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  מבוא ומושגי יסוד: 1פרק 
  

  מבוא  1.1

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה גוברת של תאונות דרכים הנגרמות כתוצאה מפגיעת כלי 

. מנהרות ומתקנים אחרים, בגשרים, )over sized & over weight vehicles(רכב כבדים וגבוהים 

תוח מואצים הכוללים בעיקר באזורים הנמצאים בתהליכי פי, התופעה נמצאת במגמת גידול

  .מפלסיים שונים-מנהרות ומתקנים דו, מחלפים, בניית גשרים

כמו גם , פגיעה במכשול גובה כרוכה בעלויות רבות של תיקון ושיפוץ, מעבר לסכנה הבטיחותית

בעלויות עקיפות של נהגים המבזבזים זמן ודלק כתוצאה מעומסי תנועה ושיבושים הנגרמים עם 

  . כל פגיעה במתקן

בשכונת גילה בירושלים נפגע באופן קשה : לדוגמא, מקרים קיצוניים הנזקים אף חמורים יותרב

ליד יבנה פגע רכב .  הגשר נהרס ולא נבנה שוב–גשר להולכי רגל מעל כביש מרכזי בשכונה 

  .נסעו תושבי האזור במעקפים,  במשך כחצי שנה.גבוה בגשר והיה צורך לפרקו ולבנותו מחדש

  

בעוד , כך. תה קיימת אחידות בין התקנות וההנחיות בנושא זהילא הי, חיות אלהעד לכתיבת הנ

הורו ההנחיות להציב תמרור הגבלת ',  מ4.8 היה 85גובה הרכב המורשה בתנועה לפי תקנה 

סיפי התכנון לגשרים בערים הנחו לתכננן מרווח אנכי .  ' מ4.5גובה רק במכשולים נמוכים מ 

 . ' מ4.3 - 4.5מדוד של 

לאורך ציר המשכי ארוך ,  כך– בראיה כוללת  הבודדהתכנון לא תמיד מתייחס למכשול, בנוסף

  .המשרת תנועת מטענים יש מרכיב בודד בעל גובה חריג

  

בחון את הנושא ולגבש הנחיות הוחלט ל, לבקשת עיריית ירושלים ובשיתוף משרד התחבורה

נסקרו ו סקר ספרות נערך, ובמסגרת ז. לתכנון הסדרי התנועה בסביבת מכשולי הגובה

  . בעולםוהתקנות והחוקים הקיימים בארץ , ההנחיות

באמצעות הקמת ) גשרים ומנהרות(למנוע פגיעות רכב גבוה במכשולי הגובה  ,מטרת ההנחיות

  .מערך אחיד וברור של הסדרי תנועה בסביבתם

  .בבטחהרכבו לתמרן את יאפשרו לנהג הרכב הגבוה לתכנן את נסיעתו ו, ועה אלההסדרי תנ

  

  הגדרות בסיסיות 1.2

  .מגביל את גובה הרכב שיכול לעבור מתחתיו הכדוגמת מנהרה או גשר  מכשול– מכשול גובה

 לפני, המוצב מעל נתיבי הנסיעה או בצידם,  בטיחותןמתק – אמצעי הגבלה ואמצעי התרעה

שרכבו לא , "בדיקת גובה"תפקידו להתריע בפני נהג רכב גבוה באמצעות ביצוע . "מכשול גובה"

  . המכשולתחתיעבור 

  )4ראה פירוט בפרק (אמצעים אלה מחולקים לשתי קבוצות 

המיועד למנוע פגיעת הרכב , או מסגרת" קונסול"בצורת , מקובעקשיח  מתקן – מגביל גובה  

  .במכשול הגובה עצמו

   .אשר יתריע ויסמן לנהג על גובה חורג, כל מתקן אחר – מתריע גובה  
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. הגובה הפנוי בין נתיבי הנסיעה למתקן שמעליהםמרווח  –) בצרפתית(בריט  ג– מרווח אנכי

  :מתחלק למושגים הבאים

אם .  בין נתיבי הנסיעה למתקן שמעליהםהמדודהגובה הפנוי מרווח  – מרווח אנכי מדוד  

  .יש לקחת אותם בחשבון, מתקנים נלווים  קיימים   

  .ובשילוט הגובה הגבלת הגובה הגובה הרשום בתמרור – מרווח אנכי מוצהר  

  

מרווח  . המוצהר האנכיהמדוד למרווח האנכי בין המרווח הפרש הגובה – מרווח בטיחות

  .)5.2ראה סעיף ( מ" ס20-29בטווח של  הבטיחות יהיה

  :מטרת מרווח הבטיחות

או שלא מודע במדויק , ורים לרכב גבוה שלא ציית לתמרתחת למכשולמ לאפשר מעבר −

  . התחשבות בתזוזות האנכיות תוך כדי נסיעהלרבות, לגובהו

  .  עתידית בכבישריבודלאפשר  −

כהגדרתו בתקנות , רכב על מטענו הלש הגובה המרבי מעל פני הכביש – גובה הרכב

  .)2ראה פרק  (התעבורה ובלוח התמרורים

 מרגע שזיהה הנהג את הצורך,  המרחק שעובר כלי הרכב– מרחק ראות לעצירה מוחלטת

מרחק זה מורכב מהנסיעה במשך זמן . ד להבאתו של הרכב לכדי עצירה מוחלטתבעצירה וע

 ראה ערכים –תגובה של הנהג וממרחק הבלימה הדרוש לרכב מרגע הפעלת הבלמים -החישה

 .5.3.4בסעיף 

 בה על הנהג לקבל החלטה האם להמשיך) לפני צומת או מחלף( הנקודה – נקודת החלטה

 .ות לכיוון אחרבכוון נסיעתו המתוכנן או לפנ

 הממוקמות במספר , מכווני גישה שונים עשויות להיות מספר נקודות החלטהלפני מכשול גובה

נקודות ההחלטה מכל הכבישים  כל בטיפול במכשול גובה יש לאתר את. צמתים או באותו צומת

קודות  נ4 מתוארות להלן 1.1 בתרשים .עליו נמצא מכשול הגובהמשהמאפשרים גישה לכביש 

  .אל המכשולמאחד מכיווני הגישה , לטה לפני המכשולהח

  

 

 

 

   

 

 

 

   

   

  

   לפני מכשול גובהנקודות החלטה: 1.1תרשים 

4
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  מבנה ההנחיות  1.3

  :להלן תקציר הנושאים בכל פרק. יםהמסמך להלן מורכב מחמישה פרקים ומנספח

  

בפרק . כב והמטעןהר,  בנושאי המרווח האנכי הנחיות ותקנות רלוונטיות בישראלסקירת: 2פרק 

  .זה כלולות הנחיות חדשות לסיפים לתכנון וכן תמרורים חדשים לשימוש

,  הנהג:להגורמים ה הגדרת וזיהוי הבעיה ו;ים לתאונות דרכים עם מכשולי גובההגורמ :3פרק 

  .הרכב והסדרי התנועה

ונותיהם תרונותיהם וחסרי, הסוגים הקיימיםת סקיר: גובהאמצעי הגבלה והתרעת  סוגי :4פרק 

