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טיוטא

דברי הסברתכנית אב לניידות 

עלרבדגשהשמההעירוניתהפיתוחלמדיניותמשליםמדיניותכלימהווהלניידותהאבתכנית.1

יםקרייתרחביבכלהקיימיםוהאיכויותהיתרונותחיזוקלצדהעירמרכזשלעירוניתהתחדשות

.ולמבקריהלתושביהונעימהמתקדמת,איכותיתלעירוקידומה

אמצעיכללפיתוחביןסינרגיהלייצרהיאיםקרייתעבורלניידותהאבתכניתשלמטרתה.2

מוטוריים-לאתחבורהבאמצעיהשימושוהעלאתהקרקעשימושילפיתוחיםבקרייתהתחבורה

המתארתכניתאתמשלימהזותכנית,בפרט.יםקרייתשלהעירוניבמרחבציבוריתותחבורה

;עירוניופיתוחהתחדשותתהליכיבמסגרתבעירתושבים80,000-כשלקיבולת:המקדמתהכוללנית

.לתושביםהשירותיםושיפור;שינוימחוללכעוגןהיםחוףפיתוח

הקרקעלשימושיהתייחסותלצדמשמעותייםתחבורתייםמרכיביםישנםלניידותהאבבתכנית.3

קרייתשלהעירמרכזחיזוקעלמיוחדדגשעםפיתוחמדיניותמציעההתכנית.והמתוכנניםהקיימים

סינרגיההמייצריםתכנוןלתהליכימסגרתונותנת,התחבורתיתבנגישותוהןהבינויבעוצמותהןים

.הניידותלאופיהפיתוחצרכיבין

ובמסגרתההרגליתההליכהאמצעיעלובראשונהבראשדגששמהזותכנית,התחבורהבתחום.4

מנת-עלרגליתלתנועהחדשניחיזוימודלפיתוחלצדהרגליתהתנועהנפחלמדידתמקיףסקרבוצע

הפוטנציאלאתלהעריךמאפשרהמודל.הרגלהולכיתנועתליבתאתהמהוויםהרחובותאתלאתר

תיווצרשבהםרחובותנוספיםמקטעילביסוסלצד,הליבהרחובותאתלחזקוהאפשרותהמרחבי

רחובות)אורבנימסחרלפתחבעתידיתאפשרבהםהמקומותוחיזוירבהרגלהולכיתנועת

מאפשרתהמסחרפריסתחיזוקלצד,ברגלההליכהוכמותנוחותאתלהעלותהאפשרות.(מסחריים

תדירהציבוריתלתחבורהלנגישותהאפשרותהעלאתלצדיומיומייםלשירותיםבנגישותהעלאה

.מטרופולינייםלמוקדיםגםנגישותובאמצעותה

3

רכיבהותשתיותן"מתעמערכותעםסינרגיהעלגםדגששמהזותכניתהרגליתההליכהלצד.5

תחבורהמסלולילניתוחניתןמיוחדדגש.וכלכליעירוניפיתוחולסנכרןלהעציםמנת-עלבאופניים

מתקדםניתוחבוצעזובמסגרת.יםקרייתשלהחזויהלהתפתחותבהתאםומוצעיםקיימיםציבורית

Big)עתקנתוניעלהמבוססיםצ"תחנתונישל Data)וכמותאופיוניתוחהמבוצעותהנסיעותברמת

אתלאתרמנת-עלמוטוריתתנועהשלמודליםעםהצלבהנעשתה,בנוסף.השוניםבקוויםהשימוש

ההחלטותלמקבליולאפשרהשוניםהדרךמשתמשיביןקונפליקטיםלהיווצרעלוליםבהםהמקומות

.זהמסוגקונפליקטישבומקוםבכלהאורבניוההקשרהרצוילאופיבהתאםההחלטותאתלקבל

טיפוס.חתכיםוחוברתיםקרייתהעירשלהרחובותלטיפוסיתשריטכולליםהתכניתמסמכי.6

והן,בעיקרמוטוריתתנועהכמותהמאפיינתהרחובשלהתנועתיתמהפונקציההןמורכבהרחוב

עבורוהכלכליתהחברתיתהאנושיתהפעילותעוצמתאתהמייצגהאנושיתברמההרחובמתפקוד

.מסויםרחוב

עירוניתרשתלייצרמנת-עלהרחובותברשתבשינוייםלצורךזובתכניתניתןמיוחדדגש.7

שינויים.בעירהמסחרפריסתשלוהרחבהרגליתתנועהובפרטאמצעית-רבתנועההמאפשרת

הזדמנותישנהכאשרלביצועניתניםאך,לביצועמאודמאתגריםהינםקיימתבעיררחובותברשת

,גבוההבעדיפותמוגדריםהמוצעיםמהשינוייםחלק.אחראוכזהבמתחםעירוניתהתחדשותלבצע

מסוייםרחובמקטעאורחובשלהחזויבתפקודמשמעותיתתמורהלבצעיכולתבהםישכאשר

רמתאתלשפרהמצרפיתשביכולתםנוספיםרשתלשינוייהמלצותישנן,בנוסף.מצומצםומספר

.כשלעצמםדרמטישינוימהוויםאינםאךאמצעית-רבלתנועההרשתשלהכוללתהתפקוד

קונקרטיותלהצעותבהתייחסותבתכניתניתןמיוחדדגש,עירוניים-הכללהנושאיםעלנוסף.8

לתחנותובהתייחסות,(ועודירושליםשדרותכדוגמת)יםקרייתבעירמשמעותייםרחובותלמספר

(והמתוכננותהקיימות)יםלקרייתהסמוכותהרכבת



טיוטא

מחקר נגישות  
רב אמצעית

['נספח א]

מאושר , קידוד מצב קיים
ובהליכי תכנון

ניתוח מורפולוגיה עירונית

ניתוח נגישות מרחבית

סקר תנועה רגלית

מודל תנועה רגלית

אפיון טיפוסי רחובות

קונפליקטים בין סוגי  
משתמשים

מחקר  
תחבורה

['נספח ב]

: הגדרת תרחישי פיתוח
מצב קיים-

יעדי תכנית כוללנית -

מתחמי פיתוח ידועים-

ניתוח תרחישי פיתוח במודל  
מטרופולין חיפה

ניתוח ספירות תנועה

בתח״צניתוח נתוני שימוש 
(רב קו)

שירות  קוימענה –מטרונית 
קיימים ועתידיים לביקוש  

בתרחישים

במצב  צ"לתחניתוח פיצול 
קיים ובתרחישים

בדיקת רמות שירות צמתים

אסטרטגיה 
להתערבות

['נספח ג]

הגדרת מתחמי תכנון ויעדי  
ציפוף  

הגדרת פערים ויעדים לרשת 
המתחמיתהרחובות 

בחינת הצעות מפורטות  
לרשת הרחובות

צ"תחהגדרת רשת לתשתית 
תדיר

יישום
[התכניתגוף ]

מתווה  –אפיון טיפוסי רחובות תשריט. א
מדיניות לתכנון פרויקטים להתחדשות סביב  

:מגדיר. מארגן ברמה כלל עירוניתחזון

.תדירצ"תחרשת רחובות עם תשתית -

אופי תנועתי ועירוני לכל רחוב בעיר כבסיס  -
.לכל תכנית ופרויקט עתידי

מהווה  –שינויים ברשת הרחובות תשריט. ב
תכנון עיר באשר לשאיפות  ' מדריך עבור מח

:כולל. המרחב הציבורי ברמה הסטטוטורית

המלצות בדרגת חשיבות גבוהה לשינויים  -
רשת הרחובות

המלצות לאופן מימוש שינויים ברשת  -
הרחובות ברמת חשיבות משנית

מהווה פתרון עקרוני  -חוברת חתכי רחובות. ג
לחלוקת זכות הדרך לכל רחוב בעיר בהתאם  

:כולל שילוב ש. לטיפוס הרוב ורוחב זכות הדרך

תשתית רכיבה באופניים-

תדירצ"תחתשתית -

נתיבי חניה-

דופן  , נטיעה, שהייה, הליכה: רצועות שימוש-
.מסחרית וזיקת הנאה במרווח קדמי

–קונפליקטים בין משתמשים תשריטי. ד
.צמתים בהם נדרש מיקוד בתכנון המפורט

דברי הסברתכנית אב לניידות 

4

אסטרטגיות,מחקרימרכיבכללהעבודהמתווה.1

לרשותהמאפשריםיישומייםומסמכיםלהתערבות

באמצעותבהמשךהתכניתאתלקדםולשותפיההמקומית

.פרטנייםוצעדיםמפורטותתכניות

תנועהמודלויצירתרגליתתנועהסקרכללהמחקר.2

וניתוחיםהעירונית(מבנה)המורפולוגיהשלניתוח,רגלית

והנדרשתהקיימתהציבוריתהתחבורהשלפרטניים

.בעתיד

שינוייםבנושאיבעיקרעסוקיםהשוניםההתערבותאופני.3

ותשתיות(ושביליםרחובות)הציבורייםהמעבריםברשת

.לקידוםהנדרשותתדירותציבוריתתחבורה

וחתכיםתשרטיםכולליםהיישוםמרכיבי,לבסוף.4

ותוךעקביבאופןהמשךתכניותייזוםהמאפשריםרלוונטיים

.לניידותהאבתכניתמטרותעלשמירה



טיוטא

מטרות התכניתתכנית אב לניידות 

5

אמצעית ובפרט  -מימוש המקדמת תחבורה רב-יצירת תכנית ניידות ברת1
.תחבורה מקיימת במרחב העירוני של קריית ים

שיקוף השפעת תרחישי הפיתוח העירוניים על רשת התחבורה ומתן מענה  2
.לניידות מקיימת ופיתוח שימושי קרקע משלימים להתחדשות המסיבית

יצירת כלי מדיניות וחזון תכנוני עקבי לשימושה של עיריית קריית ים  3
מימדפיתוח בעלות ותכניותבמהלך קידום תכניות פרטניות להתחדשות 

.תחבורתי משמעותי

תדיר המשלימה  צ"תחע״י יצירת רשת לתשתית בתח״צהגדלת השימוש 4
בתח״צפיצול לנסיעות 40%את פיתוח שימושי הקרקע ליעד שאיפה של 

קביעת שינויי רשת רחובות משמעותיים הטומנים בחובם הגדלת  5
.הפוטנציאל המרחבי העירוני של קריית ים

6
ל העתידי"רחוב צה.העירוניהפוטציאלפרטניות לטובת מיצוי בתכניותניצול הזדמנויות 



טיוטא

הפרויקטים לייזום10המלצות 

6

התהליכיםמורכבותלפיהפרוייקטיםעשרתאתמאפיינתלהלןהמטריצה

כךזובמטריצהיותרימינהמצוישהפרוייקטכלל.הענייןבעליומאפייניהנדרשים

.יותרגבוהותוודאות-ואיסיכוןרמותמכילוהואיותרגבוההשלוהמורכבותרמת

יותרומורכביםרביםענייןבעליישנםבמטריצהיותרגבוהנמצאשהפרוייקטככל

והפיכתןצביבןשדרותשלהארכתן,למשלכך.בושותפיםלהיותהנדרשים

ובנוסףלכשעצמומורכבפרוייקטהינן(4'מספרוייקט)עירונימסחרישלדלרחוב

לעומת.ביישוםניכרוקושיגבוההודאות-אירמתמשקףולכןענייןבעלירווי

מייצג(8'מספרוייקט)תנועהלהסדרימרחביתהנחיותיצירתשלתהליך,זאת

.יחסיתנמוכהמורכבותורמתענייןבעלימעטעםפרוייקט

פירוט נוסף תיאור שם

29' עמ

ל ודרומה עד גבול  "צה' ירושלים לשדרה עירונית עם מסחר בצד של קריית ים משד' הפיכת שד

שינוי חתך והאטה מסוימת של התנועה  , ירושלים' תוספת צמתים ומעברים אל שד. העיר

.משה שרת' ל לשד"צה' המוטורית לפחות בין שד

ירושלים  ' שד
דרום  

1

35' עמ
ל וצפונה  "צה' ירושלים מדרך עירונית מהירה לשדרה עירונית מרווחת ונעימה בין שד' הפיכת שד

.הגדלת אפשרויות החצייה וניצול הזדמנויות להעצמת מסחר בצמתים מרכזיים. עד גבול העיר

ירושלים  ' שד
צפון  

2

36' עמ
במסגרת תכניות התחדשות הגובלות  ( מטרונית)תדיר צ"תחיצירת רחוב עירוני מסחרי הכולל 

.ספיר' ירושלים ועד שד' משד, ל"צה' בשד
ל  "שדרות צה 3

38' עמ

.  ספיר לרחוב עירוני עם דופן בנויה רציפה המהווה חלק מהמפגש של העיר עם הים' הפיכת שד

ריסון מהירות וקיבולת התנועה המוטורית תוך הגדלה משמעותית בכמות הצמתים הנפגשים עם 

תדיר  צ"תחשמירת אפשרות לשירות . רחוב ספיר במסגרת פרויקטים של התחדשות הגובלים בו

.בחלקו אך לא על חשבון הפונקציה האורבנית

שדרות ספיר 4

40' עמ בן צבי הקיימות והארכתן צפונה אל שיכון  ' עירוני ומסחרי חדש על בסיס שד-יצירת רחוב שלד כלל

.ודרומה לגבול קריית חיים במסגרת ייזום פרויקטים נוספים' ג

שדרות בן 
צבי  

5

41-42' עמ

ירושלים  ' ויצמן לשד' ויצמן באמצעות העצמה של בינוי עם דופן לרחוב והארכה של שד' חיזוק שד

ובמידה  )משה שרת כרחוב מסחר עירוני ' ביסוס שד. ספיר במסגרת פרויקטים נקודתיים' ולשד

עם הפיכתו לרחוב נעים יותר עם זכות דרך מוטורית מצומצמת יותר  ( מסוימת הפנים של העיר

.ירושלים ועד הים וניצול פרויקטים של התחדשות ליצירת דפנות רציפות לאורכו' משד

רחובות 
מסחר מקומי

6

25-26' עמ
שינויים נקודתיים ברשת הרחובות במסגרת תכניות מקומיות ליצירת רשת רחובות ומעברים  

.רציפים וישירים יותר בהתאם לפירוט אופני ההתערבויות ברשת הרחובות

השלמת  

נהירות רשת  
הרחובות

7

43' עמ

מסמך מנחה המסכם סוגיות של הסדרי תנועה הנדרשים להכרעה לטובת שיפור בתפקוד של 

:  כולל הוראות מחייבות עבור. רחובות עירוניים מתוך ראיה כלל עירונית לפי שנות יעד וצפיפות

פתרון לקונפליקטים בין  ; (מעגלי תנועה/ תמרור/ רמזור)טיפוסי צמתים והסדרי תנועה רצויים 

.משתמשי דרך ומאפייני בטיחות עיקריים

הנחיות  

מרחביות  

להסדרי 
תנועה

8

44' עמ ' משה שרת וצפונה עד שד' בן צבי ומשד' ירושלים ומערבה עד שד' משד)מיצוב ומיתוג מרכז העיר 

.ופלייסמייקינגפעילויות במרחב הציבורי , שפה ויזואלית, מורשת מקומית, תכנים, הכולל( ל"צה

מיצוב מרכז  
העיר 

9

45' עמ
ייזום תכנית אב לניידות הרואה את הקריות כיחידה תפקודית משמעותית ושונה מהעיר חיפה  

לשכת תכנון מחוזית וועדה  , (וחיפה)י הרשויות המקומיות בקריות "במסגרת המטרופולין כולו ע

.מרחבית קריות

תכנית אב 
ניידות קריות 

10

ה 
יי
ר
עי
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ר
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ה
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ר
עי

כלי מדיניות העצמת פיתוח שינוי מהותי

8 9

10

7

12

3

4

יין
ענ

י 
על

ב
ת 

בו
רכ

מו

מורכבות התהליך

5

6
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כלים ומודליםמתודולוגיה 

7

ספירות הולכי רגל

GISמיפוי 

Space syntaxמודל 

מודל תנועה רגלית

ספירות תנועה

תרחישי פיתוח

מטרופוליניתח״צ

מודל תחבורה 

מטרופולין  חיפה

ניתוח נתוני רב קו

ניתוח נסיעות

תח״צ



טיוטא

:תרחישים2-להתיחסההעירונית צ"התחבחינת מערכת 

תושבים80,000: יעד אוכלוסייה-( תרחיש פיתוח מקסימלי)כוללנית תוכנית (1)

תושבים65,000: יעד אוכלוסייה–( תרחיש גידול טבעי)תכניות פיתוח מקודמות  (2)

.מסלולים שונים למטרוניות ופתיחת תחנת רכבת סביוני ים, שוקללו קווי המטרונית המוצעים

.  2040במודל ולא התבססו על הנחות המודל לשנת 2020נפחי התוכניות הכוללנית ותוכניות הפיתוח נוספו לנתונים של שנת *

תרחישי התכניתממצאים עיקריים תחבורה 

8

מתחמי פיתוח ידועים במרחבאוכלוסייה ומועסקים

1

2

5

3

6

7

4

מודל-20202040-מודל 

כ  "סהתוספת מצב קיים

אוכלוסייה

כ  "סה

מועסקים מועסקיםאוכלוסיהמועסקיםאוכלוסיה

מרחב 

בדיקה
87,73814,50915,7028,936103,44023,445

38,1184,7448421,31738,9606,061יםקרית

י תוכניות פיתוח"עפ-20202040-מודל 

כ  "סהתוספת מצב קיים

אוכלוסייה

כ  "סה

מועסקים מועסקיםאוכלוסיהמועסקיםאוכלוסיה

מרחב 

בדיקה
87,73814,509

63,01244,501
150,75059,010

38,1184,74427,05411,97365,17216,717קרית ים

תוכנית כוללנית-20202040-מודל 

כ  "סהתוספת מצב קיים

אוכלוסייה

כ  "סה

מועסקים מועסקיםאוכלוסיהמועסקיםאוכלוסיה

מרחב 

בדיקה
87,73814,50976,52445,138164,26259,647

38,1184,74440,56612,61078,68417,354קרית ים
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תח״צשירות ממצאים עיקריים תחבורה 

9

תחנת אוטובוס

2040תכניות פיתוח ל מצב קיים

קריוןיעדמוצאמספר קו
חוצות  

המפרץ

חוף הכרמל-תחנה מרכזיתמרכזית הקריות1-מטרונית

הנביאים// 15הנביאים -חיפהמרכזית הקריות// ים קרית3-מטרונית

הרצוג-מינץ// 5הרב מינץ -אתאקריתמרכזית הקריות// ים קרית23

Vאיסוף-קריות. מר// ים קריתמרכזית הקריות// ים קרית11

VVיסמין-יקינטון// 16יקינטון-ביאליקקריתמרכזית הקריות// ים קרית12

Vבוטינסקי'ז-ספיר// שדרות פנחס ספיר -יםקריתמרכזית הקריות// ים קרית13

VVרכבת חוצות המפרץ. ת-חיפהמרכזית הקריות// ים קרית15

26
נתן  // 1נתן שפריצר -קרית אתא 

הארי השואג-שפריצר
טרומן-דגניה// 69שדרות דגניה -חיפה

תכילתירב /האוניברסיטה-חיפהמרכזית הקריות// קרית ים 137

Vיקינטון-דרך בגין// דרך בגין -ביאליקקריתאתא. ק-עגור-דוכיפת210

(2017)2040התכנית האסטרטגית לרכבת ישראל לשנת : מתוך

קווים הפועלים בתוך  10ישנם 

קריית ים ומרשתים בצורה טובה  

הקווים מובילים  . את העיר
.וסביבתהלמוקדים מרכזיים בעיר 



טיוטא

.ניתן לראות כי אחוז הפיצול נשמר גם בעתיד וכי כמות הנסיעות גדלה משמעותית

.חקרנו את קווי המטרונית החדשים ובדקנו מסלולים האופטימלייםבתח״צעל מנת למקסם את השימוש 

פיצול נסיעות במודל חיפהממצאים עיקריים תחבורה 

10

תחנת אוטובוס

פיצול נסיעות לפי תרחישי הרצה

לפי תכניות פיתוח2040לפי כוללנית2040לפי מודל2040מצב קיים

כ"סהצ"תחפרטי
אחוז 

צ"תח
כ"סהצ"תחפרטי

אחוז 

צ"תח
כ"סהצ"תחפרטי

אחוז 

צ"תח
כ"סהצ"תחפרטי

אחוז 

צ"תח

AM2,8042,5405,34448%4,7113,4048,11542%10,7818,51819,29944%10,7687,81918,58742%

PM3,4068694,27520%3,2931,4074,69930%10,6627,38118,04341%9,958613316,09138%
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רמות שירות לרכבממצאים עיקריים תחבורה 

11

שעת שיא בוקר

מצב קיים 

2020

תרחיש כוללנית

2040
(מקסימליסטי)
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רמות שירות לרכבממצאים עיקריים תחבורה 

12

שעת שיא אחה״צ

מצב קיים 

2020

תרחיש כוללנית

2040
(מקסימליסטי)
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המטרונית הינה גורם משיכה חזק המעודד מעבר משימוש ברכב  1.

קווי המטרוניות העתידיים קולטים משתמשים רבים עד כי  -פרטי 

הגידול בכמות המשתמשים באוטובוס זניח לעומת הגידול בשימוש  

.  במטרוניות

העמוסים  -( שד׳ ירושלים)21-ו( שד׳ ספיר)19קווי המטרונית 2.

נתון זה מראה כי באמצעות נגישות טובה יותר ומגוון יעדים  . ביותר

.  לתושבי קריית ים יעילות המטרונית עולה

מנוסעי הרכבת  43%מושכת ( מרכזית הקריות)תחנת סביוני ים 3.

