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Main current issues in Tlv’s cycling project    

 
• completion of bike lanes network:  execution of 

missing lanes, especially commuting axes 

• Improvement of continuity and orientation 

• Improvement of physical separation from other 

road users  

• Re organization of street section – cycling as a 

legitimate partner 

• Coordination with public transport and with 

other cities in the metropolitan area to support 

commuting  

• Improvement of bicycle parking infrastructures        
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1. commuting axes – 

connection with neighbor cities  

  

 

 

 

commuting axes – connection with neighbor cities 
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המחברים  מערכות של צירי יוממות מיקוד מאמץ בבניית  –רשת כלל עירונית 

 .את מרכז העיר עם הפרברים

 

commuting axes – connection with neighbor cities 

Copenhagen London 

טוסטרדות האופנייםאוטוסטרדות  

 האופניים

 

Cycling commuting axes 
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Tel aviv – Yafo 
 

 

 

    

commuting axes – connection with neighbor cities 

Copenhagen 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLulne6V9MgCFYPDFAodV94FwA&url=http://www.cycling-embassy.dk/2011/02/02/super-cycle-highways-in-greater-copenhagen-area-2/&psig=AFQjCNHeGjxXd8fuQQylmU_w91e2eqikuw&ust=1446636060801148
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commuting axes: Tlv – Yafo’s cycling masterplan 

Metropolitan bicycle axes –  

‘cycling highways’ 
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commuting axes: ministry of transportation cycling highways 
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 :שבילים בצירי יוממות ראשיים( ב 

 

 רצףהשלמת  –ציר החוף . 1                                                             

 צומת חולון –בן צבי  –לבון  –הר ציון  -סלומון . 2                                           

 דרך הטייסים   - 461חיבור לכביש . 3        

 ארלוזורוב -על פרשת דרכים  –ערבי נחל  –עליית הנוער  -דרך השלום . 4        

 ציר נמיר. 5        

 רוקח –בני אפרים  –משה סנה . 6        
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commuting axes – connection with neighbor cities 

The aim: continuous and well separated commuting bicycle lanes as an integral part of  

Tlv’s transportation system 

 

          basic planning principles: Tlv – Yafo 

• Lanes which connect the city center with suburbs, peripheral neighborhoods  and surrounding towns 

• Quick, easy  and cheap implementation (not always possible) 

• Avoiding conflict with other infrastructures, with existing trees and with minimal changes of 

      street section (not always possible) 

• Continuity - Avoidance  of interruptions 

• Effective separation from cars and pedestrians 

• Full coordination with other projects  of sustainable transportation (ministry of transportation)           

                       

    

    

 

 

    

 

 

    

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJGqpbyS9MgCFUJYFAodqHcO9w&url=http://www.transpo.com/color-safe/&psig=AFQjCNHeGjxXd8fuQQylmU_w91e2eqikuw&ust=1446636060801148
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Mayor’s remarks on tentative planning of commuting axes: 

 

• Avoidance of developing bike lanes on account  of car  traffic capacity (because of the already high 

level of disturbance due to the execution of the light  train first lane) 

• Acceptable price: on account of parking places along streets 

• If possible – preference of secondary roads over main arteries (usually not feasible) 

  

 

 

    

The aim: continuous and well separated commuting bicycle lanes as an integral part of 

Tlv’s transportation system 
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Range of options or: who pays the price for the making space for a new mode 

 of transportation in existing streets? 
 

