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 מבוא. 1

 העלאת הסטנדרט של תשתיות הדרכים,לשיפור רמת הבטיחות של רשת הדרכים נסמך על מאמץ מתמיד 

 די שדרוג של קטעי דרך וצמתים, ואיתור וטיפול במוקדי הסיכון ברשת. י-על

ברשת הדרכים  במוקדי סיכוןאיתור וטיפול מאמצע שנות האלפיים מבוצע בישראל תהליך שיטתי של 

אתרים השונים, בשנים מבוסס על בחינה של מספרים של תאונות דרכים שאירעו בעירוניות ה-הלא

תשתית. הי נפחי התנועה ומאפייני פ-עם מספר תאונות צפוי, באתרים אלה, עלהאחרונות, והשוואתם 

 .בתהליך זה משמשים מודלים שפותחו ב"מערכת ניהול בטיחות" )מנ"ב( של חברת נת"י

 הגישה לאיתור וטיפול במוקדי סיכון ברשת הדרכים המתבססת על ספירה וניתוח של מספרי תאונות

תשתית תבוצע בעקבות התרחשות בחינת האפשרויות לשיפור מאפייני , לפיה ריאקטיבית היא גישה דרכים

 קטיביתא-פרוגישה היא  הדרכים סיכון ברשתה המשלימה לאיתור וטיפול במוקדי התאונות בפועל. הגיש

שות תאונות דרכים חלפיה, ניתן לזהות אתרים ברשת בעלי מאפייני תשתית עם פוטנציאל גבוה יותר להתר

ת על הידע המוקדם שהצטבר אקטיבית נסמכ-התאונות. הגישה הפרו התרחשותטרם ולפעול לשיפורם ב

 בספרות המקצועית לגבי הקשר בין מאפייני תשתית והסיכוי לתאונות דרכים. 

י פ-עלבישראל, ירונית ע-מתודולוגיה לזיהוי מוקדי סיכון ברשת הדרכים הלאמטרת מסמך זה היא להציע 

התפתחויות במדינות ה ת, לרבונערכה סקירה של הניסיון הבינלאומי לצורך כך, אקטיבית.-פרוהגישה ה

וסיכומי הידע הבינלאומי בנושא הקשר בין מאפייני  ,המתקדמות בתהליכי ניהול בטיחות ברשת הדרכים

נת"י חברת מנ"ב בהיעצויות עם מפעילי מערכת ידרכים. כמו כן, נערכו התשות תאונות תשתית והתרח

ים מינות הנתונים על מאפייני תשתיות הדרכים. על סמך הניסיון הבינלאומי והנתונצרכים וזבירור לצורך 

פי -עלבישראל, ירונית ע-לזיהוי מוקדי סיכון ברשת הדרכים הלא, גובשה הצעה למתודולוגיה הזמינים

 .אקטיבית-פרוהגישה ה

קטע דרך  –וג אתר יש לציין כי מערכת הקשרים בין מאפייני תשתית והתרחשות תאונות דרכים תלויה בס

 הכוללת:ירוניות בישראל קיימת היררכיה של סוגי דרכים ע-או צומת, ובסוג דרך. ברשת הדרכים הלא

ה יסלולית. הדרכים מההיררכמ-סלולית ודרך חדמ-ממוחלפת, דרך דו , דרךדרך מהירה/פרברית מהירה

יותר של נפח התנועה ולכן, הן  סלוליות, מיועדות להעברת היקפים גדוליםמ-מהירות והדוה -הגבוהה יותר 

 של הנתיביםדול יותר רוחב גכגון, מספר רב יותר של נתיבי הנסיעה, מתאפיינות ברמת תכן גבוהה יותר )

יווני (, תנאים סלחניים יותר של צדי הדרך, קיום הפרדה פיסית בין כוכד' והשוליים, רדיוסים גדולים יותר

וליות, לרוב, אין הפרדה פיסית בין כיווני התנועה והן למס-התנועה וכו'. לעומת זאת, בדרכים החד

הות עם סיכון גבוה יותר מסלוליות מזו-מתאפיינות ברמת תכן נמוכה יותר. כתוצאה, הדרכים החד

 להתרחשות תאונות דרכים. 

, הדרכים 1עירוניות. לפי הערכות-מאורך הדרכים הלא 70%מסלוליות מהוות מעל -בישראל, הדרכים החד

עירוניות ומעבירות -לוליות מרכזות כמחצית מהתאונות הקשות והקטלניות ברשת הדרכים הלאמס-החד

עירונית. חלקן היחסי של התאונות החמורות גבוה יותר בדרכים -כרבע מהנסועה השנתית ברשת הלא

מסלוליות -בדרכים החד 2פי מגבוה יותר מדד קטלניות הנסיעה ו מסלוליות-מסלוליות לעומת הדו-החד

-חדבדרכים ה 2.7, מדד הרוגים לנסועה היה גבוה פי 2013-2015מסלוליות. לדוגמא, בשנים -מת הדולעו

 הרוגים למיליארד נסועה, בהתאמה. 2.8לעומת  7.5 מסלוליות:-מסלוליות לעומת הדו

                                                             
 (2016גיטלמן, קורצ'טוב )  1
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, ק"מ 1בקטע דרך באורך מציג את הקשר בין נפח תנועה יומי בדרך ומספר תאונות צפוי, בשנה,  1.1איור 

ראל; הגרפים נבנו על סמך המודלים המשמשים עירוניות ביש-י סוגי דרך שונים ברשת הדרכים הלאלפ

ממחישה את ההבדלים בין מספר תאונות צפוי במערכת ניהול בטיחות של חברת נת"י. ההצגה הוויזואלית 

יותר סלולית, בהינתן נפח תנועה דומה, ומראה רמת סיכון גבוהה מ-סלולית לעומת הדומ-בדרך החד

  מסלוליות.-בדרכים החד

 

 .ירוניתע-ק"מ, לפי סוג דרך לא 1מספר תאונות עם נפגעים שצפוי, בשנה, בקטע דרך באורך . 1.1אור 

-פרוהגישה הפי -על, תוירוניע-לזיהוי מוקדי סיכון ברשת הדרכים הלא, בבניית המתודולוגיה מכאן

סקירת הניסיון הבינלאומי לגבי ב ,בישראל. לכן, מסלוליות-דרכים החדב, הוחלט להתמקד אקטיבית

-מושם דגש על הממצאים עבור הדרכים החד דרכים תאונותקשר בין מאפייני תשתית והתרחשות ה

 מסלוליות.

 . רקע: סקירת הניסיון הבינלאומי2

 של תשתיות הדרכים י. התפתחויות בעולם בניהול בטיחות2.1

ניתן  קטיבית,א-, עם דגש על הגישה הפרותשתיות הדרכיםבטיחותי של בניהול בהקשר להתפתחויות 

תכנית  ;ניהול בטיחותי של תשתיות הדרכיםהאירופית ל דירקטיבהה מספר מקורות וביניהם: לציין

, והכלים תאונות, לפי מאפייני התשתיתהעם פוטנציאל גבוה יותר להתרחשות לזיהוי אתרים  iRAPה

  בלת ההחלטות לשיפור בטיחות התשתיות, במדינות הנבחרות.התומכים בתהליכי ק

 האירופית דירקטיבה. ה2.1.1

מציגה סקירה של כלים  (Directive ,2008) האירופית לניהול בטיחותי של תשתיות הדרכים דירקטיבהה

. תיות הדרכיםלצורך שיפור רמת הבטיחות של תש ךשויות הדרידי ר-על שימושניהוליים המומלצים ל

 הם: ם ורשויות להפעלה שיטתית של ארבעה כליהירקטיבה מכוונת את הד

 *Road Safety Impact Assessment (RSIA) - ערכת השפעה בטיחותית של פרויקטי תחבורה; ה 

 *Road Safety Audits (RSA) - סקירי בטיחות בתהליכי תכנון של דרכים חדשות; ת 
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 *Safety ranking and management (SRM) - ניהול בטיחות ע"י איתור וטיפול באתרים עם ריכוז 

 תאונות גבוה, בדרכים הקיימות;

 *Road Safety Inspections (RSI) - דיקות בטיחות של הדרכים הקיימות. ב 

מאקרו, ומטרתה להעריך השיטה כמותית שמופעלת ברמת  א( היRSIAהערכת השפעה בטיחותית )

ברשת הדרכים. בשיטה זו נכלל ניתוח השוואתי של חלופות שונות השלכות בטיחותיות משינויים מהותיים 

לבניית דרכים חדשות או לשינוי משמעותי ברשת הדרכים הקיימות, על מנת להעריך את השלכותיהן על 

שיטה איכותנית  הם( RSAבטיחות )הכל הרשת. תסקירי  על רמת הבטיחות של הדרכים הסמוכות או

והמיועדת להערכה בטיחותית של תכניות דרכים חדשות, בכל שלבי  המבוססת על שיקול דעת מומחים,

 התכנון. מטרתה לזהות ולתקן את פרטי תכן הדרך אשר יכולים להוות סכנה בטיחותית.  

זוהי שיטה כמותית, המבוססת על נתוני תאונות והמיועדת להערכת רמת הבטיחות  (SRM) ניהול בטיחות

ים(. מטרתה לשפר את רמת הבטיחות ברשת באמצעות יישום של הדרכים הקיימות )קטעי דרך וצמת

לפי  אתרים עם פוטנציאל מרבי לצמצום עלויות תאונות הדרכים.בתשתית של בטיחותיים  שיפורים

 ,משניות באירופההדרכים לניהול בטיחותי בכלים אשר ריכז  RiPCORD-iSEREST פרויקט אירופי

 network-וblack-spot management (BSM )תהליכים:  מומלץ להבדיל בין שני SRM-הבמסגרת מרכיב 

safety management (NSM) .( התהליך הראשוןBSM)  משקף את הגישה הריאקטיבית המסורתית של

( NSMשני )בתהליך ה בהדרגהמוחלף תהליך זה , בשנים האחרונותאתרים עם ריכוז תאונות גבוה. זיהוי 

אקטיבית מתייחסת למאפייני -הפרו ; הגישהאקטיבית-פרויאקטיבית עם הגישה ההרמשלב את הגישה ה

( RSIתשתית מסוימים אשר, ע"פ הניסיון המצטבר, מזוהים על סיכון בטיחותי מוגבר. בדיקות בטיחות )

שיטה איכותנית המבוססת על שיקול דעת מומחים, והמיועדת להערכה בטיחותית של הדרכים  היא

הות סכנות פוטנציאליות ולמנוע תאונות באמצעות שיפור הקיימות )קטעי דרך וצמתים(. מטרתה לז

 .תשתיתמקדים של מאפייני 

באתרים עם ריכוז  , עם טיפולריאקטיביתממליצה לשלב בין הגישה ה האירופית דירקטיבההכלומר, 

 גבוהתרים עם פוטנציאל אבפעילות מניעתית לזיהוי  , המשקיעהאקטיבית-פרו, לבין הגישה התאונות גבוה

. לפי הניסיון הבינלאומי, עם ירידה במספרי התאונות ברשת הדרכים, הדגש בניהול שות התאונותלהתרח

 .2.1קטיביות , כפי שמוצג באיור א-הבטיחות עובר מהשיטות הריאקטיביות לשיטות הפרו

 
 שיטות שונות לשיפור רמת הבטיחות של תשתיות הדרכים.מיקום . 2.1איור 
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 iRAP-. תכנית ה2.1.2

( החלה לפעול במדינות אירופה European Road Assessment Programme) EuroRAP-תכנית ה

לאבחן את רמת הבטיחות של תשתיות הדרכים הקיימות ולהציע  האלפיים, במטרהבתחילת שנות 

העלאת רמת בטיחות התשתיות, תוך כדי התמקדות בקטעי דרכים עם רמת סיכון  -פתרונות לשיפור 

כללים אחידים לביצוע הערכות של רמות הסיכון ברשת הדרכים ואבחון מצב  גבוהה. התוכנית מציעה

כנית כוללת שני חלקים עיקריים: ל פתרונות בטיחותיים מתאימים. התלקדם יישום שהתשתיות, על מנת 

 Road-בשיטת ה Star rating( הערכת מצב התשתיות )2)-( וRoad risk mapping( מיפוי סיכונים )1)

Protection Score ,RPS.) 

