
 

                        
                    

               
 :פרויקט בינלאומי למדידת עמדות של משתמשי דרך             

 ממצאים השוואתיים על ישראל       
 

מכוני להוא מיזם משותף לרשויות לבטיחות בדרכים,  ESRA (E-Survey of Road Users’ Attitudes)פרויקט 
בישראל, הפרויקט נערך בשיתוף ובאמצעות רחבי העולם. בארגונים מהמגזר הציבורי והפרטי למחקר, ו
בטיחות בדרכים, תוך התמקדות מצב ההשוואה על -נתונים ברי לאסוף ולנתחהיא מטרת הפרויקט  .הרלב"ד

למספר רחב של מקור מהווים  ESRAנתוני פרויקט בתרבות של בטיחות בדרכים ובהתנהגות של משתמשי דרך. 
 VIASמכון בינלאומית. הלאומית והקביעת מדיניות ברמה מספקים בסיס מדעי לאשר , מדדי בטיחות בדרכים

 ,BASt, BFU) נוספיםארגונים  11, במשותף עם ESRAפועל את פרויקט ה לאבריסל )בלגיה( מארגן ומוציא מ

CTL, IATSS, IFSTTAR, ITS, KFV, NTUA, PRP, SWOV, TIRF) .הפרויקט הוא סקר המתבצע  לב
. בפרויקטנוטלות חלק המפותח במשותף ומתורגם לשפה הנהוגה בכל אחת מהמדינות ה באמצעות שאלון

: דיווח עצמי על התנהגות בדרכים, דעות ועמדות על התנהגות לא בטיחותית באיםנושאים השאלון מכסה את הה
. בטיחות בדרכים שלפעולות אפשריות לקידום מדיניות בדרכים, חשיפה לפעולות אכיפה, ומידת התמיכה ב

ת אלכוהול, סמים ותרופות; נהיגה )לדוגמא, נהיגה תחת השפע מספר סוגיות בבטיחות בדרכיםעוסק בהסקר 
במהירות מופרזת; נהיגה בהיסח דעת( בהתייחס לנהגים, נוסעי רכב, רוכבי קטנוע/אופנוע, רוכבי אופניים, 

 והולכי רגל. 

 32 -זמנית ב-, אשר בוצע בוESRAמתוך הסבב השני של פרויקט על ישראל מסמך זה סוקר ממצאים עיקריים 
 -אמצעות פאנל אינטרנטי, נאספו נתונים מיותר מכל מדינה בבוצע בר שאקר, . במסגרת הס2018 -מדינות ב

רקע כללי על הפרויקט וממצאים נוספים זמינים באתר: ישראל(. מ 984משתמשי דרך ) 35,000
www.esranet.eu . ( מושווית לממוצע ירוקישראל )התרשימים הבאים מציגים מקבץ בסיסי של משתנים בהם

  )לבן(. 1האירופי
 

 תחושת בטיחות  תחבורה אמצעי
בשניים עשר החודשים האחרונים, באיזה תדירות 

הבאים? )סולם תשובות של  השתמשת באמצעי התחבורה
 ימים בשבוע( 4=לפחות 5=אף פעם לבין 1דרגות, בין  5
 

משתמש עד כמה בטוח או לא בטוח אתה מרגיש כשאתה  
 11הבאים בישראל? )סולם תשובות של  באמצעי התחבורה

 =מאד בטוח(10=מאד לא בטוח לבין 0דרגות, בין 
 

 

 

  

 

 ציבורית תחבורה
 

 ציבורית תחבורה

 רכב )נוסע(
 

 רכב )נוסע(

 רכב )נהג(
 

 רכב )נהג(

 קטנוע/אופנוע
 

 קטנוע/אופנוע

 אופניים/אופניים
 חשמליים

 אופניים/אופניים 
 חשמליים

 הליכה ברגל
 

 הליכה ברגל

   

 ממוצע   (2-5לפחות פעם אחת )%  

 

http://www.esranet.eu/


 התנהגות על עצמי דיווח
 =)כמעט( תמיד(5=אף פעם לבין 1בין  דרגות, 5הימים האחרונים, באיזה תדירות...? )סולם תשובות של  30 -ב

  

סמים, נהיגה תחת השפעת חומרים )אלכוהול, 
 תרופות(

 היסח דעת ועייפות בנהיגה
 

  
 

 

 

 

