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"ר יודן רופא    "עקרונות התכנון של פיתוח עירוני מסביב לרכבת" - ד
  

מאמר זה מציג את עקרונות התכנון והעיצוב האורבני האמורים להנחות את המתכננים של אזורי פיתוח 

ם על הפחתת הנסועה פיזיים המשפיעי-עירוני מסביב לרכבת. הוא פותח בתיאור הגורמים התכנוניים

ברכב פרטי, מגורמים אלה נגזרים מספר עקרונות תכנון ועיצוב אורבני לתכנון אזורי פיתוח עירוני סביב 

תחנות רכבת. עקרונות אלה מודגמים בהמשך בשני הקשרים עירוניים. האחד הוא העיר לוד, המשמשמת 

י והחברתי. פרוייקט שתוכנן על ידי צומת רכבות מרכזית, אך איננה נהנית מעובדה זו לשיקומה הכלכל

אביב, מראה איך ניתן להשתמש - סטודנטים בבית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי באוניברסיטת תל

באזור המתוכנן סביב תחנת רכבת חדשה בעיר כדי ליצור מנוף לשיקום חברתי וכלכלי שלה. ההקשר 

קמת רובע מגורים ותעסוקה סביב תחנת השני הוא אופקים. פרוייקט המקודם על ידי עיריית אופקים לה

באר שבע מראה איך ניתן להשתמש באזור פיתוח סביב תחנת רכבת -הרכבת העתידית על קו אשדוד

חדשה כדי ליצור הרחבה של מגורים ותעסוקה של עיר קטנה. המאמר מסכם בפירוט של מספר עקרונות 

  ליישום אזורים של פיתוח מסביב לתחנות הרכבת בישראל.

  

  רמים המשפיעים על הפחתת השימוש במכוניותהגו
  

אחת המטרות המוצהרות של מדיניות התכנון של שימושי הקרקע, והתחבורה במדינת ישראל היא להקטין 

את הנסועה ברכב פרטי, ולהגדיל את חלקה של התחבורה הציבורית, ושל אמצעי תנועה לא ממונעים 

התנועות. פיתוח רכבת ישראל, אמור להיות אחד (בעיקר הליכה ברגל ונסיעה באופניים) בסך הכל 

האמצעים להביא לידי כך שהצריכים להגיע ליעדים במרכזי הערים, יעשו זאת באמצעות הרכבת, ולא על 

בפועל, רוב תחנות הרכבת בישראל מתוכננות כך שלא ניתן להגיע   ידי שימוש במכוניותיהם הפרטיות.

, ואינן תורמות באופן משמעותי להפחתת כמות הנסיעות בכלי אליהם בנוחות ברגל או בתחבורה ציבורית

  רכב פרטיים.

גורמים רבים משפיעים על ההחלטה לשנות את הרגלי הנסיעה וללכת ברגל או להשתמש בתחבורה 

ציבורית במקום לנסוע ליעד בכלי רכב פרטי. הנושא נחקר באינטנסיביות בעולם ובארה"ב, בין השאר 

ניות, והכלים התכנוניים שיעודדו הפחתה של הנסיעה בכלי רכב פרטיים. במאמר כדי לזהות את כלי המדי

, בחנו יואינג וסרברו את הגורמים הסביבתיים 2009המסכם את כל המחקרים שפורסמו בנושא עד 

המשפיעים על רמת הנסועה. ארבעת הגורמים המשמעותיים ביותר מופיעים בטבלה שלהלן, יחד עם 

  ).Ewing and Cervero, 2010מה להפחתת הנסועה (תרומתם המשוקללת להתא
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  : הגורמים המשפיעים על הפחתת הנסועה ברכב פרטי ומידת השפעתם1 טבלה 

  הנסועה 
)VKT( 

מספר 

 הגורמים המשפיעים הנסיעות
 צפיפות מקומית  05.-  05.-

 מגוון שימושי קרקע מקומי  03.-  05.-

 עיצוב אורבני  05.-  03.-

 קישוריות אזורית  --  20.-

  

מבין כל הגורמים, הגורם המשפיע ביותר הוא הקישוריות האזורית, כלומר מספר המקומות במרחב 

האזורי שניתן להגיע אליהם בקלות באמצעות תחבורה ציבורית ממקום המגורים. מובן שקישוריות 

התחבורה הציבורית, ואיננה ניתנת לשינוי ברמה אזורית זו תלויה בפריסה, תיאום וצפיפות רשת 

המקומית. אולם שלושת המאפיינים האחרים: צפיפות מקומית, מגוון שימושי הקרקע, והעיצוב העירוני 

נקודות בהתאמה בין המבנה העירוני  0.13 –של הרחובות הם בעלי השפעה מצטברת היכולה להגיע ל 

  ורמת הנסועה.

