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 תקציר  .1

ים חדשים לקובעי  אתגר  תיוצר  ,למערך התחבורהופרטיים    שיתופייםכניסתם של קורקינטים חשמליים  

 ומתרחבת שהולכת תופעה  היא בתאונות חשמליים קורקינטים רוכבי מעורבות.  מדיניות ומתכנני ערים 

במעורבות בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית במספר הפצועים קשה מתאונות  בארץ ובעולם.  

   (.1קורקינטים חשמליים )ראו תרשים 

גורמי   לע  חשוב לתת את הדעתריות והיתרונות הרבים המיוחסים לכלי תחבורה זה,  למרות הפופול

אליו  סיכוןה מתאימה    ,הקשורים  מדיניות  לפתח  ערי  בכדי  של  התחבורה  במערכי  שילובו  להסדרת 

רקינטים חשמליים אך ניתן לגזור מהמלצותיו  נייר זה נכתב תוך התמקדות בקו  ישראל בשנים הבאות.

עידוד השימוש בכלים זעירים ובכללם    . נוספיםמוביליטי(  -)מיקרוזעירים  המלצות להסדרת שילוב כלים  

בקורקינטים חשמליים, חייב להיות תוך הסדרתם, הרחבת תשתיות מתאימות להם ווידוא הציות לחוק  

 כל זאת כדי לשמור על בטיחות הרוכבים.  –

 תמצית גורמי הסיכון 

 , נתיבים מוסדרים לרבות בצמתים וחניות. לכלים זעיריםחוסר בתשתיות ייעודיות  -

 . ומכאן קושי בשליטהלמכשולים קטנים  רגישות הכלי -

 . 16רכיבה מתחת לגיל  -

 רכיבה ללא קסדות.  -

 רכיבה שלא כחוק. -

 רכיבה על כלי שאינו תקין.  -

 מודל התמחור של חברות הפעלת המערכים השיתופיים מעודד נהיגה מהירה ולא בטוחה. -

 פעולה כיווני תמצית 

לשם הגברת הבטיחות של משתמשי הדרך הפגיעים במרחב    –  קמ"ש בערים  30החלת אזורי   -

 העירוני. 

הוספת   –  ויצירת מערכת רציפה של שבילים לכלים זעירים  הרחבת התשתיות הייעודיות -

רכיב בברורמסלולי  ומסומנים  נפרדים  זעיריםלכלי  ה  חשמליים(  ם  ואופניים  או   ,)קורקינטים 

נתיב   הימני  נפרד  רכיבההוספת  עירוניות  מצידן  דרכים  האופניים  )כולל    של  הסדרת שבילי 

ותמרורבצמתים,   חצייה  מעברי  סימון  בצמתים,  ייעודי  למדרכה,(הולם  רמזור  בצמוד  תוך    , 

 . לרכבים, ככל שנדרש עהיסמה הצרת

הגבלת הרכיבה  לאחר התקנת התשתיות הייעודיות:  – רכיבה רק בשבילים/נתיבים ייעודיים -

 בקורקינטים חשמליים לנתיבים הייעודיים להם.

 . חשמליים קורקינטיםשל הרלב"ד תומכת ברישום  –רישום קורקינטים -

אכיפה ביחס לכלים שאינם על פי התקן, בדגש על כלים בהם   –כלים על פי התקן  אכיפת   -

 קמ"ש, הן ליבואנים, הן למוכרים והן לרוכבים. 25המהירות המקסימלית עולה על 
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  באמצעות מערך הפיקוח העירוני   יםעל רוכבי הקורקינט  הגברת אכיפת חוקי התנועה  –  אכיפה -

 . אלכוהול והתנהגויות סיכון אחרות(רכיבה תחת השפעת  הרכבת נוסעים,  )קסדות,    והמשטרה

 חיוב הפעלת פנס בזמן הרכיבה בכל שעות היממה.  – שיפור נראות הרוכב -

בכל מיקומי הרכיבה בקורקינטים חשמליים בפרט, ובכלים    שמירה על דרך פנויה ממכשולים -

ל מבנה הכלי מייצר חוסר יציבות מובנה, וכל נסיעה בדרך עם מכשולים מכו  –  דו גלגליים בכלל

 ב. כעלולה לגרום להתהפכות או החלקת הכלי והרו ,סוג שהוא

  – הסברה -

o גיל   הוא   16  גיל:  . כך, למשלםי יחשמל  יםקורקינט  על  לרכיבה  ביחס  החוקים  הסברת  

, חובה לרכוב עם שיון נהיגהירכיבה למי שאינו בעל ר  היתר  דרוש,  לרכיבה  מינימום

לרכוב   וחובה אסורה הרכבת אדם נוסף או משא, אסורה רכיבה על מדרכות,  קסדות,  

 ;לרכב על הכביש בלבד – נתיב אופניים, ובהיעדרו /בילשעל 

o   יקבלו  תושבים, הורים ומשתמשים צעירים קיום אירועי רכיבה בטוחה עירוניים בהם 

 ;רכיבה בטוחהלהדרכה 

o קסדות עידוד חבישת; 

o חשיבות הציות לחוקי התנועה. 

שינוי מודל התמחור בכלים השיתופיים, מתמחור    –  תמחור נסיעה של קורקינטים שיתופיים -

ל כדי  מנויים,  תכנית  או  נסיעה  מרחק  לפי  לתמחור  נסיעה  זמן  המוטיבציה    הפחיתלפי  את 

 .לנסיעה מהירה ולא בטיחותית
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 והגדרות  מבוא חשמליים:  קורקינטים .2

גוברת   האחרונות  הישראלי  הכניסהבשנים  לשוק  חשמליים  קורקינטים  מוערך  של  ומספרם   -בכ, 

פרטיים    1.כלים  150,000עד    100,000 ככלים  הן  בישראל  התנועה  למרחב  חודרים  הקורקינטים 

אזרחים בידי  כמו    ,הנרכשים  שיתופיים  קורקינטים  מערכי  פרטיות המפעילות  חברות  באמצעות  והן 

 ,ישראלבחשמליים  הקורקינטים  ה  הגידול במספר  עם ואחרים.    , "ליים", "ווינד" " לאו" ,  " וןלמ" ,  " בירד" 

את גורמי הסיכון המשפיעים על תאונות   מתארנייר זה    .נפגעיםעם    דרכיםעולה מעורבותם בתאונות  

זה  .  למתן אותן  ותיאפשר  דרכי פעולהמציע  ו  ,בהן מעורבים כלי רכב אלו בקורקינטים    מתמקדנייר 

במערך   נוספים זעיריםהמלצות להסדרת שילוב כלים  מכיווני הפעולה המוצעיםניתן לגזור ו ,חשמליים

 . התנועה בישראל

  2גלגינוע )קורקינט חשמלי(  תגדרה 2.1

גלגלי -כהתקן דובישראל קורקינט חשמלי או "גלגינוע" מוגדר  1961-לפי תקנות התעבורה, התשכ"א 

