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באמצעות פרויקט הגמר אני מבקש
מבוא
להתעמק בשתי נקודות המאתגרות את
בשנה האחרונה עסקתי בבחינת ההשפעה השיח האדריכלי של תחילת המאה
של מערכות תחבורה ציבוריות על סוגיות ה (1 21-תפקיד האדריכל בתהליך
התכנון והעיצוב העירוני  (2הפטישיזם
של תכנון ועיצוב עירוני ועל המבנים
המשרתים אותן .הרצון לעסוק בנושא זה של הצורניות .הדיון בנקודות אלו יפותח
במקביל להצגת מקרה המבחן של
התעורר מתוך תחושה כי לדיסציפלינות
מטרופולין גוש דן.
אחרות ,מלבד אדריכלות ,השפעה
גדולה על פניה של העיר .הגעתי להבנה
כי מתכננים ומעצבים עירוניים צריכים
מקרה מבחן  -מטרופולין גוש דן
לרכוש כלים מדיסציפלינות משיקות
כדי לשכלל את יכולתם להשיג את יעדי
התכנון שלהם וכדי להיות מודעים בצורה הבחירה במטרופולין גוש דן כדי לבחון
את הנקודות אותן אפתח בהמשך הייתה
טובה יותר למכלול השיקולים והנתונים
ברורה מלכתחילה .גוש דן הוא בית
השונים המשפיעים על ההתפתחות
לכ 3-מיליון תושבים ,המהווים כ40%-
העירונית.
מתושבי המדינה .הוא הגדול ביותר
בשטחו ובעל נפח התנועה הגדול ביותר
ההתעניינות שלי דווקא בתחום של
במדינת ישראל .הוא היווה את ביתי
תכנון תחבורה נבעה מתוך התבוננות
במשך מרבית שנות חיי והוא מוכר לי
בבעיות התחבורה בישראל ובעולם
היטב.
ובשל השפעתה המיוחדת התחבורה על
התפקוד ,המראה ,וההתפתחות של ערינו.

הוגדרו שני יעדים בראשית הדרך -
תכנונה של מערכת תחבורה ציבורית
שתתפרס מאשדוד בדרום ועד כפר סבא
בצפון ומתל אביב במערב ועד ראש העין
ואלעד במזרח ,ותכנון מסוף תחבורה
משולב במרכזה .המערכת תהווה חלופה
למערכות הקיימות ולתוכניות העתידיות.
היא תהיה מהירה וזולה לביצוע ,חכמה,
נוחה ,ובעלת כח משיכה מספיק כדי
לשכנע נוסעים רבים לוותר על השימוש
בתחבורה פרטית.
בעמודים הבאים אפרט את השיקולים
השונים שהנחו אותי ועיצבו את תהליך
תכנונם של מערכת התחבורה ושל
המסוף שבמרכזה.
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לשימוש הגובר והולך במכונית הפרטית
בעיות התחבורה במטרופולין גוש דן
כאמצעי העיקרי לתנועה במרחב
השפעות רבות על המראה ,התפקוד
גוש דן סובל זה שנים מגודש תחבורה
והפריסה של ערינו .השימוש במכונית
הולך וגובר .לגודש התחבורה מיוחסות
מעודד מגמות של פירבור ושל פיתוח
השפעות רבות בשורה ארוכה של
מואץ על חשבון שטחים פתוחים; הוא
תחומים ,כולל זיהום אוויר ורעש,
הצורך בהקצאת שטחים פתוחים לבניית מאיץ את דעיכת מרכזי ערים ותיקות
לטובת פיתוחן של שכונות וערי שינה
כבישים ,מחלפים וחניונים ,אובדן שעות
עבודה ותוצר כלכלי הנאמדים במיליארדי נטולות כל עירוניות; הוא מעודד את
המגמה של יציאת המסחר אל מרכזי
שקלים מדי שנה ,גידול בכמות תאונות
קניות בשולי הערים על חשבון הרחוב
הדרכים ,מתח נפשי מוגבר )המיוחס
המסחרי המסורתי; הוא מפחית את
להמתנה בפקקי תנועה( ,וכדומה.
כמות האנשים ברחוב – תופעה שיש לה
קשר ישיר לתחושת קהילתיות פוחתת
ושיעורי פשיעה גדלים.
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בשלושים השנים האחרונות נסללו
ברחבי הארץ עשרות אלפי קילומטרים
של כבישים אשר גזלו שטחים פתוחים
ופיצלו תאי שטח פתוחים לתאים קטנים
יותר ויותר .עם זאת ,סה"כ שטח הדרכים
במדינה לא הצליח להדביק את קצב
הגידול במספר כלי הרכב הנעים עליהם.
אלו גדלו בקצב הגדול פי  2.3מקצב
הגידול של שטח הדרכים במדינה .המשך
מגמה זו צפוי להוביל להגשמת הביטוי
"נלבישך שלמת בטון ומלט" ולכיסוי
הארץ בכבישים שיהיו עמוסים אף יותר
מאשר היום.

היחס בין שיעור הגידול של כלי רכב פרטיים לבין שיעור הגידול של שטח הדרכים

2010
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2000
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1995
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1990
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1985

1980

1980

עובד מתוך:
השנתון הסטטיסטי לישראל  ,2011למ“ס
כלי רכב מנועיים בישראל  ,2010למ“ס
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ברור לכן שנדרש שינוי במגמה – עצירת קוהרנטיות ונגישות מוגבלת לאזורים
הגידול במספר כלי הרכב והפסקת סלילת רבים .כל אלו אינם מאפשרים לה להוות
חלופה לרכב הפרטי לא במשך זמן
כבישים נוספים.
הנסיעה ,ולא בנוחות הנסיעה.
לשם כך ,עלינו לשנות את מבנה פיצול
גם התוכניות העתידיות הקוראות להקמת
התנועה הנוכחי .במבט משווה בין תל
שבעה קווים )הכוללים קווי רכבת
אביב לבין ערים גדולות ברחבי העולם
נראה שתל אביב בולטת לרעה )ביחד עם תחתית ,רכבת קלה ,ואוטובוסים רבי
קיבולת( אינן מספיקות .שנת היעד של
ערים צפון אמריקאיות( ,בחלק היחסי
של הנסיעות המבוצע באמצעות כלי רכב תוכנית המתע"ן )מערכת תחבורה עתירת
נוסעים( ,היא  2030אולם הקו הראשון,
פרטי .אם ברצוננו לראות שינוי מגמה
שהיה אמור לצאת לדרך בראשית שנות
אמיתי ,עלינו לארגן ולתכנן מחדש את
האלפיים נמצא רק כעת בשלב עבודות
מערכות התחבורה הציבוריות שלנו.
היסוד להקמתו ופתיחתו לא צפוייה לפני
 .2018ניתן להסיק שהשלמת פריסת
למרות הרפורמה בארגון של קווי
המערכת לא תהיה בעשורים הקרובים.
האוטובוסים שנערך בגוש דן במהלך
המערכת המתוכננת לא תיתן מענה
שנת  ,2011ניתן לראות כי המערכת
מלא לצרכי התחבורה הקיימים וספק
עדיין סובלת מסרבול ,אי בהירות ,חוסר
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אם תוכל להתמודד עם צרכי התחבורה
העתידיים .מגרעת נוספת שאני מוצא בה
היא שהמערכת תוכננה רק כדי להתמודד
עם ביקושי התנועה החזויים ומתכנניה
מלכתחילה לא שאפו לעצב באמצעותה
דפוסי תנועה אחרים .זהו נושא עליו
ארחיב בהמשך בדיון על תפקיד האדריכל
בשדה התכנון העירוני.
מסקנתי היא כי המשך המגמה הקיימת,
תוך התבססות על התוכניות לעתיד
הקרוב ,אינו צפוי לשנות את המציאות
במידה הדרושה לכיוון של תחבורה
ציבורית יעילה ,מהירה ,זולה ,נוחה וברת
קיימא .זהו מקרה בו התפתחות הדרגתית
לא תספיק – דרושה קפיצת מדרגה
בחשיבה ,בהשקעה ובמשאבים כדי
לעמוד באתגרי ההווה והעתיד.