הוקמה כנית, הן באירופה והן ביבשות האחרות, וות, מספר רב של מדינות הצטרפו לתבשנים האחרונ

הגנריים . הכלים iRAP - International Road Assessment Programmeעולמית המכונה -כנית כללת

תומכים  PiRAסה"כ, הכלים של . iRAP2-המדינה, מתוארים בדו"חות כל ים, בדרכלהערכת רשת ה

בביצוע שני תפקידים: איתור קטעי תורפה ברשת הדרכים עם ריכוזים גבוהים יחסית של תאונות קטלניות 

תשתית. בדומה תאונות, לפי מאפייני הלהתרחשות  וקשות, וזיהוי אתרים ברשת עם פוטנציאל גבוה יותר

 סטנדרט נמוך.ב אתרי דרכיםת, מדובר בהפעלת כלים מערכתיים לזיהוי האירופי דירקטיבהל

 . כלים תומכים בניהול התשתיות במדינות נבחרות2.1.3

לפי אתרי האינטרנט של רשויות הדרכים, במדינות השונות, ניתן להצביע על מספר כלים אשר תומכים 

 בניהול תשתיות הדרכים. אקטיבית-בגישה הפרו

נתונים, ביצוע הערכות ניתוח  ם שלהרשות הפדראלית מספקת מגוון כלים לתמיכה בתהליכי ,בארה"ב

 :נמצאיםכלים אלה בין . 3דרכיםבטיחות ובחירת אמצעי תשתית מתאימים לשיפור בטיחות ה

Model Minimum Inventory of Roadway Elements -  מידע על מאפייני תשתית הנדרשים איסוף

 ;בטיחותלניהול 

Interactive Highway Safety Design Model - IHSDMת מגוון כלים להערכת השלכות : תוכנה הכולל

 תיביות.נ-של החלטות תכנון שונות על בטיחות וניידות, בדרכים הדו

. 4דרכים, פותחו מספר כלים התומכים בתהליכי קבלת החלטות הנדסיות לשיפור בטיחות הבאוסטרליה

 בין כלים אלה נמצאים:

NetRisk - Road Network Safety Assessment - ( 1תוכנה המאפשרת )ים בעזרת דרכסקירת רשת ה

( בדיקה פרטנית של תנאי האתר 2)-דרישות בטיחות מוגדרות על מנת לזהות אתרים ברמת סיכון גבוהה ו

על מנת לזהות גורמי סיכון פוטנציאליים ולהתאים פתרונות טיפול מועדפים. בדיקות אלה נערכות עבור 

 ;מסגרת תקציב קייםכנית טיפול, בוצמתים. על סמך הממצאים נבנית ת קטעי דרך

                                                             
 iRAP (2009)כגון:   2

3 Data and safety analysis tools. Federal Highway Administration. http://safety.fhwa.dot.gov/tools/data_tools/ 
4 Tools for improving road safety. Australian Road Research Board. http://www.arrb.com.au/Safe-

Systems/Tools-for-improving-road-safety.aspx 

http://safety.fhwa.dot.gov/tools/data_tools/
http://www.arrb.com.au/Safe-Systems/Tools-for-improving-road-safety.aspx
http://www.arrb.com.au/Safe-Systems/Tools-for-improving-road-safety.aspx
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Road Safety Risk Manager – אקטיבית -לסייע לציבור המקצועי בהערכה הפרו במטרה הפותחתוכנה ש

של סכנות הבטיחות וטיפולי תשתית, למען קביעת סדרי עדיפויות. הכלי מאפשר להשיג ירידת סיכון 

 שיפורי תשתית שונים.  60-מיותר עבור ניתן לבצע הערכות ים במסגרת תקציב קיים. דרכמרבית ברשת ה

פי סכנות בטיחות פוטנציאליות -על דרכיםאקטיבית של רשת ה-שני הכלים הנ"ל תומכים בהערכה הפרו

הקשורות למאפייני תשתית מסוימים, כאשר רשימת האתרים לטיפול בעדיפות ראשונה נקבעת בעקבות 

 עלות של השיפורים המוצעים. -הערכות תועלת

ר שיטות רה שיטה אחת לזיהוי קטעי דרכים מסוכנים אלא מוצג תיאור של מספ, לא נבחבניו זילנד

 , וביניהן:5ושיכולות לשמש למטרה ז

קטעי דרכים עם  איתורמאפשרת ה iRAPהמסתמכת על מיפוי סיכונים בשיטת ה risk maps-שיטת ה -

 ;ריכוזים גבוהים יחסית של תאונות קטלניות וקשות

אשר בודקת את מאפייני התשתית  iRAP( המתבססת על גישת הroad protection score) RPS-השיטת  -

חזית, תאונות עזיבת הדרך -מבחינת נוכחות של מאפייני דרך מסוימים הנדרשים למניעת תאונות חזית

 דרך;( מסוים לכל קטע scoreוהתנגשויות בצמתים, ומייחסת ניקוד )

בודקת נוכחות של פרטי תשתית מסוימים הRISA (road infrastructure safety assessment )שיטת  -

תאונות ו/או חומרת פגיעה. השיטה עם סיכון מוגבר להתרחשות אשר, ע"פ הניסיון הבינלאומי, מזוהים 

 .נבחרים דרךמשתמשת ברשימות בדיקה של מאפייני התשתית על מנת להעריך רמות סיכון של קטעי 

אקטיבית -מצביעות על חשיבות הגישה הפרומות, לסיכום, ההתפתחויות האחרונות במדינות המתקד

 בשיפור רמת הבטיחות של רשת הדרכים הקיימות. 

 מאפייני תשתית והתרחשות תאונות דרכיםקשר בין ממצאים על . 2.2

בין קטיבית לזיהוי אתרים ברמת סיכון גבוהה נסמכת על הידע הקיים על מערכת הקשרים א-הגישה הפרו

תאונות דרכים. בספרות המקצועית, מערכת הקשרים בין מאפייני תשתית מאפייני תשתית והתרחשות 

 בשני אופנים:  ,בעיקר ,והתרחשות התאונות מוצאת ביטוי

 במאפייני תשתית, ים( בצורת מקדמי ירידה בתאונות כתוצאה משיפור1)

 תנועה(. הדרכים )ונפחי  תשתית אפיינימפי -ודלים לחיזוי מספר תאונות על( בצורת מ2)

נמצאים במקורות  כומי הידע הבינלאומי בנושא הקשר בין מאפייני תשתית והתרחשות תאונות דרכיםסי

כמו כן,  Elvik et al (2009 ,)RSDW (2009 ,)HSM (2010 ,)Austroads (2010 ,2012.)ספרות כגון: 

רות מוצג סיווג של מאפייני תשתית המאפשר לחשב את ניקוד הדרך המזוהה עם הסתב iRAPבדו"חות 

. בנוסף, סיכומי ידע עדכניים בנושא הקשר בין מאפייני תשתית 6וחומרת התאונהגבוהה לתאונה 

( שהוקמה בפרויקט אירופי Decision Support System) DSSוהתרחשות התאונות ניתן למצוא במערכת 

SafetyCube7.  בלבד.  מסלוליות-חדעבור דרכים מהמקורות הבינלאומיים מובאים הממצאים 

                                                             
5 New Zealand Transport Agency. High-risk rural roads guide, 2011. 

 רגון ואינו מוצג בדו"חות.הוא רכוש אינטלקטואלי של הא iRAP-פירוט מלא של גורמי סיכון לביצוע הערכות לפי שיטת ה  6
7dss.eu-https://roadsafety  
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בין מאפייני תשתית והתרחשות מצאו קשרים סטטיסטיים בישראל נערכו מחקרים אמפיריים אשר  גם

. בין היתר, נערכו מספר מחקרים בהם התקבלו מקדמי ירידה בתאונות המזוהים עם שיפורי התאונות

 דלים(. כמו כן, פותחו מו2017א(, גיטלמן )2013, 2009(, גיטלמן ואחרים )2002) TNMתשתית, וביניהם: 

 ב(.2013)מחקר גיטלמן ואחרים תשתית ורמת החשיפה, לדוגמא, ב מאפייניפי -דרכים, על תאונותניבוי ל

ברמת סיכון גבוהה, גם מהמחקרים שנערכו בישראל, יוצגו ממצאים שעשויים להתאים לזיהוי אתרים 

 .מסלוליות-החדדרכים ב

 ונים מזוהים עם מאפייני תשתית שהמקדמי ירידה בתאונות . 2.2.1

 ספרותמקורות ספרות שונים. בב מוצגים באופן שונה מקדמי ירידה בתאונות הקשורים לשינויים בתשתית

 crash modificationהמכונים(, משתמשים במקדמים 2009) HSM (2010 ,)RSDWכגון:  תהאמריקני

factor (CMF או ,)accident modification factor (AMFמקדמים אלו מבטאים את השפ .) השינוי עת

או מאפיין תכנוני על שינוי בתאונות לעומת תנאי הבסיס, והם מופיעים כמספר עשרוני. לדוגמא,  בתשתית

ערך ה, ולהפך, כאשר 1.0-קטן מ יהיה CMF-מפחית את מספר התאונות, ערך הבתשתית שינוי כאשר ה

מתאר  1-השווה לערך וד , בע1.0 -גדול מ יהיה CMF-תאונות ערך הב עליה מתקשר עםהמאפיין החדש של 

התאונות, בתנאי תכן שונים,  ימשמשים בנוסחאות לחיזוי מספר CMF/AMF-תנאי הבסיס. ערכי ה את

 בעקבות שינוי במאפיין תכן מסוים. ,בטווח הארוךבתאונות, מציג את השינוי הצפוי  םמקדכל  כאשר

ההשפעה Elvik et al (2009,)Austroads  (2010 ,2012 )כגון:  האחרים, באירופה ובאוסטרליה,במקורות 

מפחית  -הבטיחות רמת תשתית מבוטאת באחוזים. כאשר האמצעי משפר את ב השינוי הבטיחותית של

כאשר  .(-עם סימן שלילי ) ,באחוזים ,תאונותב ההאמצעי מתבטאת ביריד השפעתאת מספר התאונות, 

עם סימן  ,באחוזים ,ה בתאונותהאמצעי מתבטאת בעליי השפעת, מזוהה עם הרעה בטיחותיתהאמצעי 

צג מו Elvik et al (2009)לביטוי רמת הביטחון של גודל ההשפעה של השינוי בתשתית, בספר של חיובי )+(. 

ציון אמינות האומדן רווח סמך לאומדן הממוצע של השינוי בתאונות, בעוד בספרות האוסטרלית מוצג 

 .נונית, נמוכה(י)גבוהה, ב

כללו בעיקר מקדמי שינוי בתאונות הקשורים למאפייני תשתית שעשויים להתאים ה המוצגת להלן נבסקיר

אמצעים אלה כוללים את מאפייני חתך הדרך, המאפיינים  ה.סיכון גבוהרמת אתרים בלזיהוי 

 ובצמתים, דרך יקטעב מיסעה,סימון ו לא נכללו אמצעי תמרורהגאומטריים, ואפיון צדי הדרך. בסקירה 

השפעה משמעותית . אמצעי סימון ותמרור רגילים על התרחשות תאונות דרכים עקב השפעה קטנה של

יותר על תאונות צפויה מהתקנת אמצעי סימון מוגברים כגון: פס משונן בשול או במרכז הדרך. אך 

התערבויות אמצעים אלה מהווים תוספת לאמצעי תמרור רגילים והם נדונים, בדרך כלל, בהקשר של 

 נכללו ממצאים בנוגע כמו כן, בסקירה לא י תשתית נוספים להורדת תאונות.אמצע הצבת -בטיחות 

בבקרת תנועה, בצמתים. הסיבות לכך קשורות, מחד, להתיישנות המחקרים שבדקו השפעות של שינויים ל

אמצעי בקרת תנועה רגילים )הכלולים היום בדרישות ההנחיות ולרוב, מיושמים בשטח(, בעוד הממצאים 

לזיהוי  אינם רלוונטייםצומת כגון: הקמת מעגל תנועה, רימזור צומת, בים משמעותיים שינויבנוגע ל

, ישנם ממצאים בספרות אך מערכת הרמזוריםבנוגע להשפעה בטיחותית של שינויים ב סיכון.ב םאתרי

פרמטרים של מערכות הרמזורים אינם זמינים בתור מאגר נתונים מוכן עבור רוב הצמתים בארץ ולכן, הם 

 נם ישימים לזיהוי אתרים בסיכון. אי
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 HSM (2010)א. 

( מציג קטלוג של מקדמי שינוי בתאונות המיוחסים 2010) HSM –לבטיחות בדרכים אמריקני המדריך ה

הקשורים  תשתית מאפייניות, נתיבי-ת דוועירוני-ביןכים בדרלמאפייני תשתית שונים. לפי המדריך, 

 : 8להתרחשות התאונות הם

רוחב נתיב צר; רוחב שול צר; שול לא סלול; מדרון תלול מעבר לשול; מכשולים קרובים בקטע דרך: * 

דית קטנה מהנדרש; שיפוע עקום מעבר; בעקום אופקי, הגבהה צבצד הדרך; רדיוס אופקי קטן; חוסר 

 תלול לאורך קטע;

תיב פנייה שמאלה, וסר נניצבת בין דרך משנית לדרך ראשית; ח לאזר: זווית מרומ-עירוני לא-* בצומת בין

 ראשית;מפרדה צרה בדרך ; וסר נתיב פנייה ימינה בדרך ראשית; חאו משנית ראשיתבדרך 

 . לצומת בגישות ,נתיב פנייה ימינה אונייה שמאלה סר נתיב פועירוני מרומזר: ח-בצומת בין *

ודה הנוכחית, (, שעשויים לסייע, ברקע לעב2010) HSMמציגה סיכום לערכים כמותיים, מתוך  2.1טבלה 

 בבחירת מאפייני תשתית הקשורים לסיכון מוגבר לתאונות.

