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  משרד התחבורה
  והבטיחות בדרכים

  המשנה למנהל הכללי
  
  

  ט"התשס, ו באב"ט                    
  2009אוגוסט  05                    

  
  06852009:סימוכין                    

  4.6.1: תיק
  

  בדרכים הנחיות לתכנון שילוט 
  עה מתחלפים ומסרי תנבאמצעות 

  
וצר צורך נ, בעולם ותחילת יישומם בארץ) VMS(עם התפתחות מערכות השילוט המתחלף 

  .להכין ולמסד הנחיות לתפעול מערכות מסוג זה
  

מהוות ו, בדרכים מאפשרות להעביר לנהגים מידע בזמן אמת "המתחלף"מערכות השילוט 
במסגרת כלל האמצעים של , במצבים משתניםשלהם אמצעי חיוני להגברת ההתמצאות 

  .ם את הבטיחותההנחה היא שיש בהם כדי לשפר ג ).ITS" (מערכות תבוניות לתחבורה"
  

לנצל באופן גם באמצעותו  וכן, השילוט המתחלף מיועד לתת מידע והכוונה למשתמשים בדרך
  .דרכים המהירות והעמוסותבובמיוחד , הקיימת יעיל ומאוזן יותר את רשת הדרכים

  

משרד התחבורה מייחס חשיבות רבה ביצירת בסיס תכנוני עדכני ומתקדם של הטכנולוגיות 
של תוך הקפדה על אחידות , במגמה להקל ולפשט את יישומן בשטח, זהום החדשניות בתח

  .בישראלבדרכים , הצורה והמסרים
  

לאור . הנחיות אלה מרכזות את הידע שהצטבר בנושא ואת כללי היישום הנגזרים ממנו
  .נעריך ביותר כל הערה לעדכונים ותוספות, בארץ ובעולם, הניסיון המועט יחסית בנושא זה

  

מיפרט טכני לשילוט בדרכים באמצעות מסרי תנועה "ביל להנחיות אלה מתפרסם גם קבמ
   ."מתחלפים

שני . סביבתיות ואחרותה, חשמליותה, מכאניותה, פרט מגדיר את הדרישות הפוטומטריותיהמ
  .המסמכים משלימים אחד את השני

  

השילוט המתחלף יביאו להטמעת טכנולוגיית  -יחד עם המיפרט –אני מקווה כי הנחיות אלה 
  .בין העוסקים בתחום ויתרמו לתכנון יעיל ומושכל של מערכות אלה בארץ
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  'בשלב א ההכנהצוות 

  בני שליטא, ר אליה בן שבת"ד

  

  'צוות ההכנה בשלב ב

  נחום פוספלדר "ד, פנחס בן שאול: עריכה

  יובל בלום: בקרה מקצועית

  

  ועדת ההיגוי

  ר"יו, משרד התחבורה, מנהל אגף בכיר תכנון תחבורתי   -  ישעיהו רונן 

  הלאומית לדרכים החברה, ITSראש תחום    -   טליה יהודאי

  משרד התחבורה, אגף תכנון תחבורתי, מהנדסת תנועה   -   גרמריה כהן את

  משרד התחבורה, מחוזות חיפה והצפון, המפקח על התעבורה   -   מריאן ברוק

  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ת"וראש מינהל ת   -   ר דן לינק"ד

  משרד התחבורה, א והמרכז"מחוזות ת, מהנדס תנועה   -   יעקב סוקולובסקי

  )נתיבי תחבורה עירוניים( ע"נת, מתכננת תחבורה   -   עידית פתל

  חברת נתיבי איילון, ראש אגף בקרת תנועה   -   לשיקובלב קרסי

  חברת יפה נוף, מהנדס תנועה   -  רובי כרמל 

  חברת יפה נוף, מהנדס תנועה   -  יואב דנציגר

  עיריית ירושלים, ראש המחלקה להסדרי תנועה   -  קובי בר טוב 

  עיריית תל אביב, אגף התנועה, מנהלת מחלקת התכנון   -   קוטלר אילנה

  עיריית חיפה, מרכז בקרת הרמזורים   -   שמעון אטיאס

  ניהול ובקרת תנועה, ת תנועהסדהנ, יועץ למשרד התחבורה   -  יובל בלום 

  אנושגורמי הנדסת , יועץ למשרד התחבורה   -   ר נחום פוספלד"ד
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  8  מבוא

 

  מבוא     .1

  רקע      1.1

מחברים בין  צמדי בין אם הם , נסיעהים מציעות למשתמש מגוון מסלולי ירשתות דרכים באזורים מטרופולינ

נהגים שאינם מכירים היטב את רשת הדרכים . צירים משנייםיציאות לובין אם הם ציר ראשי עם  יעד- מוצא

או שיעקבו אחר  ,בדרך הקצרה ביותר הנראית להם במפת הדרכים, פי רוב- על ,ואת מצב התנועה בה ייסעו

נהגים אלה עלולים להיקלע לעומסי תנועה של שעות השיא  .השילוט הקבוע המוצב בסמוך לנקודות החלטה

  .בעוד המסלולים החלופיים פנויים, במסלולים הראשיים

. כלל את מסלול נסיעתם בהסתמך על ניסיונם-קובעים בדרך, ים אלהכדרהעושים שימוש יומיומי ב, יוממים

, אירועים חריגים, וש לנסיעותשינויים בביק: כגון, אלה עלולים להיתקל בעומסים ובעיות בלתי צפויות

  . 'תאונות דרכים וכד

נוצרים מצבים בהם מתרחשים עומסי תנועה , דרכיםעדר מידע בזמן אמת אודות מצב התנועה ברשת היבה

מורגשת ירידה ברמת , כתוצאה מכך. ים אחרים ברשתכדרבעוד שישנה קיבולת עודפת ב, בקטעים מסוימים

  .למשתמשי הדרך המתבטאת בעיכובים ארוכים ,השירות

. אמת-פותחו מערכות העברת מידע תנועתי לנהגים בזמן ,במגמה לנצל את רשת הדרכים באופן יעיל יותר

 Variable Message Sign( למסרי תנועה מתחלפיםולך ומתרבה השימוש בשילוט בעשור השנים האחרונות ה

VMS - ( שלטים "או " שילוט מתחלף"ר שלטים אלה מכונים בקיצו. כחלק ממערך ניהול ובקרת התנועה

מערכות שילוט מתחלף מציגות מידע תנועתי . וגם בהנחיות אלה נעשה שימוש בשמות קיצור אלה, "מתחלפים

השילוט המתחלף מסייע . די הדרך או על גשריםיעל גבי עמודי שילוט המוצבים בצ, מגוון למשתמשי הדרך

  .ניהול ולבקרת התנועהובכך משמש כאמצעי ל,  לנהגים בתהליך קבלת ההחלטות

מסרי תנועה בדרכים באמצעות פרט טכני לשילוט ימ: "במקביל להנחיות אלה מתפרסם גם המסמך

פרט ימה""). פרט הטכנייהמ: "שיכונה להלן(, EN12966-1:2005המבוסס על התקן האירופי , "מתחלפים

בהן צריך לעמוד שלט , חרותסביבתיות וא, חשמליות, מכאניות, פוטומטריותמגדיר את הדרישות ה "הטכני

  .ומסמך הנחיות זה משלימים זה את זה "פרט הטכנייהמ". מתחלף המיובא לארץ

 או סמל, המופיע בלוח התמרוריםהכוונה היא לתמרור  - "סמל"בכל מקום שמוזכר בהנחיות אלה המונח 

  .לפי העניין ,)להנחיות אלה 2המופיע בנספח (

  מטרת ההנחיות     1.2

על מנת ליצור בסיס , גיבוש עקרונות מנחים לתכנון ותפעול של מערכות שילוט מתחלףת הינה מטרת ההנחיו

וכן אחידות בקביעת הצורך  ,שיבטיח אחידות בתכנון ובתפעול של מערכות סמוכות ומשיקות ,תכנוני משותף

  .בהצבה של מערכות השילוט

שהם באחריות  דרכיםבנהג העובר  .גהשגת אחידות ועקביות בתפעול השילוט מתייחסת לסוג המידע המוצ

עלול מצב זה . ההאף כי משמעותם ז, עשוי להיחשף למסרים המוצגים באופן שונה, תפעולית של רשויות שונות

  .לגרום לו לאבד את אמונו במערכת -  ואף גרוע מכך, ותולהטעות או לבלבל א

  :השגת מטרה זו מאפשרת קידום  מספר מטרות משנה

  יצירת אמון במערכת  .א

יש חשיבות , כיוון שמידת היעילות של מערכות שילוט מתחלף תלויה במידת האמון של המשתמשים בהן

על מנת שמערכות המידע יפעלו ביעילות מרבית וישרתו נאמנה  , רבה לעקביות התפעול ואחידות המסרים

  .את יעדיהן
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 סיוע בהגדרת יעדי התפעול של מערכת השילוט   .ב

, דרכיםהפועלים בטווח רחב של רשת  ,פר רב של שלטים מתחלפיםכשמדובר במערכת הכוללת מס

באופן כזה הנהגים . היכן ומתי, ההנחיות יסייעו למתכנני המערכת ומפעיליה לקבוע את סוג המידע שיוצג

  .לא יתקלו בהבדלי מסרים במעבר מאזור לאזור

 קליטה והבנת המסרים   .ג

יוביל לפירושו  הנכון וישפר את מידת יעילותו  ,מידע המוצג באופן ברור ועקבי על גבי שילוט מתחלף

 .יםכדרורמת הבטיחות ברשת ה

  

בהנחיות , ואולם. )VMS  )Variable Message Signsלשילוט מתחלףבעיקרן נחיות אלה מתייחסות ה

 LCS - Lane Control(אלה יש התיחסות גם לנושא עיצוב הסמלים ומימדיהם בתמרורי בקרת נתיבים 

Signs( ,ניתן למצוא את רשימת הסמלים  2כמו כן יצויין כי בנספח . להלן 10.4ר בסעיף כמתוא

  . המאושרים להצגה בתמרורי בקרת נתיבים

  ויעדיו מטרות השילוט המתחלף     1.3

יוצג על גבי השילוט , לכן.  לשמש אמצעי לניהול התנועה ברשת דרכים מיועדותמערכות שילוט מתחלף 

נהג הצגת המידע התנועתי על גבי השילוט המתחלף מסייעת ל. מצב התנועהמידע המתייחס לרק המתחלף 

המערכת , לפיכך. לתכנון ולהערכת משך זמן הנסיעה בהתאם למצב התנועה ,בבחירת מסלול הנסיעה המועדף

או בעת התרחשות אירועים חריגים המשפיעים על /יעילה במיוחד בזמנים של מצבי תנועה בלתי שגרתיים ו

 .התנועהמצב זרימת 

אולם , רכביים- תוך באמצעות התקניםניתן להעביר מידע תנועתי עדכני לנהגים גם באמצעות שידורי הרדיו או 

השילוט המתחלף זמין לכל משתמשי הדרך . אלה אינם משמשים תחליפים מלאים לשילוט מתחלףאמצעים 

נקודת קבלת (דרוש  והוא ממוקם במקום שבו הוא ולא רק לאלה המצוידים במכשור הקליטה המתאים

  . )ההחלטה

, אזהרות מפני סכנות צפויות, הודעות על מצב התנועה: שלטים מתחלפים משדרים סוגי מסרים שונים, בנוסף

  .המלצות לנסיעה במסלולים חלופיים ועוד, התרעות מוקדמות

  המאפיינים של מערכת שילוט מתחלף     1.4

  
  

  

  

היא חייבת לקיים , תשרת את מטרותיה באופן יעיל ומוצלח, על מנת שמערכת שילוט מתחלף רחבת היקף

  : בו זמנית מספר דרישות

 למשוך את תשומת לב המשתמש  .א

  להיות קריאה ממרחק הראיה הנדרש  .ב

  להכיל מסר פשוט וברור   .ג

 .להקנות זמן סביר לתגובה מתאימה  .ד
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  :המאפיינים לקיומן של דרישות אלה הם

צורה וצבע למשיכת תשומת הלב ולהעברת המסר בצורה , שילוב בין גורמים חזותיים כגון גודל -  יצובע •

  .ברורה

  .מיקום השילוט במרחב הראייה של הנהג ובאופן שיאפשר לו שהות מספיקה לתגובה - מיקום •

  .התאמה מוחלטת של המידע בשילוט למציאות בשטח - אמינות •

  .לאורך מסלול הנסיעה המשכיות המידע בשילוט - עקביות •

לצורך הקניית ביטחון בקבלת ההחלטה , יישום אחיד של מסרים דומים למצבים דומים -  אחידות •

  .והקניית הרגל לנהגים

ויוכל לסייע לו בבחירת מסלול  ,סוג המסר ואופן הצגתו על גבי השלט יהיה מובן לנהג - מתכונות הפעלה •

  .הנסיעה המועדף

  
והם , סוד של תכנון מערכות שילוט בכלל ושל מערכות שילוט מתחלף בפרטמאפיינים אלה הם אבני הי

  .הנושאים העיקריים בהם מתרכזות הנחיות התכנון שלהלן
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  והפעלתן לתכנון מערכות שילוט מתחלף רקע     .2

  הפעלה למערכות שילוט מתחלף תבנית     2.1

  :הפעלה של מערכת שילוט מתחלף היא הגדרה המתייחסת ל תבנית

 וג המידע המוצג על גבי שלטס  .א

 אופן הצגת המסר על גבי שלט  .ב

ברחבי העולם נמצאות בשימוש מתכונות הפעלה שונות עם מגוון תצורות להצגת מסרים על גבי שילוט 

מתכונות ההפעלה של מערכות השילוט המתחלף נגזרות מהמטרות ומהיעדים התנועתיים . מתחלף

  .והתפעוליים המוצבים בפני המערכת

  :מידעסוגי 

 מידע הכוונתי  •

מידע זה מוצג . מידע הכוונתי נועד להמליץ על בחירת מסלול הנסיעה המועדף ליעד המדווח על גבי השלט

  .  בדרך כלל בנקודות החלטה ברשת דרכים

   מסרי מידע תנועתי •

תי מסרי מידע תנוע. מסרים אלה נועדו להציג בפני הנהג מידע על מצב התנועה לאורך מסלול הנסיעה שלו

  .ניתנים להצגה הן במערכות שילוט המוצבות ברשת והן במערכות המוצבות לאורך ציר תנועה

   מסרי אזהרה •

  .מסרים אלה מוצגים הן בציר והן ברשת. מתריעים בפני אירוע חריג ושיבושים צפויים בזרימת התנועה

  

  :אופן הצגת המידע

   סמל •

רורים ונועד להביא למשתמש הדרך מידע על המעוגן בלוח התמ, הוא סימן מוסכם) פיקטוגרמה(הסמל 

יובן ויאפשר לנהג לשקול , כך שייקלט, או מידע אחר, אזהרה, מצב התנועה או על אירוע הקיים בדרך

  . מחדש את מסלול נסיעתו

, עלותו גבוהה, עם זאת. ידי נהגים שאינם דוברים עברית- הסמל קל יותר לקליטה והוא מובן גם על

  . בהתאם לטכנולוגיה

   תמליל  •

או כאשר , ידי סמל-הוא מסר מילולי שנועד להשלים למשתמש הדרך מידע שלא ניתן להעביר על תמלילה

כפי , על סוג האירוע או מיקומו ועוד, יכול לכלול פירוט על רמת העומס תמלילה .הסמל אינו רלבנטי

  .שיפורט בהמשך

  של מערכות שילוט מתחלף תפקודיסיווג      2.2

 :ד התנועתי שלשמו הוצבויעיה של מערכות השילוט המתחלף נקבע על פי יהתפקודהסיווג 

  מידע בנקודת החלטה  .א

נהג יכול לקבל החלטה על בחירה באחת מחלופות הנסיעה שמציעה ה, בנקודות החלטה ברשת דרכים

ידי השילוט המתחלף נועד לסייע לנהג לבחור בדרך שתענה על - המידע הניתן על. רשת הדרכים אל יעדו

   .רות נסיעתומט
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אך אינם שייכים , שגם הם ראשיים, ניתן להציג בנקודת החלטה מידע על המתרחש בצירים אחרים

  .לחלופות הראשיות המתוכננות

  בציר תנועה מידע    .ב

  .בנקודה בה יכול הנהג להחליט על יציאה מן הציר או המשך נסיעה בו, הצגת מידע על מצב התנועה בציר

ם מתפצלים צירים ראשיים נוספים יש מקום להצגת מידע גם על המתרחש מה, בצירי תנועה  ראשיים

  .במקרה ומתרחש בהם אירוע חריג, בצירים אלה

  . היכן - ואם לצאת , או לצאת ממנו, המידע נועד לסייע לנהג בהחלטה אם להמשיך בציר התנועה

  מתקן תחבורתימידע לפני    .ג

על מצב מידע נקודתי למשמש השילוט לאזהרה או  ,כגון מנהרה או גשר ,לפני מתקן תחבורתי נקודתי

במקרים מסוימים ניתן . מסרי אזהרה שנובעים מטעמים בטיחותיים להצגתאו , מתקן עצמוהתנועה ב

כמו במקרה של נתיבים מתחלפים , לעשות שימוש בשילוט המתחלף לצורך הכוונת התנועה במתקן עצמו

  .ת כיוון הנסיעה המותר במנהרהבמקרה זה ניתן להציג על גבי השילוט א. במנהרה

לאורך ציר או לפני , תהליך התכנון ומתכונות ההפעלה של השילוט המתחלף המוצב בנקודות החלטה ברשת

שום היותם מ, שלטים בנקודת החלטה ובציר תנועההנחיות אלה מתייחסות ל. אינם זהים ,מתקן תחבורה

  . של השלטים המותקניםהרוב המכריע 

  יחסות המידעטווח התי     2.3

  כללי   2.3.1

אזור ההשפעה יקבע את קטעי הדרך אליהם יתייחס המידע . בתהליך התכנון יוגדר לכל שלט אזור השפעה

לסוג המידע , אזור ההשפעה ייקבע בהתאם ליעדים התנועתיים שהוגדרו לשלט. אשר יוצג על גבי כל שלט

  .'כדו דרכיםלטופולוגיה של רשת ה, התנועתי הקיים בקטע הדרך

טווח התייחסות המידע של שילוט , מטעמים של יעדי התפעול של השילוט המתחלף ומאפייני רשתות הדרכים

  . גדול יותר מזה הנדרש לאורך ציר תנועה, בדרך כלל ,מתחלף המוצב בנקודת החלטה ברשת הינו

וח התייחסות טו, ככלל. טווח התייחסות המידע מחייב שיקול מעמיק הן בעת התכנון והן בעת ההפעלה

יהיה טווח נסיעה של כעשרים דקות עד חצי שעה מנקודת הדיווח בתנאים ללא , מרחב-בהיבט הזמן, המידע

בעוד שברשתות בהן , במקומות בהם הרשת צפופה ויש שינויים תכופים במצבי התנועה הטווח יצטמצם. עומס

רה הטווח לא יחרוג מהטווח לגביו יש בכל מק. המרחק בין צמתי החלטה גדול יותר יגדל טווח הדיווח בהתאם

  . מידע אמין וזמין

  ברשת דרכים טווח התייחסות המידע של שלט בנקודת החלטה   2.3.2

שני מסלולי נסיעה המשמשים כחלופות דיווח על  ,בדרך כלל ,שלט מתחלף המוצב בנקודת החלטה ברשת כולל

יהיה לפחות עד לצומת , מרחב-בהיבט הזמן, טווח התייחסות המידע. עד לנקודת פגישתם הנוספת, נסיעה

  . המשותף של שתי החלופות

. או ליעד קרוב אליו, המידע שיוצג על גבי השלט יתייחס לשני המסלולים המשרתים תנועה עד ליעד משותף

  . הדרכיםטווח התייחסות המידע במקרה זה תלוי בטופולוגית רשת 

הטווח לא .  בתנאים ללא עומס, סיעה של כעשרים עד שלושים דקותטווח התייחסות המידע יהיה מרחק נ

 . יחרוג מהאזור בו יש מידע זמין ואמין
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או לטווח ,  יחס לציר נוסף מחוץ לשניים העיקרייםבמקרים מוגדרים יכול המידע בנקודת ההחלטה להתי

  .בעל השפעת תנועה מערכתית, לדוגמא כאשר יש אירוע חמור. ארוך יותר מן הטווח השגרתי

כשתי  4-ו 5' ודרך מס 20' שלט המוצב במחלף גלילות שנועד לדווח על מצב התנועה לאורך דרך מס :דוגמא

במערכת , בנוסף .בו מתלכדות החלופות, חלופות עד מחלף גנותיתייחס למצב התנועה לאורך שתי ה, חלופות

  . לדיווח במקרים חריגים" נמיר"יש לשקול לכלול גם את ציר , שתוארה לעיל

או אינם מגיעים /שאינם שייכים לחלופות הראשיות ו, כאשר יוצג מידע על המתרחש בצירים ראשיים אחרים

  . או עד קצה הקטע המנוטר, שהמידע יתייחס לטווח מוגדר מרא, לצומת משותף

מחלף  עד 4יכול לדווח על מצב התנועה בדרך , בגישה מדרום 431 -ו 4שלט שיוצב לפני מחלף דרכים  :דוגמא

  .עד מחלף ענבה 431ועל מצב התנועה בדרך , מורשה

  טווח התייחסות המידע של שלט לאורך ציר תנועה   2.3.3

המידע יתייחס באופן מפורט יותר לכל קטע , רך ציר תנועהבמקרה של מערכת שילוט מתחלף המותקנת לאו

קטעים עד ארבעה  שנייםהוא כשל השלטים  ההתייחסותטווח , במערכות אלה. דרך במורד זרם התנועה בנפרד

  .בה על הנהג להחליט על המשך נסיעתו, כל יציאה במחלף היא נקודת החלטה .במורד הזרם

בדרכים עם צמתים קרובים טווח ההשפעה . הדרך כתרשת לה שיימבנה הלטווח ההתייחסות משתנה בהתאם 

ואילו בדרכים עם מרחקי צמתים גדולים יהיה טווח ההשפעה גדול יותר ) לדוגמא נתיבי איילון(יהיה קטן 

טווח ההתייחסות בצירים ראשיים המתפצלים מהציר בו מוצב השילוט יותאם לטווח ). 6' דרך מס ,לדוגמא(

  . בו יש מידע בציר

ל לכוון דרום מתייחס לקטעי הדרך "השלט המותקן במחלף קק, במערכת המותקנת בנתיבי איילון: דוגמא

   .מ ויותר"ק 60יכול המידע להתייחס גם לאורך  6' מס דרךואילו בשילוט הנמצא ב ,הסמוכים לו במורד הזרם

  טווח התיחסות המידע של שלט במתקן תחבורה   2.3.4

השילוט המתחלף במקרה זה ימוקם לפני הכניסה . קן תחבורה הינו למתקן עצמוטווח התייחסות המידע במת

  .כפי שיידרש, אזהרה או הצורך בהכוונה, למתקן התחבורה ויתייחס למצב התנועה בו

 סוגי המסרים     2.4

נבחרו לשימוש אלה , מבין מגוון האפשרויות. אפשרויות הצגת מסרים על גבי שילוט מתחלף הן מגוונות

בסעיף זה יפורטו סוגי . במסגרת מגבלות טכנולוגיות ותקציביות, תות את מטרות המערכת והנהגיםהמשר

  .המידע שאותם ניתן להציג באמצעות מערכות השילוט המתחלף

  מסרי הכוונה    2.4.1

מתרחש אירוע  ד הציריםכאשר באח -ברשת  :מידע הכוונתי נועד להמליץ בפני הנהג על נסיעה במסלול מועדף

כאשר קיימת הצדקה להסיט את התנועה למסלולים  -או בציר תנועה , ורם לעיכובים בזרימת התנועההג

  .אחרים

בציר תנועה המסר יוצג . חלטההמסרי ההכוונה יוצגו על גבי שלטים הממוקמים לפני נקודת הברשת דרכים 

  .בשלט מתחלף הקרוב ביותר לאירוע במעלה הזרם

  עיקרי השימוש   .א

ר  ציבו של גבוהה יותר רמת היענות, נתפסים כמחייבים יותר ולכן קיימת עבורם, בעםמט, מסרי הכוונה

  .המסריםמידת יעילותם של מסרים אלה ככלי עזר לניהול תנועה היא הגבוהה מבין כלל . הנהגים

. נפח התנועה שיוסט למסלול החלופי הינו גדול יותר, המשמעות היא שכאשר מוצג מידע הכוונתי

  . עלול להיווצר עומס בציר החלופי, כתוצאה מכך
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השימוש , מאחר והיעד המרכזי בהצגת מידע הכוונתי הינו ליצור שיווי משקל ואיזון ברמות השרות ברשת

  . צריך להיעשות בזהירות רבה בו

מומלץ להשתמש , כאשר המידע על גבי השילוט מתעדכן בזמן אמת ובתדירות גבוהה, ברשת דרכים

  :ם הבאיםבמסרי הכוונה רק במקרי

 התרחשות אירוע חריג במסלול מסוים הגורם לעיכובים גדולים במיוחד לתנועה בחלופה אחת .1

  .יהיבהשוואה למצב התנועה בחלופה שנ

כאשר המידע לגבי מצב התנועה בשתי החלופות שעליו מתבסס תפעול השלט ומסרי ההכוונה הוא  .2

האיזון הדרוש ברמת התפקוד  גברתעשויה לתרום להרמת אמינות גבוהה . רמת אמינות גבוהה בעל

  .של המערכת

מומלץ להשתמש במסרי , כאשר המידע על גבי השילוט מתעדכן בזמן אמת ובתדירות גבוהה, בציר תנועה

