים אחוזים בשנה

 17.0 17.0 28.9 28 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 24.0 23 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 20.4 20 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 5.7 6 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 9.9 10 רכב חונה/התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 3.7 4 התהפכות
 7.0 5.4 2.1 2 החלקה

 2.4 2.6 3.7 4 פנייםפגיעה ברוכב או
 0.8 0.8 1.6 2 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 96 כ"סה
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התפלגות התאונות בחתך זה .  בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרתנבדקה התפלגות התאונות על פי יום

  .מוצגת להלן

 ממוצע לשנה, פי יום ושעהמספר התאונות ל

 כ"סה שבת ו ה ד ג ב א שעה
0 1 1 0 0 0 0 1 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 
2 1 0 0 0 1 0 1 2 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 1 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 1 1 0 2 
6 0 1 2 1 0 0 1 3 
7 1 1 1 1 0 0 0 4 
8 2 1 1 2 2 1 1 9 
9 0 0 1 1 1 1 1 3 

10 3 1 2 1 1 0 0 8 
11 2 0 2 1 0 2 1 6 
12 2 2 1 1 2 4 0 11 
13 0 1 1 2 1 1 0 6 
14 1 1 1 1 2 2 1 7 
15 0 0 1 2 3 1 1 7 
16 2 1 2 1 3 2 0 10 
17 1 1 2 0 2 1 0 5 
18 2 2 2 2 2 0 2 10 
19 2 1 1 1 1 0 1 5 
20 2 0 1 1 2 1 0 6 
21 1 1 2 1 0 0 1 4 
22 0 0 1 0 0 0 1 2 
23 1 0 0 0 0 0 1 1 
 109 9 16 20 15 20 11 20 כ"סה

 

בימי . 16:00-19:00 ובין  13:00  - ל12:00ובין , 9:00 - ל8:00ניתן לזהות ריכוז תאונות בימי חול בין השעות 

וכך גם בסופי שבוע ) 26%(חלקן של התאונות בלילות ממוצע . 13:00 - ל12:00שישי יש שיא תאונות בין 

)23.3% .( 

מתאונות  94.4% מיקומן של.  מהתאונות32% ברמת צומת או רחוב רק עבור נרשם בשדרותנות מיקום התאו

תאונות .  מהמקרים19.6% - ב רק מיקום תאונות הקטע ידוע,אולם, )ידועות שתי זרועות הצומת(הצומת ידוע 

בתאונות . ברמת רישום זו לא ניתן לאתר נקודות תורפה בטיחותיות . מכלל התאונות20%הצומת מהוות 

והולך רגל נוסף , רחוב מגורים בנאות הנשיא, הקטלניות נהרג הולך רגל מפגיעת רכב פרטי ברחוב הורד

 .  ציר דו מסלולי בצפון העיר, מפגיעת רכב פרטי בדרך העלייה
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 : לסיכום
 

 . בשדרות נמוכה מעט מהצפוי יחסית לרמת הפעילות בהרמת הבטיחות 
 

 : נושאים ראויים לתשומת לב
 

מוצע לאפיין אותה באמצעות קובץ . אונות הולכי הרגל מהוות את הבעיה הבטיחותית העיקרית בעירת •
לנסות לאתר ככל הניתן נקודות תורפה בתאונות אלו בסיוע תיקי , 2004הנתונים המצורף משנת 

 .ולנסות לגבש תכנית לצמצום תופעה זו בעיר, משטרה
 הנתונים המצורף את בטיחות הילדים בעיר כהולכי במסגרת זו מוצע לבחון במפורט באמצעות קובץ •

מיקום , מוצע לבחון שאלות עיתוי. 2004 מאז 5-9תוך התמקדות בבנים בני , רגל וכרוכבי אופניים
ולבחון כיווני פעולה לשיפור המצב בסיוע מערכת החינוך , גיל הילד, סוגי רכב פוגע, )ככל שניתן(

 .המקומית
 . ולבחון דרכים לצמצמן,  תאונות האוטובוסים בעיראת ריבוי, ל"כנ, מוצע לבחון •
 .יתכן שיש מקום לאכיפה מוגברת בקרב נהגים צעירים בעיר •
בהעדר מידע זה אין כל אפשרות . ס"יש לתבוע מהמשטרה לפרט את מיקומי התאונות ולהעבירן ללמ •

