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העתיד הולך ברגל

דברי פתיחה של השר להגנת הסביבה

ברצוני לברך על קיומו של כנס זה, השם דגש על קידום שני נושאים חשובים, שבכל 
הנושאים  שני  בדרכים.  ובטיחות  סביבה  לקידומם:  פועל  אני  ציבור  כאיש  שנותיי 
והחיבור ביניהם הופך את השלם  הם חשובים ומשמעותיים לכלל הציבור בישראל 
של  פיתוח  הוא  קיימא  בר  עירוני  בתכנון  מרכזי  מרכיב  חלקיו.  מסכום  יותר  לגדול 
מרחב ציבורי ונדבך מרכזי בו הוא הרחוב. בכדי להבטיח את פיתוח הערים ולספק 
סביבה נקייה ומקיימת, יש לתת דגש לרחובות הערים המיועדים קודם כל לאנשים 

המשתמשים בו - להולכי הרגל.

הולכי רגל כידוע לכולנו, לא מזהמים ולא תופסים שטחי חנייה. יתרה מכך, באמצעותם 
הרחוב חי, תוסס ומאפשר מרחב בטוח להולכי רגל נוספים. הם גם מבטיחים את חיי 
שטוב  למקום  הערים  את  שהופכים  אלו  והם  המקומית  והכלכלה  התרבות  המסחר, 

לחיות בו. 

ישראל כיום היא אחת המדינות המובילות בעולם המערבי באחוז הולכי הרגל הנפגעים 
בתאונות, ביחס לכלל נפגעי תאונות הדרכים. שיפור מעמד הולך הרגל במרחב העירוני 
על ידי סלילת מדרכות רחבות; פיתוח מידרחוב במרכזי הערים; תכנון מעברי חצייה 
ורמזורים המקנים עדיפות להולכי הרגל; תכנון איכותי המבטיח צעידה נוחה, מוצלת 
ונעימה, כל אלה וצעדים נוספים אחרים, פשוטים וזולים יחסית, יאפשרו ליותר ויותר 

אנשים ללכת ברגל, במיוחד בכל הנוגע למרחקים קצרים בעיר. 

אמצעי משמעותי נוסף המקשר בין בטיחות בדרכים לסביבה הוא איכות התחבורה 
הרגל  להולך  כידוע האמצעי המשלים המאפשר  היא   ציבורית   הציבורית. תחבורה 
להגיע אל מחוז חפצו. תחבורה ציבורית  איכותית מאפשרת מבנה עירוני השם דגש 
על הרחוב ומאפשר הליכה רגלית נעימה ובטוחה, לצד השמירה על הסביבה. תכנון 
כזה מבטיח את הבטיחות בדרכים- הנסיעה באוטובוס או ברכבת הוכחה כבטוחה פי 

כמה מן השימוש ברכב הפרטי.

תוך  העיר,  ברחובות  הרגל  הולך  מעמד  על  ושמירה  הציבורית,  התחבורה  שיפור 
הוספת אלמנטים של עיצוב מרחב ציבורי המאפשר נגישות נוחה ובטוחה, מהווים 
פתרון שלם לעיר בת קיימא, המבטיחה איכות חיים הן מן ההיבט הבטיחותי והן מן 

ההיבט הסביבתי. 

אני מברך על שיתוף הפעולה בין המשרד להגנת הסביבה, תחבורה היום ומחר ואור 
ירוק המקדמים סוגיות אלו. 

 ח״כ גלעד ארדן

השר להגנת הסביבה
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דברי פתיחה

לרעה  ישראל  בולטת  גבוהות  מינוע  רמות  בעלות  המפותחות  המדינות  רב  לעומת 
ולא  כראוי  נחקר  לא  זה  נושא  רבות  שנים  הרגל.  הולכי  וההרוגים  הנפגעים  באחוז 
נמצאו סיבות ברורות לתופעה מדאיגה זו. בשנת 2006 הזמינה קרן רן נאור לקידום 
בישראל,  המחקר  מיפוי  לצורך  בין-לאומי  מומחים  צוות  בדרכים  הבטיחות  מחקר 
אופן ארגונו, דרכי הטמעה ולשם קביעת עדיפויות. תחום מחקר בטיחות הולכי הרגל 
הופיע באופן בולט בהמלצות הצוות. ההמלצות נלמדו היטב הן על ידי הקרן והן על 
ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מאז בוצעו ומתבצעים מחקרים רבים בתחום 
נתונים  כיום  יש  זה  מצטבר  ידע  פי  על  יותר.  ברורה  הינה  המתקבלת  והתמונה  זה 
להציע דרכי מנע שונים או שנמצאים בביצוע פרויקטים לפתח דרכי מנע כאלה. בין 
הפרויקטים ניתן למנות דרכים לשיפור בטיחות הולכי הרגל במעברי חצייה, שיפור 
בטיחות הולכי הרגל בדרכים בין-עירוניות, התייחסות לבטיחות הולכי הרגל במעגלי 

תנועה ועוד.

הליכה  כי  ברור  המערכתית.  ברמה  הרגל  להולך  התייחסות  חסרה  עדיין  זאת,  עם 
ברגל היא חלק מכל נסיעה שמתבצעת. בארצות מפותחות מעריכים כי הליכה ברגל 
מהווה 15 עד 25 אחוז מסך הנסיעות)הליכות( ואין בתוכניות התחבורה העירוניות 
התייחסות נאותה לפעילות זו. כן ברור כי בעידן זה של עידוד תחבורת בת-קיימה, 
לסביבה  ידידותיים  אחרים  אמצעים  עם  יחד  ברגל,  ההליכה  את  לקדם  מעוניינים 

ובריאים, כגון רכיבה על אופניים. גם לשם כך דרוש יידע מערכתי.

אני שמח על קיום יום עיון זה אשר מטרתו לדון בהיבטים הבטיחותיים והמערכתיים 
של פעילות הולכי הרגל ואני תקווה שהוא יוביל לקידום הנושא. אני מברך את היוזמים 
של הכנס, ביניהם עמותת אור ירוק, קרן רן נאור לקידום מחקרי בטיחות, תחבורה 

היום ומחר והמשרד להגנת הסביבה על היוזמה ומאחל לכולנו יום עיון פורה. 

אבי נאור
 יו״ר ומייסד עמותת אור ירוק 

וקרן רן נאור לקידום מחקר 
בטיחות בדרכים
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דברי פתיחה

ברצוני לברך את המשתתפים בכנס זה בנושא הולכי הרגל. הכנס מתקיים במסגרת 
פעילות של קבוצה בין- לאומית של חוקרים אשר פועלים בפרויקט אירופי הממומן 
על ידי האיחוד האירופי. נושא הפרויקט הוא ״צרכי האיכות של הולכי הרגל״, ונשמע 
עליו במהלך הכנס בהרחבה מפי מרכז הקבוצה מר רוב מטהורסט ממשרד התחבורה 
של  לאינטראקציה  ביחס  ההבנה  את  לשפר  למטרה  לו  שם  זה  פרויקט  ההולנדי. 
עם  והפוליטי  המשפטי  החברתי,  וההקשר  התחבורה  מערכת  של  הציבורי,  המרחב 

צרכי האיכות של הולך הרגל. 

הפרויקט פועל מחד במישור המחקרי כדי ללקט את מיטב הידע הרלבנטי אך מאידך 
שם לו למטרה, באמצעות תובנות חדשות שהושגו, להציע דרכים לשפר את המרחב 
העירוני, על מנת לקדם את איכות החיים של הולכי הרגל ולשפר את רמת בטיחותם.

אירופה,  מרחבי  חוקרים   50 כ-  לארץ  מגיעים  זו  פעילות  שבעקבות  העובדה  עקב 
להציג  כדי  בארץ  המקצועית  הקהילה  עם  אינטראקציה  ליצור  הזדמנות  בכך  ראינו 
בפני האורחים את המיטב מן הנעשה בתחום זה כיום בישראל ובו בזמן לשמוע מחלק 

מן האורחים על פעילותם בארצות מוצאם.

מזה זמן רב ידוע כי מבחינת הבטיחות בדרכים, ישראל נמצאת במקום גרוע בהשוואות 
בין-לאומיות במספר הולכי הרגל הרבים אשר נפגעים ונהרגים בדרכים. אני תקווה 

שכנס זה יתרום לקידום הנושא.

לגופים המשתתפים בארגון הכנס: המשרד להגנת הסביבה, עמותת אור  אני מודה 
ירוק, קרן רן נאור לקידום מחקר בטיחות בדרכים, עמותת תחבורה היום ומחר והקרן 

לסביבה ירוקה על היוזמה והשותפות ומאחל לכולנו יום עיון פורה.

פרופ׳ שלום הקרט
מנהל מדעי 

קרן רן נאור לקידום מחקר 
בטיחות בדרכים
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 דברי פתיחה

לנסוע  רגילים  אנו  האחרון  בעשור  הרגליים.  הוא  בעולם  הותיק  התחבורה  אמצעי 
למכולת או לדואר, וילדים רבים לא יודעים איך מגיעים ברגל לבית הספר. כעשירית 
ואלה  מקילומטר,  פחות  של  למרחק  הן  הפרטית  במכונית  העירוניות  מהנסיעות 

מכבידות על מערכת התחבורה. 
בחברה הטכנולוגית של ימינו ניתן לחיות כמעט בלי ללכת ברגל, ולכן הליכה ברגל 
תתבצע בדרך כלל מבחירה. בחירה זו תתקבל כאשר היא עדיפה על אמצעי תחבורה 

אחרים ומספקת חוויה טובה יותר מהם. 
ובטוחה  נעימה  סביבה  ליצירת  לפעול  כמטרה  לו  שם  ומחר  היום  תחבורה  ארגון 

להולכי רגל כחלק מיישום תפיסת תחבורה בת קיימא. 
הליכה רגלית חיונית לבריאותנו ותורמת להתפתחות הפיזית והקוגניטיבית התקינה 
ילדים. הליכה אינה מזהמת, לא צורכת חנייה או דלק, ומהווה אמצעי תחבורה  של 

משלים לשימוש בתחבורה הציבורית. 
המרחב  איכות  על  מעידים  העדרם  או  נוכחותם  העירוניות.  מהות  הם  הרגל  הולכי 

העירוני.
פיתוח  לטובת  לכת  מרחיקי  עירוניים  שינויים  מבצעות  בעולם  ערים  של  רב  מספר 
נהנות  וההנאה ממנה. ערים אלה  ושיפור בטיחות ההליכה  המרחב של הולכי הרגל 
מגידול רב במספר התיירים ומחיזוק הגאווה העירונית של תושביהן. בולטות במיוחד 
חלק  מקדישה  לונדון  גם  זה.  בתחום  ומלבורן  ונקובר  ברצלונה,  קופנהגן,  הערים 
משמעותי מההכנסות מאגרת הגודש שהטילה על מכוניות הנכנסות לעיר המרכזית 

לטובת שיפור מרחב הולכי הרגל בעיר.
בימים אלו אנו מפתחים פרויקט של הצטרפות ערים בישראל לאמנת WALK21. ערים 
ברגל,  ההליכה  תרבות  לקידום  המחויבות  בעולם,  המתקדמות  לערים  יצטרפו  אלה 
יצירת מרחב עירוני המיועד קודם כל לאנשים ורק אחר כך למכוניות, תכנון שימושי 

קרקע המעדיפים את הולכי הרגל, ועוד. 
לסיום אני מודה לקרן רן נאור על היוזמה לקיומו של כנס זה וכן לשותפים הרבים 
באור ירוק, ובמשרד להגנת הסביבה אשר בלעדיהם הכנס לא היה קורם עור וגידים.  
אני בטוחה שהצלחתו של הכנס תוביל להעמקת שיתוף הפעולה לקידום מעמד הולך 

הרגל במרחב הציבורי.
בבטיחות  העוסקים  לכל  משותפת  מטרה  היא  בעיר  הרגל  הולכי  מעמד  על  שמירה 
בדרכים, סביבה וקיימות. לכן שיתוף הפעולה הנוצר כאן לראשונה בין אור ירוק וקרן 

רן נאור, המשרד להגנת הסביבה ותחבורה היום ומחר הינו חשוב וראוי להמשכיות.

