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תכנון מרחב הרחוב לילדים צעירים ומשפחותיהם 4

בהנחיות הם חלק ממגמה  הדגשים•
כלל עולמית בהתמודדות עם אתגרי  

:התכנון

למגווןהנגשת המרחב הציבורי •
אוכלוסיות

שינויים חברתיים•

שינוי האקלים•

מצבי חרום•

העבודה מתבססת על המחקר  •
,  התקן הישראלי, שנעשה בתחום

וההנחיות הקיימות



רקע פסיכולוגי וחינוכי 5

הגברת תחושת הבטחון של הילד והמלווה1.

קידום תכנון התורם לשהיה נעימה ברחוב•

עידוד התנהגות אחראית ברחוב2.
החוקים שצריך לכבד  , הבנת שפת הרחוב•

והאופן שיש להתנהג במרחב

מסוגלות ושייכות  , יצירת תחושת עצמאות3.

אצל הילד

"  אני חלק מהמרחב"•

"אני מרגיש פה בטוח"•
ייעוץ ותכנון תחבורהאסחאקר רוברט "ד: מקור

תל אביב, נחלת יצחק



הרציונל לגיבוש הנחיות לתכנון סביבת הרחוב לילדים 
צעירים ומשפחותיהם

'איים עירוניים'-מעבר מ

Shared City -עיר משותפת 

עיר שבה ילדים חולקים את המרחב 

העירוני יחד עם שאר המשתמשים
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אורבניתלרציפות



בטיחות ילדים ברחוב
התמודדות ילדים עם מצבי תנועה

7

את " לקרוא"יכולתם של ילדים •
.  מוגבלתשפת הרחוב 

הערכת מהירות  –לפי מחקרים •
ידי ילדים  -של רכב נוסע עלהתנועה

.קצרהמוגבלת בגלל יכולת קשב 

רם איזנברג עיצוב סביבה: מקור

חיפה, שדרות הנשיא



בטיחות ילדים ברחוב
מהירות התנועה המוטורית כגורם לעליה במספר תאונות הדרכים

8

ניתוח מידע וקבלת החלטות בקרב  
מורכביםילדים הינם תהליכים 

ארגון הבריאות העולמי: מקור

ההסתברות לתאונה קשה של הולך רגל עם רכב 
ביחס למהירות הנסיעה

ש"קמ50לעומת 30



בטיחות ילדים ברחוב
מהירות התנועה המוטורית כגורם לעליה במספר תאונות הדרכים
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גוגל מפות: מקור

ואלמנטים פיזיים נוספים מהווים גורם מכריע על מהירות הנסיעה, רוחב הדרך

קרית אונו, רחוב הפרדסיפו, לו'רחוב מיכאלנג



סביבות מגורים
רחוב עירוני ראשי לעומת רחוב מגורים
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גוגל מפות: מקור
ירושלים , שכונת המושבה הגרמנית ירושלים', ורג'גרחוב קינג 

כניסת רכבים  , מדרכה צרה, זכות דרך מצומצמת•
חניונים/למגרשי מגורים

גני ילדים  , בתי ספר: מוקדי עניין שכונתיים•
ומרכזי מסחר קטנים

.  כמות גדולה של הולכי רגל הדורשת מדרכות רחבות•
צ"תחתנועת כלי רכב מרובה לצד 

,  תעסוקה, מסחר: מגוון שימושים עירוניים•
מבני ציבור ומגורים

מגוריםמרכז עירוני



סביבות מגורים
מרקם ותיק לעומת מרקם חדש
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גוגל מפות: מקור

נקודות עניין המאפשר נגישות גבוהה פיזור•
לילד והמלווה בצרכי היומיום

ריבוי עצים ותיקים ומרחבים מוצלים  •
המאפשרים שהיה

לרוב  –מרכזי מסחר ושימושי ציבור ריכוז•
מלווים בחניונים

רצועת הליכה חשופה לשמש•

גבעת שמואל, רחוב מוטה גורפתח תקוה, א"רחוב פיק

חדשותשכונותוותיקיםמרקמים



סביבות מגורים
דגשים תכנוניים לישובים ערביים ותיקים
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גוגל מפות: מקור

חוסר מדרכות/ מדרכות צרות •

מחסור בשטחים פתוחים•

ילדים מסתכנים במשחק  
על הכביש

טורעאןרחוב מקומי בישוב 



סביבות מגורים
דגשים תכנוניים לערים חרדיות וישובים חרדיים
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רם איזנברג עיצוב סביבה–איתי טל : מקור

