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08/04/18
לכבוד
אסנת קסלסי –קסלסי קסלסי סיני ,נוף
גלית בובליל – חב' גדיש ,ניהול פרויקט.
אורן ירושלמי – חסון ירושלמי ,כבישים ,ניהול מערכות.
יעקב שצ'ופק – נתן תומר הנדסה ,תנועה.
מג'יד אבו חטום – טופז חב' להנדסת חשמל ,חשמל ותאורה.

הנדון:צירי העדפה לתח"צ כפר סבא– דו"ח נגישות רבעי –  DP5בלבד.
בתאריך  21-02-18קיבלנו את תכנון ה-פיתוח ,גליונות  221-226קנ"מ  1:250מעודכנן לתאריך ,21-02-18
התכנון הינו מפורט וכולל את שלב  DP5בלבד .דו"ח נגישות זה כולל הערות קודמות שניתנו למקטע זה.
להלן הערותינו לנושא הנגישות:
ירוק – טופל
אדום – יש להשלים ולטפל/טרם טופל.

הערות נגישות מדו"ח קודם – כתב נטוי.
הערות נגישות עדכניות לתכנון הנוכחי.

כללי:

•

•

•
•

תנועה :בהמשך לדרישת חברת נתיבי איילון ולמטריצת הטיפול בצירי ההעדפה ,קטעי הפרויקט בהם
נעשים שינויים גיאומטריים ,ירוצפו מחדש ויטופלו "נגישותית" בצורה מלאה ויסודית ,וקטעי הפרויקט
בהם אין שינויים גיאומטריים ,תתוכנן נגישות מן התחנות אל הצמתים הקרובים אליהן ,אנו מבקשים
לתחום את גבולות העבודה בפרויקט ,בהתאם להנחיה זו ולא רק גבולות ביצוע בקצוות הפרוייקט.
תכנון פיזי :לא הוצג ,יש לוודא כי שיפועי הדרך (אורכי) לא יעלו על  5%ככל שניתן .ככל שקיים שיפוע
אורכי גבוה מהמותר  -יש לדאוג למשטחי ביניים אופקיים למנוחה .ולוודא כי בקטעים אלה ימוקמו
ספסלים.
יש לוודא כי השיפוע הרוחבי של תוואי הולכי הרגל ,לא יעלה על .2.0%
תוואי הולכי רגל – יש לוודא תכנון תוואי הולכי רגל פנוי ונגיש ,ברוחב שלא יפחת מ 1.30-מ' .טרם
מוקמה רצועת מתקנים/גינון .יש לוודא לאחר מיקומה ,כי יותר תוואי נגיש וברוחב הנדרש עפ"י התקן.
יש להוסיף סימון הנמכות מדרכה ופסים מאתרים במעברי החציה .מצ"ב הקטעים הרלוונטיים מהת"י
 1918חלק .2

רח' מצרי טירן  3י-ם
דני פריגת -
יגאל שטיינמץ -רח' העמק  1רחובות
יהושע ציפרוט -רח' האי גאון  9ת"א

טל 02-5815164 :פקס 02-5815890 :נייד0522405992 :
טל 08-9411834 :פקס 08-9419234 :נייד0542440626 :
טל 03-5181030 :פקס 03-6836446 :נייד0547300655 :
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• שוחות/ת.ביוב וכו' – בקטעים מסויימים של הפרויקט ,בהם נעשו שינויים בהרחבות/הצרות המדרכות
הקיימות ובמקומות בהם שוחות היו ממוקמות בהנמכות ובתכנון המוצע הן כבר לא והפוך ,יש לשים לב
כי שוחות אלה מפולסות עם פני המדרכה בתחום תוואי הולכי הרגל הנגיש.
• הסטת מעברי החציה ,יוצרת מצבים בהם ע.תאורה/רמזורים/שילוט/ע.ח.מ.ג וכו' ,ממוקמים במרכז
תוואי הולכי הרגל ,מול מעברי חציה/בהנמכות המדרכה ובמרכזם של איי התנועה .יש לבדוק אלו
מהעצמים הנ"ל ניתנים להעתקה וכך להעתיקם אל תחום שאינו מפריע את תוואי הולכי הרגל .במידה
ולא ניתן להעתיקם ,יש לדאוג ולמקם את מעברי החציה מחדש ובאופן שלא ימוקמו מול מכשולים אלה.
• ספסלים וריהוט רחוב– יש להציג בתכניות הפיתוח ולוודא כי לא ימוקמו בתחום תוואי ההליכה ,תוואי
זה צריך שיהיה פנוי ממכשולים מכל סוג שהוא .במידה ואין פתרון תכנוני אחר למיקום הנ"ל – הרי שיש
לסמן ולרצף את סביבתו הקרובה של רהיט הרחוב  -באופן שיחריג אותו מתוואי ההליכה הנגיש ,תוך
שמירה של תוואי הליכה נגיש ברוחב שלא יפחת מ 1.30-מ'.
יש לוודא כי הספסלים (או חלקם) ,יעמדו בדרישות הת"י  ,1918חלק .2

• עמודי תאורה /פחי אשפה וכל התקן דרך ,יש למקם ברצועת ההתקנים (בין גומות העצים/עציצים).
• יש לעשות מאמץ ולפנות את תוואי הולכי הרגל מכל מכשול/התקן דרך .במידה והתקני דרך/עצים
נמצאים בתוואי הולכי הרגל הנגיש ,ולא ניתן לפרקם/להעתיקם ,יש לרצף סביבתם בריצוף השונה בגוון
ובמרקם ,על מנת להחריגם מן התוואי הנגיש ,כל זאת ובלבד שאינם מצרים את תוואי הולכי הרגל
לרוחב הקטן מן הנדרש ( 21.30מ' מינ').
רח' מצרי טירן  3י-ם
דני פריגת -
יגאל שטיינמץ -רח' העמק  1רחובות
יהושע ציפרוט -רח' האי גאון  9ת"א

טל 02-5815164 :פקס 02-5815890 :נייד0522405992 :
טל 08-9411834 :פקס 08-9419234 :נייד0542440626 :
טל 03-5181030 :פקס 03-6836446 :נייד0547300655 :
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עצים קיימים נמצאים ברובם במרכז תוואי הולכי הרגל .האם נחתמה חוו"ד סוקר עצים ,האם הוחלט
מי מהעצים בעל ערך נופי חשוב? עצים צעירים/בעלי קוטר גזע קטן ,מומלץ להעתיק/לעקור מן התוואי
הנגיש .במידה ולא ניתן ,יש לרצף סביבתם בריצוף השונה בגוון ובמירקם .יש לנסות ולהפיק את המירב
מן המצב הנתון ולנסות למקם את התוואי הנגיש של הולכי הרגל שלא בתחום העצים ובאופן שרצועת
המתקנים תהיה בתחום העצים במדרכות בהן זה מתאפשר וקיים רצף עצים .ובהקשר זה ,יש לוודא
תוואי נגיש של הולכי רגל ברוחב שלא יקטן מ 1.30-מ'.
בקטעים בהם מתוכננת הרחבת המדרכה ,כך שמתקנים כמו ארונות תקשורת ,ע.ח.מ.ג וכו' ,שהיו בשולי
המדרכה ונמצאים כעת במרכז המדרכה ותוואי הולכי הרגל ,מומלץ לנסות ולמקם רצועת מתקנים
שתכלול את כל אותם ה"-מכשולים" שנמצאים במרכז תוואי הולכי הרגל ,ובלבד שישאר תוואי פנוי של
הולכי רגל ברוחב שלא יקטן מ 1.30-מ' ,לצידה של רצועה זו.
אי תנועה – יש לוודא כי שולי אבן הגן באי התנועה ,בחלק הקרוב למעבר החצייה  ,יתוו ככל שניתן את
כיוון החצייה של הרחוב .
שבילי אופניים – יש להוסיף רצועת ריצוף ברוחב לפחות  30ס"מ בגוון ובמרקם שונה בין תוואי ההליכה
לבין שביל האופניים .כנ"ל גם בתחילה ובסוף כל קטע שביל אפניים.
שבילי אפניים – יש לקצר את שביל האפניים באיזור מעברי החציה ,באופן שלא יהיו קרובים.
יש לוודא שיסומן סמל אפניים בתחילתו ובסופו של כל קטע שביל אפניים.
מומלץ להסדיר חנית אופניים מרוכזת ליד רציפי תח"צ
יש להתייחס לכניסות רכב אל עסקים קיימים/מגרשי מגורים וכו' ,תוך מתן הענות למעבר בטוח של
הולכי הרגל בקטעים אלה.
לאורכו של הפרויקט מתוכננות הרחבות של מדרכות קיימות ,על חשבון המגרשים הצמודים להן .יש
לדאוג לטיפול והנגשת הכניסות מחדש ככל שניתן במגרשים הנ"ל ולהראות את דרכי הטיפול בהם.
בשלב התכנון המפורט יותר ,יש לוודא כי תכנית הפיתוח תכלול את כל הפירוקים של התקני
הדרך/פילרים/ב.ש/תאורה/ריהוט/שילוט וכו' ,הנמצאים במרכז תוואי הולכי הרגל.
עמודי תאורה – נראה כי הם יוצאים מתחום רצועת המתקנים/שורות העצים .יש למקם את עמודי
תאורה מתוכננים/קיימים מומלץ למקם כך שלא יצרו את תוואי הולכי הרגל ויהיו מוקפים בריצוף
רצועת המתקנים.
עמודי חסימה קיימים ומתוכננים ,יש לוודא כי יעמדו בדרישות הת"י  1918חלק  ,1המצ"ב:

