
  

 

  

   

        

 בקרת רשות תימרור מקומית

        רחובותרחובותרחובותרחובותעיריית עיריית עיריית עיריית 

        
        ח מסכםח מסכםח מסכםח מסכם""""דודודודו

  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםהרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםהרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים    בהזמנתבהזמנתבהזמנתבהזמנת

        

        

        

        קוטרוש אדריאןקוטרוש אדריאןקוטרוש אדריאןקוטרוש אדריאן' ' ' ' אינגאינגאינגאינג        : : : : י י י י """"נערך ענערך ענערך ענערך ע

        ממממ""""בטיחות בתנועה בעבטיחות בתנועה בעבטיחות בתנועה בעבטיחות בתנועה בע    ––––ה ה ה ה ....ממממ....צצצצ....עעעע....ממממחברת חברת חברת חברת 
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 תקציר מנהליםתקציר מנהליםתקציר מנהליםתקציר מנהלים

תעדוף וטיפול במוקדי סיכון וכן , המקומית בנוגע לאיתורהתמרור מטרת הבקרה לבחון את פעולות הרשות 

 .המקומית מעקב וטיפול במפגעי בטיחות בדרכים בתחום הרשות

נערכה פגישת הכרות במשרדי העירייה במסגרת וועדת מוקדי סיכון בתאריך , כפעולה מקדימה לבקרת הרשות

ליאור שורקי ' מר –יעקב זכריה ומנהל אגף התנועה ' מר, בהשתתפות מנהל מרחב דרום 17.12.2015

)lior@rehovot.muni.il  ( . הוצגו תהליכי העבודה בבחירת מוקדי סיכון לקראת גיבוש תוכנית בישיבה זו

רחובות  אשר החלה בפגישה עם מנהל אגף בעיריית  בקרהנערכה  11.01.2016בתאריך  .  2016העבודה לשנת 

שנערך בהשתתפות מנהלת  ובהמשכה סיור שטח )zury@rehovot.muni.il((((זורי שעובי ' מר, תשתיות 

  .)rimma_novak@rehovot.muni.il(רימה נובק ' מחלקת תשתיות אינג

        :  :  :  :  כללוכללוכללוכללו    רשות התמרוררשות התמרוררשות התמרוררשות התמרורשלבי בקרת שלבי בקרת שלבי בקרת שלבי בקרת 

  .דוח נתוני תאונות דרכים ונפגעים ברחובותקבלת  .1

  .ראיון משרדי עם נציגי העירייה .2

 .נציגי העירייהסיור בשטח עם  .3

        

 ::::בנוכחותבנוכחותבנוכחותבנוכחות    רחובותרחובותרחובותרחובותהפגישה התקיימה בעיריית הפגישה התקיימה בעיריית הפגישה התקיימה בעיריית הפגישה התקיימה בעיריית 

  מנהל אגף תנועה–ליאור שורקי' מר

  מנהל אגף תשתיות –זורי שועבי ' מר

  מנהלת מחלקת תנועה –רימה נובק ' אינג

  )רמזורים(יועץ חיצוני  –שלמה רודן ' אינג

  

  ::::    הבעיה המרכזית בתחום הבטיחות בדרכים עמה מתמודדת הרשות המקומיתהבעיה המרכזית בתחום הבטיחות בדרכים עמה מתמודדת הרשות המקומיתהבעיה המרכזית בתחום הבטיחות בדרכים עמה מתמודדת הרשות המקומיתהבעיה המרכזית בתחום הבטיחות בדרכים עמה מתמודדת הרשות המקומית

 )בדגש על רחוב הרצל(לכי רגל בצירי תנועה ראשיים ובטיחות ה �

 שיפור בטיחות בקרבת מוסדות חינוך  �

 

        ::::    המקומיתהמקומיתהמקומיתהמקומית    מסקנות עיקריות והמלצות באשר לניהול הבטיחות בתחומי הרשותמסקנות עיקריות והמלצות באשר לניהול הבטיחות בתחומי הרשותמסקנות עיקריות והמלצות באשר לניהול הבטיחות בתחומי הרשותמסקנות עיקריות והמלצות באשר לניהול הבטיחות בתחומי הרשות

 .מקבילותתמרור התשתיות טובה מאוד ביחס לרשויות  תרמת אחזק �

חירה של המוקדים בתאום עם הרשות הלאומית מבוצע תעדוף שוטף של פרוייקטי בטיחות תוך ב �

לכי רגל ואזורי סיכון ה/לבטיחות בדרכים ותיעדוף לפי מספר תאונות ומתן העדפה לטיפול בתאונות 

 .ובקרבת מוסדות חינוך

אגף התנועה . א בתחומו הסדרי תנועה"אגף תשתיות ואגף תנועה מקדמים כ : תיעוד הסדרי התנועה �

תוכניות המקודמות על ידי אגף תשתיות באמצעות (וועדת תאום תנועה אחראי לאישור התוכניות ב

ההיזון החוזר הבין אגפי ניתן לשיפור על ידי הנגשת מערכות פנים ). תכנון פנימי או יועצים חיצוניים

רצוי לוודא הפצת הפרוטוקולים של . דע ותוכניות מאושרות בצורה זמינהארגוניות ותיעוד כל המי

 .לכל גורמי המקצוע המעורבים בתכנון וביצוע של הסדריםוועדות התנועה 
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        ::::בדגש על מוקדי סיכוןבדגש על מוקדי סיכוןבדגש על מוקדי סיכוןבדגש על מוקדי סיכון, , , , העיריה כרשות תמרור מקומיתהעיריה כרשות תמרור מקומיתהעיריה כרשות תמרור מקומיתהעיריה כרשות תמרור מקומיתהטבלה להלן מסכמת את התרשמותנו מהתנהלות הטבלה להלן מסכמת את התרשמותנו מהתנהלות הטבלה להלן מסכמת את התרשמותנו מהתנהלות הטבלה להלן מסכמת את התרשמותנו מהתנהלות 

  ריכוז הממצאים בהתיחס לדוח בקרת רשויות: 1טבלה 

  

 פירוטפירוטפירוטפירוט לאלאלאלא////כןכןכןכן פירוטפירוטפירוטפירוט שםשםשםשם פרקפרקפרקפרק

1  

קביעת 

י יעד

  בטיחות

יעדים ספציפיים האם לרשות המקומית יש 

 ?מוגדרים לשיפור הבטיחות בתוך הרשות
  כן

טיפול בכל מוקדי הסיכון המסוכמים . יעדים כלליים

  .אין יעד כמית. והעולים בוועדת מוקדי סיכון

2  

קביעת 

מוקדי 

סיכון 

ותעדוף 

פרויקטים 

  בטיחותיים 

  

