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 מחוז מרכז 

 מנהל התכנון מחוז המרכז
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 מנהל התכנון מחוז המרכז

 מחוז מרכז 

 

 .תנועות חוצות מחוז

 .תנועות אזוריות

 .תנועות מקומיות

תנועות לשדה תעופה  
 .בינלאומי

 ש"איו

 חיפה

 םירושלי
 דרום

 תל אביב



יעדי   ד מאושרות"להיקף יח יעדים

המשך 

לתקופה 

2031-

2040 

  כ"סה

יעדים  

לתקופה 

2017-

2040 

 2026-2030 2021-2025 2017-2020 נפה/מחוז

 כ  "סה
ממוצע  

 לשנה

 התחדשות

 עירונית
מגזר  

 ערבי

 כ  "סה
 ממוצע לשנה

 התחדשות

 עירונית
מגזר  

 ערבי

התחדשות  כ"סה

 עירונית
מגזר  

 ערבי

 440,000 18,800 7,900 20% 17,600 8,800 15% 18,500 8,500 10% 18,000 צפון

 315,000 14,100 2,900 40% 12,500 3,100 30% 11,900 3,000 20% 13,000 חיפה

 633,000 27,300 1,400 40% 24,500 1,500 30% 25,500 1,400 20% 27,500 מרכז

 436,000 20,400 0 60% 17,700 0 50% 16,400 0 40% 15,500 תל אביב

 297,000 13,000 5,200 30% 12,000 5,500 20% 12,300 4,000 12% 11,500 ירושלים

 243,000 11,000 0 17% 10,200 0 12% 9,600 0 8% 8,500 אשקלון/דרום

 247,000 10,800 4,300 17% 10,000 4,300 12% 9,800 4,000 8% 10,000 באר שבע/דרום

 115,000 22,000 35% 104,500 23,000 25% 104,100 21,000 20% 104,000 כ לשנה"סה

2,612,500 
  כ"סה

 לתקופה

416,000 84,000 520,000 117,00 522,000 109,00

0 

1,154,00

0 

 2030-2017ד מאושרות  לתקופה "יעדים להיקף יח
 (בהחלטת הממשלה 3לוח ) 2040ויעדי המשך עד לשנת 



 מגמות הפתוח

 הפיזור המוצע (2014-2005התחלות הבניה במדינה בשנים )קו המגמה 
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 דרום תל אביב מרכז חיפה צפון ירושלים
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 ירושלים דרום
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 ירושלים דרום

 צפון

 חיפה

 א"ת

48% 



 מנהל התכנון מחוז המרכז

מה 

הפתרון

? 



 צ"תחברשת תכנון   
 

 ארצית

 אזורית

 מקומית
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 הקשר בין תשתית ושימוש באופניים



   מישורי1.

   בצפיפות מיושב2.

   .קצרים - העניין מוקדי בין מרחקים3.