פיצול תנועה  -מבט משווה בין תל אביב לפריז
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עומסי תחבורה ציבורית בתל אביב )לאחר הרפורמה משנת (2011
10

תכנית המתע“ן )מערכת תחבורה עתירת
נוסעים( 2030
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מערכת התחבורה הציבורית המוצעת
כל ניסיון לתכנן מערכת תחבורה ציבורית
חייב להתחיל מהבנה שאין פתרון אחד
ויחיד לכל צרכי התחבורה וכי בכל מקרה
לא ניתן לתכנן מראש ובצורה מרוכזת
את כל אפשרויות התנועה בעיר .מערכת
התחבורה המוצעת מהווה תת-מערכת
בתוך מערכת גדולה ממנה הכוללת גם
אמצעי תחבורה אחרים ,חלקם עשויים
לתפוס נפח תחבורה משמעותי יותר
מהמערכת המוצעת.
כשמביטים על בעיות התחבורה של תל
אביב ומחפשים את המענה המתאים
ביותר להם ,עולה הצורך בפניה
לתקדימים מוצלחים .כמובן שקיימות
עשרות ערים בעולם בעלות מערכות
תחבורה ציבורית מעולות ומפותחות.
לכאורה ,כל שעלינו לעשות הוא למצוא
את המערכות הטובות ביותר וליישמן
כאן .אולם ,אין להתעלם לא מהנסיבות
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בהן התפתחו מערכות תחבורה אלו ולא
מהנסיבות המיוחדות למדינת ישראל
וגוש דן.
יותר מאשר מחסור בתכנון תחבורה ראוי
לשמו ,בישראל חסרה יכולת הביצוע של
פרויקטי תשתית מורכבים בזמן ובמסגרת
תקציבית סבירים  .לכן ,התקדימים
שעלינו לבחון הם אלו שניתן ליישמם
במהירות ובעלות נמוכה יחסית אל מול
פני מכבשי הביורוקרטיה ולחצי המימון.
יש גם לקחת בחשבון שמערכות תחבורה
ציבורית מפוארות ,כגון אלו המאפיינות
ערים כמו לונדון ,ניו יורק ופאריז נבנו
בתהליך הדרגתי שנמשך יותר ממאה
שנים! אם אי פעם נדביק את הפער ונגיע
לרמת פיתוח תחבורה דומה למיטב
שבערי המערב ,עלינו להזדרז.
על כן פניתי באופן טבעי לשתי ערים
בדרום אמריקה – קוריטיבה שבברזיל
ובוגוטה שבקולומביה כדי ללמוד

מהן .בשתיהן נפרסו מערכות תחבורה
מבוססות אוטובוסים רבי קיבולת על
גבי דרכים שבחלקן היו כבר קיימות
וזאת כחלופה לתוכניות אחרות שקראו
לבניית אוטוסטראדות ומחלפים רבים.
שתי המערכות נפרסו בתוך שנים ספורות
ונהנות מאמינות ופופולאריות גבוהים.
שתיהן הפכו למפורסמות בפני עצמן
וסייעו לשינוי תדמית הערים.
למערכות אלו מאפיינים ידועים שאותם
ניתן לאמץ ולהתאים למציאות שלנו
ולצרכי העיר תל אביב .בתכנון תשתיות
יש חשיבות גדולה הן לתכנון הכולל,
לפריסת התשתית והן לפרטים הקטנים
אשר להם השפעה רבה על האופן בה
תתפקד אותה התשתית .אפרט קודם כל
את הפרטים הקטנים )מיקרו( ואמשיך
לאחר מכן בפירוט הרכיבים הגדולים
המרכיבים את המערכת המוצעת
)מקרו(.

מערכת התחבורה המוצעת משתלבת בצורות תחבורה ציבורית אחרות
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מיקרו  -מאפיינים

הפרדה בין תחבורה ציבורית לפרטית

המדד העיקרי בו נבחנת כל חלופה
לתנועה מנקודה לנקודה הוא משך הזמן
הדרוש לביצוע התנועה.זמן נסיעה הוא
מוצר שאנחנו מוכנים לשלם יותר כדי
לצרוך ממנו פחות .לכן כל מערכת
תחבורה ציבורית מתחילה ב"גרעון" אל
מול הרכב הפרטי המוביל אותנו מ"דלת
לדלת" ללא הפרעות וללא המתנות.
בניגוד לרכב הפרטי ,בתחבורה ציבורית
יש מספר מאפיינים המאריכים את זמן
הנסיעה הכולל .הם כוללים את זמני
ההליכה אל התחנה וממנה ,זמן ההמתנה
בתחנה ,מסלולים ארוכים ,והארכת משך
הנסיעה עצמה כתוצאה מההכרח לעצור
בתחנות רבות לאורך נתיב התנועה.

המאפיין החשוב ביותר המבחין בין
מערכת תחבורה ציבורית המשמשת רק
את "הנוסעים הכלואים" לבין מערכת
תחבורה ציבורית המהווה תחליף אמיתי
לרכב הפרטי ,הוא מידת ההפרדה בין
התנועה הפרטית לציבורית .זאת מפני
שזהו המאפיין העיקרי המקצר את
זמן הנסיעה הכולל במערכת .המיוחד
במערכות תחבורה המבוססות על
מסילות רכבת )רכבת תחתית ,רכבת
קלה וכד'( הוא שתנועתן היא בנתיב
בלעדי ללא הפרעות מכלי רכב אחרים
וללא צורך לעצור בצמתים .את אותם
המאפיינים ניתן להעביר למערכת
תחבורה שאינה מסילתית במה שמכנה
ח"כ דב חנין כ"מערכת הזהה בכל דבר
לרכבת תחתית מלבד שני הבדלים – היא
אינה רכבת והיא אינה תחתית" .

לכן ,מרבית המאפיינים שייסקרו בהמשך
עוסקים בצמצום משך הנסיעה הכולל
"מדלת לדלת" .המאפיינים שייסקרו הם:
א( הפרדה בין תחבורה ציבורית לפרטית
ב( תחנות ג( כלי הרכב ד( תדירות
וזמינות ה( ארגון.

