

עדכון הנחיות לתכנון רחובות בערים – פברואר 9102
פרק  5בספר תנועת האופניים – צמתים ומפגשים
מבוא ועקרונות

5.0

לאורך הרחובותוהדרכיםנעיםהאופניים,הולכיהרגלוהרכבהמנועיבמקבילזהלזה .בהגיע
האופניים לצומת ובמפגשים עם הולכי רגל ,סמוך לתחנות התחבורה הציבורית ,מצטלבות
התנועות זו בזו ונוצרים קונפליקטים בין תנועות בעלות מאפיינים שונים ,מהירויות שונות
ועוצמות שונות .הסדרה מיטבית של קונפליקטים אלה תסייע לצמצם את הסיכון הבטיחותי
למשתמשיםהשוני םותייעל אתתפקודהצומת .

הנחיות כלליות לתכנון צמתים מפורטות בספר ה הנחיות לתכנון צמתים עירוניים במסגרת
ההנחיותלתכנון רחובות ,ונכונות גםלעניין תנועות האופנייםבצומת,ואלהעיקריהן :


האטת מהירות התנועה  – יש להבטיח כי כל התנועות המתקרבות לצומת ,לרבות
תנועת האופניים ,יאטו מהירותן (עד כדי עצירה אם נדרש כך) ,כדי להבחין בתנועות
האחרותולאפשרלתנועות אחרותלקלוטאתהמתרחשבצומת.



צמצום מרחב התנועות המנוגדות  – יש לצמצם ככל האפשר את השטחים שבהם
מתקיימות תנועות שונות ומצטלבות ,כדי להקטין ככל האפשר את מרחב
הקונפליקטים.



פישוט הסדרי התנועה  – ישלהבטיחכיהסדריהתנועהבצומתיהיוברוריםופשוטים
לכלהתנועותהמגיעות לצומת.



נראותובהירות – ישלעצבאתהצומתבאופןשיבטיחנראותהדדיתשלכלהתנועות
המצויותבצומת,כךשיבחינוזו בזוכברבמבואותהצומת.


שילובן של תנועות האופניים בצומת הוא מורכב,מכיווןשגםבצמתיםובמפגשיםישלהפריד
ככלהניתןביןהתנועותהשונותובכלל זההרכבהמנועי,הולכי הרגלוהאופניים .
להלןעקרונות תכנוןהצומתוהמפגשיםבדגשעל תנועות האופניים :


הפרדהמהולכיהרגל: בצומתובמפגשכמולאורךהרחובכולורצויההפרדהביןתנועת
האופנייםלתנועתהולכי הרגל.



זכות קדימה :בצומת ובמפגשים של אופניים עם תנועות אחרות חייב להיות ברור למי
ניתנת זכות הקדימה .זכות הקדימהתודגשבאמצעיםהנדסייםותוסדרבתמרוריםכפי
שיפורט בפרקזה.
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פניותחופשיותימינה  –  פניותחופשיותימינהלרכבמקשותעלההסדריםלאופנייםועל
רוכבי האופניים,ולכן מומלץלהימנעמהןהיכן שאינןהכרחיות.



פתרונות הדורשים  הולכה רגלית של האופניי ם אינם סבירים ולכן אינם מקובלים ,אלא
במקריםחריגיםכפישיפורטו בהמשך.

בפרק זה יפורטמערך ההנחיותלשילובתנועותהאופנייםבצמתים ובמפגשיםעםמשתמשי
דרך אחרים . חלק מהתרשימים בפרק מוצגים הן בתנוחה והן באיזומטריה תלת -מימדית,
להבהרתפתרונות מורכביםיותר . 

