
 0עמוד |  סטטוטוריותלהכנת נספח תחבורה לתכניות  עקרונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראשונהמהדורה 

 2017דצמבר 

 
 
 
 
 להכנת עקרונות 

 

 תחבורה נספח 
 

 סטטוטוריותלתוכניות 
 

 דיניות קידום תחבורה למימוש מ
 ציבורית תחבורה בדגש 

 ותחבורה בלתי ממונעת
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 :יעוץ וכתיבהי

 ויטנברג-יעל מגידו גב'

 גלעד-מיכל זיו גב' 

 :יוויל

 בוכרבצלאל מר , שמלרן מר 

 אגף תכנון

 מחוזות מרכז ותל אביב



 1עמוד |  סטטוטוריותלהכנת נספח תחבורה לתכניות  עקרונות

 

 וכן ענייניםת

 3 ......................................................................................................... . מבוא1

 3 ............................................................................................................................. הגדרות  1.1

 4 ................................................................................................................................... רקע 1.2

 5 ........................................................................................................ מטרות נספח התחבורה 1.3

 5 ............................................................................... מטרת העקרונות להכנת נספח התחבורה 1.4

 5 ........................................................................................................................ תסוגי תכניו 1.5

 6 ................................................................................ נתוני קלט, מקורות מידע וצוות העבודה 1.6

 6 .................................................................................. . עקרונות והנחיות תכנון2

 7 .................................................................................................................. מערך התחבורה 2.1

 7 .................................................................................. עקרונות התווית מערך הדרכים 2.1.1

 7 .............................................................................................................. צירי תח"צ  2.1.2

 7 ............................................................................................ משתמשים לא ממונעים  2.1.3

 7 ............................................................................... רמת שירות למשתמשי תחבורה ציבורית  2.2

 7 ...................................................................................................... תחנות וממשקים 2.2.1

 8 ............................................................................................................. כיסוי שירות 2.2.2

 8 ................................................................................................. תשתיות לתחבורה ציבורית  2.3

 8 .................................................................................................... מתקנים תפעוליים 2.3.1

 8 .......................................................................................................... הסדרי העדפה 2.3.2

 9 .............................................................................................. תשתית לתחבורה לא ממונעת  2.4

 9 ............................................................................................................ שבילי הליכה 2.4.1

 9 .......................................................................................................... שבילי אופניים 2.4.2

 9 ..................................................................................................................... תכנון תנועתי  2.5

 9 ................................................................................ ך והצמתיםחתכי רחוב , רוחב דר 2.5.1

 9 ........................................................................................................................ חניה 2.5.2

 10 ..................................................................................................................... תכנון הנדסי 2.6

 10 ............................................................ והנחיות להכנתו . מבנה נספח התחבורה3

 11 ................................................................................................. תיאור הפרויקט ומאפייניו 3.1



 2עמוד |  סטטוטוריותלהכנת נספח תחבורה לתכניות  עקרונות

 11 ............................................................................ פרטים טכניים בתשריט התחבורה 3.1.1

 12 ............................................................... תקציר מילולי של תיאור הפרויקט וסביבתו 3.1.2

 12 .................................................................................................................. היצע תחבורתי 3.2

 12 .................................................................................................. .  תחבורה ציבורית3.2.1

 13 .................................................................................................... .  מערכת הדרכים3.2.2

 13 ............................................................................. רמת שירות למשתמשי תחבורה ציבורית 3.3

 13 .......................................................................... למשתמשי תחבורה ציבורית נגישות 3.3.1

 14 ................................................................................ כיסוי שירות בתחבורה ציבורית 3.3.2

 15 ................................................................................................ תשתיות לתחבורה ציבורית 3.4

 15 .................................................................................................. מתקנים תפעוליים 3.4.1

 16 ............................................................... תשתיות דרך עם העדפה לתחבורה ציבורית 3.4.2

 16 ............................................................................................. תשתית לתחבורה לא ממונעת 3.5

 16 .......................................................................................................... שבילי הליכה 3.5.1

 17 ........................................................................................................ שבילי אופניים 3.5.2

 17 .................................................................................................................... ניתוח תנועתי 3.6

 17 ............................................................................................ חתכי רחוב, רוחב ודרך 3.6.1

 18 ...................................................................................................................... חניה 3.6.2

 19 ..................................................................................................................... ניתוח הנדסי 3.7

 23 ................................................. נספח א': דוגמא לחישוב ביקוש לנסיעות אוטובוס

 25 ................ נספח ב': רשימת מקורות מידע והנחיות להתייחסות בהכנת  נספח תחבורה

 27 .................................................................. נספח ג': טופס בדיקת נספח תחבורה

 

 רשימת טבלאות

 20 ................................................................................ . נתונים נדרשים לפי סוג תוכנית1 טבלה

 24 ................................................................................ . דוגמא לחישוב ביקוש לנסיעות 2 טבלה



 3עמוד |  סטטוטוריותלהכנת נספח תחבורה לתכניות  עקרונות

 

 . מבוא1

 הגדרות  1.1

  :מתע"נ

או תאו"מ )תעבורת מערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים דוגמת רכבת כבדה, רכבת קלה 

ונוסעת לאורך  במהירות משופרת, ת נסיעה גבוהה. המערכת מיועדת לספק קיבולאוטובוסים מהירה(

 תוואי עם תשתית העדפה לתחבורה ציבורית.

 כיסוי אזור שירות: 

 רדיוס סביב תחנות או מרחק ממסלול של תחבורה ציבורית. 

  :מתח"מ - משולב תחבורה מרכז

כל מ בו מתבצע מעבר נוסעים אל התחבורה הציבורית וממנהול תחנת מתע"ן לוהכמתקן תחבורה 

תחתית, אוטובוסים, או  , רכבת קלהתפרבריאו  תעירוני-ביןאופניים, רכבת  ,אמצעי התחבורה: הליכה

 לתוואי הנמצא מחוץ מתאים שטח זה תקןמוקצה למ כך גלגלי. לשם-מוניות, רכב פרטי ורכב מנועי דו

 .הדרך

  :דיפו( )כולל לילה חניון

בתחום חניון הלילה בדרך כלל, סוף יום הפעילות. חניון המיועד לחניית אוטובוסים בקווי שירות ב

לים בין השאר: תחנת תדלוק פרטית לוהכניתנים השירותים המשקיים הנדרשים לתפעול האוטובוסים, 

מגודר  לרובעמדת שטיפה פנימית. חניון הלילה ו תלאוטובוסים בלבד, מוסך, מתקן שטיפה חיצוני

 ומאובטח.

 :מסוף אוטובוסים

בו קיימת מתשונים וקווי שירות  למספר או נקודת מפגש המהווה נקודת קצהורית מתקן תחבורה ציב

אופניים,  כגון: מעבר נוסעים בין קווי אוטובוס ובין סוגי שירות שונים במסוף מתאפשר. פעילות נוסעים

תחנה )לעיתים מכונה "מרכז תחבורה מסוג זה מסוף/גלגלי לקווי אוטובוס. -מוניות, רכב פרטי ורכב דו

 ומנהלתיות., כמו חניות תפעוליות בדרך כלל גם שטחים תפעוליים צמודיםכולל  "(מרכזית

 / תחנת קצה תפעולית:תחנת קצה

חניה תפעולית לתזמון יציאת כהמשמשת או במיקום ייעודי עמדת אוטובוס ברחוב בתחום זכות הדרך 

 ונה.בסמוך לתחנת האיסוף הראשתפעולית קו אוטובוס. מומלץ למקם תחנת קצה 

 : חנה וסע

 ה ארוכת טווחחניי ,תחנת אוטובוס/מרכז תחבורה ציבורית/מ"למתח פרטי ברכב הגעה שיטה המשלבת

 .תחבורה ציבורית באמצעי נסיעה והמשך בסמוך לתחנה
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 : נת"צ

כלי רכב מורשים כגון אוטובוסים, מוניות של  בלעדית הנתיב לתחבורה ציבורית המיועד לנסיע

 שבו מספר הנוסעים שווה או גדול מן המצוין בתמרור. רכב נוסעים לעיתים ו

 : מת"צ

מן הנתיבים האחרים בדרך. ם פיזית המופרדי ,מסלול לתחבורה ציבורית הינו נת"צ אחד או יותר

והנסיעה בו מותרת לכלי הרכב המורשים  ,ווניתיכ-וונית או דויכ-התנועה במסלול יכולה להיות חד

  .בלבד

 : רת"צ

 ת הולכי רגל, אופניים ותחבורה ציבורית, ללא תנועת רכב פרטי.רחוב המשלב תנוע

  :תחבורהנספח 

לנושאים התחבורתיים  כללי או תשריטים ייעודיים תשריטוהסבר  מסמךאגד מסמכים הכוללים 

, הסדרי תנועה עקרוניים ,דרכיםמערך פרטים הבאים ככל שקיימים: ים התייחסות לכוללהשונים, 

ן העדפה לתחבורה ציבורית, חתכים עקרוניים של רחובות, סימון שבילי , סימוטבלת מאזן חניה

אופניים, מסילות ותחנות רכבת, חניוני חנה וסע, רשת מתע"נ אם קיימת, מסופים לתחבורה 

, קווי בניין, גבולות תאי שטח מתוכננים, , חתכים לאורךוחניוני לילה הציבורית, חניוני רכבת כבד

הכל לפי  -י מוסד תכנון ו/או משרד התחבורה כל פרט אחר שיידרש ע"ו אזורי זיקת הנאה למעבר

   העניין.

