
Tactical Urbanism

1



עירוניות טקטית בעולם
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your 
logo

…דמיינו 

אתה  , את היום בו את
–והחברים שלכם 

תקבלו תשלום כדי  
להשאיר את המכונית 

בבית ובמקום זאת  
תרכבו , תלכו ברגל

באופניים או תסעו  
לבית , צ לעבודה"בתח

לסידורים  , הספר
וקניות

https://www.youtube.com/watch?v=1ZwN7D1IUcw
https://www.youtube.com/watch?v=1ZwN7D1IUcw


…דמיינו 

את היום שהמעסיקים  
במגזר הציבורי  , שלנו

ישלמו , והפרטי
לעובדים כדי להשאיר  

,  את המכונית בבית
ולהגיע אל העבודה  

,  צ"וממנה בתח
בהליכה ברגל  

4וברכיבת אופניים



…דמיינו

את היום בו העסקים  
המקומיים יתוגמלו  

כדי להחליף משאיות 
חלוקה מזהמות  

ומסוכנות באופני  
משא חשמליים  

שקטים ונקיים



וכעת  
...דמיינו

את ההשפעה על פליטות  
רעש  , על זיהומים, פחמן

ובשורה התחתונה על 
.הבריאות שלך

חישבו עד כמה איכות 
החיים שלנו בעיר תשתפר  

.לבלי הכר
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אז בואו נסתכל  
על תמונה  

הגדולה 
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?איזו עיר אנחנו רוצים



הערים 
המוצלחות  

...בעולם 

הן אלו שראשיהן היו אמיצים דיו  ... 
–להבין שהערים מיועדות לבני אדם 

–לא למכוניות 
:והם בנו עדיפויות חדשות באופן הבא
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הולכי רגל  
בעדיפות 
!הראשונה
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רוכבי אופניים  
בעדיפות 

שניה
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תחבורה ציבורית  
בעדיפות  

:  שלישית

יעילה•

מגוונת•

אמינה•

תדירה•
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מערך הפצה 
ולוגיסטיקה  

נקי ושקט, יעיל
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הערים  
המוצלחות  

בעולם

הפכו את השימוש ברכב פרטי בעיר לפחות ופחות נוח

הטלת הגבלות שימוש•
הקשחת מדיניות חנייה•
הפחתת חניות•

איסור כניסה למרכז העיר•
אגרת גודש•
קיצוץ נתיבי חניה ומסיעה•
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המרחב הציבורי 
הוא הלב הפועם  

של העיר
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כדי שהעיר תהיה  
כדי , "חיה"עיר 

שתושביה יהיו  
...מאושרים 
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ישנה חשיבות  
עצומה לכך  
שהעסקים  

המקומיים יפרחו  
–וישגשגו 
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המרחב הציבורי 
חייב להיות 

שוקק ותוסס
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מבוסס על  
שימושים  -עירוב
מגוון
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מלא חיים 
ומלא המולה
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הומה אנשים וסואן  
בתנועת הולכי רגל 
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לא בתנועת מכוניות
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–פעיל ונגיש לכולם 

,  נוער, ילדים
מבוגרים וקשישים
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בכל זמן ומכל  
; מקום

, מקום מלא עניין
שנעים להיות בו  

יום –בכל זמן 
.ולילה
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מוצל בנדיבות  
על ידי  

עצים רחבי מניפה
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אנחנו יכולים להגיע לזאת

בדרך הארוכה

או

בדרך הקצרה יותר

26



:הדרך הארוכה

....מכאן 
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בתוך )לכאן... 

(כארבעה עשורים
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הדרך הקצרה יותר
(בתוך כארבעה שבועות)לזה ... ...מזה 
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?מהי עירוניות טקטית

שנה בתור  15-ב לפני כ"נולדה בארה•
פעולה מחתרתית של פעילים

במקומות בהם הולכי רגל או רוכבי  •
"  מכשול"הוצב –אופניים נפגעו או נהרגו 

כדי לאלץ את נהגי הרכב להאט ולנהוג  
בזהירות יתירה

במקרים רבים הוצבו אופניים לבנים בכל •
מקום בו רוכב אופניים נהרג מפגיעת רכב
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התפתחות עירוניות טקטית

"  לקחו"בהמשך פעילים 
נתיבי מסיעה או חנייה 

והפכו אותם לשבילי 
אופניים מוגנים

או הפכו מקום חנייה 
לפינת מפגש

או הצרו נתיב  
מסיעה במעבר 

חצייה כדי לשפר  
בטיחות הולכי רגל

31



העיר עדיין לא מבינה מהי עירוניות טקטית
פעילים נרדפו  : בתחילה להנהלות הערים הייתה אפס סובלנות•