 ?איך תהליך קביעת מוקדי הסיכון מתבצע
  

תאונות הדרכים עבודה סדורה תוך ניתוח נתוני 

  .והתייעצות עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

האם קיים מעקב אחרי התאונות 

 ? שמתרחשות בתחום של הרשות המקומית
 כן

  . קיים רישום תאונות המדווחות למוקד העירוני

הקשר עם מונה אדם אחראי לריכוז הנתונים ו

מנהל מחלקת בטיחות . המשטרה ומוסדות החינוך

מהווה חלק מוועדת תנועה ותחבורה וכאשר יש 

מוקדי תאונות או תאונות בעלות מאפיינים 

 .הוא מעלה אותם –שחוזרים על עצמם 

האם קיים מעקב אחרי נפחי התנועה בתחום 

 ?של הרשות
 לא

 בעיקר במסגרת. מבוצעות ספירות תנועה לפי צורך

עדכון תוכניות רמזורים או כחלק מבדיקת הצדק 

 .לרמזורים חדשים

האם מעורבים מומחים ואנשי מקצוע 

 ?מתחום הבטיחות בדרכים בתהליך
 כן

בשיתוף פעולה הדוק עם  הרשות המקומית פועלת

משטרת ישראל והרשות הלאומית לבטיחות 

מועסקים מומחים בהם במסגרת הרשות . בדרכים

ויועץ ) רימה נובק' אינג(תנועה מנהלת מחלקת 

אשר הנם בעלי ) שלמה רודן' אינג(רמזורים חיצוני 

 .וותק מקצועי רב והבטיחות שזורה בעבודתם

גורמים /נבחרי ציבור/ האם יש שיתוף ציבור

 ?)'וכו, קופות חולים, בתי ספר(מרכזיים 
 כן

ייצוג נרחב כולל נציגי אגד  כוללתוועדת תחבורה 

 .ונציגי ציבור

האם מתכנסת וועדה מיוחדת לדיון במוקדי 

האם יש רישום לפרוטוקולים של ? סיכון

 ?הוועדה

 כן

קיימות .  34פ "העיר רחובות נבחרה במגרת תו

ישיבות ופרוטוקולים לנושא בחירת מוקדי הסיכון 

קובץ המתעדף את כלל המוקדים לפי פרמטרים (

 )מוסדרים של נתוני תאונות והעדפה כללית

 - ? איך נעשה תעדוף פרויקטי הבטיחות 
י ניתוח נתוני התאונות והמאפיינים לצד הכרות "עפ

 אישית של משתתפי הדיון עם המוקדים המוצעים
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 פירוטפירוטפירוטפירוט לאלאלאלא////כןכןכןכן פירוטפירוטפירוטפירוט שםשםשםשם פרקפרקפרקפרק

3  
פתרונות 

  בטיחותיים

האם יש ועדה שדנה בחלופות השונות 

 ?לפתרונות השונים 
  כן 

הפתרונות נדונים בוועדה ההכנה בהתאם 

לאופי התאונות והרקע ההנדסי של המוקד 

התכנון מקודם על ידי משרדים . המוצע

תכנון חיצוניים לרוב ומבוקר על ידי 

  . מנהלת מחלקת  תנועה

האם יש רישום לפרוטוקולים של הועדה  

 ?כיצד מתקבלות ההחלטות 
 כן

את תוצר הישיבה הנו קובץ אקסל הכולל 

כלל המוקדים מתועדפים לפי תאונות 

 .ובהתאם להחלטת הוועדה

4  

השוואה 

בין תכניות 

תנועה 

מאושרות 

לבין 

הביצוע 

  בשטח

האם קיימת התאמה בין תכניות התנועה 

המאושרות לבין הביצוע בפועל ומהי מידת 

 ?ההתאמה 

  כן

מבוצע פיקוח עליון על ידי מתכנן הרשות 

בוצע סיור בטח במספר . ומחלקת תנועה

מוקדים כאשר נבחנה רמת התאמה ברמת 

לא ניתן לבדוק במסגרת לא ניתן לבדוק במסגרת לא ניתן לבדוק במסגרת לא ניתן לבדוק במסגרת . הפתרון התנועתי

סיור זה מידת התאמה הנדסית ללא עריכת סיור זה מידת התאמה הנדסית ללא עריכת סיור זה מידת התאמה הנדסית ללא עריכת סיור זה מידת התאמה הנדסית ללא עריכת 

המשווה בין המשווה בין המשווה בין המשווה בין     AS MADEתוכנית עדות תוכנית עדות תוכנית עדות תוכנית עדות 

ניכר כי ביצוע בפועל . . . . תכנון לביצוע בפועלתכנון לביצוע בפועלתכנון לביצוע בפועלתכנון לביצוע בפועל

  . פרוגרמת התכנוןאת ם תוא

5  

מיפוי 

וליקויי 

  אחזקה

מה רמת האחזקה של התקני הבטיחות 

בעיקר אלו שהינם בעלי קצב , הקיימים

שילוט , סימוני צבע: כגון(התדרדרות גבוה 

 ?)ריהוט רחוב, ותמרור

  גבוהה

רמת אחזקה של הסדרי התנועה ברשות 

גבוהה תוך עדיפות לצירים ראשיים וקרבת 

יחד עם זאת אותרו מספר . מוסדות חינוך

  .ליקויים המפורטים בהרחבה בדוח הבקרה

  כן תוכנית אב לתחבורה   רמת תכנון  6

קיימת תוכנית אב לתחבורה דווח כי 

עדכון דווח כי . שמעודכנת מעת לעת

לא הועבר ולא . אחרון בוצע לפני כשנה

  .הוצג העתק התוכנית המעודכן

7  

התחשבות 

בכלל 

משתמשי 

  הדרך

התשתית מתחשבת בכלל משתמשי האם 

 ?הדרך
  כן

בכל . לכי רגלוניתן דגש לרוכבי אופניים וה

מקום שבו מוקם פרוייקט נבחנת אפשרות 

  .שילוב שבילי אופניים

8  
בקשות 

  נוספות

האם לרשות בקשות לשיפור הבטיחות 

 ?במוקדי סיכון ובאתרי תורפה נוספים
  כן

כל הנושאים עוגנו בתוכנית העבודה לשנת 

  .תוך תעדוף מוקדי הסיכון 2016

  

  .עד כה לא התקבלה תגובה 20.6.2016ח נשלח לתגובת רשות התימרור המקומית ביום "הדו
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        ....ח בקרת רשיותח בקרת רשיותח בקרת רשיותח בקרת רשיות""""דודודודו

        

 תיאור שלבי העבודהתיאור שלבי העבודהתיאור שלבי העבודהתיאור שלבי העבודה ....1111

פגישות עם נציגי האגפים האמונים על בניית וביצוע תוכניות עבודה  2ביצוע דוח הבקרה נערכו לצורך 

  .בתחום העיר רחובות

 TOPבה הוצג תהליך העבודה בבחירת מוקדי סיכון במסגרת פרוייקט  17.12.2015פגישה מקדימה בתאריך 

  .אשר עיריית רחובות נבחרה להיות בו חלק 34

יועץ תנועה , נציגי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הפגישה נערכה בישיבה מקצועית בה נכחו נציגי אגד

  .ליאור שורקי' מר, רודן ומנהל אגף התנועהשלמה ' אינג, של עיריית רחובות 

  

זורי שעובי  ומנהלת ' מר, נערכה שיחת הכרות עם מנהל אגף תשתיות  11.01.2016בפגישת ההמשך בתאריך 

בישיבה הוצגו תהליכי העבודה של אגף תשתית לרבות תהליך התכנון . רימה קוגן' אינג, מחלקת תנועה 

  .הואישור התכנון בשיתוף עם אגף התנוע

, בפגישה הוצגו תוכנית הסדרי תנועה שאושרו לאחרונה לדוגמא בהם הסדרת חניות בית הספר למדעים

  .טיפול בשדרות הרצל ועוד

ובהם ציר  2015העבודה  במהלך סיור השטח נסקרו בהרחבה מספר מוקדים שטופלו על ידי הערייה בשנת

הסדרי תנועה ברחוב , אפשטיין -ברחוב פינס מעגל תנועה חדש , דוד רמז -צומת אחים קיבוביץ, רחוב הרצל

