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  2017 יוני
 תשע"ז סיוון

 רכב כבדתוכנית עבודה בנושא 

 רקע

אוטובוסים, אוטובוסים זעירים  מעורבותם של כלי רכב כבדים וציבוריים (משאיות,

ומוניות) בתאונות דרכים קטלניות גבוהה מאד באופן יחסי משיעורם במצבת כלי הרכב 

מידי שנה גובות ות שומעורבים בתאונ מצי כלי הרכב 5%-(כלים אלה מהווים פחות מ

). הסיבות לכך טמונות בנסועה הגבוהה שלהם, בגודלם מכלל ההרוגים 35% -כחייהם של 

 ובמשקלם. 

מדגים את מידת המעורבות של כלי הרכב השונים בתאונות קטלניות ובמיוחד את  1גרף 

 ,טון 3.5שמשקלן עולה על  ,משאיותבעוד שהגבוהה של משאיות ואוטובוסים.  םמעורבות

מעורבותן בתאונות כלי רכב פרטיים),  83% -(לעומת כ ממצבת כלי הרכב 2.7%מהוות 

המצב חמור במיוחד כשמדובר במשאיות  ים.רכב פרטיזו של כלי מ 6פי גדולה קטלניות 

ביחס לכלי רכב  24פי מעורבותן בתאונות קטלניות גדולה טון ( 34שמשקלן עולה על 

 ). פרטיים

 ,ממצבת כלי הרכב 0.6% -מהווים כאשר  ,אוטובוסיםכי  עוד ניתן לראות מן הגרף,

 יותר לעומת כלי רכב פרטיים. 18ם בתאונות דרכים קטלניות פי ימעורב

-2010 לשנים ממוצע(שיעור מעורבות בתאונות קטלניות לאלף כלי רכב לפי סוג רכב   -1גרף 

 )בדרכים הרשות הלאומית לבטיחות  bi(מקור: מערכת  ) 2016
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 לפי סוג כלי רכב.  2015-2016הרוגים לפי מיליארד ק"מ נסועה לשנים  – 2גרף 

 

 3טון מעורבות בתאונות דרכים קטלניות פי  34ניתן ללמוד שביחס לנסועה, משאיות עד  2מגרף 
ם טון ואוטובוסים מעורבי 34יותר מאשר כלי רכב פרטי, ואילו משאיות שמשקלן עולה על 

 יותר מאשר כלי רכב פרטי.   6בתאונות קטלניות פי 

 2010-2016טון  3.5אוטובוסים ומשאיות מעל  –מעורב רכב כבד  ןבה הרוגים בתאונות –3גרף 
 )בדרכים הרשות הלאומית לבטיחות  bi(מקור: מערכת   ההרוגיםואחוז מסך 

 

אנשים בתאונות בהן היתה מעורבת משאית  100נהרגו  2016ניתן ללמוד כי בשנת  3מגרף 
 2010-2016הממוצע בתאונות אלה בשנים או אוטובוס. שיעור ההרוגים טון  3.5שמשקלה עולה על 

 מסך כלל ההרוגים. 27%עומד על 
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 סים בתאונותכיווני פעולה מומלצים לצמצום מעורבות משאיות ואוטובו

להערכת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, על מנת להקטין את מעורבות של כלי רכב 

הגורם  –מספר תחומים , ביש צורך בשינויים משמעותיים כבדים בתאונות דרכים,

; בקרה האנושי; טכנולוגיות מקדמות בטיחות; העמסה וריתום; מיצוב הנהג המקצועי

  -רט להלן הכל כפי שיפו .ואכיפה; תשתיות

 הגורם האנושי: הכשרת הנהג, השתלמות חובה, שעות נהיגה ומנוחה .1

 הכשרת הנהג: 

 d(גרור/תומך) ודרגה  c+eדרגה טון), 12(משאית מעל  cהכשרת הנהג לדרגות רשיון  -מצב קיים

. קיים פער בין תוכנית ההכשרה העיונית והמעשית ובין המיומנויות חסרה מאד(אוטובוס) 

בנושאים מרכזיים כמו: העמסה נכונה,  אין הכשרה מעשית ,נהג בפועל. למעשההנדרשות מה

 אמצעי ריתום, חלוקת עומסים, נהיגה נכונה בדרך הררית ושימוש בסייעני בלימה. 

