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 הצגת ממצאי העבודה והצעות לשיפורים בטיחותיים



 מטרת העבודה

 שיפור רמת הבטיחות בדרכים בתחומי קריית גת  
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ככרות וקטעי רחוב, שינוי במבנה צמתים 

  התקני ריסון 

סימון ושילוט, הכוונה 

הסדרי תנועה 

 



 מבנה העבודה

o  ניתוח מפורט של נתוני תאונות הדרכים שאירעו בעיר מאז שנת

ומעקב ראשוני מ  2009-12עם דגש על השנים האחרונות , 2006

2013 

o  איתור נקודות תורפה ונושאים מיוחדים לטיפול העולים מניתוח

 הנתונים

o מרחובות העיר 15עריכת סקר מהירויות וספירות תנועה ב 

oאיתור רחובות בעייתיים על בסיס נתוני התאונות וסקר המהירויות 

oי מהנדסי תנועה ואיתור בעיות  "ל ע"סקירה מפורטת של הרחובות הנ

 ונושאים לטיפול בהתאם לליקויים שנמצאו בהם

oהצגת קווי פתרון ונקודות לטיפול על בסיס האמור לעיל 

 

 



העבודה צוות  

 "  מתת"חברת 

 מתכנן תחבורה –יהושע כהן 

 עיבוד נתוני תאונות –נחמה פרץ 

 מיפוי  –אסנת פינקסGIS 

 

 "איתות"חברת 

מהנדס תנועה –ר יורם בן יעקב "ד 

 מהנדסת תנועה -טלי לוי 

 

 סקרים. ג.א

ביצוע סקר מהירויות וספירות תנועה 



 רמת הבטיחות בקריית גת

במעט ביחס להיקף אוכלוסייתה  רמת הבטיחות בקריית גת טובה 
 .  ובהשוואה לעשר ערים מגודלה ומסוגה, בהשוואה ארצית

 

תאונות עם נפגעים  51היו בה בממוצע לשנה  2009-2012בשנים 
תאונות לשנה  70הממוצע העירוני הארצי הוא . תושבים 10,000לכל 

 .תושבים 10,000תאונות לשנה ל  72ובערים דומות 

 

בנתון המשמעותי ביותר המצב בקריית גת גרוע בהשוואה  , עם זאת
תושבים   10,000ל  0.20מספר ההרוגים בממוצע לשנה הוא : ארצית

 . 0.14ובערים דומות  0.18כשהממוצע הארצי הוא 

 

וכל  , בקריית גת יש ריבוי יחסי של תאונות פגיעה בהולכי רגל
ההרוגים וכמעט כל הפצועים קשה בעיר בעשור האחרון היו הולכי  

 . רגל
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 2004-2012נפגעים ומהם הרוגים בקרית גת בשנים , כ תאונות"סה

 כ נפגעים"סה כ תאונות"סה
 מתוכם הרוגים



 22009-201ונפגעים בקריית גת בתקופה תאונות 
 (ממוצע לשנה)

 

 תאונות חומרה
 נפגעים

 313.8 230.7 קלה

 7.7 7.7 בינונית

 1.5 1.5 קשה

 1.0 1.0 קשה מאד

 1.0 1.0 הרוגים/ קטלנית

 325.0 242.0 כ"סה



        נפגעי תאונות הדרכים בקריית גת לפי חומרת הפגיעה 

 (לפי אבחנות בתי החולים) 2009-2012 

  