 Austroads (2010 ,2012). ב

בנושאים הקשורים ליצירת תשתית בטיחותית.  הבינלאומיידע ה ים מובא ריכוז שלאוסטרליה דו"חותב

ם בתשתית של מציגה דוגמאות למקדמי שינוי בתאונות, מתוך הדו"חות הללו, הקשורים לשינויי 2.2טבלה 

פי הדו"חות מסלוליות(. ל-ו"חות אלה אין התייחסות נפרדת לדרכים החדעירוניות )בד-הדרכים הלא

 :תאונות הםההקשורים להתרחשות  תשתית מאפייניהאוסטרליים, 

שוליים לא תנאי ראות לקויים; נתיב עקיפה;  היעדר; בין כיווני התנועה מפרדה היעדרבקטעי דרך:  *

 צדית לא תקנית;  הגבהה סלולים;

 .שמאלה או ימינה; היעדר תאורהסר נתיב פנייה ובצמתים: ח* 

 

                                                             
 רמזורים.או שינויים במערכת  אמצעי סימון ותמרורממצאים בנוגע להשפעת בסקירה לא נכללו כאמור,  8
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נתיביות, על סמך -דות ועירוני-בין, בדרכים תאונותבין סיכון לל תשתית מאפייני. הקשר בין 2.1טבלה 
 HSM (2010)-( בCMFמקדמי שינוי בתאונות* )

 תהשפעה על סיכון לתאונו טווח ערכים נדון מאפיין תשתית
בין   CMFמ' או קטן יותר מזוהה עם סיכון מרבי:  2.7רוחב  מ'( 2.7-3.6רגל ) 9-12בין  רוחב נתיב 

 מ'.  3.6ברוחב  CMF =1.0, לעומת 1.05-1.50
 1.02-1.30בין  CMFמ' מזוהה עם  3.0רוחב 
 1.01-1.05בין  CMFמ' מזוהה עם  3.3רוחב 

, 1.10-1.50בין   CMFמזוהה עם סיכון מרבי:  מ' 0רוחב  מ'( 0-2.4רגל ) 0-8בין  רוחב שול 
 מ'.  1.8ברוחב  CMF =1.0לעומת 

 1.07-1.30בין  CMFמ' מזוהה עם  0.6רוחב 
 1.02-1.15בין  CMFמ' מזוהה עם  1.2רוחב 
 0.98-0.87בין  CMFמ' מזוהה עם  2.4רוחב 

סלול לעומת גרנולרי, עשב,  סוג שול 
 עשב-משולב סלול

 CMF=1.0עבור שול סלול 
ברוחב  עם עליה 1.01-1.03עולה ל  CMFעבור שול גרנולרי 

 מ'( 3שול )עד 
ברוחב שול  עם עליה 1.01-1.14עולה ל  CMFעבור שול עשב 

 מ'( 3)עד 
ברוחב שול  עם עליה 1.01-1.07עולה ל  CMFעבור שול משולב 

 מ'( 3)עד 
עד  1:2תר, ערכים בין מיתון שיפוע הסוללה ממצב תלול יו 1:6ל  1:2בין  שיפוע סוללה 

, מקטין את הסיכון 1:6עד  1:3, לערכים מתונים יותר, בין 1:5
  0.85-0.95בין  CMFלתאונות, מתקבלים 

מכשולים בצד 
 הדרך**

הרחקת מכשולים בצד הדרך 
 מ' 9מ',  5-ל

 CMF 0.78מ':  5-מ' ל 1-הרחקת מכשולים מ
 CMF 0.56מ':  9-מ' ל 5-הרחקת מכשולים מ

 קי,רדיוס אופ
 עקום מעבר

, בטווח הרדיוסים, בהתחשב בקיום CMFנוסחה לחישוב  מ' 900עד  60רדיוס בין 
 ללא עקום. CMF=1עקום מעבר. 

מ' עד  60, מתקבלים ברדיוסים בין 2מרביים, מעל  CMFערכי 
 מ'. 300

 CMFבכל המצבים, קיום עקום מעבר מקטין את ערכי ה
הגבהה צדית בעקום 

 אופקי
CV (super-elevation 

variance מבטא את ההפרש )
בין הערך הדרוש והקיים; 

 0.02, מעל 0.01ערכים מעל 

CMF=1.0  כאשרCV 0.01-קטן מ. 
CMF  כאשר  1.06עדCV  0.02עד  0.01בין. 
CMF  כאשר  1.06מעלCV  0.02מעל. 

 ללא שיפוע אורכי. CMF=1.0 או יותר 1% שיפוע אורכי
 CMF=1.04בשיפוע מזוהה עם  1%כל תוספת 

מרומזר: -בצומת לא
זווית לא ניצבת בין 

דרך משנית לדרך 
 ראשית

skew angle –  90הפרש בין 
 מעלות לבין הזווית בפועל

עולה לינארית,  CMFמעלות,  85עד  5-כאשר ההפרש עולה מ
, 1.05כ  CMFמעלות,  10. לדוגמא, בהפרש של 1.4-1.6עד 

 . 1.10-כ CMFמעלות  20בהפרש 

זר: ממרו-בצומת לא
 נתיב פנייה שמאלה 

הסדרת נתיב פנייה שמאלה, 
 בדרך ראשית 

  0.42-0.72בטווח  CMFמזוהה עם 

מרומזר: -בצומת לא
 נתיב פנייה ימינה 

הסדרת נתיב פנייה ימינה, 
 בדרך ראשית 

  0.74-0.86בטווח  CMFמזוהה עם 

מרומזר: -בצומת לא
 רוחב מפרדה 

הגדלת רוחב מפרדה )הרוחב 
נגדי עד קצה נמדד מנתיב 

 נתיב פניה שמאלה(

 CMF 0.96מ' מזוהה עם  0.9-הגדלת רוחב מפרדה ב

בצומת מרומזר: 
 נתיב פנייה שמאלה

הסדרת נתיב פנייה שמאלה, 
 בדרך ראשית

 )דיוק לא ידוע( 0.67-0.85בטווח  CMFמזוהה עם 

בצומת מרומזר: 
 נתיב פנייה ימינה

הסדרת נתיב פנייה ימינה, 
 בדרך ראשית 

  0.91-0.96בטווח  CMFה עם מזוה

כל סוגי הצמתים: 
 תאורה

 בתאונות לילה CMF=0.62 התקנת תאורה

 ( ניתן למצוא ערכים נוספים עבור סוגי2010) HSMהערכים המוצגים מתייחסים לסך התאונות. במדריך אם לא צוין אחרת, * 
  נבחרים.תאונות 

הערכת רמת הסכנות בצד הדרך )ניקוד משולב של שיפועים ומכשולים קיים ביטוי לקשר בין HSM (2010 )במדריך ** בנוסף, 
 (. בהנחיות בישראל מיושמת גישה שונה לדירוג הסכנות וקביעת הצדקים להצבת מעקותCMFבצד הדרך( לבין סיכון לתאונות )

 בטיחות. לכן, פירוט קשר זה לא מוצג בטבלה. 



 

13 

 2019 מרץ –קטיבי: רקע מהספרות המקצועית והצעת מתודולוגיה א-ופן פרוזיהוי מוקדי סיכון בא
  

 

, לפי עירוניות-לאשל דרכים  לשינויים בתשתיתם מקדמי הפחתה בתאונות הקשורידוגמאות ל. 2.2טבלה 
 המקורות האוסטרליים

 רמת אמינות % הפחתה בתאונות*  אמצעי תשתית
 בינונית 25% הוספת נתיב עקיפה

 בינונית 30% שיפור תנאי ראות
 נמוכה 2.1כמו ערכים בטבלה  שיפור הגבהה צדית, בעקום

 גבוהה 30% סלילת שוליים
 גבוהה 40% התקנת מעקה צד

 בינונית 55% התקנת מפרדה בנויה
 בינונית 30% בצומת מרומזר: הסדרת נתיב פנייה שמאלה )באוסטרליה ימינה(

 בינונית 35% רומזר: הסדרת נתיב פנייה שמאלה )באוסטרליה ימינה(מ-בצומת לא
 נמוכה 20% בצומת: הסדרת נתיב פנייה ימינה )באוסטרליה שמאלה(

 בינונית )בתאונות לילה( 30% בצומת: התקנת תאורה
 * בתאונות עם נפגעים, אם לא צוין אחרת

 Elvik et al (2009)ג. 

הקשורים לשינויים בתשתית אשר התקבלו שינויים בתאונות  מוצגים ערכים משוקללים שלבספר זה 

ז אומדן של אחו מוצגלכל אמצעי בעקבות עיבודים סטטיסטיים של ממצאי מחקרים רבים, מכל העולם. 

ממצאי מציגה דוגמאות ל 2.3טבלה  .95%ביטחון של הסמך שלו ברמת , בתוספת רווח שינוי בתאונות

 .עירוניות-הלאבדרכים  תשתית קדמי שינוי בתאונות עבור שינויים במאפיינימ -הספר 

 :הםירוניות ע-בדרכים הלאתאונות ההקשורים להתרחשות  תשתית מאפיינילפי ממצאי הספר, 

לים; שולי לא סלורך דמסלולית; שולי -, בדרך חדנתיבי עקיפה העדר רוחב צר של המיסעה;בקטעי דרך:  *

עקולים ברדיוסים קטנים;  נוכחותסוללת הדרך; של  מפרדה; מדרונות תלולים היעדרדרך צרים; 

 ; הדרך שיפועים תלולים לאורך

 .ההפרד-חוסר איינתיבי פנייה ימינה ונתיבי פנייה שמאלה;  חוסרבצמתים:  *

צומת מדורג במקום  מרומזר והקמת-כמו כן, לפי ממצאי הספר, הקמת מעגל תנועה במקום צומת לא

 צומת צלב, מזוהים עם ירידה בתאונות.  
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עירוניות. מקור:  -הקשור לשינוי במאפייני תשתית בדרכים הלא אחוז שינוי במספר תאונות. 2.3טבלה 
Elvik et al (2009) 

 ותחומרת תאונ ביאומדן מיט רווח סמך 95%
 סטנדרטי לסטנדרטי-הרחבת רוחב דרך מתת

 עם נפגעים -5 (-7;-3)
 הרחבת רוחב דרך בתחום הסטנדרט

 עם נפגעים -8  (-10;-6)
 הרחבת רוחב נתיב בתחום הסטנדרט

 עם נפגעים +9 +( 4+; 14)
 הוספת נתיב עקיפה בכוון אחד

 עם נפגעים -13 ( -27+; 4) 
 ה בשני הכווניםהוספת נתיב עקיפ

 עם נפגעים -40 (-55; -25)
 סלילת שוליים

 עם נפגעים -37 (-48; -24)
 הרחבת שוליים 

 עם נפגעים -18 (-27; -7)
 ללא מפרדה ךהוספת מפרדה לדר

 עם נפגעים -15 (-27; -1)
 1:4 -ל 1:3 -מיתון מדרון סוללת הדרך מ

 עם נפגעים -42 (-46; -38)
 1:6 -ל 1:4 -הדרך מ מיתון מדרון סוללת

 עם נפגעים -22 (-26; -18)
 מ' 200-400 -ל 200-קטן ממ אופקי הגדלת רדיוס

 ללא פרוט -50 (-55; -45) 
 מ' 400-600ל  200-400 -מ אופקי הגדלת רדיוס

 ללא פרוט -33 ( -36; -29)
 מ' 600-1000 -ל 400-600 -מ אופקי הגדלת רדיוס

 ללא פרוט -23 ( -27; -14) 
 5-7% -ל 7% מעלהקטנת שיפוע לאורך מ

 ללא פרוט -20 ( -38+; 1)
 3-5%ל  5-7% -הקטנת שיפוע לאורך מ

 ללא פרוט -10 ( -20; 0) 
 2-3% -ל 3-5% -הקטנת שיפוע לאורך מ

 ללא פרוט -10 ( -15; -5) 
 נתיב פניה שמאלה בצומת קמץ: בנוי/ מסומן

 עם נפגעים -17 (-36 ;+7)
 שמאלה בצומת צלב: בנוי/ מסומן נתיב פניה

 עם נפגעים -24 (-43 ;+1)

 נתיב פניה ימינה בצומת קמץ או צלב: בנוי/ מסומן
 עם נפגעים -7 (-22 ;+11)

 עול מלא בצומת קמץ: בנויית
 עם נפגעים -32 (-52 ; -5)

 עול מלא בצומת צלב: בנויית
 עם נפגעים -57 (-70 ; -41)

 צלב: בנוי עול דרך משנית בצומתית
 עם נפגעים -20 (-31 ; -7)

 הפיכת צומת למעגל תנועה 
 ההחומררמות כל  -69 (-79;-54)

 הפיכת צומת צלב לצומת מדורג
 עם נפגעים -20 (-25 ; -10)

 

