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תקציר
בתאונות הדרכים בישראל נהרגים בכל שנה מאות בני אדם .הולכי הרגל מהווים כ8%-9%-
מכלל הנפגעים בתאונות ומעל לשליש מסך ההרוגים בתאונות הדרכים בישראל .מתוך כלל
הולכי הרגל ,המספר הגבוה ביותר של הנפגעים ביחס לשיעורם באוכלוסייה הם קבוצת
הקשישים בני  +65וקבוצת הילדים עד גיל .17
ראוי לציין כי קבוצות הולכי הרגל ורוכבי האופניים מכונות גם "הרקמה הרכה" בתוך כלל
משתמשי הדרך .בבחינת ה"רקמה הרכה" מתברר כי קבוצות הולכי הרגל הנ"ל (ילדים
וקשישים) נמצאים בקבוצת סיכון גבוהה משאר האוכלוסיה.
הולכי רגל הרוגים בתאונות דרכים במספרים מוחלטים ובאחוז מסך כל ההרוגים:1

בשל האמור לעיל הציבה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (להלן – הרלב"ד) כאחת
ממטרותיה את שיפור רמת הבטיחות של הקבוצות הנ"ל ,לרבות מתן הדגש על מוסדות חינוך
לילדים ומוסדות לקשישים .בהסתמך על מחקרים (ראו רשימת מראי מקום) ומתוך ההכרות
של השלבים השונים במערך תכנון בכלל ותכנון תחבורתי בפרט ניתן להצביע על כך שתהליך
שיפור הבטיחות בדרכים מושפע וחייב להתחיל כבר בשלב התכנון הסטטוטורי.
מסיבה זו מבקשת הרלב"ד להעלות את רמת המודעות של כלל הגורמים העוסקים בתהליכי
התכנון הסטטוטורי לסוגיות ,לבעיות ולפתרונות אפשריים של הבטיחות בדרכים בסביבת
שב"צ בכלל ומוסדות חינוך בפרט ,כפי שיפורט במסמך.
השלב הראשוני של תכנון הרחובות בערים מתחיל בפריסת ייעודי הקרקע ומיקומם ,כולל
השטחים המיועדים למוסדות ציבור ,הינו בהכנת תכנית מפורטת (תכנית בנין ערים  -תב"ע).
בתכנית זו נקבעים המרכיבים המכריעים הכוללים את רוחב זכות הדרך ,תוואי הדרך ,מיקום

 1הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים :מגמות -עשור של בטיחות בדרכים  ,2007-2016נובמבר 2017
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הצמתים לאורך הדרך ,מיקום המוסד הציבורי לאורך הרחוב וביחס לשאר ייעודי הקרקע
ועוד .להיבטים אלו יש השפעה ממשית גם על התנועה בכללה ,כולל נפח התנועה ומהירותה,
שהם הגורמים המרכזיים המשפיעים על הסיכון להיפגעות בתאונות דרכים וחומרתן.
כאמור ,מטרת מסמך זה הינה העלאת הנושא של שיקולי הבטיחות בדרכים כבר בשלב
הסטטוטורי של הכנת תכניות מתאר כוללניות ותכנית מתאר מפורטת ,שבו ניתן להשפיע גם
בתחום זה ,ולהביא המלצות מעשיות לשילוב היבטים אלו בהליך התכנון.
בין ההמלצות המרכזיות שעולות במסמך זה:


הימנעות מתכנון שטח לבנייני ציבור (להלן "שב"צ") הנשען תחבורתית על דרכים
עורקיות ועל דרכים ורחובות עם תנועה עוברת רבה.



הימנעות מתכנון שטח לבנייני ציבור ברחובות ללא מוצא וכן מתכנון שב"צ באזורי
עירוב שימושים כגון תעסוקה ומסחר.



קביעת אזורי מיתון תנועה כרכיב מחייב בתכנון הסטטוטורי ,בשל תרומתו למיתון
מהירויות הנסיעה והפחתת נפחי התנועה העוברת.



עידוד השימוש בחלופות לרכב הפרטי ,ובכלל זה הליכה ברגל ורכיבה על אופניים של
באי בניני ציבור ,באמצעות תכנון עירוני תומך ומוטה תחבורה ציבורית



יצירת זכות דרך המבטיחה מדרכות רחבות ושבילי אופניים תוך מתן עדיפות
בחלוקת רוחב הדרך להולכי הרגל ורוכבי האופניים ,וכן משולשי שראות בצמתים



גיבוש הוראות ,הנחיות ועקרונות בתכניות הסטטוטוריות לשלב הסדרי התנועה
באופן שיעדיף ויאפשר בשלבי תכנון בהמשך עדיפות להיבטים של בטיחות בדרכים.
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מושגים
דרך עירונית עורקית (מתוך מסמך הנחיות לתכנון רחובות בערים)2009,
מסדרון תנועתי המקשר בדרך כלל בין רשת דרכים הבין -עירוניות והדרכים המהירות
העירוניות לבין רחובות העיר .הדרך העורקית משמשת גם למעבר בין אזורים מרוחקים של
העיר.
מוסדות חינוך
גני ילדים ,בתי ספר יסודיים ,חטיבות ביניים ,בתי ספר תיכוניים ,מועדונים קהילתיים
וכיו"ב.
משתמשי דרך רכים (מתוך מסמך הנחיות לתכנון רחובות בערים)2009,
שם כולל להולכי–הרגל ורוכבי האופניים.
נספח תחבורה לתכנית (מתוך מסמך עקרונות להכנת נספח תחבורה לתכניות
סטטוטוריות)2017,
אגד מסמכים הכוללים מסמך הסבר ותשריט כללי או תשריטים ייעודיים לנושאים
התחבורתיים השונים .אלו כוללים התייחסות לנושאים תחבורתיים שונים ולפרטים
הבאים ככל וקיימים :תשתית לתחבורה ציבורית ,מערך הדרכים והרחובות ,שבילי הליכה
ואופניים ,הסדרי תנועה עקרוניים ,חתכים עקרוניים ,סימון שבילי אופניים ,קווי בניין,
גבולות תאי שטח מתוכננים ,אזורי זיקת הנאה למעבר וכל פרט שנדרש ע"י מוסד תכנון ו/או
משרד התחבורה.
רחוב מאסף (מתוך מסמך הנחיות לתכנון רחובות בערים)2009,
רחוב שהתנועה בו מיועדת לשרת את השימושים לאורכו וגם למעבר תנועה (תנועה עוברת)
בין חלקי העיר השונים.
רחוב מקומי (מתוך מסמך הנחיות לתכנון רחובות בערים)2009,
רחוב המיועד לשרת את השימושים שלאורכו .הרחוב משרת בדרך כלל כמות קטנה של
נוסעים לצרכי גישה ישירה לשימושי הקרקע השונים הקיימים ברחוב.
שטח לבנייני ציבור (שב"צ)
תחת ההגדרה של "מוסד ציבור" נכללים שטחים למוסדות חינוך ,דת ותרבות ,מוסדות
קהילתיים ,בתי חולים וכו'.
תכנית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת (תכנית מפורטת ,תב"ע-ראשי תיבות של
"תכנית בנין עיר")
תכנית מכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה .בהתאם לחוק התכנון והבנייה ,התכנית חייבת
לכלול בין היתר פירוט ייעודי קרקע ,חלוקה למגרשים ,קווי בניין ,מספר קומות או גובה
בנינים ושטחי בנייה מותרים .התכנון הסטטוטורי של הרחובות מתבצע בדרך כלל בשלב
התכנית המפורטת .בתכנית זו נקבעים פרמטרים מהותיים של אופי הרחוב הכוללים את
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רוחב זכות הדרך ,תוואי הדרך ,מיקום הצמתים לאורך הדרך ,מיקום המוסד הציבורי
לאורך הרחוב וביחס לשאר ייעודי הקרקע ,אורך חזית המוסד הציבורי כלפי הרחוב וכיו"ב.