תמר קינן
מנכ״ל תחבורה היום ומחר 
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העתיד הולך ברגל

 תכנון הרחוב בהתאם  להנחיות החדשות לתכנון
מרחב הולך הרגל ברחובות

אדריכל דורון צפריר, משרד פרחי - צפריר אדריכלים

המנועית  התנועה  על  האחרונות  לשנים  עד  התבססה  בישראל  התחבורה  מערכת 
זו מוחלפת  הפרטית והציבורית תוך דגש על היבטי קיבולת ורמת שירות.  תפישה 
בשנים האחרונות בתפישה חדשה, השמה דגש על איכות חיים ובטיחות תוך חלוקה 
מחדש של המרחב הציבורי. התכנון העירוני החדש מצמצם את השטח המוקצה לרכב 

הפרטי לטובת שטח לתחבורה הציבורית, ולתנועות הרכות - אופניים והולכי-רגל.
הסוגיות המרכזיות בשיח התכנוני החדש: יותר בטיחות, פחות תנועה עוברת, פחות 
לגינון, למשחק,  ויותר שטח  וזיהום אוויר, פחות שטח לתנועת הרכב הפרטי,  רעש 

להליכה ולרכיבה על אופניים.
במסגרת התפישה החדשה, מופנית תשומת לב רבה יותר להולכי הרגל. הולך הרגל 
הוא  הרגל  הולך  בעיר.  התנועה  אמצעי  במכלול  המשתלב  תנועה׳  ׳מכשיר  רק  אינו 
הראשוני  הביטוי  היא  והאנושית  הספונטנית  ותנועתו  העיר,  של  האנושית  המהות 
לחיבור בין האדם לסביבה ולקהילה. ולכן הרחוב העירוני אינו רק תוואי לתנועה אלא 

גם מרחב לחיי הקהילה.

הגדרות  מספר  גובשו  בישראל  רחובות  לתכנון  החדשות  ההנחיות  מערך  במסגרת 
המשמשות בסיס להליכי התכנון החדשים: 

רחוב עירוני - מרחב בעיר המשמש לכלל הפעילות העירונית )תנועה, מגורים, מסחר 
וכיוצ״ב(, ואשר המרכיב התנועתי החשוב בו הוא הנגישות.

דרך עירונית - מרחב עירוני המשמש בעיקר למעבר בין חלקי העיר, ואשר המרכיב 
התנועתי החשוב בו הוא הניידות.

דיוקן הרחוב - הפרוגרמה לתכנון הרחוב המתייחסת לכלל המשתמשים והפעילויות 
המתוכננות בו.

תבנית הרחוב - תיאור עקרוני של תצורת הרחוב כמענה לצרכים ולדרישות שפורטו 
ב׳דיוקן הרחוב׳. 

לנקודות  מפורט  באופן  מתיחסות  רגל  הולכי  עבור  לתכנון  החדשות  ההנחיות 
הבאות:

רצועת ההליכה - החלק מהמדרכה שתפקידו הבלעדי לאפשר את תנועת הולכי הרגל 
לאורך הרחוב.
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רצועת העזר - החלק מהמדרכה שתפקידו העיקרי לאכלס את מתקני הרחוב, הגינון 
והתשתיות.

רצועת הדופן - החלק מהמדרכה הצמוד תמיד לגדרות ולחצרות הבתים, שתפקידו 
מחד להרחיב את מרחב תנועת הולכי הרגל מעבר לרצועת ההליכה, ומאידך, לאכסן 
כדי  וכד׳(,  שלטים  צמחייה,  )שערים,  אליו  החודרים  הסמוכים  השטחים  רכיבי  את 

לאפשר קיומה של רצועת הליכה חופשית מכל הפרעה.
מרחב פעילות - הרחבה מקומית של מרחב הולכי הרגל לאפשר מקום נוסף לפעילות 

מיוחדת עבור הולכי הרגל.
הולכי  של  ולפעילות  לתנועה  המיועד  רחובות,  מפגש  באזורי  השטח  הרחוב-  קרן 

הרגל.
הולכי-רגל - רצועת תנועה להולכי-רגל שאינה נמצאת בתחום זכות הדרך,  שביל 
או רצועת תנועה הנמצאת בתחום זכות הדרך אולם היא מנותקת ומרוחקת מהכביש 

)בעיקר באזורים בינעירוניים(.

תפישת התכנון של הרחוב מבוססת על חלוקה מאוזנת של מרחב הרחוב. לפיכך ייקחו 
חלק בתכנון הרחוב כל הגורמים המעורבים בתכנונו ובעיצובו של המרחב הציבורי, 
הנוף, מתכנני  ומתכנני  אדריכלים  והדרכים,  התנועה  העיר, מתכנני  ביניהם מתכנני 
וכיוצ״ב. בנוסף לכל אלה מופנה ספר ההנחיות החדשות לציבור מקבלי  התשתיות, 
החלטות וקובעי מדיניות, לנציגי גופים בעלי עניין במרחב הציבורי ואף לקהל הרחב.
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העתיד הולך ברגל

מרחב זכות הולכי הרגל במרכזים עירוניים
צוות מחקר מכון תל אביב, ללימוד ומחקר אדריכלות וסביבה, אוניברסיטת תל-אביב

חוקר ראשי:  פרופ׳ משה מרגלית, אוניברסיטת תל אביב, ללימוד ומחקר אדריכלות וסביבה, אוניברסיטת תל-אביב 
צוות מחקר: ד״ר יודן רופא, אוניברסיטת בן גוריון, ד״ר אהובה  ווינדזור, סמינר הקיבוצים 

עוזרת מחקר: אדר׳ גלית ירושלמי, ביה״ס ללימודי הסביבה, אוניברסיטת תל אביב 

                    
ואת  המורכב  האיזון  את  משקף  עירוניים  במרכזים  ציבוריים  במרחבים  השימוש 
)עוברים-ושבים  רגל  הולכי  השונים,  המשתמשים  בין  והמפגש  האינטנסיביות 
ותושבים( ותנועות רכב מקומית ואזורית. תאונות דרכים במרכזים עירוניים, שבהן 
מעורבים הולכי רגל, מעלות את הצורך הדחוף להגדיר מודלים של מרחבים ציבוריים 

משותפים במרכזים אלה.

לרחובות  והפכו  הארץ  ברחבי  רבות  בערים  התפתחו  ומקומיות  אזוריות  דרכים 
ומקומיות  אזוריות  ממונעות  תנועות  זמנית  בו  המשמשים  ראשיים  מסחריים 
במערך  המתוכננים  ולאלו  האחרון  העשור  של  לשינויים  הרגל.  להולכי  וכמרחבים 
הדרכים הארציות והאזוריות השפעה על תפקודם של מרכזים עירוניים. שינויים אלו 
מחייבים דיון מחודש במאפייניהם ובחלוקתם של המרחבים המשותפים להולכי הרגל 

ולתנועות הממונעות.   

מטרת המחקר הייתה לבחון מודלים שונים בהם ניתן בכפיפה אחת הן לשרת את 
צרכי התנועה הממונעת, והן לשפר ולטפח את  מרחבי זכות הולכי הרגל; שני תנאים 

בסיסיים לקיום העירוניות.

ייחוד המחקר התבטא בבחינת מידת החשיפה של הולכי הרגל להיפגעות במודלים 
דרכים   למאפייני  בהתייחס  ורכב  רגל  הולכי  תנועות  בין  המרחב  חלוקת  של  שונים 
הולכי  של  והערכתם  יחסם  פעילויות,  וסוגי  שימושים  ורגל,  רכב  תנועות  ורחובות, 

הרגל למרחבים אלו.

של  מחקר  הראשון,  חלקים.  לשלושה  חלוקתו  על  התבססה  המחקר  מתודולוגיית 
בישראל  תקדימים  של  והערכה  מקצועית  ספרות  של  סקירה  ציבוריים,  מרחבים 

ובחו״ל;
תיעוד  בישראל, שנעשתה באמצעות   )case stud�es( בוחן  בחינה של מקרי  השני, 
לבין  משתמשים  של  הסוציו-אקונומי  הפרופיל  בין  ביחסים  שהתמקדו  וסקרים 

הסביבות הפיזיות שנבחנו.
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החלק השלישי מציג סיכומים והמלצות לתכנון מרחבים עירוניים משותפים להולכי 
רגל ולתנועת רכב.

גיל 17 ותצפיות למעקב אחר  הבוחן כללו כ-520 ראיונות עם מבוגרים מעל  מקרי 
היחסים בין אנשים, פעילויות ומקומות.

למקרי הבוחן נבחרו שלושה רחובות ראשיים רב שימושיים בערי השרון המייצגים 
מודלים אופייניים שונים, רחוב סוקולוב ברמת השרון, רחוב אחוזה ברעננה ורחוב 

ויצמן בכפר סבא.
לשלושת הרחובות מאפיינים דומים כרחובות מסחריים ראשיים, אך עם התייחסות 

שונה למערך התנועה האזורי והמקומי ולרקמת המערך הבנוי העירוני.

ממצאי המחקר העלו שאנשים בראש ובראשונה לא באו לרחוב לפעילות מתוכננת 
רב  למגוון  משמשים  הרחובות  שלושת  ולהיראות.  לראות  ולשהייה,  לבילוי  אלא 
חדר  הם  הרחובות  ולמפגש חברתי;  לבילוי  בעיקר הם משמשים  פעילויות, אך  של 
האירוח של העיר. בשלושת הרחובות ההרגשה הכללית ורמת שביעות הרצון של רוב 
וכן גם תחושת הבטיחות מפני פגיעה על  המשתמשים שנסקרו היתה טובה מאוד, 
ידי כלי רכב. בשלושת הרחובות החשיפה ומידת היפגעות הולכי הרגל אינה קשורה 
לשימוש האינטנסיבי המשותף של הולכי רגל ותנועות ממונעות במרחב הדרך, מעבר 
לכך השימוש באמצעים פיזיים שונים, כמו מדרכות רחבות וקולונדות, רמת קישוריות 
ותורמים  ברחוב,  הרגל  הולכי  פעילות  את  ומעודדים  תומכים  רחוב,  וריהוט  גבוהה 

לתחושתם ולרצונם לשהות בו. 

ציבורית רחבה  קיימת תמיכה  וגיל,  מין  הייתה, שבלי הבדל  העיקרית  המחקר  מסקנת 
בקיומם של רחובות עירוניים ראשיים, עורקי הדם של העירוניות, גם כאשר הם משמשים 

תנועה ממונעת ברמה גבוהה.

