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נר"ת – נתיבים לרכב רב-תפוסה )(HOV Lanes
 .1מבוא
נתיבים בהם רשאים לנסוע רק כלי רכב עם יותר מאדם אחד בכל רכב ,הונהגו בארה"ב לפני עשרות שנים,
וגם באירופה ובארצות עולם נוספות הופעלו בראשית המאה הנוכחית.
הבסיס הרעיוני – תחבורתי – כלכלי העומד מאחורי מגמה זו הוא מתן העדפה לכלי רכב בהם נוסעים רבים
יותר בכבישים עמוסים .בכך נחסך זמן נסיעה לאנשים רבים יותר וגם ניתן עידוד לאנשים להתארגן להיסעים
משותפים ).(car pool
כידוע ,רמת המילוי הממוצעת של כלי רכב בארה"ב ,באירופה וגם בארץ היא כ 1.2-בני אדם לרכב .לפיכך,
העדפה ותימרוץ להעלאת רמת מילוי זו הינה רצויה ,והיא מגדילה את ניצול מערכת הדרכים הכוללת ואת
החיסכון הכולל בזמן הנסיעה.
גם בישראל אומץ עקרון זה של העדפת רכב רב-תפוסה בשנות התשעים בחלק מהנת"צים בארץ ,ובעשור
האחרון גם ב"נתיב המהיר" ,בו יש פטור מאגרה לרכב רב-תפוסה.
עתה ,עם תכנון רב היקף של נת"צים בארץ והרחבת פרויקט "הנתיב המהיר" ,הועלתה האפשרות למסד
נתיבים רבי-תפוסה בהיקף רחב.
הבעייתיות באכיפת הסדר זה עיכבה מגמה זו בשנים האחרונות ,אך עתה ,בעקבות חידושים טכנולוגיים
המאפשרים זיהוי אוטומטי ,מגבלה זו מוסרת.
בהמשך להסבר על הבסיס הרעיוני לביצוע נתיבים רבי-תפוסה ,הרי לשימוש בנת"צים למטרה זו ,יש תרומה
כפולה:
ניצול הקיבולת של הנת"צ בלי ליצור עיכובים לתחבורה הציבורית;
הסרת התנגדות ציבורית להקצאת נתיבים לתחבורה ציבורית בלבד.
שתי נקודות אלה נותנות מענה לעובדה שברוב הנתיבים לתחבורה ציבורית היקף השימוש הינו עשרות
אוטובוסים בשעת שיא .גם אם הותר בהם שימוש למוניות ,הרי הנתיב אינו מנוצל ונראה ריק .יש לזכור
שקיבולת נתיב בדרך בין-עירונית דו-מסלולית )בתנאים אידיאליים( היא כ 2000-יר"מ בשעה ,ולכן שימוש של
עשרות או אף  100-200יר"מ הינו רחוק מהקיבולת .עובדה זו יוצרת לעתים קרובות את ההתנגדות הציבורית
לנת"צים וגם מאפשרת לנצלם טוב יותר להסעת יותר אנשים בלי לפגוע בתח"צ.
מכאן ,מטרת העל של פרוייקטי "נתיבים רבי-תפוסה – נר"ת" ,היא לייעל ולנצל את מערכת הדרכים ואת
הנת"צים הקיימים והמתוכננים ,כאשר היעד המרכזי הוא העברת אנשים רבים תוך חסכון בזמן נסיעתם.
המטרות המפורטות של תכנון וביצוע נר"ת הינן:
יצירת הפרש זמן והפרש מהירות משמעותיים בין הנר"ת לבין הנתיבים הכלליים.
שיפור רמת השירות והאמינות של משתמשי הנר"ת.
שיפור הקיבולת הכוללת של הדרך במונחי נוסעים )ולא במונחי כלי רכב(.
אי פגיעה בתחבורה הציבורית.
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 .2מטרת ההנחיות
מנהלת אגף בכיר לתכנון תחבורתי ,אינג' עירית שפרבר ,יזמה והגדירה את מטרת העבודה" :גיבוש סטנדרט
תכנוני מספק לשילוב כלי רכב פרטיים בנתיבי העדפה".
שלבי העבודה היו:
סקר ספרות;
ניתוח והמלצות הצוות;
קבלת החלטות בישיבות ועדת ההיגוי;
הכנת דו"ח מסכם.
לאור זאת ,גיבש צוות כותבי ההנחיות את המטרות:
הגדרת הצדקים ,קריטריונים ותנאים לתכנון נתיב רב-תפוסה – נר"ת;
אופן תיפעול נר"ת )רמת התפוסה ,זמנים וכו'(;
עקרונות התכן הגיאומטרי של נר"ת בקטעי דרך ,צמתים ומחלפים;
עקרונות הסימון והשילוט של נר"ת.
יצויין ,שההתייחסות העקרונית כאן היא שנתיב רב-תפוסה הינו בד"כ שימוש נוסף לנת"צים הקיימים
והמתוכננים בישראל .לפיכך ,הנחיות אלה הן השלמה להנחיות תכנון נת"צים .כמו כן ההנחיות מניחות
שהאכיפה היא עם זיהוי אוטומטי של הרכב ושל מספר הנוסעים בו.
כמו כל ההנחיות ,גם הנחיות אלה מהוות קו מנחה בעת התכנון ,המאפשר למתכננים ,למזמינים ולמאשרים
לדבר באותה שפה תכנונית ,ולסטות מהם במידה שיש נימוקים משכנעים המקובלים על כל הגורמים.
העבודה מתבססת על סקר ספרות כמופיע כנספח לעבודה ,ועל ידע וניסיון בארץ ובחו"ל של צוות כותבי
ההנחיות ושל וועדת ההיגוי.
יחד עם זאת ,היות שהנושא בהיקפו ובתפיסתו הנוכחית מהווה חידוש ,מן הראוי יהיה לבחון במהלך  5שנים
את ההמלצות כאן ,ולעדכן אותן לאור הניסיון שיצטבר בשנים אלה.

 .3סקר ספרות
כחלק מעבודה זו ובתחילתה ,בוצע סקר ספרות מקיף בנושא הנתיבים רבי-התפוסה .כדי לא לקטוע את רצף
העבודה ,הסקר מובא כנספח .במסגרת הסקר נסקרו מעל  40עבודות מארצות שונות .עיקר הספרות הינה
מארצות הברית ומקנדה ,שם הנר"תים הם הנפוצים ביותר ושם גם החלו ביישומם בראשונה .דוגמאות ספורות
יותר של נר"תים ,אופן פעולתם ויתרונותיהם מובאים מאירופה ,אסיה ואוסטרליה .בארצות הברית גם הוכנו
מדריכים והנחיות מפורטות לאופן ההתקנה והשימוש בנר"ת.
סקר הספרות כולל את הפרקים הבאים :מבוא; קריטריונים – היכן מוצדק לשקול להפעיל נר"ת; תפעול הנתיב
– שעות ,פתיחה וסגירה ,אחזקה ותאונות; הערכת יעילות תפקוד הנתיב; נתיב ללא תשלום או עם אגרה;
התכן הגיאומטרי של הנתיב; הניסיון במספר ארצות; המפרדה ,סוג ההפרדה ועמודונים; אזורי הכניסה
והיציאה; סימון ,תמרור ושילוט; אכיפה; הסברה ויידוע הציבור ומראי מקום.
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 .4נר"ת כמערכת
בהתאם ליעדים שהוגדרו לעיל ,מערכת הנר"ת ,כמו מערכת הנת"צ ואף יותר ,חשוב שתתוכנן כרשת המשכית
ומחוברת על מנת ליצור את המוטיבציה והכדאיות לנסיעות משותפות של מספר אנשים .גם בהיבט התכנוני,
חשוב להקפיד על החיבוריות בין הנת"צים בדרכים השונות על מנת לא ליצור קשיים במעבר בין דרך לדרך.
לפיכך התכנון חייב להתחיל בהכנת תכנית כוללנית של כל הפרוזדורים בהם יתוכננו הנר"תים באופן מפורט.
תכנון רשת זו יהיה לפי הקריטריונים שיפורטו בהמשך ,וייקבע אופי הנר"ת בכל פרוזדור ,כולל שיטת השערים
והערכת נפחי התנועה של התח"צ ושל כלי הרכב רבי-התפוסה.
יש לשאוף שמערכת הנר"תים תאפשר נסיעה רציפה במהירות ממוצעת של  70קמ"ש בשעת שיא בדרכים
ממוחלפות ,ושל  40קמ"ש בדרכים מרומזרות.
רצוי שהאורך המינימלי של רצף נר"ת יהיה  10ק"מ בדרכים ממוחלפות ,ושל  3ק"מ בדרכים מרומזרות.
בהתאם לגישה מערכתית זו ,יש לוודא שמערכת השילוט ,הסימון ושאר הסדרי התנועה יהיו ברורים ואחידים
לכל קטעי הרשת .כדוגמה – רצוי שהשילוט יהיה עילי ויותאם לנתיבים.
כמו כן מומלץ ביותר שדרכים הכוללות נר"ת יהיו מוארות לכל אורכן עקב המורכבות התנועתית ,בעיקר
בכניסות וביציאות מהנר"ת.
כאמור לעיל ,הנחיות אלה עוסקות בעיקרן בהפיכת נת"צ לנר"ת .יחד עם זאת ,במקרים מסויימים כדאי לשקול
תכנון וביצוע נר"ת גם כאשר אין הצדק כלשהו לנת"צ .השלמת רשת וחיבוריות בין נר"תים הינן סיבות
המצדיקות זאת ,בעיקר כאשר תנאי הגודש חמורים ורמת השירות בדרך נמוכה.
יש לזכור שנתיב בדרך ממוחלפת מעביר כ 2400-2200-נוסעים בשעה ,בעוד נר"ת שבו רק  30אוטובוסים ו-
 500כלי רכב פרטיים ) (3+מעביר כ 2500-נוסעים בשעה.
ברור שבמידה שבנר"ת נוסעים  60אוטובוסים ו 800-כלי רכב פרטיים ,הרי הנר"ת ישרת למעלה מ4000-
נוסעים.
במסגרת תכנון נר"תים מומלץ לכלול חניוני "חנה וסע" גדולים במפגשי דרכים ,על מנת להקל על יצירת
הנסיעות המשותפות ,וכן מתן עדיפות לרכב רב-תפוסה בחניוני היעד .כמו כן ,רצוי לעודד מעסיקים גדולים
בנקיטת צעדים ארגוניים שיקלו על יצירת הנסיעות המשותפות.
היות שהנר"ת הינו בעל מאפיינים ייחודיים וכולל שילוט וסימון מורכבים ,נדרשת בו ראות טובה במיוחד גם
ביום וגם בלילה .לפיכך ,מומלץ להתקין בדרכים עם נר"ת תאורה גם במקרים שהנחיות תכנון התאורה אינן
מחייבות זאת.
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להלן השלבים העיקריים בתכנון נר"ת:

תכנון הרשת
הפרוזדורים שנכללים
קריטריונים כלליים
 – HOVנת"צ
צמתים  /מחלפים
שערים

תכנון הפרוזדור
איפיון )ימין ,שמאל ,משתנה(
הערכת נפחים
צמתים  /מחלפים
שערים

תכנון המתקן
תכנון הנתיבים
תכנון הצמתים  /המחלפים
חניונים
מערכת בקרה ושילוט
מערכת האכיפה

ביצוע

ניהול ,תפעול ,בקרה
אחזקה
הערכה

 .5הצדקים וקריטריונים למיקום
5.1

מנת"צ לנר"ת

הסוגיה הראשונית לדיון היא באיזה סוג דרך מוצדק/רצוי/כדאי להפוך נת"צ לנר"ת.
נחלק דיון זה לשלושה סוגי דרכים:
דרך בין-עירונית;
דרך מטרופולינית ועורקי תנועה עירוניים ראשיים;
רחובות עירוניים.
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דרך בין-עירונית
דרך בין-עירונית מכל סוג שהוא ,שהינה דו-מסלולית עם לפחות  2נתיבים בכיוון ,בין אם היא מרומזרת
ובין שהיא ממוחלפת ,מתאימה להפיכת נת"צ קיים או מתוכנן לנר"ת .הנר"ת יכול להיות נתיב מתוך שני
נתיבים או יותר בכיוון .יצוין שהנר"ת יכול להיות ימני או שמאלי .על השיקולים בין נת"צ ימני או שמאלי לא
נפרט כאן ,כי אלה מפורטים בהנחיות לנת"צים .נזכיר רק שבנת"צ ימני קיימות הפרעות במחלפים ,אך קל
לתכנן בהם תחנות ,לעומת נת"צ שמאלי ,שדווקא בצמתים מרומזרים יש בו קשיים תכנוניים.
לגבי נר"ת ,חסרונות הנר"ת הימני בדרכים ממוחלפות באים לידי ביטוי בולט עוד יותר ,עקב הקושי לשלב
את הנר"ת ושעריו עם היציאות והכניסות במחלפים .לפיכך ,הנר"ת הימני פחות מומלץ בעיקר בדרכים עם
מחלפים קרובים ונפחים גבוהים.
לעומת זאת בדרכים מרומזרות ,הנר"ת הימני הוא פשוט יותר לתכנון ולהבנה ע"י הנהגים.
המשמעות היא ,שמערכת הדרכים הראשית במדינה מהווה פוטנציאל בר חשיבות לרשת נת"צים +
נר"תים שלמה ומלאה ,עם המשכיות וקישוריות.
דרך מטרופולינית ועורקי תנועה עירוניים ראשיים
דרכים אלה מוגדרות כדרכים העומדות ב 3-תנאים:
 מהירות מותרת  70קמ"ש לפחות;-

אין נגישות רציפה ממנה לשימושי הקרקע הגובלים;
אין חניות לאורכה.