מרכיבי התכנון של תנועות אופניים בצומת

5.9

שילוב תנועת האופניים בצמתים מחייב התייחסותלשלשהרבדיםשלמרכיביתכנון:
רמת ההפרדה של תנועת האופניים המגיעה לצומת ,כיווני התנועה של האופניים
בצומתורמתהבקרהשלהצומת ,כמפורטלהלן :
א  .רמות ההפרדה
תנועת האופניים מגיעה לצומת באחת מרמות ההפרדה :ברמת הפרדה א'  –
במשולבעםהתנועההמנועית;  ברמתהפרדהב' ,כאשראיןפנייהימינהלמכוניות –
בנתיב  נפרד מהתנועה המנועית ,וכן כאשר פנייה ימינה מותרת לאופניים בלבד;
ברמתהפרדהג' – בשבילנפרדכתנועהעצמאית .
חציית הצומת על ידי האופניים יכולה להיעשות ברמת הפרדה שונה מזו שלאורך
אותו תוואי .במקרים רבים תתוכנן חציית הצומת  ברמת הפרדה נמוכה יותרמאשר
בקטע,בהתבססעלמהירויותהתנועההאיטיותבצומתועלהצורךלפשטאתהסדרי
התנועה .במקרים אחרים שבהם תפקוד הצומת ובטיחות הרוכבים יחייבו זאת,
תישמררמתההפרדהשלהאופנייםעל -פירמתהלאורךהרצועהואףברמהגבוהה
יותר ,כפישיפורט בהמשך .

להלןעקרונות נוספיםהמתייחסיםלכלרמותההפרדה :


רמת ההפרדה של האופניים תיקבע משיקוליבטיחותויעילותהתנועהבאופניים
ושילובה עםשארהתנועות.



בצומת מסויים יכולים להיות בזרועות שונות פתרונות ברמות הפרדה שונות
לתנועתהאופניים.



באזוריהניגודביןתנועת אופנייםלתנועות אחרות(רכב,ה"ר),חובהלצבועאת
מיסעתרצועתהאופנייםבהגוונהירוקה ,בהתאםל  "-מפרטלחומרהגוונהירוק 
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ב  .כיווני התנועה של האופניים
האופניים  ממשיכים בתוך הצומת לאחד הכיוונים הבאים :ישר ,ימינה או שמאלה
בהמשךלתוואיההגעה . הפרדהביןכיווניהתנועהחייבתלהיבחןבעיקרבגללהקושי
המיוחד של פניות תנועת האופניים שמאלה ,וגם בשל היבטי הבטיחות הנוגעים
לפניות ימינה .מאחרשרצועותהאופנייםמצויותכמעטתמידמימיןלתנועההמנועית,
הרישהפנייהשמאלהמחייבתנקיטתאמ צעיםמיוחדים כפישיפורט בהמשך .
ג  .רמת הבקרה בצומת
תכנון תנועת האופניים בצומת תותאם במידה רבה למאפייני הבקרה של הצומת.
אופן הטיפול בתנועת האופנייםבצומתעשוילהיותשונהבצמתיםשאיןבהםבקרה,
לעומת צמתים עם בקרת תמרורים ,או צמתים מרומזרים בהם נקצב זמן השימוש
בשטחהצומתעלידי התנועותהשונות .
ד .אמצעים מיוחדים לתנועת אופניים בצומת
בהנחיות אלו  מוצגים אמצעים שונים אשר ניתן לכלול אותם בין רכיביהצומתלצורך
שילוב תנועתהאופנייםבצומת :
 מעברחצייהלאופניים;
 תא -אופן; 
 פנסי רמזור מיוחדים לאופניים  במעברי חצייה בשילוב לחצנים לאופניים במידת
הנדרש;
 פנסירמזורמיוחדים לאופנייםה חוציםאתהצומת בכביש(לאבמעברחצייה);
 תמרורים.
לצורךהסדרתתנועתהאופנייםבצומתובמבואותיו נדרשיםמספרתמרורים 
ייעודיים נוספים.התמרוריםואופן השימושבהםמפורטיםבפרק6להלן .

5.5

אזורי מיתון תנועה
באזורי מיתון תנועה אין אמנם הפרדה בין האופניים לבין שאר כלי הרכב ,אבל
ההנחיות לאזורי מיתון תנועה של משרד התחבורה מתייחסות בהרחבה לתנועת
אופניים בשערים (שהם חלק מצמתים) ,בצמתים ,באמצעי ריסוןובפתרונותהשונים
של ניהול תנועה .בתכנון תנועת אופניים באזורי  מיתון תנועה יש לשלב שימוש
באמצעיםאלה .
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5.5

תנועות אופניים בצמתים שאינם מרומזרים


 5.5.0תנועות המגיעות ללא הפרדה (רמת הפרדה א')
ברמת הפרדה א' האופניים חוצים את הצומת על -פיההסדריםהחליםעלהתנועה
המנועית .יחד עם זאת ,ייתכנוהסדריםמיוחדיםלאופנייםהנגזרי םלמשלמהחלטות
לגבי ניהול התנועה (לדוגמא ,כאשר זרוע אחת של הצומתהיאחד -סיטריתלתנועה
מנועית ודו -סיטרית לתנועת אופניים (תרשים  ,)5.9או בלעדית לאופניים (תרשים
,)5.01פנייהחופשיתלאופניים בלבדוכד' .