 רקע 1.2

נוצר לטובת מימוש מדיניות זו מדיניות התחבורה העדכנית מציבה את התחבורה הציבורית במרכז. 

חסות לכל היבטי ילנספח תחבורה הכולל התי ,לעדכן ולהרחיב את נספח התנועה 'המוכר'הצורך 

לאפשר את תכנון התשתית  במטרהזאת ו ,ולקשר ההדוק בין תחבורה ושימושי קרקעההתניידות 

 . המתוכנןזו תוכל לפעול ביעילות ולתת את המענה המבוקש באזור  תשתית הנדרשת בכדי שבבוא העת

ם זאת במרבית התוכניות הבינוניות עאינן מחייבות כיום הכנת נספח תחבורה,  תכניות סטטוטוריות 

ההתייחסות בתוכניות לנושאי תחבורה ותנועה נעשית באופן בסיסי ועה. ערך בפועל נספח תנגדולות, נהו

 יםבנספח תנועה יעודי. אין כללמפורט יותר ומתוך ראיה כוללת יותר בתשריט )מערך דרכים(, ובאופן 

"י , מתכונתו ודרכים לבחינתו ענספחהואין הגדרה ברורה מהם תכני  ,תחבורההעריכת נספח ל יםמחייב

  .מוסדות התכנון. בפועל אין כמעט התייחסות לתחבורה ציבורית בנספחים הנערכים כיום

  מחויב כחלק ממסמכי תוכניתיהיה מסמך  נספח תחבורהעל פי רוח העקרונות המוצגים להלן, בעתיד 

 תוכניות כוללניות,המשך בתכניות סטוטוטוריות לסוגיהן, החל מתכנית מתאר מחוזית, כל ה בעת הכנת

'. למסמך יהיה מבנה מחייב לרבות תשריט תוכניות דרך וכיובתוכנית נקודתית, , תכנית מפורטת

   וכתובים.

חסות ברורה ומובדלת לנושא התחבורה יהתמריץ הראשוני לכתיבת הנחיות אלה היה הצורך בהתי 

  ,השונים הציבורית. במהלך כתיבת העקרונות, מצאנו כי לא ניתן להפריד בין הנושאים התחבורתיים

כנספח אחד על כל  ההנחיות שלהלן מתייחסות להוראות שיארגנו ויסדירו את נספח התחבורהועל כן 
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היבטיו. מובן כי בתוכניות גדולות או מורכבות, ניתן במידת הצורך, להפריד בין נושאים שונים לצורך 

 .הבהרת התכנון

להגיע לתכנון תומך, מעודד  במטרהזה מהווה כלי עזר למתכנן ולמוסדות התכנון,  עקרונותמסמך 

נספח  .ומיטיב עם רמת השירות למשתמש הפוטנציאלי ,ומאפשר שימוש בתחבורה בת קיימא

 ומהווה חלק ממסמכי התוכנית. ,התחבורה אינו עומד בפני עצמו

 התחבורה נספחמטרות  1.3

בשלב הכנת  ציבורית בפרט, הינו נדבך בסיסיהתחבורה מערך הובתכנית התחבורה מערך תכנון 

התכנון צריך להיות בהליך משולב ואיטרטיבי עם שלבי תכנון מערך שימושי . התכנית ויישומה

 .התכנון יכולת השגת מטרות את לשקףוישים להיות , הקרקע

, כך ממונעיםושאינם ממונעים נדגיש כי במושג תחבורה הכוונה הינה לכלל אמצעי הנגישות והניידות, 

 .נו חלק בלתי נפרד מ'לקוחות' נספח התחבורההולך הרגל הי, שלדוגמא

תהליך עבודה תכנונית בכל היבטי של ומסקנות  םהינה לשקף תוצרי נספח התחבורהמטרת על כן, 

התכנון הרלוונטיים כולל נגישות בתחבורה ציבורית, תכנון מערך דרכים ותשתיות המאפשר תפעול 

פריקה וטעינה, לאופניים, נגישות לרכב פרטי,  רוכבילתחבורה ציבורית יעילה, נגישות להולכי רגל ו

באמצעותו מבוטא שימור השטח הנספח הוא כלי מדיניות חניה וכמובן היבטי בטיחות. מתוך כך, 

יישום מטרות התוכנית תוך השגת על מנת לאפשר את , שיש להבטיחהמיועד לתשתיות תחבורה 

 העל. מדיניות

 התחבורה נספחלהכנת  עקרונותהמטרת  1.4

 מוסדות התכנון, לרשויות ולמתכנניםמשותפת ללייצר שפה הינה שלהלן וההנחיות  עקרונותהטרת מ

המשפיעים על איכות  התחבורתיים תכניות בהן נלקחים בחשבון כל הפרמטרים תכנוןאשר תבטיח 

 .של המשתמשיםהחיים 

ון בהכנת בחשב ולהביא אותם יש לכלולעקרונות התכנון עיקרי הנושאים ומציג את מסמך זה 

   .נספח התחבורהבל הכללנדרש מה אודות הנחיות כן ו , התכנית

 תכניותסוגי  1.5

 בהתאם לסוג התכנית אותה הוא מלווה:או בתכניו היה שונה במתכונתו נספח התחבורה י

 תכנית מתארית החל מתכנית מחוזית ועד תוכנית מקומית; 

 נקודתיתוכנית כולל ת, תכנית מפורטת ממנה ניתן להוציא היתרי בניה; 

 עם זאת העירוני הכולל בתחום יש את נושא התכנוןתוכנית דרך )עיקר מסמך זה מדג ,

מיקומה לחסות לכלל הנושאים בהתאם לאופיה, יעל תוכניות דרך לכלול התימובן כי 

 תפקידה במערכת(.לו
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 נתוני קלט, מקורות מידע וצוות העבודה 1.6

הטבלה מהווה  .הלןל 3בפרק  1 טבלהב כמוצגוגודלה, תכנית הנתונים שיש לאסוף משתנים עפ"י סוג ה

וכמובן לבודק התכנית, על מנת לוודא התייחסות לכל המרכיבים המתוארים להלן, למתכנן וכלי עזר 

 .אינה מחליפה התייחסות איכותנית לתכנון עצמו

 מקורות המידע הפוטנציאליים מופיעים בנספח ב'.

לכלול מומחים בתחומי ידע תחבורתיים כנדרש על פי   תחבורהצוות העבודה הנדרש להכנת נספח על 

, בטיחות מתכנן כבישיםמתכנן תחבורה, מהנדס תנועה, מתכנן תח"צ, סדר הגודל התוכנית כגון: 

 .ועוד

  תכנוןוהנחיות עקרונות . 2

 

מרכיבים הנחוצים לצורך עידוד כיל את כל הי שלהלן,הנחיות וה העקרונותעפ"י התחבורה, נספח 

רכב והליכה, אופניים  ,תחבורה ציבורית :תכנון המשלב בין שימושי קרקע ומגוון אמצעי התחבורה

 .פרטי

מובן  ,מנסים לענות על המכנה המשותף הרחב ביותר הניתן לכלל התוכניות. עם זאתעקרונות אלה 

כגון  ,ת להיות ערניים למקרים השוניםששונות התוכניות מביאה לכך שעל המתכנן והרשויות השונו

ה ם אך בעלי משמעות רחבה )כגון מבנטופוגרפיות שונות, אילוצי מצב קיים, פרויקטים נקודתיי

 .(  וכיוב'ציבור נקודתי

 :התכנון צריך להיות מבוסס על

 ניתוח מצב קיים 

 סקירה של: 

o באזור ההתייחסות תוכניות סטטוטוריות קיימות. 

o  תוכניות צל או שלד, תוכניות אב, תוכניות תחבורתיות( יוניותתוכניות בהכנה ורע(. 

  וחלוקה בין אמצעים חזויות הערכה של תנועות. 

  הנחיות סדרת הנחיות תכנון רחובות בערים על כל כרכיה, כגון  –העדכניות תכנון ההנחיות

וגי לתכן גיאומטרי של ס ההנחיות, באוטובוסים תחבורה ציבוריתותפעול שירות לתכנון 

 .הנחיות לתכנון היסעים לבתי ספר וכיוב', התח"צ השונים

 עקרונות התכנון שמפורטים להלן. 

תהליך עבודה תכנונית בכל של ומסקנות  םכפי שצויין לעיל, מטרת נספח התחבורה הינה לשקף תוצרי

היבטי התכנון הרלוונטיים. תכנון תשתיות התחבורה, לרבות תחבורה ציבורית ותחבורה שאינה 

המפורטים  היתר לנושאים ןלתת דגש ביו צריכים להתבצע על פי ההנחיות התכנון המתאימות נועיתמ

 במסמך זה.

