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לפני כשנה הקים ראש העיר כפר סבא ,מר יהודה בן חמו ,צוות היגוי לתכנון שבילי
אופניים בעיר בראשות סגן ראש העיר וממלא מקומו מר צביקה צרפתי.
הצוות מורכב מאנשי אגף הנדסה בראשות מהנדס העיר מר ארז אייזנר.
חוברת זו הינה תוצר של תהליך תכנון שארך כשנה וכלל גם סקר תושבים ,שיתוף
פעילי עמותות רוכבים ותאום מול נציגי רשויות שכנות.

הננו תקווה כי תכנית זו תתממש ותאפשר לעיר כפר סבא להוביל גם בתחום הרכיבה
על אופניים ככלי תחבורה עירוני.

צוות התכנון
 אדריכל העיר יאיר גרול
 סגנית אדריכל העיר ציפי סלמה
 מהנדס תנועה עפר רוכוולד
 אדריכלית נוף ומעצבת ערים שגית קורן
תודות:
תודה לצוות הרוכבים שליווה את הכנת התכנית :יותם אביזוהר יו"ר עמותת ישראל בשביל אופניים ,לארי פאול וד"ר אמנון
קירו ז"ל מעמותת השרון בשביל אופניים .מעורבותכם ותרומתכם מהידע והנסיון שלכם כרוכבים בשטח עזרו מאד בגיבוש
התכנית.

למה אופניים בכפר סבא?

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

רקע כללי
זה פשוט הגיוני
 עיר צפופה וקומפקטית ( -כ 2.5-ק"מ אורך על כ 5.5-ק"מ רוחב)  -קל ונוח להגיע ממקום למקום בתוך העיר.
 טופוגרפיה שטוחה ואקלים נוח  -הרכיבה על אופניים נוחה ואפשרית לכל הגילאים.
 תושבים בעלי רמת מודעות סביבתית גבוהה -בסקרים מוקדמים שנערכו בקרב תושבי העיר עולה כי ישנה נכונות גבוהה מצד התושבים להשתמש באופניים
ככלי רכב – על השאלה "ממה שנראה לך אם יסללו בעיר כפר סבא מסלולים נוחים ובטוחים לרכיבה באופניים ,האם אתה או בני משפחתך תשתמשו בהם?" ענו  37.9%בהחלט כן
ו 30.8%-נוספים חושב שכן.
 פיתוח בר קיימא  -אף שאופניים לבדם אינם נתפסים בשום מקום כפתרון לכל בעיות התחבורה ,הרי במדינות רבות הגברת השימוש בהם היא מרכיב חשוב בתוכניות
לפיתוח תשתית תחבורה בת-קיימא.

יתרונות השימוש באופניים
איכות הסביבה – אופניים אינם מזהמים ואינם מרעישים .כפר סבא מחוייבת לפעול לצמצום הפליטה של גזים רעילים לסביבה.
צמצום השטח הדרוש לחניה בטווח הארוך.
בריאות הציבור – תועלת לבריאות הציבור מהפחתת זיהום האוויר; תועלת לבריאות הציבור מהפעילות הגופנית שכרוכה ברכיבה על אופניים – פעילות זו מתאימה לתחום
גילים רחב ולטווח רחב של כושר גופני .בנוסף לכך ,רכיבה בתנאים מתאימים ,דהיינו ,שבילים מיוחדים ,היא פעילות מרגיעה.

כלכלה –אופניים הם אמצעי תחבורה חסכוני יחסית ברכישה ,בתפעול ובתחזוקה .השימוש באופניים מביא עמו הפחתת ההוצאה (הפרטית והלאומית) על דלק ,ולעתים גם
חיסכון ניכר בהוצאות על חנייה .במשקי בית שבהם השימוש באופניים מאפשר לוותר על מכונית (למשל לעבור משתי מכוניות למכונית אחת) ,צפוי חיסכון ניכר מביטול ההוצאה
על טיפולים ,על תחזוקה ,על רשיונות ועל ביטוח ,וכן מביטול ההוצאה הראשונית על רכישת כלי הרכב המיותר.
צמצום פקקי התנועה וההפסדים הנגרמים בעקבותיהם.
צמצום הנזקים בעקבות תאונות דרכים ותחלואה עקב זיהום האויר.
חיסכון בהוצאות על רכישת תרופות ועל ימי אשפוז וצמצום אובדן ימי עבודה.
חיסכון בנסיעות פנים עירוניות לצורך הסעות לחוגים וחברים.

היבט חברתי –

רכישת אופניים והשימוש בם מאפשרים חיסכון ניכר בהוצאות ועשוי להקל על המתקשים לעמוד בעלויות הכבדות הכרוכות ברכישת כלי רכב ממונע

ובאחזקתו.
נגישות גבוהה יותר לנותני שירותים עירוניים עבור כלל הציבור (כולל ילדים ובני נוער).
שיפור האטרקטיביות של מרכזי הקניות ,הבילוי ,התרבות והפנאי.

שאלות מתבקשות

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

רקע כללי
 .1מה הבעיה להשתמש באופניים היום?
הסיבה השכיחה ביותר לאי שימוש באופניים ,הוא החשש מפני המפגש עם כלי הרכב .רוכבי אופניים אשר ממעטים להשתמש באופניים בעיר מציינים ששבילי אופניים והגברת
המודעות בקרב נהגים יעלו במידה ניכרת את נכונותם להשתמש באופניים שלהם ככלי תחבורה עיקרי בעיר.
תושבים רבים אחרים פשוט אינם מודעים לטכנולוגיה החדישה של האופניים ולנוחות הרכיבה באופניים מודרניות ולפיכך לפוטנציאל הגלום בהם ככלי תחבורה עירוני.

 .2מה ניתן לעשות כדי לעודד שימוש באופניים ככלי רכב יומיומי?
 ליצור תשתית טובה לרכיבה על אופניים בעירפיתוח תשתיות הוא מרכיב חיוני בשיפור בטיחות הרכיבה ונוחותה ,וכפועל יוצא מכך בעידוד השימוש באופניים.

שבילי אופניים -
מתקני חנייה -

מאפשרים לרוכבים לנוע בעיר בנוחות ובבטחה.

מאפשרים להשאיר את האופניים במקומות מוסדרים ובטוחים.

מקלחות במקומות עבודה -

מעודד שימוש באופניים ככלי תחבורה לנסיעה מהבית למקום העבודה בפרט באזורים ששורר בהם אקלים חם ולח.

יצירתה של תשתית שכזו מעלה לאין שיעור את כמות המשתמשים באופניים ככלי תחבורה יום יומי.

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

מטרות על

רקע כללי
 .1הגברת השימוש באופניים ככלי תחבורה עירוני .היעד :להגדיל תוך  10שנים את אחוז הנסיעות
היומיומיות באופניים בעיר ל( 25%ממוצע שנתי אירופאי).

 .2להגביר את הבטיחות בדרכים  -להגיע לממוצע שנתי של  0-תאונות דרכים בהם מעורבים רוכבי
אופניים.
 .3להיות העיר המובילה בשרון בשימוש באופניים ככלי תחבורה עירוני.

תהליך העבודה

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

רקע כללי

 .1הכנת תכנית אסטרטגית
תכנית אסטרטגית
 סקר מצב קיים.

הערכת חלופות

גיבוש מטרות ויעדים.
 אימוץ עקרונות לתכנון מערכת שבילי האופניים.

תכנון תשתיות

 מיפוי מוקדי משיכה בעיר.
 בניית סכמה עקרונית של תכנית האב לשבילי אופניים.

תכנית אב
לשבילי אופניים

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

תהליך העבודה

רקע כללי

 .2בניית חלופות והערכתן
תכנית אסטרטגית
 בדיקת ישימות התכנית האסטרטגית לפי טווחי זמן.

הערכת חלופות

 בניית חלופות תכנוניות לרחובות בעייתיים בטווח הזמן של  10השנים הבאות.
 בדיקת חלופות לחתכים אופייניים לרחובות השונים.

תכנון תשתיות

 זיהוי יתרונות וחסרונות של כל חלופה.
 קביעת מדדים להערכה.
 בחירת חלופה או שילוב בין מרכיבים של כמה חלופות וקביעת הבסיס לתכנית האב.

תכנית אב
לשבילי אופניים

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

תהליך העבודה

רקע כללי

 .3תכנון התשתיות הפיסיות לשבילי האופניים
תכנית אסטרטגית
 פרטים וחתכים אופייניים של שבילי האופניים ביחס לרחוב.

הערכת חלופות

 עיצוב מתקני חניה.
 קביעת מדדים למיקום מתקני חניה ומתקני שירות לרוכבי אופניים ברחבי העיר.

תכנון תשתיות

 בחינת אפשרויות למיקום מוקדים להשכרת אופניים.
 עיצוב שילוט מלווה ומכוון.

תכנית אב
לשבילי אופניים

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

תהליך העבודה

רקע כללי

 .4הכנת תכנית אב לשבילי אופניים בכפר סבא
תכנית אסטרטגית
 הכנת מפה בק.מ 1:10,000 .הכוללת את כל שבילי האופניים ,הקיימים והמוצעים.

הערכת חלופות

 חתכים אופייניים לרחובות השונים.
 קביעת סדרי עדיפויות לשלבי הביצוע.

תכנון תשתיות

 אמדן עלויות תכנון וביצוע תשתיות.
 ניצול הזדמנויות (שילוב בפרוייקטים אחרים ,מצב סטטוטורי וכד')

תכנית אב
לשבילי אופניים

סקר מצב קיים

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

תכנית אסטרטגית
 סקר מצב קיים.
גיבוש מטרות ויעדים.
 אימוץ עקרונות לתכנון מערכת
שבילי האופניים.

 מיפוי מוקדי משיכה בעיר.
 בניית סכמה עקרונית של
תכנית האב לשבילי אופניים.

התכנית מתבססת על תכנית האב האסטרטגית לכפר סבא שהוכנה ע"י צוות מתכננים בראשות אדריכל שמואל שילה
ממשרד פיטלסון שילה יעקובסון.
בנוסף לנתונים והמידע המופיעים בתכנית האב האסטרטגית לכפר סבא מתבססת התכנית על מידע שנאסף בסיורים
בשטח ועל הכרות מתמשכת של צוות המתכננים עם העיר.

מתוך תכנית האב האסטרטגית לכפר סבא:

חזון העיר
חזון העיר מתבסס על התפיסה כי כפר-סבא עיר איכותית מובילה בשרון במחויבות לקיימות ,בחיזוק ערכי הקהילה ,חברה ,תרבות ,חינוך ואיכות הסביבה ,תוך הקניית חוסן כלכלי.
חזון העיר פורט במספר תחומים:

כפר-סבא עיר

ירוקה מובילה בשרון במחויבות של קיימות ,המקדמת ומפתחת את הרשת הירוקה הייחודית בישראל ,שומרת על שטחיה הפתוחים ומקדמת את נושאי איכות

הסביבה על גוניהם השונים והטמעתם בכל התחומים בעיר.

כפר-סבא עיר

קהילתית המקדמת ומפתחת את התרבות ,החינוך והספורט בעיר ,קולטת אוכלוסיה צעירה ,מטפחת את הנוער ומשתפת את תושביה בהחלטותיה ובעתידה

של העיר.

כפר-סבא עיר

כלכלית המקדמת פיתוח עסקי .שומרת על חוסנה הכלכלי של העירייה ומהווה מרכז עסקים אזורי ,מקדמת מעודדת ומפתחת את התעסוקה תוך יצירת שיתופי

פעולה כלכליים חוצי גבולות ומגזרים.

