


 חזון המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

יוצרי המרחב הבנוי פועלים לקידום מרחב 

 בריא  , בנוי איכותי

ונגיש לכל אזרחי ישראל באופן אחראי כלפי 

 החברה והסביבה, האדם



 מחזון לפיתוח כלי מדידה

שותף אסטרטגי הממונה על ייזום וביצוע  

מדיניות הממשלה בתחומי השיכון והבנייה  

 .בעל הנסיון הביצועי, למגורים

צבר  , הגוף שיזם את תהליך הפיתוח

מוניטין כפורץ דרך בקידום תחום  

 .  הבנייה הירוקה בישראל





 

הכפלת המרחב הבנוי  
 בישראל 

 !שנה   22תוך 



 דים שלייפמן: צילום

 SHUTTERSTOCK: מקור

 . כלי רכב נעים בכבישי הארץ מיליון 3.2יותר מ 
 .2016כלי רכב חדשים נוספו ב  372,000
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י הוספת נתיבים משולה  "הניסיון למניעת פקקים ע"
 י  "לניסיון למנוע השמנת יתר ע

 "  התרת חור נוסף בחגורה
Lewis Mumford 

Link -and Matthew A. Turner  DurantonThe Fundamental Law of Road Congestion: Evidence from US Cities |  Gilles  

https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.101.6.2616


 ? 2030איך תיראה ישראל 



 ראינו הזדמנות  360בשכונה 
 להמציא מחדש את המרחב הבנוי



 אתגרי השעה

משכונות מוטות  
רכב פרטי  
 לשכונות 

רב אופניות  
,  הליכה)

 (צ"תח, אופניים
   
 

משכונות לינה  
לשכונות מעורבות  

שימושים עם מקורות  
 עניין מגוונים

" גנריות"משכונות 
לשכונות תלויות 

 מקום ותרבות

ממרחבים  
מסוכנים 

למרחבים עבור  
 אנשים



 פלמןברק : תמונות

 ?באיזה עיר אנחנו



 ?למה כל השכונות נראות אותו הדבר -זהות  

 נס ציונה נתניה

 פלמןברק : תמונות



 רשת עצים

 צל

 רשת שבילי אופניים
 רחובות המעודדים הליכה

 מערך שטחים ציבוריים פתוחים

 גינון וצמחייה

אי 'מיתון תופעת 

 'החום העירוני

 מרקם הבנייה

 צורך בחיבור נושאים רב תחומיים בכדי ליצור מקומות שטוב לחיות בהם

 ניהול הנגר העל קרקעי



 מחזון לפיתוח כלי תכנון מתקדם - 360*שכונה 

2014 2016 2017 

 :מיזם משותף

http://www.nd360.org/wp-content/uploads/2017/09/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-360_1.0_5.9.17.pdf


,  כלי מדידה אשר מטרתו לקדם את התכנון

, שכונות איכותיותהפיתוח והבינוי של 

 .  ומשגשגות לאורך זמן בריאות

פרויקט לאומי להשבחת התכנון לפיתוח  

חדשנות ולמצוינות העונה על צרכי 

 .החברה והכלכלה, הסביבה

 360 °לכלי המדידה שכונה  קישור

 ?°360 מה זה שכונה 

 כלי מדידה וולונטרי  •

 מבוסס על מדידת תפוקות ותוצרי תכנון•

 עידוד מצוינות באמצעות תחרות ומיתוג  •

 מערך תומך של הכשרות•

 פיתוח מתמיד של כלי המדידה  •
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 כלי תכנון מתקדמים מהעולם
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 °360 מבנה כלי המדידה שכונה 

 נושאים פרקים

 ובינוי תשתית

 תהליכי תכנון

 אתר הפרויקט

 תפקוד המרחב

 תבנית וקישוריות

 דיור

 שימור ערכים קיימים

 מרחב טבעי וציבורי

 שטחים פתוחים

 רחוב ותנועה

 מיקרו אקלים

 מרחב בריא

 במשאבים יעיל שימוש

 אנרגיה

 חומרים

 פסולת



 תכלול אתגרי פיתוח רב ממדיים

 

