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 Number of cyclists involved 

in road accidents per year: 

– 1997 – 191 

– 2010 - 82 
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Main Challenges 

 An increasing friction 

between cyclists and 

pedestrians on the city 

sidewalks. 

 The need to enhance safe 

riding out of the city 

sidewalks. 

 Tel Aviv Yafo Bicycle Projectיפו  -אביב-פרויקט האופניים בתל

 האתגרים העיקריים

  חיכוך הולך וגובר בין האופניים

 להולכי הרגל במדרכות העיר

מבלי  , שיפור בטיחות הרוכבים

 .לרכב על המדרכות
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הסקר בדק הנחיות תכנון  

:  לתשתיות לאופניים בארבע ערים

לונדון  , קופנהגן, אמסטרדם

 .וברצלונה

 הנחיות כלליות  א-

 עירוניתרשת כלל ב-

 שבילים ונתיביםג-

 בצמתיםד-

 מקומייםברחובות ה-

עם משתמשים  אינטראקציה ו-

 אחרים בדרך

 חניית אופנייםז-

 

 

 

 

 Survey of Bicycle Infrastructuresסקר תשתיות אופניים       

The survey comprised 

planning guidelines of bicycle 

infrastructures in four cities: 

Amsterdam, Copenhagen, 

London and Barcelona. 

a. General Guidelines 

b. The City's Bicycle Network 

c. Cycle Lanes and Tracks 

d. Junctions and Crossings 

e. Local streets 

f. Interactions with other 

road users. 

g. Parking 
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 לתכנון תשתיות לאופניים

 
General Guidelines for the Design 

of Bicycle Infrastructures 
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 תפקיד המקום

 רחוב עורקי

 רחוב מאסף

 רחוב מקומי

 שדרה עירונית רחוב ראשי

 רחוב ראשי רחוב עירוני

 אתר עירוני ככר עירונית

 אדריכל העיר

 היחידה לתכנון אסטרטגי
 חגי דביר גידו סגל

 אדריכלים ומתכנני ערים

 לתשתיות אופנייםעירונית רשת 

 
City Bicycle Network 
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 הפרדה מפלסית  

 מפרדה קשיחה

 נתיב אופניים מופרד בצבע

 צ"ולתחנתיב משותף לאופניים 

 נתיב מומלץ לאופניים

 רחוב ממותן תנועה

 רחוב אופניים
 קלים אלמטיםהפרדה עם 

 Londonלונדון                                                         
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Interactions with other 

road users 
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 אדריכלים ומתכנני ערים
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 Londonלונדון                                                         
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                                                   Copenhagenקופנהגן 
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                                      Bus stop bypass מעבר ליד תחנת אוטובוס

 

 

                                                 Amsterdamאמסטרדם 
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 חניית אופניים

Bicycle Parking 
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 אדריכלים ומתכנני ערים

                                                 Amsterdamאמסטרדם 

 אדריכל העיר

 היחידה לתכנון אסטרטגי
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Conclusions 
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 אדריכל העיר

 היחידה לתכנון אסטרטגי
 חגי דביר גידו סגל

 אדריכלים ומתכנני ערים

תכנון התשתיות לאופניים  א-

בערים שסקרנו מתבסס על  

 .אותם העקרונות

מגוון המצבים שקיימים בכל עיר ב-

יוצר מגוון פתרונות לתשתיות  

שחלקם חוזרים  , לאופניים

 .בערים השונות

,  בכל הערים שנסקרוג-

ההתייחסות לאופניים היא ככלי  

מופרד מהולכי  , רכב לכל דבר

הרגל ובעל דרגות שונות  

שילוב עם יתר כלי  /שהפרדה

 .הרכב

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusions                                                                  מסקנות 

a. Planning of bicycle 

infrastructures in the different 

cities we surveyed is based in the 

same principles 

b. A variety of  situations create a 

variety of solutions of bike 

infrastructures. Some of them are 

shared by different cities. 

c. In all the cities surveyed, bicycles 

are considered as vehicles, 

separated from pedestrians and 

with different degrees of 

separation/integrations with other 

vehicles  

 אדריכל העיר

 היחידה לתכנון אסטרטגי
 חגי דביר גידו סגל

 אדריכלים ומתכנני ערים

 :יפו-אביב-נושאים שרצוי לאמץ בתל

 חיבור לערים השכנות   –רשת

והשלמת הרשת הפנימית של  

 השבילים העורקיים

 יצירת רציפות לתנועת   -צמתים

 .כולל פניות שמאלה, האופניים

 תמרור לאופניים –תנועה מיתון. 

 יצירת הפרדות פיזיות   –הולכי רגל

 וגרפיות

 שילוב נתיבים לאופניים   –אוטובוסים

 .או לידם צים"בנת

אימוץ מגוון   – ל"רק/תחנות אוטובוס

 .פתרונות

 פיתוח מגוון פתרונות חנייה   –חנייה

בעיקר ליד  , למספר גדול של אופניים

 .מוקדי פעילות או תחבורה

 

 

 

 

 Conclusions                                                                  מסקנות 

Issues that could be adopted in Tel Aviv 

Yafo: 

 Network – Connection to neighbor cities 

and completion of the city network 

 Junctions and Crossings – Creation of 

continuousness of bicycle movement’ 

including left turns. 

 Traffic calming – Signalizing for bicycles. 

 Pedestrians – Separation from the 

bicycles by physical and graphic means. 

 Buses -  Shared bus lanes with bike 

lanes. 

 Bus/Light rail stops – Adoption of a 

variety of solutions. 

 Parking – Development of a variety of 

parking solutions for big numbers of 

bicycles,  mainly near activity and 

transport centers.   
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 אדריכל העיר

 היחידה לתכנון אסטרטגי
 חגי דביר גידו סגל

 אדריכלים ומתכנני ערים

 תודה רבה

Thank you 


