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 מאפייניהן ונזקן למשק הלאומי,  היקפן– תאונות הדרכים בישראל :הנדון
 

והאומד את הנזק הנגרם למשק , שנערך בהזמנת אגף כלכלה ותכנון במשרד התחבורה, ב מחקר"מצ

 . ונות הדרכיםהלאומי כתוצאה מתא

, אמידת נזקים אלה מחייבת שילוב של מערכת נתונים פיזיים על היקף התאונות והנפגעים בהם

, מידע זה נצבר בנפרד בידי גופים רבים. עם הערכות עלות כוללות וליחידות נזק, מאפייניהן ותוצאותיהן

ם אלה ולשלבם להערכה המאמץ העיקרי היה לאסוף את המידע מגופי.  מהם פנינו במהלך העבודה12ל 

עד רמת (העבודה כוללת לראשונה למחקר בתחום תאונות הדרכים בארץ מידע רב וניתוח מפורט . כוללת

וכן מהמרכז לחקר הטראומה , "קרנית"ומחברת " אבנר"מתאגיד חברות הביטוח ) התאונה הבודדת

 .  ורפואה דחופה

ושעבורן שילמו חברות , 1996-2002נים שהתרחשו בש,  תאונות הדרכים581,843ניתחנו נתונים של 

).  תאונות עם נפגעים בלבד לתקופה זו161,026ס כוללים "נתוני הלמ(הביטוח פיצויים בגין פגיעת גוף 

ששימש עד כה באופן בלעדי למחקרים בתחום , במהלך העבודה נחשפו בעיות קשות בבסיס הנתונים

, בעיות אלה מפורטות בעבודה). במשטרהשמקורם (ס "ושהתבססו על נתוני הלמ, הבטיחות בארץ

שיתבסס על נתונים מוצלבים של , ומדגישות את הצורך בהקמת בסיס מידע רחב ומדוייק בתחום

 .המלצה בנושא זה מוצגת בגוף העבודה. מערכת הבריאות וחברות הביטוח, המשטרה

 : בעבודה כומתו העלויות הבאות של התאונות

o  עקב מוות ופציעה קשה) ם ומשפחותיהםנפגעי(ירידה ברווחת האוכלוסיה. 
o העדרויות מעבודה וירידת כושר עבודה, ירידה בתפוקה עקב מוות. 
o הפניית כושר ייצור של המשק לתחום הבטיחות כתחליף לייצור מקדם רווחה. 
o נזקי רכוש. 
o עיכובי דרך והשלכתם על זמן הנוסעים וגידול בתשומות כלי רכב .  

במחירי ) 2000-2002בממוצע לשנים (בשנה ₪  מיליארד 12.6העלות הכוללת בסעיפים אלה נאמדת ב 

, נזקים כוללים אלה כבדים מאוד"). צער כאב וסבל"נזקי (הם פגיעה ברווחה ₪  מיליארד 3.2מהם , 2003

חתת היקף והשקעה להפ, מיפוי שיטתי של התאונות ונזקיהן, ומחייבים מחקר, ג" מהתמ2.5%מהווים כ 

 . התאונות ונזקיהן

וכוללת אמידת ערך חיי אדם ועלויות , העבודה נערכה בשיתוף עם המכון לחקר התחבורה בטכניון

 . שלום הקרט' ר ויקטוריה גיטלמן ופרופ"י ד"שהוכנה ע, אנושיות בישראל במקרה של פציעה קשה

 



חביאר פנקס , ר בוריס פיין"ד, חגית אלדר, שהשתתפו בהכנת העבודה הם נחמה פרץ" מתת"עובדי 

 .מ"והח

, "קרנית"חשב חברת , למר אבי זאבי, "אבנר"תודתנו נתונה למר גידי שטרן מתאגיד חברות הביטוח 

ד תאונות דרכים "רמ, ג זבולון סוחר"לרנ, מנהל המרכז לחקר הטראומה ורפואה דחופה, ר קובי פלג"לד

למר שמואל מלכיס , קלאי ממשרד הבריאותציונה ח' לגב, ר רחל רותם ממשרד החינוך"לד, ל"בצה

וכן , לאה מנצורי מהמוסד לביטוח לאומי' לגב, חנה שריג ממגן דוד אדום' לגב, מאיגוד חברות הביטוח

 .מהמשטרה  ומהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, למלווי העבודה ממשרדי התחבורה והאוצר

 

 יהושע כהן            
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 מאפייניהן ואומדן נזקן למשק הלאומי,  היקפן–תאונות הדרכים בישראל 
 

 מבוא וממצאים עיקריים. 1
 

   רקע העבודה ומטרותיה  1.1
 

ולמפות נזקים אלה באופן שיוכל לשמש , העבודה נועדה להעריך את נזקי תאונות הדרכים למשק הלאומי

 . נזקיהןככלי להקצאה נכונה של משאבים לצמצום היקף התאונות ו

, אומדן נזקי התאונות למשק מצריך מערכת מורכבת של נתונים פיזיים על היקף תופעת התאונות

אמידת הנזק בכל אחד ממרכיבים , ניתוח סוגי הנזקים הנגרמים בעטיין, במיוחד תאונות עם נפגעים

 :הבאיםתאונות הדרכים גורמות לסוגי הנזקים , ככלל. וסיכומם לנזק הכולל למשק הלאומי, אלה

o  עקב מוות ופציעה קשה) נפגעים ומשפחותיהם(ירידה ברווחת האוכלוסיה. 
o העדרויות מעבודה וירידת כושר עבודה, ירידה בתפוקה עקב מוות. 
o הפניית כושר ייצור של המשק לתחום הבטיחות כתחליף לייצור מקדם רווחה. 
o נזקי רכוש. 
o לי רכבעיכובי דרך והשלכתם על זמן הנוסעים וגידול בתשומות כ . 

 

אמידת נזקים אלה מתקבלת משילוב של מערכת מורכבת של נתונים פיזיים עם הערכות עלות ליחידות 

המאמץ העיקרי של העבודה היה ). 'עלות שעת רכב וכו, עלות יום אישפוז בבית חולים, עלות הרוג(נזק 

אונות הדרכים המערכת הסטטיסטית בארץ המטפלת בתחום ת. לרכז את הנתונים הפיזיים הנדרשים

, ועם קבלת העבודה לא היו בנמצא תשובות לשאלות פשוטות, צברה עד כה מידע חלקי מאוד בנושא

 : כמו, לכאורה

o כמה תאונות עם נפגעים היו בארץ בשנים האחרונות? 
o ובאילו דרגות חומרה, כמה נפגעים היו בהן? 
o בארץ בשנהיש , המגיעות לסף תביעה לחברות הביטוח, כמה תאונות ללא נפגעים? 
o  בבתי חולים של נפגעי תאונות דרכים) ימי אישפוז(מהו משך האישפוז השנתי כולל? 
o וכמה נותרים נכים מדי שנה, כמה מפצועי התאונות נזקקים לשיקום רפואי?   

 

, כפי שיובהר בהמשך, ועם זאת, במהלך העבודה מצאנו תשובות למרבית שאלות אלו ולשאלות נוספות

.  מערכת נתונים בהיקף ובאיכות הראויים למיפוי מתמשך של התאונות ונזקיהןאין לפי שעה בארץ

מצאנו שהנתונים בנושא התאונות המתפרסמים באורח שוטף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

מערכת נתונים . את היקף תופעת התאונות בארץ והשלכותיה, כמוצג במפורט בעבודה, אינם משקפים

 . צאת בשלבי התחלת בניה במשרד התחבורהאינטגרטיבית בנושא נמ

יש לציין את המידה הרבה של שיתוף פעולה לה .  גורמים להם מידע בנושא12במהלך העבודה פנינו ל 

שהעמיד לראשונה במסגרת זו לרשות , "אבנר"ובמיוחד ראוי לציון תאגיד הביטוח , זכינו ממרביתם

 . י חברות הביטוח"מחקר תחבורתי נתונים ארציים של תאונות שטופלו ע
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חלק מהניתוחים שנעשו בעבודה , עם זאת. העבודה ניסתה להקיף את הנושא על מרבית מרכיביו

רשימת נושאים הראויים למחקר נוסף . ויש מקום להרחיב ולהעמיק חלק ממרכיבי העבודה, ראשוניים

 . מוצגת בהמשך

   מרכיבי הנזק הכלכלי1.2
 

וצאה מתאונות הדרכים מהווה בעבודה זו סכום של שבעת הנזק הכלכלי הנגרם למשק הלאומי כת

 : המרכיבים הבאים
 

 ירידה בתפוקה עקב תאונות.    א
o אובדן תפוקה של הרוגים בתאונות. 

o סידורים, בשל אישפוז ותקופת החלמה: אובדן ימי עבודה מיידי של המעורבים בתאונה ,

 . משפטים ועוד
o  הורים לילדים מאושפזים: ללמש(אובדן ימי עבודה של קרובי מאושפזים.( 
o הנותרים נכים בעקבות התאונה, ירידה מתמשכת ביכולת העבודה של פצועים קשה. 
o אובדן ימי לימודים של תלמידים המעורבים בתאונות. 

 
 פגיעה ברווחת החיים של נפגעים ומשפחותיהם.   ב

o מלבד תפוקתם שאבדה, ערך חייהם של הרוגי התאונות. 
o ל קרובי ההרוגיםנזקי צער כאב וסבל ש. 
o נזקי צער כאב וסבל של פצועים קשה וקרוביהם .  

 
 שיקום וסיעוד, עלויות ישירות של טיפולים רפואיים.   ג

o לרבות מוסדות שיקום, עלויות ישירות של פינוי הנפגעים ושל מערכת הבריאות. 
o וסיעוד של הנותרים נכים, עלויות רפואיות מתמשכות. 

 
 יפולים אחרים בתאונות עלויות ישירות של ט.   ד

o טיפול מערכת בתי המשפט, טיפול המשטרה בחקירת תאונות: עלויות של גופים ציבוריים ,

 . המוסד לביטוח לאומי
o עורכי דין ועוד, שמאים, חברות הביטוח: עלויות של גופים פרטיים . 

 
  נזקי רכוש.  ה

o  דה ולא ניתן לתקנואו שווי הרכב במי, חלפים ועבודה(עלות תיקון כלי הרכב שנפגעו( 
o וכן למתקני דרך, נזקים לציוד ולמטען בכלי רכב מעורבים . 

 

 הפניית משאבים לאומיים למניעת תאונות וצמצום נזקיהן.    ו
o עלויות פעולות אכיפה ופעולות אחרות של המשטרה 
o מלבד העברות תקציבים (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים , עלויות במערכת החינוך

 . חקר ועודמ, )למשטרה
   

אין סתירה בין העובדה שעלויות אלו מיועדות להפחתת נזקי התאונות לבין היותן חלק מהתשלום 

 . שהמשק הלאומי משלם בתחום תאונות הדרכים
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 עלות עיכובי דרך עקב תאונות דרכים.  ז
o במיוחד בכבישים צפופים, תוספת לזמן הנסיעה של משתמשים בדרך בעקבות תאונות. 
o בלאי מנוע ועוד, פעול נוספות לרכב כתוצאה מהעיכוב במונחי צריכת דלקעלויות ת. 
o הגדלת זיהום האויר כתוצאה מהעיכובים בדרך  . 

 

חלקם מהווים הוצאה ישירה . ממרכיבים בעלי אופי שונה, בהתאם לרשימה זו, העלות הכוללת מורכבת

או לכימות /ו) עקבות תאונות דרכיםכמו מספר שעות עיכובי הדרך ב( קשים לכימות פיזי -חלקם. וידועה

 . ואינם ניתנים לכימות מוסכם יחיד, וחלקם תלויי גישה נורמטיבית, כספי

 

העלות הכוללת למשק הלאומי שנאמדה במחקר זה . 2דיון נפרד בכל אחד ממרכיבי העלות נערך בפרק 

 .מתייחסת לכל שבעת המרכיבים שפורטו לעיל

 
   מקורות המידע1.3

 

 במסמך זה מציג לראשונה נתונים שנאספו מכל הגורמים בארץ המעורבים בנושא תאונות המידע הכלול

 : ומקיימים מאגרי מידע בנושא, הדרכים
 

ממנה התקבל קובץ הנתונים המפורט , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באמצעות – משטרת ישראל

 161כ פרטי כ "ללים בסה הכו1996-2002התמקדנו בקבצי השנים .  ואילך1990של תאונות הדרכים מ 

 . אלף תאונות עם נפגעים

 אלף תאונות עם נפגעים שארעו בשנים 530 ממנו התקבל קובץ הכולל פרטי כ –" אבנר"תאגיד הביטוח 

 אלף 489נתוני .  אלף תאונות נוספות עם נפגעים שארעו באותן שנים107ונתונים כלליים על , 1996-2002

לכיסוי ) והמיועדים לתשלום(גם את התשלומים ששילמה החברה כוללים )  האלף530מתוך (תאונות 

 . הנזק של כל תאונה

התקבל ממנה קובץ  .החברה מטפלת בתאונות עם נפגעים ללא כיסוי ביטוחי –" קרנית"חברת הביטוח 

לרבות הסכום ,  אלף תאונות עם נפגעים22הכולל פרטי כ , 1996-02לשנים " אבנר"נתונים משלים לקובץ 

 .   וכן אחוזי נכות שנקבעו לנפגעים, או המיועד לתשלום בכל תאונהששולם 

 ממנו התקבלו בחתכים שונים שהוזמנו עבור עבודה זו נתונים –המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה 

, 1998-2002 בתי החולים הגדולים בארץ בשנים 8 אלף מאושפזים עקב תאונות דרכים ב 23על כ 

 הצלבה בין סוגי תאונות ונפגעים לחומרת הפגיעה ומשך האישפוז ועלותו ועיבודים מפורטים הכוללים

 . 2000-02בשנים 

 קבלנו מהאגף לשירותי מידע ומיחשוב נתונים מצטברים על כלל המאושפזים עקב – משרד הבריאות

 60כ על כ " בסה– 1998-2002משכי האישפוז ועוד בשנים ,  בתי חולים כלליים בארץ26תאונות דרכים ב 

 .אלף מאושפזים

וכן על תאונות קטלניות ,  העבירה נתונים על תאונות בהן היה מעורב רכב צבאי–המשטרה הצבאית 

 .י משטרת ישראל"ושאינן נרשמות ע, והרוגים בתאונות בהן לא היה מעורב גורם אזרחי
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 :נתונים נוספים ומשלימים לצורך אמידת עלויות התאונות למשק התקבלו מהגופים הבאים
 

 העביר מידע על היקף פינוי פצועי התאונות לבתי החולים בשנים האחרונות והעלויות – גן דוד אדוםמ

 . הכרוכות בכך

 העביר נתונים על היקף מבוטחיו שנפגעו בדרכם לעבודה וממנה או במהלך –המוסד לביטוח לאומי

 .  וותשלומים לכיסוי ההעדרות מהעבודה עקב תאונות אל, 1996-2002העבודה בשנים 

 ו 2001 ממנו התקבלו נתונים כלליים על נזקי רכוש של תאונות הדרכים בשנים – איגוד חברות הביטוח

2002. 

 סיפקה נתונים מפורטים לאמידת עיכובי כלי הרכב בנתיבי אילון עקב תאונות -חברת נתיבי אילון

 .ים שלהומערכת רישום הארוע,  מתוך מערכת בקרת התנועה של החברה2003הדרכים ביולי 

העביר נתונים על תקציב משרד החינוך המוקדש לפעילויות בתחום הזהירות  –משרד החינוך והתרבות 

 . בדרכים

 שמסרה נתונים על תקציבה השנתי וחלוקתו לפעילויות השונות – הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 . למניעת תאונות

 
   הגדרות1.4

 
 כללי 1.4.1 
  

 .עה עקב הימצאות רכב במצב תנועה בדרך תאונה שאר– תאונת דרכים

 .  תאונה שבה נגרמה חבלה או פגיעה באדם–תאונת דרכים עם נפגעים 

לעיתים למתקני , לרכב וציודו(אך נגרם נזק לרכוש ,   תאונת דרכים בה לא נפגע אדם- תאונת נזק בלבד

 ).   דרך
 

 : רים הבאים כתאונות דרכיםעלולה להמצא חוסר אחידות בין מערכות רישום שונות בסיווג המק

 .וללא מעורבות של רכב מוטורי, בעיקר אופניים, תאונות של רכב לא מוטורי
 . ולא מעורב רכב מוטורי, תאונות בהן מעורבת רכבת

 

אם כי תאונות עצמיות קלות של רוכבי אופניים , ס כוללים שתי קטגוריות אלו"נתוני המשטרה והלמ

 ). מוצג בהמשך(ר י המשטרה באופן נדי"נרשמות ע
 

 סיווג נפגעים לפי חומרה  1.4.2
 

 . יום מהתאונה30 אדם שמת בעקבות תאונת דרכים תוך – הרוג בתאונת דרכים

לא כולל ,  שעות או יותר24 פצוע תאונה שאושפז בבית חולים ל –) ס"הגדרת המשטרה והלמ (פצוע קשה

 .  אישפוז להשגחה בלבד

 24או שאושפז לתקופה קצרה מ ,  אדם שנחבל בתאונה ולא אושפז– )ס"הגדרת המשטרה והלמ (פצוע קל

 .   או שאושפז לצורך השגחה בלבד, שעות
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ס אינו הולם מבחינה רפואית את חומרת "שבהגדרות המשטרה והלמ" פצוע קשה"יש לציין שהמונח 

פחות . שפזוולמעשה מדובר בפצועים שאו, ס"י המשטרה והלמ"הפציעה של רוב הפצועים המוגדרים כך ע

 . גם על פי הגדרות רפואיות" פצועים קשה"מחמישית מהם הם 
 

 סיווג תאונות לפי חומרה  1.4.3
 

 . תאונה בה נהרג אדם אחד או יותר–תאונה קטלנית 

 . ובה לא היו הרוגים, )על פי הגדרות המשטרה(  תאונה בה נפצע קשה לפחות אדם אחד -תאונה קשה 

 . ושאינה תאונה קטלנית או קשה,  אחד לפחות תאונה עם נפגע–תאונה קלה 
 

  הגדרות אופרטיביות של המשטרה  1.4.4
 

תיק כזה נפתח בכל מקרה של תאונה קטלנית או . במשטרה" ד"תיק ת" תאונה לה נפתח – ד"תאונת ת

 . ואינו נפתח כלל בתאונות נזק בלבד, רק בחלק מהתאונות הקלות, )לפי ההגדרות שלעיל(קשה 
 

,  על פי מערכת קריטריונים מורכבת1995ד במקרה של תאונה קלה נעשית החל מסוף "ק תפתיחת תי

, הזמן שעבר מהתרחשות התאונה ועד לדיווח, המביאה בחשבון את חומרת העברה שגרמה לתאונה

פירוט . מספר כלי הרכב המעורבים ואף וותק הנהג האשם בתאונה, מספר הנפגעים בתאונה

 . 1'  מסהקריטריונים מוצג בנספח
 

, כאחראית על אכיפת חוקי התנועה, יש לציין שמערכת קריטריונים זו הותאמה לצרכי המשטרה

: לדוגמא, ואולם היא אינה תומכת בתחומי פעילות אחרים לצמצום היקף התאונות ונזקיהן

משתי תאונות שוות חומרה . בנסיונות לאתר נקודות תורפה בטיחותיות ברשת הדרכים

נרשמה רק , ל"ובשניה לא היתה עברה כנ" עברה חמורה"שבאחת היתה , ותשתוצאותיהן דומ

בשיטה זו נמנעה מהאחראים על הטיפול בתשתית הדרכים הידיעה שהיתה . ד"הראשונה כתאונת ת

 .העשויים לסייע בטיפול בתשתית, ולא נמסרו פרטיה,  ל"תאונה כנ
 

ואולם , ד"י המשטרה כתאונות ת"רוב מכריע של התאונות הקלות לא נרשמו בשנים האחרונות ע

וזאת בניגוד לכללי , ד"היו גם תאונות קשות רבות שלא נרשמו כתאונות ת, כמפורט בהמשך

 . המשטרה עצמה
 

 .  ד" תאונה עם פצועים קל בה לא נפתח תיק ת– "כללי עם נפגעים"תאונת 
 

 .ד בלבד"ונות תהמשטרה העבירה עד כה ללישכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים מפורטים של תא
 
 

   ממצאים פיזיים1.5
 

 2002-1996בשנים  תאונות עם נפגעים  1.5.1
 

כל מחקרי הבטיחות שנערכו בארץ עד כה התבססו בלעדית על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

הבעיה ). כמוגדר בסעיף הקודם(ד של המשטרה "את נתוני תאונות הת, כאמור, שנתוניה משקפים, בנושא

מספר . ס"ה בפתח עבודה זו היא של רישום תאונות הולך ופוחת המועבר מהמשטרה ללמשאובחנ

 18,858 ל 1996-97 בממוצע השנים 26,341פ מערכת נתונים זו מ "פחת ע) ע"כולל יש(התאונות הארצי 

שהתרכזה ברובה ,  שנים5 במהלך 28%ירידה בלתי מוסברת של , 2001-02תאונות בממוצע השנים 

  !).34%ירידה של (וני בסקטור העיר
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לכאורה גם את כל התאונות בהן , ס כוללות את כל התאונות הקטלניות"י הלמ"התאונות המדווחות ע

, ")תאונה קשה"י המשטרה כ"תאונה כזו מוגדרת ע( שעות 24היה פצוע שאושפז בבית חולים ליותר מ 

גם אם ברור שאין , כלומר. 1995העונים לקריטריונים זהים מאז , ורק חלק מהתאונות עם נפגעים קל

של ) לכאורה(וניפוי בשיטה אחידה , הרי הן כוללות את כל התאונות הקשות, אלו כל התאונות עם נפגעים

על מגמות אמת בתחום היקף ) לכאורה(ס מצביע "ומכאן שהשינוי ברישומן בלמ, חלק מהתאונות הקלות

 . ופריסת תאונות הדרכים

 יכולה להיות השפעה מכרעת על תוצאותיה בכל האמור להיקף לאימוץ הערכה זו בעבודה היתה

של ירידה , במהלך עבודה זו מצאנו שתופעות אלו, אולם. וכמובן עלותן, פריסתן, איפיונן, התאונות

ד "ומעידה כנראה על חוסר אחידות ביישום כללי רישום תאונות ת, רישומית בלבדהיא , בהיקף התאונות

 . ס בניתוח היקף התאונות הקטלניות בלבד"ו על נתוני הלמבפועל התבססנ. י המשטרה"ע

פ "וע") קרנית"ו" אבנר("הלוח הבא מציג את היקף תאונות הדרכים עם נפגעים על פי חברות הביטוח 

פ הלוח חל שינוי מהותי בשיעור הכיסוי "ע. 1996-2002בשנים ) ד בלבד של המשטרה"תאונות ת(ס "הלמ

 . 2002 ב 22% ל 1996 ב 35%מ : לל התאונות עם נפגעים שארעומכ) ד"בתאונות ת(של המשטרה 

 

 ס" על פי נתוני חברות הביטוח והלמ1996-2002 תאונות דרכים עם נפגעים בשנים – 1לוח 

 
 ס"נתוני הלמ שנה

נתוני חברות 
 הביטוח

 
ס כאחוז "התאונות בלמ' מס

 ממספרן בחברות הביטוח

1996 26,130 74,396 35.1 

1997 26,552 79,134 33.6 

1998 26,270 82,100 32.0 

1999 23,697 83,274 28.5 

2000 20,660 86,428 23.9 

2001 18,634 89,781 20.8 

2002 19,083 86,729 22.0 

 27.7 581,843 161,026 כ"סה

 

ים כלשהם על  אלף התאונות המפורטות בלוח שילמו חברות הביטוח פיצוי582יש לציין שבכל אחת מ 

ולא זו בלבד שאינה מלמדת על , מערכת הרישום של החברות שומרת על אחידות ויציבות. פגיעות גוף

על . אלא שהיא מעידה כללית על מגמת גידול בהיקפן, פ זמן"הצטמצמות תופעת התאונות עם נפגעים ע

 . תאונות 11,500 ב 2001-02 ל 1996-97פי חברות הביטוח גדל ממוצע התאונות השנתי מ 

 מכך מוסברים בצמצום היקף 500כ ( תאונות 7,500ס יש ירידה מקבילה של כ "בנתוני הלמ, מאידך

 ). ע"הרישום בשטחי יש

.  מצביעים על אי אחידות רישומי המשטרה על פני זמן וכן על פי ישובים בארץ3נתונים המוצגים בפרק 

 הביטוח משקף כמעט במלואו את היקף להערכתנו היקף התאונות עם נפגעים הכלול במאגרי חברות

 . למעט כמה מאות תאונות בשנה בהן מעורב רכב צבאי ומשטרתי בלבד, התאונות עם נפגעים בארץ



 7

.  תאונות עם נפגעים89,000 כ 2000-02פ נתוני חברות הביטוח שהיו בממוצע לשנה בין "נעריך ע, לסיכום

, "כללי עם נפגעים"כולל תאונות (ידי המשטרה מהיקף התאונות עם נפגעים שב, במעט, היקף זה נמוך

ואולם אין חפיפה מלאה בין התאונות שנרשמו במשטרה לתאונות שבמאגרי , )ס"שאינן מועברות ללמ

י חברות "חלק מהתאונות הרשומות במשטרה לא הוכרו כתאונות עם נפגעים ע, כלומר, חברות הביטוח

 . ונות שלא דווחו למשטרהואילו חברות הביטוח פיצו גם נפגעי תא, הביטוח

י המשטרה ומועברות "אלו נרשמות במלואן ע. מכלל התאונות יש חשיבות מיוחדת לתאונות הקטלניות

 בממוצע השנים 486והוא הצטמצם ל , 1997-97 בשנים 530מספרן היה בממוצע שנתי . ס"במלואן ללמ

כמוצג , פלת המשטרה הצבאיתעל כך יש להוסיף עוד מספר תאונות קטלניות בשנה בהן מט. 2001-02

 . להלן

 

  מספר הנפגעים בתאונות 1.5.2

 נפגעים בתאונות  1.5.2.1

סיכום (ומתוכם את מספר ההרוגים , )פ חברות הביטוח"ע( להלן מציג את מספר הנפגעים בתאונות 2לוח 

ע מספר הנפגעים הממוצ). המשטרה הצבאית ומרכז הטראומה, חברות הביטוח, ס"פ הלמ"ההרוגים ע

 . השנים האחרונות7וזהו ערך יציב מאוד ב , 1.45לתאונה הוא 

 
 1998-2002 נפגעים בתאונות דרכים בישראל – 2לוח 

 
 הרוגים כ נפגעים"סה שנה
1998 119,707 646 
1999 121,226 557 

2000 125,262 522 

2001 129,301 586 

2002 125,516 554 

 2865 621,012 כ"סה

 
 

 הכלולים בלוח שלעיל קיבל פיצוי כלשהו בגין הוצאות 1998-2002 הנפגעים מהשנים 621,012כל אחד מ 

שהוגדרו ,  נפגעי תאונות נוספים20,000לפחות . העדרות מעבודה או ירידת כושר עבודה ועוד, רפואיות

, לא קבלו פיצוי כזה, חברות הביטוחועניינם בורר עם , של המשטרה כפצועים קל" נפגעים כללי"בתיקי 

 . ואינם נכללים בלוח
 

אחוז הכיסוי הממוצע . ד" נפגעים בלבד בתאונות הת219,866ס באותן שנים על "המשטרה דיווחה ללמ

גם כאן ניכרת שחיקה משמעותית עם . 35.4%: י חברות הביטוח"ביחס לנפגעים שפוצו על פגיעה גופנית ע

 . 3כמוצג בפרק , 2002 ב 31.1% ל 1998 ב 43.4%טרה מ השנים ברמת הכיסוי של המש
  

מידע שהתקבל ( הרוגים בתאונות רכב צבאי בלבד 25 ההרוגים הכלולים בלוח כולל 2,865מנין 

חרף העובדה שמדובר בנפגעי , הרוגים אלה אינם כלולים בסטטיסטיקה הלאומית. מהמשטרה הצבאית

גם , פ מרכז הטראומה"ע( ימי אישפוז 30שנפטרו לאחר  פצועים 32ו ) רכב על רשת הדרכים הארצית

 .  מבין הרוגים אלה נפגעו כהולכי רגל22). הרוגים אלה אינם כלולים בסטטיסטיקה הלאומית
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 :התפלגות ההרוגים לפי סוג נפגע הינה
 

 )33.6% (הולכי רגלהיו    963 

  נוסעים ברכב זה12כולל )  6.9% (רכב דו גלגליהיו רוכבי   197

 )5.3% (אופנייםהיו רוכבי   153

 )51.3%(מוניות ורכב קל אחר , מסחרי קל, היו נהגים או נוסעים ברכב פרטי 1,469

 ). %2.8(אוטובוסים או רכב לא קל אחר , היו נהגי או נוסעי משאיות  81

2,863    
 

 :ההתפלגות שלעיל מבליטה מספר עובדות.  הרוגים נוספים אינו ידוע2סוג הנפגע של 
 

בעוד ,  מההרוגים33.6%הולכי הרגל מהווים . אינם נוסעי רכב סגור) 45.8%(מעט מחצית מההרוגים כ

רוכבי האופנועים מהווים .  בלבד7% אלף הפצועים שטופלו בחברות הביטוח היה 621משקלם מכלל 

כלל בעוד חלקו של רכב זה מ,  מכלל ההרוגים במהלך נסיעה ברכב מוטורי11.3% מכלל ההרוגים ו 6.9%

מ נסיעה ברכב דו גלגלי "ההסתברות להיהרג בק, בהתאם לכך.  בלבד0.9% הנוסע הארצי הוא כ -מ"ק

 . מאשר ברכב אחר (!) 14גבוהה פי 

 
 2002-1998ימי אישפוז ועלותם בבתי חולים עקב תאונות דרכים , מאושפזים  1.5.2.2

 

זהו מספר . 1998-2002ם בשנים  מאושפזים עקב תאונות דרכי59,732במשרד הבריאות יש רישום של 

אך נראה שהם ,  בתי חולים כלליים נוספים3קיימים ( בתי חולים כלליים 26המאושפזים עקב תאונות ב 

 . מספר זה מנוכה אישפוזים חוזרים). כמעט לא קולטים נפגעי תאונות דרכים
 

ם הגדולים בארץ  מאושפזים עקב תאונות דרכים בשמונה בתי החולי23,255יש רישום של , במקביל

 14 ליותר מ 3,051ו ,  שעות24אושפזו ליותר מ ) 79.5%( מתוכם 18,486". מרכז הטראומה"הכלולים ב

 . הועברו עם שיחרורם מבתי החולים למרכז שיקום) 9.2%( פצועים מתוכם 2,148). 13.1%(יום 
 

.   ימים5.0 היה 2002ב משך האישפוז הממוצע לכלל פצועי תאונת הדרכים שאושפזו בבתי החולים בארץ 

,  בבתי החולים של מרכז הטראומה7.2 (6.3 שעות ויותר בכל הארץ היה 24הממוצע לפצועים שאושפזו 

 ).  בשאר בתי החולים5.5
 

והעלות השנתית הכוללת של האישפוזים עקב , 2003ח במחירי " ש1,650עלות יום אישפוז היתה בממוצע 

עלות זו לא כוללת טיפולים . ח" מיליון ש20 כ 1998-2002ופה תאונות דרכים היתה בממוצע לשנה בתק

 . בחדר המיון גם למי שלא אושפז וטיפולים אחרים בפצועים ללא אישפוז
 

פצועים קשה על פי (= שעות 24שנתוני המשטרה על פצועי תאונות המאושפזים ליותר מ , יש לציין

על פי המשטרה היה . מה ומשרד הבריאותנמוכים באופן ניכר מנתוני מרכז הטראו) הגדרות המשטרה

 6%וב ,  מהנתון המקביל המוערך של משרד הבריאות39% (3,721 רק 1998ל ב "מספר המאושפזים הנ

הבדלי הרישום בולטים ).  בתי החולים של מרכז הטראומה בלבד8ל ב "יותר ממספר המאושפזים הנ

 מהמספר 29%רק ( שעות 24ותר מ  פצועים מאושפזים לי2,559המשטרה רשמה רק : 2002יותר ב 

 31%על פי המשטרה היתה ירידה של ).  מנתוני מרכז הטראומה64%המקביל של משרד הבריאות ורק 

 .  בלבד7%אך של , על פי משרד הבריאות היתה ירידה. 2002 ל 1998במספר הפצועים המאושפזים בין 
 

 . במסגרת ניתוח נזקי התאונות, באיםאומדנים פיזיים נוספים של נזקי התאונות כלולים בסעיפים ה
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   תשלומי חברות הביטוח לכיסוי פגיעות גוף לתאונות לסוגיהן 1.6
 

, העדרות מעבודה וירידת כושר עבודה,  להלן מציג את התשלום הממוצע לכיסוי הוצאות רפואיות3לוח 

 . וכן הוצאות משפטיות ונילוות אחרות של המעורבים בתאונות, סיעוד

 

פ סוג תאונה "אינם ניתנים לחיתוך ע" קרנית"נתוני חברת " (אבנר"ס על נתוני חברת הלוח מבוס

מייצגים פיצויים סופיים עבור , 1999ובמידה פחותה גם נתוני , 1996-98רק נתוני השנים ). וחומרה

עדיין מתנהלים " תיקים כבדים(" היות שהעלויות של שנים מאוחרות יותר טרם נקבעו סופית ,התאונות

 בולטת ירידה משנה לשנה בתשלומים שנקבעו לפיצוי 1996-98גם בשלושת השנים ). תי משפטבב

ל משנה "כנ" תיקים סגורים"והנובעת משיעור נמוך יותר של , במיוחד בתאונות הקטלניות, הנפגעים

 . לשנה

 

 *1996-2002בגין תאונות דרכים בשנים " אבנר" תשלומים ממוצעים לתאונה ששילמה – 3לוח 

 )לרבות היוון תשלומים עתידיים, 2003ח במחירי "לפי שא(

 

 תאונה קטלנית תאונה קשה תאונה קלה שנה

1996 24.0 332.3 661.9 

1997 23.3 361.1 567.7 

1998 22.3 368.9 489.4 

1999 20.7 342.2 572.6 

2000 19.2 309.0 520.3 

2001 17.3 274.8 366.1 

2002 13.2 223.3 270.9 

 2003פיצויים שאושרו עד יולי                               *      

 

אך לא את כל העלויות הכרוכות בפגיעה הגופנית בתאונות , עלויות אלו מייצגות חלק משמעותי

 :הדרכים

 

 .במיוחד למקבלי שכר גבוה, אין פיצוי מלא של הירידה בשכר 3
וכן , של הפצועים קשה וקרוביהם"  וסבלצער כאב"לנזקי ) או שיש פיצוי מוגבל מאוד(אין פיצוי  3

 . של משפחות ההרוגים
 .אין לרוב פיצוי על אובדן ימי עבודה של קרובי נפגעים 3
 .אין פיצוי מתאים עבור אובדן ימי לימודים 3

 

י המוסד לביטוח "משולמים לנפגעים ע) נמוכים יחסית לתשלומי חברות הביטוח(תשלומים נוספים 

 נפגעי תאונות בשנה 14,744ח ל " ש6,414 בממוצע 2000-2002לם בשנים הביטוח הלאומי שי. הלאומי

ואולם חלק מתשלומים אלה מוחזרים , )שנפגעו בדרכם לעבודה או במהלכה,  מכלל הנפגעים11.6%(

 1.3%המוסד לביטוח לאומי מוסיף נטו כ , בהתחשב בהחזר זה. י חברות הביטוח"לביטוח לאומי ע

 . לערכים המפורטים בלוח
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על ) פ הגדרות המשטרה"ע(פ סוג דרך וחומרה "בגין תאונות ע" אבנר" להלן מציג את תשלומי 4ח לו

הלוח מבליט שונות עצומה . 1996-1999 לתאונות שארעו בשנים 2003בסיס פיצויים שנקבעו עד ליולי 

עם . ע מהממוצ3כאשר סטיית התקן גבוהה פי , בעלויות תאונות המוגדרות באותה רמת חומרה וסוג דרך

כלומר הערך הממוצע הוא בתחום צר יחסית סביב , הרווח בר סמך סביב הממוצעים נמוך, זאת

 . הממוצעים המצויינים בלוח

 

 פ סוג דרך וחומרה" ע1996-99בממוצע לתאונות שארעו בשנים " אבנר" תשלומים ששילמה – 4לוח 

 2003ח במחירי יוני "ש
 

 רווח בר סמך סטית  תשלום מספר     
 95% התקן לתאונה התאונות חומרה ג דרךסו
 279 61,931 20,960 189,951 קל תעירוני

 17,808 739,843 280,032 6,631 קשה  
 43,062 631,429 268,260 826 קטלני  

 539 66,573 27,597 58,576 קלתבין עירוני
 31,924 1,015,991 473,067 3,891 קשה  
 112,510 1,825,197 818,769 1,011 קטלני  

 

 42%אך שולמו בגינן ,  מהתאונות בהן טיפלה אבנר26% כ 1996-1998עירוניות היוו ב -התאונות הבין

 . מכלל הפיצויים עבור פגיעות גופניות
 

 :הינו) לדרכים עירוניות ובין עירוניות(התשלום המשוקלל 

 ח" ש23,200   -תאונה קלה 
 ח" ש355,000 –תאונה קשה 

 

 היות 2.3הממוצע גבוה פי . ח בלבד" ש10,059היה ) עירונית-עירונית ובין(לתאונה קלה התשלום החציוני 

(!). ח "ובין התאונות שהוגדרו כקלות יש כאלו בהן שולמו פיצויים על פגיעה גופנית של יותר ממיליון ש

חלק מסטיית התקן הגדולה בעלויות התאונות הקלות והקשות מוסבר בשגיאות בהגדרת החומרה של 

) חברות הביטוח לא שינו הגדרה זו(י המשטרה כקלות "חלק מהתאונות שהוגדרו ע, למעשה. התאונות

ובממוצע , לרוב נפגע בודד( מהתאונות שהוגדרו כקלות שולמו לנפגעי התאונה 3.9%ב . ולהיפך, היו קשות

 5.4%וב , ח" אלף ש100פיצויים בגין פגיעה גופנית והשלכותיה בסכום של יותר מ )  לתאונה1.45כ 

 . ח" אלף ש50-100נוספים מהתאונות שולמו פיצויים שבין 
 

ונראה שבמרבית מקרים אלה היה גם , פיצויים בגובה זה אינם מתיישבים עם הגדרת פציעה כקלה

ואלה הם אותם אלפי מאושפזים חסרים ברישומי המשטרה ביחס לרישומי משרד , אישפוז בבתי חולים

 . הבריאות ומרכז הטראומה
 

לעיתים , אך שולמו בה פיצויים זעומים, בהם תאונה הוגדרה כקשה, ישנם מקרים הפוכים לא רבים

). כלומר שלא היה אישפוז של יותר מיממה בבית חולים(ויתכן שלא היו קשות , ח" ש1,000פחות מ 

 . 3רק וכן תשלום ממוצע לסוגי תאונות שונים  מוצגים בפ, התפלגות הפיצויים בסוגי התאונות השונים
 

, הם אינם כוללים נזקי רכוש. אינם מבטאים את העלות הכוללת של התאונות" אבנר"תשלומי  , כאמור

עלות עיכובי דרך עקב , ומובן שלא נכללות עלויות של מוסדות, כמעט אינם כלולים" צער כאב וסבל"נזקי 

 . אומדן עלויות אלו מובא בנפרד בסעיפים הבאים. תאונות ועוד
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  העלות הכוללת של התאונות למשק הלאומי  אומדן1.7
 

על פי היקף התאונות ומאפייניהן בממוצע , 2003במחירי , בסעיפים הבאים מוצגת עלות התאונות בשנה

 . 2000-2002השנים 

 

 עלות התאונות הקטלניות 1.7.1
 

 בתוספת עלות זו תחושב להלן כסכום של העלויות הכלכליות והאנושיות של מוות הנגרם בתאונת דרכים

 .'הביטוח וכו, העלויות הכלכליות כוללות גם הוצאות של מערכת הבריאות. של נזקי רכוש) זניחה ביחס(

 

הערכת : "שלום הקרט מהטכניון' ר ויקטוריה גיטלמן ופרופ"י ד"מסמך שהוכן כחלק מעבודה זו ע

אומד עלות , 1ח זה כנספח מס "והמצורף בשלמותו לדו" מרכיבים בעלות תאונות הדרכים בישראל

עלויות " מסכום זה מוגדר כ53%. ח" מיליון ש4.14שהם  $ 930,000ממוצעת של הרוג בתאונה ב 

 . ב"זהו ערך נמוך ביחס למקובל באירופה ובארה". אנושיות
 

  מליארד2.29מותם גרם לירידה של . 2000-2002 הרוגים בממוצע לשנה ב 554 היו בארץ 4'  על פי לוח מס

 . ח להרוג" מיליון ש4.14על פי המקדם הממוצע של , ה בתפוקה וברווחה הלאומית בממוצע לשנח"ש

 

מצורפים לנזק הרכוש הכולל של תאונות ) הזניחים ביחס לעלויות האנושיות במקרה זה(נזקי הרכוש 

 . הדרכים
 

 נזקי תאונות קלות וקשות 1.7.2
 

וללא , בהן" צער כאב וסבל"ל מרכיב לא כול( עלות התאונות הקלות והקשות 1.6בהמשך למפורט בסעיף 

 : כדלקמן2000-2002 בממוצע לשנה בתקופה 5מוערכת בלוח , )מרכיב נזקי הרכוש

 

  אומדן העלות הממוצעת למשק של נזקי גוף והשלכותיהם בתאונות קלות וקשות– 5לוח 

 2003במחירי יוני , 2000-2002ממוצע לשנה בתקופה 

 

ות ממוצעת לתאונה על ממוצע שנתי' מס חומרת התאונה
 )ח"אלפי ש(

 עלות כוללת
 )ח"מליארדי ש(

 2.15 25 85,900 קלה

 0.90 400 2,248 קשה 

 

תוספת של ( אלף 25והיא עוגלה לעיל ל , ח" אלף ש23.2 היא 1.6פ סעיף "העלות הממוצעת לתאונה קלה ע

ם לשקלול ממוצע  נוספי1.2%תוספת של ,  תשלומי הביטוח הלאומי1.3%בהתחשב בתוספת של ) 7.7%

 .  וכן מהסיבות הנוספות המפורטות באותו סעיף, "קרנית"תשלומים גבוה יותר ב
 

)  12.7%תוספת ( אלף 400והיא עוגלה ל , ח" אלף ש355היא ' פ סעיף ג"העלות הממוצעת לתאונה קשה ע

פורטות ומהסיבות הנוספות המ, כביטוי לאי שלמות הפיצויים הניתנים בגין ירידה בכושר השתכרות

 .  1.6בסעיף 
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מסמך "). צער כאב וסבל"מרכיב (לעלות התאונות הקשות יש להוסיף מרכיב של ירידה באיכות חיים 

 222,000(=לפצוע $  אלף 50נניח ערך של . לפצוע קשה בתחום זה$  אלף 50-59הטכניון מציע ערך של 

פצוע (קרה של פצוע קשה ברוב המקרים אין כמעט עלות כזאת במ. זהו כמובן ערך ממוצע). ח"ש

פגיעות חמורות בילדים שישאו את , במקרים אחרים של נכות חמורה, מאידך). שהתאשפז ליותר מיממה

 . העלות האנושית גבוהה בהרבה מממוצע זה, תוצאות הפגיעה במהלך כל חייהם ועוד
 

 בשנים  בשנה9,000אנו מעריכים ערך זה ב . השאלה היא מהו מספר הפצועים קשה בשנה בארץ

 2.0התוצאה היא עלות נוספת של ). 1.5.2.2כמוצג בסעיף , על פי נתוני משרד הבריאות(האחרונות 

, מנזקי התאונות הקשות ללא מרכיב זה, כמעט, 2.2זהו לכאורה ערך הגדול פי . ח בשנה"מליארד ש