כפר-סבא עיר

בריאה המקדמת התחדשות עירונית ואת חיזוקו של רחוב ויצמן כעמוד השדרה העירוני .משמרת את מורשת הנוף ,התרבות והבינוי המקומי ,מובילה בתכנון

מתחשב באנשים עם מוגבלויות ,משפרת ומפתחת את מערך התחבורה העירוני תוך עידוד הולכי הרגל ורוכבי האופניים.

סקר מצב קיים

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

תכנית אסטרטגית
 סקר מצב קיים.
גיבוש מטרות ויעדים.
 אימוץ עקרונות לתכנון מערכת
שבילי האופניים.

 מיפוי מוקדי משיכה בעיר.
 בניית סכמה עקרונית של
תכנית האב לשבילי אופניים.

נתונים דמוגרפיים

(מתוך תכנית האב האסטרטגית לכפר סבא)

להלן תרחיש להיקף ולפריסה של האוכלוסייה הצפויה בעיר כפר-סבא עד שנת  ,2030אשר גובש במסגרת התוכנית האסטרטגית לעיר:
כיום ,מונה האוכלוסייה בעיר כפר-סבא  84,000נפש בשנים האחרונות אוכלוסיית העיר גדלה ,מגמת העלייה מתונה .באם ימשכו המגמות המתונות של קצב גידול אוכלוסיית העיר,
בשנת  2030תמנה העיר כ 98,000 -נפש.
בנוסף לחלופת הבסיס של המשך מגמות גובשו שתי חלופות פיתוח :חלופת צמיחה  -בה יתווספו לעיר  30אלף נפש .חלופת צמיחה מואצת – בה יתווספו לעיר  40אלף נפש .נבחנו
אפשרויות הישימות של חלופות הצמיחה אל מול פוטנציאל הפיתוח של העיר.
נמצא כי תכנון אסטרטגי מושכל יכול לאפשר מימוש פוטנציאל העיר לצמיחה משמעותית עד להיקף אוכלוסייה של  120,000נפש בשנת  ,2030תוך איזון תוספת האוכלוסייה ותוספת
התעסוקה והשגת יעדי הסביבה ואיכות החיים של העיר.

צמיחה לפי אזור

(מתוך תכנית האב האסטרטגית לכפר סבא)
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45,000

באזור לב העיר כיום ,מתגוררת כמחצית מאוכלוסיית העיר .חלקו של אזור לב העיר צפוי לרדת

40,000

במקביל לעלית חלקם של מוקדי הצמיחה .כיום במערב העיר מתגוררת  11%מכלל אוכלוסיית

35,000
30,000

העיר והאזור צפוי להכפיל את חלקו .מוקד צמיחה נוסף ,הוא אזור צפון העיר .בטווח הרחוק 30%

25,000

מאוכלוסיית העיר צפויה להתגורר בו.

20,000
15,000

מכלל תוספת האוכלוסייה הצפויה בעיר  39%תתוסף למערב העיר ו 43%-לצפונה .חלקו של אזור
לב העיר באוכלוסייה צפוי לרדת אך עדין יהיה גדול בהשוואה לכל האזורים האחרים ,חלקו הצפוי

10,000
5,000

0

 38%מהאוכלוסייה הצפויה בכפר-סבא.

חשוב לציין כי בכל אזורי הצמיחה החדשים בעיר מתוכננים שבילי אופנים כחלק אינטגרלי ממערך השטחים הציבוריים הפתוחים.

סקר מצב קיים

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

תכנית אסטרטגית
החזון הסביבתי

 סקר מצב קיים.
גיבוש מטרות ויעדים.
 אימוץ עקרונות לתכנון מערכת
שבילי האופניים.

 מיפוי מוקדי משיכה בעיר.
 בניית סכמה עקרונית של
תכנית האב לשבילי אופניים.

(מתוך תכנית האב האסטרטגית לכפר סבא)

פיתוח הרשת הירוקה :אחד ממאפייניה הייחודיים של כפר-סבא הינו רשת קיימת של שבילי הליכה ,המשולבת עם גינות ופינות צמחיה ונוי.
שילוב הרשת הקיימת ברשת כלל עירונית שתאפשר גישה לכלל מוקדי העיר.
שדרוג הרשת כתשתית הגעה לכל מוקדי העיר באמצעות תכנון יעודי אשר יכלול שילוט ואמצעים ויזואלים משלימים.
מיתוג כולל לרשת הירוקה ,תוך טיפול פרטני בכל אחד מצירי הרשת.
שילוב מרכיבים שונים במערכת השבילים בהתאם למיתוגו של כל שביל ,אשר מטרתם לחזק מאפיינים קהילתיים במרחב העירוני.
עידוד הליכה ברגל ורכיבה באופניים אשר יביא לצמצום השימוש ברכב פרטי מחד ,והרחבת השימוש בצמחיה הקולטת פחמן דו חמצני מאידך ,אלה יביאו להפחתת פליטת גזי חממה
בעיר.

רציפות מערך השטחים הפתוחים  -הרשת הירוקה להולכי הרגל ,הגנים השכונתיים והפארקים העירוניים
הרשת הירוקה
הרשת הירוקה תוכננה בשנות ה 70-ע"י אדריכל יוסף קולודני ויוצרת רשת של גנים ומעברים ציבוריים להולכי רגל העוברת דרך הבלוקים הקיימים.
ניתן לראות כי הרשת הירוקה רציפה ומפותחת ברוב אזור לב העיר ,בעיקר בצידו הצפוני של רח' ויצמן .רוב השטחים הפתוחים המהוים חלק מהרשת הירוקה בצידו הדרומי של
רח' ויצמן אינם מטופחים ובפינה הדרום מערבית של אזור לב העיר אין כלל שצ"פ זמין המהווה חלק מהרשת.
כאשר מתרחקים מלב העיר אל תוך אזור המרכז ניתן לראות כי הרשת שומרת על רציפות בכיוון מזרח ואף יוצרת ציר רציף בכיוון צפון דרום בקצה המזרחי של לב העיר –
מרח' השפלה עד רח' אברהם קרן .פרט לכך הרשת אינה רציפה ואינה מקושרת היטב לשצ"פים הקיימים .הסיבות לחוסר הרציפות מתחלקות לשתיים:
א .אי זמינות של שצ"פים האמורים להוות חלק מהרשת – בעיקר באזור הדרום מערבי.
ב .אי קיומם של שצ"פים בכלל המהוים חלק המשכי של מרכיבי הרשת הקיימים – בעיקר באזור הצפון מערבי.
בשכונות הותיקות של העיר כמעט ולא קיימת רשת ירוקה ,אך יש בחלקן צירים ירוקים מטופחים החוצים את השכונה.
כל השכונות החדשות בעיר :הדרים ,הראשונים ,סביוני כפר-סבא ,גן ונוף ,האוניברסיטה ,השכונות הירוקות  1/60ו ,1/80וכן מתחם צפון בן יהודה בנויות או מתוכנננות עם
רשת ירוקה רציפה כחלק בלתי נפרד מהבינוי בשכונה.

הפארקים העירוניים
בכפר-סבא קיים כיום פארק עירוני אחד המשתרע על פני שטח של כ 250-דונם .הפארק ממוקם בין אזור מרכז העיר לאזור התעשיה המזרחי הישן.
ישנם שני פארקים עירוניים נוספים המתוכננים בעיר :פארק של כ 220-דונם בשכונה הירוקה  1/80ופארק של כ 280-דונם במתחם צפון בן יהודה.
הפארק העירוני בשכונה הירוקה מקושר היטב לרשת הירוקה השכונתית ולציר המרכזי של שכונת עליה.
הפארק העירוני במתחם צפון בן יהודה מקושר תכנונית לרשת הפנימית של השכונה ,לציר צפון-דרום של הרשת באזור המרכז ואל הפארק העירוני הקיים כיום.
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רחובות העיר
עד כה הדיון נסב על מרכיבי מערך השטחים הפתוחים המוגדרים כשצ"פים בתב"ע .מרכיבי הרשת והשטחים המוגדרים כשצ"פים בתב"ע יכולים לתת מענה לכל צרכי העיר כשמדובר
בטווח שירות ואפילו בכמות .בכל הנוגע לרציפות גם במקרה של שימוש אידאלי בכל שטחי הרשת הירוקה לא מתקבלת מערכת המשרתת היטב את כל תושבי העיר.
לרציפות מערך השטחים הציבוריים הפתוחים ,זמינותו ובהירות השימוש בו חשיבות מכרעת למידת הצלחתו כגורם משפיע על איכות החיים בעיר .כאן נכנס לתמונה המרכיב הנוסף

למערך השטחים הציבוריים הפתוחים – רשת הרחובות.
רחובות כצירים ירוקים מקשרים
רשת הרחובות הינה חלק בלתי נפרד ממערך השטחים הציבוריים הפתוחים .הרחוב הוא השטח הציבורי המיידי והזמין ביותר .רשת הרחובות צריכה להיות הגורם המחבר את כל חלקי
הרשת במרכז העיר במקומות בהם יש פערים ודרכה ייעשה החיבור אל השכונות ואל המערכות הירוקות הפנימיות שלהן .במסגרת נספח זה אותרו מספר רחובות שמומלץ לפתחם
כ"צירים ירוקים" .משמעות המושג "ציר ירוק" היא פיתוח הרחוב כמתאים לתנועת הולכי רגל רבים (מדרכות רחבות ,עצי רחוב וריהוט רחוב) ושאיפה לשילוב תנועת אופנים לאורך
הציר.

ממשקי הרשת הירוקה עם רשת הרחובות
הרשת הירוקה משמשת היטב את התושבים הגרים בסמוך לחלקיה ומכירים את השבילים והגנים הסמוכים לביתם .הרשת משרתת פחות טוב תושבים המגיעים לאזור המרוחק מאזור
מגוריהם או אנשים המגיעים מבחוץ (שברוב המקרים כלל לא יודעים על קיומה) .על מנת לחזק את השימוש ברשת הירוקה צריך לחזק את הרגשת ההתמצאות במרחב העירוני ע"י
הדגשת החיבורים לרשת הרחובות:
א .כל שבילי הרשת הירוקה ילוו בשילוט שיוצב במקום בולט במפגש שביל הרשת עם הרחוב ,בשלט יצויין לאילו רחובות ו/או יעדים עירוניים ניתן להגיע דרך השביל ומה המרחק
אליהם .במקומות בהם המעבר מוביל אל גינה ציבורית יצויין שם הגינה ומה יש בה (מתקני משחק ,מתקני כושר ,שולחנות שחמט ,גינה קהילתית וכ"ו).
ב .פס ריצוף ברוחב של כ 40-ס"מ ,מחומר שייבחר באופן גורף לכל העיר ,ילווה את כל השבילים של הרשת הירוקה ובמקומות בהם אין מעבר חציה המקשר בין שני קטעי שביל
המשכיים יוביל הפס אל מעבר החציה הקרוב וממנו בחזרה אל הרשת.

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה
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מתוך דו"ח סקר טלפוני שנערך עבור עיריית כפר סבא במסגרת הכנת תכנית האב האאסטרטגית ע"י
משרד עמיר עירון באפריל 2008

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה
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בינואר  2011נערך סקר נוסף עבור עיריית כפר סבא ע"י מכון גיאוקרטוגרפיה במטרה לבחון את עמדות התושבים כלפי שבילי
אופניים והרכיבה בעיר ולהלן תמצית הממצאים:
 30%מתושבי כפר סבא רוכבים על אופניים בתדירות כלשהי.
 בולטים במיוחד בני הנוער ( )15-19ש 57%-מהם רוכבים על אופניים.
ילדים רוכבים הרבה יותר ממבוגרים.
גברים רוכבים כמעט פי שניים יותר מנשים.
 רבע מתושבי כפר סבא שאינם רוכבים ציינו שהם מבוגרים מדי ,בולטים מבינהם בני  55ומעלה .אחרים לא רוכבים כי אין להם
אופניים ( ,)16%לא יודעים לרכוב ( )11%או לא אוהבים לרכוב ( .)11%ויש המתרצים זאת בחוסר זמן וההעדפה של נסיעה ברכב
או הליכה ברגל.
 11% ציינו כי אין שבילי אופניים וכי הרכיבה בעיר מסוכנת.

