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 תשע"ט בשבט' ג

 2019 רינואב 9

 עירוניות בישראל -בין תאונות בשולי דרכים

ההיקף  אודותעל  הערכותונתונים בו  מובאיםו ,לבקשת חבר הכנסת עיסאווי פריג' מסמך זה נכתב

מוצגים לכך . בנוסף המאפיינים של תאונות הדרכים שהתרחשו בשנים האחרונות בשולי כבישים בישראלו

 ממצאים ומסקנות שעלו ממחקרים בנושא.  בו

הסמוך לשפת הכביש, עד לרוחב של  ,דו מדרכהישטח שאין לצבתקנות התעבורה מוגדר שול הדרך כ"

 1."מטרים משפת הכביש מארבעהמטרים או עד לקצה תעלת ניקוז, כאשר דופן התעלה מצוי פחות  ארבעה

-של הדרכים הבין מהאורך המצטבר 70%-עירוניות, ויותר מ-רוב הדרכים בעלות השוליים הן דרכים בין

מפריד בין  )דרכים בעלות נתיב אחד לכל כיוון ובלי חיץ מסלוליות-דרכים חד םה בישראלעירוניות 

 עירוניות בלבד. -דרכים ביןגבי להם במסמך זה  אומדניםהנתונים וה 2.(הנתיבים

  :ובכללםלשוליים יש כמה תפקידים, 

 מתן "שטח מפלט" המאפשר תמרון לנהג שחרג מתחום הכביש מסיבה כלשהי;  

  ולפעולות חילוץמתן שטח לעצירה במקרי חירום או תקלה; 

  3מתן תחושת רוחב פנוי ממכשולים.ות אמצעבהגברת נוחות הנהיגה  

 מילוי תפקיד צבאי, לצורךוחילוץ נפגעים או  תקלה ,חירום מקרימוגבלת לעצירת כלי רכב בשטח השול 

העלאת נוסעים )בדרך שאינה מהירה( ולצורך עבודות פיתוח. נסיעת כלי רכב בשול מותרת הורדת ומטרת ל

ולתחבורה )למניעת הפרעה לתנועה(, שנאלץ לנסוע במהירות נמוכה בשל מטענו או בשל שיפוע הדרך לרכב 

, ככלל, אמורים לנסוע רק בשוליים )אם עירוניות-בדרכים בין אופנייםרוכבי מיוחד.  ציבורית על פי תמרור

למרות המגבלות  4.נועהכה בשוליים בניגוד לכיוון התהם סלולים ופנויים(, ולהולכי רגל מותרת ההלי

הן כאלה הקשורים לנסיעה )בדיקת  –לצרכים מגוונים החוקיות, בפועל עצירה בשוליים משמשת נהגים 

 שימושכגון מצב הרכב, בחינת מפה, טיפול במכשיר וכו'(, והן כאלה שאינם קשורים ישירות לנסיעה )

                                                 

  .2018בדצמבר  24, כניסה:  2018–(, התשע"ח11)תיקון מס'  1תקנות התעבורה, תקנה   1
2  lane roads: A-influence of shoulder characteristics on the safety level of twoThe "Victoria Gitelman et al, 

case-study", Accident Analysis and Prevention 122, 2019, p. 109  

 .(Gitelman et al)להלן:     
לאומית לתשתיות תחבורה החברה ה –משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מינהל תשתיות ותכנון תחבורתי, ונתיבי ישראל   3

 18. כניסה: 2018, אפריל 3.3.1, סעיף 1, כרך עירוניות, צמתים ומחלפים-הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים ביןבע"מ, 
  .2018בדצמבר 

 .2018בדצמבר  30כניסה:  ,1961–תקנות התעבורה, התשכ"א  4

https://www.nevo.co.il/law_word/Law01/p230_011.doc
https://www.iroads.co.il/sites/default/files/prq_3_-_hkhtk_lrvkhb_hdrk.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/freight_transport/he/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf


 
   

 10 מתוך 2 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

. יש המשתמשים בשוליים גם (לשירותיםבעת הזדקקות דחופה  וא ,תפילהוהתרעננות , בטלפון נייד

 5לפעילות מסחרית.

נלקחו ברובם ממאגר המידע בישראל  עירוניות-בשולי דרכים ביןונפגעים במסמך זה על תאונות הנתונים 

ם מהנתוני חלק. הרלב"ד(להלן: ) הלאומי לנתוני תאונות דרכים של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

. הנתונים כוללים 2018והלאה. כולם מעודכנים עד אמצע דצמבר  2013משנת  השארו ,ואילך 2011משנת 

  את אזור יהודה ושומרון.