14

אימוץ שני רכיבים אלו מקנה לא רק
יתרון משמעותי על פני הרכב הפרטי
הנאלץ להתמודד עם פקקים ורמזורים,

אלא גם מאפשר לחזות זמני נסיעה
בודאות גדולה יותר – הגורם השני הכי
חשוב )אחרי זמן הנסיעה( בנכונות
של נוסעים לעבור מתחבורה פרטית
לציבורית.
הבחירה ביישום מערכת אוטובוסים רבי
קיבולת ברורה לאור העלות הכרוכה
בהקמת מערכת כזו )  8-10מיליון ₪
לק"מ( הזולה משמעותית מעלות הקמת
רכבת תחתית ) 200-500מיליון ₪
לק"מ( ואף רכבת קלה ) 30-40מיליון ₪
לק"מ( .למעשה ,בתקציב הנוכחי להקמת
הקו האדום – הקו הראשון במערכת
התחבורה ההמונית המתוכננת כיום )כ-
 11מיליארד  ₪סה"כ( ניתן ליישם את
כלל מערכת התחבורה לגוש דן אותה אני
מציע.
נתיבי תחבורה בלעדיים לאוטובוסים
)נת"צ( מוכרים לנו ומצויים מספר
מהם ברחבי תל אביב .הם מתאפיינים
בקיומם של שני נתיבים ציבוריים במרכז
הדרך ובנתיבים לתנועה פרטית בכיוונים
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מנוגדים משני צידי הנתיבים הציבוריים.
בין הנתיבים הציבוריים לפרטיים הפרדות
פיזיות ברוחב משתנה .אני מציע חתך
אחר שלו שני יתרונות – הוא מהיר וזול
יותר לביצוע והוא מייצר פחות הפרדות
ברחוב המקשות על מעבר הולכי רגל
מצד לצד.
נקודה חשובה היא שההפרדה המרחבית
בין התחבורה הציבורית לפרטית
חייבת להיות לאורך כל מסלול הנסיעה
ושהעדיפות צריכה להינתן לתחבורה
הציבורית בכל הצמתים .אחרת ,יפגע
היתרון הבסיסי של המערכת ,יתארכו
זמני הנסיעה ותפגע הודאות באשר לזמני
ההגעה.
תחנות
לעיצוב תחנות העצירה במערכת חשיבות
כפולה .בעיצוב נכון ניתן לקצר את זמני
העצירה בתחנה )ובכך להקטין את משך
הנסיעה הכולל( .מעבר לכך ,עיצוב
מוקפד של התחנות ותנאי נוחות טובים
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יסייעו למתג את מערכת התחבורה
כיוקרתית – אחד הגורמים המובילים
במשיכת נוסעים לשירות תחבורה ציבורי.
תכנון מפלס התחנה בגובה רצפת כלי
הרכב )כ 30-ס"מ מעל פני דרך בכלי
רכב בעלי רצפה נמוכה( מקצר ,על פי
מחקרים ,עד כ 25%-מזמן העצירה
בתחנה .בהתחשב בכך שזמני העצירות
מהווים עד כשליש ממשך הנסיעה הכולל,
כל קיצור באורכן ישפיע משמעותית על
משך הנסיעה.
כדי להבטיח תנאי נוחות וודאות
מספיקים יובטח שבכל תחנה תהיה
הצללה על כל שטח התחנה כולל מעל
שפת הרציף .בכל תחנה יהיו מפות של
כלל הרשת העיקרית ,הקווים העוצרים
בתחנה )בדרך כלל רק קו אחד עוצר בכל
תחנה( ,וקווי רשת המשנה המקומית.
בכל תחנה יוצבו עמדות קניית כרטיסים
ויהיו שלטים אלקטרוניים המראים בזמן
אמת את מיקום כלי הרכב הבא ואת זמן
הגעתו הצפוי.

כלי הרכב
ישנן שתי חלופות עיקריות לבחירת
כלי הרכב במערכת  -אוטובוסים רבי
קיבולת )כ 140-נוסעים( ורכבת קלה
)כ 520-נוסעים( .בעוד שלרכבת קלה
יתרונות רבים המתבטאים באורך חיים
גבוה ,קיבולת ותדירות גבוהים יותר
וכוח משיכה רב יותר לנוסעים חדשים,
לאוטובוסים רבי הקיבולת שני יתרונות
משמעותיים – עלות וזמן פריסת הרשת.
נתון נוסף הוא שהתדירות והקיבולת
הגבוהים של הרכבת הקלה הופכים אותה
לכלכלית רק בנתיבים העמוסים ביותר.
יישומה בנתיבים עמוסים פחות תחייב
הפחתת תדירותה ועל ידי כך הארכת זמני
ההמתנה ומשך הנסיעה הכולל.
נראה עם כן כי הבחירה הטובה ביותר
תהיה פריסה מהירה של כל הרשת
באמצעות אוטובוסים רבי קיבולת והסבה
הדרגתית ,של קווים המתאימים לכך,
לרכבת קלה במשך הזמן.

חתך רחוב אופייני

חתך נתיב תחבורה ציבורית אופייני

חתך נתיב תחבורה ציבורית מוצע
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התקלות ,בלאי הרכב והדרך .בסופו של
תדירות וזמינות
דבר יש למצוא את האיזון המתאים בין
משך ההמתנה לאוטובוס )או רכבת( נגזר עלות לתדירות .התדירות המירבית של
ישירות מתדירות הקווים .כלל שהתדירות אוטובוס רב קיבולת היא  30בשעה
גבוהה יותר ,כך מתקצרים משכי ההמתנה )אוטובוס כל  2דקות( זאת לעומת
תדירות של  20לרכבת הקלה )רכבת
הממוצעים של הנוסעים .מלבד קיצור
כל  3דקות(  .נראה כי לפחות בשעות
משך הנסיעה הכולל המתקבל ,מקיצור
העומס ,יש לשאוף לתדירויות אלו.
משכי ההמתנה ,ידוע כי מנקודת ראות
הנוסע עדיפה דקה בנסיעה על פני דקה
בהמתנה וזאת בשל התנאים הנוחים יותר כדי לאפשר לנוסעים לוותר כליל על
ובשל הודאות הרבה יותר הקיימת לאחר השימוש ברכבם )ואף על רכישת רכב(,
יש להבטיח כי מערכת התחבורה תפעל
שהנוסע כבר החל בנסיעה.
ברובה גם בשעות הלילה ובסופי השבוע.
לכן ,יש לשאוף לתדירות מקסימלית של הפעילות בשעות וימים אלו תותאם
לביקושים ולאופי השכונות בהן יעברו
הקווים במערכת .מכאן נובע שתועלת
הקווים השונים .בשעות ובימים בהם
גדולה יותר תצמח מהכפלת מספר כלי
הביקושים נמוכים במיוחד ניתן להפעיל
הרכב והפחתת הקיבולת של כל אחד
שירות מיניבוסים כתחליף לקווי הרשת
מהם בחצי .עם זאת ,מול הרצון להגביר
העיקרית.
את התדירות ,עומדות העלויות העולות
יחד איתה – אלו נובעות מהצורך
בהגדלת כמות הנהגים ,גידול בכמות
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ארגון
גם מערכת שתוכננה לכדי שלמות לא
תפעל כראוי ללא הקפדה ומחשבה
תחילה על סוגיות ארגוניות שונות.
בהקשר למערכת המוצעת ,שתי הנקודות
החשובות ביותר הן שיטת הכרטוס
ופרסום מידע ברור ומדוייק בזמן אמת.
כפי שהוזכר לעיל ,עצירה בתחנות
מהווה עד כשליש ממשך זמן הנסיעה
של אוטובוסים רגילים .אחד הגורמים
המשמעותיים בהארכת משך זמן זה
הוא הכרטוס .קניית הכרטיס אצל
הנהג מעכבת משמעותית את יציאת
כלי הרכב מהתחנה וגורמת לסטיות
מלוח הזמנים המקורי .מערכת תחבורה
ציבורית השואפת לוודאות בנוגע לזמני
נסיעה והגעה ותחרות מול הרכב הפרטי,
חייבת להפריד בין תהליך הכרטוס לבין
הנסיעה .ישנן מספר שיטות אפשריות
להשיג זאת  -קניית כרטיס בתחנה

