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 מנהלים תקציר

 רקע .1

במדינות . 1בישראל בעשור האחרון הולכי רגל מהווים באופן עקבי כשליש מההרוגים בתאונות דרכים

 .2בממוצע 20%-הוא כבתאונות דרכים , אחוז הולכי הרגל מתוך סך ההרוגים OECD-ה

(. בשנה זו נפצעו 28%) הולכי רגל 104איש בתאונות דרכים, מהם  377נהרגו  2016בשנת 

, 32%בני אדם, כשליש מתוכם ) 356נהרגו  2015מהם הולכי רגל. בשנת  31%איש,  1,723 3קשה

 .איש( היו הולכי רגל 114שהם 

מסוג  )קטלניות וקשות( חמורותמתוך ניתוח מפורט של תאונות שעולים להלן ידווחו ממצאים 

אפיון הולכי הרגל.  גורמי הסיכון להיפגעותנסקרו  . כמו כן,על מנת לאפיין את הבעיהפגיעה בהולך רגל 

 .אפשרו לגזור כיוונים לפעולה המובאים בחלק האחרוןהתופעה והבנת הגורמים לה 

 

 מקורות מידע ומתודולוגיה .2

נעשה שימוש במקורות המידע  רגללהיפגעות הולכי הגורמים והבנה מעמיקה של לצורך אפיון התופעה 

 הבאים:

 20154,5 – 2010מסוג פגיעה בהולך רגל אשר אירעו בין השנים  התאונות החמורות נתוני .

תאונות חמורות(. בדומה לכך, בוצע סיכום של  3,721)סה"כ  6השנים 6סוכמו לאורך התאונות 

 .איש; להלן "הנפגעים"( 3,906)סה"כ  בתאונות אלו הולכי הרגל שנהרגו או נפצעו קשה נתוני

  אשר אירעו ב פגיעה בהולך רגלמסוג חמורות ניתוח נתוני עבירות נהגים ו/או הולכי רגל בתאונות-

20155. 

 .סקירת הספרות הבינלאומית בדבר גורמי הסיכון להיפגעות הולכי רגל בתאונות דרכים 

 

 2015 – 2010השנים סיכום הממצאים שעולים מניתוח התאונות שאירעו בין  .3

 פילוח הנפגעים לפי מיקום התאונה 3.1

 87% מהם נפגעו בערים הגדולות  60%-מהולכי הרגל נהרגו או נפצעו קשה בדרכים עירוניות. כ

 אביב, חיפה, אשדוד ואחרות(.-והבינוניות )ירושלים, תל

                                                           
מכלל ההרוגים  39%הולכי רגל, אשר היוו  125חריגה ביחס לעשור האחרון. בשנה זו נהרגו  היתה 2014שנת 1

 בתאונות דרכים באותה שנה.

 .2016. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ספטמבר 2015מקור: ספר מגמות בבטיחות בדרכים בישראל 2

שעות או יותר, שלא לצורך  24לים על פי הגדרת המשטרה פצוע קשה הינו מי שאושפז בבית חו –פצוע קשה 3
להגדרת פצוע קשה בתאונת דרכים הוא  IRTADהשגחה בלבד. ראוי לציין שהמדד המומלץ כיום על ידי ארגון 

-(. בישראל, בתי החולים עושים שימוש במדד הMaximal Abbreviated Injury Scale) +MAIS3מדד רפואי 
ISS (Injury Severity Score.) 

טרם היו זמינים במלואם. לכן,  2016, נתוני התאונות של שנת 2016ביצוע הניתוח, אוקטובר נכון למועד 4
 כולל. 2015הניתוח כלל את נתוני הנפגעים עד 

 מקור הנתונים: נתוני המשטרה מטוייבים על ידי הלמ"ס.5

ה קטלנית בה הנחתנו היא שמאפייני תאונה שבה הולך הרגל הוגדר כפצוע קשה אינם שונים ממאפייני תאונ6
נות תקפות יותר מבחינה סטטיסטית ם גדולים יותר מאפשרים להסיק מסקנהרג הולך רגל. יתרה מזו, מספרי

 מאשר מספרים קטנים. 
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 :(87%המהווים  איש 3,398) בדרכים עירוניותמקרב הולכי הרגל שנהרגו או נפצעו קשה 

 30% ( שאמורים לשמש 7%-במעבר לא מרומזר ו 23%נפגעו במעברי חצייה )במעבר מרומזר ,

 בטיחותיים לחציית הולכי הרגל. מקומות כביכול,

 34% .נפגעו בעת חצייה שלא במעבר חצייה 

 33% ברוב המקרים אם כי  נפגעו על הכביש או על המדרכה; ,לדוגמאלא בשעת חצייה ) נפגעו

 מיקום הפגיעה איננו ידוע(.