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה
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 ילדים צעירים מגיל  7רוכבים בעיקר בליווי מבוגר ואילו ילדים בני  7עד  14חלקם הגדול רוכב לבד.
 41% מתושבי כפר סבא הרוכבים על אופניים עושים זאת בכל ימות השבוע 39% .רוכבים רק בסופי שבוע ,בולטים בקרבם
החילונים ואילו רק  20%רוכבים רק באמצע השבוע.
 78% מרוכבי האופניים היום בכפר סבא ציינו שהם רוכבים בעיקר על המדרכה ועוד  15%רוכבים על המדרכה וגם על הכביש.
כלומר רוב רוכבי האופניים –  93%מהם רוכבים על המדרכות ברחובות כפר סבא
רוב רוכבי האופניים אינם יכולים להימנע מלרכוב גם ברחובות ראשיים וגם ברחובות צדדיים .אמנם ילדים צעירים ונשים ציינו
יותר שהם רוכבים ברחובות צדדיים.
רוב רוכבי האופניים רוכבים היום למקומות מוגנים כמו הפארק או לצורך ספורט .אחרים רוכבים על אופניים ככלי תחבורה כדי
להגיע ממקום למקום ,כמו  :לבית הספר ,לתנועה ,לעבודה.

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה
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שבילי אופניים בעיר יהפכו את הנסיעה באופניים לבטוחה הרבה יותר
רוב רובם ( )93%של תושבי כפר סבא מאמינים ששבילי אופניים בעיר יהפכו את הנסיעה באופניים לבטוחה הרבה יותר.
 למעלה מ 70%-מהתושבים סבורים ששבילי אופניים בכפר סבא יתרמו לעלייה בכושר הגופני של התושבים ,יגרמו ליותר
תושבים לרכב על אופניים ולכן העירייה צריכה להפנות משאבים ליצירת שבילי אופניים בעיר.
 רק  58%מתושבי כפר סבא מאמינים ששבילי אופניים בכפר-סבא יתרמו לאיכות הסביבה בהפחתת כמות המכוניות ופקקי
התנועה בעיר ובכך יורידו את זיהום האוויר בעיר.
 התפיסות החיוביות בנוגע לשבילי אופניים בעיר משותפות לרוכבים וללא רוכבים על אופניים.

גיבוש מטרות ויעדים

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

תכנית אסטרטגית
 סקר מצב קיים.

מטרת התכנית הינה תכנון רשת רציפה של שבילי אופניים בכפר סבא:

גיבוש מטרות ויעדים.
 אימוץ עקרונות לתכנון מערכת
שבילי האופניים.

 בטוחה ונוחה לשימוש.

 מיפוי מוקדי משיכה בעיר.
 בניית סכמה עקרונית של
תכנית האב לשבילי אופניים.

 מקשרת בין כל מוקדי המשיכה בעיר.
 מאפשרת תנועה ברחבי כל העיר ומקשרת אל מחוצה לה.
 נותנת מענה לצרכי ורצונות התושבים.
 ישימה לביצוע.

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

אימוץ עקרונות לתכנון מערכת השבילים
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 רשת שבילי האופניים הראשית תתוכנן בצמוד לרשת הכבישים.
 רשת שבילי אופניים משנית/תומכת בשבילי הרשת הירוקה להולכי הרגל ,ברחובות משולבים וברחובות מקומיים שקטים (תנועתית).
במסגרת קביעת מיקום השביל בחתך הרחוב:

 הפרדה ככל האפשר בין תנועת אופניים להולכי רגל.
 העדפה לשבילים דו סיטריים אך מתן אפשרות ליצירת שבילים חד סיטריים במקרים בהם חתך זה מתאים יותר לאופי הרחוב ותפקודו.
הפרדה בין שביל האופניים לנתיבי התנועה המנועית:
בהתאם להנחיות קיימות  3רמות של הפרדה אפשריים .רמת הפרדה א' – תנועת האופניים משולבת עם התנועה המנועית (אין הפרדה); רמת הפרדה ב' –
נתיב האופניים בצמוד לנתיב התנועה ,עם או בלי חנייה (הפרדה מזערית) ורמת הפרדה ג' – שביל אופניים (קיימת הפרדה פיזית או מרחבית בין רצועת התנועה
של האופניים לבין נתיבי התנועה המנועית).
רמת ההפרדה נקבעת בהתאם לנפחי התנועה ומהירות הייעוד (מהירות הנסיעה האופיינית עבורה מתוכנן הרחוב – במהירות  50ו 70-קמ"ש זו גם המהירות
המרבית המותרת).

רמת הפרדה א' – מתאימה לרחובות משולבים ,רחובות רגילים בהם המהירות המירבית המותרת הינה  30קמ"ש וברחובות רגילים בהם המהירות המירבית
המותרת הינה עד  50קמ"ש ונפח התנועה הכולל קטן מ 250-כלי רכב לשעה בשעת השיא.
רמת הפרדה ב' – מתאימה לרחובות שאינם מתאימים לרמת הפרדה א' אך עדיין אינם מצדיקים רמת הפרדה ג' :כאשר המהירות המירבית הינה  30עד 50
קמ"ש ונפחי התנועה בשעות השיא גדולים מהאפשרי לתנועה מעורבת אך קטנים מהערכים לרמת הפרדה ג' (ראה טבלה  4.1בהנחיות לתכנון רחובות בערים –
תנועה אופניים ,אוקטובר  ,2009משרד התחבורה) .קיימת אפשרות לשימוש ברמת הפרדה ב' ,כאשר מסיבות תכנוניות שונות מועדף הנתיב על פני התנועה
המשולבת.
רמת הפרדה ג' – כאשר מאפייני התנועה ברחוב שונים מאלה הקיימים ברמת הפרדה א' ו-ב'.
במסגרת התכנון המפורט ייקבע סוג ההפרדה המתאים לכל רחוב ורחוב .תוכנית זו מציעה המלצה ראשונית לסוג ההפרדה.

כיוון הנסיעה בשבילי האופניים:
בהתאם לפריסת השבילים ולניתוח חתכי הרחוב מומלץ כי שבילי האופניים יתוכננו כשבילים דו-סטריים ,רוחב השבילים ואופן ביצוע ההפרדה יהיה בהתאם
להנחיות.
ברחובות בהם ניתן ליישם שבילי אופניים חד סטריים ,יש לשקול זאת הן בהיבט התנועתי והן בהיבט של חתך הרחוב.

מיפוי מוקדי משיכה בעיר

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

תכנית אסטרטגית
 סקר מצב קיים.
גיבוש מטרות ויעדים.
 אימוץ עקרונות לתכנון מערכת
שבילי האופניים.

 מיפוי מוקדי משיכה
בעיר.
 בניית סכמה עקרונית של
תכנית האב לשבילי אופניים.

 מבני ציבור.
 אזורי מסחר.
 אזורי תעסוקה.
 מוסדות חינוך ותרבות.
 אזורי נופש וספורט.
 שטחים ציבוריים פתוחים.
 תחבורה ציבורית.

להלן מפת הנספח הנופי של תכנית האב האסטרטגית לכפר סבא הכוללת את סימון מוקדי המשיכה בעיר ,הן הקיימים והן
המתוכננים ,ואת כל המידע שצויין לעיל לגבי מערך השטחים הציבוריים הפתוחים ,הצירים הירוקים וכו'.
תכנית האב לשבילי אופניים התבססה על מפה זו כנקודת התחלה לפיתוח התכנית.

מפת הנספח הנופי לתכנית האב האסטרטגית
רשת ראשית

סכמה כללית לרשת השבילים המוצעת בשילוב רשת השצפ"ים בעיר
רשת ראשית

רמז

הנביאים

הזמיר
והנשר
בן יהודה

אז"ר

עציון

משה סנה

טשרניחובסקי

דב הוז

הפועל
הגליל

הכרמל

דיין
תל חי
המוביל
ויצמן

ויצמן

מיקום השבילים בשילוב השצ"פים והשב"צים בעיר
שצ"פ+שב"צ

רמז

הנביאים
הזמיר
והנשר

בן יהודה

תל חי

אז"ר

לוינסקי

פנקס

הגליל
עציון
הפועל

המוביל

דב הוז
הכרמל

דיין

ויצמן

מדדים להערכה

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

הערכת חלופות
רשת שבילי אופניים ראשית לאורך הרחובות:

 קביעת מדדים
להערכה.
 בדיקת חלופות לחתכים
אופייניים לרחובות השונים.

בדיקת ישימות התכנית
האסטרטגית לפי טווחי זמן
והגדרת שלבים רצויים לתכנית.
 זיהוי הרחובות המתאימים
לפיתוח לפי השלבים שהוגדרו.
בניית תכנית האב.
בניית חלופות תכנוניות
לרחובות בעייתיים בטווח הזמן
של  10השנים הבאות.

חלוקת הרחובות לפי:

 .1רחובות ראשיים המהוים צירים מקשרים עיקריים בעיר.
(כגון ויצמן ,בן יהודה ,טשרניחובסקי ,הפועל)

 .2רחובות שישום השביל בהם אינו בא על חשבון חניות או מספר נתיבים.
(כגון דב הוז ,ששת הימים ,המוביל ,משה סנה ,כצנלסון)

 .3צירים מקשרים חשובים בעיר שישום השביל בהם בא על חשבון חניות באופן חלקי .
(כגון תל חי ,הנביאים ,השקמה ,נורדאו )

 .4צירי משנה שישום השביל בהם בא על חשבון חניות באופן חלקי.
(כגון ז'בוטינסקי ,בר אילן ,משה דיין)

 .5רחובות שישום השביל בהם בא על חשבון חניות באופן מלא אך מהוים צירים מקשרים חשובים בעיר.
(כגון בן גוריון ,הכרמל)

** רחובות שסווגו בשלושת הקטגוריות הראשונות קיבלו עדיפות גבוהה ליישום.

רשת משלימה ותומכת  -שבילים בשצ"פים ורחובות משולבים:
 .1רחובות משולבים המתקשרים לרחובות הראשיים בהם מתוכננים שבילי אופניים.
 .2שצ"פים בהם ניתן יהיה לשלב שביל אופניים נפרד .השצ" פים הנבחרים מויינו לפי רמת ההתערבות הדרושה על מנת ליצור את ההפרדה
הדרושה:
 שלב ראשון  -שילוב ההפרדה במצב הקיים – ניתן ליישם את השביל בהשקעה מינימלית.
 שלב שני  -התערבות משמעותית באמצעות עבודות פיתוח – ניתן ליישם את השביל אך דרושה השקעה כספית גדולה.

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

חתך אופייני בזכות דרך של  30מ'

הערכת חלופות
 קביעת מדדים להערכה.

 בדיקת חלופות
לחתכים אופייניים
לרחובות השונים.
בדיקת ישימות התכנית
האסטרטגית לפי טווחי זמן
והגדרת שלבים רצויים לתכנית.
 זיהוי הרחובות המתאימים
לפיתוח לפי השלבים שהוגדרו.
בניית תכנית האב.
בניית חלופות תכנוניות
לרחובות בעייתיים בטווח הזמן
של  10השנים הבאות.

