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נציבה של מחלקת התחבורה בניו יורק  •

2007-2013

30%הפחתת לPlaNYCלתכנית שותפה •

התייעלות ושיפור  , חממהפליטות גזי 

החיים של השכונות והרובעים  איכות 

יורק  -ניוהעסקיים של 

 NACTONational Association of Cityר "יו•
Transportation Officials

ברחבי העולם  לראשי ערים כיום יועצת •

בלומברגקרן מטעם 

https://nacto.org/


במהלך כהונתה נעשתה התערבות פורצת דרך 

מאות פרויקטים בוצעו ובמרחב הציבורי 

לשיפור המרחב הציבורי בדגש על נקודת 

:הרגלהולך המבט של 

שינויים בצירים מרכזיים137•

עדכוני צמתים113•

מיתון  לאזורי שכונות שהפכו 29•

תנועה

סביבם הופחתה  בתי ספר 189•

הנסיעהמהירות 

http://www.jsadikkhan.com/streetfight-the-book.html

http://www.jsadikkhan.com/streetfight-the-book.html


-מחקרים וסקרים כל השינויים נעשו בגיבוי מלא של 

.ההתערבותלפני ואחרי 

,  קיימיםחומרים ניסוי בעזרת -היה פשוטהקונספט 

, חוצצי נתיבים מבטון, צבעים: כגוןזמיניםזולים ו

. 'וכועציצים , רפלקטורים

ולאחר , עלות נמוכההתאפשר תוך פרק זמן קצר בהביצוע 

מספר חודשים ספורים ניתן היה למדוד את איכות השינוי 

. שבוצע



מקרה מבחן

Green light for Midtown NYC

2008-החל מ: תאריך התערבות

של העיר  התחבורה מחלקת  DOT: מובילגורם 

יורק-ניו



Sadik-Khan הזמינה את האדריכלJan Gehl במחקריו הידוע

המקיפים לפיתוח מרחבים נגישים עבור הולכי רגל ורוכבי 

. אופניים

:יורק-ניובדק כיצד הולכי הרגל משתמשים ברחובות המחקר 

? אנשים עצרו בנקודה מסוימתכמה •

? זמן נשארו במקוםכמה •

צ או "עיכוב לתחעמוסים עד כי יצרו זמן הרחובות היו כמה •

? לעסקים

?רעועות או לא מזמינות, חזיתות של מבנים היו סגורותכמה •



: המחקר העלה את הסוגיות הבאות

מרבית הבניינים לא -קומות הקרקע•

תומכים בפעילות אנושית במדרכות 

ובהתקהלות  

דרישה קיימת-"אין שם כיכר"•

גבוהה לשימוש ולפעילות במרחב 

הציבורי אך אין בכיכר תשתיות 

לקיומה

עיצוב הרחובות לא -תנועה וזרימה•

המדרכה -תומך בתנועת הולכי רגל

צרה וחצייה מצד לצד לוקחת זמן רב

נדרשת גמישות על -חללים גמישים•

מנת לסגור רחובות בזמנים שונים 

לצורך אירועים 









פירוט השינוי  

http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/20100610_broadway_union_square.pdf:שנעשה
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מקרה מבחן

Green light for Midtown NYC

עסקים יותר  = רחובות טובים יותר להולכי רגל ולרוכבי אופניים

מצליחים



שלטים, סימונים, שימוש בצבע. ר"למ$ 14-פחות מ. מיליון וחצי דולר: עלות הפרויקט

 DOT NTC:  גורם מממן

: מדדי השפעה

פחות פקקים7%

פחות הולכי רגל פצועים35%

פחות פצועים כולל פצועי תאונות רכב63%

פחות הולכי רגל שהולכים בשטח הכביש80%

השינויבשנה בה בוצע  Times Square-יורקים הצביעו בסקר כי נעשה שיפור דרמטי ב-ניו74%

Times Square-והשדרה השביעית ב Broadwayיותר הולכי הרגל לאורך 11%

:לדוח הערכת פרויקט המפרט את ממדי ההצלחה של הפרויקטקישור 

http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/broadway_report_final2010_web.pdf
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היו הכי מעט תאונות דרכים מאז בהן השנים הללו נרשמו כשנים שבע 

1910שנת 

http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/broadway_report_final2010_web.pdf


מקרה מבחן

רשת שבילי אופניים בעיר ניו יורק

2007-2009שלוש שנים : זמן ההתערבותמשך 

של העיר  התחבורה מחלקת  DOT: גורם מוביל

יורק-ניו

ביובמחלקת , משטרה: לדרךשותפים 



הבינו וצוותה Sadik-Khan. רחביםיורק ידועה ברחובות ניו 

ברחובות באופן אחר בכדי לעודד זכות הדרך את לחלק כי יש 

. הליכות ורכיבה על אופניים

, נוספו תוך שלוש שנים, כגון צבע, חומרים פשוטיםבעזרת 

. בתוך ניו יורקמ של נתיבי אופניים מוגנים "ק320-כ

80%מימנה  Transportation clean air fund: גורם מממן

נוספים עלו המיסים עבור 20%למימון . הפריקטמעלות 

.סנט בלבד20-בניויורקרים
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