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תוכן עניינים

למה
?אופניים

החזון 
איך נעשה 

בעולם

העיר 
רחובות 
ואופניים

בחינת 
המצב 
הקיים

מתודולוגיה
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?למה אופניים

,  חיסכון למשתמש–יתרון כלכלי •
חיסכון למשק

פעילות גופנית–יתרון בריאותי •
הפחתת זיהום אוויר–יתרון סביבתי •
מענה לגודש התנועה•
בטיחות•
מענה למצוקת החניה•

Vancouver, Canada
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?איך עושים את זה
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איכות השביל. 1
המשכיות ויצירת מערכת, רציפות

גשר לאופניים והולכי  -רציפות השביל•
כפתרון לחציית כבישים  בפורטלנדרגל 

וצמתים

דוגמא למפת שבילי  -מערכת שבילים •
האופניים של בריסטול

פתרונות לאתגרי נגישות•
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ממשק בין אמצעים. 2

נשיאת אופניים ברכבת•נשיאת אופניים באוטובוס או רכבת קלה• נוסףצ"תחחניה והחלפה לאמצעי •
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פיתוח וטיפוח תשתיות רכיבה. 3

רימזור•שילוט וסימון, תימרור•מתקני חניה•

נמצאבעולםהגדולהאופנייםחניון
עתיד.)הולנד(באוטריכטבניהבתהליכי

.חניות12,500להכיל
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תחבורת אופניים בעולם
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הולנד, חרונינגן–איך נעשה בעולם 

.הולנדבצפוןתושבים200,000בתעיר

,פרטירכבללאעירמרכזליצירתתהליךעברה60-המשנותהחל

שיעור-מתקדמתציבוריתותחבורהנרחבתאופנייםשבילירשת

.38%-למגיעכיוםבאופנייםהנסיעות

:במקבילמישוריםבשניפעלו

carfreeלהעירמרכזהפיכת1.

העירבכלאופניםשבילימערךיצירת2.
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אנגליה ', קיימברידג-איך נעשה בעולם 

.סטודנטיםמהםחמישית,תושבים123,000-כהמונהאוניברסיטאיתעיר

16%-האביבבעונתיוממיםרוכבים20,000-כעלמעידיםהשימושנתוני

.ביום

ובשלהשטוחההטופוגרפיהבשלמאודנוחההעירברחביבאופנייםהנסיעה

.העירברחביהתשתיותהתאמת

.אופנים3,000למקורהחניהונבנתהאופנייםלשבילידרךמ"ק130-כפותחו

The Chisholm Trail–שמאפשרהפרדהמסלול

מכוניותללאהעיראתלחצותהאופנייםלרוכבי

.אחרתותנועה
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?למה ברחובות

ברובהמישוריתטופוגרפיה•

")גריד("וערב-שתירחובותמבנה•

בעירעובדים48%,תושבים154,000•

תעסוקהמרכזי,בעירמועסקים55,000•

העירומערבבצפוןעיקריים

ספרבתי66בתלמידים25,000•

אקדמייםמוסדות7בסטודנטים7000•

תחנה,העירבצפוןרחובותרכבתתחנת•

העירבמרכזמרכזית
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התנועה בעיר

ובאופנייםברכבהנסיעהמשךהשוואת

:העירחלקיבין

משך נסיעה  שעה ביוםיעדמוצא
)'דק(ברכב 

משך רכיבה 
באופניים  

)'דק(
' רח

היצירה 
,  ת"אזוה(

)מערב העיר

דרך 
ירושלים

)מזרח העיר(

07:3012-2823

13:0010-2423

' רח
יעקובי 

)אושיות(

פארק  
המדע

07:3012-2615

13:009-1815

תחנת  
רכבת  
רחובות

ו "ביל
סנטר

07:3010-2823

13:0010-3023

בבוקר7:30יום טיפוסי , מרחוב יעקובי לפארק המדע
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החזון
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לתחבורת אופניים ברחובותחזון

אופניים–עיר –רחובות 
,בעירהנסיעותמכלל10%לכדימשמעותיתיגדלברחובותהיומיומיותהאופנייםנסיעותמספר•

.עירונית-כללאופנייםשבילילמערכתהודות

והןנסיעהזמנימבחינתהן,הפרטיברכבלשימושוחסכוניתאיכותיתחלופהתהווהזומערכת•

במרחבהתנועהחופשמבחינת

.העירברחבימרכזייםמוקדיםביןגבוההקישוריותתבטיחהמערכת•

.ובטוחהמהנהרכיבהבהותתאפשר,בשטחוסימוניםפרסוםבאמצעותלתושביםתונגשהמערכת•

.הסביבהעלשמירהלוכןולרווחתםהתושביםבריאותלתתרוםבאופנייםבשימושעלייה•
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קישוריות

בריאות

שוויון

סביבה

קיצור מרחקים בין מקום  
שירותים  , מגורים, עבודה

.ובילוי

שיפור בריאות התושבים  
בזכות ביצוע פעילות  

.גופנית יומיומית

הקצאת זכות דרך שוויונית  
למגוון משתמשי המרחב

עלייה בשימוש באמצעי  
תחבורה ידידותיים  

.לסביבה

לתחבורת אופניים ברחובותחזון
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מצב קיים