בדיקת התכנות ראשונית בלבד לאפשרות שילוב שבילי אופניים בחתך הרחוב ברחובות עם זכות דרך של  30מ'.
בהמשך החוברת תובא בדיקה מפורטת יותר .בכל מקרה התכנון המפורט יהיה תואם להנחיות משרד התחבורה בזמן התכנון.

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

חתך אופייני בזכות דרך של  20מ'

הערכת חלופות
 קביעת מדדים להערכה.

 בדיקת חלופות
לחתכים אופייניים
לרחובות השונים.
בדיקת ישימות התכנית
האסטרטגית לפי טווחי זמן
והגדרת שלבים רצויים לתכנית.
 זיהוי הרחובות המתאימים
לפיתוח לפי השלבים שהוגדרו.
בניית תכנית האב.
בניית חלופות תכנוניות
לרחובות בעייתיים בטווח הזמן
של  10השנים הבאות.

בדיקת התכנות ראשונית בלבד לאפשרות שילוב שבילי אופניים בחתך הרחוב ברחובות עם זכות דרך של  20מ'.
בהמשך החוברת תובא בדיקה מפורטת יותר .בכל מקרה התכנון המפורט יהיה תואם להנחיות משרד התחבורה בזמן התכנון.

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

חתך אופייני בזכות דרך של  15מ'

הערכת חלופות
 קביעת מדדים להערכה.

 בדיקת חלופות
לחתכים אופייניים
לרחובות השונים.
בדיקת ישימות התכנית
האסטרטגית לפי טווחי זמן
והגדרת שלבים רצויים לתכנית.
 זיהוי הרחובות המתאימים
לפיתוח לפי השלבים שהוגדרו.
בניית תכנית האב.
בניית חלופות תכנוניות
לרחובות בעייתיים בטווח הזמן
של  10השנים הבאות.

בדיקת התכנות ראשונית בלבד לאפשרות שילוב שבילי אופניים בחתך הרחוב ברחובות עם זכות דרך של  15מ'.
בהמשך החוברת תובא בדיקה מפורטת יותר .בכל מקרה התכנון המפורט יהיה תואם להנחיות משרד התחבורה בזמן התכנון.
ברחובות עם זכות דרך של פחות מ  15מ' תעשה בדיקה פרטנית בזמן התכנון המפורט ואף תשקל האפשרות להפכם לחד סיטריים.

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

הערכת חלופות
 קביעת מדדים להערכה.

 בדיקת חלופות לחתכים
אופייניים לרחובות
השונים.
בדיקת ישימות התכנית
האסטרטגית לפי טווחי זמן
והגדרת שלבים רצויים לתכנית.
 זיהוי הרחובות המתאימים
לפיתוח לפי השלבים שהוגדרו.
בניית תכנית האב.

בניית חלופות תכנוניות
לרחובות בעייתיים בטווח הזמן
של  10השנים הבאות.

רשימת הרחובות לבדיקה

הגדרת השלבים לתכנית האב

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

הערכת חלופות
השבילים שאותרו כאפשריים לאורך הרחובות ובשצ"פים בעיר מתפרסים לאורך כולל של כ 45-ק"מ.

 קביעת מדדים להערכה.

השבילים שסומנו כרצויים אך לא אפשריים בתנאים הקיימים היום הם  5ק"מ נוספים.

 בדיקת חלופות לחתכים
אופייניים לרחובות השונים.

בדיקת ישימות
התכנית האסטרטגית לפי
טווחי זמן והגדרת שלבים
רצויים לתכנית.
 זיהוי הרחובות המתאימים
לפיתוח לפי השלבים שהוגדרו.
בניית תכנית האב.
בניית חלופות תכנוניות
לרחובות בעייתיים בטווח הזמן
של  10השנים הבאות.

על כן:

לרוב השבילים אין צורך במציאת פתרונות חלופיים והגורמים שישפיעו על יישומם הינם:

.1

תקציב

– בשלב ראשון תקציב לתכנון מפורט ובשלב השני תקציב לביצוע .העלויות משתנות בהתאם לרוחב החתך בו מתערבים בכל רחוב .יישום התכנית

תלוי במציאת מקורות מימון מתאימים הן לתכנון המפורט והן לביצוע.

.2

זמינות השטח לשביל

– תלוי ברוחב זכות הדרך ,זמינותה ,אופי חתך הרחוב והתנועה בו .יישום התכנית מושפע מזמינות סטטוטורית של מלוא זכות

הדרך ומהיכולת הציבורית לתמוך בשבילי אופניים במחיר של צמצום חניות לאורך הרחוב.

הגדרת השלבים לתכנית האב

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

הערכת חלופות
 קביעת מדדים להערכה.
 בדיקת חלופות לחתכים
אופייניים לרחובות השונים.

בדיקת ישימות
התכנית האסטרטגית לפי
טווחי זמן והגדרת שלבים
רצויים לתכנית.
 זיהוי הרחובות המתאימים
לפיתוח לפי השלבים שהוגדרו.
בניית תכנית האב.
בניית חלופות תכנוניות
לרחובות בעייתיים בטווח הזמן
של  10השנים הבאות.

שלב  – 1בניית רשת שבילים המורכבת מצירים ראשיים לאורך רחובות  +צירים משמעותיים בתוך שצ"פים קיימים.
על הרחובות הנבחרים להיות:


רחובות ראשיים המקשרים למוקדים ציבוריים משמעותיים.



רחובות הדורשים התערבות מינימלית בחתך הרחוב ויישום שביל האופניים בהם אינו על חשבון חניות.



רחובות היוצרים קישורים משמעותיים בין צירים ראשיים.



רחובות המשרתים מרכזי אוכלוסיה גדולים ,בעלי פוטנציאל שימוש גבוה.



השצ" פים שנבחרו לשלב זה הם אלה שניתן להוסיף בהם שביל נפרד ללא עבודות משמעותיות.

שלב  – 2המשך בניית רשת שבילים המורכבת מצירים ראשיים לאורך רחובות  +צירים משמעותיים בתוך שצ"פים קיימים.


שאר הרחובות שאותרו במסגרת הכנת התכנית ,פרט לרחובות שהוגדרו לשלבים  3ו.4-



השצ" פים שנבחרו לשלב זה הם אלה שניתן להוסיף בהם שביל נפרד אך הדבר דורש עבודות פיתוח משמעותיות.

שלב  – 3רחוב ויצמן במלואו.
רחוב ויצמן הוגדר כשלב בפני עצמו ונכלל בתכנית האב למרות הבעייתיות בתנאים הקיימים היום בשל חשיבותו הרבה כרחוב הראשי של
העיר.

שלב  – 4רחובות או קטעי רחובות שבתנאים הקיימים היום לא ניתן לבצעם אך יש פוטנציאל עתידי להבשלת התנאים והם
מספיק חשובים כדי לחכות.

גבולות התכנית

גבולות התכנית

גבולות התכנית

רמז

הנביאים
הזמיר
והנשר

בן יהודה

תל חי

אז"ר

נסקי

פנקס

הגליל
עציון
הפועל

המוביל

דב הוז
הכרמל

דיין

ויצמן

שבילי אופניים קיימים
שבילים קיימים

רמז

הנביאים
הזמיר
והנשר

בן יהודה

תל חי

אז"ר

לוינסקי

פנקס

הגליל
עציון
הפועל

המוביל

דב הוז
הכרמל

דיין

ויצמן

סה"כ כ 14-ק"מ שבילים קיימים 5.4 :ק"מ בכ"ס  4.5 ,1/60בכ"ס  1/80ו 4.2-בשאר העיר

שבילים קיימים בכפר סבא

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שביל קיים
 .1שביל בשצ"פ ההמשכי
שביל האופניים הנפרד התקני
לרח' לוינסקי ,שכונות
הראשון בכפר סבא .מקיף את
סירקין וסביוני שביל
מתחם  Gומקשר ,במקביל לקצה
האופניים הנפרד התקני
רח' ויצמן ,בין רח' הסדנא ורח'
הראשון בכפר סבא .מקיף
המוביל.
את מתחם  Gומקשר,
במקביל לקצה רח' ויצמן,
בין רח' הסדנא ורח'
המוביל.

.2

שביל בין רח' עציון לרח'
גולד ,המשכי לגן אנטמן.

.3

רחובות הזמיר והנשר
בשכונת האוניברסיטה.

.4

שבילים במערכת
השצ"פים של השכונות
הירוקות.

1

3

2

4

רשת שבילי אופניים ראשית שלב 1
שלב  1ראשי

רמז

הזמיר
והנשר
בן יהודה

משה סנה

אז"ר

אשכול
כצנלסון
דב הוז

השקמה
הפועל

התכנה
ששת הימים
המוביל

תל חי

ירושלים

נורדאו

ויצמן
רופין

בשלב זה מתוכננים כ 17-ק"מ שבילי אופניים לאורך רחובות ראשיים בעיר

רחוב משה סנה

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1

רחוב מאסף/עורקי

זכות הדרך :מרח' השמחה  -מזרחה  18מ' וצפונה  30מ'

משה סנה :מנחם בגין  -השמחה

אורך הקטע –  700מ'
מקשר אל:
 שכונות ירוקות
 בי"ח מאיר
 שכונת עליה
 שדרות מנחם בגין

השביל קיים – בוצע במסגרת עבודות הפיתוח של
השכונה הירוקה.

משה סנה :השמחה  -טשרניחובסקי
השינוי  -צמצום מדרכה מערבית
המחיר  -ביטול חניות וצמצום רוחב הרצועה המגוננת.
הערות:
דרושים פתרונות נקודתיים באזור הכניסה לחניית
בי"ח "מאיר"

מיקום השביל בעיר

רחוב דב הוז

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1
אורך הקטע –  590מ'
מקשר אל:
 קניון ערים
 בי"ח מאיר

רחוב מאסף/מקומי

זכות הדרך 20 :מ'

דב הוז  :טשרניחובסקי  -המעפילים
השינוי  -צמצום שטח מגונן במדרכה הצפונית

הערות:
דרושים פתרונות נקודתיים באזור הכניסה לחניית
בי"ח "מאיר"
מיקום השביל בעיר

רחוב דב הוז

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1

רחוב מאסף/מקומי

זכות הדרך 20 :מ'

דב הוז  :המעפילים  -כצנלסון

אורך הקטע –  590מ'
מקשר אל:

השינוי  -הפיכת החנייה ,במדרכה צפונית ,האלכסונית
 /הניצבת לחנייה מקבילה וצמצום חתך הרחוב.
המחיר – צמצום חניות.

 קניון ערים
 בי"ח מאיר
מיקום השביל בעיר

רחוב בגין

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1

רחוב עורקי

זכות הדרך 30 :מ'

בגין :צומת רעננה  -משה סנה

אורך הקטע –  1,530מ'

מבוצע במסגרת שבילי השכונה הירוקה.

בגין :משה סנה  -טשרניחובסקי
מקשר אל:
 שכונות ירוקות

צמצום חתך הרחוב ,צמצום רצועה מגוננת.
הערה :יש צוואר בקבוק בקטע האחרון קרוב לטשרניחובסקי.

 רעננה
רחוב טשרניחובסקי
רחוב בן יהודה

מיקום השביל בעיר

רחוב טשרניחובסקי

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

רחוב עורקי/בינעירוני

שלב 1

זכות הדרך 30 :מ'

טשרניחובסקי :דב הוז-ויצמן

אורך הקטע בשלב - 1

השינוי  -אפשרי על בסיס הרחבת המדרכה.

 1,355מ'

המחיר  -מחייב ביטול חניה מקבילה בצד המזרחי.

