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מבוא

הפרויקט מתמקד בהתחדשות של אזורי קצה מנותקים בשולי 
והכילו  העיר,  בשולי  היסטורי  באופן  מוקמו  אלו  אזורים  ערים. 
תפקודם  אופן  אך  העיר,  בחיי  לתמוך  הייתה  שמטרתם  שימושים 
ומסחר  אזורי תעשייה  - איצטדיונים,  יום בעיר  יום  לחיי  לא התאים 
קמעונאי גדול. בהתאם, המרקם העירוני שנוצר בסביבת אזורי הקצה 
תומך בשימושים השונים, ומבוסס על מבנים גדולים מוקפים בחניות 
וכבישים רחבים. תהליכי התחדשות עירוניים משנים את אופיים של 
של  העירונית  ההתחדשות  תהליכי  את  בוחן  הפרויקט  הקצה.  אזורי 

אותם אזורים.

האתר הנבחר הוא משולש הגבולות בין תל אביב, בני ברק ורמת 
גן, מרחב קצה מטרופוליני בין שלוש עיריות שונות. האתר מתאפיין 
ראשיים,  וכבישים  הירקון  נחל  רכבת,  מסילת   - פיזיים  הן  בנתקים, 
והן פרוגרמטיים- תעשייה, מסחר, תשתיות, ומתקני ספורט גדולים. 
השילוב בין השניים הוביל להיווצרות של מרחב קצה מנותק, בקנה 

מידה מטרופוליני.

תכניות עתידיות לאזור מעניקות הזדמנות לאחות את הנתקים 
השינויים  מימוש  זאת,  עם  יחד  ומגוון.  פעיל  עירוני  מרקם  ולייצר 
ארוך  תהליך  הוא  הרכבת,  מסילת  מנהור  ובראשם  המטרופוליניים, 

שאין ביכולתו לגשר על הימצאות הנתקים באופן מיידי.

שני  של  מסופרפוזיציה  המורכבת  סטרוקטורה  מציע  הפרויקט 
רשת  עליון.  סיפון  ומפלס  חדשה  רחובות  רשת  עיקריים:  אלמנטים 
של  יצירה  לצד  בעתיד,  רציפות  שיאפשר  באופן  מתוכננת  הרחובות 
סביבה הליכתית עוד בטרם מנהור מסילת הרכבת. עד למנהור המסילה 
החיבור נעשה באמצעות מפלס הסיפון המאפשר חיים עירוניים בשני 
מפלסים שונים. כך, הפרויקט מציע סטרוקטורה עירונית המתמודדת 
עם הנתקים העכשוויים ומייצרת ביניהם מרקם פעיל בהווה, המאפשר 

לייצר מרחב מטרופוליני רציף והליכתי בעתיד. 
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קונטקסט: אזורי קצה מופרים
שטחי שירות מטרופוליניים בקצה העיר

שטחי קצה מופרים בעיר הינם שטחים הממוקמים בשולי העיר 

יום  היום  בחיי  לתמוך  שנועדו  גדולות  ופונקציות  תשתיות  ומכילים 

בעיר, בעיקר תשתיות תחבורה הדורשות שטח גדול לתפעול או אזורי 

תעשייה לשעבר. שטחים אלו מוקמו היסטורית בשולי העיר, במיקום 

העיר  התרחבות  עם  אותה.  משרת  עדיין  אך  לעיר  מפריע  שאינו 

וצמיחתה חלה תופעה של זליגה של חיים עירוניים אל אזורי הקצה 

האלו. ערך הקרקע מתחיל לעלות, והמפעלים, שזקוקים לשטח גדול 

מטבעם, מאבדים את ההצדקה לקיומם בשטח זה ובתהליך הדרגתי 

פעילותם מצטמצמת לטובת מסחר. התשתיות לעומת זאת, חיוניות 

ולא ניתן לדחוק אותן. 

המכיל  בשטח  העירוני  במרקם  המשתלב  רובע  של  פיתוח 

תשתיות הינו תהליך מורכב במסגרתו יש למצוא פתרון תכנוני לחיי 

מתוכננים  לא  שסביבן  מחשבה  מתוך  שתוכננו  תשתיות  לצד  יומיום 

חיי שגרה עירוניים.  פתרונות אלו הינם יקרים ומורכבים לפעמים, אך 

זאת  בכל  אך  פתוחים,  לשטחים  להתרחב  רוצים  לא  שאנחנו  בהנחה 

צריכים להתרחב, חשוב לפתח את אזורי התפר הללו, באופן שיטיב 

הדיירים  לצד  המטרופוליניות,  התשתיות   – הישנים  הדיירים  עם 

החדשים - אנשים כחלק ממרקם עירוני מעורב ופעיל.
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תהליך היווצרותו של מרחב קצה 1איור 
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 Joel והסופר  העיתונאי  ידי  על  שהוגדרו  כפי  או  קצה,  מרחבי 

 Edge City: Life on the New Frontier,   - מ1991  בספרו   Garreu

ותעסוקה שמוקמו מחוץ למע"ר  פנאי  בילוי  Edge City, הם מרחבי 

ההיסטורי של העיר, בסמוך לשכונות פרבריות, מהן מגיעים אל אזור 

הקצה באמצעות כבישים מהירים ומכוניות פרטיות. 

לפי הגדרות של Garreu, מרחב הקצה האמריקאי הטיפוסי מכיל 

את התנאים הבאים:

מכיל כחצי מיליון מ"ר של שטחי תעסוקה.

לפחות 60,000 מ"ר של מסחר קמעונאי.

מרחב הקצה מכיל יותר משרדים מחדרי שינה.

מרחב הקצה נתפש בידי התושבים כמתחם אחד )"סינמה סיטי"(

מרחב הקצה היה שטח לא מבונה עד למימושו.

סכמה של מרחב קצה טיפוסי מורכבת ממבנים גדולים, מוקפים 

מגורים   - שימושים  בהפרדת  מתכונן  המרחב  עצומים.  בחניונים 

בנפרד, מסחר בנפרד, תעסוקה בנפרד ומבני ציבור אזוריים בנפרד. 