כללי תנועה:
• יש להוסיף באופן ברור את סימון מעברי החציה.
• תימרור/שילוט וכל התקן דרך ,יש להכניס אל תוך רצועת ההתקנים (בין גומות העצים/עציצים או
בקירבת הצומת).
• תחנות אוטובוס ,מומלץ למקם באיזור רצועת המתקנים ,כך שיקטינו מעט ככל שניתן את תוואי הולכי
הרגל .כמו כן ,במקרה של תחנה שאינה עמוד ,יש לוודא שתמוקם במקום בו יתאפשר תוואי הולכי רגל
שאינו צר מ 1.30-מ' .מיקום התחנה ,סימונים וכו' יעמדו בדרישות "תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
(הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית)".
יש לוודא כי מיקום רחבת ההערכות ,פנוי ממכשולים/התקנים.
• איי תנועה – יש לוודא כי שולי אבן הגן באיי התנועה ,בחלק הקרוב למעבר החצייה  ,יתוו ככל שניתן את
כיוון החצייה של הרחוב .
• אנו ממליצים להמנע ככל הניתן ,ממעברי חציה אלכסוניים.
• יש לוודא כי בצמתים מרומזרים יותקנו זמזמים ללקויי ראיה ,הזמזמים ודרך התקנתם יעמדו בדרישות
הנגישות.
• יש להתייחס לכניסות רכב אל עסקים קיימים/מגרשי מגורים וכו' ,תוך מתן הענות למעבר בטוח של
הולכי הרגל בקטעים אלה.
• מעברי החציה -מומלץ לנסות ולמקמם באופן שלא יהיו מול ע.ח.מ.ג קיימים במדרכות ,ולא מול שוחות
קיימות "הנופלות" על הנמכות מדרכה/פסים מאתרים .כנ"ל באיי תנועה.
רח' מצרי טירן  3י-ם
דני פריגת -
יגאל שטיינמץ -רח' העמק  1רחובות
יהושע ציפרוט -רח' האי גאון  9ת"א

טל 02-5815164 :פקס 02-5815890 :נייד0522405992 :
טל 08-9411834 :פקס 08-9419234 :נייד0542440626 :
טל 03-5181030 :פקס 03-6836446 :נייד0547300655 :
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• מעברי חציה המובילים את תחנות תח"צ – יש לבדוק התאמת רוחב המעבר להנחיות באזורים עתירי
ביקוש.
• חניות נכים מוסדרות קיימות – יש לדאוג לשריון חניות הנכים המוסדרות/ציבוריות ,בתכנון החדש
ובמהלך שלבי הביצוע.
• דו"ח חניות נכים קיימות הועבר בתאריך  –01.09.16יש לוודא כי ישומרו כל מקומות החניה לנכים
בשלבי הביניים של ביצוע העבודה וכן בשלב הסופי של הפרויקט  ,כנ"ל דרכי גישה אליהן– הנ"ל אמור
להיות מתואם עם העירייה.
תכניות פיתוח/תנועה:

רח' ויצמן:
 .1ויצמן צפון ודרום :ע.ח.מ.ג ,ע.תאורה ,עצים ,ארונות ,כ.א ,שעוני מים ,ספסלים ,שילוט/מיחזור/ת.דואר וכדו',
יש להבהיר מה מהם ניתן להעתקה/פירוק ,ומה נותר .מכשולים שלא ניתן להעתיקם ,יש לרצף סביבתם
בריצוף השונה בגוון ובמרקם .ובלבד שיתקיים תוואי הולכי רגל פנוי וברוחב שלא יקטן מ 1.30-מ'.
 .2לאורכו של ויצמן דרום מתוכנן שביל אפניים .יש להוסיף רצועת הפרדה/רצועת מתקנים בינו לבין תוואי
הולכי הרגל .יש לקצר את שבילי האפניים מעט בסמוך למעברי החציה ,באופן שקצוותיהם לא יהיו צמודים
למעבר .יש לרצף את קצוות שבילי האפניים הצמודים למעבר בריצוף כדוג' רצועת המתקנים/הפרדה  ,גם
בניצב לו .יש להוסיף סמל שביל אפניים בתחילתו ובסופו של כל קטע שביל.
 .3רציפי אוטובוס באיי תנועה – יש לוודא כי הרוחב ששוריין עבור רציפי התחנות באיי התנועה ,מותיר תוואי
נגיש ונח של הולכי הרגל ויכול להכיל רחבת הערכות בתוכו.
 .4אשפתונים וספסלים קיימים ,יש להבהיר מה דינם .במידה ועתידים להשאר ,יש להעתיקם אל מחוץ לתוואי
הנגיש.
במידה ומתוכננים חדשים – יש תכננם בתחום רצועות המתקנים/גינון .ספסלים הממוקמים בתחום התוואי
הנגיש (ובלבד שאינם במרכז המדרכה) ,יש לרצף סביבתם בריצוף השונה בגוון ובמרקם .הערה גורפת.
 .5שילוט רחוב – יש להעתיק אל תחום רצועת המתקנים/גינון ובלבד שלא ימוקמו בתוואי הנגיש .הערה גורפת.
 200-201 .6דרום  -מעברי חציה ניצבים צמודים זה לזה באופן שלא מאפשר לרצף את הנמכות המדרכה כנדרש

בת"י  1918חלק  .2לא רלוונטי יותר.

 201-203 .7צפון – עמוד תאורה במרכז תוואי הולכי הרגל של אי התנועה ,יש להעתיקו .לא טופל .יש להבהיר
האם מיועד לפירוק.

 200-203 .8איי תנועה – משטח האזהרה לעיוורים בהנמכות איי התנועה – יש לרצף מלא לרוחב כל מעבר
החציה .יש להוסיף אבן לעיוורים בכל איי התנועה ,מול מעברי החציה .באי תנועה צר שרוחבו עד  200ס"מ –
יש לרצף באבן אזהרה את כל האי בקטע של מעבר החציה.
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 202-203 .9צפון  -ע.ח.מ.ג וארון חשמל במרכז תוואי הולכי הרגל ומול מעבר החציה –במידה ולא ניתן
להעתיקם ,יש להקיף סביבתם בריצוף השונה בגוון ובמרקם .לא ברור מדוע לא מרוצף כל רוחב המדרכה

בקטע הזה ,האם מכוון? כפי שניתן לראות בתמונה ,ארון החשמל נמצא במרכז התוואי הנגיש – יש להקיפו
בריצוף שונה ,אלא אם כן מתוכנן גינון בקטע הלא מרוצף בתכנון החדש?
אנו ממליצים להשאיר את מעבר החציה כפי שהיה ולא להזיזו .המצב הקיים אופטימלי יותר ואינו ממוקם
מול ע.ח.מ.ג וארון.
רמזור ממוקם מול מעבר החציה במיקומו המוצע ובתוואי הנגיש ,גם פה עדיף מיקומו הקיים של מעבר
החציה .או לחילופין ,העתקת הרמזור מן התוואי הנגיש של המעבר.

