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פרק  - 8תנועה ותחבורה
 8.1כללי
לריבוי השימושים בשכונת פלורנטין ולמיקומה במערך העירוני והמטרופוליני יש השפעה ישירה
על מערך התנועה והתחבורה .השכונה מצויה על ציר הדרכים מיפו ובת-ים לתל-אביב ,סמיכותה
לתחנה המרכזית גבוהה ,מיקומה בתחומי אזור יוממות גדול ,הכולל את כל-בו שלום ,רחוב יפו,
ורחוב שלמה .השכונה עצמה מהווה מוקד משיכה מטרופוליני למסחר ומלאכה ומתגוררים בה
באופן קבע כ 3,770 -נפש )מפקד  .(1995עם יציאת הדיירים בשעות הבוקר נתפסים מקומות
החנייה על ידי הסוחרים ,הספקים והלקוחות המגיעים לשכונה .בשעות אחר-הצהריים חלה
התנגשות בין צרכי הדיור למסחר ,כאשר המסחר נמצא עוד בשיא פעילותו והדיירים חוזרים
לביתם .בשעות הערב השכונה מושכת תנועת כלי רכב המגיע אליה בעיקר לצרכי בילוי  .יתר על כן,
הרחובות הרצל והעליה ,עורקי אורך ראשיים בשכונה  ,קולטים תנועה העוברת מחלקה הצפוני
והדרומי של העיר .ציר התנועה ברחוב העליה הוא מהעתירים ביותר בקווי התחבורה הציבורית
ועוברים בו קווי אוטובוס הפרושים על הערים ראשון לציון ,בת-ים ,יפו ,וכל שכנותיה של תל-
אביב .אכיפת התנועה והחניה אינה .מתגברת על העומסים הנוצרים בשכונה ובכך מסתרבל
התפקוד בשכונה ונפגעת איכות החיים של התושבים המתגוררים בה .הדבר בה לידי ביטוי
במקומות חנייה המיועדים לכלי רכב פרטיים הנתפסים על-ידי כלי רכב מסחריים ,פריקה טעינה
מתבצעת ב"חניה כפולה"  ,וכן היצע מצומצם של מגרשי חניה הגורם לחניה בלתי חוקית
במקומות שונים ומגוונים בשכונה ,ועוד.

 8.2מערך הכבישים בשכונה
מערך הכבישים בשכונת פלורנטין בנוי על-פי חלוקה ל 4 -רמות כביש )רחוב( שונות :רחוב מקומי,
רחוב מאסף ,רחוב עורקי ורחוב מיוחד .הרחובות המקיפים את שכונת פלורנטין הינם עורקיים-
דרך יפו-אילת ,העליה ,שלמה ואליפלט .דרך עורקית נוספת הינה רחוב הרצל החוצה את השכונה
לכל אורכה מצפון ומדרום .רחובות מאספים תנועה לשכונה וממנה הם :רח' לוינסקי ,רח'
וולפסון ורח' נחלת בנימין .רחובות אלה מספקים נגישות גבוהה לרחובות ולמוקדי פעילות
אטרקטיבים מחוץ לשכונה .מרבית הרחובות בשכונה הינם רחובות מקומיים .אלה מתחילים
ונגמרים בתחום גבולות השכונה .הדרוג הנמוך בהיררכיית הכבישים מתייחס לרחובות מיוחדים
בשכונה :שד' וושינגטון ,רח' אוריאל אקוסטא ורח' קורדוברו .ברחובות אלה תנועת כלי הרכב
הינה מינמלית והם מיועדים בעיקר להולכי רגל ולתנועת הדיירים במקום .איור  8.1מציג להלן
את מערך ומדרג הכבישים בשכונה.

§

איור  :8.1מערך ומדרג הרחובות בשכונת פלורנטין.

 8.3הסדריי חנייה
 8.3.1חנייה "כחול לבן" ואזורי פריקה וטעינה
עיקר מקומות החנייה במתחם פלורנטין מוסדרים לאורך הרחובות המקומיים בשכונה .מתוך
תצפיות שערכנו♦ ניתן לחלק את תפוסת החנייה ברחובות המקומיים על פי החלוקה הבאה:
•

בשעות הבוקר המוקדמות עד שעה  08:30לערך ,חונים בעלי העסקים והמשרדים
המגיעים לשכונה.

•

בין שעות  08:30ל 11:00 -ניתן עדיין למצוא מקומות חנייה לאורך הרחובות ,בעיקר
באזור הדרומי )אזור המגורים(.

♦

•

בין השעות  11:00ל - 15:00 -נצפתה תפוסה מלאה לאורך הרחובות.

