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 . מבוא 1

 . היפגעות הולכי רגל בתאונות דרכים 1.1

בתחום הבטיחות בדרכים בישראל, עקב הן היקף משמעותי  קשותהסוגיות ה אחת היאהולכי רגל  היפגעות

. בעשורים האחרוניםדרכים בישראל ירד לכי רגל הרוגים ונפגעים בתאונות תופעה. מספר הוה תוהן חומר

השתנה, כאשר הולכי הרגל בקרב סך ההרוגים והנפגעים בתאונות לא היפגעות עם זאת, מיקום בעיית 

מסך  15%-10%ובין  או יותר מסך ההרוגים בתאונותהולכי רגל מהווים כשליש , חרוןהעשור האלאורך 

 הנפגעים. 

 [ כי רוב מקרי היפגעות הולכי הרגל התרחשו בדרכים עירוניות. לפי1,10מבחינת נתוני התאונות עולה ]

ו נהרגכי הרגל מהול 70%מעל  .בדרך עירוניתמהולכי הרגל נהרגו או נפצעו קשה  87% [,10הערכות רלב"ד ]

או  [. חלק ניכר מהפגיעות בהולכי הרגל אירעו בעת חציה במעבר בלי רמזור1,10או נפצעו בעת חציה הדרך ]

[. הקבוצה 1מעבר חציה עם רמזור ]בעת החציה ב -בעת הניסיון לחצות לא במעבר חציה, פגיעות נוספות 

 [. 1,10]ומעלה  65הפגיעה ביותר בקרב הולכי הרגל היא הולכי רגל בני 

הקל  םמשקלויעדר מיגון ה -מטבעם הפיסי נובעת בתאונות הדרכים הרגל  כיהגבוהה של הול ההיפגעות

הרכב הפוגע, כאשר  של למהירות הנסיעה. מכאן, רגישותו הגבוהה של הולך הרגל המנועי לעומת הרכב

לפי הממצאים  .התנגשותה במהירות היעליהעם  מהר ההסתברות להיפגע באופן קשה או קטלני עולה

קמ"ש, בעוד שרק  30רות של מהולכי הרגל ישרדו פגיעת מכונית במהי 90%-(, כ1.1הבינלאומיים )איור 

קמ"ש הסיכוי של הולך רגל  45ת במהירוקמ"ש. כמו כן,  60ישרדו את אותה הפגיעה במהירות של  20%

בד יותר כתנגשות של רכב קל וחומר, ההשלכות יהיו חמורות יותר בה. [20] 50%-יהיה נמוך מלשרוד 

בנוסף, חומרת ההשלכות תלויה בגיל ובמצבו הפיסי של הנפגע, כאשר, בתנאים לעומת הרכב הפרטי. 

 .ייפגעו באופן חמור יותר מאשר אנשים צעירים ,לרוב ,דומים, אנשים זקנים

 

 .תלות במהירות התנגשות של כלי הרכבכ. הסתברות לפגיעה קטלנית בהולך רגל 1.1איור 

לפגיעות הטבעית של הולכי הרגל בהשוואה לנוסעי הרכב המנועי יש להוסיף גורמי התנהגות של נהגים 

 והולכי הרגל שמגבירים את הסיכון להיפגעות, וביניהם:

דרך, כאשר, לדוגמא, הולכי הרגל יכולים להתפרץ לשטח ידי משתמשי ה-על אי ציות לחוקי התנועה -

 ;[17, 10הנהגים נוטים לא לציית לחובת מתן זכות קדימה להולכי הרגל ]המיסעה באופן לא צפוי, בעוד ש
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ט , בכלל, ובגין שימוש בטלפון נייד או מכשירים אחרים בעת ההליכה, בפרשל הולכי הרגלפיזור דעת  -

[10,15;] 

 [;1,15של הולכי הרגל בתנאי דרך וסביבה מסוימים ] חוסר נראות -

יכולת הריכוז והשפיטה של המצב בדרך נמוכה י הרגל, כאשר לדוגמא של הולכשל יכולות  שונות גבוהה -

 ות. כמו כן, לחלק מהולכי הרגל קיימות מגבלות פיזיות, שכליות או אחרומעלה 65בני יותר בקרב ילדים ו

[1,15] . 

 ת היפגעותם בתאונותתכונות אלה של אוכלוסיית הולכי הרגל מחזקות את חוסר האחידות של תופע

את מורכבותה. כתוצאה, לא קיים פתרון אחד ואפילו לא קבוצת פתרונות אחת לטיפול בבעיית ומגבירות 

היפגעות הולכי הרגל בתאונות אלא נדרשת פעילות משולבת, תוך כדי השפעה על מגוון מרכיבי המערכת 

 הרגל. כי: הנהג, הרכב, התשתית, הסביבה והולוביניהם

צריכות לכלול בתאונות הורדת היפגעות הולכי הרגל ל האסטרטגיותלפי מיטב הידע הבינלאומי, 

[1,15,18,20] : 

דרך, על מנת לצמצם סיכוי לקונפליקטים פוטנציאליים הבאמצעות הפרדה בין משתמשי  ניהול תנועה -

 ;שונים בין משתמשי דרך

ן משולב במרחב הדרך ע"י משתמשי דרך שונים, באמצעות מיתוהלשימוש  יצירת תנאים בטוחים יותר -

 ; במרחב נראות של הולכי הרגל וכלי הרכבההגברת ומהירויות הנסיעה 

 ;במרחב העירוני, תוך מתן עדיפויות לצרכים של משתמשי דרך פגיעים יותר שינוי גישה תכנונית -

 באמצעות מתן מידע, הכשרת הנהגים ואכיפה של חוקי התנועה;  שינוי התנהגות הנהגים -

באמצעות מתן מידע והכוונת הולכי הרגל לשימוש במסלולי הליכה בטוחים  שינוי התנהגות הולכי הרגל -

 יותר וכן, עידודם לנקוט בצעדים שיפחיתו את סיכונם למעורבות בתאונות; 

י עיצוב סלחנלזיהוי הולכי הרגל ומניעת התנגשויות בהם. כמו כן,  רכבב שימוש באמצעים טכנולוגיים -

 .פגיעה בהולכי הרגלהרת הורדת חומתורם ל יותר של חזית הרכב

 תפקיד אמצעי תשתית בשיפור בטיחות הולכי הרגל. 1.2

כמו כן, תשתיות. שינוי ברגל קשורים להחלק ניכר מהאמצעים הניתנים ליישום לשיפור בטיחות הולכי 

למגוון רחב של אמצעי תשתית מיוחסת יעילות מוכחת בהורדת היפגעות הולכי הרגל בתאונות 

 זאת, להבדיל מאמצעי התערבות אחרים הקשורים לאכיפה, הסברה, חינוך וכד', שעבורם [.1,13,15,18,20]

התפקיד הוכחות יעילות עקביות פחות והשפעתם מוגבלת, בעיקר, לתקופת הפעלת ההתערבות. מכאן נובע 

 של אמצעי תשתית בשיפור בטיחות הולכי הרגל במרחב העירוני. המרכזי

 שענות, על אמצעי תשתית נ1.1בסעיף ת הולכי הרגל שצוינו מבין האסטרטגיות להורדת היפגעו

ניהול תנועה, יצירת תנאים בטוחים יותר לשימוש משולב במרחב הדרך ע"י משתמשי  שלהאסטרטגיות 

מערכת התחבורה , היסטוריתבהקשר זה יש לציין, כי  .שינוי גישה תכנונית במרחב העירוניודרך שונים 

המשתמש ברכב, ללא התחשבות בצרכים של ההולכים ברגל. המודעות  דת מבטו שלומנק נבנתהבערים 

לבעיית בטיחות הולכי הרגל התגברה בעשורים האחרונים והיא הביאה לפיתוח תפיסה של מיתון תנועה 

 והולכי הרגל. מנועיבאזורי פעילות הולכי הרגל ולקידום פתרונות שונים להפרדה בזמן ובמקום בין הרכב ה
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)עם מתן עדיפות לרכב המנועי( נראית בכך שחלק ניכר  יסטוריתההההתפתחות אחת ההשלכות של 

 פעילות הולכי הרגל.בערים היום נמצא במרכזי ערים ובסמוך למוקדי  הולכי הרגלממוקדי תאונות 

אתרים עירוניים עם ריכוזי תאונות פגיעה בהולכי הרגל,  95נבחנו [ 1שנערך בישראל ]במחקר לדוגמא, 

תשתית המתקשרים עם  מאפייניבכל אתר בוצע אבחון הנדסי של  , כאשרת ומעורבותבערים יהודיו

במרכזים עירוניים ברחובות כי רוב מוקדי התאונות היו המחקר הראה התרחשות תאונות הולכי הרגל. 

 לכלי הרכב תנועה יחובות אלו, מצד אחד, משמשים כעורקר. נתיביים ועתירי תנועה-מאספים רב

תנועה גבוהים, כאשר עקב ריבוי הנתיבים ניתן לנסוע בהם במהירויות גבוהות בשעות נפחי ומעבירים 

וכד', ברחובות אלו מתקיימת  מסחר, בילוי ,ציבוריים וסדותמ -, עקב ריכוז מוקדי משיכה מצד שניהשפל. 

וכו', אשר מוסיפה  פעילות של חנייה, עצירה לפריקה וטעינה, יחד עם פעילות רבה של הולכי הרגל

. השימוש ברחוב לצורך זרימת נפחי תנועה גדולים יחד עם פעילות למורכבות מצב התנועה ברחוב

 אשר מביא, בסופו של דבר,אינטנסיבית של הולכי רגל גורם לחיכוך רב בין כלי הרכב לבין הולכי הרגל 

 בטיחות.לבעיות 

חב העירוני דורש לשלב מימוש האסטרטגיות של שיפור מצב התשתיות לטובת בטיחות הולכי הרגל במר

[. בגישה הנקודתית, נבחנים פתרונות של יישום אמצעי תשתית 1בין גישה נקודתית לגישה מערכתית ]

לשיפור תנאי חציית הולכי הרגל, באתרים נבחרים, דבר המהווה למעשה שינוי בתכנון המפורט של הסדרי 

 התנועה. 

. 1ות עדיפות לפעילות הולכי הרגל במרחבשואפת לשנות את תפקיד הרחוב ולהקנ הגישה המערכתית

רחוב ת הולכי הרגל ורוב תנועות כלי הרכב בבין תנוע פי עקרון ההפרדה-פועלת על הגישה המערכתית

שתי התנועות. עם זאת, לקידום הגישה המערכתית, ככלל, נדרשת בין  )החיכוך( אזורי הניגודומזעור 

התב"ע מגדירה את ההנחיות תכנית בינוי עירוני(. התערבות בשלב תכנון מוקדם כגון בשלב התב"ע )

תנאי התנועה מוכתבים ע"י ייעוד  , כאשרוהתנאים המחייבים לתכנון הבינוי, כולל רשת הדרכים והתנועה

את מיקום שבילי הולכי  , בין היתר,"זכויות דרך". התב"ע קובעת -הקרקע המוקצה להקמת הדרכים 

ם ביניהן, אפשרות להסדרת מעגלי תנועה בצמתים ועוד פרטים הרגל, מיקום הדרכים, רוחבן, המרחקי

, ומכאן החשיבות של שלב התכנון המוקדם חיכוך בין כלי הרכב והולכי הרגלשמשפיעים על מידת הרבים 

 . בקידום בטיחות הולכי הרגל

רגל. עבור הדרכים הקיימות בעיר, עדיין קיימת אפשרות לקידום גישה מערכתית לטובת בטיחות הולכי ה

, הולכי הרגל ם שללהתחשב בצרכי ישרגל הלות הולכי קיימת פעימתפי גישה זו, ברחובות בהם -על

הפתרון הטוב ביותר לבעיות כאמור,  .והתחשבות זו צריכה לבוא לידי ביטוי בהסדרי התנועה ברחוב

לבין המרחב תנועה המנועית להוא הפרדה ברורה, ככל האפשר, בין המרחב המיועד  הולכי הרגל היפגעות

דורש בחינה תפקודית כוללת של חלק ניכר והוא  ת הרשתמסוג זה נקבע ברמ ן. פתרולהליכה ברגלהמיועד 

ישום . לביצוע פתרון כזה נדרש זמן רב, בדרך כלל. פתרון נוסף אשר, לרוב, ניתן לי[1] מרשת הדרכים בעיר

 ות על התנועה ברשת הדרכים העירוניתאך הוא גם עשוי להניב השלכ מהיר יותר הינו מיתון תנועה באזור

 .בחשבוןאשר יש לקחת 

בוחנת הסדרי תנועה קיימים  נקודתיתהגישה הלהבדיל מהגישה המערכתית הדורשת זמן ומאמץ ניכר, 

ומציעה אמצעי תשתית לשיפור תנאי הליכה או חציה של הולכי הרגל, באתר מסוים. גישה זו שואפת 

                                                           
משרד התחבורה ומשרד (, 2009) תכנון רחובותבהנחיות שפורסמו בישראל: הנחיות לכמועדפת גישה זו הוכרזה  1

 .השיכון
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לטיפול באתרים  יעיליםתשתית  ות יישום פתרונותבאמצע ,זמן קצר בטווחהולכי הרגל שיפור בטיחות ל

באופן דומה, גישה זו מתאימה לטיפול באתרים בהם זוהה  בהם זוהו בעיות בטיחות הולכי הרגל.

להיפגעות גבוהה של הולכי הרגל אך טרם אירעו תאונות. בשני המקרים, מדובר בהליך תסקיר  פוטנציאל

כננים לביצוע, מנקודת המבט של והקיימים או המת -י התנועה המפורטים בטיחות אשר בוחן את הסדר

 בטיחות הולכי הרגל, ומציע לבצע שינוים בהסדרי התנועה להקטנת רמת הסיכון לפגיעה בהולכי הרגל.

 . תסקיר בטיחות: מטרה ומרכיבים1.3

 safetyסקיר בטיחות )תהליך בחינה בטיחותית של מאפייני הדרך בשלבי תכנון שונים מוכר בעולם בשם ת

audit .)יכולים אשר אפשריים בטיחות סיכוני לזהותבמטרה  הדרך תכניות הערכתנועד ל בטיחות תסקיר 

הבטיחות יכול לשמש בכל שלבי  תסקיר. 2להפחתת הסיכונים פתרונות ולהציע הדרך משתמשי על להשפיע

בדיקות בטיחות  -מקובל מונח אחר בהתייחס לדרכים הקיימות בספרות התכנון וגם בשלב הפעלת הדרך. 

(safety inspections .) 

באיחוד הליכים של תסקיר בטיחות.  מספר הולך וגדל של מדינות בעולם מיישמותבעשורים האחרונים, 

רשויות הדרכים במדינות השותפות להפעיל מספר ממליצה לש 3דירקטיבה בטיחותית פורסמה ,האירופי

תסקירי בטיחות בתהליכי בין כלים אלה נמצאים: . 4שתיות הדרכיםכלים לשיפור רמת הבטיחות של ת

בדיקות ו תסקירי בטיחות. שני הכלים: קיימותהדרכים הבדיקות בטיחות של ותכנון של דרכים חדשות 

בטיחותית  ההמיועדת להערכ, וית המבוססת על שיקול דעת מומחיםנשיטה איכותמוגדרים כ – בטיחות

)במקרה השני(.  של הדרכים הקיימות )במקרה הראשון(, או כל שלבי התכנוןשל תכניות דרכים חדשות, ב

)במקרה  לזהות ולתקן את פרטי תכן הדרך אשר יכולים להוות סכנה בטיחותיתמטרת השיטות היא 

 לזהות סכנות פוטנציאליות ולמנוע תאונות באמצעות שיפור מקדים של מאפייני הדרךהראשון( או 

 )במקרה השני(.

סקיר עומדת גישה מניעתית של חסכון בנפגעים ועלויות לפני התרחשות התאונות. שתי תועלות בבסיס הת

פוטנציאליות מיישום תהליך תסקירי הבטיחות הן: הורדת הצורך בתיקוני תכן/שיפורי תשתית לאחר 

ות את מודעת הדרך וירידה במספרי התאונות והנפגעים. בנוסף, יישום נוהל תסקיר הבטיחות מגביר יבני

כלכלית, הבחינה המתורם להעלאת רמת הבטיחות של הרשת. ובכך  בדרכיםבטיחות נושא ההמתכננים ל

תסקיר בטיחות עשוי לצמצם את העלות הכוללת של הפרויקט עקב הפחתת הצורך בתיקונים ושיפורים 

 90%שמעל , נמצא 5לדוגמא, במחקר שנערך באוסטרליה בשלב מאוחר יותר.הסדרי התנועה של 

 .1עלות שעולה על -לצות שיושמו בעקבות תסקירי הבטיחות התקשרו עם יחס תועלתמההמ

. תחבורתי לי בניהול של פרויקטאחלק אינטגר וותתסקיר בטיחות אמור להלפי הספרות הבינלאומית, 

תסקיר את הפרויקט, גודלו, חשיבותו וכד', מוגדרים שלבי הפרויקט שבהם חובה לבצע  בתלות בסוג

, השלמת תכנון מפורט, מוקדםתכנות, השלמת תכנון ישלבים אלה יכולים להיות: בדיקת ה בטיחות. ביןה

 שלב לפני הפתיחה וכו'.

                                                           
 .2015תסקיר בטיחות. משרד התחבורה,  נוהל 2

3 Directive 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on road 

infrastructure safety management. Official Journal of the European Union L 319/59-67. 
 TERN – uropean Road NetworkE-Trans הדירקטיבה מחייבת את הפעלת הכלים ברשת 4

5 Macaulay, J. & McInerney, R. (2002) Evaluation of the proposed actions emanating from Road Safety Audits. 

Austroads Inc., Sydney. 
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ביצוע  ,ייזום התסקיר, הפעלת תסקיר הבטיחותשל שלבים  כולל הבטיחות לי של תסקיראההליך הפורמ

תכנון וביצוע של  די הרשות המפקחת עלי-. התסקיר מופעל עלגמר התסקירו תשובה לתסקיר, התסקיר

ידי -פרויקטי תחבורה אשר קובעת נהלים לביצוע תסקירים ואופן דיווח על ממצאיהם. התסקיר מבוצע על

ות המפקחת אמורה חברים. הרש 1-5 בין בתלות בסוג פרויקט ושלב בדיקה, יכול לכלולצוות בוחן אשר, 

וע התסקיר נדרשת הפרדה תסקיר. בעת ביצה ימבצע לשלהגדיר דרישות לרמת ההכשרה והניסיון 

 .ועצמאות מוחלטת של צוות התסקיר מהמתכננים

 מבצע:התסקיר לפי הספרות הבינלאומית, צוות 

כמו ו, נפחי תנועה, תאונות דרכים וכו' הנחיות תכןתכניות מפורטות,  על הפרויקט, לרבות איסוף נתונים* 

 ;עם מתכנני הפרויקטמקדים דיון  מקייםכן, 

הדרך,  חתכישונות )התכניות ההתאמת הפרטים בין  בדיקת , לרבותמפורטת של התכנוןבדיקה שיטתית ו* 

 שונות ובתנאי מזג אוויר יוםוכו'(; בחינת האתר בשטח, בשעות  תמרור וסימוןתאורה, אביזרי בטיחות, 

ת והצעת פתרונו סיכונים פוטנציאלייםעם חיזוי  ,בנפרד פרט תכנון; בדיקה של כל )אם רלוונטי( שונים

 תיוג;; סקירת הפרויקט בכללותו. בשלב זה מומלץ להיעזר ברשימות הסיכוניםלצמצום או מניעת 

שזוהו ולהציג פתרונות מומלצים.  הבטיחות אמור לפרט ולנמק את בעיות אשר תסקירהכנת דו"ח * 

 ו.מטרות הפרויקט ואופילההמלצות אמורות להתאים 

הרשימות עם זאת, מיועדות להסדרת התהליך. הן קיר ומהוות מרכיב חשוב בביצוע התס התיוגרשימות 

 אינן מהוות תחליף לידע וניסיון של מבצעי התסקיר.

