
ישיבת ועדת בטיחות בדרכים  

עיריית כפר סבא

11.3.2020



201620172018

123109115תאונות
170145163כ"סהנפגעים

11הרוגים

141016קשה

155135146קל

נתוני תאונות ונפגעים בכפר סבא 

שנים מלאות   2019עד 2016

תאונות חמורות ירידה ב . 2019-ירידה ב2018עליה ב , 2017ירידה ב : מגמה משתנה בתאונות
.  מרבית התאונות החמורות הן תאונות הולכי רגל2019-וירידה ב2018עליה ב , 2017

,רגלבהולכי  ופגיעה חזית אל צד  :  בעירהשכיחות התאונות  

בנפגעים חמור אותה מגמה  . 2019-וירידה ב2018-עליה ב2017-ירידה ב: משתנה בנפגעיםמגמה 

קיימת עליה בתאונות ונפגעים הולכי  2019גם בשנת . 2019-וירידה ב2018-עליה ב2017-ירידה ב

רגל

2019

93

123

1

6

116



2019עד 2016נתוני נפגעים בעיר לפי סוג הנפגע 
2016201720182019נפגעים

1הרוגהולך רגל

5382פצוע קשה

38483651פצוע קל

43514553כ"סה

11הרוגרכב-נהג

223פצוע קשה

69505738פצוע קל

72526039כ"סה

111פצוע קשהנוסע רכב

30223213פצוע קל

31233313כ"סה

5322פצוע קשהרוכבי אופנוע

14121513פצוע קל

19151715כ"סה

11פצוע קשהרוכבי אופניים

111פצוע קל

212כ"סה

112פצוע קשהלא ידוע

3251פצוע קל

3363כ"סה

111הרוג

1410166פצוע קשה

155135146116פצוע קל

170145163123כ"סה



נתוני תאונות בכפר סבא לפי סוג תאונה

2016-2018

2019

וחזית אל צד, התאונות השכיחות הולכי רגל

2019-אחוז התאונות של הולכי רגל עולה ב

התנגשות חזית  
אל חזית

התנגשות חזית  3%
אל צד
35%

התנגשות חזית  
באחור

6%

התנגשות צד  
בצד
5%

פגיעה בהולך 
רגל
39%

תאונה עצמית
6%

אחר
5%

התנגשות חזית  
אל חזית

4%

התנגשות חזית  
אל צד
28%

התנגשות חזית  
…באחור

התנגשות צד  
בצד
4%

פגיעה בהולך 
רגל
48% תאונה עצמית

9%
אחר
3%



י גיל וסוג נפגע"נפגעים בכפר סבא עפ

2019עד 2016

נוסעים ורוכבי אופנוע, (32%)והולכי רגל (  37%)בעיקר נהגי רכב -סוגי הנפגעים  •

-אוכלוסיות בסיכון •
כנוסעים וכרוכבי אופנוע, כהולכי רגל, שנפגעים בסוגי הנפגעים כנהגים( 51%)25-64הבוגרים  קבוצת ✓

(18%באוכלוסיהאחוז שלהם )כנוסעים נהגים ומיעוטם , שמרביתם נפגעים כהולכי רגל( 18%)+ 65קשישים ✓

הולכי הרגל הנפגעיםמבין כלל 26%מהווים +( 65)הקשישים ✓
שחלקם הגדול נפגעים כנהגים רוכבי אופנוע וכנוסעים ברכב  ( 11%)20-24הצעירים קבוצת ✓

קטגוריה טווח  

הולך  גילאים

רגל

-נוסערכב-נהג

רכב

רוכבי 

אופנוע

רוכבי 

אופניים

אחוז  כ"סהלא ידוע

נפגעים

32161%לא ידוע

710173%(0-4)פעוטות 

28131427%(5-14)ילדים 

19712814518%(15-19)נערים 

9291015126611%(20-24)צעירים 

33872930218130%(25-44)בוגרים 

435711112512921%(45-64)בוגרים 

5041142210918%+(65)קשישים 

19222310066515601100%כ"סה



2016:

בן תושב רעננה 4.2.16רוכב אופנוע מתאריך קטלנית •
צומת בין )מנחם בגין חייל בחופשה ברחוב 21

(לצומת עם משה סנהטשרנחובסקי

2018:

