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 תקציר מנהלים

 מבוא. 1

 חשיבות קיימת. לכן, חומרתה מידת על והן נפגעים עם דרכים לתאונת הסיכוי על הןהשפעה  הנסיעה למהירות

בדרכים. לאור הקשר ההדוק בין  הבטיחותשיפור  לצורך הנסיעה מהירויותאחר שינויים ב מעקבנהל ל רבה

נסיעה המהירויות סקרים ארציים תקופתיים לבחינת "ד הרלבמהירות הנסיעה לבין בטיחות בדרכים, מבצעת 

 .בישראל עירוניותנבדרכים עירוניות ובי

 2014 בשניםועורך השוואה למדדי המהירות  2017 בשנת שנמדדוהנוכחי מציג את מהירויות הנסיעה  הסקר

 . 2016-ו

 

 הסקר מטרות. 2

להציג תמונה מייצגת ועדכנית של מהירויות הנסיעה בתנאי הזרימה החופשית בישראל, בסביבות  (1

 שונות )יום ולילה, סוגי דרך שונים, סביבה עירונית ובינעירונית(.

 לאפשר מעקב אחר שינויים לאורך זמן במהירויות הנסיעה בישראל.  (2

 לאומית.ליצור בסיס להשוואה בינ (3

 

 הסקר שיטת. 3

אתרים בינעירוניים  75-בוצעו מדידות ב רביעי(. סה"כ-)שני חול בימי, 2017 יוני חודש במהלך בוצעו המדידות

מד  באמצעות המדידות בוצעושכונתיים, מאספים עירוניים ובהאתרים, למעט  בכלאתרים עירוניים.  60-ו

 בוצעועירוניים ושכונתיים  במאספים. כלי רכב( 571,611)סה"כ נמדדו בשיטה זו  שעות 24 במשך פנאומטי

 זההכלי רכב בזרימה חופשית ביום וכמות  100 נמדדובכל אתר ו )ממל"ז( לייזר מדבאמצעות  ידנית המדידות

 .כלי רכב( 8,400)סה"כ נמדדו בשיטה זו  בלילה

 

 ממצאים. 4

 מן הסקר: שעלועיקרי הממצאים  להלן

 נמצאו  לאהשנים. כלומר,  לאורךיציבות יחסית  85-הממוצעת ומהירות האחוזון ה המהירות, ככלל

 ני כלל הדרכים בישראל.פ-על 2017–2014בין השנים  הנסיעה במהירות שיטתי לשינוי עדויות

 כך שקרוב למחצית מהנהגים נוהגים מעל המהירות המרבית המותרת,  הסקר מצביעים על ממצאי

 המהירות הממוצעת קרובה למהירות המותרת. ,אם כי ברוב סוגי הדרכים

 גבוהה  במהירות מתבצעת הלילהקודמות, נסיעה בנתיב שמאל ובשעות ה שניםהמ לממצאים בדומה

 יותר.

 מאסף מסוג עירוניות בדרכיםומסלוליות, -סלוליות אחרות וחדמ-ממוחלפות, דו בינעירוניות בדרכים 

)למשל, בשטח בינעירוני   הדרכים לשאר יחסית גבוהה המותרתהמרבית  מהמהירות החריגה, עירוני

 40%לעיל בהשוואה לעד  נומהרכבים נצפו בחריגה מהמהירות המותרת בדרכים שצוי 50%-מ יותר

 .(הדרכים ביתר

 .במאסף עירוני החריגה מהמהירות המותרת גבוהה יחסית לסוגי דרכים אחרות בשטח עירוני 
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  המהירות המרבית סלוליות בהן מ-)למשל, מקומיות וחדזהה  בהןהמהירות המותרת שבסוגי דרכים

זה יציב לאורך הזמן  צאמהנסיעה. מנצפו מאפיינים שונים של מהירות  –קמ"ש(  80היא  המותרת

-סביבתיים, גורמים ה)לדוגמ הנסיעה מהירות בחירת על המשפיעים נוספיםועשוי להצביע על גורמים 

לגורם ההגבלה החוקית על  נוסףב ,(חזותיים המשפיעים על תפיסת הנהג את מהירות נסיעתו

 המהירות.

  120-ל 110-העלאת המהירות המותרת מ על אףהנסיעה חל שינוי במהירות  לאבדרכים מהירות  

 קמ"ש.

 

 המלצות. 5

 :בעקבות ממצאי הסקר גובשו ההמלצות הבאות

 

 :המלצות לניהול מהירויות הנסיעה בדרכים עירוניות

קמ"ש במקומות המאופיינים בתנועה ערה של  30בחינת מדיניות ארצית בנושא הגדרת אזורי  (1

משתמשי דרך פגיעים ו/או באזורי מוסדות חינוך ובמוקדי פעילות ומגורים של אזרחים ותיקים, 

 המלצות בינלאומיות רשמיות.לבהתאם להנחיות לאזורי מיתון תנועה ו

יש  ,ית המותרתחריגות גבוהות מהמהירות המרבברחובות מסוג מאסף עירוני, בהם נצפו, כאמור,  (2

את המרכיבים הבאים: אשר תכלול  ,בשיתוף עם הרשויות המקומיותשיטת פעולה סדורה לגבש 

איתור מוקדי ריבוי התאונות, אפיון הבעיות בהם )מהירויות הנסיעה, מאפייני התאונות, הסדרי 

, הלדוגמהתנועה והתשתית וכו'( וגיבוש צעדים מעשיים לטיפול במוקדים אלו באמצעים המתאימים. 

ה יהפחתת מהירות הנסיעה באזורים נרחבים, בקטע רחוב או נקודתית בהתקרבות למעבר חצי

 על ידיה יפיסתיים שיעילותם מוכחת )כגון שבירת קו ראית-אמצעים חזותייםבבאמצעים פיזיים ו/או 

 הצרה חזותית של נתיב הנסיעה(.

בין כלי הרכב באמצעות פתרונות כדוגמת בדרכים עורקיות יש לבחון הגברת ההפרדה בין הולכי הרגל ל (3

 הפרדה מפלסית, שינוי נתיבי התנועה של הולכי הרגל והתקנת גדרות בטיחות בקטעי הדרך.

מה להולכי רגל ומעבר מתן זכות קדי-אי לרבות ,בחינת אכיפת עבירות הקשורות למהירויות נסיעה (4

 ברמזור אדום.

ורך שינוי התנהגות ציבור הנהגים, ובמיוחד נהגים בחינת תכניות הסברה וחינוך )בליווי אכיפה( לצ (5

 צעירים, לנסיעה במהירויות נמוכות יותר בשטח עירוני.

 

 :המלצות לניהול מהירויות הנסיעה בדרכים בינעירוניות

 מסלוליות.-סלוליות אחרות וחדמ-בחינת אכיפת עבירות מהירות בדרכים ממוחלפות, דו (6

 מאותו סוג בהתאם להנחיות לתכנון הדרך.בדרכים  מהירות מרבית מותרתבחינת יישום אחידות של  (7

 בחינת דרכי פעולה שיאפשרו לנהגים לקבל מידע יעיל אודות המהירות המותרת בכל קטע. (8

בחינת המדיניות בנושא טכנולוגיות חדשניות לניהול מהירויות הנסיעה בעלות השפעה מוכחת  (9

 מערכת חכמה להתאמת מהירות(. – ISA: מערכות אקטיביות מסוג ה)לדוגמ

 בחינת דרכים לצמצום השוניות במהירויות הנסיעה בהתאם לפרקטיקות מקובלות בעולם. (10
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 :המלצות להמשך מעקב אחר מהירויות הנסיעה בישראל

 בחינת אלטרנטיבות לאיסוף נתונים אודות מהירויות הנסיעה. (11

ו בעשור האחרון במערכת הדרכים סוגי דרכים נוספות לסקר לאור השינויים שחל הוספתבחינת  (12

 והתחבורה בישראל.

וסוג הדרך,  ת מותרתמהירות מרביהיררכיה אחידה של  על פיבחינת מיפוי וסיווג רשת הדרכים בארץ  (13

 מהלך אשר יאפשר קישור לבסיס נתוני התאונות.