כך , ) אושפזוכי נפגעיהן(קשות , בעצם, י המשטרה כקלות היו"ואולם נראה שחלק מהתאונות שנרשמו ע

ופרופורצית התוספת עבור נזקי , כ"גבוהים יותר בסה") כאב וסבל, צער"ללא (שנזקי התאונות הקשות 

 . נמוכה יותר" כאב וסבל, צער"

 

, ח" מליארד ש5.05נאמדת ב ) 2000-2002ממוצע ל (עלויות תאונות קשות וקלות בשנה בארץ : לסיכום

 ". בלכאב וס, צער"ח עבור " מליארד ש2.0מזה 

 

 נזקי רכוש 1.7.3
 

בגין ) ח בשנה" מליארד ש3.53(ח " מליארד ש7.06 כ 2002 ו 2001כ בשנים "חברות הביטוח שילמו בסה

התשלומים .  מליארד נעשו כפיצוי על גניבות רכב0.8מתוך סכום זה . 12/02נזקים לכלי רכב במחירי 

ניתן להעריך שבניכוי מיסים . ח" מליארד ש2.73: ברובן המכריע בתאונות, עבור כיסוי נזקי פגיעות ברכב

יש מיסוי באחוזים שונים (ח בשנה " מליארד ש2.0העלות למשק היא כ )  מסכום זה25-30%כ (עקיפים 

ואילו על עבודות תיקון ,  ממחיר הרכב51%המיסוי הכולל על כלי רכב חדשים מהווה כ , על חלקי רכב

 ).  הכולל מס מהמחיר15.2%המהווה , מ בלבד"רכב מוטל מע
 

ח של " מיליון ש500יש להוסיף כ . לרבות לתאונות נזק בלבד, עלות זו מתייחסת לכל סוגי התאונות

 500 כ –וכן נזקים לכלי רכב שאינם מבוטחים ביטוח מקיף , של מבוטחי רכב" השתתפויות עצמיות"

 .ח לפחות בשנה"מיליון ש
 

למתקני ) קטנים כנראה ביחס(ללא נזקים , ש לרכב בשנה את נזקי הרכוח" מליארד ש3כ נאמוד ב "בסה

 . סכומים אלה מנוכי מיסים עקיפים. מטען מובל ועוד, דרך

 

 עלות עיכובי דרך  1.7.4
 

על פי מסמך ראשוני . ולעיכובים למשתמשי הדרכים" פקקי תנועה"תאונות דרכים מהוות עילה שכיחה ל

כרקע (עיכובים לאחר תאונות דרכים בנתיבי אילון המתבסס על מדידת ) 2והמוצג בנספח (שהיכנו בנושא 

 45-50ל מכלל התאונות בארץ בכ "נאמדים העיכובים הנ, )לבחינת משכי העיכוב במצבי צפיפות שונים

 . כמו כן גדלה עלות תפעול הרכב במצבים אלה עקב גידול בצריכת הדלק ועוד. מיליון שעות נוסע בשנה

 

בהתאם לערך המיוחס לשעת , ח בשנה" מליארד ש1.58 ל 0.86ן הנזקים הכוללים נאמדים בטווח שבי

ח בשנה בסעיף נזק " מליארד ש1.00נעריך ערך מייצג ראשוני של ). ח לשעה בהתאמה" ש30 או 15(נוסע 

 . זה
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 עלות למוסדות ציבוריים וגופים פרטיים   1.7.5
 

. בגין טיפול בתאונות הדרכיםח או יותר בשנה " מליארד ש0.5לחברות הביטוח יש הוצאה שנתית של 

ח " מיליון ש522מזה (ח בשנה " מליארד ש0.6טיפול המשטרה באכיפה וחקירת תאונות נאמד בכ 

התקציב הנוסף של ). ח מועברים מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים" מיליון ש60מתקציב המשטרה ו 

ח מועברים " מיליון ש20ה כ מז, ח" מיליון ש70הוא כ ) 2003ב (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 

 .למשרד החינוך
 

ד והן בבירור תביעות על עבירות "הוצאות משמעותיות יש גם למערכת בתי המשפט הן בתיקי תאונות ת

בהוסף להעברה מהרשות הלאומית לבטיחות (הוצאות נוספות יש למשרד החינוך . תנועה של נהגים

 .  לאומיולמוסד לביטוח, א"למד, למשטרה הצבאית, )בדרכים
 

כ נאמדת עלות הטיפול הנילווה לתאונות והטיפול המונע של המוסדות שפורטו לעיל ושל אחרים "בסה

 . ח בשנה" מליארד ש1.25בכ ) עמותות וגופים וולנטריים, כולל מוסדות מחקר(

 

 סיכום העלויות למשק  1.7.6
 

. ובאו בסעיפים הקודמים להלן מסוכמת עלות התאונות למשק על פי ההסברים והפירוט שה6בלוח 

 . 5פירוט נוסף של לוח זה מוצג בפרק 

     

 03  במחירי יוני – 2000-2002 עלות התאונות למשק הלאומי בממוצע לשנה - 6לוח           

 

 % )ח"מליארדי ש(עלות  מרכיב

 8.4 1.06 )פגיעה ברווחה , ללא נזקי רכוש(עלות תאונות קטלניות 

 24.3 3.05)פגיעה ברווחה, ללא נזקי רכוש(ת עלות תאונות קשות וקלו

 25.7 3.23 פגיעה ברווחה עקב מוות ופציעות קשות בתאונות

 23.8 3.00 נזקי רכוש

 9.9 1.25 עלות מוסדות

 7.9 1.00 נזקי עיכובי דרך

 100.0 12.59 כ"סה

 

וכ , ג" מהתמ2.5%המהווים ,  בשנהח" מליארד ש12.6העלות הכוללת מוערכת על פי הלוח במעוגל ב 

בתאונות " כאב וסבל, צער"הם נזקי ) 25.5%( מליארד מכלל עלות זו 3.23. לנפש בשנה)  425$(ח " ש1,880

 . קטלניות וקשות
 

) The Economic Impact of Motor Vehicle Crashes 2000(ח משרד התחבורה האמריקאי "דו

והכולל , ח מקיף"שהוא דו, NTSA)(National Highway Traffic Administration י "שפורסם ע

ב "את עלות התאונות בארהבמקביל אומד , לרבות עלות עיכובי דרך, מרכיבי עלות רבים של התאונות

 . לנפש $ 820ג וכ " מהתמ2.7%כ $,  מליארד 231 ב 2000בשנת 
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   מימצאים עיקריים ומסקנות1.8

 

 חברות הביטוח ומערכת הבריאות, ס" פי שילוב נתוני הלמעל והנפגעים היקף תאונות הדרכים. א

 :הינם) כולל תאונות עם מעורבות רכב ישראלי מעבר לקו הירוק, 2000-2002ממוצע לשנה בשנים (
 

 )זהו מספר התאונות שבגינן שילמו חברות הביטוח עבור נזקי גוף   (87,650: תאונות עם נפגעים

  126,690        : נפגעים

פ " ע2%על פי נתוני המשטרה בתוספת ,  מכלל הנפגעים0.44%מהווים          (554:         יםמהם הרוג

 ")מרכז הטראומה"נתוני המשטרה הצבאית ו

 ")מרכז הטראומה"על פי נתוני משרד הבריאות ו  (9,000:  מהם פצועים קשה על פי הגדרה מינהלתית

 )אומדן ארצי על בסיס מידע מחלק מבתי החולים( 1,300:      מהם פצועים קשה על פי הגדרה רפואית

               )אומדן ארצי על בסיס מידע מחלק מבתי החולים    (500            :מהם מועברים לשיקום רפואי

 

 ס"בעיות קשות במערך הנתונים הסטטיסטיים של הלמ. ב
 

י בטיחות על בסיס גיאוגרפי והקצאת משאב, ניתוח, בסיס הנתונים ששימש עד כה בלעדית לצרכי מחקר

שמקורם , ס"היה בסיס נתוני התאונות בלמ) עירוניים-בכבישים בין, בערים(ברמה הארצית והמקומית 

תאונות "תאונות שהגדירה כהס רק את נתוני " ללמיתה אמורה להעבירהמשטרה ה. בנתוני המשטרה

 :ושכללו" ד"ת
 

o  ההמשטרה עשת, אכן,  וכך–את כל התאונות הקטלניות. 
o  שעות 24על פי הגדרת המשטרה זו תאונה שבגינה אושפז נפגע ליותר מ ( התאונות הקשות כלאת 

  .בשיעור פוחת משנה לשנהבפועל הועבר דיווח חלקי מאוד ו –) ולא להשגחה בלבד
o פ חומרת "בעיקר ע, 1995העונות לקריטריונים קבועים החל מסוף , חלק מהתאונות עם פצועים קל

את כיסוי התאונות עם פצועים  1996מאז בפועל הפחיתה המשטרה משמעותית  –עבירת התנועה 

עד כדי חוסר כל , באופן לא אחיד בין סוגי תאונות וישובים בארץ גם וזאת, ד"קל ברישומי הת

שתמש בנתוניה לניתוח השוואתי של היקף ולה, עזר בנתוניה למיפוי שיטתי של תאונותיכולת לה

 . ונה ומקוםסוג תא, פ זמן"התאונות ע
 

בעיקר חומרת " (ד"ת"מלכתחילה היה ברור שהקריטריונים של המשטרה לסיווג תאונות קלות כ

. ובעיקר אלה המטפלים בתשתית,  של גורמים אחרים במערכתמידעאינם תואמים את צרכי ה, )העבירה

יינים וכן מספקת מידגם בעל מאפ, ס מכסה את כל התאונות הקטלניות והקשות"אולם הוערך שהלמ

 . סוג ומרחב בארץ, )1995מאז סוף (פ זמן "בלתי משתנים של שאר התאונות עם נפגעים ע
 

שהמשטרה ) במונחי פצועים(מהצלבה עם נתוני מערכת הבריאות מתברר . כלא נכונותהנחות אלו התגלו 

ור זה ושיע) 9,550 מתוך כ 3721(פ הגדרתה " מהפצועים קשה ע39% רק על כ 1998ס בשנת "דיווחה ללמ

רמת הכיסוי היתה  (לא זה בלבד שזהו דיווח חלקי). 8,850 מתוך כ 2,559 (2002 בשנת 29%ירד עד ל 

 במספר הפצועים קשה 31%אלא אף נוצר רושם מוטעה של ירידה משמעותית של , )100%אמורה להיות 

  השגיאה .בד בל7%בשעה שבפועל היתה ירידה של  )38%בתחומי הקו הירוק של כ ( ,2002 ל 1998בין 

 . נוצרה עקב רישום מוטעה של אלפי פצועים קשה כפצועים קל
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 אלף ב 35.9והפחיתה את הדיווח ל , 1998 אלף פצועים קל ב 47.6ס על "דיווחה המשטרה ללמ, במקביל

 אלף ב 122 לכ 1998 אלף ב 115מספר הפצועים קל עלה מכ : פ חברות הביטוח המגמה הפוכה"ע. 2002

 . 2002 ב 22% ל 1996 ב 35%תאונות עם נפגעים ירד הכיסוי של המשטרה מ במונחי . 2002

 :השינוי היה לא זהה בסוגי תאונות שונים ובמרחבים גיאוגרפיים שונים: חמור מכך

 

o  בדרכים 34% ב 2001-02 לשנים 1996-97היקף התאונות ירד על פי דיווחי המשטרה בין השנים 

מספרן של ) פ חברות הביטוח"ע(בפועל .  עירוניות בדרכים הבין10%העירוניות אך רק ב 

הן המגמה הכללית של ירידה .  בדרכים הבין עירוניות12% בערים וב 16%התאונות עלה ב 

עיוותים . והן הרושם על התחדדות הבעיה הבין עירוניות שגויים, ס"בתאונות המתוארות בלמ

 52%בין אותן שנים ירידה של ס חלה "פ הלמ"ע. אלה מחמירים בחיתוך התאונות לפי סוגים

 .24%בשעה שמספרן בכלל עלה ב , אחור בערים-בתאונות פנים
  

o צ "בחיפה ובראשל: לדוגמא. ס על פי ערים"יש פערים עצומים בשיעור כיסוי התאונות בלמ

אין .  בבאר שבע35%א ו " בת27%לעומת , 2002 מהתאונות עם נפגעים ב 11%הכיסוי היה של 

לפיו , נוצר רושם מוטעה. פ פיצויי חברות הביטוח"הסבר בחומרת התאונות עלפערי רישום אלה 

, )ערים שוות אוכלוסיה בערך(צ " תאונות עם נפגעים ביחס לראשל3.9 פי 2002בבאר שבע היו ב 

נוצר גם רושם מוטעה . צ" ביחס לראשל1.2בשעה שבפועל היה מספרן בבאר שבע גבוה רק פי 

 . 25%בשעה שמספרן גדל ב , 2002 ל 1996 בין 70%נות ב צ פחת מספר התאו"לפיו בראשל
 

רק  מידע 2002שנת הוא כולל בצ "עבור עיר כראשל. ללא רלוונטיס "קובץ הלמבתנאים אלה הפך 

אינו תואם את )  תאונות קטלניות5פרט ל (כשהניפוי , 2069 תאונות עם נפגעים מתוך 227על 

גם פערי כיסוי משמעותיים בין דרכים בין עירוניות מצאנו . חומרת הפציעה על פי חברות הביטוח

 . שונות במקרים ספורים שבדקנו
 

של חלקיות   לוקה בבעיות קשות1996-2002ס לשנים "מערך הנתונים הסטטיסטיים של הלמ, לסיכום

דבר היוצר גם עיוות בניתוח עלות (  של חלק מהתאונות הקשות כקלותמוטעהשל סיווג , המידע

 .  חוסר עיקביות ברישום תאונות על פי סוג ועל פני זמן ואזורים גיאוגרפייםושל, )התאונות

  

ביניהם , העלות השנתית שחושבה כוללת את מרכיבי הנזק העיקריים של התאונות -עלות התאונות. ג

ונזקי עיכובי , העלות האנושית הכרוכה בתאונות הקטלניות והקשות: מרכיבים שלא כומתו בארץ בעבר

ולא רק , כמו כן היא מבוססת על הסטטיסטיקה המלאה של התאונות עם נפגעים. ת תאונותדרך בעקבו

 .ס"של הנתונים שנכללו בדיווחי הלמ" קצה הקרחון"על 
 

כ , 2000-2002כממוצע לשנים ) 2003במחירי יוני (₪  מליארד 12.6העלות הכוללת שנאמדה היא של כ 

, החינוך, י השקעות מונעות בתחומי התשתית"צמה עניתן וצריך לצמ. זו עלות כבדה. ג" מהתמ2.5%

 . האכיפה והרכב
 

גם לאחר תוספת של חצי , בניתוח מרכיבי העלות הכוללת יש לשים לב שהנזקים מהתאונות הקטלניות

ואם ,  מנזקי התאונות הכוללים18%מהווים רק , ")צער כאב וסבל"נזקי (להרוג כעלות אנושית  $ מיליון

מבלי להמעיט מהצורך להפחית את .  מכלל הנזקים20% רק כ -וער בעלות המוסדותנוסיף את חלקן המש

. בשנה₪  מליארד 10יש לשים לב לכך שעלות שאר סוגי התאונות היא כ , מספר התאונות הקטלניות

ולחלק לא , הגורמות כנראה למרבית נזקי הרכוש, במסגרת זו יש לשים לב גם לתאונות ללא נפגעים

 .2כמוכח בנספח , ובי הדרךמבוטל מנזקי עיכ
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 בסיס המידע הפיזי והכספי שנצבר בעבודה מאפשר  –נזקים דיפרנציאליים בסוגי תאונות שונים . ד

 . אם כי העבודה מציגה רק מרכיבים של תחשיב זה, לאמוד נזקים דיפרנציאליים לסוגי תאונות שונים

 ביחס 2.1ין עירונית היו גבוהים בממוצע פי שפיצויי חברות הביטוח בגין תאונה ב, בין היתר ניתן ללמוד

וכן של פיצוי גבוה יותר , פ חומרה"כתוצאה מהתפלגות שונה של התאונות ע(לתאונה בדרך עירונית 

 . מאותן סיבות עלות תאונת פגיעה בהולך רגל גבוהה ביחס לשאר סוגי התאונות). באותה דרגת חומרה
 

 :הפגיעה במשתמשי דרך שאינם נוסעי רכב סגורממצאי העבודה מבליטים את חומרת היתר של 
 

o ואולם הם , י חברות הביטוח על פגיעה גופנית" מהנפגעים שפוצו ע7% מהווים רק הולכי הרגל

 מהפצועים קשה על פי 31%,  מהמאושפזים בבתי החולים28%,  מההרוגים בתאונות34%: היוו

 .  מהמפונים לשיקום40%הגדרה רפואית ו 
o 1%מהווים במקביל ): לא כולל תאונות עצמיות(י רכב מוטורי "פגעים ערוכבי אופניים הנ 

 .  מהמעוברים לשיקום4% מהפצועים קשה ו 7%,  מההרוגים5%אך , מהנפגעים
o  7%,  מהנפגעים לפי חברות הביטוח7%היוו , )אופנועים וקטנועים(רוכבי ונוסעי רכב דו גלגלי 

היות ובאמצעי זה מתבצעים רק כ .  לשיקום מהמעוברים10%ו ,  מהפצועים קשה9%, מההרוגים

מ נוסע ברכב הדו גלגלי ביחס לרכב "שסיכון היתר לקנמצא , מ הנוסע ברכב המוטורי" מק0.9%

 : האחר הינו
o  14הסיכוי להיהרג גבוה פי . 
o  16הסיכוי להפצע קשה גבוה פי . 
o  27.5הסיכוי להזדקק לשיקום רפואי גבוה פי  

 

  המלצות1.9

 

 מידעבתחום מערכת ה

ששימשה עד כה למחקרי , ס"לנוכח הליקויים הכבדים של מערכת נתוני התאונות של הלמ .א

יש להחליף . אין להמשיך ולהשתמש בה, ולהקצאת משאבי בטיחות על בסיס גיאוגרפי, בטיחות

ס רק "תוך התבססות על נתוני הלמ, )2002עד סוף " (אבנר"אותה זמנית במערכת נתוני חברת 

 .קטלניותבתחום התאונות ה
 
אין כיום גוף במערכת הביטוח המרכז נתונים , 2003בתחילת " אבנר"בשל הפסקת פעילות  .ב

המרכזת , ISOויש מקום לבחון הוספת מטלה זו לחברת , מתוקנים על תאונות עם נפגעים ועלותן

 . נתונים כספיים בעיקר של חברות הביטוח
 

שיתבסס על איסוף נתוני תאונות  , יםיש להאיץ הקמת מערך סטטיסטי חדש לענף תאונות הדרכ .ג

מהמוסד , מהמשטרה הצבאית, בתי החולים, מחברות הביטוח) ד"ולא רק תאונות ת(מהמשטרה 

במסגרת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים . תוך הצלבת מידע ביניהם, א"לביטוח לאומי ומד

 . החלה כבר הערכות בכיוון זה
 

  האופנועיםדגש על הפחתת סיכון הולכי הרגל ורוכבי

יש ליחד תשומת לב . ממצאי העבודה מבליטים את חומרת היתר של הנפגעים שאינם רוכבי רכב סגור

ולתאונות בהן מעורב רכב דו , )עירוניות-גם בדרכים בין(רבה להקטנת נזקי תאונות פגיעה בהולכי רגל 

 . גלגלי
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ויש , אינו ידוע דיו בציבור, קודםכפי שפורט בסעיף ה, נראה שסיכון היתר של הנסיעה ברכב דו גלגלי

י מיתון השימוש ברכב דו "ע,  פציעות קשות בשנה100וכ ,  צעירים בשנה20ניתן לחסוך חיי כ . לפרסמו

ובהגדלת מס הקניה עליו ) כולל להורי צעירים(ניתן לעשות זאת בשילוב של הסברה מתאימה . גלגלי

במקביל להקטנת מס הקניה על רכב , )מספר שניםהאוצר דוקא הפחית את מס הקניה על קטנועים לפני (

 ).   המושבים2בעל " סמארט"כגון ה(סגור קטן 

 

 תכניות חדשות למלחמה בתאונות הדרכים

, על בסיס מערך מידע נכון, מומלץ לגשת לעריכת תוכנית אב חדשה למלחמה בתאונות הדרכים .א

בהתווית התכנית . ת קודמותוהשונה מזה ששימש להתווית תכניו, המוצג בין היתר בעבודה זו

 2.5%שהוערכה בעבודה זו ב , החדשה יש להתחשב גם בעלות הכבדה של תאונות הדרכים למשק

 . ג"מהתמ
 

מומלץ למפות במדויק את התאונות ונזקיהן בכבישים בין עירוניים ועירוניים על בסיס מערך  .ב

ם נקודתיים וכלליים על יש לאתר נקודות תורפה ולבחון טיפולי. הנתונים המומלץ בעבודה זו

 . בסיס מיפוי חדש זה
 

שנערכו בארץ בשנים האחרונות על בסיס מערך , מומלץ לרענן את תוצאות מחקרי הבטיחות .ג

תוך שימוש במערך הנתונים המלא שנאסף במסגרת , ולערוך מחקרים חדשים, ס"נתוני הלמ

נת תכניות מפורטות תוצאות מחקרים אלה יסייעו בגיבוש מדיניות כללית ובהכ. עבודה זו

 . שלעיל' ו ב' פ סעיפים א"להפחתת היקף ונזקי תאונות הדרכים ע
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 מרכיבי הנזק הכלכלי. 2

 

  כללי2.1

 

נתונים על נזקי התאונות והערכת הנזק הכלכלי הכולל . פרק זה מפרט את מתודולוגית הבדיקה הכלכלית

 . 4-6למשק מוצגים בפרקים 

 

 : כים במספר אופניםהמשק הלאומי ניזוק מתאונות הדר

 

 :  אלה כוללות– הפניית תשומות ישירות לטיפול בתוצאות התאונה 3
o שיקום וטיפול , )אם נדרש, מיידי ומאוחר(טיפול רפואי , עלויות פינוי: עלויות רפואיות

 ). במקרים קשים(סיעוד , מתמשך
o כב במקרה של חלפים ותיקונים או אובדן כל שווי הר, גרירה: טיפול בכלי הרכב: נזקי רכוש

במטען שהיה , )כמו רמזורים(פגיעה במתקני דרך : וכן נזקי רכוש אחרים, "טוטאל לוסט"

 ). אבל מתרחש, לא שכיח(בכלי רכב מעורבים 
o עורכי דין, עלויות חברות הביטוח, שמאות רכב: עלויות טיפול של גורמים פרטיים וציבוריים ,

 . יפול המשטרתי בתאונהוכן עלות הט,  המוסד לביטוח לאומי, בתי משפט
 

, מכיסי המעורבים בתאונות' ליבואנים וכו, למוסכים, נזקים אלה משולמים למערכת הבריאות

וכולם מהווים הוצאה של המשק , )כגון כיסוי עלויות המשטרה(חברות הביטוח והממשלה 

ואולם , מרוכז בידי חברות הביטוח) מלבד עלויות של המערכת הציבורית(המידע עליהם . הלאומי

 . כמפורט בהמשך, אין התאמה מלאה בין פיצויי חברות הביטוח לעלויות למשק

 

 אובדן תפוקה 3
o המקטינה את כושר , אובדן תפוקה מתמשך של נפגעים עקב מוות בתאונה או עקב נכות

 .העבודה של הנפגע בשארית חייו
o  גבוה משך ההעדרות מהעבודה(אובדן תפוקה זמני עקב אישפוז והחלמה של נפגעים 

 ). כמפורט בהמשך, משמעותית ממשך האישפוז
o  מלווים , השוהים לידם בבית חולים, כגון הורים לילדים(אובדן תפוקה של קרובי נפגעים

 ). 'אותם לטיפולים וכו
o לא (או של קרוביהם עקב הקדשת זמן עבודה לסידורים שונים /אובדן תפוקה של נפגעים ו

 .  כגון בבתי משפט, תאונההקשורים לטיפול בתוצאות ה) רפואיים
o דיון עקרוני על כך . להעדרות מעבודה) חלקית(הדומה , יש נזק כלכלי גם בהעדרות מלימודים

 .מוצג בהמשך
 

 הפניית משאבים למניעת תאונות  3

הפניית משאבים למניעת תאונות מהווה חלק מהמחיר שהמשק הלאומי משלם בשל קיום תופעת 

אלמלא הוקצו משאבים אלה . להיקפה ולחומרתה,  חלקיתלפחות, ובהתאמה, תאונות הדרכים

המשאבים המוקצים למאמצי מניעת . עם נזקים רבים יותר בסעיפים הקודמים, היו יותר תאונות

 . מהווים עלות כזו, כשלעצמם, אך הם, תאונות מקטינים לפיכך את עלות התאונות למשק
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 . בתשתית וברכב, )ת הראשונות הנקודו4(השקעות אלו נחלקות להשקעה בשיפור הנהיגה 
                 

o  שסווגה , להבדיל מעלות טיפול בתאונות שהתרחשו(עלות מערך האכיפה של המשטרה

 .על כך יש להוסיף גם את עלויות המשטרה הצבאית). כהוצאה ישירה של התאונות
o לנהגים וותיקים וחדשים עלות קורסים והדרכה בנהיגה מונעת תאונות. 
o כת החינוך בלימוד נושא הבטיחות בבתי ספר ועודעלות מער. 
o וכן של גופים , פרסום ועוד של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, עלות הסברה

 .ציבוריים של עמותות שונות ועוד
 
o עלויות דיווח ומחקר בתחום תאונות הדרכים. 
 

 :דה זוהם לא כומתו בעבו. שני הסעיפים הבאים בעייתיים יותר ומחייבים דיון מעמיק

  
o וגם בעבודה (ואולם אינו נלקח לרוב " כבד"זהו נושא : השקעה בטיחותית בדרכים

הסיבה לכך היא קושי . בחשבון כעלות עקיפה הקשורה לתאונות הדרכים) הנוכחית

. מהסטנדרט שלה ומרמת השירות שלה, בהפרדת עלויות אלו מכלל עלויות הקמת הדרך

כגון גדר בטיחות בין מסלולים בכביש , "נטו"ות יש השקעות רבות שהן בטיחותי, עם זאת

, גדר כזו מונעת תאונות חזיתיות חמורות במחיר של תאונות קלות יותר. עירוני-בין

גם הקמה . ואולם עלותה עצמה מהווה חלק מהעלות הכוללת של התאונות למשק

 גשרים כך גם. ואחזקה של תאורה בלילות בדרכים בין עירוניות מהווה ברובה עלות דומה

 ). בשני המקרים יש גם תועלות לא בטיחותיות(ומעברים תת קרקעיים להולכי רגל 
 

היא חלק ) י אכיפת חוקי התנועה או בפרסום"כגון ע(על פי העקרון שעלות מניעת תאונות 

כך נכון לעשות גם כשההוצאה מופנית , מהמחיר שהמשק משלם בתחום הבטיחותי

 .  לתשתית
 
o  כחלק מההשקעה בהקטנת נזקי התאונות גם הרכב –י הרכב השקעה בטיחותית בכל 

כלי הרכב . מתייקר במאמץ להעניק לנוסע הגנה פסיבית טובה יותר בהתרחש תאונה

 ABSמערכת , המיובאים כיום לארץ כוללים תוספת של אלמנטים כמו כריות אויר

 אלמנטים .חגורות הבטיחות, חיזוק השילדה ממניעים בטיחותיים בלבד, למניעת החלקה

 מיליון דולר בשנה עקב 150היבוא לארץ מתייקר ביותר מ . אלה ברכב מייקרים אותו

 ). אימוץ זה וולונטרי ברובו(אימוץ סטנדרט בטיחותי גבוה הקיים בשוק העולמי 
  

כך גם בעבודה . גם נושא זה לא כלול כעלות למשק של תאונות הדרכים במחקרי בטיחות

וכן לקבוע , ת בין העלויות למשק לאחר בחינה מעמיקה יותריש לכלול אותו עקרוני. זו

 .  מתודולוגיה להערכה כמותית שלו
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 מרכיבי עלות תאונות הדרכים למשק הלאומי: 1איור 
 

    

עלות התאונות למשק הלאומי

ירידה 
ברווחה

הוצאות 
רפואיות ירידה בתפוקה

עקב מוות עקב פציעה

הפצוע -בזמן 
אישפוז והחלמה

ירידה בכושר 
העבודה

העדרות 
מעבודה של 
קרובי נפגע

פינוי וע"ר

טיפול ואישפוז

שיקום

טיפול 
מתמשך 
וסיעוד

עלות מוסדות

טיפול 
בתוצאות 

מניעת 
תאונות

השקעה 
יעודית 
בתשתית

אכיפת חוקי 
תנועה

חינוך והדרכה

פרסום

מחקר

בחברות 
הביטוח

במשטרה

במערכת 
המשפט

שמאים,עו"ד 
ואחרים

של הנפגע

של קרובי 
הנפגע

נזקי רכוש

רכב תחליפי 
וחלפים

עבודת תיקון

פגיעה 
במטען 

ובציוד רכב

פגיעה 
במתקני דרך

עיכובי דרך

זמן נוסעים

בזבוז דלק

זיהום אויר

העדרות 
מלימודים



 21

 פגיעה ברווחה 3
העלויות . הנזק הכבד ביותר של תאונות הדרכים הוא אובדן החיים והנכות של נפגעי תאונות

מעבר לכך קיימת . ירידה בתפוקה פורטו בסעיפים הקודמיםהישירות הכרוכות בכך וה

, נזקי צער"ירידה זו ברווחה מכונה בספרות . ירידה קשה ברווחת הנפגעים ומשפחותיהם

 ". כאב וסבל

o  ואף קיצור חיים לעיתים של , הירידה בחדוות החיים,  זהו הצער–במקרה של מוות

 מתבוננים בתאונות עתידיות  כשאנו–באשר לקורבן התאונה עצמו . קרובי משפחה

יש להביא , על כן. שניתן למנוע את מותם, הנתנות למניעה מדובר באנשים חיים

 . בחשבון גם את תועלת הקרבן הפוטנציאלי מחייו
 

o  במיוחד הנפגע הנותר , הכאב והסבל של הנפגע,  זהו הצער–במקרה של פציעה קשה

נלווה לכך גם צער וסבל . צע בעברמורחק מפעילויות שבי, תלוי באחרים, נכה, משותק

שרוב הפציעות הקשות בתאונות מסתיימות תוך חזרת , יש להדגיש. של בני משפחה

ואולם הנזקים , וכרוכות רק במקצת מהבעיות שצויינו לעיל, הנפגע למסלול חייו

ויוצרים עלות ממוצעת לא , במקרים בהם אין חזרה כזו לחיים הקודמים גבוהים

 . לפצוע קשה" צער כאב וסבל"מבוטלת של נזקי 
 

הערכת מרכיבים בעלות תאונות : "1דיון בנושאים מורכבים אלה מוצג בהמשך הפרק ובנספח 

שלום הקרט מהמכון לחקר התחבורה ' ר ויקטוריה גיטלמן ופרופ"י ד" שנכתב ע–" הדרכים

 . בטכניון

 

 נזקי עיכובי דרך 3
 שונים עיכובים משמעותיים לכלי רכב אין עוררין על כך שתאונות דרכים יוצרות במקומות

די לעיתים בתאונות ללא נפגעים כדי . במיוחד במערכות תנועה רוויות, המשתמשים ברשת הכבישים

 על בסיס נתוני מערכת בקרת התנועה 2ודוגמאות לכך מפורטות בנספח , ליצור פקקי תנועה כבדים

 :הנזקים הנגרמים כתוצאה מכך הם. של נתיבי אילון

 

o זמן של משתמשי הדרךהפסדי  . 
o בלאי מנוע ועוד, הגדלת עלויות תפעול הרכב במונחי צריכת דלק. 
o גידול בפליטת מזהמים 
o ירידת אמינות מערכת הדרכים. 

 

נהגים מעוכבים אינם תובעים את המעורבים בתאונות או את חברות ". מחיר שוק"לנזקים אלה אין 

זו עלות , אולם.  או על עלויות רכבם הנוספותהביטוח על הזמן שבזבזו בכבישים בעקבות תאונות

 , י ציבור רחב של משתמשי הדרך"המשולמת בפועל ע

 

 . 1' מרכיבי העלות העיקריים מוצגים גם באיור מס
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 מרכיבי העלות המכומתים בעבודה ושיטת הכימות  2.2

 

 :ממכלול מרכיבי הנזק הכלכלי כומתו בעבודה זו המרכיבים הבאים

 

הנתונים . ובתוספות המפורטות בהמשך, "אבנר" הובאו בחשבון על בסיס נתוני חברת –  נזקי פציעות. א

 :י חברות הביטוח בגין התאונות והמכסים"מבטאים תשלומים שנעשו ע" אבנר"הכספיים של חברת 

o  הוצאות רפואיות מיידיות ומתמשכות 
o הוצאות שיקום 
o תמיכה בניידות , סיעוד 
o אחריוהפסד ימי עבודה בעת אישפוז ול 
o ירידה פרמננטית בכושר העבודה  . 
o  היוו ההוצאות , ח"בהן שולם מעל למילון ש, בתאונות קשות(הוצאות נילוות ומישפטיות

 ).  נוספים4%וכן שולמו לחוקרים ,  מכלל התשלומים13%המשפטיות  
 

נפגעי של " צער כאב וסבל" עבור נזקי 1996-2002יש לציין שחברות הביטוח כמעט לא שילמו בשנים 

י החברות מעל למיליון " מהתשלומים בתאונות ששולם בגינן ע2%סעיף זה היווה רק . תאונות וקרוביהם

 . ח"ש

 

אין . תשלומי חברות הביטוח אינם מכסים את כל העלויות הכרוכות בפציעה והשלכותיה, בכל מקרה

שלומים מסויימים מוחזרים ת. אין פיצוי מתאים לאובדן ימי לימודים ועוד, פיצוי מלא לבעלי שכר גבוה

שבסיכומה נותר , "אבנר"קיימת התקזזות בין המוסד לביטוח לאומי ל. על ידי המוסד לביטוח הלאומי

 . תשלום נטו למבוטחים של המוסד לביטוח לאומי

 

אך הערכנו , בגין הפציעות הקלות והקשות" אבנר"מסיבות אלו ונוספות קבלנו את בסיס התשלומים של 

לא , מאידך. כמפורט בהמשך, "אבנר"י "לת הכרוכה בפציעה גבוהה מזו ששולמה עשהעלות הכול

י "הפיצוי המשולם במקרה של מוות ע. לאומדן נזקי מוות בתאונות דרכים" אבנר"השתמשנו כלל בנתוני 

במקרים מסויימים הוא כולל רק הוצאות , חברות הביטוח קטן במקרים רבים מהפיצוי בגין פציעה

 .  משקף את העלויות למשקואינו, קבורה

 

על , "מרכז הטראומה"שלצרכי האומדן הכספי של עלות התאונות למשק לא השתמשנו בנתוני , יש לציין

בין היתר מכיוון שהעלויות הרפואיות של כל אחת , משכי אישפוז של נפגעי תאונות ועלויות האישפוז

 . ל נכללה בנתוני חברות הביטוח"מהתאונות הנ

 

ועלות ) ובעיקר הפסד תפוקה, טיפולים, עלויות רפואיות(נחלקת לעלות כלכלית  –גים עלות הרו. ב

נעשתה התאמה לנתוני המשק הישראלי על בסיס עקרונות המקובלים .  נזקי צער כאב וסבל–אנושית 

 . לעבודה1המוצג בנספח , ח הטכניון"כפי שמוצג בדו, באירופה לאמידת עלויות אלו

 

מוצגת אף היא . לפצוע קשה" צער כאב וסבל" תוספת של נזקי – צועים קשהעלויות אנושיות לפ. ג

 .  לעבודה1בנספח 
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 נעשה אומדן כולל למשק הלאומי בסעיף זה על בסיס נתונים אגרגטיביים של איגוד – נזקי רכוש.  ד

 . האומדן כולל נזקי תאונות ללא נפגעים.  חברות הביטוח

 

 ארועים של 77נותחו .  ראשוני לכימות מרכיב זה של עלות התאונותנעשה נסיון –עלות עיכוב בדרך .  ה

. 2ניתוח זה מוצג בנספח . הצטברות טורי רכב או האטות תנועה בנתיבי אילון בעקבות תאונות דרכים

 .תוצאות הבדיקה שימשו כמדד להערכת סדר הגודל של העלויות הארציות השנתיות בנושא זה

 

אכיפה וטיפול בתאונות (משטרת ישראל :  נאספו נתונים מהגופים הבאים– עלויות של מוסדות שונים. ו

הובאו בחשבון עלויות נוספות בחברות . ומשרד החינוך, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, )שארעו

, ובגופים צבוריים כמו המשטרה הצבאית, )תקורות והוצאות טיפול גם בתאונות ללא נפגעים(הביטוח 

 .  מכוני הדרכת נהגים ועוד,  מחקרגופי, הביטוח הלאומי

 

 . י השקעה בתשתית ובכלי רכב"לא נכללו באומדן העלויות הוצאות למניעת תאונות או להפחתת נזקיהן ע
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 1996-2002היקף ומאפייני תאונות הדרכים עם נפגעים . 3
 

  מקורות המידע3.1
 

אין בהגדרה זו כל התייחסות . היא תאונה המתרחשת עקב תנועת רכב, 1כהגדרתה בפרק , תאונת דרכים

. ועד לתאונות קטלניות, ומובן שמתקיים רצף מתאונות קלות מאוד ללא נפגעים, לחומרת התאונה

המשטרה וחברות : קיימים בארץ שני גופים עיקריים הרושמים ומתעדים חלק מתאונות הדרכים

וכן את התאונות ללא , הרישום בשני גופים אלה אמור לכסות את כל התאונות עם נפגעים. הביטוח

 . נפגעים להן יש כיסוי ביטוחי

 20%העבירה המשטרה בשנים האחרונות לידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מידע על כ , בפועל

סבל ממידה רבה של , כמוצג בהמשך, אלא, לא רק שהיה חלקי, מידע זה. מהתאונות עם נפגעים שרשמה

ידו עד לעבודה הנוכחית את המידע שברשותם על תאונות ואילו חברות הביטוח לא העמ, חוסר עיקביות

שיתוף הפעולה ). באופן מפורט ברמת התאונה או אף במונחים אגרגטיביים(הדרכים לרשות ציבור 

ותרם את , הוא ראשוני, "קרנית"ועם חברת " אבנר"שהתקיים בעבודה זו עם תאגיד חברות הביטוח 

 .בסיס המידע העיקרי לעבודה

לה יש מידע משלים או חופף על תאונות הדרכים והנפגעים בהן בידי חמישה גופים מלבד גופים א

 :נוספים

o תאונות ( בידיה נתונים על תאונות רכב צבאי ללא מעורבות רכב אזרחי -המשטרה הצבאית

זה תאונות שארעו על  בכלל , )י המשטרה האזרחית או חברות הביטוח"כאלו אינן מטופלות ע

 .רשת הדרכים הארצית
o מידע זה נצבר לאחרונה . א נתונים על פינויי נפגעי תאונות לבתי חולים" בידי מד–מגן דוד אדום

 GIS.  בתוכנה הכוללת זיהוי מפורט של מיקום התאונה ותיעוד ב 
o וכן על אישפוזים עקב ,  בידי בתי החולים נתונים על נפגעי התאונות בהן טיפלו– בתי החולים

רישום בתי החולים . תי החולים קיים בידי משרד הבריאותמידע מצטבר מב. תאונות דרכים

ואולם ניתן לקשור את חומרת הפציעה לתאונה באמצעות , אינו מבחין בין סוגי תאונות דרכים

 ". מרכז הטראומה"ב, אמנם, קישור דומה קיים. קישור כזה לא נערך עד כה. ז של הנפגע.ת
o "10דחופה מרכז מידע על נפגעי תאונות מ  המרכז לחקר הטראומה ורפואה –" מרכז הטראומה 

 . וחומרת הפציעה, הנפגעים, ובידיו מידע המצליב בין התאונה, בתי החולים הגדולים בארץ
o מנפגעי תאונות הדרכים במונחים שנתיים12% בידיו מידע על כ – המוסד לביטוח לאומי  .