בהתקיים שלושה תנאים אלה ,הרי ניתן לתכנן ולבצע נת"צ  +נר"ת כמו בדרך בין-עירונית ,כלומר ,הדרך הינה
דו-מסלולית עם לפחות  2נתיבים בכיוון ,מרומזרת או ממוחלפת ,וגם כאן – הנר"ת יכול להיות ימני או שמאלי.
רחובות עירוניים
בהעדר ניסיון ,הרי בשלב זה לא מוצע להפוך נת"צים ברחובות עירוניים לנר"תים.

5.2

אופני העדפה אחרים

עדיפות לתחבורה ציבורית ניתנת גם באופנים השונים מנת"צים רגילים )ימניים או שמאליים(:
מסלול תחבורה ציבורית – מת"צ;
נתיבי תאו"מ );(BRT
נת"צ בשול;
נת"צ נגד כיוון התנועה;
נתיב מתחלף.
נדון עתה באפשרות שילוב רכב רב-תפוסה באופני העדפה אלה.
מת"צ
מת"צ הינו מסלול המופרד מנתיבי התנועה הכלליים .הוא יכול להיות במרכז הדרך או באחד מצידיו .מת"צ
מתוכנן בדרך-כלל כאשר יש מספר אוטובוסים רב ויש חשיבות לתת להם עדיפות מלאה .היציאה והכניסה
למת"צ היא בנקודות מוגדרות לאורכו .במת"צים נהוג לעתים רמזור ייעודי לתח"צ שאינו מתאים לתנועת רכב
פרטי.
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לאור זאת ,ובהעדר ניסיון מספיק עם מת"צים ועם נר"ת ,הרי בשלב זה לא מוצע להפוך מת"צים למסלולים
רבי-תפוסה )מר"ת(.
למרות הנאמר לעיל ,במידה שיש הצדק תנועתי למסלול תח"צ ורכב רב-תפוסה בעל שני נתיבים באותו כיוון,
אין מניעה לתכנן זאת ,אם כהסדר לכל היום או עם כיוונים מתחלפים בתקופות יום שונות.
במקרה של כיוון מתחלף ,המר"ת יהיה תחום במפרדות עם מעקות בטיחות משני צידיו )תרשים .(5.1

תרשים  :5.1מסלול דו-נתיבי לרכב רב-תפוסה
נתיב תאו"מ )(BRT
תאו"מ – תחבורת אוטובוסים מהירה ,היא מערכת מתע"ן הדורשת התייחסות מיוחדת בדומה לרק"ל .מאפייני
התיפעול של התאו"מ כמו של הרק"ל ,אינם מתיישבים עם הפיכתם לנתיב המאפשר גם תנועת רכב פרטי.
נת"צ בשול
תכנון נת"צ בשול הוא פתרון תנועתי מאולץ ,שמתבצע עקב מצוקה ברוחב זכויות הדרך ואף מוגדר כפתרון
זמני .פתרון זה גוזל את השול כמרכיב בטיחותי של הדרך ומופעל בד"כ רק בשעות שיא ,ובהגבלת מהירות.
לאור זאת הוא אינו מתאים להפיכתו לנר"ת.
נת"צ נגד כיוון התנועה
הפיכת נת"צ לנר"ת כאשר הוא בכיוון נגדי לתנועה הכללית ,יכול להיעשות רק במידה שיש הפרדה קשיחה
בין הנת"צ/נר"ת לנתיבים הרגילים .במקרה זה הנת"צ בהגדרתו הופך למת"צ ,ולפיכך כאמור לעיל הדבר אינו
מומלץ.
נתיב מתחלף
נת"צ שכיוונו מתחלף במשך היום אינו מקובל בארץ ,אך גם במידה שהוא יתוכנן ,הוא אינו מתאים לנר"ת,
היות שהוא או במתכונת מת"צ או שהוא ללא הפרדה פיזית מהכיוון הנגדי של התנועה הכללית ,ולפיכך
בטיחותו חסרה .רק מסלול מתחלף בעל שני נתיבים בכיוון המופרד פיזית מהנתיבים הכלליים יכול להיות
מתוכנן במידה שיש הצדק תנועתי לכך.
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 .6תנאי נפחי תנועה בנת"צ  /נר"ת
כאמור לעיל ,אחד המניעים העיקריים לשילוב נר"ת בנת"צ הוא השאיפה לנצל את קיבולת הנתיב .יחד עם
זאת הודגש התנאי – ללא הפרעות לתחבורה הציבורית .מכאן תחזית נפחי התנועה של הנת"צ ושל הנר"ת
צריכה להיבחן ,ואין לעבור גבולות מסויימים.
בשלב ראשון יש לבחון מהי תחזית מספר כלי הרכב המקסימלי בשעת השיא המורשים לנסוע בנת"צ .פרט
לאוטובוסים ,יש לבחון האם יש קבוצות נוספות המורשות לנסוע בנת"צ )מוניות ,נכים(.
במידה שהנת"צ עמוס בכלי רכב מורשים ונפח התנועה בו גדול מ 400-יר"מ בשעת שיא בדרך ממוחלפת,
וגדול מ 300-יר"מ בדרך מרומזרת ,אזי יש להשאיר את הנת"צ ללא הפרעה וללא כלי רכב נוספים ,כלומר לא
לתכנן נר"ת.
במידה שהנפח המורשה לנסוע בנת"צ נמוך יותר ,אזי הנפח הפנוי לכלי רכב פרטיים לנסוע בנר"ת הינו
בהתאם לטבלה ולגרפים בתרשים .6.1
נפחים מרביים לשימוש בנר"ת )ביר"מ(
דרך מרומזרת

דרך ממוחלפת

יר"מ
מורשים

יר"מ רכב פרטי

יר"מ כולל

יר"מ רכב פרטי

יר"מ כולל

0

1200

1200

900

900

100

900

1000

600

700

200

600

800

300

500

300

300

600

0

300

400

0

400

הערות לטבלה
 הנפח המורשה לנסוע בנת"צ יחושב לפי תחזית קווי התח"צ לטווח של  5שנים וכלי הרכב המותרים האחרים. הנפח החזוי של הנר"ת יחושב כאחוז מסה"כ התנועה החזוייה בדרך לטווח של  5שנים )על כך בהמשך(. -מקדמי יר"מ :אוטובוס –  ;2מיניבוס –  ;1.5מונית – .1

במידה שהנפח הכולל חורג מערכי המקסימום ,הרי יש חשש שהתחבורה הציבורית תיפגע )ועל כך בהמשך(.
הנחיות אלה עוסקות באופן עקרוני בהפיכת נת"צ לנר"ת יחד עם זאת ,לעתים ניתן לשקול תכנון נר"ת גם
בהעדר נת"צ ,בעיקר בגלל השאיפה להשלים רשת שלמה ומחוברת.
במקרה זה ,יש להציב ערכי מינימום לשימוש בנר"ת ,ערכים המצדיקים הקצאת נתיב לנר"ת:
בדרכים ממוחלפות –  700כלי רכב בשעת שיא.
בדרכים מרומזרות –  500כלי רכב בשת שיא.
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תרשים  :6.1ערכי יר"מ מרביים לשימוש בנר"ת

 .7הגדרת רכב רב-תפוסה
קיימות מספר אפשרויות להגדיר את רמת המילוי של כלי רכב כדי לכנותו "רב-תפוסה" .כיום ,ברוב הנת"צים
בארץ ההגדרה היא  4+כלומר ,רכב בו נוסעים  4איש ומעלה )כולל נהג( .ב"נתיב המהיר" ,יש ערך משתנה
כפונקציה של עומס התנועה בנתיב :במידה שקיים עומס ,אזי ההגדרה היא  ,4+במידה שלא קיים עומס,
ההגדרה היא  .3+ברוב הנר"תים בארה"ב ההגדרה היא .2+
מכאן נראה שיש שתי אפשרויות בסיסיות:
מספר קבוע.
מספר משתנה כפונקציה של הנפח/הדרך/הזמן.
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לאור השאיפה ליצור רשת נר"תים ,רשת ברורה ואחידה ,שכל אחד יהיה מודע לה ,הוחלט שההגדרה לרכב
רב-תפוסה תהיה קבועה .ערך זה יהיה קבוע לכל היום )בלי תלות בנפחים( ולכל הרשת ,כך שתתאפשר
תנועה רציפה בין כל הנר"תים ללא הבדלים בהגדרות ובזמן ,התימרור יהיה אחיד ,וכך הכל יהיה פשוט וידוע.
לגבי מספר האנשים שברכב המוגדר לרכב רב-תפוסה :לאור הנתונים ובמטרה שמחד ,הנר"ת לא יפריע
לתח"צ ,ומאידך ,שהוא יהיה יעיל ובר שימוש ,נקבע ש 3+-הינו הערך הקבוע המתאים להגדרת "רכב רב-
תפוסה" )להזכיר 3+ :משמעו  3בני אדם ברכב כולל הנהג( .כידוע 4+ ,הינו נדיר למדי ולא יגשים את מטרות
הנר"ת ,מאידך 2+ ,ימלא את הנת"צ ויפריע לתח"צ.
במידה שבעתיד יסתבר שערך זה של  3+גורר בעיות תנועה ,חורג מהערכים שבטבלה ומפריע לתח"צ ,ניתן
יהיה לשקול באופן זהיר את שינוי המדיניות הזו.

 .8הנפח החזוי בנר"ת
הנפח החזוי להשתמש בנר"ת ,הינו פונקציה של נפח התנועה של רכב פרטי בדרך בכיוון הנדון ושל אחוז כלי
הרכב עם תפוסה של .3+
לאור סקרים שנעשו בארץ בשנים האחרונות ותחזית גידול רמת התפוסה עם ריבוי הנר"תים מחד ,וגידול
הגודש מאידך ,הוערך שאחוז כלי הרכב לתכנון עם תפוסה של  3+יהיה .7-9%
במידה שנתונים יצביעו בעתיד על אחוזים גבוהים יותר ,ניתן יהיה להשתמש בהם לאומדן זה.
מכאן שאומדן הנפח שישתמש בנר"ת הינו :הנפח המורשה ועוד  7-9%מנפח התנועה החזוי לרכב פרטי
בחתך.
כדוגמה :אם נפח של כלי הרכב הפרטיים הינו  5000כ"ר בשעת שיא לכיוון ,אומדן כלי הרכב רבי-התפוסה
הינו  350-450כ"ר.

