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א"מתן העדפה לתחבורה ציבורית במטרופולין ת  

תדירות ואמינות, לשיפור מהירות  

רשויות מקומיות כבר מימשו את זכותן וחתמו על השתתפות בפרויקט 17  

 פרויקט מהיר לעיר
  -מיזם משרד התחבורה בהובלת חברת נתיבי איילון -

 כפר סבא



 א וגודש התנועה הגובר"תמטרופולין     

 

מיליון 7.7 – 2030שנת   

מיליון  6 – 2014שנת   

הפקקים 
 במגמת עליה



 "לעירמהיר "פתרון  

 
העלאת מהירות  

 נסיעה

 שיפור דיוק 

 זמני נסיעה

 הגדלת תדירות

שדרוג למרחב  

 העירוני

סלילת שבילי  

 אופניים

גידול פעילות  

 כלכלית

מגמת מעבר  

צ"לתח  



6 

צומת  

 רעננה

 צומת רעננה

 55/40צומת 

 תרשים התמצאות



 מצב קיים



 מצב מתוכנן



 מעבר לביצוע

 חלוקה לחבילות תכנון



 מהות הפרויקט

צ"נתהוספת   הוספת שביל אופניים 



 40ויצמן  צומת כביש ' רח



 הסדנא - 40ויצמן  קטע כביש ' רח

1 



13 

 חתך טיפוסי                        

 ויצמן  צומת הסדנא' רח                
1 



14 

 ש"התע' ויצמן  צומת רח' רח

2 



15 

 חתך טיפוסי                            

 ש"התע -ויצמן  קטע ראשונים' רח                
2 



16 

 הראשונים -ויצמן  קטע נורדאו' רח



17 

 רבקה גובר -ויצמן  קטע נורדאו' רח

3 



18 

 חתך טיפוסי                        

 ויצמן  צומת רבקה גובר' רח                
3 



19 

 העמק -ויצמן  קטע הגליל' רח      
 העמק' התחברות למצב קיים בצומת רח



 עצים



21 

 רח ויצמן

 אזור עם כיסוי עצים קיימים

 אזור עם כיסוי עצים חדשים

 Gקניון 

 גן הזכרון
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 אזורים ללא עצים חדשים עקב קונפליקט עם תשתיות

 צלתשתית סכמת  -סוגיית עצים

בחינת  . תשתית צל מהווה תשתית חשובה מאוד לרחוב

תשתית צל קיימת ותשתית צל מוצעת מהווה את עקרון תכנון  

 .  חשוב ומרכזי בתכנון הרחוב



 עץ קיים

 עץ מתוכנן

 מסעה קימת

בתחום   -עצים חדשים

 מדרכה חדשה

תחום שהיה מדרכה  

 והופך למסעה

 עצים -חתך לרוחב 

 מדרכה קימת מדרכה קימת

 מסעה מתוכננת

מדרכה  

 מתוכננת
מדרכה  

 מתוכננת

תכנון תנועתי חדש 

מרחיב את שטח  

ומשנה את  , המסעה

עצים  . תוואי המדרכה

שניתן לשמור עליהם  

עצים  . נשמרים

בשטח " נופלים"ש

המסעה המתוכננת לא  

 ניתנים לשימור

 גבול אבן שפה קיים

 עץ קיים שלא ניתן לשמרו



 עצים -חתך לרוחב 

 לשימור -עץ קיים
עץ מתוכנן  

 במדרכה

עץ מתוכנן  

 במפרדה

  -עץ מתוכנן במדרכה

במצבים לצד חשמל עילי  

 .  עם הגבלת גובה



 ויצמן' חתך טיפוסי ברח -מצב מתוכנן 

 לשימור -עץ קיים
עץ מתוכנן  

 במדרכה

מיקום שביל אופנים בצד דרומי  •

ועצים  , מקבל צל מעצים קיימים

 .  מתוכננים ברצועת עזר

מערב   -תוואי ציר אופנים מזרח•

דפנות המבנים  : מטיב עם הצל

מצד דרום מטילים צל החל  

 .  משעות הבוקר המאוחרות

תוואי אופנים מוסט בהתאם  •

כדי להצליח  -לעצים לשימור

לשמר מקסימום עצים בכפוף  

 לתכנון הגיאומטריה החדשה

 מבנה קיים

 



 עקרונות לסקר עצים

יש לשמור על כל העצים שניתן בכפוף   -תשתית צל מהווה עקרון תכנוני חשוב1.

