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עדכונים להנחיות לתכנון שבילי אופניים

מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון
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פרחי צפריר אדריכלים בע"מ

מרצה: עמוס אביניר
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מה שינו ההנחיות
אחרילפני

אופניים משמשים לילדים 
ולספורט

האופניים הם כלי תחבורה בעיקר 
ליוממות

בשום אופן לא – יש להרחיקם מקומם של האופניים במדרכה
ככל הניתן מהולכי הרגל

הרכיבה באופניים בכביש 
מסוכנת

רמת ההפרדה בין האופניים 
לרכב המנועי תלויה בנפח 

התנועה ובמהירותה
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נדרש לנסוע:הגבלותכלי תחבורה

אופניים
לרבות:

 , skateboard-גלגשת
roller skates-גלגיליות

rollerblades -גלגיליות להב 

מגיל  12בדרך בין עירונית.

קסדה - בדרך בינעירונית .

ברצועת אופניים.-
כשאין רצועת אופניים בצד -

הימני הקיצוני של הכביש 
אפילו אם הוא מוקצה 

לתחבורה ציבורית.
בדרך בין עירונית בשול.-

אופניים
עם מנוע עזר

מהירות מקסימלית 25 קמ"ש

מגיל 16
כנ"ל

גלגינוע

קורקינט חשמלי

מגיל 16

  כנ"לעם קסדה

מגיל 16 או נכה מגיל 14קלנועית

12 קמ"ש

מדרכה.-
במושב, קיבוץ , כשאין מדרכה -

או כשלא ניתן לנסוע בה, 
בכביש.

מגיל 16רכי-נוע

13 קמ"ש

 
כנ"ל

הגדרות והגבלות לכלי רכב אישיים

4



להלן העדכונים העיקריים

א. מימדי השבילים והנתיבים
ב. הגוונה

ג. צמתים ומפגשים
רציפות-
תא אופן-
מעגלי תנועה-
תחנות אוטובוס-
מפגשים-
פנסי רמזור-
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נתיב אופניים



העדכונים:
א. מידות שונות לרחובות קיימים ולרחובות 

חדשים (בוטל מומלץ ומזערי).

ב. רוחב נתיב 1.80 מ' (במקום 1.5 מ').

ג. הפרדה של 0.50 מ' בין רצועת חנייה לנתיב 
אופניים (0.70 מ' ליד חניה ניצבת).

ד. סימון 804 כל 20 מ'

נתיב אופניים
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שבילי אופניים
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שבילי אופניים



העדכונים:
א. מידות שונות לרחובות קיימים ולרחובות 

חדשים(בוטל מומלץ ומזערי).

ב. רוחב שביל חד סיטרי 2.00 מ' ברחוב חדש 
ו1.50 מ' ברחוב קיים.

רוחב שביל דו סיטרי 2.50 מ' ברחוב חדש ו2.00 
מ' ברחוב קיים.

ג. סימון 804 כל 20 מ'.

שבילי אופניים
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שבילי אופניים בשטח פתוח
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שבילי אופניים בשטח פתוח
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הגוונה



הגוונה של נתיב אופניים

14



הגוונה של מעבר חצייה לאופניים
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הגוונה של נתיב אופניים
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צומת עם אופניים

רמת הפרדה ב' – צומת מתומרר
רמה הפרדה ג' – במבואת הצומת

רמת הפרדה ב' – בצומת ולפחות 20 מ' לפני הצומת.
האופניים פונים שמאלה בנתיב הרכב המנועי
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צומת עם אופניים
רמת הפרדה ג' – צומת מתומרר

שביל דו סיטרי עם חנייה בצד האופניים
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תא אופן
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תא אופן

רמת הפרדה ב' – צומת מתומרר
פניה שמאלה באמצעות תא אופן
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תא אופן קדמי
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תא אופן קדמי

רמת הפרדה ב' – צומת מרומזר
פניה שמאלה באמצעות תא אופן בשני מהלכים

נדרש פנס קדמי
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צומת מרומזר
הפרדה ב' – צומת מרומזר

פניה שמאלה באמצעות תא אופן בשני מהלכים
נדרש פנס קדמי
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רמת הפרדה ג' – הסתעפות מרומזרת ומתומררת
שביל דו סיטרי עם מעבר חצייה לרוכבי אופניים במופע 

משותף ברמזור.
המופע ימינה לתנועה המנועית משותף עם המופע לאופניים 

ולהולכי רגל.
האופניים פונים שמאלה וימינה לזרוע משנית.
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מעגל תנועה קטן 
רמת הפרדה ב'

רדיוס חיצוני 12 מ' עד 15 מ'
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מעגל תנועה – קטן בינוני או גדול

רמת הפרדה ג' – שילוב שביל אופניים
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מעגל תנועה בינוני

 רמת הפרדה ב' - שילוב נתיב אופניים במעגל תנועה בינוני
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קצה שביל במעגל תנועה

רמת הפרדה ג' – תנועת אופניים במעגלי תנועה
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נתיב אופניים ליד מפרץ אוטובוס
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נתיב אופניים ללא מפרץ אוטובוס

רמת הפרדה ב' 
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מפגש שביל אופניים עם תחנת אוטובוס במפרץ
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מפגש שביל אופניים עם תחנת אוטובוס בנתיב
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מפגש שביל עם תחנת אוטובוס בנתיב ברחוב עם חנייה

שביל דו סיטרי או חד סיטרי במפגש עם תחנת אוטובוס באנטי מפרץ 
ברחוב עם חנייה

33



מפגש שביל עם תחנת אוטובוס בנתיב ברחוב עם חנייה
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מפגש שביל אופניים עם תחנת אוטובוס בנתיב במדרכה רחבה

שביל דו או חד סיטרי במפגש תחנת אוטובוס ללא מפרץ
השביל עוקף את התחנה בין רצועת ההליכה לדופן הסככה
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מפגש שביל אופניים עם תחנת אוטובוס בנתיב עם מדרכה צרה

שביל דו סיטרי במפגש עם תחנת אוטובוס ללא מפרץ
השביל נצמד לדופן ההליכה בחזית סככה
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מפגש מעבר חצייה עם שביל אופניים במפלס הכביש בין החנייה 
למדרכה

37



מפגש מעבר חצייה עם שביל אופניים במפלס הכביש בין החניה למדרכה
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חניית נכה בין שביל אופניים לכביש
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חניית נכה בין שביל אופניים לכביש
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פנסי רמזור
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ולסיכום...

תודה רבה


