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 תקציר
 

כמרחבים  להולכי אזוריות ומקומיות ו ,התפתחו לרחובות מסחריים ראשיים המשמשים בו זמנית תנועות ממונעות, בערים רבות ברחבי הארץ, דרכים אזוריות ומקומיות

. רגל

שנויים אלו מחייבים דיון מחודש במאפייני . על תפקודם של מרכזים עירוניים השפעה ,לשינויים של העשור האחרון ואלו המתוכננים במערך הדרכים הארציות והאזוריות

.    וחלוקת המרחבים המשותפים להולכי הרגל ולתנועות הממונעות

 

 שני תנאים בסיסיים לקיום, ולשפר ולטפח את  מרחבי זכות הולכי הרגל, לשרת את צרכי התנועה הממונעת, ים בהם ניתן בכפיפהלבחון מודלים שונ מטרת מחקר זה

. העירוניות

,  עות רכב ורגלתנו, רחובות/ בהתייחס למאפייני הדרכים , ייחוד המחקר בבחינת  המידה והחשיפה להיפגעות הולכי הרגל במודלים שונים של חלוקת המרחב בין התנועות

. ויחס והערכת הולכי הרגל למרחבים אלו, סוגי הפעילויות ,  דפוסי הבינוי והשימושים

 

. הפיסי והחברתי והקשר שביניהם, מיפוי וסקרים בשני תחומים, )Case studies(ניתוח מקרים  , סקר ספרות, מבוססת על לימוד ברבדים שונים מתודולוגית המחקר

רחוב אחוזה ברעננה ורחוב וייצמן ,רחוב סוקולוב ברמת השרון   :ושה  רחובות ראשיים רב שימושיים בערי השרון המייצגים מודלים אופייניים שוניםלמקרי הבוחן נבחרו של

. וי העירוני אך עם התייחסות שונה למערך התנועה האזורי והמקומי ולרקמת הבנ,  לשלושת הרחובות מאפיינים דומים כרחובות  מסחריים ראשיים .בכפר סבא

 

שבשלושת הרחובות החשיפה ומידת היפגעות הולכי הרגל אינה קשורה לשימוש האינטנסיבי  המשותף של הולכי רגל ותנועות , העיקריים מראים ממצאי המחקר

תומך  ומעודד את פעילות הולכי הרגל וריהוט רחוב , רמת קישוריות גבוהה, השימוש באמצעים פיזיים שונים כמו מדרכות רחבות וקולונדות. ממונעות במרחב הדרך

הם  הרחובות , אך בראש ובראשונה הם משמשים לבילוי ולמפגש חברתי, שלושת הרחובות משמשים למגוון רב של פעילויות. ותורם לתחושתם ורצונם לשהות בו, ברחוב

וכן גם תחושת הבטיחות מפני פגיעה על ידי כלי , ו היתה טובה מאודבכולם ההרגשה הכללית ורמת שביעות הרצון  של רוב המשתמשים שנסקר. חדר האירוח של העיר

 . רכב
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גם כאשר הם משמשים תנועה , עורקי הדם של העירוניות, גלוי התמיכה הציבורית הרחבה בקיומם של רחובות עירוניים ראשיים,  מסקנת המחקר העיקרית  הנה

.. ממונעת ברמה גבהה

 

השפעה על , לעיתים תוך פגיעה וביטול מרחבי זכות הולכי הרגל, ננים מחפשים מענה לפתרונות תחבורתיים  למרכזי עריםבתקופה שרשויות ומתכ ליישום המחקר

במרכזים עירוניים בארץ , בהכוונתו לגיבוש הגדרות מחודשות ושיפור מודלים פיזיים קיימים, תרומתו של  מחקר אקדמי זה מתבטאת.  עתידם של מרכזי ערים בארץ

 .העיר תושבי בהתאם לצרכים והרצונות של ,לתכנון מערכות תנועה משולבות לרכב ולהולכי רגל, ובעולם



 מרחב זכות הולכי הרגל  [מבוא]

 

 docx 1-1 -0.הדפסה01-05-10Bמחקר זכות מרחב הולכי הרגל/ 2010מאי  09 / מבוא|  [ח מסכם"דו –קרן רן נאור ]

 

 

 

 מבוא 

 

בתחומי  )60%-כ(ביותר  ההשכיחוסוג התאונה הקטלנית  נהיההפגיעה בהולכי רגל  ו ,במציאות בה מדי יום מדווח על תאונות דרכים בערים ומחוצה להן

קרב במספר הנפגעים את  תיהפחלתוך שאיפה בערים  וכלי הרכב תנועת הולכי הרגלין בבשילוב ובמפגש יפול נדרשת התייחסות מיוחדת לט -הערים  

. הולכי הרגל

להליכה יש  .והינה זכות מוקניתהיא התנועה הבסיסית ביותר ההליכה ברגל ,  וברחובות העירסביבה עירונית חיים ועובדים ב הארץרוב תושבי ו הואיל

, ((Zacharias, 2001) חקירה והעלאת המודעות ליתרונותיה הרבים, יכים עירוניים והיא כוללת היבטים רחבים הדורשים לימודהשפעה עצומה על תהל

. )2006, חורין-קולודני(

 

מציאות זו  .לא פעם מסוכנים, -ן הולכי הרגל לכלי הרכב נוצרים קונפליקטים רביםפעילותם של הולכי הרגל היא מגוונת ואינטנסיבית ובנקודות המפגש בי

אפשרות ליישם את ה בהבנת הסיבות ואיתור דרכים שיביאו להקטנת הקונפליקט וכןשיסייע  ,פיתוח מחקר תוך שיתוף פעולה עם מקבלי ההחלטות מחייבת

. )תחיקה וביצוע, תכנון(המחקר ברמות שונות  מסקנותאת 

הבנת המרכיבים המשפיעים על ,  חקר זה יעסוק במרחב הולכי הרגל במרכזי הערים תוך בחינת תרומת ההליכה לעיר בהקשריה החברתיים והסביבתייםמ

. חווית ההליכה והשהייה בעיר ותרגומם של אלו לחלוקה מאוזנת  ומותאמת לצרכי הולכי הרגל

 

 המחקר שאלת 1.0

 

מנגד . ובעיקר במרכזיהן, בערים) Walkability(ה את התועלות העירוניות הנובעות מחיזוק האפשרות להליכה מחקר זה מסתמך על ספרות ענפה המדגיש

מתקיימים קונפליקטים מרחביים בין צורכי הולכי הרגל לבין הצורך לשרת תנועות מוטוריות רבות , כי במרכז העיר ובמיוחד ברחובות הראשיים, אנו יודעים
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בעיקר בגוש (והחסמים העומדים בפניה במרכזי ערים ותיקות בישראל , )Walkability(רכזית נוגעת לאפשרות ההליכה ברגל שאלת המחקר המ. ומגוונות

 .וכיצד ניתן לצמצם אותו באמצעות כלי תכנון ומדיניות ציבורית, )דן

 :ין הולכי הרגל לתנועת הרכבהמחקר יתבסס על מענה לשאלות משניות המהוות רקע כללי לפעילות הולכי הרגל בעיר ולקונפליקט ב

 ?מהם הגורמים לפגיעות הולכי הרגל בתאונות .1

 ?ותחושת ביטחונם האישי ברחובות) sense of well-being(מהם הגורמים המשפיעים על תחושתם  הכללית של הולכי הרגל  .2

קריות הדנות באפשרות להיטיב את האיכות יעסוק המחקר בשאלות העי, לאחר הבנת המצב הנתון בערים ובחינה של מצבים שכיחים בערי ישראל

 :והבטיחות במרחב זכות הולכי הרגל

 ?איך ניתן לשפר את מרחב זכות הולכי הרגל מבלי לפגוע יתר על המידה בתנועות המוטוריות .3

 ?ולכי רגלהסיכון בפועל של הולכי הרגל ברחוב ותאונות הדרכים בהן מעורבים ה, האם באמצעות שיפורים אלה יקטנו תחושת הפגיעות .4

 

 מטרת המחקר 2.0

 

לשיפור מערכות תנועה  םבחינה של מקרים במרכזים עירוניים בהם יש אפשרות לשמור על שילוב תנועות הולכי רגל וכלי רכב ולהציע מודלים יישומיי

 :ידי-לעידוד ההליכה ברגל בעיר עלתוך ניסיון להצביע על מספר מדדים פיזיים פשוטים הקשורים למבנה העירוני ולחתך הרחוב היכולים לסייע  ,משולבות

 הגדרת הגורמים המשפיעים על תחושת הולכי הרגל ברחוב. 

 האם גודל זה  ,שיזמין התנהגות עירונית שונה, מהו הגודל הרצוי של מרחב הולכי הרגל: בדיקת איכות המרחב המיועד להליכה כפונקציה של כמות

 .חב הציבוריעומד בפני עצמו או חלק מיחס מרחב ההליכה לכלל המר

וינוסחו ,ניתן להסיק מסקנות  משותפות לגבי מקרים נוספים ולייצר מודלים כלליים שיהיה ניתן  ליישמם םהשאלה האם מן המודלים היישומיי .א

 .אשר נמצאים בסמכותן של הרשויות והתחיקה, הגדרות של כלים אפשריים להשפעה על תכנון מרחב הולכי הרגל
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 שיטת  ומבנה המחקר 3.0

 תנועות/ וד מאפיינים לימ 1.3.0

בקונפליקטים בין , בהבנת מערך התנועה, חלקו הראשון של המחקר עוסק בלימוד מרחב זכות הולכי הרגל

בתאונות כפועל יוצא ובמאפייני מרכזי הערים הותיקות בארץ בהן מתקיימים התנאים , הולכי הרגל לכלי הרכב

 .המצוינים בהמשך

 ניתוח מידע 2.3.0

לאחר  התיבנינההצעות לשיפור . ר מרחב הולכי הרגל בערים ותיקות במרכז בארץעיקר המחקר יתמקד בשיפו

 :תהליך של  לימוד ובחינה שיכללו

 יבחרו מקומות מייצגים שבהם אפשרות לשינוי דפוסי תנועות הולכי רגל ורכב עם תחום  – בוחן מקרי

 .התנועה ובאלו יערך ניתוח של המצב הקיים

 ערים שעברו תהליכי שינוי ופיתוח במרחב הולכי הרגל ותנועת הרכב בעת לימוד מרכזי   -קיימים מודלים

 .האחרונה ומרכזי ערים הנמצאים באחד משלבי התכנון והביצוע

 הפקת לקחים והסקת מסקנות לגבי מרחב הולכי הרגל למודלים הקיימים, הבוחן מקרי בין השוואה. 

 

 

 

 

 

 

 בחינת ישימות
  הצגת החלופות לצוות מקצועי- 

 ימוניציפאל
 עדכון החלופות והמלצות ליישום 

 

 מסקנות והמלצות
 בניית חלופות למקרי הבוחן 

 

 ניתוח מידע
 ח מקרי בוחןבחירה וניתו 
 בחירה וניתוח מודלים קיימים 
  מקרי בוחן לקייםהשוואה בין 

 :לימוד מאפיינים
 מרחב הולכי הרגל 
  מרכזי הערים ומערך התנועה

 רגלהולכי הקונפליקט בין רכב ל
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: תנאים לבחירת מקרי הבוחן והמודלים הקיימים 3.3.0

, מקרי הבוחן והמודלים הסתמכה על ספרות ומקורות תיאורטיים ומעשיים מרחבי העולם, חירת הקריטריוניםב

 :בהם נלמדו ערים ומרכזיהן ואוזכרו הקריטריונים הבאים

-llewelyn) מענה למגוון רחב של צרכי משתמשים וקבוצות סוציאליות שונותכ  -עירוב שימושים ותבניות .א

Davis, 2002) 

תנאי הכרחי לבדיקת הקונפליקט הקיים בין הולכי הרגל כ  -הולכי רגל ותנועת כלי רכב תנועותושילוב מגוון  .ב

מוניות אוטובוסים והימצאות  –המגוון מתבטא גם בנוכחות תחבורה ציבורית על מרכיביה  .לכלי הרכב

 .תחנות אוטובוס ברחוב

מקומות בטוחים לרוב אלו הם . מבטים ומקומות מפגש ,פעילויותות לם אפשרוימציעיה  -מקומות לאנשים .ג

 .םנוחים ואטרקטיבייו

 ,Harder)מקום המאופיין בהגעה קלה ונגישה מעודד פעילות הולכי רגל  - קישוריות גבוהה, מקום מרכזי .ד

 .יש וקריטריון זה נמדד כמספר החיבורים לרחובות ולדרכים במדרגות תנועה שונות. (2007

קיום קונפליקטים מתבטא בקיום תאונות בין כלי רכב  י התנגשויות בין צורכי הולכי הרגל וכלי הרכבריבו .ה

 .להולכי רגל

 אפשרות לשינוי .ו

ומיון לפי רמת השינוי הנדרש . Pedsafe)(קיום גמישות כלשהי בחלוקת הרחוב למשתמשים השונים 

 ,Gehl)טיפול בפרטים  –מי ורמת המיקרו מקו-רמה והיקף אזורי, היקף עירוני -רמת מקרו : במרכז העיר

2004). 

 בחינת ישימות
  הצגת החלופות לצוות מקצועי- 

 ימוניציפאל
 עדכון החלופות והמלצות ליישום 

 

 מסקנות והמלצות 
 ית חלופות למקרי הבוחןבני 

 

 ניתוח מידע
 בחירה וניתוח מקרי בוחן 
 בחירה וניתוח מודלים קיימים 
  מקרי בוחן לקייםהשוואה בין 

 :לימוד מאפיינים
 מרחב הולכי הרגל 
  מרכזי הערים ומערך התנועה

 רגלהולכי הקונפליקט בין רכב ל
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 מנהיגות .ז

 נציגי עם פורה דיאלוג של חשיבותו מכאן. זה במחקר מהותי חלק הוא החלופות ובניית המסקנות יישום

. האחראית למרכז העירוני המוניציפאלית הרשות

 

:  בספרות אזכוריםהתבססה על מספר  האנושיים והצרכיםחב ו של המרהגדרת אופן, הרגל הולכי מרחב לימוד

 אסתטיקה , נוחות, נכים ומבוגרים, נגישות והתאמה לילדים, תאימות, בטחון/ בטיחות  -s.p.a.c.e .א

(Gunnarsson) . 

  ).Kaplan & Kaplan(מסתוריות בהירות וקריאות לצד , הגדרה מרחביתהצורך האנושי ב .ב

 Frumkin(ולהמצאות תאורה ומתקני רחוב ורמת אחזקתם , הקשר לפעילות חברתית ברחוב לנגישות .ג

2003.( 

 .)Whyte, 1980(אלמנטים המהוים תמריץ חיצוני המקשר בין אנשים ומעודדים אנשים לפנות לזרים .ד

 

 :כלים לאיסוף המידע וניתוחו 4.3.0

   וג תנועות רגל ורכבספירות וסיו -סקר פיסי 

 מדידות של המרחב הפיזי ומיפוי גרפי 

 מידת הקישוריות של הרחוב במערך התנועה האזורי והמקומי 

  ותצפיות, שאלוני רחוב -סקר חברתי 

 בחינת ישימות 
  הצגת החלופות לצוות מקצועי- 

 ימוניציפאל
 ן החלופות והמלצות ליישוםעדכו 

 

 מסקנות והמלצות 
 בניית חלופות למקרי הבוחן 

 

 ניתוח מידע
 בחירה וניתוח מקרי בוחן 
 בחירה וניתוח מודלים קיימים 
  מקרי בוחן לקייםהשוואה בין 

 :לימוד מאפיינים
 מרחב הולכי הרגל 
  מרכזי הערים ומערך התנועה

 רגלהולכי הקונפליקט בין רכב ל
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 מסקנות וישומן 4.0

 

 משו שרחובן הראשי שי ,האפשרי על ידי הרשויות קראת ישומןההמלצות לאת המסקנות וציג י, השלב האחרון

, בין הסקר החברתי לסקר הפיסיממצאיו של ניתוח מרחב הולכי הרגל וההשוואה שנערכה על  .בוחן כמקרה

 .חלופות למצבים שתוארו במקרי הבוחן התיבנינ

 הפרמטרים הבאים. ובין הממצאים של מקרי הבוחן, יתבססו, כפי שתוארו במקרי הבוחן, בניית חלופות למצבים

 :התכנוניותינחו את גיבוש ההמלצות 

  מרחב הולכי הרגלבהשיפור הצפוי 

 מידת הישימות 

 מידת הקטנת הסיכון של ההולכים ברחוב   .  

פרסום הממצאים והשימוש בעקבות , צפוי כי המודעות והדיון בפעילות הולכי הרגל במרכזי ערים בישראל יגברו

 . ובתכנון עבור הולכי הרגל במונחים העוסקים במרחב הפיסי

 ותבחינת ישימ
  הצגת החלופות לצוות מקצועי- 

 ימוניציפאל
 עדכון החלופות והמלצות ליישום 

 

 מסקנות 
 בניית חלופות למקרי הבוחן 

 

 ניתוח מידע
 בחירה וניתוח מקרי בוחן 
 בחירה וניתוח מודלים קיימים 
  מקרי בוחן לקייםהשוואה בין 

 :לימוד מאפיינים
 מרחב הולכי הרגל 
  מרכזי הערים ומערך התנועה

 רגלהולכי ונפליקט בין רכב להק
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 מוד מאפיינים במרכזים עירונייםלי -מרחב הולכי הרגל  1

 הקדמה 1.1

 

תאונות הדרכים בהן  נים המרכזיים של מאפייוכולל את ה, ערי ישראלהתפתחות רשת הדרכים ופרק זה מתאר את 

הסקירה הרחבה  .וכן את מאפייני המרכזים העירוניים בערים משניות בישראל, מעורבים הולכי רגל בתחום הערים

היישובים תאפשר מאוחר יותר לבנות קריטריוני ואבני דרך בבחירת מקרי הבוחן המתחילה במערכת התנועה ו

הפעילויות ברחובות גם בהקשר של פיתוח ובינוי תיבחנה , בהמשך. והמודלים הקיימים לפעילות ברחובות מרכזיים

 .ומכאן חשיבותה של הסקירה הארצית, לאורך צירי תנועה מסוגים שונים

 

 כזים העירונייםלימוד תנועת הרכב במר 2.1

 מבוא 1.2.1

הגדרת מרחב הבדיקה . יהווה בסיס רחב להמשך המחקרו, רוחבי של מספר תחומיםהלימוד בחלק זה יתואר ה

כן הישובים ו חקירה של הקשר בין מערכת הדרכים להתפתחות, תגובש מתוך לימוד של תנועת כלי הרכב בארץ

 .של אלו הגדרת מודלים טיפוסייםתוך התייחסות למרכזי הערים בארץ 

 

 הגדרת מרחב הבדיקה 2.2.1

פי התייחסותם למערכת -על הוגדרהמקרי הבוחן והמודלים במרכזי הערים וסיווגם הראשוני מרחב הבדיקה של 

 . הדרכים הסובבת והתפתחות המרכז העירוני בהם

ה עצמאית וכמערכת בעלת תפקיד בהתפתחות היישובים מסוף המאמערכת כהדרכים האזוריות נבחנו בהתפתחותן 

או דרך משיקה ליישובים חדשים , הדרכים האזוריות התפתחו מדרך המקשרת בין יישובים, בתחילה. ואילך 19-ה

 מרחב הבדיקה  1תמונה 
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והקשר שיש למרכז ,  הערים נבחנו לפי פיתוחו של המרכז העירוני בתחומן. לכבישים מקומיים, באופן הדרגתי, שהפכו לדרכים מרכזיות  ובהמשך הפכו

 .ההתייחסות למרכזי הערים הייתה לרחוב והקשרו העירוני. צית והאזוריתהעירוני עם מערכת הדרכים האר

 

 מטרות 3.2.1

 הגדרת הסימביוזה בין השניים , מטרת הבדיקה בשלב זה הינה איתור מכנה משותף או התאמה כלשהי בין התפתחות הדרכים להתפתחות הישובים

 .והשפעת הגידול בהיקף התנועה הממונעת על הרקמה העירונית

 הקשר בין אלו מעיד על החשיבות שיש לרחוב הראשי כמעביר תנועה בתוך המערכת . ת היא בדיקת הקשר בין מרכז העיר לדרך הראשיתמטרה נוספ

) . לאורך ציר אזורי/ מקביל /  ניצב (מייצגות קשרים שונים בין הרחוב המסחרי הראשי לדרך הראשית , כמודל/ הערים שנבחרו כמקרה בוחן. האזורית

 .צורה ומבנה שונים המשפיעים גם על תנועת כלי הרכב, נים קיימים יחסי היררכיהבקשרים השו

 כך , איתור של התבניות העירוניות יסייע בהבנה של מערך התנועה הממונעת מול מערך תנועת הולכי הרגל  ושל חוזקות וחולשות של המארג העירוני

 .ויצירת חלופה מתאימה  למקרה הבוחןשתתאפשר בניית כללים מנחים לטיפול עבור סוג הקשר המתואר 

 תוצאה 4.2.1

במרחב זה נבנו רוב היישובים היהודים . הצטמצם מרחב הבדיקה לערים מאזור חדרה ועד גדרה, לאחר בדיקה של מערכת הדרכים הארצית והאזורית

 . יםלער, שבמרוצת השנים הפכו מיישובים עירוניים קטנים או יישובים המבוססים על חקלאות ומסחר, החדשים

 מסחר ותעסוקה, ההתמקדות בערים באזור זה נבעה מתוך רצון לבחון את הפעילות העירונית ביישובים המשלבים מגורים . 

  מחוץ למרחב , אביב-ירושלים ותל, חיפה, שבע-באר: מסיבה זו נותרו ארבע הערים הגדולות. של ערים בישראל, ככל הניתן, על מספר רביכולת השלכה

שהספיקו לפתח  רשת  דרכים על כל , ערים ותיקות אך לא היסטוריות, )תושבים' לפי שטח ומס(ת היא לערים בסדר גודל בינוני הבדיקה וההתייחסו

 .Taaffee,Morrill,Gould,1963)(שלביה  
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 הדרכים הארצית מערכתבחינת  3.1

 

וננות במפת הדרכים של ישראל בתקופות היסטוריות שונות התב. חיים וצמחים-בעלי, לבני אדם, מאז ומתמיד היוותה ישראל נקודת מעבר וצומת דרכים

יצירה ובניה של : התפתחות הדרכים והיישובים קשורים זה לזה. כלכליים ותרבותיים, מלמדות על הממלכות ששלטו באזור ועל מיקומם של מרכזים פוליטיים

  .ועיבוי התיישבויות יצרו את הצורך בדרכים ואלו  הלכו והתפתחוהקמה , מערכת הדרכים הובילה להתפתחות נקודות התיישבות לאורך הצירים ולהפך

 .וכן הדרכים הרומיות העתיקות 19-נבחנו הדרכים והיישובים  לאורך הדורות מאז ראשית המאה ה, לצורך בחירת מרכזי הערים

דרך :אורכיות בעיקרן דרכיםאלו הן  , ועות באזורינויד שלוש דרכים .בעבר מערכת הדרכים הקדומה התבססה על מסחר  בין ממלכות  -הדרכים ההיסטוריות

  .)דרך האבות(דרך ההר ,דרך המלך, הים

 20-במאה ה  הכבישים מערכתהתפתחות 

רשת זו חיברה את הערים  .המנדט הבריטיהתפתחות מואצת של רשת דרכים ארצית  וישובים חלה בעיקר לקראת סוף השלטון העותמני ובמהלך  .א

  .מקטעי הכבישים היו ארוכים ומיעוט ישובים חוברו בדרכים סלולות.   באר שבע ועזה, ירושלים, )אביב-תל(יפו , החיפ, טבריה: הגדולות

בולטים בהעדרם כבישים ויישובים . לקראת תום המנדט הבריטי בארץ התווספו בעיקר כבישי רוחב קטנים שקישרו בין יישובים 1937-47בין השנים  .ב

 .מעבר לקו פרשת המים

בכבישי  התפתחות הכבישים אופיינה 1967-93בין השנים . פרישת רשת הדרכים לנגב ולדרום המדינההורחבה  1967ועד לשנת קום המדינה לאחר  .ג

 . מצרים-ידי סלילת כביש בגבול ישראל-אורך המחברים בין כבישי רוחב סמוכים ובהשלמת רשת ארצית היקפית על

 וחיבורים צפוניים ודרומיים של איילון לערי המרכז 6תכנון וביצוע חלקים נרחבים מתוואי כביש : יםבעשור האחרון התווספו כבישים מהירים אורכי .ד

 . באזורים עירוניים נבנו כבישים עוקפים למרכזי הערים הותיקות

  



 מרחב זכות הולכי הרגל  [לימוד מאפיינים במרכזים עירוניים -מרחב הולכי הרגל ]

 

  docx 1-4.הדפסה01-05-10Bמחקר זכות מרחב הולכי הרגל/ 2010מאי  09 /|  [ח מסכם"דו –קרן רן נאור ]

 

 להתפתחות היישוביםבחינת היחס בין מערכת הדרכים  4.1

 

 .בין העיר לבין ציר התנועה הסמוך לה ניתן להבחין במספר טיפוסי קשרים  ,סקירה של ערי ישראלמתוך ה

במידה , חוברו וקושרו ביניהן בצירים חדשים, 19-פרי גלי העליות החל מסוף המאה ה, בעוד המושבות, מתייחסות לצירים ההיסטוריים, ערי ישראל הותיקות

 :כגון ,ולא יכלו להיות מקושרות ישירות לאחת מהדרכים ההיסטוריות

 . אביב-פתח תקווה ורמת גן לתל ,המחבר בין המושבות הותיקות בני ברק ציר  -תקווה פתח דרך ציר .א

 .הרצליה ורעננה, רמת השרון: מקשר בין המושבות שהפכו לערים ,רחוב סוקולוב ברמת השרון והמשכו דרך ירושלים בהרצליה  -השרון ציר  .ב

 

 

 

 

 

  

 (481 כביש) תקווה פתח ציר 3תמונה 

 (482 כביש) השרון ציר 2תמונה 
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 הדרכים באמצעות מעקפים וצירים חדשים מערכתהתפתחות  1.4.1

 

 

וחיזוק היוממות אל , הגידול במספר כלי הרכב, חות מערך התנועה המוטוריתעם התפת

הפכו הצירים האזוריים העוברים דרך מרכזי הערים הוותיקות  ,מרכז המטרופולין

 . בכל היישוביםתרחש ההתהליך . לגדושים

ובחלק מהצירים האזוריים תוכננו , באותם ישובים שנסמכו על צירים ארציים חשובים

דרכים מהירות חדשות נסללו כדי . עקפים חיצוניים כדוגמת העיר רמלה והרצליהונבנו מ

 .לאפשר לתנועה העוברת לעקוף את מרכזי הערים הותיקות

הרחיבו צירים , ים-כדוגמת חולון ובת, ערים ללא אפשרות הוספת צירים חיצוניים

  .י צמצום שטח המדרכה"ראשיים לרוב ע-מקומיים

 למרכזים עירוניים טיפוסייםהגדרת מודלים  2.4.1

 

פחת , עם התפתחות מערכת הדרכים המודרנית והוספת מחלפים ומעקפים לערים

הסיבה לכך היא . מסחרי בעיר לדרכים הארציות והאזוריות-הקשר בין הרחוב הראשי

האזורית אל מחוץ לערים והקטינו  -שהכבישים החדשים הסיטו את התנועה העוברת

הסטת התנועה , מנגד. ללקוחות פוטנציאליםאת החשיפה של הרחובות הראשיים 

העוברת אל מחוץ לעיר איפשרה את פיתוחו של הרחוב הראשי כמרחב הולכי רגל 

בין , הפרוייקט שכלל את הרחבת מרחב הולכי הרגל התאפשר. פרוייקט חידוש לב העיר לאורכו של רחוב סוקולובב, דוגמא לכך היא העיר הרצליה. משופר

  .הבריגדה היהודית בהרצליה/ משמעותית בתנועה העוברת במרכז העיר עם הקמת החלופה כביש מנחם בגין  הודות להפחתה, היתר

 (20 כביש) ים-בת חולון ציר 4תמונה 
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החלשות המסחר במרכזי העיר התרחשה במקביל להופעת המרכזים המסחריים בשטחים החקלאיים הסמוכים לערים ובעקבות ירידת קרנה של החקלאות  

היה חניה וגישה נוחה לרכב שהיו , פרט לריכוז הרב של חנויות מתמחות ולשפע שהציעו, ים המסחרייםיתרונם הגדול של המרכז. בעשורים האחרונים

 .חסרים במרכז העיר

לאחר סקירת התפתחות הערים מחדרה ועד גדרה ומערכת הדרכים ברמה הארצית נבדק המרחב העירוני באזור מישור החוף והשפלה הפנימית ונבחנו 

 .ים ומאפייניהם בזיקה למערכת תנועת כלי הרכבהתפתחותם של מרכזים עירוני

 :וביחס לרוחות השמים, כי ישנם מספר טיפוסי יישובים ותיקים שהתפתחו באופן שונה ביחס לרשת הדרכים הארצית והאזורית, הבדיקה העלתה

  רמת השרון(האזורי / ישובים שהרחוב הראשי בהם הוא חלק מהציר הארצי.( 

  במרחק פנייה אחת ממנו, אזורי/ לציר ארצי  ישובים שרחובם הראשי ניצב. 

