
מחלקת הרווחה

מידת  על  ביותר  המשפיעים  הגורמים  אחד 
גיל  הוא  וקשות  קטלניות  בתאונות  המעורבות 
בתאונות  יותר  מעורבים  צעירים  נהגים  הנהג. 
דרכים הן בגלל חוסר ניסיון בנהיגה אך גם בגלל 
עד  הנהגים  שיעור   2008 בשנת  הנהיגה.  סגנון 
24 המעורבים בתאונות חמורות )קטלניות  גיל 
וקשות( היה גבוה פי 1.6 מזה של כלל אוכלוסיית 
הנהגים, ויותר מפי 2 מנהגים מבוגרים בגיל 45 
של  האבסולוטי  המספר  בבחינת  גם  ומעלה. 
דרכים  בתאונות  מעורבים  היו  אשר  הנהגים 
כי מעורבות  עולה   ,2004-2008 חמורות בשנים 
יותר  גבוהה  אלה  בתאונות  צעירים  נהגים 

ממעורבות הנהגים ביתר קבוצות הגיל.

מעורבות נהגים בתאונות דרכים 
חמורות בשנים 2004-2008 לפי גיל

המעורבות  על  המשפיע  אחר  חשוב  גורם 
שיעור  בנהיגה.  הוותק  הוא  דרכים  בתאונות 

המעורבות של נהגים בתאונות קטלניות וקשות 
נהגים  בנהיגה.  הוותק  ככל שגדל  ופוחת  הולך 
משנתיים  ופחות  משנה  יותר  של  ותק  בעלי 
בשיעור  וקשות  קטלניות  בתאונות  מעורבים 
הגבוה ב-75% מאשר נהגים בעלי ותק של 10 

שנות רישיון ויותר. 
צעירים מתבטא  נהגים  הנמוך של  הנהיגה  ותק 
יותר בנהיגה. עקב כך, שיעור  במיומנות פחותה 

המעורבות של נהגים צעירים בתאונות עצמיות 
חונה/ ברכב  התנגשות  התהפכות,  )החלקה, 
כתוצאה  לרוב  הנגרמות  מהכביש(  ירידה  עצם, 
מאיבוד שליטה על הרכב, גבוה פי 5 בקרב נהגים 

צעירים בהשוואה לנהגים ביתר קבוצות הגיל.

מעורבות נהגים בתאונות דרכים 
חמורות בשנת 2008 לפי סוג התאונה, 

מספר מעורבים ל-10,000 נהגים
התופעה  משמעות  את  שמחמיר  נוסף  נתון 
הנסועה  הוא  צעירים  נהגים  מעורבות  של 
)קילומטראז' נסיעה( הנמוכה שלהם, בהשוואה 

לנהגים בעלי ותק גדול יותר. 
מעורבותם של נהגים צעירים בתאונות קטלניות 
תנועה  עבירות  ביצוע  עם  גם  קשורה  וקשות 
בשיעור גבוה בהרבה מזה של נהגים מבוגרים 
יותר. לדוגמא, בקבוצת הנהגים הצעירים שהיו 
מעורבים בתאונה קטלנית בשנת 2008, ב-71% 

››

אלף   518 מהם  נהגים,  מיליון   3.3 ישראל  במדינת  היו   2008 בשנת 
נהגים צעירים שגילם עד 24 שנים. בחמש השנים האחרונות על אף 
שנהגים צעירים היוו כ-15% בלבד ממצבת הנהגים, הם היו מעורבים 

בתאונות שבהן נהרגו שליש מסך כל ההרוגים בתאונות דרכים.

