


.העברת האדם למרכז תשומת הלב תיצור רחובות טובים יותר

עיקריכגורםאנושיתפעילות

יוצריםאיכותיתסביבהבשילוב

."טוברחוב"

מטרות ויעדים

,במקומות רבים בעולםהמדיניות הלאומית והמקומית

,מדגישה את פעילותו ותנועתו של האדם ברחוב

.  תוך חלוקה מחודשת של המרחב הציבורי



ההיבטיםלמכלולהאפשרככלהתייחסות

:הבאים

:היבטים אורבניים. א

התפקיד  , שימושים ופעילויות לאורך הרחוב

.האורבני של הרחוב

:  היבטים כלל תנועתיים.ב

תחבורה  , שבילי אופניים, תנועות הולכי רגל

.'רכב פרטי  וכיוב, ציבורית

:היבטים עיצוביים וסביבתיים. ג

אלמנטים  ,  הפרופורציות של חלל הרחוב

.'תמרור וכיוב, צמחיה, אדריכליים ברחוב

: היבטי תשתית ותחזוקה.ד

מיקום תשתיות עיליות ותחתיות באופן שתצמצם  

.הפגיעה במשתמשי הרחוב

:תחומית-ראיה רב



בכמהאיפיוניםשלשילובעללהתבססהצורך
:פי-עלמוגדררחוב.תחומים

האורבניתיפקודו

,ראשימסחרירחוב,הפעילותעוצמת

לעירכניסה,מגוריםרחוב

התנועתיתיפקודו

תחבורה,אופניים,רגל-הולכי–30/50/70
רכב-כלי,ציבורית

עיצובעקרונות

'וכד',0'בקוובניהרחוב,ירוקהשדרה

:תחומי-סיווג רחובות רב



.אחרתבפניאחתתנועהשלקיפוחלמנועבמגמהאיזוןמנגנונייצירת

:איזון חדש בין משתמשי הרחוב



מרחב לא מאוזן

מרחב מאוזן



מרחב לא מאוזן מרחב מאוזן



החלטהבכלהכרחיכמרכיבהבטיחותקביעת
.תכנונית

שלבהקשרשלוהשרותורמתהרחובקיבולת
.ומשתמשיוהרחובתפקידיכלל

:בטיחות, רמת שירות, מרכיבי קיבולת



או)'תנועהרחובות'ביןברורההבחנהלהבחיןיש
:'העיררחובות'לבין(תנועהמסדרונות

תפקיד עיקרי תנועה ממונעת–רחובות תנועה

קיום רצף פעילויות עירוני-רחובות עירוניים

אותנועתיכרחוברחובשלתפקודולגביהחלטה
מהותייםשינוייםשתחייביכולהעיררחוב

.בווהפעילותהפיסייםבמאפייניו

:רחובות תנועה ורחובות העיר



פעילויות ועיצובים



נגיש ומקושר
,  קרבה, המשכיות

נגיש ונוח,הליכתי,קריא

נוח ומזמין•
,מושך,מקסים,רוחני,הליכתי,נקי

היסטורי

חברתי•
,אינטראקטיבי,חברתי,שיתופי
צורתירב ,מזמין

פעילויות ושימושי•
.חגיגי,שימושי,מיוחד,פעיל



".מגוון הרחובות הוא אין סופי והרחובות אינם מוצרי מדף"

שלכוללתמערכתית-ערכיתראיהתוךייבחןרחובכל
.ומאפייניומרכיביו

סיכום



כבישמדרכה
תחום  
השקה

תחום  
השקה

תנועות שהות ופעילות נוף תשתית ועזרמפגשים



עירונייםרחובות 

רגלהולכי 1.

צ"תח2.

אופניים3.

מנועירכב 4.

(עורקים)דרכים עירוניות 

רכב מנועי1.

צ"תח2.

אופניים3.

הולכי רגל4.