שנטלת  נהגת לאחר
תרופה שעלולה להשפיע 

 על יכולת הנהיגה

שאתה כל כך  נהגת בזמן
עייף ומתקשה לשמור על 

 עיניים פקוחות

אחת לאחר  נהגת שעה
שימוש בסמים )לא כולל 

 תרופות(

הודעה/מייל או  קראת
התעדכנת ברשתות 

 החברתיות בזמן הנהיגה

שתיית  נהגת לאחר
 אלכוהול

בטלפון נייד  דיברת
באמצעות דיבורית בזמן 

 הנהיגה

נהגת במצב בו ייתכן 
ושתית יותר מהמותר 

 בחוק

דיברת בטלפון נייד 
שהחזקת ביד בזמן 

 הנהיגה

  

(5-2לפחות פעם אחת )%   (5-2לפחות פעם אחת )%     

  

 שימוש בחגורת בטיחות במהירות מופרזתנהיגה 
  

 

 

 

 

למהירות  נהגת מעל
המותרת בכבישים 

 מהירים

נסעת במושב האחורי בלי 
 לחגור חגורת בטיחות

שגובהם  הסעת ילדים
 הם אינםשכ 'מ 1.45מעל 

  חגורים
למהירות  נהגת מעל

המותרת מחוץ לשטחים 
בנויים )למעט כבישים 

 מהירים(
שגובהם  הסעת ילדים

בלי  'מ 1.45-מתחת ל
להשתמש בהתקני ריסון 

 מתאימים

נהגת מעל למהירות 
נהגת בלי לחגור חגורת  המותרת בשטחים בנויים

 בטיחות

  

 (2-5לפחות פעם אחת )%   (2-5לפחות פעם אחת )%  

 
  



 התנהגות על עצמי דיווח
 =)כמעט( תמיד(5=אף פעם לבין 1בין  דרגות, 5תדירות...? )סולם תשובות של הימים האחרונים, באיזה  30 -ב

  

 הולכי רגל רוכבי קטנוע/אופנוע
  

 

 

 

 

הודעה/מייל או  קראת
התעדכנת ברשתות 

החברתיות בזמן רכיבה 
 קטנוע או אופנועעל 

שלא במעבר  חצית כביש
חצייה, כאשר מעבר 

החצייה נמצא בקירבת 
 'מ 30-)פחות ממקום 
 ממך(

 ברמזור אדום חצית כביש קסדה רכבת ללא

למהירות  רכבת מעל
המותרת מחוץ לשטחים 

בנויים )למעט כבישים 
 מהירים(

הודעה/מייל או  קראת
התעדכנת ברשתות 

החברתיות בזמן הליכה 
 ברחוב

רכבת במצב בו ייתכן 
ושתית יותר מהמותר 

 בחוק

הלכת ברחוב כשאתה עם 
 אוזניות

  

 (2-5לפחות פעם אחת )%   (2-5לפחות פעם אחת )%  

  

  רוכבי אופניים/אופניים חשמליים
  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 *גודל מדגם

משתמשי דרך המשתמשים באמצעי התחבורה לפחות מספר ימים 
 בחודש.

 1האירופ ישראל אמצעי תחבורה

 15196 830 נהגים

הפטורים נהגים המסיעים ילדים 
 5694 431 משימוש באמצעי ריסון

 נהגים המסיעים ילדים שאינם 
 6094 515 פטורים משימוש באמצעי ריסון

 13597 763 נוסעי רכב

 2611 48 רוכבי קטנוע/אופנוע

 18466 886 הולכי רגל

 8443 140 רוכבי אופניים/אופניים חשמליים
התנהגות.*מדגם משוקלל עבור דיווח עצמי על   

שלידו יש  רכבת בכביש
 שביל אופניים

הודעה/מייל או  קראת
התעדכנת ברשתות 

 החברתיות בזמן הרכיבה

עם  רכבת כשאתה
 אוזניות

 קסדה רכבת ללא

רכבת במצב בו ייתכן 
ושתית יותר מהמותר 

 בחוק

 

 (2-5לפחות פעם אחת )%  

 

 

 



עד כמה זה מקובל עליך   עד כמה זה מקובל על אחרים  
עד כמה אתה אישית מרגיש שזה מקובל שנהג רכב... )סולם 

  =מקובל(5=לא מקובל לבין 1דרגות, בין  5תשובות של 
אחרים היו אומרים שזה במקום מגוריך, עד כמה אנשים  

=לא 1דרגות, בין  5מקובל שנהג רכב... )סולם תשובות של 
 =מקובל(5מקובל לבין 

   
 נהיגה תחת השפעת חומרים )אלכוהול, סמים, תרופות(  נהיגה תחת השפעת חומרים )אלכוהול, סמים, תרופות(

 

 

  

 