 איכות התהליך התכנוני•

 פיתוח תחבורה בת קיימא•

 עידוד הליכות  •

 עידוד עירוב שימושים•

 קידום עירוניות במרחב השכונתי•

 התייעלות במשאבים •

 שילוב שיקולים סביבתיים בתהליך התכנון•

 

 
 1.0גרסה  360לכלי המדידה שכונה  קישור

 
 טבלה המרכזת את כל המדדים -11עמוד 

אתגרי פיתוח רב   47מתכלל  360*שכונה 

ממדיים באמצעות הצבת קריטריונים 

 להערכה ואמות מידה
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תכנית מאושרת  
שמכוחה לא 
ניתן להוציא  
 היתרי בנייה

תכנית מאושרת  
שמכוחה ניתן 
להוציא היתרי  

 בנייה

אישור סופי בתום  
הבנייה ולאחר 
קבלת היתר  

 אכלוס

 360אבני דרך לשימוש בשכונה 





 360תועלות שכונה 

 .בין צוות התכנוןהקניית שפה משותפת •

כלי להערכה של  תכניות גדולות   –מענה על צורך •

 .ומורכבות במסגרת זמן מקוצרת

ושיפור התכנית קבלת החלטות תכנוניות תורם ב•

 .לאורך תהליך ההערכה

 .מתקדמיםתהליכי חשיבה מאפשר פיתוח •

מאפשר כלי עבודה מול מתכננים ויועצים עימם •

 .הארגון בקשר

 

 

 

 

 



 חוזקות הפרויקט –2מתחם  3700

 בנייה מרקמית מלווה רחוב

מערך שטחים ציבוריים  

 פתוחים  

רחובות המעודדים הליכה  

 ורכיבה על אופניים

חזון   -תהליך תכנון משולב

 לפיתוח בר קיימא

ד ברוטו  "יח 9צפיפות 

 בבינוי שאינו מגדלי

אי  "אסטרטגיות למניעת 

 "החום העירוני

דרישות תקדימיות להתייעלות אנרגטית של כלל  
 5282י "בת A המבנים דירוג 

נגישות גבוהה למגוון שירותים בשילוב רחובות  
 מסחריים ובעירוב שימושים

 מבנים בבנייה ירוקה

 דרישות תקדימיות לייצור אנרגיות

מתחדשות ולייצור מקומי של אנרגיה באמצעות  

 גנרציה-גז טבעי ומתקני קו

אסטרטגיה הכוללת במגוון אמצעים   -ניהול נגר
קופסא אפס   –תוך עמידה ביעדים שאפתניים 

 1:100באירועים של 

המשך   -שמירה על מאפיינים פיזיים יחודיים 
בינוי , שדרה ירוקה אופיינית, ציר אבן גבירול

 .במבננים נמוכים ועוד
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 מסחריים ובעירוב שימושים

 מבנים בבנייה ירוקה

 דרישות תקדימיות לייצור אנרגיות

מתחדשות ולייצור מקומי של אנרגיה באמצעות  

 גנרציה-גז טבעי ומתקני קו

אסטרטגיה הכוללת במגוון אמצעים   -ניהול נגר
קופסא אפס   –תוך עמידה ביעדים שאפתניים 

 1:100באירועים של 

המשך   -שמירה על מאפיינים פיזיים יחודיים 
בינוי , שדרה ירוקה אופיינית, ציר אבן גבירול

 .במבננים נמוכים ועוד



 חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

ושימוש   הליכתיותמעודד 
 בתחבורה חליפית

תורם ליצירת זיקות וקשרים בין  
החלקים השונים בשכונה ובין  

 השכונה לעיר

עידוד אינטראקציה בין   
 התושבים

 

 חיבור למרחב הבנוי הקייםתת נושא < תבנית וקישוריות נושא < תשתית ובינוי פרק 



 חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12



 דרישות

 חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

יחצו את גבולות הפרויקט ויחברו בינו  רחובות.א

לבין מערך הרחובות הקיים בשטח הבנוי הסמוך  

מטר בממוצע   300לפרויקט לכל הפחות בכל 

 .  לאורך גבול הפרויקט

 