 . מחקרים מישראלד

-בדרכים הלא מספר שיפורי תשתיתעבור מקדמי ירידה בתאונות  התקבלוישראל ים שנערכו בבמחקר

ין במציגה סיכום לממצאים, עם ציון המקורות )כל האומדנים מובהקים(. עם זאת,  2.4ת. טבלה עירוניו

 שינוי רוחב נתיב וכד'. כגון: ממצאי המחקרים בארץ אין מקדמי שינוי בתאונות לאלמנט תכנוני יחיד 
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 לפי ממצאי המחקרים בארץ, אמצעי תשתית מסוג: 

יישור שוליים )עם ביטול מדרגות שיפור מעקות בצדי הדרך, שיפור עקום אופקי, הוספת מעקה מפרדה,  *

. כמו כן, יש לצפות לשיפור סלוליותמ-ומיתון מדרונות( מזוהים עם ירידה בתאונות בקטעי דרכים חד

 ;מסלולית-סלולית לדומ-בטיחותי בעקבות שדרוג דרך חד

 מת מרומזר;* טיפול במעקות ושיפור מיסעה באזור הצומת תורמים לירידה בתאונות בצו

 . רומזריםמ-הלאהסדרת צומת, רמזור צומת, הקמת מעגל תנועה מזוהים עם ירידה בתאונות בצמתים  *

 ירוניות בישראלע-לאהבדרכים בעקבות שיפורי תשתית  *בתאונות ירידה. אחוזי 2.4טבלה 

 TNMלפי  סוג שינוי בתשתית סוג אתר
(2002) 

לפי גיטלמן ואחרים 
 א(2013, 2009)

למן לפי גיט
(2017) 

-קטע דרך חד
 מסלולית

שיפור עקום אופקי 
 )הגדלת רדיוס(

-- -- 30- 

 -40 -24 סלולימ-שדרוג לדו 
32- 

60- 

 -40 -50 -- הוספת מעקה מפרדה 
טיפול משולב: ריבוד,  

 סימון מיסעה, מעקות
-- 16- -- 

טיפול משולב: מעקות,  
 ריבוד, שוליים

-- 12- -- 

ביטול  יישור שוליים, קטע דרך
 מדרגות ומיתון מדרונות

-- 9- 
 בתאונות רכב יחיד

-- 

טיפול במעקות באזור  צומת מרומזר
 הצומת

-- 28- -- 

 -- -50 -- טיפול במיסעה 
 -30 -52 -- הקמת מעגל תנועה רומזרמ-צומת לא

 -45 -30 רמזור צומת 
29- 

-- 

 -- -20 -23 הסדרת צומת 
 אונות עם נפגעים* אם לא צוין אחרת, השינוי בסך הת

 מאפייני תשתית  פי-על דרכים תאונות מודלים לחיזוי. 2.2.2

משתני -דרכים לבין התרחשות תאונות מקובל להתאים מודל סטטיסטי רבין מאפייני לבחינת הקשר ב

 (. מודל כזה אומד אתsafety performance function, SPF באנגלית,)הקרוי "פונקצית ביצוע בטיחותי" 

רמת החשיפה נוספים.  תשתיתדרך ומאפייני ההתנועה, סוג  נפחילפי  צומת/ונות הצפוי בקטעמספר התא

; בצומת, לניבוי התאונות לעתים משמשים מספר משפיע בכל המודליםהמשתנה הנפח התנועה הוא או 

 . עבור קטע דרך, אורך הקטע הוא משתנה משפיע נוסף.נפחי תנועה כגון: בדרך ראשית ובדרך משנית

בתהליך חיזוי מספר תאונות באתר מסוים (, HSM ,2010 ;RSDW ,2009הספרות האמריקנית ) לפי

 . לתנאי הבסיס פותחו נוסחאותתנאי הבסיסקיימים שני שלבים. בשלב הראשון, לכל אתר, מניחים את 

 מתייחסיםאורך קטע )בקטעי דרך(. בשלב השני לחיזוי, בתנועה וה יבתלות בנפח ,תאונותלחיזוי מספר 

הצומת, שערכיהם שונים מתנאי הבסיס, סוג במשפיעים התלויים בסוג הדרך או  תשתית מספר מאפייניל

(. עבור כל AMFאו  CMFכאשר התחשבות זו באה לידי ביטוי ע"י שימוש במקדמי שינוי בתאונות )

בור עכאשר הוא שווה בערכו לערך המאפיין בתנאי הבסיס.  1.0-לשווה  CMF-ה,  ערך תשתית מאפיין

)אם הערכים מזוהים עם ירידה  1-קטנים מ CMF-ערכים אחרים של מאפיין התשתית, קיימים ערכי ה

המשקפים המקדמים  ריכוזלאחר )אם הערכים מעלים את שכיחות התאונות(.  1-בתאונות( או גדולים מ
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מתנאי הבסיס, מכפילים את הערך החזוי של מספר התאונות בתנאי הבסיס במקדמים  את השוני

 שנתקבלו. תוצאת ההכפלה היא מספר התאונות החזוי לאתר, לפי מאפייניו.

 RSDW (2009)א. 

מוצגים ( הוכן במכון לתחבורה בטקסס. במדריך זה, 2009) RSDW -המדריך לתכן דרכים בטיחותי 

צמתים סלוליות, במ-ירוניות חדע-מודלים לחיזוי תאונות במגוון סוגי אתרים, לרבות בקטעי דרכים לא

 הקלט הבסיסי של המודלים הוא. כאמור, מרומזרים-עירוניים לא-לאצמתים ובעירוניים מרומזרים, -לא

בשלב השני, מבוצע תיקון של מספר תאונות  .והחישוב מבוצע עבור תנאי הבסיסהתנועה ואורך קטע  ינפח

 (. AMFחזוי, בהתאם למספר מאפייני תשתית, ולתיקונים אלה משמשים מקדמי שינוי בתאונות )

(, בדרכים 2009) RSDW, ניתן להסיק שלפי שינוי בתאונות המשמשים במודליםמקדמי בעקבות בחינת 

 תיביות, מאפייני תשתית הקשורים להתרחשות התאונות הם:נ-ירוניות דוע-בין

עדר י; השיפוע תלול של סוללת הדרך* בקטע דרך: רדיוס אופקי קטן; מכשולים קרובים בצד הדרך; 

היעדר ; חוסר נתיב עקיפה; נדרשדית קטנה מההגבהה צ ,בעקום אופקיתיב צר; שול צר; עקום מעבר; נ

 פס משונן בצד או במפרדה;

ם קיו ;)בתנאי הבסיסי יש נתיבי פניה שמאלה, בראשי ובמשני( * בצומת מרומזר: היעדר נתיב פנייה ימינה

 ;כניסות למגרשים גובלים בסמוך לצומת

היעדר מפרדה; יב פנייה שמאלה או נתיב פנייה ימינה; שוליים צרים; * בצומת לא מרומזר: היעדר נת

 .סטייה מזווית ניצבת בין זרועות הצומת

המודלים  מביאה סיכום לערכים כמותיים של מאפייני תשתית והשפעתם על תאונות, מתוך 2.5טבלה 

מאפייני תשתית. מביא הצגה ויזואלית להשפעה בטיחותית של מספר  2.2(. איור 2009) RSDWבמדריך 

-ערכים אלה עשויים לסייע בבחירת מאפייני תשתית הקשורים לסיכון מוגבר לתאונות בדרכים החד

 מסלוליות, בישראל.

מך סנתיביות, על -דות ועירוני-בין*, בדרכים תאונותבין התרחשות הל תשתית מאפייני. קשר בין 2.5טבלה 
 RSDW (2009)-המודלים ב

 בקטעי דרכים –א 

 (AMFהשפעה על התרחשות תאונות ) ערכים אחרים נבחנים ערך הבסיס תשתיתמאפיין 
 רוחב נתיב,  

 רוחב שול
מ',  3.6נתיב 
 מ' 2.4שול 

-0מ', שול בין  2.7-3.6נתיב בין 
 מ' 3

עם עליה  מ' מזוהה 3.6-רוחב נתיב הקטן מ
בתאונות. רוחב שול קטן יותר מזוהה עם 

 עליה בתאונות.
ה משולבת של רוחב מוצגות נוסחאות להשפע

 נתיב ורוחב שול, ברמות שונות של נפח תנועה.
מיתון שיפוע הסוללה מקטין את הסיכון  1:7עד  1:2בין  1:4 שיפוע סוללה 

. 0.96-כ AMFמתקבל  1:7לתאונות; בשיפוע 
הגדלת שיפוע הסוללה מעלה את הסיכון 

. 1.10-מגיע ל AMF 1:2לתאונות; בשיפוע 
חשבת באחוז מת AMFהנוסחה לחישוב 

 תאונות רכב בודד )עזיבת הדרך(.
מרחק עד 

מכשולים בצד 
הדרך, ללא 

 מעקה

 –מכשולים במרחק קטן יותר  מ' 9
 מ' 3עד 

עולה  AMFמ'  3עם הקטנת המרחק עד 
 מ'(.  2.4)עם שול  1.17-לינארית עד כ

בתלות במרחק עד  AMFיש נוסחה לחישוב 
דד למכשולים, רוחב שול, אחוז תאונות רכב בו

 )עזיבת הדרך(
, בתלות בגודל הרדיוס, AMFנוסחה לחישוב עד מעל  180רדיוס עקום בין  ללא עקום, רדיוס אופקי,
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 (AMFהשפעה על התרחשות תאונות ) ערכים אחרים נבחנים ערך הבסיס תשתיתמאפיין 
ללא עקום  עקום מעבר

 מעבר
 

רמת המהירות המותרת, אורך העקום מתוך  מ'; קיום עקום מעבר 1000
עם הגדלת  1-ל 2-יורד מ AMFאורך קטע. 

א, במ"מ הרדיוס, בכל רמות המהירות. לדוגמ
 מ'. 460-ברדיוס כ 1.2-יורד ל AMFקמ"ש,  80

נוכחות עקום מעבר מורידה את הסיכון 
לתאונות, בכל רדיוס אופקי; יש נוסחה 

בתלות ברדיוס ואורך העקום  AMFלחישוב 
 בתוך הקטע.

הגבהה צדית 
 בעקום אופקי

ללא הגבהה 
 צדית

-superחוסר הגבהה צדית )
elevation deviation )-  הפרש

ין הערך הדרוש והקיים, עד ב
5% 

, 5%בנוכחות הפרש של  AMF 1.15עולה עד 
 2.2ראו איור 

בשיפוע מזוהה עם עליה פי  1%כל תוספת  8%עד  0% שיפוע אורכי
 AMFמתקבל  8%בתאונות. בשיפוע  1.016
1.14. 

ללא פס  תנאים נוספים
משונן בצד 
או באמצע 
דרך, ללא 

מפרדה, 
ללא נתיב 

 עקיפה

משונן, הוספת נתיבי  הוספת פס
 עקיפה

 ;AMF 0.85פס משונן באמצע מוריד תאונות: 
. AMF 0.91פס משונן בצד מוריד תאונות: 

החישוב מתחשב באחוז תאונות רכב בודד 
 )עזיבת הדרך(.

הוספת נתיבי עקיפה מורידה תאונות: נתיב 
, נתיבים בשני AMF 0.75בכיוון אחד 

  AMF 0.65הכיוונים 
 

 מזרבצומת מרו -ב 

 (AMFהשפעה על התרחשות תאונות ) ערכים אחרים נבחנים ערך הבסיס מאפיין תשתית
הסדרת נתיב פנייה  אין בראשי ובמשני נתיב פנייה ימינה

 ימינה 
בין  AMFהוספת נתיבי פניה ימינה מזוהה עם 

תצורת צומת ומיקום )תלוי ב 0.81-0.90
 ההוספה, בראשי ו/או במשני(

כניסות למגרשים 
ים בסמוך גובל

לצומת 
(driveways ,)

מ'  76במרחק עד 
 מהצומת

גידול במספר כניסות מעלה את מספרי  שינוי במספר כניסות במשני 2בראשי,  2
כניסות )בכל דרך( מתקבל  5התאונות; עם 

AMF 1.3-כ 

 
 מרומזר-בצומת לא -ג 

 (AMFהשפעה על התרחשות תאונות ) ערכים אחרים נבחנים ערך הבסיס מאפיין תשתית
נתיב פנייה 

 שמאלה 
הסדרת נתיב פנייה  אין

 שמאלה, בדרך ראשית 
 4או  3)בצומת  0.70-כ AMFמזוהה עם 

 זרועות(
הסדרת נתיב פנייה  אין נתיב פנייה ימינה 

 ימינה, בדרך ראשית 
 זרועות( 4או  3)בצומת  AMF 0.89מזוהה עם 

מ', בראשי  1.2 רוחב שול
 ובמשני

ב שול מזוהה עם ירידה בתאונות, הגדלת רוח מ' 0-3בין 
וחב שול ר; הקטנת 0.82-כ AMFמ'  3בשול 

-כ AMFמזוהה עם עליה בתאונות, ללא שול 
1.14. 

