


מזכותשלישמשנילמעלה

מוקצההעירוניתהדרך

הפרטילרכב

מזכותמרבעלמעלה

רגללהולכימוקצההדרך

הדרךמזכות5%-מפחות

ותחבורהלאופנייםמוקצה

ציבורית



זכותהקצאתהגדלת

,רכללהולכיהדרך

ציבוריתותחבורהאופניים



מדיניות ההתניידות העירונית מציבה את הולכי הרגל בראש הפירמידה•

קורונית-מרחב הולכי הרגל צריך להתרחב ובפרט במציאות פוסט•

ושוהיםשטח פתוח שיזמין מבקרים –רחובות מסחריים זקוקים לאויר •

יפו כמרחבי הליכה ורכיבה-מיצוב מוקדי המשיכה של תל אביב•

מדרחובים עד סוף החודש13–הצעתינו השאפתנית •



מדרחובים/ קיים מנעד רחב של רחובות מוטי הליכה 

תפעולי24/7









החלו חברות  2018במהלך שנת •

להציב כלים זעירים שיתופיים בעיר

הכלים מייצרים מצד אחד פתרון  •

תחבורתי ומצד שני הפרעה לסדר  

הציבורי  

העירייה יצאה בהסדרה מתקדמת •

מסוגה בעולם  



נסיעות בחודש500,000כ •

מ''ק2-מרחק ממוצע לנסיעה•

נסיעות לכלי ביום  4ממוצע של •



76%

24%

מגדר

זכר נקבה

14%

62%

24%

גיל

18-24 25-39 40+



•

•

•

•

•

•





הוגדרו כללים רבים להצבת הכלים  •

בעיר על מנת למנוע הפרעה לסדר  

הציבורי  

הגבלת חניה לתאי חניה במרכז העיר  •





•

•





•

•



•

•



רביןכיכירדק צפוני-נמל הבימה  



הדסה-אבן גבירולטיילת גורדון כיכר גבעון



יכנס לתוקף  *

15/9/2020





201720182019תיאור עבירה

קורקינט חשמלי במדרכה ובעת שהם בתנועה עשית שימוש אסור  /תלת אופן/רכבת על אופניים

בטלפון נייד
15562

קורקינט חשמלי במדרכה וגרמת להפרעה לתנועת הולכי רגל/תלת אופן/רכבת על אופניים
92315

32947097תלת אופן במדרכה בדרך שקיים בה שביל אופניים/רכבת על אופניים

תלת אופן במדרכה בדרך שלא קיים בה שביל אופניים ושנקבעה אזור מיתון  /רכבת על אופניים 

תנועה
381

קורקינט חשמלי במדרכה כשלאוזניך צמודות אוזניות המחוברות  /תלת אופן/רכבת על אופניים

למכשיר להשמעת צלילים או קולות
1275469

2,79317,8748,259שביל להולכי רגל/תלת אופן חשמליים במדרכה/רכבת על אופניים

שביל להולכי רגל והרכבת עליו אדם שגילו עולה  /תלת אופן חשמליים במדרכה/רכבת על אופניים

שנים8על 
1218

78710,543רכבת על אופניים תלת אופן חשמליים במעבר חציה להולכי רגל

1332,54622שביל להולכי רגל/רכבת על קורקינט חשמלי במדרכה

41415שביל להולכי רגל והרכבת עליו אדם נוסף/רכבת על קורקינט חשמלי במדרכה

4215רכבת על קורקינט חשמלי במעבר חציה להולכי רגל

אופניים שסומן בתמרור/נתיב המיועד להולכי רגל/תלת אופנוע בשביל/רכבת על אופנוע
63766

תלת אופנוע במדרכה שלא לשם חצייתה כדי להיכנס לחצרות או לצאת מהם/רכבת על אופנוע 
44550909

3,40621,88220,481סך הכול דוחות

057136החרמת כלים מעבירה

•

•