.  מ.פ20.10.18רגל מתאריך הולכת קטלנית •
137ברחוב ויצמן , מכפר סבא68בת 23.10.18

2019:

,  9.8.19מתאריך 24נהג רכב תושב טירה בן קטלנית •
4מנחם בגין בצומת לפני הגשר של כביש ' בשד

4-בעיר כפר סבא בתאונות קטלניות 
:2016-2019השנים האחרונות  



(לא בצמתים)בקטעי דרך –תאונות ברחובות 
כ"סה2016201720182019

2016קלהקשה

כ "סה

2017קלהקשה

כ "סה

2018קלהקשהקטלנית

כ "סה

2019קלהקשה

כ "סה

111111336דרך המוביל-270

3314512321314טשרניחובסקי-412

2211225"ר""אז"-236

112211226"ש""התע"-407

1671232212בן יהודה-245

11223המנופים-1310

2574481122219ויצמן-1212

22332352212עתירי ידע-1307

111"ש""החי"-262

1122114אנגל-671

1111113אשכול לוי-205

111בוסל-805

111בן גוריון-112

111בקעת צין-246

1111113הבנים-142

111הגליל-242

3311115הורביץ אלי-378

22113היוצרים-156

11112הכרמל-126



תאונות דרכים בצמתים בעיר  

שם רחוב שנישם רחובצומת' מס

כ"סה2016201720182019

2016קלהקשה

כ  "סה

2017קלהקשה

כ  "סה

2018קלהקשה

כ  "סה

2019קלהקשה

כ  "סה

113326812סנה משהטשרניחובסקי13030229

22332212310נתיב האבותטשרניחובסקי13030222

3311551110שד בגין מנחםבן יהודה7290007

222222228בן יהודהדרך הפועל12970001

2211447התוכנה"ש""התע"130002

331122117סוקולובאהרונוביץ200006

1144227ויצמןהרצל70005

112222116"ש""התע"אלקלעי8800002

1121111115ירושליםויצמן7810005

1133115ויצמןכצנלסון ברל7830006

221124ויצמןתל חי100005

1111224סנה משהשד בגין מנחם1020008

1122114ויצמןהעמק110005

11334בן יהודהדרך המוביל40003

1122114כצנלסון ברלבן יהודה70007

112224טשרניחובסקיהוז דב7360007

33114נחשוןירושלים7950005

1111224בן גוריוןאוסטשינסקי7980005

22113ששת הימיםגאולה110006

333כצנלסון ברלגולומב380007

22113רוטשילדויצמן50005

11223ויצמןגאולה7870006

111123גלר זאבויצמן7920006

1111113נורדאוויצמן8270004

11112הפרדסגורדון100006

11112היוצרים"ש""התע"110002

11112ששת הימיםסוקולוב120006

11112המיסדיםרוטשילד12320005

222ארבלהמיסדים12470041

222תל חיבן יהודה12540003



2016201720182019נפגעים

111הרוגהולך רגל

6282פצוע קשה

31473951פצוע קל

37504854כ"סה

3הרוגרכב-נהג

2411פצוע קשה

82676569פצוע קל

84716673כ"סה

1הרוגרכב-נוסע

1242פצוע קשה

29313623פצוע קל

30334125כ"סה

רוכבי  

אופנוע

112הרוג

7533פצוע קשה

1113179פצוע קל

19192014כ"סה

רוכבי  

אופניים

11הרוג

22פצוע קשה

114פצוע קל

237כ"סה

21פצוע קשהלא ידוע

3267פצוע קל