ריבוי אוכלוסייה צעירה  •

נוכחות מרובה של ילדים ברחוב•

ריבוי תנועות עצמאיות של ילדים•

רמת בית שמש



הנחיות לתכנון כולל  
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רשת הרחובות
חשיבות תכנון רשת הרחובות
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תחושת ביטחון

נגישות וחיבוריות

מרחקי הליכה נוחים



רשת הרחובות
נגישות למוקדי פעילות

16

הילד והמלווה נדרשים להגיע •
למספר רב של יעדים מידי יום

וקירבה  , דגש על נגישות המוקדים•
בין השימושים

Urban 95 ITCN Policy framework India: מקור



רשת הרחובות
פריסת מוקדי פעילות ויצירת מוקדים משולבים
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פעילות הילד לרוב משולבת בפעילות  
המבוגר המלווה

חשיבות תכנון מוקדי פעילות בעירוב  
מוקדים סמוכים כדי להקל על  /שימושים

המבוגר המלווה

א"ת, מתחם שוק בצלאל

דוגמא למתחם המשלב  –שוק בצלאל •
גן ילדים בסמוך לחנויות מסחר

אזור ההתכנסות של הגן מרוחק  •
מכבישים



רשת הרחובות
תכנון שכונה קומפקטית
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פריסת מוקדי  –' שכונה קומפקטית'•
הפעילות היומית במרחק הליכה נוח

מחקרים מראים כי המוכנות  •
10המקסימלית להליכה עומדת על 

(לכל כיוון)' דק

דוגמאות ליישום-בישראל תכנון שכונות ידידותיות לילדים: מקור

20 Minutes Neighborhood(אוסטרליה) מרחקי הליכה מינמליים בין אזור המגורים  
למוקדי הפעילות



רשת הרחובות
יצירת מוקדים משולבים
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תמהיל שימושים  תכנון מתחמים הכוללים •
במרחק הליכה קצר מאזור המגורים

שימוש ברשת שבילים ורחובות המאפשרים  •
הליכה נוחה וקצרה

דוגמאות ליישום-בישראל תכנון שכונות ידידותיות לילדים: מקור

וקומה  ( בחום)מתחם מוסדות ציבור : בדוגמא
'מ150-במרחקים הקצרים מ, (בסגול)מסחרית 



רמת שירות רשת רחובות להולכי רגל 20

המלצות לרמת השירות של רשת הרחובות  
עבור ילדים ומלוויהם



רמת שירות רשת רחובות להולכי רגל
גודל הבלוק
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מרכיבי יסוד  2•
ורוחב הבלוק, אורך הבלוק❖

גורם משמעותי למרחקי הליכה•

'מ375'מ275'מB225-ל A' מנק

'מ225'מ300'מD200-ל C' מנק

'מ60-120–המלצת מינהל התכנון 

המלצה על אורך צלע  –בתכנון לילדים ומלוויהם 
'מ100על שאינו עולה 

גבא

'מ200-יותר מ'מ200–' מ100'מ100-פחות מ



רמת שירות רשת רחובות להולכי רגל
יחס זרועות לצמתים
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ככל שמספר הזרועות ביחס 
למחברי הרשת יותר גדול

מרחב אידיאלי לילדים ומלוויהם הוא בעל יחס זרועות  
ומעלה1.4לצמתים של 

הקישוריות יותר חזקה

גבא

1-פחות מ1.4–1.0ומעלה1.4



רמת שירות רשת רחובות להולכי רגל
יחס צמתים מחוברים
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יחס צמתים מחוברים  
מבטא חלוקה של

מספר הצמתים

רחובות ללא מוצא' מס+ הצמתים ' מס

קיימים  1.0-קרוב יותר לככל שהיחס המתקבל •
והקישוריות טובה יותר, מעט רחובות ללא מוצא

מרחב אידיאלי לילדים ומלוויהם הוא בעל יחס  
ומעלה0.7צמתים מחוברים של 

גבא

ומטה0.70.5–0.5ומעלה0.7



רשת הרחובות
(Cul-de-sac)תכנון רחובות ללא מוצא 
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הפחתת תנועה  
מוטורית ברחוב

חסרונות  יתרונות  

פגיעה בקישוריות הרשת  
(צמצום מעברים)

הפחתת הנגישות של  
הילד והמלווה ליעדים  

הביתבקירבת

הגברת הבטיחות  
ותחושת הביטחון

מטר100לא יעלה על מומלץ שאורך הרחוב 1.

