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 נוף דניאל בראון' אדר
 יפו -א "עת –מינהל הנדסה  -אסטרטגי היחידה לתכנון 



 הישגים –פרוייקט האופניים העירוני 
מ נוספים של "ק 15)מ שבילי אופניים "ק 107 –כ נסללו  *

 ( ג מדרכות לא נספרו"סימון אופניים ע

 אלפי מתקני חניה לאופניים ברחבי העיר* 

התפרסות המערכת לעבר   –לאחרונה . מערכת תל אופן* 

 ערים 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  )שיתוף פעולה עם משרד התחבורה * 

שבילי אופניים ליוממות  –אופני דן + לתחבורה ציבורית 

 הר ציון' רח: פיילוט בתכנון –( למטרופולין
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.100%לכן סך כל התשובות עולה על , ניתן היה לענות יותר מתשובה אחת. מוצג אחוז מהמשיבים*   

.ב"סגוואי וכיו, קורקינט חשמלי, אופניים חשמליות(: לא קטנוע או אופנוע)רכב דו גלגלי ממונע אחר *   
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 אמצעי ההגעה לעבודה ולבית הספר בקרב כלל העובדים והלומדים בתוך העיר
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ברכבת

2014
2012
2010
2007

 באדיבות המרכז למחקר כלכלי וחברתי



 אתגרים מרכזיים  -העירוני פרוייקט האופניים 
והרחבת פריסת  שיפור  -' חורים ברשת; 'שבילים חסרים בצירים חיוניים* 

 הרשת

פיתוח צירי   –להגיע לעבודה בעיר ברמה היומיומית קושי : רשת חסרה* 

 גבוהיוממות בסטנדרט 

 (מיתון תנועה)היעדר פתרון כולל לרחובות מרכז העיר : רשת חסרה* 

ובתחנות  בפרט בחציית צמתים , קיטוע שבילי אופניים -חוסר רציפות * 

פתרון הנדסי וסטטוטורי  ; שיפור הרציפות של תנועת האופניים - אוטובוס

 לחציית צמתים

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

 ארגון של חתך הרחוב שבו האופניים משתמש שווה זכויות

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* 

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

 (במדרכות

 

  

מקרא
nafo_livhs

  i n   _     _      _    _        

  i n   _     _      _    _        

  i n   _     _      _    _        

  i n   _     _      _    _        

  i n   _     _      _    _        

 שבילי אופניים בתל אביב יפו
 2016-2020תכנית עבודה לשנים 



,  רציפיםשבילי יוממות  :היעד
מופרדים ובסטנדרט גבוה כחלק 
בלתי נפרד ממערכת התחבורה  

 .העירונית בתל אביב יפו



  –צירי אופניים ליוממות . 1
 חיבור העיר לערים שכנות

 



 

 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



 תל אביב יפו
 
 
 

    

 קופנהגן
 
 
 

    

 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


 שבילי אופניים ליוממות



 ?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         
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ערבי נחל' רח  

השלוםיישום שביל יוממות בציר דרך ": ?היהפוך כושי עורו"  

 דרך השלום



 ארלוזורוב   
 שביל אופניים בגדה הדרומית על חשבון נתיב המשמש לחניה ציבורית

 
 

 מקומות חניה 100 –כ : המחיר
 
 
 

    

            על חשבון נתיב חניה יישיםשביל אופניים : קטע מזרחי
        

 
 

    

            על חשבון נתיב תנועה יישיםשביל אופניים : קטע מערבי
        

 
 

    



 רציפות שביל אופניים בצומת

 ;שביל האופניים נקטע לפני הצומת כדי לשמור נתיב פניה ימינה לרכב -בעיה לא פתורה 

 קונפליקט= מרחב משותף לאופניים ולהולכי רגל = עליה על המדרכה 



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 



 ק ט ע        ע  המ סעה  צ מ   

 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 

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


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

 צומתבחציית האופניים רציפות והפרדה של שביל 

https://cyclableblog.files.wordpress.com/2014/10/web-useless-cycle-lane-03a.jpg


 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 



 על חשבון נתיב פניה ימינה לרכב –שביל אופניים רציף עד הצומת 

 צומתבחציית האופניים רציפות והפרדה של שביל 



 
 פניות שמאלה 

 צומתבחציית האופניים רציפות והפרדה של שביל 



'לרציפות תנועת אופניים בצומת ' פתרון הספר–  
 לבדיקה בפיילוט חציית צומת בתל אביב יפו     

 

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


 (קליגראילן )יהודה המכבי / צומת וייצמן

 
 

 

 פיילוט -רציפות בצמתים 7.



 בלונדון



 מצב קיים מצב מוצע

 משה דיין יצחק שדהבצומת כפיילוט ההצעה יישום : אצלנו



רמת הפרדת תנועת האופניים . 3
 ממשתמשים אחרים בדרך

 
 הולכי רגל



 מרחב משותף לאופניים והולכי רגל במדרכה
 
 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_sMS-_v3JAhXH1RQKHQOwD2QQjRwIBw&url=http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Transportation/Pages/BicycleRoute2.aspx?tm=&sm=&side=117&psig=AFQjCNH_BhuGPf8yz1zPTvITsrvPKvLaTg&ust=1451371453014833
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiqgvqey4PKAhWGsxQKHX03CW4QjRwIBw&url=http://telavivinf.com/blog/?p=2537&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNHmwEAiXXJR6RZkGUedzFR36ATgRg&ust=1451564728255882