 ,לסוגי פרויקטים שונים תיוגרשימות השל לדאוג לפיתוח ועדכון  הרשות המפקחת אמורהלפי הספרות, 

ם שבוצעו עשוי וד התסקיריע. תילשמור תיעוד של התסקירים שבוצעו , וכמו כן,בשלבי בדיקה שונים

 כגון:למטרות לסייע 

בעיות בתכנון והשלכותיהן אשר ישמשו למתכננים ולמבצעי התסקירים למשוב  שלנתונים היצירת מאגר * 

 ;ולהכשרה

 ;ידי בדיקת נתוני התאונות בפועל-הערכת יעילות התסקירים על* 

נתונים אלה ישמשו לניתוח  רישום עלויות התסקירים ועלויות תיקוני התכנון והביצוע לאחר התסקיר.* 

 .סכון בתאונות ולהערכת הכדאיות הכלכלית של תסקירי בטיחותיפוטנציאל הח

כאמור, ההנחיות ליישום תסקירי הבטיחות פורסמו במדינות רבות וביניהן: בריטניה, דנמרק, נורבגיה, 

מתייחסות בעיקר  אוסטרליה, ניו זילנד, גרמניה, ארה"ב. עם זאת, ההנחיות הקיימות לתסקיר בטיחות

 וס תכנוני כגון: דרכים לא עירוניות, אזורי מגורים בשטח עירוני.זנצלסוגי דרכים שלגביהם קיים קונ

 . מטרת המסמך1.4

רכיבים ( מתאר את הליך התסקיר ואת המ2015משרד התחבורה ) ידי-עלבטיחות שפורסם נוהל תסקיר ה

ספרות. הנוהל מוסיף פרטים לגבי דרך פעולה של ביצוע תסקיר הבטיחות, בהתאם למקובל בבהטיפוסיים 

הנוהל צוות התסקיר, בהתאם לשלבים של איסוף הנתונים, בדיקת תכניות והכנת דו"ח התסקיר. כמו כן, 

בטיחות בשלב תכנון מוקדם ובשלב תכנון מפורט של פרויקט תחבורתי. בין מציג רשימות תיוג לתסקירי 

 לבדוק את הסדרי החציה להולכי הרגל, בקטעי דרך ובצמתים.  היתר, השאלות ברשימות התיוג מבקשות
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בהתאם למקובל בספרות, נוהל התסקיר מתאר את תהליך הבדיקה והסוגיות שמבקשות את הדעת של 

צוות התסקיר. עם זאת, הנוהל לא מספק תשובות לגבי הפתרונות בתשתית שעשויים לשפר את רמת 

. בהקשר זה, ניתן להיעזר בידע שהצטבר בספרות המקצועית בעת חציית הדרך הבטיחות של הולכי הרגל

 בנוגע ליעילות של פתרונות תשתית שונים למניעת היפגעות הולכי הרגל, בהסדרי תנועה שונים בעיר.

ממצאים עדכניים מהספרות הבינלאומית וממחקרים בארץ לגבי הסדרי זה היא לרכז  מטרת מסמך

לביצוע  כמסמך רקעמסמך זה הוכן . בדרכים העירוניות רגלהבטיחות הולכי  לקידוםתשתית מועדפים 

בדרכים העירוניות בישראל.  או הקיימים, מתוכנניםה, להולכי רגלהסדרי תשתית תסקירי בטיחות של 

ההעדפה לפתרונות תשתית המוצגים במסמך נסמכת על הידע הקיים בספרות המדעית בנוגע להשפעה 

תרומתם הפוטנציאלית לשיפור בטיחות הולכי הרגל,  אוהאמצעים יעילותם של בטיחותית של ההסדרים. 

שיפור  בתאונות או רגלההולכי  ה בהיפגעות: הפחתי דרכיםפי אחת משת-הודגמה במחקרי הערכה, על

כלי ורגל ההפחתת קונפליקטים בין הולכי עם זיקה לבטיחות, כדוגמת  חציה של הולכי הרגלהבתנאי 

 ת הנסיעה של כלי הרכביומהירוה בהפחת כות קדימה להולכי הרגל,בעת החציה, עליה במתן ז רכבה

מדדים אלה מקובלים בספרות הבינלאומית לאמידת השפעה בטיחותית של . בקרבת ההסדר, וכד'

 [.1פתרונות תשתית ]

לפי נערך במסמך זה  רגלהבטיחות הולכי  לקידוםלגבי הסדרי תשתית מועדפים  ריכוז ממצאי הספרות

 :בדרכים העירוניות, והם הסדרי תנועה להולכי רגל, - סוגי אתרים

 ;צומת מרומזר (1)

 ;לא מרומזר צומת (2)

 רחוב; מעבר חציה בקטע (3)

 .תחבורה ציבוריתל הסדרי תשתית עם העדפה (4)

הבסיסי נסמך על הנחה כי הסדרי הראשון והרובד ניתן להבחין בשני רבדים. הבטיחות  יבביצוע תסקיר

מציג נספח א' רובד הבסיסי של תסקיר הבטיחות, בנוגע ל. תכנוןהלהנחיות  מתאימים הנבדקיםתנועה ה

של ההנחיות התקפות בארץ אשר מנחות את התכנון המפורט של הסדרי תשתית להולכי  תמציתיתסקירה 

 רגל. ה

 בטיחות סיכוניתשתית במטרה לזהות י הבטיחות הוא בדיקת הסדרי ההרובד השני והעיקרי של תסקיר

אים סיכום של מסמך מביב 2-5פרקים  להפחתתם. פתרונות להציעו הדרך משתמשי עבור נציאלייםפוט

לפי ארבע  מוצגים הבטיחות. ממצאי הספרות ירובד העיקרי של תסקירבלתמוך במטרה  ממצאי הספרות

הקבוצות של הסדרי התנועה שצוינו לעיל. לגבי כל קבוצה, מובאת סקירה של הסיכונים הטיפוסיים 

, םתיאור האמצעי לרבות הסיכונים, פתרונות תשתית להפחתתולכי הרגל ובהמשך, מוצג תיאור של לה

 על יעילותם הבטיחותית. המדעית  מהספרותהוכחות ובעיקר, ריכוז  םמיישושיקולי 
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 בצומת מרומזר פתרונות תשתית להפחתת סיכונים להולכי רגל. 2

אלה מתערבת זו בזו. בצומת נוצרים "אזורי התנגשות" מפגש דרכים בו תעבורה של דרכים צומת מהווה ה

 בין בזמן הפרדה י"ע מונע התנגשויות פוטנציאליות צומת שבאים מכיוונים שונים. רמזורבין כלי רכב 

ו ככלל, רמזור צומת נועד להפריד בזמן בין חציות הולכי רגל ותנועות כלי רכב באות הנוגדות. התנועות

ירוק להולכי רגל החוצים לא תמיד מתקיים, לדוגמא, כאשר  ון ההפרדה בזמןעקרהאזור בצומת. עם זאת, 

. כמו כן, מעברהנים ימינה דרך אותו מתן ירוק לכלי רכב הפו זמנית עם-מתקבל בומעבר החציה בצומת ב

עקרון ההפרדה בזמן נפגם כאשר הולכי הרגל בוחרים לחצות במופע האדום שלהם או לא מספיקים לסיים 

מעבר בזמן הירוק שהוקצה להם. כתוצאה מנסיבות אלה, מתרחשות תאונות התנגשות בין כלי את חצית ה

 רכב והולכי רגל בשטח הצומת. 

להלן רשימת פתרונות תשתית שנועדים להפחתת סיכוני פגיעה בהולכי רגל בצומת מרומזר והמפורטים 

 בפרק זה:

o הקדמת ירוק להולכי רגל במופע המשותף בפניה ימינה 

o  כלי רכב בפניה ימינהלמופע משותף להולכי רגל וביטול 

o תכנון מופע בלעדי לכל חציות הולכי הרגל בצומת 

o (ומעלה 65בני ) התאמת מהירות הליכה מתוכננת לאוכלוסייה של הולכי רגל 

o קיצור אורך מעבר החציה 

o קידום גל ירוק להולכי רגל בחציית צומת 

 ה ימינהמשותף בפניהקדמת ירוק להולכי רגל במופע . 2.1

בקונפליקט עם  מהבהב מותנהאות (, ניתן לתכנן פנייה ימינה עם 1981י ההנחיות לתכנון רמזורים )פ-על

פונה הרכב להמשותף ירוק מוצג הסדר אופייני למופע  2.1 איורבמופע מעבר החצייה שמעבר לפנייה. 

אשר  הבהב עם דמות אדםבמקרה זה יש להתקין פנס נוסף בעל אות צהוב מ ים במעבר.חוצהרגל  כיהוללו

מציג דוגמא למעבר חציה עם המופע  2.2מחייב את הנהג לתת זכות קדימה להולכי הרגל במעבר. איור 

 המשותף.

 
. מקור: הנחיות , בצומת מרומזר. הסדר אופייני למופע המשותף של רכב פונה והולך רגל חוצה2.1 איור

(1981.) 
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 אביב.-תל, בלבנדה-צומת לוינסקי: חוציםרגל  כינה ימינה ולהולמופע משותף לרכב פול אדוגמ. 2.2 איור

הסדר זה, כאמור, משאיר את שתי התנועות בקונפליקט ולעיתים, מתרחשות בו תאונות פגיעה בהולכי 

ידי תזמון רמזורים אשר מקדים -ניתן לשפר את בטיחות הולכי הרגל עלרגל. בהסדר עם הירוק המשותף, 

 ירוק משותף למופעי הרכב והולכי הרגלמתקבל לאחר ההקדמה להולכי הרגל  ;את המופע של הולכי רגל

הגים לראות את הולכי הרגל החוצים ולתת להם זכות לנאפשר מ המופע הירוק לרכב עיכוב .[15,18]

 .קדימה

להקדמת מופע ירוק להולכי רגל קיים פוטנציאל לשיפור ובישראל נמצא ש בארה"בשנערכו מחקרים ב

בירידה בשיעור קונפליקטים ובעליה במתן זכות י הרגל בצומת מרומזר אשר בא לידי ביטוי בטיחות הולכ

 בשטח המעבר. קדימה להולכי הרגל 

. שניות לפני מופע הרכב 3תחיל י, שונה תזמון הרמזור כך שמופע הולכי רגל אחד בארה"ב במחקרלדוגמא, 

רגל שהתחילו לחצות בתחילת הבור הולכי את הקונפליקטים ע 95%-הקדמת המופע להולכי רגל הפחיתה ב

ההסתברות שהולכי רגל יצטרכו לתת זכות קדימה לרכב ירדה בשיעור של כמו כן, אינטרוול ההליכה. 

למופע רכב  שניות ביחס 4-בצומת אחד באורלנדו, פלורידה, הקדימו מופע להולכי רגל בבניסוי נוסף, . 60%

זמן ירוק משותף המסר שלו היה "תן זכות קדימה להולך הפונה ימינה. הותקן גם שלט מואר לנהג שב

"אסורה פנייה ימינה באדום". בבדיקת אחרי/לפני נמצאה ירידה בשיעור  -רגל", ובזמן האדום 

בשלושה צמתים במחקר אחר, קונפליקטים בין כלי רכב והולכי רגל, אם כי לא היה שינוי בתאונות. 

שניות  3-לשעה, הוקדם מופע ירוק להולכי רגל ב 60חוצים היה בפטרבורג, פלורידה, בהם נפח הולכי רגל 

יקת אחרי/לפני נמצא כי מספר קונפליקטים בין שניות. בבד 3-לרכב ב "על חשבון הארכת זמן "הכול אדום

 . [15] כלי רכב והולכי רגל ירד

מופע לעומת שניות  3-בהקדמת ירוק להולכי רגל נבחנה השפעה של [, 3מבוקר שנערך בישראל ]ניסוי ב

בעקבות הקדמת הירוק, נמצא אביב. -ימינה, על תנאי חצית הולכי הרגל, בשני צמתים בתלהרכב הפונה 

שלהם, כאשר השיפור נצפה  שיפור עקבי במתן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים בתחילת המופע הירוק

אחוז המחזורים עם מתן  בשני אתרי הניסוי, בשעות יום ובשעות ערב, ועבור החוצים משני צדי המעבר.

הקדמת הירוק התקשרה עם . כמו כן, 100%-94%-זכות קדימה לכל הולכי הרגל בתחילת הירוק עלה ל

, 90%עלה למעל  קדימההמתן זכות ) שיפור במתן זכות קדימה להולכי הרגל במשך מחזור שלם של הירוק

חוז הולכי הרגל שביצעו חציה מלאה עליה בא -וכמו כן, עם שיפור מיקום חצית הולכי הרגל  בשעות יום(

האמצעי לא השפיע על שיעור קונפליקטים בשטח המעבר, עקב היעדר בעיה זו באתרי . בשטח המעבר
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 . הניסוי

ת התאונות בין את שכיחו 60%-[ צוין כי הקדמת ירוק להולכי רגל מורידה ב14במדריך אמריקני עדכני ]

 ים.  כלי רכב והולכי רגל, בפניות בצמתים מרומזר

 כלי רכב בפניה ימינהלביטול מופע משותף להולכי רגל ו. 2.2

 בצומת מרומזר ים במעברחוצהרגל  כיהוללו ימינה פונההרכב למשותף ירוק מופע כפי שצוין לעיל, קיום 

מציגה  2.1טבלה משאיר את שתי התנועות בקונפליקט אשר מתבטא לעיתים בתאונות פגיעה בהולכי רגל. 

 שקלול סטטיסטי של ממצאיאמצעות התקבלו בשמסכמים אומדנים  - בנושא הבינלאומיסיכום לניסיון 

כי ירוק משותף להולכי . הממצאים מראים Elvik et al [13]של  םספרמתוך מחקרים מהמדינות השונות, ה

תוצאות רידה בתאונות כלי רכב בצומת )בתאונות הולכי רגל ועם י עליהרגל ולכלי הרכב מזוהה עם 

ות רגל והן בתאונהן בתאונות הולכי ירידה רגל מזוהה עם מאידך, ירוק נפרד להולכי  למובהקות(. קרובות

 תוצאות מובהקות(.כלי רכב בצומת )

 [ 13קור: ]מ. השפעת ירוק משותף וירוק נפרד להולכי רגל ולכלי רכב על תאונות בצומת מרומזר. 2.1טבלה 

 אחוז שינוי במספר התאונות בעקבות הטיפול 
ערך  סוגי תאונות מושפעים חומרת התאונות

 ממוצע
רווח סמך, ברמת 

 95%מובהקות 
Installing pedestrian crossing signal - mixed phase with motor vehicles 

Injury accidents Pedestrian accidents +8 (-1;+17) 

Injury accidents Vehicle accidents -12 (-21;+3) 

Installing pedestrian crossing signal - separate phase 

Injury accidents Pedestrian accidents -30 (-40;-15) 

Injury accidents Vehicle accidents -18 (-27;-9) 
 

Chen et al [11ביצעו הערכות אחרי/לפני של שיפורי תשתית בטיחותיים בעיר ניו יורק ומצאו כי הסדר ] ת

ית הולכי רגל )ומופע נפרד לכלי רכב פונים(, בצמתים מרומזרים, התקשרה עם מגמות מופע נפרד לחצי

 ירידה בסך התאונות, התנגשויות כלי רכב ותאונות הולכי רגל.

משותף להולכי רגל ולכלי רכב ירוק בישראל לא נערכו מחקרים בהם נבחן אפקט בטיחותי של ביטול מופע 

לצומת  מציג דוגמא 2.3 איוראתרים בהם בוטל המופע המשותף.  בפניה ימינה. עם זאת, יש דוגמאות של

תאונות הולכי רגל על  התרחשות בעקבותית הולכי רגל, יבו בוטל המופע המשותף לרכב פונה ימינה ולחצ

 המופע המשותף, לא נצפו יותר תאונות פגיעה בהולכי רגל. ולביט לאחרמעבר החצייה. 

 
 ונה ולחציית הולכי רגל.פלרכב ירוק משותף מופע  בו בוטלחיפה, , בוולפסון-מוריהצומת  .2.3 איור
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 תכנון מופע בלעדי לכל חציות הולכי הרגל בצומת. 2.3

תנועה  מתאים לצמתים מרומזרים עם נפחימעברי החציה(  ל)"כל ירוק" לכמופע ירוק בלעדי להולכי רגל 

או  מרכז עסקים ראשי של עיר עם רשל הולכי רגל. אמצעי זה ישים, בדרך כלל, באזו גדולים במיוחד

בנוסף למעברי החציה המקבילים למדרכות בהסדר זה, . ברחוב עם ריבוי מוקדי משיכה להולכי רגל

אלכסוניים בין הפינות הרחוקות, על מנת לאפשר להולכי הרגל  )כרגיל(, מסמנים גם מעברי חציה

ניתן [ ש15בספרות מצוין ] בבת אחת.המתכוונים לחצות יותר ממעבר חציה אחד לעשות זאת באלכסון ו

בלעדית לכל מעברי החצייה לא פוגעת במידה גדולה ברמת הפאזה הלבצע פתרון זה רק במידה ותוספת 

 השרות של הצומת המרומזר.

מציג דוגמא  2.5יור א .[15, בארה"ב, מתוך ]להולכי רגל מציג דוגמא לצומת עם מופע בלעדי 2.4איור 

 .ינג ג'ורג' בירושליםק-ומת הרחובות יפוצ -שהיה קיים בעבר בישראל  הולכי רגלל לצומת עם מופע בלעדי

 
 .[15]. מקור: , בארה"בלהולכי רגל דוגמא לצומת עם מופע בלעדי .2.4 איור

 
 ,ינג ג'ורג'ק-צומת הרחובות יפו :שהיה בישראל להולכי רגל דוגמא לצומת עם מופע בלעדי .2.5 איור

 בירושלים. 

הראה כי פאזה בלעדית לכל מעברי החצייה  נערך בארה"ב על חלופות רמזור להולכי רגלשאחד מחקר 

 תנועה בתאונות הולכי רגל. מחקר זה נערך בצמתים במרכז עיר, בהם היו נפחי 50%הביאה לירידה של 

כב. ביחד עם מהירויות ונפחי תנועה נמוכים של כלי ר ,הולכי רגל ליממה 1200 מעל ,גבוהים של הולכי רגל

במרכז עיר בוורלי הילס בקליפורניה, פאזה בלעדית להולכי רגל ומעברי , שנערך בארה"ב במחקר אחר

לשעה.  ,הולכי רגל 2500-ל 850בין  :צמתים עם תנועה רבה של הולכי רגל 8-ב אלכסוניים הוסדרוחצייה 
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שרות של הצמתים . רמת ה[15] בתאונות הולכי רגל 66%בבדיקת תאונות אחרי/לפני נמצאה ירידה של 

 ירדה לאחר התקנת הפאזה הבלעדית להולכי רגל. 

הסדרת מופע נפרד של "כל  בתאונות בעקבות , מדווחים ערכים מסכמים לירידהבספרות הבינלאומית

עם  ,בתאונות הולכי רגל בצמתים 34% על ירידה של 6ווחדבארה"ב,  :מרומזר ירוק" להולכי רגל בצומת

 Chen et al .7ירידה בתאונות בעקבות הפעלת ההסדר 70%דווח על  ,אוסטרליה; ב60%-7% טווח ירידה של

מופע נפרד [ ביצעו הערכות אחרי/לפני של שיפורי תשתית בטיחותיים בעיר ניו יורק ומצאו כי הוספת 11]

בתאונות הולכי רגל, ללא שינוי מעשי  35%התקשרה עם ירידה מובהקת של  של "כל ירוק" להולכי רגל

 ונות. )בניו יורק, ההסדר לא כלל חציות אלכסוניות(.בסך התא

 ומעלה( 65)בני  התאמת מהירות הליכה מתוכננת לאוכלוסייה של הולכי רגל. 2.4

משך האור הירוק להולכי רגל בעבר, מרכיב חשוב בתכנון צומת. מהווה מהירות ההליכה של הולכי רגל 

. אולם, שיעור 'שנ/'מ 1.2-1.3 י רגל היאהנחה שמהירות ההליכה של הולכמבוסס על  היהבצמתים 

בני (, במיוחד הולכי רגל 2004Oxley et al, 2002; Dewar ,8משמעותי של הולכי רגל הולכים לאט יותר מזה )

65+. 