  .ושיקולי הבחירה

,  הגובה ומיקומוהגבלת או התרעת אמצעיבחירת , הליםמידע ונ:  הנחיות והמלצות:5פרק 

בסוף הפרק מוצגים תרשימים מפורטים . שילוט ותחזוקה, מערך הסדרי התנועה הדרוש

  .המסכמים את ההמלצות שבפרק

  

   :יםנספח

  . גובה מסוג מכני ניידתריע דוגמאות למ:אנספח 

  . פרסום הנחיות אלהל תקנות והנחיות שהיו נהוגות בארץ עד :בספח נ

הלים במדינות שונות בנושא הרכב הגבוה ומניעת סקר ספרות המתמצת את הידע והנ: גנספח 

 . פגיעה במכשולים
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  סקירת הנחיות ותקנות רלוונטיות בישראל: 2פרק 
  

אשר קשורות לנושא המרווחים האנכיים , פרק זה יסקור את התקנות וההנחיות בישראל

  .הנדרשים בכבישים ומגבלות הגובה החלות על רכבים גבוהים

  

  וח אנכי פנויהנחיות חדשות לתכנון מרו  2.1

  ).'ת בנספח במופיעו, ההנחיות שהיו נהוגות עד להנחיות אלה(

  .  להלן2.1 הסיפים המינימלים המומלצים לתכנון מוצגים בטבלה – סיפים לתכנון

  .2.2כמופיע בטבלה  תוספת לחשביש , במקרה של עקום קעור •

 .2.2טבלה ל בהמשךשמוצגת פ הנוסחה "יש לחשב את התוספת ע, במקרים חריגים •

   סיפים מומלצים לתכנון:2.1טבלה 

  )'מ(נון סיפים מינימליים לתכ  

דרכים פרבריות ודרכים שמהוות המשך לרשת דרכים , דרכים בינעירוניות

  . ללא מעבר חלופי–דרכי גישה , מפרידנים, ארצית
5.50  

  5.00  ללא מעבר חלופי – *צ"מת/צ"נת, רכים עירוניותד

  3.80  **דרכים עם מעבר חלופי בסמוך למכשול

  5.60  מסלול רכבת עירונית

  6.50  *** מסלול רכבת ישראל

  5.50  דרך שמעליה עובר מסלול רכבת ישראל 

יש להתייעץ עם הגורמים   מתקנים עם דרישות חריגות לגובה פנוי למעבר/צירים המובילים לאתרים

  הרלוונטים

  .פ סף לרכבת עירונית"יש לתכנן ע, פ תכניות עתידיות ישמשו לרכבת עירונית"שע, צ"מת/צ"בנת    *

  .' מ3.00ניתן לתכנן עד ,  שיקול דעת של הרשות המקומיתפ"ע, במקרים מיוחדים  **

  .מיועדות לחישמולבמסילות לא '  מ6.0בתאום עם רכבת ישראל ניתן לתכנן   ***

  :במקרה של עקום קעור)  f(התוספת הנדרשת למרווח האנכי : 2.2טבלה 

  רכב לתכנון

WB-12  
L=12.00  

WB-15 
L=15.00  

  *וביל טנקיםמ
L=16.00  

רדיוס העקום האנכי 

  )'מ( הקעור 

  'התוספת מ

200  0.09  0.14  0.16  

400  0.05  0.07  0.08  

  אין צורך בתוספת  400מעל 

L –  מטר(המרחק בין סרני הרכב (  

  .ל"פ הנחיות לתכנון דרכים במחנות צה"ע* 
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) נמליםבאזורי למשל  ( בגובה חריגרכבנסיעת  ידוע על במקרים מיוחדים כמו דרכים בהן

  :פ הנוסחה "את התוספת עיש לחשב 

  
 ) מטר(המרחק בין סרני הרכב  – L  :כאשר

Rv –  מטר(רדיוס העקום האנכי( 

  

  

  

  

  

  המחשת חישוב הגובה בעקום קעור :2.1 רשיםת

  

  מטעןכלי הרכב ולגובה תקנות קיימות בנוגע ל  2.2

  ).85תקנה ( ולהובלת מטען )313תקנה ( לגובה הרכב ללא מטען תקנות התעבורה מתייחסות

  

  גובה הרכב  .א

  
  מידות רכב ומשקלו: 'סימן ב

  
  מידות רכב כמפורט להלן לא יעלו על המידות שצויינו   )א(  .313    

  :לצידו
          
        ...  
  -גובהו הכולל  )2(        

  
         קלוששמ, )ב(בפסקת משנה  למעט רכב כאמור, ברכב  )א(          
  –הכולל המותר             

  
  2.50                ג" ק1,500עד   )1(            

  3.00      ג" ק3,500עד  ג" ק1,500עולה על   )2(            

  3.50      ג" ק8,000עד  ג" ק3,500עולה על   )3(            

  4.00        ובאוטובוס ג" ק8,000עולה על   )4(            

  
  שמיועד  ברכב שנרשם ברישיונו כרכב  )ב(

  שגובה  ובלבד, להובלת מכולות  
  ומחוברת המכולה  המשטח שעליו מונחת  
 4.50               מטר1.56ל ע לא יעלה  

  

H
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  גובה המטען המותר להובלה  .ב

  

  לא יניח ולא  לא יוביל אדם מטען ברכב או עליו ובעל רכב או מי שהשליטה עליו  )א(  .85  

 , על כל חלקיו ואבזריו, ירשה להוביל מטען ברכב או עליו אלא אם גן מבנה הרכב      

  -מתאים להובלת המטען בבטיחות וכאשר      

  

      ...  

  –המטען מסודר באופן   )2(      

  

  –שגבהו מפני הדרך ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה על   )א(        

  

  ;ג" ק1,500 ברכב שמשקלו הכולל המותר עד – מטר 2.5  .1          

  ;ג" ק3,500ג עד " ק1,501 - ברכב שמשקלו הכולל המותר מ– מטר 3.0  .2          

  ;ג" ק8,000ג עד " ק3,501 -ל המותר מ ברכב שמקלו הכול– מטר 3.5  .3          

  ;ג" ק8,000 ברכב שמשקלו הכולל המותר מעל – מטר 4.0  .4     

  

    ...  

      מותר להוביל ברכב מסחרי שמשקלו ) א(על אף האמור בתקנת משנה ) ד(    

    ג מטען שהוא יחידה אחת שאינה ניתנת " ק15,000הכולל המותר עולה על       

        , ה המשמשת להובלה ימית והוא חורק בגובהלחלוקה או שהוא מכול      

  :כמפורט להלן      

  

   בכפוף להוראות התמרורים ולמעט בדרכים ובקטעי – מטר 4.80עד   )1(          

  ;דרכים שהודיע עליהם המפקח על התעבורה ברשומות            

  ן כ לא יובילו אדם ברכב אלא אם – מטר 4.80עלה גובה המטען על   )2(          

   בתקנת ;היתר לכך מאת קצין משטרה ובהתאם לתנאי ההיתרקיבל             

 גובה הנמדד מפני הדרך עד לנקודה הגבוהה –" גובה מטען", משנה זו            

  .ביותר של המטען או של הרכב            

  
  . גם בנוגע לרכב חקלאי85 מרחיבה את האמור בתקנה )6) (ג (279תקנה 

  
  

279.  ...  
  

