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  2019אר ברופ – בערים רחובות לתכנון הנחיות עדכון

  הרגל- לספר תנועת הולכי – תחנות תח"צ במדרכהשילוב  – 4.11 סעיף

  

  מבוא 

  

יעילות השירות של בנן מרכיב משמעותי באיכות ויתחנות האוטובוס ה

. בההכרחית לעידוד השימוש ואיכותן  ,מערכת התחבורה הציבורית

נן צרכן משמעותי של מרחב הרחוב, הן יתחנות האוטובוס העם זאת, 

הרגל -בכביש לשם עצירת האוטובוס, והן במדרכה לשם המתנת הולכי

לאוטובוסים ועלייתם עליו. במקום שבו ממוקמת התחנה צפוי "צוואר 

יה יתוך ראו ,בקבוק" לכלל משמשי הרחוב, המחייב היערכות ותכנון

  המשתמשים ברחוב.רחבה ומאוזנת של צרכי כלל 

עוסקות בעיקר בהיבטים שפורסמו עד כה הנחיות משרד התחבורה 

מיקומן ביחס לכביש, כגון מקומן ומספר עמדות העצירה הדרושות בהתנועתיים של תחנות התח"צ ו

מרור וכו', וכן במפרט הטכני ילאוטובוס בתחנה, ממדים וגיאומטריה של מקום העצירה לאוטובוס, ת

שעניינו הנגשת הסביבה הבנויה לאנשים עם  2חלק  1918במסגרת תקן ישראלי לסככות ההמתנה. 

מוגבלויות, מתפרסם פרק העוסק בהבטחת נגישות מרבית של בעלי מוגבלויות אל תחנת אוטובוס 

  וממנה.

ומציעות  , מתכללות אותן בהיבט המדרכה,הנחיות התכנון של הסעיף הנוכחי מתווספות לאחרות

במגמה לאזן בין צרכי התחנה  ,ברחוב לשילוב תחנות התחבורה הציבורית מערכת כללים ותנאים

ההנחיות כוללות הן המלצות ומימדים מיטביים  ומשתמשיה לבין צרכי שאר המשתמשים ברחוב.

  לתכנון רחובות חדשים, והן פתרונות ומימדים מזעריים למצבים מאולצים ברחובות קיימים. 

משלב התכנון הסטטוטורי וקביעת זכות הדרך ומרחב  התחנה ובועיצ תפקיד ההנחיות לסייע בתכנון

  הרחוב והצומת, ועד לרמת התכנון המפורט של התחנה וסביבתה.

  

  מרכיבי התחנה 

לשם התאמת התחנה למרחב העומד לרשותה ברחוב, סווגו מרכיבי התחנות בתחום המדרכה לשתי 

  פי מידת נחיצותם לתפקוד התחנה:-קבוצות בסיסיות על

  רכיבי תפקוד הכרחיים –א'  הקבוצ  .א

  ):4.16רכיבים אלה הם תנאי הכרחי לתפקודה של כל תחנה והם כוללים (תרשים 
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תמרור שתפקידו להורות לציבור ולמפעילי התחבורה על קיומה ומיקומה של : תמרור התחנה )1

והצבתו ) 505(מס' תחנת האוטובוס המיועדת לקליטה ו/או להורדה של נוסעים. עיצוב התמרור 

  על פי הנחיות משרד התחבורה המתעדכנות מעת לעת. יהיו

על אבני השפה ובכביש. עיצוב  מסמנים את תחום התחנההסימוני צבע : ן תחום התחנהסימו )2

יעשו על פי הנחיות משרד התחבורה המתעדכנות  ) ומימדיו513, 512, 511תמרורי הסימון (

  .מעת לעת

לצורך התארגנות ותמרון של אדם השמור שטח המסומן על גבי המדרכה, : היערכות חבתר )3

 הואופן סימונ הההיערכות, מימדי חבתרמיקום  .בכיסא גלגלים במעבר מהמדרכה אל אוטובוס

  יהיו במפורט בתקנות ובתקני הנגישות. 