היא שאורכי מופעי  ומעלה 65בני אחת הדאגות העיקריות של הולכי הרגל מחקרים בעולם הראו כי 

ים מדי עבורם, כאשר הם נעים באיטיות מכדי להשלים את החצייה ההליכה והפינוי במעבר החצייה קצר

בזמן שניתן. ישנן המלצות ברחבי העולם להאריך את מופע ההליכה כדי שיותאם למהירות ההליכה 

, ובמיוחד באזורים עם ריכוזים גבוהים 'שנ/'מ 0.9-1.0האיטית של מרבית הולכי הרגל הקשישים, שהיא 

 (. 1995Knoblauch et al, 2002; Dewar, 1997; fin and MorrallCof ,9של הולכי רגל קשישים )

 להלן ממצאים ממספר מחקרים אמפיריים:

- Knoblauch et al (1995) את אפיין ל במטרה, ערים בחוף המזרחי של ארה"בארבע ערכו מחקר שדה ב

מהירות ההליכה  + לעומת הולכי רגל צעירים יותר. נמצא כי65הולכי רגל בני של  ההליכה פרמטרי

' שנ/'מ 1.18 - ומעלה 65בני ושל הולכי רגל  'שנ/'מ 1.43הייתה יותר הממוצעת של הולכי רגל צעירים 

 85%-ערך מהירות ההליכה שיתאים ל ביעתלק)עבור כל קבוצת גיל  15-ערכי האחוזון ה)הבדל מובהק(; 

, +65בני ו יותר הולכי רגל צעיריםעבור  ',שנ/'מ 0.92 -ו 'שנ/'מ 1.18( היו מאוכלוסיית הולכי הרגל

עבור אתרי חציה עם  'שנ/'מ 0.9את הערך של הנחיות ה המליצו לאמץ בתוך. מכאן, החוקרים בהתאמה

 ומעלה. 65בני  ריבוי אוכלוסיית

                                                           
6 Bahar G., Masliah M., Wolff R., Park, P. (2008). Desktop Reference for Crash Reduction Factors. Report 

FHWA-SA-08-011. U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration. 
7 Austroads (2012). Effectiveness of Road Safety Engineering Treatments. Austroads Publication No. AP-R422-

12. 
8 Dewar R.E. (2002). Pedestrians and Bicyclists. In R.E. Dewar and P.L. Olson (eds.), Human Factors in Traffic 

Safety. Tuscon, AZ: Lawyers & Judges Publishing Co. 

Oxley J., Dewar R., and Fildes B. (2004). Safety of older pedestrians. Transportation in an Aging Society: A 

Decade of Experience. Conference Proceedings 27, pp. 167-191. Washington DC, USA: Transportation 

Research Board. 
9 Coffin A. and Morrall J. (1997). Walking Speeds of Elderly Pedestrians at Crosswalks. Transportation 

Research Record 1487: Planning and Administration Safety and Human Performance: Non-motorized 

Transportation Research, Issues, and Use. http://wwwusroadscom/journals/rej/9704/re970404htm. 

Knoblauch R., Nitzburg M., Dewar R., Templer J., and Pietrucha M. (1995). Older Pedestrian Characteristics 

for Use in Highway Design. Report FHWA-RD-93-177. Federal Highway Administration, U.S. Department of 

Transportation, McLean, VA. 

http://wwwusroadscom/journals/rej/9704/re970404htm
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הולכי רגל ו +60בני השוו את מהירות ההליכה של הולכי רגל  Fitzpatrick et al (2005)10באופן דומה,  -

ומצאו כי ערכי  בארה"ב, מדינות שבעאתרים ב 42-ב ,הולכי רגל מדגם גדול של קרבב יותרצעירים 

, יותר וצעירים +60בני , עבור הולכי רגל 'שנ/'מ 1.15 -ו 'שנ/'מ 0.92הליכה היו השל מהירות  15-האחוזון ה

 בהתאמה. 

- Stollof et al (2007)11  שונות  ומצאושישים אודות מהירות ההליכה של הולכי רגל קערכו סקירת ספרות

 ,במחקרים השונים ,גדולה בין תוצאות המחקרים. מהירות ההליכה הממוצעת של הולכי רגל קשישים נעה

 1.22-ל 0.67-של מהירות ההליכה של הולכי רגל קשישים נעו מ 15-. ערכי האחוזון ה'שנ/'מ 1.4-ל 0.97-מ

 1.35-רים יותר נעה במחקרים השונים מ. להשוואה, מהירות ההליכה הממוצעת של הולכי רגל צעי'שנ/'מ

-ל 1.0-נעו מ יותר של מהירות ההליכה של הולכי רגל צעירים 15-, כאשר ערכי האחוזון ה'שנ/'מ 1.51-ל

 .'שנ/'מ 1.28

- Ortuno et al-Romero (2010)12 60של אנשים מבוגרים בגיל בעת חצית הדרך מהירות ההליכה  מדדו את 

קשר הפוך נמצא  ודל רגרסיה לניבוי הערכים כתלות בקבוצות הגיל. כמצופה,והתאימו מ , באירלנד,ומעלה

( 1.24-1.35)עם רווח סמך  'שנ/'מ 1.30הליכה של המהירות  המודל מנבא אתגיל ומהירות ההליכה. בין 

( בגיל 0.66-0.80) 'שנ/'מ 0.73 -ו 80( בגיל 0.87-0.94) 'שנ/'מ 0.91; 70( בגיל 1.07-1.11) 'שנ/'מ 1.10; 60בגיל 

 ,Pelicanבמעברי חצייה מסוג בהנחיות הקיימות, לרבות אלה שנקבעו  זמני חצייה סטנדרטייםמכאן, . 89

בקנה אחד עם  עלוממצאים אלה החוקרים ציינו כי . ומעלה 80בני לא מספיקים עבור אנשים כנמצאו 

 ארה"ב, אוסטרליה ודרום אפריקה.  ,שנערכו בקנדה נוספיםמחקרים 

מ'/שני' ובאזורים  1.0, כיום, מומלץ לחשב את מהירות תנועת הולך הרגל בשיעור של 13שראלבהנחיות בי

מ'/שנ'. ניכר כי ההנחיות בישראל אימצו את הממצאים האמפיריים של  0.8 –עם אחוז גבוה של קשישים 

 המחקרים מחו"ל. לכן, יש מקום לבדוק את פרמטר מהירות ההליכה המשמש לקביעת משך זמני החציה,

 ומעלה.   65בכל רמזור קיים, ובייחוד, באזורים עם נוכחות גבוהה של הולכי רגל בני 

Chen et al [11ביצעו הערכות אחרי/לפני של שיפורי תשתית בטיחותיים בעיר ניו יורק ומצאו כי הארכ ] ת

י בסך בתאונות הולכי רגל, ללא שינוי מעש 51%התקשרה עם ירידה מובהקת של  להולכי רגל זמני חציה

 התאונות. 

 . קיצור אורך מעבר החציה2.5

 ואת זמן הימצאות הולכי הרגל בשטח המיסעה ולכן,מרחקי החצייה את  ןמקטי אורך מעבר החציה קיצור

 ואת סיכונם להיפגעות. את קיצור אורך מעבר החציה ניתן להשיג הולכי הרגל לתנועה תחשיפ מקטין את

 חצייה. הבסמוך למעבר ע"י הוספת מפרדה ו/או הרחבת מדרכות 

                                                           
10 Fitzpatrick K., Brewer M.A. and Turner S. (2005). Improving Pedestrian Safety at Unsignalized Crossings. 

TCRP report D-08, NCHRP 3-71. 
11 Stollof E.R., McGee H. and Eccles K.A. (2007). Pedestrian signal safety for older persons. Washington, DC: 

AAA Foundation for Traffic Safety. 
12 Romero-Ortuno R., Cogan L., Cunningham C.U. and Kenny R.A. (2010). Do older pedestrians have enough 

time to cross roads in Dublin? A critique of the Traffic Management Guidelines based on clinical research 

findings. Age and Aging, 39, 80-86. 
 (2009תנועת הולכי רגל ) -רחובות בערים הנחיות לתכנון   13
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הופכת  הקטנת מרחק החצייה באמצעות התקנת מפרדה ו/או הרחבת מדרכהלפי הספרות הבינלאומית, 

ריכוז  .14ומעלה 65בני  –את מעבר החציה לבטוח יותר, לרבות עבור אוכלוסיות פגיעות יותר של הולכי רגל 

בצמתים  ,חצייההבמעברי  "םאוזניי"הרחבת מדרכה באמצעות הוספת ממצאים בנוגע להשפעה של 

 .3.1, מוצג בסעיף ובקטעי דרך

אומדן כמותי לגבי השפעת קיצור אורך מעבר החציה על מספרי תאונות התקבל עבור צמתים עם הסדרי 

 . 5ראו פרק  –העדפה לתחבורה ציבורית 

 . קידום גל ירוק להולכי רגל בחציית צומת2.6

רוק בצומת גורמים לריבוי החציות באדום. כמו כן, היעדר הולכי הרגל לאור יזמני המתנה ארוכים של 

רצף של אור ירוק בחציה ממדרכה למדרכה גורם לחציה באדום בחלק מהמעברים שלא ניתן להשלים 

 בחציה רציפה בירוק. 

הנטייה של הולכי רגל לחציה באדום בצומת היא תופעה מורכבת אשר מושפעת מנפח תנועת כלי רכב 

ם בתנועות כלי רכב, זמני המתנה של הולכי רגל, אורך המחזור, אורך מעבר חציה בצומת, קיום פערי

ת מציגה דוגמא למודל לניבוי החציות באדום בצומ 2.2[. טבלה 1,12ומאפיינים נוספים של זמני הרמזור ]

[. המודל מראה כי משך עיכוב 12תצפיות ] 1570, על סמך Duduta et alמרומזר שהותאם במחקרם של 

מציג מספר  2.6ע של הולכי רגל בצומת הוא מנבא משמעותי של הסתברות החציה באדום. איור ממוצ

חישובים שנערכו באמצעות המודל, עבור ערכים שונים של אורך המחזור, אורך הירוק להולכי רגל ומשך 

העיכוב המוערך של הולכי רגל. ניתן לראות בבירור שגידול בעיכוב הולכי הרגל בצומת מעלה את 

 הסתברות החציה באדום.

י . מודל בינארי לוגיסטי לניבוי הסתברות של חצית הולכי רגל באדום בצומת מרומזר )ערך חיוב2.2טבלה 
 [12של מקדם מצביע על הסתברות גבוהה יותר של חציה באדום(. מקור: ]

 

                                                           
14 SafetyNet (2009). Pedestrians & Cyclists, retrieved 06.01.2012. 
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 דוגמאות לחישוב זמני עיכוב הולכי רגל:

 

 [.12ם באדום כתלות במשך עיכוב הולכי הרגל בצומת. מקור: ]. ניבוי אחוז הולכי רגל החוצי2.6איור 

מומלץ לצמצם את משך ההמתנה של על מנת לשפר את רמת הציות של הולכי הרגל לרמזור אדום, ככלל, 

 .[1] באמצעות תכנון גל ירוק להולכי רגל וצמצום אורך המחזור בשעות השפל ,הולכי הרגל לצורך חצייה

ת לא נמצאו ממצאים כמותיים שהיו ממחישים את תרומת הגל הירוק להולכי עם זאת, בספרות המקצועי

 רגל לשיפור רמת הבטיחות בצומת מרומזר.
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 בצומת לא מרומזר פתרונות תשתית להפחתת סיכונים להולכי רגל. 3

רחובות ולכן, מפגש תנועות של משתמשי דרך שונים: רכב מנועי, הולכי רגל, מפגש מהווה עירוני צומת 

רוכבי אופניים. עבור הרכב המנועי, בצומת קיימים אזורי התנגשות פוטנציאליים בהם צריכות לעבור 

ם תנועות של כלי רכב שבאות מכיוונים מנוגדים. עבור תנועת הולכי הרגל, נדרשת חציית הכבישים, אשר ג

 יוצרת אזורי התנגשות פוטנציאליים עם תנועות כלי הרכב. 

ונים ומניעת שידי משתמשים -ן ההפרדה בזמן בשימוש בשטח הדרך עלבצומת לא מרומזר, עקרו

בין התנועות השונות  סדרת מעברי החציה וקביעת זכות קדימההידי -התנגשויות בהולכי הרגל, מושג על

של הנהגים והולכי  על שיקול הדעתנסמך די סימון ותמרור. בצומת לא מרומזר, קיום עקרון ההפרדה י-על

לבחון את מצב התנועות בצומת ולהתנהג בהתאם, תוך כדי שמירה על חוקי התנועה.  הרגל אשר אמורים

ידי -להבחנה ברכב ע-יידי נהג או א-גל עלרהבחנה בהולך -בתנאים אלה, טעויות בשיקול הדעת, כגון אי

 מה להולך רגל במעבר, מעלותמתן זכות קדי-הולך הרגל, או התנהגויות המפרות את חוקי התנועה, כגון אי

את הסיכון לתאונות פגיעה בהולכי הרגל. על מנת להקטין את הסיכון, מוצעות דרכי פעולה שונות אשר 

מכוונות, בעיקר, למיתון מהירויות הנסיעה של כלי הרכב, הבלטת אזורי החציה וצמצום אזורי 

 קונפליקטים בין משתמשי דרך שונים. 

גיעה בהולכי הרגל בצומת לא מרומזר להלן רשימת פתרונות תשתית שנועדים להקטנת סיכוני פ

 והמפורטים בהמשך הפרק:

o "במעברי החציה הוספת "אוזניים 

o תאורה ידי הגברת -על הבלטת אזור החציה 

o הסרת מטרדי ראות  

o נתיבי-חד הפיכת צומת למעגל תנועה 

o רמזור צומת עם מעברי חצייה 

o צומת מוגבה, ביטול פניות( בצומת מיתון תנועה( 

o 4ראו פרק  – טח המעברמפלט בש-בניית אי. 

 במעברי החציה הוספת "אוזניים". 3.1

תפקידה  .דרך )שטח המיסעה(על חשבון הבאזור מעבר החציה המדרכה שטח הרחבת "אוזן" מהווה 

במעברי  "להוספת "אוזנייםולהבליט את קיום המעבר. חצייה הסמוך למעבר הלהפסיק את נתיב החנייה 

 : [1כגון ] יתרונות םמייחסיקטעי דרך בחצייה בצמתים ו

תוצאה מכך, , דבר המקטין את הרוחב האפקטיבי של הדרך וכשטח המיסעההרחבת המדרכה לתוך  -

 ; לתנועה רגלההולכי  תמקצר את מרחק החצייה ומקטין את חשיפ

 רכב; הרגל וכלי השיפור נראות של הולכי  -

 עידוד הולכי רגל לחצות במיקום המיועד לחצייה;  -

 ייה בקרבת מעבר חצייה. מניעת חנ -

, הוספת שצוינו לעיל יתרונותה בסמוך למעברי חציה. בשל מציג דוגמאות להסדרת "אוזניים" 3.1איור 

[ ובניסיון הישראלי 15,18ליישום בספרות הבינלאומית ]מומלץ שחצייה הינה אמצעי הליד מעברי  אוזניים
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סמוך וב ,משנייםוראשיים רחובות  בקטעי, חציה[. אמצעי זה, ככלל, מתאים ליישום בכל סוגי מעברי ה1]

 .העירוניים: מרומזרים, לא מרומזרים ומעגלי תנועה כל סוגי הצמתיםל

בספרות המחקרית ישנם ממצאים המצביעים על קשר בין הוספת "אוזניים" וירידה בתאונות, באתרים 

 ינויים בתאונות דרכים נמצא כ[ אשר בדק קשר כמותי בין שיפורי תשתית ושי9]במחקר ישראלי עירוניים. 

בתאונות עם נפגעים  64%בצומת עירוני לא מרומזר התקשרה עם ירידה ממוצעת של  הוספת "אוזניים"

שינוי גיאומטרי בקטע (. כמו כן, 81%-31%)תוצאה מובהקת, עם רווח סמך המצביעה על ירידה בטווח של 

  .)תוצאה קרובה למובהקת( נות עם נפגעיםתאוב 20%רחוב הכולל הוספת "אוזניים" הביא להפחתה של 

ידי בניית -בחן תאונות באתרים בהם הורחבו מדרכות עלאשר  מחקר[ מדווח 13] Elvik et alבספרם של 

מצא כי בניית האוזניים הביאה להפחתה . במחקר זה נליד מעברי חצייה בצמתים ובקטעי דרך ""אוזניים

 . פר קטן של תאונות התוצאה לא הייתה מובהקת()בשל מס בתאונות עם נפגעים 5%ממוצעת של 

בספרות האמריקנית מדווח על מספר מחקרים אשר הראו קשר בין הוספת אוזניים והורדת מהירויות 

. מפרדות והוספת "אוזניים" ליד צמתים יושמו הסדרים הכולליםארה"ב,  מרילנד,[. לדוגמא, ב15הנסיעה ]

, בעוד האוזניים בכניסה לצומת תיבי הנסיעה וספקו אזור מוגןהמפרדות הצרו את נלפי הסבר החוקרים, 

של  85-הפחית את האחוזון ה ההסדרנכנסו לאזור הצר. הם דית כאשר צאלצו את הנהגים לבצע סטייה 

חוז אונטריו, קנדה, יושמו הסדרי מיתון תנועה במ. "ש(קמ 3-8)שעה מייל ל 2-5 -בעה סימהירויות הנ

שיעור הנהגים שעברו את )בשבעה אתרים(. הוספות "אוזניים" ישה אתרים( ובצמתים שכללו הגבהה )בחמ

 אחרי התקנתם. 20%-ירד ללפני התקנת האמצעים ו 86%היה  קמ"ש 30 המהירות המותרת של

 
 [15הסדרת "אוזן" בצומת. מקור: ]

 
: אוזן" ליד מעבר חצייה ברחוב ראשי"-דוגמא ל

 ח' הספורט, בחיפהר-צומת שד' מוריה

 בסמוך למעברי חציה. דוגמאות להסדרת "אוזניים" .3.1ור אי

 מיועדה רחובות מפגש בשולי שטח - "קרן רחוב" אזור (, מוגדר2009בהנחיות לתכנון תנועת הולכי רגל )

לקרן הרחוב מיוחס תפקיד חשוב בהבטחת בטיחות הולכי הרגל.  .רגל של הולכי ולפעילות לתנועה בעיקר

לקרן הרחוב יותר  גדול מרחב נדרש יותר, כך גבוהה לצומת המתקרב המנועי הרכב שמהירות ככלצוין ש

 בתכנון .בטיחות וסיכוני הפתעות מניעת ולשם נראותו תנאי ראות להבטיח על מנת מעצמים, חשוףה

. בין האמצעים המומלצים לכך הנדרש המינימאלי למרחב מעבר הרחוב קרן להרחבת לפעול מומלץ הצומת

 שטח. 3.2, כמוצג באיור "אוזניים" -הרחוב  לקרן החנייה רצועת וצירוף המדרכה ותרצוע איחודנמצא 

 את חציית הרחוב, מקצר לפני ההמתנה את הרגל הולכי על מקל הרחוב המצטרף לקרן החנייה רצועת

 למפלס חציית הכביש. טובים נגישות שיפועי החצייה, ומאפשר יצירת מרחקי
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 (.2009) לתכנון תנועת הולכי רגל חיות". מקור: הננייםוספת "אוזה -. הרחבת קרן רחוב 3.2איור 

 תאורהידי הגברת -על יהיהבלטת אזור החצ. 3.2

ידי -הולכי רגל לעתים קרובות מניחים שנהגים יכולים לראותם בלילה. זאת, כיוון שהם מוטעים על

רי חצייה, נהגים לא יכולתם לראות את תאורת כלי הרכב המתקרבים. ללא תאורה עילית מספקת במעב

גל ניתן לשפר אזורי חציית הולכי רש היא הדעה הרווחתיוכלו לראות את הולכי הרגל על מנת לעצור בזמן. 