  :הכוונה רק במקרים הבאים

התרחשות אירוע חריג במסלול מסוים הגורם לעיכובים גדולים במיוחד לתנועה בחלופה אחת  .1

 .יהיפה שנבהשוואה למצב התנועה בחלו

הוא  ,שעליו מתבסס תפעול השלט ומסרי ההכוונה ,כאשר המידע לגבי מצב התנועה בשתי החלופות .2

האיזון הדרוש ברמת התפקוד  עשויה לתרום לשיפוררמת אמינות גבוהה . בעל רמת אמינות גבוהה

  .של המערכת

      מסרי מידע תנועתי    2.4.2

על מנת , ומצב התנועה בה בזמן אמת, ת רמת השירות של הדרךהמידע התנועתי מיועד ליידע את הנהג אודו

  . במסלול הנסיעה המועדף, בהתאם לשיקוליו, ולבחור ,שיוכל לבחון את החלטותיו

מידע תנועתי לגבי מצב התנועה בדרך הינו המידע הנפוץ ביותר בתפעול של מערכת שילוט  -עיקרי השימוש 

  . מתחלף

מות יקי. כפי שהוגדר עבור כל שלט ,מצב התנועה בטווח התייחסות המידע מסרי המידע התנועתי מדווחים על

יה כוללת הצגת יהאחת כוללת מסר מידע תנועתי איכותני והשנ ,שתי אפשרויות שונות להצגת מידע תנועתי

  .מידע כמותי על מצב התנועה

  מסרי מידע תנועתי כמותי  .א

  . דדים תנועתייםמסרי מידע תנועתי כמותי מספקים מידע פרטני באמצעות מ

  :שלושה מדדים שונים שקוללצורך הצגה של מסרים תנועתיים כמותיים ניתן ל

 זמן נסיעה .1

 אורך תור .2

 זמן עיכוב .3

מידע על זמני נסיעה , מבין שלושת המדדים לתיאור של מצב התנועהמחקרים תחבורתיים מלמדים כי 

  .הוא גם היעיל ביותר, כיוון שכךו, ברשת התחבורה הוא המידע הקליט והמובן ביותר למרבית הנהגים

  מבנה מסר הכוונה . ב

  :הבאמידע את המסרי הכוונה כוללים בדרך כלל 

  יעד הנסיעה שאליו מתבצעת ההכוונה    .1

 המלצה למסלול מועדף    .2

 ).אופציונאלי( אזהרה או הסבר להכוונה   .3
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מידע על זמני נסיעה הוא )  יפן, הולנד, אנגליה, צרפת: כגון(בארצות המפעילות מערכות שילוט מתחלף 

  .התבנית הנבחרת להצגה כמסר תנועתי כמותי

מסרי להצגת  והיחידה זמני נסיעה כתבנית המועדפתנקבעה גם בישראל שיטת הצגת , בהתאם לזאת

  .ייםתנועה כמות

  

  מסרי מידע איכותני .ב

  . שנועד לתאר את מצב התנועה, מידע איכותני הינו מידע כללי לא כמותי

  .  המתייחסים למצבי תנועה שוניםונחים לצורך תיאור איכותני של מצב התנועה הוגדרו ארבעה מ

  

על כן . שונים םרוש באופן שונה על ידי משתמשייוניתנים לפ ,הנם סובייקטיבייםמידע איכותניים  מסרי

 1ראה טבלה ( עקביות בשימוש במונחים אלה ובהתייחסותם למדדי תנועה כמותייםשמור על חשוב ל

  :משני טעמים, זאת ).להלן

  . ילמדו להבין את משמעותם, נהגים שנתקלים במידע תנועתי כללי באופן יומיומי .1

  .גם בהפעלה ידנית, י מפעילים שונים"הבטחת אחידות בהפעלה ע .2

  יקולים לבחירת מידע כמותי או איכותניש  .ג

השיקול העיקרי להחלטה לגבי סוג המידע המועדף להצגה הינו תועלת המידע לצורך קבלת החלטה 

  .לציבור נהגים גדול ככל האפשר

כאשר יש צורך להשוות בין שתי חלופות נסיעה עיקריות מאותה נקודת מוצא לאותו , במצבים מסוימים

, א לירושלים"בנסיעה מת, לדוגמא. זמני נסיעה ליעד זה דרך שתי החלופות השונות יש יתרון להצגת, יעד

  :שלט במחלף בן שמן יציג את המסר הבא

  

ובחירת חלופות יותר לצורך השוואה בין ה מדויקיםבדוגמא זו המידע הכמותי המוצג מספק לנהג נתונים 

  .יחסית למידע איכותני אלטרנטיבי, הדרך המועדפת

 :מצבי התנועה המוגדרים למידע איכותני

 זורם •

 האטה •

 עומס •

 חסום •

  :תנועה כמותימבנה מסר  

 )אופציונאלי(מספר הדרך    .1

 יעד נסיעה   .2

 ).להלן 3ראה דוגמאות בפרק (משך זמן נסיעה ליעד     .3

  'דק 30 -ירושלים :     1

 'דק 45 -ירושלים : 443
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מאפשר הצגת מידע תנועתי ממוקד  מאחר והוא,  וקא להצגת מידע איכותניורים יש יתרון דבמצבים אח

    :לדוגמא. על מקום ההשפעה של האירוע התנועתי

  

  .בדוגמא זו המידע האיכותני המוצג מאפשר הגדרה מדויקת של קטעי הדרך בהם שורר עומס

  

הוגדרו עבור כל , לוט ובהצגת המידעלצורך השגת העקביות והאחידות בתפעול השוטף של מערכת השי

סיווג מצבים אלה מתייחס למדד . אחד ממצבי התנועה תחום של ערכים כמותיים שיאפשרו לסווג אותם

  .להלן 1כמתואר בטבלה , של מהירויות הנסיעה בקטע ולמשך זמן העיכוב

  

 זמן עיכוב צפוי, לחלופין )ש"קמ(המהירות תחום  הגדרת המצב

 שינוי משמעותיללא  70מעל   זורם

 דקות 10עד  70עד  40 האטה

 דקות 20עד  10 40עד  0 עומס

 ללא הגבלה 0 חסום

  או לזמן עיכוב צפוי/הגדרות מצבי התנועה בהתאם למהירות הנסיעה ו : 1טבלה 

  

   .להלן 3ובנספח  3העקרונות למבנה מסרים מפורטים בפרק  

  מסרי אזהרה   2.4.3

, תאונה, ני מצבי תנועה לא שגרתיים המתייחסים להפרעות עקב עבודותמסרי אזהרה כוללים התראה בפ

  .מסרי אזהרה מוצגים בעיקר משיקולי בטיחות. 'תנאי מזג אויר וכד, מצבי תנועה חריגים

  עיקרי השימוש. א

מבלי שגרם לשינוי , אירוע חריג שהתרחש במערכת הדרכיםמסרי אזהרה הנם מסרים המתריעים מפני 

הם ידווחו במסגרת המסרים  ,השלכות על זרימת התנועה ישרועים אלו יאשר לאכ. במצב התנועה

במקרה זה מסר . את מסרי האזהרה ניתן לשלב עם מסרים תנועתיים. המתייחסים למצב התנועה

  .האזהרה משמש כסיבה למצב התנועה או להכוונה

  מבנה המסר. ב

  : מסר אזהרה יכלול בדרך כלל שני פרטי מידע

 סוג האזהרה   .1

  המיקום לאורך הדרך   .2

ניתן להציג . מסרי האזהרה הם המסרים הבסיסיים והפשוטים ביותר המוצגים על גבי שילוט מתחלף

  .מסרי אזהרה הן בדרך גרפית והן באופן מילולי

בדומה לתמרורי האזהרה , )פיקטוגרמות(באמצעות סמלים  - גרפי באופןהצגת מסר אזהרה  •

קצר לצורך הסבר או תוספת מידע לגבי מיקום  תמלילוה ביש מקרים בהם הסמל מלו. הקבועים

  .האירוע והשלכותיו התנועתיות

  גנות -עומס מסובים :   4

  רוקח - ל "עומס קק:  20
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 .הסמלים שישמשו כמסרי אזהרה הם אלה המוגדרים בלוח התמרורים הרשמי של משרד התחבורה

במקרים . במקרים בהם אין השלכה משמעותית על מצב התנועה, מסר אזהרה יופיע כמסר בפני עצמו

רי אזהרה לצד מסרי מידע תנועתי או לצד מסרי הכוונה כהסבר וכסיבה למצב אחרים יופיעו מס

  .התנועה או לצורך בהכוונתה

, נבחרו מספר מצבי אזהרה ברורים ושגרתיים, על מנת למנוע סרבול והעמסת מידע על משתמשי הדרך

  :לדוגמא, השילוט המתחלף באמצעותעליהם ידווח 

  

  :עבודות בדרך

  

    

    

    
  

  :דרכים תאונת

    

    

    

    

  

   :אזהרה כללית

  

  

  

  

  

  

  .2ראה נספח  - פירוט לגבי הסמלים המותרים להצגה על גבי השילוט

בו המסר שונה לכל , מתחלף המוצב בנקודת החלטה בשילוט - הצגת מסר אזהרה באופן מילולי •

  .תמרורים/יוצגו מסרי אזהרה באופן מילולי וללא סמלים ,או לכל קטע נסיעה חלופת נסיעה

 :מא למסר אזהרה שיוצג בנקודת החלטהדוג

  

  

  

מומלץ להציג  ,במקרה של הצגת מסר אזהרה בשלט המוצב בנקודת החלטה לגבי חלופה מסוימת

הצגת מידע יחסי לגבי שתי החלופות תאפשר לנהג לקבל . יהיהתייחסות למצב התנועה בחלופה השנ

  .החלטה על החלופה המועדפת עבורו

  תאונה אחרי גנות    :4

  מורשה - זורם גנות  : 20
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  מסרי ברירת מחדל    2.4.4

ויש מידע אמין שאין כל אירוע , והדרך מנוטרת במלואה, כאשר אין עומס או אירוע המתרחשים באותה העת

מסר זה מדווח על מצב ). 3ראה דוגמאות בנספח " (זורם"בעדיפות ראשונה יוצג המסר , המתרחש בדרך

מחוסר מידע מלא  ,"זורם"כאשר אין אפשרות להציג את המסר . התנועה ואינו נחשב למסר של ברירת מחדל

  .יוצג מסר ברירת המחדל, על המתרחש בדרך

   :עיקרי השימוש. א

  :מספר אפשרויות לתצוגת מסרי ברירת מחדל בעולם מקובלות

 )blank(ללא מסר שלט  •

  "חגור חגורת בטיחות: "כמו למשל מסרים בטיחותיים •

  .טמפרטורה, שעה, תאריך: כמו למשל מסרים כלליים •

, מוצע להשתמש במסר אחיד ופשוט של ברירת מחדל ,ריק כתקלה במערכת כדי למנוע הבנה של שלט

  .מן הנעשה בדרךתשומת ליבו  ויצמצם את משך זמן הסחת, י הנהג"ייקלט בזמן מזערי עמסר זה 

  : כיחשוב להדגיש . את דעתו של הנהג העלולים להסיח םרלוונטייאין להציג מסרים שאינם , יחד עם זאת

  

  מבנה השלט ותצורת המסר אפשרויות     2.5

  שלט מתחלף המוצב בציר תנועה   2.5.1

  . וקיימת ביניהם תלות הדדית, תוכן המסר ואופן הצגתו על גבי השלט הם המשתנים של מבנה השלט

  :ישנן שלוש תצורות שונות להצגת מסרים על גבי שילוט מתחלף

  בלבד) פיקטוגרמה(סמל   .א

  הסמלים ייבחרו מתוך לוח התמרורים . ללא פירוט נוסף, תפקידו של הסמל להציג מסר אזהרה כללי

  .י משרד התחבורה"המאושר ע

  הכביש הולך וצר      –תאור סוג ההתראה : דוגמא  

  

  

  
  

  

  ניתן להציג את המרחק מתחת : עם המרחק עד להגעה לתחילת הגודשתאור סוג ההתראה משולבת 

   .האות בשלטובתנאי שגודל ספרות המרחק יהיה זהה לגודל , לסמל

  בלבד תמליל  .ב

  .י תיאור מילולי"הצגת המידע ע

מציג  ובלבד אשר אינ לסמלבהשוואה , דרך ספציפי קטעמצב התנועה בבמקרה זה המסר כולל מידע לגבי   

  .דרך ספציפיכולל התייחסות ממוקדת לקטע ואינו , אזהרה כללית

   

 ).14:32: לדוגמא( בארבע ספרות הוא ציון השעההיחיד שמאושר לשימוש בישראל מחדל המסר ברירת 

  .המסר יוצג בפינה השמאלית התחתונה של השלט

כולל , ים והנחיות שונותונשצורך הצגת מסרי פרסום בשילוט מתחלף לבאופן מוחלט אין להשתמש 

 .גם כאשר אין מידע תנועתי להצגה, פרסום בטיחותי או פרסום של רשויות הדרך



    מסרי תנועה מתחלפיםבדרכים באמצעות הנחיות לתכנון שילוט 

 

  19  והפעלתןלתכנון מערכות שילוט מתחלף  רקע

 

 מסר משולב  .ג

ותפקיד , תאר את מצב התנועהרה זה הינו לתפקידו של הסמל במק. מידע מילולי משולב עם סמל

   תמלילה

  ). סיבה ועוד, כגון מיקום(להוסיף מידע משלים ספציפי לאירוע התנועתי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שלט מתחלף המוצב ברשת דרכים   2.5.2

בשלט . בעל מבנה בן שתיים או שלוש שורות כיתוביהיה  ברשת דרכיםהמוצב בנקודת ההחלטה  שלט מתחלף

מסוג  סמלהצגת . דרכיםלף המוצב בנקודת החלטה ברשת דרכים מוצג מסר על מצב התנועה בשתי מתח

להבין למי מהחלופות היא , ללא תוספת הסבר מילולי, אזהרה או מידע אינה רלוונטית מאחר ולא ניתן

ם הרי שברשת דרכים יעשה שימוש במסרי, תמלילאו העמסת יתר של /על מנת למנוע בלבול ו. מתייחסת

  .מילוליים בלבד

  

יש להעדיף זאת על פני הצגת אותו המסר , או תמרור כאשר ניתן להציג מסר באמצעות סמל •

 . תמלילבאמצעות 

 10ראה פרק (אושרים להצגה על גבי שילוט מתחלף הסמלים הניתנים לשימוש הינם רק אלה המ •

 ).להלן 2ונספח 

או /למידע משלים אודות המיקום ו( תמלילו) לתיאור מצב התנועה(המסר המשולב הכולל סמל  •

 .ושני סמלים תמליללעתים יוצג המסר המשולב באמצעות . הינו החלופה המועדפת-) הסיבה

 

 ל"קק  –גלילות  ל " קק  –
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  עקרונות לתצוגת מסרים בשילוט המתחלף      .3

 הגדרות     3.1

  )message(מסר  •

  .או בשילוב ביניהם, תמלילב, יכול להיות בסמלמסר ה. המועברת באמצעות שילוט מתחלף, הודעה לנהג

  )pictogram(סמל  •

  .בדרך כלל בצורת תמרור, מצג גרפי

  )text( תמליל •

  .כוכבית ועוד, מקף, סוגריים :כגון ,מספרים וסימני עזר, ול לכלול מיליםהיכ, מצג מילולי

  מילה •

מילים הקשורות זו לזו באופן ספר או מ ,מילה אחת "מילה"תיחשב כלצורך תכנון השילוט המתחלף 

  ).עבודות בדרך(או מצב תנועה ) דקות 5(תיאור זמן , )עילית-נצרת(שם מקום  :לדוגמא .קבע

 ".יחידת מידע"מקובל לכנות צירופי מילים אלו במונח  ,בספרות המקצועית

  זמן קריאה •

או  "מילה"הזמן הדרוש לקריאת מקובל להניח כי . וקליטתו) או סמל תמליל(הזמן הדרוש לקריאת מסר 

  .וקליטתם הוא שנייה אחת "סמל"

  עקרונות כלליים     3.2

  חיוניות המסר   3.2.1

י "ואין להסיח אותה ע, שומת לבו למתרחש בדרך שלפניו בכל שנייהמטעמי בטיחות על הנהג לרכז את כל ת

  . הודעות שאינן דרושות לו בעת נהיגתו

 עדיפות השילוט הקבוע  3.2.2

   .ההפעלה והתחזוקה של שילוט מתחלף גבוהות בהרבה מאלה של שילוט קבוע  ,המורכבות ועלויות  ההקמה

  

 עדיפות הסמלים  3.2.3

  :סיבותשלוש מ תמלילידי הנהגים אפקטיבי יותר משימוש ב-ם מאד עלהשימוש בסמלים המוכרי

  . תמלילהשימוש בסמלים מובן גם לנהגים שאינם דוברי עברית ופוטר מן הצורך לכתוב   .א

 ולפיכך ניתן לזהות את הסמל ממרחק גדול יותר ממסר , סמלים גדולים משמעותית מאותיות  .ב

לצרכי חישוב אם כי ( ר מזמן הקריאה של מסר מילוליקצר יותמוכר וידוע הינו זמן הקריאה של סמל   .ג

  .")מילה"כמו ל, שניה 1לסמל זמן קריאה של צות קמקובל לה

  

 .ורלבנטי באותו מקוםלנהג בנהיגתו  בשילוט מתחלף יוצג רק מסר המיועד לסייע

 . שילוט קבועבאמצעות  יוצגכל מסר שאינו משתנה  

ללא תוספת , יש להשתמש רק בו - באמצעות סמל  מלוא המסראת  בצורה אפקטיביתכאשר ניתן להעביר 
 .תמליל
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 )פיקטוגרמה(בחירת הסמל   3.2.4

  .י הנהג מאשר סמל חדש"תמרור מוכר וידוע מובן מהר יותר ע

  תמלילניסוח ה   3.2.5

  .י הנהגים מהר ככל האפשר"המסרים צריכים להיקלט ע

  .מסרים מוכרים נקלטים מהר יותר

  

  המסריםהצגת לסדר קדימות   3.2.6

מרכיבים של מסרי הכוונה ומרכיבים של , הימסרי הורימרכיבים של מסרים בשילוט מתחלף עשויים לכלול 

תיאור מקום , תיאור מצב התנועה: המרכיבים של מסרי המידע עשויים להיות. מסרי מידע לגבי מצב התנועה

  .כי גם מסר מסוים אחד עשוי לכלול בתוכו מספר מרכיבים כאלה, יודגש . תיאור סיבת האירוע, האירוע

 .המסרים בשלטים יכולים להיות בנויים ממספר מרכיבים כמפורט להלן

  :המשלבים בין מרכיבים שונים, להלן מוצגות מספר דוגמאות של מסרים בשילוט מתחלף

  

  )אירועה מקום, מצב התנועה(מידע + הוריה . א

   רה השנייהובשמוצג מרכיב ההורייה מוצג בשורה הראשונה ואילו מרכיב המידע 

  
  
  

   ).3נספח ( מסרים תבניותויתבסס על תבנית מסר מתוך רשימה של  ,המסר המילולי יהיה קצר וישיר

  .ינוסח המסר בהתאמה הרבה ביותר לאחת התבניות הקיימות -היה ולא תימצא תבנית מתאימה 

 .יידרש אישור רשות התימרור, הקיימות ברשימה החורג מאחת מתבניותלהצגת מסר 

 .)2דוגמאות בנספח  הרא( לוח התמרורים הסמלים  שיוצגו בשילוט המתחלף ייבחרו רק מתוך

  :המרכיבים בשלט מתחלף יהיה על פי סדר חשיבותם לתגובת הנהג/סדר הצגת המסרים
  

  ")צא במחלף הקרוב"או " חסימה"כגון (הוריה                .א

  )מסלול נסיעה מומלץ: כגון(הכוונה               .ב

  )"עומס", "האטה": כגון(מצב התנועה      .ג

  )"גנות -השלום ": כגון(מקום האירוע    .ד

  ")ךעבודות בדר", "תאונה": כגון(סיבת האירוע     .ה

  

  .מרכיבים/הסדר ישמר גם כאשר לא מוצגים כל סוגי המסרים

  .מרכיבים יהיה מלמעלה למטה/סדר הצגת המסרים תמלילבהצגה 

 .מרכיבים יהיה מימין לשמאל/בהצגת סמלים סדר הצגת המסרים

  צא במחלף השלום
  

  חסום אחרי ההלכה
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  )מקום האירוע, מצב התנועה(מידע + הוריה  .ב

  ואילו מרכיב, מוצג כסמל בצד שמאלמרכיב המידע , כסמל בצד ימיןמוצג ) תמרור(מרכיב ההורייה      

   .בשורה הראשונה תמלילהמיקום מוצג כ     

  

  

   

  
  
  

  סיבה) + מצב התנועה(מידע  . ג

  .מוצג כסמל בצד שמאל) תמרור(ואילו מרכיב הסיבה , מוצג כסמל בצד ימין) תמרור(מרכיב המידע      

  

        
  
  

              
  
  

                

  הגבלת אורך המסר בשלט   3.2.7

  . מספר המילים ככל האפשרעל כן יש לצמצם את , תמוגבל הכמות המידע שנהג יכול לקלוט הינ

  

  :דוגמאות

  

  

                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .3 נספח ראה -  מסריםמתכונות לפירוט נירחב של דוגמאות ל

  

  

  .לא יותר משני סמלים ןומתוכ, "מילים"בשלט מתחלף לא יוצגו יותר משמונה 

  ).לעיל 3.1על פי ההגדרה בסעיף " (מילה"כ" צירוף מילים"בהנחייה זו יחשבו סמל וכן 

, השלט מוצבתנאים בהם פ ה"ע, העומד לרשות הנהג" זמן קריאת המסר"במשך מספר המילים מותנה 

 .להלן 6כמפורט בפרק 

 )4כ "סה( מילים וסמל אחד 3

 )4כ "סה( סמלים 2 -מילים ו 2

  עין תות-עירון עומס :6

 מגידו' עומס עד צ: 65

 

   מילים 8
 

 אחרי השלום     

 עין תות- עירון

  עין תות- עירון

  )עבודות(

 



    מסרי תנועה מתחלפיםבדרכים באמצעות הנחיות לתכנון שילוט 

 

  23  עקרונות לתצוגת מסרים בשילוט המתחלף

 

  עקרונות למסרים בציר תנועה     3.3

  תמלילשילוב סמלים עם    3.3.1

  
  

  

  

  
  

  מידע על מרחקים    3.3.2

  : ם קיימים שני סוגי מרחקי

  המציין את המרחק עד להגעה למקום האירוע ] 41-א[תמרור מרחק   .א

  המציין את אורך הקטע ] 42-א[תמרור   .ב

  :אי לכך. השימוש בשניהם  בשילוט המתחלף עלול לבלבל את הנהג 

  ברשת דרכיםת החלטה מסרים בנקודעקרונות ל     3.4

  :מסר לכל דרך

  

 

 

  

  
  
 

  

או בשלט בעל מימדים , מחייב שימוש בסמל מוקטן שאינו אפקטיבי שימוש בסמל לכל דרך חלופית היה

  :לפיכך  .גדולים מדי

גובה ספרות המרחק יהיה זהה במקרה זה  .] 41-א[ רק בתמרור המרחקייעשה שימוש  המתחלף בשילוט

 .לגובה האותיות בשלט

תמיד יש להציג , כדי למנוע בלבול או אי הבנה של שלט מתחלף המוצב בנקודת החלטה במערכת דרכים

 .הדרכים לשתימסרים , זמנית-ובו

  .כ  שימוש רק במסרים מילוליים"בשלט המוצב בנקודת החלטה ייעשה בד

  .גם כאשר הוא מתאים לשני הצירים ,לא יוצג סמל, השילוט תבניתכדי לשמור על עקביות 

תמליל כדי להשלים ניתן להשתמש ב -המסר הנדרש מלוא אינם מספקים את , בדרך כלל, סמליםמאחר ו
  .את המסר

 

 םהשלו - ל"קק עומס :20

  גנות -זורם מורשה :  4 

 מ"ק 2בעוד  עומס: 20

  גנות -זורם מורשה :  4 
 

  חסום 

 חרי השלוםא
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  בחירת שמות יעד ומספרי דרכים לשילוט המתחלף     3.5

  , כפי שהם מופיעים בשילוט הקבוע, היציאות ומספרי הדרכים,  בשילוט המתחלף יש להשתמש בשמות היעדים

  .הקבוע לבין השילוט המתחלף בין השילוטלצורך יצירת המשכיות וזאת 

  שימוש בקיצורים     3.6

נועד להקטין את השטח הנדרש לצורך הצגת מילה , ובשילוט מתחלף בפרט, שימוש בקיצורים בשילוט בכלל

  . י הנהג"מבלי לפגוע ברמת ההבנה של המילה ע, כמובן, זאת. מסוימת

  .מפורטים עקרונות לקיצורים 7בנספח 

  .טים קיצורים לשמות המחלפים בישראלמפור 7לנספח  7 סעיףב

  .מוצגים קיצורים בשפה האנגלית 7לנספח  8 סעיףב

   יםהשלט תצורת     3.7

  .תצורת השלט תיגזר ממאגר המסרים המיועדים להיות מוצגים בו

  :יתוכננו בתצורות האפשריות הבאות) שורות 3או  2בני (השלטים המתחלפים 

 בלבד תמליל  .א

 בצד ימין וסמל תמליל  .ב

 )אחד מכל צד( ושני סמלים מלילת  .ג

  

