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 ל"שניאור חשין ז

 2010יוני  18
 במותו   43בן 

2 
י נהג עייף ומסומם"ליד מחלף קסם ע 5נדרס על כביש   



 (  במותו 63בן )ל "יצחק סימון ז

 (במותו 62בן )ל "שלום גרוסמן ז

 2011אוגוסט  13

ליד מושב יסודות 3י נהג שנרדם על כביש "נדרסו ע 3  



 ל"טלי פינק ז
 2016אפריל  22

 במותה 43בת 

4 

י רכב מסחרי על כביש "נפגעה ע

ליד אצטדיון לוד 40  



 משטרה
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 שיתוף פעולה

רשות 

לאומית  

לבטיחות  

 בדרכים

 משרד התחבורה
 חברי כנסת

נתיבי  ' חב

 ישראל

 עיריות
 שלטון מקומי

רוכבי  

 האופניים



 של רוכבי האופניים" מרחב הקיום" -השוליים
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 .  עם פס משונן ידידותי לרוכבי אופנייםדוגמא לשול .  22איור 
 

 2013בחינת המאפיינים והגורמים להיפגעות רוכבי אופניים בתאונות הדרכים בישראל  -גיטלמןויקטוריה ' דר: מקור



הטכניון  , הבטיחות בדרכיםהמכון לחקר ', וחב גיטלמןויקטוריה ' דר

2012יולי , חיפה  

בטיחות : ד"רלב

 רוכבי האופניים
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 סוגי הפגיעה ברוכבי כביש ותוצאותיהן

   2011דצמבר , ח הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים"מתוך דו



 גיל הנפגעים
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   2011דצמבר , ח הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים"מתוך דו



 עיני חתּול בתוך השּול
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   2011דצמבר , ח הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים"מתוך דו

 הגורם לתאונה



 אזורים מועדפים לרכיבה
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 אזור השפלה והרי יהודה אזור הכרמל והעמקים
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 ד"הרלבנושאים לטיפול 

 שיפור תשתיות וחקיקת תקנות לבטיחות רכיבת אופנים": אפס תאונות"חזון 1.

 (2013)וועדת הקרט ( 2011)דרך ליישום המלצות הועדה -קביעת אבני2.

 מימון קמפיין קבוע במדיה להגברת בטיחות הרוכבים 3.

 הגדרה ומימון של שילוט בכבישים4.

 קידום תכניות לפריסת נתיבי אופניים עירוניים ובין עירוניים5.

 וועדת מעקב לבטיחות הרוכבים+  ד"רלבמינוי רפרנט 6.



קנדה -מונד 'ריצ  לונג איילנד 

 י"נת

 תפעול ואחזקת כבישים  
 תמונת מצב



 י"נושאים שנידונו עם נת
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 משופצים/ רוחב ומצב השוליים בכבישים חדשים1.

 סטנדרטיזציה ותוכנית עבודה -לאורך שולי כבישים ( חריצה)שינון 2.

 תמרור ושילוט המתריע בפני נהגים על נוכחות של רוכבי אופניים3.

 נוהל  תחזוקה וניקיון השוליים4.

 תשתיות על השולייםהצבת , מפגעים, בקעים, עוגות בטון5.



,  "עוגות בטון", צמיגיםחלקי , שברי זכוכית, "יפה'ג"חצץ ו

חריצה בלתי  , עיני חתול, שיחים פולשים, עמוקיםסדקים 

 מפרצי תחנות אוטובוס, סבירה

 אויבי הרוכבים
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 לכלוך וחריצה בשול מהווים סכנה לרוכב

ליד בארות יצחק 40כביש   



17 

375כביש   

 עלייה לצור הדסה
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עוקף בית שמש 3885כביש   



383כביש  19  



20 

383כביש   
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רמת הגולן 9881כביש   



 בקיעים בכביש

ליד טל שחר 3כביש  22  



 השּולעיני חתּול בתוך 

 שול תלול ומסוכן
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ליד תירוש - 383כביש   



375כביש   



 375כביש 

 ליד מטע 

 שיחים פולשים לתוך השול



 עמק האלה 375כביש 



 צומת נחשון 44כביש  -!( ש למוטי מישל"צל)פעולה מהירה לטיפול במפגע 



28 
ליד אנדרטת הצנחנים 40כביש   

 ...השול נגמר



 י"פעילות עם נת

 סיורים משותפים בשטח

 הפקת לקחים
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 ....צפוייםמפגעים בלתי 
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קנדה -מונד 'ריצ  לונג איילנד 

 שילוט ייעודי



קנדה -מונד 'ריצ  

נתיב אופניים מוגדר ומסומן שילוט  

 אלקטרוני דינמי



 תמרור

איטליה -מילאנו  

 !שמור מרחק מהרוכב 1.

 רוכבים בשוליים! זהירות2.

 ! רוכבי אופניים  -פקח עיניים3.



 "רוכבים בטוח"יעדי 

 הגורם המעורב פירוט

 

 נתיבים לרוכבי אופניים תחזוקה/שדרוג/תכנון1.

 של השוליים  וניקיון תחזוקה 2.

 מוקד דיווח על מפגעים ועבודות בכביש3.

בכבישים  (פס הרעדה מקורצף)הפרדה חריצת 4.

 עתירי רוכבים 

 שילוט ותמרור המתריע על נוכחות רוכבים5.

 

 

 י"נת•

 נתיבי איילון•

 א"מתנ -משטרה•

 רשויות מקומיות•
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 יעד מס' 1. תשתיות



 "רוכבים בטוח"יעדי 

 גורם מעורב יעדים

 

 מרוכב מרחקשמירת , הגדרת השול -חקיקה 1.

מכוון לנהגים התקשורת  קמפיין באמצעי2.

 (תשדירים, באנרים, מדבקות)

 התקשורתבאמצעי אופניים מידע על אירועי 3.

 רוכביםהגנה על , אכיפה: א"מתנפ עם "שת4.

 

 משרד התחבורה•

 ד"רלב•

 א"מתנ•

 השידוררשות •

 אור ירוק•

 מחוקקים ושרים•
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 הגברת מודעות ואכיפה. 2' יעד מס



 "רוכבים בטוח"יעדי 

 הגורם המעורב פירוט

 לבטיחות רכיבה   פייסבוק/ אינטרנטהקמת אתר 1.

 דפי מידע במפגשי רוכבים חלוקת   2.

  -visibility -באביזרי נראות קידום ועידוד שימוש  3.

 נצנצים   ,מחזירי אור, לבוש זוהר

 מודרכתרכיבה קורסי  -ספר לרכיבהבית   4.

 "רוכבים בטוח "כנסי   5.

 

 האופניים איגוד•

 קבוצות  רכיבה  •

 יבואני אופניים•

 רשות לבטיחות •

 אור ירוק•
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 רוכביםשיפור התנהגות . 3' יעד מס
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"רוכבים בטוח"מרכז צוות היגוי   
אבנר רשף' דר  

aresh@netvision.net.il 

050-353-8936 

mailto:aresh@netvision.net.il