פער זה "נסגר" בחלק מן החברות באמצעות "הדרכה תוך תפקידית", השונה מחברה לחברה 

תלויה ברצונו וביכולתו של בעל הרכב. מספר וכך נוצר מצב בו ההכשרה בנושאים בסיסיים 

, שהמליצה לטייב את תהליך הכשרת 1ועדות דנו בעבר בסוגיה מרכזית זו, לרבות ועדת סגיס

 שארעהשבדק את תאונת הדרכים תחומי -הנהג, ולאחרונה עסק בנושא גם צוות בדיקה רב

 . 2בני אדם 7, שבה נהרגו נשרב

ות תקופתי לנהגים מקצועיים, המעניק מעמד פורמלי באירופה הונהג תהליך הכשרה והשתלמ

לנהגים מקצועיים של משאיות ואוטובוסים, וזאת על פי דרישות הקהילייה האירופאית 

 .ec /2003/59המפורטות בדירקטיבה 

 

בנושא הקורס רשיון לנהגים מקצועיים המתווה של האיחוד האירופי להוצאת אימוץ  המלצה:

כך, מומלץ כי לאחר מעבר המבחן המעשי בהצלחה יינתן היתר העיוני והחניכה. בהתאם ל

  .תחודשים שבמהלכם לא ינהג אלא בליווי, וזאת עד להשלמת חובת החונכו 6 -נהיגה זמני ל

, שהמליצה על משך חונכות של 3בעניין זה ניתן לאמץ, בין השאר, את  מתווה דו"ח ועדת אפנג'ר

 שעות לנהג אוטובוס.  40 -ושעות לנהג תומך  40שעות לנהג משאית+ 80

) (הכשרת נוהגים ברכב 118ההצעה נכללת בתזכיר חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון 

 הרשות רואה חשיבות רבה בקידומו לאלתר.אשר , וע"י משרד התחבורהמקצועי), אשר הופץ 

 :השתלמות חובה
                                                           

 ("צוות ייעוץ ומעקב בנושא רכב כבד"). 2014+ צוות סגיס  2002"הוועדה הציבורית לבחינת ענף ההובלה"   1

 10.4.13יום (נשר) מ 705צוות בדיקה רב תחומי של הרשות הלאומית לבטיחות בנוגע לת.ד קטלנית בדרך   2
 הכשרת נהגי משאיות.בנוגע  6פרק  –

 "המלצות הוועדה להכשרה והתנסות נהגי רכב כבד וציבורי".  3
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 הכבדה, המוביל נהג משאיתבמצב זה אין היום השתלמות חובה לנהג מקצועי.  – מצב קיים

עשרות טון מטען ו/או נהג אוטובוס, המסיע עשרות אנשים, יכול לנהוג במשך שנים מבלי שהוא 

א(ג) לתקנות התעבורה הקובעת כי 213נדרש לשמור על כושרו המקצועי. קיימת אמנם תקנה 

, אולם שנים 5 -על נהג רכב כבד/אוטובוס לעבור השתלמות מעשית במגרש הדרכה אחת ל

כתנאי על פי הנהוג באירופה,  .4זו אינה מיושמת מכיוון שאין בארץ מגרשי הדרכהתקנה 

שנים,  5שעות מצטברות במשך  35, חלה חובת השתלמות תקופתית של לחידוש רשיון הנהיגה

נהיגה "ירוקה", הכרת הרכב וטכנולוגיות  -שעות לכל השתלמות, בנושאים מקצועיים כמו 7

 מתקדמות.

 35השתלמות של יש לבצע , כתנאי לחידוש הרשיוןלפיו דל האירופי, המו אימוץ – המלצה

השעות  7מומלץ כי  ,שעות מידי שנה) לנהגי משא כבד ואוטובוס. כן 7שנים ( 5 -שעות בפריסה ל

 האחרונות של ההשתלמות תהיינה מעשיות.

