
   

 

 

  

 25/1/2019 

ة حول ي حوادث الطرق القاتلة  نشر
 
ي ف  المجتمع العرب 

2019  

ي البالد ضمن سعيها لخفض 
 
ائحسلطة األمان عىل الطرق تركز  ،عدد حوادث الطرق ف ي عدة شر

 
 عملها ف

ي البالد مجتمعية معرضة للخطر بشكل أكبر ومن أهمها 
 
ي ف  . المجتمع العربر

ي بحوزتنا، انه من بداية السنة وحتى تاري    خ 
ي   25تشبر المعطيات التى

، راح ضحية حوادث الطرق كانون ثاب 

ي إرسائيل، منهم  شخص 17
 
ي السنة الماضية لنفس  قتيالنمقابل  ، من المواطني   العرب 10ف

 
عرب ف

ة  . الفبى

ي لحوادث با قائمةاليكم 
 : 25/1/2019حت  تاري    خ  مواطني   عرب 10راح ضحيتها  القاتلة الت 

 اسم البلد العمر عدد القتىل مكان الحادث التاري    خ

 طمره 29-25 1 70شارع  06/01/2019

يه 34-30 1 443شارع  07/01/2019  ببر

9/1/20190  بسمه 29-25 1 6شارع  

 منشية زبده 29-25 1 40شارع  10/1/2019

 بيت جن 29-25 2 مدينة حيفا 11/1/2019

 اكسال 79-75 1 باتجاه النارصة 60شارع  11/1/2019

 كرسى سميع 29-25 1 8544شارع  12/1/2019

 الزرازير 64-60 1 7513شارع  12/1/2019

 سخنير   4-0 1 مدينة سخنير   23/1/2019

 

 يحة الجيل  6رة أعاله نرى بأن و من المعطيات المذك  جيل الشباب.  أي، 29-25قتىل هم من شر

  ي الشوارع بير  المدن
 
 כבישים בינעירוניים(.) –أغلب الحوادث ف

 صف قصي  لحوادث الطرق أعاله: و 

وعند )من الجنوب باتجاه الشمال(  70سيارة خصوصية سافرت عىل شارع رقم  ، 6\ 1\ 2019بتاري    خ  .1

ق  ي اتجهت غربا لعبور المفرق. وصولها اىل مفبى
ه طمرة اصطدمت بسيارة خصوصية التى عىل ما منبى 

ي سافرت عىل شارع رقم  يبدو
ت المفرق حير  كانت اإلشارة الضوئية حمراء.  70ان السيارة التى  عبر



   

 

 

  

تنفيذ ، قامت ب 443، سيارة خصوصية سافرت من موديعير  باتجاه شارع رقم 7\ 1\ 2019خ ي    بتار  .2

ي سافرت باالتجاه المعاكس
ق طرق بدون إعطاء حق األولوية لسيارة التى ي مفبى

 
. نتيجة حذوة حصان ف

ي مسافرا من المركبة األوىل. 
 
 لالصطدام توف

انحرفت عن مسلكها وانقلبت. نتيجة ، 6، سيارة تجارية سافرت عىل شارع رقم 9\ 1\ 2019بتاري    خ  .3

ي السيارة. 
 
ي مسافرا من الركاب الذين كانوا ف

 
 الحادث توف

، واصطدمت بسيارة شحن من الخلف. 40، سافرت سيارة شحن عىل شارع رقم 10\ 1\ 2019بتاري    خ  .4

ي مسافرا من ركاب سيارة الشحن األوىل. 
 
 نتيجة الحادث، توف

ي حيفا، انحرفت عن مسلكسيارة خصوصية سافرت ، 11\ 1\ 2019بتاري    خ  .5
 
ا هعىل شارع بار يهودا ف

ي سافرت باال 
ي السائق والمسافرتجاه المعاكس. نتيجة الحادث، واصطدمت بسيارة التى

 
من سكان  توف

 بيت جن. 

ق طرق، واصطدمت 11\ 1\ 2019بتاري    خ  .6 ، سيارة خصوصية سافرت باتجاه النارصة، وصلت اىل مفبى

ي حاولت االلتفاف يسارا 
ي سائقها بعد بضعة أيام.  بسيارة أخرى التى

 
ي توف

ق والتى ي المفبى
 
 ف

، وخالل سفرها فقد سائقها 8544، سيارة خصوصية سافرت عىل شارع رقم 12\ 1\ 2019بتاري    خ  .7

ي سائقها. 
 
 السيطرة عليها فانقلبت عدة مرات. نتيجة للحادث توف

ي أبا،  7513 ، سيارة خصوصية سافرت عىل شارع رقم12\ 1\ 2019بتاري    خ  .8
وعند بالقرب من مفرق ألوب 

ي سائق المركبة. 
 
 وصولها اىل منعطف، اصطدمت بالجدار  ومن ثم انقلبت. نتيجة للحادث توف

له. دخل الطفل اىل، سيارة خصوصية أقلت طفال وأنزلت23\ 1\ 2019بتاري    خ  .9 البيت.  ه بالقرب من مب  

ي هذه األثناء خر 
 
ج الطفل من البيت، وعىل ما يبدو مر من توقف السائق وتحدث مع والد الطفل، وف

ي الحقا. 
 
هس الطفل وتوف

ُ
ي بدأت بالسفر، فد

 أمام السيارة التى

 

ي كيف 
 
  ؟ الخطر او منع المأساة القادمة تفادينساهم ف

o  .ي ارشاد أوالدهم للقيادة بحذر وخاصة الشباب
 
 يجب عىل األهل أخذ دورهم ف

o عىل السائقير  القيادة بحذر والمحافظة عىل قوا .  نير  السبر

o  ي كل سفرة داخل وخاستعمال أحزمة
 
 ارج البلد. ومقاعد األمان ف

o  .القيادة برسعة مالئمة لظروف الطريق 

o  .ي محيط البيت بشكل دائم
 
 مراقبة البالغير  لألطفال ف

o  .عىل األهل أن يكونوا قدوة ألوالدهم وأن يترصفوا بشكل آمن 

o  .عدم القيادة تحت تأثبر الكحول أو المخدرات 

 

 

  .نشكركم سلفا عىل تعاونكم

 السلطة الوطنية لألمان عىل الطرق