 . מהעבודה או בנסיעת עבודה/ מדובר בנפגעים בדרכם אל

 

ויקים ממערכת מידע מקיפה , יצליב אותו, רם מרכזי שיאחד את המידע מגופים אלהלא היה גו

המידע בנושא תאונות הדרכים ) כמו בבתי החולים(בחלק מהמקרים . ומאומתת בנושא תאונות הדרכים

משרד , ס"הלמ(שלא הופרד ולא דווח ככזה לגורמים המתאימים , היה חלק ממערך מידע כולל

י כזה מוקם כעת במסגרת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים שבמשרד גורם מרכז). התחבורה

 .התחבורה

 

 .  ויצרה בסיס לצורך אמידת היקף תאונות ועלותן, השוותה ביניהם, העבודה נטלה מכל המקורות
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 1996-2002 היקף תאונות הדרכים עם נפגעים 3.2

 

אלו הן . 1996-2002כ בשנים "סה תאונות עם נפגעים שארעו ב161,026ס נתוני "המשטרה העבירה ללמ

ואמורות לכלול את כל התאונות , )1ראו הגדרות בפרק " (ד"ת"י המשטרה כתאונות "תאונות שהוגדרו ע

אלו שבעקבותיהן אושפז נפגע בבית חולים , כלומר" (קשות"את כל התאונות המוגדרות כ, הקטלניות

העומדות בקריטריונים , נות עם נפגעים קלוכן חלק מהתאו, ) שעות ולא לצרכי השגחה בלבד24ליותר מ 

קריטריונים אלה מתייחסים בעיקר לחומרת עבירת התנועה ). 1כמוצג בפרק " (ד"ת"של רישום תאונה כ

 . ובאים לשרת את מערך האכיפה של המשטרה, שגרמה לתאונה
 

בסיס המידע , רכלומ.  תאונות581,843חברות הביטוח פיצו באותן שנים בגין פגיעה גופנית נפגעים של 

בשל נסיגה שיטתית . כפי שיוצג להלן הוא עיקבי יותר, ובעיקר, ס" מזה שבידי הלמ3.6שלהן גדול פי 

נוצר מצג שווא של ירידה בהיקף ) ס"בהעברותיה ללמ(י המשטרה "בשיעור הכיסוי של התאונות ע

ללות גם תאונות עם נתוני חברות הביטוח וכן המשטרה כו. 2 להלן ובאיור 7כמוצג בלוח , התאונות

 .מעורבות רכב ישראלי מעבר לקו הירוק
 

 פ מקורות המידע" ע1996-2002 תאונות דרכים עם נפגעים בשנים - 7לוח 
 

 תאונות עליהן שולם באבנר  
 ם לא ידועמיקו מיקום ידוע שנה

 תאונות
 בקרנית

כ בחברות"סה
 הביטוח

 ד"תאונות ת
של המשטרה

 %דיווח המשטרה ב 
 מנתוני חברות הביטוח

199657,999 13,5622,83574,39626,130 35.1 

199764,972 11,1493,01379,13426,552 33.6 

199868,371 10,4593,27082,10026,270 32.0 

199969,545 10,3233,40683,27423,697 28.5 

200073,486 9,4813,46186,42820,660 23.9 

200177,793 8,7133,27589,78118,634 20.8 

200277,009 6,8672,85386,72919,083 22.0 

 27.7 70,55522,113581,843161,026 489,175 כ"סה
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,  הוצלבו עם משטרת ישראל489,175מהן ,  תאונות559,730כ "כוללים בסה" אבנר"נתוני חברת 

בתיקי , כמובן, מדובר. לרבות מיקום התאונה, הדרכיםשמתיקיה הוצאו נתונים רבים על תאונות 

חברות הביטוח שילמו , מאידך. ס"שנתוניהם לא הועברו ללמ, "כללי עם נפגעים"אך גם בתיקי , "ד"ת"

נראה (שפרטיהן לא נמצאו בתיקי המשטרה ,  תאונות נוספות70,555ל על נזקי גוף גם בכ "בשנים הנ

 . 7כמוצג בלוח ,  קטן והלך עם השניםהיקפן). שלרוב גם לא דווחו למשטרה

 

למעט אלו (הקימה בסיס מידע על כל התאונות עם נפגעים שטופלו בידי חברות הביטוח " אבנר"חברת 

בסיס "). קרנית"פ חוק פיצוי נפגעי תאונות דרכים בידי חברת "ושטופלו ע, שלא היה להן כיסוי ביטוחי

, ) ללא נזקי רכוש–נזקי גוף והשלכותיהן (ן התאונה מידע זה כלל נתונים כספיים על התשלומים בגי

ובין , טייבה את נתוני המשטרה במספר צורות" אבנר. "כשהנתונים הפיזיים נלקחו מתיקי המשטרה

 . היתר איחדה נתונים במקרה של תאונה בה המשטרה פתחה יותר מתיק אחד

 

 ל 1996 ב 35%י המשטרה פחת מ "שנעשה ע" ד"ת" עולה ששיעור הרישום של תאונות ה2 ואיור 7מלוח 

לא שונו מאז סוף , "ד"ת"וכן הגדרת תאונה כתאונת , היות ונוהלי הרישום של המשטרה.  2002 ב 22%

מנתוני . 2002 ל 1996 בהיקף התאונות בין 27%משתמע לכאורה מנתוני המשטרה שחלה ירידה של , 1995

 . ונות עם נפגעים באותן שנים בהיקף התא17%חברות הביטוח עולה שחל דוקא גידול של 

 

מראה שהמשטרה הקטינה באופן לא , 9 ו 8המוצג בלוחות , פ סוג וסוג דרך"ניתוח הרכב התאונות ע

 . פרופורציוני שיעורי רישום של תאונות שונות במהלך התקופה המדווחת

 
 ס "משטרה ללמפ דיווח ה" ע2001-02 ו 1996-97פ סוג דרך וסוג בשנים " התפלגות התאונות ע– 8לוח 

 אחוז השינוי 01-02ממוצע  96-97ממוצע  סוג תאונהסוג דרך
 34.1- 1307 1983 רכב בודד

 51.9- 1140 2403 פנים אחור
 25.7- 6998 9523 חזית צד

 15.9- 530 683 חזית חזית
 התנגשות

 20.2- 806 1021 כל היתר
 39.8- 2508 4168פגיעה בהולך רגל

 58.3- 268 643פגיעה ברוכב אופניים

 עירונית

 43.9- 30 54 אופנייםעצמיות שלתאונות 
 33.7- 13,585 20,475 בדרכים עירוניותכ "סה

 22.6- 1050 1356 רכב בודד
 20.4- 863 1159 פנים אחור
 21.6 2356 2137 חזית צד

 2.1 382 469 חזית חזית
 התנגשות

 8.9 369 363 רכל הית
 30.6- 205 296פגיעה בהולך רגל

 43.4- 47 83פגיעה ברוכב אופניים

 -בין
 עירונית

 25.0- 3 4עצמיות של אופנייםתאונות 
 10.1- 5,274 5,866 עירוניות-כ בדרכים בין"סה
 28.4- 18,858 26,341  ארציכ"סה

 

ד במשטרה במהלך "ל תאונות הת מצביע על אפשרות שלא התקיים בסיס רישום אחיד ש8עיון בלוח 

אך כמעט , 28%ד ב " פחת רישום תאונות הת2001-02 ל 1996-97בין ממוצע השנים . 1996-2002השנים 
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עירוניות חלה -בעוד שבדרכים הבין, 34%שפחת ב , כל הירידה היתה ברישום תאונות בדרכים עירוניות

- בהתנגשויות השכיחות פנים52%של " הצניח"ברישום התאונות בערים בולטת . 10%ירידה מתונה של 

 .'וכו, בעוד בהתנגשויות האחרות השינוי ברישום מתון בהרבה, אחור

חל שיפור ) 1995מאז סוף (האם יתכן שבמסגרת כללי רישום לא משתנים : הלוח מעורר תמיהות רבות

האם באמת ? עירוניות-אך כמעט לא חל שיפור בדרכים הבין, בטיחותי כה מפליג בדרכים העירוניות

וזאת , למדו הנהגים בארץ כה טוב בתקופה המתוארת לשמור מרחק ולהימנע מהתנגשויות פנים אחור

 ? דווקא בדרכים עירוניות

ומספר התאונות עם , ל"על פי נתוני חברות הביטוח כלל לא התרחשו תופעות כנ,  להלן9כפי שמוצג בלוח 

אחור -ואילו מספר התנגשויות פנים, ובשיעור דומה, לועירוניות כאחד גד-נפגעים בדרכים עירוניות ובין

 .  ואף בשיעור גבוה מהממוצע, גדל

 

 פ נתוני חברות הביטוח " ע2001-02 ו 1996-97פ סוג דרך וסוג בשנים " התפלגות התאונות ע– 9לוח 

 אחוז השינוי 01-02ממוצע  96-97ממוצע  סוג תאונהסוג דרך
 22.1 16,406 13,433 רכב בודד

 24.3 23,321 18,769פנים אחור
 11.2 13,527 12,168 חזית צד

 2.4 934 913חזית חזית
 התנגשות

 27.8 2,723 2,131 כל היתר
 3.4 - 8,062 8,344פגיעה בהולך רגל

 11.8- 1,753 1,987פגיעה ברוכב אופניים

 עירונית

 53.1 998 652 אופנייםעצמיות שלתאונות 
 16.0 67,723 58,396 בדרכים עירוניותכ "סה

 2.8- 5,384 5,541 רכב בודד
 26.8 9,636 7,597פנים אחור
 20.1 3,625 3,018 חזית צד

 24.6- 474 629חזית חזית
 התנגשות

 9.3 828 758 כל היתר
 29.4- 424 601 פגיעה בהולך רגל

 30.0- 117 167פגיעה ברוכב אופניים

 -בין
 עירונית

 16.0- 35 42עצמיות של אופנייםתאונות 
 11.8 20,523 18,352 עירוניות-כ בדרכים בין"סה
 15.0 88,246 76,748  ארציכ"סה

 
 

 :9להלן מספר הבהרות לגבי נתוני חברות הביטוח המוצגים בלוח 

o  ם רפואייםלטיפולי(הם מבוססים על מספר התאונות עליהן שולם בפועל פיצוי על נזקי גוף ,

" קרנית"ו" אבנר"י חברות "ע, )'העדרות מעבודה עקב אישפוז והחלמה או ירידת כושר עבודה וכו

 תאונות 61,486פ סוג ומקום רק ב " ידועה התפלגות התאונות ע1996-97 ואולם בממוצע השנים –

 87.7%( תאונות בשנה 77,401 ידועה סוג 2001-02וב )  מכלל התאונות המוצגות בלוח80.1%(

 ). מהתאונות המפורטות בלוח
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o כך שהם כוללים גם את התאונות , עבור שתי התקופות נופחו מספרי התאונות פרופורציונית

הניפוח נעשה בהנחה שהתפלגות התאונות שסוגן ומיקומן לא ידוע דומה . שסיווגן לא ידוע

ן גבוה במקצת נראה ששיעור התאונות העירוניות מתוכ, אם כי, להתפלגות התאונות הידועות

יתכן שהגידול בהיקף התאונות בדרכים , בהתאם לכך. ביחס לתאונות שסיווגן ומיקומן ידוע

 . ובתחום הבין עירוני נמוך במקצת מהמצויין בלוח, עירוניות גבוה במקצת ביחס למצויין בלוח

o  ם כללי ע" שנרשמו במשטרה כתאונות 1996-97 תאונות בממוצע לשנים 8,400הלוח לא כולל כ

י "בין שנתבעו ונדחו ע, בין שלא נתבעו(אך שחברות הביטוח לא שילמו עליהן פיצויים , "נפגעים

גם בהמשך העבודה לא נתייחס . 2001-02 לשנה ב 2,200ממוצע זה ירד לכ ). חברות הביטוח

 . לתאונות אלו כאל תאונות עם נפגעים

o אך גם לא בחברות הביטוח, התאונות עצמיות של רוכבי אופניים כמעט ואינן נרשמות במשטר ,

ולא ברור איזה חלק מתאונות אלו מיוצגות גם בנתוני חברות הביטוח , למעט במקרים מיוחדים

 ).אלו לרוב תאונות קלות מאוד, בכל מקרה(

 

חות התקופתיים של "ששימשו עד כה בלעדית לדו, ד של המשטרה"נראה שנתוני תאונות הת, לסיכום

סובלים מבעיה , וכרקע בלעדי להקצאת משאבים בטיחותיים, י הבטיחותכרקע בלעדי למחקר, ס"הלמ

 . שאינם תואמים את המציאות, קשה של שינויים לא מוכרזים בהיקף ובמאפייני רישום התאונות
 

ד של המשטרה בין ערים שונות "מתברר שקיימת גם אי אחידות בשיעור רישום תאונות הת, חמור מכך

על בסיס , ועל כן גם הקצאת המשאבים להקטנת נזקי התאונות, שוניםובין כבישים בין עירוניים 

ד כללו את כל "גם ההנחה שתאונות הת. גיאוגרפי נעשתה עד כה על בסיס מסד נתונים לא מציאותי

מוצגת , וההבדלים בין נתוני המשטרה לחברות הביטוח הן בתאונות קלות בלבד, התאונות הקשות

 מכסות בשנים האחרונות פחות משליש מהנפגעים שאושפזו בבתי ד"תאונות הת. בהמשך כלא נכונה

 . הכרה של מפת התאונות הלאומית, לראשונה, נתוני חברות הביטוח מאפשרים. חולים ליותר מיממה
 

ומולם נתוני חברות הביטוח מאותן , ס על תאונות בערים שונות" מובאים נתוני הלמ3 ובאיור 10בלוח 

והבדלים שהוצגו ,  הבדלים עצומים בשיעורי רישום התאונות בערים השונותניתן לראות שקיימים. ערים

ולא , י המשטרה"ס בין הערים בתחום זה היו מעיקרם הבדלים ברמת הכיסוי של התאונות ע"י הלמ"ע

פרופיל : "2003ח קודם של חברתנו מאוקטובר " נכללו גם בדו3 ואיור 10נתוני לוח . בנתוני האמת

 ".ח ביניים"דו, 2000-02 עדכון לשנים - מקומיות כבסיס לשיפורים בטיחותייםבטיחותי של רשויות
 

אך ירידה זו אינה אחידה , ס"י הלמ"קיימת מגמה בולטת של ירידה בשיעור הכיסוי של התאונות ע

ס דיווחה "הלמ (2002ב  (!) 11% ל 1996 ב 51%צ ירד מ "שיעור כיסוי התאונות בראשל. בערים השונות

בבאר , מאידך!).  תאונות עם נפגעים שרשמו חברות הביטוח2069מתוך , נות עם נפגעים בעיר תאו227על 

נוצר מצג ). 2488 תאונות מתוך 880ס דיווחה על  "הלמ (2002 ב 35% ל 1996 ב 41%שבע הירידה היא מ 

כול שכבי, וכן, צ"ס לפיו הבעיה הבטיחותית בבאר שבע כבדה פי כמה מאשר בראשל"שווא בדיווחי הלמ

 . בשעה שהיא דוקא הוחרפה, צ"הוקלה מאוד בעית הבטיחות בראשל
 

 ביחס לבאר שבע מוסבר באופיין הקל יותר של 2002צ בשנת "האם הרישום החסר של המשטרה בראשל

, התאונות בערים אלו היו בממוצע שוות חומרה,  על פי נתוני חברות הביטוח–? צ"התאונות בראשל

ח בממוצע " ש26,555, צ"ח בממוצע לתאונה בראשל" ש26,735:  בגינןלפחות על התשלומים ששילמו

 ).   ללא נזקי רכוש, תשלומים בגין פגיעה גופנית והשלכותיה(לתאונה בבאר שבע 
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  2002 וב 1996הביטוח ב  ס ולפי חברות" הערים הגדולות לפי הלמ10- תאונות ונפגעים ב-10לוח 

 נפגעים תאונות

חברות  עיר שנה
ס " הלמ% ס"הלמ הביטוח

הביטוח. מח
חברות 
 ס " הלמ% ס"הלמ הביטוח

 הביטוח. מח
 45.6 3,854 8,458 37.3 2,176 5,829 ירושלים
 47.0 5,621 11,968 42.1 3,915 9,292  יפו-תל אביב 

 28.7 2,710 9,448 21.7 1,418 6,538 חיפה
 50.7 1,259 2,485 46.5 767 1,651 ראשון לציון

 48.6 1,541 3,171 41.0 812 1,981  שבעבאר
 51.8 1,256 2,427 47.3 836 1,769 חולון

 41.9 903 2,153 39.0 654 1,679 פתח תקווה
 54.7 767 1,403 45.9 390 849 אשדוד
 45.5 662 1,455 41.5 461 1,110 נתניה

1996 

 56.0 839 1,498 51.0 524 1,028 בת ים
 26.8 2,277 8,511 20.6 1,231 5,985 ירושלים
 31.6 3,844 12,177 26.9 2,561 9,515  יפו-תל אביב 

 18.4 1,720 9,356 11.0 816 6,227 חיפה
 13.6 392 2,873 11.0 227 2,069 ראשון לציון
 45.2 1,803 3,993 35.4 880 2,488 באר שבע

 33.3 908 2,726 29.1 591 2,034 חולון
 25.8 729 2,825 22.7 485 2,136 פתח תקווה

 36.2 712 1,968 27.7 356 1,285 אשדוד
 23.7 504 2,125 20.0 321 1,604 נתניה

2002 

 39.4 570 1,446 31.0 331 1,068 בת ים

 

 ס כאחוז מנתוני חברות הביטוח"תאונות עם נפגעים על פי נתוני הלמ: 3איור 

 1996-2002בחמש הערים הגדולות 
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במונחי נפגעים ) מכלל רישומי חברות הביטוח(ראות ששיעור הכיסוי של המשטרה  ניתן ל10פ לוח "ע

לרישום בשיעור גבוה ) מוצדקת כשלעצמה(וזאת בשל נטיית המשטרה , גבוה משיעור כיסוי התאונות

י המשטרה נמצא בירידה "גם שיעור הכיסוי של הנפגעים ע, עם זאת. יותר של תאונות מרובות נפגעים

 .  חריפה

 . ס וחברות הביטוח מוצגים בסעיף הבא"ים על נפגעים לסוגיהם מנתוני הלמנתונ

 1996-2002  נפגעים בתאונות דרכים 3.3

 

מספר זה ,  אנשים783,708 בתאונות דרכים בארץ 1996-2002על פי נתוני חברות הביטוח נפגעו בשנים 

 והגדרות חומרת הפציעה היות. ד של המשטרה.המתבסס על תאונות הת, ס" מזה של הלמ2.5גבוה פי 

כל ההפרשים הם בפצועים שהוגדרו , "כללי עם נפגעים"לרבות מתיקי , נלקחו מתיקי המשטרה" אבנר"ב

גם על פי (ואולם נראה , שקיבלנו אין הגדרה לחומרת התאונה" קרנית"בקובץ . במשטרה כפצועים קל

, וכן אלפי פצועים קשה, יםיש מאות הרוג" קרנית"שבין הנפגעים שטופלו ב, )הפיצויים שניתנו

 . ס"ובלמ" אבנר"המסבירים את מרבית הפער בין מספר ההרוגים והפצועים קשה ב

 

. 4 ובאיור 11 מוצג להלן בלוח 1996-2002ס ובחברות הביטוח בשנים "הדיווח על נפגעי התאונות בלמ

 . הנתונים כוללים נפגעים בתאונות עם מעורבות רכב ישראלי מעבר לקו הירוק

 

 ס וחברות הביטוח" על פי חומרה לפי נתוני הלמ1996-2002 נפגעי תאונות הדרכים בשנים – 11וח ל

  

   ס"נפגעים לפי קבצי הלמ "אבנר"נפגעים לפי קבצי  נפגעים כ חברות"סה
"קרנית"ב הביטוח פצועים קל  פצועים קל  כ"סה הרוגים פצועים קשה  שנה הרוגים פצועים קשה

101,864 3,532 94,211 3,583 538 48,878 44,360 3,919 599 1996

113,495 3,775 105,624 3,532 564 50,288 45,981 3,679 628 1997

119,707 4,088 111,595 3,456 568 51,956 47,599 3,721 636 1998

121,226 4,210 113,237 3,264 515 48,002 44,082 3,371 549 1999

125,262 4,264 117,497 3,012 489 42,135 38,520 3,100 515 2000

129,301 3,976 122,132 2,691 502 38,724 35,367 2,792 565 2001

125,516 3,340 119,412 2,302 462 39,003 35,901 2,559 543 2002

836,371 27,185 783,708 21,840 3,638
318,98

6 291,810  כ"סה 4,035 23,141

 

 בשבע השנים הנבדקות ללא מגמה ברורה 636 ל 515על פי הלוח מספר ההרוגים השנתי בתאונות נע בין 

קיימת מגמה קלה של ירידה בשיעור ההרוגים , מאידך. של שינוי עם הזמן במספר ההרוגים האבסולוטי

 . 3.4ף כמפורט בסעי, מספרי ההרוגים בפועל מעט גבוהים מהמפורט בלוח. למיליון תושבים
 

המוגדרים " (הפצועים קשה"ירידה מהירה במספר , )ס"ובעקבותיה הלמ(קיימת על פי המשטרה , מאידך

ירידה של , 2002 ב 2,559 ל 1996 ב 3,919מ )  שעות ולא לאבחנה בלבד24כפצועים שאושפזו ליותר מ 

ם על פי קבציה הרי שג, רק העתיקה את הגדרות חומרת הפציעה מהמשטרה" אבנר"היות וחברת . 35%

, מדובר בעיקר בירידה רישומית, כפי שיובהר בהמשך. יש ירידה בשיעור דומה במספר הפצועים קשה

 . י המשטרה" מהמדווח ע3 שעות גבוה בפועל פי 24ובכל מקרה מספר הפצועים המאושפזים ליותר מ 
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איור 4 - נפגעי תאונות הדרכים ע"פ הלמ"ס וחברות הביטוח 1996-2002

נתוני חברות הביטוח

נתוני הלמ"ס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ומאידך עלה ב , ס" לפי הלמ19% ב 2002  ל1996פ הלוח והאיור שלעיל מספר הפצועים קל פחת בין "ע

 1996 ב 48%י המשטרה ביחס לחברות הביטוח פחת מ "שיעור הכיסוי של הנפגעים ע". אבנר" על פי 27%

 .  2002 ב 31%ל 
 

לפחות על פי , ואף קשה מאוד, יש פצועים קשה, "קלה"שפציעתם הוגדרה כ, יש להעיר שבין הפצועים

ס "מספר אלפים מהמוגדרים כפצועים קל ברישומי הלמ.  כמוצג בהמשך,הפיצוי שקיבלו בשל נזקי גוף

י המשטרה היה שגוי ונעשה "ובהתאם לכך סיווגם כפצועים קל ע, אף אושפזו מידי שנה בבתי חולים

 . ס"בניגוד להגדרות המשטרה והלמ
 

פ " ע1.45ת וכ ס בשנים האחרונו"פ הלמ" ע2הוא למעלה מ ) 11 ו 7על פי לוחות (מספר הנפגעים לתאונה 

פער זה מוסבר בהעדפות המשטרה לרשום תאונות מרובות נפגעים במסגרת תאונות . חברות הביטוח

 ).  זהו אחד הקריטריונים לרישום זה(ד "הת

 

 1996-2002ס וחברות הביטוח "פ הלמ" מספר נפגעים בממוצע לתאונה ע– 12לוח 

  
 פ"ע פ"ע 
 ס"הלמ חברות הביטוח שנה
1996 1.371.87 
1997 1.431.89 

1998 1.461.98 

1999 1.462.03 

2000 1.452.04 

2001 1.442.08 

2002 1.452.04 

כ"סה  1.441.98 
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למעט בתחום ,  העבודה אימצה את בסיס הנפגעים של חברות הביטוח לצורך הניתוח הכלכלי–לסיכום 

 .תרס הוא המקיף והמדוייק יו" בו בסיס הנתונים של הלמ-ההרוגים

 

   הרוגים בתאונות דרכים3.4
 

 :למעט שתי הסתייגויות, ס כוללים את כל ההרוגים בתאונות דרכים"נתוני הלמ, כאמור
 

o ימי אישפוז30ס לא כוללים פצועי תאונות הנפטרים לאחר יותר מ "רישומי הלמ  . 
o י המשטרה הצבאית"ס אינם כוללים הרוגים בתאונות דרכים שטופלו ע"נתוני הלמ. 

 
העביר לידינו נתונים על פצועי תאונות דרכים שמתו בעשרת בתי החולים הגדולים " כז הטראומהמר"

שכן , ל"נראה שאלו כל או רוב הפטירות הנ. 1998-2002 ימי אישפוז בשנים 30בארץ לאחר יותר מ 

ם  פצועי תאונות בבתי החולי32כ נפטרו "בסה. פצועים קשה מאוד טופלו כמעט תמיד בבתי חולים אלה

 את מספר 1.14%והם מגדילים ב )  ימים113 ימים ל 31הטווח נע בין ( ימי אישפוז 30ל לאחר יותר מ "הנ

 . 1998-2002ההרוגים הידוע עקב תאונות דרכים בשנים 
 

 ימי אישפוז 30אך הגיל החציוני של כלל הנפטרים לאחר , 19-25ל היו צעירים בני " ההרוגים הנ32 מבין 5

 . 5נתונים על נפטרים אלה מוצגים בנספח . ל היו הולכי רגל" ההרוגים הנ32ן  מבי24. 64.5היה 
 

,  תאונות קטלניות עם מעורבות רכב צבאי בלבד19 הרוגים ב 25מהמשטרה הצבאית התקבלו נתוני 

שארעו על רשת הדרכים הארצית בשנים , )תאונות רכב בודד או התנגשות בין שני כלי רכב צבאיים(

 את מספר ההרוגים השנתי הידוע בתאונות 0.9%המגדילים ב ,  הרוגים בשנה5וצע בממ. 1998-2002

ואולם בהן היה מעורב גם רכב ,  תאונות קטלניות נוספות52באותן שנים היה רכב צבאי מעורב ב . דרכים

 . ונתוני תאונות אלו כלולים על כן בנתוני המשטרה האזרחית, )למשל הולך רגל(אזרחי או נפגע אזרחי 
 

לרבות שתי התוספות , 1998-2002 להלן מציג את מספר הרוגי התאונות הכולל בארץ בשנים 13לוח 

 . הלוח כולל גם הרוגים בתאונות קטלניות של רכב ישראלי מעבר לקו הירוק. שנמנו לעיל

 

 1998-2002 הרוגים בתאונות הדרכים בישראל – 13לוח 
 

תוספת המשטרה  ס"נתוני הלמ שנה
 הצבאית

 חר יותר מתו לא
  ימי אישפוז30מ 

כ "סה
 הרוגים

1998 636 4 6 646 

1999 549 3 5 557 

2000 515 2 5 522 

2001 565 12 9 586 

2002 543 4 7 554 

 2,865 32 25 2,808 כ"סה

 

והן את פצועי , י המשטרה הצבאית"שנרשמו ע, אונות דרכיםמובן שיש לכלול הן את החיילים שנהרגו בת

לצורך כל בחינה פיזית , בין קורבנות תאונות הדרכים,  ימי אישפוז30שמתו לאחר יותר מ , התאונות

עם . ולצורך כל בחינה כלכלית של תאונות הדרכים) כמו מיפוי תאונות ונזקיהן בקטעי דרך בעייתיים(

 .  ס" בלבד למספר ההרוגים המופיע בקבצי הלמ2%של כ מתברר שמדובר בתוספת , זאת
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) והמשטרה הצבאית" מרכז הטראומה"י "לרבות פילוג ההרוגים שדווחו ע(התפלגות ההרוגים לפי סוג 

 :הינה
 

 )33.6% (הולכי רגלהיו    963 

  נוסעים ברכב זה12כולל )  6.9% (רכב דו גלגליהיו רוכבי   197

 )5.3% (אופנייםהיו רוכבי   153

 )51.3%(מוניות ורכב קל אחר , מסחרי קל, היו נהגים או נוסעים ברכב פרטי 1,469

 ). %2.8(אוטובוסים או רכב לא קל אחר , היו נהגי או נוסעי משאיות  81

2,863    
 

 :ההתפלגות שלעיל מבליטה מספר עובדות.  הרוגים נוספים אינו ידוע2סוג הנפגע של 
 

בעוד ,  מההרוגים33.6%הולכי הרגל מהווים . אינם נוסעי רכב סגור) 45.8%(כמעט מחצית מההרוגים 

רוכבי האופנועים מהווים .  בלבד7% אלף הפצועים שטופלו בחברות הביטוח היה 621משקלם מכלל 

בעוד חלקו של רכב זה מכלל ,  מכלל ההרוגים במהלך נסיעה ברכב מוטורי11.3% מכלל ההרוגים ו 6.9%

 .  בלבד0.9%א כ  הנוסע הארצי הו-מ"ק

 

מאשר ברכב  (!) 14מ נסיעה ברכב דו גלגלי גבוהה פי "נוסע להיהרג בק/ ההסתברות לנהג, בהתאם לכך

  .סגור

 

   פצועים מאושפזים בעקבות תאונות דרכים3.5
 

 נתונים כלליים  3.5.1
 

פ "ע(רכים  פצועי תאונות ד60,000 קרוב ל 1998-2002 בתי חולים כלליים בארץ אושפזו בשנים 26ב 

 בתי חולים 3יש בארץ ). גם אם אושפז אישפוז חוזר או הועבר מבית חולים אחד לשני, רישום יחיד לפצוע

ואולם מדובר בבתי חולים קטנים שנראה שאינם קולטים כלל , )בירושלים ובבני ברק(כלליים נוספים 

 .  מאושפזים בשנה12,000בכ , לפיכך, מדובר. נפגעי תאונות דרכים
 

 5.0-5.4משך האישפוז הממוצע נע בין .  שעות24ל כוללים גם מאושפזים למשך פחות מ "נים הנהנתו

המהווים חלק " (מרכז הטראומה"בבתי החולים של . 3המוצגים בנספח , פ נתוני משרד הבריאות"ימים ע

 18,486מהם ,  פצועי תאונות דרכים23,255אושפזו באותה תקופה ) מהסטטיסטיקה של משרד הבריאות

 ). 79.5%( שעות 24אושפזו ליותר מ 
 

.   ימים5.0 היה 2002משך האישפוז הממוצע לכלל פצועי תאונת הדרכים שאושפזו בבתי החולים בארץ ב 

,  בבתי החולים של מרכז הטראומה7.2 (6.3 שעות ויותר בכל הארץ היה 24הממוצע לפצועים שאושפזו 

 ).  בשאר בתי החולים5.5
 

המגדירה ( שעות נחוצה לצורך השוואה עם נתוני המשטרה 24שפזים ליותר מ אמידת חלקם של המאו

נייחס . ובעיקר לצרכי החישוב הכלכלי, ) שעות ולא לאבחנה בלבד24כמי שאושפז ליותר מ , "פצוע קשה"

 .  שעות24אך רק למי שאושפז למשך יותר מ , לנפגע שאושפז" צער כאב וסבל"בהמשך נזק של 
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ואולם בבתי ,  שעות בבתי החולים של מרכז הטראומה ידוע במדוייק24 ליותר מ חלקם של המאושפזים

ניתן . שכן נתוני משרד הבריאות אינם כוללים שעות כניסה ויציאה, החולים האחרים אינו ידוע במדוייק

ואולם לא מקרים בהם השחרור בוצע למחרת , לנכות רק מאושפזים שתאריך כניסתם ושחרורם זהה

בהתחשב בממוצע ימי האישפוז הכולל בבתי החולים , אולם.  שעות ממנה24וך פחות מ אך ת, הכניסה

קיים , "פ מרכז הטראומה" שעות ע24ובשיעור המשוחררים לפני תום , שאינם כלולים במרכז הטראומה

מהם  (25%סביב ,  שעות בבתי החולים האחרים24תחום צר אפשרי לשיעור המשוחררים לפני פחות מ 

 ). באותו יום קלנדרי שוחררו 8%
 

 . מפורטים להלן1998-2002נתוני המאושפזים עקב תאונות דרכים בבתי החולים בארץ בשנים 

 

 1998-2002 מאושפזים עקב תאונות דרכים בבתי חולים – 14לוח 
 

פ משרד הבריאות "מאושפזים ע
  בתי חולים כללים26ב 

 מאושפזים בבתי החולים 
 של מרכז הטראומה 

 
 
 
 שנה

 
 כ"סהב

 מהם ליותר 
 * שעות 24מ 

 
 כ"בסה

 מהם ליותר 
  שעות24מ 

1998 12,460 9,556 4,381 3,497 

1999 12,089 9,252 4,309 3,417 

2000 11,901 9,119 4,647 3,679 

 2001 11,760 9,070 4,892 3,919 

2002 11,522 8,846 5,026 3,974 

 18,486 23,255 45,843 59,732 כ"סה

 . 75%מבוסס על הנחה ששיעורם בקרב המתאשפזים בבתי חולים שאינם כלולים במרכז הטראומה היה * 

 

של ) פוחת והולך( מצביעה על כך שנתוני המשטרה משקפים רק חלק 11 עם לוח 14השוואת ממצאי לוח 

 .  שעות24תי חולים ליותר מ נפגעי התאונות המאושפזים בב

 

על פי המשטרה למספר המאושפזים " פצועים קשה"צריכה להיות כמעט זהות בין היקף ה, לכאורה

כמי שאושפז עקב " פצוע קשה"שכן המשטרה מגדירה , פ נתוני בתי החולים" שעות ע24למשך יותר מ 

שהאישפוז לא יהיה , י נילווהיש בהגדרת המשטרה תנא, אמנם.  שעות24תאונה בבית חולים ליותר מ 

בעבר הושארו פצועים להשגחה (ואולם מקרים כאלה נדירים ביותר כיום , להשגחה או אבחנה בלבד

,  והפצוע משוחרר תוך זמן קצר לאחר האבחנהCTואולם כיום הנושא נבדק במכשיר , מחשש לזעזוע מוח

 ).  או אם מאובחנת פגיעה הוא נשלח למחלקת אישפוז
 

בשנים ) ס"ובעקבותיה בדיווח הלמ( מציגים את הבעיה החמורה ביותר בדיווח המשטרתי 5יור  וא15לוח 

 אלה שאושפזו –" הקשים"בתחום פצועי תאונות הדרכים , הגדל והולך, תת דיווח משמעותי: האחרונות

ות  מנתוני מערכת הבריא39%לפי הלוח והאיור נתוני המשטרה כיסו רק .  שעות24בבתי חולים ליותר מ 

י המשטרה "המדווח ע" פצועים קשה"מספר ה, כלומר. 2002 בלבד ב 29%והשיעור פחת ל , 1998ב 

 . ס הוא פחות משליש מהנתון האמיתי"והלמ
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 פ מקורות שונים" ע1998-2002 שעות 24 מאושפזים בבתי החולים ליותר מ – 15לוח 

 
 נתוני מערכת הבריאות  

 "מרכז הטראומה"מזה ב*כ בבתי החולים"סה נתוני המשטרה שנה

 %רישום המשטרה כ 
אותמנתוני מערכת הברי

1998 3,721 9,556 3,497 38.9 

1999 3,371 9,252 3,417 36.4 

2000 3,100 9,119 3,679 34.0 

2001 2,792 9,070 3,919 30.8 

2002 2,559 8,846 3,974 28.9 

 33.9 18,486 45,843 15,543 כ"סה

 14כמוצג בלוח * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
בשנת . 1999בלבד החל מ " מרכז הטראומה"הדיווח המשטרתי נמוך אף מזה של , פ הלוח והאיור"ע

וזאת כאשר ,  מרישום המשטרה55% גדול הרישום בשמונת בתי החולים של מרכז הטראומה ב 2002

פער זה מוכפל ויותר . נה והן במשך האישפוז על פי שעותמדוייקים הן באבח" מרכז הטראומה"נתוני 

 .כשעוברים לכלל בתי החולים בארץ
 

, 16פ לוח "ע. לא מצאנו איפיון ברור לסלקציה של המשטרה ברישום תאונות עם נפגעים מאושפים

אם ,  להלן16כמוצג בלוח , פ המשטרה דומה לזו של משרד הבריאות"התפלגות הגילים של המאושפזים ע

 . פ נתוני מערכת הבריאות"י הגיל החציוני של הנפגעים מעט נמוך יותר עכ
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 1998-2002 התפלגות המאושפזים עקב תאונות דרכים בבתי החולים  – 16לוח 

 על פי נתוני משרד הבריאות והמשטרה
 

 נתוני המשטרה קבוצת גיל
 %התפלגות ב 

 נתוני משרד הבריאות
 %התפלגות ב 

0 0.1 0.9 

1-4 3.5 4.9 

5-14 10.7 12.6 

15-24 28.1 27.1 

25-34 18.1 20.5 

35-44 11.3 10.8 

45-54 9.7 8.7 

55-64 6.8 5.9 

65-74 6.0 4.8 

75-84 4.5 3.1 

85+ 1.1 0.8 

 100.0 100.0 כ"סה
 27.2 29.2 גיל חציוני

 

 

, 3הבריאות מוצגים בנספח פ נתוני משרד "מאפיינים כלליים נוספים של המאושפזים בבתי החולים ע

הקושרים בין מאפייני , "מרכז הטראומה" מוצגים נתונים מפורטים יותר של 4ואילו בסעיף הבא ובנספח 

 . התאונה לחומרת הפציעה ולמשך האישפוז

 

 "מרכז הטראומה"נתונים מפורטים של   3.5.2

הדרכים בבתי החולים  מעקב אחר נפגעי תאונות 1998-2002קיים לאורך השנים " מרכז הטאומה"

המעקב כלל רישום מפורט . הלל יפה וקפלן, איכילוב, בילינסון, שיבא, סורוקה, הדסה, ם"רמב: הבאים

, לשיקום רפואי, הביתה(ויעד היציאה מבית החולים , משך האישפוז, הטיפול, של האבחנה הרפואית

סוג , מועד התרחשותה, כללימיקומה ה: במקביל נרשמו גם נתוני התאונה). ובודדים גם לחדר מתים

 . כגון גילו ומינו, נתונים אלה ניתנים להצלבה גם עם פרטי הנפגע. 'סוגי רכב מעורבים וכו, התאונה

 

חשובה להכרת מאפייני הנזק השונים של תאונות מסוגים " מרכז הטראומה"מערכת רישום זו של 

 .ולקביעת עלויות דיפרנציאליות לסוגי תאונות שונים, שונים
 

בקבצי חברות הביטוח שקיבלנו ישנם נתונים כספיים על תשלומי חברות הביטוח לכיסוי עלויות , אמנם

ועל פי בדיקות שונות שערכנו ישנו מיתאם גבוה בין חומרת הפציעה במונחים פיזיים לפיצוי , התאונות

, לויות התאונהשברשותנו מתייחסים לע" אבנר"נתוני חברת . ואולם אין זו התאמה מלאה, הכספי בגינה

אך חסרים נתוני מפתח על סוג , יש התייחסות כספית לכל נפגע" קרנית"בנתוני (, ולא לכל פצוע בנפרד

שאינם זהים , נתוני חברות הביטוח משקפים הסדרים כספיים ושיטות פיצוי, בנוסף לכך). הנפגע ועוד

 .בהכרח לעלויות למשק
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, מפאת גילו(יתכן ששכר של רוכב אופנוע . בסיס שכר הנפגעהפיצוי על העדרות מעבודה הוא על : לדוגמא

י חברת הביטוח ליום העדרות "בהתאם לכך הפיצוי הכספי הניתן ע. נמוך משכר נהג רכב פרטי) למשל

האם הבדלים אלה נכונים גם בהתבוננות המשק הלאומי על . מעבודה של נהג אופנוע נמוך משל נהג הרכב

 ?נזקי התאונות לסוגיהן
 

מוטב לחשב את העלויות למשק של תאונות . שהתשובה לגביה נוטה להיות שלילית, שאלה נורמטיביתזו 

בעבודה . לסוגיהן על בסיס מכפלת ממוצע ימי העדרות לכל סוג תאונה או נפגע בערך אחיד של יום עבודה

נה בין ולא באבח, היות והיא התמקדה בעלות המשקית הכוללת של התאונות, הנוכחית הדבר לא נעשה

ערך " מרכז הטראומה"ואולם לצורך מיפוי נזקי התאונות יש לנתונים המיוחדים של , סוגי תאונות

 .בסיסי רב

 

 :מוקבצים נפגעי התאונות לחמישה הסוגים הבאים,  שהוכן עבור עבודה זו, "מרכז הטראומה"בדוח 

o נהגי רכב 
o נוסעי רכב 
o נהגי ונוסעי רכב דו גלגלי 
o הולכי רגל 
o םרוכבי אופניי 

 

 : סוגים עיקריים4התאונות סווגו ל 

o פגיעה בהולכי רגל 
o פגיעה ברוכבי אופניים 
o תאונות רכב בודד 
o  פ סוגי רכב מעורבים" סוגי מישנה ע4ממויינות ל (התנגשויות( 

 

ואולם בחלק משמעותי מהמקרים לא , עירונית בצומת ובקטע-עירונית או בין, כן נעשה סיווג לסוג דרך

 . זה קייםהיה מידע גיאוגרפי 
 

, משך האישפוז, נתונים מפורטים בחתכים אלה המתייחסים לחומרת הפציעה, כאמור,  מובאים4בנספח 

בלוחות ובאיורים הבאים מובאים נתונים . 2000-2001עלות הטיפול הרפואי והיעד בשחרור בשנים 

וז והתפלגות ימי תחילה מוצגים נתונים אגרגטיביים של משך האישפ. 1998-2002כלליים יותר מהשנים 

ובהמשך מוצגים נתונים אלה בממוצע לסוגי הנפגעים , של חומרת הפציעה ועוד, האישפוז של הנפגעים

 שלא נפגעו -ורוכבי האופנועים, הממצאים חושפים את חומרת היתר של פציעת הולכי הרגל. השונים

 .ברכב סגור

 

" מרכז הטראומה"י "נערך רישום עמספר המאושפזים עקב תאונות דרכים בשמונת בתי החולים בהם 

הנתונים שלהלן מתייחסים ).  שעות24 מהם אושפזו למשך יותר מ 79.5%רק , כאמור (23,250הוא כ 

 .  שעות24גם לתקופה הקצרה מ , לכלל המאושפזים

 

וחלקם של המאושפזים , נתונים על מאושפזים במרכז בבתי החולים של מרכז הטראומה על פי סוג נפגע

 .17 שעות בבית החולים מוצגים להלן בלוח 24 שנותרו ליותר מ מכל סוג
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  שעות24מהם מאושפזים ליותר מ ,  מאושפזים עקב תאונות דרכים-17לוח 

 
 1998-2002לשנים " מרכז הטראומה"נתוני 

 
       מאושפזים

כ"סה 1999200020012002 1998   

 5962 957117012461385 1204 נהג רכב
 4626 9009311025902 868 כבנוסע בר
 2448 481488547535 397 אופנוע
 2661 540524536619 442 אופניים
 6022 1107124312131309 1150 הולך רגל

 1536 324291325276 320 תחבורה אחר
 23255 4309464748925026 4381 כ"סה

 
 שעות24מעל מאושפזים 

כ"סה 1999200020012002 1998   

 4883 81193710111132 992 נהג רכב
 3626 693723818693 699 נוסע ברכב
 2127 422423485458 339 אופנוע
 1788 337356374420 301 אופניים
 4887 88910169911072 919 הולך רגל
 1175 265224240199 247 תחבורה אחר
כ"סה  3497 3417367939193974 18486 

 
  פ סוג הנפגע" שעות ע24אחוז השוהים באישפוז פחות מ 

כ"סה 1999200020012002 1998   

 18.1 15.319.918.918.3 17.6 נהג רכב
 21.6 23.022.320.223.2 19.5 נוסע ברכב

 13.1 12.313.311.314.4 14.6 אופנוע
 32.8 37.632.130.232.1 31.9 אופניים
 18.8 19.718.318.318.1 20.1 הולך רגל

 23.5 18.223.026.227.9 22.8 תחבורה אחר
 20.5 20.720.819.920.9 20.2 כ"סה

 

 

וזהו גם חלקם מכלל המאושפזים ,  מהמאושפזים שסוגם ידוע49%נהגי ונוסעי רכב פרטי מהווים ביחד כ 

כמעט , בית חולים שייכת לרוכבי אופניים שעות ב24האחוז הגבוה ביותר של שהיה בת פחות מ .  שעות24

 . שליש מהם משתחרר מבית החולים לאחר פרק זמן קצר זה

 

 :יש להבהיר שמדובר בלוח בצירוף של שני סוגי פגיעה ברוכבי אופניים

 

o פ "המסתכמות ע, אלו תאונות קלות לרוב. רובם ילדים. רוכבי אופניים שנפגעו בתאונות עצמיות

 .  ימי אישפוז בממוצע3כ נתוני מרכז הטראומה ב
o ימי 6המסתכמות בממוצע בכ ,  אלו פגיעות קשות יותר-י רכב מוטורי"רוכבי אופניים שנפגעו ע 

 . 4כמוצג בנספח , )עדיין נמוך מעט מהממוצע הכללי(אישפוז 
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מקרים אלה . דהיינו נפגעו בתאונות עצמיות,  מהמאושפזים רוכבי האופניים הם מהסוג הראשון74%

 מהפער שבין 10%והם מסבירים כ , י חברות הביטוח"ואף לא ע, י המשטרה"רשמים כמעט עאינם נ

הגיל החציוני של כלל נפגעי האופניים שאושפזו . פ מערכת הבריאות"פ המשטרה וע"מספר המאושפזים ע

 . 9.5היה 

   

 .  ימים9.31: סטיית התקן.  ימים3: החציון.  ימים6.54: הממוצע: תקופת האישפוז
 

פ נתוני "ע( ימים 5.3: הממוצע הכולל בבתי החולים היה בתקופה זו אף נמוך יותר, מור בסעיף הקודםכא

 .  ימים3והחציון , )משרד הבריאות

 

שהוצגו , 1980-81מהשנים נתוני משרד הבריאות . שאלה ממוצעים נמוכים מאוד ביחס לעבר, יש לציין

ים ועלויות להערכת הנזק הכלכלי של תאונות מדד: "י משה בקר ויהושע כהן"במחקר קודם שנערך ע

הראו שבאותן שנים היה משך האישפוז , 1984, המכון לחקר התחבורה בטכניון, "דרכים לסוגיהן

 .  ימים3ואילו החציון היה אף אז ,  ימים12הממוצע לנפגעי תאונות דרכים 

 

צרים את משך האישפוז המק, נראה שהירידה במשך האישפוז כרוכה בעיקר בשיפורים בתחום הרפואה

יתכן שגם שיפור ההגנה הפסיבית של נוסעי הרכב , עם זאת. וכן במדיניות האישפוז, של פצועים קשה

 . והדבר מתבטא בירידה במשכי האישפוז הממוצעים, הסגור תרם לירידה בחומרת חלק מהפציעות
 

 ".מרכז הטראומה"ח "פ דו"החציון וסטיות התקן ע,  להלן מוצגים ממוצעי ימי האישפוז18בלוח 

 

  לפי סוג נפגע1998-2002 משך האישפוז הממוצע והחציוני בשנים – 18לוח 

 

  מספר ימי אישפוז

 סוג נפגע

 מספר

סטית תקן חציון ממוצעהנפגעים

 10.57 4 7.87 5,903 הולך רגל

 5.96 2 3.93 2,618 רוכב אופניים

 8.81 4 7.09 2,427 רוכב ונוסע אופנוע

 9.55 3 6.58 5,859 נהג רכב

 8.88 3 6.24 4,565 נוסע רכב

 8.86 2 5.73 1,515 אחר ולא ידוע

 9.31 3 6.54 22,887 כ"סה

 

