
מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

מיקום 
הפרויקט 
 וסביבתו

( אחוז מגבול הפרויקט 3) צמידות דופן
 שהינו צמוד דופן.

במידה ומדובר בצמידות 
למרקם קיים: הבחנה בין 

, 50%-25%רמות)
50%-75% ,75%-

95% ,95%)+ 
בצמידות במידה ומדובר 

למרקם מתוכנן: הבחנה 
, 75%-50%בין רמות)

75%)+ 
מרקם קיים = דופן 

הפרויקט נמצאת במרחק 
מטר משטח  200של עד 

אשר עבר פיתוח או בינוי 
ונהנה מתשתיות מים, 

ביוב, חשמל ותאורה 
 קיימות.

מרקם מתוכנן =התניה 
דומה לקיים, רק מדובר 
במרקם המתוכנן להיות 

כזה בתבע מאושר או 
 ליכי תכנון.בה

(7.A.1)  כמות מדפנות

הפרויקט הסמוכים לאיזור 
מופר או בלתי ניתן לפיתוח 

)דוגמת נהר או פארק( 
(4/3/2/1) 
 

( ניקוד לפי מספר 3.2.3)
חיבורים לרשת דרכים 

(, 0חיבור אחד) קיימת:
שני חיבורים, מעל שני 

 חיבורים
 25%תנאי סף: לפחות 

מגבול התכנית צמוד דופן 
 הקיים.למרקם 

 

  

מיקום 
הפרויקט 
 וסביבתו

חיבור 
למרחב 

 הבנוי הקיים

( הערה: כדי לקבל 12)
ניקוד בדרישה זו על 
הפרויקט לעמוד לכל 

הפחות במדרג הראשון 

    

                                                           
 תורגמו ותומצתו על ידי עדו קליין.הסעיפים  1
 תכנית אסט' לתחבורה מקיימת, מדריך להקצאת שטחי ציבור, תקן חנייה 2



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

בדרישה 'חיזוק המרקם 
הבנוי וצמצום הפרבור', 

 %25קרי, לכל הפחות 
מגבול הפרויקט יהיה 

 צמוד דופן לבינוי קיים. 
א. רחובות יחצו את 

גבולות הפרויקט ויחברו 
בינו לבין מערך הרחובות 

הקיים בשטח הבנוי 
הסמוך לפרויקט לכל 

מטר  300הפחות בכל 
בממוצע לאורך גבול 

הפרויקט. המרחק 
המקסימלי בין רחובות 

 1חוצים לא יעלה על 
 ק"מ.  

 או/ו 
ב. רשת ההליכה תחצה 

את גבולות הפרויקט 
רשת ותחבר בינו לבין 

ההליכה הקיימת בשטח 
הבנוי הסמוך לפרויקט 

מ'  200לכל הפחות בכל 
בממוצע לאורך גבול 

 הפרויקט.

שימושי 
 קרקע

נגישות 
למגוון 

 שירותים

("תכנית שמכוחה ניתן 7)
 להוציא היתרי בנייה: 

מיחידות  %75על לפחות 
הדיור בפרויקט להיות 

מתוכננות במרחק הליכה 

(5.A.2 )80%  מהמבנים

נמצאים בטווח הליכה 
שירותים שונים.  3/2/1מ

השירותים השונים הם: 
 500מקור אוכל טרי)

( ריבוי ייעודיי 3.2.1)
קרקע בנויים בשטח 

 התכנית

מדריך להקצאת שטחים לצרכי )
 (ציבור

חישוב ״טביעת הרגל הציבורית״ 
לנפש אומד את הדרישה לשטחי 

 



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

מ'  250שלא עולה על 
ממסחר, תעסוקה או 

 מוסדות ציבור 
על הרחוב לעמוד לכל 

הפחות בדרישות 
המינימליות בסעיף 

הראשון של מדד מרקם 
 הבנייה 

על הרחוב להיות מוזן על 
ידי רשת ההליכה לכל 

 מ'  100הפחות כל 
לאחר קבלת היתר 
 %75אכלוס: על לפחות 

מיחידות הדיור בפרויקט 
ליכה להיות במרחק ה

מטר  300שלא יעלה על 
ממספר שירותים שונים, 

קטגוריות  4-ולפחות ב
 שונות.

מטרים מרחק הליכה(, בית 
ספר יסודי, ומרכז 

רפואי/בית מרקחת)שניהם 
 מטרים(. 1000

 
(5.A.3)80%  נמצאים

 500במרחק הליכה )
מטרים(מפארק או גן 

 משחקים. 
 