אורך הקטע בשלב - 2
 580מ'
מקשר אל:
 צומת רעננה
 רחוב ויצמן
 בי"ח מאיר
 מרכזי מסחר ותעסוקה
 בית המשפט
 מס הכנסה
 שדרות בגין ובן יהודה
 בית ברל ומושבי דרום השרון

טשרניחובסקי :ויצמן-דרך השרון
בקטע בין ויצמן לששת הימים לא ניתן כיום לשלב שביל
אופניים בחתך הרחוב (קיים תכנון לנתיבי .)BRT
בקטע שבין ששת הימים לדרך השרון ניתן לשלב שביל או
בתחום החניון המתוכנן בצד המערבי או עם התקדמות
תכנון המרכז למשרדי ממשלה בצד המזרחי.

מיקום השביל בעיר

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1
אורך הקטע בשלב - 1
 1,355מ'
אורך הקטע בשלב - 2

רחוב טשרניחובסקי
רחוב עורקי/בינעירוני

זכות הדרך :מרח' הכרמל  -דרומה  20מ' וצפונה  15מ'

טשרניחובסקי :דב הוז  -בן יהודה  /בגין
השינוי  -אפשרי על בסיס הרחבת המדרכה
המחיר  -שינוי חתך הרחוב וצמצום שטח ירוק בצד
המזרחי.
על בסיס חתך מוצע לרחוב בזכות דרך  30.0מ'.

 580מ'
טשרניחובסקי :בן יהודה  -כנפי נשרים וצפונה
מקשר אל:
 צומת רעננה
 רחוב ויצמן
 בי"ח מאיר
 מרכזי מסחר ותעסוקה
 בית המשפט
 מס הכנסה
 שדרות בגין ובן יהודה
 בית ברל ומושבי דרום השרון

עד רחוב כנפי נשרים ניתן לשלב שביל אופניים
במדרכה המערבית תוך צמצום הרצועה המגוננת.
אחרי רחוב כנפי נשרים לכוון צפון מדובר בקטע רחוב
המתפקד כדרך בין-עירונית.

מיקום השביל בעיר

רחוב רמז

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1

רחוב מאסף

זכות הדרך 15 :מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב

אורך הקטע –  560מ'

המחיר  -ביטול חניות ו/או צמצום רוחב המסעה
וצמצום רצועה ירוקה מגוננת.

מקשר אל:
 רחוב טשרניחובסקי
 מרכז שכונת עליה
מיקום השביל בעיר

רחוב ששת הימים

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1

רחוב מאסף

זכות הדרך :מרח' גלר  -מזרחה  20מ' ומערבה  24מ'

ששת הימים  :סוקולוב  -היסמין

אורך הקטע –  680מ'

השינוי  -צמצום ערוגה מגוננת

ששת הימים  :היסמין  -טשרניחובסקי
מקשר אל:

השינוי  -צמצום חתך הרחוב

 חטיבות ביניים

המחיר  -ביטול חניות

 בי"ס יסודי ברנר
 רחוב טשרניחובסקי
 מרכז מסחרי
 בית המשפט ומס הכנסה
 בית התרבות ע"ש רייזל

מיקום השביל בעיר

רחוב כצנלסון

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1
אורך הקטע –  660מ'

רחוב מאסף

זכות הדרך 20 :מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב
המחיר -צמצום שטח המדרכה  /שטח ירוק במדרכה
מערבית  /ביטול חניות

מקשר אל:
 רח' ויצמן
 קניון ערים
 בי"ס יסודי בן גוריון
 פנימיית אונים
 שדרות בן יהודה

מיקום השביל בעיר

רחוב אז"ר

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1

רחוב מאסף

זכות הדרך 13 :מ'

אז"ר :הגליל-משה דיין

אורך הקטעים בשלב – 1
 645מ'
אורך הקטעים בשלב – 2
 375מ'
מקשר אל:
 תיכונים
בשל מגבלות זכות הדרךעשה שימוש רק
בקטעים ההכרחיים ליצירת המשכיות
הרשת עם הרחובות הגליל ,משה דיין,
כצנלסון ואזור התיכונים.

ביטול חניות וצמצום חתך הרחוב.

אז"ר :השחר-כצנלסון-טשרניחובסקי
ביטול חניות וצמצום חתך הרחוב.

מיקום השביל בעיר

רחוב ירושלים

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1

רחוב מקומי

זכות הדרך 20 :מ'

ירושלים :הכרמל  -ויצמן

אורך הקטע שאינו מדרחוב
–  310מ'

בקטע זה הרחוב הוא מדרחוב

ירושלים :ויצמן – בן גוריון
השינוי  -צמצום חתך הרחוב.

מקשר אל:

המחיר  -ביטול חניות.

 רחוב ויצמן
 מדרחוב ירושלים
 רחוב בן גוריון

מיקום השביל בעיר

רחוב בן יהודה

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1

רחוב עורקי

זכות הדרך 30 :מ'

בן יהודה :טשרניחובסקי – שצ"פ תיכונים

אורך הקטע האפשרי לביצוע
–  2,710מ'
מקשר אל:
 שדרות בגין
 רעננה

לא ניתן מבחינה פיזית.

בן יהודה :שצ"פ תיכונים  -דרך הפועל
על בסיס חתך מוצע לרחוב בזכות דרך  30.0מ'
השינוי  -אפשרי על בסיס צמצום שטח ירוק במדרכה דרומית.
יש לבחון ,באופן נקודתי ,הפרעות כדגומת :גשר הולכי בסמוך
למטווח העירוני.

 חטיבות ביניים

יש לוודא אפשרות להסדרת שביל אופניים במדרכה צפונית
במסגרת תוכניות סטטוטוריות עתידיות באזור.

 תיכונים

בן יהודה :דרך הפועל  -הנביאים

 מרכזי ספורט

על בסיס חתך מוצע לרחוב בזכות דרך  30.0מ'.

 פארק עירוני

השינוי  -אפשרי על בסיס צמצום שטח ירוק במדרכה דרומית.

 רחוב טשרניחובסקי

מיקום השביל בעיר

רחוב תל חי

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1
אורך הקטע –  1,690מ'

רחוב מאסף/עורקי

זכות הדרך :מרח' הכרמל  -דרומה  20מ' וצפונה  15מ'

תל חי  :בן יהודה  -הכרמל
השינוי  -צמצום חתך הרחוב.
המחיר  -ביטול חניות ו/או הפיכת חניות
אלכסוניות/ניצבות למקבילות וצמצום רוחב המסעה.

מקשר אל:
 חטיבות ביניים
 בי"ס יסודי השרון
 בי"ס הראל
 מרכז קהילתי דתי
 שדרות בן יהודה
 דרך הטייסים
 כביש 531
 הוד השרון

הערות:
חלק מקטע זה תוכנן מחדש לפני כשנתיים  -יש צורך
בעדכון תכנון להטמעת השביל בתכנית.

מיקום השביל בעיר

רחוב תל חי

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1
אורך הקטע –  1,690מ'
מקשר אל:

רחוב מאסף/עורקי

זכות הדרך :מרח' הכרמל  -דרומה  20מ' וצפונה  15מ'

תל חי  :הכרמל – תל אביב יפו (כביש )531
התאמת החתך העתידי בהתחשב בפתיחת מחלף תל
חי ותכנון פרוייקט ה BRT-ברחוב ויצמן.
השינוי – צמצום מדרכה וערוגה מגוננת.

 חטיבות ביניים
 בי"ס יסודי השרון
 בי"ס הראל
 מרכז קהילתי דתי
 שדרות בן יהודה
 דרך הטייסים
 כביש 531
 הוד השרון

הערות:
 .1קטע הכביש בין ויצמן למחלף עם כביש  531נמצא
כבר בשלבי תכנון מפורט הכולל שביל אופנים.
 .2לאורך חלק מהתוואי ניתן יהיה להשתמש בשטחי
שצ"פ לצורך הגדלת מספר החניות ע"י הפיכתן לחניות
אלכסוניות.

מיקום השביל בעיר

רחוב נורדאו

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1

רחוב מאסף/מקומי

זכות הדרך 15 :מ'

ביטול חניות וצמצום רוחב המסעה

אורך הקטע –  550מ'

צמצום חתך הרחוב.

הערות:
מקשר אל:
 רחוב ויצמן

אפשרות להחזרת חלק מהחניות ע"י פיתוח שטח חום
סמוך.

 תחנת הרכבת נורדאו
 בי"ס יסודי יצחק שדה
 בית העלמין

מיקום השביל בעיר

רחוב רופין

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1

רחוב מאסף/מקומי

זכות הדרך 15 :מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב.

אורך הקטע –  525מ'

מקשר אל:

המחיר  -ביטול חניות וצמצום רוחב המסעה.

הערות:בקטע החד סיטרי ניתן יהיה לשלב את השביל
ללא ביטול חניות.

 רחוב ויצמן
 תחנת הרכבת נורדאו
 בי"ס יסודי יצחק שדה
 בית העלמין

מיקום השביל בעיר

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1

רחוב הפועל
רחוב עורקי

זכות הדרך  22מ'

השביל יעבור ברצועה הירוקה המלווה את הרחוב.

אורך הקטע –  1,120מ'
מקשר אל:
 רחוב בן יהודה
 אצטדיון כדורגל
 אזור התעשיה
שכונת הדרים
 כביש 55
 פארק עירוני
 קאנטרי קלאב

מיקום השביל בעיר

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

רחוב התוכנה

שלב 1
אורך הקטע –  525מ'

רחוב מקומי
הרחוב משמש כחניון עירוני ,השביל המתוכנן
ישולב במסגרת תכנון הרחבת החניון בפרוייקט ה-
.BRT

מקשר אל:
 רחוב התע"ש (צומת עם רחוב הפועל)
 אצטדיון כדורגל

מקצה רחוב התוכנה ימשיך השביל בהיקף הפארק
העירוני ,חלק על חשבון שטח הפארק וחלק על
חשבון שטח בחניון ציבורי ,ויקשר אל רחוב ויצמן.

 אזור התעשיה
 פארק עירוני
 רחוב ויצמן (בהמשך דרך הפארק
ועוד חניון ציבורי)

שביל זה מהווה ציר מקביל לרחוב הראשי של אזור
התעשיה – רחוב התע"ש ,בו יעבור תוואי ה.BRT-
כמו כן הוא מאפשר סגירת טבעת היקפית סביב
הפארק העירוני.

מיקום השביל בעיר

רחוב המוביל

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1

רחוב מאסף/עורקי

זכות הדרך :לא רלוונטי ,מעבר ברצועת המוביל

 צמצום השטח הירוק

אורך הקטע –  2,390מ'

 הוספת שביל אופניים על בסיס רצועת המוביל
 מחייב אישור של מקורות

מקשר אל:
 כביש 55
 אזור התעשייה
 שכונת הדרים
 ספורטק
 מרכז מסחרי הדרים
 קניון G
 חורשת קפלן
 מושב צופית

מיקום השביל בעיר

רחוב אשכול

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1
אורך הקטע –  450מ'

רחוב עורקי

זכות הדרך 20 :מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב
המחיר  -ביטול חניות ו/או הפיכת חניות
אלכסוניות/ניצבות למקבילות וצמצום רוחב המסעה

מקשר אל:
 רחוב בן יהודה
 מרכז מסחרי מזרח כפר סבא
 בית האבן
 דרך הבטחון

מיקום השביל בעיר

רחוב השקמה

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1

רחוב מאסף

זכות הדרך 20 :מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב

אורך הקטע –  730מ'

המחיר  -ביטול חניות ו/או הפיכת חניות
אלכסוניות/ניצבות למקבילות וצמצום רוחב המסעה.