תשתית הריקמה הרכה (מסמך הנחיות לתכנון רחובות בערים)
התשתית הכוללת לשימוש משתמשי הדרך הרכים (הולכי–הרגל ורוכבי האופניים).
תכנית מתאר כוללנית
תכנית מתאר מקומית ,לפי האמור בחוק התכנון והבניה.
תנועה עוברת
תנועה העוברת באזור ו/או בדרך שמוצאה ויעדה הם מחוצה להם.
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 .1מבוא
1.1

מטרת המסמך

מטרת מסמך זה הינה להצביע ,להדגיש וליצור כלים לשילוב השיקול של בטיחות הולכי
הרגל בקרבת מוסדות הציבור בהליך הסטטוטורי .זאת בעוד מועד ובשלב שבו עדין ניתן
להקצות את תשומת הלב וגם את המשאבים וזכויות הדרך הנדרשות לשם כך.
אף כי בכל אחד מהתחומים בהם עוסק מסמך זה קיימים שיקולים רבים וחשובים נוספים,
יש להביא את השיקול הבטיחותי לקדמת הבמה ,כשיקול חשוב ומהותי במערכת השיקולים
של הכנת התכנית ולהציע מגוון כלים לשימוש בהליך זה.
קהל היעד של מסמך זה הינו כל העוסקים במלאכת התכנון :צוותי התכנון ,יזמי התכנית,
מוסדות התכנון ,משרדי הממשלה והרשויות המקומיות.
המאבק בתאונות הדרכים הינו משימה לאומית .שילוב שיקולים בטיחותיים כבר בהליך
התכנון הסטטוטורי עשוי להביא לצמצום מספרן של תאונות הדרכים בישראל והפחתה של
מספר הנפגעים בהן.

1.2

רקע

בתאונות הדרכים בישראל נהרגים בכל שנה מאות בני אדם .לשם המחשה ,בשנת  2016מספר
ההרוגים בתאונות דרכים היה  335אנשים .1משתמשי הדרך הפגיעים ביותר בתחום העירוני
הם הולכי הרגל המהווים שליש מכלל ההרוגים בתאונות הדרכים .2מתוך כלל הולכי הרגל,
השיעור הגבוה ביותר של הנפגעים הם קבוצת הקשישים בני  +65וקבוצת הילדים בין הגילים
 ,0-17ביחס לחלקם בכלל האוכלוסייה .השיעור הגבוה של הנפגעים בקרב קבוצות אלו נובע
הן מהקושי של אוכלוסיות אלו בפן הקוגניטיבי וההתנהגותי והן בשל ההסתמכות הגבוהה
יחסית שלהן על ניידות באמצעות הליכה ברגל או רכיבה על אופניים במרחב העירוני .
2

בשל האמור לעיל הציבה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (להלן – הרלב"ד) כאחת
מממטרותיה את שיפור הבטיחות של קבוצות אלה .שכן תהליך שיפור הבטיחות חייב להתחיל
כבר בשלב התכנון הסטטוטורי.
בקרב רבים מהעוסקים בתכנון הסטטוטורי רווחת הגישה כי נושא הבטיחות בדרכים יקבל
מענה בשלב תכנון הסדרי תנועה מפורטים ,וכי שיקולי בטיחות בדרכים אינם רלוונטים בשלב
התכנון הסטטוטורי .גישה זו שגויה ועלולה להוביל לתכנית בעייתית מבחינת הבטיחות
בדרכים ,ולעיתים אף למצב בו אין די בהסדרי תנועה מפורטים לתיקון בעיות תכנוניות שנוצרו
בשלב הסטטוטורי
מחקרים ועבודות שונות שנערכו בתחום הבטיחות בדרכים מצאו כי ישנה חשיבות בשילוב
שיקולי בטיחות בדרכים כבר בשלבים של הליך התכנון הסטטוטורי .3בשל כך מובא בזאת
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מסמך מדיניות זה ,אשר מטרתו להעלות את הנושא של שיקולי הבטיחות בדרכים כבר
בשלבים המוקדמים של התכנון הסטטוטורי ,כולל המלצות ליישום בעת הכנת תכניות אלו.
ככלל ,על צוות התכנון ועל מוסדות התכנון להכין ולבחון את התכניות כך שנושא הבטיחות
בדרכים יהיה אחד השיקולים בכל משך הליך התכנון ,ויבוא לידי ביטוי בתוצר הסופי –
התכנית הבאה לאישור.

 1.3הקשר בין התכנון הסטטוטורי ובטיחות בדרכים
לתכנון הסטטוטורי קיימת השפעה מובהקת על הבטיחות בדרכים בכלל ובטיחות
המשתמשים הרכים (הפגיעים) בפרט .זאת בין השאר ,באמצעות השפעה על נפח התנועה
ומהירות התנועה שהם הגורמים המרכזיים המשפיעים על הסיכוי להיפגעות בתאונות
הדרכים ועל חומרת הפגיעה בתאונות .ככל שנפח התנועה עולה כך עולה הסבירות למעורבות
בתאונות הדרכים ,5 4בעוד מהירות הנסיעה מגבירה הן את הסיכון להיות מעורב בתאונת
דרכים ובעיקר את חומרת הפגיעה במשתמשי דרך רכים בתאונת הדרכים7 6.
התכנון הסטטוטורי שבמהותו עוסק בתכנון הפריסה של שימושי הקרקע במרחב העירוני,
כולל בין השאר ,תכנון של רשת התחבורה העירונית .לתכנון הסטטוטורי השפעה ממשית על
תכנון שכונות המגורים כסביבה תומכת להליכה ברגל ,לרכיבה על אופניים ולשימוש
בתחבורה ציבורית .הפועל היוצא מכך הוא שלשילוב שיקולי בטיחות הולכי הרגל בהליך
הסטטוטורי יש חשיבות רבה ואפילו מכרעת ,בשיפור הבטיחות של הולכי הרגל בכלל בסביבת
שב"צ בפרט .כמו כן ,יש לתכנון הסטטוטורי השפעה ניכרת על צורת הסדרי התנועה ,החניה
,הנגישות ,נוחות שימוש הולכי הרגל ורוכבי האופניים ,אורך מסלולי הנסיעה בדרכים ,נפחי
התנועה ומהירות הנסיעה .כמו כן ,יש לתכנון הסטטוטורי היכולת לאפשר פיתוח מערך
התחבורה הציבורית ,לרבות תחנות היסעים ואמצעים משלימים הקשורים בבטיחות התנועה
ליד מוסדות ציבוריים ,כגון הקצאת מקום למפרצי הורדה ואיסוף נוסעים.