ומה שבנו בלילה נהרס בבוקר, ונעצרו
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העיר מתחילה להבין מהי עירוניות טקטית
אבל נבחרי הציבור וההנהלה המקצועית , לקח זמן•

:התחילו להבין
עירוניות טקטית הינה כלי רב עוצמה לנסיון עיצוב  

בעלות אפסית  , ביעילות, המרחב הציבורי במהירות
(  מברשת ועציצים, בעיקר צבע)ועם חומרים זמינים 
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עירוניות טקטית
טווח-טווח ליצירת שינוי ארוך-פעולה קצרת

עם עיצוב המרחב הציבורי  " לשחק"בעזרת עירוניות טקטית ניתן 
לפרק אם  , לשנות ולהתאים לפי הצורך, ככל העולה על הדמיון

לא מתאים או להפוך לקבוע אם מתאים



כמעט כל דברבעזרת עירוניות טקטית ניתן לבנות

שבילי אופניים

פארקלטים

כיכרות ושווקים
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פחות נפגעים, פחות תאונות
מיתון תנועה עם עירוניות טקטית
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"מרובעות"-ל" מעוגלות"הפיכת פינות רחוב 

, י אמצעי  האטת מכוניות"הגדלת בטיחות כל משתמשי הדרך ע
הנהגשל מגדיל את שדה הראייה , לא מאפשר להן להאיץ בפנייה
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מעברי חצייה מוגבהים

הגברת בטיחות רוכבים והולכי רגל בחציית כבישים•
מכוניות והולכי רגל, הקטנת חיכוך בין רוכבי אופניים•
שינוי התנהגות נהגים ורוכבי אופניים בסביבת מעבר חצייה•
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למעברי החצייה המוגבהיםוניראותבולטות מימדהוספת •
שילוב קהילה ללקיחת אחריות על נכס שכונתי•

צביעת מעברי חצייה מוגבהים
קהילה מעורבת לוקחת אחריות
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?רוצים שבילי אופניים עם פחות תאונות ופחות נפגעים
!בנו אותם בעירוניות טקטית
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?רוצים שבילי אופניים עם פחות תאונות ופחות נפגעים
!בנו אותם בעירוניות טקטית
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?רוצים שבילי אופניים עם פחות תאונות ופחות נפגעים
!בנו אותם בעירוניות טקטית

42



?רוצים שבילי אופניים עם פחות תאונות ופחות נפגעים
!בנו אותם בעירוניות טקטית
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?רוצים שבילי אופניים עם פחות תאונות ופחות נפגעים
!בנו אותם בעירוניות טקטית
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?רוצים שבילי אופניים עם פחות תאונות ופחות נפגעים
!בנו אותם בעירוניות טקטית
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?רוצים שבילי אופניים עם פחות תאונות ופחות נפגעים
!בנו אותם בעירוניות טקטית
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?רוצים שבילי אופניים עם פחות תאונות ופחות נפגעים
!בנו אותם בעירוניות טקטית
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School Streets
פתוחים לרוכבי אופניים והולכי רגל בלבד

.להרגיל תלמידים להגיע לגנים ולבתי הספר ברכיבה ובהליכה

בביטחהלאפשר להם לעשות זאת 

48



בטיחות הולכי רגל בצמתים
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לא רק בצמתים מרכזיים–גם בשכונות 
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ההולנדים , בעצם
גם עשו את  

המהפך בעזרת  
!עירוניות טקטית
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תוכנית הסירקולציה: 1977כרונינגן 



מכוניות יכולות  
לנוע בתוך  

הרובעים אך לא 
!בין הרובעים
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תוכנית הסירקולציה: 1977כרונינגן 



כדי לנוע בין 
מכוניות , הרובעים

צריכות לצאת 
לדרך טבעתית  

מה  , מקיפה
שמאריך את  

15-20-הנסיעה ב
דקות
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תוכנית הסירקולציה: 1977כרונינגן 



הולכי רגל ורוכבי  
אופניים יכולים  
לנוע בחופשיות  

. בין הרובעים

15-20נסיעה של 
, במכונית' דק

דק 5אורכת 
54באופניים

תוכנית הסירקולציה: 1977כרונינגן 



עירוניות טקטית  
1977, בכרונינגן
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תוכנית הסירקולציה: 1977כרונינגן 



9כל קבוצה של 
בנייני קומפלקס  

(  3X3)מגורים 
מוגדרת  

SuperBlock
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בלוקס של ברצלונה-הסופר



אופן התנועה דרך  
הסופרבלוק

לפני השינוי
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בלוקס של ברצלונה-הסופר



למכוניות התנועה  
דרך מבוטלת 

ומותרת רק כניסה 
ויציאה בשוליים
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בלוקס של ברצלונה-הסופר