העשוי בניגוד חזותי ומישושי לסביבתו הצמודה, הנמשך בניצב למדרכה סימן : סימן מאתר )4

יה אל מיקומה של התחנה. ישל הולך הרגל עם מוגבלויות רא ומטרתו להפנות את תשומת ליבו

 עיצוב הסימן, מיקומו וממדיו ייקבעו לפי תקנות ותקני הנגישות המתעדכנים מעת לעת. 

  רכיבי הרווחה –ב'  הקבוצ  .ב

הגדרת מרחב ההמתנה במדרכה סככת ההמתנה היא מתקן שתפקידו : סככת ההמתנה ורכיביה )1

 ,לרבות ספסל לישיבה, קירוי כנגד גשם וקרינת שמש ישירה ,לממתיניםומתן תנאים נוחים 

  ודפנות כהגנה מרוח וגשם. סככת המתנה תכלול:

המיועד לישיבת הולכי רגל  ,בתחום מרחב ההמתנה אחד או יותר ספסל – ספסל/י המתנה •

 סא גלגלים.יבעת ההמתנה לאוטובוס. מיקום הספסל יאפשר מקום ישיבה גם לאדם בכ

משטח המקרה את מרחב ההמתנה לשם הגנה משמש ומגשם, והאמצעים  –גג הסככה  •

עומק הגג לא רצוי ש. מ' 3.5-במקביל לאבן השפה לא יפחת מ הגגרוחב  הדרושים לתמיכתו.

המרחק האופקי בין  .מ' לטובת הגנה על הממתינים לרבות אנשים בכיסא גלגלים 1.5-יפחת מ

 למניעת סכנה לפגיעת אוטובוס מתמרן. , ס"מ 40-קצה הקירוי ואבן השפה לא יפחת מ

דופן קשיחה בגב מרחב ההמתנה, בצד המרוחק משטח עצירת האוטובוס,  – דופן אחורית •

 רוח.מגשם ומהמשמשת כהגנה משמש, 

ככל הניתן . גשםמרוח ומשמש, ומשמשת להגנה מהסככה דופן קשיחה בצדי  – צד דופן •

הגנה מיטבית לממתינים, אך במקרים תותקן דופן צד מלאה בעומק מרחב הסככה לטובת 

אופן  ס"מ. 80- מאולצים ניתן להתקין דופן צד חלקית. בכל מקרה רצוי שרוחבה לא יפחת מ

קשר עין בין נהג האוטובוס המתקרב  בטיחידופן הצד הפונה לכיוון הגעת האוטובוס התקנת 

  , ומומלץ שתהיה שקופה.ממתינים בתחנהל

סככת המתנה המוצבת של הרשות לתח"צ במשרד התחבורה.  לפרטים נוספים ראו מפרטי סככות

ואין  ,חייבת להיות בעלת דפנות שקופות (ראו ספר ההנחיות לתכנון צמתים) בתחום משולש ראות

  אחר.אטום שילוט או כל דבר  יהלהצמיד לדפנות
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משתמשי התח"צ  שלט ובו מסך דיגיטלי המציג את המידע הנחוץ לציבור: שלט מידע דינאמי )2

השלט יותקן על  .וכיוצ"ביין קווי התחבורה הפועלים בתחנה, מסלוליהם, יעדיהם, לוחות זמנים לענ

העמוד הנושא את השלט יותקן מחוץ  משרד התחבורה לנושא זה.הרשות לתח"צ בפי מפרט 

ורצוי שיהיה צר ככל הניתן על מנת במיקום המיטבי לפי שיקול דעת המתכנן, לרצועת ההליכה, 

  (ראו גם הנחיות הרשות לתח"צ לשילוט סטטי בתחנה). .וחזותים פיסי לא להוות מחסו

  

  רכיבי התפקוד ורכיבי הרווחה של התחנה: 4.16תרשים 

 (רכיבי התפקוד מודגשים באדום)

  עקרונות לתכנון תצורת התחנה 

  מיקום עצירת האוטובוס בתחנה  .א

   :של תחנות אוטובוס תצורות שלושקיימות 

 יםמקום בלעדי לעצירת אוטובוסמתאפיינת בהרחבת המיסעה ליצירת תחנה ה :תחנת 'מפרץ' •

ה ו/או יהרחבת המיסעה (ה'מפרץ') נעשית לרוב על חשבון רצועת חני. ללא הפרעה לתנועה ברחוב

 על חשבון המדרכה. 