תדירות  3דקות
כמות נוסעים בשעה 10,400

140

תדירות  2דקות
כמות נוסעים בשעה 4,200

520
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יידעו בדיוק היכן ממוקם האוטובוס )או
)כפי שקיים בקוריטיבה ,ברכבת הקלה
בירושלים וכו'(,העברת כרטיס מגנטי דרך הרכבת( הבא ומה משך הזמן הצפוי
עד להגעתו .גם על כלי הרכב עצמם
סורק בעלייה לכלי הרכב )כפי שקיים
יותקנו מסכי מידע שיאפשרו למשתמש
באמסטרדם( או קניית הכרטיס על כלי
להציג את מיקומו העדכני של כלי הרכב
הרכב על ידי איש צוות שאינו הנהג
ואת משך הזמן הצפוי עד ההגעה ליעד
)קיים באמסטרם ובמדינות רבות בדרום
המבוקש.
אמריקה( .לטעמי השיטה העדיפה היא
קניית הכרטיס מראש ואכיפת התשלום
מקרו – רכיבים
על ידי ביקורות מזדמנות.
פרסום מידע עדכני בזמן אמת מסייע
להגביר את הודאות שהיא נקודת תורפה
למשתמשים במערכות התחבורה
הציבוריות הנוכחיות .חוסר ודאות מעלה
את רמת המתח הנפשי ומקבילה באי
נעימותה לעמידה בפקק תנועה .פרסום
מידע מדויק לא רק יקל על המשתמשים
לתכנן את נסיעתם אלא ישרה בטחון
ותחושה של שליטה בגורלם .במערכת
המוצעת ישדרו כלי הרכב את מיקומם
באופן שוטף כך שהממתינים בתחנות
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ארבעה רכיבים בעלי אופי מרחבי
מרכיבים את המערכת – הרשת
העיקרית ,שדרת החיבור למערכת
הארצית ,רשתות מקומיות ,ומסוף
שיחלוף מרכזי .בעוד שכל רכיבי
המערכת חשובים וחיוניים להגשמת יעדי
התכנון ,מרבית משאבי התכנון והעיצוב
הוקדשו לרכיב האחרון – מסוף השיחלוף
המרכזי.

הרשת העיקרית
הרשת העיקרית מורכבת מ 16-קווים.
 8קווים רדיאלים ו 8-קווים היקפיים.
במהלך העבודה על הפרוייקט ניתחתי
מספר מודלים אפשריים לפריסת רשת
התחבורה הציבורית .היעדים שהצבתי
בנוגע לתכנון הרשת המוצעת היו שניים:
יעילות ובהירות .על הרשת לספק מענה
מיטבי לחיבור כל הנקודות במרחב ועליה
להיות ברורה למשתמשים בה .לצורך
כך עליה להיות בעלת מבנה ועקרון
מארגן פשוטים להבנה .נבחנו מספר
דגמים עקרוניים ומידת התאמתם למבנה
המרחבי של גוש דן .הדגם הנבחר הוא
הגריד המרכזני בתוספת אלמנטים של
קווי מזלג .שני המאפיינים העיקריים של
הרשת שהותוותה הם :א( היכולת להגיע
מכל נקודה במרחב לכל נקודה אחרת
באמצעות שילוב של שתי נסיעות ב(
קיומו של מרכז בעל נגישות מוגברת.

רשת מרכזנית

גריד

קווי ”מזלג“

גריד מרכזני
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תכנית הרשת העיקרית
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קווי הרשת העיקרית
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רשתות משנה מקומיות
הוגי מערכת הסעת ההמונים המתוכננת
למרחב גוש דן )מתע"ן( לא תכננו אותה
כתחליף למערכות התחבורה הציבוריות
הקיימות ,אלא כשכבה נוספת שאמורה
להתמודד עם ביקושי התנועה על הצירים
העמוסים ביותר במטרופולין .ככזאת ,אין
היא מתיימרת להשיג כיסוי מלא של כלל
המרחב.
המערכת החלופית ,אותה אני מציע,
כן אמורה להחליף את כלל מערכות
התחבורה הציבוריות הקיימות והעתידיות
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ולכן עליה להגיע לכיסוי מלא של כל
המרחב כך שלכל תושב תהיה נגישות
מלאה אליה .עם זאת ,הרשת העיקרית
המורכבת ,כאמור לעיל ,מ 16-קווים
בלבד ,אינה יכולה להשיג כיסוי זה.
לצורך כך יש להלביש על הרשת הזו
שכבה של רשתות משנה מקומיות.
לרשתות המשנה ארבעה ייעודים :א(
קווים מזינים לרשת העיקרית ב( חיבור
שכונות סמוכות באותה העיר ג( חיבור
יישובים קטנים אחד לשני ולעיר הסמוכה
אליהם ד( חיבור ערים סמוכות אחת
לשנייה.

בניגוד לקווי הרשת העיקרית ,הקווים
המקומיים ייסעו בנתיבים משותפים עם
התנועה הכללית; כלי הרכב העיקרי
שישמש בהם הוא המיניבוס ותחנות
העצירה תהיינה קטנות ופשוטות יותר
)בדומה לתחנות אוטובוס הנוכחיות(.
קווים אלו הם בעלי גמישות רבה יותר
ויכולת להשתנות במהירות יחסית
בהתאם לצרכים.
רשתות כאלה קיימות גם כחלק ממערכת
ה"טרנסמילניו" בבוגוטה והשימוש בהן
הוא חינם וממומן על ידי מחירי כרטיסי
הנסיעה ברשת העיקרית.

דוגמא לרשת מקומית והחיבור בינה לבין הרשת העיקרית  -רחובות

25

שדרת החיבור למערכת הארצית
החיבור בין רשת התחבורה הארצית
לרשת התחבורה המטרופולינית נעשה
באמצעות מחלפים בתחבורה הפרטית
ובאמצעות מוקדי תחבורה ציבוריים.
ברוב הערים ישנה תחנה מרכזית
)המרכזת אוטובוסים ,ו/או רכבות(
אחת ומספר תחנות משנה .תחנות אלו
משמשות כתחנות קצה הן לתנועה
הארצית והן לתנועה המקומית .תחנות
קצה דורשות נפח גדול לצרכי חניה,
תחזוקה ושירות ומספר גדול של רציפים.
התוצאה היא תחנות גדולות ומסורבלות
המשפיעות בצורה שלילית על סביבתן
ועומסי תנועה גדולים ברחובות המובילים
אליהן .הדוגמא הבולטת ביותר והמוכרת
לנו ביותר היא התחנה המרכזית בתל
אביב.
לתחנה מרכזית עשויים להיות שלושה
שימושים עיקריים – א( תחנת חיבור
בין רשתות שונות )ארצית ומקומית( ב(
תחנת קצה ג( תחנת מעבר )בין קווים
באותה הרשת(.
26

במערכת המוצעת פוצלו שלושת
התפקודים השונים לשלושה טיפוסים
נפרדים –  (1מסופי קצה (2 ,מסוף
השיחלוף המרכזי (3 ,שדרת החיבור
למערכת הארצית.
מסופי הקצה משמשים כנקודות היציאה
לקווי הרשת העיקרית וכן משמשים
לחניה ,תחזוקה ומנוחה לנהגים.
מסוף השיחלוף המרכזי משמש כמוקד
למעבר נוסעים מקו לקו בתוך המערכת
העיקרית ועליו יורחב בהמשך.
שדרת החיבור למערכת הארצית
מהווה רצועה בה קיימת חפיפה בין
הרשת העיקרית ,המטרופולינית ,לרשת
הארצית ,ולאורכה מתבצעים המעברים
בין שתי המערכת.
השדרה מתבססת על הפריסה הקיימת
של נתיבי התחבורה הארציים העיקריים
החוצים את גוש דן ,כביש ) 20נתיבי
איילון( ,כביש ) ,1ירושלים-ת"א(
ומסילות הברזל המקבילות להם .לאורך
נתיבים אלו מוקמות בשנים האחרונות

