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הסתמכות על מסמכים ומתווים קודמים

2002משנת סגיסח ועדת "דו•

של תכנית האב למטענים' ח שלב א"דו•

שבהכנה42א "תמ•

תכנית אב לתחבורה•



:י"ח הנוכחי נערך ע"הדו

חברת מתת-יהושע כהן•

שטרוזמןדני •

:  תרמו לעבודהכן 

.  פליטות ועוד, נתן מורג ודוד נמרי בתחום הנדסת הרכב•

מחברת מתת  –ר בוריס פיין ונחמה פרץ "ד•

.מ"בעתכנון וניהול מערכות אורבניות -גל"מלכה אנטוניו מחברת •

:  סיוע ובקרה

אגף תכנון כלכלי במשרד התחבורה–עמליה פדון •

אגף תכנון כלכלי במשרד התחבורה–אבי ירושלמי •

התחבורהח במשרד "אגף מטענים ומל–בני אביעד •

:י"שנערך ע' ח אמצעי המדיניות של שלב א"ח התבסס על דו"הדו

"  מ"תכנון וניהול מערכות אורבניות בע-גל"חברת 

ר "ד, שטרוזמןההולנדית והיועצים דני TNO' חב, (2004)בהשתתפות המכון לתחבורה 

זילברשמיטנתן מורג וצביקה ' אינג, מרינובאורי 

שותפים לעבודה



מטרת משנהמטרה

ייעול מערך הובלת  

המטענים

ישירות בכל אחד מאמצעי ההובלההפחתת עלויות הובלה 

הפחתת השלכות חיצוניות שליליות של תנועת משאיות

(  חיצוניות+ ישירות)הפחתת עלויות ההובלה הכוללות 

פיצול שונה של ההובלה בין אמצעי  לרבות באמצעות

התחבורה

הבטחת כושר הובלה  

מספיק לטווח הארוך

פיתוח תשתית בהתחשב גם בצרכי הובלת המטענים

אבטחת כוח אדם מיומן בהיקף מספיק

הבטחת תשתית  

פנימית לקשרים  

בינלאומיים משתנים

תשתית לקשר עם הרשות הפלסטינאית ובין חלקיה

פיתוח תשתית לקשרים בינלאומיים

מטרות לקידום ענף הובלת המטענים  
בישראל



יעדמטרת משנה

הפחתת עלויות הובלה 

ישירות

נילוותהקטנת הוצאות תפעול במשאיות והוצאות 

הגדלת היעילות בהובלת מטענים ברכבת 

בצנרתדלקיםהגדלת היעילות בהזרמת 

הפחתת השלכות חיצוניות  

משאיותתנועת שליליות של 

הפחתת גודש בדרכים

שיפור הבטיחות בדרכים

הפחתת זיהום אוויר

הפחתת חשיפה לרעש

בכבישיםוהשתית בשכבת האספלט פגיעה הפחתת 

הפחתת חשיפה לחומרים מסוכנים

הפחתת עלויות ההובלה  

(חיצוניות+ישירות)הכוללות 

(  צנרת, רכבות, משאיות)פיצול אופטימלי בין אמצעי ההובלה 

לרבות בפיתוח תשתית ותחזוקתה, בהתחשב בכלל העלויות

פיתוח תשתית בהתחשב גם  

בצרכי הובלת המטענים

מסילות וצנרת, פיתוח כבישים

פיתוח מסופים ומתקני דרך

אבטחת כוח אדם מיומן  

בהיקף מספיק

היקף מתאים של נהגים ברמת מיומנות גבוהה

נוספיםנילוויםהיקף מתאים של עובדי מוסך ומקצועות 

מטרות משנה ויעדים לקידום ענף הובלת  
המטענים בישראל



: ההובלהפיצול הובלת המטענים בין אמצעי ❖

.  במשאיותמובל ( מ"ק-במונחי טון)מהמטען המובל בארץ 90%ל מעל ▪

1.01)2012ל ( מ"ק-מיליארד טון1.04)1990מ מ לא גדלה "ק-הרכבת במונחי טוןתפוקת ▪

(מ"ק-מיליארד טון

.הכבישיםעל מיכליותומוחלפת בתנועת מירביאינה מנוצלת באופן הדלקיםצנרת ▪

בשל חוסר מידע מפורט  הכרת המצב הנוכחי בתחום ההובלה במשאיות לוקה בחסר ❖

.  1990סקר המשאיות הארצי האחרון נערך ב . והיעדר סקרים בענף

:  בעיות מבניות ותפקודיות ידועות בהובלה במשאיות❖

חברות 11,000טון מתחלקות בין 10משאיות מעל 35,000כ -פיצול יתר של משק ההובלה ▪

