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פתח דבר

עם חזרת המשק לשגרה חדשה לצד הקורונה, הרגלי היוממות חזרו לרמות טרום המגפה. 

במקביל, רשת התחבורה הציבורית עוברת שדרוג ארוך והכרחי לשיפור השרות ועם זאת, 

עדיין תתקשה להתחרות בכלי רכב חדשים. מהנתונים הקיימים כיום עולה כי מרבית 

הביקוש לנסיעות בישראל הוא לנסיעות קצרות, במרחקים המתאימים להסתמכות על 

הליכה ורכיבה על כלים לא ממונעים. ואולם, רוב הנסיעות  מבוצעות בכל זאת בכלי רכב 

פרטיים. כחלק ממדיניות עידוד תנועה מקיימת, משרד התחבורה פועל ומשקיע כעת יותר 

מאי פעם בחלופות ניידות לנסיעות קצרות. ההשקעה באמצעי ניידות מקיימים בכלל 

וברכיבה עירונית בפרט  טובה לסביבה, לכלכלה ולבריאות הציבור. היא נושאת תועלות 

גבוהות בטווח זמן קצר ועל כן להקמת תשתיות רכיבה לצד שיפור שירות התחבורה 

הציבורית ישנו פוטנציאל השפעה גבוה בכל הנוגע לשינוי הרגלי נסיעה והפחתת התלות 

ברכב פרטי.

התכנית הלאומית לתשתיות תחבורה קלה מיישמת רכיבים מתוך התוכנית האסטרטגית 

הלאומית לתנועה מקיימת במרחב העירוני אשר אומצה בממשלה ביולי השנה )החלטת 

ממשלה מס' 1773(. התכנית מצטרפת למסמך המדיניות של יעדי פיצול נסיעות לתנועה 

מקיימת בישראל אשר פורסם בשנה שעברה )2021(. העלייה בעלויות המחייה והתחממות 

כדור הארץ מדגישות את הצורך בפעולות מהירות שינגישו לציבור אמצעי ניידות ירוקים 

וחסכוניים. המשרד אימץ יעד שאפתני – להגדיל את נתח הנסיעות בכלי רכיבה ל-10% 

בממוצע הארצי.  מיקוד התכנית הוא באתגר הלאומי לספק את הבסיס ההכרחי ליצירת 

תרבות רכיבה – קידום תשתיות איכותיות לכלי תחבורה קלה. תכנית זו פורטת את 

הפעולות המקצועיות והארגוניות הנדרשות כדי לחולל את המהפכה בפריסת תשתיות 

רכיבה איכותיות, את יעדי התקציב להשקעה בתשתיות רכיבה ופרויקטים נלווים לתשתיות, 

כגון מדידה וניטור. 

התכנית מחזקת את המחויבות של משרד התחבורה לעידוד תנועה מקיימת ולכן, תקציב 

המדינה שאושר ב-2021 כולל בין היתר השקעה חסרת תקדים בקידום תשתיות רכיבה 

בגובה של שני מיליארד ₪ לחומש הקרוב. משרד התחבורה פועל מול הרשויות המקומיות 

לקידום התכנית באמצעות השתתפות במימון פרויקטים לשדרוג רחובות ויצירת תשתיות 

רכיבה. תכנית זו מאפשרת לנו 'להעלות הילוך' בכל הקשור לקידום הליכה ורכיבה, אולם 

היא דורשת שיתוף פעולה מהשלטון המקומי בהסרת המכשולים העומדים בפני פריסת 

תשתיות רכיבה איכותיות. העלייה המשמעותית בהיקפי הרכיבה בעשור האחרון מוכיחה 

לנו כי הישענות על רכיבה כאמצעי ניידות הינה צורה יעילה ונגישה המאפשרת לציבור 

להתנייד בקלות. כעת- עלינו לספק תשתית ראויה ובטיחותית לקהל הרוכבים והרוכבות, 

וזאת לצד קידום אמצעי אכיפה ושינוי תרבות הרכיבה בשיתוף ובתמיכת השלטון המקומי. 

עשינו התקדמות משמעותית בתחום, כעת עלינו להאיץ.

