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  מבוא
 ההנחיות שימשוספרי ההנחיות לתכנון רחובות בערים. מאז חמשת הושקו  2011עד  2009 בשנים

 ושבילי אופניים רחובות תכנוןלו קיימים רחובות שיקוםלכבסיס לתכנון רחובות בשכונות חדשות רבות, 

ובאמצעותו  ,התחבורה משרד את הוביל היום ועד ההשקה ממועד שהצטבר הניסיון. מתאר בתוכניות

ההנחיות לצורך איתור הנושאים המחייבים עדכון,  של ביקורתיתלבצע הערכה  ,את צוות התכנון

  בהתייחס לאופן המימוש עד כה.  וזאת ,הוטמעו שלא נושאים הדגשתריענון 

, ולכך מוקדשים רוב פרקי ופנייםא בתנועת העוסק לספר בהתייחס הם הנדרשים השינויים עיקר

מספר עקרונות שבאו  שתלנצל את מהדורת העדכון הנוכחית להדג חשובהעדכון הנוכחי. עם זאת, 

 אנו כאשר שבעתיים בולט המיצוי חוסר אך הטמעתם לא הגיעה לידי מיצוי. ,לידי ביטוי בהנחיות

 .העיר בותוברח העדיפות לסדרי בהתייחס, שם רק לא אבל, המערבי בעולם השינויים את בוחנים

 של התנועה מרחבי מצוםוצ ,והאופנייםהולך הרגל  ןובראש הרכות התנועות של גורפתה ןהעדפת
, ואף בישראלמהווים חלק משמעותי מהנוף העירוני בניו יורק, לונדון, פריז, קופנהגן  ,הפרטי הרכב

עוסק בהדגשת  , המועבר לכם בזאת,לעדכונים הפרק הראשון .יפו-בהובלת עיריית תל אביב בעיקר

  העקרונות ובלקחים של השנים האחרונות, בארץ ובעולם.

  

מסמך זה מרכז את התובנות של צוות התכנון לגבי ההיבטים להם נדרשת הדגשה נוספת והבהרה 

ר את ההחדרה של המתודולוגיה לצוותים מעבר לנוסחים שבספרי ההנחיות המקוריים, כדי לשפ

  עוסקים בתכנון העירוני בישראל.ה
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  דגשים ולקחים –התכנון  קרונותע .1

 סדר העדיפות בין משתמשי הרחוב .1.1
שרחוב משרת ח"י "משתמשים", חלקם  היתהבספר ההנחיות  השהוצג מרכזיותה תובנותה תאח  .א

רכב פרטי, תחבורה  –וחלקם ניידים  –תשתיות, עצים, עמודי תאורה, מכוניות חונות  –נייחים 

הולכי הרגל. איכותו של רחוב היא תוצאה של האיזון בין משתמשי  – ציבורית והחשוב מכולם

  הרחוב, כאשר כל רחוב מתאפיין באיזון אחר. 

 םהוא בהבנת הצרכנים השונים והיחס ביניה ,שיקומוברחוב או  בתכנון, לפיכך, הראשון השלב

זכות  –העירונית" ה"שמיכה  ,באופן טבעי .מהם אחד לכל מתאימים רחובלצורך הקצאת משאבי 

ולפיכך יש לקבוע סדרי עדיפות  ,בדרך כלל צרה מלהכיל את כולם באופן המיטבי –הדרך הקיימת 

 יםדיוקן הרחוב נגזר. תוצרי "הרחוב"דיוקן לצורך כך הוא  תחויפ הללו שההנחיות הכליביניהם. 

