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, העירכבוד ראש ל

 

 פנייה למיקוד פעילויות להגברת הבטיחות בדרכים: הנדון

כפי , הנני מתכבד לפנות אליך בבקשה לפעול למיקוד פעילויות להגברת הבטיחות בדרכים בעירך

 -  שיפורט במסמך שלהלן 

היפגעות הולכי רגל בדרכים עירוניות בישראל מערכתית לצמצום -תכנית לאומית רב. 1

מערכתית - גיבשו תכנית פעולה רב,היהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ושותפיה לעשי

התכנית גובשה לאור ניתוח . הולכי רגל בדרכים עירוניותשל היפגעות הלהתמודדות עם תופעת 

להלן ממצאים עיקריים של . מעמיק של תאונות בהן נפגעו הולכי רגל וסקירת הגורמים להן

 :הניתוח

  לשם ההשוואה. בתאונות דרכים בישראל הם הולכי רגלכשליש מההרוגיםבעשור האחרון  ,

 .20%-הוא כ,  אחוז הולכי הרגל מתוך סך ההרוגים בתאונות דרכיםOECD-במדינות ה

  מכלל ההרוגים28%המהווים ,  הולכי רגל104מהם ,  אנשים377 לבדה נהרגו 2016בשנת  

 . בתאונות דרכים

  שליש מהם במעברי חציה )רוב הולכי הרגל שנהרגו או שנפצעו קשה נפגעו בדרכים עירוניות

 ומעלה הם קבוצת הגיל 65אזרחים ותיקים בני . (ושליש בשעת חציה שלא במעבר חציה

 .( משיעורם באוכלוסייה3נפגעים פי )הפגיעה ביותר בקרב הולכי הרגל 

 העבירה השכיחה של נהגים בתאונות בהן נהרגו או נפצעו , על פי נתוני משטרת ישראל

יחד עם . ציות לחובת מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה-איקשה הולכי רגל היא 

בשליש מהמקרים נרשם כי הגורם העיקרי לתאונה היא התנהגות לא בטיחותית של , זאת

 .ובעיקר התפרצות לכביש, הולך הרגל
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 2016 - 2007הולכי רגל הרוגים בתאונות דרכים בשנים 

 

 

, כוללת קמפיין הסברה ארצי לנהגים בנושא בטיחות הולכי רגל במעברי חציה, התכנית שגובשה

אשר ישודר באמצעי התקשורת במהלך חודש יוני השנה וילווה בפעילות שטח במוקדי סיכון 

כמפורט במסמכי הנחיות , התכנית כוללת גם המלצות למיתון תנועה. להיפגעות הולכי רגל

לצורך הפחתת מהירות הנסיעה באזורים עם ריבוי , לתכנון של המפקח הארצי על התעבורה

תפעיל מיזם המקדם סביבה , וינט ישראל'הרשות בשיתוף עם ג, כמו כן. הולכי רגל נפגעים

 .בטוחה להולכי רגל שבו אזרחים ותיקים יסייעו באיתור מפגעים בשכונות מגוריהם

 

בדרכים עירוניות בישראל במעורבות רוכבי אופניים חשמליים היפגעות מיקוד פעילות לצמצום . 2

 רוכבי אופניים 3מתחילת השנה נהרגו , על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

. ברחבי הארץ, חשמליים

 :שבה נהרג רוכב אופניים חשמליים, להלן תיאור של תאונה

, אשר רכב על אופניים חשמליים בדרך עירונית, שככל הנראה לא חבש קסדה, 15נער כבן 

ופגע בצדו הימני של רכב פרטי שהגיע  (תן זכות קדימה) 301נכנס לצומת בו מוצב תמרור 

 .הרוכב נפצע אנושות ונפטר לאחר זמן קצר בבית החולים. משמאלו

. תן זכות קדימה- 301הגורם המשוער לתאונה הוא אי ציות לתמרור 

 שנים ולכן היה אסור לו לרכוב על אופניים חשמליים ובכל מקרה 16לנער טרם מלאו , כאמור

. היה חייב לחבוש קסדה
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 להוביל פעולות של העירייהשמטרתן מניעת היפגעות אנו פונים אליך בבקשה, כבוד ראש העיר

 - הכוללות , של הולכי רגל בעירך

בחינה ומתן פתרונות תשתיתיים ברחובות מרובי תאונות למניעת היפגעות הולכי רגל בהתאם  .1

לרבות בקרבת מוסדות חינוך ואזורים בהם , להנחיות לתכנון של המפקח הארצי על התעבורה

 .קיימת פעילות מוגברת של אזרחים ותיקים

הקפדה על נראות מעברי חציה על ידי שימוש בחומרים העונים לדרישות לוח התמרורים  .2

 .ומאושרים לשימוש על ידי המפקח הארצי על התעבורה

אנו צופים עליה בשימוש באופניים חשמליים וברכינוע , לקראת היציאה לחופשת הקיץ, בנוסף

 - אבקשך לכן ו, (בורד בעיקר מסוג הובר)

 וכן להדגיש ,לקיים פעילות להגברת המודעות לבטיחות רוכבי אופניים ולרכיבה בהתאם לחוק . 1

.  על מנת לשפר את הבטיחות בקרב רוכבי האופניים בעירך, את האחריות ההורית

והן  המשטרה ל ידיעהן , כנגד רכיבה על אופניים חשמליים ורכינוע בניגוד לחוקלקדם אכיפה     .2

ב לעיונכם קישור "מצ .בהתאם לסמכויות שניתנו להם לאחרונה, העירונייםהפקחים על ידי 

י הפקחים העירוניים וכן תוכנית ההכשרה שעל "לנוהל הפיקוח והאכיפה של עבירות תנועה ע

 . הפקחים לעבור על מנת לקבל את ההסמכה הנדרשת

http://www.forum15.org.il/uploaded_files/documents/תעבורה_עבירות_של_ואכיפה_פיקוח_נוהל_-

 U3738.pdf_לממשלה_המשפטי_היועץ_עי_מאושר_

. להמשיך ביתר שאת בסלילת מסלולי אופניים . 3

 נודה לך על הנחיית הגורמים הרלוונטיים בעירך להכין תכנית הסברה להגברת המודעות ,כן-כמו

שתהא בהלימה לתוכנית ההסברה של הרשות הלאומית , של תושבי עירך לנושאים שפורטו לעיל

 .לבטיחות בדרכים ובתיאום ושיתוף עם מנהל הבטיחות האזורי מטעם הרשות

 

 ,בכבוד רב
 

 צביקה דן
 ל"משנה למנכ

 ומנהל חטיבת המבצעים
 

 לית הרשות"מנכ, ד רחל טבת ויזל"עו: העתקים
 מנהל מרחב דרום,          מר אבי אזולאי
 מנהל מרחב מרכז,          מר יעקב זכריה

 מנהל מרחב צפון,              מר שניר זיידל
         מנהל הבטיחות האזורי

http://www.forum15.org.il/uploaded_files/documents/����_�����_������_��_������_������_-_�����_��_�����_������_������_U3738.pdf
http://www.forum15.org.il/uploaded_files/documents/����_�����_������_��_������_������_-_�����_��_�����_������_������_U3738.pdf

