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 הקדמה 
 

על מצב  ,הגשתי דו"ח שנתי בהתאם לחוק ,הלאומית לבטיחות בדרכיםמועצת הרשות תקופת כהונתי כיו"ר ב ,אחת לשנה

מועצת תוקף תפקידי כיו"ר מאת מצב הבטיחות בדרכים  גתי בישיבות הממשלהצשלוש פעמים רצופות ההבטיחות בדרכים. 

 12-ה בכהונתי הסתיימ. ש הממשלה ועשיתי אותו בהתנדבותרא ע"י שר התחבורה באישורתפקיד לו נבחרתי ישירות  הרשות,

 לרשות.חודשים, לא מונה יו"ר חדש  9 -, כומאז 2015באפריל 

 

בו נמצאת ש המשבריהמצב על  ,ניההשהתרעתי בפעם  ,2015במרץ  31-ב הרשותשתי כיו"ר שהגהאחרון  ח השנתיבדו"

בצורה המצב . בתשעת החודשים האחרונים התדרדר הביא לשינוי המצבועל הדרכים הנדרשות להבטיחות בדרכים בישראל 

נתח את המגמות מדו"ח המוצג כאן ה ,. אולםיוםה לא איש בשורות אני ,לצערי. להשפיע תיכולאין לי את הכבר אבל  חדה

 . נצליח ,אם ניישמםאני אופטימי שו מעשיים בבטיחות בדרכים ומציע פתרונות

 

: . המשמעותשנים 10בתוך ו ,המדינות המובילות באירופה 5-בכפי שקיימת של רמת בטיחות בדרכים  להגיע ליעד ניתן דעתיל

-ומצבת כלי הרכב ב 22%-בכ צפויה לעלותה וזאת כאשר הנסוע ,230 -לפחות מ ,לשנהנפש  357-מ ירדמספר ההרוגים 

 1.5מעל  צפוי להיותהשנתי הממוצע  הכלכלי ןהחיסכונגד . מלשנה₪ מיליון  660 -ערכת בכמולהשגת היעד העלות  .42%

המעודד במצב . זאת מעבר לחסכון בשכול, בצער ובסבלו, השקעה כלכלית בעלת תשואה גבוהה למשקלכן, זוהי  .₪מיליארד 

אבל חוק  ,להגיע ליעדניתן אכן שותפים להערכה ש כולה,, ראש הממשלה, שר התחבורה והממשלה ישראלכנסת קשה זה ש

 ואת המצב הזה ניתן לשנות ! , מונעים זאת,והעדר מקצוענות , העדר סמכויות, התקציב המקוצץ)הוראת שעה( הקיים הרשות

 

וחסרת  מאוד החלש אבל היא ,2017כהוראת שעה שתפוג ב  זמנית, סטטוטורית רשות , אכן קיימתונותהאחרהשנים  בתשע

כגוף מקצועי קטן  ,"החדשה הרשות"הקים את לקבוע ו רשותלחוקק עכשיו חוק אין כל אלטרנטיבה אלא  ,לכן .כל סמכויות

שללא סמכויות בחוק לא תוכל ברור  ,לאור הניסיוןשיקבל סמכויות בחוק בנושאי הבטיחות בדרכים.  ,הרבה יותרויעיל יותר 

הרשות להצלחת . ופניםחינוך, טחון פנים, בריאות, ימשרדי ממשלה שונים: תחבורה, ב 5 -להשפיע בנושאי בטיחות ב הרשות

 שתהיה באחריותו של שר התחבורה עצמו.  הרשותלבין  ,אגפיו לע מוחלטת בין משרד התחבורהמלאה וחייבת להיות הפרדה 

 

לנצל את  כל שנה מחדש, על הדרכים הנכונותתוכל להחליט  הרשות". בכדי שישמעברמה " הרשות החדשה רק כך קולה של

מועצת עם  ,מקצועית תועלת", היא חייבת להיות רשות –החלטותיה במונחים של "עלות  תוך ביצועהתקציב לטובת הבטיחות, 

  גופים שלישיים.ל "צינור להעברות כספים" עודתהיה  לא הרשותזו,  בדרך. מיליון 660של  מקצועית ועם תקציב שנתי רשות

 

משקף את המצב כפי שעולה מתוך הנתונים המעודכנים בישראל  המוצג כאן 2015לשנת מצב הבטיחות בדרכים ל עדו"ח ה

והרבה מאוד אנשים מעורבים בכך ועל כן יש דעות שונות  שא הבטיחות בדרכים הוא רב מערכתישנולכך אני מודע  ובעולם.

 כך שישנם נקודות השקפה רבות. שכול, צער, וסבלף אין סולם בתוכו גוהצעות רבות מאוד לפתרון. בנוסף זהו נושא המ

כלכלי, כמו  הציע פתרונות שכולם יהיו על בסיסנתח, לבחון ולשנים במטרה ל 12חות בדרכים לפני הוכנסתי לתחום הבטי

ההשקעה בבטיחות בדרכים נושאת אכן גישה קרה אבל כאשר ניתן להראות שגם על בסיס כלכלי מנוכר, תכנית עסקית. זו 

הרי שאין כאן כל  ,נוספת כבונוס ללא כל עלות כלכליתאנו מקבלים צער בסבל ובבשכול,  ןהחיסכוה, ואת תשואה כלכלית גבוה

 . ת תקציב וסדרי עדיפות לאומיתמצב של מגבל

 

למשק  כנת תכניות עסקיות על בסיס כלכלי והערכות מאקרו כלכליותהניתוח כלכלי,  ת השנים היאשהתמחותי רבכיוון 

הרוגים בשנה בתאונות דרכים משמעותית במספר הניתן על בסיס כלכלי טהור לרדת כדאי ונע שוכוכיוון שאני משהישראלי 

. אני ופת כהונתיגם לאחר שהסתיימה תק בדרכיםבניתוח מצב הבטיחות , החלטתי להמשיך רונותלעומת המצב בשנים האח

, למשרד התחבורה עושה זאת בהתנדבות ללא קבלת כל תמורה מאף גוף או עמותה ורואה בכך את תרומתי לקהילה

 הכתוב בדו"ח זה משקף את דעתי בלבד ולא תמיד הדברים כאן מוסכמים על ידי גופים או אנשי מקצוע אחרים. .ולממשלה

 
    יעקב שיינין 
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  מאיצהש תדרדרותה  - סיכום המצב  .1

 בתאונות דרכים. מספר ההרוגים ברורה "בנסיגה"מערכת הבטיחות בדרכים ו הקטל בדרכים הואץ מאוד 2015מהלך ב

עומד על השנתי בהרוגים  עור הגידולשי .2014השוואה לשנת ב הרוגים 83ייה של על, בני אדם 357מד על ע  2015 -ב

שנמשכת כל השנה, מהווה  ,2015 ההתדרדרות ב .21-הגבוה ביותר מאז תחילת המאה ההינו ו 2015בשנת  12% -כ

 . וזו בעיה קשה שנים 3נסיגה למצב שהיה לפני  יש כאןגם במונחים של ממוצע דו שנתי,  .שנים 6 לפנישלמצב  נסיגה

 

 תהרשוהרוגים בתאונות דרכים מיום הקמת ה תטבל

                          והרשותהלמ"ס  - 2015–2007 המקור לשנים תון ארעי שיתכנו בו שינויים קטנים. נ   /*      

 

)עם תנודתיות  בשש השנים האחרונותללא שינוי  הנשארא מראה שהי הולכי הרגלההרוגים מקרב  של בחינת המגמה

, זאת לעומת ממוצע רב 20%-מ כי רגל מכלל ההרוגים נמוךהמפותח, שיעור ההרוגים של הולבעולם  שנתית חזקה(.

לסגור אותו מיד, אולם הדבר  וניתןאצלנו. הפער המשמעותי הזה הינו בלתי מתקבל על הדעת,  32%שנתי של מעל 

יות השקעה קטנות, בעיקר . להערכתנו, ניתן לעשות זאת בעלוהרשותמחייב שינוי בתיפקוד מערכות הבטיחות בדרכים ו

ראו להלן(. לכך )מעגלי תנועה, פסי האטה, גדרות, מעברי חציה מוארים, רמזורים וכו'  ,בתשתיות עירוניות אפקטיביות

 נדרשים קריטריונים ברורים ומפוי מדויק של כל כשלי הבטיחות והמקומות הבעייתיים, דבר שלא קיים. 

 

 

. צה"ל , ובצדקאת המדינה א מזעזעהוו קורבנות  62 גבה  2015 בדצמבר 31 -עד לובספטמבר  13-ב גל הטרור שהחל

 79בתקופה זו גבה   ,הקטל בדרכיםוהמשטרה עושים כל שביכולתם, ומקצים סכומי עתק למלחמה בגל הטרור. מנגד, 

מיליון  660עם תקציב של וגוף אפקטיבי מקצועי,   לאומית לבטיחות בדרכיםה רשותה. אילו הייתה ואין זעזוע קורבנות

 בשנה !  בני אדם 150-כלהפחית את ההרוגים בתאונות דרכים בהיה ניתן  ,(₪מיליון  220ולא לשנה )₪ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

)ללא דו גלגלי( עם עלייה  בקרב ההרוגים בתוך כלי הרכבשהייתה המתמשכת ירידה היפוך במגמת החל  2015בשנת 

לסטייה סטטיסטית. למרות המשך רק ליחסה וקשה  17%בשיעור של  חדהנסיגה זוהי  .2014לעומת הרוגים  25של 

נובעת מכך זו , תוצאה נוהאחרונה נסיגה בבטיחות. להערכתההשקעות הגדולות בכבישים ובמחלפים, חלה בשנה 

ם נדחה בהבמקרים ש .וקצב הטיפול בהם איטי למדי מחכים "לתורם",השלא טופלו,  מסוכניםקטעי כביש שעדיין נשארו 

הגברת , בין נתיבים פיזית , הפרדהבולט של שילוטבפתרונות זמניים מיד להשתמש יש  ,קטעי כביש מסוכניםהטיפול ב

 נראה שישנה גם התרופפות באכיפה, במודעות ובהסברה.  .ים המסוכניםקטעלמשטרה ת ונייד יעוד ואפילו האכיפה

 

 56רוכבי אופנים ואופניים חשמליים ו  15מהם  ,הרוגים 71 עם 2015ב  מאוד הבטיחות של רוכבי הדו גלגלי התדרדרה

 19ו מקרב רוכבי האופניים והאופניים החשמליים  5)  2014מת לעוהרוגים  24של  גידול דרמטירוכבי אופנועים. זהו 

 . אכיפהבתקנות וב בהעדר מדיניות של שינויצפויה להמשך  ינראה שההתדרדרות בדו גלגל .(מקרב האופנועים

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 

   * 

 357 319  309  290 382 375 346 433 415 וגיםסה"כ הר

 172 147 153 148 197 190 189 235 253  ו גלגליללא ד ,רכבהכלי  נוסעי  

 71 47 62 50 63 60 46 59 41  דו גלגלי רוכבי כל ה  

 114 125 94 92 122 125 111 139 121 רגל ההולכי   
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 ות והן בהשווא ,ל פני זמןהן ע ,והמייצג יהוא האינדיקטור האובייקטיבמיליארד ק"מ נסועה  1 מספר ההרוגים ל

)אנגליה, אירלנד, דנמרק,  באירופהביותר  המדינות הבטיחותיות 5 -הממוצע ב. (20)ראו להלן סעיף  תובינלאומי

 הרוגים.   6.6על   2015ובישראל הוא עומד ב   מיליארד ק"מ נסועה 1כל הרוגים ל 3.7 -כ עמד על נורבגיה ושבדיה(

 

 
 רד ק"מ נסועה מיליא 1-רוגים בתאונות דרכים למספר ה

 )כולל תאונות שישראלים מעורבים בהם בשטחי יהודה ושומרון(
 

  

לפני  "וועדת שייניןשהציבה "מהיעד  נסוגה ישראל משמעותית 2015בשנת בהרוגים ההתדרדרות הגדולה  ותעקבב

 -לרדת מתחת ל שמשמעותו, 2015הרוגים עד לשנת  300-לרדת אל מתחת ל ,2005בממשלה בשנת  נתקבלשועשור 

חלה הרעה משמעותית.  2015ובשנת נראה שהשיפור נבלם על פי המגמה  .ק"מ נסועה מיליארד 1-להרוגים  5.5

  .2016לא צפויה להשתפר בשנת היא וכנראה ש ,ההתדרדרות משתרשתשהנתונים החודשיים מרמזים 

 

חוק בהוראת שעה ב ,2007שהוקמה בשנת  ,יחות בדרכיםשהרשות הלאומית לבט מראים הרב שנתיים הנתונים

נמוכה  הרשותשרמת האפקטיביות של היא חד משמעית המסקנה האת יעודה. מצליחה למלא  לא (,2017)שיפקע ב 

 בכך בעיקר, ומקוצץבתקציב , מתחום הבטיחותבאנשי מקצוע  במחסור חמור בהעדר סמכויות, ;מאופיינתוהיא  ביותר

 . לכן,וללא קריטריונים " לגופים שלישיים, ללא בדיקת התרומה לבטיחותצינור להעברת כספים"כלשמש הוקמה היא ש

עם  "חדשה רשות"לפתוח שיאפשר  קבועה רשותהחוק  את עכשיוהנוכחית ולחוקק במתכונתה  הרשות יש לסגור את 

 בתחום מנוסיםונציגי ציבור בכירים,  10 -מעם אנשי מקצוע, עם מועצה המורכבת לטיפול בנושאי הבטיחות,  סמכויות

 ₪.מיליון  660של  בבמקביל, נידרש תקצי ,(האפילו מנין חוקי לכינוסלה ואין במועצה  רק שני נציגי ציבור)כיום יש 

וגם  התרעתי על כך בכל הפורומיםכיו"ר,  בהעדר כל אלו, לדעתי, לא ניתן להצליח במלחמה בתאונות הדרכים. 

הדו"חות לעיל מצויים באתר האינטרנט של . 2015, וממרץ 2014, מנובמבר 2014: מספטמבר בשלושה דו"חות

 ". סוגיות בבטיחות בדרכים" , תחת הכותרתבתחתית עמוד הבית ,co.ilwww.modelim. מודלים כלכליים
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ישירות בנושאי בטיחות בדרכים  תקציביםאת כל העצמאית ויש להעביר  שותרישנה אסכולה הגורסת שאין כל ערך ל

משרד ה :מאגלדו במסגרת תקציב המדינה.הקצאה  . כל משרד רלוונטי יקבל ישירותמשרדים הרלוונטייםששת הל

משרד  ;יקבל תקציב ללימוד זהירות בדרכים משרד החינוך ;ושוטרים תנועהידות ינתוספת ללביטחון פנים יקבל 

מטות הבטיחות של משרד הפנים כספים ל ;תשתיות עירוניותכספים ל – משרד התחבורה ;אמבולנסים – הבריאות

נידונה גישה זו במדינות המפותחות, שהצטבר ומתוך הניסיון  ,המקצועית ילדעת .הרשויות המקומיות לפעילויות שונות

והתקציבים שמיועדים לבטיחות  ,םפעילות "ליבתב" תנמצא אינהים דכל משרב בטיחות בדרכיםכיוון שה ,מלא ןלכישלו

ו מטרתהיא שהבטיחות בדרכים  ,גוף עצמאי ומקצועיבקיומו של יש הכרח על כן  לנושאים אחרים.בסוף בדרכים מופנים 

יקבע וינתב את התקציבים למשרדים  ,מדיניות שיתווה גוף מקצועי זה הוא .רב מערכתיתראיה וראייתו היא היחידה, 

   של הפעילויות. תוך מעקב ובקרה מתמידים אחר התפוקות, והאפקטיביותוזאת  , כל שנה מחדש,השונים

לירידה דרמטית בהיקף בעתיד  יביאו)עד נהיגה אוטונומית(  בכלי הרכב תאביזרי בטיחות ומערכות שליטה אוטונומיו

 ,ם כל הרוג הוא הרוגיובינתי .שנה 20 - 15רק בעוד  ,להערכתיושלם, יזהו תהליך ש אולם .הנפגעים וההרוגים מתאונות

לחייב את ו (חלקינעשה כל אביזר בטיחות בכלי הרכב )לממיסים  מלא פטורמידית  תתל יש  ואין להשלים עם כך.