1.4

אופי התנועה בסביבת שב"צ

מוסדות ושטחי הציבור משרתים את ציבור השכונה והעיר בה הם נמצאים ומספקים שירותים
במגוון נושאים לתושבי השכונה בכללם וגם לאוכלוסיות הילדים והקשישים .מעצם ייעודם,
נמשך אל השטחים הציבוריים נפח תנועה רב ,בדרך כלל בטווחי זמן קצרים וממוקדים .דוגמה
מובהקת לכך הינה בתי הספר אשר בשעות הבוקר עם תחילת יום הלימודים ובשעות הצהריים
עם סיומו של יום הלימודים ,מגיעים בתוך זמן קצר ,מספר רב של כלי רכב עם הורים הבאים
להביא או לאסוף את ילדיהם אשר לומדים בבית הספר ובגני הילדים.
מצב זה גורם לריכוז של תנועת רכב בכמות שמעבר ליכולת הרחוב ל"ספוג" באופן סביר-
תימרון מרובה ומורכב לרבות נסיעות לאחור  ,תנועה לא מוסדרת ומעורבת של הרכב ושל הולכי
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הרגל ,אי קיום של כללים ברורים ומצבים לא צפויים ,פגיעה זמנית בשדה הראיה של הנהגים
והנראות של הולכי הרגל ,אשר מבטלים את יכולת התגובה הנדרשת בחירום ,כך שהילדים אשר
מגיעים/יוצאים ברגל ,הופכים להיות קבוצות בסיכון גבוה להיפגעות בתאונות דרכים .לכן,
קיימת חשיבות רבה ביצירת תנאים פיזיים ותשתיתיים ,אשר יאפשרו "התנהלות
בטיחותית" ,דווקא באזורים של בנייני ציבור ובסביבתם ,כבר במסגרת ההליך הסטטוטורי
בכלל ובהליך של הכנת תכניות מפורטות בפרט.

 1.5השיקולים הבטיחותיים בהליך הסטטוטורי
חוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965-מגדיר את מוסדות התכנון ,סוגי התכניות ,תוכנם
העקרוני ואת הליכי האישור של תכניות אלו .ההליך הסטטוטורי בישראל כולל שלוש רמות
תכנון  -ארצית ,מחוזית ומפורטת ,מכוחה ניתן להוציא היתרי בניה.
לכל סוג תכנית יש רמת פירוט משלו ,אם כי קיימות תכניות ארציות ומחוזיות הערוכות ברמת
פירוט של תכנית מפורטת ,אשר מכוחן ניתן להוציא היתרי בניה (כגון תמ"ל ותת"ל )
נוסף על כך קיימת הבחנה בין תכניות מתאר היוצרות מסגרת תכנונית כללית – תכנית מתאר
כוללנית (בד"כ לכלל הישוב) ותכניות מתאר ,לבין תכניות הכוללות הוראות של תכנית
מפורטת מקומיות שמכוחן ניתן להוציא היתר בנייה.
כוונת הדברים כאן כי מתכנני התכניות ייקחו בחשבון הנחיות אלו בעת תכנון תכניות מנחות
להכנת תכניות מפורטות (כגון תכניות מתאר כוללניות) ובעת הכנת תכניות מפורטות אשר
מכוחן ניתן להוציא היתר בניה .מן הראוי כי יעשו כך בעת הכנת התכניות הנ"ל בהתאם לרמת
הפירוט שלהן ,כך שהנחיות אלה יוטמעו בהן ויבטיחו יישומן גם בתכנית כוללנית יותר.
שלב הכנת התכנית המפורטת של מיקום המבנים והסדרי הנגישות עם הדרכים הגובלות ,הינו
השלב הקריטי והרלוונטי לעניין ההיבטים הבטיחותיים והגמישות המאפשרת למתכנן הרחוב
וסביבתו לשלב פתרונות בטיחותיים בתכנון הנגישות אל מבני הציבור.
התכנון הסטטוטורי של הרחובות מתבצע בדרך כלל בשלב התכנית המפורטת .בתכנית זו
נקבעים פרמטרים מהותיים של אופי הרחוב הכוללים את רוחב זכות הדרך ,תוואי הדרך,
מיקום הצמתים לאורך הדרך ,מיקום המוסד הציבורי לאורך הרחוב וביחס לשאר ייעודי
הקרקע ,אורך חזית המוסד הציבורי כלפי הרחוב ועוד .לעיתים אף מפורטים במסגרת
הנספחים השונים פרטים נוספים בין שמחייבים ובין שמנחים ,הכוללים אלמנטים שונים כגון
חתך הרחוב ,מספר מקומות חניה ועוד .לאחר אישורה של התכנית המפורטת המגדירה
היבטים מהותיים אלו ,המתכנן צריך לבצע את התכנון המפורט של הרחוב והדרך במסגרת
ההנחיות וההגבלות של התכנית.
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בפועל ,היבטים של שיקולי הבטיחות לא תמיד תופסים חלק מרכזי בהליך התכנון הסטטוטורי
ובהליך של הכנת התכניות המפורטות .לעיתים קרובות שיקולי בטיחות נלקחים בחשבון רק
בעת תכנון תכניות הסדרי תנועה וביצוע הדרך .בשלב מתקדם זה ,הפתרונות הבטיחותיים
מאולצים ואינם בהכרח הפתרונות הטובים ביותר .פתרונות אלו ניתנים בתנאים האקראיים
שנותרו במסגרת התכנית הסטטוטורית הקיימת ,לאחר שרוחב זכות הדרך כבר הוקצה לנתיבי
נסיעה וחניה עבור רכב מנועי.
מכאן חשיבותה הרבה של ההתייחסות להנחיות אלו בכלל ולהיבטי הבטיחות בדרכים
באזורי שב"צ בפרט ,בעת הכנת התכניות הסטטוטוריות.