 5.5.9תנועות המגיעות בנתיב (רמת הפרדה ב')
כאשרהאופניים נעיםבמבואותהצומתעל -פירמתהפרדהב',נתיבהאופנייםחוצה
אתהצומתעם  התנועההמנועית(תרשימים,5.0,5.8,5.5 .)5.5אזורהחצייה יהיה
בהגוונה ירוקה ועם סימון 215 בהתאםלכיווןנסיעתהאופניים,והנתיביתוחםבסימון
210 משניצידיו .

 5.5.5תנועות המגיעות בשביל (רמת הפרדה ג')
כאשרהאופנייםנעיםבמבואותהצומתעל -פירמתהפרדהג',הםחוציםאתהצומת
על -פיהחלופותשלהלן :
חלופה א' : חציית הצומת נעשית על -פי רמת הפרדה ב' (רק בשביל חד -סיטרי)
(תרשים .)5.8
חלופה ב' : השבילממשיךבאותוחתךגםבצומת,והחצייהמתבצעת במעברחצייה
לאופניים , אשר בדרך כלל מבוצע במקביל למעבר החצייה להולכי -רגל (תרשימים
,5.5 .)5.6

 5.5.5מפגש שביל אופניים עם רחוב  /דרך
בצומת של רחוב או דרך עם שביל אופניים ,תיקבע זכות הקדימה על -פי מדיניות
התנועהבאזור:


בצומתשלשבילעםרחובשמהירותהייעודבו 51קמ"ש,זכות  הקדימהתינתן
לאופניים.פתרוןכזהמומלץלגבותבהסדרהנדסיתואם,למשלהגבהתרצועת
התנועהלמפלסשבילהאופניים(תרשים,)5.7ולתמרראתההסדר.



בצומתשלשבילאופנייםעםרחובשמהירותהייעודשלו  51קמ"ש אויותר ,או
עם דרך ,זכות הקדימה תינתן לרכב המנועי .יש להציב ת מרורי זכות קדימה

4

בשבילי האופניים .כאשר חציית האופניים מקבילה לחציית הולכי הרגל ,זכות
ה קדימהלאופניים תהיהתואמתלזכות הקדימהלהולכי הרגל.

 5.5.5מפגש שביל אופניים עם שביל הולכי -רגל
במפגש בין אופניים לבין הולכי -רגל ,זכות הקדימה תינתן להולכי הרגל .המפגש
מוסדר בתימרור .מומלץ ששביל הולכי הרגל יהיה מוגבה בכ  01-ס"מ מעל מפלס
שביל האופניים ,והמפגש יהיה במפלס הולכי -הרגל ,כך שתודגש עוד יותר הגישה
על  - פיהשבילהאופנייםחוצהאתשבילהולכי -הרגל (תרשים .)5.2

5.5

תנועת אופניים בצמתים מרומזרים


 5.5.0כללי
תנועת האופנייםבצומתמרומזרנקבעתעל -פירמתההפרדהשלהםבצומת.ברמות
הפרדהא'ו -ב'תנועתהאופנייםהיאעםהרכבהמנועי,וברמתהפרדהג'היאבנפרד
מהרכב המנועי ,ובדרך כלל במקביל להולכי -הרגל .כאשר פנייה מסוימת בצומת
שמורה לאופניים בלבד ,היא מוסדרת באמצעות תימרור מתאי ם ו/או פנס רמזור
מיוחד .

