
מקורות מידע תומכים

מנקודה לנקודה
  - 

בניידות בטוחה

https://www.gov.il/he/departments/israel_national_road_safety_authority

2021יולי 



 – שאלה קלה .... למה? 

בריאות 

בטיחות 
בדרכים

חיוניות 
עירונית

איכות 
סביבה

קהילתיות

כןאני קשור לזה?  

מתכנן עירוני/מתכנן 
תנועה/ מהנדס 
עיר/אדריכל 
העיר/מנהל 
מחלקת 

תנועה/מחזיק תיק 
תחבורה/יועץ.... 



איך נעשה?

המעורב 
העיקרי: 

הרכב 

הנפגע 
העיקרי:

 
הולך 
הרגל 

נהיגה בטוחה
הליכה בטוחה
רכיבה בטוחה

תכנון לרב גילאיות

Safe system 
 מודל המערכת הבטוחה לבטיחות בדרכים

)*בערים(

5030תוכנית לאומית 5030תוכנית לאומית 

 אפסחזון



מחקר

איסוף, עיבוד 
וניתוח נתונים 

הנדסה 
ובקרה

האנשים 
בשטח

הסברה 
וחינוך



מה 
החוק

מה 
הצרכים 
הייחודיים 

שלי

תשומת 
לב

בהסברה בחינוך

באחזקה בניהול 
ביישום בתכנון 

מפורט

בתכנון 
ראשוני

 הבסיס?מה

ידע

מה 
בעול
ם

מה עובד 
יותר טוב

מה 
בארץ



התפלגות הרוגים ופצועים קשה בערים

 בערים הנוכחות כאן :2019
47% 

הולכי רגל 

73% 
משתמשים 

פגיעים

מעל 
60%

)חמורות(

רקע כללי – תאונות קשות וקטלניות:

 אחוז מהתאונות 63 
החמורות מתרחשות בעיר 

(2019)כללי 

 מהנפגעים חמור 70%
הם ה'משתמשים הרכים'



תכנון רב גילאי

23%

חמור הם ילדיםהרגל הנפגעים  מסה"כ הולכי 

41%

רגל 
כי ה

 הול
סה"כ

 מ

מעל 
ור הם 

פגעים חמ
הנ

65גיל 

קשישים פגיעים 
מאוד!

מרבית הילדים נפגעים כהולכי רגל

רקע כללי – תאונות קשות וקטלניות:

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/201809_senior/he/research_201809_senior.pdf
מתוך חקר הרלב"ד - אזרחים וותיקים: מתוך דו"ח הרלב"ד – מגמות בבטיחות בדרכים:

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/trends_2019

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/201809_senior/he/research_201809_senior.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/201809_senior/he/research_201809_senior.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/trends_2019
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/trends_2019


https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/trends_2019

רקע כללי – השוואה לעולם:

בערים

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/trends_2019
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/trends_2019


ומה עושים ?
כווני פעולה תוכנית עיר בטוחה

מגבלת מהירות בהתאם למאפייני הרחוב -
יצירת דרכים ש'מסבירות את עצמן'-

....
מיתון וניהול המהירות 

חינוך וסביבה בטוחה 
בבתי הספר

תשתיות אופניים וכלים 
זעירים

מיסוד תשתית הידע

אכיפה עירונית

ניהול הבטיחות

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2020_safe_city_model

ניהול ומעקב ע"י ראש הרשות/מנכ"ל-
הגדתר חזון, קביעת יעדים והכנת תוכנית אופרטיבית-
הסדרת נהלים ופעולות בשלבי התכנון והיישום השונים-

....

תכנון סביבת בית הספר להגעה, הורדה והעלאה בטוחים-
שיגרת חינוך לבטיחות ופרויקטים מיוחדים-

....

יצירת תשתית מותאמת-
חינוך והסברה בקהילה ולמשתמשים-

 ......

ריכוז מקורות הידע המקצועי, שימוש ומעקב אחר עדכונים-
הכשרת בעלי תפקידים ותמיכה מיועצים בעלי ידע ונסיון-
איסוף מידע רלוונטי )תאונות, מהירויות, משתמשים ועוד(-

מיקוד אכיפה  )זכות קדימה, חסימת שדה ראיה, חסימת מדרכה ועוד( -
שדרוג יכולות )אכיפה אלקטרונית( -

.....

