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 28.11.19          לכבוד:

 מרכזיו"ר הועדה המחוזית  ,דנרב רייש

 ן מחוז מרכז, מתכננקפלןגיא 

 

 42תמ"א קראת דיון בל התייחסות ארגון הגג

 :רקע

 -מאשר במדינות ה 3.5היא פי   צפיפות התנועה בכבישי ישראלבישראל גודש תחבורתי ניכר.  למעשה 

OECD  גודש זה הוא (. 1 2019)כך לפי נתוני דו"ח מבקר המדינה בדבר משבר התחבורה הציבורית ממרץ

. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה רק במידה מרובה תוצאה של הנסיעות ברכב הפרטי בכבישים

הרכב בכלי  4.3%)גידול של  נטו כלי רכב 122,000 -נוספו למצבת כלי הרכב על הכבישים כ 2018בשנת 

 מגמת שיעור גידול דומה נצפית מדי שנה בישראל.(. 2 2019הפרטיים בשנה )למ"ס, 

ישנה הסכמה רחבה, המובאת בשורת מסמכי מדיניות שיצאו תחת ידיהם של הדרגים הבכירים ביותר במשק, 

 עה והעברת התנועות מן הרכב הפרטי לאמצעים חליפיים. כך למשלוכי האתגר התחבורתי הוא צמצום הנס

 :)סקירה חלקית(

 המסקנה העולה מניתוח ההתפתחויות בתחבורה הפרטית בישראל  (:2019)פברואר  3בנק ישראל

מדיניות שתפעל לצמצום נדרשת כי הגידול בצפיפות בכבישים אינו גזירה משמיים והיא כי  ,שנערך

  .גידול בנסיעה ברכב פרטי

  ,תחבורתי מחירים כבדים לרווחת האדם,לגודש ה :(4 2019מנהל התכנון )האגף לתכנון אסטרטגי 

תפקיד מערכת התכנון, לפי מנהל ובהם זיהום אויר, תאונות דרכים, אובדן תוצר ופליטת גזי חממה. 

התכנון  הוא להביא לצמצום השימוש ברכב הפרטי, לשיפור הנגישות ולעידוד התחבורה הציבורית, 

קיימא ואיכותית הינה ערך תכנוני וחברתי מן ת בת הליכה ורכיבה על אופניים. מערכת תחבורה ציבורי

המעלה הראשונה, כאשר היא מאפשרת נגישות למוקדים, שיפור הבריאות, עירוניות איכותית, שעות 

לפי מנהל התכנון, על מנת לעודד את השימוש בתחבורה פנאי, פריון המשק והפחתת אי השוויון. 

דף תנועה מרחבית הנשענת על תנועות אלה, הציבורית, את ההליכה והרכיבה על האופניים יש לתע

                                                           
1
  2019מבקר המדינה, דוח ביקורת מיוחד, משבר התחבורה הציבורית, מרץ  

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2019מיוחדים/20%דוחות-Transport/2019-
001.pdf-Transport 
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. 2019, פורסם מאי 2018הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסום דו"ח כלי רכב ממונעים בישראל בשנת  

-7%A8%D7%9B%D7%91%D-https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/%D7%9B%D7%9C%D7%99
-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D

2018.aspx-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C 
3
חטיבת המחקר,  –פרידמן י., התחבורה הפרטית בישראל: ניתוח ההתפתחויות בשני העשורים האחרונים, בנק ישראל  

 2019פברואר 

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95
%d7%a8%d7%9419.pdf 

4
 , מצגת וקובץ הנחיות2019כנון מוטה תחבורה ציבורית ותנועה בת קיימא, יולי תהנחיות מנהל התכנון ל 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D/2019-Transport/2019-Transport-001.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D/2019-Transport/2019-Transport-001.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2018.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2018.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2018.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2018.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%9419.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%9419.pdf
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כאשר על מוסדות התכנון להשתמש בכלים תכנוניים להפיכת התנועה באמצעים אלה למהירה, 

 בטוחה ונוחה יותר ביחס לחלופות. 

  מצביע על כך כי למצב התחבורתי  (: 5 2019דו"ח בנק ישראל אודות פריון העבודה  )אוגוסט

בישראל חלק בפריון הנמוך בעבודה בישראל ועל כך כי צעדי המדיניות בשנים האחרונות תרמו דווקא 

להגדיל את היקף ההשקעות בתחבורה בין השאר לעידוד השימוש ברכב הפרטי. בנק ישראל ממליץ 

 ניות המפותחות. הציבורית במטרה לסגור את הפער באיכותה ובהיקפה בהשוואה למדי

 ישראל ( 2012) 6התוכנית האסטרטגית של משרד התחבורה לפיתוח התחבורה הציבורית :

נמצאת בפיגור משמעותי אחר המדינות המפותחות. למעשה, התוכנית מראה כי פיתוח המשק 

בעתיד מותנה בפיתוח מסיבי של תחבורה ציבורית יעילה ובשינוי תפיסת הניידות כך שתהיה 

עידוד השימוש בתחבורה בת קיימא מושגת ע"י צרכי הנוסע ולא על צרכי הרכב הפרטי.  מבוססת על

 מדיניות ותכנון מוטה של תחבורה ציבורית, אופניים והליכה ברגל, ויישום מדיניות ריסון לרכב הפרטי. 

