
 התחדשות עירונית 
כהזדמנות לפיתוח תחבורה  

 ציבורית  
 viaplan –יוסף -חגית נעלי ? האם כך

 חברת ועד מנהל תחבורה היום ומחר 



 טואגאייל , יפו-נווה שרת בתל אביב
 ישראל מתחדשת



  29-החל התכנון ל 2013-2017בשנים  ישראל מתחדשת
 .תכניות מתאר

 ד"יח 130,000-תוספת של כהמאפשרות 



 2017-2040התוכנית האסטרטגית לדיור לשנים 

 מתוך דוח הרשות להתחדשות עירונית 

93  
מתחמים 
 בתכנון

 

156   
תכניות 
 מאושרות

 2040בשנת  46% -ל 2015בשנת  12% -עלייה חדה מאוד בשיעורי ההתחדשות העירונית מתוך כלל יחידות הדיור שתיבנינה מ

 2017-2040מתוך התכנית האסטרטגית לדיור 



בניין בודד משנה  
 ...צורה

 ...  וההתחדשות כבר כאן
 

 ,בניין בודד משנה צורה
 

מתחמים  ושכונות הופכים   
 פניהם
  

ראשון  , רמת אליהו
 לציון
אדריכלות   מליסנעמה 

 ובינוי ערים

,  חי-רחוב תל
 ראשון לציון



 חיפה, רחוב חביבה רייך

ראשון  , רמת אליהו
 לציון
אדריכלות   מליסנעמה 

 ובינוי ערים

,  חי-רחוב תל
 ראשון לציון

אסופת פרוייקטים להתחדשות עירונית בבת 
 ים

 (ן"אתר מדל)

https://tama38.madlan.co.il/location/%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%9D 



 טואגאייל , יפו-נווה שרת בתל אביב

מה מעסיק אותנו 
בהתחדשות 
 ?עירונית



 ומחשבון כדאיות של הרשות להתחדשות עירונית  21תקן 

 ויישום התחדשות עירונית  
נבחן על בסיס מספר  

 :בניהם, פרמטרים
  

בוחן היתכנות כלכלית : 21תקן •
 לפרויקטים בהתחדשות 

איתנות פיננסית של היזם וליווי •
 בנקאי 

להבטחת התקשרות  –חתימות דיירים •
 קניינית 

קידום תכניות שעומדות בדרישות •
 וועדות התכנון 



 החניה עוד כאן והיא בועטת
 חניה כמעט לכל דירהמחייבים 

 אפילו יותר  ... ואולי



 ר"מ 35-40
100,000   ₪ 

מעמיסים על  = בונים מרתפי חניה 
 כלכלת הפרויקט



דורשים יותר זכויות בנייה  = מעמיסים על כלכלת הפרויקט 
 מצופפים את המרחב  = 

? 



 מרחבים עצומים  בתת הקרקע  –מרתפי חנייה 



  לבדינגריונתן ' אדר: צילום

  לבדינגריונתן ' אדר: צילום

בבינוי   צ"תחעדיפות לרכב הורסת את הרחוב ודוחה שילוב 
 השכונות  



הצצה קלה לקידום 
תכניות התחדשות 
משאירה אותנו 

 ..... בדאגה

 . השינוי עוד רחוק

ההתחדשות העירונית 
עדיין מקבעת את 

העדפות הרכב הפרטי 
על פני תחבורה 
ציבורית גם 
 נספחי חניה מפורטים  בשכונות העתיד

והיכן מקומה של תחבורה ציבורית בכל 
 ? החגיגה הזו



חיפשנו נספח תחבורה ציבורית במתחמי 
 2017התחדשות שהוכרזו בשנת 

חיפשנו בהוראות התכנית את המילה 
 תחבורה ציבורית

 
מצאנו פה ושם חתכים ששילבו הדגמה 

 ....לאפשרות מעבר של אוטובוס
 
 

כך לא נוכל להבטיח תחבורה  
 ציבורית

כך לא נוכל למנף הזדמנות  
לחיזוק תחבורה ציבורית  

 בהתחדשות עירונית  



בהתחדשות עירונית הרואה את פני  
 העתיד

 ...אנו מקבעים את העבר



 
 

אז איך  
מבטיחים  
תחבורה  
ציבורית  
בהתחדשות  
 עירונית  

? 



 איתמר רותם: צילום

חיזוק פעולות המכוונות  
 לשינוי

כתלות בקרבה  תקן חניה חדש •
 ן"למתע

התקן הנמוך אינו תקף עד  
וכך נדרשים   ן"המתע הפעלת

 להרבה מאוד חניות    



 איתמר רותם: צילום

ועוד פעולות המכוונות  
 ....לשינוי

שילוב מומחים לתכנון תחבורה  •
בדיוני תכנון על מתחמי  ציבורית 

 ?  האם נוכח כזה, התחדשות גדולים

בדיקות נדרשות במסגרת הכנת  •
מימוש אוגדן   -התכנית הסטטוטורית

האם   –ההנחיות של משרד התחבורה 
מי מבקר זאת בוועדות  ? ממומש
 ? תכנון 

גיבוש אינדקס ניידות למתחמי  •
התחדשות עירונית המשלב את כל  

עדיפות  . אמצעי התחבורה והניידות
בהתייחס לטווח  )לתחבורה ציבורית 

בשילוב מימוש קווי  , הקצר והארוך
האם  (. למיניהם  BRT  -רכבת ו

אפשר להרחיב את טבלת הביקוש  
גם לביקוש לתחבורה  , לחנייה 
 ?  ציבורית

טבלאות חיזוי לשימוש בתחבורה  •
 ולא רק ברכב ובחניהציבורית 

 