 .9שעות פעילות
בהתאם לעקרון שנוסח בסעיף הקודם – השאיפה ליצירת רשת נר"תים חד-משמעית ,אחידה וברורה לכל
אחד .שעות פעילות הנר"ת יכללו את כל שעות היממה.
אין סיבה לחרוג מכך ,והדבר יפשט את הבנת הנושא ואת תיפעול הנר"ת ואכיפתו.
אם ננתח נקודה זו ,הרי בשעות העומס ,שעות השיא בבוקר ואחה"צ ,רוב הנסיעות הן נסיעות יוממות עם
רמת מילוי רכב נמוכה .לנר"ת יש שם חשיבות רבה .מאידך ,בשעות שפל בערב ,רמת המילוי גבוהה קצת
יותר ,אך סך הנפחים נמוך ,כך שהנר"ת יסייע ללא הפרעה לתח"צ.
בשבתות ,יש כבישים עמוסים מאד ,ורמת המילוי של כלי הרכב גבוהה יותר ,אך גם כאן אין חשש ,כי התחבורה
הציבורית בשבתות היא שולית.
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 .10מהירות מותרת
הגיאומטריה של הנת"צ זהה לגיאומטריה של הדרך כולה ,מכאן מהירות התכן הינה זהה.
הדיון באשר למהירות המותרת מתעורר עקב הפרש המהירויות שיכול להיווצר בשעות עומס בין הנתיבים
הרגילים ,בהם המהירות בפועל יכולה להיות נמוכה מאד ,ובין הנר"ת ,בו קיימת השאיפה שהמהירות תהיה
גבוהה.
היות שמהירות נסיעה גבוהה בנר"ת )שהוא גם נת"צ( הינה המטרה העיקרית של קיומו ,ודווקא הפרש
המהירויות יוצר את המוטיבציה להשתמש בו ,והיות שהניסיון בארץ ובעולם מראה שבפועל המהירות בנת"צ
 /בנר"ת הינה גבוהה ולא מתעוררות בעיות בטיחות מיוחדות ,הוחלט שהמהירות המותרת בנר"ת תהיה זהה
לזו שבכל הדרך.

 .11מאפיינים גיאומטריים
בנושא זה נדון רק בהבדלים הנדרשים בתכנון הגיאומטרי הנובעים מהפיכתו של הנת"צ לנר"ת.
תחנת אוטובוס :בנת"צ ,לא בהכרח מתוכנן מפרץ לתחנת אוטובוס .עם הפיכתו לנר"ת ,מפרץ תחנה הינו
הכרחי ,ותכנונו יהיה בהתאם להנחיות התכנון של מפרצים לאוטובוסים )אורך ,רוחב ,אלכסונים וכו'(.
מפרץ חירום :ביצוע שול רחב או מפרצי חירום )כמופיע בהנחיות התכנון של דרכים בין-עירוניות( בעיקר
בדרכים ממוחלפות ,הינו חשוב וחיוני הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט התפעולי.
הפרדה :קיום הפרדה כלשהי בין הנר"ת לנתיבים הכלליים ,יכולה להיעשות במספר אופנים:
 הפרדה פיזית מלאה – אי תנועה ,מעקה בטיחות;-

הפרדה פיזית סלחנית – אי תנועה מונמך;
הפרדה פיזית חלקית – עמודונים גמישים;
הפרדה בצבע בלבד.

הפרדה פיזית מלאה דורשת רוחב ניכר על מנת לאפשר עקיפה במקרה של אירוע כלשהו בנתיב ,והדבר לרוב
לא ישים.
הפרדה פיזית ע"י אי תנועה מונמך המאפשר מעבר בעת אירוע ,הוא פתרון אפשרי במהירויות נמוכות ,וכדאי
לבחון אותו בהמשך.
הפרדה פיזית ע"י עמודונים דורשת תחזוקה שוטפת יומיומית והופכת פתרון זה ללא מעשי בהיקף רחב.
הפרדה בצבע היא זו המומלצת בשלב זה .רוחבה הכולל הוא  30ס"מ ,ועל פרטיה בסעיף סימון וצביעה .רוחב
זה של  30ס"מ לעומת הרוחב הרגיל של סימון בין שני נתיבים ,יכול להתקבל ע"י הרחבה מזערית של
המיסעה ,או ע"י הצרה קלה של הנתיבים ו/או השוליים.
במידה שהנר"ת הינו נתיב אגרה ) ,(HOT Laneאזי חלופת העמודונים עדיפה ואפשרית ,היות שיש גורם אחראי
המתחזק את הנתיב באופן שוטף והדוק ,אך אז נדרשת הרחבה גדולה יותר על מנת לאפשר רוחב סימון כולל
עמודונים של  60ס"מ.
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 .12שערים
"שערים" הם קטעי הדרך בהם מותרת כניסה ו/או יציאה מהנר"ת לנתיבים הכלליים.

 12.1שערים בדרך ממוחלפת
בדרך ממוחלפת ,הכניסה והיציאה לנר"ת אינה מותרת לאורך כל הדרך ,אלא אך ורק בקטעים ממנה ,קטעים
המכונים "שערים" .השערים יכולים לאפשר כניסה ויציאה ,אך לעתים רק כניסה או רק יציאה .לא לכל מחלף
יש שער ,וכל שער מיועד למחלף אחד או למספר מחלפים סמוכים.
השערים לרוב מיועדים לכלל כלי הרכב בדרך ,אך לעתים מיועדים לאוטובוסים בלבד )כדוגמה ,כניסה למסוף
אוטובוסים( .בעת תכנון השערים ,יש לבחון את תנועת קווי האוטובוסים ולנסות לתאם ביניהם.
אורך השערים המינימלי הוא  400-600מ' על מנת לאפשר את הכניסה והיציאה .השער יכול להיות ארוך יותר
אף במידה רבה ,וזאת בעיקר בתלות במיקום המחלפים.
מיקום השערים:
כאשר הנר"ת הינו שמאלי ,יש חשיבות שהשער יהיה סגור בקטע שלפני האף של רמפת היציאה מהדרך
הממוחלפת ,וזאת על מנת להבטיח שלא תהיה תנועת מעבר חדה מהנר"ת לרמפת היציאה .על מנת להבטיח
זאת ,יש שתי אפשרויות למיקום השער:

-

בין אף היציאה לאף הכניסה לכביש הממוחלף )אזור הגשר( ,במידה שהמרחק ביניהם מספיק למקם
שער באורך של לפחות  400מ' )תרשים .(12.1

תרשים  :12.1שער בתחום המחלף של נר"ת שמאלי ללא נתיב עזר
-

בין שני מחלפים בתנאי שהשער יסתיים במרחק של  150nמ' לפני אף היציאה – n) .מספר הנתיבים
שיש לחצות מהנר"ת ועד לנתיב הבסיסי הימני ביותר( .משמעות ערך זה היא לאפשר מעבר הדרגתי
מהנר"ת לרמפת היציאה ,כאשר עבור מעבר של כל נתיב מוקצים  150מ' .אורך השער יהיה לא פחות מ-
 400מ' )תרשים .(12.2
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תרשים  :12.2שער בין מחלפים של נר"ת שמאלי ללא נתיב עזר
סוגי השערים:
כניסה ויציאה לנתיב תנועה בדרכים ממוחלפות הינן עם נתיבי האצה והאטה .נתיבים אלה משמשים כנתיבי
עזר לנהג להשתלב בדרך או לצאת מהדרך ללא הפרעה לתנועה הזורמת בו.
במקרה הנדון כאן ,המעבר מהנתיבים הכלליים לנר"ת ובכיוון השני מהנר"ת לנתיבים הכלליים הוא מעבר
השונה במידה רבה מכניסת רמפה לכביש מהיר או יציאה ממנו.
קיים הפרש מהירויות בין הנתיבים הכלליים )מהירות נמוכה( לנר"ת )מהירות גבוהה( ,ולפיכך מומלץ שהכניסה
לנר"ת תהיה עם נתיב האצה ,והיציאה ממנו תתוכנן עם נתיב האטה או נכון יותר ,נתיב המאפשר למצוא פער
ולהשתלב בנתיבים הכלליים.
נתיב העזר יחולק ל 5-קטעים בני כ 200-מ' כל אחד )תרשים :(12.3
-

אלכסון פתיחת נתיב העזר בו כבר ניתן להתחיל יציאה מהנר"ת;
קטע בו מותר לצאת מהנר"ת;
קטע בו מותר לצאת ולהיכנס לנר"ת;
קטע בו מותר להיכנס בלבד לנר"ת;

-

אלכסון סגירת נתיב העזר בו עדיין ניתן להיכנס לנר"ת.

מכאן ,יש  600מ' שניתן לצאת מהנר"ת ו 600-מ' שניתן להיכנס אליו.

תרשים  :12.3שער בין מחלפים של נר"ת שמאלי עם נתיב עזר
בנר"ת ימני ,נתיב העזר הינו עבור הפונים ימינה ,כלומר ,הם עוברים במספר שלבים מהנתיב הכללי לנתיב
העזר ,משם ימינה לנר"ת ומשם ימינה לנתיב הפנייה הימני )תרשים .(12.4
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תרשים  :12.4פנייה ימינה בדרך ממוחלפת עם נר"ת ימני עם נתיב עזר
במידה שרוחב זכויות הדרך מוגבל ,ואין מקום להוספת נתיב עזר )גם לאחר הצרת מידות נתיבים ושוליים(,
ניתן לתכנן נר"ת ללא נתיבי עזר .במקרה זה רצוי שהשער יהיה באורך גדול יותר ,על מנת לאפשר את ביצוע
מעברי הנתיבים הללו היוצרים תנועת השתזרות עם הפרעות מינימאליות לתנועה ,הן בנתיבים הכלליים והן
בנר"ת.
בנר"ת ללא נתיב עזר ,כאשר הנר"ת הינו שמאלי ,אורכו יהיה  400מ' לפחות ,אך רצוי להאריכו ל 600-מ',
ותצורתו תהיה כמופיע בתרשימים .12.2 ,12.1
כאשר הנר"ת ללא נתיב עזר הינו נר"ת ימני ,הפנייה ימינה לכל כלי הרכב נעשית מתוך הנר"ת .לפיכך ,ניתן
לעבור מהנתיבים הכלליים לנר"ת בקטע שאורכו כ 200-מ' ,המסתיים כ 100-מ' לפני תחילת נתיב הפנייה
ימינה )תרשים .(12.5

תרשים  :12.5פנייה ימינה בדרך ממוחלפת עם נר"ת ימני ללא נתיב עזר

 12.2שערים בדרך מרומזרת
עקב משטר התנועה השונה בדרך מרומזרת לעומת דרך ממוחלפת ,אין צורך בהגדרת שערים ,וניתן להיכנס
לנר"ת ולצאת ממנו בכל נקודה לאורך הדרך ,פרט לקטע באורך  50מ' שלפני קו העצירה בצומת ,וזאת על
מנת למנוע תימרונים מסוכנים.
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 .13צמתים
 13.1כללי
בדרכים בין-עירוניות ומטרופוליניות בהן יש צמתים מרומזרים ,בעת תכנון נר"ת יש לטפל במספר נקודות בהן
יש שוני מהותי בין נת"צ לנר"ת:
יש לבחון באופן פרטני כל צומת ,להכין תכנית רימזור ראשונית ולבדוק את רמת השירות שלו,
לבחון את האפשרות לבטל פניות.
אם הנר"ת ימני ,לא תהיינה ממנו פניות שמאלה .אם הנר"ת שמאלי ,לא תהיינה ממנו פניות ימינה.
יש לקבוע את מיקום תחנות האוטובוסים ופעילות הולכי הרגל בצומת בהתחשב בקיום כלי רכב רבים
שאינם אוטובוסים.
במידה שהתנועות המותרות לאוטובוס שונות מאלה המותרות לרכב רב-התפוסה או במופעים שונים ,יש
להפריד בצומת בין תנועות אלה ,ופנסי הרמזור לאוטובוס יהיו כשל פנסי רק"ל.