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2020_safe_city_model
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2020_safe_city_model


קצת על מהירות...

https://etsc.eu/category/publications/?tag=speed

https://
www.gov.il/he/Departments/publications/rep
orts/202011_info_paper_speed

https://nacto.org/publication/city-limits/the-need/speed-
limit-changes-have-big-impacts

/
ועוד ....

https://etsc.eu/category/publications/?tag=speed
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 לעשות?איפה

 ה"ר בחציה 435
בקטע

 50 ברחוב עד 1100
 ה"ר( 500קמש )

 בתאונות 280
עצמיות

רחובות•

צמתים•

מפגשים•

סביבת בתי ספר•

•.....

:בשנה אחת! ברשויות כאן 

 נפגעו קשה ונהרגו 139-
 קמ"ש50ברחובות עד 

 ה"ר נפגעו קשה ונהרגו 63-
ה"ר בקטע דרך

 נפגעו קשה או נהרגו 33-
בתאונות עצמיות

(2019)שנה אחת! בערים בקשה והרוגים נפגעים 

וזה לא רק אצל 
השכנים ... :



 לפעול?     איך

להגדיר מטרה  - בהתאם לקבוע מאפייני בינוי , משתמשים ומהירות נסיעה ובהתאם לקבוע את התכנון•

לדרוש – היתרי בניה, תוכניות סטטוטוריות, תוכניות מפורטות•

את מנהלי האזורים של הרלב"דלשאול שאלות – את המתכננים, •

לשלב אנשי מקצוע – להסתמך כמה שיותר על בעלי מקצוע המייצגים את העיר )וזה בסדר אם אין דברים 'רעים' •
להגיד(

לעקוב – בכל שינוי לתעד מצב קיים, לתעד תהליך ושיקולים, לנטר 'אחרי'•

להפיק לקחים – בפרויקטים חדשים )על בסיס התיעוד(, איגום מבעיות במקומות שונים לכדי לקחים רוחביים...•

לשתף ידע – ברשות פנימה בין אגפים, ציבור, החוצה בין רשויות, לגופים אחרים )תאונות שאין לגביהן מעקב •
מבחוץ(

שיתוף ושותפות עם הציבור – כח מניע ותומך•



מאיפה המידע? 

מידע ממחקרים : לידע , לרתימת ציבור ומקבלי החלטות )חסר משהו? עדכנו אותנו...(



מאיפה המידע? 

מידע מנתונים:

-   מידע כללי, השוואתי, מגמות ארצי ועולמי
- )לבקש מידע, ניתוחים, סטטיסטיקות, וכיוב'  פירוט נתוני תאונות ברשות / מיקום /חומרה / מעורבים -

((מנהל האזור ברלב"ד     )לאתגר אותנו – 
– באמצעות מנהל האזור ברלב"דמידע מפורט לנושא תאונות קטלניות -
(. מידע עירוני למטרות מקומיות – מעקב מיוזמת הרשותלמ"ס-  )רלב"ד, מהירויות – מידע כללי, מגמות -



מידע מהנחיות : 

תכנון -
רחובות-
מיתון תנועה-
תכנון תחצ-

-   מוסדות חינוך
רמזורים-
מעגלי תנועה-
הסדרי תנועה זמניים-

.....

סטטוטורי-
עקרונות לעריכת נספחי תנועה-

.....

יישום-
צבע-
תמרורים-
מעקות-
התקנים-

......

מאיפה המידע? 

https://www.gov.il/he/departments/topics/transport_terrestrial_infrastructure

https://www.gov.il/he/departments/topics/transport_terrestrial_infrastructure
https://www.gov.il/he/departments/topics/transport_terrestrial_infrastructure


מאיפה המידע? 

שונות .....

מפקד בתי ספר – נערך על ידי בתי הספר ומנהלי מטות, מועבר ריכוז -
לרשות

https://ralbad.activetrail.biz/join-newsletterהסברה – ניוזלטר רלב"ד  - -
בקרות על רשויות תמרור-

עדכנו אותנו מה לדעתכם חסר  

https://ralbad.activetrail.biz/join-newsletter
https://ralbad.activetrail.biz/join-newsletter


 אז מה היה לנו ?

בטיחות בדרכים – התכווננות בכל נקודת זמן ותפקיד

מידע: 
כוללני להשוואה )רלב"ד(-
פרטני מקומי )רלב"ד, למ"ס, חצ"ב(-
מחקרי, מעובד )רלב"ד(-

הרשות המקומית:
לאסוף מידע-
לשתף מידע-
לבקש מידע -



תודה          

ודרך צלחה


	שקופית 1
	שקופית 2
	שקופית 3
	שקופית 4
	שקופית 5
	שקופית 6
	שקופית 7
	שקופית 8
	שקופית 9
	שקופית 10
	שקופית 11
	שקופית 12
	שקופית 13
	שקופית 14
	שקופית 15
	שקופית 16
	שקופית 17
	שקופית 18