הקצאת שביל ברחוב ללא מוצא מקצרת את  2.

מרחקי ההליכה של הולכי הרגל

דוגמא לפריצת שביל בין רחובות



רשת הרחובות
יישום מפת מעברים–ישובים ותיקים 
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שביל מחבר בין רחובות

(.  גוגל מפות: מקור)שוהם , רחוב הבשור
תכנון שכונות  "בן שטרית ונעלי יוסף מתוך : מקור)חריש , מפת מעברים בשכונה הצפונית

"(ידידותיות לילדים בישראל

עריכת מיפוי כולל של מערכת ההליכה בכדי לזהות  
שאינם מוסדרים בפועלמעברים וקיצורים סטטוטוריים

!חשיבות יישום בישובים ערביים ותיקים



סביבת הרחוב בקרבת מוקדי פעילות לילדים
אימוץ ההנחיות הקיימות–סביבת הרחוב בקרבת מוסדות חינוך 
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(תכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך, 2019משרד התחבורה : מקור)

. מיתון תנועה והגבלת כניסת כלי רכב בסמוך לבית ספר

(גוגל מפות: מקור. )ראשון לציון, רחוב אברבנאל

אזור ללא תנועת רכב מנועי

אזור הורדה וקליטה של תלמידים

אזור הליכה למוסד החינוך

"אזור בית הספר"הגדרת 



סביבת הרחוב בקרבת מוקדי פעילות לילדים
'מוקד פעילות ילדים'אזור 
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תכנון מוסדות ציבור נוספים המושכים ילדים צעירים  
מרכזים  ,  מעונות יום וגני ילדים: ומשפחותיהם

תחנות לבריאות  , קהילתיים ומרכזים לגיל הרך
.המשפחה ומרפאות

:תתי אזור2-חלוקה ל

אזור ללא תנועת רכב מנועי  1.

יתוכנן כאזור  –אזור הליכה 2.
מיתון תנועה המכסה את כל  

כיווני ההגעה



סביבת הרחוב בקרבת מוקדי פעילות לילדים28
סגירת רחוב מקומי למטרת פעילות ילדים

דוגמא מלונדון של יישום המיזם סגירת הרחוב מאפשרת לייצר מרחב פעילות  
זמני שיאפשר משחק בטוח של ילדי השכונה

סגירה זמנית של הרחוב לתנועה עוברת של רכבים•

ידי התושבים-שמירת הסדר נעשית על•

הסגירה נעשית בתיאום עם הרשות המקומית•

https://www.londonplay.org.uk/ : מקור

https://www.londonplay.org.uk/


הנחיות לתכנון לביצוע  
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חלוקת המענה התכנוני לשתי מטרות נבדלות 30

וטבע, מפגש, משחק, שהיהתנועה

.סביבה-איזנברג עיצוברם: משמאל. ר רוברט אסחאק"ד: מימין: מקורות



תנועה
רוחב הרצועה–רצועת ההליכה 
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תנועת הולכי רגל–הנחיות לתכנון רחובות בערים : מקור

רצועת ההליכה צריכה לאפשר 
תנועה נוחה עם עגלות

רצועת  
הליכה

,  בטוחה,רצופה: דגש על רצועה
וללא מכשולים

נוף ותכנון סביבתי' הר גיל אדר-גרינשטיין:תכנון. חיפה, שדרות הנשיא



תנועה
רוחב הרצועה–רצועת ההליכה 
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תנועת הולכי רגל–הנחיות לתכנון רחובות בערים : מקור

נקבע על פי תחזיות נפח הולכי הרגל ברחוברוחב רצועת ההליכה •

.מידות סטנדרטיות של ילדים צעירים ומשפחותיהם

Designing Streets for Kids, by NACTO. Copyright © 2020 National Association of City Transportation Officials. 
Reproduced by permission of Island Press, Washington, D.C.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fislandpress.org%2Fbooks%2Fdesigning-streets-kids&data=02%7C01%7CYaara.Shtainhart%40bvleerf.nl%7C52ffba7fbff14e84acd408d81c5be74d%7Cd62bda8f1c4d45cb9acc6d2a0a9b41ec%7C0%7C0%7C637290528341033212&sdata=4xKNNnqrANkh1FEH1d5%2BgoPLU0glnQn8JNySdvmt20c%3D&reserved=0


תנועה
רציפות הליכה–רצועת ההליכה 

33

תנועת הולכי רגל–הנחיות לתכנון רחובות בערים : מקור

בכדי לייצר רציפות הליכה לילד והמלווה  
:חשוב לייצר

רצועה ללא קיטועים1.

