כנס מחקרים עדכניים בתחום הבטיחות
בדרכים ויישומם בישראל 14.09.11 -

ד"ר ויקטוריה גיטלמן
גב' לימור הנדל
אינג' רובי כרמל
פרופ' שלמה בכור

במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
וקרן מחקרים בענייני ביטוח ליד אגוד חברות הביטוח בישראל





בחינת התוכניות לקידום הבטיחות בדרכים ,אשר הופעלו בעשר המדינות
המובילות בתחום ,על מנת לזהות את ההתערבויות היעילות ביותר
שתרמו לשיפור הבטיחות במדינות אלה ולבחון את אפשרויות היישום
שלהן גם בישראל.
הנחה :למידה מניסיונן של מדינות אחרות בטיפול בתאונות הדרכים,
יכולה לתרום לבטיחות בדרכים בישראל באמצעות שילוב התערבויות אלה
בפיתוח תוכניות בטיחות חדשות בתנאי הארץ.
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I

 IIבחינת
תוכניות
בטיחות
לאומיות
ב10 -
המדינות

בחירת עשר המדינות המובילות
בתחום הבטיחות בדרכים

סיכום הניסיון הבינלאומי.
הגדרת בעיות בטיחות עיקריות בכל אחת
מ 10-המדינות המובילות
ריכוז האמצעים וההתערבויות שנבחרו
להפחתת תאונות הדרכים ,בכל מדינה

הערכת יעילות האמצעים וההתערבויות *
מבחינת תרומתם לשיפור הבטיחות
במדינה
* דגש על הוכחות יעילות של התערבויות שיושמו
במסגרת או בסמוך לביצוע תוכניות בטיחות לאומיות

זיהוי בעיות בטיחות אופייניות לישראל

 IIIבחינת
התאמת
ההתערבויות
לצרכים
בארץ

בחינת התאמת האמצעים וההתערבויות
שיושמו ב 10-המדינות לצרכים של ישראל
גזירת המלצות לגבי התערבויות הבטיחות
הנדרשות לקידום בישראל

השוואה בין רמות הבטיחות של המדינות באמצעות מדדי בטיחות כלליים:
 מספר הרוגים בתאונות הדרכים ביחס לאוכלוסייה.
 מספר הרוגים בתאונות הדרכים ביחס לכלי רכב.
 מספר הרוגים בתאונות הדרכים ביחס לנסועה )ק"מ-רכב(.
 מידת השיפור התקופתי במדדי בטיחות שונים.
בחירת  10המדינות  -שתי בחינות:
 בחינת שיעור התמותה בתאונות לעומת אחוז השינוי השנתי הממוצע
במספר ההרוגים
 בחינת מדד ההרוגים לכלי רכב לעומת מדד ההרוגים לנסועה )ק"מ-רכב(

Sources: ERSO, 2008; ETSC, 2008, 2009; IRTAD,
2008; OECD/ECMT, 2006; OECD/ITF, 2008

סיכום :בחירת  10המדינות המובילות











הולנד
גרמניה
שוויץ
צרפת
אנגליה
שוודיה
נורווגיה
בלגיה
פינלנד
פורטוגל

מדינה
NL
DE
CH
FR
LU
UK
SE
NO
BE
FI
DK
ES
PT
AUS
AT
IT
IE

ציון משוקלל
ציון
ציון לפי ציון לפי
ב'
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0.5

2
2
2
1.5
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1

הערות

אין תוכנית לאומית לבטיחות

עד כה יש  8מדינות
עקב שוויון המצב נבחרה אחת
מבין שתי מדינות אלה FI :כי
מדדיה טובים יותר מDK -
עקב שוויון המצב נבחרה אחת
מבין שתי מדינות אלה PT :כי
היא ירדה משמעותית יותר
במספר ההרוגים מאשר ES



סקירות ידע וניסיון בינלאומי  -מסמכי רקע לפיתוח מדיניות



משקפות את ההתפתחויות האחרונות )(state-of-the art



מגדירות "רשימות בדיקה" ) (check-listsלזיהוי בעיות בטיחות אופייניות
ולהתאמת התערבויות בטיחות יעילות

מקורות:


סיכומי ידע והמלצות של ארגוני המדינות המתקדמות.EC ,ETSC ,OECD :



דו"ח פרויקט אירופי .SUPREME



מחקר  TRBבארה"ב.