 : " 3"גלגינוע )קורקינט חשמלי( 6230עומד בתקן ישראלי וגלגלי שמותקן בו מנוע חשמלי, -או תלת

 וואט.  250הספקו המרבי של המנוע אינו עולה על  -

 מנוע מופעל באמצעות מצערת יד.  -

 המנוע מפסיק את פעולתו כאשר מופעלים הבלמים. -

 מותקנים בכלי בלמים קדמיים ואחוריים.  -

 קמ"ש. 25אינה עולה על של הגלגינוע ירותו המרבית מה -

 . ק"ג 60לא עולה על  הגלגינועמשקלו העצמי של  -

 (.המראה רוחב ללא( מ"ס 60- מ גדול יהיה לא הגלגינוע של הכולל הרוחב -

 .ס"מ( 10* 60) ר"סמ 600 -מ קטן יהיה לא בעמידה רכיבה לצורך  הדריכה משטח גודל -

 . לפחות אחת דיתצ מראה יכלול מושב עם גלגינוע -

 . אדום אחורי ופנס לבן קדמי פנס יותקנו בגלגינוע -

 א 9 ג חלק התעבורה לתקנות השנייה התוספת בדרישות העומדים  אור  מחזירי יותקנו בגלגינוע -

 . אופן ולתלת לאופניים אור מחזיר

 .אזהרה פעמון או צופר  יותקנו בגלגינוע -

 .  3.16   סעיף בדרישות יעמדו הצמיגים -

 

 
 . 2020מקור: למ"ס,   הערכה בלבד. מספרם המדויק של הכלים אינו ידוע, ולכן מובאת  1
ב, חלק ג'.  -א 122חלק א',   –  1961 –מתוך תקנות התעבורה התשכ"א  2

https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/regulations_scooter 
 . מכון התקנים הישראלי. בדיקה ושיטות בטיחות דרישות –  )יחשמל  קורקינט( גלגינוע  (.2018) ת"י  6230  תקן 3

https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/regulations_scooter
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 נהיגה  רישוי ו הוראות  2.2

  , , גלגינוע יםחשמלי יםהרכיבה בקורקינט, ג'  –ב' - , א'122, א' 1961-לפי תקנות התעבורה, התשכ"א 

 מסלולי/שבילי על זה כלי  על לרכוב (. מותר 2016  לספטמבר  1-החל מה)ומעלה בלבד    16מותרת לבני  

 ,ב בו על מדרכותוחל איסור לרכ  .בלבד  עירונייםעירוניים ולא    כבישיםבובהעדר שביל אופניים   אופניים

רגל להולכי  חצייה  מהירים  מעברי  ק  .וכבישים  לחבוש  אורסדה  חובה  מחזיר  בעת    וגלוי  מוצמד  עם 

כולל   , מותרת רק למי שיש ברשותו רישיון נהיגה  על כלים אלו  הרכיבה  .בכל גיל ובכל דרך  הרכיבה

או שעשה מבחן תיאוריה    4( למעט רישיון לטרקטור ומכונה ניידת(רישיון נהיגה שאינו בתוקף לכל דרגה  

או שלא עשה מבחן תיאוריה, עליו לעבור בחינה    , מי שאיננו מחזיק ברישיון נהיגה.  לקבלת רישיון נהיגה

וי בדבר עמידתו בהצלחה ייעודית לרכיבה על אופניים חשמליים ולקבל אישור הכשרה מאת רשות הריש

להרכיב    5.הנבבחי מפורש  איסור  על  חל  חשמליםנוסע  המקסימלית   .קורקינטים  הנסיעה  מהירות 

 קמ"ש.  25המותרת בחוק היא 

 
 התקנים הישראלי. . מכון בדיקה ושיטות בטיחות דרישות –  )יחשמל  קורקינט ( גלגינוע (. 2018) ת"י  6230תקן ישראלי  4
 https://www.gov.il/he/Departments/General/safety_rules_escooterלהרחבה ראו:  5

https://www.gov.il/he/Departments/General/safety_rules_escooter
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 הוראת החוקתמצית 

  גלגינוע  (.2018)  ת"י 6230תקן ישראלי , ב, חלק ג'-א 122חלק א',   –  1961 –תקנות התעבורה התשכ"א מקור:  

 . מכון התקנים הישראלי. בדיקה ושיטות בטיחות דרישות  –  )יחשמל  קורקינט (
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 וחסרונות יתרונות  .3

 יתרונות  3.1
מזה  ,ים קומפקטי  םכלי  םה   םיהחשמלי  יםהקורקינט על    יובעל  מיםלא  לחיוב  להשפיע  פוטנציאל 

ממקום למקום    לאנשים להתנייד בקלות  יםמאפשר  םיהחשמלי  יםהתחבורה במרחב העירוני. הקורקינט

על תנועת הולכי   יםמקל  יםהקורקינט  6. פחות מקום חנייה מרכב פרטי  יםתופסו בעיר גם בשעות הלחץ

חלופה זולה וירוקה לרכב    ומהווים  ,(" המייל האחרון" וחזרה )  רגל למוקדי הסעת ההמונים ומהם לעבודה

  מעודד אנשים להשתמש בה   הדבר   .המשתלבת באופן חלק עם מערכת התחבורה הציבורית  , פרטי

  "ליים", "ווינד",  ," בירד" בשילוב עם כניסתן לערים של חברות כמו    . יתרונות אלוכחלופה לרכב פרטי

קורקינט  " לאו" ו  " למון"  מערכי  הרחב  יםהמפעילות  לציבור  הקורקינט  הופכים  ,שיתופיים   יםאת 

 בנוף העירוני בישראל. ים ושכיח םפופולאריי םלכלי םייהחשמל

 חסרונות  3.2
לנוסע    יםמיועד  םיהחשמלי  ים נוסף על היתרונות שנמנו לעיל, ישנם מספר חסרונות לכלי. הקורקינט

לא מעטים  לנשיאת חפצים שלא על גוף הרוכב. כמו כן, ישנם גורמי סיכון    מיםמתאי  ם אחד בלבד, ואינ

 אלו יפורטו בהמשך.רכיבה. הלהיפגעות בעת 

  

 
במקרה של כלי פרטי, ניתן לקפל אותו ולקחת אותו פנימה למקום העבודה או לבית. במקרה של כלי שיתופי ניתן להשאירו    6

 . בהתאם לחוקי העזר העירוניים הנהוגים במקום ברחוב או במקום חנייה ייעודי
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 מעורבות בתאונות דרכים והיפגעות. 4
והיתרונ הפופולאריות  לקורקינטלמרות  המיוחסים  הרבים  חשוב  םייהחשמל  יםות  לנתוני ,  לב  לשים 

הלמ"ס, המשלבים את  פי נתוני ההיפגעות של  ל  .ההיפגעות החמורה בתאונות במעורבות כלים אלו

במספר הנפגעים   משמעותית  העלייחלה    2019-ל  2015בין   גרטנר,נתוני ההיפגעות מהמשטרה ומכון  

הידרכים  בתאונות   של  .(1)תרשים    יםחשמלי  ים קורקינט  יםמעורב  ו בהן  המוחלט  הנפגעים    רובם 

)כ אלו  הקורקינט 90%-בתאונות  רוכבי  הם  דרכים    .עצמם  ים(  בתאונות  השנתי  ההרוגים  מספר 

)נתוני למ"ס,    הרוגים בשנה  1-ל  0, ועומד על בין  2016נותר יציב מאז    ים חשמלייםבמעורבות קורקינט

שנת  .  (2020מרץ   של  הראשונה  במחצית  גם  ה2020כך  לתאריך  )נכון  אחד  הרוג  היה  שבה   , -

30.6.20 .) 