 13.2נר"ת ימני
בתכנון נר"ת ימני ,יש לאפשר לכל כלי הרכב הפונים בצומת ימינה לעבור את הנר"ת ולהיכנס לנתיב הפנייה
ימינה .יש חשיבות לתכנון נתיב פנייה ימינה ,על מנת להפריד תנועה זו מתנועת כלי הרכב בנר"ת הממשיכים
ישר.
נוסעי הנר"ת הפונים שמאלה ,חייבים לצאת מהנר"ת לנתיבים הכלליים ולהיכנס לנתיב הפנייה שמאלה
שבצומת.
כאמור לעיל ,בנר"ת בדרך מרומזרת אין שערים ,אך מוצע לא לאפשר כניסה ויציאה מהנר"ת ב 50-מ' הסמוכים
לקו העצירה ע"י סימון קו רציף כפול .תחנת האוטובוס תהיה לאחר הצומת.
דוגמא לצומת עם נר"ת ימני ראו תרשימים  13.1ו.13.2-

תרשים  :13.1דוגמה לגישת נר"ת ימני לצומת
במידה שיש אוטובוסים רבים בנר"ת ,ניתן לייעד את נתיב הפנייה ימינה גם לתנועת האוטובוסים בכיוון הישר
לתוך תחנת האוטובוס .גם כשאין פנייה ימינה ,ניתן ליצור בצומת נתיב ייחודי לאוטובוסים העוצרים בתחנה
שמעבר לצומת .רצוי שהפנייה ימינה מהדרך המשנית לדרך עם הנר"ת תהיה מרומזרת ,על מנת שהנר"ת
לא יופרע .דוגמה ראו בתרשים .13.2
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תרשים  :13.2דוגמה לצומת עם נר"ת ימני ותחנות אוטובוס
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 13.3נר"ת שמאלי
נר"ת שמאלי בצומת מרומזר ,מצריך מעבר כלי הרכב הפונים שמאלה מהנתיבים הכלליים דרך הנר"ת .הנר"ת
הינו בכיוון הישר ,והפונים ממנו שמאלה או ימינה חייבים לצאת ממנו לפני הצומת ולהתמזג בנתיבים הכלליים.
על מנת לא ליצור יציאות חדות מהנר"ת ,מוצע בקטע של  100מ' לפני קו העצירה לא לאפשר יציאה ימינה,
וב 50-מ' לפני קו העצירה לא לאפשר יציאה שמאלה .דוגמה ראו בתרשים .13.3

תרשים  :13.3דוגמה לגישת נר"ת שמאלי לצומת
בצומת בו יש אוטובוסים רבים ,ניתן לפתח נתיב מיוחד עבורם לפני הצומת ,המאפשר כניסה ישירה לתחנת
האוטובוס .לדוגמה ראו תרשים .13.4
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תרשים  :13.4דוגמה לצומת עם נר"ת שמאלי ותחנות אוטובוס
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 .14סימון וצביעה
ההפרדה בין הנתיבים הכלליים לנר"ת הינה בסימון צבע על פני המיסעה באופן הבא )תרשים :(14.1
קו צהוב כפול ורציף

-

בקטע סגור למעבר:

-

ברוחב  10 + 10 + 10ס"מ.
קו צהוב כפול מקווקו )תמרור (503
בשער פתוח:
בשער פתוח למחצה ,כלומר שער בו מותרת כניסה או יציאה בלבד ,הסימון יהיה :קו צהוב רציף ליד קו
צהוב מקווקו ברוחבים הנ"ל ,בהוראות מקבילות לסימון  803לבן.

סגור

ברוחב  10 + 10 + 10ס"מ.

פתוח

פתוח למחצה

תרשים  :14.1אופני סימון הנר"ת על פני המיסעה
במידה שהנר"ת כולל אגרה ) ,(HOT Laneמוצע להציב עמודונים גמישים בין הנתיבים הכלליים לנתיב האגרה,
ואז מידות הסימון על פני האספלט יהיו 10+40+10 :ס"מ.
המיסעה בנר"ת )גם במידה שהוא כולל אגרה( אינה מסומנת בצבע.
קטעים המיועדים לנת"צ בלבד ייצבעו בהגוונה אדומה במרכז הנתיב בהתאם להנחיות הועדה הבין-משרדית
להתקני תנועה ובטיחות.
על פני המיסעה מסומנים מעויינים וחיצים בהתאם לצורך ,לפי ההנחיות לסימון נת"צים.
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 .15תימרור ושילוט
גירסה חדשה לתמרור  501ייחודי לנר"ת עוגנה בלוח התמרורים:

במידה שזה נתיב אגרה עם או בלי חנה וסע )תמרור  ,(230התמרורים הם:

תרשים  :15.1תימרור הנר"ת
התמרור יוצב מעל הנר"ת בתחילת השער לנר"ת וכן מעל הנתיב הסמוך לנר"ת כ 500-מ' לפני השער ,עם
חץ וציון המרחק )תרשים .(15.2

תרשים  :15.2אופן הצבת תימרור הכניסה לנר"ת
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היות שבדרכים מהירות-מעויירות אין שער לכל מחלף ,יש לשלט בבהירות את היציאות למחלפים להם נועד
כל שער.
שילוט צידי קטן על המעקה בנר"ת שמאלי ,יכול להוות דרך יעילה למטרה זו ,בנוסף לשילוט המקובל המוצב
לרוב על גשרי שילוט .היות שהמסרים שניתן לתת על שלט צידי קטן הם מוגבלים ,מספור יציאות בדרכים
ממוחלפות הינו הפתרון לכך ,והדבר יקל מאוד את ההדרכה לנהגים.
לפיכך – בדרך בה מתכננים נר"ת יש לשלב את מספור היציאות בשיטה שנקבעה.
במידה שהשער מיועד ליציאה אחת – תיכתב מספר היציאה האחת .במידה שהשער מיועד ליותר מיציאה
אחת – ייכתבו מספרי כל היציאות )תרשים .(15.3
שילוט זה יוצב החל מ 100-מ' לפני תחילת השער וכל  50מ' עד  100מ' לפני סוף השער.

תרשים  :15.3השילוט הצידי ליציאות מהנר"ת
בשילוט העילי הגדול ,יצוינו היעדים כמקובל עם מספור היציאות ,כך שהנהג יקשר בין היעד של היציאה
והמספור )תרשים .(15.4

תרשים  :15.4השילוט הכללי עם מספור היציאות
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 .16מרכז בקרה
כל נר"ת יחובר למרכז הבקרה האזורי/המטרופוליני.
מרכז בקרה זה ינטר את התנועה – נפחים ,מהירויות ,אירועים וכו'.
אין צורך בהתקנת אמצעי בקרת נתיבים ) (LCSושילוט הודעות מתחלף ).(VMS
מרכז הבקרה יוכל להפעיל רכב חילוץ באופן מיידי לטיפול באירועים.

 .17סיכום
הפיכת רשת נתיבי תחבורה ציבורית )נת"צ( למערכת נתיבים רבי-תפוסה )נר"ת( ,היא צעד תחבורתי-כלכלי-
סביבתי חיובי ,בתנאי שאינו פוגע בתחבורה הציבורית.
ההנחיות הללו הן צעד ראשון בהגשמת תכנון רשת נר"ת ,וכוללות הצדקים ומאפיינים המנחים את הרשויות
והמתכננים בקידום רעיון זה.
כמו כל ההנחיות ,גם אלה הינן כלי מכוון אך לא מוחלט ,והיות שאלה הנחיות ראשוניות בתחום ,יש לנקוט
ולטפל במספר נקודות:
לקראת הפעלת הנר"ת הראשון ,אך גם בהמשך ,יש לצאת במסע הסברה ופרסום שיבהירו את המטרות
ואת אופן השימוש בנר"ת .צעד זה חשוב עניינית וציבורית ויש להיערך לקראתו.
במסגרת זו יש להסביר גם את נושא האכיפה.
יש להשלים את הטיפול והאישור של השינויים הנדרשים בתקנות התעבורה ובלוח התמרורים.
יש לקבוע תהליך מעקב אחר יעילות הנר"ת ולבצע מעקב זה לאורך זמן .יש לבחון את השינויים בתפוסת
כלי הרכב ,בשיעור כלי הרכב עם נהג בלבד או עם נוסע אחד ,וכן לעקוב אחר ליקויי בטיחות שיתכן ויתגלו.
בהתאם למעקב זה ולהערכת תפקוד הנר"ת ,יש לבחון הרחבת ההצדקים לדרכים ולרחובות שהנחיות
אלה אינן כוללות.
יש לעדכן ולהרחיב הנחיות אלה בעוד לא יותר מ 5-שנים.
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נספח – סקר ספרות
הוכן על ידי ד"ר שלום הקרט שלום

נ .1.מבוא
נ .1.1.כללי
נתיבים ייעודיים לרכב רב-תפוסה ) (High Occupancy Vehiclesהונהגו לראשונה בארצות הברית בסוף שנות
ה 90-בוושינגטון ובניו-יורק .מאז השימוש בהם הלך והתרחב ,בעיקר בארצות הברית .ב 2014-בקליפורניה
בלבד היו מעל  2,216קילומטר-נתיב לפי ) .[20] Caltrans (2016מקור אמריקאי אחר,[17] FHWA (2011) ,
מציין כי ברחבי ארה"ב היו ב 2011-כ 1920-ק"מ נר"ת ומספר דומה של נתיבי תחבורה ציבורית.
באירופה ובשאר העולם השימוש בנר"ת הוא מצומצם בהרבה ועדיין לא נפוץ .באנגליה החלו בשנת 2002
עם קטע בעיר לידס ,ובשנת  2005קטע נוסף ב ,A4172-שניהם בדרכים עורקיות – לא דרכים מהירות .נתיבי
נר"ת מעטים נוספים קיימים בנורבגיה ,בספרד ,באוסטרליה ובניו-זילנד .בחלק ממדינות אירופה נפוץ יותר
שימוש נרחב למדי בשול כנתיב נסיעה – לעיתים לתחבורה ציבורית בלבד ובשעות שיא גודש ,ולעיתים לרכב
פרטי ואוטובוסים בשעות שיא ,אך לא מוגבל לרכב רב-תפוסה.
מבחינת סיווג ותצורת הנר"ת מבחינים בארה"ב בדרכים מהירות ,בנר"ת דו-נתיבי ,דו-כיווני במפרדה ,נר"ת
מרכזי משנה כיוון )לפי עומסי בוקר ואחה"צ( ,נתיב בניגוד לכיוון התנועה )נתיב שמאל( ,כמו כן ניתן ליישם
נר"ת בנתיב ימני בדרכים עורקיות ,אך דבר זה לא מקובל בארה"ב בדרכים מהירות ,כי נתיב זה משמש בעיקר
את המשאיות .ניתן גם ליישם נר"ת בקטעי דרך קצרים יחסית כדי לעקוף פקקי תנועה אשר נוצרים בקרבת
צווארי בקבוק ,כגון בגישה לצמתים ,במנהרות ובגשרים ,וכן בגישה לרחבות אגרה.
כפי שניתן להתרשם מרשימת מראי המקום המצורפת ,הספרות בנושא הנר"ת היא ענפה מאוד ,בעיקר
מארה"ב ,ולא ניתן בדו"ח זה להתייחס בהרחבה לכל האספקטים המערכתיים ,התכנוניים והתפעוליים
שקשורים בנושא.
הדו"ח יתרכז בעיקר בנושאים הקשורים:
נ 2.בשאלות הקשורות בהחלטה מתי ניתן להפוך נתיב תחבורה ציבורית )בהינתן שהוחלט על הצורך לבצעו(
לנר"ת?
נ 3.באספקטים התכנוניים והתפעוליים המיוחדים הקשורים להפעלת הנר"ת ,בשונה מהפעלת נתיב תח"צ ,מאחר

ונושא אחרון זה כבר מכוסה בהנחיות שונות של משרד התחבורה.
אחת הסוגיות שחוזרת ועולה בספרות היא ,האם הפעלת נתיב תח"צ במתכונת נר"ת אינה מפריעה לתפעול
הרכב הציבורי .סוגיה זו נידונה ב ,[35] McCormick and Rankin (1994)-אשר מציין כי הגמישות התפעולית
של הנר"ת המופעל בצירים עורקיים מטרופוליטניים היא כזו שניתן לווסת את מספר כלי הרכב הפרטיים כך
שלא יפגע בתפקוד הרכב הציבורי .זאת ניתן להשיג על ידי מגבלות לרכב הפונה ימינה בצמתים )איסור פניה
בחלק מהצמתים( או איסור פניות שמאלה ,במקרה של נר"ת מרכזי.
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נ .1.2.מספר דוגמאות של נר"תים באירופה [15] Schijns and Eng
במדריד שבספרד הופעלו שני נר"תים מתחלפים )שני נתיבים בכיוונים הפוכים בבוקר ואחה"צ( במפרדה של
דרך מהירה  N-VIבשנת  .1995הנתיבים הם במרכז דרך מהירה בעלת שלושה נתיבים חופשיים לכיוון.
בדרך  N4בהולנד הופעל בשנת  1993נר"ת מרכזי ,מופרד מעקות בטון במתכונת נר"ת .3+לאחר כשנה,
כתוצאה מלחץ ציבורי הפרויקט הופסק והנתיב הפך לנתיב שיא לכל התנועה ,ללא מגבלות )בעיקר עקב
תופעת "הנתיב הריק"(.
קיימות גם מספר דוגמאות אירופיות לנר"תים בעורקים עירוניים-פרבריים :בעיר לידס באנגליה מופעל נר"ת
על כביש  ,A647אשר משאיר נתיב אחד ליתר התנועה .ובטרונדהיים שבנורבגיה מופעל נר"ת  3+באחד
הכיוונים .בעיר לינץ שבאוסטריה מופעל נר"ת אשר השילוט בו מציין :בנתיב תח"צ זה יכול להשתמש גם רכב
נוסעים  3+ומשאיות מובילות בעלי חיים.

