עדכון הנחיות לתכנון רחובות בערים – פברואר 2019
פרק  5בספר מרחב הרחוב – תבנית הרחוב
פירוט העדכונים:
 15.0מ'
רחוב מקומי – עצמת בינוי נמוכה
.1
מטרת השינויים הייתה הרחבת רצועת העזר מ 0.6-מ' ל 1.2-מ' לטובת נטיעה של עצי רחוב ברצועת העזר ולא
ברצועת החנייה ,ויצירת בית גידול הולם לעצי הרחוב .לצורך כך ,רצועת ההליכה צומצמה מ 1.6-מ' ל 1.5-מ'.
כתוצאה מהשינויים ,זכות הדרך הורחבה במטר.

.4

רחוב מקומי/מאסף  – 1עצמת בינוי בינונית

 22.0מ'

הפרדת תנועת אופניים

מטרת השינויים הייתה להוסיף רצועת הפרדה ברוחב  0.5מ' בין נתיב האופניים לבין רצועת החנייה ,ולהרחיב את
רצועת ההליכה מ 2-מ' ל 2.5-מ' .כתוצאה מהשינויים ,זכות הדרך הורחבה בשני מטרים.

רחוב מקומי/מאסף  – 1עצמת בינוי גבוהה
.7
מטרת השינויים הייתה להוסיף רצועת הפרדה ברוחב  0.5מ' בין נתיב האופניים לבין רצועת החנייה .לצורך כך,
רצועת ההליכה צומצמה מ 3.8-מ' ל 3.3-מ' ) 0.5מ'(.
 24.0מ'

.8

רחוב מקומי/מאסף  – 1עצמת בינוי גבוהה

 25.0מ'

מוטה חנייה

מטרת השינויים הייתה להוסיף רצועת הפרדה ברוחב  0.5מ' בין נתיב האופניים לבין רצועת החנייה ,ולהרחיב את
רצועת העזר במדרכה הצרה מ 0.7-מ' ל 1.2-מ' ,על מנת לאפשר נטיעה של עצים ברצועת העזר ולהשוות בין שתי
המדרכות .לצורך כך ,צומצמה רצועת ההליכה מ 2.4-מ' ל 2.25-מ' ,וצומצמה רצועת הדופן מ 0.4-מ' ל 0.3 -מ'.
כתוצאה מהשינויים ,זכות הדרך הורחבה במטר.

 .10דרך עירונית ברמה 1
מטרת השינויים הייתה להחליף את רצועת ההפרדה בין נתיב האופניים לבין המיסעה ,שרוחבה  0.5מ' ,לרצועת עזר
ברוחב  1.5מ' ,המאפשרת גם רצועת נטיעה נוספת של עצי רחוב ,הרחבת רצועת ההליכה מ 2.0-מ' ל 2.5-מ',
והרחבת שביל האופניים מ 1.5-מ' ל 2.5-מ' .לצורך כך ,בוטלה רצועת הבטיחות ברוחב  0.6מ' ,ורצועת העזר הקיימת
צומצמה מ 1.9-ל 1.5 -מ'.
 36.0מ'

 55.0מ'
דרך עירונית ברמה 1
.11
מטרת השינויים הייתה הרחקת רצועת ההליכה מהמיסעה על ידי "הצרחה" עם רצועת האופניים .בנוסף ,הורחב
שביל האופניים מ 2-מ' ל 3.5-מ' ,מימדים המוכרים כיום לשבילי אופניים מהירים )כדוגמת תכנית "אופנידן"(.
לצורך כך ,הרצועה הנופית-אקוסטית צומצמה מ 6-מ' ל 5-מ' ,רצועת התנועה המנועית צומצמה מ 10-מ' ל 9.5-מ',
והמפרדה צומצמה מ 9-מ' ל 7-מ' .רצועת הבטיחות אוחדה עם רצועת העזר והתשתיות  -רוחבן יחדיו הוא  2.5מ'
) .(1.9+0.6כתוצאה מהשינויים ,זכות הדרך צומצמה בשני מטרים.