   2019-2015  , יםחשמלי יםתאונות במעורבות קורקינטבפצועים קשה הרוגים ו: 1תרשים 

 

. 2020מרץ   ,נתוני למ"סמקור:   

במספר הנפגעים  (. הסיבה לגידול  351%)גידול של    2019-2018התרחש בין    הגידול בהיפגעותעיקר  

אלו   הנראה  נובעתבשנים  במספר    ככל  מגידול  והן    הקורקינטיםהן  פרטית,  בהחזקה  החשמליים 

  מכניסתן של חברות קורקינטים שיתופיים לערי ישראל.

  היו   2019-2015בין השנים    ים חשמלי  יםרוב ההרוגים והפצועים קשה בתאונות במעורבות קורקינט

ועיקר הגידול במספרי ההרוגים והנפגעים קשה בתקופה זו היה    (2תרשים    ו )רא  54-25רוכבים בגילאי  

נותר    (15-0)הצעירות  קבוצות הגיל  . מספר הנפגעים קשה וההרוגים ב(72-ל  1-)גידול מ  זו  בקבוצה

     (.2תרשים  ורא). 2019-2015השנים  יחסית יציב לאורך 
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   לפי קבוצות גיל ,יםחשמלי יםתאונות במעורבות קורקינטפצועים קשה בהרוגים ו: 2תרשים 
2015-2019 
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 סיכון  גורמי. 5

בהתאם   תאונה. בעת ההיפגעות להחמרת או לתאונה הסיכוי את מעלים אשר סיכון  גורמי מספר קיימים

 .והרכב התשתית ,הרוכב : זוויות משלוש נבחנו הסיכון גורמי  Safe System ,7-לגישת ה

 הרוכב של סיכון  גורמי  5.1

הגוף האנושי פגיע לנזקים שיכולים להיגרם לו כתוצאה מהתנגשות, עצירה   –  האנושי  הגוף  פגיעות .1

וך בחפץ כהה היכולים להיגרם כתוצאה מפגיעה ברכב, חפץ דומם או מנפילה. כפתאומית או חי

חומרת ההיפגעות בתרחישים מאין אלו עולה משמעותית ככל שמהירות ההתנגשות גבוה יותר.  

ל וקורקינטים בפרט פגיעות זו מודגשת במיוחד נוכח העובדה  במקרה של רוכבי כלים זעירים בכל

שאין כל חוצץ בין הרוכב לבין החפץ הפוגע למעט הבגדים שהוא לובש והקסדה שלראשו, בהנחה  

  שהוא חובש אחת כחוק.

אף שהדבר מנוגד להוראת החוק ישנם מקרים בהם ילדים מתחת לגיל   –  16   לגיל מתחת רוכבים .2

ברכיבה   ניסיון  חסרי צעיריםרוכבים על קורקינטים חשמליים. מעבר לכך שהדבר מנוגד לחוק,    16

אליהם  הסכנות את  להעריך כדי  בכלי רכב ממונעים חסרים את ניסיון החיים ושיקול הדעת הדרוש

  בנוסף, הנטייה לקחת סיכונים היא גדולה יותר בגילאים צעירים.   .הם נחשפים תוך שימוש בכלי זה

 ,Scot-Parker & Watson  2018תי )שחק מ.,  משמעו סיכון  גורם  מהווה צעיר  רכיבה בגיל  כן, על

2017, Fisher et al., 2017.) 

איננה  מאחר וכלים אלו זולים משמעותית ביחס לרכבים אחרים והרכיבה בהם    –  רוכבים צעירים .3

מושכים במיוחד עבור אוכלוסייה צעירה ומאפשרים  כלים אלו    ,דורשת רישיון נהיגה או מבחן מעשי

רוכבים להחזיק    (2019מאז יולי  )למרות שהחוק מחייב  חשוב לציין כי    את כניסתה למרחב הכביש.

על מנת לוודא כי רוכבים אלו מכירים את    ,מעבר מבחן תיאוריה לרכבאו    8באישור כשירות לרכיבה, 

    .יםובפרט בקורקינט בכביש י זה יכול להחליף ניסיון מעשיטאין ידע תאורהרי ש ,חוקי התנועה

גיל  ובפרט משתמשים חדשים  , לרוכבים רבים  –  ניסיון ברכיבה על הכליחוסר   .4 ניסיון    ,בכל  אין 

. חוסר  למכשולים קטנים  הכלים  רגישותב, במידת האיזון הנדרש ויםחשמלי  יםבהפעלת קורקינט

.  (CDCכפי שעולה ממחקר של מרכז המחלות האמריקאי )  ,בסיכון מוגבר  שם רוכבים אלו  ניסיון זה

נסיעות הראשונות של הרוכב בעשרת ה  מתרחשות  ים מתאונות הקורקינט  68%מצא כי  המחקר  

(CDC, 2019) .   

 ;Kosola et al, 2019בין לאומיים שונים )  ממחקריםכפי שעולה    –  אלכוהול השפעת תחת נהיגה .5

Santacreu, 2020; Kobayashi et al, 2019  )  על תחת השפעת    ים חשמלי  יםקורקינטרכיבה 

שמדובר   ,יתכן למעשה.  לכךורוכבים רבים אינם מודעים    ,אלכוהול הינה תופעה מסוכנת ושכיחה

להימנע מנהיגה בשכרות  פרטי ה  נהגי רכבב עוברים להשתמש בקורקינטמנסים  כשהם   יםולכן 

 
תית ומשתמשי הדרך,  היא הסתכלות מערכתית דרך נקודות המבט של הרכב, התש  temsySe fSa -עיקרה של גישת ה  7

תוך הכרה בכך שמשתמשי הדרך הם פגיעים והם עושים טעויות. על פי הגישה, יש לנקוט בפעולה משותפת תוך לקיחת  
 אחריות כדי למנוע את התאונה החמורה הבאה )ראו הרחבה בפרק כיווני פעולה בהמשך המסמך(. 