המטרופולינית,  בהיררכיה  משני  למע"ר  הופכים  הקצה  מרחבי 

הרכב הפרטי,  היישובים הסמוכים באמצעות  מגיעים תושבי  אליהם 

חונים בחנייה והולכים לעבודה. לאחר מכן, כדי לקנות מזון הם נוסעים 

גדולות  וחונים בחניון הגדול, קונים כמויות  לסופר הקמעונאי הענק 

של מזון וחוזרים לבית בפרבר.
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תעסוקה

מגורים מסחר

ציבורציבור

סכימה של מרחב קצה טיפוסי 2איור 
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גודל  הם  הקצה  מרחבי  של  הבולטים  העירוניים  המאפיינים 

המבנים והחלקות, רשת הדרכים בעלת צפיפות צמתים נמוכה ומרחק 

של  הבינוי  במאפייני  ההבדלים  את  לראות  ניתן  הבניינים.  בין  גדול 

מרחב הקצה ביחס לרקמה עירונית צפופה כמו פריז. ההבדלים בגודל 

הבינוי, וצפיפות רשת הדרכים ניכרים. 

לידי  באים  שהם  כפי  הקצה,  מרחבי  של  הפיזיים  מאפייניו 

ביטוי בטיפולוגיות הבינוי ורשת הדרכים, מכתיבים את אורח החיים 

הפרברי  סביבו. המרחקים הגדולים בין השימושים, לצד רשת הדרכים 

מכתיבים חיים פרבריים התלויים ברכבים. 

כי מרחבי  זאת, בשנים האחרונות החלה לחלחל הבנה  יחד עם 

הקצה האלו אנים ברי קיימא בטווח הארוך. אחת מהיוזמות הבולטות 

פירוק  מקדמת  זו  יוזמה   .Highways to boulevards נקראת  בתחום 

לרחובות.  והפיכתם  הערים  במרכזי  העוברים  ראשיים  כבישים  של 

המעודדים  חדשים  בינוי  פרויקטי  מתוכננים  אלו  חדשים  ברחובות 

עולה  העכשוויות  המגמות  לאור  אופניים.  רוכבי  ושל  רגלית  תנועה 

שאלת המחקר של הפרויקט:

מימין - כביש מהיר בעיירה רוצ'סטר בניו יורק,  3איור 
משמאל - הפיכתו לרחוב ותחילת פיתוח הבינוי סביבו
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Tysons Corner, Virginia, US

השוואה בין רקמה עירונית צפופה לאזור קצה 4איור 

Paris
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אותם  שמנגיש  באופן  מנותקים,  קצה  מרחבי  מחדש  לתכנן  ניתן  כיצד 
למרחב העירוני הסמוך אליהם?
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אותם  שמנגיש  באופן  מנותקים,  קצה  מרחבי  מחדש  לתכנן  ניתן  כיצד 
למרחב העירוני הסמוך אליהם?



14

מקרה הבוחן
משולש הגבולות בין תל אביב רמת גן ובני ברק

האתר הנבחר כמקרה בוחן מייצג דוגמא מקומית למרחב קצה. הוא 

ממוקם ברצועת התפר בין בני ברק רמת גן ושכונותיה הצפון מזרחיות 

של תל אביב-יפו, ומאוכלס בתשתיות שונות: מסילת רכבת, כבישים 

בינעירוניים, שטחי אחסון ותעשייה, חנויות מסחר גדולות ומשרדים. 

בנוסף, נחל הירקון ופארק הירקון עוברים באתר, לצד פונקציות פנאי 

מטרופוליניות גדולות. 

שונות  עיריות  של שלוש  בו מרחבי קצה  קיצון,  מייצג מקרה  האתר 

יחדיו אזור קצה בקנה מידה מטרופוליני.  ויצרו  צמחו באופן עצמאי 

גודלם  מפאת  בנוף  החריגים  מבטים   - בקלות  אותו  לזהות  ניתן 

והמרחקים ביניהם בהשוואה לרקמה העירונית הצפופה. 
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בשרשרת  אחת  חולייה  מהווה  מתמקד  הפרויקט  בו  הקצה  שטח 

העיר.  את  החוצים  נתקים  של  ארכיפלג   - מנותקות  מובלעות  של 

המובלעות מכילות פונקציות קצה - לונה פארק, איצטדיונים, מרכזי 

כנסים, תעשייה ומסחר קמעונאי - פונקציות גדולות, הפועלות בקצב 

שונה מקצב החיים העירוניים היומיומיים.

ארכיפלג של מובלעות מנותקות 5איור 
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נחל  מרכזיים:  נתקים  שלושה  ידי  על  מבותר  עצמו  הקצה  מרחב 

 4 ודרך אם המושבות - דרך עורקית. כביש  הירקון, מסילת הרכבת, 

מנתק את האתר ממזרח. הנתקים השונים מקשים על שמירה של רצף 

תנועה במרחב.

נתקים מרכזיים באתר 6איור 

כביש 4

דרך אם המושבות

נחל הירקון

מסילת רכבת



19

דרך אם המושבות

מסילת רכבת



פנאי

תרבות

מסחר

ספורט

חניון

מסוף תחב“צ

אזור תעסוקה

תשתיות

לונה פארק

מרכז הירידים

גני יהושוע

המרכז האולמפי
איצטדיון האתלטיקה

מרכז ספיבק

המימדיון

גני יהושוע

הולודרום

קניון איילון

איצטדיון 
רמת גן

ממגורות 
תבואה

חניון 
אוטובוסים

חניון 
אוטובוסים

מסוף תחב“צ

מע“ר בני ברק

רמת החייל

מפעל בטון

רכבת בני ברק

מרכז 
הריהוט

תחמ“ש

מוזיאון רמת גן
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שימושים באתר

האתר במצבו הנוכחי תלוי בכלי רכב פרטיים. ניתן לראות כיצד 

את  המזינים  וחניונים,  כבישים  למסילות,  מוקדשים  משטחו  כ-60% 

הפונקציות השונות - אוסף של מבני מסחר גדולים כגון קניון איילון, 

פרברי  מרחב  הוא  המרחב  כלומר,  ריהוט.  וחנויות  גדולים  סופרים 

גבוה  ריכוז  ישנו  כלי הרכב הפרטי. באתר  בו המשתמש תלוי בחסדי 

גן, פארק המים  נוספות: איצטדיון רמת  של פונקציות פנאי וספורט 

המימדיון, והמרכז האולימפי, המתבססות גם על חניונים שמתמלאים 

בימי משחק. בצמוד לאתר ישנם מספר אזורי תעסוקה: מע"ר בני ברק, 

ואזור התעסוקה רמת החייל.