,  36%מוצקין תשרת קריתתחנת . באזור והופכת לתחנה העיקרית

.  מתושבי האזור21%חיים וחוצות המפרץ ישרתו יחדיו קריתותחנות 

תחבורהמסקנות והמלצות 

תחבורה ציבורית

שעת שיא 

בוקר
1386----1,1312551,386

שעת שיא 

אחה"צ
1367----2701,0981,368

שעת שיא 

בוקר
2323----1,9703542,324

שעת שיא 

אחה"צ
2096----4811,6162,097

שעת שיא 

בוקר
176813922800161834227,8433,15711,000

שעת שיא 

אחה"צ
182714262415124325523,0446,4199,463

שעת שיא 

בוקר
130514922432112427595,6813,4319,112

שעת שיא 

אחה"צ
150213361976111419562,9444,9427,886

3
סה"כ 

עולים

סה"כ 

יורדים
סה"כ

2020

21 20 19 16 מטרונית/ תרחיש

מודל -2040

 לפי -2040

 תכנית

כוללנית

 לפי -2040

 תכניות

פיתוח

3קו 

20קו 16קו 

13
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שדרות ירושלים-צומת משה שרת2

תוכניות לפיתוחכוללניתמצב קיים

צ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקר

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

ממערב
24Cלצפון ומזרח

24C
24C

24C
44D

44D
29C

29C
41D

41D
28C

28C
1A1A1A1A1A1Aלדרום

מדרום
26Cלמערב

10B
27C

11B
57E

23C
31C

17B
54D

22C
32C

15B
5A6A13B13B12B10Bלצפון

מצפון
19Bלדרום

19B
16B

16B
35C

34C
27C

27C
33C

33C
23C

23C
1A1A1A1A1A1Aלמערב

16B14B32CC2230C21C

תחבורהמסקנות והמלצות 

14

שדרות ירושלים-ל"צומת צה1רמת שירות בצמתים

תוכניות לפיתוחכוללניתמצב קיים

צ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקר

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

ממערב

למזרח  

וצפון
49D

49D
48D

48D
78E

78E
49D

49D
75E

75E
65E

65E

1A1A1A1A1A1Aלדרום

ממזרח

56Eלדרום

46D

49D

44D

102F

77E

64E

57E

91F

71E

45D

42D
למערב  

ודרום
34C38D45D49D47D39D

1A1A1A1A1A1Aלצפון

מדרום
16Bלצפון

16B
14B

14B
20C

20C
17B

17B
22C

22C
15B

15B
1A1A1A1A1A1Aלמזרח  

מצפון
לדרום  

ולמערב
26C26C23C23C40D40D32C32C38D38D28C28C

32C27C47D34C45D30C

שדרות ירושלים-בוטינסקי'צומת ז3

תוכניות לפיתוחכוללניתמצב קיים

צ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקר

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1Aלדרוםממערב

מדרום
24Cלמערב

5A
17B

4A
34C

7A
24C

7A
34C

7A
25C

6A
1A1A1A1A1A1Aלצפון

מצפון
7Aלדרום

7A
11B

10B
11B

11B
20B

20B
13B

13B
12B

12B
1A1A1A1A1A1Aלמערב

6A7A9A10B10A8A

רמות השירות המתקבלות  •

בתרחישים השונים הינן  

.רמות שירות גבוהות

רמות השירות נבדקו  •

בתצורות הצמתים  

.ללא כל שינוי, הקיימות

ההנחה היא שהשימוש  •

הרב בתחבורה ציבורית  

מייעל את הרשת ולא  

.מצריך הרחבת צמתים
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מאפייניםטיפוסי רחובות 

15

:נמוכהמקוםפונקצייתבעלירחובותטיפוסי.1

.Iמקוםפונקצייתוללארבהמוטוריתתנועהללארחוב–מקומירחוב

.בלבדמקומילשימושהמיועדיםמגוריםרחובותמאפיין.משמעותית

.IIקרקעשימושיללאמקומיתלתנועהמשמעותירחוב–שכונתימאסף

.משמעותיים

.IIIכמעטשמשמשש"קמ50-מגבוההתכןבמהירותכביש–עירוניתדרך

מאפשראינושבפועלכביש.גבוהבנפחמהירהמוטוריתלתנועהורק

.גובלעירונימרקםלפיתוחהפרעהומהווהלצדמצדנוחהרגליתחצייה

:בינוניתמקוםפונקצייתבעלירחובותטיפוסי.2

.Iנמוכותתנועהרמותעםמקומיתמבחינהחשוברחוב–שכונתירחוב,

.שכונתייםציבורמבניוכןמסחרשימושימעטלהתמקםעשוייםשבואך

.IIהמשמשמשמעותיתתנועהפונקצייתבעלרחוב–ראשיתשדרה

שימושילפיתוחאפשרותמתןלצדעירוניאופיבעלותתנועותלמגוון

.אמצעית-רבלתנועהמקוםוהקצאתבדפנותיוקרקע

.IIIעירוניתתנועהבהעברתמיקודושעיקררחוב-מטרופוליניתדרך

פוטנציאלאולם,נגישותשדפנותיוגבוהבנפח(בעיקרהמוטורית)

.ראשייםבצמתיםבעיקרומצוימוגבללאורכוהפיתוח

עםרחובותדהיינו,גבוההמקוםפונקצייתבעליהרחובותטיפוסי.3

:לאורכםמסחרלשימושיממשיפוטנציאל

.Iמשמשאשר,נמוכהתנועהפונקצייתבעלרחוב–מקומימסחררחוב

.לוהנלוויםושירותיםמקומילמסחר

.IIהמשמשבינוניתתנועהפונקצייתבעלרחוב–עירונימסחררחוב

.הרגללהולכיעדיפותמתןתוךאינטנסיביתאמצעית-רבלתנועה

.IIIמוטוריתנועהנפתבעלתעירוניתדרך–מטרופולינימסחרדרך

.לאורכהלהתפתחמוטורימוטהלמסחרמאפשרתאשרמשמעותית

לחשיבותםבהתאםבמטריצהסווגוהרחובות

(אנכיציר)מוטוריתתנועהבהעברת

'וכופנאי,למסחרעצמםבפניכיעדוחשיבותם

:מאפשרותאלההגדרות.(אופיציר)

חשיבותםלפיודרכיםרחובותלתעדף-

.היחסית

התפקודרמותאתברורבאופןלשקף-

בעיררחובכלעבורוהחזון

יהיהנדרששבהםהאמצעיםאתלזהות-

שינוילחוללמנת-עללהשתמש



טיוטא

ביסוס רחובות מסחרייםטיפוסי רחובות 
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מאורך11%-במסחרלבססשיאפשרוהעירוניתהרחובותלרשתהשלמותעלממליצהזותכנית

:העירונייםהרחובות

ירושליםשדרותשלהדרומיהחלקאתמזהההתכנית–מטרופוליניתמסחרדרך•

אופיבעלתדרךהיותועלנוסףיםקרייתשלהיומיומיהמרקםחלקהמהווהעירונימסחרכרחוב

.ן"מתעעםמטרופוליני

ל"צהבין)ספיר'שד,ל"צה'שד,(וויצמןבוטינסקי'זבין)צביבן'רח–עירונימסחררחובות•

.(שרתומשה

.נמיר'רח,שרתמשה'רח,ויצמן'רח–מקומימסחררחובות•

מנת-על(צמתיםבין'מ100עדשלממוצעמרחק)מסוימיםמורפולוגייםמאפייניםמסחרייםלרחובות

40-מלמעלהשלמחקרעלמתבססאלומאפייניםניתוח.מסחרילרחובהפוטנציאלאתלייצר

.בישראלמסחרייםרחובות

שלובפרויקטיםהרחובחזיתהתחדשותשבמהלךמוצעולפיכךזהבתנאיעומדותאינןירושלים'שד

נדרשתבפרט.ירושלים'לשדצולביםמקומייםרחובותיתווספוירושליםשדרותבקרבתהתחדשות

צומתיששבובוטינסקי'זלשדרותל"צהשדרותביןבחלקירושליםבשדרותצמתיםתוספת

אך,מוקדםבשלברגללהולכיכמעבריםמהרחובותחלקלבצעניתן.בלבד'מ150כלבממוצע

הרחובשלזהלחלקהנדרשותמקומיתנגישותרמותתוסיףומהםמקומייםלרחובותמוטוריתנגישות

.ודרומהל"צהמשדרותרציףמסחרלבססמנת-על

ברמתלפגועובפירושמשמעותילהיותעלולמקומיותלתנועותמטרופוליניותתנועותביןהקונפליקט

מקומיתנגישותללא,זאתעם.ירושליםבשדרותפרטייםרכביםשלמטרופוליניותלתנועותהשירות

ראשירחובשלהאורבניתוהאיכותלהתבססיתקשהירושליםשדרותשלהדופןלאורךרציףמסחר

.נמוכהלהיותתמשיךזה

רחוב
זכות דרך 

('מ)
אורך רחוב 

('מ)
כמות  
צמתים

מרחק  
ממוצע בין  

('מ)צמתים 

חריש 
דרך ארץ

5010005200

חדרה  
הרברט 
סמואל

2411501482

חדרה  
הנשיא

2611701390

יעקבזכרון
הנדיב

11350658

ואחדמסחרבהםשהתבססרחובותשלושה:חיפהבמחוזרחובותשללמורפולוגיהדוגמאות
.נמוכהמקומיתנגישותעקבלהתבססומתקשהכמסחרישתוכנן



טיוטא

תשריטיםטיפוסי רחובות 
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'מ10-14חתכי רחובות חתכי רחובות 

18

רחוב מקומי

רחוב  

שכונתי

רחוב מסחר  

מקומי

מאסף  

שכונתי

שדרה 

ראשית

מסחר עירוני

דרך עירונית

דרך  

מטרופולינית

דרך מסחר 

מטרופוליני



טיוטא

'מ15-17חתכי רחובותחתכי רחובות 

19

רחוב מקומי

רחוב  

שכונתי

רחוב מסחר  

מקומי

מאסף  

שכונתי

שדרה 

ראשית

מסחר עירוני

דרך עירונית

דרך  

מטרופולינית

דרך מסחר 

מטרופוליני



טיוטא

'מ18-24חתכי רחובותחתכי רחובות 

20

רחוב מקומי

רחוב  

שכונתי

רחוב מסחר  

מקומי

מאסף  

שכונתי

שדרה 

ראשית

מסחר עירוני

דרך עירונית

דרך  

מטרופולינית

דרך מסחר 

מטרופוליני

מסחר עירונימסחר עירוני
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'מ25-29חתכי רחובותחתכי רחובות 
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רחוב מקומי

רחוב  

שכונתי

רחוב מסחר  

מקומי

מאסף  

שכונתי

שדרה 

ראשית

מסחר עירוני

דרך עירונית

דרך  

מטרופולינית

דרך מסחר 

מטרופוליני
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'מ30-40חתכי רחובותחתכי רחובות 
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רחוב מקומי

רחוב  

שכונתי

רחוב מסחר  

מקומי

מאסף  

שכונתי

שדרה 

ראשית

מסחר עירוני

דרך עירונית

דרך  

מטרופולינית

דרך מסחר 

מטרופוליני
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'מ30-40+חתכי רחובותחתכי רחובות 
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רחוב מקומי

רחוב  

שכונתי

רחוב מסחר  

מקומי

מאסף  

שכונתי

שדרה 

ראשית

מסחר עירוני

דרך עירונית

דרך  

מטרופולינית

דרך מסחר 

מטרופוליני



טיוטא

דגשיםחתכי רחובות 
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לקייםשנדרשהשונותהפעילותרצועותביןמיטבייחסבחשבוןנלקחהרחובותחתכיאפיוןבעת

.הדרךזכותורוחבהרחובלטיפוסבהתאם

המאפשרבאופןהתנועהמיתוןלטובתוניתןיחסיתמצומצםהדרךזכותרוחב-מקומירחוב•

.וחניהוהליכהגינון,חניהרצועתביןלאזןמשתדלהחתך,לכן.במיסעהאופנייםתנועתשילוב

רגלהולכימוטהחתךלתכנןנדרש,לשגשגפעילותבדפנותהמאופייןמקומימסחררחוב•

מסחרייםרחובות,כןכמו.חניהרצועתחשבוןעלההליכהרצועתהגדלתע״יואופניים

לשביליותררבהחשיבותאלוברחובות.וטעינהופריקהציבוריתחניהבמקומותמאופיינים

.המסעהצידיבשניכיווניחדאופניים

הבטחתתוךלרכבשירותרמתלתעדףניתןולכןמוטוריתפקידבעלי–מאספיםרחובות•

.רגליתלתנועהאטרקטיבייםפחותאלורחובותשכןוגינוןהליכהרצועתמינימום

בזכותרכותתנועותשלחלקןעלדגשנדרש-עירונימסחרורחובותהראשייםרחובות•

שלחלקהחשבוןעלאופנייםרצועתלצדוהליכהגינון,שהייהרצועותשילובע״יהדרך

.המוטוריתהתנועה

,צ"לתחהתשתיתלפתרוןעדיפותתינתן-מטרופוליניתאועירוניתתנועהמעביריבצירים•

בטיחותתוךוהמפרדההנתיביםברוחבביטוילידיהבאהמוטוריתהתנועהלהזרמתומענה

לאמנתעלמתמעטתהחניהרצועתגםמסוימיםבמקרים.הרכיםהדרךלמשתמשיגבוהה

.התנועהלרצףלהפריע

:צ"תחעתירילרחובותדגשים•

באופןלצרכיםבהתאם(17'בעמתשריט)תדירהציבוריתתחבורהצירישלפיתוח1.

נוףיפהעםבתיאוםדינמי

מינימליברוחברציפותהליכהורצועותלמסחרדופןרצועותעםמדרכותעלשמירה2.

.צ"תחלצדומסחרעירוניותהמאפשרות

ותנוחהחתךשינויעלבדגשדרוםירושליםשדרותפרויקטקידום–לעירהכניסהמרחב3.

.30'בעמנוסףפירוטראו.ל"צה'ושדשרתמשהבצמתילרכבשירותרמתהורדתכולל

באופןתדירהציבוריתלתחבורהרבהרגלהולכיתנועתביןושילובמוטוריתתנועהריסון4.

הרחבהראו)בתחוםעדכניתספרותעלבהתבססהאפשרבמידתואורבניבטיחותי

.(ובטיחותBRTעלמחקר-'בבנספח
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סוגי פעולות לשינויים ברשת הרחובותהתערבויות ברשת הרחובות 
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בעלי עניין מיקום 
בעיר

אופי שינוי הזדמנויות פעולה  
תכנונית

יזמים  , עירייה

ציבוריים  

ועדה  , ופרטיים

,  מחוזית

משרד 

התחבורה  

והרשות  

להתחדשות  
עירונית

ספיר  ' שד
'ושיכון ג

יצירת רחובות ושבילים  

במטרה להביא לשינוי  

תחבורתי ותפקודי  
באזור

חיזוק אזור ספציפי  
ושינוי תפקודו

עדכון רשת  

רחובות במסגרת  
תכניות גדולות

פרויקטים  

להתחדשות  

במרכז 
העיר

תוספת רחובות חדשים 

ושבילים במסגרת  

תכנית להתחדשות  
בשטח משמעותי

יצירת רשת מקושרת  

וישירה במקום רשת 

מקוטעת ודלילה  
במקומות מרכזיים

עיבוי רשת  

רחובות במסגרת  

-פרויקט פינוי
בינוי

עירייה ויזמים דרום העיר  

' ושיכון ג

במידה  
מסוימת

יצירת צמתים ומקטעי  

רחובות חדשים  

במסגרת תכניות איחוד  

וחלוקה קטנות ככל  
שמקודמות

ניצול הזדמנויות  

לשיפור הקישוריות  

במרקם עם חלקות  
קטנות

הגדלת קישוריות  

במסגרת תכנית  
נקודתית

י "עירייה ע

ייזום תכנית  

בסמכות  
מקומית

' שיכון ג
ודרום העיר

משביל למקטע רחוב  

ממותן המאפשר כניסות  
למגרשים הגובלים  

יצירת נהירות וגמישות  

למערך התנועה  

במרקם עם ריבוי  
שבילים

הסבת שביל  

הולכי רגל לרחוב  

מוטורי באמצעות  

איחוד  / הפקעה
וחלוקה

הקרייה

הציבורית  

ממערב 
בן צבי  ' לשד

הגדרת רצועות דרך  

משולבת בקמפוסים של 

מבני ציבור לטובת  

קיצור מרחקי הליכה  

חניה  / ואפשרות מעבר
לרכב

שיפור נגישות רב 

אמצעית אל מבני  

/  קריות חינוך/ ציבור
פארקים

יצירת מעברים  
בשטח ציבורי  

' שד

ירושלים  
ודרום העיר

שינוי ממגרש בקצה 

/  רחוב ללא מוצא לחיבור

צומת בין רחובות  
קיימים ללא שינוי בבינוי

הגדלת קישוריות בין  

יצירת  , רחובות קיימים

גמישות להסדרי  
תנועה ושיפור נהירות

זיקת הנאה  
בחניון פרטי



טיוטא

עקרונות לעיבוי רשת הרחובותהתערבויות ברשת הרחובות 

אורךשלביחידות)הרחובותרשתצפיפותאתמציגותהאלוהמפות1.

ברחביהשוניםהתכנוןבאזוריוהאפשריתהקיימת(לדונםבמטריםרחובות

נמצא(לדונם'מ22-מגבוהרשתאורך)צפופהרחובותרשת.העיר

יכולתלצדציבוריתותחבורהמוטורית-לאבתנועהיותררבלשימושכקשור

אינטנסיביותאתולהעציםעירונייםברחובותמסחרלבססטובהיותר

המציגותוטבלהמפהמוצגותהקודםבעמוד.הקרקעשימושישלהבינוי

'גנספח.העירברחביהרשתצפיפותאתולהגדיללשנותהאפשרויותאת

רחובותרשתצפיפותבנושאומתודולוגיתתיאורטיתהרחבהמציג

הלאומיתהאסטרטגיתהתכניתבסיסעלמקיימתלתנועהוחשיבותה

.העירוניבמרחבמקיימתלתנועה

ישנםהשונותההתערבויותבמסגרתברשתהאפשרייםהשינוייםסךמתוך2.

התפקודילמערךשתרומתםמנדטורייםשינוייםשלמצומצםמספר

:במיוחדגבוהההעירשלוהתחבורתי

.ח"הפלמשדרותעדצפונהצביבןשדרותהארכת•

שדרותעדומערבהירושליםשדרותעדמזרחהוייצמןשדרותהארכת•

.ספיר

התומכת,יותרומקושרתצפופהעתידיתרחובותרשתלייצרמנת-על3.

לנצלנדרשעירונייםברחובותמסחרפיתוחלצדאמצעית-רבבתנועה

בעמודבטבלהשמפורטכפי,וקוהרנטיעקביבאופןעתידיותהזדמנויות

.הקודם

(למעלההמצוייניםהמנדטורייםלשינוייםפרט)במפההמוצגיםהשינויים4.

ניתן.העיקרוןלהצגתמשמשיםאלאמחייביםואינםעקרונייםשינוייםהם

גם,הדרךבהמשךולמגבלותלהזדמנויותבהתאםאחריםמעבריםלייצר

.הרחובותרשתונהירותישירותחשבוןעל

26



טיוטא

הסבר כלליקונפליקטים בין משתמשי דרך 

עבורגבוההקריטיותוזיהויהניתוחשכבותביןקומפילציהעלמתבססהזיהוי.שוניםמשתמשיםביןקונפליקטנקודות36זיהתההתכנית

:דרךמשתמשיקבוצותשלוש

(רכיבהכליכולל)רכבוכלירגלהולכי•

(נוספיםרכיבהוכליבאופניים)ורוכביםרגלהולי•

מוטורייםרכבוכלירוכבים•

שלהתכנוניתהמשמעות,בפועל.יותראוקבוצותשתיעבורצומתבאותולתנועהגבוההקריטיותקיימתכאשרמזוההקונפליקטנקודת

אמנםהקונפליקטים.הרחובבתפקודהקונפליקטשלמזעורלאפשרכדיואיכותינהירמענהלתתצריךהמפורטשהתכנוןהיאקונפליקט

.בצומתהנפגשיםהמקטעיםבתכנוןגםבחשבוןלקחתצריךהתכנוניהפתרוןאך,בצמתיםמסומנים

ושטיפוס,הרגלהולכילליבתלהולכימאדגבוההחשיבותכבעלשמזוההבמקטערכבלכלירגלהולכיביןלקונפליקטאפשריפתרון:לדוגמא

נתיבשלהצרהלשקולניתן.נמוכהתהיההנסיעהשמהירותלהבטיחכדירכבלכליריסוןאמצעיהוספתיהיהמקומימסחרשלהואהרחוב

בעליבאזוריםטיפול.ומחסומיםגדרותהסרתלצדרחובבקרנותרדיוסיםצמצום,צומתמפלסשלהגבהה,נתיביםוהורדתהנסיעה

ביןותעדוףמערכתייםפתרונותלשקולנדרש(ל"צהלשדרותשרתמשהביןירושליםשדרותכדוגמת)הדרךמשתמשיכללביןקונפליקטים

.הפגיעיםלמשתמשיםובפרטנוחות-ואידרכיםתאונותולמזעראופטימליבאופןלתפקדלמרחבלאפשרמנת-עלהדרךמשתמשי

רחובותשלבתפקודשיפורלטובתלהכרעההנדרשיםתנועההסדרישלסוגיותהמסכםמנחהמסמךשיהוומרחביותהנחיותליזוםמומלץ

.וצפיפותיעדשנותלפיעירוניתכללראיהמתוךמתוךהעירבתחוםהתכניותלכלתכנוןהנחיותיספקואלומרחביותהנחיות.עירוניים

החציהמקומותכמותאתהמתאריהתכנוןעבוריפרטהמסמך,לדוגמאכך.המפורטוגםהמתארילתכנוןהוראותיספקההנחיותמסמך

מקוםלאפיוןמפורטותדוגמאותיכילהמסמך,בנוסף.בוהמותרתהנסיעהומהירותהרחובטיפוסילתשריטבהתאםרחובמקטעלאורך

מפתרונותלהמנעוגםבעירהתנועהמרחבשלטובהוקריאותאחידותעללשמוריאפשרואלוהנחיות.המפורטהתכנוןעבורזאת,=חציה

בהםהרצוייםהתנועהוהסדריהצמתיםסוגילכלטיפוסימענההמסמךיספקזהבאופן.בודדתתכניתשלצרהמראייההנובעיםביניים

במסמכילהנחיותהתייחסותתוךזאתכל.עיקרייםבטיחותומאפיינידרךמשתמשיביןלקונפליקטיםפתרון;(תנועהמעגלי/תמרור/רמזור)

.זותכנית
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שינוי זכות  

הדרך לבינוי  

דופן חדשה

קרקע משלימה  
בבעלות ציבורית

שדרות ירושלים דרום

.ל וסולד והחלקות הגובלות"שדרות ירושלים בין צה התכניתגבול 

טרנספורמציה לרחוב מסחר מטרופוליני כמנוף לשדרוג  
.יםקריתוהתחדשות לאורך הדופן החיצונית של 