 

 לפי סוג הרכב המעורב התאונות החמורות מסוג פגיעה בהולך רגל,פילוח  3.2

 60%  .במהתאונות החמורות מסוג פגיעה בהולך רגל אירעו כתוצאה ממעורבות כלי רכב פרטיים-

 היו מעורבים אוטובוסים.מהתאונות מסוג זה  9%

 יותר מרכב פרטי בתאונות  5היו מעורבים פי  אוטובוסים 2015, בשנת 7לנסועה באשר לנפגעים

 הולכי רגל חמורות לכל מיליארד קילומטר נסועה.

 

 +65היפגעות הולכי רגל בני  3.3

  2010. בין השנים הם הקבוצה הפגיעה ביותר מקרב הולכי הרגל+( 65הולכי רגל קשישים )בני 

מסך הולכי הרגל שנפגעו באותה  31%קשישים המהווים  1,210נהרגו או נפצעו קשה  2015 –

 (.מאוכלוסיית ישראל 10%-כ+ מהווים 65בני משיעורם באוכלוסייה ) 3תקופה, פי 

 ומעלה. 75מהולכי הרגל הקשישים שנפגעו הם בני  60%-כ 

 95%  שלושת רבעי מהם בערים הגדולות  בדרכים עירוניותמהולכי הרגל הקשישים נפגעו(

 אביב, חיפה, חולון ואחרות(.-ירושלים, תל –והבינוניות 

  בעת חצייה  30%מהקשישים נפגעו במעברי חצייה לא מרומזרים;  30%, מיקום התאונהבבחינת

בתאונות דרכים  שנפגעו)בדומה לכלל הולכי רגל  לא בשעת חצייה 30%-שלא במעבר חצייה; ו

 .חמורות(

 

 (2015)שנת  עבירות נהגים ו/או הולכי רגל בתאונות חמורות מסוג פגיעה בהולך רגל 3.4

 עבירות הנהגים ו/או הולכי רגל בתאונות מסוג זה מתפלגות כדלקמן:

 נהגיםלבירות נרשמו ע 2015שאירעו בשנת מהתאונות החמורות מסוג פגיעה בהולך רגל  67%-ב 

-)כ ציות נהגים לחובת מתן זכות קדימה-איהעבירה השכיחה בתאונות מסוג זה היא  .המעורבים

 .מעבירות הנהגים( 60%

 רגל. העבירה שנרשמה בשכיחות גבוהה  כישל הול ותעבירנרשמו מהתאונות החמורות  30%-ב

 .מעבירות הולכי הרגל( 33%) לכבישהולך הרגל התפרצות היא 

 3% - היה להכריע מהי העבירה שגרמה לתאונה(. לא ידוע )מקרים בהם לא ניתן 

 

                                                           
 .2014נתוני הנסועה מתייחסים לשנת 7
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 סקירת גורמי סיכון להיפגעות הולכי רגל .4

מספר גורמים מרכזיים  ניתן להצביע על 8מתוך סקירת הספרות המחקרית הענפה בישראל ובעולם

הפועלים יחדיו )או לחוד( ומגבירים את הסיכון להיפגעות הולכי רגל בתאונות דרכים. הגורמים 

התנהגויות לא בטיחותיות של נהגים ו/או הולכי רגל; המאפיינים המרכזיים שמוזכרים בספרות הם: 

 דרךהתנאים הפיזיים של הדמוגרפיים של הולך הרגל המתקשרים למגבלות שונות; סיבות הקשורות ל

את עלולים להחמיר ש - ומבנה , משקלגודל - הרכבמאפייני בין משתמשי הדרך;  החלוקתואופן 

