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פרק  1מבוא

 .1מבוא
 .1.1נושא ההנחיות
משרד התחבורה מעמיד בראש סדר העדיפויות את נושא בטיחותם של כלל משתמשי הדרך .הילדים
ובמיוחד ילדים הולכי הרגל ורוכבי האופניים ,משתייכים לסוגי האוכלוסייה הפגיעה יותר ולפיכך,
נדרשת תשומת לב מיוחדת לתכנון תנועה באזורים בהם מספר הילדים גבוה.
מוסדות חינוך הינם אתרים בהם הממשק בין תנועת כלי רכב ,הן פרטית והן ציבורית ,לבין הולכי רגל
ילדים הינו הג בוה ביותר .נקודות התורפה עשויות להיות באזורי חציית הרחובות הסמוכים ,באזורי
האיסוף והפיזור של הילדים על-ידי הורים וב מקומות הקליטה וההורדה מהאוטובוסים וממערכי
ההיסעים .מכאן ,יש חשיבות רבה לתכנון הסדרי התנועה להבטחת בטיחותם של כלל משתמשי הדרך,
בדגש על הילדים .הסדרי התנועה בקרבת מוסדות חינוך צריכים לאפשר את הגעתם ועזיבתם של כלל
משתמשי הדרך ,ובמיוחד הולכי הרגל ורוכבי האופניים ,באופן בטוח תוך מתן תשומת לב לכלל
המאפיינים ההנדסיים ,הגיאומטריים ,התפעוליים והבטיחותיים בתכנון הסדרי התנועה.
בנוגע לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך ,בישראל נכתבו הנחיות לתכנון תחנות היסעים בבתי
ספר ( .)2002הנחיות אלה נועדו לגבש פתרונות הנדסיים-בטיחותיים משולבים לנקודות של קליטה
והורדה של ילדים ליד שער בית הספר בצורה המיטבית והבטוחה ביותר .שאר הפרטים בתכנון הסדרי
התנועה בקרבת מוסדות חינ וך היו אמורים להתבסס על הנחיות כלליות יותר ,וביניהן :הנחיות לתכנון
רחובות בערים ( ,)2009-2011הנחיות לתכנון חניונים ( ,)2000הנחיות לתכנון מעברי חצייה עתירי ביקוש
( ,)2006הנחיות לתכנון מעגלי תנועה ( ,) 2005הנחיות לתכנון אזורי מיתון תנועה ( ,)2002ועוד .לאורך
ה שנים ,היה חסר מסמך כולל שהיה מספק מענה לכלל הסוגיות בתכנון הסדרי התנועה בקרבת מוסדות
חינוך.
מסמך זה מציג הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך אשר נועד לתת מענה למתכנן
ולרשויות בנוגע לכלל הצרכים והפתרונות התנועתיים בקרבת מוסדות החינוך .במסגרת הכנת המסמך
נערכה עבודת רקע  -ריכוז ,בחינה וניתוח ממצאים ,באמצעות( :א) סקר הספרות הבינלאומית,
המתייחס לכללי התכנון הקיימים והחידושים התכנוניים והטכנולוגיים לגבי הסדרי התנועה בסביבת
מוסדות החינוך; (ב) סקירת הניסיון הישראלי בנוגע לתכנון ולביצוע של הסדרי תנועה בקרבת מוסדות
החינוך ,לרבות דוגמאות של תכנון בתי הספר וממצאים של תסקירי הבטיחות ,אפיין הסדרי תנועה
טיפוסיים וזיהוי בעיות תכנון וליקויי בטיחות נפוצים; (ג) ריכוז ובחינה של נתוני תאונות דרכים בהן
נפגעו ילדים בדרך אל בית הספר או בחזרה ממנו ,בהתייחס לכלל אמצעי ההגעה  -הליכה ברגל ,רכיבה
באופניים ,נסיעה ברכב ה פרטי ,נסיעה באוטובוס.
ההנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך שואפות לספק מענה לסוגיות זרימת התנועה
והבטיחות לכלל משתמשי הדרך ,בכל הרמות של מוסדות החינוך (בית ספר יסודי ,חטיבת ביניים,
חטיבה עליונה ,קריית חינוך) ובהתאם לתנאים השונים שעשויים להיווצר בקרבת מוסדות החינוך.
ההנחיות נסמכות על ההנחיות התקיפות לתכנון הסדרי תנועה שפורסמו בישראל ומתאימות אותן
לצרכים של קרבת מוסדות החינוך.
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 .1.2נתוני הרקע להנחיות
 .1.2.1מערכת החינוך בישראל
מורכבות החברה הישראלית והמרקם האנושי המגוון בה משתקפים במערכת החינוך .ההטרוגניות של
מערכת החינוך מתבטאת ברבדים השונים במבנה המערכת ובתקציבה ובקיומם של סוגים רבים של
מוסדות חינוך המותאמים לצורכי המגזרים השונים .ראשית ,מערכת החינוך בישראל מחולקת לחינוך
פורמלי ולחינוך בלתי-פורמלי .החינוך הבלתי-פורמלי כולל פעולות בקרב החברה והנוער ובתחומי חינוך
והשכלת מבוגרים .מסמך זה מתמקד במערכת החינוך הפורמלית שבאחריות משרד החינוך.
כוחה של מערכת החינוך ויכולת ביצוע ה נובעים מן החקיקה המסדירה את מערך החינוך במדינה .להלן
עיקרי החוקים המסדירים את פעולתה של מערכת החינוך ,תחומי אחריותה וסמכויותיו של העומד
בראשה:
( )1חוק לימוד חובה ,התש"ט1949-
חוק זה קובע כי המדינה אחראית למתן חינוך חובה חינם לכל ילד בישראל מגיל שלוש ועד גיל  17במוסד
חינוכי מוכר ,וכי הורי הילד מחויבים לשלוח את ילדם למוסד חינוך מסוג זה .מוסדות חינוך מוכרים
הם הן מוסדות רשמיים והן מוסדות מוכרים שאינם רשמיים .מטרת החוק היא לתת הזדמנות שווה
בקבלת חינוך והשכלה לכל ילדי המדינה ,ללא אפליה על רקע כלכלי ,עדתי או מגזרי .בין הנושאים
המוסדרים בחוק :הזכות לקבל חינוך חינם בגילים האמורים ,חובת המדינה לקיים מערכת חינוך
רשמית ולאפשר לכל תלמיד ללמוד בה ,וחובת הרישום ללימודים של ילד בגיל חינוך חובה .סעיף  2לחוק
קובע כי שר החינוך רשאי לתת פטור מחובת ההרשמה ללימוד במוסד מוכר במקרים שבהם התלמיד
לומד במוסד חינוך פרטי המניח את דעת השר או שהשר משוכנע כי הילד אינו מסוגל ללמוד לימודים
סדירים במוסד מוכר ,או שניתן אישור למתן חינוך ביתי.
השר רשאי לחייב בצו רשות חינוך מקומית ,או רשויות חינוך מקומיות אחדות במשותף ,לפתוח ולקיים
מוסדות חינוך רשמיים לחינוך יסודי.
במהלך כהונתה של הכנסת ה 17-הושלמה החלתו של חוק חינוך חובה על תלמידי כיתות י"א וי"ב ,וכיום
הוא חל על כל התלמידים בכיתות א' עד י"ב.
( )2חוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג1953-
חוק זה נועד לבטל את שיטת הזרמים בחינוך וקובע את אחריות המדינה להשתית חינוך ממלכתי.
בעקבות חקיקת חוק זה נוצרו שני סוגי חינוך עיקריים במערכת החינוך בישראל :ממלכתי וממלכתי-
דתי .בכנסת ה 17-התקבל תיקון המוסיף אליהם את החינוך הממלכתי המשלב .מהנושאים המרכזיים
המוסדרים בחוק :מטרות החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי; קביעת תכניות לימוד ,תכניות השלמה,
תכנית לימודים נוספת ות כניות לשם ניסוי; קביעת סדרים ותנאים להכרה במוסדות הלא רשמיים
כמוסדות חינוך מוכרים; הסדרת הפיקוח על מוסדות חינוך ממלכתיים ומינוי מפקחיהם ,מנהליהם
ומוריהם; הנהגת תכנית יסוד (תכנית הליבה); התאמת הוראות החוק לצורכי חינוך חובה של תלמידים
שאינם יהודים; קביעת סדרי רישום והעברה של תלמידים.
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אחד הסעיפים בחוק החינוך ה ממלכתי עוסק בהשתתפות הרשויות המקומיות במימון מוסדות חינוך
מוכרים שאינם רשמיים הפועלים בתחומם .בכנסת ה 17-תוקן סעיף זה ונקבע כי רשות מקומית רשאית,
אם תרצה בכך ,להשתתף בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים הפועלים בתחומה.
לפי פרסום משרד החינוך ,נכון למאי  ,2015במערכת החינוך בישראל היו  4,972בתי הספר בהם למדו
 2,131,521תלמידים .טבלה  1מציגה את מספרי בתי הספר ומספרי התלמידים במערכת החינוך ,בשנים
נבחרות .ניתן להתרשם מהגידול המהיר במערכת החינוך מאז קום המדינה ועד היום .לדוגמא ,בין
השנים תש"ן-תשע"ה ( 25השנים האחרונות) מספר התלמידים גדל פי  1.63ומספר מוסדות החינוך  -פי
.2.0
טבלה  .1מספר בתי הספר והתלמידים במערכת החינוך בישראל ,בשנים נבחרות*
תש"ט
1948/9
בתי ספר

611

תלמידים 137,886

תש"ן
תש"ל
1989/90 1969/70

תש"ס
1999/00

תש"ע
2009/10

תשע"ג
2012/13

תשע"ד
2013/14

תשע"ה
2014/15

3,539

4,214

4,828

4,932

4,972

2,320

2,432

749,533

2,131,521 2,081,021 2,027,360 1,887,580 1,654,822 1,306,000

* כולל גני ילדים .נתונים ממינהל תקשוב ומערכות מידע במשרד החינוך ,מאי 2015

 .1.2.2סיווג של מוסדות החינוך בישראל
את מוסדות החינוך בישראל ניתן לסווג לפי מספר מאפיינים שהם :גילי התלמידים או שלבי החינוך;
מעמדו המשפטי של מוסד החינוך; סוג פיקוח על מוסד החינוך; מגזר אוכלוסייה וסוג החינוך .להלן
הסבר קצר לסיווג מוסדות החינוך לפי כל אחד מהמאפיינים.
א .סיווג לפי גילי התלמידים או שלבי החינוך
בסיווג זה מבדילים בין  4קבוצות:

( )1חינוך קדם-יסודי  -הכולל גני ילדים או חטיבות צעירות ,בהם לומדים ילדים החל מגיל  3ועד .5
( )2חינוך יסודי  -הכולל בתי ספר בהם כיתות א'-ו' (בני  )6-11וגם בתי ספר בהם כיתות א'-ח' (בני -6
;)13
( )3חינוך על-יסודי  -הכולל חטיבת ביניים בה כיתות ז'-ט' (בני  ,)12-14וחטיבה עליונה (התיכון) ,לכיתות
י'-יב' (בני  ,)15-17או לכיתות ז'-יב' (בני  )12-17או לכיתות ט'-יב' (בני .)14-17
( )4לימודים על-תיכוניים ואקדמיים  -הכולל בני  18ומעלה.
חלוקה זו היא החלוקה הראשית ,אך בכל ר מת חינוך יש מספר מסגרות אפשריות .במסמך זה נתייחס
לסיווג מוסדות החינוך על -פי חלוקה זו של שלבי החינוך וגילי הילדים.
ב .סיווג לפי המעמד המשפטי
חוקי החינוך בישראל מכירים ב 3-סוגים של מוסדות חינוך ,לפי מידת כפיפותם והיענותם לפיקוח של
המדינה:
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( )1החינוך הרשמי  -מוסדות החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי שבבעלות המדינה או הרשויות
המקומיות שהוכרזו כמוסדות רשמיים ברשומות .בדרך כלל ,אלה מוסדות החינוך בין החינוך הקדם-
יסודי עד לחטיבת הביניים.
( )2החינוך המוכר שאינו רשמי  -מוסדות שאינם בבעלות המדינה אך קיבלו עליהם מידה מסוימת של
פיקוח מצידה .למוסדות האלה יש חופש רב יותר בקבלת תלמידים ,בהעסקת מורים ובקביעת תכנית
לימודים.
רבים ממוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי משתייכים לחינוך החרדי ,ובעיקר לשתי רשתות החינוך
הגדולות  -מרכז החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני.
( )3מוסדות הפטור  -סעיף  5לחוק לימוד חובה ,התש"ט ,1949-מאפשר לפטור תלמידים מהוראות החוק
בתנאים מסוימים .על סמך סעיף זה הוקמו תלמודי תורה לתלמידי כיתות א' עד ח' ,מערכת החינוך
הכירה בהם כמוסדות הפטורים ממילוי התנאים הכלליים של מערכת החינוך ונקבעו להם תנאים
מיוחדים הפוטרים אותם ממילוי הוראות חוק לימוד חובה.
ג .סיווג לפי סוג פיקוח
מבדילים בין  3סוגי פיקוח:
( )1ממלכתי  -הכולל מוסדות חינוך שאינם דתיים במגזר היהודי והלא-יהודי .את החינוך הממלכתי
(והממלכתי-ד תי) נותנת המדינה ללא זיקה לגוף מפלגתי ,עדתי או אחר ,ובפיקוח שר החינוך.
( )2ממלכתי-דתי  -הכולל את מוסדות החינוך היהודי הדתי-ציוני .זהו חינוך ממלכתי שמוסדותיו דתיים
באורח חייהם ובתכנית הלימודים המונהגת בהם ,והמורים והמפקחים בהם דתיים.
( )3חרדי  -הכולל מוסדות המאוגדים בשתי רשתות החינוך הגדולות  -מרכז החינוך העצמאי ומעיין
החינוך התורני ,והמוסדות שאינם מאוגדים ברשתות אלה.
ד .סיווג לפי מגזר אוכלוסייה
בסיווג זה מבדילים בין  2מגזרים עיקריים:
( )1יהודי  -הכולל ילדים מהאוכלוסייה היהודית וגם את רוב הילדים שאינם יהודים ואינם ערבים.
( )2לא-יהודי  -הכולל ילדים מהאוכלוסייה הלא-יהודית לרבות מגזר ערבי ,בדואי ,דרוזי וצ'רקסי.
ה .סיווג לפי סוג חינוך
לצד מערכת החינוך הרגילה ,פועלת מערכת החינוך המיוחד מכוח חוק חינוך מיוחד התשמ"ח.1988-
במערכת החינוך המיוחד לומדים תלמידים בני  3-21בעלי מוגבלויות ולקויות שהופנו למוסדות חינוך
מיוחד או לכיתות חינוך מיוחד הפועלות במוסדות חינוך רגילים באמצעות וועדות השמה.
מוסדות וכיתות אלו פועלים בכל שלבי החינוך ,המגזרים ,המעמד וסוגי הפיקוח .הם נחלקים לפי סוג
הלקות ורמת הלקות של התלמידים הלומדים בהם.
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כיתות החינוך המיוחד קטנות מכיתות חינוך רגיל ,ויש בהן יותר עובדי הוראה ביחס למספר התלמידים.
תלמידים במוסדות החינוך המיוחד זכאים להסעה מביתם למוסד החינוך ובחזרה ,ולעיתים גם לליווי
במהלך ההסעה.
טבלה  2מציגה נתונים של מערכת החינוך שפורסמו לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ז  ,2016/17עם
חלוקה לפי שלבי חינוך וסוג חינוך (או המגזר) .בשנה זו ,סה"כ במערכת החינוך למדו מעל  2.2מיליון
תלמידים ,מתוכם כ 75%-למדו בחינוך העברי ו 25%-בחינוך הערבי.
טבלה  .2מספר תלמידים במערכת החינוך בישראל  -תשע"ז ,2016/17

באלפים#

חינוך ערבי
חינוך עברי
סה"כ
שלבי חינוך
541
1678
2219
סה"כ
102
390
492
גני ילדים ציבוריים*
246
763
1009
חינוך יסודי**
87
204
291
חטיבת ביניים
106
321
427
חטיבה עליונה
 #מקור :משרד החינוך ,המינהל לכלכלה ותקציבים ,אגף כלכלה וסטטיסטיקה
* גילי  3ומעלה ,לא כולל גנים פרטיים (נתוני ינואר .)2017
** כולל תלמודי-תורה ובתי ספר מיוחדים.

איור  1מציג מגמות בגידול מספרי התלמידים בחינוך היסודי ,לפי מגזר ופיקוח ,בשני העשורים
האחרונים .בעשור האחרון ,מספר התלמידים בחינוך היסודי העברי גדל בשיעור של  ;28%החינוך הערבי
גדל בשיעור של  7%והוא מהווה היום כ 24%-מסך התלמ ידים .החינוך הממלכתי העברי מהווה 52%
מסך התלמידים בחינוך היהודי .החינוך הממלכתי-דתי גדל בשיעור של כ 25%-והוא מהווה  18%מכלל
תלמידי החינוך היהודי; החינוך החרדי גדל בשיעור של כ 43%-והוא מהווה כ 30%-מסך התלמידים
בחינוך היהודי.

איור  .1מספרי תלמידים ,באלפים ,בחינוך היסודי ,לפי מגזר ופיקוח.
מקור :משרד החינוך ,המינהל לכלכלה ותקציבים ,אגף כלכלה וסטטיסטיקה.
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איור  2מציג את מגמות הגידול במספרי התלמידים  ,לפי שלבי חינוך ,לאורך כעשור ,תשס"ה-תשע"ז.
הנתונים פורסמו על-ידי משרד החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח .ניתן להבחין שלאורך
העשור ,מספר תלמידים בחטיבה העליונה גדל ב ,23%-בחטיבת הביניים ב ,14%-בחינוך היסודי ב29%-
ובגני ילדים ב.54%-

איור  .2מספרי תלמידים ,באלפים ,לפי שלבי חינוך ,תשס"ה-תשע"ז .מקור :משרד החינוך.

 . 1.2.3גורמים המעורבים ביצירת סביבה בטוחה למוסדות חינוך
גורמים רבים מעורבים היום ביצירת סביבה בטוחה למוסדות חינוך ,וביניהם:
( )1משרד החינוך  -האגף לבטיחות וזהירות בדרכים ,אשר אחראי על תכניות הלימוד בנושא הזהירות
בדרכים בבתי הספר והכשרת רכזי הבטיחות .משרד החינוך מפרסם בחוזרי מנכ"ל את ההוראות
וההנחיות המחייבות לכל הקשור לבטיחות בדרכים (ראו פירוט נוסף בפרק .)6
( )2הרשות המקומית  -לרשות המקומית הבעלות על מוסדות החינוך ,היא הנושאת באחריות לבטיחות
המבנים וסביבותיהם  -תשתיות דרכים ,לרבות דרכי גישה למוסדות החינוך ,חניות ,תימרור ,תחנות
הסעה והסדרי תעבורה נוספים .הרשות המקומית הינה גם רשות התימרור המקומית ולפיכך ,הסדרי
התנועה שייקבעו ,יאושרו וייחתמו במלואם על-ידי רשות התימרור המוסמכת במקום ולאחר התייעצות
עם קצין משטרה ,בהתאם לנדרש בתקנה  18לתקנות התעבורה תשכ"א.1961-
( )3הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  -היא הגוף המרכזי המופקד על נושא הבטיחות בדרכים.
( )4משטרת ישראל  -האחראית ,בין השאר ,על הדרכת משמרות הזהירות בדרכים (משמרות הזה"ב)
והפעלתן.

 .1.2.4היפגעות ילדים בתאונות דרכים בסמוך לפעילות מוסדות חינוך
בישראל נערכו מעט מחקרים שהיו בודקים את סוגית היפגעות הילדים בקרבת מוסדות חינוך.
במחקרים אלה ,לרוב ,לא נמצאו ריכוזי תאונות סביב בתי הספר ,אלא אם בית הספר שכן על ציר תנועה
או בקרבת צמתים עמוסים .ככלל ,לבחינת היקף ומאפייני היפגעות הילדים בקרבת מוסדות חינוך דרוש
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מחקר ייעודי שיתבסס על סימון האזורים הגיאוגרפיים בקרבת מוסדות החינוך ומיפוי תאונות דרכים
בשעות המתאימות .מחקר יי עודי כזה טרם נערך בישראל.
ברקע להכנת ההנחיות נערכה בחינה מקורבת של הסוגיה  -ריכוז וניתוח נתוני תאונות דרכים שהתרחשו
בערים ובהן נפגעו ילדים בשעות הגעה אל וחזרה מבתי הספר .הניתוח התמקד בשעות בין  7עד  9בבוקר
ובין  12:30עד  15בצהריים ,בימי חול בלבד (לא כולל :שישי-שבת ,חגים ,וחודשים יולי-אוגוסט) .קבצי
תאונות דרכים בישראל לא מאפשרים לגזור תאונות עם ילדים עד גיל  .18מתוך קבוצות הגיל המוגדרות
לניתוח נבחרו תאונות בהן נפגעו ילדים בני  .15-19 ,10-14 ,5-9בבחינה נכללו תאונות מחמש שנים2012- ,
 .2016ספירת המקרים היתה לפי נפגעים.
טבלה  3מציגה ריכוז נתונים מהניתוח  -הממוצע השנתי של סך מקרי היפגעות הילדים בתאונות דרכים
בערים ושל המקרים הרלוונטיים למסגרת שהוגדרה לבחינה .הממוצע השנתי של מספר ילדים שנפגעו
בשעות הקשורות לפעילות מוסדות החינוך היה  .419מקרי היפגעות הילדים בשעות הגעה אל וחזרה
מבתי הספר היוו  16%מסך מקרי היפגעות הילדים בערים .בשעות הנבחרות ,סוגי הנפגעים המובילים
בקרב ילדים היו הולכי רגל ( )42%ונוסעי הרכב ( .)36%חלקם היחסי של מקרי ההיפגעות בשעות
הנבחרות (לעומת סך שעות היממה) היה גבוה יותר עבור הולכי הרגל ( )25%והנוסעים באוטובוס (.)38%
נספח א' מציג התפלגויות נוספות של מקרי היפגעות הילדים בשעות הנבחרות ,לפי פרקי זמן קצרים
בשעות הבוקר ובשעות הצהריים ,עבור סך הילדים הנפגעים ובחלוקה לקבוצות גיל שונות ,חומרת פגיעה
וסוגי הנפגעים.
טבלה  .3היפגעות ילדים (בני  )5-19בתאונות דרכים בערים ,בשנים 2012-2016
קבוצת ילדים נפגעים
סך הנפגעים בערים  -ממוצע
שנתי
סך נפגעים בשעות הנבחרות:
בערים ,בימי חול ,בשעות הגעה
אל וחזרה מבתי הספר  -ממוצע
שנתי
 %נפגעים בשעות הנבחרות
(מתוך סך שעות היממה)
פילוג נפגעים בשעות הנבחרות
לפי סוג נפגע
* כולל :רכב פרטי-מסחרי עד  3.5טון
 #כולל :אוטובוס  +אוטובוס זעיר

באוטובוס#

ברכב פרטי* רוכב אופניים אחר** הולכי רגל סה"כ

71

1292

95

420

713

2590

27

151

14

51

177

419

38%

12%

15%

12%

25%

16%

6%

42%
12%
3%
36%
**כולל :רכב משא ,אופנוע ,מונית ,טרקטור ,אחר

100%

סה"כ ,ממצאי הניתוח הראו שהיקף מקרי היפגעות הילדים בשעות הרלוונטיות להגעה אל ולחזרה מבתי
הספר אינו זניח ומהווה  16%מכלל מקרי היפגעות הילדים בעיר (בכל הימים והשעות) ו 30%-ממספר
מקרי היפגעות הילדים בימי חול .עם זאת ,חומרת הפגיעה בשעות הנבחרות אינה גבוהה ,כאשר סה"כ
היו כ 10%-של פגיעות חמורות בקרב ילדים ,עם מעט מקרים קטלניים.
בבחינת זמני התרחשות התאונות עם ילדים נמצא (ראו נספח א') כי פרקי הזמן עם ריכוזי תאונות
גבוהים יותר הם :מ 7:30-עד  8:15בבוקר ובין  14:00-14:15 ,13:30-13:45בצהריים .סה"כ ,מספרי
הילדים הנפגעים ליחידת זמן היו גבוהים יותר בשעות הבוקר לעומת שעות הצהריים .עם זאת ,בקרב
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בני  5-9שנפגעו כהולכי רגל נמצאה מגמה הפוכה  -פחות נפגעים בשעות הבוקר לעומת שעות הצהריים,
ובכך ,כפי הנראה ,משתקפת השפעה חיובית של משמרות הזה"ב.
בשעות הרלוונטיות לפעילות מוסדות חינוך ,היו יותר ילדים שנפגעו כהולכי הרגל או כנוסעים
באוטובוסים ,לעומת כלל התאונות עם נפגעים בערים (ראו טבלה  .)3בשעות הללו ,היפגעות ילדים
כהולכי הרגל היתה גבוהה יותר בכל קבוצות הגיל .בנוסף ,בשעות אלה ,בקרב בני  +15עולה בעיית
ההיפגעות ברכיבה באופניים .מכאן ,ניכר הצורך בשינוי הסדרי התנועה לטובת הולכי הרגל  -בקרבת כל
מוסדות החינוך ,ולטובת רוכבי האופניים  -בקרבת בתי הספר התיכוניים.

 . 1.2.5התפתחויות בעולם בנושא תכנון סביבת מוסדות החינוך
בשנים האחרונות ,בעולם המתקדם גברה חשיבות נושא הבטיחות של משתמשי דרך פגיעים  -הולכי
הרגל ורוכבי האופניי ם ,בייחוד במרחב העירוני .הולכי הרגל ורוכבי האופניים חשופים להיפגעות גבוהה
יותר בתאונות דרכים בהשוואה עם נוסעי הרכב הפרטי ,לכן דרוש שינוי בחלוקת המרחב העירוני
ובהסדרי התנועה באופן אשר יקטין את היפגעותם.
כמו כן  ,לאור הגידול בצפיפות האוכלוסייה העירונית ,עולה ההעדפה לאמצעי התחבורה הלא-מנועית
ולכן ,היום ,פיתוח עירוני בר-קיימא מביא ליצירת אסטרטגיות לעידוד הליכה ורכיבה .בנוסף ,לקידום
ההליכה וה רכיבה מיוחסים יתרונות בריאותיים של מניעת השמנה ,ירידה בזיהום אוויר ושיפור איכות
החיים בעיר .עם זאת ,לגידול בהליכה וברכיבה צפויה השפעה שלילית על מצב הבטיחות בדרכים אם
לא יינקטו צעדים להתאמת הסביבה העירונית לשימוש בטוח באמצעי תחבורה אלה .מכאן ,קיים צורך
דחוף בשינוי סדרי העדיפויות בתכנון מערכת התחבורה העירונית ,למען קידום השימוש באמצעי
התחבורה הלא-מנועית ומניעת היפגעותם של משתמשי האמצעים .במרחב העירוני דרוש קידום של
אמצעי תשתית למיתון מהירויות הנסיעה של הרכב המנועי ,הקמת הסדרי תנועה עם עדיפות להליכה
ולרכיבה ,והפרדה בין התנועה הלא-מנועית והמנועית.
המגמות הללו נ כונות במיוחד עבור סביבת מוסדות חינוך אשר מתאפיינים בריכוזים גבוהים של
משתמשי דרך פגיעים ,בגילים הצעירים .בין ההתפתחויות הבולטות בעולם לשיפור מצב הבטיחות
בסביבת מוסדות חינוך ניתן לציין יישום מסיבי של אמצעי מיתון תנועה ויצירת סביבה בטוחה לבית
הספר על-ידי הגדרת אזור עם העדפה ברורה להליכה ולרכיבה ,ומיעוט או ללא תנועת הרכב המנועי.
נספח ב' מביא דוגמאות מהניסיון הבינלאומי בהקשר זה  -יצירת הסדרי תנועה בסביבת מוסדות חינוך
עם העדפה בולטת להליכה ולרכיבה ,על חשבון הרכב המנועי .הדוגמאות הן:
( )1הגדרת תחום ההשפעה של בית הספר ,בגישה ההולנדית ,עם יישום הסדרי תנועה מתאימים;
( )2יישום אזורי מיתון תנועה בקרבת בתי הספר ,בעיר דוחא בקטאר.
ההנחיות והמחקרים הבינלאומיים מדגישים את חשיבותם של אזורי מיתון תנועה להפחתת מהירויות
הנסיעה וליצירת סביבה בטוחה בקרבת בתי הספר .הגישה ההולנדית ייחודית בכך שהיא מגבילה את
תנועת הרכב המנועי בקרבת כל מוסד חינוך (ללא תלות בגודל) ובשטח ניכר .המחקר שבוצע בקטאר
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הראה כי שילוב נכון של אמצעי מיתון תנועה בקרבת בתי הספר מביא לאכיפה עצמית של מהירויות
נסיעה נמוכות ,בכל אזור בית הספר ולאורך כל שעות היום.