 זה, כשמו, מהווה אתמרחב התחבורה הינו חלק מתוצרי תוכנית המשקף את המרחב הציבורי. נספח 

ועל כן, הן בתחומי התחבורה והן בתחומים הפחות ידוע לציבור להיום ולעתיד המוקצה המרחב 
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וככל הניתן, לראות  מותקייומגמות ענווה לידע אך עם ויסודיות מקצועיות אחרים נכון להתייחס ב

  .הרחוק יותר תידעללתכנון המרחב הציבורי מישויות גמאפשר גם ושומר בשלב הסטטוטורי כ

 

 מערך התחבורה 2.1

 עקרונות התווית מערך הדרכים 2.1.1

 תוך  ,תכנון מערך הדרכים במקביל לתכנון שימושי הקרקע ועל רקע הסביבה הרחבה יותר

הסדרת צירים  כגון ,דה למטרות שהוגדרוב של העבוהתאמת התוצר התכנוני בכל של

המתאימים לתח"צ )תוך דגש על ציפוף שימושי קרקע בסמיכות לצירי תח"צ מרכזיים(,  

 רחובות וכיוב'.במידת הצורך, חסות למדרג דרכים יהתי

  למוקדי פעילות עירוניים ולאזורים סמוכים לרשת הדרכים הקיימת, ובפרט חיבור דרכים

 .מתע"ן ואוטובוס(בות תחנות רכבת, )לר

 תכנון שכונה הכוללת חיבור יחיד למערכת הדרכים  מאנגישות בין המתחם לסביבתו  )לדוג

 החיצונית לרוב מהווה חסם לשירות יעיל בתחבורה ציבורית(.

 צירי תח"צ  2.1.2

  ,וקדי מבחירת צירי מעבר תחבורה ציבורית תתבסס בין היתר על פריסת שימושי קרקע

 .ומדדי כיסוי לצירים ממשיכים, צפיפות שימושי קרקעמשיכה, חיבוריות 

   .לקו מתע"ן  הצעה מאלדוגבחינת סוגי העדפה לתח"צ בהתבסס על היקף משתמשים      

 יורדים והצדקה לקו מתע"ן.ומשים, עולים תניתוח נפחי מש תבסס עלת

 ממונעיםמשתמשים לא   2.1.3

 בהמשך 2.4ראה סעיף 

 ורה ציבוריתרמת שירות למשתמשי תחב  2.2

 תחנות וממשקים 2.2.1

 תחנות  

o  אזורים פוטנציאלים באו רחובות זכות הדרך בהבטחת מרחב מתאים ב

)מרחב כולל לסככות המתנה בהתאם להיקפי פעילות, חניית תחנות מיקום ל

לרצועות  בנוסףכל זאת , אופניים במידת הצורך, אלמנטי שילוט וכיוב'

 .ההליכה הנדרשות במקום(
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o חסות לטופוגרפיה י)כולל התיממוקדי פעילות מרחקי הליכה ל חסותיהתי

 .במידת הצורך(

 ממשקים  

o  בתכנית שבתחומה מספר אמצעי תחבורה  –בין אמצעים או נקודות החלפה מעבר

יש לדאוג שהממשק בין אמצעי התחבורה הציבורית יהיה נוח למשתמשים:  ,ציבורית

ם, מעברי חציה מותאמים להיקפי מרחקי הליכה קצרים בין האמצעים, מעברים נוחי

 .התנועות הצפויות וכד'

 כיסוי שירות 2.2.2

השימושים המרחק בין , על פי ההנחיות לתכנון תח"צ, במטרה לוודא כי אזור כיסויחת הבט

תחליף לרכב  הווהת שזוכדי  שירות יעיל בתח"צהשונים לבין תשתית התח"צ מאפשרים קשר ו

  ים.הפרטי עבור המשתמשים הפוטנציאל

 תשתיות לתחבורה ציבורית  2.3

 מתקנים תפעוליים 2.3.1

על מנת לאפשר רמת שירות בתח"צ אליה שואפים ומתכננים, נדרשות תשתיות עורף של מסופים, 

לא  מגרשי חניה תפעולית ומגרשים לחניית לילה. ללא תשתיות אלה, גם התוכניות המוצלחות ביותר,

הנחיות לתכנון ותפעול שירות "ם אלה יש לתכנן בהתאם לבפועל. מתקני להיות מיושמות תוכלנה

   ., הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה"תחבורה ציבורית באוטובוסים

לתוכניות אב לתשתיות תח"צ/תוכנית מתאר כוללנית או לצרכים עירונים בנוסף, יש להתייחס 

משרד התחבורה לגבי הצורך זית/מחועל פי דרישת  הרשות המקומית/ ,ממקורות אחרים בנושא

 בהתייחסות ו/או תכנון מתקנים תפעוליים לתחבורה ציבורית בתוכנית הנדונה. 

 הסדרי העדפה 2.3.2

 ,של התכנון , תכנונם והכללתם כבר בשלב המוקדםלתחבורה ציבורית בדיקת הצורך בהסדרי העדפה

. על מנת לבחון את וכיוב' כי רגלמשיכת הול, שכן הללו משפיעים על זכויות הדרך, תכנון ממשקים

יש לבחון את , בין היתר על בסיס ההנחיות לתכנון תח"צ, צורך במתן העדפה לתחבורה ציבוריתה

 י:, כגון ע"היקפי הביקושים לתח"צ

  בסיס מודל נתוני תחזיות ביקושים לנסיעות בתח"צ )נפחי נוסעים באוטובוסים ובמתע"נ( על

 .תחבורתי קיים

 הנחיות לחישוב ביקוש לתח"צ לפי  -טובוסים הנדרשים לשירות הפרויקט חישוב מספר האו"

 . (נספח א') על בסיס נתוני משיכות ויצירות – סוג שימוש"
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 ממונעתתשתית לתחבורה לא   2.4

 שבילי הליכה 2.4.1

הם לתחנות תח"צ, באופן יעיל, קצר, יובינשימושי הקרקע כל , המחברת בין הסדרת תשתית הולכי רגל

ה ממכשולים במדרכות, שבילים ואזורי ינקימוצלת וע"י הבטחת רצועת הליכה  ,ןיחותי  ומזמיבט

 חציה, בהתאם להיקף תנועת הולכי הרגל.

 שבילי אופניים 2.4.2

ובינהם לתחנות תח"צ, באופן יעיל, קצר, שימושי קרקע בין אופניים, המחברת ל הסדרת תשתית

)קיימת, מתוכננת או  שבילי אופנים בסביבת הפרויקט כולל קישוריות למערכת ומזמין. בטיחותי

  פוטנציאלית(.

 תיתנוע תכנון  2.5

 והצמתים רוחב דרך, חתכי רחוב  2.5.1

  את שילוב האלמנטים בפועל מאפשרים הזכויות דרך רוחב נדרש בתכנון חתך ושמירת

ין ה"ר הפרדה פיזית בם עבור כל משתמשי הדרך על פי ההנחיות השונות כגון: המבוקשי

 .ועוד, , רצועת תשתיות במדרכהתנועהי הסדרת אירצועות לצל, , לרוכבי אופניים

 רדיוסים  :ברחובות המיועדים לתח"צ , ובפרטכלי הרכב בכלל עבירותל תהתייחסו

מפגשי דרכים בצורה תכנון זכות דרך ורוחב נתיב, , )בתוכניות מפורטות( בצמתים

 וכיוב'.ריים, שיפועים אפש ווני נסיעהיותית, התיחסות לכחבטי

 יתבססו ו ,כולל חלוקה לרצועות במדרכה ,החתכים יוצגו על פי העקרונות בהנחיות התכנון

התייחסות לכל  חלוקה זו בהתאם להנחיות תבטיח ניתוח הצרכים לכל רצועה.על 

המספק הן להולכי רגל, הן להצללה, הן הסטטוטורי המרכיבים כך שיתאפשר הרוחב 

 מגבולות עם מגרש פרטי ועוד.להשפעות נגזרות 

 שילוב מסלולי הולכי רגל עם אזורי כגון  ,תכנון כלל המרכיבים בדגש על היבטי בטיחות

, שדה המבוקשת נסיעההמהירות תשתית נסיעה המתאימה ל, תכנון חציה מתאימים

אופן הנותן מענה לבטיחות )מעגלי תנועה, איי תנועה, ב, תכנון זכות הדרך בצמתים ראיה

 ות, שדה ראיה( ועוד.מפרד

 חניה 2.5.2

  תכנון פתרונות חניה במגרש או ברחוב בהתאם למדיניות החניה הארצית והעירונית, ותוך

 .חניה וכו' צייחות ה"ר, מפרטב מגרשים,כניסות ללבהתייחס היישום בחינת משמעות 
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 תכנון הנדסי 2.6

