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ל"מצגת לדיון מנכ



הרגל ורוכבי האופנייםשיפור השרות להולכי 1.

הגברת הבטיחות להולכים ולרוכבים2.

קידום מהיר של רציפות תשתיות האופניים בעיר  3.
2025ועמידה ביעדי 

פינוי מדרכות מהדו גלגלי4.
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:יפו-אביבמיתון תנועה תל 

רחובות שכונתיים100-מ ב"ק380

תל אביב היא היחידה בארץ שמבצעת  
מיתון תנועה
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:יפו-אביבנתוני תאונות בתל 
סה"כ20172018חומרת פגיעהסוג נפגע
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נפגעים בעיר תל  
:אביב

:2017שנת 
הרוגים14

פצועים קשה  194

:2018שנת 
הרוגים24

פצועים194

הרוגים  10עלייה של 
!הולכי רגל 
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:ממוצע שנתי נפגעים קשה והרוגים בערים הגדולות
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בני ברקחולוןבאר שבענתניהאשדודפתח תקווהראשון לציוןחיפהיפו-תל אביב ירושלים

(השנים אחרונות5)ממוצע נפגעים קשה והרוגים שנתי בערים הגדולות בישראל 

ס"והלמAnywayפרויקט : מקור



ישנו קשר ישיר בין מהירות הנסיעה של כלי רכב לבין הסיכון לתאונות1.

ישנו קשר ישיר בין חומרת הפציעות בתאונות לבין מהירות הנסיעה של 2.
כלי הרכב
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(in: Rosén et al., 2011).



שיפור הראות ושדה הראיה בנסיעה איטית יותר1.

מרחק עצירה קצר יותר2.

יותר זמן לביצוע פעולות בזמן חירום3.

התנגשות/פחות אנרגיה שמעורבת בזמן תאונה4.

הכביששיפור האחיזה על 5.

מעקות  , אי תנועה, כגון מדרכות)ביצועים של אמצעי בטיחות במרחב שיפור 6.
(בטיחות

ומסוכנתנסיעה איטית מפחיתה סיכוי לנסיעה אגרסיבית 7.

הולכי הרגל ורוכבי  : נותן תחושת ביטחון למשתמשי הדרך האחרים8.
האופניים
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:תועלות האטת תנועה
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:תועלות האטת תנועה

שדה הראייה  
של הנהגים  
במהירויות  

שונות



:  שנוסעתרגל שנפגע ממכונית הבריטי הולך לפי משרד התחבורה 1.

. 85%-ש הסיכוי למוות מטפס ל"קמ64של במהירות •

.  45%עלול למות בסיכוי של , ש"קמ48במהירות של •

.5%ש הסיכוי למוות הוא "קמ30-למתחת •

:ש"קמ40-ערים גדולות בעולם משנות את המהירות המותרת בהם ל2.
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בוסטוןסיאטל ניו יורק



חזון אפס הרוגים בתאונות דרכים מניחה כי הגישה של
אנשים תמיד יעשו טעויות ולכן הדבר המרכזי הוא למנוע 

.  אפשרות של תאונה

אזי השאלה היא מה המהירות  , אם תאונה אכן מתרחשת
בהתאם  , המקסימלית שבה מותר שתאונה כזו תתרחש

.ליכולת של גוף אדם לספוג נזק

10

Vison Zero:הפילוסופיה של חזון 
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:2018משנת OECDח "דו

לפני אחרי

מהירות אחוז שינוי  

תאונות קשות
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כלים ואפשרויות זמינות להאטת  
תנועה



:פסי האטה ברחובות



:הגבהת מעברי חצייה ויצירת אי תנועה



:מוגבהיםמעברי חצייה 

רמת גן

הרצליה



:וצבועחצייה מוגבה מעבר 

:  אשדוד



:הצרה של צמתים והגבהת מעברי חצייה



הצרה של המיסעה

קופנהגן  
דנמרק



:רחוב דפנה תל אביב



:כריות האטה



מתאים במיוחד לרוכבים: דוגמאות מלונדון והולנד



:מצלמות מהירות ניו יורק

להוסיף 2019עיריית ניו יורק החליטה בשנת 
אזורים  750-מצלמות מהירות בעיר ב2000

שונים



:בשיקגו וטורונטומצלמות מהירות 

שיקגו
טורונטו



:רחוב בני אפרים תל אביב

נסיעה במהירויות גבוהות בהרבה  
.בעיקר בשעות הלילה. מהמותר

ש ברחוב בני אפרים"קמ95



:צביעה וסימון מיוחדים

שכונת ביצרון  



:סימונים מיוחדים על הכבישים באנגליה



:אדניות התורמות להאטה בשוויץ

נבה שוויץ'ג

כרם התימנים תל אביב



:אדניות וכיכרות בבלגיה



:בית ספר גרץ תל אביב



:רחוב וייזל תל אביב



:תאונות מוכרות שאולי יכלו להימנע

נסיעה במהירויות גבוהות בהרבה  
.  בעיקר בשעות הלילה. מהמותר

בצפון העיר



:115ביגאל אלון חצייה קטלני דוגמא למעבר 

2018ל נהרגה כאן בשנת "ויטל שקד זפלורי



:מסוכן רחוב איינשטייןחצייה דוגמא למעבר 



:רחוב גורדון כדוגמא למומלץ להאטה

תשתית  ניתן לייצר לרוכבים 
לרכיבה בטוחה באופן  טובה 
מהיר



תנועה  יצירת מדיניות עדכנית ותוכנית עבודה סדורה ומתוקצבת למיתון 1.
. בעירליישום 

(  ש"קמ50)המותרת הטעמת טכנולוגיה לאכיפת הגבלת המהירות 2.
,  נמיר: והמסוכנים בעיר בדגש על שעות הלילה כגוןברחובות הסואנים 

.ובאמצעות מצלמות מהירות' בן יהודה וכו, אבן גבירול, רוקח, בני אפרים

.קידום חקיקה להעברת סמכויות אכיפת המהירות לעירייה מהמשטרה3.

תשתיות פיזיות וויזואליות למיתון התנועה ברחובות שכונתיים  ישום4.
,  האטהפסי י הוספת פרטים פיזיים משלימים כגון "עהתנועה ממותני 

. סימון וצביעה בולטים, הרחובותהצרה של , מעברי חצייה מוגבהים
.בייחוד ליד מוסדות חינוך
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:לשיפור האטת תנועה בתל אביבדרכים 



האטת תנועה לטובת רכיבת אופניים בצירי תנועה עורקיים וחשובים  4.
לכביש האופניים והקורקינטים  כתשתית בביצוע מהיר להורדת רוכבי 

, סוקולוב, שלמה המלך, יהודה הלוי, בוגרשוב, פרישמן, גורדון: כגון
עד להקמת שבילי . 'וכוי"הלח, ההגנה, לא גווארדיה, שאול המלך, הנביאים

. אופניים בהם

שינוי , הסברה וקמפיין לרוכבי האופניים והקורקינטים לטובת רכיבה כחוק5.
.על המיסעה והסברה לנהגים לטובת שיתוף בזכות הדרךלרכיבה הרגלים 

הסברה וקמפיין להולכי הרגל אודות יתרונות המהלך לטובת בטיחותם הן  6.
ביחס להורדת הרוכבים למיסעה והן ביחס להאטת תנועה ברחובות 

.  מיקומיים
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:לשיפור האטת תנועה בתל אביבדרכים 