 השלכות ההתנגשות עם הולך הרגל וכיוצ"ב. להלן יפורטו כמה מגורמי הסיכון העיקריים:

 

 :גורמי סיכון המזוהים עם התנהגויות נהגים

 את הקשר הסטטיסטי המובהק בין מספר לא מבוטל של מחקרים הדגימו  - מהירות נסיעה

ככל שעולה המהירות כך גדלה ההסתברות לתאונה )בין מהירות הנסיעה לבין תאונות דרכים לפיו, 

היתר בשל הגידול במרחק הבלימה ובשל העובדה שבני אדם מוגבלים בכמות האינפורמציה שהם 

כך הפגיעה חמורה  ,מזאת, ככל שמהירות הנסיעה גבוהה יותר לעבד ברגע נתון(. יתרה מסוגלים

 הסיכון להיפגעות ועל חומרת הפגיעה. משפיעים גם הם עליותר. גודל הרכב, עיצובו ומשקלו 

 דרךמהלהסטת המבט גורם השימוש בטלפון נייד  ,בעת נהיגה - שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה ,

הנהיגה. העדויות המחקריות מצביעות על כך דעת ממטלת ה תלהסרת הידיים מההגה ולהסח

לרבות  ,משימוש בטלפון נייד פוגם בביצועי הנהיגה במספר דרכיםכתוצאה סח דעת הנגרם ישה

שמירת מרחק בטוח -הארכת זמני התגובה במצבי חירום, קושי בשמירה על נתיב הנסיעה ואי

וחל איסור להשתמש בו האחיזה בטלפון נייד על  אוסרתבישראל, החקיקה . לפניםמשמהרכב 

. כמו כן, בזמן שהרכב בתנועה חל איסור לשלוח או לקרוא מסרונים. באמצעות דיבורית ברכב, אלא

 .על העבירה נקודותחיוב בוקנס כספי המפר תקנה זו צפוי ל

                                                           
 להרחבה בנושא ראה:8

Anstey, K. J., & Low, L. F. (2004). Normal cognitive changes in aging. Australian Family 
Physician, 33, 783. 

Dewar R., & Olson P. (2007). Human Factors in Traffic Safety, Second Edition, Lawyers and 
Judges Publishing Co., Tucson, AZ, 435-437. 

Elvik, R., Christensen, P., & Amundsen, A. (2004). Speed and road accidents. An evaluation 
of the Power Model. TØI report, 740, 2004.  

Hatfield, J., & Murphy, S. (2007). The effects of mobile phone use on pedestrian crossing 
behaviour at signalised and unsignalised intersections. Accident Analysis & Prevention, 39, 
197-205.  

Shinar D., (2007). Traffic Safety and Human Behavior. Elsevier Ltd. Netherlands. 

WHO. (2011). Mobile phone use: A growing problem of driver distraction. Source: 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/distracted_driving_en.p
df?ua=1 

Zhuang, X., & Wu, C. (2014). Pedestrian gestures increase driver yielding at uncontrolled mid-
block road crossings. Accident Analysis & Prevention, 70, 235-244.  

 

 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/distracted_driving_en.pdf?ua=1
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/distracted_driving_en.pdf?ua=1
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 אי מתן זכות קדימה  - 9האי ציות נהגים לחובת מתן זכות קדימה להולכי רגל במעברי חציי

)וגם  של נהגיםוההבנה ההיכרות מידת מכלול גורמים לרבות כתוצאה מיכול להתרחש  להולכי רגל

; נהיגה 11להולך הרגל מידת נכונותם לתת זכות קדימהמו 10קהחולשון את  של הולכי רגל(

, להאט או במהירות מופרזת או כזו שאיננה מאפשרת לנהג להבחין בהולך הרגל מבעוד מועד

כתוצאה  חוסר תשומת לב מצד נהגים למתרחש בכביש בבטחה; אפשר לו לחצותלעצור על מנת ל

. נהיגה בטיחותית בקרבת מעברי חצייה (בזמן נהיגה )למשל, שימוש בטלפון נייד מהיסח דעת

ו/או הולך הרגל אשר תלויים במספר גורמים, ביניהם:  נראות מעבר החצייהל קשורה, בין היתר,