      מכונה–להלן בתקנת משנה זו (גררת חקלאית בעלה ומחזיקה של מכונה נ  )ג(    
  פטורים מחובת , ג" ק3,000ג עד " ק1,001 -שמשקלה הכולל המותר מ) חקלאית      
  :אם נתקיימו בה תנאים אלה,  לפקודה2רישום ומחובת רישיון רכב לפי סעיף       

  
  ...  
ם לא תנוע בדרכי, מ" ס480מ ועד " ס400עלה גובה המכונה החקלאית על   )6(  

  ;)2 (-ו) 1) (ד (85אלא אם קוים בה האמור בתקנה 
  

הובלת מטען
ד "ת תשנ"ק
 1304' עמ

ז"ת תשנ"ק
 878' עמ



  9 

  להצבת תמרורים הנחיות  2.3

   18- בתמרור הגבלת גובה  2.3.1

  )הנחיות חדשות להצבת תמרור הגבלת גובה(

  ).מקבוצת תמרורי האיסור( 18-הינו תמרור בהתמרור המגביל כניסת רכב גבוה 

  .)במטרים(איסור כניסה לרכב שהוא גבוה מן הרשום בו : משמעות התמרור

  ."הדרך עוברת במקום שבו הגובה אינו מאפשר מעבר סביר":הצדקים להצבה

  . ופחות' מ4.8 -למעבר המוצהר  החופשי התמרור יוצב כאשר הגובה: הנחיות להצבה

  .או על גבי מקום נמוך, בצידה הימני או השמאלי של הדרך :מקום הצבתו

  . )ג (18, 17מרכזית על פי תקנות . ת. ר, )ב (18פ תקנה "מקומית ע. ת. ר: ת הצבהסמכו

  

  

  

  

  

  

  

  

  18- תמרור ב:2.2 תרשים

  

  :הרישום בתמרור  .א

ראה  (תחויטבהמכשול פחות מרווח של ה הגובה המדוד  יהיההגובה הרשום בתמרור  )1

  .)5.2הגדרות בסעיף 

  .נקודהמידת הגובה תרשם עם סיפרה אחת אחרי ה  )2

  ).להלן' ראה סעיף ב( זהה –גודל הספרות לפני ואחרי הנקודה   )3

  .הרישום יכלול ספרות בלבד  )4

  : יהיהפ הנחיות משרד התחבורה"ע, גופן לכיתוב הספרות  )5

    BOLD TRIUMVIRAT :בדרך בינעירונית  
    55BD   VIEW  CLEAR :בדרך עירונית  

  .בשפות שונות" מטר"אין להוסיף כיתוב   )6

  

  מידות התמרור  .ב

   .מ" ס80יהיה בכל מקרה ,  ועל אמצעי ההגבלה וההתרעהקוטר התמרור שיוצב על המכשול  )1

בדרך עירונית ובדרך : פ ההנחיות להצבת תמרורים" אחרים יהיו עבמקומותמידות התמרור   )2

  .מ" ס80 קוטר –בדרך לא עירונית דו מסלולית , מ" ס60קוטר : לא עירונית חד מסלולית

  : פ המופיע בשרטוטים להלן"יהיה עגודל האותיות   )3
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   18- מידות תמרור ב :3.2 תרשים

  

   45-א תמרור הודעה  2.3.2

  )1997הנחיות להצבת תמרורים : מקור(

 המראה את 45-אניתן להצמיד לתמרור הגבלת הגובה את תמרור ההודעה , במידת הצורך

  .הכיוון בו נמצא המכשול

ייחס התמרור תודעה המציין בצורה של חץ את הכיוון שאליו מהשלט  ":התמרורמשמעות 

  ".דהצמו

  " כאשר לא ניתן להזהיר בהתקרבות ישירה אל המקום עצמו"  :הצדק להצבה

  35X50: בדרך עירונית  :מידות התמרור

  55X75 :בדרך לא עירונית חד מסלולית

 70X100: בדרך לא עירונית דו מסלולית

  .ל או מתחת לתמרור אחרמע: מקום הצבה

  .17 רשות תמרור מרכזית על פי תקנה ,' א18פ תקנה " רשות תמרור מקומית ע:סמכות הצבה

  

  

  

  

  

  

  

  45- א הודעה תמרור:42. תרשים
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   34-תמרור ג –שלט הכוונה לנתיבים   2.3.3

  )1997הנחיות להצבת תמרורים : מקור(

  .ת בפניו אפשרויות הנסיעה העומדומציג בפני הנהג אתהשלט 

  .המפרט את ההכוונה לנתיבים מתאימים, מתושלט הדרכה לפני צ: משמעות התמרור

אוסרת שימוש בנתיבים בצורה / כאשר קיימת חלוקת נתיבים מיוחדת המתירה:ים להצבההצדק

  .ואשר ראוי להביאה לידיעת הנהגיםמסוימת 

. 18-תמרור את תמרור ביתן לשלב בנ, כאשר אחת האפשרויות אינה עומדת בפני נהג רכב גבוה

  .17רשות תמרור מרכזית לפי תקנה , )א (18רשות מקומית לפי תקנה : סמכות להצבה

  .מ" ס100X100 :גודל התמרור

  . מהצד הימני או משני צידי הכביש או מעל הנתיב:מקום הצבתו

 

  
 

  

  

  

  

  

  18- בילב תמרורהמש 34-תמרור ג :5.2 תרשים

יש להציב שלטי הכוונה , 2000ספטמבר , רכים בין עירוניותצ לתכנון שילוט בד"פ הנחיות מע"ע

  :והחלטה במרחקים הבאים

  .מהצומת'  מ80-150 במרחק –בכביש בינעירוני בדרך מקומית  •

מהצומת '  מ250 במקרה של שלט בודד –בכביש בינעירוני בדרך ראשית או אזורית  •

כ "מהצומת ואח'  מ200 הראשון במרחק –ובמקרה של שני שלטים או יותר באותו כיוון 

  ).' וכו400, 300כלומר (נוספים '  מ100כל 

  .בהתאם לאילוצים בשטח, מהצומת'  מ80-150 בין –בדרך עירונית  •
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   תמרור הודעה על גובה מוצהר  2.3.4

  )תמרור חדש בקבוצת תמרורי ההודעה(

 שר הגובהכא ,גובהה מכשול על גבי מעל כל נתיב נסיעה וצביתמרור ההודעה על גובה מוצהר 

  .'מ 4.8 מעלהנו המוצהר 

  :הרישום בתמרור. א

ראה  (טיחותבהמכשול פחות מרווח של ה הגובה המדוד  יהיההגובה הרשום בתמרור  )1

  .)5.2הגדרות בסעיף 

  .מידת הגובה תרשם עם סיפרה אחת אחרי הנקודה  )2

  .)2.6 תרשיםראה  ( זהה– הספרות לפני ואחרי הנקודה גודל  )3

  .ול ספרות בלבדהרישום יכל  )4

  : יהיהפ הנחיות משרד התחבורה"ע, גופן לכיתוב הספרות  )5

  BOLDTRIUMVIRAT  :בדרך בינעירונית  

    55BD   VIEW  CLEAR :בדרך עירונית  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תמרור חדש להודעה על גובה מוצהר : 6.2 תרשים

  