  אורבני לתכנון סביב תחנות רכבת ישראלעקרונות תכנון ועיצוב 

ניתן לתרגם גורמים אלה לחמישה עקרונות למיקום תחנות חדשות של רכבת ישראל, ולפיתוח עירוני 

סביב תחנות קיימות, כך שניתן יהיה למצות את יתרונות הנגישות של הרכבת, ולאפשר למתגוררים 

 ניותיהם. עקרונות אלה הם:ועובדים בסביבות התחנה להימנע משימוש יום יומי במכו

  קישוריות אזורית באמצעות אוטובוסים ורכבת קלה .1

על תחנת הרכבת להיות ממוקמת, או שיש ליצור אליה חיבורים לעוד קווים של תחבורה 

ציבורית באוטובוסים או ברכבת קלה. על כן רצוי למקם אותה בסמוך לצירי דרכים ראשיות 

מערכת התחבורה הציבורית. יש לאפשר שימוש בכרטיס המשורתים על ידי קווים עורקיים של 

אחד למעבר בין אמצעי התחבורה הציבוריות השונים, ולתאם את לוחות הזמנים להקטנת זמני 

  ההמתנה ככל האפשר.

  שימושי קרקע מעורבים בסביבת התחנה .2

יש לתכנן את אזור התחנה כאזור של שימושים מעורבים: מגורים, תעסוקה, מוסדות השכלה 

תרבות. שימושים מעורבים יאפשרו לחלק מן המתגוררים באזור התחנה לעבוד בטווח הליכה ו

ברגל ממקום מגוריהם, ייתרמו לקיימות של מסחר מגוון באזור התחנה, וישפרו את ביצועי 

מערכת התחבורה הציבורית, על ידי יצירתם של מוקדי משיכה רבים לתנועה, ונסיעות בכיוונים 

  .שונים בשעות השיא

   



25 

 

  דירוג הצפיפות על פי המרחק מהתחנה .3

יש לתכנן את השימושים השונים סביב התחנה כך שצפיפות המגורים והתעסוקה, תהיה גדולה 

יותר ככל שהמרחק מן התחנה קטן יותר. זאת כדי לאפשר לרוב הנוסעים להגיע ברגל מנקודת 

  המוצא שלהם או ליעדם מהתחנה.

  

  : שילוב שימושי קרקע באזור 2איור                : מיקום תחנה חדשה ללוד על פי הקישוריות 1 איור  
  למרכז הקיים ולצירים אזוריים ראשיים התחנה            

 

  ככר שוק -יצירת מרחב ציבורי ליד התחנה  .4

ביציאה מן התחנה יש לתכנן מרחב ציבורי פתוח כמקום מפגש ופעילות היכול לשמש גם    

  לפעילויות מסחר מזדמנות כגון שוק.

  תכנון ידידותי להליכה ברגל .5

אזור התחנה יתוכנן באמצעות רשת רחובות צפופה, מדרכות רחבות, הצללה, ועדיפות להולכי    

  רגל בניהול התנועה.

  דוגמאות
כדי להדגים את העקרונות הללו אנו מציגים כאן שני פרוייקטים: הפרוייקט הראשון תוכנן על ידי 

הסטודנטים: רונה אדלר, ארז בן שושן וארז גרוס, במסגרת סטודיו לעיצוב אורבני בהנחיית המחבר יחד 

רוייקט השני עם פרופ' הלל שוקן. נושא הסטודיו היה שיקומה החברתי, כלכלי ופיזי של העיר לוד. הפ

  הוא מתווה לרובע מגורים ותעסוקה 

סביב תחנת הרכבת החדשה של אופקים, האמורה לקום על הקו החדש של רכבת ישראל המחבר את 

  שבע.-אשקלון לבאר
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  : מדרג הצפיפויות סביב התחנה3 איור
  

  של סטודנטים באוניברסיטת תל אביב: איזור פיתוח סביב תחנת רכבת חדשה בלוד פרוייקט

  הסטודנטים זיהו את היותה של לוד צומת ארצית של מערכת הרכבות, ואת נגישותה המעולה למרכז 

אביב באמצעות הרכבת כאחת החוזקות של העיר, עליהן היא יכולה לבנות בתהליך השיקום. למרבה -תל