עוד ועוד תחנות רכבת ומעליהם פרוסים
מחלפים רבים  .תכנון המערכת מתבסס
על ראיית ציר זה בעיקר והתחנות
הפרוסות לאורכו כנקודות חיבור מרובות
לרשת העירונית .אני מציע לאמץ את
המודל העקרוני של מפגש הרכבת עם
גוש דן גם לגבי מערכת האוטובוסים
הארצית .קווים בינעירוניים )אוטובוסים
ורכבת( יעצרו במחלפים הפרוסים לאורך
כביש  20ובתחנות הרכבת הפרוסות
לאורכו .בכך יתייתר הצורך בתחנה
מרכזית ,גדולה ועמוסה המסבה נזק
למרחב הסובב אותה .קווי האוטובוס
שיעדם הסופי הוא תל אביב יסתיימו ב2-
תחנות קצה שתמוקמנה בשני קצוות
המטרופולין.
הרשת העיקרית תוכננה כדי למקסם
את המפגשים בינה לבין הרשת הארצית
בצורה כזו שנוסע המגיע מחוץ לעיר יוכל
לרדת בתחנה ספציפית לאורך שדרת
החיבור ,כך שיוכל לעלות בה על קו
מטרופוליני שיביא אותו בנסיעה אחת אל
יעדו בתוך המטרופולין.

שדרת החיבור המרכזית  -החיבור בין המערכת הארצית לרשת העיקרית
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מסוף השיחלוף המרכזי
תפקידו של מסוף השיחלוף המרכזי הוא
להוות מוקד מרכזי למעבר מקו לקו
במערכת .הרשת תוכננה לפי עקרון של
תחבורת מעברים הקובע צמצום כמות
הקווים ואורכם תוך שימוש במספר קווים
בנסיעה אחת .ברחבי הרשת צמתים
בהם נפגשים קו רדיאלי עם קו היקפי
המאפשרים את אותן ההחלפות .בכמה
צמתים ישנו מפגש של יותר משני קווים.
ייחודו של מסוף השחלוף המרכזי הוא
במיקומו בצומת המפגש של כל הקווים
הרדיאלים ) 8במספר( .בשל כך הוא
מהווה מוקד מרכזי למעבר מקו לקו,
מקנה בהירות למערכת ומייצר הזדמנויות
לפיתוח עירוני סביב אותה הצומת .
לצומת זו אני קורא מרכז הרשת.
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נקודה  :1תפקיד האדריכל בתהליך
התכנון והעיצוב העירוני
נשאלת השאלה היכן למקם מרכז
הרשת ,ואת מסוף השיחלוף .המיקום
המבוקש צריך לתת מענה לצרכי רשת
התחבורה מבחינת צירי תנועה ,שטח
מתאים וכדומה .ברחבי תל אביב איתרתי
מספר אתרים בעלי פוטנציאל להוות
צומת זה .אולם ,אני סבור שהתרומה של
מקצוע האדריכלות ותכנון הערים לנושא
זה של תכנון תחבורה היא ביכולתנו
לראות מעבר לצרכים האובייקטיביים
של מערכות התחבורה  -מעבר להספקי
התנועה ,פריסת הצירים ,ניתוחי מוצא-
יעד וכדומה .כאדריכלים ביכולתנו )ואולי
אף חובתנו( לבדוק את השפעתן של
החלטותינו על סוגיות אחרות במישור
העירוני.
סוציולוגים ,מתכנני תחבורה ,כלכלנים,
משפטנים ,ובעלי תפקידים רבים אחרים
מקבלים יום יום החלטות שמשפיעות
ומעצבות את המרחב העירוני .יהיה
זה הוגן לומר כי השפעתם המצטברת
על התפקוד והמראה של ערינו גדולה
מאלו של אדריכלים .נשאלת השאלה
מה הייחוד של האדריכלים במסגרת
הדיסציפלינה של תכנון עירוני ומה
אמורה להיות תרומתם לתהליך זה?

לא רק הדאגה ליוקרת מקצוע
התשובה הראשונה העולה במוחנו היא
האדריכלות היא שצריכה להטריד אותנו,
כי האדריכלים אמונים על הפן האסתטי
אלא שנראה כי ישנה חשיבות לכך שמי
והצורני – מוקד ההתעניינות שלהם
שמוביל את עבודת התכנון הוא אותו
הוא העיצוב ולא התכנון .נכון ,מבין כל
המקצועות שהוזכרו ,רק לאדריכלים הידע בעל המקצוע שהצורה הפיזית של העיר
היא מעניינו .זאת ועוד ,אופי המקצוע
וההכשרה המתאימים לעסוק בסוגיות
של עיצוב וצורה ,אולם אני רוצה להציע מבטיח כי האדריכל הוא מסוג בעלי
המקצוע המבינים מעט בהרבה תחומים,
רובד נוסף המייחד את האדריכלים על
פני דיסציפלינות אחרות הקשורות לתכנון בניגוד למומחים המבינים הרבה במעט
תחומים .על כן ,הם המתאימים ביותר
עירוני .משמעות השם ארכיטקט היא
לשאת בנטל התיאום וההובלה של
רב-בנאי )מילולית :בונה הלוחות( ואכן
מלאכת התכנון העירוני.
לאורך מרבית קיומה של ההיסטוריה
האנושית היה אחראי האדריכל על כל
טענתי כאן אינה מופנית ,רק או בעיקר
ההיבטים הקשורים בבנייה החל מתכנון
אל עבר מקבלי ההחלטות במישור
המבנים והערים ,תכנון הקונסטרוקציה,
העירוני ,אדריכלים לא ישובו לעמדת
תכנון כלי הבנייה ,וכלה בניהול הבנייה
ההובלה מתוקף החלטה חיצונית אלא רק
בפועל .עם השנים ,עם התפתחות הידע,
מתוך הבנת האחריות שלהם על תהליכי
היווצרות תחומי ידע חדשים ,וחלוקת
התכנון העירוני ונקיטת יוזמה מצידם.
עבודה הולכת וגוברת ,התפתחו בעלי
נראה שמתאימה כאן אמירתו של פרופ'
מקצוע אחרים אשר אחראיים כיום
סטן אלן" :באותה מידה בה הודרו
על פנים רבים של התכנון והביצוע
האדריכלי .מגמה זו מתרחשת הן התחום מפיתוחה של העיר ,אדריכלים עצמם
נסוגו משאלות בסוגיות כגון ,פונקציה,
הבנייה והן בתחום התכנון העירוני,
יישום ,טכניקה ,ומימון"  .על כן ,בנקודה
אך בעוד שבתחום הבנייה אדריכלים
זו אני מעוניין להאיר שתי סוגיות
עדיין יודעים לשמור על ההובלה ולתאם
עירוניות-מרחביות בהן עסקתי במקביל
את עבודתם של המתכננים והיועצים
וכחלק מתכנונה של מערכת התחבורה
האחרים ,נראה כי בתחום של התכנון
המוצעת.
העירוני איבדו האדריכלים מזמן את
ההובלה והפכו במידה רבה ליועצים
לענייני עיצוב.
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טענתי היא שבשל נסיבות היסטוריות
סוגיה  - Iהתבדרות המרכז העירוני
מיוחדות ,איבדה תל אביב את מה שהיה
אמור להיות המרכז הראשי שלה – העיר
ערי המאה העשרים וראשית המאה
העתיקה של יפו וסביבותיה ,והדבר
ה 21-מאופיינות במעבר ממבנה
משפיע עד היום על פריסת השימושים
מונוצנטרי למבנה פוליצנטרי .עם זאת,
ברוב ערי העולם ,בוודאי הותיקות שבהן ,בה ועל האתוס התל אביבי .אכן ,במאה
השנים לקיומה של תל אביב ,ואף במאה
ניתן עדיין לזהות מרכז ראשי גם אם
השנים שלפני ייסודה ,אנו עדים לתהליך
חשיבותו לעיתים סמלית יותר מאשר
מעשית בחיי העיר .מרכזים אלו ממוקמים של תנועה מתמדת של המע"ר התל
בגרעין המקורי של העיר והם מאופיינים אביבי לכיוון צפון מזרח .תנועה אשר
בדרך כלל בסגנון אדריכלי מיוחד לתקופה באה במידה רבה על חשבון המרכזים
הקודמים ולא בנוסף להם.
ולאזור בה צמחו ובאירוח מוסדות
חשובים ומבנים אייקוניים .אלו הם אותם
אני אבקש לטעון כי התנועה הזו קשורה
המקומות שנחרטים יותר בזיכרונם של
באופן הדוק גם למיקום היחסי והמשתנה
מבקרים ותיירים ומבטאים במידה רבה
של מוקדי התחבורה בעיר.
את מהות העיר והאתוס שלה.
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מבט השוואתי בין תל אביב לערים
אחרות באירופה מראה כי תל אביב
מיוחדת בכך שמיקום התחנה המרכזית
)רכבת/אוטובוסים( שלה מרוחקת
מאוד מהגלעין העתיק שלה ) 4.5ק"מ(,
בעוד שבשאר הערים נמדד מרחק של
מאות מטרים בודדים .במרבית המקרים
שנבחנו ,משמשת עדיין תחנת הרכבת
המקורית של העיר ,זו שנבנה בצמוד
לחומות העיר ,כמוקד התחבורה הראשי.
תחנת הרכבת המקורית של תל אביב
)יפו( נמצאת במנשיה ,מרחק של כ400-
מטרים מהעיר העתיקה של יפו – הגלעין
ההיסטורי של העיר המאוחדת .ניתן רק
היה לדמיין מה היה קורה לו לא הייתה
ננטשת תחנה זו ב 1948-אלא הייתה
מפותחת ומתוחזקת וכיצד הייתה נראית
תל אביב כיום?