 ( 2019מבקר המדינה בדו"ח הביקורת המיוחד)  שורה של ליקויים שהובילו לתוצאה : נמצאה

דווקא, עקב  נוצר תמריץ לשימוש ברכב פרטי ., ובהם ליקויים בתכנוןכפי שהיא מתוארת העגומה

מדיניות המיסוי בענף הרכב, מתן  ת לרכב פרטי,מכלול גורמים כמו מערכת כבישים שיש בה עדיפו

 ועוד. הטבות שכר לעובדים המחזיקים ברכב פרטי

 

ם, וכבישים חדשים בשטחים הפתוחים  בפרט, לסלילת כבישיבנוסף על כל המתואר, יש לקחת בחשבון כי 

. כבישים חדשים ועוקפים למיניהם, מייצרים לכאורה )לזמן מוגבל ולעתים קצר ממש( הקלה בגודש מחיר כבד

וקיצורי דרך ובכך הם משרתים את הרכב הפרטי ומתמרצים את המשך השימוש בו. הניווט הטכנולוגי המכוון 

עיל להגיע ליעדם , מביא לכך כי כל כביש חדש מייצר ביקושים כל עוד הוא את נהגי הרכב הפרטי אל הנתיב הי

(.  ואולם, Induced demand" 7"משמש חלופה יעילה, עד התמלאותו תוך זמן קצוב )תופעה המכונה 

בסלילתם  הכבישים החדשים מסבים נזק סביבתי קשה לשטחים הפתוחים, וגורמים לאובדן וקיטוע בתי גידול, 

שוריות האקולוגית החיונית בין בתי הגידול,  בין השאר ביצירת חסמים במסדרונות אקולוגיים תוך פגיעה בקי

 החצנת השפעות שוליים רבות אל השטח הפתוח )דריסות, תשטיפים, זיהום אור, רעש וויברציות ועוד(. 
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בנק ישראל, דוח מיוחד של חטיבת המחקר: העלאת רמת החיים בישראל באמצעות הגדלת פריון העבודה, אוגוסט  

2019  .
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%d7%93%d7%95%d7%97%20%d7

7%9f%20%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94%20%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%95%d
%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c.pdf 

6
 . 2012תוכנית אסטרטגית, משרד התחבורה והתשתיות הלאומיות, דצמבר  –פיתוח התחבורה הציבורית  
7
 Hymel K., If you build it, they will drive: Measuring induced demand for vehicle travel in urban areas, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967070X18301720Transport policy, April 2019  

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%d7%93%d7%95%d7%97%20%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f%20%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94%20%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%d7%93%d7%95%d7%97%20%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f%20%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94%20%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%d7%93%d7%95%d7%97%20%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f%20%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94%20%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%d7%93%d7%95%d7%97%20%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f%20%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94%20%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967070X18301720
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חשיבות והשפעה המשאבים הטבעיים הם חלק מהמורשת הטבעית והתרבותית בישראל ולשמירה עליהם יש 

בעוד (. אם כך, 8 2012לדרכים,  תגם על שירותים חיוניים שהם מספקים לרווחת האדם )החברה הלאומי

הנזק   -בעבור השקעה ציבורית עצומה  -משך ההקלה מסלילת כביש הוא מוגבל ואף לעתים קצר ביותר 

 . שנגרם בגינם הוא מתמשך ותמידי

 

משינוי מדיניות תכנונית ביחס לתחבורה  להיות חלק  42מ"א על ת מכל הסיבות המתוארות עולה כי 

בישראל ולהציע כלים חדשים ותפיסה רעננה על מנת  לעודד את מערכות התחבורה הציבורית, על פני 

  הרכב הפרטי.

אף יותר את המעבר לשימוש תמרץ בשינויים ותיקונים המובאים להלן ניתן לדעתנו לשפר את התמ"א ובכך ל

ייעול לשפר את היעילות של מערכת הדרכים הקיימת באמצעות   על התמ"א  .תחבורה אלטרנטיבייםבאמצעי 

התנועות בה, וליצור תשתית תכנונית רחבה ונוחה לקידומה של מערכת תחבורה ציבורית יעילה, שירותית, 

ן של דרכים על הוראות התמ"א לקבוע כי  יצירתהוגנת ונגישה המהווה אלטרנטיבה של ממש לרכב הפרטי. 