אחת לאחר  ינהג שעה
שימוש בסמים )לא כולל 

 תרופות(

אחת לאחר  ינהג שעה 
שימוש בסמים )לא כולל 

 תרופות(

ינהג כשייתכן ושתה 
מהמותר בחוקיותר   

 
ינהג כשייתכן ושתה 
 יותר מהמותר בחוק

   

 (4-5מקובל )%    (4-5מקובל )%  

     
 היסח דעת בנהיגה  היסח דעת בנהיגה

 

 

  

 

הודעה/מייל או  יקרא
יתעדכן ברשתות 

 החברתיות בזמן הנהיגה

הודעה/מייל או  יקרא 
יתעדכן ברשתות 

 החברתיות בזמן הנהיגה

ידבר בטלפון נייד 
ויחזיקו ביד בזמן 

 הנהיגה

ידבר בטלפון נייד  
ויחזיקו ביד בזמן 

 הנהיגה

   

 (4-5מקובל )%    (4-5מקובל )%  

     
 שימוש בחגורת בטיחות  שימוש בחגורת בטיחות

 

 

  

 

ברכב בלי  יסיע ילדים
לרסן אותם )לדוגמא: 

 מושב בטיחות, בוסטר(

ברכב בלי  יסיע ילדים 
לרסן אותם )לדוגמא: 

 מושב בטיחות, בוסטר(

 לא יחגור חגורת
 בטיחות כשהוא נוהג

 
לא יחגור חגורת בטיחות 

 כשהוא נוהג

   

(5-4מקובל )%    (4-5מקובל )%    

     
 נהיגה במהירות מופרזת  נהיגה במהירות מופרזת

 

 

   
למהירות  ינהג מעל

המותרת בכבישים 
 מהירים

ינהג מעל למהירות  
המותרת מחוץ לשטחים 

בנויים )למעט כבישים 
 מהירים(

  
 (4-5מקובל )% 

למהירות  ינהג מעל
המותרת מחוץ לשטחים 

בנויים )למעט כבישים 
 מהירים(

 

 

ינהג מעל למהירות 
המותרת בשטחים 

 בנויים

 

 

 

    

    (4-5מקובל )%  



 בתאונות דרכיםמעורבות   אכיפה
י המשטרה "בנסיעה רגילה, מה הסיכויים שכנהג תיבדק ע

=מאד לא סביר לבין 1דרגות, בין  7סולם תשובות של ) על...
  =מאד סביר(7

בשניים עשר החודשים האחרונים, כמה פעמים היית  
  כ... )מספר( מעורב בתאונת דרכים

   
 

 

  

 

בטלפון נייד  שימוש
לדיבור או המוחזק ביד 

 שליחת הודעות

 

 נוסע רכב

חגורת בטיחות חגירת  

 

 נהג רכב

במגבלת  עמידה
המהירות המרבית 

 המותרת

 

קטנוע/אופנוע רוכב  

בסמים בלתי  שימוש
 חוקיים

 
ופניים/א רוכב  

 אופניים חשמליים

אלכוהול )בדיקת 
 'ינשוף'(

 

 הולך רגל

   

 פעם אחתלפחות %      (5-7סביר )%  

   

 רכב אוטונומי  
בשניים עשר החודשים האחרונים, כמה פעמים נבדקת כנהג 

 על... )מספר( על ידי המשטרה
באיזו מידה תהיה מעוניין להשתמש ב... )סולם תשובות  

  =מאד מעוניין(7בכלל לא מעוניין לבין =1 דרגות, בין 7של 

   
 

 

  

 

בסמים )לא כולל  שימוש
 תרופות(

 
אוטונומי  רכב נוסעים

 לגמרי

אלכוהול )בדיקת 
 'ינשוף'(

 
-רכב נוסעים חצי

 אוטונומי

   

 (5-7מעוניין )%    לפחות פעם אחת%  

 

 
  
  



 נתוני רקע

 .2נתונים בסיסיים על ישראל ביחס לממוצע האירופי

  חשיפה
 ישראל שנה

 19362 2016 )ק"מ(אורך כולל של כבישים 
 6666 2016 אורך כולל של כבישים מהירים )ק"מ(

 57220 2016 נסועה )סה"כ במיליונים(
 387 2017 תושבים( 1000 -רמת מינוע )מס' רכבים ל

   

   

 

  (IRTAD & CAREהרוגים בתאונות דרכים לפי גיל )מקור: מאגר המידע של 

 שנה גילאים

 אירופה ישראל 
 

  % מס' הרוגים  % הרוגיםמס' 