תחצה את גבולות הפרויקט ותחבר  רשת ההליכה .ב

בינו לבין רשת ההליכה הקיימת בשטח הבנוי הסמוך  

לאורך  בממוצע ' מ 200לפרויקט לכל הפחות בכל 

 .גבול הפרויקט

השדרות והשבילים בהם  , כל הרחובות: רשת הליכה
 .מתאפשרת תנועת הולכי רגל בכל שעות היממה

  
כדי לקבל ניקוד בדרישה זו על הפרויקט לעמוד  :  הערה

חיזוק המרקם הבנוי  'לכל הפחות במדרג הראשון בדרישה 
מגבול הפרויקט  25%לכל הפחות , קרי', וצמצום הפרבור

 .יהיה צמוד דופן לבינוי קיים



 דוגמה עכו חוף צפוני

 חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

 : צמוד דופן למרקם בנוי קיים

 'מ 3000 -כ

 :מספר חיבורי רחובות לאורך הדופן

 (בממוצע' מ 375כל ) 8  

 :מספר חיבורים רשת הליכה לאורך הדופן

 (  בממוצע' מ 187כל ) 16  

 לקוח מתוך נספח נוף



 תיעוד

 חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

 בנושא קיימות בעיר פריז  שסטנה'דה סדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



 תיעוד

 חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

 בנושא קיימות בעיר פריז  שסטנה'דה סדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



 תיעוד

 חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

 בנושא קיימות בעיר פריז  שסטנה'דה סדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



The sculptural Claude Bernard overpass is an elegant, 
arched wooden structure that connects Parc du Millénaire 
to the Claude Bernard urban development zone in Paris. 

Architecture firm DVVD designed the 

structure in accordance with the city's 
climate action plan as an extension 

of a pedestrian square accessible to 
pedestrians, cyclists and people with 
reduced mobility.  

 

The 100-meter (328 foot) wooden 

structure features broad-stepped stairways 
on the sides and landscaped ramps for easier 
access.  

 תיעוד

 חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

 בנושא קיימות בעיר פריז  שסטנה'דה סדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



 תיעוד

 חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

 בנושא קיימות בעיר פריז  שסטנה'דה סדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



 תיעוד

 חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

 בנושא קיימות בעיר פריז  שסטנה'דה סדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



 תיעוד

 חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

 בנושא קיימות בעיר פריז  שסטנה'דה סדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



 תיעוד

 חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

 בנושא קיימות בעיר פריז  שסטנה'דה סדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



 תיעוד

 חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

 בנושא קיימות בעיר פריז  שסטנה'דה סדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



 תיעוד

 חיבור למרחב הבנוי הקיים. 12

 בנושא קיימות בעיר פריז  שסטנה'דה סדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



 מרקם הבנייה   .11

יצירת מרחב המעודד   את הרחוב' המגדירה'יצירת דופן  יצירת מרחב מעניין ובטוח
 הליכות

 

 מרקם הבנייהתת נושא < תבנית וקישוריות נושא < תשתית ובינוי פרק 



 מרקם הבנייה  . 11



 מרקם הבנייה  . 11

 דופן בנויה רציפה. 1

 מאפיינים אורבניים שמעודדים הליכה



 מרקם הבנייה  . 11

היחס בין גובה המבנים לרוחב . 2

 בין חזית לחזית

 מאפיינים אורבניים שמעודדים הליכה



 דרישות

 מרקם הבנייה  . 11

,  מדד המרקמיות של הפרויקט. א

 הכולל את כל החזיתות הפונות אל 

 0.55-לא יקטן מ, הרחוב 

 

 מדד מרקמיות

0.55-0.65 

 ויותר 0.65

 הגדרות
 .   ובין אורך המגרש( מטר מגבול המגרש עם הרחוב 5עד )היחס בין אורך הדופן הבנויה הפונה אל הרחוב : מדד מרקמיות
 .   בניה היוצרת דפנות בנויות ורציפות לרחוב ומגדירה את חלל הרחוב: בנייה מרקמית

