
מושבה גרמנית
שיפור הליכתיות לבתי ספר

20.05.20



: מטרת מסמך זה

לתלמידי בתי ספר"  מרחב הליכה בטוח"הגדרת •

הסדרי תנועה ותיעדוף הוכלי רגל ליצירת מרחב בטוח•

יצירת מערכת כוללת תומכת בהליכתיות באמצעות פיתוח סט  •

.כילים לפעולות משלימות

פיתוח שפה מקומית עם אלמנטים של הסברה ומידע•

. חיזוק הקהילתיות/שילוב קהלים ומעורבות תושבים •

"הגדרת מרחב הליכה בטוח"

הגדרת מרחב בטוח



-א בנושא הליכתיות"מתוך מסמך שהוכן לעיריית ת

. אדריכלות נוף וסביבה-משרד רם אייזנבג

הגדרת מרחב בטוח



הגדרת מרחב בטוח



מצב קיים



מצב קיים

צירי תנועה

תחנת הורדת תלמידים

ציר תנועה ראשי דו סטרי

ציר תנועה דו סטרי

ציר תנועה חד סטרי

ציר תנועה רגלי



מצב קיים

?איך מגיעים למוסד הלימודים

אופניים

הליכה

רכב

אוטובוס

גן ילדים

ס יסודי"בי

ב ותיכון"חט

הגדוד העברי

הרטמן בנות

יהודה הלוי

הנרייטה סאלד

הרטמן בנים

ס אדם"בי

בית הצייר

ס חורב"בי

בית חינוך



מצב קיים

סכמה תנועה מערכתית

ציר תנועה ראשי דו סטרי

ציר תנועה דו סטרי

ציר תנועה חד סטרי

ציר תנועה רגלי

תוואי עתידי רכבת קלה

תחנות עתידיות רכבת קלה

תחנות אוטובוס



מצב קיים

כניסות

כניסה לרכב מוטורי

כניסת הולכי רגל



מצב קיים

שבילי אופניים

שביל אופנים קיים

שביל אופנים מתוכנן  

אב לשביל אופנים.בת

תיכון/בית ספר על יסודי



מצב קיים

תחבורה ציבורית ונגישות

תחבורה ציבורית עוברת בכל פאות  •

-כביש הטבעת מלבד חלקו הצפוני 

(.  דובנוב ושופן)

