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מבוא

מעבר חצייה להולכירגל הינו חלק מהכביש המיועד לחציית הולכירגל ,והוא מצויד לש כ $באמצעי
בקרה והתראה מתאימי ,כגו :סימו ,תמרור ,רמזור .מעבר חצייה מוסדר אמור לספק להולכיהרגל
החוצי בטיחות משופרת בהשוואה למקו חצייה אחר.
קיימי שני סוגי עיקריי של מעברי חצייה במפלס הדר :$מרומזרי ולא מרומזרי .שניה מבוססי
על עיקרו של הפרדה בזמ בי כליהרכב להולכיהרגל ,א $באמצעי שוני .מעבר חצייה מרומזר כולל
סימו מיסעה ורמזור לכליהרכב והולכיהרגל ,והוא דורש עצירה מוחלטת של אחת משתי התנועות בפרקי
זמ נפרדי .מעבר חצייה מרומזר מוק בצומת או בקטע דר $כאשר קיי הצדק להקמתו.
מעבר חצייה לא מרומזר כולל סימו מיסעה ותמרור בלבד ,אינו עוצר את תנועת כליהרכב בפרקי זמ
סדירי ,ופועל עלפי עקרו מת זכות קדימה להולכירגל ע"י כליהרכב .המשמעות הינה שעל נהג הרכב
לתת להול$הרגל אפשרות לחצייה בטוחה תו $כדי האטה או אפילו עצירה של כליהרכב לפני המעבר.
כתוצאה מכ ,$תפקוד נכו של מעבר חצייה לא מרומזר מתבסס בפועל ,מעבר לדרישות מת זכות הקדימה
להולכיהרגל המוקנות בחוק ,ג על נימוס ורצו טוב וכ ,על הקפדה על כללי התנהגות בטוחה ,ה מצד
הנהגי וה מצד הולכיהרגל.
הקושי במימוש מת זכות הקדימה הנ"ל להולכיהרגל במעבר חצייה לא מרומזר מתבטא ,בי היתר,
בתופעות אלה )הקרט ואחרי:(2000 ,
א .אי הבחנה ע"י הנהג בהימצאות הול$רגל בשטח המעבר.
ב .אי הבחנה ברכב מתקרב ע"י הול$הרגל שהחל בחציית הכביש.
ג .חוסר התייחסות הנהגי לקיומו של מעבר חצייה ולדרישות החוק ,והמש $נסיעה במהירות ,לפעמי
גבוהה.
ד .זרימת תנועה ערה המקשה על חציית הולכיהרגל.
קושי זה בא לידי ביטוי ביצירת קונפליקטי בי הולכיהרגל וכליהרכב בשטח המעבר ,אשר מסתיימי
לא פע בתאונת דרכי .על מנת למזער את מספר הקונפליקטי ולספק להולכיהרגל תנאי מעבר בטוחי
יותר ,פותחו אמצעי שוני להבלטת שטח מעבר החצייה ,בייחוד בעת הימצאות הול$הרגל בו .אחד
האמצעי היא מערכת התראה במעבר חצייה לא מרומזר.
הרעיו המרכזי של מערכת התראה במעבר חצייה לא מרומזר הינו במת התראה חזותית מוקדמת לנהג על
הימצאות הול$הרגל העומד לחצות או החוצה במעבר שלפניו .המערכת אמורה לספק לנהג אות מקדי
ובולט לעי ,אשר ימשו $תשומת לב מוגברת למעבר החצייה ,וכ $תהיה בידי הנהג האפשרות להיער$
להאטה או לעצירה ,בהתא לנדרש.
מערכת התראה מסוג זה נועדה לצמצ את התופעות שצוינו לעיל )אי מת זכות קדימה ,אי הבחנת הנהג
בהול$הרגל החוצה ,חוסר התייחסות לקיומו של מעבר חצייה וכו'( ,ובכ $לשפר את רמת הבטיחות של
מעבר החצייה.
במחקרי הערכה שוני שנערכו בעול ,ובעיקר בארה"ב ,נמצא )בלשה ואחרי (2009 ,שהתקנות מערכות
התראה כאלה במעברי חצייה ,התקשרו לרוב ע שיפור בטיחותי של תנאי חציית הולכיהרגל ,כגו :עליה
במת זכות קדימה להולכיהרגל על ידי הנהגי ,ירידה במהירויות התקרבות כליהרכב למעברי החצייה,
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הפחתה בשיעור הקונפליקטי בי כליהרכב והולכיהרגל בשטח המעבר ,צמצו בשיעור חציית הולכי
הרגל מחו #לשטח המעבר .השפעות חיוביות דומות נצפו ג בהתקנה ניסיונית של מערכות התראה במעברי
חצייה בתנאי האר) #הקרט ואחרי.(2000 ,
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תיאור מערכת התראה

