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 אופניים

המונע בכוח  ( אופנים)כלי תחבורה יבשתי בעל שני גלגלים : אופניים
 .השרירים של אדם
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 20-השינוים בשימוש באופניים במאה 

 יפו-אביב-תל
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 בשימוש נרחב בערי תחבורה כלי האופניים הם   - 1945עד

 .אירופה   

 

 עלייה ברמת המינוע   - 1945אחרי 

 דרכיםמסיביות בתשתיות השקעות    

 החלשות של מרכזי ערים   

 כלי הרכב הופכים למקור עקרי לבעיות סביבתיות   

 

התחזקות מרכזי הערים   - 80-משנות ה 

 עידוד השימוש באופניים במסגרת שינוי     

 .  הסביבה והקיימות, בתפיסות התחבורה   

 

 20-שינוים בשימוש באופניים במאה ה
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 בעיר  יתרונות האופניים 

 
 קיבולת העברת אנשים     -קיבולת 
בעיר  ’מ 3.5ברוחב ברצועה   
  :שוניםבאמצעים  בשעה   

 2,000 :רכב פרטי   
 9,000 :אוטובוס   
 14,000 :  אופניים   
 19,000  :ברגל   
 22,000  :ל"רק   
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 יתרונות האופניים בעיר

 
 חנייה של מכונית אחתבמקום זוגות אופניים  12ניתן לחנות    -חנייה 

 
 מ”ק 5האופניים יעילים במיוחד בנסיעות במרחק של עד  -מרחקי נסיעה 

 
  האופניים מיטיבים להשלים את מערכת התחבורה תחבורה
  בעקר המערכות המסילתיות, הציבורית   -ציבורית 

 
 

 איכות
 האופניים הם כלי רכב לא מזהם   -הסביבה 
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 (לפרט)בעיר יתרונות האופניים 

 :במרכזי עריםבוקר מהירות נסיעה ממוצעת בשעת שיא    -מהירות 
 ש”קמ 17   -אופניים    
 ש”קמ 15   -מכונית    
 ש”קמ 13     -אוטובוס    

 
 במסלולהנסיעות בזמני  האופניים מאפשרים לרוכב גמישות   -גמישות 

 
,  מבחינת גילמגוונות האופניים יכולים לשמש לאוכלוסיות    -משתמשים 

 .רישיוןעל רכב או אחזקת בעלות , כלכלי-סוציומצב   
 

 האופניים הם אמצעי לשיפור בריאות הרוכבים   -בריאות 
 

 .הרכיבה מאפשרת מגע בלתי אמצעי עם העיר   -הנאה 
 

 ?אז למה זה לא קורה בכל עיר
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 חסרונות האופניים

 ממונעיםומדומות עם כלי רכב  אמיתיותבעיות   -בטיחות 
 

 פגיעה  
 חשש מגניבת האופניים -ברכוש 

 

אינה  הרכיבה , האופניים מתאימים רק לילדים  -דימוי 
 הופעה ייצוגיתהולמת   

 

פניים נתפסת כקשה במזג אוויר קיצוני הרכיבה באו -מזג אוויר 
 (חום, שלג, גשם)  
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 תשתיותהעדר 

 

 

 

  מעט                                מודעות

  נמוכה   רוכבים                                          

 

 

 

 

 "עיר ללא אופניים"המעגל הסגור של 

 

 בערים שבהם יש מדיניות לעידוד השימוש באופניים

 "  עיר ללא אופניים"מתגברים על המעגל הסגור של 
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 :המטרה

 להגביר את השימוש באופניים ככלי תחבורה בעיר

 
 :האמצעים

 :תכנון וביצוע של תשתיות פיזיות –

חנייה כחלק מתכנון  תשתיות לתנועת אופניים ומתקני 

 המערך התחבורתי הכולל  

 :הפעלת אמצעים נוספים –

 חינוך והסברה

 אכפה

 

 יסודות המדיניות הציבורית  

 לעידוד השימוש באופניים
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ביצוע וניטור, תהליך מחזורי של תכנון 

רב תחומיות 

שילוב בעלי עניין  : 