 'הערות ביחס לדרישה א
 . של הבניין שמתנשאות מעל הרחובהכוונה לשתי הקומות הראשונות : הדופן הבנויה. א
 (.במדד המרקמיות 0ציון )עד שתי קומות ייחשבו כבנייה שאינה מרקמית מבנים צמודי קרקע . ב
מגבול המגרש  ' מ 5תיחשב כדופן מרקמית גם אם גובהה אינו עולה על קומה אחת ובלבד שהיא ממוקמת עד חזית מסחרית . ג

 .עם הרחוב
 .לא יחשב כמרקמימבנה בעל קומת קרקע מפולשת . ד
 .אשר פונים לרחוב לא יהוו חלק מהחישוב' פארקים וכד, גינות, גנים ציבוריים. ה
הינה דופן אשר לאורך ' דופן בנויה אטומה'. לא תיחשב כדופן בנויה' דופן בנויה אטומה'לצורך חישוב מדד המרקמיות . ו

 .מטרים מהרחוב 2חלונות או פתחים מגובה הרחוב לגובה של , מטר הינה ללא דלתות 20-למעלה מ



 דרישות

 מרקם הבנייה  . 11

מאורך הרחובות   40%לכל הפחות . ב

בין   1:1יחס מינימלי של בפרויקט יהיה בעל 

גובה הבינוי לבין נקודת האמצע של רוחב  

  1לכל הפחות , קרי. זכות הדרך הציבורית

מטר רוחב מחזית   1מטר גובה בינוי לכל 

הבניין עד נקודת האמצע של זכות הדרך  

 .  הציבורית

 אורך הרחובות שעומדים בדרישה

40%-50% 

 ויותר 50%

 הגדרות
כל מקום ברחוב בו יכולים לנוע  : זכות הדרך הציבורית

זכות הדרך הציבורית  . באופניים ובכלי רכב, אנשים ברגל
כוללת את כל המרחב שבין המגרשים הפרטיים משני צדי  

 .הרחוב

 רוחב זכות הדרך+   2פ "שפ+  1פ "שפ

2 
H 

 'הערות ביחס לדרישה ב
בבניין בעל גבהים  . גובה המבנים נקבע כגובה הגג. א

 .שונים ייקבע גובה ממוצע
 .יש לבצע חישוב עבור כל דופן רחוב בנפרד. ב

 זכות הדרך

 2פ "שפ 1פ "שפ

H 

  



 תיעוד

 מרקם הבנייה  . 11

 בנושא קיימות בעיר פריז  שסטנה'דה סדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



 תיעוד

 מרקם הבנייה  . 11

 בנושא קיימות בעיר פריז  שסטנה'דה סדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



 תיעוד

 מרקם הבנייה  . 11

 בנושא קיימות בעיר פריז  שסטנה'דה סדיסייהלקוח מתוך מצגת של 



 צפיפות המגורים  . 10

 תפקוד יעיל של התחבורה הציבורית

 ייעול השימוש בקרקע

 הגדלת היקף ואיכות השירותים לתושבים

 עידוד מסחר ברחוב

 צפיפות המגורים  תת נושא < תבנית וקישוריות נושא < תשתית ובינוי פרק 



 דרישות

 צפיפות המגורים . 10

צפיפות המגורים נטו הממוצעת של . א

הפרויקט לא תקטן מהצפיפות המזערית  

צפיפות ) 35א "בתמ 1' שנקבעה בלוח מס

בהתאם למיקום ולדגם ( מינימלית למגורים

 .  הישוב

 

 

 .מספר יחידות הדיור הכולל בפרויקט חלקי השטח הכולל של מגרשי המגורים: צפיפות המגורים נטו הממוצעת



 דרישות

 צפיפות המגורים . 10

 :הניקוד ייקבע על בסיס הטבלה הבאה. ד לדונם ברוטו"יח 5 -צפיפות המגורים לא תקטן מ. 1
 