•

בין השעות - 15:00לשעות הערב  -ניתן למצוא מקומות חנייה לאורך הרחובות.

התצפיות נערכו על-ידי יועץ התחבורה רונן שכנר ומשרדו

מתוך נתונים שהתקבלו מאגף התנועה  -עת"א והתצפיות שנערכו קיימים במתחם פלורנטין סה"כ
כ 1,300 -מקומות חנייה לאורך הרחובות ובנוסף ,עוד כ 600 -מקומות לפריקה וטעינה .איור 8.2
מציג להלן את פרישת מקומות החנייה בשכונה .במהלך הסיורים נצפו מספר רב של כלי רכב
החונים באזורים אסורים לחנייה  -בתחום הצמתים ,על גבי מעברי חציה ובאזורי פריקה וטעינה.
החנייה הלא חוקית גורמת לעיכובים בתנועה ברחובות המקומיים ,לחסימת מסלולי הליכה של
הולכי רגל וחסימת שדה הראיה בצמתים .לא נצפתה אכיפה בנושא החנייה לאורך הרחובות.

איור  : 8.2הסדרי חנייה בשכונת פלורנטין.

 8.3.2חניונים פרטיים בתשלום
להלן פירוט החניונים הפרטיים והציבוריים בתשלום באזור שכונת פלורנטין כפי שהתקבלו מגב'
הילה לובנוב מצוות תכנון ארוך טווח בעת"א )מתוך נתוני מערכת ה .(GIS-בתחום השכונה
וסביבותיה קיימים  14חניונים פרטיים בתשלום הממוקמים בעיקר באזור המזרחי ,בין רחוב
הרצל לרחוב העלייה .לוח  8.1ואיור  8.3מציגים להלן את שמות החניונים שטחם ומיקומם
במרחב.
לוח  :8.1חניונים פרטיים בתשלום בפלורנטין וסביבתה.
סה"כ מקומות

שם החניון

מיקום

שטח )מ"ר(

חניון מוסא

צומת הרחובות הרצל  -פרנקל

260

15

חניון אלוף בצלות

רחוב הרצל בקטע שבין מטלון
לוולפסון

990

50

חנייה

צומת הרחובות מסילת
חניון מסילת העולים

ההעולים-מולדת )מחוץ

440

24

לשכונה(
חניון הקונגרס
חניון ישראל

רחוב הקונגרס )מחוץ לשכונה(
רחוב מטלון בסמוך לשוק
העליה

חניון לוינסקי

רחוב לוינסקי
צומת הרחובות לוינסקי

חניון מרכולת
חניון חן אנריקו
חניון רענן
חניון גלעדי

מרכולת
צומת הרחובות צ'לנוב והגדוד
העברי )מחוץ לשכונה(
צומת הרחובות רענן  -דרך יפו
רחוב גלעדי בקטע שבין רחוב
פרנקל
רחוב השוק בקטע שבין

חניון בלס יעקב

חניון י.מ .זילברג
חניון וושינגטון

וולפסון ורח' פרנקל
רחוב השוק בקטע שבין רחוב
וולפסון ורח' פרנקל
צומת הרחובות וושינגטון
וסלמה
סה"כ

450

20

400

24

380

17

340

20

880

54

5500

221

) 190מקורה(

16

400

24

320

22

250

11

10800

518

 8.3.3חניונים ציבוריים בתשלום
קיימים ארבעה חניונים עירוניים ,שלושה מתוכם ממוקמים צפונית לרחוב יפו ,המופעלים על ידי
חברת "אחוזות החוף" .בשעות הבוקר )עד שעה  (11:00התפוסה בחניונים היא חלקית בלבד.
לקראת שעות הצהרים נצפתה תפוסה מלאה .לוח  8.2ואיור  8.3מציגים להלן נתונים שהתקבלו
מחברת "אחוזת חוף" על חניונים ציבוריים בתשלום.
לוח  :8.2חניונים ציבוריים בתשלום בסביבת פלורנטין.
שם החניון

שטח )מ"ר(

סה"כ מקומות חנייה

חניון המסילה

1,800

102

חניון בית רומנו

4,000

190

חניון סוזאן דלל

3,900

174

חניון שוק העליה

1,900

120

סה"כ

11,600

586

מהנתונים המוצגים לעיל מתקבלים  1,104מקומות חנייה בתשלום בתחום שכונת פלורנטין
ובסביבתה  ,המתפרשים על שטח  22,400מ"ר .מתוכם  518מקומות חנייה בחניונים פרטיים
בתשלום ,ועוד  586מקומות חנייה בחניונים ציבוריים בתשלום .ניתן לזהות בברור כי בממוצע
שטח החניונים הציבוריים גבוה בהשוואה לממוצע השטח בחניונים הפרטיים.