שטח רב  : התוצאה
מתפנה לטובת  

הולכי רגל ורוכבי  
אופניים  

לשימושים שונים 
ומגוונים לטובת 

הקהילה
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בלוקס של ברצלונה-הסופר



ותיראו מה אפשר  
לעשות עם השטח  

שהתפנה
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בלוקס של ברצלונה-הסופר



,  פלאזה-פרל
ברוקלין

מתחת לגשר  
ביצוע תוך  ; מנהטן

שבועיים וחצי
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5בתוך ? והתוצאה
(  2007-2012)שנים 

172%עלייה של 
בפדיון העסקים  

הקטנים הסמוכים
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Chelsea Triangle:

14' צומת רח
9-והשדרה ה

מכירות בעסקים עלו  
49%-ב

הולכי רגל שנפגעו  
58%מרכבים ירדו 
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קונים רכובים  
:באופניים

  קונים פחות בכל
ביקור

  מבקרים הרבה יותר
פעמים ובתדירות 

גבוהה יותר

 יותר  40%קונים
לאורך השנה
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,  העסקים הקטנים
המקומיים בהחלט  
מכירים בחשיבות  

רוכבי האופניים  
כקונים בעלי חשיבות  

משמעותית
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, מלבורן
אוסטרליה

דה האאג  
ורוטרדם

,  סן פרנסיסקו
קליפורניה
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The 

Better 

Block
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יותר רוכבים
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  יותר הולכים
ורוכבים
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  יותר קניות בעסקים
המקומיים
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 יותר מעורבות של
הקהילה
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  רחובות יותר
בטוחים לכולם
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,  ייסון רוברטס'ג
מייסד  

The Better Block  :
אף אחד לא יעצור "

אותך כאשר אתה  
"...לבוש אפוד זוהר
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תחומית-עירוניות טקטית היא רב

מדיניות ורגולציה
בריאות
קהילה
חינוך
איסוף וניתות נתונים
תרבות
אירועים
בטיחות

מיפוי ושילוט
מעורבות קהילתית ואזרחית
מיגדר וקהילות ייחודיות
שינוי התנהגות ושינוי תרבות
כלכלה מקומית ועסקים מקומיים
לוגיסטיקה והפצה
תשתיות ורשת שבילי אופניים

תיירות
טכנולוגיה
קניות
חנייה
קישוריות
מיתון תנועה
תימרוץ
יחסי ציבור
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KoMoDo
Berlin, Germany

Tactical Urbanism for Urban Cycle Logistics
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Tel Aviv Urban 

Cycle Logistics 

Pilot
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Covid-19 & Tactical Urbanism

הזדמנות של פעם במאה שנה
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Berlin: 

Promoting cycling 

to fight covid-19
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Bogota: 

Promoting cycling 

to fight covid-19
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Berlin: 

Temporary bike 

lanes
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Berlin: 

Pop-up bike lanes
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New York: 

Temporary 

emergency bike 

lanes
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New York: 

100 miles of Open 

Streets
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Bogota: 

Pop-up bike lanes
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Bogota: 

Temporary bike 

lanes
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Oakland, California: 

74 miles (119 km) 

of streets opened 

for pedestrians and 

cyclists only
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Vienna, Austria

Praterstraße
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Brussels, Belgium
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פארקלטים לעידוד 
העסקים המקומיים  

ישיבה ברחוב עם  
הפרדה פיסית  

במסעדות



91

Paris
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לאוטובוס שמסיע  
נוסעים מגיעה  100

זכות דרך 100פי 
יותר מאשר למכונית  

פרטית שמסיעה  
אדם בודד



And over 300
more cities, large 

and small
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הזדמנות של  
פעם במאה שנה  
לשנות עדיפויות  

,  ברחובות
להחזיר רחובות  

להולכי רגל  
ולרוכבי אופניים
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Paris, 

Rue de Rivoli

2012 vs. 2020



!פה זה לא אירופה
1975-אמסטרדם ב Stroget ,1960' רח, קופנהגן Stroget ,2015' רח, קופנהגן
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ניתוח-היתכנות שביל טקטי בחתך דרך רבין 

מצב מוצעמצב קיים



מקבלים אנשים ומקומות–אם מתכננים עיר לאנשים ומקומות מקבלים תנועה ומכוניות–אם מתכננים עיר לתנועה ומכוניות 

עוצבה מחדש תוך שימוש בעירוניות טקטיתTimes Squareגם *
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הגיע הזמן 
להגשים 
חלומות  
למציאות



thank you
grazie
danke
dank u
köszönöm
teşekkür ederim
σας ευχαριστώ
ありがとうございました
tack
cпасибо
متشکرم
merci
obrigado
dziękuję ci
شكرا 
謝謝
תודה
gracias

UMo – Urban Mobility

Eyal Santo

@eyalsanto

eyalsanto@umo.mobi

+972-54-2222-094
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