.ועצמאים

מ בשנה ונראה שבאחוז גבוה "ק50,500כ –אי יעילות המתבטאת בנסועה נמוכה למשאית ▪

.גם בשל חוסר שיתוף מידע בין החברות. של נסיעות ריקות

.ח"במיוחד בבוגרי צבא הנדרשים למל, מחסור בנהגי משאיות▪

.שכר שעתי נמוך מידי לנהגים ושעות עבודה רבות מידי▪

:  בעיה בטיחותית❖

2.5%מעורבות רק ב , מכלל נסועת הרכב בארץ3.5%טון יוצרות 10משאיות שמשקלן מעל ▪

מכלל עלות התאונות  6%ולמההרוגים בשנה 12%אך גורמות ל , מהתאונות עם נפגעים
.למשק

1–בעיות ואתגרים 



מינהלתייםאפליית משאיות בתעריפי מעבר בכביש האגרה בארץ ובאמצעים ❖

ללא הצדקה  

,  בחוצה ישראל3ופי ( שיא עולמי)מרכב פרטי במנהרות הכרמל 5תעריף גבוה פי ▪

.כולל בשעות הלילה

ללא הצדקה תחבורתית ותוך  ( נתיבי אילון)20איסור כניסה בשעות הבוקר לכביש ▪

.גרימת נזק תפקודי

היעדר תשתית ייחודית למשאיות ❖

.העדר חניונים לחניית לילה בשולי ערים▪

.עירוניות לעצירה ומנוחה-דרכים ביןבצידיהעדר חניונים ▪

.העדר נתיבי זחילה בדרכים הרריות▪

קושי הולך וגובר להוביל מטענים חורגים בגלל הקמת גשרים ומחלפים בגובה לא ▪

.מספיק

מצוקת קיבולת מסתמנת בכבישי האורך   ❖

הכלליתהמדיניות.הכבישיםמערכתלקיבולתלהוסיףתכנונירצוןחוסרכיוםקיים▪

להתמודדבכוחהאיןאך.ואחריםמסילתייםבאמצעיםהביקושיםעללענותמנסה

מחסוריווצר.האורךבכבישיבמיוחד,המשתמשיםבמאפייניםלנסיעותהביקושעם

עלמאדיכבידהדבר.6כבישהרחבתאפשרויותמיצוילאחרהאורךכבישיבקיבולת

.בארץאזוריות-הביןבתנועותהיוםשעותכלבמשךהמשאיותתנועת

2–בעיות ואתגרים 



סוג רכב

אומדן  נסועה כוללת  

התפלגות  

נסועה עירונית

אומדן  

התפלגות  

-נסועה בין

עירונית בלבד

מ  "קהתפלגות 

בין  מ"יר

עירוני מ"מיליוני ק
התפלגות ב 

%

35,80973.6674.4073.2067.24רכב פרטי

6,26512.8913.1912.7011.67רכב מסחרי

1,4853.053.792.602.39מוניות

9391.932.111.823.01אוטובוסים

6991.441.501.401.54אוטובוסים זעירים

8951.841.262.203.23טון4-10משאיות 

980.200.120.250.41טון10-12משאיות 

4560.940.521.202.20טון12-16משאיות 

1180.240.100.330.61טון16-25משאיות 

5591.150.341.653.33טון25-34משאיות 

4951.020.161.553.56טון+ 34משאיות 

7961.642.501.100.81אופנועים

48,613100.00100.00100.00100.00כ"סה

2012-13הכוללת לפי סוגי רכב  ב התפלגות הנסועה 

מ"ויררכב -מ"קעירונית במונחי-ואומדן ההתפלגות הבין

10%: משאיות, מ"הירמ "מק15%: משאיות קלות+ רכב מסחרי 



או  /הענף ולהיות מכוון בצורה ברורה לקידום אחד מיעדי 1.
.הענףלהקל על הבעיות מהן סובל 

מבחינה טכנית ומבחינת  , להיות ישים מבחינה חוקית2.
.  המקובלות הציבורית שלו

לא לסתור עקרונות כלליים של מעורבות הממשלה 3.
.בפעילות המשק

במידה והוא כרוך בעלויות צריכה להיות ולהיראות  4.
.תועלת מקבילה לפחות מיישומו

עקרונות להכללה של אמצעי המדיניות  



.מדיניותאמצעי117שלרשימההעבודהשל'אשלבבמסגרתהוגשה2009באפריל

81נופוהנוכחיתבעבודה.וסותריםמתחריםאמצעיםגםוכללהראשוניתהייתההרשימה

:הבאותמהסיבותמתוכםאמצעים

אמצעים14–אמצעיםביןכפילות.