 חומרת הפגיעה
 שנה

2009 2010 2011 2012  

 314 320 294 327 קל

 6 12 3 10 בינוני

 4 1   1 קשה

 2 1 1   קשה מאד

   2   2 הרוגים

 326 336 298 340 כ"סה



 קשות מאד וקטלניות שהתרחשו בקרית גת , תאונות קשות
 2009-2012בשנים 

 
 פ חומרה"נפגעים ע זמן התאונה מקום התאונה

 תיאור התאונה ותוצאותיה
 קשה קל שעה תאריך רחוב  

קשה  

 מאד
 הרוג

  54רכב פרטי פגע למוות בהולך רגל בן  1       20:30 27/01/09 השופטים 

 74רכב פרטי פגע למוות בהולך רגל בן  1       9:00 25/11/09 העצמאות 

 59רכב מסחרי פגע למוות בהולכת רגל בת  1       10:30 14/03/11 היוצר

 53רכב פרטי פגע למוות בהולך רגל בן  1       18:30 30/11/11 שבטי ישראל

  11רכב פרטי פצע קשה מאוד הולך רגל בן    1     13:30 07/12/11 השופטים 

   1     19:30 06/06/12 העצמאות 
ופצע   24רכב פרטי פגע ברוכב אופניים בן 

 אותו באורח קשה מאד

   1     13:00 02/10/12 מלכי ישראל
ופצע   4רכב פרטי פגע בהולך רגל ילד בן 

 אותו באורח קשה מאד

     1 1 2:15 22/03/09 לכיש 
בהתנגשות בין משאית לרכב פרטי שנעצר  

במשאית ונהג  19נפצעה קשה נוסעת בת 

 .הרכב הפרטי נפצע קל



 קשות מאד וקטלניות שהתרחשו בקרית גת , תאונות קשות
 המשך -    2009-2012בשנים 

 
 פ חומרה"נפגעים ע זמן התאונה מקום התאונה

 /  1רחוב  תיאור התאונה ותוצאותיה

 2רחוב 
 קשה קל שעה תאריך

קשה  

 מאד
 הרוג

  39רכב מסחרי פצע קשה הולך רגל בן      1   14:00 31/05/09 החרושת

/ השופטים  

 הקוממיות
16/06/09 22:00 5 1     

נוסעת  , רכב פרטי התנגש עם עצם דומם

אחרים נפצעו   5נפצעה קשה ו  9ברכב בת 

 קל

 /  לכיש  

 הגפן
  79רכב פרטי פצע קשה הולכת רגל בת      1   15:00 20/12/09

  79אוטובוס פצע קשה הולך רגל בן      1   11:00 03/07/11 הרמון

  64רכב פצע קשה הולכת רגל בת      1   20:30 23/01/12 הגבורה

  33רכב פרטי פצע קשה הולכת רגל בת      1   18:30 27/03/12 העצמאות 

 /  אדוריים

 ישראלמלכי 
  85רכב פרטי פצע קשה הולכת רגל בת      1 1 9:45 21/05/12



   22009-201תושבים בקריית גת בשנים  10,000תאונות ונפגעים ל 
 בהשוואה לממוצע ערים נבחרות ולממוצע העירוני הארצי

 קריית גת נפגעים/ תאונות
הערים   10ממוצע ב 

 הדומות*

כ ארצי  "סה

 עירוני

 70 72 51 תושבים 10,000תאונות ל 

       :מתוכן 

 0.17 0.14 0.20 קטלניות

 0.28 0.25 0.21 קשות מאד

 0.47 0.36 0.32 קשות

 97.3 104.0 68.2 תושבים 10,000נפגעים ל 

       :מתוכם 

 0.18 0.14 0.20 הרוגים

 0.30 0.27 0.21 פצועים קשה מאד

 0.48 0.36 0.32 פצועים קשה

 1.39 1.44 1.35 ממוצע נפגעים לתאונה

 קריית ים, קריית אתא, כרכור-פרדס חנה, עפולה, נתיבות, נהריה, יהוד, יבנה, דימונה, אור יהודה* 



בישובים דומים ובכלל  , התפלגות התאונות בקריית גת
 22009-201סוג הדרכים העירוניות בארץ לפי 

 
 10כ ב "סה קריית גת נפגעים/תאונות

 *ערים דומות

כ  "סה

 עירוני

 15.2 13.6 20.1 פגיעה בהולך רגל

 14.7 14.5 16.9 התנגשויות חזית אל צד

 45.1 50.4 42.8 יתר ההתנגשויות

 22.3 17.6 18.0 רכב בודד

 2.8 4.0 2.3 פגיעה ברוכב אופניים

 100.0 100.0 100.0 כ"סה



 על פי תקופות יום ושבוע 22009-201התפלגות התאונות בקריית גת ב 
 בהשוואה לערים נבחרות ולממוצע הארצי העירוני

 קריית גת נפגעים/תאונות
ערים   10ממוצע ב 

 *דומות
 כ עירוני"סה

 % -תקופת יום 

 73.4 75.2 73.1 יום

 26.6 24.8 26.9 לילה

 100 100 100 כ"סה

 מכלל השבוע% התאונות בימי שישי ושבת ב 

 19.7 19.4 19.4 בימי שישי ושבת



 22009-1עלות למשק של התאונות שאירעו בקריית גת בשנים 
 בהשוואה לערים נבחרות ולממוצע הארצי העירוני