הוספת מפרדה )הרוחב  אין מפרדה 
נמדד מנתיב נגדי עד 

קצה נתיב פניה 
 שמאלה(

הוספת מפרדה מזוהה עם ירידה בתאונות, 
כתלות ברוחב המפרדה. לדוגמא, ללא נוכחות 

מ' מזוהה  1.5נתיב פניה שמאלה, מפרדה של 
ם ע –מ'  6, מפרדה של 0.95-כ AMFעם 

AMF 0.80-כ . 
 4.9בנוכחות נתיב פניה שמאלה, מפרדה מעל 

 מ' מזוהה עם ירידה בתאונות.
זווית לא ניצבת 

 בין גישות לצומת
 noזווית ניצבת )

skew) 
skew angle –  הפרש

מעלות לבין  90בין 
 0-30בין הזווית בפועל, 

 מעלות

עליה בסטייה מהזווית הניצבת מעלה את 
 5מספר התאונות.  לדוגמא, בסטייה של 

 10, בסטייה של AMF 1.10מעלות, מתקבל 
 וכו'. 1.2מעל  AMFמעלות, 

 אם לא צוין אחרת עם נפגעים, * הערכים המוצגים מתייחסים לסך התאונות 
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וס עקום מקדם שינוי בתאונות הקשור להגדלת רדי –א 
 אופקי, בקטע

 

מקדם שינוי בתאונות הקשור להגדלת שיפוע  –ב 
 אורכי, בקטע

 

מקדם שינוי בתאונות הקשור לגידול שיפוע הסוללה,  –ג 
 בקטע

 

מקדם שינוי בתאונות הקשור להקטנת רוחב נתיב  –ד 
 ורוחב שול, בקטע

 

מקדם שינוי בתאונות הקשור לחוסר הגבהה צדית  –ה 
 טעבעקום, בק

 

מקדם שינוי בתאונות הקשור לשינוי רוחב שול,  –ו 
 מרומזר-בצומת לא

 RSDWסלוליות. מקור: מ-. דוגמאות להשפעה בטיחותית של מאפייני תשתית בדרכים החד2.2איור 

(2009.) 

 HSM (2010)ב. 

בקטעי  ים לניבוי תאונות בקטעי דרך ובצמתים, עבור מספר סוגי דרך, לרבותמודל מוצגיםבמדריך זה, 

-זרועות לא 3צומת )נתיבית -מסלולית דו-עירוניים בדרך חד-צמתים ביןוב נתיבית-עירונית דו-ביןדרך 

כפי שצוין לעיל, הערכת מספר תאונות  (.זרועות מרומזר 4מרומזר, צומת -זרועות לא 4מרומזר, צומת 
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-תית נוספים )שימוש בצפוי באתר מבוצעת בשני שלבים: חישוב עבור תנאי הבסיס והוספת מאפייני תש

CMF .) 

ייני תשתית נתיביות, מאפ-דוהעירוניות -ביןה, בדרכים שינוי בתאונות המשמשים במודליםמקדמי  לפי

 הקשורים להתרחשות התאונות הם:

בעקום  ,דרך: נתיב צר; שול צר; שול לא סלול; עקום אופקי עם רדיוס קטן; חוסר בעקום מעברקטע ב *

דרך די ; צנתיבי עקיפה היעדרבעקום אופקי; שיפוע תלול לאורך;  נדרש,ה מהאופקי; הגבהה צדית קטנ

 )מדרונות תלולים ומכשולים קרובים(; לא סלחניים

 פנייה ימינה.נתיבי ו נתיבי פנייה שמאלה היעדרבין זרועות הצומת; לא ניצבת בצמתים: זווית  *

( עלה כי השפעת המאפיינים של 2010) HSMמבדיקת מקדמי שינוי בתאונות המשמשים במודלים במדריך 

רוחב נתיב, רוחב שול, סוג שול, רדיוס אופקי, הגבהה צדית בעקום בקטע דרך והשפעת הקמת התאורה 

. לגבי הערכת מצב צדי הדרך, המודלים 2.1שהוצגו לעיל בטבלה  שינוי בתאונות למקדמי זהיםבצומת, 

ועים ומכשולים בצד הדרך( שנובע ממודל משתמשים בניקוד של רמת הסכנות )ניקוד משולב של שיפ

ם לגבי מאפייני תשתית נוספים, במודלים לניבוי נמצאו הבדלי .2.1לא מפורט בטבלה הוא אמריקני ולכן, 

 .2.6; ממצאים אלה מובאים בטבלה 2.1לעומת מקדמי שינוי בתאונות שהוצגו לעיל בטבלה 

-דות וירוניע-בין*, בדרכים תאונותהתרחשות הל תשתית מאפייניהקשר בין . מידע נוסף לגבי 2.6טבלה 
 HSM (2010)נתיביות, על סמך המודלים לניבוי תאונות במדריך 

 (CMFהשפעה על התרחשות התאונות ) ערכים נדונים מאפיין תשתית  
, 3%קטגוריות: עד  3 בקטע: שיפוע אורכי

 %6%, מעל 3-6בין 
(, %6% )כולל 6-3%; בין CMF=1)כולל(  3%עד 

CMF=1.10 6%; מעל CMF=1.16 
הוספת נתיב עקיפה,  בקטע: נתיב עקיפה

בכיוון אחד או בשני 
 הכיוונים

הוספת נתיבי עקיפה מורידה תאונות: נתיב בכיוון אחד 
CMF 0.75 נתיבים בשני הכיוונים ,CMF 0.65 

ת מרומזר: זווי-בצומת לא
לא ניצבת בין גישות 

 לצומת

skew angle –  הפרש
בין מעלות ל 90בין 

 הזווית בפועל

 הגדלת ההפרש מזוהה עם עליה בתאונות.
,  CMF 1.04מעלות,  10זרועות, בהפרש של  3בצומת 
 .1.08כ  CMFמעלות  20בהפרש 
,  1.06כ  CMFמעלות,  10זרועות, בהפרש של  4בצומת 
 1.11כ  CMFמעלות  20בהפרש 

 מרומזר: נתיב-בצומת לא
 פנייה שמאלה 

הסדרת נתיב פנייה 
 ה, בדרך ראשית שמאל

 CMF 0.72זרועות, עם  3בצומת  CMF 0.56מזוהה עם 
 זרועות 4בצומת 

 מרומזר: נתיב-בצומת לא
 פנייה ימינה 

הסדרת נתיב פנייה 
 ימינה, בדרך ראשית 

 4או  3עם  , בצמתים0.74-0.86בטווח  CMFמזוהה עם 
 זרועות, כתלות במספר גישות עם הסדרת הנתיב

עות: זרו 4בצומת מרומזר, 
 נתיב פנייה שמאלה

הסדרת נתיב פנייה 
 שמאלה

כאשר הנתיב מוסדר בגישה אחת;  CMF 0.82מזוהה עם 
CMF 0.45-0.67  גישות 2-4כאשר הנתיב מוסדר ב 

זרועות:  4בצומת מרומזר, 
 נתיב פנייה ימינה

הסדרת נתיב פנייה 
 ימינה

כאשר הנתיב מוסדר בגישה אחת;  CMF 0.96מזוהה עם 
CMF 0.85-0.92  גישות  2-4כאשר הנתיב מוסדר ב 

 * סך התאונות עם נפגעים

 ג. מחקרים מישראל

עירוניות -במחקרים שבוצעו בישראל, נערכו ניסיונות שימוש בנתונים על מאפייני תשתית בדרכים הלא

במטרה לפתח מודלים לניבוי תאונות דרכים. בהתאם למקובל בספרות הבינלאומית, ניבוי תאונות דרכים 

ני סס על רמת החשיפה )נפחי תנועה(, אורך קטע דרך )בקטע(, סוג אתר )סוג דרך אן סוג צומת( ומאפייהתב

 . 2013-ו 2010תשתית נוספים. הנתונים על מאפייני תשתית התקבלו מסקר דרכים של חברת נת"י, בשנים 

מגוון סוגים של (, פותחו מודלים להערכת מספר תאונות צפוי ב2016לדוגמא, במחקר גיטלמן ואחרים )

 עירוניות, כולל:-קטעי דרך וצמתים בדרכים הלא
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מסלוליות קיימים -חדהדרכים ל, כאשר מסלולית-חד, ממוחלפת-מהירה, מסלולית-דו דרך עבור קטע *

מסלולית עם מעקה -קטע דרך חדו 9עם עקום אופקיקטע ללא עקום אופקי,  מודלים נפרדים עבור קטע

 ;מפרדה

בכל מודל, קיימת מחלף/מפרידן, צומת מרומזר, צומת לא מרומזר, מעגל תנועה.  ם* עבור צמתים מהסוגי

. קיימים מספר מודלים לפי זמינות של אומדנים לנפחי תנועה מספר זרועות -התחשבות בתצורת הצומת 

משנית, או הראשית והנפחי התנועה בדרך  תאונות על סמךמודלים לחיזוי  -זר בצומת מרומזר ולא מרומ

 ראשית בלבד.הבדרך 

המודלים פותחו לצורכי זיהוי מוקדי סיכון במערכת המנ"ב. מודלים אלה דומים ל"מודל הבסיסי" 

בספרות האמריקנית, כאשר הם משקפים את הצפי למספרי התאונות במצב הממוצע ברשת )באתרים 

 מהסוג הנבחן(, ולא כוללים מאפייני תשתית נוספים. 

מפורטות יותר של השפעת מאפייני תשתית על התרחשות תאונות דרכים. במחקרים נוספים, נבחנו סוגיות 

, נבחן קשר סטטיסטי בין 2010ב(, אשר התבסס על סקר דרכים 2013לדוגמא, במחקר גיטלמן ואחרים )

ראל. מסלוליות ביש-מאפייני שוליים )רוחב שול וסוג שול( והתרחשות תאונות דרכים, בדרכים החד

י מודלים לניבוי תאונות דרכים אשר, בנוסף למאפייני שוליים, התחשבו גם במחקר, הותאמו מספר סוג

 .    )רוחב נתיב, מצב צדי הדרך, שיפוע אורכי( יםאחרובמאפייני תשתית  )נפחי תנועה( ברמת החשיפה

י המודלים הראו כי השפעת מאפייני שוליים ומאפייני תשתית אחרים על תאונות הייתה עקבית, על פני סוג

ים וסוגי תאונות שונים. כל המודלים הצביעו על קשר מובהק בין רוחב שול להתרחשות התאונות. המודל

-הקשר שנמצא לא היה מונוטוני והצביע על שני טווחים של ערכים: העלייה ההתחלתית ברוחב שול עד כ

ם ירידה מ', התקשרה ע 2.2-מ' התקשרה עם עליה בתאונות, בעוד הגדלה נוספת ברוחב שול, מעבר ל 2.2

בתאונות. קשר זה שונה מהמקובל בספרות האמריקנית אשר מדווחת ירידה מונוטונית בתאונות עם 

קר, מספר תאונות הנמוך ביותר פי ממצאי המח-(. על2.6, 2.1הגדלת רוחב שול )ראו לעיל, בטבלאות 

 1.8-2.4חב בינוני, בין מ' רוחב. מאידך, שול ברו 1מ' או יותר, וגם עם שול צר, עד  3 -מתקשר עם שול רחב 

 עם עליה בסיכון לתאונות.  המ', מזוה

קמ"ש  80סלולית עם מהירות תכן מ-(, בדרך חד2018ירוניות )ע-לפי הנחיות לתכן גאומטרי של דרכים בין

קמ"ש(  60-70ריות עם מהירות תכן נמוכה יותר )מסלוליות אזו-מ', בעוד בדרכים חד 3.0דרוש שול ברוחב 

' )מתוך הנחה שחסימה חלקית מ 2.5או  2.0-גישה, ניתן להקטין את רוחב השול הימני לובדרך מקומית/

תומך בדרישת הישראלי של נתיב אחד בעת עצירת רכב אינה מפריעה באופן ניכר לתנועה(. המחקר 

ית, ולא תומך בהצרת רוחב השול בסוגי מסלולית אזור-מ', בדרך חד 3ההנחיות להסדרת שול ברוחב 

 ות.דרכים אחר

ממצא הגדלת רוחב שול גרנולרי )לא סלול( התקשרה עם עליה בתאונות. בנוסף, במחקר הישראלי נמצא כי 

ת מצופי שכב שוליים( לפיהן, אין להשאיר שול לא סלול, יש לבנות 2018זה תומך בהנחיות לתכן גאומטרי )

 אספלט משני צדי המסלול.

י הסדרת אזור המפלט בצד הדרך ברוחב הדרוש או לגבי השפעת מאפייני דרך אחרים, המודלים הראו כ

של  )הבטחת מרחק מהמיסעה והמרחק הדרוש לרוחב הפעיל שיפור תנאי הצבה של מעקות הבטיחות

תורמים לירידה בסיכון לתאונות, כאשר הסדרת אזור המפלט עדיפה על התקנת מעקות  (המעקה

                                                             
 מ' 670ברדיוס עד   9
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 אינו הרחב ביותרמסלולית -מועדף לדרך חדהשיקול הבטיחותי, רוחב הנתיב ה פי-עלכמו כן,  הבטיחות.