מרבית מקווי האוטובוס מגיעים  •

דרומי של כביש /מצידו המזרחי

.הטבעת

בעתיד יבנה הקו הכחול של הרכבת  •

.הקלה על ציר תנועה עמק הרפאים

תוואי עתידי רכבת קלה

תחנות עתידיות רכבת 

קלה

תחנות אוטובוס



מצב קיים

ניתוח שיפועים

ניתוח השיפועים נעשה על מדרכות  

.ושבילים קיימים

רוב המדרכות במרחב הבטוח הן  

בשיפוע נוח להליכה מלבד שני צירים  

דרום  בהם השיפוע מעל  /בכיוון צפון

צירים אלו הם צירי הולכי רגל  )8%

(בלבד

6%עד 

6-8%

8%מעל 



ט בנובמבר"מבט מרחוב כ. 1

ט בנובמבר"מבט אל רחוב כ. 3מבט מהשביל לכיוון רחוב אלי כהן. 2

מצב קיים

מעבר ירוק

ט בנובמבר"כ–אלי כהן 

1

2

3



מבט מרחוב הצפירה. 1

ט בנובמבר"מבט מרחוב כ. 3ס בית הצייר"מבט מרחוב הצפירה אל בי. 2

מצב קיים

מעבר ירוק

ט בנובמבר"כ–הצפירה 

1

2



מצב מוצע



ללא  –שינוי חומרי גמר 

שינוי גיאומטרי מהותי  
"  אלמנטים מסמנים"שילוב 

להדגשת מרחב בטוח

אוסף פתרונות ליצירת   

.  מערכת תומכת הליכתיות

שינוי גיאומטריה של צומת 

או רחוב

תיעדוף  -הסדרי תנועה

להולכי רגל

1234

קהילתי/שילוב אנשים

Place making  ושילוב

עשיה קהילתית

5

ארגז כלים



מצב מוצע

סכמה מארגנת

ציר ראשי המרכז צירי  

משנה לבתי ספר

שער כניסה למרחב בטוח

מוקד התרחשות

ציר גישה לבית ספר



מצב מוצע

הגדרת כביש טבעת

כביש טבעת

כבישי התחברות  

מתחם בטוח

שערי  , הגדרת כביש טבעת

כניסה ומיקומי תחנות העלאה  

והורדה נועדו לצמצם תנועה  

מוטורית בתחום הבטוח  

עמדת העלאה והורדה מוצעת

עמדת העלאה והורדה קיימת

שערי כניסה



תוואי כביש טבעת

ציר משולב מוטורי ואופניים

ציר תנועה ראשי דו סטרי

ציר תנועה מוטורי דו סטרי

ציר תנועה מוטורי חד סטרי

עמדת הורדה והעלאה קיימת  

עמדת הורדה והלאה מוצעת

ב ותיכון"חט

מצב מוצע

כבישים-הסדרי תנועה

מאמצים את הסדרי התנועה  1.
הקיימים 

מצמצמים נוחות של רכב פרטי2.

מרחיבים מדרכות ככל הניתן3.

הורדה  /מוסיפים נקודות העלאה4.
בכביש הטבעת



תוואי כביש טבעת

ציר משולב מוטורי ואופניים

ציר תנועה ראשי דו סטרי

ציר תנועה מוטורי דו סטרי

ציר תנועה מוטורי חד סטרי

עמדת הורדה והעלאה קיימת  

עמדת הורדה והלאה מוצעת

שינוי גאומטריה של צומת

ב ותיכון"חט

מצב מוצע

צמתים-הסדרי תנועה

נפחי התנועה בשעות השיא במצב  

(  המוצגים בנספח נפחי תנועה)הקיים 

מתאימים להסדרי התנועה ולאמצעי  

מיתון תנועה שהוצעו

הגדוד העברי



שינוי גיאומטריה של צומת

צמתים  4לצורך בחינת היתכנות נבחרו 

בהם נעשה תכנון רעיוני לשינוי הסדרי  

. תנועה ותיעדוף הולכי רגל

הסדרי התנועה בצמתים אלו יפורטו  

1בהמשך  

4

2
3

1

מצב מוצע

צמתים-הסדרי תנועה

הגדוד העברי



מצב קיים

:השיפור המוצע כולל

הרחבת קרנות הרחוב•

הצרת הכניסה לצומת ומעברי החציה  •

('מ4.5-5.0)

ריצוף אזור הצומת התנועה•

(מ"ס8)הגבהת אזור הצומת •

הגבהת מעברי החציה לגובה מדרכה •

(מ"ס15)

באזורי הגבהה נדרשת התייחסות לניקוז* 

מצב מוצע

/  ה"הל/ צומת אלי כהן

בוסתנאי/ הפורצים

1
מצב מוצע

צמתים-הסדרי תנועה
1



:  השיפור המוצע כולל

הסדרת מדרכה  , מפרץ העלאה והורדה•

רחבה בקרבת המפרץ

הסדרת אלמנט הפרדה גמיש בין  •

נתיבים

הסדרת סובה למניעת תמרונים•

ריצוף אזור הרחבה•

וביטול חניות( צעיר)מצריך העתקת עץ •

נדרש מיקום מחודש לחניות נכים•

מצב מוצע

מצב קיים

וסע יהודה הלוי-סובת חבק

(“hug & ride”)

