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  2018בשנת 
 (13.2%)ירידה של  2017בני אדם פחות מבשנת  48בני אדם,  316נהרגו בתאונות דרכים 

 הפצועיםעם נפגעים ובמספר  נרשמה ירידה גדולה גם במספר תאונות הדרכים
Road Accidents with Casualties in 2018 

 20173ודווחו למשטרה, לעומת שנת  2018עם נפגעים שאירעו בשנת  2של תאונות דרכים 1נתונים ארעיים

 316  13%-ירידה של כ -הרוגים  

 287  11%-של כ ירידה -תאונות קטלניות  

 1,710 12%-של כ ירידה - תאונות קשות  

 1,962  12%-ירידה של כ -פצועים קשה  

 9%-בכ ירד התאונות עם נפגעים סך כל 

 9%-סך כל הנפגעים ירד בכ 

 להגדרות

                                              

 
יום מיום התאונה. במועד כתיבת ההודעה, טרם  30הנתונים עשויים להשתנות היות שהרוג מוגדר כמי שנפטר עד  1

 .2018התקבלו בלמ"ס כל נתוני 
 באזור יהודה והשומרון.אלו שאירעו תיקי ת"ד, כולל  2
 סופיים. הם 2017נתוני שנת  3

http://www.cbs.gov.il/
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*2018-1949בשנים:  (1)הרוגים בתאונות דרכים .1תרשים   
Diagram 1. Killed in Road Accidents in 1949–2018 

 
בתאונות דרכים שאירעו הנתונים כוללים הרוגים  1975משנת תאונות דרכים עם נפגעים )תיקי ת"ד(. ( 1)

 באזור יהודה והשומרון.
 30-מספר ההרוגים בתאונות דרכים אינו כולל נפגעים שנפטרו מפציעותיהם לאחר למעלה מ 2003שנת מ( 2)

 מאוחר סווגו כפצועים קשה.  ונפטרנפגעים אלה ש יום מאז התאונה.
 .ארעיים הם 2018* נתוני שנת 

 בני אדם. 31,258מקום המדינה נהרגו בתאונות דרכים 

 (באזור יהודה והשומרוןאלה שאירעו תיקי ת"ד, כולל ) נתונים ארעיים - 2018שנת 

, שנערך בלשכה המרכזית 2018להלן סיכום נתונים ארעיים של תאונות הדרכים עם נפגעים לשנת 

 לסטטיסטיקה, על בסיס נתוני משטרת ישראל.

בהשוואה לשנת  8.8%תאונות דרכים עם נפגעים )ירידה של  12,167משטרת ישראל  בנרשמו  2018בשנת 

תאונות עם פצועים  1,710-( ו2017בהשוואה לשנת  11.1%תאונות קטלניות )ירידה של  287(, מהן 2017

  (.2017בהשוואה לשנת  11.8%)ירידה של  קשה

הרוגים  316(, מהן 2017בהשוואה לשנת  9.1%איש )ירידה של  22,349 בתאונות דרכים נפגעו 2018בשנת 

 (.2017, בהשוואה לשנת 11.9%פצועים קשה )ירידה של  1,962-( ו13.2%)ירידה של 
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 תיקי ת"ד -)נתונים סופיים(  2017לעומת שנת )נתונים ארעיים(  2018 בשנתתאונות דרכים ונפגעים  .לוח א

)נתונים ארעיים(  2018תאונות דרכים ונפגעים בשנת 

 )נתונים סופיים( 2017לעומת שנת 
 2018 )אחוז שינוי  2017 2018

 (2017לעומת 

 8.8- 13,335 12,167 סך הכל -תאונות עם נפגעים 

 11.1- 323 287 קטלניות

 11.8- 1,938 1,710 קשות

 8.2- 11,074 10,170 קלות

 9.1- 24,573 22,349 סך הכל -נפגעים 

 13.2- 364 316 הרוגים

 11.9- 2,226 1,962 קשהפצועים 

 8.7- 21,983 20,071 פצועים קל

 7.6- 12,700 11,731 (ו"שיאזור שאירעו ב אלהא לל )תאונות עם נפגעים 

 13.6- 295 255 קטלניות

 9.5- 1,826 1,653 קשות

 7.1- 10,579 9,823 קלות

 7.8- 23,101 21,296 (ו"שיאזור שאירעו ב אלהא לל)נפגעים 

 14.0- 321 276 הרוגים

 9.5- 2,067 1,870 פצועים קשה

 7.5- 20,713 19,150 פצועים קל

 31.3- 635 436 (ו"שיאזור שאירעו ב)תאונות עם נפגעים 

 14.3 28 32 קטלניות

 49.1- 112 57 קשות

 29.9- 495 347 קלות

 28.5- 1,472 1,053 ו"שיאזור תאונות שאירעו בב -נפגעים 

 7.0- 43 40 הרוגים

 42.1- 159 92 פצועים קשה

 27.5- 1,270 921 פצועים קל

 שאירעו באזור יהודה והשומרון אלה לא כולל , תיקי ת"ד

בהשוואה לשנת  7.6%ירידה של ) תאונות עם נפגעים 11,731 משטרת ישראל בנרשמו  2018שנת ב