 6הנתונים מבוססים על נתונים של המשטרה ושל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כפי שנמסר מהרלב"ד,

גיעה בהולך רגל, לפי מאפיינים אחרים: פ הסיווג הואאלא  ,סיווג נפרד לתאונות שול איןבדיווחי המשטרה 

זיהוי אחור ועוד. רק בחלק מהמקרים מצוין בתיאור התאונה שהיא התרחשה בשול. לפיכך -תאונת חזית

לא בצמתים,  ,ותעירוני-בין דרכים. הוא מתבסס על דיווחי תאונות במשמעי-תאונות שול איננו מדויק וחד

ברי גב' עדינה מרסיאנו, מנהלת אגף לדלמשל התנגשות ברכב חונה.  –תוך התייחסות לסוג התאונה שדווח 

יש  7.בנתונים המשתקף מזה יותר גבוה בפועל השול תאונות שמספר סביר להניח רלב"ד,במידע 

 להתייחס אפוא לנתונים המובאים במסמך כאל אומדנים בלבד.

על  מקשההנפגעים בשוליים רגיש לתנודות מקריות ושל של התאונות ויחסית  הקטן המספר, לכך בנוסף

 .משמעותיותזיהוי מגמות 

בני אדם  2,030-כ בארץ נהרגו (2018 אמצע דצמבר עד) 2018–2013בשש השנים  הרלב"ד, נתוניעל פי 

 9%-)כ בתאונות שול 90-כם המו, )לא בצמתים( עירוניות-בדרכים בין 1,040-כ םהבתאונות דרכים, מ

  8.עירוניות(-מההרוגים בדרכים הבין

 תאונות בשולי דרכים ם עלנתוני .1

 כלל התאונותמלהלן יובאו נתונים על מספר תאונות השול בישראל בשנים האחרונות, מאפייניהן ושיעורן 

הם יודגש שוב כי הנתונים  הנתונים כוללים את אזור יהודה ושומרון.כאמור, . עירוניות-בדרכים בין

 אחידה לתאונות שול.נפרדת והגדרה בדיווחים על התאונות שכן אין  ,למעשה אומדן

 

 

 

 

                                                 

 מסלוליות-עירוניות חד-חות של דרכים בין"בחינת השפעת מאפייני שוליים על רמת הבטיויקטוריה גיטלמן ואחרים,   5
)להלן: גיטלמן ואחרים, "בחינת השפעת מאפייני  2013פברואר  הטכניון, ,מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים", בישראל

תאונות בשול  מצגת בפני ועדת המשנה למאבק בתאונות הדרכים,; הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 39שוליים"(, עמ' 
 .2018ביוני  25, לא עירוניותבדרכים 

טחון הפנים, שאינם זהים לנתוני הרלב"ד. בגלל אילוצי לוח הזמנים יסגירת המסמך התקבלו נתונים גם מהמשרד לב לקראת  6
ובשל העובדה שנתוני הרלב"ד מתבססים על נתוני המשטרה ונתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לא מוצגים במסמך 

  למעט נתונים על אכיפה משטרתית כלפי עצירת כלי רכב בשוליים.הנתונים שמסר המשרד, 
 עדינה מרסיאנו, מנהלת אגף מידע, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תשובה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  7

 . 2018בדצמבר  16דוא"ל, 
 . 2018דצמבר . הנתונים מעודכנים לאמצע 2018בדצמבר  23-ו 16עדינה מרסיאנו, דוא"ל,   8
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  ההרוגים בהןהיקף והתפלגותן בין חלקי היממה  ,היקף תאונות השול הקטלניות .1.1

תאונות ים הגבוהים ביותר של מספרה 10הרוגים. 119-ו 9תאונות שול קטלניות 99דווחו  8201–1201בשנים 

הוי והמעקב במגבלות הזי זאת) הרוגים 27-תאונות ו 22 :2017בשנת  ודווח בשולייםקטלניות והרוגים 

  11כאמור(., שולאחר תאונות 

 12.בשעות היוםככל הנראה התרחשו ( 2012)למעט שנת  8201–1201בשנים הקטלניות רוב תאונות השול 

גובר בהשפעתו על בעיות תאורה עומס תחבורתי גדול יותר בשעות היום מאשר בלילה, ש ייתכן

תאונות המספר שלכך  אפשריים נוספים )כגון עייפות נהגים(, ומביאפוטנציאליות בלילה ועל גורמי סיכון 

 יום גבוה יותר. ב

 נפגעיםהסוגי  1.2

 ככל( נהרגו 9%-כ) 94ם העירוניות, מ-בני אדם בתאונות בדרכים בין 1,043נהרגו  2018–2013בשנים 

הולכי הרגל בקרב תאונות השול, בולט חלקם של הנפגעים ב ם עלנתוניב. יםהנראה בתאונות בשולי

בעת ממנו  שיצאו ,רכבנהגים ונוסעים בגם  עשויה לכלולרגל ההולכי  קטגוריית .בני אדם( 37) ההרוגים

ברכב כנהגים או כנוסעים, לבין אלה  שהותםבנתונים יש הפרדה בין מי שנפגעו בעת  .בשול הדרך עצירה

  שנפגעו מחוץ לרכב ומוגדרים כהולכי רגל.