בברכה,

שי קדםאבנר ברק

ראש מינהל תכנון ופיתוח תשתיותמנהל אגף תכנון מערכתי

משרד התחבורה והבטיחות בדרכיםמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ט"ו אב תשפ"ב

12/08/2022

1. מבוא
מזה מספר שנים הרכיבה בישראל כבר אינה עניין לפנאי בלבד. יותר ויותר ישראלים, 

משלבים אמצעי תחבורה קלה )ראו הגדרה להלן( בנסיעות יומיומיות או כאמצעי ניידות 

עיקרי. ההתפתחות הטכנולוגית של כלי רכיבה, העלות הזולה לצד הגודש ומצוקת החניה 

הנגרמים כתוצאה משימוש מוגבר ברכב הפרטי תרמו לאטרקטיביות של כלים אלו ולתפוצה 

נרחבת, בדומה למגמה במדינות נוספות. אולם, בשונה ממדינות עם היסטוריה ארוכה של 

תרבות רכיבה, תשתית הרכיבה בישראל נמצאת עדיין בחיתוליה ומול זאת התפתחה 

תופעה של שימוש לא ראוי בחלק מכלי התחבורה הקלה.   

התכנית הזו, באה לפרט את הפעולות וההשקעה התקציבית הנדרשים על מנת להאיץ 

מימוש של תשתיות רכיבה בראייה ארצית בישובים עירוניים וכפריים. היא מהווה המשך 

יישומי לתכנית אסטרטגית לאומית לתנועה מקיימת1  ומכוונת להשגת היעדים הקבועים בה. 

מרכיב הרכיבה באסטרטגיה הלאומית לתנועה מקיימת, נמצא כמחולל שינוי ביכולת לאפשר 

צמיחה קומפקטית לצד הפחתת התלות ברכב הפרטי, הגדלת ההליכה והשימוש בתחבורה 

ציבורית ולו תועלות תחבורתיות, חברתיות ובריאותיות משמעותיות ורחבות.

מהי תחבורה קלה?
"כשמה כן היא". אמצעי תחבורה קלי משקל, קלים לתפעול/שינוע/נשיאה וזמינים 

לשימוש. כלי רכב תקניים עם או בלי מנוע עזר2 כגון אופניים וגלגנוע, אשר משקלם 

נמוך ממשקל נוסע ממוצע. הם קלים יחסית לשליטה, רכיבה ותפעול. עלויות 

הרכישה והאחזקה שלהם זולות ביחס לאמצעי תחבורה אחרים ולכן "קלה גם לכיס".

https://www.gov.il/ :1. משרד הבינוי והשיכון )2019(, תכנית אסטרטגית לאומית לתנועה מקיימת במרחב העירוני. קישור
he/departments/publications/reports/urban_space_national_strategic_plan_sustainable_movement

2. הספק המנוע החשמלי עד 250 ואט, מופעל רק בדיווש, מפסיק פעולתו ב -25 קמ"ש, מצערת היד מיועדת רק לזינוק עד 
6 קמ"ש. בהתאם לת"י 15194 ות"י 6230.
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3. מהנעשה בעולם
בעשורים האחרונים, ערים ומדינות אשר הסתמכו שנים רבות על הרכב הפרטי, יזמו 

אסטרטגיות לניידות מקיימת לאחר שנאלצו להתמודד עם ההשפעות השליליות של זיהום 

אוויר ואבדן זמן מתחבורה מוטת רכב פרטי. תכניות אלו הדגישו את התועלת ברכיבה 

לנסיעות קצרות, לצד השקעה רחבת היקף בהליכה ותחבורה ציבורית. בבריטניה נמצא כי 

40% מאורך הנסיעות בערים קצרות מ-2 מייל ולכן מתאימות להליכה ורכיבה4 עוד נמצא כי 

אחוז האמצעים המקיימים לנסיעות בלונדון גדל בעשור הקודם ל-63.2% מכלל הנסיעות.5 

ערים אשר השכילו ליישם תכניות אלו, חוו מגמת ירידה בהיקף השימוש ברכב הפרטי, 

אשר אפשרה חלוקה מחדש של המרחב הציבורי והסבת נתיבי נסיעה לטובת תשתיות 

תחבורה ציבורית, רכיבה והליכה. בעשורים האחרונים נרקמות גם תכניות ברמות לאומיות 

לקידום רכיבה כאמצעי יוממות מועדף, המתמקדות בהגדלת תקציבי פיתוח לתשתיות 
רכיבה, שיפור כלי התכנון והביצוע ובתמריצי עידוד.7/6

רכיבה עירונית בתשתית בטיחותית מאפשרת נסיעה ללא פקקים במהירות ממוצעת של 

12 קמ”ש. בתכנון נכון, ניתן לשלב רכיבה כמעט בכל גיל ולכל יעד נסיעה. החל מהרכבת 

ילדים בגיל הרך למסגרות חינוכיות באופני משא, דרך ליווי והדרכה שלהם בכיתות נמוכות, 

כך שירכבו לבתי ספר ופעילויות נוספות מגיל 9. בחצי שעת יוממות ניתן לכסות טווח של 

6 ק”מ מהבית, ולהחליף נסיעה ברכב עבור חלק ניכר מיעדי התעסוקה וההשכלה לרבות 

שילוב סידורים נוספים לאורך המסלול ללא צורך בחניה. לאורך החיים, הרכיבה מגדילה את 

הפעילות הגופנית היומית ותורמת גם לבריאות האישית והכללית, עם ההפחתה בזיהום 

ורעש מגודש וגם לפרודוקטיביות והפחתת מתח בקרב עובדים המשלבים רכיבה לעבודה. 