מערכת התראה במעבר חצייה ) (crosswalk warning systemהינה מערכת מרכיבי המיועדת להתקנה
בשטח מעבר חצייה לא מרומזר )להל :מערכת התראה( .המערכת אמורה לתת התראה לנהג על הימצאות
הול$רגל במעבר על ידי הבהוב של מתק פולט אור המוטמ במיסעה ,כאשר זיהוי קיומו של הול$הרגל
המחכה להתחלת חצייה או החוצה ,נעשה על ידי גלאי בצידי המעבר.
מערכת התראה תכלול מרכיבי אלה )תרשי :(1
א .מתק פולט אור המותק בתו $המיסעה לרוחב הדר) $לאור $מעבר החצייה( ,בצד הפונה אל התנועה
המתקרבת .המתק מורכב מסמני פולטיאור.
ב .מערכת גלאי המותקנת בשני צידי הדר ,$והמשמשת לזיהוי הולכיהרגל בשני צידי המעבר ולהפעלת
המתק פולט האור.
סמני פולטי"אור )ספ"א( ה סמני מיסעה מוגבהי המכילי רכיבי פוטואלקטריי פעילי המזיני
נוריות פולטות אור ) .(Light Emitting Diode – LEDהרכיבי הפוטואלקטריי )הפעילי( כוללי:
נוריות פולטות אור ) ,(LEDקולט סולארי וסוללה/קבל )הקולטי והאוגרי את אנרגית קרינה מהשמש(
או ,לחלופי ,הזנה חשמלית.
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תרשי  :1מרכיבי של מערכת התראה במעבר חצייה.
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הסמני פולטיהאור יותקנו לכל אור $המעבר ,מכל צד המעבר הפונה לתנועה .ברחוב ע תנועה דו
סיטרית ללא שטח מפרדה ,הסמני יותקנו בשני צידי המעבר ,לכל אורכו.
הסמני יותקנו במרווחי אחידי לאור $המעבר .המרווח בי הסמני יהיה  50100ס"מ – ראו "א"
בתרשי  .1הסמני יותקנו לפני שטח המעבר ,בקו ישר ומקביל לסימו המעבר ,במרחק  11.5מ' מקצה
סימו המעבר – ראו "ב" בתרשי .1

דרישות למערכת התראה

.3

 3.1דרישות לסמני פולטיאור
סמני פולטיאור )ספ"א( המותקני בתו $המיסעה לאור $מעבר החצייה יעמדו בדרישות אלה:
א .עוצמה אורית :עוצמה אורית של כל ספ"א תהיה בטווח  250500קנדלות ) ,(cdכאשר היא נמדדת בציר
הספ"א .1ההתק נדרש להבחנה ממרחק של  100מ' לפחות ,בתנאי של אור יו מלא ,לאור השמש.
ב .תחו הכרומטיות :צבע האור יהיה לב .תחו הכרומטיות של האור הנפלט יתאי להגדרות של סעי"
 2.2.2במפרט לסמני ).2(2008
ג .גובה הסמני  :גובה הסמני מעל פני המיסעה לא יעלה על  19מ"מ.3
ד .תדירות הבהוב :פליטת האור תהיה בצורת הבהוב בקצב של  50הבהובי לפחות ,ולא יותר מ60
הבהובי ,בדקה .יחס זמ התאורה למש $המחזור יהיה  .450%זווית אלומת האור תהיה  815מעלות
ביחס לפני המיסעה.
ה .דרישות מכניות/פיזיות :יהיו בהתא למפרט לסמני ) (2008אשר מפנה לתק אמריקני ASTM D
).4280-04 (2004

