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 רבד חתפ

 ולוכ םלועה לכב התכה רשא הנורוקה תנשכ הירוטסיהה ירפסב רכזית 2020 תנש

 האוושהב םיכרדה תונואת ינותנ תא ןוחבל ונאובב .ונייח ימוחת לכ לע העיפשהו

 הרוצב הפיגמה תא ווח תובר תונידמ יכ ןובשחב תחקל ונילע ,הפוריא תונידמ ראשל

 תדימ לע םג ךכו הנידמ לכב העוסנה תדימ לע הרישי העפשה םירגסה יפואל .הנוש

 .םיגורהב הדיריה

 הרואל 2020 תנשב הנידמ לכ העציבש יונישה תא קר אל רקוס ךינפל אבומה ח"ודה

 קבאמב רוחאל םירושע ינשו רושע ךרואל תואצותה תא םג אלא ,הנורוקה לש

 תיתחתב לארשי תא םיביצמ הז ח"ודב וגצוי רשא םינותנה .םיכרדה תונואתב

 .םינורחאה םירושעה ינשב םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמ יונישב תונידמה

 רפסמ תא תיחפהל תונידמ לש תלוכיב הרכהה אוה ח"ודה ןמ הלועה יזכרמה רסמה

 רבודמ ןיא .םינש ךרואל םיזוחא תורשעב םיכרד תונואתב השק םיעוצפהו םיגורהה

 תובר תונידמש יפכ ,םדא ייח ליצהל השעמלו וב חילצהל ןתינש קבאמב אלא לרוגב

 לועפל תירסומה הבוחה תלטומ הנידמכ ונילע ,ליעל רומאה רואל .תאז תוחיכומ

 .םישיבכב םיבשותה תוחיטב ןעמל תאש רתיב

 הכוז איה יכ אדוולו םדקהב םיכרדב תוחיטבל תימואלה תינכתה תא רשאל שי 

 תויושרה תולהנתה ךשמה .לעופה לא חוכה ןמ התאצוה תא רשפאי רשא בוצקתל

 ,הרורב םיכרד תפמ אלל ,תימואל תינכת אלל ,םיכרדב תוחיטבה לע תונומאה

 תואצותל חרכהב ליבותו תונורחאה םינשב הנידמה תולהנתהל רישי ךשמה הווהת

  .תומוד

 ייח ליצהל הרטמב תירשפא ןבא לכ ךופהל תוירחאה תלטומ הרבחכ ונילע ,ליבקמב

 המשו לארשי תא תדקופה הפיגמב רבודמ םאו תיתואירב הפיגמב רבודמ םא ,םדא

   .םיכרדה תונואת

 

 

 ,הכרבב

 הטיק זרא

 קורי רוא תתומע ל"כנמ
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 יללכ

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

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

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

 תנומת .לארשי ןללכבו הפוריא תונידמ ברקב םיאשונ ןווגמב םיכרדב תוחיטבה תמר

 תומדקתמה תונידמל האוושהב לארשי לש המוקימ תא ןוחבל ונל תרשפאמ וז בצמ

 .ולא תונידמ םע תוחיטב יאשונב הלועפ יפותיש רוציל ןכו

 

  הרטמ

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

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

  .םיכרדב תוחיטב ימוחתב תונושה תונידמב תונורחאה םינשב התשענש תוליעפה

 

 הטיש

 תוחיטבל תיפוריאה הצעומה( ETSC-ה ןוגרא לש יתנשה ח"ודה לע ססובמ הז ח"וד

 לע יונב ,םוחתב תוליבומה תונידמה תאו םיאצממה תא גיצמ רשא ח"ודה .)םיכרדב

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

  .ןוגראה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ישראל בהשוואה למדינות אירופה

מקום 14 מתוך 21 מדינות

מקום 29 מתוך 32 מדינות

מקום 9 מתוך 32 מדינות

מקום 30 מתוך 32 מדינות

מקום 14 מתוך 32 מדינות

שינוי בהרוגים בשנים 2001-2020:שינוי בהרוגים בשנים 2010-2020: 