שני סוגים:
)(1

מסמכי מדיניות המתייחסים לכלל בעיות הבטיחות והמצביעים על כיווני
פעולה עיקריים במובן הרחב,

)(2

מיקוד בבעיות בטיחות נבחרות )דוחות ה.(ETSC -



התנהגויות לא בטוחות של משתמשי הדרך :מהירות ,נהיגה בשכרות ,נהיגה
תחת השפעת סמים ,אי חגירת חגורות בטיחות או אי חבישת קסדות.



תשתיות לא בטוחות.



משתמשי דרך פגיעים :הולכי רגל ,רוכבי אופניים ,רוכבי אופנוע ,ילדים וקשישים.



נהגים צעירים.



בטיחות כלי רכב.



טיפול רפואי לאחר תאונה.

)SUPREME (2007

דוגמאות לאמצעים המומלצים באיחוד האירופי

האמצעים "הטובים ביותר" (=יעילות מוכחת):

.1מיתון מהירויות בשכונות מגורים
.2מעגלי תנועה
.3תסקירי בטיחות בדרכים
.4הדלקת אורות יום
.5נראות אופניים
 Alcohol interlock.6ברכב
.7קופסאות שחורות ברכב כבד
.8תוכנית Euro NCAP
.9מבחני נשיפה אקראיים לבדיקת רמת האלכוהול אצל הנהגים.

האמצעים "הטובים":

.1זיהוי וטיפול במקומות תורפה
.2שלטים מתחלפים
.3בדיקות בטיחות של תשתיות הדרכים
.4קורסי עזרה ראשונה המשולבים בהכשרת הנהג.

האמצעים "המבטיחים":

.1חובת שימוש בקסדות אופניים.
.2מערכות חכמות לתמיכה בנהג בתחום המהירות.

בכל מדינה:
)א( הגדרת בעיות בטיחות עיקריות שעמדו בפני המדינה
)ב( ריכוז אמצעים והתערבויות הבטיחות שהופעלו במדינה להפחתת תאונות
הדרכים ,בעשור האחרון

)ג( הערכת יעילות האמצעים וההתערבויות ,מתוך התוכניות הלאומיות ,מבחינת
תרומתם לשיפור הבטיחות ,על סמך הערכות מחקריות ואחרות



מקורות :מסמכי התוכניות הלאומיות ודו"חות נלווים ,דו"חות מחקר ומאמרים
) (1התוכניות שהחלו ב 1997-2003
ו (2)-התוכניות ועדכוני התוכניות מסוף שנות ה.2000

 הוכחות יעילות של התערבויות הבטיחות:
)א( הפחתה במספר ההרוגים ,הנפגעים או התאונות) ,ב( שינויים חיובים בהתנהגות
משתמשי הדרך) ,ג( יחס גבוה של תועלת מול עלות) ,ד( היקף יישום האמצעים.

1.

OECD/ECMT (2008). Country reports on road safety performance.

2.

IRTAD Annual Report 2009.

3.

European Transport Safety Council (ETSC) (2006a). Traffic Law Enforcement across the EU.
Brussels.

4.

Wegman F.C.M. and Aarts L.T. (Eds) (2006). Advancing sustainable safety: national road safety
outlook for 2005-2020. SWOV, The Netherlands

5.

Ministry of Transport, Public works and Water Management (2008). Road Safety Strategic Plan
2008-2020.

6.

Aarts, L.T., Weijermars, W.A.M., Schoon, C.C. & Wesemann, P. (2008). Maximaal 500
verkeersdoden in 2020: waarom eigenlijk niet? SWOV R-2008-5, Leidschendam.

7.