 .2שיקולים בטיחותיים בפרישת ייעודי הקרקע השונים
2.1

ממשק בין השב"צ למערכת הדרכים

הנושא המשמעותי ביותר בקביעת מיקום השב"צ במרחב ,בהסתכלות של בטיחות בדרכים,
הינו הממשק בין השב"צ למערכת הדרכים המתוכננת .כאמור ,אחד הגורמים המרכזיים אשר
נקבעים בשלב הכנת התכנית המפורטת (תב"ע) הינו מערכת הדרכים ,פריסתה וקביעת רוחב
הדרכים .מכאן ההשפעה הניכרת על הבטיחות בדרכים בשל השפעתה על נפח התנועה ,מהירות
התנועה ונראות הולכי הרגל וכלי הרכב כגורמים מרכזיים בסיכוי להיפגעות הולכי רגל
בתאונות דרכים .כפועל יוצא מכך ,ההמלצה היא למקם את השב"צ על דרכים מקומיות
ומאספות ,בחתך רוחב מספיק למדרכות ושבילי אופניים ,שבהם נפח התנועה הוא נמוך יותר.
נושא זה מתקשר לנושא ריכוז מוסדות ציבור שיפורט להלן .במחקרם של רופא ועמיתיו 8צוין
כי בשל גודלם ומרכזיותם של הקמפוסים של מוסדות הציבור הם לעיתים קרובות ממוקמים
דווקא על דרכים ראשיות בעלות קיבולת גבוהה ובהם נפח התנועה גבוה ועל כן בטוחים פחות.
לכן ,הן בשיקולי פריש ת מוסדות הציבור והן בשיקול מיקומם על רשת הדרכים ,יש להעדיף
את מיקומו של השב"צ במקומות בהם נפח התנועה בכלל ונפח התנועה העוברת בפרט הינו קטן
יחסית .כלומר רחובות מקומיים ,תוך הקטנה ככל האפשר של תנועה עוברת לכיוון השב"צ
ברחובות המקומיים האחרים של השכונה.
בעת תכנון שב"צ ,ובמיוחד מוסדות חינוך ,יש לוודא כי צירי התנועה והנגישות אל שימושי
הקרקע בשכונה ומהם אל מחוץ לשכונה ,לא יהיו חופפים לצירי הנגישות אל אל השב"צ.
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בתי הספר 'פולה בן גוריון 'ו'אווילינה דה רוטשילד' בשכונת רחביה בירושלים ,נשענים על
דרך ללא מוצא ועל דרך ראשית .דרך זו מושכת תנועה עוברת רבה ,מסוכנת לחצייה ואינה
מאפשרת להוריד ולאסוף את הילדים בצורה בטיחותית.

 2.1.1רחובות משולבים
ככלל ,אין לייעד שטח לשב"צ שהנגישות אליו תתבצע דרך רחובות משולבים .זאת מכיוון
שרחובות אלה אינם יכולים למלא ייעוד זה ולא נועדו לכך .בשל התפיסה התכנונית
תחבורתית ,לפיה מרחב הרחוב המשולב מיועד לתנועת כלי רכב והולכי רגל  -יחדיו  -ללא
הפרדת רצועות ייעודיות לרכב ולהולכי רגל ,רחובות אלו אינם עומדים בתנאים של העמסת
יתר.
לכן וכדי להבטיח את רמת הבטיחות המרבית להולכי רגל ברחוב המשולב ,אין לתכנן שימושי
קרקע המייצרים תנועות מעבר לתנועות ההכרחיות לאורך הרחוב .בנושא זה יש לציין כי על
פי ההנחיות לתכנון רחובות משולבים ,9רחוב משולב משרת שימושי מגורים בלבד.

 2.1.2רחובות ללא מוצא
רחובות ללא מוצא הינם רחובות אשר מטבעם לא מושכים תנועה עוברת וכתוצאה מכך נפח
התנועה בהם נמוך .עם זאת ,כאשר בוחנים את האפשרות למקם שבצ"ים ברחובות ללא
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מוצא ,ההמלצה היא לא למקם את השב"צ ברחובות אלו .דבר זה נובע מכך שבאופיים
מוסדות הציבור ובעיקר בתי ספר מושכים נפחי תנועה גדולים בתקופות זמן קצרות .בשל כך
מיקומם ברחובות ללא מוצא ייצר מצבים מאולצים של חוסר בטיחות להולכי הרגל כגון
תמרונים ונסיעה לאחור.
בהיבט זה נבקש להפנות להנחיות משרד התחבורה לתכנון רחובות בערים.
ההנחיה במסך זה הינה להימנע ככל הניתן מלקבוע לאורך דרכים ללא מוצא שימושים
המושכים תנועה רבה בזמן קצר ,וכדוגמה מובהקת לכך בתי ספר ואשכולות של גני ילדים.

 2.1.3רחובות חד סטריים
קביעת רחובות חד סטריים נעשית כהסדר תנועה ולא במסגרת תכנית מפורטת .למרות זאת,
מוצע להתייחס לנושא זה בנספח התנועה של התכנית המפורטת כאפשרות לשיקול דעתם של
רשויות התימרור .לעניין זה קיימים שני היבטים בהקשר של בטיחות בדרכים .מצד אחד
הסדר חד סיטריות יכול להוסיף תנועה מיותרת לרחוב אך מן הצד השני מפשט ומקל את
חציית הדרך עבור הולכי הרגל.

 2.1.4תנועה עוברת
תנועה זו יוצרת הפרעות מיותרות ,שאינן הכרחיות למקום .הבעייתיות של התנועה העוברת
הינה בהגדלת נפח התנועה וכתוצאה מכך בהגדלת הסיכוי להיפגעות הולכי רגל בתאונות.
בשל כך ,התנועה העוברת במהותה לא רצויה ברחובות המקומיים בכלל ובסביבות השב"צ,
בפרט .בבחירת מיקום השב"צ במסגרת הכנת התכנית המפורטות מומלץ למקם את בית הספר
על ציר בו לא עתידה להיות תנועה עוברת ,או תנועה עוברת מועטה .כאשר מדובר ברחוב קיים,
יש לשקול אפשרות של הסטת התנועה העוברת לרחובות אחרים ,לרבות הסדרה סטטוטורית
של דרך אחרת אשר דרכה תנותב התנועה העוברת.
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בית הספר 'פיתוחי חותם' בשכונת מונטפיורי בתל אביב ממוקם בשכונת מגורים ותעסוקה,
על דרך המשמשת בפועל כאחת מהיציאות היחידות של מהשכונה -דרך זו מושכת תנועה
עוברת רבה יחסית ובכך מגדילה את הפוטנציאל לתאונות דרכים.