(, 0ניקוד לפי: ייעוד אחד )
שלושה ייעודים, מעל 

 שלושה ייעודים. 
הערה: במניין ייעודי 

הקרקע יש להתייחס רק 
לייעודי קרקע בנויים, 

לדוגמה מגורים, מבנים 
ציבור, מסחר, ומוסדות 

תעסוקה, תיירות וכד'. 
אין להתייחס למתקנים 

 הנדסיים.

 26-35 -ציבור ברמה שכונתית בכ
 מ״ר למשק בית.

 

שימושי 
 קרקע

עירוב 
שימושי 

 קרקע

(תכנית שמכוחה ניתן 8)
להוציא היתרי בנייה: לכל 

מהמבנים  %10הפחות 
בפרויקט יכללו שני 

שימושים עיקריים שונים 
או יותר. או: שיעור 

השטח המיועד למבנים 
מעורבים יהיה לכל 

מסך  %10הפחות 
 השטח המיועד למבנים. 

(5.A.1 ) שימושי קרקע

למגורים מהווים יותר 
 85%או פחות מ 15%מ

מהשטח המפותח. 
באיזורים הסמוכים )

למתח"מים, היחס בין 
שימושי קרקע למגורים 

ושימושי קרקע אחרים הוא 
 (.60 40ל 50 50בין 

( "שיעור המבנים 3.2.2)
הכוללים לפחות שני 

 שונים:שימושים עיקריים 
 10%(, בין 0) 10%עד 

 ומעלה" 20%, 20%ל

  



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

לאחר קבלת היתר 
אכלוס: לכל הפחות 

מהמבנים בפרויקט  %10
ימושים יכללו שני ש

 עיקריים שונים או יותר

שימושי 
 קרקע

מרקם 
 הבנייה

("מדד המרקמיות 11)
של הפרויקט, הכולל את 
כל החזיתות הפונות אל 

 מ -0.55הרחוב, לא יקטן.
מאורך  %40לכל הפחות 

הרחובות בפרויקט יהיה 
 1:1בעל יחס מינימלי של 
בין גובה הבינוי לבין 

נקודת האמצע של רוחב 
זכות הדרך הציבורית, 

מטר  1קרי, לכל הפחות 
מטר  1גובה בינוי לכל 

רוחב מחזית הבניין עד 
נקודת האמצע של זכות 

הדרך הציבורית. 
גובה הבינוי  –להבהרה 

גבוה יותר  יהיה שווה או
ממחצית זכות הדרך 

 הציבורית. 
מדד מרקמיות: היחס בין 

אורך הדופן הבנויה 
 5הפונה אל הרחוב (עד 

מטר מגבול המגרש עם 
הרחוב) ובין אורך  4

 המגרש. 

(1.B.1 ) 50%לכל הפחות 

חזיתות חדירות ויזואליות. 
"חדירות ויזואלית", לצורך 

העניין, היא הימצאות 
נות או חומרים שקופים חלו
 מגובה הקרקע. 2.5עד 

( "על מבני 3.3.6)
המגורים לעמוד בתנאים 

 הבאים:
 ומעלה 55%תכסית 

 4קווי בניין צדדים עד 
 מטרים

 3קו בניין קדמי עד 
 מטרים"

  



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

בנייה מרקמית: בניה 
היוצרת דפנות בנויות 

ורציפות לרחוב ומגדירה 
 את חלל הרחוב. 

זכות הדרך הציבורית: כל 
בו יכולים מקום ברחוב 

לנוע אנשים ברגל, 
באופניים ובכלי רכב. 

זכות הדרך הציבורית 
כוללת את כל המרחב 

שבין המגרשים הפרטיים 
משני צדי הרחוב וגם 
שטחים פרטיים שהם 
 בזיקת הנאה לציבור."

רחובות  מסחר
 מסחריים

 (1.B.2 )3  או יותר  5או

מטר  100כניסות ל
 מדרכה.

( חזיתות 3.3.3)
ציר מסחריות לאורך 
 תחבורה ציבורית

 
 קיום חזיתות מסחריות

תכנית אסטרטגית לתנועה )
 (מקיימת

קו בניין  -(רחובות מסחריים 5)יעד 
 קדמי אפס

ריבוי  -מקצב גבוה של כניסות 
חלקות צרות לאורך מקטע הרחוב 

מ' עם  100ולפחות חמש כניסות כל 
 היתכנות לתוספת כניסות.