 .1.3מונחים
להלן מובאות הגדרות למונחים המופיעים בהנחיות ,חלקם ייחודיים לעבודה זו.
מוסד חינוך  -שם כולל למבנים בבעלות פרטית או ממשלתית האחראים על פרק הלימוד הטרום-אקדמי.
מוסדות החינוך הם :גן ילדים ,בית ספר יסודי ,חטיבת ביניים ,בית ספר תיכון וקריית חינוך.
תחום השפעה של מוסד חינוך  -התחום הגיאוגרפי בו עוצמת התעבורה המגיעה למוסד החינוך הינה
משמעותית ,במיוחד בהקשר של תנועת הולכי הרגל ורוכבי האופניים ,ומצדיקה התייחסות תנועתית
מיוחדת.
אזור בית ספר  -תחום הרחובות/רשת הדרכים בהם קיים פוטנציאל משמעותי להליכה ברגל ולרכיבה
ב אופניים כאמצעי הגעה למוסד החינוך ,בהתאם לתחום ההשפעה של המוסד" .אזור בית ספר" כולל
שלושה תתי-אזורים:
( )1אזור ללא תנועת רכב מנועי  -אזור סמוך לשער הכניסה למוסד החינוך בו לא תתאפשר תנועה של
רכב מנועי.
( )2אזור הורדה וקליטה של תלמידים  -אזור הממוקם בקצה "אזור ללא תנועת רכב מנועי" ,במעטפת
הרחובות שמסביב למוסד החינוך אשר משמש להורדה וקליטה של תלמידים.
( )3אזור הליכה למוסד חינוך  -אזור הממוקם החל מאזור ההורדה והקליטה ועד לקצה אזור ההשפעה
של בית הספר .תת-אזור זה מתאפיין בשימוש נרחב בהליכה וברכיבה על אופניים כאמצעי הגעה למוסד
החינוך.
אזור מיתון תנועה  -שטח עירוני רציף בו שולבו אמצעים הנדסיים מתאימים לצורך יישום מדיניות
כוללת המצמצמת את השפעת הרכב המנועי על סביבתו .מטרה זו מושגת על-ידי הפחתת מהירות
הנסיעה הנקודתית והכוללת ,והוצאת תנועה עוברת.
אזור הורדה וקליטה של תלמידים  -אזור בתחום הדרך הציבורית המיועד לעצירה של רכב פרטי לצורך
הורדה וקליטה של תלמידים.
תחנת אוטובוס  -מקום בתחום הדרך הציבורית המיועד לעצירת אוטובוס המסיע נוסעים בקו סדיר או
בקו תלמידים אחר.
תחנת היסעים  -מקום בתחום הדרך הציבורית או בתחום מוסד החינוך לעצירה של כלי רכב יעודי
להסעת תלמידים למוסד החינוך.
מעקה הולכי רגל  -התקן בטיחות המוצב על מדרכה בסמוך לאבן שפה ,או על מפרדה במקרים של דרך
מחולקת .מטרת מעקה הולכי רגל היא למנוע מהולכי הרגל חצייה במקומות בהם הם עלולים להיפגע,
להסתכן ולהפריע לתנועת הרכב.
תב"ע (תכנית בניין עיר)  -תכנית בעלת תוקף כשל חוק המסדירה את שימושי הקרקע בשטח מסוים.
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שב"צ (שטח בנייני ציבור)  -שטח אשר מוגדר בתב"ע כשטח לבנייני ציבור מסוגים שונים כגון :בתי ספר,
בתי כנסת ,קופות חולים וכו' .השב"צ מסומן בתכניות בצבע חום.
שצ"פ (שטח ציבורי פתוח)  -שטח אשר מוגדר בתב"ע כשטח בבעלות ציבורית ,יכול להכיל מספר
שימושים ,אך מהותם תהיה השארת השטח פתוח וירוק לרווחת התושבים .שימושים נפוצים בשצ"פים
יכולים להיות :גן ציבורי ,טיילת ,כיכר עירונית וכד' .השצ"פ מסומן בתכניות בצבע ירוק.

 .1.4מבנה ההנחיות
מסמך זה מציג הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך ,במטרה לשפר את תנאי הבטיחות
והתנועה לכלל משתמשי הדרך ,עם מתן העדפה למשתמשי דרך פגיעים יותר  -הולכי הרגל ורוכבי
האופניים.
פרק  2של המסמך מציג את התפיסה התכנונית הכוללת והעקרונות המנחים בתכנון הסדרי תנועה
בסביבת מוסדות חינוך ,ומגדיר את תחומי ההשפעה של מוסדות החינוך במרחב העירוני.
פרק  3דן בהיבטים הסטטוטוריים של תכנון סביבת מוסדות חינוך ,עם דגש על שילוב שיקולי הבטיחות
בשלב תכנון מוקדם.
פרק  4מציג אמצעים והסדרי תנועה לתכנון המפורט של סביבת מוסדות חינוך ,לרבות הגדרת "אזור
בית ספר" וחלקיו ,קידום אמצעים למיתון תנועת הרכב המנועי ,תכנון הסדרים להליכה ברגל ולרכיבה
באופניים ,פירוט הסדרי תנועה לאזור ההורדה והקליטה של תלמידים ,למערכי ההיסעים לבתי הספר
ולתחבורה הציבורית ,תכנון הסדרי חנייה והבטחת נגישות לבעלי מוגבלויות.
פרק  5מוסיף פרטים על קידום הסדרי תנועה בסביבת מוסדות חינוך קיימים.
פרק  6מסביר את הנהלים וה הנחיות של משרד החינוך בנוגע להבטחת רמת בטיחות נאותה בסביבת
מוסדות חינוך ומפנה לנספח עם דוגמאות לפעילויות ולמיזמים של בתי הספר בשיתוף עם גורמים
נוספים לשיפור מצב הבטיחות בדרכים בסביבת מוסדות חינוך.
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 .2תחום ההשפעה של מוסדות החינוך
 .2.1התפיסה התכנונית
מדיניות התחבורה בישראל שואפת לספק מענה לצרכיהם של כלל משתמשי הדרך  -התנועה המנועית
הפרטית ,התחבורה הציבורית ,הולכי הרגל ורוכבי האופניים ,תוך מתן העדפה לבטיחותם של משתמשי
הדרך הפגיעים ,במרחב העירוני .מדיניות זו באה לידי ביטוי במערך של הנחיות לתכנון שנכתבו ופורסמו
בשנים האחרונות על סמך הניסיון שהצטבר בעולם ובישראל ,ובהתאם לעקרונות של "תכנון בר-קיימא"
אשר מדגיש את שיקולי הבטיחות ,איכות החיים וההתחשבות ברצון הקהילה ,בתכנון העירוני.
תפיסת התכנון העירוני ,כפי שמיושמת במסמכי ההנחיות של משרד התחבורה בעשור האחרון ,מצמצמת
את מיקומו וחשיבותו של הרכב הפרטי לטובת הולכי הרגל ,רוכבי האופניים והתחבורה הציבורית.
תפיסת עולם זו נותנת שטח נרחב יותר להולכי הרגל ולרוכבי האופניים תוך הפחתת מיקומו של הרכב
הפרטי בהיררכיית התכנון העירוני גם על חשבון פגיעה בקיבולת הדרך או צמצום מספר מקומות
החנייה.
מוסדות החינוך הינם אתרים בהם הממשק בין תנועת כלי רכב ,הן פרטית והן ציבורית ,לבין הולכי הרגל
ורוכבי האופניים הינו הגדול ביותר ,בעוד שחלקם המשמעותי מהמשתמשים בדרך הם ילדים ,הנוטים
להיפגעות גבוהה יותר בתאונות בשל גילם הצעיר .1עירוב משתמשי הדרך יוצר נקודות תורפה
בטיחותיות ,במיוחד בסביבת תחנות קווי התחבורה הציבורית ומערכי ההיסעים ,באזורי הקליטה
וההורדה של התלמידים ובאזורי חציית הרחובות הסמוכים למוסד החינוך .בנוסף ,אתרים אלה
מתאפיינים בריכוזם הגבוה של משתמשי דרך שונים בפרקי זמן קצרים ,בבוקר בעת ההגעה למוסד
החינוך ובצהריים ,בעת עזיבת מוסד החינוך .כל התכונות ביחד :העירוב ,הריכוז וגילם הצעיר של
משתמשי הדרך ,הופכים את מוסדות החינוך לאתרים בעלי רגישות גבוהה מבחינה בטיחותית ותנועתית.
נפחי התנועה הגבוהים המגיעים לסביבת מוסד החינוך בפרק זמן קצר (בבוקר או בצהריים) עלולים
ליצור ,ולרוב יוצרים ,מצב של אי-סדר תנועתי .מצב זה מתאפיין בתמרונים חריגים ,כדוגמת נסיעות
לאחור ותנועות פרסה ,חניות כפולות ,חציית הולכי הרגל ורוכבי האופניים בין כלי הרכב ,פגיעה בשדה
הראיה של הנהגים ובנראות הולכי הרגל .מכאן ,גדלה רמת הסיכון הבטיחותי ,במיוחד עבור הילדים
המגיעים אל או העוזבים את מוסד החינוך כהולכי הרגל או כרוכבי האופניים .לכן ,קיימת חשיבות רבה
ביצירת תנאי תשתית אשר יאפשרו התנהלות בטיחותית בסביבת מוסדות חינוך ובייחוד ,בפרקי הזמן
של ההגעה והעזיבה ,על-ידי תכנון הסדרי תנועה להבטחת בטיחותם של המשתמשים הפגיעים.
בהתאם לתפיסה תכנונית זו ,יש להגדיר את תחום ההשפעה של מוסד החינוך ולתכנן את הסדרי התנועה
בתוכו באופן שיצמצם את הסיכון להיווצרות קונפליקטים בין משתמשי הדרך ,ויבליט את נוכחותם של
המשתמשים הפגיעים .יצירת מרחב בטוח בסביבת מוסדות החינוך זו משימה מאתגרת המחייבת שילוב
של מגוון אמצעים כפי שיפורט בהמשך ההנחיות.
בתכנון סביבה של מוסדות החינוך יש לשאוף למספר מטרות עיקריות כמפורט להלן:
 1הגיל הצעיר קשור לחוסר בשלות הפיסית והמנטלית ,ולהתנהגויות לא בטוחות הנובעות מתהליכי ההתפתחות
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( )1עידוד הליכה ברגל ורכיבה על אופניים אל מוסד החינוך וממנו
הנחיות אלה מאמצות את המדיניות לפיה הולכי הרגל ורוכבי האופניים נמצאים בראש סדר העדיפויות
לתכנון במרחב .התפיסה התכנונית כפי שבאה לידי ביטוי בהנחיות נותנת ביטוי לעידוד השימוש באמצעי
התחבורה הלא-מנועית ,על-ידי תכנון היוצר סביבה בטוחה ונוחה להולכי הרגל ולרוכבי האופניים
בהגעה אל מוסד החינוך וממנו .התכנון מאפשר יצירת מרחב בטוח למשתמשי הדרך הפגיעים בחתך
הרחוב ובסמוך לשער בית הספר תוך הקפדה על הפרדתם במרחב מהרכב המנועי.
( )2צמצום השימוש ברכב הפרטי והגבלת הגישה של הרכב הפרטי לשער מוסד החינוך
יצירת אזור בטוח ונוח להולכי הרגל ולרוכבי האופניים בסביבת מוסד החינוך כרוכה בהגבלת הניידות
והנגישות של הרכב הפרטי .התפיסה התכנונית כפי שבאה לידי ביטוי בהסדרי התנועה המפורטים
בהנחיות אלה ,מיועדת לצמצם את השימוש ברכב הפרטי בעזרת הסדרת מגוון אמצעי מיתון תנועה
הכוללים ,בין השאר ,הגבלה פיזית של גישת הרכב הפרטי לשער מוסד החינוך .באופן זה יתאפשר
להפחית את עומסי התנועה וצפיפות כלי הרכב בסמוך לשער מוסד החינוך וברחובות הסמוכים אליו
ולהשיג תועלות בטיחותיות וסביבתיות.
( )3שילוב אמצעים למיתון תנועת הרכב המנועי בסביבת מוסדות החינוך
שינוי סדרי העדיפויות למשתמשי הדרך מצריך ,כאמור ,אמצעים לצמצום מרחב הפעילות של הרכב
המנועי ,לצד יצירת סביבה בטוחה ועידוד השימוש בתחבורה הלא-ממונעת .סביבת מוסד החינוך תוגדר
כאזור ממותן תנועה המצריך שינוי בדפוסי התנהגות ,הפחתת נפחי התנועה ומהירות הנסיעה .אמצעים
אלה יתמכו ביצירת מרחב בטוח למשתמשי הדרך הפגיעים ,ישפרו את נגישות הולכי הרגל ורוכבי
האופנים למוסדות החינוך ויקטינו את ההתרחשות והחומרה של תאונות דרכים.
( )4עידוד השימוש בתחבורה הציבורית
התחבורה הציבורית ורכבי ההיסעים מהווים חלק משמעותי במערך אמצעי התחבורה המשמשים
בגישה אל מוסד החינוך .ההנחיות נותנות דגש על מתן פתרונות תחבורתיים לקווים סדירים של
התחבורה הציבורית ולמערכי ההיסעים למוסדות החינוך כתלות בסוג מוסד החינוך ובצרכיו .הפתרונות
המיטביים להסדרי התנועה לתחבורה הציבו רית יעודדו את השימוש בתחבורה הציבורית על פני הרכב
הפרטי ובכך יתרמו לשיפור זרימת התנועה והבטיחות בתחום ההשפעה של מוסד החינוך.

 .2.2עקרונות מנחים בתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות החינוך
העקרונות המנחים בתכנון הסדרי התנועה בקרבת מוסדות החינוך מתמקדים בהמלצות למיקומו הפיזי
של מוסד החינוך ביחס לרשת הדרכים ,בשיטות להפרדה בין משתמשי הדרך למזעור נקודות הקונפליקט
ביניהם ובמיתון תנועת הרכב המנועי .מרכיבים אלה מהווים את הבסיס העקרוני לפיו יש לפעול בעת
תכנון הסדרי התנועה בקרבת מוסדות החינוך ,על מנת להשיג את האיזון הנדרש בין בטיחות משתמשי
הדרך וזרימת התנועה.
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 .2.2.1מיקום מוסד החינוך ביחס לרשת הדרכים
למיקומו של מוסד החינוך יש השלכות תפעוליות ובטיחותיות על משתמשי הדרך והוא משפיע על
התפקוד התנועתי ועל טיב השרות שהוא מספק לתלמידיו .המיקום מתייחס הן למיקומו הפיזי של בניין
מוס ד החינוך ביחס לרשת הדרכים ולרחובות הסובבים אותו והן למיקומו במרחב ביחס לאזורי
המגורים אותם הוא משרת ולאפשרויות הנגישות אליו .יש ליצור תחום השפעה בטוח בקרבת מוסד
החינוך החל משלב התכנון הסטטוטורי ,תוך התייחסות לשימושי הקרקע הגובלים ולהיררכיית
הרחובות הסובבים.
להלן פירוט העקרונות המנחים למיקומו של מוסד החינוך:
 יש למקם את מוסד החינוך באזור מרכזי בקהילה אותה הוא משרת על מנת לאפשר גישה נוחה
ובטוחה אליו מכל הכיוונים ובכל אמצעי התחבורה ,בדגש על הולכי הרגל ורוכבי האופניים.
 מיקומו של מוסד החינוך צריך להיקבע כך שלא תיווצר הפרדה גיאוגרפית בינו לבין האזור אותו
הוא משרת על מנת לעודד הליכה ורכיבה על אופניים.
 יש לתכנן את הסדרי התנועה ולמקם את שער מוסד החינוך כך שתובטח חצייה מועטה ובטוחה של
הולכי הרגל ורוכבי האופניים בתחום ההשפעה של מוסד החינוך.
 יש להבטיח קישוריות ורציפות של מדרכות ושבילי אופניים בתחום ההשפעה של מוסד החינוך ועד
לשער הכניסה.
 יש לאפשר קרבה של מוסד החינוך לתחנות תחבורה ציבורית על מנת לאפשר רמת שרות טובה
למשתמשי התחבורה הציבורית ולהקטין ,ככל האפשר ,את נסיעות הרכב הפרטי .שימוש בתחבורה
הציבורית נפוץ במיוחד במוסדות חינוך המשרתים אזור גיאוגרפי נרחב ,כדוגמת בית ספר תיכון.
במקרה זה יש למקם את מוסד החינוך בקרבה לציר תחבורה ציבורית.
 יש להימנע מגישה ישירה למוסד החינוך מרחובות עם תנועה עוברת ,נפחי תנועה גבוהים ומהירויות
נסיעה גבוהות ,כדוגמת דרכים עורקיות ומאספים ראשיים .גישה מרחובות אלה מגדילה את הסיכון
הבטיחותי להולכי הרגל ולרוכבי האופניים ועלולה לפגוע בתפקוד התנועתי של הרחוב.
 יש להימנע ממיקום הכניסה למוסד החינוך בצמוד לצמתים או מעגלי תנועה על מנת לא לעודד
ה ורדה וקליטה של תלמידים בתחום הצומת תוך גרימת סיכון ממשי לתאונות דרכים ופגיעה
בתפקוד הצומת.
 יש להימנע מגישה ישירה למוסד החינוך מרחובות מקומיים ללא מוצא .הצטברות של כלי רכב רבים
בזמן קצר ברחובות ללא מוצא מביאה לאי-ס דר תנועתי ,מחייבת תמרונים רבים ,נסיעות בהילוך
אחורי ,חציות בין כלי רכב ועוד.
 יש להימנע מתכנון מוסדות חינוך מפוצלים בין שני צידי רחוב .תכנון מסוג זה מחייב חצייה של
הרחוב על-ידי תלמידים .במידה ומוקם מוסד חינוך מפוצל ,יש להימנע ,ככל האפשר ,מאינטראקציה
בין שני חלקיו בזמן הלימודים על מנת למזער את מספר התלמידים העוברים בין חלקיו השונים.
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 .2.2.2הפרדה בין אמצעי התחבורה בגישה למוסד החינוך
ההפרדה הפיזית בין אמצעי התחבורה השונים  -רכב פרטי ,תחבורה ציבורית ומערכי היסעים ,הולכי
רגל ורוכבי אופניים ,הינה עקרון בסיסי מנחה לתכנון הסדרי התנועה בקרבת מוסדות החינוך .מימוש
ההפרדה הפיזית בין משתמשי הדרך מחייב תכנון כוללני הלוקח בחשבון את כלל הצרכים של משתמשי
הדרך והממזער את הממשק ביניהם .ההפרדה בין משתמשי הדרך מחולקת ,לרוב ,להפרדה בין
המשתמשים הפגיעים  -ה ולכי הרגל ורוכבי האופניים ,לבין הרכב המנועי ,ולהפרדה בין הרכב הפרטי
לבין התחבורה הציבורית ומערכי ההיסעים.
א .הפרדה בין הולכי הרגל ורוכבי האופניים לבין הרכב המנועי
ההפרדה בין הולכי הרגל ורוכבי האופניים לבין הרכב המנועי נדרשת על מנת להקטין את רמת החשיפה
של המשתמשים הפגיעים לתנועת הרכב המנועי ובכך לשפר את בטיחותם בקרבת מוסד החינוך .יש
להסדיר מדרכות ושבילי רכיבה על אופניים אשר יהיו רציפים והמשכיים ויובילו ישירות אל שער
הכניסה למוסד החינוך דרך רחובות ממותני תנועה ותוך מזעור חציית הרחובות .יש להימנע ממיקום
שערי הכניסה למוסד החינוך מול קטע דרך המאפשר חציית הולכי רגל לצדו השני של הרחוב באופן לא
מבוקר.
הסדרי ההורדה והקליטה של התלמידים צריכים להיות מתוכננים באופן אשר ממזער קונפליקטים בין
הרכב המנועי להולכי הרגל .התכנון צריך למנוע עמידה לא חוקית ו/או חנייה של כלי רכב בצורה לא
בטיחותית ולאפשר עלייה וירידה של תלמידים מכלי הרכב ישירות אל המדרכה ,ללא צורך בחציית
הרחוב .מומלץ להסדיר את אזורי ההורדה והקליטה בדרכים החד-סטריות אשר יבטיחו את המשכיות
הנסיעה ללא תמרונים ,עם הורדת התלמידים בצד ימין בו נמצא מוסד החינוך.
יש לתכנן את תחנות התחבורה הציבורית ומערכי ההיסעים כך שהגישה אליהם תהיה ישירות מהמדרכה
בצד הקרוב של מוסד החינוך ,ללא צורך בחציית הרחוב והליכה בין אוטובוסים חונים.
ב .הפרדה בין הרכב הפרטי לתחבורה הציבורית ומערכי ההיסעים
עיקרון זה מתבסס על יצירת גישה נפרדת ,ככל האפשר ,למערכי ההיסעים והתחבורה הציבורית.
המטרה העיקרית של הפרדת תנועת התחבורה הציבורית היא מניעת קונפליקטים אשר עלולים לגרום
לעיכוב התחבורה הציבורית על-ידי הרכב הפרטי.
תכנון הסדר תנועה המפריד בין התחבורה הציבורית ומערכי ההיסעים לבין הרכב הפרטי צריך לקחת
בחשבון מניעה של חציות דרך הגישה המיועדת למערכי ההיסעים והתחבורה הציבורית על-ידי
תלמידים .חציות א לה יכולות להתרחש כתוצאה מתכנון לקוי ,לפיו ,האזורים המיועדים לתחבורה
הציבורית נמצאים בין אזורי ההורדה והקליטה של התלמידים או בין החניות לבין שער הכניסה למוסד
החינוך ,ולהיפך .במידת האפשר יש להפריד את דרכי הגישה לרכב הפרטי ולתחבורה הציבורית ולהסדיר
כניסות ויצ יאות נפרדות לדרכי הגישה למוסד החינוך.
יש למנוע כניסה של כלי רכב פרטיים לאזורים המיועדים לתחבורה הציבורית בלבד ,על-ידי שימוש
בתמרור וסימון ברור ואכיפה במידת הצורך.
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יש להפריד בין חניון מוסד החינוך לבין אזורי ההורדה והקליטה על מנת למנוע את מעברם של הולכי
הרגל דרך החניון .הפרדה זו ניתנת לתכנון על-י די קביעת מיקום החניון בגישה אחורית למוסד החינוך.

 .2.2.3מיתון תנועת הרכב המנועי
יצירת אזורי מיתון תנועה מתייחסת לאמצעים ההנדסיים הנדרשים על מנת לגרום להפחתת מהירויות
הנסיעה של כלי הרכב .יישום אמצעי מיתון תנועה מאפשר יצירת מרחב בטוח לכלל משתמשי הדרך,
מניעת תנועה עוברת ,הפחתת שכיחות וחומרת התאונות ,אכיפה עצמית של מהירויות הנסיעה ועידוד
השימוש באמצעי התחבורה הלא-ממונעים.

 .2.3תחום ההשפעה של מוסד החינוך
 .2.3.1המשמעויות בהגדרת תחום ההשפעה של מוסד החינוך
לתחום ההשפעה של מוסד החינוך אין הגדרה קבועה המתאימה לכלל מוסדות החינוך .קביעת תחום
ההשפעה הינה משימה מורכבת התלויה במאפייני מוסד החינוך ,סיווגו כעירוני או אזורי ,מיקומו ברשת
הדרכים ביחס לשימושי הקרקע בסביבתו ,מאפייני האוכלוסייה אותה הוא משרת ואמצעי התחבורה
המשמשים להגעה אליו ולעזיבה ממנו .ככל שמוסד החינוך גדול יותר ,משרת אזור נרחב יותר ובעל מגוון
רחב יותר של אמצעי הגעה אליו ,הוא יוצר יותר נסיעות ,יותר מסלולי הליכה ורכיבה אליו ויותר אתגרים
בטיחותיים .בהתאם לכך ,התחום הגיאוגרפי המושפע צפוי להיות בעל שטח גדול יותר וקשה יותר
לאמידה .ככל שמתרחקים ממוסד החינוך כך הפיזור הגיאוגרפי של התנועה גדל וההשפעה של מוסד
החינוך הולכת ומתמעטת ,ולהיפך ,ככל שמתקרבים אליו כך מתנקזות הנסיעות ברכב הפרטי ,התחבורה
הציבורית ,הולכי הרגל ורוכבי האופניים למספר רחובות מצומצם יותר וההשפעה של מוסד החינוך
הולכת וגדלה.
לקביעת תחום ההשפעה של מוסד החינוך חשיבות רבה מאחר והוא מכתיב את האזור בו נדרשים
ההסדרים למיתון תנועת הרכב המנועי וניתן דגש ליצירת סביבה בטוחה למשתמשי דרך פגיעים,
המעודדת הליכה ורכיבה על אופניים כאמצעים מועדפים להגעה למוסד החינוך .כלומר ,להגדרת תחום
ההשפעה של מוסד החינוך יש השלכות ישירות על קביעת הסדרי התנועה באזור .להלן מוצעים כלים
להגדרת תחום ההשפעה של מוסד החינוך ובהתאם לכך ,לגודל האזור בו יושמו הסדרי תנועה ממתנים
המפורטות בפרקים הבאים.

 .2.3.2הגדרת תחום ההשפעה של מוסד החינוך
תחום ההשפעה של מוסד החינוך מוגדר כתחום גיאוגרפי בו עוצמת התעבורה המגיעה למוסד החינוך
היא הגבוהה ביותר ,במיוחד בכל הנוגע לפעילות הולכי הרגל ורוכבי האופניים .בקביעת תחום ההשפעה
של מוסד החינוך נדרש שיתוף פעולה בין הרשות המקומית ,ההורים ,התלמידים וצוות מוסד החינוך
(במקרה של מוסד חינוך קיים) ,גורמי האכיפה ,גורמים העוסקים בבטיחות בדרכים ואנשי מקצוע
בתחום הנדסת תנועה .ניתוח מצב קיים והגדרת תחום ההשפעה של מוסד חינוך קיים מאפשר לפתח
ולשפר את מסלולי ההליכה והרכיבה למוסד החינוך ,להגדיר את האזור הנכלל בתחום מערך ההיסעים
ולזהות את הצורך באמצעים למיתון תנועה באזור.
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את תחום ההשפעה של מוסד החינוך יש להגדיר בהתאם לעקרונות הבאים:
 הרחובות הנכללים בתחום ההשפעה הם ברדיוס של לפחות  300מ' משער הכניסה למוסד החינוך.
 תחום ההשפעה מאפשר הגעה למוסד החינוך ברגל או באופניים לתלמידים ולצוות בית הספר.
 תחום זה לא יכלול דרכים עורקיות או רחובות מאספים ראשיים בעלי עוצמת תעבורה רבה ,ובמיוחד
תנועה עוברת.
 יש להימנע מהגדרת תחום ההשפעה על אזורים גיאוגרפיים נרחבים .מצב זה צפוי כאשר קיים מספר
רב של מוסדות החינוך והמרחק ביניהם קטן .במקרה זה יש לצמצם את תחום ההשפעה של כל אחד
ממוסדות החינוך.
 בהתאם לתנאים הפרטניים בסביבת מוסד החינוך ,כג ון עוצמת הפעילות ,תנאים גיאוגרפיים
ומקומיים אחרים ,ניתן להרחיב או לצמצם את תחום ההשפעה שלו.