וטובוסים בתחום נתיב הנסיעה בו נעים גם כלי מתאפיינת בעצירת האתחנה ה :'בנתיב'תחנה  •

 המדרכה והמיסעה ממשיכות באופן רציף.  ,היללא רצועת חני ברחוברכב אחרים. 

רחוב בו ב , ומתקיימתמקרה פרטי של תחנה מסוג 'נתיב'תחנה זו הנה  תחנת 'אנטי מפרץ': •

ונושקת לנתיב ה ירצועת החניעל חשבון המדרכה מתרחבת . במקרה זה היימותקנת רצועת חנ

 התנועה. 

ת העדפה מובהקת לתפקוד העירוני של ומבטא, 'אנטי מפרץ'ובמיוחד תחנת , ה בנתיב'תחנ'תצורת 

  הרחוב על פני יעילות התנועה המנועית: 
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עצירת האוטובוס בתחום נתיב הנסיעה מהווה פתרון חסכני יותר במרחב הרחוב, ומונעת את   .א

 צמצום מרחב המדרכה והפגיעה בתפקודה התקין.

ערות את הקונפליקטים בין משתמשי תצורת 'תחנה בנתיב' ובמיוחד תצורת 'אנטי מפרץ' ממז  .ב

 התחבורה הציבורית לבין שאר משתמשי הרחוב, בדגש על הולכי הרגל ורוכבי האופניים.

ומשפרת את  ,ההימנעות מתמרון הכניסה והיציאה מהמפרץ מקצרת את זמן העצירה בתחנה  .ג

  .איכות השירות של התחבורה הציבורית

את ההעדפה הנדרשת בכך ת התנועה, ומשרתת מהווה גורם הממתן אוס בתחנה עצירת האוטוב  .ד

 ברחובות העיר לתחבורה הציבורית ולהולכי הרגל.

  :םניה לבחירת תצורת תחנת אוטובוס יםהמנח יםהכללמסיבות אלו, 

 .'אנטי מפרץ' בתצורת לעשות שימושיש  חנייהרצועת קיימת בהם  ברחובות עירוניים •

  .'תחנה בנתיב' שימוש בתצורתעשות יש ל חנייהללא רצועת ברחובות עירוניים  •

בהם קיים חשש לעיכובים הדדיים בין אוטובוסים  ,בלבד ברחובות עירוניים עתירי קווי תח"צ •

. יש ניתן יהיה להתקין תחנות בתצורת 'מפרץ'בתחנות ופגיעה בשירות התחבורה הציבורית, 

, אם חנייהלשאוף לכך שהרוחב הדרוש להתקנת המפרץ יתקבל מתוך רצועת העזר ורצועת ה

קיימת, ולא על חשבון רצועת ההליכה. אם רוחב זה אינו מספיק, יש לדאוג כבר בשלב מוקדם של 

התכנון להרחבת תחום המדרכה בעורף התחנה (בעיקר בקרבת צמתים), כדי להבטיח את רוחב 

  . רצועת ההליכה במדרכה

 התחנות בעיקר במפרצים.תמוקמנה  בדרכים עירוניות •

  

  מבטיחה את רציפותה ותפקודה  תצורה זו – תחנה בתצורת אנטי מפרץ : 4.17תרשים 

  תוך הבטחת מרחב נאות למשתמשי התחבורה הציבורית התקין של רצועת ההליכה
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  אורך תחנת האוטובוס  .ב

זמנית, כתלות -פי מספר האוטובוסים הצפויים לעצור בה בו-על יחושבשל תחנת אוטובוסים כה אור

בורת ען זה יש לקחת בחשבון גם אוטובוסים מפרקיים או תיניבמספר הקווים ותדירותם. לע

  אוטובוסים מהירה (תאו"מ).