שהיא חלופה למתן  –חדשות תתאפשר רק כאמצעי אחרון ורק לאחר השוואה לחלופות, לרבות חלופת אפס 

מענה מערכתי לתנועות שלא באמצעות יצירת הכביש החדש. יש להסיר מן התמ"א כבישים חדשים ועוקפים 

יתעדפו ככל  –ות האמור למר תשתיות שיורחבו או יתוכננו בשטחים הפתוחים למיניהם בשטחים הפתוחים.

הניתן תחבורה ציבורית ויכללו אמצעים משמעותיים להפחתת השפעתם על רצף השטחים הפתוחים, ובכלל 

 זה מעברים אקולוגיים. 

 

 . הערות לתשריט יישלחו בנפרד.הערות להוראותסוגיות עקרוניות וביחס ל להלן הערותינו

בניגוד לכל המתואר לעיל, ועל אף הקביעות החוזרות  א: העדפה של התחבורה הציבורית בתמ" .1

ונשנות כי הסטת תנועות מן הרכב הפרטי לתחבורה הציבורית ושיפור מערכת התחבורה הציבורית 

התמ"א אינה מייצרת את  -של הממשלה ושל מערכת התכנון בפרט  –בישראל הן יעד אסטרטגי 

וש מוגבר ברכב פרטי, לנגישות רבת שינוי של המגמה הקיימת, מניידות המתבססת על שימה

רשת רבת  על התמ"א לקבוע .אמצעים )כולל שאינה ממונעת( המתבססת על שימוש מוגבר בתח"צ

 , דבר שלא מקבל ביטוי בתשריט או בהוראות.רציפהוקיבולת ארצית משולבת 

 

 :למטרה רחבה זולתקן את סעיף המטרות, באופן שייתן ביטוי מוצע 

וכן "להבטיח קישוריות  וסיף בראשיתו "מתן העדפה לתחבורה ציבורית...."ג. יש לה 1.1סעיף ב

 נאותה ויעילה בין אמצעי התחבורה השונים"

 "מתן העדפה לתחבורה ציבורית" באשר לשיקולי מוסד תכנון בתוכנית מפורטת יוסף  3.2.1סעיף ב
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מדריך לפתרון קונפליקטים ולתכנון פתרונות, החברה  –י תשתיות תחבורה אחירון פרומקין ת.,קיטוע בתי גידול על יד 

 2012הלאומית לדרכים 
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)מתוך מסמכי ועדת  מטרת העל שהוצגה במהלך קידומה של התמ"א היתהאינטגרטיביות:  .2

 (:2013העורכים, 

התכנית מייעדת תשתיות למערכת תחבורה ארצית אינטגרטיבית, יעילה ומקיימת, המעודדת  "

 ".פיתוח כלכלי וייעול השימוש בקרקע, מקדמת צמצום פערים חברתיים ומכבדת את הסביבה

 

ציה , אך היא אינה מציגה אינטגר3 לתמ"א 23התמ"א בצורתה הנוכחית אמנם מאחדת בין תמ"א 

, היינו התמ"א אינה מבטיחה הםימספקת בין אמצעי התחבורה ואינה מייצרת העדפה לשילוביות  בינ

. על התמ"א ארציתומטרופולינית  ,רציפות בנגישות בין מוצא ליעד לרוחב שכבות התחבורה: עירונית

צירי תחצ מיוחדים +  + צירים רבי קיבולתמסילות +  , שמשמעה מערך הרשת נגישות ארציתלהציג 

)מסמכי ועדת העורכים,  ליעדים עיקריים לנסיעותו למערכות המטרופליניות חיבורים:, ומהם מתח"מ

2013.) 

  

 טרם תכנון להרחבת דרכים או לסלילת דרכים חדשות, יש  לתת -אסטרטגיתמערכתית/  חלופה .3

נועה באופן שיתן מענה על הצורך שהוגדר שלא ומערכתיים לניהול הת עדיפות לפתרונות חלופיים

באופן של סלילת הדרך החדשה )או הרחבת הדרך הקיימת(. יש לחייב כי גם בדרכים הנמצאות 

בתמ"א, ישנה חובה לבחון חלופת אפס. חלופה זו  אינה "אפס מעשה" כי אם חלופה 

שלא על דרך  –ות אמיתית/מערכתית  שתכלול נקיטת כלל האמצעים למענה על התנועות החזוי

. אמצעים אלה יכללו הרחבת דרכים קיימות, הסדרי תנועה, אמצעים לניהול יצירתה של דרך חדשה

תנועה וויסות גודש, שירות תח"צ, הליכה ואופניים, חניוני חנה וסע וכיוצ"ב )בין השאר, כמופיע 

ך תסקיר השפעה לתוכנית מפורטת לתשתית תחבורה ארצית ייעריש לקבוע כי בנספח ה' לתמ"א(. 