1. traffic lanes 

2. parking space 

3. traffic island 

4. turning right lane 

5. sidewalk )pedestrians’ territory) 

6. street trees 
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Starting point 

 

everyone wants a safe and quality space for pedestrians 

 

everyone wants bike lanes 

 

everyone wants lanes for public transportation 

 

city mayor doesn’t want to harm traffic capacity (lanes for private transportation) 

 

no one wants to touch street trees – especially old ones 

 

acceptable price - parking places along streets (mayor) 

 

unsolved problem – continuity and segregation of lanes in traffic junctions 

 

 

 

 

          

             

    

 

 

    

The aim: continuous and well separated commuting bicycle lanes as an integral part of 

Tlv’s transportation system 
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  –ערבי נחל  –עליית הנוער  -השלום דרך         

 ארלוזורוב -על פרשת דרכים     

    

 

            

 

 

    

 

 

    

גלוסקא-עליית הנוער' קטע רח  

הגבורה-גלוסקא' קטע רח  

השלוםדרך   
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2 1 
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Hashalom road: preliminary planning for public 

transportation lane (+ great effort to add bike lanes) 

ערבי הנחל' קטע רח  

עליית הנוער-ערבי נחל' רח  

עליית הנוער' קטע רח  
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1 2 

1 

2 

   /  רק בתנאים של ביטול יישיםשביל אופניים : דרוש שינוי פרדיגמה

 (  ופתרון ייחודי לרמזורים בצמתים(הצרה דרסטית של אי התנועה                  

 ביטול חניה +

     אי התנועה+ ביטול חניה  –ביטול נתיבי נסיעה  במקום
 

 

 

    

1

1 

עליית הנוער-ערבי נחל' רח  

    או ביטול אי התנועה ושינוי כל חתך הרחוב/על חשבון נתיב חניה ו יישיםשביל אופניים 
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Arlozorov st.: bicycle lane on account of parking along the street (about 100 places) 

  
 

 

    

            על חשבון נתיב חניה יישיםשביל אופניים : קטע מזרחי

       
 

 

    

            על חשבון נתיב תנועה יישיםשביל אופניים : קטע מערבי

       
 

 

    

            על חשבון נתיב חניה יישיםשביל אופניים : קטע מזרחי

       
 

 

    

            על חשבון נתיב תנועה יישיםשביל אופניים : קטע מערבי
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Unsolved problem: bike lane stops at street junctions for the sake of preserving the right turn lane 

                                  for cars  

Option 2 for riders: keep riding on the road = common space/ conflict with cars 

 

Option 1 for riders: ride up the sidewalk = common space/ conflict with pedestrians 

2. Continuity and 

segregation of bike lanes in 

junction crossing  

 

 
 

 

The aim: continuous and well separated commuting bicycle lanes as an integral part of 

Tlv’s transportation system 
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Continuity and segregation of bike lanes in junction crossing 

Continuity and segregation of bike lanes in junction crossing 
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 אבן גבירול/בלוך

Continuity and segregation of bike lanes in junction crossing 

Present state: bikes ride up the sidewalk = common space/ 

conflict with pedestrians – for the sake of preservation of 

right turn lane for cars 

  

(almost) non existing state: lane continues directly 

through junction 

Continuity and segregation of bike lanes in junction crossing 

http://tlv1.co.il/2013/11/01/%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%92%D7%9D/
http://www.bike.org.il/
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 קיטוע שבילים על המדרכה בצומת  

 ;שביל האופניים נקטע – בעיה

 קונפליקט: התוצאה. מרחב משותף לרוכבי אופניים והולכי רגל במדרכה צרה

צומת אבן 

 בלוך/גבירול

Separation of bike traffic from pedestrians 

מעבר חציה חוצה את שביל האופניים ; שביל האופניים כרצועת תנועה לכל דבר – פתרון

יותר  –הפרדה בין המשתמשים : התוצאה. והולכי רגל ממתינים ברמזור מחוץ לתוואי השביל

 בטיחות

              

 ילים על המדרכה בצומת  שבקיטוע 

 טיילת הרברט סמואל
 אמסטרדם

Separation of bike traffic from pedestrians 
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 No ‘common space’ – bike lane crossed by pedestrians as any 

other transport lane 

 

Separation of bike traffic from pedestrians 

 

 

'לרציפות תנועת אופניים בצומת ' פתרון הספר–  

 לבדיקה בפיילוט חציית צומת בתל אביב יפו     

 

 פניות שמאלה

Continuity and segregation of bike lanes in junction crossing 
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'לבדיקה בפיילוט חציית צומת   –לרציפות תנועת אופניים בצומת ' פתרון הספר

