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 25,570נפגעים ב 13,662-תאונות דרכים) (1בשנת 2013
מתוכם 309 :הרוגים ב 281-תאונות קטלניות

נתונים ארעיים

25,570 Casualties in 13,662 Road Accidents in 2013
Thereof: 309 Killed in 281 Fatal Accidents
נתונים ארעיים לשנת  ,2013בהשוואה ל ,2012 -על תאונות דרכים
שדווחו למשטרת ישראל ,עולה כי:


)(1

עם נפגעים

 309הרוגים בשנת  - 2013עלייה של כ 6%-במספר ההרוגים לעומת שנת  ,2012עם זאת יצוין כי
מספר ההרוגים הוא הנמוך ביותר ב 51 -השנים האחרונות ,מלבד שנת .2012



 281תאונות קטלניות ב - 2013 -עלייה של כ.11%-



 1,480תאונות קשות ב - 2013 -עלייה של .1%-



 1,748נפגעים קשה ב - 2013 -עלייה של כ.3%-



בהשוואה לשנת  ,2012סך כל התאונות עם נפגעים ,עלה בכ 5%-וסך כל הנפגעים עלה בכ.2%-

לוחות
סיכום נתוני שנת ) 2013נתונים ארעיים(
מסיכום נתונים ארעיים של תאונות הדרכים עם נפגעים לשנת  ,2013שנערך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במימון
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,על בסיס נתוני משטרת ישראל עולה כי:
בהשוואה לנתוני שנת  ,2012נרשמה בשנת  2013עלייה של כ 11%-במספר התאונות הקטלניות )תאונת דרכים
שכתוצאה ממנה נהרג אדם אחד לפחות( ועלייה של כ 6%-במספר ההרוגים )הרוג  -אדם שמת בעקבות תאונת
דרכים או אדם שמת מפצעיו בתוך  30יום מיום התאונה(.
המספר הכולל של התאונות עם נפגעים )תאונת דרכים שבה מעורב כלי רכב ושנפגע בה אדם אחד לפחות( עלה
בכ.5%-
מספר התאונות הקשות עלה ב כ ,1%-בהשוואה ל  ;2012-במספר הנפגעים )כולל הרוגים( נרשמה עלייה של
כ ,2%-כשמספר הנפגעים קשה עלה ב כ.3%-

)(1

תיקי ת"ד ,כולל ביהודה והשומרון.

)(1

R.A files, including accidents that took place in
the Judea and Samaria Area.

כתבה :יונת קנת -שינפלד
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל 02-6527845 :