 (ד לדונם"יח)צפיפות המגורים ברוטו 
5-6 
6-7 
7-8 

  ומעלה 8
 או
 :הניקוד ייקבע על בסיס הטבלה הבאה. נפש לדונם ברוטו 17-צפיפות המגורים לא תקטן מ. 2
   

  (  דונם/נפש)צפיפות המגורים ברוטו 
17-20 
20-23 
23-26 

  ומעלה 26

המתוכננות להתגורר בפרויקט חלקי השטח התחום בקו גבול הבינוי   הנפשותמספר : דונם ברוטו/ צפיפות המגורים נפש
 .והפיתוח

 .השטח התחום בקו גבול הבינוי והפיתוח חלקייחידות הדיור מספר : צפיפות מגורים ברוטו
בתוך תחום  )הקו התוחם את כלל שטח הקרקע המשמש לצרכי השכונה ועובר הליכי בינוי ופיתוח : קו גבול הבינוי והפיתוח

 (.הקו הכחול
 



 צפיפות המגורים . 10

 ישראל| תל אביב 
 ר"נפש לקמ 8500

 ספרד| ברצלונה 
 ר"נפש לקמ 45,000

 (במרכז העיר)

 שוויץ Iנווה 'ז
 ר"נפש לקמ 11,000

1.4008302http://www.themarker.com/realestate/ 
 

http://www.themarker.com/realestate/1.4008302
http://www.themarker.com/realestate/1.4008302


 ברוטו/ דוגמאות צפיפות נטו

 ישראל

 שעב שם התכנית
עכו חוף 

 צפוני
אשקלון  

 איצטדיון
בני  

 ש"עי
נתיבות  

 רמות יורם
פתח תקווה  

 סירקין
רמת גן  

 רמת אפעל
תל אביב  

3700 
תל אביב  

 מנשייה

 22 31.5 22 8.5 9 15 24.5 5.9 צפיפות נטו ממוצעת  

 10 9 10 7 4.2 4.2 6.3 10.5 2.8 (ד לדונם"יח)צפיפות ברוטו 

 משיג את הערך
  

  
 אינו משיג את הערך



 דוגמה

FUNEN I Amsterdam 



 דוגמה

FUNEN I Amsterdam 



 דוגמה

FUNEN I Amsterdam 



 דוגמה

FUNEN I Amsterdam 



 דוגמה

FUNEN I Amsterdam 



 דוגמה

FUNEN I Amsterdam 



 דוגמה

FUNEN I Amsterdam 



 רשת הליכה .13

הגדלת אפשרויות התנועה של  עידוד אינטראקציה בין תושבים
 התושבים

 הגברת הביטחון האישי

 רשת הליכהתת נושא < תבנית וקישוריות נושא < תשתית ובינוי פרק 



 דרישות

 רשת הליכה. 13

רשת ההליכה של הפרויקט תכלול מספר  

 ר  "מינימלי של צמתים לקמ

 :כמפורט בטבלה

 

 ר"צמתים לקמ

80-99 

100-119 

 ומעלה 120

השדרות והסמטאות בהם  , כל הרחובות: רשת ההליכה

 .מתאפשרת תנועת הולכי רגל בכל שעות היממה



 כפר סבא
 ר"קמ 1

 צמתים 198

 