Weijermars, W.A.M., Goldenbeld, Ch., Bos, N.M. & Bijleveld, F.D. (2008). De verkeersveiligheid in
2007: is stilstand achteruitgang? SWOV R-2008-12, Leidschendam.

8.

Wijnen, W., Mesken, J. & Vis, M.A. (2010). Effectiviteit en kosten van
verkeersveiligheidsmaatregelen. SWOV R-2010-9, Leidschendam.

9.

Christoph, M.W.T. (2010). Schatting van verkeersveiligheidseffecten van intelligente
voertuigsystemen. SWOV R-2010-8, Leidschendam.

תחום

 .1אוכלוסיות פגיעות

 .2נהגים

 .3התנהגויות

נושאים  -בעיות בטיחות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

רוכבי אופנוע
רוכבי אופניים
ילדים
הולכי רגל
קשישים
רוכבי דו גלגלי קטן ()mopeds
נהגים צעירים חסרי ניסיון
נהגים מקצועיים
כלל הנהגים
נהגים עם עבירות חוזרות
מהירות גבוהה
אי שימוש באמצעי בטיחות ברכב
נהיגה תחת השפעת אלכוהול
נהיגה תחת השפעת סמים או תרופות
נהיגה בעייפות
אי ציות לחוקי תנועה
שימוש בטלפון נייד בנהיגה

תחום

 .4תשתית

 .5מצב הרכב
 .6מידע וידע
 .7ניהול בטיחות
 .8שירותי פינוי והצלה

נושאים  -בעיות בטיחות
 .1בעיות בטיחות של דרכים בין עירוניות חד מסלוליות
 .2בעיות בהנחיות לתכנון
 .3בעיות בטיחות של רחובות עירוניים
 .4אתרי תורפה
 .5מכשולים בצידי דרכים
 .6בטיחות באתרי עבודה
 .7התנגשויות בבעלי חיים
 .8מפגשי רכבת דרך
 .9בעיות באחזקה
 .10בטיחות במנהרות
 .11דרכים מהירות
 .1אי הטמעת אמצעי בטיחות בצי הרכב
 .2בעיות בתחזוקת כלי רכב
 .3אמצעי בטיחות מיוחדים ברכב כבד
 .4הגבלות מיוחדות לרכב כבד
 .1מידע על תאונות
 .2ידע על גורמי תאונות
 .1פיזור מטלות בין רשויות
 .2כוח אדם מקצועי
 .3מעורבות גורמים
 .4הגברת מודעות
.1

זמן הגעת כוחות הצלה לאחר תאונה

בעשור האחרון
•ילדים 8
) FI, SE, UK, NO, PT, CH,
(BE, DE
•רוכבי אופניים 5
)(FI, BE, UK, DE, NL
•קטנועים 4
)(BE, FR, PT, NL
•קשישים 4
)(NO, UK, FI, DE
•הולכי רגל (UK, DE, PT) 3
•רוכבי אופנוע (PT, UK) 2

היום

 .1אוכלוסיות
פגיעות

•רוכבי אופנוע 9
) FR, FI, BE, DE, PT, UK,
(NO, CH, NL
•ילדים 5
)(PT, FI, BE, CH, NO
•רוכבי אופניים 4
)(FR, CH, PT, NL
•הולכי רגל 3
)(CH, PT, NO
•קשישים (FI, BE, NL) 3
•קטנועים (SE, NL) 2

תחום

היום

בעשור האחרון

 .1אוכלוסיות פגיעות

ילדים ) 8מדינות(
רוכבי אופניים )(5

רוכבי אופנוע ) 9מדינות(
ילדים )(5

 .2נהגים

נהגים צעירים חדשים )(10
נהגים עם עבירות חוזרות )(7
כלל הנהגים )(5

נהגים צעירים חדשים )(8
נהגים עם עבירות חוזרות )(5

 .3התנהגויות

מהירות גבוהה )(10
אלכוהול )(10
אי שימוש באמצעי בטיחות ברכב )(9
אי ציות לחוקי תנועה )(8
סמים ותרופות )(5