, הכחלק מתהליכי ניהול המהירות בישראל, מומלץ לבחון תופעות חריגות במהירות הנסיעה )לדוגמ (14

וי במהירות הנסיעה בזרימה חופשית בדרכים מהירות על אף העלאת המהירות המותרת היעדר שינ

 (.6בכביש 
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 מבוא: הקשר בין מהירות הנסיעה לבין בטיחות בדרכים  .1

מהירות הנסיעה מהווה גורם משמעותי בתחבורה ובבטיחות בדרכים. למהירות השפעה ישירה על הניידות של 

זמני השינוע של סחורות ממקום למקום. יחד עם זאת, מהירות משפיעה על הסיכון למעורבות  עלבני אדם ו

, בין היתר בשל הגידול במרחק הבלימה ובשל Gitelman, 2017, IRTAD, 2018)בתאונת דרכים עם נפגעים )

(. Shinar, 2017העובדה שככל שהמהירות עולה, זמן התגובה לשינויים בסביבה מתקצר ויכולת התמרון קטנה )

 Elvik(. Corben et al., 2004; Rosen, 2011גם השפעה ישירה על חומרת הפגיעה. ) נמצאהלמהירות הנסיעה 

מחקרים במטרה לאמוד את ההשפעות של  115-תוצאות מ meta-analysis 526בשיטת  ו( ניתח2004ושות' )

מסקנותיהם העיקריות היו כי  1.ונותשינויים במהירויות נסיעה על היקף תאונות הדרכים בדרגות חומרה ש

קיים קשר סטטיסטי חזק מאוד בין מהירות ובטיחות בדרכים. קשר זה עקבי מאוד: כאשר המהירות יורדת, 

מהמקרים יעלה גם  71%-מהמקרים ירד גם מספר התאונות או הנפגעים; כאשר המהירות עולה, ב 95%-ב

 (.Gitelman, 2017נמצאו תקפים גם בתנאי הארץ )מספר התאונות או הנפגעים. הממצאים הללו נבדקו ו

 כאחדאת מהירויות הנסיעה  לכלול ממליצים, DACOTA-ו SafetyNet כדוגמתבינלאומיים  פרויקטים

ולבחינה של  למעקבמשמשים  אשר ,(SPI – safety performance index) בדרכים הבטיחות ממדדי

 .(Riguelle, 2007; Shen, 2012)להגברת הבטיחות בדרכים  אפקטיביות הצעדים

של  ארצי"ד סקר הרלבמבצעת  2008לאור הקשר ההדוק בין מהירות הנסיעה לבין בטיחות בדרכים, מאז 

 בישראל ההחלטות מקבלי עבור כליהסקר משמשים  ממצאיעירוניות. נמהירויות נסיעה בדרכים עירוניות ובי

 .בישראל הנסיעהקביעת מדיניות מהירויות  לצורך

 

 מטרות הסקר .2

 :כדלקמן הן הסקר מטרות

 הזרימה בתנאי הנסיעהמהירויות  של ועדכניתמייצגת  תמונה להציגהיא  הסקר של העיקרית המטרה (1

 עירונית סביבה, שונים דרך סוגי, ולילה)יום  שונה בסביבה, כולל מהירויות הנסיעה  בישראל החופשית

 (.עירוניתנובי

לצורך הגברת  נסיעה בישראלהמהירויות את  נהלשמטרתן ל ,התערבויותלתכנון  ידע תשתית ליצור (2

 בטיחות משתמשי הדרך.

 במהירויות הנסיעה בישראל.  זמן לאורך שינוייםמעקב אחר  לאפשר (3

 .בינלאומית להשוואה בסיס ליצור (4

 

                                                           
( Power Modelהקשר בין שינויים במהירות הנסיעה לבין מספר תאונות הדרכים התבסס על מודל החזקה ) אומדן 1

חלקי  N1, אזי היחס בין מספר התאונות )V1-ל V0-אם המהירות הממוצעת משתנה מ ,פי המודל-(. על2004) Nilsonשל 
N0 שווה לגודל  מסוימת( ברמת חומרהX(V1/V0 כאשר בתאונות קטלניות ,)X=4  (, 4)העלאת יחס המהירות בחזקת

 .X=2, בתאונות עם נפגעים בכל רמות החומרה X=3בתאונות קטלניות + תאונות קשות 
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 הסקר יטתש .3

 תיאור אתרי הסקר 3.1
. 2016-ו 2014 השניםשל  בסקריםו 2013 בשנת סקרבהם  שבוצע האתרים במדגםשימוש  נעשה הנוכחי בסקר

הסקר נעשתה בדיקת אתרים כדי לוודא שלא חלו בהם שינויים קריטיים היכולים להשפיע על הייצוג  לפני

-מ 6המהירות המותרת באתרים הנמצאים בכביש  העלאת היה בסקרבמדגם. השינוי הגדול ביותר שנמצא 

 בסקרים שנעשה כפיבהמשך(.  ה)רא התוצאות חישוב במהלך המענקמ"ש. לשינוי הזה ניתן  120-ל 110

ע"י  ד"ר גיטלמן ושותפיה , סווגו האתרים לפי סוגי דרכים )בהתאם להיררכיית הדרכים שנקבעה הקודמים

 .רלוונטיזה  מידעהנסיעה, כאשר  ונתיב הדרך סוג לפי מאופיין אתר כל(. 2009(בסקר 

מדדי המהירות )ראה להלן( עבור כל סוג דרך. בחלק מהאתרים  הופקו, הקודמים הסקרים לשיטת בהתאם

. עצמו בפני כאתרנתיב נסיעה  כלנחשב אלו  במקרים. שמאל בנתיב והן ימין בנתיב הן נסיעהמהירויות  נמדדו

 השימוש, עקב אולםנתיבי נסיעה לכל כיוון,  שני, אמנם, יש, בהם העירוניים המאספיםהיוצאים מן הכלל הם 

 .  בכללותו הדרך לסוגמדדי המהירות  הופקו(, להלן)ראה  שונה מדידה בשיטת

ספח )רשימת האתרים המלאה מצורפת בנ עירוניים אתרים 60-ו עירונייםנבי אתרים 75-ב מדידות בוצעו"כ סה

 פירוטוכן מספר כלי הרכב שנמדדו בכל סוג אתר , הדרך סוג לפי האתרים מדגם התפלגות מוצגת 1 בלוח'(. א

 .לנסיעה המותרתהמרבית  המהירות

 

 , לפי סוג הדרך2017: התפלגות מדגם אתרי סקר 1לוח 

 

                                                           
-תת נמצא 2014 נתבש. שונות בשנים מסוימים לאתרים שוויוני-לא ייצוג-תת קיים ומשפטיות טכניות בעיות בעקבות 2

 הקורא על, כך עקב. 431 בכביש באתרים 2017 ובשנת 6 בכביש באתרים 2016-ב, 6 ובכביש 1 בכביש האתרים של ייצוג
 .הדרכים של זה סוג של שנתיים-רב השוואתיים לנתונים בזהירות להתייחס

 .3.2ראה הסבר מפורט בסעיף  3

 הדרך סוג

 

 

 מספר
 האתרים

 : מתוכם

 נתיב
 שמאל

 : מתוכם

 נתיב
 ימין

 מהירות
מרבית 
, מותרת

 "שקמ

מס' כלי 
הרכב 

שנמדדו 
בשעות 

 היום

מס' כלי 
הרכב 

שנמדדו 
בשעות 
 הלילה

 הערות

בכל  למדידה ניתנים האתריםכל  לא 15,397 52,059 110-120 5 5 10 מהירות
 2.שנה

מסלוליות -דו
 ממוחלפות

10 5 5 90-110 71,063 25,632  

  47,822 133,801 90 10 15 25 אחרותמסלוליות -דו

  18,389 76,623 80   20 מסלוליות-חד

  6,114 27,405 80   10 מקומיות

  23,591 73,715 70 6 12 18 עורקיות

הוגדרו  3,"זהממלבאמצעות  מדידה 2,100 2,100 50   21 עירוניים מאספים
 2כיווניות בעלי -כדרכים עירוניות דו

 50נתיבי נסיעה בלבד ומגבלת מהירות 
 קמ"ש.

