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 יתדבר המנכ"ל

 

 

 

 .2017לשנת הלאומית לבטיחות בדרכים לצרף את ברכתי לדין וחשבון השנתי של הרשות  תאני מתכבד

 

שמירה על קשר פתוח ח זה כנדרש בחוק וכחלק מ"מציגה את עיקרי פעילותה בדו לב"דרה ,כמדי שנה

ופעילויות מרכזיות  2017 בשנת ות שנעשיומציג לעיונכם את עיקרי הפעילוח "ורציף עם הציבור. הדו

  .2018שנת המתבצעות וצפויות להתבצע ב

 

 ך מרכזי וחשוב לקידום השקיפותבנד הדו"חווה המ ,הרלב"ד כחלק ממכלול הערכים שעל בסיסם פועלת

מימוש עקרון השקיפות מאפשר לציבור לבחון ולבקר את פעילותן של . לויותושיתוף הציבור במגוון הפעי

 הרשויות הציבוריות ובכך להביא לחיזוק אמון הציבור במערכת הציבורית. יתר על כן, יישום החוק מסייע

  .לב"דולהשגת יעדי הר לחיזוק הקשר עם האזרח

 .עותי בתרבות הנהיגה בישראלוי משמשר לחולל שינפידי מעורבות רחבה א-עלכי  ,אני מאמינה

ולהשתמש במאגרי המידע והמחקר מבצעת  לב"דשהראנו קוראים לציבור לקחת חלק בפעילויות הרבות 

 שברשותנו.

 

 אדיבות ופתיחות. עדכניות, כיאה לגוף ציבורי מתקדם נמשיך להקפיד על מדיניות של שקיפות, 

 

 ים להנגשת המידע לציבור. הפועל לב"דלהודות לעובדי הר תבהזדמנות זו אני מבקש

 

 

 

 

 בברכה,       

 עו"ד רחלי טבת ויזל       

 המנהלת הכללית        
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  המידע חופש חוק יישום על הממונה דבר

 

 

, כמתחייב מתקנות 2017לשנת  1998-מוגש בזאת לעיונכם דו"ח הממונה על חוק חופש המידע, התשנ"ח

 .1999-חופש המידע, התשנ"ט

 

פי התקנות ומוצגים בו הרשות הלאומית לבטיחות הדרכים, יחידותיה, המבנה הארגוני, -ה בנוי עלדו"ח ז

 ודיווח על הפעלת החוק. ,בשנה החולפת והנוכחית לב"דרתוכניות העבודה, תקציבה והוצאותיה, פעילות ה

 

דים ולהפיץ מידע חשוב באמצעים העומלב"ד רלהמשיך לקדם את השקיפות בעבודת ה י היאפתישא

 המסייעים בידי להגיש את המידע לציבור. לב"דאני מבקשת להודות לכל עובדי הר  .לרשותנו

 

 :בכתובת ,ומתפרסם גם באתר האינטרנט לב"דשל הר 11 -הדו"ח מסכם את שנת פעילותה ה

/www.gov.il/he/Departments/israel_national_road_safety_authorityhttps:/ 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 מעין מאיה פופר       

 ציבורהמנהלת תחום פניות 

 הממונה על יישום חוק חופש המידע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/israel_national_road_safety_authority
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 מבוא :1 פרק

 

 הרשות אודות א.

(, מתוך הבנה כי 2006דת שיינין )ההחלטה להקים רשות לאומית לבטיחות בדרכים התקבלה בהמלצת וע

מצב הבטיחות בדרכים מחייב טיפול מעמיק ומתוך הכרח לבנות תכנית אסטרטגית מעשית לשינוי מצב 

 הגים, נוסעי רכב, הולכי רגל, רוכבי אופנועים ורוכבי אופניים.נ -הבטיחות של משתמשי הדרך 

את עבודתה וגיבשה את החזון רלב"ד( הלאומית לבטיחות בדרכים )להלן: ההחלה הרשות  2007בשנת 

 שלה:

 .להוביל את האסטרטגיה הלאומית לבטיחות בדרכים 

 .להוות מרכז מידע לאומי 

 .לכוון, לתאם ולבקר את פעילות השותפים לתהליך במטרה לעצב תרבות נהיגה בטוחה 

 .להפחית את מספר תאונות הדרכים ואת מספר ההרוגים במדינת ישראל 

יו"ר  בראשה עומדאשר ופועלת עם מועצה מפקחת  חות בדרכיםהתחבורה והבטי כפופה לשר לב"דהר

להתוות את קווי  :והם לב"דהרמוגדרים בחוק ה מועצהתפקידי גיורא רום. אלוף )מיל.(  ,לב"דמועצת הר

לאשר את התקציב , מדיניות ותכניותיההלהנחות את המנהל במילוי תפקידיו ולפקח על ביצוע , הפעולה

דיווחים על פעילותה  לב"דהר, ובכלל זה לדרוש ממנהל לב"דהרקח על פעילותה השוטפת של פולהשנתי 

 כאמור. 

 עיקריים פעולה כיווני ב.

  :אלה הם לב"דהר בחוק כמפורט לב"דהר תפקידי עיקר

 מקומיות. תמרור רשויות של פעולתן על בקרה מערך קיום 

 פעולות זה ובכלל ,המקומיות ויותברש בדרכים הבטיחות בתחום פעולות של המימון תגבור 

 הבטיחות. ואמצעי התחבורה תשתיות לשיפור

 ,ובכלל בדרכים, הבטיחות להגברת ושנתיות שנתיות-רב עבודה כניותות של ויישום אישור גיבוש 

 בהן. והנפגעים הדרכים תאונות להפחתת מדידים יעדים קביעת זה

 השר. לדרישות בהתאם ,לב"דהר פעילות בתחום המצוי עניין בכל עמדה גיבוש 

 ,בנושא הציבור מודעות את להגביר במטרה אחרת פעילות וכל הסברה פעילות וקיום קידום תכנון 

 בדרכים. הבטיחות

 וניהולו בדרכים הבטיחות בתחום ומחקר למידע לאומי מידע מרכז של הקמה. 

 בדרכים. והבטיחות התעבורתי החינוך בנושא החינוך למערכת וסיוע ייעוץ 

 התעבורה. דיני של האכיפה מערך של ובתגבור סיוע 

 בנפגעים הטיפול ולשיפור לייעול נדרשותה פעולות בדבר הצלהבו בחילוץ העוסקים לגופים ייעוץ 

 דרכים. בתאונות

 בדרכים. הבטיחות בתחומי ולממשלה לשר ייעוץ 

 חוק. פי-על לב"דהר  על המוטל תפקיד כל ביצוע 
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 2017ם בשנת היפגעות בתאונות דרכימאפייני ג. 

 לעומתהרוגים  13  של ירידהבני אדם. מספר זה מהווה  364 נהרגו בתאונות דרכים במדינת ישראל 2017בשנת 

ירידה זו באה לידי ביטוי גם  .2013ועוצר את מגמת העלייה במספר ההרוגים, שנרשמה החל משנת  2016שנת 

 .בירידה של מספר ההרוגים למיליארד ק"מ נסועה

 (2008-2017והרוגים למיליארד ק"מ נסועה )ים בתאונות דרכים : הרוג1גרף 

 
 

 319 לעומת 2017 בשנת 322הקטלניות )הדרכים תאונות לא חל שינוי במספר כמעט כי  ,עולהמניתוח הנתונים 

( 2016בשנת  231לעומת  2017בשנת  225) ואחרים (, נרשמה ירידה במספר ההרוגים היהודים2016בשנת 

 124לעומת  2017בשנת  116במספר ההרוגים מהחברה הערבית )הדרגתית אף  ירידהחלה  2017 שנת ממחציתו

 (. 2016בשנת 

 

 - פי אוכלוסיות ומשתמשי דרך-להלן פירוט על

 

 :החברה הערבית

 . 2016בשנת  124בני אדם מהחברה הערבית לעומת  116נהרגו  2017בשנת 

ולאחר הפעלת תכנית החירום של הרלב"ד לחברה  2017שהחלה במחצית שנת  ,בירידה הדרגתיתמדובר 

 . הערבית

. שיעור 21%מכלל ההרוגים בתאונות דרכים הם מהחברה הערבית, בעוד שחלקם באוכלוסייה הוא  32%

 :בחברה הערבית מתקיים בכל קבוצות הגיל, אך ניכר ביתר שאת בקרב הגבוה בתאונות דרכים ההרוגים

 19לעומת  2017ערבית נהרגו בתאונות דרכים בשנת החברה הגים צעירים בנ 30: 24-17נהגים צעירים בגילאי 

 נהגים צעירים בחברה היהודית. 

ילדים בחברה  10צת גיל זו בחברה הערבית לעומת ילדים בקבו 15נהרגו  2017: בשנת 19-5נוסעי רכב בגילאי 

 הרוגים נוסעי הרכב. מקרב ה 60%והם מהווים  23%היהודית. אחוז הילדים בחברה הערבית עומד על 

נתון  .רבית לעומת הרוג אחד בחברה היהודיתחברה העהילדים מ 6נהרגו  2017בשנת  :4-0הולכי רגל בגילאי 

 זה מהווה תופעה ייחודית לחברה הערבית המכונה "תאונות חצר".

 ומדןפי א-חושב על 2017עה . נסוהרשות לבטיחות בדרכים -מקור



7 

 

 

 (2008-2017) : הרוגים בחברה הערבית, במספרים מוחלטים ובאחוז מסך ההרוגים2גרף            

 

 

 

 

 :הולכי רגל

 .(2016בשנת  105לעומת  2017בשנת  112במספר הולכי הרגל ההרוגים ) עליהחלה  2017בשנת 

שליש מההרוגים בתאונות דרכים בישראל בעשור האחרון. נתון זה גבוה יחסית למדינות כ מהוויםהולכי הרגל 

 . 1הרוגיםמכלל ה 20% -, שבהן ממוצע הולכי הרגל ההרוגים עומד על כOECD -ה

 עיקר ההיפגעות בקרב הולכי הרגל הוא בשתי אוכלוסיות: 

מסך הולכי הרגל ההרוגים.  47%קשישים כהולכי רגל המהווים  53נהרגו  2017בשנת  - +(65קשישים )בני 

 .11% -כמדובר בייצוג יתר שכן חלקם של הקשישים באוכלוסייה עומד על 

 כהולכי רגל בתאונות דרכים. 0-14בני ילדים  14נהרגו   2017במהלך שנת  - ילדים

 

 

 

 

 

 

                                                      

  2015 נכון לשנת1

 הרשות לבטיחות בדרכים -מקור
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  לפי קבוצות גיל 2013-2017שנים גל הרוגים בתאונות דרכים, ממוצע בין ה: הולכי ר3גרף 

 

 

 

 רכב כבד:

בהן היו מעורבות משאיות כבדות מעל דרכים הרוגים בתאונות מספר הבמשמעותי  לא חל שינוי 2017בשנת 

 (. 2016בשנת  100לעומת  2017בשנת  99) ואוטובוסים טון 3.5

ד באופן יחסי לשיעורם ובתאונות דרכים קטלניות גבוהה מא 2מעורבותם של כלי רכב כבדים וציבוריים

חייהם  את שגבודרכים מצי כלי הרכב ומעורבים בתאונות  5% -כלים אלה מהווים פחות מ. במצבת כלי הרכב

 בנסועה הגבוהה שלהם, בגודלם ובמשקלם. מכלל ההרוגים. הסיבות לכך טמונות  25% -ל מעלשל 

 :כלי רכב לכל סוג רכב, שיעור המעורבות של משאיות ושל אוטובוסים הוא הגבוה ביותר 1,000עבור כל 

דרכים טון ואוטובוסים מעורבים בתאונות  34ביחס לכמות כלי הרכב הרשומים בישראל, משאיות מעל 

 1,000יות לכל קטלנדרכים טון היו מעורבות בתאונות  34על משאיות מ 1.5 - קטלניות בשיעור הגבוה ביותר

 1,000קטלניות לכל  רכיםד אוטובוסים היו מעורבים בתאונות 1.05 -, ו2017משאיות במשקל זה בשנת 

  .2017אוטובוסים בשנת 

 

 :(42-17לאי ינהגים צעירים )ג

בשנת  39לעומת  2017בשנת  49ם )נרשמה עליה במספר הנהגים הצעירים ההרוגים בתאונות דרכי 2017בשנת 