 100מרחק בין צמתים לא יעלה על 
 בממוצע לאורך הרחובמ' 

יצירת מקומות חציה לא מסומנים 
 בין צידי הרחוב.

( מסחר במפלס הרחוב 2)יעד 
מאורך רשת הרחובות  10%ב

 העירונית

 



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

צפיפות  מגורים
 המגורים

 מורכב מאוד:
( צפיפות המגורים 10)

נטו הממוצעת של 
הפרויקט לא תקטן 

מהצפיפות המזערית 
 1שנקבעה בלוח מס' 

) צפיפות 35 בתמ"א
מינימלית למגורים) 

בהתאם למיקום ולדגם 
 הישוב.

 וגם:
ב. צפיפות המגורים 

תעמוד באחת משתי 
 החלופות הבאות:

(צפיפות המגורים  1
ברוטו של הפרויקט לא 

יח"ד לדונם.  5 -תקטן מ
הניקוד ייקבע על בסיס 
הטבלה הבאה:)תמצית 
רמות: צפיפות המגורים 

ביו  -ברוטו )יח"ד לדונם( 
 7, בין 7ל 6, בין 6ל 5
 ומעלה( 8, 8ל

 או)ביחס לסעיף ב'(:
(צפיפות המגורים נפש/ 

דונם ברוטו של הפרויקט 
נפש  17-לא תקטן מ

דונם ברוטו. הניקוד 
ייקבע על בסיס הטבלה 

הבאה:)תמצית רמות: 

(6.A.1 צפיפות יותר )

גבוהה מדרישות הבסיס 
הנמצאת במרחק של עד 

מטרים מתחנת  500/1000
תחצ, צפיפות העומדות 

 5%בדרישות הבסיס )או 
מתחתיו( הנמצאת במרחק 

מטרים  500/1000של עד 
שונה ליד מתחנת תחצ. 

מתח"מים, אבל כל המדד 
 לא קונקרטי מספיק.

התבססות בלבד ( 3.2.4)
 35בתמא  1על לוח 

 

תכנית אסטרטגית לתנועה )
 (מקיימת

יח"ד  10( צפיפות מגורים של 1)יעד 
ברוטו לדונם לפחות/הגדלה של 

 20%שיעור הצפיפות האורבנית ב
 

 



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

צפיפות המגורים 
בין  –)נפש/דונם( ברוטו 

, בין 23ל 20, בין 20ל 17
 ומעלה( 26, 26ל 23

( א. על הפרויקט 14) תמהיל יח"ד מגורים
לעמוד באחת משתי 

 הדרישות הבאות:
. הפרויקט יכלול תמהיל 1

קטגוריות לכל  3-יח"ד מ
הפחות על בסיס 

הקטגוריות המצוינות 
 %25מטה, ולפחות 

מיחידות הדיור יהיו 
 מקטגוריה א' או ב'. 

. על הפרויקט לכלול 2
תמהיל דיור מגוון מספיק 

כך שסך המבנים 
הקיימים והמתוכננים 

בפרויקט ישיגו ציון של 
לכל הפחות במדד  6.0

( Index Diversity) המגוון

על בסיס הקטגוריות 
-0.6 -המצוינות מטה. 

0.7 ,0.7 - 0.8. 
 %75ב. לכל הפחות 

מהמבנים בפרויקט, 
יכללו דירות משתי 

קטגוריות שונות ומעלה, 
ואחד הסוגים יהיה מסוג 

 א' או ב'.

(5.B.1 )50%למעלה מ ,

, 20-10, 35-20, 50-35מ
דיור בר השגה. יש  10-1

שם עוד וריאציות, אבל לא 
 יודע למה הן רלוונטיות.

( גודל יח"ד עיקרי 3.2.5)
 מ"ר 100ממוצע עד 

מהדירות  25%לפחות 
בפרויקט יהיו דירות 
קטנות )לפי הגדרתן 

 בחוק התכנון והבנייה(
 

  



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

 70עד  -סוגי יח"ד: א 
-90 -, ג70-90 -מ"ר, ב 

-, ה110-130 -,ד110
130+ 

בוחן את מדד המגוון: 
ההסתברות ששתי 
יחידות דיור בתחום 

הפרויקט שנבחרו באופן 
אקראי יהיו שונות. ערך 

 0-8.0המדד נע בין 
הוא הערך  8.0כאשר 

 0-המייצג מגוון מוחלט ו
הוא הערך המייצג חוסר 

 גיוון.
לפירוט נוסף על מדד 

 בשכונה 39עמוד  -המגוון

רשת 
 רחובות

( "רשת ההליכה של 13) רשת הליכה
הפרויקט תכלול מספר 

מינימלי של צמתים 
 לקמ""ר כמפורט בטבלה:

, 80-99 -צמתים לקמ""ר 
100-119 ,120+ 

א. יש לספור את כל 
הצמתים של רשת 

ההליכה כולל מפגשים 
של רחוב עם רחוב, רחוב 

עם סמטה וסמטה עם 
 סמטה.