הזדמנויות

.הקטנת שיעור התאונות בשד׳ ירושלים•

הולכי רגל ורכיבה לצד רמת , תיעדוף תחבורה ציבורית•

.שירות מתאימה לרכב

ל ועד שדרות  "יצירת חזית מסחרית רציפה בין שדרות צה•

סולד

עיבוי הבינוי לאורך שדרות ירושלים  •

הקטנת זכות הדרך ושינוי יעוד לבינוי סחיר וציבורי כקרקע  •
.משלימה

יעדים

.רצף מסחרי80%•

.הקטנת תאונות דרכים 50%•

-הקטנת זמן ממוצע לחציה רגלית בצמתים המרכזיים ב•

50%
.מזכות הדרך לבינוי סחיר25%העברת •

מדדי הצלחה

חתך רחוב התומך בתנועה רגלית ומאפשר חצייה והגעה  •

.בטוחה ונעימה אל התחנות

הגדלת כמות הצמתים עם רחובות מקומיים ומעברים  •

.יםקריתמתוך 

,  תעסוקה ומגורים, בינוי חדש ואינטנסיבי לשימושי מסחר•

.  על חשבון שטח זכות הדרך, כולל דיור מיוחד

מאפיינים

יועץ חברתי, שמאי, פרוגרמטור, אדריכל, יועץ תחבורה צוות תכנון

שדורש תיאום עם מנהל התכנון ומשרד התחבורה פרוייקט

וראייה הוליסטית מתחילתו תוך ניצול הזדמנויות ופעולה  
.פרואקטיבית מתמשכת של הרשות המקומית

הערות



טיוטא

שדרות ירושלים דרום

.ל וסולד והחלקות הגובלות"שדרות ירושלים בין צה התכניתגבול 

טרנספורמציה לרחוב מסחר מטרופוליני כמנוף לשדרוג  
.יםקריתוהתחדשות לאורך הדופן החיצונית של 

הזדמנויות

.הקטנת שיעור התאונות בשד׳ ירושלים•

הולכי רגל ורכיבה לצד רמת , תיעדוף תחבורה ציבורית•

.שירות מתאימה לרכב

ל ועד שדרות  "יצירת חזית מסחרית רציפה בין שדרות צה•

סולד

עיבוי הבינוי לאורך שדרות ירושלים  •

הקטנת זכות הדרך ושינוי יעוד לבינוי סחיר וציבורי כקרקע  •
.משלימה

יעדים

.רצף מסחרי80%•

.הקטנת תאונות דרכים 50%•

-הקטנת זמן ממוצע לחציה רגלית בצמתים המרכזיים ב•

50%
.מזכות הדרך לבינוי סחיר25%העברת •

מדדי הצלחה

חתך רחוב התומך בתנועה רגלית ומאפשר חצייה והגעה  •

.בטוחה ונעימה אל התחנות

הגדלת כמות הצמתים עם רחובות מקומיים ומעברים  •

.יםקריתמתוך 

,  תעסוקה ומגורים, בינוי חדש ואינטנסיבי לשימושי מסחר•

.  על חשבון שטח זכות הדרך, כולל דיור מיוחד

מאפיינים

יועץ חברתי, שמאי, פרוגרמטור, אדריכל, יועץ תחבורה צוות תכנון

שדורש תיאום עם מנהל התכנון ומשרד התחבורה פרוייקט

וראייה הוליסטית מתחילתו תוך ניצול הזדמנויות ופעולה  
.פרואקטיבית מתמשכת של הרשות המקומית

הערות

אפיון פרויקטים מנדטוריים המלצות 
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שדרות ירושלים דרום

.ל וסולד והחלקות הגובלות"שדרות ירושלים בין צה התכניתגבול 

טרנספורמציה לרחוב מסחר מטרופוליני כמנוף לשדרוג  
.יםקריתוהתחדשות לאורך הדופן החיצונית של 

הזדמנויות

.הקטנת שיעור התאונות בשד׳ ירושלים•

הולכי רגל ורכיבה לצד רמת , תיעדוף תחבורה ציבורית•

.שירות מתאימה לרכב

ל ועד שדרות  "יצירת חזית מסחרית רציפה בין שדרות צה•

סולד

עיבוי הבינוי לאורך שדרות ירושלים  •

הקטנת זכות הדרך ושינוי יעוד לבינוי סחיר וציבורי כקרקע  •
.משלימה

יעדים

.רצף מסחרי80%•

.הקטנת תאונות דרכים 50%•

-הקטנת זמן ממוצע לחציה רגלית בצמתים המרכזיים ב•

50%
.מזכות הדרך לבינוי סחיר25%העברת •

מדדי הצלחה

חתך רחוב התומך בתנועה רגלית ומאפשר חצייה והגעה  •

.בטוחה ונעימה אל התחנות

הגדלת כמות הצמתים עם רחובות מקומיים ומעברים  •

.יםקריתמתוך 

,  תעסוקה ומגורים, בינוי חדש ואינטנסיבי לשימושי מסחר•

.  על חשבון שטח זכות הדרך, כולל דיור מיוחד

מאפיינים

יועץ חברתי, שמאי, פרוגרמטור, אדריכל, יועץ תחבורה צוות תכנון

שדורש תיאום עם מנהל התכנון ומשרד התחבורה פרוייקט

וראייה הוליסטית מתחילתו תוך ניצול הזדמנויות ופעולה  
.פרואקטיבית מתמשכת של הרשות המקומית

הערות
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קרקע משלימה  
בבעלות ציבורית

שדרות ירושלים דרום

.ל וסולד והחלקות הגובלות"שדרות ירושלים בין צה התכניתגבול 

טרנספורמציה לרחוב מסחר מטרופוליני כמנוף לשדרוג  
.יםקריתוהתחדשות לאורך הדופן החיצונית של 

הזדמנויות

.הקטנת שיעור התאונות בשד׳ ירושלים•

הולכי רגל ורכיבה לצד רמת , תיעדוף תחבורה ציבורית•

.שירות מתאימה לרכב

ל ועד שדרות  "יצירת חזית מסחרית רציפה בין שדרות צה•

סולד

עיבוי הבינוי לאורך שדרות ירושלים  •

הקטנת זכות הדרך ושינוי יעוד לבינוי סחיר וציבורי כקרקע  •
.משלימה

יעדים

.רצף מסחרי80%•

.הקטנת תאונות דרכים 50%•

-הקטנת זמן ממוצע לחציה רגלית בצמתים המרכזיים ב•

50%
.מזכות הדרך לבינוי סחיר25%העברת •

מדדי הצלחה

חתך רחוב התומך בתנועה רגלית ומאפשר חצייה והגעה  •

.בטוחה ונעימה אל התחנות

הגדלת כמות הצמתים עם רחובות מקומיים ומעברים  •

.יםקריתמתוך 

,  תעסוקה ומגורים, בינוי חדש ואינטנסיבי לשימושי מסחר•

.  על חשבון שטח זכות הדרך, כולל דיור מיוחד

מאפיינים

יועץ חברתי, שמאי, פרוגרמטור, אדריכל, יועץ תחבורה צוות תכנון

שדורש תיאום עם מנהל התכנון ומשרד התחבורה פרוייקט

וראייה הוליסטית מתחילתו תוך ניצול הזדמנויות ופעולה  
.פרואקטיבית מתמשכת של הרשות המקומית

הערות



טיוטא

אפיון פרויקטים מנדטוריים המלצות 

33

שדרות ירושלים דרום

.ל וסולד והחלקות הגובלות"שדרות ירושלים בין צה התכניתגבול 

טרנספורמציה לרחוב מסחר מטרופוליני כמנוף לשדרוג  
.יםקריתוהתחדשות לאורך הדופן החיצונית של 

הזדמנויות

.הקטנת שיעור התאונות בשד׳ ירושלים•

הולכי רגל ורכיבה לצד רמת , תיעדוף תחבורה ציבורית•

.שירות מתאימה לרכב

ל ועד שדרות  "יצירת חזית מסחרית רציפה בין שדרות צה•

סולד

עיבוי הבינוי לאורך שדרות ירושלים  •

הקטנת זכות הדרך ושינוי יעוד לבינוי סחיר וציבורי כקרקע  •
.משלימה

יעדים

.רצף מסחרי80%•

.הקטנת תאונות דרכים 50%•

-הקטנת זמן ממוצע לחציה רגלית בצמתים המרכזיים ב•

50%
.מזכות הדרך לבינוי סחיר25%העברת •

מדדי הצלחה

חתך רחוב התומך בתנועה רגלית ומאפשר חצייה והגעה  •

.בטוחה ונעימה אל התחנות

הגדלת כמות הצמתים עם רחובות מקומיים ומעברים  •

.יםקריתמתוך 

,  תעסוקה ומגורים, בינוי חדש ואינטנסיבי לשימושי מסחר•

.  על חשבון שטח זכות הדרך, כולל דיור מיוחד

מאפיינים

יועץ חברתי, שמאי, פרוגרמטור, אדריכל, יועץ תחבורה צוות תכנון

שדורש תיאום עם מנהל התכנון ומשרד התחבורה פרוייקט

וראייה הוליסטית מתחילתו תוך ניצול הזדמנויות ופעולה  
.פרואקטיבית מתמשכת של הרשות המקומית

הערות
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שדרות ירושלים דרום

.ל וסולד והחלקות הגובלות"שדרות ירושלים בין צה התכניתגבול 

טרנספורמציה לרחוב מסחר מטרופוליני כמנוף לשדרוג  
.יםקריתוהתחדשות לאורך הדופן החיצונית של 

הזדמנויות

.הקטנת שיעור התאונות בשד׳ ירושלים•

הולכי רגל ורכיבה לצד רמת , תיעדוף תחבורה ציבורית•

.שירות מתאימה לרכב

ל ועד שדרות  "יצירת חזית מסחרית רציפה בין שדרות צה•

סולד

עיבוי הבינוי לאורך שדרות ירושלים  •

הקטנת זכות הדרך ושינוי יעוד לבינוי סחיר וציבורי כקרקע  •
.משלימה

יעדים

.רצף מסחרי80%•

.הקטנת תאונות דרכים 50%•

-הקטנת זמן ממוצע לחציה רגלית בצמתים המרכזיים ב•

50%
.מזכות הדרך לבינוי סחיר25%העברת •

מדדי הצלחה

חתך רחוב התומך בתנועה רגלית ומאפשר חצייה והגעה  •

.בטוחה ונעימה אל התחנות

הגדלת כמות הצמתים עם רחובות מקומיים ומעברים  •

.יםקריתמתוך 

,  תעסוקה ומגורים, בינוי חדש ואינטנסיבי לשימושי מסחר•

.  על חשבון שטח זכות הדרך, כולל דיור מיוחד

מאפיינים

יועץ חברתי, שמאי, פרוגרמטור, אדריכל, יועץ תחבורה צוות תכנון

שדורש תיאום עם מנהל התכנון ומשרד התחבורה פרוייקט

וראייה הוליסטית מתחילתו תוך ניצול הזדמנויות ופעולה  
.פרואקטיבית מתמשכת של הרשות המקומית

הערות



טיוטא

שדרות ירושלים צפון

.ל וצפונה עד קצה גבול העיר"שדרות ירושלים משדרות צה התכניתגבול 

לשדרוג השדרה עבור ( 'מ60-80)ניצול זכות הדרך המשמעותית 
.אופניים והולכי רגל, צ"תנועת תח

הזדמנויות

יצירת שבילי אופניים בשני צידי הדרך

הגדלת השטח המוצל לטובת הולכי רגל והאופניים בדרך

הגדלת שטח המדרכות צמודות הדופן 
יעדים

מרצועות ההליכה והרכיבה60%כיסוי צל של 

צ"בקר שביעות רצון משתמש תח
מדדי הצלחה

הקמת שביל אופניים דו סטרי בכל צד
ר ולאופניים"יצירת מעברי חצייה קצרים לה

מאפיינים

אדריכל נוף, יועץ תחבורה צוות תכנון

של שדרות ירושלים דורש תיאום מסודר המטרופוליניתלאור חשיבותן 
יפה נוף ולשכת התכנון המחוזית, עם משרד התחבורה

הערות

אפיון פרויקטים מנדטוריים המלצות 
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ל"שדרות צה

בין ירושלים וספיר-ל "שדרות צה התכניתגבול 

התומכת  מטרופוליניתח״צניצול התחדשות עירונית לתוספת 

.בציפוף לצד הגדלת השירותים במרחק הליכה במרכז העיר
הזדמנויות

עם רדיוס שירות גדול  תח״ציצירת רחוב מסחרי הכולל שירות •

.ושבילי אופניים

'  ל ומיתון רח"צה' הסטת תנועה מרחוב משה שרת אל שד•
.משה שרת

יעדים

רצף מסחרי בדפנות הרחוב60%•

תח״צרמת שימוש גבוהה בתחנות •
מדדי הצלחה

(.  צ"בתחנות תח' מ36)זכות דרך ' מ32חתך שאינו עולה על •

צ מופרדת ומוגנת הכוללת ריבוי מקומות חציה "תשתית תח•

עם ריסון התנועה המוטורית 

רמזורים חכמים המאפשרים למקסם את זמן החציה להולכי  •

רגל

חזית מסחרית רציפה בחלק המזרחי •
אפשרות למסחר בצמתי החלק המערבי עד שדרות ספיר•

מאפיינים

יועץ חברתי, אדריכל, מהנדס תנועה צוות תכנון

דורש יצירת צמתים רבים יותר עם רחובות מקומיים ובפרט בחלק  
של המרכז האזרחי ממערב לשדרות בן צבי

הערות
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ל"שדרות צה

בין ירושלים וספיר-ל "שדרות צה התכניתגבול 

התומכת  מטרופוליניתח״צניצול התחדשות עירונית לתוספת 

.בציפוף לצד הגדלת השירותים במרחק הליכה במרכז העיר
הזדמנויות

עם רדיוס שירות גדול  תח״ציצירת רחוב מסחרי הכולל שירות •

.ושבילי אופניים

'  ל ומיתון רח"צה' הסטת תנועה מרחוב משה שרת אל שד•
.משה שרת

יעדים

רצף מסחרי בדפנות הרחוב60%•

תח״צרמת שימוש גבוהה בתחנות •
מדדי הצלחה

(.  צ"בתחנות תח' מ36)זכות דרך ' מ32חתך שאינו עולה על •

צ מופרדת ומוגנת הכוללת ריבוי מקומות חציה "תשתית תח•

עם ריסון התנועה המוטורית 

רמזורים חכמים המאפשרים למקסם את זמן החציה להולכי  •

רגל

חזית מסחרית רציפה בחלק המזרחי •
אפשרות למסחר בצמתי החלק המערבי עד שדרות ספיר•

מאפיינים

יועץ חברתי, אדריכל, מהנדס תנועה צוות תכנון

דורש יצירת צמתים רבים יותר עם רחובות מקומיים ובפרט בחלק  
של המרכז האזרחי ממערב לשדרות בן צבי

הערות

אפיון פרויקטים מנדטוריים המלצות 
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רחוב פנחס ספיר

רחוב פנחס ספיר לכל אורכו התכניתגבול 

י יצירת שדרה  "ביטול החסימה שמייצר הרחוב הנוכחי בין העיר וחוף הים ע

המסדירה חציה ספונטנית לכל לאורך הרחוב ודרך נופית המאפשרת גם תשתית  
העדפה לתחבורה ציבורית בעתיד

הזדמנויות

חיבור העיר לים באמצעות שדרה לכלל משתמשי הדרך •

הגדלת מרחב הולכי הרגל ורוכבי האופניים בחתך הרחוב•

תשתית העדפה לתחבורה ציבורית והסטת חלק מהתנועה הפרטית לרחובות •

מקבילים

יצירת ביקוש לשימושי תיירות ומלונאות•

יעדים

סקר שביעות רצון תושבים•
הגדלת אחוז מבקרים מן החוץ במרחב החוף•

מדדי הצלחה

מסחר זעיר בקיוסקים לאורך השדרה•

.יצירת צל ומקומות שהייה לאורך הרחוב•

פסלים , תאורה ייחודית, מערכת נופית הכוללת נטיעה מסיבית של עצים•

.ומזרקות לשילוב בין שפת הרחוב העירוני לשפה העיצובית של טיילת החוף

חתך ללא נתיבי חניה כלל להבטחת הנוף הפנורמי אל הים •

שבילי אופניים רחבים•

סנכרון בין מקומות חציה ומערך השבילים הרחובות והגינות לאורך הרחוב  •

המאפשרים חצייה ישירה אל החוף

מאפיינים

יועץ תנועה, אדריכל נוף צוות תכנון

הערות
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רחוב פנחס ספיר

רחוב פנחס ספיר לכל אורכו התכניתגבול 

י יצירת שדרה  "ביטול החסימה שמייצר הרחוב הנוכחי בין העיר וחוף הים ע

המסדירה חציה ספונטנית לכל לאורך הרחוב ודרך נופית המאפשרת גם תשתית  
העדפה לתחבורה ציבורית בעתיד

הזדמנויות

חיבור העיר לים באמצעות שדרה לכלל משתמשי הדרך •

הגדלת מרחב הולכי הרגל ורוכבי האופניים בחתך הרחוב•

תשתית העדפה לתחבורה ציבורית והסטת חלק מהתנועה הפרטית לרחובות •

מקבילים

יצירת ביקוש לשימושי תיירות ומלונאות•

יעדים

סקר שביעות רצון תושבים•
הגדלת אחוז מבקרים מן החוץ במרחב החוף•

מדדי הצלחה

מסחר זעיר בקיוסקים לאורך השדרה•

.יצירת צל ומקומות שהייה לאורך הרחוב•

פסלים , תאורה ייחודית, מערכת נופית הכוללת נטיעה מסיבית של עצים•

.ומזרקות לשילוב בין שפת הרחוב העירוני לשפה העיצובית של טיילת החוף

חתך ללא נתיבי חניה כלל להבטחת הנוף הפנורמי אל הים •

שבילי אופניים רחבים•

סנכרון בין מקומות חציה ומערך השבילים הרחובות והגינות לאורך הרחוב  •

המאפשרים חצייה ישירה אל החוף

מאפיינים

יועץ תנועה, אדריכל נוף צוות תכנון

הערות
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רחוב בן צבי

כחלק  , ח בצפון העיר"רחוב בן צבי והארכתו הנדרשת עד שדרות הפלמ
.והתחדשות בדרום העיר' מהתחדשות שיכון ג

התכניתגבול 

יצירת רצף תחבורתי ואורבני בעל הפוטנציאל הרב ביותר לפיתוח רחוב •

.עירוני-מסחרי פנימי ושינוי תפקודי אורבני כלל

ציר אפשרי לשירות תחבורה ציבורית יעיל ואפקטיבי עבור קריית ים עם •

. רדיוס שירות המכסה חלק משמעותי עבור העיר

.יצירת חציה אחת רציפה להולכי רגל•

הזדמנויות

.  ח בצפון"הארכת שדרות בן צבי עד שדרות הפלמ•
. חיזוק שלד הרחובות האורבני של קריית ים•

בוטינסקי ועד שדרות 'יצירת רצף מסחרי לאורך שדרות בן צבי משדרות ז•

.ויצמן

.שמירה על זכות דרך אחידה וקומפקטית לכל אורך הרחוב•

יעדים

רצף מסחרי80%•

(.'מ900)מידת הארכת הרחוב שהושגה מתוך היעד •

מרכז ודרום העיר לפי סקר שימוש , הגדלת הזיקה בין שכונות בצפון•

.בפונקציות כלל עירוניות לאורך רחוב בן צבי

מדדי הצלחה

ד עם מסחר ברחוב  "בינוי מרקמי באינטנסיביות בינונית המשלב תמהיל יח•

.וזיקת הנאה קדמית לטובת רצועת המסחר

עם נתיב אחד לכל ' מ18-20חתך תנועתי לטיפוס רחוב מבחרי בזכות דרך •

.  כיוון לצד נתיבי חניה ושביל אופניים וכולל ריבוי מקומות חציה

מיתון תנועה תוך העדפת  " שערי"צמתים עם רחובות מקומיים יהיו באמצעות •

התנועה ברחוב בן צבי

מאפיינים

שמאי, יועץ חברתי, פרוגרמטור, אדריכל, מהנדס תנועה צוות תכנון

.דורש ייזום פרואקטיבי מצד הרשות המקומית ועקביות לטווח ארוך הערות

מסחר עירוני
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רחוב מסחר מקומי–רחוב ויצמן 

רחוב ויצמן והארכתו מזרחה עד שדרות ירושלים ומערבה עד שדרות ספיר התכניתגבול 

וחיזוקו במסגרת התחדשות  ' שימור ויצמן כרחוב מסחר מקומי של שכונה ג
.השכונה

הזדמנויות

'יצירת בינוי אינטנסיבי לאורך רחוב ויצמן כחלק מהתחדשות שיכון ג•

חיזוק הרצף המסחרי לאורך הרחוב•

שיפור הנגישות אל הרחוב וממנו לצירים עירוניים מרכזיים•

הסדרת תשתית רכיבה•

יצירת צומת מרכזי עם רחוב בן צבי•

.יצירת חציה אחת רציפה להולכי רגל•

יעדים

100%רצף מסחרי •

עלייה בפדיון ובמחיר השכירות המסחרית•

מימוש ההארכות הנדרשות עד שדרות ירושלים ועד שדרות ספיר•
מדדי הצלחה

שמירת על חתך רחוב הקיים ככל הניתן לטובת שימור אופיו כרחוב מסחר •

רצועות הליכה רחוב כולל נטיעות, תנועת הולכי רגלהמתעדףמקומי 

זיקת הנאה במרווח הקדמי לטובת רצועת המסחר•

בינוי מרקמי באינטנסיביות בינונית מעל מסחר ושילוב פונקציות ציבוריות •

בינוניות ברמה שכונתית-קטנות

חתך תנועתי דו סטרי עם נתיב אחד לכל כיוון וללא מפרדה •
וריבוי החיבורים הרחוב' שמירה על זהות המרקם שיכון ג•

מאפיינים

שמאי, אדריכל, יועץ חברתי צוות תכנון

דורש פרואקטיביות מצד הרשות המקומית מול רשויות הפיתוח ועקביות לטווח 
.ארוך

הערות
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רחוב מסחר מקומי ועירוני–שדרות משה שרת 

שדרות משה שרת לכל אורכן התכניתגבול 

ים טובת יצירת קריתניצול מיקומו העירוני של הרחוב והיותו הפנים של 

המיתוג  , רחוב מסחרי שוקק וחיזוק מרכז העיר לצד שיפור הנראות
.והתדמית של קריית ים

הזדמנויות

חיזוק הרצף המסחרי•

התחדשות עירונית באינטנסיביות גבוהה•

הסדרת תשתית רכיבה ונטיעות, חידוש ושיפור פני הרחוב•

חיבור מיטבי מהכניסה לעיר ועד הים בציר נעים ומעניין•

יעדים

100%רצף מסחרי •

פתיחת עסקי הסעדה ובילוי על הרחוב כולל פעילות מאוחרת•

עלייה בפדיון המסחרי ובדמי השכירות המסחרית•
עלייה בשימוש בפונקציות ציבוריות לאורך הרחוב•