  .ן"מעגל תנועה והסדרי תנועה בשדרות ח, ברוך שפינוזה

, בית הספר הקהילתי על שם יהדות טורונטו, במהלך הסיור נבחנו גם הסדרי התנועה בציר רחוב פקיעין

 .הסדרי התנועה שגישה לבית חולים קפלן ועוד
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 רקע כללי על העיררקע כללי על העיררקע כללי על העיררקע כללי על העיר ....2222

  

אוכלוסיית  1914-ב. 1890 בשנת מושבההיא הוקמה כ .ישראלב מישור החוף הדרומיב עיר היא  ְרחֹובֹותְרחֹובֹותְרחֹובֹותְרחֹובֹות

  .15-פורום ה העיר חברה בארגון.  1950 רחובות הוכרזה כעיר בשנת. תושבים 955המושבה מנתה 

לפי נתוני הלשכה המרכזית . פי גודלן- על בדירוג הערים בארץ 13- העיר ממוקמת במקום ה  ,2014 נכון לשנת

האוכלוסייה  .תושבים 128,892אוכלוסיית העיר רחובות מנתה    ,2014 נכון לדצמבר) ס"הלמ( לסטטיסטיקה

בדירוג , 10מתוך  6העיר מדורגת   ,2013 נכון לדצמבר ס"הלמ לפי נתוני.  3.1% גדלה בקצב גידול שנתי של

  . כלכלי-החברתי

הקהילה האתיופית מרוכזת  .(ותימן אתיופיה ,רובם מחבר המדינות(מתושבי העיר הם עולים  20%- למעלה מ

בה נמצא גם מרכז קליטה שבו שוכנו העולים החדשים מתימן , ברובה בשכונות קריית משה ואושיות

 .ואתיופיה

  

        ....דרכים ארציותדרכים ארציותדרכים ארציותדרכים ארציותהעיר רחובות על רקע העיר רחובות על רקע העיר רחובות על רקע העיר רחובות על רקע ::::    1111איור איור איור איור 

ועד לפארק המדע בצפון  40 מדרך, )שדרות בגין(במזרח דרך עוקפת ; בדרום ו"צומת ביל :לעיר מספר כניסות

דרך , בצפון מערב 42 דרך  ומכיוון; בדרום מערב יבנה מכיוון העיר ;ציונה- כניסה צפונית מכיוון העירנס; העיר

 ,431 לדרךציונה ולהגיע לבסוף -בעתיד לעקוף את נס ת מתוכננת המזרחיהדרך העוקפת  .כפר גבירול שכונת

ומהווה  412 דרך הוא קטע של, רחוב הרצל, הרחוב הראשי של העיר. תנגדויות לתכנון זהאולם קיימות ה

  .עורק תנועה ראשי ביישוב עם פעילות עסקית ענפה בדפנות

. במרכז העיר קניון רחובות מפעילה קווים לכל השכונות בעיר ולמושבים מסביב וכן תחנה מרכזית לצד אגד

רכבת  ,בנוסף. ואגד תעבורה קווים ,מטרופולין ,אפיקים ,החברות אגד עירוניים מהעיר מפעילות-קווים בין

. 2ראה איור .הממוקמת מצפון למכון ויצמן למדע ,תחנת הרכבת רחובות משרתת את העיר באמצעות ישראל

החציות של תוואי המסילה מבוצעות באמצעות הפרדות מפלסיות בתצורה דו מסלולית רב נתיבית ברחוב 

בדרך מנחם בגין המסילה עוברת בגשר במפלס גבוהה יותר מעל . ל"הרצל וחד מסלולית חד נתיבית ברחוב אצ

  .לתוואי הדרך אשר הנו דו מסלולי דו נתיבי
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  )חץ  שחור(הרכבת רחובות  מיקום תחנת:  2איור 

צומת (דן מדרום רחובות -במטרופולין גוש הרכבת הקלה של פרויקט BRT קו ,הקו הכחול  בעתיד אמור לפעול

  .ראשון לציון וצומת חולון, אל נס ציונה) ו"ביל

  .בהקשר זה יש להדגיש את חשיבות ההערכות של העיר לקליטת הרכבת הקלה בדגש על שלבי הביצוע
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  הקו הכחול של הרכב הקלה עתיד להגיע לעיר רחובות :3איור 

  

  : כמוקדי סיכון צוות מחלקת ההנדסה העירוניתשהומלצו על ידי  ,מקומות הבאיםב התמקדההתמקדההתמקדההתמקדההבקרה

 127מספר  מעבר החציה בסמוך לבית  ציר רחוב הרצל בדגש על .1

 יעקב טלר -צומת הרצל  .2

 

 ברמה הכלליתברמה הכלליתברמה הכלליתברמה הכללית    בעירבעירבעירבעירהבעיות המרכזיות הבעיות המרכזיות הבעיות המרכזיות הבעיות המרכזיות  ....3333

למעט ההתמקדות בטיפול במוקדי התאונות כפי שעלו מתוך דוח נתוני לא עלו בעיות מרכזיות , על פי הדיון

. TOP 34ישובות תאונות הדרכים שהועברו על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ונותחו במהלך 

יים לכי רגל ורוכבי אופנוה: לטיפול באוכלוסיות הפגיעות הצורך במתן מענה ועדיפות בבסיס הדיונים 

  .ומשתמשי תחבורה ציבורית
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 ....נתוני תאונות ומגמות בבטיחות בתחום הרשות המקומיתנתוני תאונות ומגמות בבטיחות בתחום הרשות המקומיתנתוני תאונות ומגמות בבטיחות בתחום הרשות המקומיתנתוני תאונות ומגמות בבטיחות בתחום הרשות המקומית ....4444

        

  

 2015ושנת  2014כאשר שנת מבחינת מגמה בתאונות הדרכים ניתן זהות רמה די קבוע בתאונות החמורות 

למרות זאת אין . מעט מבחינת שיעור  התאונות החמורות  עם קפיצה קלה בתאונות הקשות חריגות 

 .להסתכל על המספרים האבסולוטיים שכן הניודים קטנים מאוד וככול הנראה אין מובהקות לשוני במספרים

של סך תאונות הדרכים במגמת ירידה ועליה קלה בתאונות החמורות יכולה לנבוע ממספר גורמים כמו למ

  .מעליה במהירות הממוצעת ביישוב
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לכי רגל ותאונות רכב עצמיות ומגלה כי קיימת מעורבות גדולה של ה עיון בהתפלגות תאונות הדרכים

בנוסף קיים מיקוד של תאונות . לכי רגל ונהגי רכב מנועיושיכולים להצביע על התנהגות לא נאותה של ה

  .ריבוי הצמתים בכל יישובמסוג חזית בצד שמאפיינות לצערנו את סביבת 

 

 

שיעור . 2012-2014בשנים  20%אונות סווגו כתאונות עצמיות מול מהת 3%רק  2015ניתן לראות כי בשנת 

שיעור .  30%עמד על   2014עד  2012כאשר הממוצע בשנים  38%-ללכי הרגל קפצה ותאונות עם מעורבות ה

מסך  8%ור וצד אל צד הכפילו עצמם לשיעור של תאונות החזית באח. 38%עומדים על תאונות חזית וצד 

  .2012-2014לעומת שנים  2015התאונות בשנת 
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רשות התמרור המוכרים ומטופלים על ידי ח עולים מספר צמתים "מתוך הדו) תאונות 8מעל (כמוקדי סיכון 

  .שדרת הקיבוצים -כאשר הצומת שמהווה מוקד עיקרי הנו צומת הרצל  , המקומית

ויש להעמיק את  2015בנימין ישנה קפיצה בתאונות בסיכום שנת –רמז  ורחוב הרצל  -נסקי'בצומת רוז