כבת הנוכחית ממוקמת בקצה העיר, ואיננה מחוברת היטב לצירים אזוריים החוצים את הצער, תחנת הר

העיר, או למרכז העיר הקיים. אי לכך המלצתם הראשונה היא להעביר את תחנת הרכבת לאזור שבהמשך 

מערב, ומתחבר ישירות -ישיר לשדרות דוד הכהן, שהוא הרחובה הראשי החוצה את לוד בכיוון מזרח

). פיתוח התחנה יאפשר גם יצירת גשר על מסילת 1שלים החוצות אותה מצפון לדרום (איור לשדרות ירו

  הרכבת, ושיפור הקישוריות בין מזרח ומערב לוד מעבר לקווי הרכבת.

סביבת תחנת הרכבת מתוכננת כרשת דרכים צפופה וידידותית להולכי רגל, ומאפשרת פיתוח של מגורים, 

  ).2 תעסוקה, ומוסדות ציבור (איור

). ככל שמתרחקים מן התחנה צפיפות המגורים והתעסוקה 3אזור התחנה מתוכנן במידרג צפיפויות (איור 

יורדת. אך הצפיפות הכוללת היא עירונית, ותקני החניה הם מקסימליים בהתאמה לאזורים המקושרים 

  היטב באמצעות מערכות תחבורה עתירות נוסעים. 
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התחנה עצמו מפותח כמרחב ציבורי שניתן לנצלו לירידים ופעילויות ועל ניתן לראות בהדמיות איך אזור 

ידי כך הן לחזק את המרכז העירוני סביב התחנה מבחינת זהותו ומבחינה מסחרית ולהפוך אותו לאזור 

  ).4עירוני אשר יש לו פוטנציאל לקיים פעילות סביב רוב שעות היום והלילה (איור 

 של סביבת התחנה : עיצוב אורבני והדמיות4 איור

  

  הרחבת אופקים באמצעות רובע מגורים ותעסוקה סביב תחנת הרכבת החדשה

הדוגמה השניה שאנו מביאים כאן היא יישום של פיתוח רובע סביב תחנות הרכבת באופקים. הקו החדש 

של הרכבת, המתוכנן לחבר את אשקלון עם באר שבע, ייחבר גם את עיירות הפיתוח שדרות, נתיבות 

ון ואופקים מצד אחד למרכז באר שבע והאוניברסיטה, ומצד שני לאשקלון, אשדוד, יבנה ראשון לצי

אביב. חיבור זה יאפשר למתגוררים בסמוך לתחנות נגישות מהירה למגוון רחב של מקומות -מערב ותל

תעסוקה, ומצד שני, למקומות תעסוקה שיבחרו להתמקם ליד תחנות הרכבת, אפשרות למשוך עובדים 

ץ שיגיעו מכל אותן ערים. למרבה הצער, תחנות הרכבת בערים אלה תוכננו כתחנות מבודדות, מחו

לערים, המקושרות אליהן באמצעות מתקני חנה וסע, וקו אוטובוס מקומי בלבד. בעקבות יום עיון שאורגן 

על ידי המחבר ופרופ' דני גת מהטכניון במכללת ספיר, בנושא תכנון תחנות הרכבת כמרכזים של אזורי 

ם בבקשה שנסייע לו פנה אלינו צביקה גרינגולד, ראש העיר הממונה באופקי -תעסוקה, מגורים והשכלה 

  לקדם את הרעיון של פיתוח סביב תחנת הרכבת כשלד לרובע חדש של העיר.
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מראה את אזור התחנה, יחסית למרכז העיר של אופקים. המרחק בין התחנה למרכז העיר הוא  5איור 

כקילומטר וחצי בקו אוירי, אך לאורך הרחובות הראשיים שיחברו אותה למרכז מרחק זה הוא כשני 

ומטר. מרחק זה גדול מדי מכדי לאפשר לבסס את הפיתוח סביב תחנת הרכבת על המרכז הקיים, ויש קיל

למצוא דרכים ליצור את הרובע הזה, מבלי לפגוע במרכז הקיים, אלא לחזקו. מצפון לאזור התחנה עובר 

האזור נחל פטיש שהוא אחד היובלים של נחל גרר והאמור להיות בסיס לפארק אזורי בפיתוח הקק"ל. 

מדרום לתחנה בחלקו משמש לאזור תעשייה, ובחלקו, על פי תכנית המתאר אשר היתה כבר לקראת 

  הפקדה, אמור להיות שכונת מגורים בצפיפות נמוכה, על יד הפארק.