תחבורתיים  לפתרונות  מענה  מחפשים  ומתכננים  שרשויות  בתקופה  המחקר  ליישום 
למרכזי ערים, לעתים תוך פגיעה במרחבי זכות הולכי הרגל ואף ביטולם - יש השפעה על 
עתידם של מרכזי ערים רבות בארץ. תרומתו של מחקר אקדמי זה מתבטאת בהכוונתו 
בארץ  עירוניים  במרכזים  קיימים  פיזיים  מודלים  ושיפור  מחודשות  הגדרות  לגיבוש 
ובעולם, לתכנון מערכות תנועה משולבות לרכב ולהולכי רגל, בהתאם לצרכים והרצונות 

של תושבי העיר.
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העתיד הולך ברגל

מה המשמעות של רחוב אורבני טוב?
daniel.sauter@urban-mobility.ch ,דניאל סאוטר, חוקר ניידות אורבנית, ציריך, שווייץ

בעוד שחוויית ההליכה הידרדרה באופן דרמטי בעשורים האחרונים, לאחרונה ניתן 
לזהות תזוזה משמעותית לכיוון תפיסה חיובית יותר של ההליכה, וכן גישות חדשות 

בתכנון רחובות ומרחבים ציבוריים.

במשך שנים רבות נטו לרוב לראות בהולכי הרגל מטרד ומכשול בדרכן של המכוניות. 
הייתה  להתנהגותם. התוצאה  ביחס  הנחות  מיני  כל  והונחו  הוזנחו,  הצרכים שלהם 
תנאים לא בטוחים ולא אטרקטיביים בעבורם. אי לכך, כדי ליצור רחוב אורבני טוב 
נדרש ידע אודות הצרכים, היכולות והרצונות של הולכי הרגל, כמו גם ניתוח קפדני 
של מאפייני ההליכה והשהייה הזמנית במרחב זה. הידע וההבנה הללו חייבים מצדם 
להזין את המדיניות הממשלתית, ההנחיות הטכניות ומאמצי התקשורת וההערכה. 
בחלקה הראשון של המצגת אתמקד במספר מאפיינים של הליכה ובמשמעותם ביחס 
ליישום אמצעים מוצלחים. במונחים טכניים, חלק זה עוסק במאפייני מערכת תנועת 

הולכי הרגל כתנאי-מקדים ליצירת רחובות אורבניים טובים.

בחלק השני אנתח את התפתחות המדיניות בעשורים האחרונים ואת הגישות שננקטו 
הרשתית  הגישה  דרך  מוכוונות-בטיחות,  בודדות  מהתערבויות  החל   - ליישומה 
המקיפה יותר ועד להבנה הנוכחית של הרחוב דרך הפונקציות שלו כ׳קישור׳ וכ׳מקום׳. 
בהתבסס על הערתו המסתורית של יאן גאהל )Jan Gehl( על כך שהליכה היא יותר 
ביחס  המקובלים  העיקריים  והמרכיבים  מהדרישות  בחלק  אדון  הליכה,  רק  מאשר 
יורק לפריס  בגישות התכנוניות הנוכחיות מניו  לרחוב אורבני טוב. מילות המפתח 
ומלונדון למלבורן כוללות את היכולת לשהות ברחוב )l�veab�lty(, איכות התכנון, 
החיוניות הכלכלית, הקיימות הסביבתית וההכללה החברתית. בחלק זה יתוארו שינויי 

הפרדיגמה והמגמות הרווחות, ויתקיים דיון בחלק מהכוחות המפעילים אותם.

מתן  של  מוצלח  ליישום  קריטי  הוא  והמהנדסים  האדריכלים  המתכננים,  תפקיד 
תנאים מתאימים להליכה וליצירת מרחבים ציבוריים אטרקטיביים. על מנת למלא 
את תפקידם, חייבים המומחים הללו לתרגם את צורכי הולכי הרגל )ומשתמשי הדרך 
והפרטיים  והקבלנים הציבוריים  גם את דרישות ההנחיות הטכניות  האחרים(, כמו 
המעורבים, לסביבות ספציפיות שיפיקו תנאים בטוחים ומהנים. אגע קצרה במרכיב 
זה של ״אמנות התרגום והפרשנות״, שכן הוא מהווה מרכיב חשוב בדיון זה, ולעיתים 

קרובות הוא העילה להשפעות לוואי שליליות לא-רצויות.
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הערכות מסוגים שונים מספקות לנו מידע רב-ערך בנוגע להצלחות ולכישלונות של 
רחובות ומרחבים אורבניים. בחלקה האחרון של ההרצאה אציע מספר רעיונות ביחס 
הנוכחי  על הפרויקט  ציבוריים, בהתבסס  ושיטות להערכת מרחבים  לאינדיקטורים 
היא  המטרה   .WALK21-ו הרגל׳  הולכי  של  האיכות  ׳צורכי  מפרויקט  חלק  המהווה 
ליצור סטנדרטים בינלאומיים לאיסוף, ניתוח והפצה של שיטות איכותניות וכמותיות 
למדידת נושא ההליכה. אציג את הפרויקט וכן מספר דוגמאות לאינדיקטורים כאלה. 

.www.measur�ng-walk�ng.org - ניתן למצוא מידע נוסף בנושא זה באתר
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העתיד הולך ברגל

הליכה באזור האורבני - האם עיר הולכי הרגל תשרוד?
פרופ׳ קימו לפינטי, המחלקה לארכיטקטורה, בית הספר למדע וטכנולוגיה של 

אוניברסיטת אלטו, פינלנד

מבחינה היסטורית, ההליכה היא מצב הניידות הדומיננטי בערים: מידותיהן וצפיפותן 
של ערים מהתקופה הקלאסית ומימי הביניים, כמו גם יחסן לסביבתן, נקבעו על פי 
ממונעים  תחבורה  אמצעי  הופעת  גם  כמו  ערים,  של  צמיחתן  בהן.  ההליכה  יכולת 
והשינוי בדפוסי העבודה במאתיים השנים האחרונות, שינו את כל זאת, ואנו עדים 

לירידה בערכה של ההליכה אל מעמד שולי במסגרת הניידות האורבנית והאזורית.

ליצירת אזור אורבני מפוצל  התפתחות הפרברים במאה השנים האחרונות הובילה 
את  המאחד  כשוק  מתפקדת  העיר  בניידות,  הגידול  בשל  ופיזית.  חברתית  מבחינה 
תחומי הנדל״ן, הדיור והתעסוקה, ולכן נוצרים הודות לה ״כיסים״ של עושר קיצוני 

ושל עוני קיצוני, כמו גם אזורים שנועדו למעמד הביניים ולאורח חיים פרברי.

בתמונה הזו, המרכז האורבני ההיסטורי הוא המנצח הבולט. הוא מוגבל למדי במידותיו, 
ומייצג את עיר הולכי הרגל המקורית. לפיכך משתלם לערים מבחינה כלכלית להשקיע 
ברחובות ובאזורים להולכי רגל ובמתקנים ושירותי רחוב באיכות גבוהה, כגון מתקני 
שתייה, מזרקות ושירותים ציבוריים. מכיוון שבסיס הלקוחות מספיק, אזורים אלה 
קפה,  בתי  כגון  הרגל,  להולכי  חשיבות  בעלי  פרטיים  שירותים  גם  אליהם  מושכים 

קיוסקים וחנויות.

בחלקים הפרבריים של העיר המצב שונה לחלוטין. המיקומים המועדפים על רוב בני 
מעמד הביניים, וכן על המועסקים בקרב מעמד הפועלים, הם אזורים נמוכי-צפיפות 
של בתים בודדים בפרברים, וחלקם אף מעדיפים מיקומים שיהיו מחוץ לעיר לגמרי. 
מדובר בעיקר בפרברי ״שינה״ שמהם נוסעים אנשים מדי יום למרכז העיר ולמרכזי 
התעסוקה האחרים באזורים שמחוץ לעיר. השילוב של שיעור בעלות גבוה על כלי 
רכב ושל הצפיפות הנמוכה מקשה עד מאוד על הרשויות העירוניות לספק שירותים 
ללכת  יעדים  מאוד  מעט  יש  לכן  הולמת.  ציבורית  תחבורה  וכן  מקומיים  ציבוריים 

אליהם, ובדרך כלל ההליכה נועדה רק למטרות פנאי.

יותר,  מבטיחה  נראית  אורבניים  אזורים  של  חכמה׳  ׳צמיחה  פונקציונלית,  מבחינה 
מתן  מאפשרים  הציבורית  התחבורה  קווי  לאורך  רבי-צפיפות  שריכוזים  מכיוון 
ציבוריים  שירותים  לספק  ניתן  כן  כמו  לעניים.  והן  הביניים  למעמד  הן  נגישות 
מאוד  גבוהה  הצפיפות  אם  זאת,  עם  העיר.  של  במרכזי-המשנה  מקומיים  ופרטיים 
ואיכות הסביבה הכוללת נמוכה, מרכזי הפיתוח הפרבריים הללו עשויים להפוך בקלות 

למנותקים חברתית משאר המרקם האורבני.
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 היבטים פסיכולוגיים של היפגעות הולכי רגל ילדים
וקשישים

לימור הנדל, מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים, הטכניון

ילדים וקשישים מהווים את שתי הקבוצות הפגיעות ביותר מבין הולכי הרגל. מדדי 
המבוגרת.  האוכלוסייה  לעומת  יותר  גבוהים  רגל  הולכי  בתאונות  ילדים  היפגעות 
בתאונות הולכי רגל, מרבית גורמי הסיכון של מבוגרים תקפים גם לגבי ילדים, כאשר 
הסיכוי מושפע ממהירות הנסיעה של הרכב הפוגע ומגורמים הקשורים לבטיחות הרכב 
ולסביבת הכביש. עם זאת, ישנם גורמי סיכון הייחודיים לילדים ונעוצים במאפייניהם 
הפיזיים, הקוגניטיביים וההתנהגותיים. מהצד השני של הסקאלה, קשישים )בני +65( 
מהווים את קבוצת הגיל הנמצאת בסיכון הגבוה ביותר בקרב הולכי הרגל בישראל 
וההתנהגותיים.  הקוגניטיביים  הפיזיים,  במאפייניהם  הם  אף  לכך טמונות  והסיבות 
ראשוניים,  התפתחות  בשלבי  נמצאים  והיכולות  המאפיינים  הילדים  שבקרב  בעוד 

בקרב הקשישים המאפיינים והיכולות נמצאים בשלבי ירידה.

 22% היוו  והם  רגל  כהולכי   )0-14 )בני  ילדים   668 נפגעו  בישראל   2008 בשנת 
חמור  באופן  שנפגעו  הרגל  הולכי  הילדים  אחוז  בתאונות.  הנפגעים  הילדים  מכלל 
באופן  שנפגעו  הרגל  הולכי  הילדים  מרבית   .64% על  עמד  קשה(  )הרוגים+פצועים 

חמור התפרצו אל הכביש, חצו לא במעבר חציה ולא ליד צומת.

בשנת 2008 נפגעו 757 קשישים )בני 65+( כהולכי רגל והם היוו 35% מכלל הקשישים 
שיעור  אולם   ,10% כ-  על  עומד  באוכלוסייה  הקשישים  אחוז  בתאונות.  שנפגעו 
באוכלוסייה  היחסי  משיעורם  משמעותית  גבוה  רגל  הולכי  בתאונות  היפגעותם 
)42%(. בשנים 2004-2008, מרבית הקשישים )63%( שנפגעו בתאונות באופן חמור 
בקרב  חמור  באופן  בתאונות  הנפגעים  הרגל  הולכי  לשיעור  בדומה  רגל,  הולכי  היו 

ילדים. הקשישים כהולכי רגל נפגעים בעיקר מחוץ למעבר חציה ולא ליד צומת.