    הגובהמתריע/סימון מגביל  2.3.5

  .) תמרורי האזהרהבקבוצת – תמרוריםתמרור חדש בלוח ה(

  .ן בפסים אנכיים בצבעים שחור ולבןהגובה יסומאו מתריע מגביל 

  . ויעמוד בתקנים הנדרשיםמחומר מחזיר אור התמרור יהיה

  .מ" ס15 )שחור ולבן (רוחב כל פס: מידות התמרור  .1

במידה ויש . ) המגביל או המתריעניתן להתאים לגובה( מ" ס30  לפחות:גובה התמרור  .2

  .מ" ס20- יקטן מאאשר ל, ת פיסיות ניתן לקבוע גובה אחרמגבלו

  

  

  

  

  

  גובהסימון מגביל ומתריע  -ר חדש ותמר: 7.2 תרשים
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  הגורמים לתאונות דרכים עם מכשולי גובה: 3פרק 

  
פתרון מוצלח של מניעת תאונות דרכים בין רכב גבוה למכשולי גובה מחייב לאתר תחילה את 

  .כדי להציע פתרונות אפשריים, כל הגורמים התורמים לבעיה

  

  רכב -גורמי מערכת נהג   3.1

 נגרמו התאונות כיוון שהנהג כי פעמים רבות, מניסיון המשטרה עולה –  מהיתריםחריגות  .א

או שנסע ללא היתר , ) לעיל2.2ראה סעיף ) (ד (85חרג מתנאי ההיתר הנדרש לפי תקנה 

 . כלל

:  הבעיה העיקרית בנושא הרכב הוא גובה משטח ההטענה– הרכבחוסר אחידות במבנה   .ב

הגובה המקובל של משטח , בארץ. עליו מניחים את המטען, החלק האחורי של המשאית

גובה , כלומר',  מ2.45  הואגובה סטנדרטי של מטען. מפני הכביש'  מ1.55ענה הוא ההט

 . '  מ4.30 - 4.20מגיעות גם לגובה של  " "high cubeמכולות . ' מ4-כולל של כ

 משטח ההטענה יכול ו של גובה, אז. כאשר נעשה שימוש בצמיגים גבוהיםהבעיה מתעוררת

 4.8-הגובה הכולל עלול להגיע גם ל. ל עולה בהתאםוגובה הרכב הכול'  מ1.8-להגיע גם ל

  .'מ

 לא קיים נוהל מסודר אשר יוודא כי נהג הרכב הגבוה – חוסר מודעות הנהג לגובה הרכב  .ג

ולכן אין ודאות שהנהג יודע במדויק את גובה , מודע לגובה הרכב והמטען אותו הוא מוביל

  .הרכב בו הוא נוהג

 כאשר נהג יצא לדרך ללא היכרות מוקדמת עם – חוסר היכרות של הנהג עם המסלול  .ד

 .קיימת סכנה שיפגע במכשול גובה, מכשולי הגובה העומדים לפניו

  

  

  ליקויים בהסדרי תנועה בסביבת מכשול הגובה  3.2

 תרומה משמעותית בהגדלת , למכשול הגובה ובסביבתו הקרובהגישותלהסדרי תנועה לקויים ב

  :אלדוגמ,  גובהפגיעת רכב גבוה במכשולההסתברות של 

 העדר שילוט ותימרור מתאים מביא לכך שנהגים – החלטהמרור לפני נקודת יהעדר ת  .א

ומגיעים למכשול הגובה ללא , חולפים על פני נקודת ההחלטה האחרונה בלא ידיעה

  . אפשרות חזרה

 קיים חוסר אחידות, בפרישה ארצית – חוסר אחידות וליקויים בתימרור לפני מכשולי גובה  .ב

 נהג הרכב הגבוהמקשה על הדבר  .הגובה מכשולי בסביבתבהצבת התימרור והשילוט 

  .ותגובה קבועים ליצור דפוסי זיהוי

  



 

      14    

 גובה לפני אמצעי הגבלת או התרעת קיומו של –  גובהאמצעי הגבלת או התרעתהעדר   .ג

יות  מדינקובעותהנחיות אלה . עשוי היה למנוע את הפגיעה במכשול הגובה, מכשול גובה

 .שונותהרשויות בלפני מכשולי גובה  גובה מתריעי/לימגביהצבת ליישום אחידה 

  סמוכיםהעדר תימרור מתאים במקרים בהם למכשול הגובה יש מרווח אנכי שונה בנתיבים  .ד

לנתיב בו המרווח , בעוד מועד עלול להביא לכך שנהג רכב גבוה לא ידע לנתב את רכבו –

  . האנכי מאפשר מעבר רכב גבוה

, לוט עלולה לגרום לכך שלא ימלא את ייעודו אחזקה לקויה של תימרור ושי– אחזקה לקויה  .ה

 למשל(ות בנראות השלט ליקויים יכולים להי. לנהג בצורה האופטימליתיראה ישכן לא 

  .בשל בלאי ולכלוך, תמרור/בקריאות השלטו) י עצים" עמוסתר
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  האמצעים להגבלת והתרעת גובה: 4פרק 

  

  םאמצעיהסוגי הגדרת   4.1

,  יוצבו על מנת להגן על מכשול הגובה מפני פגיעת רכב גבוהאמצעי הגבלת והתרעת גובה

  .שנהגו התעלם מהתמרורים והשלטים שלפניו

ה ועליו לעצור בצד הדרך  יסמנו לנהג כי נכשל בבדיקת הגובאו איתות חזותי כלשהופגיעה 

  .  אחר מוצאחפשול

  :שנייםנחלקים לאמצעי ההגבלה וההתרעה 

שמטרתם מניעת הפגיעה , או מסגרת" קונסול" בצורת מתקנים מקובעים –  גובהמגבילי

  במכשול הגובה

שמטרתם אזהרה של חוסר , ולמתריעים אופטייםמכנים  למתריעים המתחלקים – מתריעי גובה

  .אפשרות מעבר מכשול הגובה

  .כמפורט להלן, סוגים-ים מספר תתאמצעילכל אחד מה

  

  מגבילי גובה מקובעים  4.1.1

  . רכב הפוגע לכדי עצירה מוחלטתפגיעה במגבילים אלה תביא את ה

המוצבת לרוחב ) "רייל(" קורת פלדה קשיחה נפוץ שימוש במגבילים שונים העשוייםבקטגוריה זו 

  .4.1 ראה תמונה –  ומעליומסלול הנסיעה

 אפשרי מבחינת חוזק אם, כשולמל בנפרד או כחלק אינטגרלי מההמגביניתן להציב את 

  .)4.ניין מגביל אינטגרלי ראה נספח גלע (המכשול

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מקובעגובה מגביל:14.תמונה
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  מתריעי גובה  4.1.2

  

   מכני ניידמתריע גובה  .א

  

י רעש " עעל מנת להסב את תשומת לב הנהג,  רכב גבוהעם מגע ליצור תריע מסוג זהמטרת מ

  .) אאות מופיעות בנספחדוגמ( או מכה קלה

  

  :ניידחלקי המתריע המכני ה  

  .)4.2 - 4.3ראה תמונות  (פתחבהתאם למ,  בעלת נציב אחד או שניים–יחידת הבסיס  •

  .שרשרת או אלמנט נייד מחבר אחר •

ומאידך בעל , אינו גורם לנזק לרכב הפוגע מחד קל אשר במבנה העשוי –החלק הפוגע  •

  . חלק זה יוצב מעל נתיב הנסיעה.מזעריתהמאפשרת תחזוקה , יכולת עמידות

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אלקטרוניים -גובה אופטיים מתריעי  .ב

