
  
 
 
 דובכל
 ׳ץירטומס לאלצב רמ
 הרובחתה רש
 

  – הנורוק ימיב תינוריע תודיינ אשונב הפוחד הלועפל השקב :ןודנה
 ירוביצה בחרמב רוביצה תוחיטבו תואירב  לע הרימש ךות תימוקמה הלכלכהו ריעה תאייחה

 
 הרובחתב שומישב היופצה התחפהה .הרובחתה םוחתב םג םהיניב ,םיבר םירגתא ומיע איבמ הנורוקה רבשמ
 םידבכ תויהל םילולע העונתה יסמוע .םישיבכב םידבכ םיסמועל ליבוהל הלולע ינוניבהו רצקה חווטב תירוביצה
 ריעב ירוביצה בחרמה לע טלתשהלו רוזחל תיטרפה תינוכמל רשפאנ םא – הפגמה תוצרפתהל ומדקש ולאמ הברה
 םוקמבו םימדוקה םילגרהל רוזחל אל ,השדח תוינידמ  ץמאל תונמדזה םג יהוז ,ךדיאמ .םיינוריעניבה םישיבכבו
   .םיימוימויה םיכרצה ןווגמלו הדובעל םישדח תודיינ יסופד לגסל םיבשותהו םיממויה תא ץרמתלו דדועל תאז
 
 םידעצ םינורחאה תועובשב ושמימ - תונטקו תולודג – םלועב םירע 200 לעמ ,יופצה קותישה ןמ ענמיהל ידכ
 דחאה ץלמומה קחרמה לע הרימש ךות ,םיינפואבו לגרב דיינתהל םיבשות רתויל םירשפאמה םיידימ םייטקט
 ,הטוגוב ,רבוקנו ,ןילרב ,קרוי וינ תא אוצמל ןתינ םירעה תואמ ןיב .)םלועה יבחרמ תואמגודל רושיק( ינשהמ
 תובוחר תחיתפ תונמל ןתינ םירעה ומזיש םיכלהמה ןיב .תורחא תובר דועו הנולצרב ,זירפ ,טשפדוב ,לסירב
 יליבש תנקתה ,)Open Streets וא ,Livable Streets( תוינוכמ תסינכ רוסיאו םיינפוא יבכורו לגר יכלוהל
 רחסמה םוקישל הנעמ תתל רוזענ םג ךכב .דועו ,םיפתושמ תובוחרב העונת ןותימ ,םינגומו םידרפומ םיינפוא
 .תימוקמה הלכלכהו םינטקה םיקסעה ,ינוריעה
 
 רוביצ וללכבו ,בחרה רוביצהש דמלמ םלועב תובר תונידמב םינורחאה תועובשב ועצובש םיכלהמהמ ןויסנה
 לש תויולעה  .תירוטומה הרובחתה ןובשח לע )לגרב הכילהו םיינפוא( תוכרה תועונתל הפדעה לבקל ןכומ ,םיגהנה
 .ידיימ תויהל לוכיו בייח ,רומאכ עוציבה ןמז ,תוחינז ולא םיכלהמ
 
 תוחוכ לע תוכמתסה בייחמ וניא רבדה .חוטב תודיינ בחרמו םיחותפ תובוחרל םיקוקז םירעה יבשות ,ץראב םג
 .הנטק תירוביצ העקשהב - םיינמזו םיריהמ ,םימכח םייטקט םיטקיורפ שומימ אוה תעכ ץוחנש המ .הפיכא
 תיטקט תוינוריע תארקנ ירוביצה בחרמב הריהמ תוברעתה םשייל ידכ תוילבולגה םירעה תושמתשמ הב הקינכטה
)Tactical Urbanism( תשמתשמ תיטקט תוינוריע .המורדו הקירמא ןופצ ,הפוריא ירעב הצופנ הטיש הניהו 
 ,תוריהמב ירוביצה בחרמה תא בצעל ידכ ,םילודג םיציצעו העונת יסונוק ,תשרבמו עבצ תמגודכ ,םינימז םירמוחב
 הדוסימ תרדגומ תיטקט תוינוריעש ןוויכ .'דכו םיינפוא יליבש ,העונת ןותימ תריציל ,הכומנ תולעבו תוליעיב
 .םיבכעמו םיכורא םיירוטוטטס םיכילהל תשרדנ הנניא איה ,ינמז בוציעכ
 
