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לאומי מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבחר נתונים -האזרח הוותיק הביןלרגל יום 
 1ומעלה 65בני אזרחי ישראל הוותיקים בנושאים שונים על 

 

On the Occasion of the International Day of Senior Citizen's Day, the Central Bureau of 
Statistics Publishes Selected Data on Various Topics Regarding Israeli Senior Citizens 

Aged 65 and Over 
 

  אלף  434-אלף נשים ו 545 , מתוכם:אלף איש 978-מנתה כ האזרחים הוותיקים בישראלאוכלוסיית  2016בסוף שנת

 .ומעלה 75י בנהם  האזרחים הוותיקיםמ 43% -כ .גברים

  עם קום המדינה היה חלקם של האזרחים הוותיקים   ;הדרגתי באופן נמשך בישראלהאוכלוסייה תהליך הזדקנות

ומעלה  65חלקם של בני  2040בשנת  ,ומעלה 65מהאוכלוסייה היו בגיל  11.3%  2016בשנת  בלבד, 4%באוכלוסייה 

 מיליון איש(. 3) 15.3%-ל 2065ובשנת  (מיליון איש 1.9) 14.3%-צפוי לעלות ל

  הם ילידי ישראל שגם אביהם  3.6%)מתוכם  ישראלב נולדו 25%ומעלה,  65בני בקרב אוכלוסיית היהודים והאחרים

 .יליד ישראל(

 הגבוה ביותר  חלקם באוכלוסייה  הוא בבת יםואילו  ,אלף( 79.1)הגבוה ביותר הוא ומעלה  65בני  ם שלמספר בירושלים

 .(21.3%) ונייםמקרב היישובים העיר

 ת עם בן זוגגרו מהנשים 49%-ו גרים עם בת זוג ומעלה 65מהגברים בני  82%-כ. 

 ומעלה גרו במוסדות.  85מבני  18%-כלעומת  2,במוסדות 2016ומעלה גרו בסוף שנת  65מבני  4%-כ 

  בקרב נשים. 13.8%-בקרב גברים ו 28.7%. 20.4%ומעלה היה  65שיעור התעסוקה בקרב בני 

 51.4%  במשרה  ומהם עבד 48.6%-ו( בשבוע או יותרשעות  35במשרה מלאה בדרך כלל ) עובדיםמבין המועסקים

 .חלקית

 142ומעלה קיבלו תארים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל )לעומת  65תושבים בני  173 (2015/16) ו”תשעת בשנ 

 .(בשנה קודמת

 87% מחייהם מרוצים ומעלה 65 מבני 

 44%  לא כל כך טוב' או 'בכלל לא טוב' מצב בריאותםמדווחים כי ומעלה  65מבני' 

 תיםילע בדידות חשים הם כי מדווחים 11% .בטלפון מדברים או נפגשים הם איתםש םחברי יש ומעלה 65 מבני 85%-ל 

 .קרובות

 9% 64-20 בני בקרב 7% (םהאחרוני החודשים עשר-בשנים גילם בשל אפליה חשו ומעלה 65 מבני.)  

  בשנת  30%, לעומת 2016בשנת בתאונות דרכים מכלל ההרוגים  23%היוו  שנהרגו בתאונות דרכים מעלהו 65בני

2015. 

 

 ומעלה 55לדוח פני החברה בנושא בני        לנתוני התרשימים

                                              
1
 ומעלה, בשונה מהגדרות של גופים אחרים. 65הנתונים על אזרחים ותיקים שבהודעה זו, מתייחסים לבני  
2
 .2016על פי נתוני מפקד מוסדות לשנת  
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 םימאפיינים דמוגרפי
 

 ומעלה 65אוכלוסיית בני 

( 44%-)כ םמתושבי המדינה. קרוב למחצית 11.3% שהםומעלה  65אלף תושבים בני  978.4חיו בישראל  2016בסוף שנת 

 .75מעל לגיל 

בשני העשורים שעברו חלקם עלה בהדרגה, אך . בלבד מכלל אוכלוסיית המדינה 4% הומעל 65-בני ה עם קום המדינה היוו

יעלה חלקם  2040עד שנת האוכלוסייה, ל פי תחזיות ע .בלבד ועלה באחוז אחדיציב היה חלקם באוכלוסייה , 1995מאז 

 מיליון איש.  1.9-כ ימנו +65בני , ו14.3%-ל

  

 קבוצות אוכלוסייה וגיל 

)לעומת  8%היוו  מכלל האוכלוסייה( והערבים 75%-)לעומת כ ומעלה 65מכלל בני  87%היוו היהודים  2016בסוף שנת 