 הוגדרו"ז, הממל באמצעות מדידה 2,100 2,100 50   21 שכונתיים מאספים
 תיבנ בעליכיווניות -דו עירוניות כדרכים

 "ש.קמ 50 מותרת ומהירות אחד נסיעה
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 המדידות ביצוע שיטת 3.2
, למעט מאספים הדרכים, בכל סוגי האתריםהקודמים. בכל  בסקרים ששימשהזהה לזו  הייתההמדידה  שיטת

הכולל שני צינורות מדידה ומונה. המונה רושם  ,פנאומטימד  באמצעות המדידות בוצעועירוניים ושכונתיים, 

לקראת  הפניאומטי המד הותקןאתר  בכל. שלו הנסיעה נתיב ואת הרכב סוג את, הרכב כלימהירות  נתוני את

  4.אקסלוהנתונים נשלפו מהמונה והומרו לקובץ  ,נאסף הציוד הבא היום של חצות לאחר. שעות 24חצות למשך 

 רביעי(. -בימי חול )שני 2017 יוני חודש במהלך בוצעו המדידות

 

 ושכונתיים עירוניים מאספיםמסוג  בדרכים מהירות מדידת

, חצייהה הסדרי, קצרים קטעים, ת התנועהזרימ מאפייני כגוןמאספים ) של והדרךהתנועה  מאפייני בשל

הסקר במאספים  באתרילהשתמש במונים פניאומטיים בדרכים מסוג זה.  ניתן לא'(, וכד רגל הולכי של נוכחות

בדרכים עירוניות  יותרהמהירות באופן ידני באמצעות אקדח לייזר )ממל"ז(. שיטה זו נחשבת לאמינה  נמדדה

ת היום כלי רכב בשעו 100מודד מיומן מהירויות של  ידי-עלמסוג זה נמדדו  בדרכים אתר בכלמסוג מאסף. 

בלבד, כלומר  חופשית בזרימה רכב כלי למדוד הונחה המודד. הנתיביםבכל  הלילה בשעותרכב  כלי 100 שלו

אתרים  60אתרים עירוניים באמצעות ממל"ז )מתוך  42כלי רכב בודד או כלי רכב ראשון בקבוצה. סה"כ נמדדו 

 .אקסל לקבצי"ז הומרו ממלבאמצעות  המדידות נתוניעירוניים(. 

 ופרשנותם המהירות מדדי 3.3
)כלומר, בדרכים  שונות חוקיות מגבלות ותחת, בזמנים שונים ותשונ ות, מתבצעות בסביבכידוע, נסיעות

ניתן לייצג מהירות נסיעה ארצית  לא, לכן[ שונה(. "מממ להלן] המקסימאלית המותרת המהירות השונות

 שימוש נעשה ,הארצי הנסיעה מהירויות סקר של הביצוע תחילתהשנים, מאז  במשך, כך לשם. אחד כוללבמדד 

על  בדיווח קלים שינוייםהנסיעה. בסקר הנוכחי הוכנסו  מהירויות מאפייני את יחדיו המייצגיםמדדים  כמהב

המהירות. ראשית, במקום רווח בר סמך של המהירות הממוצעת, מדווחת סטיית התקן של מהירויות  מדדי

 הרכבלי פי מרחק בין כ-עלכלי הרכב במדגם )ראה הסבר להלן(. שנית, החישוב של זרימה חופשית נעשה 

 בהמשךיוסבר  הללו מהשינויים אחד כל(. 3.3.1ספר כלי הרכב בשעה )ראה הסבר בסעיף פי מ-עלבשניות ולא 

 .השיטה פרקב

 

 :חישובם ואופן להכללתם הסיבות, המהירות מדדייפורטו  להלן

בזרימה חופשית  הרכב כלי סך. מדד אמצע נפוץ ביותר. מחושב כממוצע של ממוצעת נסיעה מהירות (1

מגבלות רלוונטיות )סוג הדרך, שעות ביממה(. במאספים עירוניים ושכונתיים,  תחתבאתר )ראה להלן( 

 (.לעיל 3.2 בסעיףהסבר , נעשה שימוש בממוצע משוקלל )ראה השונה המדידה אופן בשל

 מהירויות של 85-ה באחוזון הנמצאיםנסיעה של כלי רכב  מהירות. 85-ה האחוזון של הנסיעה מהירות (2

, משמשמסודרים בסדר עולה של המהירות. מדד זה  הרכבכאשר כל כלי (, חופשית)בזרימה  נסיעה

 רכב כלי של נסיעה מהירויות כמדד וגם, בה לשימוש הדרך תכנון בין התאמה כמדד, השאר בין

 5.של הדרך התכןקושר בין מהירות בפועל לבין מהירות  המדד. יותר מהירים

                                                           
 .2' מס שוליים הערת הרא 4
בדרך  הנחיות היאהלפי  .הינה המהירות הנקבעת לצורך התכן הגיאומטרי של הדרך )design speed (מהירות התכן 5

 ממ"מ.מה יותר הגבוה כלל
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 נעשההנוכחי  בדוחלשונות במהירויות הנסיעה.  מדד. של מדגם מהירויות הנסיעה התקן סטיית (3

: סיבות כמה לכךרווח בר סמך של המהירות הממוצעת. יש  במקוםשימוש בסטיית התקן כמדד פיזור 

 המחושבים הסמך רווחי( דרך סוג בכל רכב כלי מספר)כלומר,  הגדולים המדגם גדלי בשלראשית, 

 ,IRTAD) סיכון גורם כשלעצמה מהווה נסיעהה במהירויות השונות כי נטען, שנית. מאוד קטנים

2008, Aarts & Van Schagen, 2006.) 

 את. מדד זה משקף "מ(ממלהלן, ) המותרת המקסימאלית המהירות מעל הנוסעים רכב כלי אחוז (4

 נבנהחושב באופן הבא:  המדדבכל סוג דרך.  בחוק מהמותרהגבוהה  במהירות נוסעיםההנהגים  אחוז

מהמהירות המותרת  הגבוה הייתהכאשר מהירות הנסיעה הנמדדת  ,"1" ערך שקיבל בינארי משתנה

  7." בשאר המקרים0"-ו 6,באותו האתר

 משמעותי באופן מהר שנוסעים הנהגים אחוז את. המדד משקף מאוד מהר הנוסעים הנהגים אחוז (5

 קמ"ש ויותר(.  20) המותר מעל

 

 (פניאומטי במד מהירות)עבור מדידות  חופשית זרימה הגדרת 3.3.1

. כלומר, מצב הקודמים בסקרים לנעשה בהתאם", חופשית"זרימה מדדי המהירות הופקו עבור המצב של  כל

 בסקרים. אחרים רכב כלי של ההשפעה עליו חלה, ולא הנסיעה מהירות אתהיחיד שמגדיר  הגורםבו הנהג הוא 

ומעלה כלי  800המבוססת על נפחי תנועה:  החופשית הזרימה של"הנדסית"  בהגדרה שימוש נעשה הקודמים

 הרכבעולה על מספר כלי  שאינו, כלי הרכב בשעה עגולה מספרפי -עלרכב בנתיב בשעה )מספר זה נקבע 

 בשניםהתנועה  שחלו בארץ  שינויילדרכים הגדולות ביותר בישראל(.  A שירות כרמת המוגדר המקסימאלי

)כלומר, דרכים  גבוהה בהיררכיה מהדרכים גדול בחלקאפשרי -ה לבלתיהפכו את השימוש במדד הז האחרונות

)ראה  היום שעות במהלךבשעה  בנתיבכלי הרכב  מספר(. ממוחלפות מדרכיםמבוטל -לא בחלקמהירות, ו