(3.B.1 היחס בין צמתי )

הולכי רגל לצמתי רכבים 
, 1.5, 2ממונעים עומד על 

לטובת צמתי  1או מעל 
הולכי רגל. ספירת 

זרועות =  3 –הצמתים 
 1זרועות =  4צומת,  0.75

 1.25זרועות =  5צומת, 
 .צומת. ללא סימטאות

( "מספר צמתים 3.3.5)
 לקמ""ר:
80-119 ,120+ 

יש לספור רק את 
הצמתים שהם חלק 

מרשת ההליכה ומסומנים 
 בתשריט

צומת יכול להיות מפגש 
בין רחובות ובין רחובות 

 לשבילים להולכי רגל
אין לספור צמתים 

המובילים לרחוב ללא 
מוצא לכלי רכב או הולכי 

 רגל"

)תכנית אסטרטגית לתנועה 
 ת(מקיימ

( עבור יישובים באשכולות 7יעד )
)מישורי(, מומלץ  1-3טופוגרפיים 
צמתים לקמ"ר.  150מינימום של 

עבור יישובים באשכולות טופוגרפיים 
)גבעות(, מומלץ מינימום של  4-6
צמתים לקמ"ר. עבור יישובים  115

)הררי(  7-10באשכולות טופוגרפיים 
צמתים  95מומלץ מינימום של 

 לקמ"ר.
טופוגרפים עלולים להשפיע תנאים 

על היכולת לייצר רשת רחובות 
מרובת צמתים, ולכן מוצע כי 

 



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

ב. צמתים שמובילים 
לרחובות ללא מוצא לא 

 ירה.יחשבו בספ
ג. מערך שבילים 

בשטחים פתוחים לא 
יחשבו בספירה למעט 

שביל מייצג אחד 
המאפשר מעבר מצד 

 אחד לצד שני.
ד. השטח לחישוב רשת 
ההליכה הוא אותו שטח 

המשמש לחיים 
היומיומיים בשכונה. הוא 

כולל שטחים פתוחים 
בתוך הפרויקט 

 (שמשמשים גם למעבר)
אך אינו כולל שטחים 

פתוחים מחוץ למרקם 
הפעילות היומיומי של 

 הפרויקט."

בישובים המשתייכים לאשכולות  
, יספרו גם  10עד  5טופוגרפיים 

צמתים בין רחובות ושבילים או 
מעברים ציבוריים לתנועה לא 

 ממונעת.
 

רשת 
 רחובות

אורך 
רחובות 

 לדונם

)תכנית אסטרטגית לתנועה    
 מקיימת(

(מדד הבוחן את צפיפות רשת 6יעד )
הרחובות וניתן לבחינה ברמה הכלל 
 עירונית וברמה של תכנית מפורטת.

חישוב המדד נעשה ע״י מדידת 
סכום האורך )במטרים( של צירי 

 הרחובות )המאפשרים

 



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

( Road center lineתנועה ממונעת; 

בעיר/רובע/שכונה/תכנית וחלוקתו 
 בשטח הנמדד )בדונם(. 

מ׳  22עמידה ביעד הכמותי הנדרש, 
אורך רחובות לדונם, היא תנאי 
נדרש )אך לא מספיק( לצפיפות 

 רשת המספקת נגישות טובה.