באיחוד האירופי הקבוצה הגדולה ביותר בקרב הרוגים הולכי רגל היא גיל הזהב, בני 
65+ )46%(. החלק היחסי של קבוצת גילים זו נמוך במקצת בישראל לעומת הממוצע 
כהולכי  0-15( שנהרגו  )בני  ילדים  של  היחסי  זאת, החלק  לעומת   .42% - האירופי 
רגל גבוה פי 2.7 בישראל לעומת הממוצע האירופי: 19% לעומת 7%, בהתאמה. עם 
זאת, בהתחשב במבנה האוכלוסייה בישראל, הסיכוי להיהרג בתאונת הולכי רגל גבוה 

משמעותית )פי 6( בקרב קשישים לעומת ילדים.
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העתיד הולך ברגל

כדי לטפל בבעיית הבטיחות של הולכי רגל יש לנתח את משימת הולך הרגל - כלומר, 
נדרשות  אשר  אותה,  המרכיבות  והאסטרטגיות  למיומנויות  המשימה  את  לפרק 
להתמודדות עם הבעיות השונות הקיימות בתנועה. Thomson et al )1996( תיארו 

את המיומנויות הפסיכולוגיות החשובות ביותר הנדרשות להתנהגות בדרך:

גילוי נוכחות של תנועה - מערב תהליכים בסיסיים כמו: קשב סלקטיבי, סריקה   0
ויזואלית, התנגדות להסחות דעת, שילוב של מידע ויזואלי ושמיעתי, ותפיסה של 

מיקומי חצייה כבטוחים או כמסוכנים.

שיפוטי תזמון ויזואלי - הערכת כיוון וקצב התנועה של כלי הרכב לצורך שיפוט   0
מדויק של הזמן ליצירת מגע.

תיאום מידע מכיוונים שונים - עיבוד מידע אודות כלי רכב המתקרבים מכיוונים   0
שונים. תהליך זה דורש יכולת של חלוקת קשב, שמירה של מידע בזיכרון ושילוב 

מידע זה.

תיאום תפיסה ופעולה - היכולת לקשר בין הזמן הזמין לחצייה לבין הזמן הנדרש   0
לחצייה  הנדרש  הזמן  לחצייה.  ריאלי  בטיחות  מרווח  לקבוע  מנת  על  לחצייה 
משתנה בתלות במאפייני תנועת האינדיבידואל כמו גם בתלות בגורמים כמו רוחב 

הכביש.

בנוסף, לפני שלב התזמון הוויזואלי נדרש שלב הנקרא זיהוי מיקומים בטוחים או   0
מסוכנים.

מגבלות הילדים בדרך:
יש להכיר במגבלות הפיזיולוגיות והפסיכולוגיות האובייקטיביות המאפיינות ילדים 

צעירים, והמקשות עליהם בהתמודדות ובהשתלבות במרחב התנועה.

ימין לשמאל,  בין  חשיבה מאגית, הבחנה  קוגנטיביים-התפתחותיים:  מאפיינים   0
הערכת מהירות ותפיסת מרחק, זיכרון, קשב, סיבתיות.

מאפיינים גופניים-פיזיולוגייים: אומדן מרחק, ראייה וראות, שמיעה.  0

מאפיינים רגשיים: אימפולסיביות מול שליטה בדחפים, תחושת סיכון.  0

במספר  מתאפיינת  רגל  כהולכי  ילדים  היפגעות  כי  עולה  בעולם  מחקרים  מנתוני 
היבטים: חסימת שדה ראייה, שכיחות הפגיעה בגילאים שמתחת ל 5 שנים, כאשר 

הפגיעה מתרחשת לרוב בילדים שהיו ללא ליווי, ולרוב באזורי מגורים.
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מגבלות הקשישים בדרך:
הקוגניטיבית,  הויזואלית,  המערכת  של  ביכולות  ירידה  ישנה  עולה  שהגיל  ככל 

התפיסתית והמוטורית.

מאפיינים קוגנטיביים: ירידה ביכולות קוגניטיביות כמו הערכת מהירות ותפיסת   0
לחציית  בהקשר  ותכנון  החלטות  קבלת  ריכוז,  קשב,  תגובה,  מהירות  מרחק, 

כבישים. 

הרעה  תרופות,  לקיחת  ירוד,  בריאותי  מצב  גופניים-פיזיולוגייים:  מאפיינים   0
בראייה ובשמיעה, ירידה באיכות ההליכה, קצב הליכה איטי, פגיעות פיזית גדולה 

יותר.

מאפיינים התנהגותיים: הכחשת הירידה במצב הפיזי והקוגניטיבי, היעדר תחושת   0
סיכון ונטייה לתחושת ביטחון גבוהה בפעולת החצייה, תגובה לגירויים מצביים 

מזדמנים ללא הסתמכות על ידע קיים.

נפגעים  קשישים  רגל  הולכי  מרכזיים:  מאפיינים  מספר  קשישים  רגל  הולכי  להיפגעות 
בעיקר בשעות  היום; בעיקר באזורים קרובים למקום מגוריהם או למרכזי קניות ובילוי; 
בצמתים,  כגון:  מורכבים,  תנועה  במצבי  בתאונות  יותר  מעורבים  קשישים  רגל  הולכי 
חצייה  בעת  אחורנית,  הנוסעים  או  פונים  מרכבים  מרומזרים,  לא  בצמתים  במיוחד 
באמצע כביש, בכבישים עם ריבוי נתיבים, כשיש הרבה תנועה דו-כיוונית ובעלייה/ירידה 

מתחבורה ציבורית.

אמצעים לשיפור בטיחות ילדים וקשישים בדרך: על מנת להצליח בשיפור בטיחות הולכי 
רגל ילדים וקשישים יש לנקוט בגישה מערכתית המשלבת אמצעי תשתית  לשיפור סביבת 
הדרך עם תכן סלחני יותר של כלי רכב ועם אמצעים לטיפול בהתנהגות של כל משתמשי 
יתאים את התנהגותו כדי  ואכיפה(. במקום שהילד  )כולל חינוך, הדרכה, הסברה  הדרך 
להתמודד עם התנועה בדרך, הגישה המערכתית מתחשבת בצרכי הילד בתכנון ובניהול 
של מערכת הדרכים. לשיפור בטיחות קשישים נדרש שילוב של פעולות במישור התשתית, 
במישור הקהילה, בתחום ההדרכה וההסברה לקשישים, ופעולות בתחום החוק והאכיפה 

)במיוחד לנהגים(. 
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COST Project  358 :צרכי האיכות של הולכי הרגל
רוב מטהורסט, יו״ר COST 358 - צרכי האיכות של הולכי רגל

rob.methorst@rws.nl יועץ בכיר במשרד התחבורה, העבודות הציבוריות וניהול המים של הולנד 

 ,Pedestr�ans׳ Qual�ty Needs Project( פרויקט ׳צורכי האיכות של הולכי הרגל׳
או PQN( הוקם בכדי לזהות את מה שאנשים זקוקים לו לצורך תנועה בטוחה ונעימה 
גישות  לעומת  מערכתית  בגישה  שיש  המוסף  הערך  את  ולהדגים  הציבורי,  במרחב 
סקטוריאליות. היעד העיקרי הוא לספק מידע בדבר צורכי האיכות של הולכי הרגל, 
וכיצד צרכים אלה מתקשרים להתערבויות מבניות ופונקציונליות, לקביעת מדיניות 
ולחקיקה, זאת במטרה לתמוך בתנאי ההליכה במדינות האיחוד האירופי ובמדינות 

אחרות המעורבות בפרויקט.

התנאים המקדימים הקריטיים לצורך כך הם מודעות, נכונות לפעול, הזדמנויות, יכולות 
וכישורים מצד סוכני יישום המדיניות - וכמובן -יישום המדיניות כפי שתוכננה. 

זמנית  שהייה  ושל  הליכה  של  להיבטים  בנוגע  ידע  משלבת  המערכתית  הגישה 
במרחב הציבורי, כמו גם בנוגע ליחסי הגומלין, התהליכים וההקשרים הרלוונטיים. 
לתנאים  ביחס  וכן  הזמנית,  ולשהייה  להליכה  ביחס  הוליסטי  מבט  מציעה  היא 
המכתיבים את ההליכה והשהייה הזמנית במרחב הציבורי. הגישה המערכתית היא 
מצורכי  דווקא  אלא  בעיות  מזיהוי  נובעת  לא  היא  בעיקרון,  מוכוונת-איכות;  גישה 
הולך הרגל. מטרתה היא לשפר את המערכת כך שתתמוך בהליכה ובשהייה במרחב 

הציבורי באופן אופטימלי. 

PQN, הידע אודות המערכת, חסרונותיה והאפשרויות לשיפורה  במסגרת פרויקט 
נצבר על ידי 4 קבוצות עבודה, שעסקו בצרכים הפונקציונליים; בתפיסות; בעמידות 

ובסיכויים לעתיד; ובקוהרנטיות ושילוב. 

ותהליכי  הרגל  הולכי  מערכת  של  מודל  בניית  באמצעות  ׳נבנתה׳  הכללית  הסקירה 
ומידע  נתונים  נאספו  ואומתו.  זוהו  הרגל  הולכי  צורכי  לשיפורה.  הדרושים  השינוי 
אודות הליכה ושהייה זמנית. הובנו עקרונות ודרישות תכנון ביחס לסביבה הפיזית, 
כיום  בידע.  פערים  זוהו  ולתחבורה.  והנורמטיבית,  הפוליטית  החברתית,  לסביבה 
תנאי  את  לשפר  במטרה  בתחום  לעוסקים  המלצות  בניסוח  המשתתפים  עוסקים 
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ההליכה והשהייה הזמנית במרחב הציבורי. בכנס בתל אביב יוצגו בפני המשתתפים 
מספר ממצאים מרשימים.

 Gett�ng Commun�t�es Back on׳ PQN המלאות יוצגו בכנס  תוצאות פרויקט 
the�r Feet׳ של WALK21/ICTCT, שייערך בנובמבר 2010 במלון Kurhaus בהאג.
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 בחינה בטיחותית של תוכניות מפורטות של
רחובות עירוניים  עם שימושי קרקע מעורבים

פרופ׳ דורון בלשה
צוות מחקר: ד״ר ו. גיטלמן, ד״ר י. רוט, ש. טולנטינו, א. דובא, פ. פיסחוב, נ. בק

קרן רן נאור לקידום מחקר בטיחות בדרכים
מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים, המכון לחקר התחבורה, הטכניון 

1. כללי
במחקר זה נבחן קשר בין תוכניות בינוי עיר )תב״ע(, מאפייני תשתית ותנועה ורמת 
שימושים  עם  ״רחוב  מעורבים.  קרקע  שימושי  עם  עירוניים  רחובות  של  הבטיחות 
כגון:  אחרות  למטרות  שימושים  קיימים  למגורים  בנוסף  בו  רחוב  הינו  מעורבים״ 
מסחר-עסקים-מוסדות ציבור, המהווים יותר מ-50% מאורך הרחוב, לפחות מצדו 

האחד. 
לצורכי הניתוח במחקר נאספו נתונים מפורטים על 88 קטעי רחובות מ-25 ערים. 