נמצאו שעות זרימה חופשית  לא הללו מהדרכיםגדול  בחלקמכך  וכתוצאה, 800על  בעקביות עולה( בהמשך

הגדלת המספר המקסימאלי ( 1חלופות:  שתי נשקלו הנוכחי הסקרהעבודה על  במהלךזאת,  לאור. היוםבשעות 

בר לשיטה "פסיכולוגית", המבוססת על הממצא שמרחק ( מע2-ו, החופשית הזרימה את המגדירשל כלי הרכב 

 לאחר(. Shinar, 2007בין כלי רכב מאפשר לנהג לקבל החלטות ללא תלות ברכב הקודם ) השניות ומעל שתישל 

, במרחק כלומר"פסיכולוגי" )העם גורמים מקצועיים ובדיקה אמפירית הוחלט להשתמש במדד  התייעצות

מספר כלי רכב בנתיב בשעה  שהעלאת מכיוון היתר בין נשלל הראשונה בחלופה השימוש(. רכב כלי בין בשניות

ת בשיטה "ההנדסית" עדיין הזרימה החופשי חישובשבהן  בדרכיםשערכנו  בבדיקה. שרירותיתהחלטה  היא

ההנדסית לבין  ההגדרהשקיימת התאמה טובה בין  מצאנו ,(יותר נמוכה בהיררכיהאפשרי )דהיינו, הדרכים 

 .  המרחק לפיההגדרה הפסיכולוגית, ממצא שחיזק את תוקף השימוש בהגדרה 

 שהנתונים מכיוון. בשל השונות בתנאי הסביבה, לילהה שעותלו יוםה שעותל בנפרד דווחוהמהירות  מדדי

 20:00 בין הוגדרו הלילה שעותו; 19:59בבוקר לבין  6:00הוגדרו בין  היום)יוני(, שעות  הקיץ בחודשי נאספו

 .בבוקר 5:59 לבין

                                                           
אמה קמ"ש, בהת 80-קמ"ש ו 90-טון ומעלה, נקבעה המהירות המרבית ל 12באשר לאוטובוסים ומשאיות במשקל   6

טון  12רנים כמשאיות, אלא רק משאיות במשקל ס 4-)המד הפניאומטי בדרך כלל לא מזהה משאיות בעלות פחות מ
 ומעלה, אשר חלה עליהן מגבלת המהירות הדיפרנציאלית הנהוגה בישראל(.

במצבים בהם היה הבדל במהירויות המותרות בין אתרים השייכים לאותו סוג דרך, חושב המדד בהתאם למהירות  7
קמ"ש, למעט משאיות ואוטובוסים,  120-קודדה כ 6המותרת בכל אתר. לדוגמה: המהירות המותרת באתר בכביש 

 קמ"ש, בכפוף לאותן המגבלות. 110 – 1ובכביש 
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 הנתונים ניתוח שיטת  3.4
לפי סוג דרך.  לקובץ אחוד ,פניאומטי מד באמצעות שנמדדו האתרים מכל המדגמיםנתוני  אוחדו ראשון בשלב

(. כלי הרכב 3.3.1רכב שלא ענו על ההגדרה "זרימה חופשית" )כמפורט בסעיף המהקובץ כלי  וכנו מכן לאחר

 חולקו לפי סוג הרכב, שעות נסיעה ונתיב הנסיעה. מהקבצים אחדשנותרו בכל 

שגודל המדגם בכל האתרים מסוג  מכיוון. הנתונים שנאספו באמצעות ממל"ז )ברחובות מאספים( נותחו בנפרד

)פירוט  הכללית באוכלוסייה היישוב של היחסי לגודלו בהתאםלכל כלי רכב במדגם משקל  חושבזה היה קבוע, 

 (.ב' בנספח מצורף המשקלות

 .24גרסה  SPSSהנתונים בוצע באמצעות תכנת  ניתוח

 

 ממצאים .4

הראשון של  בחלק. 2017פי הנתונים שנאספו בשנת -עלמדדי מהירות הנסיעה  אודותעל הממצאים  יוצגו להלן

( יוצגו 4.2. בחלק השני )סעיף 2017-מהירויות הנסיעה ב אודותעל ( יוצגו הממצאים 4.1פרק הממצאים )סעיף 

 יוםה, המדדים חושבו בנפרד עבור שעות כאמור 2017.8–2014  השניםההשוואה בין  אודותעל הממצאים 

 בכלפי חוק -עלהמותרות  המהירויות צוינובהמשך  שמוצגים, בכל התרשימים . לנוחות הקוראלילההושעות 

במפורש  מצוינות, בחלק מהתרשימים הן הקורא בנוחות)מסיבות טכניות הנעוצות בסוג המדדים ו דרך סוג

באותו סוג  שונה"מ ממנכללו אתרים בעלי בהם  במקרים(. כחולות כנקודות מסומנות הןובחלק מהתרשימים 

 השכיח ביותר של ממ"מ. ךהערבתרשים , צוין דרך

 2017 בשנת הנסיעה מהירויות 4.1
 

 ממוצעת נסיעה מהירות 4.1.1

 :מהתרשים העוליםמוצגת מהירות הנסיעה הממוצעת בכל סוג דרך. להלן עיקרי הממצאים  1 בתרשים

 בסוג בתלות, היום שבשעות מזו גבוהה הלילה, מהירות הנסיעה בשעות הדרך סוגי בכל, עקבי באופן 

 .הדרך

 הימני שבנתיב מזובממוצע  גבוהה השמאליהנסיעה בנתיב  מהירותעקבי, בכל סוגי הדרך,  באופן ,

 .הדרך בסוג בתלות

 המותרת מהמהירות במעט גבוהות או קרובות, מהירויות הנסיעה הממוצעות הדרכים סוגי ברוב 

מהמהירות ירות הממוצעת גבוהה באותו סוג דרך )למעט בדרכים ממוחלפות בנתיב שמאל, שם המה

 ה(.קמ"ש בליל 20-קמ"ש ביום וב 10-בהמותרת 

 הבאים הדרכים בסוגי המותרת מהמהירות נמוכה הממוצעת הנסיעה שמהירות נמצא: 

 מקומיות ובדרכים מהירות בדרכים - עירונינבי מרחב . 

 השכונתיים ובמאספים עורקיות בדרכים -עירוני  מרחב . 

 .קודמות בשנים הממצאיםמ מהותית, הממצאים הללו אינם שונים 4.2שיפורט בפרק  כפי

 

  

                                                           
 בשנה זו לא בוצע סקר מהירות.ולא נכללה בהשוואה, היות  2015שנת  8
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 20179: מהירות נסיעה ממוצעת לפי סוג הדרך, נתיב הנסיעה )כאשר רלוונטי( וזמן ביממה, 1תרשים 

 
 

 85-ה האחוזון של הנסיעה מהירות 4.1.2

 .ביממה זמןהו הנסיעה, נתיב הדרךלפי סוג  85-מציג את מהירות הנסיעה של האחוזון ה 2 תרשים

 :מהתרשים שעלו הממצאים עיקרי להלן

 שעות ובכל האתרים סוגי בכל גבוהה 85-ה האחוזון מהירות, הממוצעת המהירות למדד בדומה 

 .שמאל ובנתיב בלילה היממה

 המותרת. בדרכים בינעירוניות ההפרש הזה  מהירותהמ גבוהה 85-ה האחוזון מהירות, כללי באופן

 בנתיבים, למשל(. ימין בנתיב הנסיעה מהירויות עקב בעיקר, מהירות דרכים"ש )למעט קמ 10-מגבוה 

ר המהירות , כאשקמ"ש בלילה 120-יום וקמ"ש ב 115 מסלוליות אחרות-בדרכים דו םישמאלי

 80קמ"ש, כאשר המהירות המותרת היא  104 - 100 מסלוליות-קמ"ש; בדרכים חד 90המותרת היא 

 קמ"ש. 50קמ"ש, כאשר המהירות המותרת היא  72–68קמ"ש; במאספים עירוניים 

 בהן המותרת שהמהירות הדרכים סוגי בין 85-ה האחוזון במהירויות הבדלים נצפו מהמקרים בחלק 