על הסביבה כאמור בתקנות התכנון והבנייה )תסקירי השפעה על הסביבה(, ובמסגרתו תבדק  חלופה 

יש לקבוע ( לתקנות התסקירים. 2)ב()8שלא לבצע את התוכנית )"חלופת אפס"( כאמור בתקנה 
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למשך להתייחס כן תבחינים לבדיקת החלופות ובכלל זה כלכלה וסביבה )השפעה על אדם וטבע( ו

כך שחובת  לתמ"א 3יש לתקן את ההוראות לתוכניות מפורטות שבסעיף ההקלה הצפוי בגודש. 

 יהוו תנאי להכנתה של תוכנית מפורטת.   –התסקיר ובחינת חלופה אסטרטגית/מערכתית 

 

 

תשתיות תחבורה הן מהאיומים הקשים על רציפות השטחים הפתוחים  :מעברים אקולוגיים .4

קיטוע בתי גידול הוא גורם מוביל בקצב הכחדת המינים. חדירות תשתיות ת. והקישוריות האקולוגי

אם כן לשמירה על המגוון  תהכרחימטרה האורך של התחבורה למעבר גנים של חי וצומח היא 

ת הביולוגי בישראל, ועומדת בהלימה עם התחייבויות המדינה, החלטות הממשלה והתוכניו

 האסטרטגית )פרק השטחים הפתוחים( בנושא זה. 

 

השגת מטרה זו וכאיזון בין הצורך לחיבור תחבורתית בין איזורי הארץ לבין הצורך לשמור על לשם 

תפקוד וחוסן המערכת האקולוגית בישראל, יש לסמן את המעברים האקולוגיים ההכרחיים בתשריט 

לסימון המעברים הצעת רט"ג יעים להסתמך על התמ"א ובמקביל לקבוע הנחיה בהוראות. אנו מצ

 . לעת זו לפי מיטב הידע האקולוגי שברשותםלצוות התכנון נערכה והועברה הדרושים אשר 

ו את מיקומו מימדיו א, ההצעה אינה קובעת את סוג המעבר. מוצע לקבוע סימבול  מעבר אקולוגי

יש להבהיר  מתם של המעברים.המדויק אבל בהחלט מצביעה על האזורים בהם קיים הצורך בהק

בהוראות התמ"א כי אין בסימון הסימבולים כדי למצות את כל המעברים הדרושים בארץ, וכי תוכנית 

, תבחן או להתוויה של דרך או מסילה חדשות דרך או מסילה בשטחים פתוחים/הרחבה של לשדרוג 

 נטי להליך התכנון. בכל מקרה את סוגיית הקישוריות האקולוגית והמענה לה באופן אינהר

 

עשתה נכון שבחנה את הצורך בדרכים  42תמ"א  :בתמ"ממופיעות ו 42דרכים שירדו מתמ"א  .5

)וחלקן נדחקו אל תוך  , ואכן מצאה כי חלק לא מבוטל אינן נדרשות23-ו 3ומסילות שסומנו בתמ"א 

אופן . לאורך השנים התמ"מים הטמיעו את הדרכים והמסילות בהתמ"א לאחר שהוסרו ממנה(

מחייבת בחינה של הצורך שלהן במסגרת התמ"מים.  42אוטומטי ולכן הגריעה שלהם מתמ"א 

בהוראות מוצע כי מסילות שבוטלו ברובד הארצי יבוטלו גם מהתמ"מים, אך באופן תמוה, לא נעשה 

 .ה ולקבוע במקום:1.4יש לתקן את הוראת סעיף כך ביחס לדרכים. 

שנים  3א בתוכנית זו, יובאו לבחינה בוועדה המחוזית בתוך דרך או מחלף המסומנים בתמ"מ אך ל

מיום אישורה של תוכנית זו. ככל שלא ימצא להן הצדק תחבורתי שלא ניתן למענה בחלופה מערכתית 

 .)חלופת אפס(, יוסרו מן התמ"מ

 

 מקומית לתמ"א. דרך  1.8סעיף ב כהגדרתןהתמ"א עוסקת בדרכים ארציות כמופיע דרכים מקומיות:  .6

יש להמנע ממצבים בהן נה דרך שאינה חלק מרשת הדרכים הארצית, היינו אינה מסומנת בתמ"א. הי

להבהיר אם כן, על התמ"א מוספות לרשת הדרכים הארצית דרכים המוגשות כתוכנית דרך מקומית. 