פונקציות עיקריות במרחב יאיור 
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התפלגות ייעודי הקרקע באתר 8איור 

חניה: 

23%
שטח מופר 

12%
בינוי

9%

פארק

21% כבישים ומסילות: 

34%
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מאפיינים של מרחב קצה מטרופוליני
כבישים בין עירוניים במרחב בינעירוני

בין עירוניים: דרך אם מושבות  זה עוברים שני כבישים  במרחב 

המגיעה אל פתח תקווה, וכביש 482, המחבר את צפון מזרח תל אביב, 

רמת השרון והרצליה. האתר גובל גם בכביש 4.  דפוס שימושי הקרקע 

של האזור מעיד עליו כשטח קצה: פנאי ותעסוקה בין שלוש רשויות 

שונות, בהפרדה וללא מגורים.

למעשה מרחב זה היה קודם כל מרחב של תנועה בין עירונית - 

כביש הרצליה החדש )1940( אליו הצטרפו עם השנים שאר פונקציות 

הקצה. לדוגמא, איצטדיון רמת גן שהוקם בשנת 1950 לכבוד המכביה 

השלישית. עיריית רמת גן חיפשה קרקע זולה בשולי העיר עליה ניתן 

להקים איצטדיון, והאתר התאים. שכונותיה של צפון תל אביב החלו 

הכביש  לאורך  שהוקמו  וצריפים  מפחונים  בנויות  עולים,  כמעברות 

דרכים במרחב 9איור 

דרך בינעירונית כביש מהיר ארצימסילת רכבת
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גבולות הרשויות השונות במרחב 10איור 

ייעודי הקרקע מוכללים במרחב 11איור 

מגורים

ספורט ופנאי תעשייה ותעסוקה
־פאר

תשתיות

פארק הירקוןשטחים חקלאייםנחל הירקון
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למסילת  הקרבה  את  שניצל  ברק  בני  של  התעשייה  אזור  או  הקיים, 

קניון  גם  הגיע  לתנועה,  כמרחב  התבסס  זה  שמרחב  לאחר  הרכבת. 

חניון"   + "קניות  של  הלחמה  שמשמו,  חדיש  קניות  מרכז   - איילון 

ובראשנה  כך, הוא בראש  ניתן להבין את קהל היעד שלו. האתר אם 

צומת בין עירונית שמסביבה נרקם מרחב.  ב-2004 הוקם גשר חדש 

– גשר מבצע קדש. באזור התעשייה של בני ברק התחילו לקום מגדלי 

תהליך התגבשות מרחב הקצה לפי רשויות שונות 12איור 
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תעסוקה גבוהים שמחליפים את המוסכים ומבני התעשייה. כל עירייה 

התייחסה אל מרחב הקצה באופן עצמאי ללא חשיבה מטרופולינית 

הטבעיים,  הנתקים  עם  בשילוב  זאת,  עירונית  תכנון  צורת  כוללת, 

העצימו את הנתק במרחב הקצה.



רשת הליכה ב-15 דקות )1200 
מסילת רכבת

רשת הליכה ב-10 דקות )800 מ'(
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נגישות מתחנת הרכבת להזדמנויות בסביבה 13איור 

רשת הדרכים

שהנגישות  מראה  אותה  המלווה  והבינוי  ההליכה  רשת  בחינת 

בטווח  יעדים  מספיק  אין  מאוד.  נמוכה  מציע  שהמרחב  להזדמנויות 

הליכה סביר מתחנת הרכבת )בין עשר דקות לרבע שעה הליכה, 800 

ו-1200 מטרים בהתאמה(. ההשוואה למרקם עירוני כמו לב תל אביב 

מראה עד כמה הזמן של הולך הרגל באתר שווה פחות, ולכן הסבירות 

בטווח  להזדמנויות  נגישות  ללא  במקום  ברגל  ללכת  יבחר  שמשיהו 

תחנת  של  עוצמתה  את  מנצל  לא  המרחב  מאוד.  נמוכה  היא  סביר 

הרכבת כיום. 



בינוי נגיש ב-15 דקות הליכה בינוי נגיש ב-10 דקות הליכה )800 מ'( 
)1200 מ'( 
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נגישות מכיכר דיזינגוף להזדמנויות בסביבה 14איור 
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נגישות בתחבורה ציבורית לפי זמן 15איור 

תל אביב בני ברק

רמת גן

הרצליה
רמת השרון

רעננה

רמלה
לוד

חולון

הוד השרון

0-15 דקות

15-30 דקות

30-45 דקות

טירה

יפו

בת ים

פתח 

תקווה

45-60 דקות
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הנגישות המקומית הנמוכה מנוגדת לקישוריות המטרופולינית. 

בדרכים הראשיות העוברות בסמוך לאתר עוברים מספר רב של קווי 

אוטובוס בינעירוניים. קווים אלו, בשילוב עם תחנת הרכבת, מציעים 

נגישות גובהה מאוד בתחבורה ציבורית.

הפער בין איכות התחבורה הציבורית לנגישות המקומית מקשה 

של  בנוחות  שתלויה  ציבורית,  תחבורה  בעזרת  המרחב  צריכת  על 

משתמשי הקצה שלה - הולכי הרגל. פער זה מהווה חסם משמעותי 

להתפתחות האתר.
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של  בטרמינולוגיה  להשתמש  נהוג  הליכתית  סביבה  לייצר  כדי 

היפוך הפירמידה, שבעבר קידשה את הרכב הפרטי ושמה את הולך 

באופן  ביטוי  לידי  באה  זו  תפיסה  העדיפויות.  סדר  בתחתית  הרגל 

דרך,  זכות  קרקע,   - המרחב  של  המשאבים  הקצאת  דרך  מרחבי 

השקעה בפרטים וכו'. התכנון דאג קודם כל לזרימה חלקה של תנועת 

המכוניות, לצד תקן חנייה המציף את המרחב בחניות עבור מכוניות.