איור  :8.3פרישה וגודל חניונים פרטיים וציבוריים בתשלום בשכונת פלורנטין וסביבתה.

 8.4פוטנציאל ביקושים לחנייה על-פי ייעודי קרקע
לצורך חישוב מקומות החניה הדרושים בשכונת פלורנטין ,התבסס על הנתונים הבאים,
המבוססים על דו"ח הארנונה של עת"א:
165,141
סה"כ שטחי מגורים:
סה"כ שטחי מסחר תעשיה ומלאכה:

296,305

מ"ר )כ 2,700 -יח"ד(
מ"ר

מתוך נתונים אלה דרושים למגורים  2,700מקומות חניה )עפ"י תקן (1:1
עבור שטחי המסחר ,התעשיה והמלאכה דרושים  4,900מקומות חניה )עפ"י תקן למסחר 1:30
לתעשיה ומלאכה .(1:70

סה"כ הביקוש לחניה על פי שימושי הקרקע השונים 7,600 :מקומות חניה
היות ומדובר בשימושי קרקע שונים מקובל לחשב את הדרישה למקומות החניה לפי חלקי יממה.
מתוך החישוב מתקבלים הצרכים הבאים:
לפני הצהרים -

 5,370מקומות חניה

אחר הצהרים -

 5,160מקומות חניה

-

 3,090מקומות חניה

ערב ולילה

סה"כ הביקוש לחניה בשכונת פלורנטין ,כאשר לוקחים בחשבון את שימוש הקרקע השונים
וחפיפה על פי חלקי היממה 5,370 :מקומות חניה.

הערות:
א .מתוך נתוני עיריית תל אביב הביקוש לתווי חניה למגורים בשכונת פלורנטין
  553כ"ר בלבד .סה"כ קיימים בחצרות כ 300 -מקומות חנייה פרטיים.על פי נתון זה ,בהנחה שכל בעלי הרכבים המתגוררים בשכונת פלורנטין ,שקיבלו תווי חניה,
חונים לאורך הרחובות .מתקבל שהביקוש המקסימלי לחנייה בשעות לפני הצהרים כ4,500 -
מקומות חניה.
ב .מתוך נתוני תוכניות בניין עיר המפורטים בנספח  , 8.1יוסדרו בתחום המגרשים על פי שימושי
הקרקע המוצעים בתוכנית כ  2,700 -מקומות חנייה ,מתוכם כ 50 -מקומות ציבוריים בלבד.

לסיכום
סה"כ קיימים בתחום השכונה ובסביבותיה

כ  3,000 -מקומות חנייה.

סה"כ מקומות דרושים

כ  5,370 -מקומות חנייה.

סה"כ מקומות חנייה חסרים בשכונה

כ  2,300 -מקומות חנייה.

 8.5תחבורה ציבורית
קווי התחבורה הציבורית העוברים ברחובות התוחמים את שכונת פלורנטין הם :בצפון  -רחוב
יפו ,בדרום  -רחוב סלמה )דרך שלמה( ,במזרח  -רחוב העלייה ובמערב  -רחוב אליפלט .כ30 -
קווים של החברות "אגד" ו" -דן" נוסעים ליעדים השונים מצפון ומדרום לשכונה :בת-ים ,חולון,
ראשון לציון בדרום ,לכיוון השכונות הצפוניות של תל אביב וכן לתחנה המרכזית .אין מעבר של
תחבורה ציבורית בתוך השכונה .מרחקי ההליכה הממוצעים ממרכז השכונה לצירי התחבורה

הציבורית נעים בין  250-350מ' .איור  8.4מציג להלן את פירוט קווי התחבורה הציבורית
העוטפים את השכונה ואת כיוון נסיעתם.

קווי ונתיבי תחבורה ציבורית בגבולות שכונת פלורנטין.
איור :8.4
§

 8.6נפחי תנועה בשכונה
מידע על נפחי התנועה התקבל ממחלקת מידע ובטיחות באגף התנועה .הספירות התבצעו במהלך
השנתיים האחרונות בצמתים שבין רחוב הרצל לרחוב העליה .נפחי התנועה שונים בין שעות שיא
בוקר וערב  ,והרחובות המתאפיינים בעומסים בבוקר ובערב הם הרחובות האורכיים :הרצל
העליה – רחובות עורקיים  ,נחלת בנימין-רחוב מאסף .ברחוב לוינסקי המתפקד כ"בן זוג" לדרך
יפו בקטע שבין רחוב מרכולת לעליה נפח התנועה ביום נע בין  250-380כלי רכב לשעה בין רחוב
הרצל לעליה ,רחוב וולפסון משמש כציר יציאה עיקרי בו נפח התנועה ביום נע בין  350-480כלי
רכב בשעה בין רחוב הרצל לרחוב העליה .הרחובות המקומיים במתחם זה של השכונה )מתחם
מסחרי( מאופיינים בנפח תנועה נמוך יחסית העומד על כ 150 -כלי רכב לשעה בשעות היום.