 תיעוד

 התנועה לעירוניות בישראל' מרחב': באדיבות

 רשת הליכה. 13



 כרמי גת
 צמתים 56

 תיעוד

 התנועה לעירוניות בישראל' מרחב': באדיבות

 רשת הליכה. 13



 תיעוד

 1001/  ל"תמ, תל השומר מרכז

צמתים   41
 לכלי רכב

ר אחד מתוך  "בקמ
 :השכונה ישנם

צמתים  42
נוספים עבור  

 הולכי רגל

סך הכול מעל  
צמתים   80-ל

 לקילומטר רבוע

 רשת הליכה. 13



 תיעוד שעב

 רשת הליכה. 13

 ר"צמתים לקמ 80.5דונם שווה ערך ל  236צמתים על שטח של  19



 2מתחם  3700תיעוד תל אביב 

 רשת הליכה. 13



 רשת הליכה. 13

Photograph: Alamy 

 יותר שטח עבור הולכי רגל ורוכבי אופניים 66%

 SuperBlockברצלונה  –דוגמה 



 ברצלונה -דוגמה 

 רשת הליכה. 13

282972390https://vimeo.com/ 

 : מצב כיום רשת לכולם
 אופניים והולכי רגל, צ"תח, כלי רכב פרטיים

 סופרבלוק
 (סימון שחור)הגבלת כניסה לכלי רכב פרטיים 

https://vimeo.com/282972390
https://vimeo.com/282972390


 רחובות המעודדים הליכה. 24

הגברת הביטחון  צמצום הנסועה
 במרחב הציבורי

 פיתוח כלכלה מקומית

 רחובות המעודדים הליכהתת נושא < רחוב ותנועה נושא < מרחב טבעי וציבורי פרק 



Our data show that people tend to be happiest close to water (lakes, ocean, rivers) and 

when they have access to nature, green spaces, and fruits and vegetables. 

 

Walkability and bikeability also always correspond with higher well-being. Why? 

An easy work commute and pedestrian-friendly streets optimize one of the most 

important happiness secrets: people. The happiest people socialize several hours per 

day. 

 

http://edition.cnn.com/2017/11/22/health/happiest-cities-blue-zones/index.html 
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Paris Paris 



Budapest Antwerp 



 דוגמאות נוספות מהעולם
Melbourne Montreal 



 דוגמאות נוספות מהעולם
Seoul Mexico 



 התחדשות רחוב הרצל בנתניה –דוגמא מהארץ 
 בהובלת ראש העיר והובלה מקצועית של ראש המינהלת להתחדשות מרכז העיר

ם
מי

לו
צי

 :
ון

ש
גר

ר 
רו

ד
 



 רחוב רב אופני מול רחוב מוטה רכב פרטי 
 

 Global Street Design Guide: מתוך



 השוואת קיבולת רחוב רב אופני מול רחוב מוטה רכב פרטי 
 

 Global Street Design Guide: מתוך



  יעמוד שהפרויקט ככל .הבאים בשקפים המפורטים המפורטות בדרישות יעמוד הפרויקט
 יותר גבוה בניקוד יזכה כך יותר רבות בדרישות

 

 מספר הדרישות בהן עומד הפרויקט

5 

6 

7 

 רחובות המעודדים הליכה. 24

 דרישות



 רחובות המעודדים הליכה. 24

 דרישות



 רחובות המעודדים הליכה. 24

 דרישות

 הגדרות
 בנוסף לרצועת. רגל לאורך הרחוב-חלק המדרכה המיועד בלעדית לתנועת הולכי: רצועת ההליכה

 .רצועת עזר ועוד, ההליכה המדרכה עשויה לכלול רצועת דופן
 .השדרות והסמטאות בהם מתאפשרת תנועת הולכי רגל בכל שעות היממה, כל הרחובות: רשת ההליכה



 רחובות המעודדים הליכה. 24
 הפחתה משמעותית במספר ההרוגים בתאונות דרכים= מיתון תנועה

 .  מהירות הרכב היא הגורם המשמעותי ביותר למקרי מוות של הולכי רגל

 מקור. י השפעת מהירות"הסתברות מקרי מוות בקרב הולכי רגל ע

https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch7en/conc7en/probabilityimpact.html
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 הפחתה משמעותית במספר ההרוגים בתאונות דרכים= מיתון תנועה

מהירות הרכב היא הגורם המשמעותי ביותר 
 .  למקרי מוות של הולכי רגל

   Cities  8-80גיל פנלוסה: באדיבות



 קישור  National Association of City Transportation Officials (NATCO): מקור
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 מנגנונים למיתון תנועה

https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/design-controls/design-speed/speed-reduction-mechanisms/
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 הרצליה| רחוב סוקולוב 



treetmix.netwww.s 

 