 בשנת 111שיעור מעורבותם של הנהגים הצעירים בתאונות דרכים קטלניות נשאר ללא שינוי משמעותי )(. 2016

 (.2016בשנת  113לעומת  2017

 

 :אופניים ואופניים חשמליים

זה מסמן עלייה . נתון 2016הרוגים בשנת  10בני אדם על אופניים חשמליים לעומת  7נהרגו  2017בשנת 

 רוכבים.  2בה נהרגו ש ,2015בהשוואה לשנת 

 (.2016בשנת  10לעומת  2017בשנת  11לשנים קודמות )ביחס באופניים רגילים מספר ההרוגים נותר דומה 

                                                      

 משאיות, אוטובוסים, אוטובוסים זעירים ומוניות 2

 הרשות לבטיחות בדרכים -מקור



9 

 

 

 

 :גלגלי-דו

 63) 2016ביחס לשנת  במספר רוכבי האופנוע ההרוגים בתאונות דרכים עליה משמעותיתלה ח 2017בשנת 

יש לתת את הדעת לתנודתיות הגבוהה בין השנים בדפוסי היפגעות (. 2016שנת ב 43לעומת  2017בשנת 

ונת דרכים קטלנית לכל קילומטר ע להיות מעורב בתאהסיכוי של רוכב אופנוגלגלי. -רוכבי ונוסעי הדו

 .1:10עה גבוה בהרבה מהסיכוי של נהג או של נוסע ברכב פרטי ועומד על ונס

 

 

 (2012-2017גלגלי, במספרים מוחלטים ואחוזים מסך ההרוגים )-בי דו: הרוגים רוכ4גרף 

 

 (2013-2017 לשנים ממוצע)לפי סוג רכב  ,הרוגים למיליארד ק"מ נסועה: 5גרף 
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 :סוג דרך

לעומת  2017בשנת  216ירידה משמעותית במספר ההרוגים ) שנים, 5לראשונה מזה  הבינעירוני נרשמהבתחום 

בשנת  127לעומת  2017בשנת  148לעומת זאת, חלה עליה משמעותית בתחום העירוני )( ו2016בשנת  250

2016.) 

 

 

 :השוואה בינלאומית

 

מתואר מצב הבטיחות בישראל ביחס למדינות שונות בעולם, במונחים של הרוגים לק"מ נסועה. להלן בגרף 

רכים עבור מיליארד ק"מ ונת דלהיהרג בתא ןמדד זה הינו המדד המקובל בעולם לצורך שיקוף הסיכו

 נסועה. 

 
 

: 6גרף 

הרוגים 

למיליא

רד ק"מ 

 נסועה

לשנת 

20153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 2015שנת לנתוני הנסועה בעולם מעודכנים  3
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פירוט יחידות המשרד, ייעודיהן, מעניהן,  - 2017שנת  :2פרק 

 תחומי אחריותן ובעלי התפקידים בהן

 

 בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות מנכ"ל לשכת

 (2017מחודש אפריל החל ) דרלב"ה יתמנכ"ל, )תא"ל מיל'( עו"ד רחלי טבת ויזל

  עוזרת מנכ"להדס שון לוי, 

 (2017)החל מחודש ספטמבר  ה וקשרי ממשלתחום מטמנהלת מרב רפאלי, 

 מנהלת לשכת מנכ"לרותם אביטל, 

 רכזת מנהלית זקן שני )מ"מ(ליטל מסקלצ'י / 

 

 :התקשרות ודרכי מען

 96510 ליםירוש מלחה, ,2 הפועל הספורט אגודת דרך רחוב

 02-6797343 :פקס ,02-6333638/40 :טלפון

 

 דוברות

 אמצעי כלל עם הקשר ועל ל הרלב"דש התקשורתית האסטרטגיה גיבוש על מופקד הדוברות תחום

  והאלקטרונית. המודפסת התקשורת

 גב' מוריה מלכה. באמצעות ה אסטרטגיה בע"מ -מחברת פרו מקבלת שרותי דוברות  הרלב"ד

 

 :תקשרותה ודרכי מען

 Moria@rsa.org.il -דוא"ל 

 96510, מלחה, ירושלים 2רחוב דרך אגודת הספורט הפועל 

 02-6797343, פקס: 02-6333638/40טלפון: 

 

 שומרי הדרך

מיזם: את  2016משנת מפעילים , משטרת ישראל ועמותת "נתיב בטוח"-, בשיתוף אגף התנועההרלב"ד

עבירות מסכנות בהן להיאבק  של המיזם טרותיו העיקריותמ ."שינוי חברתי בכבישים - "שומרי הדרך

 הרתעה בקרב נהגים מפני ביצוע עבירות , תוך יצירתשימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ידי-לע חיים

 אלו ובכך להוביל לשינוי תרבות הנהיגה בישראל.

 

וך אחריות אישית הפועל מת ,אזרחלמתן אפשרות  - א השימוש בחוכמת ההמוניםוייחודו של המיזם ה

זהו  .ומוסרית לנושא הבטיחות בדרכים, לתעד עבירות תנועה חמורות באמצעים דיגיטליים מתקדמים

 המחבר בין האזרח ורשויות החוק. ,מסוגומיזם ראשון 

 

ובהם  בתחוםשפותח תוך הסתייעות במומחים  ,פליקציה( ייחודיאעושים שימוש ביישומון ) בי המיזםמתנד

מידע וחקר תאונות דרכים מהטכניון, תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של מומחים לאבטחת 

 אבטחת מידע לשם הבטחת אמינותו.
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הנראים מהשמשה  ,היישום מופעל בטרם תחילת הנסיעה ומצלם באופן רציף את הכביש ואת כלי הרכב

גורמת לשליחת ה ,(report eventהקדמית. כאשר המתנדב מבחין בעבירת תנועה הוא נותן הוראה קולית )

. כל תיעוד שמתקבל נבחן ברלב"ד שהוקם ,הדיווח באופן אוטומטי ומאובטח למרכז הסינון והבקרה

בקפידה בכדי לבדוק האם ניתן לזהות בבירור את עבירת התנועה ופרטי הרכב. סרטונים המתעדים עבירות 

המשך טיפול והגשת דו"חות או לטובת למשטרת ישראל חמורות ומסכנות חיים מועברים באופן מאובטח 

 העמדה לדין של מבצעי העבירות.

 היקף המיזם והדיווחים המועברים למשטרה במסגרתו.מתכוונת להרחיב את  הרלב"ד 2018בשנת 

 

 תפקידים מרכזיים:
 )יועץ לרשות( , מנהל מיזםיאיר נתיב

 מנהלת מרכז בקרה , קרן דיין
 

 

 הלשכה המשפטית

 רקע ותחומי אחריות

, בהם מתן חוות דעת בסוגיות הרלב"דהמשפטית עוסקת בטיפול בנושאים משפטיים שוטפים של הלשכה 

בתחום המשפטי ועוד. הלשכה המשפטית  הרלב"דשונות, טיפול בתחום ההתקשרויות והמכרזים, ייצוג 

עוסקת גם בקידום של יוזמות חקיקה ובקידום תהליכים לשיפור מערכת השפיטה בתעבורה ולייעולה, 

בנושאים שונים בתחום הבטיחות בדרכים,  הרלב"דמת תהליכים מקצועיים לקביעה של עמדות מקיי

 . הרלב"דהעולים בהצעות חוק פרטיות וממשלתיות וביוזמות פנים של 

. תחום זה הרלב"דבלשכה המשפטית פועל תחום פניות הציבור, המשמש ערוץ לקשר בין הציבור ובין 

ל ועל טיפו לרלב"דת הנוגעות לפניות הציבור ולתלונות הציבור המופנות מופקד על טיפול במכלול הפעילויו

בפניות ובתלונות של גורמים ממלכתיים. תחום פניות הציבור מופקד גם על המצאת מידע לגורמי חוץ 

 , ועל פרסום הדו"ח השנתי בהתאם לחוק זה.1998–בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

 ייעוד

 בתחומים השונים שבהם היא פועלת וייזום חקיקה בתחום  הרלב"דות מתן תמיכה משפטית לפעילוי

 הבטיחות בדרכים.

  מתן מענה מקצועי לפניות הציבור )בכלל זה מכוח חוק חופש המידע(, ריכוזן והעלאת סוגיות

 רלוונטיות לדיון ולבחינה.

 

 תפקידים מרכזיים

 הרלב"ד מתן מענה לסוגיות משפטיות שונות, העולות בפעילותה השוטפת של. 

  וקידומה. הרלב"דייזום חקיקה הנוגעת לתחומי אחריותה של 

 .בחינה של הצעות חוק ממשלתיות ופרטיות הנוגעות לתחום הבטיחות בדרכים וניתוחן 

 .ייזום תהליכים לייעול ההליך המשפטי וקידומם 

 .מתן מענה מקצועי לפניות הציבור 

  בצעת. ובין הרשויות המחוקקת והמ הרלב"דניהול הקשר בין 

 



13 

 

 2017עיקר הפעילות בשנת 

 .טיפול בנושאים משפטיים שוטפים וייעוץ ליחידות הרשות השונות, להנהלת הרשות ולמועצתה 

  .קידום יוזמות חקיקה להגברת הבטיחות בדרכים 

 .מיצוב עמדת הרשות בהצעות חוק פרטיות וביוזמות חקיקה של הרשות 

 .ייצוג הרשות בוועדות הכנסת השונות 

  פניות ציבור. 650 -כטופלו 

  נענו שאילתות הנוגעות לפעילות הרשות, שהועברו מלשכת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ומגורמים

 ממלכתיים.

  2016פרסום דין וחשבון מתוקף חוק חופש המידע לשנת. 

 

 2018עיקר הפעילות המתוכננת לשנת 

 הנהלת הרשות ולמועצתה. טיפול בנושאים משפטיים שוטפים וייעוץ ליחידות הרשות השונות, ל 

  .קידום ושינוי חקיקה ראשית ומשנית בתחום הבטיחות בדרכים 

 .קביעה של עמדת הרשות בנושאים הנוגעים לבטיחות בדרכים 

  המשך קידום תהליכים לקיצור ולייעול הליכי משפט ובכללם קידום המלצות הצוות לעניין ייעול

 .ת התנועה, בראשות כב' השופט אביטל חןוהחמרה של מערכת האכיפה והשיפוט בתחום עבירו

 .מתן התייחסות להצעות חוק ממשלתיות ופרטיות 

 .השתתפות בדיונים רלוונטיים של ועדות הכנסת 

 .מתן מענה לפניות הציבור ולפניות מכוח חוק חופש המידע 

 

 בעלי התפקידים המרכזיים בלשכה:

 יועמ"ש ,עו"ד עמי רוטמן

 קיקה ומשפטמנהלת תחום ח, עו"ד לילך שרביט

 , מנהלת תחום פניות הציבורפופרמאיה מעין 

 (2017, מנהלת תחום חקיקה, פניות ציבור וכנסת )עד חודש ספטמבר גב' מרב רפאלי
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 חטיבת חינוך והסברה

 רקע ותחומי אחריות 

תכניות ההסברה, החינוך וההכשרה למשתמשי הדרך השונים  על פיתוחחטיבת חינוך והסברה אחראית 

אחראית על . החטיבה יותרבמטרה לקדם התנהגות בטוחה  ,זוהו נורמות התנהגות מסוכנות בקרבםש

להפיק את הכלים היעילים ביותר לשינוי מנת -הכשרה עללהתמהיל היעיל בין הסברה לחינוך ו יצירת

 . התנהגויות מסוכנות

במעגלי השונים רך כללי הבטיחות בדרכים למשתמשי הד טמעתחטיבת חינוך והסברה אחראית על ה

 החיים מלידה ועד זקנה באמצעות: הסברה, חינוך והכשרה. 

 ה, מדיה דיגיטאלית ופעילות שטח.: מדיםצירי הפעילות בהסברה ה –הסברה 

 פורמאלית.-ת מערכת החינוך הפורמאלית והבלתיבאמצעו –חינוך 

 אנשי מקצוע. קהלים בוגרים ובאמצעות הכשרת  –הכשרה 

 ם של החטיבהתפקידיה המרכזיי

 באורח רציף ושיטתי העלאת נושא הבטיחות בדרכים לסדר היום הציבורי. 

 שינוי ועיצוב עמדות הציבור בנושאי בטיחות בדרכים. 

