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 אופניים  ציבור שיתוף מפגש סיכום

והמענה שניתן מצד העירייה במפגש  שהעלו המשתתפיםלהלן טבלה מסכמת של הנקודות 

 והמתכננים:

 התייחסות עירייה/מתכננים שאלה/הערה  מס'

האם תכנון שבילי האופניים ייעשה יחד עם   1
   המדרכות להולכי רגל 

 

התכנית מתייחסת לתשתית האופניים בלבד  
 ( כשהמטרה היא לייתר תשתית תחבורתית )

התכנון יהיה רגיש לצרכי הולכי רגל וימנע  
נחותים מבחינת  מצב בו שטחי הליכה סמוכים  

 תנאי ההליכה משביל האופניים הסמוך 
   

מוצע לקרוא לתכנית "תכנית אב לתחבורת   2
 אופניים" מה שיבהיר את מטרת העבודה 

יובהר מעתה שהמטרה של התכנית היא  
 תכנון נתיבי אופניים למטרות תחבורה 

בעיר אוכלוסייה גדולה של משתמשים   3
שהגיע לא  באופניים. מספר המשתתפים 

 מייצג, עקב אי ידיעה על האירוע ומזג האוויר 

 

התכנון צריך לתת דגש על רח' הרצל.   4
הנגשת הרחוב לרוכבי אופניים תתרום  
לעסקים ויש לעשות זאת גם על חשבון  

 הרכב הפרטי 

ברחוב הרצל מקודם פרויקט מהיר לעיר  
בשיתוף עם חברת נתיבי איילון. התכנון יוצג  

. כל חלופת  2020נת לעירייה בתחילת ש
תכנון על הרצל מטמיעה נתיבי אופניים לכל  

 אורך הרחוב. 
התכנון מתייחס לכל המשתמשים בנתיבי   האם התכנון יתייחס לאופניים חשמליות  5

 האופניים למטרות תחבורה

שבילי האופניים מיועדים לרכיבה. הפתרון   התאמה לפעילות ספורט, כמו ריצה  6
לרצים הוא במדרכות או בשבילי ריצה  

בפארקים, המוטמעים בתכניות הפיתוח  
 החדשות. 

ברחובות חם ולח בקיץ וצריך   – הצללה  7
 לקחת זאת בחשבון 

בתכנון השבילים ישולב פתרון הצללה,  
הכוונה היא לשתול עצים בהפרדה שבין  

 המדרכה לשביל האופניים. 

לכל  נתיב   –מהי תצורת השביל המועדפת  8
 סטרי? -כיוון או שביל דו 

שביל דו נתיבי יכול היות יותר יעיל מבחינת  
תפיסת המקום אך יש לקחת גם שיקולי  

בטיחות בחשבון. כיום ההעדפה היא להקים  
נתיב חד סטרי בגובה הכביש עם כיוון  

 הנסיעה. 

 רחובות עיריית
 הנדסה מינהל
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בתכנון אופטימלי שבו אין מגבלות מקום   מה יהיה חתך הדרך?  9
הפרדת גובה בין הולכי הרגל  ל  הנטייה היא 

לנתיב אופניים. בעיר וותיקה יכולות להיות כל  
ולאור זאת יתכן ויהיה    מקום  מיני מגבלות

 צורך בהתגמשות מבחינת החתך

היקפיים או שבילים  האם יתוכננו שבילים  10
 שיחצו את העיר 

בנושא מיקום  תעסוקעבודת התכנון עיקר  
השבילים והרשת הכלל עירונית. רחוב עורקי  
שחוצה את העיר מקצה לקצה הוא אידיאלי  

 לשביל אופניים. 

האם יהיה מפגש נוסף עם התקדמות   11
 התכנית?

נמסר כי יתקיים הליך שיתוף ציבור נוסף  
 נון מתקדמים יותר. בשלבי תכ

מבורך לשמוע שהעירייה דוברת את השפה   12
של רוכבי האופניים. יחד עם זאת נדרש  

בהמשך להשקיע תקציבים משמעותיים כדי  
לממד את התכנית וזאת גם על חשבון  

 משתמשי הרכב הפרטי. 

 

העירייה תקדם קירוי המתקנים הקיימים   קירוי למקומות חניה לאופניים  13
הרכבת ותיקח נושא זה בחשבון  בתחנת 