 כולל חובת השתלמות בהיקף מצומצם ביחס לקיים במודל האירופי.  118תיקון 

 יגה ומנוחה:שעות נה

לתקנות התעבורה מגדירה מסגרת נהיגה מירבית ביממה,שעות מנוחה  168תקנה  – מצב קיים

בתוך יום העבודה ובין ימי העבודה ומסגרת עבודה שבועית. התקנה מנוסחת באופן "מסורבל", 

התקנה קובעת, בין היתר, , ואף בתי המשפט נתנו לה פרשנויות שונות. המביא לפרשנויות רבות

 12שעות רצופות לפחות, ניתן לנהוג לכל היותר  7י ניתן להתחיל יום עבודה לאחר מנוחה של כ

ימים, יש להפסיק  7שעות בכל תקופה של  68 -שעות ולא יותר מ 24שעות בכל פרק זמן של 

צוות מקצועי, שישב על המדוכה לפני שעות.  4נהיגה למשך חצי שעה לפחות בכל פרק זמן של 

מענה למאפייני תפעול של , שתיצור בהירות, תוך מתן ש לנסח חלופה לתקנהכמה שנים, ביק

חברות תח"צ והובלה. מצב זה והעובדה כי הטכוגרף בארץ עדיין אנלוגי (ראה התייחסות 

 פרטנית בהמשך) הופכים את הבקרה והאכיפה על שעות הנהיגה והמנוחה לבעייתית ביותר.

לעניין שעות נהיגה ומנוחה ככתבה   ec/15/ 2002הדירקטיבה האירופאיתאימוץ  – המלצה

בשבוע), שעות פעמיים  10 -האריך לשעות נהיגה ביום (ניתן ל 9וכלשונה. עיקרה: מקסימום 

, הפסקה של בכל שבועיים רצופיםשעות  90 -שעות ולא יותר מ 56 -של לא יותר משבוע עבודה 

שעות  11י עבודה רצופים של שעות. מנוחה בין ימ 4.5דקות אחרי מקסימום נהיגה של  45

 לפחות (עם אפשרות החרגה).

 

 

 

                                                           
באופן מעשי תקנה זו אינה מיושמת מהסיבה שאין בארץ מגרשי הדרכה. הרשות קובעת כי יש ליישם את התקנה   4

 ייתר את הצורך במגרש. cpcבעניין זה. עם זאת הרשות סבורה כי אימוץ המלצותיה למודל ה 
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  מקדמת בטיחות  ותטכנולוגי .2

 דיגיטלי:   טכוגרף

מהווה אחד הגורמים המרכזיים הגורמים לתאונות דרכים, מכיוון  עייפות בנהיגה – מצב קיים

שהיא מביאה לירידה בערנות, מאטה את התגובות ופוגמת במיקוד הקשב שנדרש לנהיגה. 

יטור שעות הנהיגה והמנוחה הינו מרכיב קריטי בבטיחות הנהיגה, במיוחד אצל נהגים נ

 מקצועיים הנוהגים בכלים כבדים שעות רבות. 

לרבות מהירות, מרחק ושעות  ,טכוגרף הוא "קופסא שחורה" המתעדת נתוני נסיעה ברכב

 נהיגה ושעות מנוחה.

הרושם  ,טכוגרף אנלוגיד, עדיין מותקן 364בכלי הרכב בארץ, המחוייבים בטכוגרף על פי תקנה 

את הנתונים ע"ג דיסקה. לטכוגרף זה חסרונות רבים בתחום הדיוק ואמינות הנתונים ועיקר 

שימוש בכמה  -הבעייה לגביו היא העובדה שהוא מאפשר זיופים בקלות יחסית (למשל 

, שנכנס 5לי. לטכוגרף הדיגיטיכולת הבקרה והאכיפה גם היא בעייתית ביותרדיסקות). 

, יתרונות רבים. הוא נעול מכאנית 2006מדינות האיחוד האירופאי בשנת  25-לשימוש ב

ואלקטרונית, המידע מדוייק, מוצג ספרתית וניתן לקבלו כפלט. כמעט ולא ניתן לזייף נתונים. 

האוגר את  כרטיס נהג אישי -סוגי "כרטיסים חכמים"  3הטכוגרף הדיגיטלי פועל באמצעות 

המאפשר לקצין הבטיחות או  בקרה/אכיפה, וכרטיס כרטיס חברהימים,  28ם במשך הנתוני

 לשוטר לשלוף נתונים באופן פשוט ומיידי.