 לכלים בלתי מרושיינים ע"י משרד הרישוי או מכונים מורשים. (  A3אישור זה ניתן לאחר מעבר בחינת תיאוריה ייעודי ) 8
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מבילוי "בטוחה"   חוזרים  זאת,  .כחלופה  בקורקינט  עם  ושליטה  הן    יםחשמלי  יםמאחר  מצריכה 

והן   מהירות  משקל,  יכולת  תגובות  ושיווי  איזון  על  מ   הנפגעותשמירה  אלכוהול,  כתוצאה  צריכת 

 אלו בפועל שמים עצמם בסיכון מוגבר להיפגעות.  רוכבים

לבין    יםרוכבי הקורקינטבין   חיכוך מגדיל את ה התנועה  לחוקי  ציות  אי – התנועה לחוקי ציות אי .6

 דרך ימשתמש הם יםהקורקינט ורוכב היות .האחרים ומגביר את הסיכון לתאונה הדרך משתמשי

 .(2018)שחק מ.,  קטלנית להיות עלולה ם מצד לחוק אי הציות של התוצאה, ים פגיע

  ים מחקררכיבה ללא קסדה עלולה לגרום לפגיעת ראש חמורה בעת תאונה.  – ללא קסדהרכיבה  .7

תאונות הדרכים    נפגעי מצאו כי רובם המוחלט של    ים חשמלי  יםקינטרבים על היפגעות רוכבי קור

שבוצע   CDC-מחקר של ה  .(Kobayashi et al., 2019חבשו קסדה )לא   יםבמעורבות קורקינט 

מכלל    1%-מצא כי רק אחוז זניח )פחות מ  2018-ב  יםתאונות קורקינטבאוסטין טקסס בקרב נפגעי  

  ממצאים דומים נמצאו   .(APH, 2018; Santacreu, 2020נפגעו )ש  בעתסדה  קהנפגעים( חבשו  

, על מהרוכבים בישראל  88-92%בין  ומצא כי    כניוןשביצע הט  התנהגות רוכבים בישראל  בסקר

 (. 2018,  ואחרים הקרט)אופניים וקורקינטים חשמליים, רוכבים ללא קסדה 

הרכבת נוסע מאחורי הנהג היא לא חוקית בישראל ומהווה שימוש בכלי שלא באופן  –  הרכבת נוסע  .8

מאחורי הנהג משנה את פיזור המשקל על    הרכבת נוסעהסיבה לכך היא ש.  בו הוא תוכנן לפעול

בלם  וחוסמת את הגישה שלו לבקורקינט  לשלוט  את יכולת הנהג    גבי משטח העמידה, משבשת

   .של הקורקינט האחורי

)כתוצאה    ות נהגיא, מהירות ושגכשוליםמרגישותו של הקורקינט ל  –  הצורך בקשב ממוקד לרכיבה .9

רב על מנת לשמור על הכלי יציב   קשבאת הרוכב להשקיע  ים מחייב ,ממאפייניו שיפורטו בהמשך(

נ  לרוכבשנותרת    הקשבובתנועה. הדבר מצמצם את מידת   וספים בדרך כמו  להשקיע בגורמים 

  (.Paine, 2001; Santacreu. 2020) רכבים והולכי רגל

התמחור .10 שיתופיים  מודל  מערכי   –  בכלים  את  המפעילות  החברות  רוב  של  התמחור  מודל 

זה מעודד משתמשים לבצע  . מודל  , הנמדד בדקותבישראל מבוסס על משך הנסיעה  יםהקורקינט

סיכונים  את הנסיעות לקיחת  תוך  ביותר  נסיעה באדום, התעלמות   שלהם במהירות הרבה  כמו 

  מודל התמחור   .ועלותה במידת האפשר   על מנת לצמצם את זמן הנסיעה  מתמרורי עצור ועוד, זאת

כן תמריץ ממשי להתנהגות מסוכנת מצד הרוכבים אמהווה    השיתופיות  של החברות  הנוכחי   ם 

(Santacreu, 2020).   

 התשתית  של סיכון  גורמי  5.2

מספיק  אין    הערים בישראלברוב    –  )אופניים וקורקינטים(  זעיריםדרכים ייעודיות לרכבים    מיעוט .1

מוגדרים  מסלולי שבילים(  אופניים  או  רכיבה    )נתיבים  חשמליים  שיאפשרו  ובכלים בקורקינטים 

, בפועל  .בכבישב  ו לרכחובה    בהינתן מצב זה,  .שלא בעירוב עם כלי הרכב האחרים  זעירים נוספים

חיכוך עם    מעודד  אם כן,  היעדר תשתיות מתאימותניתן לזהות רכיבה בכלים אלו גם על מדרכות.  
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בין עם מדובר בהולכי רגל    רכבים אחריםם מדובר בנהגי  אובין    ,פגיעים  משתמשי דרך אחרים 

   . (2018)הקרט ואחרים, 

רבים    ,לקורקינטים חשמלייםבהיעדר אזורי חנייה מוגדרים    –  היעדר תשתיות חנייה מוסדרות .2

והדבר יכול   ,או חלק ממנה  ,משאירים את הכלים באופן שחוסם את התנועה במדרכה  מהרוכבים

משמעותי  מפגע להוות   בישראלבמרבית    . (NACTO, 2019)  בטיחותי  השימוש  ,  הערים  בתום 

 9, נכון להיום  היכן שהם סיימו את הנסיעה.  את הקורקינט השיתופירוכבי קורקינטים יכולים להשאיר  

הסדרה   יש  אביב  מסומנים  חלקית  בתל  חנייה  אזורי  יששל  בהם  החברות  את    לכלל  להשאיר 

. ביתר  מסוימים של העיר ובמרכז העיר  בחלקים. הסדרה זו קיימת בינתיים רק  הקורקינט השיתופי 

בתום הנסיעה ולא במקום מוסדר, נטים על המדרכה  ניתן להשאיר את הקורקי  העיר תל אביב  חלקי

נייה המוסדרים  חחונים מחוץ לאזורי הכלים שנמצאים    .בתנאי שלא יפריעו לתנועת הולכי הרגל

 10. בידי פקחי העירייה ליםקחוסמים את תנועת הולכי הרגל מעולמעלה( או  המצוינים)באזורים 

)בורות קטנים    למכשולים קטניםהכלי רגיש מאוד    –  בעבור הרכיבה  נקייה ממכשולים  שאינהדרך   .3

וכו'( הופכות לכן בעיות תשתית במסלול הרכיבה או הכביש  ו  בדרך, אבני  חצץ, שפת המדרכה 

 . (Paine, 2001; Santacreu, 2020) והרוכבים עליו עבור כלי זה מסוכנות

 הרכב של סיכון  גורמי  5.3

 אינם כן, לעיתים נהגים ועל  ,האחרים הרכב לכלי בהשוואה קטן רכב כלי הם הקורקינטים – נראות .1

 לילה.שעות הב מכךואף פחות בשעות היום  בהם מבחינים

 שלא מותאמות גבוהות למהירויות להגיע יכולים תקניים שאינם  חשמליים קורקינטים – מהירות .2