 המחאה הציבורית –ערבוב משתמשים 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmy8KzmIPKAhXCzxQKHctrC4kQjRwIBw&url=http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4533231,00.html&psig=AFQjCNGXSp51fC90zT4LPejJfXHE5rcn1g&ust=1451551350905822
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2yNDNmIPKAhUIbRQKHcUCAzAQjRwIBw&url=http://www.anu.org.il/fights/blog/191/421.htm&psig=AFQjCNGXSp51fC90zT4LPejJfXHE5rcn1g&ust=1451551350905822


 בעיית המודעות  –ערבוב משתמשים 

http://room404.net/wp-content/uploads/2015/02/tel-aviv-bicycle-1.png
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH0IO_sv7JAhWJyRQKHaSWDScQjRwIBw&url=http://telavivinf.com/blog/?p=92&psig=AFQjCNEAJLpEP2tXY8cOnPSdfiKRvJn84w&ust=1451386346216237


 התשתיות בעיית  –ערבוב משתמשים 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYk-q8lv7JAhUJPxQKHZqIBi8QjRwIBw&url=http://www.scooper.co.il/pr/1010862/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNHwZl7Q3Qd6Ljt8F_E4-yvaoFBxxA&ust=1451378817134184


רמת הפרדת האופניים ממשתמשי הדרך  
 התפתחות התפיסה –האחרים 

2nd Generation   

3rd Generation   

4th Generation   



רמת הפרדת תנועת האופניים . 4
 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


 שביל אופניים בסמוך לתחנת אוטובוס
 
 



 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=0ahUKEwjtxrD3_f3JAhVBNRQKHf4wCjMQjRwIBw&url=http://www.bayadaim.org.il/2014/10/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%92-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99/&psig=AFQjCNH_BhuGPf8yz1zPTvITsrvPKvLaTg&ust=1451371453014833
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK86mKmP7JAhWB7xQKHSVYBOcQjRwIBw&url=http://www.groopy.co.il/forummessage.aspx?messageid=177407&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNHwZl7Q3Qd6Ljt8F_E4-yvaoFBxxA&ust=1451378817134184
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz3YGHqYPKAhXGQBQKHYFgA0YQjRwIBw&url=http://www.sustainability.org.il/home/bike-news/tlv-ibn-gvirol-bicycle-lanes-critic-2011&psig=AFQjCNFFnfqXar4Ia4MdVbZSppg48rUr8A&ust=1451555610497188


 מיתון תנועה. 5
 



הם רחובות מקומיים  מרחובות תל אביב  80% –כ
 . המתאימים למיתון תנועה

 ברחובות ממותני תנועה אין צורך בשביל אופניים
 .האופניים יכולים לרכוב על המיסעה –נפרד 

 מיתון תנועה כרוך בשינויים גיאומטריים ובמבנים
,  ('שערים')בצמתי הכניסה ' אוזניים'כגון 

הצרות מקומיות לאורך הרחוב , שולחנות האטה
 .'וכד

 לטפל במתחמים שלמים ולא ברחובות  יש
 .בודדים

  אגף תנועה מקדם היום תכניות מיתון תנועה
 –בנווה צדק ובמתחם הרחובות ארלוזורוב 

 .אבן גבירול –בן גוריון  –דיזנגוף 

 האופנייםרשת שבילי אמצעי לשיפור  –מיתון תנועה 

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



 ...בתל אביב כיום

http://tomerchelouche.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtPXIs_7JAhWGUBQKHQRqDhkQjRwIBw&url=http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1627,209,71096,.aspx&psig=AFQjCNGL8Mv7S5PwXcuJKInKiGajwkW7dQ&ust=1451386858835371


 ...בעולם

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaz_qZ-v3JAhUBWRQKHcqkAXkQjRwIBw&url=http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94&psig=AFQjCNH_BhuGPf8yz1zPTvITsrvPKvLaTg&ust=1451371453014833
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 בתכנון לקראת ביצוע

 טרם אושר לקידום

 פיילוט   -מיתון תנועה 



  פיילוט -מיתון תנועה 



  פיילוט -מיתון תנועה 



 
 :שיפור הקריאות ואמצעים להבלטה והדגשה

 אזור שלם במרכז העירמימוש  -מיתון תנועה  - 1
 קידום פיילוט רציפות במספר צמתים – צמתים –2
3 – nudge כולל , תמרוריםסימונים גראפיים במקום שבו אין   - סימון וצביעה

 (חציית צומת)במקומות מסוכנים  –צביעת שבילי אופניים 
4 -  bike box –  ניסויים של משרד התחבורה בועדתקידום ניסוי 
 בהעדר הפרדה פיסית -צביעת נתיבי אופניים במיסעה  – 5
בתאום עם פרוייקט אופני דן של משרד   – שבילי אופניים ליוממותקידום בצוע  - 6

 התחבורה
+  ז של תכנית החומש "לו זרוז; קידום השלמת רשת האופניים במרכז העיר – 7

 תוספת שבילים מוצעים
מתן אור ירוק לביטול מסיבי של מקומות חניה ובמקרים מסוימים אף ביטול נתיב   - 8

 .נסיעה
מ כדוגמת  "ק 16 -כ)וביצוע מחדש של שבילים שאינם עונים על הסטנדרט /ביטול - 9

 .(ועוד וולנברג ראול, פנחס רוזן, דבורה הנביאה, שלמה המלך
  
 

 
 

 

 
 
 המלצות ליישום: יפו –תשתיות לתנועת אופניים בתל אביב  

 

 