נ .2.קריטריונים – היכן מוצדק לשקול להפעיל נר"ת
התכנון ייעשה בשלושה שלבים:
א .שיקולי התכנון הכוללים של המערכת
אין נר"ת בודד עומד בפני עצמו ,והתכנון חייב להתחיל מראייה תכנונית מערכתית.
-

אזור השירות והפרוזדורים המועמדים להיכלל ברשת.
סוגי כלי הרכב המורשים.
תכנון התח"צ.
שילוב חניוני חנה וסע.

-

עקרונות כניסה ויציאה מהמערכת.
הנחיות גיאומטריות כלליות.
תפעול ואכיפה.

ב .תכנון הפרוזדור
בתכנון הפרוזדור ייבחנו המרכיבים אשר יכולים להשתנות מפרוזדור לפרוזדור ,תוך שמירה על העקרונות
שנקבעו בשלב הראשון .האלמנטים העיקריים שייבחנו הם:
 חיזוי נפחים. סוגי הנר"ת )ימני ,שמאלי ,מר"ת( בקטעים השונים. תכנון עקרוני של הצמתים. מיקום תחנות אוטובוס ונגישות הולכי רגל. חניונים ונגישות אליהם.ג.

תכנון המתקנים.
תכנון המתקנים הינו שלב המפרט את האלמנטים המיוחדים של הנר"ת לפני תחילת התכנון המפורט
לביצוע:
 חתכי הדרך כולל צבע ,מעקות והפרדות למיניהן.-

"שערים".
בחינת השילוב בין תחנות האוטובוס לסביבה ולחניונים.
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-

שילוט ומתקני בקרה ואכיפה.

קיימות מעט דוגמאות בעולם למערכת שלמה ולכן התכנון שונה מתכנון כבישים סטנדרטי .תכנון נכון של
המערכת כולה יביא למירב השימוש בה ולהפחתת בעיות שיכולות להתעורר בהמשך.
את הצורך בהפעלת נר"ת יש לבחון בראייה מערכתית ,ולא בהסתכלות על קטע דרך זה או אחר בנפרד.
נכנסים כאן שיקולים עם השלכות על כל האזור הקרוב ועל פרוזדור התחבורה הנדון .תרשים נAASHTO ) 2.1.
) [1] (2004מפרט את הצעדים הדרושים בתכנון.

תרשים נ :2.1.צעדים כלליים בתכנון מערכת נר"ת לפי [1] AASHTO
מתוך ) ,[15] Schijns and Eng (2006אשר סקר בשנת  2006את הניסיון העולמי בשימוש בנר"ת ,מציינים כי
יישום נר"ת הוא אמצעי פשוט וזול יחסי לעידוד השימוש ברכב ציבורי וברכב רב-תפוסה ,במידה שהוא עומד
במספר קריטריונים משמעותיים שהם:
א .קיים גודש חמור ,קבוע ונשנה;
ב .פתרון הנר"ת מספק חסכון משמעותי ואמין לנוסעים בו )בדרך כלל ,לפחות  5דקות( ,כדי לפצות את
המשתמשים על אי הנוחות שבמעבר מהרכב הפרטי;
ג .הנר"ת יישא לפחות את אותו מספר נוסעים לעומת הנתיב במתכונת רגילה;
ד .מספר האוטובוסים ,מוניות ופרטיות רבי-תפוסה אשר ישתמשו בנר"ת יעבור רמה מוסכמת מראש ,כדי
למנוע את סינדרום " הנתיב הריק" );(the empty lane syndrome
ה .יישום הנר"ת יביא לשיפור בכושר ההעברה במונחים של קילומטר-נוסע של הפרויקט;
ו .קיימת לפרויקט תמיכה ברמה הפוליטית ,המשטרתית ,רשויות הדרך ,מפעיל הדרך מפעיל התח"צ וקיימת
תמיכה ציבורית;
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ז .את הפרויקט ניתן לאכוף בצורה יעילה וקיימת מחויבות לאכיפה זו;
ח .הפרויקט מביא ליחס תועלת-עלות חיובי;
ט .את הפרויקט ניתן לבצע פיזית באופן בטוח ולהבטיח את הנגישות המתחייבת.
על פי אותו מחבר ,הוכח כי לפרויקטים שלא עמדו בדרישות אלה יש סיכוי גבוה של תפקוד לא יעיל וחלקם
אף נסגרו או הפכו לנתיבים רגילים .יישום נר"ת דורש התייחסות פרטנית ואין תכן "נכון" אחיד אשר עונה לכל
הדרישות.
המומלץ ביותר )על פי  ([15] Schijns and Engהיא רשת מחוברת של נר"תים או אף טוב מכך רשת נר"תים
משולבת באמצעים תומכים:
"The systematic and integrated development of a combination of HOV lanes, preferential parking
for carpools, improved bus service, park-and-ride lots, employer-based incentives and ride-sharing
"which will strengthen the effectiveness of each element in the system.
 [1] AASHTOמפרט את השיקולים אשר נכנסים להחלטת לספק נר"ת בארה"ב ,שכוללים מספר תחומים:
א .תנאי גודש חמורים ונשנים ,רמות שרות  Dאו  Eומהירויות נסיעה שיורדות מתחת ל 50-קמ"ש .האמור
מתייחס בעיקר לאזורים מטרופוליניים ודרכים מהירות בארה"ב;
ב .צווארי בקבוק יוצרי גודש בעורקים עירוניים שיוצרים עיכובים משמעותיים;
ג .רמת שירות התח"צ .נפח תנועה גבוה של אוטובוסים שפועלים בתנאיי גודש קשים )יחד עם יתר התנועה(
מביאים להצדק לקיום נר"ת;
ד .הבנה של דפוסי הנסיעה באזור ,כולל מוצא-יעד ,יכולים להצביע על הצורך בנר"ת;
ה .נפח תנועת האוטובוסים ,מיניבוסים ומוניות שרות נותנים אינדיקציה על הצורך בנר"ת;
ו .נפח התנועה החזוי בנר"ת הוא האינדיקציה העיקרית אשר קובע את ההצדקה לפתיחתו .קריטריון זה
מבוסס על הערכת מספר הקילומטר נוסע ולא על קילומטר רכב.
מאחר ונתיב רגיל יעביר בשיא כ 2000-כלי רכב ,או  2200נוסעים בשעה ,על כן הנר"ת חייב להעביר לפחות
כמות זו של נוסעים .בהנחה של נר"ת 2+המשמעות היא כ 1000-כלי רכב כאשר השימוש הוא בעיקר ברכב
פרטי .אם לא מגיעים לרמות אלה תתפתח התנגדות ציבורית להפעלת הנר"ת.
טבלאות נ 2.1.ו -נ 2.2.מתוך  [1] AASHTOמביאות את נפחי התנועה הנדרשים בנר"ת )בשנת היעד ולא ביום
פתיחתו(.
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טבלה נ :2.1.נפחי תנועה נדרשים להצדקת נר"ת בדרך מהירה ][1

טבלה נ :2.2.נפחי תנועה נדרשים להצדקת נר"ת בעורק מטרופוליני][1
קנדה – אונטריו
נת"צים כבר קיימים במרחב המטרופוליני של אונטריו משנות ה 70-וגם הופעלו בבירה אוטבה מאז .1974
נר"ת הופעל לראשונה בטורונטו בשנת  1993כנר"ת  3+ומעביר גם כיום כ 2000-נוסעים בשעת השיא
 .[35] McCormick and Rankinברחבי טורונטו פועלים מאז שנות ה 90-נר"תים של  3+ובשנת  1994פעלו
כ 65-ק"מ נר"תים במטרופוליטן טורונטו.
התקנת הנר"ת מתבצעת בנתיבים עורקיים קיימים או בנתיבים נוספים אשר מושגים על ידי הרחבה של
עורקים קיימים .הנר"תים חייבים להוות חלק מרשת נת"צים ונר"תים אשר תוכננה מראש .אחד הכללים
הנשקלים בהצדקת הפעלת נר"ת הוא חסכון מערכתי של  5דקות המושג על ידי שימוש בנר"ת .לשם כך יש
להשיג מערכת בעלת אורך המופיע בטבלה נ ,2.3.המגדירה את האורך הנדרש בתלות במהירות הנסיעה
בנר"ת לעומת הנתיבים הרגילים .כך למשל ,אם המהירות הממוצעת בנר"ת או ברשת הנר"תים היא 40
קמ"ש והמהירות הממוצעת בנתיבים הרגילים היא  20קמ"ש ,יידרש אורך של  5קילומטר נר"ת או רשת נר"ת.
טבלה נ 2.3.מציגה אורך נדרש לרצף נר"ת על מנת להשיג חסכון של  5דקות בנסיעה בנר"ת )מתוך
.([35] McCormick and Rankin
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טבלה נ :2.3.אורך רצף נר"ת להשגת  5דקות חסכון בנסיעה ][35
קיימים מספר הנחות אשר מצדיקות את השימוש ברכב רב-תפוסה בנתיבים לתחבורה ציבורית וזאת על מנת
לשפר את יעילות התפעול .על פי הניסיון בטורונטו ,עורק עירוני יכול להעביר כ 600-עד  900כלי רכב לשעה.
בהנחה שברוב הנתיבים הנשקלים לשימוש נר"ת יש בין  5-20אוטובוסים ,יש מספיק קיבולת לפרטיות רבות
תפוסה .על פי התנאים ניתן כמובן לשקול הפעלת מתכונת נר"ת  2+או נר"ת .3+
כדי לא לבטל את היתרונות לתחבורה הציבורית ,בעיקר בצמתים ,ניתן לשקול מספר רב של אמצעים ,ביניהם:
התקנת מפרצי פנייה ימינה בנתיב הנר"ת;
התקנת מפרצי אוטובוסים בצד הרחוק של הצומת;
הרחקת תחנות אוטובוס לאחור ,על פי אורך התור בנתיב הפניה ימינה;
איסור פניות ימינה בחלק מהצמתים;
רמזור נפרד לנתיב הנר"ת;
התקנת מפרדה קשיחה בין הנר"ת לבין הנתיבים הרגילים;
משחק עם תפוסת הרכבים ושעות השיא;
זמני מחזור קצרים יותר;
מחלוף ועוד.
בפרוזדורי דרכים מהירות מחוץ לאונטריו ,ניתן לציין באופן כללי כי כ 10%-מנוסעי הרכב הפרטי בנר"ת
השתמשו קודם בתחבורה ציבורית 40-60% ,נסעו קודם ברכב פרטי לבד והיתר כבר היו ברכבים משותפים
או ביצעו נסיעות חדשות בפרוזדור.