 מכלל האוכלוסייה(.  21%-כ

 65חלקם היחסי הנמוך של בני באוכלוסייה הערבית.  4.5%-באוכלוסייה היהודית ו 13.3%ומעלה היה  65חלקם של בני 

 .זוילדים באוכלוסייה גדול של  אחוזמבע בחלקו וומעלה בקרב האוכלוסייה הערבית נ

 

 (אלפים) 2016סוף  ומעלה לפי קבוצת אוכלוסייה, 65בני  - לוח א

 יהודים ערבים 3אחרים
כלל 

 האוכלוסייה
 

 כל הגילים 8,628.6 6,446.1 1,797.3 385.2

 +65בני  978.4 855.8 81.7 40.9

 +65אחוז בני  11.3 13.3 4.5 10.6

 

 .באוכלוסייה הערבית 35%-באוכלוסייה היהודית וכ האזרחים הוותיקיםמכלל  44%-ם כומעלה מהווי 75בני 

 2016  סוף ,ומעלה לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה 65בני  - 1תרשים 

57.1% 56.1%
64.6% 61.8%

30.4% 30.6%
28.2% 30.7%

12.5% 13.3% 7.2% 7.5%

כלל האוכלוסייה יהודים ערבים אחרים

85+

84-75

74-65

 

                                              
3
 רבים ואת הבלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין.אוכלוסיית האחרים כוללת את הנוצרים הלא ע 
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 התפלגות לפי מין 

עם  אלף(. חלקן היחסי של הנשים גדל 433.6) 44%-אלף(, וגברים כ 544.7) 56%-כ מהוות, נשים האזרחים הוותיקיםמכלל 

 .38%-וגברים כ 62%-כ מהוותומעלה נשים  85. בגיל תוחלת החיים הגבוהה יותר שלהן בגלל העלייה בגיל

 

 2016ומעלה לפי מין וגיל, סוף  65בני  - 2תרשים 

44.3%
41.3%

37.6%

55.7%
58.7%

62.4%

+65אחוז מתוך בני  +75אחוז מתוך בני  +85אחוז מתוך בני 

גברים 

נשים 

 

 

  ומעלה גבוה יותר מזה של הגברים בכל קבוצות האוכלוסייה. 65חלקן היחסי של נשים בנות 

 

 2016סוף  ,מיןלפי  4ומעלה 65בני של תוחלת חיים  - בלוח 

 יהודים ערבים
כלל 

 האוכלוסייה
 

 גברים 19.5 19.8 17.1

 נשים 21.7 21.8 19.4

 

                                              
צפוי לחיות בהנחה ששיעורי התמותה הקיימים בתקופת  65היא מספר השנים הממוצע אשר אדם בגיל  65תוחלת חיים בגיל  4

 ההתייחסות יישארו קבועים לאורך חייו.

https://www.prisha.co.il/
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 2016ומעלה לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, סוף  65אחוז בני  - 3תרשים 

11.3%

10.1%

12.5%
13.3%

12.0%

14.6%

4.5% 4.1%
5.0%

10.6%

8.2%

12.7%

כ"סה גברים נשים

סך הכל

יהודים

ערבים

אחרים

 

 לאומיות-השוואות בין

פותחות. הסיבה לכך נעוצה באחוז הילדים יחסית למדינות המ נמוךבישראל  מתוך כלל האוכלוסייה ומעלה 65בני של  האחוז

  .נבחרותמדינות  נתונימציג  גהגבוה ביחס למדינות המפותחות. לוח  (28.3%בישראל ) 14עד גיל 

 

 20165, ממוצע ומעלה במדינות נבחרות בעולם 65אחוז בני  - גלוח 
 

 

 

 

 

 

 

 

 מוצא )יהודים ואחרים(

הם ילידי ישראל שגם אביהם יליד  3.6%)מתוכם  ישראלב נולדו 25%ומעלה,  65בני בקרב אוכלוסיית היהודים והאחרים 

 . אפריקה-ממוצא אסיה - 30%-, וקהאמרי-ממוצא אירופהנם יה 45%. ישראל(

                                              
5

ומעלה  65טרנט(, לפי סדר יורד של מספר בני )פרסום אינ US Bureau of the Census, International Data Baseמקור:  
 ברוקדייל.-ג'וינט-+ בישראל, מאיירס 65שנתון סטטיסטי בני  5.2באוכלוסייה. נלקח מתוך לוח 