שינוי בהרוגים בשנים 2019-2020:

הרוגים למיליארד קילומטר נסיעה:

26

  ההרוגים למיליון בני אדם:

משנת 2010:
פורטוגל, ספרד, קרואטיה, בלגיה, 
סלובניה, איטליה, ליטא, בולגריה, 

דנמרק, אוסטריה והונגריה 
הפחיתו את ההרוגים מתאונות 
דרכים מעל הממוצע האירופי

הפחתה של 

היעד האירופי לעשור הקרוב:

50%
בהרוגים ובפצועים קשה 

מתאונות דרכים

מקום 26 מתוך 28 מדינות
פצועים קשה:

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

ישראל
ישראל

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

ישראל

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

ישראל

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

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 218

ישראל

ישראל

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



3 
 

 

 הפוריא תונידמל האוושהב לארשי – םיירקיע םיאצממ

 .תונידמ 32 ךותמ 30 םוקמ :2010-2020 םינשב םיגורהב יוניש •

 .תונידמ 32 ךותמ 29 םוקמ :2001-2020 םינשב םיגורהב יוניש •

 .תונידמ 32 ךותמ 14 םוקמ – 2019-2020 םינשב םיגורהב יוניש •

 .תונידמ 28 ךותמ 26 םוקמ  :השק םיעוצפה רפסמב יוניש •

 .תונידמ 21 ךותמ 14 םוקמ :העוסנ רטמוליק דראילימל םיגורה •

 .תונידמ 32 ךותמ 9 םוקמ :םדא ינב ןוילימל םיגורה •

 ,אטיל ,הילטיא ,הינבולס ,היגלב ,היטאורק ,דרפס ,לגוטרופ :2010 תנשמ •

 םיכרד תונואתמ םיגורהה תא ותיחפה הירגנוהו הירטסוא ,קרמנד ,הירגלוב

 .יפוריאה עצוממה לעמ

 השק םיעוצפבו םיגורהב 50% לש התחפה :בורקה רושעל יפוריאה דעיה •

 .םיכרד תונואתמ
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 הבחרהב םיאצממה

 

  תונידמ 32 ךותמ 30 םוקמ :2010-2020 םינשב םיגורהב יוניש 
 

 םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמ תא המצמצ לארשי תנידמ 2010-2020 םינשה ןיב

 תאצמנ לארשי ,הפוריא תונידמ 32-ל תימואלניב האוושהב .18.7% לש רועישב

  .םיכרד תונואתמ םיגורהה םוצמצב 30-ה םוקמב

 

 רועישב םיכרדה תונואת יגורה תא ותיחפה הפוריא תונידמ לכ ןורחאה רושעב

  דבלב 18.7% לש רועישב דרי םיגורהה רפסמ רומאכ לארשיב וליאו 37% לש עצוממ

  .דוחיאה תונידמב עצוממהמ תיצחמכ -

-כ לש םיגורהב הדירי ינותנ םע םינושארה תומוקמב תואצמנ לגוטרופו ןווי ,היגברונ

50%.  

 

 

 
 םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה :רוקמ •
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  תונידמ 32 ךותמ 29 םוקמ :2001-2020 םינשב םיגורהב יוניש
 םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמ תא התיחפה לארשי תנידמ ,2001-2020 םינשה ןיב

 תאצמנ לארשי ,הפוריא תונידמ 32-ל תימואלניב האוושהב .46% לש עצוממ רועישב

 .םיכרד תונואתמ םיגורהה םוצמצב ,תונידמ 32 ךותמ 29-ה םוקמב

 

 רועישב םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמ תא ותיחפה הפוריא תונידמ םינש ןתואב

 וחילצהו רתויב םיבוטה םינותנה תא וגיצה היבטלו אטיל ,דרפס .63% לש עצוממ

 .75%-כ לש רועישב םיגורהה תא םצמצל

 

 

 

 
 

 םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה :רוקמ •
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 תונידמ 32 ךותמ 14 םוקמ – 2019-2020 םיגורהב יוניש
 

 לארשיב ,2019-2020 ןיב םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמ יוניש תא םינחוב רשאכ