הגיע שיעור הנפגעים שתוארו כהולכי רגל לכמחצית  2017-ו 2015, 2014בשנים  שבידינו, אומדניםלפי ה

חסר מגן  חוסר העמידות של גוף אנושיבגלל במיוחד חומרת הפגיעה בהם היא גבוהה מההרוגים בשול. 

  13.עירוניות-ובגלל מהירויות הנסיעה הגבוהות יחסית של כלי הרכב בדרכים בין ,מול רכב פוגע

, לצד נתונים על סוגי עירוניות-כלל ההרוגים בתאונות בדרכים ביןמתוך סוגי הנפגעים  נתונים על להלן

 :ושיעורם בכל קבוצת משתמשי דרך ,עירוניות-כלל ההרוגים בדרכים ביןתוך מ בתאונות שולהנפגעים 

 
  

                                                 

 תאונה קטלנית: תאונה שנהרג בה אדם אחד לפחות.  9
 .יום ממועד התאונה 30מתאונה ועד כתוצאה מי שנפטר הרוג:   10
 .2018. הנתונים מעודכנים לאמצע דצמבר 2018בדצמבר  16עדינה מרסיאנו, דוא"ל,   11
 בין זריחת השמש לשקיעתה.  12
וגיבוש דרכי  עירוניות בישראל-בחינת בעיית בטיחות הולכי הרגל בדרכים הבין, S/17/2010גיטלמן ואחרים, דוח מחקר מס'   13

מכון טכנולוגי לישראל ומרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים,  –המכון לחקר התחבורה בטכניון  ,פעולה לצמצום התופעה
 .100, עמ' (בחינת בעיית בטיחות הולכי הרגל)להלן: גיטלמן ואחרים,  2010חיפה, דצמבר 
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 ההרוגיםמ ושיעורםשול בתאונות עירוניות ושיעורם לפי סוגי נפגעים, והרוגים -בדרכים בין הרוגים :1 טבלה

 2013-201814, הרלוונטית הדרך משתמשי קבוצתעירוניות מ-בין בדרכים

הרוגים בדרכים  
עירוניות-ןבי  

 

 כללמשיעור 
דרכים ב ההרוגים

  עירוניות-בין

 יהרוגים בשול
-דרכים בין
 עירוניות

 ההרוגים כללמשיעור 
אותה קבוצת )ב

 דרך( משתמשי
 עירוניות-דרכים ביןב

 23% 37 15% 160 הולכי רגל 

 4% 17 37% 387 רכב ינהג

 6% 17 27% 277 רכב ינוסע

 37% 11 3% 30 רוכבי אופניים

 7% 10 14% 147 רוכבי אופנוע

 5% 2 4% 42 15אחר

 9% 94 %100 1,043 הרוגיםה ךס

-הולכי רגל מהווים יחד את רוב ההרוגים בשולי דרכים בין 37-נהגים ונוסעים ברכב ו 34 כי עולהמהטבלה 

עירוניות -בדרכים ביןבעוד שיעור רוכבי האופניים שנהרגו  עולה כיכמו כן עירוניות בשנים המתוארות. 

מבין  בשוליים, שיעור רוכבי האופניים שנהרגו %3הוא אלו בשנים עירוניות -מכלל ההרוגים בדרכים בין

 נהגי הרכב שיעור ,בניגוד לכך .%37 –בהרבה  גדול עירוניות הוא-שנהרגו בדרכים בין רוכבי האופנייםכלל 

משמעותית משיעורם אלו גדול עירוניות בשנים -ביןההרוגים בדרכים עירוניות מכלל -שנהרגו בדרכים בין

נוסעי נכון גם לגבי  הדבר .עירוניות-בדרכים בין שנהרגו נהגי הרכבמבין  בשולייםנהגי הרכב שנהרגו של 

 :אפשריים לכך שני הסבריםניתן לייחס  .ורוכבי האופנוע הרכב

 בעוד רוכבי  16,הע  בתחום המיס  לסיכון לתאונה בעיקר  יםחשופ אופנוע נהגי רכב, נוסעי רכב ורוכבי

 האופניים אמורים לנסוע בדרך כלל בשול;

  חלק מהנהגים  ם שללספירתככל הנראה כאמור, אופן הדיווח על הרוגים בתאונות שול גורם

 ומהנוסעים בכלי רכב כהולכי רגל. 