2

מצב מוצע

צמתים-הסדרי תנועה
2

שביל הליכה לכיוון בית  

ורחוב תל חי. ספר מתוכנן 



:השיפור המוצע כולל

הרחבת קרנות הרחוב•

הצרת הכניסה לצומת ומעברי  •

('מ4.5-5.0)החציה 

הסטת צירי התנועה ויצירת שני  •

"גבנון"צמתי קמץ עם 

ריצוף אזור הצומת התנועה•

(מ"ס8)הגבהת אזור הצומת •

הגבהת מעברי החציה לגובה  •

(מ"ס15)מדרכה 

באזורי הגבהה נדרשת התייחסות לניקוז* 

מצב קיים

רות/ הצפירה

מצב מוצע

3

מצב מוצע

צמתים-הסדרי תנועה
3



:השיפור המוצע כולל

הרחבת קרנות הרחוב•

-4.5)הצרת הכניסה לצומת ומעברי החציה •

('מ5.0

הסטת צירי התנועה ויצירת צומת קמץ עם •

"גבנון"

ריצוף אזור צומת התנועה•

(מ"ס8)הגבהת אזור הצומת •

15)הגבהת מעברי החציה לגובה מדרכה •

(מ"ס

באזורי הגבהה נדרשת התייחסות לניקוז* 

מצב קיים

מצב מוצע

תל חי/ ט בנובמבר"כ

4

מצב מוצע

צמתים-הסדרי תנועה
4



ציר תנועה רגלי ומוטורי קיים

ציר תנועה רגלי קיים

ציר תנועה רגלי מתוכנן

כניסה לרכב מוטורי

כניסת הולכי רגל

מצב מוצע

צירי תנועה רגלית

1



ס הרטמן"תחום בי
תחום  

בית  

חינוך

מגורים

'מ745.4
'מ744.8

'מ755.0

'מ743.8

'מ744.6

ס  "ציר הליכה ירוק בין בי

ס בית חינוך"הרטמן לבי

'מ11: הפרש גובה

'מ130: מרחק

-40-50נדרשות כ. אין אפשרות להנגשה

מדרגות

ס משתמשים בחללים  "כיום שני ביה

2020בקיץ . כיתות ואולם ספורט–משותפים

.  ס הרטמן"מתוכננת הרחבה מאסיבית של בי

מתחם פעילות  

משותף לשני  

ניתן  -בתי הספר

לשלבו במערך  

.  התנועה הכללי

מצב מוצע

צירי תנועה רגלית

1

מוצע למקם שביל חיבור בין רחוב גדליהו אלון  

לרחוב הצפירה באמצעות גריעת שטח צר 

.מכל בית ספר לאורך הגדר 

חיבור זה יתרום קישוריות למערכת הולכי רגל  

.  מכיוון צפון למרכז המתחם הבטוח



'מ755.0

'מ748.1
6

.9
'מ

'מ744.8

'מ745.4

הפרש גובה  .  בין שני בתי הספר יש הפרשי גבהים קלים

'מ0.6-מקסימלי עומד על  כ

ס הרטמן  "הפרש גובה בין מפלס רחוב גדליהו אלון למגרש בי

'מ6.9-הוא כ

0
.6

'מ

ס  "ציר הליכה ירוק בין בי

ס בית חינוך"הרטמן לבי

מצב מוצע

צירי תנועה רגלית

1

תחילת הציר המוצע נמוך מרחוב גדליהו  

בהמשך הציר יש הפרשי  . 'מ7-אלון בכ

גובה קלים בין שני צידי גדר המפרידה בין  

. שני בתי ספר



שביל אופנים קיים  

.  פ ת"שביל אופנים מתוכנן ע

אב

מוצע

מצב מוצע

שבילי אופניים

שביל אופנים משולב עם  

מסעה

שביל אופנים בנפרד 

ממסעה

שביל אופנים משולב הולכי  

רגל

כניסת שביל אופנים משולב  

עם תנועת כלי רכב

תיכון/בית ספר על יסודי



רחוב רחל אמנו

מצב קיים

מצב מוצע

'חלופה א1-1חתך 

משולב אופנים  

וכלי רכב

מצב מוצע

שבילי אופניים

:  נבחנו שתי חלופות1-1בחתך 