מקשר אל:
 רחוב הפועל
 בי"ס יסודי רמז
 בית האבן
 דרך הבטחון
 רחוב אשכול

מיקום השביל בעיר

רחוב ויצמן

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 1

רחוב עורקי

זכות הדרך 34 :מ'

ויצמן :הראשונים  -התע“ש

אורך הקטע בשלב 1
–  475מ'

הקטע בין רחוב הראשונים לרחוב התע"ש,
מתוכנן במסגרת פרוייקט ה BRT-על חשבון
שטח ירוק במדרכה הדרומית.

ויצמן :התע“ש  -הסדנה
הרחוב הראשי של העיר.

הקטע בין רחוב התע"ש לרחוב הסדנה ,יושלם
לקישור עם השביל הקיים* על חשבון שטח ירוק
במדרכה הדרומית.
*במסגרת פרוייקט מתחם  Gהוקם שביל
אופניים בצידו הצפוני של רחוב ויצמן מרחוב
הסדנה עד לרחוב המוביל.

מיקום השביל בעיר

רשת שבילי אופניים בשצ"פים שלב 1
שלב  1שצ"פ

חורשת קפלן
"שדירת עליה"

שצ"פ
קפלן

קדושי קהיר
המסוק/
הידיד
פרופ' דינור

האשל
מדרחוב
אלתרמן

עוקף פארק
חומה
ומגדל
הלפיד

תוספת של עוד כ 8.5-ק"מ שבילי אופניים בשצ"פים בהם ניתן לשלב בקלות שבילי אופניים נפרדים

שבילים ברשת הירוקה

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שבילים בשצ"פ שלב 1
.1

שביל בשצ"פ ההמשכי
לרח' לוינסקי ,שכונות
סירקין וסביוני הכפר.

.2

שביל בשצ"פ המקשר בין
רח' אז"ר לקרית הספורט
ולשצ"פ של רח' פרופ'
דינור.

.3

שביל לא מפותח עדיין
ב"שדרה" של שכונת
עליה .מקשר בין מרכז
השכונה (קצה שביל
האופניים שעל רח' רמז)
דרך כמעט כל רוחב
השכונה אל השכונה
הירוקה כ"ס .1/80

.4

שביל באחד השצ"פים
המרכזיים בשכונת קפלן,
מקשרים בין רח' בן יהודה
לקצה השכונה בכיוון צפון
דרום.

1

2

3

4

– דוגמאות להמחשה

רחובות משולבים קיימים המתקשרים לרשת
רחובות משולבים

בית הבד

קנה

פנקס
לבון

המחתרות
הר כנען

אגוז

קרן היסוד

תוספת של עוד כ 2.5-ק"מ של שבילים המשתמשים ברחובות משולבים קיימים

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

רחובות המחתרות ,פנקס ,נחל הדס

רחובות משולבים
רחובות שקטים ללא מוצא בשל חסימה
במרכזם.
מקשרים בין רחובות מאספים.

רחוב מקומי
יש לשקול הפיכת רחובות אלו לרחובות משולבים.

הערה :רחובות משולבים קיימים משמשים מעצם
הגדרתם גם כתוואי לרכיבה על אופניים .בתכנית זו
סומנו רק הרחובות המשולבים (או המומלצים
להיהפך למשולבים) המשרתים את רשת השבילים
המתוכננת ויוצרים קישורים בעלי משמעות.

סה"כ בשלב  28 – 1ק"מ שבילי אופניים
מוקדים ואזורים משורתים:


תיכונים
שלב 1



חטיבות



בי"ס יסודי :רמז ,יצחק שדה



שכונות ירוקות



שכונת הדרים



קניון



בי"ח מאיר



שכונות :יוספטל ,קפלן ,עליה



תחנת הרכבת נורדאו



אזור התעשיה



ציר רוחב במרכז העיר (תל חי)



יציאות מהעיר מצפון ,מזרח
ומערב

רשת שבילי אופניים ראשית שלב 2
שלב  2ראשי

גד הנביא
הנביאים
אז"ר

אז"ר

הגליל

השחר

הכרמל

הר מירון

דיין

לוינסקי

שיבת ציון
ז'בוטיסקי

סוקולוב
ויצמן

הטייסים

רוטשילד

בשלב זה מתוכננים כ 11.5-ק"מ שבילי אופניים לאורך רחובות ראשיים בעיר

רחוב לוינסקי

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 2
אורך הקטע –  210מ'

רחוב מקומי

זכות הדרך 15 :מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב
המחיר  -ביטול חניות וצמצום רוחב המסעה

מקשר אל:
 רחוב טשרניחובסקי
 בי"ס יסודי סורקיס
 שצ"פ מרכזי סביוני הכפר

מיקום השביל בעיר

רחוב גלר

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 2

רחוב מקומי

זכות הדרך 15 :מ'

גלר :ששת הימים – תל אביב יפו (הטייסים)

אורך הקטע –  380מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב
המחיר  -ביטול חניות וצמצום רוחב המסעה

מקשר אל:
 חטיבות ביניים
 דרך הטייסים
מיקום השביל בעיר

רחוב סוקולוב

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 2
אורך הקטע –  620מ'

רחוב מאסף

זכות הדרך 20 :מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב
המחיר  -ביטול חניות וצמצום רוחב המסעה

מקשר אל:
 רחוב ויצמן
 תחנת הרכבת סוקולוב
 קניון ערים
 כביש 531

הערות:
מול הפניה לרח' אימבר מעבר לנסיעה במסעה
מקבילה לרחוב ממערב ,המשרתת את הבתים
הותיקים שעל הרחוב.

מיקום השביל בעיר

רחוב ז'בוטינסקי

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 2
אורך הקטע –  625מ'

רחוב מקומי

זכות הדרך 15 :מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב
המחיר  -ביטול חניות ו/או הפיכת חניות
אלכסוניות/ניצבות למקבילות וצמצום רוחב המסעה

מקשר אל:
 קניון ערים
 תיכונים
 פנימיית אונים

מיקום השביל בעיר

רחוב רוטשילד

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 2

רחוב מאסף

זכות הדרך :מרח' בן גוריון  -דרומה  22מ' וצפונה  30מ'

רוטשילד :הכרמל -ויצמן

אורך הקטע –  900מ'

בקטע זה הרחוב הוא רחוב מסחרי ומוגדר כאזור
לשימור היסטורי.

מקשר אל:

לאורך הרחוב כולו יש שדרת פיקוסים בוגרים.

 רחוב ויצמן

רוטשילד :ויצמן  -בן גוריון

 בי"ס אוסישקין

השינוי  -צמצום חתך הרחוב.

 דרך הטייסים

המחיר – צמצום מדרכה וערוגה מגוננת.
מיקום השביל בעיר

רוטשילד :בן גוריון – תל אביב יפו (הטייסים)
השינוי  -צמצום חתך הרחוב
המחיר  -ביטול חניות וצמצום רוחב המסעה

רחוב השחר

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 2
אורך הקטע –  625מ'

רחוב מקומי/מאסף

זכות הדרך :מרח' רמב"ם  -דרומה  22מ' וצפונה  16מ'

השחר :הכרמל – רמב"ם
השינוי  -צמצום חתך הרחוב
המחיר  -ביטול חניות וצמצום רצועה מגוננת

מקשר אל:
 רחוב רוטשילד
 תיכונים

השחר :רמב"ם – אז"ר
השינוי  -צמצום חתך הרחוב
המחיר  -ביטול חניות וצמצום רוחב המסעה

מיקום השביל בעיר

רחוב הכרמל

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 2

רחוב מאסף

זכות הדרך 15 :מ'

הכרמל :הגליל  -העמק

אורך הקטע (בשלב )2
 560מ'
–

השינוי  -צמצום רוחב נתיב (חד סיטרי שהיה פעם דו סיטרי)

הכרמל :העמק – גן אלתרמן
השינוי  -צמצום חתך הרחוב.

מקשר אל:

המחיר  -ביטול חניות.

ציר רוחב ראשי המחבר בין

הכרמל :גן אלתרמן  -ירושלים

רח' הגליל ורח' כצנלסון

השינוי  -צמצום חתך הרחוב.

 קניון ערים

המחיר  -ביטול חניות.

 מדרחוב ירושלים

הכרמל :ירושלים  -כצנלסון

 רח' רוטשילד

לא ניתן מבחינה פיזית
אפשרות לבחינת שינוי התנועה לתנועה חד סיטרית

מיקום השביל בעיר

רחוב בר אילן

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 2
אורך הקטע –

 780מ'

רחוב מקומי

זכות הדרך 13 :מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב.
המחיר  -צמצום רוחב המסעה וצמצום ערוגה מגוננת.

מקשר אל:
 בי"ס יסודי גולדה
 בי"ס יסודי בר אילן
מיקום השביל בעיר

רחוב עציון

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 2

רחוב מקומי

זכות הדרך 13 :מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב

אורך הקטע –

 285מ'

המחיר  -צמצום רוחב המסעה (חד סיטרי שהיה דו סיטרי)

מקשר אל:
 שצ"פ רציף צפ'-דר'
 בי"ס יסודי גולדה
 בי"ס הראל
 מרכז קהילתי דתי

מיקום השביל בעיר

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 2
אורך הקטע –  2,100מ'

דרך תל אביב – יפו (הטייסים)
רחוב מאסף

זכות הדרך :לא ברור

זכות הדרך משותפת לכפר סבא והוד השרון
מעבר בשטח ירוק המלווה את תוואי הכביש/זכות הדרך

מקשר אל:
 תחנות הרכבת (שתיהן)
 בי"ס יסודי אוסישקין
 חורשת אוסישקין
 הוד השרון
 כביש 531

מיקום השביל בעיר

רחוב הגליל

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 2

רחוב מאסף

זכות הדרך 15 :מ'

הגליל :ויצמן-הכרמל

אורך הקטע בשלב – 2

השינוי  -צמצום חניות/חד סיטריות

 830מ'.

שולב בשלב  4בתכנית האב

הגליל :הכרמל-אז"ר

אורך הקטע בשלב – 4

השינוי – צמצום חתך הרחוב.

 300מ'.

הגליל :אז"ר-בן יהודה
השינוי – צמצום חתך הרחוב וצמצום שטח מגונן.

מקשר אל:
ציר ראשי המחבר בין

רח' ויצמן ורח' בן יהודה
 בי"ס יסודי גורדון
 הפארק העירוני
 חטיבת בר לב

מיקום השביל בעיר

רחוב משה דיין

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 2
אורך הקטע –  935מ'

רחוב מאסף/מקומי

זכות הדרך 15 :מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב.
המחיר  -ביטול חניות ו/או הפיכת חניות
אלכסוניות/ניצבות למקבילות וצמצום רוחב המסעה.

מקשר אל:
 רחוב ויצמן
 מרכז קליטה
 פנימיית עלומים

מיקום השביל בעיר

רחוב הר מירון

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 2
אורך הקטע –  260מ'

רחוב מקומי

זכות הדרך 15 :מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב.
המחיר  -ביטול חניות וצמצום רוחב המסעה .צמצום
שטח ירוק.

מקשר אל:
 הפארק העירוני
 מעבר פוטנציאלי דרך הפארק אל
אזור התעשיה
מיקום השביל בעיר

רחוב הנביאים

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 2
אורך הקטע –  715מ'

רחוב מאסף

זכות הדרך 20 :מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב
המחיר  -ביטול חניות וצמצום רוחב המסעה

מקשר אל:
 רחוב בן יהודה
 רחוב אשכול
 דרך הבטחון

מיקום השביל בעיר

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 2
אורך הקטע –  1155מ'
מקשר אל:

דרך הבטחון
רחוב מקומי

זכות הדרך 13 :מ'

דרך הבטחון מורכבת מהרחובות :מצדה ,שרה ,בת שבע,
גד הנביא ,דבורה הנביאה ומקטעי שצ"פ או דרך חקלאית.
יש לוודא אפשרות סלילת שביל אופניים בחלק התוואי
העובר בשטח חקלאי.

