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איזון בין משתמשי הדרך  

 ברחוב התל אביבי

?של מי הרחוב הזה: או  

 

 היחידה לתכנון אסטרטגי

 פרוייקט האופניים העירוני

 כנס קידום תשתיות לאופניים ברשויות המקומיות

31/10/16 

  
 הישגים –פרוייקט האופניים העירוני 

מ נוספים של סימון  "ק 15)מ שבילי אופניים "ק 100 –מעל ל נסללו  *

 ( ג מדרכות לא נספרו"אופניים ע

 אלפי מתקני חניה לאופניים ברחבי העיר* 

התפרסות המערכת לעבר ערים   –לאחרונה . מערכת תל אופן* 

 שכנות

 (2013דצמבר )השלמת תכנית אב עירונית לאופניים * 

 קידום סלילה שוטפת של שבילים לפי תכנית חומש* 

 הטמעת שבילי אופניים בתכניות בניין עיר ובתכניות מפורטות* 

קידום הנחיות עירוניות למתקני חניה לאופניים במרחב הציבורי  * 

 והפרטי

נתיבי העדפה לתחבורה )שיתוף פעולה עם משרד התחבורה * 

פיילוט   –( שבילי אופניים ליוממות למטרופולין –אופני דן + ציבורית 

 הר ציון' רח: בתכנון

 הצפוני ובאוניברסיטה ר"במעתכנון חניונים תת קרקעיים לאופניים * 
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ת/ת או כנוסע/כנהג -במכונית 

נסיעה בקו אחד או יותר -באוטובוס ציבורי 

רכיבה על אופניים

הליכה ברגל

קטנוע/ באופנוע

שירות או פרטית -במונית 

ברכבת

 .100%לכן סך כל התשובות עולה על , ניתן היה לענות יותר מתשובה אחת. מוצג אחוז מהמשיבים* 

 אמצעי ההגעה למקום העיסוק  
(1,034=N) 

% 

 "?לצבא/ הלימודים / למקום  העבודה  כ"בדרכיצד אתה מגיע "

 אופניים רגילים 11.9%

 אופנים חשמליים 2.7%

 תל אופן 1.5%

 הלומדים והמשרתים בצבא  , כלל העובדים

 :בנושאממצאי סקר 

 נסיעות ורכיבה על אופניים פיצול 

 יפו-אביב-בקרב תושבי תל

 המרכז למחקר חברתי כלכלי, 2014נובמבר 
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 .100%לכן סך התשובות בכל שנה עולה על , ניתן היה לענות יותר מתשובה אחת. מוצג אחוז מהמשיבים* 

 .2012אמצעי זה נבדק לראשונה בסקר . ב"סגוואי וכיו, קורקינט חשמלי: רכב דו גלגלי ממונע אחר* 

 לאורך זמן -אמצעי ההגעה למקום העיסוק 

48.1

28.3

16.1

13.2

6.7

2.0

1.4

52.0

27.2

10.6

12.3

8.1

3.7

1.4

57.8

21.6

6.5

11.2

7.0

3.0

1.5

53.5

21.7

6.7

16.1

6.7

5.2

2.0

0 10 20 30 40 50 60

ת או  /כנהג -במכונית 
ת/כנוסע

נסיעה   -באוטובוס ציבורי 
בקו אחד או יותר

רכיבה על אופניים

הליכה ברגל

דו גלגלי  /קטנוע/ באופנוע
אחר

שירות או פרטית -במונית 

ברכבת

2014

2012

2010

2007

% 

 הלומדים והמשרתים בצבא  , כלל העובדים

 "?לצבא/ הלימודים / למקום  העבודה  כ"בדרכיצד אתה מגיע "

  
 תשריט תכנית האב, רשת האופניים המוצעת

  
 אתגרים מרכזיים   -העירוני פרוייקט האופניים 

 חסריםשבילים  -' ברשתחורים ': חסרהרשת  (מאקרו)רציפות מערכתית * 

יוממות  מחסור בצירי  –להגיע לעבודה בעיר ברמה היומיומית קושי ( א

 גבוהבסטנדרט 

 פתרון כולל לרחובות מרכז העיר  היעדר ( ב

 חוסר בחיבורים בין קטעי שביל קיימים ובין חלקי עיר שונים  ( ג

 