  

 . הרכב הגבוהעם אין כל מגע פיזי מסוג זהבמתריעי גובה 

   . והשימוש בהם כרוך בתחזוקה שוטפת ובבקרהתריעים פועלים בטכנולוגיות חדשותהמ

 ר את הנתונים למערכת בקרה מרכזיתר מעביאש, אופטית מגלאי גובה ומורכב מסוג זהת ומערכ

רכב במקרה של גילוי רכב גבוה תופיע על השלט הודעה לנהג ה. ומגשר שילוט מואר ומתחלף

  . להפנייתו לנתיב חליפיהגבוה ויידלקו אורות מהבהבים

למסור מידע  את כיווני הנסיעה או על מנת להציגזה במצב רגיל ניתן להשתמש בשילוט 

  .לנהגים

 בעל בסיס אחד,מתריע גובה מכני נייד :2.4תמונה  על שני בסיסיםב ,מכני נייד מגביל גובה :3.4תמונה 

  ")לקונסו("
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   מד לייזר למדידת גובה כלי רכב:4.4ה תמונ

  )חלק ממערכת מתריע אופטי (

  

 

   הגובהמתריע/שיקולים בבחירת סוג מגביל  4.2

אמצעי בכל מקרה בו יש להציב . כמפורט להלן,  גובה יתרונות וחסרונותמתריע/לכל סוג מגביל

בחירת . תשטח ואת הבעיות הצפויוה צריך לבחון היטב את תנאי, התרעה או הגבלת גובה

  .כמפורט בהמשך, בחינת שיקולים שונים תעשה תוך אמצעיה

  

  מקובעיםמגבילי גובה   4.2.1

  

  יתרונות

שר התעלם במכוון מהתימרור שכן נהג א,  מגביל מסוג זה מרתיע יותר– אפקט הרתעה •

  .את גובה הרכב שלו במחיר הפגיעה הצפויה" לבדוק"יהסס  המקדים

מגביל מסוג זה יביא לעצירה מוחלטת של הרכב הפוגע  – עצירה מוחלטת של הרכב הגבוה •

 .שעלולה לגרום לנזק כבד ואף לפגיעות בנפש במכשולוימנע פגיעתו 

  חסרונות 

 לפגיעה ות ודומותמגבילים מסוג זה קשבשל הרכב פגיעה ה  תוצאת– עצמת פגיעה •

 .העלולה להתקבל כתוצאה מהתנגשות במכשול עצמו

ולעיתים חילוץ היות ,  חסימה של הכבישווצריה עלולה להפגיעשל  במקרה – חסימת תנועה •

 . קשה וממושךהרכב הגבוה מהמגביל

עלולים ,  כתוצאה מתאונה התמוטטות המגביל או נפילת הקורה במקרה של– סכנת תאונה •

  . משתמשי דרךלהיפגע 

טיפול במגביל ושיקומו יקרים יותר ומורכבים יותר מאשר ה,  במקרה של פגיעה– תחזוקה •

 . אחריםאמצעי הגבלה והתרעה

  . עלות הקמתו של מגביל גובה מסוג זה גבוהה יחסית– עלות הקמה •
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  תריעי גובה מכנייםמ  4.2.2

  

  יתרונות 

לעומת (אינה אמורה לגרום נזק לרכב הגבוה  מכני נייד תריע פגיעה במ– נזק מופחת לרכב •

  ).המגביל המקובע

אך תורגש , זה אומנם לא תעצור את הרכב מסוג תריעפגיעת רכב גבוה במ – אפקטיביות •

 .לגרום לעצירתו טרם פגיעה במכשולי הנהג ואמורה "ע

 את החלפת החלק הפגוע כ" בד זה זולה יחסית וכוללתתריע תחזוקת מ– עלות תחזוקה •

 .בלבד

 תריע או ממקובעהקמה של מגביל היות הקמתו נמוכות יחסית לעלויות ו על– עלות הקמה •

 .אופטי-אלקטרוני

  

  חסרונות

תגרום נזק למגביל עצמו ועלולה תריע מכני  פגיעת רכב גבוה במ– צורך בתחזוקה שוטפת •

יש להקפיד על תחזוקה ותיקון ,  מסוג זהתריעיםבשימוש במ, לכן, להוציאו מכלל שימוש

 . שוטפים

יתכן ופגיעתו לא תורגש או שהנהג יבחר להתעלם ,  במקרים מסויימים– חוסר אפקטיביות •

 .ממנה

  

  אופטיים / גובה אלקטרוניםתריעימ  4.2.3

  יתרונות

אלקטרוני היות ואינו / האופטיתריע ישנה גמישות רבה יותר בהצבתו של המ– מיקום גמיש •

  .תופס שטח רב אינו מוצב מעל לכביש

 ואינו שכן הוא פחות בולט חזותית, סביבה זה ידידותי יותר לתריעמ – "ידידותיות לסביבה" •

 .  האחריםעיםמצכמו הא, מעל לדרךכרוך בבניית מתקנים 

  חסרונות

מתן התראה ל ו האלקטרוני יביא להחלפת ההודעה בשלט זיהוי רכב גבוה– היענות נמוכה •

 .היענות נמוכה לשילוט מתחלףבהבעיה היא . לנהג הרכב הגבוה

רק . י רשות הדרכים סקר שבחן את היענות הנהגים לתמרור מתחלף"בדנמרק נערך ע(

  .נו שהאמינו לשילוט המתחלף ובחרו לנסוע על פיו מהנשאלים ע35%

נעשה שימוש בנתיב ובתמרור , גשר הגבעה הצרפתית תהליך הבנייה שלב, בירושלים

  .)במקרים רבים לא נענו הנהגים לתימרור המתחלף ונכנסו לנתיב החסום. מתחלף

 .שאינה נפוצה בארץ, דורשת תחזוקה קבועה וייחודיתהמערכת  – בעיות תחזוקה •

התפעול והתחזוקה של מערכות אלה גבוהות משל ,  עלויות ההקמה– לויות גבוהותע •

 .הגובה המכניים תריעימ

 אלא רק מסמן ל הרכב הגבוה אינו מביא לעצירה פיזית שתריע המ– העדר עצירה פיזית  •

 .לנהג באמצעות שילוט מתחלף ומתבסס על היענותו של הנהג
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   השיקוליםסיכום  4.2.4

  . השונים והמתריעים מרוכזים היתרונות והחסרונות של המגבילים להלן4.1בטבלה 

  

 אמצעי הגבלה והתרעת גובה השוואת היתרונות והחסרונות של :4.1טבלה 

  

