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 אורך כולל     סוג    
 37,200 קיים   

 3,640 בביצוע   

בתכנון   
 מפורט 

7,850   

 48,690 כ  "סה  

 מ"ב תחבורה בעאמא

  .קיימים שבילים מ"ק 37 -כ•
  מבוסס הקיים השבילים תוואי

   ראשיים ורוחב אורך צירי 'מס על

  מ"ק 3.6-כ ,2015 לאוגוסט נכון•
  ,ביצוע בשלבי מצויים שבילים
  'שד של החדשים בקטעים
 .דרום ר"ובמע אלטלנה

   פרטניות תכניות במסגרת•
  האחרונות השנים במהלך שהוכנו

  ניתנה ,בעיר שונים באזורים
  אופניים לתנועת רבה לב תשומת
  מערכת היא לכך דוגמא

  4.3-כ) המיוחד ברובע השבילים
  הדרומי התעסוקה ובאזור (מ"ק
  אלו שבילים ביצוע .(מ"ק  2.5)

 תכניות ליישום במקביל יעשה
   .הבינוי

 



 תכנית הגל הירוק

 
 [אחוז]

30% 

15% 

5% 

 יעד פיצול נסיעות באשדוד לפי אמצעי



 יעדי תכנית האב

  שילוב עידוד .המוצעת BRT-ה מערכת עם האופניים תנועת של ממשק יצירת•
 BRT-ה מערכת באמצעות יותר רחוקים ליעדים נסיעה עם באופניים נסיעה

  ברציפות המאופיינים פים"השצ שבילי לאורך אופניים תנועת עידוד•
 .הרוכבים לבטיחות והן הנסיעה ומהירות לנוחות הן שיועיל גורם ,וישירות

  בין המחברת משנית מערכת ויצירת העורקית למערכת הרובעים חיבור•
   .העורקית במערכת בשימוש צורך ללא רובעים

  רוחב שבילי יצירת באמצעות לים אופניים רוכבי של הנגישות שיפור•
   מתמשכים

 האופניים שבילי לרשת והחינוך הציבור מוסדות חיבור•

  עידוד תוך והנמל התעשייה לאזורי המגורים אזורי בין  שבילים התווית•
 .התעסוקה למקומות רכיבה

  תכניות על בהתבסס הוותיקים ברובעים עתידיים רוחב תוואי התווית•
   .עירונית להתחדשות
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מערכת שבילי האופניים העתידית כוללת  •
 מ"ק 165-כ כ"סה

מערכת השבילים העורקית יותר ממוכפלת  •
מ  "ק 79 -לכמ במצב הקיים "ק 33-מכ

 במערכת הסופית
תוספת משמעותית צפויה במערכת  •

שבה צפויים שבילים באורך של  המאספת
 הקייםמ במצב "ק 1.5מ לעומת "ק 37-כ

המערכת העתידית עושה שימוש נרחב  •
מ שבילים צפויים "ק 36-וכ פים"בשצ

 .  פ"בשצלעבור 
 

 
 
 
 

   

2040אשדוד   
 רשת שבילי אופניים

 אורך     סוג שביל    

 עורקי    
  35,430         קיים    

  43,360         מתוכנן    

כ עורקי "סה            78,790  

 מאסף    
  1,540           קיים    

  36,200         מתוכנן    

  37,740         כ מאסף  "סה  

  36,850           פ"בשצכ "סה     פ"בשצמתוכנן   

  12,120         כ נופש וספורט  "סה   נופש וספורט    

  165,500       אורך כולל    
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 חתכים טיפוסיים
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 שלביות ביצוע

 :הביצוע שלביות לקביעת העקרונות•

 העירונית ברקמה הממוקמים לשבילים עדיפות•

 העורקית המערכת להשלמת גבוהה עדיפות•

   .הרחוב של השנייה בגדה נוסף שביל של ביצוע פני על הרשת להרחבת עדיפות•

 משמעותי גיאומטרי שינוי דורשים שאינם לשבילים עדיפות•

 רחב אינו הקיים השביל שבהם פים"בשצ לקטעים עדיפות•
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 תכנית אב לשבילי אופניים
 שלבי ביצועלפי 
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 תוואים לביצוע במסגרת הגל הירוק



 חזון התפתחות רשת שבילי האופניים באשדוד 
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