מהירות גבוהה )(10
אלכוהול )(10
אי שימוש באמצעי בטיחות ברכב )(7
סמים ותרופות )(6
אי ציות לחוקי תנועה )(5

 .4תשתית

בטיחות של דרכים חד-מסלוליות )(10
בטיחות רחובות עירוניים )(9
הכנת הנחיות לתכנון )(7
מכשולים בצידי דרכים )(6

בטיחות של דרכים חד-מסלוליות )(8
בטיחות רחובות עירוניים )(5

 .5מצב הרכב

בעיות בתחזוקת כלי רכב )(7

אי הטמעת אמצעי בטיחות )(7

 .6מידע וידע

--

--

 .7ניהול בטיחות

--

--

 .8שירותי פינוי והצלה

זמן הגעת כוחות ההצלה )(4

זמן הגעת כוחות ההצלה )(4

בעשור האחרון
•שיפור איכות הכשרה )(UK
•שיפור תהליך הכשרה ובחינה )(UK
•פרסום עצות לרוכבים החוזרים לרכב אחרי
הפסקה )(UK
•פרסום עצות לרוכבי אופנוע הרוכבים לצורך
עבודה )(UK
•העלאת מודעות נהגים למידת היפגעות רוכבי
אופנוע )(UK
•קידום התקנת  - ABSמניעת נעילה בבלימה
)(UK
•קביעת סטנדרטים טכניים לצורך הגנה על
רוכבי אופנוע )(UK
•חקירת תאונות אופנועים )(UK
•הקמת קבוצות ייעוץ בשיתוף ארגוני רוכבי
אופנוע בנושא בטיחות אופנועים והתנהגות
אופנועים )(UK
•התקנת מעקות בטיחות ידידותיים לאופנועים
בדרכים חדשות ובמוקדי סיכון )(PT

בתוכניות בטיחות עתידיות

רוכבי
אופנוע

•החמרה בדרישות מבחן נהיגה
)(CH, FI
•מעקות בטיחות ידידותיים
לאופנועים )(PT, NL
•יוזמה לחיוב  ABSלאופנועים )(DE
•בחינת אפשרות להעלאת סף גיל
לקבלת רישיון נהיגה )(FI
•רישיון נהיגה מדורג )(FI
•אכיפת חבישת קסדה ואורות יום
)(PT
•שיפור הדרכה במבחני רישוי )(PT
•החמרת ענישה על אי חבישת
קסדה )(PT
•קמפיינים לרוכבים בבתי ספר
תיכוניים )(PT

הבעיה
 .1מהירות גבוהה
גבוהה
 .1מהירות
 .2אי שימוש באמצעי בטיחות ברכב
 .3בטיחות רחובות עירוניים
 .4נהיגה תחת השפעת אלכוהול

דוגמאות לאמצעים והתערבויות בטיחות
 -אכיפת מהירויות הנסיעה באמצעות מצלמות ) 10תוכניות(.

באמצעות
הנסיעה
מהירויות
אכיפת
-לבטיחות ).(5
הקשר בין מהירות
המדגישים את
קמפיינים
 החמרה בקנסות ).(4 10תוכניות(.
מצלמות )
 אכיפת שימוש בחגורות בטיחות ).(7המדגישים את הקשר בין
-קמפייניםחגורות בטיחות ).(6
קמפיינים לחגירת
אזורי  30קמ"ש )(6
 הסדרתלבטיחות ).(5
מהירות
 מיתון תנועה ).(3(.
4
)
בקנסות
החמרה
 הגברת אכיפה  -ביצוע בדיקות נשיפה בצידי דרכים )(6 קמפיינים )(5 החמרת ענישה )(5 הורדת ריכוז אלכוהול מרבי המותר בחוק ,מ 0.8 -גרם/ליטר ל- 0.5גרם/ליטר )(3

 .5בטיחות של דרכים בין עירוניות
חד-מסלוליות

 ביצוע הפרדה פיסית בין המסלולים באופנים שונים כגון :דרכים" "2+1עם מעקה כבלים ,או סלילת דרכים דו-מסלוליות ).(4
 -שיפורי תשתיות ).(3