.ל"הנ השלטים תצורותמפורטים המימדים של  4בנספח 
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  שילוט מתחלף ברשת דרכים     .4

 הגדרה - דרכיםרשת      4.1

הקשורים מערכתית זה עם זה ומאפשרים חלופות נסיעה מגוונות בין מוצאים , מהרשת הארצית דרכיםמספר 

  . ליעדים שונים

או /צמתים ו, כוללת מספר מסלולי נסיעהיא הו, של עשרות קילומטרים י אזור רחב יחסיתרשת פרושה על פנה

  . מחלפים

, במקרים אלה. קרים רבים מציעה רשת הדרכים מספר מסלולי נסיעה חלופיים בין צמדי מוצא ויעד שוניםמב

מסלול נסיעה הצמתים והמחלפים שברשת הדרכים משמשים בחלקם נקודות החלטה שבהן הנהג יכול לבחור 

מתייחס למסלולי הנסיעה  ,השילוט המתחלף המוצב בנקודות החלטה אלה. לצורך הגעה ליעד ,המועדף עליו

אשר אינם שייכים , או לצירים ראשיים אחרים העוברים בקרבת מקום, או הקרוב אליו המשותף עד ליעד

  .לחלופות הראשיות המתוכננות

 דרכים יעדי השילוט המתחלף המוצב ברשת     4.2

המטרה העיקרית של השילוט המתחלף ברשת היא לספק לנהג מידע אשר יסייע לו לבחור בדרך המועדפת 

  .המטרה המשנית היא לסייע לאופטימיזציה של מערכת ניהול התנועה. עליו

משמשות לצורכי ניהול תנועה ואיזון של נפחי התנועה , מערכות שילוט מתחלף המוצבות ברשת דרכים

מערכת שילוט ברשת מספקת בדרך כלל מידע תנועתי לגבי . בחלופות השונות אותן מציעה הרשתבמסלולים ו

המטרה של מערכת  .של רשת התנועההעיקריות כחלופות  מצב התנועה בשני מסלולי נסיעה המוגדרים

שילוט המוצבת בנקודת החלטה הינה לנתב את התנועה למסלולים שבהם קיימת קיבולת עודפת או מסלולים 

כאשר השלט מציג  .ניהול כזה מאפשר לנצל באופן מיטבי את קיבולת התשתית המוצעת .עמוסים פחות

והמסר בשורה , המסר בשורה הראשונה יתייחס לדרך בה מוצג השלט, מסרים אודות שני מסלולי נסיעה

וזאת על , סדר זה לא ישתנה גם אם יתרחש אירוע חריג באחת משתי הדרכים. השנייה יתייחס לדרך החלופית

  .מנת לשמור על אחידות הצגת המידע בשלט

י הכוונת "על שתי החלופות או ע השוואתימידע תנועתי י הצגת "ניהול התנועה בין חלופות הנסיעה מתבצע ע

מוצגים מסרי מידע אשר כ. הצגת זמני נסיעה או מידע איכותני בשתי החלופות, למשל. התנועה באופן ישיר

על סמך נתוני התנועה המוצגים , ל פי שיקול דעתו את מסלול הנסיעה המועדף עליועל הנהג לבחור ע, בלבד

על . הם מפנים למסלול הנסיעה המועדף על פי שיקולי המערכת ,מסרי ההכוונהמוצגים  כאשר. בזמן אמת

למנוע מצבים בהם נוצרים  ,להתבצע באופן זהיר כהצרי הפעלת המסר, מנת להבטיח רמת אמינות למערכת

  .השני מהמסלולכוונה התנועה הובים גדולים במסלול אליו עיכו

על צירים . שאינם החלופות העיקריות צירים נוספיםלנקודת החלטה משמשת לעיתים צומת ממנו ניתן לצאת 

, כאשר בצירים הראשיים אין הפרעות או אירועים נתין לדווח על אירועים בציר המשני. אלה לא ידווח בשגרה

  .מסרים אלה צריכים להיות מוכנים גם הם בספריית המסרים של השלט .פי שיקול דעת-על

מקורות , תפעול של השילוט המתחלף מעלות את הצורך בהליך תכנון קפדני של מיקום השלטיםהדרישות 

  . טרם הצבתם בשטח -הפעלתם  תבניתו ,המידע התנועתי שישמש כבסיס לתפעולם

  

  .מתחלף המוצב בנקודות החלטה של רשת דרכיםמפורט תהליך התכנון למערך שילוט  7בפרק 
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  הפעלה של מערך שילוט מתחלף המוצב ברשת דרכים תבנית     4.3

  . לתוכן המסר ואופן הצגתו על גבי השילוט, כאמור ,תבנית הפעלה למערך של שילוט מתחלף מתייחסת

  בחירת היעד לדיווח על גבי השלט    4.3.1

או מסלולים  ה של רשת דרכים מציג מידע תנועתי או הכוונתי ליעדהשילוט המתחלף שמוצב בנקודת החלט

  :יש להתייחס לשלושה נושאיםהיעדים המוצגים בבחירת  .יםמוגדר

 השאיפה לשרת ציבור נהגים רב ככל האפשר  .א

מידע תנועתי עדכני שמוצג , נוסעים ליעדים שונים במסלולים שונים מאחר ומשתמשי הדרך ברשת דרכים  

בהתאם ליעד  ,של הרשת עשוי להיות רלוונטי רק לקבוצה מסוימת של משתמשי הדרך בנקודות החלטה

הינו , הנסיעה שעליו ידווחאו מסלול בבחירה של יעד , על כן, אחד השיקולים. הנסיעהאו מסלול 

שלט המוצב : לדוגמא .האפשרות לשרת באמצעות המערכת מספר רב ככל האפשר של משתמשי הדרך

  .ידווח על מצב התנועה בשתי דרכים ראשיות אלה, 531לפני המחלף עם דרך , דרוםלכיוון  2' בדרך מס

 טווח השפעה נכון  .ב

להבטיח  יש. תוהשפעוטווח  מגדירה את טווח התייחסות המידע של השלט ,המוצג בשלטבחירת היעד 

ב הסיכוי לשינוי במצ, ככל שטווח התייחסות המידע גדל. שטווח השפעת השלט לא יהיה גדול מידי

ביחס למסר האמיתי  מצב התנועה אי התאמה של. גדל - ביחס למסר המוצג על גבי השלט, בשטחהתנועה 

 .לחוסר אמון במערכת עלול לגרום ,המוצג על גבי השלט

 מידע עדכני זמין  .ג

למערכת הבקרה מידע תנועתי זמין ועדכני בכל תחום השפעת  להבטיח כיבקביעת אזור השפעת השלט יש 

  .שאינו מסתמך על מידע עדכני עלול לגרום לחוסר אמון במערכתכל מסר  .השלט

 מסרי הכוונת תנועה   4.3.2

. מסרי הכוונה הם הרמה הגבוהה ביותר של בקרה וניהול תנועה שאותה ניתן להשיג באמצעות שילוט מתחלף

ת לנצל באופן על מנ, מטרת מסרי ההכוונה היא להפנות את הנהגים למסלולי נסיעה פנויים יותר בזמן אמת

. מומלץ להציג מסרי הכוונה על גבי שילוט מתחלף באופן שקול וזהיר. ברשת הדרכיםמיטבי את כלל קיבולת 

רמת הענות גבוהה משמעותה הסטת נפחי . מאחר ורמת ההיענות למסרים אלה הינה הגבוהה ביותר, זאת

צר מצב שבו נפחי תנועה גבוהים במקרה כזה עלול להיוו. תנועה גדולים לחלופה שאליה מתבצעת ההכוונה

אירוע כזה עלול להקטין את . יעמיסו את החלופה שאליה מתבצעת ההכוונה ויגרמו לעיכובים גדולים יותר בה

התפעול של מערך שילוט מתחלף הכולל הצגת מסרי הכוונה צריך , לכן. מידת אמון הציבור במערכות אלה

תפעול . הצגת המידע הרלוונטי והעדכני ביותר כל העת להתבסס על מידע אמין שמתקבל בזמן אמת ומאפשר

   .על מנת להימנע ממצבים כאלה. כזה לא תמיד אפשרי בשל אמינות המידע הקיים

  

, כאשר ניתן.תהיה זהה בשמה לשם המופיע על גבי השילוט הקבוע, חלופת הנסיעה המוצעת במסר ההכוונה

  .הסבר למצב התנועה ולצורך בהכוונהילווה מסר הכוונה במסר מידע או אזהרה כסיבה או כ

  :כאשרמומלץ להציג מסרי הכוונת תנועה רק 

 .אירוע חריג במיוחד או כאשר ציר אחד נחסם מתרחש •

 .דרכים החלופיותקיים מידע מדויק לגבי מצב התנועה ב •

 .קיימת יכולת לעדכן את המידע על גבי השלט בזמן אמת •
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  :מוצב בנקודת החלטה ברשתהמבנה של מסר הכוונה שיוצג על גבי שלט דוגמא ל

  

  
  

 מסרי מידע תנועתי   4.3.3

המסר . מסרי המידע התנועתי ברשת דרכים יתייחסו לשני קטעי דרך שהוגדרו בתהליך התכנון כחלופות נסיעה

הרעיון המרכזי . בשתי חלופות נסיעה, באמצעות מידע איכותני או כמותי, התנועהבמקרה זה מדווח על מצב 

אודות מצב התנועה הוא להציג למשתמש מידע יחסי השוואתי , בהצגת המידע לגבי שתי החלופות בו זמנית

  . שתי החלופות לא מובילות בהכרח אל אותו היעד. שתי החלופותב

  

 : ב בנקודת החלטה ברשת דרכים הואהמידע החשוב להצגה בשלט מתחלף המוצ

  מתייחס המידע ה/ואלי, הדרך קטעאו יעד הנסיעה 

  'מצב התנועה בחלופה א

  'מצב התנועה בחלופה ב

  מהות האירוע 

  מיקומו

  
  

 מסרי מידע תנועתי כמותי .א

 ןזמ. מראש ושהוגדר יםהמידע הכמותי שיוצג על גבי שילוט מתחלף ברשת דרכים הוא זמן הנסיעה ליעד

  . בדקות הנסיעה יוצג ןזמ. ביותר עבור מרבית הנהגים המובןהמידע  ואסיעה הנ

הנסיעה יתבסס על מערכות ניטור תנועה שיאפשרו חישוב של זמני הנסיעה ברמת דיוק  ןהמידע על זמ

  .ואשר תבטיח לספק את רמת האמינות הנדרשת למערכת כזו ,שתיבחן קודם לכן

  

  

  :אופן הבאבמסרי מידע תנועתי כמותי יוצגו 

                                                               )'חלופה א(זמן נסיעה בדקות , יעד הנסיעה, )אופציונאלי(דרך ' מס •

 )'חלופה ב(זמן נסיעה בדקות , יעד הנסיעה, )אופציונאלי(דרך ' מס •

 

  

  רק אם מתאפשר

  4סע דרך : ירושלים

  תאונה אחרי השלום: 20

  :סוג המידע שיוצג במסר להכוונת תנועה

  יעד הנסיעה •

 על מסלול נסיעההמלצה  •

 .כאשר מתאפשר, הסיבה להכוונה •

 )יאופציונל(מצב התנועה  •

 .הגורם לאירוע •
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                                        :לדוגמא, לעתים המידע הכמותי יוצג לגבי שני מסלולים לאותו יעד נסיעה

                   

  

  , שונים והמובילים ליעדים , לגבי שני צירים ראשיים העוברים בקרבת השלטוצג המידע הכמותי י לעתיםו

  :לדוגמא

    

  מידע תנועתי איכותני. ב

). 'וכד האטה, עומס(תנועה לתיאור של מצב ה המוגדרים ונחיםמידע תנועתי איכותני מתבסס על המ

על מנת ליצור אצל הנהג תמונה עדכנית לגבי מצב  ,בו זמנית ,לגבי שתי חלופות נסיעה יינתןהדיווח 

  .התנועה בכלל הרשת ולאפשר לו לבחור בעצמו במסלול הנסיעה המועדף עבורו

  :הבא באופןמידע תנועתי איכותני  יוצג על גבי השילוט המתחלף המוצב בנקודות החלטה של רשת 

  

  

  

  

  

 מסרי אזהרה   4.3.4

המהווים , ברשת ותשונ דרכיםבנקודתיים מוצגים ברשת דרכים מדווחים על אירועים חריגים האזהרה  מסרי

   .)לעיל 3.2.6ראה סעיף (בדרך כלל סיבה להיווצרות עומסי תנועה 

  

 

                                                                      

  
  

 מסרים ברשת דרכים תצורתסיכום    4.3.5

להלן מובא ריכוז תצורות המסרים שאותם ניתן להציג על גבי השילוט המתחלף ברשת דרכים  1' בתרשים מס

  .במתכונות התפעול השונות

 'דק 15 -גנות :    4

  'דק 26 -גנות  : 20

  תאונה בגלילות: 2

  אלוף שדה  -זורם גהה : 4

  

  'דק 15 -תל אביב :     2

  'דק 20 -כפר סבא : 531

 

  :באופן הבאמסרי מידע תנועתי כמותי יוצגו 

                                                              )'מסלול א(קטע דרך , מצב התנועה, )אופציונאלי(דרך ' מס •

  )'מסלול ב(קטע דרך , מצב התנועה, )אופציונאלי(דרך ' מס •
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  מתכונת התפעול למערכת שילוט מתחלף ברשת דרכים :1תרשים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 סוג המידע

 לניסוח דוגמה
 סר  ניסוחל

 המסרסוג 

  עבודות אחרי מסובים:   4
 ותגנ - זורם   גלילות   :20

  רוקח -ל  "עומס קק: 20
 גנות -עומס מסובים  :   4

  מידע איכותני  
  על קטעים 

 ויציאות

מידע כמותי על 
 מצב התנועה

 הכוונה/ הוריה  מצב התנועה/ מידע  סיבה/ אזהרה 

  סוג האירוע
 מקום האירוע

תיאור מצב 
, חסום: התנועה

 האטה, עומס

 זמן הנסיעה
 

היעד מסלול 
 מומלץ

  

  'דק 25 -גנות  :  20
 'דק  35 -גנות  :    4

  443סע דרך  -ירושלים 
 ירושלים -חסום שער הגיא : 1

 

אזהרה 
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  שילוט מתחלף בציר תנועה .5

  הגדרה -ציר תנועה      5.1

דרך רמפות  יאהיציאה ממנו הואפשרות , בו כל התנועה זורמת באותו הכיוון, עיקריציר תנועה 

  .שלאורכו,יציאה

  בציר תנועהיעדי השילוט המתחלף המוצב      5.2

מצב התנועה בקטעים שלאורך הדרך או השילוט המתחלף המוצב בציר תנועה כולל הצגת מסרים אודות 

  . מסרים המתייחסים למצב התנועה ביציאות

היא לידע את הנהג על מצב התנועה לאורך קטעי הדרך במורד  בצירמטרתו העיקרית של השילוט המתחלף 

. זרם התנועה וכך להשפיע עד כמה שניתן על מסלול הנסיעה של הנהג לאורך הדרך ובין היציאות השונות

מאפשר להשפיע על ההתפלגות של נפחי התנועה בקטעי הדרך השונים ועל מצב התנועה בדרך , כזהמידע 

  .או ביציאות ממנה/ו

תמרורי ). LCS – Lane Control Signs(ניתן לשלב מערכות שילוט מתחלף בציר עם מערכות בקרת נתיבים 

עמוסים או  מידע לגבי נתיבים( בלכל נתי בקרת הנתיבים מציגים מסרי הגבלת מהירות ומסרי בקרת נתיבים

: כגון, השילוט המתחלף מציג מסרים אודות זרימת התנועה). חסומים וחיצי הכוונה לנתיבים פנויים לנסיעה

   .'עומס ביציאות וכו, עומס תנועה בדרך, חסימת הדרך

  מתכונות הפעלה של שילוט מתחלף המוצב בציר תנועה     5.3

  לוט מתחלף המוצב בציר תנועהסוגי מסרים להצגה בשי   5.3.1

להשפיע על ההתפלגות של נפחי התנועה היוצאים  עשויה, הצגת מידע לנהגים על מצב התנועה לאורך ציר

המסרים המוצגים על גבי השילוט מספקים מידע תנועתי על קטעי . ברמפות היציאה השונות שלאורך הציר

ומצב זרימת התנועה בהמשך קטע הדרך או מידע מקומי אודות אירועים , אזהרה נקודתית או ,הדרך

  . י בחירת היציאות המתאימות להם"נהגים יכולים להגיב למידע ע. ביציאות ממנה

ומדווחת על , מערכת שילוט המוצבת לאורך ציר פועלת באופן דומה למערכת שילוט המוצבת ברשת דרכים

יר מדווחת בדרך כלל על מצב התנועה מערכת שילוט בצ, ואולם. פ סדר קדימויות"אירועים ומצב התנועה ע

  .באותו ציר במורד הזרם

. יש מקום לדווח גם על אירועים המתרחשים בדרכים אלה, דרכים ראשיותלהן  םמה אשר היציאותבצירים 

  .ואחרות במקומות המתאימים 431, 5, 1יש מקום לדווח גם על המתרחש בדרכים  6' מס דרךב: לדוגמא

  הכוונהמסרי    5.3.2

במקרה של אירוע חריג , להפנות את המשתמשים בו ליציאותבציר תנועה היא ת מסרי ההכוונה מטר

   .ממנוהיוצא  כמו כן המידע בציר יידע את המשתמש על אירוע המתרחש בציר משמעותי. במיוחד

מאחר ורמת ההיענות למסרים , זאת. מומלץ להציג מסרי הכוונה על גבי שילוט מתחלף באופן שקול וזהיר

, או לאזור העירוני דרךלרמת הענות גבוהה משמעותה הסטת נפחי תנועה גדולים . לה הינה הגבוהה ביותרא

אליה  היציאהבמקרה כזה עלול להיווצר מצב שבו נפחי תנועה גבוהים יעמיסו את . מתבצעת ההכוונה ואלי

ין את מידת אמון הציבור להקט העלול הכוונה כזו. מערכתמתבצעת ההכוונה ויגרמו לעיכובים גדולים יותר ב

התפעול של מערך שילוט מתחלף הכולל הצגת מסרי הכוונה צריך להתבסס על מידע , לכן. במסרי השילוט

תפעול כזה לא תמיד . אמין שמתקבל בזמן אמת ומאפשר הצגת המידע הרלוונטי והעדכני ביותר כל העת

  .העובדה שרשת הדרכים מחוץ לציר אינה תמיד מנוטרתאפשרי בשל 
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  :דוגמא למבנה מסר הכוונה שיוצג על גבי שלט המוצב בציר תנועה יהיה כדלהלן

  

  

  

  מסרי מידע תנועתי  5.3.3

  מידע איכותני .א

  :על פי הסדר הבא, המידע החשוב להצגה על גבי השילוט המתחלף לאורך ציר תנועה הינו

  מצב התנועה במורד זרם התנועה •

  מחלפים בקצות הקטע/מות הצמתים ש י"מוגדר ע, מיקום האירוע התנועתי •

 ).אופציונאלי( האירוע התנועתי סוג •
  

  :דוגמא

  

  

  

  
  

  מידע כמותי .ב

עד להגעה  )במטרים( למרחקמידע כמותי לגבי מצב התנועה מתייחס לזמני נסיעה לאורך הדרך או 

) חלפיםמ(במקרה של מידע תנועתי המתייחס לזמני נסיעה ייבחרו שני יעדים . לתחילת המצב התנועתי

  .מנקודת ההצבה של כל שלט שאליהם יוצג זמן הנסיעה

  :לדוגמא

  
  

  .  ללא סמל, בלבד תמלילהוא יוצג כ -אודות זמני נסיעה כאשר יוצג מידע 
  

  :סוג המידע שיוצג במסר להכוונת תנועה

  יעד הנסיעה •

 על מסלול נסיעההמלצה  •

 )אופציונאלי( הסיבה להכוונה •

 )אופציונלי(מצב התנועה  •

קיים מידע הציר חסום או פקוק ובתנאי שכאשר , קיצוניים צביםמומלץ להציג מסרי הכוונת תנועה רק במ

קיימת יכולת לעדכן את המידע על גבי השלט ו, ביציאות המומלצות ובדרכים הסמוכותלגבי מצב התנועה 

 .בזמן אמת

  יילון דרוםסע דרך א:  אשדוד

  םחסו : 4

  'דק 30 -לטרון 

 'דק 20 -גנות 

  

 הלכה -רוקח       
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  מסרי אזהרה   5.3.4

מסרי אזהרה המוצגים על גבי שילוט מתחלף משמשים להתרעת כל משתמשי הדרך אודות אירוע חריג או 

ומוצגת , מקומי, האזהרה היא בעלת אופי נקודתי. ה למזג האוויר או למצב התנועהסכנה מיידית הקשור

 .  בסמוך למקום האירוע

 .יוצג רק כאשר אין מידע תנועתי מיוחד לדווח עליו, ללא מסר מידע, מסר אזהרה לבדו

 :אופנים שונים בארבעהניתן להציג מסר אזהרה 

 סמל בלבד •
  

 

  

  

 

ובתנאי שגובה ספרות המרחק יהיה זהה לגובה האות , חק עד האירועניתן להוסיף תחת הסמל את המר

 .בשלט

 

 תמלילסמל משולב עם  •
  

  

  

  

  

 תמלילשני סמלים ו •
  

  

  

  

 

  לאורך צירמסרים  תצורתסיכום  5.3.5

ציר להלן מובא ריכוז תצורות המסרים שאותם ניתן להציג על גבי השילוט המתחלף לאורך  2בתרשים 

  .תנועה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הלכה -רוקח   

  

  

          

 הלכה -רוקח   

  

  

וקח   ר  -השלום 



    מסרי תנועה מתחלפיםבדרכים באמצעות הנחיות לתכנון שילוט 

 

  33  שילוט מתחלף בציר תנועה

 

  

  

  ציר תנועהריכוז תצורות המסרים שאותם ניתן להציג על גבי השילוט המתחלף לאורך  :2תרשים                         

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ציר תנועהף לאורך ריכוז תצורות המסרים שאותם ניתן להציג על גבי השילוט המתחל: 2תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 דוגמה
 למסר  

 סוג
 המידע

  דוגמה
 לניסוח

סוג 
 המסר

 

      ל"צא בקק

  

 
       אחרי השלום

  היעד
 מסלול מומלץ

  

 ל"צא בקק

  

 סיבה/ אזהרה  מצב התנועה/ מידע  הכוונה/ הוריה 

אזהרה 
 נקודתית

  סוג האירוע
 מקום האירוע

  עבודות בדרך
 אחרי השלום

  

  

  

   'דק 15 -השלום
  'דק 25  -גלויות 

  

  

  

  

מידע כמותי על 
 מצב התנועה

 זמן הנסיעה
  

  'דק 15 -השלום
 'דק 25 -גלויות 

  מידע איכותני 
  על קטעים 

 ויציאות

תיאור מצב 
, חסום: התנועה

 האטה, עומס

  עומס 
 ל"קק -גלילות 

      ל"קק –גלילות 
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  הגדרות ועקרונות כלליים -הצבת שילוט מתחלף      .6

  מבוא     6.1

כמו ( דרךהתייחסות להיבטים הפיזיים של ה הדורשת, סוגיה מורכבת הינומיקום שלטים מתחלפים תכנון 

אורך המסר גון כ(בטים של הנדסת אנוש להיו, )היעלמות השלט נקודת, הראות, מספר הנתיבים, תוואי הדרך

מן קריאת המסר מושפע ממספר משתנים ז).  הזמן הנדרש לזיהוי השלט ולקריאתו, מורכבות המסר, בשלט

לא אלה אולם , ראייתוגיל הנהג ותקינות , מצב התאורה, מצב התנועה, כגון היכרות הנהג את האזור, נוספים

  . תהליך החישובלנכנסים 

  

  

  

ולבסוף , לאחר מכן מתחיל לקרוא אותו, הוא מזהה את השלט ומבחין בקיומו, מתקרב אל השלט כאשר הנהג

מרחק הנסיעה . "3שלושה מרחקים אלה מוצגים בתרשים . משדה הראיה שלומגיע לנקודה בה השלט נעלם 

תרת ומהמהירות המרבית המו, "זמן קריאת המסר" -שכן הוא נגזר מ, הוא הפרמטר החשוב ביותר" לקריאה

, בשלט נובע מכל הערכים האלה" האות בהוג". "גודל המסר המרבי" -זמן קריאת המסר נגזר בתורו מ. בדרך

  .והוא קובע את גודל השלט

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  גורמים עיקריים המשפיעים על יעילות תהליכי עיבוד האינפורמציה בקריאת שילוט  :3תרשים 
  

  

היעלמותקריאהזיהוי

תמרוןקבלת החלטה

שלט

צומת

היעלמותקריאהזיהוי

תמרוןקבלת החלטה

שלט

צומת

יש לקבוע את מיקום השילוט תוך התחשבות בשיקולים , של השילוט המתחלף להבטחת האפקטיביות

  :הבאים

 אורך המסר המרבי בשלט  .א

 להבינו ולהגיב עליו בבטחה , נהג לקרוא את המסרהנדרש להזמן   .ב

 ית בדרךמהירות הנסיעה המרב  .ג

 מרחק ההיעלמות של השלט  .ד

  עקומות אנכיות, ידי צמחיה-כגון הסתרה על, לנתונים מקומיים הקשורים ניתוח תנאי הסביבה  .ה

 .ועוד ,מרחק קטן בין צמתים, ואופקיות   

 השילוב של השילוט המתחלף עם השילוט הקבוע  .ו
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  שיקולים למיקום שילוט מתחלף     6.2

מגדירים באופן הדרגתי את המושגים המשמשים בעת תכנון מיקום השלט  6.2.11עד  6.2.1פים הבאים הסעי

  .ומדגימים באמצעות דוגמאות את החישובים הנדרשים, וגודלו

  גודל מסר מירבי   6.2.1

לצורך תכנון תיחשב , לעיל 3.1כפי שפורט בסעיף . המרבי המותר להצגה בו זמנית בשלט" מילים"מספר ה

תיאור , )נצרת עלית(שם מקום : לדוגמא. מילה אחת או מספר מילים הקשורות זו לזו באופן קבע" מילה"כ

  ). עבודות בדרך(או מצב תנועה , )דקות 5(זמן 

  .ומתוכן לא יותר משני סמלים, "מילים" 8 -בשלט מתחלף לא יוצגו יותר מ, לעיל 3.2.7כמפורט בסעיף 

  זמן קריאת המסר   6.2.2

  .אה הדרוש לנהג לצורך קריאת המסר המוצג והבנתוזמן הקרי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .שניות 3= שניה  X  1  "מילים" 3הוא   'דק 15 -להרצליה : 2 :  זמן קריאת המסר, לדוגמא

  מהירות נסיעה   6.2.3

  .המהירות המרבית המותרת בקטע הדרך בו מוצב השלט

  מרחק נסיעה לקריאה   6.2.4

י הכפלת זמן קריאת המסר במהירות הנסיעה "מחושב ע(זמן קריאת המסר  המרחק שעוברת המכונית במשך

  . ספיק לקריאת המסר במלואוהמרחק זה צריך ל). המרבית המותרת בדרך

מרחק הנסיעה לקריאת המסר , )ש/מ 25(ש "קמ 90בדרך בה מהירות הנסיעה המרבית המותרת היא , לדוגמא

  .'מ 75=  ש/מ X  25שניות  3: הוא 6.2.2בדוגמא בסעיף 

  מרחק היעלמות   6.2.5

. לבין מיקום השלט) נקודת ההיעלמות(המרחק בין הנקודה בה הנהג אינו מסוגל יותר לקרוא את השלט   

האור של השלט -נקודה זו תלויה ברוחב אלומת. בנקודת ההיעלמות השלט יוצא מתחום הראייה של הנהג

י "ובהסתרה של השלט מעיני הנהג ע, דרךכלפי ה בזווית ההטיה האופקית והאנכית של השלט, פולט האור

כלפי  °3 -כאשר השלט מוטה אנכית ב, 11שבפרק  16בדוגמא המוצגת בתרשים . החלון הקדמי של המכונית

אם הקצה העליון של השלט . °8זווית הראייה האנכית של הנהג היא , °5האור הוא -אלומת בורוח, דרךה

  : רי שמרחק ההיעלמות כתוצאה מן המגבלות האנכיות הואה, מעל עיני הנהג' מ 7ממוקם בגובה 

 7 / tan(8°)  =50 מ'.  