  .החקירה בצמתים אלו

  

תאונות הדרכים בקטעי הדרך ניכר כי קיימת אחידות לאורך השנים למעט ירידה משמעותית בציר / ברחובות 

  .הרצל ועליה קלה בציר דרך הים
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        העיריה העיריה העיריה העיריה תפקוד תפקוד תפקוד תפקוד ה על ה על ה על ה על בקרבקרבקרבקרהההה    מפורט של תהליךמפורט של תהליךמפורט של תהליךמפורט של תהליךתיאור תיאור תיאור תיאור  ....5555

  לעיל אשר הוצגה במסגרת התמצית של הדוח 1בטבלה  ףתאור מפורט צור

        

 ....תאור ממצאים עיקריים מסיור מקצועי שנערך ברחבי העיר בנוכחות נציג העיריה ובנפרדתאור ממצאים עיקריים מסיור מקצועי שנערך ברחבי העיר בנוכחות נציג העיריה ובנפרדתאור ממצאים עיקריים מסיור מקצועי שנערך ברחבי העיר בנוכחות נציג העיריה ובנפרדתאור ממצאים עיקריים מסיור מקצועי שנערך ברחבי העיר בנוכחות נציג העיריה ובנפרד ....6666

ברחבי העיר קיים שימוש נרחב בכיסוי תמרורים בצבעים : שימוש בכיסוי עמודי תמרורים בצבעים שימוש בכיסוי עמודי תמרורים בצבעים שימוש בכיסוי עמודי תמרורים בצבעים שימוש בכיסוי עמודי תמרורים בצבעים  .6.1

יש לציין כי פתרון זה עוזר להבליט את עמודי התמרורים על רקע ריבוי הפרסומות בתחום . שונים

בהעדר מדיניות . העירוני אבל מהווה השקעת משאב כספי ניכר ומחייב אחידות בכל רחבי הרשות

אחידה בין רשויות מקומיות שונות ייתכן ואפקט זה הולך לאיבוד והנהגים לא בהכרח מקשרים את 

בתקנות והנחיות להצבת תמרורים קיימת הפניה לתקן  .בעים עם משמעות ההסדרמשמעות הצ

 .לנושא אופן הצבת תמרורים 2247

 כאשר הסדר חניה בתשלוםכאשר הסדר חניה בתשלוםכאשר הסדר חניה בתשלוםכאשר הסדר חניה בתשלום: : : : כיסוי כחול לבן כיסוי כחול לבן כיסוי כחול לבן כיסוי כחול לבן  ....6.1.16.1.16.1.16.1.1

        

 439+ 626ראה שימוש במסרים מילוליים במקום תמרור . הסדר חניה בתשלום: 1תמונה 

 818818818818ליד סימון ליד סימון ליד סימון ליד סימון : : : : כיסוי אדום לבן כיסוי אדום לבן כיסוי אדום לבן כיסוי אדום לבן  ....6.1.26.1.26.1.26.1.2

 ))))811811811811((((ליד מעברי חציה ליד מעברי חציה ליד מעברי חציה ליד מעברי חציה : : : : חור חור חור חור כיסוי צהוב שכיסוי צהוב שכיסוי צהוב שכיסוי צהוב ש ....6.1.36.1.36.1.36.1.3

        

  .בצבע צהוב שחור עוזר להבליט את מעברי החציה 306כיסוי עמודי : 2תמונה 
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במספר מקומות ברחבי העיר . שימוש במסרים מילוליים במקום בו קיים תמרור בלוח התמרורים .6.2

ציג נדרש לה" תקנות והנחיות להצבת תמרורים"אותר שימוש במסרים מילוליים במקום בו לפי 

 .439+626מימין תחליף מילולי לתמרו , 122תמרור משמאל תחליף מילולי ל. תמרור 

        

 סימוני צבע דהויםסימוני צבע דהויםסימוני צבע דהויםסימוני צבע דהוים. . . . 122122122122שימוש במסר מילולי במקום תמרור שימוש במסר מילולי במקום תמרור שימוש במסר מילולי במקום תמרור שימוש במסר מילולי במקום תמרור : : : : 3333תמונה תמונה תמונה תמונה 

יחד עם . ניכר כי בסך הכל ישנה תחזוקה טובה של סימוני הצבע. חידוש סימוני צבע ברחבי העיר .6.3

מדאיג יותר הוא . רחוב הרצל אותרו סימוני צבע דהויים זאת בסיור במספר מוקדים בדגש על

יישום לא נכון של חומרי הסימון . מספר שכבות הצבע שמיושם ללא הסרה של סימונים קודמים

בתמונה צולמה בצומת יצחק  .מקצר את קיים חומר הסימון וגורם לסכנת החלקה לרכב דו גלגלי

 )שכבות 2הרוב מאפשרים (ומפרטי היצרן  934י "יש ליישם חומרי סימון לפי ת  .ויצמן - רבין  

        

 מספר מחזורי חידוש חומר סימון ללא הסרה מהווה מפגע ומקצר תקופת שרותמספר מחזורי חידוש חומר סימון ללא הסרה מהווה מפגע ומקצר תקופת שרותמספר מחזורי חידוש חומר סימון ללא הסרה מהווה מפגע ומקצר תקופת שרותמספר מחזורי חידוש חומר סימון ללא הסרה מהווה מפגע ומקצר תקופת שרות: : : : 4444תמונה תמונה תמונה תמונה 

ניכר כי אין מדיניות אחידה והגבלה על מיקום שלטי . ריבוי שלטי פרסום לאורך צירים ראשיים  .6.4

ברמת העקרון כל רכיב אנכי בקרבת מעבר חציה מקטין את היכולת להבחין בהולך רגל . פרסום

לכך יש להוסיף את היות . ריבוי שלטי פרסום גם ממקד את תשומת לב הנהג לשלט הפרסום. חוצה

מומלץ לכל רשות מקומית לקבוע כללים מנחים לאופן השימוש . מכשול לא סלחני – העמודים

 לכי רגלובעמודי פרסום לרבות הרחקה ככול הניתן מאזורי המתנה וחציה של ה

        

 ריבוי שלטי פרסוםריבוי שלטי פרסוםריבוי שלטי פרסוםריבוי שלטי פרסום: : : :     5555תמונה תמונה תמונה תמונה 
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כל מסר המזכיר . בסיור נצפו שלטי פרסום דיגיטאליים בצמתים: שלטי פרסום דיגיטאליים בצמתיםשלטי פרסום דיגיטאליים בצמתיםשלטי פרסום דיגיטאליים בצמתיםשלטי פרסום דיגיטאליים בצמתים .6.5

בצבעו את צבעי הרמזור פסול על אחת כמה וכמה מסר מרצד שמושך את תשומת לב הנהג ומקטין 

לפי תקנות התעבורה אין להפעיל בדרך אותות או סימנים בצבעים  .את יכולת התגובה בזמן חרום

  .השמורים לתמרורים

) 1981וסט אוג –א "אב תשמ, ירושלים, המפקח על התעבורה, ח"משהת(הנחיות לתכנון רמזורים 

מטר מצומת מרומזר אין להפעיל פנסי או אורות עם צבעים  30קובעות באופן מפורש כי במרחק 

 .המזכירים את צבעי הרמזורים

 

        

        ויצמןויצמןויצמןויצמן    - - - - המדע המדע המדע המדע     ----ל ל ל ל """"בצומת אצבצומת אצבצומת אצבצומת אצ    דיגיטאלייםדיגיטאלייםדיגיטאלייםדיגיטאלייםשלטי פרסום שלטי פרסום שלטי פרסום שלטי פרסום : : : : 6666תמונה תמונה תמונה תמונה 