 ידרשו לעת ביצוע שי בדיקת הצורך בהרחבת רצועת הדרך לצורך מתן פתרונות פיסיים

 . לתכנון נושאי ניקוז וכיוב'( )כגון רצועות הנדסיות

 הרחבת אורכיים בדיקת התאמת התכנון לטופוגרפיה )מיקום צמתים ביחס לשיפועים ,

 .(שדה ראיה וכיוב'השפעת השיפוע על הולכי הרגל, , בהתאם לשיפועים שבילי אופניים

 

 להכנתו  והנחיות התחבורה נספח מבנה. 3

שוב פרוגרמות למסופים, צורך בנושא חיונספחים  התחבורה לעריכת נספחזה כולל הנחיות  פרק 

ת במצב לאתר את הבעיות התחבורתיו וכדומה. בכל סעיף יש, רשימת הנחיות רלוונטיות בנת"צ

תכנון החדש. זיהוי הבעיות במצב הקיים מהווה חוט מקשר בין תיאור בהזדמנויות לשיפור הו ,הקיים

 תכנון המוצע.בין הים להמצב הקי

 הנושאים להתייחסות הינם:

תיאור כללי, סביבת הפרויקט ואזור ההתייחסות, שנות  –תיאור הפרויקט ומאפייניו  .1

 .חסותיהתי

 .ותחבורה ציבורית , חיבוריותדרכים –היצע תחבורתי באזור ההתייחסות  .2

 .תחנות, רמת כיסוי –רמת שירות למשתמשי תחבורה ציבורית  .3

  .מתקנים תפעוליים, תשתיות דרך לתח"צ –חבורה ציבורית תשתיות לת .4

 .אופנייםולרוכבי  הולכי רגלשבילים ל – מונעתתחבורה לא מתשתיות ל .5

ופריקה וטעינה  חניהצמתים,  נתיבי רכב, ,דרך, רוחב חתכי רחוב –ניתוח תנועתי  .6

 .)והתאמתם למסקנות בדיקה כמותית במידה ונדרשה(

 :בין היתרלכלול ל תוכנית צריכה ככמו כן, 

  לרבות תכנון ברמה הנמצאים בתוכנית בהיררכיה גבוהה יותר מרכיבים תחבורתייםסימון ,

 .  שטח השמור לתשתיות תחבורהארצית ו

 אזורי מיתון תנועה, חניונים כגון:  מרכיבים פיסיים הקשורים לתנועה על רקע שימושי קרקע

 .וכדומהן סגירת אזור לרכב כבד הסדרי תנועה ייחודיים כגומסופי תח"צ, מרכזיים, 

   .מרכזיים בנספח התחבורההמרכיבים תחבורתיים הכל האמור לעיל יוצג ע"י התייחסות וסימון 

.  הסעיפים בטבלה ()במסמך ובתשריט מרכיבי נספח התחבורהטבלת בהמשך המסמך מצורפת 

 .להלן, לנוחות המתכנן והבודק 3.1ממוספרים על פי מיספור הסעיפים בסעיף 
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 דגשים נוספים:

בהתאם  לסימון עפ"י ההנחיות צויינולכלול ברשימה מרכיבים שלא  לבחון הצורך מגיש התוכניתעל 

  .לתוכנית ולסביבתה

 ון ו/או משרד התחבורה.  שו דרישות נוספות ע"י מוסדות התכנייתכן ויידר 

  רשת של  יםתכנוניככלל, רשימת מרכיבי נספח התחבורה אינה מכילה התייחסות להיבטים

מסלולים ותדירויות של קווי תחבורה באופן מפורט )הכוונה שאין צורך לתכנן  תח"צ

 חובה להתייחס לשטחי תפעול ולמבנה רחובות.. ציבורית(

 

את כל ככל הניתן, הכולל ומאגד בתשריט אחד  ספח הינו תוצר של תהליך תכנונינכפי שצויין לעיל, ה

שות בתחבורה ציבורית, תכנון מערך דרכים ותשתיות המאפשר היבטי התכנון הרלוונטיים כולל נגי

תפעול תחבורה ציבורית יעילה, נגישות להולכי רגל ורוכבי אופניים, נגישות לרכב פרטי, פריקה 

יכללו י מרכיבים אשר אינם באים לידי ביטוי גרפי,וטעינה, מדיניות חניה וכמובן היבטי בטיחות. 

תחבורתיות ההשלכות הבדיקת  יכול להוות חלק ממסמךלולי המסמך המי במסמך מילולי נלווה.

יכול להכיל את רוב המידע המפורט  הנדרש לנספח  אשר,  )בה"ת( בתכניות להן נדרשת בדיקה זו

ות תחבורתיות צריך לכלול בין השאר פירוט בנושא התחבורה. למעשה הדוח של בדיקת השלכ

 ולהוות מסמך כולל לנושא התחבורה. ,תשתיות להולכי רגלתחבורה ציבורית, תשתיות לאופניים ו

בסיום עריכת נספח התחבורה, על עורך הנספח לוודא כי המידע שהוצג מלא ושלם על פי ההנחיות 

  .לעיל, ולוודא כי הנספח קריא ומובן

   תיאור הפרויקט ומאפייניו 3.1

  תחבורהה תשריטב פרטים טכניים 3.1.1

 התשריט יכלול:

 להבנת סביבת  חשיבותו רבה – הכולל את אזור ההתייחסותת במפה גיאוגרפי ביבהתרשים ס
התרשים משתנה בהתאם להיקף,  מבנההתכנית, הקשר שלה עם המרחב, והתכנון בסביבתה. 

  ;במרחבקשריה סוג ומיקומה הגיאוגרפי של התכנית וצריך לשקף את התכנית ואת 

 חץ הצפון; 

 קורדינטות; 

  וש, חלקה()ג עדכניתרקע מדידה; 

 קו כחול של התוכנית; 

 מפורט מקרא; 

 זכות דרך ויקו; 

 קריאכיתוב וסימון ברור ו; 
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 ות רחובותמש; 

 כתיבת ייעוד השטח כגון מגורים/שצ"פ/שב"צ וכד'(סימון או )כולל  תאי שטח; 

 יונותתרשים גיל; 

 וסביבתו תיאור הפרויקטמילולי של תקציר  3.1.2

  .הקרקע, מיקום, נתונים כמותיים על שימושי הקרקע ייעודי –תיאור כללי של הפרויקט  .א

 מדיניות תחבורתית מוצעת: הצגת .ב

  יעדים תחבורתיים )מוטה תח"צ, פיתוח בר של התכניתהתחבורתי עקרונות התכנון ,

 .(וכדומה קיימא

 השתלבות הפרויקט במרחב. 

שכן  הינו מעבר ל"קו הכחול" של התכנית, אזור ההתייחסות -ההתייחסות אזור סימון  .ג

 התחבורה אינה נמצאת בחלל ריק אלא משפיעה ומושפעת ממצאי התחבורה הקיים והמתוכנן

 בסביבת הפרויקט/התוכנית.  

התכנית ותושפע יהיה להבין כיצד תשפיע יחסות בכדי שניתן נדרשת קביעת אזור ההתי

)קישוריות עם המתחמים הקיימים  מצאי שירותי התחבורה בסביבת הפרויקט.מהמוצעת 

 .מתוכננים ושימושי הקרקע(וה

, הכוונה או בסביבתה ערכת התחבורה העוטפת את התוכניתאזור ההתייחסות ייקבע לפי מ

ורשת תחבורה ציבורית , קשרי נגישות את אזור ההתייחסות על פי דרכיםלהגדיר היא 

 העוטפים את אזור התכנון ומחברים בינו לבין אזורים סמוכים.

מחוץ לקו כחול במינימום ברמה מפורטת יב לכלול התייחסות יודגש כי תשריט התחבורה חי

 מידע תחבורתי אחר ייקבע לפי ההנחיות לעיל.מ' מקצה הפרוייקט.  50 לפחות של

 .תיאור התאמת התכנון לנדרש על פי בדיקות אחרות )לדוג' מסקנות מבה"ת( .ד

תוכניות בהיקף לאו  לתוכניות כלל עירוניותבעיקרו  רלוונטי סעיף זה - שנות ההתייחסות .ה

. יש להגדיר את שנת מרכיבים ארוכי טווחמאו אשר יושפעו הנשענות , במיוחדגדול 

 להבין אילו פרויקטים עתידיים ייכללו באזור ההתייחסות. כדיההתייחסות 

 השנה שלגביה נאספו נתוני מצב קיים. – יש לציין את שנת הבסיס לבחינה 

  יין שלביות במידה וקיימת הגדרה. יש לקבוע שנת יעד למימוש התכנית, יש לצ  

 היצע תחבורתי 3.2

 תחבורה ציבורית . 3.2.1

 (BRT ,LRTרכבת ישראל ומתע"נ )מערכת תחבורה עתירת נוסעים:  .א



 13עמוד |  סטטוטוריותלהכנת נספח תחבורה לתכניות  עקרונות

 כולל  ,והמתוכנן במצב הקייםתחנות רכבת ישראל, ותיאור מסילות ברזל,  סימון

  תחנה במידה והמידע קיים.  תדירות שירות ממוצעת בשעה בכל

 כולל תדירות שירות ממוצעת בשעה  ,צירי מתע"נ במצב הקיים והמתוכנןמון סי

נתוני תחנות מתע"נ יתוארו במידה והתחנה  בכל תחנה במידה והמידע קיים.