  סיכון  גורם מהווה גלגלי דו רכב בכלי גבוהה במהירות רכיבה .ומפחיתות עוד יותר מיציבותו  לכלי

 . (Santacreu, 2020)אחרים  יםהן לרוכב והן למשתמשי דרך פגיע 

מאפייניו הפיזיים של הקורקינט הופכים אותו לרגיש מאוד לתנאי    –  י כביש ומכשוליםרגישות לתנא .3

  מכשולים קטנים )כפי שמפורט למטה(.אף לכביש קשים ו

ולגלגל הקדמי, והדבר מגביר את עיצובו של הקורקינט מציב את הרוכב קרוב מאוד לכידון   .א

 .  (Paine, 2001) הסיכוי להתהפכות קדמית במקרה של התקלות במכשול

 קורקינט חשמלי הנבדלים הן ברוחבםקיימים סוגים שונים של גלגלים הניתנים להרכבה על   .ב

 :(ילוי שלהם )פנאומטיים, קשיחים/מלאיםוהן במ ,קוטרםוב

I.    באואומטיים  פנגלגלים מעויר  ומלאים  חלק  לספוג  מסוגלים  הפגיעה   צמתולכן 

מעבירים את מלוא עוצמת   לעומת זאתהפוגעים במכשול    במכשול. גלגלים מלאים

אובדן  לגרום ל  שמתבטא בזעזועים חזקים יותר ועלול  מה  ,הפגיעה להגה הקורקינט

הקורקינט על  יחסית  שליטה  קטן  במכשול  מפגיעה   ;Paine, 2001)  כתוצאה 

 
 . 2020  ,מרץ 9

10 aviv.gov.il/Residents/Transportation/Pages/BicycleEnforcement.aspx-https://www.tel 

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Transportation/Pages/BicycleEnforcement.aspx
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Santacreu, 2020).  מחקר של מרכז המחלות האמריקאי מצא כי כביש משובש

 (. CDC, 2019) יםמתאונות הקורקינט  50%-היה גורם משפיע ב

II.   באופן משמעותילבעל יציבות נמוכה  אותו  הופך  קוטרו הקטן של גלגל הקורקינט, 

 (. Paine, 2001ומגביר את הסיכוי לאובדן שליטה ככל שמהירות הכלי גוברת )

III.   על רדיוס הגלגל להיות גדול פי    ,מכשול  מעל  לעבור בבטחהעל מנת שגלגל יוכל

ארבע מגובה המכשול. רדיוס הגלגל הקטן של הקורקינט הופך אפילו מכשולים 

 (. Paine, 2001בגובה ס"מ בודדים למכשול מסוכן )

גורמות    החשמליים,  יםהקורקינט  דגמי  רובהמאפיינות את    ('אינץ  22-18ידיות ההגה הקצרות )ג.  

כל תנועה קלה של הכידון תתבטא בשינוי   ,כלומר   מאוד רגיש לשינויים מצד הרוכב.  שהכידוןכך  ל

ועם שתי ידיים על ההגה כיוון משמעותי מצד הכלי מה שמחייב את הרוכב להישאר בריכוז מלא  

ויתקן סטיות כיוון כתוצאה מפגיעה במכשולים קטנים  כל הזמן על מנת שלא יסיט את הכלי לצדדים  

(Paine, 2001) . 

, והוא עלול או עבר השימוש בהם  מידע לגבי תקינותם אין לרוכב    יים שיתופה  בכלים  –  תקינות הכלי .4

 . (NACTO, 2019) לרכוב על כלי לא תקין ובכך לסכן את עצמו

שיתופייםזיהוי   .5 בכלים  שבאפליקציו  –  משתמש  הקורקינט  ת אף  חברות  של    ים ההפעלה 

לפתוח חשבונות    16 השיתופיות מיושמים אמצעי זיהוי שאמורים למנוע ממשתמשים מתחת לגיל 

הכלים את  ולהפעיל  הרימשתמש  כאלו ש  ,  למקרים  המאפשרות  אבטחה  פרצות  קיימות  בפועל 

אי   ,בנוסףלהתרחש.   ההפעלה  ערכי  ימות  אן  באפליקציות  חד  באקרדיטציה  באופן  לאחזקה 

רשאים  הנדרשת )תאוריה לרכב, רישיון נהיגה, מעבר מבחן ייעודי( מה שמאפשר לאנשים שאינם  

 לרכב.לכך, 
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 כיווני פעולה . 6
הקורקינט שילוב  תחבורה    יםהחשמלי  ים סוגיית  היא    וחלופהככלי  העירוני  במרחב  פרטיים  לרכבים 

להתמודד עם   שמטרתםבחלק זה מוצגים כיווני פעולה    המעסיקה קובעי מדיניות ברחבי העולם.  סוגיה

לניתוח וניהול הבטיחות    Safe System-המודל    באמצעותבאופן מערכתי,    לעיל גורמי הסיכון המוצגים  

 . המנחה כיום את עבודת הרלב"ד בדרכים

  או הרוכבים   דרכים לא כתוצאות של התנהגות הנהגיםהמסתכל על תאונות    Safe System-מודל ה

ואחראים כולם לרמת הבטיחות  ,אחד על השני משפיעים שמרכיביהכתוצרים של מערכת  אאלבלבד, 

כמכלול מרכיבים   Safe System-גישת ה .(Wegman et al., 2012)  בדרכים  מתמקדת בשלושה 

  ותשתית כלי הרכב    על רמת הבטיחות בדרכים והם משתמש הדרך,ו  אחד על השני  עיקריים המשפיעים

(Wegman et al., 2012)  אלו פעולה  כיווני  בניסוח  ארגו.  של  המלצות  מסמכי  על   ניהסתמכנו 

NACTO,11  ITF ,12   ,נוספים.  ו  הטכניון  13הממ"מ לאומיים  בין  כאן  מחקרים  המופיעות  ההמלצות 

לפי   מחולקות  אלא  אלו,  מבט  זוויות  לפי  מחולקות  לא  אך  ולהתנהגות,  לתשתית  לרכב,  מתייחסות 

 נושאים.

  להלן ההמלצות:

קמ"ש בערים מגביר את בטיחות משתמשי  30אימוץ אזורי  – קמ"ש בערים 30החלת אזורי  .1

במהירות כזו, לכלי הרכב המנועיים  הדרך הפגיעים, ובכללם רוכבי הקורקינטים החשמליים.  

תאונה  בנוסף,  הפגיעים.  דרך  משתמשי  עם  קונפליקט  בעת  לתגובה  יותר  גבוהים  סיכוים 

רו של  חמורה  להיפגעות  הסיכון  את  מפחיתה  נמוכה  הקורקינטבמהירות  -Adminaite)   כב 

Fodor & Jost, 2020 .) 