הכוונה לכל (ולאחריהם לרוכבי ולנוסעי אופנועים , האישפוז הארוך ביותר שייך בממוצע להולכי הרגל

סטיית התקן .  שאר הנפגעיםכשגם משך האישפוז החציוני שלהם גבוה משל, )גלגלי-סוגי הרכב הדו

 .18כמוצג בלוח , הגבוהה במקרה של הולכי הרגל מעידה על אחוז לא זניח של מאושפזים לתקופה ארוכה

 

בשל חלקם הגדול של ילדים , הפציעות שחייבו את האישפוז הממוצע הקצר ביותר הן של רוכבי אופניים

 . רכפי שכבר הוסב, שנפגעו כרוכבי אופניים בתאונות עצמיות
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 בתי 9ומכסה נתוני , 6פ מספר ימי האישפוז מוצגת להלן באיור "ההתפלגות הכללית של המאושפזים ע

 מהפצועים אושפזו ליום אחד 26.3%). בשנה זו נוסף לרישום בית החולים אסף הרופא (2001חולים ב 

מהפצועים אושפזו  4%.  לשלושה ימים10.3%ו ,  ליומיים16.3%עוד , ) שעות24חלקם לפחות מ (בלבד 

 .  ימים ומעלה28במשך 

 

בשנים " מרכז הטראומה"פ מספר ימי אישפוז בכלל רישומי "ההתפלגות הכללית של פצועים לסוגיהם ע

 .19 מוצגת להלן בלוח 1998-2002

 

 1998-2002 התפלגות נפגעי תאונות לסוגיהם על פי ימי האישפוז בשנים – 19לוח 

 

  (%)לגות ימי האישפוז  התפ

 סוג נפגע

 מספר

 כ"סה לא ידוע +60 28-59 14-27 7-13 5-6 3-4 1-2הנפגעים
 100.0 0.6 1.1 4.5 11.5 18.9 10.1 15.8 37.6 5,955 הולך רגל

 100.0 0.4 0.2 1.36 3.3 9.6 7.6 19.5 58.1 2,633 רוכב אופניים
 100.0 0.3 0.5 2.9 9.7 21.2 14.3 20.2 30.9 2,426 רוכב ונוסע אופנוע

 100.0 0.5 0.6 3.8 8.8 14.8 9.2 17.1 45.1 5,895 נהג רכב

 100.0 0.2 0.5 2.9 8.7 16.0 9.3 15.1 47.2 4,581 נוסע רכב

 100.0 0.5 0.5 3.2 6.2 13.1 9.3 17.3 49.9 1,524 אחר ולא ידוע
 100.0 0.4 0.7 3.4 8.8 16.1 9.8 17.0 43.9 23,023 כ"סה
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 זהו – ISS) (Injury Severity Scoreצגת התפלגות חומרת הפציעה במונחי  מו20 בלוח -חומרת הפציעה

פציעה קשה ). אנוש (75ועד ) קל מאוד (1לאומי מקובל המדרג את חומרת הפציעה מ -מדד רפואי בין

 מהפצועים המאושפזים בבתי החולים המדווחים 16%רק .  ומעלה16 של ISSנחשבת לפציעה מציון 

 .  או יותרISS 16רוג חומרה זה של  במרכז הטראומה הם בדי

 

מכלל המאושפזים בעקבות תאונת ) על פי ההגדרה הרפואית שלעיל(השיעור הארצי של הפצועים קשה 

היות והפצועים הקשים מטופלים לרוב במרכזים הרפואיים הכלולים במרכז , דרכים נמוך כנראה יותר

 .יגם אם הפינוי הראשוני היה לבית חולים אזור, הטראומה

 

 1998-2003  התפלגות חומרת הפציעה על פי סוג נפגע -20לוח 

 

    (%)ISSהתפלגות חומרת הפציעה 

 סוג נפגע

 מספר

 כ"סה לא ידוע 75-25 24-16 14-9 8-1הנפגעים
 100.0 0.3 7.8 9.8 24.6 57.4 6,022 הולך רגל

 100.0 0.6 2.4 6.7 20.4 70.0 2,661 רוכב אופניים
 100.0 0.2 5.8 6.5 27.7 59.8 2,448 פנוערוכב ונוסע או

 100.0 0.4 8.6 8.8 20.0 62.2 5,962 נהג רכב

 100.0 0.4 6.6 10.0 19.9 63.1 4,626 נוסע רכב

 100.0 0.1 7.6 6.8 21.2 64.4 1,536 אחר ולא ידוע
 100.0 0.4 6.9 8.7 22.1 61.9 23,255 כ"סה

 
חומרת פציעתם הגבוהה יחסית על פי כל מדד . י הרגלהלוח מבליט את חומרת היתר של פציעת הולכ

ומתייחס לחלקם מהנפגעים , הלוח מפלג רק את הפצועים שסיווגם ידוע. 7 ובאיור 21מוצגת גם בלוח 

ומבין ).  או יותרISS 16(מבין הפצועים קשה , ומנגד חלקם מבין המאושפזים, פ נתוני חברות הביטוח"ע

שהם הנפגעים עם הבעיות הנותרות בתום (בבית החולים הכללי המועברים לשיקום בתום האישפוז 

 ). לרבות בעיות רפואיות נותרות לאורך שארית חיי הנפגע, האישפוז

 
 הפצועים קשה והמועברים לשיקום , המאושפזים,  התפלגות כלל הנפגעים בתאונות– 21לוח 

   (%)1998-2002מבתי החולים של מרכז הטראומה על פי סוג נפגע 
 

*כלל הנפגעים מאושפזים **ה מהם קש ם לשיקוםמה  סוג נפגע

 הולכי רגל 7.0 27.7 31.1 40.3
 רוכבי אופניים 1.0 12.2 7.1 3.9

 רוכבי רכב דו גלגלי 7.3 11.3 8.9 10.2
 נהגי רכב 53.0 27.5 30.4 25.8
 נוסעי רכב 31.7 21.3 22.5 19.8

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0
 "אבנר"על פי נתוני חברת              * 

 **          ISS 16או יותר  
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 2148" מרכז הטראומה" לשיקום מבתי החולים הכלולים בדיווח 1998-2002כ הועברו בשנים " בסה

יש לשער שהמספר הארצי .   מכלל המאושפזים בעקבות תאונת דרכים9.2%שהיוו , ) בשנה430כ (נפגעים 

אינו גבוה ) בעיקר לבית לווינשטיין(אישפוז בבית החולים הכללי לשיקום הכולל של הנשלחים בתום ה

וזאת מכיון שהטיפול בפצועים הקשים מאוד נעשה לרוב , 500בהרבה מערך זה והוא בסדר גודל של 

 ". מרכז הטראומה"במרכזים הרפואיים הכלולים ב
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, ו נוסעים של רכב סגור מהמועברים לשיקום לא הי54% מהפצועים קשה וכ 47% כ 21על פי לוח 

הלוח מבליט את חלקם הגבוה מאוד של הולכי הרגל ושל .  מכלל הנפגעים15%למרות שהם מהווים רק 

וזאת בדומה לחלקם הגבוה מכלל , גלגלי מכלל הפצועים קשה והמועברים לשיקום-רוכבי הרכב הדו

 .ההרוגים

 

 : משתמע20מהנתונים המוצגים בלוח 

 

o ואולם , "אבנר"פ נתוני " ע1998-2002 מכלל הנפגעים בתאונות בשנים 7%רק , רכאמו, הולכי הרגל היוו

 .  מהמופנים לשיקום40% מהפצועים קשה ו 31%,  מהמאושפזים בבתי החולים28%הם היוו 
 

o  מהפצועים קשה ו 9%,  מכלל הנפגעים בתאונות באותן שנים7.3% היוו רכב דו גלגלי) ונוסעי(רוכבי 

השוואה לנוסעי רכב מוטורי בלבד מדגישה את הסיכון היחסי הגבוה . ם מהמועברים לשיקו10%

-מ" מק0.9%רק , כאמור, גלגליים מהווה-הנסיעה בכלי הרכב הדו: הכרוך בנסיעה באמצעי זה

 מכלל הנפגעים בכל רמות החומרה 7.9%גלגלי מהווים -אך נוסעי הרכב הדו, הנוסע הארצי

 מכלל המועברים 20% קשה שנפגעו ברכב מוטורי ו  מכלל הפצועים13%, שנפצעו ברכב מוטורי

 . לשיקום שנפגעו תוך כדי נסיעה ברכב
 

  :מ נסיעה ברכב סגור הינו"מ נסיעה ברכב דו גלגלי ביחס לק"בהתאם לכך סיכון היתר לנוסע לק
 

 . ביחס לרכב סגור9.5גבוה פי ) ברמת חומרה כלשהי(הסיכוי להפצע  
 .25.5הסיכוי להתאשפז גבוה פי  
  16.4 גבוה פי )על פי ההגדרות הרפואיות,  או יותרISS 16(סיכוי להפצע קשה ה 
  (!). 27.5גבוה פי ) קבוצת הפצועים הקשים ביותר(הסיכוי להזדקק לשיקום רפואי  

 

   סיכום-אומדן המספר הארצי של המאושפזים ושל הפצועים קשה 3.5.3

 

-2000ר הפצועים המאושפזים בשנה בשנים מהנתונים שפורטו בסעיפים הקודמים נראה לסיכום שמספ

 .  שעות24 אושפזו ליותר מ 9,000ומתוכם , 11,730 היה 2002

 

על פי נתוני המשטרה ). ס"ובעקבותיה של הלמ( מהנתון המקביל של משטרת ישראל 3.2ערך זה גבוה פי 

 10%כ .  בשנה7,200ההפרש הוא של כ .  פצועי תאונות דרכים אושפזו בממוצע לשנה בתקופה זו2,817רק 

 . שנפגעו בתאונות עצמיות, רובם ילדים, מהפרש זה מוסבר באישפוזים של רוכבי אופניים

 

כפצועים קל ) ס"ובלמ(הרשומים במשטרה ,  נפגעים6,500נראה שכ . להפרש הניכר הנוסף אין הסבר

על " פצועים קשה"כהיו אמורים להיות מסווגים ,  ועל כן- שעות 24אושפזו בפועל בבתי חולים ליותר מ 

 . פי הגדרות המשטרה

 

 מממי שהוגדר במשטרה 5-10%שקבלו כ , השערה זו מתיישבת גם עם גובה הפיצוי בגין פציעה גופנית

ח בגין פגיעה גופנית לאלפי " אלף ש50אין כל הסבר לתשלום של למעלה מ . 4כמוצג בפרק , כפצועים קל

 . אלא אם הם לא נפצעו קל, )  שנת עבודהאקוויוולנט של יותר מחצי(בשנה " פצועים קל"
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אינה " פצוע קשה"כ) ולא להשגחה בלבד( שעות 24שאושפז ליותר מ , שהגדרת פצוע, יש להעיר גם

וסיווג פציעתם היה קל ,  ימים1-3ל אושפזו "יותר ממחצית המאושפזים הנ. מתארת נכון את מצבו בפועל

ולהסתמך ,  למי שנפצע קשה באמת" פצוע קשה"ואר מוטב לשמור את הת). ISSפ מדד "ע(או קל מאוד 

 . בכך על הרישום הרפואי

 

 מכלל הפצועים 15.7%רק . ISS או יותר על פי מדד 16ההגדרה הרפואית לפצוע קשה הוא ציון של 

 ענו 1998-2002בשנים )  שעות24כולל לפחות מ (שאושפזו בבתי החולים של מחלקת הטראומה 

שיעור זה אף נמוך ) שאינם כוללים מרכזים רפואיים(תי החולים האחרים בהנחה שבב. לקריטריון זה

 פצועים קשה על פי הגדרות 1,370 היו בארץ 2000-2002שבבמוצע לשנה בין מתקבל ) 10%נניח (יותר 

 מבין 8%היו רק " מרכז הטראומה"בהנחה חלופית שבבתי החולים שאינם כלולים ב. רפואיות

 . 1,250 ערך זה ל המאושפזים פצועים קשה יורד

 

: היה2000-2002מספר פצועי התאונות לסוגיהם בממוצע לשנה בשנים , לסיכום

 

o  126,500 –כלל הפצועים בתאונות 
o  11,700 –מהם מאושפזים בבתי חולים 
o  1,300 –מהם פצועים קשה לפי הגדרות רפואיות 
o  500 -מהם מועברים לשיקום רפואי 

 

 : נפגעי התאונות על פי חומרת הפציעה הואהסיווג העינייני המוצע של 

 

 )פצוע קל(פצוע שלא אושפז  
 )פצוע בינוני (ISS בסולם ה 16פצוע שאושפז וחומרת פציעתו נמוכה מ  
 ). פצוע קשה( או יותר 16 של  ISSפצוע שאושפז ונקבע לו ציון  

 

   נתוני המוסד לביטוח הלאומי3.6

 

וכן במהלך , ו בתאונות דרכים בדרכם אל ומהעבודהשנפצע, המוסד לביטוח לאומי מפצה עובדים

 . מרבית הפיצוי מוחזר לביטוח הלאומי מחברות הביטוח. על אובדן ימי עבודה, העבודה
 

ואת משך ההעדרות , י הביטוח הלאומי" להלן מציג את מספר נפגעי תאונות הדרכים המפוצים ע22לוח 

 מכלל 12%כ ,  בשנה15,000של כ ,  מפוצים ניכרמתברר שמדובר בהיקף. בגינו שולם פיצוי, מהעבודה

 . י חברות הביטוח"הנפגעים המטופלים בשנים האחרונות ע
 

ממוצע זה גבוה במקצת .  ימים בממוצע43כ , שתקופת ההעדרות מהעבודה היא ארוכה, מתברר גם

 ).  ימים42(מהעבודה / ביחס לנפגע בנסיעה אל)  ימים46(במקרה של נפגע בנסיעת עבודה 
 

המוגדרת על ידי המוסד לביטוח לאומי (תשלומי המוסד לביטוח לאומי בגין תקופת העדרות זו מעבודה 

 .4מוצגים בפרק ") ימי אי כושר"כ
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 י המוסד לביטוח לאומי" נפגעי תאונות דרכים שפוצו בגין אובדן ימי עבודה ע-22לוח 

 1996-2002ומספר ימי התשלום 

 

   נפגעים מפוצים לוםימי תש ממוצע ימי תשלום לנפגע
   במהלך  בדרך   במהלך  בדרך   במהלך  בדרך  

 שנה העבודה לעבודה כ"סה העבודה לעבודה כ"סה העבודה לעבודה כ"סה

40.7 41.0 40.1 563,116 345,220 217,896 13,851 8,416 5,435 1996

41.9 40.7 44.2 535,978 351,004 184,974 12,805 8,623 4,182 1997

42.6 41.8 44.3 609,680 427,426 182,254 14,326 10,216 4,110 1998

43.6 41.5 47.9 589,539 383,311 206,228 13,537 9,229 4,308 1999

43.3 41.2 48.1 640,163 421,807 218,356 14,786 10,248 4,538 2000

45.8 43.1 52.3 662,656 440,154 222,502 14,475 10,217 4,258 2001

41.0 38.5 47.1 613,526 409,780 203,746 14,972 10,645 4,327 2002

42.7 41.1 46.1 
4,214,65

8 
2,778,70

2
1,435,95

6 98,752 כ "סה 31,158 67,594

 

 

 ימי עבודה למשק עקב נפגעים חדשים 640,000 באובדן של כ 2000-2002כ מדובר בממוצע לשנים "בסה

 .  מכלל נפגעי התאונות12%י המוסד לביטוח לאומי מהווה "ים המטופלת עקבוצת הנפגע, כזכור. כל שנה

 

י משה בקר " שנערך ע1984במחקר מ . איננו יודעים איזה חלק מהנפגעים המפורטים בלוח אושפזו

המכון לחקר , "מדדים ועלויות להערכת הנזק הכלכלי של תאונות דרכים לסוגיהן: "ויהושע כהן

כנגד כל יום אישפוז בבית חולים נעדר המאושפז מעבודתו לאחר שחרורו נמצא ש, התחבורה בטכניון

וממוצע משך האישפוז למאושפזים הוא ,  מנפגעי התאונות מאושפזים9%היות ורק .  ימים7בממוצע כ 

נראה שחלק גדול .  ימים מהעבודה של כלל הנפגעים43 אין בכך הסבר להעדרות של - ימים5רק 

תוצאה זו מתיישבת עם פיצוי של אלפי .  מעבודה מספר שבועות בממוצעמהפצועים קל נעדרים אף הם

 .  כמוצג בפרק הבא, ח שמשלמות חברות הביטוח גם לפצועים קל בגין הפסד עבודה"ש
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 נתוני חברות הביטוח. 4
 

   נתונים כלליים4.1

 

ושילמה , 1996-2002 תאונות דרכים שארעו בשנים 559,729 נפגעים ב 809,186פיצתה " אבנר"חברת 

החברה התחייבה לשלם בגין אותן . 03ח במחירי יוני " מליארד ש10.3כ " בסה2003בגינן עד לקיץ 

כ שילמה החברה או התחייבה לשלם כפיצוי "בסה. ח בהתחייבויות עתידיות" מליארד ש5.8תאונות עוד 

, בתאונות רבות. תאין אלה הפיצויים הסופיים עבור התאונו. ח" מליארד ש16.1לנפגעי תאונות אלו 

ניתן להתייחס רק לנתוני . טרם נקבעו פיצויים סופיים, במיוחד הקשות שבהן ושארעו בשנים האחרונות

סדר הגודל של התוספת הצפויה להתחייבות עבור תאונות ". במידה רבה" כסופיים 1996-1998השנים 

 . ח" מליארד ש2 הוא כ 1999-2002השנים 

 

הירידה בהתחייבות . 23והתחייבויות התשלום שלה מוצגות להלן בלוח בפועל " אבנר"תשלומי חברת 

 . מאי השלמת הדיון בתיקי התאונות, כאמור,  ואילך נובעת1999הממוצעת לתאונה ולנפגע מ 

 

 )2003מחירי יוני ( 1996-2002בגין תאונות דרכים עם נפגעים בשנים " אבנר" תשלומי - 23לוח 

 
   )ח"ש(התחייבות כוללת  ח"תשלומים במליוני ש

 שנה
  

 תאונות 
  

נפגעים 
 לנפגע לתאונה כ"סה תשלום צפוי שולם וצושפ

1996 71,561 98,332 2,123 412 2,535 35,418 25,775 

1997 76,121 109,720 2,113 586 2,699 35,457 24,599 

1998 78,830 115,619 1,903 758 2,661 33,754 23,014 

1999 79,868 117,016 1,557 894 2,451 30,684 20,943 

2000 82,967 120,998 1,254 1,015 2,269 27,346 18,751 

2001 86,506 125,325 900 1,111 2,010 23,239 16,041 

2002 83,876 122,176 457 1,049 1,506 17,953 12,325 

 19,934 28,818 16,130 5,823 10,307 809,186 559,729 כ"סה

 

 : מכסים בעיקר את העלויות הבאות" אבנר"תשלומי חברת 

 

o עלויות רפואיות לסוגיהן בתקופה שלאחר הפגיעה. 
o לרבות שיקום וטיפולים חוזרים ומתמשכים, עלויות רפואיות נמשכות. 
o ותמיכה בניידות הנפגע, אם נדרש, סיעוד 
o פיצוי על העדרות מעבודה לאחר הפציעה 
o פיצוי על ירידה פרמננטית בכושר עבודה 
o שכר , בעיקר שכר טירחת עורכי דין, התאונה" תיק"ת הטיפול המיוחד של חברת הביטוח בעלויו

 ".תיקים כבדים"ב' וכו) לעיתים(תשלום לבלשים , חוות דעת רפואיות
o עלויות משפטיות של הנפגע ובאי כוחו. 
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י  מהתשלומים במקר2%היוו רק " צער כאב וסבל"נזקי . אינה מכסה כלל נזקי רכוש" אבנר"חברת 

,  התפלגות תשלומים אלה24להלן בלוח . ח"עבורן שולם מעל למיליון ש, תאונות החמורות ביותר

 ). ד"כגון עו(הכוללים גם תשלומים שחברת הביטוח שילמה למומחים מטעמה 
 

 ח"פ סעיפי הוצאה בתאונות שעבורן שולם מעל מיליון ש"ע" אבנר" התפלגות תשלומי – 24לוח 
 

 סעיף ההוצאה %

 צאות רפואיות מיידיותהו 12

 הוצאות רפואיות עתידיות 7

 סיעוד מתמשך 25

 הפסדי שכר מיידיים ועתידיים 26

 דיור וניידות 7

 צער כאב וסבל 2

 ד של הנפגע"עו 7

 ד של חברות הביטוח"עו 6

 חוקרים 4

 שונות של חברות הביטוח 4

 כ"סה 100

 
 

" אבנר"התשלום החציוני בתיקי .  מכלל תשלומי החברה26%ה הוא מרכיב הפסד השכר במקרים אל

על , 64%ובתשלומים לכלל התאונות הפיצוי על ההעדרות מעבודה מהווה , ח בלבד" ש10,300הוא כ 

 .  11%וכל השאר , 25%הוצאות רפואיות 
 

 1.4של  על תשלומים בהיקף כולל 1996-2002התחייבה בגין תאונות שארעו בשנים " קרנית"חברת 

ומפצה , החברה פועלת על פי חוק פיצוי נפגעי תאונות דרכים.  להלן25כמוצג בלוח , ח נוספים"מליארד ש

או בהעדר ביטוח חובה של , "פגע וברח"כגון במקרה של תאונת , נפגעים שלגביהם לא היה כיסוי ביטוחי

 . רכב מעורב ידוע
 

 )2003מחירי יוני ( 1996-2002געים בשנים בגין תאונות דרכים עם נפ" קרנית"תשלומי  - 25 לוח

 

)ח"ש(התחייבות כוללת  נפגעים    

 שפוצו תאונות  שנה
 תשלומים 

 לנפגע לתאונה )ח"מליוני ש(
1996 2835 3532 161 56,706 45,515 

1997 3013 3775 185 61,519 49,101 

1998 3270 4088 208 63,719 50,969 

1999 3406 4210 197 57,963 46,894 

2000 3461 4264 215 60,365 48,997 

2001 3275 3976 235 71,680 59,042 

2002 2853 3340 195 68,322 58,360 

 51,149 62,881 1396 27,185 22,113 כ"סה
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.  במונחי נפגעים3.4% במונחי תאונות ו 4.0%הוא " אבנר"י "היקף פעילותה ביחס לתאונות המדווחות ע

נראה שבין ". אבנר" לנפגע ביחס ל2.6 לתאונה ופי 2.2גבוה פי " קרנית"הפיצוי הממוצע ב, עם זאת

" קרנית"בקובץ ". אבנר"שיעור ההרוגים וכן הפצועים קשה גבוה מאשר ב" קרנית"י "הנפגעים שטופלו ע

 .אלא על התשלום עבורה בלבד, שקיבלנו אין מידע על חומרת הפגיעה

 

לרבות צפי , 1996-2002בגין תאונות עם נפגעים שארעו בשנים " קרנית"ו" אבנר" של כלל ההתחייבויות

 2.85זהו ממוצע של . ח" מליארד ש20הוא כ , לתוספת התחייבויות בתאונות שטרם נקבע להן פיצוי סופי

התשלומים . 24,000ח ולנפגע כ " ש34,400התשלום הממוצע לתאונה הוא כ . ח בשנה"מליארד ש

 . כמוצג בסעיף הבא,  נמוכים בהרבההחציוניים

 

אלא רק את התשלומים , יש להזכיר שוב שאין סכומים אלה מכסים את כל עלויות התאונות למעורבים

של קרובי הרוגים ושל " צער כאב וסבל"וגם הם ניתנים כמעט ללא פיצויים על , על נזקי גוף והשלכותיהם

נלקחים תשלומים אלה של חברות , 5מפורט בפרק ה, בתחשיב העלות למשק של התאונות. פצועים קשה

 . הביטוח רק כמרכיב בחישוב עלות התאונות הכוללת

 

 על פי גובה התשלום" אבנר"י "  התפלגות התאונות המדווחות ע4.2

 

נתמקד להלן בהתפלגות התאונות שארעו ,  ואילך1999בשל אי השלמת קביעת הפיצוי בתאונות שארעו מ 

, שלגביהן יש פרטים מלאים הכוללים מיקום)  אלף226מכלל ( אלף 191לגבי כ ורק , 1996-98בשנים 

 . 'חומרה וכו

 

 : התשלומים הממוצעים לתאונות אלו היו

 

 :   בדרכים עירוניות

o 22ח לתאונה קלה" אלף ש. 
o 287ח לתאונה קשה" אלף ש . 
o 275ח לתאונה קטלנית" אלף ש. 

 עירוניות-בדרכים בין
o 28ח לתאונה קלה" אלף ש. 
o 467ח לתאונה קשה" אלף ש. 
o 811ח לתאונה קטלנית" אלף ש. 

 

כלומר מדובר ביחידות נזק , 27כמוצג בלוח ,  מהממוצע3סביב ממוצעים אלה יש סטיות תקן הגבוהות פי 

יכולים להסתכם במאות שקלים " תאונה קלה"נזקי הגוף ב. מאוד לא הומוגניות עם שונות גבוהה מאוד

מהגדרה שגויה של , 3כפי שפורט בהרחבה בפרק , חלק משונות זו נובע. ח"ן שאך גם ביותר ממיליו, בלבד

אין להניח שפצוע שקיבל . י המשטרה והועתקה גם לקבצי חברות הביטוח"שניתנה ע, חומרת התאונה

קשה גם להניח שחברות הביטוח שילמו סכומים כאלה ללא (ח ומעלה נפצע קל " ש50,000פיצויים של 

 ). שעילה רפואית של ממ
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יש לשים לב שהפיצויים ששילמו חברות הביטוח בממוצע בגין תאונה קטלנית שארעה בדרך עירונית 

נוהלי התשלום של חברות . אין זו היררכיה סבירה באומדן העלויות למשק. נמוכים ביחס לתאונה קשה

פ קני "ל ע"ות הנהערכנו לצורך העבודה את עלות התאונ. הביטוח בתאונות קטלניות לא נבדקו בעבודה זו

 . 5כמוצג בפרק , ואמדנו את נזקיהן הרבה מעל תשלומי חברות הביטוח, מידה ומפתחות שונים לגמרי

 

על פי " קשות"או כ" קלות" מציגים את התפלגות התשלומים עבור תאונות שהוגדרו כ8 ואיור 26לוח 

 ומעיד עד כמה המידע שמדובר ,הפיזור העצום של העלויות בכל הגדרה בנפרד בולט מאוד. התשלום בגינן

 . וכנראה גם לא במונחים פיזיים, אינו משקף את נזקיה במונחים כספיים" קשה"או " תאונה קלה"ב

 

 פ גובה התשלום" התפלגות תאונות לא קטלניות ע– 26לוח 

 על פי סוג דרך) 2003במחירי יוני  (1996-98לשנים " אבנר"נתוני 

 

 אונות קשותת תאונות קלות
 דרך עירונית עירונית-דרך בין דרך עירונית עירונית-דרך בין

 התשלום כ תאונות"סה
)₪אלפי (

 % תאונות % תאונות % תאונות % תאונות % תאונות
0-1 2,762 6.5 10,739 7.7 24 0.8 34 0.7 13559 7.1 
1-5 5,532 13.0 23,350 16.8 29 1.0 119 2.3 29030 15.3 

5-10 9,808 23.1 38,405 27.6 84 2.8 132 2.6 48429 25.5 
10-15 6,118 14.4 20,502 14.7 68 2.3 135 2.6 26823 14.1 
15-20 3,970 9.3 11,919 8.6 77 2.6 242 4.7 16208 8.5 
20-30 4,753 11.2 13,066 9.4 158 5.3 397 7.7 18374 9.7 
30-40 2,596 6.1 6,315 4.5 126 4.2 357 6.9 9394 4.9 
40-50 1,611 3.8 3,407 2.4 124 4.2 265 5.2 5407 2.8 
50-75 2,052 4.8 4,640 3.3 248 8.4 505 9.8 7445 3.9 

75-100 990 2.3 2,225 1.6 215 7.2 421 8.2 3851 2.0 
100-150 1,094 2.6 2,333 1.7 309 10.4 598 11.6 4334 2.3 
150-200 487 1.1 1,088 0.8 230 7.7 429 8.3 2234 1.2 
200-500 574 1.4 1,146 0.8 617 20.8 930 18.1 3267 1.7 
500-750 74 0.2 112 0.08 209 7.0 225 4.4 620 0.3 

750-1,00025 0.06 42 0.03 124 4.2 102 2.0 293 0.2 
1000-200015 0.04 40 0.03 181 6.1 143 2.8 379 0.2 
2000-30003 0.01 12 0.01 65 2.2 47 0.9 127 0.1 
3000-40003 0.01 1 0.00 22 0.7 24 0.5 50 0.0 
4000-50001 0.00   0.00 20 0.7 9 0.2 30 0.0 

5001+   0.00 5 0.004 38 1.3 31 0.6 74 0.0 
 100.0 189,928 100.0 5,145 100.0 2,968 139,347100.0 100.0 42,468 כ"סה

 

 

 1996ארעה במאי ) ח" ש8,593,027(שעבורה שולם הסכום הגבוה ביותר , התאונה המדווחת כקלה

 . שני נהגי רכב, על פי הרישום, ונפצעו בה קל, בחיפה
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 9.33%והמהוות , שארעו בדרכים עירוניות או בין עירוניות" קלות" תאונות 16,962עבור , 26על פי לוח 

יותר מ  תאונות שולם 333מהן ב (ח " ש50,000שולמו פיצויים הגבוהים מ , "קלות"מכלל התאונות ה

 . ח" ש10,000שולם פחות מ " קשות" מהתאונות ה5.2%ב , מאידך). ח" ש500,000
 

וממוצע , התנגשויות) 60%(היו ברובן , ח לתאונה" ש50,000שבגינן שולמו מעל ל , התאונות הקלות

הפיצוי הממוצע לתאונה ). 1.44הממוצע לכלל התאונות הוא רק  (2.33הפצועים בכלל תאונות אלו היה 

לא מאפשר לפלג את הפיצויים בין הנפגעים " אבנר"המידע שקיבלנו מ. ח" ש129,700בוצה זו היה בק

ואולם בהנחה של פיצוי זהה למעורבים , )התקבל רק פיצוי כולל(בתאונות בהן היה יותר מנפגע אחד 

 של בהנחה סבירה יותר. ח" ש50,000 מכלל הפצועים שולמו יותר מ 6.1%באותה תאונה מתקבל שעבור 

 .7%חלוקה לא זהה של התשלומים בין הנפגעים באותה תאונה עולה שיעור זה לכ 
 

פ "ע( בשנה 123,000כ ) 2000-2002(הוא בשנים האחרונות ) פ חברות הביטוח"ע(מספר הפצועים קל בשנה 

 . ח" ש50,000 מהם שולמו פיצויים של יותר מ 8,500ומשתמע מהאמור לעיל שלכ , )11לוח 
 

מהם כ , ח" ש30,000ניתן פיצוי הנמוך מ " פצועים קשה" מאלו שהוגדרו כ25%יתן להעריך של נ, מצד שני

אולם ". פצועים קשה"ויתכן שהיתה שגיאה בהגדרת חלקם כ, ח" ש10,000 קיבלו פחות מ 7%

 ". פצועים קל"אבסולוטית מדובר בשגיאת סיווג משמעותית פחות ביחס לשגיאת הסיווג הלא נכון של 
 

גם אושפזו בפועל , אך קיבלו פיצויים גבוהים על נזקי גוף, "פצועים קל"לפים מבין המוגדרים כנראה שא

 מאושפזים בשנה 2,800כ (והם המסבירים את הפער העצום שבין רישומי המשטרה , בבתי חולים

 רק).  באותן שנים24 מאושפזים בשנה ליותר מ 9,000כ (לרישומי מערכת הבריאות ) 2000-2002בממוצע 

 מקרים אחרים נרשמו 6,500ונראה שכ ,  מפער זה מוסבר באי רישום תאונות אופניים של ילדים10%כ 

 . בשעה שהיה צריך לסווגם כפצועים קשה, "פצועים קל"במשטרה בשוגג בהגדרה של 

 

    התשלום הממוצע לתאונות מסוגים שונים4.3
 

התאונות . 1996-2002יהן בשנים חישבנו את התשלום הממוצע של חברות הביטוח לתאונות לסוג

 :מסווגות לפי סוג דרך וסוג תאונה במבנה הבא
 

o תאונות פגיעה בהולכי רגל. 
o  חות "תאונה המסווגת כהתנגשות בין כלי רכב בדו(תאונות פגיעת רכב מוטורי ברוכב אופניים

 )ס"הלמ
o  דו שימושי, רטיפ" (קל"רכב , רכב דו גלגלי, בהפרדה בין אופניים) עצמיות(תאונות רכב בודד ,

 ).משאיות ואוטובוסים מכל הסוגים" (כבד"ורכב )  מסחרי, מונית
o התנגשויות בין כלי רכב בהפרדה בין: 

o כולל רכב דו גלגלי אחר(גלגלי לרכב אחר -התנגשות בין רכב דו.( 
o  קלים"התנגשות בין כלי רכב" 
o  כבד"ו" קל"התנגשות בין רכב  ." 
o  כבדים"התנגשות בין כלי רכב " 

 

מציג הלוח הבא גם את הרווח בר , של מספר התאונות הקטן בחלק מהמקרים וסטיות התקן הגבוהותב

 .סביב כל ממוצע) 95%ברמת מובהקות של (סמך 
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  והתשלום הממוצע לתאונה1996-98בשנים " אבנר" תאונות בהן טיפלה חברת – 27לוח 

 סוג דרך וחומרה, לפי סוג

 
 מספר התאונות. א

 רוניעי-בין עירוני  
 כ"סה קטלני קשה קל כ"סה קטלני קשה קל  

ממוצע 
 כללי

 2,35721,942 435156 16,8692,33438219,5851,766 פגיעה בהולך רגל

 5215,076 7748 4,159354424,555396 פגיעה ברוכב אופניים

                   תאונת רכב בודד

 1331,742  7 1,5614711,609126 אופניים

 1,69611,077 7910 9,22615239,3811,607 דו גלגלי

 3,1918,465 7822 5,2333655,2743,091 כבד

 11,83738,287 25033 26,2441812526,45011,554 כל היתר

                   התנגשויות

 1,14910,992 18942 9,163634469,843918 רכב דו גלגלי ביתר

 17,25458,117 896154 40,0877156140,86316,204 ין כלי רכב קליםב

 8,12923,573 683216 14,98841145154447,230 בין כלי רכב קל לכבד

 3,98712,027 33898 7,799216258,0403,551 בין רכב כבד לכבד

 50,254191,298 3032779 135,3295,080635141,04446,443 כ"סה

 

 
 כולל תשלומים עתידיים, עבור פגיעות גוף והשלכותיהן -תשלומים ממוצעים לתאונה . ב

 )03ח במחירי יוני "אלפי ש(

 עירוני-בין עירוני  
 כ"סה קטלני קשה קל כ"סה קטלני קשה קל  

ממוצע 
 כללי

 63 116 261 428 2711315727 25 פגיעה בהולך רגל

 40 94 218 360 2021803427 18 פגיעה ברוכב אופניים

                   תאונת רכב בודד

 25 42   393 224182422 18 אופניים

 29 58 370 652 220642427 20 דו גלגלי

 22 26 210 241 3567372019 17 כבד

 20 27 347 426 2671481617 15 כל היתר

                   התנגשויות

 55 154 567 614 2912404341 25 ביתררכב דו גלגלי 

 40 64 1,087 466 3309143032 24 בין כלי רכב קלים

 58 99 1,075 471 3805973635 25 בין כלי רכב קל לכבד

 59 108 1,405 494 3246273436 24 בין רכב כבד לכבד

 41 66 811 467 2872753228 22 כ"סה
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 )03ח במחירי יוני "אלפי ש (ומים לתאונהשל התשל סטיית התקן. ג

 

 עירוני-בין עירוני  
 כ"סה קטלני קשה קל כ"סה קטלני קשה קל  

ממוצע 
 כללי

 326 491 852 934 80318030095 84 פגיעה בהולך רגל

 190 300 300 656 56923717270 37 פגיעה ברוכב אופניים

                   תאונת רכב בודד

 106 164 0 634 504010044 40 יםאופני

 135 307 697 1,249 315186548 45 דו גלגלי

 104 137 247 763 5658167856 46 כבד

 116 179 477 1,093 6292987249 45 כל היתר

                   התנגשויות

 266 538 951 1,106 70033821084 90 רכב דו גלגלי ביתר

 218 317 1,616 1,024 8751,58115769 71 קליםבין כלי רכב 

 307 462 1,783 994 90585617581 50 בין כלי רכב קל לכבד

 385 602 2,883 1036 9881,011202107 93 בין רכב כבד לכבד

 223 331 1453 1,005 77541916068 64 כ"סה

 
 )95% (רווח בר סמך. ד

 עירוני-בין עירוני  
 כ"סה קטלני קשה קל כ"סה קטלני קשה קל  

ממוצע 
 כללי

 4.3 19.8 133.7 87.8 32.618.04.24.4 1.3 פגיעה בהולך רגל

 5.2 25.8 84.8 146.5 59.371.85.06.9 1.1 פגיעה ברוכב אופניים

                   תאונת רכב בודד

 5.0 27.9 - 469.9 144.10.04.97.6 2.0 אופניים

 2.5 14.6 432.3 275.4 50.120.11.32.4 0.9 דו גלגלי

 2.2 4.8 103.4 169.4 184.5714.92.12.0 1.3 כבד

 1.2 3.2 162.7 135.5 91.7116.70.90.9 0.5 כל היתר

                   התנגשויות

 5.0 31.1 287.5 157.6 54.597.74.15.4 1.8 רכב דו גלגלי ביתר

 1.8 4.7 255.3 67.0 64.1396.81.51.1 0.7 בין כלי רכב קלים

 3.9 10.0 237.8 74.6 87.5250.12.81.9 0.8 בין כלי רכב קל לכבד

 6.9 18.7 570.8 110.5 131.7396.24.43.5 2.1 בין רכב כבד לכבד

 1.0 2.9 102.0 35.8 21.332.60.80.6 0.3 כ"סה

 

 

 מהממוצע 3ן סביב הממוצע גדולה בסדר גודל של פי בלוח מראה שסטיית התק' ו ג' השוואת חלקים ב

התשלום הממוצע על תאונת פגיעה : לדוגמא. גם סביב ההגדרות המפורטות של סוג תאונה וחומרה בלוח

 1,300הרווח בר סמך היה , אמנם(!). ח " ש84,000וסטיית התקן , ח" ש25,000קלה בהולך רגל בעיר היה 

 26,300 ל 23,700 שהממוצע הוא בין 95%הדבר שקיימת וודאות של ופירוש , ) מהממוצע5%(ח בלבד "ש

ומשאירה , ואולם מידע זה משמעותי רק בהערכת הנזק של הצטברות גדולה של תאונות כאלו, ח"ש

 . או ממוצע של מספר תאונות קטן, כאפשרי תחום רחב ביותר של עלויות לגבי תאונה בודדת
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המקבלות , ת שונים מצביע לרוב על תוצאות צפויות וסבירותניתוח התשלומים הממוצעים לסוגי תאונו

 . יש לציין שכמעט כל ההבדלים בין הממוצעים השונים מובהקים. בלוח מימד מדוייק

 

. עירוניות ועירוניות צפויים וסבירים-ההבדלים בגובה התשלומים הממוצעים בין תאונות בדרכים בין

ח בממוצע " אלף ש32לעומת כ , ח" אלף ש66נית היה כ התשלום הממוצע לתאונה בין עירו, פ הלוח"ע

כאשר בדרכים , פ חומרה"הבדל ניכר זה נובע מהתפלגות שונה של התאונות ע. לתאונה בדרך עירונית

, בנוסף לכך. הבין עירוניות חלקן של התאונות הקשות והקטלניות גבוה יותר מאשר בדרכים העירוניות

 . עירונית היה גבוה ביחס לתאונה עירונית-ע לתאונה ביןבכל רמת חומרה שהיא הפיצוי הממוצ

 

. ניתן ללמוד מהלוח גם על תשלומי היתר במקרה של פגיעה בהולך רגל ובתאונות עם מעורבות אופנועים

 . הבדלים אלה בולטים פחות בהצגת התשלומים לתאונה ביחס לתשלומים לנפגע, עם זאת

 

ומבליט את אי ההתאמה בין הנזק האנושי , ונות קטלניותהלוח מציג גם את התשלומים הממוצעים בתא

הפיצוי הממוצע להולכי רגל שנהרגו : לדוגמא. הכבד והנזק הכלכלי במקרים אלה לגובה הפיצוי הכספי

 מיליון 4בעוד אנו אומדים ערך חיי אדם ביותר מ , ח לתאונה" ש131,000בדרכים העירוניות היה רק 

 . ח"ש

 

 יטוח לאומי    תשלומי המוסד לב4.4
 

 נפגעי תאונות בשנים 98,752ל ) 2003במחירי יוני (ח " מיליון ש613כ "המוסד לביטוח לאומי שילם בסה

מספר המפוצים מידי שנה ומספר . שנפגעו בדרכם אל ומהעבודה או בנסיעה במהלך העבודה, 1996-2002

 . 3 בסוף פרק 21ימי העבודה שבגינם ניתן הפיצוי פורטו בלוח 
 

אי "הלוח מציג את התשלום הכולל והממוצע לנפגע וליום .  להלן מוסיף לכך את המימד הכספי28לוח 

ל "שמרבית הסכומים הנ, יש לציין. ואינו כולל תשלומים בגין נכות שנגרמה עקב אותן תאונות, "כושר

וח והתשלום נטו השנתי של הביט, אמנם באיחור, י חברות הביטוח"מוחזרים למוסד לביטוח לאומי ע

 . ח בשנה" מיליון ש30נאמד בפחות מ ) שאינו ידוע בדיוק(לאומי 

 

 )2003במחירי יוני ( 1996-2002 תשלומי המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים -28לוח 

 

   )ח"מליוני ש(תשלום כולל  )ח"ש (תשלום ממוצע לנפגע )ח"ש(תשלום ממוצע ליום 
   במהלך  בדרך   במהלך  בדרך   במהלך  בדרך  

 שנה העבודה לעבודה כ"סה העבודה לעבודה כ"סה העבודה לעבודה כ"סה

147 144 152 5,977 5,912 6,079 82.8 49.8 33.0 1996

143 140 149 5,979 5,686 6,584 76.6 49.0 27.5 1997

142 140 145 6,028 5,875 6,410 86.4 60.0 26.3 1998

142 143 140 6,193 5,946 6,723 83.8 54.9 29.0 1999

147 146 149 6,350 5,989 7,166 93.9 61.4 32.5 2000

152 152 152 6,959 6,555 7,927 100.7 67.0 33.8 2001

145 145 144 5,935 5,584 6,799 88.9 59.4 29.4 2002

145 144 147 6,208 5,940 6,790 613 כ "סה 212 401
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. ח לחודש" ש4,350זהו ממוצע של . 1996וממוצע זה לא השתנה מאז , ח" ש145התשלום ליום הוא של כ 

ח " ש7,022שהיה , 2002 בלבד מהשכר הממוצע במשק ב 62%שהיווה , יש לציין שזהו ערך נמוך מאוד

שאינו מחזיר לבעלי שכר גבוה את מלוא , הדבר נובע מסף עליון לתשלום יומי). למישרת שכיר בלבד(

 . וכן מסיבות נוספות, שכרם

 

את מלוא ההפסד כתוצאה מהעדרות ) או בעקיפין למעבידיהם(גם חברות הביטוח אינן מחזירות לנפגעים 

 .  ולא כל שכן במונחי עלות עבודה או ערך תפוקת העובד, במונחי שכר, מעבודה

 

 י מגן דוד אדום"  עלויות פינוי נפגעי תאונות ע4.5

 

 2000-2002 פינויים של נפגעי תאונות דרכים בשנים 137,000א העביר לידינו מסמך לפיו ביצע כ "מד

