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 כלי עזר לבחינת תכנית  – שיקולים בתכנון עירוני–לשכת התכנון חיפה 
  

 100מ"ר או יותר, או כוללת מעל  50,000בתכניות מסוג: בתכנית הכוללת שטחי בניה של 
דונם בהתאם לאופייה,  3יח"ד, או תכנית להתחדשות עירונית החלה על שטח העולה על 

 או תכנית לתוספת שטח לבינוי
 

תחבורה 
 ציבורית:

 

 האם התכנית מתייחסת לתחבורה ציבורית בתחומה ומחוץ לה
האם נספח התנועה כולל התייחסות לנושא, האם התווית דרכים מאפשרת  

 (בהיבט של רוחב דרכים, רדיוסים, שיפועים וכו'). מעבר של תחבורה ציבורית
 

תשתיות בתכניות גדולות: יש לבחון את הצורך בהקצאת קרקע לצרכי 
מתח"מים, חניוני לילה,  –תחבורה ציבורית ברמת השכונה, הרובע, העיר:

מסופים, תחנות קצה ונת"צים, לרבות הקמת תשתיות תומכות לציי 
 אוטובוסים חשמליים 

 

מעודדת העדפת תשתית לתחבורה ציבורית, להולכי רגל ורוכבי האם התכנית 
 אופניים על חשבון חניית רכב פרטי לאורך הרחוב

 
 חניה: 

האם התכנית קובעת תקן חניה שלוקח בחשבון את הקירבה לצירי תחב"צ, 
 מתע"ן ותחנות.

האם התכנית מעודדת חפיפת תקני חניה ואיגום חניות לא מוצמדות 
להגדיל את היצע החניה ולניצול  מנת במגרשים ציבוריים וסחירים, על

 מקסימלי של החניות לאורך היממה

וניצול יעיל  ציפוף

 :של שטחים
 

מה הצפיפות המוצעת בתכנית לעומת הצפיפות בסביבה, והאם התכנית  
(תוך מגורים  –מציעה ניצול יעיל ואינטנסיבי של הקרקע, בכל ייעודי הקרקע 

, תעסוקה, מסחר, מבני ציבור, וניצול אפקטיבי של מתן מענה לצרכי ציבור
 שטחים פתוחים.

 
בת צירי מתע"ן ותחנות רכבת וצירי תחבורה דגש על ציפוף מיוחד בקר

 ציבורית. 
 

 עירוב שימושים:
 

האם התכנית מציעה עירוב שימושים (כגון: במבנים, בחזית מסחרית, בפיזור 
 מוקדים לאורך רחוב).

האם ניתן דגש על חזית פעילה לרחוב ברחובות ראשיים ובצירי תחבורה 
 ציבורית.

שמאפשרים פעילות לאורך שעות האם התכנית מציעה פריסת שימושים 
 היממה בחלקיה השונים.  

האם התכנית מאפשרת גמישות או מציעה רשימה סגורה וספציפית של 
ים ששימושים (למשל מגבילה במסחר ספר ותופרת), או אוסרת (מדירה) שימו

 מסויימים (כמו פאבים)
 



 
 

 

 המרחב הציבורי:
 

בתכנית משקפת שלד : האם פריסת השטחים הציבוריים שטחים ציבוריים
 ברור ומובנה בעל זיקות וקשרים ביניהם ואל שטחים מחוץ לתכנית

 
האם רוחב הרחוב מספק באופן שיאפשר:  המרחב הציבורי של הרחוב:

ריהוט  -מדרכות שיכללו מעבר איכותי להולכי רגל, כולל עגלות ילדים ונכים 
מעבר תחבורה  שילוט, –תחנות אוטובוס  -תשתיות –הצללה ונטיעות  -רחוב 

 /נת"צ אם נדרש, שבילי אופניים. ציבורית
 

האם התכנית מתייחסת וקובעת עקרונות הממשק בין הרחוב למגרש הפרטי: 
והוראות שיתנו תחושת עניין ודינמיות ופתיחות, כגון:  אופי הבינוי, שימושים 

בינוי שהוא ככל הניתן  עירוניים/חזית רחוב פעילה, מרחק הבינוי מהרחוב,
, כלפי הרחוב לא יהיו פלס הרחוב הסמוך ובהמשך ישיר ורציף עם המדרכהבמ

יצירת מרחבים נטועים בעצים ומגוננים גדרות גבוהות, גינות מוצמדות, 
מתן פתרון איכותי לאיזורי השירות של הבניין , בחזית המגרש הפונה לרחוב

 (חדרי אשפה, טרנספורמציה, מחסנים, מבני החניה וכו')
ת בינוי למגרשים הגובלים לעניין מיקום כניסות והפניית קביעת הוראו

  חזיתות למרחב הציבורי
 הולכי רגל:

 
האם התכנית מציעה רשת צפופה וקצרה תוך מתן דגש על חיבור למוקדי עניין 
ופעילות ועוגנים אורבניים, בין שכונות ובין השכונות למרכז העיר, ומחברת לצירי 

 תחב"צ/תחנות/מתע"ן
 האם התכנית כוללת צירי הליכה ארוכים מדי 

 האם יש המשכיות של צירי הליכה אל מחוץ לתחום התכנית
 האם התכנית כוללת פתרונות לאזורים עם טופוגרפיה תלולה

האם תכנון השביל/ציר הולכי הרגל יוצר ציר איכותי, מזמין ובטוח: בהיבט של 
תגברות על טופוגרפיה תלולה, רוחב מספק, התייחסות  להצללת עצים ופתרונות לה

הימנעות  ממכשולים וקירות אטומים לאורך המעבר. קביעת הוראות פיתוח לשלב 
הביצוע שיתייחסו למשל:  לריהוט רחוב, תאורה, ריצוף וחומרי גמר איכותיים, 

 מעקות מתאימים..
צירי ההליכה נקטעים במידה מרובה ע"י חציות כלי רכב, לרבות כניסות רכב האם 

 רשים וחניות. למג

 

 רוכבי אופניים:
 

האם התכנית כוללת התייחסות לשבילי אופניים, ובהתייחס להמשכיות 
 וחיבורים עם צירים מחוץ לתכנית.

האם התכנית שמה דגש על חיבור למוקדי עניין ופעילות ועוגנים אורבניים, 
 בין שכונות ובין השכונות למרכז העיר, ומחברת לצירי תחב"צ/תחנות/מתע"ן

 
 האם התכנית מציגה פתרונות לחניית אופניים לפי התקן

האם חתך הדרך בנספח התנועה כולל התייחסות לתנועת אופניים ובטיחות 
 רוכבי האופניים והולכי הרגל

 
 תכנון מכליל:

 
 האם התכנית קובעת הוראות לתמהיל יחידות דיור.

השלישי, האם התכנית כוללת התייחסות למגוון אוכלוסיות, כגון: הגיל 
 מעונות סטודנטים, דיור מוגן לאוכלוסיות מיוחדות וכו'



 
 

 האם התכנית מאפשרת מגוון סוגי בינוי הנותנים פתרון למגוון אוכלוסיות

האם התכנית מציעה מרווחים גדולים בין מבנים, ובין המבנים לרחוב, המונעים רצף  קווי בניין:
 קעאורבני ואינטנסיביות בינוי וניצול יעיל של הקר

 
האם התכנית קובעת הוראות העוסקות בממשק שבין המרווחים לבין המרחב 

 הציבורי הסמוך (גדרות, חומות וכו'), והשימושים המותרים במרווחים. 
 

 