נקייה ממכשולים2.

התקנת מעקות באזור השערים בסמוך  3.
הגברת  )מוסדות חינוך /למוסדות ציבור

(הבטיחות וביטחון הילדים
(גוגל מפות: מקור)שוהם , ס רבין"ביה. מעקה בטיחות והפרדה בסמוך לשער כניסה לבית הספר



תנועה
ממשק הרחוב עם כניסה לחניונים–רצועת הליכה 

34

ייעוץ ותכנון תחבורהאסחאקר רוברט "ד: מקור

תל אביב, רחוב עמק ברכה
בממשק של רצועת  להגברת הבטיחותמגוון אמצעים 

:ההליכה עם כניסה לחניון

הבטחת שדה ראיה רחב–בעת מתן היתר 1.

התקנת פס האטת תנועה ביציאה מהחניון2.

התקנת מראה פנורמית3.

סימון לילדים  )סימון מעבר חציה על פני המדרכה 4.
(ולנהגים, צעירים

שמיעתיים כאמצעי  /התקנת אלמנטים חזותיים5.
'פעמונים וכו, מנורות איתות: לדוגמא. אזהרה
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המוטורית  נפח התנועה הקטנת. 1
(תנועה עוברת)בסביבת הרחוב 

תנועה
מיתון תנועה–רצועת תנועה מנועית 

BCNecologia, 2016: מקור

הקטנת מהירות התנועה ברחובות מקומיים ומאספים  •
:ידי-ש על"קמ30-ש ל"קמ50-מ1ראשיים מסוג 



תנועה36
מיתון תנועה–רצועת תנועה מנועית 

מהירות התנועה  הקטנת . 2
המוטורית על ידי תכנון פיזי

הצרת נתיבים•

אמצעי ריסון•

הנחיות לתכנון אזורי מיתון תנועה: מקור

הקטנת מהירות התנועה ברחובות מקומיים ומאספים  •
:ידי-ש על"קמ30-ש ל"קמ50-מ1ראשיים מסוג 



תנועה37
סופרבלוק דוגמאות מספרד–רצועת תנועה מנועית 

ALBERT GARCIA / EL PAÍS: מקור

הסופרבלוק מציג התערבות הדרגתית בתנועה בתוך השכונה

ספרד, ברצלונה ספרד, ויטוריה

LINO RICO/ EL PAÍS: מקור



תנועה
מניעת חניה אסורה על מדרכה–רצועת החניה 
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חניה על המדרכה שלא כחוק פוגעת  
:ברציפות ההליכה

מצריך ירידה  –מניעת מעבר עגלות 1.
מסוכנת לכביש

פגיעה בשדה הראיה של ילדים2.

,  הצבת עמודי חסימה: הפתרון
והגברת האכיפה

Michael Kodransky, EURIST e.V. : מקור

ליאור שטיינברג  : מקור

פרויקט עידוד הליכה  

ויפ-אביבתלבמרכז 



תנועה
צמצום מרחב הצומת–צמתים ומעברי חציה 

39

ייעוץ ותכנון תחבורהאסחאקר רוברט "ד: מקור

ניקוי מרחב הצומת ממכשולים1.

(תנועה-אי: לדוגמא)קיצור מרחקי החציה 2.

ראות וניראות של הילדהבטחת מרחב 3.

