
שבילי אופניים 
הקמת שבילי אופניים היא חלק מתפיסה רחבה המשלבת בין רווחת התושב, 

מעשירה בריאותו ופתרונות תחבורה ידידותיים לסביבה. מערכת שבילי אופניים 
 פעיל בין אתרי הטבע העירוני, פנאי ונופשומשלבת תרבות רכיבה ה את חווית

ת רש. חוף היםטיילות  וכמובן, לאורך , מוקדי פנאי וספורט, ותרבותמרכזי ציבור
 ומרכזי  מרכזי חינוך, מוקדי תחבורהמתוכננת לקשר בין  זואופניםהשבילי 

 . התעסוקה
 

 שביל אופניים בין השמורות
 מסלול העובר בין שמורות תוכנן

 ן תוואי בשלב הראשון הותק;הטבע
 ק"מ סביב לאגם החורף.  שניכבן 

 יוקם "גשר השמורות" בעתיד
שיגשר בין פארק אגם החורף 

לשמורת האירוסים ויאפשר, בין 
היתר, רכיבה על אופניים. משם 
ימשיך השביל דרך עיר ימים עד 

ווינגייט.  ועד לשמורת נחל פולג 

שבילי אופניים כחלק אינטגרלי 
 מתכנון השכונה

בשכונות חדשות, אגמים ושכונת 
עיר-ימים, תוכננו שבילי אופניים 

כבר בשלב תכנון הפיתוח המקדמי. 
שבילי אופניים בעיר ימים 

ת  דו סיטריהבי רכהמאפשרים
כשבע וחצי קילומטרים. אורך ל

שבילים אלו מצטרפים לשבילים 
שתוכננו בשכונת האגמים. 

  שבילים בין מבני ציבור וחינוך
נגישות בטוחה ונוחה לשירותי ציבור 

וחינוך באה לידי ביטוי בתכנית 
 'בטרם'. 

 



מהיכל הספורט הנבנה בשכונת 
 המתוכננת ימשך תוואי 3אגם 

לרכיבה באופניים והליכה בטוחה 
שיעבור ויחצה את כביש החוף 
ויקשר את חלקה המערבי של 
העיר למזרחה ואל האצטדיון 

החדש. מן האצדיון, מזרחה ימשיך 
שביל האופניים מעל לתוואי 
הרכבת, על גבי גשר השרון 

לקריית השרון. 

2X2 בתאום עם מועצה אזורית חוף ) תוכנן2(כביש צדו המערבי של כביש החוף מ 
 ממערך זה, נתיב חלק. כעד תל אביבשימתח  , מסלול לרכיבה2X2  שביל,השרון

תפיסה זו משלימה  . מבית ספר שי עגנון ועד מחלף הרצלהמקשר את קריות החינוך,
לרשת שבילי 'הליכה בטוחה' למוסדות החינוך.  

הפארק ממוקם  פארק אפניים
בלב חורשת עצי איקליפטוס 

מתחם רכיבה ואימונים ומהווה 
לרכיבת אופניים אתגרית, 

נהנה הפארק תחרותית ועממית. 
מנגישות גבוהה לכבישים 

ארציים ולתחנת הרכבת קריית 
 אליעזר.

 'שבילי השרון לאופניים' 
נתניה בשיתוף עם המועצות 

 לב השרון ועמק חפר השכנות
אשר פרוייקט תיירותי אזורי יזמו 

ירחיב את רשת השבילים 
התיירותית אל המרחב הסובב 

ים הטבע, הנוף, ולהנגשת ה
מורשת. הו

 בימים אלה מתוכנן שביל אופניים לתחנת הרכבת קריית אליעזר ' 'נגישות לרכבת
מכוון קריית השרון. שביל נוסף ימתח מקריית נורדאו לתחנה החדשה, תחנת קריית 

 ספיר שממזרח אזור התעשייה קריית ספיר. 

 
 



 כלל מסלולי השבילים לאופניים הקיימים והמתוכננים – תכנית אב

 