לאור העובדה שעל  לי, עפ"י הנהוג באיחוד האירופי.בטכוגרף דיגיטלשימוש מעבר  -המלצה

, הנושא ATERמנת לאמץ את השימוש בטכוגרף הדיגיטלי, על מדינת ישראל להצטרף לאמנת 

 ע"י משרד המשפטים ומשרד החוץ.  ןמטופל הן ע"י משרד התחבורה וה

 ):5905מערכת לניטור נתוני נהיגה (בהתאם לתקן 

למערכות לניטור נתוני נהיגה ("קופסא ירוקה") תפקיד חשוב בהגברת בטיחות הנהיגה של 

 שברכבם היא מופעלת.  הנהגים

 המובילים חומרים מסוכנים. י רכב כלכבדים ובכלי רכב התקנת המערכת ב -המלצה

 :טון 3.5זמזם/מצלמה בעת נסיעה לאחור בכלי רכב מעל התקנת 

א. לתקנות התעבורה מחייבת התקנת זמזם לנסיעה לאחור באוטובוס, ברכב מסחרי 359תקנה 

לאור מעורבותם של כלי ק"ג, ברכב עבודה ובטרקטור.  15,000שמשקלו הכולל המותר עולה על 

מוצע להרחיב את ם גם במשקלים נמוכים יותר בתאונות בעת נסיעה לאחור, רכב מסחריי

 טון.  3.5על שמשקלם עולה רכב הכלי כל התקנה ולהחילה על 

                                                           
5 Regulation ec 3821/85 
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בנוסף, מוצע לחייב התקנת מצלמה בנסיעה לאחור. המערכת מציגה לנהג על גבי מסך את 

לנהג תצפית על  המערכת תאפשר מרחב הנסיעה בחלק האחורי של הרכב בעת נסיעה לאחור.

מאחורי הרכב וללא נמצאים בהולכי רגל הו"שטח מת" מאחורי הרכב ומניעת פגיעות ברכבים 

חלוקה  המערכת חשובה מאוד למשאיות ,. בנוסףתהערבי במיוחד בחברהיכולת הנהג לראותם, 

עירוניות הנעות בתוך הערים תוך חלוקת מוצרים ותמרון ברחובות צרים עם הולכי רגל וילדים 

 6הנעים ברחובות אלו.

 המתריעה על העמסת יתר: ,חיוב במערכת שקילה אלקטרונית אוטומטית

נסיעה בעומס יתר עלולה לגרום לבעיות בטיחותיות כגון: הגדלת מרחק העצירה, פגיעה 

ביציבות הרכב, עומס רב על מערכות הרכב (צמיגים, בלמים, מתלים, בלמים) ושחיקה מוגברת 

 7 מס על תשתיות התחבורה: כבישים וגשרים.במערכות אלו, וכן עו

המערכת מציגה לנהג/מפעיל את המשקל המועמס על המשאית באופן רציף ומאפשרת העמסה 

 מיטבית. 

 טון.  10שמשקלם עולה התקנת מערכת שקילה אוטומטית כאמור בכלי רכב  חיוב -המלצה

 מתים" התקנת מערכת המתריעה מפני המצאות כלי רכב והולכי רגל ב"שטחים

  :בצידי הרכב

המערכות שכלי רכב כבדים מחוייבים להתקין כיום למניעת התנגשות מלפנים וסטייה מנתיב, 

למיטב ידיעתנו, קיימת בצידי האוטובוס/משאית.  "לשטחים המתים"מענה אינן נותנות 

המבוססת על המערכת הבסיסית ונותנת מענה אחת, מערכת טכנולוגית מתקדמת לפחות 

 . בצידי האוטובוס/משאית תיםלשטחים המ

 . התקנת מערכת משודרגת זו, בעיקר בחברות אוטובוסים/תח"צחיוב  –המלצה

 העמסה נכונה: העמסה, פריקה, ריתום ואמצעי ריתום  .3

ריתום ואמצעי ריתום הם אחד מיסודות ההובלה הבטוחה. מטען, שאינו מועמס  – מצב קיים

כון, עלול להישמט. הנושא אמנם נלמד במסגרת נכון ואינו מרותק היטב באמצעי הריתוק הנ

לתקנות התעבורה,  85ההכשרה העיונית במכללות לתחבורה, אך באופן שטחי ביותר. תקנה 

אשר אמורה להסדיר את הנושא, הינה כללית ביותר, ואינה נותנת כלים בידי משטרת ישראל 

 לאכוף את חובת הריתום.