ומעלה 65אחוז בני   מדינה 

 יפן 27.9

 גרמניה 22.1

 איטליה 21.5

 צרפת 19.5

 ארצות הברית 15.6

 רוסיה 14.3

 ישראל 11.2

 סין 10.8

 ברזיל 8.3

 אינדונזיה 7.0

 הודו 6.2

https://www.prisha.co.il/
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  (לשעבר)עולי בריה"מ 

 15%-גבוה ב - 23.6% , הוא1990שעלו לארץ החל בשנת  (לשעבר)ומעלה בקרב עולי בריה"מ  65חלקם היחסי של בני 

האזרחים כלל מקרב ומעלה  65בני  (לשעבר)בריה"מ מ םעולישל ה(. חלקם היחסי 8.9%)בכלל האוכלוסייה מחלקם 

  .18.6%הוא  בישראל קיםהוותי

 

 ( 2015מצב משפחתי )נתוני סוף 

בקרב ו ,(77%) כשלושה רבעים נשואים - בקרב הגבריםאלמנים.  נשואים וכשליש מהםמהאזרחים הוותיקים  60%-כ

 .(46%) נשואותמחצית פחות מ -הנשים 

 

 (2015ומעלה לפי מין ומצב משפחתי )סוף  65בני  - דלוח 
 

  גברים נשים

אחוז 
אלמנותה  

אחוז 
נשואותה  

 סה"כ
 באלפים

אחוז 
אלמניםה  

אחוז 
נשואיםה  

 סה"כ
 באלפים

 

+65בני  415.0 77.4 10.4 523.9 45.8 37.6  

+75בני  170.4 71.5 18.7 243.2 30.0 57.4  

+85בני  45.1 58.0 33.8 75.5 14.4 76.8  

 
 

 
 יםעירונייישובים 

 
לעומת  .ואחריה נמצאת חיפה 21.3% - התושבים הוותיקים הגבוה ביותר אחוזעם היא העיר  בת יםביישובים העירוניים 

 .וחיפה יפו-ואחריה תל אביב ומעלה 65אלף תושבים בגיל  79.1בירושלים נרשם מספר התושבים הגבוה  זאת,

 
 2016ומעלה ביישובים עירוניים נבחרים, סוף  65בני  - הלוח 

 

 שם יישוב
מספר אזרחים 

 וותיקים )באלפים(
ז האזרחים אחו

 הוותיקים

 9.0 79.1 ירושלים

 15.1 66.4 יפו-תל אביב

 20.1 56.2 חיפה

 15.6 38.5 ראשון לציון

 17.0 35.8 נתניה

 15.1 35.7 פתח תקווה

 16.7 31.9 חולון

 13.9 30.7 אשדוד

 14.7 30.2 באר שבע

 18.0 27.6 רמת גן

 21.3 27.5 בת ים

 

https://www.prisha.co.il/
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 6ומעלה 65הסדרי מגורים של בני 
 

 ומעלה. 85מבני  18%-לעומת כ 7,במוסדות 2016ומעלה גרו בסוף שנת  65מבני  4%-כ

 

 בני משפחה ללא במשקי בית מגורים
 

 (.64-18בקרב בני  5%-, בהשוואה לכ23%גרו בגפם )ומעלה  65בני אלף  210-כ

 1.4(, ויהודים בשיעור גבוה פי , בהתאמה12%-כו 32%מאשר גברים ) 2.7פי  ומעלה גרו בגפן בשיעור גבוה 65נשים בנות 

 , בהתאמה(.17%-כו 24%-כמאשר ערבים )

 זאתממספרם לפני כעשור;  2אלף גרו במשק בית עם אדם אחד נוסף שאינו קרוב משפחתם )לרוב מטפל(, פי  23-כ

 ומעלה. 65בכלל בני  1.4בהשוואה לגידול של פי 

 

 

 עם בני משפחה במשקי בית מגורים
 

עם בן זוג  בלבד מהנשים בגיל זה שגרו 49%-אלף(, בהשוואה ל 331-כעם בת זוג ) וומעלה גר 65 מהגברים בני 82%-כ

 אלף(. 244-)כ

( אלמנים או אלמנות; 79%ומעלה גרו במשק בית משותף עם משפחת ילדיהם )אך ללא בן/בת זוג(, רובם ) 65מבני  4%-כ

 (. 1%-כ( מאשר בקרב גברים )6%-כבקרב נשים ) תופעה זו שכיחה יותר

 
 

 8ומעלה 65עבודה של בני התכונות 

 