מציעה תוואי נסיעה משולב  חלופה א 

ללא ביטול חניות. לרכב מוטורי ואופנים

מציעה תוואי נפרד לרוכבי  חלופה ב 

.  כולל ביטול חניות. אופנים

היא בין  , המשמעות של שתי חלופות אלו 

.  השאר היא בבחינת ביטול מקומת חניה

.  נושא זה יבדק בתכנון מפורט



מצב קיים

מצב מוצע

מצב מוצע

שבילי אופניים

רחוב רחל אמנו

'חלופה ב1-1חתך 



מצב קיים

מצב מוצע

מצב מוצע

שבילי אופניים

רחוב רחל אמנו

2-2חתך 

שילוב  . קימת מסעה רחבה2-2בחתך 

.  מסלול אופנים לא מחייב ביטול חניה



מצב קיים

מצב מוצע

מצב מוצע

שבילי אופניים

רחוב רחל אמנו

3-3חתך 

שילוב  . קימת מסעה רחבה2-2בחתך 

.  מסלול אופנים לא מחייב ביטול חניה



ללא  –שינוי חומרי גמר 

שינוי גיאומטרי מהותי  
"  אלמנטים מסמנים"שילוב 

להדגשת מרחב בטוח

אוסף פתרונות ליצירת   

.  מערכת תומכת הליכתיות

שינוי גיאומטריה של צומת 

או רחוב

תיעדוף  -הסדרי תנועה

להולכי רגל

1234

קהילתי/שילוב אנשים

Place making  ושילוב

עשיה קהילתית

5

בשילוב פתרונות מוצעים בתחום  ארגז כלים

,  של שינויים להסדרי תנועה

מוצעים פתרונות נוספים  

המשפרים את התנועה במרחב  

.  הבטוח 

פתרונות אלו ממוקמים  

בספקטרום שבין  תחום 

תחום החינוך ופעולות  , הקהילה

. פיזיות ממוקדות 



מוקד| שער 

ארגז כלים

מצב מוצע

מיפוי זה מראה את המיקומים השונים של  

כחלק ממערכת  , הפתרונות המוצעים

.  תכנון הוליסטית למרחב הבטוח

שערי הכניסה למרחב הבטוח מקבלים  

על מנת לייצר זהות וייחודיות  -דגש

. למתחם בתי הספר



מצב מוצע

אלמנטים מסמנים  

וחומרי גמר ייחודיים

בהמשך לעבודה מלאה על פתרונות שונים  

חינוך ופעולות  , בספקטרום הרחב שבין קהילה

חלקם  -פיזיות נקודיות הועלו נושאים שונים

להשלמת התערבויות נקודתיות  , מובאים כאן

לטובת הגדרת מתחם בטוח  , ולאורך צירים

.  והדגשתו במרחב הציבורי



מצב מוצע

Place making

אלמנטים המעודדים שימוש  

במרחב ועשייה קהילתית  

בהמשך לעבודה מלאה על פתרונות שונים  

חינוך ופעולות  , בספקטרום הרחב שבין קהילה

פיזיות נקודיות הועלו רעיונות שונים ליצירת  

ציורי  )מקום עם זהות ייחודית ושילוב הקהילה 

.  במרחב הציבורי( ילדים ועוד



מצב קיים

מצב מוצע

הפורצים/ רח אלי כהן

הדמייה

שינוי הגאומטריה וביטול נתיב פניה שמאלה  

המאפשר הרחבה של המדרכות ויצירת מקום  

. שהייה

שינוי חומרי הגמר במסעה מעודדים האטת  

.תנועה באזור

מצב מוצע

צמתים-הסדרי תנועה



מצב קיים

מצב מוצע

הצפירה/ רח רות

הדמייה

שינוי חומרי הגמר בצומת והוספת צבע 

ופרינטים במעברי החצייה יעודדו האטת רכבים 

באזור ויתרמו ליצירת מרחב הליכה בטוח  

. לתלמידים

מצב מוצע

שילוב חומרי גמר



