
 ז"תשע/אדר/ז"י

1 

 כנס רשויות מקומיות
 תחבורה היום ומחר

 
 2017מרץ 

 משרד התחבורה  

 והבטיחות בדרכים

 תכנון תומך תחבורה ציבורית
  ..... 

 ? הסטטוטריכבר מהשלב 

 משרד התחבורה  

 והבטיחות בדרכים

 ?מה תומך שימוש תחבורה ציבורית 

מקום  
 המתנה

 נעים זמן

 בלעדיות והעדפה אמינות

הליכה  
 נוחה

לתחבורה ציבורית כבר  התיחסות

 ?למה ..... בשלב הסטטוטורי

 קובעים את קשרי הולכי הרגל הסטטוטריכי בשלב 
 קובעים את קשרי הולכי הרגל הסטטוטריכי בשלב 

 קובעים את מרחב הולכי הרגל הסטטוטריכי בשלב 
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 משרד התחבורה  

 קובעים את מרחב רוכבי האופניים הסטטוטריכי בשלב  והבטיחות בדרכים
 קובעים את קשרי הולכי הרגל הסטטוטריכי בשלב 

 קובעים את מרחב הולכי הרגל ומרחב רוכבי האופניים הסטטוטריכי בשלב 

 קובעים קשר בין אזורים שונים הסטטוטריכי בשלב 

 נתק

 קובעים את קשרי הולכי הרגל הסטטוטריכי בשלב 

 קובעים מרחב הולכי הרגל ורוכבי האופניים הסטטוטריכי בשלב 

 קובעים קשר בין אזורים שונים הסטטוטריכי בשלב 

קובעים את ייעודי הקרקע    הסטטוטריכי בשלב 

 ומיקומם
 מסוף

 צ"שב

.....
 

להיות בהליך משולב  תכנון התחבורה צריך 

עם שלבי תכנון מערך שימושי  ואיטרטיבי

ישים ולשקף את יכולת השגת להיות , הקרקע

 התכנוןמטרות 

מה  
בתוכנית

? 

ניתוח  
ת צרכים

שו
ד
ח

ת
ה

 

 :מטרת נספחי תחבורה

 

באמצעותו מבוטא שימור השטח המיועד להיות כלי 

על מנת לאפשר  , לתשתיות תחבורה שיש להבטיח

 .יישום מדיניותאת השגת מטרות התוכנית תוך 

  התחבורה נספח   -? מהו הכלי לביטוי הליך ותוצרי התכנון 

 ?עקרונות להכנת נספחי תחבורה ' נולדו'איך 
 ?מה מטרתן 

 ? תוכניתכל 

  

מערך  
 תחבורה

רמת שירות  
למשתמשי  

 צ"התח

 צ"תחתשתיות 

תשתיות 
תחבורה לא  

 מוטורית

 תכנון הנדסי

 תכנון תנועתי

תיאור מצב  
 קיים באזור

למה מתייחס נספח  

 ?התחבורה
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 דרכים

 אוטבוסים

 ן"מתעתחנות 

 ...מוקדי משיכה 

 נתק

צירי ומוקדי תחבורה  •

ציבורית במקביל 

 לשימושי קרקע

 קישוריות•

חיבור בין מוקדי •

 משיכה

 נתק

 הבטחת מרחב מתאים  •

  התיחסותכולל )מרחקי הליכה ממוקדי פעילות •

 (.לטופוגרפיה במידת הצורך

 ממשקים בין אמצעים או נקודות החלפה•

 רוחב מדרכה באזור צפוי לתחנות•

 

   שירות כיסוי

 'מ 5.0-5.5
בחינת הצורך בהסדרי  •

 העדפה
בחינת סוג ההסדר  •

ומשמעותו  
 הסטטוטורית

הסדרת שטח למתקנים  •
 (  חניון/קצה/מסוף)

 התאמת מיקום  •

 