נתונים לגבי תחנות מתע"נ ניתן  נמצאת בשטח התוכנית או באזור ההתייחסות.

 נספח ב'. וניות, ראילקבל מחברות התכנון המטרופול

  אוטובוסים .ב

 :צירי העדפה סימון בהם עוברת תחבורה ציבורית ו צירים סימון מצב קיים

 לתחבורה ציבורית.

 :וצירי העדפה  סימון צירים שמיועדים למעבר תחבורה ציבורית מצב מתוכנן

  .()אין הכוונה שהמתכנן יציג תכנון של קווי אוטובוס מתוכננים 

 .  מערכת הדרכים3.2.2

  כולל סימון זכות דרך, ציון רוחב זכות הדרך וקווי בנין. - בפועל דרכים קיימות סימון  .א

 ות.ומתוכננ ותדרכים מאושרמיפוי ותיאור  .ב

 :לתשתית קיימת ומתוכננת חיבוריות .ג

  הקיים בבמצ צירי הגישה ונקודות הכניסה תיאור. 

 וצירי גישה מתוכנניםכניסות  הצגת. 

עו בבדיקות מקבילות )כגון נת"צ יש לשים לב כי נספח התחבורה נותן מענה לממצאים שנקב *

אם נמצא כנדרש, מספר נתיבים על פי בדיקה תחבורתית בדרך ובצמתים, תשתיות למתקני 

 .תח"צ וכו'(

 רמת שירות למשתמשי תחבורה ציבורית 3.3

  למשתמשי תחבורה ציבוריתנגישות  3.3.1

, הכהשטח הנדרש לסכיכלול את  ,באזור תחנות או ברחוב בו צפויות תחנות רוחב מדרכהסימון  .א

. בנוסף לרצועת ההליכה ,ולהתקבצות משתמשים באזור התחנה הצללה נוספת נדרשת,

במקרים בהם האינטנסיביות אינה גדולה, ניתן להרחיב את זכות הדרך בהתאם במקומות 

)אך יש לשים לב כי נדרשת גמישות  הצפויים לתחנות אוטובוס ללא הרחבה לכל אורך הדרך

 .שלב הביצוע או שינויים לאורך השנים בפועל(במיקום תחנות ל

בתוכניות הכוללות מוקדי פעילות אינטנסיביים )כגון אזורי וביתר דגש סימון צירי הליכה  .ב

ת דרכים, יכולל ניתוח חצי(, רכבת, מבני ציבור גדולים עסוקה אינטנסיביים, אזורי תחנותת

 , ואת הטופוגרפיה.כי הרגל הצפויואם לנפח תנועת הולברוחב הת ,שיפועים והפרדות מפלסיות
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 כיסוי שירות בתחבורה ציבורית 3.3.2

 הרדיוסים הבאים סביב התחנות: סימון

 , כלומר מעגל סביב התחנה.ק"מ מתחנה 1סימון רדיוס של  -רכבת ישראל 

 .מתע"ןמציר מתחנות במידה וידוע מיקומן, או מרחק מ'  300סימון רדיוס של  -מתע"נ 

עירוני )הכוונה לציר הכולל תחנות  מ' מציר אוטובוסים 200של  מרחקסימון  - אוטובוסים

 .ית מוצע רדיוס כיסוי מצומצם יותרבטופוגרפיה הרר .בתדירות עירונית(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2תרשים מספר 

להבנת  סימון רדיוסי שירות של קו מתע"ן/רכבת

 שירותהתח"צ הניתן  באזורי הבינוי  השונים.

 3תרשים מספר 

)דוגמאות  סימון רדיוסי שירות של אוטובוסים

מתוך תוכניות כוללניות אך נדרש גם ובמיוחד 

 בתוכניות 'שכונתיות'(.

 1רשים מספר ת

על בסיס ניתוח  דוגמא לניתוח מרחקי הליכה.

מרחקים ניתן לבחון האם נדרשים שינויים 

בתוכנית להתאמה למרחקי הליכה רצויים, 

ו/או שיפורים מחוץ לגבולות התוכנית שיש 

 לבצע לקראת מימושה. 
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 5תרשים מספר 

תכנון עקרוני של מסוף, כניסות ויציאות, עמדות הורדה  

בשלב  וכדומה ולכי רגל , גישות הוהעלאה, חניות תפעוליות

הסטטוטורי מאפשרים בחינת התאמת השטח המתוכנן 

לפרוגרמה, והבנת צרכים נדרשים בהיקף המתחם ובנגישות 

 תח"צ ומשתמשים. 

, צירים למעבר תחבורה ציבוריתמטרת סימון רדיוסי השירות היא לבחון האם יש צורך בתוספת 

באופן שיהיה קרוב  שינוי הבינוי המוצע ,לחילופין ,מנו לא מכוסיםבמידה והפרויקט או חלקים מ

כמו כן, לבחון האם קיימים פערים משמעותיים בין רדיוס קו אווירי לבין   .ונגיש ביעילות לתח"צ

  והתאמת התכנון לקיצור מרחקי ההליכה. ,מרחקי ההליכה

  תשתיות לתחבורה ציבורית 3.4

 מתקנים תפעוליים 3.4.1

 וקום מתקנים תפעוליים קיימים ומתוכננים לרכבת ישראל ולמתע"נ והיקפם )ראמי הצגת .א

  .על פי תוכנית בהיררכיה גבוהה יותר –הגדרות בתחילת המסמך לעיל( 

 

מתקנים מתוכננים והיקפם.  מיקום מתקנים תפעוליים קיימים ומתוכננים לתח"צ הצגת .ב

הנחיות לתכנון ותפעול לתכנון מסופים ועל בסיס הנחיות זכויות בניה  בתוכנית הנדונה יכללו

 .לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה שירות תחבורה ציבורית באוטובוסים, הרשות הארצית

 

 

 

 

 

 

 

 4תרשים מספר 

לקו  מחוץוהצגת תשתיות למתקני תפעול לתח"צ גם סימון 

הכחול של התכנית )גם בתוכנית נקודתית או מקומית( 

ת הצורך משפיע על תכנון הדרכים והקישוריות. מציג א

 ה יעילה לתחבורה ציבורית מתחום לבחון את הדרכים לגיש

התוכנית או שיפורים אפשריים בעזרת התוכנית,  ואת 

 קישוריות הולכי הרגל והאופניים מתחום התוכנית למסוף. 
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 לתחבורה ציבוריתעם העדפה תשתיות דרך  3.4.2

 יש להציג את עקרונות התכנון לבחירת הצירים להעדפה לתח"צ בתוכנית הנדונה. .א

 ם קיים או מתוכנן.א–נת"צ/מת"צ יש לציין  .ב

  .תכנון ההעדפהבתוכנית דרך ובתוכנית מפורטת יש להציג את  .ג

 ., אם קיים או מתוכנןHOVמפה נתיב מהיר/ של ציון ע"ג  –נתיב מבוקר  .ד

 

 

 

 

 ממונעתתחבורה לא תשתית ל 3.5

 שבילי הליכה 3.5.1

 רשת שבילי ההליכה הקיימים והמתוכננים באזור ההתייחסות. סימון ותיאור .א

בכלל ובדגש  רצועות התכנון על פי ההנחיות תוך פירוט) רוחב מדרכותיש להתייחס בתכנון הכולל ל .ב

על מנת  ,קרקעיים-מעברים תתזיקת מעבר, להולכי רגל, מעברי חציה,  יםגשר( על רצועות לצל בפרט

רד תנועת הולכי רגל", מש –"תכנון רחובות בערים  ות שירות נאותה להולכי הרגל. ראולספק רמ

 .התחבורה

 6תרשים מספר 

דוגמא לסימון צירי תח"צ עיקריים בתוכניות במסגרת תכנון 

מתחם בהיקף פיתוח משמעותי. סימון הצירים כולל התיחסות 

תחום התוכנית. תוספת של רדיוסי שירות בנספח זה על מעבר ל

הכוללת  העיקרית את תמונת השירות תציגרקע שימושי קרקע,  

  למשתמשים. 