)גם ממצא זה שונה מהמקובל בספרות האמריקנית אשר מדווחת כי הגדלת רוחב  מ' 3.2אלא רוחב עד 

שיפוע לאורך הירידה בגודל נמצא כי בנוסף, נתיב מזוהה עם ירידה בתאונות, בכל טווח הערכים(. 

 . הבינלאומית()בדומה לממצאי הספרות  מתקשרת עם ירידה בתאונות

 . מקורות נוספים2.2.3

 iRAP -. מאפייני תשתית להערכת בטיחות הדרך, לפי שיטת הא

מוצג סיווג של מאפייני תשתית המאפשר לחשב את ניקוד הדרך המזוהה עם  iRAP-הבדו"חות כאמור, 

 ירוט לביצועפעם זאת, בדו"חות אלה לא מוצג . ובייחוד, לתאונות חמורות ותלתאוניותר הסתברות גבוהה 

על  .(RPS)הפירוט מובנה בתוך תוכנה המחשבת את ניקוד הדרך,  הארגון אשר זמין רק לחבריהערכות ה

ניתן לצורכי העבודה הנוכחית אף היעדר מידע על ערכים כמותיים המזוהים עם גורמי תשתית שונים, 

בעת הערכת רמת , iRAP-להיעזר ברשימת מאפייני תשתית הנמצאים במוקד הבדיקה, לפי שיטת ה

 בטיחות הדרך.

הוא הערכת התאמה בין מאפייני תשתית לבין מהירות היעוד בדרך,  iRAP-שיטת הבעקרון הבדיקה 

לרבות בדיקת נוכחות של מאפייני תשתית המזוהים עם תנאי דרך סלחניים ועם עקרונות ההפרדה בין 

תשתית המזוהים עם תנאי דרך לא  סלוליות, בין מאפיינימ-משתמשי דרך שונים. בהתייחס לדרכים החד

 בטיחותיים מוזכרים:

 ריבוי עקומים וצמתים, -

 נתיבים צרים, -

 שוליים לא סלולים, -

 סימון מיסעה לקוי, -

 כשולים ללא מיגון ומדרונות תלולים בקרבת המיסעה.צדי דרך לא סלחניים: מ -

של משתמשי דרך שונים(  יחסי )לפגיעה קטלנית או קשהמשמשים אומדני סיכון  iRAP-בשיטת ה

לאומדני  . להלן דוגמאות10בהסתמך על ממצאי הספרותאשר נקבעו הקשורים למאפייני תשתית מסוימים 

 יחסי:הסיכון ה

 1.0 לסימון מיסעה תקני הוא יחסיהסיכון ך הבעוד ער 1.20 של סימון מיסעה לקוי מזוהה עם סיכון יחסי -

 הרכב(.משתמשי הסיכונים נקבעו מנקודת המבט של )

; מכשול 1.75 –)למשתמשי הרכב( במצבים שונים של צדי הדרך: מעקה בטיחות  ערכי הסיכון היחסי -

 – )עם סכנת נפילה( ;  מצוק5.0 –ו מדרון תלול אניקוז עמוקה  ת; תעל3.80 –מ' מהמיסעה  5-10במרחק 

10.0. 

סיכון: הערך דר יורד של רמת המאפיינים לפי ס לקידוד מאפייני תשתית מציג את קטגוריות iRAPמדריך 

מציגה סיכום למאפייני תשתית לפי המדריך, המשקף את  2.7המסוכן ביותר מוצג ראשון. טבלה 

רמת סיכון  ,iRAPהקטגוריות בשימוש ואת הסדר שלהן לפי רמת סיכון. הממצאים מראים שלפי הנחות 

עקום חד, עקום עם תכנון לקוי,  ותר,יחמורות( מזוהה עם נתיב צר יותר, שול צר התאונות לגבוהה יותר )

היעדר סימוני מיסעה, צדי דרך לא סלחניים, מפרדה מסומנת בלבד בין כיווני התנועה. כמו כן, בין סוגי 

                                                             
 Austroadsחות של "דו, Elvik et alכגון: ספר של  10
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זרועות, כאשר רמת הסיכון  4מרומזרים בעלי -צמתים שונים, המקרים המסוכנים ביותר הם צמתים לא

 עולה גם בצומת עם ליקויי סימון ותמרור.

*: הערכים מוצגים לפי סדר iRAP-. מאפייני תשתית חשובים להערכת בטיחות הדרך, בשיטת ה2.7ה טבל
 יורד של רמת סיכון 

 קטעי דרךב –א 

 קטגוריות לפי סדר יורד של רמת סיכון מאפיין תשתית
 3.25( מעל 3, )2.75-3.25( בין 2, )2.75( עד 1) רוחב נתיב, מ'

 2.4( מעל 4, )1-2.4( בין 3, )0-1( בין 2( אין, )1) רוחב שול סלול או לא סלול, מ'
 40-70( חד )ניתן לעבור במהירות בין 2קמ"ש(, ) 40( חד מאוד )ניתן לעבור במהירות עד 1) עקמומיות של עקום אופקי

( קל או קטע ישר )ניתן לעבור 4קמ"ש(, ) 70-100( בינוני )ניתן לעבור במהירות בין 3קמ"ש(, )
 קמ"ש( 100במהירות מעל 

( מתאימה )אמצעי 2כדי לעבור בעקום(, ) צפוי במהירות-( נמוכה )נדרש שינוי מהיר ובלתי1) איכות תכן של עקום אופקי
 סימון, תמרור ומרחקי ראות מאפשרים לנהג להתכונן למעבר בעקום( 

ת המיסעה, ( מתאים )יש סימון מיסעה של קו האמצע ושל קצו2( גרוע )אין או מחוק(, )1) סימון מיסעה
 ותמרורי הזהרה על סכנות, לפי הצורך(

 ( מצוק וכד' )עם סכנת נפילה(, 1) חומרת צדי הדרך
 מ' מהמיסעה,  0-5ס"מ וכד'( במרחק  10( מכשולים קשיחים )עצים בקוטר מעל 2)
 מ' מהמיסעה,  0-5( עמודי תאורה או תימרור במרחק 3)
 מ' מהמיסעה,  0-5ת וכד'( במרחק ( עצמים מסוכנים )קצוות לא מטופלים של מעקו4)
 ס"מ, עם סכנת התנגשות(,  20( סלע וכד' )מעל 5)

-5שיפועים תלולים של חפירה/מדרון, תעלות ניקוז לא עבירות, מכשולים במרחק  –בהמשך 
 מ' 10מ' מהמיסעה, מעקות בטיחות, מכשולים במרחק מעל  10

 מ'(,  1ה ברוחב עד ( סימון קו הפרדה מרכזי בלבד )או מפרד1) סוג מפרדה
 מ'(,  1( שטח מפרדה מסומן )ברוחב מעל 2)
 ( פס משונן או עמודונים גמישים, 3)
 מ',  1( מפרדה בנויה ברוחב עד 4)
 מ',  1-5( מפרדה בנויה ברוחב 5)
 מ',  5-10( מפרדה בנויה ברוחב 6)

 מפרדה עם מעקה בטיחות –בהמשך 

 צמתיםב –ב 

 ר יורד של רמת סיכוןקטגוריות לפי סד מאפיין תשתית
 זרועות, ללא נתיבי פניה שמאלה,  4( לא מרומזר 1) סוג צומת

 זרועות, עם נתיבי פניה שמאלה,  4( לא מרומזר 2)
 זרועות, ללא נתיבי פניה שמאלה,  4( מרומזר 3)
 זרועות, ללא נתיבי פניה שמאלה,  3( לא מרומזר 4)
 זרועות, עם נתיבי פניה,  4( מרומזר 5)
 זרועות, עם נתיבי פניה,  3א מרומזר ( ל6)
 זרועות, ללא נתיבי פניה,  3( מרומזר 7)
 זרועות, עם נתיבי פניה,  3( מרומזר 8)
 ( מעגל תנועה9)

( נמוכה )נתיבי האטה/האצה קצרים, היעדר תימרור או סימון מיסעה בגישות עם ראות 1) איכות הסדרי הצומת
 סימון ותמרור(( טובה )תכן מתאים, קיים 2מוגבלת(, )

וגם  בטיחות משתמשי הרכב. בדו"ח נבחנים גם הסדרי תנועה להולכי רגל, רוכבי אופניים, רוכבי אופנוע,לפי נקודת מבט של * 
 בשטח עירוני; הם לא מוצגים בטבלה.  ,מאפייני סביבת הדרך, בעיקר

יני תשתית וערכיהם , לרוב, דומים למאפיiRAP-ניתן להתרשם כי מאפייני תשתית הנבדקים בשיטת ה

הבעייתיים שסוכמו לעיל, על סמך מקורות ספרות אחרים. הערכים של הסיכון היחסי המיוחסים בשיטת 

שוני בין ערכים אלה לבין מקדמי שינוי העשויים לעורר שאלות, עקב  מסוימים למאפייני תשתית iRAP-ה

גבוהים יותר  iRAPסיכון בשיטת הבתאונות שדווחו במחקרים המדעיים. לפי הדוגמאות שהוצגו, ערכי ה

-מהערכים שדווחו בספרות. השוני קשור, כפי הנראה, בהתמקדות בתאונות החמורות בלבד, בשיטת ה

iRAP ,וגם ביישום השיטה במדינות המתפתחות )עם מצב התחלתי ירוד יותר של תשתיות הדרכים ולכן ,

 אפקט בטיחותית משמעותי יותר שצפוי משיפור התשתיות(.  

 באוסטרליה IRR-. מאפייני תשתית להערכת בטיחות הדרך, לפי שיטת הב
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 תשתיותל שבטיחות היטה לאפיון רמת שהמפרט  (Austroads ,2019)ח אוסטרלי "פורסם דו אחרונה,ל

והיא משמשת להפקת מדדים  IRR (Infrastructure Risk Rating)נקראת השיטה . במדינה הדרכים

דומה שימשה שיטה ניות. ורעירוניות ועי-אל ,דרכיםה תבכל רשהתשתיות  הערכת רמת בטיחותאחידים ל

 זילנד.-להערכת רשת הדרכים בניו

רוחב קרקע בצדי הדרך;  ישימוש ;סוג דרך :יני התשתית הבאיםיהאוסטרלית בודקת את מאפהשיטה 

חלקות מצפיפות צמתים; צפיפות גישות ורוחב נתיב; עקמומיות אופקית; קיום סכנות בצדי הדרך;  שול

. (risk score)כל קטגוריה מיוחסת רמת סיכון למאפיין תשתית הוגדרו מספר קטגוריות, לכל  .לותבוג

. אוסטרליתהיני תשתית, בשיטה ישונות של מאפהקטגוריות הלפי יכון רמות סא' מציג דוגמאות לנספח 

סיכון לפי מאפייני תשתית שונים המוערך כמכפלה של רמות דרך טע סיכון לקההמסכם של רמת הערך 

, , המאפשר למפותעד גבוהה קטגוריות, מנמוכה סולם הסיכון המסכמת נקבערמת ל ולקיחת לוגריתם.

 ת הסיכון של כל רשת הדרכים. ואת רמ באופן אחיד,

 שוני,ה .לצרכים המקומיים iRAP-ההתאמה של שיטת  תמהוו זילנדית-הניוהשיטה והאוסטרלית  ההשיט

סיכון וגם רמות  קביעתבתשתית, מאפייני של קטגוריות הנמצא בהגדרת השיטה הבינלאומית, לעומת 

מ "ק 5-ניים באורך כוריע-מתייחסת לקטעים לאזילנדית -הניוהשיטה . להערכה יחידות האורךבהגדרת 

 מ."ק 1מ' או  500ניים קצרים יותר, באורך של ורעי-לאקטעים  ובדת עםעהשיטה האוסטרלית ; (3-7בין )

-הסיכון שהתקבלו בשיטה הפרו ימדדים להשוות בין מאפשרת הדרכים של רשהבדיקה הכוללת  מצאימ

 (IRR scores)בין מדדי הסיכון  השוואהמציג  2.3איור  לדוגמא,תאונות דרכים.  ילבין שיעוראקטיבית 

דרכים דלות תנועה  ;זילנד-ות בניוישחמורות ביחס לנסועה, ברשת הדרכים הראהונות אתהלבין שיעורי 

היה אמין יחסית  תאקטיבי-הפרו הסיכון בשיטה שמדד תואה מראותוצאות ההשו. לא נכללו בסיכום זה

 רמת הבטיחות של הדרכיםוי באמין פחות בניהיה ת ועירוניו-ניבוי רמת הבטיחות של הדרכים הלאב

 העירוניות.

