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צירים ירוקים

רחובות בני קיימא

:   יפו-אביב-תל

עיר בעלת מרחב  
,  ציבורי מזמין

איכותי ובקנה 
,   מידה אנושי

המעודדת את  
פעילות הולכי 
הרגל ומטפחת  

את חזותה 
הירוקה  ואת  

הנופיים  ערכיה
והאקולוגיים

.

השדרות 

הטיילת
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השלמת רצף טיילת החוף

שיקום מפגעים והקמת פארקים לאורך החוף

אבן גבירול

יישום תפישת ציר ירוק בתכנון  

אבן גבירול' רח: רחובות

צירים ירוקים  
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:צירים ירוקים 

עדיפות לתנועה לא ממונעת

הוא תוואי המקשר בין  ציר ירוק•

מוקדי פעילות תוך מתן עדיפות 

.להולכי רגל ולרוכבי אופניים

תוואי רציף של פעילות וחיים   - ציר•

עירוניים  

, הומני, במובן בר קיימא - ירוק•

ידידותי לאדם

  מטרות

בסיס להחייאת   -החזרת הולך הרגל לרחוב •

הפעילות העירונית

יצירת העדפה מתקנת להולך הרגל ולרוכב  •

טיפול ; אל מול התנועה הממונעתהאופניים 

ברחוב כמקום מפגש והתרחשות אנושית ולא 

.רק כעורק תנועה ותשתיות

של פעילות  ייצור רשת של תוואים רציפים •

.אנושית המחברת בין מוקדים הפזורים במרחביו

גישור על פני חסמים וקישור בין חלקי העיר  •

שיפור זמינות שטחים פתוחים ומוקדי  •

פעילות  

עידוד טיפול עיצובי כולל ברחוב ותפקודו  •

.כמנוף להתחדשות אזורים בעיר

הפיכת המרחב הציבורי לעמוד שדרה עיצובי  •

.ותיפקודי של המרקם העירוני

שיפור זמינות ונגישות לשטחים הפתוחים

–תוואי המסילה 

פארק לינארי

יצירת 
רצף 

רוטשילד  ' קישור שד

  ירושלים' לשד

  צירים ירוקים
  רחובות בני קיימא
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  הרחבת מדרכות

  פתרונות חציית רחוב הנותנים עדיפות להולך הרגל

 צמצום נקודתי של חניות לטובת שבילי אופניים

 תוספת שביל אופניים או שילוב אופניים בנתיב נסיעה

 שדרוג נטיעות הרחוב

  ( הטמנת תשתיות)ניקיון חזותי של חלל הרחוב

 חללים נוספים יצירת חיבור בין חלל הרחוב לבין

  מדרחוב)שינוי מדיניות התנועה ברחובות נבחרים  ,

(צים"נת, מיתון תנועה, רחובות משולבים

 טיפול מיוחד בצמתים

 שילוט הכוונה להולכי רגל ואופניים

בני קיימא רחובות  -יישום תכנון רחוב בר קיימא  

ישראל גורי  

לפני שיפוץ

אחרי שיפוץ

2009 - 1999ביצוע בשנים 

  האופניים

משותףנפרדמסעה

5,76046,26628,73095,965כ"סה

  שבילי האופניים
  אמצעי ההגעה לעבודה
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שםנפחנפחנפח  אחוז שינוי

הצומת2005-2007200720052004

ככר המושבות1.3957970-

רוטשילד-הרצל20.2852709

דרך שלמה-הרצל853

בן יהודה-אלנבי56.8784500479

אבן גבירול-יהודה הלוי52.21414929

בוגרשוב-בן יהודה909

יהודית' שד -דרך בגין537

שבזי-פינס8.2225245-

פרישמן-דיזנגוף 1150

התערוכה-דיזנגוף233

בן גוריון-דיזנגוף52.61335875

'ורג'המלך ג-דיזנגוף24.51200964

ן"ח' שד-הנביאים 45.3901620505

נורדאו-בן נון13.4633558419

גוריון-שלמה המלך בן61.61102682426

דרך נמיר-ארלוזורוב8.6645594366

סוקולוב-בזל463

השוואת ספירות נורדאו-סוקולוב891

ש"נו-הר ציון26.6662523

לבנדה-שלמה' רח207

י'דה וינצ-קפלן401

פנקס-ויצמן26.4579458

שד שאול המלך-ויצמן34.5573426

יצחק שדה-המסגר1.4866878834-

נורדאו' שד-אבן גבירול80.91194660505

דוד המלך-אבן גבירול1250

רוקח' שד-אבן גבירול22.7486396

משה דיין-יצחק שדה386

הטייסים-לה גרדיה 12.1288257

יד לבנים-יגאל אלון384

ל"החי-יגאל אלון382

ערבי נחל-יגאל אלון397

השלום -יגאל אלון31.9723548

ל"מח-הטייסים140

ברלב-משה דיין2.4289296-

קקל-דרך נמיר165

רוקח' שד-דרך נמיר800

שטרית-בני אפרים259

משה סנה-פנחס רוזן103.212863

הברזל-וולנברג91.4444232

איינשטיין-לבנון34.9294218246

ברש-רידינג190

י עגנון"ש-לוי אשכול318

ירושלים' שד-בן צבי' שד613

לבון-בן צבי' שד257

אד קוץ-ירושלים' שדלא ניתן לבצע

ט"בעש-יפת239

חבר הלאומים-עזה136

ר"אז-גורי' שד201

דוד המלך זיו368

ראש ציפור788