לך, אם אכן המדינה  מעבר "המערביות".המקובלת במדינות הבטיחותית וגיה הטכנולכל רכבים עם  אלייבהיבואנים 

 (, שתבורך !2015נובמבר )הוחלט בממשלה ב 2000משנת  אביזרי בטיחות בכל כלי הרכב רוצה להתקין במימונה,

 

 הנוכחית רשותההתקציב המקוצץ של    .2
 

₪ מיליון  660 -שהם כ ,₪מיליון  550עמד על  הרשותהמקורי של תקציב ה ,2005יולי מעל פי החלטת ממשלת ישראל 

מיליון  550של  שנתי תקציב עם  2008בשנת רק והחלה בפעילות מלאה   2006הוקמה בסוף  הרשות .2016במחירי 

שנים קוצץ התקציב  8בתוך ו ,קדיםבצורה קיצונית וחסרת ת להתדרדר התקציבהחל  2009שנת  כבר בואולם  ₪.

 .אח ורעו אין למצב שזהו . %70 -הריאלי ב

 

 ₪ , במיליוני הרשותהתדרדרות תקציב 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מהתקציב הריאלי  שניתן  30%-והוא מהווה פחות מ  ,₪מיליון  220 -עומד על כ ,כנסתשאושר ב ,2016התקציב לשנת 

. חמור מכך, ברמת 70%אפקטיבית עם קיצוץ מצטבר של  רשותברור שאין כל אפשרות להפעיל  .2008בשנת  לרשות

לבין הפעילות של  ,עובדים 55עדיין מונה מעל  אשר ,מצבת העובדיםבין הלימה כל התקציב של השנים האחרונות אין 

  .תקציב חופשיכל לרשותה כמעט אשר אין , ככיום הרשות

5
5
0

3
8
0

3
4
5

3
2
3

3
1
4

2
7
1

2
7
6

2
4
0

2
2
0

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(נומינלי)בסיס התקציב  2008התקציב במחירי 



 
 

 2015 מצב הבטיחות בדרכים לשנת
            

 

                                                                      7 

 

צינור להעברת " היא אכן הרשותהאפקטיבי.  , עד כדי ביטולוהרשות המדיניות בה נוקט האוצר היא הפחתה של תקציב

 ,וף מקצועיאלא דווקא הפיכתה לג ,הרשותכי כך הקימו אותה בחוק. לכן הפתרון, לדעתי, הוא לא חיסול כספים", 

 . ובהתאם לשיקולים מקצועיים של בטיחות בדרכים  עצמאי, בעל יכולות לקבל החלטות ולהקצות מקורות

 

צינור כ" הרשותתיפקודה של טבלה להלן. הטבלה ממחישה את בלמשרדים השונים, מוצגת  הרשותחלוקת תקציב 

 לקבל החלטות ולקבוע סדרי עדיפות.    אמתית  להעברת כספים" ללא יכולת

 

  ₪, במיליוני 2016של סעיפי תקציב הרשות לשנת   *הערכה

 הערות הסכום הסעיף

 לא שותפה  הרשות. ציבקמהת משרד התחבורה"העברה ישירה" ל 120 תשתיות עירוניות

  לא שותפה  הרשותתנועה. לתפעול משטרת ה"העברה ישירה"  30 משטרת  ישראל 

 לא שותפה הרשות, המשרד עושה כרצונו ,"זהירות בדרכים" 20 משרד החינוך

 לא שותפה הרשות  ,למימון שופטים"העברה ישירה"  10 משרד המשפטים

 ידע עליהןאין אין שליטה ו רשותפעילויות של למימון 15 מטות בטיחות

 דו"חות סטטיסטיים של נפגעי תאונות דרכים"העברה ישירה" להכנת  2 לשכה לסטטיסטיקה ומכון גרטנר 

 כולל עלות העסקתםעובדים  55 -מנגנון של כ תאחזק 20 מנהלה 

 .חקריםומ , דוברותיועציםמחשוב,  כולל: 3 שונות

 .2016התקציב שאושר בכנסת לשנת  220 שנתי סה"כ תקציב 

 . התקציב לאישור מועצת הרשותלכינוס  ן חוקיכי אין מניתקציב  לא אושרשכנראה  ,הערכה בלבד 2016פירוט סעיפי תקציב הרשות לשנת  * 

 

כל כבר אין  (,2017, ע"פ החוק הנוכחי )שהוא זמני בהוראת שעה, שיפוג ב חיתהנוכהרשות את לדעתי ומתוך ניסיוני, 

 -של  "סגירה  הליךב ,"חדשה רשות"להקים ו, הרשותלסגור את כן לחוקק מיד חוק חדש וקבוע, יש לשנות. לרות אפש

" וועדת שיינין"ם להמלצות אבהתומקצועית  ,עצמאית ,חדשה רשותהנוכחית ופתיחת  הרשותכלומר סגירת  .פתיחה"

ובלתי תלויה  עצמאית  חייבת להיות הרשותש סיון העבר היאיהמסקנה מתוך נ. להלן( 19)ראו סעיף  2005משנת 

משרד הוא רשות . המקום האידיאלי לאישית כפופה לשר התחבורה היא יכולה להיות במשרד התחבורה, אם כילחלוטין 

   . לביצוע אבל כנראה שזה לא ניתן – רב מערכתיהינו המשרד היחיד שהאינטרס שלו  כי זה אש הממשלה,ר

 

מועצת  2014 – 2012. בשנים יא את כל תקציבה היא טענה לא ראויהמצליחה להוצלא הרשות ש המושמעת הטענה

אפקטיביות  , בהוכחת הממשלתיים השונים ולגופים אחריםת כספים למשרדים והעבר מספר פעמיםהתנתה  תושהר

קטים לבטיחות בדרכים והם חלק אינטגרלי מהפרויי חשבה שהם נדרשים מועצת הרשותלצעדים מקבילים שובדרישות 

להתערב בקבלת מבלי ו ,כספים מבלי לבדוקאת כל ה להעביר הוא מהרשותהצפי , שבגינם מועברים הכספים. אבל

  ! נוכחיה הרשותחוק , וזה אינו תואם אפילו את של משרדי הממשלה בתחומי הבטיחות בדרכיםההחלטות 

 

וביניהם מהנדסי תחבורה בדרכים  בתחום הבטיחות באקדמיהשהוכשרו  ,עובדים מקצועייםלהעסיק כה יצר הרשות

בחוק היא  הרשותבעלי ניסיון זאת כיוון ש הכלכלהסטטיסטיקה ובתחומי ה מחקרכן עובדי וובטיחות שרכשו ניסיון קודם, 

חייב להיות מנהל עצמאי, בעל יכולות וא ה ,מקצוע א חייב להיות אישלמרכז המידע הלאומי בנושאי הבטיחות. המנכ"ל 

גם על פי  ,מועצת הרשותייתן למנכ"ל את הגיבוי המקצועי. הוא זה שניהול מוכחות, וכושר מנהיגות. הצוות המקצועי 

הגוף תהווה את היא ונציגי ציבור, בעלי ניסיון וידע בתחומים הרלוונטיים,  10 -חייבת להיות מורכבת מ החוק הנוכחי,

 המועצה היא זו . כמו כןהן לטווח הקצר והן לטווח הארוך ,והתכניות האופרטיביות הרשותהקובע את מדיניות  ,העליון

 בקרה.ההכספים והקצאת כולל כל נושא  ,פקח על פעילות המנכ"לתסעיפיו השונים,  לעאשר את התקציב תש
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 הולכי רגלהרוגים מקרב    .3

הינו חריג. בעולם המפותח מקובל  ,מכלל ההרוגים בתאונות דרכים בישראל ,שיעור ההרוגים מקרב הולכי הרגל

צב מו. אצלנ 32% שלרב שנתי  , זאת לעומת ממוצע20%-ד על פחות מומע ,מקרב הולכי הרגל ,שיעור ההרוגיםש

קריטריונים   נדרשים. ואולם לצורך כך בעיקר בתשתיות עירוניות ,בהשקעות קטנות ביותר ניתן להשתנותזה  קיצוני

 . חצייה, פסי האטה, גדרות ורמזוריםתאורה, מעברי  ;להשקעות בתשתיות בטיחות עירונית  הכוללים ביותרברורים 

אינה  2009 משנתהמגמה  .חדות עם תנודתיות ת כל השניםנמשכ ריבוי ההרוגים מקרב הולכי הרגלתופעת 

 11ירידה של  האכן היית  2015. בשנת הולכי הרגלמקרב ם במספר ההרוגי משמעותיתירידה כל מצביעה על 

  .2013הרוגים לעומת  31הייתה עלייה של  2014 שנתאבל זאת לאחר שב ,2014הרוגים לעומת 

תינוקות וילדים צעירים מהמגזר הערבי  ;ספציפיות הסיכון של הולכי רגל מתמקד בשתי קבוצות אוכלוסייה

וילדים עד ההרוגים מקרב תינוקות חלה ירידה משמעותית במספר  2015בשנת המגזר היהודי. נראה שוקשישים מ

גיל הולכי רגל עד  15בכל רחבי ישראל  נהרגו  2015. בשנת והתקווה היא שהמגמה תמשך במגזר הערבי 14גיל 

יכולה "חצר" לתאונות  הערבימודעות במגזר עלאת הלהערכתנו ה. 2014שנת ילדים בו תתינוקו 22לעומת   14

 .)שזהו המצב בפועל אצל תינוקות במגזר היהודי( אפס מוחלטכדי עד  תתינוקומקרב  להביא להמשך הירידה

 2015 - 2014הרוגים הולכי רגל בשנים 

 

 

 

 

 

   משמעותיתלהשתנות  עשויהוהיא אומדן  2015לשנת  הגילאיםהתפלגות  *                            

, במגזר היהודי (65מעל גיל קשישים ) הולכי רגלמקרב  הרוגיםשל מאוד המספר הגבוה היא מדאיגה מאוד ה מגמ

במדינת  הולכי רגל קשישים, רובם המכריע מהמגזר היהודי. 51נהרגו  2015. בשנת נמשכת במלוא העוצמהש

 ההרוגים מ 45% -כאולם באיחוד האירופי(,  16%)לעומת מעל   65מעל גיל  המהאוכלוסייה הינ 10%-כישראל רק 

. להערכתנו, ניתן לצמצם בצורה משמעותית את מספר הנפגעים מקרב הקשישים זאת הם קשישים רגלהולכי ההם 

 טיפול בתשתיות )ראו להלן(.יחד  קשישים כה ממוקדת במרכזים בהם  מרוכזת אוכלוסייתוהדר באמצעות הסברה

בעיקר נוגעת  דרכים והיאבתאונות הת של והמרכזיאחת מהבעיות בעיית ההרוגים מקרב הולכי הרגל הינה כיום 

יבית של הפעלה אפקט ונדרשת בטיחות הולכי הרגל נמשךבנראה שהכשל  למרחב העירוני ולרשויות המקומיות.

, מעגלי תנועה, רמזורים, מעברי חציה מוארים ומסומנים, פסי האטה ;הכוללת ,ירום מידית במרחב העירוניתכנית ח

ההשקעות הנדרשות להפחתה משמעותית של  .ואכיפה מוגברת כי רגל(גדרות הפרדה )למניעת חציה של הול

תאונות הדרכים במרחב העירוני קטנות יחסית )בהשוואה למרחב הבינעירוני( ובעזרת קריטריונים ברורים ומיפוי של 

 כל הנקודות והקטעים המסוכנים, ניתן להפחית בצורה מהירה את מספר ההרוגים בקרב הולכי הרגל.  

  מסה"כ ההרוגים,  20% -כלומר ל ,ממוצע הקיים במדינות המפותחותלשיעור ה רוגים הולכי רגל ירידה בה

שינוי  הרוגים בלבד. 60ל לשנה  הרוגים 112 -מהרוגים מקרב הולכי הרגל,  50של כ שנתית משמעותו ירידה 

  .300-איש ל 350-זה לבדו היה מפחית את מספר ההרוגים בתאונות דרכים מ

  2014 2015* 
התפלגות 

2015 

 100% 114 125 סה"כ הולכי רגל

 13% 15 22 14 – 0גילאי    

 42% 47 57 65 – 14גילאי    

 45% 51 46 +65גילאי    

        

    32%  39% שיעור ההרוגים הולכי הרגל 
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 (ללא דו גלגלי)  כלי הרכבנוסעים בתוך הרוגים מקרב ה  .4

נהגים ונוסעים  -כלי הרכב תוך ירידה במספר ההרוגים ב ברורה שלראתה תמונה ה ,2015, עד מגמה הרב שנתיתה

 149ל  253בני אדם ) מ  104בכלי הרכב ב  ירדו מספר ההרוגים 2014ועד  2007. משנת דו גלגליבניכוי 

של השיפורים הטכנולוגיים הבטיחותיים בכלי הרכב החדשים ישירה  (. להערכתנו, ירידה זו הייתה תוצאהבהתאמה

 הציפיות שנים האחרונות.ות, שנעשו בבתשתיות הכבישים, המחלפים ומעקות הבטיחהגדולות ההשקעות של וכן 

בתשתיות הכבישים והמחלפים הגדולות שקעות ההתתעצם בשנים הבאות עקב המשך אפילו זו תמשך והיו שמגמה 

 .והמשך השיפור בטכנולוגיות הבטיחות בכלי הרכב

 

 מכלל ההרוגים ,בניכוי דו גלגלי ,שיעור ההרוגים בתוך כלי הרכב

 

 

 

 

 

גידול של  ,2014 לשנתבהשוואה יותר  בני אדם 25, בניכוי הדו גלגלי, נהרגו בתוך כלי הרכב  2015בשנת ואולם 

 התדרדרותלפחות חלק מלדעתנו,  סטטיסטית, אבל הסטיירק  זהלראות בשינוי תאורטית,  אוליאפשר . %71

, 2015בנוסף בשנת  .מדאיגה ולכן זו תופעה ,מודעותסברה ובבהאכיפה, בהתרופפות שלאחרונה קיימת  מצביעה

ם כך יהרוגים מקרב האופני 5ועוד  להלן( 7)ראו סעיף  אופנועים הרוכבי הרוגים מקרב  19הייתה עלייה של 

   .25%זוהי כבר עלייה של  -בני אדם 49ב מקרב כל כלי הרכב  2015וגים בשנת שבסה"כ גדל מספר ההר

 

 כלי הרכבתוך בהכולל מספר הרוגים            

 

 

 

 

 

 

בעוד חלקם היחס בנסועה הוא קטן  הרכב הם רוכבי דו גלגליכלי כל במכלל ההרוגים  30% -כשבו המצב בנוסף, 

. אבל כאמור םלמיניהגלגלי -הם רוכבי הדו 2015נת בשהרוגים מה 71 -מחייב טיפול נפרד כיוון ש)ראו להלן(  ביותר

בטכנולוגיית הבטיחות ולמרות השיפור בכבישים, במחלפים, וזאת גם בניכוי הדו גלגלי אנו מזהים התדרדרות 

 ברכבים. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 

   ** 

 357 319  309  290 382 375 346 433 415 כ הרוגיםסה"

 172 149 153 148 197 190 189 235 253 ללא דו גלגלי  ,הרוגים בכלי רכב

 48% 47% 50% 51% 52% 51% 55% 54% 61%  בכלי הרכב מתוך סה"כ הרוגים %

 שינוי  2015 2014  

 49+ 243 194 )כולל דו גלגלי(בכל כלי הרכב 

 19+ 56 37 מזה אופנועים    

 5+ 15 10 מזה אופניים    

        

 25+ 172 147 דו גלגלי בניכוי ה רכבהכלי ב

   29%   23%  משקל הדו גלגלי בהרוגים
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 ועירוני  עירוניבינ ;לפי מרחביםהרוגים   .5

. זאת לאחר 2015, בשנת 19%הבינעירוני חלה התדרדרות  משמעותית, של  ות בתחוםבטיחבש יםמראהנתונים 

)עלייה  2015לרעה בשנת משמעותי לא חל שינוי  בתחום העירוני מנגד, .2014 -ל 2011שימה בין השנים מר ירידה