רשת 
 רחובות

רוחב זכות 
דרך 

 ממוצעת

)תכנית אסטרטגית לתנועה    
 מקיימת(

( הקצאת הקרקע לדרכים 5יעד )
בעיר/ בשכונה או בתכנית תהיה בין 

25-35% 
זכות דרך ממוצעת מדד רוחב 

מחושב ע״י חלוקת סה״כ השטח 
לדרכים )מ״ר( במרקם העירוני 

באורך הרחובות העירוניים. היעד 
הכמותי לעמידה במדד זה הוא 

שהנתון שיתקבל יהיה קרוב ככל 
 מ׳. 15 -שניתן ל

 

רשת 
 רחובות

אורך 
 בלוקים

 (3.A.1 כל הבלוקים )

 150, 130, 110קצרים מ:
 מטרים. בקרבת מתח"מים

– 110 ,130 ,150 ,170  ,
 מטרים. 190

   

רשת שבילי  אופניים
 אופניים

( "כניסות המבנים 25)
בפרויקט יהיו במרחק 

מ'  250שלא יעלה על 
(בהליכה או נסיעה 

באופניים) מרשת רציפה 
של שבילי אופניים, 

(2.A.1)  100%  מקטעי

הדרך פתוחים ובטוחים 
לרכיבה/כל כניסות המבנים 

 200אות מקסימום נמצ
מטר משביל אופניים. 

בקרבת מתחמי תחבורה 

( "שיעור המבנים 3.3.8)
הקרובים לרשת שבילי 

 אופניים:
0-25%(0 ,)25-50 ,50+ 

לא מוגדרת קרבה 
 במטרים"

  



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

שאורכה הקיים או 
המתוכנן (בתוך הפרויקט 

 ק""מ 4ומחוצה לו) הינו 
ומעלה. דרגות שונות 

 אחוזים 90וב 60ב
א. רחובות משולבים 
(כהגדרתם בתקנות) 

ורחובות באזורי מיתון 
תנועה בעלי הגבלת 

קמ""ש  30מהירות עד 
ייחשבו למניין שבילי 

 האופניים.
ב. שבילי האופניים 

יתוכננו וייבנו בהתבסס 
על הנחיות משרד 

התחבורה והבטיחות 
בדרכים ומשרד הבינוי 

ן כפי שהן מובאות והשיכו
בתדריך: 'הנחיות לתכנון 

רחובות בערים: תנועת 
אופניים', משרד 

התחבורה והבטיחות 
בדרכים, משרד הבינוי 

,תוך  2009והשיכון, 
הפרדת תנועת האופניים 

מתנועת הולכי הרגל 
 ומתנועת כלי הרכב."

 –משולבים 
מטר  100/200מקסימום

 משביל אופניים.

 

מתקני  אופניים
חנייה 

 לאופניים

"יש לעמוד בשתי 
 הדרישות הבאות: 

(2.B.1)   יש חניית אופניים

מטר מכל  100במרחק של 

( קיום הוראת 3.3.9)
חניית אופניים בחנייה 

 יעילה בתכנית

  



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

א. בריכוזים עתירי 
פעילות כגון מסופים 
לתחבורה ציבורית, 

תחנות להסעת המונים, 
מרכזים מסחריים, 

אצטדיונים, אולמות 
ספורט וכד' מספר 

מקומות החניה יהיה 
 %5שווה או עולה על 

מהמשתמשים הצפויים 
 בימי שיא. 

ב. ברחוב ששימושיו 
העיקריים תעסוקתיים או 
מסחריים יותקנו מתקני 

 100לאופניים בכל חניה 
זוגות  10-מטר בממוצע ל

אופניים לכל הפחות. 
המקום המתאים 

להתקנת מקומות החניה 
הוא ברצועת השירות 

במדרכה ובשום מקרה 
לא בתחום רצועת 

 הרגל.–התנועה להולכי
מתקן חניה לאופניים: 
מתקן המעוגן לרצפת 

המשטח או לקיר, 
המאפשר חניית אופניים 

בעמידה או בתלייה 
ילת שלדת האופניים ונע

תחנות האוטובוס/תחבצ 
 אחר. 

(2.B.2 )95%  מהמבנים

מכילים חניית אופניים 
יעילה. חניית אופניים 

 100ממוקמת עד  –יעילה 
מטר מכניסה למבנה, ללא 

הפרעות של זרמי הולכי 
רגל או מכוניות, ומכילה 

מקומות לנעילת אופניים. 
יותר  –בקרבת מתח"מים 

 . 25%מ

 



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

או גלגל אחד שלהם 
 לפחות במנעול."

גישת  אופניים
אופניים 
 למבנים

 (2.B.3 גישת אופניים )

בהוראות למבנים נדרשת 
התכנית או בחוק עזר 

עירוניים או בחוזה שכירות 
 ארוך טווח.