 .6מכשולים בצידי דרכים

 התקנת מעקות בטיתוח ).(5 -הסרת מכשולים מצידי הדרך ).(5

 .7ילדים

 -חינוך לבטיחות בבתי הספר ).(3

 .8נהגים צעירים חדשים

 רישיון נהיגה מדורג ).(5 -החמרת ענישה על עבירות נהגים צעירים ).(4

אמצעי/התערבות

מדינה

תשתית :בדרכים עירוניות  -הורדת מהירות

הפחתה נלווית בתאונות או נפגעים
 27%הפחתה בנפגעים

טבלת יעילות אמצעים והתערבויות שייושמוהולנד
בתוכניות הלאומיות בהפחתת תאונות או נפגעים
נסיעה בערים ע"י הרחבת אזורי  30קמ"ש

תשתית :בדרכים עירוניות  -הפיכת צמתים
למעגלי תנועה
תשתית :בדרכים בין עירוניות חד מסלוליות
בקטעים בהם דרושה נגישות הפיכה לדרכי 60
קמ"ש (במקום  80קמ"ש)
תשתית :בדרכים בין עירוניות חד מסלוליות -
מעקות בטיחות במפרדה ,מרביתם מסוג כבל
פלדה (דרכים )1+1 ,2+1
תשתית :בדרכים בין עירוניות חד מסלוליות עם
נתיבי זחילה ( - )2+2( ,)2+1הסדרת מעקה
בטיחות מכבלי פלדה במפרדה
תשתית :בדרכים בין עירוניות חד מסלוליות -
הסדרת נתיבי זחילה ומעקה בטיחות מכבלי
פלדה במפרדה (.)2+2( ,)2+1
תשתית :בדרכים בין עירוניות חד מסלוליות  -פס
משונן במרכז
תשתית :בדרכים בין עירוניות חד מסלוליות -
הסדרת נתיבי זחילה ומעקה בטיחות מכבלי
פלדה במפרדה (.)2+2( ,)2+1

תשתית :בדרכים בין
עירוניות חד מסלוליות -
הסדרת נתיבי זחילה ומעקה
בטיחות מכבלי פלדה
במפרדה (.)2+2( ,)2+1

הולנד
הולנד

שוודיה
פינלנד
פינלנד
פינלנד
פינלנד
פינלנד

 73%הפחתה בנפגעים
 62%הפחתה בתאונות דו גלגלי
 18%הפחתה בתאונות עם נפגעים בקטעים
 50%הפחתה בתאונות עם נפגעים בצמתים
 67%הפחתה בהרוגים
 32%הפחתה בפצועים קשה
הפחתת הסיכון לתאונות קטלניות או קשות ב75%- -
80%
אורך  10-20ק"מ מפחית  0.3 - 0.2הרוגים לשנה

אורך  130-200ק"מ מפחית  2-4הרוגים לשנה
מפחית 2-4
אורך  130-200ק"מ
הרוגים לשנה
מפחית ב 10-20% -תאונות חזית-חזית קטלניות
אורך  130-200ק"מ מפחית  2-4הרוגים לשנה