בסה"כ נראה שהבעית הבטיחות  בשנת  הינו גבוה מאוד.  2014, אבל זאת כיוון שמספר ההרוגים בשנת (2%של 

 חריפה הן בתחום העירוני והן בתחום הבינעירוני.  2015

 

 

 

 

 

בתקופה קצרה יחסית, כיוון שעלות  העירוני בתחוםניתן לצמצם משמעותית את מספר הנפגעים וההרוגים  לדעתנו,

ההשקעות הנדרשות בתחום העירוני למטרות בטיחות נמוכות יחסית, לתחום הבינעירוני. להערכתנו, הכשל הגדול 

פסי האטה,  :כגון תות בטיחותיולתשתיכאן,  .מקרב הולכי הרגלהוא בשיעור ההרוגים הקיצוני ביותר בתחום העירוני 

כרעת להקטנת מה להיות תרומה יצפו לריסון מהירות,של רמזורים ירוק  ל, גמואריםעגלי תנועה, מעברי חציה מ

  .ההכרחית להורדת תאונות הדרכים בנוסף להגברת האכיפהכמובן . זאת הנפגעים במתחם העירונימספר 

  טיחותהבכשלי באופן שוטף את מצב ולבדוק להכין רשימה ארצית של כל כשלי הבטיחות היא הגוף שצריך  הרשות

ועלויות הטיפול בהם )לצורך כך נדרשים אנשי מקצוע וביניהם מהנדסים וכלכלנים(. רק לאחר שתהיה רשימה 

וב ול לניתעדכנית של כל כשלי הבטיחות ועלות הטיפול בהם, ניתן יהיה לקבוע את קריטריונים להשקעות ולפע

 .והן בתחום הבינעירוני תחום העירוניהן ב תקציבים לטיפול בכשלי הבטיחות

 

 נהגים צעירים .6

ביחס קטן יפור . עדיין נשמר ש2014אשר בשנת יותר מ 2בני אדם  35נהרגו  ,2015בשנת  ,צעיריםהנהגים בקרב ה

 ,מאודרמה גבוהה  א מייצגתוהיהו שינוי לא מובהק זאבל , הרוגים מקרב נהגים צעירים 38היו שבה  2013שנת ל

ממשקלם בסך  כפול ויותר הינו  ההערכות הן שמשקל ההרוגים מקרב הנהגים הצעירים .מכלל ההרוגים 10%-של כ

 בהתאם לתקנותשל ליווי מבוגר רבה יותר הקפדה  בשוליים על ידי עוד ניתן לרדת ויתכן להערכתנו,  .הנסועה

 . )הרישיון המדורג כבר קיים שנתיים( 2016אבל לא צפוי שינוי דרמטי בשנת , משרד התחבורה של הרישיון המדורג

 ,חלק מתעודת הבגרות, ויהיה לתלמידי כתה י"אשל תורת הנהיגה והבטיחות בדרכים  לימוד חובהאם יוכנס רק 

עת רבים המצויים בתחום . לדתרבות הנהיגה ועל הבטיחות בדרכיםמשמעותית ביותר על ניתן יהיה להשפיע בצורה 

 להלן. 17עת מודעות לסיכונים בנהיגה בנוער עוד לפני שישתרשו מטהישנה חשיבות עצומה ל ,הבטיחות בדרכים

עם מבחן חיצוני  ,מתעודת הבגרות אינטגרלי היה חלקלימוד תורת הנהיגה והבטיחות בדרכים יאנו בדעה שאם אכן 

שיעור שצפוי , רוצים רישיון נהיגה( 95%-ושהעוברים יהיו פטורים ממבחן נהיגה עיוני )אין תוספת נטל על התלמיד 

ק"מ נסועה יהיה דומה בכל לההרג  , כך שהסיכון של נהג חדש50% -כב ירדההרוגים מקרב הנהגים הצעירים 

תורת לימוד . הרבה יותר לחוסר הניסיון ולסיכונים יהיו מודעים הנהגים הצעיריםכי   . זאתלממוצע של כלל הנהגים

    .ילים להתמודד במצבים אלויקנה להם כ הבטיחות בדרכים

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

 357 319 309 290 382 375 סה"כ הרוגים

 223 188 180 171 243 225 תחום בינעירוני

 134 131 129 119 139 150 תחום עירוני 

 36% 41% 42% 41% 36% 40% שיעור ההרוגים בתחום העירוני 
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 אופנועיםה -דו גלגלי  ממונע רוכבי הרוגים מבין    .7

שבה נהרגו  2014במספר ההרוגים בהשוואה לשנת  58% -וזוהי עליה של כאופנועים  רוכבי 56נהרגו  2015בשנת 

 ועל כן נראה שיש קפיצה משמעותית במספר ההרוגים. רוכבי אופנועים 39נהרגו  2013. בשנת אופנועיםרוכבי  36

 האופנועיםואולם  2015בשנת  מכלל ההרוגים בתאונות דרכים 16%-מהווים כההרוגים מבין רוכבי האופנועים 

שמספר  המשמעות היא. בישראל מסך הנסועה )הקילומטאז'( 1.7%רק ומכלל כלי הרכב בישראל   4%מהווים רק 

של ניתוח הממצאים מאשר הממוצע של כלי הרכב בישראל.   6.5פי  הינואופנועים כלל הההרוגים לק"מ נסועה ב

לבין האופנועים , (כ"סכוחות סוס ) 47 מעלים המוגדרגדולים  יםאופנעבין שיש הבדל עצום מראה   2013 – 2014

 .אפילו גרועה יותר( 2013)שנת   2014הטבלה להלן מראה הבדלים אלו לשנת  כ"ס. 47 ם מנועים עדע

 

 2014אופנועים בשנת 

 כ"ס 47מעל  כ"ס 47עד  כל האופנועים  

 17,571 106,510 124,081 ת האופנועיםמצב

 138 744 882 )מיליון ק"מ( נסועה

 15 22 37 הרוגים

 64 262 326 פצועים קשה

 150 1,366 1,516 פצועים קל

 229 1,649 1,878 נפגעים סה"כ
    

 109 28 42 מיליארד ק"מ  1 הרוגים ל

 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.                                 

 3פי למעלה מ סועה באופנועים גדולים הואמ נמיליארד ק" 1 מראים שמספר ההרוגים ל 2014הנתונים לשנת 

נסועה מספר ההרוגים לק"מ  אצל האופנועים הרגיליםגם כ"ס, אבל  47של עד עם מנוע הרגילים מאשר באופנועים 

ים מנועשלהם האופנועים מ 14% אחרת, בקרב  צע של כלל כלי הרכב בישראל. מזוויתמאשר הממו 4.6הוא פי 

כלי הרכב של כלל  מ נסועה בממוצעמאשר מספר ההרוגים לק" 18מגיע לפי  המספר ההרוגים לק"מ נסוע ,חזקים

 זהו פער מבהיל ! .בישראל

 ,בישראל מכלל צי האופנועים 14% -כרק  כאמור, עומדכ"ס  47עם מנוע מעל אופנועים חלקם של הלמרות ש

 שדורש פתרון מידי.זהו מצב . זו משתייכים לקבוצה מההרוגים מקרב רוכבי האופנועים 40% -ל מעללקבוצה זו 

 

של בטיחות רוכבי  םההיבטימחייב הקמת צוות מקצועי מיוחד שידון בכל  ,אופנועים הנוכחי של תאונותמצב ה

שכאשר יהיו בה אנשי . לדעתי, זהו תפקידה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואני מקווה האופנועים

   לעשות זאת בצורה מלאה ומקצועית. היא תוכל לרשות סמכויות,  וויינתננציגי ציבור,  10מקצוע, מועצה עם 
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 והאופניים החשמלייםרוכבי האופניים    .8

קר שאופנים חשמליים הפכו לכלי תחבורה נפוץ בעיצוברת תאוצה והיום נראה  םחשמלייהתופעה של אופניים 

 ומחמירה. ם רגילים אבל בעיית הבטיחותאינם מבדלים בין אופניים חשמליים לאופניי לילדים ונוער. הנתונים

מספר ההרוגים נראה שו 50%, זהו גידול של 2014שנת ברוכבים  10לעומת  ,יםרוכבי אופני 15 נהרגו 2015בשנת 

כיוון שכיום רכיבה על זאת  .שצפויה לגדול משמעותית בשנים הקרובות לבעיה חמורה ופךהרוכבי האופניים בקרב 

ובמקביל כיוון שגדלה מאוד הפופולריות של אופניים חשמליים הנוסעים במהירויות  אופניים הופכת לפופולרית יותר

החמור הוא שישנם פצועים . גבוהות  מאוד יחסית ליציבותם ולחוסר השליטה והמיומנות של הילדים הרוכבים עליהם

 .  וחמהמצב המדו והמצב בפועל חמור בהרבה אינם מדווחים למשטרהכלל רבים מקרב רוכבי האופנים ש

את  לשנות חזרההכרח במקביל יש , אולם של רכיבה על אופניים בתחום העירונימגמה את היש לעודד  ,לדעתנו

הרוב . חבישת קסדה גם ברכיבה בתחום העירוניולאכוף להקפיד בתחום העירוני ללא קסדה, ו ,החוק המתיר רכיבה

כן חבישת קסדה בתחום העירוני חשובה כל כך.  ועל (90%וני )מעל בתחום העיר אופניים הינוהל רוכבי המכריע ש

והקסדה בחלק  ים בתאונות אופניים הם פגועי ראשמנתונים של מכון גרטנר עולה שרוב הפגועים קשה וההרוג

בתאונות אופניים לא  נתונים עולה שהרוב המכריע של ההרוגיםה. ממשמעותי ביותר ממקרים אלו היא מצילת חיים

אנו מודעים  .לכל הגילים של חבישת קסדה גם בתחום העירוני הינו הכרחואכיפה יוב קסדה. לכן ברור שח חבשו

   חמורה לעין שיעור.ת ראש אבל אי הנוחות בפגיע ישת קסדה,לבעיית אי הנוחות של חב

 בצורה מלאהש למנוע י ערים.לרכיבה ב שבילי אופנים נפרדיםולהקצות לסלול על הרשויות המקומיות במקביל, 

ובכך למנוע תאונות מיותרות המתרחשות בין רוכבי האופנים להולכי רגל ובעיקר קשישים  ,רכיבה על המדרכות

ולאסור אופניים חשמליים לא שלא בהתאם לתקן של  ,לרכיבה על אופניים חשמליים +14 לאכוף גילוילדים. חובה 

חייבת , אבל ברורה של משרד התחבורה נהיש תקכאן קמ"ש.  25 -ל מעלשמהירויות יכולת עם ו האיחוד האירופי, 

יש לאסור לחלוטין על רכיבה  להתבצע אכיפה קפדנית ויש לתת סמכויות לפקחים מטעם הרשויות המקומיות.

תעשה + לרכיבה על אופנים חשמליים 14הקפדה על גיל הקמ"ש.  35באופנים בכבישים שהמהירות בהם מעל 

על אופנים חשמליים )כמו שיש חובת דרכון לילד הרוכב גם לילד  באמצעות חובת נשיאה תעודה מזהה עם תמונה

כמו כן יוחרמו אופניים חשמליים אחרת יוחרמו האופניים. והוא יהיה חייב להוכיח את זהותו וגילו הנוסע לחו"ל( 

שניתן לשלב בו את פקחי הרשויות המקומיות שתהיה להם זהו פרויקט טיפוסי  ן ולתקנות.שאינם בהתאם לתק

סמכות לדרוש תעודה מזהה מכל ילד הרוכב על אופנים חשמליים, וכן להחרים אופניים שלא בהתאם לתקן, וכן לתת 

  .הלאומית לבטיחות בדרכים הרשותע"י  תלהיעשוהמימון והעקרונות יכולים קנס לרוכבים על המדרכות. 

והרשות כל בתי הספר להעביר קורס רכיבה על אופניים חשמליים בחטיבת הביניים את  חייבליש הכרח במקביל, 

שלכל חטיבות הביניים בישראל תהיה גישה למגרש מיוחד  היא זו שצריכה לדאוג הלאומית לבטיחות בדרכים

גם זו שתקבע שמעבירים את הקורס אבל היא  ממן את המוריםצרכה ל הרשות. לאימון על רכיבה באופנים חשמליים

נושא העדר  והיא זו שצרכה להיות היוזמת והאחראית. הרשות. זהו עוד פרויקט טיפוסי של את התכנית ההדרכה

 ביטוח חובה, דורש פיתרון אבל הוא לא חלק מהבטיחות בדרכים )הוא שייך לאגף שוק הביטוח במשרד האוצר(.

הינה שאנו נותנים את האופניים   משים בכלי רכב,הבעיה המהותית עם רוכבי אופנים למיניהם, בשונה מכל המשת

ועל  הילדים אנו ההורים, הכנסת, והממשלה אחראים ישירות על לילדינו ללא פיקוח. האופניים החשמלייםאת ו

ם חשמליים יבאופני דרכות, ובכבישים, ללא קסדות חלקם. ילדים אלו רוכבים על המ18ביטחונם לפחות עד גיל 

לפגוע , כמו גם גולהיהר עלהיפג. ילדים אלו עלולים ולעתים מרכיבים ילד נוסף בניגוד לתקנותבמהירות גבוהות 

 . אחרים ולהרוג קשישים וילדים קטנים

 !  המלאה אחריותנו. זו , לא ידענו או לא ראינואנו לא אשמיםשלעולם לא נוכל לומר לילדנו הצעירים, 
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 משאיות ה  .9

קשה מאוד  . חומרת התאונה בה מעורבת משאיתביותר גדולים וכבדים ולכן פגיעתם קשה משאיות  הינם כלי רכבה

פחות, יחסית לנסועה, משמעותית מעורבים אכן  עייםמקצוהנהגים הבהשוואה לתאונות של כלי רכב פרטיים. 

קטלניות הרבה יותר. הטבלה להלן כאשר הם מעורבים, התאונות הם  אולם כוניות פרטיות.בתאונות מאשר נהגי מ

אבל מכלי הרכב בישראל,  11% -בישראל מהווה בסה"כ כות המשאיכל צי  מראה זאת בצורה הברורה ביותר.

 מעורבותהמשאיות שאבל בתאונות  ,במעט תאונות יחסית. מנגד, צי המשאיות מעורב מסך הנסועה 17% -מהווה כ

 . 2014בשנת  מסך כל ההרוגים 33% -כ נהרגובהן 

 

 2014בשנת חמורות ומעורבותם בתאונות דרכים משאיות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 למ"סה עיבודי המקור

 

תהיה מעורבת בתאונה עם  ההסתברות שהיאנראה בברור ש ;טון ומעלה 16בנות הכבדות  של משאיות  בתחום

מכונית פרטית מעורב נהג ניתן לומר ש בהשוואה למכונית פרטית. כלומר 50% -כ נפגעים לכל ק"מ נסועה הינה רק

 טובים  טון 16שהביצועים של נהג מקצועי במשאיות מעל  המשמעות היא .בתאונות לכל ק"מ נסועהיותר  2פי 

 כאשר השליטה על משאית כבדה מורכבת וקשה מכונית פרטית וזהממוצע של בהשוואה לנהג  משמעותית יותר

 4פי כמעט לכל ק"מ נסועה הינה  קטלניתבתאונה טון+ תהיה מעורבת  16 בת , ההסתברות שמשאיתאולם .תריו

רוב בעוצמה ההתנגשות שלה הינה לכיוון ש מאוד קשהפגיעתה  ,השוואה למכונית פרטית. כלומר משאית כבדהב

 ויותר מעוצמת ההתנגשות של רכב פרטי.  20פי  של

על כן חובה המצב שבו תאונה של משאית, פגיעתה חמורה יותר ככל שהמשקל שלה גדול יותר, ידוע לכלום. 