 . [15,18] ת לילה באמצעות התקנת תאורה נוספת או אמצעים מחזירי אורובשע

רחובות ובכל ה בכל סוגי בעיר, חצייהה יתקנית נדרשת בכל מעבר רחוב תאורת, 15לפי ההנחיות בישראל

(, קיימות ארבע רמות איכות לתאורה, 1996פי ההנחיות לתכנון מאור בדרכים )-על .סוגי הצמתים

ותחנות אוטובוס קיימת דרישה  מעברי חצייהפי ההיררכיה של הדרך. באזורי צמתים, -הנקבעות על

, בלילה רחוב מוארת דוגמא למוצג 3.3להגדלת עוצמת התאורה ביחס לעוצמת התאורה בקטע דרך. באיור 

  תאורה מוגברת באזור מעבר החצייה.עוצמת עם 

 
 .עוצמת ההארה באזור מעבר החצייהבירושלים עם הגברת רחוב . דוגמא ל3.3איור 

מחקרים רבים הראו כי התקנת תאורה או שיפור תאורה קיימת התקשרו עם ירידה בתאונות דרכים. 

נה משולבת של תאורה ומערכת שילוט במעברי חצייה התקכי  16במחקר ישראלי )בשנות השבעים( נמצא

 .לא שינוי בתאונות באור יוםלת לילה, ובתאונות הולכי רגל בשע 43%הביאה לירידה של 

 78%, התקנת תאורה מזוהה עם ירידה ממוצעת של 17לפי סיכום עדכני של ממצאי המחקרים בעולם

עם נפגעים הולכי רגל בחשיכה. כמו כן, בתאונות  51%בתאונות עם הרוגים הולכי רגל בחשיכה ושל 
                                                           

 (2009הולכי רגל )תכנון תנועת הנחיות ל, (8201תקנות והנחיות להצבת תמרורים ) 15
16 Polus A. and Katz A. (1978). An Analysis of Nighttime Pedestrian Accidents at Specially Illuminated 

Crosswalks. Accident Analysis and Prevention 10 (3). 



 

22 

 2019 ינואר – : מסמך רקעבדרכים עירוניות הולכי רגללדרי תשתית בטיחות של הס יתסקיר

  

)כל הירידות  53%-בעקבות התקנת תאורה, תאונות עם נפגעים במעברי חציה בחושך ירדו, בממוצע, ב

 מובהקות(. 

לפי אותו הסיכום של ממצאי המחקרים בעולם, הגברת עוצמת התאורה מזוהה עם ירידה ממוצעת של 

דווחו ממצאים נפרדים עבור תאונות הולכי רגל(. הערכים  פגעים )במקרה זה לאנבתאונות עם  32%-13%

 26-ו 53-הנ"ל בנוגע להשפעת התקנה או הגברת תאורה התבססו על שקלול סטטיסטי של תוצאות מ

, במחקרים השונים, בטווח רחבמחקרים, בהתאמה. עם זאת, מציינים כי גודל האפקט הבטיחותי משתנה 

 בסוגי אתרים שונים ועבור סוגים שונים של משתמשי הדרך. ולכן, אינו ודאי ועשוי להיות שונה 

  הסרת מטרדי ראות. 3.3

רחוב מתוכננת היטב צריכה לאפשר טווח  קרן(, 2009בהנחיות לתכנון תנועת הולכי רגל )כפי שמצוין 

ראייה רחב. תאונות יכולות להתרחש כאשר הולך רגל יוצא מאחורי מכשול אשר חוסם את שדה הראייה 

ם, הולך הרגל והן של הנהג. לפיכך, יש לוודא שבאזור מעבר חצייה אין מכשולים כמו עמודים, שלטי הן של

, שעשויים לחסום את שדה הראייה של הנהג או הולך הרגל. כמו כן 'וכד , עציםפחי אשפה, מתקני עיתונים

, כדי לאפשר יםכיאנ יםאו קרוב לקצה העליון של עקומ יםאופקי יםאין למקם מעברי חצייה קרוב לעקומ

 .[15,18דרך ]טווח ראייה מספק להולכי רגל שחוצים את ה

 ובכל סוגי הצמתים.בכל סוגי הרחובות בקטעי דרך , יש להסיר מטרדי ראות בכל מעבר חצייהככלל, 

 ראות בגישה למעבר חציה. מדרכה פנויה ממטרדישל  ות דוגמאותמוצג 3.4באיור 

 
 קריית מוצקין, ברח' גושן

 
 אביב-תלב ,בארי-ויצמן צומת

 ראות בגישה למעבר חציה. מדרכה פנויה ממטרדישל  . דוגמאות3.4איור 

לשיפור בטיחות  לאחד האמצעים היעילים תהסרת מטרדי ראות נחשבכי  [1] בסקר מומחים בארץ נמצא

השפעת "הסרת מטרדי ראות" על  לגביבספרות לא נמצאו ממצאים כמותיים . עם זאת, הולכי הרגל

 טיחות הולכי רגל.ב

 נתיבי-חד תנועההפיכת צומת למעגל . 3.4

צומת רגיל, כדוגמת האופייניים ל ן התנועות הנוגדותיב נתיבי מונע חלק מהקונפליקטים-מעגל תנועה חד

וכמו כן, מוריד את מהירויות הנסיעה של כל כלי הרכב  פניות שמאלהתנועות ישר ו קונפליקטים בין

                                                                                                                                                                                     
17 De Ceunynck T., Focant N. (2017). Installation of lighting & Improvements to existing lighting. European 

Road Safety Decision Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. Retrieved from 

www.roadsafety-dss.eu. 
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נתיביים -מעברי חצייה במעגלים חד .[16] רמים ביחד תורמים לירידה בתאונותהנכנסים למעגל. שני הגו

, הודות להאטת מהירויות הנסיעה של כל כלי בטוחים יותר ממעברי חצייה בצמתים רגילים לא מרומזרים

 .3.5נקודות הקונפליקט בין התנועות השונות באזור המעגל מוצגות באיור  .הרכב

 
 תיבי.נ-ולכי רגל, במעגל תנועה חדה-כב ורכבר-מסוג רכב טיפוסיות, קטקונפלינקודות . 3.5איור 

 ים בין כלי הרכבתיבי, מתאפיין בתוספת סוגי קונפליקטנ-חדהבהשוואה עם נתיבי, -רבמעגל תנועה 

הירויות מנתיבי מאפשר -. בנוסף, מעגל רבהקשורים לשימוש לא נכון בנתיבים ולביצוע פניות באופן שגוי

רך יותר בכניסה למעגל ויוצר עומס מנטלי רב יותר על הנהג המנסה להיכנס לתוכו )עקב הצו נסיעה גבוהות

תאים לשמש כאמצעי לשיפור בטיחות נתיבי אינו מ-לבחון מספר תנועות רב יותר(. כתוצאה, מעגל רב

 תיבים נמצאו בין מוקדי תאונות הולכי הרגל בדרכיםנ-מעגלים רב[. יתרה מזו, 15,18הולכי הרגל ]

הישקל כאמצעי לשיפור בטיחות הולכי נתיבי יכול ל-[. לעומת זאת, מעגל תנועה חד1עירוניות בישראל ]

  נתיבי(.-מתאימים למעגל חדנפחי התנועה בצומת הרגל )במידה ו

במחקרים רבים שנערכו בעולם נמצא שיפור בטיחות כתוצאה מהקמת מעגלי תנועה במקום צמתים לא 

לדוגמא,  השפעה בטיחותית על תאונות הולכי רגל לא נבדקה בנפרד. ,המחקריםמרומזרים. עם זאת, ברוב 

שהקמת  ונמצא צמתים בחיפה 20-בשל מספרי תאונות ת אחרי/לפני והשווא[, נערכו 9במחקר ישראלי ]

 (. במחקר שנערך בהולנדירידה מובהקתבתאונות עם נפגעים ) 45%ירידה של  תנועה התקשרה עם מעגלי

 . [1]בתאונות עם נפגעים  72%בכלל התאונות וירידה של  51%י תנועה, נמצאה ירידה של מעגל 181 וכלל

מחקרי הערכה של התועלת הבטיחותית מהפיכת צמתים למעגלי תנועה נערכו במדינות רבות, וביניהן: 

 גיה, דנמרק, צרפת, שבדיה, אנגליה, גרמניה.באוסטרליה, בלגיה, הולנד, שוויץ, גרמניה, ארה"ב, נור

מפחיתה את  ,ככלל ,כי הפיכת צומת למעגל תנועה 18מחקרים עלה 44-ם ממניתוח מסכם של ממצאי

 , עם אפקט ממוצע כלהלן:התאונות ימספר

בתאונות קטלניות, ללא שינוי בתאונות נזק  72%בתאונות עם נפגעים וירידה של  38%ה"כ, ירידה של ס -

 בלבד;

 בתאונות; 39%ירידה של  -ימה" במצב לפני בצמתים עם בקרה באמצעות תמרור "זכות קד -

                                                           
18 Elvik R. (2017). Road safety effects of roundabouts: A meta-analysis. Accident Analysis and Prevention. Vol. 

99, Part A, pp. 364-371. 
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 % בתאונות;24ירידה של  -בצמתים שהיו מרומזרים במצב לפני  -

בתאונות, כאשר עבור צמתי קמץ התוצאה לא היתה  38%רידה של י -פיכת צומת צלב למעגל תנועה ה -

 מובהקת;

 % בתאונות;68ירידה של  -עבור צמתים באזור לא עירוני  -

 % בתאונות )התוצאות מובהקות, פרט אם צוין אחרת(.30ירידה של  -באזור עירוני  עבור צמתים -

[. הממצאים החדשים מצביעים על הגברת האפקט 13מחקר זה מהווה עדכון לממצאים המוצגים בספר ]

 הבטיחותי של הקמת מעגלי תנועה, בהשוואה עם הממצאים המסכמים שדווחו קודם. 

הפיכת צומת למעגל תנועה מזוהה עם ירידה עקבית בסך  19מחקרים בעולםלפי סיכום עדכני של ממצאי ה

התאונות עם נפגעים ובתאונות קטלניות. ההשפעה הבטיחותית גדולה יותר באתרים עם מהירויות נסיעה 

 ,ככלל ,פחתה בתאונות הולכי רגל הייתההמחקרים בהם נעשתה הפרדה לסוגי תאונות, הב גבוהות יותר.

 התאונות. סךלהפחתה ב דומה

תנועה להולכי -איי בסמוך למעגל יש להתקין מעברי חצייהב(, 2005לתכנון מעגלי תנועה ) פי ההנחיות-על

עבר מקצרת את אורך החציה, מפשטת את תהליך החציה של הולכי הרגל מתנועה באמצע -וספת איה רגל.

 3.6איור . יית הולכי הרגלאת בטיחות חצותורמת לירידה במהירויות הנסיעה של כלי הרכב ולכן, משפרת 

 .נתיבי-תנועה חדמעגל ניסה לתנועה בכ-מציג דוגמא למעבר חציה עם אי

 

ית יקרב, דרח' קרן היסו :נתיבי-מעגל תנועה חדניסה לתנועה בכ-דוגמא למעבר חציה עם אי. 3.6איור 
 ביאליק.

 רמזור צומת עם מעברי חצייה. 3.5

ל נפח הולכי רגבדיקה משולבת של  לפיקיים הצדק לרמזור צומת (, 1981פי ההנחיות לתכנון רמזורים )-על

מספר  . שיקול נוסף להצדק לרמזור הוא3.7באיור , כמוצג בצומת עובריםהחוצים בצומת וכלי רכב ה

מתן זכות קדימה לרכב או להולכי -איעקב  מסוים של תאונות דרכים שאירעו בצומת, בשנים האחרונות,

 .3.7המוגדר באיור לעומת  20%י ההצדק בערכים הנמוכים עד תנא נבדקים ; במקרה זהרגל

מוצג רמזור בצומת שד' מוריה ורחוב המים בחיפה. זהו צומת קמץ בין רחוב מאסף עתיר תנועה  3.8באיור 

נתיבי מחולק לבין סמטה עם פנייה ימינה בלבד. הצומת ומעבר החצייה רומזרו עקב בעיית בטיחות -רב

 וב.הולכי רגל בחציית הרח

                                                           
19 Soteropoulos A., Stadlbauer S. (2017). Convert junction to roundabout. European Road Safety Decision 

Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. Retrieved from www.roadsafety-dss.eu. 
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. מקור: העוברים בצומת נפח הולכי רגל ונפח כלי רכב של לפי ההיקפים. הצדק לרימזור צומת 3.7איור 

 (.1981הנחיות )

 
, המים 'צומת שד' מוריה ורח: . התקנת רמזור בצומת עקב בעיית בטיחות בחציית הולכי רגל3.8איור 

 .בחיפה

יה המאפשרים להולכי רגל להגיע מכל מדרכה לכל בעת רימזור צומת מרמזרים בו את מעברי החצי ככלל,

 בשל ם מופעלי תנועה.המדרכה בשולי הצומת, ללא תלות בנפח הולכי הרגל. מרבית הרמזורים בארץ 

לפי שניות.  90-מחזור להולכי רגל מעבר להאורך את רגישותם של הולכי רגל לעיכובים, מומלץ לא להגדיל 

י הולכי רגל מתחילים לחפש פער בתנועת כלי רכב, לצורך חציה, אחר[, בצומת מרומזר, 16הערכות בחו"ל ]

 שניות. 30המתנה של 

כדי לצמצם עיכובים לכלי רכב בצמתים מרומזרים, קיימת אפשרות להתקנת לחצני דרישה להולכי רגל 

 פתרון זה אינו מומלץ בצמתיםעם זאת, לשם קיום מופע על מעברי חצייה בגישות של התנועות הראשיות. 

 .[15]עם תנועה תכופה של הולכי רגל 

רימזור  [ אשר בדק קשר כמותי בין שיפורי תשתית ושינויים בתאונות דרכים נמצא כי9]במחקר ישראלי 

בתאונות עם נפגעים )תוצאה מובהקת(. הירידה בתאונות  21%צומת עירוני התקשר עם ירידה ממוצעת של 

צמתים: עם תצורות שונות לפי מספר זרועות והממוקמים בעקבות רמזור צומת עירוני נצפתה בכל סוגי ה

 בסוגי דרך שונים )עורק, מאסף, שכונת מגורים(. 
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 -רמזור צומת מזוהה עם שיפור רמת הבטיחות בצומת  ,20לפי סיכום עדכני של ממצאי המחקרים בעולם

צומת נצפתה  , בממוצע, בסך התאונות עם נפגעים. השפעה בטיחותית חיובית של רמזור29%ירידה של 

אחור". סה"כ, בהתחשב בגודל ההשפעה בסוגי תאונות שונים, -בכל סוגי התאונות פרט להתנגשויות "חזית

 רימזור צומת מזוהה עם שיפור בטיחותי, והתוצאות היו מובהקות ברוב המקרים. 

 מיתון תנועה בצומת. 3.6

זואליים המאלצים את הנהגים לנסוע יו-מיתון תנועה הוא גישה לתכנון רחובות בעזרת אמצעים פיסיים ו

ולכן,  . הנסיעה במהירות נמוכה יותר מקטינה את הסיכון לתאונות ומורידה את חומרת התאונותלאט

: לאורך קטעי דרך, בעיר לשיפור בטיחות הולכי רגל בכל סוגי האתרים מתאימים אמצעי מיתון תנועה

 . במעברי חצייה בקטעי דרך ובמעברי חצייה בצמתים

ון אמצעי מיתבארץ. צוין כי  (2002הנחיות לתכנון אזורי מיתון תנועה )ון אמצעי מיתון תנועה מוצג במגו

בין אמצעי תנועה מתאימים יותר ליישום ברחובות מקומיים וברחובות מאספים עם נפחי תנועה נמוכים. 

, (3.1יה )ראו סעיף מיתון תנועה בצומת ניתן למנות: הצרויות מיסעה/הוספת "אוזניים" באזור מעבר החצ

 הקמת צומת מוגבה, ביטול חלק מהפניות בצומת. 

 :(2002הנחיות לתכנון אזורי מיתון תנועה )לפי ה

. מכל הגישות לצומת (3.9)איור  על כל שטח הצומת פס האטה טרפזיידי הקמת -מוגבה נוצר עלצומת  -

 ;נמכת מדרכה בגישה למעבר החצייהקיים שיפוע עלייה. גובה המדרכות ומעברי החצייה זהים, לכן אין ה

תנועה או "אוזניים" בצומת של רחוב מגורים אשר -בניית אידי י-ביטול חלק מהפניות בצומת נוצר על -

. (3.10)איור  , תנועות ישרות או תנועות פנייה מסוימות"מונעים, על ידי הגבהה פיסית של האי או ה"אוזן

צור דרך הרחובות המקומיים )במקום לנסוע ברחובות האמצעי נועד למנוע מתנועה עוברת לבצע קי

 המאספים מסביב השכונה(, כדי לשפר בטיחות הולכי רגל ברחובות המקומיים. 

 
 (.2002. צומת מוגבה. מקור: הנחיות לתכנון אזורי מיתון תנועה )3.9איור 

                                                           
20 Ziakopoulos A., Botteghi G., Papadimitriou E. (2017). Traffic signal installation. European Road Safety 

Decision Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. 
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 (.2002ועה ). ביטול חלק מהפניות בצומת. מקור: הנחיות לתכנון אזורי מיתון תנ3.10איור 

לכמת את  לא ניתן לרוב, ולכן,באזורי מיתון תנועה משתמשים, בדרך כלל, במספר אמצעים במקביל 

עם זאת, תאונות ובהפחתת תאונות הולכי רגל, בפרט. כלל התרומתו של כל אמצעי בנפרד בהפחתת 

הנסיעה הירויות מב ה עקביתבספרות המדעית יש הוכחות רבות לכך שאמצעי מיתון תנועה תורמים להורד

 [.13ולירידה בתאונות ]

גיה, אוסטרליה, בשוודיה, נורבמחקרים שנערכו בהשפעה בטיחותית של אזורי מיתון תנועה נבחנה 

ן כי הקמת אזור מיתו [13]מחקרים עלה  29אנגליה, פינלנד, הולנד, דנמרק, גרמניה. מניתוח ממצאים של 

(. ברחובות 12-;17%-עם רווח סמך )% ,ת עם נפגעיםבתאונו 15%תנועה מזוהה עם ירידה ממוצעת של 

(, בעוד 18%-;29%-עם רווח סמך ) ,24%המקומיים הירידה הממוצעת בתאונות עם נפגעים הייתה 

(. 5%-;12%-עם רווח סמך ) ,8%שברחובות המאספים הירידה הממוצעת בתאונות עם נפגעים הייתה 

 גל לכלל התאונות.בניתוח זה לא הייתה הפרדה בין תאונות הולכי ר
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 במעבר חציה בקטע רחוב פתרונות תשתית להפחתת סיכונים להולכי רגל. 4

. 21חצייה בקטע דרך מציין מהם מיקומי החצייה המועדפים לחצייה בטוחה של הולכי רגלהסימון מעברי 

הקדימה זכות ומחייבים את מתן הולכי הרגל  ותציעל חלנהגים  מתריעים, מעברי חצייה מסומנים כמו כן

טעויות בשיקול  הולכי רגל. של חציה בטוחה מבטיחסימון מעבר חצייה לבדו אינו להולכי הרגל. עם זאת, 

ידי הולך הרגל, או התנהגויות -הבחנה ברכב על-ידי הנהג או אי-הבחנה בהולך רגל על-הדעת, כגון אי

לות את הסיכון לתאונות מתן זכות קדימה להולך הרגל במעבר, מע-המפרות את חוקי התנועה, כגון אי

לפי הניסיון הבינלאומי, הסיכון בחציית הדרך עולה בקטע עם נפח תנועה גבוה של  פגיעה בהולכי הרגל.