        

 ))))רופיןרופיןרופיןרופין    -הרצל הרצל הרצל הרצל ((((דוגמא לעומס מידע ופרסומת נמוכה בקרבת מעבר חציה דוגמא לעומס מידע ופרסומת נמוכה בקרבת מעבר חציה דוגמא לעומס מידע ופרסומת נמוכה בקרבת מעבר חציה דוגמא לעומס מידע ופרסומת נמוכה בקרבת מעבר חציה : : : : 7777תמונה תמונה תמונה תמונה 
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שכן הניסוי לא שכן הניסוי לא שכן הניסוי לא שכן הניסוי לא , , , , נדרש אישור של הוועדה לניסוים של משרד התחבורהנדרש אישור של הוועדה לניסוים של משרד התחבורהנדרש אישור של הוועדה לניסוים של משרד התחבורהנדרש אישור של הוועדה לניסוים של משרד התחבורה: : : : פיילוטים טכנולוגיים  פיילוטים טכנולוגיים  פיילוטים טכנולוגיים  פיילוטים טכנולוגיים   .6.6

בתחום העיר מנוהל פיילוט טכנולוגי של יישום מונה זמן ירוק נותר בחציית . . . . אושר על ידי הוועדהאושר על ידי הוועדהאושר על ידי הוועדהאושר על ידי הוועדה

ר מומלץ לשקול את גודל המספ. הולך רגל ומונה זמן אדום נותר לתחילת אור ירוק עבור רכב מנועי

סוימים שמקשות על עבור מונה הזמן לרכב המנועי ואת עוצמות ההארה החזקות מאוד בתנאים מ

והכל בכפוף לאישור הוועדה לניסויים וליווי ההתקנה והמעקב בשטח על ידי , ההבחנה במספרים

 .גורמי מקצוע

 רררר""""מונה המונה המונה המונה ה: : : : בית הפועלים בית הפועלים בית הפועלים בית הפועלים     -צומת הרצל צומת הרצל צומת הרצל צומת הרצל  ....6.6.16.6.16.6.16.6.1

 רררר""""מונה המונה המונה המונה ה: : : : טלר טלר טלר טלר     -צומת הרצל צומת הרצל צומת הרצל צומת הרצל  ....6.6.26.6.26.6.26.6.2

 רררר""""מונה המונה המונה המונה ה: : : : בני משה בני משה בני משה בני משה     -צומת הרצל צומת הרצל צומת הרצל צומת הרצל  ....6.6.36.6.36.6.36.6.3

 מונה רכבמונה רכבמונה רכבמונה רכב: : : : עזא הרשנזון עזא הרשנזון עזא הרשנזון עזא הרשנזון     -צומת הרצל צומת הרצל צומת הרצל צומת הרצל  ....6.6.46.6.46.6.46.6.4

        
        מונה זמן ירוק יותר בחציית הולך רגלמונה זמן ירוק יותר בחציית הולך רגלמונה זמן ירוק יותר בחציית הולך רגלמונה זמן ירוק יותר בחציית הולך רגל: : : : 8888תמונה תמונה תמונה תמונה 
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 מונה זמן אדום מונה זמן אדום מונה זמן אדום מונה זמן אדום : : : : 9999תמונה תמונה תמונה תמונה 

בתוך  901המעוצבים עם גודל אות לא נכון ותמרור  915ברחבי העיר שימוש בתמרורי : : : :     915915915915שילוט שילוט שילוט שילוט  ....6.76.76.76.7

 ....אלו אינם תואמים את ההנחיות לתכנון שילוטאלו אינם תואמים את ההנחיות לתכנון שילוטאלו אינם תואמים את ההנחיות לתכנון שילוטאלו אינם תואמים את ההנחיות לתכנון שילוטשלטים שלטים שלטים שלטים     ....בצרוף לוגו של משטרת ישראל 915שלט 

        

        
 לא קריא עם גודל אות לא מתאים ועודף מידע לא רלוונטילא קריא עם גודל אות לא מתאים ועודף מידע לא רלוונטילא קריא עם גודל אות לא מתאים ועודף מידע לא רלוונטילא קריא עם גודל אות לא מתאים ועודף מידע לא רלוונטי    915915915915תמרור תמרור תמרור תמרור : : : : 9999תמונה תמונה תמונה תמונה 

חניה במקביל " במקרה זה שימוש במסר . . . . שימוש במסרים מילוליים במקום סימון תמרוריםשימוש במסרים מילוליים במקום סימון תמרוריםשימוש במסרים מילוליים במקום סימון תמרוריםשימוש במסרים מילוליים במקום סימון תמרורים .6.8

יש לזכור כי . סגורה –בהמשך סומנה מעטפת חניה לנכה . במקום סימון מעטפות חניה" למדרכה

יש לראות  .בתחום העירוני כל עמוד מיותר משמעותו פגיעה במרחב הזמין להולך הרגל במדרכה

 .819בתקנות והנחיות להצבת תמרורים הנחיות לעניין תמרור 
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 ....819819819819במקום בתמרור במקום בתמרור במקום בתמרור במקום בתמרור     439439439439שימוש בתמרור שימוש בתמרור שימוש בתמרור שימוש בתמרור : : : : 10101010תמונה תמונה תמונה תמונה 
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 """"מדרכהמדרכהמדרכהמדרכהחניה במקביל חניה במקביל חניה במקביל חניה במקביל " " " " המחשה נוספת של ריבוי שימוש במסרים המחשה נוספת של ריבוי שימוש במסרים המחשה נוספת של ריבוי שימוש במסרים המחשה נוספת של ריבוי שימוש במסרים  ....6.96.96.96.9

        

 כל תמרור משמעותו הצרת המדרכה ובזבוז משאביםכל תמרור משמעותו הצרת המדרכה ובזבוז משאביםכל תמרור משמעותו הצרת המדרכה ובזבוז משאביםכל תמרור משמעותו הצרת המדרכה ובזבוז משאבים: : : : 11111111תמונה תמונה תמונה תמונה 

בלוח התמרורים ובתקנות והנחיות להצבת תמרורים מוגדרים הן גדלים של : : : : עיוות תמרורים עיוות תמרורים עיוות תמרורים עיוות תמרורים  .6.10

מבוקש להקפיד על גודל  626במקרה של תמרורי . תמרורים אבל הן גדלים מינימאליים של תכנים

בנוסף גודל אות ). שאר התחום העירוני 50*50 - ש ו"קמ 50עבור מהירות עד  40*40( התמרור 

 מ"ס 4 הנו, לפי תקנות והנחיות להצבת תמרורים מינימאלי

        

        

 ממממ""""סססס    3333עד עד עד עד     2.52.52.52.5מלבני וגודל אות מלבני וגודל אות מלבני וגודל אות מלבני וגודל אות     626626626626תמרור תמרור תמרור תמרור : : : : 12,1312,1312,1312,13תמונה תמונה תמונה תמונה 
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בקרבת בית ספר בן צבי ברחוב הירשנזון מבוצע . תמרורים וצבע:  הסדרי תנועה בקרבת בתי ספרהסדרי תנועה בקרבת בתי ספרהסדרי תנועה בקרבת בתי ספרהסדרי תנועה בקרבת בתי ספר .6.11
יש לציין כי הוועדה הבין משרדית לא בחנה ולא אישרה . מפרץ הורד וסע שסומן עם צבע ורוד