 .2.3.3תחום ההשפעה לפי סוגי מוסדות החינוך
כאמור לעיל ,הגדרת תחום ההשפעה הינה משימה מורכבת התלויה במגוון רחב של מאפיינים .קביעת
תחום ההשפעה עשויה להיות שונה ממוסד חינוך אחד למשנהו ,ותלויה בסוג מוסד החינוך ובמיקומו
הגיאוגרפי .להלן המלצות כלליות לקביעת תחום ההשפעה לפי סוגי מוסדות החינוך:
גן ילדים  -לא יוגדר ת חום השפעה לגן ילדים .הגעה לגני ילדים נעשית ברגל וברכב פרטי ,בליווי מלא
של הורים .כמו כן ,מטעמים מעשיים ,פיזור גני הילדים בשכונות המגורים אינו מאפשר הגדרת אזור
השפעה לכל גן ילדים בנפרד.
בית ספר יסודי ,חטיבת ביניים  -יש להגדיר את תחום ההשפעה בהתאם למוצע בסעיף .2.3.2
בית ספר תיכון ,קריית חינוך – יש להגדיר את תחום ההשפעה בהתאם למוצע בסעיף  .2.3.2ניתן לשקול
הרחבה של תחום ההשפעה עד לרדיוס של  1ק"מ משער הכניסה ,בהתאם לאופי ההגעה למוסד החינוך
ולפיזור הגיאוגרפי ממנו מגיעים התלמידים.
בית ספר לחינוך מיוחד  -הגעה לבית ספר לחינוך מיוחד נעשית בהסעות מאורגנות בלבד ,ללא מתן
אפשרות להגעה עצמאית או הליכה ברגל .לפיכך ,ניתן לצמצם את תחום ההשפעה של בית הספר
לרחובות הסובבים את בית הספר בלבד ולאזורי ההורדה והקליטה של התלמידים.
מוסד חינוך בשטח כפרי  -יש להרחיב את תחום ההשפעה של מוסד החינוך עד לרדיוס של  5ק"מ משער
הכניסה ,כתלות באמצעי ההגעה למוסד החינוך ובפיזור הגיאוגרפי של התלמידים במרחב .תחום השפעה
זה נגזר ממרחק ריאלי לרכיבה באופניים מהיישובים הסמוכים למוסד החינוך.
איור  3מציג דוגמאות להגדרת תחום ההשפעה בהתאם לסוגים של מוסדות החינוך.
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א – הגדרת תחום ההשפעה עבור בית ספר יסודי "הרצוג" ,בנתניה

ב – הגדרת תחום ההשפעה עבור בית הספר לחינוך מיוחד "אנוך" ,בתל-אביב
איור  .3דוגמאות להגדרת תחומי ההשפעה למוסדות חינוך.
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ג – הגדרת תחום השפעה עבור בית ספר אזורי "קדם" ,בבארותיים
איור ( .3המשך).

 .2.3.4הגדרת תחום ההשפעה כ"-אזור בית ספר"
תחום ההשפעה של מוסד החינוך יוגדר כ"-אזור בית ספר" .מתוך הגדרה זו ,נגזרים הסדרי התנועה
הנדרשים ,הממתנים את תנועת הרכב המנועי והנותנים עדיפות לתנועת הולכי הרגל ורוכבי האופניים.
ב"-אזור בית ספר" יהיה שימוש נרחב בהסדרי התנועה הממתנים הנמצאים בהנחיות הקיימות .עם
זאת ,תחום זה שונה מ "-אזור מיתון תנועה" המוגדר בהנחיות לתכנון אזורי מיתון תנועה ( )2002עקב
השימוש במאפיינים היי חודיים ובאמצעים המתאימים לסביבת מוסדות החינוך.
ההבדלים העיקריים בין "אזור בית ספר" לבין "אזור מיתון תנועה" הם:
 הפרדה בין משתמשי הדרך השונים ככל שניתן.
 הקמת נתיבים ושבילים לרכיבה באופניים המופרדים מהרכב המנועי.
 סימון מעברי החצייה בצמתים ובקטעי דרך.
 הגדרת תמרור חדש "אזור בית ספר".
 העדפה לתנועה חד-סטרית באזורי ההורדה והקליטה ,עם הורדה בצד ימין בסמוך למוסד החינוך.
בפרק  4בהמשך מובא פירוט להגדרת "אזור בית ספר" ,לרבות הגדרת תתי-האזורים הכלולים בו ,עם
הסדרי התנועה הנדרשים בהם ,תמרור ושילוט.
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 .2.3.5אמצעי תחבורה נפוצים והסדרי תנועה נדרשים לפי סוג מוסד חינוך
לכל סוג מוסד חינוך ניתן ליי חס מאפייני תנועה ייחודיים אשר נגזרים מאמצעי ההגעה הנפוצים למוסד
החינוך .אמצעי תחבורה המשמשים להגעה למוסד החינוך מחייבים את הסדרי התנועה הנדרשים
בסביבת מוסד החינוך .טבלה  4מציגה סקירה של אמצעי התחבורה הנפוצים והסדרי התנועה והחנייה
הנדרשים בהתאם ,במוסדות חינוך שונים.
פרק  4בהמשך מציג את הסדרי התנועה לתכנון המפורט בסביבת מוסדות החינוך ,בהתאם לרשימת
האמצעים המוצגים בטבלה  .4על הסדרי התנועה המתוכננים להיות מותאמים לסוג מוסד החינוך תוך
התחשבות בעקרונות המנחים שצוינו לעיל.
טבלה  .4אמצעי תחבורה נפוצים והסדרי תנועה וחנייה נדרשים ,לפי סוג מוסד חינוך
א  -אמצעי תחבורה נפוצים
הליכה ברגל רכיבה
מוסד חינוך
באופניים
-V
גן ילדים
V
V
בית ספר יסודי
V
V
חטיבת ביניים/תיכון
V
V
קרית חינוך
--בית ספר לחינוך מיוחד
V
V
מוסד חינוך בשטח כפרי

תחבורה
ציבורית
-V
V
V
-V

מערכי
היסעים
-V
V
V
V
V

רכב פרטי
V
V
V
V
-V

ב  -הסדרי תנועה נדרשים לפי סוג מוסד חינוך
מוסד חינוך

גן ילדים
בית ספר
יסודי
חטיבת
ביניים/תיכון
קרית חינוך
בית ספר
לחינוך
מיוחד
מוסד חינוך
בשטח כפרי

חניית
הורים

חניית
סגל

מיתון
תנועת
הרכב
המנועי
-V

הסדרי
הסדרי הסדרי אזור הורדה הסדרי
תנועה
תנועה תנועה וקליטה של תנועה
להולכי לרוכבי תלמידים למערכי לתחבורה
היסעים ציבורית
אופניים
רגל
----V
V
V
V
V
V

V
V

V
V

V

V

V

V

V

V

--

V

V
--

V
--

V
--

V
--

V
V

V
--

V
--

V
V

V

V

V

V

V

V

--

V
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 .3מוסדות חינוך בתכנון הסטטוטורי
 .3.1כללי
ישנה נקודת כשל מרכזית בתכנון תחבורה בטיחותית באזור מוסדות ציבור בכלל ומוסדות חינוך בפרט:
לרוב ,המתכננים נדרשים ,בעזרת כלים של תכנון מפורט ,לפתור בעיות בטיחות אשר נוצרו בעת אישור
התב"ע בתכנון המוקדם .בשלב התכנון המפורט באמתחתם של המתכננים יש כלים ספורים בלבד
הנוגעים בצורה נקודתית בבעיות אשר ,בדרך כלל ,מערכתיות .מסמך רלב"ד (" )2018הטמעת שיקולי
בטיחות בדרכים בשלב התכנון הסטטוטורי בשטח לבנייני ציבור ובסביבתו" דן בהרחבה בקשר ההדוק
בין התכנון הסטטוטורי והבטיחות בדרכים ומצביע בבירור על נקודת הכשל הזו.
על מנת להבין את מקור נקודת הכשל נפרט בקצרה על תהליך התכנון בישראל .תהליך התכנון ,כפי
שנקבע בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה ,1965-קובע ארבע דרגות של תכניות :ארצית ,מחוזית ,מקומית
ומפורטת .כל התכניות מרגע אישורן הן בעלות מעמד של חוק .כל תכנית נערכת בקנה מידה שונה וברמת
פירוט משתנה ,כאשר מהתכנית המפורטת (או תכנית בניין עיר ,תב"ע ,כפי ששמה מוכר במקצועות
התכנון) ,בדרך כלל ,ניתן להוציא היתרי בנייה .עריכת שינויים בתכנית המפורטת לאחר אישורה היא
עניין נדיר שכמעט ואינו מתרחש ,בעיקר בשל העיכובים הנדרשים לצורך אישורה מחדש.
התב"ע קובעת את שימושי הקרקע בשטח הנתון .היא מסדירה ומעגנת את ייעודי הקרקע ובתוכם את
מיקום מוסדות החינוך ,רשת הדרכים ,מיקומי צמתים ,זכות הדרך ,מיקום השטחים הירוקים ועוד.
פרטים אלו הינם משמעותיים ביותר ליצירת סביבה בטוחה למשתמשי הדרך.
בעת הכנת התב"ע נקבעת האפשרות ליצור סביבה בטיחותית ומזמינה בתחום ההשפעה של מוסדות
החינוך .זאת ניתן לעשות על-י די תכנון מדרכות רחבות ,שבילי אופניים ,אזור הורדה וקליטה ,תחנות
אוטובוס ,תחנות היסעים וכד' .לחילופין ,אפשרויות אלו נחסמות כליל על-ידי קביעת זכות דרך צרה
מלהכיל את התפקידים השונים הנדרשים להבטחת בטיחות משתמשי הדרך באזור מוסד החינוך או על-
ידי מיקום בעייתי של מוסד החינוך בהתאם לרשת התחבורתית המוצעת.
הבעיה נובעת מכך ששיקו לי הבטיחות כמעט ואינם נלקחים בחשבון במערך השיקולים המכתיב את
תכנון התב"ע ,ביניהם שיקולים כלכליים ,חברתיים ,עיצוביים וכו' .למעשה ,עד למסמך רלב"ד ()2018
שפורסם לאחרונה ,לא היו כלל הנחיות המגדירות כיצד באים לידי ביטוי שיקולי הבטיחות בתכנון
התב"ע .עם זאת ,גם הנחיות הרלב"ד אינן מחייבות לא את עורכי התכניות ולא את הרשויות המאשרות
אותן .פרק זה נשען על ההנחיות ממסמך הרלב"ד ( )2018ומרחיב עליהן.

 .3.2עקרונות מיקום של מוסדות החינוך
על מנת לעמוד בעקרונות התפיסה התכנונית של מוסדות החינוך שפורטו בפרק  ,2נדרש להגדיר כיצד
יש למקם את מוסדות החינוך בתכנון התב"ע כך שיתאפשר לעקרונות הללו לבוא לידי ביטוי.
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א .פריסת מוסדות החינוך
מדיניות מנהל התכנון כיום הינה לרכז את מוסדות החינוך והציבור ,ככל הניתן .2במקום לייצר מוסדות
קטנים ושכונתיים המנהל מעודד ריכוז מספר מוסדות על מגרש אחד ,לצמצום תפיסת השטח של
המוסדות השונים (כך מספר מוסדות שונים חולקים ביניהם שימושים כגון מגרשים ,אודיטוריום,
בריכה) .הביטוי הפיזי של תפיסה זו היא יצירתן של "קריות חינוך" גדולות המשלבות בתוכן שימושים
רבים למגוון גילים רחב .איור  4מציג דוגמא לתכנון קריית חינוך.
קריות החינוך מהוות מרכז שירותים משמעותי באזור ומושכות אליהן תנועה מנועית רבה ,גם משכונות
סובבות .בשל גודלן הן נדחקות לשולי השכונה ויושבות ,בדרך כלל ,על דרכים עורקיות בעלות נפח תנועה
גבוה.
מגמת הריכוז של מוסדות החינוך הינה בעייתית בהיבט הבטיחותי .היא מגבירה את היוממות
המוטורית אל המוסד ,מבטיחה את מיקומו בסביבה עם נפחי תנועה גדולים ומהירויות גבוהות ,ובעצם
מטרפדת כל אפשרות להפוך את סביבת המוסד לאזור ממותן תנועה.

איור  .4דוגמא לתכנון קריית חינוך :תב"ע של מתחם  01בקריית גת (קריית החינוך מודגשת).
כאשר בוחנים את צורת פריסת מוסדות החינוך משיקולים בטיחותיים ,הפרדת המוסדות ופיזורם
בשכונה עדיפה בהרבה וחיונית ליצירת סביבה תחבורתית בטוחה.
ב .היחס בין מוסדות החינוך ורשת הדרכים
בעת תכנון התב"ע נקבעת גם רשת הרחובות השכונתית .כאשר מונעים משיקולי בטיחות יש להרחיק
את מוסדות החינוך מדרכים עורקיות ומרחובות הצפויים לשרת ,בעיקר ,תנועה עוברת .במידה ואין דרך

 2ראו "מדריך להקצאת שטחים למבני ציבור" ,ספטמבר  .2016מנהל התכנון.
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להימנע מהצמדת מוסד החינוך לרחובות אלו יש לכוון לכך שהכניסות למוסדות החינוך לא יפנו אל
רחובות עמוסי תנועה.
ישנה עדיפות מכרעת לתכנון רחובות חד-סטריים באזור מוסד החינוך עם הורדה וקליטה בצד ימין בו
ממוקם מוסד החינוך .הסדרים אלו עוזרים למזעור תאונות דרכים באזור מוסדות החינוך באופן מובנה,
על-ידי הורדת נפחי התנועה באזור המוסד וצמצום מספר החציות הנדרשות למשתמשי הדרך .איור 5
מביא דוגמא לתכנון מוסד חינוך שנשען על רחובות מקומיים.

איור  .5דוגמא לתכנון מוסד חינוך על רחובות מקומיים :תב"ע עורף הנמל באשדוד (מוסד החינוך
מודגש).
ג .מרכז לעומת שוליים
פיזור מוסדות החינוך והטמעתם בתוך מרקם השכונה מבטיח כי יותר משתמשי המוסד יוכלו להגיע
אליו ברגל או באופניים .מוסדות קטנים במרכז שכונה קרובים להרבה יותר משתמשים מאשר מוסד
אחד גדול בשוליה ,ובכך מקצרים משמעותית את זמני ההליכה או הרכיבה של משתמשי מוסד החינוך.
קי צור זמני ההליכה והרכיבה אל מוסד החינוך הינו נדבך משמעותי בתפיסה התכנונית אשר שמה
לעצמה יעד לעודד הליכה ורכיבה על אופניים.
ד .שימושי קרקע גובלים
גם לייעודי הקרקע הגובלים במוסד החינוך יש השפעה על בטיחות האזור .ייעודי הקרקע למסחר
ותעסוקה מייצרים עומס נוסף ע ל מערכת התחבורה המתוכננת ומבטיחים חתך רחוב רחב יותר ונפחי
תנועה גדולים יותר .היות ומשיקולי הבטיחות עדיף חתך רחוב מצומצם יותר עם מדרכות רחבות יותר,
לא מומלץ לשלב מוסדות חינוך באזורי תעסוקה ו/או מסחר גדולים .לעומת זאת ,מוקדי תעסוקה
ומסחר קטנים המשולבים ברחוב עירוני ,כחלק ממגמת עירוב שימושים ,טבעי שימוקמו במרכז העירוני
של השכונה ,וכן ישולבו בסמוך למוסדות החינוך .עדיין ,ישנה ההעדפה למיקום מוסד החינוך בסמוך
לייעודי הקרקע למגורים ,כדי ליצור נפח תנועה קטן יחסית בסביבתו וכן את קרבת המשתמשים בו.
בנוסף ,יש לשלב בקרבת מוסד החינוך שטחים ירוקים לייעוד שטח ציבורי פתוח (שצ"פ) ,דבר שיגביר
את בטיחות משתמשי הדרך .מטרת מיקום השטחים הירוקים בצמוד למוסדות חינוך הינה על מנת
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שיתאפשר תכנון שבילי הליכה ושבילי אופניים המנותקים מהתנועה המנועית .כמו כן ,השטחים
הירוקים יכולים להוות מעטפת למוסד החינוך מצירי תנועה עמוסים ובכך לסייע להגברת הבטיחות
באזור המוסד .איור  6מביא דוגמא לתב"ע בה ליד כל מוסד ציבור מוקצה אזור לשצ"פ אשר יאפשר
יצירת אזור ללא תנועת רכב מנועי עבור מוסד חינוך.

איור  .6דוגמא לתב"ע עם הקצאת שצ"פ ליד מוסדות ציבור :תב"ע קריית גת מערב (מוסדות הציבור
מודגשים).

 .3.3מתן מענה למוסדות החינוך השונים
מוסדות חינוך שונים מייצרים סוגים שונים של דפוסי תנועה וחנייה אשר מצריכים פתרונות תשתית
שונים (ראו טבלה  4לעיל) אך לרובם דרושה התייחסות עוד במסגרת התב"ע ,על מנת שיוכלו לבוא לידי
ביטוי בתכנון ההנדסי המפורט.
להלן פירוט לאמצעי התחבורה השונים להם צריך לתת מענה ,בשלב התב"ע ,בכל מוסד חינוך.
א .גני ילדים
משתמשים :ילדים ,הורי הילדים ,צוות הגן
צרכי המוסד :הליכה ברגל ,חנייה להורים ולסגל
משמעות בתב"ע :יש לספק מספר חניות מצומצם להורים ,כגון חנייה אחת להורה על כל חמישה ילדים,
וכן חניות לצוות הגן בתוך תחום מוסד החינוך .הגן צריך להיות מתוכנן בזיקה לציר תנועה מנועית
כלשהו ולא יכול להסתמך על תנועה רגלית בלבד .היקף "אזור מיתון תנועה" בסביבת גני ילדים יהיה
מקומי ומצומצם.
ב .בית ספר יסודי
משתמשים :תלמידים ,הורי התלמידים ,צוות חינוכי
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צרכי המוסד :אזור מיתון תנועה ,תחנות תחבורה ציבורית ,תחנות היסעים ,אזורי הורדה וקליטה,
חניית הורים ,חניית סגל.
משמעות בתב"ע :באזור המוסד ,יש לתת זכות דרך רחבה יחסית על מנת ליצור מדרכות רחבות ,מקום
להורדה וקליטה של תלמידים ,מקום לתחנות תחבורה ציבורית ו/או תחנות היסעים .יש לספק מספר
חניות מצומצם להורים ,כתלות בגודל המוסד ,וכן חניות לצוות בתוך תחום מוסד החינוך.
ג .חטיבת ביניים או תיכון
משתמשים :תלמידים ,הורי התלמידים ,צוות חינוכי
צרכי המוסד :אזור מיתון תנועה ,תחנות תחבורה ציבורית ,תחנות היסעים ,אזורי הורדה וקליטה,
חניית סגל.
משמעות בתב"ע :יש לתת באזור המוסדות זכות דרך רחבה יחסית על מנת ליצור מדרכות רחבות ,מקום
להורדה וקליטה של תלמידים ,מקום לתחנות תחבורה ציבורית ו/או תחנות היסעים.
ד .קריית חינוך
משתמשים :תלמידים ,הורי התלמידים ,צוות חינוכי
צרכי המוסד :אזור מיתון תנועה ,תחנות תחבורה ציבורית ,תחנות היסעים ,אזורי הורדה וקליטה,
חניית הורים ,חניית סגל.
משמעות בתב"ע :עקב גודלה ,קריית חינוך אינה יכולה להיות ממוקמת במרכזי שכונות .היא חייבת
להישען על רחובות עם נפחי תנועה משמעותיים יותר ,הן בגלל מיקומה בשוליים והן בגלל כמות התנועה
והמשתמשים שהיא מושכת אליה .רוחב זכות הדרך ברחובות המקיפים אותה ובייחוד ,באזור הכניסות
אליה חייב להיות גדול מהרגיל על מנת לספק את הצרכים המגוונים שלה ,וביניהם :מדרכות רחבות,
מקום להורדה וקליטה של תלמידים ,מקום לתחנות תחבורה ציבורית .בשטח קריית החינוך יש לספק
חניון אשר יכיל חניות לסגל המוסד ולהורים וכן ,מיקום לתחנות היסעים.
ה .בית ספר לחינוך מיוחד
משתמשים :תלמידים ,צוות חינוכי
צרכי המוסד :תחנות היסעים ,חניית סגל.
משמעות בתב"ע :יש לתת את הדעת למיקום תחנות ההיסעים ולהקצות לכך מיקום בסמוך לכניסה
למוסד החינוך אך בצורה שלא מפריעה לתנועה ברשת הדרכים .יש לספק חניות לסגל בשטח מוסד
החינוך.
ו .מוסד חינוכי בשטח כפרי
משתמשים :תלמידים ,הורי התלמידים ,צוות חינוכי
צרכי המוסד :אזור מיתון תנועה ,תחנות תחבורה ציבורית ,תחנות היסעים ,אזורי הורדה וקליטה,
חניית סגל.
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משמעות בתב"ע :באזורים הכפריים ,חניון מוסד החינוך יכול להתחלק לפי הצרכים השונים של
המשתמשים ולספק ,באזורים נפרדים ,חנייה לטווח ארוך עבור הצוות החינוכי ,תחנות היסעים ומפרצי
הורדה וקליטה.
בנוסף ,בהתייחס לכל מוסדות החינוך יש ליישם המלצות כלליות שלהלן:
 חובת קישור מוסד החינוך לציר תנועה מנועית ,לפחות אחד.
 מוסד החינוך יקושר למערכת צירי התנועה המנועית בהתאם לכמות המשתמשים במוסד .לדוגמא,
מוסד חינוך קטן יכול להיות מקו שר רק לצירי תנועה קטנים בעוד שמוסדות גדולים וקריות חינוך
יש למקם בקרבה לצירי תנועה ראשיים.
 יש לתכנן חניות לצוות ולהורים בשטח מוסד החינוך.
 יש לתכנן מערכת שבילי אופניים במסגרת נספח תנועה.
 יש לעודד יצירת מערכת שבילים להולכי רגל בנפרד ממדרכות שתוביל לאזור מוסד החינוך.

 .3.4שימוש בכלים הסטטוטוריים להטמעת העקרונות
התב"ע מורכבת משלושה חלקים:
 תשריט  -תכנית התב"ע ,הערוכה לפי נוהל קבוע ואחיד (מבנה אחיד לתכניות  -מבא"ת) ,המפרטת
את ייעודי הקרקע המיועדים לשטח.
 תקנון  -ה וראות התכנית ,מסמך משפטי המגבה את התשריט ומרחיב ומפרט עליו .גם מסמך זה
נערך לפי הוראות מבא"ת והוא כולל סעיפים קבועים המתארים ומרחיבים את המצב המוצע ואת
ההוראות בדבר ייעודי הקרקע השונים.
 נספחים  -בדרך כלל ,תכניות ברמת פירוט גבוהה יותר מהתשריט הראשי ,אשר מתארות ומרחיבות
על נושאי התב"ע השונים כגון :נספח בינוי ,נספח פיתוח ,נספח תשתיות וכו'.
בעוד שהתשריט והתקנון הינם מסמכים מחייבים ,הנספחים ,בדרך כלל ,יהיו מסמכים מנחים אשר
מאפשרים גמישות תכנונית.
סעיף זה מפרט כיצד העקרונות שנקבעו במסמך זה ואשר משקפים את שיקולי הבטיחות בתחומי
ההשפעה של מוסדות החינוך צריכים לבוא לידי ביטוי בכל אחד מחלקי התב"ע.
א .תשריט
התשריט המאושר ,הוא בעצם המסמך העיקרי והמחייב של תכנית התב"ע ומעמדו כשל חוק .הוא מפרט
את שימושי הש טחים השונים לפי מקרא צבעים אחיד (נוהל מבא"ת) .מוסדות חינוך לא מקבלים
קטגוריה נפרדת בתשריט זה ,אלא נכללים בתוך הקטגוריה של "מבני ציבור" הצבועה בצבע חום ,ביחד
עם מבנים עבור צרכי דת ,תרבות ,ספורט ,רווחה ובריאות.
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התשריטים יתוכננו לאור העקרונות שפורטו לעיל .להלן ההמלצות העיקריות הנוגעות למיקום ופריסת
מוסדות החינוך בשכונה:
 המלצות הנוגעות למערכת הדרכים:
 oהימנעות מגישה ישירה מדרכים עורקיות עם נפחי תנועה גבוהים.
 oהימנעות מגישה ישירה מרחובות עם תנועה עוברת ומהירות נסיעה גבוהה.
 oהימנעות מגישה ישירה מרחובות ללא מוצא.
 oהימנעות ממיקום מוסד החינוך ברחוב משולב.
 המלצות הנוגעות למשתמשי הדרך:
 oהבטחת חצייה מועטה ובטוחה של הולכי הרגל בדרך אל מוסד החינוך.
 oיצירת מרחב השפעה בטוח להולכי רגל ורוכבי אופניים על-ידי תכנון מערכת שבילי אופניים
ושבילי הולכי רגל מקושרת ורחבה אשר מתפרשת לאורך ולרוחב השכונה ומנותקת מצידי
התנועה המנועית.
 מיקום מוסדות החינוך במקומות מרכזיים בשכונה ולא בשוליה.
 קביעת זכות דרך רחבה באזור מוסד החינוך כך שהדרך תוכל להכיל את כל התפקידים הנדרשים
באזור :מדרכות רחבות ,חניות וחניונים (במידה ואלו לא נכללו בשטח המוסד עצמו) ,שבילי אופניים,
מפרצי הורדה וקליטה ,תחנות לתחבורה ציבורית ו/או היסעים.
איור  7מציג דוגמא לתב"ע שתאפשר תכנון מערכת שבילי הליכה אל מוסדות החינוך אשר תהיה מנותקת
כליל מצירי התנועה המנועית.