 סוגי תאונות שול 1.3

הוא  נפוץ ביותרהתרחיש ה, 2018–2013מבין תרחישי התאונות הקטלניות שאירעו בשולי דרכים בשנים 

חדים שנערכו בארה"ב, בדגש על נפגעים הולכי רגל, הצביעו מחקרים אתאונה בנסיבות של עצירה בשול. 

 17.מהירותעל קשר בולט בין עצירת רכב בשול לבין תאונות קטלניות, במיוחד בדרכים 

 את מידת השכיחות של סוגי תאונות השול:להלן תרשים המציג 

  

                                                 

 .2018. הנתונים מעודכנים לאמצע דצמבר 2018בדצמבר  18עדינה מרסיאנו, דוא"ל,   14
ממונעים לא מרושיינים )אופניים חשמליים, קלנועית, קורקינט חשמלי(, כלים בקטגוריית "אחר" כוללת אנשים שנסעו   15

 שרכבו על בעלי חיים ולא ידוע. אנשים

 חלק הכביש המשמש לנסיעה.  16
 .39-40גיטלמן ואחרים, "בחינת השפעת מאפייני שוליים", עמ'   17
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 18שולהלפי סוג תאונת , 2013-2018בשנים התפלגות תאונות שול קטלניות : 1ים שתר

 

של התאונות הקטלניות בשנים ( 69.1%) יםשני שלישיותר מעצירת רכב בשול מאפיינת  ,התרשיםעל פי 

( של כלל 91%-כמהוות יחד את הרוב המכריע ) בצירוף תאונות שהתאפיינו בנסיעה בשול ו. תאונות אלאלו

  .תאונות השול הקטלניות

 2017בשנת . ות תנועהדוח 1,592באמצעות מתן אכפה המשטרה את האיסור על עצירה בשול  2016בשנת 

 בגיןות תנועה בהיקפים גדולים יותר דוחבמקביל ניתנו  19ות.דוח 738 – 2018ובשנת  ,ותדוח 1,820ניתנו 

 20נהיגה בשול. בגיןו ילשער שחלקם ה אפשרונהיגה שלא בכביש, 

קטלניות עם  על תאונות לא להצביעאפשר , הןבנוסף לל תאונות שול קטלניות. אומדנים שעד כה הוצגו 

 פצועים בדרגות חומרה שונות. להלן נתונים על תאונות שול לא קטלניות שהיו בהן פצועים.

 פצועיםתאונות עם  1.4

תאונות  687-ו 21)ללא הרוגים( תאונות קשות 166 עירוניות-בשולי דרכים בין אירעו 2018–2013בשנים 

  22.)שנחקרו על ידי המשטרה( קלות

 נתונים על סוגי התאונות והיקפן:להלן 

                                                 

 . 2018. הנתונים מעודכנים לאמצע דצמבר 2018בדצמבר  20עדינה מרסיאנו, דוא"ל,   18
 והמידע המחקר מרכז פניית לע תשובהאגף התנועה, מדור מחקר ומערכות מידע,  –הפנים, משטרת ישראל  לביטחון המשרד  19

   .2018 בדצמבר 31, דוא"ל, הכנסת של
ניכרת מגמת עלייה בשלוש השנים גלגלי שנמסרו על ידי המשטרה, -רכב שאינו דובבנתוני האכיפה נגד נהיגה שלא בכביש   20

-איאינם מפורטים במלואם במסמך, משום ש ונתונים אל .2018בשנת  11,000-לכ 2016דוחות בשנת  6,000-, מכ2018–2016
 .בשולי הדרךאת מספר הדוחות שניתנו לנוהגים לבודד מתוכם  אפשר

שעות שלא לצורך השגחה )או נפטר  24-שאושפז למעלה מתאונה קשה: תאונה ללא הרוגים ועם פצוע קשה אחד לפחות,   21
 .יום( 30-לאחר יותר מ

 שעות. 24-תאונה קלה: תאונה עם פצועים קל בלבד, ששהו בבית חולים פחות מ  22
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  24עירוניות-בדרכים בין 23ד("מספר תאונות קשות וקלות )סוג תיק ת: 2 טבלה

 820125–3201, שככל הנראה אירעו בשול

 מספר התאונות  סוג התאונה

  תאונות קשות

 19 26התנגשות ברכב שעצר ללא חניה

 120 התנגשות ברכב חונה

 27  27הכביש( או עמד על שולייםפגיעה בהולך רגל )שהיה על 

 166 ולהכך ס

  תאונות קלות

 55 התנגשות ברכב שעצר ללא חניה

 615 התנגשות ברכב חונה

 17 או עמד על הכביש( פגיעה בהולך רגל )שהיה על שוליים

 687 ולהכך ס

התרחשו בנסיבות המוגדרות  – הקשות והקלות כאחת – הרוב המכריע של התאונותכי עולה  טבלהמה