 בתל אביב יפו

 

 אמסטרדם -שמאלה פניות 

Continuity and segregation of bike lanes in junction crossing 

'לרציפות תנועת אופניים בצומת ' פתרון הספר–  

 לבדיקה בפיילוט חציית צומת בתל אביב יפו     

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA2Oa8_f3JAhVFVBQKHcjFCRkQjRwIBw&url=http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D&psig=AFQjCNH_BhuGPf8yz1zPTvITsrvPKvLaTg&ust=1451371453014833
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 על חשבון נתיב פניה ימינה לרכב –שביל אופניים רציף עד הצומת 

 ,  על חשבון רוחב המדרכה –שביל אופניים רציף עד הצומת 

 עצי רחוב והפרדה לא מיטבית מהולכי רגל באזור הצומת

 שביל נקטע לפני הצומת כדי לאפשר נתיב פניה ימינה לרכב –מצב קיים 

 מרחב משותף עם הולכי הרגל במדרכה

Continuity and segregation of bike lanes in junction crossing 

 נתיב הפניה ימינה צבוע בצבעי שביל האופניים

 בלבדלאופניים  –נסיעה ישר 

 מרחב משותף לאופניים ולכלי הרכב

 כלי הרכב מוזהרים בתמרור ובצבע לכבד את המשתמש הנוסף

Continuity and segregation of bike lanes in junction crossing 

https://cyclableblog.files.wordpress.com/2014/10/web-useless-cycle-lane-03a.jpg
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Continuity and segregation of bike lanes in junction crossing 

יצחק שדה  / צומת משה דיין

 מצב מוצע
יצחק שדה  / צומת משה דיין

 מצב קיים

Continuity and segregation of bike lanes in junction crossing 
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3. level of segregation 

of bike traffic from other road 

users 

 

pedestrians 

‘shared space’ for pedestrians and riders – no longer a 

 legitimate standard 

 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_sMS-_v3JAhXH1RQKHQOwD2QQjRwIBw&url=http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Transportation/Pages/BicycleRoute2.aspx?tm=&sm=&side=117&psig=AFQjCNH_BhuGPf8yz1zPTvITsrvPKvLaTg&ust=1451371453014833
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiqgvqey4PKAhWGsxQKHX03CW4QjRwIBw&url=http://telavivinf.com/blog/?p=2537&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNHmwEAiXXJR6RZkGUedzFR36ATgRg&ust=1451564728255882
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 מושלם   הכלגם בהולנד לא  –שביל כדוגמת אבן גבירול 

 (.אבל שם שביל נחצה על יד הולכי רגל במעבר חציה מוסדר(

 

‘shared space’ – the problem of infrastructures 

‘shared space’ – the problem of awareness 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYk-q8lv7JAhUJPxQKHZqIBi8QjRwIBw&url=http://www.scooper.co.il/pr/1010862/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNHwZl7Q3Qd6Ljt8F_E4-yvaoFBxxA&ust=1451378817134184
http://room404.net/wp-content/uploads/2015/02/tel-aviv-bicycle-1.png
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH0IO_sv7JAhWJyRQKHaSWDScQjRwIBw&url=http://telavivinf.com/blog/?p=92&psig=AFQjCNEAJLpEP2tXY8cOnPSdfiKRvJn84w&ust=1451386346216237
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Mixing of users in ‘shared space’ – public protest  

4. level of segregation 

of bike traffic from other road 

users 

 

Public transportation 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmy8KzmIPKAhXCzxQKHctrC4kQjRwIBw&url=http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4533231,00.html&psig=AFQjCNGXSp51fC90zT4LPejJfXHE5rcn1g&ust=1451551350905822
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2yNDNmIPKAhUIbRQKHcUCAzAQjRwIBw&url=http://www.anu.org.il/fights/blog/191/421.htm&psig=AFQjCNGXSp51fC90zT4LPejJfXHE5rcn1g&ust=1451551350905822
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Bike lane behind bus station 