בשנים האחרונות חלו תמורות חשובות בתהליכי התכנון, וכיום 

נהוג להתייחס לפרדיגמה הנוכחית כ"היפוך הפירמידה". הולכי הרגל 

הצידה.  נדחקת  הפרטית  והמכונית  המרבית  העדיפות  את  מקבלים 

הקצאת משאבים מופנה לסלילה של שבילי אופניים, נת"צים והרחבה 

ציבורית  בתחבורה  השקעה  לצד  חניות.  חשבון  על  מדרכות  של 

ובריהוט הרחוב. 
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במקרה של האתר, היפוך מוחלט של הפירמידה לא יטיב עמו. 

מיקומו הבינעירוני, לצד כבישים בינעירוניים מחייבים רמה מסוימת 

גם את  נגישות באמצעות רכב פרטי. המרחב צריך לדעת להכיל  של 

הפעילות האנושית, בחשיבות מרבית, לצד רמת פעילות סבירה של 

רכב פרטי.
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פיתוח תחבורה ציבורית בסביבות האתר
להשתדרג  עתידה  ציבורית  בתחבורה  המטרופולינית  הנגישות 

הצירים  לאורך  נוספים  ציבורית  תחבורה  נתיבי  הקמת  עם  בעתיד 

הראשיים, קווי רק"ל - הירוק והאדום, וסלילת שבילי אופניים רבים. 

התחנות של האמצעים השונים אומנם סמוכות אחת לשנייה אך לא 

חופפות, כפי שניתן לראות ממיקום התחנות ורדיוסי השירות שלהן.   

כהאב  לשמש  המרחב  פוטנציאל  את  מיטבי  באופן  לנצל  כדי  כלומר, 

תחבורתי מטרופוליני יש לתכנן אותו באופן המאפשר חיבורים רבים 

ככל האפשר בין התחנות - על ידי רחובות וגשרים.

במפלס  הרכבת  מסילת  ובראשם  באתר,  הקיימים  הנתקים 

כל  מסונכרן.  התחבורתי  האב  ליצירת  באפשרות  פוגעים  הקרקע, 

התחנות  מיקום  את  בחשבון  לקחת  צריך  במרחב  עתידי  תכנונן 

ואפשרות הסנכרון בינהן.
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רדיוס שירות של תחנות תחב"צ מתוככנות, ביחס לאתר 16איור 

רכבת - 1000 מטרו - 50י מ'רכבת קלה - 500 
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היסטוריית תכנון מרחב הקצה
במרחב הקצה, שרובו נמצא בשטחה של בני ברק, תוכננו מספר 

לאורך  כי  נקבע  ה-90  בשנות  הזמן.  עם  שהתעדכנו  שונות,  תכניות 

 .)491( מזרח  איילון  כביש   - חדש  מהיר  כביש  יוקם  הירקון  מסילת 

בנוסף לכביש המהיר תוכננו שני מחלפים חדשים שישרתו את הכביש 

המהיר במסגרת תוכנית המתאר המחוזית.

בשטחה של בני ברק תוכנן תחילה פארק עסקים שנקרא המע"ר 

תעסוקה  מבני  כללה  זו  תכנית  ב-2012(.  אושרה  )בב/2י5,  הצפוני 

תכסית  ציבור.  מבני  לצד  מ"ר  כ-1,200,000  של  כולל  זכויות  בהיקף 

הבינוי תוכננה להיות נמוכה וגובה הבינוי נע בין 20 קומות ל-6 קומות 

בסמוך לפארק הירקון.  

כי  הוחלט  הותמ"ל.  הקמת  לאחר  שונתה  בב/2י5  תוכנית 

בהיקף  חדשה  מגורים  שכונת  תוקם  התכנית  של  המזרחי  בשטחה 

של כ-2,000 יח"ד, מבלי לגרוע מהיקף זכויות התעסוקה המאושרות 

בחלקה  התעסוקה  זכויות  כל  רוכזו  מכך,  כתוצאה  )תמ"ל/1045(. 

המערבי של התכנית, מהלך שיצר מבני תעסוקה גבוהים בני 30 עד 

40 קומות בתכסית גבוהה. 
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 היסטוריית התכניות השונות שחלו באתר י1איור 

מצב קיים

בב/2י5

תמל 1045
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מפלס הסיפון
התגברות עירונית על נתק מטרופוליני

הנתק  על  בהתגברות  מותנה  באתר  המוצע  העירוני  הפיתוח 

שנגרם ממסילת הרכבת והכביש המהיר המתוכנן. עורכי התכנית, על 

בעזרת  המסילה  מפלס  את  חלקית  לקרות  הציעו  השונים,  גלגוליה 

ומייצר  צמחייה  מכיל  לבינוי,  מתחבר  הסיפון  מפלס  סיפון.  מפלס 

מפלס פעילות נוסף, בגובה של כ-12 מ' מעל הקרקע, ובכך מאפשר 

חצייה בין צפון לדרום.

ויקרה מבחינה הנדסית, אך  קירוי הסיפון הוא פעולה מורכבת 

היא חשובה מפני שמסילת הרכבת כיום מונעת מהעיר בני ברק גישה 

בשטח  עירוני  פיתוח  כל  הירקון.  פארק   - שלה  העירוני  הפארק  אל 

כפי  יישאר  הקצה  מרחב  אחרת  הרכבת,  למסילת  התייחסות  מחייב 

שהוא כיום.
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 מפלס הסיפון וגשר הרלינג 18איור 



            רב מפלסיותהפרדה מפלסית 
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עירוניות רב מפלסית
מחזון עתידני אוטופי למציעות עגומה