 

, ברשת הדרכים פועלבונות אתהיעורי לבין ש אקטיבית-שיטה הפרובבין מדדי הסיכון  השוואה. 2.3איור 

 .זילנד-ות בניוישהרא
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 מסלוליות-הקשורים להתרחשות תאונות דרכים בדרכים החדמאפייני תשתית  רשימת - סיכום. 2.2.4

מציגה סיכום למאפייני תשתית הקשורים להתרחשות  2.8על סמך מקורות הספרות שנבדקו, טבלה 

רומזרים מ-סלוליות. המאפיינים מוצגים לחוד עבור קטעי דרך, צמתים לאמ-תאונות בדרכים החד

 מרומזרים. ליד כל מאפיין ניתן ציון של ערכים מסוכנים יותר )אם רלוונטי(. בנוסף, מודגשיםוצמתים 

 המצבים, בהם הממצאים של מחקרים בארץ היו שונים לעומת הממצאים בחו"ל. 

 סלוליותמ-החדבדרכים דרכים,  תאונות להתרחשות תשתית הקשורים מאפייניל סיכום. 2.8טבלה 

 [ותרינים כערכים מסו -]בסוגריים  המשפיעים על תאונות תתשתי מאפייני   סוג אתר

מ' או פחות[ מעלה את הסיכון  3.3: לפי הניסיון הבינלאומי, נתיב צר יותר ]צר נתיב o דרךקטע 
מ' או יותר[ מזוהה עם עליה  3.2, נתיב רחב יותר ]#לפי הממצאים מישראללתאונות. 
 בתאונות.

o מ'[ מעלה את הסיכון לתאונות.  1.8ר יותר ]עד : לפי המחקרים מארה"ב, שול צשול צר
ה עם עליה בתאונות, מ'[ מזוה 1.8-2.4, שול ברוחב בינוני ]#לפי הממצאים מישראל

 מ' מזוהה עם ירידה בתאונות. 3מ' או מעל  1בעוד ששול ברוחב עד 

o לפי הניסיון הבינלאומי, רדיוס אופקי קטן מזוהה עם עליה רדיוס אופקי קטן :
 מ'[. 300עד בתאונות ]

o מזוהה עם ירידה בתאונות. מעבר םעקו קיום 

o [.2%נדרש מזוהה עם עליה בתאונות ]הפרש מעל מה הגבהה צדית קטנה ,עקום אופקיב 

o [ מזוהה עם עליה בתאונות.6%, ובמיוחד, מעל 3%משמעותי ]מעל  שיפוע אורכי 

o ת. מ'[ מזוהה עם עליה בתאונו 9-]פחות מ צד הדרךב מכשולים מרחק קטן עד  

o [ מעלה את הסיכון לתאונות.1:3, 1:2] הדרך בצד השיפוע תלול של סולל  

o  מזוהה עם ירידה בתאונות נתיב עקיפהקיום . 

-צומת לא
 מרומזר

o מזוהה עם ירידה בתאונות נתיבי פניה שמאלה הסדרת . 

o מזוהה עם ירידה בתאונות נתיבי פנייה ימינה הסדרת . 

o  מעלה את  מעלות או יותר[ 10]הפרש של  ומתצבין זרועות ה לא ניצבתזווית קיום
  . הסיכון לתאונות

o עם עליה בתאונות.מ' או קטן יותר[ מזוהה  1.2] שול צר 

o ירידה בתאונות. מזוהה עםמפרדה  הוספת 

 מזוהה עם ירידה בתאונות. , בצומת צלב,נתיבי פניה שמאלה הסדרת o צומת מרומזר

o בתאונות.מזוהה עם ירידה  נתיבי פנייה ימינה הסדרת 

o  מעלה את הסיכון לתאונות סמוך לצומתב כניסות במספרגידול .  
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-החדזיהוי מוקדי סיכון ברשת הדרכים אקטיבית בישראל: -הצעה לגישה הפרו. 3

 מאפייני תשתית פי-על, מסלוליות

 תשתית עם פוטנציאל ניתן לזהות אתרים בעלי מאפייניגורסת כי ברשת הדרכים  אקטיבית-פרוהגישה ה

אקטיבית -התאונות. הגישה הפרוהתרחשות שות תאונות דרכים ולפעול לשיפורם בטרם חגבוה יותר להתר

התרחשות נסמכת על הידע המוקדם שהצטבר בספרות המקצועית לגבי הקשר בין מאפייני תשתית ו

 תאונות דרכים.

 גישההפי -על, אלבישר תוירוניע-לזיהוי מוקדי סיכון ברשת הדרכים הלא שיטההכפי שהוסבר במבוא, 

 . מסלוליות-החד בדרכים תתמקד, אקטיבית-פרוה

 :נדרשים שני מרכיבים אקטיבית-פרוההשיטה לצורך הפעלת 

 ( רשימה של מאפייני תשתית לזיהוי אתרים ברשת עם פוטנציאל גבוה יותר להתרחשות תאונות דרכים.1)

 קטיבית לבחירת אתרים לטיפול.א-( אופן הפעלת השיטה הפרו2)

 . מאפייני תשתית עם פוטנציאל גבוה יותר להתרחשות תאונות דרכים3.1

על סמך סיכום הניסיון הבינלאומי והישראלי נבנתה רשימה של מאפייני תשתית המזוהים עם פוטנציאל 

נוסף לממצאי הספרות, ניתן להצביע על . ב2, בפרק 2.8ראו טבלה  -גבוה יותר להתרחשות תאונות דרכים 

ו מסלוליות ו/א-דחנוספים אשר, לפי הניסיון המצטבר של בחינת אתרי תאונות בדרכים המאפייני תשתית 

. בין מאפייני תשתית כאלה ניתן לתאונותהערכות של תכן דרכים, עשויים להיות קשורים לסיכון מוגבר 

 לציין:

 )א( בקטעי דרך:

ים "מדרגה" בין השול הימני בין המיסעה הסלולה לבין המדרון הלא סלול בצד הדרך היוצר הפרשי גובה -

 . המדרגה עשויה לגרום להתהפכות כלי רכב שעזב את שטח המיסעה.11והמדרון

בחתך הדרך, כגון השתנות תכופה של רוחב נתיב ו/או רוחב שול. באופן דומה, היעדר  עדר עקביותיה -

הגאומטריים של שינוי הדרגתי ברדיוס אופקי או בשיפוע אורכי, מצביע על חוסר עקביות במאפיינים 

הדרך. לפי הספרות המקצועית, היעדר עקביות במאפייני תכן הדרך גורם לשינויים חדים במהירויות 

 . 12הנסיעה ולעליה בשונות המהירות, כאשר מצב זה מעלה את הסיכון לתאונות

של מעקות הבטיחות, כגון בקרבת המיסעה ו/או ללא שמירה על המרחק הדרוש בין  התקנה מאולצת -

עקה והמכשול )הרוחב הפעיל של המעקה( מעלה את הסיכון להיפגעות בתאונות דרכים. זאת, עקב המ

 עליה אפשרית בהתנגשויות במעקה והצפי לתפקוד הלא תקני של המעקה בתאונות. 

 )ב( בצמתים:

                                                             
הפרשי הגובה בתחום IARCP (2003 .)את המדריך של  ,לדוגמא ,", ראוoff-pavement drop"-בספרות כ תמוכרתופעה זו  11

 Hakkert et al (2004.)אזור המפלט נמצאו בין גורמי תאונות רכב בודד גם במחקר בישראל, ראו לדוגמא, את 

ן הפרשים ביהמעבר כלי רכב בקטעי דרך עוקבים ולפי עת הפרשים במהירות התפעולית בהעקביות התכן נמדדת לפי  12
קמ"ש מצביעים על עקביות תכן טובה, הפרשים  10המהירות התפעולית ומהירות התכן, באותם הקטעים. הפרשי מהירויות עד 

 (.Lamm et al ,1999קמ"ש מחייבים שינויים בתכן ) 20קמ"ש מזוהים עם עקביות תכן סבירה, כאשר ההפרשים מעל  10-20של 
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המותקן עליה, כאשר המעקה הופסק לקראת  ללא מעקה בטיחותקיום מפרדה בין מסלולי הנסיעה  -

ידי כלי רכב שאיבדו -ב שיקולי נראות. היעדר מעקה בטיחות במפרדה מביא לחציות מפרדה עלהצומת עק

 .13שליטה אשר יכולות להסתיים בהתנגשויות עם כלי רכב מהמסלול הנגדי

לאחר סיכום ממצאי הרקע המדעי והמקצועי בנושא, נערכה בדיקת ישימות הממצאים לזיהוי אתרים 

לצורך כך, נערכה בדיקת זמינות הנתונים על מאפייני תשתית שונים  בעייתיים ברשת הדרכים בישראל.

מציג סיכומים למאפייני תשתית הניתנים להפקה על  'בנספח במאגרי המידע של חברת נת"י. בהקשר זה, 

סמך נתוני סקר דרכים של חברת נת"י, כפי שהודגם במחקרים שנערכו בישראל. בנוסף, התקיימה 

 כת המנ"ב של חברת נת"י לגבי זמינות הנתונים בסקר הדרכים הבא. התייעצות עם מפעילי מער

בעקבות בחינת הממצאים על השפעה בטיחותית של מאפייני תשתית שונים ובדיקת זמינות הנתונים עבור 

טבלאות ירוניות, נבנו רשימות של מאפייני תשתית לזיהוי אתרים בעייתיים ברשת. ע-רשת הדרכים הלא

-בדרכים החד טעי הדרך ובצמתים,הרשימות המומלצות של מאפייני תשתית, בקמציגות את  3.1-3.2

הצגה ויזואלית לחלק  המביא 3.3 טבלהקטיבית. א-מסלוליות בישראל, לצורך יישום הגישה הפרו

 , לצורך הבהרת ההגדרות.   3.1-3.2מהמאפיינים המוזכרים בטבלאות 

אתרים הבעייתיים נדרשים לשימוש לצורך איתור הלכל מאפיין, מוצגים ערכי הסף ה, 3.1-3.2טבלאות ב

נובעת עדיפויות בין המאפיינים מוצגת דרגת חשיבות של כל מאפיין אשר הברשת. בנוסף, לציון סדר 

 נקבעו כלהלן: דרגות החשיבותרמת ההשפעה שלו על התרחשות תאונות דרכים, לפי ממצאי הספרות. מ

או  1.15( שמעל CMF/AMFם מקדם שינוי בתאונות ), כאשר המאפיין מזוהה עגבוהה( החשיבות 1)

 או יותר בתאונות; 20%היעדר המאפיין מזוהה עם ירידה של 

ר או היעד 1.05-1.15, כאשר המאפיין מזוהה עם מקדם שינוי בתאונות בטווח בינונית( החשיבות 2)

 נות;בתאו 20%-10%המאפיין מזוהה עם ירידה של 

או היעדר המאפיין  1.05ין מזוהה עם מקדם שינוי בתאונות בטווח עד , כאשר המאפינמוכה( החשיבות 3)

 בתאונות. 10%מזוהה עם ירידה עד 

                                                             
, ( עם סיכום מאפייני תאונות קטלניות שאירעו בעקבות חצית מפרדות ללא מעקה6201ראיסי )'ראו, לדוגמא, דו"ח של מטר, ג 13

 עירוניות בישראל.-בדרכים הלא
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, לזיהוי אתרים בסיכון מסלוליות-בקטעי דרכים חד. רשימה מומלצת של מאפייני תשתית, 3.1טבלה 
 אקטיבית-הפרוגבוה, בגישה 

ערכי סף לזיהוי אתרים  מאפיין תשתית מס'
 בסיכון ברשת

רגת חשיבות ד
 המאפיין

 1 מ' 1.5-2.5בין  : בינונירוחב שול ימין* 1
 1 מ' 300עד  : קטןרדיוס עקום אופקי** 2
 : הגבהה צדית בעקום אופקי***חוסר  3

 הפרש בין הערך הנדרש והקיים
 

 2%מעל 
2 

 2 6%מעל  משמעותי: שיפוע אורכי** 4
 מ' 3א( עד  רוחב אזור המפלט לרכב** #5

 מ' 3-6ב( בין 
 1א( 
 2ב( 

 : קיום "מדרגה" בין השול הסלול והמדרון** #6
 הפרש גובה

 
 ס"מ 5מעל 

3 

 : הצבה מאולצת של מעקה בטיחות* #7
 מיסעההמרחק מעקה מ

 מרחק מעקה מהמכשולו/או 

 
 מ'  2עד 
 מ' 0.5עד 

2 

 : היעדר עקביות בחתך הדרך 8
היחס בין  ,השתנות גבוהה ברוחב נתיב או ברוחב שול

 תקן והממוצע, לאורך קטעהית סט

 
 

 10% מעל

3 

 לפי ממצאי המחקר הישראלי *
 לפי ממצאי המחקרים בחו"ל ובישראל **

 לפי ממצאי המחקרים בחו"ל ***
 3.3ראו הסברים נוספים בטבלה  #
 

יהוי אתרים בסיכון גבוה, עירוניים, לז-לא בצמתים. רשימה מומלצת של מאפייני תשתית, 3.2טבלה 
 אקטיבית-והפרבגישה 