  פרטי התכן הגיאומטרי של תחנות מרובות עמדות: 1טבלה 

  )2018תקנות והנחיות להצבת תמרורים  –(מ"מ 

  
  מספר עמדות

  בנתיב נסיעה  במפרץ

אורך אזור 
  עצירה

אורך אזור   היסט אלכסונים
  עצירה

  נוספיםמרווחים 

  יציאה  כניסה  יציאה  כניסה

1  25  1:5  1:6  18  12  6  

  ומעלה 2
  מ' 32

)12-8-12(  
1:5  1:6  

  מ' 32
)12-8-12(  

18  6  

  מרכיבי התחנה במדרכהעקרונות למיקום  

תכנון תחנת התחבורה הציבורית ושילוב מרכיביה ברחוב יעשה על פי שני עקרונות בסיסיים: הבטחת 

  נאות של רצועת ההליכה.תפקוד נאות של התחנה, והבטחת תפקוד 

  הבטחת תפקוד התחנה  .א

כל תחנה תכלול בכל מקרה את רכיבי התפקוד ההכרחיים לפעילותה (קבוצה א' מסעיף  •

 לעיל).  4.11.2

אופן שילובה ברחוב יבטיח את תפקודה ובלבד ש ,סככת המתנהכל תחנה תכלול יש לשאוף ש •

חובות קיימים בהם לא ניתן במדרכות צרות בר בהמשך. התקין של רצועת ההליכה כמפורט

 .ת המתנהלהבטיח זאת, תותקן תחנה ללא סככ

העוסק בנגישות הסביבה הבנויה, יובטח מעבר פנוי מכל מכשול  1918בהתאם לתקן ישראלי  •

מ' לפחות בין אבן השפה לבין רכיבים קשיחים של סככת ההמתנה כגון דפנות  1.10ברוחב 

וכו', לטובת בעלי מוגבלויות תנועה בכיסאות הצד, עמודי התמיכה של הקירוי, ספסלים 

 גלגלים. ניתן להתקין קירוי מעל למרווח זה.

בתחום סככת ההמתנה יובטח מרחב המתנה בלעדי למשתמשי התחנה. עומק מרחב  •

יה של אנשים עם מוגבלויות תנועה ימ' על מנת לאפשר שה 1.20-לא יפחת מ נטו ההמתנה

לא יפחת הכולל עומק הסככה רצוי שבכיסאות גלגלים, אנשים עם עגלות ילדים וכו'. לשם כך 

 הדופן האחורית.  לרבותמ',  1.30-מ
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 הבטחת תפקוד רצועת ההליכה  .ב

יותקנו מחוץ לרצועת  , בין אם רכיבי התפקוד או רכיבי הרווחה,כל רכיבי התחנה הקשיחים •

בתחום רצועות הרחוב הנייחות: רצועת הדופן, העזר או הפעילות. ברחובות בהם ו ההליכה

 ב'אנטי מפרץ'. חנייהרכיבי התחנה על חשבון רצועת היותקנו , חנייהמותקנת רצועת 

 במקרים בהם לא ניתן לשמור על רציפות רצועת ההליכה, ניתן יהיה לצמצמה ו/או להסיטה •

צועת הדופן, העזר או הפעילות) בכדי לעקוף את רכיבי באופן מקומי לתוך רצועה נייחת (ר

. היסט הרצועה באופן מתון, בהיר ונגיש. הסטת הרצועה ו/או צמצומה ייעשו התחנה הקשיחים

בכל מקרה, רוחב המעבר החופשי של הולכי הרגל לא יפחת מרוחב  .1:3לא יפחת מיחס 

 .ץ)ס"מ במצבי אילו 130ס"מ, או  150מזערי של רצועת הליכה (

ההמתנה בתחום במדרכות צרות ברחובות קיימים, ניתן יהיה לקיים חפיפה מסוימת בין מרחב  •