 מרחב השרוןיתרונות 



 ישוב עירוני

 ב
 10,000מעל 

 ישוב עירוני

 א
 10,000מעל 

 ישוב

>

10,00

0 

 ישוב עירוני

 ג
 10,000מעל 

תעסוק

 ה

תעסוק

 ה

תעסוק

 ה

תחנ

ת  

רכב

 ת

תחנ

ת  

רכב

 ת

 ישוב

>

10,00

0 

 ישוב

>

10,00

0 

 ישוב

>

10,00

0 

מתודולוגיה מטרופוליניתרשת רכיבה   



מתודולוגיה מטרופוליניתרשת רכיבה   

 :רשת מהירה
אלף   10מעל )מחברת בין מרכזי ערים •

 לפי קרבה( תושבים

/ רכבת)מגיעה אל מרכזי תחבורה •

 (מתח״מ

 מגיעה אל מוקדי תעסוקה•

 :רשת משנית
מחברת בין רשת עירונית  •

 בערים לישובים קטנים

מתחברת  לרשת המהירה  •

 ומקומית
 

 :רשת מקומית
 מחברת בין ישובים קטנים•

מחברת בין ערים שאין בניהן חיבור  •

 מהיר

 מתחברת לרשת המהירה והמשנית•



צפון המחוזתחנות רכבת  רשת רכיבה מטרופולינית  

 נתניה

 רעננה

 טייבה

 כפר יונה



צפון המחוזאזורי תעסוקה  מטרופוליניתרשת רכיבה   

 נתניה

 רעננה

 טייבה

 כפר יונה



צפון המחוזרשת מהירה  רשת רכיבה מטרופולינית  

 לא דרך ארצית

   דרך ארצית
 זכות דרך חדשה מטרוקה דרך קיימת

 אבן יהודה  159       2,510 

 דרום השרון      4,359   730 

 הרצליה        1,487 

 חוף השרון  1,224       514 

 טייבה  3,955     548   2,808 

 טירה      1,742   6,641 

 כפר יונה  6,134       3,502 

 כפר סבא        6,518 

 כפר שמריהו        1,943 

 לב השרון  318   294   4,337   12,496 

 נתניה  476   528     28,816 

 עמק חפר  9,171   172   3,281   14,139 

 פרדסיה  811       1,120 

 צורן -קדימה       995   4,059 

 קלנסווה        1,944 

 רעננה        8,295 

 סה״כ לאורך סוג דרך  22,247   994   15,262   97,521 

מ "ק 136 –כ רשת "סה  

 נתניה

 רעננה

 טייבה

 כפר יונה



צפון המחוזרשת משנית  רשת רכיבה מטרופולינית  

מ "ק 141  –כ רשת "סה  

 נתניה

 רעננה

 טייבה

 לא דרך ארצית

   דרך ארצית
 זכות דרך חדשה מטרוקה דרך קיימת

 דרום השרון  2,739   574   5,664   4,225 

 עמק חפר  3,757   407   14,755   18,297 

 אזור מושב אומץ      487   

 כפר יונה    366   1,299   1,702 

 תל מונד      868   

 כוכב יאיר      168   2,606 

 פרדסיה        611 

 צורן -קדימה   856     1,385   535 

 אבן יהודה      2,289   3,693 

 חוף השרון    1,421   13,595   5,525 

 נתניה      1,953   1,124 

 רעננה        3,045 

 זמר        1,777 

 טייבה  361     118   2,135 

 לב השרון  5,383   1,491   11,907   10,528 

 קלנסווה      232   

 טירה      690   1,354 

 כפר סבא      146   11,285 

 68,441   55,557   4,259   13,098  

סה״כ לאורך סוג 

 דרך

 כפר יונה



צפון המחוזרשת מקומית  רשת רכיבה מטרופולינית  

מ "ק 36 –כ רשת "סה  

 נתניה

 רעננה

 טייבה

 כפר יונה

 דרך לא ארצית

  
 זכות דרך חדשה מטרוקה דרך קיימת

 אבן יהודה      956 

 דרום השרון  1,903     711 

 זמר      4,055 

 חוף השרון  3,685   536   852 

 טייבה    664   

 טירה      1,346 

 כפר יונה    227   627 

 כפר שמריהו      53 

 לב השרון  4,187   2,700   2,401 

 נתניה    126   

 עמק חפר  2,150   2,008   5,056 

 צורן -קדימה     56   237 

 קלנסווה  567     874 

 רעננה  17     

 תל מונד  104     

 כ לאורך סוג דרך"סה  12,612   6,318   17,168 



צפון המחוז מטרופוליניתרשת רכיבה   

 
 

מ "ק 313 –כ רשת "סה  

 נתניה

 רעננה

 טייבה



 סיכום
 

 צ"תחברשת 1.

 

 עבודה מהבית 30%- 220%.

 

 סלילת רשת אופניים. 3
 

בדרכים   צ"לתחנתיבים בלעדיים תוספת . 4

 ראשיות ומהירות

 
 
 מנהל התכנון מחוז המרכז 



 רבהתודה 