?דקות בעיר 35-עד איפה נגיע ב
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יכולת העברת אנשים 

: מטר בעיר בשעה 3.5הנעים ברצועה של 

(Botma & Papendrecht, Traffic Operation of Bicycle Traffic, TU-Delft, 1991)



יתרונות התנועה באופניים

: כלכליים•

הוצאה ציבורית נמוכה•

חסכון בזמן•

כלי תחבורה זול•

רכיבה יומיומית שומרת על הבריאות:  בריאותיים•

: תכנוניים•

עידוד התיירות-שיפור האטרקטיביות של מרכזי הערים•

עליה במספר הביקורים בחנויות•

חיסכון במקום במרחב העירוני•

: תחבורתיים•

נסיעה מהירה בטווחים קצרים•

צ"קישוריות נוחה לתח•

: סביבתיים•

ירידה בכמות נסיעות ברכב  •

ירידה במספר תאונות הדרכים•



:המאפיינים הפיסיים שונים 

רכיבה על אופנייםהליכה ברגל

האופניים הם כלי  

תחבורה

5-3: מהירות

ש"קמ

ש"קמ25-15: מהירות

מ"ק5-1: טווחמ"ק1עד : טווח

תלות האדם באופנייםהאדם כלי התחבורה

תשתית ייעודיתשבילים/ מדרכה 



תכנית אב לשבילי אופניים

בעיר עפולה



עקרונות לתכנון  

תנועת אופניים



עקרון על

:העיקרון החשוב ביותר

תפקיד האופניים הוא להחליף חלק 

מכלי הרכב למרחקים קצרים



קווים עיקריים מנחים

אופניים נעים מכל מקום אל כל מקום*

אופניים נעים בנפרד ככל האפשר מהולכי הרגל*

.וביחד עם התנועה המנועית

רמת ההפרדה בין האופניים לתנועה מנועית הינה    * 

.ביחס ישר למהירות ועוצמת התנועה המנועית



:אופניים נעים מכל מקום אל כל מקום

רוכבי האופניים גרים בכל •

רחבי העיר

רוכבי האופניים נוסעים לכל •

נקודה בעיר

לכל יעד בעיר אפשר להגיע •

באופניים

תנועות האופניים שותפות  •

רשת  –במרחב הציבורי 

'הגנים וכיוב, הרחובות 

קווים עיקריים מנחים



בהעדר רצועות לאופניים או איסורים מיוחדים

!בכבישיםאופניים נעים 

קווים עיקריים מנחים



אופניים והולכי הרגל מסכנים-משיקולי בטיחות•

אלה את אלה

הולכי הרגל מפריעים לאופניים-משיקולי יעילות•

.אופניים נעים בנפרד ככל האפשר מהולכי הרגל

קווים עיקריים מנחים



י"בין תנועות האופניים לתנועות ממונעות תקבע ערמת ההפרדה

עוצמת התנועה הממונעת  ומהירותה

גדלה מידת ההפרדה-המנועי גדלה מהירות הרכבככל ש

גדל הצורך בהפרדה   -בכביש גדלה כמות התנועהככל ש

מהירות תנועה 

ממונעת

ללא הפרדה

הפרדה מוחלטת

י הצורך"אופניים מופרדים מתנועות ממונעות עפ

קווים עיקריים מנחים



עקרון מאוד חשוב

אופניים זקוקים לחנייה

:אבל זה לא מספיק

החניות צריכות להתאים למשתמשים



.נגישות טובה ונוחה

נגישות כרוכב אופניים•

ממקום החניה ליעד-נגישות כהולך רגל•

עקרונות לביצוע חנייה לאופניים

א"ס בת"חזית בי'תחנת רכבת קיימבריג



קירבה ליעד

