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  הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בסביבת מכשולי גובה
  
  

  .תלת מימדי - מרחבי מבנה ההתנועה בדרכים מתאפיינת וכרוכה ב
  

למימד  יש חשיבות לא פחות קטנה גם ,ת של אורך ורוחב המקובלו למידותבנוסף
  .הגובה

  
מצב זה נוצר בעקבות מערכות התחבורה המבוססות על הפרדה מפלסית בכל 

  .צורותיה
  

 גם את הסוגים השונים של כלי הרכב , בין השאר,קחת בחשבוןמימד הגובה חייב ל
  .האמורים לעבור מעל ומתחת למתקנים הבנויים השונים

  
 בתאום – בלי ספק – תפקודם השוטף של מערכות אלה תלוי תהתנאים להצלחאחד 

  .הגיאומטרי המרחבי
  

מימדים , גבהים,  וקובע מידות,המשלב ביניהםבארץ כאן מוגש מסמך ראשון מסוגו 
, שילוט ואף אמצעי מניעה, תימרור, כולל גיאומטריה(והסדרי תנועה נלווים 

  ).ואזהרה
  

  . תרומתו לטובת הציבוראנו מקווים שהדבר יתן את
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 1 

  תקציר מנהלים וסיכום המלצות
  

  מבוא  .1

יה בכמות תאונות הדרכים הנגרמות כתוצאה מפגיעת רכב גבוה יבשנים האחרונות קיימת על

  :מספר גורמים תורמים למצב. מנהרות ומתקנים עיליים אחרים, בגשרים

חוסר מודעות ,  חוסר היכרות של הנהג את מכשולי הגובה לאורך המסלול–  והרכבהנהג. 1

  . פ ההיתרים"נהיגה ברכב שלא ע,  ומשטחי ההטענההג לגובה הרכבהנ

ליקויים בנראות ובקריאות כתוצאה ,  חוסר אחידות בתימרור ובהסדרי התנועה– הסדרי תנועה. 2

  .מתחזוקה לקויה

 . בין הנחיות שונותהיו  אי התאמות, העד לכתיבת הנחיות אל – הנחיות לתכנון. 3

- ה בגודש בשנים האחרונות גובר השימוש במעברים דויהעלי עם – פיתוח רשת הדרכים. 4

  .תעירוני-הן בביןו ן ברשת העירוניתה, מפלסיים ובמחלפים

  

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

, הנחיותבמסגרת זו נערך סקר ספרות ונסקרו ה. לתכנון הסדרי התנועה בסביבת מכשולי הגובה

ב "ארה,  אוסטרליהאת ו,מערב אירופהבמדינות התקנות והחוקים הקיימים בארץ וכן במספר 

מתחתיו המצב שכביש בין הבנושא המרווח האנכי בין מכשול הגובה לשנמצא כי בעוד . ורוסיה

ללא היתר מיוחד בישראל גובה כלי הרכב הרשאים לנוע שהרי , בישראל דומה למדינות שנבדקו

  . הוא הגבוה בין המדינות) ' מ4.80על העומד (

משך ה. כאשר ניגשים לטפל במכשול גובה בעייתי יש תחילה לזהות ולהבין את סביבת המכשול

הצבת ,  לפני ואחרי נקודת ההחלטההצבת תמרורים ושלטים :הטיפול מתמקד בשלושה נושאים

  .חלטהויצירת דרכי מילוט לרכבים שעברו את נקודת הה מגבילי ומתריעי גובה

  עיקרי ההמלצות  .2

 בטיחותהקביעת הגובה המוצהר של המכשול ומרווח   .א

המרווח האנכי ". מרווח אנכי"הגובה הפנוי למעבר מתחת למכשול ייקרא בהנחיות אלה 

. 1.2 ראה הגדרות בסעיף –שבטבלת הגובה 18-המוצהר הוא המידה שתרשם בתמרור ב

ידת המכשול והפחתת מרווח המרווח האנכי המוצהר של המכשול ייקבע לאחר מד

  .5.3.6 כמפורט בסעיף ,בטיחותה

 גובה  אמצעי הגבלה והתרעתהצבת   .ב

  . גובה או מתריעיוצב מגביל',  מ4.8בה עם מרווח אנכי מוצהר של עד במכשולי גו •

, מקובע גובה גבילמ:  אפשרויותשלש הגובה ייבחר מבין רעתתאמצעי הגבלת או ה •

 אשר כלל אינו יוצר מגע עם – אופטי אלקטרוני נייד ומתריע גובהמתריע גובה מכני 

  .5.3.2  תהליך בחירת סוג מגביל הגובה מתואר בסעיף. הרכב הגבוה

 ,מ" ס5 פחות הגובהפ המרווח האנכי המדוד של מכשול " יוצב עמתריע/המגביל •

 .פ המרווח האנכי המוצהר" ע–והתימרור עליו 
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  .5.3.4פ ההנחיות בסעיף "ע ע הגובה ייקבמתריע/מיקום מגביל •

 הצבת תמרורים ושלטים  .ג

הגובה מתריע /נה וכן על מגבילורחלטה האחלפני ואחרי נקודת ההיוצבו תמרורים ושלטים   

 .5.4.1בהתאם למפורט בסעיף , ועל מכשול הגובה  

  :אפשרויות מילוט לרכב שעבר את נקודת ההחלטה  .ד

  .פתיחה במפרדה שתאפשר ביצוע פניית פרסה •

שם יעצור הרכב הגבוה וימתין להוראות משטרת , מפרץ עצירה בימין הדרךהסדרת  •

 .התנועה

  5.4.2לפרטים ראה סעיף 

  : יש להקפיד על תחזוקה מתאימה בסביבת המכשול– תחזוקה  .ה

  .תימרור ושילוט •

  .מגביל הגובה •

  .מכשול הגובה •

  .5.5לפרטים ראה סעיף 

וך סקר של כל מכשולי הגובה הקיימים יש לער, לצורך טיפול נכון במכשולי הגובה לטווח ארוך

מדידה . סקר אשר יכלול בין השאר מדידת כל המרווחים האנכיים במכשולים, רשותתחומי הב

יש לוודא את נכונות הגובה . סלילהכזו חשובה במיוחד כאשר בסמוך למכשול בוצעו עבודות 

  .18-הרשום בתמרור ב

ולי גובה דורש נקיטת פעולות במספר הטיפול בבעיית תאונות רכב גבוה עם מכש, לסיכום

, המתכננים, הרשויות המקומיות, משרד התחבורה: הנוגעים לגורמים שונים, תחומים במקביל

בנוסף , פעילות משולבת של הגורמים השונים ליישום ההמלצות. הנהגים וגופי ההובלה

לנושא מכשולי תביא למודעות גדולה יותר של נהגי הרכב הגבוה , לאחידות בתימרור ובשילוט

  .הגובה ותביא להפחתת מספר התאונות של רכב גבוה עם מכשולי גובה

בשל הפחתה במספר  ,כסףבבזמן וגם עשויה להביא לחסכון רב , השקעה כספית במניעה

  .תאונותה

  

  

 