איור  . 7דוגמא לתב"ע שתאפשר תכנון שבילי הליכה מנותקים מצירי תנועה מנועית :תב"ע באר יעקב
(מוסדות החינוך מודגשים).
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ב .תקנון
תקנון הינו המלל המלווה את תשריט המצב המוצע של התב"ע .הוא נכתב לפי נוהל מבא"ת ויש לקרוא
אותו כהרחבה של התשריט .הוא מפרט הנחיות הנוגעות לייעודי הקרקע השונים והינו מחייב .התקנונים
באים להרחיב בנוגע לנושאים אשר לא יכולים להיות מועברים בתכניות השונות משיקולי קנה מידה או
פורמט.
יש להכניס לתקנונים התייחסות לסביבת מוסדות החינוך וכן התייחסות ליחס בין מוסד החינוך והרחוב
על-ידי הגדרה בר ורה של המצב הרצוי .על הוראות התקנון להישאר תמציתיות ,ככל הניתן ,על מנת
לאפשר גמישות תכנונית ,אך עליהן גם לעגן הוראות קריטיות הנוגעות לבטיחות משתמשי הדרך כגון:
 הגדרת רוחב מדרכה מינימלי.
 הגדרת תתי-אזורים ב"-אזור בית ספר" בהתאם להנחיות מסמך זה.
 הגדרת חזית הרחוב של מוסדות החינוך.
ג .נספחים
הנספחים ,בדרך כלל ,אינם מחייבים חוקית את המתכנן בתכנון המפורט ,והם בגדר "נספח מנחה".
למרות זאת הם מהווים פירוט של התשריט המחייב וגם אם הם מהווים רק "הצהרת כוונות" תכנונית
חשוב שהם יעמדו בקנה אחד עם עקרונות מסמך זה.
הנספחים הרלוונטיים לעניין תכנון מוסדות ציבור וסביבתם הם:
 נספח פרוגרמה למבני ציבור  -מ סמך מלל המגדיר את השירותים הציבוריים הנדרשים בשכונה
החדשה ואת השטח הדרוש להם.
 נספח בינוי  -תכ נית המפרטת את התשריט הראשי ומדגימה את הוראות התקנון בדבר מיקום
הבניינים בתכנון.
 נספח תנועה וחנייה  -ת כנית המפרטת את התשריט הראשי ומדגימה את הוראות התקנון בעניין
כבישים ,חניות וחלקות זכות הדרך.
נספחי הפרוגרמות למבני ציבור מפרטים את כמות השטחים הדרושה למבני ציבור לפי הנחיות מנהל
התכנון ( .) 2016לפי הנחיות מנהל התכנון ,ההיבטים הפרוגרמתיים אשר נלקחים בשקלול הצרכים של
המוסד החינוכי נוגעים רק לצרכים אדריכליים ולשטחי חוץ הנדרשים בהתאם לסוג המוסד .אין בהם
כל התייחסות לצרכי משתמשי הדרך השונים או לסביבת מוסד החינוך .הנחיות מנהל התכנון להקצאת
שטחים מתעלמות לחלוטין מכל הנושא התחבורתי ולכן ,אין שום התייחסות בנספח לצורך בחניות לרכב
פרטי וחניות אופניים בשטח מוסד החינוך או בסביבתו הקרובה .המצב אינו צפוי להשתנות ללא הגדרה
מחדש של הנחיות מנהל התכנון כך שהקצאות השטחים יכללו גם התייחסות למרכיב התחבורתי.
נספח הבינוי מציע תכסית של בינוי מוצע בשכונה .גם מוסדות הציבור מקבלים התייחסות בנספח זה,
ללא התייחסות לסביבת המוסד  ,או לחניונים הנדרשים לתפעול המוסד החינוכי .בדרך כלל ,יהיה ניתן
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לשער מהנספח מאלו רחובות מתעתדות להיות כניסות למוסד ,אך אלו אינן מחייבות ויכולות להשתנות
בעת התכנון המפורט .נספח זה צריך להיות מתוכנן בהתאמה לעקרונות המפורטים בפרק זה.
נספח התנועה מפרט את רשת הדרכים בשכונה ,חניות וחניונים ,תחנות תחבורה ציבורית ,זכות הדרך
וכו' .נספח התנועה אינו מסמך מחייב ,בדרך כלל ,אם כי יש בו פרטים רבים שנכללים גם בתשריט
הראשי ולכן ,מחייבים .נספחי תחבורה מחויבים להיצמד להנחיות משרד התחבורה כפי שאלו באות
לידי ביטוי במסמך "עקרונות להכנת נספח תחבורה לתכניות סטטוטוריות" (.)2017
יש לעודד התייחסות ש ל נספחי תנועה למוסדות החינוך בתחום התכנית .תכנון רשת הדרכים בנספח
תנועה צריך לכלול חניונים מותאמים לצרכי המוסד ,תכנון מפרצי הורדה וקליטה ,תכנון תחנות תחבורה
ציבורית ו/או היסעים וכן ,כל פרט נדרש לצרכי המוסד כפי שאלו הוגדרו בפרק  3.3לעיל.
איור  8מביא דוגמא לנספח תנועה .באיור  8מודגש מיקום מוסדות הציבור ,הנספח אינו מתייחס אליהם
כלל.

איור  .8דוגמא לנספח תנועה :שכונת צריפין מתחם .1

 .3.5ביטוי עקרונות הבטיחות בתב"ע
שלב תכנון התב"ע הינו משמעותי לצורך הטמעת עקרונות הבטיחות בתחומי ההשפעה של מוסדות
חינוך .תכנון נכון הלוקח בחשבון את מגוון השיקולים והצרכים יכול למנוע בעיות בטיחות מערכתיות
ולחסוך את הצורך בפתרונות בטיחות מאולתרים המטפלים בבעיות נקודתיות.
ההמלצות העיקריות שיש לשלב בעת תכנון התב"ע הן:
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 פיזור מוסדות החינוך בשכונה.
 מיקום מוסדות החינוך במקומות מרכזיים בשכונה ולא בשוליה.
 הימנעות ממיקום מוסד החינוך בסמיכות לדרכים עורקיות ,רחובות עם תנועה עוברת ,רחובות
משולבים וכן ,מגישה למוסד מרחובות ללא מוצא.
 קביעת זכות דרך המאפשרת לתת ביטוי לכל צרכי המוסד החינוכי ,לרבות מדרכות רחבות ,תחנות
תחבורה ציבורית ו/או היסעים ,שבילי אופניים ,חניות וחניונים.
 תכנון המעודד הליכה ברגל ורכיבה על אופניים על-ידי פרישת שט חים ירוקים ברחבי השכונה באופן
המאפשר יצירת מערכת של שבילים המנותקת מהתנועה המנועית.
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 .4אמצעים והסדרי תנועה לתכנון מפורט בסביבת מוסדות חינוך
 .4.1הגדרת "איזור בית ספר"
"אזור בית ספר" ( )School Zoneמוגדר בכל תחום ההשפעה של מוסד החינוך .אזור זה כולל את תחום
הרחובות בהם קיים פוטנציאל משמעותי להליכה ברגל ול רכיבה על אופניים כאמצעי הגעה למוסד
החינוך ,ללא דרכים עורקיות או רחובות מאספים ראשיים עם עוצמת תעבורה גבוהה .באזור זה יש
לתכנן הסדרי תנועה הממתנים את תנועת הרכב המנועי והנותנים עדיפות להולכי הרגל ולרוכבי
האופניים .בכניסה וביציאה מאזור זה יש להסדיר "שערים".
"אזור בית הספר" מחולק לשלושה תתי-אזורים והם:
 אזור ללא תנועת רכב מנועי,
 אזור הורדה וקליטה של תלמידים,
 אזור הליכה למוסד החינוך.
איור  9מציג באופן סכמתי את תתי-האזורים הכלולים ב"-אזור בית ספר".

איור  .9תתי-אזורים הכלולים ב"-אזור בית-ספר".
להלן הסברים לתתי-האזורים.
א .אזור ללא תנועת רכב מנועי
מאפיינים :תת -אזור זה סמוך לשער הכניסה למוסד החינוך ובו לא תתאפשר תנועה של רכב מנועי
("אזור סטרילי") .נוכחות רכב מנועי ,ככלל ,יוצרת תמרונים רבים ,לרבות נסיעות לאחור ,תנועה לא
מו סדרת ומעורבת של כלי רכב והולכי רגל ,פגיעה בשדה הראיה ,וסיכון מוגבר להיפגעות ילדים בתאונות
דרכים .לכן ,תת -אזור זה יתוכנן לפעילות הולכי רגל ורוכבי אופניים בלבד והוא יעודד שימוש באמצעים
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אלו להגעה לבית הספר על חשבון שימוש ברכב הפרטי .תת-האזור יכלול שבילי הליכה רחבים ושבילי
אופניים מופרדים.
מיקום וגודל :משער הכניסה למוסד החינוך ועד למרחק של  100-150מ' ממנו ,בקשת רחבה המכסה את
כל כיווני ההגעה לשער מוסד החינוך .במוסדות חינוך קיימים ,בהם לא ניתן ליצור אזור ללא תנועת רכב
מנועי ,לא יתקיים תת-אזור זה ,בעוד תת-האזור של הורדה וקליטת התלמידים ימוקם בסמוך לשער
הכניסה למוסד החינוך.
ב .אזור הורדה וקליטה של תלמידים
מאפיינים :תת-אזור זה ישמש להסדרת מפרצי הורדה וקליטה של תלמידים המגיעים ברכב הפרטי או
בתחבורה הציבורית ,כך שהגישה לשער הכניסה למוסד החינוך תתאפשר בהליכה רגלית רציפה ללא
חציית רחובות .באזור זה צפוי שימוש אינטנסיבי של כל משתמשי הדרך ,לכן יש חשיבות עליונה
להסדרת חתך הרחוב כך שתיווצר הפרדה פיזית ברורה בין משתמשי דרך שונים .כמו כן ,באזור זה יש
ליישם שימוש מוגבר באמצעי מיתון תנועה .הסדרת מפרצי ההורדה והקליטה תתוכנן ברחובות חד-
סטריים בצד בו ממוקם מוסד החינוך.
גודל ומיקום :תת-אזור זה ימוק ם בקצה "אזור ללא תנועת רכב מנועי" ,במעטפת הרחובות שמסביב
למוסד החינוך .מצב זה יתרום להפחתת ריכוז תנועת הרכב המנועי ברחוב ,לצורך שיפור בזרימת
התנועה ובטיחות המשתמשים.
בבתי ספר קיימים בהם לא קיים אזור ללא תנועת רכב מנועי ,ימוקם אזור זה בסמוך לשער מוסד
החינוך.
ג .אזור הליכה למוסד החינוך
מאפיינים :תת -אזור זה מתאפיין בשימוש נרחב בהליכה וברכיבה על אופניים כאמצעי הגעה למוסד
החינוך .באזור זה הולכי הרגל ורוכבי האופניים יהיו בעדיפות תכנונית על הרכב המנועי ,ויש להסדיר בו
מדרכות רחבות ושבילי אופניים רציפים ומופרדים מהרכב המנועי ומרצועת ההליכה .על מנת למתן את
תנועת הרכב המנועי ,יש להסדיר אמצעי מיתון תנועה בכל האזור ולהבטיח חציות בטוחות להולכי הרגל.
גודל ומיקום :תת-אזור זה ימוקם החל מאזור ההורדה והקליטה ועד לקצה אזור ההשפעה של בית ספר.
גודלו המומלץ הוא לפחות  300מ' משער מוסד החינוך .בבתי ספר תיכוניים ובקריות חינוך ,ניתן לשקול
הרחבה של אזור ההליכה עד ל 1-ק"מ .בבתי ס פר בסביבה כפרית ניתן לשקול הרחבה של תחום זה עד
ל 5-ק"מ.
איור  10מציג דוגמא ליישום "אזור בית ספר" עבור בית הספר היסודי "הרצוג" בנתניה.
גודל "אזור בית ספר" תלוי במאפייני מוסד החינוך ,גודלו ,מיקומו במרחב ,אמצעי ההגעה אליו ואזור
השרות שלו ולכן ,עשוי להשתנות ממוסד חינוך אחד למשנהו .גודל האזור נותן קו מנחה בעת התכנון,
אשר ניתן לסטות ממנו במידה ויש נימוקים משכנעים המקובלים על כל הגורמים.
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איור  .10יישום מוצע של "אזור בית ספר" עבור בית ספר הרצוג ,בנתניה.
בנוסף ,מאחר ושימושי הקרקע וזכויות הדרך נקבעים בשלב התכנון הסטטוטורי ,יש חשיבות רבה לכך
שהמדיניות הבאה לידי ביטוי בהנחיות אלה ,ליצירת "אזור בית ספר" בטוח ,המעודד הליכה ברגל
ורכיבה על אופניים ,תשולב כבר בהליך התכנון הסטטוטורי .בכך ניתן יהיה ליצור את התנאים
המרחביים המתאימים להגדרת "אזור בית ספר" במלואו ,על כלל מרכיביו.

 .4.2שערי כניסה/יציאה ל"-אזור בית ספר"
א .תפקיד וייעוד השער
שער הכניסה והיציאה מהווה אמצעי פיזי אשר מגדיר את הגבול בין "אזור בית ספר" לבין הרחובות
האחרים .השער בא להבטיח את מודעות הנהג לכך שהוא נכנס לאזור עם מאפיינים תנועתיים שונים
המחייבים נסיעה במהירות מופחתת .השער מהווה את אמצעי הריסון הראשון ב"-אזור בית ספר"
ומ סייע במניעת כניסה של תנועה עוברת על-ידי העברת מסר לנהג שהנסיעה באזור הינה במהירות
איטית.
הנחיות אלה מיישמות את העקרונות לקביעת שערי כניסה ויציאה באופן דומה לזה המפורט בהנחיות
לתכנון אזורי מיתון תנועה (.)2002
ב .עקרונות התכנון לשערים
עקרונות התכנון של שערים ל"-אזור בית ספר" מתבססים על ההנחיות לאזורי מיתון תנועה (.)2002
להלן פירוט העקרונות:
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 שער כניסה ויציאה ל"-אזור בית ספר" ימוקם בכל אחד מהכ ניסות לשטח האזור המיועדות לרכב
מנועי.
 יש למקם את השער בזרוע של צומת ,אולם ,כאשר יש הפרעה משמעותית לתפקוד הצומת או
לבטי חותו ,ניתן להרחיק את השער לקטע דרך.
 רוחב מפתח השער יהיה בהתאם לרוחב רצועת התנועה ב"-אזור בית הספר".
 יש ליצור הבלטה של השער על-ידי שינוי במרקם המיסעה בשילוב של הגבהת פני המיסעה.
 יש להבליט בתאורה מתאימה את השער כך שניתן יהיה להבחין בו גם בשעות החשיכה.
ג .מהירות הנסיעה
מהירות הנסיעה ב"-אזור בית ספר" תוגבל ל 30-קמ"ש בהתאם להמלצות ההנחיות לאזורי מיתון
תנועה .הגבלת המהירות תוחל בכל תחום אזור בית הספר בין שערי הכניסה והיציאה .ההגבלה תיעשה
בעזרת תמרור ייעודי לאזור בית ספר ותהיה מלווה באמצעים פיזיים משלימים המשלבים חתך רחוב
מאולץ עם אמצעי ריסון תנועת הרכב המנועי.
הגבלת מהירות הנסיעה ל 30-קמ"ש תונהג בכל שעות היממה וזאת ,בהתחשב בפעילויות הנוספות
המתרחשות במוסדות החינוך באופן תדיר ,בשעות השונות משעות תחילה וסיום הלימודים.
ד .תימרור בשערים
מוצע כי הכניסה והיציאה ל"-אזור בית ספר" תוגדר על-ידי תמרורים ייעודים חדשים  -איור 11
(תמרורים אלה טרם אושרו בלוח התמרורים) .תמרור "כניסה לאזור בית הספר" יוגדר כתמרור אזורי
ויהיה בתוקף עד לתמרור "קצה אזור בית הספר" .תמרורי ם אלה יוצבו משני עברי השער ומשני צדדיו.
הם יגדירו מהירות נסיעה מירבית של  30קמ"ש.
בנוסף ,יש למקם את תמרור הכניסה לאזור בית הספר במבואות צומת סמוך לשער הכניסה לצורך
התראה לנהג על קיומו של "אזור בית ספר" ,בזרוע הסמוכה למסלול נסיעתו .מיקום התמרור במבואות
הצומת ייעשה רק אם לא ניתן להבחין באופן ברור בשער הכניסה.

ב  -תמרור מוצע "קצה אזור בית הספר"
א  -תמרור מוצע "כניסה לאזור בית ספר"
איור  .11תמרורים ייעודיים מוצעים ל"-אזור בית ספר".
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ה .אזור בית ספר כחלק מאזור מיתון תנועה
במידה ותחום ההשפעה של מוסד החינוך" ,אזור בית הספר" ,מוכל בתוך אזור המוגדר כאזור מיתון
תנועה ,אין צורך בהגדרת שערים נוספים לתחימת אזור בית הספר .יש להסדיר תמרור "אזור בית ספר",
על מנת להבהיר לנהג על הסדרי התנועה המיוחדים החלים בתחום זה.
ו .סוגי שערים
מתוך ההנחיות לאזורי מיתון תנועה ,אומצו בהנחיות אלה סוגי שערים המתאימים ל"-אזור בית ספר",
עם ההתאמות הנדרשות .פרטי התכנון ,כולל מידות ,מופיעים בהנחיות אלה .איור  12מביא דוגמאות
לשערי כניסה/יציאה ל"-אזור בית ספר" .ניתן ליישם צורות נוספות במידת הצורך.

א – שער כניסה/יציאה בזרוע המשנית של צומת ובהסגה ממנו
איור  .12דוגמאות לשערי כניסה/יציאה ל"-אזור בית ספר".
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ב – ש ער כניסה/יציאה בזרוע המשנית של צומת ועם מרקם מיסעה שונה

ג – שער כניסה/יציאה עם פס האטה ושימוש באי-תנועה
איור ( .12המשך)

 .4.3מיתון תנועת הרכב המנועי
א .מטרות ותפקידים
הסדרי התנועה באזור בית ספר יתוכננו כך שתמותן תנועת הרכב המנועי ותינתן עדיפות להולכי הרגל
ול רוכבי האופניים בהגעה למוסד החינוך .מיתון התנועה תורם להפחתת שכיחות וחומרת תאונות
דרכים ,לרבות תאונות עם מעורבות הולכי רגל תלמידים ,הפחתת נפחי תנועה עוברת ,צמצום נפחי
התנועה ומהירויות התנועה בקרבת מוסד החינוך ,עידוד ההליכה ברגל והרכיבה על אופניים תוך הגדלת
הנגישות ושיפור הבטיחות ,אכיפה עצמית ,ויצירת רחוב נעים ובטוח.
מיתון תנועת הרכב המנועי יוסדר בכל "אזור בית הספר" על-פי ההנחיות לאזורי מיתון תנועה (,)2002
ועם ההתאמות הנדרשות כפי שמוצג בסעיף  2.3.4לעיל ומפורט בהמשך הפרק .הסדרת מיתון התנועה
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תתבצע על-ידי שילוב בין חתכי הרחוב היוצרים היצרות של רצועת תנועת הרכב המנועי ,אמצעי ריסון
תנועה ,והסדרת תשתיות בטוחות להליכה ורכיבה על אופניים ,תוך הקפדה על הפרדה מרבית בין
משתמשי הדרך.
מאחר וזכויות הדרך נקבעות בשלב התכנון הסטטוטורי ,יש חשיבות רבה לכך שהגדרת האזור על
מאפייניו התכנוניים המרחביים ,תשולב כבר בשלב התכנון הסטטוטורי .כמו כן ,חשוב שכלל המרכיבים
של מיתון תנועה ישולבו בהכנת הת כניות המפורטות על מנת שניתן יהיה לבצעם בשלב מאוחר יותר.
ב .הגדרת חתכי הרחובות
חתכי הרחובות באזור בית ספר יתוכננו בהתאם לרחובות מטיפוס ב' כפי שמופיע בהנחיות לאזורי מיתון
תנועה ( .) 2002טיפוס רחוב ב' מייצג תנועה רבה יותר ,המתאימה לאזור מוסד חינוך ,ובכלל זה גם
אוטובוסים ורכבי היסעים .רחוב מסוג זה מתאים לנפח תכנוני מעל  300כלי רכב בשעת שיא ,הכולל גם
תנועת אוטובוסים.
חתך הרחוב באזור בית ספר יותאם לפי תת -האזור אותו ה וא משרת :אזור ההליכה למוסד החינוך או
אזור ההורדה והקליטה של תלמידים.
ג .רצועת התנועה באזור בית ספר
רצועת התנועה באזור בית ספר תתוכנן בהתאם לחתך רחוב מטיפוס ב' לפי העקרונות הבאים:
 עדיפות לדו-סטריות באזור ההליכה למוסד החינוך .תנועה דו-סטרית מקטינה את מרחקי הנסיעה
בהשוואה לתנועה חד-סטרית ולכן ,מפחיתה את נפחי התנועה בפועל .דו-סטריות מפחיתה את
מהירויות הנסיעה בהשוואה לרחובות החד-סטריים עקב רוחב נתיב צר יותר.
 עדיפות לחד-סטריות באזור ההורדה והקליטה .באזור זה יש לתכנן רחובות חד-סטריים למניעת
תמרונים לא רצויים ,לרבות נסיעה לאחור והורדת תלמידים בצד הנגדי לשער מוסד החינוך.
 הסדרה של רחובות חד-סטריים תהיה עבור כל שעות היממה ולא רק בשעות פעילות מוסד החינוך,
בעת תחילת וסיום הלימודים .בחירה זו נועדה למנוע הסדרי תנועה דו-סטריים המשמשים לתנועה
חד-ס טרית בלבד ,ללא כל הסדרה גיאומטרית ותנועתית ועם הפוטנציאל לנסיעה במהירויות
גבוהות.
תכנון רוחב רצועת התנועה יבוצע בהתאם לאחד מחתכי הרחובות מטיפוס ב' המוצגים בהנחיות לתכנון
אזורי מיתון תנועה ( .)2002מידות רוחב של רצועת התנועה המתאימות לחתך רחוב מטיפוס ב' מוצגות
בטבלה .5
טבלה  .5מידות רוחב של רצועת תנועה עבור רחובות באזור בית ספר (המידות במטרים)*
עם חנייה
סוג רחוב
5.5
רחוב דו-סטרי
3.5
רחוב חד-סטרי
*מתוך :הנחיות לתכנון אזורי מיתון תנועה ()2002

ללא חנייה
6.0
4.0
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ד .רצועת החנייה באזור בית ספר
רצועת החנייה תתוכנן על-פי העקרונות הבאים:
 תכנון היצע חנייה מרבי ,לצמצום רוחב הנתיב והפחתת מהירויות הנסיעה.
 תכנון חנייה בשני צידי הרחוב ,למעט באזור ההורדה והקליטה.
 תכנון חנייה ניצבת או מקבילה ,בהתאם לביקושים ולזכות הדרך ,באזור ההליכה למוסד החינוך.
 תכנון רצועת חנייה מקבילה בלבד באזור ההורדה והקליטה ,למניעת תמרונים ונסיעות לאחור.
 סגירת רצועת החנייה בהיצרויות מיסעה ("אוזניים") בקרבת צמתים ומעברי חצייה.
תכנון רצועת החנייה יהיה כמקובל בהנחיות לתכנון רחובות בערים  -תנועת רכב מנועי ( .)2011רצועת
חנייה מקבילה תתוכנן ברוחב של  2מטר ורצועת חנייה ניצבת תתוכנן ברוחב של  5מטר (כולל החלק
הנמצא בתחום המדרכה).
ה .צמתים
צומת מהווה נקודת מפגש של שני צירי תנועה או יותר ,והוא מוקד לנקודות ניגוד בין כלי הרכב הבאים
מכיווני תנועה שונים וגם בין כלי הרכב ולבין הולכי הרגל ורוכבי האופניים .יש להקפיד על כך שמהירות
הנסיעה בקרבת צמתים ובתחומם תהיה נמוכה ,ככל האפשר .יש לכלול אמצעי ריסון הממתנים את
תנועת הרכב המנועי ,בתנאי שאינם פוגעים בניידות הולכי הרגל ורוכבי האופניים.
להלן העקרונות המנחים בתכנון צמתים ב"-אזור בית ספר":
 תכנון צמתים מוגבהים כאמצעי להדגשה ולהבלטה של שטח הצומת ,אולם ,אין צורך להגביה את
הצמתים עד למפלס המדרכה .ב"-אזור בית ספר" ,בשונה מאזור מיתון תנועה ,תתוכנן הפרדה
במרחב בין הרכב המנועי לבין הולכי הרגל ורוכבי האופניים.
 הדגשת מרקם המיסעה באופן בולט על-ידי יצירת שינוי בריצוף המבליט לנהג את שטח הצומת (איור
.)13
 שמירה על קווי ראות ומשולשי ראות בכניסות לצומת ,ליצירת קשר עין בין הנהג לבין הולכי הרגל
ורוכבי האופניים ,תוך הבטחת רמת בטיחות נאותה.
 הקטנת שטח הצומת ,ככל האפשר ,ומניעת תכנון של פניות חופשיות ימינה ונתיבים מיוחדים לפניה
שמאלה.
 הקטנת רדיוס הפניות בצומת לרדיוס מינימלי בהתאם להנחיות לתכנון רחובות בערים  -תנועה
בצמתים (.)2011
 שיקולי קיבולת התנועה בצומת אינם מהווים קריטריון תכנוני .לכן ,אין להוסיף כל רכיב אשר ייעודו
הוא שיפור הקיבולת.
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 תכנון צמתים מסוג מעגלי תנועה חד-נתיביים ו/או מעגלי תנועה זעירים להבלטת הצמתים ולהפחתת
מהירויות הנסיעה.
 הבטחת חצייה נוחה להולכי הרגל ולרוכבי האופניים בכל אחת מזרועות הצומת על-ידי הסדרת
אורכי חצייה קצרים ,ככל האפשר .בתכנון מעגלי תנועה ,ניתן לצמצם את אורכי החצייה על-ידי
ביטול האיים המרכזיים (איור .)14
 סימון ,ניתוב ותמרור כחלק מתכנון הצמתים ייעשו בהתאם להנחיות לתכנון רחובות בערים  -תנועה
בצמתים ( ,) 2011לרבות סימונים על פני הדרך הכוללים קווי ניתוב ,חיצים ,קווי עצירה ומעברי
חצייה (בשונה מהנחיות לתכנון אזורי מיתון תנועה.)2002 ,

איור  .13צומת מוגבה עם מרקם מיסעה בולט.
ו .אמצעי ריסון תנועה
יצירת רחוב ממותן תנועה צריכה להתבצע ,ככלל ,על-ידי הסדרה של חתך רחוב עם רצועת מיסעה צרה.
במידת הצורך ,ניתן לשלב אמצעים פיזיים נוספים לריסון תנועה .אמצעים אלה כוללים :פסי האטה,
הסטות תוואי ואיי-תנועה.
האמצעים המוצגים בפרק זה ,הינם אלה המתאימים ליישום ב"-אזור בית ספר" ,המתאפיין בנפחי
תנועה גבוהים יחסית אשר כוללים גם את תנועת האוטובוסים .אמצעים אלה מהווים חלק מרשימת
האמצעים המפורטים בהנחיות לאזורי מיתון תנועה ( .)2002הם מיועדים להתקנה בקטע דרך או בשערי
הכניסה/יציאה ויש ליישמם במרווחים מרביים של  60-70מטר.
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איור  .14מעגל תנועה ללא איי-תנועה מרכזיים.
( )1פסי האטה
פסי האטה הם אזורים מוגבהים מעל פני המיסעה המותקנים לרוחב הדרך והמהווים אמצעי גיאומטרי
להורדת מהירויות הנסיעה בדרך .יתרונם של פסי ההאטה הוא באכיפה עצמית וביצירת רושם חזותי
בכך שהרחוב אינו מיועד למהירות מופרזת או לתנועה עוברת .מטרת התקנת פסי ההאטה הינה הפחתה
במהירות הנסיעה לאורך קטע דרך או אזור ,והאטה נקודתית במקומות מיוחדים כדוגמת בית ספר.
פרטי התכנון והביצוע של פסי ההאטה מופיעים בהנחיות לתכנון וביצוע פסי האטה ( .)2002יש לשלבם
באזור בית ספר במידה ולא התקבלה הפחתה רצויה במהירויות הנסיעה לאחר הסדרת חתך רחוב עם
רצועת מיסעה צרה.
פסי האטה המתאימים ליישום באזור בית ספר הם מסוג פס האטה מעגלי ופס האטה טרפזי (איור ,)15
בהתאם לעקרונות הבאים:
 בקטע רחוב ללא מעבר חצייה  -פס האטה מעגלי או טרפזי.
 במעבר חצייה  -פס האטה טרפזי עם סימון של מעבר חצייה (מעבר חצייה מוגבה).
 לפני מעבר חצייה מוגבה בקטע דרך יש להציב פס האטה מעגלי.
 מרחק מרבי בין פסי האטה הינו  60מטר.
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א  -פס האטה מעגלי

ב  -פס האטה טרפזי

ג  -מעבר חצייה מוגבה
איור  .15פסי האטה באזור בית ספר.
( )2הסטת תוואי ואיי-תנועה
מטרת אמצעי ריסון אלה היא הפחתה של מהירות הנסיעה על-ידי שינוי בתוואי הנסיעה או יצירת
היצרות נקודתית של הרחוב .פרטי התכנון והביצוע של אמצעי ריסון אלה מופיעים בהנחיות לאזורי
מיתון תנועה ( .)2002ניתן לשלבם במידה וחתך הרחוב המתוכנן אינו מספיק להפחתת המהירות ושאין
פגיעה ברוחב המדרכות וברציפות שבילי האופניים .איור  16מציג דוגמאות ליישום של אמצעי ריסון
אלה.
אין ליישם אמצעים מסוג זה באזור ההורדה והקליטה של תלמידים ,אלא רק באזור ההליכה למוסד
החינוך ובלבד שלא יהיה צורך בתכנון מעברי חצייה בקטע הדרך.