 3.2דרישות תפקודיות למערכת
א .תנאי הכרחי :המערכת תהווה מוצר סדרתי מוגמר )לא ניסיוני( מוכ לשימוש .המערכת תתפקד באופ
תקי בתנאי שטח :בכל תנאי מזג האוויר ובכל מצבי התנועה בדר.$
ב .מנגנו התפקוד :המערכת מגיבה להימצאות הול$רגל ליד שטח מעבר החצייה ובתוכו ,כדלקמ:


הגלאי בצידי הדר $מזהי הול$רגל העומד לחצות את הכביש .זיהוי הול$רגל מתבצע
באמצעות אלומות איתות אינפרהאדומות או באמצעות שיטה אחרת.



המערכת מפעילה את הסמני פולטיהאור הממוקמי לרוחב הדר $לכיוו הנהג .המערכת
מתחילה לפעול מהרגע בו הול$רגל נמצא באזור הגילוי ועומד להתחיל בחצייה.



הבהוב הסמני יימש $כל זמ החצייה של הול$הרגל שהחל בחצייה .זמ ההבהוב מחושב עלפי
רוחב הדר) $אור $המעבר( ומהירות הליכה ממוצעת של הול$רגל .מהירות ההליכה לצור $חישוב

1

2
3
4

מקורות לדרישה :מפרט כללי להצבה ואחזקה של רמזורי .1993 ,במפרטי למערכות התראה בחו"ל הדרישה
לעוצמה אורית של ספ"א משתנה בטווח  2002250קנדלות למ"ר.
מפרט לבדיקה ולאישור של סמני מחזירי אור לסימו בכבישי )המכוני ג "עיני חתול"(.2008 ,
הדרישה לפי :מפרט לסמני ).(2003) MUTCD ;(2008
הדרישות לפי :מפרט לסמני ) (2003) MUTCD ; (2008ומפרטי למערכות התראה באר #ובחו"ל.
3

זמ זה תהיה  1.0מ'/שנ' כער $בסיסי ,ע אפשרות ל 0.8מ'/שנ' באתרי ע ריכוז אוכלוסיה
מבוגרת.


הדלקה/כיבוי של הסמני פולטיהאור מתבצעת ביחד ,לכל שורת הסמני.



המערכת יודעת להבחי בי כיווני ההליכה של הול$הרגל החוצה ,ואינה מתחילה לפעול בעת סיו
החצייה ע"י הול$הרגל .המערכת תזהה את הולכיהרגל המסיימי את החצייה ,ותימנע מהפעלה
מחודשת של ההבהוב בגינ.



אחוז מקרי איהפעלת המערכת בשל איגילוי נוכחות הול$רגל העומד לחצות לא יעלה על .5%



אחוז איסיו הבהוב המערכת בתו חציית המעבר ע"י הול$הרגל לא יעלה על ) .5%לא כולל
מקרי הפעלת המערכת בשל הופעת הולכירגל נוספי(.

ג .דרישות נוספות:

.4



המערכת אינה יוצרת קריאות סרק :אחוז אזעקות השווא של המערכת לא יעלה על .5%



המערכת תעבוד מהזנה סולארית או חשמלית .בכל מקרה כל חלקי המערכת יעבדו במתח נמו.$



המערכת כוללת סוללת גיבוי ,שתוכל לפעול במש 72 $שעות.

מסמכי נדרשי לבחינה ולאישור של מערכת התראה

דג מסוי של מערכת התראה יעמוד בכל דרישות המפרט .לבחינה ואישור של דג מערכת התראה על ידי
הוועדה הבימשרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות )להל :הוועדה( ,יצר/ספק המערכת יציג מסמכי
אלה:
א .נתוני טכניי  (1) :דג /מספר קטלוגי של מערכת התראה; ) (2מפרט טכני לדג מערכת התראה,
לרבות מידות וחומרי של כל אחד מהמרכיבי ,פירוט מנגנו תפקוד המערכת ,ותקופת שימוש של
מרכיבי המערכת; ) (3הוראות התקנה ותחזוקה.
ב .דו"ח/דו"חות ע ממצאי בדיקות של התאמת סמני פולטיאור לדרישות סעי"  3.1של מפרט זה.
הבדיקות תיערכנה ע"י מעבדה מוסמכת.5
ג .דו"ח ע ממצאי בדיקות של התאמת גלאי המערכת לנתוני הטכניי במסמכי שהוגשו לוועדה.
הבדיקות תיערכנה ע"י גו" חיצוני.6
ד .דו"ח ע ממצאי בדיקות של התאמת מנגנו תפקוד המערכת ומרכיביה לדרישות התפקודיות של סעי"
 .3.2הבדיקות תיערכנה ע"י גו" חיצוני.7
ה .אישורי