 202-203 .10דרום – רמזורים במרכז תוואי הולכי הרגל הנגיש ובאופן שממוקמים בחלקם מול מעברי החציה.
מומלץ להעתיקם אל תחום רצועת המתקנים העתידית .טרם טופל.
יש לקצר שביל אפניים סמוך למעבר החציה.לא נדרש– השתנה התכנון.
 202-213 .11דרום  -עמודי תאורה/עצים/גינון בנוי (גן זכרון) במרכז תוואי הולכי הרגל,מה דינם? במידה ולא
מתאפשרת העתקתם ,יש לרצף סביבתם בריצוף השונה בגוון ובמרקם ,ובלבד שיתקיים בסמוך אליהם מעבר
נגיש של  1.30מ' פנוי ממכשולים .טופל חלקית .על מנת לייצר תוואי נגיש רצוף ולא מסורבל ,יש לבדוק את
ערכם הנופי של העצים שפינויים יאפשר תוואי רצוף ובהתאם להעתיקם/להשאירם.
 203-204 .12צפון – שילוט במרכז תוואי הולכי הרגל ,יש להעתיקו אל תחום רצועת המתקנים .הערה גורפת.
 204 .13דרום ,שביל אופניים מגיע לצומת – יש להבהיר כיוון המשך השביל העתידי מעבר לצומת העמק,
ולהכשיר מעבר חצייה ייעודי לאופניים בצומת זו .מומלץ להסדיר שביל אופניים רציף עד למעבר החציה,
במידה ולא מתאפשר ונדרש שרוכבי האופניים ישתמשו במדרכה למרחק קצר – יש להתקין שילוט המבהיר
כי להולכי הרגל יש זכות קדימה ועדיפות בקטע שבנדון.
 206 .14צפון – תחנת אוטובוס קיימת – ככל שהתחנה ממשיכה להיות פעילה הרי שאין לתכנן עצים/עמודי
תאורה בקידמת הסככה ובתחום רחבת הערכות לנכים .יש להוסיף רחבת הערכות לנכים .את עמוד התחנה
יש למקם בתחום רצועת המתקנים.
שילוט אלקטרוני לתחנה יש למקם מחדש ובתחום רצועת המתקנים (לא בתוואי הנגיש).

 203-218 .15דרום – עמודי תאורה במרכז תוואי הולכי הרגל ,יש לנסות ולהעתיקם אל תחום רצועת
המתקנים/הפרדה .במידה ולא מתאפשרת העתקתם ,יש לרצף סביבתם בריצוף השונה בגוון ובמרקם ,ובלבד
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שיתקיים בסמוך אליהם מעבר נגיש של  1.30מ' פנוי ממכשולים .טופל .תוכננו חדשים בתחום רצועת
המתקנים.
 210- 207 .16דרום – ספסלים קיימים ,יש להבהיר מה דינם .במידה ונותרים במקומם הקיים ,יש לרצף סביבתם
בריצוף השונה בגוון ובמרקם.

 210-211 .17צפון – עץ מתוכנן מול עמוד חשמל ,יש לבטל .טופל.
 211-213 .18דרום – יש להבהיר כי קיר זה מיועד להריסה ,אחרת לא יכול להתקיים תוואי נגיש .טופל.

 213-214 ,216 .19דרום – שביל אפניים משני צידי המעבר ,יש לקצר ולוודא כי שוליו יהיו מרוחקים מעט מן
המעבר .לא רלוונטי יותר.
פנס במרכז התוואי הנגיש – יש להעתיקו ,מצר את התוואי הנגיש .יש להבהיר כי פנסים אלו מיועדים לפירוק.
נראה כי תוכננו חדשים.

 216 – 213 .20צפון – רמזורים במרכז תוואי הולכי הרגל ,האם מיועדים להעתקה? יש להעתיקם אל מחוץ
התוואי הנגיש.

שילוט רחוב – יש להעתיק אל תחום רצועת התקנים/גינון.
יש להתאים מיקום הפסים המאתרים במעברי החציה ,לנדרש בתקן .אינם ממוקמים במרכז מעבר החציה.
סמוך למעברי חציה – מומלץ להצר את רצועת המתקנים ,באופן שרצועת המתקנים תופסק בתחום ריצוף
האבן לעיוורים ולא תקיף את ההנמכה.
רוחב מעברי חציה אל רציף התח"צ – יש לוודא התאמה לדרישות .יש לתכנן את רציף התח"צ באופן שימנע
ככל שניתן חציה פראית .מומלץ להרחיק תחילת רציף התח"צ והסככה הראשונה ממעבר החציה כדי לאפשר
התקנת רמפה למפלס הרציף והתגודדות מול התחנה .הערה גורפת.
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שביל אופניים בצומת – יש לוודא כי רמזור המשרת את שביל האופניים יתוזמן בהתאם לרמזור הרכב
המקביל בויצמן כך שתתאפשר חצית הולכי רגל בטוחה את רח' ויצמן.

 213-216 .21דרום – מעברי חציה :נראה כי קטע מדרכה זה מרוצף מחדש ,לא ברור מדוע לא בוצעו בו ריצופי
הנמכות המדרכה עפ"י הנדרש בת"י  1918חלק  .2שביל אופניים – מומלץ להתקין חניות לאופניים בקרבת
תחנות תח"צ ומחוץ לתוואי הנגיש.

 .22הגליל  4503-4504מערב – מומלץ להרחיב קטע מדרכה זה ,באופן שיוכל לכלול רצועת מתקנים צרה ותוואי
הולכי רגל שלא יקטן מ 1.30 -מ' .ללא שינוי .מדרכה שהוצרה.

 ,324-328 ,290-295 ,280-285 ,233-237 ,216-221 .23איי תנועה/רציף תחנות :תכנון עצים חדשים במרכז אי
תנועה צר המשמש גם כרציף תחנות ,אינו מתאפשר משום שאינו מותיר תוואי נגיש אל התחנות .ניתן למקם
עצים בקצה רציף התחנות.
יש להוסיף רחבות הערכות עפ"י הנדרש בתקן.
יש להראות את גודלה האמיתי של סככת האוטובוס ,על מנת לראות שמתקיים תוואי נגיש בין דופן הסככה
לאבן השפה.
שילוט התחנה יוצב בתחילתה ובתחום רצועת המתקנים.
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יש לוודא כי יתקיים תוואי נגיש ממעבר החציה הסמוך אל תחנות האוטובוס – שילוט/תימרור/רמזורים ,אין
למקם בתוואי זה ,אלא בתחום רצועות המתקנים (ראה תמונה מצ"ב) .בהיות הרציף/אי התנועה משמש
להליכה לינארית – יש להוסיף פס מוביל בין משטחי האזהרה במעבר החציה.
מומלצת גדר בטיחות לאורך אי התנועה ,בגב תחנות האוטובוס.
הערה גורפת לכל תחנות הרציף.

 219 .24צפון – עמוד תאורה מוצע מתוכנן מול א.ש.מ המוצמדת לחניית נכים .יש לוודא כי קטע זה יהיה פנוי.

 219-220 .25צפון – עץ קיים בצמוד לע.ח.מ.ג במרכז תוואי הולכי הרגל ,יש לבדוק את ערכו הנופי ולבדוק האם
ניתן להעתיקו.

 219-224 .26צפון – עמודי תאורה קיימים במרכז התוואי הנגיש .יש להבהיר כי מבוטלים/מועתקים .נראה כי
מבוטלים .תוכננו חדשים במקומם.
 223-226 .27דרום – מעבר חציה מוקם כהמשך של שביל האפניים .מומלץ להסיתו מעט דרומה באופן שיהיה

המשכי לתוואי הולכי הרגל .טופל.