עומד  הז נתוןתאונות קלות(.  615-תאונות קשות ו 120) רכב חונה"בכ"התנגשות בדיווחים המשטרתיים 

  הקשורות בעצירה בשול. קטלניותשל תאונות  , כאמור,לשיעור הגבוהגם ביחס ישר 

 תכנון ותקינה של שולי הדרך והשפעתם על הבטיחות .2

 שוליים ובטיחותממצאי מחקרים בנושא  2.1

מחקרים שעסקו בקשר בין מאפיינים פיזיים של שולי משל ממצאים ומסקנות קצר תיאור ובא מלהלן 

רוב המידע התקבל ממרכז רן נאור ומהמכון לחקר עירוניות לבין רמת הסיכון לתאונות בהן. -דרכים בין

הקשר בין כפי שיוסבר בהמשך,  בישראל.תקני השוליים ל הבסיס התכנוני וצגמכמו כן התחבורה בטכניון. 

רוחבו, היחס בין רוחבו לבין כגון , מאפייני השולשל השול לבין הבטיחות הוא מורכב, ומתבסס על צירוף 

 . המצע שממנו הוא עשויו רוחב הנתיב

                                                 

 ידי המשטרה. תאונות שנחקרו על  23
 לא בצמתים.  24
 .2018. הנתונים מעודכנים לאמצע דצמבר 2018בדצמבר  18עדינה מרסיאנו, דוא"ל,   25
 .parkingלא במצב   26

מדובר במונחי דיווח משטרתיים שעשויים ללמד במקרים רבים על תאונות שול. כפי שצוין קודם, זיהוי סוג זה של תאונות   27
 ם אינם מדויקים.איננו ודאי, ולכן הנתוני
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להרחבת  יש המייחסים בספרות המקצועית 28.לבטיחות רוחב השול הצביעו על הקשר בין מחקרים שונים

כמו עידוד נסיעה מהירה יותר,  ,מו מרחב תמרון לרכב שסטה מהדרך, והן חסרונותכ ,תהשול הן יתרונו

  29.הדרך או שימוש בשול כנתיב נסיעה עצירה בצדעידוד 

שהתמקד בהשפעת מאפייני שוליים על רמת  ,(הרלב"ד של בליווי ובמימון)שנערך בטכניון במחקר 

בין הרחבת השול  ולא אחיד מורכבמסלוליות בישראל, נמצא קשר -עירוניות חד-ביןהבטיחות של דרכים 

או יותר( ועם  יםטרמ 3)הנמוך ביותר לתאונות מתקשר עם שול רחב הסיכון לבין הקטנת מספר התאונות: 

מזוהה עם , של טווח זה יאמצעחלקו ה, ובמיוחד בטריםמ 3–1טווח ב שול רוחב 30שול צר )עד מטר אחד(.

 31בסיכון לתאונות. עלייה

כן ו מהירות הנסיעה יורדת( מטר אחד)עד כאשר השול צר ש הואלכך  אפשרי הסברלדעת החוקרים, 

מטרים  3)לטובה על הבטיחות. כאשר השול רחב  יםמשפיע ים יחדהדברשני , ונמנעות עצירות בצד הדרך

חיובית על יש השפעה  שגם להמתאפשרת עצירה בטוחה בצד הדרך, אך  ,מהירות הנסיעה גדלה(, או יותר

העצירה בצד הדרך אפשרית אך אינה ו ,גדלה, מהירות הנסיעה ברוחב בינוניכאשר השול  אולםהבטיחות. 

גדול מהתועלת שבהרחבה החלקית של הנזק הבטיחותי )הרכב עלול לבלוט לתחום המיסעה(, כך ש החובט

 32השול.

שכיחות התאונות וחומרתן אינן מושפעות רק שהמצטבר מלמד לאומי -הביןהניסיון כי  ציינוהחוקרים 

מאפיינים כמו רוחב הנתיב, רוחב השוליים ומספר הנתיבים  .מגורמים נפרדים, אלא גם מהשילוב ביניהם

 33.אחד מהם משפיע על האחרים ועל רמת הבטיחות של הכביש שלקשורים זה בזה בקשרי גומלין, ושינוי 

לעודד נהגים  , למשל,להיות ביחס מתאים )שול רחב לצד נתיב צר עלולצריכים חב השול ורוחב הנתיב רו

  34.לנסוע בשול(

שול לבין המהירות המותרת, הבין רוחב המאזנת לשקול מדיניות ממליצים עורכי המחקר לאור זאת, 