 (לרבות רוכבי אופניים)תושבים –

 נבחרי ציבור –

 ('דובר וכד, חינוך, פיקוח, ע"שפ, הנדסה)עובדי עירייה מאגפים שונים –

 ('וכד ס"הגנ, משטרה, אוצר, תחבורה)משרדי ממשלה רלוונטיים –

 מפעילי תחבורה ציבורית–

 .ערים שכנות–

 

 מאפייני פרויקט לעידוד השימוש באופניים
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 תשתיות פיזיות
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 הנחיות לתכנון תשתיות לתנועת אופניים
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 לונדון

 

 

עקרונות  

 תכנון

 

 נוחות ישירות בטיחות
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 אטרקטיביות עקביות יכולת הסתגלות
 לונדון

London 

 

עקרונות  

 תכנון
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 ההנחיות מבוססות על ההנחיות

 .  במדינות אירופה

  תהליך גיבוש ההנחיות היה

שילוב של עדכון מקצועי ושינוי  

תרבותי בקרב משרדי הממשלה 

 .והרשויות המקומיות

בעקר , נותרו נושאים לא פתורים

 .בנוגע לצמתים

 הנחיות לתכנון תשתיות אופניים
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 רמות הפרדה בין אופניים לרכב מנועי
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 רמות הפרדה בין אופניים לרכב מנועי
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רחוב משולב 

ש"קמ 30 איזור 

 'רמת הפרדה א
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נתיב על המיסעה 

 'רמת הפרדה ב
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נתיב על המיסעה 

 'רמת הפרדה ב
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  שביל נפרד מכלי הרכב 

 'רמת הפרדה ג
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  שביל נפרד מכלי הרכב 

 'רמת הפרדה ג
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  שביל נפרד מכלי הרכב 

 'רמת הפרדה ג
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 אמסטרדם
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 קופנהגן
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 חניית אופניים
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 (דנמרק) ארהוס, קופנהגן –לאופניים חניונים ייעודיים 

 חניית אופניים
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 חניון ליד הספרייה העירונית המרכזית באמסטרדם

 חניית אופניים
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 חניית אופניים
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 אמסטרדם -ציבורית חניון אופניים ליד מרכז תחבורה 

 צ"תח –חיבור אופניים 
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 צ"תח –חיבור אופניים 
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 הסברה וחינוך
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I bike Copenhagen 



 גידו סגל' אדר

 

 מסע קריטית
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 בטיחות
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 מפות
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 מערכות ציבוריות להשכרת אופניים
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 האופניים הלבנות של אמסטרדם -דור ראשון 
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 האופניים של קופנהאגן -דור שני 
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 Velolib -פאריס  –דור שלישי 
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 לונדון -דור שלישי 
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 גואנגזו -דור שלישי 
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 וושינגטון -דור שלישי 
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 גידול בשימוש במערכות להשכרת אופניים
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 מיקום תחנות עגינה בערים שונות בעולם
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 גרמניה - Call a Bike –דור רביעי 
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 ניטור
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 שימוש באופניים לעומת בטיחות
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 :אחוז הנסיעות באופניים

1996 – 2% 

2015 – 12% 
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הליכה ברגל
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באופנוע/ קטנוע/דו גלגלי אחר

במונית - שירות או פרטית

ברכבת

2012
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 יפו-אביב-פרויקט האופניים בתל
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 שנים

 יפו-אביב-פרויקט האופניים בתל

מספר הרוכבים המעורבים 

 :בתאונות דרכים בשנה

1997 – 191 

2010 – 82 
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 אחוז הנסיעות באופנים במדינות אירופה
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 אתגרים
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 מיתון תנועה

 ש על הכביש"קמ 30ברחובות מיתון תנועה מסומן תמרור 

 על מנת להבהיר שהשימוש במיסעה הוא משותף –סמל האופניים מוצמד 

 

 ברצלונה

 

 מדריד
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 תשתיות לאופניים בצמתים
 ברצלונה
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 תשתיות לאופניים בצמתים
 

 אמסטרדם

Bike box 
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 הולכי רגלאינטראקציה עם 
 סביליה, סטוקהולם, אמסטרדם
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 הולכי רגלאינטראקציה עם 
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 אינטראקציה עם משתמשים אחרים בדרך



 גידו סגל' אדר

 נתיב משותף לתחבורה ציבורית ולאופניים  
 נבה'ז
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 אכיפה
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 תודה רבה