מוקד| שער 

סיכום

מצב מוצע

:לסיכום

לצורך קבלת מרחב בטוח מוצע סל פתרונות  

הכולל בראש ובראשונה הצעות לשינוי ושיפור  

על שלד קשיח זה מצטרפים  . הסדרי תנועה

פעולות נקודתיות ושילוב חומרי גמר ואלמנטים  

שונים המייצרים מוצר המורכב מאוסף של  

פעולות משלימות לטובת יצירת מרחב תנועה  

. בטוח לתלמידים בסביבת בתי ספר



אומדן ראשוני



נספחים
הסדרי תנועה1.

שאלון תלמידים2.



תלמידיםכיתותכתובתטלפוןסמל מוסדבית ספר

תלמידים366יב-ז 12קליין 445035675370הרטמן בנים

תלמידות315יב-ז 12רחל אימנו 525345675470הרטמן בנות

תלמידים411יב-ז 13כט בנובמבר 446265617711ב"בית חינוך חט

תלמידים641יב-ז 4יצחק אלחנן 515175619752תיכון לאומנויות

תלמידים 145יב–ט 3רבי חייא 634015666794תיכון חושן דרור

תלמידים84ו-א 15כט בנובמבר 213326416757תיכון בית הצייר

תלמידים306ו-א  22עמק רפאים214055667404מ אדם"מ

תלמידים496ו-א 29הצפירה 223835633872ד יהודה הלוי"ממ

תלמידים343ו-א 12כט בנובמבר 213485633675מ סאלד"מ

תלמידים369ו-א 15כובשי קטמון 234365600667ד חורב בנים"ממ

תלמידות339ו-א 10כובשי קטמון 234765600667ד חורב בנות"ממ

1878יב-תת סיכום ז 

1937ו-תת סיכום א 

3815יב-סיכום א 

מוסדות חינוך באזור הנבחן

הסדרי תנועה

נספחים



מוסדות חינוך באזור הנבחן

הסדרי תנועה

נספחים



היררכית דרכים

הסדרי תנועה

נספחים



(  רכב מוטורי)נפחי תנועה 

(מ"יר)בשעת שיא בוקר 

הסדרי תנועה

נספחים



כניסות קיימות לבית הספר

הסדרי תנועה

נספחים



–תכניות עתידיות במרחב 

(2023שנת )שבילי אופניים 

הסדרי תנועה

נספחים



ברחוב עמק רפאים מתוכנן  

.  ל"הרקלעבור הקו הכחול של 

לא יאפשר תנועה  ל"הרקציר 

עוברת בצורה רציפה לאורך 

עדיפות מובהקת  ויתןהרחוב 

ההעדפה  .  להולכי הרגל

תתבצע על ידי הרחבת  

מדרכות ויצירת חלל מעודד  

וצמצום תנועת רכב הליכתיות

.מנועי

–תכניות עתידיות במרחב 

ל הקו הכחול"רק

הסדרי תנועה

נספחים



נתוני תאונות דרכים מסוננים

(2015-2019)

הסדרי תנועה

נספחים



".קמפוס"-נראה שיש מעט תאונות של תלמידים במרחב הפנימי של ה1.

.בציר עמק רפאים ישנו ריכוז יחסי של תאונות קלות וקשות2.

רחל , בסינון של תאונות עם תלמידים נראה שיש תאונות בעמק רפאים3.

.  רות ורחוב הצפירה, אמנו

ס סאלד ובצומת  "בנוסף עולה כי ישנן תאונות ברחוב הגדוד העברי ליד בי4.

.גרץ/ דור ודורשיו 

אינם באים לידי  " כמעט תאונה"יש לזכור שתאונות קלות מאוד ומצבים של 5.

.  ס"הלמביטוי במערכת 

בסיור שטח ובשיחות עם שוטרים באזור עלה כי ישנה בעיה של אי מתן  6.

.זכות קדימה להולכי רגל במעברי החציה

מומלצת לשים דגש על ריסון תנועה ויצירת מרחב בטוח  , לאור האמור7.