 .תנאי מזג האוויר ותקינות התשתיות בסביבתם ומטריה של הכביש, בולטות הסימון,הגיא

 

 :ומאפייניהם הדמוגרפים רגלולכי התנהגויות הגורמי סיכון המזוהים עם 

 אמונות לדוגמא,  – התנהגויות לא בטיחותיות של הולכי רגל בעת חציית כביש או בסביבתו

תופעה אוטומטית )שגויות של הולכי רגל כי מעבר חצייה הוא מקום בטוח וזכות הקדימה ניתנת 

; חצייה בין מכוניות חונות; ללא בחינת מצב התנועה "אשליית הביטחון"(; התפרצות לכבישהמכונה 

 הליכה על הכביש.

  בטלפון נייד עלול להסיח את תשומת ליבו של  שימוש - חציית כביששימוש בטלפון נייד בעת

מבט חטוף לכיוון הטלפון עלול לגרום לכך שהולך הרגל לא יבחין  גם .הולך הרגל מהנעשה בכביש

  .בכלי רכב שצץ פתאום

 עם הגיל חלים שינויים גופניים וקוגניטיביים המשליכים על בטיחותם של הולכי רגל  - הזדקנות

שמיעה, ירידה ברגישות לניגודים וביכולת להבחין בין בתפקודי מערכות הראייה וה)ירידה  קשישים

קושי לעבד מידע חזותי מהיר וממספר מקורות במקביל, קושי להעריך את אובייקט לסביבתו, 

הם לרוב טבעיים וככאלו אינם הפיכים. הירידה האמורים . השינויים מהירותם של אובייקטים נעים(

ת ביחס לחציית כביש ולצעוד בקצב מתאים כדי ביכולות מקשה על קשישים לקבל החלטות נכונו

. כמו כן, הפגיעות הפיזית בגיל המבוגר משפיעה על חומרת הפגיעה 12להספיק ולחצות בבטחה

 והשלכותיה על חייו של הקשיש ובני משפחתו.

                                                           
א' בנושא מתן זכות קדימה להולכי רגל במעברי 67נכנסה לתוקפה הרחבה לתקנת תעבורה  2015במרץ 9

חציה. ההרחבה כוללת חובה להאט לפני מעבר חציה בכל מקרה בו הולך רגל עומד על המדרכה סמוך למעבר 
 האט או עצר לפני מעבר החצייה.החצייה וניכר כי בכוונתו לחצות, וכן אם רכב בנתיב אחר 

 להרחבה בנושא זה ראה:10

Mitman, M., & Ragland, D. (2007). Crosswalk confusion: more evidence why pedestrian and 
driver knowledge of the vehicle code should not be assumed. Transportation Research 
Record: Journal of the Transportation Research Board, (2002), 55-63.  

 להתנהגות בטיחותית בדרכים, ראה לדוגמא:של משתמשי דרך לגישות תיאורטיות להבנת המוטיבציה 11

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision 
processes, 50(2), 179-211.  

חוקרים סבורים שהתקן המקובל לתזמון משך המעבר של הולכי באשר לחצייה במעברי חצייה מרומזרים, 12
 Avineri etמטרים לשנייה, לא תואם את קצב ההליכה של קשישים. בישראל,  1.2רגל, המבוסס על קצב של 

al. (2012 מצאו שקצב ההליכה של קשישים היה נמוך מזה של צעירים ומהסטנדרט המקובל של )מטרים  1.2
 מקור: לשנייה.

Avineri, E., Shinar, D., & Susilo, Y. O. (2012). Pedestrians’ behaviour in cross walks: The 
effects of fear of falling and age. Accident Analysis & Prevention, 44, 30-34.  
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 פעולה על דרכי המלצות .5

צמצום בדרכים ל ותעוסק ן,רוב, פעולה דרכילאור הממצאים וסקירת הספרות ניתן להציע מספר 

קצר. לעריכת המיידי והמתייחסות לטווח שלהלן ההמלצות רוב  החיכוך בין הולך הרגל לבין הנהג.