  .הנעה לפעולה של היחיד לקבלת אחריות להתנהגותו בכביש 

 משתמשי הדרך. בקרבכללי הבטיחות בדרכים  טמעתה 

 טיחות בדרכים.בב הפועלים לקידום הרחבת מעגל הארגונים 

  .פיתוח הכשרות לאוכלוסיות בסיכון ולאנשי מקצוע 

 

 :2017 עיקר פעילות החטיבה בשנת

 

 :למגזר הכללי הסברה

  לחלק מרכזי בשיח הציבורי הבטיחות בדרכיםלהפוך את נושא  במטרה שפה הסברתית חדשהפיתוח 

)לצד המשך חותיות המסוכנות והלא בטי התנהגותהנורמות את לטעת מוטיבציה ורצון לשנות ו

 . הקניית יכולות(

תאונות דרכים זו הוא "נלחמים על החיים", מתוך הבנה ש הסלוגן שנבחר להוביל את פעילות ההסברה

כולנו כן ש ,אלא מלחמה משותפת של כולנותנו על החיים שלו פרטית של כל אחד מאלא רק מלחמה 

תרבות הנהיגה בישראל משותף על אומי למאבק להזמן והגיע  לויים זה בזה וערבים זה לזה בדרךת

 .ועל הביטחון שלנו ושל ילדנו בכבישים

  הקמפיין פנה לנהגים במטרה להעלות את המודעותבנושא הולכי רגלקמפיין הפקה ושידור של . 

 להולכי הרגל במעברי החצייה למצב את עבירת אי מתן זכות קדימה, לתופעת הנפגעים במעברי חציה

 ולשנות את נורמת ההתנהגות בנושא.  ית"כעבירה "לא נורמטיב

להם במעבר  לעצוראל הולכי הרגל כאל בני משפחה שלנו ור שיש להתייחס עביר את המסההקמפיין 

, וזאת באמצעות החצייה כמו שהיינו רוצים שיעצרו להורים ולילדים שלנו כשהם חוצים את הכביש

 אני רוצה לעבור". "אבא תעצור. שימוש בסלוגן 

שילוט על גבי אינטרנט ובדיגיטל, בעיתונות חרדית וכללית, בפורסם בטלוויזיה, ברדיו, ב הקמפיין

    אוטובוסים ובחומרי הסברה גרפיים. 
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  להולכי רגל מהיד: מתן זכות קבבטיחות בדרכים במגוון נושאים רדיו תשדיריהפקה ושידור של ,

 רוכבי אופנוע, רוכבי אופניים, נהיגה, שכחת ילדים ברכב, ובטיחות בנסיעות משפחתיות התקני ריסון

בהשפעת אלכוהול, הולכי רגל ילדים, הולכי רגל קשישים, נהגי משאיות, נהגי אוטובוסים והסעות 

 .שול הדרך תלמידים, נהיגת חורף, עייפות והתרעננות, תקינות צמיגים,

, 88fm)רשת ג',  שראלבתחנות גלי צה"ל, גלגל"צ, קול י שודרו בטיחות קצרים מסריכן רדיו והתשדירי 

 .(רשת ב', רק"ע

  בנושא היסח דעת  ערוץ "זום" ו"ניקולודיאון"שיתוף ב לילדיםסרטונים וקליפים פיתוח ופרסום

גדול, החופש בבפסח,  2017 ימוש בטלפון נייד בעת חציית כביש. הסרטונים שודרו בשנתש –בהליכה 

 חנוכה.בסוכות וב

  קידום סרטונים , ותשדירי רדיו וכלל נים. הקמפייהדרך"קמפיינים למיזם "שומרי הפקת ופרסום

 .ופעילות בפייסבוק

 הפרסום, במסגרת "שלישי בשלייקס" נעשה במשך למעלה פרסום בבתי קולנוע לאזרחים ותיקים .

מחצי שנה וכלל פרסום סרטון הסברתי "יום חלום" בנושא התפרצות לכביש וסרטוני הדרכה בשיתוף 

בשעות  בוס, נראותוירידה ועלייה לאוטושאים: חציית כביש, הליכה בטוחה, המשרד לשוויון חברתי בנ

 .החשיכה

 וחיזוק הנהג התורן לקראת חגיגות השנה האזרחית החדשה.  קמפיין בנושא נהיגה בהשפעת אלכוהול

הקמפיין כלל הפקת ושידור סרטון ויראלי בפייסבוק ובאינסטגרם, תשדירי רדיו והפקת חומרי 

 הסברה. 

 בנושאים:  לנהגים צעירים אביב-האגודה למען החייל בתל של מתגייסים השנתיהבכנס  פעילות

כללה  הפעילותהולכי רגל, שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה, חגורות בטיחות ונהיגה בהשפעת אלכוהול. 

פעילות חווייתית באמצעות ו פעילות במסרי בטיחות מתחםחלוקת חומרי הסברה, מיתוג 

 . גרפיטי וקיר סימולאטורים

 רוכבי אופנוע, חגורות נהיגה בהשפעת אלכוהולים הרלוונטיים לנהגים צעירים )פרסום בנושא ,

 . בפריסה ארצית מסכים אלקטרוניים בברים ופאביםגבי -על עייפות והתרעננות(בטיחות, 

  בפורטל הממשלתי "גוב אחוד".  אתר אינטרנט חדשהקמת 

 העלאת וקידום פוסטים וסרטונים בנושאים אינסטגרםפעילות שוטפת בדף הפייסבוק  ובחשבון ה :

 שונים. 

 הסברה למגזר החרדי:

  על גבי  ,מן, המודיע, הפלס, המבשר, משפחה, בקהילה(אהמובילה )יתד נפרסום בעיתונות החרדית

)באתרים כיכר השבת וחדרי חרדים(. באינטרנט בערים ובשכונות חרדיות בכל הארץ, ו פשקווילים

  תרעננות וחגורות ומושבי בטיחות,בנושא עייפות וה –שא אלכוהול ונהיגה, בל"ג בעומר בנו –בפורים 

בנושא עייפות והתרעננות  –, בבין הזמנים ונסיעות משפחתיות בנושא חגורות ומושבי בטיחות –בפסח 

 –ובסוכות והסעות ילדים בנושא ילדים הולכי רגל  –וחגורות בטיחות,  לקראת פתיחת שנת הלימודים 

 .ונסיעות משפחתיות בנושא חגורות ומושבי בטיחות

 רגל להולכי קדימה זכות מתן: בדרכים בבטיחות נושאים במגוון רדיו תשדירי של ושידור הפקה ,

 נהיגה, אופניים רוכבי, אופנוע רוכבי, ברכב ילדים שכחת, משפחתיות בנסיעות ובטיחות ריסון התקני

 והסעות אוטובוסים נהגי, משאיות נהגי, קשישים רגל כיהול, ילדים רגל הולכי, אלכוהול בהשפעת

 .הדרך שול, צמיגים תקינות, והתרעננות עייפות, חורף נהיגת, תלמידים
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 .קול חי וקול ברמה בתחנות שודרו קצרים בטיחות מסרי וכן הרדיו תשדירי

 :הסברה למגזר הערבי

 2017עד שנת ת. החברה הערבי והקמת מערך הסברה ייעודי עבוראסטרטגיה הסברתית חדשה  פיתוח 

פותחה אסטרטגיה הסברתית  2017תורגמו והותאמו חומרי ההסברה בעברית, לשפה הערבית.  בשנת 

, תוך הסתכלות חדשה המותאמת למאפיינים הייחודיים ובעיות הבטיחות הייחודיות לחברה הערבית

 . םוגרפייגיאהאזורים הקבוצות ולשוני במאפיינים בין היישובים, העדות, ו-לתת

 הופק ושודר קמפיין בנושא תאונות חצר. קהלי היעד 2017בחודש פברואר  - קמפיין דריסות חצר :

 הורים לפעוטות מהחברה הערבית, בדגש על אוכלוסיית הבדואים בדרום. 

 מטרת הקמפיין:

 .הצגת היקף התופעה והסיבות לה 

 .מתן פתרונות למניעת ההיפגעות  

 :סרטוני וויט בורד, קידום מסרים ותוצרים ברשתות ובדיגיטל.   4 תשדירי רדיו, הקמפיין כלל 

 פק ושודר קמפיין בנושא חודש הרמאדן. מטרת הקמפיין:הו 2017יוני -בחודשים מאי - קמפיין רמאדן 

  הראמדן )סבלנות וכיבוד האחר( לבין ערכי הבטיחות בדרכים.חודש חיבור בין ערכי 

 יפים בנהיגה.מתן כלים לנהג הצם, כיצד לפעול כשעי  

והפקת חומרי הסברה בנושא נהיגה במהלך הצום  עיצוב הקמפיין כלל: תשדירי רדיו ברדיו אלשמס, 

  .וקמפיין קידום מסרים בדיגיטל

  לעידוד מרכזי ומורחב הופק ושודר קמפיין  2017בחודש יולי  - מודעות ולקיחת אחריותמרכזי קמפיין

תמקד בהנעת המשפחה והסובבים לקחת ההקמפיין מעורבות ולקיחת אחריות בחברה הערבית. 

 אחריות ולהיות שחקנים במניעת תאונות.

 ו וחובתנו להעיר לבן, לאח ולחבר.אחריותנ - מסר מרכזי: כולנו קורבנות של תאונות הדרכים

  תשדירי רדיו ברשת ד' ורדיו שמס בנושאים שונים  - בערבית בתחנות הרדיושנתית מובנית פעילות

: יציאה לחופש הגדול, חזרה ללימודים, נהגי משאיות, שכחת ילדים ברכב, נהיגת חורף, במהלך השנה

 נהיגה בהשפעת אלכוהול ועוד. 

  פרסום וקידום פוסטים בפייסבוק בנושאים שונים.  - ברשתות החברתיותשוטפת פעילות 

 עיצוב והפקת חומרי הסברה לחברה הערבית בנושאים שונים.  - הפקת חומרי הסברה 

 :ינוךח

 :מרכזי הדרכה 

 רכה לבטיחות מרכזי הד 17 -בשיתוף הרשויות המקומיות מפעילה תכנית לימודים בלב"ד הר

בדרכים, הפזורים ברחבי הארץ. תכניות ההדרכה במרכזים מיועדות לילדים מגן חובה ועד כיתה 

 ו'. 

 רה את מפתחת ומפיקה אמצעי למידה והדרכה משלימים לתכנית הלימודים וכן מכשילב"ד הר

 צוות ההדרכה ומקיימת ימי הנחיה וימי עיון למדריכי מרכזי ההדרכה.

 :משמרות זה"ב 

  אמצעי למידה טכנולוגי )לומדה(פיתחה   HIT המכון הטכנולוגי בחולון  בשיתוף פעולה עםלב"ד הר

מסכמת את השיעורים לתלמידי כיתות ה' לקראת היותם . הלומדה עבור פרויקט משמרות הזה"ב

די הוספת משחקים וכן תרגמה י-להרחיבה את הלומדה עלב"ד הר 2017בשנת מרות הזה"ב. חברי מש
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ב, המופקדים על מדובר בלומדה אינטראקטיבית המאפשרת לשוטרי הזה"אותה לשפה הערבית. 

  לקבל תמונה ברורה על מידת ההטמעה של הלמידה בקרב התלמידים.  הכשרת התלמידים,

 :תנועות הנוער 

תנועות הנוער. במסגרת התכנית כל תנועה נדרשה למנות  13לבטיחות בדרכים בקרב תכנית לחינוך 

רכז האחראי לקידום החינוך לבטיחות בדרכים כשהפעילות הינה סביב שלושה מוקדים עיקריים: 

התכנית כוללת   פעילות קהילתית, פעילות במסגרת מפעלות הקיץ ופעילות סביב שבוע הבטיחות.

 מבצעת עבור רכזי התנועה. לב"דהרהכשרה וימי עיון ש

 היערכות לחופש הגדול: 

ו'  -לתלמידי כיתות ד', פיתחו והפיקו משדר מיוחד "שמים לב בדרך" בשיתוף משרד החינוך ,לב"דהר

 לקראת היציאה לחופשת הקיץ.

