
 קידום השימוש באופניים ככלי תחבורה ברשות המקומית

 14.06.2016 15פורום ה 

 עיריית ראשון לציון   –אגף תכנון עיר 



 2006תכנית אב לשבילי אופניים 

 



דוגמא לשביל אופניים בשכונת נאות שקמה   

 (צ"מערב ראשל)

 



שביל אופניים  במקום תוכנן ההסתדרות ' שד

 מצב קיים לפני ביצוע

 



 



 



 



 



 



 ההסתדרות' שביל אופניים לאחר ביצוע בשד

 



 משה דיין' שד -שביל אופניים לאחר ביצוע

 



 משה דיין' שד -שביל אופניים לאחר ביצוע

 



 משה דיין' שד -שביל אופניים לאחר ביצוע

 



 הרצוג' שביל אופניים קיים בשד

 



 שביל אופניים קיים ליד גן בעברית

 



 :מזמין העבודה
 החברה הכלכלית ראשון לציון

 :  תנועה
 דגש הנדסה

 ראשון לציון מזרח -תכנון שבילי אופניים 
 'ד-'שלבים ג

 :  תכנון נוף
 מ"שמעון מרגולין אדריכלות בע

 
16 

20.06.2016 

04A  .דרומה  , מדרכה מתוכננת ליד גדר החלקה

 מרחוב אולגה ויהושע

04B  .הצרת מדרכה ליד גדר קיימת 

 מצב מתוכנן

 מצב מתוכנן

 מצב מתוכנן



 :מזמין העבודה
 החברה הכלכלית ראשון לציון

 :  תנועה
 דגש הנדסה

 ראשון לציון מזרח -תכנון שבילי אופניים 
 'ד-'שלבים ג

 :  תכנון נוף
 מ"שמעון מרגולין אדריכלות בע

 
17 

20.06.2016 

 קיר תומך – 155הצרת מדרכה מול מגרש  –יגאל אלון .  09

155 

156 
עקירת עץ קיים  

 עקב מפלס הריצוף

שמירה על 

שורת עצים 

 קיימים

 מצב מתוכנן



 :מזמין העבודה
 החברה הכלכלית ראשון לציון

 :  תנועה
 דגש הנדסה

 ראשון לציון מזרח -תכנון שבילי אופניים 
 'ד-'שלבים ג

 :  תכנון נוף
 מ"שמעון מרגולין אדריכלות בע

 
18 

20.06.2016 

 חיבור למעבר החורש –יגאל אלון 

מדרגות קיימות  

 להריסה

מדרגות  

 חדשות



 :מזמין העבודה
 החברה הכלכלית ראשון לציון

 :  תנועה
 דגש הנדסה

 ראשון לציון מזרח -תכנון שבילי אופניים 
 'ד-'שלבים ג

 :  תכנון נוף
 מ"שמעון מרגולין אדריכלות בע

 
19 

20.06.2016 

16-16A  . דרך פנימית דרומה למורדי הגטאות –יגאל אלון 



 :מזמין העבודה
 החברה הכלכלית ראשון לציון

 :  תנועה
 דגש הנדסה

 ראשון לציון מזרח -תכנון שבילי אופניים 
 'ד-'שלבים ג

 :  תכנון נוף
 מ"שמעון מרגולין אדריכלות בע

 
20 

20.06.2016 

17-17A  .יגאל אלון פינת יחזקיאל הנביא 

 מצב מתוכנן



תשתית קיימת לשביל אופניים בשכונת נאות  

 אשלים במערב העיר

 



 



תוכנית כללית למסלולי אופניים  
 בראשון לציון

 רחוב פריימן –חתכים 

 מצב  
 מוצע

מצב
 קיים



תוכנית כללית למסלולי אופניים  
 בראשון לציון

 (  צפון)הרצל ' שד –חתכים 

 מצב  
 מוצע

מצב
 קיים



תוכנית כללית למסלולי אופניים  
 בראשון לציון

 (נווה דקלים)יצחק רבין ' שד –חתכים 

 מצב  
 מוצע

מצב
 קיים



   2006מפת סימון שבילי אופניים 

 



 פארק נאות שקמה

 מקרא

  - - -שביל אופניים  



 אדריכלות נוף + אדריכלות 
 לוטן

 מ"ק 7-שביל מרכזי  כ

 מ"ק 3-כ'   סינגלים שלב א
 חלופות וחיבורי משנה

 נקודות מנוחה



 אדריכלות נוף + אדריכלות 
 מ"ק 10-כ כ"לנחל שורק וחוף פלמחים   סה שביל חיבור עתידי לוטן

 שבילים מתוכננים בעיר



 2016תכנית אב לשבילי אופניים 



 



 



 

הרצון שלי לייצר מערכות שבילי אופניים בעיר גם פנים  

גם כאלו המחברות מגורים  , גם בין שכונתיות, שכונתיות

ואזורי תעסוקה בעיר וכאלו המחברות מוקדי תחבורה  

תחנת אוטובוסים  , ציבוריים משמעותיים כתחנות רכבת

לאזורי לימוד  , מרכזית וכדומה לאזורי תעשיה ותעסוקה

קישוריות ברכיבה על ... וגם, כגון המכללה למנהל

אופניים לערים הסמוכות לנו לצורך הגדלת יוממות 

כיוון שכך אשמח . ) לתעסוקה ולכל פעילות אחרת

לראות שבילי אופניים בין עירוניים עם נס ציונה בואכה  
יפו ומשם  –א "ים וחלון בואכה ת –עם בת , רחובות

ועם  הפיתוח העתידי במחנות  , הלאה ועד להרצליה

 .צריפין המתפנים ובדרך לבאר יעקב ורמלה



 

בעיר כראשון לציון היא שמרבית רחובות   הבעיתיות

חלק . לא תוכננו כרחובות לתנועת אופניים הותיקההעיר 

'  מ 16עד  10ניכר מזכות הדרך ברחובות אלו היא של 

 .חניות ונתיבי נסיעה למכוניות, וכוללת מדרכות

בוטינסקי המוגדר כעורק תנועה ומוביל  'ז' כך קורה שרח

חלק לא מבוטל של תנועה פנים וחוץ עירונית מייצר חתך  

מכיל מדרכות צרות  , ('מ 20מרביתו )' מ 20-30רחוב של 

, שני נתיבי נסיעה בכל מסלול ' מ 2-4יחסית שנעות בין 

ולא מעט חניות לאורך המדרכות  ' מ 2אי תנועה של 

 .  אשר  לעיתים הינן חניות תפעוליות לפריקה ולטעינה

לשביל אופניים שהינו   פיתרוןטרחנו ועמלנו רבות למצוא 

 .כה קריטי באזור זה ולא הצלחנו



 קידום השימוש באופניים ככלי תחבורה ברשות המקומית

 14.06.2016תודה רבה 
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