כנס מחקרים עדכניים בתחום הבטיחות
בדרכים ויישומם בישראל 18.10.12 -

ניסויים מבוקרים לבחינת השפעה בטיחותית
של הסדרי תשתית חדשים להולכי רגל
אינג' רובי כרמל ,ד"ר ויקטוריה גיטלמן ,גב' פאני פיסחוב

במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

בעיית הרוגים הולכי רגל בישראל בהשוואה למדינות הOECD-

המלצות מחקר קודם על בטיחות הולכי רגל* ()2009
בניסויי שדה בתנאי הארץ מוצע לבחון את אמצעי התשתית הבאים:
 )1אמצעים המיועדים למעברי חצייה לא מרומזרים
• מעברי חצייה מוגבהים ברחובות מאספים.
• איי מפלט למעברי חצייה בצמתים ובקטעי דרך ברחובות חד מסלוליים.
• תאורה חכמה.
• פנסי עיניים זזות.
• סימוני זיגזג בצידי נתיבי נסיעה בסמוך למעברי חצייה.
• פס עצירה מקדים למעבר חצייה בקטע דרך.
 )2אמצעים המיועדים למעברי חצייה מרומזרים
• רמזורים מיוחדים למעברי חצייה בקטעי דרך כדוגמת .PUFFIN / PELICAN
• הבהוב אדום להולכי רגל בזמן פינוי מעבר החצייה.
• רמזור ספירה לאחור להולכי רגל בזמן פינוי מעבר החצייה או בזמן המופע האדום.
• גלאי הולך רגל במקום לחצן דרישה.
• גלאי הולך רגל המאריך את משך פינוי מעבר החצייה עקב נוכחות הולך רגל על המעבר.
• מופע בלעדי להולכי רגל בצומת.
• הקדמת מופע הולך רגל למופע רכב משותף.
*בלשה ,ד ,.גיטלמן ,ו ,.כרמל ,ר ,.הנדל ,ל ,.ופיסחוב ,פ .)2009( .פתרונות תשתית לשיפור בטיחותם של הולכי
הרגל בתנאי הארץ .דו"ח מחקר  ,s/2/2009מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים ,הטכניון.

מטרת המחקרים
 בניסויי שדה בתנאי הארץ לבחון את השפעת האמצעים על התנהגות הולכי
רגל וכלי רכב באזור מעבר חציה ומכאן ,להסיק על השפעה אפשרית של כל אמצעי
על בטיחות הולכי הרגל
 השפעת אמצעי התשתית נבחנת באמצעות ניתוח שינויים שחלו בהתנהגויות
כלי רכב והולכי רגל באזור מעבר החצייה המטופל ,בתקופת אחרי התקנת האמצעי
לעומת התקופה לפני.

תהליך ושיטת המחקרים
 קביעת שיקולים בבחירת אתרים ליישום האמצעים:
 סוג דרך /צומת והסביבה נפחי תנועת כלי רכב נפחי הולכי רגל חוצים -דרישות ייחודיות (הסדר קיים ,מהירות מותרת ,תנאי ראות)

 בחירת אתרים באמצעות פנייה לעיריות וסיורי שטח
 קבלת אישור של ועדת הניסויים
 מדידת התנהגויות  -הסרטה של כל אתר ,מדידת מהירויות  -ב 3-סבבים:
 )1לפני

 )2אחרי

 )3אחרי חודשיים

 פיענוח הסרטים :הגדרת התנהגויות ,תיעוד וקידוד מאפיינים של כל אירוע
חצייה של הולך רגל ,הערכת מדדי התנהגות
 עבור כל אתר ,השוואה בין מדדי התנהגות בין הסבבים:
 )1אחרי /לפני  )2אחרי חודשיים /לפני  )3אחרי חודשיים /אחרי

 .1ניסוי מבוקר לבחינת השפעה בטיחותית של מעבר חציה מוגבה
 הפיכת מעבר חצייה לא מרומזר למעבר חצייה מוגבה ברחוב מאסף עתירתנועה (דו-מסלולי עם מפרדה בנויה ,נפח תנועה גבוה ופעילות ה"ר)
לפי הנחיות לתכנון וביצוע פסי האטה (:)2002