בסיס הנתונים כלל מרכיבים אלה: 
מאפיינים כלליים של הרחובות שנאספו בסיור שטח מקדים - סוג דרך, אופי    )1(

וחזות הרחוב; 

מאפיינים הנדסיים מהסיור המפורט - פרטי החתך, הצמתים וההסדרים ברחוב;    )2(
ספירות תנועה והולכי רגל; מהירויות הנסיעה; 

מאפייני התאונות שנרשמו ברחובות בשנים 2002-2006;    )3(

לרבות חישוב מדד של שימושים מעורבים  )תב״ע(,  עיר  בינוי  מידע מתוכניות    )4(
)חנויות, מסחר, עסקים, בניין ציבורי, שטח ציבורי פתוח( מתוך האורך הכולל 
של הרחוב. קטע רחוב קיבל ציון כ״מתוכנן לשימושי קרקע מעורבים״ כאשר מדד 

זה עלה על 50%.

2. מאפייני הרחובות
חד- דו-סטרית,  דו-מסלולית  דרך:  סוגי  מארבעה  היו  במחקר  שנבחנו  הרחובות 
עם  חד-סטרית  וחד-מסלולית  חד-סטרית  חד-מסלולית  דו-סטרית,  מסלולית 

מסלול תחבורה ציבורית )מת״ץ(.                     
ישר  קטע  דו-סטרית,  תנועה  עם  הם  הרחובות  שרוב  עלה  הנתונים  בסיס  מבחינת 
ומישורי, עם 100%-70% של חזית מסחרית, בנייה גבוהה עד 8 קומות, כאשר לפי 
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פרטי התב״ע הרחוב ״תוכנן לשימושי קרקע מעורבים״. ברוב הרחובות קיימים מעברי 
וכלי רכב.  רגל  ותחנות אוטובוס, ומתקיימת תנועה רבה של הולכי  חציה מוסדרים 
עם זאת, הסדרי התנועה בפועל לרוב לא מעבירים מסר ברור לגבי סדרי העדיפויות 
ברחוב ואינם כוללים הסדרים ממתנים לטובת המשתמשים הפגיעים - הולכי הרגל. 

בין התאונות שנרשמו ברחובות המחקר היו מעל 10% של תאונות חמורות )קשות 
פגיעה בהולכי הרגל, כאשר מעל למחצית מכלל  וקטלניות(, מעל 30% של תאונות 

התאונות התרחשו בצמתים.

מהשוואת נתוני התאונות ברחובות המחקר עם נתוני התאונות ב-20 ערים בארץ 
מספר  כן  וכמו  רחוב,  אורך  מ׳  ל-100  נפגעים  עם  התאונות  מספר  שסה״כ  עלה 
תאונות חמורות ל-100 מ׳ אורך ומספר תאונות הולכי רגל ל-100 מ׳ אורך - גבוהים 
בכלל הרחובות בערים. מכאן  משמעותית ברחובות עם שימושים מעורבים מאשר 
כלל  לעומת  יותר  נמוכה  מעורבים  שימושים  עם  הרחובות  של  הבטיחות  שרמת 
הרחובות בעיר, ושברחובות אלה קיים סיכון גבוה יותר להתרחשות התאונות, לרבות 

תאונות חמורות ותאונות פגיעה בהולכי הרגל. 

3. מודלים מסבירים 
במחקר הותאם מודל מסביר לקשר בין מאפייני הרחובות לבין שכיחות התאונות עם 
נפגעים. לפי המודל, המאפיינים שמעלים את שכיחות התאונות ברחוב עם שימושי 
קרקע מעורבים הם: אחוז חזית מסחרית ברחוב )ערכים ״מעל 50%״(; עלייה בשונות 
התנועה  בנפח  עלייה  בקטע;  חציה  מעברי  במספר  עלייה  הנסיעה;  מהירויות  של 
בדרך, וכמו כן כאשר ברחוב היה תכנון של מגורים עם פעילויות מסחריות או תכנון 
שטח ציבורי פתוח. מאידך, המאפיינים המזוהים עם ירידה בשכיחות התאונות הם: 
מדרכות(  ללא  חניה,  )כולל  לרוחב  בחתך  עלייה  הרחוב;  לאורך  ועקומים  שיפועים 
וכאשר הקטע קיבל ציון כ״מתוכנן לשימושי קרקע מעורבים״, לפחות בצד אחד של 

הרחוב.

מכאן, ברחובות עם שימושי קרקע מעורבים נמצאו קשרים סטטיסטיים מובהקים בין 
הסדרים הנדסיים ברחוב, אופי הרחוב, נפח התנועה והיקף פעילות הולכי רגל לבין 
נמצא  לשימושים מעורבים  הרחוב  מוקדם של  תכנון  כן,  כמו  התרחשות התאונות. 

כמשפיע על שכיחות התאונות. 

שכיחות  לבין  הרחובות  מאפייני  בין  לקשר  מסביר  מודל  הותאם  במחקר  בנוסף, 
תאונות הולכי רגל.  בין המשתנים המסבירים במודל זה נמצאו מאפיינים של חתך 
הימצאות  הרחוב,  אופי  ציבורית,  תחבורה  אחוז  התנועה,  נפח  צמתים,  סוגי  הדרך, 
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המשקפים  מוקדם  תכנון  של  מאפיינים  וכן  הנסיעה  מהירויות  רגל,  הולכי  גדרות 
שימושי קרקע נוספים פרט למגורים. 

לפי המודל, תכנון רחוב לשימושי קרקע מעורבים נמצא כמעלה סיכון לתאונות הולכי 
רגל. הרחובות עם פעילות רבה יותר בפועל ועם נפחי תנועה גבוהים יותר מזוהים 
על עלייה במספר התאונות, כאשר הסדרים המיועדים לכאורה לטובת הולכי הרגל 
- מדרכות רחבות יותר, הימצאות גדרות – לא נמצאו כתורמים באופן עקבי לירידה 

בתאונות הולכי הרגל.

4. המלצות המחקר
להשקיע  יש  מעורבים  קרקע  שימושי  עם  ברחובות  נאותה  בטיחות  רמת  להבטחת 

בהסדרי תנועה בהתאם. להלן תקציר המלצות לעניין זה.

תסקיר  באמצעות  התב״ע,  בשלב  כבר  לבחון  יש  בדרכים  הבטיחות  נושא  את  		0

או  קרקע  של  משמעות  להם  שיש  מרכיבים  לתכנן  ניתן  זה  בשלב  רק  בטיחות. 
היבטים סטטוטוריים אחרים.

כדי למזער קונפליקט פוטנציאלי בין כלי רכב והלכי רגל, יש לדאוג בתכנון העירוני  		0

הכולל שרחובות עם שימושים מעורבים לא יהוו צירי תנועה עוברת.

רצוי שרחוב עם שימושי קרקע מעורבים יהיה עם נתיב תנועה אחד בכיוון. ברחוב  		0

אבן  עם  חלקית  מפרדה  תהיה  התנועה  נתיבי  שבין  לשקול חתך  ניתן  דו-סטרי, 
שפה מונמכת. ניתן לתכנן רחוב חד-סטרי, אך הסדרי החנייה בו יהיו מותאמים 

לחד-סטריות.

יש תמיד להקצות חניה ברחוב לפחות בצד  ברחוב עם שימושי קרקע מעורבים  		0

אחד. מיקום החניה יתחשב במיקום המסחר והעסקים.

תכנון עקרונות הצמתים חייב להיות כבר בשלב התב״ע, אך עם מרחב גמישות רב.  		0

נדרש דגש על מרכיבים אלה: אפשרות לבצע מעגל תנועה; הגדלת שדה הראייה 
בכל הגישות לצומת ע״י קיטום פינות המגרשים והגדלת זכויות הדרך.

בכל רחוב יש לשקול אמצעי מיתון תנועה. בין היתר, יש להשקיע בתכנון מדרכות  		0

ברוחב מספק ובתכנון מעברי חציה מותאמים למוקדי הפעילות ולביקושים.

במידה ורחוב עירוני קיים משנה את תפקידו והופך לרחוב עם שימושים מעורבים,  		0

בהסדרי  שינויים  בביצוע  ועסקים(  למסחר  אישורים  )מתן  זה  שינוי  להתנות  יש 
התנועה, בהתאם לעקרונות הנ״ל.
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 החסמים בפני יישום מיתון תנועה ביישובים
עירוניים בישראל

ד״ר יודן רופא, עינת מגד
המחלקה לאדם במדבר, המכונים ע״ש בלאושטיין לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון

אילן קליגר, ולדימיר פירוז׳נקו
פי.ג׳י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע״מ 

בשנת 2002 פרסם משרד התחבורה הנחיות לתכנון מערכות למיתון תנועה. מאז ועד 
היום תוכננו ובוצעו רק פרויקטים בודדים של מיתון תנועה בשכונות קיימות. מחקר 
במימון קרן רן נאור בא לבחון מהם החסמים לקידום מיתון תנועה ולהציע מדיניות 

על מנת להתגבר עליהם.
תנועה  מיתון  יישום  של  עדכנית  מצב  תמונת  התקבלה  המחקר  של  הראשון  בשלב 
כללי -  בין מיתון תנועה באופן  ברורה  נעשתה הבחנה  כך  לצורך  ברמה המקומית. 
שהוא השימוש במגוון אמצעים )בעיקר פסי האטה וכיכרות( כדי להאט את התנועה 
בהנחיות  מוגדרים  שהם  כפי  תנועה  מיתון  אזורי  של  יישום  ובין   - העיר  ברחובות 

שפורסמו על ידי משרד התחבורה )משרד התחבורה, 2002(.

שיטות המחקר כללו:
ראיונות עומק עם בעלי התפקידים הראשיים העשויים להכיר פרויקטים כאלה:   .1
האחראים המחוזיים על התעבורה, אחראים לתנועה ברמה המקומית, מהנדסי 
התכנון  בתחום  הפעילים  גדולים  במשרדים  תנועה  יועצי  מקומיות,  רשויות 

התחבורתי ברשויות מקומיות.

וכן  מקומיות  תחבורה  ועדות  של  מידע  מסמכי  פרוטוקולים,  וניתוח  איסוף   .2
דו״חות ביצוע של פרויקטים תחבורתיים בתחום הרשויות המקומיות. מידע זה 

סייע בידינו לאמוד את הביקוש למיתון תנועה ברמה המקומית.

ניתוח שכונות קיימות בערים במרחב הנגב מבחינת תנועה, בטיחות, ואפשרויות   .3
למיתון תנועה.

מיתון  אזורי  של  ובמעשה  בתכנון  הטמעה  כמעט  אין  כי  מראות  המחקר  תוצאות 
חדשות.  שכונות  בתכנון  או  קיימות  שכונות  בשיקום  אם  ההנחיות:  פי  על  תנועה 
זאת למרות שישנה מודעות רבה לבעיות בטיחות ברמה המקומית וקיימת פעילות 

המיועדת להתמודד עם בעיות אלה, אך זו ממשיכה לפעול בדפוסים קיימים. 
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הביקוש הקיים לבטיחות ברמה המקומית מוצא ביטויו בפרויקטים נקודתיים )רחוב, 
או  מרסנים  אלמנטים  של  ביצוע  בעיקר  כוללים  הפרויקטים  צומת(.  מרחוב,  קטע 
אלמנטים של הפרדה בין תנועת כלי הרכב להולכי הרגל. בקרב הגורמים העוסקים 
של  התנגדותם  לכך,  בנוסף  תנועה.  מיתון  של  הכוללת  התפיסה  הופנמה  לא  בדבר 
אנשי הרשויות לקידום תוכניות לאזורי מיתון תנועה בשכונות קיימות מעיד על חסר 

מודעות ליכולתם של אזורי מיתון תנועה לתרום לאיכות החיים העירונית הכוללת.