לוח א' :תאונות דרכים ונפגעים בשנת ) 2013נתונים ארעיים(  -תיקי ת"ד

סך הכל

ללא תאונות שאירעו
ביהודה והשומרון

תאונות שאירעו
ביהודה והשומרון

תאונות עם נפגעים  -סך הכל

13,662

12,944

718

קטלניות

281

252

29

קשות

1,480

1,384

96

קלות

11,901

11,308

593

נפגעים  -סך הכל

25,570

24,037

1,533

הרוגים

309

277

32

פצועים קשה

1,748

1,591

157

פצועים קל

23,513

22,169

1,344

תיקי ת"ד לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון ב 2013 -נרשמו ע"י משטרת ישראל  12,944תאונות
עם נפגעים )עלייה של כ 4%-בהשוואה לשנת  ,(2012מהן  252תאונות קטלניות )עלייה של כ (7%-ו1,384 -
תאונות עם פצועים קשה )בדומה לשנת  .(2012בתאונות אלו נפגעו  24,037איש )עלייה של כ 1%-בהשוואה לשנת
 ,( 2012מהם  277הרוגים )עלייה של כ (4%-ו 1,591-פצועים קשה )בדומה לשנת .(2012
בבדיקת נתוני המגמה ,נמצא כי במספר התאונות עם נפגעים מסתמנת מגמת התייצבות החל בחודש אוקטובר 2013
ועד דצמבר  ,2013זאת לאחר עלייה ,בקצב של כ 0.7%-בממוצע לחודש שהחלה בינואר  2013ונמשכה עד
ספטמבר ) .2013לוח  ,1תרשימים  1ו(2-
נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שמסתמנת מגמת התייצבות החל בחודש נובמבר  2013ועד
דצמבר  ,2013וזאת לאחר עלייה בקצב של כ 0.9%-בממוצע לחודש בין החודשים פברואר  2013ועד אוקטובר
) 2013לוח .(1
תיקי ת"ד  -תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון )לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית( :מספר התאונות עם
נפגעים ב 2013 -ביהודה ושומרון עמד על ) 718עלייה של כ 23%-בהשוואה לשנת  ,(2012מהן  29תאונות קטלניות
)עלייה של כ (71%-ו 96 -תאונות קשות )עלייה של כ .(9%-בתאונות אלו נפגעו  1,533איש )עלייה של כ11%-
בהשוואה לשנת  ,(2012מהם  32הרוגים )עלייה של כ (23%-ו 157 -פצועים קשה )עלייה של כ.(32%-
דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל )תיקי כללי עם נפגעים( לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה
והשומרון :ב 2013 -הגיע מספר התאונות ל) 46,421 -ירידה של כ 4%-בהשוואה ל .(2012 -מספר הנפגעים קל ב-
 2013הגיע ל) 62,986 -ירידה של כ 4%-בהשוואה ל.(2012 -
דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל )תיקי כללי עם נפגעים( באזור יהודה ושומרון )לא כולל שטחי הרשות
הפלשתינאית( :ב 2013 -מספר התאונות הגיע ל) 706 -ירידה של כ 14%-בהשוואה לשנת  .(2012מספר הנפגעים
קל ב 2013 -ביהודה והשומרון הגיע ל) 907 -ירידה של כ 20%-בהשוואה ל.(2012 -
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לוח ב' :דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל בשנת ) 2013נתונים ארעיים(  -תיקי "כללי עם נפגעים"
תאונות שאירעו
ביהודה והשומרון

סך הכל

ללא תאונות שאירעו
ביהודה והשומרון

תאונות עם נפגעים  -סך הכל

47,127

46,421

706

נפגעים קל -סך הכל

63,893

62,986

907

נתוני חודש דצמבר ) 2013נתונים ארעיים(

לוח ג' :תאונות דרכים ונפגעים בחודש דצמבר ) 2013נתונים ארעיים(  -תיקי ת"ד
סך הכל

ללא תאונות שאירעו
ביהודה והשומרון

תאונות שאירעו
ביהודה והשומרון

תאונות עם נפגעים  -סך הכל

1,035

996

39

קטלניות

27

25

2

קשות

79

75

4

קלות

929

896

33

נפגעים  -סך הכל

1,811

1,735

76

הרוגים

27

25

2

פצועים קשה

87

83

4

פצועים קל

1,697

1,627

70

לוח ד' :דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל בחודש דצמבר ) 2013נתונים ארעיים(  -תיקי "כללי עם נפגעים"
סך הכל

ללא תאונות שאירעו
ביהודה והשומרון

תאונות עם נפגעים  -סך הכל

3,115

3,072

43

נפגעים קל -סך הכל

4,131

4,067

64
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תאונות שאירעו
ביהודה והשומרון
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הגדרות:
תאונת דרכים עם נפגעים :תאונת דרכים שמעורב בה כלי רכב בנסיעה אחד לפחות ונפצע בה או נהרג אדם אחד
לפחות.
תיק ת"ד :תיק חקירה שנפתח ע"י משטרת ישראל בעקבות אירוע תאונת דרכים עם נפגעים.
תיק כללי עם נפגעים :תיק שנפתח ע"י משטרת ישראל בעקבות דיווח על תאונת דרכים עם נפגע/ים קל בלבד ושאינו
נחקר על ידה.
הרוג בתאונת דרכים :אדם שנהרג בתאונת דרכים ,או אדם שנפצע בתאונת דרכים ונפטר מפצעיו בתוך  30יום מיום
התאונה.
פצוע קשה בתאונת דרכים :אדם שנפצע בתאונת דרכים ,ואושפז בבית חולים  24שעות או יותר ,לא לצורך השגחה
בלבד.
פצוע קל בתאונת דרכים :אדם שנפצע בתאונת דרכים ולא אושפז בבית חולים ,או אושפז פחות מ 24-שעות ,או
אושפז לצורך השגחה בלבד.
הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים של משטרת
ישראל המעודכן לאמצע חודש ינואר  .2014עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

ההודעה הבאה על "תאונות דרכים עם נפגעים בחודש ינואר "2014תפורסם ב 23-בפברואר .2014
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תאונות דרכים עם נפגעים  -נתונים חודשיים
Road Accidents with Casualties - Monthly Data
תרשים  : 1תאונות דרכים עם נפגעים )נתונים מקוריים ומנוכי עונתיות(
)Diagram 1: Road Accidents with Casualties (Original Data and Seasonally Adjusted

לנתוני תרשים 1

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

לנתוני תרשים 2
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