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 פגישה  סיכום 

 

 ועדת תחבורה   נושא:  

נערך  
 ביום:

שע  26.04.2022
 ה:  

18:00 

 

 

נוהל  
 ע"י: 

  נדיה בוגון  נרשם ע"י :  נדיה בוגון 

מנהל אגף תשתיות  -מחזיק תיק תחבורה שמעון גטליץ- עילאי הרסגור הנדין נוכחים:
מח' בטיחות בדרכים -  ס. מנהל אגף תשתיות סיגל שיטרית-,נדיה בוגון

 ,חברי ועדת תחבורה  

 מהנדסת העיר, לשכה ראש העיר , משתתפים  תפוצה: 

מ 
ס
' 

 נושא/פעולה לביצוע 

 
 רקע: 

 

 

 לו''ז  אחראיות  נושא לבדיקה  מס' 

חומר רקע לחידוש תוכנית   1
רב שנתית ועדכון תוכנית  

 אב 

במהלך השנים האחרונות  
הצטבר חומר לצורך עדכון  
 תכנית אב לשביל אופניים  

כבישים חדשים   .1
 בשכונות חדשות  

עבודה בנושא תחנות   .2
 עגינה לאופניים  

אפשרויות לשבילים   .3
 "קלים" 

מעבר שבילי אופניים   .4
 בתחומי שצ"פים 

סיווג שבילי אופניים   .5
 בעיר לפי היררכיה  

מטרה מיקום  ,ביקוש  .6
- הנדרשותיות תוהתש
 סקר  

 

קריטריונים ודגשים לתכנן   2
 מפורט 

מהירות  
 רכיבה

15-25  
 קמ"ש 

 11%עד  שיפוע אורך 

 



 

 

 מינהל הנדסה
 אגף תשתיות בינוי ופיתוח

   09-7649180| טל.    44100סבא  - כפר   137רח' ויצמן  
 handasaks@ksaba.co.il   |   106  מוקד |      09-7646481פקס.  

מ'   2.3-2.5 רוחב השביל 
לשבילים  
 עירוניים 

אורך נסיעה  
 מקסימאלי

מרחק נסיעה  
  5של עד 

ק"מ הינו  
מרחק  

אידיאלי  
לבחירת  

אופניים על  
פני אמצעי  
תחבורה  

 אחר 

התאמה 
 למזג אויר 

ע"מ לעודד  
רכיבה בכל  
עונות השנה  
כולל חודשי  

הקיץ, מומלץ  
ליצור  

הצללה.  
ע"י  מומלץ 

עצים לאורך  
 התוואי 

הארת   תאורה 
השבילים  
הכרחית  
לעידוד  

השימוש  
בשביל 

לאורך כל  
 שעות היום 

הפרדה  
מהתנועה 
בכביש  
 ובטיחות 

רשת  נד 
הפרדה  
פיזית  
 מהכביש

 

התרעננות  
ושירות  

 לאורך הדרך 

מומלץ  
להתקן 
נקודות 

התרעננות  
הכוללות  
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ברזיות  
ומתקנים  
 למילוי מים 

פתרונות  
 חניה

פתרונות  
מתאימים  
לחניית  
אופנים:  

חדרי אופניים  
מתקני  /

אופניים/  
חניוני  
  אופניים 

פיתוח מערכת שבילי   3
 אופניים  

ק"מ   14.5היו   2015בשנת 
ק"מ  33שבילים קיימים ו

 שבילים מתוכננים   

 

אורך  סטטיסטיקה לקילומטרז'  2030תכנית אב לשנת  4
  14,450.00קיים בשטח 

בתכנון   1,225.00בביצוע 
מוצע לפי תוכנית   10,910.00

המלצה  36,500.00אב קיים 
  230.00כתוספת לתוכנית אב 

  2022סה"כ לשנת 
63,315.00 

 

מרכיבי מבנה עבודה של   5
תכנית אב לשבילי אופניים  

2020 

קידום  - קביעת עקרונות 
תכנית בטווח ארוך , הגדרת  
שיטות ומתודולוגיה , הגדרת  

 שלבים  
שבילי   –  סיווג שבילי אופניים 

אופניים מהירים , שבילי  
אופניים עירוניים , שבילי  

 ופש  אופנים לפנאי ונ
חניות   -אלמנטי פיתוח ושילוט 
ומתקני ,מתקני מים, חיישנים 

סיפרת תנועה אופניים ,תחנות  
ם ,תחנות  ימנוחה וטיפול בגלגל

 להשכרת אופניים ,שילוט  
מפה  – עדכון תכנית אב 

כוללת שבילים קיימים , תכנית  
 2030אב לשבילי אופניים 
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 להמשך:סיכום משימות 

 
 ביצוע שבילים על פי שלביות.   .1
 תכנון שבילי אופניים עם זכויות הדרך המאפשרות להכניס שביל.  .2
 מיפוי תחנות אופניים להשכרה.   .3
 ביצוע מפה לרוכבי אופניים והקמה שלטים ברחובות העיר.   .4

 תאריך ייעוד באחריות  פרוט 

לשבילי  רב שנתית קידום תכנית   רקע: 
והגדרת   אופניים לאחר ביצוע הסקר

 כיווני פיתוח תשתית דו גלגלית  

  

הגדרת העקרונות ושלבי   מטרת הדיון: 
לשבילי   רב שנתית כנית  ועבודה לת

האופניים. כחלק בלתי נפרד מהמאמצים,  
והשנה   2013גובשה תכנית אב כבר בשנת 

בשל השימוש והצורך רחב   יצאנו לעדכנה
 ההיקף בשבילי אופניים מסוגים שונים. 

מימוש תכנית האב תאפשר לילדים ולבני  
י חוגים  הנוער להגיע לבתי הספר, למרכז

ולתנועות הנוער וכן להגיע למקומות  
 התעסוקה, בבטחה יתרה . 

כנית תאפשר רכיבה רציפה, בטוחה  והת
 ומהנה בכל שטחי העיר. 

 

  

 להמשך טיפול: 
הכנת המפה לפי שנת ייעוד ביצוע שבילי   .1

אופניים כך שתהיה המשכיות לשבילים  
 המוצעים. 

 
 מח' תנועה  

 
 

 
2022 

 
 

  ביצוע סקר לתושבים   .2
 מוקד  תנועה+

 

 
2022 

 

והכנת   פרסום שבילים קיימים בבתי ספר  .3
 מפה לתלמידים  

 מח' תנועה
 

2022 
 

התייחסות לתוספות במעברי חצייה   .4
 קיימים מעבר לאופניים.  

 2023-2024 תנועה מח'

 2023 מח' בטיחות בדרכים   סקר בטיחות בשבילי אופניים   .5
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 סקר תושבי כפר סבא בכדי לגלות ביקוש לשבילי אופניים.   .5
 ביצוע שבילים בפארקים שכונתיים , השלמת רשת קיימת .  .6

 
 ____________ 

 
 ס.מנהל אגף תשתיות, מרכזת ועדת תחבורה  - נדיה בוגון

 
 ____________ 

 
 מנהל אגף תשתיות  - שמעון גטליץ

 ____________ 
 

 תמרור ראש העיר, ראש רשות   -רפי סער 
 