 .4.4הסדרי תנועה להולכי רגל
ההנחיות המובאות בסעיף זה מסתמכות על הנחיות לתכנון רחובות בערים  -תנועת הולכי רגל ()2009
ומחדדות אותן .על אף שבכתיבת ההנחיות לתכנון רחובות בערים מושם דגש לבטיחות משתמשי הדרך,
ניתנה בהן התייחסות מועטה לאזורי מוסדות חינוך אשר מצריכים פירוט רב יותר .מובאים להלן
הדגשים שיש ליישם בתכנון המפורט בתחום ההשפעה של מוסד החינוך " -אזור בית ספר".
א .שבילי הליכה
מערכת של שבילי הליכה ,הנפרדים לחלוטין מהתנועה המנועית ,הינה הדרך הבטוחה ביותר להולכי
הרגל .יש לשאוף להסדרת שבילי הליכה רחבים ,מוארים ומוצ לים ,אשר מקשרים חלקים נרחבים
מהשכונה אל מוסדות החינוך .יש לתכנן את מערכת שבילי ההליכה כך שתחצה רחובות מועטים ,ככל
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הניתן .את המפגשים בין מערכת השבילים ומערכת הדרכים יש ליצור בעיקר באזורי צמתים .מערכת
כזו תאפשר להולכי הרגל ,גם הצעירים ,להתנייד בעצמאות ובבטיחות בסביבה .איור  17מביא דוגמא
לשבילי הליכה מקושרים אשר נפרדים ממערכת התנועה המנועית.

הערות:
* פרטי תכנון וביצוע כולל מידות מפורטים בהנחיות לאזורי מיתון תנועה ()2002
* ניתן ליישם ללא איי-התנועה
* יש להקפיד על המשכיות שבילי האופניים

א  -הסטת תוואי עם איי-תנועה

הערות:
* פרטי תכנון וביצוע כולל מידות מפורטים בהנחיות לאזורי מיתון תנועה ()2002
* ניתן ליישם עם פס האטה
* ניתן לשלב בשערי הכניסה/יציאה

ב  -איי-תנועה
איור  .16דוגמאות ליישום אמצעי ריסון תנועה מסוג הסטת תוואי ואיי-תנועה.

איור  .17דוגמא לשבילי הליכה נפרדים מהתנועה המנועית.
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ב .מדרכות באזור מוסד החינוך
באזור מוסד החינוך יתוכננו מדרכות משני צידי המיסעה .המדרכות יהיו מוארות ורחבות.
רוחב המדרכה יתוכנן כפועל יוצא של חתך הרחוב האופייני ,תוך התייחסות להנחיות לתכנון רחובות
בערים  -תנועת הולכי רגל ( ,)2009פרק  ,4.3.3המורה להגדיל את רוחב המדרכה ברחובות המשלבים
מוסדות חינוך .בכל מקרה רוחב המדרכה המינימלי יהיה  3מ'.
תכנון המדרכות ייצמד ל הנחיות לתכנון רחובות בערים  -תנועת הולכי רגל ,והמדרכה תכיל בצורה
ברורה :רצועת דופן ,רצועת הליכה ורצועת עזר .כל הפרטים שעלולים להוות מכשולים להליכה :עמודי
תאורה ,פחי מיחזור וכו' ,יתוכננו ברצועת העזר ,בעוד שרצועת ההליכה תישאר פנויה לחלוטין
ממכשולים.
המדרכה תישאר בגובה אחיד ,וכל ירידה או עלייה במפלס ,לדוגמא לצורך כניסה לחניון ,תהיה בתחום
המיסעה ולא המדרכה.
רצוי ליצור הפרדה מהמיסעה על-ידי רצועת גינון .יתרונות רצועת הגינון מתבטאים ביכולת לנטוע בה
עצים או צמחייה ובכך ליצור מדרכות מוצלות ונעימות יותר להליכה .הצמחייה תיבחר בהתאם לאופי
הרחוב ,העדיפות תהיה לצמחייה אשר נדרשת לאחזקה מועטה ,לא תפלוש לתחום המדרכה ולא תגרע
מרצועת ההליכה .איור  18מביא דוגמא להפרדה בין מדרכה ומיסעה על-ידי גינון .יתרונות הרצועה
המגוננת מתבטאים גם בעצים המצלים על רצועת ההליכה.
באזור הכניסה למוסד החינוך תתרחב המדרכה בצורה משמעותית לצורך יצירת אזור ללא תנועת רכב
מנועי ,וכן יצירת רחבת כניסה המאספת אליה את התלמידים .רצוי לשלב ברחבה זו גם אמצעי הצללה
וספסלים שיוכלו לשמש להמתנה נעימה .באזור ההשקה עם המיסעה (בהיעדר תת-אזור ללא תנועת רכב
מנועי) תתוחם הרחבה במעקות בטיחות להולכי רגל .המעקות יימשכו לפחות  2מ' נוספים מעבר לאזור
הכניסה המרכזי .המעקות יהיו מדגם המכיל סורגים גם לאורך ההתקן שלא מאפשר מעבר או קפיצה
של ילדים מעליו ומתחתיו.

איור  .18דוגמא להפרדת מדרכה מהמיסעה על-ידי גינון.
ג .מעברי חצייה
בתחום ההשפעה של מוסד החינוך יתוכננו מעברי חצייה בהתאם להנחיות הבאות.
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ב"-אזור בית ספר" ,מעברי החצייה יתוכננו בעיקר בצמתים ממותני תנועה (ראו פרק  4.3לעיל) ולא
בקטעי דרך .יש לשים לב להנחיה בפרק  6.3.5של ההנחיות לתכנון רחובות בערים  -תנועת הולכי רגל
( ,)2009המורה לצמצם מרחקים בין מעברי החצייה באזור מוסד חינוך.
באזור הכניסה למוסד חינוך ,מעבר החצייה יתוכנן בצורה שתימנע התפרצות לדרך .המעבר ימוקם
בהיסט משמעותי משער הכניסה .יש לתחום את הכניסה למעבר החצייה במעקות בטיחות וליישם
מעברי חצייה מוגבהים .ירידות/עליות במפלס בכניסה למעבר יתרחשו בתחום המיסעה ולא בתחומי
המדרכות .יש להבטיח רמת אחזקה גבוהה של הסימונים על פני הדרך.
אין לתכנן מעברי חצייה באזור ההורדה והקליטה של תלמידים ולא בסמוך אליו .אזור זה מיועד
לתמרונים רבים ומהירים של כלי הרכב ,בשעת ההגעה לבית הספר .לכן ,מבחינה בטיחותית ,רצוי
להרחיק מאזור זה את הולכי הרגל המגיעים לבית הספר באותה שעת העומס .יש לתכנן את אזור
ההורדה והקליטה ואת גישת הולכי הרגל לבית הספר כך שלא יתנגשו ביניהם.
יש לנקוט ב אמצעים האפשריים לצמצום אורך מעבר החצייה .ניתן ,למשל ,לתכנן הרחבה מקומית של
המדרכה (היצרות מיסעה) במקרה של מעבר חצייה החוצה שני נתיבים .הדבר רלוונטי במיוחד אם
הנתיב השני הוא נתיב חנייה ,אך מומלץ גם אם מדובר בשני נתיבי נסיעה.
ברחוב דו-מסלולי ,יתוכנן מעבר חצייה עם מפרדה .על המפרדה לאפשר עמידה נוחה ומרווחת להולכי
רגל גם בשעות העומס .יש לרמזר את מעבר החצייה כתלות בגודל המוסד וכמות הולכי הרגל הצפויה
באזור ,בהתאם להצדקים לרימזור.

 .4.5הסדרי תנועה לרוכבי אופניים
ההנחיות המובאות בפרק זה מסתמכות על הנחיות לתכנון רחובות בערים  -תנועת אופניים ()2009
ומחדדות אותן .מובאים להלן הדגשים שיש ליישם בתכנון המפורט של הסדרי תנועה לרכיבה באופניים
בתחום ההשפעה של מוסד החינוך " -אזור בית ספר".
א .תנועת אופניים כמערכת
בדומה להליכה ברגל ,גם תנועת האופניים תהיה בטוחה יותר כאשר היא מופרדת מתנועת כלי רכב ,ככל
הניתן .לכן ,באזור בית ספר ,יש לשאוף ליצירת מערכת שבילי אופניים המופרדת ממערכת דרכים.
בין אם שבילי האופניים מתוכננים בתחומי שצ"פ ובין אם סמוך לדרכים עליהם להיות מתוכננים בצורה
מערכתית ומקושרת .השבילים צריכים ליצור מערכת היררכית שמובילה תנועה משולי השכונה למוסד
החינוך ,במדרג עולה של רוחב השבילים .איור  19מביא דוגמא לתכנון מערכתי של שבילי הליכה ונתיבי
אופניים באזור בית ספר באוסטרליה.
שבילי האופניים צריכים להיות מוצלים ונעימים ולאפשר תנועת אופניים רציפה ללא מכשולים .מערכת
השבילים צריכה להיות מתוכננת תוך מחשבה על נקודות הקצה שלה ולכלול חניות מתאימות לאופניים
בנקודות בעלות עניין כגון מוסדות חינוך.
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איור  .19דוגמא לתכנון מערכתי של שבילי הליכה ונתיבי אופניים .מקור.)2011( Queensland :
ב .רמות הפרדה
ההנחיות לתכנון רחובות בערים  -תנועת אופניים ( )2009מחלקות את שבילי האופניים לפי רמת ההפרדה
הפיזית של השביל מהדרך :ברמת הפרדה א' תנועת האופניים משולבת עם תנועת כלי רכב ,ברמת הפרדה
ב' תנועת האופניים מוגבלת לנתיב המסומן בתחום המיסעה ,וברמת הפרדה ג' שביל האופניים מופרד
פיזית מהדרך.
לפי ההנחיות לתנועת אופניים ,באזור ממותן תנועה ניתן לשלב תנועת אופניים ברמת הפרדה א' .להבדיל
מהנחיות אלה ,ב"-אזור בית ספר" אין ליישם רמת הפרדה א' .בשל הגיל הצעיר של רוכבי האופניים והן
עומס תנועה של כלי הרכב בשעות הגעה לבית הספר וסיום הלימודים ,רמת הפרדה א' עשויה להיות
מסוכנת עבור הרוכבים .לכן ,ב "-אזור בית ספר" יש ליישם רמות הפרדה ב' או ג' ,בלבד.
ג .תכנון הסדרי תנועה לאופניים
יש לתכנן את שבילי/נתיבי האופניים ברמת הפרדה ב' או ג' ,בזיקה לחתך הרחוב ולפי ההנחיות לתכנון
תנועת אופניים .יש לתכנן את השביל/נתיב בין רצועת החנייה לרצועת המדרכה .ישנה עדיפות לתכנון
שבילי אופניים דו-סטריים על מנת להבטיח את בטיחות המשתמשים בגילים הצעירים .רוחב נתיב/שביל
האופניים ייקבע בהתאם להנחיות לתכנון תנועת אופניים (.)2009
בכל מפגש של מערכת שבילי האופניים עם מערכת הדרכים יסומן מעבר חצייה ייעודי לרוכבי האופניים
בסמוך ובנפרד ממעבר החצייה להולכי הרגל.
שבילי האופניים ייפסקו באזור שער הכניסה לבית הספר ותינתן עדיפות לתכנון מדרכה רחבה (רחבת
הכניסה) אשר תשמש במקביל את הולכי הרגל ורוכבי ה אופניים לאחר שירדו מהאופניים והם מסיעים
את האופניים באיטיות לצידם.
במידה ואזור ההורדה והקליטה של התלמידים צמוד לרחבת הכניסה לשער מוסד החינוך ,לא יתוכנן
שביל/נתיב האופניים בסמוך לאזור זה והוא יופסק לפני מפרצי ההורדה והקליטה .בכל מקרה אחר
יתוכננו נתיבי/שבילי אופניים באזור ההורדה והקליטה.
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ד .חניות אופניים
חניות אופניים יתוכננו לפי ההנחיות לתכנון תנועת אופניים ( ,)2009פרק ( 7.3סעיף א  -חנייה בריכוזים
עתירי פעילות) .להלן מספר דגשים נוספים הנוגעים לחניות אופניים באזור מוסד חינוך.
יש למקם את חניות האופניים בשטח מוסד החינוך ולאפשר נעילה נוחה ויעילה שלהם .תכנון החניות
ייעשה קרוב לבניין או בטווח ראיה של שומר הכניסה למניעת ונדליזם וגניבות .רצוי שהחניות יהיו
מקורות לימים של גשם/שמש חזקה .יש לחלק את החניות למספר מיקומים ולא ליצור מאסה אחת
מרכזית של חניות ,כך שבשעות העומס תתחלק תנועת המשתמשים למספר מוקדים ולא תתרכז במקום
אחד .איור  20מביא דוגמא למתקן חניות אופניים סגורות ונעולות ,בארה"ב.
לפי תקן חנייה  ,2016יש לספק מקומות חנייה לאופניים ביחס של מקום חנייה אחד על כל עשרה
תלמידים ואנשי צוות.

איור  .20דוגמא למתקן חניות אופניים ,בארה"ב.

 .4.6אזור ההורדה והקליטה של תלמידים
אזור ההורדה והקליטה של תלמידים מתאפיין בעירוב של משתמשי הדרך המגיעים למוסד החינוך,
בעיקר ילדים ,ולכן הינו רגיש מבחינה תנועתית ובטיחותית .על מנת להקל על בעיות התנועה והבטיחות
באזור זה ,התפתחו בשנים האחרונות מיזמים שונים שמטרתם לייעל את תהליך ההורדה והקליטה של
התלמידים ולשמור על בטיחותם ,על-ידי שימוש בסייענים מתנדבים ,לרוב הורי התלמידים.
תכנון מיטבי של אזור ההורדה והקליטה צריך למנוע עצירות וחניות לא חוקיות של כלי הרכב אשר
מפריעות לזרימת התנועה ויוצרות בעיות בטיחות ,גלישות תורים לצמתים סמוכים או חסימת דרכי
גישה למערכי ההיסעים והתחבורה הציבורית .התכנון המיטבי צריך למזער את דרישת הולכי הרגל
לחציית הרחוב ולמעבר בין כלי רכב חונים ,ולהפחית תמרונים מיותרים של כלי הרכב .שיפור אזורי
ההורדה והקליטה יטיב עם בטיחותם של כלל משתמשי הדרך ובאופן עקיף יתרום לעידוד ההליכה
והרכיבה על אופניים ולהקטנת נפחי התנועה המגיעים למוסד החינוך.
ההנחיות המוצגות ב סעיף זה נועדו ליצור כללים סדורים לתכנון אזור ההורדה והקליטה של תלמידים.
ההנחיות מבוססות על מסמך רלב"ד "כללים להסדרי תנועה במקום להעלאה והורדת תלמידים ליד
מוסדות חינוך" (.)2018
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א .עקרונות לתכנון הסדרי תנועה באזור הורדת וקליטת תלמידים
( )1מיקום אזור ההורדה והקליטה
בהתאם לתתי-האזורים הכלולים ב"-אזור בית ספר" (ראו פרק  ,)4.1אזור ההורדה והקליטה ימוקם,
במידת האפשר ,בקצה האזור ללא תנועת רכב מנועי .בהתאם לכך ,מפרצי ההורדה והקליטה יתוכננו
במעטפת הרחובות הסובבים את מוסד החינוך ,ומהם תתאפשר הליכה רגלית קצרה לשער הכניסה.
במידה ולא מתאפשר ליצור תכנון זה ,בעיקר במוסדות חינוך קיימים ,ימוקמו אזורי ההורדה והקליטה
ברחוב הסמוך לשער מוסד החינוך.
יש לתכנן את אזורי ההורדה והקליטה של תלמידים במקומות עם מיעוט קונפליקטים בין הרכב הפרטי,
הולכי הרגל והתחבורה הציבורית .ככל הניתן ,יש למקם אותם בדרך גישה נפרדת ממערכי ההיסעים
והתחבורה הציבורית.
( )2הסדרי התנועה
 הסדרת תנועה חד -סטרית באזור ההורדה והקליטה תבטיח את המשכיות הנסיעה לאחר ההורדה
או הקליטה של תלמידים ותמנע תמרוני נסיעה לאחור ותנועות פרסה .כיוון הנסיעה המותר ייקבע
בהתאם לצד בו נמצא שער מוסד החינוך ,כך שההורדה והקליטה תהינה בצד ימין של הרכב .הסדרת
תנועה חד-סטרית תהיה בכל שעות היממה על מנת להימנע מהסדרים גיאומטריים אשר אינם
תואמים תכנון של רחוב חד-סטרי.
 ברחובות דו-סטריים בהם מתוכננת הורדה וקליטת תלמידים ,יש להסדיר הפרדה פיזית קשיחה
(אי-תנועה) או הפרדה גמישה בין נתיבי הנסיעה .הפרדה זו תמנע תמרונים חריגים ,כדוגמת נסיעה
לאחור ותנועות פרסה.
 יש להימנע מתכנון מפרצי ההורדה והקליטה ברחובות ללא מוצא .רחוב ללא מוצא מגדיל את הסיכוי
לתמרונים מסוכנים ולנסיעות לאחור .במידה ומפרצי ההורדה והקליטה מתוכננים ברחוב ללא
מוצא ,יש להבטיח אפשרות נוחה לסיבוב בקצה הדרך על-ידי הסדרת מעגל תנועה או סובה.
 ההורדה והקליטה תהינה ישירות במדרכה המובילה לשער מוסד החינוך ,ללא צורך בחציית הרחוב.
יש למנוע אפשרות להורדה וקליטת תלמידים בצד שממול לשער מוסד החינוך ,במטרה למנוע את
חציית הרחוב על-ידי התלמידים.
 אזור ההורדה והקליטה המתוכנן ברחוב ה סמוך לשער הכניסה למוסד החינוך ,ימוקם קרוב ,ככל
האפשר ,לשער מוסד החינוך אך בהיסט של מספר מטרים ממנו .היסט זה נועד למנוע התפרצות של
ה תלמידים ישירות משער מוסד החינוך לאזור ההורדה והקליטה .להשלמת ההסדר ,יש לתכנן
מעקה הולכי רגל מול שער הכניסה למוסד החינוך.
 לא ימוקם מפרץ להורדה והקליטה של תלמידים בתחום צומת ,גם לא בתוך מעגל תנועה ,על מנת
להימנע מסיכון בטיחותי ומהפרעות לזרימת התנועה.
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 יש להימנע מהסדרה של אזורי ההורדה והקליטה מיד לאחר צמתים .הקרבה לצמתים מגדילה את
הסבירות לגלישת תורים של כלי רכב וחסימת צמתים ורחובות סמוכים ,תוך הפרעה ממשית
לזרימת התנועה ולבטיחות.
 יש להפסיק את שביל האופניים באזור ההורדה והקליטה ומול רחבת הכניסה למוסד החינוך.
הפסקת שביל האופניים נועדה למנוע קונפליקט אפשרי בין הולכי הרגל ,תלמידים היורדים מכלי
הרכב ,הסייענים ורוכבי ה אופניים באזור ההורדה והקליטה ובאזור שער הכניסה למוסד החינוך.
אזורים אלה רגישים יותר מבחינה בטיחותית .יש לחדש את שביל האופניים מיד בקצה אזור
ההורדה והקליטה ורחבת הכניסה למוסד החינוך.
 במידה ונדרשת חצייה של הולכי רגל בקטע דרך ,לא יתוכננו מעברי חצייה מיד ביציאה ממפרץ
ההורדה והקליטה ,על מנת לא להפריע לזרימת התנועה ולא ליצור סיכון בטיחותי להולכי הרגל .על
מעבר החצייה להיות מתוכנן במקום המאפשר נראות מרבית להולכי הרגל ,תוך הבלטתו והגבהתו
בהתאם לעקרונות מיתון התנועה.
 אין לתכנן נתיב חנייה בצד הרחוק משער מוסד החינוך מול מפרצי ההורדה והקליטה .נתיב החנייה
עלול לשמש להורדה וקליטת תלמידים ,ובכך להגדיל את מספר התלמידים הנדרשים לחצות את
הרחוב בדרכם למוסד החינוך.
 אין להציב מעקות הולכי רגל מכל סוג שהוא בין מפרצי ההורדה והקליטה לבין המדרכה.
 אזורי ההורדה ו הקליטה ימוקמו במרחק מתחנות אוטובוס המהוות מוקד פעילות אינטנסיבית של
תנועת אוטובוסים ונוסעים .מצבים אלה יוצרים עבור הנהגים והולכי הרגל מורכבות נוספת ויחד
עמה סיכון בטיחותי נוסף.
( )3סייענים לאזורי ההורדה והקליטה
שימוש בסייענים להורדה וקליטת התלמידים עשוי לסייע בהקטנת זמן שהיית הרכב במפרץ ההורדה
והקליטה ובשיפור הבטיחות ,במיוחד בבתי הספר היסודיים .מטרתם של הסייענים היא עזרה בהורדה
וקליטת התלמידים ,ללא צורך ביציאה של הנהג מהרכב.
מספר הסייענים הנדרשים צריך לתת טיפול בו-זמני במספר כלי רכב (כגון  .)4-3הסייענים יכולים להיות
הורים ,אנשי צוות בית הספר ,מוסמכים לנושא הבטיחות או תלמידים בכיתות גבוהות .על הסייענים
ללבוש אפוד צהוב זוהר לנראות מרבית.
( )4מספר עמדות ההורדה והקליטה
מספר דרוש של עמדות ההורדה והקליטה הינו פונקציה של מיקום ,סוג ו גודל מוסד החינוך ,מספר וגיל
התלמידים ,נגישות התחבורה הציבורית ונגישות הולכי הרגל ורוכבי האופניים .מספר העמדות הנדרש
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יחושב בהתאם לכלל נתוני מוסד החינוך והתנועה המגיעה אליו ,כך שמספר המקומות יספיק לעצירה
עבור מספר המכוניות המצטבר המגיע ב 10-דקות ,במועד שיא הפעילות.3
מספר העמדות קשור למספר הסייענים המיועדים לעזרה בתהליך ההורדה והקליטה .ניתן להגדיל או
להקטין את מספר העמדות כתלות במספר התלמידים במוסד החינוך ובמספר הסייענים המוקצים
לעזרה בתהליך ההורדה והקליטה.
ב .תימרור אזור ההורדה והקליטה
בהסדרי התנועה באזור ההורדה והקליטה של תלמידים ישולבו התמרורים הבאים:
( )1בכניסה וביציאה מהרחוב:
 ברחוב חד-סטרי  -תמרור דרך חד-סטרית ( )618בכניסה ,תמרור אין כניסה ( )402ביציאה.
 ברחוב דו-סטרי  -תמרור איסור פרסה ( )431בכניסה ותמרור האוסר עצירה וחנייה בצד השני של
מוסד החינוך (.)433
( )2בכניסה לנתיב ההורדה והקליטה:
 תמרור מוצע "מקום להעלאה והורדה של נוסעים"  -איור ( 21תמרור זה טרם אושר בלוח
התמרורים).
 תמרור מסר מילולי ( )439להגדרת שעות פעילות של מפרץ ההורדה והקליטה (במידה והוגדרו שעות
פעילות).
 תמרורים  819-820לסימון מקומות החנייה.
 תמרור קצה נתיב אופניים ( )225או שביל משותף לאופניים ולהולכי רגל בלבד (.)228
 לא ייקבעו הסדרים או איסורים אחרים של חנייה ו/או עצירה בקטע המדובר באמצעות תמרורים
.818 ,626-628 ,432-434
( )3ביציאה מנתיב ההורדה והקליטה או בקצה רחבת הכניסה למוסד החינוך:
 תמרור נתיב אופניים ( )224או שביל נפרד לאופניים בלבד ולהולכי רגל בלבד (.)229

 3במוסדות חינוך בהם פועל מיזם מסוג "נשק וסע" ,יש לתכנן  3עמדות רכב פרטי ( 18מ') עבור מפרצי ההורדה
והקליטה.
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איור  .21תמרור "מקום להעלאה והורדה של נוסעים".
ג .התקני תנועה ובטיחות
 באזור ההורדה והקליטה המתוכנן בדרך דו-סטרית ,במידה ולא ניתן להסדיר מפרדה קשיחה ,ניתן
להציב מפרדת נתיבים גמישה .דגם מפרדת נתיבים גמישה יהיה מתוך רשימת התקני תנועה
ובטיחות המאושרים לשימוש בישראל על-ידי משרד התחבורה .איור  22מביא דוגמא למפרדת
נתיבים גמישה מתוך הרשימה המאושרת .4תכונות ומאפיינים עיקריים של ההתקן מפורטים
ברשימת ההתקנים המאושרים.

איור  .22דוגמא למפרדת נתיבים גמישה המאושרת לשימוש בישראל.
 מול שער מוסד החינוך יש להתקין מעקה הולכי רגל ,על מנת למנוע את חציית הרחוב בהליכה ישירה
ורציפה משער מוסד החינוך .דגם המעקה צריך לאפשר נראות של הולכי הרגל .מעקה הולכי רגל לא
ייצור חיץ בין המדרכה לנתיב ההורדה והקליטה.
ד .דוגמאות להסדרים להורדה וקליטת תלמידים
איור  23מציג דוגמאות להסדרי תנועה באזור ההורדה והקליטה של תלמידים .הדוגמאות מוצגות עבור
המצב בו אזור ההורדה והקליטה ממוקם בסמוך לשער מוסד החינוך ,ברחוב חד-סטרי או דו-סטרי.
הסדרים דומים ניתן לתכנן גם כאשר אזורי ההורדה והקליטה אינם בסמוך לשער מוסד החינוך אלא
ברחובות המקיפים את המוסד ,כפי שנכתב בהנחיות אלה.

 4דגם  , Leitsystem LSמתוך פרסום "התקני תנועה ,בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך" .משרד
התחבורה ,מהדורה .2018
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א  -רחוב חד-סטרי

ב  -רחוב דו-סטרי

הערות:
( )1סימון ותמרור שבילי אופניים אינו מופיע בתרשים.
( )2התמרור ייעשה בהתאם ל"-תקנות והנחיות להצבת תמרורים" (.)2018
( )3מידות נדרשות מפורטות בסעיף " 4.10תבניות הרחוב באזור בית ספר".