  במרחק שתי פניות ממנו, האזורי/ ישובים שרחובם הראשי מקביל לציר הארצי. 

  האזורית ביותר משתי פניות/ יישובים שרחובם הראשי מנותק מרשת הדרכים הארצית . 

 

רחוב  .עירוני-ועל תפקידו במערך הארצי מעבר לתפקיד המקומי ב ונגישותו לתנועה העוברתהיא בעלת השפעה על מרכזיותו של הרחו, התייחסות הרחוב למערך הדרכים הארצי

הפרקים  .צפוי כי תהיה בו תנועה עוברת רבה יותר, אשר נמצא בסמוך לציר ארצי 3.2.1    
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דנים בממצאים ובמסקנות  ""מבנה מרחבי ותחושת הולכי הרגל, הקשר בין תנועה ממונעת 4.3.1ופרק  ""מעברים להולכי רגל -לרחובות הסמוכיםקישוריות 

 .לנושא זה םהרלוונטיי
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הולכי הרגל במרכזי הערים הנבדקים  היפגעות מאפייני 5.1

 2007, מרכז הטראומה עבור קרן רן נאור, מלכה אביצור' סקירה זו מסתמכת ברובה על מחקרה של גב
 

 עמד מספר ההרוגים 2006בשנת  ,לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אירועים המוגדרים כתאונות דרכים 13,300-בישראל מתרחשים מדי שנה כ

 . הולכי הרגל 136מתוכם ,  414על  בתאונות דרכים 

 רגל לרכב ביןהגדרת הקונפליקט  1.5.1

 

להסברת , "קונפליקט"נעוצה בעובדה כי מחקרים שונים מתייחסים באופן שונה להגדרת , אחת הבעיות בהתייחסות המחקרים לקונפליקט בין רכב לרגל

   .)1986, זיידל(הממצאים ולהשלכה שלהם על בטיחות המשתמשים ברחוב , הנתונים

והם ישנו את  –התנהגות הולכי הרגל מושפעת יותר מהחיכוך עם הרכב . לכי הרגל לרכב מתבטא בעיקר בחציה של הכבישבאופן טבעי הקונפליקט בין הו

. מהמקרים לקראת המפגש עם הולך הרגל 2%-זאת בניגוד להתנהגות הנהגים אשר משנים את התנהגות הנהיגה שלהם רק ב, התנהגות לעיתים קרובות

 . ומקרין על שאר הרחוב, הטיפול הפיזי במבנה הצמתים מסייע בהאטת התנועה והקלה בחציה באזור הצומת: תי ביותרההשפעה של הטיפול בחציה משמעו
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 של מקרי היפגעות הולכי רגל בישראל מאפיינים עיקריים 2.5.1

 

יותר מרבע מכלל : בשנים האחרונות הפגיעה בהולכי הרגל בהיקף ובחומרת ההיפגעות גבוהה

, 5%-כ, ואחוז התמותה  הוא הגבוה ביותר בין הנפגעים, רכים הם הולכי רגלהנפגעים בתאונות ד

מהשנים  אחת בכל ביותר הגבוה הינו ,ואנוש קשה באופן הפצועים אחוז. איש בכל שנה 175

 . )2009, פלג(  נפגעו באורך קשה, עד רבע מכלל הולכי הרגל הנפגעים, 2001-2007שנבדקו 

משך האישפוז ממוצע של הולכי הרגל בבתי חולים הוא מעל שבוע  וארוך יותר בכיום וחצי 

במשך העשור האחרון חלה , עם זאת. מנוסעים ונוהגים ברכב ופי שנים מזה של רוכב אופניים

 תושבים  1,000-כל הרוגים ל  19.53-ל 30.51מ במספר הולכי הרגל  35%ירידה של 

(Dell’Asin, 2008). 

 

 9קבוצות הבולטות בשיעור היפגעותן כהולכי רגל הן ילדים עד גיל ה 

שיעור התמותה אצל הולכי רגל קשישים ). 19%(וקשישים ) 30%(

רכב של  והגעתחק מר/זמןקושיי להעריך נכון את אצלם קיים קהלים אלו מרבים לנוע כהולכי רגל ו. גבוה פי שתיים משיעור התמותה של הולכי הרגל

  .מתקרב

 נקבות  40%לעומת  זכרים היו ,דרכים בתאונת שנפצעו הרגל מהולכי % 60-כ. 

 רבע מהולכי הרגל הנפגעים הם ערבים . 

  2009, פלג(מכלל הולכי הרגל הנפגעים במשך השבוע  10%הפגעות הולכי רגל יורדת בסופי שבוע ובשבת עומדת על(. 

 ס "למ(גם אם נתייחס לדירוג השונה של הפגיעות ממאגר רישום אחד לשני , ומרת הפגיעה בהולכי רגל גדולה יותר מאשר בשאר משתמשי הרחובח

 .)2007, אביצור& ביגמן () ובתי חולים

 
 כפר סבא ,שלבית-חצייה דו  5תמונה 
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 בדרכים בין עירוניות .א

. )2009, פלג( 1.3%פגעות בקרב הולכי הרגל במחלפים עומד על ישיעור הה. בצמתים בין עירונייםמהולכי הרגל התרחשה בדרכים ו 14%-ההיפגעות של  כ

  .60%פגעות הכללי בדרכים בין עירוניות הוא ישיעור הה. לא נמצא הסבר להמצאות כה גבוהה של הולכי רגל בדרכים בין עירוניות

 עירוניות בדרכים .ב

מהולכי הרגל אשר  מחצית). 2009, פלג( 80%ומעורבות הולכי הרגל בתאונות במרחב העירוני עומדת על מכלל התאונות מתרחשות במרחב העירוני  60%

הדבר מלמד על אזורים מועדים לתאונות דרכים בתחום . נפגעים בשלוש שנים 1הולכי הרגל 100-שבכל אחת מהן יש יותר מ ,ערים 11נפגעו היו בתחומי 

התופעה בתחום הערים והיישובים בעלי אופי עירוני  היקף.)2007, אביצור& ביגמן (משמעותית בפגיעות הולכי הרגל וטיפול בם יכול להביא לירידה , הערים

.   מאוכלוסיית ישראל גרה בישובים אלו 90%-במיוחד לאור העובדה כי למעלה מ, הוא רחב ומחייב טיפול

 תמידת החשיפה של הולכי רגל להיפגעו 3.5.1

  :גורמים הבאיםנובעת מה: תההשפעה על מידת החשיפה של הולכי רגל להיפגעו

o  נמוך מגדיל את  ימעמד סוציו אקונומ: פגע כהולך רגלילהגדלת הסיכוי לה יקיים קשר בין מעמד סוציו אקונומ. גורמים כלכליים ומשתנים דמוגרפים

 . הסיכוי לשהייה בחוץ ובסביבה פחות בטוחה

o של הולך רגל ונהג( למבעיות ראות ומאלכוהו, שפעת ממהירות הרכבמידת המעורבות מו.( 

o ובעצמת המכה,  מידת חומרת הפציעה של הולך הרגל תלויה  במהירות הרכב הפוגע. 

 יים היא לכמות הולכי רגל ולצפיפות בצמתים וכי ההשפעה של הצפיפות בצמתים ברחובות עורק, נמצא קשר בין כמות מקרי ההיפגעות לנפחי תנועת הרכב

    . )1986, זיידל(הרחוב  ורךצומת יוביל לשיפור ולהקטנת מספר מקרי ההיפגעות  לאברחבה יותר מהתחום המצומצם של שטח הצומת וטיפול נכון 

                                                 

 

 

 

 
1

 חדרה, גן-רמת, רחובות,רמלה,ברק-בני, לוד, בעש-באר, חיפה, ראשון לציון, אשדוד, אביב-תל, ירושלים: ם הןיהער 
 .אין התייחסות אם התאונה התרחשה במעבר חציה או לא

3
 .ולשאלה עד כמה המערכת התנועתית היא המשכית, מידת המרחק של הרחוב מהעורקים הראשיים של מערכת התנועה -רמת עורקיות   
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ותאונת הלילה הנפוצה בה נפגע , הולכי רגלכי הגידול האופייני בתאונות הלילה מתייחס לתאונות עם , מצאנבמחקר אשר בוצע בראשית שנות השבעים 

  .)1971, בקר( 2הולך הרגל היתה תאונת חציה במקום שאינו מואר היטב

 נתונים מסד 4.5.1

בשל קבלת נתונים בעיקר , אינו ידוע באופן מוחלטבדרכים  תהיקף ההיפגעו

ם ללשכה מרכזית המשטרה  מוסרת נתוני: ממקורות שונים והדיווח החסר

. ורישום הטראומה מסתמך על מספר בתי חולים וחברות הביטוח, לסטטיסטיקה

גופים אלו מטפלים  בפצועים בנקודות זמן שונות ומסווגים את הפגיעה בהתאם 

שברים   -האופייניות לתאונות דרכים  ניתן לקחת את הפגיעות, כדוגמא. לתפקידם

לא יופיעו הנפגעים ברישום הטראומה  ובשל כך, אשפוז יםמצריכ םאינבגפים ש

 .של בתי החולים

אינו מדווח , הנפוצים בהיפגעות הולכי רגל, או בעזרת עוברי אורחפינוי עצמאי 

).  ס"למה(תמיד למשטרה ולא יופיע במאגר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

ה הפער בין מאגר הלשכ –התופעה חמורה עוד יותר בדיווח הפגיעות בהולכי רגל 

 2.1המרכזית לסטטיסטיקה לבין רישום הטראומה של בתי חולים עומד על  פי   

. )2007, אביצור& ביגמן (

 

  

                                                 

 

 

 

 
 .אין התייחסות אם התאונה התרחשה במעבר חציה או לא

 ס"נתוני למ, 1988-2008הפגעות הולכי הרגל   1גרף 

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

תקופה

ללא יהודה ושומרון מספר -פגיעה בהולך רגל

פגיעה בהולך  
ללא יהודה   -רגל

ושומרון מספר



 מרחב זכות הולכי הרגל  [חקירה וניתוח–מקרי בוחן ]

 

  docx 2-1.הדפסה01-05-10Bמחקר זכות מרחב הולכי הרגל/ 2010מאי  09 /|  [ח מסכם"דו –קרן רן נאור ]

 

חקירה וניתוח –מקרי בוחן  2
 

מרחביות אזוריות ומקומיות מקרי הבוחן מייצגים תופעות . של הרחובות למקרי הבוחן לבחירה והקריטריונים הערים בחירת תהליךפרק זה מפרט את 

ים והמהו, מרכיבים הפיסייםלהבחירה נעשתה בהתאם . לחווית הביקור ופעילות ברחוב הראשי, שהמחקר בודק את הקשר שלהן למרחב הולכי הרגל

 .ואילך, .מקור ההפניה לא נמצא! שגיאה בפרקבעוד תגובת הולכי הרגל  והפעילויות יתוארו , משתנה בלתי תלוי

 

 קריטריונים  לבחירת רחובות  .1.2

 

 :תהיינה בהתאם לפרופיל הבא, המצב הקיים ובסופו של התהליך יוצעו כלים לטיפול במרחב הולכי הרגלנבחן ערים בהן 

 .ם בעלות מאפיינים דמוגרפים דומיםריע .1

 .ערים באזור גיאוגרפי אחד .2

 :ים מייצגים התייחסות אחרת לציר תנועה ארצי או אזוריראשי-ערים בהן רחובות מסחריים .3

   ארצי/ ניצב לציר אזורי 

 מקביל לציר אזורי 

 לאורך ציר אזורי 

תנועה מוטורית  :רחובותשילוב תנועות בכל המקרים מתייחסים ל, הואיל ונושא המחקר הוא הקונפליקט בין תנועת הולכי הרגל לתנועת כלי הרכב .4

 .ככלי אפשרי תבדק בשלב אחר) מדרחוב(רות להוצאת כלי הרכב מתחום הרחוב העירוני האפש. ותנועת הולכי רגל
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 בחירת רחובות הערים למקרי מבחן .2.2

 

הוביל לבחירה של אזור השרון בו מרוכזים , בערים אחרות לשיפור המרחב הציבורילימוד רחב ובניה של כלים  והרצון לחקור ערים ישראליות שיאפשר

 . ותנועתיים דומים, חברתיים, אוכלוסיה עם מאפיינים פיסיים יישובים וערים עם

  יצרו מערכת תנועה אשר , אז היישובים בראשיתם, הערים. או ארגונים, י אנשים פרטיים"המדינה על קרקע שנרכשה ע לפני קוםאזור זה התפתח

 .ובים הסמוכים והדרכים הראשיות שהיו קיימות אזעם היישאזורית ויצרה מערכת דרכים , קישרה את שטחי הישוב עם מערכת תנועה פנימית

 מיישובים המתבססים על חקלאות : את תהליכי ההתפתחות העירונית והחברתית של ישראל יםומספר, קצב והתפתחות היישובים באזור זה היו דומים

למערכת . עירוני כמו גם הפנימי של הערים-יןהובילה לשינוי במערך התנועה הב, התגבשות מרכז הארץ מול הפריפריה .ומסחר ליישובים עירוניים

השרון ובשאר אזורי , דבר זה הוביל ליצירת דרכים בינעירוניות חדשות. והלחץ על המערכת הדרכים גבר, הדרכים התווספו כלי רכב פרטיים רבים

 .היה ניתן להוסיף כבישים בינעירוניים נוספים באזור שרון נותרו קרקעות חקלאיות ללא בניה צפופה וכך, אביב-בניגוד לערי המקיפות את תל. הארץ

  ולהן רחוב ראשי המשמש כציר תנועה , בינוניות בגודלן, שלוש הערים הן ערים מישניות .  סבא-כפר, רעננה, רמת השרון: ערים באזור השרון 3נבחרו

 .הרחוב הראשי באחת מהערים מתייחס באופן שונה לציר התנועה האזורי. ומסחר ראשי

 . מבחינה פיסית ולסוף יכלול אפשרויות לשיפור מרחב הולכי הרגל בתחום הרחוב הראשירחובות יעמוד על יחודן של כל אחת מה המחקר 

 

 

 

 

 

 

 

 
 -אזורי לציר ניצברחוב ראשי   8תמונה 

 רעננה
  –אזורי ציר לאורךרחוב ראשי   7תמונה 

 השרון רמת
בין שני  רחוב ראשי המחבר 6תמונה 

                   כפר סבא            -יםאזורי יםציר
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 כמודלבחירת רחובות הערים  .3.2

 

כל הרחובות . הנבחריםחן להתפתחות רחובות וערים באופן דומה לכל אחד ממקרי הבושימושיים המשמשים כדוגמא קיימת -אותרו מספר ערים ורחובות רב

בחירה של . והמאפיינים הפסיים והחברתיים של העיר שונים, אך הם אינם נמצאים באזור גיאוגרפי אחד, המשמשים כמודל עונים על הקריטריונים לבחירה

הרחובות . עם מאפיינים חברתיים שוניםהיתה יכולה להוביל לרמת דיוק נמוכה יותר בהשוואה של תשובות המרואיינים מאזורים הרחובות האלו כמקרי בוחן 

 :למערך התנועה הארצי או האזוריבין הרחוב הרב שימושי והמרכזי בעיר דומה הבאים משקפים קשר 

 ראשון לציון, הרצל' רח 

רבים את אזור  הרחוב שימש במשך עשורים .רחוב מסחרי לאורך ציר אזוריהרחוב מהווה דוגמא ל. הרחוב משרת את מרכז העיר הותיקה ראשון לציון

הוקמו מרכזים , בהמשך נסללו דרכים עוקפות לציר זה. לוד ורמלה, וקישר אותן לערים ערביות יפו, ציונה ורחובות-ראשון לציון והמשובות הותיקות נס

 .מסחריים במערב העיר וקרנו של הרחוב ירד

 נתניה, הרצל' רח 

בעבר הרחוק הרחוב הוביל את התנועה עד למצוק  וחוף  .ארצי-ציר אזוריניצב לב מסחרי לרחוהרחוב מהווה דוגמא ל. הרחוב משרת את מרכז העיר נתניה

 . ומפזרה לרחובות המקבילים לחוף הים הרחוב מוביל תנועה מקומית לתוך העיר הותיקהו ,בהמשך הפך קצהו המערבי למדרחוב. הים

 (טרום החידוש)הרצליה , סוקולוב' רח 

בעבר הרחוב קישר בין הישוב לציר אזורי  .ארצי-ציר אזורירחוב מסחרי המקביל להרחוב מהווה דוגמא ל. יההרחוב משרת את מרכז העיר הרצל 

ואזור מרכז העיר הפף למוטה הולכי ,  20' היישוב חובר לכביש מס: בשנים האחרונות עבר האזור שינויים מהויים. והיישובים הסמוכים רעננה ורמתה שרון

התנועה קיימת במרכז העיר היא . תוך צימצום ניכר של שטח המיסעה ומיתון התנועה, כות הורחבו והפכו לרחבות עירוניותמדר –הרגל בצורה משמעותית 

 . ברובה תנועה מקומית
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 מודל -דוגמא קיימת מקרה מבחן התייחסות הרחוב לציר

 ציוןראשון ל, הרצל' רח. 2 השרון-סוקולוב רמת' רח. 1 רחוב מסחרי לאורך ציר אזורי. א

 נתניה, הרצל' רח. 2 רעננה, אחוזה' רח. 1 ניצב לציר ארצי. ב

 הרצליה , סוקולוב' רח. 2 כפר סבא, ויצמן' רח. 1 רחוב מסחרי מקביל לציר אזורי. ג

 רחובות וערים המשמשים כמודל 1טבלה 

 לציון ראשון, הרצל' רח . 2.א 9תמונה 
 הרצליה, סוקולוב' רח. 2.ג  10תמונה 

 

 נתניה, הרצל' רח     2.ב    11תמונה 
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ומסקנות  ממצאים  –העריםמשלוש  הרחובותבין  השוואה 3

 כללי 1.3

, שימושיים במרכזי ערים-המשקפת את המתרחש במרחב הולכי הרגל ברחובות הרב, הרכבת תמונת מצב אמינה –פרק הממצאים מציג את ליבת המחקר 

 :בכל אחד משני הסקרים, זאת באמצעות ניתוח הממצאים והמסקנות

 בבינוי לאורכווספירות שנערכו במרחב הציבורי ו, י מדידות כמותיות"ע הפיסי הסקר , 

 באמצעות שאלונים ותצפיות, ואת התייחסות הולכי הרגל למרחב הציבורי, אשר בדק את השימוש ברחוב ומאפניו, החברתי סקר  . 

, אחוזה , רמת השרון, סוקולוב: הרחובות שלושתהשוואה בין מה מסקנות ובפרק, בכל אחד מהסקרים יוצגו מרכיבי הבדיקה והניתוח עם מסקנות בתחום

 .יופיעו מסקנות הסקר עצמו ,כפר סבא, וייצמן,רעננה

 . מונחים 8המתייחסים למרחב הציבורי ולתנועת הולכי הרגל מבוארים בהערת שולים ובפרק , פירוש המונחים המקצועיים

 .יופיעו מסקנות הסקר עצמו 
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 פיזיהסקר ומסקנות מהממצאים  2.3

ושוני בין  דמיוןמציאת , ניתוח תאפשר  -הפיסייםהמרכיבים  –המשתנה הבלתי תלוי  שלההשוואה . יג את  השוואה בין הנתונים בשלוש העריםמצזה פרק 

: להשוואה הנתונים עיקרי .הפיזיים הנתונים מול ברחובות והתחושות התנהגויות בין הקשר לגיבוש תובילסוגי הרחובות ולבסוף 

 קישוריות הרחוב, נתוני היפגעות של הולכי הרגל  בעיר וברחוב, האזורי ומקומימערך התנועה : תנועה. 

 שטחים. אלו מימדים בין והיחס והמסעות המדרכות, המבנים של פיזיים מימדים, וטיבו רחוב ריהוט כמות, צמחיה, טופוגרפיה :פיזיים ותנאים נתונים 

. הרחוב לאורך ושהייה להתכנסות פתוחים ציבוריים

 ומגורים מסחר,  עסקים שטחי ויחס עסקים סוג :קרקע שימושי .