 224-225 .28דרום – מעבר חציה עם מדרכות משני צידיו ,עם שינויים גיאומטריים .לא ברור מדוע לא רוצפו
הנמכות המדרכה עפ"י הנדרש בתקן ,כך שיכללו גם פסים מאתרים .כולל רצועת מתקנים.
עמוד תאורה מתוכנן בסמיכות אל מעבר החציה ,מומלץ להזיזו מעט מזרחה.
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 226 .29דרום – טלפון ציבורי בתוואי הנגיש – יש להעתיקו אל מחוצה לו.

 227 .30דרום – ע.ט ועוגן ,יש לוודא כי אינם בולטים אל התוואי הנגיש .יש לרצף סביבתם במידה ובולטים.

 230-232 .31דרום – מתקני מיזור הממוקמים בתחום שביל האפניים כעת ,אנו ממליצים למצוא להם מיקום
חלופי ע"ג התכנית ,כך שלא יפונו אל התוואי הנגיש ,בעת ביצוע העבודות.

 224-238 .32צפון – בקטע זה ערוגות גינון בנויות ,כניסות למגרשים/מדרגות ונראה כי מתוכנן לרצף כל אלה
ולספח שטחים אלה אל תחום הדרך ותוואי הולכי הרגל .האם טעות? יש להבהיר מה מיועד לפירוק ומה
נשאר ובהתאם לוודא כי נותר תוואי הולכי רגל נקי  ,פנוי ממכשולים וברוחב שלא יקטן מ 1.30-מ'.
בנוסף קיימים התקני דרך המצרים את תוואי הולכי הרגל ומהווים מכשול .יש לבדוק אפשרות העתקתם,
במידה ולא מתאפשר ,יש לרצף סביבתם בריצוף השונה בגוון ובמרקם ,ובלבד שמתקיים רוחב דרך של 1.30
מ' פנוי .טופל ברובו .אך יש להבהיר ערוגות בנויות/ספסלים בנויים וכו' ,אשר מיועדים לפירוק/הריסה,
מומלץ להוסיף הערה כתובה לכך.
 229-230 .33צפון – ע.ח.מ.ג וארון חשמל בתוואי הנגיש – יש לרצף סביבתם בריצוף השונה בגוון ובמרקם.
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 232 .34צפון – ספסל במרכז התוואי הנגיש ,יש להעתיקו אל מחוצה לו .הערה גורפת.

 233 .35דרום – ע.תאורה קיימים – האם לביטול? במידה ולא ,יש לרצף סביבתם בריצוף השונה בגוון ובמרקם.

 235-236 .36צפון – ספסל בחלקה הפנימי של המדרכה ,אך בתוואי הולכי הרגל ,במידה ולא מועתק אל רצועת
המתקנים ,יש לרצף סביבתו בריצוף השונה בגוון ובמרקם.

 236 .37צפון – עמוד תאורה מתוכנן ,במרכז התוואי הנגיש ,יש למקמו בתחום רצועת המתקנים.

 238 .38צפון – מדרכה קיימת שהוצרה בתכנון המוצע בתחום מעבר החציה .מומלץ להרחיב את תוואי הולכי
הרגל מעט ,ע"ח הגינון.
סמוך למעברי חציה – מומלץ להצר את רצועת המתקנים ,באופן שרצועת המתקנים תופסק בתחום ריצוף
האבן לעיוורים ולא תקיף את ההנמכה.
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 – 238-239 .39רמזורים במרכז התוואי הנגיש ,באיי התנועה ,יש להעתיקם אל מחוצה לו.

תגובת התנועה :סעיף  : 12סימון רמזורים כולל זמזמים ,ועמודוני חסימה יושלם כתכנון המפורט.

ריצוף ההנמכות באיי התנועה – יש לרצף באבן לעיוורים לכל רוחבו של מעבר החציה.
יש לסמן את אבני הגן באיי התנועה ולוודא כי יתוו את כיוון מעבר החציה ויהיו המשכיים לו ובאותה הזוית.

 238-241 .40דרום – ע.תאורה ורמזורים במרכז תוואי הולכי הרגל הנגיש ובאופן שממוקמים בחלקם מול מעברי
החציה .מומלץ להעתיקם אל תחום רצועת המתקנים העתידית .כנ"ל באי התנועה הסמוך לנק'  ,238יש
להוציא ע.תאורה ורמזור מתחום המעבר באי התנועה .בוטל עמוד תאורה על אי התנועה ,ע.תאורה מתוכננים
יש להצמיד ככל שניתן (מדרכה צרה) ,רמזורים ,טרם הובהר הטיפול.
מעקות בטיחות יש להתאים למיקום מעבר החציה המוצע.
יש להתאים מיקום הפסים המאתרים לנדרש בתקן ,אינם ממוקמים במרכז המעבר.
תימרור מתוכנן יש להצמיד ככל שניתן אל א.ש ושלא יבלוט אל התוואי הנגיש.
שילוט רחוב+שילוט נוסף ,יש להעתיק אל מחוץ לתוואי הנגיש.
יש להציג המשך תווואי שביל האופניים העתידי ולתכנן מעבר חציה ייחודי לאופניים בהתאם ,ככל שנדרש
לאפשר רכיבת אופניים במדרכה בקטעים קצרים – יש להתקין שילוט המקנה זכות קדימה להולכי הרגל
במדרכה .מומלץ לתכנן עמדות חניה לאופניים בקרבת תחנות תח"צ ומחוץ לתוואי ההליכה הנגיש.
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 4702-4704 .41מזרח ומערב – ארונות חשמל – יש לרצף סביבתם בריצוף השונה בגוון ובמרקם.
שילוט/תימרור – יש להעתיק מן התוואי הנגיש.
נורדאו מערב – יש להצר רצועת המתקנים.
נורדאו מזרח – ע.תאורה/ע.ח ,במידה ואינם מיועדים להעתקה ,יש לרצף סביבתם בריצוף השונה בגוון
ובמרקם.

 238-261 .42דרום – יש להסיר ספסלים בקטע זה .מדרכה צרה באופן יחסי .טרם ניתנה התייחסות .יתכן ולא
תדרש הסרתם במידה ומדרכה זו שאינה עוברת שינוי ,לא תכלל בעבודות הפרויקט.
 240-241 .43צפון – רמזורים במרכז התוואי הנגיש ,מול מעברי חציה ובאיי תנועה ,יש להעתיקם אל מחוץ
לתוואי הנגיש.

תגובת התנועה :סעיף  : 12סימון רמזורים כולל זמזמים ,ועמודוני חסימה יושלם כתכנון המפורט.

 4802 .44מזרח (משה דיין) – לוח מודעות – יש להעתיקו אל מחוץ לתוואי הנגיש או לחילופין ,לרצף סביבתו
בריצוף השונה בגוון ובמרקם.

 262-241 .45דרום – קטע מדרכה זה הינו ללא שינויים גיאומטריים ,משכך ועפ"י הנחיות נת"א – לא עתיד לעבור
שינויים יסודיים ומקיפים של המדרכות.
במידה וכן הוחלט לתכנן תאורה חדשה – יש להצמידה ככל שניתן אל אבן השפה .ולא למקמה בתוואי
הנגיש.
מומלץ שלא לצבוע מדרכה זו בה לא נעשים שינויים ,בגוון ובטקבטורה של מדרכות אשר כן נעשים בהן
שינויים.

 241-260 .46דרום – שביל אפניים ממוקם ע"ח דרכי הגישה למגרשים הצמודים לדרך (בחלקם עם מדרגות) .יש

לתת מענה לדרך גישה חלופית .עודכן כי שביל זה הינו לביצוע בעתיד .ככל שהינו כלול בתחום הפרויקט שלנו,
יש להתייחס להערה זו.