מעמדה של הדרך )האם מקומית או ארצית( ויקבע תוכנית לדרך מקומית, יבחן  שבעת קידומה של 
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תפקודי ומהותי לפי הגדרות התמ"א. הוספת דרך העונה באופן מהותי על הגדרת דרך ארצית  באופן

 . תהווה שינוי לתמ"א –בתמ"א 

 

. יש לשנות זאת 4-ו 3טבלאות התכנית קובעת מספר נתיבים מינימאלי ב: מספר נתיבים מינימלי .7

ספר נתיבים קטן יותר, כולל ולקבוע )לפחות ביחס לדרכים האזוריות( כי מוסד תכנון יכול לאשר גם מ

נתיב בודד בדרך אזורית. דרישת המינימום למעשה קובעת כי כל דרך ארצית בישראל תכלול לפחות 

שני נתיבים לכל כיוון. ישנן דרכים, אזוריות בעיקר, רבות אשר חוצות אזורים רגישים ולכן לא בהכרח 

תאם למאפיינים הסביבתיים, יש נכון ואפשרי להרחיבן לפי הסטנדרט שקובעת התמ"א ולכן, בה

צמצום מספר הנתיבים  .)ולא רק במקטע נקודתי( לאפשר למוסד התכנון לצמצם את מספר הנתיבים

לכל הפחות, יש לאפשר זאת בדרך יכול שיעשה תוך שמירת ה של רצועת התכנון לצרכים עתידיים. 

 .ובתחום מסדרונות אקולוגיים (3.2.2נופית )סעיף 

 

 

נתיב רב קיבולת הוספת כי  תמ"א קובע.ג ל3.3.1.1סעיף  :ת לצד נתיבים רגיליםנתיב רב קיבול .8

סעיפים  (1 3.3.1.2כמו כן, סעיף . 4תוך הרחבת מספר הנתיבים המינימלי הקבוע בטבלה תאפשר ת

נתיבים רגילים לצד נתיב רב קיבולת. המשמעות היא  2קובע חובה של מינימום   1.3-ו 1.2קטנים 

ת תחת המטרה לפי וחותר הוראות אלה . לפחותשלושה נתיבים שהמספר המינימלי של נתיבים הוא 

ת אבסורד שבו בעוד הנתיב רב הקיבולת ותנועות יוסטו מן הרכב הפרטי לתחבורה הציבורית ויוצר

הדרך מחוייבת להכיל את  – הולהפחית את מספר התנועות הכללי ב דרךת האמור לשפר את יעילו

המספר המינימלי של הנתיבים הפנויים לרכב פרטי ובכך מהווה תמריץ שלילי למעבר לתחבורה 

התמ"א קובעת בכך מגבלה קשה על קידום נתיבים רבי (. מלכתחילה הציבורית )שלשמו הוסף הנתיב

 בעלות מגבלות הנדסיותיקרות לביצוע, , שלא לצורך דרכים רחבותקיבולת, ועשויה לחייב סלילת 

לאפשר על מנת  - רכב פרטיב לנסיעה . זהו מעגל שוטה של הרחבת קיבולת לנוף ולטבעוהרסניות 

, ואף להורות כי בכל עת ניתן מן התמ"אגבלה זו מהסיר . יש לייחוד הנתיב לתחבורה הציבוריתאת 

 . (1.3מבלי מגבלת מינימום של מספר הנתיבים )ס"ק  רב קיבולת להסב נתיב תחבורה רגיל לנתיב

 

תפיסת שטח לעתים ב ךרחב היקף הכרו פיתוחמדובר בהוספת משנ"מ ארצי או מתח"מ ארצי:  .9

. במרחב הקרקע מושיועל התפתחות שי והשפעה רבה על סביבת, המייצר בינוי מסיבימשמעותית וב

יש להבהיר כי לתוכנית מפורטת משנ"מ ארצי או מתח"מ ארצי בשטחים הפתוחים נדרש תסקיר 

השפעה על הסביבה, וכי במסגרתו תבדקנה חלופות במרחב ביחס לרגישות סביבתית וליעילות 

(. 2016כלכלית )ראה לעניין זה את תוכנית האב לשינוע מטענים של משרד התחבורה, -תחבורתית

אלו להתאמה ליעודים להגביל את הוספתן של תשתיות ארציות .ו ו3.1יף מוצע לתקן את סע

לפיו ניתן להוסיף שימושים  3.4.1הצעה זו היא בהלימה לקבוע בסעיף . בתמ"מ התקפה הוראותלו

 שונים למתח"מ ארצי בהתאמה לתמ"מ. 