 תנועה 1.2.3

, מרחב לפעילותם של המשתמשים השונים הקצאתאופי התנועה הממונעת ברחוב ובעיר משפיע על הקונפליקט בין הולכי הרגל  לתנועה הממונעת ועל 

 .של הולכי הרגל במרחב הציבורי פעילותההשתלבות ואת אופן הו ,אזורית אחר-כל אחד ממקרי הבוחן מייצג מערך תנועה מקומית. ומכאן חשיבותה למחקר

 מאפייני ההיפגעות בכל אחת מערים .א

 &ביגמן ) )2009, פלג( ר מלכה אביצור וגליה ביגמן "וד, ר קובי פלג"ונתונים נלקחו מהלשכה המרכזי לסטטיסטיקה וכן ממחקרם של ד תההיפגעומאפייני 

 (2007 ,אביצור

 רמת השרון 1.א

  עירב נמוכה של התושבים בתאונות דרכים מעורבותוב, תאונות קלות יחסיתבהעיר רמת השרון מאופיינת ,

מנגד . גבוהה יחסית לערים דומות) רכב, אופניים, רגל(התנועה רמת הבטיחות של הילדים בכל אמצעי וב

 .י רכב דו גלגליים גבוהה מבערים דומותהפגעות הקשישים ומעורבות כל

 מתאונות הדרכים  12%-ב -2004-2007בשנים . בכל שנה, תאונות דרכים מתרחשות בעיר בממוצע 50-כ

רמת השרון היו הולכי בדרכים בתחום כל ההרוגים  2005-2007בין השנים . בעיר היו מעורבים הולכי רגל
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 .רגל

 תאונות מתרחש בימי חול בשעות בוקר ואחר הצהרים בעוד שיא מספר ה .בשבתות מספר התאונות נמוך

 .שבשעות הלילה שיעור ההפגעות נמוך

 רעננה 2.א

  וכן במעט פגיעות בעיר ומחוצה לה , מעורבות נמוכה של התושבים בתאונות דרכיםבהעיר רעננה מאופיינת

מתאונות  13%-ב -2004-2007בשנים . תאונות דרכים מתרחשות בעיר בכל שנה 115-כ .בהולכי רגל

 .2005-2007נהרג ברעננה בין השנים  -הולך רגל  -אדם אחד  .הדרכים בעיר היו מעורבים הולכי רגל

 וכן 16:00-17:00ובין , 8:00-9:00 חול בין בימי :מתרחש בדומה לכפר סבאתאונות הדרכים  במספר שיא 

 .ביום שישי בשעות הצהרים שיא 

 סבא כפר 3.א

 ומנגד  )48%-46%(יחסית של תושביה בתאונות דרכים בעיר ומחוצה לה  מעורבות נמוכההעיר מאופיינת ב

 -2004-2007בשנים . תאונות דרכים מתרחשות בעיר בכל שנה 150-כ .מעורבות גבוהה יחסית של רכב פרטי

-2005נהרגו בכפר סבא בין השנים  -שני הולכי רגל  . הולכי רגלמתאונות הדרכים בעיר היו מעורבים  12%-ב

2007.  
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  שיא נמוך , 8:00-9:00 תאונות הדרכים מתרחש בימי חול ביןבמספר שיא

  .16:00-17:00צ בין השעות "יותר אחה

 מערך התנועה האזורי והמקומי  .ב

אזורית המבחינת ההתייחסות לתנועה ברשת שונה  מצבמייצגת כל אחת מהערים 

ממונעת התנועה השל  אפשרויותמלמד על ההדבר . תנועה המקומיתלארצית ווה

להגיע לרחוב הראשי ושל החבורה הציבורית לשרת את התושבים והמבקרים 

: ברחוב

 ודרך אזורית ראשית-רחוב עירוני ראשי- השרון ברמתסוקולוב  וברח ,

ראשית ניצב לדרך ארצית , אביב-ממונעת אזורית מרעננה לתלמעביר תנועה 

מתאפשרת חניה הו הוא משמש גם כרחוב ראשי עירוני. )1 היא 3רמת עורקיות(

 .קוי אוטובוס העוברים במקטע 13ויש בה רק  מאודוכה למקטע הנבדק היא נמ הציבורית התחבורה של זמינותה .כל אורך הרחובבו ל
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 .ולשאלה עד כמה המערכת התנועתית היא המשכית, מידת המרחק של הרחוב מהעורקים הראשיים של מערכת התנועה -רמת עורקיות   
 

כפר סבא רעננה רמת השרון אפייני תנועה ותחבורה 

גבוהה   –1מידת העורקיות 
-בינונית -2

גבוהה 
בינונית   –4

נמוכה בינונית רבה כמות התנועה העוברת 
תושבי : התפלגות הולכי הרגל

מקומיים  -העיר 
70% 74% 76% 

מרחק ממוצע של מעברי  -חציה 
חציה בין הדפנות 

182 128 107 

- חציה 
מעברי חציה ' מס

4 5 5 

חציה חופשית לאורך הדופן     
( מהאורך הכולל של המקטע)% 

100% 0% 40% 

קוי תחבורה ציבורית 
29 

) במקטע13(
22 63 

 מאפייני תנועה כלליים 2טבלה 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [ממצאים ומסקנות –ם  השוואה בין הרחובות משלוש הערי]
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 וכפר סבא  40בין כביש  תעוברת המקשר תנועה עם -רחוב עירוני ראשי אחוזה ברעננה רחוב

העורקיות  רמת, סמוכים לאחוזההלרחובות  עד אך לרוב התנועה מקומית ומגיעה, להרצליה ורמת השרון

אלא , אין חניה לאורך הציר המרכזי של הרחוב ,)ביש אזוריואחת מכ, ארצי ששתי פניות מכבי( 2היא 

עיר למובילה לערים סמוכות ו תחבורה ציבוריתה .נמוכה יותרהנסיעה בה מהירות  ,דרך שירותלאורך 

  .)קוים 6(עירונית -תנועה מקומיתקיימת כן , )קוים 16(המטרופולין 

 ישנה מעט תנועה עוברת ית משניתודרך אזור-רחוב עירוני ראשי–דרך , רחוב ויצמן בכפר סבא ,

מיעוט חניה לאורך ). פניות מדרך ארצית 4יש לעשות ( 4היא  4רמת העורקיות, והתנועה היא יותר מקומית

יעדיה , )קוים 63(ריבוי קווי התחבורה הציבורית . ועיקרה במגרשי חניה וברחובות הסמוכים, הרחוב

 .ברגל ובתחבורה ציבורית: ופן ההגעה לרחובהמגוונים ונוכחות התחנה המרכזית משפיעים על א

 

 

 

 

 תחבורה ציבורית .ג

, )22(ברעננה , )63(בכפר סבא  מספר קווי האוטובוס גבוה ביותר . ההגעה בתחבורה ציבורית נפוצה יותר, ככל שקווי תחבורה ציבורית ברחוב רבים יותר

 .טע המרכזי והמסחרי של רחוב סוקולובעובר במק) 13(חלקם הקטן רק , קווי אוטובוס 29וברמת השרון ישנם  
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 .ולשאלה עד כמה המערכת התנועתית היא המשכית, ים של מערכת התנועהמידת המרחק של הרחוב מהעורקים הראשי -רמת עורקיות   
 

 כפר סבא, המתנה סביבת  12תמונה 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [ממצאים ומסקנות –השוואה בין הרחובות משלוש הערים  ]
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עורקיות 

יחס  קיים. הם מבקרים 30%ועד , מהשוהים ברחוב הם תושבי המקום 70-76%:הולכי הרגל היא בעיקרה תנועה מקומית ת תנוע, שנבחנו שלוש העריםב

  .בעיר העוברת והתנועה הרחוב של 5העורקיות למידתהמקומיות של המבקרים  מידתהפוך בין 

 החציי .ד

או חצייה חופשית לאורך אי , חצייה מוסדרת במעבר חצייה מרומזר: חציית הרחוב מתאפשרת בשני אופנים

י גדרות לאורך "ההפניה למעברים נעשית ע .מתים מרומזריםבצ –רק ברעננה קיים אופן חצייה אחד . התנועה

, לקו הדרומי של הרחובברחוב ויצמן בכפר סבא מתקיימת חצייה חופשית רק בח. ובאי התנועה, המדרכה

כאשר בכל , לכל אורך המקטע, קיימת חצייה חופשית בין שני צידי הרחוב, וברחוב סוקולוב ברמת השרון

 .המקטעים ברחוב קיים אי תנועה ברוחב משתנה
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 .ולשאלה עד כמה המערכת התנועתית היא המשכית, מידת המרחק של הרחוב מהעורקים הראשיים של מערכת התנועה   -עורקיות רמת 

 חצייה ברחוב סוקולוב רמת השרון  14תמונה 

 אחוזה רעננה' חציה לאורך הדופן ברח  13תמונה 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [ממצאים ומסקנות –השוואה בין הרחובות משלוש הערים  ]
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 מעברים להולכי רגל -לרחובות הסמוכיםקישוריות  .ה

את  מעברים המשרתיםהכמות הגדולה ביותר של  בכפר סבא קיימת

). 24(היות וישנם מעברים רבים המיועדים להולכי הרגל , הולכי הרגל

 ,אך כולל יותר צמתים עם רחובות ,ברעננה מספר המעברים דומה

ברמת השרון מספר המעברים ). 21(מאשר מעברים להולכי רגל  

  . 9אינו עולה על ו נמוך יותרוהרחובות המצטלבים עם רחוב סוקולוב 

  פגעותיבטחון מפני הוב משפיע לטובה על תחושת  ריבוי קישורים לרח

מספר קשר בין רמת הקישוריות המתבטאת בקיים  .מכלי רכב ברחוב

טחון מפני היפגעות מכלי ילתחושת הב ,המעברים עבור הולכי הרגל

מפני פחותה טחון יבהה אנשים דיווחו על מיד ורחוב סוקולוב בב  :רכב

  .לט בהשוואה לרחובות אחוזה וויצמן בם הקישוריות גבוהה יותרונתון זה ב. דופן' מ 100אורך של קישורים ל קטןקיים מספר ,  היפגעות מכלי רכב

  

 ממוצע כפר סבא רעננה רמת השרון 

 80% 82% 89% 69% סעה יחס מרחב הולכי הרגל למי

מספר מעברים להולכי רגל  -קישוריות

 א דופן "מ 100-וצמתים ל
0.85 1.94 2.14 1.65 

 תחושת בטחון מפני הפגעות

 מכלי רכב ברחוב
63% 74% 73% 70% 

 89% 90% 92% 85% תחושה כללית ברחוב בכל אחת מהערים

 קישוריות ותחושת בטיחות מפני היפגעות מכלי רכב 3טבלה 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [ממצאים ומסקנות –השוואה בין הרחובות משלוש הערים  ]
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 מרחב הולכי הרגל  2.2.3

מוצע רוחב מו מהתקן הנדרש  הכה רחבהרחובות המדרשלושת בכל 

כאשר רוחב המדרכות   מהווה   , בכל דופן' מ 7.90 -כ הוארכה המד

 . ותמרוחב המיסע 90% -70% -כ

 רמת השרון הקולונדה היא אלמנט מרכזי ברחובסוקולוב שב' רחב

בלעדיה יחס מרחב הולכי הרגל למיסעה . התורם למרחב הולכי הרגל

הרחובות האחרים מתבססים על . 37% -י ומגיע עד לפוחת בחצ

ככרות ורחבות לאורך  ,למרחב הולכי הרגל יםרמותבים אחרים המרכי

פתוחים השטחים המערכת ל יםקישורריבוי אחוזה ברעננה ו' רח

ברחוב זה קיים הבדל בין  .כפר סבאוייצמן ב' רחשבילים בהו

, אורך הקולונדה, אורך החזית הפעילה: המאפיינים של עברי הרחוב

הבדל . ון ושני לרחוב עצמו מוסדות ציבור ושטחים פתוחים בקו ראש

 .סימטרי במבנה ובפעילות בחתך הרחוב-זה מוביל ליצירת רחוב א

 

 

  

 סוקולוב' רח מרחב הולכי הרגל 
 רמת השרון

 אחוזה' רח
 רעננה

 וייצמן ' רח
 כפר סבא

 30.06 37.81 30.35 (' מ) זכות הדרך ממוצע

 16.99 20.02 22.21 (' מ)  צע מיסעהוממ

 ממוצע מרחב הולכי הרגל
 (' מ)

15.38 17.79 14.01 

  מדרכה בדופןרוחב ממוצע 
 (' מ)

7.69 8.90 7.00 

 82% 89% 69% רכבכלי  -ר"המרחב יחס 

 45% 47% 41% רחוב-ר"המרחב יחס 

 470. 0.46 3.62 ('מ) ממוצע קולונדה

 בדופן דרומית 0.75   

 בדופן צפונית' מ  0.19   

 ,ממוצע מרחב הולכי הרגל
 ('מ) ללא קולונדה

8.14 16.87 
13.07 
 

 77% 84% 37% רכב -ר"ה מרחב יחס

 43% 46% 27% רחוב-ר"המרחב יחס 

 מימדים ויחסים - מרחב הולכי הרגל 4טבלה 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [ממצאים ומסקנות –השוואה בין הרחובות משלוש הערים  ]

 

  docx 3-9.הדפסה01-05-10Bמחקר זכות מרחב הולכי הרגל/ 2010מאי  09 /|  [ח מסכם"דו –קרן רן נאור ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רמת   

 השרון

 30.35 ממוצע זכות הדרך

 22.21 ממוצע מיסעה

 15.38 ממוצע מרחב הולכי הרגל

 7.69 ממוצע מדרכה בדופן

 0.69 רכב -ר"יחס ה

 0.41 רחוב-ר"יחס ה

 3.62 ממוצע קולונדה

ללא , ממוצע מרחב הולכי הרגל

 קולונדה
8.14 

 0.37 רכב -ר"יחס ה

 0.27 רחוב-ר"יחס ה

 סוקולוב רמת השרון' רח, חתך אופייני   1איור 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [ממצאים ומסקנות –השוואה בין הרחובות משלוש הערים  ]

 

  docx 3-10.הדפסה01-05-10Bמחקר זכות מרחב הולכי הרגל/ 2010מאי  09 /|  [ח מסכם"דו –קרן רן נאור ]

 

 

 

 

 

 

 

  

 כפר סבא רעננה  

 30.06 37.81 ממוצע זכות הדרך

 16.99 20.02 ממוצע מיסעה

 14.01 17.79 רגלממוצע מרחב הולכי ה

 7.00 8.90 ממוצע מדרכה בדופן

 0.82 0.89 רכב -ר"יחס ה

 0.45 0.47 רחוב-ר"יחס ה

 0.47 0.46 ממוצע קולונדה

ללא , ממוצע מרחב הולכי הרגל

 קולונדה
16.87 13.07 

 0.77 0.84 רכב -ר"יחס ה

 0.43 0.46 רחוב-ר"יחס ה

 רעננה אחוזה' רח,  אופייני חתך  2איור 

 ויצמן כפר סבא' רח,  אופייני חתך  3 יורא 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [ממצאים ומסקנות –השוואה בין הרחובות משלוש הערים  ]
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 ספירות תנועת הולכי הרגל  .א

 המשמש סוקולוב ברחוב. מקומי תנועה ציר משמש הראשי הרחוב בהם הערים בין גדולים הבדלים על מצביעה אינה שנספרה ברחובות  גלהר הולכי כמות

. המקומיים מהרחובות משמעותי באופן מבקרים פחות נספרו אזורי תנועה כציר

 

 ריהוט רחוב .ב

   ריהוט הרחוב נמצא מטופח ונקי מוונדליזםבשלושת הרחובות.  

  מספר ב  הרחובות ותלויהריהוט משתנה בין מספר פרטי

במיקום , רחב הולכי הרגל בתחום זכות הדרךמב: פרמטרים

עבור התנועה  נמוכה 7רמת עורקיותוב, מעברים להולכי רגלה

 .אזורי -ותפקיד הרחוב במערך העירוני , הממונעת

 בכל  .חלוקת ריהוט הרחוב שווה יחסית בין הדפנות בכל הערים

בהם יש יותר ריהוט רחוב מאשר בחלקים  ערים יש מקטעיםה

  .ליד רחבות ציבוריות  תמצאריהוט רחוב  פריטיכמות גדולה יותר של בדרך כלל , אחרים של הרחוב

 כמות  נמצאה ברחוב סוקולוב. תומעקו גדרות, ים נמוכיםעמוד כמולהמצאות אביזרי בטיחות  קשורה השרון וברמת ברעננה גדולה רחוב ריהוט כמות

  .ברחוב הקיימת  החברתית הפעילות את והמעודד התומךשל ריהוט רחוב  במיוחד נמוכה
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 .לוח מודעות ופחים, ספסלי רחוב: לדוגמא , התבוננות הנעשה ברחוב או הגברת נוחות השהיה ברחוב, בשיחהאינטראקציה חברתית כפתיחה , ריהוט רחוב המעודד פעילות חברתית –ריהוט אינטראקטיבי  
7

 .ולשאלה עד כמה המערכת התנועתית היא המשכית, מידת המרחק של הרחוב מהעורקים הראשיים של מערכת התנועה -עורקיות רמת  

ריהוט 
 רחוב

פרטים 
 100-ל

א "מ
 דופן

  ריהוט פרטי
 6אינטראקטיבי

פריטים  וטריה
 אינטראקטיביים 
רחובמסך ה %   

סוגי 
 פרטים

 כמות

 200 14 39% 77 38 סוקולוב' רח

 433 42 54% 235 80 אחוזה' רח

 186 27 81% 150 33 ויצמן' רח

 פרישת ריהוט רחוב 5טבלה 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [ממצאים ומסקנות –השוואה בין הרחובות משלוש הערים  ]

 

  docx 3-12.הדפסה01-05-10Bמחקר זכות מרחב הולכי הרגל/ 2010מאי  09 /|  [ח מסכם"דו –קרן רן נאור ]

 

 

 

 

 

 

 בינוי 3.2.3

 ,כיום. הפנימית והשפלה השרון למושבות אופייני זה דפוס, דומההבנוי הראשונית  רקמתהערים  שלושתבכל . הרחובות היו דומים תושתהליכי הבינוי בשל

במשך שנות השמונים והתשעים . פים עם מסחר בקומת הקרקעמשות בבניינים של לרקמהיים או משקים ממגרשים עם בתים פרט התפתחה בנוירקמת 

 .ונים שנותרו מתקופת ראשית היישוב במרכזי מסחר ומשרדיםהאחרהוחלפו המבנים 

  הרחוב  דפנות .א

הם  שימושיםהו ,המבנים מראה. המרכיבים  המגדירים את חלל הרחוב ודפנותיו הוא הבינוי לאורך הרחוב אחד

אחד מהרחובות  כל. ועל הפעילות המתאפשרת ברחוב, אחד מהרכיבים המעידים על הקשר בין שתי הדפנות

:  הנבדקים מאפיין טיפוס שונה של יחס בין שתי דפנות הרחוב

ברמת : רעננה מאפייני הרחוב אינם מעודדים חציה וקשר בין דפנות הרחוב, רמת השרון ובאחוזה, בסוקולוב

וברעננה מפתח הרחוב רחב מאוד ללא גיוון , בפעילות ובשימושים לאורכן, תי הדפנות דומות במראןהשרון ש

 .)גן ציבורי, מוסדות ציבור, מגורים מסחר( בתחומןושימושים וכל אחת מהדפנות מציעות מגוון פעילויות 

ברציפות והשימושים נובע בינן הבדל וה, הפעילות בין שתי הדפנות שונה מאוד –ויצמן בכפר סבא ברחוב 

החציה החופשית מתאפשרת אך , בין הדפנות מעודד חציההשינוי בסוג הפעילות הרצוי . השונים לאורך הדופן

 .משני עברי הרחוב בינויף בוקיים רצ, רק בנקודה בה הדפנות דומות
 ויצמן' רח, דופן דומית אחידה  16תמונה 

 ריהוט רחוב באחוזה ובויצמן  15תמונה 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [ממצאים ומסקנות –השוואה בין הרחובות משלוש הערים  ]

 

  docx 3-13.הדפסה01-05-10Bמחקר זכות מרחב הולכי הרגל/ 2010מאי  09 /|  [ח מסכם"דו –קרן רן נאור ]

 

 

מנת שתיוצר אחידות ושפה עיצובית  -על. מסחרי ולהגדרתו כיחידה אחת המתפקדת כאזור הרשויות רואות חשיבות לנעשה ברחוב הרב שימושי הראשי

והפחתת העומס בשלוש הערים נעשה שימוש באמצעים תכנוניים עבור הגדלת האחידות . פיסיים-תכנונייםנעשו מאמצים אחת לאורך הרחוב המסחרי 

, רמת השרון( שימוש בשילוט, )כפר סבא( )קשת(בניית קולונדה ושימוש באלמנט ארכיטקטוני חזרתי בחזית : נותיודפו הויזואלי לאורך הרחוב המסחרי

 .)רעננה, רמת השרון( ובריצוף זהה לכל אורך הרחוב) הערים כל(בריהוט רחוב , )רעננה

  



 מרחב זכות הולכי הרגל  [ממצאים ומסקנות –השוואה בין הרחובות משלוש הערים  ]

 

  docx 3-14.הדפסה01-05-10Bמחקר זכות מרחב הולכי הרגל/ 2010מאי  09 /|  [ח מסכם"דו –קרן רן נאור ]

 

 

 בלוק .ב

וכתוצאה מכך על , משפיע על מידת הקישוריות של תנועת הולכי הרגל והתנועה הממונעת בעיר 8אורך הבלוק

  .סמוכיםשל התושבים מרחובות  לרחוב משך ההגעה

אורך בלוק משקף את מידת הקישוריות לתנועה הממונעת  ואינו משקף בהכרח את מידת ברחובות הנבדקים 

עבור אשר מקצרים את אורך הבלוק  ,זאת בשל מעברים המיועדים להולכי רגל. הקישוריות עבור הולכי הרגל

בדומה לאורך ממוצע ', מ 216ק הוא אורך ממוצע של בלו, ברחוב ויצמן. ומגדילים את הקישוריות הולכי הרגל

גדולה יותר הקישוריות עבור הולכי הרגל  ,אך בשונה מרחוב סוקולוב). 'מ 210(, של בלוק ברחוב סוקולוב

ברעננה ברחוב אחוזה   .מעברים ברחוב סוקולוב 2ורק , מעברים ציבוריים לאורך רחוב ויצמן 17בזכות 

רמת השרון הקישוריות  .)'מ 92(לוקים קצרים באופן משמעותי עבור שתי התנועות והב זההכמעט הקישוריות 

 .נמוכה -שני האמצעים ב
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 י תנועהוקישור הסתעפויות ללא רציף מבונה רחובמקטע  -בלוק 

 ויצמן כפר סבא' רח, קישוריות   17תמונה 

 אחוזה רעננה 'רח,  קישוריות  19תמונה  סוקולוב רמת השרון 'רח,  קישוריות   18תמונה 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [ממצאים ומסקנות –השוואה בין הרחובות משלוש הערים  ]

 

  docx 3-15.הדפסה01-05-10Bמחקר זכות מרחב הולכי הרגל/ 2010מאי  09 /|  [ח מסכם"דו –קרן רן נאור ]

 

 

 קולונדה  .ג

על ידי מתן זכות מעבר לציבור בקומת הקרקע מתחת , הקולונדה היא הרחבה של מרחב הולכי הרגל בתחום השטח הפרטי של המגרשים הגובלים ברחוב

היא רציפה  .אולם ברחוב סוקולוב הקולונדה היא המאפיין המרכזי של הבינוי ברחוב, שלושת הרחובות יש קולונדות בכל. לקירוי על ידי הקומה משעליה

משטח המדרכה בחתך  50%ולעיתים קרובות מהווה , 'מ 4.0 -ל 3.2רוחבה הוא בין , מאורך הדפנות של הקטע הנבדק הייתה קולונדה 67% -ב, יחסית

במקומות . מהדופן 9% -אך בקטע הנבדק היא קיימת רק ב, יא מאפיין ארכיטקטוני המוכתב על ידי תכנית הבינוי של הרחובהקולונדה ה, בכפר סבא. הרחוב

מוגן , בעצם הגדלתו ויצירת מרחב מוצל ותורמת למרחב הולכי הרגל) 'מ 4.0 – 3.3(היא נוכחת היא בעלת רוחב משמעותי , בם נוכחותה משמעותית

 ).'מ 2.4(ורוחבה צר יחסית , )מהדופן 21%מלווה רק (היא איננה המשכית : אחוזה היא הפחות משמעותית' הקולונדה ברח. ומוגדר

 

 כפר סבא, קולונדה לאורך רחוב ויצמן 22תמונה /    רעננה, קולונדה לאורך רחוב אחוזה21תמונה   / השרון-רמת, קולונדה לאורך רחוב סוקולוב 20תמונה 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [ממצאים ומסקנות –השוואה בין הרחובות משלוש הערים  ]

 

  docx 3-16.הדפסה01-05-10Bמחקר זכות מרחב הולכי הרגל/ 2010מאי  09 /|  [ח מסכם"דו –קרן רן נאור ]

 

 

 בינויהגובה  .ד

פחות אחיד ונמוך יותר ,  (n=3)בכפר סבא וברעננה גובה הבינוי משתנה. משפיעים על מראה הרחוב והגדרת הדופן, או שוני/האחידות ו, גובה המבנים

 ).=nקומות 4(והה יותר ברחוב סוקולוב הבינוי אחיד ומגדיר דופן ברורה וגב. מאשר ברמת השרון

 

 מסחר-מגוריםיחס  -עירוב שימושים  .ה

 : של עירוב שימושים ברחובות הנבדקיםשונות רמות  2נמצאו 

 יותר יחידות מסחר ושירותים לאורך המקטע מותברחוב אחוזה קיי  -מסחר המוט, 

, החנויותו הסבר אפשרי הוא אופן אירגון יחידות המסחר. יחידות מגוריםמאשר 

  .יחידות המסחר לאורך הרחוב' המגדיל את מס, ג'סביב חצר הפונה לרחוב או פסא

 קיימות יותר יחידות מגורים מאשר יחידות , ברחובות סוקולוב ויצמן  -מגורים מוטה

הדבר תואם את , משרדיםכ ברחוב סוקולוב נראה דירות מגורים המשמשות. מסחר

העורקיות לאור , רחוב סוקולובהציפיה להגדלת ביקושים למסחר ומשרדים ב

 . ארציוסמיכותו לציר , של הרחוב ההגבוה

 מוסדות ציבור .ו

ברחוב , לעומת הרחובות סוקולוב וויצמן .יםסמוכברחובות ציבור מוסדות יחסי של ריבוי מנגד ו, ציבור מיעוט מוסדות נויש יםהרב שימושי ותלאורך הרחוב

וסד מ: כוהיתר מריבוי מוסדות הציבור לאור נובעת בין ,בעיר אחוזה קיימים מוסדות ציבור רבים לכל אורך הרחוב ויתכן כי יחסית מרכזיותו של רחוב אחוזה

 .א רחוב"מ 100ציבורי אחד לכל 

בכפר בסבא במקביל לרחוב . בדופן הדרומית ברעננה קיימים יותר מוסדות מאשר בצפונית: ת בפרישת המוסדות בין שתי הדפנותקיימת שונּו בכל הרחובות

מיקום המוסדות בדפנות תואם  ,ככל הנראה. יותר מוסדות ממזרח נםל שלישי מהרחוב ישברמת השרון במעג. ויצמן יש יותר מוסדות מצפון מאשר מדרום

 .את כיוון ההתפתחות ההיסטורי של הערים

 עירוב
 שימושים

כמות 
יחידות 
 מגורים

כמות 
יחידות 
 מסחר

 יחס מגורים 
מסחר/   

 1.86 215 400 סוקולוב' רח

 0.74 151 119 אחוזה' רח

 1.27 182 231 ויצמן' רח

 חס מגורים ומסחר י -עירוב שימושים  6טבלה 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [ומסקנות ממצאים –השוואה בין הרחובות משלוש הערים  ]

 

  docx 3-17.הדפסה01-05-10Bמחקר זכות מרחב הולכי הרגל/ 2010מאי  09 /|  [ח מסכם"דו –קרן רן נאור ]

 

 

 חזית פעילה  .ז

ומאפשרת הזדמנויות רבות למפגש ולפעילויות , החזית הפעילה מהווה חלק משמעותי מכח המשיכה של הרחוב