מדדי הצלחה

גבוהה-בינוי מרקמי באינטנסיביות בינונית•

ביטול חניות אלכסוניות לטובת שבילי אופניים חד כיוניים משני צידי  •

הרחוב ונטיעות חדשות

ביטול מעגלי תנועה לטובת צמתים מרומזרים•

לכל היותר' מ100הסדרת מקומות חציה כל •

מאפיינים

יועץ תנועה, אדריכל נוף, אדריכל צוות תכנון

צמתים מרומזרים דורשים הצדק נפחי ואת אישור משרד התחבורה הערות

אפיון פרויקטים מנדטוריים המלצות 
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הנחיות מרחביות להסדרי תנועה

העיר קריית ים התכניתגבול 

השלמת חוסרים בנוגעים לתהליך הפיכה של רחובות מוטוריים בעיקרם  
.התייחסות פרטנית לצמתים. לרחובות המשמשים מגוון אמצעי תנועה

הזדמנויות

מסמך מנחה המסכם סוגיות של הסדרי תנועה הנדרשים להכרעה לטובת שיפור  

.  בתפקוד של רחובות עירוניים מתוך ראיה כלל עירונית לפי שנות יעד וצפיפות

/ רמזור)טיפוסי צמתים והסדרי תנועה רצויים : כולל הוראות מחייבות עבור

פתרון לקונפליקטים בין משתמשי דרך ומאפייני בטיחות  ; (מעגלי תנועה/ תמרור

.עיקריים

יעדים

י העירייה"אימוץ ההנחיות ע• מדדי הצלחה

איתור צמתים משמעותיים בקריית ים וסיווגם•

מתן הנחיות כמותיות לתהליך מעבר מככיר תנועה לצומת מרומזר•

.מתן הנחיות לצמתים לא מרומזרים שאינם כיכרות תנועה•
מאפיינים

מתכנן עירוני, אדריכל נוף, יועץ תנועה צוות תכנון

ניתן לייחס את הפרויקט לפרויקט בטיחות ולקבל תקציב להקטנת תאונות  
הדרכים

הערות
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מיצוב מרכז העיר

משה שרת ' בן צבי ממערב ושד' שד, ל מצפון"צה' שד, ירושלים ממזרח' שד
מדרום

התכניתגבול 

.הפיכת מרכז העיר קריית ים למוקד אורבני מעודכן ומזוהה הזדמנויות

שפה , מורשת מקומית, תכנים, ייזום פרוייקט מיצוב ומיתוג מרכז הכולל

.פעילויות במרחב הציבורי ופלייסמייקינג, ויזואלית
יעדים

סקר תושבים•

עלייה בכמות השוהים והמבקרים•
עלייה בפדיון הממוצע לעסקי מסחר•

מדדי הצלחה

יצירת שפה עיצוב ברורה•

חיזוק אלמנטים המהווים מורשת מקומית•

שימוש בכלי פלייסמייקינג•

ניהול המרחב הציבורי•

תכנים רלוונטיין לקריית ים ובכלל•

מאפיינים

אדריכל נוף, יועץ מיתוג צוות תכנון

הערות
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ייזום תכנית אב לניידות קריותהמלצות 
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תכנית אב לניידות קריות

תחום ועדה מקומית קריות התכניתגבול 

הזדמנויות להשלמת יעדים מטרופוליניים בתחום הקריות הנוגעים 

נגישות ופיתוח סביב תחנות רכבת  , ן"לפיתוח לאורך צירי מתע
.ב"וכיו( מרכזי תחבורה משולבים)מים "ומתח

הזדמנויות

ייזום תכנית אב לניידות הרואה את הקריות כיחידה תפקודית  

י "משמעותית ושונה מהעיר חיפה במסגרת המטרופולין כולו ע

לשכת תכנון מחוזית וועדה  , (וחיפה)הרשויות המקומיות בקריות 

.מרחבית קריות

יעדים

ייזום תהליך יצירת תכנית אב לניידות לקריות מדדי הצלחה

מתכנן אורבני, מהנדס תנועה צוות תכנון

הערות



טיוטא

סיכוםתכנית אב לניידות 

בהתאםהעירחלקיבכלהמשךלפרויקטימסגרתמהווהנספחיועלזהמסמך.1

.בעתידולאפשרויותלהזדמנויות

שימושיפיתוחעםמשתלביםהתחבורהאמצעישללבולאופןניתןרבדגש.2

.סינרגטיבאופןהקרקע

ידרושהקרקעשימושילפיתוחבהתאםהציבוריתהתחבורהפיתוחהמשך.3

שלובנייהלתכנוןהמחוזיתהועדה–המרכזייםהענייןבעליעםביחדוניטורמעקב

.נוףיפהוחברתחיפהמחוז

תכניותלהתוותיהיהנדרשמציעהזותכניתאותםהפרויקטיםעשרתעבור.4

.העירונייםההחלטותמקבלישלהדעתלשיקולבהתאםותיעדוףעבודה

מבחינההןיםקרייתאתלחזקהמאפשרפעולהמרחבמייצרתזותכנית,לסיכום

ליצירתהצמיחהניצולתוךהפיתוחלצרכיבהתאםעירוניתמבחינהוהןתחבורתית

הניידותלצרכייותרטובמענהומתןיותרגבוההחייםאיכותעםיותראיתנהעיר

.ומבקריהתושביהשל
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טיוטא

רקע למתודולוגיהגישת תחביר המרחב ' נספח א

לאורךפותחהזוגישה.הדרכיםרשתבסיסעלמרחביפוטנציאללהערכתחדשניתגישההינההמרחבתחביר

Hillier)מגווןאקדמימחקרבאמצעותהשנים and Hanson, 1984; Hillier, להיכנסהחלהולאחרונה(1996

Marcus)ובישראלהרחבבעולםשונותמורכבותרמותבעליעירוניתכנוןלתהליכימסודרבאופן et al., 2010;

Karimi, 2012; Lerman et al., 2014).

ושללהרחובותרשתשלגיאומטרי-הטופולוגיהמבנהביןהקשרעלמתמקדתהמרחבתחבירתיאוריית

הןמשפיעהעירוניתהרחובותרשתמבנהלטענתה.ועודפשע,שכירותמחירי,תנועהכגוןעירוניותדינמיקות

זאתגישה.במרחבאחרותותופעותקרקעשימושיהתפלגותכגוןנוספותנגזרותעלוהןבמרחבהתנועהעל

מקומותשלהיחסיתהנגישותדרגתאתהמבטאות,הרחובותרשתשלתכונותמספרכימותעלמתבססת

,בפרט.אותםהסובבלמרחבשלהםהחיבורולאופיהעירוניתברשתלמיקומםבהתאם,בעירהרחובותברשת

אשראינטגרציהאומרכזיותמדדהואהראשון.זוגישהבאמצעותלחישובניתניםאשרמדדיםסוגישניבולטים

נגישמקטעהינוגבוההמרכזיותערךבעלמקטע,כלומר.מסוייםרחובמקטעשלהנגישותפוטנציאלאתמשקף

שלהקריטיותמידתאתמשקףאשרהבחירהמדדהינוהנוסףהמדד.הרחובותרשתשארלממוצעביחסבאופן

ניתניםאלומדדים.(גבוהבחירהערךמקבליםכללבדרךגשרים,למשל)הרשתבתוךלתנועהמסוייםמקטע

שלהגבלהתוךכלומר,רדיוסהגבלתעםמקומיבאופןוהן(הרשתכללעבורכלומר)גלובליבאופןלחישוב

מרכזיותמבטאיםהמקומייםהמדדים.הכלליתהרשתבתוךרחובמקטעכלעבורלנתחנדרשאותוהמרחב

רמותלניתוחרדיוסיםשלרחבבמנעדשימושנעשהזובעבודה.לניתוחשנקבעלרדיוסבהתאםמקומיתברמה

.בפועלהפנייהזוויותעלהמבוסס)גיאומטרימרחקבסיסעלמרכזיותחישובשלאופציותבמגווןוהןמרכזיות

Hillier:ראואנאזהבנושאיותרנרחבלדיון and Iida, 2005).
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טיוטא

יםקריתגישת תחביר המרחב ' נספח א

מדרגיםעבורנגישותרמותנבדקושבהםואזורייםעירונייםניתוחייםבוצעויםקריתשלהמרחביבניתוח

ומתוך,מהטיהלהימנעמנת-עלוזאתהלאומיתהדרכיםרשתבסיסעלבוצעועצמםהניתוחים.שוניםגיאוגרפים

אישורשבהליכיוכאלוהמאושרותהתכניות.והמתוכנןהקייםהעירונילפיתוחתובנותנגזרוהאלההניתוחים

בוצעהעירוניותדינמיקותשלללאפיוןעצמההחלוקה.בהןהמוצעותהמפורטותהדרכיםרשתותבסיסעלנותחו

התייחסותבתוכםכולליםאינםשבוצעוהמרחבתחבירשניתוחילצייןחשוב.בהמשךהמופיעיםהסעיפיםלפי

הדרכיםלרשתורקאךמתייחסיםאלא,הרכבתתחנתכדוגמתנוספיםמשיכהומוקדיקרקעלשימושיישירה

.רגללהולכיהציבורייםוהמעברים

והתחבורתיתהעירוניתהדינמיקהואפיוןשימושנעשהבהםהשוניםהגיאוגרפייםהרדיוסיםסוגימפורטיםלהלן

.מתייחסיםהםאליה

',מ7,500',מ5,000',מ2,500,מ׳1,250:הבאיםברדיוסיםובחירהאינטגרציהמדדיכללעצמוהניתוח

.'מ30,000',מ20,000',מ15,000',מ10,000

והמעבריםהרגלהולכילשביליבנוסףבעירוהרחובותהדרכיםמקטעיכללשלמיפוינערךהמרחביהניתוחעבור

,בלבדרגללהולכיהמיועדיםלמקטעיםמוטוריתנגישותישנהבהםמקטעיםביןהפרדהנערכה.בכללהציבוריים

רדיוסיםניתוחיעבורובפרט)המוטוריתהרשתעבורנפרדיםמרחבייםניתוחיםלבצעהתאפשרשבפועלכך

הרשתועבור(אוטובוסאורכבדהיינומוטורימרכיבמשלבותהנסיעותכלכמעטשבהם'מ3,000-מגבוהים

.(גבוהמוטוריות-הלאהנסיעותמרכיבשבהם'מ2,000-מנמוכיםרדיוסיםעבורובפרט)אמצעית-הרב
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נמוךגבוה

נמוךגבוה

מרכזיות

(ק״מ2)כלל עירוני : רדיוס

קריטיות לתנועה

(ק״מ2)כלל עירוני : רדיוס



טיוטא

רשת דרכים ומעבריםמיפוי ' נספח א

הרחובות והשבילים  , נערך מיפוי של כלל הכבישים

מתוכננים  / הקיימים סטטוטורית בפועל והמאושרים

.מפורטותבתכניות

באזורים רבים בעיר רשת  הדרכים מורכבת  1.

.משילוב של רחובות ושבילים

אזור שדרות ויצמן מאופיין בצפיפות רחובות  2.

.גדולה במיוחד

ל זוהו נתקים  "לצהבין שדרות שרת 3.

משמעותיים ברשת  

.כמו גם קיטוע באזור האצטדיון הישן4.

שדרות ספיר מקושרות על ידי מספר מצומצם  5.

.של רחובות
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טיוטא

מסחר קייםמיפוי ' נספח א

מיפוי חזיתות מסחריות נערך באמצעות שילוב נתוני  

. ארנונה עדכניים כפי שהתקבלו מעירית קרית ים

.נתונים אלו קודדו למיקומם הגיאוגרפי המתאים

התאפשר  Google StreetView-יחד עם בדיקה ב

.למפות את החזיתות המסחריות בפועל

הרחובות העיקריים בהם נמצא מסחר פעיל משני  

:הצדדים הם

אזור כיכר ניצן ומפגש שדרות ירושלים עם משה . א

.שרת ונמיר

.שדרות ויצמן. ב

.בנוסף נמצא מסחר חלקי באזורים שונים ברחבי העיר

זוהו בעיקר בשדרות  , ריכוזים של מסחר חלקי כזה

ירושלים המערביות וברחוב אלי כהן וכן סביב המפגש  

.ל וספיר"צהשל שדרות 
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טיוטא

תכניות רקעמיפוי' נספח א

51

תובנות ראשוניותתיאור קצרשםסטטוססוג תכניתת"מבאמספר 

תכנית אב-
מאושרת  

(2011)
תכנון  דרכי אופניים רבות ברחבי העירתכנית אב לאופניים

כוללנית352-0203034
מאושרת  

(2019)

תכנית מתאר כוללנית  

לקרית ים 
תוכנית מתאר כוללנית

,  בזווית התחבורתית

מוצעים מעט שינויים 

.  למצב המאושר

רוב  , למעט צמצום חתך בשדרות ספיר

עם  , החתכים נותרים רחבים כשהיו

מפרדות גדולות ומדרכות צרות

הוספו שבילי אופניים נוסף 

למאושר בתכנית האב

מתחם האצטדיוןמאושרתמפורטת352-0655324
הריסת האצטדיון קיים והוספה של מבני  

.ציבור ומגורים מערבית למסילת רכבת

התוכניות כוללת הוספת 

רחובות חדשים

מרכז תחבורה קריותמאושרתמפורטת1/א/408/ק

מסוף  , מטרונית, מתחם של רכבת

אוטובוסים ורכבים פרטיים בין קרית מוצקין  

.לקרית ים

בעלת השפעה מינורית על 

.תנועות קצרות

מהווה פטונציאל למוקד אזורי חדש  

(ומשפיעה עלח התנועות הארוכות)

יש לבחון את השפעות הרכבת  

ומערך התחצ החדש שנוצר

מאושרתמפורטת352-0561753
מתחם תעסוקה ומסחר  

בשדרות ירושלים

(  ביג/קניון קטן)מתחם מסחר ותעסוקה 

.בקצה העיר

.  זכויות מסחריות רבות

מהווה פוטנציאל לשאיבת  

המסחר מהעיר

.מדדי מרכזיות חלשים יחסית

מפורטת-
תכנון ראשוני  

מול העיריה
מתחם שפירא  -פנינת הים 

.  ספיר' התחדשות עירונית מאחורי שד

כוללת הצעה להעתקת בית ספר של  

.העיריה

יש מקום לבחון שינוי  

מערך הרחובות וחיבור 

.ספיר' לשד

-
תכנית אב 

מפורטת
מתחם צהלמסלול רשויות

תכנית אב להתחדשות עירונית לאורך  

.צהל' רח

יצירה של חיבור צפון  

(  יששכר)דרום חשוב 

וחיבורים מזרח מערב

לבחון האם ניתן לאפשר גם חיבורים 

.מדרום לאצטדיון

מפורטת-
תכנון ראשוני  

מול העיריה
מתחם יוספטל

התחדשות עירונית לאורך רחוב ספיר 

ואלי כהן 

בחינת התייחסות לחתכים 

כולל לחזית  )המוצעים 

(.מסחרית מוצעת

מתארית2390/חפ
תהליכי תכנון 

בעיריית חיפה

התחדשות עירונית בקרית  

חיים מערב  
מוצע שקרית ים תכנס כבעלת ענין  

אסטרטגית

התכנית האסטרטגית 

לתחבורה ציבורית 

במטרופולין חיפה

מטרות התכנית הינן חיזוק גלעין  

ושיפור  ( העיר חיפה)מטרופולין חיפה 

רמת השירות והפיצול בתחבורה 

.  ציבורית



טיוטא

ממצאיםסקר הליכה רגלית' נספח א

24.09.2019נקודות דגימה ביום שלישי 71-הסקר בוצע ב

15:00-20:00-ו11:00-14:00בשעות 

בנפח תנועה רגלית גבוה נמצאות בסף התחתון המאפשר התפתחות  המצויינותהנקודות 

.  מסחר עירוני

:להלן ממצאים מפורטים לשדרות ירושלים

52

צד מערבי טיילת צד מזרחי מפגש עם שדרות ירושלים

52 19 108
ממוצע  

שעתי
פלמחשדרות 

29 11 60 יחס

52 19 16
ממוצע  

שעתי

מצדה' רח

60 22 18 יחס

92 19 82
ממוצע  

שעתי

שדרות צהל

48 10 42 יחס

55 14 23
ממוצע  

שעתי
שדרות 

בוטינסקי'ז

60 15 25 יחס

90 11 16
ממוצע  

שעתי
שדרות הים  

התיכון

77 9 14 יחס



טיוטא

קייםמצבתרחישמודל תנועה רגלית ' נספח א

62%: מתאם כולל1.

הפרמטרים המשפיעים ביותר על נפח  2.

:תנועה רגלית

72%–רשת הרחובות •

28%–פריסת חזיתות מסחריות •

2.5המרחב משפיע פי : תובנה
מהמסחר ולכן חיזוק תנועה רגלית  

דורש שינויים מרחביים  ( ומסחר)
.ממוקדים

:מדד נגישות מרחבית מסביר3.

קריטיות לתנועה ברדיוס רב אמצעי  •
'מ2000

 התנועה הרגלית בעיר: 1תובנה  ,
,  המהווה ישוב קצה במטרופולין

.  לכיוון חיפהצ"לתחמושפעת מההגעה 

 זיהוי מדד מסביר יאפשר  : 2תובנה
.בחינת חלופות ברמת חיזוי טובה
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טיוטא

(תכניות מאושרות ובהליכים)מצב מתוכנן תרחישמודל תנועה רגלית ' נספח א

המפה משקפת עיבוד של תכניות ופיתוח  1.

.מסחר על בסיס מודל התנועה הרגלית

שדרות משה שרת ושדרות  )מרכז קריית ים 2.

מתחזק  ( ל בקרבת שדרות ירושלים"צה

.באופן יחסי לשאר העיר

.התחזקות עירונית של שדרות ספיר3.

היחלשות של צפון שדרות ירושלים באופן  4.

.יחסי
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טיוטא

(בתכנית זו)מצב מוצע תרחישמודל תנועה רגלית ' נספח א

ניתוח הרשת המוצעת מראה כי נדרש לקדם את 

.  השינויים הבאים

שינויים אלה יאפשרו רשת פנימית של רחובות  

בינוניים ברמת קישוריות גבוהה בהרבה מהקיים  

ויתמכו ביצירת שלד עירוני רציף ופיתוח מסחר 

.הקושר בין חלקי העיר השונים
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טיוטא

ליבת הולכי הרגל ורשת רכיבה עירוניתמודל תנועה רגלית ' נספח א

האב מתכניתרשת הרכיבה העירונית נלקחה 1.

תוספות מוצעות בנספחי תכנית  + לאופניים 

.המתאר הכוללנית

ניתן להתרשם שרשת הרכיבה מעניקה כיסוי  2.

ולכן  , טוב גם לליבת תנועת הולכי הרגל

נדרשת הפרדה בין משתמשי הדרך השונים  

.ככל הניתן

רשת , צ"התחשילוב מיטבי של רשת 3.

הרכיבה וליבת התנועה הרגלית ידרוש חתכי  

רחובות הולמים המאפשרים למורכבות  

התנועה להתבצע במינימום של קונפליקטים  

.ובסינרגיה מרבית

56
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רקע מתודולוגיטיפוסי רחובות ' נספח א

חשיבותםאתשמשלבבאופןהעיררחובותעבורהוליסטיתראייהמוצעתזותכניתבמסגרת

התכנוןתחת.אחרתפעילותולכללמסחר,לשהייהלמקוםכמקוםוחשיבותםלתנועה

לפוקנצייתבלעדימשקלהנותנתהיררכיתבמערכתמסווגיםהעיררחובותהנוכחיהתחבורתית

.עירוניכמקוםמתפקדהרחובבובאופןמתחשבתואינהמשרתעירונירחובשכלהתנועה

הרשותשלהתחבורהבמחלקהפותחהאשרבמתודולוגיהשימושתוךבוצעזהניתוח

למטריצהבהתאםשונותקטגוריות9-להעיררחובותאתשמקטלגתלונדוןשלהמטרופולינית

ישנםY-הצירשעלבעוד,(Place)כמקוםרחובלכלקטגוריות3ישנןX-הצירעל.כאןהמוצגת

שמתקבלותכך,(Movement)בוהתנועהומהירותאופישלכפוקצייהרחובלכלקטגוריותשלוש

המורכבותאתבבהירותלבטאומאפשרותומקוםתנועהביןהמשלבותשונותקטגוריות9

.והתנהגותקרקעשימושי,תנועהשמשלבתהעירונית

57

לונדון

TfL, Road Task force, 2015
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ממצאיםטיפוסי רחובות ' נספח א

58

,וכןוהמתוכנןהקייםהמרקםעבורהרחובותטיפוסימפותלהלן

.זובתכניתהמוצעהמצבעבור

מתוךהרחובותטיפוסיתמהילמפורטשלמטהבדיאגרמה,בנוסף

תנועהמיתוןשרחובתלצייןיש.העירוניתהרחובותרשתאורך

משמשיםשלמעשהבעירהמינורייםהרחובותכללאתכוללים

מוטוריתתנועתעלהואבהםוהדגשלמגוריםלנגישותבעיקר
.נמוכהבמהירות

מוצע בתכנית זו

47%, מיתון תנועה

11%, רחוב מקומי

11%, רחוב שכונתי

4%, רחוב מסחר מקומי

10%, מאסף שכונתי

3%, שדרה ראשית

5%, מסחר עירוני

1%, דרך עירונית

5%, דרך מטרופולינית
2%, דרך מסחר מטרופוליני

קיים ומתוכנן
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ספרות עדכניתרחובות מסחר ' נספח א

:במחקר מקיף על רחובות מסחריים בלונדון מצא ש( 2015)קרמונה

.רציפה דו צדדיתחזית מסחר' מ250מעל : הגדרה לרחוב מסחרי1.

( ר"ללא המע)מרשת הרחובות הלונדונית 3.6%רחובות מסחרים מהווים 2.

(33%–ר "המע)35%שיעור המועסקים במסדרונות המסחר הוא 3.

מנת להתבסס  -עלמסויימיםמסחר ותעסוקה דורשים תנאים מרחביים 4.