המשדר עסק בקבלת החלטות והתמודדות עם סיטואציות יומיומיות של התלמידים הן כהולכי רגל 

 אופנים. והן כרוכבי

 מפעלות חינוך וחברה"":  

 עמותת  יחד עםלב"ד הרנוכח המעורבות הגבוהה של צעירים בחברה הערבית בתאונות דרכים 

לשינוי חברתי.   " פיתחה תכנית הדרכה המבוססת על משחק הכדורגל ככליחינוך וחברה "מפעלות

תלמידים(  1600 -)כ בי הארץקבוצות ספורט ברח 64  יילוט בקרבפ  תכנית ההדרכה פותחה לשם ביצוע

 מנת לבחון זירה זו כתכנית התערבות בהיקף נרחב יותר. -על

וממצאיו מעידים על  שינוי מובהק בעמדות של בני לב"ד הרהפיילוט לווה במחקר הערכה שביצעה 

 הנוער שהשתתפו בתכנית כלפי נושאי הבטיחות בדרכים בהם עסקה התכנית.

 -כ)בוצות כדורגל בפריסה ארצית ק 670 -את הפעילות להרחיבה  "דלבהר ,הצלחתו של הפיילוט נוכח

 נערים(. 16,000

 'שיעורי החינוך התעבורתי לכיתות י: 

 של תכנית  מועילות והיעילותקימו מערך בקרה לבחינת הה ,יחד עם משרד החינוך ,לב"דהר

התיכוניים(. ספר ה-ך לבטיחות בדרכים בכיתות י' בבתי)חינו הלימודים של החינוך התעבורתי

ממצאי הבקרה ישמשו בסיס לפיתוח והתאמה של  כיתות.  100הבקרה בוצעה במדגם מייצג של 

 תכנית לימודים עדכנית לתלמידי כיתות י'. 

 יזמו רפורמה בחינוך התעברותי הכוללת מבחן סוף שנה  ,הרלב"ד, משרד החינוך ומשרד התחבורה

. בשנת 80מתאוריה לעוברים את המבחן בציון  במסגרת לימודי החינוך התעבורתי, שיהווה פטור

 תלמידים(.  15,000 -כיתות )כ 500הונחה התשתית לביצוע  פיילוט בקרב  2017

 פיתוח מערך הדרכה והכשרה לאזרחים ותיקים:  

הכולל  -מערך הדרכה  פיתחהלב"ד הרנוכח היפגעותם הגבוהה של האזרחים הוותיקים כהולכי רגל, 

לאנשי מקצוע הבאים במגע עם  מיועד מערך ההדרכה  קים אינטראקטיביים., מצגות ומשחסרטונים

   האזרחים הוותיקים על מנת להעמיק את המודעות לפגיעותם בדרך.

 " אקדמיה ברשתשיעור מקוון לקראת היציאה לחופש הגדול:" 

ת רכוק בהעעסהמשדר פיקו מגזין מיוחד לחופשה בטוחה בקיץ. ה ,יחד עם משרד החינוךלב"ד, הר

השתתפות פעילה   אפשר לתלמידיםבה בטוחה על אופנים וחצייה ורכי ,בדגש על הליכה  לחופשת הקיץ

-ד' כיתותדים בתלמי 15,000 -כועבר בשידור חי לה הנחייתו של גדעון אוקוב  מגזיןה  במהלך המשדר.

 .וכי של משרד החינוךובקטלוג החינטיוב : בערוץ היואינטרנטזמין לצפייה ב. המשדר 'ו
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 :שבוע הבטיחות בדרכים

 ילות כללה פרסום ברדיו. הפעת בדרכים בנושא אחריות אישיתפעילות הסברתית בשבוע הבטיחו 

 .והפקת חומרי הסברה

 נהיגת " ליום הבטיחות בנושאמקוון פיתחו והפיקו מערך שיעור  ,יחד עם משרד החינוך ,לב"דהר

פייני הנהיגה של הצעירים ודרכי ההתמודדות ב ועסק במא"י-צעירים". המשדר יועד לתלמידי כיתות י'

זמין "ב. המשדר י-י' כיתותתלמידים בידור חי לועבר בשה ובהנחייתו של גדעון אוק  מגזיןה עימם.

 .וכי של משרד החינוךובקטלוג החינטיוב : בערוץ היואינטרנטלצפייה ב

 

 :שיתוף פעולה עם עמותת "יום האחדות"

גלעד  - יוזמה משותפת של משפחות שלושת הנערים החטופיםדות" )הרלב"ד, בשיתוף עמותת "יום האח

קיימה פעילות הסברתית וחינוכית במסגרת יום האחדות (, זכרם לברכה שער, נפתלי פרנקל ואייל יפתח

 לחזק ערכים של סובלנות, סולידריות חברתית והתחשבות באחר. , במטרה 2017בחודש יוני 

נדב  השתתפותסרטון הסברה ב וכללה: ה וההתנהלות בכבישבשינוי תרבות הנהיג הפעילות עסקה

 אבקסיס. 

 

 :2018עיקר הפעילות המתוכננת לשנת 

 :למגזר הכללי הסברה

 אינטרנט ודיגיטל בטלוויזיה, רדיו, עיתונות,פרסום קמפיין בנושא חציית כביש להולכי רגל ו ההפק, 

 ועל גבי אוטובוסים ושילוט חוצות.

 שא חבישת קסדות לרוכבי אופניים וכלים ממונעים לא מרושיינים אחרים  פרסום קמפיין בנוו ההפק

 ושילוט חוצות ותחנות אוטובוס. ,בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט ודיגיטל

 תעיתונופרסום קמפיין בנושא אזרחים ותיקים הולכי רגל בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט ודיגיטל, ו ההפק 

 ובתי קולנוע. 

 שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט ודיגיטל,  פרסום קמפיין בנושאו ההפק

 ועל גבי אוטובוסים ושילוט חוצות.  ,עיתונות

  ,ותחנות תאגיד השידור "כאן" )רשת צגלגל"הפקת ופרסום תשדירי רדיו ומסרים קצרים בגלי צה"ל ,

 (. 88fmב', רשת ג', 

 אחד מערוצי הילדים שיתוףבלילדים כנית טלוויזיה ותוכן משולב בתקליפים , פיתוח ופרסום סרטונים 

  חבישת קסדות. התכנים ישודרו בחופש הגדול, בסוכות ובחנוכה. בנושא 

 ."הפקה ופרסום של קמפיינים ברדיו ובדיגיטל לקידום מיזם "שומרי הדרך 

  .הפקת ופרסום קמפיין בדיגיטל ובאינטרנט לרוכבי אופנוע 

 ך כביש הערבה בנושאים: מהירות, עייפות והתרעננות והיסח דעת הפקה ותליית שילוט חוצות לאור- 

 שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה. 

 שילוט חוצות לכבישי יהודה ושומרון, ופרסום תשדירים בתחנת הרדיו גלי ישראל בנושאים:  הפקת

 שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, חגורות בטיחות וחציית קו הפרדה לבן. 

 וקמפיינים דיגיטליים בנושאים: נהיגה בהשפעת אלכוהול  יסבוק ובאינסטגרם,עילות שוטפת בפיפ

)בפורים ולקראת השנה האזרחית החדשה(, ילדים הולכי רגל )בחופש הגדול ולקראת פתיחת שנה"ל(,  

 אופניים חשמליים ונהיגת חורף.
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 מעניינות ם אשר בו יינתנו תשובות על שאלות מרכזיות מעולם הבטיחות בדרכי פיתוח מתחם דיגיטלי

התשובות לשאלות יינתנו באמצעות סרטוני הדגמה/הדרכה, טקסטים, ראיונות, גרפיקה  ור. את הציב

 ותרשימים. 

 

 :למגזר החרדי הסברה

  .פרסום בעיתונות חרדית, על גבי פשקווילים ולוחות מודעות ובאתרי אינטרנט מובילים למגזר החרדי 

 וקול חי. בקול ברמה  רדיו תשדירי ופרסום הפקת 

 קסדות לילדים בישובים: בני ברק,  5,000ם ארגון "איחוד הצלה" להפקת וחלוקת שיתוף פעולה ע

 ביתר, אלעד, בית שמש וירושלים.

  תחרות פרסום לעידוד חבישת קסדות במגזר החרדי בשיתוף אתר "קול חי", "הבצפר החרדי" וארגון

 "איחוד הצלה".   

 

 : הסברה לחברה הערבית

 חגורות בטיחות בחברה הערביתבנושא  קמפייןירת הפקה ויצ -  

תמקד בבעיית יהקמפיין , קמפיין רחב בנושא חגורות בטיחות בחברה הערביתושק , י2018בפברואר 

 . החגירה בתוך היישובים הערבים ובבעיית אי חגירת ילדים

 קמפיין מרץ בציון יום האם ויום האישה - 

אירועי מנוף בחברה הערבית כמו יום ו ודיגיטל, המתייחס לבחודש מרץ יושק קמפיין מצומצם ברדי

 3ל וכליהאישה ויום האם, במטרה להביא לגיוס הנשים כסוכנות שינוי במשפחה ובחברה. הקמפיין 

 תשדירי רדיו וקידום פוסטים בפלטפורמה הדיגיטלית.

 המשך קמפיין חגורות בטיחות בדגש לוקאלי - 

קוצר בנושא חגורות בטיחות, אשר מתמקד בבעיית החגירה בתוך ושק קמפיין המשך מיחודש אפריל, ב

 תשדירי רדיו, שילוט עירוני וקידום פוסטים בפלטפורמה הדיגיטלית.ל: וכליהיישובים, הקמפיין 

 קמפיין רמדאן - 

חומרים  יופקותשדירי רדיו,  3 ישודרופעילות שנתית בנושא צום ועייפות במהלך הנהיגה, במהלך החודש 

יישובים, כולל הדפסת טבלת שעות צום, שילוט עירוני, שמשוניות, גלויות, חלוקת מגבונים עם להסברה ב

 מסר בטיחותי וקידום פוסטים ממונים בפלטפורמה הדיגיטלית. 

שיעורי דת המשודרים ברדיו לפני ארוחת שבירת הצום בנושא בטיחות  3יוקדשו "פ עם רדיו אלשמס, תבש

 בדרכים. 

 חצר בחברה הערבית הבדואית בנגב תת תאונותכנית ייחודית להפחת -  

ומתמקדת בהדרכת  2018שנת וממשיכה ב"פ עם ארגון "בטרם" תבש שנתייםהתוכנית מתקיימת מזה 

 מהות בטיפות חלב ובמרכזים קהילתיים ביישובים ערבים בדרום. יא

התוכנית  2018נת , בש"בטרם"לארגון  הרלב"ד"פ בין תהתוכנית מבוססת על מערך הדרכה אשר פותח בש

 10000 -כסורוקה, מתוכנן להגיע לחולים הובמחלקת יולדות בבית  ,ישובים בדרום 10 -אמורה להתקיים ב

 נשים ערביות בדרום. 

 פיתוח כלי הדרכה לכינוסי נשים בחברה הערבית - 

 קהל הנשים בחברה הערבית, אשרהמיועד לכלי הדרכה חדש יופק  2018 שנתב "בטרם""פ ארגון תבש

 חק, חגורות בטיחות והתקני ריסון.מתמקד בתאונות חצר ואזורי מש
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 יות הורית ושימוש במושבי בטיחות קמפיין המשך בנושא חגורות בטיחות בדגש על אחר-  

ית חגירת ילדים ואחריות יבמהלך חודשי הקיץ, יערך גל שני לקמפיין חגורות בטיחות תוך התמקדות בבע

 הורית. 

 נושא שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגההפקה ופרסום קמפיין ב - 

 בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט ודיגיטל, עיתונותיל לקמפיין בחברה הכללית, ישודר במקבהקמפיין יתקיים  

 ועל גבי אוטובוסים ושילוט חוצות. 

  רדיו אלשמס ורדיו מכאן, בנושאיםגלי פרסום של תשדירי רדיו ומסרים קצרים ב 12הפקת ופרסום 

מערכות ל הפרק: חורף, חגורות בטיחות, רמדאן, יציאה לחופש, מושבי בטיחות, שכיחת ילדים, העומדים ע

 . מיגון, אלכוהול ועוד

 פ עם משרד תמיגון מפני תאונות, בשקמפיין רדיו ודיגיטל בנושא עידוד התקנת מערכות התרעה ו" 

 אשר מספק הטבה למתקיני מערכות התרעה ברכבים משומשים.  ,תחבורהה

  וחגירה נכונה לילדים. הפקת סרטון הדרכה בערבית בנושא התקני ריסון 

 בחברה הערבית ככלי להעלאת הפקת סרטון עדות, המשקף סיפור של אחת מקורבנות תאונות הדרכים 

 מודעות.

