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:לכבוד
ראשמנהלתבינויותשתיות–בנימאורר"ד

אדריכלהעיר–דודיואבאדריכל
יפו-עירייתתלאביב





סוגיותלשיפורסביבתתחנתהאוטובוס:הנדון



,שלוםרב

ראשית להודותלכםעלהיענותכםלקיוםהסיורהמשותףבנושאהנדון, 16.6316שנערךבתאריךברצוננו

6הסיורהיהמרתקומעשיר

6ובסביבתןתהאוטובוסותחנבהנגישותרמתהשירותואנומצרפיםרשימתסוגיותלשיפור,כפישסוכם

6א"בתכניותהעבודהשלעירייתתושילובם,לבקשותנונודהלקבלתהתייחסותכם

אולפורוםהארגונייםלצורך"נשמחלהקמתצוותיםמקצועייםמשותפיםלגורמיםהרלוונטייםבעיריתת

6תכנוןיישוםמעקבובקרה



:התחנהסוגיותהקשורותבסביבת

ישלתכנןהצבתתחנותאוטובוסבהתבססעלהנחיות,ככלל.מיקום התחנה מבחינה הנדסית במרחב 36

שלמשרדהתחבורהומשרדהשיכון רחובותבערים"–התכנון רגל-1תכנון תנועתהולכי בהנחיות"6

בנושא פרקייעודי ישנו המתנהלתח"אלו איזורי )צבמדרכה"שילוב " 1633סעיף כלל(6 בהחלופה,

התח למשתמשי "המועדפת הינה לצורך-אנטי מפרץתחנה המוצבת על צ המדרכה שטח הרחבת

ע התחנה המדרכה“מיקום לשטח לתחנה בסמוך החנייה מרצועת חלק צירוף י האוטובוס6 עצירת

התנועה,לרגעבתחנה את הממתן גורם מהווה התנועה ועיכוב ההעדפה, את ישיר באופן ומשרת

ברח רגלהנדרשת ולהולכי ציבורית לתחבורה העיר ובות חניה6 נתיב באין , המועדף עלהפיתרון

6(כאשרהאוטובוסעוצרבנתיב)תחנה ללא מפרץיהיהבנייתהשלצ"משתמשיהתח

ישליישםאתכללהתקנותהמחייבות-עפי התקנות והתקנים הרלוונטיים הנגשת סביבת התחנה 36

תחנות 2לנגישות בהתאם הרלוונטיים 3בגרסתם העדכניתלתקנים 6 סוגיות ביישוםלהלן נבחרות

 :התקנותוהתקנים

o המדרכה גבי על , עבור המסומן התחום לאורך אוטובוססככת פנויה, רצועה תישמר

יש לשמור על רצועה זו לכל אורך 6מלפחותמשפתהמדרכה"ס331שרוחבהממכשולים

 64הסככה

o תהתחנהכוללתנגישותכללהמדרכהמהצומתהקרובנגישותסביב ,  מעברחצייהלרבות

שי התחנה בסביבת ומונגש ימונמך נגישהאפשר גישה מוגבלויות בעלי של קבוצות ושל

בקלותלאיזורתחנת('נוסעיםעםעגלותשוקוכד,הוריםעםעגלתילדים)אוכלוסייה שונות

6האוטובוס

                                                 
1

 a&Itemid=124-trbo-id=541:tthttp://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content& 
2

 .3002-ג"תשס, (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית)קנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ת 
3

 (.3093) 3חלק , (3001) 9חלק  9191תקן  
4

 'א 30וציור  3.1סעיף   3חלק  9191כמפורט בתקן  

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&id=541:tt-trbo-a&Itemid=124
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עלהאוטובוס,לצורךנגישותוהקטנתזמןהעצירהבתחנה–עת העזרהסרת אלמנטים מפריעים מרצו 16