הדורשת  מורכבתחציית הצומת היא פעולה 
וקבלת החלטותעיבוד מידע רב 



תנועה
הרחב קרן הרחוב–צמתים ומעברי חציה 
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תנועת הולכי רגל–תכנון רחובות בערים : מקור

וקיצור מרחקי החצייה, הגדלת מרחב הראות והנראות



שימושים אחרים
שהיה  
משחק
מפגש  

טבע
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נוף ותכנון סביבתי' הר גיל אדר-גרינשטיין:תכנון. חיפה, שדרות הנשיא

תנועה

עזר דופן



רצועת הדופן
רכיבים
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שימוש בדופן המבונה-

א"ת', ורג'גקינג ' רח Studio mk27, Sau Paulo, Brazil

ריצוף רצועת הדופן-



רצועת הדופן
שימוש בדפנות סגורות

43

חיפה, רחוב אלחנן London, UKא"ת, פילון' רח, בניין מנהל ההנדסה

דפנות המעודדות פעילות- בטקסטורות/שינויים ויזואליים- "גדר חיה"-



רצועת העזר  
רכיבים  

ניגודיות חזותית ומישושית•

צמחייה ועצי רחוב•

ריהוט רחוב•

הפרשי גובה•

מתקני תשתית•

44

אדריכלות נוףאלחייני-ברקן: תכנון. חיפה, פלמרשער 

Maynard Avenue Green Street, Seattle



העיר הסודית
עקרונות
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רמת גן, רוקח' רח Berlin

שינויים מינוריים•
ויזואליים•

מרקמיים•

יצירת נבדלות וזהות•

שמירה על •
אלמנט ההפתעה
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Hackney. Photo: John Sturrock

Milano, Facebook: Tim Gil

מגבלות•
הגבלות תנועה וסגרים•

השבתת משקים ומוסדות חינוך•

שמירה על ריחוק חברתי•

הזדמנויות•
צמצום התלות ברכב•

הרחבת מרחבי הולכי הרגל  •

זמן משפחתי משותף•

סגירת רחובות למשחק•

הצורך בטבע ומרחב•

COVID-19השפעות 
לילדים צעירים ומשפחותיהם

Newcastle. Photo: Carlton Reid
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סגל-גבריאלי: צילום. ניו יורק, ברוקלין

COVID-19השפעות 
לילדים צעירים ומשפחותיהם



COVID-19השפעות 
חיבור למהלכים בארץ
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העירייהפייסבוק. חיפה, סירקין' רח: הדמייה צ"רון ירקוני יח: צילום. ירושלים, שוק מחנה יהודה

סגירת רחובות לתנועת רכבים•

י העיריות"סגירות זמניות יזומות ע•

•Parklet–שהייה/שימוש בחניות לעסקים

TimeOut:מקור. א"ת, לוינסקי' רח

צ"רון ירקוני יח: צילום. ירושלים, דרך בית לחם



מעברים ומדרגות
רכיבים

1918י"בת-הסטנדרט •

בדומה למדרכה  •
מרחבים/חלוקה לרצועות•
התנועה ברצועת ההליכה•

בשונה ממדרכה•
ללא מיסעה•
שני מרחבי דופן  •
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עזר

דופן

עזר

דופן

הליכה



מעברים ומדרגות
צמצום בעיות הנצפות והביטחון

:של הבאיםתיעדוף

מיקום בסמוך למוקדי פעילות-

צורניות ישרה-

רחביםמימדים-

גובה מבט של הילד-

תאורה רציפה-

50

חיפה, מרכז הכרמל



מעברים ומדרגות
רכיבים

2חלק 1918י"בת-הסטנדרט •

מרחבים עם פוטנציאל/חלוקה לרצועות•
בחלק ממהלך המדרגותחוויתיתליצירת רצועת עזר •

לממשק ישיר עם מרחב הדופן•

להכנסת מרחבי הדופן לתוך מהלך המדרגות•
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חיפה, מדרגות זרובבל

הליכה עזר

עזר

עזר

דופןדופן



מעברים ומדרגות
הגברת הפוטנציאל כמרחב ביניים

הגובה  במימדשימוש -
כאלמנט משחקי
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אטרקטיביות חזותית-עיצוב השול-

ג"ר, מתחם הבורסה Medellín, Columbiaנשר, עמק הכרמל חיפה, מדרגות שפינוזה



מעברים ומדרגות
התאמות לתנועת עגלות
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אמצעים מכניים משלימים-
פרט מדרגות מתונות-

רם איזנברג עיצוב סביבה: תכנון, מבשרת ציון רם איזנברג עיצוב סביבה: תכנון, א"שדרות ההשכלה בת

שילוב רמפות ומדרגות-



מעברים ומדרגות
אמצעים מכניים משלימים
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Girona, Spain. Design:Carle Enrich Studio .ויתקון אדריכלים-ציונה, א"חיבור מוצע לתחנת הרכבת לאוניברסיטת ת
מקור

http://www.meitallehavi.com/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94/