 
קריית   עלות התאונות

 גת

ממוצע לעיר ב  

ערים   10

 *דומות

כ  "סה

 עירוני

 6,395 31 31 (ח"מיליוני ש)עלות ממוצעת לשנה 

 825 841 640 (₪)עלות לתושב לשנה 

 118 117 126 (ח"אלפי ש)עלות ממוצעת לתאונה 

  :פ תקופת יום"התפלגות עלות התאונות ע     

 66.8 71.6 65.2 יום

 33.2 28.4 34.8 לילה

 100 100 100 כ"סה



 22009-201מ לשנה "ממוצע התאונות לק



 מ ברחובות שנבדקו בקריית גת  "תאונות הולכי רגל לק' מס
 22009-201מצטברים לשנים נתונים 

 



 רחובות בקריית גת 15ב ( ח בממוצע לשנה"אלפי ש)מ "עלות התאונות לק
 הגבוהה ביותר היתה 22009-201שלגביהם עלות התאונות המצטברת בשנים 

 



   2009-11מ בשנה בתקופה "סיווג הרחובות בקריית גת לפי מספר תאונות הלילה לק
 (לא מוצגים רחובות בהם ידועה רק תאונה קלה אחת בלילה במהלך שלוש השנים)



 שעת יוםלפי 2011-12 עיתוי תאונות הלילה בקרית גת ב 
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 סקר מהירויות

נפחי התנועה והרכב התנועה ב  , סקר לבחינת מהירויות הנסיעהנערך 

 .  נקודות בדיקה בעיר 15

במיוחד  , בחינת מהירויות הנסיעה והתפלגותן :העיקריתהמטרה 

החריגה בהם  מימדיכדי לזהות את , ברחובות בהם נפגעים הולכי רגל
 .  מהמהירויות המותרות והסבירות לפי אופי הרחוב

 :  ג סקרים בתאריכים.י חברת א"הבדיקות נערכו ע

 12-13.9.12  ' ו ה' ימים ד

 10-11.10.12 '  ו ה' ימים ד

 21-22.10.12  ' ו ב' ימים א

נערכה באמצעות צמד כבלים פניאומטיים המונחים על הדרך  הבדיקה 

פ הפרש הזמן שבין מעבר "ומאפשרים לחשב את מהירות הנסיעה ע
 .ההתקן מזהה גם את אורך הרכב. בין שני הכבליםהרכב 



נקודות הבדיקה 15מיקום   



 תוצאות כלליות

 נפח התנועה הגבוה ביותר נרשם  . רכבאלף כלי  77,384נספרו
כלי רכב בסיכום שני  14,900)בשדרות לכיש מול הקניון 

 (.  כלי רכב 1,550כ )והנמוך ביותר ברחוב גאון הירדן , (הכיוונים

 (ש"קמ 50)מכלי הרכב חרגו מהמהירות המותרת  23%כ  ,
נסעו , מכלל התנועה שנספרה 1.8%המהווים , כלי רכב 1,367

 . ש"קמ 70במהירות העולה על 

 בעל המאפיינים הבין  רחוב הדרום מבין הרחובות שנבדקו בולט
מצפון לצומת עם  )המהירות החציונית בו בקטע שנבדק . עירוניים

מכלי הרכב נסעו  15%, ש"קמ 61הייתה ( דרך העצמאות
 . ש"קמ 78במהירות העולה על 

 ש נמצאו  "קמ 50גבוה יחסית של כלי רכב הנוסעים מעל ל שיעור
ברחוב מלכי בשתי נקודות , בשדרות העצמאותגם במרכז העיר 

בהם כרבע או יותר מכלי הרכב  -ישראל ובשדרות השופטים 
 .ש"קמ 50נסעו במהירות העולה על 

 