 9.5%של  ירידה)קשות תאונות  1,653-ו (13.6%של  ירידה) תאונות קטלניות 255, מהן (2017

, (2017בהשוואה לשנת  7.8%של  ירידה) איש 21,296בתאונות אלו נפגעו  .(2017בהשוואה לשנת 

  .(2017בהשוואה לשנת  9.5%של  ירידה) פצועים קשה 1,870-ו (14%של  ירידה) הרוגים 276מהם 
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. נתוני המגמה2018חלה ירידה בשנת עם נפגעים בסך התאונות 
4
בחודש  השהחלכי הירידה  מראים 

עלייה במחצית השנייה בבממוצע לחודש, התחלפה  0.9%בקצב של  ,2018עד מאי ונמשכה  2017יולי 

 (.2-ו 1, תרשימים 1בממוצע לחודש )לוח  0.5%(, בקצב של 2018)אוגוסט עד דצמבר  2018ת שנשל 

נובמבר שהחלה בחודש כי העלייה  מראים. נתוני המגמה 2018בסך הנפגעים חלה ירידה בשנת גם 

מחצית השנייה מהבממוצע לחודש, התחלפה בירידה  0.9%בקצב של  ,2017עד מאי נמשכה ו 2016

 (.1בממוצע לחודש )לוח  0.6%(, בקצב של 2018עד דצמבר  2017)יוני  2017של שנת 

 ית(סטינ)לא כולל שטחי הרשות הפלתאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון  -תיקי ת"ד 

בהשוואה  31.3% של ירידה) 436 היהשומרון היהודה ואזור ב 2018-במספר התאונות עם נפגעים 

. (49.1% של ירידה) תאונות קשות 57-ו (14.3% של עלייה) תאונות קטלניות 32, מהן (2017 לשנת

 ירידה שלהרוגים ) 40, מהם (2017בהשוואה לשנת  28.5% של ירידה) איש 1,053בתאונות אלו נפגעו 

 (.2)לוח  (42.1% של ירידה) פצועים קשה 92-ו (7%

לא כולל תאונות שאירעו באזור , "(כללי עם נפגעים")תיקי דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל 

  שומרוןהיהודה ו

-ב(. מספר הנפגעים קל 2017-לבהשוואה  8%-כשל  ירידה) 41,270-ל מספר התאונות הגיע 2018-ב

 (.2017-לבהשוואה  9%-כשל  ירידה) 54,366-גיע לה 2018

לא כולל ) שומרוןהיהודה ואזור ב ("כללי עם נפגעים")תיקי דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל 

 ית(סטינשטחי הרשות הפל

 ירידה) 1,173-ל ירדיהודה והשומרון אזור הנפגעים קל במספר ו 800-ל ירדמספר התאונות  2018-ב

 (.תאונות ובנפגעיםב, 2017שנת לבהשוואה  17%-כשל 

 -)נתונים ארעיים(  2018דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל בשנת  .לוח ב

 תיקי "כללי עם נפגעים"

דיווחים על תאונות דרכים 
 2018עם נפגעים קל בשנת 

 )נתונים ארעיים(

א תאונות שאירעו לל סך הכל
 יו"שאזור ב

תאונות שאירעו 
 יו"שאזור ב

  800   41,270   42,070  סך הכל -תאונות עם נפגעים 

  1,173   54,366   55,539  סך הכל -נפגעים קל 

  

                                              

 
הגורמים העונתיים וגורמי "מתפרסם בהקיים הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה  4

 ".2014-2018-, מגמות ל2018-ההתאמה מראש ל

http://old.cbs.gov.il/www/publications/tseries/seasonal18/presentationh18.pdf
http://old.cbs.gov.il/www/publications/tseries/seasonal18/presentationh18.pdf
http://old.cbs.gov.il/www/publications/tseries/seasonal18/presentationh18.pdf
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 )נתונים ארעיים( 2018דצמבר 

 תיקי ת"ד -)נתונים ארעיים(  2018 דצמברתאונות דרכים ונפגעים בחודש  - גלוח 

תאונות דרכים ונפגעים 

 2018בחודש דצמבר 

 )נתונים ארעיים(

 הכלסך 

א תאונות שאירעו לל הכל
 יו"שאזור ב

תאונות שאירעו 
 יו"שאזור ב

 30 920 950 סך הכל -תאונות עם נפגעים 

 1 24 25 קטלניות

 4 86 90 קשות

 25 810 835 קלות

 58 1,562 1,620 סך הכל -נפגעים 

 1 26 27 הרוגים

 8 102 110 פצועים קשה

 49 1,434 1,483 פצועים קל

 -)נתונים ארעיים(  2018 דצמברדיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל בחודש  .דלוח 