 (.ומקומיותמסלוליות -חד דרכים בין או מאספים של שונים סוגים ין)למשל ב זהה היא

 

                                                           
מכיוון שבין אתרי המדגם המייצגים דרכים מהירות ודרכים ממוחלפות קיימים הבדלים במהירות המותרת, הוחלט   9

 ות המותרת שתוצג בתרשים היא זו שקבועה ברוב אתרי המדגם בסוגי דרכים אלו.כי המהיר
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 2017וזמן ביממה,  10לפי סוג הדרך, נתיב הנסיעה 85-: מהירות הנסיעה של האחוזון ה2תרשים 

 
 

 )מדד לשונות במהירויות הנסיעה( הנסיעה מהירויות של התקן סטיית 4.1.3

 בסטיית להשתמש הוחלט 2016 מאזקשורה גם היא לבטיחות בדרכים.  הנסיעה במהירויות השונות, כאמור

שלסטיית התקן, מעבר למשמעותה הסיבות לכך היא  אחת. מהירויותב )פיזור( נותוכמדד לש התקן

 .2017מוצג מדד זה לשנת  3להלן, בתרשים  הסטטיסטית, יש משמעויות מעשיות לבטיחות בדרכים.

 :מהתרשים שעלו הממצאים עיקרי להלן

 הלילה בשעותשבזרימה חופשית סטיות התקן בשעות היום גבוהות בכל סוגי הדרכים מאלה  בנסיעה. 

 המותרת המהירות בהןששל מהירויות הנסיעה גבוהות יותר בדרכים  תקןהעירוניות סטיות  בדרכים 

 יותר. הגבוההמרבית 

 

  

                                                           
 מעתה ואילך, יוצג רק כאשר רלוונטי. 10
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)לשונות  2017ביממה, וזמן הנסיעה : סטיות התקן של מהירויות הנסיעה לפי סוג הדרך, נתיב 3תרשים 

 (:הנסיעה במהירויות

 
  

 אחוז הנוסעים מעל המהירות המותרת 4.1.4

 בנושא לחוק הציות לרמת מדד, כאמור, המהווה, המותרת המהירות מעלהנוסעים  אחוז אתמציג  4 תרשים

 .זה

 : מהתרשים שעלו הממצאים עיקרי להלן

 נמצאו המותרת המהירות מן בולטים חריגה אחוזי: 

  מסלוליות-מסלוליות אחרות וחד-בדרכים ממוחלפות, דו –בדרכים בינעירוניות. 

  במאספים עירוניים –בדרכים עירוניות. 

 בשעות יותר גבוה המותרת המהירות מעל הנוסעים אחוז כי נמצא, המהירות מדדי ליתר בדומה 

 ובנתיב שמאל לעומת נתיב ימין. ,היום שעות לעומת הלילה

 גדולים במיוחד בין שעות היום לשעות הלילה נמצאו בדרכים מסוג מאסף עירוני ושכונתי  הבדלים

, ובשעות הלילה  58%"מ בשעות היום עומד על הממהנוסעים מעל  אחוז)למשל במאספים שכונתיים 

 (, בהן קיים חיכוך גבוה בין כלי הרכב לבין הולכי הרגל.22% של הפרש, 80%על 
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 2017וזמן ביממה,  הנסיעה הנוסעים מעל המהירות המותרת לפי סוג הדרך, נתיב: אחוז 4תרשים 

 
 

 (מעל המהירות המותרת ויותר"ש קמ 20) מאוד מהר הנוסעים אחוז 4.1.4

 . ומעלה"ש קמ 20 – כמוגדר, מאוד מהר הנוסעים אחוזמציג את  5 תרשים

 :מהתרשים העוליםעיקר הממצאים  להלן

  מסלוליות ובמאספים -נתיביות אחרות, חד-במיוחד נצפו בדרכים ממוחלפות, דואחוזי חריגה גבוהים

 עירוניים.

 לעומת שמאל בנתיב יותר גבוהה נסיעה מהירות עלליתר מדדי המהירות, גם מדד זה מצביע  בדומה 

 ובשעות הלילה לעומת שעות היום: ,ימין נתיב

 מסלוליות, חד-נצפו הבדלים גדולים במיוחד בדרכים ממוחלפות, דו בינעירוניות בדרכים-

 מסלוליות ואחרות.

 עירוני מאסף מסוג בדרכים במיוחד גדולים הבדלים נצפו עירוניות בדרכים. 

 



 

11 

 

 2017וזמן ביממה, הנסיעה : אחוז הנוסעים מהר מאוד לפי סוג דרך, נתיב 5תרשים 

 

 201711–1420השנים  השוואה בין –שינויים לאורך הזמן  4.2

 האחרונים,  מהירותהעוסק בהצגה השוואתית של מהירויות הנסיעה בישראל משלושה סקרי  הנוכחי הפרק 

)נעשה שימוש  2017לזו של תה זהה יבשנים הקודמות הישיטת המדידה . 2017-ו 2016, 2014בשנים  אשר נערכו

 . (ורביעי שלישי, שניימים בחול ) בימי יוני בחודש ; המדידה בוצעההכליםבאותם 

זאת, ברוב  למרות. 3.3.1יושמה הגדרה שונה של זרימה חופשית, כמוסבר בסעיף  2016, החל משנת כאמור

של חושבו סטיות התקן  לא 2014כן, בשנת  כמובין השנים.  12המדדים לא נמצאו הבדלים משמעותיים

 .זה במדד השנים בין השוואה נערכה לא ולכן ,הנסיעה מהירויות

 

 הממוצעת במהירות השנים בין השוואה 4.2.1

. 2017-ו 2016, 2014 בשניםבשעות היום והלילה  הממוצעות הנסיעה מהירויות אתמציגים  7-ו 6 תרשימים

 מהתרשימים עולים הממצאים הבאים:

 13.השנים לאורך הממוצעת המהירות של יציבות קיימת הדרכים ברוב"כ בסה כילראות,  ניתן  

                                                           
 לא נכללה בהשוואה היות שבשנה זו לא בוצע סקר מהירות. 2015שנת  11
ם משמעותיים עובדה זו מחזקת את התקפות של השיטה החדשה לחישוב נסיעה חופשית. חשוב לציין גם שהבדלים אינ 12

עבור האתרים בהם גם בשיטה קודמת ניתן היה להפיק נתונים, באתרים שבהם בשיטה הישנה של החישוב לא נמצאו 
 כמובן ההבדל קיים. –רכבים בזרימה חופשית 

עקב מספרם הגדול של כלי הרכב בכל אחד מסוגי הדרך, כל שינוי של מאות מטרים בשעה )שנמצא לעיתים מתחת   13
 לדיוק המדידה( יכול לצאת מובהק.
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 בשעות הלילה.  משנה לשנה עקביות עליות נרשמו אחרותמסלוליות -דו בדרכים 

  ים בהרכב המדגם ינובעת )לפחות חלקית( משינוה הממוצעת במהירות ירידה נמצאהבדרכים מהירות

 וברגישות החישוב של זרימה חופשית.