 

 



7 
 

את  3.2.1: כאמור לעיל, יש להביא לידי ביטוי בסעיף שיקולי מוסד תכנון בתוכנית מפורטת .10

 ההעדפה המחוייבת לתחבורה ציבורית. בנוסף, נדרשים התיקונים הבאים:

 

ס"ק ב. יש להוסיף מסדרונות אקולוגיים, ולהחליף "מערכת הניקוז הטבעית" ב"מערכת הנחלים  -

 ומשטר הזרימה העילי והתת קרקעי"

הבטחת ס"ק ג. לתקן: "צמצום הפגיעה ברציפות השטחים הפתוחים ובמסדרונות אקולוגיים,  -

הקישוריות האקולוגית לרוחב התשתית ולאורכה באמצעים של טיפול נופי ויצירת מעברים 

אקולוגיים, הפחתת השפעות השוליים של התשתית ובכלל זה אור, רעש, זיהום מים, אוויר 

וקרקע, שיקום נזקים, הסדרת הניקוז בהתחשב במאפייני הסביבה הטבעית ותוך שמירה על 

 פשטי הצפה".

: שמירה על רצף התנועה לאדם )כלים חקלאיים, אופניים וברגל( ולמעבר בע"ח והפצת  ס"ק ד. -

 גנים של חי וצומח. 

תת חייב קודם הרחבה לתחבורה ציבורית לפני הוספת –יש לקבוע כי בעת הרחבת כביש קיים  -

 נתיב לא ייעודי. 

 

אלא אם החליט מוסד יש לקבוע כי ברירת המחדל היא כי המפלסים הם מחייבים  -מפלסי מיסעה .11

 התכנון שיהיה מנחים.

 

אזור ק"מ" ולא לקבוע מרחק מקסימלי.  30( יש להסיר את המילים "2 3.3.1.2סעיף  -אזורי מנוחה .12

מנוחה לפי התמ"א מייצר תפיסת שטח )חניות, מנוחה, נתיבי האצה והאטה( ואף מאפשר בכל אחד 

שנקבעו בתמ"א הם בעלי פוטנציאל ליצירת ואחד מהם שטח לקיוסק או מזנון. הטווחים המצומצמים 

זה לשיקול דעתו של מוסד נושא נקודות פיתוח קרובות זו לזו, מחוץ לערים ושלא לצורך. יש להותיר 

ירה מחוץ לתחום הדרך, השפעת צ, בהתחשב בין היתר בשיקולי תכנון כגון קרבה לנקודות עהתכנון

רבה לתחום פיתוח והשפעה על שימושי קרקע אזור המנוחה על תפיסת השטח, הנוף וערכי הטבע, ק

 וכו'. 

 

שהוצא לו היינו  –יש להבהיר האם מדובר בשימוש שהותר  –.א 1.5סעיף  :שימוש שהותר כדין .13

 )וגם אם טרם הוצא לו היתר(.  תוכנית מאושרתמכח או שהותר/התאפשר  -היתר 

 

 ומכלולי נוף., יש להוסיף שטחי יער 1.8: להגדרת דרך נופית בסעיף דרך נופית .14

 

( ס"ק ד. הרצועה ההנדסית שבילי אופניים במקומות 1 3.3.2.1 ףלפי סעי: שבילי אופניים .15

"הנדרשים", באזורים מיוחדים, באיזורים בהם יש ביקושים ובאזורים בהם יש נגישות לתחבורה 

ם ציבורית. גישה זו מצמצמת ולא לוקחת בחשבון יצירתה של תרבות אופניים ויוממות באופניי

וכמקובל בעולם. ביקושים במידה מרובה יכולים להיווצר בעת קיומה של תשתית  –כחלופה לרכב 

נוחה ובטוחה לכך. לרכיבת אופניים יש יתרונות בריאותיים, סביבתיים ותחבורתיים. לפיכך מוצע 

לקבוע כי ברירת המחדל תהיה ששבילי האופניים נכללים ברצועת הדרך, אלא אם מצא מוסד התכנון 

כל הנדרש למעבר  –לס"ק ג. יש להוסיף לצד הולכי רגל שלא לעשות כן. תכנונית או בטיחותית סיבה 

 ולחניה של אופניים. 
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"שטחי התארגנות ואתרי עבודה,  –יש להוסיף  3.6לסיפא של סעיף  שימושים זמניים לצורך הקמה:  .16

פעה שלהם, במעיינות, בנחלים וברצועות ההשלא ימוקמו ככל הניתן, בתחום הסביבה החופית, 

בשמורות טבע, גנים לאומיים ויערות ובצווארי בקבוק במסדרונות אקולוגיים. מיקום שטחי 

ההתארגנות ואתרי העבודה וההוראות לתפעולם ולשיקום יבחנו בתסקיר ההשפעה על הסביבה 

 ". לתוכנית המפורטת

 

חיבור לדרך מהירה יהיה במחלף, לדרך ראשית  לתמ"א 3.7לפי הקבוע בסעיף : חיבור לדרך ארצית .17

 בתפעול בעדיפות למחלף. מחלפים מהווים הן קושי תפעולי עבור קווי אוטובוס, והן מכבידים מאד על 

בשעה שאין במחלף עצמו נתיב  –ובהשתלבות בתנועה ובזרימה  התחבורה הציבורית בעלייה וירידה

עה, הנגישות אליהן ונוחות השימוש בהן בחווית העדפה לתח"צ, וכן מקשים על מיקום תחנות ההס

במובן זה, מחלוף מתעדף את הרכב  הנוסע )סוגיה קריטית בנכונות הנוסעים להשתמש בתח"צ(.