ניתןלאכןועל,ברורותלאשתוצאותיהייתכנותבחינתמחייבאו/ומידיפרטנינושא

.אמצעים14–מראשכמדיניותלקביעה

אמצעים13–גבוליתהצדקהבעלאוהצדקהחסר.

אמצעים9–קייםלאאומועטבושהצורךמתברר.

אמצעים12–התחבורהמשרדי"עכברמטופל.

אמצעים11–התחבורהמשרדבהתערבותצורךאין.אחריםממשלהמשרדיי"עמטופל.

אמצעים2–טכנולוגיתבשלותאין.

אמצעים5–ממשלתיתבהתערבותצורךאין.

1–בטיחותילא.

אמצעי מדיניות 60כ "אמצעים ובסה24נוספו אליהם . אמצעים36נותרו 

.בתחומים שונים

מיון וניפוי אמצעי המדיניות שהוצעו  
'בשלב א



ממשלתי בענף המשאיותתקינה ופיקוח , חקיקה

 כוח אדם ושמירה והבטחת היקף מתאים  הכשרת

של נהגי משאיות  

 תשתית באמצעות תכנון וסלילהפיתוח

  ניהול ביקושים

 שיפורים טכנולוגיים המחייבים התערבות  הטמעת
.  בעיקר בתחום הבטיחות-ממשלתית

סיווג אמצעי המדיניות לפי כיווני פעולה



הובלתבתחוםהיוםהקייםהמצבעלמידעבסיסייצירת/המידעשיפור1.

בעתידההובלהצרכיעלהערכותוגיבושהמטענים

במשאיותההובלהלהסדרתותקינהתקנות,חוקיםבאמצעותרגולציה2.

.ובטיחותה

בחינות,שקילהי"עבמשאיותבתחוםוהתקנותהחוקיםואכיפתפיקוח3.

משטרתיתאכיפה,נהגיםעבודתשעותאכיפת,ועודהמשאיתתקינות

.התעבורהחוקישל

סובסידיהאו/ומיסויבאמצעותההובלהמחיריבמערכתהתערבות4.

.הובלהאמצעיכלשלהחיצוניותהעלויותאתשיפניםבאופן

הכבישיםבתשתיתהשימושלייעולממשלתיבפיקוחתעריפיםשינויי5.

הנהגת,אגרהבכבישילמשאיותתעריפיםשינוייזהבכלל,והצנרת

הוזלת,בלילהנסיעותעידוד,בדרכיםבצפיפותכתלותנסיעהאגרות

.ממסופיםדלקהמושכותלמשאיותהדלקתשתיתמתקניתעריפי

עשר קבוצות אמצעי המדיניות



של פעולות לייעול הובלת המטענים ברכבת והגדלת כושר ותמרוץפיקוח 6.

הכוונת  , י היערכות מנהלתית משופרת בענף המטענים"ההובלה שלה ע
.  תמריצים להתייעלות ועוד, הצטיידות

במשאיות להתארגנות יעילה יותר בהובלה סיוע 7.

עידוד הכשרת נהגים ועובדי מוסך לעבודה בענף המשאיות ואבטחת  8.

.רמתם המקצועית ותעסוקתם בענף

('כיוון פעולה ג)תשתית הובלה בטווח הקצר והבינוני פיתוח 9.

חניונים  , מסופים, שלוחות ומסועים, (כבישים ומסילות)פיתוח תשתית דרכים 1.

.  ומתקני דרך ברשת הבין עירונית

.  ותחזוקת הצנרתדלקיםלהובלת פיתוח מערך צנרת 2.

בתחומיהן למשאיות בטווח הקצר חיוב רשויות מקומיות בהקמת חניוני לילה 3.

.והבינוני

קידום תכניות ועיגון סטטוטורי לפיתוח ארוך טווח נדרש בתחומי  10.

.  שנמנוהתשתית 

(המשך)עשר קבוצות אמצעי המדיניות 



בכלמשאיתכלמחויבתבו"המטעןשטר"שלחדשאחידטופסהפצת

במשרדהמידעכלצבירת,סלולריתאפליקציה,מיחשובבעתיד.נסיעה

.התחבורה

.יישוםלהתחלתמיידי:טווח

.המטעניםאגף:י"עלקידום

להתמקדותמשאיותבמעורבותתאונותאחרמפורטמתמידמעקב

כבסיסועודמגמותזיהוי,הובלהחברות,משאיותסוגילפיבבעיות

.לפעולה

.מיידי:טווח

.המטעניםואגףלבטיחותהלאומיתהרשות:י"עלקידום

משאיות4,000כשלבהיקף2014בארצימשאיותסקרעריכת.