, ושול מסלוליות בארץ-חדמהדרכים הבחלק יותר נמוכה שול צר, נתיבים צרים ומהירות מותרת  דהיינו

. אין לאפשר לדעתם שול ברוחב בינוני ותאחר דרכיםב יותרומהירות מותרת גבוהה רחב, נתיבים רחבים 

מציינים המחברים כי "הקמת נקודות מנוחה לאורך  עוד ., אשר עלולים לפגוע בבטיחותרוחב בינוניבונתיב 

 35.בשולי דרכים ולמניעת התאונות" מתוכננים-הדרכים עשויה להביא לצמצום השימושים הבלתי

 )לעומת סלולים שולייםליתרון בטיחותי  מצביעים עלבעולם  ממצאי מחקריםעורכי המחקר מוסיפים כי 

 ,מאפשר עקיפה בטוחה יותר )הרכב הנעקף יכול לסטות לכיוון השול( דבר, בין היתר משום שהסלולים( לא

  36.סכנת איבוד השליטה לצמצוםליציבות הרכב היורד לשוליים ו ובשל התרומה

                                                 

28  Gitelman et al, p. 109; 

עירוניים -הגורמים לתאונות דרכים בכבישים ביןליאור בראון ואחרים, חטיבת המחקר, בנק ישראל, סדרת מאמרים לדיון,  
 .43, עמ' 2014, אוגוסט בישראל

29 to, 2000 ", University of ToronShoulder Width, Shoulder Paving and Safety", E. Hauer ,בתוך: גיטלמן ואחרים ,
 . 37עמ'  ","בחינת השפעת מאפייני שוליים

30 116 -Gitelman et al, pp. 115  
יצוין כי על פי המחקר, הסיכון לתאונה עולה בהדרגה ככל שרוחב  .2019בינואר  1ויקטוריה גיטלמן, דוא"ל ושיחת טלפון,   31

 ומעלה. טריםמ 2.2מרוחב שול של ויורד בהדרגה החל  מטר אחד,השול גדל מעבר ל
 .2019בינואר  1; ויקטוריה גיטלמן, דוא"ל ושיחת טלפון, 101גיטלמן ואחרים, "בחינת השפעת מאפייני שוליים", עמ'   32
 .40גיטלמן ואחרים, "בחינת השפעת מאפייני שוליים", עמ'   33
 .28שם, עמ'   34

 .40שם, עמ'   35
36  E. Hauer,  '2019בינואר  1; ויקטוריה גיטלמן, דוא"ל ושיחת טלפון, 38שם, עמ. 
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מעקות בטיחות, אמצעי תאורה, פס : משפיעים על בטיחות המשתמשים בשוליים ובכביש גורמים נוספים

הכוללים אזור  ,. ככלל, צידי דרך "סלחניים"האלוכיוצא ב לבין השול המפריד בין המיסעהמקורצף צבע 

פעלת ניידות חילוץ לכלי רכב העל  ,בין היתר ,הומלץ עוד 37.מפלט רחב, עדיפים על התקנת מעקות בטיחות

, מסוימיםהתנהגות נכונה במצבים  בנושאשנעצרו בשוליים בעקבות תקלה, ועל עריכת קמפיין הסברה 

 38.לרבות לבישת אפוד זוהר בעת יציאה מרכב בתחום דרך מהירה

 בישראל תכנון שוליים 2.2

עירוניות בישראל מתבצע על פי הנחיות לתכנון שנערכות בעבודה משותפת של משרד -התכנון של דרכים בין

מסמכי החברה הלאומית לתשתיות תחבורה )להלן: נת"י(.  –ונתיבי ישראל והבטיחות בדרכים התחבורה 

ובממוצע הוא  ההנחיות מתעדכנים בהתאם לידע המצטבר בנושאים השונים. תדירות העדכון אינה קבועה,

ככלל, ההנחיות מיושמות בסלילת דרכים חדשות או בעת שדרוג או הרחבה של  39שנה. 15-אחת לכנערך 

 41חריגה מההנחיות מחייבת הנמקה ראויה 40דרכים קיימות, כפוף לאילוצים בשטח ולשיקולים רחבים.

 42.פרטניים במסגרת הליכי תכנון ואישור

בשל תנאי וזאת , , מערבית לשער הגיא1בפרויקט הצרת השול בכביש דוגמה לחריגה מההנחיות נראית 

שדרוג של קטע הדרך בין שער הגיא הו ההרחבההיה "צוואר בקבוק" לאחר  . קטע דרך זהעומס מיוחדים

  43., ובעקבות הצרת השוליים נוסף נתיב נסיעה בשני הכיווניםלירושלים

, דרךהתייחסות לרוחב השול מכל צד של ה ישקובץ ב הנחיות תכנון.חדש של קובץ התפרסם  2018באפריל 

 ךלסוגי דר .הצדדיםמשני  מ' 3.5–'מ 3נקבע רוחב שוליים של  ךדרלרוב סוגי ה. בהתאם לסוג הדרך

מרחק  הן קובעות :תייחסות גם לאזורי מנוחה לנהגיםמ הנחיותה 44מסוימים הותר רוחב שול צר יותר.