איור  .23דוגמאות להסדרי תנועה באזור ההורדה והקליטה של תלמידים.
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 .4.7הסדרי תנועה למערכי ההיסעים
מוסדות חינוך רבים מסתמכים על הגעה ועזיבת התלמידים באמצעות מערך ההיסעים .מערך ההיסעים
הינו בעל מאפיינים שונים מאמצעי תחבורה אחרים ולכן ,דורש פתרונות מיוחדים המתייחסים להיבטים
השונים של פרטי התכן .הסדרי ה תנועה עבור מערכי ההיסעים ייושמו בהתאם להנחיות לתכנון תחנות
היסעים בבתי הספר ( )2002ובהתאם לעקרונות התכנון המפורטים במסמך זה.
א .הנחיות כלליות לתכנון
( )1צורכי ההיסעים
צורכי ההיסעים ומספר העמדות הדרוש עבור מערך ההיסעים ייקבעו בכל מוסד חינוך בהתאם לשיעור
התלמידים במוסד הזכאי לשירות היסעים ,על-פי הגדרות משרד החינוך .חישוב זה נסמך על יחס
התלמידים המגיעים מהסביבה הקרובה לעומת הסביבה הרחוקה ,מספר כיתות וסוג מוסד חינוך כגון:
עירוני ,בשטח כפרי ,לחינוך מיוחד וכו'.
במקרים של מחסור בשטח להסדרת תחנות ה היסעים בהתאם להנחיות ,ניתן לצמצם את מספר העמדות
המוסדרות .מספר העמדות לא יפחת מהגבוה מבין שני ערכים :מחצית ממספר העמדות הרצוי והערכים
המזעריים לכמות העמדות הדרוש בהתאם למספר כיתות ,כגון  2עמדות בבתי ספר קטנים (עד  12כיתות)
ו 4-עמדות בבתי ספר גדולים (מעל  18כיתות).
( )2עקרונות התכנון
 הקצאת המקום עבור תחנות ההיסעים תהיה בתוך שטח מוסד החינוך (שטח חום  -מבנה ציבור)
למעט מקרים של בתי ספר עירוניים בהם מתוכנן הסדר תחנה במקביל לאבן שפה ,עם שתי עמדות
אותן ניתן להסדיר במסגרת זכות הדרך.
 תחנת ההיסעים תמוקם בקרבת שער הכניסה לבית הספר ,בצד הקרוב לשער ,ללא צורך בחציית
רחובות ,אך לא בחזית הכניסה הראשית.
 הגישה של רכב היסעים לתחנת ההיסעים ניתנת להסדרה ישירות מהדרך הציבורית במקרה של
רחובות עירוניים מאספים או מקומיים .לעומת זאת ,במקרה של סמיכות לדרך בין-עירונית או דרך
עורקית ,החיבור לתחנת ההיסעים יוסדר באמצעות דרך גישה מיוחדת (כביש שירות).
 בהסדרת דרך הגישה לתחנת היסעים (רחוב או דרך גישה ייעודית בשטח המוסד) יש להעדיף את
הפרדת הגישה לתחנה מהגישה למפרצי ההורדה והקליטה של התלמידים ומחניוני הרכב הפרטי.
במקרה בו דרך הגישה לתחנות ההיסעים משמשת גם כדרך גישה לשער הראשי עבור אזור ההורדה
והקליטה של התל מידים ,מיקום תחנות ההיסעים יהיה לאחר מפרצי ההורדה והקליטה והשער
הראשי .הסיבות לכך הן ה הפרעות הרבות הנוצרות בקרבת השער הראשי כתוצאה מפעילות רבה של
הולכי רגל וכלי רכב פרטיים.
 דרך הגישה לתחנה תוסדר בתנועה חד-סטרית למניעת תמרונים ועקיפת רכבי ההיסעים.
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 יש לתכנן תחנת הורדה והעלאה נפרדת לתלמידי חינוך מיוחד או מוגבלי ניידות.
 לצורך עמידה בעקרונות התכנון הנ"ל יש להתאים את מיקום הכניסה הראשית למוסד החינוך ואף
להסדיר כניסות נוספות במידת הצורך.
 התמרור יתוכנן בהתאם ללוח התמרורים ולתקנות והנחיות להצבת תמרורים.
ב .תכן גיאומטרי של עמדות הרכב בתחנות ההיסעים
חלק זה עוסק בפרטי התכן הגיאומטרי לתנועת אוטובוסים בסביבת תחנת ההיסעים .התכנון המפורט
של מרכיבי התכן יתאים להנחיות לתכנון תחנות היסעים בבתי ספר (.)2002
( )1ארגון עמדות הרכב
ארגון עמדות הרכב לאוטובוסים יכול להיעשות על-ידי חנייה במקביל לנתיב הנסיעה (עד  2עמדות),
חניית שיניים ( 3עד  6עמדות) או חניות בזווית (מעל  6עמדות) .חניית השיניים הינה התצורה המיטבית
לארגון העמדות מכיוון שאינה דורשת נסיעה בהילוך אחורי בהשוואה לחניות זווית ,מחד ,ומאידך,
מאפשרת הסדרה של מספר רב של עמדות ביחס לחנייה המקבילה .סוגי תחנות למערכי ההיסעים
מוצגים באיור .24
( )2דרך הגישה
 בתכנון דרך הגישה לתחנות ההיסעים יש להעדיף תנועה חד-סטרית כאשר התחנות ממוקמות בצד
הקרוב למוסד החינוך.
 בתכנון תנועה דו-סטרית יש לשים דגש במניעת קונפליקטים עם משתמשי דרך שונים בכלל וילדים
בפרט .יש להתייחס לשדה ראייה ,מיתון תנועה וכו' .יש להסדיר מפרדה בנויה בין נתיבי הנסיעה.
 יש להסדיר אורך אחסון מספיק לפני הכניסה לתחנה על מנת למנוע גלישה של אוטובוסים
הממתינים בכניסה לתחנה עד לחסימת דרכים סמוכות.
 בדרך ללא מוצא עם תנועה דו-סטרית תוסדר סובה לרכב ההיסעים.
ג .תכן משטחי המתנה
חלק זה עוסק במרכיבי התכן באזורי המתנת התלמידים לאוטובוסים .התכנון המפורט של מרכיבי
התכן ייעשה בהתאם להנחיות לתכנון תחנות היסעים בבתי ספר (.)2002
( )1משטחי המתנה
 תכנון רוחב המדרכות באזור ההמתנה ייעשה לפי רמת שרות  Bלכל הפחות ,כך שהתלמידים לא
יצטרכו להמתין בצפיפות.
 גישה לדלתות האוטובוס תבוקר על-ידי שערים ,א שר יישארו במצב סגור כשלא נמצא אוטובוס
בתחנה .רוחב השערים לא יפחת מ 1.10-מ' נטו.

הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך 2019

52

פרק  4אמצעים והסדרי תנועה לתכנון מפורט בסביבת מוסדות חינוך

א  -תחנה במקביל לנתיב הנסיעה

ב  -תחנת שיניים

ג  -תחנה בזווית
איור  .24סוגי תחנות למערכי ההיסעים.
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 סככות המתנה לתלמידים יתוכננו ברוחב של  0.2.0-3מ' ובשטח של  18.0-20.0מ"ר לעמדה.
 תחנת ההיסעים תצויד במערכת כריזה ,אינטרקום וזמזם חירום .מומלצת גם מצלמת וידאו,
במיוחד כאשר התחנה מרוחקת משער בית הספר.
( )2מעברים להולכי רגל
 תכנון רוחב המעברים להולכי הרגל בדרכם מתחנת ההיסעים לבית הספר ייעשה לפי רמת שרות ,C
ולא פחות מרוחב מזערי של  2.0מ'.
 מעברי הולכי רגל יתוכננו כך שיתאימו למוגבלי ניידות ובשיפוע מקסימלי של .8%
( )3מעקות בטיחות
 שטח המיסעה בתחנות ההיסעים יהיה מגודר במעקה העומד בתקני משרד החינוך (חוזר מנכ"ל),
בת"י ( 1142מעקים ומסעדים) ובת"י ( 4273גדרות פלדה).
 בסמוך לפתח הכניסה הקדמי יש למקם מעקה בטיחות נוסף המסדיר את כניסת התלמידים
לאוטובוס.
( )4סככות המתנה
 התקנה של סככות המתנה בתחנת העלאת התלמידים הינה מרכיב הכרחי בתכנון תחנת ההיסעים
לצורך הגנה של התלמידים הממתינים .מיקום הסככה יתחשב בכיוון ובזווית קרני השמש ,וכן
בכיוון הרוחות והגשם בחורף.
 שטח הסככה ייכלל בחישוב השטח הכולל הנדרש להמתנת ילדים בתחנה.
 הסככה תעמוד בת"י  - 1556סיכוך גגות קלים.
 הסככות מיועדות להכיל בין  60-70ילדים בממוצע לאוטובוס ותהיינה בשטח נטו של  18עד  20מ"ר
לעמדה .בסככות בשטח כולל של  20מ"ר ויותר ,ניתן לתכנן בגב הסככה שורת ספסלים ברוחב 40
ס"מ.
ד .תחנות היסעים לבתי ספר לחינוך מיוחד
מערכת החינוך המיוחד מסתמכת על מערכי ההיסעים לצורך הגעת התלמידים למוסדות החינוך .תחנות
ה היסעים יוסדרו במוסדות הכוללים כיתות עבור החינוך המיוחד בהתאם לעקרונות הבאים:
 במוסדות חינוך מעורבים תתוכנן תחנת הורדה והעלאה נפרדת לתלמידי החינוך המיוחד או מוגבלי
ניידות.
 תחנת ההיסעים תמוקם בקרבת שער הכניסה למוסד החינוך לצורך צמצום הטווח הבלתי מוגן בין
פתח רכב ההיסעים לשער הכניסה של המוסד.
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 פרטי התכן הגיאומטרי של תחנת ההיסעים יתאימו לרכב הסעה קטן הדומה במידותיו לרכב שירות
.SV

 .4.8הסדרי תנועה לתחבורה הציבורית
תחבורה ציבורית סדירה מהווה חלק משמעותי ממערך דרכי ההגעה למוסדות חינוך ,בעיקר במרחב
העירוני .עקרונות תכנון הסדרי תנועה לתחבורה הציבורית בסמוך למוסדות חינוך מתבססים על הנחיות
לתכנון נתיבים לתחבורה ציבורית ( ,)1998והנחיות לתכנון רחובות בערים  -תנועת רכב מנועי (.)2011
עם זאת  ,בשל המאפיינים המיוחדים של "אזור בית ספר" ,מפורטים להלן מספר דגשים בתכנון הסדרי
תנועה עבור התחבורה הציבורית בסביבת מוסדות החינוך.
א .שילוב עם תחנות המיועדות למערך ההיסעים
 קווי שירות של התחבורה הציבורית ישתמשו בתחנות הממוקמות ברחוב ,בלבד .לא יינתן שימוש
ש ל קווי שירות בתחנות המוסדרות בשטח שב"צ (שטח חום).
 ניתן לשלב תחנת קווי שירות עם תחנת היסעים מקבילה .שילוב זה אפשרי לאור נפח התנועה הנמוך
של מערך ההיסעים המתאים לתצורה זו של התחנה והתמרון הפשוט שתחנה זו מצריכה .תחנת קווי
שירות לא תשולב עם סוגים אחרים של תחנות ההיסעים (שיניים/זווית).
ב .תכן גיאומטרי של תחנות קווי השירות
 תחנות קווי השרות בסמוך למוסדות חינוך ימוקמו בנתיב הנסיעה בצמוד למדרכה או באנטי-מפרץ,
במקרה של נתיב חנייה לאורך הרחוב.
 יש להעדיף את מיקום תחנות קווי השירות בצד של מוסד החינוך ,על מנת למזער את חציות הרחוב.
 יש להעדיף את מיקום תחנות קווי השירות ברחובות בהיררכיה נמוכה לצורך הקטנת החיכוך עם
התנועה העוברת.
 כאשר תחנת קווי השירות ממוקמת ברחוב דו-סיטרי יש להציב מעקה הולכי רגל למניעת חציות לא
מוסדרות של הולכי רגל.
 מיקום התחנה יהיה אחרי צומת או אחרי מעבר חצייה מוגבה בקטע דרך.

 .4.9הסדרי חנייה
הסדרי החנייה עבור מוסדות חינוך יוגדרו ויתוכננו בהתאם לתקן החנייה התקף ,ולהנחיות לתכנון חנייה
 -תכנון חניונים ( .) 2000תקן החנייה ,מחד ,מחייב את הסדרת החניון בתוך המגרש הסטטוטורי של
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השב"צ (שטח חום) ,אך מאידך ,מגדיר טווח למספר מקומות חנייה ולמעשה ,מאפשר תכנון גמיש התלוי
במיקום מוסד החינוך ובמספר כיתות.5
הגדרה גמישה זו יוצרת מצב בו מוסדות החינוך עשויים לא לתכנן חניונים בשטח המגרש ,תוך הסתמכות
על חניות ציבוריות בסביבת המוסד .מצב זה אינו רצוי לאור הקושי שבהסדרה של חניות ציבוריות
בקרבת שער הכניסה למוסד החינוך ,והסיכוי הגבוה להיווצרות מצבי סיכון עם תלמידי מוסד החינוך
(בשעת הגעה לבית הספר) .לכן ,קיימת חשיבות להסדרת חניון בשטח מוסד החינוך המתאים לצורכי
החנייה של צוות המוסד ,מחד ,ולאילוצי שטח המוסד ,מאידך .בין השאר ,על הרשות המקומית מוטל
לקחת נושא זה בחשבון בעת קביעת הסדרי חנייה בתשלום על-פי "חוק העזר העירוני להעמדת רכב
וחנייתו" .תכנון הסדרי החנייה ייעשה בהתאם למאפיינים הנדרשים כמפורט בסעיף זה.
בתכנון הסדרי החנייה בסביבת מוסדות חינוך יש התייחסות לשני ייעודים:
 .1חניון עבור סגל ההוראה ועובדי מוסד החינוך.
 .2חניות בסמוך לגני ילדים.
א .חניון עבור סגל ההוראה ועובדי המוסד
 מספר החניות ייקבע על-פי תקן החנייה התקף .החניונים יתוכננו בשטח המוסד.
 יש לתכנן הפרדה של הגישה לחניון מהגישה לאזור ההורדה והקליטה של תלמידים ומתחנות
ההיסעים .במקרה והגישה לחניון קרובה לאזור ההורדה והקליטה או לתחנת ההיסעים ,יש למקם
אותה לאחר מפרצי ההורדה והקליטה ושער הכניסה הראשי ולפני תחנת ההיסעים.
 יש למקם את החניות בשולי המוסד ,ולא בחזית המוסד ,ככל הניתן.
 החניון יגודר לצורך מניעה של חציית תלמידים.
ב .חניות בסמוך לגני ילדים
מוסדות חינוך עבור הגיל הרך מאופיינים בהגעת התלמידים למוסד עם ליווי צמוד של ההורים עד דלת
הגן .אמצעי ההגעה העיקרי הוא הסעות הורים להן דרושות חניות לטווח קצר .לכן ,לצד החניות עבור
סגל העובדים של הגן ,יש להסדיר חניות לשימוש הסעות ההורים ,במרחק של עד  50מ' מהכניסה לגן.
את מספר החניות המתוכננות יש להתאים למספר הגנים (במקרה ומדובר באשכול גנים) ולאמצעי
ההגעה העיקרי.

 .4.10תבניות הרחוב באזור בית ספר
הרחובות העירוניים יתוכננו בהתאם להנחיות לתכנון רחובות בערים  -מרחב רחוב ( .)2009תבניות
הרחובות המוצגות בסעיף זה הן התבניות המיטביות הניתנות להסדרה באזור בית ספר ,ליצירת מיתון

 5לדוגמא ,בישוב עם מתע"ן  -מערכת תחבורה עתירת נוסעים ,באזורי א' ו-ב' (בקרבת מתע"ן) יש לתכנן בין  0עד
 2חניות לכיתה ,ובאזור ג' (לא בקרבת מתע"ן) ,יש לתכנן בין  0עד  3חניות לכיתה .בישוב ללא מתע"ן ,יש לתכנן
בין  0.5עד  3חניות לכיתה.
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תנועה ולהפרדה בין הרכב המנועי ,הולכי הרגל ורוכבי האופניים .התבניות מפורטות להלן בהתאם
לתתי -האזורים הכלולים ב" -אזור בית ספר" .מידות המדרכות הינן ערכי המינימום וניתן להרחיבן
בהתאם לנדרש.
א .אזור ההליכה לבית ספר
בתת-אזור זה יש ליישם תבניות כגון:
 רחוב ממותן תנועה ,עם רצועת תנועה מנועית דו-סטרית ,חנייה מקבילה ב שני הצדדים ושביל
אופניים דו-סטרי ,כמוצג באיור  ,25א' .מידות רצועות הרחוב מפורטות בטבלה  ,6א'.
 רחוב ממותן תנועה ,עם רצועת תנועה מנועית דו-סטרית ,חנייה ניצבת בשני הצדדים ושביל אופניים
דו-סטרי ,כמוצג באיור  ,25ב' .מידות רצועות הרחוב מפורטות בטבלה  ,6ב'.

א  -רחוב עם חנייה מקבילה
איור  .25תבניות הרחובות בתת-אזור ההליכה לבית ספר.
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ב  -רחוב עם חנייה ניצבת
איור  .25תבניות הרחובות בתת-אזור ההליכה לבית ספר (המשך).
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טבלה  .6מידות רצועות הרחובות בתת-אזור ההליכה לבית ספר (המידות במטרים)
א  -תבנית הרחובות עם חנייה מקבילה
מימדים

מרווח

רצועות ומרחבים

6.0

-1.0 ,+1.0

רצועת הליכה

2*1.5

-0.2,+0.2

רצועת עזר

2*1.2

-0.2,+0.5

רצועת דופן

2*0.3

-0.1,+0.1

המדרכות

המיסעה
רצועת תנועה
מנועית
רצועת אופניים
רצועת חנייה

הערות
ניתן להרחבה בהתאם לכמות הולכי הרגל או לשתילת עצים

13
2*2.75

 6.0 -0.25,+0.25במקרה ואין חנייה
תנועת אופניים מופרדת על-ידי מפרדה ברוחב  0.5מ'

3.5

חנייה מקבילה בשני הצדדים

2*2.0

ב  -תבנית הרחובות עם חנייה ניצבת
מימדים

מרווח

רצועות ומרחבים

6.0

-1.0 ,+1.0

רצועת הליכה

2*1.5

-0.2,+0.2

רצועת עזר

2*1.2

-0.2,+0.5

רצועת דופן

2*0.3

-0.1,+0.1

המדרכות

המיסעה
רצועת תנועה
מנועית
רצועת אופניים
רצועת חנייה

הערות
ניתן להרחבה בהתאם לכמות הולכי הרגל או לשתילת עצים

19
2*2.75

 6.0 -0.25,+0.25במקרה ואין חנייה

3.5
2*5.0

תנועת אופניים מופרדת על-ידי מפרדה ברוחב  0.5מ'
חנייה ניצבת בשני הצדדים

ב .אזור הורדה וקליטה של תלמידים
בתת-אזור זה יש ליישם תבניות כגון:
 בקטע הרחוב ללא נתיב ההורדה והקליטה  -רחוב ממותן תנועה ,עם רצועת תנועה מנועית חד-
סטרית ,חנייה מקבילה בצד אחד ושביל אופניים דו-סטרי ,כמוצג באיור  ,26א' .מידות רצועות
הרחוב מפורטות בטבלה  ,7א'.
 בקטע הרחוב בו מוסדר נתיב ההורדה והקליטה  -רחוב ממותן תנועה ,עם רצועת תנועה מנועית חד-
סטרית ,מפרצי ההורדה וקליטה וללא שביל אופניים ,כמוצג באיור  ,26ב' .מידות רצועות הרחוב
מפורטות בטבלה  ,7ב'.
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א  -קטע רחוב ללא נתיב ההורדה והקליטה
איור  .26תבניות הרחובות בתת-אזור ההורדה והקליטה.
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ב  -קטע רחוב עם נתיב ה הורדה והקליטה
איור  .26תבניות הרחובות בתת-אזור ההורדה והקליטה (המשך).
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טבלה  .7מידות רצועות הרחובות בתת-אזור ההורדה והקליטה (המידות במטרים)
א  -קטע רחוב ללא נתיב ההורדה והקליטה
מימדים

מרווח

רצועות ומרחבים

6.0

-1.0 ,+1.0

רצועת הליכה

2*1.5

-0.2,+0.2

רצועת עזר

2*1.2

-0.2,+0.5

רצועת דופן

2*0.3

-0.1,+0.1

המדרכות

המיסעה

הערות
ניתן להרחבה בהתאם לכמות הולכי הרגל

9
 4.0 -0.25,+0.25מ' במקרה ואין חנייה

רצועת תנועה מנועית

3.50

רצועת אופניים

3.5

תנועת אופניים מופרדת על-ידי מפרדה ברוחב  0.5מ'

רצועת חנייה

2.0

חנייה מקבילה בצד אחד בלבד

ב  -קטע רחוב עם נתיב ההורדה והקליטה
רצועות ומרחבים

מימדים

מרווח

9.5

-1.0 ,+1.0

מדרכה רחבה בצד שער מוסד החינוך

רצועת הליכה

1*1.5
1*5

-0.2,+0.2

הפסקת שביל האופניים והסדרת מדרכה
רחבה

רצועת עזר

2*1.2

-0.2,+0.5

רצועת דופן

2*0.3

-0.1,+0.1

המדרכות

המיסעה

5.5

רצועת תנועה מנועית

3.50

נתיב הורדה וקליטה

2.0

הערות

 .4.11נגישות לבעלי מוגבלויות
אזור מוסדות החינוך מחויב ל"-חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות" (תשנ"ח )1998-ככל הסביבה
הבנויה בארץ .התקן העוסק בסביבה הבנויה הינו ת"י  1918חלק  ,2והוא התקן אליו סעיף זה מתייחס.
להלן סקירה של פרטי תכנון באזור מוסד החינוך בהם תקני הנגישות עוזרים להשראת סביבה בטוחה
יותר:
 מעברי חצייה  -לפי תקן הנגישות ,מעברי החצייה צריכים להתחבר למיסעה במפלס אחיד .בתכנון
נפוץ הפתרון של שיפועים במדרכה ,באזור מעבר החצייה ,היוצרים ירידה של המדרכה אל מפלס
המיסעה .באזור בית ספר ,יש לתכנן כך שמפלס המיסעה יעלה למפלס המדרכה ליצירת מעבר חצייה
מוגבה .סימון מעברי החצייה יישאר צמוד לתקני הנגישות ויכלול אבן סימון לעיוורים עם מרווח
נקי לטובת מתניידים בכיסא גלגלים וכן ,את שאר הפרטים הנדרשים בתקן.
 תחנות אוטובוס  -תקן הנגישות קובע את הנגשת התחנה באמצעים ויזואליים .באזור מוסדות חינוך
יש לתכנן סככות גדולות אשר יעמדו בלחץ המשתמשים שנוצר בסיום יום הלימודים .מתחת לסככות
יישמרו מקומות לאנשים המתניידים בכיסאות גלגלים כמתחייב מהתקן.
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 ספסלים  -לפי תקן הנגישות ,מיקום ספסלים ייעשה רק מחוץ לגבולות הדרך הנגישה ,כלומר ניתן
להציב ספסלים לרווחת משתמשי הדרך אך לא בתחום רצועות ההליכה .ניתן לחדד הנחיה זו
ולהמליץ כי באזור מוסדות חינוך יוצבו ספסלים רק אם כל רצועת ההליכה שהוגדרה במדרכה
נשארת חופשיה ופנויה להליכה ,דהיינו אין להציב פריטים המפריעים לתנועת הולכי הרגל גם אם
רוחב רצועת ההליכה הוגדר כ 3-מ' (מעבר ל 3.1-מ' הנדרשים על מנת להגדיר רצועת הליכה כדרך
נגישה).
 מקומות חנייה נגישים  -יוסדרו בכל החניונים הקשורים למוסד החינוך .אם למוסד מספר כניסות,
מקומות החנייה יפוזרו ביניהן כך שליד כל כניסה תהיה חנייה נגישה אחת לפחות .מקומות החנייה
יוסדרו לפי כל דרישות התקן.
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 .5הסדרי תנועה בסביבת מוסדות חינוך קיימים
 .5.1מאפייני מוסדות החינוך הקיימים
הנחיות אלו ,ככלל ,מתייחסות לתכנון של הסדרי תנועה בסביבת מוסדות חינוך חדשים ,במטרה ליצור
רף תכנוני חדש אשר יתאים לעקרונות התכנון המפורטים במסמך זה .עם זאת ,יישום אמצעי התכנון
המפורטים בפרק  4נדרש גם במוסדות חינוך קיימים .יישום האמצעים בסביבת מוסדות החינוך
הקיימים נועד לאפשר טיפול מיטבי בשלל בעיות תנועה ובטיחות האופייניות למוסדות החינוך הקיימים
ואשר היוו ,למעשה ,את המוטיבציה לחיבור מסמך זה .יישום האמצעים לתכנון המפורט ,בסביבת
מוסדות החינוך הקיימים ,ייעשה תוך התאמה לאילוצים של המצב הקיים אשר נוצר מתכנון והסדרה
של סביבת מוסדות החינוך שלא על-פי העקרונות המתוארים במסמך זה.
אתגרי השיפור של הסדרי התנועה בסביבת מוסדות החינוך הקיימים ,מתחלקים לשלושה היבטים
עיקריים:
( )1המצב הסטטוטורי
כפי שצוין לעיל במסמך זה ,הנושא הסטטוטורי מהווה את יסוד התכנון .לכן ,כל בעיה תנועתית או
בטיחותית שנוצרת בעיקרה כתוצאה מהמצב הסטטוטורי ,יכולה להיפתר ,בתכנון המפורט ,באופן חלקי
בלבד .הבעיות הסטטוטוריות כוללות ,לדוגמא  :מיקום מוסד החינוך לאורך דרך בהיררכיה גבוהה או
ברחוב ללא מוצא ,זכות דרך מצומצמת בקרבת מוסד החינוך ,מיקום המוסד שלא בסביבת שצ"פ וכד'.
( )2הסדרי תנועה בסביבת מוסד החינוך
הסדרי תנועה בסביבת מוסדות החינוך הקיימים מאופיינים בכשלים תנועתיים ובטיחותיים ,לעתים
ללא תלות מובהקת באילוצים ה סטטוטוריים .קיימות סיבות שונות להיווצרות הכשלים בסביבת
מוסדות החינוך ,כאשר ,באופן כללי ,תכנון הסדרי התנועה אינו תואם את העקרונות המפורטים במסמך
זה.
בין הבעיות האופייניות להסדרי התנועה בסביבת מוסדות החינוך הקיימים ניתן לציין :חלוקת חתך
הרחוב והקצאת רצועות הדרך לא בהתאמה לצרכים של משתמשי דרך שונים וללא העדפה למשתמשים
הפגיעים; הסדר תנועה דו-סטרי בסמוך לשער בית הספר; ריבוי חניות באזור שער בית הספר ובפרט,
חניות אלכסוניות וניצבות; היעדר הגבלת מהירות ואמצעי מיתון תנועה; מיקום בעייתי של מפרצי
ההורדה והקליטה ותחנות מערכי ההיסעים אשר גורם לתמרונים רבים בשעות העומס ,מצבי
אינטראקציה מסוכנים ,וכד' .מסמך זה מאפשר יישום של פתרונות רבים עבור בעיות שונות של
המוסדות הקיימים .עם זאת ,מידת יעילות של הפתרונות לבעיות הקיימות תהיה תלויה בהיקף היישום
של סל הפתרונות בהתאם למסמך זה.
( )3מיקום שער הכניסה
סביבת שער הכניסה למוסד חינוך קיים מהווה את ליבת הסדרי התנועה בסביבת מוסד החינוך לאור
ריכוז משתמשי הדרך השונים אשר יוצר אתגרים תנועתיים ובטיחותיים רבים .מכאן ,כחלק משיפור
הסדרי התנועה במוסד חינוך קיים יש לשקול העתקת שער הכניסה ובמידת הצורך ,תוספת שער כניסה,
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לצורך מתן פתרון בטיחותי כולל .שינוי מיקום שער הכניסה מאפשר מתן פתרונות הן לבעיות הנובעות
מהתכנון הקיים של הסדרי התנועה והן לבעיות הנובעות מהאילוצים הסטטוטוריים.