אמצעי/התערבות

מדינה

הפחתה נלווית בתאונות או נפגעים

תאונות או נפגעים )המשך(
והתערבויות שייושמו בתוכניות
אמצעים
יעילות
טבלת
בהפחתת.70%
הלאומיות ההרוגים ב-
הפחתת מספר
במהירות מותרת
נסיעה
התנהגויות:
שוודיה הפחתת מספר הפצועים ב.40% -
באמצעות אכיפה על ידי מצלמות קבועות
במקומות
 40%הפחתה במספר ההרוגים והפצועים
מסוכניםנסיעה במהירות
התנהגויות:
 40%הפחתה במספר ההרוגים והפצועים קשה באתרים בהם יש
התנהגויות :נסיעה במהירות מותרת
אנגליה
מצלמותבאתרים בהם יש מצלמות
מצלמות קבועות אנגליה קשה
אכיפהידיעל ידי
מותרת
באמצעות -אכיפה על
התנהגויות :נסיעה במהירות מותרת
מצלמות קבועות
מסבירה  75%מהפחתה במספר הרוגים בשנים 2002 - 2005
צרפת
באמצעות אכיפה על ידי מצלמות קבועות
הערכה :העלייה במספר הבדיקות הובילה לחסכון של 15-20
התנהגויות :נהיגה תחת השפעת אלכוהול
שוודיה הרוגים ו  150-200פצועים קשה ,בכל שנה.
באמצעות אכיפה  -בדיקות רנדומאליות (2.2
מליון בדיקות נשיפה בשנת )2006
בשנת  2004עלייה של  15%במס' בדיקות הביאה ל11% -
התנהגויות :נהיגה תחת השפעת אלכוהול
הפחתה במספר התאונות הקטלניות הקשורות לנהיגה בשכרות
באמצעות אכיפה
צרפת
(תרם ל 40% -מהירידה בהרוגים ב)2004 -
 60%מרוכבי דו גלגלי מנוע קטן נענו לחוק 31% ,הפחתה
אוכלוסיות פגיעות :רוכבי אופניים  -שינוי
בתאונות בדרכים אלו 15% ,הפחתה בתאונות של דו גלגלי מנוע
בחקיקה המחייב דו גלגלי עם מנוע קטן לא
הולנד
קטן
לנסוע על שבילי אופניים המקבילים לכבישים

אמצעי/התערבות

מדינה

היקף השימוש

תשתיות :בדרכים עירוניות  -הורדת מהירות
משנת  1998עד שנת  2008עלייה מ 15% -ל 70% -בחלקם היחסי
הולנד
עירוניותש -
בדרכים
תשתיות
לאומיות
בטיחות
בתוכניות
התערבויות
/
אמצעים
של
יישום
בערים:ע"י טבלת
שנת  2008עלייה מ15% -
"1998שעד
משנת
בערים
רחובות  30קמ
של
היקפי 30קמ"
הרחבת אזורי
נסיעה
תשתיות :בדרכים בין עירוניות חד מסלוליות
ל 70% -בחלקם היחסי של רחובות 30
הורדת מהירות נסיעה בערים הולנד משנת  1998עד שנת  2008עלייה מ 3% -ל 60% -בחלקם היחסי
בקטעים בהם דרושה נגישות הפיכה לדרכי
הולנד
עירוניות  60קמ"ש
דרכים בין
של
בערים
קמ"ש
אזוריש) 30קמ"ש
הרחבת
ע
במקום  80קמ"
"60יקמ"ש (
בסוף שנת  :2006כ 12.5% -מרשת הדרכים הלאומית מצוידת
תשתיות :דרכים בין עירוניות חד מסלוליות -
גרמניה
ביותר מנתיב אחד לכיוון
הרחבה
תשתיות :בדרכים בין עירוניות חד מסלוליות -
בסוף  2008בכ 2000 -ק"מ של דרכים עם מעקות בטיחות
שוודיה
מעקות בטיחות במפרדה
במפרדה ,מרביתם מסוג כבל פלדה (דרכים .)1+1 ,2+1
בין השנים  212 ,2001-2005מעקפים נפתחו לתנועה 88 .מעקפים
תשתיות :הימנעות מתנועה עוברת בערים ע"י
גרמניה נמצאים בבנייה בסוף .2005
בניית מעקפים
מספר בדיקות על ידי המשטרה האזורית לצורך איתור עברות
התנהגויות :מהירות גבוהה  -באמצעות
הולנד בשנים  :2001-2007מהירות באמצעות מצלמות קבועות  -עלייה פי
אכיפה
 ;3.5מהירות באמצעים ניידים  -אין שינוי.
מותקנות  9.5מצלמות מהירות קבועות ל 1000 -ק"מ דרך .זה
התנהגויות :מהירות גבוהה  -באמצעות
שיעור ההתקנה הגבוהה ביותר במדינות אירופה.
הולנד
בשנת  2006נרשמו בממוצע  1,018דוחות תנועה על מהירות
אכיפה
מופרזת ל 1000 -כלי רכב.
התנהגויות :מהירות גבוהה  -באמצעות
שוודיה בסוף  2008כמעט  1000מצלמות המכסות יותר מ 2700 -ק"מ
אכיפה