. מוצע לתקן את ההוראות ולקבוע כי ומקשה על משתמש התח"צ רציפות הנסיעה שלואת הפרטי ו

ות ונוחות לנוסעי התחבורה הציבורית תבחן ותובטח בטיחות, נגיש –בכל תכנון של חיבור דרכים 

 .זרימת התחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטינוחות משתמש התח"צ ול, תוך העדפה לבחיבור

 

על מנת להמנע ממצב בו רצועת  שימושים נוספים ברצועה ההנדסית ובתחום מגבלות הבניה: .18

פתוחים, יש להבהיר תשתית תחבורה ארצית "מזמינה" אליה שימושים שונים, ובפרט בשטחים ה

 כי על תוכנית לשימושים נוספים להיות תואמת תמ"מ. 4.2-ו 4.1בסעיפים 

 

סט כללי מאד של לתמ"א כולל  5סעיף : והעדר מסמך מדיניות הוראות לתוכניות מתאר ומפורטות 19

, תוך שהוא מפנה לנספח ה' שאינו מחייב ואף הוא מכיל הנחיות לתוכניות ביחס למטרות התמ"א

 עקרונות תכנון כלליים בלבד. התמ"א אינה כוללת מסמך מדיניות המציג את פריסת הרשת הארצית

אבני דרך ויעדים  , למימוש אמצעיםשלבים ות קובעואינה , )לרבות במרחב המטרופוליני( לתח"צ

 מפורטות. מתאר ות בתוכניוכמטלות שאותם ניתן ליישם  מדידים

 

כידוע תחום התחבורה מורכב לא רק מתשתיות פיזיות ולכן על מנת להגשים את מטרות התמ"א יש 

)כמקובל בתוכניות מתאר אחרות מהדרג  לייצר מסמך מדיניות שיכלול אמצעים משלימים להגשמתה

בורה . על המסמך להתבסס בין היתר על התכנית האסטרטגית לפיתוח התחהארצי והמחוזי(

(. כמו כן, עליו לכלול תוכנית עם יעדים כמותיים 2012הציבורית של משרדי התחבורה והאוצר )

ואמצעים ליישום העדפת תחבורה ציבורית והעברת נוסעים מרכב פרטי לאמצעי תנועה אחרים, 

מרחקים מתחנות, הנחיות רדיוסים וובהם )כמו  קריטריונים למתן שירות תחבורה ציבורית ליישובים

. חלק הנתונים (ועודמינימלי לפיצול בתח"צ , הגדרות סף וחניונים , תחנות קצהםלמסופי אוטובוסי

והנחיות אלו נמצאים במסמכים קיימים של משרד התחבורה, כמו "הנחיות לתכנון ותיפעול שרות 

 (.2016תחבורה ציבורית באוטובוסים" )
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לחייב בהכנת נספח תחבורה ציבורית, הליכה ואופניים בכל תוכנית בהעדר מסמך מדיניות, יש 

נדרש לחייב את . חלק מהנחיות משרד התחבורה מהדרג המחוזי ומטה, ובכלל זה להטמיע לפחות 

עריכתו של סקר תנועה בכל תכנית המציעה פיתוח עירוני או פיתוח חדש בכלל מעל סדר גודל מסוים 

ולחייב את הקמת תשתית התחבורה ה/מסחר/שימושים מושכי קהל( )של יחידות דיור או מ"ר תעסוק

 הנדרשת כחלק משלביות התכנית.)הציבורית, להליכה ולאופניים( 

 

לנסועה שאפתני לבסס את תכנון תשתיות התחבורה על יעדים. לדוגמא, יש לקבוע בתמ"א יעד יש 

בתחבורה ציבורית בכל סוג יישוב, כך שהתכנית לא תהיה מנותקת מהפיתוח המואץ שמתוכנן לענות 

על משבר הדיור. בכל הקשור לדיור, יש לתאם בין הפיתוח המוצע בארץ לבין תשתיות התחבורה 

וכן על התכנית  קודמותהמ המחוזיות והמקומיותולהתבסס על תכניות הפיתוח הארציות, 

 .המשולבת )לרבות פרק התעסוקה( גיתהאסטרט

 

 

על דו"ח ככל שהתמ"א תתוקן ויוספו לה יעדים מדידים כמוצע על ידנו, לתמ"א:  6סעיף  מעקב ועדכון: 20

ההלימה להוראות התמ,א המגמות בפיצול הנסיעות, את העמידה ביעדים וביניהם המעקב לבחון 

ולבחון האם התח"צ הארצית וכיוצ"ב.  לתכנון המפורט )כמתואר לעיל(, שלבי ביצוע בפריסת רשת

התמ"א מהווה כלי לחיזוק התחבורה הציבורית בישראל ולהעברת תנועות מן הרכב הפרטי לאמצעים 

במקרה שבו מטרות התמ"א ויעדיה אינם מושגים, על דו"ח המעקב להציע אמצעים חליפיים. 