של  יצירת   .2 רציפה  ייעודייםמערכת  זעיריםונפרדים    שבילים/נתיבים  )קורקינטים    לכלים 

למסלול הקרוב ברחובות    הכוונה באמצעות שילוטו  ,חשמליים, אופניים חשמליים, אופניים וכו'(

מסלול  םבה אותם  אין  למצוא  לרוכבים  לעזור  .  (Santacreu, 2020; NACTO, 2019)  כדי 

-3נספחים    ו , ברצלונה וברלין )ראמערכות שכאלו נפוצות בערים רבות באירופה ביניהן פריז

  , 2009אורך מסלולי הרכיבה הכפיל את עצמו כל שנה שנייה מאז  בלבד,  בארצות הברית    .(1

קשר חיובי ומובהק בין צפיפות מסלולי הרכיבה וצפיפות  ומחקרים שונים שנערכו שם מצאו  

 Marshall W. & Ferenchak)עם הפחתת ההרוגים והנפגעים מתאונות הדרכים    ,הרחובות

 
11  (NACTO) fficialsOransportation Tity Cssociation of ANational -  81א ממשלתי ללא כוונות רווח המאגד  הוא ארגון ל  

ערים ורשויות תחבורה בצפון אמריקה )בעיקר בארה"ב(. תכליתו לקדם את החלפה והפצה של רעיונות תובנות ונוהגים הנוגעים  
לתחבורה ולגשת סוגיות תחבורתיות לאומיות בצורה משותפת. ארגון זה רואה את משימתו לבנות ערים כמקומות לאנשים, עם  

 ת תחבורה בטוחות, נגישות, ברות קיימה וצודקות התומכות בכלכלה חזקה ואיכות חיים גבוה. חלופו
12 (ITF) International Transport Forum  – הוא ארגון בין ממשלתי של ה-OECD    מדינות. הארגון משמש כ 60בו חברות -

Think Tank    בנושאי תחברוה ומארגן את הפסגה השנתית של שרי תחבורה. מטרת הארגון היא לקדם מדיניות תחבורה

הסביבה   איכות  קיימות,  כלכלית,  צמיחה  על  משפיעה  תחבורה  מדיניות  בו  באופן  הבנתנו  את  ולהעמיק  יותר  טובה 
 ואינקלוסיביות חברתית. 

 מרכז המחקר והמידע של הכנסת  –הממ"מ   13
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N., 2019)  ערים למתכנני  מומלץ  בישראל  הקרובות  בשנים  דומה  תשתית  ליצור  מנת  על   .

 :ומובילי מדיניות לפעול בדרכים הבאות

וסלילה .א נתיב  תכנון  זעירים   ומופרדים   מוגדרים   רכיבה  שבילי/ישל  במקביל   לכלים 

תוך   שיאפשרו תנועה בטוחה ונרחבת בכלים אלו ברשויות  , לכבישים מרכזיים ברשויות

אלו נמצאים   .(NACTO, 2019; Santacreu, 2020)הפרדת הרוכבים מהולכי הרגל  

דרכים  בכקשורים   מתאונות  וההרוגים  הנפגעים  במספר  לצמצום  מובהק  אופן 

(Marshall W. & Ferenchak N., 2019 .) 

בשול הימני של דרכים עירוניות    לכלים זעירים  מובחנים ונפרדים  הוספת מסלולי רכיבה .ב

למדרכה( הצרת    )בצמוד  חשבון  רכב  על  לכלי  סימוןהמיסעה  הכביש  באמצעות   על 

  הרוכבים מהנהגים   להפריד את  על מנת   14. בין המסלול לכביש ולמדרכה  והפרדה פיזית

הרגל   ואחרים,  והולכי  מפרדות    (.2018)הקרט  באמצעות  לבצע  ניתן  זו  הפרדה 

בין נתיב הנסיעה ברכב   לרכבים  ואף סימון אזור חנייה  עם צמחייה  פלסטיק, אדניות

אופן מובהק לצמצום במספר בורים  אלו נמצאים קש  .(FHA, 2015)  למסלול הרכיבה 

 (. Marshall W. & Ferenchak N., 2019)הנפגעים וההרוגים מתאונות דרכים 

אין מסלולי רכיבה כדי לשפר את בטיחותם   אמצעים למיתון תנועה ברחובות בהם   יישום .ג

 לא קיימת הפרדה פיזית בין משתמשי הדרך השונים היכן ש  של כל משתמשי הרחוב

יותר נמצאו כמפחיתים   םרחובות צרים בה(.  2018)הקרט ואחרים,   התנועה איטית 

 (.Marshall W. & Ferenchak N., 2019) היפגעות מתאונות דרכים 

וזיהוי משתמשים   .3 פרטייםרישום  קיים    –  ושיתופיים  בקורקינטים  האכיפה  גורמי  מבחינת 

  . אינם מצוידים בלוחית זיהוי  ורוב הכליםמאחר    יםאתגר לאכוף את החוק למול רוכבי הקורקינט

על כן    או במקרה של תביעת ביטוח.  קשה על זיהוים במקרה של חשד לביצוע עברהמ  הדבר

 מומלץ על:

השיתופיות  וחי .א החברות  והתקנתב  כליהן,  מולוחי  ברישום  עם  זיהוי  הרכת   .בספר 

ללא לוחית רישוי יש להשית על הרוכב ועל החברה   יםקנסות עבור רכיבה על קורקינט

 בנפרד.

לקורקינטים חשמליים  הרלב"ד תומכת ברישום    –  בבעלות פרטיתקורקינטים  רישום   .ב

מצא לנכון, לצורך הגברה ואפשור אכיפה על ידי  שתבכל דרך    אחרים  ולכלים זעירים 

 .זיהוי בעל הכלי

  

 
 יבה אלו יכללו מעברי חצייה, רמזורים ייעודיים ותמרור הולם. מסלולי רכ  14
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 : ציות לחוקי התנועה .4

 הרחבת האכיפה המשטרתית על כלים זעירים.  –אכיפה משטרתית  .א

הרחבת סמכויות הפקחים כדי שיוכלו לאכוף רכיבה שאינה   –אכיפה על ידי פקחים   .ב

 כחוק בכלים אלו. 

אכיפה ביחס לכלים שאינם על פי התקן, בדגש על כלים בהם   – כלים על פי התקן   .ג

 קמ"ש, הן ליבואנים, הן למוכרים והן לרוכבים. 25המהירות המקסימלית עולה על 

אלכוהול .ד ממונע תחת השפעת   כיהסברה    –  רכיבה תחת השפעת  כלי  בכל  שימוש 

ובמצבים אלו אין לרכוב גם על כלים  מהווה גורם סיכון משמעותי להיפגעותאלכוהול  

מסוכנת,זעירים היא  שכזו  רכיבה  ותגרור    .  חוקית  מבצעי    .ענישהבלתי  ליזום  רצוי 

אכיפה ייעודיים לטיפול בתופעה זו בשעות ובימים המועדים, בהסתמכות על הפיקוח  

 . העירוני והשיטור העירוני

ביצוע מבצעי אכיפה משולבים לעניין זה יחד עם יחידות התנועה   –  סדהק  ללארכיבה   .ה

 והשיטור העירוני במשטרת ישראל.