מצ"ב :סט תבניות עדכניות
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 .1רחוב מקומי – עצמת בינוי נמוכה

 15.0מ'
) 14.5-15.5מ'(

דיוקן בסיס:
רחוב מגורים עם בינוי בעל מאפיינים כפריים או פרבריים )בממוצע לאורך הרחוב –  6יח"ד לדונם נטו ,כ70-
אחוזי בנייה 2-3 ,קומות( .פעילות מזערית של הולכי-רגל ושל תנועות אחרות ברחוב.
היקפי תנועה מנועית מזעריים ומהירות נמוכה –  30קמ"ש .ללא תחבורה ציבורית.
הערות לתבנית:
•

בשל ריבוי כניסות של כלי רכב לתחום המגרשים ,קיימות בתבנית זו בעיות תפקודיות ועיצוביות :העדר רציפות
בדופן הרחוב ,חצייה מרובה של רכב את רצועת ההליכה ,בזבוז גדול של שטח ברצועת החנייה לשם כניסות
למגרשים.

רצועות ומרחבים
המדרכות
• רצועת הליכה
• רצועת עזר
• רצועת דופן
הכביש
• רצועת תנועה מנועית
• רצועת אופניים
• רצועת חנייה

מימדים )מ'(
6.0
2*1.5
2*1.2
2*0.3
9.0
2*2.5
2*2.0

מרווח )מ'(
-0.5,+0.5
-0.2,+0.2
-0.2,+0.5
-0.1,+0.1
+0.1

הערות
 2מדרכות זהות ברוחב  3מ'

 6.0במקרה של מעבר תחבורה ציבורית סדירה
תנועת האופניים משולבת בתנועה המנועית בכביש
 2חניות זהות
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 .4רחוב מקומי/מאסף  – 1עצמת בינוי בינונית
הפרדת תנועת אופניים

 22.0מ'
) 21.0-23.0מ'(

דיוקן בסיס:
•
•

רחוב מגורים עם בינוי בעל מאפיינים מרקמיים )ממוצע לרחוב –  12יח"ד לדונם נטו ,כ 150-אחוזי בנייה5 ,
קומות(.
רחוב עם היקפי תנועה מנועית בינוניים ,ומהירות נמוכה-בינונית ) 30או  .(50היקף התנועה ו/או מהירותה
מחייבים הפרדת תנועת האופניים מתנועת הרכב המנועי .יש תחבורה ציבורית.

הערות לתבנית:
•
•
•

עצמת התנועה ו/או מהירותה מחייבים הפרדה בין התנועה המנועית לתנועת האופניים ע"י הקצאת נתיב תנועה
נפרד בכביש לאופניים.
בקטעי רחוב שלאורכם מתוכננת פעילות מיוחדת כמו מגרשי ציבור ,פעילות מסחרית ,גינות וכיוצ"ב ,או
במקומות שבהם מרוכזת אוכלוסייה עם מוגבלויות ,ראוי להרחיב את רצועת הדופן ורצועת ההליכה.
מימדי נתיבי התנועה מאפשרים מעבר תחבורה ציבורית.

רצועות ומרחבים
המדרכות
• רצועת הליכה
• רצועת עזר
• רצועת דופן
• רצועת מרחב פעילות
הכביש
• רצועת תנועה מנועית
• רצועת אופניים
• רצועת חנייה

מימדים )מ'(
8.0
2*2.5
2*1.2
2*0.3

מרווח )מ'(
-0.4,+0.4
-0.2,+0.2
-0.1,+0.1
-0.1,+0.1

14.0
2*3.0
2*1.5+0.5
2*2.0

-0.3,+0.3
-0.3,+0.3

הערות
 2מדרכות זהות ברוחב  4מ'
מותאם לנטיעת עצים
בצמתים וקטעי רחוב מיוחדים
מתאים לתח"צ
נתיב אופניים בכל כיוון
רצועה בכל כיוון
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 .7רחוב מקומי/מאסף  – 1עצמת בינוי גבוהה