.מיידי:טווח
התחבורההמשרדל"ותכהמטעניםאגפי:י"עלקידום

בתחום המידע



טון  10תאונות במעורבות משאיות מעל 
2008-2011ונזקיהן 



במשאיותדיגיטליטכוגרףשלהתקנהחובתעלמהירההחלטה

.הקצרבטווחליישום:טווח

.והמטעניםהרכבאגפיי"עלקידום

אחריות,אחריותםתחומי,הבטיחותקציניכישוריבנושאיהתקנותהשלמות

.ההובלהחברות

.  הכנסתבדיונים בוועדת הכלכלה של , התחבורה. י מ"עמקודם 

השלמת,מטעניםבקשירתהתמחות,מטעןסוגיפיעלהמשאיתנהגרישוי

מגבלתבמסגרתארוכיםהפסקהבזמניההתחשבותלהבהרת168תקנה

.ביוםהמותריםהנהיגהשעותמספר

למשאיותהכוונהעם,הבטיחותקציניעלהתחבורהבמשרדמפקחיםתוספת.

.פיקוחמאפשרואינוזעוםכיוםהמספר

בלבדבמשאיותחלקןוהתמקדות,הבטיחותניידותפעילותהרחבת.

בתחוםשוטריםהתמחותעםהמשאיותבתחוםהמשטרתיתהאכיפהשיפור

.זה

ויותר12מגילמשאיותשלרישוימבחניביצועתכיפותהגדלת.

בתחום החקיקה והפיתוח



טווח  

גיל 

בשנים

תאונות 

בממוצע  

לשנה

עלות  מהן תאונות

לשנה 

במיליוני 

ח"ש

נסועה  

שנתית 

מיליוני  )

(מ"ק

עלות  

התאונות  

ח  "בש

מ"לק *קשות
קשות  

**מאוד 
קטלניות

0-461818.95.717.62488440.29

4-83979.15.78.51234550.27

8-123585.22.34.1812450.33

12+2896.01.74.1771730.45

1,66139.215.334.35291,7180.31כ"סה

טון 10תאונות במעורבות משאיות שמשקלן מעל 
2009-2011ונזקיהן לפי גיל המשאית בשנים 

לשיקום רפואי22%. ימים12אשפוז ממוצע של 2010ב . ISS-16-24חומרת פציעה *  

לשיקום רפואי41%. ימים21אשפוז ממוצע של 2010ב +. ISS -25חומרת פציעה ** 



עריםבשולילמשאיותלילהחניוניהקמת.

.במהירותפוחתהזמיניםהמתאימיםהשטחיםומצאיהיותמהירהתכנוניתפעילותמחייב:טווח

(מימון,כלכליתמתכונתלעיצוב)כלכליתכנוןאגף,היבשהמנהלי"עלקידום:י"עלקידום

עירוניותביןדרכיםבצידיומנוחהעצירהחניוניהקמת
הקצרבטווחוביצועלתכנון:טווח

.42א"בתמשנקבעוקריטריוניםלפיישראלנתיביחברת:י"עלקידום

חיונייםבציריםהעברתםיכולתשיפור,חורגיםמטעניםלהובלתציריםשמירת

.קיימים

,זהבכיווןלפעולישראלנתיבישלהמיידיבטווחהנחייה:טווח

.42א"תמבאמצעותסטטוטוריתהבטחה

הארץלמרכזמהנגבברכבתוחציבהכריהמוצרילשינועהתכנוןבתחוםהיערכות,

תכנון,למרכזש"בביןבמקבילמסילות4בתלשדרהדרךזכותהבטחתכולל

.המזרחיתהמסילהלידוטעינהפריקהמסופי

.בנושא42א"תמוצוותהרכבתשלהמיידיבטווחהנחייה:טווח

אואיילבאזור"היבשתינמל"הבנושאהתחבורהמשרדשלמחייבתהחלטהקבלת

.המטעניםענףלתכנוןכבסיס,אחרבאתר

בתחום התשתית ותכנונה



לכבישטון12למעלשמשקלןמשאיותכניסתאיסורשלמיידיביטול
.בבוקר20

ניסיון,הכרמלבמנהרותמשאיותעלהחלותהאגרותהפחתת

משרדלבחינת)6בכבישבלילותלמשאיותתעריפיםלהוזלת
(י"כחחברת,התחבורה,האוצר

בנמליםלמשאיות"טובלילה"פרוייקטהרחבת.