קיים מדריך להובלת מטענים ברכב, הכולל המלצות  . בפועל,ועדות שונות נגעו בתחום הריתום

שאינן מחייבות. גם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הפיקה חוברת "כללי זהב להובלה 
                                                           

 2015משרד התחבורה, יולי -נייר עמדה לעידוד התקנת אמצעי בטיחות במשאיות 6

 2015משרד התחבורה, יולי -נייר עמדה לעידוד התקנת אמצעי בטיחות במשאיות 7
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הנחיות סוגי מטענים. יחד עם זאת, אין  5בטוחה", הכוללת סרט הדרכה לריתום נכון של 

 לנושא הריתום ולאמצעי ריתום.מחייבות ברורות 

"ריתום ואבטחה של מטענים ברכב  -, העוסק ב6395ורסם תקן ישראלי פני כשנתיים פל

 מסחרי: נקודות עיגון".

  – ותהמלצ

, על ידי הפקת מערכי שיעור וחוברת הנחיות לנהג/קצין הבטיחות/גורמי אכיפהמת השל .1

 .בקרב כל הגורמים הרלוונטייםאת הוראות התקן על מנת להטמיע הרשות הלאומית, 

 לתקנות התעבורה ע"י משרד התחבורה, כך שיוטמעו בה עקרונות התקן.  85תיקון תקנה  .2

 ביצוע השתלמויות חובה לנהגים הרלוונטיים.  .3

 מיצוב הנהג המקצועי .4

סובל מדימוי נמוך, אינו אטרקטיבי וממוקם בתחתית ההסעים וההובלה ענף  – מצב קיים

לרכב מורכב/מחובר) והן מחסור קבוע בנהגים, הן בתובלה ( קיים"סולם המקצועות". 

. בנוגע לרמת הנהגים המועסקים אצלם המעסיקיםשל  בתחבורה הציבורית, המביא לפשרות

נהגי אוטובוס  1,000 -) וכEנהגים לתובלה הכבדה (דרגה  250-300 -מידי שנה מתווספים כ

כי  חדשים. אין בכך די, לאור הצרכים הגדלים של התובלה והתחבורה הציבורית ולאור העובדה

קיים ביקוש גובר לנהגי תח"צ (בכל  8על פי נתוני משרד הכלכלה נהגים נוטשים את הענף.

נהגים. בענף  3,000 -אשכול היוצא לתחרות יש תוספת קווים חדשה) המביא למחסור של כ

 נהגים.  1,000-1,500התובלה חסרים כ 

ונטיים ופעולה במספר מיצוב הענף נכון שייעשה באמצעות תכלול כל הגורמים הרלו - ותהמלצ

   -, כמפורט להלן תחומים במקביל כ"חבילה אחת"

, נהיגה למי שמבקש להתחיל בהליך לימוד באגף הרישוי, אישור טפסים –חסם בירוקרטי  א. 

מומלץ לבחון  ".חצי שנה. זהו פרק זמן שאינו סביר ומביא ל"זליגת מועמדיםכנמשך היום 

 עיים במשרד התחבורה. את עבודת המרב"ד ע"י הגורמים המקצו

הכללת הנהיגה ברשימת המקצועות המועדפים לחיילים משוחררים על  -עבודה מועדפת ב. 

הרשות מנת לייצר תמריץ לנהגים יוצאי מרכז תובלה בצה"ל להצטרף לשוק האזרחי. 

 פעלה בעניין זה מול משרד הרווחה, אשר הנושא נמצא בתחום אחריותו. 

תת תעודה מקצועית לנהג שיסיים את מסלול ההכשרה הנדרש למוצע  –הכרה מקצועית  ג.

 כאמור.  118בהתאם לתיקון 

(בין היתר ע"י  יש לתת ערך/הכרה חברתית, בעיקר באמצעות הסברה –הכרה חברתית  . ד

 , לעבודת הנהג המקצועי. הרשות הלאומית)

                                                           
  להמשרד הכלכ -המלצות צוות המשנה בנושא עידוד העסקת נהגים בתח"צ ורכב כבד 8
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הרשות מציעה אלש"ח.  15,000 -עלות הכשרת נהג משאית ואוטובוס היא כ -דור המשך  . ה

לעודד כניסה לענף באמצעות יצירת תמריצים למשרד האוצר ולמשרד התחבורה לשקול 

 .אטרקטיביים

 