 24.0מ'
) 23.0-25.0מ'(

דיוקן בסיס:
•
•

רחוב עם בינוי בעל מאפיינים רווים )ממוצע לרחוב –  20יח"ד לדונם נטו ,כ 250-אחוזי בנייה 8-10 ,קומות(.
רחוב עם היקפי תנועה מנועית בינוניים ומהירות .50

הערות לתבנית:
•
•

עצמת התנועה ו/או מהירותה מחייבים הפרדה בין התנועה המנועית לתנועת האופניים ע"י הקצאת נתיב תנועה
נפרד בכביש לאופניים.
מתקיימת תנועת הולכי רגל גבוהה בשל עצמת בנייה או קרבה ליעדי פעילות.

רצועות ומרחבים
המדרכות
• רצועת הליכה
• רצועת עזר
• רצועת דופן
הכביש
• רצועת תנועה מנועית
• רצועת אופניים
• רצועת חנייה

מימדים )מ'(
10.0
2*3.3
2*1.2
2*0.5
14.0
2*3.0
2*1.5+0.5
2*2.0

מרווח )מ'(
-0.5,+0.5
-0.5,+0.5
-0.1,+0.1
-0.2,+0.2
-0.3,+0.3
-0.3,+0.3

הערות
 2מדרכות זהות ברוחב  5מ'

נתיב אופניים בכל כיוון
רצועה בכל כיוון
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 .8רחוב מקומי/מאסף  – 1עצמת בינוי גבוהה
מוטה חנייה

 25מ'
) 24.5-26.0מ'(

דיוקן בסיס:
•
•
•

רחוב בעל מאפייני בינוי רוויים )ממוצע לרחוב –  20יח"ד לדונם נטו ,כ 250-אחוזי בנייה 8-10 ,קומות(.
רחוב עם היקפי תנועה מנועית גבוהים ומהירות .50
רחוב בו נדרשת חנייה מרובה בתוספת חנייה במגרשים.

הערות לתבנית:
•
•
•

עצמת התנועה או מהירותה מחייבים הפרדה בין התנועה המנועית לתנועת האופניים ע"י הקצאת נתיב תנועה
נפרד בכביש לאופניים.
נדרשת כמות גדולה של מקומות חנייה בתחום הרחוב בשל עצמת בנייה או קרבה ליעדי פעילות.
מוצע פתרון אסימטרי במאפייני החנייה ובהרכב רצועות המדרכה.

רצועות ומרחבים
המדרכות
• רצועת הליכה
• רצועת עזר
• רצועת דופן
הכביש
• רצועת תנועה מנועית

מימדים )מ'(
7.0
2*2.25
2*1.2
2*0.3
17.5
2*3.0

•

רצועת אופניים

•

רצועת חנייה

1.5+0.5
1.5+1
2.0+5.0

מרווח )מ'(
-0.5,+0.5
-0.25,+0.5
-0.1,+0.1
-0.1,+0.1

הערות
 2מדרכות זהות ברוחב  3.5מ'
מותאם לנטיעת עצים

מתאים לתנועת תח"צ .ניתן לצמצם רוחב נתיבים
אם אין תח"צ
לצד חנייה מקבילה
לצד חנייה ניצבת
רוחב החנייה ישתנה ע"פ מבנה החנייה )מקבילה/
אלכסונית /ניצבת( .במקרה של חנייה ניצבת או
אלכסונית – חלק מהמדרכה הבולט לתחום החנייה
לשם בליטת הרכב ייחשב כחלק מרצועת החנייה.
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 36.0מ'
) 33.0-37.0מ'(

 .10דרך עירונית ברמה 1
דיוקן בסיס:
•
•

דרך עירונית המשמשת בעיקר לתנועת כלי רכב בעצמה ובמהירות בינונית וגבוהה ) ,(50-70וללא שימושי
דופן .עם תחנות תח"צ לאורכה.
רוחב הדרך ומאפייניה מאפשרים קשר אורבני בסיסי בין צדדיה.