 בהליך התכנון 

מוצע לא לתכנן שבילים צמוד לדרכים   14
ת  רויאו להוסיף ק  ראשיות ומהירות

 . משום שהרעש מפריע לרוכבים אקוסטיים
 

הרצון הוא לייצר  . ככלל, הנושא יבחן בתכנית 
.  רשת שתאפשר רכיבה מהירה ובטוחה 

הינה שיקול משמעותי   נעימות הרכיבה
בקביעת מיקום השבילים, אך שיקול זה משני  

   ת. ביחס לנושאי הנגישות והבטיחו

נסיעות והיקף  לפיצול האם יש יעד עירונית   15
 משתמשים באופניים 

אין יעד מוגד להיקף משתמשי אך העירייה  
מבינה שנדרש פתרון כולל שיספק מגוון  

אלטרנטיבות, כולל אופניים, תח"צ, תחבורה  
תכנית האב    מוביליטי ועוד.-חכמה, מיקרו 

רכיבה מכלל    10%הציגה יעד פיצול של 
 הנסיעות  

 בתכנית הנושא ישולב  האם התכנית תכלול תכנון רמזורים?  16
 

העירייה צריכה לתעדף את רשת שבילי   17
האופניים, גם תקציבית וגם מבחינת  

 המשתמשים השונים בדרך 

כבר כעת בכל תכנית חדשה מוטמע הפתרון  
לרוכבי האופניים. לאחר השלמת התכנית,  
העירייה תפעל על פי מסמך שלביות שנתי  

הכולל תקציב לתכנון וביצוע. העבודה  
ינית ביותר  המקודמת היום היא העבודה הרצ

שקודמה עד כה בעיר והיא תאפשר לעירייה  
ב  י עבודה נכונה ויעילה יותר. כמו כן, בתקצ

הסכם הגג שהעיר מקמת מול הממשלה, ישנו  
סעיף עם תקציב משמעותי להקמת רשת  

 שבילי אופניים. 

העירייה צריכה לדאוג שלא יהיו רוכבים   18
 כנים את יתר משתמשי הדרך ספרועים שמ 

מדובר על נושא אכיפה שאינה קשורה  
 לתכנית. 

דרכים שנדרש לסלול בהם שביל  ישנן   19
אופניים כבר כעת, כמו דרך בגין ורחוב  

 האצל. 

העירייה מבינה את חשיבות צירים אלה וכבר  
היום היא מקדמת בהם תכנון וביצוע של  

שבילי אופניים. ההפרדה בדרך האצל תורחב  
ויסלל בה שביל אופניים. המשך שביל  
האופניים בבגין יצא לביצוע בחודשים  

 הקרובים. 

לשים לב לשילוב בין שבילי האופניים לבין   20
ות  פחים/תחנ – האלמנטים ברחוב 

 אוטובוס/ריהוט רחוב/עמודי תאורה 

 התכנון יקח נושאים אלה בחשבון 
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לתת דגש לא רק על הרצל אלא גם חיבור   21
 בין השכונות 

התכנון בהרצל לא סותר את התכנון לשכונות  
 התכנית נעשית בראייה כלל עירונית 

לתת דגש לא על מתחמים חדשים גם   22
 לשכונות הוותיקות 

כלל עירונית ותייצר  התכנית נעשית בראייה 
 פתרון גם לשכונות הותיקות 

יש לדאוג שמייצרים חיבורים לשבילי אופניים   23
 קיימים 

הנושא משולב בתכנית, תוך כוונה לחבר את  
 שבילים הקיימים לרשת הכוללת  

הם   המשתמשים המיידיים של התכנית 24
הסטודנטים ותלמידי בית ספר תיכון, יש  

 לרחת זאת בחשבון 

פתרון  שתספק הנושא משולב בתכנית 
 נגישות לבתי ספר ומוסדות אקדמיה 

מבקשים שהתהליך מול התושבים יהיה   25
 המשכי  

יתקיים מפגש שיתוף ציבור נוסף בהמשך.  
כמו כן יועלו לאתר רחובות חושבת סביבה  

 סיכום של המפגש. החומרים שהוצגו ו

רוכבי האופניים החשמליים בעיר רוכבים   26
 שמסכנת את הרוכבים האחרים ואת הילדים 

נושא האכיפה אינו חלק מהתכנית אך הנושא  
 ילקח בחשבון 

יש לחבר את    –רכיבה למטרות לספורט  27
השבילים בעיר לשבילים בשטחים הפתוחים  

 מסביב, לדוגמא לכיוון פלמחים

התכנית תתחבר לתכנית האב לשבילי  
אופניים של מחוז מרכז ותייצר חיבור לכיוון  

 פלמחים רחובות ועוד. 

מוצע שהתכנית תיעשה על בסיס סקר   28
 צרכים של התושבים 

לפני התכנית נעשה סקר של תושבים בעיר  
והוא הועבר למתכננים. כמו כן בהליך  

ההרשמה לכנס הוטמע שאלון שאת ממצאיו  
יטמיעו בתכנית. בנוסף, העירייה צפויה  

להתקשר עם חסרת סקרים אינטרנטיים  
לצורך קבלת תובנות מהתושבים על נושאים  
שונים. ישקל בחיוב שימוש במערכת לטובת  

 תכנון שבילי האופניים. 

והמתכננים להתנסות  מוצע לאנשי העירייה   29
ברכיבה בעיר באופן מעשי ולקבל תובנות על  

 המצב הקיים והצרכים 

 ההצעה תישקל בחיוב 

האם התכנית תציע שבילים   30
 נושאיים/תיירותיים/היסטוריים בעיר? 

 הנושא יבחן במסגרת התכנון 

 