כלי רכב, מהירויות נסיעה גבוהות, בעיות הבחנה בהולכי הרגל )בעיות נראות( וכד', ולכן, בתנאים אלה, 

 [.20יחות נוספים ]אין להסתפק בסימון המעבר בלבד ויש להוסיף אמצעי בט

 [ כי:19, 18, 15, 1מסקירת ממצאי הספרות עולה ]

 50רחובות מתאימים בעיקר לקטעים עם מהירות מותרת עד קטעי מעברי חציה מסומנים ב .א

נתיבים נמוך או מספר  בינוני, מספר-קמ"ש, כאשר מתקיימים התנאים של נפח תנועה נמוך

 ין כיווני התנועה.נתיבים גבוה יותר אך בשילוב הפרדה פיסית ב

בהקמת מעברי חציה מסומנים, בתנאי אין צורך ברחובות מקומיים, עם מהירות מותרת נמוכה,  .ב

 שקיימים הסדרים פיסיים שממתנים את מהירויות הנסיעה ברחוב.  

אינם מתאימים לרחובות עם מהירות מותרת מעל מעברי חציה מסומנים, ללא אמצעים נוספים,  .ג

 ך עם נפחי תנועה גבוהים.קמ"ש או לקטעי דר 50

על מנת להקטין את הסיכון להולכי הרגל, במעבר חציה לא מרומזר בקטע רחוב, ניתן ליישם אמצעים 

 , וביניהם:למיתון מהירויות הנסיעה של כלי הרכב ו/או להבלטת אזורי החציהשונים אשר מכוונים 

o מעבר חציה מוגבה 

o ההצרויות מיסעה: הוספת "אוזניים", הוספת מפרד 

o מפלט בשטח המעבר-בניית אי 

o 3.2ראו סעיף  – 22תאורהידי הגברת -על הבלטת אזור החציה  

o 3.3ראו סעיף  – הסרת מטרדי ראות 

o למעבר חציה מרוריםהוספת ת 

o רגל כיהול י"ע המופעלים אור פולטי סמנים 

o נתיבי-רב ברחובבמעבר חציה  רכב לכלי מקדים עצירה פס 

o רימזור מעבר חציה 

o מפלסית רדהבהפ חצייה מעבר 

                                                           
הוא  מיקום חציהישנה הגדרה רחבה יותר לפיה, (, 2009) "תנועת הולכי רגל –תכנון רחובות בערים הנחיות ל"לפי  21

מבדילים בין מיקום חציה לא ות תנועות של הולכי רגל עם משתמשי דרך אחרים. לבכל מקום שבו מתקיימת הצט
 מיתון תנועה(, לבין מקום ירמתומרר, אשר יכול להתקיים ברחובות מקומיים עם נפחי תנועה קטנים )בעיקר, באזו

 חציה מתומרר המסומן כמעבר חציה. פרק זה מתייחס למיקום חציה מתומרר בלבד.
 היו תאונות פגיעה בהולכי רגל בלילה אם, במיוחד 22
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 מוגבה. מעבר חציה 4.1

הסדרת המעבר המוגבה מבוצעת בהתאם להנחיות לתכנון מעבר חצייה מוגבה הוא סוג של פס האטה. 

הגבהת מעבר החצייה נוצרת מהתקנת פס האטה טרפזי שעליו מסומן מעבר  (.2002וביצוע פסי האטה )

מותקן פס האטה מקדים )פס  לי הרכב,, בכל כיוון נסיעה של כהחצייה ובנוסף, לפני המעבר המוגבה

 מעגלי(. לשינויים במיסעה מתווסף תימרור, בהתאם לדרישות ההנחיות. 

וברחובות רחובות מקומיים אך בעיקר ב ,ותרב שניםפסי האטה ומעברים מוגבהים מיושמים בארץ 

מת מעברי [ נבחנה השפעה של הק5מאספים עם נפחי תנועה לא גבוהים. בניסוי שדה שנערך בישראל ]

 .עם נפחי תנועה גבוהיםבערים, צירי תנועה ראשיים חציה מוגבהים גם ב

מעבר חצייה מוגבה נועד לשפר את בטיחות החצייה של הולכי הרגל. שיפור הבטיחות נובע מכך שהולכי 

הרגל נמצאים במקום גבוה יותר ולכן, בולטים יותר לעיני הנהגים בכלי הרכב המתקרבים לשטח המעבר. 

ף, הודות לפס האטה מקדים והגבהת שטח המעבר, מושגת ירידה במהירויות הנסיעה של כלי הרכב בנוס

  למעבר החציה.המגיעים 

המעידים על יעילות בטיחותית של מעברים מוגבהים ופסי רבים , קיימים ממצאים מדעיתבספרות ה

מעבר חציה מוגבה מזוהה עם פר מדינות, , אשר סיכמו מחקרים ממסElvik et al [13]פי -האטה, בכלל. על

במחקרים שנערכו באנגליה בתאונות הולכי רגל.  42%-ובתאונות עם נפגעים  65%של  ממוצעת ירידה

מעברי חצייה או  ואוסטרליה, נמדדו ירידות ניכרות במהירויות הנסיעה בעקבות הצבת פסי האטה

ברחוב  85-מהירות האחוזון ה ים,חצייה מוגבה יבעקבות הסדרת מעבר[ כי 15, דווח ]בארה"ב. מוגבהים

 .קמ"ש 42-קמ"ש ל 47-ירדה מ

, נמצא הבדל מובהק בין מהירויות הנסיעה ברחובות מאספים עם מעברי חצייה [8]במחקר שנערך בישראל 

קמ"ש.  53-קמ"ש ו 42מוגבהים לעומת רחובות ביקורת, בהם נמדדו, בהתאמה, מהירויות ממוצעות של 

זוהה עם מ הייתה יםעירוני ותרחוב י, הצבת פסי האטה בקטע[9ראלי אחר ]ממצאים של מחקר ישפי -על

נמצא כי  [1שנערך במחקר ]בארץ  תחבורה מומחיבסקר  בתאונות עם נפגעים. 40%של מובהקת ירידה 

 מעבר חצייה מוגבה נחשב לאחד האמצעים היעילים ביותר לשיפור בטיחות הולכי הרגל.

מעברי חציה מוגבהים )עם פסי האטה מקדימים( הותקנו בשמונה [ 5בניסוי מבוקר שנערך בישראל ]

מביא  4.1קמ"ש. איור  50רי תנועה, עם מהירות מותרת מסלוליים עתי-אתרים במספר ערים, ברחובות דו

דוגמא למעבר חציה מוגבה שנבנה בניסוי. ממצאי מדידות המהירות ותצפיות התנהגות משתמשי הדרך, 

 ן:שנאספו בניסוי, הראו כלהל

בעקבות התקנת המעבר המוגבה, בכל האתרים נצפתה ירידה מובהקת במהירויות הנסיעה של כלי הרכב  -

בהתקרבות למעבר אשר נשמרה לאורך זמן. ברוב אתרי הניסוי, בעקבות התקנת ההסדר, המהירויות 

ר מספקמ"ש. ב 30-37טווח של ל - 85-קמ"ש, מהירויות האחוזון ה 25-30טווח של ל ירדוהממוצעות 

קמ"ש,  31-37בטווח של  והית ות הממוצעיואתרים בהם הותקנו פסי האטה נמוכים יותר, המהירו

בעקבות התקנת שנצפו רמות מהירויות הנסיעה  קמ"ש. 38-44בטווח של  - 85-מהירויות האחוזון ה

 הולכי הרגל בעת החצייה, לעומת המצב לפני. היפגעותמזוהות עם סכנה מופחתת ל ההסדר

ר החדש שיפר את שיעור מתן זכות הקדימה להולכי הרגל בשטח המעבר באותם האתרים בהם ההסד -

שיעור זה היה נמוך. ההסדר הדגים יכולת לצמצם את שיעור הקונפליקטים בין הולכי הרגל וכלי הרכב 
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הביא ההסדר כמו כן, בשטח המעבר, באותם האתרים בהם נצפו קונפליקטים בטרם הקמת ההסדר. 

 .הולכי הרגל המבצעים חצייה מלאה בשטח המעבר עורבשי לעליה

 וצריםירידה בשיעור הולכי הרגל שע יש לצייןבעקבות התקנת ההסדר  נמצאוש "ת הלוואיובין "תופע -

 את מצב התנועה בדרך לפני החצייה.  ודקיםעליה בשיעור הולכי הרגל שב ביחד עם ,לפני החצייה

 
 .הוד השרוןב, התיכון-צומת ז'בוטינסקי ניסוי:ב מוגבהחציה מעבר דוגמא ל. 4.1איור 

-מעבר חצייה מוגבה בשילוב פס האטה מקדים, המותקן ברחוב מאסף דו על סמך ממצאי הניסוי נקבע כי

תקשר עם שיפור בטיחותי של תנאי חצית הולכי הרגל באזור מעבר החצייה. מ -מסלולי עתיר תנועה 

לשיפור התנהגויות משתמשי הדרך ולשיפור בטיחותם, קיים פוטנציאל  זהכי להסדר  הממצאים הראו

באתרים עם רמות שונות של נפחי התנועה בדרך ומספר הולכי הרגל החוצים. עם זאת, יש לשים לב 

שהשינויים החיוביים בהתנהגויות משתמשי הדרך, בעקבות התקנת המעבר המוגבה, נצפו בעיקר באתרים 

ת כגון: מהירויות נסיעה גבוהות, שיעור נמוך של מתן זכות בהם במצב "לפני" היו התנהגויות בעייתיו

התנהגויות  עם בעיקר באתריםהאפקט החיובי של ההסדר יורגש קדימה להולכי הרגל וכו'. כלומר, 

 ."במצב "לפניבעייתיות של משתמשי הדרך 

 . הצרויות מיסעה4.2

די הצרת שטח המיועד לכלי י-מיסעה באזור מעבר החציה נועדות לקצר את אורך החציה על הצרויות

הרכב, כאשר הן מביאות להבלטת אזור המעבר ולהנמכת מהירויות הנסיעה. הצרויות מיסעה ניתן לבצע 

וזניים" )הרחבת מדרכות( או הוספת מפרדה בין כיווני הנסיעה ברחוב. הפתרון של ידי הוספת "א-על

 מפרדה. . להלן ממצאים בנוגע להוספת3.1הוספת "אוזניים" נדון בסעיף 

 המפרדהבכיוונים מנוגדים.  ות כלי רכבתנוע פיסית בין המפרידכאשר היא  מהדרךחלק מהווה מפרדה ה

מפלט עבור הולכי רגל שחוצים את הרחוב במעברי חצייה בקטע דרך או בצומת. -לשמש כאי היכול

צרים במקום טריים ס-רגל ע"י יצירת שני רחובות חדההמפרדה מפשטת את תמרון החצייה עבור הולכי 

, כך שהולכי רגל הממתינים לפער בתנועה על מנת לחצות את הרחוב, יכולים סטרי אחד רחב-רחוב דו

 מצרות ויזואלית את רוחב המיסעהאחד בלבד. בנוסף, מפרדות מוגבהות תנועה , בכיוון רגעלהתרכז, בכל 

 . [15,18ברחוב ] מהירויות הנסיעה תרום להורדתללכן, יכולות ו

מפרדות מוגבהות יעילות יותר ברחובות מאספים עתירי תנועה, מרובי נתיבים יון הבינלאומי, לפי הניס

מפרדות רציפות אינן פתרון מתאים ם זאת, מציינים כי ע .[15,18] המתאפיינים במהירויות נסיעה גבוהותו
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שמאלה בכל מצב. במקרים מסוימים, הפרדת תנועות מנוגדות של כלי הרכב והפחתת החיכוך בפנייה 

יכולות להגביר את מהירויות הנסיעה ברחוב. בנוסף, מפרדות תופסות שטח שאפשר לנצלו בצורה טובה 

. באזורים מסוימים, וכד' יותר למדרכות רחבות יותר, נתיבי אופניים, רצועות גינון חוצצות בצדי הרחוב

רק  הוספת מפרדות אם יוחלט עלניתן לבנות מפרדות במקטעים, כך שהן יוצרות מפרדה לא רציפה. 

 . 4.3 ראו סעיף -מפלט -ייבאזורי החציה של הולכי הרגל, הפתרון הופך למעשה להסדרת א

ת מפרדה מוגבהת תשפר את בטיחות החצייה של הולכי הרגל, סטריים, בניי-מסלוליים דו-ברחובות חד

 תנועת הולכי רגל לתכנוןמתוך ההנחיות  4.2איור מעברי חצייה מסומנים. אזורים של ב ,בכלל, ובפרט

מומלץ  ,הנחיותהי פ-אחד לכל כיוון ומפרדה רציפה. עלנסיעה עם נתיב מאסף מציג חתך רחוב (, 2009)

 מפרדה במקום החצייה. ת ההנמכ , עםמ' 2.0-מ' ולא יפחת מ 2.5שרוחב המפרדה במקום החצייה יהיה 

 

נועת ת -רחובות בערים לתכנון הנחיות . רחוב מאסף עם שני נתיבי נסיעה ומפרדה רציפה. מקור: 4.2איור 

 (.2009הולכי רגל )

מרכזי )מפרדה( בקטע דרך עירוני הביא -נמצא כי שיפור תשתית מסוג הוספת אי [9]ישראלי במחקר 

 .עם נפגעים בכלל התאונות 37%להפחתה מובהקת של 

שיעור נמוך מוגבה( קשורה ל מפלט-נוכחות של מפרדה מוגבהת )או אי ,23הניסיון האמריקני לפי

משמעותית של תאונות הולכי רגל במעברי חצייה מסומנים ולא מסומנים ברחובות מרובי נתיבים. מאידך, 

מפרדות צבועות ולא מוגבהות לא הקנו תועלת בטיחותית להולכי רגל ברחובות מרובי נתיבים, בהשוואה 

ערים  30-ברי חצייה, בערכו מחקר על אלפי אתרים עם מע 24Zegeer et al למצב ללא מפרדה בכלל.

בארה"ב. במחקר נמצא כי, ברחובות מרובי נתיבים, מפרדות מוגבהות היו קשורות לשיעור נמוך יותר של 

 תאונות הולכי רגל בהשוואה לרחובות ללא מפרדה מוגבהת.

                                                           
23 FHWA (2002). Pedestrian Facilities User Guide: Providing Safety and Mobility. Zegeer, C., C. Seiderman, P. 

Lagerwey, M. Cynecki, M. Ronkin, and R. Schneider.  McLean, VA. Federal Highway Administration. 
24 Zegeer C.V., Stewart J.R., Huang H.F. and Lagerwey P.A. (2002). Safety Effects of Marked vs. Unmarked 

Crosswalks at Uncontrolled Locations - Executive Summary and Recommended Guidelines. Report No. 

FHWA-RD-01-075. Federal Highway Administration. McLean, VA. 
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נמצא כי האמצעי של בניית מפרדה נחשב לאחד האמצעים  [1שנערך במחקר ]בסקר מומחים בארץ 

 ור בטיחות הולכי הרגל בתנאי הארץ.היעילים לשיפ

הצרויות מיסעה בצורת הרחבת מדרכה או הוספת  ,25לפי סיכום עדכני של ממצאי המחקרים בעולם

מפלט, באופן עקבי, התקשרו עם ירידה במהירויות הנסיעה ועם התחלת האטה מוקדמת -מפרדה/ איי

[, הוספת מפרדה 20יסיון הבינלאומי ]יותר של כלי הרכב בהתקרבות למעבר חציה )עם אלמנט הצרות(. בנ

 +.65מוגבהת היא אמצעי מומלץ לשיפור בטיחות הולכי רגל בני 

 מפלט בשטח המעבר-בניית אי. 4.3

-סטרית. ניתן להוסיף אי-מסלולית דו-מפלט הינו אי מוגבה הממוקם בין מעברי חצייה במרכז דרך חד-אי

חצייה עבור הולכי הרגל ע"י יצירת שני רחובות המפלט מפשט את תמרון ה-מפלט גם בסמוך לצומת. אי

שהולכי הרגל הממתינים לפער בתנועה, על מנת לחצות  סטרי אחד, כך-מקום רחוב דובסטריים צרים -חד

. איי המפלט מדגישים את מעברי אחד בלבד בכיוון תנועה , בכל רגע חציה,את הרחוב, יכולים להתרכז

-לכן, בניית איעה של כלי הרכב המתקרבים למעבר החצייה. החצייה ותורמים להפחתת מהירויות הנסי

[. 15,18צומת ]שפר את בטיחות החצייה של הולכי הרגל, הן בקטע דרך והן בתחצייה הבמעבר  מפלטה

מפלט במרכז הדרך והוספת "אוזניים" ה-כאשר קיים נתיב חנייה, רצוי להשתמש בשילוב של בניית איי

 הקוטעים את נתיבי החניה.

מעברי במפלט ה-ייאמציג את הסדרת (, 2009הולכי רגל )תכנון תנועת ההנחיות לב', מתוך -, א'4.3איור 

, מ' 2.0-מ' ולא יפחת מ 2.5המפלט במקום החצייה יהיה -חצייה בקטע דרך ובצומת. מומלץ שרוחב איה

 . במקום החצייהה הנמכ ויכלול

 
 רחוב מאסף  מעבר חציה בקטע –א 

 
מת בין רחוב מאסף ורחוב צומעברי חציה ב –ב 

 מקומי

הולכי רגל נועת ת -רחובות בערים תכנון הנחיות ל. מקור: חצייההמעברי במפלט -יאיהסדרת  .4.3 איור
(2009). 

