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רכב והולך רגלתאונה עצמיתרכבים ומעלה2
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נפגעיםגלגלי-רכב ודו 

0

לא  –עצמית 
מנועי

:הרוגים

:פצועים

0

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



ל"ישי ריבלין זמ"רס

.בגזרתנוהמילואיםשירותאתלסייםהיהשעתידלפנימהזמן,חברון-הרבכבישינהרג,ל"זריבליןישימ"רס
היהעת,לאשתמועצפונית,60בכבישמותואתמצאליבנוולדאבון,חברון-הרתושבילמעןמילואיםשרותביצעישי

.מנשואקשהוהאובדןנחמץהלב,האישיציודועלזיכוילצורךבעתניאלהגדודאלבדרכו
.יהי זכרו ברוך



תיעוד עבריינים בכבישים

"עבדה"עקיפה בקו הפרדה רצוף דרומית ל

?רוצים שהתיעוד שלכם יופיע בסיכום החודשי 
ותארו  , שילחו תיעוד בווידאו או בתמונות
.בקצרה את העבירה ומיקומה

052-6071898: לוואטסאפלנדב 

"עשהאל"ליד טרקטור ללא אורות

משאית דאבל טריילר בעקיפה מסוכנת ליד עתניאל

"עשהאל"ליד רכב ללא אורות 



2019ינואר –מיקומי תאונות 
תרקומיאממעבר –35ציר 

העוקפים. לצועד 



2019ינואר –מיקומי תאונות 
עוקפים  . מקטע צ–60ציר 

מזרחי"חג. לצועד 



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

מערבי"חג. לצמזרח ועד 



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

עתניאל הגדולה. לצועד 



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

הגדולה ועד למעבר מיתר



2019ינואר –תאונות מיקומי 
,  עומרים-צירי הגישה לטנא

(3253) סנסנה, אשכולות



2019ינואר –מיקומי תאונות 
מזרח  י"חגמקטע צומת –356ציר 

'ועד לצומת אום דראג



2019ינואר –מיקומי תאונות 
'  צומת אום דראגמקטע –317ציר 

ועד לצומת יתיר



2019ינואר –מיקומי תאונות 
'  צומת אום דראגמקטע –317ציר 

ועד לצומת יתיר



2019ינואר –מיקומי תאונות 
אדורייםצומת מקטע –3265ציר 

'ועד למחסום גורביץ



2019ינואר –תאונות מיקומי 

עצמיתמיקוםצירתאריך
שני רכבים  

ומעלה
הולך רגל

רכב ודו 
גלגלי

ז צהובה.להרוגיםפצועיםחושךאורפגע וברח
ז לבנה.ל

= משטובה *
ז לבנה.ל

1121מ מערבית לצומת ללא שם מתחת ליתיר"ק101/01/20193161

1111צומת חוות הגז201/01/201935

11223י לצומת קלקס סינדס"בין בית חג301/01/201960

1111צומת חירן402/01/2019316

111מטר צפונית לכרמל502/01/2019356200

112כרמהרבת'ח602/01/201960

31011211ליד פילבוקס 702/01/201935

19111ציר קלחים בין מעבר מיתר לצומת 803/01/2019325

11311למחצבות עתניאל( 309)בין צומת סמוע 904/01/201960

111מ דרומית לצומת אביגיל"ק1007/01/20193171

111צומת עתניאל הגדולה1110/01/201960

11211צומת יהודה1210/01/201935

111צומת בני נעים1311/01/201960

1111פיתולי זיף1412/01/2019356

1122צומת העוקפים1512/01/201960

112צומת הכבשים1612/01/201960

1122בין צומת עבדה לפילבוקס יונתן1712/01/201960

112מזרחי"חגבין צומת מעלה חבר לצומת 1814/01/2019356

111בסמוך לאיגום כלים מטע כרמל1914/01/2019316

113צפונית לצומת בני נעים2014/01/201960

111צומת הכבשים2122/01/201960

1112צומת עתניאל הגדולה2223/01/201960

1112שכונת נחלת עמיעתניאל2323/01/2019

11111המזבלהצוומת2424/01/2019356

1111צומת זיף2525/01/2019356

1123מזרחי"חגצומת 2625/01/201960

112מערבי"חגצומת 2726/01/201960

354111מטר מזרחית מהחיבור עם 2828/01/20193265150

112121אשתמועמטר צפונית לצומת 2930/01/201960200

111אדורייםמטר צפונית לצומת 3031/01/201960100

1132צומת העוקפים3131/01/201960

121720021102632332
ז לבנה.לז צהובה.לנפגעיםלילה/ יום 31:כ תאונות"סה



מרים אמתי: צילום

השוואת נתונים

11.1812.1801.19נתונים

100גלגלי-רכב ודו

181517רכבים ומעלה2תאונה 

6812תאונה עצמית

000לא ממונע–תאונה 

112רכב והולך רגל

181121היוםבשעות

81310בשעות הלילה

113כ הרוגים"סה

461826כ פצועים"סה

262431כ תאונות"סה



תיעוד מהתאונה הקשה
1.1.2019י"חגליד בית 

פצועים 2הרוגים ו 2
בתאונה בין שני רכבים ומשאית



מחזקים את , משפרים תשתיות
ומחזירים את  , האכיפה

!הבטיחות לדרכים 
!נלחמים בתאונות הדרכים 

!ונמהרמר–"חברון-הר"בכבישי2019ינוארחודש

ועיניהםיוםיוםרואים,החוקשומריהדרךמשתמשי
כלגסהברגללרמוסממשיכיםעברייניםכיצדכלות
.אדםלחייחשיבותוכללחוקציותשלביטוי

בשתי,חברוןשבהר60בכבישהרוגיםשלושה
!!!שונותתאונות

ליוםמיום–מסוכנתחברוןהרבכבישיהנסיעה
ברחביהמתרוצץהטירוףעלרבותעדויותמצטברות

!חברון-הר

2019ינואר ח תאונות דרכים לחודש "סיכום לדו