 כנית ילדים שגרירי בטיחות, במערכת החינוך היסודית בחברה הערבית.  ת 

 חורף, חגורות בטיחות, שאים כגוןמפיינים דיגיטליים בנועילות שוטפת בפלטפורמה הדיגיטלית וקפ : 

 . עודרמדאן, יציאה לחופש, נהיגת אופנועים, אלכוהול, שכיחת ילדים, היסח דעת ו

 

 :חינוך

 ף ותבקרב נערים בחברה הערבית. היקף שי": המשך ביצוע שיתוף הפעולה "מפעלות חינוך וחברה

 . 2017שנעשתה בשנת ולתוצאות הבקרה  יב המיועד לנושאהפעולה ייקבע בהתאם לתקצ

 בנושא אופניים חשמליים וכלים  :אקדמיה ברשת פיתוח שיעורים מקוונים בבטיחות בדרכים

ודר בסמוך לפרסום קמפיין בנושא י'. המשדר יש-תות ט'יממונעים לא מרושיינים נוספים, לתלמידי כ

 חבישת קסדות.  

 'רה על הוראת החינוך התעבורתי בכיתות י', כתיבתהמשך קיום הבק: החינוך התעבורתי לכיתות י 

תוף משרד החינוך ומשרד התחבורה, ויציאה למכרז עבור כתיבת מבחן סוף שנה כפטור מתיאוריה בשי

 תכנית לימודים חדשה. 

  :מרכזי הדרכה הכולל ימי הנחייה ושיפור ביצועים וימי עיון  17פיקוח פדגוגי על מרכזי הדרכה

מרכזים. בנוסף, יפותחו אמצעי הדרכה חדשים לתכנית "כל הדרכים" )תכנית מקצועיים למדריכי ה

 ההדרכה במרכזים(. 

 :תנועות הנוער באמצעות מת"ן )מועצת תנועות הנוער(.  13המשך פעילות שנתית עם  תנועות הנוער 

  :יתות החינוכית הבלתי פורמללת שיתוף פעולה עם ארגוני הנוער להרחבת הפעיבנייארגוני הנוער 

  בקרב בני נוער.

 :בניית מיזם משותף להטמעת בטיחות בדרכים בקרב החברה  שיתוף פעולה עם עמותת תפוח

 נות טכנולוגית ובהתאם למאפייני ההיפגעות שלהם. יהבדואית בדרום באמצעות אורי

 :יציאה למכרז עבור התקשרות עם יועץ לפיתוח ובניית קונספט למרכז מבקרים ארצי  מרכז מבקרים

 ות בדרכים. לבטיח

 :הטמעת הלומדה "יוני בדרכים" בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל ומשרד החינוך.  משמרות זה"ב 
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 :כיתות פיתוח מערכי שיעור טכנולוגיים לתלמידי מערכי שיעור לבתי ספר יסודיים בחברה הערבית 

 ' בהתאם למאפייני ההיפגעות של ילדים בחברה הערבית. ו-א'

 

 ים בחטיבה:בעלי התפקידים המרכזי

  מנהלת החטיבה, דרורי-נחמה לאור

 מנהלת אגף הסברהדיין, -ליאת קרביץ

 חינוך אגףמנהלת  מירי נחום,

 (2017נובמבר חודש תפקידה ב את מנהלת אגף הסברה חברה ערבית )החלה מקבולה נסאר,

 (2017יולי חודש )סיימה את תפקידה ב , מנהלת תחום הסברהדנה טל

  נכסים דיגיטליים , מנהלת תחוםגליה לוי

 (2017מרץ חודש תפקידו באת )החל  נכסים דיגיטלייםמ"מ מנהל תחום  נתן צ'אוסקי,

 (2017ספטמבר חודש תפקידה ב את )החלהמנהלת תחום הסברה  ,ענת  ג'יניאו אבירם

 מ"מ מנהל תחום הסברהניר וינברום, 

 (.2018 )סיימה את תפקידה בחודש פברואר מנהלת תחום חינוך בירן,-חן שלי
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 המבצעים חטיבת

 אחריות ותחומי רקע

, גיאוגרפיים לאזורים חולקה הארץ ארצית. בפריסה מקומיות רשויות 256 בקרב פועלת החטיבה

  ומרכז. דרום צפון,: מרחבים בשלושה המאוגדים

 יישובים. 20-12 ובו מוגדר גיאוגרפי שטחל האחראים ,אזוריים בטיחות מנהלי חמישה מרחב בכל

מיקוד ב רגל-הולכי , והם:לב"דהרשויות המקומיות בנושאי הליבה שהוגדרו בר בשיתוף תעלוה פהחטיב

חברה ערבית במיקוד מאמץ ברשויות בעלות נתוני היפגעות , בערים בעלות נתוני היפגעות גבוהים

  .גלגלי-דוו גבוהים, בנהגי רכב כבד

שנתיות ם ומיישמים על בסיסם תוכניות ומגמותיהן, מפתחידרים נציגי החטיבה מנתחים נתוני תאונות 

היישובים. הם גם יוזמים ומבצעים תוכניות פעולה אחד מלשיפור הבטיחות בדרכים בכל  פרטניות

  ממוקדות במקומות ובמגזרים שונים.

 

 תפקידיה המרכזיים של החטיבה

 ות קידום הבטיחות בדרכים במרחב העירוני ובמרחב הבינעירוני, על מנת להפחית את התאונ

 והנפגעים.

 השונות. בפעילויות נטייםווהרל והשותפים הגופים בין ואינטגרציה תיאום  

 וניתוחם רשות בכל העירוניות בדרכים הסיכונים אבחון של תהליכים קידום. 

  ברשויות המקומיות.  הרלב"ד מדיניותיישום 

 רשות. בכל םבדרכי הבטיחות להגברת שנתיות-ורב שנתיות פעילויות של תכנון תהליכי קידום 

 ברשויות בדרכים הבטיחות להגברת פעילויותה לתקצוב מידה-אמותגיבוש המלצות בנוגע ל 

 המקומיות.

 נוספים מקצועיים גורמים ושל העירוניים הבטיחות מטות מנהלי של מקצועית והדרכה הנחיה 

 בעיריות.

 שנתית עבודה תתוכניל המלצות וגיבושת, ניתוחם הארצי הכבישים ברשת דרכים תאונותנתוני  מיפוי, 

 .השונות הדרך רשויותשל  לטיפול והעברתן ארציתה ברמה נקודות תעדוף תוך

 .גיבוש וכתיבת תסקיר לתאונות קטלניות וקיום למידה מתאונות 

 

 ייעוד

 הרשויות בתחום סיכון מוקדי וצמצום, הדרך ורשויות הבטיחות מטות באמצעות, כולל בטיחות ניהול 

 .ירוניע-והלא העירוני בתחום הדרך משתמשי של ההיפגעות להפחתתרך ורשויות הד המקומיות

 

 2017עיקר הפעילות בשנת 

 :)עירוני -ןקידום פעולות ותהליכים למניעת היפגעות במרחב העירוני והבי בטיחות )רשויות מקומיות

ובות רגל ברח-ובכלל זה: פעילות להסדרת תשתית למיתון התנועה וליצירת סביבה בטיחותית להולכי

, בסביבה של מוסדות חינוך ומרכזי קשישים וקהילה וזאת על בסיס תקציב סימון דרכים מרובי תאונות

בעיקר לשיפור  כבישים והתקני בטיחות ממשרד התחבורה. בנוסף לתקציב זה בוצעו התקני בטיחות

ליית מתקציב מטות הבטיחות )תשתיות רכות(. הפעולות המרכזיות שבוצעו: ת בטיחות הולכי רגל
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שלטי חוצות ברשויות המקומיות, השתתפות באירועים קהילתיים והפעלת מוקדי הסברה באמצעות 

 מתנדבים ומסבירנים, פעילות הסברה והדרכה לקשישים.

  והנפגעים בקרב האוכלוסיות בהן נמצא מספר הנפגעים הרב הדרכים יישום תכניות להפחתת תאונות

 : המיקוד( ייישובביותר )

 

 כנית התערבות רשותית מתכללת לנושא הולכי רגל, שתתמקד בפעילות נוספת מעברת הולכי רגל:

התקציב יוקצה  -ים המובילות בהיפגעות הולכי רגל . בדגש לערלפעילות ממוקדת של מטות הבטיחות

חלוקת התקציב תהיה יחסית לגודל  .רגל הוא הגבוה ביותרהרשויות בהן שיעור הנפגעים הולכי  29 -ל

 ל רשות.היחסי של כ

 

ו". פעילות הסברתית חינוכית בכל הישובים במגזר הערבי בסימן "מנהיגים את עצמנ חברה ערבית:

הספר, הדרכות להורים, אכיפה הסברתית, שילוט בישובים ופעילות -הפעילות תתמקד בשיעורים בבתי

 יגת צעירים.פעילות של אנשי דת במסגדים במיקוד נה ,הדרכה להורים ולקהילה ,באמצעים דיגיטליים

 

העלאת המודעות לנושא הבטיחות בדרכים בהדרכות ממוקדות נהגי המשאיות, מנהלי  רכב כבד:

 בטיחות בתעבורה, ליצירת מחויבות והטמעת אקלים בטיחות תעבורתי.ה  וקציני החברות התובל

 

ביצוע באמצעות העברת כללי בטיחות ו  גלגלי-ק המודעות להיפגעותם של רוכבי דוחיזו גלגלי:-דו

כנסים והשתלמויות  ,עות: שיפור מיומנות בימי השתלמותפעילויות חינוכיות והסברתיות באמצ

למובילי התוכנית, קיום מבצעים משולבים להסברה ולאכיפה כנגד רוכבי דו גלגלי: מחסומי משטרה 

מדלגים בשיתוף משטרה וגורמי הסברה, מודעות בעיתונות, שלטי חוצות, באנרים באתר הרשות 

מקומית, רדיו מקומי, שמשוניות בסמוך למוסדות חינוך וקהילה ובמקומות שונים ברשויות ה

 המקומיות.

 י"ב, –וחד בכיתות י"אפורמאלי, במי-פעילות ממוקדת לנהגים הצעירים בחינוך הפורמאלי והלא

 הכוללת פעולות הסברה והדרכה להגברת המודעות ולשיפור מיומנויות הנהיגה.

 יתית באירועי קהילה.שילוב פעילות חווי 

  קטלניות וטיפול בליקויי בטיחות במוקדים אלה.דרכים עריכת תסקירים בעקבות תאונות 

  חקירות עומק לתאונות דרכים קטלניות במאפיינים ייחודיים. 4ביצוע 

 .תיאום פעילות אכיפה משולבת בהסברה )מניעה מצבית(, בנושאי ליבה רלוונטיים 

 תיות, שילוט בטיחות ודים, הכוללת: תיקון ליקויי תשיחת שנת הלימתחומית לקראת פת-היערכות רב

רגל וחצייה בטוחה, ניהול פריסת האיוש במעברי חצייה והסברה לנהגים בימים י בדגש על הולכ

 הראשונים של שנת הלימודים.

 י נושאי פ-פריסת שילוט ופעולות הסברה והדרכה להגברת מודעות הציבור לבטיחות בדרכים, על

 , ברחבי היישובים, בפארקים ובמקומות בילוי בחופש הגדול ובחגים.הליבה

 ב שילוט חוצות, אתרי אינטרנט, מקומונים, דפי מידע לתוש :שימוש בפלטפורמות פרסום עירוניות, כגון

 ', להעברה של מסרי בטיחות בנושאי הליבה, במקביל לקמפיינים הארציים.דוכ

 ובחדרי בטיחות ייעודיים. לב"דכים במרכזי הדרכה של הרתגבור פעולות הדרכה בתחום הבטיחות בדר 

 בנושא הסעות תלמידים. רלב"דהדרכה, פיקוח ובקרה על יישומן של דרישות ה 



24 

 

 לגלי.ג-ונפגעים בקרב רוכבי הדו דרכים כנית פעולה להפחתת תאונותיישום ת 

  ם בנגב.שובים הבדואיכנית התערבות למניעת "תאונות חצר" בריכוזי אוכלוסייה ובבתי אב ביליווי ת 

 שרתים בפרויקט שירות אזרחי לקידום בטיחות בדרכים במגזר החרדי. מ  75 -הכשרה והפעלת כ 

 הודי, בישובים בצפון הארץ. י-מתנדבי שירות לאומי אזרחי במגזר הלא 70 -הכשרה והפעלת כ 

 כנית התערבות להפחתת תאונות דרכים במעורבות נהגי רכב כבד.יישום ת 

 

 2018ילות המתוכננת לשנת עיקר הפע

 להלן עיקר הפעילויות:

  וביניהן: 2017המשך הפעלת כל התכניות משנת 

 .קיום ועדות בדיקה לעומק של תאונות דרכים, ככל שיידרש  

  קטלניות.דרכים טיוב תהליכי למידה והפקת לקחים מתאונות 

 .בניה ויישום תכניות עבודה בנושא בטיחות בדרכים לרשויות המקומיות 

 יצוע פעילויות שטח לאוכלוסיות בסיכון ברשויות המקומיות ובשיתוף הגורמים הרלוונטיים.ב 

  ת ישראלמשטרהעמקת והגברת תיאום וסנכרון תכניות העבודה עם. 