3288כ"סה

2236הרוג

1615209פצוע קשה

157161167159פצוע קל

175178190174כ"סה

י סוג וחומרת  "נפגעים תושבי כפר סבא עפ

2016-2019פגיעה ברחבי הארץ בשנים 

סוגי הנפגעים  

תושבי כפר סבא  

:  ברחבי הארץ

,  נהגים

,  הולכי רגל

נוסעי רכב 

ורוכבי אופנוע



י מיקום  "נפגעים תושבי כפר סבא עפ

2016-2019ברחבי הארץ בשנים 

נפגעים תושבי כפר  717

י חומרת  "סבא נפגעו עפ

פגיעה ומיקום ברחבי  

הארץ  

13–הרוגים •

60–פצועים קשה •

644-קל פצועים •

בישוב מחוץ לישוב בישוב מגוריםבינערונינפגעים

מגורים

כ"סה

22הרוג2016

69116פצוע קשה

497434157פצוע קל

578335175כ"סה

112הרוג2017

65415פצוע קשה

417149161פצוע קל

487654178כ"סה

213הרוג2018

127120פצוע קשה

467447167פצוע קל

608248190כ"סה

336הרוג2019

3249פצוע קשה

466746159פצוע קל

526953174כ"סה

81413הרוג

27231060פצוע קשה

182286176644פצוע קל

217310190717כ"סה



:מנתוני תאונות הדרכים ונפגעיםעיקרי מסקנות 

:התנהגויות מסוכנות

:ריבוי תאונות חזית צד והולכי רגל נובעות ככל הנראה 

אי ציות לתמרורים  •

הסחות דעת של הנהג ושל הולך הרגל•

התפרצות לכביש של הולך הרגל•

,  השלמת גדרות במפרדות)תשתיות קלות לקויות •

(פסי האטה, מעקות הולכה



:עיקרי ההמלצות מניתוח התאונות והנפגעים

י התוכנית הלאומית להולכי רגל ויוזמות  "המשך פעילות בחינוך ובקהילה עפ–הולכי רגל

.המטה העירוני לבטיחות בדרכים פרויקטים ומיזמים

הקמת צוות רב מקצועי לטיפול בבטיחות אזרחים ותיקים והמשך הסברה  –קשישים . 2

.במועדונים ובריכוזי אזרחים ותיקים ובתי דיור מוגן בעיר

י תכנית הלאומית וחידוש פעילות ההסברה הייחודית  "המשך פעילות עפ–רוכבי אופנועים . 3

.רוכבי אופנועים ברחבי העיר" עסקים שמעסיקים שליחים"לעיר כפר סבא 

המשך פעילות הסברה בעיר ובמוסדות העל יסודיים  בקהילה ובחינוך  –אופניים חשמליים. 4

הבלתי פורמאלי כולל שילוט וקידום האכיפה באמצעות פקחים ושוטרים  האוכפים את 

.הרחבת סמכויות לפקחיםקידום התקנות של רכיבה  באופניים בעיר והמשך 

.הסברה לנהגים צעירים  בתיכוניים  ובקהילההמשך ביצוע פעולות-נהגים צעירים. 5

טקס הוקרה  , רכזיםכנס , ס יסודיים"ב עירוני לבתי"קיום חידון זה: פרויקטים עירוניים. 6

,  מעבירי דרך, ב בגן"זה, (אוטובוס מהלך)ב"הזהקו , נשק וסע בבטחה, ז"למפקדי משמ

.ועוד, וינט'והגד"הרחבעם " הקול שלנו", פ עם עמותות ומתנדבים"פעולות ושת



:(26.11.19)בדרכים לתשתיות בטיחות תקציב פרויקטים 
ניצוליתרהבחשבותשולםסכום מבוקשתיאור בקשה קצרמספר בקשהתאריך הוצאת התחייבות