 שהמהירות, ושכונתיים עירוניים מאספים בין( שנשמר לאורך השניםהעירוני בולט ההבדל ) בתחום 

 .זהה בהם המותרת

 

 2017, 2016, 2014 : השוואת המהירות הממוצעת בשעות היום, בשנים6תרשים 
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 2017, 2016, 2014בשנים : השוואת המהירות הממוצעת בשעות הלילה, 7תרשים 

 
 

 85-ה האחוזון במהירות השנים בין השוואה 4.2.2

 :כי עולה אלו מתרשימים. 85-ה האחוזון של המדד את מציגים 9-ו 8 תרשימים

 ברוב סוגי הדרכים השנים לאורך יציבות מתקיי 85-, גם במדד האחוזון ההממוצעת למהירות בדומה ,

 מסלוליות. -וחד אחרותמסלוליות -דו דרכים למעט

 ם עירוניים לבין מאספים בין מאספי 85-כמו כן, לאורך השנים נשמר ההפרש במהירויות האחוזון ה

-ובין דרכים חד קמ"ש( 50)דרכים בהן המהירות המרבית המותרת זהה ועומדת על שכונתיים 

 .קמ"ש בהתאם( 90-ו 80סלוליות אחרות )מ-מסלוליות ומקומיות ובין ממוחלפות לבין דו

 2016 תה במדד זה ביחס לשניבינעירוניות נרשמה עליהדרכים הסוגי  רובב. 
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 2017, 2016, 2014 בשנים, היום בשעות 85-ה האחוזון מהירות השוואת: 8 תרשים
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 2017, 2016, 2014 בשניםבשעות הלילה,  85-: השוואת מהירות האחוזון ה9 תרשים

 
 

 המותרתהמרבית  המהירות מעל הנוסעים באחוז השנים בין השוואה 4.2.3

 אלו מתרשימים. המותרת המהירות מעל הנוסעים באחוז השנים בין ההשוואהמציגים את  11-ו 10 תרשימים

 :כי עולה

 בדרכיםברוב סוגי הדרכים.  זמן לאורך יציבות קיימת המותרתבמדד הנוסעים מעל המהירות  גם 

(. 50%-לכ 80%-)מ 2014מאז שנת  משמעותיתמהירות אחוז הנוסעים מעל המהירות המותרת ירד 

קמ"ש  110-מ 2016, שהועלתה בשנת 6 בכביש המותרת במהירות מהשינויזה נובע  שינויככל הנראה 

 קמ"ש.  120-ל

 סלוליות מ-בדרכים דו המותרת המהירות מעל הנוהגים באחוז הדרגתית עלייה נצפתההלילה  בשעות

ת עלייה הדרגתית באחוז לעומת זאת, בשעות היום ניכר מסלוליות ובמאספים עירוניים.-חדאחרות, 

 סלוליות.מ-הנוהגים מעל המהירות המותרת בדרכים חד
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 2017, 2016, 2014אחוז הנוסעים מעל המהירות המותרת בשעות היום, בשנים : השוואת 10תרשים 
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 2017, 2016, 2014 בשנים, הלילה בשעות המותרת המהירות מעל הנוסעים אחוז השוואת: 11 תרשים

 
 

 (מעל המהירות המרבית המותרת ומעלה"ש קמ 20) מאוד מהר הנוסעים באחוז השנים בין השוואה 4.2.4

 :כי עולה מההשוואה". מאוד מהר"הנוסעים  אחוז במדד השנים בין ההשוואהמציגים את  13-ו 12 תרשימים

 בחלק ניכר מסוגי הדרכים נצפתה עלייה במדד  .האחרים מהמדדיםהשנים  לאורךפחות  יציבזה  מדד

 ובמאספיםמסלוליות -חד, אחרותנתיביות -דו, ממוחלפות בדרכים) 2016יחסית לשנת  2017בשנת 

 (.עירוניים

 במדד  השינוייםלייחס את  ניתן, גם כאן המותרתהמרבית  המהירות מעל הנוסעים לאחוז בדומה

 בדרכים זהבמדד  לעלייה הסיבותלעומת זאת, . 6 בכבישמהירות לשינוי במגבלת המהירות  בדרכים

 .דייןברורות  אינןמסלוליות אחרות -ממוחלפות ודו
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 2017, 2016, 2014 בשנים, היום בשעות מאוד מהר הנוסעים אחוז השוואת: 12 תרשים
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 2017, 2016, 2014: השוואת אחוז הנוסעים מהר מאוד בשעות הלילה, בשנים 13תרשים 

 
 

 והמלצות דיון. 5

והשוואתם לממצאי הסקרים שנערכו  2017בדו"ח זה הוצגו ממצאי סקר מהירויות הנסיעה הארצי בישראל 

 בשנים הקודמות.

 להלן סיכום עיקרי הממצאים:

נמצאו  לאהשנים. כלומר,  לאורךיציבות יחסית  85-הממוצעת ומהירות האחוזון ה המהירות, ככלל (1

 פני כלל הדרכים בישראל.-על 2017–2014בין השנים  הנסיעה במהירות שיטתי לשינוי עדויות

כך שקרוב למחצית מהנהגים נוהגים מעל המהירות המרבית המותרת,  הסקר מצביעים על ממצאי (2

 אם כי ברוב סוגי הדרכים המהירות הממוצעת קרובה למהירות המותרת.

גבוהה  במהירות מתבצעת הלילהקודמות, נסיעה בנתיב שמאל ובשעות ה שניםהמ לממצאים בדומה (3

 יותר.

 מאסף מסוג עירוניות ובדרכיםמסלוליות, -דמסלוליות אחרות וח-ממוחלפות, דו בינעירוניות בדרכים (4

)למשל, בשטח בינעירוני   הדרכים לשאר יחסית גבוהה המותרתהמרבית  מהמהירות החריגה, עירוני
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 40%לעיל בהשוואה לעד  נומהרכבים נצפו בחריגה מהמהירות המותרת בדרכים שצוי 50%-מכ יותר

 14.(הדרכים בשאר

 המותרת גבוהה יחסית לסוגי דרכים אחרות בשטח עירוני.במאסף עירוני החריגה מהמהירות  (5

משמעותית מסוגי דרך אחרים  גבוהות המותרת מהמהירות החריגה רמות מסוימים דרך בסוגי (6

 (.ניעירו ובמאסףמסלוליות, -חד ודרכים אחרותמסלוליות -דו דרכים, ממוחלפות דרכים)

 80סלוליות בהן ממ"מ היא מ-)למשל, מקומיות וחדזהה  בהןהמהירות המותרת שבסוגי דרכים  (7

ורך הזמן ועשוי להצביע על זה יציב לא צאהנסיעה. ממנצפו מאפיינים שונים של מהירות  –קמ"ש( 

גורמים תפיסתיים, סביבתיים  ,ה)לדוגמ הנסיעה מהירות בחירת על המשפיעיםגורמים אחרים 

 .בהשוואה לגורם ההגבלה החוקית על המהירותוכדומה( 

-הנסיעה בדרכים מהירות עם העלאת המהירות המותרת מחל שינוי במהירות  לאבדרכים מהירות  (8

 קמ"ש.  120-ל 110

 

עולה השאלה מדוע אחוז ניכר מהנהגים נוסעים מעל המהירות המותרת. ניתן לשער כי הסיבות לכך 

קמ"ש  15נעירוניות )נעוצות, בין היתר, בסף הסובלנות המשטרתית לאכיפת עבירות מהירות בדרכים בי

אשר נחשב מהגבוהים בעולם. בדרכים עירוניות, ובמיוחד במאספים עירוניים, חלק  ,מעל המותר(

 מהדרכים מאפשרות נסיעה במהירות הגבוהה מהמותר ואכיפת מהירות כמעט שאיננה נהוגה. 

אחדות השערות  עולות ,באשר למהירויות הגבוהות יותר בשעות הלילה )שבפועל הוגדרו כשעות החשיכה(

בדבר הסיבות לכך. ראשית, ייתכן שתחושת האנונימיות גבוהה יותר בלילה לעומת היום. שנית, לרוב 

מקנה תחושה שניתן לפתח מהירויות גבוהות יותר. שלישית, ניתן לשער ההדרכים פנויות יותר, דבר 

 )למשל, נהגים צעירים(. ר נוטים לנסוע מהר יותר ששבשעות הלילה קיים אחוז גבוה יותר של נהגים א

 

 :בעקבות ממצאי הסקר גובשו ההמלצות הבאות

 

 :המלצות לניהול מהירויות הנסיעה בדרכים עירוניות

קמ"ש במקומות המאופיינים בתנועה ערה של  30בחינת מדיניות ארצית בנושא הגדרת אזורי  (1

של אזרחים ותיקים, משתמשי דרך פגיעים ו/או באזורי מוסדות חינוך ובמוקדי פעילות ומגורים 

 המלצות בינלאומיות רשמיות.לבהתאם להנחיות לאזורי מיתון תנועה ו

יש  ,חריגות גבוהות מהמהירות המרבית המותרתברחובות מסוג מאסף עירוני, בהם נצפו, כאמור,  (2

איתור את המרכיבים הבאים: בשיתוף עם הרשויות המקומיות אשר תכלול שיטת פעולה סדורה לגבש 

וי התאונות, אפיון הבעיות בהם )מהירויות הנסיעה, מאפייני התאונות, הסדרי התנועה מוקדי ריב

, הפחתת הוהתשתית וכו'( וגיבוש צעדים מעשיים לטיפול במוקדים אלו באמצעים המתאימים. לדוגמ

ה באמצעים ימהירות הנסיעה באזורים נרחבים, בקטע רחוב או נקודתית בהתקרבות למעבר חצי

הצרה  על ידיה יפיסתיים שיעילותם מוכחת )כגון שבירת קו ראית-מצעים חזותייםאבפיזיים ו/או 

 חזותית של נתיב הנסיעה(.