 32 ךותמ 14-ה םוקמב לארשי תבצינ ךכב .15.4% לש עצוממ רועישב הדירי המשרנ

 רועישב םיגורהה רפסמ תא ודירוה דוחיאה תונידמ הפלחש הנשב .הפוריא תונידמ

 .17.2% לש עצוממ

 תונואתמ םיגורהה רפסמ יונישב תוליבומה תונידמה ןה הטלמו היגלב ,הירגלוב

 .הפוריא תונידמ ןיבמ 2020 תנשב םיכרד

 

 ונניא האוושהה דדמ ןכלו םירגסו הנורוק תנש התייה 2020 תנש יכ רוכזל בושח

 םירגס לש םינוש םיגוסו תורוצ ווח תובר תונידמ .םינותנה לכ תא הנוכנ גציימ

 ןתינ .םישיבכב בכרה ילכ תעוסנ תא רכינ ןפואב ותיחפה רשא הנורוקה תובקעב

 ךשמו תמצועל םיכרד תונואתמ םיגורהב הדיריה ןיב רישי רשק ונשי יכ ךירעהל

 .הנידמ לכב רגסה

 

 

 

 
 םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה •
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  תונידמ 28 ךותמ 26 םוקמ  :השק םיעוצפ
 טוחכ אוה םיכרד תנואתב גורה ןיבל םיכרד תנואתב השק עוצפ ןיב לדבהה םיתיעל

 תונידמ 28 ךותמ 26-ה םוקמב תבצינ לארשי השק םיעוצפה רפסמ יונישב .הרעשה

 לש עצוממ רועישב השק םיעוצפה רפסמ תא ודירוה הפוריא תונידמש דועב .הפוריא

 דבלב 2.6% לש רועישב דרי לארשיב םיכרד תונואתמ השק םיעוצפה רפסמ ,13.9%

 .)2013-2019 םינשל םינוכנ םינותנה(

 

 תונידמ ןיבמ םיכרד תונואתמ השק םיעוצפה םוצמצב תוליבומ דרפסו ןיסירפק ,ןווי

 .הפוריא

 

 
 םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה :רוקמ •
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  תונידמ 21 ךותמ 14 םוקמ :העוסנ רטמוליק דראילימל םיגורה

 ,העוסנ רטמוליק דראילימל םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמ תא םינחוב רשאכ

 לכל םיגרהנ םדא ינב 5.63 .הפוריא תונידמ 21 ךותמ 14-ה םוקמב תבצינ לארשי

 דמאנ רשא הפוריא תונידמ עצוממל תחתמ טעמ ,לארשיב העוסנ רטמוליק דראילימ

 .העוסנ רטמוליק דראילימ לכל םיכרד תונואתמ םיגורה השיש לש רועישב

.2017-2019 לארשילו יללכ ןפואב 2018-2020 םינשל םיסחייתמ םינותנה :הרעה

 

 םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה :רוקמ •
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 תונידמ 32 ךותמ יעישת םוקמ  :םדא ינב ןוילימל םיגורה

 ,םדא ינב ןוילימל האוושהב םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמ תא םינחוב רשאכ

 32.8 וגרהנ לארשיב  .)2018-2020( תונידמ 32 ךותמ יעישתה םוקמב תאצמנ לארשי

 עצוממל תחתמ ,2020 תנשב ךרד ישמתשמ ןוילימ לכל םיכרד תונואתב םדא ינב

 םיגורה 17.3( היגברונ .םדא ינב ןוילימל םיגורה 42-ב דמאנה הפוריא תונידמ

 םיגורה 23.3( הטלמו םדא ינב ןוילימל םיגורה 19.8( הידבש ,)םדא ינב ןוילימל

 ןיבמ רתויב םיבוטה םינותנה תא )הנורוק תנש( 2020 תנשב וגיצה )םדא ינב ןוילימל

 .הפוריא תונידמ

 

 

 

 םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה :רוקמ •
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 הפוריאב םיכרדה תונואתב קבאמה         