 246-252 .47צפון :עמודי תאורה במרכז תוואי הולכי הרגל ,אנו ממליצים להעתיקם אל תחום רצועת המתקנים
העתידית .טופל.
 250-251 .48צפון :ספסל בנוי במרכז תוואי הולכי הרגל .יש לבדוק האם נדרשת נחיצותו
עצים בעלי קוטר צר הנמצאים במרכז תוואי הולכי הרגל ,כעת שהורחבה המדרכה .יש לבדוק את ערכם
הנופי ולבדוק האם ניתנים להעתקה/כריתה .נראה כי מיועד לפירוק .מומלץ להוסיף הערה לכך.
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 254 .49דרום – רמזור במרכז תוואי הולכי הרגל ,מומלץ להעתיקו אל תחום רצועת המתקנים העתידית.
יש לבדוק האם קטע מדרכה זה כלול במסגרת הפרויקט היות והינו ללא שינויים גיאומטריים.

 253-259 .50דרום – עמודי תאורה מתוכננים ,מוצעים בתוואי הנגיש ובמדרכה צרה .מומלץ למקמם צמוד ככל
שניתן לא.ש.

 254-255 .51צפון – עמודי לחצן רמזור – יש להעתיקם אל מחוץ התוואי הנגיש.
 254-257צפון – יש להתאים את מיקום הפסים המאתרים בהנמכות המדרכה ,עפ"י התקן .רצועת מתקנים
בסביבת מעברי החציה מומלץ להצר ולוודא כי תיפסק בתחום ריצוף האבן לעיוורים באופן שלא תקיף את
משטח האזהרה בהנמכת המדרכה .הערה גורפת.
איי התנועה – יש לוודא כי משטח האזהרה בהנמכת המדרכה (אבן לעיוורים) ,יהיה ברוחב כל מעבר החציה.
יש לוודא כי אבני הגן באי התנועה יתוו את כיוון הולכי הרגל .הערה גורפת.
 257צפון – יש להוסיף פס מאתר בהנמכת המדרכה.
 257צפון אי תנועה – יש להעתיק שילוט מתוואי הולכי הרגל.
לחצנים ורמזורים – יש לוודא כי לא ימוקמו/יועתקו ב/מן התוואי הנגיש.
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 257-259 .52צפון :מתוכננת הצרת המדרכה בקטע זה .לא ברור אם הקיר התומך הבנוי הינו לפירוק.
דרך הגישה בתכנון המוצע הינה דרך הרמפה הקיימת .יש לבדוק את שיפועה ובמידה והינו עולה על ,5%
יש להוסיף מאחזי יד עפ"י התקן  1918חלק .2
מדרגות :יש להוסיף מאחזי יד.
נראה כי תוכנן קיר תומך חדש ,יש לוודא בהמשך בשלב התכנון הפיזי כי שייפועי המדרכה והפרשי הגובה
יענו לדרישות התקן .יש לבדוק האם ניתן לקצר מעט את הקיר ,כך שלא יהיה בחפיפה/מול מעבר החציה.
ספסל ואשפתון – יש לוודא כי יועתקו מן התוואי הנגיש.

 260 .53צפון – עמודי חסימה בתוואי הנגיש .מה דינם? בין אם מתוכננים חדשים ובין משאירים את הקיימים ,יש
לוודא כי ימוקמו עפ"י ה נדרש בתקן  1918חלק  ,1וכי תרוצף סביבתם בריצוף השונה בגוון ובמרקם.

 261 .54דרום – מדרכה זו הינה ללא שינויים גיאומטריים ,אך נראה כי עוברת טיפול והחלפת ריצוף ,במידה וכן,
אז רמזור וברז כ.אש בתוואי הנגיש ,יש להעתיקם אל מחוצה לו.
שילוט – יש להעתיקו אל מחוץ לתוואי הנגיש.
פסים מאתרים -יש למקם עפ"י הנדרש בתקן.
עצם שלא ניתן להעתיקו (ובלבד שמותיר תוואי נגיש) – יש לרצף סביבתו בריצוף השונה בגוון ובמרקם.
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 261-265 .55דרום  -מעברי חציה ניצבים צמודים זה לזה באופן שלא מאפשר לרצף את הנמכות המדרכה כנדרש
בת"י  1918חלק  .2טופל.
 262-263 .56דרום – רמזורים באי התנועה ובמדרכה מול מעברי חציה ובתוואי הנגיש של הולכי הרגל ,יש
להעתיקם אל מחוצה לו .ללא שינוי.

 264 .57דרום – שילוט רחוב משולב – יש להעתיקו אל מחוץ לתוואי הנגיש.
פסים מאתרים – יש למקם עפ"י הנדרש בתקן ,אינם במרכז המעבר.
רצועת מתקנים בסביבת הצומת – מומלץ לתכנן רצועה צרה ,אין צורך ברחבה.

 263 .58צפון – רמזור במרכז התוואי הנגיש ומול מעבר חציה ,יש להעתיקו אל מחוצה לו.
ע.תאורה מתוכנן ,מומלץ למצוא מיקום אחר באופן שלא ימוקם מול ארון חשמל קיים ויאפשר מעבר נח.
מדרכה בקטע זה של מעברי החציה ,הוצרה משמעותית באופן המרע את המצב הקיים .יש לבדוק האם
ניתן להשאר לפחות עם המצב הקיים.
התקבלה התייחסות המתכננים (.)28-02-18
ע.ח.מ.ג האם מיועד לפירוק? נמצא במרכז מעבר החציה/הנמכת המדרכה .מיועד לפירוק.
מעבר החציה של ויצמן – מומלץ לקטום את השפיץ בגינון באופן שיתיישר עם ארון החשמל.

ארון חשמל – יש לרצף סביבתו בריצוף השונה בגוון ובמרקם.
ארון תקשורת מוצע – יש להעבירו אל תחום אדנית הגינון באופן שלא יצר את תוואי ההליכה.
יש להוסיף פסים מאתרים (נראה כי גרפית אינם נראים) .יש לוודא כי ימוקמו במרכז מעבר החציה.
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 263-264 .59צפון – עמודי רמזור במרכז התוואי הנגיש באיי התנועה – יש להעתיקם אל מחוצה לו.

תגובת התנועה :סעיף  : 12סימון רמזורים כולל זמזמים ,ועמודוני חסימה יושלם כתכנון המפורט.

יש לוודא כי משטח האזהרה בהנמכת המדרכה (אבן לעיוורים) ,יהיה ברוחב כל מעבר החציה.
יש לוודא כי אבני הגן באי התנועה יתוו את כיוון הולכי הרגל .הערה גורפת.

 265 .60צפון  -יש להתאים את מיקום הפסים המאתרים בהנמכות המדרכה ,עפ"י התקן .רצועת מתקנים
בסביבת מעברי החציה מומלץ להצר ולוודא כי תיפסק בתחום ריצוף האבן לעיוורים באופן שלא תקיף את
משטח האזהרה בהנמכת המדרכה .הערה גורפת.
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 265-268 .61צפון – יש להבהיר את תוואי הולכי הרגל הנגיש בקטע זה .טופל .בוטל רצף עצים בתוואי הנגיש.

 265 .62דרום – עץ קיים מצר את התוואי הנגיש .יש לבדוק האם ניתן להרחיב התוואי ע"ח גינון .שביל אופניים –
יש להציג מעבר חציה יחודי לאופניים לכיוון השביל העתידי ,ולהמעיט ככל שניתן בהצטלבויות/מפגשים
משותפים של שבילי אופניים והולכי רגל

 265-280 .63צפון – התכנון המוצע מצר משמעותית את המדרכה הקיימת ו"-דוחק" את תוואי הולכי הרגל
אחורנית ,למה שהיה פעם שטח מגונן ובו עצים שעתידים להשאר ולהיות ממוקמים בתוואי הנגיש ,בתכנון
המוצע.
עצים אלו בחלקם אינם מתאימים להיות ממוקמים בתוואי הולכי רגל .נוף העצים שלהם עלול להוות מכשול
וסכנה עבור ה.ר ובינהם בעלי המוגבלויות.
תגובת מתכננת הפיתוח כי תורחב המדרכה עד לרוחב פנוי של  2מ' – יש להציג את התכנון המוצע.