להקפיד הרבה יותר עם משאיות בכל הנושאים של בטיחות המשאית, בטיחות המטען, הקפדה על חוקי הנהיגה, 

חייבת להתבצע ת המשאיות על תקינוההקפדה  עד למינימום את ההסתברות לתאונה.ושעות נהיגה, כדי להקטין 

במוסכים מורשים ואחריות ישירה של המנהלים על תקינות רשמיות בדיקות תקופתיות באמצעות  בצורה שוטפת

והוגשו  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםנכתבו בידי  . הנחיות והצעות בנושאי קציני בטיחות של ציי רכבהכילים

  לדעתי אם יישומו יתרום הדבר משמעותית לבטיחות. , לוועדת הכלכלה של הכנסת. 2014בשנת 

!  הטכוגרף הדיגיטלי  לכל המשאיות כחובה ידיגיטלה ףטכוגרה החשוב ביותר הוא הכנסה מידית של אולם הנושא

האצה, שעות עבודה של הנהג, , רושם את כל הפעילות של כלי הרכב )כמו קופסה שחורה במטוסים(, כגון מהירות

כיוון שהרישום קיים,  שנים(. 10)לפני  2006משנת כבר חובה באיחוד האירופי הוא ו, ימים 365צובר היסטוריה של ו

 365במהלך של  ההיסטוריה של הנהג והרכבכל לקבל את בכל רגע  ו,וכלקציני הבטיחות כמו גם משטרת התנועה י

 "ךלהיערצריך "טען שהוא  המשרד התחבור קרה וההרתעה הטוב והיעיל ביותר. זהו אמצעי הב הימים האחרונים.

 .מידית הציוניתן להכניסו לכל , זמן עבר מספיק , להערכתילמשאיות ואוטובוסים דיגיטלי טכוגרף תסלהכנ

 משאיות סה"כ  +טון  3.5 משאיות טון  3.5עד  משאיות  סך הכול   

 מסה"כ %  מספר  מסה"כ%  מספר  מסה"כ %  מספר  מספר  

 11.1% 328 2.8% 82 8.3% 246 2,966 באלפים ,מצבה

 16.9% 8,877 6.3% 3,280 10.7% 5,597 52,400 במיליוני ק"מ  ,נסועה

                

 33.3% 93 16.1% 45 17.2% 48 279 הרוגים

 17.8% 278 7.6% 119 10.2% 159 1,562 פצועים קשה
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 אוטובוסיםה .10
 

בתאונות דרכים ממצבת כלי הרכב בישראל ואולם  0.6%בסה"כ אוטובוסים המהווים  18,000-כ היו  2014 בשנת

אנשים שהיוו  114מסה"כ ההרוגים. כמו כן נפצעו קשה  9.3%שהיוובני אדם  26אוטובוסים נהרגו שבהם היו מעורבים 

לו בדומה למשאיות אלו נתונים קשים שנובעים ממשקמכלל הפצועים קשה )הטבלה להלן מציגה תוצאות אלו(.  7.3%

 נוסעים.  50-ל של האוטובוס ומהעובדה שהוא מסיע עד כהגדו

 

  

 2014בשנת  םאוטובוסיוסה"כ כלי רכב 
 ללא ישראלים באיו"ש

 

 

 

 

 

 

 

ם עדיין ה האוטובוסים .תוצאות אלו עלולות לגרום לבלבול כיוון שהנסיעה באוטובוסים בטוחה יותר מנסיעה ברכב פרטי

את הפער בין מספר הנוסעים הממוצע באוטובוס יש לשקלל )מתמטית(  השוואהלצורך . כלי התחבורה הבטוח ביותר

לפחות בממוצע  נוסעים  10אוטובוס ממוצע מסיע פי  ,בישראל. להערכתילבין מספר הנוסעים המוצע בכלי הרכב 

האוטובוסים  ,לכן מבחינת הנסועה המשוקללת במספר הנוסעים .נוסעים( 2נוסעים לעומת  20) מאשר כלי רכב ממוצע

 מכלל ההרוגים. 9%-מכלל הנסועה של האוכלוסייה, מנגד הם מעורבים רק ב 16%מסיעים כ 

 

ויש להקפיד עליהם מבחינת קציני הבטיחות  איות, עקב גודלם פגיעתם קשה מאודים כמו במשואולם באוטובוס

תקנת טכוגרף והבדיקות התקופתיות באותם קריטריונים של המשאיות. כמובן שיש לחייב את כל האוטובוסים בה

נוסעים  50ים עד כיוון שהם מסיעסים ת של נהגי האוטובוהרמת המקצועיעל דיגיטלי. יש להקפיד בצורה מרבית 

ובמקביל אכיפה של חוקי התנועה כל אלו יביאו לירידה משמעותית נהיגה שעות  ילדים. אכיפה קפדנית של םוביניה

 . בתאונות שהם מעורבים בהם

 

מכלל כלי הרכב בישראל,  הנסועה  12%-סה"כ המשאיות ואוטובוסים יחדיו בהם נוהגים נהגים מקצועיים, מהווים כ

 . 2014מסך ההרוגים בשנת  43%מכלל הנסועה, והם מעורבים בתאונות דרכים בהם נהרגו  19% -שלהם מהווה כ

 

, לכל שינוי הקטלניותתאונות הדרכים גדול של בחלק כה  , מעורביםאלו עם הנהגים המקצועייםגדולים כיוון שכלי רכב 

     חיובי בתחום הבטיחות, תהיה השפעה מהותית על כלל הבטיחות בדרכים בישראל.

 

  

  
כלי  סה"כ

 רכב
 אוטובוסים

 %
 האוטובוסים

        

 0.6% 18 2,966 מצבה

 1.9% 1,000 52,400 נסועה

        

 9.3% 26 279 הרוגים

 7.3% 114 1,562 פצועים קשה
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 כבישים אדומים.11

-כ היו. בזמנו 2005משנת  לבטיחות בדרכים התכנית הלאומיתמושג שהשתמשנו בו בהכנת הוא כבישים אדומים 

כדי לשדרג כבישים אלו. ₪ מיליארד  2 ,הלאומית בתכנית לכך וקצבומרובי תאונות דרכים קשות וה יםק"מ כביש 700

ידוע . עם נתיב אחד לכל כיוון , מסוכנים,עמוסי תנועהכבישים ק"מ של  300-כ שנים עדיין ישנם 10גם לאחר  אולם

 .שני נתיבים עם הפרדה קשיחהויהפכו לכבישים בני בעתיד ישודרגו  ,מרובי תאונות דרכים קשות מרבית הכבישיםש

לשדרוג.  המתנה זו אינה ונוצרה המתנה ארוכה של משרד התחבורה אולם עקב מגבלות תקציב ישנם סדרי עדיפויות 

דחיית את ההשקעות בשדרוג הכבישים.  וניתן היה להגדיל י כיוון שהמשק אינו בתעסוקה מלאהעל בסיס כלכל

על לעתים פצה מהדרכים תאונות בעלות  ןשהחיסכוזאת כיוון  ,מההיבט הכלכלי בלבד גם הינה טעות ,לעיתים השקעה

יש להאיץ עתה  במקרים אלו הנובעים מהקדמת השדרוג. הפחת,הריבית )הנמוכה מאוד עתה( ותוספת תשלומי 

 ניתן להאיץ את השדרוג ללא פגיעה ביעילות.ובניית תשתיות לישראל כיום עודף כושר הרבה יותר את השדרוג. 

הוספת נתיב לכל כיוון והפרדה קשיחה באמצעות ג לשדרו מלאההכלכלית הממחיש את הכדאיות ההמקרה הברור 

הרווח מדחיית השדרוג , , ולפי הערכותעד אילת. ברור שכביש זה ישודרג בעתידומצומת הערבה   90כביש הוא 

   .נמוך מהעלות  הכלכלית של תאונות דרכים שהשדרוג ימנעדומה או )ריבית ופחת( 

 

 , נוכחות ניידת שיטור באמצעות   אכיפה מוגברתלהבטיח יש  סוכןכביש שהוא מ כל קטע כפעולה מידית, בבמקביל, ו

לא המשמעות שגם אם קטעים מסוכנים אותם בהפרדה מפלסית קשיחה להלן. בנוסף יש לבצע מידית  10ראו סעיף 

משמעותית את  להאטובעזרת הצבת רמזורים ניתן  אזורי הסכנהאת ברור ן ב, יש לסמבנוסףתהיה אפשרות עקיפה. 

הרשות הלאומית בסיסית של הפעילות לדעתי, ה )גם אם הדבר יגרום לעומסים גדולים יותר(. מהירות הנסיעה

תרון זמני ספציפי לכל קטע מסוכן, פמתן מסוכנים, הקטעים הגדרה דינמית של ה :צריכה להיות, לבטיחות בדרכים

ובעיקר לבדוק  הפתרון הזמניגורמים האחראים לבצע את הפעלת "לחץ" על ההקטעים המסוכנים לציבור, ום פרס

 .את ההשפעה"בזמן אמת" 

ק"מ באזור משורי ללא כל מגבלות של  25מעפולה לבית שאן,  71דוגמא אופיינית לכביש מסוכן הוא כביש מספר 

הרוגים  30 -היו כ ק"מ מצומת מגידו ליוקנעם  30  ,66כביש גם ב בני אדם. 30ראות  שבעשור האחרון נהגו בו 

אלו הם השקעות שידוע שיעשו ועל כן הדחייה היא אינה כלכלית בוודאי שלא במשק הנמצא על  פצועים.וכאלף  בעשור

 סף של מיתון כלכלי והוא עם גרעון נמוך מאוד בתקציב המדינה.

, היא זו 2012על ידי בשנת  , חטיבה חדשה שהוקמה בעקבות השינוי במבנה הארגוניהרשותחטיבת המבצעים של 

מנהלים אזוריים ומנהלי מרחבים והם אלו שצרכים להכיר כל קטע מסוכן בכבישי הארץ ולדעת את  18שיש לה היום 

, ובינתיים לדאוג ולוודא שבכל מקטע מסוכן יהיו אמצעי הבטיחות המיוחדים המוצגים לעיל.  החטיבה שדרוגומועד 

יות המקומיות ועם המשטרה כדי להסכים על וצרכה להיות  מתואמת באופן מלא עם חברת נתיבי ישראל, עם הרש

מלאה  בנראות יכולים להיות מופעלים באופן מידינראה שדברים אלו בהם. המידית הקטעים המסוכנים ודרך הטיפול 

 .וברמה אפקטיבית 

 

מסוכן,  הקצאת ניידת תנועה מיוחדת לכל קטעהטיפול המידי כאמור הוא אכיפה מוגברת בקטעים המסוכנים עד כדי 

כיוון, תמרורים ושלטי  פרדה קשיחה בין נתיבים מנוגדים אפילו יאלץ למנוע עקיפה כאשר יש נתיב אחד בלבד לכלה

 י האטה ורמזורים לוויסות המהירות.סלילת קטעים זמניים לעקיפה. אזהרה, פס
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 ואכיפה עירונית מצלמות מהירות  .12

שהוכחה בעולם לאכיפת חוקי  שיטה יעילהשנים(  20 – 10בזמנו )לפני  ות הייתהאוטומטי האכיפה באמצעות מצלמות

שנה ולא בוצע עד  12שהומלץ לפני של משטרת ישראל  ,"3-"אשנקרא פרויקט מצלמות המהירות התנועה. אולם 

באופן יסודי ות יש לשנעל כן  היום, הפך להיות לא רלוונטי עקב השינויים הטכנולוגיים העצומים של העשור האחרון.

לרכוש לדעתנו, תהיה זו טעות גדולה  .המודרנית אינו מתאים לטכנולוגיהמשיך במתווה אשר ולא לההפרויקט את 

 . )רוב המצלמות עדיין לא נרכשו( מצלמות מיושנות ובלתי אפקטיביות אלו עכשיו

מצלמות  60-ר. רק  כשנה ויות 20, בת מיושנתטכנולוגיה מייצגת  ,הקיימות בישראל נקודתיותהמהירות המצלמות 

בעיקר בתחום העירוני ובמקומות שאינם שנים( והם התקנו  10מצלמות שהומלצו לפני  200)מתוך הותקנו בישראל 

גלויה, ובולטת לרוב  בתחום הבינעירוני, המהירות הנקודתיתמיקומה של מצלמת  רלוונטיים )בצומת עם רמזור(.

ולא  הופכת להיות סכנההנקודתית הגלויה לכל מצלמה כיום ה  .WAZE -ב במלואההנהגים והיא גם מוצגת כיום 

וכך הם )כשמבחינים בה( בפתאומיות את מהירות נסיעתם לפני המצלמה  מאטים. נהגים רבים מרסנת מהירות

ים על פני המצלמה חוזרים הנהגים שחולפמיד לאחר  אולםתנועה. להפרעות גדולות לעלולים לגרום לתאונות ו

אינו אפקטיבי )בעיקר באנגליה וצרפת( באירופה שנה  20נסיעה הקודמת. לכן מה שהיה אפקטיבי לפני למהירות ה

מצלמות נקודתיות  2016בשנת   עכשיו מחשבה לרכושיש . 2020ובוודאי שלא יהיה אפקטיבי בשנת  2016בשנת 

 WAZEלא היה  קודתיותת הנומ, שהומלץ על המצלשנה 12לפני . אלו שרובם המכריע עדיין לא נרכש מיושנות

לרסן שיטה הצליחה מאוד באנגליה ובצרפת והנהגים לא היו מקבלים התראה על מיקומה של המצלמה ולכן ה

 מהירויות ולמנוע תאונות דרכים. 

ק"מ, המחשבות את המהירות  70של עד שלמים  לקטעי דרך חדישות בעשור האחרון פותחו מצלמות מהירות

כולו ולא מהירות נקודתית, מקרית, המתקבלת ממצלמה שמיקומה המדויק ידוע לכולם. הממוצעת לארוך הקטע 

פועלות בהצלחה גדולה באוסטרליה, אוסטריה, איטליה ובמדינות אחרות  ,Point to Pointשנקראות,  מצלמות אלו

התקשורת . WAZEבעולם של גם היא היחידה שיעילה  -שיטה הוגנת יותר לנהגים. והעיקר גם והיא מייצגת 

לדוגמא: מצלמת . (6מעקב אחר כל המכוניות שנוסעות בכביש )כמו בכביש  תמאפשר עצמןהאלחוטית בין המצלמות 

קיבוץ גלויות( וכן בכניסה לירושלים )או בכל יציאה אחרת מחלף ) 1מהירות חדישה קולטת את המכונית בכניסה לכביש 

סעה המכונית, והמהירות הממוצעת היא זו הקובעת ( והיא מחשבת את מהירות הנסיעה הממוצעת שנ1מכביש 

  .על מהירות מופרזת למשלוח דו"ח

 

 ערךחסרת  ,במיוחד בצמתים מרומזרים ,שמצלמת מהירות נקודתית אנו משוכנעים ,מהירות בתוך הערים לגבי אכיפת

. יםפעלות על ידי שוטרמצלמות ניידות המוכמות גדולה של  ברכישתעדיף היה להשקיע זהו בזבוז מקורות ו .בטיחותי

, ריסון מהירות אפקטיבי בתוך מרכזי הערים ובשכונות מגורים רצוי שיעשה ככל שניתן, באמצעות פסי הרעדה תקניים

ובמקביל נוכחות אנושית של ניידות תנועה של המשטרה וכן סיירת בטיחות מעגלי תנועה,  ,בשיטת גל ירוק רמזורים

 משולבת של המשטרה והרשויות והפעלת מצלמות מהירות בידי שוטרים. 

  

)המשטרה  אנו משוכנעים, שהצבת מצלמות מהירות מודרניות אינן יכולות להיות פעולה עצמאית של מערכת האכיפה

גרלי של המדיניות הכוללת להקניית הבטיחות בדרכים ולכן היא צרכה להיות טלק אינ. פעילות זו חייבת להיות חלבדה(

מתואמת עם מערכת הסברה בתקשורת, מערכת הסברה בפורומים שונים, חלק ממערכת לימוד בטיחות בדרכים בבתי 

עצמאית, שתהיה  רשות לאומית לבטיחות בדרכיםזו אחת מהסיבות שמראות את חשיבותה המכרעת של  הספר וכו'.