ערים אשר בהן פיצול נסיעות משמעותי לרכיבה נהנות מרחובות שקטים ובטוחים יותר, 

בהם עוברים יותר ויותר אנשים. ערים אלו מעודדות חברות לפתוח את משרדיהן במרכזי 

הערים והמסחר ברחובות חוזר לשגשג עם הגידול בכמות ההולכים והרוכבים.

נהוג לסווג את רמת פיתוח הרכיבה בערים בין ערים אלופות )Champions(, מטפסות 

)Climbers( ומתחילות )Starters(. הערים האלופות החלו להשקיע במעבר לרכיבה כבר 

במחצית המאה הקודמת והגיעו להיקף גבוה של תשתית ייעודית ואיכותית ובהתאמה 

הפיצול לרכיבה מכלל הנסיעות בהן גבוה ונע בין 25-60%. הערים המתחילות, החלו להשקיע 

בתשתיות רכיבה בשלב מאוחר יחסית ו/או בגישה ספקנית ביחס להיקף הוויתור הרצוי על 

חשבון הרכב הפרטי. היקף כיסוי התשתית בהן חלקי ואחוז הנסיעות ברכיבה נע בין 1-10%. 

הערים המטפסות הן אלו שכבר השיגו מסה קריטית של תשתיות רכיבה, וביססו פיצול של  

מעל 10% לרכיבה בתחומן. ערים אלו עסוקות גם בשיפור איכות התשתית וגם בהרחבת 

קהלי הרוכבים כדי למקסם את ההשקעה עבורן.

על מנת לשמר את היתרונות של רכיבה גם עבור נסיעות ארוכות יותר, גורמי המקצוע בערים 

Department for Transport )2020(. Gear Change: A Bold Vision for Cycling and Walking: https://assets.publishing. .4
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/904146/gear-change-a-bold-vision-for-

cycling-and-walking.pdf

Transport for London )2021(.Travel in London – Report 14: https://tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/travel- .5
in-london-report-14.pdf

UNECE/WHO )2021(. Pan-European Master Plan for Cycling Promotion: https://thepep.unece.org/node/825 .6

ECF )2021(. The state of national cycling strategies in Europe: https://ecf.com/system/files/The_State_of_National_ .7
Cycling_Strategies_2021_final_0.pdf

2. מה השגנו ב-25 שנה
תרבות הרכיבה בישראל, קיימת עוד מלפני קום המדינה, אך ההקמה של תשתיות בלעדיות 

לרכיבה בישובים הואצה החל מאמצע שנות התשעים של המאה הקודמת. יותר מ-25 שנה 

אחרי, האורך הכולל של תשתיות הרכיבה בישובים בארץ, מוערך בכ-1,100 ק”מ המאפשרים 

רכיבה הן ברחובות והן בפארקים. 

לאחר עשורים רבים בהם הרכיבה לא נתפסה כאמצעי תחבורה, החלה מגמה של חזרה 

לכלי רכיבה, בעיקר במרחבים העירוניים. למגמה זו תרמה ההשקעה בתשתיות רכיבה 

בלעדיות, אך היא תלויה גם בגורמים נוספים בהם: העלייה בגודש ובמצוקת חניה, 

הרחבת פעילות הרכבת, חדירת כלי רכיבה שיתופיים וחשמליים ושינוי תרבותי בהעדפות 

ההתניידות. המובילה מבין ערי ישראל בהיקף הנסיעות ברכיבה, היא העיר תל אביב-יפו, 

אשר נהנית מיחס גבוה של תושבים הגרים ועובדים בעיר וקרבה של מוקדי התעסוקה 

לתושבי ערים שכנות. בתחומי העיר מתבצעות מעל ל-170,000 רכיבות יומיות, המהוות 

11% מכלל הנסיעות בעיר. לעומת תל אביב-יפו, אחוז הפיצול לרכיבה בגוש דן הוא 2% בלבד 

והממוצע הארצי הוא סביב 1% בלבד3.