עבור מוקדי תעסוקה  . או אזורית עבור מסחר/ובפרט נגישות מקומית ו

או נגישות ברמה /ומטרופוליניתאו נגישות /נדרשת נגישות אזורית ו

.לאומית

59

Carmona, M. (2015). London’s local high streets: The problems, potential and 
complexities of mixed street corridors. Progress in Planning, 100, 1–84. 
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מצב מאושר ומוצערחובות מסחר ' נספח א

המקוםפונקציותבעליהרחובותטיפוסיאתהמכיליםאלודהיינו,כמסחרהמסווגיםהרחובותאתמפרטותאלומפות

.והגבוהותהבינוניות

ערכינותחושבהםהמוצעתברשתרחובותועלקיימיםמסחרייםרחובותעלמסתמךיםבקריתהעתידיהמסחרניבוי

.במיוחדגבוהיםמרכזיות

הרגליתההליכהלמודלבסיסשימשהזומפה.מסחרעםלרחובותהיתכנותהמציגהלהלןהמפההוכנהלכךבהתאם

.המוצעבמצב

60

מצב קיים ומאושר
מרשת הרחובות 7%

בעלי פוטנציאל למסחר עירוני

מצב מוצע
מרשת הרחובות 11%

בעלי פוטנציאל למסחר עירוני

להלן פירוט סוגי הרחובות בעלי  

:פונקציות מקום גבוהות

רחוב בעל  –רחוב מסחר מקומי 

אשר , תנועה נמוכהפונקצית

משמש למסחר מקומי ושירותים  

. הנלווים לו

רחוב בעל –רחוב מסחר עירוני

פונקציית תנועה בינונית המשמש 

אמצעית אינטנסיבית  -לתנועה רב

.תוך מתן עדיפות להולכי הרגל

דרך עירונית  –דרך מסחר אזורי 

בעלת נפת תנועה מוטורי  

משמעותית אשר מאפשרת למסחר 
.מוטה מוטורי להתפתח לאורכה



טיוטא

מבוא לנספח תחבורה' נספח ב

בעלתעירהיאים-קרית.נפשות40,000-כהמונה,חיפהמחוז,הארץבצפוןעירהיאיםקרית

.חלקיהביןהנוחההגישהועלבהההתניידותדרכיעלהמקלדבר,שטוחהטופוגרפיה

ים-קריתעלהפרוסוערבשתישלהפשוטהגרידאתשמאפשרתזוהיאהשטוחההטופוגרפיה

,אוטובוסים:שוניםצ"תחמאמצעינהניתיםקרית.ביותרהקצרהבדרךאזוריהאתלהנגישועוזר

.ומגווניםשוניםאמצעיםשלכיסוימקבלתובכךכבדהורכבתמטרוניות

מטרות המחקר התחבורתי

.צ"בתחשימוש , קווים ומסלולם-סקירת המצב הקיים מבחינת תחבורה ציבורית1.

.בדיקת תרחישי הפיתוח העתידיים של העיר והשפעתן על התחבורה הציבורית2.

.בדיקת תפקוד רשת הדרכים העתידית בהינתן שימוש משתנה בתחבורה ציבורית3.

40%השאיפה הינה שפיצול הנסיעות יהיה כך ש, הגדלת השימוש בתחבורה ציבורית4.

.באמצעים אחרים60%ישתמשו בתחבורה ציבורית ו

.התווית מסלולי מטרונית ופעילותה בתוך העיר5.

61

עמוד נושא

62
סקר מערך תחבורה ציבורית קיים

1

70 מקדמי יצירת נסיעות ופיצול 2

72 בחינת רמת שירות בתחבורה ציבורית 3

86 בחינת רמת שירות ברכב 4

89 סיכום ומסקנות 5

90 מ במרקם עירוני"שילוב תאו 6

93 ( נתוני רב קו)צ"בתחמנתח נתוני שימוש  7



טיוטא

צ קיים"סקר מערך תח' נספח ב

קווים הפועלים בתוך קריית ים ומרשתים בצורה טובה את  10ישנם 

הקווים מובילים למוקדים מרכזיים בעיר וסביבתה ומקשרים את  . העיר

.  העיר בצורה די טובה

62

קריוןיעדמוצאמספר קו
חוצות  

המפרץ

חוף הכרמל-תחנה מרכזיתמרכזית הקריות1-מטרונית

הנביאים// 15הנביאים -חיפהמרכזית הקריות// קרית ים 3-מטרונית

Vאיסוף-קריות. מר// קרית ים מרכזית הקריות// קרית ים 11

מרכזית הקריות// קרית ים 12
//  16יקינטון-ביאליקקרית

יסמין-יקינטון
VV

מרכזית הקריות// ים קרית13
// שדרות פנחס ספיר -יםקרית

בוטינסקי'ז-ספיר
V

VVרכבת חוצות המפרץ. ת-חיפהמרכזית הקריות// ים קרית15

מרכזית הקריות// קרית ים 23
-מינץ// 5הרב מינץ -קרית אתא

הרצוג

26
// 1נתן שפריצר -קרית אתא 

הארי השואג-נתן שפריצר

//  69שדרות דגניה -חיפה

טרומן-דגניה

תכילתירב /האוניברסיטה-חיפהמרכזית הקריות// קרית ים 137

אתא. ק-עגור-דוכיפת210
דרך // דרך בגין -ביאליקקרית

יקינטון-בגין
V

תחנת אוטובוסים
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קווי שירות קיימיםצ קיים "סקר מערך תח' נספח ב

63

13קו  12קו 15קו 

23קו  210קו 

קו לילה

11קו 

מעגלי בתדירות  

גבוהה

3קו 

מטרונית

1קו 

מטרונית

137קו 

תדירות נמוכה
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קווי שירות קיימיםצ קיים "סקר מערך תח' נספח ב

64

'  מס
(ק״מ)אורך קו 

יציאות ליום  

לכיוון

נסיעות  ' מס

ליום

נסועה יומית  

(ק״מ)

תדירות שעתית שעת  

שיא קו

125.41262526,400.8018

315.82244487,078.4012

1114.61262523,679.2016

1216.9671342,264.608

1316671342,144.007

1518.545901,665.007

2319.3761522,933.609

2618.4531061,950.408

13724.226521,258.403

פועל רק בלילה21033.31122732.60

202.48211,642.0030,107.0088כ"סה

(ק״מ)נסועה = אורך קו xמס׳ יציאות 

210קו 
137קו 
26קו 
23קו 
15קו 
13קו 
12קו 
11קו 
3קו 
1קו 

ממוצע נסיעות יומי  (  ק״מ)אורך קו שנה
תדירות יציאות 

ממוצעת בשעת שיא 
(  ק״מ)נסועה יומית 

2019/2020202.4148.759.7830,107

מספר תחנותמצב

82קיים
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מדדי שירות במצב הקייםצ קיים "סקר מערך תח' נספח ב

( GTFS)ז התחבורה הציבורית של משרד התחבורה "נתוני לוצ המבוססים על"להלן מדדי תח

מנתח תחבורה לישראל: מקור. 2019משנת 

65

כיסוי בתחנה 'מ300כיסוי רדיוס 

o GTFS-ז התחבורה הציבורית של משרד התחבורה"נתוני לו

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/transitanalystisrael-past/indexh.html
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מדדי שירות במצב הקייםצ קיים "סקר מערך תח' נספח ב

66

תדירות קוויםתדירות ברחובות

( GTFS)ז התחבורה הציבורית של משרד התחבורה "נתוני לוצ המבוססים על"להלן מדדי תח

מנתח תחבורה לישראל: מקור. 2019משנת 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/transitanalystisrael-past/indexh.html
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מסופים ותחנות קצהצ קיים "סקר מערך תח' נספח ב

67

מרכזית המפרץ

תחנת קצה טכניון  

מעונות העמים

תחנת קצה טכניון  

הנדסה אזרחית

מסוף  טירת כרמל

מרכזית הקריות

מרכזית חוף  

הכרמל

תחנת רכבת קרית  

מוצקין

תחנת רכבת קרית  

חיים

תחנת קצה רכבת  

חוצות המפרץ

מסוף רכבת מרכז  

השמונה

מסוף רכבת בת  

גלים

מסוף אוניברסיטת חיפה

תחנת קצה ביג  

קרית אתא

מסוף גרנד  

קניון

תחנת קצה הדר  

חסן שוקרי

קריית ים//תחנות קצה

בוטינסקי'ז/ספיר1

צאלון/אילנות2

אהבת ציון/רוברט סולד3

סביון/כלנית4



טיוטא

משתמשי התחבורה הציבוריתצ קיים "סקר מערך תח' נספח ב

68

ר איתי ואן ריין  "שיצר דצ"התחהנתונים והניתוחים הבאים מסתמכים על נתוני רב קו רשמיים התקבלו ממנתח 

(https://itaivanrijn.shinyapps.io/Kyryat_yam_v4/ .) (.צ"אחה16-19, בוקר6-9)הנתונים נבחנו בשעת השיא

של המטרונית שמתחיל  3קו . המטרונית פועלת בתדירות גבוהה ומחברת את קריית ים לקריות השונות ולחיפה

קו  . נוסעים לשני הכיוונים685רחוב הנביאים הינו קו עמוס לכל אורכו עם -במרכזית הקריות ומגיע לשכונת הדר

.עושה סיבוב מעגלי בתוך הקריות השכנות, נוסעים156עם ( קו טבעתי)11

שעת שיא בוקר  

.נוסעים660מספר העולים לאוטובוסים בתחנות קריית ים בשעת שיא בוקר הינם 

;

מטרונית

3

לכיוון מרכז  

הקריות

מכיוון מרכז  

הקריות

152533

11

מכיוון מרכז  

הקריות

156

12
לכיוון מרכז  

הקריות

מכיוון מרכז  

הקריות

47105

15
לכיוון מרכז  

הקריות

מכיוון מרכז  

הקריות

4757

23

לכיוון מרכז  

הקריות

105

לכיוון מרכז 

הקריות

מכיוון 

מרכז 

הקריות

לכיוון 

מרכז 

הקריות

מכיוון 

מרכז 

הקריות

לכיוון 

מרכז 

הקריות

מכיוון 

מרכז 

הקריות

לכיוון 

מרכז 

הקריות

מכיוון 

מרכז 

הקריות

לכיוון 

מרכז 

הקריות

מכיוון 

מרכז 

הקריות

לכיוון 

מרכז 

הקריות

מכיוון 

מרכז 

הקריות

538ירושלים/משה שרת

9107329משה שרת/מרכז ניצן

261722872משה שרת/מרכז ניצן

00הנרייטה סולד/ליהמן

00צה''ל/בן צבי

23207וייצמן/המעפילים

11103וייצמן/שבטי ישראל

644115וייצמן/השופטים

131110437וייצמן /גורדון

11103ההסתדרות/פלמח

543114ההסתדרות/וייצמן

4106תבור/הגליל

1203בן צבי/נמיר

9110צהל/יוספטל

3312110יוספטל/צה''ל

27211בן צבי/צהל

202צהל/שפרינצק

22ליהמן/יוספטל

22ליהמן/שפרינצק

11ליהמן/הנרייטה סולד

443113וייצמן/סוקולוב

6218גלעד/תבור

22116יוספטל/ליהמן

19913545יוספטל/וייצמן

11הנריטה סולד/ליהמן

11קופת חולים/ליהמן

112ספיר/משה שרת

181028משה שרת/שפירא

6511ספיר/משה שרת

55111צהל/יוספטל

112מתנס/משה שרת

1413431ירושלים/צה''ל

00שדרות ירושלים/אביר יעקב

11ירושלים

11ירושלים/יגאל אלון

066רוברט סולד/אהבת ציון

22ירושלים/אביר יעקב

66בן צבי/משה שרת

33בן-צבי/זבוטינסקי

44בן-צבי/שזר

44בן צבי/אלי כהן

10537227גולדה מאיר/ירושלים

22פלמח/האצל

22פלמח/לחי

44פלמח/האורן

44פלמח/יוספטל

22פלמח/קפלן

00פלמח/ההסתדרות

12104ירושלים/גלעד

33ספיר/רוברט סולד

224ספיר/ז'בוטינסקי

7210ספיר/ז'בוטינסקי

11אילנות/צאלון

11אילנות/צאלון

22אילנות/ארזים

336ירושלים/נמיר

5611משה שרת/ספיר

123ירושלים/גליל

33ירושלים/הים התיכון

00שדרות פנחס ספיר/שדרות צה''ל

00שדרות פנחס ספיר/שדרות צה''ל

22שדרות פנחס ספיר

11שדרות פנחס ספיר

7426121פנחס לבון/ניל''י

8529326יוספטל/ליהמן

861144135מר. קריות איסוף

2212310מרכזית הקריות

1001רפא''ל

1102רפא''ל

2113אילנות

101אילנות

0000סביוני ים

1113סביוני ים

22ארזים/ערמונים

11ארזים/ערמונים

111115שדרות ירושלים/שדרות הפלמ''ח

112104שדרות הפלמ''ח/שדרות ירושלים

437שדרות ירושלים/שדרות ז'בוטינסקי

1113צה''ל/חבצלת

5319צה''ל/חבצלת

32217יוספטל/וייצמן

44זבוטינסקי/י.ל. פרץ

44ז'בוטינסקי/ישראל ישעיהו

42156471051394757105301040660סה"כ

קו/תחנות

מספר נוסעים לפי קווים/תחנות, קרית ים- שעת שיא בוקר 8:00-9:00

1112131523137

סה"כ

כיווןתחנות
מרכזית  

הקריות

א
פ

ר
"

ת  ל
נו

ל
אי

ם  
 י
ני

יו
ב

ס

ר  
אי

מ
ה 

ד
ל
גו

מ
ל
פ
ה

"
בח
ק
ע
 י
ר
בי

א

ה
צ

"
ל

ל
א
מו

ש
ת 

יי
ר
'זק

קי
ס

ינ
ט

חבו
מ

"
/ל

ד
ל
םסו

ע
חי

י

ה
ני

הדג
ס

"
כ

-בוקר

8:00-

9:00

3822313395257608739341574533ממרכזית  

1429010111029141215620152למרכזית

5224121349636789כ"סה
10

1
51492194

:הקווים העמוסים ביותר

:התחנות העמוסות ביותר הינן

https://itaivanrijn.shinyapps.io/Kyryat_yam_v4/
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כיווןתחנות
מרכזית  

הקריות

א
פ

ר
"

ת  ל
נו

ל
אי

ם  
 י
ני

יו
ב

ס

ר  
אי

מ
ה 

ד
ל
גו

מ
ל
פ
ה

"
ח

ב
ק

ע
 י
ר
בי

א

ה
צ

"
ל

ל
א
מו

ש
ת 

יי
ר
'זק

קי
ס

ינ
ט

חבו
מ

"
/ל

ד
ל
םסו

ע
חי

י

ה
ני

הדג
ס

"
כ

צ"אחה

-

18:00-

19:00

ממרכזי

ת  
5421082629844333013624296

321314215586333717151523280למרכזית

86341410418714777047282147כ"סה

מטרונית

3

לכיוון מרכז  

הקריות

לכיוון מרכז  

הקריות

280296

11

לכיוון מרכז  

הקריות

מכיוון מרכז  

הקריות

2751

12

מכיוון מרכז  

הקריות

54

13

לכיוון מרכז  

הקריות

21

23

לכיוון מרכז  

הקריות

66

לכיוון 

מרכז 

הקריות

מכיוון 

מרכז 

הקריות

לכיוון 

מרכז 

הקריות

מכיוון 

מרכז 

הקריות

לכיוון 

מרכז 

הקריות

מכיוון 

מרכז 

הקריות

לכיוון 

מרכז 

הקריות

מכיוון 

מרכז 

הקריות

לכיוון 

מרכז 

הקריות

מכיוון 

מרכז 

הקריות

לכיוון 

מרכז 

הקריות

מכיוון 

מרכז 

הקריות

415ירושלים/משה שרת

946221משה שרת/מרכז ניצן

9813231משה שרת/מרכז ניצן

00הנרייטה סולד/ליהמן

00צה''ל/בן צבי

11102וייצמן/המעפילים

10002וייצמן/שבטי ישראל

12205וייצמן/השופטים

239115וייצמן /גורדון

00001ההסתדרות/פלמח

15209ההסתדרות/וייצמן

1001תבור/הגליל

1102בן צבי/נמיר

313צהל/יוספטל

210115יוספטל/צה''ל

0102בן צבי/צהל

001צהל/שפרינצק

00ליהמן/יוספטל

11ליהמן/שפרינצק

00ליהמן/הנרייטה סולד

22216וייצמן/סוקולוב

1002גלעד/תבור

10102יוספטל/ליהמן

345113יוספטל/וייצמן

11הנריטה סולד/ליהמן

00קופת חולים/ליהמן

101ספיר/משה שרת

336משה שרת/שפירא

225ספיר/משה שרת

2406צהל/יוספטל

112מתנס/משה שרת

77317ירושלים/צה''ל

00שדרות ירושלים/אביר יעקב

00ירושלים

00ירושלים/יגאל אלון

011רוברט סולד/אהבת ציון

00ירושלים/אביר יעקב

22בן צבי/משה שרת

00בן-צבי/זבוטינסקי

11בן-צבי/שזר

11בן צבי/אלי כהן

2513011גולדה מאיר/ירושלים

00פלמח/האצל

11פלמח/לחי

11פלמח/האורן

11פלמח/יוספטל

00פלמח/קפלן

00פלמח/ההסתדרות

01002ירושלים/גלעד

11ספיר/רוברט סולד

808ספיר/ז'בוטינסקי

527ספיר/ז'בוטינסקי

00אילנות/צאלון

00אילנות/צאלון

11אילנות/ארזים

549ירושלים/נמיר

213משה שרת/ספיר

00ירושלים/גליל

11ירושלים/הים התיכון

00שדרות פנחס ספיר/שדרות צה''ל

11שדרות פנחס ספיר

00שדרות פנחס ספיר

12115פנחס לבון/ניל''י

210206יוספטל/ליהמן

8513218652מר. קריות איסוף

3137מרכזית הקריות

0001רפא''ל

0001רפא''ל

0001אילנות

0000אילנות

0000סביוני ים

111סביוני ים

11ארזים/ערמונים

00ארזים/ערמונים

00001שדרות ירושלים/שדרות הפלמ''ח

010113שדרות הפלמ''ח/שדרות ירושלים

203שדרות ירושלים/שדרות ז'בוטינסקי

0001צה''ל/חבצלת

3126צה''ל/חבצלת

11102יוספטל/וייצמן

11זבוטינסקי/י.ל. פרץ

11ז'בוטינסקי/ישראל ישעיהו

2751195421512166619715312סה"כ

קו/תחנות

מספר נוסעים לפי קווים/תחנות, קרית ים- שעת שיא אחה"צ- 18:00-19:00

1112131523137

סה"כ

משתמשי התחבורה הציבוריתצ קיים "סקר מערך תח' נספח ב

69

שעת שיא ערב  

רחוב הנביאים ומגיע למרכזית הקריות הינו קו עמוס לכל אורכו עם -של המטרונית שמתחיל בשכונת הדר3קו 

.  נוסעים66עם 23הוא קו הקו אוטובוס העמוס ביותר . נוסעים לשני הכיוונים576

.נוסעים312מספר העולים לאוטובוסים בתחנות קריית ים בשעת שיא ערב הינם 

:הקווים העמוסים ביותר

:התחנות העמוסות ביותר הינן



טיוטא

מקדמי יצירת נסיעות' נספח ב

ים. על סמך נתוני בינוי שהתקבלו מעיריית ק

70

(ר"מ100לכל )מספר נסיעות נמשכות ונוצרות ברכב פרטי בשעת שיא 

צ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרס"הלמ/נתונים שהתקבלוצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקר

ס משרד התחבורה"מקדמי יצירת נסיעות ע
שטח אלפי 

ר"מ
ר"קמד"יחר"שטח מ

כמות נסיעות נוצרות

כניסה ליישוב
יציאה 

מהיישוב
כניסה ליישוב

יציאה 

מהיישוב

נסיעות 

נכנסות

נסיעות 

יוצאות

נסיעות 

נכנסות

נסיעות 

יוצאות

0.20.50.50.21,405.301,405,30015,7232.283,144.607,861.507,861.503,144.60מגורים

שירותים  , משרדים

ומסחר
1.50.40.31.449.149,1000.2736.5196.4147.3687.4

0.60.30.30.67.37,30043.821.921.943.8(ומלאכה)תעשייה 

בנקים מוחברות  

תעשיה  )ביטוח 

(כללי// עתירת ידע

1.50.40.31.42.52,50037.5107.535

----356356,000קרקע תפוסה

----6868,000יתר סוגי נכסים

1,888,2003,9628,0908,0383,911כ"סה



טיוטא

מצב קיים

צ"אחהבוקר 

כ"סהצ"תחפרטי
אחוז  

צ"תח
כ"סהצ"תחפרטי

אחוז  
צ"תח

יוצאותנסיעות 

לפי מודל
2,4342,4534,88750%3,0257353,76020%

נכנסות  נסיעות 

לפי מודל
2,0307962,82628%1,7185092,22723%

נסיעות 

ים. בקפנימיות
1,6607092,36930%1,3373751,71222%

2,8042,5405,34448%3,4068694,27520%כ"סה

פיצול הנסיעותמקדמי יצירת נסיעות ' נספח ב

פיצול לאור נתוני רב קו

פרטיברכבהנוצרותהנסיעותמספראתחישבנוהקייםהנסיעותפיצולאתלחשבמנתעל

.ותעסוקהמסחרושטחיד"יחשלקיימיםבנתוניםהמתחשביםהתחבורהמשרדמקדמילפי

קוהרבנתונילפיצ"בתחשנעשוהנסיעות'למסהללוהנסיעותביןהיחסאתחישבנו

.הרשמיים

רבנתוניסמךעל(יםקרייתבתחנותהעוליםמספרביןהינומציגיםשאנוהיחס,כלומר

הללוהנתוניםבשני.יםבקריתפרטיברכבהנוצרותהנסיעותמספרשלהערכהלבין(קו

.בלבדהנוצרותבנסיעותלפיצולאלאיםלקריתלנכנסיםהתייחסותאין

.צ"בתחשימוש15%-כהינואליושהגענוהפיצולאחוז

71

מספר נסיעות נוצרות ברכב פרטי בשעת שיא

-שעת שיא בוקר

8:00-9:00

-צ"שעת שיא אחה

18:00-19:00

7,8623,145מגורים

196687שירותים ומסחר, משרדים

2244תעשייה ומלאכה

1035כללי/ תעשיה עתירת ידע

8,0903,911כ"סה

צ על סמך נתוני רב קו"מספר נסיעות בתח

1193608כ"סה

15%16%אחוז פיצול

פיצול לפי מודל חיפה

.המודל מציג את הפילוג בנסיעות מסך הנסיעות הנוצרות והנמשכות בקריית ים
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תשתית נדרשתצ"בתחבחינת רמת שירות ' נספח ב

72

מהאוכלוסיה נמצאים  58%, י החישוב"עפ

מתחנות קו עורקי ' מ400במרחק של 

(3י קו "חושב עפ)