רוחבו,  –מדיו יעל תכולתו, מ יםמיקומו בהקשר העירוני הכולל, המשפיעממתפקיד הרחוב ו

  שונים.ו המשתמשיבין  והיחס –שיפועיו 

כל  .הרגל הולך הואהיחיד שמאפיין את הרחוב העירוני לכל אורך ההיסטוריה  המשתמש

ובמיוחד בשנים  ,ות ושינוי העיר לאורך השניםחעם התפהאחרים עברו ועוברים שינויים 

האחרונות. הטכנולוגיה משתפרת ומשתנה, מערכות התשתית מתווספות ומוסרות כתלות 

עם פיתוח  הנוכחית בתקופהמהפכה, במיוחד  עובר המנועיבהתפתחותה של הטכנולוגיה, הרכב 

והתחבורה הציבורית כוללת כיום את התחבורה עתירת  ,והתחבורה השיתופית הרכב האוטונומי

כאשר  .ותחודייהי ןעל השלכותיה )BRT(מ "ומערכת התאו הרכבת הקלהבדגש על הקיבולת 

 ,היה מועט בישראל השימוש בהם ליוממות ,2009פורסמו ההנחיות לתנועת אופניים בשלהי שנת 

ולמקבלי  בנת לציבוריש להרחיקם מהולכי הרגל היתה בלתי מו רכב ולכן-שהם כלי והתפיסה

אביב -בעיקר במרכז הארץ (במרכז תל ,עם התרחבות השימוש באופניים ,. כיוםההחלטות

ברור  ,המודעות להם בכל ישוב ובכל תכנוןו )מהנסיעות 15% כבר היוממות באופניים מהווה

לכולם (כמעט) שיש להרחיקם מהולכי הרגל. בשנים האחרונות החלו לנוע במרחב הציבורי כלי 

אשר הגבירו את  ,)קורקינטים(גלגינועים בעיקר אופניים חשמליים ו ,תחבורה אישיים מנועיים

(אבל ההתייחסות התחיקתית  גלגלי- ים לרכב דויהאכיפה הייעודתשתית והבנושא  השיח הציבורי

 הן, כשהיה נותר הרגל הולך ת המתעוררות מאחרת בהרבה אחרי המציאות).והאכיפתית לסוגיו

הוא  .הציבורי המרחב בתחומי שלו החברתית בהתנהגות והן ,הפיזיים והנתונים היכולות בהיבט

   המרכיב החשוב ביותר לחיות העירונית.אבל גם  ,הפגיענותר האיטי, 

   !בשבילו כל קודם היא העיר
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 ובראשן ,הרכות תנועותה" לטובת מתקנת היאפלי" על משמעית-חד המלצה מכילות ההנחיות  .ב

תפיסות תכנוניות אם זה בגלל  בין, תהתכנוני בסביבההופנמה דיה  לא זאתהמלצה  .הרגל הולך

 .היבחני מחסורממתנועה איטית ו/או תושבים חשש הבשל  או ,התנגדות פרנסי העירמסורתיות, 

אופניים  תלתנוע ולא ,הפרטי לרכב הרחוב ממרחב משמעותי חלק עדיין מקצה התכנון לפיכך

   והולכי רגל.

בה הרכב הפרטי מפנה  ,מהווים נקודת מפנה בעיר ,מקום לה לפנות והצורך הקלה הרכבת כניסת  .ג

 יםרחוב יפו בירושל –למירב שטח הרחוב  זוכיםוהתנועה הציבורית והולכי הרגל  ,את מקומו

קווי רק"ל בירושלים  2הוספת ו תכנון קווי הרכבת הקלה בתל אביב גוןכ, נוכחיות תוכניות. כדוגמה

 ,הפרטי לרכב התנועה נתיביכמות  את משמעותית להקטין"נאלצות" והארכת הקו הקיים, 

אבל בה בעת גם לטובת הולכי  ,הפרטית ברחוב לטובת הרכבת הקלה חנייהובהתאמה גם את ה

"מ (תעבורת תאוהגדולים מערכות של  במטרופולינים מתפתחותבנוסף,  הרגל ורוכבי האופניים.

אוטובוסים מהירה), כדוגמת המטרונית בחיפה ובקריות, המקצות נתיבים וצירים בלעדיים 

ובאמינות משופרת  לאמצעי תחבורה זה, אשר, כדוגמת הרכבת הקלה, פועל בתדירות גבוהה

דן - גם בגוש ל לצירי פעולתו.רג-ומושך כמויות גדולות של הולכי ביחס לאוטובוסים הרגילים,

 תכנית "מהיר לעיר" בעקרונות דומים.  ושמתימ
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בהן תנועת הרכב הפרטי מוגבלת באופן  ,בעולם רבות בערים היום ניכרת הזאת המגמה  .ד

 התחבורהו הרכות התנועות לטובת –לפחות במרכזי הערים  – לחלוטין המשמעותי עד כדי ביטול

 .הציבורית

  :הוא הנדרש העדכני העדיפות דרס  .ה

 בו ומסתיימת רגל בהולך מתחילה תנועה כל – הרגל הולכי של תנועות.  