   

חיבור בין  אופניים
שבילי 

אופניים 
 לתחצ

( שביל אופניים 3.3.7)  
 –מגיע לתחנה יעילה 
שביל אופניים מכיוון 

אחד, שביל אופניים משני 
 כיוונים

  

מלתחות  אופניים
לרוכבי 
 אופניים

   ( קיום הוראה3.3.11)  

מערך  הליכתיות
שטחים 

ציבוריים 
 פתוחים

( "בניית מערך רציף, 18)
היררכי והמשכי של 

שטחים פתוחים בתוך 
השכונה ובעל חיבור 

מחוצה לה הן מבחינה 
תנועה אנושית והן 

מבחינת רציפות 
 אקולוגית;

מיקום חזית/דופן הגנים 
כלפי רשת ההליכה כך 

שהגישה אליהם 
והתנועה דרכם תהיה 

רציפות טבעית כחלק מ
ההליכה והשוטטות 

 היומיומית;"

מדריך להקצאת שטחים לצרכי )  
 (ציבור

מכסות השטח הפתוח הנדרשות 
מ״ר מהם  10 -לתושב נאמדות בכ

מ״ר ב״סף הבית״, כלומר  3-5
מערכת שבילים וגינות במרחק 

מ״ר של פארקים בינוניים  2הליכה. 
ברמה עירונית, המשרתים כמה 

נוספים של  מ״ר 3 -שכונות גובלות. ו
שטחי נופש ופנאי גדולים ברמה 

הכלל עירונית. חידוש נוסף במדריך 
זה כלל דרישות לאפיון השטח 

יהוו תשתית  80%הפתוח, כך ש 
של שטחי נוף  ) Soft scapeירוקה ( 

של תשתית קשיחה  20%ירוק לצד 

 



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

 )Hard scape )  המורכבת מחללים

עירונים כגון מדרחובים, כיכרות, 
 קני משחק.טיילות ומת

רחובות  הליכתיות
המעודדים 

 הליכה

( "הפרויקט יעמוד 23)
בדרישות המפורטות 

מטה. ככל שהפרויקט 
יעמוד בדרישות רבות 
יותר כך יזכה בניקוד 

 גבוה יותר
.מדרכות או מסלולי  1

הליכה יהיו רציפים 
ויאפשרו הליכה רציפה 
להולכי הרגל משני צדי 

הרחובות בפרויקט. 
יכלול הפרויקט לא 

רחובות ללא מדרכות או 
עם מיסעה לכלי רכב 

מנועי בלבד למעט 
 רחובות משולבים.

.הרוחב המינימאלי של  2
רצועת ההליכה בכל 

המדרכות בפרויקט יהיה 
מטר. רצועת  1.7

ההליכה תהיה נקייה 
מריהוט רחוב, תמרורים, 

תחנות אוטובוס, פחי 
אשפה וכל מתקן דומה 

אשר מצמצם את רצועת 
 ההליכה.

(1.A.1 :מדרכות)100% 

( של 80%כיסוי )או עד 
מדרכה בכל המקומות 

בהם אפשרי לשים אותה. 
מונגשת לעסקים  –מדרכה 

בבניינים שלידה, מונגשת 
לאנשים בכיסאות גלגלים, 

 מוארת בלילה. 
(1.A.2 :מעברי חציה )

( 80%)או עד  100%
מהצמתים כוללים מעברי 

חציה שלמים. מעבר חציה 
ללא מכשלות לאנשים  –

 2עם מוגבלות, ברוחב 
מטר ומסומנים, איי תנועה 
במידה וחוצים יותר משני 
 נתיבים, מוארים בלילה. 

 

( רוחב מינימלי 3.3.1)
 של מדרכה)במטרים(:

0-2(0 ,)2-3.5 ,3.5+ 
( הוראה בדבר 3.3.10)

הגבלת גובה גדרות 
לאורך גבולות המגרשים 

 הפרטיים ורשת
 שריםההליכה עד מטר וע

 

)תכנית אסטרטגית לתנועה 
 מקיימת(

אמצעי מיתון תנועה בצמתים, 
 נקודות חציה ובקרבת מוסדות ציבור

 מעברי חציה לא מקוטעים

 



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

.רוחב דרכי גישה  3
לחניית כלי רכב החוצות 

את המדרכה 
)driveways  לא יהוו)

מאורך  %15-למעלה מ
 המדרכות בפרויקט.