התדירויות של  , זמן הנסיעה עומד בתקן

.האוטובוסים מספקות באזור

.עומד בתקן

נבדקה קישוריות ממרכזית הקריות 

.לחיפה

זמינות

התאמה לקהל יעד

קישוריות

נגישות

אין צורך//אין שירות מגזרי

מרחבים עירוניים המונייםנדרשת לצ"תשתית תח

מצב מתוכנןמצב קייםדרישה

חסר/עודף
100,000-ל20,000בין 

תושבים

38,11878,684/65,172

אישאיש

-מרכז תחבורה משולב 

ם"מתח

דונם ביישובים  10מעל

50,000המוניים מעל 

.תושבים

-הקריותמרכזית

ללא רכבת כבדה
תחנת מרכזית  

תחנת  /הקריות

רכבת סביוני ים

53.51-שטח

דונם

תחנת קצה  

מסוף קצה  /תפעולית

תפעולי

מרכז פעילות  /בכל רובע

בהתאם לפעילות  

הקווים במקום

רוברט  

אהבת ציון/סולד

בוטינסקי'ז/ספיר

צאלון/אילנות

סביון/כלנית

חניון לילה

אחד בכל מרחב עירוני  

50,000המונה מעל 

שטח החניון  . תושבים

דונם10–לא יפחת מ 

-מרכזית הקריות

תחנה מרכזית  

לאוטובוסים
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קביעת מרחב הבדיקה ותרחישי הפיתוחצ"בתחבחינת רמת שירות ' נספח ב

המודל אינו כויל על  . נעשתה על סמך מודל מטרופולין חיפה2040בדיקת התחבורה הציבורית לשנת יעד 

.ידינו ומכיוון שקיימים פערים מספריים אנו נתייחס בניתוח שלנו למגמות ולאו דווקא למספרים מוחלטים

:תרחישים2-העירונית התייחסה לצ"התחבחינת מערכת 

תושבים80,000-יעד אוכלוסייה של כ-תוכנית כוללנית המהווה תרחיש פיתוח מקסימלי (1)

.תושבים65,000-יעד אוכלוסייה של  כ–תכניות פיתוח שמקודמות היום ומהוות תרחיש גידול טבעי  (2)

בכל אחד מהתרחישים נלקחו בחשבון פיתוח עתידי של קווי המטרונית המוצעים ופתיחת תחנת רכבת סביוני  

.  לכל אחד מהתרחישים בדקנו מסלולים שונים למטרוניות. ים

במודל ולא התבססו על הנחות  2020נפחי התוכניות הכוללנית ותוכניות הפיתוח נוספו לנתונים של שנת 

.2040המודל לשנת 

:תכניות עתידיות במרחב

י אילת  "מתפרש עד אח, ממזרח4תחום הבחינה כולל את שטח של קריית מוצקין עד כביש -מרחב הבדיקה 

.מדרום ושדרות ירושלים מצפון

73

1

2

5

3

6

7
4

מספר פרויקטשם תכניתעיר
אזור  

תנועה

תוספת  

ד  "יח

*(קיבולת)

ר  "תוספת מ

מבני ציבור

ר  "תוספת מ

מסחר  

ותעסוקה

תוספת  

ר  "מ

תעסוקה

תוספת  

ר מסחר"מ

תוספת  

ד עד  "יח

2040

אחוזי  

מימוש  

2040

קריית ים

352-0103275505075%הוספת שטחי ציבור קריית ים

קריית  -בוטינסקי'ז-סולד-הסדר מערכת דרכים

(מתחם דרומי)ים 
352-0262618513-169075%

352-0559856ש"אגקריית ים שכונת 
50766732412175066775%

50866832411175066875%

קריית ים -מתחם האיצטדיון
352-0655324

503
1260

1208100%
352-02924339971473531651875

352-042725250323823875%קריית ים, מתחם לכיש

352-020142650119419475%קריית ים, מתחם מגורים וספורט

352-05617535044044640446075%שדרות ירושלים-מתחם תעסוקה ומסחר

352-033282550514614675%בקרית ים" נתיב ים"שכונת 

352-079047751011766500130052001226100%שיכון צבא קבע

352-046466950111211275%מתחם מגורים במערב שכונת סביוני ים

352-0775486התחדשות עירונית-מתחם יוספטל 
509-510

0.5
110004200124075%

352-08378075107007500173675%ל"מתחם צה

511180091075%טרם ניתן מספר אך הוכרזהתחדשות עירונית-מתחם שפירא 

50511550147450%טרם ניתן מספר אך הוכרזהתחדשות עירונית-ירושלים צפון' שד

352-074375751040004000250100%מגדלי העירייה

352-04280945090141100%נווה חוף

352-0732000-00הפארק הצפוני

טרם ניתןחוף הים

504*0.2

509*0.7

510*0.1

60008000075%

127352-08306045010115100%הגדלת יחידות דיור במגרש -סביוני ים 

,  303, 302, 301מגרשים )גלבוע -סביוני ים 

304)
352-0798033501078100%

352-0735951501029100%(106,107,201,202מגרשים )גלבוע -סביוני ים 

352-0723635501064100%התחדשות עירונית ברחוב גלעד

27352-0755512513021100%ירושלים 

28352-0786608512014100%בוטינסקי 'ז

קריית חיים

304-05026828044162804100%קריית חיים  , 35וולנברג ' שד

304-0479790120143001598061600001600004300100%קריית חיים  -חוות המיכלים והאצטדיון

תכנית מדיניותקריית חיים מערבית
803*0.5

804*0.5
450075%

קריית מוצקין

352-0252411607אולפנה סגולה קריית מוצקין
52

(מיוחדות)
708652100%

איחוד מגרשים והוספת זכויות בניה במגרשים  

קריית מוצקין, 109-115
352-03618326028484100%

איחוד מגרשים והוספת זכויות בניה במגרשים  

קריית מוצקין, 116-122
352-03632596029595100%

352-028206161219340100%קריית מוצקין30גושן 

352-071498061277100%קריית מוצקין60גושן 

i352-030652260358592250100%קריית מוצקי-כיכר העירייה

441503172172100%/קלב הקריות

352-044831661177100%קריית מוצקין15גרושקביץ 

352-0283531קריית מוצקין, גושן' שימושים מסחריים שד
610140260176100%

612280520353100%

352-034232960188006611823517100%קריית מוצקין-מרכז תחבורה קריות

-משרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות

קריית מוצקין
352-0301481609-6470240-6100%

352-0428045607419419100%מוצקין, מתחם ברחוב יוספטל

352-0296673602-33233567398355406-332100%קריית מוצקין-מתחם כורדני

260638189038100%/ו306/קמוצקין, בוטינסקי'מתחם רחוב ז

שינוי יעוד צפוני-מוצקין-נווה גלים
352-0278523

601
108108100%

352-00624303030100%

352-0123075503600100%קררית מוצקין-פיתוח טיילת בשדרות בן גוריון

352-07313106607271100%קריית מוצקין, 26הסדר שטחי מסדר ברחוב ורד 

5,שינוי יעוד למוסדות ציבור ברחוב זבולון המר 

קריית מוצקין
352-042325160124200024100%

352-06315806082222100%קריית מוצקין21,23תוספת בניה ברחוב רוקח 

6073636100%מוצקין-למבנה מגורים' תוספת קומות ויחד

304-0074294802-263183-26100%קריית שמואל, מתחם בית כנסתקריית שמואל



טיוטא

תרחישים ופיצולצ"בתחבחינת רמת שירות ' נספח ב

אוכלוסייה ומועסקים
גידול משמעותי באוכלוסייה ומועסקים לפי תכניות פיתוח  

.וכוללנית

פיצול נסיעות

ניתן לראות כי אחוז הפיצול נשמר גם בעתיד וכי כמות 

על מנת למקסם את השימוש  . הנסיעות גדלה משמעותית

חקרנו את קווי המטרונית החדשים ובדקנו את צ"בתח

.המסלולים האופטימליים

74

מודל-20202040-מודל

תוספת מצב קיים
כ מועסקים"סהכ אוכלוסייה"סה

מועסקיםאוכלוסיהמועסקיםאוכלוסיה

87,73814,50915,7028,936103,44023,445מרחב בדיקה

38,1184,7448421,31738,9606,061קרית ים

2040-י תוכניות פיתוח"עפ2020-מודל

תוספת מצב קיים
כ מועסקים"סהכ אוכלוסייה"סה

מועסקיםאוכלוסיהמועסקיםאוכלוסיה

87,73814,509מרחב בדיקה
63,01244,501

150,75059,010

38,1184,74427,05411,97365,17216,717קרית ים

תוכנית כוללנית-20202040-מודל

תוספת מצב קיים
כ מועסקים"סהכ אוכלוסייה"סה

מועסקיםאוכלוסיהמועסקיםאוכלוסיה

87,73814,50976,52445,138164,26259,647מרחב בדיקה

38,1184,74440,56612,61078,68417,354קרית ים

פיצול נסיעות לפי תרחישי הרצה

לפי תכניות פיתוח2040לפי כוללנית2040לפי מודל2040מצב קיים

כ"סהצ"תחפרטי
אחוז  

צ"תח
כ"סהצ"תחפרטי

אחוז  

צ"תח
כ"סהצ"תחפרטי

אחוז  

צ"תח
כ"סהצ"תחפרטי

אחוז  

צ"תח

AM2,8042,5405,34448%4,7113,4048,11542%10,7818,51819,29944%10,7687,81918,58742%

PM3,4068694,27520%3,2931,4074,69930%10,6627,38118,04341%9,958613316,09138%



טיוטא

קווי מטרונית מתוכנניםצ"בתחבחינת רמת שירות ' נספח ב

פירוט מסלולי הקוים

75

20קו 16קו 3קו 



טיוטא

קווי מטרונית מתוכנניםצ"בתחבחינת רמת שירות ' נספח ב

יםקריתנוסעים עולים ויורדים בקווי המטרונית בתחנות 

76

תרחיש/ מטרונית

316192021
כ  "סה

עולים

כ  "סה

יורדים
כ"סה למרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזית

יורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעולים

2020

שעת שיא  

בוקר
11192712228----------------1,1312551,386

שעת שיא  

צ"אחה
24729221069----------------2701,0981,368

2040-

מודל

שעת שיא  

בוקר
18839786257----------------1,9703542,324

שעת שיא  

צ"אחה
445126351490----------------4811,6162,097

2040-

לפי  

תכנית  

כוללנית

שעת שיא  

בוקר
125484201228461101241590205713325635561639829031421873582805967,8433,15711,000

שעת שיא  

צ"אחה
4091008312345921536062145719371169535436222929863924615015173,0446,4199,463

2040-

לפי  

תכניות

פיתוח

שעת שיא  

בוקר
817102110276474127128763167917715841837714024736014753762156935,6813,4319,112

שעת שיא  

צ"אחה
343721089796401247649640615887132531629921728259119216010132,9444,9427,886



טיוטא

קווי מטרונית מתוכנניםצ"בתחבחינת רמת שירות ' נספח ב

מודל2040תרחיש -מטרונית3קו 

77

שעת שיא בוקר

יורדיםעוליםיורדיםעוליםמיקום תחנה

שד' ורבורג- שד' דגניה- שד' אח"י אילת- 

האיצטדיון
165534177

1802123206שד' ורבורג- ריינס

1853188שד' ירושלים- שד' וורבורג- סולד

61117שד' ירושלים- שד' וורבורג- סולד

0910שד' ירושלים- הים התיכון

21620236שד' ירושלים- שד' ז'בוטינסקי

27632034342שד' ירושלים- שד' משה שרת

1619329202שד' ירושלים- שד' צה"ל

13631314165שד' ירושלים- אבי יעקב

389143044477הפלמ"ח- שד' ירושלים- יגאל אלון

01010שד' ירושלים- גולדה מאיר- גלעד

23023שד' ירושלים- גולדה מאיר- גלעד

10001שד' ירושלים- שד' ארזים

1010612119שד' ירושלים- אילנות

1800119שד' ירושלים- צאלון

560076343תחנת מרכזית הקריות

188397862572535סה"כ

סה"כ לכיוון

2324סה"כ מטרוניתת

1981343

סה"כ מטרונית 3- למרכזית מטרונית 3- ממרכזית 

בתחנה

שעת שיא אחה"צ

יורדיםעוליםיורדיםעוליםמיקום תחנה

שד' ורבורג- שד' דגניה- שד' אח"י 

אילת- האיצטדיון
49115120185

82198108שד' ורבורג- ריינס

34337שד' ירושלים- שד' וורבורג- סולד

6132138שד' ירושלים- שד' וורבורג- סולד

09090שד' ירושלים- הים התיכון

17724שד' ירושלים- שד' ז'בוטינסקי

3950192236שד' ירושלים- שד' משה שרת

1300121134שד' ירושלים- שד' צה"ל

7206573שד' ירושלים- אבי יעקב

4180209258הפלמ"ח- שד' ירושלים- יגאל אלון

022שד' ירושלים- גולדה מאיר- גלעד

000שד' ירושלים- גולדה מאיר- גלעד

00000שד' ירושלים- שד' ארזים

12003446שד' ירושלים- אילנות

00000שד' ירושלים- צאלון

2600973תחנת מרכזית הקריות

247292210691407סה"כ

סה"כ לכיוון

1368סה"כ מטרוניתת

סה"כ מטרונית 3- למרכזית מטרונית 3- ממרכזית 

בתחנה

2771091

התחנות העמוסות

מספר נוסעים בקו

3קו

2,324בוקר

1,368צ"אחה



טיוטא

קווי מטרונית מתוכנניםצ"בתחבחינת רמת שירות ' נספח ב

שעת שיא בוקר–כוללנית 2040קווי מטרונית בתחנות תרחיש 

78

התחנות העמוסות

תחנה

316192021
כ "סה

בתחנה
למרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזית

יורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעולים

381201747465דגניה' שד-בית אלפא

8100434549483549262849162350098693יגאל אלון-ירושלים' שד-ח"הפלמ

64421382זלמן ארן-דגניה' שד

270140710140127ל"האצ-ח"הפלמ' שד

000410001354י"הלח-ח"הפלמ' שד

75134527240134518475השקד-ח"הפלמ' שד

000000000פנחס ספיר' שד-ח"הפלמ' שד

75232713138יוספטל-הרברט ליהמן' שד

26123647יוספטל-ויצמן' שד

2315221374סטרומה-ויצמן' שד

13113734הנרייטה סולד' שד-ויצמן' שד

71211014130392050355ריינס-ורבורג' שד

' שד-דגניה' שד-ורבורג' שד

האיצטדיון-י אילת"אח
0191425219

י "אח' שד-דגניה'שד-ורבורג' שד

האיצטדיון-אילת
1876242884310505

1483005184פנחס ספיר' שד-בוטינסקי'ז' שד

00000דגניה' שד-טרומן' שד

31310831517164151793251796651726369אילנות-ירושלים' שד

10549162921320137213203021325146213229723גלעד-גולדה מאיר-ירושלים' שד

033הים התיכון-ירושלים' שד

יציאה מתחנת  -ירושלים' שד

מרכזית הקריות
39005033009654005733007417100119725

1300000001800000001100041צאלון-ירושלים' שד

030000000000000000003ארזים' שד-ירושלים' שד

152114612455258841830סולד-וורבורג' שד-ירושלים' שד

191213610293396238689בוטינסקי'ז' שד-ירושלים' שד

01616משה שרת' שד-ירושלים' שד

121141880302546732454ל"צה' שד-ירושלים' שד

206472476353יצחק בן צבי-משה שרת' שד

20480200001233פנחס ספיר' שד-משה שרת' שד

7405080פנחס ספיר' שד-סולד' שד

לייד בית גיל  -פנחס ספיר' שד

הזהב ובית ספר אופק
2812192378121912203

58140510000123יוספטל-ל"צה' שד

95260140261יצחק בן צבי-ל"צה' שד

29501650ירושלים' שד-ל"צה' שד

1002912231129233000328פנחס ספיר' שד-ל"צה' שד

082010מנחם בגין-שדראות ירושלים

26413180320428325234872משה שרת-וורבורגשדרות 

843476132641031212501189301051180תחנת מרכזית הקריות

1254842012284611012415902057133256355616398290314218735828059611000כ"סה

1338429561831219061110146042546876כ מטרונית לכיוון"סה

17681392280016183422כ מטרונית  "סה

מספר נוסעים בקווים

316192021קו

1,7681,3922,8001,6183,422כ נוסעים בשעת שיא"סה



טיוטא

316192021קו

1,8271,4262,4151,2432,552כ נוסעים בשעת שיא"סה

קווי מטרונית מתוכניםצ"בתחבחינת רמת שירות ' נספח ב

צ"שעת שיא אחה–כוללנית 2040קווי מטרונית בתחנות תרחיש 

79

התחנות העמוסות

מספר נוסעים בקווים
תחנה

316192021
כ "סה

בתחנה
למרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזית

יורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעולים

53205248325דגניה' שד-בית אלפא

190048693141038169303340215453יגאל אלון-ירושלים' שד-ח"הפלמ

630115124זלמן ארן-דגניה' שד

1416708167068ל"האצ-ח"הפלמ' שד

00050000112162י"הלח-ח"הפלמ' שד

4425183533251878277השקד-ח"הפלמ' שד

000000000פנחס ספיר' שד-ח"הפלמ' שד

154373499יוספטל-הרברט ליהמן' שד

72211746יוספטל-ויצמן' שד

81492153סטרומה-ויצמן' שד

22111237הנרייטה סולד' שד-ויצמן' שד

181211120291816118342ריינס-ורבורג' שד

-י אילת"אח' שד-דגניה' שד-ורבורג' שד

האיצטדיון
0590059

-י אילת"אח' שד-דגניה'שד-ורבורג' שד

האיצטדיון
472334562563212

931094134פנחס ספיר' שד-בוטינסקי'ז' שד

00000דגניה' שד-טרומן' שד

94324145419115428125410175439226אילנות-ירושלים' שד

30126171532412433624121112940122055401268812גלעד-גולדה מאיר-ירושלים' שד

02828הים התיכון-ירושלים' שד

4900546800286600616981239200130648יציאה מתחנת מרכזית הקריות-ירושלים' שד

900000001100030001000032צאלון-ירושלים' שד

080000000000000000008ארזים' שד-ירושלים' שד

43123689922355190540סולד-וורבורג' שד-ירושלים' שד

342922218484231223648בוטינסקי'ז' שד-ירושלים' שד

0276276משה שרת' שד-ירושלים' שד

3023114302042174149364ל"צה' שד-ירושלים' שד

636413109248יצחק בן צבי-משה שרת' שד

121003000000321פנחס ספיר' שד-משה שרת' שד

60006פנחס ספיר' שד-סולד' שד

לייד בית גיל הזהב ובית -פנחס ספיר' שד

ספר אופק
10217398217116229

30310810000141יוספטל-ל"צה' שד

92210187301יצחק בן צבי-ל"צה' שד

25001136ירושלים' שד-ל"צה' שד

2090172691980000262פנחס ספיר' שד-ל"צה' שד

01102מנחם בגין-שדראות ירושלים

5921110200793728259515משה שרת-וורבורגשדרות 

62005923300127122009012613415453142001261426תחנת מרכזית הקריות

4091008312345921536062145719371169535436222929863924615015179463כ"סה

509131874568164917667165278851667כ מטרונית לכיוון"סה

18271426241512432552כ מטרונית  "סה



טיוטא

316192021קו

כ נוסעים "סה

בשעת שיא
1,3041,4922,4321,1262,759

קווי מטרונית מתוכניםצ"בתחבחינת רמת שירות ' נספח ב

שעת שיא בוקר–תכניות פיתוח  2040קווי מטרונית בתחנות תרחיש 

80

התחנות העמוסות

מספר נוסעים בקווים
יורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעולים

הפלמ"ח- שד' ירושלים- יגאל 

אלון
487552337530407515134117251

23012049012097097שד' הפלמ"ח- האצ"ל

0800230103103שד' הפלמ"ח- הלח"י

5112322416312321427862340שד' הפלמ"ח- השקד

שד' פנחס ספיר- לייד בית 

גיל הזהב ובית ספר אופק
2823175365231727128126254

801319315133212748175שד' צה"ל- שד' פנחס ספיר

40404שד' צה"ל- שד' פנחס ספיר

שד' משה שרת- שד' פנחס 

ספיר
19980280119938237

שד' ז'בוטינסקי- שד' פנחס 

ספיר
6529086537102

3002032032שד' סולד- שד' פנחס ספיר

338372080358117475בית אלפא- שד' דגניה

555325583087שד' דגניה- זלמן ארן

שד' ירושלים- יציאה מתחנת 

מרכזית הקריות
470049390011765005048007617300119373411785

08088שדרות ירושלים- מנחם בגין

242008724107130שד' צה"ל- יוספטל

7525018275207281שד' צה"ל- יצחק בן צבי

691671623שד' ויצמן- שד' הנרייטה סולד

25242023454692שד' ויצמן- סטרומה

2724215293968שד' ויצמן- יוספטל

423215225754111שד' הרברט ליהמן- יוספטל

31943194125שד' משה שרת- יצחק בן צבי

173034173854שד' צה"ל- שד' ירושלים

שד' ורבורג- שד'דגניה- שד' 

אח"י אילת- האיצטדיון
167525256351342926456

שד' ורבורג- שד' דגניה- שד' 

אח"י אילת- האיצטדיון
01665265192197

64351326115652594217221437שד' ורבורג- ריינס

שד' ירושלים- שד' וורבורג- 

סולד
98214723334508977567171738

04044שד' ירושלים- הים התיכון

89252413133474148288133421שד' ירושלים- שד' ז'בוטינסקי

02302323שד' ירושלים- שד' משה שרת

19019019שדרות וולנברג- משה שרת

1031330301901165130693399שד' ירושלים- שד' צה"ל

הפלמ"ח- שד' ירושלים- יגאל 

אלון
6600401800098246139385

שד' ירושלים- גולדה מאיר- 

גלעד
85481925282901092829032282910121282938495184679

0600066שד' ירושלים- שד' ארזים

37512104391924489191052919148691938355136492שד' ירושלים- אילנות

1300020013046046שד' ירושלים- צאלון

480032950010892007984012283130001046615091170תחנת מרכזית הקריות

81710211027647412712876316791771584183771402473601475376215693577035349305סה"כ

סה"כ מטרונית לכיוון

1492243211262759סה"כ מטרונית 1304

6081851908 919385

למרכזיתממרכזית

6018911856576518

3

סה"כ יורדיםסה"כ עולים
סה"כ 

בתחנה
למרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזית תיאור תחנה

16192021

למרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזית
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יורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעוליםיורדיםעולים

הפלמ"ח- שד' ירושלים- יגאל 

אלון
51021310268510201998118

2215100715100493079שד' הפלמ"ח- האצ"ל

00040000840124124שד' הפלמ"ח- הלח"י

641622143316223314178219שד' הפלמ"ח- השקד

שד' הפלמ"ח- שד' פנחס 

ספיר
00000000000

שד' פנחס ספיר- לייד בית 

גיל הזהב ובית ספר אופק
222011351020119255167222

501101113119837111148שד' צה"ל- שד' פנחס ספיר

1000101שד' צה"ל- שד' פנחס ספיר

שד' משה שרת- שד' פנחס 

ספיר
12100247000012257270

שד' ז'בוטינסקי- שד' פנחס 

ספיר
41704546266

3000303שד' סולד- שד' פנחס ספיר

0000000שד' טרומן- שד' דגניה

5424723560259319בית אלפא- שד' דגניה

5301095113118שד' דגניה- זלמן ארן

שד' ירושלים- יציאה מתחנת 

מרכזית הקריות
4500586900345500585300318400126307307614

שד' ירושלים- יציאה מתחנת 

מרכזית הקריות
09102911

47150414756103שד' צה"ל- יוספטל

105210130105151256שד' צה"ל- יצחק בן צבי

2121621820שד' ויצמן- שד' הנרייטה סולד

12131219243256שד' ויצמן- סטרומה

1120219134053שד' ויצמן- יוספטל

1721816253762שד' הרברט ליהמן- יוספטל

0000000שד' צה"ל- יוספטל

6654149380146226שד' משה שרת- יצחק בן צבי

370011371148שד' צה"ל- שד' ירושלים

שד' ורבורג- שד'דגניה- שד' 