 7תרשים מספר 

תכנון העדפה במסגרת תוכנית סטטורית לשכונה 

כי הצגת התכנון מאפשרת זיהוי, במקרה זה,  –

זכות הדרך בצמתים אינה מאפשרת שילוב הסדר 

ם רצועות הליכה מלאות. לא ע המוצע ההעדפה

ברור האם קיימות רצועות נוספות ציבוריות אך 

בכל מקרה זכות הדרך צריכה לאפשר את רצועת 

. על הנספח ההליכה וכל הנדרש במדרכה בתחומה

 להציג את ההתיחסות המלאה לכל המשתמשים. 
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 שבילי אופניים 3.5.2

  קיימת ומתוכננת.רשת שבילי אופניים  סימון .א

מעברי חציה, יש להתייחס בתכנון הכולל לסוג השביל והחתך המוצע והתאמתו לצפי הפעילות,  .ב

על מנת לספק רמות שירות נאותה לרוכבי האופנים ולהולכי  מעברים תת קרקעייםזיקת מעבר, 

" תנועת אופניים -  הנחיות לתכנון רחובות בעריםפליקט עם הרוכבים. ראו "הרגל הנמצאים בקונ

 .משרד התחבורה

 ניתוח תנועתי 3.6

 , רוחב ודרךחתכי רחוב 3.6.1

, מוצעים( כולל התייחסות לתחבורה ציבורית, שבילי אופנייםוחתכי דרך טיפוסיים )קיימים  הצגת .א

עפ"י )כגון רצועות עזר לגינון ותאורה(, ת הדרך וכלל רצועופנויות ממכשולים,  הולכי רגל רצועת

 .)בתוכניות לדרך בינעירונית, עפ"י ההנחיות לדרכים בינעירוניות( "ההנחיות לתכנון רחובות בערים"

 בחתכים הדורשים פתרונות ניקוז/תמך/סוללה יש להציג חתכי רוחב עד הדיקור.

 

 

 

 8תרשים מספר 

תוכניות נקודתיות. התיחסות המקודמים במגרשים קטנים 

לאזור רחב, גם בתוכנית נקודתית, מאפשרת זיהוי כוללת 

קשרי נגישות חסרים והסדרת אפשרויות בתוכנית הנקודתית. 

גם אם מדובר בתוכניות שונות אשר אינן מתקדמות במקביל, 

יכולה לתרום להתכנות העתידית של  כל תוכנית נקודתית

 .חיבור חסר

 9תרשים מספר 

האם השטח  ניתוח חתך על פי רצועות מאפשר להבין

האם  –שהוקצה מספק למימוש כוונות התכנון )לדוג' 

קיימת רצועת הליכה נקיה מספקת לנפח הולכי הרגל 

האם האם רצועת השתילה מספקת לעצי צל?במקום? 

 ?(נדרשת רצועת דופן
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סימון מידות ורדיוסים בורית ונתיבי אופניים, כולל נתיבי תחבורה ציתנוחה וניתוב עקרוני, הצגת  .ב

תנוחה בהתאם לרמת הפירוט של התכנית, הצגת רקע מצב קיים וסימון החיבור למצב הקיים. ה

מיקום תחנות ל כולל התייחסות, שילוב התחבורה הציבורית ברחוב העירוניתנועתי לתכנון  כלולת

 .אוטובוס

ציג את התאמת זכות הדרך למכלול האלמנטים תכנון עקרוני המ -פתרונות לצמתים  הצגת .ג

אזורי המתנה  יה, נתיבי פניאופניים, ליה להולכי רגל ויפתרונות חצהנדרשים כגון איי תנועה, 

 .וכיוב' , כניסות למגרשים, שדה ראיהבמדרכות

 

 

  חניה  3.6.2

 הצגת מקומות החניה: .א

o חניה ברחובות וחניה ציבורית; 

o חניה במגרשים שבתוכנית; 

o נים מוצעים בעלי חשיבות עירונית לדוגמה חניוני איגום, חנה וסעחניו; 

o פתרונות לרחבות הערכות של כבוי אש  (פתרונות לרכב תברואה, הספקה, )גז, חשמל, מסחר

 חניה תפעולית., וכן מענה לנגישות לרכב כיבוי אש ,ברחובות

, כולל ניות מפורטות()בתוכ מאזן חניה בהתאם לפרוגרמת שימושי הקרקע לפי התקן התקף הצגת .ב

 נתוני אחוז חניה עוקבת, אחוז חניה ציבורית., גלגלי בדגש על מקומות ציבוריים-מאזן חניה לרכב דו

על פי הצורך ודרישת הרשות  וחניוני אוטובוסים שטח בתשריט לחניון לרכב כבד סימון ושמירת .ג

רה לגבי הצורך . יש לתאם מראש עם הרשות המקומית/משרד התחבו/משרד התחבורההמקומית

בהתייחסות ו/או תכנון חניונים אלה בתוכנית הנדונה. במידה ואין התייחסות כלל עירונית לגבי 

 הצורך במיקום מתקנים אלה, יש לפנות למשרד התחבורה. 

 9תרשים מספר 

לראות  תמאפשרבחינת מרכיבים מלאים לצמת 

צרכים מלאים כך שניתן לאפשר שילוב במקרה זה 

ת נדרשות, רציפות של חציה בטוחה,  מדרכו

צווארי בקבוק בזכות  יאופניים באמצעות זיהו

והתאמתם למילוי  בשלב הסטטוטורי הדרך

 המטרות.
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 ניתוח הנדסי 3.7

מיקום צמתים שבילי אופניים, שדה ניקוז, של הפרשי גבהים,  לבעיותהצגת פתרונות פיזיים  .א

 באמצעות חתכי הרוחב הטיפוסיים. ב'ראיה וכיו

משולשי    הרחבת שבילי אופניים,  צמתים ביחס לשיפועים אורכיים, מיקום הצגת .ב

 וכיוב'. ראות
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מספר סעיף 

ראשי, תואם 

לפרק 3 

בהנחיות

נושא

מספר 

סעיף 

משני

מידע נדרשנושא משנה

תכנית 

מתאר 

עירונית

תוכנית 

מתאר 

שכונתית/

תוכנית 

מפורטת

תכנית 

נקודתית

תכנית 

דרך

++++תרשים סביבה הכולל את אזור ההתייחסות

++++חץ צפון

++++קורדינטות

++++רקע מדידה מעודכנת

++++קו כחול

++++ גוש, חלקה

++++מקרא

++++קו זכות דרך

++++כתב קריא

++++שמות רחובות

++++תאי שטח

 + + +  + תיאור תכולת התכנית ומטרות עיקריות

מדיניות תחבורתית: עקרונות תכנון 

תחבורתי, השתלבות במרחב
 +  + + + 

 + שנות ההתייחסותאזור התייחסות

תיאור התאמת התכנון לבדיקות 

אחרות

תיאור התאמת התכנון לנדרש על פי 

בדיקות אחרות )לדוג' מסקנות מבה"ת(
 +  +  +  + 

 + שנות ההתייחסותשנות ההתייחסות

תקציר תיאור הפרויקט וסביבתו

3.1.2

3.1
תיאור הפרויקט 

ומאפייניו

פרטים טכניים בתשריט התחבורה3.1.1

 לפי סוג תוכנית  . נתונים נדרשים1 טבלה
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מספר סעיף 