 צ,לתח, נתיבי העדפה בדגש על תחבורה עתירת קיבולת הציבורית התחבורה תנועות" 

  .והתנועה האישית

 תנועת הרכב הפרטי  ,הערים במרכזי ובמיוחד העירוניים ברחובות – הפרטי הרכב תנועת

 ,תנועת הרכב הפרטי איננה תנאי הכרחי לחיים עירוניים היא האחרונה בסדר העדיפות.

   – כב ביטחוןרלנגישות הכרחית לרכב תפעולי ולמעבר  – ולפיכך מתן שירות לתנועה זאת

המרחב המוקצה לה צריך להיות תוצאה של "מה  אבל ,"nice to haveהוא בבחינת "

 שנשאר".
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 גם אלא ,השונים המשתמשים של הצרכים מהבנת רק נובעת אינה זה עדיפות סדר הגדרת

  :נוספות סיבות משתי

 יהיה ניתן כאשר גם, הפרטי הרכב כל את להכיל ,במרכזה ובעיקר ,העיר ברחובות מקום אין 

 לנהיגה והטכנולוגיה הבטיחות אמצעי בעקבות בהם השימוש את עליולי נתיבים לצמצם

 .אוטונומית

 הוא הגורם מספר למחלות ותמותה  ,הפרטי הרכב ממנועי כתוצאה בערים הנוצר הזיהום

 .לאחרונה שפורסמו רבים מחקרים פי על ,בתחומי העיר

למירב  הראשי החיים כמרחב מקומה על שמירהלו העיר לציפוף תנאיא והסדר עדיפות זה  אימוץ

  .האוכלוסייה בעולם ככלל ובארץ בפרט

   הבהרת מושגים בתכנון רחובות .2

  "זכות הדרך" האדומה  .2.1
ממנה. הוא מכליל באופן גורף  שמרילהטומן בחובו סכנה גדולה שיש  – R.O.W –זכות דרך  המונח

וברוב  ',דרך'הרחוב כישות אחת תחת המונח  שבצידיאת כל המרחב המצוי בין קווי המגרשים 

אדום (דרך מוצעת). באופן כזה מיוצגים  –המקרים אף צובע את כל המרחב הזה בצבע אחיד 

  .1רחוב יפו בירושלים, שדרות רוטשילד בתל אביב, נתיבי אילון, וכביש מספר  –בתכניות באופן זהה 

-תנועתיים (דרך) על בטיםילהולתת העדפה מקדמית  ,זו עלולה להחטיא את מטרות התכנון הכללה

  עירוניים. - רחבים התוךאחרים, ובוודאי שיש בכך החטאה לגבי המ בטיםיה פני

או  ..צ.ממ" (משותף ציבורי"מרחב ל העיר בתוך" הדרך"זכות  המונח ישונה לא אם גם, לפיכך
C.P.S.(, ."יש  נגד,מ על העוסקים בתכנון עירוני לנקוט משנה זהירות בעצבם את "זכות הדרך

ך כך שלא ניתן יהיה לתכנן להיזהר מכך שבשם 'הורדת' חשיבות הרכב הפרטי, תצומצם זכות הדר

     לתנועות הרכות. םגהרכב ההכרחית ו תגם לתנוע םיראויתנאים 
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  "מדרכה" .2.2
סכנה דומה לזו הנשקפת מ"זכות בהרווח במונח "מדרכה" במסגרת תכנון הרחוב הוא  השימוש

הדרך" בתכנון העירוני. למעשה "מדרכה" הוא שם כולל לכל מה שאינו "כביש" ברחוב. החלוקה 

 רשימה עצומה של מרחב אחד משותףלרית של הרחוב ל"כביש" ו"לא כביש" מכניסה אהבינ

טים, עמודי החשמל, לוחות המודעות, שלטי הפרסום, עצי הנוי, התמרורים, השל –כגון  ,משתתפים

שבילי  –, במקרים רבים הפיס, ביתני מכירה של מפעל אוטובוסל המתנה סככות, פילריםעציצי הנוי, 

הולך  – החשוב והרגיש ביותר במשתמשי המדרכה המשתמשאופניים וכן, גם את הולכי הרגל. 