מרחק התחנה המרכזית/תחנת הרכבת הראשית ממרכז העיר העתיקה בערים נבחרות באירופה בהשוואה לתל אביב
כפי שניתן לראות ,התחנות מרוחקות כמה מאות מטרים ולא יותר מקילומטר וחצי ממרכז העיר העתיקה ,לעומת מרחק של  4.5ק“מ בתל
אביב .אם לא הייתה נסגרת תחנת הרכבת הטורקית ,גם בתל אביב היה מתפתח מרכז תחבורתי ומרכז עסקים בקרבת יפו העתיקה.
1.5km

0.6km

Rome

Brussels

0.75km

0.9km

Amsterdam

0.7km

Firenze

Dublin

4.5km

Tel Aviv
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נדידת המע“ר ומוקדי התחבורה בתל אביב  -יפו
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נדידת מוקדי התחבורה
תחנת יפו 1892-1948
הדיליג‘אנסים
תחנת מרכזית ישנה 1941-1993
תחנת מרכזית חדשה 1993
”מסוף 1990 “2000

תחנת תל אביב 1948-1970
תחנת ת“א דרום 1970-1993
תחנת רכבת מרכז 1988
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לפערים בין צפון ודרום )או בין תל אביב העיר ,רצועה שהייתה האתר הטבעי לשם
סוגיה  - IIפערים סוציו-מרחביים )או:
ליפו( ישנם שורשים הנטועים עמוק בעבר פיתוח עירוני הנועד לאחות את הערים.
ערים מחולקות(
בשלושת הערים התפתחו לאורך הרצועה
ההיסטורי של העיר .האנומליה של תל
רובעי עסקים ,מסחר ומגורים המיועדים
אביב היא שהיא גדלה והתפתחה כגוף
אין צורך להכביר מילים על הפערים
בעיקר לשכבות החזקות באוכלוסיה.
נפרד מיפו בשל הסכסוך הערבי-יהודי
הכלכליים-חברתיים במדינת ישראל.
מרובעים אלו מדירים רגליהם רוב תושבי
שלפני הקמת המדינה .לאחר 1948
פערים המשתקפים במלוא עוזם גם
העיר כך שהם לא הצליחו להגישם את
נוצר מצב בו קיימות שתי ערים נפרדות
בתל אביב .זוהי עובדה ידועה ,אם כי
ייעודם לשמש כרקמה מחברת בלב
בלתי מוסברת ,כי פערים כלכליים נוטים הצמודות אחת לשנייה כשאחת מהן
ערים מחולקות .הלקח הנלמד מכך הוא
להשתקף בצורה מרחבית בחלוקה לצפון )יפו( חרבה ברובה במהלך המלחמה
שפעולות הפיתוח והאיחוי חייבות לקחת
ויושבה בעיקר בעולים חדשים ופליטים
ודרום .זה נכון ברמה הגלובלית ,ברמה
בחשבון את אופי המשתמשים בפונקציות
חסרי כל – שתיהן מאוחדות תחת השם
הלאומית במדינות רבות )וגם בישראל
החדשות .עלינו להשכיל ולתכנן שימושים
תל אביב – יפו.
במידה רבה( וגם בתל אביב עצמה.
שישרתו את כלל האוכלוסייה.
הפערים מתבטאים לא רק בבדיקת המצב המציאות של ערים מחולקות כתוצאה
במובן זה ,אין פונקציה מתאימה יותר
ממלחמה מוכרת גם ממקומות אחרים
הכלכלי-חברתי בשכונות השונות ,אלא
למיקום על אזור התפר בין יפו לתל אביב
גם בבדיקת גבולות איזורי תכנון ושיטור ,בעולם .לענייננו אין זה משנה אם ערים
מאשר מסוף תחבורה ציבורית .מסוף
אלו תפקדו כעיר אחת לפני המלחמה
בפיזור של מוסדות ציבור ושירותים
או לא .לצורך המחקר בחנתי את תהליך שמטבעו יפנה לרוב שכבות האוכלוסיה
ציבוריים ובנתק הפיזי הנוצר כתוצאה
בדגש על השכבות הנמוכות.
מהחלטות תכנוניות שגורמות לכך שרוב השיקום והאיחוד של ירושלים ,ביירות
וברלין  -שלוש ערים שפוצלו בשל
השטח שסביב דרך בגין )כולל המשכה,
דרך יפו ורחוב אילת( מוגדר כשטח ללא מלחמה ואוחדו מאוחר יותר .בכל אחת
מהן נוצרה רצועת הפרדה בין שני חלקי
מגורים.
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ברלין  -כיכר פוטסדאמר

ירושלים  -שכונת ממילא

ביירות  -הקו הירוק
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פיזור בתי מרקחת
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אזורים ללא ייעוד למגורים