 דירוג נקודות הספירה לפי מהירות חציונית פוחתת

 רחוב
מהירות  

 חציונית

כלי רכב שנוסעים  % 

 ש"קמ 50מעל 

ש  ש "המהירות בקמ

מכלי הרכב  15%

 נוסעים מהר ממנה

 78 86 61 הדרום

 54 24 47 השופטים' שד

 55 27 45 העצמאות 

 56 30 45   100מלכי ישראל 

 53 25 44 137מלכי ישראל 

 56 27 44 (עפרה) אדוריים

 54 24 44 (גת) אדוריים

 51 16 42 הרימון

 52 18 42 הקוממיות

 52 17 42 גאון הירדן

 48 8 39 גת

 53 20 38 ל"צה' שד

 51 16 38 הגבורה

 47 8 37 שבטי ישראל

 46 6 35 לכיש' שד



ש בכל רחוב בשעות היום"קמ 50מספר כלי הרכב שחרגו ממהירות של   

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 כלי רכב

 80+

 70 - 79.9

 60 - 69.9

 50 - 59.9



שנצפוריכוז בעיות הבטיחות   

נתיבי נסיעה לכל כיוון כשבנוסף   2קטעי רחוב דו מסלוליים ארוכים עם 1.

יוצרים תמריץ  , קיימים מפרצי חנייה ונתיבים מיוחדים לפנייה שמאלה

תכנון שכזה מיועד לדרך עירונית שמטרתה להעביר  . להגדלת מהירות

תנועה רבה במהירות לא קטנה ולא לרחוב עירוני שבו ישנה פעילות  

 .עירונית

יוצרים בעיה דומה  ', מ 12 -קטעי רחוב חד מסלולי שרוחב הכביש בהם כ2.

שעות שבהם ברחובות מגורים החנייה   –בעיקר בשעות אמצע היום 

.  מועטה והנהגים מקבלים הרגשה שהכביש שעומד לרשותם רחב מאד

בנוסף קיימת בכבישים  . וכתוצאה מכך הם נוטים להגביר את מהירותם

אלה בעיה בחצייה של הולכי רגל כאשר אין אי במרכז או הרחבות של  

כאשר אין צמצומים אלה של הכביש הולך  . המדרכה באזור החצייה

 .  הרגל חשוף לסכנה לאורך כל רוחב הכביש כאשר אין רכב חונה

שיש רכב חונה הולך הרגל יוצא מבין המכוניות כאשר הוא  במקרים 3.

י הנהג ברכב  "לעיתים לא ראה את הרכב המתקרב או שהוא לא נראה ע

 .המתקרב

 



במספר כיכרות אין הסטה במסלול של הרכב הנכנס לכיכר והוא אינו מאט  4.

הינו  ( הרצועה שצמודה לכיכר)בהרבה כיכרות גובה העטרה . את מהירותו

נהגים מתייחסים אליה כאל  . מ כנדרש"ס 7-8כגובה הכביש הסמוך ולא 

הם לא מפחיתים את  . מיסעה רגילה ונוסעים ברדיוס גדול מהמתוכנן

 .מהירותם ובכך לא מתקיימת המטרה העיקרית בהתקנת הכיכר

דבר שעשוי  , בחלק גדול של הכיכרות לא מסומן קו עצירה לפני הכיכר5.

 .להזכיר לנהג שהוא צריך לתת זכות קדימה לתנועה שבתוך הכיכר

לא מוצבים תמיד  ( ר"מעברי חצייה לה –לשעבר  7-ג) 307תמרורי 6.

למשל ישנם מקומות רבים בהם הם מוצבים ביציאה  . במקומות הנכונים

  307תמרורי . מכיכרות לעומת זאת הם חסרים לפני מעברים באמצע קטע

עיליים מאירים ומוארים המוצבים במספר מקומות דהויים עד שכמעט לא  

 .ניתן להבין את המסר שבהם

(  45-ג) 521במספר גישות לכיכרות בכבישים דו מסלוליים חסרים תמרורי 7.

 .המודיעים על צמצום במספר הנתיבים

 

 (  המשך)שנצפו בעיות הבטיחות ריכוז 



 פתרונות עיקריים

למעגלי תנועה שאין בהם הסטות מספיקות מוצע להסיט את  בגישות  1. 

הגישה ככל האפשר כדי למנוע נסיעה בקו ישר ולאלץ את הרכב הנכנס  
 .  לכיכר להאט

כמעט  ( הרצועה הסמוכה לכיכר)במעגלי תנועה בהם גובה העטרה 2.

יש להגביה את העטרה  , זהה לגובה האספלט בכביש שבהיקף הכיכר

 מ"ס 7-8לגובה 

מוצע  , תנועה בהם אין סימון קווי עצירה לפני הכניסות לכיכרבמעגלי 3.

כדי להבליט את הצורך לתת זכות קדימה  , לסמן את קווי העצירה
 . לנמצאים בכיכר

מוצע להגביה , חצייה בעייתיים ובמיוחד באלה שבאמצע קטעבמעברי 4.