.המרחק הממוצע בין  4
מקומות חצייה מסומנים 
ומוסדרים להולכי הרגל 

(באמצעות מעבר חצייה 
ו/או רמזור ו/או מעבר 

מיוחד) ברחובות 
הפרויקט לא יעלה על 

הממוצעים הבאים: 
רחובות חד מסלוליים עד 

מטר,  75 -קמ""ש  50
רחובות דו מסלוליים עד 

מטר,  150 -קמ""ש  50
דרכים בהן המהירות 

 70ותרת היא עד המ
 מטר 300 -קמ""ש 

.בגבולות המגרשים  5
הפרטיים עם רשת 

ההליכה גובה החומות או 
הגדרות (במידה ויש) לא 

 מ'. 1.20יעלה על 
.הפרש הגובה במפלס  6

הקרקע בין גבול 
המגרשים הפרטיים 



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

לרשת ההליכה לא יעלה 
 ס""מ. 50על 

.אזורי המגורים  7
בפרויקט, למעט רחובות 

וגדרו כאזור ראשיים, י
מיתון תנועה ויתוכננו 
בהם אמצעים למיתון 

התנועה המוטורית 
 ולהגבלת מהירותה.

רצועת ההליכה: חלק 
המדרכה המיועד 

-בלעדית לתנועת הולכי
רגל לאורך הרחוב. 

בנוסף לרצועת ההליכה 
המדרכה עשויה לכלול 

רצועת דופן, רצועת עזר 
 ועוד."

הוראות  הליכתיות
לנטיעת 

 עצים

( 30(רשת עצים, )29)
( עידוד אוורור 31צל, )

 טבעי ומזעור מפגעי רוח

(1.C.1ל )מקטעי  75%

ההליכה יש מצלול ומסתור 
 את הדעת. מניח

( קיום הוראות 3.3.2)
 לנטיעת עצים

 

  

תחבורה 
 ציבורית

תחבורה 
ציבורית 
תדירה, 
נגישה 
 ונוחה

( א. לכל הפחות 24)
מכניסות המבנים  %80

בפרויקט יהיו במרחק 
הליכה שלא יעלה על 

מטר מתחנת  350
 אוטובוס.

 %80ב. לכל הפחות 
מכניסות המבנים 

בפרויקט יהיו במרחק 
הליכה שלא יעלה על 

(4.A.1 המרחק )

המקסימלי מהמבנים הוא 
מטרים הליכה  1000עד 

 500עילה, עד לתחנה י
 מטרים לתחנה רגילה.

( הימצאותה של 3.1.1)
תחנת תחבורה ציבורית 

יעילה במרחק הליכה של 
מטר מרוב  500עד 

 המבנים
תחנה העומדת בשני 

 התנאים הבאים:
. תחנת רכבת קלה, 1

רכבת כבדה, מתע"ן, 
אוטובוס ישיר לאחד 

  



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

מטר מתחנת מתע"ן  500
 כגון רכבת קלה או מטרו. 

 %50ג. לכל הפחות 
מכניסות המבנים 

בפרויקט יהיו במרחק 
הליכה שלא יעלה על 

מטר מתחנת רכבת  800
 כבדה. 

ד. תדירות ההגעה של 
קווי התח"צ בתחנות 

ע"ן תהיה אוטובוס ומת
דקות או פחות  12כל 

בשעות השיא, ומסלול 
הנסיעה של הקו או 

הקווים העוצרים בתחנה 
יכלול מרכז עירוני מקומי 

או מרכז מטרופוליני או 
מרכז תחבורה ראשי 

ממנו ניתן להגיע 
באמצעות תחבורה 

ציבורית ליעדים שונים 
ומגוונים בעיר ומחוץ 

 לעיר.
ה. יש להקצות תחנת 

או מסוף קצה תפעולית 
קצה תפעולי בהתאם 

להנחיות משרד 
(על  6.3התחבורה (פרק 

בסיס סוג הפיתוח 
 וצפיפות הבנייה.

האמורים לעיל (במרחק 
ק"מ), אוטובוס  5של עד 

"ר, א.ת למוקד אחר (מע
עירוניים ואזוריים וכד') 

 ולסביבה הקרובה.
. תדירות ההגעה של 2

אמצעי התחבורה 
ציבורית היא מקסימום 

דקות בשעות שיא  12
( ושעות 630-900בוקר )

 (1530-1900שיא ערב )
יש מודעות לכך 

שתדירויות לא נקבעות 
 בתבע,

 



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

ו. תחנות ההמתנה 
יתוכננו ויעוצבו על פי 

הנחיות משרד 
התחבורה, יכללו תאורה 
ראויה בשעות החשיכה 

ויתוכננו בהתחשב במצבי 
מזג אוויר שונים כגון 

הגנה מפני גשם ורוח 
 בחורף וההצללה בקיץ. 