לרחוב חלון ראווה ים המפנ מסחררצף חנויות וכולל  צר דופן פעילהיושבינוי  . חברתיות של יחידים וקבוצות

 . הרחובחזית וכניסה אל החנויות והעסקים מ

 אורך' מ 22.90 -מאורך הדפנות ו  76%(  הדפנות משלושת הרחובות פעילה ביותרהדופן הקיימת אחוזה ' ברח

 56% וייצמן רק' ברחבעוד , )ממוצע יףרצ אורך' מ 18.90(מאורך הדפנות פעיל  71% בובסוקול .)ממוצע רציף

רציף אורך ' מ 19.20( ומקיימות לאורכו שירותים הולכי הרגלהמגדירות את מרחב  ,מאורך הדפנות הן פעילות

 ברחוב העורקיות רמת: לאורך הרחוב הפעילה לחזית הרחובות של עורקיות רמת בין קשר יש כי נראה .)ממוצע

מבין  הנמוכה היאהפעילות לאורך החזית הפונה לרחוב  ורמת, רחובותדרגות משאר ה 2-3-ב נמוכה ויצמן

 הפתוחה פעילה חזית קיימת, ערים ברחוב ויצמן שבקניון העובדה בשל סייגיש ל, זאת עם. שלושת הרחובות

  .הנמוכה ממפלס הרחוב העירונית לרחבה

 

 

 

  

 אחוזה רעננה' רח, מרכז מסחרי  23תמונה 

 סוקולוב רמת השרון' קולונדה רח  24תמונה  ויצמן כפר סבא' קולונדה רח 25תמונה 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [ממצאים ומסקנות –השוואה בין הרחובות משלוש הערים  ]

 

  docx 3-18.הדפסה01-05-10Bמחקר זכות מרחב הולכי הרגל/ 2010מאי  09 /|  [ח מסכם"דו –קרן רן נאור ]

 

 

 חברתי הסקר הומסקנות ממצאי  3.3

 

: תה לענות על שאלת המחקריהמטרה הי. הציבורי של הרחובלמרחב רגל ההולכי ת ויחס יוחו, השימוש אופן את בחן  בשלושת הרחובות סקר הולכי הרגל

 . לבין התנהגויותיהם ותחושותיהם בו, מהם יחסי הגומלין בין המרחב הפיזי של הולכי הרגל ברחוב

על ידי סוקרים שפנו אקראית להולכי  N=511)(ששימשו לראיונות אישיים נאספו באמצעות שאלונים  המדגם נתוני. במקביל שלושת הרחובותהסקר נערך ב

 . (N= 53)ותצפיות שיטתיות שנערכו ברחובות אלה במקביל לראיונות , רגל ברחוב

 :יוצגו להלןהממצאים והמסקנות .  ותחושות הנמצאים ברחוב, פעילויות בעת ההימצאות בו, הגעה לרחובאופן ה: הנתונים שנאספו עסקו בשלושה תחומים

  מאפיינים אישיים של המרואיינים -מאפיינים כללים  1.3.3

 דמוגרפיה .א

 .מהמרואיינים 46%שנים היוותה  34 -17קבוצת הגיל שבין . גברים  -44% -מהמרואיינים היו נשים ו 56%

 מגדר .ב

בכפר סבא היה . תמונת ההתפלגות המגדרית בכלל המדגם נמצאה רק ברעננה 

וגברים היה  וברמת השרון הפער בין נשים, במדגם מספר שווה של נשים וגברים

 . ממצאים אלה יכולים להסביר חלק מהממצאים. גבוה יותר מזה שבכלל המדגם
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ותצפיות שיטתיות שנערכו ברחובות אלה במקביל , על ידי סוקרים שפנו אקראית להולכי רגל ברחוב N=511)(המדגם כלל נתונים שנאספו באמצעות שאלונים ששימשו לראיונות אישיים   

 . (N= 53)לראיונות 

 

סוקולוב ' רח 
 רמת השרון

 אחוזה' רח
 רעננה

 וייצמן' רח
 כפר סבא

אחוז מכלל  
המדגם

9
 

 44% 50% 44% 38% גברים

 56% 50% 56% 62% נשים

 (509)100% (157)100% (176)100% (176)100% כ"סה

 התפלגות הנשאלים לפי מגדר 7טבלה 
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 מדווחות על תחושת ביטחון נמוכה יותר מגברים מפני היפגעות מכלי  נשים: ברחובמכלי רכב  היפגעותביטחון מפני  לתחושת מגדר בין קשר קיים

נמצאה  מפני היפגעות מכלי רכב טחוןיהב ותחושת, וגברים באופי התחושה הכללית ברחובהבדל מובהק בין נשים לא נמצא זאת למרות ש .רכב ברחוב

  .ברחוב הנעימות בתחושת מרכיבבמחקר הנוכחי כ

 נשים חוששות לביטחונן האישי במרחב הציבורי וחשות בו פחות מוגנות ; הממצא שנשים מרגישות פחות בטוח מגברים במרחב הציבורי אינו חדש

ועם זאת , לפיו נשים מרגישות פחות בטוח מגברים מפני היפגעות מכלי רכב הוא חדש, הממצא הנוכחי. סוגים שונים של מרחב ציבורימגברים וזאת ב

הן , שמרחב התנועה הממונעת והאחרת הוא טבעי עבורן, אינו מפתיע מאחר ונשים מסורתית אינן עוברות סוציאליזציה שמרחב הרחוב הוא שלהן

אין הוא מפתיע אלא , למרות שהממצא הוא חדשני, על כן. ם הן פחות יכולות ויודעות מגברים להסתדר עם מכוניות ובמרחב בכללמקבלות מסרים לפיה

 . המגדרימתאים לסטראוטיפ 

  שהוזכרו , לתחושה זו הגורמיםהרי שלא היה קשר בין מגדר לבין , ברחוב מפני היפגעות מכלי רכב בתחושת הביטחוןההבדל בין נשים לגברים למרות

 . בקרב נשים וגברים כאחד, אותם גורמים ובאותו סדר אחראים לתחושה של ביטחון או אי ביטחון מפני היפגעות מכלי רכב ברחוב: על ידי המרואיינים

 גיל .ג

המרואיינים היו בקבוצת גיל מכלל  9%ברמת השרון רק :  17-20פרט לקבוצת הגיל , ברוב קבוצות הגיל אין הבדלים רציניים בין מרואיינים בשלושת הערים

 .מחצית משיעורם בכלל המדגם ופחות ממחצית בשיעורם בערים האחרות, זו

 ישוב מגורים .ד

מהמרואיינים  74%, מהמרואיינים ברמת השרון 70%כך לגבי  . מתגוררים בעיר בה התקיים הראיון- מהמדגם  76%-70%בין  –רוב המרואיינים 

.  ההבדלים בין הערים אינם גדולים, עם זאת. מהמרואיינים הם מבקרים בעיר בה רואיינו 30%ניתן להסיק מכך כי עד . אממרואייני כפר סב 76% -ו, ברעננה

שאר המרואיינים שהם מבקרים בערי הראיון . מהמרואיינים הגיעו מהרצליה 8%השיעור הגבוה ביותר של מרואיינים שהם מבקרים נמצא ברמת השרון בה 

 ).1-3%( ביותרהיו באחוזים נמוכים 
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 הגעה לרחוב 2.3.3

עשויים לשקף את ) המקום ממנו מגיעים, עם מי מגיעים, תכיפותה, אופן ההגעה(מרכיביה . ההגעה לרחוב היא אחד המרכיבים של חווית הרחוב

 . וומאידך גם להשפיע על אופני השימוש ברחוב ועל אופי החוויה ב, הציפיות לאופני בילוי הזמן ואיכותו, ההתייחסות לרחוב

 הגעה לרחובאמצעי  .א

  נמצא כי רוב  .הליכהב הואהערים  בכלאמצעי הגעה ההגעה הנפוץ ביותר

 25%(ברכב פרטי , )מהמרואיינים 54%(המבקרים ברחוב מגיע ברגל 

אופניים והיתר מגיעים , )מהמרואיינים 18%( בתחבורה ציבורית ,)מהמרואיינים

לפיו נשים נוטות להגיע בתחבורה ציבורית , נמצא הבדל מגדרי מובהק. ואופנועים

 . וגברים ברכב פרטי

   ברעננה : בולט בהשוואה לשאר העריםמאפיין הגעה יש בכל אחת מהערים– 

. )8טבלה ( בתחבורה ציבורית –ובכפר סבא , ברכב הפרטי –ברמת השרון , ברגל

, )רכבבעלות , רמות הכנסה(ההבדלים עשויים להיות תוצר של מאפייני התושבים 

 .תרבות מקומית ותפיסת הרחוב, בניתכנון אור, זמינות אמצעי תחבורה וחניונים

 

 

 

 

 

 כפר סבא רעננה רמת השרון 
אחוז 

 מהמדגם

 54% 49% 60% 51% ברגל

צ"תח  14% 18% 23% 18% 

 25% 26% 20% 29% רכב

 אופניים
 ואופנוע

6% 2% 2% 3% 

Total 
100% 

(n=175) 
100% 

(n=177) 
100% 

(n=159) 
100% 

(n=511) 

 אופני הגעה אל הרחוב 8טבלה 
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  הגעה רגלית .ב

 כשאחוז גבוה מהאחרונים הגיעו ברגל לעומת אלה שדיווחו על פעילויות אחרות בעת שהותם , ההגעה ברגל קשורה לדיווח על פעילות של טיול ברחוב

 . ברחוב

 תחבורה ציבורית ורכב פרטי(ובהק על תחושת ביטחון גבוהה יותר ברחוב מאשר המגיעים באמצעי ההגעה האחרים המגיעים ברגל גם מדווחים במ .( 

 לגברים  21.8(וזמן נסיעה היה קצר יותר , )לנשים 10.5דקות בממוצע לעומת  13.5(משך ההליכה המדווחת היתה ארוכה יותר בקרב גברים , בממוצע

 .בתחבורה ציבורית –ניתן להבין זאת על סמך הממצא כי גברים מגיעים יותר ברכב פרטי ונשים ). דקות בממוצע לנשים 25.1 -ו

 

 וברמת , כאשר ברעננה וכפר סבא החלוקה בין סוגי הרכב קרובה לשיוויון, הרוב מגיע ברכב הפרטי, מבין אלו המגיעים בכלי רכב  -הגעה ממונעת

זמינות , הסבר אפשרי הוא זמינות הרכב הפרטי עבור המתגוררים באזור. בתחבורה הציבורית כפול מהמגיעים, השרון מספר המגיעים ברכב הפרטי

  .וקישוריות נמוכה לרחובות סמוכים ברמת השרון, במקטע הנבדק) תנועהראה פרק (נמוכה של תחבורה ציבורית 

 כאן ישנה כנראה הטייה של מקטע הרחוב (רק כשליש מהמדגם דיווחו כי חנו בחניון מסודר המגיעים ברכב פרטי נוטים לחנות את רכבם ברחוב ו  -יהחנ

 ).בו החניה זמינה וללא תשלום" ערים"הנמצא מול קניון , בכפר סבא

 

 ברגל או  המגיעים ברגל ובתחבורה ציבורית תופסים את הרחוב בצורה שונה אצל המגיעים: יש ההשפעה  על תפיסת הרחוב, ההגעה לרחוב לאמצעי

נראה  ). –40%(ציינו כביש סואן : בעוד המגיעים ברכב, )58%-55%(הגורמים לתחושת חוסר הבטחון נעוצה בהתנהגות האנשים , בתחבורה ציבורית

ב הולכי ומתייחס למרח, ומרחב ההתייחסות שלהם לרחוב הוא  חברתי יותר, כי המגיעים ברגל או בתחבורה ציבורית עירניים ורגישים יותר לסביבתם

 .רגל הולכי בהיותם גם, המיסעה תחום  על החשיבה את משמרים ברכב המגיעיםכי  יתכן. הרגל
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 מטרת הגעה .ג

, סידור( למקום ממקום בדרךלרחוב  הגיעו 1/3 -כ המדגם בכלל

מגיעים לבילוי או לבילוי בנוסף  2/3 -וכ) הביתה מהעבודה, חוג

 ).מגיעים רק למטרת בילוי -מהמדגם  56%  -רובם ( לסידור

א שיעור אם כי בכפר סב, דפוס דומה נמצא גם בשלושת האתרים

  .המגיעים לבילוי היה נמוך מבערים האחרות

נמצאים בדרך  30% –ולרעננה דפוסי הגעה דומים  השרון  לרמת

בכפר . לשהות בו/ הגיעו לבילוי זמן ברחוב   60%-ממקום למקום 

ות באו לבל 45%רק , נמצאים בדרך ממקום למקום 38% –סבא 

). 9%( האחרות הערים בשתי מאשר כפול  -המטרות לשתיהגיעו  17%-ברחוב ו

 ההתפלגות בכל אחד ממשתנים אלה דומה לזו של כלל המדגם. ותחושות ברחוב, גיל, בין מטרת ההגעה לרחוב לבין מגדר לא נמצא קשר. 

 מספר האנשים הנמצאים ברחוב בדרכם  -ביקור ברורה ברחוב  ההגעה לרחוב אקראית יותר ללא מטרת, ככל שרמת העורקיות של הרחוב נמוכה יותר

בכפר סבא רמת העורקיות נמוכה מזו של רעננה וכן מטרת הביקור נפוצה יותר משאר הערים היא מעבר ממקום למקום . מקום למקום גבוהה יותר

 .דרגות 2-3ב סבא כפר של זומ גבוהה העורקיותורמת , )60-61%(בילוי  –מטרת ביקור ברחוב  נפוצהברמת השרון ). 38%(

 

 

 

 אחוז מהמדגם עיר 
  

 כפר סבא רעננה רמת השרון

בדרך ממקום 
 למקום

31% 30%  38%  33% 

 56% 45% 61%  60% באתי לבלות כאן

 11% 17% 8% 9% שניהם

Total 100% 
(n=175) 

100% 
(n=179) 

100% 
(n=157) 

100% 
(n=511) 

 מטרת הגעה לרחוב 9טבלה 
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 מטרה  קבועה בהגעה 1.ג

וזאת יותר מאשר בערים , מטרת ההגעה ביום הראיון דומה למטרת ההגעה לרחוב בדרך כלל –בכפר סבא יש יותר נטייה לקביעות במטרת ההגעה 

מאשר בשאר , הורים צעירים/עובדים, 21-34ילאי בה שיעור גבוה יותר של גברים ושל ג, יתכן שהדבר נובע ממאפייני המרואיינים בכפר סבא. האחרות

  .לעבור ברחוב לפני או אחרי העבודה ,הרגל או הכרח בגלל מקום המגורים או קו האוטובוסהדבר מלמד על . הערים

 

 תכיפות הגעה .ד

 .עד פעמיים בשבוע –מהמדגם מגיעים יום יום והשאר  54%כאשר , מהמדגם הם מבקרים קבועים ברחוב 88%

  ה לרחוב/נו הגיעהמקום ממ .ה

 .הגיעו מהבית) בממוצע 72%(רוב המבקרים  בכל שלושת הרחובות

לעומת זאת , לבילוי ברחוב מרו שהגיעוא, המגיעים מבית המגורים רוב

רחוב בדרכם ממקום נטו לאמר שהגיעו ל, המגיעים ממקום העבודה

 . למקום

 

 

 

 

 

  אחוז מהמדגם כפר סבא רעננה רמת השרון 

 72% 68% 73% 75% מבית מגורים

צבא/ ממקום עבודה  18% 15% 22% 18% 

 המקום ממנו הגיעו לרחוב 10טבלה 
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 הפן החברתי של הגעה אל הרחוב .ו

בור שמשמעו שההגעה היום היא חריגה ע) 10%(הפער בין שתי השאלות ). 71%(וגם ביום הראיון ) 61%(בדרך כלל , לבד לרחוב מגיעים המשיבים רוב

 . עשוי להצביע על הפן החברתי והבילויי של הרחוב ועל תשובה המושפעת מרציה חברתית, מהמשיבים 10%לפחות 

 .מגיעים עם אחריםמהם  80% -ש 17-20פרט לגילאי , עם אחרים 30%בכל קבוצות הגיל מגיעים 

 ביום , שיעור המדווחים על הגעה לרחוב ביחידותסוקולוב ' ברח

 . הרחובותהיה הגבוה בכל , הראיון ובדרך כלל

 הפער ברמת השרון בין שיעור המגיעים  :הבדלים בין הערים

, אחרים גדול מאשר ברעננה ובכפר סבאביחידות למגיעים עם 

 . בהן הפער דומה לזה שבכלל המדגם

  ברעננה הפער בין הגעה לרחוב ביחידות ועם אחרים הוא

 . הנמוך ביותר הן בהגעה בדרך כלל והן ביום הראיון

 השרון הפער בין המגיעים לבדם לרחוב לבין המגיעים עם אחרים גדול ביותר בעוד  ברמת, מאידך. ביחידותהגעה לרחוב  לשברורה  מגמהעולה  ,מחד

יתכן שהדבר רומז על כך שברעננה הרחוב . מנוגדכ להעמידו צורך ואין הכללית למגמה מנוגד אינו הערים בין הזה הפער .הוא הקטן ביותרשברעננה 

האם אלה (ים עימם מגיעים לרחוב /יש לזכור עם זאת שאין בידינו נתונים על מאפייני האחר. במקומות האחריםנתפס יותר כמקום לבילוי חברתי מאשר 

 ). ?ת/ילדים קטנים או קשישים שבטיפול המרואיינ? בני גיל דומה

 וני שאוהבים ברחוב לא היה הגורם הראש, בהשוואה לערים האחרות, ברעננה: ניתן לשלב ממצא זה עם הדיווחים לגבי גורמי תחושה נעימה ברחוב

רחוב אחוזה ברעננה כנראה נתפס , במלים אחרות). מאפיינים חיוביים של הרחוב(אלא גורמי תחושה כללית ) גורמים פונקציונליים(חנויות ושירותים 

 .יותר כמקום נעים לשהות בו ולא בזכות מרכיביו הפונקציונליים

 אין קשר בין ).70-80%(יעורים גבוהים מהם בקבוצות פעילות של המתנה וסידורים וגרים במקום ש –אלה שהגיעו לבד . קשר חלקי :פעילות ברחוב

  .ולתחושות ברחוב ,למטרת הגעה, למגדר הגעה ביחידות או עם אחרים

  

רמת  
 השרון

אחוז  כפר סבא רעננה
  מהמדגם

אחרים, משפחה, ים/חבר  22% 37% 27% 29% 

 71% 73% 63% 78% לבד

Total 100% 100% 100% 100% 
  (n=173) (N=173) (n=158) (n=504) 

 התפלגות הגעה כיחיד וכקבוצה 11טבלה 
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 הפעילות ברחוב 3.3.3

מפגש  –על כל הכרוך בכך , ולבלות בוהמטרה היתה לזהות האם הרחוב משמש בעיקר כנתיב תנועה או גם כמקום לשהות , מאחר והרחוב הוא רב שימושי

אמצעות וב) בראיון(מדיווחים עצמיים של המרואיינים  –הושגו משני מקורות הנתונים על הפעילות בביקור ברחוב ביום הראיון . 'פעילות בילוי וכד, חברתי

 .תצפיות

ראיונות תשובות מה –פעילויות ברחוב ביום הראיון  .א

: ששימשו לעיבוד הנתונים, מכלל התשובות שהתקבלו נבנו הקטגוריות הבאות. טגוריות תשובה וכן להוסיףבשאלה זו ניתן היה לבחור בכמה ק

.  100 -המשיבים יכלו לציין כמה קטגוריות תשובה ולכן האחוזים אינם מסתכמים ב

ממצאים בכלל המדגם   1.א

 ניתן להסיק כי קניות היא אופן בילוי . ת או כמעט כך בכל העריםקניות היתה הפעילות הראשוני (.35%) קניות היתה שדווחה ביותר השכיחה הפעילות

 .שכיח ביותר ברחוב הרב שימושי

). 23%(פעילות שכיחה נוספת היתה סידורים . מבית המגורים או העבודה/הגעה אלמעבר לצורך מרואיינים נוספים הסבירו שהפעילות ברחוב היתה  29%

דפוס דומה היה בקרב . מהמדווחים על קניות גם דיווחו שהגיעו לרחוב לשם בילוי 64% -סמך הממצא ש זאת על, קניות מהוות כנראה סוג של בילוי

שיעור המגיעים לשם בילוי לרחוב היה נמוך , בקרב המדווחים על פעילויות אחרות. דיווחו שהגיעו לרחוב לשם בילוי 54%מתוכם , המדווחים שטיילו ברחוב

את ריבוי השימושים והאפשרויות שקיימים  מבטאים) שצויינו לעיל(יעורי המדווחים על הפעילויות השכיחות ביותר הפערים הלא גדולים בין ש .בהרבה

 .ציינו את נוכחותם ברחוב כמעבר בלבד 17%ורק , אם כי יש לציין כי רוב גדול של המרואיינים הגיעו לרחוב כיעד לביצוע פעילות כלשהי. ברחובות שנבדקו
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 תיאור הפעילות םמשיבי פעילות

הולך לקניות + חיפוש משהו לקניה / מדידות בגד + קניות מהמרואיינים  35%"  קניות"

 מהמרואיינים  29%"  עובד כאן/גר"

, קופת חולים/ביקור אצל הרופא /בדיקות אצל הרופא  , ביקור במשרד או מרפאה/סידור מהמרואיינים 23%"  עשיתי סידור כלשהו"

 מטמוציא כסף מכספו

 הליכת ספורט, טיול עם הכלבה/התאווררות /טיול  ,הסתכלות בחלונות ראווה: כולל גם מהמרואיינים  18%"  טיול"

, הולך לבית הספר, לוקחת ילדים לחוג/אוספת ילדים מהמעון ,אל מקום אחר/ עובר בדרך מ  מהמרואיינים 17% "הליכה למטרה מסויימת"

, במועדון זהב לגמלאים, בית כנסת, קרובי משפחה ביקור, בא למספרה, פגישה, לימודים

 "לתת"מתנדב ב, בית כנסת

 שותה/אוכל, ישיבה על ספסל ברחוב, מסעדה/ישיבה בבית קפה -בילוי : כולל מהמרואיינים 15%" ישיבה ברחוב"

  ירדתי מאוטובוס 

 לחבר, לאוטובוסהמתנה  המתנה 

 לויות מדווחות בכלל המדגםהתפלגות פעי 12טבלה 

 23%( גברים לעומת כפעילות על קניותיותר דיווחו  )40%( נשים( . 
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 מתוך מי שהשיבו כי ערכו קניות ברחוב –נתפסות כסוג של בילוי זמן ברחוב , למשל, נראה שקניות :קשר בין מטרת הגעה לפעילות היום ברחוב ,

דיווחו שהגיעו לרחוב לשם ביצוע ) בכלל המדגם 33% -בהשוואה ל( 21%ורק ) בכלל המדגם 56% -אה לבהשוו(אמרו כי הגיעו לרחוב לשם בילוי  64%

 . שקניות נתפסות כבילוי ברחובכך  .מסוימתמטלה 

טרה י זמן ביחד עם מלמטרה מוגדרת ולבילו 23% -מי שהגיעו לשם בילוי זמן ברחוב ו 54% -שהתחלקו ל, בדומה למי שדיווחו שטיילו ברחוב ,זאת

גם דיווחו שנמצאים ברחוב מאחר  53%...) , כגון חוג" (מסוימתההולכים למטרה "מי שבקטגוריית הפעילות ברחוב נמצא בין  ,לעומתם. מוגדרת ברחוב

 תפעילויו משלבים אנשיםדומה  באופן). בכלל המדגם 56%לעומת (אמרו שהגיעו לרחוב לשם בילוי זמן  37%ורק , ונמצאים בדרך ממקום למקום

 .הגיעו לרחוב שלשמהתחושת בילוי בדרך אל המטרה  ולחוות, ומטרות פעילויות לשלבומעדיפים , ומטרות

אשר כל אחת בנפרד אינה , אך פעולה הבילוי עצמה מורכבת מפעילויות רבות, בבילוי ברחוב ענייןכי למבקרים  ברחוב ובמרחב הציבורי יש , נראה

, על הרחוב הרב השימושי להציע את האפשרות למגוון פעילויות .פשרות להגיע ולשהות ברחוב הרב שימושיוכוללת הא, כבילוי ברחובבהכרח נתפסת 

 . תפקודיות כחברתיות

כלל  מה עשית היום ברחוב     
  המדגם

הליכה עם  טיול המתנה סידור קניות
 מטרה

ת /עובד+ ה /גר ישיבה ברחוב
 כאן

ירדתי 
 מאוטובוס

למה 
הגעת 

למקום 
 ?הזה

   

בדרך 
ממקום 
  למקום

21% 30% 44% 23% 53% 12% 43% 56% 33% 

להיות 
  כאן

64% 53% 56% 54% 37% 64% 41% 28% 56% 

 שניהם
  

15% 18% 0% 23% 10% 23% 16% 17% 11% 

Total 
  

168 114 16 87 87 73 145 18 511 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 אליו ההגעה ומטרת, ברחוב המדווחת הפעילות 13טבלה 

 .רוב מכריע מקרב המשיבים בכל קבוצות הפעילויות ציינו כי תמיד הם מגיעים לרחוב למטרה זו שהוצהרה
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 שיעור גבוה במיוחד מבין המרואיינים  ":טיול ברחוב"הגעה ברגל ו

 55-60%לעומת , 78%(הגיעו אליו ברגל , י טיילו ברחובשדיווחו כ

בקרב המדווחים על טיול ברחוב יש הבדל ). בשאר הפעילויות שדווחו

צ ורכב פרטי "תח, מובהק בין המגיעים ברגל והמגיעים באופנים

 ).97% –רמת מובהקות (

 אך יש כמה , בכלל המדגם הרוב מגיעים לבד: ה לרחוב/עם מי מגיע

גם היום וגם בדרך (ת שרוב המדווחים עליהן הגיעו עם אחרים ופעילוי

בכלל  39%וזאת לעומת ) 63%(ישיבה ברחוב ) 60%(טיול  ) –כלל

 . המדגם

 פרט למי שהלכו למטרה מוגדרת , )קניות במקום הראשון(אנשים שדיווחו על כל הפעילויות הפגינו דפוס דומה לזה של כלל המדגם : מה אוהבים ברחוב

אלה שהולכים ברחוב ). 43%(ורק אחר כך לכך שיש בו חנויות ושירותים שונים ) 50%(שהתייחסו במקום הראשון למאפיינים החיוביים של הרחוב 

 ). 62% -60–אלה ; 50% –בכלל המדגם . (והבים ברחובאת החנויות והשירותים כגורם שהם א) יותר מאשר כלל המדגם(במיוחד מציינים ) טיול, סידור(

 

 לתחושת ביטחון וגורמיה ולגורמים שלא אוהבים ברחוב, בין פעילות ברחוב לתחושה כללית בו אין קשר . 