ראשי, תואם 

לפרק 3 

בהנחיות

נושא

מספר 

סעיף 

משני

מידע נדרשנושא משנה

תכנית 

מתאר 

עירונית

תוכנית 

מתאר 

שכונתית/

תוכנית 

מפורטת

תכנית 

נקודתית

תכנית 

דרך

 +  + מסילות רכבת ישראל ותחנות

אם ממוקם 

בתחום 

ההתייחסות

 + 

 +  +  + צירים למעבר מתע"נ ותחנות

 +  +  + צירים למעבר אוטובוסים

 +  +  +  + דרכים קיימות, זכויות דרך

 +  +  +  + דרכים מתוכננות ומאושרות,  זכות דרך

+ +  +  + צירי גישה וכניסות קיימות

+ +  +  + צירי גישה וכניסות מתוכננים

+ + כחלק מרוזטהכחלק מרוזטהרוחב מדרכות

+ סימון צירי הליכה בתוכניות הכוללות 

 +  +  + רכבת ישראל - 1 ק"מ מתחנה

 +  +  + מתע"ן - 300 מ' מציר הקו

 +  +  + אוטובוסים-200 מ' מציר הקו

אם בתחום 

ההתייחסות

היצע תחבורתי3.2

תחבורה ציבורית - מצב קיים 

ומתוכנן

דרכים

3.3

רמת שירות 

למשתמשי תחבורה 

ציבורית

נגישות למשתמשי תחבורה 

ציבורית
כיסוי שירות בתחבורה ציבורית - 

בחינת קיים ומתוכנן, ותכנון עבור 

הפרויקט

3.2.2

3.2.1

3.3.1

3.3.2

חיבוריות
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מספר סעיף 

ראשי, תואם 

לפרק 3 

בהנחיות

נושא

מספר 

סעיף 

משני

מידע נדרשנושא משנה

תכנית 

מתאר 

עירונית

תוכנית 

מתאר 

שכונתית/

תוכנית 

מפורטת

תכנית 

נקודתית

תכנית 

דרך

 +  +  + קצה קו אוטובוס עירוני ובין עירוני

 +  +  + קצה קו מתע"ן

 +  +  + מתח"מ /מסוף

 +  +  + חניון לילה

 +  +  + דיפו

 +  +  + חנה וסע

ציון מיקום מתקנים תפעוליים קיימים 

ומתוכננים לרכבת ישראל ולמתע"נ והיקפם
 +  +  +  + 

 +  +  +  + ציון נת"צ/מת"צ  קיים

+ +  +  + נת"צ/מת"צ מתוכנן

HOV/נתיב מבוקר +  +  + +

 +  +  +  + סימון שבילים קיימים ומוצעיםשבילי הליכה3.5.1

שבילי אופניים3.5.2
סימון שבילים קיימים ומוצעים. סוג השביל 

והחתך
 +  +  +  + 

 +  +  +  + חתכי דרך טיפוסיים קיים ומוצע

 הצגת ניתוב עקרוני, כולל בדיקה תנועתית 

של שילוב התחבורה הציבורית ברחוב 

העירוני , הצעה למיקום תחנות אוטובוס

 +  + +

+ +  + פתרונות לצמתים

+ +  + כניסות למגרשים

 +  +  + חניה ברחובות

 +  + חניונים מוצעים
רק אם 

רלבנטי

 +  +  מאזן חניה לפי התקן התקף

 +  + חניון לרכב כבד

ניתוח הנדסיניתוח הנדסי3.7
הצגת פתרונות הנדסיים בחתכי הרוחב 

הטיפוסיים
 +  +  + 

3.4.2

תשתיות לתחבורה 

ציבורית
3.4

3.5
תשתית לתחבורה לא 

מוטורית

ניתוח תנועתי3.6

חתכי רחוב רוחב ודרך3.6.1

חניה3.6.2

תשתית דרך עם העדפה לתח"צ

מתקנים תפעוליים לתח"צ 3.4.1

אם בתחום 

ההתייחסות
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 לחישוב ביקוש לנסיעות אוטובוס דוגמא': נספח א

 חינת הצורך במסוף ו/או נת"צ למתחם. נספח זה מהווה כלי עזר לב

כות למתחם מגורים ו/או תעסוקה על בסיס מ"ר כפי ייצירות ומשתנועות של מתבסס על חישוב 

ר אוטובוסים נדרש הטבלה הבאה מייצגת קובץ אקסל לחישוב מספ .שמופיע לרוב בתכניות מתאר

אופיניים לפרויקט, ועל  ליציאה/כניסה לפרויקט בשעת שיא בוקר.  החישוב מבוסס על נתונים

 פרמטרים חישוביים. להלן הסבר לטבלה:

 מציגים נתון שיש להזין. –התאים ללא צבע 

מציינים נתון שיש להזין אותו, אך אם לא קיים ניתן להשתמש בנתון המופיע  –התאים בירוק בהיר 

 בטבלה כברירת מחדל.

 תון קבוע שאין לשנותו.מציינים תוצאה של חישוב באקסל, או נ –התאים בירוק בולט 

 יחידות דיור. 3,100הדוגמא מתייחסת לשכונה בה מתוכננות 

  תושבים. 9,920, לפיכך סה"כ האוכלוסיה 3.2 –גודל משק בית ממוצע 

  תושבים.   4464. ולכן כתוצאה מהחישוב עובדים  45%אחוז מועסקים מכלל האוכלוסיה 

  מהם יוצאים לעבוד מחוץ  95%שכונה ולכן מהם נותרים לעבוד בתחום ה 5%על פי הנחת עבודה

מ' למרכז  500לשכונה. נתון זה מאפיין שכונת מגורים באופייה. במקרה של שכונה המקורבת עד 

 )ערך שמתאים לעיר גדולה(.  50%עיר או מרכז תעסוקה גדול ניתן לחשב לפי מקסימום של 

  ש תמיד עובדים שהם מהעובדים אכן הולכים לעבודה בפועל, משום שי 85%בכל יום רק

 בחופשה, חולים, בכנסים ועוד. 

  יוצאים לעבודה בשעת בוקר ממוצעת.  30%מתוכם על פי הנחת עבודה 

  תושבים. 1081על פי חישוב יוצאים בסה"כ לעבודה מהשכונה בשעת שיא בוקר ממוצע 

  מהם יוצאים התחבורה ציבורית.  30%על פי הנחת עבודה 

  יוצאים לעבודה מהשכונה בתחבורה ציבורית, ובמקרה זה תושבים  324מתוך כך עולה ש

 באוטובוסים.

  מהם ישתמשו באוטובוסים קיימים שתחנותיהם קרובות לשכונה  5%על פי הנחת עבודה

 החדשה. 

  אנשים יזדקקו לקווי אוטובוס חדשים על מנת לצאת לעבודה מחוץ לשכונה  308מתוך כך עולה ש

 בבוקר.

  אוטובוסים ליוצאים מהשכונה בשעת בוקר  9וסעים לאוטובוס יידרשו נ 35על פי מקדם מילוי של

 ממוצעת. 
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משיכותיצירות

        120,000מ"ר לתעסוקה בשכונה3,100יח"ד 

35מ"ר למועסק3.2גודל משק בית ממוצע

3,429מספר מקומות עבודה בשכונה9,920סה"כ אוכלוסיה

7%אחוז מועסקים מתוך השכונה45%אחוז מועסקים מכלל האוכלוסיה

93%מועסקים שבאים מחוץ לשכונה4,464יוצאים לעבודה

30%אחוז מועסקים בבוקר )7-8(5%אחוז נשארים בשכונה

957כמה באים בבוקר מחוץ השכונה95%אחוז יוצאים מהשכונה

85%אחוז יוצאים לעבודה כל יום )חופשות, מחלות(85%אחוז יוצאים לעבודה כל יום )חופשות, מחלות(

30%אחוז מגיעים בתח"צ30%אחוז יוממים בשעת בוקר

244כמה באים בתח"צ בבוקר מחוץ השכונה1,081כמה יוצאים בבוקר מהשכונה

5%אחוז עובדים שישתמשו באוטובוסים קיימים30%אחוז יוצאים בתח"צ

232כמה באים בתח"צ בבוקר מחוץ לשכונה324יוצאים בתח"צ

30מקדם מילוי אוטובוס5%אחוז תושבים שישתמשו באוטובוסים קיימים

35מקדם מילוי אוטובוס

8מספר אוטובוסים נדרש לשכונה9מספר אוטובוסים נדרש ליציאה מהשכונה

נתון לפרויקט

יש להזין

תוצאת חישוב

 דוגמא לחישוב ביקוש לנסיעות. 2 טבלה

 

 

 

 

 יש לציין שחישוב זה נותן סדר גודל בלבד, ולא מהווה כמובן תכנון של קווי תחבורה ציבורית.

יך כדי לשרת את הנוסעים במגיעים לשכונה בבוקר. בהתאמה ניתן לחשב את מספר האוטובוסים שצר

 חישוב זה מבוסס על מספר המועסקים:

 120,000  נתון מפרויקט. –מ"ר לתעסוקה 

  מ"ר למועסק. 35 –פרמטר לחישוב 

  3430מתוך כך עולה שמספר מקומות העבודה בשכונה עומד על. 

  מהם יגיעו מחוץ לשכונה.  93%מהם יבואו מתוך תושבי השכונה, ולכן  7%על פי הנחת עבודה

 עובדים יגיעו בשעת בוקר ממוצעת מחוץ לשכונה. 957מתוכם בשעת בוקר ממוצעת,  דהיינו  30%

  244אחוז באים בתח"צ, ולכן  30%מהעובדים,  85%על פי הנחה לעיל כל יום באים לעבודה רק 

 באים בתח"צ מחוץ לשכונה. 

 95%, ולכן 5%י הנחת עבודה עומד על אחוז העובדים שישתמשו באוטובוסים קיימים על פ 

 עובדים. 230יזדקקו לקווי אוטובוס חדשים, דהינו 

  אוטובוס שייכנסו לשכונה בשעת  8נוסעים לאוטובוס, יהיה צורך ב  30על פי מקדם מילוי של

 בוקר ממוצעת. 

מום בין )מקסי אוטובוסים 10 -מתוך החישובים לעיל עולה שיש צורך במסוף בשכונה שיכיל  מקום לכ

מספר האוטובוסים הדרושים ליציאה מהשכונה לבין מספר האוטובוסים הדרושים לשם כניסה 

 .אליה(
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 הנחיות להתייחסות בהכנת מקורות מידע ו': רשימת בנספח 

 נספח תחבורה

  אתר משרד התחבורה לרבות:בכל ההנחיות המצויינות 

 .1998, משרד התחבורה ,תחבורה ציבוריתם להנחיות לתכנון נתיבי .1

מסמך ) 2015 תעבורת אוטובוסים מהירה )תאו"מ (הנחיות לתכנון נתיבים ל .2

 .(קראת פרסוםלנמצא עדכני 

הנחיות לתכנון ותפעול שירות תחבורה ציבורית באוטובוסים, הרשות  .3

 .2016הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה, מהדורה ראשונה 

  .2009", משרד התחבורה, מרחב הרחוב –"תכנון רחובות בערים  .4

 .2009תנועת רכב מנועי", משרד התחבורה,  –רים "תכנון רחובות בע .5

 .2009תנועה בצמתים", משרד התחבורה,  –"תכנון רחובות בערים  .6

 .2009תנועת הולכי רגל", משרד התחבורה,  –"תכנון רחובות בערים  .7

 .2009משרד התחבורה,  ,"תנועת אופניים -  הנחיות לתכנון רחובות בערים" .8

 .2009משרד התחבורה,  ,"עצמים וצמחיה -  הנחיות לתכנון רחובות בערים" .9

"חישוב פרוגרמה כמותית לאוטובוסים", אינג' סימונה גולדנברג, משרד  .10

 .2003התחבורה, 

 .2003של מקבצי תחנות אוטובוס, משרד התחבורה, יולי הנחיות לתכנון  .11

 .2006התחבורה, מאי  ד, משרהנחיות לתכנון מעברי חצייה עתירי ביקוש .12

 .2002תחנות היסעים לבתי ספר, משרד התחבורה, הנחיות לתכנון  .13

 .2008 – 2002 התחבורה,  דמשרפרקים א' עד ה', הנחיות לתכנון חניה,  .14

(, משרד התחבורה, ינואר בה"תמדריך להכנת בדיקת השלכות תחבורתיות ) .15

2003. 