  מגביל מקובע  
מתריע מכני 

  נייד

מתריע 

/ אלקטרוני

  אופטי

  גבוהה  נמוכה  גבוהה  עלות הקמה

  גבוהה  נמוכה  נמוכה  עלות אחזקה

  גבוהה  ההגבו  נמוכה  תדירות ביקורת

נזק לרכב הפוגע 

מתריע /במגביל

  הגובה

  אין מגע פיזי אם בכלל, נזק קל  נזק משמעותי

  אין מגע פיזי  נזק מזערי  נזק משמעותי  נזק למגביל

אפקטיביות בעצירת 

  הרכב הגבוה

עצירה מוחלטת 

 של הרכב הגבוה

עצירה יזומה של 

הנהג בעקבות 

  התראה מורגשת

עצירה יזומה של 

הנהג בעקבות 

  תראה חזותיתה

אמצעי הענות הנהג ל

  ההתרעה/הגבלה
  נמוכה  גבוהה  גבוהה

  גבוהה  נמוכה  נמוכה  ידידותיות לסביבה
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  הנחיות והמלצות לביצוע: 5פרק 
  

   מבוא  5.1

ישנם מספר אמצעים בהם ניתן לנקוט כדי למנוע ככל האפשר פגיעה של רכב גבוה במכשולי 

התוצאה הטובה . האמצעים המגוונים שיוצגו להלן נותנים מענה לזוויות שונות של הבעיה. גובה

  .ביותר תוצג בשילוב כל האמצעים

כבעייתיים יינתנו פתרונות כאשר למכשולי גובה שאותרו , ביםאת ההמלצות ניתן לבצע בשל

  .  ובשלב שני יוקדשו משאבים לפתרון כולל יותר של הבעיהמיידים

 ניסיון להיצמד לקיים תוך, ההמלצות ניתנו מתוך התייחסות לתקנות ולנהלים הנהוגים בישראל

פורים בהנחיות לתכנון י הכנסת שינויים ושי" ועם זאת להביא לשיפור הנדרש עהיכן שאפשר

  .וביצירת תנאים טובים יותר לנהג

  
  

  מבנה ההמלצות
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תחזוקה

  5.5סעיף 

  אמצעי הגבלה והתרעת גובה  
  מכשולי גובה  
  שילוט ותימרור  

  הצבתםתכנון התימרור והשילוט ו 

  דרכי מילוט   

תמרור והסדרי 
  תנועה

  5.4סעיף 

  הנחיות לתכנון   
  כלליותהנחיות 

  5.2סעיף 

, הצבת אמצעי הגבלה והתרעהתרשימים למערך   
  מכשולי גובהבסביבת שילוט ותימרור 

תרשימים 
  אופייניים

  5.6סעיף 

   והשיקולים לבחירתםאמצעי הגבלה והתרעה  

  גובההתרעת /הנחיות לבחירת סוג אמצעי הגבלה 

  נוהלי ההצבה והמיקום 

  תהליכי מדידה 

  תהליכי אישור 

  בטיחות 

 אמצעי הגבלה
  והתרעה

  5.3סעיף 
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   כלליותהנחיות  5.2

  אחידות בהגדרות ובמושגים  .א

מרווח יש להשתמש במונחים של , להבטחת האחידות המערכתית בכל ההנחיות והתכניות

  . בהנחיות אלה1.2כהגדרתם בסעיף ,  בטיחותומרווח מרווח אנכי מדוד, אנכי מוצהר

בתמרור . מ" ס20-29 מרווח בטיחות בטווח של תוכנןיבכל מכשול גובה – מרווח הבטיחות . ב

כאשר הוא , ירשם הגובה המוצהר בדיוק של סיפרה אחת אחרי הנקודה, הגבלת הגובה

אם הגובה : גמאלדו(מ " ס20-לא יפחת ממרווח הבטיחות באופן ש, מעוגל תמיד כלפי מטה

 4.6בתמרור הגבלת הגובה ירשם גובה מוצהר של ',  מ4.89- ל4.81 בין המדוד במכשול הוא

   ).'מ

גם אם לא , מרווח זה נועד לאפשר לרכב החורג במעט מהגובה המוצהר של המכשול לעבור  

  . מתחת למכשול הגובהריבוד עתידיוכן לאפשר הקטנת המרווח בשל , ציית לתמרורים

  . 2.1 המומלצים לתכנון מוצגים בטבלה שים החד הסיפים המינימלים– ם לתכנוןסיפי. ג

  והצבתםת גובה גבלתרעה והאמצעי ה   5.3

  נוהל טיפול במכשול גובה  5.3.1

  :מורכב משלשה שלבים, התרעה/בהצבת אמצעי הגבלה  הטיפול המומלץ נוהל

  זיהוי התנאים בסביבת המכשול •

  טיפולה  אופןקביעת •

 רת שוטפתתחזוקה וביקו •

  .להלן 5.1בתרשים התהליך מוצג 
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 שלבים ליישום ההמלצות לטיפול במכשול גובה :1.5תרשים 

  'שלב א
  זיהוי התנאים 
  בסביבת המכשול

  
זיהוי המרחב לתכנון 

  ת מכשול הגובהבסביב

  
 הכביש מעליו סיווגזיהוי 

 סיווגמכשול והנמצא 
ם מוביליהכבישים ה

למכשול

זיהוי כל נקודות ההחלטה 
בכל , לפני מכשול הגובה

 .הגישות האפשריות

  'שלב ג
   

  תחזוקה שוטפת
 וביקורת תקופתית

  'שלב ב
 צעדים לביצוע

 

  
  קביעת מיקום
התרעת /אמצעי ההגבלה
  גובה

  
קביעת התימרור בין 

נקודת ההחלטה לאמצעי 
 התרעה/ההגבלה

  
 לפני תימרורהקביעת 
 חלטה הת הנקוד

  
קביעת נוהל לפינוי רכב 
 שעבר את נקודת ההחלטה

 

  
  קביעת אמצעי ההתרעה או

 הגבלת הגובה

  
  :פ התהליך להלן"יש לנהוג ע, במכשול חדש 

יש לברר אם קיימת התאמה בין הגובה , כשול קייםבמ 
י "ע, הרשום על המכשול ובתמרורים לבין גובה המכשול

אם אכן יש ). 5.3.6ראה סעיף (מדידה מחודשת של המכשול 
יש להמשיך בתהליך ,צורך בהצבת אמצעי הגבלה או התרעה
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  הנחיות לבחירת סוג אמצעי ההתרעה או הגבלת הגובה  5.3.2

  מגביל מקובע  .א  

 לנפש, רימת נזק כבד למכשול עצמומגביל מקובע יוצב רק כאשר קיים חשש לג •

 .קיימותולתשתיות 

  .)4.ראה נספח ג (כשולמב בנפרד או כחלק אינטגרלי מהלהיות מוצהמגביל יכול  •

עמידותו המינימלית של המתקן בפני פגיעת   כאשר,י קונסטרוקטור"יתוכנן ע המגביל •

  לפגיעה בכוון אופקי– KN 500  :גבוה רכב

   KN 205 –לפגיעה ניצבת   

  UIC CODE, 777-1 2nd edition, June 2002 :פ התקן הבינלאומי"ע  

  .פני מגביל מסוג זה יוצב מתריע מכני ניידל •

  אופטימתריע או נייד מתריע מכני   .ב  

 .שאינו מגביל מקובע, בו יש צורך בהצבת אמצעי התרעת גובהאחר  יוצב בכל מקרה •

  .מקובע לפני מגביל  גםיוצב מכני ניידמתריע  •

  .לא יגרום לנזק אך פגיעהסכנת ההמתריע יסב את תשומת לב הנהג ל •

  .וועדה להתקני תנועה ובטיחותהיועבר לאישור  ניידהמתריע ה •

 .' א בנספח-דוגמאות למתריע מכני נייד     

  הגבלת גובה או  להצבת אמצעי התרעהתנאים  5.3.3

   או מתריע הגובהגובה המגביל  .א  

  .מ" ס5 פחות  של המכשולי הגובה המדודפ יוצב למגביל או מתריע גובה    

  הצבהב צורך  .ב  

  בכל דרך ופחות '  מ4.8  הוא הנתיבים מתחת למכשולבכל  המוצהרהבכאשר הגו  )1    

 אמצעי הגבלה או התרעת יוצב  –  מדרג עורקי ומעלהעירונית וכן ברחוב עירוני-בין    

  . לעיל5.3.2בהתאם להנחיות בסעיף , גובה    

תרשימים ראה  ( לפניו מתריע מכני ניידביוצ, במידה ויש צורך בהצבת מגביל מקובע    

    5.7 ,5.9(.  