חזון העירוניות הרב מפלסית החל להופיע בתחילת המאה ה-20, 

כפתרון  נתפשו  המכוניות  העירוני.  במרחב  מכוניות  של  הופעתן  עם 

מאפייני  הערים.  בהתפתחות  הבא  השלב  האנושות,  של  העתידי 

הציעה  שהיא  התקדים  חסרת  התנועה  מהירות  ובראשן  המכונית, 

לאדריכלים,  גרמו  וחופשית,  פרטית  לתנועה  החופש  עם  בשילוב 

הבדלים  העירוני.  המרחב  את  מחדש  לדמיין  ערים  ומתכנני  סופרים 

במהירות התנועה, ביחד עם תופעת העיור הגוברת העלו אפשרויות 

לתכנון עתידני של "היפר-אורבניזם" - אינטנסיביות ורטיקלית רבת 

מפלסים הכוללת הפרדה בין תנועה מכוניות, תחבורה ציבורית והלכי 

הרגל, לצד מגדלים גבוהים המממשים חזון עתידני של עיר טכנולוגית, 

)Aurbach, 2020( .מהירה ואינטנסיבית

שהתגבשה.  המציאות  את  תאם  לא  העתידני  החזון  בפועל, 

כאשר נוצר קונפליקט במרחב בין צורך בתנועה מהירה של מכוניות 

בראש סדר  רווחת המכוניות מוקמה  לרוב   - רגל  הולכי  תנועת  לבין 

העדיפויות - עקרון הרב מפלסיות הוחלף בהפרדה מפלסית - גשרי 

אלו  גשרים  נגישה.  לא  רגל חשופים לשמש, שהעלייה אליהם  הולכי 

הינם האופציה היחידה במרחב עבור הולכי רגל, כחלק מתכנון מרחבי 

שממקם אותם בתחתית סדר העדיפויות.



            רב מפלסיותהפרדה מפלסית 
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יחד עם זאת, מופעים של רב מפלסיות במרחב העירוני קיימים, 

מרחבים  אביב.  בתל  יעקב  גן  או  יורק,  בניו   highline-ה  - לדוגמא 

אלו פועלים גם במפלס הרחוב וגם במפלס עילי, אך בניגוד להפרדה 

המפלסית, להולך הרגל יש אפשרות בחירה בין הרחוב למפלס העילי. 

מרחבים אלו מעשירים ומגוונים את הרקמה העירונית.

מפלס הסיפון המתוכנן באתר צריך לשאוף לייצר רב מפלסיות 

ועניין, על אף הנתקים הגדולים עליהם הוא מנסה להתגבר. 

"King's Dream", Pettit, 1908 Harvey Wiley Corbett, 1925
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מרחב ההתערבות 19איור 

מרחב ההתערבות
הרלינג,  לגשר  קדש  מבצע  גשר  בין  ממוקם  ההתערבות  מרחב 

בשטח המע"ר הצפוני המתוכנן כיום. הנחת המוצא של הפרויקט היא 

הרלינג  גשר  עם  ביחד  הושלמה,  ממזרח  החדשה  המגורים  ששכונת 

המגורים.  לשכונת  בסמוך  המסילה  מעל  המתוכנן  המסילה  וקירוי 

תכנית המע"ר הצפוני מפנה את כל השימושים הקיימים, והפרויקט 

מאמץ את הבחירה הזאת מלבד שימורם של שני אתרי ממגורות.

הקרקעות  רוב  דונם.  כ-0י4  על  עומד  ההתערבות  מרחב  שטח 

שייכות לרשות מקרקעי ישראל.
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חתך עקרוני לאחר ביטול כביש 491 20איור 

שינויים בתכניות בסביבה
הרכבת  ממסילת  שנבע  נתק  על  להתגבר  תוכנן  הסיפון  מפלס 

והכביש המהיר )491(. רוחב רצועת הנתק המתוכננת עמד על כ-100 

ברזל,  ומסילות  לדרכים  הארצית  המתאר  תכנית   ,42 תמ"א  מטרים. 

עומד  הנתק  רצועת  רוחבה של  כלומר,   .491 כביש  תכנון  ביטלה את 

על כ-40 מטרים כעת. ביטול הכביש המהיר פותח אפשרויות חדשות 

עבור מסילת הרכבת. למשל, מנהור עתידי שלה. 

מנהור המסילה יאפשר לאחות את הנתק המרכזי באתר ולייצר 

רקמה רציפה ואיכותית. יחד עם זאת, מימוש של מנהור המסילה לא 

בכלל, צפוי  היום התכנוני. עד להשלמת המנהור, אם  נמצא על סדר 

לחלוף זמן רב, שבמהלכו התכנון החדש עתיד להתממש. 

של  רב  במספר  התלוי  ומורכב,  ארוך  תהליך  הוא  עירוני  תכנון 

גורמים ארציים, מחוזיים ומקומיים. במהלך התכנון תכניות משתנות, 

לאפשר  צריך  עירוני  תכנון  לכן,  משתנים.  הסביבה  תנאי  מתבלטות, 

התכנון  זה  בפרויקט  עתידיים.  לשינויים  ביחס  מסוימת  גמישות 

מתמקד באפשרות העתידית של מנהור המסילה.
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חתך עקרוני לאחר ביטול כביש 491 21איור 
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סטרוקטורת תכנון בשלב א' - מסילה במפלס  22איור 
הקרקע

סטרוקטורת הפרויקט
תכנון עירוני כולל עבור שני תרחישים

סטרוקטורת הפרויקט מורכבת מרשת הדרכים וממפלס הסיפון, 

הקרקע,  במפלס  המסילה  בו  א'  שלב  תרחישים:  לשני  המותאמים 

ושלב ב' בו המסילה עוברת במנהרה תת קרקעית ובמרחב שמתפנה 

ניתן להמשיך את הרצף העירוני. הסטרוקטורה הראשונית מוכתבת 

מהתצורה הסופית של שלב ב'. 
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סטרוקטורת תכנון בשלב ב' - לאחר מנהור  23איור 
המסילה
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סטרוקטורת הפרויקט
מרכיבים עירוניים מרכזיים

שני הכלים למימוש החזון העירוני הרציף הינם המרקם העירוני 

ומפלס הסיפון.

העירוניים,  הבלוקים  הרחובות,  מרשת  מורכב  העירוני  המרקם 

המבנים והשימושים המצויים בתוכם.

מפלס הסיפון מאפשר חצייה מצפון לדרום, ומתגבר על הנתק 

שנגרם ממסילת הרכבת.