ערכי סף לזיהוי אתרים  מאפיין תשתית מס'
 בסיכון ברשת

דרגת חשיבות 
 המאפיין

בצומת לא  ***נתיב פניה שמאלה 1
 בדרך ראשית, מרומזר

 
 לא קיים

1 

בין מסלולי  מעקה במפרדה* #2
 הנסיעה 

 
 לא קיים

1 

 2 מ' 1.2עד  : צררוחב שול ימין*** 3
נוכחות כניסות למגרשים  *** 4

 לים בסמוך לצומתגוב
 

 מ' 80במרחק עד 
2 

 לפי ממצאי תאונות ומחקרים בישראל *
 לפי ממצאי המחקרים בחו"ל ***

 3.3ראו הסברים נוספים בטבלה  #
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 3.1-3.2. הצגה ויזואלית למאפייני תשתית המוזכרים בטבלאות 3.3טבלה 

סוג 
 אתר

מאפיין 
 תשתית

 הצגה ויזואלית להגדרה/אופן מדידה

קטע 
 דרך

חב אזור רו
המפלט 

 לרכב

 (:2005הגדרת אזור המפלט לרכב, לפי הנחיות )

 

 (:יןאופן מדידה של רוחב אזור המפלט, בהיעדר מעקה צד )אזור המפלט כולל שול ימ

  
 

קיום  
"מדרגה" 

)הפרשי 
ה( בין ובג

השול 
הסלול 

 והמדרון

 :המדרוןואופן מדידה של הפרשי גובה בין קצה הסלילה 

  
 

הצבה  
מאולצת של 

מעקה 
 בטיחות

)כולל רוחב פס סימון של קצה  פני המעקהעד קצה המיסעה ממרחק אופן מדידה של 
 המיסעה(:
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סוג 
 אתר

מאפיין 
 תשתית

 הצגה ויזואלית להגדרה/אופן מדידה

 מרחק פנוי בין מעקה למכשול:אופן מדידה של 

 

 

היעדר  צומת
מעקה 

 במפרדה

 ליד צומת: ,מפרדה ללא מעקה בטיחות
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 אקטיבית-הפעלת השיטה הפרו .3.2

ראל תופעל באופן מסלוליות ביש-קטיבית לזיהוי אתרים בסיכון גבוה ברשת הדרכים החדא-השיטה הפרו

 המתואר להלן. 

ל . זיהוי אתרים עם מאפייני תשתית בעייתיים יבוצע מדי שנה, על סמך הנתונים של סקר דרכים אחרון ש1

 חברת נת"י ובעקבות עדכון של מאפייני תשתית באתרים שטופלו בשנה האחרונה. 

לצורך זיהוי אתרים עם פוטנציאל גבוה יותר לתאונות, ישמשו מאפייני תשתית וערכי הסף שלהם . 2

של כל  ניקוד מסכםלחוד ובנוסף, יתקבל  לפי כל מאפייןע לעיל. הזיהוי יבוצ 3.1-3.2טבלאות המוצגים ב

 אתר לפי נוכחות הערכים הבעייתיים של המאפיינים. 

נקודות  2נקודות לכל מאפיין בדרגת חשיבות גבוהה;  3: ופן הבאבאדרגות החשיבות מתורגמות לניקוד 

 לכל מאפיין בדרגת חשיבות נמוכה. 1לכל מאפיין בדרגת חשיבות בינונית; נקודה 

. כתוצאה מתהליך זה תתקבל רשימה של אתרים "עם פוטנציאל גבוה להתרחשות תאונות דרכים". 3

 יני תשתית בעייתיים.  לפי הניקוד המסכם של מאפי מדורגתהרשימה תהיה 

עם רשימת מוקדי סיכון שהתקבלה בעקבות  3. תבוצע השוואה של רשימת האתרים שהתקבלה בסעיף 4

 ניתוח תאונות דרכים. אתרים שנמצאו בשתי הרשימות יקודמו בתכנית העבודה לשיפור מצב התשתיות.

התאם לזמינות תקציבית. סדר . יתר האתרים "עם פוטנציאל גבוה להתרחשות תאונות דרכים" יטופלו ב5

העדיפויות המומלץ בטיפול הוא לפי הדירוג המסכם של האתרים בהתאם לנוכחותם של מאפייני תשתית 

 בעייתיים.

 הצעדים הנ"ל יבוצעו לחוד עבור קטעי דרך וצמתים.

 . ביצוע פיילוט3.3

 מיועד:. הפיילוט ביצוע פיילוט על סמך נתוני המנ"בהשלב הבא בעבודה הנוכחית הוא 

האתרים ברשת "עם מספרי  –בית אקטי-המתקבלים בגישה הפרו של מוקדי סיכון פיםהיקהערכת ל -

 ;פוטנציאל גבוה להתרחשות תאונות דרכים"

בכל רשת  קטיבית,א-הנדרשים לזיהוי מוקדי סיכון בגישה הפרומאפייני תשתית של  זמינותםלבחינת  -

 אה בין אתרים שונים ברשת;הדרכים, לרבות בחינת אמינות הערכים בהשוו

 משקלות הניקוד, לפי הצורך, המשמשים להכנת הרשימה המדורגת של האתרים. כיול ל -
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 מאפייני תשתית זמינים על סמך נתוני סקר דרכים של חברת נת"י'. בנספח 

להלן דוגמאות למאפייני תשתית שהופקו על סמך נתוני סקר דרכים של חברת נת"י, במחקרים שנערכו 

 בישראל.

 ב(2013יטלמן ואחרים )במחקר ג - 2010. על סמך סקר דרכים 1

 לוליות:סמ-מאפייני תשתית לאפיון קטעי דרכים חד

 ערכיםקטגוריות של  מאפיין תשתית

 90, 80, 70קטגוריות: עד  3 מהירות מותרת, קמ"ש

 3.2 , מעל2.8-3.2, 2.8קטגוריות: עד  3 רוחב נתיב, מ'

 3על , מ2.7-3, 2.4-2.7, 2.1-2.4 , 1.8-2.1, 1.5-1.8, 1.2-1.5, 0.9-1.2, 0.9עד קטגוריות:  9 רוחב שול כולל, מ'

 2.1, מעל 1.8-2.1, 1.5-1.8, 1.2-1.5, 0.9-1.2, 0.9עד קטגוריות:  5 רנולרי, מ'רוחב שול ג

  , ראה בהמשךקטגוריות 8 מצב צדי הדרך

 380,  מעל 270-380, 190-270, 120-190, 120קטגוריות: עד  5 רדיוס אופקי מזערי, מ'

 ניתוחיםבאך לא שימש  8%-1%נמצא טווח בין  שיפוע צד מרבי, %

 7250, מעל 5000-7250, 3000-5000, 1800-3000,  1800קטגוריות: עד  5 אנכי חיובי מזערי, מ'רדיוס 

 4000, מעל 3200-4000, 2400-3200, 1700-2400, 1700קטגוריות: עד  5 רדיוס אנכי שלילי מזערי, מ'

 12, מעל 10-12, 8-10, 5-8, 3-5, 3קטגוריות: עד  5 שיפוע לאורך, %

 

הדרך נבחן רוחב אזור המפלט )בהיעדר מעקה צד( ואופן התקנת מעקות )בנוכחות  לאפיון מצב צדי

 :14רמות בטיחות, בין נמוכה עד טובה מאוד כמפורט להלן 4מעקות(. בכל מצב הוגדרו 

 י אופן הצבת המעקות פ-בטיחות" של צדי הדרך על"רמות  -א 

 מרחק מעקה ממיסעה )מ'( רמת בטיחות
 ולל()לא כ 1.0עד  נמוכה - 1
 1.0 - 2.0 בינונית - 2

 טובה - 3
2.0 + 

AND  
 1.0"מרחק פנוי בין המעקה עד למכשול הקרוב" עד 

 ובה מאודט - 4
2.0 + 

AND  
 +1.0"מרחק פנוי בין המעקה עד למכשול הקרוב" 

 י רוחב אזור המפלט פ-רמות בטיחות" של צדי הדרך על" -ב 

 רוחב אזור המפלט )מ'( רמת בטיחות

  3.0עד  וכהנמ - 1
 3.0 -)לא כולל(  5.5 יתבינונ - 2
 5.5 -)לא כולל(  7.5 טובה - 3
 או יותר 7.5 ובה מאודט - 4
 

בהמשך, לכל קטע ניתן ציון משוקלל של מצב צדי הדרך, המהווה שקלול של קטגוריות "רמת הבטיחות" 

המקטעים עם וללא מעקות לפי אופן הצבת המעקות ולפי רוחב אזור המפלט, בהתאם לאורך היחסי של 

 הבטיחות, בתוך הקטע.

 ג(2013יטלמן ואחרים )במחקר ג - 2010. על סמך סקר דרכים 2

-בנוסף להפקת הערכים למאפייני תשתית, במחקר זה הופקו ערכים לעקבית בתכן של קטעי הדרכים החד

שיפוע אורכי, לאורך קטעי מסלוליות. לצורך כך נבחנו המאפיינים של רוחב נתיב, רוחב שול, רדיוס אופקי, 

דרכים, כאשר ערכים אלה "תורגמו" לערכים של מהירות תכן )בהתאם להנחיות הקיימות(. בהמשך, 
                                                             

 (2005עירוניות" )-מעקות בטיחות קבועים בדרכים בין הערכים נקבען על סמך "הנחיות לבחירה והצבה של 14
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של ההפרשים לאורך  תיוהתפלגו עוקבים ונבנו קטעים-תתיתכן לכל שני המהירות  ביןהפרשים חושבו 

 20קמ"ש, מעל  10-20קמ"ש,  10עד  קטגוריות: 3קטע מוגדר. לבסוף, לכל קטע, הוצג פילוח ההפרשים לפי 

 , המשקפים את רמת העקביות בתכן.קמ"ש

 "תרגום" של רוחב שול לערכי מהירות התכן שימשו הכללים הבאים:-לדוגמא, ל

 ערכי רוחב שול תחום מהירות תכן, קמ"ש
 מ' 3.0רוחב שול ממוצע <  *80
 2.5< רוחב שול ממוצע <  2.99 70
 2.0ע < < רוחב שול ממוצ 2.49 60
 < רוחב שול ממוצע 1.99 50

 קמ"ש 100, 90 –או גבוהה יותר  80* 

 "תרגום" של רדיוס אופקי לערכי מהירות התכן שימשו הכללים הבאים:-ל

 מהירות תכן, קמ"ש ערכי הרדיוס תחום
 90 מ' 340 ≤רדיוס 

 80  220 ≤רדיוס  ≤ 339

 70 170 ≤רדיוס  ≤ 219

 60 110 ≤רדיוס  ≤ 169

 50 רדיוס     ≤ 109

 

 (2016למן ואחרים )במחקר גיט - 2013. על סמך סקר דרכים 3

 לוליות*:מס-מאפייני תשתית לאפיון קטעי דרכים חד

 ערכים מאפיין תשתית

 70-90בין  מהירות מותרת, קמ"ש

 חציבה 3חפירה,  2מילוי,  1ערכים:  3 אופן סלילה

 70-150)שכבת אספלט ברוחב  צר 2 ס"מ(; 70עד  )שכבת אספלט ברוחב אין 1ערכים:  4 סוג שול 
)שכבת אספלט ברוחב מעל  רחב 4 ס"מ(; 150-250)שכבת אספלט ברוחב  בינוני 3 ס"מ(;

 ס"מ( 250
 מ'(; 670עד  190)בין  בינוני 3 מ'(; 190עד  80)בין  קטן 2 מ'(; 80)עד  קטן מאוד 1ערכים:  4 רדיוס אופקי

 ר(קטע ישמ',  670מעל גדול ) - 4
נוכחות מעקות בצד הדרך, לפי 

 מאורך קטע % -סוגים 
 , מעקות פלדה חדשים, בטון מקטעים, בטון סטפ, אחרNJהישן, בטון  Wסוגי מעקות: 

 * מאפיינים אחרים: רוחב נתיב, רוחב שול וכו' נבדקו אך נמצאו לא אמינים

 עירוניים:-מאפייני תשתית לאפיון צמתים לא

 ערכים מאפיין תשתית
 מפרידן 10מרומזר,  3מעגל תנועה,  2לא מרומזר,  1מחלף,  0 ג צומתסו

 סלולית עם מעקה מפרדהמ-חד 4מהירה/ממוחלפת,  3סלולית, מ-דו 2סלולית, מ-חד 1 סוג דרך ראשית
 4, 3 מספר זרועות

 אין 2יש,  1 תאורה
 או אין מידע(אחר )אין מעבר  3במשני בלבד,  2בראשי/בראשי ובמשני,  1 מיקום מעברי חציה

 יש 1אין,  0 תחנות אוטובוס
  כן 1, לא 0 )בתוך יישוב(קטע אורבני 

 סוג דרך משני
 מהירה/ממוחלפת 3ית, מסלול-דו 2סלולית, מ-חד 1
 דרך גישה לישוב, ללא מספר 9

 

 

  

 