של רשויות דר $בחו"ל על התקנות המערכת .באישורי יפורטו תנאי התקנה ותפקוד

המערכת בתנאי שטח.
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6
7

מעבדה מוסמכת – מכו התקני הישראלי או מעבדה שהוסמכה ע"י הרשות להסמכת מעבדות באר ,#או מעבדה
בעלת הכרה של  (International Laboratory Accreditation Co-operation ) ILACבחו"ל או כל מעבדה אשר
תציג הסמכה לתק  ISO/IEC 17025לשיטת הבדיקה ,מארגו בעל הכרה הדדית ע ארגו המעבדות הבילאומי
 .ILACראו הסברי נוספי בנוהל הוועדה ).(2009
גו חיצוני – מעבדה מוסמכת )ראו לעיל( או מומחה /גו" מוכר ע"י הוועדה.
כנ"ל
4

דג מערכת התראה ייבדק על סמ $מסמכי אלה ,על פי נוהל הוועדה ) .(2009דג שיאושר לשימוש
בישראל ישולב ברשימת ההתקני המאושרי המתפרסמת מעת לעת ע"י הוועדה.
שתי התקנות ראשונות של דג המערכת בתנאי האר #יחויבו בליווי חיצוני – ראו פירוט בנספח א'.

.5

אחריות היבוא/הספק

א .היבוא/ספק ימציא את כל המסמכי הנדרשי לפי סעי"  4של מפרט זה.
ב .היבוא/ספק יציג את היכולת הלוגיסטית לבצע התקנה ואחזקה שוטפת ,כולל אספקת חלפי על מנת
שיוכל לעמוד בהתחייבות של החלפת חלקי המערכת ותיקונ במידת הצור.$
ג .בכדי לשמור על איכות תפקוד המרכיבי לאחר ההתקנה ,על הספק לבצע בדיקות באתר ההתקנה
במש $תקופת האחריות )שנה ,לפחות ,מיו ההתקנה(.