שלו  – ומרחבים לפעילות של רצועה בלעדית לתנועהמשמעית וברורה -זקוק להגדרה חד –הרגל

  בלבד, ללא משתמשים אחרים.

  

נתיבי תנועה  2כדוגמא רחוב עם  ביאנ ,מדרכה"הלהמחיש את "בעיית  כדי

מ. לכאורה מסתמן כמעט "ס 330מנועית בכביש, ושתי מדרכות ברוחב של 

בין המרחב לתנועה מנועית לבין מרחב המדרכה. למעשה בתוך   יוןוויש

 150-המדרכה נכללת רצועת עזר של כלל העצמים הסטטיים שרוחבה הוא כ

בור כל מה שבולט מדפנות הרחוב. ע פחותלמ "ס 30-וכן רצועת דופן של כ ,מ"ס

מ בלבד. זה מאפשר  "ס 150-רצועת ההליכה ברחוב תהיה איפה ברוחב של כ

תשתבש אם  הזו  היהאידיל , אךעגלת תינוק ללכת זה לצד זה ברחוב לזוג עם

 מישהו יגיע מולם....
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 פחותה אינה"מדרכה" ב מהמשתמשים אחד לכל בותויימחו כי לעצמו להזכיר חייב הרחוב מתכנן

 בלי. שלהם בלעדי שטח קרובות ולעיתים ,שטח צרכני אלה גם אלה. הכביש למשתמשי בותויממחוי

  .פגום והרחוב לקוי התכנון יהיה, משתמש לכל המרחבים את ומובהק ברור באופן להגדיר

המוקצים  ולפרט באופן ברור את המרחבים ,מהשימוש המכליל "מדרכה" מנעילהאיפה  מומלץ
 לכל משתמש.

  

  המימד השלישי בתכנון הרחובות .3
מד יוממעטים לעסוק במ ,מדייםימ-ים העוסקים בתכנון הרחובות הם דוהמסמכים התכנוני מרבית

ובגבהים של מרכיבי הרחוב המשווים  ,בשיפועים של מישור הרחוב המשפיעים על נגישותו –השלישי 

  את ההיבט המרחבי הצורני.  ול

במקרים שהתכנון כולל חתך אנכי של הרחוב, התרשים מייצג למעשה את המוצע במישור הרחוב  גם

  כחלל. אורויולתדרך כלל ביטוי להיבט המרחבי של הרחוב בלבד ובחלוקתו לרצועות שימוש, ואין בו ב

  :לציון הראויים השלישי מדיהמ של היבטים

 הרחוב שיפועי  
ומתגבר החיפוש אחרי מרחבים  ,השנים הולכות ואוזלות עתודות הקרקע הנוחות לפיתוח במהלך

חדשים לפיתוח עירוני. בין היתר נבחנים ומתוכננים שטחים בעלי טופוגרפיה משופעת ואף 

ם יהרחובות העירוני ,שובים הנבנים בטופוגרפיה תלולהיגם ביכי תלולה. חשוב לשוב ולהדגיש, 

צפוי קושי  הינם המרחבים של כל המשתמשים וביניהם הולכי הרגל. דווקא במקומות שבהם

  יש לפעול להכשרת הרחוב לתנועה נוחה ונגישה.  ,לתנועת הולך הרגל
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 של סבירה תנועה המאפשרים הנגישות לשיפועי יותאמו הרחובות כל שיפועי כי לשאוף יש
   ).אופניים רוכבי(ושל  רגל הולכי

 ,האפשר ככל קצר יהיה הקטע כי לשאוף יש ,נגיש בלתי רחוב קטע נוצר שבהם קיצוניים במקרים

  .הרגל להולכי שימוש וברות יעילות אלטרנטיבות מתוכננות וכי

 חיים של לקיומם תנאי הוא ואולם ,הישוב הקמת בשלב משמעותי מחיר תג יש זו לדרישה כי ברור

  .זמן לאורך ציבורית תחבורה של יעילה פעילות ושל סבירים עירוניים

על  תםעדמתכננים לתת את מקרה של שיפועים ניכרים לאורך או לרוחב, על הבכל  :הערה

  הרגל.-הם הולכי חוברברות או זרימת מים רבה בפתרונות הניקוז, כי הנפגעים הראשונים מהצט