 8.7הסדרי תנועה
 8.7.1רחוב הרצל
מתוך הספירות שהתקבלו נמצא כי נפח התנועה ברחוב הרצל ,המהווה רחוב מאסף במערכת
רחובות מקומיים ,בשעת שיא בוקר מגיע לכ 1,300 -כלי רכב לשעה )בין השעות .(09:00 - 08:00
נפח תנועה זה נשאר קבוע במרבית שעות היום ועל פי קריטריונים תנועתיים מצריך שני נתיבי
נסיעה המשכיים לאורך הרחוב על מנת שיתפקד ברמת שרות טובה .כיום ,בפועל לאורך רחוב
הרצל קיימות מדרכות משני צידי הרחוב ,מפרצי חנייה ,מפרצי פריקה וטעינה ומסעה בעלת שני
נתיבים .מתוך תצפיות שערכנו ,אחד משני הנתיבים משמש לפריקה וטעינה וגורם לעיכובים
ולחסימת שדה הראייה בצמתים ולאורך הרחוב .על פי המצב הקיים ,אין אנו ממליצים על מעבר
של תחבורה ציבורית לאורך ציר רחוב הרצל.

 8.7.2רחובות מקומיים  /משולבים
נפחי התנועה הממוצעים ברחובות המקומיים הפנימיים של השכונה ,לאורך כל שעות היום נע בין
 150-200כלי רכב לשעה .ברחובות המשולבים אוריאל אקוסטא וקורדובירו לא נצפתה תנועה
עוברת ומקומות החנייה לאורך הרחובות הנ"ל משמשים את בעלי העסקים והמשרדים .ניתן,
להפוך רחובות אלה למדרחובים בשעות היום ולאפשר חניה לתושבי הרחוב בשעות הלילה.

 8.8מערך מסילות עתידי
חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעה המונית בע"מ )נת"ע( מקדמים כיום שני קווי רכבת קלה
) (LRTהמתוכננים לעבור במרכז ובדרום תל-אביב .הקו האדום המתוכנן יקשור בין בת-ים ,יפו,

דרום ת"א וצפונה ,דרך תחנת רכבת סבידור ברחוב ארלוזורוב ומשם לכיוון פתח-תקווה .הקו
הירוק מתוכנן לקשר בין מרכז חולון למרכז תל-אביב ולהסתיים גם כן בתחנת הרכבת סבידור.
שני הקווים מצטלבים בתחנת "אלנבי" שתמוקם בחלקו הדרומי של הרחוב )באזור ההצטלבות
עם רח' יהודה הלוי( ,שם מתוכננת תחנת מעבר בין הקווים .תחנה זו סמוכה לכיכר המושבות
המהווה את הפינה הצפון מזרחית של פלורנטין .שכונת פלורנטין נמצאת בסמיכות גבוהה לתחנת
המעבר ,ובנוסף לאורך גבולה הצפוני של השכונה ,צפונית לדרך יפו ,עובר תוואי הקו האדום
בדרכו מיפו לכיוון צפון מזרח .הרכבת תעבור בקטע זה במנהרה בתוך תוואי הרכבת התורכית.
לאורך המקטע בין מנשיה לתחנת המעבר באלנבי תמוקם תחנה נוספת "שלוש" באזור גשר שלוש.
הקו הירוק יעבור לאורך רחוב לוינסקי וצפונה דרך רח' העליה ואלנבי .בקטע זה מתוכננת תחנה

שתמוקם בחלקו המזרחי של רחוב לוינסקי לפני הפניה לרחוב העליה .איור  8.5מציג להלן את
שלוש התחנות המצויות בגבולות שכונת פלורנטין ובסמיכות לה ותעמודנה לרשות התושבים ,
והן :תחנת לוינסקי – לאורך הקו הירוק בפינת לוינסקי והעליה ,תחנת שלוש-לאורך הקו האדום
בסמוך לגשר שלוש ,ותחנת המעבר בחלק הדרומי של רחוב אלנבי.

איור  :8.5מערך מסילות עתידי בסביבת פלורנטין.