2.2

שימושי קרקע רצויים סמוך לשב"צ בהיבט בטיחות בדרכים

גורם נוסף בבחינת מיקומו של השב"צ בהליך הכנת התכנית המפורטת הינו מיקומו בהתחשב
בשימושי הקרקע הסמוכים ,הקיימים או המתוכננים במסגרת התכנית .הקשר בין שימושי
הקרקע לבין ההיפגעות של הולכי הרגל בתאונות דרכים אינו חד משמעי .עם זאת ,ניתן לומר
כי אזורים עם שימושי קרקע תעשייתיים ואזורים עם שימושי קרקע מעורבים כגון תעסוקה
ומסחר נוטים להיות מסוכנים יותר בהיבט של בטיחות בדרכים ביחס לאזורים המשמשים
למגורים בלבד .10אזורים אלו כוללים בדרך כלל קונפליקטים רבים בין הולכי רגל לבין כלי
רכב ובכך הופכים למסוכנים יותר עבור הולכי הרגל .בנוסף ,למתחמי תעסוקה ומסחר מגיעים
גם רכבי שירות (משאיות) ונהגים מזדמנים שאינם בהכרח מודעים לקיום שב"צ בקרבת
מקום ,ולצורך בנקיטת משנה זהירות.
לכן ,בבחינת מיקום השב"צ במסגרת הכנת התכנית מומלץ כי שיקולי המיקום ייבחנו בין
השאר בהתאם לשימושי הקרקע הסמוכים ותועדף חלופת מיקום הסמוכה לשימושי הקרקע
של מגורים ,ולא חלופה הממוקמת באזורי תעשייה ובצמידות להם או באזורים בעלי שימושי
מסחר ושימושים מעורבים .מכלל זה יש להחריג את גני הילדים המתוכננים באזורי תעסוקה
והמיועדים לילדי עובדים באותם האזורים.
יש לציין כי בשנים האחרונות קיימת מגמה של סימון ייעודים מעורבים או סימון "פיג'מה",
בעיקר באזורים צפופים המיועדים לבנייה גבוהה ובניית מגדלים לטובת פיתוח עירוני ועירוב
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שימושים .בשל שילוב מבני הציבור בתחום המבנה ,הנגישות אליו נעשית דרך המבנה הן על
ידי דייריו (מעלית ולובי) והן על ידי משתמשים חיצוניים (הליכה רגלית ,חניון) .גם במקרים
אלו יש לתת מענה להעלאה והורדה עבור הסעות קשישים וילדים .וזאת כחלק מהמענה עבור
הסעות ילדים במסגרת ההנחיות של משרדי התחבורה והחינוך ובנוסף למערכת התח"צ.
במקרים אלו מוצע כי יישמר שטח למפרץ העלאה והורדה עבור רכבי הסעות ורכבים פרטיים
בחזית המבנה או החניון .בנוסף יש להטמיע התייחסות לנושא בהוראות התכנית שיבטיחו כי
הכניסה להולכי רגל לייעוד הציבורי תופרד מהכניסה לשאר שימושי הקרקע ויוסדר מיקום
בטיחותי להעלאה והורדה של משתמשי הייעוד הציבורי.

בית הספר 'תורה ועבודה' ברחוב שונצינו בתל אביב ,ממוקם בלב אזור תעשייה ומוסכים.
המקום מושך תנועת רכבי שירות ,נהגים מזדמנים ,תנועה עוברת ,כניסות ויציאות
למגרשים .בשל כך נוצרים קונפליקטים רבים יחסית בין הולכי הרגל לתנועת הולכי הרגל

2.3

מיקום מוסדות הציבור במרחב

16
הבטיחות בדרכים בתכנון סטטוטורי של שב"צ וסביבתו

בשנים האחרונות קיימת נטייה לרכז את מוסדות הציבור השונים ,כגון :בתי ספר יסודיים,
בתי ספר על יסודיים ,מתנסי"ם ולעיתים גם גני ילדים ,בקמפוסים גדולים הכוללים מספר
מבנים ,בעלי תכליות שונות במתחם גדול ואחוד .נשאלת השאלה ,האם ובאיזה אופן משפיעה
נטייה זו על הבטיחות בדרכים של הולכי הרגל ,המשתמשים במתחם.
השפעת ריכוז מוסדות ציבור ,עלתה במחקרם של רופא ועמיתיו .במחקר זה ,הצביעו
החוקרים על הנטייה הקיימת בשנים האחרונות לרכז את מוסדות הציבור במתחמים גדולים,
הדורשים שטח רב ובדרך כלל ממוקמים על דרכים עורקיות .מדיניות זו נובעת בדרך כלל
משיקולים מנהליים של מוסדות הציבור על בסיס כלל "היתרון לגודל" .אבל ,לטענת
החוקרים ,מרכזים אלו משרתים מספר רב יחסית של שכונות ובמרחקים גדולים יותר מן
המיתחם .כתוצאה מכך מושכים תנועה מנועית רבה במקום הליכה רגלית .תנועה זו מגדילה
את הפוטנציאל לתאונות בסביבות השב"צ.
עוד מצאו החוקרים ,כי נטייה זו לריכוז מוסדות הציבור ויצירת קמפוסים גדולים מהווה גם
חסם ליצירת אזורי מיתון תנועה ,בעיקר עקב הקיבולת המוגדלת הנדרשת סביב המתחם.
זאת ,כאשר לאזורי מיתון יש יעילות מוכחת בהקטנת הסיכוי להיפגעות בתאונות דרכים
ובהורדת חומרתן.
ההמלצה במסמך זה היא להימנע מריכוז מוסדות הציבור למתחם גדול ,לאור השיקולים
הבטיחותיים שהוצגו לעיל.
מודגש כי דפוסי הנסיעות סמוך לגני ילדים שונים במהותם מדפוסי הנסיעות סמוך לבתי ספר
יסודיים ,ואלו שונים מדפוסי הנסיעות באזור בתי ספר תיכוניים .המודעות להבדלים אלו
בדפוסי הנסיעה ,בעיקר בשעות שיא בוקר ,אמורים להוות בסיס מקצועי להכנת תכנית
בהתחשב בהיבטי הבטיחות בדרכים.
דפוסי הנסיעה בסמוך לגני הילדים מתאפיינים בחנייה ממושכת יחסית ,בשונה מעצירה בלבד
של המביאים ילדים בגיל ביה"ס .זאת עקב הצורך בהורדת הילד והכנסתו לגן הילדים .לכן,
באזורים אלו ניתן לראות בשעות שיא בוקר חניה לא חוקית המהווה מפגע בטיחותי .סמוך
לבתי ספר יסודיים עוצרים ההורים לפרקי זמן קצרים ולרוב לא יורדים בעצמם מהרכב .גם
כאן ,עקב הרצון להוריד את הילדים קרוב ככל הניתן לשער בית הספר מתבצעות עבירות
תנועה ,חניות כפולות ,פגיעה בשדה הראייה הן של הולכי הרגל והן של הנהגים האחרים ובכך
נפגעת הבטיחות.
ייעודי הקרקע והקצאת השטחים למוסדות ציבור נקבעים כבר בשלב התכנית המפורטת.
לכן ,חשוב כבר בשלבי הכנתה לבחון את השיקולים הבטיחותיים של ריכוז מוסדות הציבור.
ריכוז המוסדות על דרך מרכזית (כמוצג באיור) ,מושך תנועה עוברת רבה ואינו מאפשר
במקרים רבים מימוש אזורי מיתון תנועה
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 .3עידוד הליכה ורכיבה על אופניים ,בסביבות שב"צ
3.1