היוםתקופתפ"עהנסועהבמיסוימשאיותלשילובמדיניותגיבוש
.והמיקום

האוצרמשרדי)ברכבתהמטעניםלענףייעודיתסובסידיהגיבוש,
.(בדיון;רכבת,תחבורה

בתחום ניהול ביקושים



משאיות
רכב  

פרטי
6מקום

צירים
צירים5 צירים4 צירים3 צירים2

4.1 3.59 3.09 2.57 2.05 1.0 Turnpike 1-18W, רסי'גניו 

1.95 1.81 1.67 1.53 1.39 1.0 Willow Groveחיבור ל , פנסילבניה

7.5 6.9 3.0 2.0 1.0 1.0 מנהרת נמל בולטימור, מרילנד

3.67 3.66 2.63 2.62 1.82
1.0 -כביש יוהנסבורג, דרום אפריקה

דורבן 

3.5 3 2.49 2 1 1.0 Dulles Toll Road, יניה'וירג

6.5 5.42 4.33 3.25 2.17 1.0 Blue Water Bridgeמרילנד 

2.43 2.43 2.43 1.48 1.48 1.0 גוזמן  -כביש אקטלן, מקסיקו

2 2 2 2 2 1.0 סידניחוצתמנהרה , אוסטרליה

4 4 4 2.5 2.5 1.0 Attica Toll Road, יוון

1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.0 נמלחוצתמנהרה , הונג קונג

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 6כביש , ישראל

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 מנהרות הכרמל, ישראל

אגרה למשאיות לסוגיהן ביחס לרכב פרטי  
בכבישי אגרה שונים



oחובת התקנת טכוגרף דיגיטלי

o הפיכת נהג למקצוע לפי סוג המטען במשאיות שמשקלן מעל

.טון12

o הקמת יחידה משטרתית מיוחדת  –שיפור האכיפה המשטרתית

לאכיפת דיני תעבורה על משאיות

oהגדלת תכיפות ביצוע מבחני רכב שנתיים למשאיות ישנות

o מהכביש19הורדת נלווים מגיל

oהרחבת פעילות ניידות הבטיחות והתמקדותן במשאיות

o היערכות בתחום התכנון לשינוע מוצרי כרייה וחציבה מדרום

הארץ למרכזה

oשינוי במדיניות מימון הקמת שלוחות רכבת למפעלים

o בנמלים" לילה טוב"פרוייקטהרחבת

סיום

דוגמאות לאמצעים שונים



:  ומאפשרהמותקן ברכב " קופסה שחורה"טכוגרף דיגיטלי הוא מעין 

o מהירות נסיעה)של היסטוריית הפעילויות האחרונות של הרכב ושל הנהג רישום  ,

(.הנהגשעות מנוחה ופרטי , שעות נסיעה

o המתועדיםצפייה נוחה יחסית בנתונים.

o אינו ניתן לזיוף, מאובטח יותר, יותר מהטכוגרף האנלוגי הקייםמדויק ואמין הוא  ,

בעל יכולת ממשק לתוכנות  , בעל יכולת רישום והעברת נתונים ספרתיים

.תעודת זיהוי אלקטרונית-ולמכשירים אחרים בכל רגע נתון ובעל כרטיס חכם 

אמינותם  , איכות הנתונים, כמו כן. מיטביתאכיפה תאפשר הטכוגרף הדיגיטלי התקנת 

.  המוטל על מערכת האכיפה והמשפטתקטין את העומס וזמינותם 

.דיגיטליאירופה התבצע מעבר לטכוגרף במערב 

.  ויותרטון 10משאיות שמשקלן הכולל עבור לקדם את הנושא מוצע 

בשיתוף עם , י אגפי הרכב והמטענים"החלטה ולקידום בטווח הקצר עלקבלת 
.הרשות הלאומית לבטיחות