  אחוז  בקרב נשים(. 14.3%-בקרב גברים ו 29.5%השתתפו בכוח העבודה ) ומעלה 65בני מ 21.0%, 2016בשנת

מהגברים  52.5%) 40.8%השתתפו בכוח העבודה  69-65המשתתפים בכוח העבודה יורד עם הגיל: בקבוצת הגיל 

 מהנשים(. 6.1%-ו מהגברים 16.1%השתתפו בכוח העבודה ) 10.4%+ רק 70מהנשים( ואילו בגיל  30.5%-ו

  6.2%לעומת  22.4%גבוה יותר מזה של ערבים:  היה ומעלה 65בני אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב יהודים, 

 בהתאמה.

  בקרב נשים. 13.8%-בקרב גברים ו 28.7%. 2016בשנת  20.4%ומעלה היה  65שיעור התעסוקה בקרב בני 

 

 51.4%  במשרה  ומהם עבד 48.6%-ו( בשבוע או יותרשעות  35במשרה מלאה בדרך כלל ) עובדיםמבין המועסקים

נשים המצב הפוך הבקרב ואילו חלקית,  ו במשרהעבד 36.0%-ו המלאבמשרה  ועבד 64.0%גברים הבקרב  .חלקית

 ., בהתאמה(69.5%-ו 30.5%)

  ככל  - בין שיעור ההשתתפות בכוח העבודהליש קשר בין רמת ההשכלה  ומעלה 65בני בקרב כלל האוכלוסייה וגם בקרב

שיעור ההשתתפות של בעלי  ומעלה 65בני שההשכלה גבוהה יותר, כך עולה שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. בקרב 

  שנות לימוד ויותר. 16בקרב בעלי השכלה של  33.5%לעומת , 2.4%שנות לימוד היה  4-0 השכלה של

 35.1%  כפועלים מקצועיים או  ועבד 24.8%-ו משלחי יד אקדמיבעלי ככמנהלים או  ועבד ומעלה 65בני מהמועסקים

 בכלל האוכלוסייה. , בהתאמה21.2%-לו 38.1%-ה ל. זאת בהשוואבלתי מקצועיים

                                              
6

כלל משקי הבית הפרטיים, ללא הגרים בקיבוצים,  יםקרנחסקר ב. 2016הנתונים על הסדרי המגורים מבוססים על סקר כוח אדם לשנת  
 ות סטודנטים וללא אנשים הגרים מחוץ ליישובים )בדווים בדרום(.במוסדות ובמעונ

7
 .2016על פי נתוני מפקד מוסדות לשנת  
8
 לנשים. 62-לגברים ו 67גיל הפרישה לגמלאות עומד על  

https://www.prisha.co.il/
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 9ומעלה( 62בנות  נשיםוומעלה  67גברים בני גיל העבודה )שאינם באנשים מתגוררים רק משקי בית שבהם 

 לפי תכונות כוח העבודה
 

  בית אלו היו  ממשקי 52.7%גיל העבודה. אינם באלף משקי בית שבהם כל בני משק הבית  416.0היו  2016בשנת

 -מכלל משקי הבית. אחוז משקי בית אלו גבוה בקרב היהודים  16.8%משקי בית אלו מהווים  .משקי בית של בודדים

 הנובע מהרגלי מגורים שונים. אלף(, שוני 25.7אוכלוסייה הערבית )בלבד ב 7.0%אלף(, לעומת  382.0) 18.8%

 היו משקי בית עם מועסקים. 23.3%עבודה, הגיל אינם ב ממשקי הבית שבהם כל בני משק הבית 

 

 

  (2015/16ו )”מקבלי תארים אקדמיים בשנת תשע

 
 לה גבוהה בישראל )לעומת ומעלה קיבלו תארים ממוסדות להשכ 65תושבים בני  173 (2015/16) ו”תשעת בשנ

והיתר קיבלו תארים  10(,78.0% -תארים  135(. רובם הגדול קיבלו תארים מהאוניברסיטאות )בשנה קודמת 142

 (.22.0% -תארים  38) 11מהמכללות האקדמיות

  בכלל האוכלוסייה ואילו בקרב כלל מקבלי תארים(,  29.7%לעומת  42.8%ומעלה קיבלו תואר שני ) 65רוב בני

 בכלל האוכלוסייה.  2.1%+ קיבלו תואר שלישי, לעומת 65מבני  21%-אר השכיח ביותר היה תואר ראשון. כהתו