 IIIבחינת התאמת ההתערבויות שפעלו במדינות האחרות לצרכים של ישראל:
)א( זיהוי בעיות הבטיחות האופייניות לישראל
)ב( בחינת האמצעים וההתערבויות שיושמו ב 10-המדינות לטיפול בבעיות בטיחות
דומות
)ג( גזירת המלצות לגבי התערבויות הבטיחות הנדרשות לקידום בישראל

קריטריונים לאיתור בעיות בטיחות אופייניות/חשובות בישראל:
 .1זיהוי אוכלוסיות בסיכון גבוה ,בתוך המדינה.
 .2זיהוי סוגיות בטיחות בעייתיות של ישראל בהשוואה הבינלאומית.
 .3בעיה בטיחותית שהתגברה בתקופה האחרונה ו/או עשויה להחמיר
בשנים הבאות.

מקורות מידע:
 דוחות ה (performance indicators) PIN-של המועצה האירופית לבטיחותבדרכים ) ;ETSC, 2008, 2009הקרט ואחרים.(2008 ,
 "דיווח עצמי" של ישראל לארגון ה.(OECD/ECMT, 2008) OECD - דו"ח  (2009) IRTADהמציג דיווח עצמי מ 27 -מדינות וביניהן ישראל.מחקרים שנערכו לאחרונה בישראל והתמקדו במיפוי מצב הבטיחות בישראל ו/אובבחינת בעיות בטיחות מסוימות )בלשה ואחרים ;2009 ,פלג 2009 ,ועוד(.
 סקרי התנהגות ארציים שנערכו בשנים האחרונות במימון הרשות הלאומית לבטיחותבדרכים )סקר מהירויות נסיעה ,שימוש באמצעי בטיחות ועוד(.
 ניירות עמדה ומסמכי מדיניות שונים בנושא הבטיחות בדרכים בישראל )ועדתשיינין ;2005 ,מרכז מידע 2008 ,ועוד(.

 .1אוכלוסיות פגיעות :הולכי רגל
 .2אוכלוסיות פגיעות :רוכבי אופנוע
 .3אוכלוסיות פגיעות :ילדים
 .4אוכלוסיות פגיעות :קשישים
 .5נהגים צעירים
 .6התנהגויות :אי שימוש באמצעי בטיחות ברכב
 .7התנהגויות :נהיגה תחת השפעת אלכוהול
 .8התנהגויות :מהירות גבוהה
 .9תשתיות :בעיות בטיחות של רחובות עירוניים
 .10תשתיות :בעיות בטיחות של דרכים בין עירוניות חד
מסלוליות
 .11רכב :אי הטמעת אמצעי בטיחות בצי הרכב
 .12ניהול בטיחות

בעיות בטיחות משותפות
תחום
לישראל ולעשר המדינות )*(
 .1רוכבי אופנוע ()9
.1
אוכלוסיות  .2ילדים ()8
פגיעות
 .3קשישים ()6
 .4הולכי רגל ()5
 .1נהגים צעירים חסרי ניסיון
 .2נהגים
()10
 .1מהירות גבוהה ()10
.3
התנהגויות  .2אי שימוש באמצעי בטיחות
ברכב ()9
 .3נהיגה תחת השפעת
אלכוהול ()10

תחום
 .4תשתית

 .5מצב הרכב

בעיות בטיחות משותפות
לישראל ולעשר המדינות )*(
 .1בעיות בטיחות של דרכים
בין עירוניות חד מסלוליות
()10
 .2בעיות בטיחות של רחובות
עירוניים ()10
 .1אי הטמעת אמצעי בטיחות
בצי הרכב ()7