 אפליקציה אינטרנטית חינמית ליצירת חתך הרחוב

http://www.streetmix.net/
http://www.streetmix.net/


Pontevedra, Spain 
 

 .אלף תושבים 80-עיר באזור גליציה המונה כ•
•Miguel Anxo Fernández Lores  1999מכהן כראש העיר משנת. 
 .ר במרכז ההיסטורי של העיר למוטה הליכה ברגל"אלף מ 300בתוך חודש הוא הפך •
הוא ביטל את כל מקומות החנייה במרכז העיר ופתח במקומם חניונים תת קרקעיים מחוץ למרכז •

 .העיר
 .ש"קמ 30בשאר חלקי העיר הוגבלה מהירות התנועה ל•
 

 :הפילוסופיה שלו
owning a car doesn’t give you the right to occupy the public space 

 



Pontevedra, Spain 
 

 :יתרונות המהלך
 ירידה בכמות תאונות הדרכים-
 בכמות פליטות פחמן דו חמצני 70%הפחתה של -
 כשלושת רבעי מהנסיעות ברכב פרטי הומרו בהליכה או רכיבה על אופניים-
 אלף תושבים במרכז העיר 12תוספת של -
 עסקים קטנים איתנים-



Pontevedra, Spain 
 

 מפת מרחקי הליכה ברגל  
 הראשונה באירופה•
 י העיריה"פורסמה ע•
מעוצבת כמעין מפת  •

 מטרו 
בפרס  2013זכתה בשנת •

INTERMODES 
 

העיר מהווה דוגמא כיצד  
ערים יכולות להשתנות  

וכיצד תכנון עירוני צריך 
 להתמקד באנשים



 Streetfight | Janette Sadik-Khan –ספרות מומלצת 

Janette Sadik-Khan   שימשה בתפקיד נציבת

 2007-2013התחבורה של ניו יורק בין השנים 

 

במהלך כהונתה נעשתה התערבות פורצת דרך  

 :יורק-במרחב הציבורי בניו

 שינויים בצירים מרכזיים 137

 עדכוני צמתים 113

 שכונות שהפכו לאיזורי מיתון תנועה 29

 בתי ספר בהם הופחתה מהירות הנסיעה 189

 

 

שבע השנים הללו נרשמו כשנים בהם היו הכי מעט  

 1910תאונות דרכים מאז שנת 
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book.html-the-http://www.jsadikkhan.com/streetfight 

 

מחקרים  כל השינויים נעשו בגיבוי מלא של 
 .לפני ואחרי ההתערבות -וסקרים 

 

חומרים  ניסוי בעזרת  -הקונספט היה פשוט
,  צבעים: כגון זולים וזמינים, קיימים

עציצים  , רפלקטורים, חוצצי נתיבים מבטון
 . 'וכו

 

עלות הביצוע התאפשר תוך פרק זמן קצר ב
ולאחר מספר חודשים ספורים ניתן  , נמוכה

 .  היה למדוד את איכות השינוי שבוצע

 

 

http://www.jsadikkhan.com/streetfight-the-book.html
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Sadik-Khan  הזמינה את האדריכלJan Gehl    הידוע במחקריו המקיפים לפיתוח

 .  מרחבים נגישים עבור הולכי רגל ורוכבי אופניים

 

 :יורק-המחקר בדק כיצד הולכי הרגל משתמשים ברחובות ניו

 

 ? כמה אנשים עצרו בנקודה מסוימת•

 ? כמה זמן נשארו במקום•

 ? צ או לעסקים"כמה זמן הרחובות היו עמוסים עד כי יצרו עיכוב לתח•

 ?רעועות או לא מזמינות, כמה חזיתות של מבנים היו סגורות•



 

 : תוצאות המחקר העלו את הסוגיות הבאות

 

מרבית הבניינים לא תומכים   -קומות הקרקע•

 בפעילות אנושית במדרכות ובהתקהלות  

דרישה גבוהה  קיימת -"אין שם כיכר"•

לשימוש ולפעילות במרחב הציבורי אך אין בכיכר  
 תשתיות לקיומה

עיצוב הרחובות לא תומך   -תנועה וזרימה•

המדרכה צרה וחצייה מצד  -בתנועת הולכי רגל
 לצד לוקחת זמן רב

נדרשת גמישות על מנת  -חללים גמישים•

 לסגור רחובות בזמנים שונים לצורך אירועים  

 