                                                           
25 Quigley C. (2017). Implementation of narrowings. European Road Safety Decision Support System, 

developed by the H2020 project SafetyCube. 
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מפלט לחצייה בצמתים, בשתי ערים, הפחיתה בשליש את הסיכון -נמצא כי התקנת איי 26במחקר שוודי

אמצעי זה מוזכר כתורם משמעותית להפחתת  ,27ריקנילהולכי הרגל, בהשוואה למצב המקורי. במחקר אמ

תאונות הולכי רגל. הגורמים התורמים לבטיחות הולכי רגל, בעזרת אמצעי זה, כוללים: הפחתת 

רגל וכלי רכב בשטח מעבר החצייה; הפחתת מהירות כלי רכב המתקרבים למעבר; קונפליקטים בין הולכי 

 ה; הפחתת זמן החשיפה של הולכי רגל בשטח הדרך. משיכת תשומת לב של הנהג לקיום מעבר החציי

גל, רמפלט להולכי -מחקרים אשר בדקו שינויים בתאונות באתרים בהם נבנו איי ארבעהמניתוח מסכם של 

)תוצאה  בתאונות עם נפגעים הולכי רגל 18%מפלט הביאה לירידה ממוצעת של -כי בניית אי [13]נמצא 

התאונות, נמצאה ירידה  כמו כן, עבור כלל(. 30%-3%בין ידה צביע על ירמ, עם רווח סמך המובהקת

 (.21%-3%בין צביע על ירידה מ, עם רווח סמך ה)תוצאה מובהקת 13%ממוצעת של 

 סטרי. -סלולי דומ-מעבר חצייה בקטע דרך חדבמפלט -אי מביא דוגמא להסדרת 4.4איור 

 

 חיפה.ב ,רח' בלפור: סטרי-ודמסלולי -דרחוב מאסף חקטע מעבר חצייה בבמפלט -אי. דוגמא ל4.4איור 

 למעבר חציה . הוספת תמרורים4.4

מה פירושו: תן זכות קדיש( ראו נספח א') 306תמרור ניתן להוסיף  )"הזברה"( של מעבר החציה 811לסימון 

קנות תפי -על .מואר מבפנים ומאיר את מקום החצייהיכול להיות  306להולכי הרגל החוצים. התמרור 

הוא מעל מעברי חצייה מסומנים, במיוחד  306להצבת תמרורים, ההצדק להצבת תמרור הנחיות ו

 יותר.  ותנמוכבמקומות חצייה שלא בצומת, שם תשומת הלב של הנהג והנכונות שלו להאט או לעצור 

להפחתה מובהקת של  היאבקטע דרך עירוני הב( 7-)בעבר ג 306תמרור  הצבתנמצא כי  [9]במחקר ישראלי 

עיליים ליד מעבר חצייה  306תמרורים  מביא דוגמא להצבת 4.5לל התאונות עם נפגעים. איור בכ 14%

 .עירוניתבקטע דרך 

עם דמות  707ניתן להצמיד גם פנסים מהבהבים  306הנחיות להצבת תמרורים, לתמרורי תקנות ופי -על

שילוב פנסים מהבהבים [, 18]לפי הניסיון האמריקני . )ראו נספח א'( הולך רגל, להבלטה נוספת של המעבר

עם תמרורי מעבר חצייה משפר את היענות הנהגים למתן זכות קדימה להולכי הרגל במעברי חצייה בקטע 

                                                           
26 Garder P. (1989). Pedestrian Safety at Traffic Signals. Accident Analysis and Prevention, 21(5), 435-444. 
27 Zegeer C.V., Stuart J. and Huang H. (1999). Safety Effects of Marked vs. Unmarked Crosswalks at 

Uncontrolled Crossing Locations, Federal Highway Administration. Washington, D.C. 
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מביא דוגמא  4.6איור  מעברי חצייה ברחובות ראשיים עם מפרדה רציפה.בעיקר לדרך. אמצעי זה מתאים 

 עם מפרדה רציפה. דרך עירונית קטעתמרורים ליד מעבר חצייה בעם שילוב פנסים מהבהבים ל

 
 טבריה., באהל יעקוב 'רח: עיליים ליד מעבר חצייה בקטע דרך 306 םתמרורידוגמא להצבת . 4.5 איור

 

עיליים וצדיים ליד מעבר חצייה בקטע דרך  707בשילוב פנסים מהבהבים  306דוגמא לתמרורי . 4.6 איור
 אביב.-עם מפרדה רציפה: רח' שאול המלך, בתל

  רגל הולך י"ע המופעלים אור פולטי . סמנים4.5

ידי הולך רגל הם אמצעי נוסף להבלטה של מעבר -סמנים פולטי אור המותקנים במיסעה והמופעלים על

מערכות התראה במעברי חצייה לא כאלה מהווים חלק מ"חצייה לא מרומזר לעיני נהגים. סמנים 

פי -מרכיבי המערכת על ציג אתמ .74איור . 28הידי משרד התחבור-" לפי המפרט שפורסם עלמרומזרים

המעבר, באמצעות מערכת גילוי אוטומטית.  נמצא בקרבתידי הולך רגל ה-המערכת מופעלת על מפרט.ה

מעבר  בשטחבזמן ההפעלה, האורות מתחילים להבהב בקצב קבוע ומזהירים את הנהג שהולך רגל נמצא 

רגל חוצה, ולכן הנהג לומד לקשר את הסמנים עם הולך האשר . המערכת מופעלת רק כלפניוהחצייה ש

 הצורך להאט ולתת זכות קדימה להולכי רגל במעבר חצייה.

                                                           
 (. מפרט לבחינה ולאישור של מערכות התראה במעברי חצייה לא מרומזרים. משרד התחבורה.2009מפרט ) 28
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-סמנים פולטי אור המופעלים על , עםמערכת התראה במעברי חצייה לא מרומזרים ם של. מרכיבי4.7איור 

 (.2009רגל. מקור: מפרט ) כיידי הול

ידי -מעבר חצייה לא מרומזר והמופעלים עללאורך יסעה אור המותקנים במהסמנים פולטי השימוש ב

-המערכת יכולה להיות מופעלת על ,בארה"ב; 29MUTCD-ידי מדריך ה-על אושר בארה"במרגל ה כיהול

. בארה"ב, )כפי שנדרש בישראל( על כפתור או באמצעות מערכת גילוי אוטומטית שלוחץידי הולך רגל 

 ציה לא מרומזרים בקטעי דרך ובצמתים.מערכות כאלה מומלצות לשימוש במעברי ח

אור הסמנים פולטי ) ם של האמצעיםיעילות לגביישנם ממצאים בספרות המדעית בעולם ובישראל, 

הפחתת יצירת שינויים בהתנהגויות משתמשי הדרך כגון: ב לרוחב מעבר החציה( המותקנים במיסעה

בשטח מעבר החציה,  תת קונפליקטיםהפחעליה במתן זכות קדימה להולכי הרגל ות הנסיעה, יומהירו

 כאשר לשינויים אלה מיוחס שיפור בטיחותי בתנאי חצית הולכי הרגל. 

בחנו שני דגמים של מערכת התראה במעברי חצייה לא מרומזרים, [ נ7בניסוי שדה מבוקר שנערך בישראל ]

 כיהימצאות הול על יםת נהגאאשר כללו: מערכת גלאים לזיהוי הולכי רגל בקרבת המעבר ומערכת התר

 הניסוי שמוטמנים בפני המיסעה לרוחב מעבר החצייה. מממצאיהפעלת סמנים פולטי אור הרגל, על ידי 

ויות הנסיעה באזור קמ"ש במהיר 2-5עלה כי, בתנאים מסוימים, המערכת יכולה להביא לירידה של 

בשיעור קונפליקטים  ההרגל בשטח המעבר; להפחת כיהמעבר; לעלייה בשיעור מתן זכות קדימה להול

לא בשטח  -שיעור החצייה הלא חוקית ב, ולצמצום 1%-פחות מ -בשטח המעבר עד לרמה הנמוכה ביותר 

נמצאה השפעה שלילית על הרגלי התנהגות של הולכי  לא למערכות ההתראה. כמו כן, 10%-המעבר, עד כ

 ועה בדרך, לפני החצייה. קפדה על הכללים לעצור ולבדוק את מצב התנה –הרגל בשטח מעבר החצייה 

ראו מפרט  -בישראל  ת התראהומערכוהניסיון הבינלאומי נקבעו דרישות ל[ 7] על סמך ממצאי המחקר

מערכת התראה ניתנת להתקנה במקום (. לגבי תנאי השימוש במערכות ההתראה המפרט מציין כי 2009)

דרך ולא בצמתים. בטרם התקנת  מעבר חצייה לא מרומזר קיים וכי היא מתאימה להתקנה בעיקר בקטעי

של אמצעי בקרת תנועה אחרים בקרבת אזור  םעם תפקוד ההמערכת יש לוודא שתפקודה לא יצור סתיר

מערכת התראה מתאימה להתקנה במעברי חצייה ברחובות מאספים ועורקיים, בהם נצפה כלל, המעבר. כ

                                                           
29 Manual on Uniform Traffic Control Devices for streets and highways 
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המעבר. בטרם יישום המערכת, מומלץ רכב בשטח  רגל ע"י כלי-שיעור נמוך של מתן זכות קדימה להולכי

 לבחון את יתרונותיה לעומת פתרונות תשתית אחרים. 

במחקר שנערך בארה"ב בו הותקנו סמנים פולטי אור במיסעה משני צדי מעבר החצייה המופעלים 

 30%-כי אחוז הנהגים הנותנים זכות קדימה להולכי רגל גדל מ 30מצאנבאמצעות מערכת גילוי אוטומטית 

במהלך שעות הלילה. מרחק עצירה של כלי הרכב  71%-ל 13%-וגדל מ ,במהלך שעות היום 58%-ל

המחקר סיכם במהלך שעות הלילה.  70%-במהלך שעות היום וב 23%-בהתקרבות למעבר החצייה גדל ב

 . מדי יום או יותר הולכי רגל חוצים 100עם מערכות מסוג זה יהיו יעילות במעברי חצייה ש

במעברי החציה באזור בית ספר הותקנו סמנים פולטי אור בשני צדי המעבר  ,ליפורניהבמחקר שנערך בק

-ה. בדיקת אחרי/לפני הראתה הפחתה במהירות האחוזון [15]מופעלים באמצעות חיישני הולכי רגל  שהיו

קמ"ש. בנוסף, מספר תאונות  44-קמ"ש ל 50-קמ"ש והפחתה במהירות החציון מ 53-קמ"ש ל 58-מ 85

ה לאחר ההתקנה. סה"כ, כל האפקטים תאונות בשנ 7-התקנת האמצעים ל לשנה לפני 11-פחת מ דרכיםה

 . (אך נמוכים)היו חיוביים  םשנצפו בעקבות התקנת האמצעי

-סמנים פולטי אור במיסעה המופעלים עלנמצא כי מערכת  31Turner et alבסקר ספרות מחקרית שערכו 

. בשטח המעבר זכות קדימה להולכי רגל הנותניםנהגים  66%של  אומדן ממוצע םע מזוההידי הולכי הרגל, 

ת מסוג זה מגביר את מתן זכות הקדימה להולכי רגל ומחקרים נוספים בארה"ב הראו כי שימוש במערכ

 ידי הנהגים ומקטין את מהירות ההתקרבות למעבר חצייה.-על

 (.2009) יצוין כי בישראל, עד כה, אין מערכות התראה מאושרות בהתאם למפרט

 נתיבי-רב ברחובבמעבר חציה  רכב לכלי מקדים עצירה פס. 4.6

שוי להיווצר מצב בו רכב העוצר ענתיבי מופרד -ברחוב רבהממוקם מעבר חצייה לא מרומזר בקטע דרך ב

, מסתיר )או המפרדה( שממנה התחיל לחצות הולך הרגל לפני מעבר החצייה, בנתיב הקרוב לצד המדרכה

בנתיב הסמוך. כתוצאה, רכב המגיע בנתיב  נוסף חוצה לבין רכבהרגל ההולך אותו ין את שדה הראייה ב

נוי אמריקנית בכי-הסמוך עשוי לפגוע בהולך הרגל שהתחיל בחצייה. תאונה מסוג זה מוכרת בספרות הצפון

עשוי לסייע פס עצירה מקדים המוסדר במרחק מספר מטרים ממעבר החצייה  .4.8 איור - "איום מוכפל"

 מניעת תאונות כאלה. ב

נמצא כי הסדר זה תרם לירידה בשיעור קונפליקטים בשטח  32ובקנדה [15] במחקרים שנערכו בארה"ב

 המעבר ולשיפור מתן זכות קדימה ע"י כלי רכב להולכי הרגל. 

                                                           
30 Evans D. (1999). The light of your life: in-pavement LEDs stop cars and save lives. Traffic Technology 

International, 110-114. 
31 Turner S., Fitzpatrick K., Brewer M. and Park E.S. (2006). Motorist Yielding to Pedestrians at Un-signalized 

Intersections: Findings from a National Study on Improving Pedestrian Safety. Transportation Research Record 

1982, 1-12. 
32 Van Houten R., McCusker D. and Malenfant J.E.L. (2001). Advance Yield Markings: Reducing Motor 

Vehicle-Pedestrian Conflicts at Multilane Crosswalks with Uncontrolled Approach. Transportation Research 

Record 1773, 69-74. 

Van Houten R., McCusker D., Huybers S., Malenfant J.E.L. and Rice-Smith D. (2003). Advance Yield 

Markings and Fluorescent Yellow Green Ra 4 Signs at Crosswalks with Uncontrolled Approaches. 

Transportation Research Record 1818, 119-124. 
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 . תיאור תאונת "איום מוכפל".4.8 איור

-י חצייה לא מרומזרים בקטע רחוב רבמעברבישראל, נערך ניסוי מבוקר בו פס עצירה מקדים הוסדר לפני 

[. הניסוי נערך בשישה אתרים, בשתי ערים )קריית אתא וחיפה(. 4] או בצומת עם מפרדה רציפה נתיבי

 . 4.9איור  - מלווה בשלטים, משני צדי הדרך, המורים לנהגים על מיקום עצירתםהיה קו העצירה סימון 

 

 אתר ניסוי ברח' העצמאות בקריית אתא.בר לנהגים . סימון קו עצירה מקדים ושלטי הסב4.9 איור

בין אתרי הניסוי לא כי  הראתהשינויים בהתנהגויות משתמשי הדרך בעקבות התקנת ההסדר בחינת 

נתקבלו תוצאות אחידות. בשני אתרים בקרית אתא, בעקבות התקנת ההסדר, נצפתה עליה במתן זכות 

בעוד באתר השלישי , ועי "איום מוכפל" בשטח המעברקדימה להולכי הרגל במעבר החצייה וירידה באיר

ירידה במתן זכות קדימה להולכי הרגל בשטח המעבר, בכלל, וירידה במדדים שהיו  בקריית אתא נמצאה

ת אתרי הניסוי בחיפה, נתיבי. בשלוש-ת מעבר חציה רבימצביעים על מניעת מצבי "איום מוכפל" בחצי

 הולכי הרגל נשארו, למעשה, ללא שינוי. בעקבות התקנת ההסדר, תנאי חצייה של 

בעקבות התקנת ההסדר, ברוב אתרי הניסוי, חלק ניכר מכלי הרכב עצרו רחוק יותר משטח המעבר כמו כן, 

שפיע על רמת הקפדת הולכי ה לאברוב האתרים, ההסדר אך רוב הנהגים לא עצרו בהתאם לפס המסומן. 

היווצרות קונפליקטים בין הולכי הרגל וכלי הרכב בשטח על  ,לפני החצייה תנועההרגל על בדיקת מצב ה

(. חוסר השפעה על התנהגויות אלה לעומת מחוץ לו על מיקום חצית הולכי הרגל )בשטח המעברו המעבר

 התנהגויות אלה ברוב אתרי הניסוי. מדדיבע, בין היתר, ממצב התחלתי טוב של נ
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 מתאיםנמצא  של פס עצירה מקדיםההסדר כי  מאפייני האתרים התקבלממצאי הניסוי ובחינת על סמך 

הולכי  100-150)תיבי עם נפח בינוני של הולכי רגל חוצים נ-במעבר חצייה דו לשיפור בטיחות הולכי הרגל

. ההסדר עשוי להיות יעיל במיוחד , לכיוון(שעהכלי רכב, ב 600-650)ונפח תנועה בינוני בדרך  (רגל, בשעה

 .ל מתן זכות קדימה להולכי הרגלבאתר עם רמה התחלתית נמוכה ש

 250כגון מעל )להתקנה באתרים עם שילוב מספר גבוה של הולכי רגל חוצים  לא מתאיםההסדר מאידך, 

תרום לא י ,כפי הנראה ,ההסדרכמו כן,  , לכיוון(.בשעה 800כגון מעל )ונפח תנועה גבוה של כלי רכב  (בשעה

באתרים עם ו( , לכיווןבשעה 900בוה של כלי הרכב )מעל לשיפור תנאי חצית הולכי הרגל באתר עם נפח ג

 . מספר נמוך של הולכי רגל חוצים

 . רימזור מעבר חציה4.7

פי -לא בצומת מבוצע אך ורק לצרכי הסדרת חציית הולכי רגל במעבר החצייה. עלשרימזור מעבר חצייה 

רומזר בקטע דרך מתקיימים (, תנאים להתקנת מעבר חצייה מ2009הולכי רגל )תכנון תנועת הנחיות לה

 50עירונית )עורק תנועה שבו המהירות המותרת עולה על  דרך מסלולי או בקטע-דו עירוני רחוב בקטע

 נון רמזוריםלתכ בהנחיות הצדקים פי-על רגל חצייה להולכי מעבר ונחוץ גדולים התנועה נפחי קמ"ש(, שבו

 שבתוקף.

הימנע ככל האפשר מהתקנת רמזורים שלא בצמתים. יש ל ,(1981הנחיות לתכנון רמזורים )הפי -על

ניתן להתקין רמזור שלא בצומת רק חוצים במקרים מיוחדים, בהם קיים ריכוז גבוה של הולכי רגל 

( 2) קמ"ש; 60עולה על  ומהירות הנסיעה של כלי הרכב אינשל  85( האחוזון ה1בדרכים עירוניות בהן: )

', באזורים עירוניים מ 100לפחות  -הקרוב, באזור מרכז העיר  מרחק הרמזור )והמעבר( המוצעים מהצומת

ך להתקיים הצדק ציה שלא בצומת, צריין רמזור במעבר חקכמו כן, על מנת להתמ'.  300לפחות  - אחרים

 רמספר גבוה של הולכי רגל חוצים ונפח תנועה גבוה של כלי רכב, כמוצג באיולרימזור המהווה שילוב של 

פעילות  עםמרכזי ערים בעיקר ב כזה של הולכי רגל חוצים אינו נפוץ ויכול להתקיים. מספר גבוה 4.10

אינטנסיבית של הולכי רגל. כתוצאה, בישראל, קיים מספר מועט של רמזורים במעברי החצייה שלא 

 בצומת.

לשיפור הותקן  ; ההסדרבני ברקעיר רחוב עירוני בקטע מעבר חציה מרומזר בל מביא דוגמא 4.11איור 

 בטיחותם של הולכי רגל חוצים.

 

 (.1981הצדק לרימזור מעבר חצייה שלא בצומת. מקור: הנחיות לתכנון רמזורים ) .4.10 איור
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 בני ברק., במןנכה 'רח: מעבר חצייה מרומזר שלא בצומת. דוגמא ל4.11 איור

ביא לירידה בקטע דרך ה 33כי רימזור מעבר חצייה [13]עלה בעולם מחקרים ממספר  םמניתוח ממצאי

הירידה , בעוד 12%יתה יבתאונות עם נפגעים. הירידה בתאונות עם נפגעים הולכי רגל ה 7%ממוצעת של 

 .2%תה יבתאונות עם נפגעים ברכב הי

 מפלסית בהפרדה החצי מעבר. 4.8

מאפשרים הפרדה מוחלטת של זרימת הולכי הרגל מתנועת  ,יתחת או עילי -מעברי חציה בהפרדה מפלסית 

ת. מפריע ויזואליהו שטח ניכר ליישומוהרכב. באזור עירוני, הפרדה מפלסית הינה אמצעי יקר, הדורש כלי 

רכבת או מחסומים  מסילותעמוסים, מהירים ועורקי תנועה לחציית  בעיקרשימוש באמצעי זה מתאים 

לצורך ל, ככל. [15,18] עם מספר גדול של הולכי רגל חוצים אתריםב בעיקרטבעיים. יישומו רלוונטי 

 ., עדיף להשתמש באמצעים למיתון תנועה או להתקין רמזורברחובות עירוניים הסדרת חציית הולכי רגל

. במעברים המשתמשים תחתיים מחייב לדאוג לתאורה, ניקוז, הסרת גרפיטי ובטחוןהשימוש במעברים 

ולשם כך יש לדאוג  ,המשתמשים, כולל אנשים עם מוגבלויות, יש לדאוג לגישה עבור כל בהפרדה מפלסית

יוביל למרחקי חצייה ך לרמפות או מעליות. שימוש נרחב ברמפות יענה על הצרכים של כיסאות גלגלים א

. מעברים עיליים שימושיים יותר כאשר הטופוגרפיה בהסדר שימושאשר יקטינו את ה יותר גדולים

ים תחתיים שימושיים יותר ( ואילו מעברהשקוע דרךמעבר עילי מעל כגון מאפשרת מבנה ללא רמפות )

 .[1] כאשר הם יוצרים הרגשה של מעברים פתוחים ונגישים

בעיית בטיחות נפוצה האופיינית למעברי חצייה בהפרדה מפלסית, היא היפגעות הולכי רגל החוצים את 

נוחיות ההרחוב במפלס הדרך ולא במעבר. הסיבה לתופעה זו נעוצה בחוסר נוחיות השימוש במעבר. חוסר 

ם דרכיהמהצורך לעבור במקום חשוך. אחת או ול לנבוע ממסלול ארוך, הכולל עליות וירידות, יכ

חצייה המופרד במפלס הוא הקמת גדרות המונעות חצייה במפלס השימוש במעבר -התמודדות עם איל

הרחוב. הגידור לא תמיד יעיל, מכיוון שהולכי רגל חותכים את הגדרות או הולכים מסביבן וחוצים 

 .[15,18] יםבצמת

מחקרים הראו כי הולכי רגל רבים לא ישתמשו במעברים עיליים או תחתיים, אם הם יכולים לחצות 

. מצאו כי רוב הולכי הרגל ישתמשו במעבר עילי אם משך זמן 34במפלס הדרך במשך זמן זהה או קצר יותר

                                                           
 רמזורים מופעלי דרישת הולכי רגל 33
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זמן ההליכה בשימוש  חצייה במפלס הדרך. אולם, אם משךהההליכה לשימוש במעבר העילי זהה או קטן מ

 מאשר החצייה במפלס הדרך, כמעט אף הולך רגל לא ישתמש במעבר העילי. 50%-במעבר העילי ארוך ב

כי ההפרדה המפלסית [ 13]בדקו שינויים בתאונות עלה ומניתוח מסכם של שני מחקרים שנערכו ביפן 

כמו כן, נמצאה ירידה (. תתוצאה מובהק) רגלהבתאונות פגיעה בהולכי  82%גרמה לירידה ממוצעת של 

 , אם כי לא מובהקת, בתאונות כלי רכב.9%ממוצעת של 

הביא בינעירוני נמצא כי שיפור תשתית מסוג הקמת מעבר עילי להולכי רגל בקטע דרך  [9]ישראלי במחקר 

נמצא כי האמצעי  [1שנערך במחקר ]בסקר מומחים בארץ  בתאונות הולכי רגל. 59%להפחתה מובהקת של 

האמצעים היעילים לשיפור בטיחות הולכי הרגל בתנאי  עבר חצייה בהפרדה מפלסית נחשב לאחדשל מ

 הארץ.