 ,2020 תנשב הפוריאב םיכרד תונואתב םהייח תא ודביא םדא ינב 18,844

 םדא ינב ףלא 50-ל לעמ לש םהייח .2010 תנשל האוושהב 37% לש הדירי

 םיכירעמ םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומב .תאזה ןמזה תפוקתב ולצינ

 ורוי דראילימ 150-ל לעמ לש ילכלכ ןוכסח גציימ םיגורהה רפסמ םוצמצ יכ

  .םינש ןתואב

 2020 תנשב םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמ תא דירוהל וחילצה תונידמה לכ

 ףאו דעיה לא העיגה יפוריאה דוחיאב תחא הנידמ קר .2010 תנשל האוושהב

 הנידמ ,היגברונ .םיכרדב םיגורהב 54% לש הדירי םע ,ןווי – ותוא הרבע

 זאמ 55%-ב םיכרדב םיגורהה רפסמ תא המצמצ ,יפוריאה דוחיא הניאש

 ,הירגלוב ,אטיל ,הילטיא ,הינבולס ,היגלב ,היטאורק ,דרפס ,לגוטרופ .2010

 יפוריאה דוחיאה לש עצוממה לעמ הדירי וגישה הירגנוהו הירטסוא ,קרמנד

  .התוחפ הדימב ומדקתה תונידמה ראש דועב ,)37%(

 

 הדיריה יכ תוארל ןתינ םינש ינפ לע םיגורהב יונישה ינותנ תא םיטרופ רשאכ

 םשל .םינשה ראשל האוושהב רתויב הדחה התייה 2020 תנשב םיגורהב

 וליאו 3%-ב המכתסה 2018-2019 םינשה ןיב םיגורהב הדיריה ,האוושה

 הגשוה רשא ,םיכרד תונואתמ םיגורהב 17% לש הדירי המשרנ 2020 תנשב

 תוחיטבה בצמ רופיש לשב אלו ,הנורוקה תפגמ תא וויל רשא םירגסה לשב

  .םיכרדב

 

         םינשה ןיב םיכרד תונואתמ השק םיעוצפב יונישה תא םינחוב רשאכ

 הדירי ומשר ,הפוריא תונידמ 28 ךותמ תונידמ 25 יכ הלוע , 2010-2020

 המשרנ השק םיעוצפה רפסמב הדירי לוכה ךסב .השק םיעוצפב התחפו

 .14% לש עצוממ רועישב

 

 תיגטרטסאה הלועפה תינכת תא תיפוריאה תוביצנה הצמיא 2018 יאמב

 ירקמ תתחפהל שדח דעי תללוכה ,יפוריאה דוחיאה לש םיכרדב תוחיטבל

 ןכו ,2020 תנשל האוושהב 2030 תנש דע 50% לש רועישב םיכרדב תוומ

 .השק םיעגפנה רפסמב המוד הדירי דעי םג ץמוא הנושארל

 

 ץמאמו ןוצרב ךרוצ שי יכ םינייצמ םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומב

 ידכב ,יפוריאה דוחיאה תונידמ לכב םיפוחד םידעצב ןכ ומכו ,זע יטילופ
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 רופישב תויכשמהה תא גישהלו בורקה רושעב םישדחה םידעיל עיגהל

 .םיכרדב תוחיטבה

 

 :תוצלמה
 לש התחפה דעי עובקל תיללכה תיפוריאה הצעומל םיצילממ ח"ודה ירבחמ

 תוחקול רשא תוחיטב תויגטרטסא עימטהל ןכ ומכו 2030 דע םיגורהב 50%

 הילע ,תימונוטוא הרובחת :ןוגכ הרובחתה יסופדב םייונישה תא ןובשחב

 .םיילמשח םילכו םיינפוא לע הביכרבו הכילהב

 