  מרחק נקודת הקריאה   6.2.6

ויהיה לו מספיק זמן , ")נקודת הקריאה("מרחק הנקודה ממנה הנהג מסוגל להתחיל לקרוא את השלט 

קריאה מהשלט מורכב מרחק נקודת ה .להשלים את קריאת המסר ולהבינו בטרם יגיע לנקודת היעלמות השלט

  :לצורך תכנון מקובל להשתמש בערכים הבאים

  .יה אחתיהוא שנוהבנתה " מילה"לקריאה של  הדרושמשך הזמן  •

 .יה אחתיהוא שנוהבנתו " סמל"קליטת ל הדרושמשך הזמן  •

  .זמן הקריאה הכולל של השלט יחושב כסך כל זמני הקריאה של המילים והסמלים בשלט •
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שכן זו הנקודה , שלט תלוי במרחק זהבהאות  בהגו". מרחק ההיעלמות" + "מרחק הנסיעה לקריאה"מסכום 

  . הראשונה בה יכול הנהג להתחיל בקריאת המסר בשלט
  

  :לדוגמא

D  =מטר( מרחק נקודת הקריאה(  

A  = מטר( קריאההנסיעה למרחק(  

B  =מטר( מרחק ההיעלמות(  

N  = מילים"המספר"  

V  = ש"קמ(דרך בהמותרת המרבית המהירות(  

D  =    N *  V / 3.6      +      B 

                                     

A  

ומרחק ההיעלמות , )V=90(ש "קמ 90מהירות הנסיעה המרבית היא , )N=8(מילים  8כאשר בשלט מוצגות 

  :אזי, )B=50(' מ 50הוא 

  'מ X (90/3.6)   =200 8הוא ) A(מרחק הנסיעה לקריאה 

  'מ 250=  50+  200: ומרחק נקודת הקריאה הוא

ר את קריאת השלט ממרחק של שגודל האות יאפש, יש לתכנן את השלט בדוגמא זאת כך, כאמור לעיל  

  .'מ 250

  נקודת הזיהוי  6.2.7

דע חשיבותה בכך שמנקודה זאת ואילך הנהג מו. הנקודה בה הנהג מבחין בהימצאותו של השלט בדרך

  .ובכך נמנעת הפתעה בהגיע הנהג לנקודת הקריאה, מכין עצמו לקריאת השלט, להימצאותו של מסר כלשהו

  זמן ההכנה לקריאה  6.2.8

  .שניות 4זמן ההכנה המקובל הוא ". נקודה הקריאה"ועד ל" נקודת הזיהוי"משך הזמן בו נוסע הנהג מ  

  מרחק הכנה לקריאה  6.2.9

י הכפלת זמן ההכנה לקריאה במהירות הנסיעה "מחושב ע. "ההכנה לקריאהזמן "במשך  שנוסע הנהגהמרחק 

  .המרבית המותרת בדרך

  מרחק הזיהוי   6.2.10

מרחק "י סכימה של "מרחק זה מחושב ע. של השלט ועד לנקודת ההצבה של השלט" נקודת הזיהוי"המרחק מ

אלא , רוא את המסר בשלטממרחק זה אין אפשרות עדיין לק". מרחק ההכנה לקריאה"ו" נקודת הקריאה

  .מרחק הזיהויאורך בעת הצבת השלט יש להבטיח קו ראיה רצוף לכל . להבחין בהמצאות השלט בלבד

  

  .כפי שתואר בסעיפים הקודמים, מדגים את אופן חישוב המרחקים להצבת השילוט המתחלף 4תרשים 
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  שילוט המתחלףתהליך תכנון מרחקי ה :4 תרשים

  

  

 גובה האות   6.2.11

מרחק הקריאה יכול ": נאמר, 1-סעיף ד', בנספח ד, EN12066המבוסס על התקן האירופי , "פרט הטכניימ"ב

והוא , מקדם זה תלוי בפרמטרים סביבתיים ואנושיים שונים). מקדם( כפול) גובה אות: (להיות מבוסס על

   ."600עד  500מקבל ערכים טיפוסיים בתחום של 

  
הינו המקדם  )אותיות וספרות(בשלט  לגובה התוהמפתח  , )אור יום( בתנאים אופטימאליים, הווה אומר

מומלץ ) כהיתנאי חש(ליים אלתנאים פחות אופטימ. מרחק' מ 6.0מ לכל "ס 1של  אותובה ג -כלומר , 1:600

  . מרחק 'מ 5.0מ לכל "ס 1של  אותגובה כלומר , 1:500להשתמש במקדם נמוך יותר של 

 מהירות נסיעה זמן קריאת המסר

 מרחק היעלמות מרחק נסיעה לקריאה

 מרחק ההכנה לקריאה מרחק נקודת הקריאה

 ודל מסר מרביג

 מרחק הזיהוי
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ומהירות , בהנחה של אורך מסר מרבי בן שמונה מילים. אלה מיםמציגה את המשמעויות של מקד 2טבלה 

מציגה הטבלה את מרחק הנסיעה בשמונה שניות , ש"קמ 110ש ועד "קמ 70 -נסיעה מרבית מותרת מ

  .1:500 -ו, 1:600דם פ המק"ע, האות הנדרש בהואת גו,  )"מילים"הנדרשות לקריאת מסר בן שמונה (

  

מהירות 
נסיעה 

 )ש"קמ(

מהירות 
נסיעה 

 )ש/מ(

מרחק נסיעה 
  לקריאה 

שניות  8 -ב
 )'מ(

מרחק נקודת 
הקריאה 

בהנחה של (
מרחק היעלמות 

  )'מ 30

גובה אות 
פ "ע מחושב 

מקדם 
1:600 

גובה אות 
פ "ע מחושב
 1:500מקדם 

 גובה אות   מזערי
  נדרש עבור דרך 

 עירונית -לא

70 19.4 156 186 31 37 40 

80 22.2 178 208 35 42 40 

90 25.0 200 230 38 46 45 

100 27.8 222 252 42 50 45 

110 30.6 244 274 46 55 45 
  

מציגים מצבים בהם גובה האות המחושב גבוה יותר מגובה האות המזערי הנדרש עבור דרך לא בטבלה התאים המסומנים באפור 
  . מא שלהלן כיצד מומלץ לפעול במצבים אלהראה הסבר בדוג. עירונית

  
  דוגמא לחישוב גובה האות עבור מהירות נסיעה שונות ומקדמים שונים: 2טבלה 

  

  

אם לא ניתן ). להלן 4ראה נספח (יש לבחון את גודל השלט הניגזר מגודל האות , אות נדרש ובהג שחושבלאחר 

ניתן לבחור גודל מסר מירבי קטן יותר , למשל.  וןליישם גודל שלט זה מומלץ לשקול מחדש את פרמטרי התכנ

שתביא , לחילופין ניתן לבחור אלומת אור רחבה יותר עבור השלט. את משך זמן קריאת המסר יקטיןש

   .ראה פירוט בדוגמא שלהלן. להקטנת מרחק ההיעלמות

  

  :לדוגמא

  "מילים" 8: גודל המסר המבוקש

  ש"קמ 110: מהירות הנסיעה המרבית המותרת

  'מ 50: רחק ההיעלמותמ

  :חישובים

 שניות 8= שנייה  X 1" מילים" 8: זמן קריאת המסר •

 'מ 244=  3.6/ ש "קמ X 110שניות  8: מרחק נסיעה לקריאה •

 .'מ 294= ' מ 50+ ' מ 244: מרחק נקודת הקריאה •

  

  .'מ 294שיאפשר התחלת קריאת השלט ממרחק , האות ייקבע כך בהגו, כלומר

 .מטר מרחק 5.0מ לכל "ס 1גובה אות של , כלומר, 1:500מומלץ לשאוף לגובה אות המתאים למקדם  •

מטר  6.0מ לכל "ס 1כלומר גובה אות של , 1:600גובה האות לא יפחת מהגובה המתאים למקדם  •

 .מרחק

שר מהירות הנסיעה המרבית מ כא"ס 40 -לא יפחת מהנדרש אות הגובה , עבור דרך לא עירונית •

כאשר מהירות הנסיעה המרבית המותרת  ,מ"ס 45 -ולא יפחת מ, ש או פחות"קמ 80המותרת  הינה 

 .ש או יותר"קמ 90הינה 
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  .מ"ס 49=  29400/600:  אות של בהרש גונד 1:600פ המקדם "ע

  .מ"ס 59= 29400/500אות של  בהנדרש גו 1:500פ המקדם "ע

  .מ"ס 49 -אך לא פחות מ, מ"ס 59אות המומלץ הוא בה גו :מסקנה

  

יש לשקול , )מ"ס 45(אות הגדול בהרבה מעבר למינימום הנדרש עבור דרך מהירה  בהמאחר שמתקבל גו

  .או לחילופין להקטין את אורך המסר, אות זה בהולהחליט האם לאמץ גו ,בשנית את התכנון המוצע

  

  :אזי, מילים בלבד 6 -יוקטן אורך המסר ל לדוגמאאם 

 שניות 6= שנייה  X 1מילים  6: זמן קריאת המסר •

 'מ 183=  3.6/ ש "קמ X 110שניות  6: מרחק נסיעה לקריאה •

 .'מ 233= ' מ 50+ ' מ 183: מרחק נקודת הקריאה •

  

  .'מ 233האות ייקבע כך שיאפשר התחלת קריאת השלט ממרחק בה גו, לומרכ

  .מ"ס 39=  23300/600:  נדרש גודל אות של 1:600פ המקדם "ע •

 .מ"ס 47= 23300/500נדרש גודל אות של  1:500פ המקדם "ע •

  

  .מ"ס 39 -אך לא פחות מ, מ"ס 47האות המומלץ הוא  בהגו: מסקנה

  

עירונית בה - לאכמזערי עבור דרך בטבלה לעיל המוגדר , מ"ס 45האות  בהבמקרה זה ניתן לאמץ את גו

  .ש ומעלה"קמ 90המהירות המרבית המותרת הינה 

  מיקום השילוט המתחלף      6.3

בין אם מדובר בפיצול למסלולים שונים או לפני , לפני נקודות החלטה, בדרך כלל, ימוקםשילוט המתחלף ה

  .עיפים הבאיםראה פירוט בס. יציאה מציר תנועה

 מיקום ביחס לנקודת החלטה ברשת דרכים   6.3.1

, באופן שיותיר לנהג זמן מספיק לקרוא את המסר, השילוט המתחלף יוצב לפני נקודת ההחלטה ברשת דרכים

  .להחליט על מסלול נסיעה רצוי ולתמרן בזמן כדי להשתלב בו, להבין אותו

  .ממאפייני הדרך וממהירויות הנסיעה בה מרחקי ההצבה של השילוט מנקודת ההחלטה נגזרים

 

 2500- ל 1200הנע בין , מוגבל על ידי משך זמן זכירת המסר המוצג על גבי השלט המתחלף - מרחק מרבי  .א

 .מטר

 : בהתאם לסוג הדרך, מוגבל על ידי יכולת התמרון והמעבר בין הנתיבים -  מרחק מזערי  .ב

  'מ 300 - בדרך אזורית 

  'מ 500 -בדרך ראשית 

  'מ 750 -מהירה  בדרך

  

  ).להלן 6.4.4ראה סעיף (גם מהשילוב עם השילוט הקבוע  מיקום השלטים נגזר: הערה
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  הנחיות כלליות - מיקום ביחס לנקודת החלטה לאורך ציר תנועה   6.3.2

באופן שיותיר לנהג זמן מספיק לקרוא את , קודות היציאה מהצירבציר תנועה השילוט המתחלף יוצב לפני נ

  .להחליט על מסלול נסיעה רצוי ולתמרן בזמן כדי להשתלב בו, הבין אותול, המסר

וביציאות , תנועה בציר במורד הזרםיציג השלט בנקודת ההחלטה מידע לגבי מצב ה, על מנת למלא יעוד זה

  .הבאות ממנו

ע על מנת למנוע אפשרות שהנהגים יסברו כי המיד, מן הציר היציאהשילוט מתחלף לא ימוקם מיד לאחר   .א

  .    המוצג מתייחס ליציאה שעברה

עליו יש , בכל מקרה המידע יתייחס רק לתחום. יותר משתי היציאות הקרובותמידע על  רצוי לא לתת  .ב

 .מידע רצוף ואמין

  .רצוי לאפשר מתן מידע גם על צירים אלה, ממנו יש יציאות לצירים ראשיים אחרים, בציר תנועה ראשי  .ג

  למערך השילוט הקבוע מיקום שילוט מתחלף ביחס  6.3.3

  מבוא . א
  

 ו של השילוט המתחלף במערך השילוטמכתיב את אופן השתלבות, ייעודם השונה של שני סוגי השלטים

השילוט המתחלף מסייע לנהג בבחירת חלופת הנסיעה הרצויה והשילוט הקבוע מסייע לו . הקבוע

  . להתמצא במרחב

באופן שיותיר לנהג , ספיק לפני השילוט הקבועשילוט מתחלף המציג מידע תנועתי ימוקם במרחק מ

  .ואז לכוון עצמו על פי השילוט הקבוע, מספיק זמן לקבל החלטה לגבי מסלול הנסיעה הרצוי לו

ערך השילוט המתחלף והשילוט מציג את שלבי קבלת ההחלטה של הנהג המתבססים על מ 5תרשים 

  .לפני נקודת החלטה הקבוע

  שלבי קבלת ההחלטה .ב

נהג לשנות את מסלול הנסיעה בהתאם שעשוי להשפיע על הלספק לנהג מידע  המתחלף מיועד השילוט

. סמך השוואת המידע בשלט המתחלף ביחס לשלט הקבוע- על ,בין השאר, ההחלטה מתקבלת .לשיקולו

  . המידע בשלט המתחלף נתפס כיותר עדכני ולפיכך משפיע יותר על בחירת מסלול הנסיעה ,ככלל

בעוד היומם זקוק בעיקר למידע על שינוי במצב . בין יומם לבין נוסע מזדמן, החלטה שונההקבלת תהליך 

 ךרומיקום השלט צריך לתת מענה לצ. הנוסע המזדמן צריך גם את מרכיב ההתמצאות במקום, התנועה

   .הנוסע המזדמן –יותר  המורכב

  .שלב ההכנה ושלב הבחירה: בחירת המסלול המועדף מורכבת משני שלבים

   :שלב ההכנה .1

סמך - האימות מתבצע על. המרכיב הראשון בשלב ההכנה אצל הנוסע המזדמן הוא אימות מיקומו

  .שלט שם צומת –השלט הקבוע הראשון בגישה לצומת 

שוקל , על סמך המסר המוצג בשילוט המתחלף. המרכיב השני הוא המידע על מצב התנועה העדכני

בין השיקולים ניתן . כת מצב התנועה הצפוי בוהנהג את בחירת מסלול נסיעתו בהתאם להער

  :למנות

  רלבנטיות המידע ביחס ליעד הנסיעה •

  רהגלשביחס , חומרת המצב •

  היכרות עם המסלול החלופי •

  .אימות עם מקורות מידע נוספים •
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  : שלב בחירת המסלולים .2

   .האם להמשיך במסלול המתוכנן או לשנות אותו, הנהג מחליט, ל"הנלאחר מכלול השיקולים 

לאחר  .השילוט הקבוע בעזרת, הימצאותו במסלול הנבחרהנהג את  מאמת הבחירהלאחר 

  .האימות מתכנן הנהג את התמרון לצורך השינוי ומבצע אותו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שלבי קבלת החלטה של  נהג החשוף למערך השילוט המתחלף והשילוט הקבוע :5 תרשים

  

  

  

 קביעת מסלול טרום נסיעה

 קריאת המסר בשילוט המתחלף

 "שם הצומת"ידי שלט מקדים קבוע -אימות מיקום על
 

 ןכ אל

 קבועקריאת המסר בשילוט ה

פ הכוונת "המשך נסיעה ע
 השילוט הקבוע

  
האם ההחלטה על מסלול 

  הנסיעה משתנית
כתוצאה מהמידע  

 ?בשילוט המתחלף
  

 החלטה על שינוי מסלול
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המשתנה בהתאם למצב , משתלב במערך השילוט הקבוע לצורך הצגת מידע נוסף השילוט המתחלף

תוכנם של השילוט הקבוע והשילוט , לפיכך. התנועה והוא תומך או משלים את השילוט הקבוע

  . המתחלף צריך להיות עקבי ותואם כדי להימנע ממסרים סותרים

 התייחסות לתנאי סביבה .3

נאותים והבטחת יכולת קבלת ההחלטה וביצוע התמרון לאחר הבטחת תנאי הראות ה, בכל מקרה

יש להבטיח שהשילוט המתחלף יוצב כך שלא תהיה הפרעה לראיית השלט וקבלת מלוא זמן , בהתאם

עקום אנכי או (בין השאר יש לוודא שלא תהיה הסתרה הן מטעמים של תוואי הדרך . הקריאה הנדרש

  .והן מעצם כל שהוא) אופקי

  קום שילוט מתחלף ביחס לשילוט הקבועהנחיות למי   6.3.4

- בדרכים ביןהנחיות לתכנון שילוט " ראו( מערכי שילוט קבוע לפני צמתים או מחלפיםמספר ם מיקיי ישראלב

צומת או : גורמיםלמספר מערכי השילוט הקבוע הנהוגים מתייחסים . )צ.ע.מ, 2000ספטמבר  -" עירוניות

  .מספר נתיבי היציאה ועוד, ירהאו מה, ראשית, אזורית –סוג הדרך , מחלף

והם מוכתבים בעיקר ממיקום השלטים , בהיבט מיקום השילוט המתחלף קיימים שלושה סוגים עיקריים

  .הקבועים והמרחקים ביניהם

  )6ראה תרשים ( בין דרכים ראשיות או אזוריותלפני צומת  -' אשילוט מערך  •

  :במקרה זה ממוקמים שלושה שלטים באופן הבא

  'מ 500במרחק   –ם שלט מקדי

  ' מ 250במרחק   –שלט הכוונה צידי 

  לפני נקודת ההחלטה' מ 150-50במרחק    –צידי שלט החלטה 

  )7 ראה תרשים( מדרך מהירה משניתלפני יציאה  -' בשילוט מערך  •

  :במקרה זה ממוקמים שני שלטים באופן הבא

  ' מ 1,000במרחק  -שלט מקדים 

  לפני נקודת ההחלטה' מ 500במרחק   -שלט הכוונה עילי 

  ")האף הפיזי"מ' מ 200השלט ממוקם עד (בנקודת החלטה  -שלט החלטה 

  )8ראה תרשים ( ראשית מדרך מהירה לפני יציאה - ' גשילוט מערך  •

   :במקרה זה ממוקמים שלושה שלטים באופן הבא

  'מ 1,500במרחק  -שלט מקדים צידי 

  'מ 1,000במרחק   -שלט הכוונה עילי 

  לפני נקודת ההחלטה' מ 500במרחק   -נה עילי שלט הכוו

  ")האף הפיזי"מ' מ 200השלט ממוקם עד (בנקודת החלטה  -שלט החלטה 

  

ההנחיות להצבת השילוט המתחלף ביחס לשילוט הקבוע מתייחסות לשלושת המערכים להצבת שילוט קבוע 

  .יציאה מציר תנועה והן לפני, הן ברשת דרכים לפני פיצול לשני מסלולים, לפני נקודת החלטה

 . ההכוונה ליעדים ולפני שלטי) מחלף/שם הצומת(השלט המתחלף ימוקם אחרי השלט המקדיםת  •

המרחק המינימלי הנדרש בין השלט המתחלף לבין השלט הקבוע של ההכוונה ליעדים הקבוע  •

 ).6-8ראה תרשימים (בדרך מהירה ' מ 350 -בדרך ראשית או אזורית ו' מ 250הוא 
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  בין דרכים ראשיות או אזוריותלפני צומת  - 'אשילוט מערך 

  :של השילוט הקבוע לפני צומת' אשילוט הנחיה לשילוב השילוט המתחלף במערך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  לפני צומת' אשילוט מערך שילוט השילוט המתחלף ב :6תרשים 

  

  

השלט המתחלף יוצב יוצב . מנקודת ההחלטה', מ 500במקום ', מ 750השלט המקדים הקבוע יוצב במרחק 

.מנקודת ההחלטה' מ 500במרחק 
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  משנית מדרך מהירהלפני יציאה  - 'בשילוט מערך 

  .של השילוט הקבוע לפני יציאה ראשית' בשילוט ההנחיות לשילוב השילוט המתחלף במערך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  יציאה משנית מדרך מהירהלפני   'בשילוט  מערךהמתחלף בשילוב השילוט  :7תרשים 
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    ראשית מדרך מהירה לפני יציאה - 'גשילוט מערך 

  .משניתשל השילוט הקבוע לפני יציאה ' שילוט גההנחיות לשילוב השילוט המתחלף במערך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  יציאה ראשית מדרך מהירהי לפנ ' גשילוט מערך שילוב השילוט המתחלף ב :8תרשים 
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  אופן ההצבה של השילוט המתחלף     6.4

  שלטים עיליים   6.4.1

קו , קרוב לוודאי, מיקום זה יאפשר. כ מעל נתיבי הנסיעה"המיקום הטוב ביותר לשילוט מתחלף הינו בד

, יר של הנהגהשלט מוצב בקו הראיה היש כאשר, . ממרחק הנסיעה לקריאה, ראייה בין הנהג לבין השלט

  .כאשר הוא נמצא בנקודת התחלת הקריאה

ממרחק זה . קריאת השלטמסוים ללאיבוד של מרחק גורמת מתחלפים מעל נתיבי הנסיעה שלטים ת בהצ

יש  .אלומת האורדי בגלל זווית או שעוצמת האור חלשה מ השלט מוסתר על ידי גג המכונית) מרחק היעלמות(

  .ת השלטלהתחשב בכך בעת תכנון מיקום הצב

כך שהוא , כ בהטייה אנכי ואופקית כלפי הדרך"יש להציב את השלט בד, על מנת למזער את איבודי המרחק

מסיבה זו יש ). עקום אופקי ואנכי(בהתאם למספר הנתיבים ותצורת הדרך , י הנהגים"ייראה באופן המיטבי ע

מעלות לפחות בכיוון ± 3דר גודל של לתכנן את השלטים המתחלפים כך שיאפשרו כיוונון של זוויות ההצבה בס

  .מעלות בכיוון האופקי± 7 -ו, האנכי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )כל המידות במטרים( מעל נתיבי הנסיעה) קונזולה(אופן ההצבה של שלט עילי על גשר זיזי  : 9ים תרש

  

  ):להלן 10.5ראה גם סעיף (להלן הכללים להצבת שלטים מתחלפים עיליים 

כאשר הוא ממורכז מעל נתיבי , )בצורת מסגרת(וצב על גשר שילוט מלא בעדיפות ראשונה השלט י  .א