אשר  תכניות במדינות אחרותמעמיקה של בחינה  ודה לטווח הרחוק נדרשת, בין היתר,תוכנית העב

היבטי  בחינת, לרבות התאמתן לתנאי הארץ ,הובילו לצמצום מתמשך ועקבי בהיפגעות הולכי רגל

 .מדיניות ותכנון

 ממאמצי הפעולהריבוי המוחלט של תאונות הולכי רגל בדרכים עירוניות, יש לרכז את הבשל 

 בדרכים הנ"ל.

 

 מתן זכות קדימה במעברי חצייה בעלי סיכון גבוה להיפגעות הולכי רגל.-צמצום מצבי אי  5.1

מהירות אי התאמת מ ,בין היתר ,נובעמתן זכות קדימה להולכי רגל -מתוך הסקירה שלעיל עולה כי אי

ממגבלות נראות של מעבר , קדימההמתן זכות לאפשרויות  מעבר החצייההנסיעה באזור ההתקרבות ל

, ממידת קאת לשון החווהולך הרגל ממידת ההיכרות וההבנה של הנהג הולך הרגל, החצייה ו/או 

 נכונותם לציית לו ועוד.

 

 :להלן דרכי הפעולה המרכזיות

 הסברה .א

 ה להולכי רגל במעברי חצייהות קדימהגברת המודעות של ציבור הנהגים לחובת מתן זכ - 

שימוש בכלים הסברתיים ואמצעי שכנוע על מנת להגביר את מודעות הציבור ונכונותו לתת 

 זכות קדימה למשתמשי הדרך הפגיעים.

 וזו מידה התקנה העוסקת במתן זכות קדימה, במתן הבהרות לציבור בדבר בחינת הצורך ב

 .דיה איננה מובנת

 

 תשתיות .ב

במסמכי הנחיות לתכנון  מפורטיםתנועה בטיחותיים עבור הולכי רגל  להסדריתשתית  פתרונות

המפורט להלן מחייב עמידה בהנחיות לתכנון, עריכת תוכנית  .התעבורה על הארצי המפקחשל 

 הסדרי תנועה בהתאם להנחיות ואישורה כחוק.

 

התקרבות למעבר ב ים נרחבים, בקטע הרחוב או נקודתיתבאזור הפחתת מהירות הנסיעה

 .החצייה

להלן סקירת מספר פתרונות תשתית לרבות אמצעים פיזיים וחזותיים המאלצים את הנהגים 

 .13,14להאט

                                                                                                                                                                                        
 

 במפורש בטקסט.הדבר  צויין במקרים אלום לשימוש בארץ. המוזכרים אינם מאושרי מהפתרונותחלק 13
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 אזורי מיתון תנועה,  תכנוןהנחיות ל "יפ)ע הסדרת אזורי מיתון תנועה ורחובות משולבים

( מודגשת הגישה של מיתון תנועה 2002מיתון תנועה ) בהנחיות לתכנון אזורי - (200215

במתחם שלם, כגון, שכונת מגורים עם רחובות מקומיים ומאספים, המחוברת לרחובות עורקיים 

מחוץ למתחם. בהנחיות מופיעה רשימת אמצעי מיתון המיועדים לשימוש נקודתי בקטעי דרך 

ההסדרים הנ"ל  .קמ"ש 30במהירות עד הסדרת אזורים ורחובות שמאפשרים נסיעה  וצמתים.

וכיוצ"ב  יצירת "שער הכניסה", נתיבים צרים -מגבילים באמצעים פיזיים את מהירות הנסיעה 

 .(16בתאונות עם נפגעים 25% - 10%-כשל צפויה ממוצעת הפחתה )

  

 פסי 17"הנחיות לתכנון וביצוע פסי האטה"על פי –)לרבות מעברי חצייה מוגבהים(  האטה-פסי .