  גופי  הבקרה של משרד התחבורה  .5

הרשות הלאומית משתתפת במימון פעילויות גופי הפיקוח והבקרה של משרד  - מצב קיים

ימון ומעורבות הרשות התחבורה והבטיחות בדרכים. הגופים המבצעים את הפעילות שבמ

הלאומית לבטיחות הם: מחלקת ניידות (אגף הרכב), ותחום קציני בטיחות בתעבורה(אגף 

בדיקות תקינות רכב, רשיונות רכב ונהג, משקל מירבי מותר,  –הרישוי). מטרת הפעילות 

 ם.ופיקוח על עבודתם של קציני הבטיחות, הכשרתם והעשרת

מתקשה לבצע פיקוח אפקטיבי, הן על קציני הבטיחות  משרד התחבורהלאור העובדה שבפועל 

בתעבורה (בגלל כח אדם בהיקף שאינו עונה על הצרכים), והן על יישום חוק שירותי הובלה 

(נכון להיום אין כלל פקחים). להערכתנו, גם אם יהיה תגבור מסויים ביכולת פיקוח לחוק 

יים נאותים, עדיין יתקשה המשרד שרותי הובלה ובהנחה שתבנה יכולת בעלת כישורים מקצוע

 . לבצע בקרה ופיקוח על כל העוסקים בענף

מערכת תבונה   -  BIקלט האגף למערכות מידע במשרד התחבורה מערכת  2013לציין כי בשנת 

קובץ רכב, קובץ מובילים, קובץ תאונות  –עסקית המשלבת בתוכה מקורות ממספר קבצים 

דע ושאילתות בחתכים שונים והיא ללא ספק כלי  דרכים. מערכת כזו מאפשרת ניתוח מי

שיאפשר "בקרה חכמה ממוקדת". ככל הידוע, כלי זה אינו זמין לגופי הבקרה נכון  ,משמעותי

בכלים המחשוביים העומדים לרשותם הם מתקשים אף להפיק דו"חות   - יתרה מזוולהיום, 

 .פשוטים באופן יחסי, עובדה המשפיעה על היכולת ואיכות הבקרה

  –המלצות 

 למשרד התחבורה (אגף הרישוי ואגף הרכב): ומלץ הלאור האמור 

 .(בקרה חכמה) BI -, תוך שימוש במערכת הלעבור לשיטה של בקרה מדגמית .1

ליחידת אגף מטענים ו , ניידות הבטיחותלאחד את פונקציית הפיקוח על קציני בטיחות .2

 פיקוח אחת משולבת.

 ):(אזורי מנוחה ומפרצי חרוםתשתיות  .6

  -מצב קיים 

ועדה הציבורית ונושא התשתיות חוזר ומופיע בוועדות השונות שעסקו ברכב הכבד, לרבות ה

וועדת שיינין. ועדת סגיס זיהתה כי קיים פער בכל  9(ועדת סגיס) 2002לבחינת ענף ההובלה 

                                                           
 .41) עמוד 2002ועדת סגיס ( 9
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עדה התרשמה כי והנוגע לקיום תשתית שתסייע להגברת הבטיחות בדרכים להובלה הכבדה. הו

ם לטיפול חניוני מנוחה. התוכנית מציעה מספר אמצעיוים מחסור בחניוני יום ולילה קי

: הקמת חניונים לחניית לילה למשאיות בשולי הערים, הקמת חניונים לעצירה ומנוחה, בבעייה

הבטחת האפשרות להובלת מטענים והקמת "נתיבי זחילה" למשאיות בדרכים משופעות 

 חורגים בכבישי הארץ.

צירה ומנוחה נדרשים לכל סוגי כלי הרכב ובמיוחד לנהגי רכב כבד הנדרשים לעמוד חניוני ע

לת"ת). כותבי המסמך מציינים כי אין חניונים כאלה  168בתקנות שעות נהיגה ומנוחה (ת' 

לאורך מערכת הכבישים הבינעירונית למעט אפשרויות מוגבלות לחניה קצרה בתחנות דלק. 

, המהוות דוגמא לשילוב נכון בין  6בע תחנות הדלק לאורך כביש יוצא דופן בעניין זה הוא אר

תחנת דלק למתחם חניה ומנוחה. לעומת זאת בצירים אחרים ניתן לראות לעיתים משאיות 

החונות בשולי הדרך לצורכי מנוחה, בדיקת הרכב וטיפול במטען. כותבי המסמך מציינים כי 

(תוכנית מתאר ארצית לתחבורה יבשתית  42לעניין איזורי מנוחה נוסחה הנחייה בתמ"א 

 , ולפיכך הם ממליצים לקדם תכנון מיידי עם חברת נתיבי ישראל. משולבת)

, הנם בעלי חניוני מנוחה. מפרצי חרום, בניגוד למפרצי חרוםסוגייה מרכזית נוספת הינה 

 גיאומטריה מצומצמת ללא נתיבי האצה והאטה. המפרצים נדרשים בתדירות גבוהה יותר על

מנת לאפשר עצירה של רכב תקול ולהגדיל את הסיכוי של רכב תקול להגיע ולעצור במפרץ. 