  (. שני תחומי לימוד נוספים ששיעוריהם היו 56.6%ומעלה קיבלו תואר במקצועות מתחום מדעי הרוח ) 65רוב בני

אה, בקרב כלל מקבלי התארים (. לשם השוו26.6%( ומדעי החברה )12.7%משמעותיים בקרבם היו משפטים )

 למדו מדעי החברה. 40.7% -למדו משפטים ו 6.4%למדו מדעי הרוח,  26.3%בישראל 

  בקרב כלל  לאחוזהגברים בקרבם גבוה בהרבה בהשוואה  אחוזהיו גברים.  ומעלה 65רוב מקבלי התארים בני

 , בהתאמה(.39.0%לעומת  57.2%מקבלי התארים בישראל )

 הערבים בקרב כלל מקבלי התארים בישראל  אחוזומעלה. לשם השוואה,  65ב מקבלי תארים בני לא היו ערבים בקר

 . 10.6%היה 

 ( 61.1%רוב מקבלי תארים)  אשכולות יחסית גבוהה   12כלכלית-, גרו ביישובים המאופיינים ברמה חברתית+65בני(

 אלו.מכלל מקבלי התארים בישראל, גרו ביישובים  38.5%(. לשם השוואה, 10-7

 
 2016החברתי  הסקר מתוך לרגל יום האזרח הוותיק הבין לאומי נתונים לקט

 
 טובים יהיו חייהם הקרובותם בשני כי מעריכים ומעלה 65 מבני( 20%. כחמישית )מחייהם מרוצים ומעלה 65 מבני 87%

 כי מעריכים ומעלה 65 נימב 20%-ו ו,ישתנ לא שחייהם מעריכים 43%. 64-20) בני, יותר מהצעירים 62% לעומת)ר יות

 עריך את חייהם בשנים הקרובות.לה ידעו לא 18% (.יותר מהצעירים 6% לעומת) הקרובות בשנים טובים פחות יהיו חייהם

 מצב בריאות

 75מבני  57%-ו 74-65מבני  37%) 'לא כל כך טוב' או 'בכלל לא טוב' מצב בריאותםומעלה מדווחים כי  65מבני  44%

  .יומיומיות בפעולות להם מפריעה אשר פיזית או בריאותית בעיה יש 62ומעלה(. ל %

 בפעולות להם מפריעה אשר פיזית או בריאותית בעיה להם שיש מאלה :  82%בריאות במצב קשורה מהחיים הרצון שביעות

 .בריאותית בעיה להם שאין מאלה 96% לעומת מחייהם מרוצים, יומיומיות

                                              
9
 .14כולל ילדים עד גיל  
10
 +.65בני  16-כולל האוניברסיטה הפתוחה, שבה הוענקו תארים ל 
11
 + קיבלו תארים.65בני  8נוך, שבהן כולל המכללות האקדמיות לחי 
12
 .2008כלכלי -לפי סיווג אשכול חברתי 
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 מצב כלכלי

 ומעלה65  מבני72%  ,כן כמו ר.יות הצעירה מהאוכלוסייה 58% לעומת ,הכלכלי ממצבם מרוצים ומעלה 65 מבני 67%

 מרוצים זה בגיל מהמועסקים 63%.  יותר הצעירה מהאוכלוסייה 63% לעומת, החודשיות הוצאותיהם את לכסות מצליחים

 (.יותר הצעירה מהאוכלוסייה 13%( האחרונה בשנה עניים הרגישו 65+ מבני 8% .מהכנסתם

 וקשרים חברתיים פעילות

 תיםילע בדידות חשים הם כי מדווחים 11% .בטלפון מדברים או נפגשים הם איתםש םחברי יש ומעלה 65 מבני 85%-ל

 . שאין להם על מי לסמוך בשעת משבר או מצוקהומעלה, מדווחים  65מבני  9% .יותר מהצעירים 5% לעומת ,קרובות

 .האחרונה נהבש התנדבו ומעלה 65 מבני 16%

  .האחרונים החודשים עשר-בשנים כספית תמורה ללא ארגונים או בקבוצות פעילים היו ומעלה65  מבני8% 

 בהתאמה ,45%-ו 58% לעומתל )"בחו לטיול או לנופש יצאו 34%. האחרונה בשנה בארץ לנופש יצאו ומעלה 65 מבני 37%

  .ר(יות הצעירה מהאוכלוסייה

  (.64-20 בני בקרב 7% (םהאחרוני החודשים עשר-בשנים גילם בשל פליהא חשו ומעלה 65 מבני 9%