 רגל להולכי מעברים מביצוע האפשר ככל להימנע (, יש2009הולכי רגל )תכנון תנועת פי ההנחיות ל-על

 הבאים: מקריםה למעט ,העיר בתחומי שונה במפלס

 .במפלס הכביש תבוצע שהחצייה רצוי לא עירונית, שבו בדרך בקטע חצייה מקום -

 ,שיא בשעת, כברכלי  2,000-מגדול  בו התנועה כשנפח מסלולי-דו עירוני ברחוב בקטע חצייה מקום -

 .בכיוון

 עירונית(. רכבת רכבת )לא מסילת חוצה ההליכה תוואי בהם במקרים -

 .מפלסית הפרדה מחייבים בטיחות היבטי בהם מיוחדים במקרים -

 תנאיםה בשל ,האחרות התנועות ממישור מנותק הרגל הולכי תנועת מישור שבהם מיוחדים םבמקרי -

 .הרגל הולכי תנועת על יכביד לא מבניים, והפיצולה או טופוגרפייםה

 הצומת בתחום הרגל חציית הולכי אם אלא הרכב ממפלס שונה במפלס מעברים לבצע אין צמתים בתחומי

 אפשרית. אינה

רגל  הולכי לחציית אפשרות כל פיזית בצורה למנוע מפלסי, יש-דו מעבר בהם קיים כיםודר רחובות בקטעי

-דוה למעבר העקרוניות האפשרויות שתי המעבר. מבין של צד מכל מטר 100 של למרחק הרחוב, במפלס

באופן  נמוך ממנו הגבהים הנדרש והפרש התחתי, היות המעבר את בדרך כלל הרגל הולכי יעדיפו ,מפלסי

 בו שההליכה מואר ומתוחזק, כדי התחתי המעבר על לשמור זאת, יש עם .העילי המעבר לעומת ותימשמע

 .בלילה מרתיעה, בעיקר תהיה לא

 תנועה. תעתיר תראשיעירונית  דרךמעבר חצייה עילי על גשר מעל ל מביא דוגמא 4.12 איור

                                                                                                                                                                                     
34 Bowman B.L., Fruin J.J. and Zegeer C.V. (1988). Planning, Design, and Maintenance of Pedestrian Facilities. 

Report No. FHWA-IP-88-019, Federal Highway Administration. 
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, ןרח' מנחם בגי: י מסלולים ונתיביםעם ריבו תראשי דרך עירוניתדוגמא לגשר הולכי רגל מעל  .4.12 איור

 תל אביב.ב
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 תחבורה ציבוריתל. פתרונות תשתית להפחתת סיכונים להולכי רגל בהסדרי העדפה 5

פיתוח ועידוד תחבורה ציבורית )תח"צ( אשר באה לידי של , בישראל מקודמת מדיניות בשנים האחרונות

תחבורה ציבורית  ינתיב -עדפה לתח"צ הסדרי הת לות תחבורתיוהקצאת תשתיב , בין היתר,ביטוי

הסדרי העדפה לתח"צ הקמת מערכות תעבורת אוטובוסים מהירה )תאו"מ(. להקמת )נת"צים(, וב

 הבטיחותית ההשפעואיכות החיים בעיר. לעומת זאת, ה הניידותשיפור מבחינת  ברורים יתרונות מיוחסים

ת, עליה בתאונו -ה על הרעה בבטיחות של הסדרי העדפה לתח"צ אינה אחידה ובמקרים רבים, מצביע

 בעקבות הפעלתם. 

הרעת מצב הבטיחות בעקבות הפעלת הסדרי הנת"צים עשויה להיות קשורה לשני גורמים. הגורם הראשון 

תנועה הכוללים הסדרי העדפה לתח"צ, לעומת הסדרי תנועה רגילים הסדרי  הוא מורכבות גבוהה יותר של

כי צמתים מרומזרים עם [ 2בתאונות. לדוגמא, במחקר ישראלי נמצא ]בעיר, דבר העשוי לגרום לעליה 

מזוהים עם מספר תאונות גבוה יותר לעומת צמתים מרומזרים ברחובות דומים אך ללא  נת"ציםההסדרי 

 ת"צים מעלה את מספר התאונות בצמתים.נהסדרי העדפה לאוטובוסים. כלומר, הוספת הסדרי ה

עדפה לתח"צ ברשת הדרכים העירונית, כאשר הסדרי הנת"צים מוקמים הגורם השני הוא מיקום הסדרי ה

המאופיינים בנפחי תנועה גדולים של כלי הרכב ובפעילות ניכרת של הולכי הרגל, עורקי תנועה לרוב ב

תנועה  מושך נפחי העדפה לתח"ציישום מערכות [. 6,20ומכאן, מראש, מזוהים עם סיכון מוגבר לתאונות ]

 .[12,20לתאונות ]הסיכון ובכך מגדיל את רגל ה של הולכינוספים 

הסדרי תנועה מסוימים,  ידי קידום של-עם זאת, הניסיון מראה שניתן למתן את הסיכון לתאונות על

שסוגי התאונות תלויים הוא המחקרים השונים של הממצא המרכזי במערכות עם העדפה לתח"צ. 

 .ם הסדר התח"צ בחתך הרחובבהסדרים הגיאומטריים לאורך מסלולי התח"צ ובמיקו

גיע מ תאו"מ והסדרי העדפה לתח"צ, בכלל,המידע העדכני שנמצא בספרות על בטיחות מערכות  רוב

לשילוב והמלצות עם סיכום הניסיון הבינלאומי  [12] דו"חוביניהם, ה EMBARQארגון הפרסומים של מ

מצאים מניתוחי תאונות דרכים , והמאמרים עם משיקולי בטיחות בתכנון מערכות העדפה לאוטובוסים

( ועם תובנות מסקירת הספרות והניסיון הקיים )כגון: Duduta et al ,201235תאו"מ )כגון: מערכות ב

Duduta et al ,201536הסדרי העדפה ו (. הידע הקיים בתחום נסמך בעיקר על ניסיון הפעלת מערכות תאו"מ

. כמו כן, בישראל נערכו מספר 37אוסטרליה הודו, ,וברזיל, קולומביה, מקסיקכגון: מדינות בלאוטובוסים, 

 לתח"צ. הסדרי העדפהמחקרי גישוש עם תובנות שניתן ליישם בתכנון 

מתרחשות  העדפה לתח"צמתאונות לאורך מסלולי  90%-, יותר מEMBARQלפי הפרסומים של ארגון 

עם הסדרי  טיחות הרחובמעורבים בתאונות. מכאן שב לאהאוטובוסים בעוד אוטובוסים, ה ימחוץ למסלול

 לכלל התנועה.  ההסדריםלתכנון  בעיקרקשורה  העדפה לתח"צ

בצירים בהם מוסדרים נתיבי העדפה לאוטובוסים נצפה שיעור נמוך של תאונות , EMBARQפרסומי  לפי

בלבד. לעומת זאת, כאשר מתייחסים לחומרת התאונות מתקבלת תמונה שונה  7% -עם נפגעים הולכי רגל 

                                                           
35 Duduta N., Adrizola C., Hidalgo D., Lindau L. A. and Jaffe R. (2012). Understanding road safety impact of 

high-performance Bus Rapid Transit and busway design features. Transportation Research Record 2317, 8-14. 
36 Duduta N., Adrizola C., Hidalgo D., Lindau L. A., Jaffe R. (2015). Traffic safety in surface public transport 

systems: a synthesis of research. Public Transport 7(2), 121–137. 
[ שמרכז המלצות לשיפור בטיחות הולכי רגל בגישה למערכות תח"צ, מדבר על קידום 14]עדכני מדריך אמריקני  37

לגבי יעילות אמפיריים של כלל ההסדרים להולכי הרגל הנדרשים להליכה ו/או חציה בטוחה, ללא הצגת ממצאים 
 תח"צ.הבהקשר של הסדרי  השונים האמצעיםבטיחותית של 
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גם לפי . (Duduta et al ,2015) הולכי רגל היו ם אלהההרוגים שנצפו במסלולי 300-מ 54%דרמטי: באופן 

[, פרוזדורי תח"צ עם פעילות רבה של הולכי רגל לעיתים קרובות מהווים מוקדי 14המקור האמריקני ]

יחות מכאן, בעיית הבטסיכון, כאשר משתמשי התח"צ מעורבים בשיעור ניכר מתאונות הולכי הרגל. 

  רגל.ה הולכי היפגעותהיא  הסדרי העדפה לתח"צהעיקרית של 

כאשר הולך הרגל חוצה את  הואמבין תאונות הולכי רגל הסוג השכיח ביותר , EMBARQלפי ממצאי 

התנועות המסוכנות של הולכי הרגל שכיחות ליד תחנות כמו כן, . רחובמסלול האוטובוסים באמצע קטע 

 מתשלוםכניסה או לעזיבה הלא חוקית של התחנה, לרבות הניסיונות להימנע ולעיתים קרובות, קשורות ל

 .או לבצע קיצור דרך בתאו"מעבור השימוש 

התח"צ יישום הסדרי העדפה לאוטובוסים בישראל נסמך על הניסיון הבינלאומי. לכן, לאורך מסלולי 

וקמים גדרות הולכי רגל רחובות עם נת"צ שמאלי )נתיב אוטובוסים ליד המפרדה( מובעיקר, בקטעי ה

 צמחייה( למניעת חציות לא מבוקרות של הולכי הרגל. כמו כן, בהתאם להמלצותכגון, ומחסומים פיסיים )

הבינלאומיות, כל מעברי החציה לאורך מסלולי התח"צ מרומזרים, בעוד תחנות התאו"מ צמודות לצמתים 

 מרומזרים.  כןאשר גם 

נת"צ שמאלי או מת"צ מרכזי, בר הסדר העדפה לתח"צ ובייחוד, המצב התנועתי בצומת בו עועם זאת, 

 מורכב הרבה יותר לעומת צומת רגיל, ולפיכך גם מצב הבטיחות בו טומן בחובו סיכונים רבים יותר.

הים, מבחינת תנועות כלי הרכב, הסדר התח"צ יוצר ניגודים נוספים, מגדיל את הצומת ויוצר זמני פינוי גבו

, ורכב יותר ובעל פוטנציאל לתאונות. מבחינת תנועת הולכי הרגל, השינוי הוא דרמתיכך שתכנון הצומת מ

י שלושה מסלול -כאשר הולך הרגל חייב לחצות מספר גבוה יותר של נתיבים ובמקרה של מת"צ מרכזי 

נסיעה במקום שניים, עם שינוי מהותי בכללי התנהגות בעת חצית הרחוב )"אפקט שלושת המסלולים"(. 

הולך הרגל הנורמטיבי, לאחר חצייתו את המסלול הראשון )עם תנועה המגיעה משמאלו(, הוא מצפה עבור 

, המציאות סטרית. כלומר-לכלי רכב שיבואו מימין, אך נתקל ברכב שנוסע שוב משמאל בתנועה דו

 התנועתית סותרת את הרגלי החציה של הולך הרגל ובכך טמון סיכון רב.

את זמני ההמתנה הארוכים שהולך הרגל צריך לעבור בעת חציית הצומת, מצב על מורכבות זו יש להוסיף 

 .[12] המגביר את נטייתו לחציה באדום

[, צמתים מהווים את מוקדי הסיכון, עם 2,6ואכן, לפי ניתוחי התאונות בהסדרי העדפה לתח"צ בארץ ]

אופיינית להסדרים עם  תיםבעיית היפגעות הולכי רגל בצמריבוי תאונות פגיעה בהולכי הרגל. כלומר, 

העדפה לאוטובוסים בתנאי הארץ. ממצא דומה התקבל גם בניטור תאונות דרכים במערכת המטרונית 

: ברוב סוגי ההסדרים, בתקופת הפעלת המטרונית, נצפו מגמות 38בחיפה, בשנתיים הראשונות להפעלתה

פה לאוטובוסים נדרש להשקיע עליה בתאונות הולכי רגל בצמתים. לכן, בתכנון צמתים עם הסדרי העד

 מאמצים לשיפור בטיחות הולכי הרגל.

בפרק זה מובא סיכום של ממצאי הספרות המדעית בנוגע לאמצעי תשתית שעשויים לתרום להקטנת 

 סיכוני היפגעות הולכי הרגל בקטעי הרחובות ובצמתים עם הסדרי העדפה לתח"צ.

                                                           
(. בחינת סוגיות בטיחות בתפקוד מערכת המטרונית בחיפה. דו"ח מחקר 2016., קורצ'טוב א. )רגיטלמן ו., כרמל  38

S/64/2016 .מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים, הטכניון , 
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 בקטעים . הסדרים מומלצים להקטנת סיכונים להולכי רגל5.1

ההמלצות להפחתת סיכונים להולכי הרגל בקטעי רחובות עם הנת"צים מתייחסות לסוגיות אלה: סוג 

 הסדר נת"צ, שינויים בחתך הדרך, ניהול מהירות, הסדרי חציה להולכי רגל.

 סוג הסדר נת"צ 

 אפשרויות: 4לזיהוי השפעה של תצורת ההסדר של העדפה לאוטובוסים הוגדרו , EMBARQבניתוחי 

נת"צ ימני ונת"צ נגדי. לפי הערכות  ,נת"צ שמאלי ,מת"צ מרכזי עם הפרדה פיסית מיתר התנועה

EMBARQ ובייחוד, תאונות הולכי רגל  מגדיל את מספר התאונותכ, הנת"צ נגד כיוון התנועה, נמצא- 

 . 5.1טבלה 

ו ממצאים , נת"צ שמאלי( לא התקבלמת"צ מרכזימפרדה )גבי השפעת נתיבי האוטובוסים ליד הל

[. עם זאת, נמצא שנוכחות מפרדה כחלק מהסדרים אלה מזוהה עם ירידה מובהקת בתאונות 12מובהקים ]

 םוין כי הקמתליד המפרדה הוגדרו כבטוחים יותר, אם כי, צ יםנת"צה, הסדרי סה"כ .5.1ראו טבלה  -

ות הרחובות של ההשפעה החיובית על בטיח של הסדרי התנועה ברחוב. משמעותיים יםכרוכה בשינוי

הקמת מערכות תאו"מ עם המת"צ המרכזי הודגמה בניתוחים חוזרים של שינויים בתאונות בעקבות 

 (.Duduta et al ,2015הקמת מערכות כאלה במקסיקו, קולומביה והודו )

 בעיר גוודלחרה, הנת"צ הימני היה מזוהה, הממצאים לא היו עקביים. לדוגמא, הנת"צ הימנילגבי השפעת 

יתה יליה מובהקת בתאונות כלי רכב והולכי רגל, כאשר בעיר מקסיקו סיטי השפעת תצורה זו לא העם ע

 Chen et al. [12] מובהקת. לכן, תצורה זו גם הוגדרה כבעייתית, אם כי, במידה פחותה לעומת הנת"צ הנגדי

ת רה עם עליה מובהק[ ביצעו הערכות אחרי/לפני ומצאו כי הסדרת נת"צים ימניים בעיר ניו יורק התקש11]

במחקרים שנערכו במלבורן, עם זאת, בסך התאונות, התנגשויות כלי רכב ותאונות הולכי רגל בקטעים. 

בכלל התאונות בעקבות הקמת הסדרי העדפה לאוטובוסים בצורת  18%אוסטרליה, נמצאה ירידה של 

 (.Duduta et al ,2015הנת"צ הימני )

 [12]ג הסדר של נתיבים לאוטובוסים. מקור: בתאונות לפי סו יםשינוי .5.1 טבלה

 סוג הסדר/סוג תאונות % שינוי בתאונות 95%ברמת ביטחון , רווח סמך

 תאונות קטלניות או 35%- (8%- ;55%-)
מת"צ נוכחות מפרדה ) תאונות עם נפגעים

 , נת"צ שמאלי(מרכזי
 תאונות כלי רכב 43%- (26%- ;56%-)

 לניות אותאונות קט 83% (171%+ ;23%+)
 תאונות עם נפגעים

 תאונות כלי רכב 35% (86%+ ;0.02%+) נת"צ נגד כיוון התנועה
 תאונות הולכי רגל 146% (296%+ ;59%+)

 

לעומת המת"צ המרכזי עם  בוצעה השוואה בין שיעורי התאונות ברחובות, [6שנערך בישראל ]במחקר 

 , לרוב,תאונותה שיעוריהמת"צ המרכזי  עם רחובותבקטעי השנת"צ ימני ונת"צ שמאלי. נמצא  רחובות עם

הדבר אינו מפתיע בהתחשב בגידור שקיים ברחוב עם  יותר לעומת ההסדרים האחרים. כיםנמוהיו 

המת"צ; הגידור מפריד פיסית בין תנועת האוטובוסים ויתר התנועה ברחוב וגם מונע חציות לא מבוקרות 

 של הולכי הרגל.

 שינויים בחתך הדרך 
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ביישום  תלוי, השיפור בבטיחות שנצפה במערכות עם העדפה לאוטובוסים EMBARQ [12]סיכומי לפי 

של  לתנועת האוטובוסים. בין היתר, השינויים בתשתית לצורך התאמתםהשינויים בתשתית הרחובות 

זוהים עם ירידה מ - רחוב הסדרת מפרדה בקטעו כגון: ביטול נתיבי נסיעה לכלל התנועה קטעי הרחובות

, בהקשר של 5.1. )ההשפעה החיובית של הסדרת מפרדה הוצגה גם בטבלה 5.2, כמוצג בטבלה בתאונות

 השפעת סוג הסדר תח"צ(. 