  .הנסיעה

  :על פי הכללים הבאים, )קונזולה(יש להציבו על גשר זיזי , אם לא ניתן להציב את השלט על גשר מלא  .ב

  השלט יבלוט לכיוון הדרך לפחות עד שליש מרוחבו של הנתיב השני , בדרך בה שני נתיבי נסיעה  .1  

  . אך לא יבלוט אל הנתיבים בכיוון הנגדי, יןמימ    

  השלט יבלוט לכיוון הדרך לפחות ברוחב של שני נתיבים , בדרך בה שלושה נתיבי נסיעה או יותר  .2  

  . אך לא יבלוט אל הנתיבים בכיוון הנגדי, מימין    

  .להלן  9תרשים דוגמא בראה 

 מעקה בטיחות
 מעקה בטיחות

 פס צהוב
 פס לבן

 שול שמאלי           3נתיב                2נתיב                1שול ימני           נתיב    
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  שלטי צד  6.4.2

די ייתן להציב בצנ סרי מידעומ מסרי אזהרהקובעות כי שילוט עם , ההנחיות במרבית מדינות אירופה

  .מעל כל נתיב נסיעה אותו סעה ואין הכרח להציבימה

על מנת לאזן את איבוד מרחק , לכיוון המיסעה הטותםיש ל, דרךמוצבים בצדי ה מתחלפיםכאשר שלטים 

לפיכך  .זווית הפניה של השלט כלפי המיסעה גדולה יותר ככל שרוחב המיסעה גדול יותר. הקריאות של השלט

ובכל מקרה , או יותר נתיבי נסיעה שלושהבני  דרכיםבצדי  מתחלפיםומלץ שלא לעשות שימוש בשלטים מ

  .להציב שלטים עיליים ישבדרך מהירה 

 5-זווית קרן האור יכולה לנוע מ, "הטכני פרטימה"על פי . "טכניהפרט ימ"אופן חישוב הזוית ייעשה בהתאם ל

  .דרישותבהתאם ל, )7B(מעלות  30ועד ) 1B(מעלות 

  :בהצבה של שלטים בצד הדרך יש להבטיח כי

  )עמוד או הפרעה אחרת, עץ(י מכשול "עחזותית השלט לא יוסתר   .א

 .כך שלא יהווה מכשול בטיחותי, ויוצב על פי הנחיות הבטיחות הרלוונטיותהשלט ימוקם   .ב

  

  מספר השלטים המתחלפים   6.4.3

   . נקודת החלטהאחד לפני כל  מתחלףבדרך כלל לא יוצב יותר משלט 
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  תהליך תכנון של מערכות שילוט מתחלף     .7

  הצורך להתקנת מערכת שילוט מתחלף בחינת     7.1

, בהתאם לסיווג הדרך לוטייש לקבוע את הצורך בהצבת הש ,כשלב מקדים לתכנון של מערך שילוט מתחלף

   . נפחי התנועה בה ורמות השרות

  וט ברשת דרכיםהצורך להתקנת מערכות שיל   7.1.1

היעד העיקרי להצבה של שילוט מתחלף ברשת דרכים הינו הצגת מידע על מצב תנועה בשתי חלופות נסיעה 

  .או הצגת מידע על צירים משמעותיים נוספים, שוניםאו , שמשרתות תנועה ליעדים משותפים

  :לארבעה תבחיניםבחינת הצורך תתייחס על כן 

 בוקשקיימות מספר חלופות נסיעה ליעד מ  .א

זמן , ינה בעלות אורך נסיעהיחלופות הנסיעה ליעד שעליו ידווח על גבי השלט תוגדרנה באופן כזה שתה

 .נסיעה ורמת שרות דומה

  דרכים שמשרתות נפחי תנועה גדולים  .ב

  .דרכים בעלות שני נתיבים ויותר שמשרתות נפחי תנועה בתנאים הקרובים לתנאי קיבולת 

 שכיחות האירועים   .ג

 .ומצבי הגודש היא גבוהההלא שגרתיים רועים ישכיחות הא

 .תיות רבה במצבי גודשדכאשר קיימת תנו  .ד

  הצורך להתקנת מערכת שילוט לאורך ציר   7.1.2

ובצירי  ביציאות, תפקיד השילוט המתחלף לאורך ציר להציג מידע על מצב התנועה במורד זרם התנועה

  . ךכדי להשפיע על בחירת היציאה המועדפת מהדר ,היציאה

  תהליך התכנון של שלט מתחלף המוצב בנקודת החלטה של רשת דרכים     7.2

  :תהליך התכנון של שלט מתחלף שיוצב ברשת דרכים יערך במספר שלבים

הצבת השלט המתחלף תבוא כצורך וכפתרון לבעיה תנועתית שעולה  -  לכל שלט שיוצב מטרותהגדרת ה  .א

 האות תוהתפעולי תהתנועתי מטרהילוט יש להגדיר את הכשלב מקדים להצבת ש, לפיכך. ובה נדרש לטפל

הגדרת ועל  תשפיע על תהליך התכנון והתפעול של השלט תהתפעולי מטרההגדרת ה. אמור השלט לשרת

 .תיחום המערכת

 :הבאיםשיקולים פי ה-על תהיה ,עבורם מוצג המידע על מצב התנועהקטעי הדרך  קביעת  .ב

 .מספר נהגים רב ככל האפשרמתן שירות ל •

 הבטחת זמינות המידע ממערכות ניטור התנועה בטווח השפעת השלט •

  .מתן מידע על האירוע החמור מבין האירועים  הקיימים •

  :פ ארבעה תבחינים עיקריים"ישקל ע בציר תנועההצורך להתקנת מערכת שילוט 

 .קיימות יציאות שונות המהוות חלופות נסיעה ליעדים מבוקשים  .א

  .לפחות דרך משרתת נפחי תנועה גדולים בשני נתיבי נסיעהה  .ב

 .ומצבי העומס גבוהים הלא שגרתיים שכיחות האירועים  .ג

 .במצבי הגודשרבה  תנודתיותקיימת   .ד
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קביעת . באמצעות השילוט מעבר לדרך חלופית מהן מתאפשר ,ברשת הדרכים קביעת נקודות החלטה  .ג

שהינו טווח ההתייחסות , נקודות ההחלטה וקטעי הדרך עבורם מוצג המידע מגדירה את איזור ההשפעה

מהווים שלב  אזורי ההשפעהחלופות הנסיעה ו, זיהוי של נקודות ההחלטה .של כל שלט או שורה בשלט

 .בקביעת הצורך להצבה ותפעול השלט

התפעול קובע את סוג המידע שיוצג על  אופן. של השלט שיוצב בכל נקודת החלטה התפעול אופןקביעת   .ד

י "המידע שיוצג על גבי השלט מוכתב על ידי מערכת ניטור התנועה וע סוג. גבי השלט ואת אופן הצגתו

 .יכולות העיבוד של המידע לצורך קביעת מצב תנועה עדכני ואמין

הם מצבי מה כללי ההחלטה להפעלת המערכת קובעים . גיבוש מדיניות וכללי החלטה להפעלת המערכת  .ה

מהווה את הבסיס לגיבוש ועיצוב המסרים  שלב זה. התנועה שבהם יופעל השלט ואופן הפעלתו בכל מצב

 .שיוצגו על גבי השלט

ולעתים רשימה מפורטת של , המבוססת על תבניות מסרים שהוגדרו מראש הכנת ספרית מסרים  .ו

בשלב הסופי של תהליך התכנון העקרוני יגובשו וינוסחו המסרים . המסרים שיוצגו על גבי כל שלט ושלט

בשלב זה יש לנסח את רשימת המסרים שתהיה בשימוש במהלך . דשיוצגו על גבי כל שלט באופן נפר

 .שתוגדר תשמש כבסיס לתכנון מפורט של השלט להצבהותבניתם ספרית המסרים . תפעול השלט

  

  . מתאר את תהליך התכנון של שלט מתחלף שיוצב בנקודת החלטה של רשת דרכים 10תרשים 
  

ה ברשת דרכים יש לערוך תכנון עקרוני כמפורט לעיל בתהליך התכנון הכולל של מערך שילוט מתחלף להצב

  .נפרדבלכל שלט 
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. 

 

 

 

  ב

  א

  ג

  ה

  ד

  

  הנחיות לתפעול השלט 
 ולמבנה המסרים

 

 הגדרת יעדי הנסיעה
 ה ברשת דרכיםלניהול תנוע

 

 הגדרת יעדי הנסיעה
 לניהול תנועה ברשת דרכים

 

  גיבוש כללי החלטה 
  הפעלת המערכת  לאופן

 התנועה שהוגדרו בכל אחד ממצבי
 

 תכנון מפורט של השלט
 

  קביעת המיקום ביחס 
 השילוט הקבוע למערך

 )6.3פ סעיף "ע(
 

 תכנון מפורט להצגה בשטח  
 

 הגדרת מגוון מצבי התנועה
 שעליהם מתוכננת המערכת

 להגיב
 

קביעת תבנית התפעול של מערכת 
סוג המידע ואופן הצגתו , השילוט 

 על גבי השלט
 

  

 הגדרת תיחום המערכת

 הגדרת יעדי הנסיעה
 לניהול תנועה ברשת דרכים

 

  קביעת יעד הנסיעה 
  שאליו יתייחס המסר 
 המוצג על גבי השלט

 

 חלופות נסיעה/ קביעת צירי תנועה
  שאליהם יתייחס המידע 

 על גבי השלט
 

  קביעת נקודות החלטה ברשת 
  בהן ניתן לבחור מסלול נסיעה 

 או שתי חלופות נסיעה ליעד דומה

  

  ו  

  תהליך התכנון של שלט מתחלף שיוצב בנקודת החלטה של רשת דרכים: 10' תרשים מס
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  תהליך התכנון של שילוט מתחלף לאורך ציר     7.3

  :תהליך התכנון של שלט מתחלף שיוצב לאורך ציר ייערך במספר שלבים

ראה פירוט  .ים והמטרות להצבת השילוט לאורך הצירבהצבת מערכת שילוט והגדרת היעד קביעת הצורך  .א

  .7.1בסעיף 

פ סוג המידע הזמין "התפעול של השילוט יש לקבוע ע אופןאת . של מערכת השילוט התפעולאופן קביעת   .ב

רמת התועלת לנהג תגדל ככל שהמידע התנועתי . שנגזר מיכולות מערכת הניטור ועיבוד המידע, במערכת

, ככל שרמת הדיוק של המידע שאוספת מערכת הניטור נמוכה יותר. ן יותרהמוצג יהיה עדכני ואמי

 . הולך וקטן) כגון זמני נסיעה(היתרון שבהצגת מידע כמותי 

כאשר המטרה היא להציג מידע על מצב התנועה , ככלל. לאורך הדרך טקביעת המיקום להתקנת השילו  .ג

אם ידוע על  .בעיקר לפני היציאות שכן אלה נקודות ההחלטהמומלץ לפרוס את השלטים , לאורך הדרך

יש למקם שילוט שיאפשר דיווח שוטף , קטע או יציאה ספציפיים שבהם שכיחות האירועים היא גבוהה

  .לגבי מצב התנועה במיקומים אלה

טווח התייחסות המידע של כל שלט אינו המרחק . והתייחסות המידע לכל שלט קביעת טווח ההשפעה  .ד

ניתן לקבוע , כמו כן. ניתן לקבוע טווח השפעה דומה של מספר קטעים ומחלפים לכל שלט. שני שלטים בין

 .טווח השפעת מידע שונה לכל שלט ביחס ליעדים מסוימים שמהווים יעדים מרכזיים למשתמשי הדרך

שוטף מדיניות ההפעלה מתייחסת לאופן התפעול ה. וכללי תפעול מערך השילוט גיבוש מדיניות הפעלה  .ה

המדיניות וכללי התפעול יגדירו מה יוצג . בתנאים שבשגרה ולמצבים שבהם מתרחשים אירועים חריגים

 .על גבי מערכת השילוט במצבי תנועה שונים

ולעתים רשימה מפורטת של , המבוססת על תבניות מסרים שהוגדרו מראש הכנת ספרית מסרים  .ו

 .מהווה בסיס לתכנון המפורט של השלט ספרית המסרים. המסרים שיוצגו על גבי כל שלט ושלט

  

  .להלן מתאר את תהליך התכנון של שלט מתחלף שיוצב לאורך ציר תנועה 11תרשים 
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  לאורך צירתהליך התכנון של שלט מתחלף  :11תרשים 

  

  הערות לתרשים

המידע שיוצג על גבי כל שלט : כל שלט לאורך הקטעייחסות המידע לתקביעת אזור ההשפעה וטווח ה(*) 

קטע הדרך שלגביו יוצג המידע .  מתייחס לקטע דרך שאותו יש להגדיר ולקבוע מראש בהתאם ליעדי המערכת

  .מוגדר כטווח התייחסות המידע

  

  קביעת המיקום ביחס למערך
 השילוט הקבוע

 ) 6.3פ סעיף "ע(

 תכנון מפורט של השלט   

  הגדרת מטרות למערכת ניהול  .א
 תנועה בקטע דרך   

  קביעת תבנית התפעול של    . ב
  קביעת סוג( מערכת השילוט    
 )המידע ואופן הצגתו    

  קביעת הצורך בהצבת מערך
 שילוט מתחלף לאורך ציר

 

 זמינות נתוני התנועה

  קביעת הזרועות בצומת בהן   . ג
 יותקן השילוט    

  טווח  (קביעת אזור ההשפעה . ד
  לכל שלט  ) התייחסות המידע    
  לאורך הקטע    
    (*) 

  גיבוש כללי החלטה להצגת    
  המסרים על גבי השילוט    
    (***)  

 

  תבניות  / הכנת ספרית מסרים . ו
 מסרים    
 

  הגדרת התרחישים שעליהם  . ה
 תגיב המערכת    
    (**) 

 

 הנחיות למבנה מסרים
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  בשלב זה נדרש להגדיר את כל המגוון של מצבי התנועה : הגדרת התרחישים שעליהם תגיב המערכת(**) 

  .לכל מצב תנועה שיוגדר נדרש לתכנן מראש את תגובת המערכת. עליהם מתוכננת המערכת להגיבש

  

  סוג של מסר יוצג בכל כללי ההחלטה יגדירו איזה : גיבוש כללי החלטה להצגת המסרים על גבי השילוט*) *(*

  ם על גבי כללי ההחלטה יגדירו גם את סדר הצגת המסרי. ליו המערכת מתוכננת להגיבמצב תנועה שע

  את , כלומר. בו זמנית, שעליהם מתוכננת המערכת להגיב, השלטים במקרה שבו מתרחשים שני אירועים

  .  סדרי העדיפות להצגת המסרים במצבים שונים
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  תפעול של מערכות שילוט מתחלף     .8

  קווים מנחים בהגדרת מדיניות ועקרונות התפעול של מערכות לשילוט מתחלף     8.1

יך הגיבוש של מדיניות התפעול למערכת שילוט מתחלף כולל התייחסות למתכונות התפעול ומצבי התנועה תהל

השקולים המנחים בקביעת המדיניות ועקרונות ההפעלה של מערכת שילוט מתחלף . שעליהם תגיב המערכת

  :הינם

  אמינות המידע  .א

של המידע שמוצג לנהג במהלך תנאי הכרחי להצלחה של מערכת שילוט אלקטרוני היא רמת האמינות 

העברת מידע באמצעות השילוט המתחלף משפיעה על תהליך קבלת החלטות של הנהג ואחוז . הנסיעה

רמת . מסוים מהנהגים החשופים למידע ושעבורם המידע רלוונטי משנה את מסלול נסיעתו כתוצאה מכך

ג המידע המוצג וברמת אמינותו ענות של הנהגים למידע המוצג באמצעות המערכת תלויה בעיקר בסויהה

  .של המידע

 מידע תומך ומשרת ציבור נהגים גדול ככל האפשר   .ב

המידע שיוצג על גבי השלטים יתרום לנהג בקבלת החלטות על שינוי מסלול הנסיעה רק בתנאי שהמידע 

ציג מידע באופן טבעי לא ניתן יהיה לה, לכן. לכל נהג יש נקודות מוצא ויעד שונות. יהיה רלוונטי עבורו

השאיפה במסגרת התפעול של מערך השילוט . שיהיה רלוונטי לכל ציבור הנהגים בדרך וישרת את כולם

 .המתחלף היא להציג מידע עדכני ורלוונטי לציבור נהגים רב ככל האפשר

 אחידות ועקביות   .ג

ציבור  .מערכת שילוט מתחלף משרתת בעיקר נהגים יוממים או נהגים המשתמשים בדרך לעיתים קרובות

. לצורך קבלת החלטות על מסלול הנסיעה, נהגים זה חשוף למידע מדי יום ומצפה לו במהלך הנסיעה

יישמרו ויוצגו אופן הצגת המסרים והספציפי חסות המידע על גבי השלט יחשוב שטווח התי, מסיבה זו

  .בעקביות

עת תבנית ומדיניות תהליך התכנון של מערך שילוט מתחלף כולל את קבי, כפי שתואר בפרק קודם

. אופן הצגתו ומצבי התנועה שבהם יוצגו המסרים השונים, סוג המידע, כלומר. התפעול של המערכת

  .תבנית התפעול שתוכננה מראש תהווה את הבסיס לתפעול השוטף של השלט

  סוג המידע המוצג   .ד

אינו מחייב הצגת  גם כאשר מצב התנועה, השילוט המתחלף ישמש למטרות של הצגת מידע תנועתי בלבד 

  . במקרה זה יוצג על גבי השלט מסר ברירת המחדל. מסר כלשהו

  

  מדיניות סדר הקדימויות להצגת מסרים     8.2

. מדיניות סדר הקדימויות להצגת מסרים על גבי שילוט מתחלף נגזרת ישירות מהגדרת מטרות המערכת

משנית נעשה בהם כמטרה . ובקרת תנועה כאמצעי ניהולשלטים מתחלפים הוא תפקידם המטרה המרכזית של 

  .שימוש כאמצעי התראה לצורכי בטיחות

  

ואם , מסרים תנועתיים אחריםבהעדר . לעיל 3.2.6סדר הקדימות להצגת המסרים יהיה כפי שהוגדר בסעיף 

  ).לעיל 2.4.4ראה סעיף ( יוצגו מסרי ברירת המחדל, "זורם"אין אפשרות להציג את המסר 

 יםפרסוממסרים בטיחותיים או ת לרבו, השילוט המתחלף לא ישמש להצגת מסרים שאינם תנועתיים

 .2.4.4מסר ברירת המחדל יהיה כמפורט בסעיף  .מסוגים שונים
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, קיימות השלכות תנועתיותאם . השלכותיו התנועתיות של האירוע יאמדו, דרךע חריג בבעת התרחשות אירו

יצוינו מהות ומיקום האירוע שגרם למצב , באם ניתן. יוצגו בעדיפות ראשונה מסרים אודות מצב התנועה

  .התנועה המדווח

  

לדווח על שני עתי תנויש צורך , כאשר מתרחשים שני אירועים בו זמנית שעליהם תוכננה המערכת להגיב

לדווח על שני , מחוסר מקום על השלט, אם לא ניתן, ואולם. המתרחשים בטווח ההשפעה של השלט האירועים

נקבע בהתאם במקרה זה סדר העדיפות . קבע מראשנעל פי סדר עדיפות ש, ידווח על אירוע אחד, האירועים

החמור מבין השניים או על , אירוע אחדקיימת אפשרות לדווח רק על . לחומרת האירועים ולמרחקם מהשלט

על מפעיל הדרך לתכנן את מדיניות התפעול של מערכת  .פי שיקול דעתו של המפעיל-על, הקרוב מביניהם

  .כולל רמות העדיפות של המסרים השונים, ולהגדיר כללים אלה, השילוט המתחלף שבתחום אחרויותו

  מספר שפות     8.3 

  .עברי תמלילים ובייעשה שימוש רק בסמל ,ככלל •

 .  ביותר הוא חיוני רק כאשרלשוני על גבי שילוט מתחלף ייעשה  -לשוני או תלת-השימוש בשילוט דו •

 לכל היותר, שתייםמילה אחת או  ויכלול הוא יהיה קצרלשוני  -בכל מקרה בו נעשה שימוש במסר רב •

 . )3.1בהתאם להגדרה בסעיף (

 .אחת לכל שפה, ותמסרים בשפות שונות יוצגו בשורות נפרד •

 .רוניותייחולו הכללים המוגדרים בהנחיות לשלטי הדרכה בדרכים בין ע מנסרתיבשילוט מתחלף  •

  

 ,לשוני מגדיל את מידת תשומת הלב הנדרשת-מן הממצאים לפיהם שימוש בשלט רב יםנגזר כללים אלו

חשבון  זאת על. ות המוצגותהקוראים בשפות השונבעיקר עבור נהגים , ומאריך את משך זמן ההתבוננות בשלט

  .ובטיחות נסיעתם דרךתשומת לב הנהגים למתרחש ב

  מסרים פרשל מס תמחזוריהצגה      8.4

 החלפה תפעול מחזורי של מספר מסרים מתייחס להצגת שני מסרים שונים על גבי אותו שלט תוך כדי

הוא מוגבל  –ים על גבי אותו שלט גם במדינות בהן מותר שימוש מחזורי של מסרים שונ. רוגין של המסריםילס

נקבע שיש להימנע מהצגה ) אמנת וינה(בהנחיות של האיחוד האירופי . למקרים מיוחדים ויוצאי דופן

   .מחזורית

  
  
  
  
  
  
  
  

ואף תוך , הממוקד בחיוני ביותר, עדיף להציג מסר אחד. יש להימנע מהצגה מחזורית של מסרים שונים

 .שימוש בקיצורים
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  טכנולוגיות לשילוט מתחלף     .9

  כללי -סוגי טכנולוגיות השילוט      9.1

  :נראית כלהלןבהן  דנות הנחיות אלה , מפת האפשרויות לשילוט מתחלף

  

  שילוט מתחלף יישוםלטכנולוגיות  :12תרשים 

  

  

  

  : פרק זה מתייחס לסוגי הטכנולוגיות הבאות לשילוט מתחלף

  

  פולט אורשילוט . א

וטכנולוגיית הסיבים ) LED )Light Emission Diode -כולל את טכנולוגיית הפולט אור  שילוט

  .  האופטיים

  

  

טכנולוגיות לשילוט 
 מתחלף

 שילוט מחזיר אור שילוט פולט אור

LED 

 צבע אחד צבעוני

מטריצת 
 אותיות

מטריצה 
 מלאה

מטריצת 
 שורות

סיבים 
 אופטיים

סמלים 
 מוכנים

מטריצת 
 אותיות

מטריצת 
 שורות

  מטריצת 
 נקודות

מטריצה 
 מלאה

שילוט 
 מינסרתי

 שילוט קבוע

שילוט 
 מעורב
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ומטריצה עם צורה   (Pixel)מטריצת נקודות: יכולה להופיע בשתי תצורות פולט אורלוגיית שילוט טכנו

בעוד המטריצה המוכנה מראש , מטריצת הנקודות משמשת הן לכיתוב והן לסמלים. מעוצבת מראש

  ).להלן 9.4ראה סעיף ( הסיבים האופטיים בטכנולוגייתוהיא מקובלת בעיקר  ,משמשת רק לסמלים

המגבלה היחידה היא באורך המסר והוא . הם שלטים בעלי מספר מסרים בלתי מוגבל פולטי אור  שלטים

הבסיס לכתיבת המסרים הוא מטריצה של . ומותאם למסרים הניתנים לקריאה, מוכתב מגודל השלט

התווים . בעלי משמעות) או סמלים אותיות(ידי הדלקת חלק מהן מתקבלים מסרים -שעל, נקודות

. אופן גמישלקביעה ב ניםנית) משפטים( יםמוכנים מראש ואילו המסר) או סמלים אותיות(הבסיסיים 

 מטריצת שורות ומטריצה מלאה, מטריצת אותיות: לצורך בניית המסר מבחינים בשלוש טכניקות יישום

  . )יפורט בהמשך(

  מחזיר אורשילוט  .ב

השילוט . מינסרתי שילוט –אחת יכולה להופיע בתצורה  המחזיר אורשילוט המתחלף ה טכנולוגיית

. כולל גובה האות, כל כללי השילוט הקבוע חלים עליו. זהה לשילוט הקבוע בכל מרכיבי המסר  מינסרתיה

  .מינסרתיבמסגרת הנחיות אלה לעיצוב השלט ההתייחסות לפיכך אין 

    שילוט מעורב.  ג

והיא מהווה את הבסיס , הקבוע האחת היא השילוט, עירוב של שתי טכנולוגיותכולל , השילוט המעורב

  ).מנסרתישילוט ( מחזיר אוראו שילוט פולט אור יה יכולה להיות שילוט יוהשנ, לשלט

  טכנולוגיות נוספות . ד

טכנולוגיות אלה אינן . 'דיו אלקטרונית וכד, דיסקיות מתהפכות: כגון, קיימות טכנולוגיות נוספות

  .במסגרת הנחיות אלה תולכן לא נכללו, כיום לשילוט בדרכיםמקובלות 

  פירוט סוגי המטריצות - פולט אורשילוט      9.2

המיושם ) אות או סיפרה( התוגובה : שיפורטו להלן יש ליישם את הכלל הבסיסיהשילוט בכל סוגי טכנולוגיות 

רווח בין : כגון, תמלילוממנו נגזרים פרמטרים אחרים המגדירים את מבנה ה ,בשלט הוא הפרמטר המרכזי

פרט ימ"כמוגדר ב, (stroke)רוחב הקו הבונה את התו ו, רוחב אות, רווח בין שורות, רווח בין מילים, יםתוו