 :תולשממל ח"ודה ירבחמ תוצלמה            

 לש תללוכ תיתכרעמ השיג .SAFE SYSTEM-ה תשיג תא עימטהלו ץמאל  •

 .םיכרדב תוחיטב

 םיירשפאה םיעצמאה לכב תומדקתהה תא ץיאהל םיכרד שפחלו ףואשל  •

 .תצלמומ הפיכא תיגטרטסא יאשונב הקיקח תוברל

 .ןתגשהו תורטמ תבצה ורשפאי רשא הלשממ יביצקת ןתמ •

 לע םיעצמאה תא רוחבלו תוינידמה ןוכדעל ופסאנש םינותנב שומיש תושעל •

 ,השק םיעוצפב הדיריה תניחב ללוכ ,תלעות תולע תקידבו םירקחמ סיסב

 .םייביטקפאה םיעצמאה לע תוטלחהה תלבקב

 השק םיעוצפב הדיריל םידעי תבצה ללוכ םיכרדב תוחיטבל תוינכת ץמאל •

 ידדמ סיסב לע םייתומכ הנשמ ידעי עובקל שי .םיגורהב הדיריל ףסונב תאזו

 .עוציב

 תוחיטבל תומייקה תויגטרטסאה לש הקימעמ תיתומכ הקידב עצבל •

 .ןהלש תויביטקפאה
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 םוכיס

 תרבכ תא םכסמ ,הנורחאל םיכרדב תוחיטבל תיפוריאה הצעומה המסרפש ח"ודה

 תונואתב םקבאמב תונורחאה םינשה םירשעב הפוריא תונידמ ורבעש ךרדה

  .םיכרדה

 ,ח"ודב יזכרמה דדמה – םיכרד תונואתמ השק םיעוצפהו םיגורהה רפסמ יונישב

 םירושעה ינש ךלהמב .הפוריא תונידמ לכ טעמכ ירוחאמ תכרתשמ לארשי

 תמועל ךא ,לארשיב םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמב הדירי המשרנ םינורחאה

 תניחב .עצוממל תחתמ לודגה ןבורב ,תונותמ תודיריב רבודמ הפוריא תונידמ ראש

 לכל םיגורהה עצוממל בורק תאצמנ לארשי יכ הארמ םיפסונ םייתאוושה םירטמרפ

  .םדא ינב ןוילימ וא העוסנ רטמוליק דראילימ

 םירושעה ינשב לארשי תנידמ תטקונש היגטרטסאל לשכנ ןויצ םיווהמ ח"ודה ינותנ

 אל יכ םינייצמ ףא ח"ודה ירבחמ .םיכרדב לטקה תא םצמצל ןויסינב םינורחאה

 יטילופה גרדה תומתריה אלל דיתעב םידעיהו תורטמה תגשהב חילצהל היהי ןתינ

 .המישמל

 תפגמ ומכ קוידב ,רוביצה תואירבל רושקה קבאמ אוה םיכרדה תונואתב קבאמה

 םייח ליצהל הרטמל הל המש איה רשאכ יכ החיכוה לארשי תנידמ .הנורוקה

 ךרדה .םייח ליצהלו חילצהל ןתינ ,הרטמה תגשהל תודיחאב תועורז תבלשמו

 תחלצהל חתפמה ןומט יטילופה גרדה ידיב .תוינידמה יעבוק ךרד תרבוע החלצהל

 ,לגרב החוטב הכילה רשפאת רשא תיתוחיטב תכרעמ תונבל םתוירחאב .ךילהתה

 .הנכס אלל בכרב העיסנ וא םיינפוא לע הביכר

 םיקסועה םיפוגה לכל המכשה תאירק םיווהמ הז ךמסמב ואבוה רשא ח"ודה ירקיע

 תימואלה תינכתה תא םדקהב רשאל הלשממה לע .לארשיב םיכרדב תוחיטבב

 םיעוצפהו םיגורהה םוצמצל יפוריאה דוחיאה ידעי תא ץמאלו םיכרדב תוחיטבל

 תוחיטבה רופיש תבוטל רבעומש ףסכה תא לידגהל שי ,ליבקמב .בורקה רושעב השק

 .םישרדנה םיבאשמה לכ תא ךכל תונפהלו םיכרדב

 ,הכרבב

 ,רורד זוע

  ,תרושקתו היגטרטסא ל"כנמס

 קורי רוא תתומע