 י במגזר החרדי.אזרח-הרחבת פרויקט שירות לאומי 

  ת החינוך מתנדבים במוסדו 3,000 -חברה הערבית, כב השתלבות במערך המתנדבים האוניברסליים

 אשר ידריכו יום בשבוע את נושא הבטיחות בדרכים.

 .הרחבת פרויקט בקרת רשויות והגברת היקפי הסקירות ההנדסיות ברשויות המקומיות 

 .הכשרת מנהלי מטות הבטיחות ברשויות המקומיות 

 מקומיות.המרכזי הדרכה ברשויות  19 -רכש אמצעי מיגון ונראות לרוכבי אופניים ואספקתם ל 

 ת הפעילות במגזר החרדי. הרחב 

 .שילוט והסברה ביהודה ושומרון בשיתוף פעולה עם המינהל האזרחי 

 

 בעלי התפקידים המרכזיים בחטיבה 
 , המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המבצעיםצביקה דן )אל"מ במיל'(

 מנהל האגף לתיאום גורמי חוץמאיר אלרם, 
 , מנהל אגף אכרם סרור

 ם פרויקטים מיוחדים , רכזת תחו(אלמוגרוטמן )טל 
 מ"מ מנהל פרויקט מתנדבים אזרחיים אלחנן פרידמן,

 , רכזת מינהליתאורלי קופפר
 

 מרחב צפון:
  מנהל מרחב צפוןשניר זיידל, 

 סובב חיפה -מנהל בטיחות אזורי  קובי גזית,
 גליל מערבי -, מנהל בטיחות אזורי אחמד דועאא חיידר

 צרת והעמקיםנ -, מנהל בטיחות אזורי חאדר אגבריה
 יל עליוןגולן וגל -מנהל בטיחות אזורי  עמיר ילוז,

  יה והעמקיםטבר -, מ"מ מנהל בטיחות אזורי דרור בן חור
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 מרחב מרכז:

  מנהל מרחב מרכזיעקב זכריה, 

 שפלה דרום -מנהל בטיחות אזורי  נתי הר לב,

 שפלה מזרח -מנהל בטיחות אזורי  דני רביד,

 שרון צפון -בטיחות אזורית  מנהלת דביר,-רונית גלזר

 ב והסביבהאבי-תל –מנהלת בטיחות אזורית  וולנר,מן לי יג

 שרון מרכז -מנהל בטיחות אזורי  יוסי בלגזל,

 

 מרחב דרום:

 , מנהל מרחב דרוםאבי אזולאי

 נגב מערבי -, מנהלת בטיחות אזורית מיכל שמשי

 שמרחב לכי -, מנהלת בטיחות אזורית חן-אורית אורנשטיין

 מרחב ירושלים -, מנהל בטיחות אזורי אבי שמר

 נגב דרומי -, מנהל בטיחות אזורי צביקה אלעזרי

 יהודה ושומרון -, מנהל בטיחות אזורי ניצן מור
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 יחידת הנדסה

ידע מקצועי בנושאי  קלספיחידת ההנדסה נועדה להשלים ולתגבר באופן ממשי את הצד המקצועי ההנדסי. 

סיורים, סקרים, חוות דעת וניירות עמדה.תשתיות באמצעות   

 

 היחידהתפקידיה המרכזיים של 

 .בחינה וייזום עדכון של הנחיות לתכנון על בסיס נתוני תאונות הדרכים 

 על הבטיחות בדרכים. ןבחינת הסוגיות ההנדסיות והשפעת 

 .קביעת כללים מנחים לביצוע בקרה ברשויות תימרור מקומיות 

 לטיפול במוקדי סיכון בדרכים עירוניות ולא עירוניות. יםיכבחינה ועדכון התהל 

 יות תמרור ובקרת רש קידום יישום של תהליכים מורכבים בתחום הבטיחות בדרכים ובכלל זה

מקומיות; איתור, בחינה וטיפול במוקדי סיכון; בחינת אפקטיביות של שיפורי בטיחות בתשתיות; 

 חקירות עומק של תאונות דרכים קטלניות.

 בורה הציבורית והסעת המונים בסוגיות בטיחותיות חדשות מהותיות.חבות תחום התרת מעוהגבר 

 

 2017שנת ב עיקר הפעילות

  רשויות.  81בקרה על רשויות תמרור מקומיות בקרב 

 עדת והדו"ח המסכם הוגש והוצג לו -קרבות למעבר חציה )סימון זיגזג( ביצוע ניסוי הדגשת אזור ההת

 .2017ל אפריחודש הניסויים ב

 .קביעת קריטריונים, מיפוי, בחינה וקביעת טיפול במוקדי סיכון בדרכים לא עירוניות 

  טיפול למשרדית -ןם לא עירוניות במסגרת הוועדה הביכנית העבודה לשיפור הבטיחות בדרכיגיבוש ת

   במוקדי סיכון.

 מעקב ובקרה אחר התקדמות הפרויקטים של "מוקדי סיכון" בדרכים לא עירוניות. 

  בחינת היעילות של שיפורי תשתית במוקדי סיכון בדרכים לא עירוניות. היבטים כלכליים של שיפורי

 תשתית בטיחותיים.

  בחינה הנדסית של סוגיות מקצועיות וגיבוש הצעות לעדכון הנחיות לתכנון על בסיס ניתוח נתוני

 תאונות דרכים.

 רכים עירוניות מבחינת בטיחות הולכי רגל. קביעת כללים לעריכת תסקיר בטיחות של הסדרי תנועה בד 

 .קביעת כללים/מפרט לעריכת תכניות לשיפור הבטיחות בדרכים ברשויות מקומיות 

  בדיקת התכנות של יישום שיטתEuroRAP .בישראל 

  פרסום קול קורא וקביעת הקריטריונים לתמיכה ברשויות תימרור מקומיות במגזרי המיעוטים לצורך

 תנועה.  הגשת תכניות הסדרי

 .השתתפות בפורומים מקצועיים 

 .השתתפות בצוותי מומחים לבחינת תאונות דרכים 

 .השתתפות בצוותי בחינת הבטיחות של הסדרי העדפה לתחבורה ציבורית 

 לב"דעריכת חוות דעת הנדסיות, ניירות עמדה, מענה לפניות ציבור ומתן תמיכה מקצועית לכלל הר. 
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 2018עיקר הפעילות המתוכננת לשנת 

 

  דרכים המגמות בתאונות  ,פי הכללים הבינלאומיים-כנית אב ארצית לבטיחות בדרכים עלתעריכת

ורשויות אחרות העוסקות  רלב"דקביעת מדיניות וכיווני פעולה לפי תחומי פעילות ה ,ומחקרים

 תכנית "על" לעבודה מערכתית מדינית בתחום התשתיות. ,בתשתית הדרכים

 מפרט לעריכת תכנית לשיפור בדרכים ברשויות תימרור )תשתיות(/טיחות כללים לעריכת תכניות לב

 בטיחות ברשות מקומית )תשתיות(.

 .הדרכות למהנדסים ברשויות תימרור מקומיות בנושא עריכת תכניות לבטיחות ברשויות מקומיות 

 קביעת  עדת מוקדי סיכון לצורךולהצגה לו - סקירת בהיבטים הכלכליים של שיפורי תשתית בטיחותיים

 מודל התעדוף.

  במחלפים.דרכים בחינת תאונות 

 ביו"ש. דם לניתוח ת.דהסדרת המק 

 משרדית.-ןת טיוטת הנוהל לפעילות הועדה הביעריכ 

 ישיבות המעקב. ,ישיבות הועדה ,סיורי שטח ,משרדית-ןפעילות הועדה הבי 

  בחינה מעמיקה של השפעה ההדדית. -תחבורה ציבורית והבטיחות בדרכים 

 מאור(. 306ת והצעות מפרט לתמרור דרישו( 

 .נוסח אחיד למכרז ביצוע עבודות לסימון דרכים ברשויות מקומיות 

 .בחינת תפקוד התקני קצה למעקות בטיחות 

 .השתתפות בדיונים של ועדת ההתקנים ובצוותי משנה 

 .בחינת החומר והשתתפות בדיונים של ועדת הניסויים 

 הולכי רגל  - דר של מופע ירוק משוטף רכב פונה ימינהעריכת קריטריונים כמותיים לקביעת הס

 בצמתים מרומזרים.

 ניותאתרי עבודה בדרכים עירו ,תכנון רמזורים ,תכן דרכים בין עירוניות - ועדות היגוי לעדכון הנחיות, 

הסדרי העדפה לתחבורה  ,הסדרי תנועה בסביבת מוסדות חינוך ,רחובות בערים ,שילוט הדרכה

 דרכים.מאור ב ,ציבורית

  בצמתים מרומזריםדרכים ניתוח נתוני תאונות. 

 לא נמצא  ןקדי סיכון בדרכים לא עירוניות להבחינת תאונות דרכים בצמתים מרומזרים במסגרת מו

 פתרון לרבות צמתים מדורגים.

 דרישות  ,שינוי חקיקה ,כללים לתוכניות סטטוטוריות - מיקום מוסדות החינוך ומוסדות לקשישים

 חות עבור מוסדות ציבוריים.לתסקיר בטי

 .)השפעת התכנון הסטטוטורי על בטיחות בדרכים )חיבור שימושי קרקע לדרכים ארציות/ראשיות 

  בצמתים.דרכים כללים לרישום וניתוח נתוני תאונות 

 2015-2017 לשנים סיכום תהליכי הבקרה. 

  כביש חוצה ישראל.–רות בתחומי הזיכיון של חב –סיכום תהליכי הבקרה על רשויות תמרור מקומיות 

  גופים אחרים:  ,מועצות אזוריות 17 ,מועצות מקומיות 18 ,עירייה 1 -בקרת רשויות תמרור מקומיות

 כנסת.
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 .כללים לעריכת תסקיר בטיחות של הסדרי תשתית עירוניים מבחינת בטיחות הולכי רגל 

 ניות.קטל דרכים כללים לעריכת חוות דעת הנדסית ראשונית במקומות של תאונות 

 .בחינת ההתכנות של הסדרת התהליך של חקירת עומק לתאונות דרכים 

 עריכת כללים להצבת שילוט הסברה בטיחותי. 

  רלב"ד.הכינוס פורום הנדסה ארצי להצגת הפעילות של 

 קריטריונים בשיתוף עם משרד התחבורה ואיגוד המהנדסים.ההגדרת התחומים ו 

  בדיקת התכנות של יישום שיטתEuroRAP שראל.בי 

 

 

 מרכזיים ביחידה:הבעלי התפקידים 

 מהנדסת ראשיתאתגר, -מאריה כהןאינג' 

 מהנדסת תנועה אינג' אסתי סרקיסיאן,
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 ומידע מחקר חטיבת

 אחריות ותחומי רקע

 והידע , המחקרהמידע של והניהול ההפעלה הפיתוח, מכלול על מופקדת והמידע המחקר חטיבת

 כבישים, תאונות, בנושא המידע מאגר את ומרחיבה מפתחת ידההיח ,זו אחריות במסגרת .לב"דבר

  בדרכים. הבטיחות בנושא המחקרית הפעילות את ומרכזת ויוזמת ,וסיכונים תנועה

 :רלוונטיים תחומים משני מורכבת החטיבה

 בנושא ומחקר למידע הלאומי המידע מאגר של ולהפעלתו לפיתוחו להקמתו, לתכנונו, אחראי - מידע אגף

 סיכון. ומוקדי ותנועה כבישים נות,תאו

 של לצרכים בהתאם ,הערכה ומחקרי עומק מחקרי ולייזום צרכים לניתוח אחראי - מחקר מכלול

  בדרכים. הבטיחות

 ייעוד

 והעשרתו להגברת הבטיחות לב"דהעמקת הידע בתחום הבטיחות בדרכים ושיטות העבודה של הר ,

 בדרכים. 