אח"י אילת- האיצטדיון
45233054255610791198

שד' ורבורג- שד' דגניה- שד' 

אח"י אילת- האיצטדיון
0590005959

231517113412325111105263368שד' ורבורג- ריינס

שד' ירושלים- שד' וורבורג- 

סולד
501451841182878170297296593

02402424שד' ירושלים- הים התיכון

2516239642243298122234356שד' ירושלים- שד' ז'בוטינסקי

02300230230שד' ירושלים- שד' משה שרת

31248540304714610394204298שד' ירושלים- שד' צה"ל

הפלמ"ח- שד' ירושלים- יגאל 

אלון
190036362016055199254

שד' ירושלים- גולדה מאיר- 

גלעד
2610612961211432302114772736142156361453263436699

08000000000000000000088שד' ירושלים- שד' ארזים

124428226523136532156515256550111177288שד' ירושלים- אילנות

80000000100001000800028028שד' ירושלים- צאלון

57006518300137103009210311715562135001429297721700תחנת מרכזית הקריות

3437210897964012476496406158871325316299217282591192160101331395099סה"כ

סה"כ מטרונית לכיוון

15021336197711141957סה"כ מטרונית

4997831173 4151087

למרכזיתממרכזית

7645725651412615

3

סה"כ יורדיםסה"כ עולים
סה"כ 

בתחנה
למרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזית תיאור תחנה

16192021

למרכזיתממרכזיתלמרכזיתממרכזית

316192021קו

כ נוסעים "סה

בשעת שיא
1,5021,3361,9771,1141,957

קווי מטרונית מתוכניםצ"בתחבחינת רמת שירות ' נספח ב

צ"שעת שיא אחה–כוללנית 2040קווי מטרונית בתחנות תרחיש 

81

התחנות העמוסות

מספר נוסעים בקווים



טיוטא

כמות נוסעים בתרחישי התכניתצ"בתחבחינת רמת שירות ' נספח ב

תחנות אוטובוס

:הערות

.הנתונים של מספר עולים יורדים הינו מתוך המערכת של המודל•

.ישנו גידול משמעותי במספר המשתמשים הצפוי ביחס למצב הקיים•

.  לפי התרחישים השונים2.2-5.5הגידול בשימוש באוטובוסים בהרצת המודל נע בין •

2040-ו2020ההרצות לתרחיש , כלומר, 2040תחנות ומסלולי הקווים לא שונו בתרחישי •

.הינם לפי מידול תחנות ומסלולים זהה

82

התחנות העמוסות יורדים/כמות עולים

אוטובוסים-מספר עולים יורדים

לפי כוללנית2040לפי תכניות פיתוח2040לפי מודל2040מצב קיים

כ"סהיורדיםעוליםכ"סהיורדיםעוליםכ"סהיורדיםעוליםכ"סהיורדיםעולים

AM3111464577282991,02753318171498610812,067

PM1522403925408751,4154197371,156135212212,573

4633868491268117424429529181870233823024640כ"סה

מקדם  

הכפלה
2.882.25.47



טיוטא

רכבת כבדהצ"בתחבחינת רמת שירות ' נספח ב

.  רכבות בשעה4עם תדירות של 2030תחנת סביוני ים מתוכננת לביצוע עד שנת 

:מסלולי השירות

(  בשעת שיא2)חדרה –סביוני ים –נהריה 

(בשעת שיא2)חוף הכרמל –סביוני ים –כרמיאל 

מהם יבצעו 55%כאשר , מיליון נוסעים3בתחנת סביוני ים צפויה נסועה שנתית של 2040בשנת 

ביחס לתחנת מרכזית  20%-כ, יורדים/עולים1,658בשעת שיא בוקר צפויה תנועה של . החלפה

של רצועת המסילה לטובת הכפלה  להרחבה עתידית התכנית מציעה לשמור על אופציה . המפרץ

.מסילות4-ל

83

(2017)2040התכנית האסטרטגית לרכבת ישראל לשנת : מתוך
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תחנות רכבת ישראלצ"בתחבחינת רמת שירות ' נספח ב

תחנות רכבת כבדה

מנוסעי הרכבת באזור והופכת לתחנה 43%תחנת סביוני ים מושכת •

.העיקרית באזור

35%-תחנת קריית מוצקין תשרת כ•

.22%-תחנות קריית חיים וחוצות המפרץ ישרתו יחדיו כ•

.  שירות האוכלוסייה בקריית ים ובמרחב הסביבתי משתפרים•

84

שעת שיא בוקר התפלגות הגעת נוסעי רכבת בין תחנות רכבת ישראל בקריות

אחה"צבוקראחה"צבוקראחה"צבוקראחה"צבוקר

מרכזית 

הקריות/סביוני ים
--26%43%28%53%28%53%

65%71%44%37%45%30%45%30%קריית מוצקין

35%29%24%16%20%12%19%12%קריית חיים

6%4%7%5%7%5%--חוצות המפרץ

פיתוחכוללניתלפני שינוי מודל

תחנה/אחוז נוסעים בתרחיש

קיים

סביוני ים

.  ק

חיים

חוצות  

המפרץ

מוצקין. ק

1

1

1

1

קיים

מודל

כוללנית

פיתוח

1

1

1

1

קיים

מודל

כוללנית

פיתוח

1

1

1

1

קיים

מודל

כוללנית

פיתוח

1

1

1

1

קיים

מודל

כוללנית

פיתוח

סביוני  

ים

מוצקין. ק

.  ק

חיים

חוצות  

המפרץ

1

1

1

1

קיים

מודל

כוללנית

פיתוח

1

1

1

1

קיים

מודל

כוללנית

פיתוח

1

1

1

1

קיים

מודל

כוללנית

פיתוח

1

1

1

1

קיים

מודל

כוללנית

פיתוח

צ"שעת שיא אחה
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צ מזין לתחנות רכבת"תחצ"בתחבחינת רמת שירות ' נספח ב

:יםקריתלהלן פירוט קווי השירות המזינים את תחנות הרכבת במרחב 

85

קריתהשירות בכל אזור תנועה המזינים את תחנת קוימפה זו מציגה את תדירות 

:מוצקין בשעת שיא בוקר במצב הקיים
2040 מצב קיים תחנת רכבת  

ישראל
קוי' מס

השירות
כמות 

קוים  
תדירים

תדירות  

שעת  

שיא 
צ"אחה

תדירות  

שעת  

שיא 
בוקר

קוי' מס
השירות

כמות 

קוים  
תדירים

19,16,3
,20,21

5 - - / סביוני ים 
מרכזית הקריות

0 4 5-7 12,22 2 מוצקיןקרית

19,21 2 5 5-6 13 1 חייםקרית

20,3 2 10 11 3 1 חוצות המפרץ

20,3 2 10 11 3 1 מרכזית המפרץ
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נפחי תנועה ורמות שירותברכב בחינת רמת שירות ' נספח ב

להלן פירוט רמות השירות לרכב ממודל חיפה בתרחישים השונים שנותחו  

בשעת שיא בוקר

צ"בשעת שיא אחה

86

פיתוחמודלקיים כוללנית

פיתוחכוללניתמודלקיים
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רמות שירות בצמתים מרכזייםברכב בחינת רמת שירות ' נספח ב

:ירושלים לפי התרחישים שנותחו' להלן רמות השירות בשלושה צמתים מרכזיים בשד

87

תוכנית כוללניתתוכניות לפיתוחי המודל"עפ2040מצב קיים

צ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקר

צומת

זמני

המתנה

(sec) 

רמות  

שירות

זמני

המתנה

(sec) 

רמות  

שירות

זמני

המתנה

(sec) 

רמות  

שירות

זמני

המתנה

(sec) 

רמות  

שירות

זמני

המתנה

(sec)  

רמות  

שירות

זמני

המתנה

(sec) 

רמות  

שירות

זמני

המתנה

(sec)  

רמות  

שירות

זמני

המתנה

(sec) 

רמות  

שירות

שדרות  -שדרות ירושלים

ל"צה
32C25C37D23C45D30C47D34C

שדרות  -שדרות ירושלים

בוטינסקי'ז
6A7A6A7A9A8A9A10B

שדרות  -שדרות ירושלים

משה שרת
15B14B13B13B30C21C31C22C

:הערות

.נתוני ספירות תנועה הראו מספרים גבוהים מנתוני המודל•

רמות השירות המתקבלות בתרחישים השונים הינן רמות שירות •

.גבוהות

.ללא כל שינוי, רמות השירות נבדקו בתצורות הצמתים הקיימות•

ההנחה היא שהשימוש הרב בתחבורה ציבורית מייעל את הרשת  •

.ולא מצריך הרחבת צמתים
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רמות שירות בצמתים מרכזייםברכב בחינת רמת שירות ' נספח ב

:ירושלים' להלן פירוט רמות השירות בשלושה צמתים מרכזיים בשד

88

שדרות ירושלים-ל"צומת צה

כוללניתלפיתוחתוכניותמודלמצב קיים

צ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקר

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

ממערב

למזרח  

וצפון
49D

49D
48D

48D
71E

71E
33C

33C
75;E

75E
65E

65E
78E

78E
49D

49D

1A1A1A1A1A1A1A1Aלדרום

ממזרח

56Eלדרום

46D

49D

44D

49D

42D

32C

29C

91F

71E

45D

42D

102F

77E

64E

57E
למערב  

ודרום
34C38D34C26C47D39D45D49D

1A1A1A1A1A1A1A1Aלצפון

מדרום
16Bלצפון

16B
14B

14B
22C

22C
17B

17B
22C

22C
15B

15B
20C

20C
17B

17B
1A1A1A1A1A1A1A1Aלמזרח  

מצפון
לדרום  

ולמערב
26C26C23C23C28C28C20B20B38D38D28C28C40D40D32C32C

32C27C37D23C45D30C47D34C

שדרות ירושלים-צומת משה שרת

כוללניתתוכניות לפיתוחי מודל  "עפ2040מצב קיים

צ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקר

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 

שירות

זמני  
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ממערב
24Cלצפון ומזרח

24C
24C

24C
30C

30C
28C

28C
41D

41D
28C

28C
44D

44D
29C

29C
1A1A1A1A1A1A1A1Aלדרום

מדרום
26Cלמערב

10B
27C

11B
22C

8A
22C

8A
54D

22C
32C

15B
57E

23C
31C

17B
5A6A4A4A12B10B13B13Bלצפון

מצפון
19Bלדרום

19B
16B

16B
14B

14B
13B

13B
33C

33C
23C

23C
35C

34C
27C

27C
1A1A1A1A1A1A1A1Aלמערב

16B14B13B13B30C21C32CC22

שדרות ירושלים-בוטינסקי'צומת ז

כוללניתתוכניות לפיתוחי המודל"עפ2040מצב קיים

צ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקרצ"שעת שיא אחהשעת שיא בוקר
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שירות

זמני  

המתנה 

(sec)

רמות 
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שירות
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(sec)

רמות 

שירות

1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1Aלדרוםממערב

מדרום
24Cלמערב

5A
17B

4A
21C

7A
16B

4A
34C

7A
25C

6A
34C

7A
24C

7A
1A1A1A1A1A1A1A1Aלצפון

מצפון
7Aלדרום

7A
11B

10B
7A

7A
10B

10B
13B

13B
12B

12B
11B

11B
20B

20B
1A1A1A1A1A1A1A1Aלמערב

6A7A6A7A10A8A9A10B
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מסקנות והמלצותסיכום הנספח התחבורתי ' נספח ב

:יםלקריתפיתוחתרחישי2בחנוהעבודהבמהלך

תושבים65,000-כשליעד-בעירהקיימותהפיתוחתוכניותעלונסמךטבעיגידולמהווה•

תושבים80,000כשליעדעםהמערכתתפקודאתובוחןהכוללניתהתכניתאתהמממשמקסימלישניתרחיש•

אלומסלולים.נוףיפהחברתעםבעברשסוכמובמסלוליםעתידייםמטרוניתקווימידלנוהעבודהבמהלך

יםקריתרחובותבתוךהמטרוניתצירהערתי"עהנגישותאתומגדיליםהמטרוניתשלהיעדיםאתמרחיבים

.ירושלים'בשדרקולא

מהמצב10פי)ביותרמשמעותיבאופןגדלהבמטרוניתהמשתמשיםכמותכימראותשקיבלנוהתוצאות

כילהניחניתןולכן.בלבד5פיעלשעומדהאוטובוסמשתמשישלמהגידוליותררבבמכפילואף(הקיים

.ציבוריתבתחבורהלשימושפרטיברכבמשימושמעברהמעודדחזקמשיכהגורםמהווההמטרונית

ספיר'בשדהעוברהקוהינו19קוכאשר.21-ו19קוויםהינםהעתידייםבתרחישיםהעמוסיםהמטרוניתקווי

נווההינוויעדוירושלים'בשדהעוברקוהינו21קו.העירלתושביגבוההשירותיותונותן,גליםבת-חיפהלכיוון

.טכניון/שאנן

.עולההמטרוניתיעילותיםקרייתלתושבייעדיםומגווןיותרטובהנגישותבאמצעותכימראהזהנתון

ובעצםהקריותבמרכזיתכבדהרכבתשלחדשהתחנהנפתחתכיוהעובדההכבדההרכבתתחנותבחינת

ומצדיקהיםסביוניתחנתלהיותהופכתהאזורתושבישלהעיקריתהתחנהכימראהמשמעותים"מתחיוצרת

.הקמתהאת

יםקריתביןשבחנוהחיבורצמתיהמודלסמךעלהציבוריתבתחבורהשימוש40%-בשלבפיצולבהתחשב

לחיזוינכוןאלוצמתיםשלבשדרוגיםצורךאיןולכןותקינותסבירותשירותברמותמתפקדיםירושלים'לשד

.היום

יםקריתהעירגבוההברמהומתפקדנגיש,איכותיצ"תחמערךהקמתעםפיתוחשלנכוןבשילובבעתיד

.צ"ותחפרטיברכבשימוששלאיזוןעםהקרקעערכישללפיתוחמודלתהווה

89

המפורטלתכנוןהמלצות

ירדפרטיברכבהשימושכךחניהמקומותפחותשיהיהשככלהיאהרווחתההנחהככלל-החניהתקן1.

מקומות'מסאתולהפחיתהחניהתקןאתלצמצםישצ"לתחטובהנגישותקיימתבהםבמקומותולכן

.ציבוריתלתחבורהפרטימרכבמעברלעודדובכךהחניה

ריבוי,אופנייםשבילי,מוצלות,רחבותמדרכות-צ"ותחפעילהבתחבורהיתמכורחובותחתכי2.

.צ"לתחפרטימרכבבמעברלתמוךיעזורל"הנ.חניהומיעוטחצייהמעברי

כדינסיעהוהרגלינסיעותסקרי,קוויםשלגבוההתדירותי"עהציבוריתהתחבורהשירותשיפור3.

-האסטרטגיתהתכניתלפייםקריתבתוךהמטרוניתשלמעברבנוסף.צ"התחקווימסלוליאתלשפר

יותרגבוההנגישות,צ"התחמשתמשישליותרנוחהלהתניידותתביא.ספירפנחסרחוב,ל"צהרחוב

.יותרויעילהמהירהבצורההעירלכללוקישוריות,המקומיתהאוכלוסייהשל

להוותויכולקלהואבאופנייםהשימושולכןיחסית"שטוחה"עירהינהיםקריית-האופנייםרשתעיבוי4.

מסביבהרשויותשלאופנייםשבילילרשתוחיבורםאופנייםשביליהוספת.העירבתוךלניידותפתרון

אורכהלכל(בחתכיםכמוצע)נתיבים/לשביליםמיועדתכנון,לכן.באופנייםקלהיוממותתאפשר

שיפורשליתרונותמיוחסיםלזה.הרוכביםשליותרנוחהותנועהקישוריותמבטיחהעירשלורוחבה

גזיובפליטתהאנרגיהבצריכתצמצום,החנייהובמקומותבדרכיםהצפיפותהפחתת,הנגישות

.בריאותיותותועלות,החממה

פרטהדרכיםברשתמשמעותייםעומסיםאיןכימראהחיפהמטרופוליןמודללפיהנפחיםמפת5.

.יםבקריתבודדיםלמיקומים

טובתפקודמאפשרזהאינטנסיבישימוש.הנבדקבאזורצ"בתחרבשימושצפויהמודלתוצאותלפי6.

.הדרכיםרשתרבשל
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במרקם עירוניBRTיישום מערך ' נספח ב

שמצאהבינלאומיהבנקשלמקיףבטיחותמחקרעלהסתמכות1.

סיכום.בתוואיהתאמותבוצעולאבהםבפרויקטיםבתאונותהחמרה

:ההמלצות

תוגדררגללהוכירכבביןשתאונהההסתברות-נסיעהמהירות1)

10שלמהירותפערלדוגמא.הנסיעהבמהירותבעיקרתלויהכקטלנית

הסיכויאתמגדילש"קמ50למהירותש"ק40מהירותביןש"קמ

.2מפיביותררגלבהולכיקטלניתלפגיעה

ישמרומזריםצמתיםביןלמרחק-מרומזריםצמתיםביןמרחק2)

במהירותנסיעהתתאפשרכךגדולשהמרחקככל,משמעותיתהשפעה

צמתיםביןנוספים'מ10שלהרחקהכלכימראההמחקר.גבוהה

שלהפחתהאך,התאונותבמספר2%שלהגדלהמייצרמרומזרים

למרחקיםהמלצהבמחקראין.וההרוגיםהפצועיםבמספר3%

מרומזריםבטוחיםמעבריםיצירתעלדגשלשיםמומלץאך,מומלצים

."טבעית"ההרגלהולכיתנועתבתוואי

בגישהגםלשימושהמומלציםהתנועהמהירותלמיתוןאמצעיםיישום3)

:מרומזריםלצמתים

פסי האטה•

מעברי חציה מוגבהים•

צמתים מוגבהים•

הסטת תנועת כלי רכב פרטיים•

:מהירות תכנונית מומלצת4)

תיאור סביבת תפעול מהירות מוצעת סוג דרך

ציר ללא צמתים במפלס הדרך המהירה ש ויותר"קמ80 דרך מהירה

ר"המעבר עורקי בסביבה עירונית עם תנועת  ש"קמ50 דרך עורקית

ר"הרחוב עם תנועה משמעותית של  ש"קמ20-30 רחוב באזור עירוני צפוף
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צמתיםבמרקם עירוני BRTיישום מערך ' נספח ב

:גורמים עיקריים המשפיעים על הבטיחות בתחומי צמתים. 2

צ"נתלתנועת " מתנגדות"דוגמא לביטול פניות שמאלה . 3

.י שימוש בהסטת תוואי ברדיוסים קטנים"מיתון תנועה משמעותי לרכבים פרטיים ע. 4
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צמתיםבמרקם עירוני BRTיישום מערך ' נספח ב

מומלץ שימוש בגידור למניעת תנועת הולכי רגל בתוואי הנסיעה–סביבת תחנות . 6שימוש בזמני מחזור קטנים לצמצום אחוז הולכי רגל חוצים באדום. 5
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ניתוח דפוסי שימוש נוסעים בקווי שירות קיימים צ "מנתח תח' נספח ב

בשירותועומסיםנגישותשלבחינהנערכה,יםבקריתהנוכחיצ"התחשירותימצבניתוחלטובת

עומסנתוניבשילובהקיימיםהקוויםתכניתעלהתבססצ"התחניתוח.הציבוריתהתחבורה

תכניתהיושימושנעשהבהםהמידעמקורות.2019שנתשלהשניבחציוןשנצפוכפינוסעים

המותקניםמחיישניםאוטומטיותספירותנתוני,(GTFS)התחבורהמשרדשמפרסםכפיהקווים

('קו-רב')החכםבכרטוסשנעשותנועותהמתעדים('מסלקה')כרטוסונתוניאוטובוסיםבדלתות

נאספואשרנוסעיםספירותנתוניהתחבורהממשרדנתקבלו,הפרויקטלטובת.ניירובכרטיסי

.2019נובמברחודשעבורכרטוסנתונינתקבלו,בנוסף.2019אוקטובר-מאיבחודשים

מאפיינישלדינאמיתהצגההמאפשריםמשתמשממשקימספרפותחוהפרויקטבמסגרת

בכדיהעירייהצוותבשיתוףתוכננואלוממשקים.וסביבתהיםבקריתהנוסעיםועומסהנגישות

תדירותניתוחמאפשרתהמערכת.השוניםהמידעמערוציהמתקבלהמידעאתלהנגיש

כמו.המטרופוליןלכללהעירמרחביהשירותתדירותוניתוחסטטיסטייםאזוריםביןאוטובוסים

.במטרופוליןענייןלאזוריצ"תחשירותבחוסרהמתאפייניםאזוריםלאתרמאפשרתהמערכת,כן

הנוגעותמטלותלבצעהעירייהלעובדימסייעיםאשר,תפעוליאופיבעליממשקיםפותחו,בנוסף

.העירברחביהאוטובוסתחנותמצבאחרומעקבדרכיםחסימותמיפויכגוןהמרחבלתפעול

קייםמצב–ציבוריתתחבורהניתוח

שלתצוגההמאפשרמסךנבנה,ביקושלאזורייםבקריתשכונותביןהנגישותהערכתלטובת

ממשק.סטטיסטייםאזוריםהמייצגיםהקריותבמרחבפוליגוניםביןהשעתיתהקוויםתדירות

.ממנווהיוצאיםהנכנסיםהקוויםתדירותוקבלתסטטיסטיבאזורהתמקדותמאפשרהמשתמש

.הנבחרלאזורהמקושריםוהתחנותהקוויםמסלוליאתלהציגמאפשרתהמערכת,כןכמו

/https://itaivanrijn.shinyapps.io/Kyryat_yam_v4-צ"התחקישור למנתח 

93

תדירות שעתית קווים יוצאים ונכנסים 

https://itaivanrijn.shinyapps.io/Kyryat_yam_v4/
https://itaivanrijn.shinyapps.io/Kyryat_yam_v4/
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השירות הקיימים ובתחנות  בקויספירות נוסעים צ "מנתח תח' נספח ב

התחבורהממשרדנתקבלואשרהספירותנתוניטיובעלהתבססהנוסעיםספירותנתוניניתוח

.(2019אוקטובר,יוני-מאי)מייצגיםבחודשיםחוללימיהאופייניתבתנועההתמקדותכללאשר

האוטובוסתחנתברמתוהןהקוברמתהןהנוסעיםתנועותשלתצוגהמאפשרהמשתמשממשק

קוויםשלמהיראיתורמאפשרתהמערכת.מסלולולאורךהקומילוישלויזואליתתצוגהומאפשר

.סטטיסטייםלאזוריםהמרחבחלוקתעלהמתבססותחנות

משרדשלהמסלקהבנתוניכןוכמו,האוטובוסבציהמותקנותממערכותזמינותנוסעיםספירות

בקוויםהעומסאתלמפותמאפשרנוסעיםספירותניתוח.(ניירוכרטיסי'קו-רב')התחבורה

מידעשמספקבאופןוהקוויםהפעילותשעותשלדינמיחיתוךמאפשרהמשתמשממשק.ובתחנות

Googleשלרחובתצוגתשולבהכןכמו.תחנהפ"עממשיכים/יורדים/עוליםנוסעיםעלמפורט

Street Viewוהדרךהתחנהסביבתמאפייניאתלבחוןלמשתמשהמאפשרת.