שני המרכיבים פועלים יחדיו בשני תרחישי הפרויקט כדי להציע 

מרקם עירוני רציף ומחובר ככל האפשר, חרף הנתקים מובנים באתר.
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המרקם העירוני המוצע 24איור 

מפלס הסיפון המגשר מעל מסילת הרכבת 25איור 
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המרקם העירוני המוצע בשלב א' - מסילה במפלס הקרקע 26איור 

המרקם העירוני
המרקם העירוני מהווה את בסיס ההצעה, ומציע רשת עירונית 

חדשה עבור האתר. הרשת מתוכננת בהתאם לשלב ב', מצב עתידי בו 

המסילה  למנהור  עד  זאת,  עם  יחד  מתבטל.  מהרכבת  שנגרם  הנתק 

המרקם העירוני החדש צריך לתפקד במרחב מנותק. לכן, יש לתכנן 

לעודד  כדי  וזאת  האפשר,  ככל  הליכתי  באופן  העירוני  המרקם  את 

מנהור  לאחר  המנותק.  במרחב  ציבורית  בתחבורה  ושימוש  הליכה 

עד  המגיעה  והליכתית  רציפה  עירונית  רקמה  מתקבלת  המסילה 

לפארק הירקון.
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התכנון בקונטקסט הסביבתי י2איור 

המרקם העירוני המוצע בשלב ב' - לאחר מנהור הרכבת 28איור 
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הליכתיות
גישה תכנונית עבור אנשים

הליכתיות, או Walkability, הוא מושג ללא הגדרה חד משמעית 

להזדמנויות  גישה  המאפשרת  לסביבה  בסיסי  באופן  המתייחס, 

במרחב בהתבסס בעיקר על הליכה ברגל, רכיבה על אופניים ותחבורה 

משמעותי  באופן  רווח  במונח  השימוש  האחרונות  בשנים  ציבורית. 

)Forsyth, 2015( , כחלק מתהליך העיור העולמי, ומגל תכנוני השואף 

לקדם שימוש בהליכה, רכיבה על אופניים ותחבורה ציבורית על חשבון 

)Speck 2012( .השימוש ברכב הפרטי, אשר השימוש בו אינו בר קיימא

תושבים  רבים.  יתרונות  גבוהה  רמת ההליכתיות  בהן  לסביבות 

יותר.  ובריאים  ברגל,  יותר  הולכים  הליכתיות  בסביבות  המתגוררים 

עקב  מזהמים  של  מופחתת  לפליטה  אחראיות  הלכתיות  סביבות 

שימוש בתחבורה ציבורית על חשבון רכב פרטי. כמו כן, לצד צמצום 

עבור  יותר  מגוונות  הזדמנות  מציעות  אלו  ערים  רכב,  בכלי  התלות 

מגוון רחב של אנשים. בנוסף, תושבי סביבות הליכתיות יותר מעידים 

שרמת  שכונות  לתושבי  בהשוואה  יותר  מאושרים  שהם  עצמם  על 

ההליכתיות שבהן נמוכה, וכן ערכי הנדל"ן נוטים להיות גבוהים יותר.

השאיפה לתכנון סביבה הליכתית יותר פירושה תכנון תשתיות 

עירונית, שבהנחה שתיושם כהלכה, תעודד סביבה בריאה, מקיימת, 

לקדם  וראוי  שחשוב  מטרה  זוהי  כך,  אם  יותר.  ומאושרת  שוויונית 

בשיח הציבורי והתכנוני. 
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מאפיינים ותכונות עירוניות המשפיעים על רמת ההליכתיות

העיר  של  המורפולוגיים  הבניין  אבני  לתוך  העמקה  המשך 

ו-   Dovey יותר.  הליכתיות  סביבות  של  בייצור  תסייע  ההליכתית 

מורפולוגיה  של  רכיבים  דרך  ההליכתיות  את  לקרוא  מציעים   Pafka

עירונית. הם מתארים את ההליכתיות במרחב כאוסף של הזדמנויות 

מציעים  הם  העירונית.  המורפולוגיה  בתוך  הטמונים  ופוטנציאלים 

לקרוא את הפוטנציאלים הללו דרך שלוש קטגוריות מרכזיות: צפיפות, 

.)Dovey and Pafka 2020( מגוון, ונגישות

רבים  חיוניים  רכיבים  של  בצפיפות  מתמקד  זה  רכיב  צפיפות 
ברגל.  ללכת  שיעדיפו  משתמשים  של  מסה  ליצירת  הדרושים  בעיר, 

ליותר  הזדמנויות  ישנן  כך  יותר,  צפוף  המרחב  כאשר  בסיסי,  באופן 

אינטראקציות בין אנשים. כדי לקיים סביבה הליכתית יש צורך ברף 

מסוימות.  פונקציות  של  קיומן  את  המצדיק  צפיפות  של  מינימאלי 

מרקם.  של  לצפיפות  שונות  כמויות  הגדרות  שישנן  לזכור  חשוב 

לדוגמא: נפש לקמ"ר, יח"ד לדונם )ברוטו(, יח"ד לדונם )נטו – שטחי 

פונקציה  סוג מסוים של   ,)FAR( בנייה  מגרשי מגורים בלבד(, אחוזי 

או ערך )לדוגמא, מספר משרות לקמ"ר(. הגדרות אלו מספרות באופן 

שונה את סיפורה של העיר. בהתאם, אין שיטת מדידה אחת נכונה של 

צפיפות בה ניתן להשתמש לצורך הגדרת ההליכתיות. 

כוללות  בעיר,  מבצעים  אנו  אותן  השונות  הפעולות  מגוון 
צריכת מגוון רחב של שירותים. עיר מגוונת תשכיל להכיל את מגוון 

הפונקציות במרחק נוח עבור תושביה. עירוב שימושים מושכל אם כך, 

עשוי לקצר את זמני ההליכה עבור תושבי העיר. לכן חשוב להבין את 

לחלק  ניתן  עבורן.  הדרושה  והנגישות  בעיר,  השונות  הפעולות  אופי 

ופנאי.  עבודה  מגורים,  מרכזית:  קטגוריות  לשלוש  הפונקציות  את 

בריאות,  מסחר,  כגון  היומיום  צרכי  כל  את  מכילות  אלו  קטגוריות 

השימושים  של  המגוון  רמת  בדיקת  ועוד.  משרדים  חינוך,  תרבות, 

על  המשפיעים  הפרוגרמטיים  ההיבטים  את  להבין  תסייע  במרחב 

אופי התנועה בעיר, ולזהות כשלים ובעיות.
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נגישות סוג התנועה, המרחק הדרוש ואיכותה אחראיים לאופן בו 
בוחרים אנשים להתנייד, בין אם ברגל, אופניים, במכונית או בתחבורה 

העירונית,  הדרכים  רשת  ידי  על  ברובה  מוכתבת  התנועה  ציבורית. 