שרכיבים קשיחים של סככת ההמתנה כגון דפנות הצד, ובלבד , לבין רצועת ההליכה הסככה

 ס"מ מתחום רצועת ההליכה. 30עמודי התמיכה של הקירוי, ספסלים וכו' יורחקו 

  

  מקרה מאולץ בו מרחב ההמתנה  – במקרים מאולציםהתקנת סככה : 4.18תרשים 

  ס"מ מרצועת ההליכה 30רכיבי הסככה הקשיחים יורחקו חופף עם רצועת ההליכה;  

  סככת ההמתנה במדרכהחלופות למיקום  

 ב'אנטי מפרץ' סככת המתנה  .א

  בתצורת 'אנטי מפרץ'. חנייהמיקום סככת ההמתנה בתחום רצועת ה

  .הבטחת תפקוד מיטבי של תחנת האוטובוס, שמירה על רוחב ורציפות רצועת ההליכה :יתרונות

, למעט רחובות מאספים עתירי תח"צ בהם חנייהבכל רחוב עירוני בו מותקנת רצועת  :יישום מומלץ

  .יש חשש להפרעה הדדית בין האוטובוסים
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   :ממדים

מ' עבור סככת ההמתנה, ולפניה מרווח  1.30מ':  2.40יהיה המזערי במצב המיטבי עומק התחנה  -

 עומק זה מאפשר סככה בעלת דפנות מלאות.מ'.  1.10פנוי ברוחב 

, ובתנאי שתותקן סככה בעלת דפנות צד מ' 2.00- לעומק התחנה ניתן לצמצם את במצב מאולץ  -

 .שמר המרווח הפנוי הנדרשיחלקיות וי

  

  מותקנת בתחום רצועת  סככת ההמתנה – 'מפרץאנטי סככת המתנה ב': 4.19תרשים 

  התקנת הסככה מתאפשרת ללא תלות ברוחב המדרכה ;, ללא הפרעה לרצועת ההליכהחנייהה

 סככת המתנה אחורית  .ב

  מיקום סככת ההמתנה בגב המדרכה בתחום רצועת הדופן או רצועת פעילות.

המרווח הפנוי את ו וההמתנה ת ההליכהוהפתרון מאפשר חפיפה בין רצוע –חסכון במרחב יתרונות: 

  הדרוש בין אבן השפה וסככת ההמתנה.

  חסרונות: 

 בתחום התחנה.בהם מתקיימת כניסה למגרשים או פעילות דופן לא מתאים במקרים  -

  עשוי להפריע לקו המבט בין נהג האוטובוס והממתינים.  -

המדרכה רוחב ברחובות עירוניים בהם לא מתאפשרת תצורת 'אנטי מפרץ', ובהם  :יישום מומלץ

  מחייב פתרון חסכוני ויעיל במרחב.

   :ממדים

במצב המיטבי הסככה תותקן בתחום רצועת הדופן או רצועת הפעילות ללא הסטה של רצועת  -

 . לפחות 1.30 ההליכה. מצב זה מחייב רצועה ברוחב
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באופן מקומי על ידי הסטת רצועת  ה, ניתן יהיה להרחיבמ' 1.30-משרצועת הדופן צרה במקרה  -

. רוחב המדרכה המזערי לתצורה זו יהיה 4.20, כמתואר בתרשים ההליכה אל תחום רצועת העזר

 מ' עבור רצועת הליכה מזערית. 1.50מ' עבור מרחב הסככה ולפניה  1.30מ':  2.80

על ידי  מ' 2.40מדרכה המזערי לתצורה זו יהיה וברחובות קיימים בלבד, רוחב ה ציםמאול יםבמצב -

 30חפיפה של רצועת ההליכה ומרחב סככת ההמתנה, ובלבד שרכיבי התחנה הקשיחים יורחקו 

  .ס"מ מרצועת ההליכה

  

  במקרה  ;סככת ההמתנה מותקנת בגב המדרכה – סככת המתנה אחורית: 4.20תרשים 

  רוחב המדרכה המזערי לתצורה  ;הצורך, רצועת ההליכה תוסט אל תחום רצועת העזר

  מ' במצבים מאולצים ברחובות קיימים בלבד 2.40-מ', ו 2.80זו יהיה 

 סככת המתנה קדמית  .ג

  מיקום סככת ההמתנה בקדמת המדרכה, בתחום רצועת העזר או רצועת הפעילות.