 .5.2אזור בית הספר
כפי שמתואר לעיל במסמך זה ,הגדרת "אזור בית ספר" כוללת חלוקה לשלושה תתי-אזורים עם
מאפיינים שונים של נגישות לרכב מנועי ויישום הסדרי תנועה ממתנים .הסדרי התנועה כוללים הגדרה
של כיווניות התנועה והמהירות המותרת ,הסדרה של מפרצי ההורדה והקליטה ,הסדרי הליכה וחצייה,
שבילי אופניים ,הסדרי תנועה בצמתים והגי אומטריה המתאימה לרכיבי תכנון אלה.
הגדרת "אזור בית ספר" התואם את עקרונות המסמך הנוכחי ,במוסדות חינוך קיימים אפשרית באופן
חלקי בלבד .לאור זאת ,יישום עקרונות התכנון של "אזור בית הספר" ,במוסדות הקיימים ,ייעשה לפי
הדגשים שלהלן.
א .תת-אזור ללא תנועת רכב מנועי ותת-אזור ההורדה והקליטה של תלמידים
במרבית מוסדות החינוך הקיימים ישנה גישה לשער בית הספר ישירות מהרחוב ,ללא מרחב החיץ של
"אזור ללא תנועת רכב מנועי" ,למעט מטרים ספורים של המדרכה .במקרה בו אין אפשרות להסדיר
תת -אזור ללא רכב מנועי בהתאם לעקרונות של מסמך זה ,תת-אזור ההורדה והקליטה ימוקם בקרבת
שער בית הספר ויתוכנן בהתאם למאפיינים המתוארים בפרק .4
ב .תת-אזור ההליכה למוסד חינוך
במרחב העירוני קיימת צפיפות רבה של מוסדות חינוך .הגדרה של תת-אזור ההליכה לכל מוסד חינוך
על-פי המפתח המוצע במסמך זה לתחומי אזור בית ספר ,ייצור מצב בו חלקים נרחבים בעיר יוגדרו
כאזור בית ספר .איור  , 27א' ,מציג ,לדוגמא ,מבט כולל על מיקום מוסדות החינוך הקיימים בעיר כפר
סבא .ניכר כי הגדרת אזור בית ספר עבור כל אחד מהמוסדות ,בהתאם להנחיות במסמך זה ,תחיל
למעשה את כללי התכנון של אזור בית ספר על כל המרחב.
לכן ,הגדרת תחום "תת-אזור ההליכה לבית הספר" עבור המוסדות הקיימים תתחשב בצפיפות מוסדות
החינוך הסובבים וב מאפייני רשת הדרכים הקיימת .כמו כן ,הגדרת התחום תתחשב בצורכי הניידות
הקיימים ,תוך כיסוי מיטבי של מרבית מסלולי ההליכה של תלמידי המוסד .לאור אמצעי מיתון התנועה
הנדרשים ליישום בתת-אזור ההליכה ,לרבות הגבלת המהירות ,יש להימנע מלכלול בתחום זה דרכים
בהיררכיה גבוהה ,כגון עורקי תנועה ומאספים ראשיים .איור  ,27ב' ,מציג דוגמא להגדרת אזור בית ספר
עבור מוסד חינוך קיים.
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א  -דוגמא לצפיפות מוסדות החינוך הקיימים במרחב העירוני ,בעיר כפר סבא

ב  -דוגמא להגדרת אזור בית ספר עבור מוסד חינוך קיים :בית ספר יסודי "בן גוריון" בכפר סבא
איור  .27דוגמא למיקום של מוסדות החינוך הקיימים במרחב העירוני.
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 .5.3הסדרי התנועה באזור בית ספר
בתכנון הסדרי התנועה של "אזור בית ספר" בסביבת מוסדות החינוך הקיימים יש ליישם את הסדרי
התנועה ומרכיבי התכן המפורטים בפרק  4במסמך זה .לאור אילוצים שונים המאפיינים את המצב
הקיים ,יש להתייחס לדגשים המפורטים להלן.
א .צמתים
בהסדרת הצמתים ב"-אזור בית ספר" של מוסד חינוך קיים יש לאמץ את האמצעים והעקרונות הבאים:
 תכנון צמתים מוגבהים.
 צמצום שטח הצומת ,ככל האפשר ,והסדרה ללא פניות ימינה חופשיות.
 הקטנת רדיוס הסיבוב בצמתים.
 הדגשת אזור הצומת באמצעות מרקם המיסעה.
 תכנון מעגלי תנועה חד-נתיביים ,לרבות מעגלי תנועה זעירים .הסדרת מעגל תנועה מצריכה שטח
גדול יותר ביחס להסדרי צמתים אחרים ,לכן יישום של הסדר זה מותנה במצב סטטוטורי קיים.
 שמירה על משולשי הראות לבטיחות משתמשי הדרך .נוכחות של חומה גבוהה או מבנה בסמוך
לצומת ,בזכות דרך מצומצמת ,מגבילה את האפשרות להסדרת משולשי הראות של נהגי הרכב.
 תכנון וסימון מעברי החצייה וקווי העצירה בכל גישות הצומת .סימון מעברי החצייה בכל זרועות
הצומת מותנה בהסדרת המדרכות בגישות אל מעברי החצייה.
ב .רצועות התנועה והחנייה
הסדרת נתיבי תנועת הרכב והחניות לאורך הרחובות בסביבת מוסד חינוך קיים תהיה בהתאם לעקרונות
הבאים:
 רצועת התנועה תותאם לרחוב מטיפוס ב' (רחוב מקומי או מאסף רמה  )1לפי ההנחיות לאזורי מיתון
תנועה ,המייצג תנועה רבה של כלי רכב (מעל  300כלי רכב בשעת שיא) ותנועת אוטובוסים .רוחב
רצועת התנועה הינו  5.5מ' לתנועה דו-סטרית ו 5.3-מ' לתנועה חד-סטרית.
 הסדרי תנועה בתת-אזור ההורדה והקליטה של תלמידים :במוסדות קיימים רבים ,תת-אזור זה
נמצא בסמוך לגדר מוסד החינוך ולכניסה אליו ,כאשר תת-האזור ללא תנועת רכב מנועי אינו קיים.
במקרה זה ,הסדרת הרחוב תיושם בתנועה חד-סטרית לכל שעות היממה ,עם חניות מקבילות בלבד
והורדה וקליטת תלמידים בצד ימין בו ממוקם מוסד החינוך .במקרה של תנועה דו-סטרית בתת-
אזור זה ,יש להגביל תמרונים מסוכנים של כלי הרכב בעזרת אמצעים פיזיים ,כגון איי-תנועה או
התקנים מתאימים (לדוגמא ,מפרדת נתיבים גמישה עם עמודונים) ,ובמקרה של רוחב מצומצם של
רצועת התנועה  -בסימון קו לבן רצוף (.)803
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 להסדיר היצע חנייה מרבי לצמצום רוחב הנתיב והפחתת מהירויות הנסיעה.
 רוחב רצועת החנייה הינו  2.0מ' לחנייה מקבילה ו 5-מ' לחנייה ניצבת.
 פסי האטה הינם אמצעי משלים למיתון מהירות הרכב אך יש ליישמם במידת הצורך ולא בעדיפות
ראשונה .מיתון מהירות הרכב צריך להתבצע בעיקר על-ידי תכנון חתך הרחוב עם רצועת מיסעה
מוצרת.
 הסטות תוואי ואיי-תנועה ייושמו בהתאם למגבלות של המצב הסטטוטורי.
ג .הסדרי תנועה להולכי הרגל
הסדרת מדרכות לאורך הרחובות בסביבת מוסד חינוך קיים תהיה בהתאם לעקרונות הבאים:
 רוחב המדרכה (רצועת ההליכה ורצועת עזר) לא יפחת מ 3-מ' .בהתאם למגבלות של המצב
הסטטוטורי ,ניתן ליישם את הסדרת רוחב המדרכה באמצעות צמצום רוחב רצועת התנועה ורצועת
החנייה .מול אזורי ההורדה והקליטה של תלמידים ,בסמוך לשער הכניסה למוסד החינוך ,תתוכנן
מדרכה מרכזית רחבה ברוחב אשר לא יפחת מ 5-מ'.
 הסדרת מדרכות בשני צדי הרחוב ,כתלות בשימושי הקרקע ובהתאם למגבלות המצב הסטטוטורי.
הסדרת המדרכה בצד בו אינה קיימת תיעשה תוך שמירה על רצועת ההליכה ברוחב מתאים (לפחות
באחד מהצדדים).
 הסדרת ה מדרכות כמערכת היררכית ומקושרת למערכות בסביבה הקרובה .הסדרה זו ניתנת ליישום
באמצעות שטחים ציבוריים פתוחים.
 יש להסיר מכשולים מרצועת ההליכה ולייצר רצועת תשתית ייעודית (רצועת עזר ודופן) .הסדרה זו
כוללת העתקת תשתיות ,גינון ומתקנים שונים לאורך הרחוב כגון :פחי זבל ,ריהוט רחוב וכו',
לרצועת תשתית ייעודית בצד רצועת ההליכה .יישום מרכיבי התכן השונים מותנה במגבלות המצב
הסטטוטורי ושימור רצועת ההליכה ברוחב מספק .במקרה כאשר רצועת העזר מאולצת ,יש להעדיף
הצללה של רצועת ההליכה וגינון המצריך תחזוקה מעטה למניעה של חדירה לתחום רצועת ההליכה.
 הסדרת המדרכות בגובה אחיד גם בחציית כניסות לחניונים פרטיים.
 הסדרת תאורה על המדרכות ,למעט המקרים של מדרכה מאולצת אשר לא מאפשרת הסדרת רוחב
מספק עבור רצועת ההליכה ורצועת העזר.
 מניעת חצייה במקום לא מוסדר באמצעות יישום של מעקות הולכי רגל לאורך אבן השפה או
במפרדות .תכנון המעקה ישמור על שדה ראייה אופטימלי עבור משתמשי הדרך.
 מניעת חסימת מדרכה  -יישום של התקנים מתאימים (מעקות הולכי רגל ,עמודונים) למניעה של
חסימת המדרכה על-ידי כלי רכב.
הסדרת מעברי חצייה בקטעים באזור בית ספר תהיה לפי העקרונות הבאים:
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 הסדרה של מעברי חצייה מוגבהים.
 הרחבות מקומיות של המדרכה (הוספת "אוזניים") באמצעות סגירת רצועת חנייה לצמצום אורך
החצייה.
 הסדרת מפרדה להקטנת אורך החצייה ומניעת עקיפות.
 רימזור מעבר חצייה כאשר נפח תנועת הולכי הרגל הינו גבוה או במקרים בהם קיימת בעיה של שדה
ראייה עבור משתמשי הדרך.
ד .הסדרי תנועה לרוכבי האופניים
הסדרת תנועת האופניים תהיה בהתאם לעקרונות הבאים:
 הסדרת צירי תנועת ה אופניים כמערכת היררכית ומקושרת למערכות אחרות בסביבה הקרובה.
 הסדרת רצועה לתנועת האופניים מותנית בהסדרה של רוחב מתאים עבור רצועת תנועה ,רצועת
ההליכה ורצועת העזר ,ובמצב הסטטוטורי .במקרים בהם קיימת מגבלה של רוחב זכות הדרך,
הסדרת שבילי האופניים ניתנת ליישום באמצעות שטחים ציבוריים פתוחים.
 הסדרת חניות לאופניים בשטח מוסד חינוך אינה מחויבת בתקן חנייה .הסדרת החניות תיושם
בהתאם לעקרונות המפורטים בפרק  ,4כאשר כמות החניות ומיקום החניונים יותאמו למקום זמין
ולצרכים הנתונים כגון :קיום תשתית לתנועת האופניים בסביבת מוסד החינוך; כמות המשתמשים
באופניים להגעה למוסד וכו'.
ה .הסדרי תנועה להורדה וקליטת התלמידים
בהסדרת מפרצי הורדה וקליטת תלמידים במוסד חינוך קיים יושם דגש על התאמת מספר העמדות
לצרכים ,כולל ביטול עמדות עודפות במידת הצורך.
בתת-אזור הורדה וקליטת התלמידים ,יש להתקין מעקות הולכי רגל מול שער מוסד החינוך ,לפחות 2
מ' מכל צד ,למניעת התפרצות הילדים לדרך.
ו .הסדרי תנועה למערך ההיסעים
בהסדרת תנועה למערך ההיסעים במוסד חינוך קיים יושם דגש על קירבת תחנות ההיסעים לשער
המוסד ,התאמה של מספר העמדות להנחיות וצמצום תנועות ההילוך האחורי.
ז .הסדרי חנייה
הסדרת חניונים המשרתים את המוסד הקיים תהיה בהתאם לעקרונות הבאים:
 התאמת מספר החניות לתקן חנייה.
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 מיקום החניות בשולי המוסד ,תוך הרחקתן מאזור ההורדה והקליטה ומתחנות ההיסעים.
איורים  28-29מציגים דוגמאות להסדרה אפשרית של האזור הסמוך למוסד חינוך קיים :בית ספר יסודי
"בן גוריון" בכפר סבא ובית ספר יסודי "דגניה" בטירת הכרמל.

א  -סביבת בית ספר  -מצב קיים (ינואר )2012

ב  -ה צעה ליישום הסדרי תנועה בהתאם להנחיות ,באזור שער הכניסה לבית הספר
איור  .28דוגמא להסדרה אפשרית של האזור הסמוך למוסד חינוך קיים  -בית ספר יסודי "בן גוריון"
בכפר סבא.
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מצב קיים

חתך מוצע

הערות:
* זכות הדרך מסומנת בכחול.
* מצב קיים :תנועה חד-סטרית או דו-סטרית בהתאם לשעות הפעילות בבית ספר ,חניות לאורך הרחוב משני
צידי הדרך ,מדרכות צרות.
* חתך מוצע :תנועה חד-סטרית ,מפרץ הורדה וקליטה במקביל ,מדרכה רחבה באזור שער הכניסה למוסד
ומעקות הולכה למניעת חצייה לא מוסדרת.

ג  -חתך רחוב באזור שער הכניסה
איור  .28דוגמא להסדרה אפשרית של האזור הסמוך למוסד חינוך קיים  -בית ספר יסודי "בן גוריון"
בכפר סבא (המשך).
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א  -סביבת בית ספר  -מצב קיים (מרץ )2018
איור  .29דוגמא להסדרה אפשרית של האזור הסמוך למוסד חינוך קיים  -בית ספר יסודי "דגניה"
בטירת הכרמל.
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ב  -ה צעה ליישום הסדרי תנועה בהתאם להנחיות ,באזור שער הכניסה לבית הספר
איור  .29דוגמא להסדרה אפשרית של האזור הסמוך למוסד חינוך קיים  -בית ספר יסודי "דגניה"
בטירת הכרמל (המשך).
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מצב קיים

חתך מוצע

הערות:
* זכות הדרך מסומנת בכחול.
* מצב קיים :הגישה למוסד היא בדרך ללא מוצא ,מדרכה בצד אחד של הרחוב וגדר המוסד בצד שני.
* חתך מוצע :הצרת רצועת תנועה והתקנה של מפרדה גמישה (עם עמודונים) במרכזה ,מפרץ הורדה וקליטה
במקביל ,הסדרת מדרכה בצד של מוסד החינוך.

ג  -חתך רחוב באזור שער הכניסה
איור  .29דוגמא להסדרה אפשרית של האזור הסמוך למוסד חינוך קיים  -בית ספר יסודי "דגניה"
בטירת הכרמל (המשך).
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 .6ממשקים בין משרד החינוך ,הרשויות המקומיות ,הנהלת מוסדות
חינוך וגופים אחרים ,להבטחת הבטיחות בדרכים בסביבת מוסדות חינוך
 .6.1הוראות של משרד החינוך
הגוף הממונה על נושא ה חינוך לזהירות ול בטיחות בדרכים במשרד החינוך הוא אגף זהירות בדרכים,
נגישות ואורח חיים בטוח (אגף זה"ב) .משרד החינוך רואה בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים משימה
לאומית שמטרתה שמירה על חיי אדם.
משרד החינוך מפרסם הוראות קבע בחוזרי מנכ"ל ולהן תוקף משפטי מחייב .הוראות הקבע מתחדשות
או משתנות בהתאם לצרכים .הוראות הקבע מתפרסמות בציון תאריך כניסתן לתוקף ,על מי הן חלות,
אילו הוראות הן מחליפות ,מבטלות או מעדכנות .בפרק זה מוצגות הוראות קבע עיקריות הקשורות
להבטחת הבטיחות בדרכים בסביבת מוסדות חינוך.

 .6.2מעטפת הבטיחות
אגף זה"ב במשרד החינוך בנה תכנית הנקראת "מעטפת הבטיחות" .התכנית כוללת התייחסות למעטפת
הבטיחות הפיזית ולמעטפת הבטיחות האישית .מעטפת הבטיחות הפיזית היא תכנית של משרד החינוך
המציעה דרכים להתמודדות עם מפגעי בטיחות המצויים בדרך לבית הספר ובסביבתו .התכנית מסדירה
את הגעת התלמידים אל מוסד החינוך ואת חזרתם ממנו בבטחה ,ופועלת להסדרה ולארגון של סביבת
בית הספר כסביבה בטוחה ונגישה לכל הבאים בשעריו ,ולהתאמת מעטפת בטיחות אישית לכל תלמיד.
מעטפת הבטיחות האישית הינה תכנית הוראת הנושא באמצעות תכניות לימודים שונות לשם הקניית
מיומנויות להתנהגות זהירה של משתמשי הדרך השונים ולימוד קבלת החלטות נבונות בעת ההתנהלות
בדרכים ,בבית הספר ,בחצר ובבית.
התכנית מנחה את מנהלי מוסדות החינוך כיצד לפעול לשמירת שלומם ובטיחותם של התלמידים כשהם
בדרכים ,הן במסגרת פעילות בית-ספרית והן במסגרת ההגעה לבית הספר והיציאה ממנו ,ומביאה
בחשבון את הדרכים המגוונות לכך  -הליכה ברגל ,רכיבה על אופניים ,נסיעה ברכב משפחתי או בהסעה
מאורגנת וכן ,בהגעה בתחבורה ציבורית.
הוראת הקבע המחייבת של משרד החינוך ,המתייחסת ליצירת "מעטפת הבטיחות הפיזית" הינה מס'
 0139והיא תקפה החל מתאריך  .15.8.18הוראת קבע זו מפנה את תשומת ליבם של מנהלי מוסדות
החינוך להיערכות הנדרשת בנושא הבטיחות בדרכים במוסד החינוכי ,במרחבים הציבוריים ובדרכים
המובילות לבית הספר ,והיא מנחה אותם ואת עובדי ההוראה כיצד לדאוג למעטפת בטיחות טובה.

 .6.3היערכות לפני פתיחת שנת הלימודים
לפני פתיחת שנת הלימודים על הנהלת מוסד החינוך לוודא שבוצעו כל עבודות התשתית הנדרשות
להבטחת שלומם ובטיחותם של התלמידים .במקרים שבהם לא הושלמו העבודות במועד הבדיקה על
המנהלים לפנות אל האחראים ברשות המקומית ולוודא את השלמת הדרוש לפני שיחלו הלימודים.
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מנהל בית הספר ,באמצעות רכז הזה"ב ,אחראי להסדרת התנועה הבטוחה של תלמידיו במרחב
התעבורתי בסביבת מוסד החינוך ובדרכים שהתלמידים נעים בהן אל בית הספר וממנו.
כדי להסדיר את מעטפת הבטיחות הפיזית על מנהלי בתי הספר ועל רכזי הזה"ב לפעול כדלקמן:
 לבחון את התשתיות בסביבת בית הספר.
 למפות את דרכי ההגעה של התלמידים.
 לשתף את הגורמים הרלוונטיים.
 לערוך פעילויות הסברה להורים ולהעלות את מודעותם לחשיבות תפקידם בחינוך ילדיהם לבטיחות
בדרכים.
 לבחור את "הדרך הבטוחה"  -המסלול הבטוח לכל תלמיד לבית הספר וממנו.
 לקבוע את נוהלי הפעילות של תלמידי משמרות הזה"ב.
 לקבוע כללי התנהגות לנסיעה בטוחה בהסעות פרטיות ובתחבורה ציבורית.
 לקדם מיזם של הורדת תלמידים במפרצי חנייה המיועדים לכך.
 לשתף את כלל המורים בהסדרת מעטפת הבטיחות הפיזית של בית הספר.
 לקבוע דרכים לשיתוף פעולה אפשרי בין מוסדות חינוך סמוכים.
 לנהל תיעוד לתכנון ,מעקב ובקרה.
להן פירוט הפעילויות הנדרשות.
א .בדיקת תשתיות בסביבת בית הספר
בהקשר זה ,על מנהל בית הספר לוודא כי:
 תשתיות הבטיחות בתוך בית הספר ובחצר תוקנו והן שלמות ותקינות ,והחצר בטוחה.
 מעברי החצייה בדרכים המובילות אל בית הספר נצבעו והם נראים היטב.
 מעקות הולכי הרגל שלמים וצבועים.
 המעקות סביב בית הספר שלמים ובטיחותיים ,והשערים שלמים ומאפשרים נעילה ופתיחה בקלות.
 השילוט בבית הספר ובדרכים המובילות אליו ברור ומתאים למטרותיו.
 התמרורים המוצבים סביב מוסד החינוך תקינים ונראים לעין ,ובכלל זה סימני הדרך שעל המיסעה
וצבעי שפת המדרכה.
 קיימות תשתיות נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות בהתאם לנהלים :בדרך הגישה ,בפיר המעלית
ובשירותים.
ב .מיפוי דרכי ההגעה לבית הספר ובחירת "הדרך הבטוחה"
משרד החינוך מעודד הליכה לבית הספר ובכך תורם להפחתת הסיכוי להיפגעות בתאונות דרכים בשני
היבטים עיקריים .ההיבט הראשון נוגע להפחתת נפח תנועת כלי רכב באזור בית הספר כתוצאה
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מפוטנציאל הגידול במספר האנשים שהולכים ברגל במקום הגעתם ברכב .ההיבט השני נוגע לאיכות
תשתיות ההליכה והרכיבה על אופניים שיכולות אף הן לתרום לשיפור בטיחותם של משתמשי המדרכות
והשבילים.
צוותי החינוך בבית הספר נדרשים להנחות את התלמידים לבחור בדרך הבטוחה לבית הספר ,בדרך
צדדית ,שאינה מחייבת חציית כבישים סואנים .חשוב להדגיש בפני התלמידים שבמקרה של חוסר
ברירה עליהם להעדיף חציית דרך ברמזור או במעבר חצייה מסומן .כמו כן ,יש לחזור ולהדגיש שילד
עד גיל  9אינו חוצה כביש לבד ,אלא בליווי של מבוגר מוכר .יש להנחות את ההורים של תלמידי הכיתות
הנמוכות ללוות את ילדיהם לבית הספר בימים הראשונים ללימודים ולהדריך אותם להליכה בדרך
הבטוחה.
המורים נדרשים ללמד את התלמידים מהי הדרך הבטוחה לבית הספר בעזרת מפות של האזור .כל רשות
מקומית תכין סדרת מפות של בתי הספר והרחובות הסמוכים אליהם ,במטרה ללמד את התלמידים
לבחור דרכים בטוחות .בבחירת מסלול הליכה יש לתת את הדעת למרכיבי המסלול וביניהם:
 סוג הדרך  -העדיפות לדרך צדדית ,העוברת בין בנייני מגורים ,ללא כביש סואן.
 מאפייני רחוב  -העדיפות למדרכה סלולה ,או רחוב משולב שלצידו מדרכה.
 אופי התנועה  -העדיפות לחציית דרכים שבהן כמות התנועה מועטה.
 אמצעי בטיחות  -העדיפות למעברי חצייה מרומזרים ,מעגלי תנועה.
ג .שיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים
מערכת החינוך משתפת פעולה למען הבטיחות והנגישות עם רשויות וארגונים חיצוניים המקדמים את
אותה המטרה .מנהלי בתי הספר מוזמנים להיעזר בגופים המפורטים להלן להתייעצות ,לקיום מבצעי
הסברה או לפעילות חינוכית נקודתית:
 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,
 נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלויות,
 משטרת ישראל,
 העמותות "בטרם"" ,נגישות ישראל"" ,אור ירוק"" ,עינים בדרכים" ועמותות וארגונים נוספים.
ד .הסברה והעלאת המודעות
במסגרת ימי ההיערכות המתקיימים לפני תחילת שנת הלימודים מתבקשים מוסדות החינוך להגביר
את המודעות של הצוות החינוכי בבתי הספר ולערוך פעילויות הסברה להורים במסגרת אסיפות ההורים
הכלליות ,ובמיוחד ,להוריהם של תלמידי כיתה א' .בתהליכי ההסברה יש לעדכן את ההורים לגבי
פעילותן של משמרות הזה"ב ולהדגיש את תפקידם המכריע של ההורים בחינוך ילדיהם לבטיחות
בדרכים ,את מקומה של הדוגמא האישית ואת חשיבותם של התרגול והחזרה לשם הפנמת הנושא.
העבודה המשותפת של התלמידים עם ההורים ובני המשפחה בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים הינה
המשמעותית ביותר .בפני ההורים יוצגו מורכבות הנושא וחשיבות תפקידם בהקנייתו לילדיהם .ההורים
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ישותפו בפעילויות במסגרת הגן ובית הספר ותיערך לכם היכרות עם חומרי הלימוד ועם הנושאים
הבטיחותיים שהתלמידים עוסקים בהם בכיתות .תלמידי כיתות א' והוריהם יוזמנו לסיור בדרכים
הבטוחות לבית הספר  -דרכים שאינן ראשיות וסואנות .כמו כן ,רצוי לבחור מעברים מרומזרים או
כאלה שתלמידי משמרות הזה"ב מוצבים בהם .יש לשתף בפעילות זו גם תלמידים מכיתות ו' ולתרגל
חצייה בטוחה במעבר חצייה והתנהלות במעברי חצייה בפיקוח משמרות הזה"ב.