 

  : אופקים מיקום המרכז ותחנת הרכבת העתידית5איור 

מופקדת כאשר התבקשנו לסייע לראש העיר מראה את אזור תחנת תכנית המתאר, אשר עמדה להיות 

הרכבת כאזור תעסוקה ושימושים עירוניים, אך איננה מחברת אותו אל רשת הדרכים העירונית, אלא 

באמצעות דרך ללא מוצא. בנוסף לתכנית המתאר החל מנהל מקרקעי ישראל בתכנון אזור זה, אך תוך 

וללא נסיון לשלב בין הפיתוח העירוני לשימושי התחבורה על פי  התבססות בעיקר על תחבורה פרטית,

  העקרונות שצוינו לעיל.

לבקשתו של ראש העיר הכנו מתווה של אזור עירוני סביב תחנת הרכבת. אזור זה מתבסס על שדרה 

רחבה שתקשר בין תחנת הרכבת החדשה, ובין רחוב חדש המתחבר למרכז העיר הקיים. ממערב לשדרה 

ר התעסוקה הקיים, שישוקם ויועצם על ידי תוספת מגורים ותעסוקה בשטחים הריקים הרבים נמצא אזו

שיש בתוכו. ממזרח לשדרה תפותח שכונת מגורים חדשה שתכלול מגוון רחב של מקומות מגורים 

אזור 

 התחנה

מרכז 

 העיר
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). הרעיון המוצג 6בצפיפויות הולכות ויורדות ככל שמתרחקים מאזור התחנה ולכיוון הפארק (איור 

קבל על ידי ראש העיר אשר פנה למשרד הבינוי והשיכון ולמנהל מקרקעי ישראל לממן הכנת במתווה נת

תכנית מפורטת אשר תביא ליישום הרובע במקביל לבניית קו הרכבת, בניית התחנה ופיתוח אזור התחנה 

  על ידי מנהל מקרקעי ישראל.

 

  : תכנית לאזור פיתוח עירוני סביב תחנת הרכבת באופקים6איור 

  

  סיכום: עקרונות ליישום פיתוח סביב תחנות הרכבת

למרחב למרבה הצער רוב תחנות הרכבת הקיימות של רכבת ישראל אינן ממוקמות היטב, ואינן מקושרות 

האזורי שסביבן. על כן תרומתן להפחתת כמות הנסיעות בתחבורה פרטית ולשיפור הנגישות של מי שאין 

להם רכב פרטי מצומצמת הרבה יותר מכפי שהיתה יכולה להיות. כמו כן, הפיתוח העירוני הקיים, ממשיך 

מוש מיטבי של להתבסס על תחבורה פרטית בעיקר, ואזורי התחנות אינם מפותחים כדי להביא למי

יתרונות הנגישות שתחנות הרכבת יוצרות. כדי לשנות מצב זה אנו מציעים להלן שישה עקרונות ליישום 

של פיתוח עירוני סביב תחנות הרכבת. עקרונות אלה צריכים להנחות הן את המקבלים החלטות על מיקום 

ית המזינה את תחנות תחנות רכבת, והן את ההחלטות המפורטות על תכנון רשת התחבורה הציבור

  הרכבת, ואת הפיתוח העירוני סביבן.

  שילוב בין תכנון שימושי הקרקע והתחבורה הוא הכרח .1

השילוב בין תכנון שימושי הקרקע ותכנון תחבורתי איננה אופציה, אלא הוא הכרח אם ברצוננו 

לממש את היעדים הלאומיים של הקטנת הנסועה ברכב פרטי, הקטנת פליטות גזי חממה 

מתחבורה, זיהום האוויר, הרעש ושחיקת המרחב הפתוח. השיקולים במיקום תחנות, וביצירת 

 אזור תחנת הרכבת

 השדרה המרכזית

 רחוב המע"ר

מרכז העיר 

 הקיים

פיתוח מחדש של 

אזור התעסוקה 

 הקיים

שכונת מגורים 

 חדשה
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תוח עירוני צריכים להביא בחשבון את ההשפעה של פיתוח רשתות הקשרים ביניהן ובין פי

  התחבורה על פיתוח שימושי הקרקע ולהיפך.