ח " מיליון ש63.8א תשלום של "החזיר למד" אבנר"תאגיד חברות הביטוח ).  בשנה45,700ממוצע של (

ח " ש428ח לפינוי ו " ש527א "בממוצע קיבל מד.  נפגעים149,220בהם פונו ,  מפינויים אלה121,169בגין 

 . לנפגע שפונה

 

והחזר זה גם , ח" ש532 כ 2002ההחזר המוכר של תאגיד חברות הביטוח עבור פינוי היה ב , על פי המסמך

משתמע מנתונים אלה שהעלות השנתית של פינוי נפגעי תאונות דרכים . משקף את עלויות הארגון

וכלול כבר , "אבנר"י תאגיד "א ע" מסכום זה הוחזר למד91%. ח" מיליון ש24.3א היא כ "שמבצעת מד

 . 4.2 ו 4.1ת התאונות שפורטו בסעיפים בעלויו
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 עלות התאונות הכוללת למשק הלאומי. 5
 

  כללי5.1

 

האומדן כולל מספר מרכיבי נזק שלא . 2נזקי התאונות נאמדים בהתאם למתודולוגיה המוצגת בפרק 

כאב , צער" נזקי –ובעיקר עלויות אנושיות , ולא נכללו באומדן נזקי תאונות הדרכים, כומתו עד כה בארץ

התחשיב מבוסס לראשונה על הסטטיסטיקה המלאה של , כמו כן". פצוע קשה"בגין הרוג ובגין , "וסבל

של תאונות " קצה הקרחון"ולא רק על , 3כפי שהוצג במיוחד בפרק , תאונות הדרכים והנפגעים בהן בארץ

 . ד של המשטרה.הת

 

ואינו כולל מרכיבים מתאימים מעלויות של , 2כמפורט בפרק , גם האומדן הנוכחי אינו שלם, עם זאת

 . השקעות בתשתית וברכב המונעות תאונות או המצמצמות את חומרתן

 

 3 ומערכות הנתונים המוצגים בפרקים 2העלויות המכומתות יסקרו בפרק זה על פי הבסיס המוצג בפרק 

 . 1-5וכן גם בנספחים , 4ו 

 

 :העלויות המכומתות הן

 

o  על בסיס סקר ספרות והתאמה לנתוני הארץ –ל נזק כלכלי ועלות אנושית  כצירוף ש–עלות הרוג 

 .י צוות הטכניון"שבוצע ע
o  על בסיס דומה–של פצועים קשה " צער כאב וסבל"עלות . 
o אבנר" על בסיס נתוני -עלות נזקי גוף והשלכותיהם בתאונות קלות." 
o  על בסיס נתוני -"  וסבלצער כאב" ללא נזקי –עלות נזקי גוף והשלכותיהם בתאונות קשות 

 ".אבנר"
o  על בסיס מידע כללי מאיגוד חברות הביטוח- לרבות ללא נפגעים–נזקי רכוש בכל סוגי התאונות  . 
o נתיבי אילון (20 אומדן כללי על בסיס תצפיות בכביש -עלות עיכובי דרך עקב תאונות דרכים .( 
o  בתחום זה מהגופים העיקריים  על בסיס איסוף מידע –עלות של מוסדות ציבוריים ופרטיים

 . או במניעתן/המטפלים בתאונות ו
 

  עלות הרוג 5.2

 

ואולם צמצום מספרם , 2000-2002 מכלל נפגעי התאונות בשנים 0.44%הרוגים בתאונות דרכים היוו רק 

מוות בתאונות . ולאו דוקא משיקולים המוגדרים ככלכליים, הוא אחד היעדים הבטיחותיים העיקריים

ומהווה סיבה עיקרית למוות , מהווה את התוצאה הקשה ביותר של תאונות דרכים במובן האנושידרכים 

י הכללת מרכיב "בין מדידה כלכלית ואנושית נפתרת עקרונית בעבודה זו ע, כביכול, הסתירה. של צעירים

 . באומדן הנזק למשק ממוות בתאונת דרכים" מרכיב צער כאב וסבל"של עלויות אנושיות 

 

נאמד ערך חיי הרוג " מדדים ועלויות לתאונות דרכים לסוגיהן"כהן .בקר וי. מ: 1984ר הטכניון מ במחק

ששימשה בין היתר גם בשנים האחרונות במחקרים שערכו , פ גישה זו"ע. על פי תצרוכותו בשארית חייו

 . יר יותרוהנזק רב יותר ככל שההרוג צע, ערך חיי אדם הוא פונקציה של גילו, עבור משרד התחבורה
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י "כשרווחה זו מיוצגת ע) העלול להיהרג בתאונה(ערך חיי אדם נמדד במונחי רווחת הפרט , על פי גישה זו

פ תוחלת "ע(והרווחה הכללית האובדת עם מותו תלויה במספר שנות החיים שאבדו , ג לנפש בשנה"התמ

קית בין הערכים המתקבלים יש חפיפה חל. אך נמוך, ערך חיי קשיש חיובי). שארית חייו על פי גילו

צער כאב "גישה זו אינה מתחשבת בנזקי , כמו כן. בשיטה זו לבין הפסד התפוקה למשק כתוצאה מהמוות

 .של קרובי ההרוג" וסבל

 

ח " מיליון ש3.15 היה בממוצע כ 2000-2002על פי גישה זו ערך חיי הרוג בתאונת דרכים בארץ בשנים 

ביישום השיטה . ח" ש75,000ג לנפש של " שנה להרוג ותמ42 כ וזאת על פי תוחלת שארית חיים של

ח "ועד לנזק של מאות אלפי ש, ח במקרה של מות צעיר" מיליון ש5למקרים שונים נקבע נזק שנע בין כ 

מעורר שאלות ) שאינו משולל זיקה למקובל בחברה(ישום זה . בלבד במקרים של מות קשישים בתאונה

) במיוחד ילדים(ם יש לקדם פרוייקטים למניעת מוות בדרכים של צעירים הא: כגון, נורמטיביות רבות

האם כמשתמע מהפער שתואר , ואם כן? לפני קידום של פרוייקטים העשויים להקטין פגיעה בקשישים

 ?לעיל בערכי החיים

 

תן אם כי ני(בעבודה הנוכחית נערך תחשיב חדש המייחס ערך גבוה יותר ואחיד לכל ההרוגים , מכל מקום

, התחשיב מתבסס סקר ספרות). להתאים את התחשיב גם לפי הגישה שלו בנפרד לקבוצות גיל שונות

שלום הקרט מהמכון למחקר תחבורה ' ר ויקטוריה גיטלמן ופרופ"י ד"שנערך במסגרת עבודה זו ע

 מטרות עריכת הסקר היו להכיר את השיטות המקובלת כיום בעולם המערבי לביצוע תחשיבים. בטכניון

והוא , הסקר התייחס גם לעלויות האנושיות של פציעות קשות. ולהתאים גישה כזו לנתוני ישראל, דומים

 .1מובא בנספח 

 

 20הסקר חושף הבדלים מהותיים בשיטת הערכת ערך חיי אדם ובערכים המחושבים של ערך זה ב 

 : הן1995השיטות שהיו נהוגות ב . הארצות המתקדמות בעולם

 

 . נהוגה בהולנד בלבד–) תפוקת ההרוג פחות תצרוכתו(קיה שיטת התפוקה הנ .א
 .נורבגיה ופורטוגל, גרמניה, קנדה, אוסטריה,  ביפן–) תפוקה ברוטו(שיטת התפוקה הגולמית  .ב
 -שיטה המשלבת את ערך התפוקה הגולמית עם אובדן איכות חיים על פי פסיקות בתי משפט .ג

 .בלגיה ולוקסמבורג, ספרד, איטליה, בצרפת
המשלבת את ערך התפוקה הגולמית עם אובדן איכות חיים על בסיס הנכונות החברתית שיטה  .ד

 פינלנד ושוויץ,  בדנמרק–לשלם 
שיטה המשלבת את ערך התפוקה הגולמית עם אובדן איכות חיים על בסיס הנכונות הנכונות  .ה

 .שבדיה וניו זילנד, בריטניה, ב"בארה: האישית לשלם

 

המורכב מאובדן תפוקה , )1990במחירי ( יורו לחיי אדם 930,000רך של בממוצע לארצות השונות נמצא ע

בהתאמה לישראל ). 59%( אלף יורו 545ומעלויות אנושיות של ) 41%( יורו 385,000ונזק כלכלי אחר של 

 :המליצו החוקרים על הערכים הבאים

 

 ח"ערך באלפי ש$        ערך באלפי     המרכיב 

 1,915   430     - נזק כלכלי עקב אובדן תפוקה

 2,225      500"         כאב וסבל, צער"אומדן כלכלי של 

    4,140    930       כ"סה
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 ). ח לדולר" ש4.45: שער החליפין בתחשיב(ח " מיליון ש4.14 הוא 03בהתאם לכך ערך חיי אדם ביוני 

 

ה שהיו גם פצועים יש במיד(הנזק של תאונה קטלנית יהיה מכפלת ערך זה במספר ההרוגים בתאונה 

 ). לחשב את עלות פציעתם בנוסף

 

 הרוגים בשנה לפי 554לפי , ח" מליארד ש2.29 היה 2000-2002הנזק השנתי הממוצע מההרוגים בשנים 

ח הם עלויות " מליארד ש1.22מתוך סכום זה כ ). 2002וכן גם הנתון ל , 2000-2002ממוצע השנים  (13לוח 

 .ח הם אובדן תפוקה" מליארד ש1.07אנושיות ו 

 

   נזקי צער כאב וסבל לפציעה קשה 5.3

 

 שעות בממוצע 24 היה מספר הנפגעים שאושפזו בארץ בבתי חולים ליותר מ 3.5על פי הסיכום בסעיף 

 : כדלקמן2000-2002הלשנים 

 

o  9,000 – שעות 24כלל המאושפזים ליותר מ 
o  מהם פצועים קשה על פי הגדרה רפואית)ISS 161,300 – ) או יותר 
o  500 –מהם מועברים לשיקום 

 

פ ההגדרה הנוכחית של  "לסיווג של פצועים קשה ע" זכאים" הפצועים שאושפזו ליותר מיממה 9,000כל 

כשהגדרות דומות או קרובות יש גם בארצות נוספות , המשטרה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ואולם השארת נפגע להשגחה או , דיש בארץ תנאי נילווה שהאישפוז לא היה להשגחה בלב, אמנם(

רובם אינם פצועים קשה על פי הגדרות , עם זאת).  שעות נדירה כיום ביותר24לאבחנה בלבד ליותר מ 

, ורובם חוזרים לאחר תקופת אישפוז קצרה והחלמה למסלול חייהם הרגיל, כמפורט לעיל, רפואיות

ובמקרים , נמוכים" צער כאב וסבל"נזקי הסביר להניח שבמקרים שכיחים אלה . וללא עקבות נזק רפואי

 . מסויימים זניחים

 

, בעיקר באחוזים גבוהים, ובמיוחד פציעה המסתיימת בנכות נותרת, במקרים של פציעה קשה, עם זאת

שלעיתים גם , ולכאבו וצערו נוסף אף צערם וסיבלם של קרובי משפחתו, משתנה מסלול החיים של הנפגע

, הסיעוד, השיקום, בנוסף לעלויות הטיפול הרפואי, ם אלה גורמת התאונהבמקרי. מסלול חייהם משתנה

שניתן להעריך אותה בערכים הקרובים לאלה ,  גם לירידה ניכרת ברווחת החיים–' אובדן התפוקה וכו

 . במקרי מוות" צער כאב וסבל"של 

 

בנספח , כאמור, מוצגה(שלום הקרט מציעים על בסיס סקר הספרות שערכו ' ר ויקטוריה גיטלמן ופרופ"ד

נאמץ להלן את הערך הנמוך . לפצוע קשה בישראל" כאב וסבל, צער" אלף דולר כנזקי 50-59ערך שבין ) 1

 . 2003ח במחירי יוני " ש220,000שהם כ $, 50,000דהיינו , של תחום זה

 

 ערך זה אין, כאמור. ח" מליארד ש2.0 הפצועים קשה בשנה הוא 9,000לכלל " כאב וסבל, צער"נזקי ה

וניתן להעריך שמרבית הסכום נובע מעלות , מתפלג אחיד בין כל מי שמוגדר מינהלתית כפצוע קשה

 . מהפצועים1,000-1,500ממוצעת גבוהה לכ 
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   עלות של תאונות קלות וקשות  5.4

 

ם היות וכך הן נרשמו ג, מוגדרות בסעיף זה על פי הסיווג המשטרתי שניתן להן" קשות"ו" קלות"תאונות 

 . 4 ו 3והמוצגת בפרקים , וחרף ההסתייגות הקשה מהדיוק בסיווג זה, "אבנר"בנתוני תאגיד 
 

צער "ללא נזקי , בתאונות אלו) כגון ירידה בתפוקה(העלות המוצגת להלן כוללת נזקי גוף והשלכותיהם 

 ).אשיוצגו בסעיף הב(וללא נזקי רכוש , שכבר הוצגו בסעיף הקודם, בתאונות הקשות" כאב וסבל
 

העלות הממוצעת . 4שהוצגו בפרק , "אבנר"הבסיס לאומדן הנזק למשק הלאומי המפורט הוא בתשלומי 

בהתחשב בסיבות ) 7.7%תוספת של ( אלף 25והיא עוגלה לעיל ל , ח" אלף ש23.2לתאונה קלה היא 

 :הבאות
 

o  אבנר"י " עבור תשלומי הביטוח הלאומי שלא הוחזרו ע1.3%תוספת של" 
o  התפלגות , שאמנם" (קרנית" נוספים לשקלול ממוצע תשלומים גבוה יותר ב1.2%תוספת של

 ביחס 2.2ואולם בממוצע העלות היתה גבוהה פי , החומרה של התאונות בהן טיפלה אינו ידוע

 ").אבנר"ל
o תשלום לא מלא עבור נזקי העדרות מעבודה. 

 

ונראה , לה הוא ערך זהירלתאונה ק) בגין נזקי הפציעה והשלכותיה בלבד(ח " אלף הש25ממוצע 

שהעלות החציונית לתאונה קלה היא , במקביל, יש לזכור. שבחישוב מפורט הוא עשוי להיות גבוה במעט

אף של (של תאונות ששולם בגינן סכומים ניכרים " קצה"ושהממוצע שלעיל נשען על , ח בלבד" ש10,000כ 

לצורך אומדן העלות הכוללת של , עם זאת. יכשנראה שסיווגן כתאונות קלות היה פשוט שגו, )ח"מליוני ש

 . התאונות ממוצע זה הוא הנכון עבור סיווג התאונות כפי שנעשה
 

ועלות הפגיעה הגופנית בהן הסתכמה ,  תאונות קלות85,900 היו בארץ בממוצע לשנה 2000-2002בשנים 

 . ח לשנה" מליארד ש2.15ב 
 

והיא עוגלה ל , ח" אלף ש355היא " אבנר"פ "ע) פ הגדרות המשטרה"ע(העלות הממוצעת לתאונה קשה 

ומהסיבות , כביטוי לאי שלמות הפיצויים הניתנים בגין ירידה בכושר השתכרות) 12.7%תוספת ( אלף 400

ויתכן שיש מקום לתוספת גבוהה , גם זהו ערך זהיר(הנוספות המפורטות לעיל עבור התאונות הקלות 

 ).   יותר
 

ועלות , פ הגדרות המשטרה"ע, "קשות" תאונות 2,250 בממוצע לשנה  היו בארץ2000-2002בשנים 

 .ח בשנה" מיליון ש900היא בהתאמה כ ") כאב וסבל, צער"ללא נזקי (הפגיעה הגופנית בהן 

 
   נזקי רכוש5.5

 
 

 :כיום להשיב לשאלות הפשוטות הבאות, כנראה, המערכת הסטטיסטית של חברות הביטוח אינה ערוכה

 

o י חברות הביטוח"יסוי נזקים לכלי רכב עקב תאונות דרכים מטופלות בשנה עכמה תביעות לכ. 
o ועבור כמה כלי רכב, בכמה מתוכן ניתן פיצוי. 
o ל"מה היה גובה הפיצוי הנ . 
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או לחבלה , או לגניבות מרכב, תשובות לשאלות אלו מחייבות הפרדה בין תביעות הקשורות לגניבות רכב

 . ן נזקים כתוצאה מתאונות דרכיםלבי, )כגון שבירת שמשה(ברכב 

 

 7.06 כ 2002 ו 2001כ בשנים "על פי נתונים שקבלנו מאיגוד חברות הביטוח חברות הביטוח שולמו בסה

ההערכה היא שמתוך סכום . 12/02בגין נזקים לכלי רכב במחירי ) ח בשנה" מליארד ש3.53(ח "מליארד ש

פ מספר כלי הרכב "ערך זה ניתן לאמידה כללית ע. כבח שולמו כפיצוי על גניבות ר" מליארד ש0.8זה כ 

 . ועל פי ערך ממוצע לרכב, שנגנבו ולא נמצאו

 

ברובן המכריע בתאונות , שהתשלומים של חברות הביטוח עבור כיסוי נזקי פגיעות ברכב, משתמע מכך

ההתאמות לצורך אמידת הנזק למשק הלאומי על בסיס ערך זה יש לבצע בו את . ח" מליארד ש2.73היה 

 :הבאות

 

o תשלומי חברות הביטוח מתייחסים לעלות הרכב וחלפיו לצרכן ולא למשק–  ניכוי מסים עקיפים  .

כיס "שהם במקרה זה העברה מ) מ"מע, מכס, מס קניה(הערכים למשק אינם כוללים מיסוי עקיף 

לי רכב בעוד המיסוי הכולל על כ, יש מיסוי באחוזים שונים על חלקי רכב. בתוך המשק" לכיס

המהווה , מ בלבד"על עבודות תיקון רכב מוטל מע.  ממחירו לצרכן51%ומהווה כ , חדשים גבוה

 .  מהמחיר הכולל מס14.5%
 

 מסכום מההחזרים הכוללים 25-30%כ כ "ניתן להעריך שמרכיב המיסים העקיפים מהווה בסה

 . ח בשנה" מליארד ש2.0לכ , לפיכך, העלות הנותרת למשק יורדת. של חברות הביטוח לבעלי הרכב
 

o  לתוספת זו היא של כחצי מליארד " סדר הגודל  "- של נהגים" השתתפות עצמית"תוספת בגין

סכום . י חברות הביטוח" מהנזקים שכוסו ע25%כ , )לאחר ניכוי מרכיב המסים העקיפים(ח "ש

 ). רך הרכבכגון ירידה בע(י חברת הביטוח "זה כולל גם נזקים שלא תוקנו ושכוסו רק חלקית ע
 

o סף הביטוח" נזקי תאונות שלא הגיעו ל–י חברות הביטוח "נזקי רכוש בתאונות שלא טופלו ע "

מדובר בתאונות רבות העונות . וכן נזקי תאונות של כלי רכב לא מבוטחים בביטוח מקיף

הכולל שלהן " סדר הגודל. "אך לרוב גם לנזקים מצומצמים יחסית לתאונה, לקריטריונים אלה

 . ח בשנה" גם הוא בכחצי מליארד שנאמד
 
 

סכום זה לא .  בשנהח" מליארד ש3.0כ נאמודים נזקי הרכוש לכלי רכב עקב תאונות דרכים בכ "בסה

 . מטען מובל ועוד, למתקני דרך) קטנים כנראה ביחס(כולל נזקים 

 

   עלות עיכובי דרך5.6
 

ולעיתים הן , למשתמשי הדרכיםולעיכובים " פקקי תנועה"תאונות דרכים מהוות עילה שכיחה ל

לא יכולה להיות . מותירות בעיות תנועה גם שעה ארוכה אחרי פינוי כלי הרכב שהיו מעורבים בתאונה

ואולם קיימת , מחלוקת עקרונית לגבי העובדה שזהו נזק מוחשי ומשמעותי הנילווה לתאונות הדרכים

מישכם ומשך העיכוב ,  התורים הנוצריםאורך. בעיקר בשל העדר תיעוד בנושא, בעיה מורכבת באמידתו

 . הכולל אינו נרשם ואינו ידוע
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מערכת בקרת התנועה של . א"כשהבולט בהם הוא בנתיבי אילון בת, יש בנושא זה מספר יוצאי דופן

ומתעדת , חברת נתיבי איילון מקיימת מעקב מתמיד אחרי הרכב הנע בכביש בין צומת וולפסון להרצליה

ואף מועד פינוי הרכב , חומרתם, סוגם, עיתויים, ערכת יש רישום של תאונות דרכיםבמ. כל עיכוב תנועה

במקביל ניתן לחשב את העיכובים שנגרמו לכלי הרכב בקטעים המתאימים לאחר התאונה וזאת . מצויין

. י השוואת מהירות הנסיעה באותו קטע לאחר התאונה למהירות באותו מקום וכיוון בימים אחרים"ע

 . ומה היה העיכוב הכולל, כמה כלי רכב עוכבו, ורטת ניתן ללמוד עד מתי נמשך העיכובבבדיקה מפ

 

 תאונות 77נעזרנו בתיעוד זה של חברת נתיבי אילון ובחנו במפורט את עיכובי כלי הרכב בכביש לאחר 

מיקצת . אחת מהתאונות היתה קטלנית.  מתאונות אלו היו תאונות נזק בלבד55. 2003שארעו ביוני 

ואילו חלק אחר שלהן , לרבות שעות לילה מאוחרות, תאונות ארעו בשעות בהן התנועה בכביש דלילהה

 . ארע בשעות של תנועה צפופה

 

כשבמקרה ,  דקות מארוע התאונה39 ות על מהירות הנסיעה אובחנה בממוצע במשךההשפעה של התאונ

העיכוב הממוצע .  שעות3.15לאחר התפוגגה השפעת התאונה רק ) דוקא של תאונה ללא נפגעים(קיצוני 

 ). שעות נוסע200כ ( שעות רכב 131.5סתכם ב הלאחר תאונה 

 

כשהשאלה הנילווית לכך היא מהו שווי , הנזק הכרוך בכך מתבטא בעיקר בבזבוז זמן של משתמשי הדרך

נוהל בחינת " (ת"נוהל פר"על פי . כלכלת התחבורה מתלבטת בנושא זה בארץ ובעולם. שעת נוסע

ערך . ח לשעה" ש15ודרך ישומו עד כה היה ערך זה כ ) שנערך עבור משרד האוצר, רוייקטים תחבורתייםפ

ומסיבה זו ומסיבות אחרות הוא עומד להיות מוחלף בערכים , ל"זה נמוך מאוד ביחס למקובל בחו

היתה  והתוצאה –נעשה תחשיב עלות העיכוב בנתיבי אילון על בסיס ערך הזמן הנמוך . גבוהים יותר

 . ח לתאונה" ש7,914והתוצאה היתה , ח לשעה" ש30ועל פי ערך של , ח לתאונה" ש4,721

 

. א אינו מייצג את הממוצעים הארציים"מובן שממוצע הזמן שהתבזבז בעקבות תאונה בנתיבי אילון בת

 כשמתברר שיש, כ הארצי" מוצגת מערכת הנחות למעבר ממצאי העיכובים לתאונה באילון לסה2בנספח 

 .  ולא רק תאונות עם נפגעים, להביא בחשבון את כלל התאונות שארעו בארץ

 

בנוסף ,  מיליון שעות נוסע בשנה45-50 הוא של עיכובים בהיקף של כ 2האומדן הכולל המוצג בסעיף 

 . עקב גידול בצריכת הדלק ועוד, לגידול מסויים בעלות תפעול הרכב במצבי העיכוב הנוצרים

 

בהתאם לערך המיוחס לשעת , ח בשנה" מליארד ש1.58 ל 0.86אמדים בטווח שבין הנזקים הכוללים נ

ח בשנה בסעיף " מליארד ש1.00בהתאם לכך נעריך ערך מייצג של ). ח לשעה בהתאמה" ש30 או 15(נוסע 

 .וראוי לבססו בעבודות מפורטות יותר, יש להדגיש שזהו ערך ראשוני. נזק זה

 

  עלות של מוסדות5.7

 

המשטרה אמדה את עלותה . של משטרת ישראל, כמובן,  ההוצאה הגדולה ביותר היא- ראלמשטרת יש

ח " מיליון ש60, כנראה, כולל(ח " מיליון ש600 בכ 2003השנתית הרלוונטית לנושא התאונות בשנת 

 אלף תיקי 112הוצאה זו מסכמת עלות טיפול בכ ). שהועברו לה מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

בעיקר באכיפת חוקי , וכן מאמצי מניעת תאונות, )ד" אלף תיקי ת19מהם רק כ , 2002נפתחו ב ש(תאונות 

 . התנועה
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, ח או יותר בשנה בגין טיפול בתאונות הדרכים" מליארד ש0.5 יש הוצאה שנתית של כ לחברות הביטוח

 .בטיפול בתיקי תאונות ספציפיים) כמו עורכי דין(מעבר להוצאות לגורמי חוץ 
  

מעבר להעברות הכספים , ח" מיליון ש70 כ 2003  הוציאה בשנת -ות הלאומית לבטיחות בדרכיםהרש

ח " מיליון ש20, ח למשרד החינוך" מיליון ש20סכום זה כלל העברת כ . שפורטה לעיל, למשטרה

. ח לפיקוח על רכב וחברות" מיליון ש6, ח לרשויות המקומיות ולקהילה המקומית" מיליון ש15, להסברה

 . שימש  לכיסוי עלויות פנימיות של הרשות, ח" מיליון ש10כ , הסכום הנותר
 

 מיליון 23.4מהם  (2002ח ב " שמיליון 33.3 תקציב הוראת הבטיחות בדרכים היה -משרד החינוך

ח התקבלו " שמיליון 20מהם  (2003ח ב " שמיליון 29.0ו ) התקבלו מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

,  בגניםלימודלשעות , בבתי ספרשבועיות  לימוד שעות 2,846דו לכיסוי עבים אלה יותקצי. )מהרשות

מומנות בנפרד מתקציב מת של משרד החינוך בתחום הבטיחות מספר פעילויות נוספו. ולמטרות נוספות

  . ואינן כלולות בערכים שלעיל, משרד החינוך
 

י חברות "החלק שאינו מכוסה ע( לאומי   עלויות נוספות בתחום יש למוסד לביטוח-גופים נוספים 

עמותות וגופים , גופי מחקר, מערכת בתי המשפט, המשטרה הצבאית, )ל"כנ(מגן דוד אדום , )הביטוח

הכוללת עבור תחום העלות השנתית . ₪ מיליון 70-100העלות הכוללת של גופים אלה היא . וולונטריים

 . הבשנ₪  מליארד 1.25בגופים אלה נאמדת בכ הבטיחות 

 

  סיכום5.8
 

העלות הכוללת . 5.1-5.7 להלן מסוכמת עלות התאונות למשק על פי המפורט בסעיפים 29בלוח 

 .  ח בשנה" מליארד ש12.6המתקבלת היא בהיקף של כ 
 

 ) 03ח במחירי יוני "מליארדי ש(סיכום – נזקי תאונות הדרכים השנתיים בישראל -29לוח 

 

%התפלגות ב  )₪מיליארדי (  מרכיב פירוט

 עלות הרוגים  להרוג₪ליון י מ4.14לפי ,  הרוגים554 2.29 18.2

17.1 2.15 
  לתאונה₪ אלף 25לפי ,  תאונות85,900

 )ללא נזקי רכוש(
 תאונות קלות

7.1 0.90 
  לתאונה₪ אלף 400לפי ,  תאונות2,250

 )ללא נזקי רכוש(
 תאונות קשות 

 לפצוע ₪ אלף 222לפי ,  פצועים קשה9,000 2.00 15.9
 פגיעה ברווחה 

 של פצוע קשה

 עיכובי דרך כולל בתאונות ללא נפגעים 1.00 7.9

 נזקי רכוש כולל בתאונות ללא נפגעים 3.00 23.8

10.0 1.25 
, הביטוח הלאומי, בתי המשפט, חברות הביטוח, הוצאות המשטרה

 וגופים אחרים בטיפול בתאונות ובמניעתן
 כ כללי"סה 12.59 100.0
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וכ , ג" מהתמ2.5%המהווים , ח בשנה" מליארד ש12.6כוללת מוערכת על פי הלוח במעוגל ב העלות ה

בתאונות " כאב וסבל, צער"הם נזקי ) 25.5%( מליארד מכלל עלות זו 3.23. לנפש בשנה)  425$(ח " ש1,880

דיון (נזק זה אינו כולל השקעות בתשתית וברכב למניעת תאונות או להפחתת חומרתן . קטלניות וקשות

 ). 2על כך נערך בפרק 

 

, נמוך במקצת מהממוצע) פ המפורט לעיל" ע2.5%(ג "חלקו של הנזק הכלכלי מתאונות דרכים מהתמ

) 1כמפורט בנספח (שסקר , )Elvik) 2000. בתחשיבים דומים בארצות המערב, שסביבו יש שונות גדולה

ג " מהתמ3.1%הנזק הממוצע הוא מצא ש, את הערכות הנזק הכלכלי מתאונות במדינות שונות בעולם

 . כאשר מביאים בחשבון את אובדן איכות החיים

  

) The Economic Impact of Motor Vehicle Crashes 2000(ח משרד התחבורה האמריקאי "דו

ב " אומד את עלות התאונות בארהNTSA)(National Highway Traffic Administration י "שפורסם ע

 . לנפש $ 820ג וכ " מהתמ2.7%כ $, ארד  מלי231 ב 2000בשנת 
 

בניתוח העלות הכוללת יש לשים לב למשמעות הכלכלית המצטברת של מאות אלפי התאונות ללא 

משמעותן . ולחלק משמעותי מעלות עיכובי הדרך, הגורמות כנראה למרבית נזקי הרכוש, נפגעים

להרוג $ ם לאחר תוספת של חצי מיליון ג, הנזקים מהתאונות הקטלניות. אינה מבוטלת, לפיכך, הכלכלית

 .  מנזקי התאונות הכוללים18%מהווים רק , ")צער כאב וסבל"נזקי (כעלות אנושית 
 

ח " מליארד ש9.4ו , ח לאחר הפנמת עלויות אנושיות" מליארד ש12.6של כ , הנזק הכולל שנמדד: לסיכום

, י השקעות מונעות בתחומי התשתית"ניתן וצריך לצמצמו ע. הוא נזק כבד, ללא הפנמת עלויות אלו

המערכת . השקעה מונעת יעילה מחייבת מיפוי נכון של התאונות ונזקיהן. האכיפה והרכב, החינוך

מוצג (הסטטיסטית של תאונות הדרכים בארץ לא איפשרה עד כה למפות באופן נכון את נזקי התאונות 

נות הדרכים בארץ על בסיס המידע המלא ונכון לגבש תכנית אב למלחמה בתופעת תאו, )3בהרחבה בפרק 

 . שנחשף בעבודה זו, עליהן
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 סיכום

המכון לחקר . משרד התחבורה יזם פרויקט לביצוע הערכה מקורבת של עלות תאונות הדרכים בישראל

מקורבת למספר מרכיבים בעלות אמור לספק נתוני בסיס לביצוע הערכה , כחלק מפרויקט זה, התחבורה

כאב , צער"אומדן כלכלי של מרכיב ; אומדן כלכלי של הרוג בתאונות הדרכים: התאונות בישראל שהם

 .שיקום נפגעי תאונות הדרכים; "וסבל

 :הערכת הנזק מתאונות הדרכים מתבססת על מרכיבי עלות שמסווגים לשתי קטגוריות כלליות והן

, סיוע וסיעוד, כולל עלויות רפואיות, עלויות ישירות ועקיפות של פגיעה בגוף נאמדת על פי – עלות לנפגע

 ;כאב וסבל, ועלויות אנושיות כמו צער, אובדן כושר עבודה

איבוד זמן בשל עומסי ,  הנאמדת על פי ערך העלות לנפגעים בתוספת מרכיבי נזק לרכוש– עלות לתאונה

 .  ופגיעה בסביבה) י הרשויות"טיפול ע(רכיבי עלות המנהלה , התנועה שנגרמים

 

מתוך מרכיבי הנזק מתאונות הדרכים המרכיב הראשון והמהותי ביותר הנו ערך חיי אדם שנפסקו בגלל 

 .התאונה

Elvik) 1995( ו  Elvik(2000) ,נקט ,  המדינות המתקדמות20ביניהן גם , על פי הנעשה במדינות רבות בעולם

 :  עלות ההרוג בתאונת דרכים מרכיבי הערכה בהערכת3בשיטה המשלבת 

 ;ערך אובדן התפוקה )1(

 ;)והוצאות אדמיניסטרטיביות, טיפול רפואי, ערך הנזק לרכוש , בעיקר(עלויות ישירות  )2(

ערך החיים או , המתלווים למוות" כאב וסבל, צער"שמהווה ערך כלכלי של (אובדן איכות החיים  )3(

 ). בנוסף לערך המתקשר עם התפוקה או הצריכהעצמם

 1997כלכלית של הרוג בתאונה שהתקבל באירופה בשנת -ה הבאה  מציגה ערך ממוצע של עלות חברתיתהטבל

, 59%מהוות ) ערך חיי האדם(מתוכו עלויות אנושיות , ECU 930,000הערך המסכם הנו . 1990במונחי שנת 

 .ות ההרוג מעל41%מהוות ) איבוד תפוקה עתידית ועלויות ציבוריות(בעוד שעלויות כלכליות גרידא 

 

 )ביורו (1990פצוע קשה ופצוע קל בתאונות באיחוד האירופי בשנת , עלויות ממוצעות של הרוג. אטבלה 

 

 

 

 

 

 1990במחירי , ETSC ,1997: מקור

מבדיקה אחרת  ניתן לראות כי העלות המסכמת של ההרוג הממוצע באירופה אשר כוללת גם את העלויות של 

בתוך ; 1990 במונחי שנת ECU מיליון 1.6הנה מעל , ים בתאונות הקטלניותהנפגעים באורח קשה וקל שנפגע

 . בלבד44% מיליון או 0.7עלויות כלכליות היוו , ערך זה



גם בישראל לאור ההתקדמות בעולם בשיטות להערכת עלות ההרוג בתאונות הדרכים והניסיון של המדינות 

 :  מורכב משלושה חלקיםהערך הכלכלי של ההרוג בתאונה צריך להיות, המפותחות

A - עתידית) או הכנסה( עלות איבוד התפוקה ; 

B -הוצאות רפואיות ואחרות הקשורות לטיפול בהרוגים  ; 

C -עלויות אנושיות . 

 אמור להיגזר מדיווחים של בתי החולים Bמרכיב .  נגזר ממדדים כלכליים קיימיםB- וAערך כלכלי למרכיבי 

מהעלות ) 0.5%-0.1%(ערכו אינו עולה על מספר פרומילים , שולית למדי וככללאך השפעתו של מרכיב זה היא 

 .  לא קיימים ממצאים ממחקרים ישראלייםCלהערכת מרכיב   .המסכמת של ההרוג

אינם מגיעים עדיין ) התוצר לנפש(בהתחשב בעובדה שרמת המינוע ורמת ההתפתחות הכלכלית בישראל 

בבחירת הערך המוחלט , נות לשלם בהערכת הנזק מתאונות הדרכיםלרמת המדינות אשר עברו לשיטת הנכו

לערך . כדאי להיות זהירים ולקחת את הערך הנמוך מהטווח) 1988 כפי שנעשה באנגליה בשנת –ההתחלתי (

  500,000$התחלתי זה של עלויות אנושיות בעלות ההרוג בתאונה בישראל מוצע לקחת 

 .ח התקבלו ערכים דומים"הכולל להרוג שחושבו בדועל פי שתי שיטות לחישוב הנזק הכלכלי 

 או $ 930,000הערכה סבירה לעלות מסכמת של הרוג בתאונות הדרכים בישראל הנה כ , מכאן

ניתן לעדן את ההערכה עם חישוב מדויק יותר של שיעורי הריבית ). 2003במונחי יולי (ח "מיליון ש4 כ 

 . מגמות בנתונים לאורך מספר שנים ועודבדיקת ה, רמות הכנסה לפי הגילאים, והצמיחה

אין הסכמה גורפת בעולם לגבי , בכל רמות חומרת הפציעה, לגבי חישוב אובדן איכות החיים הקשור בפצועים

 .השיטות  והערכים שבהן רצוי להשתמש

ניתן לאמץ את הגישה שמקובלת באירופה לגבי אובדן איכות החיים בגין פציעה קשה ולהשתמש , בישראל

לפצוע קל ניתן לוותר על .  50,000-59,000$ מהעלויות האנושיות שנקבעו להרוג בתאונה או 10%רך של בע

 .המרכיב האנושי בהערכת העלות הכוללת

 שסקר את עלות הנזק הכלכלי מתאונות דרכים במדינות שונות בעולם מתקבל כי הנזק Elvik (2000)על פי 

ג אם כוללים את הערכת אובדן איכות " אחוז מהתל3.1 -צע כמהתאונות ומן ההרוגים והנפגעים הוא בממו

 .     ג אם מתבססים על הוצאות ישירות ואובדן תפוקה בלבד" אחוז מהתל1.4 -החיים וכ

 

 

 הקדמה

: המסמך שלהלן מספק נתוני בסיס לביצוע הערכה מקורבת למספר מרכיבים בעלות התאונות בישראל שהם

שיקום נפגעי תאונות ; "כאב וסבל, צער"אומדן כלכלי של מרכיב ; דרכיםאומדן כלכלי של הרוג בתאונות ה

 .הדרכים

 :בהתייחס לשני מרכיבים של עלות התאונות, ל"המסמך מביא ממצאים מהספרות המקצועית בארץ ובחו

 .אומדן כלכלי של הרוג בתאונות הדרכים .א

 ".כאב וסבל, צער"אומדן כלכלי של מרכיב  .ב

 ). 90-שנות ה(מהשנים האחרונות , בעיקר, ממצאי הערכהבסקר נכללו שיטות הערכה ו



 מבוא. 1

 : כגוןשימושה נדרששומים בהם י בשל הירבה של תאונות דרכים חשיבות  הכלכליתעלותההערכת ל

 ים הבטיחות שנעשי מידת התועלת משיפורבעת הערכת, נמנעותהחישוב עלויות התאונות  •

 ;בשטח
 ;וניםבנית סדרי עדיפויות בין השיפורים הש •

השוואת מידת התועלת מהשקעה בשיפורי הבטיחות בדרך לעומת השקעות אחרות בתחבורה  •

, או השקעות בתחומים אחרים כמו) כדוגמא שיפור זרימת התנועה והשגת חיסכון בזמן הנסיעה(

 ;'עבודה וכותאונות ב,  ופנאי תאונות בית,למשל

 ;הערכת השפעות חיצוניות על השימוש ברכב •

 ;יני הנהג והרכבישינויים שנובעים ממאפהעם , דרכיםה ביטוח לסיכוני תאונות קביעת פרמיות •

 .הנוגעות לפיצויים על נזקי גוף ונפש, ביצוע הערכות משפטיות         •

 :כלליות והןדרכים מתבססת על מרכיבי עלות שמסווגים לשתי קטגוריות ההערכת הנזק מתאונות 

, סיוע וסיעוד, עלויות רפואיותכולל , ת ועקיפות של פגיעה בגוף עלויות ישירונאמדת על פי – עלות לנפגע

 ;וסבלכאב ,  ועלויות אנושיות כמו צער,אובדן כושר עבודה

איבוד זמן בשל עומסי ,  מרכיבי נזק לרכושבתוספתנאמדת על פי ערך העלות לנפגעים ה – עלות לתאונה

 .  ופגיעה בסביבה )י הרשויות"טיפול ע (מנהלהה רכיבי עלות ,תנועה שנגרמיםה

 

מתוך מרכיבי הנזק מתאונות הדרכים המרכיב הראשון והמהותי ביותר הנו ערך חיי אדם שנפסקו בגלל 

 . התאונה
 

 אומדן כלכלי של הרוג בתאונת דרכים. 2

 שיטות הערכה. 2.1

וח על פי סקר מעודכן שהוכן במסגרת פית, וכמו כן) 1981(י הוכרמן והקרט "מתוך סקר ספרות שנערך ע

ניתן להביא רשימה מקיפה של , )1998, בן שבת(שנתית לבטיחות בדרכים בישראל -תוכנית העבודה הרב

 . 'בנספח אסקירת שיטות אלה מובאת . גישות האומדן שהוצעו אי פעם בנושא זה

באיחוד האירופי נערכו מספר פרויקטים אשר חזרו על דיון מחודש בערכים כלכליים של הרוגים , 90בשנות ה

סקר שיטות וממצאי ) COST) Alfaro et al ,1994 313פרויקט , 90-בתחילת שנות ה. תאונות הדרכיםב

 מדינות 15-פיתח עדכון לערכים אלה אשר התאימו ל) ETSC ) 1997ח "דו;  מדינות אירופה14-הערכה ב

יקריות להערכה מודגש כי כיום בעולם  קיימות שתי שיטות ע, בשני המחקרים. 1995אירופה והתייחסו לשנת 

ושיטת ) human capital(שיטת ההון האנושי : כלכלית של אובדן חיי האדם בהקשר של תאונות הדרכים

 ). willingness-to-pay(הנכונות לשלם 

על פי הסקר (ב וניו זילנד "ארה, וכמו כן) שוויץ, פינלנד, שוודיה, בריטניה, דנמרק( מדינות אירופה 5, עד כה

משתמשים בשיטת הנכונות לשלם בקביעת הערך ) Mabbott and Swadling ,1998 -שנערך באוסטרליה 

 Mabbott and מתוך 1טבלה . בעוד שיתר המדינות משתמשות בחלופות שונות של שיטת ההון האנושי, להרוג
Swadling) 1998 (על פי . 90-מציגה את שיטות החישוב שהיו מקובלות במדינות השונות בתחילת שנות ה

ETSC) 1997( ,בוצע מעבר משיטת התפוקה הנקיה לשיטת התפוקה הגולמית,  בהולנד90-באמצע שנות ה. 