מעורבות נהגים צעירים 
בתאונות דרכיםבתאונות דרכים

מעורבות נהגים צעירים 
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מהמקרים נעברה עבירת תנועה לעומת 45% 
שכיחותה   .25-64 הגיל  בקבוצת  מהמקרים 
כגורם  המופרזת  המהירות  עבירת  של 
אצל  יותר  גבוהה  וקשות  קטלניות  לתאונות 
מבוגרים:  נהגים  אצל  מאשר  צעירים  נהגים 
המעורב  כגורם  נרשמה  מופרזת  מהירות 
ב-33% מכלל התאונות הקטלניות שבהם היו 
 7% לעומת   ,24 עד  שגילם  נהגים  מעורבים 

בלבד אצל נהגים שגילם 25-64.

בקרב  יותר  השכיחה  נוספת  נהיגה  עבירת 
השפעת  תחת  נהיגה  היא  צעירים  נהגים 
צעירים  נהגים  מעורבות  אלכוהול/סמים. 
בתאונות  אלכוהול/סמים  השפעת  תחת 
דרכים חמורות גבוהה יותר מכל קבוצות הגיל 
האחרות, הן במספר האבסולוטי והן בשיעורם 

היחסי ל-10,000 נהגים. 

מעורבות נהגים תחת השפעת 
אלכוהול/סמים בתאונות דרכים בשנת 

2008,  מספר מעורבים ל-10,000 נהגים 
דרכים  בתאונות  צעירים  נהגים  מעורבות 
מחמישי  השבוע,  סוף  בימי  בולטת  חמורות 
אשר  הנהגים  ליתר  בהשוואה  שבת  עד 
מעורבותם בתאונות דרכים חמורות  גבוהה 
ימי  לשאר  ביחס  ורביעי.  ראשון  בימי  יותר 
המעורבים  הצעירים  הנהגים  מספר  החול, 
בימי   גם  גבוה  חמורות  דרכים  בתאונות 
ראשון, שבו נכללות התאונות שאירעו בשבת 

לאחר חצות הלילה.

שנהגים  החמורות  הדרכים  תאונות  שיעור 
)בין  הלילה  בשעות  בהן  מעורבים  צעירים 
נהגים  של  מזה  יותר  גבוה  ל-06:00(   21:00
כל  מסך   19.3% יותר.  מבוגרים  בגילאים 
נהגים  מעורבים  שבהן  החמורות  התאונות 
בגילאי 25 ומעלה מתרחשות בשעות הלילה, 
החמורות  מהתאונות   35.4% ל-  בהשוואה 

שבהן מעורבים נהגים צעירים. 
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עי טיפים לנהיגה אחראית וזהירה יותר
● כולם כבר יודעים – אם שותים, לא נוהגים! 

● אמרו לא לחבר ששתה ורוצה לנהוג. 

● לפני יציאה לבילוי קבעו נהג תורן שאינו שותה, והוא 
אחראי לנהיגה. 

● אם אין נהג תורן –קחו מונית.

● אל תתעסקו בסלולרי בזמן נהיגה – לא לשלוף 
מספרים, לא לבדוק הודעות. 

● כשאתם מסמסים, אתם לא באמת ברכב. כשאתם 
נוהגים – פשוט תנהגו!

● אם קיבלתם הודעה  - אפשר להתאפק. משהו דחוף 
במיוחד? עצרו בצד או בקשו מהנוסע לידכם לקרוא 

את ההודעה עבורכם.

● מזערו למינימום את זמן השיחות. אם חייבים – מומלץ 
לעצור בצד במקום מותר לביצוע השיחה.

● בכל מקרה – אל תנהלו שיחות ברכב, אלא באמצעות 
דיבורית.

● עייפים? השתדלו להימנע מנהיגה. לחיילים השבים 
הביתה לחופשה מומלץ לנוח היטב בטרם יציאה לבילוי 

הכרוך בנהיגה ברכב.

● נוהגים ועייפים? עצרו להתרעננות.

● הורים – בדקו את עצמכם עד כמה באמת התנסה 
הנהג הצעיר בבית בנהיגה במהלך התקופה בה היה 
מחוייב בליווי מבוגר. לא יזיק לתרגל מיומנויות נהיגה 

והתמצאות בדרכים בחברת נהג מנוסה, גם לאחר 
תקופת החובה.