בדרכים עורקיות יש לבחון הגברת ההפרדה בין הולכי הרגל לבין כלי הרכב באמצעות פתרונות כדוגמת  (3

 הדרך. הפרדה מפלסית, שינוי נתיבי התנועה של הולכי הרגל והתקנת גדרות בטיחות בקטעי

                                                           
 , אך, כפי שצוין למעלה, מדובר בבעיית ייצוג.0142-היוצא מן הכלל היחיד הוא מהירות בדרכים מהירות ב 14
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מתן זכות קדימה להולכי רגל ומעבר -אי לרבות ,בחינת אכיפת עבירות הקשורות למהירויות נסיעה (4

 ברמזור אדום.

בחינת תכניות הסברה וחינוך )בליווי אכיפה( לצורך שינוי התנהגות ציבור הנהגים, ובמיוחד נהגים  (5

 צעירים, לנסיעה במהירויות נמוכות יותר בשטח עירוני.

 

 :ול מהירויות הנסיעה בדרכים בינעירוניותהמלצות לניה

 מסלוליות.-סלוליות אחרות וחדמ-בחינת אכיפת עבירות מהירות בדרכים ממוחלפות, דו (6

 בחינת יישום אחידות של ממ"מ בדרכים מאותו סוג בהתאם להנחיות לתכנון הדרך. (7

 קטע. בחינת דרכי פעולה שיאפשרו לנהגים לקבל מידע יעיל אודות המהירות המותרת בכל (8

בחינת המדיניות בנושא טכנולוגיות חדשניות לניהול מהירויות הנסיעה בעלות השפעה מוכחת  (9

 מערכת חכמה להתאמת מהירות(. – ISA)לדוגמא: מערכות אקטיביות מסוג 

 בחינת דרכים לצמצום השוניות במהירויות הנסיעה בהתאם לפרקטיקות מקובלות בעולם. (10

 

 :הנסיעה בישראל המלצות להמשך מעקב אחר מהירויות

 אודות מהירויות הנסיעה.על בחינת אלטרנטיבות לאיסוף נתונים  (11

סוגי דרכים נוספות לסקר לאור השינויים שחלו בעשור האחרון במערכת הדרכים  הוספתבחינת  (12

 והתחבורה בישראל.

היררכיה אחידה של ממ"מ וסוג הדרך, מהלך אשר  על פיבחינת מיפוי וסיווג רשת הדרכים בארץ  (13

 יאפשר קישור לבסיס נתוני התאונות.

, הכחלק מתהליכי ניהול המהירות בישראל, מומלץ לבחון תופעות חריגות במהירות הנסיעה )לדוגמ (14

היעדר שינוי במהירות הנסיעה בזרימה חופשית בדרכים מהירות על אף העלאת המהירות המותרת 

  (.6בכביש 
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 המותרת והמהירותסוג הדרך  לפי הסקר אתרי: רשימת ח א'נספ

 אתריםצד מספר כביש, התחלה וסוף הקטע )ל ניםמצוי אתר כל לצד. להלן רשימת האתרים ששימשו בסקר

 מקסימאליתה מהירותהו מדידה תאריך, הדרך סוג"ל(, הנ הפרמטרים במקום ים עיר ורחובצוינמעירוניים 

 .מותרתה

 כביש
 'מס

 מהירות הדרך סוג המדידה קטע סיום מקום המדידה קטע התחלת מקום
 מרבית
 מותרת

 (ש"קמ)
 בינעירוניות דרכים

 110 מהירה 1 דרום רמלה מחלף ציונה נס ממחלף 431

 110 מהירה 1 דרום רמלה מחלף ציונה נס ממחלף 431

 110 מהירה 1 לטרון מחלף עד דניאל ממחלף - שמן בן ממחלף 1

 110 מהירה 1 לטרון מחלף עד דניאל ממחלף - שמן בן ממחלף 1

 120 מהירה 1 עירון מחלף עד ת'ג-באקה ממחלף 6

 120 מהירה 1 עירון מחלף עד ת'ג-באקה ממחלף 6

 120 מהירה 1 חורשים מחלף עד אייל ממחלף 6

 120 מהירה 1 חורשים מחלף עד אייל ממחלף 6

 120 מהירה 1 גת תיקרי מחלף עד שורק ממחלף 6

 120 מהירה 1 גת יתיקר מחלף עד שורק ממחלף 6

 90 ממוחלפת מסלולית-דו 2 יוקנעם לצומת  אליקים ממחלף 70

 90 ממוחלפת מסלולית-דו 2 יוקנעם לצומת  אליקים ממחלף 70

 110 ממוחלפת מסלולית-דו 2 עתלית מחלף עד יעקב זכרון ממחלף 2

 110 ממוחלפת מסלולית-דו 2 עתלית מחלף עד יעקב זכרון ממחלף 2

 90 ממוחלפת מסלולית-דו 2 רעננה צומת עד מורשה ממחלף 4

 90 ממוחלפת מסלולית-דו 2 רעננה צומת עד מורשה ממחלף 4

 100 ממוחלפת מסלולית-דו 2 קסם מחלף עד ירקון ממחלף 5

 100 ממוחלפת מסלולית-דו 2 קסם מחלף עד ירקון ממחלף 5

 90 ממוחלפת מסלולית-דו 2 יקום עד - פולג מחלף עד שמריהו ממחלף 2

 90 ממוחלפת מסלולית-דו 2 יקום עד - פולג מחלף עד שמריהו ממחלף 2

 90 אחרת מסלולית-דו 3 פינה ראש צומת עד עמיעד מצומת 90

 90 אחרת מסלולית-דו 3 פינה ראש צומת עד עמיעד מצומת 90

 90 אחרת מסלולית-דו 3 יסיף צומת עד עכו תל מצומת 85

 90 אחרת מסלולית-דו 3 יסיף צומת עד עכו תל מצומת 85

 90 אחרת מסלולית-דו 3 רימון בית צומת ציפורית תעשיה אזור 77

 90 אחרת מסלולית-דו 3 מנסורה עמי מי צומת 65
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 כביש
 'מס