 



 Mabbott and:  מקור.המקובלות במדינות השונות, שיטות להערכת עלות ההרוג בתאונה. 1טבלה 
Swadling) 1998( 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elvik) 1995 (וסיווג ,  מדינות מתקדמות20- ב,סקר שיטות רשמיות להערכת עלות ההרוג בתאונות הדרכים

 :על פי שיטות ההערכה המקובלות בהן,  קבוצות5-את המדינות ל

אשר כאמור עברה לשיטת התפוקה הגולמית באמצע שנות (הולנד : מדינות עם שיטת התפוקה הנקיה .1

 ).90ה

 ,נורבגיה, יפן, גרמניה, קנדה, אוסטריה, אוסטרליה: מדינות עם שיטת התפוקה הגולמית בלבד .2

 .פורטוגל

לא (י פסיקות בתי המשפט "מדינות עם שילוב של שיטת התפוקה הגולמית ואובדן איכות החיים עפ .3

): שיטת הנכונות לשלם עבור הקטנת הסיכון אלא גודל הפיצוי לקרובי משפחה של הנהרג בתאונה

 .ספרד, לוקסמבורג, איטליה, צרפת, בלגיה

ך אובדן איכות החיים המתבסס על החלטות מדינות המשלבות את שיטת התפוקה הגולמית וער .4

 .שוויץ, פינלנד, דנמרק): הנכונות החברתית לשלם(החברה 

מדינות המשלבות את שיטת התפוקה הגולמית וערך אובדן איכות החיים אשר נגזר משיטת הנכונות  .5

 .ב"ארה, שוודיה, ניו זילנד, בריטניה):  הנכונות האישית לשלם–ערך המתקבל מאנשים (לשלם 

 The European Commission`s - 1995ראוי לציין כי מסמך מנחה של הועדה האירופאית משנת 
Green Paper Towards Fair and Efficient Pricing in Transport השתמש בשיטת הנכונות לשלם 

מסמך מסכם בנושא ההשקעות , באופן דומה. לקביעת ערכי ההרוגים והנפגעים בתאונות בתחבורה

ממליץ על שימוש בשיטת הנכונות לשלם לקביעת ערך , תחבורה באירופה שיצא לאחרונהבתשתית ה

 ).3WP ,1999(בהקשר התאונות , חיי האדם

או ( החלק העיקרי של עלות ההרוג הנו ערך נוכחי מהוון של התפוקה העתידית 1בשיטת ההון האנושי

עלויות , עלויות אחרות כמו נזקלערך זה מוסיפים . של הקורבן שנאבד עקב מותו בטרם עת) הכנסתו

" כאב וסבל, צער"במדינות מסוימות מוסיפים גם ערך שרירותי עבור '; עלויות רפואיות וכו, משטרה

בין , ההתנגדות הבסיסית לשיטה זו אשר בוטאה). ETSC ,1997(של קרובי משפחה וחברים של הנהרג 

פ "אנשים אינם מעריכים את חייהם עבכך שמרבית ה) Michael Jones-Lee) 1990' י פרופ"ע, היתר

ערך הבטיחות או , במקרה זה. הן שלהם והן של יקיריהם, פ החיים עצמם"תרומתם לתפוקה אלא ע

                                                 
 גישת התפוקה הגולמית כי גישת התפוקה הנקיה כבר אינה בשימוש 1



פ הערך הכספי שהאנשים מוכנים לשלם עבור הקטנת "ניתנים להערכה ע, הקטנת הסיכון לחיים

 .הסיכון

ם לסחור בחייהם אך הם אכן מוכנים הרעיון של שיטת הנכונות לשלם הנו בכך שאנשים אינם מוכני

הכללת ערכי סיכון אלה בקבוצה גדולה של אנשים מספקת את . להשקיע כסף בהקטנת הסיכון להיפגע

את העלות האנושית של החיים , או במילים אחרות, מוות סטטיסטי אחדערך הנכונות לשלם למניעת 

)value of life.( 

, לונים נמצאו לרוב התפלגויות רחבות ומשופעות למדייבמחקרי הנכונות לשלם שנערכו באמצעות שא

אפילו ערכי הממוצעים שנמצאו . עם מרבית הערכים מתחת לממוצע וערכים בודדים גבוהים מאוד

ערכי ההרוגים , באופן עקבי, יחד עם זאת). ETSC ,1997 (3במחקרים השונים  משתנים בטווח פי 

ותר לעומת הערכים שהתקבלו בכל המדינות היו גבוהים י, שהתקבלו בשיטת הנכונות לשלם

 .המשתמשות בשיטת ההון האנושי

הניחו כי הערך של הנכונות לשלם ) ETSC ,1997 - וCOST 313(בשני הפרויקטים של האיחוד האירופי 

עלויות אנושיות  או ערך חיי (ערך האובדן האנושי שמוטל על הפרט וקרוביו : כולל בתוכו שני מרכיבים

המוערכת כהפרש בין הערך הממוצע של התפוקה הגולמית (וד תפוקה נקייה של הפרט איב-ו) האדם

 ). לבין הערך הממוצע של הצריכה האבודה

חברתי של הרוג בתאונה מתקבלת -הערכה מסכמת של הערך הכלכלי, בשני הפרויקטים האירופים

ת רפואיות והוצאות שהן הוצאו" עלויות אחרות", ")עלויות אנושיות("כסיכום של ערך חיי האדם 

 ). כהפסד כללי בעיני החברה(של הפרט " איבוד התפוקה הגולמית"-ו, ציבוריות דומות

,  המדינות המתקדמות20-ב,  בהערכת עלות ההרוג בתאונת דרכיםElvik(2000)  ו )Elvik) 1995גם 

 :  מרכיבי הערכה3נקט בשיטה המשלבת 

 ;ערך אובדן התפוקה )4(

 ;)והוצאות אדמיניסטרטיביות, טיפול רפואי, ך הנזק ער, בעיקר(עלויות ישירות  )5(

ערך או , המתלווים למוות" כאב וסבל, צער"שמהווה ערך כלכלי של (אובדן איכות החיים  )6(

 ). בנוסף לערך המתקשר עם התפוקה או הצריכההחיים עצמם

תקבלה על כך ה; 1988הערכת ההרוג בתאונה מתבססת על שיטת הנכונות לשלם החל משנת , בבריטניה

ערך כלכלי של ההרוג בתאונה מורכב משלושה ). Hopkin and Simpson ,1995(החלטה במשרד התחבורה 

עלויות אנושיות , )medical and support(הוצאות רפואיות ואחרות , )lost output(איבוד התפוקה : חלקים

)human costs .(Hopkin and Simpson) 1995 ( מציינים כי בנקודת ההחלטה)בעקבות סקרי , )1988שנת ב

אשר כלל את כל שלושת , £ 500,000נקבע ערך כולל לעלות ההרוג בגובה , מחקרים והתייעצויות רבות

ערך , 1994ביוני . בהתאם לעליה בתוצר מקומי גולמי לנפש, הערך מתעדכן מדי שנה, מאז. ל"המרכיבים הנ

 .£ 784,000ההרוג היה 

 איבוד התפוקהמסבירים כי ערך ) Hopkin and Simpson) 1995, וםלגבי הערכת מרכיבי עלות ההרוג הי

מניחים כי לו ההרוג היה נשאר ; מתבסס על הכנסה ממוצעת של פלח באוכלוסייה עם גיל ומין מסוימים

, רמות הכנסה אלה. עם הגיל הוא היה עובר בין ההכנסות הממוצעות שמאפיינות את הגילאים הבאים, בחיים

; החלק הלא עובד והחלק העובד חלקית, החלק העובד(שבות גם בשיעור הפעילות במשק מתח, לפי הגילאים

ובשיעורי ; בשיעור הכללי של הצמיחה במשק; ) במשק בית או בהתנדבות–כולל העובדים ללא תשלום 

עלויות ,  מתייחסות לשירותי אמבולנסיםההוצאות הרפואיות והאחרות. התמותה הטבעית באוכלוסייה



 מתקבלות כהפרש בין העלויות האנושיות. בתוספת תקורה אדמיניסטרטיבית, אשפוז ועירוי דם, טיפול נמרץ

 . הערך המסכם של ההרוג לבין הערכים של איבוד התפוקה וההוצאות הרפואיות והאחרות

Mabbott and Swadling) 1998 (ו-Giles) 2003 (עד כה. דנים בהערכת עלות התאונות המקובלת באוסטרליה ,

כאשר פרטי ההערכה עברו שינויים , )ex post(טה המקובלת במדינות אוסטרליה היא שיטת ההון האנושי השי

עקב חוסר בסיס , בעיקר, לא התרחש) ex ante(מעבר לשיטת הנכונות לשלם .  השנים האחרונות30לאורך 

. ות האחרותמוצק ליישום שיטה זו אשר מתבטא בטווח רחב של ערכי עלויות ההרוגים שהתקבלו במדינ

 היה מקדם משמעותית את כל ההשקעות בשיפורי ex ante-שימוש בשיטת ה, כמצוין במקורות הרשמיים

 .הרכב והתשתית

 ).Miller and Guria ,1991 (1991בניו זילנד שיטת הנכונות לשלם יושמה בשנת , לעומת זאת

 

 ערכים שהתקבלו. 2.2

ETSC) 1997 (15-של הרוג בתאונת דרכים שהתקבלו בשיטה אחידה לחברתית -מביא ערכים לעלות כלכלית 

ניתן ). 'נספח ב מובאים בCOST 313ערכים מוקדמים יותר שהתקבלו בפרויקט . (2 טבלה –מדינות אירופה 

 : מורכבת משלושה רכיבים) 2העמודה הימנית בטבלה (לראות כי עלות מסכמת של הרוג התאונה 

 ; איבוד תפוקה גולמית– )1(

 ;) עלויות ציבוריות למיניהן–' בית משפט וכו, משטרה, רפואיות(ות אחרות  עלוי– )3(

 ).י הפרט"ערך חיי האדם שמוערך ע( עלויות אנושיות – )4(

. פינלנד, שוודיה, בריטניה:  מדינות בלבד3-היו קיימות ל, שנגזרות מערך הנכונות לשלם, עלויות חיי האדם

אלה שדווחו . י בתי משפט"ייחסו למעשה לפיצויים שנקבעו עהת, עלויות אנושיות שדווחו בבלגיה וצרפת

ל אשר אכן סיפקו "בשלוש המדינות הנ. בדנמרק הוגדרו כהחלטות פוליטיות ולא התבססו על ניתוח אמפירי

עם  (1.54, בממוצע, היחס בין ערך חיי האדם לבין ערך התפוקה הגולמית להרוג היה, ערכי הנכונות לשלם

, 1.65התקבל היחס ) אשר אינה שייכת לאיחוד האירופי(בשוויץ , להשוואה). 1.87 עד 1.18-טווח הערכים מ

 כפול התפוקה הגולמית 1.54הערך ,  מכאן. 2בעוד שמחוץ לאירופה ניתן למצוא מספר ערכים שכולם מעל 

 ). 2 בטבלה )4(ערך ראה  (נבחר להערכה מינימלית לערך חיי האדם בעלות ההרוג , להרוג

 של 0.20שימש קירוב ) 2 בטבלה )2(ערך (מדינות אשר להן לא נמצא ערך של התפוקה הנקייה במקרים של 

כל הערכים שהתקבלו ). Persson and Odergaard) 1995בהתבסס על עבודה של , זאת. התפוקה הגולמית

 *.-  ב2בקירוב מסומנים בטבלה 

 אשר כוללת גם עלויות של הנפגעים בוצעה הערכה מסכמת של עלות ההרוג) ETSC) 1997בפרויקט , בנוסף

. פ הסטטיסטיקה הלאומית של תאונות הדרכים"ע, באורח קשה והנפגעים באורח קל שמתלווים לכל הרוג

חברית של ההרוג -מהווה סיכום של העלות הכלכלות" total cost per fatality: "3הערכים מוצגים בטבלה 

 . 2של טבלה ) 5(-ו) 3(ועמודות , )4(-ו) 2(ת עם מכפלה של עמודו) 2העמודה הימנית של טבלה (

 



  1990להרוגים בשנת , )ECU 1000ביחידות של (עלויות ההרוג בתאונה . 2טבלה 

 ETSC ,1997: מקור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .ETSC ,1997:  מקור.1990בשנת , עלות כוללת של הרוג בתאונה. 3טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, למדינות מסוימות שימשו ערכים ממדינות אחרות, ל"הערכים החסרים בהערכות הנחשוב לציין כי בהשלמת 

 אשר נמצאה כמתואמת משמעותית עם ברמת המינועכאשר ההתאמה נעשתה על סמך הדמיון בין המדינות 

 .תוצר לאומי גולמי לתושב מדינההמדד של 

הערך . 1990התקבל באירופה בשנת כלכלית של הרוג בתאונה ש- מציגה ערך ממוצע של עלות חברתית4טבלה 

בעוד שעלויות כלכליות , 59%מהוות ) ערך חיי האדם(מתוכו עלויות אנושיות , ECU 930,000המסכם הנו 

 . מעלות ההרוג41%מהוות ) איבוד תפוקה עתידית ועלויות ציבוריות(גרידא 

 

ביחידות , 1990ירופי בשנת פצוע קשה ופצוע קל בתאונות באיחוד הא, עלויות ממוצעות של הרוג. 4טבלה 

ECU.מקור  :ETSC ,1997 

 

 



 ניתן לראות כי העלות המסכמת של ההרוג הממוצע באירופה אשר כוללת גם 3בשורה האחרונה של טבלה 

עלויות כלכליות , בתוך ערך זה; 1990 בשנת ECU מיליון 1.6הנה מעל , העלויות של הנפגעים באורח קשה וקל

 . בלבד44% מיליון או 0.7היוו 

על פי עלייה ממוצעת של המחירים בין השנים  (1995בוצע עדכון של עלות ההרוג לשנת ) ETSC) 1997במחקר 

בשנת ,  מביאה את ערכי העלות הממוצעת של הרוג בתאונות הדרכים באירופה5טבלה ). 20%- בכ1995- ו1990

1995. 

 

 ETSC ,1997:  מקור.1995 בשנת, ערכי העלות הממוצעת של הרוג בתאונה באירופה. 5טבלה 

חברתית-עלות כלכלית ערך של חיי אדם עלויות כלכליות  מרכיבי העלות

 X 1000 ECU 462.7 654.0 1116.7, ערכים

 

Elvik) 1995 (המדינות המתקדמות ומתבססים על 20-מביא ערכים כלכליים להרוג בתאונה שהתקבלו ב 

 ניתן לראות כי מהמדינות השונות מתקבל טווח רחב של .6 טבלה –השיטות הרשמיות לביצוע הערכות אלה 

 את הערך המסכם של ההרוג 2מעלה יותר מפי , אם הוא מוערך, ערך אובדן איכות החיים; ערכי ההרוג

הם ) דהיינו משתמשות בשיטת הנכונות לשלם(ערכי ההרוג במדינות שהעריכו את כל המרכיבים . בתאונה

 ): 1994בשנת , ב"בדולר ארה(

 , מיליון1 מעל –יטניה בבר 3

 , מיליון1.6 מעל –בשוודיה ופינלנד  3

 . מיליון2.4 מעל –ב "בשוויץ וארה 3

 



 1991בשנת ,  המדינות המתקדמות20-פ השיטות הרשמיות ב"עלות כלכלית של הרוג בתאונות ע. 6טבלה 

 )1995 (Elvik: מקור ).במיליון קרונות נורבגיותהערכים (

 

אובדן יכולת  מדינה

 תפוקה

עלויות ישירות עלות אובדן חיים -ב, כ"סה כ"סה

US$* 

 394,760 2.84 --- 0.05 2.79 אוסטרליה

 676,930 4.87 --- 0.03 4.84 אוסטריה

 455,920 3.28 0.12 0.03 3.13 בלגיה

 275,220 1.98 הערכות לגבי כל מרכיב אינן קיימות קנדה

 717,240 5.16 3.44 0.04 1.68 דנמרק

 1,616,570 11.63 7.11 0.01 4.51 פינלנד

 268,270 1.93 0.13 0.02 1.78 צרפת

 765,890 5.51 --- 0.01 5.50 גרמניה

 1,089,760 7.84 7.28 0.01 0.55 בריטניה

 193,210 1.39 הערכות לגבי כל מרכיב אינן קיימות איטליה

 589,360 4.24 --- 0.27 3.97 יפן

 393,370 2.83  קיימותהערכות לגבי כל מרכיב אינן לוקסמבורג

 120,930 0.87 --- 0.00 0.87 הולנד

 879,870 6.33 6.28 0.05 0.00  זילנד–ניו 

 382,250 2.75 --- 0.07 2.68 נורבגיה

 257,150 1.85 --- 0.00 1.85 פורטוגל

 195,990 1.41 0.48 0.00 0.93 ספרד

 1,612,400 11.60 10.55 0.05 1.00 שבדיה

 2,474,200 17.80 11.05 0.04 6.71 שוויץ

 2,440,840 17.56 12.80 0.94 3.82 ב"ארה

במיליון , ממוצע
 קרונות נורבגיות

2.74 0.10 5.92 5.69  

  US$ * 380,860 13,900 822,880 790,910-ב, ממוצע

  3.76 6.70 0.04 2.72 חציון

  20 10 17 17 מדינות' מס

 המרכיב אינו כלול בהערכה הלאומית" ---"

 0.139-ב יש להכפיל כל ערך ב"לקבלת דולר ארה): 1994מאי (שער חליפין *

 

בעוד שבמדינות , יש לזכור כי בחלק מהמדינות ערך אובדן התפוקה מתייחס רק לעבודה פעילה במשק

בהתאמת משתנים מסבירים לעלות . האחרות ערך זה כולל הן את העבודה בשכר והן את עבודות משק הבית

, גורמי המדיניות בתחום הבטיחות בדרכים, מתוך שורה ארוכה של גורמי מינוע וסיכון, ההרוג בתאונה

 :נמצא כי, מדדים כלכליים של מדינה ומאפייני שיטת ההערכה

 מיליון קרונות 8- שימוש בשיטת הנכונות לשלם להערכת אובדן איכות החיים מעלה את עלות ההרוג בכ-

 ; )$US מיליון 1.11או (

 מיליון קרונות 3- אובדן התפוקה הגולמית מעלה את ערך האובדן בהערכת עלות ההרוג בכ שימוש בשיטת-

 ;)$US 417,000או (



 ;)US 27,800$או ( מיליון קרונות 0.2- מורידה את ערך אובדן התפוקה בכ1%- העלאת הריבית ב-

 נמצאה בעוד שליתר המשתנים המסבירים,  במדינהלרמת המינוע מקדם רגרסיה מובהק נמצא גם -

 .השפעה שולית על עלות ההרוג

ובייחוד של , נמצאה השפעה עיקרית של שיטת ההערכה על ערכי עלות ההרוג) Elvik) 1995במחקר של , כ"סה

 .בעוד שלגבי השפעתם של משתנים מסבירים אחרים לא התקבלה תשובה אמינה, שיטת הנכונות לשלם

, Elvik(רכה המקובלות במדינות השונות היו כדלקמן בהתאם לשיטות ההע, ערכים ממוצעים של עלות ההרוג

1995:( 

 .US 120,000$כ : במדינות עם שיטת התפוקה הנקיה .1

 .US 480,000$כ : במדינות עם שיטת התפוקה הגולמית בלבד .2

כ : י פסיקות בתי המשפט"במדינות עם שילוב של שיטת התפוקה הגולמית ואובדן איכות החיים עפ .3

300,000$ US. 

המשלבות את שיטת התפוקה הגולמית וערך אובדן איכות החיים המתבסס על החלטות במדינות  .4

 .US$ מיליון 1.6כ ): הנכונות החברתית לשלם(החברה 

מדינות המשלבות את שיטת התפוקה הגולמית וערך אובדן איכות החיים אשר נגזר משיטת הנכונות  .5

 .US$ מיליון 1.5כ ): הנכונות האישית לשלם(לשלם 

 Hopkin and:מתוך, 1994מציגה הערכה רשמית של ערך ההרוג בתאונה שנקבעה בבריטניה בשנת  7טבלה 

Simpson) 1995 .( מהערך המסכם של ההרוג65%ניתן להבחין כי חלק של העלויות האנושיות מהווה . 

 

 Hopkin and Simpson ,1994: מקור .1994במחירי יוני : עלויות של הרוג בתאונה בבריטניה. 7טבלה 

 

 

 

 

ניתן לראות ). 3WG ,1999: מתוך (1997 מביאה את ערכי הנפגעים בתאונות שהתקבלו בשוודיה בשנת 8טבלה 

 . מתוך העלות המסכמת של ההרוג 91%מהווה " החלק האנושי"כי 

, ECU-מחירים ב(בתכנון השקעות בתשתית בשוודיה , ערכים כלכליים של הרוג ונפגעים בתאונות. 8טבלה 

 3WG ,1999: ור מק).1997

 

 

 



ICF) 2003 ( ניתן לראות כי היום עלות ההרוג . 9 טבלה – 2002ביצעו עדכון של עלויות ההרוג בבריטניה לשנת

  מוקדש ICFח "דו, כללית. מהוות העלויות האנושיות) כמו קודם (65%מתוכה ,  מליון אירו1.5-בתאונה היא כ

ח כי "מצוין בדו, 9בדיון על הערכים שבטבלה . בתשתיתלבחירת הערכים לעלות התאונות בהערכת ההשקעות 

 מיליון 3 עד 0.5 שהתקבלו במחקרים השונים נמצא כי הטווח הנו בין העלויות האנושיותבסקירת הערכים של 

המשלבת (נמצא כיום בשימוש בתור עלות מסכמת להרוג $  מיליון 3ערך של , ב"בארה, לעומת זאת. אירו

תועלת של ההשקעות בענייני בריאות -בהערכות עלות) ושיות ועלויות רפואיותעלויות אנ, איבוד תפוקה

 1העלויות האנושיות בגובה ממליץ לקבוע את ) ICF) 2003המחקר , מכאן. כולל תאונות הדרכים, ובטיחות

מספק ערך מסכם של ) 9ראה טבלה ( שבתוספת עלויות של איבוד התפוקה וההוצאות הרפואיות מיליון אירו

 . אירו להרוג בתאונה1,527,360

 

 .ICF ,2003: מקור. 2002במחירי אירו , עלויות מוערכות להרוג ונפגע בתאונה בבריטניה. 9טבלה 

 

 

 

 

 

 

 הצעה לערך ישראלי:  סיכום2.3

הערך , לאור התקדמות השיטות להערכת עלות ההרוג בתאונות הדרכים והניסיון של המדינות המפותחות

 : ה צריך להיות מורכב משלושה חלקיםהכלכלי של ההרוג בתאונ

A - עתידית) או הכנסה( עלות איבוד התפוקה ; 

B -הוצאות רפואיות ואחרות הקשורות לטיפול בהרוגים  ; 

C -עלויות אנושיות  . 

פ "ע" cold-blooded costs"החלק החומרי או ( משקפים את הערך הכלכלי שנאבד לחברה B- וAחלקים 

3WG ,1999( ,בעוד שחלק C – את החלק האנושי או ערך החיים עצמם בעיני בני האדם ) מה שנקרא"warm-

blooded component "3-בWG ,1999 .( 

 אמור להתחשב בפריסה Aמרכיב , בחישוב מפורט.  נגזר ממדדים כלכליים קיימיםB- וAערך כלכלי למרכיבי 

בהערכת ההכנסה . אימים במדינהובהכנסות ממוצעות בפלחי האוכלוסייה המת, של גילאי הרוגים ומינם

בלתי מועסקים והעוסקים בעבודות בית או , מועסקים חלקית, הממוצעת יש לתת דעת למועסקים באופן מלא

יש להתחשב , כמו כן. 'יש לשקלל את השכירים לעומת העצמאים וכו; )ללא הכנסה(בעבודות התנדבות 

 תוצר לאומי גולמי ניתן לבצע הערכה של, וןבקירוב ראש. מאידך, והריבית במשק, השיעור הצמיחה מחד

תוך כדי הסתכלות על ההפרש בין שיעור הצמיחה ושיעור , עם היוון מסוים, לנפש לאורך שנות החיים שאבדו

 . הריבית במשק



ערכו ,  אמור להיגזר מדיווחים של בתי החולים אך השפעתו של מרכיב זה היא שולית למדי וככללBמרכיב 

 .מהעלות המסכמת של ההרוג) 0.5%-0.1%(ר פרומילים אינו עולה על מספ

 .ניתן לנקוט באחת משתי שיטות.  לא קיימים ממצאים ממחקרים ישראלייםCלהערכת מרכיב 

באיחוד . להיעזר בחלקו היחסי של מרכיב זה בעלות הכוללת של ההרוג במדינות האחרות .א

 מהעלות 60%לעלויות אנושיות  שמייחס A לעומת ערכו של מרכיב 1.54האירופי השתמשו במקדם 

מביאה ערך ממוצע ,  למעשה,Aערך מרכיב * C = 1.54ערך מרכיב : שיטה זו. המסכמת של ההרוג

 .   לניסיון של כל המדינות באירופה שהשתמשו בשיטת הנכונות לשלם לעדכון עלות ההרוג בתאונות

.  שהתקבלו בעולםלהתבסס על ערכים מוחלטים של העלויות האנושיות או של עלות ההרוג .ב

 :מסקר הספרות ניתן ללמוד כי

 עלות מסכמת של הרוג בתאונה הייתה) 1

930,000 ECU) 1990 (– ממוצע למדינות אירופה )ETSC ,1997( 

 )Elvik ,1995( כממוצע למדינות מפותחות –) 1994($  מיליון 1.2כ 

, Elvik(נות לשלם  במדינות מפותחות שהשתמשו בשיטת הנכו–) 1994($  מיליון 1.5-1.6כ 

1995( 

 )ETSC ,1997( ממוצע למדינות אירופה –) ECU) 1995 מיליון 1.1-מעל ל

 ב" ארה–) 2002($  מיליון 3

  בריטניה–) 2002( מיליון אירו 1.5

 ערך העלויות האנושיות היה) 2

 )ETSC ,1997( ממוצע למדינות אירופה -) ECU) 1990 אלף 500מעל 

 )ETSC ,1997( ממוצע למדינות אירופה -) ECU) 1995 אלף 600מעל 

 )Elvik ,1995( כממוצע למדינות מפותחות -) 1994($  אלף 800מעל 

בעוד הערכים בשימוש , )ICF ,2003( מומלץ להערכות בבריטניה –) 2002( מיליון אירו 1.0

 . מיליון אירו0.5-3שנסקרו היו 

אינם מגיעים לרמת ) התוצר לנפש(שראל בהתחשב בעובדה שרמת המינוע ורמת ההתפתחות הכלכלית בי

בבחירת הערך המוחלט , המדינות אשר עברו לשיטת הנכונות לשלם בהערכת הנזק מתאונות הדרכים

ערך . כדאי להיות זהירים ולקחת את הערך הנמוך מהטווח) 1988 כפי שנעשה באנגליה בשנת –ההתחלתי (

 .  500,000$ישראל יכול להיות התחלתי זה של עלויות אנושיות בעלות ההרוג בתאונה ב

 

 :החישוב המקורב

שער יציג ; ח" ש73,015 תוצר מקומי גולמי לנפש היה 2001בשנת , 2002על פי השנתון הסטטיסטי לישראל 

 542בתאונות הדרכים בשנה זו נהרגו . 17,361$מכאן התוצר לנפש היה , ח" ש4.2056ממוצע של הדולר היה 

 . 10ים ותוחלת חיים לפי הגילאים מובאים בטבלה פילוג גילאי ההרוג. בני אדם

 



  2001מאפייני הרוגים בתאונות הדרכים בישראל בשנת . 10טבלה 

מספר הרוגים קבוצת גיל

חלק יחסי 
של קבוצה זו 

מתוך כלל 
 ההרוגים

גיל מאפיין 
לתוחלת 

 חיים

תוחלת 
: חיים
 *זכרים

תוחלת 
: חיים
 *נקבות

 תוחלת חיים
: )אבודה(

משוקלל לפי 
היחס 
נקבה /זכר

בתוך 
 ההרוגים

0-4 29 5%567.975.671.1 
5-9 20 4%1063.170.764.6 

10-14 13 2%1558.265.760.5 
15-19 58 11%2053.560.855.3 
20-24 79 15%2548.955.849.7 
25-29 56 10%3044.150.945.2 
30-34 36 7%3539.346.040.4 
35-44 57 11%4530.036.431.5 
45-54 58 11%5521.527.123.3 
55-64 40 7%6514.118.515.6 
65-69 19 4%7011.114.612.4 
70-74 24 4%758.511.19.6 
75+ 53 10%806.58.17.0 

 2002 של השנתון הסטטיסטי לישראל 3.21לפי לוח *

לאורך , ערך איבוד התפוקה של ההרוג.  שנים36.65תה תוחלת חיים ממוצעת של הרוג בתאונה היי, מכאן

 של שער ריבית 7%- של גידול שנתי בהכנסה לנפש ו4%ההפרש בין כ  (3%עם שיעור ניכיון של ,  שנים36.65

 60%בהנחה שהעלויות האנושיות משלימות  .382,829$יהיה ) 2002, "מחקרי אפקטיביות: " מתוך–שנתי 

שיטה על פי , שמספק עלות כוללת להרוג$ 589,557 יהיה Cהערך של מרכיב , )A מרכיב * 1.54(מעלות ההרוג 

 .972,387$בגובה של  , 'א

 .  882,829$אזי עלות כוללת של ההרוג תהיה $, 500,000מניחים שהחלק האנושי הנו , 'שיטה בב

 . צפויה השפעה שולית על הערך המסכם, Bלמרכיב , כאמור

 4כ או ) ח" ש4.4=$1(ח " ש4,278,502-ח ל" ש3,884,449וח עלות ההרוג בין ל מספקות טו"שתי ההערכות הנ

י "ראוי לציין כי הערכה דומה ניתנה לעלות ההרוג בישראל ע). 2003במחירי יולי  (ח להרוג בתאונה"מיליון ש

Hague Consulting Group 1999 בשנת. 

ח "מיליון ש4או כ  $ 930,000ראל הנה כ עלות מסכמת של הרוג בתאונות הדרכים בישהערכה סבירה ל, מכאן

רמות הכנסה לפי , ניתן לעדן את ההערכה עם חישוב מדויק יותר של שיעורי הריבית והצמיחה. )2003ביולי (

 .  בדיקת המגמות בנתונים לאורך מספר שנים ועוד, הגילאים

 

 "כאב וסבל, צער"נזקי . 3

 בעיקר לתחושות הקשות של קרובי המשפחה מדובר במרכיב האנושי שבנזקי התאונות אשר מתייחס

, לדוגמא, מעבר לנטל הכלכלי בו כרוכה, זאת. וכמובן של הנפגע עצמו, והחברים של ההרוג או הנפגע בתאונה

חשיבות של מרכיב רגשי זה אינה מוטלת בספק באף מקור שדן . נכות זמנית או מתמשכת של קורבן התאונה

לפחות , לאופן הערכתו של מרכיב זה לא הייתה קיימת שיטה מוסכמת, יחד עם זאת. במרכיבי עלות התאונות

הייתה " כאב וסבל, צער"הערכת המרכיב , ככלל). בתקופת השימוש בשיטת ההון האנושי בלבד(בעבר 

מתבצעת על פי הנחה שרירותית אשר קבעה תוספת לעלות הכוללת של התאונה במונחים של אחוז מסוים 

 .ג או הנפגעמהעלות הכלכלית של ההרו



כמוסבר בפרק . סיפקה מענה למרכיב זה בחלקו הקשור להערכת עלות ההרוג, למעשה, שיטת הנכונות לשלם

בעיני בני , החלק של העלויות האנושיות בעלות ההרוג מבטא את ערך איכות החיים או של החיים עצמם, 2

 . האדם שנשאלו על כך

תפתחה עם יישום שיטת הנכונות לשלם ליתר סוגי הנפגעים גישה אחידה להערכת מרכיב זה בעלות הנפגעים ה

)non-fatal injury .( 

בסקר (באמצעות שאלות , מתקבלת הערכת עלויות אנושיות לנפגעים קשה, 1993החל משנת , בבריטניה

השיטה מאפשרת ). Hopkin and Simpson ,1995(אשר מתייחסות לדרגות שונות של פציעה קשה ) הלאומי

. לקבל ערך יחסי של הפציעה במונחים של ההרוג, ות הפציעה לעומת מוות בתאונה ובדרך זולדרג את רמ

בה מבקשים מהנשאל לדמיין פציעה , Standard Gamble approachהשיטה הנהוגה בסקרים בבריטניה היא

 הנפגע יחזיר את, אם יצליח, מסוימת אשר ניתנת לטיפול באופן רגיל עם תוצאה ידועה או באופן חלופי אשר

הנשאלים מתבקשים להתרכז , בסקר. יעבירו למצב גרוע יותר בדירוג הפציעות, ואם ייכשל, לבריאות מלאה

 .ולהתעלם מהפן הכלכלי של המצב הנבדק) נכות, צער, כאב(על הפן האישי 

 מביאה דירוג של סוגי הפציעות במונחים של אחוז מערך המוות שהתקבלו בסקר הלאומי בשנת 11טבלה 

. כי אנשים מדרגים את שיתוק הרגליים או נזק מוחין כמצב המשתווה למוות, למשל, ניתן לראות. 1991

מספקת ערך לאובדן איכות החיים אצל פצוע קשה ) 11ראה טבלה (הערכה משוקללת של כל סוגי הפגיעה 

דהיינו ,  זהיש לציין כי במקרה). Hopkin and Simpson ,1995( מערכו של ההרוג בתאונה 10%-אשר קרוב ל

 של עלות המסכםנלקח אחוז מסוים מהערך , בהערכת אובדן איכות החיים בקרב פצועים קשה בבריטניה

 . ההרוג בתאונה

 של ההרוג מהעלויות האנושיות 10%-מומלץ להשתמש ב) ETSC ,1997(בהכללת שיטה זו באיחוד האירופי 

 .  לעיל4 ראה טבלה –להערכת העלויות האנושיות של פצוע קשה 

התקבלה , )QALY) Quality Adjusted Life Yearבהערכות שנעשו בנורבגיה באמצעות סקר לאומי בשיטת 

 מערך איכות החיים בהערכת ההרוג בתאונה 8%הערכה של אובדן איכות החיים אצל פצוע קשה שהיא 

)Elvik ,1995 .(י "בהערכה דומה שבוצעה עElvik) 1997 (החיים אצל פצוע ערך אובדן איכות , עבור הולנד

 ).1993בשנת ( מאותו הערך של ההרוג 9%קשה היה 

החלק של הנכונות ) 3WG ,1999: מתוך, 8ראה טבלה  (1997בתוך ערכי הנפגעים שהתקבלו בשוודיה בשנת 

 . מתוך ערכו של אותו המרכיב אצל ההרוג בתאונה16%-לשלם בהערכת הנפגע קשה היווה כ

, מעלה משמעותית את עלותו הכוללת, ובדן איכות החיים של הפצועתוספת עלות זו עבור א, בכל מקרה

 .לעומת הערכים שהתקבלו בשיטת ההון האנושי



על פי התשובות בסקר הלאומי בבריטניה , ערך ממוצע של פציעה קשה ביחס למוות בתאונה. 11טבלה 

 .Hopkin and Simpson ,1995: מקור. 1991בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hopkin and(בבריטניה . עד כה לא נמצא פתרון מוסכם, החיים בעלות של פצוע קללגבי מרכיב איכות 

Simpson ,1995 (משתמשים להערכה זו בדירוג סוגים של פציעה קלה מתוך ממצאי שיטת הנכונות לשלם ,

לעומת יתר הפציעות , זאת; מתוך הפציעות הקלות" כבדים יותר" כמקרים 11 בטבלה X ,Wסוגי : כגון

שקלול הממצאים בהתאם לפילוג סוגי הפציעות בסטטיסטיקת . £ 120 -י הנשאלים ב"הוערכו עהקלות ש

 ). 1994במחירי  (£ 5,190הביא להערכת העלויות האנושיות בעלות של פצוע קל בגובה , התאונות הלאומית

 ראה – מומלץ לא להתחשב בעלויות האנושיות בהערכת העלות של פצוע קל, באיחוד האירופי, לעומת זאת

 ).ETSC ,1997פ "ע (4טבלה 

 ולהשתמש פציעה קשהניתן לאמץ את הגישה שמקובלת באירופה לגבי אובדן איכות החיים בגין , בישראל

לפצוע קל ניתן לוותר על .  50,000-59,000$ מהעלויות האנושיות שנקבעו להרוג בתאונה או 10% בערך של

 .המרכיב האנושי בהערכת העלות הכוללת

 שסקר את עלות הנזק הכלכלי מתאונות דרכים במדינות שונות בעולם מתקבל כי הנזק Elvik (2000)על פי 

ג אם כוללים את הערכת אובדן איכות " אחוז מהתל3.1 -מהתאונות ומן ההרוגים והנפגעים הוא בממוצע כ

     . ג אם מתבססים על הוצאות ישירות ואובדן תפוקה בלבד" אחוז מהתל1.4 -החיים וכ
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 גישות האומדן להרוג בתאונה

   גישת הצריכה.א

. אלמלא נפסקו, אותם היה אמור לצרוך ביתרת חייו, עם מותו מאבד הפרט את ערך כל השירותים והמצרכים

י גישה זו ערך חיי האדם הינו פועל יוצא "עפ .ומצרכים אלו הוא הערך הנאמד בגישת הצריכהערך שירותים 

 .ואת ההנאה הזאת ניתן לכרוך עם תצרוכתו השוטפת, של ההנאה המופקת במהלך חייו של הפרט

 : הםהגישיתרונות ה
 ;ביתרת שנות חייהםגם לקשישים למשל נותרה תצרוכת עתידית . ערך חייו של אדם בכל גיל הוא ערך חיובי•

 . בשל הזמינות הנתונים הנדרשים לה יחסיתשום בקלותיהשיטה ניתנת לי•

 : הםהגישחסרונות ה
 כמו. וכדומה, הנאה מרגעי פנאי, קשרים רגשיים:  כגוןאין השיטה מתחשבת בהנאותיו הרוחניות של הפרט•

 על הנאה ואיכות חיים לפרט  בהכרחאינן מעידות, שמעודדות רמות צריכה גבוהות, כן רמות שכר גבוהות

 .מסוים

ואינה מתחשבת בהפסד הכלכלי הנגרם למשפחה , גישה רואה כהפסד כלכלי את הוצאות הפרט בלבדה•

 .ולסביבה של הפרט

 .שמהווים מרכיב מרכזי בעלויות האנושיות, גישה אינה מתייחסת לעניין צער כאב וסבלה•

, א בהכרח משקפים את מלוא הנאתו של הפרטואלו ל, הגישה מבססת את האומדנים על מחירי השוק•

, בעיה נוספת עולה מכך שתצרוכתו השוטפת של הפרט כוללת מוצרים רבים. המופקת מהמוצרים שהוא רוכש

 .הוצאות רפואיות ותשלומי קנסות למשל: שאינם מבטאים הנאה מחייו

 .בשל חסרונותיה הרבים והמהותיים של השיטה כמעט ולא נעשה בה שימוש

 שת ההון האנושי גי. ב

במקרה זה  ערך חיי אדם , כלומר. י גישה זו שווה לערך עבודתו או לערך תפוקתו הכלכלית"ערכו של הפרט עפ

כאשר תרומתו היא גם בתחום עיסוקו המקצועי וגם בפעילויות שאינן , הוא הפסד תרומתו לתפוקה הלאומית

 .נושאות שכר

 אנשים רבים אינם מוכנים :נובעת בעיקר מבעיה אתיתקיימת התנגדות לשימוש בשיטת ההון האנושי ש

 .להעריך את חייהם על פי תרומתם לתפוקה הכלכלית

אלא גם פעילויות , בעיה נוספת של השיטה היא שמותו של אדם אינו מונע ממנו רק פעילויות תפוקה וצריכה

בין הרוג צעיר , של אישההשימוש בשיטה דורש הבחנה בין תפוקה של גבר לזו . אחרות מהן הוא מפיק הנאה

 .בין הרוג עובד להרוג מובטל וכן הלאה, להרוג מבוגר

 

 :2 שיטותשתיניתן לאמוד את ההון האנושי ב

 ).תפוקה ברוטו(שיטת התפוקה הגולמית  .1

 ).תפוקה נטו(שיטת התפוקה הנקייה  .2

 

                                                 
 the value-of-time" (ערך הזמן"מוסיפים לשתי שיטות אלה גם את שיטת ) COST ,Krupp et al) 1993 313ח של הפרויקט "בדו2

approach.( 



 גישת התפוקה הגולמית. 1-ב
 

. המוות על בסיס התפוקה העתידית של הקורבןמודדת את עלות ) התפוקה ברוטו(גישת התפוקה הגולמית 

י גישה זו הוא ההפחתה העכשווית בתפוקתו או בהכנסתו העתידית של הקורבן "מרכיב העלות העיקרי עפ

בעלות של הטיפול המשטרתי , בעלות טיפולים רפואיים, בנוסף למרכיב זה מתחשבים בנזק פיסי. בתאונה

צער וסבל של , מסוים של חישובי עלויות אנושיות עבור כאבבארצות מסוימות מוסיפים שקלול . וכדומה

 .הקורבן ומשפחתו

 

יתרונות השיטה מתבטאים בכך שהאומדן כולל מדדים עבור ההפסדים הכלכליים של משפחת הנפטר 

 .ושל החברה, וקרוביו

 

 :חסרונות השיטה נובעים מכך ש

משום שהם אינם תורמים לתפוקה ,  גישה זוי"גמלאים ומובטלים אינם בעלי ערך כלכלי עפ, חייהם של נכים•

 . שהשקעות של החברה למען אנשים אלו אינן בעלות תועלת ואינן כדאיותמכאן. הלאומית

 . הכאב והסבל, אין בגישה זו התייחסות לערך ההנאות הרוחניות של הפרט ולנושא הצער•

 .עילויות התנדבותיות למשלאין התייחסות לתרומה של פרטים לחברה במסגרת עבודות במשק הבית או בפ•

 

 גישת התפוקה הנקייה. 2-ב
 

מודדת אף היא כקודמתה את עלות המוות של הפרט על בסיס התפוקה ) התפוקה נטו(גישת התפוקה הנקייה 

י הפרט "שנתמכו ע, י גישה זו מחשבים את הערך הכלכלי האובד לפרטים בחברה"עפ. העתידית של הקורבן

גישת התפוקה הנקייה . אך תחסוך את תצרוכתו, רט תפסיד החברה את תפוקתועם מותו של הפ. במהלך חייו

 .מהתפוקה הפוטנציאלית של הפרט, מפחיתה את ההוצאה של הפרט על צריכה

 

 :חסרונות השיטה נובעים מכך ש

 .יש בגישת התפוקה הנקייה התעלמות מהפסדו הכלכלי של הנפטר עצמו•

ו החברה לא צריכה להיות מוטרדת ממותו של אדם שערך י גישה ז"עפ: קיימת בגישה גם בעיה אתית•

, אם היתה נפטרת מזקנים, נוצר אבסורד שעל פיו החברה היתה מפיקה תועלת. תפוקתו נמוך מתצרוכתו

 .ילדים ומובטלים, חולים

 

 .ל כמעט ולא נעשה בשיטה זו שימוש"בשל החסרונות הנ

 הגישה הדמוקרטית. ג

שהיו , י הערכת עלותן של השקעות כלכליות"דן הפסדים כלכליים עהגישה הדמוקרטית מנסה לבצע אומ

באופן בלתי מודע קיים ערך לחיי אדם . ואינן יוצאות לפועל בשל עלותן הגבוהה, אמורות לחסוך חיי אדם

י שיטה זו נגזר "ערך החיים עפ. שבעטין נשלל מימושן של השקעות אלו, בקרב מקבלי ההחלטות במדינה

 .רשויות שמתייחסות להשקעות שאמורות להאריך תוחלת חיי אדםמהחלטות עבר של ה

 



 :הגישה מבוססת על מספר  הנחות יסוד

למעשה נשלטות (בו משתתפים כל התושבים , ההשקעות בבטיחות בדרכים נקבעות על בסיס הליך דמוקרטי•

 ).י מספר מצומצם של מקבלי החלטות"החלטות אלו ע

כתוצאה , הצפוי בחייהם של בני אדם בחברה, לגבי מידת החיסכוןלמקבלי ההחלטות במדינה קיים מידע •

 .מההשקעה בפרויקט מסוים

לא נכללים . אם לאו, אם להוציא השקעה לפועל, הרצון לחסוך בחיי אדם הוא הבסיס הבלעדי להחלטה•

 .הנדסיים או אחרים בהחלטה, כלכליים, שיקולים פוליטיים

 

 :חסרונות השיטה מתבטאים בכך ש
לעניין החיסכון , כפי שנדרש בהנחות היסוד, ם של מקבלי ההחלטות במדינה אינם תמיד רלבנטייםהשיקולי•

 .בדרך כלל מעורבים שיקולים זרים בנושא. בחיי אדם

יכולים , י החלטות על השקעות כלכליות"מאחר וקיים שוני בין הפרוייקטים המבוצעים במקומות שונים עפ•

, מתקבל אם כן תחום ערכים רחב למדי. רים שונים באותה מדינהלהתקבל ערכים שונים לחיי אדם באזו

 .שממנו קשה להפיק מידע

אם החלטות העבר עליהן . הגישה מתבססת בהערכותיה על החלטות עבר בנוגע להשקעות כלכליות•

 .נוצר עיוות מתמשך ונגרר, מסתמכים הן שגויות

 .גם שיטה זו אינה מעשית, ניםמאחר וההחלטות אינן עקביות בהתייחסותן לתחומים השו, כ"סה

 

 הגישה האקטוארית. ד

 

הגישה האקטוארית מתבססת על ההנחה שערך פוליסת הביטוח של הנפטר משקף את הערך שהוא מייחס 

 .הגישה מנסה על סמך מידע מחברות הביטוח להעריך הפסדים כלכליים. לחייו

 :חסרונותיה של השיטה מתבטאים בכך ש

ולא , משקף במידה רבה את דאגתו של הנפטר לעתידה הכלכלי של משפחתוגובה הפוליסה של הנפטר •