אפקטיבית, עם חטיבת מחקר וליווי סטטיסטי ועם מקורות מימון מספיקים. התיאום עם המשטרה, משרד החינוך, 

היא הגוף היחיד  והרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםמשרד התחבורה והפורומים השונים, הינו תנאי הכרחי להצלחה 

 שיכול לתאם ולהוביל מהלך  משולב שכזה. 
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 דרכיםבטיחות בטובת הלגי שימוש הטכנולוה .13

מגמת הירידה בתאונות דרכים קשות המאפיינת את המצב בכל המדינות המפותחות הינה תוצאה ישירה של 

בהתרסקות, בלמים,  כלי הרכב , בטיחותבטיחות של כלי הרכב )כריות אווירחות דרמטית בטכנולוגיית התהתפ

בתחילתו של תהליך שבו מערכות התראה אנו שכו'(.  אין ספק ו ה לאחור, שיוט השומר מרחק מצלמה בנסיעחיישנים, 

 .והם ישולבו בהדרגה בכל כלי הרכב החלו להיכנס לשוקובלימה למניעת תאונה,  ,סטייה ממסלול ,בת תאונהרקל

 20עד  15שתוך  על כךצביעה מת בעולם הרכב, במערכות התקשורת והתכנות והמתפתח ותהתבוננות בטכנולוגי

היום(, אשר יהיה בקשר רצוף עם מסחריים )כמו במטוסים  יאוטונומנהג  עם בישים להיותכל המכוניות בכצפויות  ,שנה

 .דרך שבה הוא נוסעלמרכז מידע עדכני על ה רשיהיה מקוו, ומכ"ם בחיישנים מצויד יהיהבתו, כל המכוניות בסבי

אחת בסטנדרטים קבועים ואחידים והיא זו  תאינטגרטיביהמערכות הנפרדות הקיימות כיום תשולבנה במערכת 

 כמעט לחלוטין תאונות דרכים. תפקידו של הנהג יהיה כמו תפקיד הטייס במטוסי הנוסעים המודרנייםשצפויה למנוע 

 )"טכוגרף" עתידי(.למרכז הבקרה  דרוישו הנהגמסוכנת של הנתונים על התנהגות . להשגיח על הנהג האוטומטי

כלי הרכב בעולם. את זה עושים  מכשורשל  הסטנדרטישראל לא תקבע את מדינת ש ,לכל המבין בעולם הכלכלי ברור

את לחייב יכולה , כל כלי הרכב שלה )להוציא את טנק המרכבה(כיבואנית של . ישראל עשו יצרני הרכב הגדולים בעולםוי

 מצוידיםולחייב רכבים להיות  בעולם ת המוצעים על ידי יצרני הרכבות עם מרב אמצעי הבטיחולרכוש מכוניהצרכנים 

 . בלתי סביר הוא שהמדינה תהפוך "למרכיבת אביזרי בטיחות" אולםבאביזרים המוצעים 

 

על  ,קיימים באמצעי בטיחות  2000לצייד את כל כלי הרכב משנת הצעה הועלתה  2015בישיבת הממשלה בנובמבר 

ואין ספק שהיא תקטין את תאונות  מצילת חיים"" ה נראית.  הצעובמימון מדינת ישראל ,פי שיקולי משרד התחבורה

ת"  תועל –ואין כל מידע על "עלות ₪  מיליארד  2-להצעה למדינה תהיה מעל ה עלותבמציאות הכלכלית  אולם. הדרכים

טיחות בדרכים(. לפיכך, קשה מכספי המדינה בב₪ מיליארד  2של הצעה זו )האם זו הדרך הטובה ביותר להשקיע 

ג יותר להשיהיום אמצעים רבים קיימים . שאנשי האוצר יעבירו סכומים אלו והסיכוי שפרויקט זה יבוצע נמוך מאוד להניח

ניידות משטרה הפועלות בשלוש  100ת השנתית הכוללת של לדוגמא, העלו ₪.מיליארד  2בטיחות בדרכים בסכום של  

 לשנה בלבד  )ראו להלן( ! ₪ מיליון  60משמרות עם סטודנטים כשוטרי תנועה עולה 

 

כיום על ידי יצרני המכוניות המובילים  המוצעים מרבייםשת אמצעי בטיחות רכיואולי לחייב  יש לעודדלכן בשלב הנוכחי 

תיקון כשלי , עירוניות תשתיותל: בשנה₪ מיליון  660בינתיים נדרש להשקיע  אולםים. ברכישת כלי רכב חדשבעולם 

מערך של כגון  להסעת המוניםודרניות מ מערכות. בנוסף יש להאיץ הקמת הסברה, חינוך, אכיפה, והענשהבטיחות, 

 .בדרכיםגברת הבטיחות ם להיהיעילהאמצעים כי מערכות אלו הם  ,רכבות תחתית בגוש דן

 

נדרשת מישראל מדיניות ברורה של פטור מוחלט ממס קניה, או כל מס אחר על רכישת "אביזרי בשלב הנוכחי, 

דד את היזמים הישראלים להמשיך ולפתח אמצעי בטיחות בכלי ובטיחות". במסלול טכנולוגי מקביל, ובלתי קשור, יש לע

 זה במסגרת עידוד היצור במשק. אולםרכב ולעזור להם למכור זאת לחברות הרכב הגדולות 

 

 מערכות בטיחות 6התקנת 

   6  הטמעה( 100%)בישראל ו מתקינים לכל כלי הרכב ראה שאם הימבכור מהטכניון  ' שלמהמחקר חדש של פרופ

אין ספק שמערכות אלו  .מההרוגים בתאונות דרכים 20%-ים כסכהיו נח,  E-Safetyאלקטרוניות מערכות בטיחות 

העלות ספק רב אם אומדנים אלו אמינים ואם אין כפילויות בשיטת האמידה שלהם. כלכלית  אולםחוסכות בחיי אדם 

אורך חיי ₪. מיליארד  4.5שמשמעותו ₪ אלף  15להערכתנו כיום בסדר גודל של  המערכות הינה 6להטמעת כל 

צריך  לבחון  לשנה.₪ מיליארד  1כלומר עלות של  ישנות ותקלות(שנים  )עקב התי 5של מערכות אלו היא כ  השימוש

 זה כדאי, או כדאי לדחותו במספר שנים ולקבלו בעלות הרבה יותר קטנה.   פרויקט ,תועלת –כלכלית אם במונחי עלות 
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 פרויקט "אכיפה אזרחית" .14
 

נקראת שתכנית חדשה  להפעיל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםמנסה ( 2015)מספטמבר בתקופה האחרונה 

יעברו הכשרה מיוחדת ויתעדו עבירות שאזרחים מתנדבים יופעל על ידי פרויקט ה הרשותעל פי אתר . "אכיפה אזרחית"

 .להגשת תביעה רות אלו יועברו למשטרת ישראליבסמרטפון שלהם. עבשל צילום תנועה באמצעות אפליקציה 

 

עם  ,שוטרים לכל דבר ועניין ון שהשוטרים המתנדבים הםהמתנדבים כיושוטרים מפרויקט השונה לחלוטין  זותכנית 

בזמן כהונתי כיו"ר הצגתי   ! שכרם הוא אפסהוא ש ביניהם לשוטרים במשרה מלאה כל ההבדלמדים וסמכויות ו

את פרויקט "סטודנטים בתנועה" שבמסגרתו המשטרה תגייס סטודנטים/סטודנטיות, בחצי משרה למועצת הרשות 

קיבלה בזמנו החלטה לממן  מועצת הרשותלהיות שוטרי תנועה בניידות משטרה.  ,לימודיהם האקדמיים לתקופת

הדלק.  גם בפרויקט זה הסטודנטים הם שוטרים מלאים את ו הניידותאת למשטרה לפרויקט זה את השכר לסטודנטים, 

 להלן המציג את התכנית(. 16לכל דבר ועניין )ראו סעיף 

 

עבירות כעדי ראיה באמצעות צילום, ל האכיפה האזרחית משתמש באזרחיםפרויקט קטים לעיל, בניגוד לשני הפרוי

מוטלת  ולהרשעה לתביעה בבית משפט ,של עבירה וםהיכולת להפוך צילשמבצעים נהגים אחרים. נראה ש תנועה

יצטרך  ,מתנדב רגיל מהשורה ,אזרח צטרך להתקיים משפט שבוהרי שי תהיה תביעהאם  ., אם בכללבספק רב

, ינסה להראות שעדותו מלאת סתירות ושלא ראה נכון יביך אותו, להתמודד עם עו"ד מקצועי שישאל אותו שאלות רבות

בתוך תקופה את הליך החקירה הנגדית בבית המשפט יודעים שכך יהיה ו ריםהמכי ובכלל שאינו כשיר לכך וכו' וכו'.

תפגע  אבל  הבעיה הגדולה היא החשש שהפעלת תכנית כזו רבים שיסכימו להעיד. קצרה כנראה שלא יהיו מתנדבים

לוותר על אכיפה במסווה  עקיפה נותנת לכך תמיכה הרשותבאכיפה המקצועית שעלייה מופקדת משטרת ישראל וכאן 

סטודנטים כבר עכשיו גורמת לכך שהתכנית " ,חמור מכך נראה שתכנית האכיפה האזרחית. סמרטפון  תאפליקציישל 

 .  2015מבוצעת ויש היום מעט מדי ניידות בכבישים. את התוצאות רואים כולם במספר ההרוגים בשנת לא  בתנועה",

 

בעלי סמכויות מפעילויות כאלו ויש לדבוק רק בתכניות אכיפה של משטרת ישראל עם שוטרים  עלהימנרצוי לדעתי, 

יש אגף התנועה במשטרת ישראל והוקם לשם כך  ים זמניים.רים וסטודנטים כשוטרכולל מתנדבים להיות שוטמלאות, 

 ניסיון ה. גבור המשטרהלת והסטודנטים הם התשובה ההולמת שוטרי התנועה המתנדביםשל ניצב ! לו מפקד בדרגה 

 מוכיח זאת. המשטרה עם המתנדבים של המצטבר והחיובי ביותר 

 

,  קבעו 2005, בשנת התכנית הלאומית לבטיחות בדרכיםאת אנשי מקצוע שהכינו  14ה גדולה ומאומצת של עבודב

-ות ביותר מהפחית את התאונעזור לניידות משטרת התנועה ברחבי הארץ בשלוש משמרות יכולה ל 450שהפעלת 

רק באמצעות תגבור שוטרי התנועה עם המתנדבים . ניידות בכבישים 150-כיום מופעלות ביום פחות מ. 50%

לכן אני מציע ניידות ואופנועי משטרת התנועה יסיירו כל הזמן בכבישי הארץ.  450-והסטודנטים ניתן להביא לכך שכ

תפקידה של  אכיפה למניעת תאונות דרכים זו בסמרטפון.  חית באמצעות אפליקציותאכיפה אזרלוותר על רעיונות של 

  "ווירטואלית" לקבלת מידע, או מוצרים.  האפליקציב לאהמשטרה, עם ניידות, מדים ונראות בשטח ו

 

אישית כלי הרכב הינה דבר חיובי ביותר כיוון שהדבר משמש כעדות באופן פרטי ב אישיות התקנת מצלמות, במקביל

 ₪  400 – 100הקדמית של כלי הרכב הינה  בשמשהמקרה של תאונה. עלות התקנת מצלמה להתרחשויות בכביש ב

זו מצלמה שמתעדת לשימוש אישי  ,בצע אכיפה אזרחיתשתתהיה זו לא מה המצל אפשר לעודד התקנתה.ועל כן 

 .זו תהווה הרתעה ,, ואם תהינה מצלמות לכל כלי הרכבנהבמקרה של תאו
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 להולכי רגל חציההמעברי כל רמזורים ב  .15
 

 רמזוריםמ ניסיון לעבור את הכביש שלא במעברי חצייהב)לא כולל  איו"ש (, הולכי רגל  1,949נפגעו   2014בשנת 

ניסיון לעבור את   2014רגל נהרגו בשנת הולכי המההרוגים מקרב  55% -ככלומר  צעו קשה.נפ 348 -נהרגו ו 64 מהםו

 2014הטבלה להלן מסכמת את ההתפלגות לגבי שנת . הכביש שבמקומות בהם אין מעברי חציה מרומזרים

 

 כולל ישראלים ביהודה ושומרון( לא) 2014הולכי רגל שנפגעו בתאונות דרכים בשנת 

 
סה"כ חציה 
 ללא רמזור

במעבר  לא
 חציה

מעבר חציה 
 ללא  רמזור

מעבר חציה 
 רמזור

סה"כ 
  הולכי רגל

 הרוגים  116 12 20 44 64

 פצועים קשה  539 35 159 189 348

 פצועים קל  2,505 155 1,288 249 1,537

 סה"כ נפגעים 3,160 202 1,467 482 1,949

 

אחד את השני ולנחש האחד הבעיה הקשה של מעברי חצייה בלתי מרומזרים היא שהנהג והולך הרגל צרכים לראות 

 ישנו פתרון פשוט למצב של העדר רמזור צומת רגיל והוא רמזור רק להולכי רגל.שמתברר  את כוונות הצד השני.

הפתרון מצוי ו שבה הנהג צריך לנחש את כוונתו של הולך הרגל לפני שירד לכביש הינה בעייתית,  החדשההתקנה 

 . פשוט להביט בתמונה למטה.ונפוץ בארה"ב ואין צורך להכביר במילים

 

A HAWK beacon (High-Intensity Activated CrossWalK beacon) 

 

 Example of a HAWK treatment in Tucson, AZ 
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רק לחציית הולכי רגל והולך הרגל הוא המפעיל אותו  מיועדתרון העצום של רמזור זה  המופיע בתמונה לעיל שהוא הי

או בלחיצה או בעצם נוכחותו ליד הרמזור )גלאי נפח( ואינו מופעל לא לצורך. הפתרון נראה כל כך פשוט טכנולוגית 

  HAWKהערכות הן שבארה"ב התקנת רמזור מסוג ת. ולכן אני בדעה שיש ליישמו מיד ולא לחכו ,ומעשית ליישום

 עלות תועלת.  חיונבמאת התאונות במעבר חציה. זהו שיפור עצום  70%-ב המופיע בתמונה מפחית

 

חיבור לרשת במקום בו יש  HAWKלהולכי רגל  מסוג עלות התקנת רמזור הערכה ראשונית )בלתי מחייבת( היא ש

 ₪. 15,000נוספת של עלות ב להתקין תא סולריניתן לחבר לחשמל, ניתן  לאובמקום ש₪   15,000-חשמל הינה כה

  5%)בריבית ריאלית של  לרמזור₪  4,000 שנים העלות השנתית היא 15בהנחה שאורך החיים של רמזור כזה הוא 

 .מההשקעה(  5%ותיקונים ואחזקה בשיעור 

  

 הרגל ברמזור להולכי סולרי המחליף חיבור לחשמלפוטו תא 

 

 

 

 

מכך שאין מספיק מעברי חציה. לכן ככל שיהיו  ת נובע ,אנו מעריכים שחציית כביש על ידי הולך רגל שלא במעברי חציה

יותר מעברי חצייה להולכי הרגל, ישתמשו בהם. במיוחד כאשר יהיו מעברי חציה מרומזרים המקנים יותר ביטחון 

 להולכי הרגל.

  

לשנת ₪ מיליארד  1.3 -היא כ ,ללא רמזוריםבמעברי חציה שנפגעו  הולכי רגל,אומדן לעלות הכוללת של נפגעים ה

כלומר ניתן היה לחסוך  ,70%הינה לעיל  HAWKרמזור תקנת . בהתאם לניסיון האמריקאי האפקטיביות של ה2014

מעברי   22,000 כל הולכי הרגל יחצו במעברי חציה מרומזרים. בסכום זה ניתן להקים ולתחזקבשנה אם ₪ מיליון  900

רמזור עם עברי חציה מות הדורשים מקומ 22,000. קשה להאמין שיש בישראל HAWKחצייה מרומזרים בשיטת 

 י בשיטת רמזורלהולכי רגל  בכל רחבי הארץ מעברי חציה  10,000 נקודת האיזון הכלכלית היא בהתקנת מיוחד.