מחקר מעבר חצייה מוגבה
המחקר נערך ב 8-מעברי חצייה ,ב 4-ערים:
בהוד השרון )1( :ברחי ז'בוטינסקי צומת עם רחי התיכון; ( )2ברחי סוקולוב10 ,
בהרצליה )3( :ברחי הרב קוק עם רחוב בן סרוק; ( )4ברחוב רמת-ים63 ,
בנתניה )5( :ברחי רזיאל צומת עם רחי יהלום; ( )6ברחי ויצמן )7( ;19 ,ברחי
פתח תקווה צומת עם רחי ויסבורג ובן אליעזר
בכרמיאל )8( :ברחי בית הכרם.

דרישות לאתרים:
•
•
•
•
•
•
•

רחובות מאספים מופרדים עתירי תנועה עם שני נתיבים לכיוון.
נפחי תנועה בינוניים ,מעל  300כלי רכב בכיוון העמוס בשעות היום (לא שיא).
מהירות מותרת  50קמ"ש.
אין ברחוב שיפועים חריפים ועיקולים חדים.
מעברי חצייה מסומנים בקטע דרך או בצומת עם מפרדה רציפה.
קיים ביקוש לחציות הולכי הרגל.
קיימת ראות בין הנהג להולך הרגל הממתין לחצייה למרחק של  50מטר ,לפחות.

מחקר מעבר חצייה מוגבה

אתרי הרצליה:

)1הרב קוק בן סרוק

)2רמת ים 63

2
1

מחקר מעבר חצייה מוגבה

אתר הרצליה הרב קוק בן סרוק לפני

מחקר מעבר חצייה מוגבה
אתר הרצליה הרב קוק בן סרוק אחרי

מחקר מעבר חצייה מוגבה
מעבר מוגבה פרט מהוד השרון :גובה כ ,13 -שיפוע כ1:10 -

מחקר מעבר חצייה מוגבה
מעבר מוגבה פרט מנתניה  -גובה כ  ,6 -שיפוע כ1:25 -

מחקר מעבר חצייה מוגבה
ההתנהגויות הנבחנות:
•מהירויות הנסיעה בהתקרבות למעברים
•מתן זכות קדימה ע"י כלי רכב להולכי הרגל בשטח המעבר
•חצית הולכי רגל באזור המיועד לכך  -בשטח מעבר החציה
•היווצרות קונפליקטים בין הולכי רגל וכלי רכב בעת הימצאות במעבר החציה
•הקפדת הולכי רגל על כללי חציה בטוחה לפני ובעת החציה
•נפחי התנועה ומספר הולכי רגל חוצים ,בשעה
מדדי מהירות  7 +התנהגויות הולכי רגל וכלי רכב בשטח המעבר  2 Xחלקי המעבר

מחקר מעבר חצייה מוגבה
שינויים במהירויות הנסיעה ,באזורי התקרבות למעברי החצייה :ירידה מובהקת
מיקום אתר הניסוי
רח' ז'בוטינסקי ,הוד
השרון
רח' סוקולוב ,הוד
השרון
רח' הרב קוק,
הרצליה
רח' רמת ים ,הרצליה
רח' רזיאל ,נתניה
רח' ויצמן ,נתניה
רח' פתח תקוה,
נתניה
רח' בית הכרם,
כרמיאל

מהירות ממוצעת ,קמ"ש

האחוזון ה ,85-קמ"ש

ירדה
ל 23-25
מ 44-49
ירדה
ל 26
מ 46-47
ירדה
מ  56-58ל 28-29
ירדה
מ  42-50ל 22-25
ירדה*
מ 43-ל31-
ירדה
מ  41-46ל 32-34
ירדה
ל 36-37
מ 51-52
ירדה
מ  51-55ל 29-30

ירד
מ  51-56ל 28-29
ירד
מ  52-53ל 32-33
ירד
מ  64-66ל 36-37
ירד
מ  50-60ל 29-31
ירד*
מ  47ל39-
ירד
מ  47-53ל 38-40
ירד
מ  60-61ל 44
ירד
מ  59-65ל 35-37

* באתר זה ,מדדי המהירות ירדו רק בכיוון הנסיעה מצפון לדרום.