יש לציין, כי מסורת הרכיבה הספורטיבית בישראל ארוכה יחסית, וגם היא נהנית בשני 

העשורים האחרונים מפיתוח תשתיות רכיבה לספורט אתגרי ולרכיבה באתרי נופש וטבע. 

לתיירות אופניים ורכיבה ספורטיבית תרומה חשובה בקידום הרכיבה כאמצעי ניידות מועדף, 

אולם תכנית זו מתמקדת ברכיבה ליעדים ואינה עוסקת בתשתיות ייעודיות לרכיבת פנאי.  

https://data.gov.il/dataset/2010-2019/resource/86e3ea80-66f8-48f9-97bd- :2012-2017 3. מקור: סקר הרגלי נסיעה
f58c20d7bfbd/download/nths2019_version_1.zip
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השקיעו בפתרונות הובלה, חניה והשכרת כלי רכיבה במוקדי תחבורה ציבורית, כדי להבטיח 

ששילוב הרכיבה בהגעה אל וממערכות תח”צ יהיה אטרקטיבי מבחינת זמן, נוחות ומחיר 

ביחס לחלופות הגעה אחרות. 

ההשקעה בתשתיות רכיבה מגיעה עד 140 ₪ לתושב/שנה בערים “אלופות”. הרכיב המרכזי 

בהשקעה הוא הקמת תשתיות רכיבה ברחובות קיימים, במסגרת פרויקטים לעדכון חתך 

הרחוב והרחבת הרצועות המיועדות לתנועה מקיימת: הליכה, רכיבה ותחבורה ציבורית. 

עבודות אלו יקרות ונאמדות בעלות של 4-6 מיליון ₪/ ק”מ ליצירת רצועה ייעודית לרכיבה 

ברחוב קיים. כך, עלות יצירת רשת רכיבה עירונית עשויה להגיע למאות מיליוני שקלים, 

אך התועלות מחסכון נסיעות רכב, תאונות דרכים וטיפול בהשלכות זיהום האוויר לצד 

היתרונות שצוינו לעיל, מחזירות את ההשקעה מהר למדי ומגיעות למיליארדי ₪ לאורך זמן 

השימוש בתשתית הרכיבה, עד פי 13!

איור 2. סיווג ערי רכיבה 

גבוהה
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מקור:"PRESTO Cycling Policy Guide General Framework )2010(, מתוך תכנית אסטרטגית לרכיבה בתל 

אביב-יפו 2025 )עיריית תל אביב, 2021("

4. יעדי התכנית
מטרת התכנית הארצית לתשתיות תחבורה קלה היא לממש את יעדי התכנית האסטרטגית 

הלאומית לתנועה מקיימת ולכן יעדי התכנית הזו הינם כמותיים ונמדדים באורך תשתית 

הרכיבה הנדרשת להשגת יעד פיצול ארצי לרכיבה של 10% בממוצע. תכנית זו מביאה 

בחשבון לא רק ישובים עירוניים, בהם התמקדה התכנית הלאומית לתנועה מקיימת, אלא  

גם את הישובים הכפריים ואת המרחב הבין-עירוני.

היכולת לעודד מעבר משמעותי לרכיבה בנסיעות קצרות ובינוניות באופן יומיומי, תלויה 

בהשלמה של רשתות רכיבה רציפות ובטוחות. ברמה הארצית, על מנת לעמוד ביעד 

הלאומי, אנו צריכים לייצר תשתית רכיבה באורך של 3,595 ק”מ אשר תשלים 1,100 ק”מ 

קיימים לאורך רחובות ודרכים במרקמים קיימים, כמות זו נגזרת מאורך הדרכים הקיימות 

שבהן תידרש תשתית רכיבה ייעודית כמפורט בטבלה 2.

טבלה 2. פירוט כמות צירי רכיבה קיימים ולהשלמה 

ברמה התכנונית, חלק גדול מהתשתית הנדרשת כבר נבחן ואושר ברמות שונות. ולכן 

עיקר המאמץ הממשלתי צריך לעבור למימוש תשתיות רכיבה באופן אשר הולם את אופי 

הנסיעות ומספק מענה מיטבי למירב הרוכבים הפוטנציאליים. 