 30לצופפם במידת האפשר למרחק של  וממליצותעירונית, -ביניהם בכל כיוון בדרך ביןק"מ  40של מרבי 

  45.זה מזה ק"מ

 בתנאיםיים שיוכלו לשמש שולהנחיות לתכנון  גם נמסר כי נמצאות בהכנהומנת"י ממשרד התחבורה 

תחבורה משרד הבמסגרת מדיניות זאת ו 46,)שות"צ( אוטובוסים בקווי שירותנסיעת לובזמנים מסוימים 

 47.לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית

                                                 

 .101גיטלמן ואחרים, "בחינת השפעת מאפייני שוליים", עמ'   37
 .17, עמ' בחינת בעיית בטיחות הולכי הרגלגיטלמן ואחרים,   38
 20המידע של הכנסת, דוא"ל, חן כהן, מנהלת אגף א' הנדסת תנועה, משרד התחבורה, תשובה על פניית מרכז המחקר ו  39

 .2018בדצמבר 
 .2019בינואר  2חן כהן, שיחת טלפון,   40
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה, תשובה על פניית מרכז המחקר  –אינג' קובי ברטוב, מהנדס תנועה ראשי, נתיבי ישראל   41

 .2018בדצמבר  17והמידע של הכנסת, דוא"ל, 
 .2019בינואר  2ושיחת טלפון,  1820בדצמבר  20דוא"ל,  חן כהן,  42

 חן כהן, שם.  43
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה  –משרד התחבורה והבטיחות בדרכים / מינהל תשתיות ותכנון תחבורתי, ונתיבי ישראל   44

בדצמבר  24. כניסה: 2018, אפריל 3.3, סעיף 1, כרך עירוניות, צמתים ומחלפים-לתכן גיאומטרי של דרכים בין הנחיותבע"מ, 
2018.  

החברה הלאומית לתשתיות תחבורה  –משרד התחבורה והבטיחות בדרכים / מינהל תשתיות ותכנון תחבורתי, ונתיבי ישראל   45
 18. כניסה: 2018, אפריל 12.4סעיף , 1כרך  ,עירוניות, צמתים ומחלפים-הנחיות לתכן גיאומטרי של דרכים ביןבע"מ, 

  . 2018בדצמבר 
 . 2018בדצמבר  19; חן כהן, שיחת טלפון, 2018בדצמבר  16אינג' קובי ברטוב, דוא"ל,   46
 .2019בינואר  2; שיחת טלפון, 2018בדצמבר  20חן כהן, דוא"ל,   47

https://www.iroads.co.il/sites/default/files/prq_3_-_hkhtk_lrvkhb_hdrk.pdf
https://www.iroads.co.il/sites/default/files/prq_12_-_shylvb_zvry_mnvkhh_bdrkym_hbyn-yrvnyvt.pdf
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 מגוון, בהשתתפות עשרה דיונים בנושא בלימת הקטל בדרכים 2016קיימה בשנת של הכנסת ועדת הכלכלה 

אינו מספיק טרים מ 3כי גם רוחב שול של המסכם שפרסמה, קבעה הוועדה  דוח. בגורמים רלוונטיים

התרשמותה מספר מפרצי העצירה לאורך הכבישים הוא שללעצירה בטוחה של כלי רכב כבדים, וציינה 

הוועדה דרשה ממשרד התחבורה לבחון את תקן השול הקיים ולהמליץ על התיקונים הנדרשים בו. . מועט

הוועדה מהמשרד לבדוק אפשרות להרחבת השול הימני על חשבון השמאלי בדרכים  ביקשהכמו כן 

לקבל גם כפוף לתנאי הדרך. הוועדה דרשה  ,הנסיעה מפרידה בין שני כיווניההמחולקות על ידי גדר 

 מהמשרד תוכנית עבודה להקמת מפרצי עצירה במקומות שבהם שול הדרך אינו מאפשר עצירת חירום.

