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התפלגות תאונות בכפר סבא לפי סוג תאונה

2019עד 2017שנים 

וחזית אל צד, התאונות השכיחות הולכי רגל



י גיל וסוג נפגע"נפגעים בכפר סבא עפ

2020אפריל 30עד 2017

נוסעים ורוכבי אופנוע, (34%)והולכי רגל (  37%)בעיקר נהגי רכב -סוגי הנפגעים  •

-אוכלוסיות בסיכון •
כרוכבי אופנוע וכנוסעים, כהולכי רגל, שנפגעים בסוגי הנפגעים כנהגים( 50%)25-64קבוצת הבוגרים  ✓

(18%האחוז שלהם באוכלוסייה )שמרביתם נפגעים כנהגים וכהולכי רגל ( 19%)+ 65קשישים ✓

הולכי הרגל הנפגעיםמבין כלל 23%מהווים +( 65)הקשישים ✓
כנהגים  שחלקם הגדול נפגעים בעיקר ( 11%)20-24קבוצת הצעירים ✓



2018:

.  מ.פ20.10.18קטלנית הולכת רגל מתאריך •

137ברחוב ויצמן , מכפר סבא68בת 23.10.18

2019:

מתאריך  24קטלנית נהג רכב תושב טירה בן •

מנחם בגין בצומת לפני הגשר של  ' בשד, 9.8.19

4כביש 

תאונות קטלניות בעיר כפר סבא 
:2018-2019בשנים  



י חומרת פגיעה  "נפגעים תושבי כפר סבא עפ
4/2020–2017ומיקום ברחבי הארץ בשנים 

נפגעים תושבי כפר  581

י חומרת  "סבא נפגעו עפ

פגיעה ומיקום ברחבי  

הארץ  

12–הרוגים ❑

44–פצועים קשה ❑

525–קל פצועים ❑

מרביתם נפגעים ביישוב  

המגורים היתר נפגעים 

בישוב מחוץ ליישוב  

המגורים ובבינעירוני



:עיקרי מסקנות מנתוני תאונות הדרכים ונפגעים

: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



:2020עיקרי המיקוד בתוכנית העבודה 

י התוכנית הלאומית להולכי רגל  "המשך פעילות בחינוך ובקהילה עפ–הולכי רגל. 1

.ויוזמות הרשות העירונית לבטיחות בדרכים פרויקטים ומיזמים

י תכנית הלאומית ופעילות ההסברה הייחודית  "המשך פעילות עפ–רוכבי אופנועים . 2

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

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

ובחינוך הבלתי פורמאלי כולל שילוט וקידום האכיפה באמצעות פקחים ושוטרים האוכפים  

.את התקנות של רכיבה  באופניים בעיר והמשך קידום הרחבת סמכויות לפקחים

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

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

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

. ועוד, וינט'ד והג"עם הרלב" הקול שלנו", פ עם עמותות ומתנדבים"פעולות ושת

עד כמה שהתקציב יאפשר



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 

60%37,000037,0000%' מנה א2020בטיחות מטה



:(17.5.2020)תקציב פרויקטים לתשתיות בטיחות בדרכים 

ניצוליתרהשולםסכום 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

140,000104,49435,50675%ס"כ,יהודה-תכנון הסדרי בטיחות בציר בן09/09/20141000614967

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

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

175,00093,02781,97353%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

35,00030,8864,11488%רמז דוד-תיכנון טשרניחובסקי1000660177

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

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

56,0005,65150,34910%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

350,000169,940180,06049%ש"תכנון ציר התע1001002490

665,000133,786531,21420%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

70,0004,12465,8766%רמז דוד-רמזור טשרניחובסקי' תכנון הס1001129768

140,0007,874132,1266%אלי הורוביץ' ביצוע הסדרה בטיחותית ברח1001129769

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

40385,0000385,0000%דרך כביש -תכנון צומת רחוב עתיר ידע04/05/20201001272595

2,084,49302,084,4930%ביצוע פרויקט בטיחות ציר בן גוריון1001277009

1,696,32701,696,3270%א יפו בין מחלף מגדיאל רוטשיל"ת' ביצוע רח1001277327

14,119,2786,349,7127,769,56645%



–לרשויות בנושא ח"ממתמסמך שהופץ 
חזרה למרחב הציבורי וליוממות בזמן  

:ב קישור למסמך"מצ–הקורונה 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/hazara_lamerhav_haziburi/he
/TRAFFIC_PLANNING_hazara_lamerhav_haziburi.pdf

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/hazara_lamerhav_haziburi/he/TRAFFIC_PLANNING_hazara_lamerhav_haziburi.pdf


בהצלחה רבה  
!תודה