ורוחב הכבישים. למידות  המתבססת על מידות הבלוקים העירוניים 

אלו השפעה רבה על אופי העיר.  יחד עם זאת, חשוב לזכור כי רשת 

ההליכה מציעה רק פוטנציאל לאינטראקציה, שתלויה באופי הדפנות 

לאורך הרחובות. כלומר, לא מספיק שהרשת תהיה מקושרת ומקיפה, 

אלא כדי שהיא תהיה נגישה היא צריכה להכיל בתוכה מגוון שירתים 

בנגישות  להתחשב  יש  הרגלית,  לנגישות  בנוסף  המשתמשים.  עבור 

לרשת תחבורה ציבורית עבור נסיעות למרחקים גדולים. 

לטענת הכותבים, כל התנאים צריכים להתקיים יחדיו כדי לקבל 

נמוכה  בצפיפות  שימושים  מעורב  מרחב  לדוגמא,  הליכתית.  סביבה 

לא יעודד הליכתיות. 

אבני הבניין של עיר הליכתית  29איור 
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רשת הדרכים מהווה את Sכלי הקיבול לאינטראקציה, תשתית 

בסיסית עבור פוטנציאל לגישה להזדמנויות. הרשת מגדירה 

את מידות הבלוק העירוני, ומכתיבה למעשה את הטיפולוגיות 

והשימושים ברי המימוש בו. רשת הרחובות המכילה מספר גבוהה 

של צמתים תאפשר אפשרויות בחירה רבות יותר, רשת הליכה 

גדולה יותר, תאלץ כלי רכב לנסוע לאט יותר ובכך תגדיל את תחןשת 

)Sevstuk et al, 2016( .הבטיחות של הולכי הרגל

ושימושים,  פעילויות  אנשים,  של  שונה  מגוון  להכיל  המסוגל  בינוי 

הנחוץ.  הבינוי  וסוג  המגרש  הבלוק,  ממאפייני  נגזרים  השימושים 

עירוב השימושים מאפשר להציע יעדים ושירותים מגוונים שמייצרים 

ביקוש להגיע אליהם.

פעילות,  חזיתות  אחוז  הצמחייה,  המדרכה,  וטיב  רוחב  את  הכוללת 

הרגל  הולך  של  הקצה  חווית   – כיכרות  רחוב,  ריהוט  ואיכות  כמות 

)Jacobs, 1993, Gehl, 2013( בסביבה הבנויה

החל  שונים,  מידה  קני  במספר  פועל  הליכתיות  מוטה  תכנון 

מרשת הדרכים, טיפולוגיות הבינוי ותמהיל השימושים, וחווית הרחוב. 

פעולות בשלושת קני המידה הן הכרחיות ליצירת סביבה הליכתית.

רשת הדרכים

טיפולוגיות ושימושים

חווית הרחוב
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תרשים המתאר את רדיוס ההליכה המקסימאלי כתלות  30איור 
במידות הבלוק העירוני

רשת הדרכים

הרחובות מתוכננים באופן המאפשר חיבור עתידי לאחר מנהור 

המסילה. הרחובות המוטורים נגזרו מהחיבורים הקיימים לדרכים 

בסביבה. מידות הבלוקים שהתקבלו ברשת הבסיסות נעו בין כ-5י1 

מ' על 120 מ' רשת רחובות משנית עבור הולכי הרגל מחלקת את 

הבלוקים לתתי בלוקים, כדי להקטין אותם לקנה מידה אנושי שנוח 

להסתובב בו. מידות הבלוק העירוני החדש נעות סביב ה-5י מ' על 

5י מ'. הקטנת הבלוקים מגדילה את טווח האפשרויות להליכה עבור 

הולך הרגל. בתרשים המצורף ניתן לראות כיצד הקטנת הבלוקים 

יותר ממכפילה את אפשרויות התנועה של הולך הרגל במרחב.

)Peponis et al, 2008.(
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סכמת הרחובות במרקם העירוני, לפני ואחרי מנהור המסילה 31איור 

מפלס הסיפוןרחוב הולכי רגל  רחוב הכולל תנועה מוטורית 
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טיפולוגיות בינוי ושימושים מוצעים 32איור 

שימושים וטיפולוגיות בינוי

התכנית המקורית של האתר הקצתה שטחים לתעסוקה ומבני 

ציבור בלבד. התכנון החדש מציע עירוב שימושים הכולל גם מגורים 

ומסחר קמעונאי מטרופוליני. המגורים ממוקמים בסמוך לדופן 

הפארק וסביב כיכר הממגורות. מבני התעסוקה ממוקמים לאורך 

הצירים הראשיים והמסחר המטרופוליני ממוקם בין גשר הרלינג 

למסילת הרכבת - תא השטח המנותק ביותר. עירוב השימושים 

מציע חוויה עירונית מגוונת עשירה ופעילה יותר.

מגוריםתעסוקה

תעוסקה פנאי ומבני ציבורמסחר קמעונאי מבני ציבור

תחנת רכבת ומסוף אוטובוסים
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חתך רחוב להולכי רגל 33איור 

חתך רחוב ראשי עקרוני 34איור 

חתך הרחוב

חתכי הרחוב ממקמים את הולך הרגל במרכז, מדרכות רחבות 

ומוצלות לצד שבילי אופניים בהפרדה. מאפייני הרחוב תורמים 

לשיפור חוויות הולך הרגל במרקם העירוני החדש. 

 

3.5 5 9.5

מדרכה  נתיב רכב 
שירות

רחוב משולב

6.5
מדרכה כבישמדרכה שביל אופניים

2 27 3 6.5
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מפלס הסיפון
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מפלס הסיפון
מפלס הסיפון מאפשר חצייה מצפון לדרום, ומתגבר על הנתק 

שנגרם ממסילת הרכבת. בשלב השני, לאחר מנהור המסילה, מפלס 

הסיפון מעשיר את הרקמה העירונית הרציפה. החציה מעל המסילה 

מתאפשרת באמצעות מדרגות, מעליות וגשרים מוצלים, המקלים את 

החצייה עבור הולכי הרגל.