עקרונות לביצוע חנייה לאופניים



מיקום במקומות חשופים לציבור  •

מתקנים עם נעילה מוסדרת•

ביטחון מפני גניבה
עקרונות לביצוע חנייה לאופניים



הגנה מפגעי מזג אויר, תאורה•

.רמת שרות טובה
עקרונות לביצוע חנייה לאופניים

שילוט והכוונה יעילים•

.'מלתחות וכד, תאי אחסנה–מתקנים נלווים •



:שיקולים עיקריים בעת תכנון מקום החניה

המשתמשים הפוטנציאליים•

משך החניה•

השימושים המהווים יעד לרוכבים•



:שיקולים עיקריים בעת תכנון מקום החניה

המשתמשים הפוטנציאליים•

השימושים המהווים יעד לרוכבים•

משך החניה•



חניה בריכוזים עתירי פעילות
מסופי תחבורה ציבורית•

מרכזים מסחריים•

מוסדות חינוך•

במפלס הקרקע 

צ"מסוף תח

במפלס 
קרקעי -התת

חניון אופניים  



רחובות תעסוקה ומסחר-חניה במרחב הציבורי 

כלי רכבאופנייםחנייהמדרכה

רצועת 

עזר



רחובות תעסוקה ומסחר-חניה במרחב הציבורי 

כלי רכבאופנייםחנייהמדרכה

רצועת 

עזר



רחובות תעסוקה ומסחר-חניה במרחב הציבורי 

כלי רכבאופנייםחנייהמדרכה

רצועת 

עזר



תנועה משולבת  
בכביש

באזורים עירוניים ממותני תנועה  

וברחובות משולבים  

נתיב–' בהפרדהרמת 

הפרדה מינימלית 
בכביש 

באזורים עירוניים עם תנועה  

ממונעת בינונית  

הפרדה מלאה

שביל–' רמת הפרדה ג





מדרכות בברלין

חלוקת מרחב המדרכה



רצועת 

דופן

D

רצועת הדופן



מרחב פעילות

מרחב  
פעילות

B



מדרכות איך לא



45
45



46

בעיותמאפיינים

ניוון מרכזי עריםבריחת מגורים ועסקים לפרברים

הידרדרות המרקם העירוניירידה באטרקטיביות של העיר

זיהום אוויר ורעשמטרדים ובעיות בריאותיות

בזבוז זמן וכסף
גודש בצירי הכניסה למרכזי ערים 

ובמרכזים עצמם

פגיעה ברווחה החברתית
ירידה ברמת הנגישות להזדמנויות  

שונות

חוסר שוויוניות
הגבלות נגישות לאוכלוסיות ללא  

זמינות לרכב פרטי



זמני נסיעה מתארכים
הפסד זמן ותפוקה למשק

צריכת אנרגיה מוגברת  
בעיות חנייה במרכזי הערים הצפופים  

עלויות גדלות והולכות לנסיעה  
פגיעה באיכות הסביבה  

.  תאונות דרכים

47



48
סאן פאולו ברזיל
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היצע נמוך של אמצעי תחבורה ציבורית נגישים  
וזמינים

רמת שירות נמוכה
הרגל של ציבור המשתמשים  

המחיר המצרפי של אמצעי התחבורה 
הציבורית לעיתים יקר מהשימוש ברכב הפרטי

.זמינות של רכבים פרטיים

50



נזקים כלכליים

 עלויות  , דלק, החזקת רכב)עליה בהוצאות הנסועה למשק

...(,רעש, זיהום אוויר, השקעה בכבישים, גודש

  עליה משמעותית בהשקעות הנדרשות לפיתוח מערכות

תחבורה ציבורית יעילות

נזקים חברתיים

  פגיעה באיכות החיים

(זמן בכביש, זיהום, פחות שטחים פתוחים)