0-14 2017  22 6.8 555 2.2 

15-17 2017  19 5.9 543 2.1 

18-24 2017  60 18.6 3104 12.2 

25-49 2017  80 24.8 8887 34.9 

50-64 2017  45 14.0 5257 20.7 

≥65 2017  92 28.6 6921 27.2 

 0.6 164 1.2 4  2017 לא ידוע

 100.0 25431 100.0 322  2017 סה"כ

 

 

  (IRTAD & CARE)מקור: מאגר המידע של  הרוגים בתאונות דרכים לפי אמצעי תחבורה

 שנה  אמצעי תחבורה

 אירופה ישראל

 %  מס' הרוגים % מס' הרוגים

 45.7 11631 29.5 95 2017 רכב )כולל מוניות(

 2.4 607 0.6 2 2017 קטנוע

 15.1 3850 17.4 56 2017 אופנוע

 7.9 2003 3.7 12 2017 אופניים/אופניים חשמליים

 21.2 5383 33.5 108 2017 הליכה ברגל

 7.7 1957 15.2 49 2017 אחר

 100.0 25431 100.0 322 2017 סה"כ

 
  

; לטביה, אירלנד: 2010הנתונים האירופים מחושבים על בסיס הנתונים העדכניים ביותר הזמינים עבור כל מדינה )סלובקיה: 

 (.2017; בלגיה, קפריסין, מלטה: יתר המדינות: 2015

 IRTAD מקור:

 

 

; לטביה, 2010הנתונים האירופים מחושבים על בסיס הנתונים העדכניים ביותר הזמינים עבור כל מדינה )סלובקיה: 
 (.2017; בלגיה, קפריסין, מלטה: יתר המדינות: 2015אירלנד: 



 וכלוסייהא

 אירופה ישראל שנה 
 512.4 8.7 2017 אוכלוסייה )במיליונים(

 ("רצפיפות )תושבים לקמ
 

 זכרים )% מסה"כ(
2017 

2017 

394.8 

49.7 

16.913 

49.0 
 51.0 50.3 2017 נקבות )% מסה"כ(
 עירוני )% מסה"כ(

 

 אנשים( 100 -משתמשי אינטרנט )ל
2017 

2017 

92.3 

82 

75.4 

81 

    

    

 חוקי תעבורה בישראל
 

 ק"מ לשעה  מהירות מותרת לרכבים
 110 כבישים מהירים

 80-100 כבישים בינעירוניים
 50-70 כבישים עירוניים

 
 גבול מקסימלי נהיגה בשכרות

 0.5 ריכוז אלכוהול בדם לנהגים )גרם לליטר(
 ריכוז אלכוהול בדם לנהגים צעירים/חדשים )גרם לליטר(

 

 ריכוז אלכוהול בדם לנהגים מקצועיים )גרם לליטר( 
0.1 

0.1 
 

  אמצעי הגנה
 חובה לחגור במושבים הקדמיים

 חובה לחגור במושבים האחוריים
  לילדים הנוסעים ברכב ריסוןובה להשתמש בהתקני ח

 חובה לחבוש קסדה בעת רכיבה על קטנוע
 חובה לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופנוע

 כן
 כן
 כן
 כן
 כן

  

 

 

 

 

 

 
 

 

: אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, יוון, ESRAהמדינות האירופאיות המשתתפות בפרויקט  20מבוסס על נתוני  1
 סלובניה, ספרד, סרביה, פולין, פורטוגל, פינלנד, צ'כיה, צרפת, שבדיה, ושוויץ. 

 ,הונגריה ,בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנדבולגריה, הבאות: אוסטריה, איטליה, אירלנד, אסטוניה, בלגיה, המדינות  28הממוצע האירופי מבוסס על נתוני  2
 שבדיה. וקרואטיה, רומניה,  קפריסין, , צרפת,צ'כיה ,פינלנד פורטוגל,, פולין ,סלובקיה, ספרד ,סלובניה ,מלטה ,לטביה, ליטא ,לוקסמבורג ,יוון

תושבים; מקור: הבנק העולמי( המחולקת לסך כל השטח במדינות  512,431,044המדינות הנ"ל ) 28 -הצפיפות באירופה מבוססת על סך כל האוכלוסייה ב 3
 ק"מ רבועים; מקור: הבנק העולמי(.   4,384,317אלה )

 

 נא לציין מסמך זה באופן הבא:

Vias institute (2019). Country fact sheet Israel. ESRA2_2018 survey (E-Survey of Road users’ Attitudes). Brussels, Belgium: Vias institute. 
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 מקור: הבנק העולמי

 

 

 

 

  IRTADמקור: הדו"ח השנתי של ארגון

 

 

 

 


