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במימון קרן רן נאור לקידום מחקר בטיחות בדרכים
מיסודה של עמותת אור ירוק
1

ירידות במספרי הרוגים ונפגעים בתאונות הדרכים לאורך
זמן :מה הגורמים שתרמו לירידות?
פיתוח מודל סטטיסטי" :סדרות עתיות-מדדי רקע" או
בחינת "אחרי-לפני" התערבות
 בחינת השפעתן של התערבויות בטיחות רבות על ציר
הזמן ?

 נדרשים מודלים המאפשרים לבטא קשר דינאמי
בין המסבירים העיקריים לבין מדדי הבטיחות
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:שני סוגי מודלים
 מודלים מקוטעים של רגרסיה- Broken line regression models

Structural time-series models
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 מודלים מקוטעים של רגרסיה ( broken line regression: )models
משמשים לתיאור התפתחות שיעורי ההיפגעות (נפגעים /תאונות חלקי
חשיפה) על פני הזמן +
איתור נקודות שבירה בהתפתחות שיעורי ההיפגעות

 :structural time-series modelsמשמשים למידול מקביל של אומדן החשיפה (כגון :נסועה) ושל אומדן
הבטיחות (כגון :מספר הרוגים בתאונות) בהינתן חשיפה ,בכל נקודת זמן,
בהתבסס על נקודת זמן קודמת.
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לראשונה - )1986( Harvey & Durbin :ניתוח השפעת חוק חובת השימוש בחגורות
הבטיחות על מספר נפגעים בתאונות הדרכים בבריטניה
 :)2001( Lassarreמשפחת  structural TS modelsשל  )1989( Harveyלזיהוי
שינויים מהותיים לאורך זמן במספרי הרוגים ב 10-מדינות אירופה ,בתקופה של כ-
 40שנה:
השנים בהן זוהו שינויים מהותיים במגמה התערבויות בטיחות חשובות
מתן אפשרות למגמה משתנה  -רמה ( )levelושיפוע ( )slopeהניתנים לשינוי בכל
נקודת זמן

 – )2008( Bijleveld ,)2006( Bijleveld & Commanderהמשך פיתוח יישומי
structural modelsלצורך הערכות בטיחות ,כגון :התפתחויות הבטיחות בהולנד
 :SafetyNetבחינה מקיפה של השיטות השונות לניתוח סדרות עתיות של נתונים
בבטיחות – .)2007( Dupont & Martensen
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ללמוד את הכלים הקיימים:
א .הספר של  - )2007( Commandeur and Koopmanהיסודות התיאורטיים
של הניתוח בעזרת State Space Time Series Analysis
ב .תוכנת  OxMetricsהנדרשת ליישום השיטה והכוללת את התוכנה STAMP
(שימשה במחקרו של )2001 ,Lassarre
ג .תוכנת  SsfPack™ moduleהכוללת תוספות לתוכנת הOxMetrics -
ד .ספרי עזר לשימוש בתוכנות כגוןKoopman, Harvey, Doornik & Shephard :
(.)2008( Koopman, Shephard and Doornik ,)2009
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 )1לבנות ולחקור מודלים פשוטים יחסית לבחינת שינויי המגמה
במדדי הבטיחות של ישראל ,לאורך זמן ,תוך כדי התחשבות בשינוי
החשיפה  -הנסועה ותחליפיה*
 )2לבצע בחינה מקדמית של התפתחויות הבטיחות בישראל ,לאורך
זמן ,בעזרת הכלים הוויזואליים של structural time series
.models
*)2008( Stipdonk and Berends
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מטרות המחקר
המחקר הנוכחי מתמקד בבחינת התפתחויות הבטיחות בישראל
לאורך מספר עשורים.
מטרותיו:
-

לזהות שיפורי בטיחות מהותיים במצב הבטיחות בישראל
בנקודות זמן מסוימות

-

ולהצביע על התערבויות הבטיחות שכנראה תרמו לשיפורי
בטיחות אלה
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מרכיבי המחקר:
 .1יצירת בסיס מידע על התערבויות הבטיחות שייושמו בישראל:
.1970-2008