.6

שימוש במערכת התראה

א .מערכת התראה ניתנת להתקנה במקו מעבר חצייה לא מרומזר קיי.
ב .מערכת התראה ,ככלל ,אינה מיועדת לשימוש בדרכי לא עירוניות.
ג .מערכת התראה מתאימה להתקנה בעיקר בקטעי דר $ולא בצמתי .בטר התקנת המערכת יש לוודא
שתפקודה לא תיצור סתירות ע תפקוד של אמצעי בקרת תנועה אחרי בקרבת אזור המעבר.
ד .מערכת התראה מתאימה להתקנה במעברי חצייה ברחובות מאספי ועורקיי ,בה נצפה שיעור נמו$
של מת זכות קדימה להולכירגל ע"י כלירכב בשטח המעבר .ע זאת ,בטר יישו המערכת ,מומל#
לבחו את יתרונותיה לעומת פתרונות תשתית אחרי.
ה .יש לוודא כי מרחק נראות המערכת מספיק לעצירת כלירכב לפני המעבר.
ו .הסדרי נוספי להולכירגל באזור הסמו $למעבר החצייה בו מותקנת המערכת יהיו בהתא לשיקולי
רשות התמרור המקומית.
ז .במעבר חצייה הממוק בדר $ע מפרדה בנויה יותקנו שתי מערכות התראה.
ח .כאשר המערכת כוללת עמודוני ע גלאי ,העמודוני יותקנו בקרבת שפת המדרכה ,א $לא יבלטו
לתו $שטח המיסעה.
ט .במידה שהמערכת כוללת עמוד נוס" ע קולט סולארי ,מיקו העמוד לא ייצור הפרעה לתנועת הולכי
רגל בשטח המדרכה .גובה עמוד טיפוסי בי  3עד  6מ'.
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נספח א' :ליווי התקנות ראשונות של מערכת התראה בתנאי האר'
שתי התקנות ראשונות של דג מערכת התראה בתנאי האר #ילווו בניסוימעקב מעשי ,שמטרתו לאמת את
תפקוד המערכת בתנאי שטח.
המעקב יבוצע ע"י גור חיצוני שאינו תלוי ביצר ומאושר ע"י הוועדה .הניסוי יאר $כחודש ימי,
שבמהלכו גור חיצוני יבקר מדי מספר ימי באתר התקנת המערכת ויתעד פרטי על תקינות ואמינות
התפקוד של המערכת.
תקינות המערכת פירושה שכל מרכיביה נמצאי במקומ ופועלי כמוגדר ע"י המפרט הטכני של
המערכת.
אמינות המערכת פירושה שהמערכת אינה יוצרת אזעקות שווא ,מגיבה לנוכחות הולכיהרגל כנדרש,
ומפסיקה להבהב בתו חציית המעבר ע"י הולכיהרגל.
בתו תקופת הניסוי יוגש דו"ח מסכ  .בדו"ח יפורטו תאריכי התצפיות והתקלות שנצפו .ממצאי הדו"ח
יוצגו בפני הוועדה.
להל דוגמא לטופס תצפיות לעריכת הניסוי.
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דוגמא לטופס תצפיות – בדיקת תפקוד מערכת התראה בתנאי שטח
ש התצפית____________________ :
מקו האתר :עיר ________________ רחוב ________________
תארי $הבדיקה _____________ :יו בשבוע_____________ :
שעות באתר בפועל משעה _____________ :עד שעה_____________ :
תנאי מזג האוויר בעת הבדיקה__________________________________________ :
הוראות לביצוע הבדיקה:
 (1לבקר באתר  23פעמי בשבוע ,במהל $חודש הניסוי.
 (2להימצא באתר במש $כשעתיי.
 (3להתחיל מבדיקת תקינות המערכת; במידה שהמערכת פועלת באופ תקי ,לבצע את תצפיות
האמינות.
 (4יש לרשו פרטי על כל תקלה שנמצאה במצב המערכת או באופ תפקודה.
 (5למלא טופס נפרד לכל ביקור שטח.
א .בדיקת תקינות
אלמנט

תקי

לא תקי – לפרט

סמני במיסעה
בצד  – 1שלמי
סמני במיסעה
בצד  – 2שלמי
עמודוני בצד א' –
שלמי
עמודוני בצד ב' –
שלמי
נצפה הבהוב
תמידי בצד 1



נצפה הבהוב
תמידי בצד 2



מרכיבי נוספי 
שלמי

כאשר:
צד  / 1צד ) 2צידי המעבר מבחינת כיוו התנועה בדר – $לפרט( – ...........................................................
......................................................................................................................................................
צד א'  /צד ב' )כיווני החצייה – לפרט( – ..............................................................................................
......................................................................................................................................................
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ב .בדיקת אמינות – מבוצעת א) ורק כאשר המערכת נמצאה תקינה
יש לבצע  3מערכות תצפיות ,כל אחת במש 1020 $דקות
מס'
מערכת

משעה
עד שעה;
אור$
כולל,
דקות

מספר אזעקות
שווא –
התחלות הבהוב
ללא הול$רגל
בקרבת המעבר

מספר
מקרי
כאשר אי
תגובה
להול$רגל
– כיוו
חצייה 1

מספר מקרי
כאשר אי
תגובה להול$
רגל – כיוו
חצייה 2

הבהוב לא
נפסק לאחר
חציית הול$
רגל – לפרט
שעה ומש$
הזמ ,שניות

התצפית
נפסקה עקב
ריבוי תקלות
– לפרט

1
סיכו:1
2
סיכו:2
3
סיכו:3
כאשר:
כיוו חצייה  2 / 1הינ )לפרט( – ........................................................................................................
......................................................................................................................................................
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