 5.5.9תנועות המגיעות ברמת הפרדה א' (ללא הפרדה)
ברמת הפרדה א' האופניים חוצים את הצומת עם התנועה המנועית ללא הסדרים
מיוחדים ,לכן גם ללא תימרור ייעודי לאופניים .יחד עם זאת ,גם ברמה זו ייתכנו
הסדרים מיוחדים ,כמו פניות מיוחדות לאופניים  האסורות לרכב מנועי ,מגובות
בתימרור(תרשים .)5.07

 5.5.5תנועות המגיעות ברמת הפרדה ב' (נתיב)
ברמת הפרדה ב' נתיב האופניים חוצה את הצומת ומודגשב הגוונהירוקהובשילוב
סימון  215בהתאם לכיווני התנועה (חד -סיטרי או דו -סיטרי) ,ומתוחם בסימון 210
משניצידיו .
לצד פנס הרכב מותקן  פנס לאופניים בגודל מוקטן .כאשר הרכב המנועי נע בכיוון
האופניים  בנתיב בודד ,הפניות שמאלה לאופניים מתבצעות באמצעות תא -אופן
(תרשים  .)5.00כאשר יש יותר מנתיב אחד לתנועה המנועית , הפניות שמאלה
מתבצעותבשנימהלכים באמצעותתא -אופן  בזרועהניצבת .(תרשים  )5.08
הערה:השימושב"תא -אופן"כפוףלניסוי (פיילוט) שיערוך משרדהתחבורה .

5

 5.5.5תנועות המגיעות ברמת הפרדה ג' (שביל)
ברמתהפרדהג'האופנייםחוציםאתהצומתבמעברחצייהלאופניים(תמרור,)208
בדרך כלל בצמוד למעבר החצייה להולכי -הרגל או כנתיב חד -סיטרי או כדו -סיטרי
התחומים בסימון  .210המעבר מסומן בהמשך לרצועת האופניים ,ובאופן שרצועת
האופניים חוצה מספר קטן ככל האפשר של רצועות לתנועת הולכי -רגל .החצייה
לאופניים יכולה להיות דו -סיטרית (תרשים  ,5.05 ,5.05 ,5.02 )5.09או חד -סיטרית
(תרשים  ,)5.05במופע מיוחד (תרשימים  ,5.05 ,5.05 ,)5.06 משותף עם הולכי -
הרגל (תרשימים  ,5.02 ,)5.09 או במשותף עם הולכי הרגל ובמקביל לרכבהמנועי
הפונה ימינה  – אך רק כאשר הרכב המנועי חוצה קודם אתמעברהחצייהלהולכי
הרגל,ורקלאחריואת מעברהחציהלאופניים .(תרשים)5.05 
בצמתים גדולים במיוחד הכוללים פניות ימינה חופשיות ושבילי אופניים במספר
זרועות ,החצייה תהיה בדרך כלל במעברי חצייה מרומזרים ,ובשאיפה לשמור ככל
הניתןעלרציפותוהפרדהמהולכי הרגל.(תרשימים,5.02 )5.09

 5.5.5רמזורים מופעלי לחצן לאופניים
כאשר שביל החוצה רחוב או דרך עומד בהצדק לרימזור , הוא יופעל בדרך כלל
באמצעות לחצן . במרבית המקרים  מעבר החצייה לאופניים יהיה צמוד למעבר
ה חצייהלהולכי רגל(תרשים ,)5.81ויותקן לחצוגבוהיותר לאופניים .

 5.5.5גלאים לאופניים
הגלאים הנדרשים בצומת הם מסוג דלי -מתכת ובעלי רגישות מתאימה לאופניים.
ההנחיותלתכנוןהזמניםלאופנייםיסתמכועלההנחיות החדשות לתכנוןרמזוריםשל
משרדהתחבורה .

5.5

תנועת אופניים במעגלי תנועה


נתיב אופניים יכול להיות רציף ,כלומר להשתלב  במעגל תנועה כנתיב ,לחילופין הוא
יכול להגיעעדקוהעצירהאולהפסיקכ  81-מ'לפניו ,כמפורטבטבלה 5.0להלן .
שביל אופניים יכול לעקוף את מעגל התנועה ולחצות את זרועות הצומת במעבר
חצייה ,לחילופין וכאשר זכויות הדרך אינן מאפשרות זאת ,או משיקולי תכנון ,הוא
יתחבר למעגל התנועה כזרוע .שביל חד -סיטרי יכול להפוך לנתיב לפני המעגל
ולהשתלבבוכנתיב . 
ככל  שמעגלהתנועהגדול ,כךהואגורעמיעילות ונוחות התנועהבאופניים .
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סיווג מעגליהתנועהלצורךשילוב אופנייםמפורטבטבלה 5.0להלן:
טבלה  : 5.0שילוב נתיבי אופניים ושבילים חד -סיטריים במעגלי תנועה
הגדרת
המעגל