הערות לתבנית:
•
•
•
•
•

הפרדה פיסית בין התנועה המנועית לתנועת האופניים ע"י שביל נפרד לאופניים.
השביל ממוקם לאורך מסלולי התנועה המנועית.
אין רצועת חנייה לאורך הדרך.
רוחב הדרך מותאם למיקום מפרצי תחנות לתחבורה ציבורית לאורכה )במקרה של תחנות בצמתים בלבד ניתן
להצר את רוחב הדרך בהתאם(.
תנועת הולכי-רגל בעיקר לתחנות תחבורה ציבורית או כפעילות רווחה.

רצועות ומרחבים
המדרכות
• רצועת הליכה
• רצועת עזר
• רצועת אופניים
הכביש
• רצועת תנועה מנועית
• רצועת מפרדה

מימדים )מ'(
16.0
2*2.5
4*1.5
2*2.5
20.0
2*7.0
6.0

מרווח )מ'(
-1.5
-1.0
-0.2,+0.2

הערות
 2מדרכות זהות ברוחב  8מ'
כולל מיקום תחנת תח"צ כשנדרש
שביל חד-סיטרי ברוחב  2.5מ'

-0.5,+0.5

 2מסלולים דו-נתיביים
מפרדה מרכזית עם אמצעים למניעת חצייה
בלתי מבוקרת ואפשרות לתוספת נתיב בצומת
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 55.0מ'

 .11דרך עירונית ברמה 2
דיוקן בסיס:
•
•

דרך עירונית המשמשת בעיקר לתנועת כלי רכב בעצמה ובמהירות גבוהה ) ,(70וללא שימושי דופן.
רוחב הדרך ומאפייניה אינם מאפשרים קשר אורבני בסיסי בין צדדיה.

הערות לתבנית:
•
•
•
•
•

הפרדה בין התנועה המנועית לתנועת האופניים ע"י שביל לאופניים בשולי הדרך.
אין רצועת חנייה לאורך הדרך.
רוחב הדרך מותאם למיקום מפרצי תחנות לתחבורה ציבורית לאורכה )במקרה של תחנות בצמתים בלבד ניתן
להצר את רוחב הדרך בהתאם(.
תנועת הולכי-רגל בעיקר לתחנות תחבורה ציבורית או כפעילות רווחה.
שולי הפרדה רחבים בצדי הדרך לשם תנועת הולכי-רגל ,שביל אופניים ,תחנות תח"צ ,תשתיות עיליות ותת-
קרקעיות ,הגנה אקוסטית על שימושים גובלים ולשם עיצוב נופי.

רצועות ומרחבים
המדרכות
•

רצועה נופית אקוסטית

• רצועת הליכה
• רצועה נופית ותשתיות
• שביל אופניים
• רצועת עזר
הכביש
• רצועת תנועה מנועית
• רצועת מפרדה

מימדים )מ'(
29.0

מרווח )מ'(
-3.0,+3.0

2*5

-2.0,+2.0

2*2.0
2*1.5
2*3.5
2*2.5
26.0
2*9.5
7.0

-0.5,+0.5
-0.5,+0.5
-0.2,+0.2
-0.5,+0.5
+0.5
-3.0,+3.0

הערות
 2מדרכות זהות ברוחב  14.5מ' ,יותאם לתנאי
הסביבה
רוחב הרצועה מאפשרת יצירת סוללה אקוסטית
נופית בגובה  2-3מ'

מותאם למפרץ עצירה לאוטובוס
 2מסלולים תלת נתיביים
מפרדה מרכזית עם אמצעים למניעת חצייה בלתי
מבוקרת ואפשרות לתוספת  1או  2נתיבים בצומת
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