מבנה תקציב משרד התחבורה, המפוצל למספר ערוצים, אינו מעודד את הרשויות 
המקומיות ליזום פרויקטים כוללניים של אזורי מיתון תנועה. משרד התחבורה, אשר 
הוציא את ההנחיות למיתון תנועה בשנת 2002, לא יזם פעילות להטמעה וליישום 
של פרויקטים למיתון תנועה. כמו כן לא נעשה מאמץ לשלב מאמצים יחד עם משרדי 
ממשלה אחרים כדי להביא ליישום של מדיניות מיתון תנועה כחלק ממדיניות כוללת 

של שיקום עירוני. 

מניתוח מקרי המבחן אנו למדים, כי מיתון התנועה, שצמח על בסיס מערכות הדרכים 
ההיסטוריות של הערים באירופה, שאינן מבוססות בהכרח על ההיררכיה התנועתית, 
צריך לעבור התאמות לרוב שכונות המגורים בישראל, המבוססות בתכנונן על היררכיה 
של מערכת התנועה. רוב תאונות הדרכים עם הולכי רגל קורות ברחובות העורקיים, 
ואלה יהיו בכל אופן מחוץ לאזורי מיתון התנועה. יש לבחון אם כן אפשרויות לפישוט 
והרחבה של ההנחיות, כדי לעודד את היישום הנרחב של מיתון תנועה בערי ישראל.
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neighborhoods, despite the high awareness of local safety problems, and 
increased activity to resolve them. This activity continues to be local in 
scale and along familiar lines of separation of movement and reduction of 
conflicts.

The way in which the MOT disburses funds does not encourage holistic 
projects, but breaks them down into small local interventions. The MOT, after 
publishing the guidelines, did nothing in particular to promote them by 
creating a special funding pool. Neither was any attempt made to combine TC 
with other urban renewal programs.

The case studies show us that the particular structure of Israeli cities, where 
the functional hierarchy is dominant, requires adaptation to the guidelines, as 
most pedestrian accidents occur on the arterial roads which would not usually 
be calmed under the current guidelines. A simplification and extension of the 
guidelines should be considered.
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 Obstacles to the Implementation of Traffic
 Calming in Israeli Towns and the Policies Needed
to Overcome Them
Dr. Yodan Rofè, Einat Meged
Department of Man in the Desert, J. Blaustein Institute for Desert Research, BGU

Ilan Klieger, Valdimir Pirojenko
PGL, Transportation and Engineering Ltd.

In 2002 the Ministry of Transportation (MOT) published the Guidelines for 
Traffic Calming Areas. Since then only a handful of projects have been planned 
and implemented. This study, funded by the Ran Naor Foundation, seeks to 
understand the barriers to implementation of traffic calming and to suggest 
policies to overcome these obstacles.

In the first phase of the study we surveyed the state of the implementation of 
traffic calming in Israel, distinguishing between traffic calming measures and 
the implementation of traffic calming areas as defined by the guidelines. Our 
research methods included:

1. In-depth interviews with all the primary players responsible for such 
projects: district transportation officers, local transportation officers, city 
engineers, transportation and traffic consultants etc. In these interviews 
we inquired about their level of activity in traffic calming and their views 
about the guidelines.

2. Interviews with public bodies promoting development plans: Ministry of 
Construction and Housing (the only body to adopt TC as policy in new 
neighborhood planning), Land Administration Authority, Municipalities, 
District Planning Commissions.

3. Collection and analysis of meeting protocols and information from local 
transportation commissions and MOT reports on local projects approved 
for funding.

Our findings show that there is indeed very little implementation of traffic 
calming according to the published guidelines, either in new or established 
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with a large degree of flexibility. Attention should be paid to the possibility 
of providing roundabouts, increasing sight distance at intersection 
approaches by restricting private property dimensions and increasing 
right-of-way.

•  All streets should have traffic calming elements. Design should provide for 
wide enough sidewalks and appropriate pedestrian crossings.

•  Where existing streets change their function and turn into streets with 
mixed land-use, such change should be accompanied by requirements for 
appropriate traffic arrangements (through the process of issuing permits 
for commercial use).
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From this, statistically significant relationships were developed between 
engineering arrangements on the streets, type of street, traffic and pedestrian 
volumes and the number of accidents. It was also found that the initial design 
of the street as mixed land-use affected the accident frequency.

In addition, a model was developed linking street characteristics with 
pedestrian accidents. Explanatory variables included the cross-section, type 
of intersections traffic volume, percentage of public transport, type of street, 
existence of pedestrian railings, travel speeds and initial design characteristics 
for land-use other than for residence.

According to the model, designing the street initially for mixed land-use 
increases the accident risk for pedestrians. Streets with high actual levels of 
traffic and pedestrians are associated with an increase in accidents, while 
the existence of arrangements meant to increase pedestrian safety, such as 
wide sidewalks, pedestrian railings were not found to increase pedestrian risk 
consistently.

4. Recommendations
To ensure appropriate levels of road safety on streets with mixed land-use 
efforts should be put in   providing appropriate engineering arrangements. A 
number of recommendations follow from the study, which include:

•  The level of safety of a street should already be considered at the DTP- 
detailed town plan phase, including a safety audit.

•  To minimize the potential conflicts between traffic and pedestrians streets 
with mixed land-use should be prevented from turning into high volume 
traffic arterials.
Streets with mixed land-use should have one traffic lane per direction. 
On two way streets, a physical separation should be provided between 
the directions, partly with a low raised median. One way streets can be 
provided.

•   On streets with mixed land-use adequate on-street parking should always 
be provided.

•   Detailed intersection design should be carried out at the DTP stage, but 
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ways, single carriageway two ways, single carriageway one way and single 
carriageway one way with a bus lane. Examining the data base showed that the 
majority of streets were with two ways traffic, straight and level, with between 
70%- 100% commercial frontage, multi-level buildings of up to 8 floors, 
with DTP classified as “planned for mixed commercial land-use”. Most of the 
streets had marked pedestrian crossings and bus stops and had considerable 
volumes of pedestrians and traffic. At the same time, traffic arrangements did 
not convey a clear message as to the priorities in the streets and traffic calming 
elements for vulnerable road users were missing.

Over 10% of the accidents registered on the streets were with serious or fatal 
injury. In over 30% of the accidents a pedestrian was injured and over 50% of 
the accidents occurred at the intersections.

A comparison of the accident characteristics on the study streets with those 
characteristics in 20 towns in Israel showed that the number of accidents per 
100 meter street length and the number of serious accidents and the number 
of pedestrian accidents per 100 meters were all significantly higher in the 
study streets than in the general street population of the towns. 

This indicates the level of road safety on those streets with mixed land-use is 
lower than that of the other streets. And that on such streets there is a higher 
risk of accidents, including serious ones and accidents with pedestrians.

3. Explanatory model 
In this study an explanatory model was developed linking street characteristics 
with the number of accidents on the streets. According to the model, variables 
which increase the number of accidents on mixed land-use streets include: 
percentage of commercial frontage (values higher than 50%); increased 
variance in the speed distribution; an increase in the number of pedestrian 
crossings per road section; increases in traffic volumes and also whether the 
street was designed as mixed land-use or with open public space. On the other 
hand, characteristics associated with a decrease in the number of accidents were 
grades and curves along the street, an increase in cross-section width(including 
parking, excluding sidewalks) and when the street received a grade as originally 
designed for mixed land-use, at least on one side of the street.
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 A Safety Evaluation of Detailed Plans of Urban
Streets With Mixed Land Use
Prof. Doron Balasha
Research team : Dr.V. Gitelman, Dr. J. Roth, S. Tolentino, E. Doveh, F. Pesahov, N. Bek

The Ran Naor Foundation for road safety research
The Ran Naor Road Safety Research Center, Transportation Research Institute, Technion               

1.General
This study investigates the relationships between detailed town plans (DTP), 
infrastructure and traffic characteristics and the level of road safety on urban 
streets with mixed land-use. An urban street with mixed land-use is a street 
which, in addition to residential use also serves other land-use purposes, 
mainly such uses as: commerce, business and public buildings, which compose 
more than 50% of the properties along the street on at least one of its sides.

For analysis purposes, in this study detailed data was collected from 88 street 
sections in 25 towns. The data base includes the following components:

1. General characteristics of the streets, collected from a preparatory street 
survey- including type of street, character and general appearance;

2. Engineering characteristics gathered from a detailed survey- cross-section, 
intersections, engineering details, traffic and pedestrian volumes, travel 
speeds

3.  Accident characteristics on those streets for the period 2002-2006

4.  Information gathered from detailed town plans of those streets, including 
the calculation of an index of mixed land-use (shops, commerce, businesses 
public buildings, open public space) out of the total street length. Each 
street section was given a grade and was assigned as mixed land-use if the 
index exceeded 50%.

2.  Street characteristics
The streets examined in this study were of four types: dual carriageway, two 
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transportation, were figured out.  Gaps in knowledge are being identified. 
Currently work is being done to write recommendations for practitioners to 
improve walking and sojourning conditions. At the Tel Aviv conference some 
striking findings will be introduced.

The full PQN results will be presented at the WALK21/ICTCT conference 
‘Getting Communities Back on the Feet׳ in November 2010, in the Kurhaus 
Hotel in The Hague.
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Quality Needs – COST project 358 ׳Pedestrians
Rob Methorst
Chair COST 358 Pedestrians׳ Quality Needs
Senior Advisor at the Ministry of Transport, Public Works and Water Management in the 
Netherlands. rob.methorst@rws.nl

The Pedestrians׳ Quality Needs Project (PQN) has been established to identify 
what people need for their safe and agreeable mobility in public space and 
to show the added value of a systems approach compared with sectoral 
approaches. The main objective is to provide knowledge of pedestrians׳ quality 
needs and how these needs relate to structural and functional interventions, 
policy making and regulation to support walking conditions across the EU 
and other involved countries.

Critical preconditions are awareness, willingness to act, opportunities, 
competences and skills of policy implementation agents and – of course – 
implementation of policy plans.  

A system approach integrates knowledge regarding aspects of walking and 
sojourning in public space, as well as relevant interrelations, processes and 
contexts. It offers a holistic view on walking and sojourning and on conditions 
that determine walking and sojourning in public space. A system approach 
is quality oriented; in principle it does not start from identified problems, 
but from the needs of pedestrian. It aims at improving the system, making it 
support walking and sojourning optimally. 

Within the PQN project knowledge on the system, its deficits and options 
for improvements were studied in 4 working groups, dealing with functional 
needs, with perception, with durability and future prospects and with 
coherence and integration. 

Overview is ‘constructed׳ via modelling of the pedestrian system and the 
change processes needed for improvement. The needs of pedestrians 
were identified and substantiated. Data and information on walking and 
sojourning were gathered. Design principles and requirements regarding the 
physical environment, the social, political and normative environment, and 
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Measures to improve children and elderly pedestrians׳ safety: improving 
road safety for children and elderly pedestrians requires adopting a holistic 
approach which combines infrastructure measures with forgiving design of 
vehicles and measures addressing the behavior of all road users (including 
education, training, publicity and enforcement). This approach moves away 
from the idea that children should adapt their behavior to cope with the 
traffic, in favor of an approach that recognizes that children׳s needs should 
be addressed in the design and management of the whole road system. 
Improving the road safety of elderly people requires a combination of actions 
in the fields of infrastructure, community, training and publicity, as well as 
traffic law and police enforcement (especially concerning drivers).

20
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distinction, speed assessment and distance perception, memory, attention, 
causation.

•	 Physiological-physical characteristics: distance estimation, vision and 
visibility, hearing.

•	 Emotional characteristics: impulsiveness versus restraint, sense of risk.