חוב ביטול נתיבי התנועה ברחוב בו הוסדרו נתיבים ייעודיים לאוטובוסים, מפחית את קיבולת הר[, 12]לפי 

סטת התאונות לרחובות המקבילים. לתנועה המעורבת. קיים חשש שהדבר יגרום להסטת התנועה וה

בעיר התאו"מ ניתוח תאונות בעיר גוודלחרה במקסיקו הראה שהחשש התבדה. לאחר הפעלת הסדרי 

 ק"מ משני צדי הציר, לעומת 3ובמסדרון ברוחב  התאו"מתנועת עם בתאונות בציר  8%נצפתה ירידה של 

 הסטת תאונות לרחובות המקבילים. התקופה לפני יישום ההסדר. ממצא זה מצביע על כך שלא התרחשה

 .[12]על בטיחות. מקור:  עם הסדרי העדפה לתח"צ בקטע רחוב. השפעת אמצעי תשתית 5.2 טבלה

 סוג אמצעי/ סוג תאונה % שינוי בתאונות 95%ברמת בטחון  ,רווח סמך
 חמורותתאונות  15%- (17%-;11%-)

 ביטול נתיב 
 התנגשויות רכב 12%- (15%-;9%-)
 הסדרת מפרדה חמורותתאונות  35%- (55%-;8%-)

 התנגשויות רכב 43%- (56%-;26%-)
 

 ניהול מהירות 

מציגה  5.3 טבלה[. 12] ניהול מהירותאחד האמצעים לשיפור בטיחות בקטעי רחובות עם הנת"צים הוא 

פייני יש לקחת בחשבון גם מאבבחירת מהירות הייעוד מומלצות, לפי סוג דרך, כאשר המהירויות את ה

 .וכד'(הולכי רגל  רמת פעילותשימושי קרקע, )דרך נוספים 

 [.12], לפי סוג דרך. מקור: תאו"ממערכת להמומלצת  85-מהירות האחוזון ה .5.3 טבלה

 סוג דרך  85-האחוזון ה -המהירות המומלצת  תיאור סביבת הדרך
 הדרך מהיר קמ"ש ויותר 80 דרך מוגבלת גישה, ללא צמתים ומעברי חצייה

 דרך עורקית קמ"ש 50 דרך ראשית עם צמתים ומעברי חצייה
 הולכי רגל )במרכז עיר   ה רבה שלרחוב עם תנוע

 או ליד שוק(, עם נפח גדול של הולכי רגל חוצים
רחוב במרכז  קמ"ש 20-30

 עירוני צפוף
 

צומת מוגבה, כגון: פסי האטה,  םמומלץ שימוש באמצעי (ברחוב במרכז עיר) למיתון מהירויות הנסיעה

 [.12] מעבר חצייה מוגבה, הקטנת מרחקים בין רמזורים

 הסדרי חציה להולכי רגל 

מומלץ לשאוף לביטול מעברי החציה , קמ"ש 50בקטעי רחובות עם הנת"צים והמהירות המותרת מעל 

 . [12] שימוש בגדרותמומלץ מניעת חציות לא מבוקרות של הולכי רגל, בקטע. ל

עם  ,מעברי חצייה מרומזרים , ניתן להסדירקמ"ש 50"צים והמהירות המותרת של בקטעי רחובות עם הנת

שימוש בגדרות הולכי רגל למניעת מומלץ . [12] במקומות בהם קיים ביקוש לחצייה ,מפלט-איימפרדות או 

של  םמעברי חציה מרומזרים באמצע קטע. עם זאת, יעילותל סמוךחציה אלכסונית ע"י הולכי הרגל, ב

, Duduta et al)אלה לא נבדקה בניתוחי תאונות אלא בעיקר מדווחת ע"י מפעילי מערכות תח"צ אמצעים 

2015). 
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[ כי הקמת גשר לחציית 12מדווח ]. במפלס אחר, מומלצת הסדרת חציית הולכי רגל בלבד בדרכים מהירות

 בתאונות הולכי רגל. 84%הולכי רגל מזוהה עם ירידה מובהקת של 

ימני, יש למנוע חסימת מדרכות כדי שהולכי הרגל לא ישתמשו בנת"צ לצורך הליכה בהסדרים עם הנת"צ ה

[12 .] 

 בצמתיםלהולכי רגל  סיכוניםהסדרים מומלצים להקטנת . 5.2

ההמלצות להפחתת סיכונים להולכי הרגל בצמתים עם הסדרי הנת"צים מתייחסות לסוגיות אלה: השפעת 

 יים בהסדרי התנועה בצומת.סוג הסדר נת"צ, תצורת מעברי חציה, שינו

 השפעת סוג הסדר נת"צ 

המת"צ  עם בצמתים :על התרחשות התאונות התצורת הנת"צ משפיעשנמצא , [6שנערך בישראל ]במחקר 

הסדרים שיעורי התאונות בצמתים עם לעומת  , באופן עקבי,יותר יםגבוההיו תאונות שיעורי ההמרכזי 

 שמאלי.הנת"צ הימני והנת"צ , האחרים

Chen et al [11 ביצעו הערכות אחרי/לפני ומצאו כי הסדרת נת"צים ימניים בעיר ניו יורק התקשרה עם ]

עליה מובהקת בסך התאונות, התנגשויות כלי רכב ותאונות הולכי רגל בצמתים )אם כי, מידת העלייה 

 בתאונות הייתה נמוכה יותר מאשר העלייה שנמצאה בקטעים(.

 תצורת מעברי חציה 

אופיינה רמת הבטיחות של צמתים מרומזרים עם שילוב מת"צ מרכזי/נת"צ , [2רך בישראל ]שנעבמחקר 

 יניתוחבעקבות (. 5.1)איור  שמאלי, תוך כדי השוואה בין התצורות השונות של מעברי החצייה להולכי רגל

הפחות בטוח מכל תצורות  ( הוא4)סוג מין" י-נמצא כי מעבר חצייה מסוג מדורג "שמאל התאונות

-ו (3)סוג  המעברים ולכן, אינו מומלץ לשימוש. לעומת זאת, לתצורות המעברים מסוג "מדורג שמאלה"

 זוהו יתרונות בטיחותיים ולכן, הם מומלצים לשימוש. (1)סוג  "ישר"

 
 בארץאו ימין" לא נמצ-"ימין-ושמאל" -סוג מדורג "ימיןמעברים מהערה: 

 .[2]עם מת"צ מרכזי/נת"צ שמאלי שנבחנו במחקר חצייה בצמתים תצורות של מעברי  .5.1 איור

 שינויים בהסדרי תנועה בצומת 
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חצייה, איסור פניות שמאלה ה, שינויים בתשתית כגון: קיצור אורך מעבר EMBARQ [12] ממצאילפי 

עם זוהים עם ירידה בתאונות בהסדרים מ -הפיכת צומת צלב לשני צמתי קמץ  ,בצומת תהראשי דרךב

ם ירידה מ' מתקשר ע 1-. לפי ממצאי הספרות, קיצור אורך מעבר החציה ב5.4בלה ט –העדפה לתח"צ 

 בתאונות הולכי רגל. 6%מובהקת של 

איסור פניות שמאלה וצמצום במספר זרועות בצומת מקטינים את מורכבות ההסדרים בצומת ואת אורך 

הישראלי במחקר  י רגל. גםהמחזור ומכאן, יכולים לתרום להקטנת שיעורי התאונות, לרבות תאונות הולכ

מזוהים עם היו , צמתים בעלי שלוש זרועות מת"צ מרכזי/נת"צ שמאליברחובות עם הסדרי ש [ נמצא2]

ישימות פתרונות אלה במרחב עם זאת, צמתים בעלי ארבע זרועות. לעומת תאונות נמוך יותר  שיעור

 העירוני דורשת בדיקה פרטנית לפי תנאי האתר.

 [12]על בטיחות. מקור:  עם הסדרי העדפה לתח"צ בצמתיםמצעי תשתית השפעת א .5.4 טבלה

 סוג אמצעי/ סוג תאונה % שינוי בתאונות 95%ברמת בטחון , רווח סמך
קיצור אורך מעבר החצייה  חמורותתאונות  2%- (4%-;0.04%-)

 תאונות הולכי רגל 6%- (8%-;2%-) )לכל מטר מופחת(
איסור פנייה שמאלה בעורק  ותחמורתאונות  22%- (32%-;12%-)

 התנגשויות רכב 26%- (43%-;10%-) הראשי
הפיכת צומת צלב לשני צמתי  חמורותתאונות  -66% (-1%; -88%)

 סך התאונות -57% (-37%; -70%) קמץ
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 מקורות ספרות

ת להלן רשימת מקורות ספרות עיקריים ששימשו בהכנת המסמך. רשימת ההנחיות הרלוונטיות מוצג

ממצאים הרלוונטיים לאמצעי תשתית שונים הוזכרו בהערות הבנספח א'. מקורות ספרות נוספים עם 

 שוליים לאורך המסמך.

כי (. פתרונות תשתית לשיפור בטיחותם של הול2009בלשה  ד., גיטלמן ו., כרמל ר., הנדל ל., פיסחוב פ. ) .1
 לחקר הבטיחות בדרכים., מרכז רן נאור S/2/2009הרגל בתנאי הארץ. דו"ח מחקר מס' 

כן (. בטיחות הולכי רגל בצמתים עם מת"צים. הו2013בלשה ד., זיידל ד., גיטלמן ו., כרמל ר., הקרט ש. ) .2
 עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

בחינת השפעה בטיחותית של הקדמת הירוק להולכי רגל במופע (. א2012גיטלמן ו., כרמל ר., פסחוב פ. ) .3
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 כן עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.תצורות נת"צ אחרות. הו

(. ניסוי מבוקר עם דגם חדש של מעבר חצייה לא מרומזר. דו"ח 2000שבת א. )-הקרט ש., גיטלמן ו., בן .7
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 תכנון הסדרי תשתית להולכי רגלסקירת הנחיות לנספח א'. 

הנחיות . להלן סקירה קצרה של התקפותרגל צריך להתאים להנחיות תכנון  להולכיהסדרים תכנון 

 . הרלוונטיות לתכנון הסדרי תנועה להולכי רגל בדרכים העירוניות

 ספרים 5 זהו הספר הראשון בסדרה של .משרד התחבורה ומשרד השיכון(, 2009) תכנון רחובותהנחיות ל. 1

. בספר זה מתוארת גישה חדשה די משרד התחבורה ומשרד השיכוןי-לתכנון רחובות עירוניים שפורסמו על

, לתכנון רחובות בערים, והוא מהווה מבוא לשאר הספרים הכוללים ספרי הנחיות לתכנון תנועת הולכי רגל

 ב.   לתכנון תנועת אופניים, לתכנון צמתים עירוניים ולתכנון תנועת כלי רכ

אחד  זהו .שיכוןמשרד התחבורה ומשרד ה ,(2009תנועת הולכי רגל ) -רחובות בערים  הנחיות לתכנון .2

שבילי הליכה להספרים בסדרת ההנחיות לתכנון רחובות בערים. ההנחיות מפרטות את הדרישות הפיסיות 

 ומדרכות, מקומות חצייה ומעברי חצייה של מסלולי כלי רכב. 

ושל  הרגל דהיינו: מאפיינים של הולכי ,בעיר רגל הולכי לתנועת התכנון את בסיסההנחיות כוללות 

 על ההליכה המשפיעים ובישראל, השיקולים בעולם ותרבותי של המדיניות רקע היסטורי ברגל, ההליכה

 לל:, כועבור הולכי הרגל תכנון בעיר. כמו כן, מוצגים עקרונות רגל הולכי תנועת ברגל, והיתרונות של עידוד

 בטיחות ההליכה, התפישה המערכתית, הגברת התכנון, המאפיינים הרצויים לתוואי ומשתני מטרות

 הרגל.  הולכי

עזר, רצועת  )רצועת הליכה, רצועת המדרכה לרצועות המדרכה, חלוקת עבור מדרכה מתוארים: תפקידי

 מדרכה מימדי ,דרכההמ בשטח סחיר הרחוב, שימוש לאורך הפעילות(, שימוש בקולונדות דופן, מרחב

  .להולכי הרגל המדרכה, שבילים בתחום המתנה לתחבורה ציבורית אזורי מומלצים, שילוב

ת, מידו ,התכנון שיקולי - בצומת המדרכות מפגש אזורי של תכנון הרחוב מוצגים: עקרונות לגבי קרן

  .אופייניים ושטחים מרחבים

ומעברי  חצייה קומותמ -בקטעים ובצמתים  ייהחצ רגל מוצגים: הסדרי להולכי חצייה לגבי מקומות

מעברים מרומזרים שעבורם מפורטים סוגים, שיקולים, הצדקים, מיקומים, ועקרונות  חצייה, לרבות

  .והסימון התכן

לקיום  הנדרשים השונים התנועה החוקית והסדרי ושילוט מוצגים: המסגרת לגבי תמרור, סימון

 .ההנדסיים ההסדרים

באלו מקרים ניתן לתכנן מעברי חצייה בהפרדה מפלסית. עם זאת, לא מוצגים ערכים כמו כן, מפורט 

דה לצורך התכנון המפורט כגון: שיפועים מרביים, רוחב מזערי, ועוד. תכנון מפורט של מעברי חצייה בהפר

ם (. בתקן זה מפורטי2001גישות הסביבה הבנויה )נ - 2חלק  1918מפלסית יש להכין על פי תקן ישראלי 

 מידות רוחב מזעריות, שיפועים מרביים, אורך מרבי של הקטע המשופע ברמפות ההליכה.

הספרים בסדרת ההנחיות אחד  זהו. וןמשרד התחבורה ומשרד השיכ ,(2009הנחיות לתכנון צמתים ) .3

לתכנון רחובות בערים. מכיוון שכמעט בכל הצמתים העירוניים קיים מקום חצייה או מעבר חצייה, ספר 

נחיות זה שימושי בתכנון מעברי חצייה להולכי רגל. ההנחיות מפרטות את הדרישות הפיסיות של מעברי ה

החצייה בצמתים. כמו כן, מתוארים עקרונות תכנון לתנועת הולכי הרגל בצומת, כולל: רציפות, תאימות, 

מידות מזעריות לאיי  נגישות, בטיחות, ובהירות. בהנחיות מוצגים פרטים על מידות מעברי החצייה, לרבות
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תנועה להכוונת הולכי רגל במעברי חצייה. כמו כן, מובאות דוגמאות לתכנון צמתים שונים עם מעברי 

 חצייה. 

תכנון מעברי חצייה בצמתים מרומזרים ורמזור . , משרד התחבורה(1981. הנחיות לתכנון רמזורים )4

: בהנחיות מוצגיםחצייה בצמתים מרומזרים, התייחס לתכנון מעברי ב כפוף להנחיות אלה.מעברי חצייה 

ל, פי נפח תנועת הולכי הרגל, זמני כניסה של הולכי הרגל, זמני פינוי של הולכי הרג-מזור עלהצדקים לר

מופע משותף לרכב פונה ולהולך רגל חוצה, פנסים להולכי הרגל, לחצנים להולכי הרגל, מקום המתנה 

הנחיות חדשות )להצדק לרמזור מעברי חצייה בקטעי דרך.  להולכי הרגל. כמו כן, קיימת התייחסות

  לתכנון רמזורים נמצאות בהכנה(.

אלה נכתבו לאור הנחיות  (, משרד התחבורה.2006) תכנון מעברי חצייה עתירי ביקושהנחיות ל. 5

ם בארץ. למעברי החצייה הנמצאים יהמטרופוליני םהתקדמות התכנון של מערכות הסעה המונית במרכזי

רחובות עתירי תנועה בסמוך לתחנות ההסעה ההמונית מיוחסים מאפיינים מיוחדים כגון: הם  על

מרומזרים, עם מספר גדול של הולכי רגל חוצים למחזור. כתוצאה מכך, המאפיינים הגיאומטריים של 

מעברים אלה שונים ממעבר חצייה רגיל: רוחב גדול יותר, כאשר גם הרוחב המזערי של מפרדה שמעבר 

 זה מוביל יהיה גדול יותר בהשוואה למעבר הרגיל. כמו כן, בתוכנית הרמזור משך ירוק מינימלי למופעכ

 הולך רגל הינו גדול יותר, ומהירות פינוי הולך רגל לצורך חישוב זמן בין ירוקים פחותה. 

ר חצייה תכן של מעבספר זה מציג פרטי  , משרד התחבורה.(2002פסי האטה ) וביצוע . הנחיות לתכנון6

מוגבה. מעבר חצייה מוגבה מסומן על פס האטה טרפזי. במידה וברחוב בו מותקן מעבר חצייה מוגבה לא 

 מותקנים פסי האטה, יש להתקין פס האטה מקדים לפני המעבר המוגבה.

פרטי תכן של מעברי חצייה . ספר זה מציג , משרד התחבורה(2005. הנחיות לתכנון מעגלי תנועה )7

 תנועה.  יכניסות למעגלבגיאומטריה של מעברי החצייה בהנחיות מתוארת ליים. בצמתים מעג

מיתון תנועה בעיר משפר את  כידוע, משרד התחבורה. (,2002) תכנון אזורי מיתון תנועההנחיות ל. 8

ל עהנחיות כוללות הסברים עם דוגמאות על תכנון אזורי מיתון תנועה וכן, הסברים הבטיחות הולכי הרגל. 

י התכנון. להנחיות אלו אופי יישומי. ההנחיות מתארות את סדר הפעולות ושלבי התכנון הנדרשים פרט

לטיפול מלא באזורי מיתון תנועה, מן הכלל אל הפרט. בסופן של ההנחיות מפורטים הרכיבים התכנוניים 

ך קטעי המיועדים ליישום באזורי מיתון תנועה, עם הצגת מגוון האפשרויות הניתנות ליישום לאור

 רחובות, צמתים, ובשערי הכניסה והיציאה לאזורי מיתון תנועה.

כוללים . מסמכים אלה , משרד התחבורה(2018ותקנות והנחיות להצבת תמרורים ) . לוח התמרורים9

של מעברי חצייה, ויישום תמרורים שונים בקרבת מעברי  הקשורים ליישום סימונים על פני הדרךפרטים 

  חצייה.

 רגל.להולכי  תמרורים לסימון מעברי חציהז להלן ריכו

לכי רגל. סימון ( שפירושו מעבר חצייה להו1-)איור א 811סימון מעבר החצייה הוא באמצעות תמרור  *

בכל מעבר חצייה, הן ברחובות ראשיים והן ברחובות משניים, בקטעי דרך ובכל סוגי  חצייה נדרשהמעבר 

 .39הצמתים

                                                           
 -רחובות בערים  לתכנוןמפורט בהנחיות כפי ש)שאינו מעבר חציה(, הסימון לא נדרש במיקום חציה לא מתומרר  39

 .(2009תנועת הולכי רגל )
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הוא  306ת תמרור ושו: תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים. ההצדק להצב( פיר2-איור א) 306* תמרור 

מעל מעברי חצייה מסומנים, במיוחד במקומות חצייה שלא בצומת, שם תשומת הלב של הנהג והנכונות 

שוט, מעל מעבר עמוד י ההנחיות, יש להציבו על פ-על יותר מאשר בצומת. ותשלו להאט או לעצור קטנ

 יראה היטב לנהגים ולהולכי הרגל, בשני כיווני הנסיעה. צדדי בכדי שי-ייב להיות דוחהחצייה, התמרור 

ר ומאיר )מואר מבפנים ומאיר ואקיים במספר תצורות כאשר התצורה הנפוצה היא תמרור מ 306תמרור 

 . 40מואר ומאיר, לרבות למיקום הצבתו 306את מעבר החציה(. בהכנה נמצא מפרט דרישות לתמרור 

 
 . 811מרור ת -. סימון מעבר חצייה 1-איור א

 
 . 306. תמרור 2-איור א

ולך רגל(, על מנת )עם דמות ה 707 תמרור - ניתן להצמיד גם פנסים מהבהביםמואר ומאיר  306לתמרור * 

לגרום להבלטה נוספת של המעבר. אמצעי זה מתאים למעברי חצייה ברחובות ראשיים בקטעי דרך 

הצבה של הפנסים המהבהבים על עמודי השוט, המדגים את אופני  3-יור אא ובצמתים עם מפרדה רציפה.

 .306עליהם מותקן תמרור 

                                                           
משרדית -א. גולדין, בליווי הוועדה הבין ייד-(, טיוטה. הוכן על2018מפרט טכני ) –מאור ומאיר  306תמרור  40

 רלב"ד.הלבחינת התקני תנועה ובטיחות ו
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 . 707תמרור  – בשילוב פנסים מהבהבים 306. תמרור 3-אאיור 