• חזרה

חובת התקנת טכוגרף דיגיטלי



ומבחןנהיגהשיעורילאחרניתןג"ק12,000שמעלבמשקללמשאיתנהיגהרישיון

.למשאיתהמורשההמטעןמ50%-מיפחתשלאבמעמסבבלוקיםעמוסהבמשאית

המובילותשונותמשאיותלנהוגרשאיל"הנהמעמסתנאילפיהרישיוןמקבל

,המטעןסוגלפימיוחדתלהתמחותדרישהאין.שוניםובמשקליםמסוגיםמטענים

.ופריקתוקשירתו,העמסתו,בתנועהוהתנהגותואופיולהכרתהקשורבכל

ידיעלאפשרית,משאיותנהגישלהבטיחותורמתהמקצועיתהרמההעלאת

.בהםהטיפולודרךקשירתם,מוביליםשהםהמטעןלסוגיספציפיתהתמחות

:מיפוי הצרכים וההכשרה הנדרשת לפי סוגי מטען

oומכולותכללימטען

oצובר

oנוזלים

oורכבה"צממובילי

עריכת-בהמשך.שלעילהמטעןסוגיפיעלרישויונהלירלבנטיותתקנותלתקןמוצע

בכלהמיוחדותלדרישותבהתייחסלוותיקיםורענוןחדשיםלנהגיםלמידהתכניות

.מטעןסוג

.  תחבורהי אגף הרישוי בשיתוף אגף המטענים במשרד "לקידום בטווח הקצר עמומלץ 

חזרה

הפיכת נהג למקצוע על פי סוג המטען  
טון12במשאיות שמשקלן מעל ל 



-במשאיותלעסוקמיומניםאינםתעבורהדיניבאכיפתהעוסקיםוהמתנדביםהשוטריםמרבית

משאיותכלפיהאכיפהשיעור,לפיכך.ב"וכיומהנהגמיוחדותדרישות,מטענו,הרכבבמבנה

.מקצועיתתמידלאהמתבצעתהאכיפהגםונהגיםבטיחותקציניולטענת,נמוךכבדות

כזוהמלצה.ההובלהלבטיחותתועילההובלהבטיחותעלופיקוחלשליטהמוגברמערךהקמת

להקמתברעיוןותומךתמךבמשטרההתנועהאגף:.(2002אפריל)סגיסוועדתידיעלנוסחה

.תקציבהיעדרשלמסיבותלפועליצאלאמימושואך,היחידה

:המלצות

:משאיותעלתעבורהדינילאכיפתומיומנתמיוחדתמשטרתיתיחידהתוקםהתנועהבאגף•

.לשעברמשאיותנהגימקרבבחלקםיגויסוביחידהומתנדביםשוטרים•

בנושאיויוכשרו,משאיותבנושאייעודיתהכשרהיעברולמשאיותהתנועהמערךשוטריכל•
.ב"וכיוהטכוגרףנתוניבחינת,קשירה,העמסה,נהיגה

:הנזקיםועצמתבתאונותהמעורבותלפילמשאיותאכיפהיעדייקבעוהתנועהבאגף•
.משאיותמרובותודרכיםלתאונותסיבות,המטעןסוג,המשאיתמשקל

במשרדהמטעניםאגףעםבתיאוםבינוני-הקצרבטווחהמשטרהי"עלביצועהמלצותאלו
.לבטיחותהלאומיתוהרשותהתחבורה

חזרה

התמחות  –שיפור האכיפה המשטרית 

שוטרים באכיפה על תנועת משאיות



לחלקןמעברהרבהונזקיהןדרכיםבתאונותמעורבותישנותמשאיות
12למעלשגילהמשאיתמ"קלמיליוןהתאונותשיעור.המשאיותבנסועת

ביחס50%מביותרגבוההכזומשאיתמ"לקוהעלותיחסיתגבוה
.12גילשעדלמשאיות

ומעלה12מגילמשאיותשלהבטיחותרמתעלהפיקוחאתלהדקמוצע
.לשנהמפעםיותרגבוההבתדירותרישוימבחניבעריכתלחייבןזהובכלל

בטיחותאישורילהביא19מיותרשגילהמשאיתעלחובהמוטלתכיום
.ישןרכב12בתבמשאיתכברלראותמוצע.הרישוילמבחניממעבדה

במגמה,הרכבאגףעםבמשותףלהיקבעצריכותבנושאמתאימותתקנות
חודשים12בפעםבמקוםחודשים8-10לכלמבחןשלתדירותלקבוע