 

 

Bike lane in front of bus station 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIDMsdiR9MgCFUc4FAoddOAILg&url=http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ciclistas-guerra-carrera-septima-articulo-560867&psig=AFQjCNHeGjxXd8fuQQylmU_w91e2eqikuw&ust=1446636060801148
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Bike lane and bus station – local experience 

 

 

shared lane for bike and bus – not acceptable in Israel   

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtxrD3_f3JAhVBNRQKHf4wCjMQjRwIBw&url=http://www.bayadaim.org.il/2014/10/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%92-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99/&psig=AFQjCNH_BhuGPf8yz1zPTvITsrvPKvLaTg&ust=1451371453014833
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK86mKmP7JAhWB7xQKHSVYBOcQjRwIBw&url=http://www.groopy.co.il/forummessage.aspx?messageid=177407&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNHwZl7Q3Qd6Ljt8F_E4-yvaoFBxxA&ust=1451378817134184
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz3YGHqYPKAhXGQBQKHYFgA0YQjRwIBw&url=http://www.sustainability.org.il/home/bike-news/tlv-ibn-gvirol-bicycle-lanes-critic-2011&psig=AFQjCNFFnfqXar4Ia4MdVbZSppg48rUr8A&ust=1451555610497188
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5. Bike box 

Bike box 
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מקו העצירה הצמוד למעבר ' מ 5עד ' מ 3-הרכב המנועי עוצר במרחק של כ•

 .החצייה

 

לכל הכיוונים עם הדלק  ויוכלו לפנות, דרך שביל האופניים" תיבה"האופניים יכנסו ל•

 .לפני הרכב המנועי, האור הירוק ברמזור

 

Bike box – priority for bikes in junction  

6. summary: 

 fragmentation of bike lanes 

 

The aim: continuous and well separated commuting bicycle lanes as an integral part of 

Tlv’s transportation system 
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 אינטראקציה  

 בדרךמשתמשים אחרים עם 

 הולכי רגל ותחבורה ציבורית

Lincoln st. – present plan 

fragmentation of bike lanes 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWiIbO9IDKAhXCWxQKHUNqCDoQjRwIBw&url=http://www.south-tlv.co.il/article3176&psig=AFQjCNF85lhZoSlDcDINi-GkGN7yThwIWg&ust=1451473029230219
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;  מרחב משותף בחזית התחנה; סככת האוטובוס קוטעת את רצף שביל האופניים – בעיה

 (חשש שהסככה עצמה תעמוד בתוואי(הממתינים לאוטובוס עומדים בתוואי הרכיבה 

 

fragmentation of bike lanes 

 
 סככות תחנה במדרכות

שימוש בתחנה צרה והסטת הסככה לגב המדרכה ויצירת שביל אופניים   –מדרכה צרה  – פתרון

 או קיטוע מקומי בלבד( הפתרון ההולנדי(בחזית  רציף                     

               

 רצוי לשקול תחנת עמוד ללא סככה              

 

               

 

 שיפור מוצע –רחוב לינקולן 

fragmentation of bike lanes 
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7. One way or two – way lane? 

Common practice around the world 
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Common practice locally 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib4vKNnIPKAhXKVxQKHRreDecQjRwIBw&url=http://animals.walla.co.il/?w=/5700/1470513/539762/5/@@/media&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNE9aBJtFbLaoaZL6OlU-gKeYR97Wg&ust=1451552322599245
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM-OC7nIPKAhVD7BQKHd2GAR0QjRwIBw&url=http://www.bayadaim.org.il/2014/10/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%92-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNE9aBJtFbLaoaZL6OlU-gKeYR97Wg&ust=1451552322599245
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif4LHOnIPKAhXKcRQKHRn6AH4QjRwIBw&url=http://www.bike.org.il/
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Our preference 

