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רכב והולך רגלתאונה עצמיתרכבים ומעלה2
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נפגעיםגלגלי-רכב ודו 

0

לא  –עצמית 
מנועי

:הרוגים

:פצועים
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4מוקד –א נגב והמוקד הביטחוני "ח זה מסתמכים על הדיווחים למוקד מד"הנתונים בדו* 



עבריינות וסיכון חיים  תיעוד 
בכבישים

חברון-מיישובי הרהסעה מסוכנת של ילדים בתוך אחד
(נשלח על ידי תושב*  )

בכדי שנוכל לשקף בצורה מלאה  , הישובים ובכבישיםאנו זקוקים לתיעוד שלכם בתוך
. את המציאות המסוכנת כל כך

!המלחמה שלנו משותפת 
.ותארו בקצרה את העבירה ומיקומה, שילחו תיעוד בווידאו או בתמונות

052-6071898: לוואטסאפלנדב 

חסימת ציר לצורך החלפת סחורות בצומת  
שמעה

,וחסימת נתיב, נסיעה נגד כוון התנועה
(י תושב"נשלח ע)*צומת מיתרים 



2019' פבר–מיקומי תאונות 
תרקומיאממעבר –35ציר 

העוקפים. לצועד 



2019' פבר–מיקומי תאונות 
עוקפים  . מקטע צ–60ציר 

מזרחי"חג. לצועד 



2019' פבר–מיקומי תאונות 
י"חג. מקטע צ–60ציר 

מערבי"חג. לצמזרח ועד 



2019' פבר–מיקומי תאונות 
מערב  י"חג. מקטע צ–60ציר 

עתניאל הגדולה. לצועד 



2018' פבר–מיקומי תאונות 
מקטע צומת עתניאל  –60ציר 

הגדולה ועד למעבר מיתר



2019' פבר–תאונות מיקומי 
,  עומרים-צירי הגישה לטנא

(3253) סנסנה, אשכולות



2019' פבר–מיקומי תאונות 
מזרח  י"חגמקטע צומת –356ציר 

'ועד לצומת אום דראג



2019' פבר–מיקומי תאונות 
צומת כרמל ועד  מקטע –356ציר 

סוסיא-לצומת יתיר



2019' פבר–מיקומי תאונות 
סוסיא  -צומת יתירמקטע –317ציר 

ועד לצומת מיתרים



2019' פבר–תאונות מיקומי 

עצמיתמיקוםצירתאריך
שני רכבים  

ומעלה
הולך רגל

רכב ודו 
גלגלי

ז צהובה.להרוגיםפצועיםחושךאורפגע וברח
ז לבנה.ל

= משטובה *
ז לבנה.ל

11311בין צומת יתיר לצומת שני לבנה106/02/2019317

112צומת הכבשים206/02/201960
1113מ דרומית לבית ענון309/02/201960100
1112מ דרומית לאליאס410/02/201960100
1112צומת רמאדיןעכו510/02/2019
112צומת העוקפים614/02/201960
1132בין צומת חגי מערב לצומת אלפאוואר715/02/201960
1111צומת עתניאל הגדולה817/02/201960
1132צומת בית ענון918/02/201960

1121צומת בית ענון1018/02/201960
111בין רפת כרמל מעון לצומת מעון1119/02/2019317
1112צומת העוקפים1222/02/201960
1112.בין צומת בית ענון לצומת אליאס1325/02/201960
1111י מזרח לצומת מעלה חבר"בין צומת חג1427/02/2019356
1111צומת תרקומיא1528/02/201935
1111צומת בית ענון1628/02/201960
112צומת תרקומיא1728/02/201935
11411י"צומת הכניסה לבית חג1828/02/201960
111מחצבות עתניאל1928/02/201960

3160001361801424
ז לבנה.לז צהובה.לנפגעיםלילה/ יום 19:כ תאונות"סה



מרים אמתי: צילום

השוואת נתונים

12.1801.1903.19נתונים

000גלגלי-רכב ודו

151716רכבים ומעלה2תאונה 

8123תאונה עצמית

000לא ממונע–תאונה 

120רכב והולך רגל

112113היוםבשעות

13106בשעות הלילה

130כ הרוגים"סה

182618כ פצועים"סה

243119כ תאונות"סה



מחזקים את , משפרים תשתיות
ומחזירים את הבטיחות  , האכיפה

!לדרכים ובתוך היישובים 
!נלחמים בתאונות הדרכים 

בכבישיהרוגיםללא–"חברון-הר"בכבישי2019'פברחודש
ללאדיממוהאֵחרותהְגָזרותלצערנואך,חברוןהר

.הפסקה

כיצדכלותועיניהםיוםיוםרואים,החוקשומריהדרךמשתמשי
לחוקציותשלביטויכלגסהברגללרמוסממשיכיםעבריינים

.אדםלחייחשיבותוכל

ובתמיםבאמתאנחנוהאם?היישוביםבתוךקורהומה
?ילדינולבטיחותלדאוגכדיהכלעושים

היישוביםבתוךוההתנהגותחברוןהרבכבישיהנסיעה
הטירוףעלרבותעדויותמצטברותליוםמיום–מסוכנת
!חברון-הרברחביהמתרוצץ

2019' פברח תאונות דרכים לחודש "סיכום לדו