Findings from research studies around the world show that child pedestrian 
injury is characterized by several aspects such as: presence of visual field 
obstruction, prevalence of injury in children younger than five years old, where 
injury usually occurs to unaccompanied children, and mainly in residential 
areas.

The elderly person׳s limitations on the road:
As age rises, there is a decline in the abilities of the visual, cognitive, perceptual 

and motor systems.

•	 Cognitive characteristics: a decline in cognitive abilities such as 
speed assessment and distance perception, response time, attention, 
concentration, decision-making and road crossing planning. 

•	 Physiological-physical characteristics: poor health, use of medication, visual 
and hearing impairments, a decline in walking quality, slower walking 
speed, and physical vulnerability.

•	 Behavioral characteristics: a denial of physical and cognitive decline, 
lack of sense of risk and a tendency to feel a high sense of security while 
crossing, a reaction to casual situational stimuli without relying on existing 
knowledge.

Elderly pedestrian injury has several main characteristics such as: elderly 
pedestrian accidents tend to occur during daylight hours; often close to home 
or to shopping centers and recreational venues; elderly pedestrians are more 
involved in accidents in complex traffic situations, such as: at intersections, 
particularly those without traffic signals, with turning or reversing vehicles, 
where they cross at mid-block sections of roads, on wide multi-lane roads, in 
busy bi-directional traffic, as well as while boarding or alighting from public 
transport.
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higher in Israel compared to the EU average: 19% versus 7%, respectively.  
Considering the population composition in Israel, however, the chance of 
being killed as a pedestrian is significantly higher (6 times more) for an elderly 
person than for a child. 

In order to treat the pedestrian road safety problem there is a need to analyze 
the pedestrian׳s task, breaking it down into the component skills and strategies 
required to deal with various problems encountered in traffic. Thomson et al. 
(1996)  described the most critical psychological skills involved in road user 
behavior:

• Detecting the presence of traffic: the detection of traffic involves a range 
of basic processes including selective attention, visual search, resistance 
to distraction, coordination of visual and auditory information, and the 
perception of crossing locations as safe or dangerous.

• Visual timing judgments: determining the vehicle׳s direction and rate of 
movement so that accurate time to contact judgments can be made. 

• Coordinating information from different directions: processing information 
about vehicles approaching from different directions. This requires an ability 
to divide attention, to hold information in memory, and to coordinate and 
integrate this information.

• Coordinating perception and action: the ability to relate the time available 
for crossing to the time required to cross in order to determine a realistic 
safety gap for crossing. The time required to cross will vary according to 
characteristics of the individual׳s own movement as well as to external 
factors such as the road width. 

• Another stage entitled recognizing safe or dangerous locations was added 
before the visual timing stage.

Children׳s limitations on the road:
There is a need to recognize the physiological and psychological limitations 
characterizing young children that make it difficult for them to deal with and 
integrate in the road environment. 

•	 Cognitive-developmental characteristics: magical thinking, right and left 
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 Psychological aspects of children and elderly
vulnerability ׳pedestrians
Limor Hendel, The Ran Naor Road Safety Research Center, Technion

Children and the elderly represent two of the most vulnerable groups among 
pedestrians. The rates of injury to children in pedestrian accidents are higher 
than in the adult population. In pedestrian accidents, most of the risk factors of 
adults are also valid for children, while the risk of injury is affected by the speed 
of the hitting vehicle and by other factors related to vehicle safety and road 
environment. There are, however, additional risk factors unique to children 
that stem from their physical, cognitive, and behavioral characteristics. On the 
other side of the scale, the elderly   (65 or over) represent the highest risk age 
group among Israeli pedestrians.  The reasons for that also lie in their physical, 
cognitive, and behavioral characteristics. While for children, the characteristics 
and abilities are at initial stages of development, for elderly people, they are 
declining.

In 2008, 668 Israeli children (aged below 14) were injured as pedestrians, 
representing 22% of the total number of children injured in road accidents. 
The percentage of children pedestrians killed or seriously injured was 64%. 
Most children pedestrians who were injured severely burst into the road, 
crossing far from a crosswalk or intersection. 

In 2008, 757 Israeli elderly people (aged 65+) were injured as pedestrians, 
representing 35% of the total number of elderly people injured in road 
accidents. While elderly people account for 10% of the Israeli population, the 
share of this age group among pedestrian fatalities is significantly higher - 
42%. Over the period of 2004-2008, the majority of elderly people severely 
injured in road accidents (63%) were pedestrians. Elderly pedestrians are 
injured mainly outside pedestrian crossings and not near intersections.

In the European Union (EU), elderly people (65 years old and higher) represent 
the biggest group among pedestrian fatalities (46%). Compared to the EU 
average, the share of this age group is slightly lower in Israel - 42%. On the 
other hand, the share of children (aged 0-15) killed as pedestrians is 2.7 times 

1�



w
w

w
.w

al
k.

or
g.

il
Walking Towards the Future

city authorities to provide for local public services or public transport.  Thus 
there is very little to walk to, and walking is usually practiced for recreational 
reasons.

Functionally, the ‘smart growth׳ of the urban region seems more promising, 
since high density concentrations along public transit lines makes it possible 
to guarantee accessibility for both the middle classes and the poor, and also 
public and private services can be provided locally in the sub-centres of the 
city. However, if the density is very high and the overall environmental quality 
low, these suburban developments can easily become socially segregated 
from the rest of the urban fabric.
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Walking in the Urban Region – Will the 
Pedestrian City Survive?
Prof. Kimmo Lapintie, Department of Architecture, Aalto University 
School of Science and Technology, Finland

Walking is the historically dominant mode of mobility in cities: the dimensions 
and density of classical and medieval cities, as well as their relationship to their 
surroundings, was determined by their walkability. The growth of cities, as 
well as the introduction of motorized forms of transportation and changing 
working patterns during the last two hundred years changed all this, and 
we have seen the decline of walking into a peripheral position in urban and 
regional mobility.

The suburban development during the last hundred years has resulted in 
a socially and physically fragmented urban region. Because of increasing 
mobility, it functions as a unified property-, housing-, and employment 
market, thus creating pockets of extreme wealth and poverty, as well as areas 
for the middle classes and suburban life-style.

Within this picture, the historical urban centre is the clear winner. It is rather 
limited in its dimensions, representing the original pedestrian city. Thus it is 
economically viable for cities to invest in pedestrian streets and areas and 
high quality street furniture and services, such as public wells, fountains and 
toilets. Because the customer base is sufficient, these areas also attract private 
services that are important for pedestrians, such as cafeterias, kiosks and 
shops.

The situation is totally different with the suburban parts of the city. The 
preferred location for the majority of the middle classes and also the employed 
part of the working classes are the low density suburban districts of detached 
houses, some of them preferring even exurban locations in the countryside. 
These are mainly bedroom communities from which people commute daily 
to the city centre and to the other centres of employment in the regions. 
High car-ownership and low density together makes it very difficult for the 
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The role of planners, architects and engineers is crucial for a successful 
implementation of walking provisions and the creation of attractive public 
spaces. In order to fulfil their tasks these experts have to translate the needs 
of pedestrians (and other road users) as well as the demands of technical 
guidelines plus public and private contractors into specific environments 
creating safe and enjoyable conditions. This “art of translation” and 
interpretation will be briefly touched upon since it is an important element 
and often the cause of unintended negative side-effects.

Assessments and evaluations give us valuable information about successes 
and failures of urban streets and spaces. In the final part of the presentation, 
some thoughts on indicators and methods for the assessment of public spaces 
are given, based on the current project within the Pedestrian Quality Needs 
project and WALK21 to establish international standards for the collection, 
analysis and dissemination of qualitative and quantitative techniques 
for measuring walking. The project and some examples of indicators are 
presented. More information on this topic can be found on the website 
 www.measuring-walking.org. 
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What Does a Good Urban Street Mean?
Daniel Sauter, Urban Mobility Research, Zurich, Switzerland
daniel.sauter@urban-mobility.ch

While the experience of walking has deteriorated dramatically over the past 
decades we are recently witnessing a substantial shift towards a more positive 
perception of walking and new approaches in designing streets and public 
spaces.

For many years pedestrians were seen mostly as nuisances and obstacles for 
cars. Their needs were neglected and assumptions were made about their 
behaviour. This resulted in unsafe and unattractive conditions for them. 
Creating a good urban street, therefore, requires the knowledge of the 
needs, abilities and wishes of pedestrians as well as a careful analysis of the 
characteristics of walking and sojourning. This knowledge and understanding, 
in turn, has to inform governmental policies, technical guidelines as well 
as communication and evaluation efforts. The first part of the presentation 
focuses on some of the characteristics of walking and what they mean for the 
implementation of successful measures. In technical terms, this part deals 
with the system properties of pedestrian traffic as a pre-requisite for creating 
good urban streets.

In the second part the development in policies in the past decades and the 
approaches regarding their implementation are analysed – starting from 
safety orientated single interventions, evolving to a more comprehensive 
network approach and leading up to the current understanding of a street 
in its functions as ‘link׳ and ‘place׳. Based on Jan Gehl׳s cryptic comment 
that there is much more to walking than just walking, some of today׳s 
main requirements and ingredients for a good urban street are discussed. 
Liveability, design quality, economic vitality, environmental sustainability and 
social inclusion are among the keywords in the current planning approaches 
from New York to Paris and from London to Melbourne. This part sketches out 
the paradigm changes and trends and discusses some of the moving forces 
behind them.
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economic profile of users and the characteristics of the physical environments 
examined.

The third is conclusions and recommendations for the planning of shared 
urban domains.

The case studies included some 520 interviews with adults 17 years old and 
up, observations conducted to monitor the relationships between peoples׳ 
activities and places. They present three multi-use main roads: Sokolov St. 
in Ramat Hasharon, Ahuza St. in Ra׳anana, and Weizmann St. in Kfar Saba, 
typifying many of Israel׳s medium-size cities.
The three are the cities׳ main commercial streets, but they differ in the nature 
of their local and regional traffic, and in the physical characteristics of streets 
and adjacent buildings.

The primary study findings showed that in general people did not come to 
the street for a planned activity but rather for passing, hence to see and be seen. 
The study revealed a low level of pedestrian accidents in spite of the intensive 
vehicular and pedestrian activities. The three streets are all well integrated into 
their respective surroundings, with a dense network of side streets, pedestrian 
walkways, and road crossings which all make streets largely accessible.

Wide sidewalks, colonnades, and street furniture create a pleasant urban 
pedestrian domain that encourages prolonged use for both planned activities 
and occasional socialization; thus these streets are the cities׳ living rooms, 
where users testified to feeling comfortable and safe.

The study revealed that, regardless of gender and age, all segments of the 
population have, in spite of vehicular traffic, favored continuous use of streets 
and have considered them the blood vessels of urbanity.

For the implementation of the study findings- as planners and authorities 
seek solutions for movement systems in urban centers, at times infringing on 
pedestrian rights, and even abolishing them, the futures of many urban centers 
in Israel are affected. The contribution of this academic study is expressed in its 
guiding us to the formation of renewed definitions and the improvement of 
existing physical models in urban centers in Israel and abroad and its planning 
of integrated traffic systems for pedestrians and motor vehicles, according to 
the needs and wishes of the city׳s residents.
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Pedestrians׳ Rights in Urban Centers
Research Team - Tel Aviv Institute for Study and Research of 
Architecture; Environment, Culture and Community
Head Researcher - Prof. Moshe Margalith, TAU, Tel Aviv Institute for Study and Research of 
Architecture; Environment, Culture and Community
Researchers - Dr. Yodan Rofe, Ben Gurion University; Dr. Ahuva Windsor, Seminar Hakibutzim
Research Assistant - Arch. Galit Yerushalmi, Porter School of Environmental Studies, TAU

The use of public domains in urban centers reflects the delicate balance and 
intensity of use by the different users, pedestrian passersby and residents, 
local and regional vehicular traffic.
Pedestrian accidents in urban centers present an urgent need to define models 
for shared public domains in urban centers.