 ריםוזאת בשונה משאר הע, המתגוררים ועובדים ברחוב מקרב המרואיינים שווה לשיעור המדווחים על ביצוע קניות ברחוב ברחוב סוקולוב. 

 שנמצא נמוך בהשוואה , מסחר/ ותואם את יחס מגורים , שיעור המדווחים על מגורים ברחוב נמוך בהשוואה לרמת השרון וכפר סבא רחוב אחוזהב

  .  לשאר הערים

, ברחוב הוא הגבוה ביותר בה גם שיעור המדווחים כי טיילו היום. הוא הגבוה ביותר מבין שלושת הערים" סידור"שיעור המדווחים על ביצוע  ברחוב ויצמן

אופן ההגעה בתחבורה ציבורית , )פעילויות נפוצות בשלוש הערים 14טבלה (מגוון הפעילויות ברחוב ויצמן הוא הגבוה ביותר מבין הרחובות . ובפער גבוה

משני הרחובות האחרים  4מהאוטובוס נפוצה פי הירידה ברחוב ויצמן .קוםהוא הנפוץ ביותר בין שלושת הרחבות ותואם את ריבוי קוי התחבורה הציבורית במ

פעילויות נפוצות 
 ברחוב

  אחוז מהמדגם כפר סבא רעננה רמת השרון

 35% 41% 33% 31% קניות

ת כאן/עובד+ה /גר  32% 22% 32% 29% 

 23% 33% 16% 20% סידור

 18% 25% 13% 16% טיול

 17% 8% 29% 14% הליכה עם מטרה

 15% 18% 15% 12% ישיבה ברחוב

 4% 8% 1% 2% ירדתי מהאוטובוס

Total *  132% 134% 166% 143% 

  171 178 159 508 

 פעילויות נפוצות בשלוש הערים 14טבלה 
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ואופי אוכלוסייה , מקומית הפערים בין הערים עשויים לבטא דגשים מקומיים של תרבות .מספרם ברחובות סוקולוב ואחוזה במספר הקוים ברחובוהפער 

 . של הרחוב מבנה ותכולה פיזיתוכן של  )לדוגמא, רוב יחסי לצעירים(

 תצפיות  -פעילויות ברחוב .ב

פי גודל  בה הן מוצגות על, בטבלה שלהלן  ששכיחותן חושבה ומופיעה, הפעילויות שנצפו ברחובות קובצו לכמה קטגוריות): ממצאי תצפיות(פעילות נצפית 

 : הקבוצה שביצעה אותן

  הליכה עם עגלת קניות; הליכה עם אופניים; מטפלת עם קשישה; הליכה עם כלב; עם תינוקהליכה ; כניסה לבניין; שיטוט/ הליכה 

 נשען על קיר;  ישיבה על ספסל בחוץ; ישיבה בבית קפה 

 נסיעה בקורקינט חשמלי; כניסה ויציאה ממכונית; נסיעה באופנוע; נסיעה באופניים; המתנה לאוטובוס; ירידה מאוטובוס/עליה 

 התבוננות בחלון ראווה; יציאה מחנות/כניסה; קניות . 

 ה בפלפוןשיח; שיחה 

 אשה מאכילה תינוק; מנגן ברחוב; אנשים עובדים בכביש; אדם מתרים; אדם מביא סחורה לחנות; מנקה חנות; שוטר רושם דוח . 

  חציה 

 4פעילות בקבוצה של  3פעילות בקבוצה של  2פעילות בקבוצה של פעילות ביחידות 

) 52%( 36הליכה ) 43%( 38הליכה ) 40%( 97הליכה ) 29%( 109הליכה 

) 26%( 18ישיבה ) 17%( 15שיחה ) 32%( 79שיחה ) 29%( 106קניות 

) 25%( 17שיחה ) 15%( 13ישיבה ) 17%( 41קניות ) 18%( 67שיחה 

) 7%( 5אוטובוס ) 11%( 10אוטובוס ) 13%( 33ישיבה ) 17%( 62ישיבה 

) 7%( 5חציה ) 13%( 11חציה ) 7%( 18חציה ) 10%( 36חצייה 

 תצפיות ממצאי מתוך, קבוצה גודל פי על ברחוב השכיחות הפעילויות 15טבלה 

  את הרחובשחצו ,  6אנשים וקבוצה אחת של  5קבוצות של  3נצפו גם : הערה*  
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 סיכום הממצאים 1.ב

 הליכה הן, הערים שלושת בכל, ברחוב שנצפתה הדומיננטיות הפעילויות ,

 ). 15טבלה (ושיחה קניות

 ביותר הנפוצה פעילותה היתה ברחוב שהליכה נמצא  -הליכה .

 אבל שכיחות , היא פעילות ששומרת על דומיננטיות בכל גודל קבוצה הליכה

היא פעילות שמתבצעת  קניות: ביצוע קניות יורדת ככל שגודל הקבוצה עולה

 . .אך לא יותר מכך, )18%(2או בקבוצה של )31%(ביחידות 

 שיחה בטלפון נייד –כולל ביחידות (בערך באותו שיעור, פעילויות ששכיחותן קיימת בכל גודל קבוצה – וישיבה שיחה.( . 

 הבדלים קטנים ולא משמעותיים בין הערים. הנטייה היא לבצע זאת בעיקר ביחידות והשכיחות יורדת ככל שגודל הקבוצה עולה –הכביש חציית. 

 ואת החלוקה של , ריהוט רחוב המעודד פעילות חברתית :האחוז תואם את האופי החברתי של רחובהדבר ו, בקבוצות פעילויותיש יותר   אחוזה רחובב

פעילות של יחידים  ביןברמת השרון וכפר סבא בהן החלוקה  לעומת). המיסעה מרוחב 89%-ל שווה הרגל הולכימרחב ( הרגל הולכימוטה  והוא הרחוב

 . לשיווין קרובהלקבוצות 

ומחזקת , )מכלל הפעילויות 65%(מתבטאת גם במספר הפעילויות המתקיימות בקבוצות  מתוך ההשוואה של הרחובות נראה כי החברתיות של רחוב אחוזה

 ).הגעה ממקום למקום, סידורים(כי הביקור ברחוב נתפס כבילוי וכפעולה חברתית ולא רק תפקודית , את המסקנה

 

 

 

 

  

 ברחוב הנצפות הפעילויות של חברתי פן  16טבלה 

סבאכפר  רעננה רמת השרון פעילויות  

 142 101 190 בודדים

 153 187 216 קבוצות

פעילות בקבוצות מול סך 
 הפעילויות ברחוב

53% 65% 52% 
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   התחושות ברחוב 4.3.3

 

 תחושות כלליות ברחוב .א

  וזאת בשלושת הרחובות, דיווחו על תחושה כללית נעימה ברחוב ומעלה 85%)ערים הכללית ברחוב היא חיובית מאוד בכל ה התחושה

זאת לפני כל החלטה אחרת שעוסקת בתכולתו , היות בו או להימנע ממנובין לביטחון במרחב הציבורי היא אחד היסודות הראשוניים לבחירה התחושת 

 . לי רכבבמחקר זה נבדקה תחושת ביטחון מפני היפגעות מכ . ובמאפייניו

הממצאים ). לא נעים לשהות בו/ נעים (התגלתה במחקר הנוכחי כקשורה לתחושה הכללית ברחוב  מפני היפגעות מכלי רכב ברחובתחושת הביטחון 

ערים בברמת השרון התחושה הכללית וגם תחושת הביטחון נמוכה יותר מ: מצביעים על הבדלים בין שלוש הערים בתחושות הולכי הרגל ברחובות שנבדקו

להלן דגשים לגבי מרכיבי נושא התחושה . וברעננה התחושה הכללית טובה יותר וזאת בהתייחס למאפייניו הכלליים ולא למרכיבים ספציפיים בו, האחרות

 .בערים השונות

 

 בכל אחת מהערים כללית תחושה 1.א

אולם ברמת  (.ומעלה 85%)הכללית ברחוב היא חיובית מאוד בכל הערים  התחושה

 85%(נמוך מבין שלושת הערים  מעטהשרון שיעור המדווחים על תחושה נעימה היה 

הביטחון כפי שיוצג להלן התחושה הכללית קשורה  גם לתחושת ). ומעלה 90%לעומת 

. מכלי רכב מהיפגעות

). 96%(בקרב המתגוררים בישובים מרוחקים מעיר הראיון השיעור היה אף גבוה יותר 

לרחוב נוטים באופן מובהק יותר מהמגיעים ביחידות לדווח על  המגיעים עם אחרים

 .ב למטרת בילוי בו נוטים יותר לדווח על תחושה נעימה ברחוב מהמגיעים אליו בדרך ממקום למקוםגם המגיעים לרחו. תחושה נעימה ברחוב

 תחושה
 כללית
 ברחוב

אחוז  כפר סבא רעננה רמת השרון
  מהמדגם

 428 131 159 138 כן

  85% 92% 90% 89% 

 50 13 12 25 לא

  15% 7% 9% 10% 

 תחושה כללית ברחוב 17טבלה 
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 הגורם הראשון  -ברעננה הדפוס היה הפוך , בעוד ברמת השרון ובכפר סבא הגורם הראשון שאוהבים ברחוב הוא חנויות ושירותים ?מה אוהבים ברחוב

 .את האנשים כגורם שאוהבים ברחוב השרון שיעור נמוך במיוחד ציין ברמת. שצוין הוא מאפיינים חיוביים של הרחוב

 50%(כמשהו שלא אוהבים בו " מאפיינים שליליים של הרחוב"בכפר סבא היה השיעור הגבוה ביותר של המציינים   ?מה לא אוהבים ברחוב( ; 

גבוה מבכל עיר " שום דבר"ברעננה שיעור המציינים ; "הרחובמאפיינים שליליים של "הופיע במקום הראשון מעט מעל " עומס וצפיפות"ברמת השרון 

  .ומכאן מקום לבילוי זמן, ולא לאור רכיב זה או אחר שבו, תמיכה נוספת להשערה כי רחוב אחוזה ברעננה נתפס כמקום חיובי באופן כללי –אחרת 

 

 ב שימושיסביבתיים וחברתיים ביצירת תחושות חיוביות ושליליות ברחוב הר, גורמים פיזיים .ב

 ; כמקור לתחושות חיוביות מהגורם האנושייותר הגורמים הפיזיים והסביבתיים מוזכרים בשיעור גבוה 

  ובין , הגורם האנושי מוזכר בשיעור הגבוה ביותר –כללית התחושה כמשפיע על ה(כיוצר תחושות שליליות הגורם האנושי מוזכר בשיעור גבוה יותר

  ).כב זהו הגורם שמוזכר במקום שניות מכלי רביטחון מפני היפגע-איהגורמים ל

חשיבותם של גורמים פיזיים בתפיסת הרחוב כמקום נעים ובטוח לעומת חשיבותם של גורמים אנושיים ביצירת תחושות שליליות להסיק מכאן על  ניתן

  .).מקור ההפניה לא נמצא! שגיאהו, באחוזים מתוך המדגם, גורמים אהובים ולא אהובים ברחוב 18טבלה ראה ( ברחובלמרחב הציבורי 

 

אי ביטחון /ותחושת ביטחון, שלילית/ תחושה כללית חיובית  –הטבלאות שלהלן מציגות את הגורמים שלהם מייחסים המרואיינים את תחושותיהם ברחוב 

 .כפי שיפורט להלן, תחושות חיוביות ושליליותנראה כי יש דפוס בייחוס גרימת . מפני היפגעות

 

 המשיבים יכלו . על בסיס התשובות שניתנו בלשונם של המשיבים נבנו הקטגוריות שלהלן). למענה באמצעות טקסט חופשי( ותפתוח והי ותהשאל

.   100% -להצביע על מספר גורמים ולכן התשובות אינן מסתכמות ב
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 םבכלל המדג –גורמים אהובים ברחוב  1.ב

   מוצל, שקט, מרכזי, אווירה, יופי, נקי(מאפיינים חיוביים של הרחוב ) 43%(ומייד אחריו ) 50%(חנויות ושירותים היו הגורם הראשון במעלה .( 

 17%  כגורם אהוב ברחוב, "אנשים"ציינו. 

  של ) 56%(הגעה עם אחרים קשורה עם ציון בשיעור גבוה

המגיעים . מאפיינים חיוביים) 35%(חנויות ושירותים ואחריו 

הוזכר " אנשים. "ביחידות ציינו את שני הגורמים בשיעור דומה

 .במקום שלישי בכל הקבוצות

 בים בקבוצות גיל שונות יש דברים שונים שחשובים והם ילמש

 . יות ומאפייניםחנו –אוהבים ברחוב 

 למרות העדר הבדלי מגדר בתחושה זאת , וגברים מציינים את שני הגורמים באותו שיעור, נשים מציינות במובהק חנויות ושירותים יותר מגברים

  .ברחוב

 

פיזיים  –ס לגורמים סביבתיים הנטייה היא להתייח. התשובות לשאלה זו אמורות לתת סיבות או הסבר רקע לתחושה כללית חיובית ברחוב כפי שדווחה לעיל

 . כך גם היה בתשובה לשאלה זו בשלושת הערים. ולא לגורמים פנימיים כמו תחושות או אירועים אישיים, או חברתיים

 
 

                                                 

 

 

 

 
10

 חסר פחי אשפה, אין צמחיה, שלטים מבלבלים, לא מטופח/ הרחוב מוזנח , לילה/ עות הערב לא מספיק מואר בש, זיהום אוויר, לכלוך והזנחה, רעש -מאפיינים שליליים 
11

 קרוב לבית, מואר, מוצל, שקט, פתוח, הכל, מרכזי, אווירה, ופיי, רחוב נקי -מאפיינים חיוביים  
12

 100%< ניתן היה לציין גורמים ללא הגבלה ולכן שיעורי המשיבים  

מה לא אוהבים ברחוב  מה אוהבים ברחוב   

מאפיינים שליליים של  50%חנויות ושירותים  1
הרחוב

10
 

39% 

חובמאפיינים חיוביים כלליים של הר 2
11
 35%עומס וצפיפות   43% 

 14%מכשולים וגורמי סיכון  17%אנשים ברחוב  3

באחוזים מתוך המדגם, גורמים אהובים ולא אהובים ברחוב 18טבלה 
12
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 גורמים אהובים בכל אחת מהערים 1.1.ב

  בדומה לכלל המדגם ברמת השרון ובכפר סבא הגורם הראשון

 ; שאוהבים ברחוב הוא חנויות ושירותים

  הגורם הראשון שצויין הוא מאפיינים  -הפוך ברעננה הופיע דפוס

 . חיוביים של הרחוב

 שכן בשלושת הערים מדובר במקטע רחוב , לא ברור מקור ההבדל

 .  המאופיין בחנויות ושירותים רבים

 ם שאוהבים ברמת השרון שיעור נמוך במיוחד ציין את האנשים כגור

הסבר אפשרי הוא קשר למידת המקומיות של מבקרים   –ברחוב 

רחוב פחות , רמת השרון יותר אנשים שעוברים ושבים. ברחוב

 . יותר אנונימיות ולכן אנשים פחות מוזכרים כמרכיב בתחושות חיוביות – מקומי-שכונתי
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 קרוב לבית, מואר, מוצל, שקט, פתוח, הכל, מרכזי, אווירה, ופיי, נקי רחוב -מאפיינים חיוביים  
14

 מעברי חציה, שבילי אופניים, סופר, גינת משחקים, מדרכות, ספסלים -מרכיבים פיזיים  

  עיר 

 אחוז מהמדגם רעננה כפר סבא רמת השרון 

 50% 33% 61% 58% חנויות ושירותים

מאפיינים 
םחיוביי

13
לרחוב   

35% 30% 61% 43% 

 17% 20% 21% 8% אנשים

מרכיבים פיזיים
14

 4% 1% 10% 5% 

Total  116% 123% 133% 124% 

ניתן להשיב יותר 
  מתשובה אחת

153 149 166 468 

 לפי ערים, גורמים אהובים ברחוב 19טבלה 
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 בים ברחובואהגורמים לא  2.ב

 ועומס מאפיינים שליליים של הרחוב גורמים לא אהובים ברחוב הם 

מכשולים ואחריהם , 35% -הוזכרו בשיעורים דומים של כ צפיפותו

  ).14%(גורמי סיכון ו

 בכלל מאשר יותר" כלליים שליליים מאפיינים" ציינו ברגל המגיעים 

 שונה אך דומה דפוס הפגינו וברגל צ"בתח המגיעים). 45%( המדגם

 .ברכב המגיעים של מזה

 בכל אחת מהערים  -גורמים לא אהובים  1.2.ב

 

 מאפיינים שליליים של הרחוב"הופיע במקום הראשון מעט מעל " עומס וצפיפות" ברמת השרון." 

  השגות על הרחוב והוא עונה על צורכיהם/ גבוה ביותר של מי שאין להם ביקורת שיעור ברעננה . 

  50%(כמשהו שלא אוהבים בו " מאפיינים שליליים של הרחוב"ותר של המציינים היה השיעור הגבוה ביבכפר סבא.( 

 ברמת השרון ישנה  .שמשפיעים על ראיית הרחובות, פיזיים וחברתיים, הבדלים בין שלושת הערים עשויים להצביע על עוצמתם של גורמים מקומיים

כולל הצבת תאורה וריהוט רחוב חדיש : יפוץ מקיף של הדופן הדרומיתברעננה בוצע לאחרונה ש, שיכולה להתפס כעומס, יותר תנועה עוברת

וקיימים יותר , הריצוף והתאורה ישנים, לעומת זאת בכפר סבא ריהוט הרחוב. כך שיש ברחוב פחות מאפיינים שליליים ברחוב, ובכמות גדולה 

 . בניגוד לקניון הסמוך החדש, מבנים ותיקים או עם חזית מוזנחת

                                                 

 

 

 

 
15

 חסר פחי אשפה, אין צמחיה, טים מבלבליםשל, לא מטופח/ הרחוב מוזנח , לילה/ לא מספיק מואר בשעות הערב , זיהום אוויר, לכלוך והזנחה, רעש -מאפיינים שליליים 

  אחוז מהמדגם רעננה כפר סבא רמת השרון 

מאפיינים שליליים
15
 

 כלליים של הרחוב
36% 50% 30% 39% 

 35% 32% 32% 40% עומס וצפיפות

שום דבר/ אין  9% 10% 29% 16% 

מכשולים וגורמי 
 סיכון

18% 12% 11% 14% 

Total 118% 119% 110% 116% 

  159 154 145 458 

 ערים לפי, ברחוב אהובים לא גורמים 20טבלה 
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 מפני היפגעות מכלי רכב ברחוב תחושת ביטחון .ג

 

 רכב מכלי היפגעות מפניחושת ביטחון דיווחו על ת מהמשיבים 70%

הערים דווחו המרואיינים על תחושת ביטחון בשיעור גבוה  בכל .ברחוב

 המרואיינים מדווחים השרון ברמת, זאת עם. בהרבה מתחושת אי ביטחון

 סבא ובכפריותר מאשר ברעננה ) 63%( נמוך בשיעור ביטחון תחושת על

מכלי  מהיפגעות בטוחות פחות במובהק מרגישות נשים ).73%, 74%(

 מאשר נמוכה הביטחון תחושת השרון ברמת. מגברים ברחוברכב 

 .סבא וכפר ברעננה

 ביטחון תחושת לבין ברחוב נעימה תחושה בין מובהק חיובי קשר יש

. כאחד וגברים נשים בקרב קיים זה קשר. רכב מכלי מהיפגעות

  

תחושת ביטחון 
מפני היפגעות 
 במכלי רכב ברחו

 

רמת 
 השרון

כפר 
סבא 

  אחוז  רעננה
 מהמדגם

 347 127 113 107 כן

  63% 73% 74% 70% 

 149 44 42 63 לא

  37% 27% 26% 30% 

Total 170 155 171 496 

  100% 100% 100% 100% 

 ת הרחובותפגעות מכלי רכב ברחוב בשלושיתחושת בטחון מפני ה 21טבלה 
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 ברחוב רכב מכלי היפגעות מפני ביטחון ואי ביטחון תחושת גורמי 1.ג

:  ברחובמהיפגעות מכלי רכב  ביטחון הרגשת גורמי

 בטיחות מתקני  -49%( ופיזיים סביבתיים הם הראשונים הגורמים 

 ההתנהגות ואחריהם) הרחוב של מרחבי תכנון  -42%, תנועה והסדרת

לא ניכרים הבדלים של ממש בין , כללית ).13%( האדיבה האנושית

 .  ריםשלוש הע

 עם אחרים לרחוב ציינו את מתקני הבטיחות בשיעור גבוה  המגיעים

 המגיעים. לבדם מהמגיעיםלחוסר בטחון מפני הפגעות לעומת  כגורם

 רחוקות לעיתים המגיעים אלו. )19-20%(שני  כגורםהסואן  והכביש) 60%  –47( ראשוני כגורם אנשים בהתנהגות רואים לרחוב גבוהה בתכיפות

. הפוך בסדר הגורמים את דרגו

: ברחוב ביטחון אי הרגשת גורמי

 אי לתחושת במעלה הראשון הגורם היא ברחוב האנשים התנהגות 

, לבסוף). 25%( הסואן הכביש ואחריו) 49%( רכב מכלי מהיפגעות ביטחון

 ).18%( בטיחות מתקני העדר

  המגיעים לרחוב ברגל ובתחבורה ציבורית ציינו את התנהגות האנשים

 .את הכביש הסואן –ברחוב בשיעור הגבוה ביותר והמגיעים ברכב 
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 ניתן להשיב יותר מתשובה אחת 

גורמים לתחושת ביטחון 
16ברחוב

 

 כלל המדגם עיר

 רעננה כפר סבא רמת השרון

מתקנים לבטיחות ולהסדרת 
 התנועה ברחוב

49% 44% 53% 49% 

 42% 46% 40% 39% תכנון מרחבי של הרחוב

 13% 8% 21% 10% תנהגות אנושיתה

גורמים לתחושת אי 
ביטחון מהיפגעות מכלי 

 רכב ברחוב

 אחוז מהמדגם עיר

  רעננה כפר סבא רמת השרון

 49% 53% 67% 37% התנהגות האנשים ברחוב

 25% 29% 17% 27% כביש סואן

 18% 11% 8% 28% העדר מתקני בטיחות 

 הערים בשלוש, בטחון לתחושת גורמים 22טבלה 

 םהערי בשלוש, בטחון אי לתחושת גורמים 23טבלה 
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הכביש הסואן  –המגיעים לעתים רחוקות לרחוב  שעבורבעוד . היא הגורם הראשון לאי ביטחון, התנהגות האנשים ,לעיתים תכופותעבור המגיעים 

הסביבה הפיזית נוטה להיבלע כרקע בסביבה :  המגיעים לעתים תכופות ממוקדים יותר באנשיםהסבר אפשרי הוא כי . הביטחון הראשיהוא גורם אי 

 . מוכרת ולכן הם לא מייחסים לה את התחושות שלהם

 במקום הראשון והשני ביצירת תחושת הם ) הכביש הסואן(וסביבתיים ) מתקני בטיחות(בין שתי קבוצות הגורמים מסתבר כי גורמים פיזיים  בהשוואה

הגורם האנושי הוא במקום הראשון ואחריו הגורמים , ביצירת תחושת אי ביטחון; ביטחון מפני היפגעות ברחוב והגורם האנושי הוא במקום השלישי

.  הפיזיים והסביבתיים

 ר הגבוה ביותר כגורם לתחושת אי ביטחון מהיפגעות שצויין בשיעו ,התנהגות האנשים ברחוב היתה הגורם, הערים ובדומה לכלל המדגם בשלוש

תנועה , הסבר אפשרי הוא כי במקומות סואנים . השרון ברמת במיוחד נמוך ובשיעור סבא בכפר במיוחד גבוה בשיעור צויין זה דבר .ברחובמכלי רכב 

 . ומשרה ביטחון עוד פחות מצפים מאנשים אחרים להתנהגות חיובית,  עוברת רבה והמבקרים הם פחות מקומיים

 וברעננה , צויינו במידה שווה) הכביש הסואן והעדר מתקני בטיחות והסדרת תנועה(פיזיים -ברמת השרון גורמים סביבתיים: נוספים בין הערים הבדלים

תקני בטיחות בשיעור הנמוך והעדר מ) גבוה יותר ברעננה מאשר בכפר סבא –אם כי בפער בין שתי הערים (וכפר סבא הכביש הסואן צויין בשיעור בינוני 

.  מבין שלושת הגורמים

 

 

 

 

המדגם כלל מתוך באחוזים, ברחוב רכב מכלי היפגעות מפני ביטחון אי לתחושת וגורמים ביטחון לתחושת גורמים 24טבלה 
17
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 100%< ניתן היה לציין גורמים ללא הגבלה ולכן שיעורי המשיבים  

גורמי תחושת אי ביטחון מהיפגעות מכלי רכב גורמי תחושת ביטחון מהיפגעות מכלי רכב  

 49%) כולל נהגים(של אנשים ברחוב ) לא בטיחותית(התנהגות  49%מתקני בטיחות והסדרת תנועה  1

 25%כביש סואן  42%תכנון מרחבי של הרחוב  2

 18%העדר מתקני בטיחות  13%) כולל נהגים(של אנשים ברחוב ) בטיחותית ואדיבה(התנהגות  3
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הגורם , באותו מטבע. ביטחון אי לתחושת חשובה פחות העדרם אבל מהיפגעות ביטחון לתחושת םחשובי בטיחות מתקנינראה כי  ,לאור הממצאים

 .החברתי אינו כה חשוב לתחושת ביטחון אבל הוא חשוב מאד בתחושת חוסר הביטחון

 מסקנות   -גורמי תחושת ביטחון מפני היפגעות מכלי רכב ברחוב 2.ג

  בומפני היפגעות מכלי רכב תחושה חיובית כללית ברחוב קשורה לתחושת ביטחון .