רדיוס חיצוני









זעיר 

 7.5מ'עד08מ' 

קטן 

08מ'עד 05מ' 

בינוני 

05מ'עד 88מ' 

גדול 

מעל88מ' 

גישה
לאופניים

שילוב

בשביל 

ניתןלהגיע בנתיבעדקו
העצירהאולהפסיק אותו81
מ'לפניקוהעצירה .
השביליעקוף אתמעגל
התנועהויחצהאתזרועות 
הצומתבמעברחצייה ,יתחבר
אליו כזרועאויהפוךלנתיב
וישתלב במעגל .

בנתיב 

הנתיביגיע עדקוהעצירה 

בנתיב 

בשביל 

בנתיב 
בשביל 

בשביל 

השביליעקוף אתמעגל
התנועהויחצהאתזרועות 
הצומתבמעברחצייהאו
יתחבראליו כזרועאויהפוך
לנתיבוישתלב במעגל .
הנתיבישתלבבמעגל 
השביליעקוף אתמעגל
התנועהויחצהאתזרועות 
הצומתבמעברחצייהאו
יתחבראליו כזרועאויהפוך
לנתיבוישתלב במעגל .
שביל 


הערה:רוחבנתיבאופנייםבמעגלתנועה 0.51מ'עד 0.21מ',והוא  נכללברוחברצועת
התנועהע"פההנחיותלתכנון מעגליתנועה.
כאשר המחוג החיצוני קטן מ  09-מ' – (מעגל זעיר)  :מהירותהכניסההמרביתהמומלצת
(ע"פ הנחיות משרד התחבורהל מעגליתנועה)אינהעולהעל 81קמ"ש ,לכןהאופנייםנעים
בתחומי המעגל על פי רמת הפרדה א' .כאשר הגישה למעגל התנועה היא ברמה ג' ,יש
לעבור לרמהב' כ  81- מ'לפניהמעגל ,ולהגיעעםנתיבעדלקוהעצירהאולהפסיקאותו81
מ'לפניו( .תרשים)5.80
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כאשר המחוג החיצוני בין  09מ' ל  05-מ' (מעגל קטן) :מהירות  הכניסהשלהרכבהמנועי
אינהעולהעל 81קמ"ש(ע"פ  הנחיותמשרדהתחבורהלמעגליתנועה) ,לכןהאופנייםנעים
בתחומיהמעגלעלפירמתהפרדהא'.בגישהלמעגלהתנועה:כאשררמתההפרדההיאג'
יש לעבור לרמת הפרדה ב' כ  81- מ' לפני המעגל ,ולהגיע עם  נתיב עד לקו העצירה.
(תרשימים  ,5.88 )5.85כאשר השביל דו -סיטרי  הוא יגיע למעגל התנועה כזרוע (תרשים
.)5.85
כאשר המחוג החיצוני בין  05מ' ל  99-מ' (מעגל בינוני) : מהירותהכניסהשלהרכבהמנועי
אינהעולהעל 85קמ"ש(ע"פ  הנחיותמשרדהתחבורהלמעגליתנועה),לכןהאופנייםנעים
בתחומי המעגל על -פי רמת הפרדה ב ' .בגישה למעגלהתנועה:כאשררמתההפרדההיא
ב' ,נתיב האופניים יסומן גם בתוך המעגל (תרשים  .)5.82 מידות מעגל התנועה לאישתנו.
רוחבהנתיבלאופניים יגרע מרוחברצועתהתנועה .
כאשר רמת ההפרדה היאג',השבילהופךלנתיב 81 מ'לפניקוהעצירהויסומןכמוברמת
הפרדה ב' (תרשים  .)5.85לחילופין השביל יכול להשתלב במעגל התנועה כזרוע (תרשים
 .)5.85 
כאשר המחוג החיצוני גדול מ  99-מ' (מעגל גדול) או כאשר המעגל דו -נתיבי :מהירות
הכניסה של הרכב המנועי עולה על  55 קמ"ש ,לכן האופניים נעים בתחומי המעגלבשביל.
במעגלים גדולים במיוחד ,מומלץ שביל דו -סיטרי כדי לקצר את מרחקי הנסיעה .(תרשים
 )5.51
במעגל תנועה בכל גודל  :שביל האופניים יכול לעקוף את המעגל ולחצות את זרועות
הכניסהלמעגלבמעברחצייה(תרשימים ,5.85,5.86 .)5.87
קצה שביל אופניים במעגל תנועה :אופנייםנעיםבכבישאוברצועהייעודית להם ,לכןשביל
אופניים אמור להסתיים ולהתחיל בכביש .לפיכך קצה שביל אופניים במעגל תנועה יוסדר
כזרוע .(תרשים )5.89
הערה : רצוי להימנע מהפתרון אשר מוצע לאופניים בהנחיות משהת"ח ל מעגלי תנועה מ -
,8115דהיינו –  הפסקתנתיבהאופניים(בהנחיותלמעגליתנועה –'שביל') ,ובהמשך תנועה
בשביל משותף עם הולכי -הרגל .פתרון זה קדם ולכן  מנוגד להנחיות הנוכחיות לתכנון עבור
אופניים .
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5.5

