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  2012 מאיבחודש  )1( תאונות דרכים1,048-בנפגעים  1,888
   תאונות קטלניות26 - הרוגים ב33: מתוכם

May 2012: 1,888 Casualties in 1,048 Road Accidents )1(  

Thereof: 33 Killed in 26 Fatal Accidents 

,  תאונות עם נפגעים1,048 , ןשומרוהכולל תאונות שאירעו ביהודה ו ,י משטרת ישראל"נרשמו ע 2012 מאיבחודש 

 127- הרוגים ו33מהם ,  איש1,888 בתאונות אלו נפגעו .עם פצועים קשה תאונות 106- תאונות קטלניות ו26מהן 

   .פצועים קשה

  לוחות

   ד"תיקי ת  - )נתונים ארעיים( 2012 מאיבחודש נפגעים ו תאונות דרכים :'לוח א

א תאונות שאירעו לל סך הכל  
  שומרוןהביהודה ו

תאונות שאירעו 
 שומרוןהביהודה ו

  47  1,001  1,048   סך הכל– עם נפגעים תאונות

  0  26  26  קטלניות

  4  102  106  ותקש

  43  873  916  קלות

  91  1,797  1,888   סך הכל–נפגעים 

  0  33  33  הרוגים

  4  123  127  פצועים קשה

  87  1,641  1,728  פצועים קל

  "כללי עם נפגעים"תיקי  –) נתונים ארעיים (2012 מאי דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל בחודש :'לוח ב

א תאונות שאירעו לל ך הכלס  
  שומרוןהביהודה ו

תאונות שאירעו 
  שומרוןהביהודה ו

  46  3,534  3,580  סך הכל–עם נפגעים תאונות 

  63  4,577  4,640   סך הכל–קלנפגעים 

                                              
 R.A files, including accidents that took place in (1).                                                                                                   כולל ביהודה והשומרון,  ד" תיקי ת)1(

           the Judea and Samaria Area. 
 



 

 24/06/2012   2012מאי : תאונות דרכים עם נפגעים

 
2

,  תאונות עם נפגעים1,001 )שומרוןהלא כולל תאונות שאירעו ביהודה ו( י משטרת ישראל"נרשמו ע 2012 מאיבחודש 

 123- הרוגים ו33מהם ,  איש1,797 בתאונות אלו נפגעו עים קשהעם פצו תאונות 102 - תאונות קטלניות ו26מהן 

   .פצועים קשה

 עם נפגעים מסתמנת התאונותבמספר  נמצא כי ,)שומרוןהלא כולל תאונות שאירעו ביהודה ו (המגמהנתוני בבדיקת 

בממוצע לחודש  0.5% -בקצב של כ, עלייהזאת לאחר , 2012 מאי ועד 2011 ינואר החל בחודש 1.4%בקצב של , ירידה

  )2- ו1תרשימים , 1לוח . (2010 דצמבר ונמשכה עד 2010אוגוסט שהחלה ב

 ועד 2011 במאימצביעים על כך שהחל  )שומרוןהלא כולל תאונות שאירעו ביהודה ו( הנפגעיםנתוני המגמה של מספר 

 דצמבר בין החודשים 0.1 -עלייה בקצב של כ בממוצע לחודש וזאת לאחר 1.6%-נרשמה ירידה בקצב של כ, 2012 מאי

  .)1לוח  (2011 אפריל ועד 2010

   :הגדרות

 לפחות ונפצע בה או נהרג אדם אחד דבנסיעה אחכלי רכב בה ת דרכים שמעורב תאונ:  עם נפגעיםתאונת דרכים

  .לפחות

  .י משטרת ישראל בעקבות אירוע תאונת דרכים עם נפגעים" תיק חקירה שנפתח ע: ד" תתיק

ים קל בלבד ושאינו /י משטרת ישראל בעקבות דיווח על תאונת דרכים עם נפגע"תיק שנפתח ע:  כללי עם נפגעיםתיק

  .נחקר על ידה

 יום מיום 30או אדם שנפצע בתאונת דרכים ונפטר מפצעיו בתוך ,  אדם שנהרג בתאונת דרכים: הרוג בתאונת דרכים

  .התאונה

לא לצורך השגחה ,  שעות או יותר24ואושפז בבית חולים , נת דרכים בתאושנפצע אדם : פצוע קשה בתאונת דרכים

  .בלבד

או אושפז ,  שעות24-פחות מאושפז או ,  ולא אושפז בבית חולים אדם שנפצע בתאונת דרכים: פצוע קל בתאונת דרכים

   .חה בלבדגלצורך הש

  

  

ץ תאונות דרכים עם נפגעים של הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קוב

עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות . 2012 יונימשטרת ישראל המעודכן לאמצע חודש 

  .בדרכים

  .2012 ביולי 22 -תפורסם ב" 2012 יוניתאונות דרכים עם נפגעים בחודש "ההודעה הבאה על    
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   נתונים חודשיים- )1(תאונות דרכים עם נפגעים
Road Accidents with Casualties - Monthly Data 

  )נתונים מקוריים ומנוכי עונתיות(תאונות דרכים עם נפגעים  : 1תרשים 
Diagram 1: Road Accidents with Casualties (Original Data and Seasonally Adjusted) 
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  1לנתוני תרשים 

  )נתונים מנוכי עונתיות  ונתוני מגמה(תאונות דרכים עם נפגעים  : 2תרשים .
Diagram 2: Road Accidents with Casualties (Seasonally Adjusted and Trend) 

 

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450

1,500

IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV

2009 2010 *2011 *2012

Trend מגמה Seasonally adjusted מנוכי עונתיות

*שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת. 
*The last three trend estimates are subject to substantial 

rev isions.
  

  2לנתוני תרשים 
                                              

 R.A files, excluding accidents that took place in (1).                                              ביהודה והשומרוןלא כולל תאונות שאירעו, ד" תיקי ת)1(
    the Judea and Samaria Area. 