מפני היפגעות מכלי  מי שנעים להם ברחוב גם מרגישים בו בטוחים: קשר מובהק בין תחושה נעימה ותחושת ביטחון מפני היפגעות מכלי רכב ברחוב נמצא

חה תחושת הביטחון מהיפגעות מכלי רכב בשלוש הערים דוו .גם לא מרגישים בו ביטחון מפני היפגעות מכלי רכב –ומי שאינם מרגישים נעים ברחוב  ,רכב

והמסקנה עשויה להיות  ברמת השרון השיעור עוד היה נמוך מבערים האחרות. מאשר שיעור הדיווח על הרגשה כללית חיובית ברחוב ,בשיעור נמוך

. היפגעות מכלי רכב אינם משרים תחושת ביטחון מפני, נעימים ככל שיהיו, שרחובות אלה

 התנהגות האנשים ברחוב היא גורם נמוך , לחילופין. אבל לא לתחושת אי ביטחון, הם גורם לתחושת ביטחון ת תנועה ברחובמתקני בטיחות והסדר

 .ביצירת תחושת ביטחון אבל גבוה ביצירת תחושת חוסר ביטחון ברחוב
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 לעומת מאפיינים , ות הנמצאיםנראה כי היכרות אינטימית עם הרחוב עשויה להסיט את תשומת הלב מבעייתיות בהתנהג :עיר מגורים

בשיעור  –בעוד שהמתגוררים בישובים רחוקים ) 48-53%(ציינו גורם התנהגות אנושית בשיעור גבוה  –המתגוררים בישוב או בישובים סמוכים .פיזיים

 . היה שני בחשיבותו בעוד שעבור האחרים) 33%(העדר אבזרי בטיחות היה הגורם המרכזי לתחושתם , עבור האחרונים). 22%(נמוך בהרבה 

 מאפיינים אלה יכולים להיות . ההבדלים בין הערים עשויים להצביע על תפקידם של מאפיינים מקומיים בהשפעה על תחושת ביטחון בעוצמות שונות

 . או קשורים לתרבות מקומית שתורמת לפעילות ולאווירה ברחוב) הפעילויות בו, עיצוב הרחוב(סביבתיים 

 ושיעור מעט נמוך מבערים , וה במיוחד ייחס את תחושת הביטחון מפני היפגעות מכלי רכב ברחוב להתנהגות האנשים ברחובבכפר סבא שיעור גב

תחושת הביטחון נובעת במיוחד מקיומם של מתקני : ברעננה. לקיומם של מתקני בטיחות והסדרת תנועה ברחוב  –ייחס את תחושת הבטחון  האחרות

 .ושיעור נמוך במיוחד רואה באנשים ברחוב גורם לתחושת ביטחון, של הרחוב הסדרת תנועה ומתכנון מרחבי

 התנהגות האנשים ברחוב היתה הגורם שצויין בשיעור הגבוה ביותר כגורם לתחושת אי ביטחון מהיפגעות מכלי , בשלוש הערים ובדומה לכלל המדגם

כאשר הגורם הפיזי הוא בעל משמעות בעיקר , לים של ממש בין שלוש העריםמתגלים הבד, גורמי תחושת חוסר ביטחון מהיפגעות ברחובב. רכב ברחוב

 . 18חברתי בעיקר בכפר סבא וברעננה-והאנושי, ברמת השרון

 הגעה לבד או עם אחרים ביום הראיון  משפיעה על ראיית הרחוב וזיהוי גורמים שמביאים לתחושת בטחון או חשש מהיפגעות . 
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אם כי בפער בין (צויין בשיעור בינוני  וברעננה וכפר סבא הכביש הסואן, צויינו במידה שווה) הכביש הסואן והעדר מתקני בטיחות והסדרת תנועה(פיזיים -ברמת השרון גורמים סביבתיים 
 .והעדר מתקני בטיחות בשיעור הנמוך מבין שלושת הגורמים) גבוה יותר ברעננה מאשר בכפר סבא –שתי הערים 
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 החברתי מסקנות כלליות מהסקר 5.3.3

 

המבקרים . בעיקר למטרות בילוי זמן בו, אל הרחוב, וביחידות, מגיעים ברגל מהבית, התמונה שעולה מהממצאים היא של מבקרים ברחוב שרובם קבועים

והם גם  ,לרובם נעים ברחוב. ישיבה ושיחה –תוך שהם מעורבים בבילוי זמן עממי ולא תובעני , מתכוונים לשהות ברחוב וליהנות מהשירותים שהוא מציע

 . מרגישים תחושת ביטחון מפני היפגעות בו

 נמוך  המדווחים על תחושה זושיעור ש למרות, היפגעות מפני ביטחון תחושת וגם, בו הנמצאים על חיובית כללית תחושה שמשרה מקום הוא הרחוב

כמעט דיווחים על  התקבלולא  .כזית של קניותותומכים בפעילות המר, חנויות ושירותים ברחוב הם גורם ראשון במעלה לתחושה הטובה בו. יותר

 .מסתכלים בחלונות ראווה כאשר " טיול"או שימוש במונח , רציה חברתית יתכן בשל , התבוננות בחלונות ראווה

 פיה במתרחשצ, ישיבה, תנועה –מאחר והוא עונה לצורכיהם והעדפותיהם לגבי צורת בילוי עממית ונוחה , בילוי כמקום ברחוב בוחרים הרגל הולכי ,

למרות , כך בכל שלוש הערים. הם מגיעים באופן עקבי אל הרחוב מאחר וזהו המקום הציבורי הזמין והנוח עבורם. אינטראקציה עם אחרים, קניות

רגליהם המבקרים מצביעים ב: מטרות המחקר להחזיר את המרחב הציבורי ברחוב אל הולכי הרגל מקבלות משנה תוקף, במובן זה. הבדלים נקודתיים

הגורמים הפיזיים והסביבתיים צויינו על ידי , כזכור. שנדרשת בו פעולה לשם הגברת תחושת הביטחון, בעד הרחוב כמקום בילוי קבוע נעים ומבוקש

 .כמצויין במטרת המחקר, המרואיינים ככאלה שאחראים לתחושותיהם החיוביות ברחוב

 

 ריבוי ומגוון חנויות ושירותים כמו גם אפשרויות . ושות שבו ועל הצורה בה משתמשים בומבנה הרחוב הרב שימושי ותכולתו קשורים כנראה לתח

 –ושל מבקרי מרחוק , לישיבה במרחב תורמים לתחושה הטובה של המבקרים ולמוכנותם של תושבים מקומיים לחזור אליו בקביעות ועל בסיס קבוע

  .להשקיע זמן רב בנסיעה כדי להגיע אליו

 

עם זאת אותרו . הרגל בערים הנבדקות יחסית דומים וברוב הנושאים שנבדקו בסקר נמצא אף דפוס תשובות דומה בין שלושת אתרי המחקרמאפייני הולכי 

וגם לאווירה החברתית והתרבותית ששוררת בו ואולי ) 'ריהוטו וכד, מידותיו(שניתן לייחס אותם לגורמים בסביבת הרחוב , בכל זאת הבדלים בכמה תחומים

 . יידונו להלן רק אותם נושאים שבהם עלו דפוסי תשובה שונים בין הערים, לאור זאת. רשות עצמהאף ב
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, רמת השרון, סוקולוב: הרחובות שלושתהשוואה בין מה מסקנות 4
 כפר סבא, וייצמן,רעננה, אחוזה 

 הרחובות הרב שימושיים כחדרי האירוח של העיר 1.4

 מעבירי תנועה , יםקיימת חיוניות בקיום רחובות ראשיים עירוני 

 רחובות של המתמשכת החיוניותהתצפיות והסקר החברתי היא , המסקנה המרכזית מהסקר הפיזי

גם , רחובות אלה. למרות המיתוס על מותו של הרחוב העירוני בעקבות תרבות הקניונים, עירוניים ראשיים

מושכים , סוקולוב ברמת השרוןכמו רחוב , ומובילים תנועה עוברת רבה, כאשר הם בעלי עורקיות גבוהה

 . אליהם עדיין קהל מקומי רב

 

 הרחוב כמקום בילוי 

, פונקציונליות כקניות ותנועה לפעילויות מעבר, משיכה לפעילויות מגוונות מקור מהווים הרחובות שלושת כל 

 תרוץ והמהו  המסחר כאשר, שימושי-הרב ברחוב לבלות באים אנשים. בילוי כמקוםובראשונה  בראש ונתפסים

המרכיבים הפיזיים ברחובות מאפשרים ומעודדים .לבילוי לבד לרחוב לבוא לגיטימציהאף  ישנהו, ברחוב לבילוי

 מסביבתם מגיעים רחובותהמבלים ב רוב  -העירוניות של הדם עורקיהרחובות הם .פעילות חברתית

 .בהליכה, הקרובה

 ,חברתי זמן לבילוי משמשים  ונהובראש בראש אך, פעילויות של רב למגוון משמשים הרחובות .1

 . ואם על ידי נוכחות יחד עם אנשים אחרים ברחוב, אם תוך מפגש עם אנשים אחרים

 הבטיחות תחושת גםך וכ, שנסקרו היתה טובה מאוד המשתמשים רובהכללית של  התחושה .2

 .רכב כלי דיי על פגיעה מפני

 בילוי ושהיה ברחוב ויצמן כפר סבא  26תמונה 
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 לתחושותפיזיים  מרכיבים בין קשר 2.4

 

נקשרים  ,לעומת זאת ,אנושיים גורמים .ובטוח נעים כמקום הרחוב בתפיסת חשיבות יש פיזיים לגורמים

רצונם על הגורמים המשפיעים על תחושתם של הולכי הרגל ו .הציבורי מרחבב שליליות תחושות יצירתל

 : הם לשהות ברחוב

  רציפה  קולונדה או לקהל פתוחות רחבות, והמשכית פעילה חזית .1

 הרגל להולכי ומעברים סמוכים לרחובות שוריםקי: גבוהה קישוריות רמת .2

  לאורכןהמאפשרות הליכה רצופה  קולונדותהמצאותן של ומדרכות רחבות  .3

 ברחוב הרגל הולכי פעילות את ומעודד תומך חברתית אינטראקציה המעודד, רחוב ריהוט .4

 תנועה 3.4

 מבנה מרחבי ותחושת הולכי הרגל , הקשר בין תנועה ממונעת 1.3.4

 

 המשמש רחוב: ותפיסתו הרגל הולכי מרחב אופי על משפיע והאזורי הארצי התנועה רךבמע הרחוב תפקיד

 ישו נעים פחות רחוב הוא  -ארצי לציר מאוד סמוך שהוא כך על מעידה שלו העורקיות ורמת עוברת לתנועה

, יבהיש מקומות, רחוב עצי פחות יהיו, תנועתייותר כ הנתפס ברחוב .חברתית לפעילות הזדמנויות פחותו ב

 .הממונעת התנועה את לשרת המיועד ריהוטוריבוי , חברתית פעילות המעודד ריהוט של נמוך ואחוז

 

 

 

 
 פינת ישיבה באחוזה  28תמונה 

 פינת ישיבה  ניידת 27תמונה 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [כפר סבא, וייצמן,ננהרע, אחוזה, רמת השרון, סוקולוב: מסקנות מההשוואה בין שלושת הרחובות/]
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 נתפס, )1 עורקיותרמת ( ארצית לדרך ניצב, ממונעת תנועה מעביר רחוב - השרון רמת סוקולוב רחוב 

 הליכה: תפקודיות יותפעילו ויותר, חברתיות פעילויות עבור אמצעים פחות בו ויש, נעים פחות כרחוב

 .הרחוב אורך לכל וחניה, וקניות

 גורמים שילובזאת בזכות , רמת העורקיות שלו  על אף רחוב נעים הואהרחוב , ברעננה אחוזה ברחוב 

 .ודרך שירות, עצי רחוב, כרוחב נדיב של זכות הדרך, ממתנים

 אופן על משפיעים המרכזית התחנה ונוכחות הציבורית בורההתח קוי ריבוי  סבא כפר, ויצמןרחוב ב 

 מרמת היתר בין נובעתו יותר נעימה ברחוב התחושה. ציבורית ובתחבורה ברגל: לרחוב ההגעה

  .ומקישוריות גבוהה עבור הולכי הרגל )השרון לרמת בהשוואה, ארצי מציר יותר וקרח( נמוכה עורקיות

  

 סוקולוב' רח, תנועה עוברת  29תמונה 

 רמת השרון, סוקולוב' פינת ישיבה רח30 תמונה



 מרחב זכות הולכי הרגל  [כפר סבא, וייצמן,רעננה, אחוזה, רמת השרון, סוקולוב: מסקנות מההשוואה בין שלושת הרחובות/]

 

  docx 4-4.הדפסה01-05-10Bמחקר זכות מרחב הולכי הרגל/ 2010מאי  09 /|  [ח מסכם"דו –קרן רן נאור ]

 

 

לרחוב הרב שימושי  הגעה אופן .א

 צורך להתאים את לכן יש  .רגלב ליכה הה הוא ביותרההגעה הנפוץ  אמצעי

לחשיבות באופן יחסי  השקעה ברחובהוהפעילות , המרחב, הקצאת המשאבים

בו עיקר ההשקעה היא בתשתיות  ,מצב הרווחזאת בניגוד ל. ההגעהאמצעי 

המשמשת להגעה של רק כרבע מכמות המבקרים , לתנועה הממונעת הפרטית

 . ברחוב

 היתה שבכל אחת מהערים שנבדקו  אחד הממצאים המעניינים של המחקר היה

 :מינות האמצעיםזללרחובות בערים השונות התאמה בין דירוג אמצעי ההגעה 

בכפר סבא השיעור הגבוה ביותר , ברעננה השיעור הגבוה ביותר של הגעה ברגל

של הגעה בתחבורה ציבורית וברמת השרון השיעור הגבוה ביותר של הגעה  

 .ברכב פרטי

  המגיעים ברגל : יש ההשפעה על תפיסת הרחוב, ההגעה לרחוב לאמצעי

נראה כי המגיעים ברגל או . ובתחבורה ציבורית תופסים את הרחוב בצורה שונה

ומרחב ההתייחסות שלהם , ורגישים יותר לסביבתם ערנייםבתחבורה ציבורית 

 תנהגות אנשים ולציון מרכיבים בתחוםלה ומתייחס, לרחוב הוא חברתי יותר

המגיעים ברכב מזכירים בתשובותיהם יותר מרכיבים מתחום  .מרחב הולכי הרגל

  על החשיבה את משמרים ברכב המגיעיםכי  יתכן .)א3.3.2ראה פרק ( המיסעה

ל שיפוט הגעה ברכב פרטי תשפיע עו, רגל הולכי בהיותם גם, המיסעה תחום

 .הרגלופחות תתמקד במרחב הולכי , המסתכל על המיסעה –הרחוב כנוסע 

 

 כפר סבא רעננה רמת השרון 
 אחוז

 מהמדגם

 54% 49% 60% 51% ברגל

צ"תח  14% 18% 23% 18% 

 25% 26% 20% 29% רכב

 אופניים
 ואופנוע

6% 2% 2% 3% 

Total 
100% 

(n=175) 
100% 

(n=177) 
100% 

(n=159) 
100% 

(n=511) 

 לרחובות נפוצים הגעה אופני 25טבלה 

 רכב מכלי היפגעות מפני ביטחון ותחושת לרחוב הגעה אמצעי 26טבלה 

כלל  איך הגעת לרחוב 
 המדגם

צ"תח ברגל   רכב 

ה /מרגיש
בטוח מפני 

היפגעות 
מכלי רכב 
?ברחוב זה   

  

 כן
  

193 56 89 347 

73% 63% 71% 70% 

 לא
  

70 33 36 149 

27% 37% 29% 30% 

Total 
  

263 89 125 496 

100% 100% 100% 100% 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [כפר סבא, וייצמן,רעננה, אחוזה, רמת השרון, סוקולוב: מסקנות מההשוואה בין שלושת הרחובות/]
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 את הרגל הולך חווה בה הצורה על משפיעה לרחוב ההגעה אמצעי זמינות ,ההגעה משפיע על נקודת המבט של הולך הרגל על הרחוב אופןהיות ו 

 .הרחוב

 

  תחושת ציבורית בתחבורה המגיעים בקרב: הגעה ואופני בטחון תחושת 

 באופנים המגיעים בקרב מאשר ,נמוכהמכלי רכב היא   מהיפגעות הבטחון

 תחושת על מדווחים פרטי וברכב ברגל לרחוב המגיעים. 19המדגם ובכלל אחרים

 פירסוןציון ( ציבורית בתחבורה המגיעים של מזו מובהק באופן גבוהה ביטחון

  ).0.008 מובהקות, 13.97

 התנועההמקומיות של  מידת .ב

מעל  –היא בעיקרה תנועה מקומית , הרגל כהולכי התנועה -התנועה הרגלית  אופי

.  מהמבקרים הם מקומיים 70%-ל

 עם ברחוב, בעיר העוברת התנועה את תואם המבקרים של המקומיות מידת 

 הם ההבדלים אך, העיר תושבי ופחות מבקרים יותר יש רבה עוברת תנועה

 .הערים בין קטנים יחסית
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 אופניים ואופנוע היו מגיעים ספורים לכן לא נכללו 

 סבא כפר רעננה השרון רמת 

-נוניתבי -2גבוהה   –1 העורקיות מידת

גבוהה 

בינונית   –4

 נמוכה בינונית רבה התנועה העוברת  כמות

 תושבי: הרגל הולכי התפלגות

 מקומיים  -העיר

70% 74% 76% 

ממוצע של מעברי חציה  מרחק

 בין הדפנות

182 128 107 

 5 5 4 מעברי חציה' מס

 41% 0% 100% (%) חופשית מאורך הדופן חציה

 סיכום מאפייני תנועה 27טבלה 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [כפר סבא, וייצמן,רעננה, אחוזה, שרוןרמת ה, סוקולוב: מסקנות מההשוואה בין שלושת הרחובות/]
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 עורקיות וקישוריות לרחובות סמוכים .ג

 רבה העוברת התנועה, ביותר הנמוך הוא הארצי מהציר המרחק השרון ברמת: ברחוב יותר תנועה עוברת יש, גבוהה יותר 20העורקיות רמתש ככל ,

 . אחרות בערים מאשר ,רב הולכי הרגלבק  מקומיים םתושבי פחות נמצאו ו

 עם זאת הקישורים לרחוב הרב שימושי נקבעים בשלב . של הרחוב הרב שימושי להולכי הרגל קישורים יותר נמצאו יותר נמוכה העורקיות שרמת ככל

. אזורית –ואינם מושפעים ממערכת הדרכים הארצית , התכנון העירוני

 ת הרחובחציפגעות ויה .ד

חציה רק במקומות הת יואפשרול, ין מספר תאונות הדרכים בהן היו מעורבים הולכי רגללא נמצא קשר ב

נוכחות אמצעי הפרדה לאורך המדרכה או באי . כמעבר חציה או כמעבר חציה מרומזר, מוסדרים

לא תרמו בצורה חד משמעית להקטנת מספר , באופן המאפשר חציה רק במקומות  מוסדרים, התנועה

פגעות בהם מעורבים הולכי ישיעור מקרי הה כי ,נראה. ם היו מעורבים הולכי רגלבה תההיפגעומקרי 

לכמות המעברים ואמצעי החציצה בין שני עברי , ללא קשר למידת העורקיות, רגל זהה בכל הערים

 .הרחוב

אך , )'מ 182(קולוב המרחק בין מעברי החציה המוסדרים הוא הגבוה ביותר מבין שלושת הרחובות ובס

ברחוב אחוזה מרחקי החציה הם קצרים , מנגד. החופשית בין שני עברי הרחוב קיימת לכל אורכו החציה

. שלא במעברי חציה מוסדרים בשל גדרות לאורך המדרכות או אי התנועה, יותר ולא מתאפשרת חציה

המעברים בין הדפנות הם הקצרים ביותר מבין הרחובות  –ברחוב ויצמן ישנו שילוב פתרונות 
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 .אלה עד כמה המערכת התנועתית היא המשכיתולש, מידת המרחק של הרחוב מהעורקים הראשיים של מערכת התנועה -רמת עורקיות   
 

סה"כיישוב

20תאונות סה"כ ברחוב

73תאונות עם נפגעים ה"ר בעיר

27%אחוז מכלל תאונות דרכים עם הולכי רגל בעיר

36תאונות סה"כ ברחוב

126תאונות עם נפגעים ה"ר בעיר

29%אחוז מכלל תאונות דרכים בעיר

53תאונות סה"כ ברחוב

200תאונות עם נפגעים ה"ר בעיר

27%אחוז מכלל תאונות דרכים בעיר

109סה"כ ברחובות

399תאונות עם נפגעים ה"ר בעיר

27%אחוז מכלל תאונות דרכים בערים

רמת השרון

רעננה

כפר סבא

סה"כ

 2003-2008ס "נתוני למ, מקרי הפגעות עם מעורבות הולכי רגל 28טבלה 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [כפר סבא, וייצמן,רעננה, אחוזה, רמת השרון, סוקולוב: מסקנות מההשוואה בין שלושת הרחובות/]
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 .,והחציה אפשרית רק במעברי חציה מוסדרים, מהקטע הנבדק ישנן גדרות 40% -ורק ב, שנבדקו

 מרחב הולכי הרגל 4.4

 

מרכיבים פיסיים  .יפגעותמפני ה ביטחון של כללית ותחושה חיוביתעל תחושה כללית  יעיםמשפ ,יחד עם אופי התנועה הממונעת ברחוב ,מרחב הולכי הרגל

ריהוט הרחוב והעצים המלווים את , אופן חלוקת המרחב הציבורי בין הולכי הרגל לתנועה הממונעת: הרגל  ברחובמשפיעים על תחושת הולכי , שונים

 .  הרחוב וכן האפשרויות לישיבה מסודרת או שהיה קצרה במקום

 חלוקת הרחוב בין המשתמשים השונים .א

. הולכי הרגלשל  תםתחוששל חתך הרחוב משפיעה על הולכי הרגל חלוקה מוטת 

, התחושה ברחוב נעימה יותר, עילות הולכי הרגל  גבוהה יותרההקצאה לפככל ש

 .ומידת שביעות הרצון גדולה יותר

 ליחס , נראה שיש קשר בין הדיווח על תחושה נעימה ובטוחה יותר ברחוב

ככל . )29טבלה ( ס לחתך הרחוביחגדול יותר של מרחב הולכי הרגל  ל

תחושת הולכי ,  זכות הדרךיחסית ל, יותר גדולשל מרחב הולכי הרגל  רוחבשה

וכן תחושת הבטחון מפני הפגעות מכלי הרכב גבוהה , הרגל ברחוב טובה יותר

משום שהקולונדה מאפשרת , מבחינה זוהשימוש בקולונדות הוא חשוב . יותר

ומספקת הגנה נוספת , הרגל מעבר לזכות הדרךהגדלת מרחב הולכי  את

תחום מכוניות  למכניסת תחושת הגנה ו, מהתנועה העוברת ,ממזג האוויר

 .קולונדותה

  

 כלל המדגם כפר סבא רעננה רמת השרון 

יחס מרחב הולכי 

 חתך הרחובהרגל ל
41% 47% 45% 44% 

יחס מרחב הולכי 

, לחתך הרחוב הרגל 

 הקולונדה ללא

27% 46% 43% 39% 

תחושה כללית 

חיובית בקרב הולכי 

 הרגל ברחוב

85% 92% 90% 89% 

תחושת בטחון 

 מהיפגעות 
63% 74% 73% 70% 

 קשר בין תחושות לאופן חלוקת הרחוב למשתמשיםה 29טבלה 



 מרחב זכות הולכי הרגל  [כפר סבא, וייצמן,רעננה, אחוזה, רמת השרון, סוקולוב: מסקנות מההשוואה בין שלושת הרחובות/]
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 תחושת הפגיעות , הרגל הולכי ממרחב יותר גדול המיסעה שרוחב ככל

 22.0(רמת השרון המיסעה היא הרחבה , ברחוב סוקולוב :גדולה יותר

ויחס מרחב הולכי הרגל למיסעה ) 'מ 17.0-ו 20.0(בין שלוש הערים ) 'מ

סבא -מאשר ברעננה וכבר, )מרוחב המיסעה 69%(קטן באופן משמעותי 

במקביל תחושת הפגיעות ברחוב סוקולוב היא הגבוהה ) 89% ,82%(

 ).37%(ביותר 

 

 

 רחובהריהוט תרומת  .ב

  יש קשר בין המצאות ריהוט רחוב המעודד אינטרקציה חברתית לתחושה

ומידת הבטחון הכללי מהיפגעות  חיובית של הולכי הרגל כלפי הרחוב

 . ברחוב

  רחוב האחזקה של ריהוט בנקיון ובתנאי הרשויות רואות חשיבות

בכל הרחובות ריהוט הרחוב נקי וכמעט . ברחובות המסחריים הראשיים

 .ללא ונדליזם

 מרחב הולכי הרגל לכמות , יש התאמה בין התפקיד התנועתי של הרחוב

עבור  אך מרכזי, רחוב בעל תפקיד מקומיב: נמצא לאורכוההריהוט 

בוה תהיה כמות גדולה יותר של ריהוט רחוב ואחוז ג, העירוניתהפעילות 

 .בפרט, של ריהוט רחוב המעודד פעילות חברתית

 