מפגש בין אופניים לבין תחנות אוטובוס
רצועת האופניים ממוקמת בדרך כלל בין נתיבי התנועה לבין המדרכה .בתחנות
האוטובוס נצמד האוטובוס למדרכה ,ונוצר קונפליקט בין תנועת האופניים לבין
הנוסעים הממתינים בתחנה ,או לבין האוטובוס העוצרעלרצועתהאופנייםאוחוצה
אותה.ישנםמספרפתרונותלמעברהאופנייםבאזורתחנותהאוטובוסים :

א  .נתיבים לאופניים
באזור המפרץ לאוטובוס ,רצועת האופניים ממשיכה ברציפות במקביל למפרץ.
האוטובוס הנכנס למפרץ חוצה את נתיב האופניים ,אך לא חוסם אותו במהלך
העצירה במפרץ .במקרה זה האוטובוס היוצא צריך לתת זכות קדימה לאופניים
בכניסהוביציאהלמפרץ.כאשראיןמפרץלתחנתאוטובוס ,והתחנה  ממוקמתב'אנטי
מפרץ'אובצדהרחוב,רצועתהאופנייםנקטעתבאזורהתחנה .כאשראוטובוסעוצר
בתחנה ,האופניים עוקפים אותו או ממתינים מאחוריו עד ליציאתו מהתחנה
(תרשימים,5.50,5.58 .)5.55
ב  .שביל אופניים
כאשר התחנה במפרץ או בנתיב ,ורוחב המדרכה אינו מאפשר הקצאת רצועות
נפרדות להולכי הרגל ולאופניים ,שביל האופניים ייקטע  באזור התחנה ,ותנועת
האופניים תהיה מעורבת עם הולכי הרגל .יש להקפיד על הרחקת הסככה מתוואי
האופניים .זהו פתרון מאולץ ,לכן כדאי להימנע ממנו ככל האפשר (תרשימים ,5.55
 .)5.55
כאשר שביל האופניים הוא בין חנייה למדרכה ,או כאשר המדרכה רחבה מספיק
והאופניים חוצים את אזורהתחנהבמרווח ביןרחבתההמתנהלנוסעיםלביןרצועת
ההליכה ,שביל האופניים רציף  במפלס הולכי הרגל ,עם חציותמוסדרותלהולכירגל
בין רצועת ההליכה לאזור ההמתנה . הסדר זה מונע ניגוד בין ה ממתינים לאוטובוס
לבין ה אופניים,ומאפשררחבתהמתנהנוחהלממתיניםלאוטובוס.(תרשימים,5.56
 ) 5.57במקרים מאולצים ניתן במידת הצורך להצר את השביל ו/או להצמיד אותו
לדופן ובלבדשתשמררציפות שבילהאופניים (תרשים.)5.52 