 ידע והמחקר במדינת ישראל בתחום זה, בחינה של ישימות הידע קידום פיתוחם של בסיסי המידע, ה

 והעמדתו לרשות כל העוסקים בנושא.

 

 ההחטיב של המרכזיים תפקידיה

 סיכון. ומוקדי ,ותנועה כבישים תאונות, בנושא לאומי מידע מאגרשל  וניהול ניתוח 

 מסוכנים. ומצבים בסיכון אוכלוסיות בדרכים, בטיחות בנושא מגמותשל  וניתוח ניטור 

 ואקלים הבטיחות והרכב התשתיתי האנושי, הגורם בתחום ידע וניהול מחקרים פיתוח 

 תאונות. ולצמצום הבטיחות להגברת ותתוכני של אפקטיביותה להערכת מחקריםשל  וניהול פיתוח 

 מפותחות מדינותב מצטבר ניסיון ליישם מנת-על ,בדרכים הבטיחות בתחום בעולם הנעשה אחר מעקב 

 בארץ. הקיימים םלתנאי

 בדרכים. הבטיחות בתחום ישראל במדינת והמחקר הידע המידע, בסיסי של פיתוחם קידום 

 בדרכים. בבטיחות העוסקים חיצוניים ולגורמים לב"דהר יחידות לכל ומחקר מידע שירותי מתן 

 אזרח. לכל וזמין פעיל מידע מרכז 

 

 

 תחומי פעילות נוספים

 ידים וסטודנטים.מתן מידע רחב לאנשי מקצוע, תלמ 

 .עידוד עבודת העמותות בישראל בנושא בטיחות בדרכים 

 שיתופי פעולה עם ארגונים בינלאומיים כגון קשר וIRTAD ,ETSC ,WHO. 

 .ייזום והשתתפות בוועדות ופורומים מקצועיים בנושאי בטיחות בדרכים 

 .ייזום והשתתפות בכנסים מקצועיים לאומיים ובינלאומיים 
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 2017ת בשנת עיקר הפעילו

 

 מידעאגף 

  .הפעלת מרכז מידע לאומי ומתן מענה לפניות לקבלת מידע מגורמי חוץ ופנים 

 ביסוס והרחבה של נתוני מערכת ה- BI. 

 .התחלת שדרוג מערכות המידע והשטחת המידע ממקורות שונים 

  ביסוס שיתוף הפעולה עם גורמים בינלאומיים כגוןIRTAD ו- ESRA אומיות.לצורך השוואות בינל 

 " 2007-2016עשור של בטיחות בדרכים בישראל  -מגמות פרסום ספר." 

  .קידום רישום טראומה של נפגעי תאונות דרכים כחלק ממאגר המידע הלאומי של ישראל 

  ביצוע העמקות וניתוחי נתונים של תאונות דרכים בתחומים שונים כגון : מאפייני היפגעות בחברה

 ל רוכבי אופנועים, מאפייני מעורבות רכב כבד בתאונות דרכים, מאפייניהערבית, מאפייני היפגעות ש

 היפגעות של הולכי רגל ועוד. 

 .הנגשת מידע לקהלים שונים 

 

 מחקר מכלול

 ביצוע מחקרים וסקרים למדדי בטיחות בנושאים הבאים:

  .סקר תצפיות ארצי להתנהגות הולכי רגל במעברי חצייה 

 יגה.סקר תצפיות ארצי למהירויות נה 

  2017מדד סיכון  אישי להיפגעות בתאונות בשטח הערים ושל תושבי הערים לשנת. 

  .בדיקת תרבות הנהיגה של משתמשי דרך בישראל 

  בנושאים הולכי  הרלב"דהכנת רקע מחקרי לבניית התשתית, הרציונל והמטרות של תכניות הליבה של

 ערבית.החברה הרגל, רכב כבד ו

 ות דעת ודפי מידע בנושאים שונים בתחום הבטיחות בדרכיםחות, סקירות, חו"כתיבת דו. 

 לב"דכניות ופעולות התערבות בר)לבדיקת יישום ואפקטיביות( של ת מחקרי הערכה ביצוע. 

 .השתתפות בוועדה לבחינת הדרכים להפחתת מספר הנפגעים משימוש בסמארטפונים בנהיגה 

 2018עיקר הפעילות המתוכננת לשנת 

 מידעאגף 

 שתית רחבה למרכז המידע הלאומי.שדרוג ת 

 פיתוח ואחזקה של מערכת ה- BI. 

  ביצוע ניתוחי נתוני תאונות דרכים בחתכים ובאוכלוסיות שונות על פי צרכים העולים לאורך השנה

 מטעם וועדות הכנסת, משרדי ממשלה, צוותי פעולה ותוכניות של הרלב"ד, פניות הציבור. 

 2007-2017דרכים בישראל עשור לבטיחות ב" מגמות פרסום ספר" 

  שת"פ עם הלמ"ס ועם מכון גרטנר להעמקה וטיוב רישום נתוני טראומה של נפגעי תאונות דרכים

 בישראל. 

 דרוג הנגשת מידע לקהלים שונים.ש 

 .שיתוף פעולה עם גורמים בינלאומיים 
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 אגף מחקר

 לכי רגל במעברי : סקר תצפיות של התנהגות הוביצוע מחקרים וסקרים למדדי בטיחות בנושאים

, מחקר איכותני , שימוש בחגורות בטיחות בחברה הערבית, תרבות נהיגה של משתמשי דרךחציה

והשתתפות בסקר בינלאומי הבוחן את נקודת מבטם של רוכבי האופנועים ביחס לבטיחות בדרכים, 

 בנושא עמדות משתמשי דרך.

 ת בדרכים. כתיבת מודל תפיסתי לתכנון ועבודת הרלב"ד בתחום של בטיחו 

 65ממוקדות של החברה הערבית, הולכי רגל בני  לוסיותניתוח יתר הרוגים עקב תאונות דרכים באוכ 

 ומעלה, מעורבות אופנועים, מעורבות רכב כבד, מעורבות נהגים צעירים. 

 איגום ידע בתחומים של פתרונות למניעת היפגעות בהולכי רגל בכלל ואזרחים וותיקים בפרט, היפגעות 

 בי כלים בלתי מרושיינים.  רוכ

 חברה ה - לב"דליווי מחקרי והערכת התקדמות היישום והאפקטיביות של תכניות הליבה של הר

 .ערבית ושומרי הדרךה

  ביצוע מחקרים הבודקים הבדלים בין רשויות בישראל מבחינת אקלים בטיחות בדרכים ומבחינת

 הסיכון למעורבות בתאונה ברשויות. 

 כניות פעולה של הרלב"ד למניעת היפגעות אזרחים וותיקים ורוכבי אופנוע.מעורבות בתכנון ת 

 חות, סקירות, חוות דעת ודפי מידע בנושאים שונים בתחום הבטיחות בדרכים."כתיבת דו 

 בתחום של השפעת היסח הדעת עקב  בחינת יוזמות טכנולוגיות, הערכת יעילותן ומתן המלצות ליישום

 .בנהיגה טלפון ניידשימוש ב

 ( למשל, בחינת מתודולוגיות בדיקה והשוואה של מתודולוגיות מתאימות למדידת בטיחות בדרכים

 (. שונות למדידת מהירות או לבחינת נהיגה במעורבות אלכוהול

 ופרסום מאמרים בכתבי עת וכנסים  השתתפות במפגשים, בימי עיון ובכנסים מקצועיים בארץ ובחו"ל

 מקצועיים בארץ ובחו"ל. 

 

 :תפקידים המרכזיים בחטיבהבעלי ה

 (2017)החלה את תפקידה בחודש דצמבר  מנהלת חטיבת המידע והמחקרכץ, -שרית עמרם

סיימה את תפקידה בחודש ) ''מ מנהלת חטיבת המידע והמחקרמבולוטין, -ד''ר סבטלנה צ'אצ'אשווילי

 (2017יולי 

 (.2017, מנהלת אגף מחקר )סיימה את תפקידה בחודש נובמבר ד"ר סמדר לב

 חוקר בכירד"ר אסף שרון, 

 חוקרת בכירהד"ר יעל הדר, 

 חוקר בכיר, לביא-יפתח גורדוני

 מנהלת תחום ניהול ידע  עדינה מרסיאנו,

 (2018פברואר  - 2017פברואר ) מנהל תחום מידעמ"מ  נתנאל צרפתי,

 , מנהלת תחום מידענותדורית שמעוני

 , עוזרת מחקראריאלה לחמי

 חקר, עוזרת מאלישבע הכט

 , עוזר מחקראלכס טרויצקי
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  מינהל כספים ומשאבי אנוש

 רקע ותחומי אחריות

משאבי אנוש, המשאבים הכספיים, , ובכלל זה על לב"דהמינהל מופקד על כלל המשאבים של הר

 חשוביים, החומריים והלוגיסטיים. המי

שעליהם היא מופקדת  בתחומים הרלב"דגיבוש המדיניות והאסטרטגיה של את כוללת  מינהלאחריות ה

 והובלתן.

 

 :תחומים ארבעההמינהל מורכב מאגף אחד ו

טפל בהקצאה, בפיקוח ובבקרה של תקציבי הבטיחות ברשויות המקומיות. באגף מ -אגף תקצוב רשויות 

  הנהלת חשבונות.תחום תחום תקציבים ופועל 

כגון גיוס עובדים, שכר,  אב האנושי,מטפל בכל הנושאים הנוגעים למש -תחום משאבי אנוש והדרכה 

 רווחה ועוד.

 חראי לניהול הרכש המרכזי, המשאבים החומריים והמחסן. א - תחום רכש ולוגיסטיקה

 

 תפקידיו המרכזיים של המינהל 

 ניהול התקשרויות מול ספקים ומול גורמי חוץ. 

 ניהול מערך הכספים ומערכת הדיווח החשבונאי. 

  ,שכר, רווחה והדרכה.טיפול במשאב האנושי: גיוס ופרישה 

  מבנים, ציוד, כלי רכב, מיחשוב וכד'.ברלב"דניהול המשאבים הלוגיסטיים : 

 גיבוש הצעת התקציב השנתי וניהולו השוטף. 

 

 ייעוד

 התאם לחוקים, למסגרת המועצה, ב דיי-של תכניות העבודה המאושרת עלביצוע יעיל מתן כלים ל

 התקציב ולנהלים המתחייבים מגוף ציבורי.  

 יוס העובדים המתאימים והמקצועיים ביותר, פיתוחם ושימורם והענקת סביבת עבודה מתאימה, ג

 נוחה ותומכת.

  ומחוץ לה רלב"דהשמירה על רמת שירות גבוהה מול שותפים בתוך. 

 

  2017-2018עיקר הפעילות בשנים 

 לשנה העוקבת.  רלב"דהגיבוש הצעת תקציב  ,ניהול התקציב השוטף 

 ל הליכי רכש, טיפול בחוזים ובתשלומים לספקים.התקשרויות וניהו 

 .טיפול בנושאים תפעוליים ולוגיסטיים 

 .גיוס כוח אדם וביצוע פעולות לרווחת העובדים 

 .התקשרויות מול גופים מתוקצבים ונתמכים 

  ועריכת ימי עיון מקצועיים. רלב"דההרחבת הידע הניהולי והמקצועי של עובדי 
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 מינהל:בעלי התפקידים המרכזיים ב

 , מנהל המינהל יובל פרידמן

 , מנהלת אגף תקצוב רשויותעליזה וייסברג

 תקציבים והנהלת חשבונותמנהלת תחום  ,טופן-סיגל גבריאלי

 , מנהלת תחום רכש ולוגיסטיקהריקי ניאזוף

  נוש ושכרת תחום משאבי א/מנהל אפלבאום,-עפרי רובינשטיין

 מנהלת תחום חשבונות, אנה חסין

 , מחסנאיבדוד אינאיי



34 

 

 : מבנה ארגוני3פרק 

  

 

 *מבנה ארגוני: 3פרק    

 

 שונה 2013* המבנה הארגוני החל משנת 
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 לב"דהר תקציב :4 פרק

 

, מקורות 2006-ב( לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(, התשס"ו) 30פי סעיף -על

טעון  לב"די החוק. תקציב הרפ-הם חלק מתקציב המדינה ומאגרות שאפשר לגבות על לב"דתקציב הר

 ות בדרכים ושר האוצר. אישורם של שר התחבורה והבטיח

התקציב נרשם בתוכניות תקציביות נפרדות בסעיף התקציב השוטף ובתקציב הפיתוח של משרד 

משרד האוצר ישירות  דיי-לידי משרד התחבורה הועבר ע-תקציב התשתיות המבוצע על התחבורה. 