.ומופרד ככל הניתן להולכי הרגל ורוכבי אופניים

ממצאים ותובנות מנתוני  

תאונות דרכים

הסדרי תנועה

נספחים



שאלון תלמידים

לתלמידי כל , הועבר שאלון בפורמט גוגל דוקס

.  בתי  הספר השונים

.  תשובות90התקבלו 

,  השאלות היו על דרכי הגעה אל בית הספר

וכלל שאלות פתוחות על , וחזרה אחרי לימודים

.  הצעות לשיפור והערות

.  להלן התשובות שהתקבלו

נספחים



הגיל שלי

מהמשיבים על השאלון הם 33.7%

14-15בגילאי 

8מהמשיבים הם בני 13.5%

שאלון תלמידים
נספחים

גיל התלמידים: מקרא



שאלון תלמידים

הכיתה שלי

מהמשיבים הם תלמידי  32.6%

'כיתה ט

מהמשיבים הם תלמידי  13.5%

'כיתה ג

נספחים
כיתות התלמידים: מקרא



ס"דרכי הגעה לבי

ס  "כשליש מהמשיבים מגיעים לבי

באוטובוס וכשליש בהסעות הורים

מהמשיבים שציינו שהם  כמחצית

חוזרים  ס עם ההורים "מגיעים לבי

.הביתה באוטובוס או ברגל

ס"דרכי חזרה מבי שאלון תלמידים
נספחים



מיקום מגורים ובית ספר

שאלון תלמידים
?ס אני לומד"באיזה בינספחים

באיזה שכונה אני גר



ס"מה עושים אחרי בי

הרוב הגדול של המשיבים ענה כי  

הוא חוזר הביתה מיד בתום  

הלימודים

שאלון תלמידים
נספחים



...הייתי משפר, אם הייתי יכולהכי חשוב לי להגיד

אין מספיק קוי אוטובוס באזור ארנונה ותלפיותמוסיף יותר קווי אוטובוס בתלפיות

20כי לפעמים הוא מגיע פעם ב19בחזור להוסיף יותר קווים של 

דקות ואז הוא ממש מפוצץ

לפעמים יש אוטובוס אקורדיון ואין לו אפשרות לנקב רב קו באמצע  

האוטובוס אלא רק אצל הנהג

או עושה הסעה או  . מארגנת קו ישיר לבית ספר במקום שלושה

שיהיו יותר קווי  . מקטינה את ההפרשים בזמני הגעה של האוטובוס

.לכיוון של עמק רפאים77

חשוב מאוד לשפר  . הזמן שאני נוסעת באוטובוסים מבזבז לי זמן יקר

.את התחבורה הציבורית כדי שזה לא יקרה

גדול מאוד בהורדה ואיסוף הילדים בשעות הבוקר . יש קושי

.  והצהריים

ילדים הולכים בין מכוניות ורכבים יכולים להתקע בחניית ביה״ס 

.  לפעמים מעל חצי שעה

.דרכי גישה ברכב וברגל נוחות יותר.מסוכן ומאוד מתסכל

לדעתי  כדאי להפוך את רחוב הצפירה לאין כניסה למכוניות החל  

יש שם בלאגן לא נורמלי מספר פעמים ביום. מצומת רחוב רות

והסדרת מדרכה ברחוב  . אוכפת חניה בלתי חוקית במעברי החציה

תל חי

שהאוטובוסים יהיו יותר זמינים בשעות שבתי הספר מסיימים את יום  

תודה. הלימודים

זה  , ושאקח רק אוטובוס אחד ולא שניים, שהתחנה תהיה יותר קרובה

לוקח לי לפחות שעה ובימי שלישי אני לא מספיק להגיע לצופים

אנחנו גרים בשכונת רחביה שהיא שלוש דקות מהבית ספר אל אין  

שום קו תחבורה ציבורי שעושה את הקשר ואנחנו מהאזור המון  

באותה בעייה

שאלון תלמידים
נספחים