   ".הטכני

  מטריצת אותיות. א

  :כל המטריצות מתבססות על פיקסל בסיסי

זו אינה שיטה  .אחת) עדשה+ קצה סיב (פיקסל של שילוט סיבים אופטיים הוא נקודת אור  •

  .LED- על ידי שיטת הונדחקה , רלוונטית כיום

 . מורכב ממספר נוריות LEDפיקסל של שילוט  •

  :בפיקסל LEDלהלן דוגמאות לשתי אפשרויות סידור נוריות מסוג 

  

מידותיהן של כל האותיות ). תו(עבור כל אות  נפרדיש מודול ) Character Matrix(במטריצת אותיות 

  . זהות וכן הריווח בין האותיות

או או 
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שמונה פיקסלים בגובה , בדרך כלל ,הן) ראה לעיל(יצת אותיות ובמטריצת שורות מידות האותיות במטר

במטריצה של אותיות , מבנה  המטריצה הבסיסית .הרווח בין המטריצות הוא שני פיקסל. וחמישה ברוחב

  :הוא כמתואר בשרטוט להלן

ר האותיות הסופיות עבו. פיקסלים X 7 5 -אות לועזית וסיפרה בנויות ממטריצה של, אות עברית רגילה

ת שור, לפיכך. פיקסלים X 8 5 -ולפיכך נוצרה מטריצה בגודל של, בעברית נוספה שורת פיקסלים שמינית

 .)ץ, ף, ן, ך(אותיות הסופיות השל התחתון  "זנב"יצירת ההתחתונה מיועדת ל הפיקסלים

  

 ןולכן המרווחים ביניה ,אהתופסות מקום של אות מל") ן"-ו" ו", "י("גם אותיות צרות במטריצת אותיות 

בגלל היותם , אין צורך ברווח נוסף) 'נקודה וכו, נקודתיים, פסיק(לאחר סימני פיסוק . נראים גדולים

מבנה גופנים  - 5ראה דוגמאות בנספח  .)בתוך המטריצההנדרש רווח את המכילים כבר הם ( צרים

  .ספרות וסימנים, לאותיות

  

ניתן ליצר אות . האותיות בשלט אחיד בהגו, )ראה להלן(ת שורות במקרים של מטריצת אותיות ומטריצ

  .בהתאם למקובל, ידי היצרן-האות נקבע על בהבדרך כלל גו. פי דרישה-על, בהבכל גו

  מטריצת שורה .ב

מטריצה כזו מאפשרת ריווח . היא מטריצה אחת רציפה  עבור כל שורה) Line Matrix( מטריצת שורה

ולא רוחב (מספר הפיקסלים המוקצה לרוחב כל תו הוא בהתאם לרוחב התו : מרכלו, מבוקר בין האותיות

 . גם במטריצה זו גובה האות אחיד  .פיקסלים כמו במטריצת אותיות 5קבוע של 

ואותיות סופיות במסגרת , פיקסלים 7X5האותיות העבריות יעוצבו במסגרת מטריצת אות רגילה של 

י "אם האותיות תיווצרנה ע. ותאם לגודל המסר המתוכנןיאורך השורה . פיקסלים 8X5מטריצה של 

  .צריכים עדיין להישמר 5:8-ו 5:7אזי היחסים , מטריצה בעלת מספר שונה של פיקסלים

אולם המרווחים בין האותיות יהיו , זהה לזה שבמטריצת אותיותהינו מבנה האותיות במטריצת שורות 

שבין שאר האותיות הצרות  יהיו זהים למרווחים  ביןלפיכך המרווחים . של שני פיקסלים באופן קבוע

  .צריכה לתמוך בריווח מבוקר בין האותיות השלטתוכנת ). רווח מבוקר( האותיות

  מטריצה מלאה. ג

 .ואותיות ללא חלוקה קבועה לשורות, מורכבת ממשטח של פיקסלים) Full Matrix(מטריצה מלאה 

. ובה ובכל יחס רצוי בין מימדי הגובה והרוחב של האותמטריצה זאת מאפשרת הצגת אות בכל ג, לכאורה

אותיות רגילות במסגרת (ביישום בפועל של אותיות וספרות יישמרו הכללים שהוגדרו לעיל , אולם

מרווחים בין ו, פיקסלים 8X5 -אותיות סופיות במסגרת מטריצה של, פיקסלים 7X5 -של המטריצ

   ).אותיות של שני פיקסלים באופן קבוע

י מטריצה בעלת מספר שונה של "אם האותיות תיווצרנה ע. ה האות ועובי האות בשלט יהיה אחידגוב

מאפשרת המטריצה המלאה  .ל בין גובה האות ורוחבה"אזי יש עדיין לשמור על היחסים הנ, פיקסלים

  ). 13ראה דוגמא בתרשים (וסמלים גרפיים  תמלילשילוב של שורות 

שני פיקסליםפיקסל

ם
לי

ס
ק

פי
ה 

ונ
מ

ש

{

חמישה פיקסלים
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  .רפיים המאפשרים הצגת מידע ברמות רזולוציה גבוהות ובכל גווןקיימים היום שלטים ג

  סיכום. ד

   יותר מאשר שלטיםמעט ולכן הם יקרים , טריצה מלאה מכילים יותר פיקסליםשלטים מתחלפים בעלי מ

  .אזי יש יתרון למטריצה מלאה, בהצגת סמליםצורך  יששאם  ,מכאן. מתחלפים בעלי מטריצת שורה

  פחות והשימוש ב, מטריצת שורה משלטיותר  מטריצת אותיות זולט המבוסס על שללמרות ש, מצד שני

  .אבל הוא בהחלט מקובל, של האותיות יפרופורציונאללריווח  בעיקר בגלל אי היכולת, גמיש
  

  יתרונות ומגבלות תצורות היישום

  מתוארת השוואה בין סוגי המטריצותלהלן  3בטבלה 

 צה מלאהמטרי מטריצת שורה מטריצת אותיות 

 אך אינו רצוי, משתנה אחיד אחיד אות בהגו

 פרופורציוני פרופורציוני לא פרופורציוני  רווח בין אותיות

 משתנה אחיד אחיד רווח בין שורות

אפשרות 

 לגרפיקה
 אפשרויות נרחבות מוגבלת מאד אין

 גבוהה תבינוני נמוכה עלות

  השוואה בין סוגי המטריצות :3טבלה 
  

  LEDטכנולוגיית  - פולט אורוט שיל     9.3

  כללי   9.3.1

נוריות להשגת  3-4 -בדרך כלל משתמשים ב. עבור כל פיקסל LEDמורכבים ממספר נוריות  LEDשלטי נוריות 

. מוצק ואין בהם חלקים נעים-רכיבי מצב ןהוא שה LEDנוריות של  ןיתרונ. ות הרצויהקהצבע הרצוי והבהי

דבר הגורם לתוחלת חיים קצרה יותר כאשר הן , ת לטמפרטורת הסביבהרגישו LEDנוריות , יחד עם זאת

-נוריות אלה עלולות להיפגע מחשיפה לקרינה אולטרה. מעלות צלזיוס 50פועלות בטמפרטורות העולות על 

  . סגולה והן זקוקות להגנה מפני קרינה זו

ככל שהטמפרטורה  תיורדעוצמה האורית ה. עם חלוף הזמן להןהעוצמה האורית שממאבדות  LEDנוריות 

מסיבה זו כוללות חלק המערכות הפועלות בתנאי אקלים חם גם מערכת קירור פעילה . החיצונית גבוהה יותר

צריכת שזאת בפרט לאור העובדה . צורך זה עלול לסבך את התכנון ולהעלות את עלויות התפעול. כלשהי

  .עצמן נמוכההנוריות החשמל של 

הוא הנתונים שפרסמו היצרנים ביחס לאורך החיים הגבוה של הנוריות  LEDריות היתרון האמיתי של שלטי נו

  משמעותו של נתון, בהנחה של פעולה רצופה במשך כל שעות היממה). שעות 100,000אורך חיים תיאורטי של (

 מטריצה מלאהשלט  :13תרשים 
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  . שנה 11- זה היא תוחלת חיים של כ

 LED- טכנולוגיית ה. בסיס ייצור איתן ויש להן, הינן טכנולוגיה בדוקה ביישומי שילוט מתחלף LEDנוריות 

מרבית יצרני השלטים כבר עוסקים בתכנון . מוסיפה להתפתח ותפוקת האור ואיכות הצבע מוסיפות להשתפר

מטריצת : מערכות אלה מיוצרות בתצורות שונות. הצהובות החדשות LED- של שלטים המבוססים על נורות ה

  .מטריצת שורה ומטריצה מלאה, אות

 LEDימוש בצבעים בטכנולוגית ש   9.3.2

 LEDידי שימוש בפיקסל המורכב מארבע נורות -מלאות ניתן להשיג מרחב צבעים מלא על LEDבמטריצות 

ידי - על. אחת אדומה ואחת כחולה, בכל פיקסל יש שתי נורות ירוקות.  RGB  (Red, Green, Blue)בצבעים

. בדומה למסכי מחשב או טלוויזיה, למגוון הצבעיםבכל נורה בנפרד ניתן להגיע העוצמה האורית כיוון של 

בדרכים שילוט מתחלף לניהול תנועה עבור . צפיפות הפיקסלים מותנית בסוג השימוש ותנאי הראיה במקום

   . השימוש בשלטים מסוג זה הוא לצורך הצגת סמלים

  טכנולוגיית הסיבים האופטיים     9.4

י שילוט מתחלף ויוצאת כיום מכלל שימוש לאור יתרונות טכנולוגיה זו היא טכנולוגיה ותיקה ביישומ

  .הנתונים שלהן מובאים כאן כמידע כללי ולא כהנחייה. LED- טכנולוגיית ה

נורות  2תו מסוג זה מכיל בדרך כלל -שלט מתחלף במטריצת. שלטי סיבים אופטיים הם בעצם שלטי נורות

הסיב מעביר את האור , ירות קצה אחד של סיב אופטיהנורות מא. תווים 3או  2וואט עבור כל  50הלוגן בנות 

קצות הסיב מסודרות בצורת . הוא מאיר כלפי הצופה, דרך עדשה, פני השלט ושם-הנמצא על, לקצה השני

-יצירת הודעות שונות בשלטי סיבים אופטיים מבוצעת באמצעות תריס המופעל באופן אלקטרו. מטריצה

. צרורות הסיבים האופטיים היוצרים את הפיקסלים עבור כל תו מכאני ומשמש כדי להציג או להסתיר את

עבור  שתי הנורות מספקות את מקור האור. בדרך כלל משתמשים בשני צרורות סיבים כדי להאיר כל פיקסל

הודות . בהתאם לתנאי האור הסביבתיים, שונותאוריות המערכת תומכת במספר עוצמות . העדשה הממקדת

   .סיבים אופטיים נמוכה מאד- צריכת החשמל של שילוט מתחלף מבוססי, של נורות לשימוש במספר קטן יותר

 .ונחשבת כיום למיושנת טכנולוגיית הסיבים האופטיים היא טכנולוגיה וותיקה ביישומי השילוט המתחלף

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

 עקרון הסיבים האופטיים: 14תרשים 
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  רתינסמטכנולוגיית השילוט ה -  מחזיר אורשילוט      9.5

בסיס . עם אפשרות להחלפה של שלוש תמונות קבועות, הוא סוג של שילוט קבוע )פריזמתי(נסרתי מהשילוט ה

מהווה משטח מישורי אנכי  נסרותמכאשר משטח הפנים של ה, המוצבות אנכית, משולשות נסרותמהשלט הוא 

  .השילוט הקבוע השילוט מיוצר מיריעות מחזירות אור המשמשות גם את. עליו מופיע השלט, אחיד

  

השימוש . נסרותמאחר של ה צדכך שבכל פעם נחשף  ,נסרותמידי סיבוב ה-שינוי התמונות בשלט נעשה על

כל שלט מסוג ברק שלושה מסרים  להציגולפיכך ניתן  ,מתאפשר רק עם פריזמות משולשות נסרתימבשילוט 

  .התאם לגודל השלט הנדרשב, אורך הפריזמה גמיש. הפריזמות עשויות בדרך כלל מאלומיניום .זה

  

, רות אורמחזי(סוג היריעות , לרבות מבנה המסר ,לט מנסרתי דומות לדרישות מן השלט הקבועשהדרישות מ

החלפה בין  .בדומה לשילוט קבוע, או לא, השלט יכול להיות מואר חיצונית .דומההצבת השלט וכ, )תקניות

המעבר בין מצב אחד לשני . ידי מנוע חלזוני-על, זמנית-ידי סיבוב של כל הפריזמות בו-מצבי השלט נעשית על

  . נמשך כשלוש שניות

  

  :י מנסרתדוגמא לשלט מתחלף 

  דוגמא לשלט מתחלף מנסרתי: 15תרשים 
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  שילוט מעורב     9.6

שהוזכרו לעיל פולטות האור מערכות שילוט מתחלף מעורבות הן שילוב של שילוט קבוע עם  אחת מטכנולוגית 

  . מינסרתיאו עם שלט ) LEDסיבים אופטיים או (

  .וחלק אחר משתנה, כל העתהשילוט המעורב מיועד עבור מסרים בהם חלק מהמסר קבוע 

  .פולט אוריהיה זה החלק , מציג מסר מילוליכאשר החלק המשתנה 

  .מינסרתילט שחלק המשתנה יכול להיות ה, כאשר חלק המסר המשתנה הוא בעל שלוש אפשרויות בלבד

   .  בעלויות השימוש בשילוט מעורב נעשה בעיקר כדי לחסוך

  שימוש במהבהבים     9.7

המוצג על זאת מן הסיבה שהמסר . מתחלפים בישראל לא יכללו מהבהבים בפינותיהםלמסרי תנועה שלטים 

 יעל יד. להפנות תשומת לב אליוואין צורך במהבהבים כדי , ומושך תשומת לבדיו פולט האור בולט גבי שלט 

  .כך תיקטן ההסחה החזותית מן הדרך

  )פולט אור או מנסרתי(שיקולים לבחירת סוג השלט המתחלף      9.8

מידע תנועתי , הורייה/הכוונה( מסרים מילוליים וגראפייםסוגי להציג מסוגל שלט אלקטרוני פולט אור 

  . נדרשיםלתת מענה לכל היישומים השלט מסוג זה יכול  לפיכך ). סיבה/אזהרה, מידע תנועתי כמותי ,איכותני

ניתן לשקול הצבת שלט מתחלף , )2-3(כאשר מספר חלופות ההכוונה מוגבל , סר הכוונהלצורך הצגת מ

ניתן , לחילופין. יציג לנהג מסר הכוונה מתחלף המעודכן למצב ההסטהתמיד שהוא , יתרונו יהיה בכך. מנסרתי

ור בכך יתרונו של השלט האלקטרוני פולט הא. להציג את מסר ההכוונה באמצעות שלט אלקטרוני פולט אור

וחסרונו בכך שנוצרת סתירה בין המסר הקבוע על גבי שילוט , שהוא מסוגל להציג מספר רב של מסרים

  .ההדרכה לבין המידע המעודכן המוצג בשלט האלקטרוני

  .הפתרון היחיד האפשרי הינו שלט מתחלף פולט אור, כאשר מספר החלופות גדול משלוש
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 ליםוהסמ תמלילה מאפייני     .10

  מבוא     10.1

  :המטרות העיקריות של פרק זה הן

הנדסת  סיון הקיימים בתחוםישענות על הידע והניהתוך , והסמלים תמלילעיצוב הפירוט המלצות ב  .א

 .גורמי אנוש של שילוט

מעלה בתכנון מערך שילוט יעיל לכלל ציבור בהמהווה עקרון ראשון , יצירת אחידות בנושא השילוט  .ב

  .לכללים בינלאומיים ,ובהתאמה ככל האפשר, במדינת ישראל יםהדרכבכל , הנהגים

  עיצוב המידע המילולי   10.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

רווחים , סימני פיסוק, מספרים, אותיות, סמלים: הסימנים שבשימוש השילוט המתחלף כולל מאגר •

  ).6, 5ראה נספחים ( וסימנים מיוחדים

 ABC -את כל אותיות ה, כולל כל האותיות הסופיות, בית העברי-מאגר האותיות יכלול את כל האלף •

 . )בלבד אותיות גדולות(

לפירוט נושא זה ראה . הוא גובה האות) ספרות וסימנים, ותיותא(המימד העיקרי בשלט מידע מילולי  •

 . 6הרחבה בפרק 

 .גובה האות בשלט יהיה אחיד •

מירווח בין , מירווח בין אותיות, רוחב האות: פרמטרים חשובים נוספים הנגזרים מגובה האות הם •

פרמטרים ). קיתאנכית ואופ(מירווח בין גבול התמליל לקצה לוח הרקע , מירווח בין שורות, מילים

 ". מיפרט הטכני"ב' אלה מוגדרים בנספח ד

ראה (יש למרכז אותו בשדה המיועד לתמליל , כאשר מוצג בשלט המתחלף מסר מילולי בן שורה אחת •

 ).להלן 1דוגמא 

יש , שאורך כל אחד מהם שורה אחת, מסרים מילוליים או יותר 2כאשר מוצגים בשלט המתחלף  •

 ).להלן 2ראה דוגמא (ולשאוף להציגם במבנה אחיד , )בעברית(ליישר אותם לימין 

יש למרכז את התמליל בכל אחת , כאשר מוצג בשלט המתחלף מסר מילולי אחד המחולק לשתי שורות •

כמו כן יש לשאוף לכך שיחידת מידע בת יותר ממילה אחת לא תפוצל בין שתי . משתי השורות

 ).להלן 3ראה דוגמא (, השורות

 .לבין שם הקטע" עומס"מרווח של שתי אותיות בין המילה  יש להשאיר, אם ניתן •

  

  גנות  -עומס מסובים :   4

  וקחר  -  ל"עומס קק:  20

  

 2דוגמא 

 1 דוגמא

 גנות - מסובים  
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  בשילוט מתחלף סמליםשימוש ב     10.3

  
  כללי   10.3.1

בסביבה . בדומה לשימוש הנעשה בהן בשילוט הרגיל, בשילוט המתחלף סמליםבעולם מקובל השימוש ב

ושהבנת המסר תהיה מיידית ולא תדרוש , של הנהיגה יש לוודא שהשילוט נראה בבירורהויזואלית המורכבת 

היא לשפר את רמת המובנות של המסר שיש  בסמלמטרת השימוש . חשיפה ארוכה מדי של השילוט לנהג

  . תמונתי- על ידי ניצול המימד הגראפי, להעבירו לנהג

מחקרים מורים . הבעתו מספר מילים לצורך בתמונה אחת מסר הדורש יםנכון נושא יםהמתוכננ סמלים

  : נכון יש מספר יתרונות על הטקסט המילולי ןהמתוכ סמלשל

  יותר תשומת לב ךמוש הסמל •

  תמלילממרחק גדול יותר בהשוואה לשלט מקביל מבוסס  ןקריא ומובהסמל  •

  בזמן תגובה קצר יותר מאשר המסר המילולי  ןמובהסמל  •

  ).יר את המסר גם לנהגים שאינם דוברי שפת המקוםמעב(מתגבר על מחסום השפה הסמל  •

  

מבחינת חשיבותו למניעת טעות או (הוא קריטי יותר  סמלככל שהמסר אותו רוצים להעביר באמצעות ה

  :סמליםכך חשוב יותר להכיר גם במספר חסרונות של השימוש ב -) תאונה פוטנציאלית

 סמלי כאילו ניתן להעביר כל מסר באמצעות בניגוד לרושם הראשונ  - לשימוש סמליםמבחר מוגבל של   .א

 סמליםמסתבר כי יש רק מספר קטן יחסית של . מחקרים מראים כי אין זה כך, "ידידותי"באופן פשוט ו

כאשר מדובר באנשים , כמובן, בעיה זאת מחריפה. ההאוכלוסייי אחוז גבוה של "ע יםומוכר יםאשר מובנ

 . מרקע תרבותי שונה

שנימשך זמן רב עד לקבלת , הינה תהליך מורכב יםחדש סמליםהטמעת  - מלסמשך זמן ההטמעה של   .ב

אצל רוב  עשייטמי הנהגים באופן שונה עד "עלול להתפרש ע סמל חדש. האפקטיביות הנדרשת

 .האוכלוסייה

אחת המגרעות . ועלול לגרום לפגיעה משמעותית באפקטיביות של סמלתכנון לקוי של  -  חזותיעומס   .ג

המקשה על  חזותיכך שנוצר עומס , הכולל גודש רב מדי של פרטים וצבעים סמליא השכיחות ביותר ה

ושימוש במספר מצומצם של , פשוט הכולל מעט פרטים גדולים ומובחנים סמליש עדיפות ל. הבנת המסר

 .צבעים

  בשילוט מתחלף סמליםמטרות השימוש ב   10.3.2

 הבנת המסר בקלות ובמהירות  .א

ניתן . המקביל קצר יותר מאשר המסר הכתובהינו  "טוב" סמלשל  זותיחהמסר הזמן התגובה להבנת 

והותרת משאבי קשב רבים , להניח שהדבר מעיד על צריכת משאבי קשב נמוכה יותר לצורך הבנת המסר

  .יותר לנהיגה עצמה

  

'                                 יציאת אשדוד דר

 3דוגמא   חסומה
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 לשוני-מענה מסוים לצורך בשילוט רב  .ב

הצורך מקום רב , במספר שפות להקטין את הצורך בהצגת מסר מילולי/עשוי לבטל דאח סמלשימוש ב

 .חזותיויוצר עומס , בשלט המתחלף

 מענה לנהגים המתקשים בקריאה  .ג

  .ניתן להעביר מסר לנהג המתקשה בקריאת המסר המילולי סמלבאמצעות ה

 המסר מטווח רחוק זיהוי  .ד

 של המסר מאפשר לנהג םמוקד זיהוי. יחסית להודעה הכתובה ,ניתן לזהות ממרחק גדול יותר סמלאת ה

  .משך זמן ארוך יותר לצורך היערכות לשינויים בנהיגה

  לשילוט מתחלף בישראל סמליםהנחות יסוד לבחירת    10.3.3

מבחינת  יש יתרון אמפירי מוכח ,)הרגילכגון תמרורים וסמלים הנהוגים בשילוט ( יםומוכר יםקיימ סמליםל

 . הסמלמרחק הזיהוי וזמן התגובה לזיהוי 

  .יש יתרון של נסיון ומוכרות ל"בחו יםהמקובל סמליםל

  .ממושך ויקר ,הינה תהליך מורכב ומכיוון שהוכחת האפקטיביות של, חדשסמל רצוי להימנע מעיצוב 

  בשילוט מתחלף סמלאופן השימוש ב   10.3.4

  :בשני אופנים עיקריים סמלניתן להשתמש ב

י "ע. יר את משמעות המסרמצליח להעב ולבד סמלהאם , המרכיב את המסר תמלילה במקום סמלהצגת   .א

  .כך ניתן להקטין את שטח השלט הנדרש להצגת המסר

  

      

    

  

  

  .להוסיף מידע על זה שבסמלובכך , המרכיב את המסר תמלילל בנוסף סמלשילוב   . ב

 

   

 

  
 

  בשילוט מתחלף סמלהגדרת המסרים הרלוונטיים לשימוש ב  10.3.5

  . שמומלץ להציגם בשילוט מתחלףהעלו רשימת מסרים , ולםסקירת סוגי המסרים בישראל ובחינת המקובל בע

  .2בנספח מובאית רשימה מפורטת של הסמלים שאושרו לשימוש בישראל 

ולסמלים הניתנים להצגה , מתייחס בנפרד לסמלים הניתנים להצגה בשילוט מתחלף 2מודגש בזה שנספח 

  .להלן 10.5 -ו 10.4ראה גם סעיפים . בשלטי בקרת נתיבים

  לשימוש בשילוט מתחלף יםהמומלצ סמליםה   10.3.6

שמירה על הרגלים וידע הקיימים כבר , כאמור לעיל, לשילוט מתחלף הוא סמליםעיקרון חשוב בבחירת ה

  :שימוש במקורות הבאיםנעשה בעבודה זו  יםהרלוונטי סמליםלצורך בחירת ה, לפיכך. בקרב הנהגים

  הרשמי תמרורים וסמלים המופיעים בלוח התמרורים.  א

.בעולם יםהנהוג סמליםסקר ספרות של   .ב

  

 לרוקח אהביצי
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  66  מאפייני התמליל והסמלים

 

  .אנוש בשילוב שיקולי הנדסת, ל וחוות דעת מומחים"של המקורות הנ תיכלול  .ג

  

  .לשימוש בשילוט המתחלף אושריםהמ תמרורים/  סמליםאת ה סכמתמ 2שבנספח טבלה ה

  (Lane Control Signs - LCS)תמרורי בקרת נתיבים בעיצוב הסמלים       10.4

על גבי הסמלים שיוצגו . תמרורי בקרת נתיבים המוצבים על גשרי שילוט מערכת בקרת תנועה כוללת לעתים

ראה ( מעל כל נתיב נסיעה יוצב תמרור. יהיו תמרורים הלקוחים מתוך לוח התמרורים תמרורי בקרת הנתיבים

  .)'חלק ב 2נספח 

התקן האירופי ו" פרט הטכנייהמ"על בסיס , םכפונקציה של סוג הדרך בה הם מוצבי יםהתמרור מוגדרמימדי 

-EN12966  ,כמפורט בטבלה הבאה:  