  יותר מכיוון אחד, יותר מקו אחד בתחנה - חשיבותו של קשר אזורי  .2

בהחלטה על קו חדש לרכבת, ומיקום התחנות יש חשיבות לחיזוק הרשת האזורית של התחבורה 

חנות לא יהיו תחנות קצה, ואם אפשר שבתחנה יעבור יותר מקו הציבורית. על כן, עדיף שת

רכבת אחד, או קווים ראשיים של אמצעי תחבורה אחרים כגון אוטובוסים, או רכבות קלות. ככל 

שתחנה מסוימת תהיה מחוברת יותר לרשת התחבורה האזורית כך יגדלו הסיכויים שהתושבים 

  הם באמצעותה.והעובדים באזור התחנה יבחרו להגיע אל יעדי

  יש למקם את התחנות קרוב ככל האפשר למרכז הקיים .3

למרכז עירוני קיים יש כוח התמדה משמעותי, הטמון במגוון ההרגלים של התושבים הנעזרים בו 

לחיי היום יום שלהם, ובמגוון השירותים והתשתיות המשרתים אותו. יצירת מרכז חדש היא 

שבו שני המרכזים אינם מצליחים לממש את קשה ורבת סיכונים, ולעיתים יוצרת מצב 

הפוטנציאל שלהם. על כן, במידת האפשר יש למקם את תחנת הרכבת של הישוב קרוב ככל 

  ).מ' מהמרכז הקיים 500 - מ  האפשר, ורצוי במרחק הליכה (פחות

  יש לחבר את התחנות למרכז הקיים בדרך פשוטה ככל האפשר .4

הרכבת קרוב מספיק למרכז הקיים, יש למקם אותה קרוב במידה ואין זה אפשרי למקם את תחנת 

לציר ראשי המוביל בדרך הפשוטה ביותר אל המרכז הקיים, עם מינימום פניות. מחקרים מראים 

כי ככל שמספר הפניות רב יותר, המרחק הקוגניטיבי בין מקומות גדל. לעיתים, אם החיבור הוא 

אם המרחק רב יותר ממרחק הליכה נוח. לעומת  פשוט, אנשים יהיו מוכנים ללכת אותו ברגל, גם

זאת, חיבור מורכב, הדורש פניות רבות נראה לאנשים מרוחק יותר ממה שהוא באמת ועל כן הם 

  עלולים להימנע מללכת אותו ברגל.

" את מדרג הצפיפויות לכיוון המרכז הקיים ככל האפשר .5 "מתוח   יש ל

ככל שהפיתוח קרוב יותר לתחנה עליו  יש לפתח את אזור התחנה באמצעות מדרג צפיפויות.

להיות אינטנסיבי יותר. אולם כאשר אזור התחנה איננו קרוב למרכז העיר, יש לנסות ולגשר בין 

מרכז העיר ואזור התחנה באמצעות פיתוח אינטנסיבי יותר, או באמצעות מוסדות ציבור והשכלה 

התחנה ומרכז העיר יהיו  אשר מושכים קהל רב ויתרמו לכך שהרחובות המחברים בין אזור

עתירי הולכי רגל. כמות זו של הולכי רגל תאפשר למסחר להתקיים לאורך הרחוב, תהפוך אותו 

  למעניין יותר, ותחזק את הנכונות של המשתמשים בתחנת הרכבת להגיע אליה ברגל.
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את אזור התחנה עצמו יש לתכנן כרשת צפופה של רחובות המיועדים בראש ובראשונה  .6

  הרגללהולכי 

לעיתים, גם כאשר אזור התחנה מתוכנן בצפיפות, והפוטנציאל להליכה ברגל הוא גבוה, אנשים 

נמנעים מללכת ברגל בגלל סביבת הליכה לא נעימה, ותחושה של סכנה ברחוב. על כן יש לתכנן 

מ' בין צמתים), ולתכנן את  60-120את הרחובות בסביבת התחנה כרשת צפופה (מרחק של 

ם עם מדרכות רחבות, הצללה נאותה, רדיוסי סיבוב קטנים בצמתים, וריבוי של הרחובות עצמ

מקומות ישיבה ברחוב. ניהול התנועה צריך לתת קדימות להולכי הרגל בחציית רחובות. ניתן 

לעשות שימוש בעקרונות של מיתון תנועה למשל כדי להאיט את תנועת המכוניות, ולתת להולכי 

הציבורי שייך להם. תכנון נאות להולכי רגל יביא לא רק להגדלת הרגל את ההרגשה כי המרחב 

כמות ההליכה ברגל, אלא גם לשיפור החוויה של השהייה במרחב הציבורי, והגדלת הסיכוי 

דבר, מה שמביא ליצירתו של  לפעילויות שהייה ומפגש בתוכו. פעילויות אלה הם, בסופו של

  מקום עירוני.
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