 .בהכרח משקף את הערך שהוא נותן לחייו

 .שחל על פרט מסוים, גובה הפוליסה אינו מהווה אינדיקציה להפחתה כלשהי בסיכון•
ב ולערך הצער הכא, להפסד הכלכלי של הנפטר עצמו, השיטה אינה כוללת התייחסות לנזק שנגרם למשק•

 .והסבל שגורמת הפטירה
בעוד שאדם חסר אמצעים , בעייתיות נוספת עולה מהמקרה שבו אדם עשיר יבטח את עצמו בסכום גבוה•

גובה הביטוח כאן אינו משקף בהכרח את ערך החיים של בעל האמצעים או של . יבטח עצמו בסכום נמוך יותר

 .חסר האמצעים

 

) י השיטה האקטוארית"שמשמשות בסיס מידע לאומדנים עפו(הפוליסות שמעניקות חברות הביטוח , בנוסף

, הסיבה לכך היא שהפוליסות נקבעות על סמך מידע על כלל התאונות במדינה מסוימת. אינן שלמות ומדויקות

 .דיווח על תאונות דרכים-עקב התתוהמידע הוא חלקי 

י העלויות שהן נדרשות " עפמבססות חברות הביטוח את ערכי הפוליסות שהן מעניקות, בשל הדיווח החלקי

וכן אין זהות בין , שכן אין מיצוי של מלוא הנזק מתאונות, אומדנים אלו אינם מדויקים. לעמוד בהן בפועל

 .הפיצוי הניתן לפרט הנפגע ובין הנזק הממשי למשק או לחברה



יום מרבית כ. המסקנות העולות מכך הן שהמידע הנלקח מחברות ביטוח לצורך אומדנים דורש טיפול זהיר

, הפרמיות נקבעות שרירותית. החברות לא משתמשות בשיטת הנכונות לשלם לצורך קביעת הפרמיות

 .ומשקפות יכולת שכנוע של התובע או עורך דינו

 .גם גישה זו אינה ראויה לשימוש בשל חסרונותיה

 

 פסיקות בתי משפט. ה

 

מטרת הפסיקות של . צויים לשארי הקורבןי מרכיב הפי"ערך החיים בגישה זו נגזר מפסיקות בתי משפט עפ

קביעת . בתי המשפט היא להביא את שארי הנפטר קרוב ככל האפשר למצבם הכלכלי לפני מותו של קרובם

ביטוי המשקף , י חוק"כמו כן קשה לראות בשיעור הפיצוי הנקבע עפ. י תורה מדויקת"הפיצוי אינה נעשית עפ

 .ינה ישימה לשימוש בהערכות כלכליותשיטה זו גם א,  מכאן.את צערם של השארים

 

 הנכונות לשלם שיטת . ו

 

כיום השיטה . 70 -הנכונות לשלם היא שיטת חישוב עלות כלכלית של תאונות שפותחה בתחילת שנות השיטת 

, שבדיה, זילנד-ניו, ב"ארה, השיטה נמצאת כיום בשימוש במדינות כמו בריטניה. מקובלת על כלכלנים רבים

המעבר לשיטת חישוב זו העלה את עלויות התאונות שהיו מקובלות לפני השימוש . ק ושוויץדנמר, פינלנד

על סמך מה שמשתמשי הדרך , עלות תאונה מחושבת, י קריטריון הנכונות לשלם"עפ. 100%בשיטה עד כדי  

 .שעלולה לקרות להם, כדי להפחית את סיכון התאונה, מוכנים לשלם

 

אך הם מוכנים להשקיע , שים אמנם לא מוכנים לשלם בכסף תמורת חייהםשאנ, השיטה מבוססת על הרעיון

השקעת כסף בהקטנת סיכונים מתבטאת למשל בתשובת הפרט .  להיפגענםכסף על מנת להקטין את סיכו

 :לשאלות כמו

 ?האם להתקין אמצעי בטיחות כאלה ואחרים במכונית

 ?האם להעדיף נסיעה בתחבורה ציבורית או נסיעה ברכב פרטי

אומדן חיי האדם . שהפרט מוכן לשלם עבורם, מניעת מוות או הקטנת הסיכון אליו חשוף הפרט הינם טובין

 .הוא לכן אומדן הסכומים אותם מוכן לשלם אדם כדי לשנות את ההסתברות למותו

 

קשה מאד לדעת כמה . כדי להציל חיי אדם אחד, בשיטה זו ניתן לקבל הערכה לגבי מידת ההשקעה הנדרשת

.  בעיקר על ידי שאלונים,  בעקיפיןמידע מהסוג הזה מושג. שים מוכנים לשלם כדי להביא להצלת חייםאנ

הטווח הרחב קיים גם כאשר לוקחים . נכונות לשלם אצל אנשים שוניםערכי הקיים טווח רחב מאד ב

 .נכונות לשלם של קבוצות אנשיםערכי הממוצעים של 

 

יהיו הפרטים מוכנים להשקיע יותר , וככל שגדול חששם מהן, ונותככל שגדולה בחברה מודעות הפרטים לתא

הנכונות לשלם עולה  .אומדני העלויות יהיו גבוהים יותר, כתוצאה מכך. בהקטנת הסיכונים להם הם חשופים

 .או מקרים בהם יש חשש לסיכון גבוה במיוחד, כאשר מדובר במקרים בהם אין לציבור שליטה על המתרחש

 



 :3שום שיטת הנכונות לשלםיפיסות לי ת שתיקיימות

באמצעות , המידע לצורך חישוב העלויות מושג מאנשים עצמםבתפיסה זו   - הנכונות האישית לשלם. 1

 . שאלוניםאו בעזרת )  בהם ניתן להקטין סיכון תמורת סחורה מסוימת(בחינת התנהגותם במצבי סיכון 

ל החברה לשלם עבור הקטנת הסיכון נובעת מהערך בתפיסה זו הנכונות ש – הנכונות החברתית לשלם. 2

קביעת תקנות לגבי השימוש או ,  הנסיעה בדרכיםתיו הגבלת מהירו:כגוןמתקבלות ההחלטות המובנה שב

 .מסוכנים במוצרים

 

 :השיטה מבוססת על מספר הנחות בסיסיות
 .הפרט מודע לרמת הסיכון אליה הוא נחשף בכל רגע ורגע•

יודע הפרט במדויק מהו שיעור השינוי שחל , ת רמת הסיכון אליו הוא חשוףבנוקטו צעדים המשנים א•

 .בהסתברות למותו

 .לפרט יש את היכולת לקחת בחשבון באופן רציונלי את השינוי בסיכון•

לכן ניתן לייחס את . הנבדלים אך ורק ברמת הסיכון שלהם, קיימת זהות בכל ההיבטים בין המצבים השונים•

 .נוי ברמת הסיכון בלבדכל תוספת התשלום לשי

 .הינו יחס ישר, לבין הסכום שהפרט נכון לשלם בתמורה לשינוי, היחס בין השינוי בהסתברות למות•

נכונות הפרט לשלם תמורת הקטנת הסיכון הינה בלתי תלויה ביכולתו הכלכלית של הפרט וברמת הסיכון •

 .התחילית אליה הוא חשוף

 

הפרט אינו . ואינן ריאליות לגמרי, תנאי המציאות לצורך החישובניכר שההנחות הבסיסיות הן פישוט של 

ובודאי שאינו יכול לדעת כיצד משתנה רמת , יכול באמת לדעת מה רמת הסיכון אליה הוא חשוף בכל רגע

יכולתו הכלכלית . אינו ליניארי, לבין הסכום שהפרט נכון לשלם, היחס בין השינוי בהסתברות למוות. הסיכון

 .וה מרכיב מכריע במידת נכונותו לשלםשל הפרט מהו

 

 :ניתן לאמוד את הנכונות לשלם במספר אופנים שונים

 סקרים ישירים לציבור בהם נחקרת נכונות הציבור לשלם תמורת הפחתות היפותטיות -באמצעות שאלונים 

או להגדיל ) באמצעות תשלום(מציבים בפני הנשאל חלופות תיאורטיות בהן הוא יכול להקטין . ברמות הסיכון

ההנחה היסודית במקרה זה היא שהציבור הינו בעל . את ההסתברות לתאונה) באמצעות הנכונות לקבל פיצוי(

כאשר מטרתו הינה הגדלת , כיצד ינהג בהתרחש המצב ההיפותטי במציאות, יכולת ורצון לצפות במדויק

בפועל התנהגות הציבור קשה . יטבהנחה זו אינה מבוססת ה. תועלתו האישית תוך הפעלת שיקולים הגיוניים

 .מאד לחיזוי

 

הפרט . זו שיטה דומה לשאלונים במובן שבה הפרט מעיד על העדפותיו במונחים לא מספריים -דירוג מותנה 

 .נדרש לדרג את החלופות השונות המוצגות לו בדירוג שנראה לו ההגיוני ביותר

 

שלפיו ,  המחקרים מתבססים על הרעיון.שיטה המאפשרת לאמוד נכונות לקבל -סיכון -מחקרי שכר

שייעודן פיצוי עבור הנכונות של הפרט , מתלוות תוספות שכר, לעיסוקים מקצועיים ברמות שונות של סיכון

ועל פיהן להעריך את נכונות , שמהוות תוספת סיכון, ניתן לבודד את תוספות השכר האלו. לשאת בסיכון

 .המועסק לקבל פיצוי במקרה של תאונה
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עובדה . קרים רבים מצאו שקיים פער ניכר בין רמת הסיכון בפועל לרמה הקיימת בעיני המועסקים עצמםמח

שכן אנשי המחקר אינם מודעים לרוב לרמת הסיכון , זו מקשה על ניתוח התנהגות הפרטים בשוק התעסוקה

סת על ניתוח המבוס, ובניתוחיהם מתייחסים לרמת הסיכון האובייקטיבית, הסובייקטיבית בעיני הפרט

 .סטטיסטי של מקרי העבר

ניתן . מרחיק את האומדן מהערך האמיתי המבוקש, ולא בסובייקטיביים, השימוש בנתונים האובייקטיביים

ובנוסף התשובות , שמתקבל טווח ערכים רחב מאד, הבעיה היא. י תשאול אישי של הפרט"להתגבר על כך ע

 על כל אלה מתווספת העובדה שתוספת סיכון לשכר אינה .לא תמיד משקפות את תחושותיו הכנות של הפרט

אי , גידול בהסתברות לפציעה, לעיתים מטרתה לבטא סיכון לבעיות תחלואה. תמיד עומדת מול מקרה מוות

 .שעות עבודה לא מקובלות וכדומה, קושי פיסי, נעימות אסתטית

 

בור בין רמות הסיכון אליהן הוא שיטה המתבססת על תחלופות אותן מבצע הצי -חקירת הצרכן בשווקים 

מחקרים אלו מנתחים . דרך החלטותיו כצרכן בשווקים, נחשף בפעילויותיו היומיומיות ובין הוצאותיו

שהשימוש בהם מלווה בשינוי ההסתברות , השיטה עושה שימוש במחירי השוק של מוצרים. התנהגות בפועל

שמחירי השוק מייצגים את המחיר המירבי אותו הנחת הבסיס במקרה זה היא "). מוצרי בטיחות("למוות 

 .השיטה רואה במחירים אלו ביטוי לתועלת אותה מפיקים הפרטים מההקטנה בסיכון. מוכן הצרכן לשלם

 

 בעיקר ה זו שיטהישימ, הייבשל אופ. באופן כללי קיים חוסר דיוק בשיטת הנכונות לשלם בשל כלליותה

 . כללית של הרוג התאונהכחלק מהעלות ה, לחישוב עלויות אנושיות

 

 סיכום

 
 במהלך השנים.  שנה40- למעלה מ מתבצעות מזה של חיי האדם בהקשר של תאונות הדרכיםהערכות כלכליות

.  חושבו העלויות לרוב לפי התפוקה הנקייה60- וה50-בשנות ה. חלו שינויים בתפיסות לביצוע הערכות אלה

.  חושבו העלויות על פי גישת התפוקה הגולמית70- וה60-ת הבשנו. חייםהכלל נזק לאיכות נבמקרים אלה לא 

צער , י גישת התפוקה הגולמית שלה הוסיפו ערך שרירותי עבור כאב" חושבו העלויות עפ80- וה70-בשנות ה

 ואילך החלו להוסיף את ערך אובדן איכות החיים לחישוב העלות 80-מסוף שנות ה. וסבל בחלק מהמדינות

 .לשלםי שיטת הנכונות "עפ
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 אומדן עלות עיכובי תנועה עקב תאונות דרכים בנתיבי אילון
 ואומדן העלות השנתית הארצית של העיכובים



      
 ות דרכים בנתיבי אילון אומדן עלות עיכובי תנועה עקב תאונ- 2נספח 

 
 

 כללי
 

וכן , מערכת בקרת התנועה של חברת נתיבי אילון מאפשרת איתור תאונות דרכים שארעו לאורך הכביש

 :מדידת ההשלכות התנועתיות של הארוע במונחים הבאים

o  אורכי תורים 
o מספר כלי רכב שעוכבו 
o עים המושפעים ממנוהשינויים במהירויות ובזמני הנסיעה באזור הארוע ולאורך כל הקט . 
 
 7.7.03 בבוקר ועד 7.6.03ב אומדן של עיכובי התנועה עקב תאונות דרכים במהלך החודש שבין "מצ

וכן חלקים מהקטע המערבי של , נתיבי אילון מוולפסון בחולון ועד להרצליה: האיזור המכוסה. בבוקר

מהן ניתן , ת במהלך החודש שנבדק תאונו92באיזור זה ארעו .  ממחלף קיבוץ גלויות ועד לגנות1כביש 

 .  מקרים77היה לאמוד את זמן העיכוב המצטבר של כלי הרכב ב 

של עלויות עיכובי הדרך באמידת הנזק " סדר הגודל"אינדיקציה ל) בהסתייגויות רבות(הבדיקה משמשת 

 .  הכלכלי הכולל למשק הלאומי של תאונות הדרכים

 
 התאונות שנבדקו

 55 היו תאונות עם פצועים קל ו 19,  היו קשות2,  תאונה אחת היתה קטלנית:התפלגות על פי חומרה

 .היו תאונות נזק בלבד) 71%(תאונות 

 

 : התפלגות על פי שעות וחומרה

o  של נזק בלבד3 קלות ורק 3, בהן קטלנית וקשה,  תאונות8:  בבוקר למחרת6 בלילה ל 20בין . 
o  תאונות נזק בלבד23 ו,  קלות2מהן ,  תאונות25:  בבוקר10 ל 6בין  . 
o  תאונות נזק בלבד9ו ,  קלות7, מהן אחת קשה,  תאונות17: 10-15בי . 
o  תאונות נזק בלבד20 קלות ו 7מהן ,  תאונות27 -צ עד הערב" אחה15-20בין  . 

 

עלות תאונות . ניתן לראות שבשעות העומס בבוקר ואחר הצהרים היו רק תאונות קלות ותאונות נזק

ואולם בשל צפיפות התנועה דוקא הן גורמות לעיכובי , ם מאוד ביחס לתאונות קשותכאלו נמוכה אמנ

 . דרך משמעותיים

 
 :שיטת אמידת זמני העיכוב

נבדקו מהירויות הנסיעה בקטע בו ארעה התאונה ובקטעים הקודמים לו על פי כיווני הנסיעה מרגע 

ות במהירויות הנסיעה שהן מעבר אותרו כל היריד). בהתאם לצורך(הארוע ועד מספר שעות אחר כך 

בתאונה אחת אובחנה גם ירידה ). כיוון נסיעה, מיקום, פ שעה"ע(לסטיית תקן בתוך החודש הנבדק 

 . במהירויות הנסיעה בכיוון הנגדי לתאונה

רק במקרה שהירידה במהירות הנסיעה היתה גדולה מסטיית תקן היא הובאה בחשבון במסגרת זמני 

. מיקום במהלך החודש/ מחושב ביחס לזמני הנסיעה הממוצעים לאותה שעהכאשר העיכוב, העיכוב



כמו כן נצברו הפרשי זמני , בשיטה זו אובחן ונותח משך ההשפעה של התאונה על מהירויות הנסיעה

 . הנסיעה

 : תוצאות

o  מארוע  דקות39השפעת תאונות הדרכים על מהירות הנסיעה אובחנה בממוצע במהלך של 

ניתן .  ורבע שעות3של התאונה רק לאחר " גל ההדף"קרה אחד התפוגג כאשר במ, התאונה

, בשל מערכת הבקרה והפינוי הפועלת בכביש, להעריך שהשפעה זו קצרה יחסית בנתיבי איילון

וכתוצאה מכך גם זמן , זמן הפינוי יהיה ארוך יותר) 4בכביש , למשל(ובכבישים עמוסים אחרים 

 . ההשפעה של הארוע על התנועה
o שעות 10,126:  התאונות77זמן העיכוב הכולל ב : יכוב הכולל של כלי רכב במהלך החודשהע 

 ).  שעות12,100:  התאונות באותו חודש92בהשלכה על (רכב 
o שעות רכב131.5: העיכוב לתאונה  . 

o  5.48התאונה ארעה ב , אמנם.  שעות רכב376העיכוב לאחר התאונה הקטלנית היה של 

ואולם עקב פעילות הפינוי ובדיקות , )תאונת התהפכות אופנוע(ים ולא חסמה נתיב, בבוקר

 .  דקות102המשטרה נוצר עיכוב כלשהו במהלך 
o  שעות77סטיית תקן ( שעות רכב לתאונה 63:  תאונות קלות19העיכוב הממוצע ב .( 
o  415סטיית תקן ( שעות רכב לתאונה 145:  תאונות נזק בלבד55העיכוב הממוצע ל .( 
o מה לעיכובים הממושכים ביותר היתה תאונת נזק בלבד שארעה במיקום התאונה שגר

 בסמוך למחלף קיבוץ גלויות 1ביציאה הדרומית מנתיבי אילון לכביש : ובשעה קריטיים

 .  שעות עיכוב רכב2473 וחושבו 19.00הורגשה השפעה עד . 15.45בשעה 
o דרך והגידול בעלות תשומות מחושבת כסכום של ערך זמני הנוסעים שהתעכבו ב: עלות העיכובים

ת של משרד האוצר "ערך זמני הנוסעים מחושב על פי ערכי נוהל פר. עקב העיכוב) דלק ועוד(הרכב 

ואילו שעת נוסע למטרות אחרות , ח" ש88פ הנוהל שעת נוסע בעינייני עבודה שווה "ע. התקף כיום

 ). השעתי נטו לשכיר מהשכר 20%(ח לשעה " ש6.48שווה רק ) כולל נסיעות אל ומהעבודה(
 

א על פי מטרת "מ הנוסע של בעלי רכב פרטי במטרופולין ת"פ התפלגות ק"ערכים אלו שוקללו ע

 . כמוצג בלוח להלן, )ס" של הלמ1996/97לפי סקר הרגלי הנסיעה (הנסיעה בשעות היום השונות 
 

ערך שעה משוקללמ הנוסע לפי מטרת הנסיעה"התפלגות ק 

)ח"ש(לשעת נוסע  למטרות אחרות  עבודהבעינייני תקופת יום

 23.60 79% 21% 6.00-9.00שיא בוקר 

 30.90 70% 30% 15.00 -9.00שפל יום 

 12.20 93% 7% 19.00 -15.00אחר הצהרים 

 10.60 95% 5% בבוקר6.00 ועד 19.00לילה מ 

 
פ שווי "אונה עעלות העיכוב חושבה לכל ת. ח לשעה" ש31ח לשעה לכ " ש10.60מתקבל ערך שבין 

לחישוב הכולל הובאו בחשבון מקדמי מילוי דיפרנציאליים לרכב . פ הלוח"הזמן המתאים לה ע

 בשעות 1.8ועד ) כולל פרופורציה נמוכה של רב ציבורי( לשעת בוקר 1.6פ תקופות היום בין "ע

 . צ"אחה
 



 
 

בלאי רכב ,  דלקבמונחי צריכת, חושבה גם התוספת לעלויות הרכב עקב ירידת מהירות הנסיעה

, מ נסיעה כתלות במהירות הממוצעת"פ פונקצית עלות רציפה לק"החישוב נעשה ע. מוגדל ועוד

 . ובמחירים למשק הלאומי
 

 : תוצאות

o  התאונות שארעו 92בהשלכה לכל (ח " אלף ש364:  התאונות77עלות כוללת של העיכובים ב 

 ). ח בשנה" מליון ש5.2כ , ח" אלף ש434: בחודש שנבדק
o ח בגין עלות " ש3,908מזה , )ח" ש11,217: 2.4סטיית תקן גבוהה פי (ח " ש4,721: בממוצע לתאונה

 . ח עלות תשומות הרכב" ש813ו , זמן הנוסעים
o ח" ש13רק : מינימלית. ח" ש73,250: עלות מכסימלית . 
o  הנוסעים המבטא ערך משוער של נכונות , )אחיד בין שעות היום(ח לשעה " ש30על פי ערך זמן של

 . ח" ש7,914: יעלה העיכוב בממוצע לתאונה, לשלם תמורת זמן נחסך בדרך
 

  :בלבד" סדר גודל" לקבלת –השלכה על כלל התאונות בארץ בשנה 

o  של נזק בלבד310,000מהן ( תאונות בשנה 400,000נניח שבארץ מתרחשות כ  .( 
o דהיינו כ , זו שבנתיבי אילוןנניח שעלות העיכוב הממוצעת לתאונה בממוצע ארצי היא מחצית מ

 : שיקולים כלליים להנחה זו. ח" ש2,360
למרות שמרבית התאונות מתרחשות (צפיפויות נמוכות יותר ברוב המקרים  -

 ).משך העיכוב רגיש מאוד לצפיפות. בדרכים צפופות
 . משך פינוי ממוצע ארוך יותר בשאר הארץ ביחס לנתיבי אילון, מאידך -
בגלל שיעור נמוך מאוד של , ותר לרכב ביחס לנתיבי אילוןמקדמי מילוי גבוהים י -

 . צ באילון וסיבות נוספות"תח
 .שיעור גבוה יותר של משאיות ורכב מסחרי ביחס לנתיבי אילון -

o ח על פי ערך זמן של " מליון ש944: העלות השנתית של עיכובים עקב תאונות הינה, בהתאם לכך

 8-14%של " סדר גודל"זהו . ח לשעה" ש30 זמן של ח על פי ערך" מליארד ש1.58ת ו "נוהל פר

 במסמך של 2000ב ב "השיעור שחושב בארה(מעלות התאונות השנתית בארץ למשק הלאומי 

 ). 11.3%: משרד התחבורה האמריקני

 

 .     התאונות שנבדקו77ב לוח המציג את זמן העיכוב ונזקי העיכוב של כלי רכב בנתיבי אילון ב  "מצ



 7/7/03 ל 7/6/03אומדן עיכוב כלי רכב בנתיבי אילון עקב תאונות דרכים בין  
 אמידת העיכוב בשעות רכב והעלות למשק הנובעת מכך על פי מדידת נפחי תנועה ומהירויות נסיעה של מערכת בקרת התנועה של נתיבי אילון 

 
 תאונות עם נפגעים. א
 

   )ח"ש(אומדן נזקי העיכוב  סוג רכב מעורב
'מס

דקות  שעה תאריך
השפעה 

רת חומ כיוון קטע
דו  התאונה

 גלגלי
כ"סהאופנייםכבדאחר

שעות 
עיכוב 
 רכב

זמן 
 *נוסעים

תשומות 
 **רכב

 כ"סה

כביש  (גלויות . מחלף ק-מחלף גנות 102 5:48 127/06/03
1( 

6,9771,0147,991 1376      1 קטלנית מדרום לצפון

33832370 118    1   קשה מדרום לצפון  מחלף רוקח-מחלף ההלכה 72 5:20 208/06/03
30,9412,86933,810 2589    11 קשה מדרום לצפון גרדיה- מחלף לה-גשר ההגנה 73 13:21 312/06/03
45437491 29    11 קלה מדרום לצפון ל" מחלף קק-גשר הרכבת 55 9:40 407/06/03
5,2101,7927,002 2237    2   קלה מדרום לצפון  מחלף רוקח-מחלף ההלכה 40 17:40 509/06/03
1,7702081,978 147    1   קלה מדרום לצפון גשר הרכבת32 6:38 611/06/03
28117298 215    2   קלה מדרום לצפון  מחלף השלום-גשר יצחק שדה 100 1:50 713/06/03
כביש  ( מחלף גנות -גלויות . מחלף ק100 5:20 814/06/03

1( 
1519160 28    2   קלה מצפון לדרום

כביש ( מחלף גנות-גלויות . מחלף ק50 2:30 920/06/03
1( 

4,4262714,698 2239    11 קלה מצפון לדרום

4,2705564,826 381    3   קלה מדרום לצפון  גשר חיל השריון-מחלף חולון 100 14:30 1024/06/03
9373361,272 250    2   קלה מדרום לצפון  מחלף רוקח-מחלף ההלכה 42 19:48 1124/06/03
7942931,087 343    3   קלה מדרום לצפון מחלף השלום40 20:07 1224/06/03
33278410 215    11 קלה מצפון לדרום  מחלף ההלכה-מחלף רוקח 49 16:11 1325/06/03
9,6941,26110,955 2185    2   קלה מדרום לצפון מחלף השלום34 9:06 1426/06/03
92294 12    1   קלה מצפון לדרום מחלף גלילות65 10:55 1527/06/03
1,4365001,936 1265    1 קלה מצפון לדרום  גשר מוזס-מחלף ארלוזורוב 90 18:27 1629/06/03
12113 21    2   קלה מצפון לדרום מחלף גלילות40 1:45 1730/06/03
21611228 44    4   קלה מצפון לדרום  מחלף וולפסון-גיבורים -גשר תל43 10:12 1830/06/03
41221433 28    11 קלה מצפון לדרום ל" מחלף קק-מחלף גלילות 61 15:23 1930/06/03
59758656 311    3   קלה מדרום לצפון מחלף חולון35 15:55 2001/07/03
5,7085946,302 2109    11 קלה מדרום לצפון  מחלף השלום-גשר יצחק שדה 75 13:15 2104/07/03
3,3061703,475 263    2   קלה מדרום לצפון מחלף ארלוזורוב40 10:05 2207/07/03

 



  
 ת ללא נפגעיםתאונו. ב
 

   )ח"ש(אומדן נזקי העיכוב  סוג רכב מעורב
'מס

דקות  שעה תאריך
השפעה 

חומרת  כיוון קטע
דו  התאונה

 גלגלי
כ"סהאופנייםכבדאחר

שעות 
עיכוב 
 רכב

זמן 
 *נוסעים

תשומות 
 **רכב

 כ"סה

11,6432,21413,857 3308    3   נזק בלבד מדרום לצפון מחלף השלום43 6:40 2308/06/03
3,2324773,709 362    3   נזק בלבד מצפון לדרום  גשר הרכבת-ל "מחלף קק25 9:02 2408/06/03
63568 31    3   נזק בלבד מצפון לדרום מחלף גלילות3 9:29 2509/06/03
38217399 17    1   נזק בלבד מצפון לדרום מחלף ההלכה68 13:00 2609/06/03
37766443 217  11   נזק בלבד מדרום לצפון גרדיה-מחלף לה8 16:15 2709/06/03
1,3002601,560 234    2   נזק בלבד מדרום לצפון מחלף השלום16 6:20 2810/06/03
8,6001,55710,157 4228    4   נזק בלבד מדרום לצפון  גשר חיל השריון-מחלף חולון 57 6:53 2910/06/03
403139542 318    3   נזק בלבד מצפון לדרום  גשר מוזס-מחלף ארלוזורוב 30 15:47 3010/06/03
19159250 29    2   נזק בלבד מדרום לצפון  מחלף ארלוזורוב-גשר מוזס 4 16:48 3110/06/03
9581921,150 225    2   נזק בלבד פוןמדרום לצ  גשר יצחק שדה-גרדיה -מחלף לה5 8:53 3212/06/03
5,0821,5826,665 3231  21   נזק בלבד מדרום לצפון  מחלף רוקח-מחלף ההלכה 41 16:33 3312/06/03
22829 21    2   נזק בלבד מדרום לצפון ) בירידה מגשר חיל השריון(גשר ההגנה2 18:30 3412/06/03
13117148 23    2   נזק בלבד מדרום לצפון מחלף השלום4 11:23 3515/06/03
29939 21    2   נזק בלבד מדרום לצפון  גשר חיל השריון-מחלף חולון 19 15:42 3615/06/03
5,3681,9187,285 2244    2   נזק בלבד מצפון לדרום  גשר ההגנה-גרדיה -מחלף לה43 16:08 3715/06/03
1,3774741,850 263    2   נזק בלבד מדרום לצפון מחלף השלום25 16:30 3815/06/03
7392641,003 234    2   נזק בלבד מצפון לדרום  גשר ההגנה-גרדיה -מחלף לה25 18:20 3915/06/03
1,2061071,313 232    2   נזק בלבד מצפון לדרום ) שבעת הכוכבים(מחלף הרצליה120 8:22 4016/06/03
2,479542,533 547    5   נזק בלבד מצפון לדרום  גשר יצחק שדה-מחלף השלום 80 13:10 4116/06/03
41,2209,65550,875 21877    2   נזק בלבד מצפון לדרום )1כביש  ( מחלף גנות -גלויות . מחלף ק43 17:42 4216/06/03
20026226 24    2   נזק בלבד מדרום לצפון ) ירידה מגשר חיל השריוןב(גשר ההגנה7 9:27 4318/06/03
63986725 212    2   נזק בלבד מדרום לצפון מחלף השלום65 13:15 4418/06/03
550194744 225  11   נזק בלבד מצפון לדרום  מחלף השלום-גשר מוזס 25 15:40 4518/06/03
628130758 217    2   נזק בלבד מדרום לצפון )1כביש (גלויות . מחלף ק-מחלף גנות 6 7:50 4619/06/03
2,1714462,617 257  11   נזק בלבד מדרום לצפון ) בירידה מגשר חיל השריון(גשר ההגנה56 8:20 4719/06/03
442141583 220    11 נזק בלבד מדרום לצפון  גשר מוזס-מחלף השלום 36 15:49 4819/06/03
746203949 234  11   נזק בלבד מצפון לדרום )1כביש  ( מחלף גנות -גלויות . מחלף ק4 16:43 4919/06/03
8912101 22    2   נזק בלבד מדרום לצפון ) בירידה מגשר חיל השריון(גשר ההגנה9 9:08 5023/06/03



 )המשך, תאונות נזק בלבד(
 

   )ח"ש(אומדן נזקי העיכוב  סוג רכב מעורב
'מס

דקות  שעה תאריך
השפעה 

חומרת  כיוון קטע
כ"סהאופנייםכבדאחר דו גלגלי התאונה

שעות 
עיכוב 
 רכב

זמן 
 *נוסעים

תשומות 
 **רכב

 כ"סה

4279436 28    2   נזק בלבד מצפון לדרום )1כביש  ( מחלף גנות-גלויות . מחלף ק18 11:44 5123/06/03
1,4565141,970 366    3   נזק בלבד מצפון לדרום גרדיה- מחלף לה-גשר יצחק שדה 20 16:10 5223/06/03
34948397 29    2   נזק בלבד מצפון לדרום ל" מחלף קק-מחלף גלילות 15 7:10 5325/06/03
441963 23  11   נזק בלבד מדרום לצפון ) בירידה מגשר חיל השריון(גשר ההגנה8 8:17 5425/06/03
1,1971011,298 223  2     נזק בלבד מדרום לצפון )1כביש  (גלויות . מחלף ק-מחלף גנות 10 10:57 5525/06/03
296104400 213  11   נזק בלבד מצפון לדרום  גשר יצחק שדה-מחלף השלום 7 15:50 5626/06/03
31719336 217  11   נזק בלבד מדרום לצפון  מחלף ההלכה-בוטינסקי 'ז/גשר מודעי28 5:30 5727/06/03
12,8751,67514,551 2245  11   נזק בלבד מדרום לצפון  מחלף השלום-גשר יצחק שדה 70 9:25 5827/06/03
3,8651,2645,129 2176    2   נזק בלבד ןמדרום לצפו  מחלף ההלכה-בוטינסקי 'ז/גשר מודעי40 16:40 5929/06/03
2,1746772,851 299    2   נזק בלבד מדרום לצפון מחלף השלום26 17:30 6029/06/03
8851401,025 323    3   נזק בלבד מדרום לצפון גשר חיל השריון16 6:50 6130/06/03
27,9312,90530,836 2532    2   נזק בלבד רום לצפוןמד  גשר מוזס-מחלף השלום 56 14:01 6230/06/03
34347390 29    2   נזק בלבד מצפון לדרום  גשר הרכבת-ל "מחלף קק9 9:34 6301/07/03
3,9431,2275,171 2180    2   נזק בלבד מצפון לדרום  גשר ההגנה-גרדיה -מחלף לה5 19:40 6402/07/03
3,3434843,826 289  11   נזק בלבד מצפון לדרום גלויות. מחלף ק25 6:40 6503/07/03
1,4411881,629 327    3   נזק בלבד מצפון לדרום  גשר יצחק שדה-מחלף השלום 9 14:58 6603/07/03
537187724 324    3   נזק בלבד מצפון לדרום  גשר מוזס-מחלף ארלוזורוב 25 16:00 6703/07/03
31916336 16    1   נזק בלבד מדרום לצפון מחלף רוקח15 10:00 6804/07/03
1203123 22    2   נזק בלבד מדרום לצפון מחלף השלום15 14:25 6905/07/03
20121 21    11 נזק בלבד מדרום לצפון  מחלף גלילות-ל "מחלף קק18 5:02 7006/07/03
20424 21  11   נזק בלבד מדרום לצפון גשר חיל השריון4 7:14 7106/07/03
9,1061,73210,838 1241    1   נזק בלבד מצפון לדרום גרדיה- מחלף לה-גשר יצחק שדה 49 7:50 7206/07/03
691483 32    3   נזק בלבד מדרום לצפון ) בירידה מגשר חיל השריון(גשר ההגנה13 8:19 7306/07/03
21921240 24    2   נזק בלבד מדרום לצפון  גשר חיל השריון-מחלף חולון 6 9:32 7406/07/03
54,31618,93173,247 32473    3   נזק בלבד מצפון לדרום )1כביש  ( מחלף גנות-גלויות . מחלף ק195 15:45 7506/07/03
4,3801,3635,743 2199    2   נזק בלבד מדרום לצפון גרדיה-ה מחלף ל-גשר ההגנה 45 19:00 7606/07/03
2,3664282,794 263    11 נזק בלבד מדרום לצפון  מחלף חולון-גיבורים -גשר תל20 8:15 7707/07/03

1114313116810,126300,97962,563363,543 כ"סה
 

 פ מטרת הנסיעה"עא "מ הנוסע ברכב פרטי במטרופולין ת"התפלגות ק, ח לשעה למטרות אחרות" ש6.48ח לשעת נוסע בעינייני עבודה ו " ש88לפי , ד האוצרשל משר" ת"נוהל פר"פ ערכי "מחושב ע*        
           .ת היוםתקופו לפי 1.8 ל 1.6בין ) כולל ציבורי(ומקדמי מילוי ממוצעים לרכב תקופות יום לפי          

     . נזקי זיהום אוויר אינם נכללים בתחשיב. ללא מיסוי על הדלק וחלקי הרכב, ריכת הדלק ובבלאי רכב במחירים למשק הלאומיעלות הגידול בצ **



 
 
 
 
 

 3נספח 
 
 

  1998-2002אשפוזים עקב תאונות דרכים בשנים 

 - נתוני משרד הבריאות -
 
 
 
 

 

  שעות24 כולל מאושפזים פחות מ  בתי החולים הכלליים בארץ26פ גיל ב "עמשך אשפוז ו* מאושפזים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גם אם נכנס לאשפוז חוזר , כל מאושפז נרשם פעם אחת* 

 
 



 משרד הבריאות
 שירותי מידע ומיחשוב

 תחום מידע
 

 אשפוזים עקב תאונות דרכים
 

2002 2001 2000 1999 1998 גיל מין
42 90 38 25 44 0

368 355 376 326 374 1-4

953 910 963 1,054 1,102 5-14

1,974 1,993 2,286 2,359 24,170 15-24

1,333 1,223 1,428 1,463 1,545 25-34

801 739 802 849 890 35-44

622 555 668 650 684 45-54

414 371 418 447 387 55-64

293 278 330 310 278 65-74

218 157 192 172 169 75-84

51 42 70 54 67 85+

7,142 6,763 7,618 7,754 7,999 כ"סה

 זכרים

37 101 44 46 39 0

223 192 214 206 236 1-4

468 421 479 452 500 5-14

941 832 959 1,007 1,065 15-24

1,084 1,008 . 985 930 25-34

431 413 443 462 453 35-44

411 319 437 404 355 45-54

264 265 271 293 296 55-64

270 234 226 283 279 65-74

192 172 166 196 169 75-84

35 37 48 . 38 85+

4,379 4,005 4,283 4;333 4,447 כ"סה

 נקבות

79 194 82 71 86 0

591 599 590 532 610 1-4

1,422 1,496 1,442 1,506 1 5-14

2,915 3,074 3,245 3,366 3,477 15-24

2,417 2,440 2,413 2,393 2,541 25-34

1,232 1,254 1,245 1,311 1,347 35-44

1,033 949 1,105 1,054 1,039 45-54

678 690 689 740 684 55-64

563 557 556 593 559 65-74

410 360 358 368 338 75-84

86 85 118 92 117 85+

11,522 11,760 11,901 12,089 12,460 כ"סה

 כ"סה

 שחרורים

 



 משרד הבריאות
 שירותי מידע ומיחשוב

 תחום מידע
 

 אשפוזים עקב תאונות דרכים
 

2002 2001 2000 1999 1998 גיל מין
          271        2,178           238             68            96 0

       1,031        1,321        1,294        1,393       1,569 1-4

       3,352        3,293        3,992        4,338       4,697 5-14

     10,119        9,619      11,168      11,305      11,929 15-24

       6,787        6,190        7,344        7,585       7,755 25-34

       4,757        4,219        4,219        5,073       4,930 35-44

       3,590        3,464        3,843        4,017       4,374 45-54

       2,201        2,370        2,843        3,160      2,537 55-64

       2,271        2,004        3,098        2,345       2,101 65-74

       2,181        1,620        1,864        1,701       1,484 75-84

          478           585        1,213           861       1,053 85+

     37,524      37,173      42,539      42,015      43,057 כ"סה

 זכרים

          174        2,434           319           128          106 0

          763           513           668           983          945 1-4

       1,802        1,867        2,159        2,121       2,286 5-14

       3,505        3,437        3,682        4,201       4,326 15-24

       3,232        2,875        3,328        3,116       3,425 25-34

       1,771        2,008        2,098        2,106       2,727 35-44

       2,200        1,952        2,689        2,421       1,909 45-54

       1,724        1,769        1,800        1,834       2,169 55-64

       2,209        1,823        1,953        2,285       2,591 65-74

       1,991        1,686        1,816        2,132       1,933 75-84

          403           388           490           454          505 85+

     19,878      20,797      21,019      21,903      22,974 כ"סה

 נקבות

          445        4,617           557           196          218 0

       1,794        2,045        1,962        2,376       2,514 1-4

       5,158        6,062        6,151        6,459       6,983 5-14

            14      14,398      14,850      15,506      16,265 15-24

     10,019      10,028      10,672      10,701      11,194 25-34

       6,528        6,849        7,171        7,036       7,750 35-44

       5,790        5,781        6,532        6,438       6,283 45-54

       3,925        4,504        4,643        4,994       4,733 55-64

       4,480        4,423        5,051        4,630       4,744 65-74

       4,172        3,563        3,680        3,833       3,417 75-84

          881        1,043        1,703        1,315       1,583 85+

     57,406      63,679      63,558      63,923      66,190 כ"סה

 כ"סה

ימי אשפוז

 



 משרד הבריאות
 שירותי מידע ומיחשוב

 תחום מידע
 

 ות דרכיםאשפוזים עקב תאונ
 

2002 2001 2000 1999 1998 גיל מין
6.5 24.2 6.3 2.7 2.2 0

2.8 3.7 3.4 4.3 4.2 1-4

3.5 3.6 4.1 4.1 4.3 5-14

5.1 4.8 4.9 4.8 4.9 15-24

5.1 5.1 5.1 5.2 5.0 25-34

5.9 5.7 6.3 5.8 5.6 35-44

5.8 6.2 5.8 6.2 6.4 45-54

5.3 6.4 6.8 7.1 6.6 55-64

7.8 7.2 9.4 7.6 7.6 65-74

10.0 10.3 9.7 9.9 8.8 75-84

9.4 13.9 17.3 15.9 15.7 85+

5.3 5.5 5.6 5.4 5.4 כ"סה

 זכרים

4.7 24.1 7.3 2.8 2.7 0

3.4 2.7 3.1 4.8 4.0 1-4

3.9 4.4 4.5 4.7 4.6 5-14

3.7 4.1 3.8 4.2 4.1 15-24

3.0 2.9 3.4 3.4 3.4 25-34

4.1 4.9 4.7 4.6 6.0 35-44

5.4 6.1 6.2 6.0 5.4 45-54

6.5 6.7 6.6 6.3 7.3 55-64

8.2 7.8 8.6 8.1 9.3 65-74

10.4 9.8 10.9 10.9 11.4 75-84

11.5 10.5 10.2 , 11.9 85+

4.5 5.2 4.9 5.1 5.2 כ"סה

 נקבות

5.6 23.8 6.8 2.8 2.5 0

3.0 3.4 3.3 4.5 4.1 1-4

3.6 4.1 4.3 4.3 4.4 5-14

4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 15-24

4.1 4.1 4.4 4.5 4.4 25-34

5.3 5.5 5.5 5.8 5.4 35-44

5.6 6.1 5.9 6.1 6.0 45-54

5.8 6.5 6.7 6.7 6.9 55-64

8.0 7.9 9.1 7.8 8.5 65-74

10.2 9.9 10.3 10.4 10.1 75-84

10.2 12.3 14.4 14.3 13.5 85+

5.0 5.4 5.3 5.3 5.3 כ"סה

 כ"סה

שהיה 

 ממוצעת

 



 
 
 
 

 4נספח 
 
 

נתונים על מאושפזים עקב תאונות דרכים בבתי חולים 
 2000-2002של המרכז לחקר הטראומה בשנים 

 
 
 
 
 

 סוג דרך וגיל, כב מעורבסוג ר, פ סוג נפגע"משך האשפוז ועלות האשפוז ע, נתונים על חומרת הפציעה
 )ח הגדולים במדינה"מעשרת בתיה(

 
 
 
 
 

 מפתח סימנים
 

ISS -  (Injury Severity Score) 1ציון המדד נע בין . לחומרת הפציעה) עם היבטים פיזיולוגיים( מדד אנטומי 
 . נחשבים כפצועים קשיםISS+ 16פצועים ). החומרה הקשה ביותר (75ועד ) החומרה הקלה ביותר(
 

LOS –ימי אשפוז'  מס 
 

Mean -ממוצע  
 

Std –סטיית התקן  
 

P50 –חציון  
 
N –המקרים'  מס 
 
 

 המרכז לחקר טראומה ורפואה, 1998-2002, פ רישום הטראומה"ע,  נפגעי תאונות דרכים–מקור   * 
  מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות–דחופה 



 ISS(ׁ- 2000-02(חומרת הפציעה . 1
 

 פגיעה בהולך רגל
 

 ISS-חומרת הפציעה
 לא ידוע 25-75 16-24 9-14 1-8

 רכב פוגע כ"סה

N % N % N % N % N % N % 
11347.96527.526112912.331.32366.3אוטובוס/משאית

952.5 . .4951.62627.41313.777.4 רכב דו גלגלי
162658.763222.828010.12197.9130.5277073.6 אחר/רכב פרטי

35353.217826.88012517.720.366417.6 לא ידוע/אחר
214156.990123.939910.63068.1180.53765100 כ"סה
 