משא   . ו או  נוסף  אדם  או    –הרכבת  נוסף  אדם  מרכיבים  אשר  לרוכבים  ביחס  אכיפה 

 נושאים משא שלא כחוק.

קורקינט .ז רוכבי  על עברות  דיווח  לרשויות לפתח אפליקציות  לציבור הרחב   יםמומלץ 

העירוני, כמו שנעשה בתל אביב על מנת להגדיל את ההרתעה   106שינותבו למוקד  

 מאכיפה. 

 : ות והנגשתןעידוד השימוש בקסד .5

, חלוקת קסדות הסברהחבישת קסדות בעזרת  ל  רוכבים   עידוד   –קורקינטים פרטיים   .א

בתחבורה  מוגבר  שימוש  צפוי  בהם  עירוניים  ובאירועים  עירוניים  חשיפה  באירועי 

ואופניים חשמליים( דוגמה לחלוקת קסדות   .(NACTO, 2019)  חלופית )קורקינטים 

שמצוין מדי שנה בלוס   " יום הקורקינטים הלאומי" אירועי  ב  ניתן לראותב  חלקהל הר

 (. Newswire, 2016אנג'לס, ארה"ב )

)  – שיתופיים  קורקינטים   .ב בטוחה  התנהגות  להצגת  חברות  קסדות חעידוד  בישת 

, וחיוב רכיבה עם קסדה )לפחות ברמת ההצהרה של הרוכב עם לקיחת בפרסומות(

 הכלי(.

 שלהם להתקין מתקני השאלת קסדות  העירוני  ההפעלהחיוב מפעילים בהסכם רישיון   .ג

כדי להפוך קסדות   , כמו שנעשה בבוסטון לדוגמאבמוקדי הסעה מרכזיים  אוטומטיים

חיוב מפעילים להצמיד לכל  לחלופין,  .  (Marcus, 2013)  לזמינות יותר לציבור הרחב

לעשות קורקינט חשמלי קסדה באמצעות כבל גמיש כך שבמידת הצורך יוכל כל רוכב  

 15בה שימוש ללא שיהיה חשש כי תיפול או תיגנב בקלות.

 
 אפשרות נוספת יכולה להיות עידוד משתמשי קורקינט חשמלי להצטייד בקסדות מתקפלות או קסדות אישיות אחרות.  15
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מומלץ לרשויות לחייב חברות שיתופיות הפועלות    –  מתחיליםמשתמשים  ל  התנסות ברכיבה .6

ר מתנאי  כחלק  ולהפעיל  יבשטחן,  לארגן  לתכנן,  הדגמות שיון ההפעלה שלהן  התנסות,  ימי 

.  בגילאים המתאימים   יםהחשמלי  יםבקורקינטהמורשים להשתמש  יבור  והדרכות בטיחות לצ

אחת לכמה זמן כדי להקנות לציבור  מומלץ לחייב חברות שיתופיות לארגן אירועים מעין אלו  

. בארה"ב רשויות רבות מחייבות חברות שיתופיות לארגן  כלים, ידע וניסיון ברכיבה בכלי זה

ניתן למצוא אירועים כאלו    .(NACTO, 2019)  אלו    עין ולהוציא לפועל ימי התנסות ובטיחות מ

 (. v1.li.me, 2019) , ארה"בשמפעילות חברות " ליים" ומשטרת לוס אנג'לס

בשיעורי החינוך התעבורתי המועברים בכלל   בכלים זעיריםרחבת העיסוק  ה  –  בורתיחינוך תע .7

 .מסגרות החינוך המאושרות בכיתה י'

המדרכה אסורה לרכיבה   –  חונים  שמירה על מדרכות פנויות מכליםהסדרת אזורי חניה ו .8

אלא רק לצורך חניה מוסדרת של כלים אלו, וגם כאן עדיף להמעיט בחניה על גבי המדרכות  

סימון ושילוט ברורים  ל  תתייחס  ת מקומות החניה לכלים זעירים,חשוב שהסדר  .ככל האפשר

, ליעל את  כדי להבהיר שהמדרכה אסורה לרכיבהשל אזורי חנייה מוגדרים לכלים שיתופיים  

העירונית,   במדרכההאכיפה  למפגעים  להפוך  מהם  וסיאטל,    ולמנוע  באוסטין  שנעשה  כפי 

 . (NACTO, 2019) ארה"ב

הפעלת פנס לחייב    יש  החשמלי  יםרוכבי הקורקינטעל מנת לשפר את נראות    –  נראותשיפור ה .9

 בכל שעות היממה. בזמן הרכיבה

עידוד הציבור    –  בעיות בתשתית קיימתמ  הנגרמותתאונות  מכשולים ותאונות בשל  הפחתת   .10

ולדווח על ליקויים בתשתית כדי שאלו   106להתקשר ולדווח למוקד שירות הלקוחות או למוקד  

 יטופלו בהקדם. 

שיתופיות .11 מהרשויות   –  חברות  הפעלה  רישיון  לקבל  חייבות  שיתופיות  וחברות  מאחר 

לחייב את   המקומיות לפני שהן יכולות לפעול באופן חוקי בתחומן יש לרשויות מנוף כוח עוצמתי

 החברות השיתופיות לספק מגוון שירותים נלווים הנחוצים לשמירת הסדר והבטיחות הציבורית:  

חיוב מפעילי מערכי קורקינטים שיתופיים לבצע איזון/פיזור מחדש של כלי הרכב בין   .א

במוקדי   החנייה  באזורי  הכלים  צפיפות  את  לצמצם  כדי  היום  לאורך  הפיזור  מוקדי 

 .  (NACTO, 2019כמו שנעשה בערים רבות בארה"ב )  מת מדרכותולמנוע חסי  ,הערים

באזורים  נסיעהגבלת   .ב ממונעת  וה  לסיכון מוצפופים  המהירות   –   עדים   הגבלת 

שיתופיים  המקסימאלית קורקינטים  ל  של  מוגדרים    קמ"ש(  25-)מתחת  באזורים 

ההפעלה, אפליקציית  הגדרות    באמצעות  האפשרות את  להגביל  ניתן    GPS .16לפי 

המהירות המקסימאלית באופן ממונע או להגביל את    שיתופיים קורקינטים  על    בולרכ

ורחובות משולבים כדי    של כלים אלו תחת כוח המנוע באזורים צפופים כמו מרכזי ערים

ובולטימור    ליאון, צרפתכדוגמת  כפי שנעשה בערים    להפחית את הסיכון להולכי רגל

 
 .Fensing-Geo -מקובל בעולם ומכונה ההפעלה שימוש זה באפליקציה  16
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חשוב להדגיש שהצעה זה מתייחסת רק    .(NACTO, 2019; ETSC, 2019)  ארה"ב