Local and regional roads in Israel have been transformed into main urban 
commercial streets, shared by pedestrians and local and regional vehicular 
traffic. The changes in the local and regional road systems, and those planned 
for the near future, will affect the nature and functioning of urban centers 
across the country, calling for an urgent discussion on the character of urban 
domains shared by pedestrians and motor vehicles.

The aim of this study is to examine different models to accommodate the needs 
of motorized traffic and to improve the quality of pedestrian domains in urban 
centers, two mandatory prerequisites for the sustainability of urbanism. 

The uniqueness of the study is expressed in the correlation between the 
vulnerability of pedestrians to accidents in different models of the division of 
the space between pedestrians and vehicles, taking into account the physical 
characteristics of the streets and roads, land use, types of activity, and the 
pedestrians׳ attitudes towards and appreciation of these domains.

The methodology of the study is based on a division into three parts. The 
first, a study of public domains in urban areas, review of professional literature 
and evaluation of precedents in Israel and abroad.

The second part, examination of case studies in Israel conducted through 
documentation and surveys focusing on the relationship between the socio-
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Walking strip – a part of the sidewalk which is used for pedestrian movement 
along the street. 

Furnishing Strip - a part of the sidewalk which is used to accommodate the 
street׳s facilities, landscaping, and infrastructure.

Facade strip - a part of the sidewalk along the facade of buildings and front 
yards, which is used to expand the pedestrians׳ space for   public use, and 
to prevent adjacent components like vegetation, signs, etc penetrating the 
walking strip. 

Space Activity - a local expansion of space for pedestrians, in order to allow 
more room for special activities for pedestrians. 

Street Corner - the intersection of streets, intended for movement and 
activity. 

Pedestrian trail – a pedestrians strip which is not located in the street, that 
connects streets in inter-urban areas. 

The street׳s Concept is based on a balanced distribution of the street׳s 
space.  Therefore, all the factors involved in the planning of public space will 
take part in the street׳s planning, including town planners, traffic and road 
planners, architects and landscapers, infrastructure planners, etc. In addition 
to the above, the book is aimed at the policy and decision-making public, 
representatives of interested parties in the public space, and even the general 
public.
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 The New National Guidelines for Pedestrian
 Space in The Streets
Arch. Doron Zafrir, Farhi-Zafrir Architects 

The transportation system in Israel was based until recent years on private and 
public motor traffic, with emphasis on aspects of capacity and level of service.  
That perception has been replaced in recent years by a new concept which 
emphasizes quality of life and safety by rearranging the public space. The new 
urban planning reduces the area used for private and public transport, and 
allocates the area for soft transportation - pedestrians and cycling. 

The main issues of the new concept: more safety, less through traffic, less 
noise and air pollution, less space for private vehicular traffic, more space for 
gardens, playing, walking, and cycling. 

 The new approach directs more attention to the pedestrians.  The pedestrian is 
not just a “moving tool”  integrated in the city׳s complex traffic.  The pedestrian 
is the human essence of the city. His spontaneous and human movement is 
the initial connection between man and   environment.  Therefore, the urban 
street is not just a traffic route but first of all a space for communal life.  

 The new guidelines set for street planning in Israel use some new definitions 
for practicing the new concept of the public space. Here are some of them:

Urban Street - an urban space which is used for all municipal activities 
(residential, commercial, etc). The most important movement component in 
the street is accessibility. 

City Road - an urban space which is used mainly to connect different parts of 
the city. The most important movement component of the road is mobility.

Portrait of the street - the street planning program regarding all activities 
planned for all the street users. 

Street model -  a principle description of the street׳s configuration regarding 
the needs and requirements listed in the “street׳s portrait”. 
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Opening Address
The oldest mode of transportation in the world is walking. Over the last decade, 
we have become accustomed to driving to the grocery store and to the post 
office, and our children don׳t know how to get to school anymore by walking. 
One tenth of the commutes in private cars within the city are less than 1 km. This 
becomes a burden on the transportation system.
Contemporary high-tech and society allow us to live without walking anywhere. 
For that reason, walking will usually take place out of choice. Walking will be 
chosen when it׳s preferred over other means of transportation and provides a 
better experience.
Transport Today and Tomorrow has placed as a goal to act towards creating a 
pleasant and safe environment for walking, as part of the implementation of the 
vision of sustainable transportation. 
Walking is essential for our health and contributes to the proper physical and 
cognitive development of children. Walking does not pollute, nor consume parking 
space and fuel, and it is the complementary mode for public transportation.
Pedestrians are the essence of urbanity. Their presence or absence indicates the 
quality of urban space.
Many cities in the world perform transformations to improve the experience of 
walking. Prominent examples are Copenhagen, Barcelona, Vancouver, Melbourne 
and London. 
We are currently developing a project which aims at the joining of municipalities 
in Israel to the charter of WALK21. These cities will join the most developed cities 
in the world, which are committed to the promotion of the culture of walking, the 
creation of urban space dedicated to people instead of cars and other forms of 
motorized transport.
Finally, I would like to express my gratitude to the Ran-Naor Foundation for the 
initiative of this conference, as well as to our partners at Or-Yarok and the Ministry 
of Environmental Protection, without whom the conference wouldn’t have 
taken place. Surely, the success of the conference will lead to the deepening of 
cooperation.
Improving the position of pedestrians in the city is a common goal for those who deal 
with road safety, environment and sustainability. For this reason, the partnership, 
created here in this conference, is important and appropriate to continue.

Tamar Keinan
Executive Director, Transport Today and Tomorrow



w
w

w
.w

al
k.

or
g.

il

Walking Towards the Future

Opening Address
I would like to welcome the participants in this conference on pedestrians. The 
meeting takes place in the context of an activity by a group of professionals 
from Europe who are part of a project funded by the European Commission. 
The title of the project is PQN 358- Pedestrian Quality Needs and we will hear 
a lot more about this project from the leader of this group who is here with us, 
Mr. Rob Methorst, from the Dutch Ministry of Transport. Among the aims of 
the project is to improve our understanding of the interaction between public 
space, the transportation system and social, legal and political interactions to 
create a high quality environment for pedestrians.

The project acts on the research plane on the one hand, collecting the best 
of available knowledge on a large variety of associated issues but, on the 
other hand searches for ways to implement the knowledge and improve the 
environment, both in terms of quality of mobility and safety.

As the result of the fact that some 50 European professionals will be arriving in 
Israel for this project, it was felt that this would provide an excellent opportunity 
to create an interaction between them and the Israeli professional community. 
To present before the guests some of the Israeli knowledge and to hear from 
some of them about their experiences.

In terms of pedestrian safety, Israel does not occupy a good international 
position and we hope to shed some light on this issue at this conference.

I would like to thank the conference sponsors, among which are the Ministry 
for the Protection of the Environment, Or Yarok, the Ran Naor Foundation, 
Transport Today and Tomorrow, and the Green Environment Fund for their 
support in making this conference possible.

Professor Shalom Hakkert
Scientific Director,
The Ran Naor Foundation 
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Opening Address
In comparison with many of the developed, highly motorized nations, Israel 
stands out for the worse with a high percentage of pedestrians injured and 
killed in traffic accidents. For many years this issue was not researched properly 
and clear reasons for this exceptional and disturbing position were not 
found. In 2006 the Ran Naor Foundation for the Advancement of Road Safety 
Research invited a panel of international experts on road safety to map road 
safety research in Israel, to explore its organization, ways of implementation 
and suggest priorities. The subject of road safety research on pedestrians 
featured high on their list of recommendations. The lessons were learnt well 
both by the Foundation and by the National Road Safety Authority. Since 
then, many research projects have been completed and more are underway 
and a clearer picture is now available. According to the available knowledge, 
data exists to suggest many possible countermeasures and a variety of such 
projects are under way. Among them are improved signing and treatment of 
pedestrian crossings, improvements in pedestrian safety on inter-urban roads, 
consideration of pedestrians at roundabouts, etc.

However, a consideration of the pedestrian at the strategic level is still lacking. 
Walking is an essential part of any trip. In developed countries it is estimated 
that walking constitutes between 15 to 25 percent of all trips. In spite of this, 
no urban transportation plan in Israel treats this segment of activity explicitly 
and properly. It is also clear that in this age of promoting sustainable transport, 
walking should be encouraged, together with other eco-friendly and healthy 
means of transport such as cycling. To do so requires a systems approach.

I am glad this conference is taking place, with its aims to explore safety and 
system aspects of pedestrian activity and I hope the meeting will advance the 
subject. I congratulate the conference organizers and among them Or Yarok, 
the Ran Naor Road Safety Foundation, Transportation Today and Tomorrow, 
and the Ministry for the Protection of the Environment for their initiative and 
wish us all a productive conference.

Avi Naor
Chairman and Founder of Or Yarok and 
The Ran Naor Foundation for Road Safety 
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enabling safe and pleasant walking while contributing substantially to 
environmental protection. Such design contributes to road safety too as bus 
and rail transportation has been proven to be far safer than private car use.  
Providing safe and accessible public transportation, while enhancing the 
centrality of pedestrians within the urban context, are a winning combination 
for sustainable cities, guaranteeing quality of life from both physical safety 
and environmental aspects.

I welcome the cooperation between the Ministry of Environmental Protection, 
‘Transport Today and Tomorrow׳ and ‘Or Yarok׳ who work tirelessly to promote 
these goals. 

P.M. Gilad Erdan

Minister of Environmental Protection 
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Opening Address by the Minister of 
Environmental Protection
I wish to congratulate you on the occasion of this conference, which places the 
spotlight on advancing two areas which I have dedicated my years as a public 
figure to promoting: the environment and road safety. Both these issues are of 
vital importance and high on the Israeli general public׳s list of priorities, and 
the interconnectedness of the two means that the whole is definitely larger 
than the sum of its parts.

A key component of sustainable urban planning is the development of public 
space, the main element of which is the street - intended first and foremost for 
the people who use it, that is, for pedestrians.

Pedestrians as we know, do not pollute or take up parking space. On the other 
hand, they create a lively street atmosphere and safe space which attracts 
additional pedestrians. They also contribute to commerce and local cultural 
and economic activity and they are the ones that make a city a pleasant place 
to live in. Urban development which guarantees high environmental quality 
cannot be achieved, without recognizing and giving priority to the urban 
streets and their quality.

Israel has the dubious honor of being a country in which the number of 
pedestrians injured as a percentage of all victims of road accidents is one 
of the highest in the developed world. Improving conditions for urban 
pedestrians through widening sidewalks, the creation of inner city pedestrian 
malls; planning crossings and traffic signals that give priority to pedestrians; 
high quality street design which affords shaded and pleasant surroundings 
to stroll in  - these are measures which are not complicated nor prohibitively 
expensive. But they encourage  increasing numbers of people to walk instead 
of driving cars, especially when it comes to traveling short distances, which 
constitutes the major part of urban travel.

  Another significant factor connecting road safety and the environment is 
the quality of public transport. Public transportation is the complementary 
means by which pedestrians reach their destination. High quality public 
transportation allows for urban developments which emphasize the street, 
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