.בשנהמבחנים2שללאפשרותועד,כיום

.הקצרבטווחוביצועקידוםלשםלבחינה

חזרה

הגדלת תכיפות ביצוע מבחני רכב שנתיים  
למשאיות ישנות



.יתיישנוכאשרמהכבישיורדורכבכליאילוקובעתהתעבורהלתקנות281תקנה

,(שנים10)ולאמבולנסלנהיגהספרביתלרכב,(שנה12)למוניתמתייחסתהתקנה

ושלמשאיתשלהתיישנותמגבלתאין,זאתלעומת.(שנה19)טון16עדחילוץלרכב

.הרכברישיוןלחידושבהקשר(ונתמכיםגרורים)נלווים

ולפניוהרגיל"טסט"לבנוסףנדרשת"(מיושןרכב"כהמוגדרת)שנה19בתמשאית

.לאנלווים,מוסמכתמעבדהי"עלהיבדק

שאיןומכיוון,ונתמכיםגרוריםשלמהבלאיגדול,מכלוליהכלעל,משאיתשלהבלאי

עלנעיםכך.נתמךאוגרורלהחליףממהריםהבעליםאין,השניםמספרעלהגבלה

בהשוואהנמוכהשלהםהבטיחותשרמת"עתיקים"ונתמכיםגרוריםהארץכבישי

גרוריםמהכבישלהורידיהיהניתןמקסימוםגילקביעתידיעל.הגוררותלמשאיות

.המודרניותהבטיחותמערכותאתחסריםוהםרבותשניםלפנישנבנוונתמכים

.שנים19לעדלהפחיתוובהמשךשנים24לזהגיללקבועראשוןבשלבמוצע

.הקצרבטווחוביצועקידוםלשםהרכבאגףי"עלבחינה

חזרה

מהכביש19הורדת נלווים מגיל 



מופעלותהניידות.דרכיםבצידירכבהבוחנות,בטיחותניידות8התחבורהלמשרד

לבטיחותהלאומיתהרשותעםהמתואמתחודשיתתכניתפיעלהרכבאגףי"ע

.שוטרנילווהבטיחותניידתצוותלכל.המשטרהמשרדועםבדרכים

כעלעומד(הגדליםמכל)המשאיותבדיקותהיקף.הסוגיםמכלרכבבוחנותהניידות

.8%מנמוךבשנהלהיבדקמשאיתוסיכוי,בשנה4,000

כך,בלבדלמשאיותמהןחלקעבודתאתולהקצותהניידותמספראתלהגדילמוצע

יותרמהירהלהיענותלגרוםיכולהדבר.בשנהבדיקות10,000לפחותשיערכו

ליקוייבתיקוןישירותלהועילוכמובן,הבטיחותקציןלהזהרותההובלהבחברות

פיקוחיהיהאםתצטמצם,כבעברנפוצהשאינה,היתרמשקלתופעתגם.בטיחות

.בדרכיםמוגבר

.אותהולקדם,תקציביתהערכהלרבותזהלנושאתכניתהרכבמאגףלבקשמומלץ

כשאחד,שונותלמשאיותשוניםבדיקהלשיעוריקריטריוניםגםלכלולצריכההתכנית

.ישנותלמשאיותמוגדלתדגימהעם,המשאיתגיללהיותצריךבהםהעיקריים

הרשותעםבשיתוףהתחבורהבמשרדהרכבאגפיידיעלהקצרבטווחלקידום

.המשטרהעםובתיאום,לבטיחותהלאומית

חזרה

הרחבת פעילות ניידות הבטיחות  
והתמקדותן במשאיות



מהם,הארץולצפוןלמרכזבנגבממחצבותיותראוטוןמיליון13כשלשינועיתכן2030בשנת

מזרחמדרוםשתיפתחתמרממחצבתחצץטוןמיליון5ורותםממישורחולטוןמיליון7כ

.הנגבבמזרחצפעהרכבתלתחנת

לשנתהתחזית.המרכזבאזורמחצבותשייסגרוככליגדלואלוהובלותיותרהארוךבטווח

.בשנהטוןמיליון20למעלהובלתשלהיא2040

:  המערך הנדרש.  הדרך הנכונה לשנע כמויות גדולות אלו של אגרגטים היא באמצעות הרכבת

.הקמת הקו המזרחי של הרכבת•

כך שיהיו  , המסילה המזרחית/ הרחבת קיבולת המסילות מבאר שבע ודרומית לה ועד ללוד•

.  האחת מיועדת לנוסעים והשנייה למטענים, מסילות לכיוון2במקביל 

שיובילו אותם ליעדי בניה  , מסופים אזוריים לפריקת האגרגטים למשאיות4-5הקמת כ •

57ל צריכים לקום בין שורק לקריית גת בדרום ועד לכביש "המרכזים הנ. וסלילה סופיים

ל "בראייה רחוקה יותר עם המשך סלילת הקו המזרחי צפונה צריך לקום מסוף כנ. בצפון

.  ונשר65גם באזור כביש 

.שבנגבבאמצעות המסופים תשונע אשפה ממרכז הארץ להטמנה באתר אפעה 

והקצר לתכנן זאת כעת  המיידיאך חשוב בטווח , מערך זה תוכל להיעשות בשלביםהקמת 

.  42א "התחלה לכך נעשית במסגרת תמ. ולהבטיח את זכות הדרך להקמת מערך זה

חזרה

היערכות בתחום התכנון לשינוע מוצרי כריה  
וחציבה מדרום הארץ למרכזה



תנאילרובהיאאחריםומתקניםמחצבות,למפעליםשלוחותהקמת•

הקצריםההובלהבמרחקי.ברכבתמחצבה/המפעלמטענילהובלת
.שטעוניםהכוללותלהובלותכדאיותלרובאיןבארץ