נ .3.תפעול הנתיב – שעות ,פתיחה וסגירה ,אחזקה ותאונות
נ 3.1.שעות ההפעלה
לפי המדריכים האמריקנים בנושא נר"ת ] ,[3 ,2 ,1קביעת שעות ההפעלה של הנר"ת מוכתבים בעיקר משיקולי
הגודש בשעות השיא ,משיקול כמות השימוש בנר"ת ומשיקולי אכיפה והתגובות הציבוריות .קיימות למעשה
שלוש אופציות הפעלה:
הפעלה בשעות השיא;
הפעלה בשעות שיא מורחבות;
הפעלה מתמדת.
הפעלה בשעות השיא מנסה בדרך כלל למקסם את התועלת של הפעלת הנר"ת לעומת הנזק הנגרם לנתיבים
הרגילים.
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להפעלה מתמדת במשך כל שעות היום יש יתרונות רבים של נוחות הפעלה ,הבנת הנהגים וקבלת התנאים
ובאכיפה.
הפעלה בשעות שיא מורחבות נמצאת ביניהם.
טבלה נ 3.1.מפרטת את היתרונות והחסרונות של כל אופציה מתוך [1] AASHTO

טבלה נ :3.1.יתרונות וחסרונות של הפעלת נר"ת מתמדת לעומת שעות שיא ][1
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נ 3.2.הערכת הבטיחות של תפקוד נר"ת ונתיבים אחרים
 [41] Cooner and Raftביצעו את מחקרם על שתי דרכים מהירות בטקסס בהן הנתיבים הרגילים היו ברוחב  11ftשהם
 3.3מ' ונתיבי הרכב רב-הנוסעים היו ברוחב זהה באחד מהם וברוחב  3.5מ' במקרה השני .המפרדה בין הנתיב המיוחד
לשאר הנתיבים היה פס צבע בלבד ברוחב  0.9מ' בכביש אחד ו 0.8-מ' בכביש השני .המחברים מציינים שחלק ניכר
מבעיות הבטיחות נובעות מן המעבר בין הנתיב הפקוק לנתיב רב-הנוסעים שבו התנועה מתנהלת במהירות גבוהה
בהרבה.
כן מציינת אותה עבודה שהם לא מתייחסים להתקנת עמודונים בפס ההפרדה בין הנתיבים למרות ש:
"…these devices have shown promising results in controlling access to and from buffer-separated HOV lane
"facilities and are being implemented on future buffer-separated HOV lane facilities in the Dallas area.
 [42] Lee, Dittberner and Sripathiמתארים מחקר הערכה על התפקוד הבטיחותי של קטע דרך מהירה באזור העיר
וושינגטון באורך של כ 10-קילומטר ) (I-66בה בשעות מסוימות מפעילים נתיב שמאלי לרכב רב-נוסעים ובשול הימני
מותרת תנועת כל כלי הרכב .הנתיבים הם ברוחב  3.65) 12 ftמ'( והשול הימני הוא ברוחב  3.3מ' .מסקנת המחברים
היא כי להפעלת הנתיבים במתכונת שנחקרה לא הייתה השפעה שלילית על שכיחות תאונות הדרכים.
חלק מן הספרות הנסקרת ,מתייחסת להצרת נתיבים כללית ,כדי ליצור נתיב נוסף או האפשרות לנסיעה בשוליים .חלק
מספרות זו אינו מתייחס בהכרח לנתיבים לרכב רב-נוסעים ,אשר נוסעים בנתיב מופרד פיזית .כמו כן ,בחלק מהכבישים
מדובר בכבישים עם ארבעה נתיבים לכיוון שהפכו לחמישה נתיבים .חלק מהשינויים בשעורי התאונות נובעים מהגדלת
מספר נתיבי הנסיעה ומתנועות ההשתזרות הנוספות הנוצרות במצבים אלה .מן הספרות עולה בבירור ,כי אחת מבעיות
הבטיחות בהפעלת נתיב מהיר היא בפעולות ההשתזרות לתוכו וממנו .במקרה של נר"ת ,הבעיה יכולה להיפתר לפחות
בחלקה אם באמצעות הפרדה פיזית קשיחה בצורת מעקה בטיחות ואם בצורת סימון ועמודונים במרווחים קטנים ,בתוספת
מערך אכיפה.

 ,[31] Jang et al.חקרו את רמת הבטיחות של  279מייל של דרכים מהירות עם נר"ת פתוח continuous
) (accessלעומת  545מייל כאלה עם גישה מוגבלת ) (limited accessבקליפורניה בשנים  .1999-2003הם
מצאו שאין יתרון בטיחותי לנתיבים עם גישה מוגבלת .כמו כן הם מצאו ששעורי תאונות גבוהים במיוחד
מרוכזים באזורים של הדרכים עם גישה מוגבלת כאשר היציאה והכניסה הם קרובים לרמפות .הם חקרו גם
את רמת הבטיחות של הנתיבים בתלות ברוחב הכולל של מפרדה ,נתיב ושול .הם מצאו ששול של  2מ' ) 8
 (ftהיה מזוהה עם שעורי תאונות נמוכים יותר לעומת שול צר יותר.
מחקר קליפורני נוסף השווה את רמת הבטיחות של שני קטעי דרכים מהירות בקליפורניה שבה נוספו נתיבי
נר"ת עם גישה רציפה  .[40] Pearce and Stanekהממצאים לא הצביעו על מגמה עקבית של עלייה בשעורי
התאונות לאחר הוספת הנר"ת.

נ .4.הערכת יעילות תפקוד הנתיבים
נ 4.1.תוצאות הפעלת הנר"ת:
במדריד ,ב N-VI-אחוז השימוש בתח"צ גדל מ 23.5%-ל ,34.8%-אחוז השימוש ברכב עם נוסע יחיד ירד מ-
 70%עד ל) 48%-לפי ([15] Schijns and Eng
בכביש  I-5בפורטלנד שבארה"ב ,נר"ת מעביר  33%יותר נוסעים לעומת הנתיב הרגיל שלידו.
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בדרך מהירה בוונקובר שבקנדה השימוש בנר"ת הביא לעלייה של תפוסת הרכב הממוצעת מ 1.22-ל1.35-
בשעת שיא בוקר ,ובכך הגדיל את כושר העברת הדרך ב.11%-
גם בדרכים נוספות בארה"ב ,הפעלת הנר"ת הביאה לעלייה של תפוסת הרכב הפרטי בשעות הפעלתו .עם
זאת מציין המחבר ] ,[15כי בדוגמאות שסקר לא הבחין בפרויקט נר"ת אשר העביר אלפי נהגים של רכב פרטי
ללא נוסעים נוספים ) (single occupancyעד כדי פתרון בעיית הגודש .לעומת זאת ,הפעלת פרוייקטי נר"ת
מתיישב עם מדיניות רחבה יותר של עידוד השימוש בתח"צ ,אם הוא משתלב עם פרויקטים נוספים בתחום
זה ,כולל התקנת חניוני חנה וסע ,פרויקטים מופעלים על ידי מעסיקים ועוד.
טבלה נ 4.1.מ [6] Dixon and Alexander-מסכמת תוצאות הפעלה של מספר נר"תים נוספים בארה"ב.

נ 4.2.תוכנית להערכת יעילות התפקוד של הנר"ת
הן בשלב תכנון הנר"ת והן עם הפעלתו יש לבצע תוכנית להערכת יעילות תפקודו.
 [1] AASHTOמביא סדרה של מדדי ביצוע אשר מצביעים על הצלחה או כישלון של תפקוד הנר"ת
טבלה נ 4.2.מביאה סדרה של מדדי ביצוע להערכת התפקוד .הם כוללים מדדי ביצוע של תנועה ,בטיחות
איכות סביבה

טבלה נ :4.1.הערכת היעילות של הפעלת נר"ת במספר מקומות בארה"ב ][6
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טבלה נ :4.2.הערכת יעילות תפקוד הנר"ת ][1
 [22] Bauer et al.מאוסטרליה מפרט אף הוא מספר מדדי ביצוע להערכת תפקוד הנר"ת כמפורט בטבלה
נ:4.3.
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טבלה נ :4.3.מדדי ביצוע להערכת תפקוד נר"ת ][22

נ .5.נתיב ללא תשלום או אגרה
נר"ת מופעל כדי לתת יתרונות למשתמשים בתחבורה ציבורית ,לקצר להם ולנוסעים ברכב רב-תפוסה את
זמן הנסיעה בתקופות גודש ,כפי שמפורט בדו"ח זה .שיקול מרכזי בהצלחת התפקוד של נר"ת הוא במציאת
שווי המשקל בין נת"צ שנראה ריק מדי ויוצר לחץ ציבורי לבטלו ,לבין יצירת גודש בנתיב הנר"ת ,אשר מבטל
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את יתרונותיו .אחת הדרכים לווסת את השימוש בנר"ת ומציאת נקודת האיזון היא באמצעות גביית אגרה,
בדרך כלל לכלי רכב אשר מותר להם להשתמש בנר"ת אך לא עומדים בקריטריונים של שימוש חופשי .סקר
הספרות הנוכחי והדו"ח כולו אינם עוסקים בסוגיה זו ולא מדברים על אספקטים ייחודיים לנושא נתיבי אגרה.
קיימת ספרות נרחבת ,שוב ,בעיקר מארה"ב אשר עוסקת בנושא ומופיעה לעיתים תחת הכותרת :נתיבים
מנוהלים ) .(managed lanesנושא זה כולל אספקטים רבים נוספים ,ביניהם אופן בקרת הנתיב ,סימון ותמרור,
אכיפה ואופן גביית האגרה.

נ .6.הניסיון במספר ארצות
לפני שנביא את ההמלצות לגבי התכן הגיאומטרי של נר"תים בארה"ב ,שבה כאמור הצטבר הניסיון הרב
ביותר ,ראוי להביא סקירה קצרה על הבדלי הגישה לגבי תכן נתיבים מיוחדים ,כפי שנהוג באירופה לעומת
ארה"ב .באירופה הצפיפות בדרך כלל גבוהה יותר ואילוצי שטח חמורים יותר .מבחינה זו ישראל יותר דומה
לאירופה מאשר לארה"ב.
בסעיף זה נביא מספר דוגמאות לפרטי התכן ואופן התפקוד של דרכים מהירות באירופה ,שבהן מפעילים
נתיבים עם ייעוד מיוחד.