 תיקי "כללי עם נפגעים"

דיווחים על תאונות דרכים 
עם נפגעים קל בחודש 

)נתונים  2018דצמבר 
 ארעיים(

א תאונות לל סך הכל
 יו"שאזור שאירעו ב

תאונות שאירעו 
 יו"שאזור ב

סך  -תאונות עם נפגעים 

 הכל

2,533 2,478 55 

 79 3,145 3,224 סך הכל --נפגעים קל 
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 נתונים חודשיים -תאונות דרכים עם נפגעים 
Road Accidents with Casualties - Monthly Data 

 : תאונות דרכים עם נפגעים )נתונים מקוריים ומנוכי עונתיות( 2תרשים 
Diagram 2: Road Accidents with Casualties (Original and Seasonally Adjusted Data) 

 

 מגמה(ו : תאונות דרכים עם נפגעים )נתונים מנוכי עונתיות 3תרשים 
Diagram 3: Road Accidents with Casualties (Seasonally Adjusted Data and Trend) 

  

700

750

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

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

2015   2016   2017   *2018      

 Seasonally adjustedמנוכי עונתיות  Trendמגמה 

 .שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת*
 .לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון, (ד"תיקי ת)תאונות דרכים עם נפגעים*

*The last three trend estimates are subject to substantial revisions. 
* R.A Fiels, excl. Judea and Samaria Area 
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עם תאונות דרכים "קובץ ההנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך 

 . 2019חודש ינואר  לאמצעשל משטרת ישראל המעודכן  "נפגעים

 :לקבל במחוללים באתר הלמ"ס אפשר, 2018-2003מידע מפורט על תאונות הדרכים בשנים 

 מחולל לוחות .1
 מחולל מפות .2

 .2019בפברואר  24-" תפורסם ב 2019ה על "תאונות דרכים עם נפגעים בחודש ינואר ההודעה הבא

  .2019 מאי, תפורסם בסוף חודש 2018שנת ם סופיים לנתוני שבההודעה 

 הגדרות

תאונת דרכים שמעורב בה לפחות כלי רכב אחד בנסיעה ושנפצע בה או שנהרג  תאונת דרכים עם נפגעים:
 בה אדם אחד לפחות.

התנגשות בין כלי רכב או בין כלי רכב לרכבת, תאונת רכבת ופגיעה של כלי רכב בהולך רגל, בבעל כולל  .א
 חיים או בעצם דומם.

 נזק בלבד ופעולת טרור. שגרמה ללא כולל תאונת דרכים  .ב
 התנגשות בין כמה כלי רכב נחשבת לתאונת דרכים אחת. .ג
אונת דרכים, אלא אם כן גרמו ההתאבדות התאבדות או ניסיון להתאבדות שגרמו לתאונת דרכים אינם ת .ד

 או הניסיון להתאבדות לפגיעה בנוסע אחר.

תאונת דרכים שמעורב בה לפחות כלי רכב אחד בנסיעה, ושנפצע בה  ד:"תאונות דרכים עם נפגעים מסוג ת

 ה )תיק "ת"ד"(. יאדם אחד לפחות ושהוגדרה במשטרה כתאונה שנחקרת על יד

תאונת דרכים קלה שבה לפחות פצוע קל אחד  כללי עם נפגעים":" מסוגתאונת דרכים עם נפגעים 

 ה )תיק "כללי עם נפגעים"(.יושהוגדרה במשטרה כתאונה שאינה נחקרת על יד

נפצע בה אדם אחד לפחות ונפטר שתאונת דרכים שנהרג בה אדם אחד לפחות או  תאונת דרכים קטלנית:

 יום.  30מפצעיו בתוך 

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

 יום.  30-כולל תאונת דרכים שנפצע בה קשה אדם, והוא נפטר מפצעיו כעבור יותר מ .א
 יום, מוגדרת תאונה קטלנית. 30תאונת דרכים שנפצע בה קשה אדם, והוא נפטר מפצעיו בתוך  .ב

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

 אדם. 

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

 יום.

 לא כולל אדם שהתאבד וגרם בכך לתאונת דרכים.

שעות או יותר, לא לצורך  24כים ואושפז בבית חולים אדם שנפצע בתאונת דר :פצוע קשה בתאונת דרכים

 השגחה בלבד.

שעות,  24-אדם שנפצע בתאונת דרכים ולא אושפז בבית חולים, או אושפז פחות מ :פצוע קל בתאונת דרכים

 או לצורך השגחה בלבד.

https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.aspx
http://teunot.cbs.gov.il/teunotm/
http://teunot.cbs.gov.il/teunotm/