מפרצי חרום באתרי בישראל מקובל להקצות  המפרצים הינם הרחבה נקודתית של השול.

מלטרון לכיוון ירושלים בקטע הכביש שנמצא בעבודות.  1, ואכן ישנם כאלה בכביש עבודות

 3שות הלאומית לבטיחות ניתן הצדק למפרץ חרום בהתקיים שנכתב עבור הר, בנייר עמדה

קמ"ש ומעלה. ב. שיעור רכב כבד  100תנאים: א. דרכים דו מסלוליות עם מהירות נסיעה 

. ג. בכל דרך שבה אין אפשרות יציאה או רצועת מפלט 10%(אוטובוסים ומשאיות) מעל 

ק"מ.   10ה ליציאה עולה על כאשר המרחק בין יציא -מ') 5שמאפשרת עצירה בטוחה (ברוחב 

 ק"מ. 2עד  1תדירות מפרצי החרום המומלצת היא כל 

שהחלה בתקופתו של מנכ"ל משרד התחבורה הקודם, לפיה יוקצו  ,המשך פעילות –המלצות 

איזורי מנוחה בתחנות דלק, בעיקר בדרכים שאינן עירוניות וכן לקדם את יישום ההנחייה 

  . 42בתמ"א 

 

 :ף אכיפה ייעודיגו -אכיפה ממוקדת .7

המליצה הרשות הלאומית  ,לאור מעורבותן הגבוהה של משאיות בתאונות דרכים קטלניות

לבטיחות בדרכים להקים יחידת אכיפה מיוחדת לתחום זה במסגרת אגף התנועה. השוטרים 

באכיפת משקלים, תקינות רכב, גם עבירות תנועה, אלא אכיפת לא רק ביתמקצעו ביחידה זו 

 ת נהיגה ומנוחה.חומ"ס ושעו
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ועדת בו), 2003ועדת לנגנטל (, לאחר מכן בו200210עניין זה עלה לראשונה בהמלצות ועדת סגיס 

וחזר שוב לאחרונה במסגרת הדיונים בנושא בטיחות בדרכים שריכזה ועדת ) 2005(שיינין 

 . 2016בשנת  הכלכלה

וסים. בשלב זה היחידה לאחרונה הוקמה באגף התנועה יחידה ייעודית לעניין משאיות ואטוב

 שוטרים.   12 -מונה כ

על הקמת גוף האכיפה החדש וממליצה להשלים את בניין הרשות הלאומית מברכת  –המלצה 

 הכוח שלו וההצטיידות באמצעים הנדרשים. 

 הדרכות  .8

 ,נהגי משאיות. התוכנית הינה תוכנית המשך לתוכניתדרכת ה - והגים אחרת בתובלה""נ

. 2012וף מועצת המובילים והמסיעים והסתיימה בסוף שנת שנים בשיתשפעלה במשך שלוש 

ומטרתה  לרבות התאונה הניתנת למניעה, עייפות והיסח הדעת ,בנושאי ליבההתוכנית עוסקת 

 , באמצעות הדרכה בחצר המפעל.בקרב נהגי המשאיותלהעלות את המודעות לנושא הבטיחות 

 3,500 -ובמסגרת זו בכוונתה להגיע לכ 2017הרשות מפעילה את התוכנית במהלך שנת 

 מודרכים. 