  

  

 הרחוב דפנות  
שבו מתנהל חלק נכבד מחיי התושבים, והמגמה לשפר  "חדר מגורים משותף"כהרחוב  ראיית

מדית של ימ-מחייב ראיה רב ,למשתמשיוהפכו לאטרקטיבי להמרחב הציבורי ואת ולשדרג 

  והנחלתו לכלל העוסקים בתכנון ובמימוש.  ,מורפולוגי של החלל- המרחב, הבנה של ההיבט הצורני

 הרחוב של מדיתימ- תלת להמחשה המתכנן לרשות העומדים באמצעים לנקוט יש לכן
 הבניינים הקיימים או המתוכננים לאורכו, כולל עצים וצמחיה אחרת, –כולל "קירותיו"  המתוכנן

גדרות  –וכולל אופן ההשקה של הרחוב עם דפנותיו  ברחוב, כללילהמבנים ומתקנים העתידים 

  ב."צוכיו, קולונדות בנויות או חיות, גינות, מרפסות,
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  עירוניות מתאר תכניות במסגרת רחובות תכנון .4

  

 לחלקים או שלמים לישובים גדולות מתאר תכניות להכין נרחב מאמץ נעשה האחרונות בשנים

 לשם הן ,הערים בתוך עירונית התחדשות של הזדמנויות איתור לשם הן נעשה זאת. בהם נרחבים

 תכנון מוסדות של סמכויותיהם הרחבת לשם וכן, האכלוס לצרכי במענה הערים של ןשטח הרחבת

  .והבניה התכנון בחוק תיקונים פי על מקומיים

ה כוללת של יפעמית, לראי-מתאר רחבות היקף הינן הזדמנות נפלאה, במקרים רבים חד תכניות

ובתוכו מערך הרחובות  ,ובכלל זה מכלול המרחב הציבורי ,העיר על היבטיהם השונים מכלולי

  והדרכים בעיר.

 המרחב של שונים להיבטים המתייחסים מקיפים מסמכים נערכים אכן המתאר תכניות של גדול בחלק

 של התנועה היבטי עם המתמודדים ותחבורה תנועה נספחי המתאר בתכניות לכלול מקובל. הציבורי

 התכניות לרוב. גלגלי-דו רכב/אופניים לתנועת נספחים כולל המתאר תכניות של גדול חלק. התכנית

(מערכות  העיר בצירי השונות התשתיות מעברי את היתר בין הקובעים תשתיות נספחי גם מצורפים

  ).קרקעיות-ותת קרקעיות-על

 ,תפקודם לשם ממנו לחלקים ונזקקים ,הציבורי המרחב של מובהקים משתמשים הינם, ועוד אלה כל

העובדה שרק חלק ממשתמשי המרחב הציבורי נבחנים בצורה יסודית וכמותית במסגרת התכניות  אך

רבים  דיםיתפקאף מכבידה. שהרי על אותו מרחב ציבורי משותף מוטלים שאינה מקלה כלל, יתכן 

 הוא מכיל בתוכו גם את מערך תנועת הולכי הרגל, הוא המקום לפעילויות העירוניות הרבות –נוספים 

רך דפנותיו, הוא כולל שטחי רווחה ונוף, הוא המקום שבו התגבשה ההיסטוריה של העיר, והוא לאו

  הזיכרון המשותף של תושביה.
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 האיזון את לשבש עלול ,שלו מהמטלות לחלק ורק המרחב מצרכני לחלק רק שהתייחסות חשש קיים

 ויצא ההזדמנות את המתאר תכנית תחמיץ בכך. הציבורי המרחב של פגום תפקוד ויגרור ,הנדרש

  .בהפסדה שכרה

  :העיר רחובות תכנון של הבסיס עקרונות על מתארי תכנון במסגרת בעיקר להקפיד ראוי לפיכך

  המשתמשים השונים. לכללפונקציונלי  תכנון -

  .המרחב של מאוזנת וחלוקה עדיפויות סדר קביעת -

  .העיר תושבי של המשותף המגורים כחדר מרכיביו מכלול על הרחוב עיצוב -

  :בתהליכי התכנון של המרחב הציבורי.  דגשים

 הרחובות של תחומי רב עיצוב  

  

כל רחובות העיר ודרכיה הם  –הבסיס שהוא נקודת המוצא לתהליכי התכנון העירוניים  עקרון

המרחב המשותף שבו מתנהלים חיי תושביה. בתוך המרחב הזה יש להקצות באופן מושכל 

על פי סדר עדיפויות עירוני הנגזר ממטרות  ומאוזן את המרחבים של המשתמשים השונים

  התכנון. 