אלמתכתמטענילהובלתאפשרות,לדוגמא,נבדקההאחרונותבשנים•

גתבקריתשלוחההקמתהיהלכךכשהתנאי,ועכוגתבקריתוממפעלים

כשעל,השלוחהמימוןסוגייתבשלבוצעלאהדבר.בעכושלוחהוחידוש
.המפעלי"עממומנתלהיותצריכהההקמהכיוםהנהוגיםהכלליםפי

מרשתחלקבשלוחהלראותיש.בנושאהמדיניותאתלשנותמומלץ•

התחבורהמשרדישלת"פרנוהלבאמצעותלבחון,הארציתהמסילות

כדאיותוקיימתובמידה,השלוחההקמתשללמשקהכדאיותאתוהאוצר

.הרכבתשלהכלליהפיתוחמתקציבההקמהאתלממןכזו

י"עאומיידית)הרכבתלקוחעלההשקעהמימוןמהטלתההימנעות•
.לרכבתהמטעניםמעבראתלאפשרעשויה(ההובלהבתעריפיבהכללה

התחבורהמשרדיביןבתיאוםזהבנושאהנוהלאתהקצרבטווחלשנותמוצע

.והאוצר

חזרה

הקמת שלוחות למפעלים



אפשרותומתןבלילותבנמליםהמכולותמסופיפעילותהרחבתאתכוללהפרויקט

השיטעוןתעריפישלהוזלה:התמריץ.בלילותמכולותולטעוןלפרוקלמשאיות

ח"ש100שלכיום)פערשנפערכך,בבוקר6:00לבלילה22:00ביןבנמלים

בנוסףבנמלהפעילותאתלייעלנועדהפרויקט.ללילההיוםשעותבין(למכולה

.הלילהלשעותמשאיותפעילותלהסטתאמצעילהיותו

מהסטתלמשק189₪שלממוצעתתועלתמצאמתתבחברתשנערךתחשיב

מושגמהתועלתגדולחלק.האחרותהיוםמשעותחיפהלנמלללילהאחתמשאית

.הדרכיםברשתהתנועהצפיפותמהפחתת

אך,בנמליםהלילהפעילותאתוהגדילהחיפהבנמל2008בכניסויהתחילההתכנית

חודשים3מחיפהנמלמנתוני.הצלחהלניסויהיהלאאשדודבנמל.ניכרבאופןלא

.הלילהבשעותמהמשאיות9%שלשיעורנמצא2012משונים

(1)בנמלים " לילה טוב"הרחבת פרויקט 



ב"בארהשוניםבמקומותקיימתבנמליםבלילותמשאיותלפעילותעידודמדיניות

א"לכומחסניםהמפעליםבעלישלהצורךעקבבסיסיבקושינתקלהנושא.ובאירופה

מדיניותשלמובהקתלהצלחהדוגמאותישנןזאתעם.הלילהבשעותשיעבודנוסף

בשעותמהנמלהיוצאותמשאיותעלמסגםהמטילהתוכניתיושמהבקליפורניה.זו

אתולהפחיתבלילההנמלמתקנישלההפעלהעלותאתלממןיועדאשרמס,השיא

,פ"ע.העומסבשעותהמהיריםבכבישיםהמשאיותתנועת PierPassהארגון

.ללילההיוםמשעותעברההמטעניםמתנועת%35-כ,זותוכניתעלשאחראי

לעידודנוספיםמרכיביםשתכלול,טווחארוכתממדיניותחלקבפרויקטלראותמוצע

.בלילהנסיעות

ההנחהשלמסויימתהגדלהלרבות,בפרויקטהתאמותהקצרבטווחלבחוןמוצע

להגדילזהבשלבמומלץלא.בלילהההטבההתחלתשעתשלוהקדמה,בלילות

בנושאעוסקיםוהאוצרהתחבורהמשרדי,י"חנ.היוםבשעותהשינועתעריפיאת

.זה

חזרה

(2)בנמלים " לילה טוב"הרחבת פרויקט 



באגפיםהתחבורהבמשרדאדםכוחבתוספתצורךשישנראה

אמצעימסמךבסיסעללהכיןשיוכלוכך,במטעניםהעוסקים

ליישומהלפעולמסוגליםושיהיו,פעולהתכניתהמדיניות

.היישוםאחריולעקוב

:  בנוסף לכך

והרכבלהוסיף תקנים לתחום המשאיות לאגפי הרישוי ראוי •

שבאגף תכנון וכלכלה יהיה רפרנט שיעסוק בתחום  ראוי •

.  המטענים

.  הבטיחותקציני נוספים על יש צורך בפקחים •

.  וניהולםעל צוותם נוספות בטיחות יש צורך בניידות •

תוספת כוח אדם הנדרשת ליישום אמצעי  
המדיניות