8. Traffic calming 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimh6bLhZDKAhUL7xQKHRVGA8oQjRwIBw&url=http://www.sustainability.org.il/home/bike-news/tayelet-hamada-tel-aviv-0113&psig=AFQjCNHz0sLnL6f6h0uMp0cIYjw9KBLetA&ust=1451992988264248
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbudmVhpDKAhWCQBQKHQRYBjYQjRwIBw&url=http://www.haaretz.co.il/israel-for-bikes/1.1829191&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNHipZah_F0c-DE69bILwiwKUYCneg&ust=1451993142528373
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יפו הם רחובות  –מהרחובות בתל אביב  80% –כ •

 .  מקומיים המתאימים למיתון תנועה

ברחובות ממותני תנועה אין צורך בשביל אופניים נפרד  •

 .האופניים יכולים לרכוב על המיסעה –

מיתון תנועה כרוך בשינויים גיאומטריים ובמבנים כגון  •

,  שולחנות האטה, ('שערים'(בצמתי הכניסה ' אוזניים'

 .'מקומיות לאורך הרחוב וכד היצרויות

במיתון תנועה יש לטפל במתחמים שלמים ולא •

 .ברחובות בודדים

אגף תנועה מקדם היום תכניות מיתון תנועה בנווה •

בן   –דיזנגוף  –צדק ובמתחם הרחובות ארלוזורוב 

 .אבן גבירול –גוריון 

יש לבחון סדר עדיפות ביישום על פי נתונים של •

 או ריבוי תאונות/שבילים חסרים ו

 

 

Traffic calming 

 פתרון חיוני לשיפור רשת שבילי האופניים

 

Traffic calming 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaz_qZ-v3JAhUBWRQKHcqkAXkQjRwIBw&url=http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94&psig=AFQjCNH_BhuGPf8yz1zPTvITsrvPKvLaTg&ust=1451371453014833
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaxYet-v3JAhUMbRQKHc4PDNkQjRwIBw&url=http://www.asphaltprint.co.il/site/detail/departAlbum/albumPic.asp?depart_id=59800&category_id=33523&psig=AFQjCNH_BhuGPf8yz1zPTvITsrvPKvLaTg&ust=1451371453014833
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC-8n9-_3JAhWFxxQKHaxRCL8QjRwIBw&url=http://www.hor-ack.co.il/blog/?p=1317&psig=AFQjCNH_BhuGPf8yz1zPTvITsrvPKvLaTg&ust=1451371453014833
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 ש על הכביש"קמ 30ברחובות מיתון תנועה מסומן תמרור 

 על מנת להבהיר שהשימוש במיסעה הוא משותף –סמל האופניים מוצמד 

 

 ברצלונה

 

 מדריד

 

Traffic calming 

 

 

Traffic calming 

 

 

http://tomerchelouche.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
http://tlv1.co.il/2014/09/02/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9-%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%95-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA/
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9. Bike parking 
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 10. Nudge – encouraging 

safe road behavior 

 

What is Nudge? 

 :  המטרה
לשם הקטנת החיכוך  , (לא תמרור(עיצוב התנהגות המשתמשים בדרך באמצעים גרפיים 

 .וכן שיפור ההתמצאות עבור הרוכבים באזור הצומת, בין רוכבי אופניים  להולכי רגל

 

השפעה על הבחירות המתקבלות על ידי הולכי רגל ורוכבי אופניים  : עיצוב התודעה

 .שבתחום הצומת' מרחב המשותף'בזמן השימוש ב

 

מתורגמים למסרים שנועדו לחנך  ' הנדסת האנוש וכד, כלים מתחום הפסיכולוגיה

 .רוכבי אופניים והולכי רגל לכבד אלה את אלה

 

  המסרים החזותיים נועדו לעודד קבלת החלטות חכמה ומתחשבת במשתמשים

 .  לכוון, להזהיר, לעורר מודעות, האחרים

 
 

 (התנהגות המשתמשים בדרך –במקרה זה (שינוי התנהגות 
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Not a nudge... 