אפליקציית הפעלה. משום כך חשוב שאזורים  לכלי שיתופיים מאחר ולכלים פרטיים אין  

  ומררו בהתאם.תקמ"ש י 25-בהם מהירות הרכיבה מוגבלת מתחת ל

כיום מודל התמחור הנהוג   –  מצד רוכבים  צמצום מוטיבציות לנהיגה מסוכנת ומהירה .ג

מחיר קבוע   על  בישראל מבוסס  יםבקרב חברות ההפעלה השונות של מערכי הקורקינט

לדקת נסיעה. מודל תמחור זה יוצר לרוכבים מוטיבציה להגיע ליעדם בצורה המהירה 

הנסיעה. עלות  את  מצמצמים  הם  וכך  מאחר  זאת    ביותר  לרשויות במקום    מומלץ 

 לחלופה אחרתשלהן  לשנות את מודל התמחור    שיתופיותהחברות הלהפעיל לחץ על  

  ( מנוי חודשי קבוע, ואחרים  לפי מרחק נסיעה,  תמחור)שאיננה מתמרצת נהיגה מהירה  

 . (Santacreu, 2020) או אף לפתח מודל המתמרץ לרכיבה בטוחה

לשלב במערכת   , ברישיון ההפעלה העירוני שלהן, החברות השיתופיותחיוב מפעילי   .ד

ערכיים  ההפעלה שלהם אמצעים   והחזקתו באקרדיטציה חד  גיל המשתמש  לווידוא 

 .הנדרשת להפעלת הקורקינט )אישור כשירות, מעבר מבחן תאוריה לרכב, רישיון רכב(

 . (NACTO, 2019בהתאם לדרישות עירוניות הנוגעות לאבטחת מידע המשתמשים )
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 סיכום . 7
  כיווני פעולה   וניתנו  יםהחשמלי  יםקורקינטה  שלוגורמי הסיכון    , החסרונותהיתרונות  הוצגובמסמך זה  

 העולה בשנים האחרונות  השימוש  . בעיית היפגעות הרוכבים בקורקינטים חשמלייםלהתמודדות עם  

שיתופיים,    חשמליים בקורקינטים והן  פרטיים  הן  אתובישראל,  ב  הביא  בתאונותעליה   היפגעות 

לישראל נמצאת עדיין    שיתופיים   חשמליים. מאחר וחדירתן של חברות קורקינטים קורקינטים במעורבות

  .תרחבתצפוי כי תופעה זו עוד  ,וצפויה להתרחב בשנים הבאות בראשיתה

גורמי הסיכון המשפיעים על סיכויי ההיפגעות של משתמשי כלי רכב זה נוגעים הן לרוכב, הן למאפייני  

והן עצמו  מצד    הכלי  פעולה  ושיתוף  התייחסות  דורשים  ולכן  וחברות  הלתשתיות  הציבור  רשויות, 

מגורמי הסיכון שהועלו    יםלרוכבי הקורקינט  הסכנותאת    כדי להקטיןכבר היום  וב כי נפעל  חשההפעלה.  

  יתרה מכך, מאחר וגורמי הסיכון השונים משפיעים ומושפעים   .יף ומעמיק קלבעיה טיפול מ   ונספק  לעיל

תשתית  -קורקינט-רוכבלשילוב    תהיה מערכתית ותתייחסשההתייחסות לתופעה   מהשני, חשובאחד  ה

 שיש לטפל בכל רכיביה.ת כמערכ
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 מקורות  . 8

 מאמרים ומחקרים  8.1
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 מקורות מהעיתונות  8.2
E-scooter and alcohol - https://www.rnz.co.nz/news/national/402807/e-scooter-injury-

study-surgeons-call-for-alcohol-ban-curfew  

 

E-scooter and alcohol and helmets - https://www.cnet.com/how-to/electric-scooter-

safety-how-to-avoid-injuries-when-you-ride/ 

 

First Ride Academy In Los Angeles - https://v1.li.me/second-street/lime-lapd-first-

ride-academy-los-angeles 

 

Helmet giveaway at a scooter safety event - 

https://www.newswire.com/news/national-scooter-day-helmet-giveaway-by-micro-

kickboard-10968066 

 

Jon Marcus. (Nov. 14. 2013). One City Finally Solved Bike Sharing’s Big Safety 

Problem 

The solution: helmet vending machines. Time. 

https://nation.time.com/2013/11/14/one-city-finally-solved-bike-sharings-big-safety-
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https://etsc.eu/germany-and-france-to-regulate-e-scooters/  Retrieved at 27.01.20 

 

 

 מקורות אינטרנטיים  8.3
אותחל לאחרונה: ) map-bike-https://parismap360.com/paris –מפת שבילי האופניים של פריז 

10.02.20) 

https://www.rnz.co.nz/news/national/402807/e-scooter-injury-study-surgeons-call-for-alcohol-ban-curfew
https://www.rnz.co.nz/news/national/402807/e-scooter-injury-study-surgeons-call-for-alcohol-ban-curfew
https://www.cnet.com/how-to/electric-scooter-safety-how-to-avoid-injuries-when-you-ride/
https://www.cnet.com/how-to/electric-scooter-safety-how-to-avoid-injuries-when-you-ride/
https://v1.li.me/second-street/lime-lapd-first-ride-academy-los-angeles
https://v1.li.me/second-street/lime-lapd-first-ride-academy-los-angeles
https://www.newswire.com/news/national-scooter-day-helmet-giveaway-by-micro-kickboard-10968066
https://www.newswire.com/news/national-scooter-day-helmet-giveaway-by-micro-kickboard-10968066
https://nation.time.com/2013/11/14/one-city-finally-solved-bike-sharings-big-safety-problem/
https://nation.time.com/2013/11/14/one-city-finally-solved-bike-sharings-big-safety-problem/
https://etsc.eu/germany-and-france-to-regulate-e-scooters/
https://parismap360.com/paris-bike-map
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  map-bike-https://barcelonamap360.com/barcelona –מפת שבילי האופניים בברצלונה 

 (10.02.20אותחל לאחרונה: )

אותחל לאחרונה: ) map-bike-s://berlinmap360.com/berlinhttp -מפת שבילי האופניים בברלין 

10.02.20) 

 

 /https://www.flaticon.com: אינפוגרפיקה 

 נספחים . 9
 בפריז   אופניים: מפת מסלולי 1נספח 

 

 
map-bike-https://parismap360.com/paris (10.02.20 ) 

 
  

https://barcelonamap360.com/barcelona-bike-map
https://berlinmap360.com/berlin-bike-map
https://www.flaticon.com/
https://parismap360.com/paris-bike-map
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 : מפת מסלולי אופניים בברצלונה2נספח 
 

 
map-bike-https://barcelonamap360.com/barcelona (10.02.20 ) 

 
 

  

https://barcelonamap360.com/barcelona-bike-map
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 : מפת מסלולי אופניים בברלין 3נספח 

 
map-bike-https://berlinmap360.com/berlin (10.02.20 ) 

https://berlinmap360.com/berlin-bike-map