HAWK,  את מספר העוברים במעברי חציה לא מרומזרים. להערכתנו, זו הנחנה  50%-בהנחה שהם יקטינו לפחות  ב

 .טהור כלכליהכדאי מאוד על בסיס זהו פרויקט ששמרנית מאוד ולכן אני בדעה 

 

₪  מיליון  30בעלות השקעה כוללת של   HAWK מעברי חצייה מרומזרים בשיטת  1,000אנו מציעים לבצע ניסוי של 

  שנים. 5ציה כאלו בתוך חעברי מ 10,000ם היא תצליח, מוצע להקים כדי לבחון את האפקטיביות של שיטה זו. א

  

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://elteccorp.com/wp-content/uploads/2014/03/HAWK_Face-Only-150x150.jpg&imgrefurl=http://elteccorp.com/warning-systems/&docid=-mp7rf39kzfuDM&tbnid=tqM2KZGNgwWTAM:&w=150&h=150&ved=undefined&iact=c&ictx=1
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 משטרתיתכנית החירום לאכיפה ות תעקרונ.16
 

ניידות תנועה  150 באמצעות ים ואכיפהשעות ביום בסיור 14ניידות ואופנועים,  450הפעלה מידית של המטרה היא 

ניידות בכל  450של נוכחות משטרתית  אופנועים בכל הארץ. 100-ניידות במרחב הבינעירוני ו  200במרחב העירוני, 

 אולם לא יושמה עד היום. 2005הכבישים הומלצה ע"י "וועדת שיינין" ואושרה על ידי הממשלה בשנת 

אכן מפעיל המשטרתי הקבוע לוודא שכוח האדם  הכרח וישואופנועים  ניידות 200 -התנועה עצמה יש כיום כלמשטרת 

 100, צי של  2014 כבר סיפקה למשטרה, במהלך שנת הרשות . בנוסף,שעות ביום 14ולפחות  אופן מלאב הניידות את

דות אלו ואולם ניי. ע"י מתנדבים למטרות שיטור במרחב העירוני לפרויקט "המתנדבים בתנועה" נוספות ניידות חדשות 

  "סטודנטים בתנועה"התכנית ביוזמתי, הכינה ואישרה את   מועצת הרשותבנוסף, . עדיין מופעלות באופן חלקי בלבד

סטודנטים  )לחצי משרה כ"א(. ניידות אלו  1,000וגיוס  נוספות, ניידות תנועה למשטרה )בליסינג( 100כוללת אספקת ה

 -( הינה כ)ראו להלן לרשות. העלות השנתית להפעלת התכנית בדומה למתנדבים בתנועה ישמשו למרחב הבינעירוני

  ₪.מיליון  60

קו מהן כבר סופ 25רשויות המקומיות )ש ל "סיירת בטיחות"נוספות של ניידות  25 צרכה  לספק הרשותבנוסף, 

ניידות של  100ועוד הניידות של המתנדבים בתנועה  100ופועלות( באמצעות שילוב של פקחים ושוטרים. יחד עם 

של והאופנועים  הניידות  200 -אלו יצטרפו  ל. הרשותניידות שהן במימון ופיקוח של  250סטודנטים בתנועה יהיו 

  6,300 -כלומר כ -שעות ביום 14הפועלות לפחות  ניידות לאכיפה 450מערך אפקטיבי של  ניתן להפעילכך שהמשטרה 

 " )גידול אפשרי של פי שנים וחצי !( ת"שעות נייד 2,500 -נו שכיום יש מתחת לי" ליום, זאת לעומת הערכתת"שעות נייד

 

יכולים  בני אדם 100 כלומר - 30%המספר ההרוגים בכ  את 2016  ניידות אלו יכולות להפחית,  להערכתי, כבר בשנת

שנים וכל  10. אין כל סיבה שתכנית זו תידחה אפילו ביום אחד ! התכנית נבדקה והוכנה במהלך של ממוות להינצל

לבדוק את  הרשותמספקת הותקנו איתורנים המאפשרים לאנשי  הרשותהגורמים מסכימים לה. בכל הניידות ש

 .   בשום תנאי זה הכרח שאין לוותר עליו ממנת. הרשותים של הניידות שהאפקטיביות והזמנ

 שעות ביום 14 " ניידת סטודנטים בתנועה"עלות שנתית להפעלת 

 התפלגות עלות שנתית 

 8% ₪ 45,000 לחודש(₪  3,750 – עלות שנתית של שכירת ניידת )ליסינג(1

 3% ₪ 30,000 ליטר דלק(₪  6.5ק"מ בשנה ולפי  50,000) עלות הדלק השנתי(2

 83% ₪ 500,000 */עלות שכר סטודנטים לניידת (3

 6% ₪ 25,000 לסטודנט לשנה(₪  2,500) לסטודנטים ושונות ,לאוכ ,מדיםעלות (4

 100% ₪ 600,000 להפעלת ניידת  סה"כ עלות שנתית(5

 סטודנטים בניידת  2לשעת סטודנט, לפי ₪  50שעות עבודה של ניידת לשנה, לפי עלות של  5,000לפי   /*              

 

למיקומים  ידת התפוקות ובקביעת העקרונותלהיות שותפה מלאה במד חייבת  דרכיםהרשות הלאומית לבטיחות ב

י שאנשי הרשות המוסמכים דבאיתורן כ מצוידותתהינה  הרשותת ק. המשטרה הסכימה שניידות שמספשל הסיורים

והוא מראה  מותקן האיתורןכבר דבים בתנועה השימוש בהם. בניידות המתנאינטנסיביות את  יוכלו לוודא בכל זמן 

. כאן המקום להדגיש שבניגוד לשוטרי הקבע של משטרת הרשותבמפורש את חשיבותו לתהליך הבקרה המשותף של 

וחובתה להקצות את  הרשותע"י מחדש כל שנה  צריך להבחןועה  הינו פרויקט  שהתנועה, פרויקט הסטודנטים בתנ

יחסית. לכן כל שנה חייבים לבחון מחדש את היעילות של הקצאת המשאבים   תקציבה לפי שיקולי אפקטיביות

 עם המשטרה.   לפרויקטים
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 החובה לקיום מבחן בגרות בתורת הנהיגה בבתי הספר התיכוניים   .17

מועצת הרשות תמוהה ביותר.  "בתורת הנהיגה והבטיחות בדרכים"מבחן בגרות קיום משרד החינוך לשל התנגדותו 

הציעה למשרד החינוך לממן ביקשה ו ,(2014במהלך ביוזמתי, ובתקופת כהונתי כיו"ר ) הלאומית לבטיחות בדרכים

בתורת  חיצוני זאת בתנאי שיהיה מבחן בגרותו₪ מיליון  40בהיקף שנתי של בנושא, את כל העלות של הלימודים 

כל הגיון למימון  המועצהבהעדר מבחן בגרות לא ראתה  משרד החינוך מסרב. .י"אבכתה  הנהיגה והבטיחות בדרכים

  פעילות לא אפקטיבית.   

כיוון שהם לא מתקיימים במסגרת של  ,ערךהאינדיקטורים מרמזים שלשיעורי הבטיחות בדרכים בתיכון אין כמעט כל 

אפקטיביים !  ועל כן הם אינם  ,"שיעורים חופשיים" לכל דבר ועניין בשיעורים אלו מבחני בגרות. התלמידים נוטים לראות

חלקית( להקנות וגם אז רק שרק באמצעות מבחן בגרות הוא מצליח )מכולם שכך הוא הדבר, ו משרד החינוך יודע טוב

לתלמידים. שאם לא כן, חזקה עליו שהיה פוטר את תלמידי התיכון מכל מבחני הבגרות ובוודאי מהמבחנים ידע והבנה 

לימוד  ,בעידן "המכוניות"היום,  .1/שחייה  אב חייב ללמד את בנוכלומר,  שנה, 2,000וכבר אמרו חז"ל לפני  .הקשים

 ,מכאן ניתן להסיק .)בזמן התלמוד( שחייה ימלימוד יותר,כנראה הרבה  חות בדרכים דרוש לילדנותורת הנהיגה והבטי

 .מהמשקל שהם נתנו לשחייה , היה גבוה בהרבהתורת הנהיגה והבטיחות בדרכיםללימוד  שהמשקל שחז"ל היו נותנים

 ליבה"ה בלימודי" לתורת הנהיגה והבטיחות בדרכים חייב להיות מקום מרכזי -של מערכת החינוך הממלכתית  במיליםו

  , כי היום בית הספר הוא מחליף את האב, בלימודי תורה, אומנות ואף בלימודי השרדות !י הספרבבת

: ללמד ולוודא )לבחון( שהכנו כראוי את ילדנו לבגרות. העםחלקי על כל  להערכתי, זהו אולי הנושא היחיד שמקובל

 . יגה והבטיחות בדרכים"הכוללת הצלחה "בתורת הנה תעודת בגרותבחברה הלא חרדית המשמעות היא אחת: 

בסיכום עקרוני שהיה עם משרד התחבורה הוצע שמשרד התחבורה יהיה שותף מלא בהקניית תורת הנהיגה 

והבטיחות בדרכים ויעמיד את "הפלטפורמה" שלו )המבחנים העיוניים לרישיון נהיגה( לטובת הנושא. ההצעה היא 

ני לקבלת בטיחות בדרכים, יקבל אוטומטית פטור ממבחן עיושכל תלמיד שיעבור את מבחן הבגרות בתורת הנהיגה וה

מתלמידי התיכון רוצים רישיון נהיגה, הרי שמבחן בגרות בתורת הנהיגה והבטיחות  90%-מ רישיון נהיגה. כיוון שיותר

 (.   הרבה כישלונותני אקסטרני ובדרכים אינו מהווה נטל נוסף על התלמיד, אלא דווקא הקלה )כי בכך נחסך מבחן עיו

בקרב יחסי ה מחלקם ויותר הגים צעירים לא רק שנהרגים בתאונות דרכים בשיעורים שכנראה כפוליםנ מכך,חמור 

ים נהרגים כאשר משקללים את  מספר הק"מ שהם נוהגים, אלא הם גם גורמים לתאונות דרכים שבהם אחר הנהגים,

וזאת מעבר לסיכון העצמי העודף של  ,סיכון עודף לאוכלוסייה כולה בשל נהיגת צעיריםיש  :כפולה ונפצעים. לכן הבעיה

 ריע בעם: "ולפני עיוור לא תיתן מכשול". קשה גם להתעלם מהציווי המקראי המקובל על הרוב המכ הצעירים עצמם.

מכלל בעלי רישיונות הנהיגה בישראל. על פי  14%-)"נהגים צעירים"( מהווים כיום כ  24בעלי רישיונות נהיגה עד גיל 

מכלל תאונות הדרכים הקשות והקטלניות. כיוון שלהערכתנו, ק"מ  20% -מעורבים בכ 24הנתונים, נהגים עד גיל 

ניתן להסיק  ,ים הצעירים הינו נמוך משמעותית מזה של הנהג הממוצע )לרובם אין מכונית צמודה(נסועה של הנהג

 מכך שהנהגים הצעירים מעורבים ביותר מכפול מחלקם בנסועה. 

 2,000הבינו לפני חז"ל לא הפנמנו עד היום את ש, שבנוהיא האשמה הגדולה  אולםאת הצעירים, בד"כ אנו מאשימים 

ועוד עשרות רבות נפצעו קשה. לדעתי,  2014הרגו בשנת מספר דומה  נו  2015צעירים נהרגו בשנת נהגים  33שנה. 

אם הם היו לומדים את תורת הנהיגה בבית הספר ונבחנים במבחן בגרות, הינו חוסכים חיים למספר משמעותי של 

קביל, ניתן לבצע מחקר מלווה במלנסות?  ייה. האם לדעת משרד החינוך לא ראוי צעירים ובני אדם אחרים באוכלוס

                                                                            !לבדוק ולוודא ,"בשטח"

 

]תוספתא, קידושין פ"א ה"יא [:   האב חייב בבנו: .......  ללמדו תורה, וללמדו אומנות,  ויש אומרים אף להשיטו במים   1/

   ותטבע, ויסתכן אם אין יודע לשוט )לשחות(. שמא  יפרוש בספינה,
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 להיות בין חמש המדינות הבטוחות בעולם  - 2025היעד לשנת   .18

אשר אומץ על ידי שר התחבורה והבטיחות ו, ()על פי בקשתי והמלצתי מועצת הרשותאימצה בזמנו אותו היעד 

הוא שישראל  2013בשנת  מר בנימין נתניהו, והוצג לממשלת ישראל ולראש הממשלה, , ח"כ ישראל כ"ץ,בדרכים

המדינות  5ע"י שיעשה ותתמיד בכך לאורך זמן. כלומר, כל שיפור ממוצע  2020המדינות הבטוחות משנת  5תהיה בין 

ה בבטיחות בדרכים ואולם ההתדרדרות הגדולזהו "יעד דינמי".  –הבטוחות יהיה חייב להיעשות מידית גם בישראל 

 משנת  ועל כן נדרש לשנות את תאריך היעדלחלוטין לי המקורי לבלתי ריא דבשנה האחרונה הופכת את תאריך היע

  מאמץ רב ואפקטיביות גדולה כדי לעמוד בכך.   שיידר, וגם כך 2025שנת ל  2020

בכל המחקרים בהם עיינתי, לא מצאתי כל מניעה אובייקטיבית לאי הימצאותה של ישראל בין חמש המדינות המובילות 

בעולם. נהפוך הוא, כל התנאים האובייקטיביים מראים שלישראל יש דווקא יתרון יחסי מובהק בכל הפרמטרים 

וצע צעיר יחסית; )ב( הכבישים החדשים הרבים הרלוונטיים: )א( המכוניות בתקינה האירופאית המחמירה, וגילן הממ

נתיביים, מעקות הבטיחות והמחלפים, כולם נבנים ברמה אירופאית גבוהה; )ג( האקלים שלנו נוח משמעותית -הדו

בהשוואה לאירופה )מיעוט ימי גשם, ריבוי שעות אור ושמש בחורף, העדר סופות שלגים וקרח וכו'(;  )ד( ארצנו 

ומיומנים טכנית לא פחות  אינטליגנטיםקים בה הם קצרים הרבה יותר;  )ה( הישראלים מישורית יותר והמרח

ניתן גם אצלנו להשפיע על ההתנהגות הנהגים באופן שאינו נופל מהמקובל באירופה. שימוש ומהאוכלוסייה באירופה, 

 ופייניות לכך.נרחב בחגורות בטיחות ומיעוט נהיגה בהשפעת אלכוהול )בהשוואה לאירופה( הם דוגמאות א

 היות בין חמשת המדינות הבטוחות בעולםל לש 2025היעד לשנת "מודל" 

". נכון שכולם להגיע ליעדכדי להאיר ולהמחיש בצורה הברורה ביותר את המשמעות של "רק הוכנה לעיל הטבלה 

רשות הצעדים הנדרשים לכך מורכבים ביותר. האתגר גדול מאוד וקשה ליישום. רק  אולם ,להגיע ליעדמסכימים 

, רעיונות חדשים ומקורות תאפקטיביוהול, אנשי מקצוע, יכשתהיה גוף עצמאי, עם נ הלאומית לבטיחות בדרכים

 כספיים תוכל להביא את ישראל ליעד.  