נ 6.1.הולנד
בהולנד הצטבר הניסיון הרב ביותר באירופה בהפעלת נתיבי תנועה בעלי תפקוד מיוחד בדרכים המהירות של
רשת הדרכים הבין-עירונית .הדבר נובע מן התנועה הצפופה בדרכים אלה בהולנד ומן הרצון למצוא פתרונות
לפקקים .בפרויקט הערכה שבוצע בשנת  2007נקבעו התנאים להפעלת סוגי נתיבים אלה והוערכה רמת
התפקוד שלהם .מספר דוחות מתארים את הניסיון ההולנדי בהרחבה .[29 ,28] Rijkswaterstaat
בהולנד מבדילים בין שלושה סוגי נתיבים :נתיב שעת שיא בצד ימין ,נתיב שעת שיא בצד שמאל ונתיב ויסות
)בצד ימין בדרך כלל( .הסוג האחרון מותקן באזורים של מחלפים עמוסים אשר יוצרים פקקי תנועה ומשמשים
לקליטת התנועה העודפת שנכנסת לדרך המהירה בשעות השיא ,סוג זה אינו נפוץ במיוחד .נתיבים אלה
משמשים לוויסות הקיבולת ונסגרים כאשר נפחי התנועה שוב יורדים לרמה שהמשך הדרך יכולה להעביר.
מכאן שנתיבים אלה תמיד פועלים בתנאיי עומס ובמהירויות נמוכות ולכן אינם רלבנטיים להמשך הדיון ,אשר
מתייחס לפעולת נר"תים אשר יכולים לפעול כנתיבים בלעדיים גם בשעות לא עמוסות .בהולנד נתיבי השיא
בצד שמאל ,מוגבלים בדרך כלל לתנועת רכב פרטי בלבד והם ברוחב מצומצם ביותר של  2.50-2.75מ' בלבד.
לשם הפעלת הנתיבים המיוחדים נחקק חוק מיוחד ,אשר הסדיר את תנאיי ההקמה וההפעלה של הדרכים.
) [43] Spoedwet Wegverbredingעם התאמות בשנת  .(2009מבין התנאים הנדרשים להקמה של פרויקטים
במסגרת חוק זה היו מספר תנאים ,ביניהם:
 .1רמת הבטיחות של הדרך תהיה לפחות שווה לרמת הבטיחות של דרכים רגילות בתנאים דומים.
 .2כדי להשיג רמת בטיחות בדרכים אלה ,התקנת הנתיבים דורשת מספר מרכיבים :הפחתה של המהירות
המותרת בקטעים אלה לעומת המהירות המותרת בדרך כלל של  120קמ"ש ,הפחתה למהירות מותרת
של  100קמ"ש ואף פחות ,התקנת מפרצי מילוט עבור רכב עם תקלה ,מערכת גלאים עם פיקוח אוטומטי
לכל אורך הקטע ,כדי לאפשר תגובה מהירה ,במקרה של תקלה או אירוע.
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 .3תנאי אחרון היה קיום הערכה יסודית של אופן התפקוד של  14הנתיבים הקיימים בשנת  ,2007מבחינה
בטיחותית ותנועתית.
בתקופה בין  1996לשנת  2006אובחנה מגמה נמשכת של ירידה במספר תאונות הדרכים .זאת למרות מגמה
נמשכת של עלייה בנפחי התנועה  .[26] Broeren et.alבדו"ח מעודכן שפרסם משרד התחבורה ההולנדי
בשנת  ,[38] Koppen and Osthoorn 2017מדווח על הערכות הבטיחות שבוצעו בכל הקטעים שנפתחו עד
אז .ניתן לקבוע כי מספר תאונות הדרכים פחת לאחר פתיחת נתיבי השיא במקומות השונים .ב 12-מתוך 14
נתיבי השיא שבהם נערכה הבדיקה נמצא שמספר תאונות הדרכים פחת .אך יש הבדלים גדולים בין מקום
למקום .לגבי נתיבי שיא בצד ימין )דהיינו בחלק מהשול( ,או כי בנתיבים אלה יש שעורי תאונות גבוהים יותר
כאשר הם פועלים בנפחי תנועה נמוכים ) (I/C < 0.3או בנפחי תנועה גבוהים מאוד ) .(I/C > 0.7מכאן הגיעו
למסקנה שיש לפתוח את נתיבי השיא כאשר נפח התנועה בנתיבים הרגילים מגיע ל 1,350-כלי רכב לשעה
לנתיב .פתיחה בנפחים נמוכים ובנפחים גבוהים במיוחד )כאשר יש פקקים( אינה רצויה .עם הצטברות הניסיון
בהפעלת נתיבי השיא ,נמצא כי מספר תכונות חשובות מאוד מבחינת יעילות התפעול והבטיחות.
 .1אחידות ונראות של ההתקן;
 .2הפעלת הנתיבים תוך שימוש במהירויות מותרות דינמיות;
 .3התקנת מפרצי חירום;
 .4איסור עקיפה למשאיות בנתיבים הרגילים .המשאיות נוסעות רק בנתיב הימני;
 .5איסור לנסיעת כלי רכב רחבים בנתיבים שהוצרו;
 .6התקנת תאורה לכל אורך הקטעים;
 .7התקנת שילוט הכוונה והוריה בגובה;
 .8שילוט דינמי מעל הנתיבים המורה על מהירויות מותרות ועוד הודעות );(LCS
 .9בקרת הזרימה האחידה בדרך באמצעות בקרת התנועה ברמפות );(ramp metering
 .10בקרת אירועים מתמדת באמצעות ניטור אירועים ,חדר בקרה ,מצלמות ואכיפה אינטנסיבית;
 .11פרסום נרחב בקרב ציבור הנהגים.

נ 6.2.אנגליה
באנגליה מצטבר לאחרונה ניסיון בהפעלת נתיבים מיוחדים לתחבורה ציבורית בדרכים מהירות .נתיבים אלה
מותקנים בדרכים מהירות בעלות שלושה נתיבים לכיוון ,כאשר ניתן לגזול את אחד הנתיבים לצורך התחבורה
הציבורית או ניתן להוסיף נתיב נוסף לתחבורה הציבורית )ראו תרשים נ([2008] White) (6.1.

תרשים נ :6.1.חתך לרוחב מוצע של נת"צ או נר"ת בדרך מהירה באנגליה )White (2008

באחד מן הפרויקטים אשר דומה מבחינות מסוימות לנתיב האגרה הנבנה בישראל ,כאשר נתיב התחבורה
הציבורית פועל בצד שמאל לנתיבים הרגילים )ימין-באנגליה( ,חתך הדרך הוא של  2.75מ' שול בצד ימין,
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נתיב ימין ברוחב של  3.50מ' ,שני נתיבים ברוחב  3.20מ' ונתיב תחבורה ציבורית ברוחב  3.30מ' ,עם שול
צר משמאלו.
פרט נוסף הלקוח מהספרות האנגלית מראה תצורות שונות של הכנסת נר"ת בחתך לרוחב של דרך מהירה.

תרשים נ :6.2.מתוך מראה מקום )(White, 1999
בשנת  2010משרד התחבורה האנגלי ) (DfTהוציא הנחיות המפרטות את התנאים להתקנת נר"ת Machemel
] .[34נר"ת מוגדר כנתיב או מסלול או דרך לשימוש אוטובוסים ,אוטובוסים בין-עירוניים ) ,(coachesמוניות עם
יותר מנוסע אחד ,אופנועים ,רכב מסחרי עם יותר מנוסע אחד ורכב פרטי עם יותר מנוסע אחד.
המטרות של הפעלת תוכנית נר"ת הן:
 .1ליצור הפרש זמני נסיעה משמעותי ) (notableבין הנר"ת והנתיבים הרגילים מבלי לגרום להרעת השירות
בנתיבים הכלליים.
.2
.3
.4
.5

לשפר את אמינות זמן הנסיעה של משתמשי הנר"ת מבלי להרע את האמינות בנתיבים הרגילים.
לספק רמת שירות גבוהה יותר באזור המטרה על ידי הגדלת מספר הנוסעים הממוצע ברכב והגדלת
מספר הנסיעות נוסע.
להביא להקצאה מחדש של החתך לרוחב כדי להבטיח שהנר"ת יעביר לפחות את אותו מספר נוסעים
בממוצע לעומת המספר בנתיב הרגיל.
להבטיח שהשימוש בנר"ת ינותר וינוהל ויבטיח שמספר העבירות יהיה נמוך.
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 .6להבטיח שלא יהיה גידול במספר התאונות וחומרתן.
התקנת הנר"ת יכולה להיעשות באחת משלוש דרכים:
שימוש בשול
הקצאה מחדש של החתך לרוחב )דהיינו הצרת נתיבים(
הרחבה פיזית.
הניסיון מארה"ב מלמד שהפיכת נתיבים רגילים לנר"ת הייתה מאוד לא פופולרית ,אך לעומת זאת הניסיון
מהולנד מלמד שהקצאה מחדש של החתך לרוחב ,עם בקרה דינמית פועל היטב.
מקומות פוטנציאליים להתקנת הנר"ת הן לדוגמא:
גישה לצומת או מעגל תנועה מאוד עמוס
ליד נתיב האצה עמוס או בנתיב האצה מבוקר רמזור )(ramp metering signal
נר"ת מיוחד שעובר צומת עמוס באמצעות נתיב במפלס אחר
המדדים להערכת יעילות הנר"ת מפורטים בטבלה  3.1של מ.מ.34.
דוגמאות לשילוט מוצע של הנר"ת מופיעים בנספח של מ.מ.34.

נ 6.3.ג'קרטה ,אינדונזיה
 ,[33] Hanna et. alמביאים תוצאות מתוכנית שהופעלה בג'קרטה שבאינדונזיה בשנת  2004והופסקה בשנת
 ,2016במסגרתה הותרה תנועה במספר עורקים מובילים במרכז העיר )מע"ר( בשעות השיא לרכב המסיע
 3+נוסעים בלבד ,בשעות שיא בוקר  7-10ושעות שיא אחה"צ  .4:30-7:00התוצאות הראו שהעיכובים גדלו
מ 2.1-דקות/ק"מ ל 3.1-דקות /ק"מ בשעות שיא בוקר ומ 2.8-דקות/ק"מ ל 5.3-דקות/ק"מ אחה"צ .ניסיון זה
הוא הקיצוני ביותר המוכר בספרות ,מפני שהוא הגביל את תנועת הרכב הפרטי במע"ר לא רק בנתיבי HOV
אלא במספר נתיבי הכניסה .ההשפעות של ביטול ההסדר הביאו להרעה לא רק ברחובות הנדונים אלא גם
ברחובות אחרים עיקריים .ג'קרטה הוא המטרופולין השני הגדול ביותר בעולם אחרי טוקיו ,עם  30מיליון
תושבים .כלי רכב שהפרו את ההסדר נקנסו בקנס מקסימלי של  .$37.50אמנם התפתחה תופעה של "נוסעים
להשכיר" תמורות  $1.20לנוסע ,אך סך תוצאות ההסדר היו חיוביות .מעניין לציין שאחת הסיבות לביטול
ההסדר ,בנוסף לתלונות ציבור בעלי הרכב ,הייתה התופעה של "נוסעים להשכיר" שלעיתים אף הייתה מלווה
באלימות .ביטול מדיניות הנר"ת הייתה מלווה בגידול במספר כלי הרכב העוברים בנתיבים.

נ 6.4.קנדה – אונטריו
נת"צים כבר קיימים במרחב המטרופוליני של אונטריו משנות ה 70-וגם הופעלו בבירה אוטבה מאז .1974
נר"ת הופעל לראשונה בטורונטו בשנת  1993כנר"ת  ,3+ומעביר גם כיום כ 2000-נוסעים בשעת השיא
 .[35] McCormick and Rankinברחבי טורונטו פועלים מאז שנות ה 90-נר"תים של  3+ובשנת  1994פעלו
כ 65-ק"מ נר"תים במטרופוליטן טורונטו.
התקנת הנר"ת מתבצעת בנתיבים עורקיים קיימים או בנתיבים נוספים אשר מושגים על ידי הרחבה של
עורקים קיימים .הנר"תים חייבים להוות חלק מרשת נת"צים ונר"תים אשר תוכננה מראש .אחד הכללים
הנשקלים בהצדקת הפעלת נר"ת הוא חסכון מערכתי של  5דקות המושג על ידי שימוש בנר"ת .לשם כך יש
להשיג מערכת בעלת אורך המופיע בטבלה  2.3ב ,[35] McCormick and Rankin-המגדירה את האורך
הנדרש בתלות במהירות הנסיעה בנר"ת לעומת הנתיבים הרגילים .כך למשל ,אם המהירות הממוצעת בנר"ת
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או ברשת הנר"תים היא  40קמ"ש והמהירות הממוצעת בנתיבים הרגילים היא  20קמ"ש ,יידרש אורך של 5
קילומטר נר"ת או רשת נר"ת על מנת להשיג יעד זה.
השאלה של נר"ת  2+לעומת נר"ת  3+בצירים מטרופוליניים עורקיים
 [35] McCormick and Rankinמאונטריו מתמודדים עם סוגיה זו ואין תשובה חד-משמעית .למרות שמבחינה
פיזית הנר"ת זהה בשני המקרים ,יש הבדלים משמעותיים בין שני הסוגים .מבחינת ההתנגדות הציבורית
רצוי להנהיג הסדר שיספק חלק גדול ככל האפשר של הציבור .מבחינה זו להסדר  2+יש יתרון ,מה גם
שהניסיון באונטריו מלמד שכ 15-20%-מכלי הרכב הם כבר  .2+החיסרון הבולט הוא בכך שמספר
המשתמשים בנר"ת יהיה גבוה מדי ויגרום לעומס אשר ייפגע קשות ביתרונות התח"צ והנתיב כולו .הפעלת
הנתיב כ 3+-סביר ויאפשר תפקוד נאות של הנר"ת ללא עיכובים מיותרים .גם המעבר מתפעול  3+ל 2+-קל
יותר ציבורית מאשר המצב ההפוך .בסופו של דבר ,ההחלטה צריכה להתקבל פרטנית לכל פרויקט ולהישקל
במסגרת מערכתית.

