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 :נושאי המצגת

 מקורצףפס הרעדה . 1
 טוב גם למכוניות וגם לרוכבי האופניים•

 ?איפה ליישם פס הרעדה ואיפה לא•

 אחזקת השוליים•

 

 ?  רכיבה בשול הכביש או בשביל אופניים ייעודי. 2
 ?מה הקריטריונים•
 ?מה המיקום הנכון•

 

 ?הכבישמה צופן העתיד לרוכבי . 3
 השפעת הצפיפות בדרכים על רוכבי האופניים•
 דרישות התכנון•
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 (1)ממצאים והמלצות הועדה 
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 (2)ממצאים והמלצות הועדה 



 של רוכבי האופניים" מרחב הקיום הטבעי" -השול 
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 .  לרוכבי אופנייםידידותי הרעדה מקורצף פס לשול עם דוגמה 
 



 כן ליישם
 .  מטר 1.5בדרכים עם שוליים רחבים מ 

 .ויוצר חיץ מול רוכבי האופניים בשול, טוב למכוניות

 .וגבעיותבדרכים מישוריות 

 (ש"קמ 60מעל )במהירות נסיעה גבוהה 

 

 לא ליישם
 .  מטר 1.5 -צרים מעם שוליים בדרכים 

 ( בחינת היישום בכיוון העלייה. )בדרכים הרריות בכיוון הירידה

 (ש"קמ 50עד )נמוכה נסיעה בדרכים עם מהירות 
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 "(חריצה)"מקורצף הרעדה פס     
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ממצאים 

והמלצות 

הועדה  

(5) 



 רכיבה בשול או בנתיב אופניים ייעודי
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 רכיבה בשול או בנתיב אופניים ייעודי
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,  מוטוריים ליממה ר"כ 5000מעל נעים על פי הטבלה בכל מקום שבו •

ש צורך בנתיב  י -ש"קמ 70 -או מהירות הנסיעה המותרת גדולה מ

 .ייעודי לאופניים

,  ל"הדרישות הנ 2כמעט כל כביש בינעירוני היום בישראל מקיים את •

 האוצר והתחבורהלכן זו הדרישה האולטימטיבית ממשרדי 

 בכל כביש חדש וקיים יש לבנות שביל ייעודי לאופנייםלכן 



קנדה -מונד 'ריצ  לונג איילנד 

 אורגון
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 .מה צופן העתיד לעולם האופניים

.  ג אירופאי עם גידול אוכלוסייה אפריקאי"תל :ישראל היא מדינה מיוחדת1.

 .  מתכון לאסון

גידול הצפיפות בכבישים  :  המשמעות. לשנה 2%גידול האוכלוסייה הוא 2.

 .  והגדלת הסיכוי לתאונה של אופניים עם כלי רכב

,  חשמליים ורגילים -על מדינת ישראל להתייחס לרכיבת אופניים 3.

 יש ליצור רשת  שבילי אופניים איכותיים .כהזדמנות

יש  תכנון כביש חדש או שדרוג של כביש קיים , בכל פרויקט תחבורה4.

 .  לשקול ותכנן את טובת הולכי הרגל ורוכבי האופניים

נדרש יישום בכל . למטר אורך ₪ 5. יישום פס הרעדה מקורצף הוא זול5.

 (  4מספר כביש : דוגמה)מטר  1.5כביש עם שוליים מעל 
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