 Ghel Institute מדידה איכותנית של המרחב הציבורי   



רחובות 
טובים יותר 
להולכי רגל  

ולרוכבי  
= אופניים

עסקים יותר 
 מצליחים

 

street.pdf-the-measuring-10-2012http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/ 

 

 מדידת הרחוב
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 קישור  National Association of City Transportation Officials (NATCO): מקור
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עלייה בשעות הפנאי ובשיפור 
 איכות החיים

צמצום זיהום האוויר והצורך בבניית   צמצום התלות ברכב הפרטי והצורך בנסיעות
 מקומות חניה ותשתיות נלוות, כבישים

 הגברת תחושת הביטחון האישי 

 פיתוח הכלכלה המקומית

 נגישות למגוון שירותיםתת נושא < תפקוד המרחב נושא < תשתית ובינוי פרק 



 נגישות למגוון שירותים . 7

  :דבר מכל קצת יש לרחובות בה שכונה הינה היטב מתפקדת שכונה ,ג׳ייקובס יין'ג עבור
  רחוב מפלס .ובלילה ביום הליכה המעודדים ויעדים ,ספריות ,ספר בתי ,קפה בתי ,חנויות
 .מחוברות ושכונות בטוח רחוב על שמירה תוך תושבים ומזמין המדרכות את מפעיל מאוזן

Illustration by Josh Cochran 



 דרישות

 נגישות למגוון שירותים . 7

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה  : 'דרישות עבור שלב ב

,  בכדי לאפשר זאת. המפורטת בשקף הבא' תכנית הבינוי המוצעת תאפשר עמידה בדרישה בשלב ג. א

 :יש למלא אחר הדרישות הבאות' בשלב ב

'  מ 250מיחידות הדיור בפרויקט להיות מתוכננות  במרחק הליכה  שלא עולה על  75%על לפחות . 1

 (נקודות 3)תעסוקה ל אומסחר ממגרש המיועד ל

'  מ 250מיחידות הדיור בפרויקט להיות מתוכננות  במרחק הליכה  שלא עולה על  75%על לפחות . 2

 (נקודה 1)מוסדות ציבור ממגרש המיועד ל

 

 הפרויקט יכלול רחוב שיתאפיין בחזיתות מסחריות רציפות לאורכו שיעמוד לפחות בדרישות הבאות . ב

 (:נקודה 1)

 על הרחוב לעמוד לכל הפחות בדרישות המינימליות בסעיף הראשון של מדד מרקם הבנייה. 1

 'מ 100על הרחוב להיות מוזן על ידי רשת ההליכה לכל הפחות כל . 2



 דרישות

 נגישות למגוון שירותים . 7

 ניקוד מספר השירותים

4-5  2 

6-7 3 

8-9   4 

 5 ומעלה 10

  אכלוס היתר קבלת לאחר :'ג שלב עבור דרישה
 שירותים ממספר מטר 300 על יעלה שלא הליכה במרחק להיות בפרויקט הדיור מיחידות 75% לפחות על

  .שונות קטגוריות 4-ב ולפחות ,שונים

   :קטגוריות לשש מחולקים השירותים

 'וכד ,ירקניה ,מכולת ,סופרמרקט :מזון לממכר חנויותא-

 'וכד מכבסה ,כושר מכון ,בניין למוצרי חנות ,מרקחת בית ,בגדים חנות :מסחר בתיב-

  'וכד חופשיים מקצועות בעלי של משרדים ,מרפאה ,דואר ,בנק :שירותים ספקיג-

 מרכז ,נוער תנועת ,לקשיש יום מרכז ,ס"מתנ ,קהילתי מרכז ,ילדים גן ,ספר בית :ציבור ומוסדות קהילה מרכזיד-

 'וכד ספריה ,במקום לציבור שירות המספק ממשלתי משרד ,מקווה ,תפילה בית ,פנאי או תרבות

  'וכד משרדים מבני :תעסוקה מקומותה-

 'וכד תיאטרון ,קולנוע ,פאב ,קפה בית ,מסעדה :ופנאי בילויו-
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