 אופנייםקיטוע שבילי  -( מיקרו)רציפות נקודתית * 

 צמתיםפתרון הנדסי וסטטוטורי לחציית  -צמתים בחציית ( א

 בתחנות אוטובוס( ב

 חניה לרכב  / בקונפליקט עם נתיבי תנועה( ג

 

 –הפרדה לא מספקת בין רוכבי אופניים להולכי רגל מזה ולכלי רכב מזה * 

 של חתך הרחוב שבו האופניים משתמש שווה זכויותארגון -נדרש רה

תקינה מחייבות להכשרת מתקני חניה  / הנחיות –בחניית אופניים קושי * 

 לאופניים במוקדי תעסוקה ובבנייני מגורים

 פיתוח חניוני אופניים במוקדי תחבורה –שילוב עם מערכות תחבורה ציבורית * 

 (מתפקדים כשבילים דו סטריים. )רוחב השבילים החד סטריים צר* 

רכיבה ועל )אכיפה על חניה והליכה בשבילים : התנהגות משתמשי הדרך* 

 (במדרכות

 

מקרא

nafo_livhs

  i n   _1    _  יל_אופני _ת תית   

  i n   _1    _  יל_אופני _ת תית   

  i n   _1    _  יל_אופני _ת תית   

  i n   _1    _  יל_אופני _ת תית   

  i n   _יל_אופני _ת תית  _        

 שבילי אופניים בתל אביב יפו
 2016-2020תכנית עבודה לשנים 

https://galgalyarok.org/archives/164
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,  רציפיםאופניים שבילי  :היעד

ובסטנדרט גבוה כחלק   מופרדים

בלתי נפרד ממערכת התחבורה  

 .העירונית בתל אביב יפו

  

  –צירי אופניים ליוממות . 1

 חיבור העיר לערים שכנות

 

 -' חורים ברשת': רשת חסרה (מאקרו)רציפות מערכתית 

 שבילים חסרים בצירים חיוניים

  

 

 העיר לערים שכנותחיבור  –צירי אופניים ליוממות 
  

המחברים  מערכות של צירי יוממות מיקוד מאמץ בבניית  –רשת כלל עירונית 

 .את מרכז העיר עם הפרברים

 

 העיר לערים שכנותחיבור  –צירי אופניים ליוממות 

  
 לונדון קופנהאגן

טוסטרדות האופנייםאוטוסטרדות 

 האופניים

 

 אוטוסטרדות אופניים

  

 קופנהגן תל אביב יפו
 

 

 

 חיבור העיר לערים שכנות –צירי אופניים ליוממות 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLulne6V9MgCFYPDFAodV94FwA&url=http://www.cycling-embassy.dk/2011/02/02/super-cycle-highways-in-greater-copenhagen-area-2/&psig=AFQjCNHeGjxXd8fuQQylmU_w91e2eqikuw&ust=1446636060801148
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 שבילי אופניים ליוממות  

 משרד התחבורה –' אופני דן'רשת 

 אופני דן  

  
 ?חדש לחתך הרחוב( ים)מי משלם את המחיר של כניסת משתמש: מרחב האפשרויות או 

 

 

 

 נתיבי תנועה  . 1                                                              

 חניה. 2                                           

 אי התנועה. 3      

 נתיב פניה ימינה בצומת. 4      

 מדרכה. 5      

 עצי רחוב. 6      

  

            

  

  

1 

2 

3 5 

6 

  

      שביל אופניים ישים על חשבון נתיב חניה: קטע מזרחי
        

 

 

    

 רחוב ארלוזורוב –תכנון שביל אופניים 

    

 קיטוע שבילים על המדרכה בצומת  

 ;שביל האופניים נקטע – בעיה

 קונפליקט: התוצאה. מרחב משותף לרוכבי אופניים והולכי רגל במדרכה צרה

צומת אבן  

 בלוך/גבירול

 צומתבחציית האופניים רציפות והפרדה של שביל 



 4 סדנת חזון לפארק הירקון

  