 ידי לע ושענש ,ולא תמגודכ תונורתפ םשייל םירעה תא החניו ץמאי הרובחתה דרשמש םישקבמ ונא ןכ לע
  :םלועב תוליבומ םירע

 םימיבו תועשב דבלב םיינפואו לגר יכלוה תעונתל םיירחסמ תובוחרב העיסנ יביתנ וא-ו תובוחר תחיתפ  .1
  Open Streets – םימיוסמ

   .םיפופצ םימקרמו םירעה יזכרמל םיבכר תסינכ תלבגהו םוצמצ  .2
 ךות תומיוסמ תועשב םידלילו םירגובמל יאנפו טרופס תוליעפ בחרמל םייתנוכש תובוחר תכיפה  .3

 .תוריהמ תלבגהל העונת ןותימו םיבכר תעונת םוצמיצ



  
 
 
 

 20-25-ל תוריהמ תלבגה ךות ,םיריידל הסינכ םע ףתושמ בחרמל םתכיפהו תובוחרב העונת ןותימ  .4
 .יסיפ העונת ןותימו טוליש תרזעב ש"מק

 לגר יכלוהל חותפ עפומ תפסוה וא/ו הייצחל רוזמרה ןמז תכראה ידי לע םיתמצב לגרה יכלוה תפדעה  .5
 םינוויכה לכמ החוטב הייצחל דבלב

 .תירוביצ הרובחת וא םיינפוא ,הכילהב םידבוע לש תוממוי םידדועמה םיקסע ילעבל םיצירמת  .6
  .ןיאש ןכיה םילצמ םיצע תעיטנו לצ ימקרמ לע הרימש – בוחרב הייהשל םוקמ תריצי  .7

 
 תוחפה הפוקתה תא לצנל ידכ ןה ,םייתיתשת םיטקיורפ עוציב זוריזל הבורקה הנשה תא לצנל שי ,ולא דצל
 הלכלכה תא ועיניו תורשמ וחתפי רשא םיירוביצ םיטקיורפ תריציל ביצקת םירזהל ידכ ןהו םיכרדב הסומע
 .הלועפ יפותיש לש םינוש םיילכלכ םילכבו יטרפה רזגמה ףותישב
 
 םילוכי הלא תונורתפ .תלעות םומיסקמל לבגומה ירוביצה בחרמה תא בייטל ,ריעב תובוחרה תא ןזאל ןמזה הז
 תובוחרה תא וחתפ .םיעובקל םכפהל – ילואו ריסהל ,םתוא ןקתל ןתינ הכרעהו הרקב רחאל .םיינמזכ ליחתהל
 הפוקש הרוצב רוביצה תא ופתשו האירב הרוצב הפיגמה תא וב דורשל יחרכה בחרמ םיבשותל תתל תנמ לע ריעב
  .תפתשמו
 
 תויושרל תפרוג האירק ידיימ ןפואב איצויו תיטקט תוינוריעל םימסחה תא ריסי הרובחתה דרשמש םיעיצמ ונא
  .םיינפואב הביכרו הכילה יבחרמ םודיקל תיטקט תוינוריע יססובמ םידעצב טוקנל ןתוא בייחתש תוימוקמה
 
 רוזעל םיבייחתמ רחמו םויה הרובחתו םיינפואה ליבשב לארשי ,לארשיב תוינוריעל העונתה – בחרמ תותומעב ונא
 תונורתפ םשיילו ןנכתל ,םכתושרל אשונב ונלש עדיה לכ תא דימעהל ,תוימוקמה תויושרלו הרובחתה דרשמל
 .תיטקט תוינוריע יססובמ
 
 ,בר דובכב
 
 ,רהוזיבא םתוי ,ןניק רמת ,לאירבג לג ׳רדא
  ,בחרמ תיל״כנמ
  לארשיב תוינוריעל העונתה

 םיינפוא ליבשב לארשי ל״כנמ  רחמו םויה הרובחת תיל״כנמ

 
 :םיקתעה
  הרובחתה דרשמ תיל״כנמ – רנרט ןרק
 תויתשת חותיפו ןונכת ל"כנמס – ןייטשטילב בקעי
 יתרובחת ןונכת ,ריכב ףגא להנמ - םדק יש
 חותיפ יביצקת ,ריכב ףגא להנמ – רשא ףסא
 םיטקיורפ ריכב ףגא תלהנמ םוקמ אלממ – םולבנזור ודיע
 רשה תרזוע – ןורש העפי
  ל"כנמ הטמ שאר – ברימע העונ