 .2בנית סדרות עתיות של נתוני הבטיחות ושל מדדי הרקע לניתוח:
1951-2008 ,1970-2008
 .3סקירת שיטות קיימות לפיתוח מודלים סטטיסטיים ,בחירת

השיטות לניתוח ופיתוח המודלים 29 +16 :סדרות.
 .4בחינת ממצאי המודלים ,הצלבתם עם מידע על התערבויות
הבטיחות שיושמו בישראל והסקת מסקנות לגבי השפעות
אפשריות של התערבויות הבטיחות על התפתחות מצב הבטיחות
בישראל.
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איסוף נתונים על התערבויות הבטיחות בישראל ()1
איסוף נתונים עבור השנים1970-2008 :
התערבויות הבטיחות שנכללו בבסיס המידע:
• שינויים בתקנות התעבורה בנוגע לאביזרי בטיחות בכלי רכב
• הגבלות על נהגים חדשים
• התקני הגבלת מהירות למשאיות וכו'
• שיפורים בתשתיות הכבישים
• מבצעי אכיפה רחבי היקף
• שיפורים ברכב ,שיפורים במערך פינוי והצלה וכו'.
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איסוף נתונים על התערבויות הבטיחות בישראל ()2
מקורות מידע:
 (1פרסומי הלמ"ס  -הודעות על אירועים  -למ"ס ( ,)1980למ"ס
( ,)1985למ"ס ( ,)1996למ"ס ( ,)2002למ"ס ()2008
 (2אוגדנים לדיני תעבורה  -פקודת התעבורה ותקנותיה,2002 ,
2008
קביעת רמת חשיבות על סמך מקורות הספרות המקצועית:האם ניתן לצפות לאפקט משמעותי של התערבות זו על פי הניסיון
הבינלאומי?
האם נערכה בדיקת השפעתה בתנאי הארץ?
רמת היישום בפועל?
פניות למספר מומחים (אימות /הרחבת הרשימה)11

דוגמאות להתערבויות בטיחות חשובות בישראל
 תקנות בנושאי חגורות בטיחות והתקני ריסון לילדים ברכב תקנות להגבלת נהיגה בשכרות תקנות להגבלות רישיון נהג חדש הגברת אביזרי בטיחות ברכב שיפורים במערך טיפול בנפגעי שיפורים בתשתיות הדרכים -ליווי נהג חדש
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תחילת שנות ה2000
מאמצע שנות ה90-
תאונות דרכים
מיתון תנועה ברחובות מאמצע שנות ה90-
פעילות מסיבית משנת 2001

התערבויות בטיחות עיקריות ואירועי רקע ,ומספרי הרוגים ונפגעים בתאונות
הדרכים בישראל בשנים 1970-2008
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סדרות הנתונים לניתוח  45 -סדרות
(א) מדדי בטיחות כלליים  -סך ההרוגים ,סך הנפגעים ,סך הנפגעים
באורח קשה וקל ,וסך תאונות הדרכים עם נפגעים ,במדינה
(ב) מדדי בטיחות מפורטים  -חתכיהם השונים של המדדים הכלליים
 לפי סוג דרך (עירונית/לא עירונית), מספר סוגים של משתמשי דרך בעייתיים (הולכי רגל ,נהגים צעירים), סוגי תאונות נבחרים (רכב יחיד), הרוגים ונפגעים בקרב הנוסעים ברכב קל.מדדי החשיפה :נסועה שנתית ,ק"מ-רכב ,ותחליפיה:
מספר כלי רכב רשומים במדינה,
מספר כלי רכב פרטיים במדינה,
גודל האוכלוסייה
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התפתחויות לאורך זמן של מדדי החשיפה ושל רמת המינוע
א  -מדדי החשיפה ,בשנים 1951-2008