 פגיעה ברוכב אופניים
 

 ISS-חומרת הפציעה
 לא ידוע 25-75 16-24 9-14 1-8

 רכב פוגע כ"סה

N % N % N % N % N % N % 
286.6 . .1139.327.11139.3414.3אוטובוס/משאית

92.1 . .444.4222.2222.2111.1 רכב דו גלגלי
23961.88020.74511.6215.420.538791.3 אחר/רכב פרטי

25459.98419.85813.7266.120.5424100 כ"סה
 

 תאונות רכב בודד
 

 ISS-עהחומרת הפצי
 לא ידוע 25-75 16-24 9-14 1-8

   כ"סה

N % N % N % N % N % N % 
1133.4 . .6355.82925.71311.587.1 משאית
1705.1 . .10461.24627.1158.852.9 אוטובוס

2865914329.5255.2306.210.248514.6 רכב דו גלגלי
61172.717120.3394.6111.391.184125.3 אופניים

73354.53102316312.11329.880.6134640.5 אחר/רכב פרטי
23663.89625.9225.9154.110.337011.1 לא ידוע/אחר
203361.179523.92778.32016190.63325100 כ"סה
 

 התנגשויות
 

 ISS-חומרת הפציעה
 לא ידוע 25-75 16-24 9-14 1-8

 כלי רכב בהתנגשות כ"סה

N % N % N % N % N % N % 
21748.29821.87115.86213.820.445010 אוטובוס/משאית+ אחר/רכב פרטי

37055.819629.6497.4466.920.366314.7 אחר/רכב פרטי+ רכב דו גלגלי
213965.161118.62908.82286.9170.5328572.6 אחר/רכב פרטי+ אחר/רכב פרטי

2845.91931.158.2813.111.6611.3 אוטובוס/משאית+ רכב דו גלגלי
34541422.2914.357.911.6631.4אוטובוס/משאית+אוטובוס/משאית

278861.793820.74249.43497.7230.54522100 כ"סה
 

 לפי סוג הנפגע
 

 ISS-הפציעהחומרת 
 לא ידוע 25-75 16-24 9-14 1-8

   כ"סה

N % N % N % N % N % N % 
371062.21190205238.85148.6250.4596225.6 נהג רכב

292063.192119.9463103046.6180.4462619.9 נוסע ברכב
146559.867727.71596.51435.840.2244810.5 אופנוע
18637054220.41786.7632.4150.6266111.4 אופניים

345857.4148224.65909.84717.8210.3602225.9 הולך רגל
98964.432521.21046.81167.620.115366.6 תחבורה אחר

1440561.9513722.120178.716116.9850.423255100 כ"סה



 2000-02-ימי האשפוז התפלגות . 2
 

 פגיעה בהולך רגל
 

 LOS-ימי אשפוז
 לא ידוע +60 28-59 14-27 7-13 5-6 3-4 1-2

 רכב פוגע כ"סה

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
6226.62912.42510.74820.63012.93213.741.731.32336.3 אוטובוס/משאית

932.5 . . . .3032.32021.599.71920.41212.933.2 רכב דו גלגלי
109139.843215.727810.151318.728910.51013.7281110.4274373.7 אחר/רכב פרטי

2423710816.56610.113019.97010.7294.450.840.665417.6 לא ידוע/אחר
142538.358915.837810.271019.140110.81654.4371180.53723100 כ"סה
 

 י רכב נוסף" ע-פגיעה ברוכב אופניים 
 

 LOS-ימי אשפוז
 לא ידוע +60 28-59 14-27 7-13 5-6 3-4 1-2

 רכב פוגע כ"סה

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
266.3 . . . .1519.2415.4623.1830.827.713.8.אוטובוס/משאית

92.2 . . . . . .222.2222.2111.1333.3111.1 2.רכב דו גלגלי
18949.96918.2287.44612.1277.115420.530.837991.5 3.אחר/רכב פרטי

19647.37518.1358.55713.8307.2163.920.530.7414100 כ"סה
 

 תאונות רכב בודד
 

 LOS-אשפוזימי 
 לא ידוע +60 28-59 14-27 7-13 5-6 3-4 1-2

   כ"סה

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
1133.4 . . . .5145.11210.6119.72623119.721.8 משאית
6035.53118.32011.83118.32011.821.242.410.61695.1 אוטובוס

15431.810120.97415.310020.7387.9122.510.240.848414.7 רכב דו גלגלי
50159.918121.6647.6667.9151.840.510.150.683725.4 אופניים

54841.420615.617112.921916.51209.1473.590.740.3132440.2 אחר/רכב פרטי
191528623.4308.23710.1123.341.130.841.136711.1 לא ידוע/אחר
150545.761718.737011.247914.52166.6712.2180.5180.53294100 כ"סה

 



 התנגשויות
 

 LOS-ימי אשפוז
 לא ידוע +60 28-59 14-27 7-13 5-6 3-4 1-2

כלי רכב  כ"סה
 בהתנגשות

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
+ אחר/רכב פרטי
 אוטובוס/משאית

141328118.4439.87717.56414.5286.340.930.74419.8

+ רכב דו גלגלי
 אחר/רכב פרטי

19529.513119.88212.415523.46610253.850.820.366114.7

+ אחר/רכב פרטי
 אחר/רכב פרטי

165150.650015.32658.146814.32507.71003.1160.5140.4326472.7

+ רכב דו גלגלי
 אוטובוס/משאית

1219.7914.869.81321.31321.369.811.611.6611.4

+ אוטובוס/משאית
 אוטובוס/משאית

2539.7812.769.512191015.911.611.6. . 631.4

202445.172916.2402972516.140391603.6270.6200.44490100 כ"סה
 

 לפי סוג הנפגע
 

 LOS-ימי אשפוז
 לא ידוע +60 28-59 14-27 7-13 5-6 3-4 1-2

   כ"סה

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
266045.1101017.15419.287114.85218.82253.8380.6290.5589525.6 נהג רכב

216347.269315.14269.3733163978.71352.9230.5110.2458119.9 ברכבנוסע 
75230.949120.234914.351721.22369.7702.9130.580.3243610.6 אופנוע
152958.151419.51997.62529.6863.3351.360.2110.4263211.4 אופניים

223737.694315.859910.1112818.968211.52674.5641.1350.6595525.9 הולך רגל
תחבורה 

 אחר
76049.926317.31429.320013.1956.2493.280.570.515246.6

1010143.939141722569.8370116.120178.87813.41520.71010.423023100 כ"סה
 



 2000-02 -ימי אשפוז ממוצע . 3
 

 פגיעה בהולך רגל
 

 רכב פוגע כ"סה LOS-ימי אשפוז
MeanStd P50N % 

11.8713.7762286.2 אוטובוס/משאית
7.398.634932.5 רכב דו גלגלי
7.3610.034272573.7 אחר/רכב פרטי

7.710.24464917.6 לא ידוע/אחר
7.710.3543695100 כ"סה
 
 גיעה ברוכב אופנייםפ
 

 רכב פוגע כ"סה LOS-ימי אשפוז
MeanStd P50N % 

7.818.625266.4 אוטובוס/משאית
75.98592.2 רכב דו גלגלי
5.748.41237491.4 אחר/רכב פרטי

5.898.383409100 כ"סה
 

 תאונות רכב בודד
 

   כ"סה LOS-ימי אשפוז
Mea

n 
Std P50N % 

6.066.8931133.5 משאית
8.0512.241685.1 אוטובוס

6.537.9448014.7 רכב דו גלגלי
3.244.3283225.4 אופניים

6.819.534131940.3 אחר/רכב פרטי
4.658.56236311.1 לא ידוע/אחר
5.668.3833275100 כ"סה
 

 התנגשויות
 

 כלי רכב בהתנגשות כ"סה LOS-ימי אשפוז
MeanStd P50N % 

8.7110.4244369.8 אוטובוס/משאית+ אחר/רכב פרטי

7.599.47565814.7 אחר/רכב פרטי+ רכב דו גלגלי

5.948.912324872.7 אחר/רכב פרטי+ אחר/רכב פרטי

12.914.827.5601.3 אוטובוס/משאית+ רכב דו גלגלי

8.0310.544631.4אוטובוס/משאית+אוטובוס/משאית

6.589.3534465100 כ"סה
 

 לפי סוג הנפגע
 

   כ"סה LOS-ימי אשפוז
MeanStd P50N % 

6.589.553585925.6 נהג רכב
6.248.883456519.9 נוסע ברכב

7.098.814242710.6 אופנוע
3.935.962261811.4 אופניים

7.8710.574590325.8 הולך רגל
5.738.86215156.6 תחבורה אחר

6.549.31322887100 כ"סה
 



 2000-02 -עלות אשפוז מוערכת . 4
 

 פגיעה בהולך רגל
 

 רכב פוגע כ"סה עלות אשפוז
Mean Std N % 

21177295812306.2 אוטובוס/משאית
1207814104932.5 רכב דו גלגלי
1257219676273273.7 אחר/רכב פרטי

128031757665017.5 לא ידוע/אחר
13134200733705100.0 כ"סה
 

 פגיעה ברוכב אופניים
 

 רכב פוגע כ"סה עלות אשפוז
Mean Std N % 

1276614095266.3 אוטובוס/משאית
11445977692.2 רכב דו גלגלי
105322159837691.5 אחר/רכב פרטי

1069320999411100 כ"סה
 

 תאונות רכב בודד
 

   כ"סה עלות אשפוז
Mean Std N % 

9911112581133.4 משאית
13168199421685.1 אוטובוס

106821290948014.7 רכב דו גלגלי
5292702983225.4 אופניים

1125916160132040.3 אחר/רכב פרטי
75981399036311.1 לא ידוע/אחר
9305139763276100 כ"סה
 

 התנגשויות
 

 כלי רכב בהתנגשות כ"סה עלות אשפוז
Mean Std N % 

15159217914389.8 אוטובוס/משאית+ אחר/רכב פרטי

126711683365914.7 אחר/רכב פרטי+ רכב דו גלגלי

981415150325072.7 אחר/רכב פרטי+ אחר/רכב פרטי

2109224224601.3 אוטובוס/משאית+ רכב דו גלגלי

1313217241631.4אוטובוס/משאית+אוטובוס/משאית

10957164754470100 כ"סה
 

 לפי סוג הנפגע
 

   כ"סה עלות אשפוז
Mean Std N % 

1096016702586625.6 נהג רכב
1040915750457019.9 נוסע ברכב

1166014709242810.6 אופנוע
677615082262111.4 אופניים

1343520439592025.8 הולך רגל
97501862215176.6 תחבורה אחר

110051744522922100 כ"סה
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 פגיעה בהולך רגל
 

 גיל
 לא ידוע +75 60-74 45-59 30-44 15-29 0-14

 רכב פוגע כ"סה

N % N % N % N % N % N % N % N % 
7531.852223514.83113.1239.7198.110.42366.3 אוטובוס/משאית

2021.11515.877.41818.919201515.811.1952.5 רכב דו גלגלי
127245.941915.12458.82629.529110.52659.6160.6277073.6 אחר/רכב פרטי

2523811417.26910.480128713.160920.366417.6 לא ידוע/אחר
16194360015.93569.539110.442011.23599.5200.53765100 כ"סה
 

 פגיעה ברוכב אופניים
 

 גיל
 לא ידוע +75 60-74 45-59 30-44 15-29 0-14

 רכב פוגע כ"סה

N % N % N % N % N % N % N % N % 
286.6 . .13.6 . .1450828.627.1310.7 אוטובוס/משאית

333.3111.1111.1111.192.1 . .222.2111.1 רכב דו גלגלי
19750.95915.24912.7369.3256.5153.961.638791.3 אחר/רכב פרטי

21350.268165112429.9266.117471.7424100 כ"סה
 

 תאונות רכב בודד
 

 גיל
 לא ידוע +75 60-74 45-59 30-44 15-29 0-14

   כ"סה

N % N % N % N % N % N % N % N % 
32.71133.4 . .54.44741.63833.61916.810.9 משאית
1705.1 . .2011.83218.82212.92011.84124.13520.6 אוטובוס

48514.6 . .132.72916011623.95411.171.440.8 רכב דו גלגלי
59070.212214.5586.9364.3222.68150.684125.3 אופניים

15711.768450.823917.815111.2725.3302.2131134640.5 אחר/רכב פרטי
15441.611831.937103710143.892.410.337011.1 לא ידוע/אחר
93928.2129438.951015.33179.51574.7862.6220.73325100 כ"סה
 



 התנגשויות
 

 גיל
 לא ידוע +75 60-74 45-59 30-44 15-29 0-14

 כלי רכב בהתנגשות כ"סה

N % N % N % N % N % N % N % N % 
45010 . .451017839.612828.46213.8276102.2 אוטובוס/משאית+ אחר/רכב פרטי

66314.7 . .40.642664.313420.26710.1253.871.1 אחר/רכב פרטי+ דו גלגלירכב 

35110.7148045.17552341612.72066.3581.8190.6328572.6 אחר/רכב פרטי+ אחר/רכב פרטי

611.3 . . . .11.63760.71423813.111.6 אוטובוס/משאית+ רכב דו גלגלי

631.4 . .1015.92133.31625.4914.357.923.2אוטובוס/משאית+אוטובוס/איתמש

4119.1214247.4104723.256212.42645.8771.7190.44522100 כ"סה
 

 לפי סוג הנפגע
 

 גיל
 לא ידוע +75 60-74 45-59 30-44 15-29 0-14

   כ"סה

N % N % N % N % N % N % N % N % 
290348.7158726.6895153786.3891.51101.8596225.6 . . נהג רכב

106723.1189240.970815.34589.93056.61663.6300.6462619.9 נוסע ברכב
321.3157964.551120.925310.3572.3140.620.1244810.5 אופנוע
171264.343616.42047.71445.41023.8451.7180.7266111.4 אופניים

266944.392915.45759.55719.570011.65509.1280.5602225.9 הולך רגל
32821.464842.228018.217211.2603.9362.3120.815366.6 תחבורה אחר

580825838736.1386516.6249310.716026.99003.92000.923255100 כ"סה
 



 2000-02 - שיקום -יעד בשחרור . 6
 

 פגיעה בהולך רגל
 

 יעד בשחרור
 אחר שיקום

 רכב פוגע כ"סה

N % N % N % 
3514.820185.22366.3 אוטובוס/משאית

1111.68488.4952.5 רכב דו גלגלי
37313.5239786.5277073.6 אחר/רכב פרטי

8312.558187.566417.6 לא ידוע/אחר
50213.3326386.73765100 כ"סה
 

 פגיעה ברוכב אופניים
 

 יעד בשחרור
 אחר שיקום

 רכב פוגע כ"סה

N % N % N % 
310.72589.3286.6 אוטובוס/משאית

910092.1 . . רכב דו גלגלי
307.835792.238791.3 אחר/רכב פרטי

337.839192.2424100 כ"הס
 

 תאונות רכב בודד
 

 יעד בשחרור
 אחר שיקום

   כ"סה

N % N % N % 
98104921133.4 משאית
2011.815088.21705.1 אוטובוס

336.845293.248514.6 רכב דו גלגלי
70.883499.284125.3 אופניים

1208.9122691.1134640.5 אחר/רכב פרטי
164.335495.737011.1 לא ידוע/אחר
2056.2312093.83325100 כ"סה
 

 התנגשויות
 

 יעד בשחרור
 אחר שיקום

 כלי רכב בהתנגשות כ"סה

N % N % N % 
6414.238685.845010 אוטובוס/משאית+ אחר/רכב פרטי

6710.159689.966314.7 אחר/רכב פרטי+ רכב דו גלגלי
2898.8299691.2328572.6 אחר/רכב פרטי+ אחר/רכב פרטי

914.85285.2611.3 אוטובוס/משאית+ רכב דו גלגלי
914.35485.7631.4אוטובוס/משאית+אוטובוס/משאית

4389.7408490.34522100 כ"סה
 

 לפי סוג הנפגע
 

 יעד בשחרור
 אחר שיקום

   כ"סה

N % N % N % 
5298.9543391.1596225.6 נהג רכב

4068.8422091.2462619.9 נוסע ברכב
2108.6223891.4244810.5 אופנוע
813258097266111.4 אופניים

82713.7519586.3602225.9 הולך רגל
956.2144193.815366.6 תחבורה אחר

21489.22110790.823255100 כ"סה
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 פגיעה בהולך רגל
 

 ISS-חומרת הפציעה
 לא ידוע 25-75 16-24 9-14 1-2

 סוג דרך רכב פוגע כ"סה

N % N % N % N % N % N % 
60.2 . . . . . .350350 צומת

4246.72224.41415.61011.122.2903.6 קטע עירוני
116.760.2 . . . .350233.3 קטע בין עירוני

 אוטובוס/משאית

542.1 . .2648.11731.535.6814.8 לא ידוע
10 . . . . . . . .1100 צומת

381.5 . .1847.41334.2513.225.3 קטע עירוני
20.1 . . . . . .2100 . . קטע בין עירוני

 רכב דו גלגלי

230.9 . .1356.5521.728.7313 לא ידוע
532.1 . .3056.61222.6611.359.4 צומת

52861.118821.8778.9667.650.686434.3 קטע עירוני
1295.1 . .5240.33224.82418.62116.3 קטע בין עירוני

 אחר/רכב פרטי

52756.623325849798.580.993136.9 לא ידוע
50.2 . . . . . .360240 צומת

1365.4 . .5943.44533.11914139.6 קטע עירוני
150.6 . . . .533.3853.3213.3 קטע בין עירוני

 לא ידוע/אחר

9556.23319.52615.4148.310.61696.7 לא ידוע
140555.761724.526210.42218.8170.72522100 כ"סה
 
 
 

 י רכב נוסף" ע-פגיעה ברוכב אופניים 
 

 ISS-חומרת הפציעה
 לא ידוע 25-75 16-24 9-14 1-2

 סוג דרך רכב פוגע כ"סה

N % N % N % N % N % N % 
10.4 . . . .1100 . . . . צומת

41.4 . .250 . . . .250 קטע עירוני
10.4 . . . .1100 . . . . ע בין עירוניקט

 אוטובוס/משאית

103.6 . . . .550 . .550 לא ידוע
10.4 . . . . . .1100 . . קטע עירוני

10.4 . . . . . .1100 . . קטע בין עירוני
 רכב דו גלגלי

20.7 . . . .150 . .150 לא ידוע
72.5 . .228.6 . .457.1114.3 צומת

9935.6 . .6565.71818.21111.155.1 קטע עירוני
2910.4 . .1344.8931620.713.4 קטע בין עירוני

 אחר/רכב פרטי

7359.327221814.632.421.612344.2 לא ידוע
16358.65720.54315.5134.720.7278100 כ"סה
 



 תאונות רכב בודד
 

 ISS-רת הפציעהחומ    
 לא ידוע 25-75 16-24 9-14 1-2    

 כ"סה

 % N % N % N % N % N % N סוג הדרך  
90.4 . . . .777.8111.1111.1 צומת

100.4 . . . .440550110 קטע עירוני
291.3 . .1655.2724.1517.213.4 קטע בין עירוני

 משאית

271.2 . .1659.3518.527.4414.8 לא ידוע
10 . . . . . . . .1100 צומת

492.2 . . . .3163.31632.724.1 קטע עירוני
90.4 . .111.1444.4333.3111.1 קטע בין עירוני

 אוטובוס

431.9 . . . .2967.4818.6614 לא ידוע
210.9 . .942.9942.929.514.8 צומת

1094.9 . .7266.13229.432.821.8 קטע עירוני
683 . .3044.12435.368.8811.8 קטע בין עירוני

 רכב דו גלגלי

1466.5 . .8759.64329.596.274.8 לא ידוע
20.1 . . . .150 . .150 צומת

18367.57025.893.351.841.527112.1 קטע עירוני
241.1 . .1666.762514.214.2 קטע בין עירוני

 אופניים

20274.54617186.610.441.527112.1 לא ידוע
3658.11016.11016.158.111.6622.8 צומת

10659.93821.5179.6158.510.61777.9 קטע עירוני
16949.48424.64914.33811.120.634215.3 עירוניקטע בין 

 אחר/רכב פרטי

19053.18423.54111.54111.520.635816 לא ידוע
492.2 . .3367.31122.436.124.1 קטע עירוני

100.4 . . . . . .990110 קטע בין עירוני
 לא ידוע/אחר

9663.23925.7106.663.910.71526.8 לא ידוע
13446054324.31998.91386.2150.72239100 כ"סה
 

 התנגשויות
 

 ISS-חומרת הפציעה
 לא ידוע 25-75 16-24 9-14 1-8

כלי רכב  כ"סה
 בהתנגשות

 סוג התנגשות

N % N % N % N % N % N % 

1413.1 . .4934.8382724173021.3 התנגשות חזיתית
4251.21518.31214.61214.611.2821.8 צד-התנגשות חזית
1222.7 . .72592419.71915.675.7 שאר התנגשויות

רכב 
 +אחר/פרטי

אוטובו/משאית
5451.421201615.21312.4111052.3 לא ידוע/אחר ס

591.3 . .2745.81627.1711.9915.3 התנגשות חזיתית
1062.3 . .4643.44441.5109.465.7 צד-התנגשות חזית
8161.83526.796.943.121.51312.9 שאר התנגשויות

רכב דו 
רכב +גלגלי
 אחר/פרטי

3678.1 . .21658.910127.5236.3277.4 לא ידוע/אחר
44251.319923.11121310412.150.686219.1 התנגשות חזיתית
31068.78418.6337.3235.110.245110 צד-התנגשות חזית
6077811014.1415.3131.770.977817.2 שאר התנגשויות

רכב 
 +אחר/פרטי
רכב 
 אחר/פרטי

78065.321818.31048.7887.440.3119426.4 לא ידוע/אחר
112.5112.580.2 . .337.5337.5 ות חזיתיתהתנגש

100.2 . . . .770220110 צד-התנגשות חזית
190.4 . .315.8 . .947.4736.8 שאר התנגשויות

רכב דו 
/משאית+גלגלי

 אוטובוס

240.5 . .937.5729.2416.7416.7 לא ידוע/אחר
60.1 . .233.3 . .233.3233.3 התנגשות חזיתית
60.1 . . . .350116.7233.3 צד-התנגשות חזית
60.1 . . . .466.7116.7116.7 שאר התנגשויות

אוטובו/משאית
אוט/משאית+ס

 ובוס

2555.61022.2613.336.712.2451 לא ידוע/אחר
278861.793820.74249.43497.7230.54522100 כ"סה
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 פגיעה בהולך רגל
 

 LOS-ימי אשפוז
 לא ידוע +60 28-59 14-27 7-13 5-6 3-4 1-2

 סוג דרך רכב פוגע כ"סה

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
60.2 . . . . . .233.3116.7 . .233.3116.7 צומת

2427910.1891719.11011.21719.122.222.2893.6 קטע עירוני
60.2 . . . . . . . . . .233.3116.7350 קטע בין עירוני

 אוטובוס/משאית

542.2 . . . .1425.91120.459.31324.147.4713 לא ידוע
10 . . . . . .1100 . . . . . . . . צומת

381.5 . . . .1231.6821.1410.5821.1513.212.6 קטע עירוני
20.1 . . . . . .150 . . . . . .150 קטע בין עירוני

 רכב דו גלגלי

230.9 . . . .626.1730.414.3626.128.714.3 לא ידוע
512 . .12 . .1835.3611.859.81427.5713.7 צומת

34640.614216.7851015217.88510323.860.740.585234.2 קטע עירוני
1275.1 . .3426.81713.41612.62721.31310.21612.643.1 קטע בין עירוני

 אחר/רכב פרטי

37640.616417.7929.916317.69510.328340.440.492637.1 לא ידוע
50.2 . . . .120 . . . . . .240240 צומת

3828.61914.31511.33929.31410.553.810.821.51335.3 קטע עירוני
150.6 . . . .426.7320 . .426.732016.7 קטע בין עירוני

 לא ידוע/אחר

1666.7 . .7545.22615.720122414.5148.463.610.6 לא ידוע
95438.341616.725510.246518.625610.31174.7190.8120.52494100 כ"סה
 

 י רכב נוסף" ע-פגיעה ברוכב אופניים 
 

 LOS-ימי אשפוז
 לא ידוע +60 28-59 14-27 7-13 5-6 3-4 1-2

 סוג דרך רכב פוגע כ"סה

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
10.4 . . . . . . . .1100 . . . . . . צומת

31.1 . . . . . . . .133.3 . .133.3133.3 קטע עירוני
10.4 . . . . . . . . . .1100 . . . . קטע בין עירוני

 אוטובוס/משאית

93.3 . . . . . .222.2444.4111.1 . .222.2 לא ידוע
10.4 . . . . . .1100 . . . . . . . . קטע עירוני

10.4 . . . . . . . .1100 . . . . . . קטע בין עירוני
 רכב דו גלגלי

20.7 . . . . . . . .150 . .150 . . לא ידוע
51.8 . . . . . .360 . . . .120120 צומת

4749242533.11313.533.133.11122.19635.4 קטע עירוני
2910.7 . .1241.4310.3413.8517.226.926.913.4  עירוניקטע בין

 אחר/רכב פרטי

10.812345.4 . .7157.71915.464.91512.286.532.4 לא ידוע
13449.44918.1165.94115.1186.68320.731.1271100 כ"סה



 תאונות רכב בודד
 

 LOS-ימי אשפוז    
 לא ידוע +60 28-59 14-27 7-13 5-6 3-4 1-2    

 כ"סה

 % N % N % N % N % N % N % N % N % N סוג הדרך  
90.4 . . . . . .111.1111.1 . .444.4333.3 צומת

100.5 . . . . . . . .550110220220 קטע עירוני
291.3 . . . . . .1448.313.426.9827.6413.8 קטע בין עירוני

 משאית

271.2 . . . .1451.927.4414.8414.827.413.7 לא ידוע
10 . . . . . . . . . . . . . .1100 צומת

1212492.2 . .1938.8714.3612.2918.4612.2 קטע עירוני
90.4 . . . . . .111.1111.1222.2222.2333.3 קטע בין עירוני

 אוטובוס

431.9 . . . .2046.5716.324.71125.624.712.3 לא ידוע
210.9 . . . . . .628.6523.829.5628.629.5 צומת

1094.9 . .3935.81816.52522.91917.465.510.910.9 קטע עירוני
11.5683.1 . .1319.11826.5913.21522.1811.845.9 קטע בין עירוני

 רכב דו גלגלי

10.71466.6 . .5235.63121.21812.33221.9117.510.7 לא ידוע
20.1 . . . . . .150 . . . . . .150 צומת

14855.259222710.124951.920.710.420.726812.1 קטע עירוני
241.1 . . . . . . . .1145.8625520.828.3 טע בין עירוניק

 אופניים

10.427012.2 . .16661.56122.6145.2217.862.210.4 לא ידוע
622.8 . .3048.41016.146.5812.969.734.811.6 צומת

7543.93118.12313.52615.274.152.921.221.21717.7 קטע עירוני
33415.1 . . . .12035.95817.44814.46118.33410.2133.9 קטע בין עירוני

 אחר/רכב פרטי

13237.26919.44412.45716.13710.4113.141.110.335516 לא ידוע
492.2 . .12 . . . .3061.21326.524.136.1 קטע עירוני

100.5 . . . .110 . . . . . .660330 קטע בין עירוני
 לא ידוע/אחר

7147.339261912.712853.310.710.721.31506.8 לא ידוע
97844.14432025811.632314.61466.6452120.5110.52216100 כ"סה
 



 התנגשויות
 

 LOS-ימי אשפוז
 לא ידוע +28 14-27 7-13 5-6 3-4 1-2

   כ"סה

N % N % N % N % N % N % N % N % 
התנגשות 
 חזיתית

2518.22820.4128.83122.62316.81611.721.51373.1

-התנגשות חזית
 צד

2935.81214.856.21417.31417.367.411.2811.8

1202.7 . .5142.52319.21613.31310.8121054.2 ויותשאר התנגש

 אוטובוס/משאית+אחר/רכב פרטי

1032.3 . .36351817.5109.71918.41514.654.9 לא ידוע/אחר
התנגשות 
 חזיתית

1830.51220.3610.21423.758.546.8. . 591.3

-התנגשות חזית
 צד

201922211514.32523.81413.387.6111052.3

1312.9 . .5239.72216.81410.73123.796.932.3 שאר התנגשויות

 אחר/רכב פרטי+רכב דו גלגלי

10528.77520.54712.88523.23810.4154.110.33668.2 לא ידוע/אחר
התנגשות 
 חזיתית

30435.613315.6768.917620.610512.3556.440.585319

-התנגשות חזית
 צד

23452.27817.4378.35612.5306.7102.230.744810

53368.99011.6435.6628334.3101.330.477417.2 שאר התנגשויות

 אחר/רכב פרטי+אחר/רכב פרטי

58048.819916.71099.217414.6826.9413.440.3118926.5 לא ידוע/אחר
התנגשות 
 חזיתית

112.5225. . 225112.5112.5112.580.2

-התנגשות חזית
 צד

330110220110220110. . 100.2

190.4 . .526.3315.8421.1315.8210.5210.5 שאר התנגשויות

 אוטובוס/משאית+רכב דו גלגלי

240.5 . .729.2833.3312.5 . .312.5312.5 לא ידוע/אחר
התנגשות 
 חזיתית

. . 233.3. . 116.7233.3116.7. . 60.1

-התנגשות חזית
 צד

. . 233.3116.7116.7233.3. . . . 60.1

60.1 . .116.7116.7116.7116.7 . .233.3 שאר התנגשויות

אוטובוס/משאית+אוטובוס/משאית

451 . . . .2351.148.948.9920511.1 לא ידוע/אחר
202445.172916.2402972516.140391874.2200.44490100 כ"סה
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 פגיעה בהולך רגל
 

 סוג דרך רכב פוגע כ"סה LOS-ימי אשפוז
Mean Std P50 N % 

75.18660.2 תצומ
13.9916.138863.5 קטע עירוני

3.832.14460.2 קטע בין עירוני

 אוטובוס/משאית

9.8711.725542.2 לא ידוע
2010 .20 צומת

6.56.164381.5 קטע עירוני
88.49820.1 קטע בין עירוני

 רכב דו גלגלי

8.0410.744230.9 לא ידוע
8.3711.065512.1 מתצו

7.19.56384634.2 קטע עירוני
12.1715.361265.1 קטע בין עירוני

 אחר/רכב פרטי

6.628.61392137.2 לא ידוע
11.620.38350.2 צומת

8.3610.2551315.3 קטע עירוני
14.615.795150.6 קטע בין עירוני

 לא ידוע/אחר

6.599.4831666.7 לא ידוע
7.5910.1842477100 כ"סה
 
 
 

 י רכב נוסף" ע-פגיעה ברוכב אופניים 
 

 סוג דרך רכב פוגע כ"סה LOS-ימי אשפוז
Mean Std P50 N % 

910.4 .9 צומת
5.676.43331.1 קטע עירוני

510.4 .5 קטע בין עירוני

 אוטובוס/משאית

7.115.25793.4 לא ידוע
1910.4 .19 קטע עירוני

1110.4 .11 קטע בין עירוני
 דו גלגלירכב 

52.83520.8 לא ידוע
13.410.381651.9 צומת

4.847.4529335 קטע עירוני
7.7110.6842810.5 קטע בין עירוני

 אחר/רכב פרטי

4.846.92212245.9 לא ידוע
5.487.652266100 כ"סה
 



 תאונות רכב בודד
 

 כ"סה LOS-ימי אשפוז    
 % Mean Std P50 N סוג דרך  

5.116.85390.4 צומת
4.14.122.5100.5 קטע עירוני

6.246.334291.3 קטע בין עירוני

 משאית

6.378.422271.2 לא ידוע
110 .1 צומת

7.2510.974482.2 קטע עירוני
10.787.11290.4 קטע בין עירוני

 אוטובוס

5.776.973432 לא ידוע
6.055.254211 צומת

5.727.3841094.9 קטע עירוני
8.7910.465673 קטע בין עירוני

 רכב דו גלגלי

5.846.1941456.6 לא ידוע
10.513.4410.520.1 צומת

3.655.37226612.1 קטע עירוני
3.292.393241.1 קטע בין עירוני

 אופניים

3.123.91226912.2 לא ידוע
7.413.33622.8 צומת

6.3710.5431697.7 קטע עירוני
7.028.65433415.2 קטע בין עירוני

 אחר/רכב פרטי

6.939.45435316 לא ידוע
3.88.622492.2 קטע עירוני

6.815.921100.5 קטע בין עירוני
 לא ידוע/אחר

4.326.8831486.7 לא ידוע
5.658.1832204100 כ"סה
 

 התנגשויות
 

   כ"סה LOS-ימי אשפוז
MeanStd P50 N % 

6.77.654431.4 צומת
8.166.737491.6 קטע עירוני

8.1510.5341103.5 קטע בין עירוני

 אוטובוס/משאית+אחר/רכב פרטי

8.018.914902.9 לא ידוע
9.578.838280.9 צומת

5.916.3441825.8 קטע עירוני
9.7114.784.5682.2 קטע בין עירוני

 אחר/רכב פרטי+רכב דו גלגלי

7.919.2451886 לא ידוע
4.856.8121906.1 צומת

4.186.08238812.4 קטע עירוני
7.019.67371622.9 קטע בין עירוני

 אחר/רכב פרטי+אחר/רכב פרטי

6.269.45398231.5 לא ידוע
11.758.3810.540.1 צומת

8.26.136150.5 קטע עירוני
14.59.591660.2 קטע בין עירוני

 אוטובוס/משאית+רכב דו גלגלי

11.4712.017150.5 לא ידוע
610 .6 צומת

52.83520.1 קטע עירוני
6.917.123110.4 קטע בין עירוני

אוטובוס/משאית+וסאוטוב/משאית

6.727.633.5321 לא ידוע
6.49933120100 כ"סה
 



 2001-02 -עלות אשפוז מוערכת . 10
 

 פגיעה בהולך רגל
 

 כ"סה עלות אשפוז    
 % Mean Std N סוג דרך רכב פוגע

11445846460.2 צומת
2565336886873.5 קטע עירוני

6268349460.2 קטע בין עירוני

 אוטובוס/איתמש

1613819160542.2 לא ידוע
10 .32700 צומת

1062810077381.5 קטע עירוני
130801387320.1 קטע בין עירוני

 רכב דו גלגלי

1315117564230.9 לא ידוע
1368918083512.1 צומת

120871850784834.2 קטע עירוני
21963341341275.1 קטע בין עירוני

 אחר/רכב פרטי

109861488092237.1 לא ידוע
189663332050.2 צומת

13667167591315.3 קטע עירוני
2387125813150.6 קטע בין עירוני

 לא ידוע/אחר

10775154951666.7 לא ידוע
12842193352482100 כ"סה
 
 
 

 י רכב נוסף" ע-פגיעה ברוכב אופניים 
 

 כ"סה עלות אשפוז    
 % Mean Std N סוג דרך רכב פוגע

10.4 .14715 צומת
92651051231.1 קטע עירוני

10.4 .8175 קטע בין עירוני

 אוטובוס/משאית

11627859193.4 לא ידוע
10.4 .31065 קטע עירוני

10.4 .17985 קטע בין עירוני
 רכב דו גלגלי

8175462420.7 לא ידוע
219091697651.9 צומת

9462193109435.1 קטע עירוני
22495559152910.8 קטע בין עירוני

 אחר/רכב פרטי

79201131812245.5 לא ידוע
1059123381268100 כ"סה
 



 תאונות רכב בודד
 

 כ"סה עלות אשפוז    
 % Mean Std N סוג דרך  

83571119290.4 צומת
67046739100.5 קטע עירוני

1020510356291.3 קטע בין עירוני

 משאית

1041613770271.2 לא ידוע
10 .1635 צומת

1185417944482.2 קטע עירוני
176221161290.4 ן עירוניקטע בי

 אוטובוס

943011388432 לא ידוע
98888581211 צומת

9360120621094.9 קטע עירוני
1437317100673 קטע בין עירוני

 רכב דו גלגלי

9551101151456.6 לא ידוע
171682196620.1 צומת

5968878526612.1 קטע עירוני
53823901241.1 עירוניקטע בין 

 אופניים

5100639426912.2 לא ידוע
1210421740622.8 צומת

10420172291697.7 קטע עירוני
114741415133415.1 קטע בין עירוני

 אחר/רכב פרטי

117681750435416.1 לא ידוע
620614088492.2 קטע עירוני

1111826033100.5 קטע בין עירוני
 לא ידוע/אחר

7059112521486.7 לא ידוע
9307137882205100 כ"סה
 

 התנגשויות
 

     כ"סה עלות אשפוז

Mean Std N % 
20589285401353 התנגשות חזיתית
1491917054801.8 צד-התנגשות חזית
10655135971202.7 שאר התנגשויות

 אוטובוס/משאית+אחר/רכב פרטי

13477213911032.3 לא ידוע/חרא
1346817237591.3 התנגשות חזיתית
14904161591042.3 צד-התנגשות חזית
9910113631312.9 שאר התנגשויות

 אחר/רכב פרטי+רכב דו גלגלי

12896184533658.2 לא ידוע/אחר
139351820484919 התנגשות חזיתית
82411172144510 צד-התנגשות חזית
60821003777117.2 שאר התנגשויות

 אחר/רכב פרטי+אחר/רכב פרטי

988015913118526.5 לא ידוע/אחר
191531797870.2 התנגשות חזיתית
1586016315100.2 צד-התנגשות חזית
1996433483190.4 שאר התנגשויות

 אוטובוס/משאית+רכב דו גלגלי

2472920286240.5 עלא ידו/אחר
307933495160.1 התנגשות חזיתית
212551829460.1 צד-התנגשות חזית
190752476760.1 שאר התנגשויות

אוטובוס/משאית+אוטובוס/משאית

89029881451 לא ידוע/אחר
10957164754470100 כ"סה
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 ך רגלפגיעה בהול
 

 יעד בשחרור
 אחר שיקום

 סוג דרך רכב פוגע כ"סה

N % N % N % 
610060.2 . . צומת

1415.67684.4903.6 קטע עירוני
610060.2 . . קטע בין עירוני

 אוטובוס/משאית

59.34990.7542.1 לא ידוע
110010 . . צומת

410.53489.5381.5 קטע עירוני
15015020.1 קטע בין עירוני

 רכב דו גלגלי

3132087230.9 לא ידוע
713.24686.8532.1 צומת

10612.375887.786434.3 קטע עירוני
3627.99372.11295.1 קטע בין עירוני

 אחר/רכב פרטי

11512.481687.693136.9 לא ידוע
510050.2 . . צומת

118.112591.91365.4 קטע עירוני
213.31386.7150.6 קטע בין עירוני

 לא ידוע/אחר

169.515390.51696.7 לא ידוע
32012.7220287.32522100 כ"סה
 
 
 

 י רכב נוסף" ע-פגיעה ברוכב אופניים 
 

 יעד בשחרור
 אחר שיקום

 סוג דרך רכב פוגע כ"סה

N % N % N % 
110010.4 . . צומת

12537541.4 קטע עירוני
110010.4 . . קטע בין עירוני

 אוטובוס/משאית

110990103.6 לא ידוע
110010.4 . . קטע עירוני

110010.4 . . קטע בין עירוני
 רכב דו גלגלי

210020.7 . . לא ידוע
228.6571.472.5 צומת

66.19393.99935.6 קטע עירוני
310.32689.72910.4 קטע בין עירוני

 אחר/רכב פרטי

64.911795.112344.2 לא ידוע
196.825993.2278100 כ"סה
 



 תאונות רכב בודד
 

 יעד בשחרור
 אחר שיקום

 סוג דרך   כ"סה

N % N % N % 
111.1888.990.4 צומת

10100100.4 . . קטע עירוני
13.42896.6291.3 קטע בין עירוני

 משאית

414.82385.2271.2 לא ידוע
110010 . . צומת

510.24489.8492.2 קטע עירוני
111.1888.990.4 קטע בין עירוני

 אוטובוס

6143786431.9 לא ידוע
14.82095.2210.9 צומת

43.710596.31094.9 קטע עירוני
710.36189.7683 קטע בין עירוני

 רכב דו גלגלי

85.513894.51466.5 לא ידוע
210020.1 . . צומת

10.427099.627112.1 קטע עירוני
14.22395.8241.1 קטע בין עירוני

 אופניים

20.726999.327112.1 לא ידוע
46.55893.5622.8 צומת

147.916392.11777.9 קטע עירוני
3610.530689.534215.3 קטע בין עירוני

 אחר/רכב פרטי

308.432891.635816 לא ידוע
124898492.2 קטע עירוני

110990100.4 קטע בין עירוני
 לא ידוע/אחר

63.914696.11526.8 לא ידוע
13462105942239100 כ"סה
 

 התנגשויות
 

 יעד בשחרור
 אחר שיקום

   כ"סה

N % N % N % 
3021.311178.71413.1 התנגשות חזיתית
1417.16882.9821.8 צד-התנגשות חזית
75.711594.31222.7 שאר התנגשויות

 אוטובוס/משאית+אחר/רכב פרטי

1312.49287.61052.3 ועלא יד/אחר
813.65186.4591.3 התנגשות חזיתית
1211.39488.71062.3 צד-התנגשות חזית
118.412091.61312.9 שאר התנגשויות

 אחר/רכב פרטי+רכב דו גלגלי

369.833190.23678.1 לא ידוע/אחר
11413.274886.886219.1 התנגשות חזיתית
306.742193.345110 צד-התנגשות חזית
293.774996.377817.2 שאר התנגשויות

 אחר/רכב פרטי+אחר/רכב פרטי

1169.7107890.3119426.4 לא ידוע/אחר
112.5787.580.2 התנגשות חזיתית
10100100.2 . . צד-התנגשות חזית

315.81684.2190.4 גשויותשאר התנ

 אוטובוס/משאית+רכב דו גלגלי

520.81979.2240.5 לא ידוע/אחר
35035060.1 התנגשות חזיתית
610060.1 . . צד-התנגשות חזית
610060.1 . . שאר התנגשויות

אוטובוס/משאית+אוטובוס/משאית

613.33986.7451 לא ידוע/אחר
4389.7408490.34522100 כ"סה
 



 

 
 
 
 

 5נספח 
 
 
 

 

  יום אשפוז 30 פצועי תאונות שמתו לאחר יותר מ

  בבתי החולים של מרכז הטראומה1998-2002בשנים  



   
 

 1998-2002פצועי תאונות שמתו לאחר יותר מחודש אישפוז 
 
 

ימי אישפוז ISS* מס סוג נפגע גיל' 
 1 נהג רכב 19 25 81

 2 נהג רכב 20 45 32

 3 כבנהג ר 21 26 45

 4 אחר 23 75 58

 5 הולך רגל 25 41 61

 6 הולך רגל 34 50 113

 7 הולך רגל 41 25 43

 8 נוסע ברכב 43 41 33

 9 הולך רגל 43 43 46

 10 הולך רגל 48 19 81

 11 נוסע ברכב 54 59 50

 12 הולך רגל 56 33 81

 13 נוסע ברכב 58 9 70

 14 הולך רגל 58 43 50

 15 כבנוסע בר 63 29 37

 16 לא ידוע 64 36 44

 17 הולך רגל 65 34 43

 18 נוסע ברכב 66 14 40

 19 הולך רגל 66 5 47

 20 הולך רגל 72 13 70

 21 הולך רגל 72 25 31

 22 הולך רגל 74 35 68

 23 הולך רגל 75 25 38

 24 הולך רגל 75 34 32

 25 הולך רגל 77 13 59

 26 הולך רגל 78 41 42

 27 הולך רגל 82 21 36

 28 הולך רגל 84 29 34

 29 הולך רגל 85 17 109

 30 הולך רגל 87 38 31

 31 רוכב אופניים 88 16 32

 32 הולך רגל 89 9 36
 

 
 *ISS - (Injury Severity Score) החומרה הקלה  (1ציון המדד נע בין . לחומרת הפציעה) עם היבטים פיזיולוגיים( מדד אנטומי

 . נחשבים כפצועים קשיםISS+ 16פצועים ). החומרה הקשה ביותר (75ועד ) ביותר
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