  
מסוף קצה תפעולי: 

מתחם המשמש חניון 
תפעולי לתזמון יציאת קו 

אוטובוס, שלא בתוואי 
, ללא פעילות הדרך

 נוסעים.
תחנת קצה תפעולית: 
עמדת אוטובוס ברחוב 

בתחום זכות הדרך, 
המשמשת חניה 

תפעולית לתזמון יציאת 
קו אוטובוס, ללא פעילות 

נוסעים. מומלץ למקם 
תחנת קצה תפעולית 

בסמוך לתחנת האיסוף 
 הראשונה

תחבורה 
 ציבורית

העדפה 
לתחבורה 

 ציבורית

( הקצאת נת"צ 3.4.1)  
מחויב בתכנית או 

 בקרבתו:

  



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

נתצ חד צדדי, נתצ דו 
 צדדי

תחבורה 
 ציבורית

הבטחת 
תשתית 

לתחבורה 
 ציבורית

( דרישה להקצאת 3.4.2)  
תחנת קצה או מסוף קצה 
תפעולי בהתאם להנחיות 

משרד התחבורה 
במדריך "תכנון ותפעול 

שירות תחבורה ציבורית 
 באוטובוסים"

  

תחבורה 
 ציבורית

התניית 
הפיתוח 
בפיתוח 
תשתית 

תחבורתית 
 דרושה

( "התניית הוצאת 3.6.1)  
היתר הבנייה 

בתכנון/ביצוע של פרויקט 
תחבורה ציבורית (נת""צ, 

מוקד תחבורה וכד') 
שנדרש בתכנית. במקרה 

שקיים בתכנית נספח 
תחבורה המשלב גם 
תחבורה ציבורית יש 
לקבוע שלביות ו/או 

 התניות רלוונטיות
 למימושו.

דרישה זו חלה על 
 יח""ד" 500תכניות מעל 

  

צמצום  חניה
השטח 

 עבור חניה

( "א. לכל הפחות 27)
מהמבנים בפרויקט  %90

יעמדו בדרישה הבאה: 
מספר מקומות החניה 

עבור הבניינים יהיה 
המספר הנמוך ביותר 

המתאפשר על ידי תקן 

(8.A.1 חניה שלא במפלס )

 הרחוב
שטח החניה  

הכולל שלא במפלס הרחוב 
אחוז  40ל 0הוא בין 

משטח הפרויקט 
הכולל)כמה שפחות יותר 

חניה נמוך  (תקן3.5.1)
 מהתקן הרגיל

התקנון קובע שתקן 
החנייה )למכוניות( יעמוד 
על מקום חנייה אחד לכל 

היותר לדירה ברדיוס 

)תכנית אסטרטגית לתנועה 
 מקיימת(

צמצום מקומות חנייה לאורך 
המדרכה כהכנה לעולם הרכב 

האוטונומי, ניצול השטח להגדלת 
ים, חניה מדרכות, נתיבי אופני

 לאופניים, נתצים.

 



מדד  נושא
 ספציפי

מדד מוטה תח"צ  1Itdp TOD standard 360שכונה 
 )אט"ד(

 הערות  2שונות

החניה הארצי ו/או 
המספר הנמוך ביותר 

שהועדה המקומית 
רשאית לקבוע על פי 

תקנות התכנון (הנמוך 
מביניהם) בעת מתן 

 היתר הבנייה. 
 %75ב. לכל הפחות 

ממקומות החניה ימוקמו 
בתת הקרקע או במכפילי 

 חניה. 

טוב(. יש כפל מבצעים על 
שתי  –שטח חניה בקומות 

קומות פי שניים שטח 
 חנייה. 

(8.A.3) שטח כבישים

 וחניה במפלס הרחוב
משטח  15%עד  

הפרויקט הכולל )עדיף(, 
 . גם קביל 20%עד 

 

מטר מ"תחנה  500
 יעילה"

 

 
  (תקן חניה)

הפחתה בכמות החניות ברדיוס של 
מטר מקו מתע"ן במקרה  600/ 300

שמדובר בתחבורה שאינה 
מסילתית, ורדיוס דומה מתחנה 

 מסילתית )לא מקו המתען(
 

או פחות כניסות  2( A.2.8)  כניסות רכב חניה

 מטר מדרכה.  100רכב ל

   

 