 .למפות תאונות ולאתר נקודות תורפה בטיחותיות
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 שוהם

 
מקור נתוני התאונות אינו אחיד לאורך ( 1996-2007בשנים , שוהםהאיור הבא מציג את מספר התאונות וההרוגים ב

ס " הנם נתוני למ2004-2007ואילו נתוני התאונות לשנים , "אבנר" הינו תאגיד הביטוח 1996-2002ים מקור הנתונים לשנ: השנים

-2004 לבין 1996-2002הפרש במספרי התאונות בין עלול ליצור השימוש במקורות הנתונים השונים "]. כללי עם נפגעים"ד ו"קובצי ת[

 מספר .)מקור הנתונים עבור התאונות הקטלניות הוא אחיד .ות במספר התאונשינוי מגמה של זהאין לראות בהפרש , 2007
לא היו הרוגים , 2006לבד מהרוג אחד בשנת . 2004לא השתנה משמעותית מאז ) ס"תאונות למ(התאונות 

 . נהרג צעיר נוסע ברכב בתאונת רכב בודד2006בשנת . כנראה מאז היווסדה, בתאונות במועצה המקומית
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לעומת  ( אלף איש12.6  כהאוכלוסייה הפעילה מנתה.  אלף איש19 היה 2006בסוף  שוהםבמספר התושבים 

הגידול באוכלוסייה הפעילה בהשוואה לתקופת המחקר הקודמת נובע מגידול ).  אלף במחקר הקודם8.7

.  ומהניתוח האקונומטרי החדש לקביעת האוכלוסייה הפעילה, מאומדן חדש של התעסוקה במקום, האוכלוסייה

יש לנהוג בזהירות כאשר משווים את הנתונים עם תקופת , הבדל המשמעותי בגודל האוכלוסייה הפעילהבשל ה

 . המחקר הקודמת במדדים המבוססים על האוכלוסייה הפעילה

 תאונות דרכים עם 68 שוהםבאירעו )  עבור תאונות קטלניות בלבד2005וכן ; 2006-2007(בשנים הנבדקות 

שיעור התאונות בשנה לאלף איש  .מהן היו קטלניות ואחת הייתה קשה 0.3, נפגעים בממוצע לשנה

ונמוך בהרבה מהממוצע ) 6.7(נמוך מהממוצע לקבוצת הישובים הדומים , 5.4מהאוכלוסייה הפעילה היה 

 ). 10.3(הארצי 

אלה אחוזים דומים לממוצע .  מהנפגעים היו תושביה57% מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות בעיר ו 54%

 .וצת היישובים עליהם נמנית שוהם ודומים גם לממוצע הארציבקב

 . מועצה המקומיתהיקף הפעילות בעל פי צפוי טובה מה והםשברמת הבטיחות בדרכים 

  .2004-2005לעומת  2006-2007בשנים  מועצה המקומיתהבטיחות ביש הרעה קלה במצב : מגמה
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לשנה  ₪ 386(בממוצע לשנה בתקופה המנותחת ₪  מיליון 4.9- נאמדת במועצה המקומיתעלות התאונות ב

לשנה  ₪ 379, ₪ מליון 3.3 הסתכמה העלות ב 2004-05בשנים ). בממוצע לאדם מהאוכלוסייה הפעילה

בשל אופי השינוי בחישוב האוכלוסייה , אולם. לא חל שינוי בתחום זה, מרכלו). לנפש באוכלוסייה הפעילה

 . ל הרעה קלה במצב הבטיחות"הפעילה ניתן לראות בשינוי הנ

  . בתקופה הנחקרת ובתקופה שנחקרה בעבודה הקודמתשוהםלהלן מוצגים נתוני הבטיחות הכלליים של  

השינוי  2006-2007 2004-2005 המדד
 %-ב

 8.5 19.0 17.5 )אלפים (מוצעתמ אוכלוסייה

 44.7 12.6 8.7 )אלפים (פעילה אוכלוסייה

 2.0 68 67 מספר התאונות הממוצע לשנה

 - 0.3 0.0 מספר התאונות הקטלניות הממוצע לשנה

 2.7- 89 92 מספר הנפגעים הממוצע לשנה

 - 0.3 0.0 מספר ההרוגים הממוצע לשנה

 13.0 94 0.54 86 0.47 )מקום בדירוג(הבטיחות הכולל  מדד

 - 108 0.33 - - )מקום בדירוג(למדד הבטיחות רגישות מדד 

 6.0- 94 3.58 84 3.80 תאונות לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה

