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:נושאי הוועדה להיום

בדרכיםע לתחבורה ובטיחות "רה. ס, מיטל להבי-הליכתיות בין חזון למציאות 1.

משרד אדריכל העיר תל אביב יפו , טלי ברגל-חלוקת המרחב להולכי רגל נתוני 2.

גילי מן וולנר  –מטרופולין וארצי, נפגעי תאונות דרכים הולכי רגל תל אביבמפת 3.
ד"הרלב

מנהלת אגף  , עירית רחמני–תנועה בעיר ותכנון רמזורים מוטי הולכי רגל מיתון 4.
התנועה

הרשות  , פביו שיינקמן שחר–מוטי הולכי רגל ופעילות להפרדה רחובות 5.
וחנייהלתחבורה 

.רעיונות והצעות, פתוח משתתפי הוועדהדיון 6.



,  המידה שבה שטח בנוי ידידותי לפעילות אנושית של מחיה"הינה " הליכתיּות"
"קנייה ובילוי באותו האזור

בתחבורה ציבורית או  , בין אם אנו נוסעים ברכב פרטי-כולנו הולכי רגל 
הליכה היא הדרך  . בכל פעם דרכנו מתחילה ומסתיימת בהליכה, באופניים
הבריאה והסביבתית ביותר לנוע במרחב  , החוויתית, השיוויונית, הטבעית

.  העירוני

אלא להתרחשות העירונית  , אך העיסוק בהליכתיּות אינו מתייחס להליכה בלבד
.  על כלל מרכיביה
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:מהי הליכתיות טובה

רם איזנברג–מחקר הליכתיות בתל אביב יפו : מתוך





















מיטל להבי
יפו-סגנית ראש עיריית תל אביב
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2025שנת מצב קיים

(כולל מוניות)רכב  תחבורה ציבורית אופניים הליכה

:רצוי מול מצוי
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2018אסטרטגיה להליכה 
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:  5000/תוכנית מתאר תא

בתוכנית המתאר 
הוגדרו אזורים 5000/תא

מוטי הליכה ברגל  
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:2018אסטרטגיה עירונית לתחבורה בת קיימא 



צוות התכנון: מקור

האפשרות להלכתיות טובה מבחינת  •
מבנה הרשת באזורים ההיסטוריים  

,  יפו, מרכז העיר)מצויינתשל העיר
אזור  , פלורנטין, התקווהשכונת 

(.התחנה המרכזית ועוד

אזורי העיר בדגש על שכונות  בשאר •
עבר הירקון אפשרויות נמוכות  

לפחות כנגזרת של מבנה  )להליכתיות
(.הרשת

:קיימאתכנית אסטרטגית לתחבורה בת 



צוות התכנון: מקור

:אסטרטגיה לתחבורה בת קיימא

בדיקת תשתיות לבטיחות   
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:  בתל אביב יפולהליכתיותסל כלים 
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מה נעשה בימים אלה
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:  תחקירי תאונות דרכים בעיר
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:  הורדת רוכבי האופניים והקורקינטים מהמדרכות

המשך יצירת רשת שבילי אופניים עם 1.
מ של שבילי "ק160הפרדה והוספת עוד 

.הקיימים140-אופניים ל
הסדרת חניות ייעודיות לקורקינטים  2.

השיתופיים
הקמת יחידה לפיקוח על דו גלגלי באגף  3.

הפיקוח
טכנולוגי  )איסור רכיבה באתרים בעיר 4.

(תמרור+ לשיתופיים 
הנמכת מהירות באתרים בעיר 5.

.לקורקינטים השיתופיים
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(:  2020עדכני למרץ )ניתוח נתונים איכילוב 

4%, 23
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50%, 322
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נפגעים הולכי רגל נפגעים רוכבי אופניים נפגעים רוכבי קורקינט נפגעים לא ידוע כמות מאושפזים

פצועים שהגיעו לאיכלוב מדצמבר ועד מרץ לפי סוג
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:  פרויקט פינוי מדרכות

ביטול האפשרות לחנייה של רכבים על המדרכות בלילות1.

דואר ישראל מהמדרכות, חברת חשמל, פינוי ארונות בזק2.

הטמנת קווי מתח חברת חשמל בתת הקרקע3.

סימון חניות לאופנועים על גבי הכביש ולא על המדרכות4.

הרחבת מדרכות ועדכון מידות בפרויקטים חדשים5.

תחנות אוטובוס בעיתיות בעיר להגדלת המרחב סביבם110סקר על 6.
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:  מכשולים במדרכות
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:  מכשולים במדרכות
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?  מתקן לפרסום או מתקן סודי 
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נתוני תאונות הולכי רגל  
תל אביב יפו
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:  שנים תל אביב יפו5מפת הרוגים הולכי רגל 

2019-ל2015בין השנים ס"למהנתונים הינם נתוני *
תודה לדרור רשף  * 
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:  הולכי רגל הרוגים לפי שנים

2019-ל2015בין השנים ס"למהנתונים הינם נתוני *
תודה לדרור רשף  * 
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:  הולכי רגל הרוגים וקשים לפי שנים

2019-ל2015בין השנים ס"למהנתונים הינם נתוני *
תודה לדרור רשף  * 
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:שנים5-התפלגות פצועים והרוגים ב

2019-ל2015בין השנים ס"למהנתונים הינם נתוני *
תודה לדרור רשף  * 
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:  גיל הרוגים

2019-ל2015בין השנים ס"למהנתונים הינם נתוני *
תודה לדרור רשף  * 
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(:הרוגים)מי פגע בהולכי הרגל 

2019-ל2015בין השנים ס"למהנתונים הינם נתוני *
תודה לדרור רשף  * 
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(:הרוגים וקשים)עשרת הרחובות המסוכנים להולכי רגל 

2019-ל2015בין השנים ס"למהנתונים הינם נתוני *
תודה לדרור רשף  * 