יכולה להשפיע  1871עם חומרי סימון שלא נבדקו בהתאם לתקן  הכן וצביעתחומר הגוונה ורוד ויי
בנוסף במקום אותרו תמרורי . והן להולך רגל או רוכב אופניים על מקדמי החיכוך הן לרכב המנועי

עוצמת ההארה לא נבדקה ולא הוגדרה : כאשר ההבהוב עובד בשעות החשכה . פולטי אור 306
. במסמכים הנדסיים ויכולה להשפיע לרעה על היכולת להבחין בהולך רגל הקרב לנקודת החציה

עם נראות טובה של מעברי החציה , טוביםלמרות האמור הסדרי התנועה בקרבת בית הספר 
קיימת מעורבות של הורים ונוכחות של סדרנים שמבטיחה תפקוד טוב . ב"ופעולה של משמרות זה
 .ויעיל של הסדר התנועה

        
        בניגוד ללוח התמרוריםבניגוד ללוח התמרוריםבניגוד ללוח התמרוריםבניגוד ללוח התמרורים    עם נורות לד פולטות אורעם נורות לד פולטות אורעם נורות לד פולטות אורעם נורות לד פולטות אור    306306306306תמרור תמרור תמרור תמרור : : : :     14141414תמונה תמונה תמונה תמונה 

        
        עם אבני שפה ותיחום בצבע צהובעם אבני שפה ותיחום בצבע צהובעם אבני שפה ותיחום בצבע צהובעם אבני שפה ותיחום בצבע צהוב,,,,))))וועדהוועדהוועדהוועדה    ללא אישורללא אישורללא אישורללא אישור((((צביעת מפרץ הורדה בצבע ורוד צביעת מפרץ הורדה בצבע ורוד צביעת מפרץ הורדה בצבע ורוד צביעת מפרץ הורדה בצבע ורוד : : : : 15151515תמונה תמונה תמונה תמונה 
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 בבבב""""בתמונה פעולה של משמרות זהבתמונה פעולה של משמרות זהבתמונה פעולה של משמרות זהבתמונה פעולה של משמרות זה). ). ). ). לא כן צבע צירלא כן צבע צירלא כן צבע צירלא כן צבע ציר((((מעבר החציה נראה היטב מעבר החציה נראה היטב מעבר החציה נראה היטב מעבר החציה נראה היטב : : : : 16161616תמונה תמונה תמונה תמונה 
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יחד עם זאת . היוזמה להצבת שילוט הכוונה והדרכה עירוני מבורכת: : : : שילוט הכוונה והדרכה עירונישילוט הכוונה והדרכה עירונישילוט הכוונה והדרכה עירונישילוט הכוונה והדרכה עירוני .6.12

להבטיח יכולת נהג לקלוט את מ "נדרש לתכנן שילוט שכזה בהתאם לעקרונות תכנון שילוט ע

 .ניתן ורצוי לקבוע פיקטוגרמות שנהגים יכולים לעקוב אחריהם. יחידות המידע הדרושות בזמן קצר

 .יש לתכנן שילוט הדרכה עירוני בהתאם להנחיות לתכנון שילוט

        
        מבנה שילוט הכוונה עירונימבנה שילוט הכוונה עירונימבנה שילוט הכוונה עירונימבנה שילוט הכוונה עירוני: : : : 17171717תמונה תמונה תמונה תמונה 

בנקודות שטופלו מבחינה בטיחותית נערך במסגרת הסיור . אחים קיבוביץ-צומת אהרון מרשוב צומת אהרון מרשוב צומת אהרון מרשוב צומת אהרון מרשוב  .6.13

 .סיור בצומת שבנדון

        
. מבחינת רוחב המעבר 1918י "יש לוודא כי משטח בהתאם לת. הנגשה של מעברי חציה: : : : 18181818תמונה תמונה תמונה תמונה 

        באי המפרדה 431ראה גובה תמרור 

        
 יש לוודא כי גובה צמחיה במעברי חציה נמוך ואינו יכול להסתיר ילד קטן: : : : 19191919תמונה תמונה תמונה תמונה 



  

 

  דוח סופי –) 2016 אוקטובר( –) ז"תשע –תשרי(רחובות –מרור מקומית ידוח בקרת רשות ת

22    

   

 

מבוקש להקפיד כי מעברי חציה אינם מוסתרים חלקית . . . . קרבה של אלמנטים אנכיים במעברי חציהקרבה של אלמנטים אנכיים במעברי חציהקרבה של אלמנטים אנכיים במעברי חציהקרבה של אלמנטים אנכיים במעברי חציה .6.14

 .על ידי צמחיה צמודה שיכולה לגרום לנהג לא להבחין להולך רגל שמתעד לחצות

        
 ראה את העץ לפני מעבר החציהראה את העץ לפני מעבר החציהראה את העץ לפני מעבר החציהראה את העץ לפני מעבר החציה: : : : 20202020תמונה תמונה תמונה תמונה 

תים בתחום העירוני לרוב לא נהוג להציב תמרורים אלו בצמ. . . . 707707707707+ + + +     306306306306בצמתים לעתים מוצבים בצמתים לעתים מוצבים בצמתים לעתים מוצבים בצמתים לעתים מוצבים  .6.15

 .תקינים 707אבל ברגע שהוצבו רצוי לוודא כי תמרורי 

        
        ............431431431431תמרור תמרור תמרור תמרור ). ). ). ). י עקרון סימון בקטע דרךי עקרון סימון בקטע דרךי עקרון סימון בקטע דרךי עקרון סימון בקטע דרך""""עפעפעפעפ((((בצומת בצומת בצומת בצומת     707707707707+ + + +     306306306306מיקום מיקום מיקום מיקום : : : : 21212121תמונה תמונה תמונה תמונה 

במסגרת הטיפול . אפשטיין הוקם מעגל תנועה -במסגרת פרוייקט הסדרת צומת פינס : : : : מדרכות מדרכות מדרכות מדרכות  ....6.166.166.166.16

 ....בצומת ולא הועתקו תשתיותלא טופלו כלל המפגעים בגיאומטריה 

        
 רררר""""כך שנהג לא יכול להבחין בהכך שנהג לא יכול להבחין בהכך שנהג לא יכול להבחין בהכך שנהג לא יכול להבחין בהעמוד מתח וארון בקרה חוסמים מדרכה ושדה ראיה עמוד מתח וארון בקרה חוסמים מדרכה ושדה ראיה עמוד מתח וארון בקרה חוסמים מדרכה ושדה ראיה עמוד מתח וארון בקרה חוסמים מדרכה ושדה ראיה : : : :     22222222תמונה תמונה תמונה תמונה 
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כמובן שמומלץ להכין . לוודא פינוי גזם ופסולת בזמן אמת יש: : : : תמונה לא אופינית לרחבי העיר תמונה לא אופינית לרחבי העיר תמונה לא אופינית לרחבי העיר תמונה לא אופינית לרחבי העיר  .6.17

 .תוכנית רב שנתית להנמכת והנגשת כלל מעברי החציה והמדרכות בעיר

        

 מעברי חציה ומדרכות לא מונגשים עדיין בחלק מהציריםמעברי חציה ומדרכות לא מונגשים עדיין בחלק מהציריםמעברי חציה ומדרכות לא מונגשים עדיין בחלק מהציריםמעברי חציה ומדרכות לא מונגשים עדיין בחלק מהצירים: : : : 23232323תמונה תמונה תמונה תמונה 