.  אבל עקב 2025במספר ההרוגים כדי להגיע ליעד בשנת  4.2%המשמעות, היא ירידה שנתית ממוצעת של 

חזרה לרמה במהירות לשנתיים הבאות חייבת להיות לרדת  , המטרה2015בשנת בהרוגים הדרמטית  ההעליי

 את קצב הירידה. להאטלאחר מכן ניתן  . 2013 -  2012בשנים  בממוצעגה הוששכבר הרוגים  300של 

 תחזית ויעד  2015 

2025 

שיעור שינוי 

 שנתי ממוצע

 +1.8% 9.9 8.3 במיליונים –תחזית אוכלוסיית מדינת ישראל 

 +3.5% 4.4 3.1 תחזית למצבת כלי הרכב, במיליונים

 +2% 66.2 54.3 תחזית לנסועה במיליארדי ק"מ

 -4.2% 232 357 2025 -לעד וי –סה"כ הרוגים בתאונות דרכים 

 -2.7% 851 243 2025 -יעד לו –הרוגים בתוך כלי הרכב )כולל דו גלגלי( 

 -8.5% 64 114 2025 -יעד לו –הרוגים הולכי רגל בתאונות דרכים 

  20% 40% 2025-יעד ל -לכי הרגל מכלל ההרוגיםשיעור ההרוגים הו

 -6.2% 3.5 6.6   2025-יעד ל –מיליארד ק"מ נסועה  1-סה"כ הרוגים ל
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 "החדשה הרשות"הקמת  .19

 רשותה ת שר התחבורה.באחריו שהיא גוף סטטוטורי עצמאי ת לאומית לבטיחות בדרכיםרשוה קיימתשנים תשע 

לא על כן להשפיע ואינה יכולה ש מנוות, בצורה ל סמכויותללא ככהוראת שעה לחמש שנים  2006בשלהי הוקמה בחוק 

הייתה  הרשות  2005ה בשנת שנתקבלו בממשל "וועדת שיינין"המלצות של לרכז את מיטב אנשי המקצוע. על פי  יכולה

ף שיבקר את משרד התחבורה. הגו להיותלחלוטין ומופרד לחלוטין ממשרד התחבורה וגוף סטטוטורי עצמאי  צרכה להיות

מחקר של בנק ישראל. כמו שחטיבת טיבת הלנגד עיני הוועדה היה המקצועיות של "בנק ישראל" וחשעמד המודל 

הייתה צרכה להיות  הרשותהמחקר של בנק ישראל היא הגוף הסמכותי בנושאי כלכלת ישראל כך חטיבת המחקר של 

 הגוף הסמכותי של הבטיחות בדרכים בישראל. 

 

הכוונה  ."שר התחבורה והבטיחות בדרכיםלשתאור תפקידו שונה "שר התחבורה ניתנה ל שותרהפעילות על אחריות ה

 "זרימת התנועה"האחת משרד התחבורה האחראי על  ;נפרדות ובלתי תלויות "זרועותהייתה שלשר התחבורה יהיו "שתי 

נושאים של מחלוקת הבכל ולא בזרימת התחבורה.  בטיחותתמקד רק בש רכיםדהרשות הלאומית לבטיחות ב יהנישוה

בהיותו נושא באחריות על שני  ,יהיה זה שר התחבורה והבטיחות בדרכים שיחליט הרשותבין משרד התחבורה לבין 

המיקום  ואת היו"ר. הרשות במועצתלכן שר התחבורה והבטיחות בדרכים הוא זה שיבחר את נציגי הציבור  התחומים.

צריך היה להיות במשרד ראש הממשלה, כיוון שהוא משרד האחראי על המדיניות הכוללת של כל  הרשותשל האידיאלי 

המשרדים ורק לו ראיה רב תחומית אובייקטיבית. אבל במציאות נראה שהסיכוי לכך אינו גדול ולכן שר התחבורה הוא זה 

  שיצטרך להיות אחראי על הבטיחות בדרכים.   

משרד התחבורה והבטיחות הפך להיות  עצמו )להבדיל משר התחבורה( משרד התחבורה,  2007עוד בשנת  ,בפועל

ד התחבורה והבטיחות בדרכים. זהו מצב מנוגד להמלצות משר יל"מנככלכן  רואים עצמם ,לי המשרדומנכ" בדרכים

למשרדי  "צינור להזרמת כספים"בסה"כ אין כאמור כל סמכויות בחוק והיא מהווה  לרשות וגם לחוק הרשות. הוועדה

, ואין המידעחטיבת המחקר ולמנהל  לרשותאין  וכיום מוביליםלא הצליחה לגייס אנשי מקצוע  הרשות הממשלה השונים.

 2יו"ר )מהם  6היו לה רשות השנות קיום  9מנהל לחטיבת ההסברה והחינוך )שתיים משלוש החטיבות ברשות(. במהלך 

שהייתה בו תחלופה כל כך גדולה.  יסטטוטורממלאי מקום(. קשה למצוא ארגון  2מנכ"לים )מהם  6מהם ממלאי מקום( ו 

ולה להצליח בתפקידה. החוק הקיים )הוראת שעה( יפקע בשנת לא יכ הרשות ,לכן במצב הקיים ועל פי החוק הקיים

 .לרשותחוק קבוע  שויידר  2017

חוק הרשות הלאומית לבטיחות אלא יש לחוקק כבר עכשיו את  ,2017משיך את המצב הקיים עד שנת אין כל הגיון לה

בממשלה  הסמכויות בהתאם לתכנית הלאומית שהגישה וועדת שיינין שנתקבל לרשות ןושייתשיהיה חוק קבוע בדרכים 

הנוכחית )הוראת שעה(  הרשותהקבוע, לסגור את  הרשותאת חוק עכשיו כמקשה אחת. לפיכך ההמלצה היא לחוקק 

. לאור סמכויות בחוק בנושאי הבטיחות בדרכים עם הרבה יותרכגוף מקצועי קטן יותר ויעיל הרשות החדשה ולהקים את 

משרדי ממשלה שונים:  5 -להשפיע בנושאי בטיחות ב הרשותברור שללא סמכויות בחוק לא תוכל  המצטבר הניסיון

אגפיו ל בין משרד התחבורהומלאה פרדה מוחלטת ישמר החייבת להאבל תחבורה, ביטחון פנים, בריאות, חינוך, ופנים. 

תהיה ו נציגי ציבור בעלי ניסיון 10 -המורכבת מ (דירקטוריון)כעין  רשותת מועצשתהיה לה  הרשות מנכ"ל, לביןולהשונים 

 עצמו. והבטיחות בדרכים של שר התחבורה הישירה  באחריותו 

 

הגוף המקצועי והסמכותי בכל נושאי הבטיחות היא תהיה וישמע ", ברמה  " הרשות החדשה קולה שלבדרך זו רק 

תחליט,  מועצת הרשותבאישור זו ש היא( ו2016)במחירי  מיליון 660שנתי של קציב בדרכים בישראל. לרשותה יעמוד ת

 –במונחים של "עלות יהיו כולם החלטותיה  .את התקציב לטובת הבטיחות כל שנה מחדש, על הדרך הנכונה לנצל

  תועלת". לא עוד "צינור להעברות כספים" לגופים שלישיים. 
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 לבטיחות בדרכים כמדד לנסועה" הרוגים" הקריטריון של   .20

ניתוחי מגמה על פני הן לצורך השוואות בינלאומיות והן לצורך  הבטיחות בדרכים, זי בנושא מדידת הקריטריון המרכ

בין  השוואה שמאפשרביותר חד משמעי הברור וה יאובייקטיבדיקטור . זהו אינמספר ההרוגים לק"מ נסועההוא  ,שנים

האינדיקטור הרוגים לכלי רכב הינו פחות מדויק כיוון שאינו  מדינות ועל פני זמן והוא גם האינדיקטור המקובל בעולם.

לא עושה תאונת דרכים. מדד נוסף של הרוגים יחסית  ,לוקח בחשבון את ההבדלים בנסועה. כלי רכב שאינו נוסע

 ועל כן הוא משווה מצבים סיות השונות שונה בצורה משמעותיתלאוכלוסייה הינו מעוות כאשר רמת המינוע של האוכלו

 .ותנאי סביבה שונים שונים

להתייחס לכמות הנפגעים ולא להרוגים.  מסוימיםבקרב גופים  הנטיילאחרונה, נוכח הגידול במספר ההרוגים, ישנה 

 י להביאם "למכנה משותף"כד לחבר סוגים שונים של נפגעיםמעשית לנפגעים היא שאין כל דרך  תבהתייחסו הבעיה

יש נפגעים באופן  ,)משותקים, קטועי גפיים, שרופים וכו'( דמאובתאונות דרכים יש נפגעים קשה . הרלוונטי לבטיחות

 מחברות הביטוח.כספי כדי לקבל פיצוי רק יש נפגעים באופן קל, ויש שמגדירים עצמם כנפגעים  ,בינוני

. למטרות אמידה של הבטיחות בדרכים כל סוגי הנפגעיםכנה משותף את מולהעביר ללשקלל מעשית כל אפשרות  אין

 בוודאי שאין  ., נראה אבסורדיאדם שקיבל חבלה קטנה וזמנית באף )להמחשה( עםקטוע גפיים אפשרות לחבר פצוע ה

וזו  יתאר הנפגעים הוא מעשה חסר כל משמעות רפומספסה"כ ההשוואה של מכאן ש. פצועים עם הרוגים לחבר

 .של הבטיחות בדרכים בהקשר השוואה חסרת כל הגיון וכדאי להפסיק להזכיר קריטריון זה

נע בתחום רחב  ,קשה בין פצועיםמראה שהיחס בין הרוגים להנפגעים בתאונות דרכים בעשור האחרון סוגי בין השוואה 

 הרוגים לבין גם היחס בין נים.במהלך השמגמה  נראה שאין אולם 20%כאשר הממוצע הוא  25%לבין  15%של בין 

 ללא כל מגמה.וזאת   1.5%לבין  1%נע בין  ,קלפצועים 

 

 נפגעים בתאונות דרכים בישראל

 )כולל תאונות בהם מעורבים ישראלים ביהודה ושומרון(

 

 

 

 

 

 

פצועים קל ולכן אין כל משמעות להשתמש בקריטריון של מספר הם  90%מתוך סה"כ הנפגעים מעל חשוב לראות ש

 דידת רמת הבטיחות בדרכים.לצורך מ נפגעים בתאונות דרכים

לי כיוון שיש נזקי רכוש רבים ונזקי גוף שחברות בהיבט הכלכרבה יש משמעות  בתאונות דרכים ואולם לסה"כ הנפגעים 

כדי לאמוד את הנטל הכלכלי של יטוח לנפגעים  משמשים תשלומי הב והם עלות כלכלית למשק.שלמות הביטוח מ

מהווה את העלות  (סעיף הבאהנזקים )ראו בגין כל הנפגעים והמשולם לכל כספי הכל שנה. הסכום  תאונות דרכים

  .מדד לבטיחות בדרכיםזה לא , אבל הכלכלית 

  2011 2012 2013 2014 

 23,347 25,869 25,394 28,643 סה"כ נפגעים 

 319 309 290 382 הרוגים       

 1,676 1,785 1,734 1,452 פצועים קשה        

 21,352 23,775 23,370 26,809 פצועים קל       

      

 19.0% 17.3% 16.7% 26.3% הרוגים לפצועים קשה  :יחס

 1.5% 1.3% 1.2% 1.4% יחס : הרוגים לפצועים קל 
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 נזקי תאונות דרכים מלמשק הנגרמת העלות הכלכלית   .21

 

אנו מעריכים ₪. מיליארד  11.5-ביטוח רכב )חובה ורכוש( הגיע לכל 2014ששולמו בישראל בשנת מיות הפרסה"כ 

לפיכך ניתן לראות ₪. מיליארד  9שעלות התביעות בגין תאונות דרכים )לא גניבת רכב( לחברות הביטוח תעמודנה על כ 

כיוון שיש  ,עלות חסרעלות זו היא בל של תאונות דרכים לחברות הביטוח. א תהמינימליבסכום זה את העלות הכלכלית 

הכוללת של הכלכלית לות ונזקים שחברות הביטוח לא משלמות. הערכה ריאלית היא שהעויש  השתתפות עצמית

 בשנה. ₪ מיליארד  14 – 12אל נעה בתחום של תאונות דרכים בישר

אנו מחלקים את סה"כ העלות השנתית במספר ההרוגים. לגבי  ,הכלכלית  על פי מדד של "הרוגים"ת העלולצורך חישוב 

)ראו סעיף  הונח ₪.מיליון  25" היא מקבץ הרוג"שעלות של כך ₪ מיליארד  9 הנחנו שהעלות הכוללת היא 2015נת ש

א להרוג בלבד הוא ל₪ מיליון  25המספר . כך שפצועים קל 70 ו פצועים קשה 5שבממוצע  על כל הרוג יש  (לעיל 20

במספר  יםמחולקשהם כשהיו את כל נזקי הרכוש כן ושל הנפגעים הרלוונטיים  המכיל את כל פגיעות הגוף "מקבץלא "א

  .ההרוגים

 לצורך תחשיבים כלכליים בבטיחות בדרכים נלקח:

 ₪. מיליון  25 -כ עומד על פצועים קל  70-ו ,פצועים קשה 5 ,הרוג 1המכיל  של "מקבץ" הכוללתאומדן העלות 

הבטיחות בדרכים במונחי הרוגים לבין העלות הכלכלית של בשיטה זו ניתן לקשר בין הדרך הכלכלית המודדת את 

 את תאונות הדרכים במונחי הרוגים. להפחית  העריך את הכדאיות הכלכליתל . דרך זו מאפשרתרכיםתאונות ד

 במונחים של חסכון במספר ההרוגים.  בטיחות ובבניית מחלפיםפול בכשלי אפשר לבחון כל טי " זהמפתחעל פי "

 שימוש שנתית" של עלות שהמשמעות הכלכלית היא ", ₪מיליון  250של בהשקעה כדאי כלכלית לבנות מחלף  ,כלומר

הרוג לשנה. אפשר  1"מקבץ" של  וא חוסךאם בממוצע ה ,הוצאות תיקונים ואחזקה( 5%ריבית ו  ₪5% )מיליון  25

, בעלות לדוגמא כדאי כלכלית לתקן כשל בטיחותי, קטע כבישגם בשיטה זו   לראות בכך את נקודת האיזון הכלכלית.

 הרוגים לשנה.  2אם הוא בממוצע חוסך "מקבץ" של  ,₪מיליון  500של 

זהו אכן קריטריון שקעה בבטיחות בדרכים. תועלת" בה –לאומדן ראשוני של "עלות  היה הקריטריוןשזה י יםמציע אנו

 פשוט )ואולי פשטני( אבל הוא מהווה קירוב טוב למציאות.

היא הסתיימה עם  . בפועל300-ם מספר הרוגים מתחת להייתה צרכה להסתיים ע 2015על פי התכנית הלאומית, שנת 

מיליארד  1.4 -י התחשיב כאן הוא כהרוגים. רק הסטייה השנה מהרמה של התכנית הלאומית, עלותה הכלכלית לפ 357

מיליון ש"ח כפי שהיה  240)ולא  ₪מיליון  660אפקטיבית עם תקציב של  רשות לאומית, אם הייתה להערכתנו. ₪

  ולעמוד ביעד.     ₪ מיליארד  1.4לחסוך בפועל( ניתן היה 

 3.7הבטיחותיות באירופה )המדינות  5של  דומה לזו 2015בישראל הייתה בשנת  מת הבטיחותלו ראימעבר לכך, 

 28נפש )ראו עמוד  200 -כ היה צריך לעמוד על 2015גים בשנת ספר ההרו( מ6.6מיליארד  ק"מ נסועה ולא  1הרוגים ל

₪  מיליון 25)לפי  2015לשנת ₪  מיליארד  3.9. כלומר ישראל הייתה חוסכת סכום עתק של 357ולא על  להלן(

 ₪. מיליארד  4של עד להשקיע בבטיחות בדרכים סכום נוסף בסדר גודל היה  כדאי הרוג(. כלומר 1"למקבץ" של 
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 , נסועה והרוגים לנסועהתאונות דרכיםברוגים ה   .22
 בשטחי יהודה ושומרון( מעורבים בהם ישראלים)כולל תאונות ש           

 

abvהשנה 
הרוגים 

 סה"כ

 הרוגים 

 הולכי

 רגל

 הרוגים 

בכלי 

 רכב

נסועה 

במשך 

 ,השנה

מיליארדי 

 ק"מ

הרוגים 

 1-ל

מיליארד 

ק"מ 

 נסועה

סך 

 .הרוגים

ממוצע 

דו 

 שנתי

הרוגים 

 1-ל

מיליארד 

ק"מ 

 .נסועה

ממוצע 

 דו שנתי

1999 549     34.9 15.7 593 17.2 

2000 516     36.4 14.2 533 15.0 

2001 565     37.6 15.0 541 14.6 

2002 548     37.9 14.5 557 14.8 

2003 480     38.9 12.4 514 13.4 

2004 505     39.8 12.7 493 12.5 

2005 465     41.6 11.2 485 11.9 

2006 439 146 293 43.1 10.2 452 10.7 

2007 415 121 294 44.9 9.2 427 9.7 

2008 433 139 294 47.1 9.2 424 9.2 

2009 346 111 235 48.7 7.1 390 8.2 

2010 375 125 250 49.8 7.5 361 7.3 

2011 382 122 260 50.6 7.6 379 7.5 

2012 290 92 198 50.1 5.8 336 6.7 

2013 309 94 215 51.2 6.0 300 5.9 

2014 319 125 194 52.4 6.1 314 6.1 

2015 357 114 243 *54.3 6.5 338 6.3 

  מודלים כלכלייםהיא אומדן של   2015-ב הנסועה. ההרוגים הם נתונים ארעיים 2015מקור הנתונים הלמ"ס. לשנת  *          

הנסועה היא של כל כלי הרכב . מעורבים בהם ישראלים ביהודה ושומרוןתאונות שכולל הוא ו ,הלמ"ס הנתוניםמקור 

-ישראלים הנוסעים והמתגוררים ביהודה ושמורון. כיוון שכה כל כלי הרכב את יםכוללוהם הרשומים במשרד הרישוי 

בדו"חות הבינלאומים מתעלמים  כל אפשרות להתעלם מכך. אין ,ומרוןאלף ישראלים מתגוררים ביהודה וש 400

הרוגים בשטחי יוהדה ושומרון  40, היו 2014: בשנת מכלל ההרוגים 13%) ומרוןיהודה וששטחי מהרוגים ישראלים ב

יהודה הישראלים הנוסעים בכל את לל וכהישראלים, של  לוקחים את כלל הנסועהכן הם  אולם (הרוגים 319מתוך 

סועה הנ 2014בשנת  .)פחות הרוגים למיליארד ק"מ נסועה( לטובה מעווותות תוצאותם מקבלים כמובן ולכן ה ושומרון

לוקחים את ההרוגים ללא  אםהרוגים למיליאד ק"מ. ו 6.1מיליארד ק"מ. המשמעות היא  52.4הכוללת הייתה 

 הרוגים לק"מ נסועה 5.3מקבלים  ה הרכבים הישראליים ביהודה ושומרוןעם הנשוא אולםהישראלים ביהודה ושומרון 

לפיכך הנתונים שהגופים הבינלאומיים מפרסמים לגבי ישראל הם   וזה הנתון המתפרסם בטבלאות הבינלאומיות.