 מהירות הדרך סוג המדידה קטע סיום מקום המדידה קטע התחלת מקום
 מרבית
 מותרת

 (ש"קמ)
 90 אחרת מסלולית-דו 3 מנסורה עמי מי צומת 65

 90 אחרת מסלולית-דו 3 עקיבא אור צומת עד חדרה נחל מצומת 4

 90 אחרת מסלולית-דו 3 עקיבא אור צומת עד חדרה נחל מצומת 4

 90 אחרת מסלולית-דו 3 השרון צומת עד דרור מצומת 4

 90 אחרת מסלולית-דו 3 השרון צומת עד דרור מצומת 4

 90 אחרת מסלולית-דו 3 גילת צומת עד הנשיא מצומת 25

 90 אחרת מסלולית-דו 3 גילת צומת עד הנשיא מצומת 25

 90 אחרת מסלולית-דו 3 קמה צומת עד להבים מצומת 40

 90 אחרת מסלולית-דו 3 קמה צומת עד  להבים מצומת 40

 90 אחרת מסלולית-דו 3 אשכולות צומת עד הלל אבא מצומת 4

 90 אחרת מסלולית-דו 3 פלוגות צומת עד גבעתי מצומת 35

 90 אחרת מסלולית-דו 3 אשדוד מחלף עד אשדוד נמל מצומת 41

 90 אחרת מסלולית-דו 3 (הגבורה) נחשון צומת עד (מסמיה) ראם מצומת 3

 90 אחרת מסלולית-דו 3 (הגבורה) נחשון צומת עד (מסמיה) ראם מצומת 3

 90 אחרת מסלולית-דו 3 מצליח צומת עד ו"ביל מצומת 40

 90 אחרת מסלולית-דו 3 מצליח צומת עד ו"ביל מצומת 40

 90 אחרת מסלולית-דו 3 העין ראש צומת עד לאלעד כניסההמ 444

 90 אחרת מסלולית-דו 3 העין ראש צומת עד לאלעד כניסההמ 444

 90 אחרת מסלולית-דו 3 (מערב) יהודה לאור כניסהה עד שפירים ממחלף 412

 80 מסלולית-חד 4 טל חורשת צומת עד המצודות מצומת 99

 80 מסלולית-חד 4 נשוט צומת עד המכס בית מצומת 91

 80 מסלולית-חד 4 עמוד נחל צומת עד חנניה מצומת 85

 80 מסלולית-חד 4 כרמיאל צומת עד תפן מצומת 854

 80 מסלולית-חד 4 אכזיב לחוף כניסהה עד הינהרי מצומת 4

 80 מסלולית-חד 4 לגניגר הכניסהעד  עדשים מצומת 73

 80 מסלולית-חד 4 גולני צומת עד תבור כפר מצומת 65

 80 מסלולית-חד 4 צמח צומת עד למנחמיה - מצומת 90

 80 מסלולית-חד 4 כרמל-אל לדלית כניסהה עד אליקים ממחלף 672

 80 מסלולית-חד 4 השיטה צומת עד נבות מצומת 71

 80 מסלולית-חד 4 לרגבים כניסהה עד עדה מצומת 653

 80 מסלולית-חד 4 לאופקים כניסהה עד אורים מצומת 241
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 כביש
 'מס

 מהירות הדרך סוג המדידה קטע סיום מקום המדידה קטע התחלת מקום
 מרבית
 מותרת

 (ש"קמ)
 80 מסלולית-חד 4 שוקת צומת עד להבים מצומת 31

 80 מסלולית-חד 4 טללים צומת עד חלוקים מצומת 40

 80 מסלולית-חד 4 הערבה צומת עד קטורה מצומת 90

 80 מסלולית-חד 4 האלה צומת עד נחושה מצומת 38

 80 מסלולית-חד 4 חלץ צומת עד איבים מצומת 232

 80 מסלולית-חד 4 סעד צומת עד נתיבות מצומת 25

 80 מסלולית-חד 4 חולדה צומת עד עקרון לקריית כניסההמ 411

 80 מסלולית-חד 4 לצורן כניסהה עד קדימה מצומת 562

 80 מקומית 5 רחום נחל שמורת צומת עד נחמיה שדה מצומת 9779

 80 מקומית 5 אלמגור צומת עד כורזים מצומת 8277

 80 מקומית 5 מעונה צומת עד אשרת מצומת 8833

 80 מקומית 5 לנחשולים כניסהה עד נחשולים מצומת 7011

 80 מקומית 5 ויתקין לכפר כניסהה עד חפר מצומת 5720

 80 מקומית 5 (דרום) לשיבולים כניסהה עד שרשרת מצומת 2444

 80 מקומית 5 שמש בית לרמת כניסהה עד מחסיה מצומת 3855

 80 מקומית 5 לפלמחים כניסהה עד הקורא עין מצומת 4311

 80 מקומית 5 (צפון) יהושע לבית כניסהה עד נטר כפר מצומת 5611

 80 מקומית 5 לרינתיה הכניסה עד מזור רינתיה מצומת 4623

   עירוניות דרכים  

 70 עורקית עירונית דרך 6 יהודה בר' ד חיפה  

 70 עורקית עירונית דרך 6 יהודה בר' ד חיפה  

 70 עורקית עירונית דרך 6 4 כביש חדרה  

 70 עורקית עירונית דרך 6 גוריון בן' שד נתניה  

 70 עורקית עירונית דרך 6 גוריון בן' שד נתניה  

 70 עורקית עירונית דרך 6 בגין' שד אשקלון  

 70 עורקית עירונית דרך 6 בגין' שד אשקלון  

 70 עורקית עירונית דרך 6  בגין מנחם' ד רחובות  

 70 עורקית עירונית דרך 6 זאב בן יהודה' שד שמש בית  

 70 עורקית עירונית דרך 6 הרצל' שד אשדוד  

 70 עורקית עירונית דרך 6 דין משה' שד לציון ראשון  

 70 עורקית עירונית דרך 6 ארצות ארבע ועד תקווה פתח  



 

26 

 

 כביש
 'מס

 מהירות הדרך סוג המדידה קטע סיום מקום המדידה קטע התחלת מקום
 מרבית
 מותרת

 (ש"קמ)
 70 עורקית עירונית דרך 6 ארצות ארבע ועד תקווה פתח  

 70 עורקית עירונית דרך 6 ירושלים' ד הרצליה  

 70 עורקית עירונית דרך 6 רוקח' שד יפו-אביב תל  

 70 עורקית עירונית דרך 6 רוקח' שד יפו-אביב תל  

 70 עורקית עירונית דרך 6 לב בר חיים ירושלים  

 70 עורקית עירונית דרך 6 לב בר חיים ירושלים  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 חי תל שמונה קריית  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 העצמאות אתא קריית  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 השלום דרך כרמיאל  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 שמשון חיפה  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 הבנים עפולה  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 הדקלים' שד קדימה צורן  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 ויצמן סבא כפר  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 מצדה' ד שבע באר  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 אלנקווה הרב דימונה  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7  הטייסים אשקלון  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 לכיש' שד גת קריית  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 איפרגן הרב שדרות  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 ויצמן גדרה  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 אגוז מעפילי שמש בית  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 המלך שאול יפו- אביב תל  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 ירושלים' שד לציון ראשון  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 המלך דוד' שד לוד  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 כוכבא בר תקווה פתח  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 איילון עמק שוהם  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 המכבים דם רעות מכבים מודיעין  

 50 מסלולי-דו, עירוני מאסף 7 רבין יצחק' ד ירושלים  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 סולד הנריטה נהריה  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 ירושלים טבריה  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 ויצמן' שד ביאליק קריית  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 הגליל חיפה  
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 כביש
 'מס

 מהירות הדרך סוג המדידה קטע סיום מקום המדידה קטע התחלת מקום
 מרבית
 מותרת

 (ש"קמ)
 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 הפסגות עילית נצרת  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 ם"רמב חדרה  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 שפרינצק נתניה  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 הרצל השרון הוד  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 יעלים' שד שבע באר  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 ח"פלמ ערד  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 אפריקה דרום' שד אשקלון  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 חצרה אבו הרב נתיבות  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 פיינשטיין רחובות  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 ישרים מסילת יפו-אביב תל  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 המלך דוד' שד יפו-אביב תל  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 מצרים קדושי יהוד  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 העצמאות תקווה פתח  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 ירושלים ברק בני  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 שבזי העין ראש  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 סויסה שמעון ציון מבשרת  

 50 מסלולי-חד, שכונתי מאסף 8 כוכבא בר ירושלים  
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 ז"ממל באמצעות שנמדדו באתרים ששימשו המשקולות ב': נספח

 *משקל העיר סוג

 0.33 במרכז לא גדולות

 0.27 במרכז גדולות

 0.16 במרכז בינוניות

 0.11 במרכז לא בינוניות

 0.03 בדרום קטנות

 0.03 בצפון קטנות

 0.06 במרכז קטנות

 

 .העשרונית הנקודה לאחר ספרות לשתי עוגלו המספרים* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 