גודל תמרור 
  בתקן האירופי

קוטר תמרור 
  )מ"ס(מעגלי 

צלע תמרור 
  )מ"ס(משולש 

  סוג הדרך
  

A      לא יהיה שימוש בארץ  

B     לא יהיה שימוש בארץ  

C 85  100  או בתוך מנהרה דרך עירונית  

D 105  125  מסלולית- ית חדעירונ-דרך לא  

E 125  150  מסלולית- עירונית דו-דרך לא  

  פ סוג הדרך בה הם מוצבים"גודל שטח התצוגה של תמרורי בקרת הנתיבים ע : 4טבלה 
  
  

  

  

  

  

  

  פיםהמתחלים שלטעל גבי ה עיצוב הסמלים     10.5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .5,6ים נספח הרא –והלטיניים העבריים ) ספרות וסימנים, אותיות(עיצוב כללי של הגופנים 

חלק  2 נספחהסמלים המוצגים בשלט המתחלף יילקחו מתוך מאגר התמרורים והסמלים המפורטים ב •

  .'א

  .4ראה מספר דוגמאות בנספח , בעת תכנון השלט ישולבו הסמלים בשורות התמליל

 . עבור סוג הדרך בה מוצב השלט,  4 בטבלה יקטנו מהמימדים המוגדרים מימדי הסמלים לא •

ולא תפחת , פ לוח התמרורים"ע, רזולוציית השלט תהיה כזו שתאפשר הצגה ברורה של כל פרטי הסמל •

 ").מיפרט הטכני"בהתאמה ל(פיקסלים  32X32 -מ

יש לוודא שכל , בשלט שטח התצוגה של הסמל מהווה חלק מהשטח עליו מוצג התמליל, לעתים, כאשר •

  . שטח השלט יהיה ברזולוציה זהה

ייגזרו ממימדי התמרורים ) משטח הלדים האקטיבי(יבים מימדי משטח התצוגה של שלט בקרת הנת •

 . כמפורט בטבלה לעיל

כאשר הוא מנצל את מלוא משטח ) מתוך לוח התמרורים(ייושם כל תמרור  -לכשהוגדרו מימדים אלה  •

 .  התצוגה

ויוצר ניגודיות חזותית בין משטח , על משטח התצוגה להיות מוקף בלוח רקע המגדיל את השלט •

 .מ מכל צד של משטח"ס 15שיבלוט לפחות , מימדי לוח הרקע יהיו כאלה. ן הרקע לשלטהתצוגה לבי

  .התצוגה
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  67  דרישות ביצוע חזותיות

 

  דרישות ביצוע חזותיות     .11

  מבוא     11.1

  : הם "פרט הטכניימ"הפרמטרים הפוטומטריים של השלטים המתחלפים המוגדרים ב
  

 Color  -   צבע  .א

   Luminance  -  בהיקות  .ב

  Luminance Ratio  -  יחס הבהיקות  .ג

  Beam Width  -  רוחב אלומת האור  .ד
  

  .והדרישות לגביהם מפורטות בסעיפים הבאים, ישירות על רמת הקריאות של השלטפרמטרים אלה משפיעים 

  צבע     11.2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ויחס הבהיקות בהיקות     11.3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  
  

כמוגדר , ההגדרה של הצבעים עבור השלט המתחלף תיעשה על פי הדיאגרמות הכרומטיות של הצבעים •
  ". מיפרט הטכני"ב

  

  ."פרט הטכניימ"כמוגדר ב (White/Yellow)צהוב - בשלט המתחלף יופיע בצבע לבן תמלילה •
  

כמוגדר  (White)  לבןי בקרת הנתיבים הכולל צבע לבן יופיע בצבע הסמל בשלט המתחלף ובתמרור •
  ).צהוב-ולא לבן( "פרט הטכניימ"ב

  

  . צבעי התמרורים בשלט המתחלף ובתמרורי בקרת הנתיבים יהיו כמוגדר בלוח התמרורים •
  

  

ונמדדת , בהיקות השלט פולט האור מבטאית את העוצמה האורית הממוצעת של השלט ליחידת שטח •

 .ר"מ/ידות קנדלהביח

לבין הבהיקות של השלט " פועל"יחס הבהיקות מבטא את היחס בין הבהיקות הנפלטת מן השלט במצב  •

 ).אז הוא מחזיר את אור השמש המוקרן עליו" (לא פועל"במצב 

 ".מיפרט הטכני"בהתאם למוגדר ב יהיו פולטי אור ויחס הבהיקות שלהםשלטים  בהיקות •

תהיה חלשה בהיקות השלט בשעות הלילה . ל  הסביבהת שה החיצוניההארתותאם לעוצמת  הבהיקות •

בשעות היום . העלולה למנוע אפשרות קריאה של השלט, יחסית כדי שלא תייצר הילה סביב האותיות

 . הכלליתעוצמת ההארה כדי להתגבר על מספיק תהיה חזקה בהיקות ה

רמת . רמות בהיקות לפחות 5להגדרה של  ואפשרות, על כל שלט פולט אור לכלול חיישן אור, כפועל יוצא •

 .על בסיס עוצמת ההארה החיצונית המשתנה, הבהיקות המתאימה תיבחר אוטומטית בעזרת חיישן האור

אשר יצלו על מישטח " מצחיות"שקול הוספת ניתן ל ,למניעת הארה ישירה של השמש על מישטח התצוגה •

  .וישמרו על רמת ניגודיות מתאימה, התצוגה

 



    מסרי תנועה מתחלפיםבדרכים באמצעות הנחיות לתכנון שילוט 

 

  68  דרישות ביצוע חזותיות

 

  רוחב אלומת האור     11.4

האופקי הטווח  במימד. של האלמנט פולט האור קטגוריות של רוחב אלומת האור 7מגדיר " פרט הטכנייהמ"

  .20°-ועד  0°  -ובמימד האנכי הטווח הוא מ±  30° -ועד± 5° -מהוא 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

. 'מ 80 -מעלות מביא להיווצרות מרחק היעלמות של כ 5מדגים כיצד שלט עם רוחב אלומת אור של  16תרשים 

  .'מ 50 -מרחק ההיעלמות מתקצר לכ, מעלות מתחת לאנך 3אם שלט זה מוטה בזווית של 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ".מפרט הטכני"בהתאם למוגדר ב פולטי אור יהיהשלטים לומת האור ברוחב א

, "מיפרט הטכני"הקטגוריות המוגדרות ב 7 -יבחר את הרוחב הנדרש לאלומת האור מתוך אחת מהמתכנן 
  :על פי

  )תוואי הדרך(תצורת הדרך   .א

 מספר הנתיבים  .ב

  מיקום השלט ביחס למרכז הדרך  .ג

יחס הבהיקות ורוחב , כל צירופי הקטגוריות של הבהיקות לא, "מיפרט הטכני"כפי שמוגדר ב :שים לב •
 .אלומת האור אפשריים או אפקטיביים

  השפעת ההטיה האנכית של השלט המתחלף העילי על מרחקי ההיעלמות :16תרשים 
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  69  דרישות ביצוע חזותיות

 

  השפעת תאורת השמש על קריאות השלט המתחלף     11.5

מתרחשת כאשר מנקודת ראותו של ה, )Backlighting( "תאורה אחורית"גורם המשפיע על קריאות השלט הוא 

, של הרקעהתוצאה היא מצב של בהירות יתר . השמש מופיעה ישירות מאחורי השלטהצופה אל השלט הנהג 

מימדי לוח הרקע המקיף את הבעיה היא הגדלת מימדי אחת הדרכים להקטין את . קריאת השלט המקשה על

  .  באופן המסתיר את השמש מן הנהג, התצוגה משטח

כאשר השמש מאירה בחזיתו  ,)Washout( "עמימות"מצב של הפרעה מסוג אחר לקריאות השלט מתרחשת ב

עוצמת האור של בין מדי היא ניגודיות נמוכה  התוצאה. וגורמת להארת יתר של פני השלט, של השלט

כדי להקטין את החזר האור ניתן להטות את . מפני השלטלבין האור המוחזר  המסרשל  )פיקסלים(אלמנטים ה

- או במגן , אזורים שבין הפיקסליםבמט -מור שטוח בגוון שחורגיאו להשתמש בשיטות אחרות כגון  ,השלט

  . ישירותעליו שבו קרני השמש מאירות למניעת מצב  ,שמש סביב כל פיקסל

בכל תנאי התאורה  ,א הנראות של ההודעה וקריאותהיאחת הדרישות החשובות ביותר משילוט מתחלף ה

  . ובכל מזג אוויר
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  70  )ש"מכתב היועמ(תצוגת שפות נוספות בשלט המתחלף : 1נספח 

 

 

  נספחים

  )ש"מכתב היועמ(תצוגת שפות נוספות בשלט המתחלף :  1נספח 
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  71  סמלים המאושרים להצגה בשלטים מתחלפים ובתמרורי בקרת נתיבים: 2נספח 

 

  פ- א  24-א

  סמלים המאושרים להצגה בשלטים מתחלפים ובתמרורי בקרת נתיבים:  2ספח נ

. (Color Inversion)" היפוך צבעים"וסמלים יוצגו על גבי שלטים ותמרורים פולטי אור בשיטת  תמליל

  . כל זאת כמוגדר בלוח התמרורים. שאר הצבעים ללא שינוי. שיטה זאת לבן יהפוך לשחור ושחור יהפוך ללבןב

  :לים  המאושרים להצגה בשלט המתחלףסמ. א
  

  הערות    תמרורים פולטי אור  תמרורים רגילים  המסר

  

  הכביש הולך וצר

 

  
  

9-א 9-א
  

  
  

  

    

  

  בדרךעבודות 

 

  

11-א 11-א
  

  

  

    

  

 לפניך תנועהגודש 

        

  

 סכנת החלקה

  

  

  
  

  

    

  

מקום מסוכן 

שלגביו לא נקבע 

 תמרור מיוחד

  

40-א 40-א
  

  

  

    

  

  ור בפני כל רכבסג

 

  

  
  

  
  

  

    

  

 נתיביםמספר ה

 הולך וקטןבכביש 

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  .מוצג מתחת לתמרור מספרו בלוח -אם התמרור מופיע בלוח התמרורים : הערה

  45-ג

  35-א

 פ-11-א

 1-ב
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  72  סמלים המאושרים להצגה בשלטים מתחלפים ובתמרורי בקרת נתיבים: 2נספח 

 

  המסר

    

 תמרורים פולטי אור תמרורים רגילים  הערות  

  תאונה

    

  

    

  

צא ביציאה 

  הקרובה

  

  

  

  

    

  
  
  
  :סמלים המאושרים להצגה בתמרורי בקרת נתיבים. ב
  
  

  

  מיוחדת מהירות

 

  
  

  

  

    

  

הנסיעה בנתיב זה 

  אסורה

   

  

  

    

מותר לנסוע בנתיב 

 זה

  

  

  

  
  

    

עבור לנתיב הסמוך 

 מימין

    

  
  
  

  

    

עבור לנתיב הסמוך 

 מאלמש

    

  
  
  

  

    

  .מוצג מתחת לתמרור מספרו בלוח -אם התמרור מופיע בלוח התמרורים : הערה
  

, ג השלטים המתחלפים"עתמרורים המאושרים להצגה /ניתן להציג על גבי תמרורי בקרת הנתיבים גם סמלים
. באישור רשות התימרור המוסמכת, על פי העניין

  פ- א 20-ב
20- ב  20- ב 

 13-ה

 אפ 12- ה

 פ 14- ה

 פ 15- ה

 פ-א 13-ה

 12- ה
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  73  סריםרשימת מתכונות למ:  3נספח 

 

  הערות  דוגמא  תבנית המסר  תיסוג האירוע התנוע  מרכיבי המידע בשלט  'מס

  מצב התנועה  1-א

  מקום האירוע

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[חסום ]: דרך' מס[  חסימה בשתי הדרכים

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[חסום ]: דרך' מס[

  חסום אחרי עירון: 65

  רעננה -חסום חדרה : 4

  

  הכוונה/הוריה  2-א

  מצב תנועה

  מקום האירוע

  ]מסר הוריה]: [דיע[  חסימה באחת הדרכים

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[חסום ]: דרך' מס[
  

  4סע דרך : ירושלים

  גנות -חסום גלילות : 20

הצגת מסר הכוונה 

כאשר דרך אחת 

  חסומה

  מצב התנועה  3-א

  מקום האירוע

  חסימה באחת הדרכים

  זורם בדרך השניה

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[חסום ]: דרך' מס[

  ]סוף קטע[ - ] ת קטעתחיל[זורם ]: דרך' מס[

  חסום אחרי עירון: 65

  רעננה - זורם חדרה : 4

הצגת מצב התנועה 

כאשר דרך אחת 

  חסומה

  מצב התנועה  4-א

  מקום האירוע

  חסימה באחת הדרכים

  עומס בדרך השניה

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[חסום ]: דרך' מס[

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[עומס ]: דרך' מס[

  חסום אחרי עירון: 65

  רעננה -עומס חדרה : 4

הצגת מצב התנועה 

כאשר דרך אחת 

  חסומה

  מצב התנועה  5-א

  מקום האירוע
  

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[עומס ]: דרך' מס[  עומס בשתי הדרכים

  ] תחילת קטע[עומס אחרי ]: דרך' מס[
  

  ארלוזורוב - עומס השלום : 20

  עומס אחרי מסובים: 4

  

  מצב התנועה  6-א

  מקום האירוע

  מס בדרך אחתעו

  זורם בדרך שניה

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[עומס ]: דרך' מס[

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[זורם ]: דרך' מס[

  ארלוזורוב –עומס השלום : 20

  גהה –זורם מסובים : 4 

  

  למסרים מתכונותרשימת : 3נספח 

  מסרים בשלט לפני נקודת החלטה ברשת דרכים. א
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  74  סריםרשימת מתכונות למ:  3נספח 

 

  הערות  דוגמא  תבנית המסר  סוג האירוע התנועתי  מרכיבי המידע בשלט  'מס

  מצב התנועה  7-א

  מקום האירוע

  סיבה

  ומס בדרך אחתע

  זורם בדרך שניה

  ])סיבה([ -] תחילת קטע[עומס אחרי ]: דרך' מס[

 -] סוף קטע[ - ] תחילת קטע[עומס ]: דרך' מס[
  ])סיבה([

  

  ) תאונה(עומס אחרי השלום : 20

  )עבודות(גהה  -עומס מסובים : 4

תוספת הצגה של של 

אם , הסיבה לעומס

  מתאפשר

  מצב התנועה  8-א

  מקום האירוע
  

  בדרך אחת עומס

  זורם בדרך שניה

  מ"ק] מ"מספר ק[עומס בעוד ]: דרך' מס[

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[זורם ]: דרך' מס[
  

  מ"ק 2עומס בעוד : 20

  גהה –זורם מסובים : 4

  

  מצב התנועה  9-א

  מקום האירוע

  יציאה חסומה בדרך אחת

  בדרך שניה עומס

  חסומה] שם יציאה[יציאת ]: דרך' מס[

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[ס עומ]: דרך' מס[
  

  חסומה 'יציאת רעננה צפ: 2

  גהה –עומס מסובים : 4

  

  מצב התנועה  10-א

  מקום האירוע

  עומס ביציאה בדרך אחת

  זורם בדרך שניה

  ] שם יציאה[עומס ביציאת ]: דרך' מס[

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[ זורם]: דרך' מס[
  

  'עומס ביציאת נתניה דר: 2

  גהה –מסובים  זורם: 4

  

  זמני נסיעה  11-א

  ליעד משותף

  'דק] מספר דקות[ -] 1יעד ]: [דרך' מס[  תנועה זורמת או עומס בדרך

  'דק] מספר דקות[ -] 1יעד ]: [דרך' מס[

  'דק 40 -ירושלים      :1
  'דק 50 -ירושלים : 443

  

  זמני נסיעה  12-א

  ליעד שונה

  'דק] פר דקותמס[ -] 1יעד ]: [דרך' מס[  תנועה זורמת או עומס בדרך

  'דק] מספר דקות[ -] 2יעד ]: [דרך' מס[

  'דק 20 –כפר סבא  : 531
  'דק 10 –הרצליה      : 2
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  75  סריםרשימת מתכונות למ:  3נספח 

 

  הערות  דוגמא  תבנית המסר  סוג האירוע התנועתי  מרכיבי המידע בשלט  'מס

  אירוע עבודות  13-א

  מצב תנועה

  מקום האירוע

  עבודת ללא עומס בדרך אחת

  זורם בדרך השניה

  ]סוף קטע[ -] תחילת קטע[בודות ע]: דרך' מס[

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[זורם ]: דרך' מס[
  

  יבנה –עבודות עין הקורא : 42
  אשדוד -זורם גן רווה: 4

כאשר העבודות גורמות 

יועדף המסר , לעומס

  "עומס"

  אירוע אחר  14-א

  מצב תנועה

  מקום האירוע

  אירוע ללא עומס בדרך אחת

  זורם בדרך השניה

  ]תחילת קטע[אירוע אחרי ]: דרך' מס[

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[זורם ]: דרך' מס[

  

  תאונה אחרי עין הקורא: 42

  אשדוד -זורם גן רווה: 4

כאשר האירוע גורם 

יועדף המסר , לעומס

  "עומס"

  מצב התנועה  15-א

  מקום האירוע

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[זורם ]: דרך' מס[  זורם בשתי הדרכים

  ]סוף קטע[ - ] תחילת קטע[זורם ]: דרך' מס[

  ארלוזורוב –זורם השלום : 20

  גהה –זורם מסובים : 4 

הצגת מצב התנועה 

כאשר הדרכים 

מנוטרות וידוע 

  שהתנועה זורמת

  

  :הערות
  

  .צומת/ תחילת קטע וסוף קטע שיצויינו יהיו שם מחלף  •

 .לדרך החלופית המסר בשורה השניה יתייחס. המסר בשורה הראשונה יתייחס לדרך בה מוצב השלט •

  )כגון האטה(אפשר להציג מידע גם על מצבי תנועה אחרים " עומס"בכל מקום בו כתוב  •



    מסרי תנועה מתחלפיםבדרכים באמצעות הנחיות לתכנון שילוט 

 

  76  סריםרשימת מתכונות למ:  3נספח 

 

מרכיבי המידע   'מס

  בשלט

סוג האירוע 

  התנועתי

  הערות  דוגמא  תבנית המסר

  הכוונה/הוריה  1-ב

  

      ] מסר הוריה] [סמל מימין[  חסימה בדרך

  הכוונה/הוריה  2-ב

  

      ]מסר הוריה[  חסימה בדרך

  הכוונה/הוריה  3-ב

  מצב התנועה

  מקום האירוע

      ] תחילת קטע[חסום אחרי ] מסר הוריה] [סמל מימין[  חסימה בדרך

  4-ב

  

  הכוונה/הוריה

  מצב התנועה

  סיבה

      ]סמל משמאל[הדרך חסומה ] מסר הוריה] [סמל מימין[  חסימה בדרך

  הכוונה/הוריה  5-ב

  מצב התנועה

  מקום האירוע

  סיבה

      ]סמל משמאל] [תחילת קטע[חסום אחרי ] סמל מימין[  חסימה בדרך

  ענבהצא ב

 חסום אחרי לטרון

 מסרים בשלט לאורך הציר. ב

 צא בלטרון

 

 בלטרון צא

  צא בלטרון

 הדרך חסומה

חסום אחרי 

 לטרון
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  77  סריםרשימת מתכונות למ:  3נספח 

 

מרכיבי המידע   'מס

  בשלט

סוג האירוע 

  התנועתי

  הערות  דוגמא  תבנית המסר

  מצב תנועה  6-ב

  מקום האירוע

      ]סוף קטע[ -] תחילת קטע] [סמל מימין[  חסימה בדרך

  מצב תנועה  7-ב

  מקום האירוע

  סיבה

      ]סמל משמאל[ ]סוף קטע[ -] עתחילת קט] [סמל מימין[  חסימה בדרך

  מצב תנועה  8-ב

  מקום האירוע

  ]סוף קטע[ -] תחילת קטע[חסום   חסימה בדרך

  

    

  מצב תנועה  9-ב

  מקום האירוע

      חסומה] שם יציאה[יציאת   יציאה חסומה

  מצב תנועה  10-ב

  מקום האירוע
  סיבה

  )]סיבה[(חסומה ] שם יציאה[יציאת   יציאה חסומה

  

     

  ב תנועהמצ  11-ב

  מקום האירוע

      ]סוף קטע[ -] תחילת קטע] [סמל מימין[  עומס בדרך

  חסום                 

 גלילות -רוקח            

  יציאת אשדוד דרום        

 חסומה                 

  יציאת אשדוד דרום        

 )תאונה(חסומה            

  גלילות -רוקח 

 גלילות -רוקח 

  

 גלילות -רוקח 
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  78  סריםרשימת מתכונות למ:  3נספח 

 

מרכיבי המידע   'מס

  בשלט

סוג האירוע 

  התנועתי

  הערות  דוגמא  תבנית המסר

  מצב תנועה  12-ב

  מקום האירוע

      ]תחילת קטע[אחרי ] סמל מימין[  עומס בדרך

  מצב תנועה  13-ב

  מקום האירוע

  סיבה

  ]סמל משמאל] [סוף קטע[ -] תחילת קטע] [ןסמל מימי[  עומס בדרך

  

    

  מצב תנועה  14-ב

  מקום האירוע

  ]סוף קטע[ -] תחילת קטע[עומס   עומס בדרך

  

     

  מצב תנועה  15-ב

  מקום האירוע

    ]שם יציאה[יציאת ] סמל מימין[  עומס ביציאה

  מצב תנועה  16-ב

  מקום האירוע

  סיבה

      ]סמל משמאל] [יאהשם יצ[יציאת ] סמל מימין[  עומס ביציאה

  עומס

 גלילות -רוקח 

 גלילות -רוקח  

  

  אחרי רוקח

  יציאת וולפסון

 יציאת וולפסון 
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  79  סריםרשימת מתכונות למ:  3נספח 

 

מרכיבי המידע   'מס

  בשלט

סוג האירוע 

  התנועתי

  הערות  דוגמא  תבנית המסר

  מצב תנועה  17-ב

  מקום האירוע

כאשר העבודות     ]שם יציאה[עומס ביציאת   עומס ביציאה

יועדף , גורמות לעומס

  "עומס"מסר 

  אירוע עבודות  18-ב

  מקום אירוע

עבודות ללא 

  עומס בדרך

  ]סוף קטע[ -] תחילת קטע[ ]סמל מימין[

  

כאשר העבודות   

יועדף , גורמות לעומס

  "עומס"מסר 

  אירוע עבודות  19-ב

  קום אירועמ

עבודות ללא 

  עומס בדרך

  ]סוף קטע[ -] תחילת קטע[עבודות 

  

כאשר האירוע גורם    

יועדף מסר , לעומס

  "עומס"

  אירוע אחר  20-ב

  מקום אירוע

אירוע אחר ללא 

  עומס בדרך

  ]תחילת קטע[אחרי ] ימיןסמל מ[

  

כאשר האירוע גורם    

יועדף מסר , לעומס

  "עומס"

  אירוע אחר  21-ב

  

  מקום אירוע

אירוע אחר ללא 

  עומס בדרך

  ]תחילת קטע[אחרי  כביש מקורצף

  

    

  עומס

 ת וולפסוןביציא

  עבודות

 שורש - שער הגיא 

  כביש מקורצף

 אחרי שער הגיא

  שורש - שער הגיא 

 אחרי שער הגיא
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  80  סריםרשימת מתכונות למ:  3נספח 

 

מרכיבי המידע   'מס

  בשלט

סוג האירוע 

  התנועתי

  הערות  דוגמא  תבנית המסר

  מצב תנועה  22-ב

  מקום אירוע

הצגת מצב התנועה     ]סוף קטע] [תחילת קטע[זורם   תנועה זורמת

כאשר ידוע שהתנועה 

  זורמת

  מצב תנועה  23-ב

  מקום אירוע

      ]סוף קטע[זורם עד   תנועה זורמת

  זמני נסיעה  24-ב

  לשני יעדים

תנועה זורמת או 

  עומס בדרך

  'דק] מספר דקות]: [1יעד [

  'דק] מספר דקות]: [2יעד [

    

      ] סמל מימין[  קהסכנת החל  אזהרה  25-ב

  אזהרה  26-ב

  מקום האירוע

      ]קטע תחילת[אחרי ] סמל מימין[  סכנת החלקה

  סכנת החלקה  שתי אזהרות  27-ב

  כביש הולך וצר
  

      ]סמל משמאל]    [סמל מימין[

  זורם

  גנות -גלילות 

  זורם 

  עד גנות

  'דק 7: הרצליה 

 'דק 20:    נתניה 

  

  אחרי נתניה
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  81  סריםרשימת מתכונות למ:  3נספח 

 

  :הערות
  

  .צומת/תחילת קטע וסוף קטע שיצויינו יהיו שם מחלף •

 ובשורה השניה וצג, )חסום, עומס(ה יוצג מצב התנועה ונכך שבשורה הראש, ניתן לפצל מסר לשתי שורות •

 .מיקום האירוע

תצויין הנקודה בה יש אירוע חמור יותר או האירוע הקרוב , כאשר יש אירועים בשתי נקודות לאורך הציר •

 .לפי שיקול דעת המפעיל, יותר
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  82  תצורות לשלטים:  4נספח 

 

  תצורות לשלטים:  4נספח 

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   תמליללהצגת מ "ס 40בגודל אות שורות  3או  2הכוללות , דוגמאות לתצורות שונות של שילוט מתחלף:  17תרשים 

  .וכן סמל אחד או שניים                       
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  83  תצורות לשלטים:  4נספח 

 

