
ועדת בטיחות בדרכים
עירית כפר סבא

א"תשפבאייר ' ח|2021באפריל 20

1

המטה העירוני לבטיחות בדרכים



2

תמונת מצב
ונפגעיםתאונות דרכים 

בכפר סבא
19/4/2021עד 2018שנים 



2020-ומגמת עליה ל2019-ל2018ירידה בתאונות מ –שתנה ממגמת 

2020ועליה בשנת 2019ירידה בשנת –בתאונות החמורות 

י חומרת תאונה"גמת תאונות דרכים עפמ

11.4.2021עד 2018



התנגשות חזית  פגיעה אחריה בהולך רגל פגיעה –סוגי התאונות המובילות בעיר :  תאונות לפי סוג 

מרבית התאונות קלות מיעוטן חמורות. ובהמשך שאר סוגי התאונותצד 

חומרת תאונהוי סוג "גמת תאונות דרכים עפמ

19.4.2021עד 2018



אל צד חזית ואחריה בהולך רגל פגיעה -סוגי התאונות המובילות בעיר :  תאונות לפי סוג 

י סוג תאונה"גמת תאונות דרכים עפמ



גמת נפגעים בתאונות דרכים לפי חומרת פגיעהמ

19/4/2021עד 2018

2020ועליה בשנת 2019מגמת ירידה בנפגעים בשנת –נפגעים בעיר מספר 

2020ועליה בשנת 2019בשנת ירידה בנפגעים חמור מגמת -נפגעים חמור מספר



כלל הנפגעים ובין מספר תושבי העיר שנפגעו בעיר בין השוואה 

19/4/2021עד 2018בעיר 

כלל הנפגעים בעיר ובין מספר תושבי העיר שנפגעו בעיר השוואה בין 

שימו לב למספר תושבי העיר שנפגעו מתוך מספר הנפגעים הכללי



פי גיל וכלי רכב מעורבלמספר נפגעים בתאונות דרכים בעיר 

הולך רגל, הנפגעים העיקריים נהג ונוסע רכב פרטי–נפגעים לפי סוג הנפגע 

19עד 15קבוצת -ביותר קבוצת הגיל הנפגעת 



מספר נפגעים בעיר לפי סוג נפגע ושנה

ונהג , (142)הולך הרגל לאורך השנים מספר הנפגעים הבולטים הוא -מבחינת סוג נפגע  

(47)ואחריהם נהג אופנוע ( 175)גלגלים ויותר 4בעל רכב 



תושבי העיר נפגעים יותר ביישוב  –העיר כפר סבא תושבי נפגעים 

המגורים ופחות בבינעירוני  והרבה פחות מכך ביישוב מחוץ ליישוב המגורים

(19.4.2021-נכון ל)היכן נפגעים תושבי העיר כפר סבא 



ניתוח משתמשי הדרך הפגיעים בעיר

הן : משתנים2בעיר הינם משתמשי דרך הפגיעים מבחינת משתמשי הדרך הפגיעים 

.והן מבחינת הגיל שלהם, מבחינת מידת החשיפה שלהם

. מערכת מבצעת את הניתוח של ההיפגעות משני היבטים אלהה



הולכי רגל–ניתוח משתמשי הדרך הפגיעים בעיר 

וניתוח היבטים שונים  הולכי הרגל –מיקוד על משתמשי הדרך הפגיעים בעיר 

, לפי מקום החצייה, לפי שנה, לפי גיל, לפי רכב מעורב בתאונה: של היפגעותם

.   לפי אופן החצייה



:דוגמא של ניתוח משתמשי הדרך הפגיעים בעיר

הולכי רגל על פי גיל

מהנתונים  . לפי גיל-הולכי הרגל –מיקוד על משתמשי הדרך הפגיעים בעיר 

+   65הנפגעים הם בעיקר קבוצת 



2017-2020תאונות בצמתים בעיר 

שם צומתקוד צומת

כ  "סה

17-20

כללי

כ  "סה

17-20

ר"הו

חמורות  

17-20

כללי

חמורות  

17-20

ר"הו

11321חובבי ציון/ סנה משה / טשרניחובסקי : צומת הרחובות13030229

11100טשרניחובסקי/ שד בגין מנחם / בן יהודה : צומת הרחובות7290007

1110דרך השרון/ נתיב האבות / טשרניחובסקי : צומת הרחובות13030222

1010סנה משה/ שד בגין מנחם : צומת הרחובות1020008
10200ויצמן" / ש""התע/ אלקלעי : צומת הרחובות8800002

910זמיר/ בן יהודה / דרך הפועל : צומת הרחובות12970001
6200ויצמן/ הרצל : צומת הרחובות70005

6100דיין משה/ נורדאו / ויצמן : צומת הרחובות8270004
6200סוקולוב/ ויצמן / כצנלסון ברל : צומת הרחובות7830006
5200היוזמה/ התוכנה " / ש""התע: צומת הרחובות130002

5200ירושלים/ ויצמן : צומת הרחובות7810005
4200בן יהודה/ דרך המוביל : צומת הרחובות40003

4311טשרניחובסקי/ הוז דב : צומת הרחובות7360007
4300ירושלים/ בן גוריון / אוסטשינסקי : צומת הרחובות7980005

4100ויצמן/ תל חי : צומת הרחובות100005
4100סוקולוב/ אהרונוביץ : צומת הרחובות200006
4200רוטשילד/ ויצמן : צומת הרחובות50005



2017-2020תאונות ברחובות כולל צמתים 

שם רחוב

כ"סה

17-20

כללי

כ"סה

17-20

ר"הו

חמורות

17-20

כללי

חמורות

17-20

ר"הו

773094ויצמן

571593טשרניחובסקי

35741בן יהודה

21600ש"התע

21340תל חי

20321סנה משה

17721תל חי

1600דרך השרון

16900ששת הימים

14210עתירי ידע

14900רוטשילד

1310נתיב האבות

121222הכרמל

111000ר"אז

11610בן גוריון

11610הרצל

11300סוקולוב

10800דרך המוביל



2018ערים גדולות , אישי לתושב העירסיכון מדדי 
נפש בשטח העיר עם התחשבות ביוממות1000-תאונות ל



תקציבים



תקציב מטה בטיחות בדרכים

ניצול% יתרהבחשבותשולםסכום התחייבותמספר בקשהתיאור בקשה קצר

60%100132199337,00026,29510,7050100%' מנה א2020מטה בטיחות 

60%100135299423,000023,0000100%מנה ב 2020מטה בטיחות 

60,00026,29533,7050100%כ"סה



(30.12.20-נכון ל)תקציבי תשתיות בטיחות 

תאריך הוצאת  

ניצוליתרהשולםסכום מבוקשתיאור בקשה קצרמספר בקשההתחייבות

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

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

56,00031,61724,38356%הגליל-יהודה-ביצוע הסדרה בטיחותית בן03/08/20161000815463

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

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

350,000350,0000100%ש"תכנון ציר התע1001002490

665,000133,786531,21420%גוריון-תכנון רחוב בן1001002493

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

201950,000050,0000%בטיחות לשנת -כבישים והתקני-סימון16/09/20201001229713

7,201,8001,011,9426,189,85814%



מודים לכל השותפים  

על העשייה המבורכת

מאחלים שנה  

בדרכיםבטוחה 

המטה העירוני לבטיחות בדרכים