 למדרכה מפלס)להצמד באותו Level Boarding-עלייה להצמד(6 יכול אינו האוטובוס כיום

למדרכה , כי העובדה בשל מראות לאוטובוס צד מצדו"ס11החורגות מ על, לכביש בצמוד ואילו

נדרש,לצורךביצועההצמדות-6ממוקמיםאלמנטיםשוניםהמדרכהממוקמתרצועתהעזראשרבה

מתקנינעילהלאופניים,צמחייה,כגוןפחים)אלמנטיםברצועתהעזרלהעתיקבקרבתהתחנה/להזיז

'וכו של למרחק מהכביש"ס11החורגים במקביל6מ ועצירה האוטובוס של תמרון לאפשר מנת על

כוללסככת)מטרממיקוםעצירתהאוטובוס33-קישלכישלשמורעלמרחקנ,למדרכהובצמודעליה

6(ההמתנהורחבתההערכות

אופניים-שילוב תחנות האוטובוס עם שבילי אופניים 16 עםשבילי בהתאםתחנותהאוטובוסישולבו

נוסעיםממתינים)למשתמשיםהשוניםולאיפריעו,שביליאופניים–להנחיותהתכנוןרחובותבערים

(6רגלורוכביאופנייםהולכי,בתחנה

ההמתנהבתחנהותיקוף במרחב התחנה מכשירי טעינההצבת  56 ,לצורךשיפורהשירותוקיצורזמן

 התחנהשל העירייה  שיתוף פעולה ותמיכה פעילהנדרש במרחב וטעינה תיקוף מכשירי בהצבת

 (בנוסףלמכשיריםהמוצביםבאוטובוס)

בהצבתאמצעיםנדרש שיתוף פעולה ותמיכה של העירייה-מערכות מידע בזמן לנוסעים בזמן אמת 6.

ברחבת התחנה ובסככה(ו'וכמידעקולילעיווריםוכבדיראייה,מתחלףאלקטרונישילוטכגון)שונים





:בסככותההמתנהקשורותהסוגיות

ישליישםאתכללהתקנותהמחייבות-עפי התקנות והתקנים הרלוונטיים הנגשת סביבת התחנה 36

תחנות 5לנגישות הרלוונטיים לתקנים 6בגרסתם העדכניתבהתאם ביישום6 נבחרות סוגיות להלן

 :התקנותוהתקנים

o גובה ריצפתהסככהומפלסהמדרכהיהיוללאהפרשי נוחהעלמנתלאפשרירידהועלייה,

 לאוטובוסלכללסוגיהנוסעים

o שילוטנגישות 

o מתנהרחבתה 

לחוק-מידע סטאטי לנוסעים 36 7בהתאם באחריותהעירייה הינו בסככה המידע המידע)מתקן תוכן

לשילוט8המידעלהנחיותמשרדהתחבורהיש להתאים את מימדי מתקן(6צ"באחריותמפעיליהתח

 6העוצרים בתחנה הקווים בהתאם למספרסטאטי

 -סככת ההמתנהמבנה ושימושיות  16

o 96לסככותהמתנהמשרדהתחבורההדרישותהמופיעותבהנחיותהסככהתהיהעל: 

o  יהיהלפחות מקומותהישיבה 1מספר התחבורה)מקומות בהתאםלהנחיותמשרד ניתן(6

 6כפולבאותושטחכדילאפשרשימוש,ההמתנהמושבמתקפלברחבתלשקול

                                                 
5

 .3002-ג"תשס, (נגישות לשירותי תחבורה ציבוריתהסדרת )קנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ת 
6

 (.3093) 3חלק , (3001) 9חלק  9191תקן  
7

 3090-א"התשע, (11` מס)חוק לתיקון פקודת התעבורה  
8

 http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2319:pub-trn-

silut&catid=84:pub-trn-anhayot&Itemid=303 
9

 http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2389:hsha-a&catid=84:pub-

trn-anhayot&Itemid=303 
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o גגהסככהיהיהאטוםמשמש 

o מצופותחומרנגדקרינהלצורךהגנהמהשמעישלבחוןבהתאםלמיקוםשימושבדפנותצד 

o התחנה במרחב הסככה את להציב יש להנחיות, בהתאם רוח, במגן שימוש שיתאפשר כך

(6לצורךהגנהעלהנוסעיםבתחנהמרוחוגשם)ברוחבמקסימלי

 





,בברכה
תמרקינן

תחבורההיוםומחרל"מנכ
חזיתהארגוניםלמעןתחבורהציבוריתבשם






















הארגוניםהחבריםלי"מנכ:העתק