האטה הינם אזורים מוגבהים מעל פני המיסעה, המותקנים לרוחב הדרך ומהווים אמצעי 

לה כי וגיאומטרי להורדת מהירויות הנסיעה בדרך. מניתוח מסכם של הניסיון הבינלאומי ע

 .16בתאונות עם נפגעים 40%-התקנת פסי האטה מזוהה עם ירידה ממוצעת של למעלה מ

 

 אוזניים בשני  התקנת)למשל, ע"י  מצום מספר הנתיביםהמיסעה ע"י צה נקודתית של הצר

 .צידי הדרך(

 

  מותנה באישור הועדה הבינמשרדית להתקני תנועה התקנת מערכות התראה במעברי חציה(

 המיסעה רוחבלהמותקנים סמנים פולטי אור המערכת מורכבת מ - (18ובטיחות, עפ"י מפרט

האמצעי מיועד להבלטת מעבר חצייה לא  .המופעלים ע"י הולך הרגל בסמוך למעבר החציה

מרומזר לעיני נהגים. המערכת מופעלת על ידי הולך הרגל באמצעות לחיצה על כפתור או 

באמצעות מערכת גילוי אוטומטית. בזמן ההפעלה האורות מתחילים להבהב בקצב קבוע 

רק  המערכת מופעלת ומזהירים את הנהג שהולך רגל נמצא בקרבת מעבר החצייה שמלפנים.

הצורך להאט ולתת זכות קדימה  לביןהסמנים בין כשהולך הרגל חוצה ולכן הנהג לומד לקשר 

 בקטעי דרך.חצייה מעברי עיקר בלהולכי הרגל במעבר החצייה. האמצעי מתאים ליישום ב

רמת הבטיחות של הולכי אמצעי זה נבחן בארץ בניסוי שדה שהעריך את השפעת ההתקן על 

קמ"ש במהירויות הנסיעה  2-5מהמחקר עולה כי המערכת יכולה להוביל לירידה של . 19הרגל

באזור המעבר; לעלייה בשיעור מתן זכות קדימה להולך רגל בשטח המעבר ולהפחתה ניכרת 

                                                                                                                                                                                        
(. פתרונות תשתית לשיפור בטיחות הולכי 2011כרמל א. ר., גיטלמן ו., הנדל ל., בלשה ד. )להרחבה ראה: 14

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.. s/24/2011רגל בדרכים עירוניות בתנאי הארץ. דו"ח מחקר 

 (. משרד התחבורה.2002הנחיות לתכנון אזורי מיתון תנועה. )15
16Elvik, R., Høye, A., Vaa, T., &Sørensen, M. (Eds.). (2009). The handbook of road safety 
measures. Elsevier Science, Oxford. 

(. נערך ונכתב ע"י זילברשטיין, ר., גיטלמן, ו., הקרט, ש., ששון, ח. 2002הנחיות לתכנון וביצוע פסי האטה )17
 משרד התחבורה, מנהל יבשה/אגף תכנון תחבורתי.

(. הוכן ע"י גיטלמן, ו., הקרט, 2009מפרט לבחינה ולאישור של מערכת התראה במעברי חצייה לא מרומזרים )18
 מנהל יבשה/אגף תכנון תחבורתי.ש. משרד התחבורה, 

(. ניסוי מבוקר עם דגם חדש של מעבר חצייה לא מרומזר. דו"ח 2000שבת, א. )-הקרט, ש., גיטלמן, ו., בן19
 , המכון לחקר התחבורה, הטכניון.278/2000מחקר מס' 
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סמנים פולטי אור  הותקנובו במחקר שנערך בארה"ב  בשיעור הקונפליקטים בשטח המעבר.

פעלים באמצעות מערכת אוטומטית נמצא גידול באחוז מעבר החצייה המובמיסעה משני צידי 

במהלך שעות  71%-ל 13%-במהלך היום ומ 58%-ל 30%-הנהגים שנתנו זכות קדימה מ

אין התקנים מסוג זה שנבדקו להתאמה לדרישות המפקח  ,בארץחשוב לציין כי  .20הלילה

 מאושרים להתקנה.והארצי על התעבורה 

 

  (מאושר לשימוש בארץו נההתקן אינ) זג(-החצייה )סימון זיגסימון אזור התקרבות למעבר 

ה בפני נהגים על מעבר אלסימון זה מספר שימושים המשתנים ממדינה למדינה לרבות התר -

זג; מניעת חציית כביש מצד הולכי רגל מחוץ -חצייה; איסור חנייה ו/או עקיפה באזור הזיג