  אין  – ' מ4.8מעל הוא מתחת למכשול  מהנתיבים בחלקהגובה המוצהר כאשר   )2    

או להציב מגביל מעל , ניתן להסתפק בתימרור. גובהאו מתריע  להציב מגביל חובה    

    בהתאם לסוג המכשולפ צורך" סוג אמצעי הגבלת הגובה יקבע ע.הנתיב הנמוך    

  .)5.5, 5.4ראה תרשימים (    

 מרווח אנכי חופשי אין  ומשתנהמתחת למכשול שהגובה המוצהר בנתיבים שר כא  )3    

  .פ הגובה מעל כל נתיב"ע, משתנהאו מתריע יוצב מגביל  –  ומעלה' מ4.8 של    

אין צורך  – ' מ4.8מעל הנו מתחת למכשול כל הנתיבים של הגובה המוצהר כאשר   )4    

    תמרור הודעה על הגובה יוצב ,  במקרה זה.להציב אמצעי הגבלה או התרעה    

  .המוצהר מעל כל נתיב    
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  מרחקי ראותו י התרעה או הגבלת גובהעמיקום אמצ 5.3.4

 גדולאמצעי ההגבלה או ההתרעה במקום בו ניתן להבחין בו ממרחק ה להציב את יש  .א  

 ורצוי כמובן שניתן יהיה להבחין בו לפחות ,ממרחק הראות לעצירה למהירות התכן  

 .)להלן' פרט למצב המתואר בסעיף ב ( להחלטהממרחק הראות  

התיקון לשיפוע בטבלאות , 5.1 נתונים בטבלה ימישורי אתוובמרחקי הראות לעצירה   

  .5.3 בטבלה –ומרחק הראות להחלטה ', ב-ו'  א5.2  

ויוחלט על '  מ4.8הגובה המוצהר בחלק מהנתיבים שמתחת למכשול הוא מעל כאשר   .ב  

במקרה זה אין . מגביל יוצב קרוב למכשול במידת האפשר ה– הצבת מגביל מקובע  

  .צורך במתריע מכני נוסף  

   ערכי תכן למרחק ראות מזערי לעצירה:1.5טבלה 

  מהירות תכן

 )ש"קמ(

  מרחק הראות

)*מטר(לעצירה 

50 65 

60 85 

70 110 

80 140 

90 170 

100 200 

110 250 

120 300 

  .4%-כי קטן מנם לדרך בשיפוע אור ערכים אלו ה*

   השפעת השיפוע בירידה על מרחק ראות מזערי לעצירה:' א2.5טבלה 

 מהירות התכן לירידה בשיפוע5.2' התוספת במטרים למרחק שבטבלה מס

 10% 8% 6% 4% )ש"קמ(

50 – – 5 10 

60 5 10 10 15 

70 10 15 20 25 

80 10 15 25 35 

90 15 25 40 * 

100 15 30 * * 

110 25 45 * * 

120 30 * * * 
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   השפעת השיפוע בעלייה על מרחק ראות מזערי לעצירה:' ב2.5טבלה 

 מהירות התכן  לעלייה בשיפוע5.2' הפחתה במטרים למרחק שבטבלה מס

 10% 8% 6% 4% )ש"קמ(

50 5 5 10 10 

60 5 5 10 10 

70 10 15 10 15 

80 10 20 20 25 

90 15 25 25 * 

100 20 30 * * 

110 25 35 * * 

120 35 * * * 

  שיפוע אורכי זה אינו מתאים למהירות התכן הנתונה  *

   ערכי תכן למרחק הראות להחלטה:3.5טבלה 

 120 110 100 90 80 70 60 50 )ש"קמ(מהירות התכן 

 350 325 300 270 240 210 190 160)'מ(מרחק הראות להחלטה 

  .I ,1994כרך , צמתים ומחלפים, עירוניות-של דרכים ביןאומטרי יצ לתכנון ג"הנחיות מע: מקור לטבלאות

  בטיחות  5.3.5

  .יש לוודא שנציבי מגביל הגובה לא יהוו בעצמם סכנה לתנועה בדרך

להגנת ) מעקה בטיחות או סופג אנרגיה(יש להציב לפניהם התקן הגנה , אם אין אפשרות כזו

  .רכב מפני פגיעה

קיימות לבחירה ולהצבה של סופגי אנרגיה והנחיות פ ההנחיות השונות ה" עיתוכננוההתקנים 

  .עירוניים- עירוניים ובין.לבחירה ולהצבה של התקני בטיחות

  לפני הצבת מגבילי גובה ותמרורים  האנכיהנחיות לאופן מדידת המרווח  5.3.6

סעה ופני המ  המכשולחתיתתבוצע מדידה מפורטת של המרווח האנכי החופשי בין ת •

  .כולל סימון הנתיבים, שמתחתיו

  .מ" ס-+1של  המדידה תבוצע בדיוק •

  .המדידה תבוצע בצמוד לאבני השפה ובמרכז כל נתיב •

עד   יש להרחיב את המדידה– עקום קעור בעלכביש במקרים בהם המכשול עובר מעל  •

  .לקצה העקומה ולציין זאת בתכנית המדידה

  .)המידה וקיימים (ית המכשולבתחתויים תלה המדידה תתייחס גם למתקנים •

כתוצאה מעבודות (  על מנת לאתר שינויים בגובה המכשולתבוצע מדידה תקופתית •

  .)סלילה
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  תהליכי אישור  5.3.7

  .תבטיחותנועה ו יובא לאישור הועדה להתקני מתריע מכני נייד  .א  

 שר תאו הצבת מגביל או מתריע גובהתכולל הנית הסדרי התנועה בסביבת המכשולתכ  .ב  

אישור במסגרת  פי תקנות התעבורה-ידי רשויות תימרור בהתאם לסמכויותיהן על-על  

  .דרשכנתוכניות הסדרי תנועה   

   בסביבת מכשול גובהשילוט והסדרי תנועה, תימרור   5.4

הגובה , בכל הנתיבים מתחת למכשול כאשר – תימרור לפני נקודת החלטה  5.4.1

  'מ 4.8 -המוצהר קטן מ 

  .יוצב תמרור הגבלת גובהדת ההחלטה לפני נקו  .א  

  . בכל אחת מהגישות לצומתורף תמרור הודעה על כיוון המכשולבמידת הצורך יצ  .ב  

  45- עם א18-תמרור ב: 2.5 תרשים

  תימרור אחרי נקודת החלטה  5.4.2

יוצב תמרור ', מ 4.8- הגובה המוצהר קטן מבמידה ובכל הנתיבים מתחת למכשול  .א  

  .סה לכבישהגבלת גובה בכני  

, או כאשר קיים גובה שונה בנתיבים השונים, במידה וחלק מהנתיבים מאפשרים מעבר  .ב  

 מהבשילוב עם תמרורי הגבלת גובה בהתא, )34-ג (יוצב תמרור הפניה לנתיבים  

  .לנתיבים  

  .על פי הקריטריונים להצבתו בצד הדרך המשולב יהיה 18-קוטר תמרור ב    

  

