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הנחיות 
תכנון

תוכניות
אסטרטגיות

מיקוד  
להטמעה 

בתכנון

?מגמות תכנון כוללות בפנים את אינטרס הילדיםאילו 

?לטובת תכנון עבור ילדים' נצל'אילו מגמות תכנון ניתן ל

?איפה כל הידע וכל תשומת הלב הזו פוגשת אותנו בתהליכי התכנון



הנחיות תכנון

תוכניות
אסטרטגיות

מיקוד להטמעה  
בתכנון

במרחב  לתנועה מקיימת האסטרגטיתהתוכנית 

יעדים-( 2019משרד השיכון )העירוני 

איכות  

ההליכה

מוטההנחיות מינהל התכנון לתכנון 

(2019)תחבורה ציבורית ותנועה בת קיימא 

איכות ההליכה
הקטנת מרחקים

קיים קשר הדוק בין דפוסי  

התנועה לבין תכנון  

המרחב הפיזי



הנחיות תכנון
תוכניות

אסטרטגיות

מיקוד 
להטמעה  

בתכנון

הנחיות לתכנון אזורי מיתון תנועה  

(2002משרד התחבורה )

הנחיות לתכנון  

רחובות בערים  

משרד התחבורה  )

ומשרד השיכון  

2009)

הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך

(2019משרד התחבורה )

מדיניות תכנון  

כוללת

ובמיוחד ילדים  ... 

יוכלו  , נמוכי קומה

לראות מאזור  

...ההמתנה

מאפשרים  ... חומרי הגמר

הולכי ... תנועה חלקה

רגל מתקשים כגון ילדים  

..קטנים

+מנהל תכנון +

משרדי ממשלה  
תוכניתיזמי +



הנחיות תכנון

תוכניות
אסטרטגיות

מיקוד  
להטמעה 

בתכנון

טוטוריות  סטעקרונות להכנת נספח תחבורה לתוכניות 

למימוש מדיניות קידום תחבורה בדגש תחבורה  

משרד התחבורה  )ממונעת ציבורית ותחבורה בלתי 

תבחינים להגשת תכניות למוסדות  (2017, א והמרכז"מחוז ת

תכנון מוטה תחבורה ציבורית  –תכנון 

,  מנהל התכנון)קיימא ותנועה בת 

משרד  

,התחבורה

משרד

,  השיכון

י"רמ

2020)

רצועת הליכה  

ללא הפרעות
ככל שעקרונות  

...  בשלבים ראשוניים...

כך התכנון יהיה נכון 

יותר

חלק בלתי ר"ה

120-150'הלקוחות'נפרד מ

ר"צמתים לקמ





הנחיות  
תכנון

תוכניות
אסטרטגיות

מיקוד  
להטמעה 

בתכנון

לא לקחת מובן מאליו 

הנחיות  

לתכנון עבור 

ילדים  

ומשפחותיהם

?מגמות תכנון כוללות בפנים את אינטרס הילדיםאילו 

?לטובת תכנון עבור ילדים' נצל'מגמות תכנון ניתן לאילו 

?כל הידע וכל תשומת הלב הזו פוגשת אותנו בתהליכי התכנוןאיפה 



הטמעת התובנות מהנחיות משרד החינוך לתכנון מותאם לילדים  

:במסמכי מדיניות משרד התחבורה

עקרונות לנספחי תנועהעדכון ▪

עירוניות טקטיתכתיבת הנחיות ▪

גילאיתכנון רב כתיבת הנחיות למתכנני תנועה לנושא ▪

עדכון הנחיות לבחינת השלכות תחבורתיות▪

הטמעה בשיח מתכנני תנועה▪

דרכים לשיתוף ציבור מקומי בתכנון תנועה מקומית▪

?ובהמשך



“In Europe ‘rights’ apply to the well-being of the population —
primarily the right of the population to be unharmed by the bad 
deeds of others — whereas in the U.S. ‘rights’ tend to focus 
more on individuals being able to do what they wish, and their 
‘right’ not to be interrupted/inhibited, often until it is too late.”*
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