בימים אלו ניסוי שמטרתו לבחון את השפעת לגבולות מעבר החצייה. הרשות הלאומית מבצעת 

 ה לנהגים על התקרבות למעבר חצייה בקטע דרך עירונית.אזג כאמצעי התר-סימון הזיג

והועדה הבינמשרדית לאישור, תוכנית הניסוי אושרה על ידי המפקח הארצי על התעבורה 

 .בקרה, מעקב והפקת לקחים ומסקנות בעת ניסויים בדרך

 

 אכיפה .ג

  זמן במכוונת וממוקדת  מתן זכות קדימה להולכי רגל במעברי חצייהלאכיפת תכנית הפעלת

 .(בצמתים/קטעי דרך בעלי רמת סיכון גבוהה להיפגעות הולכי רגל) מקוםבו

  בחינת הצורך בשילוב אמצעי עזר טכנולוגיים לביצוע אכיפה )למשל, מערכת ראייה מלאכותית

 ומתעדת אותן(.אשר מזהה עבירות נהגים במעברי חצייה 

 

 מניעת התנהגויות מסוכנות של הולכי רגל בדרכים עירוניות )ובמיוחד התפרצות לכביש(.  5.2

 

 :להלן דרכי הפעולה המרכזיות

 הסברה וחינוך .א

  צעירים לצמצום התנהגויות מסוכנות של הולכי רגלשל הרשות ושותפיה עיבוי הפעילות ,

מניעת התפרצות לכביש ללא בחינת מצב  במיוחד,ו .כביש ובסביבתו תבעת חציי ובוגרים,

 התנועה ומניעת חצייה תוך כדי שימוש במסיחי דעת )דיבור בטלפון נייד(.

 

 תשתיות .ב

, בהתאם לבעיות הבטיחות בכל הולכי רגל עבורהכוללים מרכיבים בטיחותיים  סדרי תנועהה

 סוג אתר.

 :אמצעים לדוגמאלהלן אזכור מספר 

 או במפרדה הוספת גדרות הולכי רגל לאורך המדרכה – בקטע דרך ללא מעבר חצייה. 

                                                           
20Evans, D. (1999). The light of your life: in-pavement LEDs stop cars and save lives. Traffic 
Technology International, 1999, pp. 110-114. 
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 קיצור המעברים על ידי אוזניים ו/או מפרדות ושיפור התאורה  – בקטע דרך עם מעבר חצייה

 .התקנת גדרות הולכי רגל לפני ואחרי המעברים ;ברחוב

 

 +(75)ובעיקר בני  +65צמצום היפגעות בני  5.3

 

 :להלן דרכי הפעולה המרכזיות

 הסברה .א

  קשר בין תהליכי ההזדקנות והשינויים הגופניים להגברת המודעות של אוכלוסיית הקשישים

 והקוגניטיביים המאפיינים אותם לבין כשלים שיכולים להתרחש בעת חציית כביש.

  הגברת המודעות לכך שבחושך גובר הקושי להבחין בכלי רכב מתקרב בשל הירידהדגש על 

 ברגישות לניגודים בגיל השלישי. החדה

  מתן מידע לקשישים לגבי מסלולי הליכה בטוחה למרכזי בילוי ופנאי ולשירותים בריאותיים

 בסביבת מגוריהם.

  בטווח הבינוני והארוך, שילוב עקרונות חצייה בטוחה והליכה בטוחה יחד עם התפיסה הרווחת

אורח חיים בריא וחיים משמעותיים  קנה בדבר שמירה עליכיום בקרב אנשי מקצוע בתחום הז

 בגיל השלישי.

 

 תשתיות .ב

 :הנושאים הבאים עלגם לתת דגש , מוצע בתחום התשתית שהוזכרו לעילעל ההמלצות  בנוסף

 הימנעות ממפלסים ועליות תיקון מדרכות . למשל,שיפור ותחזוקה שוטפת של מעברי חצייה ,

 .וכיוצ"ב לליקויי ראייה משטחי מישוש; הצבת תלולות

 המאופייניםבאזורים  קשישים רגל הולכי של החציה למהירות ברמזורים פינוי זמני התאמת 

  .תנועה מוגברת של קשישים )קופות חולים, מרכזי קניות/בילוי, דיור מוגן/בתי אבות וכו'(ב

 שיפור הנגישות לאמצעי תחבורה ציבורית. 

 

 

 

 

 

 