 289-266 .64דרום  -עצים ממוקמים בתוואי הנגיש של הולכי הרגל ,חלקם יכולים להכלל בתחום רצועת
מתקנים/הפרדה בין שביל האפניים לתוואי הולכי הרגל ,והיתר פזורים לאורכו של התוואי ובמרכזו ,מהווים
מכשול .יש לבדוק מה מתוכם ניתן לעקירה/העתקה .במידה והינם עצים מיוחדים לשימור ,יש לרצף סביבתם
בריצוף השונה בגוון ובמרקם ,ובלבד שיתקיים בסמוך אליהם מעבר נגיש של  1.30מ' פנוי ממכשולים .טופל
חלקית .עצים מול  272 ,273 ,275 , 283דרום ,אינם מותירים תוואי ברוחב המינימלי הנדרש ,יש להרחיב
התוואי .בחלקם ,על אף שמותירים תוואי נגיש לצידם ,יוצרים דרך מסורבלת ומפותלת.
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 272-282 .65צפון – עמודי תאורה – יש להצמיד ככל שניתן אל א.ש ובאופן שלא יבלטו מתחום רצועת המתקנים
שממילא רחבה ויכולה להכילם.

 270-274 .66צפון – מומלץ להרחיב את המדרכה בקטע זה ,באופן שתוכל להכיל רצועת התקנים ותוואי הולכי
רגל פנוי ממכשולים וברוחב שלא יקטן מ .1.30-נראה כלא רלוונטי ,הורחבה המדרכה.
 271-275 .67צפון – יש לבדוק את ערכם הנופי של העצים הקיימים הממוקמים כעת במרכז התוואי הנגיש
ויוצרים "סלאלום" של הולכי הרגל ,האם ניתן להעתיקם על מנת לייצר תוואי רצוף?
בנוסף עצים אלו אולי מותירים תוואי נגיש של  1.30מ' ,אך יוצרים תוואי מפותל של ה.ר .יש לבדוק בקפידה
את ערכם הנופי ולראות כיצד בכל זאת ניתן לייצר תוואי רצוף ולא מסורבל של ה.ר.

 273-275 .68צפון  290 /צפון 300-301 ,צפון – האם עצים אלו הינם עצים בעלי ערך נופי? ממוקמים במרכז תוואי
הולכי הרגל .האם ניתן להעתיקם?  273-275צפון– לא רלוונטי יותר .יש לבדוק לגבי היתר.

 290צפון  -מדובר בשינוי מהותי של הצומת הקיימת ובאופן שהמדרכה המוצעת מול נקודה זו תוכננה בדיוק
בקטע בו ישנם עצים קיימים שאינם מותירים תוואי נגיש .ניתן להבין מצב קיים שהוא "רע" ואינו נגיש,
אך מצב מתוכנן?
תגובת מתכננת הפיתוח:
 290צפון  -הוצע תכנון נקודתי התואם לדרישות הנגישות ,יש לשלב בתכניות הפיתוח הכלליות.
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 300-301צפון – הוצע פתרון ,הפתרון מקובל ובלבד שרוחב התוואי המוצע ,יהיה תואם לדרישות הנגישות.

 277 .69צפון – יש להבהיר מה דינו של העץ הקיים .לא ברור .ובכל מקרה מומלץ להעתיקו ,נמצא במרכז תוואי
הולכי הרגל ואינו מאפשר מעבר נגיש .לא רלוונטי – השתנה התכנון.
 278 .70צפון – שביל/כביש אספלט – כיום במצב הקיים ,נראה כי אין כל חשיבות לשביל זה ואינו מתחבר
למיסעה בויצמן .מפלס המדרכה בקטע זה הינו מפולס .במידה וישנו תכנון לחבר שביל אספלט זה אל רחוב
ויצמן ,יש לדאוג לנגישות הולכי הרגל ועל חציה בטוחה שלהם.
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 279 .71דרום –יש למקם פס מאתר עפ"י הנדרש בתקן ,אינו ממוקם במרכז המעבר .מומלץ להסדיר חניות
לאופניים בקרבת תחנות תחצ ומחוץ לתוואי הנגיש.

 279 .72צפון – עמוד תאורה מתוכנן צמוד ובחפיפה קלה עם מעבר החציה ,יש להזיזו מתחום המעבר ולהצמידו
ככל שניתן לא.ש.

 280 .73דרום – שילוט בתוואי הנגיש ,יש להעתיקו אל מחוצה לו.

 283 .74דרום – עץ מתוכנן במרכז התוואי הנגיש ,אינו מאפשר מעבר ברוחה מינימלי של  1.30מ' .יש להרחיבו או
לחילופין לבדוק את ערכו הנופי של העץ ולראות האם ניתן להעתיקו .מתאפשר מעבר גבולי ברוטו.
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 280-281צפון – מדרכה הוצרה משמעותית ובאופן שתוואי הולכי הרגל יושב על עצים קיימים שאינם
.75
מאפשרים תוואי נגיש .יש לבדוק את ערכו הנופי של עצים אלו ,האם ניתן להעתיקם או לחילופין לייצר תוואי
נגיש לצידם .תוואי נגיש נמדד מקצה הערוגה ולא מגזע עץ.

 287 .76דרום  -מעברי החציה אינם רציפים .יש לבדוק אפשרות להסית את מעבר החציה הדרומי לאי ,כפי שהיה
בעבר ,באופן שיהיה המשכי למעבר החוצה את ויצמן דרומה .כמו כן ,יש לקצר מעט את שביל האפניים
הסמוך למעבר ולרצף ברצועת מתקנים את קצותיו גם בקטע הניצב .טופל קיצור שביל האפניים וסימונו .לא
טופל נושא ההמשכיות ,בשל מעבר שביל האפניים שנוסף ,ביחס לתכנון הקודם.
מעבר חציה החוצה את הרחוב הניצב לויצמן ,ממוקם מול קצה קצהו של אי התנועה באופן שלא יאפשר אבן
גן בשולי המעבר .אבן הגן עוזרת בהתוויית הולכי הרגל בעלי לקויות הראיה.
תימרור מתוכנן במרכז התוואי הנגיש – יש להעתיקו אל מחוצה לו.
פסים מאתרים – יש להתאים לנדרש בתקן.
יש להשלים באיי התנועה אבן לעיוורים לכל רוחבו של המעבר.
אי תנועה  -שילוט בתוואי הנגיש ,יש להעתיקו.
רצועת מתקנים בסביבת מעבר החציה – יש להצר.
מומלץ לבדוק רציפות שביל אופניים עד למעבר החציה ללא הצטלבות עם הולכי רגל .באי התנועה יש להתקין
שילוט הנותן להולכי הרגל זכות קדימה על רוכבי האופניים.

 287 .77צפון  -יש להתאים את מיקום הפסים המאתרים בהנמכות המדרכה ,עפ"י התקן .רצועת מתקנים
בסביבת מעברי החציה מומלץ להצר ולוודא כי תיפסק בתחום ריצוף האבן לעיוורים באופן שלא תקיף את
משטח האזהרה בהנמכת המדרכה .הערה גורפת.
כנ"ל  290צפון – שם יש להוסיף גם פס מאתר.
 287 .78אי תנועה המוביל אל רציף תחנות – אין להציב שילוט/תימרור/רמזורים וכו' ,בתוואי הולכי הרגל.
הערה גורפת.
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 289 .79דרום – מעברי חציה ניצבים צמודים זה לזה באופן שלא מאפשר לרצף את הנמכות המדרכה כנדרש בת"י
 1918חלק  .2השתנה התכנון ,הערה זו אינה רלוונטית יותר.
 289 .80דרום – מעבר חציה מתוכנן מול עץ קיים ,במידה ולא מתאפשרת העתקת עץ זה הממוקם במרכז התוואי
הנגיש ,יש להזיז מעבר החציה באופן שלא ימוקם מולו .טופל.
יש להבהיר כי אבן הגן מיועדת לפירוק ,אחרת לא מתאפשר תוואי נגיש .טופל.
רמזור באי התנועה במרכז התוואי הנגיש – יש להעתיקו אל מחוצה לו .ללא שינוי.
פסים מאתרים ורצועת מתקנים רחבה – ראה הערות קודמות.
מעבר חציה מזרחי – מומלץ להטותו מעט באופן שלא "יפול" על שפיץ האי ,כך שניתן יהיה לתכנן אבן גן
משני צידיו.
פסל – יש לרצף סביבתו בריצוף השונה בגוון ובמרקם.
ע.תאורה בתוואי הנגיש – יש להצמידו ככל שניתן אל א.ש ולוודא כי מוקף בריצוף שונה בגוון ובמרקם.
מומלץ לבדוק רציפות שביל אופניים עד למעבר החציה ללא הצטלבות עם הולכי רגל ובלי פגיעה ברוחב
התוואי הנגיש ע"י הקטנת משטח הדשא המתוכנן .באי התנועה המשולש יש להתקין שילוט הנותן להולכי
הרגל זכות קדימה על רוכבי האופניים ,באי התנועה האורכי – יש להתקין פס הפרדה מישושי בין שביל
האופניים לתוואי הולכי הרגל.
מומלץ להתקין חניית אופניים בקרבת תחנות תח"צ ומחוץ לתוואי הנגיש.