  

 המדגםאחוז מ כפר סבא רעננה רמת השרון 

מרחב הולכי הרגל גודל יחס 

 מיסעהרוחב הל
%69 %89 %82 %80 

יחס מרחב הולכי הרגל 

 לא הקולונדהל, למיסעה
37% 84% 77% 66% 

 7.86 7.00 8.90 7.69 )'מ( רוחב מרחב הולכי הרגל

בקרב  שליליתתחושה כללית 

 הולכי הרגל ברחוב
15% 7% 9% %10 

 0%3 27% 26% 37%  ברחוב הפגיעות תחושת

 הקשר בין תחושת פגיעות למרחב הולכי הרגל 30טבלה 

 
 סבא כפר רעננה השרון רמת

 כלל

 המדגם

, כמות פריטי הריהוט

מעודדי אינטראקציה 

 כ"סה, חברתית

77 235 150 462 

, כמות פריטי הריהוט

מעודדי אינטראקציה 

א "מ 100-ל(חברתית 

 )רחוב

14 42 27 28 

תחושה כללית חיובית 

 קרב הולכי הרגל ברחובב
85% 92% 90% 89% 

 70% 73% 74% 63% תחושת בטחון מהיפגעות 

 קשר בין תחושות לכמות פריטי ריהוט רחוב מעודדים פעילות חברתית 31טבלה 
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 רחובהעצי תרומת  .ג

ן נוכחות עצים תרומת עצי הרחוב לחוויה העירונית אינה מבוטלת ויש התאמה בי

ככל : לתחושה ברחוב, ויוצרים חלל תחת נופם , המתפקדים כעצי רחוב המעניקים צל

 פריטים 235ברעננה יש . טובה יותרשישנם עצים רבים ברחוב כך התחושה ברחוב 

המשיבים שהתחושה בו  רושיעו, עצים במקטע הרחוב 100מתוכם  אינטראקטיביים

בין  קשר גםיש ).עצים 16פריטים מתוכם  77( מאשר ברמת השרון יותרנעימה גבוה 

  .כמות עצי הרחוב לכמות ריהוט הכללי והאינטראקטיבי ברחובות והתחושה ברחוב

 

 ישיבה וישיבה מישנית .ד

וז גבוה של ריהוט רחוב אח קיים ,בעלי אופי חברתי ותחושה נעימה ברחובברחובות 

השענות על ( מישניתהישיבה הישיבה והמכלל ריהוט הרחוב ופינות  ,המעודד חברתיות

 מקומות 67ברעננה יש . )מדרגות ותשתיות המאפשרים שהיה ברחוב, קירות נמוכים

המשיבים שהתחושה בו נעימה גבוה  רושיעו, במקטע הרחוב מישנית וישיבה ישיבה

. מקומות 23 יש בה ןהשרו רמתמאשר ב יותר

 

 כפתיחה בשיחה בין זרים  –סוגי ריהוט הרחוב חשובים לעידוד ההתנהגות החברתית 

  ואפשרות ליצירת נוחות ברחוב ולהארכת זמן השהיה, )עצים, פחים, לוח מודעות(השוהים ברחוב 

 . Whyte, 1980( (Carr, Francis, Rivlin, & Stone, 1992)( )עצים, ספסלים(

פעילות חברתית לתחושת  יםהמעודד הסוגים ריהוט מפרטי בין המצאות  שרקנמצא 

 .הבטחון מפני היפגעות ברחוב

 ממוצע סבא כפר רעננה השרון רמת 

 100-ל(, כמות עצי רחוב

 )א רחוב"מ
3 20 10 11 

פינות ישיבה וישיבה 

א "מ 100-ל(ת מישני

 )רחוב

4 12 5 7 

, כמות פריטי הריהוט

מעודדי אינטראקציה 

א "מ 100-ל(חברתית 

 )רחוב

14 42 27 28 

תחושה כללית חיובית 

 בקרב הולכי הרגל ברחוב
85% 92% 90% 89% 

 70% 73% 74% 63% תחושת בטחון מהיפגעות 

 עצים ומקומות ישיבה לכמות תחושות בין קשר 32טבלה 

, אפשרות לישיבה מישנית  31תמונה 

 ויצמן כפר סבא' רח
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 לאורך הרחוב הרב שימושי בינוי 5.4

ל פעילות הולכי הרגל ולתפיסת הרחוב כמקום לבילוי יש התאמה ש: שפעה על תחושת הולכי הרגליש ה להיות עשויההבינוי של החזית המסחרית  לצורת

ההליכה בתחום הקולונדה , מעבר לכך שהקולונדה מגדילה את מרחב הולכי הרגל מעבר לזכות הדרך. ברחוב לסוג החנויותרציפותה וכן , להמצאות קולונדה

 .מאפשרת להגדיר את ההליכה כבילוי

  והשפעתה קולונדהתפקיד ה .א

 על אף המאפיינים היחסית השליליים שמוזכרים, ברמת השרון. ואינה רצופה, בעוד בכפר סבא הקולונדה קצרה, ארוכה ורצופהברמת השרון  הקולונדה ,

מכאן כי ). בילוי/ קניות (בה אין הבדלה ברורה במטרת הביקור ברחוב , סבא -זאת  לעומת כפר. נמצא כי הולכי הרגל רואים את הביקור ברחוב כבילוי

 לבין בו ביקור בין ההבחנה את ועושים, כבילוי עצמו בקניון הביקור את מגדירים סבא בכפריתכן כי . ם מגדירים את הביקור ברחוב כבילויהתנאים הפיזיי

 .הרחוב כלפי התחושות על הקניון של האפשרית ההשפעהלא ברור מהם גבולות , זו ואחרות ומסיבה. ברחוב ביקור

הקולונדה מגדילה באופן משמעותי . ועל תפיסת הרחוב כרחוב מסחרי אליו מגיעים כדי לבלות, לרחובאורך הקולונדה משפיע על מטרת ההגעה 

בו ברחוב ויצמן  .)בין תחושות לאופן חלוקת הרחוב למשתמשים קשרה 29טבלה ( הקניות ברחובומחזקת את האוירת הבילוי ו  -הולכי הרגל  את מרחב

  .   גם צויינה צוינה מטרת הגעה מעורבת באופן יחסית בולט לשאר, קיימת קולונדה קצרה יחסית לשאר הערים

 פרט (וזמינות אמצעי תנועה נמוכה , קישוריות נמוכה, על אף התנועה הממונעת הרבה, ברחוב כסוקולוב מצליחה לשנות את החויה של הולכי הרגל

התפיסה כי .  בחתך הכולל את הקולונדה 69%לעומת , מרוחב המיסעה 37%הולכי הרגל למיסעה היה עומד על  מרחב, ללא הקולונדה ).לרכב פרטי

 ,Carr),(Carr, Francis, Rivlin, & Stone, 1992)קשורים להקלה מפני קרינה ישירה , אחד מהגורמים הקריטים ביצירת נוחות ובשביעות רצון

Francis, Rivlin, & Stone, 1992) אנשים מרגישים שביעות רצון מהרחוב על אף ,  תואמת את הממצא כי ברחוב בו ישנה קולונדה ארוכה ורציפה

 .המאפיינים השליליים ברחוב
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 ושירותיםמגורים שילוב  .ב

ותומכים , ברחוב הם גורם ראשון במעלה לתחושה הטובה בו) מוסדות ומשרדים, מסחר(שירותים  המצאות

כל . לרחוב ריומגיעים באופן תד, אנשים רואים ברחוב הרב שימושי מקום בילוי. פעילות המרכזית של קניותב

ועדיין המצאות של יחידות מגורים ושירותים , אחד מהרחובות מייצג יחס שונה בין יחידות מגורים למסחר

 . לכי הרגלמאפשרים את מימוש המטרה והפעילות לשמן הגיעו הו) מוסדות ומשרדים, מסחר(

בעוד , חר ממגורים והרחוב נתפס כרחוב נעים עם אמצעים לקיום פעילויות חברתיותסברעננה קיים יותר מ?

ברמת השרון ישנן יותר יחידות מגורים ממסחר והרחוב נתפס כפחות נעים ועם מעט אמצעים המעודדים 

והרחוב , מסחרבמעט מה רבה אךמגורים ה כמות יחידות, ברחוב ויצמן בכפר סבא. חברתיתפעילות 

 .נתפס כרחוב נעים יותר מאשר סוקולוב ברמת השרון

 

 חזית פעילה .ג

: קניות מאשר בילוי יותר היא מובחן באופן ההגעה מטרת בהם ברחובות נמצאת פעילה חזית

. וברעננה השרון ברמת

 –לדופן פעילה רצופה יותר  –החזית הפעילה משנה את כוח המשיכה של הדפנות  המשכיות

חזית פעילה מזמנת כי  יתכן.בשל הקניות שיכולות להתבצע לאורכה, יהיה יותר כוח משיכה

. לבילוי הגעה למטרת פעילהלאורכה יותר פעילויות ועיניין ולכן קיים הקשר בין חזית 

 

 

 

  

 סבא כפר רעננה השרון רמת 

 לאורך פעילה חזית

( %) הדפנות
71% 76% 58% 

/ דופן צפונית 

 מזרחית
68% 92% 46% 

/ דופן דרומית

 מערבית
75% 59% 69% 

 45% 61%  60%  בילוי -מטרת הגעה 

 33% 41% 31% ניותק -פעילות 

 חזית פעילה ומטרת הגעה לרחובות 33טבלה 

 שילוב מגורים ומסחר ברחוב סוקולוב רמת השרון  32תמונה 
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 כפר סבא, רעננה, רמת השרון: עריםהשוואה בין הלאור ה   -תלצומהסיכום ו 5
 

לטיפול במרחב המתאימות המלצות כלליות רשימת ויצירת  נהםאת הדיון בהבדלים בי אפשרו, הדומים של מקרי הבוחןים הפיזיים והחברתיהמאפיינים 

נבנו בהתאם למסקנות בסוף פרק ההמלצות ו ותמופיע ,כל עירב המתאימות לרחוב הרב שימושית ספציפיוהמלצות . במרכזי ערים בישראל הולכי הרגל

 .מקרי הבוחןבכל אחד מוהממצאים הפרטניים  הכלליות

 המלצות המחקר 1.5

 

 רגליות ממונעות שילוב תנועות 1.1.5

 שילוב התנועות. הולכי הרגל המשפר את איכות השהיה ברחוב ואינו מגדיל את היפגעות, הוא הכרחממונעות ורגליות במרחב הרחוב הראשי  תנועותשילוב 

לצד תפיסת המפגש בין . ואת מגוון התרחשויות ברחוב, בילוי ברחובהעי ההגעה ומגדיל את זמינות אמצ והאפשרות למפגש בין הולכי הרגל לכלי הרכב 

 הסיכון תהגדל ללא, ברחוב הביקור חויתהמעשירות את  הזדמנויותהם מפגשים ה, להיפגעות הסיכוי את המגביראמצעי התנועה השונים כקונפליקט 

. י כלי רכב"ע להיפגעות

 

 חוית הביקור ברחובפור שיל הרגל בתחום מרחב הולכי, כלים פיזייםשימוש ב 2.1.5

 

מוצעות מספר המלצות הנובעות , והתנהגות אנושית נקשרה לגורמים שליליים, היות והאמצעים הפיסיים והסביבתיים נקשרו להשפעה חיובית על הרחובות

  :בתחום מרחב הולכי הרגל ייםכלים פיזו יםבאמצע על ידי שימושמהיפגעות  תחושת בטחון הולכי הרגלאת שפר לההמלצות נועדו . זהמקשר 
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 הציבורי המרחבה נאותה של תחזוק .א

הגבוהה  המתבדומה לר, שוטפת ואחזקה ביצוע ,תכנון כלולעל האחזקה ל. הרגל הולכי ובמרחב ברחובממושכת  להשקעהפיזיים  בכליםלהערך  מומלץ

אך נמצא קשר בין , "21היגייני"היות וזהו גורם , ממצאי הסקר ההתייחסות לרמת התחזוקה לא בלטה בין. ערים הנבדקותבכל ה שנראתההתחזוקה של 

סביבתיים , גורמים פיזיים ב3.3.4פרק ראה (לתחושה הנעימה של המבקרים ברחוב מתוחזק והשקעה ניכרת במרכיבים הפיסיים , מרחב מטופח

 .)ב שימושיוחברתיים ביצירת תחושות חיוביות ושליליות ברחוב הר

 הרגל להולכיזכות  המקנה יאיכותמרחב פיזי  .ב

 שהיה ברחוב מעבר ה הגדלתל אפשרותכל אלו מהוות . רציפה קולונדהרחבות פתוחות לקהל או , והמשכית פעילה חזית יצירת  -פעילה חזית

 .להליכה פונקציונלית

 המאפשר פעילויות מגוונת מעבר לתנועה פונקציונלית ,נדיבבעל רוחב  הרגל הולכישמירה או יצירת מרחב   -ממכשולים ונקיה רחבה מדרכה. 

 כניסת מעברים להולכי רגל ואפשרויות חציה בין עברי הרחוב, צמתים: ריבוי נקודות מפגש  לרחוב גבוהה נגישות. 

  מורחבת שתפאשר  אחת דופן הקצאתי "ע סימטרי לא באופן הרחוב את לחלק ניתן -חלוקה של מרחב הולכי הרגל בהתאם לתנאי השטח

 .הרגל להולכיפעילות רבה 

 ובתפיסת הרחוב כמקום בילוי ולא רק כמקום , כוח המשיכה של רחובות רב שימושיים טמונה בחווית הולכי הרגל הגדלת  -משך פעילות ארוך

 מאשר ומסחר שירותים יותר: דהיינו, נמוך ושירותים מסחר/  מגורים יחס ועל, ארוך פעילות משך על לשמור מומלץ כך לשם.  לתנועה

יש . יש לציין כי מחקר זה לא בדק את היחס בין שני השימושים באופן ממצה וידועות גם השפעות שליליות ליחס נמוך מידי, עם זאת. מגורים

 . מקום למחקר עתידי שיבדוק את הקשר בין השימושים וטווח ההשפעה
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 ותפיסתשביעות הרצון מהמקום ועל אבל משפיע לשלילה על  ,כשהוא בסדר) כלומר אינו גורם לעלייה בשביעות הרצון(" מובן מאליו"בחזקת גורם שהוא  -"היגייני"גורם  

 .בכלל כשהוא לא מטופל



 מרחב זכות הולכי הרגל  [כפר סבא, רעננה, רמת השרון: לאור ההשוואה בין הערים  -סיכום והמלצות ]

 

  docx 5-3.הדפסה01-05-10Bמחקר זכות מרחב הולכי הרגל/ 2010מאי  09 /|  [ח מסכם"דו –קרן רן נאור ]

 

 

 ומרכך את מראה הרחוב עצמומשרה תחושה רגועה העצים מראה   .ומוצלים, נעימים חללים ליצירת רחוב בעצי שימוש. 

 

 חברתי וטיפול פיסי טיפול שילוב .ג

 פולטיו , הבטחון תחושת את להגביר מנת-על, הפיזייםהאלמנטים  שיפור: באופן משולבהשיג ניתן ל ,שינוי בתחושת הבטחון של המבקרים ברחוב

 .ברחובהבטחון -אי תחושת את להחליש כדיב, ברחוב ושיתאנבגורמים חברתיים ובהתנהגות 

 שימושי הרב ברחוב העוברת התנועה והקטנת, למיסעה, הרגל הולכי מרחב בין היחס הגדלת באמצעות  –פגעותיבטחון מה תחושת הגברת. 

 ברגל הליכה או ציבורית תחבורה תבאמצעו לרחוב הגעה של עידודבאמצעות , החברתית ההתנהגות עידוד. 

 מעצים את התחושה הנעימה ברחוב, ברחוב הבילוי באפשרויות ותומך )מודעות לוח, ספסלים(  -חברתית פעילות מעודד רחוב ריהוט של תוספת 

 -הספסלים . שות ברחובעל הפעילויות והתחושונה לסוגים שונים של ריהוט רחוב יש השפעה . מקוםב הנעימה התחושה מגביר את  עקיף ובאופן

 –בין אנשים ולמרכיבים פיזיים " משולשקשר "יוצרים ',  פחי אשפה וכד, לוחות מודעות. ומעניקים נוחות, מזמינים שהייה במקום וצפייה במתרחש

 .)Whyte, 1980( מעודדים פתיחה בשיחה קלה והכרות בין אנשים ברחוב

 יש לשמור על עצי משום כך  .יש השפעה חיובית על התחושה הרחוב ,נותני צלבאופן דומה לריהוט הרחוב לעצים  –לי נוף רחב טיפוח עצי רחוב בע

 . שיצל על סביבתם הקרובה של המבקרים ברחוב, רחוב רבים ובעלי נוף משמעותי

 תורמת לתחושת ביטחון במרחב  –חוב ותאורה תצפית על שטחי הר, הקטנת אורך הבלוקים, מעברים: באמצעותנגישות לרחוב ה של הגדלה

 . הציבורי
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: שימושיים רב רחובות של חדש לבינוי המלצות 3.1.5

 תהינה כי יתכן, בישראל חדשים ישוביםוהמנעות מהקמת  יישובים קיימיםבדבר ציפוף של המועצה הארצית לתכנון לבניה   העקרוניתה החלטאף  על

. העירוני של התכנון הראשוני לשלב נועדו אלו המלצות. דשיםרחובות רב שימושיים ח לבנית הזדמנויות

 להתקיים סיכוי יותר להם יש כן על, חשיפה מיותר נהניםהעסקים  עורקיים רחובותבומסחר מהווה חלק חשוב בחוית הרחוב  –עורקיות. 

 למיסעה יחסית רחב רגל הולכי מרחב ויצירת, ממכשולים ונקיות רציפות, נדיבות מדרכותהקצאת   –הליכה הרחוב מוט .

 מערכת כזו תאפשר להולכי רגל להגיע בקלות רבה יותר . הרגל הולכי עבור והמקבילים הצדדיים לרחובות גבוהה קישוריות בעלת מערכת יצירת

את תחושת  שתחזק, אנשיםשל יותר רבה לנוכחות וביל ת ,של אנשים במרחב מיומיתהיו תנועההמתגדיל את הסיכויים שהרחוב יהיה חלק , לרחוב

 .והנעימות ברחובמפני היפגעות הביטחון 

 הרחוב לחציית אפשרויות ריבוי .

 רחבות ציבוריות או פרטיות הנגישות לאורך , כדוגמת קולונדה, ברחוב ובילוי שהיהמקומות המאפשרים  יצירת - מקומות המאפשרים שהיה ובילוי

. )אווירה ממזג מחסה, ישיבה נוחה, הצללה(פיזית  נוחות תוך , הרחוב

 משרת, ) לבני נוער/ למבוגרים , פשוט/יוקרתי ( האוכלוסיה שכבות כל עבור ומגוון מעורב תמהיל עם לקניות מקומות יצירת  -מגוון חנויות תמהיל 

. לכולם כמקום יתפס הרחוב ולכןצרכים חברתיים שונים 
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 המלצות למקרי הבוחן  2.5

  השרון רמת, סוקולוב רחוב -ת הרחוב תמונ 1.2.5

הולכי הרגל המבקרים , הרחוב הוא מקום בילוי ,זאתעם . בעיקר הפרטית, מונעתמציר תנועה עבור התנועה הלהוות  סוקולוב ידו המרכזי של רחובתפק

 ,בהשוואה לערים אחרות. שליליים הקיימים ברחובהשנתפסת כחלק מהמאפיינים , אך חוששים מהתנועה הממונעת, מעריכים את מאפייניו הפיזייםברחוב 

תומך בהתנהגות חברתית לעומת זאת הבינוי . מועטים -והאמצעים הקיימים ברחוב לפעילות חברתית   ,מצומצם ) -המדרכה(המרחב הפיזי של הולכי הרגל 

 .את מרחב הולכי הרגל הנתפסומגדרים  יםמגדילה בנויות משני עברי הרחובהדפנות ההקולונדה ובעצם רציפות , ברחוב

 המלצות .א

 :להולכי רגל ללא פגיעה בתנועה הממונעת לשדרהיכת הרחוב הפ–השרון  רמת

 לאורך הרחוב , הוספת מקומות לשהיה נוחה של  הולכי רגל 

 . הוספת ריהוט רחוב המעודד שיחה ומפגש בין אנשים ומאריך את זמן הבילוי ברחוב. הרחבת המדרכות ויצירת רחבות ופינות ישיבה עבור הולכי הרגל

 חניה 

 .פריקה וטעינה מוגבלת, הקצאת מקומות לחניית חרוםו, )מגרשי חניההכשרת (העברת החניה לרחובות סמוכים : יה לאורך הרחובטיפול בהיצע החנ
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 שדרה  -' א חלופה

 .יצירת שדרה מרכזית המשלבת חניה אלכסונית המאטה את התנועה לאורך הציר ומקטינה את רוחב הרחוב באמצעות שדירת עצים מצילים

  

 רמת השרון, המלצה ליצירת שדרה ברחוב סוקלוב 2איור 
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 ככרות ורחבות – 'ב חלופה

 ויצירת מקומות  המדרכההרחבת , שמירה על חלוקה סימטרית בין הדפנות

באמצעות הרחבת המדרכה . כיכרות ורחבות -לשהיה לאורך הרחוב 

 מגרשיקרקעיים הקיימים והסדרת -חניונים תתלהעברת החניות לאורך הציר 

או במבנים חדשים המשלבים , חניה סמוכים לרחוב סוקולוב במגרשים פנוים

 . חניון תת קרקעי

 יצירת שידרה כפולה לאורך המדרכות משני צידי הרחוב. 
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 רמת, סוקולוב ברחוב חניה המשלב מרכזית שדירה ליצירת המלצה  33תמונה 

 ברלין, קופרסדאם רחוב. השרון
 השרון רמת, סוקולוב ברחוב חניה המשלב מרכזית שדירה ליצירת המלצה  3איור 
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 רעננה, רחוב אחוזה -ת הרחוב תמונ 2.2.5

יותר ברחוב נצפו . מצעים רבים המאפשרים פעילויות חברתיותא לחברתי המכינתפס כרחוב  רחוב אחוזה

נמצאו בהתאמה לריבוי פעילויות בקבוצה . יות יחידיםופעילמאשר חברתיות שנעשו בקבוצות  פעילויות 

מרחב הולכי , יותר יחידות מסחר ממגורים, כמות ריהוט רחוב כללית ואינטראקטיבית רבה: הבאים אפשייניםהמ

 .חללים רבים כחלק ממרחב הולכי הרגלרחבות ו, כיכרותוישנם , מיסעההרגל גדול ביחס ל

 המלצות  .א

 מסחרית   -הצפונית בדופן הרגל הולכי מרחב פיתוח המשך 

והרחבת מדרכות , ריהוט רחוב  זהה :באמצעותאפשרית , יצירת שפה עצובית אחידה לאורך רחוב אחוזה

יש לבטל חניה שאינה  ,כמו כן. רחבות ופינות ישיבה, רחובשמירה על עצי , שאינם הכרחייםוניקיונן ממרכיבים 

קיימת אפשרות , העירוניים לאורך הרחוב יהיה רב" החדרים"מנת שמגוון  -על. פרט לטעינה ופריקה, הכרחית

 .  גם לאחר שידרוג הרחוב, להשאיר את דרך השירות בדופן הצפונית

בעיקר בסביבת מוסדות , המעברוהחציה אפשרויות  את יל הגדיש ל  ,הקשר בין שני עברי הרחוב קלצורך חיזו

 .ציבור

 

ברחוב  מסחרית   -הצפונית בדופן הרגל הולכי מרחב פיתוח המשךהמלצה ל 4איור 

 רעננה, אחוזה
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 סבא כפר, ויצמן רחוב -תמונת הרחוב  3.2.5

ישנם הבדלים ניכרים בפעילות . חלקי העירבין   לגשל הרחוב המסחרי הראשי בעיר כמפהמבנה העירוני של כפר סבא ושל רחוב ויצמן מגבש את תפקידו 

לצד גינות , התומכים ברחוב) קניון(תרבות ומסחר , מוסדות ציבור" בקו שני"בצד הצפוני ישנם , בצד הדרומי מלווה הרחוב במגורים ומסחר: בשתי הדפנות

דבר הפוגע בהיררכיה של הרחוב  .י הבניינים נעלמת"העובדה כי לאורך אחת הדפנות הגדרת הרחוב ערחוב ויצמן מאבד את זהותו בשל . ורחבה עירונית

 .(Selberg, 1996) ובסיווג הויזואלי של חלל הרחוב 

ממעברים , המורכבת משבילים, מערכת נוספת את העיר קושרת. ואל אזור מוסדות הציבור, הרחובות הניצבים מובילים את התנועה אל הרובעים המקומיים

בשתי , עם זאת . ופחות כמקום אשר מבלים בו, מאזור המגוריםונתפס כרחוב מעבר בדרך אל  עצמורחוב ה .ומגינות ציבוריות המשרתות את הולכי הרגל

 .ופינות ישיבה, הדפנות ישנם אמצעים המאפשרים פעילות חברתית כריהוט רחוב

ההתנהגות ברחוב וההגעה אליו . מאשר ברכבם הפרטי וברגל בתחבורה ציבורית, חוב בדרכם למקום המגוריםרנשים המגיעים לברחוב ישנם יותר א

יתרה . בילוי אינו חלק מובהק ממטרת ההגעה לרחוב, הגעה לצורכי קניות, תדירות הגעה קבועה: כי הביקור ברחוב הוא על בסיס הרגלים קבועים ,מלמדים

להתנהגות  היפגעותלהתנהגות אנשים אחרים ברחוב ובקישור בין תחושת הבטיחות מפני מקומי של הרחוב מתבטא בחשיבות המוענקת האופי ה, על זאת