  .)איך שפוליטיקה מעוותת נתונים( כל משמעות מקצועיתחסרי 
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 התפלגות ההרוגים בתאונות דרכים

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 חמשת המדינות הבטיחותיות בעולם 

 2012 בשנת  - כלי רכבלהרוגים לנסועה / 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                     

לעיל( ולכן מוצג שם  17. ישראל מופיעה בפרסום שם ללא התאונות של ישראלים בשטחי יהודה ושומרון )ראו סעיף IRTADהמקור 

          נסועה.  מלמיליארד ק"הרוגים  5.3בטעות עקרונית,   

 

מקום זה לכאורה, . נסועה בעולם במספר ההרוגים למיליארד ק"מ 13-במקום התהיה ישראל  2015בשנת להערכתי 

ולכן  ,יכוליםאנו במקום זה. שאר ילא יכולים להאנו  ,שרגישים כל כך לחיי אדם ,אנו ךא ,ינו גרוע במונחים יחסייםא

המדינות הבטוחות,  5על פי הקריטריון של  ,כלומר .המובילות בעולם בבטיחות בדרכים המדינות 5להיות בין  ,חייבים

יכולנו אולי ש הרוגים 157 כלומר, –הרוגים  357ולא עם  ,הרוגים בלבד 200עם  2015כים להיות בשנת יהיינו צר

מיליארד ק"מ  1הרוגים ל  3.5-יהיה מתחת ל 2020המדינות לעיל בשנת  5של ההרוגים הערכות הן שהממוצע  למנוע.

  בו ישראל נמצאת היום.מהמקום הרוגים פחות  47% ,כלומר נסועה.

 
 איחוד האירופי

2011 

 ישראל

2014 

 ישראל

2015 

 הולכי רגל
20% 39% 32% 

 רוכבי אופניים
7% 3% 4% 

 רוכבי אופנועים 
15%  12% 16% 

 מכוניות, משאיות ואחר 
58% 46% 48% 

ארד  ק"מ ימיל 1-ל 

 נסועה

כלי  100,000 -ל

 רכב

 4.4 3.3 נורבגיה 

 6.7 3.4 אירלנד 

 5.7 3.7 דנמרק 

 5.1 3.7 שבדיה 

 6.2 4.3 אנגליה 

 5.6 3.7 (2012) הבטוחות המדינות  5ממוצע 

 10.5 5.8 2012 - ישראל

 11.5  6.6  2015 -ישראל 
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 רמת המינוע בישראל     

 יאלף אוטובוסים. מצבת כל 19 -אלף משאיות ו 87מיליון כלי רכב ממונעים מהם  3.1יש בכבישי ישראל  2015בשנת 

ול בקצב אם כי הנסועה צפויה לגד 4%-עשור הקרוב בקצב שנתי ממוצע של כבגדול להרכב בישראל צפויה להמשיך ו

-. הגידול המהיר יחסית במצבת כל הרכב בישראל נובע מכך שרמת המינוע בישראל )כלי רכב לבלבד 2%-שנתי של כ

 70%-בישראל רק לכאיש( נמוכה מאוד בהשוואה למדינות אירופה ובמיוחד בהשוואה למדינות בארה"ב.  1,000

התרשים להלן מציג את פערי רמת וזהו שיעור נמוך מאוד בהשוואה למדינות באירופה.  ניתממשקי הבית יש כיום  מכו

 המינוע בין ישראל למספר מדינות באירופה.

 

 תיהשוואה בינלאומרמת מינוע ו                                 

  2014מכוניות בשנת מצבת ה                         .+15איש מתוקנן לגילאי  1,000 -כלי רכב מנועיים ל 
 2013, נתונים עולמיים 2014ישראל       

 

מכונית. הנסועה הממוצעת של המכונית במשק בית שבו יש ממשקי הבית בישראל יש שתי  25%-רק לכ 2015בשנת 

שתי מכוניות נמוכה משמעותית מהנסועה של מכונית אחת למשפחה. לפיכך הגידול במספר משקי הבית עם שתי 

מקצב הגידול  50%מכוניות צפוי להאט מאוד את הגידול בנוסעה )אנו שמעריכים קצב גידול בנסועה יהיה כאמור רק 

מכונית הינה חלק מרמת החיים, נסיעה לעבודה במכונית במקום ברכבת כבדה או קלה, נוחה,  כב(.במצבת כלי הר

  . ראויהיעילה, ונגישה אינה כמובן חלק מרמת החיים והיא הכרח כאשר אין מערכת הסעת המונים 

 

מיליון. זהו  4.5 -ע למיליון כלי רב ומצבת כלי הרכב תגי 1.4עוד  2025" יהיו בשנת מודלים כלכלייםעל פי תחזית "

לכן . ראויהבמצבת כלי הרכב ומערכת הכבישים הנוכחית בישראל לא תוכל לספק תשתית  50% -גידול צפוי של כ

אין כל מניעה טכנולוגית או היחידה הקיימת היא להאיץ את המעבר למערכת הסעת המונים מודרנית.  האפשרות 

מיליון נוסעים בשנה 100 -ולהגיע ליותר משלה הנוסעים השנתי תצליח להכפיל את היקף לא שרכבת ישראל כלכלית 

.  אולם הדבר תלוי בחשמול הרכבת, בין נהריה לבאר שבע, בשיפור מהירויות הנסיעה )למהירות של 2025בשנת 

שנים )לפחות  10שפור השירות והתדירות. בתקווה שרכבת תחתית בגוש דן תהיה בעוד בקמ"ש( ובעיקר  160מעל 

לשנה. בדרך זו תגדל הצפיפות בכבישים בעשור הקרוב  1.5%-בכרק ראשיים( ניתן להעריך שהנסועה תגדל  קויםשני 

     הדבר תלוי בממשלה בלבד! והדבר יאפשר התאמת התשתיות לגידול זה.בלבד  15%-בכ 
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התפלגות  מצבה  

 המצבה 

 100% 2,966 סה"כ כלי רכב 

 91.1% 2,703 פרטי ומסחרי    

 4.2% 124 אופנועים    

 2.8% 82 משאיות     

 0.6% 18 אוטובוסים     
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 גילוי נאות

 (,)קדנציה מלאהמלאות במשך שלוש שנים מועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  יו"רשימשתי  ,יעקב שיינין אני,

החודשים תשעת ב .לרשות לא נבחר יו"ר( 2015בדצמבר  31היום ) עדו מתאריך זה .12/04/15 -שפקעה על פי החוק ב

מודליים כלכליים במחקר וניתוח מגמות בבטיחות בדרכים בישראל באמצעות חברת גם  עוסק כאדם פרטיאני  האחרונים

שהינה חברת יעוץ כלכלי )בבעלותי המלאה( ועוסקת בתחזיות וניתוחים כלכליים על המשק הישראלי ומשקי מפתח  בע"מ

ללא  ומה לקהילהכתראני עושה ניתוחים בנושא הבטיחות בדרכים בישראל הו םמחקריאת כל הבעולם, למגזר העסקי. 

ניתוחים אלו בין באופן ישיר  טי ו/או ממלכתי( או עמותה, שממנתקבלת כל תמורה כספית. למען הסר ספק, אין אף גוף )פר

  המטרה היחידה של פרסום זה הינה הגברת הבטיחות בדרכים. ובין באופן עקיף.

. ראש של שר התחבורה והבטיחות בדרכים ח"כ ישראל כ"ץ לבקשתו, 4201 – 2012בשנים  הרשותהסכמתי לשמש יו"ר 

הממשלה מר בנימין נתניהו ושר התחבורה ח"כ ישראל כ"ץ, חתמו על המינוי שאושר ע"י ממשלת ישראל. עשיתי תפקיד 

שמשתי יועצו )בהתנדבות( לבטיחות  2011זה בהתנדבות, ללא כל תמורה כספית והקדשתי לכך מספר שעות ביום. בשנת 

 ,לבטיחות בדרכיםהתכנית הלאומית ו את לבקשתישראל כ"ץ ועדכנתי  בטיחות בדרכים ח"כים של שר התחבורה והבדרכ

מועצת נידונה עם השר, אושרה על ידו, ולאחר מכן הוצגה בפני  2011 -שהושלמה ב התכנית המעודכנת .2005משנת 

 .לתפקיד היו"ר(כחבר במועצת הרשות ו )זאת לפני כניסתי הרשות

להכנת תכנית לאומית לבטיחות שמשתי יו"ר הוועדה הציבורית שמונתה ע"י שר התחבורה " 2005 – 2004בשנים 

. התכנית 2005ולראש הממשלה אריאל שרון ז"ל, ביולי  מאיר שטרית דאז, ". התכנית הוגשה לשר התחבורהבדרכים

 500-לשנה וקביעת יעדים לירידה בהרוגים מ ₪מיליון  550כללה הקמת רשות סטטוטורית עצמאית בתקציב שנתי של 

. הצגתי את התכנית בפני ממשלת 2015נפש בשנת  300-ואל מתחת ל 2010בשנת  360-אל מתחת ל 2004איש בשנת 

 אותה כמקשה אחת, והעבירה זאת לחקיקה בכנסת. ישראל שקיבלה 

החוק אינו נותן שנים.  5לתקופה של  2006)הוראת שעה(,  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםנתקבל חוק  2006בשלהי 

שנים,  5עם תום התקופה הראשונה בת  2013בשנת כל סמכויות אלא משאירה כגוף נטול סמכויות ומייעץ בלבד.  לרשות

הייתה גרועה  רשותכי האלטרנטיבה ללא  2017כנסת להאריך חוק זה עד לשנתשל ה שלה ולוועדת הכלכלההמלצתי לממ

יותר. התקווה היא שעד תום התקופה השנייה תוקנה לרשות בחוק סמכויות הנוגעות לתחומי הבטיחות בדרכים ובעיקר 

 .מסוכניםסגירת קטעי דרך 

מאנשי  כולההמורכבת  מועצה, עם גוף עצמאי לחלוטין, מקצועייה: שתה רשות לאומית לבטיחות בדרכיםישראל חייבת 

 תקציבי הרשות למשרדיהם( ועםאת לתחומי הבטיחות, הכלכלה וההנדסה )וללא נציגי משרדים המנתבים  ציבור הקשורים

להביא את ישראל ליעד שהוצב לה "להיות בין חמשת המדינות הבטיחותיות בעולם  הרשות. על מקור תקציבי הולם

 .2020במונחים של מספר הרוגים לק"מ נסועה" וזאת עד לשנת 

 הנתונים שמשמשים כאן הם מתוך הנתונים הרשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומנתונים על בסיס יומי

המוצגים כאן, כמו גם הדעות והערכות,   . ניתוח המגמות והתחזיותדרכיםהרשות הלאומית לבטיחות ב שמתפרסמים ע"י

 נעשים על פי ניסיוני והתמחותי )תואר שלישי באקונומטריקה( רבת השנים והם על אחריותי בלבד. 

חות בדרכים, וכיוון שאני בדעה שפרסומים אלו הכרחיים בנושא המגמות בבטי הרשותאין פרסומים שוטפים של כיוון ש

                                                      ולפרסם זאת.   החלטתי לעשות זאת באופן שוטף להקניית  מודעות לנושא, 

מצויים  2013וכן הדו"ח לשנת  על מצב הבטיחות בדרכים 2014לשנת  שלי כיו"ר הרשות האחרון השנתי  הדו"ח

 ".ת בדרכיםוסוגיות בבטיחבתחתית עמוד הבית "  www.modelim.co.il מודלים כלכלייםבאתר האינטרנט של 

http://www.modelim.co.il/
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 ח"כ חמד עמאר

מהתקציב שלה, אנחנו לא יכולים  60%-"והנושא  של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אדוני השר יש קיצוץ יותר מ

הם  ,הרשות, שהממשלה החליטה להקים אותה. עדיין אין חוק ת לאומית לבטיחות בדרכיםרשולהמשיך ככה עם 

עד עכשיו, אין להם מדען ראשי עד  י.ש.( -)מועצת רשות  בהוראת שעה, התקציב שלהם מקוצץ כל הזמן, אין להם מליאה

 עצמאית."  כרשותעכשיו. צריך להיות החלטה, והחלטה ברורה לחזק אותה 

 

 ץ:ישראל כ" ח"כ והבטיחות בדרכים, התחבורה דברי שרמ

. יש ועדות איתור, אתם יודעים את זה  ;הלאומית לבטיחות בדרכים, שאני לא ממנה מנכ"ליםאני יכול לומר לרשות "

נבחרים האנשים הטובים ביותר מאלה שנגשו. איפה המעורבות שלי כשר ? במינוי יושב ראש הרשות. יותר מאשר לקחת 

וועדה והביא את המסקנות את דוקטור יעקב שיינין, שהיה היושב ראש הקודם עד לא מכבר, את האיש שהקים את ה

  אין טוהר כוונות ואופי פעילות יותר נקי מהדבר הזה."  -וההמלצות, ולהגיד לו: בוא אתה תהיה היושב ראש ותעזור ליישם  

המתאים במדינת ישראל, היה מוכן לתרום כמה שנים בהתנדבות ולקחתי שנתפס הכי האדם  לקחתי את ,היושב ראש"

אני יכול לומר לכם שהיושב ראש הבא שאני לא יודע עדיין מי הוא, ובימים אלו אעסוק במלאכת האיתור שזה סמכותי,  .אותו

 יהיה בלא ספק איש מקצוע עם ניסיון...." 

, היא לא קיבלה סמכות במקום המשטרה, סמכות )ההדגשה שלי י.ש.( שלא קיבלה ממש סמכויות בחוק רשות"אבל זאת 

ואולי זה בלתי אפשרי לתת את  ,במקום משרד הבריאות או סמכות במקום משרד התחבורהסמכות  ,נוךבמקום משרד החי

 "הסמכויות האלה במקום שיש משרדים שמתפקדים ומלווים.

. יש חשיבות שיש גוף מיוחד שמשקיע הרשותכדי להקים את  ת ומעשים"אני אומר, הושקעו הרבה מאמצים רעיונו

 מחשבה, ואנרגית ומשאבים בנושא הבטיחות בדרכים בנוסף על הגופים האחרים". 

 