מאפיינים של הליכה ורכיבה באופניים והקשרם לבטיחות
בדרכים

עידוד הליכה במרחב השב"צ תורם להפחתת הסיכוי להיפגעות בתאונות דרכים בשני
אלמנטים מרכזיים .האלמנט הראשון נוגע להפחתת נפח תנועת מכוניות באזור השב"צ
כתוצאה מפוטנציאל הגידול במספר האנשים שהולכים ברגל לשב"צ במקום הגעתם ברכב.
האלמנט השני נוגע לאיכות תשתיות ההליכה והרכיבה על אופניים שיכולות אף הן לתרום
לשיפור בטיחותם של משתמשי המדרכות והשבילים.
יש חשיבות רבה בכך שמדיניות עידוד ההליכה לבית הספר תבוא במקביל למדיניות תחבורה
ותכנון ערים אשר מבטיחה כי הרחובות בסמוך לבית הספר מקושרים ומאפשרים להפחית
את מרחקי ההליכה והרכיבה בין בית הספר למגורי הילדים 11בשל כך מודגשת החשיבות של
שילוב נושא זה בשלב התכנון הסטטוטורי .זאת ביצירת התנאים העיצוביים והמרחביים
לעידוד ההליכה והרכיבה על אופניים בכלל ולעידודם סביב מוסדות הציבור בפרט.

3.2

תכנון נגישות שבילי אופניים רציפים

במסגרת עידוד רכיבה על אופניים שיתרונותיה בהקשר של בטיחות בדרכים פורטו לעיל,
מומלץ כי התכנית המפורטת תאפשר ותצביע על קישוריות של שבילי אופניים ממרחב
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השכונה לשב"צ ותציג את תכנון שבילי האופניים בהתאם .בעניין זה ,התכנון צריך להתייחס
לזיהוי האזורים הפוטנציאלים לתנועות רוכבי אופניים אל השב"צ .כמו כן מומלץ לקבוע זכות
דרך שתאפשר את ביצוע שבילי האופניים רחבים ובהתאם להנחיות תכנון שבילי אופניים.
כמו גם שילובם בחתכי הרוחב העקרוניים.

3.3

הסדרי חציית הולכי רגל

במסגרת עידוד ההליכה במרחב השכונה והשב"צ ,חשוב להבטיח כי עם גידול במספר ההולכים
לשב"צ לא יגדל בצורה משמעותית הקונפליקט בין הולכי הרגל לרכבים .בשל כך ,כבר בשלב
הכנת התכנית המפורטת יש לקבוע הנחיות ותכנון עקרוני אשר מבטיח חצייה מועטה ובטוחה
ככל הניתן של הולכי הרגל את הרחובות הסמוכים לשב"צ.
את האמור לעיל מומלץ להבטיח בעזרת מתן קישוריות בהליכה בין מוקדי המגורים לשב"צ
ומתן אפשרות להליכה רציפה במדרכות ובשצפי"ם ,ללא צורך בחציית רחובות ,מתן זכות דרך
המספיקה למדרכות רחבות משני צידי הרחוב וכן קביעת העקרונות וההנחיות לתכנון המפורט
לדרך בנושאים הקשורים למיקום מעברי החצייה ,מיקום תחנות אוטובוסים ,הצרות
נקודתיות של נתיבי הנסיעה בתחום מעבר החצייה וכד'.

3.4

חיבורי מגרשים לדרך

הכניסות והיציאות של כלי רכב אל וממגרשים הגובלים בשב"צ מהוות פגיעה ברצף ההליכה
תוך סיכון הולכי הרגל .זאת כיוון שסמוך לכניסת הולכי רגל לשב"צ נאספים מספר רב של
הולכי רגל ולעיתים גם רוכבי אופניים .לכן ,ברחוב בו ממוקם שב"צ יש לתכנן את נגישות כלי
הרכב אל המגרשים הגובלים בשב"צ במרחק הגדול ביותר האפשרי מהשב"צ ולהוסיף הוראות
בהתאם לכך.
ככל שקיימות כניסות כלי רכב למגרשים הגובלים בשב"צ ,רוחבם צריך להיות מוגבל ויש לוודא
שמפלס המדרכה ישאר רציף – ולא יופסק לטובת גישת כלי הרכב לרכב.
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 .4אמצעים הנדסיים לשיפור הבטיחות בשלב פריסת הבינוי
4.1

אזורי מיתון תנועה

בשל הצורך לצמצם את נפח התנועה ואת מהירות התנועה ברחובות הסמוכים למוסדות ציבור
בכלל ובתי ספר יסודיים וגני ילדים בפרט ,הפתרון המומלץ ביותר הינו יישום של "אזורי מיתון
תנועה" .בנקודה זו ,יש להבהיר כי קיימת הבחנה בין אמצעי מיתון תנועה לאזור מיתון תנועה
במלואו .בעוד שגם שילוב של אמצעי מיתון תנועה (אחד או יותר) עשוי לתרום להורדת מהירות
ונפח התנועה ,הרי שפתרון של אזורי מיתון תנועה במלואם ,נחשב בעיני רבים כפתרון יעיל
ביותר מבחינת שיקולי בטיחות בדרכים.
בשנת  2002פרסם משרד התחבורה "הנחיות לאזורי מיתון תנועה" .12אלו משמשות כמסגרת
להליך תכנון מסודר של הפחתת נפחי תנועה וריסון מהירות הנסיעה בקנה מידה אזורי .למרות
פרסום ההנחיות ,ניתן לראות כי בפועל הרעיון של אזורי מיתון תנועה לא מומש במידה
המצופה (בניגוד לשילוב אמצעי מיתון תנועה יחידנים ,כגון פסי האטה ,או מעגלי תנועה
הנראים במקומות רבים) ,וזאת למרות היעילות המוכחת של אזורי מיתון תנועה בהפחתת
הסיכוי להיפגעות הולכי הרגל בתאונות.
יודגש ,כי חשוב שהמרכיבים של תכנון אזורי מיתון תנועה ישולבו כבר בהכנת התכנית
המפורטת וזאת על מנת שאלו יאפשרו את היישום בשלב מאוחר יותר של ביצוע התכנית .בשל
כך יש לתת פתרון כולל לכל האזור ולא להסתפק במתן פתרונות נקודתיים של אמצעים למיתון
תנועה.
במסגרת הכנת תכניות מפורטות ניתן לכוון מראש את תכנון האזור מבחינת גודלו ,שימושי
הקרקע ,נפחי התנועה ,דרכים לתנועה עוברת וזכויות הדרך על פי עקרונות תכנון לאזורי מיתון
תנועה .בהיבט זה חשוב כי חתך הרחוב לא ייקבע משיקולי קיבולת תנועה וכי תכנון הצמתים
יאפשר חצייה נוחה להולכי הרגל ,תוך שמירה על שדה ראייה פתוח וקשר עין בין הנהג להולכי
הרגל.