מחקר מעבר חצייה מוגבה
שינויים במדדי התנהגויות משתמשי הדרך באתרי הניסוי

אתרי הניסוי
הרב קוק,
הרצליה
ממערב
למזרח
ז'בוטינסקי,
הוד השרון
ממזרח
למערב
רזיאל ,נתניה
מדרום לצפון

אחוז
הולכי
רגל
שעצרו
לפני
החצייה

אחוז הולכי אחוז הולכי
אחוז
אחוז כלי
אחוז הולכי אחוז כלי
רגל שביצעו
רגל
רגל שבדקו רכב שנתנו רכב שנתנו קונפליקטי
חצייה מלאה
שביצעו
ם שנוצרו
זכות
זכות
את הדרך
או חלקית
חצייה
בין כלי
קדימה
קדימה
לפני
בשטח
מלאה
להולך רגל להולך רגל רכב והולכי
החצייה
המעבר
בשטח
 בנתיב רגל בשטח בנתיבהמעבר
המעבר
הרחוק
הקרוב

ללא שינוי
ירד
מ)100%( 98%-
ל15%-
ירד
מ48%-
ל33%-

עלה
מ89%-
ל99%-

ללא שינוי
ירד
מ( 50%-מ99%-
ל 7%-ל)100%-

עלה
מ96%-
ל100%-

ללא שינוי
()100%

ללא שינוי
()0%

ללא שינוי
(מ98%-
ל)96%-

ללא שינוי
(מ100%-
ל)98%-

עלה מ-
80%
ל96%-

עלה
מ63%-
ל98%-

ירד
מ2%-
ל0%-

עלה
מ79%-
ל98%-

ללא שינוי
(מ96%-
ל)99%-

עלה
מ98%-
ל100%-

עלה
מ97%-
ל*99%-

ירד
מ3%-
ל0%-

ללא שינוי
()97%

ירד
מ100%-
ל98%-

 .2בחינת השפעה בטיחותית של הקדמת הירוק להולכי רגל
במופע משותף בפניה ימינה
אתרי הניסוי :צמתים מרומזרים עם מופע משותף; ביקוש לחציות הולכי רגל
 (1תל אביב :צומת המסגר /בן אביגדור.
 (2תל אביב :צומת לוינסקי /לבנדה.
מופע הירוק להולכי הרגל הוקדם ב 3-שניות ביחס למופע הרכב הפונה
ההתנהגויות הנבחנות:
•מתן זכות קדימה ע"י כלי רכב להולכי הרגל בשטח המעבר ,במופע המשותף
•היווצרות קונפליקטים בין הולכי רגל וכלי רכב בעת הימצאות הולכי הרגל
במעבר החצייה ,במופע המשותף
•קיום הולכי רגל המתחילים לחצות במופע האדום
•חצית הולכי רגל באזור המיועד לכך  -בשטח מעבר החצייה

מחקר הקדמת ירוק הולכי רגל ברמזור עם מופע משותף
אתר המסגר /בן אביגדור

מחקר הקדמת ירוק הולכי רגל ברמזור עם מופע משותף
אתר המסגר /בן אביגדור לפני

מחקר הקדמת ירוק הולכי רגל ברמזור עם מופע משותף
אתר המסגר בן אביגדור אחרי

מחקר הקדמת ירוק הולכי רגל ברמזור עם מופע משותף
שינוי התנהגויות :שיפור במתן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים בתחילת המופע
הירוק .אחוז המחזורים עם מתן זכות קדימה לכל הולכי הרגל בתחילת הירוק עלה ל-97% -
 100%עבור החוצים מצד המדרכה ול 99%-94%-עבור החוצים
מדד התנהגות
ב 3-השניות הראשונות
לירוק % ,המצבים בהם
רכב ראשון (הפונה ימינה)
נתן זכות קדימה לכל
הולכי הרגל שחצו
מהמדרכה
ב 3-השניות הראשונות
לירוק % ,המצבים בהם
רכב ראשון (הפונה ימינה)
נתן זכות קדימה לכל
הולכי הרגל שחצו
מהמפרדה