 רחוב אשכול
 רחוב השקמה
 חורשת קפלן
 החווה החקלאית
 בי"ס הדמוקרטי
 אתר משק האוצר
 בית העלמין החדש
 שדות חקלאיים
 שבילי טיול בשדות

מיקום השביל בעיר

רשת שבילי אופניים בשצ"פים שלב 2

שלב  2שצ"פ

רמז

הנביאים
הזמיר
והנשר

בן יהודה

תל חי

אז"ר

לוינסקי

פנקס

הגליל
עציון
הפועל

המוביל

דב הוז
הכרמל

דיין

ויצמן

תוספת של עוד כ 8.2-ק"מ שבילי אופניים בשצ"פים בהם ניתן לשלב בקלות שבילי אופניים נפרדים

סה"כ בסיום שלב  48 – 2ק"מ שבילי אופניים
מוקדים ואזורים
שלב 2

משורתים נוספים:


מרכז העיר



בי"ס יסודי :גורדון,

רמז

הנביאים
הזמיר
והנשר

גולדה ,בר אילן ,אוסישקין


חטיבות



שכונת סירקין



שכונת הפארק



חיבור ליציאה הדרומית



חיבור העיר לאזור

בן יהודה

תל חי

אז"ר

לוינסקי

פנקס

הגליל
עציון
הפועל

המוביל

התעשיה דרך הפארק

דב הוז
הכרמל

דיין

ויצמן

שביל אופניים לאורך רחוב ויצמן – כשיבשילו התנאים
שלב  3ראשי

רמז

הנביאים
הזמיר
והנשר

בן יהודה

תל חי

אז"ר

לוינסקי

פנקס

הגליל
עציון
הפועל

המוביל

דב הוז
הכרמל

דיין

ויצמן

רחוב ויצמן

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 3

רחוב עורקי

זכות הדרך 34 :מ'

מתחם רחוב ויצמן

הרחוב הראשי של העיר

רקע כללי
העיר כפר-סבא פועלת כעיר בעלת שדרה מרכזית כך שהמוקד המרכזי בה פרוס כציר ליניארי החוצה את העיר ממערב למזרח.
מרכיבי המתחם
המרקם הבנוי במתחם מגוון באופן משמעותי וניתן לאתר בו מבנים חד קומתיים מראשית המאה ה 20-הניצבים לצד מגדלים מראשית המאה ה .21-המתחם כולל אם כן את שרידיו
האחרונים של ליבה ההיסטורי של המושבה כפר-סבא.
המתחם כולל את המרקם ההיסטורי היחיד שנותר בעיר והיווה את ליבה של המושבה כפר-סבא .מרקם זה מיועד לתהליך שימור ולשילוב במערך העירוני.
מוקדים
לכל אורכו של מתחם רחוב ויצמן פזורים מוקדים ברמות שונות ,כשהמוקדים העירוניים הינם המרכיב העיקרי:
מוקדים שכונתיים :מרכזים מסחריים ובתי כנסת.
מוקדים עירוניים :קרית ספיר ,היכל התרבות ,ביטוח לאומי ,עירייה ,מוסדות חינוך ,פארק כפר-סבא ,קניון ערים ,תחנה מרכזית ,בית הכנסת המרכזי ובית עלמין צבאי.
מוקדים אזוריים :מרכז  ,Gבית המשפט ,מס הכנסה ומרכז רפואי מאיר.
המסחר המפוזר לכל אורכו של רחוב ויצמן משרת בעיקרו את תושבי העיר ,וזאת שבתי העסק שנפתחו בשנים האחרונות בשולי המתחם והעיר מצליחים למשוך גם קונים מאזורים
סמוכים לעיר.
מתחם ויצמן כולל את שלושת החללים הציבוריים החשובים בעיר:
"כיכר העיר" המהווה יחד עם קרית ספיר ,יד לבנים והיכל התרבות את מרכזה האזרחי של העיר ,ובה מתקיימים דרך קבע אירועי חוצות שנתיים.
"גן הזיכרון" הכולל בשטח של  20דונם ,לבד מגן ישראלי המהווה דוגמא מובהקת לתכנון הגנים הישראלי ,גם את בית העלמין ההיסטורי ובית העלמין הצבאי של העיר.
"פארק כפר-סבא" הנו הפארק העירוני ומוקם בשלבים .הפארק משתרע על שטח של  250דונם ומהווה משבצת קרקע המחברת בין רחוב ויצמן ,מתחם התע"ש ,שכונות צפון העיר
ושכונות מרכז העיר .בשולי הפארק שוכן האצטדיון העירוני.
תנועה רגלית ואופניים:
מתחם ויצמן מקושר לרשת שבילים ,המכונה "הרשת הירוקה" והמרשתת חלקים משמעותיים מהעיר ובכך מאפשרת ומעודדת תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים בפנים העיר.
רשת זו סובלת מחוסר בראיה כוללת ובשל מחסור בשילוט מתאים נהירה המערכת רק ליודעי ח"ן.
מורגשת תנועת אופניים ערה בכל רחבי העיר ,הדורשת תכנון והתאמת הדרכים ומקומות חניה בטוחים לאופניים.
בעלי עניין
מתחם רחוב ויצמן מהווה את ליבה ועמוד השדרה של העיר כפר-סבא ,מתוך כך היקף ומגוון בעלי העניין הנוגעים למקום רחב במיוחד .מתחם זה מורכב מבעלי עניין בעלי צרכים,
רצונות ,יכולות ואינטרסים שונים כך שהבנת אותם שחקנים בעלי עניין הנו שלב הכרחי בדרך לגיבוש ראיה עירונית ואסטרטגית למתחם .הבנה זו הכרחית מאחר וכל פעולת
התערבות תהיה תלויה בהכרח במידת מעורבותם והירתמותם של השחקנים השונים וביחסי הגומלים ביניהם.
מטרת-העל של פרויקט התחדשותו של מתחם רחוב ויצמן היא להשיב לרחוב את מרכזיותו של המקום ,והפיכתו לגורם מוביל בתחומי המסחר ,הבילוי והתרבות של העיר כפר-סבא.
מטרת-על זו מתבססת על מספר מטרות:
חידוש והדגשת רחוב ויצמן כעמוד השדרה העירוני באמצעות חיזוק פעילות במרחב הציבורי ,שדרוג התדמית ומיתוגה.
חידוש מגוון העסקים והשירותים.
פיתוח הממשקים והקישוריות בין המתחם לרשת הירוקה ולמערכת שבילי האופניים העתידית.
הפחתת המפגעים והפיכת הרחוב כידידותי ומזמין הולכי רגל ופעילות במרחב הציבורי.
יצירת מדרחוב בקטע מרכזי של הרחוב ,תוך תיאום עם מערכת ה.BRT-

לאור כל האמור לעיל אנו מקנים חשיבות גדולה לקיומו של שביל אופנים לאורך ציר מרכזי זה .תכנית האב אכן מציעה שביל לכל אורך
רחוב ויצמן למרות שבנתונים הקיימים היום קיומו של שביל כזה אינו אפשרי בחלקים גדולים של הרחוב ,ועל כן הוא הוגדר כשלב העומד
בפני עצמו .במקומות בהם כן ניתן לשלב כיום שביל אופנים ,הוא מתוכנן במסגרת פרוייקט ה.BRT-

רחוב ויצמן

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שלב 3

רחוב עורקי

זכות הדרך 34 :מ'

ויצמן  :טשרניחובסקי – סוקולוב

הרחוב הראשי של העיר.

לא ניתן מבחינה פיזית  -יש לבחון אפשרות של הרחבת
הרחוב ,בעתיד ,בכדי לאפשר שביל אופניים

ויצמן :סוקולוב – תל חי
בשלב זה לא ניתן.
במידה וקטע הרחוב יתוכנן כמדרחוב ניתן יהיה לשלב שביל
אופניים.

 1,000מ' יבוצעו בשלב
2כחלק מפרוייקט ה.BRT-
כ 2,000-מ' נוספים יושלמו
בשלב .3

ויצמן :תל-חי – נורדאו  /משה דיין
השינוי  -הצרת נתיבים וביטול חניות ברחוב ו/או שטח ירוק
במדרכה דרומית
המחיר  -צמצום חתך הרחוב
ויצמן :נורדאו  /משה דיין – הראשונים
לא ניתן מבחינה פיזית
יש לבחון אפשרות של הרחבת הרחוב ,בעתיד ,בכדי לאפשר
שביל אופניים (במסגרת פרוייקט בינוי בשכונות)

ויצמן הראשונים – כביש מס' 40
הקטע הראשון ,עד רחוב התע"ש ,מתוכנן במסגרת פרוייקט
ה BRT-על בסיס שטח ירוק במדרכה דרומית
המחיר  -צמצום חתך הרחוב
במסגרת פרוייקט מתחם  Gהוקם במקום שביל אופניים
בצידו הצפוני של הרחוב עד לרחוב המוביל

מיקום השביל בעיר

תוספת שבילי אופניים ברחובות הנחוצים ליעילות הרשת אך לא אפשריים כיום
שבילים אופציונליים

רמז

הנביאים
הזמיר
והנשר

בן יהודה

תל חי

אז"ר

לוינסקי

פנקס

הגליל
עציון
הפועל

המוביל

דב הוז
הכרמל

דיין

ויצמן

סה"כ תוספת של עוד כ 2.5-ק"מ שבילי אופניים לאורך רחובות ראשיים

רחוב בן גוריון

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שבילים אופציונליים
אורך הקטע –

 1,100מ'

רחוב מאסף

זכות הדרך :מרחוב תל חי -מערבה  15מ' ומזרחה  13מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב.

המחיר – ביטול חניות.

ציר רוחב ראשי המחבר בין
רח' תל-חי ורח' סוקולוב

מיקום השביל בעיר

רחוב הכרמל

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שבילים אופציונליים

רחוב מאסף

זכות הדרך 15 :מ'

הכרמל :העמק – גן אלתרמן

אורך הקטע (בשלב )4
 250מ'
–

השינוי  -צמצום חתך הרחוב.
המחיר  -ביטול חניות.
.

מקשר אל:

הכרמל :ירושלים  -כצנלסון

ציר רוחב ראשי המחבר בין

לא ניתן מבחינה פיזית

רח' הגליל ורח' כצנלסון

אפשרות לבחינת שינוי התנועה לתנועה חד סיטרית

 קניון ערים
 מדרחוב ירושלים
 רח' רוטשילד

מיקום השביל בעיר

חלופות תכנוניות

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

הערכת חלופות
 קביעת מדדים להערכה.
 בדיקת חלופות לחתכים
אופייניים לרחובות השונים.
בדיקת ישימות התכנית
האסטרטגית לפי טווחי זמן
והגדרת שלבים רצויים לתכנית.
 זיהוי הרחובות המתאימים
לפיתוח לפי השלבים שהוגדרו.
בניית תכנית האב.

בניית חלופות תכנוניות
לרחובות בעייתיים בטווח
הזמן של  10השנים
הבאות.

במהלך השנים הקרובות לא ניתן יהיה לשלב שביל אופניים לאורך הרחובות
ויצמן ,הכרמל ובן גוריון ,פרט לקטעים בודדים .החלופה המוצעת בשלב זה היא
לתכנן את שבילי האופניים ברחובות המייסדים ,נחשון ,עמרמי והבנים.
 רחוב המייסדים.
 רחובות נחשון ,עמרמי והבנים.