  אינטרנטמחשב וב שימוש

 ובאינטרנט. לאורך השנים ניכרת עלייה גדולה בשיעור המשתמשים במחשב

 .2006בשנת  18%-כלעומת  ,2016-ב במחשב השתמשו ומעלה 65מבני  51% 

 64-20. בני בקרב 85 %לעומת ,2016-ב ות טלפון נייד או טאבלט(באמצע כולל) באינטרנט השתמשו ומעלה 65 מבני54% 

 .באינטרנט השתמשו ומעלה 65 מבני 15% רק 2006 בשנת

 שליטה בשפה העברית

 .יותר הצעירה מהאוכלוסייה  75%לעומת, 'מאוד טובה'כ בעברית שלהם הדיבור רמת את מעריכים ומעלה 65 מבני 58%

 65 מבני 17%. יותר הצעירה מהאוכלוסייה 74%  לעומת 'מאוד טובה'כ בעבריתשלהם  הקריאה רמת את מעריכים 52%

 .כלל בעברית לקרוא יודעים אינם ומעלה

  ניידות

 .קרובות תיםילע ברכב נוהגים) הרישיון מבעלי 69% (ומרביתם ,נהיגה רישיון יש (55%) ומעלה 65 מבני ממחצית ליותר

 ,40% לעומת 74%) זה בגיל הנשים בקרב אשרמ ומעלה 65 בני גבריםה בקרב יותר גבוה נהיגה רישיון בעליאחוז 

 .בהתאמה(

  64-20). בני בקרב מרוצים 38% (המגורים באזור ציבורית מתחבורה מרוצים ומעלה  65מבני 44%

 

 (2016 י )מתוך סקר ביטחון אישיאיש ביטחון

רלוונטית. אינה בשעות החשכה באזור מגוריהם  ומעלה בישראל טוענים כי שאלת תחושת הביטחון להסתובב 65כרבע מבני 

 11.4%-מהנשים( ו 83.5%-מהגברים ו 93.2%חשים בטוחים ) 88.6%רלוונטית,  עבורם השאלהומעלה ש 65בקרב בני 

 אינם חשים בטוחים.

 

 תחבורה

 מורשים לנהוג 

 .(11%)מכלל המורשים לנהוג, בדומה לחלקם באוכלוסייה  12%-מהווים כ 65בני , 2016בשנת 

מורשים  64-45מבני  75%-אלף )לשם השוואה, כ 476.3היו בעלי רישיון נהיגה בתוקף ומספרם עמד על  ומעלה 65בני מ 50%-כ

 לנהוג(. 

ומעלה  65מתוך בני  63%ומעלה המורשים לנהוג, גבוה מחלקם של הגברים בכלל המורשים לנהוג:  65חלקם של הגברים בני 

 (.57%ד שחלקם של הגברים בכלל אוכלוסיית המורשים לנהוג מהווה המורשים לנהוג הם גברים )בעו
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 13נפגעים בתאונות דרכים

 2,226אנשים, מתוכם  22,236בהן נפגעו תאונות דרכים עם נפגעים,  12,015נחקרו על ידי משטרת ישראל  2016בשנת 

הרוגים בשנת  97ההרוגים(, לעומת ל מכל 23%)מהם נהרגו  78 .(11%) (, פחות מחלקם באוכלוסייה10%-ומעלה )כ 65בני 

 מכלל הפצועים קל(.  9%-פצועים קל )כ - מכלל הפצועים קשה( והשאר 19%-פצועים קשה )כהיו  354. 2015

 מחלקם באוכלוסייה. 4פי  -מבין הולכי הרגל שנהרגו בתאונות דרכים  44%-ומעלה היוו כ 65בני 

 

 בעת תאונת דרכים עם נפגעיםנהיגה עברות 

ומעלה, שעברו עברת נהיגה בעת תאונת דרכים עם נפגעים בשנת  65הנהיגה השכיחות ביותר בקרב נהגים בני  עברות

ציות -ואי בשאר האוכלוסייה( 17%-ה )לעומת כמהנהגים בגיל ז 28%-כ -מתן זכות קדימה להולך רגל -היו: אי 2016

ציות לרמזור הנה עברת הנהיגה השכיחה -יין, כי אימהנהגים בגיל זה )בדומה לשאר האוכלוסייה(.יש לצ 22%-כ - לרמזור

 ביותר בקרב נהגים בכלל האוכלוסייה. 
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 נתוני תאונות דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד, לא כולל באזור יהודה והשומרון. 
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