 לתקנות התקציביות המתאימות במשרד. 

ח בהרשאה אלש" 11,000 -אלש"ח במזומן ו 127,944על  )על שינוייו( עמד 2017בשנת  לב"דתקציב הר

   להתחייב.

 

  :2017להלן נתוני ביצוע התקציב לשנת 

. 

תקציב 

 2017מזומן 

 )על שינוייו(

ביצוע 

 בהתחייבויות

שיעור ביצוע 

 בהתחייבויות

ביצוע 

 מזומן

שיעור 

ביצוע 

 מזומן

 חטיבות

 55% 17,925 121% 39,435 32,531 חינוך והסברה     

 56% 16,344 123% 35,908 29,120 מבצעים

 56% 4,184 100% 7,424 7,425 מידע ומחקר

  השתתפויות במשרדי ממשלה

 101% 16,645 100% 16,465 16,465 משרד החינוך    

 100% 4,163 100% 4,163 4,163 משטרה

 87% 433 157% 784 500 חילוץ והצלה

 100% 3,883 100% 3,884 3,885 שוטף -משרד התחבורה 

      

 אחר

 77% 17,187 109% 24,233 22,217 שכר ומנהלה     

 33% 3,872 98% 11,444 11,638 פעולות שונות

 66% 84,456 102% 130,852 127,944 סכום כולל      

 
 

לתקציב משרד התחבורה סכום של  הרלב"דבנוסף לסכומים המצוינים בטבלה לעיל, הועבר מתקציב 

 למימון פיתוח תשתיות בטיחות במרחב העירוני. ₪ ליון מי 120
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 :שינוי תפיסת התקציב

 . 2017שינתה את דרך פעולתה וכנגזרת מכך את מבנה תקציבה בשנת  הרלב"ד

הועבר לגופים שונים ומימן, בין השאר, פעילות שעמדה בליבת הרלב"ד בעבר, החלק הארי מתקציב 

י ההפרדה בין הגורם האחראי והמבצע לגורם המתקצב אינה כ ,סברההרלב"ד העשייה של גופים אלו. 

 2017את ההעברות הישירות למשטרה והחל משנת הרלב"ד הפסיקה  2016נכונה. בהתאם לכך, בשנת 

הופסקו ההעברות לגופים נוספים כמו הנהלת בתי המשפט )למימון העסקת שופטי תעבורה(. ככלל, 

חוזרת בגופים חיצוניים, ולא תממן פעילות במקומות בהם תחדל לממן פעילויות ליבה קבועה והרלב"ד 

תקצה את מרבית תקציבה לפי סדרי הרלב"ד יכולת ההשפעה שלה על הבטיחות בדרכים שולית. 

   עדיפויות הממוקדות בתחומים בהם מספר הנפגעים חורג מהחלק היחסי שניתן היה לצפות לו.

ת, ששיעור אוכלוסיות מרכזיו 3 -ות עיקריות בשלוש תכני 2017הובילה בשנת הרלב"ד בהתאם לכך, 

ה, והן: החברה הערבית, הולכי רגל ועולם יההרוגים בהן גבוה משמעותית ביחס לחלקן באוכלוסי

פעלה לתאם, לגייס ולהפעיל משרדי הרלב"ד התוכן של הרכבים הכבדים, רכבים ונהגים כאחד. 

ות עבודה ממוקדות בשלושת התחומים ממשלה, כמו גם ארגונים וגופים חוץ ממשלתיים, לתוכני

 האמורים כדי להוריד את מספר ההרוגים הכללי. 
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: קרנות, מלגות ותמיכות במימון הרשות הלאומית 5פרק 

 לבטיחות בדרכים

 

 . 2017לא העניקה מלגות בשנת רלב"ד ה

 .2017לא הקצתה תקציבי קרנות בשנת רלב"ד ה

 

 

 תמיכות

תמיכה לגופים ציבוריים שונים לצורך קידום הבטיחות בדרכים ולצמצום  רלב"דהעבירה ה 2017בשנת 

 מספר ההרוגים והפצועים בתאונות הדרכים במסגרת פרויקטים מגוונים. 

 

כנית להגברת בטיחות, שתפקידו לבנות וליישם ת רשויות מקומיות: בכל רשות מקומית פועל מטה .1

מיליון  14.5תמיכה בסך של  2017בשנת  הבטיחות בדרכים בתחומי הרשות. במסגרת זו הועברה

 ש"ח לכל הרשויות המקומיות. 

ש"ח  0.42אלפי ש"ח לכל רשות מקומית,  14.5הקצאת התקציב נעשית באופן שוויוני לפי המפתח: 

כנגד כל נפגע )פצוע קשה/הרוג( תושב הרשות ₪  1,205עבור כל תושב רשום ברשות ובנוסף 

 ונות. המקומית שנפגע בשלוש השנים האחר

מיליון ש"ח.  1.5בנוסף, הועברו תמיכות להשתתפות בהפעלת מרכזי ההדרכה בסכום כולל של 

התמיכה חולקה על בסיס מספר התלמידים שנטלו חלק בפעילות להקניית ערכי הבטיחות בדרכים 

   במרכזים אלו.

נות דרכים תמיכה בארגוני חילוץ והצלה לשם רכישת ציוד חירום המיועד בין השאר לנפגעי תאו .2

 ₪.  500,000בסכום של 

ישובים ערביים מרכזיים,  25 -מלש"ח בתוכנית ממוקדת לחברה הערבית ב 3תמיכה בסכום של  .3

 ישובים ערביים בעלי היפגעות גבוהה בתאונות דרכים וישובים בדואים בנגב. 

ד הדרכה התקציב נועד לפעילות הורים וילדים, פעילות בתיכונים, סדנאות לנהגים צעירים, ציו

 והקמת מגרש הדרכה מקומי וחולק על בסיס קריטריונים שוויוניים המתבססים בין השאר 

 .15-24הספר היסודיים והתיכוניים ומספר התושבים בגילאי -על מספר בתי

מלש"ח ברשויות עם היפגעות גבוהה של הולכי רגל בתאונות דרכים )פצועים קשה  1.2תמיכה של  .4

  ( לטובת פעילות הסברה להולכי רגל. 2011-2016שנים ין הוהרוגים ב

אלף תושבים( שיש בהן  100אלש"ח ניתנה לכל אחת מהרשויות הגדולות )< 50תמיכה נוספת של 

אזרחים ותיקים מכלל תושבי הרשות לטובת העסקת פרויקטור לטיפול בנושא  10% -למעלה מ

 היפגעות אזרחים ותיקים.
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 פרסומים לציבור :6פרק 

 

 וך וההסברהחטיבת החינ

 ם, רול אפים, גלויות הסברה, עלוני מידע, סטיקרים, שילוט עירוני וחומרי הסברה נוספישמשוניות

  :בנושאים הבאים )למגזר הכללי, למגזר החרדי ולחברה הערבית(

 נייד בטלפון שימוש - הדעת היסח 

 עייפות והתרעננות 

 רגל הולכי 

 ילדיםרגל  הולכי 

 הולכי רגל קשישים 

 אלכוהול עתהשפב היגהנ 

 בטיחות ומושבי בטיחות חגורות 

 מתן זכות קדימה 

 אופנוע רוכבי 

 וכבי אופנייםר 

 אופניים חשמליים 

 חצר תאונות 

 רמדאן 

 ל"ג בעומר ומירון 

 צמיגים תקינות 

 הסעות תלמידים 

 שול הדרך 

 חורף נהיגת 

 קיץ נהיגת 

 

 חטיבת מידע ומחקר

 דוחות מחקר:

 ( .2017טרויצקי, א )הרשות . בדרכים בערים גדולות ובינוניות בישראל מדדי סיכון בבטיחות

 הלאומית לבטיחות בדרכים. ירושלים.

 ( .מגמות בבטיחות בדרכים בישראל 2017לחמי, א .)הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. 2016 .

 ירושלים.

 ( .סקר תצפיות ארצי שימוש בחגורות בטיחות 2016לחמי, א )הרשות הלאומית לבטיחות 2016 .

 ירושלים. בדרכים.
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 ג לפני מעבר חצייהז-בחינת אפקטיביות של סימון זיג( 2017אתגר, מריה. )-שרון, א. וכהן .

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. ירושלים.

 ( .2017שרון, א ) גורמי סיכון תמונת מצב ו -+ בתאונות דרכים בישראל 65היפגעות בני

 ם.ת. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. ירושלילהיפגעו

 ( .2017שרון, א ) השפעת השימוש בתנועות יד )ג'סטות( מצד הולכי רגל על מתן זכות קדימה

 . הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. ירושלים.במעברי חצייה לא מרומזרים

 ( .2017שרון, א ) הרשות . 2016 התנהגות הולכי רגל במעברי חציה: סקר תצפיות ארצי

 .הלאומית לבטיחות בדרכים. ירושלים
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 מאגרי מידע שחוק הגנת הפרטיות חל עליהם :7פרק 

 

 מסד נתונים לבטיחות בדרכים :שם המאגר

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :בעל המאגר

 אגף מידע, חטיבת המדען הראשי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים :מחזיק המאגר

, ומטרתו להוות בסיס למידע םהמאגר מכיל נתונים על היפגעות בתאונות דרכי :מטרת מאגר המידע

 .הרלב"דתהליך קביעת היעדים של  ייבנהשעליו 

 

 נתונים על תאונות דרכים -קובץ רישום הטראומה  :שם המאגר

 מכון גרטנר למחקר אפידימיולוגיה :בעל המאגר

 אגף המידע, חטיבת המדען הראשי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים :מחזיק המאגר

-גיעים לבתיפי נפגעים המ-תן מידע על נתוני היפגעות בתאונות דרכים עלמ :מטרת מאגר המידע

 .החולים

 
 דיווחי שומרי הדרך שם המאגר:

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בעל המאגר:

 עמותת נתיב בטוח מחזיק המאגר:

המאגר מכיל דיווחים של מתנדבים במיזם "שומרי הדרך" שמתעדים עבירות  מטרת מאגר המידע:

תונים י אזרחים ומטרתו להוות בסיס לביצוע מחקרים בנוגע לניד-לה מסכנות חיים שמבוצעות עתנוע

העולים מן הדיווחים שיתקבלו ובכך להפיק לקחים ומסקנות לצורך הגברת הבטיחות בדרכים וצמצום 

 מספר הנפגעים בתאונות דרכים.

 

 מאגר מיזם מתנדבי שומרי הדרך שם המאגר:

 ומית לבטיחות בדרכיםהרשות הלא בעל המאגר:

 עמותת נתיב בטוח מחזיק המאגר:

  המאגר מכיל מידע לגבי המתנדבים במסגרת מיזם שומרי הדרך. מטרת מאגר המידע:
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רשימת החוקים שהשר העומד בראש המשרד ממונה  :8פרק 

 על ביצועם

 

 רלב"דה כי ,קובע 2006-לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(, התשס"ו 2סעיף 

לחוק  3פועלת במסגרת מדיניות הממשלה ובכפוף להחלטות שר התחבורה והבטיחות בדרכים. סעיף 

ידי משרד -היא תאגיד ואינה משרד ממשלתי. על כן רשימת החוקים מתפרסמת על רלב"דהכי  ,קובע

 רלב"ד.הידי -התחבורה ולא על

 

 

דו"ח שנתי של הממונה על יישום חוק חופש המידע  :9פרק 

 במשרד

 

 

 עין מאיה פופרמ :שם הממונה

 :מען ודרכי התקשרות

 96510, מלחה, ירושלים 2רחוב דרך אגודת הספורט הפועל 

 info@rsa.org.ilדואר אלקטרוני , 6785304-02 :, פקס2563336-02 :טלפון

 

  .מתוקף חוק חופש המידע ותפנילו שתי התקב 2017בשנת 

 

 

mailto:info@rsa.org.il