ב  -רמת המינוע ,בשנים 1951-2008
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התפתחות לאורך זמן של שיעורי ההיפגעות
א  -שיעורי היפגעות ביחס
לנסועה ,בשנים 1970-2008

ב  -שיעורי היפגעות ביחס לסך כלי
רכב הרשומים במדינה
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המודלים שפותחו  -מטרה
( )1להתאים מודל לקשר בין חשיפה והיפגעות,

( )2לזהות נקודות שינוי בקשר בין רמת החשיפה לבין רמת ההיפגעות
בתאונות,
( )3להבין ,אילו התערבויות בטיחות גרמו לשינויים שזוהו
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המודלים שפותחו  -שיטות ניתוח
( )Iתיאור התפתחות שיעורי ההיפגעות (נפגעים /תאונות חלקי חשיפה)
על פני הזמן תוך שימוש במודלים מקוטעים של רגרסיה
( )IIהתאמת – structural time series models

התאמת מודל מגמה לינארי לוקלי (הן הרמה והן השיפוע מורשים
להשתנות בזמן)
לאחר זיהוי השינויים ברמה ובשיפוע הסדרה ניתן לבחון את השפעת
ההתערבות שזוהתה על ידי משתני התערבות (שינוי ברמה או בשיפוע).

18

מודל  - Iתיאור התפתחות שיעורי ההיפגעות תוך שימוש במודלים
מקוטעים  -דוגמה
בהתנהגות מספר ההרוגים בדרכים לא עירוניות ביחס לחשיפה
(=נסועה לא עירונית) ניתן לזהות נקודת זמן שבה חל שינויים חיוביים
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ניתן לזהות שיפועים:
slope1* -0.041
שב1993-
slope2* -0.077
חל שינוי
חיובי

series 22 : LR_RurFat_KttRur

ירידה מתחילת
התקופה,
התחזקות ירידה
מ ,1993-נק'
השבירה עם טווח
 1980רחב

מודל  - Iסיכום הממצאים (דוגמאות)
 בהתנהגות סך ההרוגים ביחס לחשיפה ניתן לזהות שתי נקודות זמן
שבהן חלו שינויים חיוביים (הגברת הירידה) 1994-1996 :ו 2003-2004 -
 סך הנפגעים בתאונות  -שתי נקודות זמן שבהן חלו שינויים חיוביים
במגמה2004-2005 ,1998 :
 הרוגים בדרכים עירוניות2004 ,1989 :
 הרוגים הולכי רגל2002-2003 ,1988 :
 הרוגים נהגים צעירים 1994 :וייתכן כי 2004 ,1999 -
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structural time series models  התאמת- II מודל

yt  log(fatalities or accidents or injuries )
xt  log( exposure )

yt   t  xt   t
where

t  1, , n

:כאשר
,)trend(  = מגמת הסדרה t
 = שאריות המודל t

 t ~ NID(0,   )

:)state equations( משוואות המצב

 t 1   t  bt   t

 t ~ NID(0,  2 )

2

bt 1  bt   t

 t ~ NID(0,  2 )
:כאשר
,)level(  = רמה t
)slope(  = שיפועbt
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מודל  - IIהתאמת structural time series models
שלבי פיתוח מודל ,לכל סדרה:
שלב א'  -הותאמו שלושה מודלים:
מודל עם רמה ושיפוע אקראיים,
מודל עם רמה אקראית ושיפוע קבוע
ומודל עם רמה קבועה ושיפוע אקראי.
שלב ב'  -נבחנו רכיבי המודל וטיב התאמה.
שלב ג'  -נבנו תחזיות מנקודות התערבות מסוימות.
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מודל  - IIתחזיות שנבנו מנקודות הזמן הנבחרות  -דוגמה
:1974

:2000

TotFat_KTT .1
סך מספר ההרוגים
ביחס לנסועה
השנתית

:1987

בחינה ויזואלית:
 -שינוי חיובי
(ירידה)
 -ללא שינוי
(התפתחות דומה
לתחזית)
 -הרעה (עליה)
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:1994