המיזם נועד להעביר הדרכות במפגשים פרטניים עם  – "אור ירוק"מיזם משותף עם עמותת 

ובמסגרת זו מתוכננות  2017נהגי משאיות וקציני הבטיחות. המיזם יחל לפעול במהלך שנת 

 נהגי משאיות.  700 -הדרכות לכ

פגיעותם הגבוהה של הולכי הרגל במפגש בשל  -תחבורה ציבוריתלנהג אוטובוס ב שיעורמערכי 

 .הרשות החלה בפיתוח ערכת הדרכה לנהגי אוטובוס בממשק עם הולכי רגל, עם אוטובוס

הערכה תהווה כלי לביצוע הדרכות לנהגי . 2017פיתוח הערכה צפוי להסתיים במהלך שנת 

דה של נהג האוטובוס ומתן דרכי בדגש על ניהול סיכונים בסביבת העבו ,תחבורה ציבורית

 ואינטראקציהמודעות עצמית , בין היתר, את הנושאים הבאים ותכלול התמודדות אפשריות

תקשורת נהג לקוח, תקשורת: נהג ומשתמשי דרך אחרים, מקומות ומצבים מועדים  בינאישית,

 סכנות אפשריות וניהולן. –

 .ם בחברות תחבורה ציבוריתמערך ההדרכה יועבר באמצעות מדריכים פנים ארגוניי

 :ת לבטיחות בדרכיםפעילויות נוספות של הרשות הלאומי .9

פעילות משולבת של בקרה, אכיפה והסברה, במסגרתה נבדקת תקינות  -מוביל בטוח""

, משאיות ותקפות הרישיונות השונים הנדרשים לנהיגה בהם. בצמוד לניידות הבטיחות

מפעילה הרשות הלאומית עמדות ואגף התנועה, המופעלות ע"י אגף הרכב במשרד התחבורה 
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הסברה/רענון. נהגי משאיות שרכבם נבדק, מוזמנים לחתום על כתב התחייבות לנהיגה בטוחה 

ומתבקשים להדביק על גב המשאית את המדבקה "מוביל בטוח" כביטוי סמלי למחויבותם. 

ריות ולתת דוגמה פעילות זו נועדה לרתום את נהגי המשאיות כנהגים מקצועיים לקבל אח

פעילות ממוקדת זו אישית לנהיגה בטוחה ואיכותית. התכנית מלווה בקמפיין תקשורתי. 

הפעילות מבוצעת פעמים בשנה, במסגרתה מבוצעת בנוסף לפעילות השוטפת הרגילה השנתית. 

טון. בכוונת הרשות להמשיך בפעילות גם בשנת  10משאיות שמשקלן מעל  3,000 -נבדקות כ

2017 . 

במשטרת  התנועהאגף פעילות משולבת של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,  -מנהיג דרך""

וניידות הבטיחות של אגף הרכב, להגברת הבטיחות בדרכים בקרב נהגי אוטובוס ורכבי  ישראל

היסעים. במסגרת הפעילות נבדקת תקינות אוטובוסים ותקפות הרישיונות השונים הנדרשים 

יידות הבטיחות מפעילה הרשות עמדות הסברה/רענון. פעילות זו נועדה לנהיגה בהם. בצמוד לנ

לרתום את נהגי האוטובוסים לקבל אחריות לנהיגה בטוחה ואיכותית כמסיעים של נוסעים 

פעילות ממוקדת זו מבוצעת בנוסף לפעילות השוטפת רבים וכנוהגים ברכב גדול במיוחד. 

 -לת שנת הלימודים, במסגרתה נבדקות כהפעילות מבוצעת בסמוך לתחיהרגילה השנתית. 

 .2017אוטובוסים ורכבי הסעים. בכוונת הרשות להמשיך בפעילות גם בשנת  1,300

פורום בטיחות  -הרשות הלאומית מרכזת שני פורומים מקצועיים – פורומים מקצועיים

ורום תחבורה ציבורית, הכולל את כל קציני הבטיחות של חברות התחבורה הציבורית בארץ, ופ

בטיחות תובלה, הכולל קציני בטיחות מענף התובלה, נציגי משרד התחבורה וגורמי אכיפה.  

צמצום מעורבות אוטובוסים הפורומים מתכנסים אחת  לרבעון ומטרתם מציאת דרכים ל

 ומשאיות בתאונות דרכים.

ועדות בדיקה לעומק של  4ל הרשות כ"מינה מנ 2016במהלך שנת  –עומק ועדות בדיקה ל

העלו הוועדות  ,שארעו במעורבות משאיות או אוטובוסים. במסגרת עבודתן ,תאונות דרכים

המלצות שונות לשיפור בטיחות הנסיעה במשאיות ואוטובוסים, הן בהיבט הכשרת הנהג, 

תרומתן של ועדות אלה לגיבוש המלצות בהיבט התשתיתי ובהיבט בטיחות כלי הרכב. לאור 

א, תשקול מנכ"לית הרשות למנות ועדות בדיקה נוספות, ככל מעשיות בראייה רחבה של הנוש

 שתמצא הצדקה לכך. 
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