 .  לגיאומטרית התכנון החדשה

לא מתאימים לחתך   -חלק גדול מעצים מומלצים לכריתה הם דקלי קוקוס במפרדות2.

 .  הזדמנות לשפר ולהטיב עם נטיעות במפרדות. לא מהווים תשתית צל, הרחוב

נטיעות חדשות  . מומלצים לכריתה  -פיצול גזעים, מחלות, רקבונות -עצים במצב רעוע3.

 .  ישפרו את המצב

של תוואי שביל אופנים לצורך שימור " תימרונים"בעבודת תכנון עם –שביל אופנים 4.

 עצים עם ערכיות גבוהה

שימור העץ אך פגיעה במערכת . חשוב להבין שיש עצים עם מערכת שורשית אופקית5.

יכול להשפיע על הצימוח העתידי ולייצר מוות איטי או ' מ 3-4השורשים במרחק של 

 .  .פגיעה ביציבות  העץ עם סכנת התמוטטות

 .  שימור כל עץ נבחן תוך מערכת שיקולים כוללת ולא נקודתית6.



 סקר עצים
 במפרדות 57+ במדרכות  69 –כריתה •

  228 –שימור •

   130 –מתוכננים •

 

  -דקלי קוקוס במפרדות

בעלי ערכיות נופית 

לא  . נמוכה לחלל הרחוב

 .  מהווים תשתית צל
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 שביל אופנים ושימור עצים

 :הערה

נושא שינוי תוואי אופנים לצורך  

נבחן מול תצורת  שימור עצים 

אין לראות בתכנית זו  . התכנון

 .  סופיתתכנית 

 עץ מתוכנן

 עץ לשימור

 עץ לשימור בממשק עם אופנים



 111נמוכה                  / כ עצים  בערכיות בינונית"סה

 243גבוהה מאוד           /כ עצים  בערכיות גבוהה"סה

 354כ עצים קיימים במקטע מזרח                       "סה

 5כ עצים קיימים במקטע "סה

 :5כ עצים במקטע "סה

 

 

עצים בערכיות   30%  

 בינונית ונמוכה

 

עצים בערכיות   70%

 גבוהה מאוד/ גבוהה

 

 עצים קיימים 354כ "סה



 :הערה

מספר . המספרים לא מעודכנים

עצי אורן הגלעין ופיקוסים ישנו  

סטטוס לשימור בעקבות שינויי  

 שביל אופנים



 סקר עצים

 מקטע ויצמן מזרח

 (כולל וייצמן מזרח)כלל תחום תכנון 
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387 



 עקרונות לתכנון עצים

לעצים  . עצים מתוכננים יקבלו את התנאים הטובים ביותר במסגרת התכנון•

.  מתוכננת רצועת עזר הפנויה מתשתיות וייעודית רק לנטיעות ועמודי תאורה

 .  יבחרו עצים המאפשרים תשתית צל מיטבית

.  פתחים גדולים המאפשרים כמות אדמה מיטבית, קוב לעץ 3-4תת קרקע של •

 .רצועת עזר היא רצועה יעודית לנטיעות עצים

 נטיעת עצים בדרגה גבוהה ככל הניתן•

כדי לבסס  , ובשולי רצועות גינון ככל שניתן, במפרדות, עצים ינטעו במדרכות•

תשתית צל ולהרבות בנטיעות למראה רחוב איכותי המאפשר סביבה תומכת  

 .  להולכי רגל ורוכבי אופנים

גינון  . השלמות של שיחים בשולי המדרכה לפי הקיים בשטח: מאפייני גינון•

 .  במפרדות עם דגש של מופעי פריחה וצבע

 





 