(slow, effortful, logical, conscious)  

Not a nudge... 

limiting the choice set or making alternatives 
appreciably more costly 
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http://www.nudges.org/
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiklOH-3IPKAhUBPBQKHSz3DPMQjRwIBw&url=http://www.struck.us/BikePics/Germany/Germany01.html&psig=AFQjCNFOfrVzjkc9T85eXNvAnXRWZ3ZlWg&ust=1451569720681339
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83 

Example: Speed Reduction 

Markings 

    

    

Images Source: 
 http://drugdrive.direct.gov.uk/ 

84 

http://drugdrive.direct.gov.uk/
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85 

 בלוך/צומת אבן גבירול

86 
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87 

  11. case study : Sheinkin st.  
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 case study: Sheinkin st.  

 

 

 

 case study: Sheinkin st.  

 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi37Orpuv7JAhXGXBQKHR-wBcAQjRwIBw&url=http://www.south-tlv.co.il/article5998&psig=AFQjCNEhW423knZViE4BxNPdX81cjmH7hA&ust=1451387893615632
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS7ZPuvP7JAhVMPxQKHaS6BIcQjRwIBw&url=http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,778,209,36730,.aspx&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNFI5pW1w6osK8XKW-RkzAebnFN1xg&ust=1451389324197384
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCn-fZtv7JAhVCWRQKHfBXC5oQjRwIBw&url=http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,778,209,64549,.aspx&psig=AFQjCNGL8Mv7S5PwXcuJKInKiGajwkW7dQ&ust=1451386858835371
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj74f6Vu_7JAhXHNxQKHdKJAHcQjRwIBw&url=http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Community/Pages/ShenkinPro.aspx&psig=AFQjCNEhW423knZViE4BxNPdX81cjmH7hA&ust=1451387893615632
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 case study: Sheinkin st.  

 

 

 

 case study: Sheinkin st.  

 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtPXIs_7JAhWGUBQKHQRqDhkQjRwIBw&url=http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1627,209,71096,.aspx&psig=AFQjCNGL8Mv7S5PwXcuJKInKiGajwkW7dQ&ust=1451386858835371
http://tlv1.co.il/2014/09/02/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9-%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%95-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA/
http://tlv1.co.il/2014/09/02/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9-%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%95-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA/
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 case study: Sheinkin st.  

 

 

 

 case study: Sheinkin st.  

 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtPXIs_7JAhWGUBQKHQRqDhkQjRwIBw&url=http://e.walla.co.il/item/2523597&psig=AFQjCNGL8Mv7S5PwXcuJKInKiGajwkW7dQ&ust=1451386858835371
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtPXIs_7JAhWGUBQKHQRqDhkQjRwIBw&url=http://e.walla.co.il/item/2523597&psig=AFQjCNGL8Mv7S5PwXcuJKInKiGajwkW7dQ&ust=1451386858835371
http://www.bike.org.il/
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtPXIs_7JAhWGUBQKHQRqDhkQjRwIBw&url=http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1627,209,71096,.aspx&psig=AFQjCNGL8Mv7S5PwXcuJKInKiGajwkW7dQ&ust=1451386858835371
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 :שיפור הקריאות ואמצעים להבלטה והדגשה

 אזור שלם במרכז העירמימוש  -מיתון תנועה  - 1

 קידום פיילוט רציפות במספר צמתים – צמתים –2

3 – nudge כולל  , תמרוריםסימונים גראפיים במקום שבו אין   - סימון וצביעה

 (חציית צומת(במקומות מסוכנים  –צביעת שבילי אופניים 

4 -  bike box –  ניסויים של משרד התחבורה בועדתקידום ניסוי 

 בהעדר הפרדה פיסית -צביעת נתיבי אופניים במיסעה  – 5

פרוייקט אופני דן של משרד   עפבתאום  – שבילי אופניים ליוממותקידום בצוע  - 6

 התחבורה

+  ז של תכנית החומש "לו זרוז; קידום השלמת רשת האופניים במרכז העיר – 7

 תוספת שבילים מוצעים  

 

 

 

 

Implementation of cycling policy: 

 main recommendations 

 

 


