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...פעם הכול היה יותר פשוט

:בעיות התחבורה
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בטיחות•
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ירידה בשימוש בתחבורה ציבורית

עלייה
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גודש: התוצאה



בעיית הגודש

פיתרון מקובל עד שנות •

70 -ה
–Predict and Demand  - 

סיפוק הביקוש

:  התוצאה•

החמרה של בעיית הגודש  

והתדרדרות המרקם העירוני ומרכזי הערים

סיפוק הביקוש

הצעת , הרחבת כבישים•

מקומות חנייה





מדיניות משרד התחבורה

קידום תחבורה ציבורית•

ניהול ביקושים•

ממונעים-קידום אמצעי תחבורה לא•

תכנון תחבורה מוטה לצרכים  • תכנון תחבורה מוטה לצרכים  •

האורבאניים

: אחד הכלים ליישום מדיניות המשרד

הכנת תכניות אב לתחבורה ברשויות המקומיות



?מהי תכנית אב לתחבורה

- תפיסה תכנונית כוללת של נושאי התחבורה ביישוב

הגדרת יעדים ותרגומם לצרכי תשתית וצעדי מדיניות•

:כולל, התייחסות לכל סוגי התחבורה הקיימים•

קווי תחבורה , מערכות עתירות נוסעים–תחבורה ציבורית – קווי תחבורה , מערכות עתירות נוסעים–תחבורה ציבורית –

'פיתרונות למסופים וכד, ציבורית

,  בטיחות, בחינת צרכים לאור היעדים–רכב פרטי ומסחרי –

–' חניית רכב כבד וכד, מדיניות חניה

'רוכבי אופניים וכד, תשתיות להולכי רגל–אמצעים משלימים –

התייחסות לתכניות הפיתוח האורבאניות של היישוב•



?מהי תכנית אב לתחבורה

שתי גישות למקומה של תכנית אב לתחבורה•

חלק מתכנית המתאר או מבוססת על תכנית מתאר קיימת–

 Transit Oriented Development–מובילה את הפיתוח העירוני –

(TOD)



חסרונות תכנית אב לתחבורה

אין לה שיניים -לא מחייבת •

ניתנת לשינויים פוליטיים–

•?



יתרונות תכנית אב לתחבורה

כוללנית•

התייחסות למגוון אמצעי תחבורה–

לשנות יעד שונות–

לתכניות אורבאניות– לתכניות אורבאניות–

זיהוי סתירות פנימיות•

תכניות מתחרות–

מגבלות פיזיות קיימות–

מגובשת תוך שילוב חזון העיר עם תחזיות שונות•

מאפשרת מגוון כלים ליישום המדיניות–



יתרונות תכנית אב לתחבורה

קובעת היררכיה של תכניות•

בסיס לשכנוע מקבלי החלטות–

מתעדכנת•

כוללת תכנית ניתור– כוללת תכנית ניתור–

אין לה שיניים -לא סטטוטורית •

ניתנת לשינויים פוליטיים–

קלה להכנה ולשינוי–

ניתן לפעול בניגוד לה במידת הצורך–



יתרונות תכנית אב לתחבורה

מאפשרת גזירת תכניות ייעודיות•

תחבורה ציבורית–

הסעות לבתי ספר•

תוואים של מערכות עתירות נוסעים•

צרכים של מסופים•

רשת שבילי אופניים והליכה ברגל - אמצעים משלימים –

חניונים–

חניונים מרכזיים•

חניונים לרכב כבד•

בטיחות לסוגיה–

מפות רמזור וגלים ירוקים–



פרויקטים לדוגמא

נתניה•

בעיר BRTקידום פרויקט –

רחובות•

מתוכננת BRTכחלק ממערכת , בעיר  Transit Mallקידום – מתוכננת BRTכחלק ממערכת , בעיר  Transit Mallקידום –



בעיר נתניה BRT - מסלול קו ה
מתוך תוכנית האב
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BRTקו 

2030לשנת 
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מחלף פולג
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הרצל' צ ברח"הצעה לרת

מתוך תכנית אב  •

לתחבורה רחובות  
1993

חניה תת קרקעית עדיפות לתחבורה ציבורית



תפיסת רשת הדרכים

1993מתוך תכנית אב לתחבורה רחובות 



Transit Mall-התפתחות ה

תכנית אב

לתחבורה

תכנית 

BRTתכנית נתיבי איילון
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שלבים ראשוניים להכנת תכנית אב לתחבורה

הגדרת בעיות התחבורה ביישוב•

התייחסות למדיניות משרד התחבורה–

:הגדרת שלבי העבודה שיכללו בין היתר•

הגדרת מטרות ויעדים– הגדרת מטרות ויעדים–

קריטריונים וממדי הצלחה–

ניהול ביקוש, ניהול היצע, תשתיות–קביעת מדיניות –

ניטור–

קביעת לוחות זמנים•

בהתאם לגודל היישוב–



תודה רבה


