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  2015 ינוארבחודש  )1( תאונות דרכים961-בנפגעים  1,678
   תאונות קטלניות27- הרוגים ב31: מתוכם

January 2015: 1,678 Casualties in 961 Road Accidents )1(  
Thereof: 31 Killed in 27 Fatal Accidents 

 עם  דרכיםתאונות 961, ןשומרוהכולל תאונות שאירעו ביהודה ו ,י משטרת ישראל"נרשמו ע 2015 ינוארודש בח

 110- הרוגים ו31מהם ,  איש1,678 בתאונות אלו נפגעו .עם פצועים קשה תאונות 91- תאונות קטלניות ו27מהן , נפגעים

   .פצועים קשה

  לוחות

   ד"תיקי ת - )נתונים ארעיים( 2015 ינוארבחודש נפגעים ו תאונות דרכים :'לוח א

א תאונות שאירעו לל סך הכל  
  שומרוןהביהודה ו

תאונות שאירעו 
 שומרוןהביהודה ו

  39  922  961   סך הכל– עם נפגעים תאונות

  3  24  27  קטלניות

  2  89  91  ותקש

  34  809  843  קלות

  72  1,606  1,678   סך הכל–נפגעים 

  5  26  31  הרוגים

  4  106  110  פצועים קשה

  63  1,474  1,537  פצועים קל

  "כללי עם נפגעים"תיקי  –) נתונים ארעיים (2015 ינואר דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל בחודש :'לוח ב

א תאונות שאירעו לל סך הכל  
  שומרוןהיהודה וב

תאונות שאירעו 
  שומרוןהביהודה ו

  67  2,998  3,065  סך הכל–עם נפגעים תאונות 

  86  3,891  3,977   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. 
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, תאונות עם נפגעים 922 )שומרוןהלא כולל תאונות שאירעו ביהודה ו( י משטרת ישראל"נרשמו ע 2015 ינוארבחודש 

 פצועים 106- הרוגים ו26מהם ,  איש1,606 בתאונות אלו נפגעו .עם פצועים קשהנות  תאו89- תאונות קטלניות ו24מהן 

   .קשה

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

 בממוצע 0.8%-קצב של כב, עלייהזאת לאחר , 2015 ינוארועד  2013 אוקטובר החל בחודש 1.2%בקצב של , ירידה

  .)2- ו1תרשימים , 1לוח . (2013 ספטמבר ונמשכה עד 2013 ינוארבלחודש שהחלה 

 אוקטוברבמצביעים על כך שהחל  ,פי נתוני המגמה-על, )שומרוןהלא כולל תאונות שאירעו ביהודה ו( הנפגעיםמספר 

 בין 0.8%- בקצב של כעלייהאת לאחר  בממוצע לחודש וז1.4%- בקצב של כירידהנרשמה , 2015 ינואר ועד 2013

  ).1לוח  (2013 ספטמבר ועד 2013 ינוארהחודשים 

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

  . נפגעיםי משטרת ישראל בעקבות אירוע תאונת דרכים עם" 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

 תאונת דרכים שנהרג בה אדם אחד לפחות או נפצע בה אדם אחד לפחות ונפטר מפצעיו בתוך :תאונת דרכים קטלנית
 .  יום30

 . ושלא נהרג בה שום אדם,  תאונת דרכים שנפצע בה קשה אדם אחד לפחות:תאונת דרכים קשה

 . ושלא נהרג בה או נפצע בה קשה שום אדם,  תאונת דרכים שנפצע בה קל אדם אחד לפחות:תאונת דרכים קלה

  יום מיום30 אדם שנהרג בתאונת דרכים או אדם שנפצע בתאונת דרכים ונפטר מפצעיו בתוך  :הרוג בתאונת דרכים
  .התאונה

לא לצורך השגחה ,  שעות או יותר24 אדם שנפצע בתאונת דרכים ואושפז בבית חולים  :פצוע קשה בתאונת דרכים
  .בלבד

או אושפז ,  שעות24-או אושפז פחות מ,  אדם שנפצע בתאונת דרכים ולא אושפז בבית חולים:פצוע קל בתאונת דרכים
  . לצורך השגחה בלבד

  

  

ודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים של הנתונים מבוססים על עיב

עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות . 2015 חודש פברוארמשטרת ישראל המעודכן לאמצע 

  .בדרכים

  .2015 סמרב 23-תפורסם ב " 2015 בחודש פברוארתאונות דרכים עם נפגעים "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) 

  1לנתוני תרשים 

           
  )נתונים מנוכי עונתיות  ונתוני מגמה(תאונות דרכים עם נפגעים  : 2תרשים .

Diagram 2: Road Accidents with Casualties (Seasonally Adjusted and Trend) 
  2לנתוני תרשים 

  
  

  ניתוח עדכונים      

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

    the Judea and Samaria Area. 