5.5

מפגש של אופניים עם נתיבים לת עבורת אוטובוסים מהירה
מפגש של אופניים עם נתיבים לתאו"מ(תעבורתאוטובוסיםמהירה – )BRTיושתת
על הנחיות פרק זה לתנועת אופניים בצמתים מרומזרים ,ועל פרק  6בהנחיות
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לתאו"מ.במקרהש בצומתעםתאו"ממשולבמעברחצייהלאופניים ,ישלהימנעככל
האפשרממעברמדורג ,אשרעלול ליצורניגוד  ביןהולכי הרגללרוכבי האופניים .
5.2

מפגש של אופניים עם רכבת קלה
מפגש של אופניים עם רכבת קלה יושתת על הנחיות פרק זה לתנועת אופניים
בצמתים מרומזרים ,ועל פרק  5 "מעברי חצייה" בספר הכללים המנחים לשילוב
מערכותהסעתהמוניםברמזורים .
במקרה של סתירה בין סוגיות תכנוניות (למשלקביעתרוחבמפרדה) ,יקבעפרק5
בספרהכלליםלמערכתהסעתהמונים .


5.01

מפגש של אופניים עם רכבת כבדה
יש להימנע ככל האפשר מתכנון מפגשי רצועות אופניים עם מסילות רכבת כבדה,
ולבצעהפרדהמפלסיתלאופניים.במקרהשלאניתןלהימנעמהמפגש ,ישלהסתמך
על "הנחיות לתכנון מפגשי מסילת ברזל" של משרד התחבורה ,ולאמץ פתרונות
כמפורט ב "-הנחיות לתכנון חציית הולכי -רגל במפגשי מסילת ברזל",המתייחסותגם
לאופניים .


5.00

רצועת אופניים מול כניסות לחצרים ולחניונים
בעת יציאת רכב מחצרים ומחניונים עשוי הנהג להיות  מופתע ממפגש עם אופניים,
וזאת בניגוד למפגש אפשרי עם הולכי -רגל ומכוניות ,שהנהג הורגל לו בעבר .כדי
לשפר את הבטיחותבאזורימפגשביןאופנייםלביןרכבביציאותמחצריםומחניונים,
ישלדאוגלשדהראייהמתאיםולסימון רצועתהאופנייםבאזורהמפגשים .


מובאים להלן  העקרונות להסדרת המפגשים בין כניסות לחצרים ולחניונים לבין
רצועתאופניים(ברמותהפרדהב'ו -ג') :
א .הרחקתקצהרצועתהאופנייםלפחות0.11 מ'מקוהגדרשלהמגרשים;
ב .הבטחת שדה ראייה פנוי ביציאה מהחצר לשני הכיוונים (במידה שאין שדה
ראייהניתןלהיעזר במראות);
ג  .סימון תמרור 215באזורהמפגש;
ד  .הדגשת רצועת אופניים  בהגוונה ירוקה .הדגשה זו ,אשר מומלצת בכל מצב,
חשובהעודיותר בקטעשבוקיימות כניסות רבותלהולכי -רגל ולרכב.
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5.09

מפגש שביל אופניים עם מעבר חצייה
כאשרשבילהאופניים  במפלסהכביש ביןה מדרכהלביןרצועתהחנייה , מעברחצייה
רציף ה חוצה הן את שביל האופניים והן את רצועת החנייה עלול להיות ארוך .כדי
לקצר אותו ולהפוך אותו לבטוח יותר הוא יחולק לשני קטעים  – קטע  החוצה את
שביל האופניים ,ומעבר חצייה החוצה את רצועת התנועה ,בי ניהם תהיה רצועה
מרוצפתבמפלסהכבישוברוחב8.5 מ'לפחות .(תרשים  )5.59


5.05

מפגש שביל אופניים עם חניית נכה
רצועת ההפרדה בין שביל האופניים לבין רצועת החנייה  חוסמת את הנגישות
למדרכה .לפיכךבקטעבונקבעתחנייתנכים לאתהיה רצועתהפרדה ,ויישמרו פרטי
הנגישות במדרכה . מומלץ שקטע השביל ליד חניית נכים ירוצף בטרנטו או חומר
אחר ,שיבדל אותו  מהאספלט ויזהיר אתרוכבהאופנייםמהולכירגל חוצים .(תרשים
 )5.51 
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