הבדלים כלכליים-חברתיים

גבול אזור שיטור

גבול אזור תכנון

פיזור מתקני מחזור
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מנשיה
מנשיה היא שכונה הממוקמת מצפון
ליפו העתיקה ולאורך חוף הים התיכון.
השכונה התפתחה החל מאמצע המאה
ה 19-כשכונה ערבית ברובה .השכונה
תחמה את שכונותיה הראשונות של תל
אביב ממערב והייתה אתר לחיכוכים
אלימים רבים בין יהודים לערבים במהלך
שנות ה '30-של המאה ה .20-במהלך
מלחמת העצמאות נהרסה השכונה
ברובה במסגרת הקרב על יפו ומרבית
תושביה נטשוה .מייד לאחר כיבושה,
החלו להתיישב במקום פליטים יהודים
שברחו מאזורי לחימה ברחבי הארץ וכן
בעולים חדשים בהחלו להגיע לישראל.
זמן קצר לאחר המלחמה הוחלט להרוס
את השכונה כדי לפנות את המקום
לפיתוח חדש ,אך עבודות ההרס נעצרו
במהרה לאור תלונותיהם של התושבים
החדשים.
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בשנת  1962הוכרזה תחרות בינלאומית
לפיתוח אזור מנשיה ונווה צדק מתוך
כוונה לבנות בו את המע"ר החדש
והמודרני של תל אביב  -יפו המאוחדת.
המחשבה הייתה כי הבתים הישנים
והרחובות הצפופים שאפיינו את הבנייה
בשכונות אלו )היהודיות והערביות( היא
נחותה וכי יש צורך להורסם כדי לפנות
מקום לבניה חדשה ואיכותית ברוח
המודרניזם .בפני המתכננים עמד היעד
של איחוי יפו ותל אביב לעיר אחד על ידי
מיקום המע"ר בתווך שבין שתי הערים.
 7מתוך  152ההצעות שהוגשו זכו
בתחרות ועל האדריכלים אמנון ניב ורפי
רייפר הוטלה המשימה לתרגם אותן לכדי
תוכנית לביצוע .התכנית הסופית כללה
את ההרס הכולל של השכונות באזור,
סלילת כבישים מהירים רחבים ,חיבור
שדרות רוטשילד אל הים באמצעות
סדרה של כיכרות מוגבהות ובניית מגדלי
מגורים ,מסחר ומלונאות יוקרתיים.

מתוך התכנית התבצע רק השלב הראשון
של שכלל הקמת כיכר אחת )כיכר
השעות היפות( ומסביבה  6מגדלי מסחר
ומלונאות )מתחם הטקסטיל( .שאר
השכונה נהרסה ונשארה בשממונה.
כיום מרבית שטח השכונה מאוכלס על
ידי מחסנים ,בתי מלאכה ,חניונים ושטחי
בור.
כצעד ראשון בחרתי לשחזר באופן חלקי
את רשת הרחובות הצפופה שאפיינה
את מנשיה ולחבר באמצעותה בין רשת
הרחובות של תל אביב לזו של יפו.
ההחלטה למקם את מסוף התחבורה
במנשיה התקבלה לאור השטחים
הנרחבים הפנויים בה ,קרבתה לים ,ליפו
העתיקה ,למרכז תל אביב הישן ,ולריכוז
של דרכים רדיאליות שהובילו בעבר
ליפו ומהווים כיום רחובות ראשיים בעיר
המאוחדת.

מנשיה  -תכנית השכונה לפני שנהרסה

39

רחוב ראשי במנשיה בימים טובים יותר
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מנשיה  -כיום

41

Team X Primer, ed ( בתוך4 ‘ )הצעה מסBakema and Broek  הצעתם של- 1962  יפו- תכנית לפיתוח מרכז תל אביב
Alison Smtihson
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תכנית לפיתוח מרכז תל אביב  -יפו  - 1962תכניתם של האדריכלים אמנון ניב ורפי רייפר
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מימין :ניתוח שטחי חניה ,מבנים נטושים ומבני מלאכה במנשיה .משמאל :ניתוח חסימות ,קשרים ואובייקטים.
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השלמת רשת הרחובות
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תכנית של תל אביב ויפו
משנת  .1923ניתן לראות
את הדרכים הראשיות
המובילות לעבר יפו.
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 5הדרכים ההיסטוריות
המובילות ליפו ומשמשות
כצירים ראשיים במערכת
המוצעת.
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את תנועתם ולכן גם מאריך את משך
הנסיעה הכולל שלא לצורך .לכן החלטתי
שמיקום המיטבי לפונקציות הדרושות
לשם הפעלת המסוף הוא הרחוב.

עם התפתחות התכנון ,הלך וקטן רוחב
המשטח ובסופו של התהליך החלטתי
לקפל את המשטח וליצור באמצעותו את
כל הפונקציות הדרושות במסוף.

בחנתי את מתווה הרשת העיקרית באזור
מנשיה ואיתרתי את הצמתים בהם
נפגשים הקווים הרדיאליים .באזור נוצרו
כדי לענות על השאלה בחנתי את סכמת שני מוקדים סביבם עוברים כל שמונת
הקווים .הגדרתי את הרחובות המקיפים
השימוש של נוסע במתחם תחבורה
משולב מסורתי וחילצתי מתוכו את אותם את הצמתים הללו כאתר המיועד למסוף
התחבורה .התנועה ברחובות אלו שמורה
הרכיבים שנשארו הכרחיים גם במסוף
בלעדית לתחבורה ציבורית .הרציפים
החדש המתוכנן .מניתוח זה עלה כי
והתחנות מוקמו במרכז הרחוב במבנה
הפונקציות המינימליות הנדרשות לשם
פעולת המסוף הם שטחי המתנה ,ועמדות של רציף אי )בדומה לרציפים בתחנות
רכבת( כאשר התחבורה עוברת משני
כרטוס ומידע .על הפונקציות האלה יש
צידי הרציף.
להוסיף פונקציות משלימות כגון מסחר
מזדמן ,שירותים ,ושטחי תפעול שונים.
בתחילת תהליך התכנון הנחתי משטח
הבנתי כי אין צורך שבמעבר מאוטובוס
אופקי מעל הרחובות לשם קירוי
אחד לשני או מאוטובוס לרחוב ,יעבור
הנוסע בתוך בניין .מעבר דרך בניין מאריך ויצירת שני מפלסים – אחד הוא מפלס
הפונקציונאלי ,מקורה ,המכיל את נתיבי
את משך הזמן הדרוש לביצוע ההחלפה
ומסרבל אותה .מעבר לכך ,תכנון המסוף התנועה ואת כל הפונקציות הדרושות
להפעלת המסוף ,והשני הוא מפלס עליון
כבניין מחייב הקצאת שטחים רבים
פתוח המכיל פונקציות ציבוריות שונות.
לתמרון כלי הרכב והוא מאט ומסרבל

התוצאה הסופית מורכבת מרציפי אי
ברוחב  8מטרים אשר במרכזם משטח
מתקפל ברוחב  3.5מטרים ,המייצר
מודולים מלבניים בעלי אורך וגובה שונים
בהתאם לפונקציה המאכלסת אותם .כל
מודול מכיל פונקציה אחת כגון ,תחנת
המתנה ,כרטוס ומידע ,חניית אופניים,
בית קפה ,חנות ספרים ,שירותים וכדומה.
למשטח המתקפל חתך טרפזי ברוחב 85
ס“מ .חלל זה ישמש להכנסת מערכות
כגון מים ,ביוב ,חשמל ,סילוק אשפה
וקונסטרוקציה.

פרוגרמה ,תכנון ועיצוב
לאחר שפיצלתי את הייעודים השונים של
תחנות מרכזיות וייחדתי למסוף תפקיד
אחד בלבד – מעבר בין קו לקו בתוך
אותה המערכת ,עלתה השאלה ,האם
לצורך יישום הפונקציה הזו נדרש בניין?
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מעל מפלס פני הרחוב הוספתי עוד מספר
פונקציות הנתמכות על ידי המשטח
המתקפל .אלו כוללות את משרדי
הנהלת המסוף ומערכת התחבורה ,מרכז
מבקרים ,מרכז מידע לתייר ומרפסת
תצפית.