 .2003עקרונות לתכנון רכבת עירוניחת ושילובה בהסדרי תנועה,  .16

 .2005יאומטרי של מרכזי תחבורה משולבים, לתכנון תפעולי וגהנחיות  .17

 לקראת פרסום.  - )תכנון תח"צלתכנון מחלפים )כולל פרק  הנחיות  .18
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 metrobus.gov.il, חברת יפה נוף –עבור מטרופולין חיפה  .23

מערכות מידע לתח"צ בכל אחד  -מיפוי ותיאור שירות אוטובוסים קיים   .24

 כנית אב ירושליםמשלושת המטרופולינים: נתיבי איילון, יפה נוף, וצוות ת

 govmap.gov.ilאתר המפות הממשלתי  .25

 צוות תוכנית אב ירושלים. –מטרופולין ירושלים  .26
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 נספח ג': טופס בדיקת נספח תחבורה 

 

 __________________________________   שם ומספר התכנית:

 ____________________________________________  תאריך:

  'מס

 נושא
מס' סעיף )

וך מת
 ההנחיות(

 מידע נדרש נושא משנה
 קיים / לא קיים 
 נדרש/ לא נדרש

 / הערותבדיקה

1.  

תיאור 
הפרויקט 
 ומאפייניו

 (3.1)סעיף 

פרטים 
טכניים 

בתשריט 
 התחבורה

 

תרשים סביבה 
הכולל את אזור 

 ההתייחסות

 קיים / לא קיים 
 / לא נדרש נדרש

  

 חץ צפון
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

 קורדינטות
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

רקע מדידה 
 מעודכנת

 קיים / לא קיים 
   / לא נדרש נדרש

 קו כחול
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

 גוש, חלקה 
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

 מקרא
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

 קו זכות דרך
 / לא קיים  קיים

   / לא נדרש נדרש

 כתב קריא
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

 שמות רחובות
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

 תאי שטח
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

תקציר 
תיאור 

הפרויקט 
 וסביבתו

 

תיאור תכולת 
התכנית ומטרות 

 עיקריות

 קיים / לא קיים 
 / לא נדרש נדרש

  

מדיניות 
תחבורתית: 

עקרונות תכנון 
תחבורתי, 

 השתלבות במרחב

 קיים / לא קיים 
 / לא נדרש נדרש

  

אזור 
 התייחסות

 
 שנות ההתייחסות

 קיים / לא קיים 
 / לא נדרש נדרש
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  'מס

 נושא
מס' סעיף )

וך מת
 ההנחיות(

 מידע נדרש נושא משנה
 קיים / לא קיים 
 נדרש/ לא נדרש

 / הערותבדיקה

תיאור 
התאמת 
התכנון 

לבדיקות 
 אחרות

תיאור התאמת 
התכנון לנדרש על 
פי בדיקות אחרות 

מסקנות  )לדוג'
 מבה"ת(

 קיים / לא קיים 
 / לא נדרש נדרש

  

שנות 
 ההתייחסות

 שנות ההתייחסות
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

2.  
היצע 

 תחבורתי 
 (3.2)סעיף 

תחבורה 
 -ציבורית 

מצב קיים 
 ומתוכנן

 

מסילות רכבת 
 ישראל ותחנות

 קיים / לא קיים 
 / לא נדרש נדרש

  

צירים למעבר 
 ותחנותמתע"נ 

 קיים / לא קיים 
   / לא נדרש נדרש

צירים למעבר 
 אוטובוסים 

 קיים / לא קיים 
   / לא נדרש נדרש

 דרכים
 

דרכים קיימות, 
 זכויות דרך

 קיים / לא קיים 
 / לא נדרש נדרש

  

דרכים מתוכננות 
ומאושרות,  זכות 

 דרך

 קיים / לא קיים 
 / לא נדרש נדרש

  

  חיבוריות

י גישה וכניסות ציר
 קיימות

 קיים / לא קיים 
   / לא נדרש נדרש

צירי גישה וכניסות 
 מתוכננים

 קיים / לא קיים 
   / לא נדרש נדרש

3.  

רמת שירות 
למשתמשי 
תחבורה 
 ציבורית

 (3.3)סעיף 

נגישות 
למשתמשי 
תחבורה 
 ציבורית

 

 רוחב מדרכות 
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

י הליכה סימון ציר 
בתוכניות הכוללות 

מוקדי פעילות 
 אינטנסיביים 

 קיים / לא קיים 
 / לא נדרש נדרש

  

כיסוי שירות 
בתחבורה 

 -ציבורית 
בחינת קיים 

ומתוכנן, 
ותכנון עבור 

  הפרויקט
 

 1 -רכבת ישראל 
 ק"מ מתחנה

 קיים / לא קיים 
   / לא נדרש נדרש

 'מ 300 –מתע"ן 
 מציר הקו

 יים קיים / לא ק
   / לא נדרש נדרש

מ'  200-אוטובוסים
 מציר הקו

 קיים / לא קיים 
 / לא נדרש נדרש

  

   קיים / לא קיים קצה קו אוטובוס מתקנים תשתיות  .4
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  'מס

 נושא
מס' סעיף )

וך מת
 ההנחיות(

 מידע נדרש נושא משנה
 קיים / לא קיים 
 נדרש/ לא נדרש

 / הערותבדיקה

לתחבורה 
 ציבורית

 (3.4)סעיף 

תפעוליים 
 לתח"צ

 

 / לא נדרש נדרש עירוני ובין עירוני

 קצה קו מתע"ן
 קיים / לא קיים 

   נדרש/ לא  נדרש

 מתח"מ /מסוף
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

 חניון לילה
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

    דיפו

    חנה וסע

ציון מיקום מתקנים 
תפעוליים קיימים 
ומתוכננים לרכבת 
ישראל ולמתע"נ 

 והיקפם 

 קיים / לא קיים 
 / לא נדרש נדרש

  

תשתית דרך 
העדפה עם 

 לתח"צ
 

ציון נת"צ/מת"צ  
 קיים

 קיים / לא קיים 
   / לא נדרש נדרש

 נת"צ/מת"צ מתוכנן
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

    HOVנתיב מבוקר/

4.  

תשתית 
לתחבורה 
 לא מוטורית

 (3.5)סעיף 

שבילי 
 הליכה

 

סימון שבילים 
 קיימים ומוצעים

 קיים / לא קיים 
 / לא נדרש נדרש

  

שבילי 
 אופניים

 

סימון שבילים 
קיימים ומוצעים. 
 סוג השביל והחתך

 קיים / לא קיים 
 / לא נדרש נדרש

  

5.  
ניתוח 
 תנועתי

 (3.6)סעיף 

חתכי רחוב 
 רוחב ודרך

 

חתכי דרך טיפוסיים 
 קיים ומוצע

 קיים / לא קיים 
   / לא נדרש נדרש

הצגת ניתוב  
עקרוני, כולל בדיקה 
 תנועתית של שילוב

התחבורה 
הציבורית ברחוב 

, הצעה העירוני
למיקום תחנות 

 אוטובוס

 קיים / לא קיים 
 / לא נדרש נדרש

  

 פתרונות לצמתים
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

 כניסות למגרשים
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

 חניה
 

 חניה ברחובות
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

 יונים מוצעיםחנ
 קיים / לא קיים 

 / לא נדרש נדרש
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  'מס

 נושא
מס' סעיף )

וך מת
 ההנחיות(

 מידע נדרש נושא משנה
 קיים / לא קיים 
 נדרש/ לא נדרש

 / הערותבדיקה

מאזן חניה לפי  
 התקן התקף

 קיים / לא קיים 
   / לא נדרש נדרש

 חניון לרכב כבד
 קיים / לא קיים 

   / לא נדרש נדרש

6.  
 ניתוח הנדסי

 (3.7)סעיף 
 ניתוח הנדסי

הצגת פתרונות 
הנדסיים בחתכי 

 הרוחב הטיפוסיים 

 קיים / לא קיים 
 / לא נדרש נדרש

  