 מומלצים לתיקון ושיפור. 

 

: בס"ק ב. יש להוסיף כי גם בחניון לרכבי תח"צ ייקבעו ורכב כבד נספח ב': חניונים לרכבי תח"צ 21

אמצעים לטעינת רכב בחשמל. לסוגייה זו יש משמעות רבה על מידת הרעש וזיהום האוויר בסביבה 

חניוני רכב כבד לא ימוקמו  – 5.3העירונית, ויש להבטיח את התשתית להסבה זו כבר כעת. בס"ק 

ל רגישות סביבתית אחר: נחלים לרבות רצועת ההשפעה, מעיינות, בסביבה החופית או בכל שטח בע

 שמורות טבע, גנים לאומיים, יערות וצווארי בקבוק במסדרונות אקולוגיים.

 

חליפיים זה לזה. לטעמנו ראוי  מתח"ם חדרה ובנימינה: נספח ד' )מחייב( תשתיות וגריעות מותנות 22

עקיבא יוקם א"ת נשען תחנת רכבת, וחדרה להשאיר את שני המתח"מים כיוון שבבנימינה ואור 

תהפוך תחנה ראשית, וגם בה מתוכנן א"ת צמוד רכבת. תחנת הרכבת במקרה כזה, היא גם נקודת 

ההשקה לתחבורה הציבורי המזינה והמפזרת, ומוטב להותיר את שתי האופציות שמורות על מנת 

 לתת עדיפות מרבית להזנה בתח"צ. 

 

)ציר מתע"ן(.  65תוכנית א"ת עירון ומסילת עירון מנשה ובהשקה לכביש  מוצע על יסוד מתח"מ עירון

אולם, הן אה"ת והן התשתיות המתוכננות בו עוברים בצוואר בקבוק של המסדרון האקולוגי הארצי. 

כציר רב קיבולת המחבר את הערים עפולה וחדרה ומאפשר  65יתרה מזאת, יש להתייחס אל כביש 

מוצע לתעדף )מתע"ן(, רכבת החוף והמסילה המזרחית. מנגד,  65יר מעברים בין רכבת העמק, צ

המקודם כציר רב קיבולת  444עירון מנשה לכביש מסילת במרחב זה מתח"מ בהשקה שבין ציר 
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והן למסילת עירון מנשה  444, הן ל65-. מתח"מ כזה ישרת את החיבורים הן ל6אורכי מקביל לכביש 

אל גרביה, ג'ת והעיר חריש, -מתח"מ זה בזיקה לישובים באקה ולמסילה המזרחית. יש לבחון מיקום

המקודם בימים אלה.  444לכביש  6בכולם צפויה התפתחות רחבת היקף לרבות א"ת גדול בין כביש 

ג'ת, -לפיכך מוצע להסיר את מתח"מ עירון ולהציע תחתיו מתח"מ בתוך אה"ת המשותף באקה

פין, מוצע לכל הפחות לקבוע את המתח"מ הנוסף והמסילה המזרחית. לחלי 9X444במפגש דרכים 

 כחליפי לעירון, ואת עירון לגריעה מותנית. 

 

אין להסתפק בנספח לא : נספח ה' הנחיות מנהל תכנון לתכנון מוטה תח"צ ותנועה בת קיימא 23

המכיל עקרונות יסוד כלליים ביותר מעולם התכנון. על התמ"א להטמיע תבחינים וסטנדרטים  מחייב

מתקדמים וקפדניים  לבדיקתן של תוכניות, שיבטיחו יישום של המדיניות המוצעת בעקרונות התכנון. 

על תוכנית להימדד בנגישות, אפיון שימושי הקרקע, אמצעים לעידוד תחבורה לא ממונעת )אפיון 

חסות מדרכות, שבילי אופניים, חניות אופניים וכו'(, העדפה לתח"צ וכיוצ"ב. להשוואה, מצ"ב להתיי

 , אדם טבע ודין(. 2019כלי מדידה לבדיקת תוכניות )נובמבר  –מסמך תכנון משולב תחבורה ציבורית 

 

 בברכה,

 

 פרלמוטרמשה 

 נציגת ארגון הגג של ארגוני הסביבה

 מרכזהועדה המחוזית 

 