4.2

הפנמה של הבינוי

בבחינת המאפיינים הבטיחותיים המיוחדים למבני ציבור בכלל ולאלה המשמשים מוסדות
חינוך לגילאי גן ילדים ובי"ס יסודי בפרט ,מתברר כי קיימת נקודת תורפה מרכזית מבחינת
בטיחות בדרכים .נקודה זו נמצאת במימשק שבין הכניסות בחזית הבניין – המדרכה –
והרחוב.
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הדברים באים לידי ביטוי ,בשלב של הורדה או קליטה של הבאים/היוצאים אל/מן הבניין,
עם תחילת הפעילות או בסיומה .אז נוצר הצורך בחציה של הרחוב ,תוך כדי תנועת כלי הרכב.
תנועה רכב זו יכולה להיות של "תנועה עוברת" כולל תחבורה ציבורית ,אשר החציה של הולכי
רגל רבים מהווה לה הפרעה ממשית .אולם ,תנועה זו יכולה להיות גם של כלי הרכב הבאים
להוריד או לקלוט את באי הבניין .תנועה מסוג זה מאופיינת בהצטברות גדולה של כלי רכב
הבאים בזמן מוגדר וקצר ,בתחילת הפעילות או בסופה .בזמנים אלו נהגי המכוניות מנסים
לתמרן בין שאר המכוניות המצויות במצב דומה .בהתרחשות תחבורתית צפופה זו ,קיימים
קונפליקטים רבים בין הולכי רגל בגיל צעיר וכלי רכב .מצב בו קיים סיכוי גבוה לפגיעת רכב
בהולך רגל.
הנדסת תנועה ובטיחות ,לא ממש יודעת להתמודד עם הבעיה המתוארת לעיל ,ולכן ניתן
לראות בשטח פתרונות שונים שאינם כלולים סל הפתרונות ההנדסיים ,כגון סימון צבעוני
להקצאת עמדות להורדת תלמידים ע"י הורים מתנדבים.
ככל שניתן להעריך ,אחד הפתרונות היעילים להקטנת החיכוכים בין התנועות השונות
והקונפליקטים בין כלי רכב והולכי רגל באזור הכניסה למוסדות החינוך ,הינו באמצעות
מניעת המצב המתואר לעיל  -מלכתחילה .כוונת הדברים היא שבתכנית הבינוי של מתחם
מוסד החינוך ,יוקטן ככל האפשר הממשק שבין כניסת הולכי רגל לבין הרחוב .כלומר ,פתחי
המתחם יחברו אותו אל המדרכות שמסביב במקומות נבחרים ,גם מבחינת היכולת לקבוע
שם הסדרי תנועה בטיחותיים .אפשרות תכנונית למניעת המצב הנ"ל היא תכנון פתח מתחם
השב"צ לא ישירות לכיוון הרחוב.
להשלמה ,ההורדה/קליטה של הילדים תהיה אך ורק בדופן המדרכה/ות הצמוד/ות לבניין.
הסדר כזה ניתן לייצר ע"י הסדר חד סטריות "עם כוון השעון" ,אשר מייתר את הצורך בחציה.
עדיפות תינתן וודאי ,ככל האפשר ,לכך שהדברים יתרחשו בדרכים היותר מקומיות בהשוואה
להירארכיה של שאר הדרכים הגובלות במתחם .מניעת הצורך בחציה ממילא מקטינה את
הסיכון בחציה הולכי הרגל אל המכונית הממתינה להם בצד השני של הרחוב .מתכונת כזו
מקובלת ונפוצה.

4.3

רוחב זכות הדרך וחתך הרוחב

זהו נושא מרכזי ומכריע הנמצא בתחום התכנון הסטטוטורי .בנושא זה יש להפריד בין רוחב
נתיבי הנסיעה (המיסעה) לבין רוחב זכות הדרך הכוללת הנקבעת בתכנית .לגבי רוחב נתיב
הנסיעה ,ההמלצה היא כי רוחב זה יהיה צר יחסית ,על מנת לכפות מהירות נסיעה נמוכה
ומרחקי חצייה קצרים יותר ובכך להפחית את הסיכוי לתאונות הדרכים.
בנושא רוחב זכות הדרך הכולל ,יש לוודא כי הדרך תהיה מספיק רחבה לצורך הסדרת מדרכות
רחבות בשני הצדדים ברחובות הגובלים במוסד הציבור ובסביבתו הקרובה .כמו כן יש
להבטיח רצועות אופניים נפרדות המאפשרות נגישות עד לשב"צ .חובה זו קיימת גם ברחובות
המוגדרים כרחובות מקומיים ,בהם לפי הנחיות משרד התחבורה אין חובה בשביל אופניים
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נפרד .בתוך כך ,יש להבטיח מקום ואפשרות להורדה וקליטה של נוסעים ,יחד עם הסדרי חניה
בהתאמה .יודגש כי יש לתת עדיפות בחלוקת רוחב הדרך להולכי רגל ורוכבי אופניים

בית הספר 'מנחם בגין' בהוד השרון -חתך הרחוב נותן עדיפות לשיקולי קיבולת תנועה על
שיקולים של בטיחות בדרכים .למרות הקרבה למבני מגורים בבנייה רוויה ,המאפשרת הגעה נוחה
יחסית לבית הספר באופניים ,לא הוסדרו שבילי אופניים.

4.4

הסדרי הורדה וקליטה של התלמידים במעטפת

יש צורך להסדיר מפרצי הורדה ואיסוף נוסעים במקום הקרוב ביותר האפשרי על הדרכים
העוטפות את המתחם ,כך שהגישה עד לשער השב"צ תתאפשר בהליכה רציפה וללא חציה של
רחובות ודרכים  .בנוסף ,אזורי הורדה ואיסוף נוסעים צריכים שלא להפריע לשאר התנועה
וכחלק מכך להכיל מספר מספיק של עמדות להורדה ואיסוף.
יש לוודא כי חזית מגרש השב"צ עם הרחוב ארוכה מספיק כדי לאפשר הסדרת מפרצי הורדה
ואיסוף נוסעים והסדרת מפרצי הסעים ותח"צ ,ככל שיש באלו צורך.
ככלל ,יש לתכנן את הפתרונות התחבורתיים של מוסדות החינוך (למעט חניית סגל) בתחום
הדרך הציבורית ,ולא בתחום מגרש המוסד (מגרש המיועד לשב"צ) .זאת עקב פרוגרמת שטחי
שב"צ שאינה לוקחת בחשבון הקצאת שטחים עבור פתרונות תחבורה.
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 .5הסדרי תנועה ייעודיים לסביבת מוסדות ציבור
5.1

הסדרי תנועה בשלב התכנית המפורטת

בהתאם להוראות החוק והתקנות (ראה תקנות  16-20לתקנות התעבורה התשכ"א,)1961-
הסדרי תנועה נקבעים ע"י רשות תמרור מקומית או מרכזית ואינן נקבעות בדרך כלל בתכנית
סטטוטורית .עם זאת קיימת חשיבות להתייחסות לנושאים אלו כבר בשלבי ההליך
הסטטוטורי ובהכנת התכניות המפורטות ,וזאת על מנת להבטיח אפשרויות פיזיות לקביעת
הפתרונות השונים בשלבי הסדרי התנועה .על התכנית המפורטת להתייחס לנושאים אלו
בנספחי התכנית המנחים.