נדרשו המשרד ונת"י להגיש לוועדה תוכנית עבודה להקמת חניוני מנוחה לנהגים על בסיס מיפוי על כך נוסף 

במסגרת הכנת זכו להתייחסות שהועלו נושאים השממשרד התחבורה נמסר  48עירוניות.-הדרכים הבין

  49.חדשיםנושא מפרצי החירום קיבל ביטוי בתמרורים שהחדשות, ו ההנחיות

 לדיוןמוצעות נקודות  .3

 :האלההסוגיות  עשויות לעלותמן הדברים האמורים במסמך 

-לאורך הדרכים הבין (מפרצי חירום)בנוסף למנוחה עצירה ופיזור מושכל של רשת נקודות  .1

רשמיות שהשוליים ממלאים כיום עבור משתמשי -עירוניות, כדי שימלאו את הפונקציות הבלתי

 – הדרך

 ם שללצרכי הולםכמענה אזורי עצירה ומנוחה  שלתוספת משמעותית גורמים הצביעו על כמה 

 ותיתקציב ,ותתכנוני עם זאת, מדובר בצעד בעל משמעויות. נמנעים בלתישחלקם  ,משתמשי הדרך

לטובת סילוק  תשיקולי הבטיחו להעדיף אתבאופן מעשי אפשר נשאלת השאלה עד כמה  .ואחרות

התחבורתית בכלל והפרקטיקה ת המדיניות וועד כמה מכוונ ,שולי הדרכיםשימושים מסוכנים מ

 ."דרך סלחנית", הממזערת את הסיכון לתאונה גם במצבי טעות אנושליצירת 

 

עירוניות לנסיעת -פתיחת שולי דרכים ביןשל הבטיחותיות של הצרת שוליים ושלכות הה .2

 – תחבורה ציבורית

הצרת שוליים בקטעי דרך עמוסים במיוחד, לצורך הוספת נתיבי נסיעה בפועל מתבצעת כאמור, 

והפחתת עומסי התנועה. כמו כן נמצאות בהכנה הנחיות לתכנון שוליים שישמשו בזמנים ובתנאים 

לנסיעת תחבורה ציבורית. נשאלת השאלה מה צפוי להיות היקף התופעות האלה, ומה  מסוימים

שימוש כשטח מפלט  גוןיכולות להיות השלכותיהן על התפקודים הבטיחותיים של השוליים, כ

 .במקרה חירום

 – נסיעה בשולובגין עצירת כלי רכב בשול בגין ההשפעה הצפויה של מדיניות אכיפה מחמירה  .3

כפי שנאמר במסמך, רוב תאונות השול הקטלניות מתרחשות בנסיבות של עצירת רכב בשוליים, 

ולפיכך מניעת תופעה זו עשויה להפחית את מספרן. עם זאת, חלקן של תאונות השול בכלל 

 .קטן יחסיתעירוניות הוא -התאונות הקטלניות בדרכים הבין

 : האלהאין להתעלם מההיבטים בד בבד, 

                                                 

 .17, עמ' 2016באוגוסט  2, בלימת הקטל בדרכיםהכנסת העשרים, ועדת הכלכלה, דין וחשבון מסכם,   48
 חן כהן, שם.  49



 
   

 10 מתוך 10 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 ות מקורן באילוצים )למשל עייפות, בחינת מפה, הזדקקות חלק מהעציר

 לשירותים בדחיפות(;

 עדר אפשרות יחלק מהשימוש בטלפונים הניידים מתבצע בעת עצירה בשול. בה

 בחלקו לזמן הנהיגה עצמה. לעבורזו, עלול השימוש בטלפון 

 מספקת בצפיפותעירוניות נקודות עצירה מוסדרות -הדרכים הביןלאור זאת, וכל עוד אין במערכת 

של עצירה הימנעות מלעצור בשוליים(, נשאלת השאלה אם  הצורך של נהגיםמ חלק)כזו שתייתר 

על פני נהיגה במצב של עייפות או תוך כדי שימוש בטלפון נייד וכיוצא  כלי רכב בשוליים עדיפה

עשויה לצמצם את מספר באמצעות קנסות בשוליים  מניעה גורפת של עצירהכלומר, באלה. 

יתכן שהיא עלולה להביא לעלייה במספר התאונות האחרות, ובתרחישים יתאונות השול, אולם 

  קטלניים לא פחות.

מה אסורה בשוליים. לגביהם נשאלת השאלה  נסיעהאינם תקפים למקרים של  ושיקולים אל

 50.כלפיהםמופעלת האכיפה האפקטיבית ה תמיד

 

 

 יגבא-פלג מרב: כתיבה

  מידע שירותי תחום ראשספירו, -טל אורי: אישור

 : מערכת דברי הכנסתעריכה לשונית

                                                 

מקרים של נהיגה בשול )בניגוד לעצירה בו(, והם על האכיפה שהתקבלו מהמשטרה אין דיווח ספציפי  ם עלכפי שצוין, בנתוני  50
  גלגלי.-נכללים עם יתר המקרים של נהיגה שלא בכביש ברכב שאינו דו