 289-330 .81דרום :המדרכה בתכנון המוצע הוצרה והורחבה דרומה .קיימים הפרשי גובה משמעותיים בקטע זה.
האם מתוכנן מעקה בטיחותי בקטע זה? לא ניתנה התייחסות .יש להתייחס בשלב התכנון הפיזי המפורט.
 291 .82דרום – עץ קיים במרכז התוואי הנגיש ,לא תוכננה גומה עבורו ולא רוצפה סביבתו בריצוף שונה .לאחר
כל אלה ,יש לוודא כי מתקיים תוואי נגיש לצידו ,במידה ולא ,יש לשקול הרחבת התוואי ע"ח גינון.
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 294 .83דרום – יש לוודא כי תותאם גובה שוחה לפני הדרך בתוואי הנגיש.

 289-330 .84דרום :עצים ממוקמים בתוואי הנגיש של הולכי הרגל ,חלקם יכולים להכלל בתחום רצועת
מתקנים/הפרדה בין שביל האפניים לתוואי הולכי הרגל ,והיתר פזורים לאורכו של התוואי ובמרכזו ,מהווים
מכשול .יש לבדוק מה מתוכם ניתן לעקירה/העתקה .במידה והינם עצים מיוחדים לשימור ,יש לרצף סביבתם
בריצוף השונה בגוון ובמרקם ,ובלבד שיתקיים בסמוך אליהם מעבר נגיש של  1.30מ' פנוי ממכשולים .כנ"ל
עמודי תאורה וארונות חשמל/תקשורת .טרם ניתנה התייחסות .עצים קיימים אלו הינם בעלי הטיה הצידה
ועלולים לחסום את כל התוואי הנגיש .ללא עקירתם ,לא יתקיים תוואי נגיש ונדרש יהיה לתכנן מחדש קטע
זה!!!

 290 .85צפון – יש להזיז את מעבר החציה המתוכנן מול עצים קיימים ,באופן שימוקם ככל שניתן בינהם .ללא
שינוי .ראה הערות קודמות.

 291 .86דרום – שילוט מתוכנן ,אין למקמו במרכז התוואי הנגיש .טופל.
 296-298 .87דרום – עצים קיימים במרכז התוואי הנגיש – נראה כי יאפשרו מעבר ברוחב הנדרש ,אך יוצרים
תוואי הולכי רגל מסורבל ("סלאלום") ושאינו נח .מומלץ לבדוק את ערכם הנופי של העצים שאינם מאפשרים
זאת.
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 299 .88דרום – עץ קיים לא ברור אם מסומן להעתקה ,אך גם טופל בריצוף סביבו .יש להבהיר .טופל.
 301-302 .89צפון – מעבר חציה מול עץ קיים ,אנו ממליצים להזיז אותו מעט דרומה.
יש לבדוק את ערכו הנופי של עץ זה ,על מנת לפנות התוואי הנגיש וליצור תוואי רצוף ולא מפותל.
יש להתאים מיקום הפסים המאתרים לנדרש בתקן .מומלץ להצר את רצועת המתקנים בקירבת מעברי
החציה ולהפסיק אותה בתחום ריצוף האבן לעיוורים.
יש לפנות מתקן לאיסוף קרטונים אל מחוץ לתוואי הנגיש.

 304-305 .90צפון – שילוט אלקטרוני בתוואי הנגיש ,יש לוודא כי מועתק.
 306 .91דרום 302 ,דרום – עץ במרכז תוואי הולכי הרגל מצר אותו .יש לבדוק את ערכו הנופי והאם ניתן
להעתיקו 306 .טופל 302 ,גבולי.

 309 .92צפון – שלט תחנת דלק ועמוד תאורה מתוכנן חוסמים את תוואי הולכי הרגל .שילוט ת.דלק – מומלץ
להעתיקו אל מחוץ התוואי הנגיש .כנ"ל שילוט פרסום שבמצב המוצע אף הוא בתוואי הנגיש.
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 309-310 .93דרום – יש להתאים מיקום הפס המאתר עפ"י הנדרש בתקן.

 5503 .94צפון ( 312צפון) – שילוט בתוואי הנגיש ,יש לפנותו אל מחוצה לו.

 309-312 .95צפון – רמזורים במרכז תוואי הולכי הרגל באיי התנועה .יש להעתיקם .טרם טופל.
פסים מאתרים – ראה הערה גורפת.
רצועת מתקנים סמוך למעברי חציה – ראה הערה גורפת.
תימרור – יש להצמיד ככל שניתן אל א.ש.

 314 .96צפון – יש לבטל קיר עם ספסלים הבולטים אל תחום תוואי הולכי הרגל .יש להבהיר זאת.
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יהושע ציפרוט -רח' האי גאון  9ת"א
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 316-317 .97דרום – תימרור/שילוט תנועה במרכז התוואי הנגיש ,יש למקמו אל מחוצה לו.
רמפה/מדרגות – יש לוודא כי יעמדו בדרישות הת"י  1918חלק  2ולהוראות כל דין .יש להוסיף מאחזי יד
ולוודא כי המדרגות והרמפה המבוקשים ,יכללו בחוברת הפרטים.
קטע משותף להולכי רגל ואופניים מול התחנה – השימוש בתמרור  228סותר את הנחיות הנגישות ואינו
מאפשר תוואי נגיש ובטוח להולכי רגל ובעלי מוגבלויות ,השימוש בו מותר בקטעים קצרים בלבד ובתוספת
שלט המורה על זכות קדימה להולכי הרגל במדרכה.

 3186 .98צפון – שביל אופניים מגיע למדרכה – במידה ומתאפשר תכנונית יש להגיע עם השביל אל הצומת ולחבר
שביל האופניים למערכת השבילים העירונית .במידה ולא מתאפשר  -יש להפסיק השביל ,להתקין תמרור
המורה על כך ולאסור על רוכבי האופניים לרכב במדרכה באופן שאינו מאפשר תוואי נגיש ובטוח.

 317-318 .99דרום – שלישיית עצים המותירים/עלולים להותיר תוואי גבולי בחלקם של פחות מ 1.30-מ' (עץ
אמצעי בעיקר).
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 318-319 .100דרום – בתכנון המוצע בקטע זה ,נותר תוואי צר מ 1.30-מ' שאינו נגיש/גבולי ,יש לבדוק כיצד ניתן
להרחיב קטע זה .אנו ממליצים להצר את שביל האופניים באופן נקודתי או להסיט/לטפל בקיר האקוסטי.

 320-321 .101צפון – מדרכה שהוצרה משמעותית ובאופן שתוואי הולכי הרגל המתוכנן הינו על מקבץ עצים בלב
ליבו של תוואי הולכי הרגל ומייצרים סלאלום מסורבל של התוואי עם רוחב גבולי של תוואי הולכי רגל.
"הרעה" של המצב הקיים.
התקבלה תגובת המתכננים :ההצעה אינה מספקת ,מומלץ לבדוק אפשרות להרחבת המדרכה ,באופן ששני
העצים המרכזיים ימוקמו בנפרד ברצועת מתקנים וניתן יהיה ללכת משני צידיהם.