שדרות חן טופלו במסגרת שיפורי הבטיחות תוך הסדרה של מעגלי . . . . הסדרי תנועה בשדרות חןהסדרי תנועה בשדרות חןהסדרי תנועה בשדרות חןהסדרי תנועה בשדרות חן ....6.186.186.186.18

במסגרת הסיור ניכר כי הסדר התנועה מתפקד . שבילי אופניים ועוד, מדרכות, מעברי חציה, תנועה

 ....נקודות במפורט היטב ויחד עם זאת ניתן לשפר מספר

        

        ....מקומות חניה בצמוד למעבר חציה מקטינים את שדה הראיה למעברמקומות חניה בצמוד למעבר חציה מקטינים את שדה הראיה למעברמקומות חניה בצמוד למעבר חציה מקטינים את שדה הראיה למעברמקומות חניה בצמוד למעבר חציה מקטינים את שדה הראיה למעבר: : : : 24242424תמונה תמונה תמונה תמונה 

        

  .ולתמרר התחלה וסיום שביל אופנייםמבוקש להציג פיקטוגרמות על שביל האופניים : : : : 25252525תמרור תמרור תמרור תמרור 
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  1918יש לוודא כי עמודי הבלימה מסומנים לפי דרישות תקן 

        

 ............אמנם קשה לבצע העתקות אבל עדייןאמנם קשה לבצע העתקות אבל עדייןאמנם קשה לבצע העתקות אבל עדייןאמנם קשה לבצע העתקות אבל עדיין. . . . במעגלבמעגלבמעגלבמעגל    לעטרהלעטרהלעטרהלעטרהעמוד המתח צמוד עמוד המתח צמוד עמוד המתח צמוד עמוד המתח צמוד : : : : 26262626תמונה תמונה תמונה תמונה 

מזמין הלכי רגל ( מעגל התנועה מעצב כגן משחקים באמצע צומת: : : : מעגל תנועה בצומת פקיעין מעגל תנועה בצומת פקיעין מעגל תנועה בצומת פקיעין מעגל תנועה בצומת פקיעין  .6.19

רצוי לשקול את עיצוב . עם מדרגות שיורדות לנתיבי הנסיעה תוך הסתרה , )לחצות דרך המעגל

 מעגל התנועה 

        

  ...ים באמצע צומתמעגל התנועה מעוצב כגן משחק: : : : 27272727תמונה תמונה תמונה תמונה 

        

 הצמחיה במבואות הצומת ובקרבת מעגל התנועה ומעבר החציה בניגוד להנחיותהצמחיה במבואות הצומת ובקרבת מעגל התנועה ומעבר החציה בניגוד להנחיותהצמחיה במבואות הצומת ובקרבת מעגל התנועה ומעבר החציה בניגוד להנחיותהצמחיה במבואות הצומת ובקרבת מעגל התנועה ומעבר החציה בניגוד להנחיות: : : : 28282828תמונה תמונה תמונה תמונה 
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 המחשה של הסתרת מעבר חציה והולך רגל חוצה על ידי צמחיההמחשה של הסתרת מעבר חציה והולך רגל חוצה על ידי צמחיההמחשה של הסתרת מעבר חציה והולך רגל חוצה על ידי צמחיההמחשה של הסתרת מעבר חציה והולך רגל חוצה על ידי צמחיה ....6.206.206.206.20

        

        לא תקיניםלא תקיניםלא תקיניםלא תקינים    707707707707. . . . צמחיהצמחיהצמחיהצמחיהגדר וגדר וגדר וגדר והמחשה של הסתרה על ידי המחשה של הסתרה על ידי המחשה של הסתרה על ידי המחשה של הסתרה על ידי : : : : 29292929תמונה תמונה תמונה תמונה 

        

        תנועה בסמוך לבית ספר בגיןתנועה בסמוך לבית ספר בגיןתנועה בסמוך לבית ספר בגיןתנועה בסמוך לבית ספר בגיןמעגל מעגל מעגל מעגל . . . . המחשה של הסתרה על ידי צמחיההמחשה של הסתרה על ידי צמחיההמחשה של הסתרה על ידי צמחיההמחשה של הסתרה על ידי צמחיה: : : : 30303030תמונה תמונה תמונה תמונה 

הפרוייקט בוצע במסגרת הפרוייקט בוצע במסגרת הפרוייקט בוצע במסגרת הפרוייקט בוצע במסגרת . . . . בצמוד לבית ספר בגין הוסדרה סובה להורדה והעלאה של תלמידיםבצמוד לבית ספר בגין הוסדרה סובה להורדה והעלאה של תלמידיםבצמוד לבית ספר בגין הוסדרה סובה להורדה והעלאה של תלמידיםבצמוד לבית ספר בגין הוסדרה סובה להורדה והעלאה של תלמידים ....6.216.216.216.21

 ....שיפורי תשתית במוסדות חינוךשיפורי תשתית במוסדות חינוךשיפורי תשתית במוסדות חינוךשיפורי תשתית במוסדות חינוך

        

        דוגמא של פרוייקט בטיחות לשיפור בטיחות בקרבת בית ספר בגיןדוגמא של פרוייקט בטיחות לשיפור בטיחות בקרבת בית ספר בגיןדוגמא של פרוייקט בטיחות לשיפור בטיחות בקרבת בית ספר בגיןדוגמא של פרוייקט בטיחות לשיפור בטיחות בקרבת בית ספר בגין: : : : 31313131תמונה תמונה תמונה תמונה 
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אלמנט חיובי אלמנט חיובי אלמנט חיובי אלמנט חיובי . . . . בניגוד לתקנות והנחיות להצבת תמרוריםבניגוד לתקנות והנחיות להצבת תמרוריםבניגוד לתקנות והנחיות להצבת תמרוריםבניגוד לתקנות והנחיות להצבת תמרורים    ורודורודורודורוד/ / / / צביעת הדרך בצבע אדום צביעת הדרך בצבע אדום צביעת הדרך בצבע אדום צביעת הדרך בצבע אדום : : : : 32323232תמונה תמונה תמונה תמונה 

        כקונספט אבל יש להיצמד להנחיות משרד התחבורהכקונספט אבל יש להיצמד להנחיות משרד התחבורהכקונספט אבל יש להיצמד להנחיות משרד התחבורהכקונספט אבל יש להיצמד להנחיות משרד התחבורה

        

גדרות הולכי הרגל יש בהם כדי להפריע שכן ניתן לפרוק תלמידים על המדרכה ולא גדרות הולכי הרגל יש בהם כדי להפריע שכן ניתן לפרוק תלמידים על המדרכה ולא גדרות הולכי הרגל יש בהם כדי להפריע שכן ניתן לפרוק תלמידים על המדרכה ולא גדרות הולכי הרגל יש בהם כדי להפריע שכן ניתן לפרוק תלמידים על המדרכה ולא : : : : 33333333תמונה תמונה תמונה תמונה 

    ככולככולככולככול    818818818818נדרש ביטול נדרש ביטול נדרש ביטול נדרש ביטול . . . . לכי הרגל שמתחבר בנקודהלכי הרגל שמתחבר בנקודהלכי הרגל שמתחבר בנקודהלכי הרגל שמתחבר בנקודהוווואת המבוך ניתן לבצע בשביל האת המבוך ניתן לבצע בשביל האת המבוך ניתן לבצע בשביל האת המבוך ניתן לבצע בשביל ה. . . . בנתיביםבנתיביםבנתיביםבנתיבים