 .6מידע וידע

--

 .7ניהול
בטיחות

 .1פיזור מטלות בין רשויות
()6

 .8שירותי פינוי
והצלה

--

*בסוגריים  -מספר מדינות ,בהן הבעיה טופלה בתוכניות הבטיחות מהעשור
האחרון או מתוכננת לטיפול בתוכניות בטיחות שוטפות/עתידיות



מבוסס על ניסיון קבוצתי מצטבר של המדינות המובילות ועל אומדני יעילות של
אמצעים/התערבויות.
א .אוכלוסיות פגיעות :הולכי רגל
בדומה לנעשה במדינות המובילות בבטיחות ,גם בישראל ננקטו מספר אמצעים
כדי להפחית את היפגעות הולכי הרגל ,כמו :חובת שימוש באפוד זוהר במקרה
חירום הדורש יציאה מרכב שנעצר בדרך בין עירונית ,סלילת מדרכות ,הפחתת
נפחי תנועה באזורים עירוניים מבונים באמצעות כבישים עוקפים ,הסדרת מעברי
חצייה והכנת הנחיות תכנון לשיפור בטיחות הולכי רגל .יש להמשיך עם יישום
אמצעים אלה.
אמצעים שננקטו בחלק מעשר המדינות ואשר לא ננקטו בארץ ,אך מומלצים
ליישום כוללים :פתרונות תשתית להפחתת מהירות במרכזי ערים; הגדלת קנסות
על חנייה במעברי חצייה; אכיפה באזורים עירוניים; הפרדה בין שבילי הולכי רגל
לבין נתיבי רכב; הורדת מהירות מרבית מותרת ברחובות ללא הפרדה בין שבילי
הולכי רגל ונתיבי הרכב; הגברת שימוש במחזירי אור על בגדי הולכי רגל בחשכה.

ט .תשתיות :בעיות בטיחות של רחובות עירוניים
אמצעים שננקטו בחלק ניכר מעשר המדינות בהיקפים נרחבים :הפיכת אזורים
בערים לאזורי  30קמ"ש ,מיתון תנועה והקמת מעגלי תנועה.

בישראל ,פרט ליישום מעגלי תנועה בצמתים של רחובות עירוניים כמעט ולא
מבצעים מיתון תנועה או אזורי  30קמ"ש ,על אף קיום ההנחיות לתכנון.
יישום נרחב של אזורי  30קמ"ש ושל אמצעים למיתון תנועה במרכזי ערים
היה מסייע גם בהפחתת תאונות עם מעורבות הולכי רגל ילדים וקשישים.
יב .ניהול בטיחות
חלק ניכר מהמרכיבים הנדרשים ממערכת ניהול בטיחות במדינה שמומלצים בתוכניות
בטיחות לאומיות של המדינות המובילות קיימים באופן חלקי או אינם קיימים כלל
בארץ.
יש מקום לביצוע אבחון מעמיק של המערכת בישראל ולהקמת מסגרת מתאימה
לפיתוח ויישום תוכניות בטיחות מקיפות ויעילות.












סיכום פרטני של ניסיון המדינות המובילות בתחום הבטיחות בדרכים
ממצאי המחקר יכולים לשמש בסיס התחלתי לפיתוח תוכנית לאומית לקידום
הבטיחות בדרכים בישראל .מומלץ לבצע הערכה כמותית במונחים תועלת-עלות
רק בדרך מעורבות כל הגורמים בגיבוש התוכנית ,ופיצול המטלות בין הרשויות
המבצעות ,ניתן להגיע למימוש התוכנית הלאומית לבטיחות בדרכים ועמידה
ביעדיה.
ניטור ביצוע התוכנית ,הערכה ודיווח שיטתי הינם חלק בלתי נפרד מיישום
התוכנית.
יש מקום לבחון את רמת ה"נכונות" או "אי נכונות" החברה לקבל אמצעים
/התערבויות מסוימים.
אוניברסאליות של חלק ניכר מההתערבויות  -אמצעי תשתית ,אכיפה ,שיפורים
ברכב ,חקיקה .התאמה לייחודיות החברה הישראלית נדרשת בנושאים
הקשורים להסברה ,חינוך ,הדרכה וכד'.