:2003

:2004

מודל  – IIסיכום :משמעויות של נקודות הזמן שנבחנו בעזרת התחזיות
סדרה

שינוי
חיובי

TotFat_KTT .1
סך מספר ההרוגים ביחס
לנסועה השנתית
TotALLInj_KTT .2
סך מספר הנפגעים
בתאונות ביחס לנסועה
השנתית
...
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תחזית
דומה
להתפתחות

הרעה אורך הסדרה,
(עליה) שנים

,1974
2004

2000 ,1994 ,1987
2003

1970-2008

,2000
,2003
2004

,1974
1987

1970-2008

1994

בחינת משמעויות הממצאים :השפעות התערבויות הבטיחות
השיפורים במגמות ההרוגים /הנפגעים /התאונות (בניכוי שינויי החשיפה)
מזוהים בעיקר עם התערבויות בטיחות אלה:
( - 1975 )1חובת שימוש בחגורות בטיחות  -בסך הרוגים בתאונות

( - 1987 )2חיזוק חובת שימוש בחגורות הבטיחות  -הרוגים בדרכים
לא עירוניות ,הרוגים בדרכים עירוניות (באיחור  ,)1989 -תאונות
קטלניות וקשות עם רכב יחיד בדרכים לא עירוניות.
( - 1991 )3הקמת משטרת תנועה ארצית  -תיתכן השפעה בתאונות
קשות עם רכב יחיד בדרכים לא עירוניות
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בחינת משמעויות הממצאים :השפעות התערבויות הבטיחות (המשך)
( 1995 )4ואילך -תחילת עידן שינויי תשתיות עירוניות ושיפור בטיפול
בנפגעים  -הרוגים בתאונות ,הרוגים בדרכים עירוניות (השפעה מאוחרת
  ,)2000הרוגים הולכי רגל (השפעה מאוחרת אם בכלל,)2002-2004 ,נפגעים ברכב קל (.)1997
( - 2003-2005 )5שיפורים בתשתיות הכבישים; הגברת השיפורים
הטכנולוגיים ברכב; הגברת התקנות והפעילויות בנושא נהג חדש;
הגברת המודעות לנושא הבטיחות בדרכים.
למקבץ התערבויות בטיחות אלה נמצאו ביטויים להשפעה בתהליכים
רבים כגון:
•סך ההרוגים בתאונות
•סך הנפגעים בתאונות
•מספר הרוגים בדרכים הלא עירוניות
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ממצאים נוספים
•
•
•
•
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לרוב השינויים החיוביים בהתפתחויות הבטיחות בישראל
שזוהו בעזרת המודלים ,היה ניתן להציע קשר עם
התערבויות בטיחות שיושמו בסמוך לנקודות השינוי.
אבל ,לא תמיד ממצאי הניתוחים "עמדו בצפיות".
• דוגמא  -לא נמצא הסבר לשינויים חיוביים שנמצאו
בשנים מסוימות במספרי הרוגים ונפגעים ברכב קל.
המחקר הנוכחי סיפק הצצה ראשונה על השינויים ברמת
הבטיחות בישראל לאורך זמן ,בחתכים השונים של
התמונה.
לבחינה מעמיקה יותר – יש לבדוק השפעת התערבויות
בטיחות נבחרות ,על שינויים שחלו בסדרת הטיפול
לעומת סדרות ביקורת.

אלו היו עיקר הממצאים שניתן להציג במסגרת הזמן שהוקצב כאן
הדו"ח המפורט הוא דו"ח מחקר מס' S/16/ 2010
“בחינת השפעת התערבויות בטיחות
על מספרי הרוגים ונפגעים בתאונות הדרכים בישראל"
אנו מודים על המימון לקרן רן נאור לקידום מחקר בטיחות בדרכים
מיסודה של עמותת אור ירוק
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