 מסוף

 צ"שב

 קצה יישוב
 מוקד משיכה+ 

  באופן ,צ"תח לתחנות וביניהם הקרקע שימושי בין ואופניים רגל הולכי תשתית

 .ומזמין  בטיחותי ,קצר ,יעיל

 .ההתייחסות באזור והמתוכננים הקיימים ואופניים ההליכה שבילי רשת•

 (צל על מיוחד דגש) לתכנון רצועות פי על מדרכה תכנון•

 פעילות  לצפי בהתאם אופניים תשתית•

 קובעים את קשרי הולכי הרגל הסטטוטריבשלב 
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 משרד התחבורה   הולכי הרגלמרחב קובעים את  הסטטוטריבשלב 

 והבטיחות בדרכים

 משרד התחבורה  

 והבטיחות בדרכים

מרחב מתאים בשלב 

פתרונות  = הסטטוטורי 

בטיחותיים ותשתית  

אפקטיבית בחיי היום יום  

 אילתוריםללא 

הקצאת שטחי קרקע הנדרשים  •
 לתנועת האופניים  

הקצאת שטחי קרקע נדרשים  •

 לתשתית רקע

 משרד התחבורה  

 והבטיחות בדרכים

 סוג המשתמשים
 היקף פעילות

 סביבת הפעילות

 משרד התחבורה   ...קובעים את מרחב רוכבי האופניים הסטטוטריבשלב 

 והבטיחות בדרכים

  –שטח נקי לתכנון 
האם קיימת הרחבה  

לצורך המשכיות  

?   שביל אופניים
שטח לחניית  

 ?  ן"מתעאופניים ליד 

 
 

 :בשלב הסטטוטורי
 מידות תלויות היקף שימוש -
 מידות תלויות טופוגרפיה -
 הפרדה מהולך הרגל -
 מרחב בצמת למתן פתרונות גמישים -
 הקצאת שטחי חניה ואחסון -
,  כגון מקלחות)הסדרת פתרונות משלימים  -

 ( חניה בתחום הפרטי
 

 משרד התחבורה  

 והבטיחות בדרכים

= מרחב מתאים בשלב הסטטוטורי 

פתרונות בטיחותיים ותשתית אפקטיבית  

 אילתוריםבחיי היום יום ללא 

האלמנטים שילוב את בפועל מאפשרים דרך בזכויות נדרש רוחב ושמירת חתך והצגת תכנון  

 הנדרשים

צ"לתח המיועדים ברחובות ובפרט בכלל הרכב כלי לעבירות התייחסות   

על ויתבססו במדרכה לרצועות חלוקה כולל התכנון בהנחיות העקרונות פי על חתכים הצגת  

 .רצועה לכל הצרכים ניתוח

בטיחות היבטי על בדגש המרכיבים כלל תכנון 

ברחוב או במגרש חניה פתרונות תכנון  

  הארצית החניה למדיניות בהתאם

  חניית התיחסות כולל – והעירונית

 גלגלי ודו אופניים
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  בדיקת הצורך בהרחבת רצועת הדרך לצורך מתן פתרונות פיסיים