הגדלת פערים חברתיים

51

צ"בתחשימוש פוחת 

צ"התחירידה באיכות •

צ"תחירידה בהכנסות •

ופגיעה ברמת השירות

(Urban Sprawl)פרבור 

מרכזי ערים פחות אטרקטיביים

העברת פעילויות מחוץ לעיר

ירידה בצפיפות אוכלוסין

עלייה בצפיפות בכבישים

 עליה ברמת המינוע והשימוש

ברכב פרטי

 חוסר יכולת לפתח כבישים

...(היעדר קרקע, עלויות)בהתאם 

הגדלת התלות ברכב

 התרחקות הפעילויות מאזורי

צ"תחהכיסוי של 

פיתוח כבישים חדשים
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LRT- Light Railרכבת כבדה

BRT- Bus Rapid Transit אוטובוס



תקני חניה  
העלאת מחירי החניה

אגרות גודש
אזורי מיתון תנועה

סגירת אזורים לרכב פרטי
כבישי אגרה



Bus Rapid Transit (BRT)
מהירה ותחרותית בעלת , מודרנית, מערכת להסעה רבת קיבולת

.תדמית יוקרתית שמהווה חלופה לרכב הפרטי

:מטרות המערכת

וקיצור זמני הנסיעה בתחבורה השירותשיפור רמת ✓
.הציבורית

.הביקוש לתנועה ברכב פרטי למרכזי העסקיםהפחתת✓

צ מהווה כלי חשוב בהפחתת תאונות  "התח-בטיחות✓
.הדרכים

.התחבורה הציבוריתתדמיתשיפור ✓



מסלול מרכזי נפרד בקיטו

לס'תנועה מעורבת בלוס אנגצ שמאלי ברואן"נת

מסלול ימני נפרד בקוריטיבה



תחנה באי מרכזי בבוגוטהבקוריטיבה"  צינור"תחנת ה

תחנה לאורך המדרכה בסיאול תחנה פרברית בבריסביין



אוטובוס מפרקי בבוגוטהמפרקי בקוריטיבה-אוטובוס דו

אוטובוס חדשני ברואן
אוטובוס חדשני בלאס ווגאס



: פ של מספר גורמים"התחבורה הציבורית פועלת בשת
, החברה המפעילה,הרשות המקומית, משרד התחבורה

.מנהלת תחבורה ציבורית

58

שחקנים
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היבטים תכנוניים
היבטים תפעוליים

קשר עם הציבור



תשתיות תומכות תחבורה ציבורית
מעודד  / מתחשב/ תכנון עירוני מוטה•

תחבורה ציבורית
רוחב דרך➢
אופי בינוי➢
מפרצים➢
מסופים ותחנות קצה➢
תקן חניה➢

נתיבי  ורמזורי העדפה לתחבורה ציבורית•



המלצות לתכנון התחבורה הציבורית
מייצגת את צרכי התושב

גורם מייעץ בנוגע לשינויים במסלולי  
הקווים



המקצועיים במשרד  את צרכי תושביה מול הגורמים לייצג 
.התחבורה

:ס מידע מבוסס"לממונה המחוזי עפנייה 
או תיאור מוצא ויעד( אם קיים)הקו שם *
המחבר בין הישוב לעיר קו )השירות תיאור *

(התאמת שעות הפעילות של קו קיים/סמוכה
שישורתו( והעסקיםהשכונות , המוסדות)היעדים *
הפעילות המוצעות להפעלת הקושעות *
,שירותים ופנאי, תעסוקה)עליהם עונה הקו צרכים *

(לימודים
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תפקיד הרשות המקומית

62



תחנות אוטובוס
המלצה על מיקום

שילוב מיקום התחנה עם הפעילות  ➢
העירונית ברחוב

שמירה על נגישות למוקדי עניין  ➢
ולמגורים

שמירה על זרימת התנועה באזור➢
שיקולים בטיחותיים➢
ביטול חניות➢

תחזוקת התחנות
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סיבות לפתיחת קו חדש

64



'וכוקווים חדשים לשכונות או למוסדות 
הארכת קווים

הגדלת תדירויות של קווים
קישוריות בין הקווים

מסופי תחבורה
מחירים תחרותיים

נגישות
שעות פעילות

65

צרכי התושבים
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