 .  את מעבר החצייה כולו ולהוסיף פסי האטה לפני ואחרי המעבר

מוצע להחליף את  ', מ 12ללא מפרדה בהם רוחב הכביש ברחובות 5.

קווים   4-ד) 803במרכז הכביש בקו רציף ( קו קטעים 1-ד) 801הסימון 

מהנהג לפתח מהירויות או בחלק גדול מהכביש כדי למנוע בכל ( רצופים

 .  גבוהות

 



(המשך)פתרונות עיקריים   

מוצע לסמן ברחובות הרחבים את החניות בימין הכביש  6.
ולא כנתיב ימיני כדי שרכב ( תאי חנייה  19 -ד) 819בסימון 

 . בנתיב יחיד גם כשאין רכב חונה בצד הכביש יסע

ל מוצע לצמצם את אורך מעברי "ברחובות הרחבים הנ7.
י  "או ע( בתחום רצועת החנייה)י הבלטת המדרכה "החצייה ע

 .אי מרכזי ולהוסיף פסי האטה

והכניסות והיציאות  , ברחובות בהם קיימות רחבות חנייה8.
רחבות ולא מוסדרות מבחינת הסימון מוצע לצמצם את  

כדי שאורך החצייה של הולכי הרגל ההולכים באחד  , הפתחים
 .    והסימון התימרורולהשלים את , הרחוב יהיה מינימלי מצידי

במקומות בעייתיים מוצע להוסיף עיני חתול במקביל לקו  9.
 . לפני קווי עצירה וכדומה, לפני מעברי חצייה, הפרדה רצוף

מוצע לבצע סקר של מצב התמרורים וסימוני הכבישים במצב 10.
 .הקיים ולהשלים את החסר כולל עדכון מקומי של התכנון

 



משמעותי מיבנירחובות בהם מוצע שינוי   

מוצע שהחתך . רוב הרחוב הוא דו מסלולי עם מפרדה -שדרות לכיש•
הבסיסי יהיה מורכב מנתיב נסיעה אחד רחב לכל כיוון עם מפרצי חנייה  

 . ועם הרחבות בגישות לצמתים

 .משדרות מלכי ישראלשינוי דומה מוצע גם בחלק •

מוצע לבצע תכנון תנועתי כולל של הרחוב להסדרת   -רחוב הגפן•
מוצע להוסיף  . התנועה והחנייה תוך תשומת לב מיוחדת להולכי רגל

 . מעברי חצייה מוגבהים ועוד, פסי האטה, ככרות

מלכי  ' לשד אדוריים' כשהקטע שבין שד, רחוב חד מסלולי -שדרות גת•
".  אוזניים"נתיבי נסיעה בתוספת מפרצי חנייה ו 2ישראל מוסדר עם 

הצרות המיסעה  , "אוזניים"ללא ' מ 12בהמשך מזרחה רוחב הכביש 
 .מוצע להמשיך את פרופיל הרחוב בחלק המזרחי בדומה למערבי. ועוד

 

  אדוריים, השופטים, יששכר' שינויים מבניים דומים מוצעים גם בשד
 .  וגאון הירדן

 

 



 תוספת התקני ואמצעי בטיחות

,  העצמאות' מוצעים בשתי נקודות לאורך שדפסי האטה •
 (.אחרי הסדרה כוללת שלו)בשדרות השופטים וברחוב הגפן 

' או תוספת מעברים מוצעים בשדבמעברי חצייה טיפול •
 .  האבץ ועוד' שד, גת' שד, אדוריים' בשד, מלכי ישראל, לכיש

ברחוב  , העצמאות' מוצעים בשדסימונים נוספים על הכביש •
 .  שבטי ישראל וגת' בשד, הרימון

' בשד, הגפן-בצומת לכיש, העצמאות' בשדמוצע  שילוט נוסף•
 .וגת, שבטי ישראל' בשד, לכיש ממזרח לדרך הדרום

מוצעים על בסיס שלטי התראה אלקטרוניים למהירות יתר •
מלכי  ' בשד, העצמאות' נתוני התאונות וסקר המהירויות בשד

מוצע להסיר את השלט הקיים ברחוב  , מאידך. ישראל והשופטים
  70הדרום ולהעלות את המהירות המותרת בקטע בו הוא מוצב ל 

 .  ש"קמ

 