 . אנשים ברחוב

וקישורים לרחובות סמוכים דרך , ברחוב ישנו ריהוט רחוב רב המעודד אינטראקציה חברתית: התנהגות החברתיתתומכים בהאמצעים הפיזיים ברחוב 

  .גינות ומעברים המיועדים באופן בלעדי להולכי רגל, קיםרת פאמערכ
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 המלצות .א

 

 הרגל הולכי במרחב ציבורית תחבורה שילוב 

ההמלצה העיקרית היא שיפור השימוש בתחבורה הציבורית החל , הציבורית התחבורהוהחויה העירונית ברחוב ויצמן מושפעת מנוכחותה של  היות

לתחבורה  הרגל הולכילסביבת ההמתנה של  הדגשאת . הציבורית לקהל הרחב התחבורהנגשת המהאוטובוסים ו המתנה וכלה בירידההמזמן 

 :הבאות בדרכיםלהשיג  ניתן, הציבורית

 הוספת הצללה , והתאמת כמות התחנות לכמות הממתינים, בלילה ומוארים, מקורים תחנה מבני הוספת, התחנות תחום הרחבת -התחנות   שיפור

. ת  עצי רחוב בעלי נוף רחבי נטיע"ע

 מגוננות ערוגות, תשתית ארונות, הפיס מפעל עמדת: התחנה של המידית לסביבה נחוצים שאינם מאלמנטים התחנה אזור ניקיון  

 בזמן ממתינה  הממונעת התנועה: בהצלחה ועובד הנבדק במקטע קיים זה פתרון. מכשולים והסרת, המפרצים הקטנתתוך  –המדרכות  הרחבת 

. נתיבים שני מתוך פעיל אחד בנתיב ושימוש הנסיעה מסלולי של רגעית הצרה תתאפשר אחרות בנקודות. נוסעים והורדת סוףאי

 

 כפר סבא, סביבת התמנה ברחוב ויצמן  34 תמונה  
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כפר סבא, רחוב ויצמןהמלצה לשיפור סביבת המתנה לתחבורה ציבורית ב5איור 
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 .הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים .התנהגות הולכי הרגל במעברי חציה בדרכים עירוניות). 2009. (מכון גיאוקרטוגרפיה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 .מוסד הטכניון למחקר ולפיתוח: חיפה .במקומות תורפה שאותרו שיטות איתור והאמצעים לטיפול: תאונות הלילה של הולכי רגל חוצים בישראל ). 1971. (משה בקר

 .'ניתוח רמת הבטיחות בערים בעלות מאה אלף תושבים כרך ב -פרופיל בטיחותי של רשות מקומית כבסיס לשיפורים בטיחותיים ). 2008. (מ"מרכז תכנון תחבורה בע -מתת 

 .הרשות לבטיחות בדרכים: ירושלים
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 נספחים 7

 הדרכים למרכזי עריםמאפייני הקשר בין  – א '  נספח מס

אשר נראה , הבדיקה הורחבה לצירים מיסחריים ראשיים. גרפיאיתור מקרי הבוחן והמודלים החל בהכנת אינוונטר של ערים ואופן התייחסות למרחב הגיאו

 .כי זהו אחד מהמאפיינים של ערים משניות בישראל

 

 

 

 

 

/  לציר  ארצי  יחס  ציר

 אזורי

 העיר

( אוריינטציה)

 הראשי המסחרי הרחוב

( אוריינטציה)

 התפתחות

עיקרית  

 לתנועה חלופה סוג

 העיר במרכז

 הסמוך הראשי הציר

 ותרתהמ והמהירות ביותר

 ש"קמ 80-90  4כביש    מזרח מערב דרום-צפון ניצב חדרה

, דרך שפת הים בעיר מזרחה מזרח מערב צפון דרום ניצב נתניה

פיתוח העיר ממזרח 

 לכביש החוץ

 ש"קמ 80-90כביש החוף 

 ש"קמ 80-90 4כביש   מזרח-צפון מזרח מערב מערב-מזרח מקביל לדרך ארצית כפר סבא

   מזרח מזרח מערב מערב-מזרח לאורך דרך אזורית, רציניצב לכביש א רעננה

אוסישקין במידה   צפון דרום צפון דרום לאורך דרך אזורית, ניצב לכביש ארצי רמת השרון

 מסויימת

 5כביש 

  5, 40כביש    מזרח מערב  לאורך דרך אזורית הוד השרון

 , 20כביש    מערבמזרח  מזרח מערב לאורך דרך אזורית, מנותק מכביש ארצי הרצליה
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שאלון   -ב '  נספח מס

 6.9.2008              מרחב הולכי הרגל –מחקר אור ירוק 

 

,  שלום

. שבודק איך אנשים מרגישים ברחובות מסוג הרחוב הזה, אני מראיין עבור מחקר במימון קרן רן נאור לבטיחות בדרכים

?  לשאלון קצר שעוסק ברחוב הזה ובאנשים שנמצאים בוי להשיב /האם תסכים

.  השאלון הוא אנונימי וממצאיו משמשים לצורכי מחקר בלבד

!  תודה

 

 ? למה הגעת לרחוב הזה .1

a.  (. 'ח וכד"מהעבודה לקופ, למשל מהאוטובוס הביתה)אני בדרך ממקום למקום 

b.  או לפגוש אנשים, לבלות בקניות/ להעביר זמן / באתי להיות כאן.  

c. שניהם . 

 לא/ כן ?  ה לרחוב למטרה זו/ה בא/האם תמיד את .2

 

?  ה לרחוב זה/ה מגיע/כל כמה זמן את .3

a.   כל יום 

b. פעמיים בשבוע-פעם 

c.  פעמיים בחודש –פעם 

d. ה /נדיר שאני מגיע . 
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 ) לרשום את נקודת המוצא הרגילה, ת שההגעה היום חריגה/אם מציין(?  מהיכן הגעת היום לרחוב .4

a.    נסיעה/ הליכה ( במונחי זמןחק מרמבית מגורים(____________ 

b. ממקום עבודה 

c. מבית הספר 

d.  אחר______________ 

 

 תחבורה ציבורית  . דבאופנוע . גבאופניים   . ברגל   ב. א   :איך הגעת לרחוב .5
 ?__________________      איפה חנית  ברכב  . ה

 

 ? ה בדרך כלל/ה מגיע/עם מי את .6

a. אחרים, משפחה, ים/חבר. 

b. לבד  .

 ? עם מי הגעת היום .7

a. אחרים, משפחה, ים/חבר . 

b. לבד  .

 ? מה עשית ברחוב היום .8

ירדתי מאוטובוס . וקניות . א

ישיבה על ספסל ברחוב . זטיול . ב

.  ביקור במשרד או מרפאה/ סידור . חהסתכלות בחלונות ראווה . ג

אל מקום אחר / עובר בדרך מ . טחיפוש משהו לקניה / מדידות בגד ד 

__________ אחר. ימסעדה /ישיבה בבית קפה -בילוי . ה

  ה כאן /אני גריא 

 

 לא/ כן ? (לשהות או לעבור בו)האם נעים לך להיות ברחוב הזה  .9
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? _____________________________________________  ת ברחוב זה/ה אוהב/מה את .01

_______________  ?____________________________ת ברחוב הזה/ה לא אוהב/מה את .11

 לא / כן ?   ה בטוח מפני היפגעות מכלי רכב ברחוב הזה/ה מרגיש/האם את .21

? ________________________________  מה גורם לך להרגיש בטוח או לא בטוח  -הסבר  .31

 

:  פרטים דמוגרפיים

___________    :גילנ       / ז :  מגדר

______________ : עכשווי או אחרון: יסוקע ______________: נות לימודש' מס: השכלה

________________ ): שכונה/ עיר (מקום מגורים 

 

!! תודה רבה

 

 :פרטי רקע לראיון

_____________________ : היכן נערך הראיון

_________________ : הפעילות בה היה המרואיין מעורב כשפנית אליו

__________ ______________: שעה______________   : תאריך

____________________________________________________________  : הערות כלליות
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טופס התצפיות   -ג '  נספח מס

 .ור לא חוקיקיש! שגיאה

 טבלאות

דיווח על פעילות שהתבצעה ברחוב ביום הראיון    –ממצאים משאלונים  34טבלה 

  אחוז מהמדגם רעננה כפר סבא רמת השרון 

 35% 33% 41% 31% קניות

  53 65 58 176 

ת כאן/עובד+ה /גר  32% 32% 22% 29% 

  55 51 40 146 

 23% 16% 33% 20% סידור

  34 53 28 115 

 18% 13% 25% 16% טיול

  28 39 23 90 

 17% 29% 8% 14% הליכה עם מטרה

  24 12 51 87 

 15% 15% 18% 12% ישיבה ברחוב

  20 28 26 74 

 4% 1% 8% 2% ירדתי מהאוטובוס

Total *  132% 166% 134% 143% 

  171 159 178 508 

 100% -כ גדול מ"על כן תיתכן חפיפה בין קבוצות הפעילות והסה, ניתן להשיב יותר מתשובה אחת . 

 

 ממצאי תצפיות 1.3

השכיחויות בטבלה מציינות את מספר הקבוצות באותו . על פי גודל הקבוצות שהיו מעורבות בהן, הטבלאות שלהלן מציגות לגבי כל עיר את הפעולות השכיחות ביותר שנצפו בה

 . צורפה לטבלה למרות ששכיחותה בחלק מהמקרים אינה בהכרח גבוהה" חציה באדום. "שנצפתה מבצעת את הפעולה) םחברי  4או  3, 2קבוצה שבה  (גודל 

.  מאחר ונצפו מעט מאד קבוצות גדולות מזה ברחוב, חברים 4הגבול העליון של גודל קבוצה המופיע בטבלאות הוא 
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o  רמת השרון

  4פעילות בקבוצה של  3של  פעילות בקבוצה 2פעילות בקבוצה של פעילות ביחידות 

) 59%( 19הליכה ) 46%( 18הליכה ) 47%( 44הליכה ) 34%( 57הליכה 

) 22%( 7ישיבה  ) 15%( 6שיחה ) 27%( 25שיחה ) 30%( 50קניות  

) 13%( 4חציה באדום ) 13%( 5חציה באדום ) 14%( 13קניות  ) 12%( 20ישיבה  

) 13%( 4שיחה ) 10%( 4קניות  ) 13%( 12ישיבה ) 12%( 20שיחה 

    ) 8%( 7חציה באדום ) 11%( 18חציה באדום 

 ממצאי תצפיות רמת השרון 35טבלה 

 אנשים 6ואחרת של  5חצו באור אדום גם קבוצה אחת של : הערה .

o  רעננה

  4פעילות בקבוצה של  3פעילות בקבוצה של  2פעילות בקבוצה של פעילות ביחידות 

) 36%( 9הליכה ) 55%( 17הליכה ) 33%( 26הליכה ) 27%( 26ות קני

) 36%( 9שיחה ) 19%( 6ישיבה ) 32%( 25שיחה ) 20%( 19הליכה 

) 24%( 6ישיבה ) 19%( 6שיחה ) 16%( 13קניות  ) 20%( 19ישיבה 

) 20%( 2) 5(חציה באדום ) 6%( 2חציה באדום ) 4%( 3חציה באדום ) 17%( 16שיחה 

      ) 9%( 9ם חציה באדו

 ממצאי תצפיות רעננה 36טבלה 

 אנשים 5חצתה באור אדום גם קבוצה אחת של : הערה  .

o  כפר סבא
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 4פעילות בקבוצה של  3פעילות בקבוצה של  2פעילות בקבוצה של פעילות ביחידות 

) 67%( 8הליכה ) 33%( 6אוטובוס  ) 40%( 29שיחה ) 31%( 33הליכה 

) 42%( 5ישיבה  ) 17%( 3שיחה ) 37%( 27הליכה ) 29%( 30ניות  ק

) 33%( 4שיחה ) 22%( 4חציה באדום ) 21%( 15קניות ) 30%( 31שיחה 

) 8%( 1חציה באדום   ) 11%( 8חציה באדום ) 22%( 23ישיבה 

      ) 9%( 9חציה באדום 

 ממצאי תצפיות כפר סבא 37טבלה 

אנשים 8חצתה באור אדום גם קבוצה אחת של : רההע  .

 

גורמים אהובים ברחוב  2.3

 

קטגוריות תשובה אלה עברו את . הקטגוריות שלהלן 7על בסיס התשובות שניתנו בלשונם של המשיבים נבנו ). בטקסט חופשי -המענה (השאלה היתה פתוחה : אופי הנתונים

.   100% -יכלו להצביע על מספר גורמים ולכן התשובות אינן מסתכמות בהמשיבים . העיבודים שתוצאותיהם מפורטות בהמשך

 

: קטגוריות מקובצות

,  בתי קפה טובים, קניון, בנק, מקומות בילוי, כל השירותים, כל החנויות: כולל(  חנויות ושירותים

 אנשים

 ).קרוב לבית, מואר ,מוצל, שקט, פתוח, הכל, מרכזי, אווירה, יופי, רחוב נקי(  מאפינים חיוביים לרחוב

 מעברי חציה, שבילי אופניים, סופר, גינת משחקים, מדרכות, ספסלים(מרכיבים פיזיים  

 מסרב /  לא יודע 

 )כולל נולדתי פה(    אחר
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גורמים לא אהובים ברחוב  3.3

ניתן לציין יותר מתשובה אחת ; קטגוריות מקובצות

, אין צמחיה, שלטים מבלבלים, לא מטופח/ הרחוב מוזנח , לילה/ לא מספיק מואר בשעות הערב , זיהום אוויר, חהלכלוך והזנ, רעש( מאפיינים שליליים כלליים של הרחוב .א

 ).חסר פחי אשפה

 ).יותר מדי רמזורים, פקקים, בעיית חניה, הרבה מכוניות ואוטובוסים: כולל גם(   עומס וצפיפות .ב

).  בעיית בטיחות, רמזורים קצרים מידי/רמזורים ארוכים מידי/ אין מספיק רמזורים , ת ובעיות במדרכותבורו, מסוכנים/מעברי חציה מעטים(  מכשולים וגורמי סיכון .ג

 ).אין מקום לעגלות ילדים, חוסר במקומות בילוי, אין מספיק צל, מספיק ספסלים/אין מקומות לשבת (   חוסר נוחות פיזית .ד

 פקחים, הערות גזעניות(ים ערב, נהגים לא מנומסים, אנשים(כללי    -אנשים והתנהגותם .ה

 מהירות מופרזת של הנהגים, הולכי רגל  קופצים לכביש(  התנהגות לא בטיחותית .ו

 יש ברחוב פשע, יותר מידי משטרה, שקט מידיי שקט מידיי, אחר, חנויות יקרות/ יקר מידי)אחר     .ז

 שום דבר/אין  .ח
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 גורמים לתחושת ביטחון ברחוב 4.3

קטגוריות תשובה אלה עברו את . על בסיס התשובות שניתנו בלשונם של המשיבים נבנו הקטגוריות שלהלן). למענה באמצעות טקסט חופשי(חה השאלה היתה פתו: אופי הנתונים

.   100% -המשיבים יכלו להצביע על מספר גורמים ולכן התשובות אינן מסתכמות ב. העיבודים שתוצאותיהם מפורטות בהמשך

 

: קטגוריות מקובצות

מכשיר לעיוורים שעוזר לחצות , פסי האטה, תמרורים, גדר הפרדה בין הנתיבים, מעקות בטיחות, מעברי חציה, רמזורים(  טיחות והסדרת התנועה ברחובמתקנים לב .א

 את הכביש

משמרות בטיחות , יש הרבה שוטרים( גורמים אנושיים שתורמים לבטיחות הנמצאים  .ב

 )בכביש רח, מדרכה רחבה(    תכנון מרחבי של הרחוב .ג

 ).אמונה/ הרגשה פנימית , זהירות/שמירה על כללי בטיחות , נהגים מתחשבים בהולכי רגל(    התנהגות אנושית  .ד

 צ"נסיון בתח/אין הרבה מכוניות /אין סיבה/הכל/אחר .ה

ושת ביטחון בעוד בכפר סבא צויין גורם זה ברעננה שיעור נמוך מצביע על התנהגות אנושית כגורם לתח, עם זאת. לא ניכרים הבדלים של ממש בין שלושת הערים, כללית

 ניתן להשיב יותר מתשובה אחת.  בשיעור גבוה

 

 : גורמים לתחושת אי ביטחון מהיפגעות מכלי רכב ברחוב 5.3

טגוריות תשובה אלה עברו ק. הקטגוריות שלהלן 7על בסיס התשובות שניתנו בלשונם של המשיבים נבנו ). למענה באמצעות טקסט חופשי(השאלה היתה פתוחה : אופי הנתונים

.   100% -המשיבים יכלו להצביע על מספר גורמים ולכן התשובות אינן מסתכמות ב. את העיבודים שתוצאותיהם מפורטות בהמשך

 

: קטגוריות מקובצות

חסרים רמזורים , חסרים תמרורים, מעברי חצייה מסוכנים/אין מעברי חציה ברחוב (  העדר אבזרי ומתקני בטיחות ברחוב .א

 אין שבילי אופניים מסודרים, מדרכה לא מספיק רחבה(   מרחב הרחוב אינו בטיחותי .ב



 מרחב זכות הולכי הרגל  [נספחים]

 

  יב docx.הדפסה01-05-10Bמחקר זכות מרחב הולכי הרגל/ 2010מאי  09 /|  [ח מסכם"דו –קרן רן נאור ]

 

 

 סירנות/ צפצופים, פקחים שמעכבים את התנועה, חוסר אדיבות נהגים להולכי רגל, חוסר שמירה על כללי הבטיחות(    התנהגות אנשים ברחוב .ג

 כביש סואן .ד

 בעיית חניה .ה

 אין מספיק שוטרים .ו

ב סירו/ לא יודע / אחר  .ז
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 בו רכב מכלי היפגעות מפני ביטחון ותחושת ברחוב כללית תחושה 39טבלה      ברחוב רכב מכלי מהיפגעות ביטחון ותחושת מגדר 38טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נשים בקרב, בו רכב מכלי היפגעות מפני ביטחון ותחושת ברחוב כללית תחושה 41טבלה גברים    בקרב, בו רכב מכלי היפגעות מפני ביטחון ותחושת ברחוב כללית תחושה 40 טבלה

כלל  מגדר 

 המדגם
 נשים גברים

ה בטוח /מרגיש

מפני היפגעות 

מכלי רכב 

  ?ברחוב זה

   

 כן

  

160 184 347 

74% 67% 70% 

 לא

  

55 92 149 

26% 33% 30% 

Total 

  

215 276 496 

100% 100% 100% 

 

  

 אחוז מהמדגם רחוב זהב לעבור או לשהות נעים

 לא כן

ון תחושת ביטח

   ברחוב

 כן

  

302 21 323 

73% 42% 70% 

 לא

  

110 29 139 

27% 58% 30% 

Total 

  

412 50 462 

100% 100% 100% 

 

  

האם נעים לך להיות 

ברחוב הזה לשהות או 

 לעבור בו

 כלל המדגם

 לא כן

 ה/את האם

 בטוח ה/מרגיש

 היפגעות מפני

 ברחוב רכב מכלי

  הזה

  

 כן

  

161 9 170 

70% 32% 66% 

 לא

  

69 19 88 

30% 68% 34% 

Total 

  

230 28 258 

100% 100% 100% 

  

 ותחושת ברחוב כללית תחושה 

 רכב מכלי היפגעות מפני ביטחון

 גברים בקרב, בו

 –תחושה כללית ברחוב 

לא נעים/ נעים   

 כלל המדגם

 לא כן

 ה/מרגיש האם

 מפני בטוח

 מכלי היפגעות

  זה ברחוב רכב

  

 כן

  

138 12 150 

78% 55% 75% 

 לא

  

39 10 49 

22% 45% 25% 

Total 

  

177 22 199 

100% 100% 100% 
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 מונחים 8
  (Walkability)תנאים המאפשרים הליכה ושהיה ברחוב  –הליכות  .1

 .בדופן הנגדית בנייןעד לקו  בנייןשל הרחוב הכולל מדרכה ומיסעה ומוגדר מקו  תסטטוטוריהגדרה  – זכות הדרך .2

. תולשאלה עד כמה המערכת התנועתית היא המשכי, מידת המרחק של הרחוב מהעורקים הראשיים של מערכת התנועה   -רמת עורקיות .3

 .שונהיכולה להיות הממונעת  והתנועה הרגל הולכי עבור הקישוריות דרגת, הרחוב ומאת אל המוביליםמספר הדרכים והמעברים  –קישוריות  .4

 וקישורי תנועה הסתעפויות ללא רציף מבונה רחובמקטע   -בלוק .5

משמרות בטיחות , יש הרבה שוטרים - גורמים אנושיים שתורמים לבטיחות הנמצאים .6

 . אמונה/ הרגשה פנימית , זהירות/שמירה על כללי בטיחות , נהגים מתחשבים בהולכי רגל - ות אנושיתהתנהג .7

מכשיר , פסי האטה, תמרורים, גדר הפרדה בין הנתיבים, מעקות בטיחות, מעברי חציה, רמזורים - מתקנים לבטיחות והסדרת התנועה ברחוב .8

 .לעיוורים שעוזר לחצות את הכביש

 כביש רחב, מדרכה רחבה - הרחוב תכנון מרחבי של .9

 .לוח מודעות פח אשפה, ספסל: לדוגמא, ופעילות שיחה  ריהוט המעודד יצירת קשר -ריהוט רחוב  המעודד פעילות חברתית   .01

  . גדרות נמוכות, גדרות בטיחות, על מבני תשתיות, ישיבה שאינה מוסדרת אלא האפשרות לשבת לאורך הרחוב – ישיבה מישנית .11

 .מאופיין בעמודים בחזית המסחרית הפונה לרחוב. אך פתוח למעבר הציבור, מעבר מקורה מעיין פרוזדור בשטח הבניינים – קולונדה .21

 רשימת איורים 9
 3-9 .................................................................................................................................................................... השרון רמת סוקולוב' רח,  אופייני חתך  1 איור

 5-6 ...................................................................................................................................................... השרון רמת, סוקלוב ברחוב שדרה ליצירת המלצה 2 איור

 5-7 ...................................................................................................................... השרון רמת, סוקולוב ברחוב חניה המשלב מרכזית שדירה ליצירת המלצה  3 איור

 5-8 .................................................................................................. רעננה, אחוזה ברחוב מסחרית   -הצפונית בדופן הרגל הולכי מרחב פיתוח להמשך המלצה 4 איור

 5-11 ....................................................................................................................... סבא כפר, ויצמן ברחוב ציבורית לתחבורה המתנה סביבת לשיפור המלצה5 איור
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 רשימת תמונות 01
 1-1 .................................................................................................................................................................................................. הבדיקה מרחב  1 תמונה

 1-4 ...................................................................................................................................................................................... )482 כביש( השרון ציר 2 תמונה

 1-4 ................................................................................................................................................................................ )481 כביש( תקווה פתח ציר 3 התמונ

 1-5 ................................................................................................................................................................................ )20 כביש( ים-בת חולון ציר 4 תמונה

 1-9 ................................................................................................................................................................................. סבא כפר, שלבית-דו חצייה  5 תמונה

 2-2 .............................................................................................................................................. סבא כפר  -אזוריים צירים שני בין המחבר ראשי רחוב 6 תמונה

 2-2 ........................................................................................................................................................... השרון רמת  –אזורי ציר לאורך ראשי רחוב  7 תמונה

 2-2 ..................................................................................................................................................................... רעננה -אזורי לציר ניצב ראשי רחוב  8 תמונה

 2-4 ............................................................................ לציון ראשון, רצלה' רח . 2.א 9 תמונה

 2-4 ................................................................................................................................................................................ הרצליה, סוקולוב' רח. 2.ג  10 תמונה

 2-4 ................................................................................................................................................................................. נתניה, הרצל' רח     2.ב    11 תמונה

 3-5 .................................................................................................................................................................................. סבא כפר,  המתנה סביבת 12 תמונה

 3-6 ................................................................................................................................................................. רעננה אחוזה' ברח הדופן לאורך חציה  13 תמונה

 3-6 ...................................................................................................................................................................... השרון רמת סוקולוב ברחוב צייהח  14 תמונה

 3-12 ............................................................................................................................................................................ ובויצמן באחוזה רחוב ריהוט  15 תמונה

 3-12 ...........................................................................................................................................................................ויצמן' רח, אחידה דומית דופן  16 תמונה

 3-14 ........................................................................................................................................................................ סבא כפר ויצמן' רח,  קישוריות  17 תמונה

 3-14 ................................................................................................................................................................ השרון רמת סוקולוב' רח,  קישוריות   19 תמונה

 3-14 ........................................................................................................................................................................... רעננה אחוזה' רח,  קישוריות  18 תמונה

 3-15 .................... סבא כפר, ויצמן רחוב לאורך קולונדה 22 תמונה/    רעננה, אחוזה רחוב לאורך קולונדה21 תמונה  / השרון-רמת, סוקולוב רחוב לאורך קולונדה 20 תמונה

 3-17 ........................................................................................................................................................................ רעננה אחוזה' רח, מסחרי מרכז  23 תמונה

 3-17 ..................................................................................................................................................................... השרון רמת סוקולוב' רח קולונדה  24 תמונה

 3-17 ............................................................................................................................................................................. סבא כפר ויצמן' רח קולונדה 25 תמונה

 4-1 .................................................................................................................................................................... סבא כפר ויצמן ברחוב ושהיה בילוי  26 תמונה

 4-2 ............................................................................................................................................................................................ ניידת  ישיבה פינת 27 תמונה

 4-2 ......................................................................................................................................................................................... באחוזה ישיבה פינת  28 תמונה

 4-3 ............................................................................................................................................................................... סוקולוב' רח, עוברת תנועה  29 תמונה

 4-3 ................................................................................................................................................................... השרון רמת, סוקולוב' רח ישיבה פינת30 תמונה

 4-9 ....................................................................................................................................................... סבא כפר ויצמן' רח, מישנית לישיבה אפשרות  31 תמונה
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