, ציבורית תחבורה, רגל(הולכי  תנועתיים להיבטים הן להתייחס שי ברחוב השימושים בכלל

 הן ,...)מוקדים, ציבורית פעילות(מסחר,  עירונית פעילות להיבטי הן), ...פרטי רכב אופניים

  .וחזותיים מבניים להיבטים והן, היסטוריים, חברתיים להיבטים

 המעורבים התחומים כלל של משולב מוצר הם העיר רחובות לגבי תכנוניות קביעות, לפיכך
  .בתכנון
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 קנה המידה תיבעי –"חדר מגורים" - וכ "ציר עירוני"-הרחוב כ תפקידי  
תכנון עירוניים, ובעיקר תהליכי תכנון כוללניים המתייחסים לחלקים נרחבים של מרחב  בתהליכי

בקנה מידה גדול, שבהם  ובתשריטיםמיוצג חלק נכבד מעקרונות התכנון בתרשימים  ,עירוני

  הביטוי של רחובות העיר הוא רשת של קווים החוצה את שטח התכנון.

ואת  ,את התפקידים הכלל עירוניים והתנועתיים של הרחובות דגישהלזה של הרחובות יכול  גייצו

 –ותוסס  ואולם הוא חוטא מאוד להיותם של הרחובות מרחב חיים חי ,מערך הקשרים ביניהם

  המשותף של כולנו.  חדר המגורים

 ,)1:5000או  1:1000שלא סביר להציג תכנית של דירת מגורים בקנה מידה עירוני (למשל  כמו

ולקבל  ,ארית דלת תוכןילינ כישות –כך לא סביר לתכנן את חלל המגורים המשותף שלנו הרחוב 

  . וומאפייני מימדיולגביו החלטות לדורי דורות בדבר 

 הציבורי המרחב עם אינטימיתו מפורטת התייחסות העירוני התכנון במהלכי לכלול חשוב לכן
  .המתוכנן

  המתארישלבי תכנון לרחובות העיר כחלק משלבי התכנון  
  "רחובות שלד המתאר" ואיפיוןאיתור  –איסוף נתונים וניתוחם  –א  שלב

  "המתאר שלד"רחובות  והגדרת איתור  1.א
  של הרחובות הראשיים והמשמעותיים לתפקודה של העיר ועיצובה:  איתורם

  ;חלקיה את ומחברים לאורכה העיר את החוצים ודרכים רחובות -

   ;פעילים המחוללים פעילות עירונית רחובות -

  ;חשובים ציבור ומוסדות מוקדים מרוכזים לאורכם אשר רחובות -

  ;מיוחדות נופיות תכונות בעלי ורחובות טיילות, שדרות -
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   ;בעלי משמעות היסטורית, חברתית רחובות -

   ;המהווים נקודת ציון של העיר םייחודיימבניים  םמאפייניבעלי  רחובות -

  ;את מרבית רחובות העיר יניהםיבמאפרחובות טיפוסיים המשקפים  – המרקם רחובות -

כיכרות, רחבות, צמתים בעלי חשיבות  –ומפגשים ראשיים של רחובות העיר  מוקדים -

 או חברתית.תפקודית, עיצובית 

  פיונם יסיווג הרחובות וא  2.א
  התפקודיים והמבניים של רחובות השלד: מאפייניהםוהגדרת  אבחון

  ;מבני ותפקודי של דפנות הרחוב איפיוןכולל  ,או חתכים המאפיינים של רחובות קיימים חתך -

