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כיכר הרודיון–מזמוריה 2019יולי –תאונות מיקומי 
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:תאונה עם נפגעים
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2019יולי –מיקומי תאונות 
מכיכר הרודיון עד  –356ציר 
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2019יולי –מיקומי תאונות 
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2019יולי –מיקומי תאונות 
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השוואת נתונים

05.1906.1907.19נתונים
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001רכב ובעל חיים
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תיעוד מתאונות דרכים  

בגזרת הגוש המזרחי

3157תאונת דרכים עצמית בכביש 

תאונת דרכים בין משאית לרכב  

.פרטי



149.בצתאונת דרכים 

תיעוד מתאונות דרכים  
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, מחזקים את האכיפה, משפרים תשתיות
!ומחזירים את הבטיחות לדרכים 

!נלחמים בתאונות הדרכים 

!נשפךהדם–המזרחיהגושבכבישי2019יוליחודש

ועיניהםיוםיוםרואים,החוקשומריהדרךמשתמשי
כלגסהברגללרמוסממשיכיםעברייניםכיצדכלות
.אדםלחייחשיבותוכללחוקציותשלביטוי

מיום ליום  –הגוש המזרחי מסוכנת בכבישי הנסיעה 
מצטברות עדויות רבות על הטירוף המתרוצץ ברחבי 

!הגיזרה

2019יולי ח תאונות דרכים לחודש "סיכום לדו