מבט אל קומת המשרדים ברחוב יפו
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חישובי רוחב ושטח הדרושים באזורי ההמתנה ואזורי התנועה לאורך הרציפים

רמות שירות להולכי רגל

חישוב רוחב רציף אי
חישוב רוחב רציף אי  -מעברים ומסחר

המתנה

מעבר
רמת שירות A
המתנה |  1.2מ“ר לאדם
מעבר |  12.1מ“ר לאדם

2.55

3.5

2.55

מעבר

רצועת מסחר
8.6

מעבר

רמת שירות B
המתנה |  0.9-1.2מ“ר לאדם
מעבר |  3.7מ“ר לאדם

חישוב רוחב רציף אי  -איזור המתנה
רמת שירות C
המתנה |  0.7-0.9מ“ר לאדם
מעבר |  2.2מ“ר לאדם

0.7 0.55
מרווח המתנה
בטחון

1.3

3.5

1.3

מעבר

מעברים והמתנה ממושכת

מעבר

8.6

חישוב רצועת מעברים נעשה לפי ההנחות הבאות:
 40 .1נוסעים יורדים ועולים בכל עצירת רכבת/אוטובוס.
 .2בכל רציף  2תחנות בכיוונים הפוכים ו 4-מעברים מכל רציף.

0.7

המתנה מרווח
בטחון

רוחב אפקטיבי לעומת רוחב בפועל
0.5
1.5
0.5

 .3זמן פינוי של  1.5דקות.

0.55
רמת שירות D
המתנה |  0.3-0.7מ“ר לאדם
מעבר |  1.4מ“ר לאדם

רמת שירות E
המתנה |  0.2-0.3מ“ר לאדם
מעבר |  0.6מ“ר לאדם

מרווח מעבר אפקטיבי מרווח

 .4זרימה  8.25 -אנשים למטר לשניה )רמת שירות (C

6.5/4+1=2.5m

40*2/1.5/8.25=6.5

חישוב רוחב רציף אי נעשה לפי ”המדריך הנחיות לתכנון תפעולי וגיאומטרי של מרכזי תחבורה
משולבים ,משרד התחבורה“2005 ,
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רמת שירות F
המתנה |  0.2מ“ר לאדם
מעבר |  0.6מ“ר לאדם

למעלה :סכמת תנועה במתחם תחבורה משולב .למטה :סכמת תנועה במסוף מנשיה
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שימושים
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שני המוקדים סביבים מאורגנות התחנות במסוף מנשיה
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כוחות משיכה  -קירוב התחנות אחת לשנייה כדי לקצר את מרחקי ההליכה ביניהן

8
8
5
7

2

2

4
3

1
1

6

5

4

3
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כוחות דחייה  -הרחקת התחנות אחת מהשנייה בשל אורך קרונות הרכבת קלה )כ 75-מטר(

2

8

2

8

7

4

1
1

3

6

5

4

3
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תהליך  .1 -קירוי הרחוב
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yyyyyyyy

תהליך  .2 -צמצום הקירוי למרכז הרחוב ומעבר לרציף אי

yyyyyyyy
yyyyyyyy
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תהליך  .3 -פיצול הקירוי למודולים נפרדים ועיצוב מחדש של הפונקציות המפלס התחתון

58
תהליך  .1 -קירוי הרחוב

תהליך  .4 -הפיכת הקירוי למשטח מתקפל היוצר את הפונקציות

59

שדרות ירושלים  -המסוף משתלב בשדרה הקיימת
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רחוב קויפמן  -מתחם חברת החשמל מוסב לדיונה ורציף האי מתפצל כדי לאפשר טיילת צמודה לדיונה
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רחוב אילת  -המשטח המתקפל נושא קונסטרוקטיבית פונקציה נוספת )מרכז מבקרים(
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מסוף מנשיה  -תכנית גגות
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רציף
ירושלים

A-A
רציף
אילת
מערב

B-B
רציף
אליפלט

C-C
רציף
אילת
מזרח

D-D
רציף
קויפמן
צפון

E-E
רציף
קויפמן
דרום

F-F
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חניית אופניים

חזיתות

D

H

I

מרפסת תצפית

65

מבט מרחוב קויפמן צפונה

66

מבט משדרות ירושלים דרומה

67

מעלית

עמדת תל אופן

בר קפה

עמדת המתנה וכרטוס

68

טיפוסי יחידות שונות

בית קפה תלת מפלסי

חנות ספרים

שירותים
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נקודה  :2הפטישיזם של הצורניות
החזות והצורה של המבנים אותם אנו
מתכננים מושפעת מגורמים שונים
כגון פונקציה ,תרבות ,קונסטרוקציה
וטכנולוגיה .בעבר הרחוק כל המבנים
בעיר פלונית תוכננו בהשפעת אותה
התרבות ונבנו באמצעות אותה
הטכנולוגיה .לכן באופן מסורתי נהנו
ערים אלו מסגנון אחיד וקוהרנטי אשר
הוא אחד הגורמים המקנים לבנייה
ורנקולרית את הקסם המיוחד שלה.
עם התפתחות הטכנולוגיה והגלובליזציה
הלכו והתפתחו שיטות הבנייה והתרבו
מקורות ההשראה אשר עיצבו את
המבנים בעיר .ההתפתחות הטכנולוגית
של עשרות השנים האחרונות ,הכוללת
בנייה מחומרים מרוכבים ,ייצור מראש,
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האפשרות לחישובי עומסים מורכבים
וכו' אפשרה לאדריכלים להתנתק כמעט
לגמרי משיקולים של קונסטרוקציה
ומגבלות בנייה .התפתחות זו בצירוף איון
המשמעות שמאפיין את הזרם הפוסט
מודרניסטי ,גרמו לכך שהאדריכלות
הפכה יותר ויותר לכלי ביטוי מאשר לכלי
לשינוי המציאות .בתנאים אלו ,שאיפתו
הגדולה ביותר של אדריכל היא יכולתו
לחדש מבחינה צורנית ושאיפתו העיקרית
היא לבטא את עולמו הפנימי וכישרונו
באמצעות האדריכלות שהוא יוצר.
בכך הפכה האדריכלות דומה יותר
ויותר לספרות ,השירה והאומנות.
אולם ,בעוד שבתחומים אלו ,תפקידה
היחיד של היצירה הוא להיות כלי
ביטוי ,לא כך המעשה האדריכלי .לכל
מעשה אדריכלי )המגיע לידי ביצוע(
האחריות לממש בצורה הטובה ביותר

את הפרוגרמה שעומדת בבסיסו .בניגוד
ליצירה ספרותית או אומנותית ,במעשה
האדריכלי מושקעים משאבים רבים,
כספיים ,חומריים ואנושיים – ענף הבנייה
מהווה כ 20%-מהתוצר במשקים
המפותחים והמחשבה שניתן לשחק בו
ולהכפיפו לשם הבעת עולמו הפנימי של
האדריכל וטעמו האישי על חשבון טובת
המשתמשים בו ,טובת העיר והמשאבים
המוקצים ליישומו ,היא לא מוסרית.
נראה שבמאה ה 21-עלינו לאמץ אתיקה
מקצועית מפותחת יותר אשר בבסיסה
ההבנה כי האדריכל הוא משרת .משרת
של הלקוח ,של המשתמשים העתידיים,
של העיר והסביבה ושל החברה והתרבות
בהן הוא פועל .לאור ההתפתחויות
הטכנולוגיות האחרונות והעתידיות ,שומה
עלינו לנהוג ביתר צניעות כאדריכלים.
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