 .6.4הפעלת משמרות זה"ב
התכנית להפעלת משמרות הזה"ב (הזהירות בדרכים) היא תכנית פעולה שבה תלמידי כיתות ו' שהוכשרו
לכך על-ידי שוטרי הדרכה ,מסייעים להולכי רגל ,בעיקר לתלמידים ,לחצות בבטחה דרכים במעברי
החצייה הסמוכים לבית הספר .התכנית מסייעת הן לתלמידים הבאים לבית הספר והעוזבים אותו
לחצות את הדרכים בבטחה והן לתלמידי כיתות ו' הניצבים במשמרות להבין את התנהגות הנהגים
בכביש ,את הדרכים להישמר מפני הסכנות הצפויות ואת כובד האחריות המוטלת עליהם לשמירה על
הילדים הצעירים.
בעת ההתנהלות ,תלמידי משמרות הזה"ב מצוידים בביגוד מיוחד ובתמרור "עצור" נייד ( 304בלוח
התמרורים) והם מפקחים על התנועה במעבר החצייה.
הפעלת תלמידי משמרות הזה"ב מתקיימת כבר למעלה מ 50-שנה .התכנית מתעדכנת מעת לעת בהתאם
לשינויים החלים בסביבה התעבורתית ,בהתאם לשינויים הערכיים שהחברה מאמצת ובהתאם לשינויים
בהתנהגות התלמידים ובתפיסות הוראה חדשניות.
תלמידי משמרות הזה"ב פועלים בזמנים שבהם התלמידים מגיעים לבית הספר  -כחצי שעה לפני תחילת
הלימודים ,וסמוך לסיום הלימודים .האחריות המוטלת על תלמידי משמרות הזה"ב מחייבת שבתפקיד
ישמשו רק תלמידים בוגרים של בית הספר היסודי (כיתות ו') .בבתי הספר שיש בהם כיתות בוגרות יותר,
בקריות חינוך ובבתי ספר יסודיים שחטיבות הביניים צמודות אליהם יש להציב במשמרות הזה"ב
תלמידים מכיתות בוגרות יותר (ח' או ט') ,בתנאי שהם הוכשרו לכך.
מעברי החצייה שמשמרות הזה"ב מופעלות בהם נקבעים על-ידי הצוות המקצועי של בית הספר ,הכולל
את המנהל ,את רכז הזה"ב ואת שוטרי ההדרכה ממשטרת התנועה .על מנהל מוסד החינוך שתלמידיו
פעילים במשמרות הזה"ב מוטלת האחריות להתנהלות משמרות הזה"ב ולהפעלתן.
א .אחריות מנהל בית הספר ותפקידיו בהקשר להפעלת משמרות הזה"ב
על מנהל בית הספר מוטלת אחריות על הנושאים הבאים:
 עליו לוודא שהנוהל של הפעלת משמרות הזה"ב יתבצע כתקנו החל מהיום הראשון ללימודים.
 עליו לוודא את תקינות הציוד הנדרש להפעלת משמרות הזה"ב  -תמרורי "עצור" נייד (עגולים),
מוטות צבועים בצבע צהוב באורך  1.60מ' ומדים צהובים זוהרים (אפודים לקיץ ומעילים לחורף).
 עליו לעדכן את ההורים בדבר חשיבותה של פעילות ילדיהם במשמרות הזה"ב ובדבר החובה להגיע
למשמרת בזמן.
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 עליו לעדכן את כלל הורי בית הספר על פעילות משמרות הזה"ב ועל המקומות הבטוחים לחצייה
בהם מוצבים משמרות הזה"ב.
 עליו לוודא שתלמידים שנבחרו למפקדי המשמרות ישתתפו בהשתלמויות ההכשרה והרענון.
 עליו להודיע לכל הורי בית הספר על ביטול הצבת משמרות הזה"ב במקרים מיוחדים ,כמו טיולים
או פעילויות שתלמידי כיתות ו' משתתפים בהם ולא יוכלו למלא את תפקידם ,או בשל תנאי מזג
אויר חריגים כגון :שרב או מזג אויר סוער .הורי התלמידים נדרשים להיערך בהתאם וללוות את
התלמידים הצעירים לבית הספר.
ב .אחריות הרשות המקומית בהקשר להפעלת משמרות הזה"ב
על הרשות המקומית מוטלת אחריות על הנושאים הבאים:
 תקינות מעברי החצייה והתמרורים  -הרשות המקומית אחראית לבדיקת כל מעברי החצייה
וסביבתם לפני תחילת שנת הלימודים .הרשות המקומית אחראית לוודא שהסימונים והתמרורים
במעברי החצייה תקינים ,ברורים ואינם מוסתרים ,ובכלל זה התמרורים שלהלן:
 - 811סימון מעבר החצייה על הכביש,
 - 135תמרור "מעבר חצייה להולכי רגל לפניך",
 - 136תמרור "הולכי רגל בקרבת מקום",
 - 306תמרור "מקום מעבר חצייה להולכי רגל".
 מניעת חסימתו של שדה הראייה  -על הרשות המקומית לוודא שאין חסימה של שדה הראייה של
הנהגים על-ידי צמחייה ,שלטים או גופים אחרים העלולים להסתיר את התמרורים .הרשות
המקומית גם תוודא שמעבר החצייה מאושר כחוק.
 הסרת מפגעים ושיפור הנגישות  -הרשות המקומית תעשה את כל הנחוץ להסרת מפגעים מהאזור
של מעבר החצייה כדי לאפשר את הצבת משמרות הזה"ב .מעבר חצייה שיש בו מפגעים המסכנים
את החוצים ייחסם על-ידי הרשות המקומית ,והשימוש בו ייאסר.
ג .אחריות משטרת ישראל בהקשר להפעלת משמרות הזה"ב
שוטרי ההדרכה הם שוטרים שהוסמכו על-ידי אגף התנועה במשטרת ישראל לשמש מדריכי זה"ב בבתי
הספר היסודיים ולהכשיר את תלמידי משמרות הזה"ב .תפקידיהם של שוטרי ההדרכה:
 להעביר הכשרה מעשית לתלמידי כיתות ה' לקראת סיום שנת הלימודים.
 להעביר שיעורי ריענון והדרכה לתלמידי כיתות ו' לקראת יישום המשמרות.
 לקבוע את מקום הצבתם של תלמידי משמרות הזה"ב במעברי החצייה.
 עליהם לצפות בפעילות המשמרות של תלמידי כיתות ו'.
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הכשרת תלמידי משמרות הזה"ב מתקיימת בכל כיתות ה' במערכת החינוך על-פי תכנית הלימודים
הייעודית של אגף התנועה במשטרת ישראל .ההכשרה העיונית והמעשית מועברת על-ידי שוטרי
ההדרכה אשר מתרגלים עם התלמידים את הפעילות במעברי החצייה שאושרו ומבצעים ביקורת וצפייה
בפעילותם של תלמידי כיתות ו' במשמרות .חובה על תלמידי כיתות ו' לעבור שיעורי רענון והדרכה על-
ידי שוטרי ההדרכה בתחילת שנת הלימודים ולפני הצבתם לפעילות במשמרות הזה"ב במעברי החצייה.
הצבתם של משמרות הזה"ב נקבעת על-ידי שוטרי ההדרכה בהתאם לתנאים הפיזיים וההנדסיים
בסביבת מעברי החצייה ולמספר מעברי החצייה הסמוכים לבתי הספר ,וכן בהתאם למספר תלמידי
כיתות ו' הלומדים בבית הספר .שוטרי ההדרכה מביאים בחשבון את העומס שיוטל על התלמידים ואת
מידת השחיקה שלהם מפעילותם במשמרות הזה"ב.
תלמידי משמרות הזה"ב יוצבו על המדרכות ,ורק במקומות שיש בהם מעברי חצייה מסומנים ,ליד
מעברי חצייה הסמוכים לבתי הספר ,ברחובות העיקריים שתלמידי בתי הספר משתמשים בהם כהולכי
הרגל .הצבת חוליית משמרות הזה"ב נעשית במקום שקיים בו מעבר חצייה מוגדר ומסומן כדין בתמרור
( 811סימון מעבר חצייה על הכביש) ובתמרור ( 306מקום מעבר חצייה להולכי רגל).

 .6.5כללי התנהגות לנסיעה בטוחה
משרד החינוך מפרסם בהוראו ת הקבע הנחיות לגבי הסעות לבתי הספר בהתייחס לכל משתמשי הדרך
והבאים בשערי המוסד החינוכי .כללי התנהגות לנסיעה בטוחה מתייחסים לרכיבה באופניים ובאמצעי
תחבורה אחרים ,להסעות פרטיות ,להסעות מאורגנות ולתחבורה הציבורית.
א .רכיבה בטוחה לרוכבי האופניים והגלגינוע
השימוש בכלי תחבורה שאינם מצריכים רישיון נהיגה או רישוי צבר תאוצה בקרב בני הנוער בשנים
האחרונות .בתי הספר שרבים מתלמידיהם מגיעים רכובים על אופניים מחויבים בהיערכות הכוללת
הנחיות מדויקות לגבי אזורי הרכיבה ומקומות החנייה המותרים וכן שילוט מתאים לרוכבים ולהולכי
הרגל.
רכיבה באופניים ללא ידיעת החוק ותקנות התעבורה היא סכנה ממשית לרוכבים הצעירים ,לנהגים
ולהולכי הרגל .על בית הספר להביא לידיעת התלמידים וההורים את עיקרי התקנות לרכיבה בטוחה
באופניים  -ראו נספח ג'.
ב .הנחיות להסעות תלמידים ברכב פרטי
בכל בית ספר יש להפעיל תכנית בשיתוף הורים להקניית התנהגות נכונה ובטוחה באזור ההורדה
והקליטה של בית הספר (כדוגמת התכנית "נשק וסע") .כמו כן ,מומלץ להנחות את ההורים המסיעים
את ילדיהם ברכב הפרטי לשמש לילדיהם דוגמא להתנהגות בטיחותית ,לרבות:
 להימנע מעצירת הרכב הפרטי במקומות אסורים ,כגון ליד מעבר חצייה ,ליד צומת ,ליד מעקה הולכי
רגל ובמקומות שמוצב בהם תמרור האוסר עצירה.
 להקפיד על יציאת הנוסעים מהרכב רק מהצד הקרוב למדרכה.
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ג .הנחיות להסעות תלמידים בהסעות מאורגנות
 בקביעת מקום העצירה של האוטובוס להורדת התלמידים ולהעלאתם יש להתחשב ביתר משתמשי
הדרך .בית הספר יקבע ,בשיתוף גורמים מקצועיים ,את המיקום ואת הסדרת אזורי ההמתנה.
 בית הספר ינחה את התלמידים לעלות לאוטובוס ההסעות ולרדת ממנו אך ורק מהדלת הקדמית
כדי לאפשר לנהג לשלוט בזרימת העולים והיורדים.
 בית הספר ינחה את התלמידים לעמוד רחוק מהכביש בזמן ההמתנה בתחנה.
 בית הספר ינחה את התלמידים שבירידה מהאוטובוס עליהם להתרחק מהכביש אל המדרכה או אל
השול הימני ולחכות שם עד שהאוטובוס ייסע והכביש יהיה פנוי ,ורק אז להתחיל בהליכה או
בחצייה.
ד .הנחיות להסעות בתחבורה ציבורית
עבור התלמידים הנוסעים בתחבורה הציבורית  -באוטובוס או ברכבת הקלה  -חשוב לקיים הדרכה כיצד
להתנהג בזמן הנסיעה ובעת ההמתנה בתחנה .יש להדגיש בפניהם:
 להמתין רחוק משפת הכביש.
 לעלות לכלי התחבורה רק לאחר עצירתו.

 .6.6קידום מיזם הורדת תלמידים באזורי הורדה וקליטה
בשעות הבוקר עם תחילת יום הלימודים ובשעות הצהריים עם סיומו של יום הלימודים ,יש להסדיר את
התנהלות ההורדה והקליטה של התלמידים בסביבת מוסד החינוך .לשם כך יש להסדיר מפרצי הורדה
וקליטת התלמידים במקום הקרוב ביותר לשער בית הספר ,כך שהגישה אליו תתאפשר בהליכה רציפה
וללא חצייה של רחובות (ראו פירוט בפרקים  .)4-5בנוסף ,אזורי ההורדה וקליטת התלמידים צריכים
שלא להפריע לשאר התנועה ולכן ,להכיל מספר מספק של עמדות להורדה וקליטה.
מיזם הורדה וקליטת התלמידים 6מאפשר:
 יצירת סביבה בטוחה בסמוך לכניסה למוסדות החינוך.
 מיגור התנהגויות מסוכנות ובלתי חוקיות של ההורים בסביבת בית הספר.
 הקצאת מפרצי עצירה מוסדרים להורדה וקליטת התלמידים.
 גיוס ושילוב הורים מתנדבים להנחיה ידידותית.
 הטמעת כללי בטיחות ותרבות נהיגה וחנייה נכונים.
 חינוך להתנהגות בטוחה על בסיס דוגמא אישית.
 מתן פתרונות יישומיים בעלויות נמוכות ליצירת סביבה בטוחה.

 6כדוגמת מיזם "נשק וסע" של עמותת "עיניים בדרכים"
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ההורים המתנדבים לפעילות במיזם מקבלים הנחיות מפורטות לגבי תפעול המיזם .ההנחיות להורים
כוללות לבוש אפוד זוהר למען הנראות ,מתן סיוע לתלמידים היורדים מהרכב ורק בצד המדרכה ,קיצור
השהייה באזור ההורדה ו"-שיחרור" הרכב לנסיעתו לאחר הורדת התלמידים ,ללא תמרוני הנסיעה
לאחור .ההורים המתנדבים לפעילות במיזם מבוטחים על-ידי הביטוח הלאומי.7
כהשלמה לפרק  , 6נספח ג' מביא דוגמאות לממשקים בין בתי הספר והגופים האחרים ,לצורך קידום
הבטיחות בדרכים בסביבת מוסדות החינוך.

 7פרק י"ג "תגמולים למתנדבים" ,נוסח משולב התשנ"ה1995-
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נספח א' .התפלגויות מקרי היפגעות הילדים ,בשעות הנבחרות
טבלה א .1-מספרי היל דים הנפגעים לפי פרקי זמן קצרים ,בשעות ההגעה אל וחזרה מבתי הספר ,סה"כ
בשנים ( 2012-2016בערים ,בימי חול)
א  -בשעות הבוקר
קבוצות נפגעים
בני 5-9
בני 10-14
בני 15-19
נפגעים קל
נפגעים קשה
הרוגים
הולכי רגל
נוסעים ברכב
פרטי
נוסעים
באוטובוס
רוכבים
באופניים
אחר
סה"כ

7:007:15
6
25
13
41
3
0
22

7:157:30
22
24
21
64
3
0
34

7:307:45
61
56
82
188
10
1
92

7:458:00
47
76
69
184
8
0
96

8:008:15
52
97
68
207
9
1
111

8:158:30
25
42
30
92
5
0
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8:308:45
24
53
28
93
12
0
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8:459:00
5
23
20
47
1
0
24

סה"כ
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396
331
916
51
2
454

11

27
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69
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48
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15
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5

3

17
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0

1

0
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0
3
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4
8
199
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17
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4
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2
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3
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ב  -בשעות הצהריים
קבוצות
נפגעים
בני 5-9
בני 10-14
בני 15-19
נפגעים קל
נפגעים
קשה
הרוגים
הולכי רגל
נוסעים
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12:3012:45
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47
32
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12
22
11
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44
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א – ב שעות הבוקר ,התפלגות מקרי היפגעות הילדים בקבוצת גיל שונות

ב – ב שעות הבוקר ,התפלגות מקרי היפגעות הילדים כהולכי רגל וכנוסעים ברכב
איור א .1-התפלגויות מקרי היפגעות הילדים ,בשעות ההגעה אל וחזרה מבתי הספר ,לפי פרקי זמן
קצרים.
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ג – ב שעות הצהריים ,התפלגות מקרי היפגעות הילדים בקבוצת גיל שונות

ד – ב שעות הצהריים ,התפלגות מקרי היפגעות הילדים כהולכי רגל וכנוסעים ברכב
איור א( .1-המשך).
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נספח ב' .דוגמאות נבחרות מהניסיון הבינלאומי להסדרי תנועה בסביבת
מוסדות חינוך
ב .1-סביבת בית ספר בטוחה  -הגישה ההולנדית
הגישה ההולנדית מגדירה את תחום ההשפעה של בית הספר עד לרדיוס של  1ק"מ משער הכניסה לבית
הספר .גישה זו שמה בראש סדר העדיפויות את הצרכים של הולכי הרגל ורוכבי האופניים על חשבון הרכב
הפרטי ,כאשר כלי הרכב מוגדרים כ"אורחים" .גישה זו מחלקת את תחום ההשפעה של בית הספר לשלושה
תתי-תחומים (איור ב:)1-
 רדיוס של  100מ' מבית הספר
 רדיוס של  100-500מ' מבית הספר
 עד  1ק"מ מבית הספר
ברדיוס של  100מ' מהכניסה לבית הספר לא תתאפשר כניסה של רכב מנועי (איור ב .)2-האזור יתוכנן
לפעילות הולכי רגל ואופניים בלבד ויעודד פעילות ספורטיבית בהגעה לבית הספר .האזור יכלול שבילי
הליכה רחבים ,מ סלולי אופניים מופרדים ,מקום מספיק לחניות אופניים במתקני חנייה ,רצוי מקורים,
ושטחים ירוקים ,ככל הניתן.

איור ב .1-אזור השפעה של בית הספר בחלוקה לתתי-תחומים.

איור ב .2-שבילי אופניים ומסלולי הליכה ברדיוס שעד  100מ' מבית הספר.
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בתחום שבין  100מ' ל 500-מ' יתוכננו אזורים ממותני תנועה עם מיעוט כניסות כלי רכב והגבלת מהירות.
יתוכננו מפרצים להורדה וקליטה של התלמידים על-ידי ההורים ,מהם יצאו שבילי ההליכה ומסלולי
האופניים ישירות לשער בית הספר (איור ב.)3-

איור ב .3-הסדרי תנועה בתחום  100-500מ' מהכניסה לבית הספר.
ברדיוס שעד  1ק"מ תתאפשר חצייה בטוחה של תלמידים ברגל ובמסלולי האופניים .רוכבי האופניים
והולכי הרגל יהיו בעדיפות תכנונית עליונה על הרכב המנועי ויתוכננו מסלולים אטרקטיביים וקצרים ,ככל
האפשר.
ב . 2-דוגמא ליישום אזורי מיתון תנועה בקרבת בתי הספר בקטאר
בעיר דוחא בקאטר ,בוצע פרויקט מערכתי עבור שמונה בתי הספר אשר נועד לשיפור בטיחותם של
משתמשי הדרך בסביבת בתי הספר ,ובמיוחד ילדים ,והפחתת מהירויות הנסיעה ל 30-קמ"ש.
במסגרת הפרויקט ,הותקנו בסביבת בתי הספר אמצעי מיתון תנועה ,כדוגמת שערי כניסה הכוללים איי -
תנועה במרכז המיסעה ,מעגלי תנועה ,מעברי חצייה מוגבהים ,פסי האטה ,ומעקות בטיחות ועמודונים
למניעת חנייה לא חוקית (איור ב.)4-
מהירות הנסיעה המותרת נקבעה ל 30-קמ"ש עבור כל שעות היממה עקב תנועת הולכי הרגל גם לא בשעות
הפעילות של בתי הספר .בנוסף ,הוסדרו מפרצי ההורדה והקליטה של תלמידים על-ידי הורים בקרבת שער
הכניסה לבית הספר ,הורחבו מדרכות ל 5.2-מ' לפחות ,הוסדרו חניות ובוצעו שינויים בהסדרי תנועה
להפיכת הרחובות לחד-סטריים.
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איור ב .4-דוגמאות להסדרי תנועה שיושמו בקרבת בתי הספר בעיר דוחא.
איור ב ,5-א' ,מציג את האחוזון ה 85-של מהירויות הנסיעה כפונקציה של מיקום המדידה בקרבת בית
הספר .ניתן להיווכח מהתוצאות שאמצעי מיתון התנועה והסדרי התנועה החדשים שבוצעו בקרבת בתי
הספר הפחיתו את מהירויות הנסיעה במרכז אזור בית הספר ב 15-עד  20קמ"ש ,לעומת מהירות הנסיעה
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לפני הכניסה לאזור .בנוסף ,מהירויות הנסיעה הנמוכות נשמרו לאורך כל אזור מיתון התנועה בקרבת בית
הספר ועד ליציאה ממנו.
איור ב ,5-ב' ,מציג את מהירויות הנסיעה לאורך שעות היממה .ניתן לראות כי בתוך אזור בית הספר נשמרה
מהירות הנסיעה ברמה של  30קמ"ש לאורך כל שעות היממה וללא שונות גבוהה .תוצאות אלה מוכיחות
כי התבצעה אכיפה עצמית של המהירות הנמוכה ,והושגה תועלת בטיחותית לכלל משתמשי הדרך לאורך
כל שעות היממה.
מסקנות הפרויקט היו כי אמצעי מיתון התנועה עשויים לתרום רבות לשיפור בטיחות המשתמשים בדרך.
השימוש במעברי החצייה שהותקנו והוגבהו שיפר את בטיחות הולכי הרגל ,במיוחד כאשר הם השתלבו עם
מעקות הולכה להכוונת החצייה במקומות המיועדים .אמצעי מיתון התנועה הפחיתו משמעותית את
המהירות וזו נשמרה לאורך כל שעות היממה ללא צורך באכיפה .הומלץ ליישם את אמצעי מיתון התנועה
במרווחים של כ 80-מ' להשגת השפעה מרבית על המהירות.

א  -פרופיל מהירויות של כלי הרכב בגישה ובתוך אזור בית ספר (האחוזון ה)85-

ב  -מהירות הנסיעה באזור בית ספר לאורך שעות היממה (האחוזון ה)85-
איור ב .5-מהירויות הנסיעה בקרבת בית ספר בעיר דוחא לאחר יישום האמצעים למיתון תנועה.
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נספח ג' .חומרים נוספים לפרק 6
ג .1-עיקרי התקנות לרכיבה בטוחה באופניים ובאמצעי תחבורה אחרים
עיקרי התקנות לרכיבה באופניים:
 בעת הרכיבה יש לחבוש קסדה.
 יש להשתמש באמצעי בטיחות :צופר או פעמון ,פנס לתאורה ומחזירי אור.
 את האופניים יש להחנות במתקן מסודר ולנעול אותם.
 אין לרכוב על אופניים בשטח בית הספר.
תוספת התקנות לאופניים חשמליים ולגלגינוע:
 אופניים חשמליים מוגדרים כאופניים בעלי הספק מרבי של  250ואט שמהירות נסיעתם אינה עולה על
 25קמ"ש .כלי רכב בעל הספק גדול יותר מחויב ברישוי ,והרוכב מחויב ברישיון נהיגה.
 חל איסור רכיבה על אופניים חשמליים ועל גלגינוע מתחת לגיל .16
 יש לרכוב על הכביש ועל שבילי אופניים בלבד .אסור בהחלט לנוע על מדרכה.
 מומלץ לשאת תעודת זהות בשל אכיפה מוגברת של התקנות על-ידי המשטרה.
 חובה להתקין באופניים החשמליים אבזרי בטיחות הכוללים צופר או פעמון ,פנס קדמי בעל תאורה
לבנה ,פנס אחורי בעל תאורה אדומה ,מחזיר אור מאחור ומחזירי אור בצבע צהוב על דוושות
האופניים.
 חובה לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים או על גלגינוע.
 אופניים יהיו מונחים במתקן מסודר לאופניים כאשר הם נעולים .אסור לרכוב על אופניים ולגלוש
בגלגינוע בשטח בית הספר.
 הסוללה תהיה צמודה כל העת לכלי הרכב .אסור לשאת בשטח בית הספר את הסוללה של האופניים
או של הגלגינוע.

ג .2-דוגמאות לממשקים בין בתי הספר וגופים אחרים לקידום הבטיחות בדרכים
בסביבת מוסדות חינוך
משרד החינוך פועל רבות לקידומה של "מעטפת הבטיחות" על מנת להסדיר את הגעת התלמידים לבית
הספר ואת היציאה ממנו בביטחה .תכנית "מעטפת הבטיחות" נותנת מענה ומציעה דרכים להתמודדות
עם מפגעי ה בטיחות בדרך לבית הספר ובסביבתו ,ולארגון סביבת המוסד החינוכי כבטוחה לכל הבאים
בשעריו.
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על מנת להביא למיצוי ההנחיות וההצעות ולהגדיל את קשת האפשרויות ,על מוסד החינוך נדרש לקדם
שיתופי פעולה בין גורמים רבים ומגוונים .חלק משיתופי הפעולה כוללים מספר גורמים .להלן רשימת
הגורמים המעורבים ביצירת הסדרי תנועה בטוחים יותר בסביבת מוסדות החינוך:
 בית הספר  -מנהלת בית הספר ,רכז זה"ב ,צוות המורים ,הנהגת הורים ,כלל ההורים ,מועצת תלמידים
וכלל התלמידים.
 משרד החינוך  -אגף זה"ב.
 הרשות המקומית  -אגף החינוך ,אגף זהירות בדרכים ,אגף הביטחון ,מטה בטיחות עירוני.
 משרד התחבורה.
 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
 משטרת ישראל  -אגף התנועה ,יחידת שוטרי הדרכת זה"ב.
 עמותות וארגונים " -בטרם"" ,עיניים בדרכים"" ,אור ירוק"" ,נגישות ישראל" וכו'.
להלן דוגמאות לממשקים  -שיתופי פעולה בין הנהלת בית ספר לבין גורמים שונים בקידום וביישום תכנית
"מעטפת הבטיחות":
 על הנהלת בית ספר למפות ולפלח את דרכי ההגעה של התלמידים לבית הספר .לצורך כך נדרש שיתוף
פעולה עם הרשות המקומית .רשויות מקומיות נתבקשו להכין מפות של השכונה או הישוב במטרה
לסמן את הדרך הבטוחה .איור ג 1-מציג דוגמא בנושא.

איור ג .1-דוגמא למפה לצורך בחירה של דרך בטוחה לבית הספר  -ממשק עם הרשות המקומית.
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 על הנהלת בית ספר לבחון את התשתיות בסביבת בית הספר באמצעות מחוון מפורט מטעם משרד
החינוך .בהקשר זה נדרש שיתוף פעולה עם הרשות המקומית לצורך הסדרת מעברי חצייה ,הצבת
תמרורים ,צביעת סימני הדרך על המיסעה ושפת המדרכות ,הצבת מעקות בטיחות בסביבת מוסד
החינוך ,הקצאת חניות ומפרצי עצירה וכו' .איור ג 2-מציג דוגמא לפעילות בנושא.

איור ג .2-דוגמא להסדרת מעבר חצייה ליד בית ספר  -ממשק עם הרשות המקומית.
 על הנהלת בית ספר לקדם מיזם הורדת תלמידים בטוחה ליד בית הספר .לצורך קידום מיזם זה נדרש
לגייס את קהילת הורי בית הס פר .הפעלת המיזם הינה בהתנדבות ונעשית על-ידי ההורים .איור ג3-
מציג דוגמא לפעילות בנושא.

איור ג .3-דוגמא לפעילות מיזם של הורדת תלמידים ליד בית ספר  -ממשק עם ההורים.
 על הנהלת בית ספר להפעיל את משמרות הזה"ב תוך הקפדה על כל הנהלים וההנחיות .בהקשר זה
נדרש שיתוף פעולה עם שוטרי ההדרכה של משטרת ישראל ,לצורך מתן ההדרכה בבית הספר לתלמידי
כיתות ה' והכנתם לתפקיד .כמו כן ,נדרש שיתוף פעולה עם הרשות המקומית על מנת לדאוג לתקינות
התמרורים וסימון מעברי החצייה ,הסרת מפגעים מהדרך ומניעת חסימה של שדה הראייה של הנהגים
בקרבת מוסדות החינוך .איור ג 4-מציג דוגמא לפעילות בנושא.
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איור ג .4-דוגמא לפעילות ההדרכה לתלמידי בית ספר  -ממשק עם משטרת ישראל.
להלן דוגמאות נוספות לפעילויות המקדמות אורח חיים בטוח וזהירות בדרכים בהן שותפים גורמים
שונים:
 קיום ימים מיוחדים המעודדים הליכה לבית הספר והמקדמים בטיחות בדרכים כמו "אוטובוס
מהלך"" ,יום הליכה"" ,יום ללא מכוניות" .בימים אלה הנקבעים על-ידי בתי הספר ,בשיתוף עם
הרשות המקומית ,המשטרה והנהגת ההורים מטמיעים ומקדמים הליכה רגלית לבית הספר בהשגחת
הורים ,והתלמידים מתרגלים את הדרך הבטוחה לבית הספר .לדוגמא ,ב"-אוטובוס מהלך" התלמידים
מחכים בתחנות ,ו" -האוטובוס" הוא הורים מתנדבים המגיעים לכל תחנה ,אוספים את התלמידים
וממשיכים בהליכה עד לתחנה הבאה ,עד שמגיעים לבית הספר .איור ג 5-מציג דוגמא לפעילות בנושא.

איור ג .5-דוגמא ל"-אוטובוס מהלך" לבית ספר  -ממשק עם ההורים.
 קיום פעילויות העשרה בבית הספר על-ידי עמותות שונות .הפעילויות ברובן הן בתוספת לתכניות
הלימודים המחייבות והן עוסקות בהדרכה ובהסברה על-ידי הצגות ,משחקים ,מתן הרצאות ואף
פעילויות מעשיות .למשל ,הדרכת התלמידים על רכיבה בטוחה באופניים ,חציית כבישים ,נסיעה
בטוחה  -ראו דוגמאות באיור ג.6-
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איור ג .6-דוגמאות לפעילויות העשרה בבית הספר  -ממשק עם עמותות.
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