נספח מציג דוגמאות לתצורות שונות של שלטים ה. מטרת נספח זה לתאר את אופן חישוב מימדי השלטים

הפרמטר העיקרי  .סמל אחד או שניים ובנוסף, תמליללהצגת  שורות 3או  2הכוללים , מתחלפים למסרי תנועה

. כל שאר המידות הן למעשה פונקציה של גודל זה. h -גובה האות השלט הוא מדי מי יםעליו מתבסס

  .מ"ס 40של ) h(גובה אות תוך שימוש ב מימדי השלטיםת את ציגומ) ראה בעמוד הבא(שלהלן הדוגמאות 

  

  . כוללת שלט בן שתי שורות ללא סמלים הדוגמא הראשונה

  

  חישוב המימד האנכי של השלט •

העליונה אל הקצה העליון של  תמלילמשורת ה hנדרש גם מרווח בגובה , בנוסף לגובה של שתי השורות

התחתונה אל הקצה התחתון של הלוח הקדמי  תמלילמשורת ה hומרווח בגובה , הלוח הקדמי של השלט

 190שהם , h4.75  כ גובה השלט הנדרש הוא"בסה. בין השורות h0.75  כמו כן נדרש מרווח של. השלטשל 

  . )מ"ס 40עבור גובה אות (מ "ס

  

  השלטהמימד האופקי של חישוב  •

ומהיחס בין גובה האות למרווח בין , מהיחס בין גובה האות לרוחב האות) באופן עקיף(גזר יהשלט  רוחב

מגובה  5/7 -רוחב האות הוא שווה ערך ל, "פרט הטכנייהמ"פ "ע". פרט הטכניימ"בכפי שמוגדר , אותיות

מרווח בין אותיות + יוצא שרוחב אות מכן . מגובה האות 2/7 - והמרווח בין האותיות שווה ערך ל, האות

רוחב שטח התצוגה הוא , אותיות 22בהנחה שכל שורה כוללת , במקרה שלפנינו. לגובה האות) בערך(שווה 

22X40 רוחב השלט ייגזר , כאשר השלט מיושם בטכנולוגיית מטריצת שורה. מ לערך"ס 880= מ "ס

תוך שמירת כל המימדים והיחסים , ממספר הפיקסלים הדרושים להרכבת המסר הארוך ביותר

מרווח אופקי של גובה אות לפחות מקצה הוסיף בקביעת רוחב השלט יש ל". מיפרט הטכני"המוגדרים ב

עד הקצה השמאלי של הלוח  תמלילומקצה ה, הקצה הימני של הלוח הקדמי של השלט ועד תמלילה

  . הקדמי של השלט

  
כוללת סמל בפינה הימנית של  הדוגמא השלישיתואילו , כוללת סמל בפינה הימנית של השלט הדוגמא השנייה

יחושב כמו  בשתי דוגמאות אלה המימד האופקי של השלט. השלט וסמל נוסף בפינה השמאלית של השלט

המימד האנכי של השלט . תמלילבהנחה ששטחי התצוגה של הסמלים ישמשו גם לתצוגת ה, בדוגמא הראשונה

. והמירווחים ביניהם תמלילוסך הגבהים של שורות ה, 4כמוגדר בטבלה (גובה הסמל : מושפע משני גורמים

 תמלילשורות  2מ סך גובה "ס 40עבור גובה אות , לדוגמא .לא יחרוג מהערך הגבוה מביניהם טגובה השל

   ).מסלולית-דרך לא עירונית דו(מ "ס 125וגובה הסמל הנידרש הוא , )2.75h( מ"ס 110והמירווח ביניהן הוא 

  

  :גובה השלט יחושב באחת משתי החלופות הבאות

  ).כמו בדוגמא הראשונה(מ "ס 190שהם  h4.75. א

  .מ"ס 205) = שלטשני מירווחים אנכיים לקצה ה(מ "ס 80+ מ "ס 125. ב

  

ניתן לתכנן את שטחי הסמלים כך שיוכלו לשמש , של גודל השלטניצול מירבי כדי להביא לראוי להדגיש כי 

  .במקרים אחרים) בשתי השורות( תמלילולהצגת , להצגת סמל במקרים מסוימים
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רות ושני אלא שבמקום שתי שורות ומרווח אחד יש שלוש שו, דומה לדוגמא הראשונה הדוגמא הרביעית

  .מ"ס 40מ עבור גובה אות "ס 260שהוא , h6.5כ גובה השלט הנדרש הוא "בסה. מרווחים

  

 (h)* 8/7אזי גובה האות הנדרש עבור אותיות סופיות הוא , hראוי לציין שכאשר גובה האות בעברית יהיה 

בור אות עברית סופית וע, פיקסלים 5X7וספרה נדרשים , אות לועזית, מבוסס על כך שעבור אות עברית רגילה(

מאחר , מגובה האות אינו צריך להגדיל את גובה השלט 1/7של  התוספת, למעשה). פיקסלים 5X8נדרשים 

  .כבר לוקח גודל זה בחשבון 0.75h שהמרווח בין השורות בגודל
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  מבנה גופנים לאותיות:  5נספח 

 אותיות בעברית  .א
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 אנגליתאותיות ב  .ב
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  סימניםספרות ומבנה גופנים ל:  6 נספח
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  קיצורים לשמות ומונחים:  7 נספח

  מבוא   . 1

 - כאשר רצף האותיות המוצג כולל את כל האותיות הכלולות במילה  . המילה הכתובה בנויה מרצף של אותיות

הנהגים הרואים את רוב ניתן להניח ש, לפיכך. הנדרשת לצורך זיהוי המילה מועבר לנהגמהאינפורמציה  100%

על פי עקרונות תורת . יזהו נכונה את המילה שנכתבה) ומסוגלים לקרוא ולהבין את השפה המוצגת(הרצף 

כמות האינפורמציה המועברת לנהג  - ככל שיקטן מספר האותיות הכלולות ברצף המוצג , האינפורמציה

  . י הנהג תיקטן בהתאמה"וההסתברות לזיהוי נכון של המילה ע, יקטןת

נועד להקטין את השטח הנדרש לצורך הצגת מילה , ובשילוט מתחלף בפרט, שימוש בקיצורים בשילוט בכלל

  . י הנהג"מבלי לפגוע ברמת ההבנה של המילה ע, כמובן, זאת. מסוימת

  צורגורמים כלליים המשפיעים על מובנות הקי     .2

  :ארבעה גורמים כלליים משפיעים על ההסתברות להבנה נכונה של הקיצור

  מספר האותיות הכלולות בקיצור    2.1

ההסתברות לזהות את המילה המסתתרת  -ככל שמספר האותיות הכלולות בקיצור מסוים יהיה גדול יותר 

  . מאחוריו  תגדל

  :אדוגמ

  'טשרניחובס' ,  טשרניחוב' ,  טשרניחו' ,  ניחטשר' ,  טשרני' ,  טשרנ' ,  טשר' ,  טש' ,  ט

  .או שם הרחוב נמוכה יותר/כלל זה תקף יותר ככל שרמת המוכרות של הקיצור ו

בין מספר האותיות הנדרש כדי להבטיח רמת , בהגדרת כל קיצור יש לקבוע את נקודת האיזון הנכונה, לפיכך

  .לחסוך במקום בשלט לבין הצורך לקצר כדי, זיהוי גבוהה של המילה מצד אחד

 שכיחות השימוש במילה המקוצרת   2.2

  . שם משפיעה על רמת המוכרות שלה בקרב הנהגים/מושג/שכיחות השימוש במילה

  :אדוגמ

לא מומלץ , לפיכך". צומת"נמוכה הרבה יותר משכיחות השימוש במילה " ערפל"שכיחות השימוש במילה 

  .לקצר את המילים הפחות שכיחות

 התוכני בו מופיע הקיצור ההקשר   2.3

  . להקשר התוכני בו מופיע הקיצור יש השפעה רבה על ההסתברות לזהות נכונה את משמעות הקיצור

  :אדוגמ

קיצור זה אינו מובן כאשר הוא , לפיכך". דקות"אך גם את המושג , "דרך"יכול לייצג את המושג ' הקיצור ד

" השלום' ד:  "המבטיחה את הבנתו בקלות יחסית, וספתאלא רק כשהוא מופיע בסמיכות למילה נ, מופיע לבד

  ).דקות 5(= ' קד 5:  או) דרך השלום(= 

 ההקשר הגיאוגרפי בו מופיע הקיצור    2.4

המיקום הגיאוגרפי של השלט יסייע ". חבצלת השרון" -או כ" חוף השרון" - השרון יכול להתפרש כ' הקיצור ח

  .מאד לנהג לבחור באופציה הנכונה

  .לל נמצא בכל קיצור השפעה אינטראקטיבית של יותר מגורם אחד מתוך הארבעה המתוארים למעלהבדרך כ
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  )פ כללי האקדמיה ללשון העברית"ע(עקרונות כלליים לקיצורים בשפה העברית      .3

 קיצור של מילה אחת   3.1

  . ומקומו אחרי האות האחרונה הנכתבת של המילה המקוצרת, משמש לקיצור מילה) '(גרש 

  : דוגמא

  )בנימינה(=  'בנימ,  )דרך(=  'ד, )רחוב(=  'רח, )מספר(=  'מס

  ").מספר"לקיצור המילה . (מס: למשל. לצורך קיצור מילה אין להשתמש בנקודה

  קיצור צירוף של שתי מלים   3.2

  . והם באים לפני האות האחרונה של הקיצור, משמשים לסימון ראשי תיבות בצירופים(") גרשיים 

  :  גמאדו

  ).מחלקת עבודות ציבוריות(= ץ "מע, )ראשון לציון(= צ "ראשל, )ממלא מקום(= מ "מ

בסוף ). ך"אותיות מנצפ(תיכתבנה אותיות סופיות ) ץ"מע: למשל(בסוף קיצור שנהוג להגות בצורתו המקוצרת 

  .לא תיכתבנה אותיות סופיות -) צ"ראשל: למשל(קיצור שנהוג להגות במילים שלמות 

  עקרונות כלליים ליצירת קיצורים בשפה האנגלית     .4

  קיצורים אינם , ככלל. אוסטרליה וקנדה, ב"העקרונות הבאים מבוססים על סקירת חומר מארה

, פ עקרונות דומים"ב ובאוסטרליה נעשה שימוש בקיצורים ע"בארה. נהוגים במערכת התחבורה בקנדה

  .כמתואר להלן

  אחת ארוכה קיצור שמות המורכבים ממילה   4.1

ורק אותיות העיצורים , )Vowels(יושמטו אותיות התנועה ) אותיות ומעלה 6כ "בד(במילים ארוכות 

  . תישארנה

  :דוגמא

 Tnl -תקוצר ל Tunnelהמילה 

 intchg-תקוצר ל interchangeהמילה 

  המסמן כי מספר אותיות הושמטו באמצע , שמות ארוכים ונפוצים ניתן לקצר באמצעות גרש בודד

  .B'mina -ל Binyaminaלקצר את שם המקום  ניתן :למשל  . המילה

  קיצור שמות המורכבים משתי מילים   4.2

על ידי ייצוג האות הראשונה של כל מילה באות , שמות מוכרים מאד המורכבים משתי מילים ניתן לקצר

   .גדולה

  :דוגמא

TA  =)Tel Aviv.(  

  ה הערביתעקרונות כלליים ליצירת קיצורים בשפ     .5

הסימנים . ואין כלל קיצור לשם בן מילה אחת, בשפה הערבית מקובל ולא מוכר לאהשימוש בקיצורים , ככלל

  . אינם קיימים בשפה הערבית - גרש וגרשיים המשמשים לצורך יצירת קיצורים בעברית 

  כללים ליצירת קיצורים בעברית לשילוט מתחלף  .   6

לצורך הצגת המסרים בצורה מובנת . סימנים מאשר בשילוט הקבוע השילוט המתחלף במהותו מאפשר פחות

  .כמפורט להלן, ככל האפשר הותאמו כללי הקיצור של האקדמיה אל תחום השילוט המתחלף
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  עקרונות כלליים   6.1

  .שימוש בקיצור יעשה אך ורק אם אין מקום בשלט המתחלף להציג את המילה המלאה

עדיף לקצר  -מבחינת סדר עדיפות בשימוש בקיצורים , לפיכך. שמות יעדיםמקיצור , ככל הניתן, רצוי להימנע

  ").צומת"או " דרך: "כגון(קודם מושגים 

  . גם אם אינו עולה בקנה אחד עם עקרון, יש עדיפות לשימוש בקיצור השכיח ומקובל בתקשורת

 : דוגמא

התואמים את כללי הקיצור של קיצורים ( ל"ראו  לציון' רולא , "ראשון לציון"יהיה הקיצור ל צ"ראשל

  ). האקדמיה ללשון עברית

כך שלא יתפוס בשלט המתחלף את מלוא , מיקומו של הגרש בקיצור יהיה צמוד לאות האחרונה של הקיצור

  .המיועד לאות המרווח

: לדוגמה. ולכן ההסתברות לזיהוין הנכון קטנה, יש להימנע מקיצור מלים שרמת השימוש בהן נמוכה יחסית

  ,"מנהרה", "נתיב"

יש להימנע משימוש בקיצור המוכר ושכיח מאד כקיצור , רחוב או מושג תחבורתי, בהגדרת קיצור לשם יעד

עקב האסוציאציה החזקה , השרון' חבלא יהיה  חבצלת השרוןמחלף /קיצור שם היעד: לדוגמה .למושג אחר

  .חברהלמילה  'חבהקיימת בציבור בין הקיצור 

  ף המורכב ממילה בודדתמחל/קיצור שם יעד   6.2

אלא אם כן אין מקום בשלט המתחלף לשם , צומת המורכב ממילה בודדת/לא ייכתב באופן מקוצר שם יעד

  .המלא

  .י גרש"צומת יקוצר ע/שם יעד

  :דוגמא 

  ).בנימינה(= ' בנימ

  :לדוגמא. שההסתברות להבנת הקיצור תהיה גבוהה ככל האפשר, הגרש ימוקם כך

מכיוון שקיימת , הוא נכון מבחינת כללי הקיצור אך אינו מעשי" בנימינה"לשם  'בני -או 'בנ -שימוש בקיצורים

  .הסתברות גבוהה שלא יובן

  .לא יקוצר -אותיות  5 - רחוב בן מלה אחת בת פחות מ/מחלף/שם יעד

  .ראה הקיצורים המוצעים לשמות יעדים ומחלפים במוסף המצורף

  )ראשונה שכיחהה(מחלף המורכב משתי מלים /שם יעד   6.3

  , מחלפים בהם המילה הראשונה חוזרת בשמות רבים/בקטגוריה זאת נכללים כל שמות היעדים

  .'וכו) עין המפרץ" (עין", )תל עדשים" (תל", )גבעת חיים" (גבעת", )כפר ויתקין" (כפר: "כגון

  .להלן 5פ הדוגמאות בטבלה "בשמות מסוג זה תקוצר המילה הראשונה ע

  

 הקיצור המוצע דוגמה סוג הקיצור 'מס

 יהושע' ב בית יהושע XXXבית  2

 שמואל' ג גבעת שמואל XXXגבעת  3

 ורדים' כ כפר ורדים XXXכפר  4

 ביאליק' ק ביאליק תקריי XXX תקריי 8

 השופט' ר רמת השופט XXXרמת  10

  מחלף המורכב משתי מילים/קיצור שם יעד :5טבלה 
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  )תיהן ייחודיותש(מחלף בן שתי מלים /שם יעד   6.4

ואינן שכיחות בשמות , מחלפים בהם שתי המלים ייחודיות/בקטגוריה זאת נכללים כל שמות היעדים

 .אשל הנשיא, קאונטרי קלאב, חבצלת השרון, יעקב ןזיכרו, חצור הגלילית: לדוגמה. צמתים אחרים/יעדים

  :פ הכללים הבאים"אופן הכתיבה המקוצר של שמות מסוג זה יהיה ע

    תיכתב המילה הראשונה , מוכרת ומזוהה בציבור עם שם היעד, מילה הראשונה ייחודיתכאשר ה  .א

   . בלבד

  :דוגמא

  ).יעקב ןזיכרו(=  ןזיכרו, )קאונטרי קלאב(=  קאונטרי, )חבצלת השרון(=  חבצלת

  :כאשר המילה הראשונה של השם אינה ייחודית, דוגמאות לשימוש פסול בשיטת קיצור זאת

  .ועוד, )הכפר הירוק(= הכפר , )עין המפרץ(= עין , )יבאאור עק(= אור 

 תקוצר רק אחת משתי המלים המרכיבות את, המחלף/כאשר המילה אינה מספקת לזיהוי שם היעד  .ב

  .כך שניתן יהיה לזהות את השם  ,השם

  :דוגמא

  סתןבו( 'בוסתן הג, )אשל הנשיא( הנשיא' א, )הכפר הירוק( הירוק' הכ, )אור עקיבא(=  עקיבא' א

  ).הגליל

 עם כדי לשמור על עקביות , ל"לא ישונו בהתאמה לכלל הנ -קיצורים המקובלים בתקשורת הכתובה   .ג

  . ידע קודם

  :דוגמא 

  ג"ר )בני ברק(=  ב"ב, )תל אביב(=  א"ת, )כפר סבא(=  ס"כפ, )ירושלים(=  ם-י, )באר שבע(=  ש"ב

  ).התקוופתח (=  ת"פ, )רמת גן(=  

 ויש הכרח לקצר משיקולי מקום בשלט , ל המורכב ממיזוג שני ישוביםבמקרה של שם יעד כפו  .ד

   . ייכתב רק שם הישוב הראשון, המתחלף

  :דוגמא

  ).כרכור-פרדס חנה(=  -פרדס חנה, )רעות-מכבים(=  - מכבים

  .יקוצר רק שם יעד אחד, שכל אחד מהם מורכב משתי מלים, בשלט בו מוצגים שני שמות יעדים

  חובות קיצור שמות ר   6.5

  ).'שד" (= שדרה"או , )'רח" (= רחוב"בשם רחוב תקוצר קודם כל המילה 

  :דוגמא. יקוצר רק השם הפרטי, אם שם הרחוב מורכב משם פרטי ושם משפחה

  ).הנרייטה סאלד(= סאלד ' ה, )אלכסנדר ינאי(= ינאי ' א, )אבא קובנר(= קובנר ' א, )אבן גבירול(= גבירול ' א

אלחנן , )זבולון(המר , )הרב אברהם(הלל : לדוגמה, ואר לא השתרש כחלק מהשםאם השם הפרטי או הת

  .יופיע רק שם המשפחה כשם הרחוב  -) האלוף אהרון(יריב , )יצחק(

  .מחלפים/בדומה לכללים לקיצור שמות יעדים - שאר הכללים לקיצור שמות רחובות 

  .להלן 6ראה בטבלה  -דוגמאות לאופן קיצור שמות רחובות 
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  92  קיצורים לשמות ומונחים: 7נספח 

 

 הערות אופן כתיבה מקוצר בעברית שם הרחוב

  'אוסיש אוסישקין

  'ארלוז ארלוזורוב

  'חשמונ החשמונאים

  'מייסד המייסדים

  'טשרניח טשרניחובסקי

  'אהרונ )הרב(אהרונסון 

  'אהרונ )שרה(אהרונסון 

  גבירול' א אבן גבירול

  ב'ברדיצ' א ב'אבא ברדיצ

  קובנר' א אבא קובנר

  ינאי' א אלכסנדר ינאי

  סאלד' ה הנרייטה סאלד

  סמואל' ה הרברט סמואל

  גולני' חט חטיבת גולני

 המילה הראשונה שכיחה השחרור' מ מעלה השחרור

  החמישה' מ מעלה החמישה

  בן נון' י יהושע בן נון

 קיצור הנפוץ בציבור ל"קק קרן קיימת לישראל

  שמות רחובות דוגמאות לאופן קיצור :6 טבלה
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  93  קיצורים לשמות ומונחים: 7נספח 

 

  קיצור מושגים הקשורים לדרך   6.6

  מושגים שלידם הסימן . משיקולי היעדר מקום בשילוט מתחלף, להלן מושגים הקשורים לדרך שניתן לקצרם

  .להלן 7 ראה טבלה .אין לקצר) -(

  

  אופן כתיבה מקוצר בעברית  :המושג קשור ל
(*) 

 הערות

   :כיוונים

  - כיוון

  'דר דרום

  'צפ צפון

  'מז מזרח

  'מע מערב

  - ימינה

  - שמאלה

  - אחרי

  - לפני

   :תחבורה

 דרך מהירה, דרך
  ' ד

 דרך

  איילון' ד: למשל. רק בסמיכות לשם הדרך

 20 דרך: למשל, בסמיכות למספר הדרך

 רק בסמיכות לשם הרחוב 'רח רחוב

 רק בסמיכות לשם השדרה 'שד שדרות, שדרה

  - דרך

  - נתיב

  - מנהרה

  - מעבר

 רק בסמיכות לשם הצומת 'צ צומת

  - כניסה

  - יציאה

  - פתוח

  - סגור

  - עומס

  - תנועה

  חלופי ציר חלופי

 רק בסמיכות לשם השכונה 'שכ שכונה

  - :זמן
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  94  קיצורים לשמות ומונחים: 7נספח 

 

  אופן כתיבה מקוצר בעברית  :המושג קשור ל
(*) 

 הערות

  - מהירות

: כגון(ות רק בסמיכות למספר הדק 'דק דקות

 ")'דק 30"

  - :מפגעים

, סכנה, הצפה, חסום, החלקה: בין השאר, בשום מקרה אין לקצר מילים הקשורות למפגעים

 .שמן ועוד, תאונה, ערפל

  

  
  קיצור מושגים הקשורים לדרך :7טבלה 
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  95  קיצורים לשמות ומונחים: 7נספח 

 

  מחלפים קיצור שמות צמתים ו     .7

   .י ועדת השמות הממשלתית"שמות צמתים ומחלפים יהיו כפי שנקבע ע 

                          ליתקיצורים בשפה האנג    . 8

  קיצורים מקובלים   8.1
  
  

 ABBREVIATION הקיצור המומלץ

ACDNT ACCIDENT 

ALT ALTERNATIVE 

AVE AVENUE 

BLVD BOULEVARD 

BYP BYPASS 

CAN'T CAN NOT  

CNTR CENTRE 

DON'T DO NOT 

ENT ENTRANCE 

EXIT EXIT 

EXPWY EXPRESSWAY 

FWY FREEWAY 

HWY HIGHWAY 

INFO          INFORMATION 

INTCHG ITERCHANGE 

JCT JUNCTION 

LN LANE 

NORM NORMAL 

PKING PARKING 

RD ROAD 

RTE ROUTE 

SERV SERVICE 

SHLDR SHOULDER 

SLIP SLIPPERY 

SPD SPEED 

ST STREET 

TRAF TRAFFIC 

TNL TUNNEL 

WARN WARNING 

WON'T WILL NOT 

  קיצורים מקובלים :8טבלה 
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  96  קיצורים לשמות ומונחים: 7נספח 

 

 :נוספתהקשר י נהגים כשהם מופיעים עם מילת "קיצורים המובנים היטב ע   8.2

 

PHRASE  (CDOT  הקיצור המומלץ)ח"י דו"עפ  

20 MINUTES 20 MIN  

(ACCIDENT) AHEAD (ACCIDENT) AHD  

(AIR) QUALITY  (AIR) QLTY  

(Bridge Name) BRIDGE  (Bridge Name) BRDG  

(FOG) AHEAD (FOG) AHD 

(FREEWAY) BLOCKED  FWY BLKD  

(LANE) BLOCKED (LANE) BLKD  

(LANE) CLOSED  LN CLSD  

(NEXT) EXIT (NEXT) EX, EXT  

(ON) SHOULDER  (ON) SHLDR  

(STALLED) VEHICLE  (STALLED) VEH  

(STOPPED) VEHICLE (STOPPED) VEH 

(TO) DOWNTOWN  (TO) DWNTN  

(WET) PAVEMENT  (WET) PVMT  

ACCESS (ROAD) ACCS (ROAD)  

ACCESS ROAD ACCESS RD  

BEST ROUTE (BEST) RT  

COMMERCIAL (VEHICLES)  COM (VEHICLES)  

EXPRESS (LANE)  EXP (LANE)  

HAZARDOUS  (DRIVING)  HAZ (DRIVING)  

RIGHT LANE  RGT LN  

LEFT (LANE) LFT LN  

OVERSIZED (LOAD)  OVSZ (LOAD)  

PREPARE (TO STOP)  PREP (TO STOP)  

ROAD WORK RD WK  

UPPER /LOWER (LEVEL, LVL)  UPR, LWR (LEVEL, LVL)  

WEIGHT (LIMIT) WT (LIMIT) 

נוספתהקשר י נהגים כשהם מופיעים עם מילת "קיצורים המובנים היטב ע :9טבלה           
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  97  ם לשמות ומונחיםקיצורי: 7נספח 

 

 י נהגים או לא מובנים לחלוטין"ים המקבלים מובנים שונים עקיצור   8.3

  :להלן 10המפורטים בטבלה קיצורים להימנע מהשימוש ב יש CDOTח "על פי דו

 הפירוש המוטעה הקיצור הביטוי הרצוי

ACCIDENT ACC  access  

DELAY DLY  daily  

LEFT LT light  

STADIUM STAD  standard  

REDUCE RED  red  

POLLUTION POLL  poll  

LOCAL LOC  location  

TEMPERATURE TEMP  temporary 

CLEARS CLRS  colors 

WARNING WRNG   Wrong  

LEFT L LANE (MERGE) 

FEDERAL FDR FEEDER 

קיצורים מהם יש להימנע :10 טבלה          
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