
הליכה ברגל במרחב העירוני

תחבורה היום ומחריפתח שוע

הארגון הישראלי לקידום תחבורה בת קיימא



תחבורה היום ומחר

קיימאבתתחבורהלקידוםהאזרחיתבחברההמובילהארגון.

ולעודד,בישראלהתחבורהמדיניותאתלשנותכדיהוקם

הליכה,ציבוריתתחבורה–הפרטילרכבאלטרנטיביתתחבורה

.ועודבאופנייםרכיבה,ברגל

הארציתברמההרשויותלביןהציבורביןמקשרתחוליה

.והמקומית



?למה לדאוג להולכי הרגל

 את  עירוני  המערב שימושי קרקע ומצמצם אימוץ עקרונות תכנון

.הנסועהצורכי הניידות וכמות 

העיר צריכה  . בעולם המודרני בוחרים להתנייד באמצעי הכי נוח

.  להפוך את ההליכה לאמצעי הנוח ביותר

 ברמת ( רוכבי אופניים, הולכי רגל)הרחוב מתח בין משתמשי

.והבטיחותהעבירות 

 במרחב העירוניפגיעים חשופים והכי הולכי הרגל הם הכי.



תנועת הולכי רגל ברחוב

סביבה עירונית נעימה.

תחושת ביטחון ובטיחות.

חיזוק הרחוב העירוני.

עידוד פעילות מסחרית ופנאי  .



?מה מספרים המספרים



נפגעים הולכי רגל בתאונות דרכים

 בשנה  )כשליש מהנפגעים בתאונות דרכים בישראל הם הולכי רגל

!(.42%האחרונה 

  כשליש מהם נהרגו שלא בניסיון לחצות את הכביש אלא רק שהו

.נהרגו כאשר חצו את הכביש במעבר חציה כחוק21%. בסביבתו

 תאונות הולכי הרגל נגרמות כתוצאה מעבירה של הנהגמרבית  .

אי מתן זכות קדימה במעבר חצייה להולכי  עבירות השכיחות ביותר הן ה

(.%25)ואי מתן זכות קדימה בצומת להולכי רגל ( %26)רגל 

.הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: נתונים* 



2011-הולכי רגל הרוגים בתאונות דרכים : % ישראל והעולם

.הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים–נתונים * 



?מה אפשר לעשות



top down–תכנון עירוני בר קיימא 

רגללהולכיבטוחיםמרחביםיצירת.

שימושיםעירוב.

רחובוריהוטתאורהמתקני.

רגלהולכימוטהעירוניתכנון.

רגללהולכידרךזכות.



תכנון עירוני בר קיימא

לפניאחרי



תכנון עירוני בר קיימא

אחרילפני



תכנון עירוני בר קיימא

תחבורהאמצעיביןשילוביות

מרחקי הליכה קצרים.

קישורים נוחים.

נגישות ומרחב ציבורי מזמין.

הצללה.

 שילוט.



תכנון עירוני בר קיימא
תחבורהאמצעיביןשילוביות

תחנת  

רכבת מסוף  

אוטובוסים

חניון  

אופניים

מסוף  

חשמליות

מרכז 

שירות  

תחבורה
צ"תחקווי 

בסירות



bottom up–פעילות ציבורית 

הליכה בטוחה  –אוטובוס הליכה 

לבית הספר

 לחינוךכמודל ילדים.

אמצעי להטמעת כללי בטיחות בדרכים.

 ברגלהתניידותיצירת הרגלים של .



Walktober: Walk-to-School



בעולם

Walktober: Walk-to-School–הליכה אוקטובר -אוסטרליה 

 2000פרויקט פעיל מאז שנת.

 ה קרן מקיימת בכל חודש אוקטוברVicHealth- את  הבריאות לקידום

.  ההליכה ברגל לבית הספר במחוז ויקטוריהחודש 

 ופרויקטים לעידוד ההליכה ברגל של  מוקדש לאירועים כולו החודש

.המרכזיים במחוזבתי הספר בכל , הילדים

 במסגרת לבית הספר הולכים ברגל תלמידים 70,000מידי שנה כ

.חודש ההליכה



פעילות ציבורית

בנימינה, "אמירים"בית ספר : לבית הספרבטוחה הליכה 

 בבוקרושישי שלישי –פעמיים בשבוע.

3 צעידהמסלולי.

 דקות30הצעידה כ משך.

 מ"ק1-1.3המסלול אורך.

תלמידים500-כס "בביה.

 ילדים נרשמו ובממוצע הלכו  170מעל

.100בכל יום כ 



פעילות ציבורית
בנימינה, "אמירים"בית ספר : הליכה בטוחה לבית הספר



פעילות ציבורית

פעולות במהלך השנה: לבית הספרבטוחה הליכה 

למחנכותהדרכהחומר.

ספריביתספורטיוםבמסגרתלילדיםהפרויקטהצגת.

ספריהביתלצוותהרצאות.

(ופרים'צ,הכיתותביןתחרות)ההליכהלנושאחברתייםתמריצים.

שיאאירועי.

הצורךפיעלמפגעיםבהסדרתהטיפולהמשך.



פעילות ציבורית

פעולות במהלך השנה: הליכה בטוחה לבית הספר



?איך אפשר לעזור
הפרוייקטלהובלתמנחה.

ספריתביתהליכהתכניתבבנייתעזרה.

חיצונייםמרציםי"עמקצועיותהרצאות.

הספרביתולנציגיהוריםועדלנציגיהכשרה.

ההליכהחשיבותבנושאלהדרכהלכיתותשיעוריםמערכיבניית

.ועודהסביבהאיכות,בדרכיםזהירות,ברגל

מועדפיםהליכהנתיביומיפויבבחירהסיוע.

ולהסרתתשתיותלהסדרתלרשויותבפנייהמקצועיסיוע

.מפגעים



!תודה על ההקשבה