        ....שיוחלט על הרחבת אזור המאפשר הורדת נוסעיםשיוחלט על הרחבת אזור המאפשר הורדת נוסעיםשיוחלט על הרחבת אזור המאפשר הורדת נוסעיםשיוחלט על הרחבת אזור המאפשר הורדת נוסעים
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לכי רגל לכי רגל לכי רגל לכי רגל וווודרך הגישה והחניה בבית חולים קפלן הוסדרה במסגרת ראיית צורך בשיפור בטיחות הדרך הגישה והחניה בבית חולים קפלן הוסדרה במסגרת ראיית צורך בשיפור בטיחות הדרך הגישה והחניה בבית חולים קפלן הוסדרה במסגרת ראיית צורך בשיפור בטיחות הדרך הגישה והחניה בבית חולים קפלן הוסדרה במסגרת ראיית צורך בשיפור בטיחות ה ....6.226.226.226.22

 ....בקרבת מוסדות ציבורבקרבת מוסדות ציבורבקרבת מוסדות ציבורבקרבת מוסדות ציבור

        

        לא בהתאם לתקנותלא בהתאם לתקנותלא בהתאם לתקנותלא בהתאם לתקנות    439439439439----וווו    626626626626. . . . דרך הגישה לבית חולים קפלן דרך הגישה לבית חולים קפלן דרך הגישה לבית חולים קפלן דרך הגישה לבית חולים קפלן : : : :     34343434תמונה תמונה תמונה תמונה 

        
לא מאושר צבע כחול על ידי משרד לא מאושר צבע כחול על ידי משרד לא מאושר צבע כחול על ידי משרד לא מאושר צבע כחול על ידי משרד ((((וונה בכחול וונה בכחול וונה בכחול וונה בכחול צביעה והגצביעה והגצביעה והגצביעה והג. . . . הנגשת תחנות אוטובוסהנגשת תחנות אוטובוסהנגשת תחנות אוטובוסהנגשת תחנות אוטובוס: : : : 35353535תמונה תמונה תמונה תמונה 

        ).).).).התחבורה לסימון דרכים בכלל ומדרכות בפרטהתחבורה לסימון דרכים בכלל ומדרכות בפרטהתחבורה לסימון דרכים בכלל ומדרכות בפרטהתחבורה לסימון דרכים בכלל ומדרכות בפרט

        
        סובה לתחבורה ציבורית בקצה דרך הגישה לבית החוליםסובה לתחבורה ציבורית בקצה דרך הגישה לבית החוליםסובה לתחבורה ציבורית בקצה דרך הגישה לבית החוליםסובה לתחבורה ציבורית בקצה דרך הגישה לבית החולים: : : : 36363636תמונה תמונה תמונה תמונה 
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צגי מהירות צריכים להיות תואמים את מפרט הוועדה . . . . שימוש בצגי מהירות ונראות מעברי חציהשימוש בצגי מהירות ונראות מעברי חציהשימוש בצגי מהירות ונראות מעברי חציהשימוש בצגי מהירות ונראות מעברי חציה ....6.236.236.236.23
לא יהיו אלמטים אנכיים ) בדגש על קטע דרך(מעברי חציה מומלץ כי בקרבת . הבין משרדית

 .הצדדים 2 -מ 306בנוסף מבוקש . שמסתירים  את הולך הרגל בנקודת החציה

        
 צג מהירות שלא בהתאם למפרט הוועדה והסתרת נקודת חציה על ידי עצים ושילוטצג מהירות שלא בהתאם למפרט הוועדה והסתרת נקודת חציה על ידי עצים ושילוטצג מהירות שלא בהתאם למפרט הוועדה והסתרת נקודת חציה על ידי עצים ושילוטצג מהירות שלא בהתאם למפרט הוועדה והסתרת נקודת חציה על ידי עצים ושילוט: : : : 37373737תמונה תמונה תמונה תמונה 

 עימו נערכה ההתייעצותרצוי כי התוכנית תיחתם על ידי קצין המשטרה : : : : אישור תוכניות אישור תוכניות אישור תוכניות אישור תוכניות  ....7777
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 סיכוםסיכוםסיכוםסיכום ....8888

העיר : והתנהלות רשות תמרור מקומית היבטים של בטיחות בדרכים בקרתמסמך זה מסכם תהליך של 

 . רחובות

ברשות המקומית . רמת האחזקה של הסדרי התנועה טובה מאוד תוך העדפה של צירים ראשייםניכר כי 

קיימות , בדומה לרשויות אחרות, די הסיכון אבלמבוצעת עבודה מחושבת ויסודות לאיתור וטיפול במוק

  :נקודות המצריכות התייחסות ממוקדמת 

יישום אביזרי בטיחות מאושרים על ידי הוועדה הבין משרדית בלבד ובהתאם למפרטי והנחיות  .8.1

 .בדגש על חומרי סימון דרכים, הוועדה

 .2014 –ורים צורך לשפר את נושא יישום תמרורים בהתאם לתקנות והנחיות להצבת תמר .8.2

קביעת כללים אחידים לנושא הצבת שלטי פרסום ברחבי העיר תוך הרחקה ככול הניתן מאזורי  .8.3

 .סיכון

יש לתת תשומת לב ליישום הוראות ההנחיות לתכנון , מיקום עצמים אנכיים לרבות צמחיה ועצים .8.4

 2014נובמבר  - עצמים וצמחיה:  2014' נוב –עצמים וצמחיה , רחובות בערים

תוך ריכוז כלל היבטי התכנון באגף ) תשתיות ותנועה(מומלץ לשפר את תהליך התאום בין האגפים  .8.5

כי פרוטוקול וועדת תחבורה יופץ בשוטף לכלל  מומלץ. אחד תחת גורם מקצועי מנחה אחד

 .הגורמים הנוגעים לרבות מתן נגישות מלאה למערכות ניהול ובקרה הארגוניות

מומלץ לשים לב לאופן אישור תוכניות על ידי רשות תמרור : ת הסדרי תנועה ובנושא אישור תוכני .8.6

ל התייעצות והחלטות עם נדרש להשלים ולתעד פרוטוק 18באישור תוכניות לפי תקנה . מרכזית

  !!!קצין משטרה 
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        נספחיםנספחיםנספחיםנספחים

  דוגמא למכתב הפניה בין אגף תשתיות לאגף התנועה– 1נספח 

  ס"קידום מו: דוגמא למכתב הפניה בין אגף תשתיות למשרד התחבורה – 2נספח 

  שדרות חן: ס ונבקדו בסיור "דוגמא של תוכניות שקודמו כמו – 3נספח 

  פינס-אפשטיין : ס ונבקדו בסיור "דוגמא של תוכניות שקודמו כמו – 4נספח 

  דוגמא של אישור תוכנית על ידי משרד התחבורה – 5ח פנס

  דוגמא לפרוטוקול וועדת תמרור עירונית: 6נספח 
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  אגף התנועה �דוגמא למכתב הפניית תוכניות לאישור אגף תשתיות: 1נספח 
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  טיפול במוקדי סיכון על ידי אגף תשתיותדוגמא של קידום תוכניות ל: 2נספח 
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  שדרות חן/ ס ונבדקו בשטח "דוגמא של תכניות שקודמו במסגרת מו: 3נספח 
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  פינס -ס ונבדקה בשטח  אפשטיין "דוגמא של תוכנית במסגרת מו: 4נספח 
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  . דוגמא של אישור משרד התחבורה: 5נספח 
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  מרכזיתדוגמא של אישור רשות תמרור : 6נספח 
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  של ועדת תחבורה עירונית) חלקי(דוגמא לפרוטוקול : 6נספח 
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  המשך6נספח 
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  המשך6נספח 
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  המשך6נספח 

  