 322 -319 .102צפון – המדרכה הוצרה באופן משמעותי .מה שנותר זו פיסת מדרכה עם עצים צפופים בה ,מול
מעבר החציה ובאופן שאינם מאפשרים תוואי הולכי רגל פנוי ורציף .לא ברור אם עצים אלה מיועדים
להעתקה .הובהרו העתקות בקטע זה ,טופל חלקית נושא הצפיפות .יש לנסות ולשנות את מיקום מעבר
החציה באופן שלא ימוקם מול עצים קיימים.
עץ קיים אמצעי מול  5602במרכז המדרכה ואינו מאפשר רוחב תוואי נגיש עפ"י הנדרש.
התקבלה תגובת הפיתוח :יש להציג פתרון תנועתי חלופי.
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 320-321 .103דרום – עץ קיים אשר אינו מותיר תוואי הולכי רגל עפ"י הנדרש .אינו מאפשר תוואי נגיש כלל .יש
לבדוק כיצד ניתן לפתור זאת.

 322 .104צפון – 5602 ,שביל אופניים מגיע למדרה נגישה – יש להבהיר כי המדרכה נגישה ומיועדת להולכי רגל
בלבד.

 323 .105איי תנועה – יש לרצף אבן לעיוור לכל רוחבם של מעברי החציה .הערה גורפת.

 322-324 .106צפון – ראה הערה גורפת פסים מאתרים ורצועת מתקנים צרה בסביבת מעברי חציה.
 323 .107אי תנועה – תימרור יש להכניס אל תחום רצועת המתקנים ובאופן שלא יבלוט אל התוואי הנגיש.

 323 .108דרום 309 ,דרום – שביל אפנים סמוך למעבר חציה ,יש לקצר מעט משני צידיו של המעבר ,יש לרצף
בריצוף רצועת המתקנים את קצוותיו של השביל ,גם בניצב לו .טרם טופל קיצור השביל.
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פס מאתר – יש לוודא כי יעמוד בדרישות התקן ,אינו נמצא במרכז המעבר.
יש להפסיק את רצועת ההפרדה של שביל האפניים לכל רוחבו של מעבר החציה (יש לחתום אותה עם קצוות
השביל).
יש להצמיד את ריצוף ההנמכה אל מעבר החציה ,ללא רווח בינהם.

 324-325 .109צפון – עמוד תאורה מתוכנן יש להרחיק מתחום מעבר החציה .עמוד תאורה קיים במרכז התוואי
הנגיש ,לא הובהר מה דינו .יש להעתיקו אל מחוץ לתוואי במידה ואינו מתוכנן לפירוק .הועבר ע.תאורה .יש
להצמידו ככל שניתן אל א.ש .בולט ברובו אל התוואי הנגיש ,במיקומו החדש.

 325-338 .110צפון – הוצרה המדרכה והורחבה ע"ח השצ"פ(?) ,כך שבתכנון המוצע עמודי
התאורה/עצים/ספסלים/רמזורים וכו' ממוקמים במרכז תוואי הולכי הרגל ,באופן שלא מאפשר תוואי הולכי
רגל פנוי ורציף .יש להבהיר מה דינם של כל אלה ,מה ניתן להעתיק/לפרק ומה נשאר .בהתאם יש לרצף
סביבתם של מכשולים בריצוף השונה בגוון ובמרקם ובתנאי שישאר מעבר נגיש ופנוי שלא יקטן מ 1.30-מ'.
השטח המגונן הצמוד למדרכה הינו משופע ובאופן שהרחבת המדרכה לכיוון זה ,דורשת קיר תומך .יש
לוודא שהשיפוע הרוחבי של המדרכה החדשה המתוכננת לא יעלה על  .2%טופל חלקית .על מנת שיתקיים
תוואי נגיש ברוחב של מינ'  ,1.30יש להעתיק את עמודי התאורה/רמזורים ,בקטע זה אל תחום רצועת
המתקנים .לא ניתנה התייחסות להפרשי הגובה/קיר תומך במידה ונדרש .עמודי תאורה מתוכננים – אין
למקם בתוואי הנגיש הצר ממילא.
ע.ח.מ.ג קיים – אינו מותיר תוואי נגיש בעקבות היצרות המדרכה.
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 329.111דרום – עץ שאינו מותיר תוואי נגיש ,יש לבדוק כיצד לפתור זאת על מנת לאפשר תוואי נגיש.
תמרור מתוכנן במרכז התוואי הנגיש ,יש למקמו אל מחוצה לו.

 330-331.112דרום :איי תנועה – יש למקם ריצוף אבן לעיוורים לכל רוחבו של מעבר החציה.
שביל אופניים  -יש להציג המשך עתידי של שביל האופניים מעבר לצומת ולהתקין מעבר חציה יעודי
לאופניים במידת הצורך ,במידה והשביל אינו מתוכנן להמשיך – יש להתקין שלט המעיד על כך ולא מאפשר
המשך שימוש של אופניים במדרכה הנגישה.
.113רצועת מתקנים באיזור מעברי החציה – ניתן להצר הרצועה ,אין צורך ברצועה רחבה .אין להקיף את משטח
האבן לעיוורים בריצוף רצועת מתקנים ,יש להפסיק הרצועה בתחום ההנמכה והאבן לעיוורים.
ארונות חשמל מול מעבר חציה – יש לרצף סביבתם בריצוף השונה בגוון ובמרקם.

 – 331-335.114איי תנועה :יש למקם ריצוף אבן לעיוורים לכל רוחבו של מעבר החציה.
 332 .115דרום – רמזורים במרכז מעבר החציה באיי התנועה ,יש להעתיקם אל מחוץ לתוואי הנגיש .לא רלוונטי
יותר .טופל.
 334 .116צפון – יש להוסיף פס מאתר למעבר החציה.
 334 .117דרום – תימרור מוצע בתוואי הנגיש ,יש להוציאו אל מחוצה לו ולמקמו צמוד לא.ש ככל שניתן.
פס מאתר – יש למקם במרכז מעבר החציה .יש להצר רצועת מתקנים ולהפסיק הרצועה בתחום
ההנמכה/מעבר משני צידי המעבר.
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 335-338 .118דרום – אין למקם עצים מתוכננים במדרכה צרה שאינה מותירה תוואי נגיש.
יש להצר את רצועת המתקנים לאחר ביטול העצים בקטע זה.

 338 .119דרום – תחנת אוטובוס – מומלץ למקם סככה צרה ככל שניתן .יש להראות את מיקום רחבת ההערכות
ולוודא כי תהיה פנויה ממכשולים .טרם טופל.

 - 473-3502 .120רח' ארבל/המייסדים/תל חי – ברחובות אלו נעשו שינויים גיאומטריים חלקיים ומבלי שניתנה
התייחסות יסודית יותר למדרכות בהן נעשים השינויים .יש לטפל בהתאם בקטעים אלו ,להחליף הריצוף
כולל רצועות מתקנים/פינוי מכשולים וכו' .יש להבהיר ע"י  PLINEאת תחום הטיפול ,באלו מדרכות נדרש
הטיפול ובאלו לא .באלו שלא ,יש להחריגם מתחום טיפול הפרויקט .לא לטיפול בשלב זה של הפרויקט
.DP05
חניות נכים:
הועבר דוח חניות נגישות קיימות למתכנני הפרויקט ,התכנון מציע חניות נכים .יש לוודא כי ניתן פתרון לכל
מקום חניה נגיש קיים ,מומלץ להכין טבלת חניות קיימות והתכנון המוצע בשלב הסופי ובשלבי הביניים ,יש
לקבל אישור מחלקת הרלבנטית בעיריית כפר סבא לנ"ל.

עותק :אילן הכט – נתיבי אילון

רב,
בכבוד
י .ציפרוט אדריכל
יועץ נגישות מורשה
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