  :יתרונות

 בין נהג האוטובוס והממתינים בתחנהמיטבי מבט הבטחת קו  -

  דופן המגרשיםללא תלות באופי התקנת הסככה  -

  .פיצול מרחב המדרכה לשנייםפתרון 'בזבזני' המחייב : חסרונות

ובהם דופן מגרשים  ,ברחובות עירוניים בהם לא מתאפשרת תצורת 'אנטי מפרץ' :יישום מומלץ

  .ומדרכה רחבה פעילה

  : ממדים

הסטה של רצועת ללא  ,במצב המיטבי הסככה תותקן בתחום רצועת העזר או רצועת הפעילות -

מ' לכל הפחות, כתלות בסוג הסככה (בדומה  2.00-2.40ההליכה. מצב זה מחייב רצועה ברוחב 

 לתצורת 'אנטי מפרץ'). 
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באופן מקומי על ידי הסטת רצועת  ה, ניתן יהיה להרחיבמ' 2.00- שרצועת העזר צרה מבמקרה  -

המזערי לתצורה זו יהיה  . רוחב המדרכה4.21כמתואר בתרשים  ההליכה אל תחום רצועת הדופן

- עבור המרווח הפנוי), ו 1.10-מ' עבור סככת ההמתנה ו 1.30מ' עבור התחנה ( 2.40מ':  4.50

מ' מכל  0.30-מ' עבור רצועת הליכה מזערית ו 1.50מ' עבור מעבר הולכי רגל בגב התחנה ( 2.10

 צד).

מ'  2.00מ':  3.60ו יהיה במצב מאולץ וברחובות קיימים בלבד, רוחב המדרכה המזערי לתצורה ז -

מ' עבור מעבר הולכי רגל  1.60-מ' לפחות) ו 1.10עבור התחנה (ובלבד שישמר מרווח פנוי ברוחב 

מ' בינה לבין  0.30מ' עבור רצועות הליכה מזערית מאולצת והפרדה ברוחב  1.30בגב התחנה (

  גב הסככה).

  

  ; קדמת המדרכהסככת ההמתנה מותקנת ב – סככת המתנה קדמית: 14.2תרשים 

רוחב המדרכה המזערי לתצורה זו  ;במקרה הצורך, רצועת ההליכה תוסט אל תחום רצועת הדופן

  מ' במצבים מאולצים ברחובות קיימים בלבד 3.60- מ', ו 4.50יהיה 

 סככת ההמתנה מחוץ לזכות הדרך  .ד

מגרשים למבני ציבור, שטחים ציבוריים  , בתחוםמיקום סככת ההמתנה מחוץ לתחום המדרכה

  פתוחים או הרחבות מקומיות של זכות הדרך.

 ללא צורך בהסטה או הצרה של רצועת ההליכה.הבטחת רציפות המדרכה  :יתרונות

  חסרונות: 

  פתרון סטטוטורי מכוון.בהזדמנות קיימת או מותנה ב -

  עשוי להפריע לקו המבט בין נהג האוטובוס והממתינים.  -

הם מתקיימים התנאים ברחובות בהם לא מתאפשרת התקנת 'אנטי מפרץ' וב :מומלץ יישום

  .הסטטוטוריים לפתרון זה
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  סככת ההמתנה מותקנת בתחום  – סככת המתנה מחוץ לתחום המדרכה: 22.4תרשים 

  הרחבה מקומית של זכות הדרך, או בתחום מגרש ציבורי צמוד דופן לרחוב

  