לוינסקי-
לבנדה
שעות יום
עליה:
מ 89%-ל-
99%

המסגר-בן
המסגר-בן
לוינסקי-לבנדה
אביגדור
אביגדור
שעות ערב
שעות ערב
שעות יום
מגמת עליה
עליה:
עליה:
מ 82%-ל( 98%-לא מובהק):
מ 91%-ל-
מ 90%-ל97%-
100%

עליה:
מ 86%-ל-
98%

עליה
עליה:
(מובהק
מ 73%-ל96%-
גבולית):
מ 67%-ל94%-

עליה:
מ 87%-ל-
99%

 .3ניסוי מבוקר לבחינת השפעה בטיחותית של פס עצירה מקדים
לפני מעבר החצייה
הבעיה:
הפתרון הנבחן:

מחקר קו עצירה מקדים לפני מעבר חצייה בקטע דרך
אתרי הניסוי :מעבר חצייה במסלול רב-נתיבי בקטע או בצומת עם מפרדה רציפה.
 )4קריית אתא – עצמאות 54
(1חיפה  -מוריה 25
 )5קריית אתא – זבולון
(2חיפה  -מוריה 22
 )6קריית אתא – זבולון סמולנסקין
(3חיפה  -שלום עליכם גלבוע
ההתנהגויות הנבחנות:
•מתן זכות קדימה ע"י כלי רכב להולכי הרגל בשטח המעבר
•חצית הולכי רגל באזור המיועד לכך  -בשטח מעבר החצייה
•היווצרות קונפליקטים בין הולכי רגל וכלי רכב בעת הימצאות הולכי הרגל
במעבר החצייה ,עם דגש על מצבים "איום מוכפל"
•הקפדת הולכי הרגל על כללי חציה בטוחה לפני ובעת החצייה

מחקר קו עצירה מקדים לפני מעבר חצייה בקטע דרך
אתר קריית אתא העצמאות  54לפני

מחקר קו עצירה מקדים לפני מעבר חצייה בקטע דרך
אתר קריית אתא העצמאות  54אחרי

מחקר קו עצירה מקדים לפני מעבר חצייה בקטע דרך
אתר קריית אתא העצמאות  54אחרי

מחקר קו עצירה מקדים לפני מעבר חצייה בקטע דרך
שינויים במדדי התנהגות משתמשי הדרך באתרי הניסוי:
קרית אתא קרית אתא -
זבולון-
– זבולון 9
סמולנסקין

חיפה -
מוריה 22

חיפה -
מוריה 25

עלה
ירד
עלה
מתן זכות קדימה  :1כאשר היה
מ 91%-ל -מ 91%-ל -מ 36%-ל-
רכב בנתיב הקרוב ,היה רכב
100%
85%
99%
בנתיב הרחוק ולא היה הולך

ללא שינוי:
100%

ללא שינוי:
מ93%-
ל100%-

מדד התנהגות

קרית אתא
 רח'העצמאות
54

רגל חוצה מהכיוון הנגדי ,אחוז
המצבים בהם כלי רכב ראשון
עצר בנתיב הרחוק
עלה
ירד
עלה
מתן זכות קדימה  :2כאשר היה
מ 87%-ל -מ 90%-ל -מ 23%-ל-
רכב בנתיב הקרוב ,היה רכב
100%
77%
98%
בנתיב הרחוק ולא היה הולך
רגל חוצה מהכיוון הנגדי ,אחוז
המצבים בהם כלי רכב ראשונים
עצרו הן בנתיב הקרוב והן
בנתיב הרחוק
ללא שינוי
39%
40%
מיקום עצירת הרכב ,בנתיב
עצרו לפני עצרו לפני
הרחוק
הפס
המקדים

הפס
המקדים

חיפה -
שלום
עליכם-
גלבוע
ללא שינוי:
מ34%-
ל33%-

ללא שינוי:
90%-88%

ללא שינוי:
מ93%-
ל100%-

ללא שינוי:
מ29%-
ל26%-

יותר כלי רכב
עצרו בתחום בין
המעבר והפס אך
לא לפני הפס

יותר כלי רכב
עצרו בתחום
בין המעבר
והפס אך לא
לפני הפס

53%
עצרו לפני
הפס
המקדים

תודה רבה !