מפלס הסיפון בשלב א' 35איור 
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מפלס הסיפון בשלב ב' 36איור 
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מפלס הסיפון בשלב א' י3איור 

3

מפלס הסיפון בשלב ב' 38איור 

הדרכים  רשת  את  להשלים  יהיה  ניתן  המסילה  מנהור  לאחר 

העירוני.  המרקם  את  שמשלים  נוסף  בינוי  לצד  שמתפנה,  בשטח 

תכנון הסיפון בשלב א', בדומה לרשת הדרכים, תומך בשלב ב'.  את 

ומסוף  הרכבת  תחנת  שונים:  מקטעים  לשלושה  לחלק  ניתן  הסיפון 

האוטובוסים )1(, חצייה צפון דרום )2( ומפלס הסיפון הפעיל )3(.
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1

1

2

2

לגשר  בצמוד  ממוקמים   )1( האוטובוסים  ומסוף  הרכבת  תחנת 

באזור,  הציבורית  התחבורה  תנועת  עיקר  עוברת  עליו  קדש,  מבצע 

ובסמוך לתחנת הרק"ל של הקו הירוק. 
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חתך המציג את מפלס הסיפון בשלב ב', במקטע 2 - חצייה 

צפון דרום, לאחר מנהור המסילה. הסיפון משתלב במבנים, המגיבים 

אליו בחזרה באמצעות חזיתות פעילות. על שטח המסילה מוקם 

פארק לינארי ובינוי נוסף.

חתך צפון דרום עקרוני 39איור 
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הגדלה של מקטע בו מתוכנן לעבור רחוב לאחר מנהור  40איור 
המסילה
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מבט על מפלס הסיפון בשני שלבי הפרויקט 41איור 
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המקטע השלישי של הסיפון מכיל פונקציות מסחר, שטחים 

ירוקים ומבני ציבור. הוא מקרה את מסילת הרכבת ואת גגות מבני 

המסחר הקמעונאיים, ומתחבר לגשר הרלינג.

שימושים במפלס הסיפון 42איור 

מגוריםתעסוקה

תעוסקה פנאי ומבני ציבורמסחר קמעונאי מבני ציבור

תחנת רכבת ומסוף אוטובוסים
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מבט על מפלס הסיפון הפעיל בשני שלבי הפרויקט 43איור 
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סיכום
 

התכנון המוצע הופך מרחב קצה פרברי ומנותק לרשת עירונית 
פעילה ומקושרת, על אף הנתקים הקיימים באתר. הרשת העירונית 

המוצעת, בשילוב עם מפלס הסיפון מציעים מענה תכנוני דו שלבי 
לנתקים והסטרוקטורה עירונית המתמודדת עם הנתקים העכשוויים 

ומייצרת ביניהם מרקם פעיל בהווה, המאפשר לייצר מרחב 
מטרופוליני רציף והליכתי בעתיד.

מרחבי קצה עירוניים, שמשרתים תושבים המתניידים באמצעות 
כלי רכב פרטיים, מאבדים את הלגיטימציה שלהם במרחב הישראלי 

העירוני המצטופף. תכנון מוטה תחבורה, מעורב שימושים, הנותן 
עדיפות להולכי רגל, כמשתמשים העיקריים של המרחב - יתרום 

לשילובם במרקם העירוני.
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הפרויקט מתמקד בהתחדשות של אזורי קצה מנותקים בשולי ערים. 
שימושים  והכילו  העיר,  בשולי  היסטורי  באופן  מוקמו  אלו  אזורים 
התאים  לא  תפקודם  אופן  אך  העיר,  בחיי  לתמוך  הייתה  שמטרתם 
קמעונאי  ומסחר  תעשייה  אזורי  איצטדיונים,   - בעיר  יום  יום  לחיי 
תומך  הקצה  אזורי  בסביבת  שנוצר  העירוני  המרקם  בהתאם,  גדול. 
בחניות  מוקפים  גדולים  מבנים  על  ומבוסס  השונים,  בשימושים 
וכבישים רחבים. תהליכי התחדשות עירוניים משנים את אופיים של 
אזורי הקצה. הפרויקט בוחן את תהליכי ההתחדשות העירונית של 

אזורי הקצה.

האתר הנבחר הוא משולש הגבולות בין תל אביב, בני ברק ורמת גן, 
מתאפיין  האתר  שונות.  עיריות  שלוש  בין  מטרופוליני  קצה  מרחב 
ראשיים,  וכבישים  הירקון  נחל  רכבת,  מסילת   - פיזיים  הן  בנתקים, 
והן פרוגרמטיים- תעשייה, מסחר, תשתיות, ומתקני ספורט גדולים. 
השילוב בין השניים הוביל להיווצרות של מרחב קצה מנותק, בקנה 

מידה מטרופוליני.

הנתקים  את  לאחות  הזדמנות  מעניקות  לאזור  עתידיות  תכניות 
השינויים  מימוש  זאת,  עם  יחד  ומגוון.  פעיל  עירוני  מרקם  ולייצר 
ארוך  תהליך  הוא  הרכבת,  מסילת  מנהור  ובראשם  המטרופוליניים, 

שאין ביכולתו לגשר על הימצאות הנתקים באופן מיידי.

שני  של  מסופרפוזיציה  המורכבת  סטרוקטורה  מציע  הפרויקט 
רשת  עליון.  סיפון  ומפלס  חדשה  רחובות  רשת  עיקריים:  אלמנטים 
יצירה  לצד  בעתיד,  רציפות  שיאפשר  באופן  מתוכננת  הרחובות 
למנהור  עד  הרכבת.  מסילת  מנהור  בטרם  עוד  הליכתית  סביבה  של 
חיים  המאפשר  הסיפון  מפלס  באמצעות  נעשה  החיבור  המסילה 
סטרוקטורה  מציע  הפרויקט  כך,  שונים.  מפלסים  בשני  עירוניים 
עירונית המתמודדת עם הנתקים העכשוויים ומייצרת ביניהם מרקם 
פעיל בהווה, המאפשר לייצר מרחב מטרופוליני רציף והליכתי בעתיד. 