נ 6.5.טרונדהיים ,נורבגיה
בעיר טרונדהיים שבנורבגיה )עיר עם אוכלוסיה של כ 200,000-תושבים( ,הפכו את אחד מעורקי הכניסה
לעיר ,באורך של  850מ' מציר עם שני נתיבי כניסה לרכב פרטי לציר עם נתיב אחד חופשי ונתיב אחד לרכב
רב-תפוסה בשעות שיא הבוקר .בשעת השיא היו  1,465כלי רכב בציר ,מהם  1,250פרטיות .סך מספר
הנוסעים היה כ 1,650-ותפוסת הרכב הפרטי הייתה  .1.3בשעה זו נעו בציר  70אוטובוסים עם  2,500נוסעים.
פניות ימינה התאפשרו מהנר"ת.

נ 6.6.ארצות הברית
 [25] ,Hauerחקר באופן יסודי את הספרות העוסקת בקשר בין רוחב הנתיבים לבין הבטיחות בדרכים .הוא
מציין כי רב המחקרים מתייחסים לדרכים חד-מסלוליות .מסקנתו היא כי נראה כי התרומה הבטיחותית
המרבית מושגת ברוחב נתיב שבין  11ftל) 12ft-ז"א בין רוחב נתיב של  3.3מ' לבין  3.6מ'( .כן הוא מציין כי
מעבר למידות אלה כנראה אין תרומה נוספת לבטיחות ויתכן ויש הרעה.
הניסיון המצטבר בארצות הברית בנושא נתיבים לרכב רב-נוסעים ) (HOV lanesמסוכם במסמך של ASHTO
מ.[1] 2004-
כאשר הנתיב לרכב רב-נוסעים הוא ליד המפרדה )משמאל לנתיבי התנועה( ההמלצה הינה:
חתך רצוי :הפרדה של  1.2מ' בין הנתיבים ,נתיב רכב רב-נוסעים –  3.6מ' ושול בצד שמאל ברוחב  3.0מ'
חתך מינימלי :הפרדה של  1.2מ' בין הנתיבים ,נתיב רכב רב-נוסעים –  3.6מ' ושול שמאל של  0.6מ'.
כן יש המלצה לחתך כאשר אין הפרדה כלל בין נתיבי התנועה הכללית לבין הנתיב עם רכב רב-נוסעים:
חתך רצוי :נתיב כללי ברוחב  4.0מ' ,נתיב רכב רב-נוסעים ברוחב  4.0מ' ושול שמאל ברוחב  3.0מ'.
חתך מינימלי :נתיב כללי ברוחב  3.6מ' ,נתיב רכב רב-נוסעים ברוחב  3.6מ' ושול שמאל ברוחב  0.6מ'.

נ 6.7.ההנחיות הגיאומטריות האמריקאיות של תכן נר"ת
גם בארה"ב אין הנחיות מחייבות מוסכמות בנושא הנר"ת אשר זהות בכל המדינות .לקליפורניה Caltrans
] [20הנחיות משלה .ההנחיות הכלליות ביותר לארה"ב מפורטות ב [1] AASHTO-ומתייחסות לנר"תים
בתצורות שונות .נביא כאן את ההמלצות לחתך לרוחב של נר"ת בדרך מהירה כאשר הנר"ת אינו מופרד פיזית
באמצעות מעקה קשיח.
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דרישות המינימום כאשר יש מפרדה )לא קשיחה( הן נתיב נר"ת של  3.6מ' 1.2 ,מ' הפרדה בין הנתיב החופשי
והנר"ת ושול שמאל של  0.6מ' תרשים נ.6.7.
דרישות המינימום כאשר הנר"ת נוסע במקביל לתנועה החופשית ,ללא מפרדה הן :רוחב נר"ת של  3.6מ',
ושול שמאל של  0.6מ'.

תרשים נ :6.7.הנחיות לחתך לרוחב בארה"ב לפי [1] AASHTO

נ 6.8.ההבדלים בין התפיסה התכנונית באירופה וארצות הברית
תפיסת העולם התכנונית באירופה ובארה"ב בתחום התחבורה שונות זו מזו גם בהתייחסות לסטנדרטים של
תכן הדרכים .ניתן לראות כי ההמלצות לרוחב הנתיבים בארה"ב הן ברוחב גדול יותר מזה המקובל באירופה.
בעוד בארה"ב התפיסה נוטה למידות גדולות ונדיבות ,הגישה האירופאית בתכנון תחבורה היא "שקול ומאוזן".
כך ,הסטנדרטים התכנוניים האירופאים הינם צנועים יותר מהאמריקאים ,והדבר לא פוגע בבטיחות .כך
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מערכת התחבורה האירופית מספקת את צרכי התושבים באופן שמשתלב עם הפיתוח העירוני והאזורי ,איכות
הסביבה וצרכי הנגישות ,עם החיסכון בקרקעות ובעלויות ועם רמת בטיחות גבוהה ביותר .הסטנדרטים
ה"נדיבים" האמריקאיים מביאים אתם נטייה למהירויות נסיעה גבוהות אשר אינן מתיישבות כיום עם אילוצי
הסביבה-זיהום אויר ,צריכת אנרגיה ,תפיסת שטחים מרובים והשפעה שלילית על הבטיחות בדרכים.
ישראל שואפת בשנים האחרונות לאמץ את הגישה האירופאית ,ללמוד מניסיונה וליישמה בארץ .כך כדוגמה,
בהנחיות החדשות שבהכנה לתכנון דרכים בין-עירוניות מהירות ,צומצם רוחב הנתיב מ 3.75-מ' ל3.60-3.70-
מ'.
לאור כל הניסיון מן העולם שנסקר ,ניתן לראות כי קיימים נתיבים מיוחדים לתחבורה ציבורית או לתפעול
משותף של תחבורה ציבורית ורכב רב-נוסעים ) (HOV lanesבארצות שונות בעולם ,ביניהן ספרד ,אנגליה,
הולנד ,נורבגיה ,בלגיה ,אוסטרליה ,ארצות הברית ועוד .המאפיינים הגאומטריים שונים ממקרה למקרה
וכללית ,הניסיון שהצטבר בהפעלת הנתיבים הוא חיובי ונמצא במגמת עליה.

נ .7.המפרדה – רוחבה ,סוג ההפרדה ,עמודונים
סעיף זה עוסק באופן ההפרדה בין הנר"ת לבין הנתיבים הרגילים .החתך לרוחב של הנר"ת כבר נידון בסעיף
הקודם .יש להפריד בין נר"ת המופעל בדרך מהירה לבין נר"ת המופעל בדרך עורקית מטרופולינית

נ 7.1.ההפרדה של הנר"ת בדרך מהירה
קיימות למעשה  5אפשרויות ,כפי שמתואר בטבלה נ 7.1.מטה הלקוחה מ.[3] Fitzpatrick et al.-
נר"ת המופרד מהנתיבים הרגילים באמצעות מעקה פיזי ) – (barrierבמידה שיש זכות דרך מתאימה,
מבטיח את ההפרדה הברורה ביותר.
פס הפרדה ברוחב של  0.6-1.2מ' או יותר – יוצרים הפרדה שאינה הפרדה פיזית.
עמודונים המוצבים בפס ההפרדה ) – (pylonsמהווים הפרדה בולטת פיזית למחצה.
ללא הפרדה פרט לסימון בצבע – הפרדה לא פיזית מינימלית.
יצירת נתיב בזכות דרך נפרדת לחלוטין – יצירת הפרדה מוחלטת לחלוטין.
היתרונות והחסרונות של כל אחד מן האפשרויות מפורטות בטבלה נ.7.1.
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טבלה נ :7.1.סוגים של מפרדות נר"ת בדרכים מהירות ][3
רוב הספרות לגבי אמצעי הפרדה מסוגים שונים מתייחסת לדרכים מהירות המופעלות כ HOT-בארה"ב.
בהפעלת נר"תים בדרכים עורקיות מטרופוליניות בדרך כלל ההפרדה נעשית באמצעות סימון בלבד.

נ 7.2.ההפרדה של הנר"ת בדרך עירונית או מטרופולינית עורקית
בדרכים מסוג זה בלתי אפשרי ולא מתאים ליצור הפרדות פיזיות קשיחות .הנר"ת יכול להיות בנתיב הימני או
בשמאלי .ההפרדה תעשה בדרך כלל באמצעות סימון צבע ושילוט בלבד.

נ .8.אזורי הכניסה והיציאה
אזורי הכניסה והיציאה לנר"ת בדרך מהירה מתבצעים בדרך כלל באמצעות סימון ותמרור לקראת ובנקודות
הכניסה והיציאה .נושאים אלה מוסדרים בארה"ב בהנחיות לסימון ותמרור  .MUTCDבדרכים עורקיות הכניסה
והיציאה מבוצעים באזור הצמתים המרומזרים ודורשים תשומת לב ,כיוון שבנקודות אלה יש גם נתיבים לפניה
ימינה ושמאלה .מספר דוגמאות לסימון ותמרור באזורי הצמתים על פי  [35] McCormick and Rankinהקנדי
מובאים בתרשים נ.8.1.
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תרשים נ8.1.א' :סימון הנר"ת ][35
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תרשים נ8.1.ב' :סיום וכניסה לנר"ת בדרכים עורקיות בצמתים ][35

תרשים נ8.1.ג' :דוגמאות קנדיות להתחלה ,סיום וסימון של נר"ת ][35
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נ .9.סימון ,תמרור ,ושילוט
דוגמאות לשילוט נהוג בנר"ת באנגליה ,על פי  [34] Machemehlמובאים בתרשים נ .9.1.דוגמאות נוספות
לשילוט ותמרור ,הנהוגות בארה" מובאות בפירוט רב במדריך הסימון והתמרור האמריקאי MUTCD

תרשים נ :9.1.שילוט ותמרור נר"ת באנגליה

נ .10.אכיפה
רוב הספרות המתייחסת לנושא האכיפה באה מצפון אמריקה )ארצות הברית וקנדה( ,ומתייחסת בעיקר
לאכיפה ידנית באמצעות שוטר [35] McCormick and Rankin .מציין מספר בעיות אשר קשורות באכיפה והן:
אכיפת התפוסה בשעות חשיכה
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אכיפה על רכבים אשר נוסעים במהירות גבוהה
השימוש בחלונות כהים
הקושי בזיהוי ילדים ונוסעים נמוכים
סוגיות הקשורות בזיהוי הרכבים המורשים להשתמש בנר"ת
השימוש בנוסעי "דמה"
מחסור באזורי אכיפה ,בהם ניתן להעמיד רכב שנעצר למטרות אכיפה
מחסור במשאבי משטרה
נראה שבמסגרת הפעלת הנר"תים בארץ ,נשקלת בעיקר אכיפה אלקטרונית מבלי לעצור את הרכב ובאמצעים
טכנולוגיים שלא היו קיימים עד לפני שנים מעטות .עם זאת ברור כי נושא זה צריך להיבדק טכנולוגית באופן
יסודי .כמו כן יש להסדיר את הפן המשפטי הכרוך בנושא.

נ .11.הסברה ויידוע הציבור
על פי  [39] Transport Scotlandומקורות אחרים ,חשוב ליידע את הציבור על הכוונות והפרטים של פתיחת
הנר"ת .שיווק מוצלח כולל את האלמנטים הבאים:
פרסום אודות פתיחת הנר"ת
חינוך הציבור על אופן השימוש בנר"ת
מבצעי פרסום להגברת השימוש בנר"ת
יצירת מודעות לקיום של מתקנים תומכים כגון חניונים
פרסום נתונים שוטפים ומעודכנים על החיסכון בזמן והיקפי השימוש בנר"ת
נקודות אשר דורשות תשומת לב כוללות:
הציבור לא מכיר את המושג נר"ת ויש להיעזר בפרסום
לציבור יש הערכת יתר את היקף העבירות בנר"ת
מאמצי הפרסום חייבים להמשך גם לאחר פתיחת הנר"ת.
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