 איתמר רותם: צילום

זיהוי וחיזוק אזורים מוטי  
 צ"תח

 שיפור נגישות לתחנות

התאמת חזיתות לצירי 
 תחבורה ראשיים

הקצאת שטחים למסופים 
 ותחנות קצה

 ....ועוד

מתוך נספח תחבורה למתחם סומקן בשכונת  
 'יפו ד

תדירות שימוש בתחבורה  
 ציבורית

אף 
 פעם
13% 

מדי 
 פעם
26% 

-פעם
פעמיים  

, בשבוע
2% 

 כל יום
59% 
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/  לבתי ספר ]  [לעבודה] 
 [גנים

/ מכולת ] 
 [סופר

גינות ]  [חוגים]  [בתי קפה]  [בית תפילה]  [קופת חולים]  [דואר]  [בנק]  [קניות אחרות] 
 [ציבוריות

 [מקומות בילוי] 

 לא רלוונטי ברכב פרטי בתחבורה ציבורית באופניים/ברגל

 לקראת הגידול הצפוי יש לדאוג להימצאותם   –פחות משליש מהנשאלים מגיעים למוסדות החינוך ברגל •

 .של גנים ובתי ספר יסודיים בקרבת המתחם כך שיאפשרו צמצום השימוש ברכב פרטי

 בתי קפה ומקומות בילוי, דואר, בנק, קניות, מקומות עבודה –באופניים /שירותים שאינם נגישים ברגל•

מרבית הדיירים  
מגיעים לעבודה  
 בתחבורה ציבורית

זיהוי וחיזוק אזורים מוטי  
 צ"תח

מתוך נספח תחבורה למתחם סומקן בשכונת  
 'יפו ד



 איתמר רותם: צילום

זיהוי וחיזוק אזורים מוטי  
 צ"תח

להתחדשות מתחם סומקן  נספח תחבורה מתוך 
 'בשכונת יפו ד

 צ"תחשיפור נגישות לתחנות •
שיפור שביל ההליכה המוביל לתחנת  •

רכבת ולתחנות האוטובוס בדגש על  
הבטחת רצועת הליכה מוצלת ותאורה  

 בלילה לשיפור תחושת הביטחון האישי
שמירה בתכנון החדש על חיבוריות בין  •

רשת שבילי ההליכה הפנימיים בתוך  
השכונה לתחנות האוטובוסים לאורך  

 צירים  
בתכנון חזיתות הבתים יש להתייחס  •

לצירי התחבורה הציבורית הראשיים  
 בשכונה

 
 



 איתמר רותם: צילום

 ?מי יתחזק אותם•
האם כולם צריכים להיות בבעלות  •

אולי זו הזדמנות לרשום  ? פרטית
 ?  חלק מהם בבעלות ציבורית

האם צריך להבטיח מקומות חניה  •
 ?  רק על ידי חפירת מרתפים

נתכנן פתרונות חניה זמניים  •
שיבטיחו עתודות לתחבורה  

 הציבורית של המחר

 עתיד מרתפי ומגרשי החנייה



 איתמר רותם: צילום

מכופר חניה לכופר תחבורה  
 ציבורית

הגיע הזמן לחשוב על הסבה של חלק מתקציבי 
החניונים להשקעה בתשתיות ובשיפור שירותי 

 תחבורה ציבורית  



 איתמר רותם: צילום

ייעודי קרקע או מיקומים במרחב הציבורי הנחוצים לקיום  להבטיח •
 .  וכדומה, צים"נת, מסופים: תחבורה ציבורית

  צ"התחכדי למקם את  –לתכנן תחבורה ציבורית שמשולבת בבינוי •
בינוי מרובד  . מסחר ומוסדות עירוניים -במרכז ולחבר בין מגורים

 צ"תחשימושים המשלב מסוף 
לתכנן  שכונות אטרקטיביות למגורים הממנפות את המרחב הציבורי  •

ופחות לטובת  למרחבים פתוחים , לאינטרקציות, לטובת בני אדם
 .הרכב

שימוש באופניים  , הליכה ברגל ולתעדףלעודד תנועות קצרות •
 צ"בתחוהגברת השימוש 

מאמץ לעיגון תחבורה  
 התחדשות עירונית בישראל חייבת להיות מקיימת  ציבורית בתכנון



 דודו בכר: צילום

תחבורה ציבורית היא תשתית חיונית להתחדשות  
 עירונית

התחדשות עירונית היא ההזדמנות הגדולה להבטיח  
 תחבורה ציבורית  



תודה
. 