 (.  'וכיובכגון רצועות הנדסיות לתכנון נושאי ניקוז )שיידרשו לעת ביצוע 

 מיקום צמתים ביחס לשיפועים  )בדיקת התאמת התכנון לטופוגרפיה

שדה ראיה  ,  הרחבת שבילי אופניים בהתאם לשיפועים,  אורכיים

 (.'וכיוב

מספר 

סעיף 

ראשי

נושא

מספר 

סעיף 

משני

מידע נדרשנושא משנה

תוכנית 

מתאר 

שכונתית/

תוכנית 

מפורטת

תכנית 

דרך

תכנית 

מתאר 

עירונית

תשריט 

הסדרי 

תנועה

 +  +  + תיאור תכולת התכנית ומטרות עיקריות

 +  +  +  + קו כחול של התוכנית

 +  +  + אזור ההתייחסות

 + שנות ההתייחסותשנות ההתייחסות1.2

+ +  +  + דרכים קיימות, זכויות דרך

פרויקטים מתוכננים, דרכים מתוכננות, 

היררכיה, זכות דרך
 +  +  + +

רמת שירות לכלי רכב ) לתוכניות שיש להן 

תחזיות מודל(
 +  +  + +

++++כניסות לאזור התכנון
++++חיבוריות לאזורים שמחוץ לאזור התכנון

+ +  +  + מסילות רכבת ישראל ותחנות
+ +  +  + צירים למעבר מתע"נ ותחנות

+ +  +  + צירים למעבר אוטובוסים
)LRT/BRT( מתע"ן +  +  + +

+ +  +  + רכבת ארצית
+ + אוטובוס

+ +  +  + רכבת ישראל - 1 ק"מ מתחנה
+ +  +  + מתע"ן - 300מ מציר הקו

+ +  +  + אוטובוסים-200 מ' מציר הקו
+ +  + קצה קו אוטובוס עירוני ובין עירוני

+ +  +  + קצה קו מתע"ן
+ +  +  + מתח"מ /מסוף

+ +  +  + חניון לילה
+ +  +  + דיפו

+ +  +  + חנה וסע
+ +  +  + ציון נת"צ/מת"צ  קיים

+ +  +  + נתיב מבוקר
+ +  +  + סימון שבילים קיימים ומוצעיםשבילי הליכה5.1
+ +  +  + סימון שבילים קיימים ומוצעיםשבילי אופניים5.2

+ +  +  + חתכי דרך טיפוסיים קיים ומוצע
שילוב תח"צ ברחוב עירוני: התמזגות עם 

תנועה, יציאה מתחנות, תנוחת רחוב
+++

++++ניתוב עקרוני
+++פתרונות לצמתים
+++כניסות למגרשים

+ +  + חניה לצידי המדרכות

+ +  + חניונים מוצעים

+ +  מאזן חניה לפי התקן התקף

+ +  + חניון לרכב כבד
I:\Transportation\Job\1984 -  בהת אזור תעסוקה דרומי רעננה\data\Landuse\[Data_Zonal_Final.xlsx]טבלה מסכמת ברמת הערים
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4

3.1

6.1

6.2

חתכי רחוב רוחב ודרך

תיאור הפרויקט ומאפייניו1

דרכים

1.1

2

3.2

חיבוריות

תחבורה ציבורית 2.3

היצע תחבורתי באזור 

ההתייחסות

תשתית לתחבורה לא 

מוטורית

ניתוח תנועתי

חניה

רמת שירות למשתמשי 

תחבורה ציבורית

תחנות - קיימות ומוצעות

כיסוי שירות בתחבורה ציבורית - 

בחינת קיים ומתוכנן, ותכנון עבור 

הפרויקט

6

תיאור הפרויקט וסביבתו

4.1

4.2

מתקנים תפעוליים לתח"צ

תשתית דרך עם העדפה לתח"צ

תשתיות לתח"צ

5

2.1

2.2

 תיוג -טבלת עזר 

 ....אז במסגרת התוכנית

 (בשטח או תכנוני)למדנו מצב קיים? 
השימוש' מיקסום'יש תיאום בין שימושי הקרקע ומערך התחבורה הציבורית ל  ? 
 כלל המשתמשיםתכנון המתחם והרחוב נעשה על בסיס ניתוח צרכי והיקף נגישות? 

 עיכובים לאוטובוס  , שטח חסר לתחנה)בדקנו האם במסגרת התוכנית אנחנו יכולים לפתור או לשפר בעיה קיימת
 ?  ('קשר ישיר לתחנת רכבת וכד, ר בצמת"חוסר במרחב המתנה לה, בגלל אילוץ קיים

התכנון מאפשר קשר מיטבי בין שימושי הקרקע לתשתית התחבורה הציבורית? 
 לתחבורה הציבורית והקצנו שטח בהיקף ובמקום  ' עורף'בתשתיות העדפה ותשתיות  ...(והטמענו)למדנו את הצורך

 ?(חניון, חניית קצה, מסוף)מתאים 

התכנון היום מאפשר גמישות בעתיד? 
 

 
 

 

 
 

 

 תודה