  ;וכן הצלחות וכשלים בתפקודו ,רחובהתכונות העיקריות של כל ה ציון -

  ;בו המתקיים האיזון ומידת ברחוב הנוכחיים המשתמשים הגדרת -

  .הסובב מרקםבין ל הרחוב בין ההדדיות ההשפעות הגדרת -

  דיוקן הרחוב –פרוגרמה  – ב שלב

  ;המתאריהפרוגרמה המוצעת לכל אחד מרחובות השלד  –"דיוקן הרחוב"  הגדרת -

  ;דרךכ או כרחוב הבסיסי תפקידו -

 ,ציבורית תחבורה, אופניים, רגל הולכי – הפעילות ועוצמת בו המוצעים הראשיים המשתמשים -

  ;תשתיות, פרטית תחבורה

  ;קיים ברחוב וגמישים קשיחים מרכיבים -

  ;מוצע לדופן הרחוב איפיון -

  ...נופית טיילת, קולונדהשדרה מרכזית,  –מבני של הרחוב  לאיפיוןראשוניות  המלצות -

  )ממדי- רב(חתך  הרחוב תבנית – חלופות– ג שלב

  :חלופה לכל. המתאר שלד רחובות עבור" רחוב"תבנית ל חלופות גיבוש

  ;השונים למשתמשים המיועדים והנתיבים הרצועות הגדרת -

  ;נופי ומבני של הרחוב ודפנותיו איפיון -

  .המתאריעקרוני של תבניות לצמתים והמפגשים החשובים בשלד  גיבוש -

  רגיבוש ואפיון סופי של שלד המתא –פיתוח חלופה נבחרת  – ד שלב

  :כולל, המתאר שלד של ותפקודו מאפייניו, תכולתו של סופית הגדרה

  ;הולכי רגל, אופניים, תחבורה ציבורית, רכב פרטי –תנועתיים  בטיםיה -

  ;קרקעיות-תתהו עיליותה התשתיות מערך -

  ;נופיים ומבניים בטיםיה -

 .עירוניים ומוקדים פעילות מאפייני -

 מגמות התכנון. "יעפהתקדמות  – עושים כאן ועכשיו מה  
  :הבאים בעקרונות מותנה העירוני הקיום את רואות העירוניות מהתכניות גדול חלק
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תוך צמצום משמעותי של השימוש ברכב  ,התנועה בתחבורה ציבורית משותפת העצמת -

   ;פרטי

  ;אופניים רוכבילו רגל להולכי ואטרקטיבי לנגיש והפיכתו העיר של הציבורי המרחב שדרוג -

  .ונופו עיצובו ושדרוג עירונית בפעילות המרחב העשרת -

שנת היעד המוכרזת של תכניות  תכניות עירוניות רחבות היקף הן בדרך כלל ארוכות טווח. ואולם

מימוש של תכניות העוסקות בהתחדשות עירונית  .ןשנה ממועד הכנת 20-מתאר כוללניות היא כ

  ך עוד שנים רבות אחרי שנת היעד.יאר

 מה ובין התכנון של העתידיות המגמות בין תיתיבעי אבחנה מתקיימת מעטים לא במקרים

 מגמות את הנוגדת תכנונית התערבות ביניים בשלבי המאפשרות תכניות יש. ועכשיו כאן שיתבצע

 יעיל מערך שיותקן עד פרטי לרכב התשתיות שיפור – היא ביותר המובהקת הדוגמא. התוכנית

  .ציבורית תחבורה של

חשש שהאבחנה בין המגמות המוצהרות ובין העשייה בפועל היא מסוכנת והרסנית. חיזוק  קיים

על ידי תוספת נתיבים, כניסות ויציאות, שדרוג צמתים, הפרדות  –התשתיות לרכב פרטי 

 פרטי רכב על בעלות מעודדים אלה כל ,בצ"וכיו חנייהמפלסיות בתוך העיר, ריבוי פתרונות 

  .בו אינטנסיבי ושימוש

 הסיכוי את קטיןתו ,ציבורית לתחבורה המעבר את יותר עוד קשהת פרטי ברכב השימוש הרחבת

  .ומזמין לידידותי הציבורי המרחב את להפוך

לשם פיתוח תשתית התחבורה הציבורית, יש  עשותילהלמאמצים שחייבים  במקביל, לכן
לפעול כאן ועכשיו על פי אותה מגמה, ולשדרג את המרחב הציבורי, להעשיר את הפעילות 
בו, לעודד תנועה ופעילות של הולכי רגל, גם אם כל אלה באים על חשבון רווחתו של הרכב 

  .הפרטי