 29.3- 92 5.4 65 7.6 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  תאונות

 32.8- 96 7.1 71 10.5 )מקום בדירוג(לשנה לאלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  נפגעים

 - 56 2.65 92 - )מקום בדירוג(בשנה למאה אלף איש מהאוכלוסייה הפעילה  הרוגים

 47.6 - 4.9 - 3.3  ₪ מליוניהעלות הכוללת הממוצעת לשנה ב

 44.7 66 71.7 86 49.6 )מקום בדירוג(₪ באלפי , ממוצעת לתאונה עלות

 

פ "שיעורי היפגעות ילדים מתוך אלף הגרים בו ע. ה של הדירוגעבור רוב המדדים שוהם נמצאת במחצית הטוב

הישוב . והן כנוסעי רכב, הן בתאונות פגיעה בילדים כנוסעי רכב או כרוכבי אופניים, קבוצות גיל נמוכים מאוד

 בהולכי 5-9המדד הטוב ביותר הוא בהיפגעות ילדים בני ( בארץ במדדים אלה 77-109מדורג במקומות ה 

 4,  במהלך השנתיים0-14 ילדים בני 27כ נפגעו קל ביישוב ברכב או כהולכי רגל או רוכבי אופניים "בסה). רגל

 . מהם לא היו מקומיים

עם ערך ,  שנבדקוהיישובים 114מבין , 2006-2007 במדד הבטיחות הכולל בשנים 94- נמצאה במקום השוהם

בדיקת . בהתחשב בגודלה ובפעילות שבה,  מהצפויהוא טובמצב הבטיחות , על פי ערך זה; 0.54מדד של 

 114 במדרג 108-ממוקמת במקום ה תהיה שוהםועל פיו , 0.33-הרגישות למדד זה משנה את ערך המדד ל

ההבדל בין מדד הבטיחות למדד הרגישות למדד הבטיחות גדול יחסית וזאת בשל האחוז הגבוה של . היישובים

 ).דה של התאונה הקטלנית היחידה השפיעה על המדדהור(עלות התאונות הקטלניות מתוך כלל העלות 

ואת מדדי הבטיחות של , שוהםהאיור הבא מציג את מדד הבטיחות ואת בדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 

 .  היישובים114 ושל כלל )4קבוצה ( אלף תושבים 10-30 ים בעליישוביהקבוצת 
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 ,שוהםמדד הבטיחות ובדיקת הרגישות למדד הבטיחות של 
 כלל היישוביםל ו)4קבוצה ( אלף תושבים 10-30בהשוואה לערים בעלות 

1
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מדד הרגישות מדד הבטיחות
היישובים 114 הקבוצה

 

 .ים עיקרייםעל פי סוג,  במהלך התקופהשוהםהאיור הבא מציג את התפלגות כלל התאונות שאירעו ב

 23%(בשוהם בולט אחוז תאונות הרכב הבודד .  היישובים114ההתפלגות בשוהם שונה במקצת מהתפלגות 

ריבוי ).  היישובים114 בקבוצת 58% מול 45%(לעומת תאונות התנגשות )  היישובים114 בקבוצת 13%מול 

 .תאונות רכב בודד אופייני ליישובים לא צפופים

   התפלגות התאונות לפי סוג                        

התנגשות
52%

רכב בודד
25%

אופניים
5%

הולך רגל
18%

 

גן לא  תאונות שסו9לא כולל  (שוהםשל כלל התאונות לפי סוג ביותר להלן מוצגת התפלגות מפורטת בלוח 

בולט אחוז .  יישובי המחקר114-וב)  אלף נפש10-30  של אוכלוסייהיבעל(בקבוצת היישובים הדומים , )ידוע

 . גבוה של תאונות פגיעה בעצם דומם
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 ובהשוואה ליישובים אחרים, )לא כולל תאונות שסוגן לא ידוע (התפלגות התאונות על פי סוג

 

 יישובי 114-בקבוצת היישובים הדומים וב, שוהםבלוח הבא מוצגת התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות ב

וואה עם היישובים בקבוצתה יש במועצה המקומית אחוז גבוה מעט של תאונות במעורבות רכב בהש. המחקר