5.2

מניעת נסיעה לאחור

באזורי ההורדה ואיסוף הנוסעים בכניסה לבית הספר או לשב"צ אחר ,יש לתכנן את עמדות
העצירה והחניות וכן את שטחי התמרון כך שלא יהיה צורך בנסיעה לאחור .יש להבטיח תנאים
פיזיים ומקום כבר בשלב התכנון הסטטוטורי המפורט ,הקודם לתכניות ביצוע הדרך .לצורך
כך יש להראות בנספח התנועה של התכנית תכנון הסדרי תנועה עקרוני העונה לדרישות לעיל.

בית הספר בשכונת בית הכרם בירושלים -בסמוך לבית הספר ובצמוד לכניסה אליו יועדה
בתכנית הסטטוטורית רחבה בייעוד זכות דרך .רצועה זו משמשת כחנייה אנכית ומחייבת
נסיעה לאחור.
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5.3

מפרצים לאוטובוסים ולרכבי הסעה אחרים

במסגרת התכנון הסטטוטורי ובהכנת התכנית המפורטת יש לקחת בחשבון מיקום מפרצים
לאוטובוסים בהתאם לפרוגרמה ובהתחשב בסוג האוכלוסייה .בהתאמה לחוברת" :הנחיות,
נהלים ותנאים להסעת ילדים ברכבי הסעה" משרד התחבורה  2005ועדכוניה .על המענה לצרכי
ההיסעים יהיה בתחום זכות הדרך כולל הרחבתה המקומית-אם נדרשת.
בעת תכנון הדרך והרחוב הסמוכים לבית הספר ,יש לקחת בחשבון את הצורך בהסדרת מפרצי
תחנת אוטובוס לתחבורה ציבורית .רוחב רצועת הדרך צריך להספיק לתחנת אוטובוס
ולמדרכה רחבה באזור התחנה.

5.4

הסדרי חניה בסביבת שב"צ

חניות ברחובות הסמוכים לבית הספר הינן גורם העלול להגדיל את הסיכוי להיפגעות הולכי
רגל בסביבת השב"צ .זאת בשל הגדלת הקונפליקט בין הולכי הרגל לכלי הרכב החונים,
ביציאה ובכניסה לחנייה ובנסיעה לאחור.
לכן ההמלצה הראשונית בהקשר זה הינה בחינת האפשרות שברחוב עליו נשען השב"צ ,לא
יוסדרו מקומות חניה באזור השב"צ .ככל ויש חניות לאורך הרחוב אזי שיהיו כחניות
מקביליות ולא ניצבות ביחס לרצועת הדרך .למספר נמוך של חניות בסביבות בית הספר יתרון
נוסף והוא בעידוד הורים וילדים הגרים במרחק הליכה מבית הספר להגיע ברגל או בנסיעה על
אופניים .בכך יופחתו הנסיעות שאינן הכרחיות ויופחת נפח התנועה בסביבת בית הספר.
מניעת החניה כנ"ל תתרום גם בהקשר לשיפור שדה הראיה הן של הילדים והן של הנהגים
באזורי החציה.
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 .6אופן יישום הנחיות אלה בתכנון הסטטוטורי
 6.1בחינת התכנית מנקודת מבט של בטיחות בדרכים
בעת הכנת תכניות ובדיקתן ,יש להתייחס לעניין בטיחות הולכי הרגל ורוכבי האופנים בדרכים.
בעת בדיקת התכניות יש לדרוש הסברים והשלמות לגבי האופן שבו התכנית מתייחסת לנושא
זה .חשוב להדגיש כי שיקולי הבטיחות וסל הפתרונות המוצגים למטרה זו ,יבחנו תוך מתן
חשיבות מיוחדת במסגרת כלל השיקולים האחרים הכרוכים בהכנת התכנית.

25
הבטיחות בדרכים בתכנון סטטוטורי של שב"צ וסביבתו

 רשימת מקורות.7
2016  סיכום שנת: תאונות דרכים עם נפגעים.)2017(  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1
.2016  מגמות בבטיחות הדרכים בישראל.)2017(  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים2
 קרן.) בחינה בטיחותית של תכניות מפורטות של רחובות עירוניים עם שימושי קרקע מעורבים2009(  בלשה ועמיתיו3
.רן נאור לקידום מחקר בטיחות בדרכים
LaScala, E. A., Gruenewald, P. J., & Johnson, F. W. (2004). An ecological study of the locations of
schools and child pedestrian injury collisions. Accident Analysis & Prevention, 36(4), 569-576.

4

Abdel-Aty, M., Uddin, N., & Pande, A. (2005). Split models for predicting multivehicle crashes during
high-speed and low-speed operating conditions on freeways. Transportation Research Record: Journal of
the Transportation Research Board, 1908, 51-58.
5

NHTSA (2009). Traffic safety facts, 2009 data: children. DOT HS 811 387. National Highway Traffic
Safety Administration, U.S. Department of Administration, Washington, DC.
6

Ewing, R. 1999. Traffic calming: state-of- the-practice. Washington, DC: Institute of
Transportation Engineers/Federal Highway Administration.Nhtsa
7

 החסמים בפני יישום מיתון תנועה בישובים עירוניים בישראל והמדיניות הנחוצה כדי.) 2010(  ועמיתיו.י, רופא8
. קרן רן נאור לקידום מחקר בטיחות בדרכים.להתגבר עליו
 הנחיות לתכנון רחובות משולבים9
10Elvik,

R. & Vaa, T. (2004). The handbook of road safety measures. Elsevie r.

Giles-Corti, B., Wood, G., Pikora, T., Learnihan, V., Bulsara, M., Van Niel, K., ... & Villanueva, K.
(2011). School site and the potential to walk to school: The impact of street connectivity and traffic
exposure in school neighborhoods. Health & Place, 17(2), 545-550.
11

. הנחיות: אזורי מיתון תנועה.)2012(  משרד התחבורה12

26
הבטיחות בדרכים בתכנון סטטוטורי של שב"צ וסביבתו