רציפות והפרדה של שביל     . 2

 האופניים בחציית צומת

 
 

 

 היעד: שבילי יוממות רציפים ומופרדים כחלק בלתי נפרד ממערכת התחבורה העירונית בתל אביב יפו

  
 צומתבחציית האופניים רציפות והפרדה של שביל 

  
 צומתבחציית האופניים רציפות והפרדה של שביל 

  

 קיטוע   ילי  על המיסעה  צומת  

 אבן גבירול/בלוך

נקטע  + שביל האופניים משותף עם הולכי הרגל בצמתים  – בעיה

 קונפליקט= לפני פניה ימינה 

 צומתבחציית האופניים רציפות והפרדה של שביל 

  

 שביל נקטע לפני הצומת כדי לאפשר נתיב פניה ימינה לרכב –מצב קיים 
 מרחב משותף עם הולכי הרגל במדרכה

 צומתבחציית האופניים רציפות והפרדה של שביל 
  

 ,  על חשבון רוחב המדרכה –שביל אופניים רציף עד הצומת 
 עצי רחוב והפרדה לא מיטבית מהולכי רגל באזור הצומת

 צומתבחציית האופניים רציפות והפרדה של שביל 

http://tlv1.co.il/2013/11/01/%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%92%D7%9D/
http://www.bike.org.il/
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWiIbO9IDKAhXCWxQKHUNqCDoQjRwIBw&url=http://www.south-tlv.co.il/article3176&psig=AFQjCNF85lhZoSlDcDINi-GkGN7yThwIWg&ust=1451473029230219
https://cyclableblog.files.wordpress.com/2014/10/web-useless-cycle-lane-03a.jpg
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 על חשבון נתיב פניה ימינה לרכב –שביל אופניים רציף עד הצומת 

 צומתבחציית האופניים רציפות והפרדה של שביל 
  

 צומתבחציית האופניים רציפות והפרדה של שביל 

 תשתיות לאופניים בצמתים  
 לונדון -רציפות שיל אופניים בחציית צומת 

 נתיב הפניה ימינה צבוע בצבעי שביל האופניים

 בלבדלאופניים  –נסיעה ישר 

 מרחב משותף לאופניים ולכלי הרכב

 כלי הרכב מוזהרים בתמרור ובצבע לכבד את המשתמש הנוסף

  
 

 פניות שמאלה 

 צומתבחציית האופניים רציפות והפרדה של שביל 

  
'לרציפות תנועת אופניים בצומת ' פתרון הספר–  

 לבדיקה בפיילוט חציית צומת בתל אביב יפו     

 

  

 

מקו העצירה הצמוד למעבר  ' מ 5עד ' מ 3-הרכב המנועי עוצר במרחק של כ•

 .החצייה

 

לכל הכיוונים עם הדלק   ויוכלו לפנות, דרך שביל האופניים" תיבה"האופניים יכנסו ל•

 .לפני הרכב המנועי, האור הירוק ברמזור

 

BIKE BOX 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA2Oa8_f3JAhVFVBQKHcjFCRkQjRwIBw&url=http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D&psig=AFQjCNH_BhuGPf8yz1zPTvITsrvPKvLaTg&ust=1451371453014833
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 יהודה המכבי/ צומת וייצמן

 

 בלונדון   פיילוט -רציפות בצמתים 7.

  

 מצב קיים מצב מוצע

   משה דיין יצחק שדהבצומת כפיילוט ההצעה יישום : אצלנו

רמת הפרדת תנועת האופניים  . 3

 ממשתמשים אחרים בדרך

 

 תחבורה ציבורית

  
 שביל אופניים בסמוך לתחנת אוטובוס

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIDMsdiR9MgCFUc4FAoddOAILg&url=http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ciclistas-guerra-carrera-septima-articulo-560867&psig=AFQjCNHeGjxXd8fuQQylmU_w91e2eqikuw&ust=1446636060801148