רחוב המייסדים

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

רחוב מקומי

חלופה זמנית
אורך הקטע –  780מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב

מקשר אל:

המחיר  -ביטול חניות ו/או הפיכת חניות
אלכסוניות/ניצבות למקבילות וצמצום רוחב המסעה.

זכות הדרך 15 :מ'

 עיריית כפר סבא
 רחוב הרצל
 מתחם השוק
 רחוב רוטשילד
 מדרחוב ירושלים

הערה :חלופה עד לביצוע המדרחוב בויצמן.
מיקום השביל בעיר

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

רחובות נחשון ,עמרמי ,הבנים

חלופה זמנית

רחוב מקומי

זכות הדרך 15 :מ'

השינוי  -צמצום חתך הרחוב

אורך הקטע –  780מ'
מקשר אל:

המחיר  -ביטול חניות ו/או הפיכת חניות
אלכסוניות/ניצבות למקבילות וצמצום רוחב המסעה.
הערה :חלופה עד לביצוע המדרחוב בויצמן.

 רחובות עורפיים לויצמן
רחוב תל חי
 בית הסטודנט
 רחוב רוטשילד
 בי"ס ארן לשעבר
רחוב ירושלים

מיקום השביל בעיר

קישורים לישובים סמוכים
תכנית האב המלאה

יציאה לכוון צופית ובית ברל דרך רצועת
המוביל הארצי .אפשרויות קישור לאזור
כוכב יאיר ולשבילי טיול מצפון.

יציאה לכוון יישובי דרום השרון ,בית ברל
וטירה .אפשרויות קישור לשבילי טיול
מצפון.

יציאה לכוון רעננה דרך מחלף כפר סבא רעננה צפון –
חיבור השביל מכוון השכונות הירוקות אל הכנת מע"צ במחלף.
יישום בשלב  1בתכנית.

יציאה לכוון אזור התעשיה העתידי

יציאה לכוון רעננה דרך צומת רעננה מרכז .חיבור אל רחוב
אחוזה ברעננה .יישום בשלב  2בתכנית ,משולב עם פרוייקט
BRT

יציאה לכוון דרום השרון דרך רצועת המוביל
הארצי .אפשרויות קישור לאזור חורשים ולשבילי
טיול מדרום.
בשיתוף פעולה עתידי עם דרום השרון ניתן יהיה
להגיע לשביל הירקון.

יציאה לכוון הוד השרון
דרך מחלף תל חי לא רחוק
מתחנת הרכבת נורדאו.
יישום כתלות במחלף עם
כביש 531

יציאה לכוון הוד השרון דרך רחוב סוקולוב
בסמוך לתחנת הרכבת .חיבור אל שביל אופניים
מתוכנן בהוד השרון .יישום בשלב  2בתכנית.

תכנית האב המלאה לשבילי האופניים בכפר סבא
תכנית האב המלאה

רמז

הנביאים
הזמיר
והנשר

בן יהודה

תל חי

אז"ר

לוינסקי

פנקס

הגליל
עציון
הפועל

המוביל

דב הוז
הכרמל

דיין

ויצמן

סה"כ כ 50-ק"מ שבילי אופניים לאורך רחובות העיר ובשצ"פים

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

פרט שביל אופניים ברחוב

תכנון תשתיות
 פרטים וחתכים
אופייניים של שבילי
האופניים ביחס לרחוב.
 עיצוב מתקני חניה.
 קביעת מדדים למיקום מתקני
חניה ומתקני שירות לרוכבי
אופניים ברחבי העיר.
 בחינת אפשרויות למיקום
מוקדים להשכרת אופניים.
 עיצוב שילוט מלווה ומכוון.

שימוש קרקע
בניין למגורים הכולל יותר משתי
יחידות דיור שלהן כניסה משותפת
או חדר מדרגות משותף
מעונות סטודנטים
משרדים ותעשיה עתירת ידע

תקן חניה לאופנים
( תקן מינימום)
 1לכל יח"ד
 1לכל  2סטודנטים
או לכל יח"ד
 1לכל  150מ"ר

מסחר ותעשיה קלה

 1לכל  200מ"ר

מוסדות חינוך

 1לכל  10תלמידים

מרכז קהילתי ,בית תרבות,
מתנ"ס ,ספריה ומוזיאון
שירותי בריאות (מרפאות ,בתי
חולים)
מוסדות ציבור אחרים

 1לכל  100מ"ר

מתקני תחבורה ציבורית :תחנת
רכבת ,מרכזי תחבורה משולבים

 1ל  200-מ"ר
 1ל  500-מ"ר
 2%מהמספר החזוי
של נוסעים
הצפויים להשתמש
בתחנה.

מיקום מקומות החניה לאופנים
ניתן למקם עד  10%ממקומות החניה
לאופנים מחוץ לבניין.
ניתן למקם עד  10%ממקומות החניה
לאופנים מחוץ לבניין.
ניתן למקם עד  20%ממקומות החניה
לאופנים מחוץ לבניין.
ניתן למקם עד  50%ממקומות החניה
לאופנים מחוץ לבניין.
ניתן למקם את מקומות החניה
לאופנים מחוץ לבנין.
ניתן למקם את מקומות החניה
לאופנים מחוץ לבנין.
ניתן למקם עד  50%ממקומות החניה
לאופנים מחוץ לבניין.
ניתן למקם את מקומות החניה
לאופנים מחוץ לבנין.
ניתן למקם את מקומות החניה
לאופנים מחוץ לבנין.

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

תכנון תשתיות
 פרטים וחתכים
אופייניים של שבילי
האופניים ביחס לרחוב.
 עיצוב מתקני חניה.
 קביעת מדדים למיקום מתקני
חניה ומתקני שירות לרוכבי
אופניים ברחבי העיר.
 בחינת אפשרויות למיקום
מוקדים להשכרת אופניים.
 עיצוב שילוט מלווה ומכוון.

דוגמאות דומות לחתך המוצע

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

מיקום מתקני חניה

תכנון תשתיות
שימושימוקדים בעיר
מתאימה במגוון
לפיכמות
הנדרשיםמיקום
לשבילי האופניים.
משלים הכרחי
הם מרכיב
חניה לאופניים
מתקני
הקרקע
סוג
לאופנים
החניה
מקומות
שיעור

 פרטים וחתכים אופייניים של
שבילי האופניים ביחס לרחוב.
 עיצוב מתקני חניה.

 קביעת מדדים למיקום
מתקני חניה ומתקני
שירות לרוכבי אופניים
ברחבי העיר.

יסייע בהגברת השימוש באופניים ככלי תחבורה עירוני.
מתקן החניה צריך להיות נראה ,נגיש ונוח לשימוש.
כבר היום פזורים בעיר מתקנים רבים לחניית אופניים במקומות מרכזיים בעיר ,במוסדות חינוך וכו'.
עם תחילת יישום התכנית יוצבו מתקנים נוספים בסמוך לכל יעד אותו משרת השביל שנסלל.
התכנית מאמצת את התקנים שהוגדרו בחוברת ההנחיות לתכנון רחובות בערים של משרד הבינוי והשיכון:

 בחינת אפשרויות למיקום
מוקדים להשכרת אופניים.
 עיצוב שילוט מלווה ומכוון.

עם אישור תכנית האב
לשבילי אופניים תחל
העיריה לדרוש עמידה
בתקן הנ"ל במסגרת
הוצאת היתרי בניה.

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

מתקני חניה

תכנון תשתיות
רוב מתקני החניה הקיימים
 פרטים וחתכים אופייניים של
שבילי האופניים ביחס לרחוב.

היום בעיר הם מסוג קשת

 עיצוב מתקני חניה.

נירוסטה דגם "חן אביב".

 קביעת מדדים למיקום מתקני
חניה ומתקני שירות לרוכבי
אופניים ברחבי העיר.
 בחינת אפשרויות למיקום
מוקדים להשכרת אופניים.
 עיצוב שילוט מלווה ומכוון.

המתקנים נוחים לשימוש
ועמידים לאורך זמן .על כן
הוחלט להמליץ בתכנית זו על
המשך השימוש בהם כמתקנים

הסטנדרטיים בעיר.

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

השכרת אופניים

תכנון תשתיות
 פרטים וחתכים אופייניים של
שבילי האופניים ביחס לרחוב.
 עיצוב מתקני חניה.
 קביעת מדדים למיקום מתקני
חניה ומתקני שירות לרוכבי
אופניים ברחבי העיר.

 בחינת אפשרויות
למיקום מוקדים להשכרת
אופניים.
 עיצוב שילוט מלווה ומכוון.

לאחר סיום חלק ניכר משלב  1בתכנית וביסוס פעילות הרכיבה בעיר ניתן יהיה לשקול קידום פרוייקט השכרת אופניים.
המיקום המועדף :הפארק העירוני,קניון ערים ומוקדים מרכזיים נוספים בעיר.
בניית מערך מוצלח של השכרת אופניים תלוי במספר השבילים הזמינים לשימוש ומספר המשתמשים – ככל שפעילות הרכיבה
תתבסס בעיר כך יגדלו הסיכויים להפעלת מרכזים לשכירת אופנים.

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

שילוט ותימרור

תכנון תשתיות
 פרטים וחתכים אופייניים של
שבילי האופניים ביחס לרחוב.
 עיצוב מתקני חניה.
 קביעת מדדים למיקום מתקני
חניה ומתקני שירות לרוכבי
אופניים ברחבי העיר.
 בחינת אפשרויות למיקום
מוקדים להשכרת אופניים.

 עיצוב שילוט מלווה
ומכוון.

תימרור בהתאם להנחיות
משרד התחבורה.
עם סיום שלב  1לפחות:

בצמתים ראשיים יוצבו שלטים עירוניים
מכוונים ,המתייחסים לקישורי רשת שבילי
האופניים.

(בדומה לשילוט המיועד ללוות את המעברים
ברשת הירוקה).

עיריית כפר סבא
אגף הנדסה

תכנית אב לשבילי אופניים בכפר סבא  -סיכום

תכנית האב
 הכנת מפה בק.מ.
 1:10,000הכוללת את כל
שבילי האופניים ,הקיימים
והמוצעים.
 חתכים אופייניים
לרחובות השונים.
 קביעת סדרי עדיפויות
לשלבי הביצוע.
 אמדן עלויות תכנון וביצוע
תשתיות.
 ניצול הזדמנויות (שילוב
בפרוייקטים אחרים ,מצב
סטטוטורי וכד')

 .1מפת התכנית בק.מ 1:10,0000 .מצורפת לחוברת זו.
 .2חתכים אופייניים לרחובות בשלב  1לתכנית המוצעת מצורפים לכרטיסי הרחובות בגוף החוברת.
 .3קביעת סדרי עדיפויות :התכנית נבנתה לפי ארבעה שלבי ביצוע .סדרי העדיפות בתוך שלבים  1ו, 2-
הכוללים את רוב השבילים המוצעים ,ייקבעו בהתאם להחלטות הרשות ובתאום עם פרוייקטים
הנדסיים המתוכננים ומבוצעים בעיר באופן שוטף.
 .4אמדן עלויות לתכנון מפורט יוכן לאחר אישור סופי של התכנית.
 .5להלן רשימת חלק מה"הזדמנויות התכנוניות" להן "מחכים" על מנת שיוכלו להתממש חלק מהשבילים.

רחוב ויצמן – התחדשות עירונית הכוללת שינויי מבנים למימוש הרחבת זכות הדרך.
אזור פינת גלר-תל אביב יפו (הטייסים) – התקדמות פרוייקט שיכון לזוגות צעירים במסגרתו תורחב הדרך.
מימושי הפקעות בקטעים מרחובות בהם לא נעשה מימוש מלא( .בעיקר שבילים בשלב .)2