70%420,000420,0000100%שיפור צומת ויצמן סוקולוב כצנלסון 17/12/20061000148365

70%150,000126,79523,20585%תכנון צמתים עתירי תאונות 18/04/20021000148346

70%490,000490,0000100%-הסדרי הנגשה לנכים עם מוגבלויות-ס"כ06/07/20081000148369

70%420,000305,358114,64273%-סוקולוב-הסדרת צומת אהרונוביץ-ס"כ26/05/20081000148368

70980,000980,0000100%-הגביש-המוביל,המוביל-מעגלי תנועה השקמה03/05/20091000157516

350,000350,0000100%ירושלים-רחוב נחשון28/12/20101000254587

1,260,0001,260,0000100%ירושלים-אילן-כרמל בקטע בר' רח1000254588

740,000740,0000100%דרך חיים-הסדרים בטיחותיים 17/05/20111000291403

346,478346,4780100%(100%)2011סימון כבישים לשנת 24/05/20111000292885

70%50,00050,0000100%-כצנלסון-הוז קטע טשרניחובסקי-דב' תכ04/04/20121000378461

201230,00030,0000100%בטיחות לשנת -כבישים והתקני-סימון11/07/20121000398186

630,00019,145610,8553%יהודה-הצבת מעקות בטיחות בציר בן20/11/20131000536832

201350,00050,0000100%-בטיחות -סימון כבישים והתקני02/07/20131000511278

201450,00050,0000100%בטיחות לשנת -כבישים והתקני-סימון 29/06/20141000600892

140,00089,84150,15964%ס"כ,יהודה-תכנון הסדרי בטיחות בציר בן09/09/20141000614967

56,00031,75124,24957%ס רמז"העלאה והורדת תלמידים בי' תכנון הסד1000614968

35,00021,83213,16862%מנחם בגין-טשרניחובסקי-יהודה-ביצוע בן30/12/20141000659780

175,00078,34596,65545%צמת3)הוז-דב-משה סנה-לוינסקי-טשרניחובסקי1000659784

70,000070,0000%ברל כצנלסון-טרשניחובסקי -דב הוז' ת1000659786

350,00044,030305,97013%הפועל-יהודה -צומת בן' ביצוע הס1000659788

140,0000140,0000%יהודה. גשרים בציר ב2-הצבת מגבילי גובה ב1000659789

35,0009,44321,4434,11488%רמז דוד-תכנון טשרניחובסקי1000660177

201550,00050,0000100%סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 06/07/20151000690355

201650,00050,0000100%בטיחות לשנת -כבישים והתקני-סימון14/06/20161000809970

56,000056,0000%הגליל-יהודה-ביצוע הסדרה בטיחותית בן03/08/20161000815463

201750,00050,0000100%סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 16/08/20171000982533

105,0000105,0000%יהודה-ירוק ציר בן-תכנון גל21/11/20171001002459

350,00054,38847,630247,98229%ש"תכנון ציר התע1001002490

665,00058,80431,859574,33714%גוריון-תכנון רחוב בן1001002493

312,158284,54127,61791%צמתים3ביצוע הסדרת ציר טשרניחובסקי כולל 1001017561

175,0000175,0000%ה-כצנלסו,גור.מ-במעגלי כצנלסון' גיאו' שינ10/12/20171001038409

201850,00050,0000100%בטיחות לשנת -כבישים והתקני-סימון12/08/20181001128647

350,0000350,0000%תכנון רחוב עתיר ידע22/08/20181001129767

70,000070,0000%רמז דוד-רמזור טשרניחובסקי' תכנון הס1001129768

140,0000140,0000%אלי הורוביץ' ביצוע הסדרה בטיחותית ברח1001129769

562,8200562,8200%גוריון-בן-רופין-ביצוע רמזור צומת תל חי17/12/20181001161013

9,953,4586,090,751100,9323,761,77562%



תקציבי מטה בטיחות בדרכים

תיאור בקשה קצר

סכום  

ניצול% יתרהשולםהתחייבות

201692,00092,0000100%מטה בטיחות 

201778,00078,0000100%מטה בטיחות 

1533,00033,0000100%-לפורום ה' מטה בטיחות מנה ב

201860%115,000112,6192,38198%מטה בטיחות 

201960%104,000104,000100%מטה בטיחות 



(משוער)2020תקציב מטה בטיחות בדרכים 

60%ינג'מצ

 104,000התחייבות

 173,333כ"סה

(₪)נג 'סכום לרבות מצתכנית

₪40,500 110-הולכי רגל 

₪9,500 109-הולכי רגל 

₪43,500 111-אזרחים ותיקים 

₪23,100 242-ממונעים לא מרושיינים 

₪32,000 3113-נהגים צעירים 

-₪ 314-רכב כבד 

₪3,500 338-טלפון נייד 

₪3,233 2108-דו גלגלי 

₪5,000 1208-מגזר חרדי 

תהליכי עבודה מול הרשויות  

107-המקומיות 

 ₪-

-₪ 108-שבוע הבטיחות 

היערכות יציאה לחופשת הקיץ  

104-ופעילות קיץ 

 ₪-

היערכות לפתיחת שנת הלימודים  

-105

 ₪13,000

-₪ 117-תשתיות 

-₪ 119-שונות 

₪173,333 כ"סה

תוכניותתקציב לפי 



בהצלחה רבה  
!תודה