 . ההבדלים אינם מובהקים סטטיסטית .נוסעים פרטי

 ובהשוואה ליישובים אחרים, התפלגות כלי הרכב המעורבים בתאונות

 %-ב, השוואה שוהם
כלי רכב  רכב סוג

  היישובים114 ערים דומות אחוזים בשנה

 61.1 65.0 72.2 76 רכב נוסעים פרטי
 6.8 7.3 5.7 6 )טרנזיט ( אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי ונוסעים

 3.9 5.0 4.8 5 )טנדר ( לא אחוד- טון 4 עד רכב מסחרי
 0.7 0.8 0.0 0  טון9.9 עד 4.1משא 
 0.5 0.5 0.5 1  טון15.9 עד 10.0משא 
 0.3 0.4 0.0 0  טון33.9 עד 16.0משא 
 0.4 0.4 0.0 0 טון+ 34.0משא 

 3.8 2.3 1.0 1 ק" סמ50אופנוע עד 
 4.8 2.5 1.9 2 ק"סמ 250 עד 51אופנוע 
 0.8 0.7 1.0 1 ק"סמ 500 עד 251אופנוע 
 0.4 0.5 1.0 1 ק"סמ+ 501אופנוע 
 4.8 4.4 4.3 5 אוטובוס

 1.0 1.3 1.0 1 אוטובוס זעיר
 3.9 2.4 0.5 1 מונית

 0.3 0.5 0.0 0 טרקטור ורכב עבודה
 0.1 0.0 0.0 0 רכבת

 6.4 5.9 6.2 7 אחר ולא ידוע
 100 100 100 105 כ"סה

 

 אין ריכוז מובהק של תאונות .ם בשבוע ושעה ביום בתקופה הנחקרתנבדקה התפלגות התאונות על פי יו

 - ל16:00 ובין, 9:00 - ל7:00ניתן הצטברות מסויימת של תאונות בימי חול בין השעות  .בשעות מסויימות

18:00 . 

 %-ב, השוואה שוהם
תאונות  סוג תאונה

  היישובים114 יישובים דומים אחוזים נהבש

 17.0 17.0 17.8 11 פגיעה בהולך רגל
 20.3 21.1 14.4 9 התנגשות חזית אל צד
 39.4 35.4 34.0 20 התנגשות חזית באחור

 5.8 6.3 3.4 2 התנגשויות אחרות
 5.9 9.2 15.9 9 רכב חונה / התנגשות בעצם דומם

 0.4 1.0 - - ירידה מהכביש או עליה למדרכה
 0.9 1.4 1.7 1 התהפכות
 7.0 5.4 7.6 5 החלקה

 2.4 2.6 4.2 3 פגיעה ברוכב אופניים
 0.8 0.8 0.8 1 תאונה עצמית של רוכב אופניים

 100 100 100 59 כ"סה
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 21.3%בלילה רק . נמוכים) מיום חמישי בערב ועד ראשון בבוקר(חלקן של התאונות בלילה ובסוף השבוע 

 ).  בארץ108מקום  (18.4%ובסוף השבוע רק )  בארץ106מקום (

מתאונות  67% מיקומן של.  מהתאונות נרשם10%רק ,  ביותרחלקית נרשם בצורה שוהםמיקום התאונות ב

אין ספק שיותר ,  תאונות3( מהתאונות 4%הן מהוות רק אולם , )ידועות שתי זרועות הצומת(ת ידוע הצומ

ולא ניתן ללמוד ) והגדרת סוג הדרך ברישומי התאונות אינה מדויקת בחלק מהתאונות, תאונות היו בצמתים

 ! מהמקרים 7.6% - מיקום תאונות הקטע ידוע רק ב.ממיקומן על צמתים בעייתיים במועצה המקומית

 
 : לסיכום

 
 . בשוהם טובה יחסית לרמת הפעילות בהרמת הבטיחות 

 
 : נושאים ראויים לתשומת לב

 
יש לנסות לבחון את הריבוי היחסי של תאונות התנגשות בעצם דומם ביישוב על פי קובץ הנתונים  •

 . צמצמןל בנסיון לברר איך ניתן ל"כולל זיהוי מיקומי התאונות הנ, המצורף ותיקי המשטרה
בהעדר מידע זה אין כל אפשרות . ס"יש לתבוע מהמשטרה לפרט את מיקומי התאונות ולהעבירן ללמ •

 . למפות תאונות ולאתר נקודות תורפה בטיחותיות על פני זמן
 
 