עומסיםלבחינתנעשהבהםוהשימושהמשתמשבממשקכלוליםאינםהמסלקהמערכתנתוני

כילצייןחשוב.'דרכיםהנדסתמורן'חברתשלהעבודהצוותי"עהוגדרואשרקוויםבמספר

ונכון,2019שנתשלהשניבחציוהתנועהעומסיאתהמייצגיםנתוניםעבורפותחההמערכת

.שוטפתבצורהמעודכניםאינםלהיום
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13עומס לאורך מסלול ותנועה ממוצעת בתחנה עבור קו 
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צ"מערכות תפעוליות לניהול תחצ "מנתח תח' נספח ב

המתמקדיםכליםפותחו.בעירייהצ"התחעלהאחראייםשלתפעולייםצרכיםעלמענהלצורך

משמעותשלבחינהמאפשרתהחסימותניהולמערכת.העירברחביתחנותוניהולחסימותבניהול

כמו.(2019נובמברכרטוסנתוני)המושפעהנוסעיםומספרהמושפעיםהקוויםמבחינתהחסימה

לטובתהןמעודכנותוטבלאותמפותויצירתהקוויםשלמחדשניתובמאפשרתהמערכת,כן

לרשויותבקוהשינויאתהמתאריםסטנדרטייםGTFSקבצימסירתלטובתוהןהציבור

.המתאימות

להציגהמאפשרממשקפותח,אלקטרוניותומערכותשלטיםתקינותבהיבטיתחנותניהוללטובת

עדכוניםלבצעניתן,כןכמו.דינאמיתמפהגביעלהעירייהבתחוםהתחנותשלהנוכחימצבןאת

.התחנותמצבשלמעודכניםקבציםולהפיק
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צ "חסימות כבישים והשפעתן על תח

ניהול תחנות
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התכנית האסטרטגית לאומית לתנועה מקיימת במרחב העירוני' נספח ג

תכנית אסטרטגית לאומית לתנועה מקיימת במרחב העירוני פורסמה בחודש  

12/2019.

מציבה יעדים לאומיים הנוגעים לתנועה מקיימת ביישובים עירוניים  התכנית

.ומאופיינת בדגשים תכנוניים ספציפיים לצד ניתוחים כלכליים של תועלות ותשומות

מנת לעודד  -דגש מיוחד ניתן למאפיינים כמותיים של רשת הרחובות הנדרשת על

דהיינו מרחקים שלא עולים  )בפרט לתנועות קצרות , תנועה באמצעים לא מוטוריים

(.'מ2,000על 

מנת  -בתכנית הניידות של קריית ים נעשה שימוש במדדים המפורטים להלן על

.להעריך את אופי ומיקום השינויים הנדרשים ברשת הרחובות

96



טיוטא

מדדי רשת רחובות' נספח ג

0

100000

200000

0-10 10-14 14-18 18-21 21-25 25-29 29-32 32-40

אורך רחובות לדונםלפי בישראל התפלגות השטח העירוני 

Good

(דונם אורבני/ אורך רחובות מ׳)צפיפות רחובות 

דונם/ 'מ22צפיפות רחובות מעל •

מהרשת הרב אמצעית15%שבילים יהוו עד •
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ר"צפיפות צמתים לקמ

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

15-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-300 300-500

התפלגות השטח העירוני בישראל לפי צפיפות צמתים לקמ״ר

Good

מדדי רשת רחובות' נספח ג

ר"קמ/ צמתים150בפיתוח חדש ובהתחדשות עירונית צפיפות צמתים מעל •

15:85: צמתי שבילים: יחס בין צמתי רחובות•
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Good

Good

משטח התכנית25-35%הקצאת קרקע לדרכים ומעברים ציבוריים תהיה •

מ׳ 15-ממוצע עירוני לרוחב זכות דרך •

'מ30הגבלת רוחב זכות דרך למקסימום •

(רוחב ממוצע ומקס׳| מהקרקע העירונית)% הקצאת קרקע לדרכים 

מדדי רשת רחובות' נספח ג
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ספרות עדכנית לחשיבות רשת הרחובות' נספח ג

100

Marshall et al.  מחקר על רשתות רחובות( 2015)ביצעו  .
נמצא קשר בין אופי הרשת ובפרט צפיפות הרחובות  

.  למאפיינים תחבורתיים רבים

:רשת רחובות צפופהיתרונות שנמצאו עבור מרקמים עם 

.רמות נסועה נמוכות יותר1.

(.4עד פי )שיעור הליכה ורכיבה גבוה 2.

.סבירות נמוכה יותר לתאונות קשות וקטלניות3.

פיזור מאוזן יותר של התנועה בעיר המאפשר מימוש 4.
רחובות עורקיים עם מספר נתיבים נמוך יותר ללא  

.פגיעה ברמת השירות המוטורית
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ריכוז מדדי צפיפות ומורפולוגיה של רשת הרחובות' נספח ג

101

סה״כ
*  תוספת

מתוכננת
קיים מרקם

(דונם)3,614 (דונם)284 (דונם)3,330 שטח נורמטיבי

('מ)52,486 ('מ)2,214 ('מ)50,272 אורך רחובות

('מ)28,482 ('מ)3,129 ('מ)25,353 אורך שבילים

35|65)%( 59|41)%( 34|66)%( רחובות/מאזן שבילים

בבדיקה  

נפרדת
בבדיקה נפרדת

('מ)2,056 אורך מקטעי רחובות בהם 
אחתמתקיים מסחר בדופן

('מ)1,862 אורך מקטעי רחובות בהם 
מתקיים מסחר מלא

('מ)105 - ('מ)104 מרחק ממוצע בין צמתים  

(רחובות בלבד)

(דונם/'מ)15 (דונם/'מ)8 (דונם/'מ)15 שטח  / מדד אורך רחובות
נורמטיבי

('מ)~ 30 - ('מ)~ 30 רוחב זכות דרך
ממוצע משוקלל בדרכים  )

(**ראשיות

71 - 74 צמתים לקמ״רצפיפות

בקיזוז גריעה של דרכים קיימות לביטול*   

2019, פ תכנית המתאר החדשה"ע**  
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שטח נורמטיבי' נספח ג

השטח שבו מתקיימת העיר  : שטח נורמטיבי

.הלכה למעשה

השטח כולל את שכונות המגורים ואזורי המסחר  

:  השטח אינו כולל. הפעילים

.אזורי תעשיה גדולים ונפרדים-

.כבישים בין עירוניים-

.מתקני תשתית גדולים  ונפרדים-

.שטחים פתוחים גדולים-

3,300שטח נורמטיבי קיים בקרית ים הינו 1.

.דונם

דונם  3,600-שטח נורמטיבי מתוכנן כולל כ2.

(.9%-תוספת של כ)

,  התוספות העיקריות הן במתחם האצטדיון3.

מתחם המסחר בשדרות ירושלים ולאורך  

.החוף
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מרקם קיים ומאושרזכות דרך' נספח ג

מאורך הדרכים הראשיות זכות דרך 25%-כ1.

.'מ24של עד 

מהדרכים הראשיות בעלות זכות דרך  55%-כ2.

.'מ32-ל24שבין 

מהדרכים הראשיות בעלות זכות דרך  20%-כ3.

.ומעלה' מ49של 

תכנית המתאר הכוללנית עורכת שינוי רק 4.

' מ32בחתך של דרך ספיר ומקבעת אותו על 

(.מאושר' מ38לעומת )כפי שהוא בפועל 
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2019, פ תכנית המתאר הכוללנית"ע*  
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חלוקה למתחמי משנה' נספח ג

תכנית האב לניידות מציעה להתבסס ככל הניתן  

תוך  , על החלוקה של תכנית המתאר הכוללנית

לאזורים  ( באמצעות חלוקת משנה)התאמתה 

.סטטיסטים ומתחמי פיתוח מפורטים
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תעסוקה ומסחר, (מתוכנן ברוטו)ד "צפיפות יחחלוקה למתחמי משנה ' נספח ג

.הכוללניתהתכניתד ברוטו מחושבת לפי היחס שבין מספר היחידות הכולל בכל מתחם לשטחו בדונם על בסיס נתוני "צפיפות יח

גבוהות אך כאלה שאינן חורגות מהנורמה עבור אזורים אורבניים  בצפיפויותניתוח זה מצביע על עוצמת פיתוח רבה יותר ממרכז העיר ודרומה לכיוון חיפה 

.אינטנסיביים

.  ד וצפיפות הרחובות"נדרש איזון בין הגדלת צפיפות יח◄

.תכניות להתחדשות הן ההזדמנות היחידה להשגת מטרה זו◄
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צפיפות רחובות מוצעת' נספח ג

רחובות מקומיים על  15%להשגת איזון נדרשת תוספת של 

:לצורך כך נבחנו שינויים ברשת הרחובות. הקיים

תוספת מקטעים לביטול רחובות ללא מוצא•

הפיכת חלק מהשבילים לרחובות וגריעת שבילים  •

אחרים

תוספת צמתים לרחובות ראשיים•

/  בתכנית מאושרת)גריעת רחובות קיימים •

(בהליכים

(.מ"ק56)אורך הרחובות במצב המתוכנן והמוצע נותר זהה 

לאחר הוספת מקטעים מתוכננים ותוספות תכנית אב לניידות  

ניכרת עלייה ברמת צפיפות הרחובות ברוב אזורי הניתוח  

.לדונם/ אורך רחובות' מ22והתקרבות ליעד צפיפות 

:מטרת ההצעות לחיבורים חדשים ברשת

.שיפור נגישות מוטורית ונגישות רגלית למסחר•

הקטנת גודל הבלוקים•

הגדלת היתירות ברשת המוטורית•

אפשרות לשינויים בניתוב והסדרי תנועה חדשים•

הפחתת עומס בצמתים•
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מנדטורייםשינויים מוצעים ברשת הרחובות ' נספח ג

107

שינויים אלה יאפשרו רשת פנימית של רחובות  

בינוניים ברמת קישוריות גבוהה בהרבה מהקיים  

ויתמכו ביצירת שלד עירוני רציף ופיתוח מסחר 

.הקושר בין חלקי העיר השונים

ח ודרומה עד  "פלמ' בן צבי צפונה עד שד' הרחבת שד
הזדמנות  . צפון דרום כלל עירוניציר–בוטינסקי 'ז

.תדיר ובמרכזו רחוב מסחרי משמעותיצ"תחלשירות 

ירושלים ועד  ' הארכת הרחוב המסחרי משד–ויצמן ' רח

בשדרות  ימינהפתיחת צומת ימינה . ספיר' רח

.ירושלים וחיבור נוסף וישיר לרחוב ספיר ולטיילת

רחוב מסחרי מלא עם הזדמנות -משה שרת ' רח

'  להפחתה בתנועה המוטורית לאורכו והישענות על רח

. ל ורחובות מקומיים חדשים"צה

בין בן צבי לירושלים כרחוב מסחרי -בוטינסקי 'ז' רח

בוטינסקי  'כבר כיום מתקיים מסחר ענף במפגש של ז)

(.וירושלים

צומת הדורש הרחבת רמת  -ח "פלמ/צומת ירושלים 

מנת לאפשר צמצום מוטורי  -על. השירות המוטורית

ל ונדרש חיבור מוטורי  "מסוים בצמתים של שרת וצה

.בגשר מעל לרכבת לכיוון מזרח
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פירוטשינוים מוצעים ברשת הרחובות ' נספח ג

108

'  מס 

מקטע
מתחםשם

אורך  

('מ)
יםלקריתפלאנטהערות לפלאנטהערות היתכנות/ סטטוסייעוד תקףתכנית תקפה

/החשמונאים1

ח"פלמ
שביל130/ק7.1100

קיימת גישה לרחוב  

באמצעות דרך עפר לא  

מוסדרת

לא מתוכנן כביש בחלק  

הדרומי

דרך מוצעת במסגרת התחדשות  

.'שכונה ג

'מגורים ב130/ק7.1110קפלן/פינסקר2
אין  . מגרשים פרטיים

נסיעת כלי רכב

לא מתוכנן כביש בחלק  

הדרומי

דרך מוצעת במסגרת התחדשות  

.'שכונה ג

קפלן  3

טרומפלדור
'מגורים ב131/ק7.1112

אין  . מגרשים פרטיים

נסיעת כלי רכב

טרומפלדור לא מיועד  

לדרך

דרך מוצעת במסגרת התחדשות  

.'שכונה ג

4
לוחמי  

קומ/הגטאות

מיות

'מגורים ב130/ק7.1115
אין  . מגרשים פרטיים

נסיעת כלי רכב

דרך מוצעת במסגרת התחדשות  

.'שכונה ג

5
לוחמי  

פלמ/הגטאות

ח"

טיילת+ 'מגורים ב165/ק+130/ק7.160
אין  . מגרשים פרטיים

נסיעת כלי רכב

דרך מוצעת במסגרת התחדשות  

.'שכונה ג

יש חשיבות עירוניתיש שביל הולכי רגלשביל הולכי רגל+ פ"שצ13 /44 /7.21152ספיר/ויצמן6

יש שביל הולכי רגלשביל הולכי רגל+ פ"שצ13 /44 /7.21152ספיר/יוספטל7

לבדוק אולי נכון יותר  

לעשות חיבור לרחוב  

-ספיר באמצעות יוספטל

רחוב ראשי בהרבה  

ש "במרכז מתחם אג

להתחדשות עירונית

הערה התקבלה

/  מצדה8

ירושלים
7.2150

,  2/44/6, 130/ק

2/44/11

, דרך, מבני ציבור', מגורים ג

שביל להולכי רגל
שטח פנוי

9

המעפילים  

דרום 

(אשר/ויצמן)

7.2

'מגורים ב', מגורים ג130/ק, 6/ 44/ 7.21202
אין  . מגרשים פרטיים

נסיעת כלי רכב

דרך מוצעת במסגרת התחדשות  

.'שכונה ג

10
לוחמי  

/  הגטאות

מוהליבר

'א264/ק, 130/ק7.2260
מבנים ומוסדות  ', מגורים ב

ציבור

מגרשים פרטיים ומבני  

אין שם שביל. ציבור

דרך מוצעת במסגרת התחדשות  

.'שכונה ג

30/ק, 264/ק, 7.29002/44/6גן סולד11
דרך  , שטח ציבורי פתוח

מוסדות ציבור, קיימת

תכנית פיתוח לגן סולד  

כוללת  . בהכנה

מקטעים חלקיים עם  

. נגישות מוטורית

ההיתכנות של  

ירושלים  ' התוספת לשד

בהיתכנות נמוכה

יש , אנא העבירו תכניות לגן סולד

'  בשדימינהחשיבות לבחון צומת ימינה 

.ירושלים
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פירוטשינוים מוצעים ברשת הרחובות ' נספח ג
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'  מס 

מקטע
מתחםשם

אורך  

('מ)
יםלקריתפלאנטהערות לפלאנטהערות היתכנות/ סטטוסייעוד תקףתכנית תקפה

ירושלי/ויצמן12

ם
'מגורים ג2/44/11 ,7.2952/44/6

מתחם להתחדשות  

עירונית במסלול  

העירייה . רשויות

דורשת העברת רחוב  

מקשר במתחם

13
קפלן  

(ליהמן/ויצמן)

7.2+5.1
+7.1

400
,  130/ק, 322/ק

2/44/6, א264/ק

,  דרך קיימת, שטח מסחרי

פ"שצ

האתגר העיקרי בהזזת  

בניין המועצה לשעבר
מקטע קריטי

אביר  /מצדה14

יעקב
2/44/6, 130/ק5.1140

,  דרך קיימת, בנייני ציבור

' מגורים ג', מגורים ב

יש חשיבות עירונית 

והיתכנות

ל  "צה/נמיר15

(צבא קבע)
שטח ספורט, פ"שצג/193מק/ק, 41302/44/6

16
ל  "צה/ בן צבי

מתחם  )

(ל"צה

'מגורים ג130/ק4115

/  משה שרת17

ר"זלמן שז
3.1360

2/44/9,352-

',  א181/ק, 0646554

2/44/15 ,352-

0528703 ,2/44/15  ,

מבנים ומוסדות ', מגורים ג

דרך מוצעת, פ"שצ, ציבור

בתחום הדרך המוצעת  

מספר מבנים

יש חשיבות לתוספת שני צמתים  

במקטע משה שרת בין בן צבי למשה  

תוואי הרחובות המוצעים יכול  . שפירא

להיות מורכב מציר צפון דרום אחד או 

החשיבות היא  . ממספר מקטעים

לתוספות רחובות מקומיים חד סטריים  

.במתחם זה

/  משה שרת18

אלי  כהן
3.12202/44/9

מבנים ומוסדות ', מגורים ג

דרך מוצעת, פ"שצ, ציבור

,  נראה בלתי רלוונטי

עובר על  

יש חשיבות לתוספת שני צמתים  

במקטע משה שרת בין בן צבי למשה  

תוואי הרחובות המוצעים יכול  . שפירא

להיות מורכב מציר צפון דרום אחד או 

החשיבות היא  . ממספר מקטעים

לתוספות רחובות מקומיים חד סטריים  

.במתחם זה

'מגורים ג3.1802/44/6בן צבי/ הזית19
מבנים  ', מגורים ג

ומוסדות ציבור

חשיבות לרחוב מקומי וצומת נוסף בין 

.משה שרת ואלי כהן

יש חשיבות עירוניתשטח פנוי ביעוד חוםבנייני ציבור', מגורים ג2/44/9', א/ 181/ ק3.140ספיר/ שפירא20

21
/  ר"זלמן שז

3.1+3.2ספיר
שטח פנוי יחסיתפ"שצ402/44/15

ישעיהו 22

3.1+3.3ישראל
יש חשיבות עירונית
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'  מס 

מקטע
מתחםשם

אורך  

('מ)
היתכנות/ סטטוסייעוד תקףתכנית תקפה

הערות  

לפלאנט
יםלקריתפלאנטהערות 

/  אלי כהן23

ר"שז
'א/181/ק3.1100

,  שביל הולכי רגל

פ"שצ
בעיקר שטחי חניונים כיום

24
/  ר"שז

בוטינסקי'ז
169/ק, 3.2752/55/15

חנייה  ', מגורים ג

פ"שצ, פרטית

מתחבר לרחוב  . מתפקד כשביל

פ"שצברזילי מדרום דרך 

25
/  אלי כהן

ר "שז

(דרומי)

2/44/15, 230/ק3.2320
,  חנייה פרטית

פ"שצ', מגורים ג
מעבר בעייתי מאוד בין בתים

יש חשיבות לתוספת מקטעי רחובות בציר  

אם כציר המשכי או . צפון דרום במתחם זה

.כמקטעים המתחברים לרחובות קיימים

26
/ר"שז

ירושלים
'מגורים ג3.2852/44/15

מתפקד בפועל  ', מגורים ג

כחנייה עם גישה משני הצדדים

' קיים רצף לא מבונה של חניונים לאורך שד

הסדרת מעבר הולכי  מוצע לבחון . ירושלים

באמצעות  ( ימינה-ימינה)רגל או צומת מוטורי 

תכנית בסמכות מקומית לקביעת הוראות 
.זיקת הנאה

/  הרצל27

ירושלים
פ"שצ3.2752/44/15

משמש כשביל ברמת פיתוח  

'  סוגייה של יציאות לשד. גבוהה

ירושלים

/  בוטינסקי'ז28

רוברט סולד
2350

,  2/44/15, ב/105/ק

131/ק

,  שביל הולכי רגל

פ"שפ, בנייני ציבור

פחות מארבעה  , שביל צר ביותר

יש לבחון את חתך  , מטרים

השביל

מוצע להפוך את פרישמן משביל לרחוב צר 

באמצעות הפקעה  ' מ10וממותן ברוחב 

.  מהחלקות הגובלות

אהבת  / ספיר29

ציון
131/ק2450

,  בנייני ציבור, פ"שפ

דרך

.  פ רציף אך לא מתוחזק"השפ

תושבי אחד הבניינים ביקשו  

להפכו לחניון

,  היתכנות נמוכה

מגרשים פרטיים

–מוצע לפתח דרך צרה וממותנת בין הרצל 
ליזום תכנית נקודתית בין אהבת  ; אהבת ציון

פרץ להמשך מערבה ודרמה של  . ל.י–ציון 

לפתח דרך -שי עגנון –פרץ . ל.י; פרישמן

–ספיר -שי עגנון . משלבת בין בנינים קיימים
.יצירת רחוב בפיתוח עתידי

/  רוברט סולד30

שבזי
2115

2/44/14 ,2/44/19  ,

131/ק
מגורים מיוחד, פ"שפ

'  מ60שני החניונים במרחק 

(פ"ביניהם השפ)

31
יעקב  

יעקב  /נמרי

נמרי

'א169/ק270

+  ' מגורים ג, פ"שצ

דרך  , חזית מסחרית

מוצעת

דורש בחינה אולי במסגרת  

יוזמה להתחדשות עירונית

,  היתכנות נמוכה

מגרשים פרטיים

קייםשביל הולכי רגל143/ ק2100דרום-הרצל32

/  ירושלים33

הנוטרים
'ג+'במגורים 130/ק275

.  בנייני מגורים רצופים במקום

סוגיית החיבור לרחוב ירושלים

,  היתכנות נמוכה

מגרשים פרטיים

' קיים רצף לא מבונה של חניונים לאורך שד

הסדרת מעבר הולכי  מוצע לבחון . ירושלים

באמצעות  ( ימינה-ימינה)רגל או צומת מוטורי 

תכנית בסמכות מקומית לקביעת הוראות 
.זיקת הנאה
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