 

  

  

  

  

  

  

   18-ב תמרורי שלב המ34-ג  תמרור:3.5 תרשים
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  הגובהומתריע תימרור וסימון מגביל    5.4.3

תמרור חדש בלוח (ולבן קורת מגביל הגובה תסומן בפסים אנכיים בצבעים שחור   .א  

  ).2.3.5ף יראה סע, בקבוצת תמרורי האזהרה – התמרורים  

ניתן , גים במקרים חרי.מ" ס80בקוטר ,  תמרור הגבלת גובהוצב יההגובעל מגביל   .ב  

  .מ באישור" ס60 הצבת תמרור בקוטר לשקול  

   .תלה על מגביל הגובה אלמנט מסתיר אחרילא י  .ג  

  

  תימרור וסימון מכשול הגובה   5.4.4

יוצבו תמרורי  –  בכל הנתיביםופחות'  מ4.8על גבי מכשול גובה עם גובה מוצהר של   .א  

         קוטר התמרור.נתיביםמעל כל אחד מה) מקבוצת תמרורי האיסור(הגבלת גובה   

  . מ"ס   80  

יוצבו תמרורי הודעה  –  בכל הנתיבים' מ4.8על העולה צהר על גבי מכשול עם גובה מו  .ב  

  .  המוצהר מעל כל אחד מהנתיביםשל הגובה  

,  ופחות4.8ובחלק '  מ4.8כאשר בחלק מהנתיבים הגובה המוצהר מתחת למכשול מעל   .ג  

  .)5.5 ,5.4 םמיראה תרשי (לכתוב לעילבהתאמה , יסומן כל נתיב  

  

  י מילוט אחרי נקודת החלטה אחרונההסדר  5.4.5

, למשל באמצעות הנמכת אבני שפה במפרדה, לאפשר פניית פרסהבמידת האפשר יש   .א  

  .)5.7, 5.6 תרשימיםראה ( בשילוב עם הצבת תמרור איסור פרסה  

, ינו מאפשר עקיפת רכב גבוה תקועורוחב הכביש אפניית פרסה ידה ולא ניתן לבצע במ  .ב  

  .)5.9 ,5.8 תרשימיםראה ( יש להכין מפרץ עצירה  
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  תחזוקה  5.5

  גובה מתריעי/מגביליתחזוקת   5.5.1

יש להקפיד על ביקורת תקופתית , מתריעי הגובה ימלאו את תפקידם כראוי/כדי שמגבילי

  .ותחזוקה שוטפת

 ולוודא שבכל עת יהיה זמין לטיפול מידי ותחזוקה של שאעל הרשות למנות גוף אחראי על הנו

  .ההתקן במקרי פגיעה ותקלה

  מכשולי הגובהתחזוקת   5.5.2

לטיפול בנזקים אשר יכולים להיגרם , יש להקפיד על ביקורת שוטפת של מכשולי הגובה

  .כתוצאה מבלאי טבעי אך גם כתוצאה מפגיעת כלי רכב גבוהים

  .פגיעות נוספותביא להקטנת הנזק המצטבר מ להעשוי, תיקון של נזק ראשוני במועד

  :הפעילות המומלצת ליצירת מערך מידע עירוני מעודכן בנושא

יש לשלב בסקר מדידה מדויקת של  (גבי כל מכשולי הגובה בתחום הרשותעריכת סקר ל •

גובה כל המכשולים כדי לוודא את גובה המרווח האנכי הפנוי המדוד ולהבטיח רישום גובה 

  ).5.2כמפורט בסעיף , מ" ס20-29בטווח של  עם מרווח בטיחות 18- המכשול ובתמרור בעל

 . בסיס הנתוניםבדיקה ועדכון שוטף של  •

 סביבתם בוצעו עבודות תשתיתמכשולי גובה אשר בעבור , נתוניםיש לבצע עדכון מיידי של  •

 .להן השפעה על המרווח האנכי החופשייש   אשרוסלילה

  ט ותימרורשילותחזוקת   5.5.3

  .יש להקפיד כי השלטים יהיו קריאים, פ הנחיות לתכנון ושילוט של משרד התחבורה"ע

כתוצאה ( השלטים שתכלול את נושא הקריאות של השלט תחזוקתעל הרשות לקיים תכנית ל

  ).י עצים ושילוט אחר"כתוצאה מהסתרה ע(ושל הראות ) מבלאי ולכלוך

,  של השלטים והתמרורים הן לפני נקודות ההחלטההתכנית תכלול ביקורת ותחזוקה תקופתית

  . מתריע הגובה ועל מכשול הגובה/על מגביל, והן אחרי נקודת ההחלטה

 



  

אין הכרח להצבת , במקרה זה – ומעלה'  מ4.8כאשר יש מעבר לרכב בגובה , ) נסיעה אחדהצגת כיוון( גובה מכשולהסדרי תנועה בסביבת   .א

  .5.3.4, 5.3.3 לבחירת סוגו ומיקומו ראה הסבר בסעיפים –אם יוחלט על הצבת אמצעי  .מגביל

    
כאשר יש מעבר לרכב בגובה ,  גובהמכשולנועה בסביבת  תהסדרי: 4.5תרשים 

  עם אמצעי התרעה, ויותר מתחת לחלק מהנתיבים'  מ4.8
כאשר יש מעבר לרכב ,  גובהמכשול תנועה בסביבת הסדרי: 5.5תרשים 

  ללא אמצעי התרעה, מתחת לחלק מהנתיבים'  מ4.8בגובה 
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ומעלה וכאשר ישנה אפשרות להסדיר פניית '  מ4.8כשאין מעבר לרכב בגובה ) ה אחד נסיעהצגת כיוון( גובה מכשולהסדרי תנועה בסביבת   .ב

   פרסה

    
 במקרה של מגביל מכני נייד ומגביל מקובע,  הסדרת פניית פרסה:7.5תרשים  בלבד מכני נייד מתריעבמקרה של ,  הסדרת פניית פרסה:6.5תרשים 
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 אין אפשרות להסדיר פניית פרסהו ומעלה'  מ4.8 כאשר אין מעבר לרכב בגובה )כוון נסיעה אחדהצגת ( גובה מכשולהסדרי תנועה בסביבת   .ג

   יש להכין מפרץ עצירהולכן

    
 במקרה של מגביל מכני נייד ומגביל מקובע, מפרץ עצירה הסדרת :9.5ם תרשי בלבדבמקרה של מגביל מכני נייד , מפרץ עצירה הסדרת :8.5תרשים 
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  נספחים

 