במפתהכלוליםהאופנייםשבילימוצגיםלהלן•

.רחובותעירייתשלהשבילים

העירבקצותבעיקרםמרוכזיםשבוצעוהשבילים•

.ראשייםרחובותולאורך

במערבממוקמתביצועלקראתהשביליםמערכת•

אזורולכיווןהמדעפארקלכיוון(ובצפונההעיר

.)התעשייה

,המרכזיתהתחנהאזורכולל,בעירנרחביםשטחים•

אורך שבילים במטרים.אופנייםלרכיבתמותאמיםאינם

16,635 קיים

6,590 בביצוע

23,225 כ"סה

16



שבילים בתכנון

)במזרח3003-ובמערב1086(ל"תמתכניותשתי•

מערכתמוצעתובמסגרתןאלובימיםמקודמות

.קיימיםלשביליםהמתחברתפנימיתשבילים

מתוכנןאופנייםשבילשלצידוצ"לתחהעדפהנתיב•

.הרצלרחובלאורך

להתרחבעתיד,מדרוםהעיראתהתוחם,40כביש•

.מחבריםשירותדרכישלמערךעםמהירהלדרך

אורך שבילים במטרים

26,500 3003ל"תמ

3,820 1086ל"תמ

30,320 כ תוספת"סה

53,545 כ צפי"סה

40כביש 

ל"תמ
3003

ל"תמ
1086

17



נספח תחבורה–)לא מאושרת(תכנית מתאר רחובות 

העירחלקימכלבאופנייםנסיעהבמרחקנמצאיםר"תמופארקרחובותהעירמרכז•

.)בממוצעמ"ק-5כשללמרחקעדמתבצעותבאופנייםנסיעות(

מישוריתעיר,קצריםנסיעהמרחקי:אופנייםתרבותליצירתמצויניםנתוניםבעלתרחובות•

.רביםציבורומוסדותאוניברסיטהעיר,יחסית

:הבאיםהמרכיביםאתשתבחן,אופנייםלשביליאבתכניתלהכנתהמלצה•

oבין,השכונותבתוךקרקעשימושיביןומחברתהעירכלאתהמכסהרציפהרשת

.עצמןלביןהשכונותוביןהעירלמרכזהשכונות

oתנועתיהצדקבדיקת,תנועהעומסי,רחובחתכיאתלבחוןישהרשתבבחינת,

.'וכדמפלסיותהפרדות
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סקר צרכי רוכבי אופניים רחובות

.הצעירהשומרתנועתשל"חברתילצדקמרכזים"קורסבוגריי"עברחובות2019במאינערך

.30-50הגילאיםבטווחרובם,נשיםכשלישמהם,תושבים156•

אואופנים(חשמליבציודמשתמשים18%-ורגיליםאופנייםעלרוכבים80%מעל•

.)קורקינט

:הסקרוהמלצותמסקנות

.)הרגלולהולכילרוכביםבטיחותיסיכון(חשמלייםבכליםבשימושגם,מדרכותעלרוכבים•

שרובבשעהספורטאופנאילרכיבתבמיוחדמתאים,המתוכנןהיקפיאופנייםשביל•

.ציבוריתולתחבורההעבודהלמקום,העירלמרכזלהגיעכדילשביליםזקוקיםהמשיבים

,העירחלקימכלהמדעופארקהרכבתלתחנתאופנייםשביליקידום-ראשונהבעדיפות•

.הראשייםהציריםלאורך
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:להמשך הליך תכנון תכנית האב לשבילי האופניים, מהשאלון עלו נקודות משמעותיות

שאלון לקראת הכנס
2019נובמבר 
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ללא ביטולי חניות במידת האפשר, ברחובות מקומיים ניתן לעלות על הכביש
...מאחורישארוערים שימשיכו לתת עדיפות לרכב הפרטי  למזער את הצורך בחציית כבישים

חשוב לי שתהיה אפשרות לילדים להגיע לבית ספר באופניים

לחשוב איך לחבר בין הצירים לבין האזורים המרכזיים שאנשים מגיעים אליהם לסגור רחובות למכוניות
ובמיוחד אם השביל הוא חלק מכביש, רמזור לאופניים, להתקין כמו באירופה

לסלול שבילי אופניים גם במחיר ביטול מקומות חניה ?למה זה לא נעשה לפני עשור
שבילים לא רציפים לא עוזרים לאף אחד

פלמחיםשביל אופניים לחוף 



מתודולוגיה לפיתוח רשת שבילים עירונית

מוקדים
זיהוי מוקדי 

משיכה ומגורים  
עיקריים בעיר

צירים עיקריים
זיהוי צירים ראשיים  

המחברים בין 
מוקדי הביקוש

מיתון תנועה
זיהוי אזורים עם  

פוטנציאל מיתון  
תנועה

סינון
זיהוי כפילויות  •

צירים  (ברשת 
)מקבילים סמוכים

איתור חסמי ביצוע•

ניתוח
יצירת חתכי דרך•
בחינת פוטנציאל  •

ביקוש

חלופות
יצירת חלופות  •

למערכת שבילי 
אופניים בעיר

דירוג החלופות•

בחירת חלופה
בחירת רשת  

, מומלצת לפיתוח
לפי שלבי ביצוע
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תודה
מצעד האופניים השנתי בבודפשט*
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