כל ישוב צריך לספק רשת רכיבה אשר הולמת את הפוטנציאל לנסיעות ברכיבה בישוב 

וסביבתו. היקף הנסועה ברכיבה משתנה בין ישוב לישוב בהתאם לגודלו, מיקומו 

דרכים בין עירוניותמרקם כפרי מרקם עירוני כמות תשתית

עתידיקייםעתידיקיים עתידיקיים 

645 כמות

קמ”ר

- 430

קמ”ר

1492 ק”מ5535 ק”מ-

צפיפות רשת רכיבה: 3.9 יעד תכנוני 

ק”מ צירי רכיבה/ קמ”ר

צפיפות רשת רכיבה: 2 

ק”מ צירי רכיבה/ קמ”ר

-

 % מאורך דרכים ארציות % מאורך דרכים: %15 מאורך דרכים: 30מדד ביקורת

)כולל איו”ש(: 5

277492כלול בפיתוח860כלול בפיתוח2516ק”מ צירי רכיבה - נדרש

  - -1100ק”מ ציר רכיבה - קיים

  - -%50% צירים אפקטיביים ליוממות

1966-860-769ק”מ צירי רכיבה להשלמה

סה”כ אורך צירי רכיבה 

3,595להשלמה במרקמים קיימים
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במטרופולין, ביקושי הנסיעות, הטופוגרפיה ומשתנים נוספים. יעד הפיצול הארצי לרכיבה )10%( הוא ממוצע שנגזר מיעדי 

פיצול יישוביים שמציב משרד התחבורה8. לכן, את המאמץ הממשלתי במימוש רשתות רכיבה יש לכוון באופן דיפרנציאלי 

 למימוש הפוטנציאל לרכיבה בהתאם לשני שיקולים: א. הכפלת היקף הרכיבה בכל ישוב בתוך עשור ביחס למצב הקיים;

ב. תיעדוף ביצוע של צירי הביקוש, היכן שמרבית הרוכבים הפוטנציאליים, והרחבת הכיסוי להשלמת המענה בהמשך. 

כך נצליח להנות מיתרונות הניידות המקיימת בשלבים מוקדמים בתהליך, ברמה הלאומית והעירונית. את מרבית התועלות 

נוכל להשיג לאחר מימוש של המסה הקריטית בהיקף של כ-2,000 ק”מ )55% הצורך הארצי(. ככל שנשכיל ליצור תשתיות 

רכיבה בכל ישוב באופן שמייצר ומגביר ביקושים, כך יורגש השינוי התחבורתי מהר יותר.

 

איור 3. יעדי פיצול בישובים תל אביב-יפו וצפת
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20%
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יעדי הפיצול לנסיעות בתל אביב-יפו לעומת צפת מתוך נתוני יעדי פיצול נסיעות לתנועה מקיימת בישובים בישראל )2021(.

הפיצול במרכז תל אביב הגיע ב-2021 ל-15% פוטנציאל הרכיבה בתל אביב גדול מבכל ישוב אחר בישראל לאור הביקוש 

הגבוה לנסיעות קצרות ע”י תושבים שמתגוררים בתחומי העיר ובמרחק רכיבה מיעדי יוממות כגון תעסוקה וחינוך, המבנה 

המישורי, תרבות הרכיבה הקיימת ומשתנים נוספים ולכן יעדי הפיצול לרכיבה הממוצע בכלל העיר הוא 20%. בצפת, לדוגמא, 

הפיצול הקיים לרכיבה הוא נמוך מאד )קטן מ-1%( אולם לאור העובדה ש-80% מהנסיעות בצפת הן קצרות ובטווחי רכיבה, 

יעד הפיצול לרכיבה בצפת הוא 6%, על אף הטופוגרפיה ההררית בעיר.

https://www.gov.il/he/departments/policies/travel-split-destinations :8. משרד התחבורה )2021(, יעדי פיצול נסיעות לתנועה מקיימת בישובים בישראל. קישור

5. תשתיות רכיבה בישראל
תמונת המצב הקיים

צורת התשתית הנפוצה לרכיבה בישראל, היא שביל דו כיווני בצד אחד של הרחוב המלווה 

את המדרכה. צורה זו מאפשרת רכיבה דו סטרית בהפרדה מכלי רכב, לצד הולכי הרגל, 

וללא תלות בסטריות התנועה המוטורית. לעיתים, רצועת הרכיבה מתחלקת בין שתי דפנות 

הרחוב, כשביל חד כיווני צר יותר, בדומה לסטריות התנועה הממונעת. התובנה המרכזית 

מאופן שילוב תשתיות הרכיבה ברחובות עד כה, היא שברב המקרים המתכננים ראו 

ברוכבים “הולכי רגל על גלגלים” ולא כלי רכב, כהגדרתם בחוק. שבילי רכיבה מקוטעים 

הנצמדים לרצועת ההליכה מתאימים יותר לנסיעות קצרות, בטווח הליכה רגלית. כדי 

להגדיל את היקף ואורך הנסיעות ברכיבה, נדרש תכנון רחובות עבור תנועה רב אמצעית 

ולא דו אמצעית. 

השיקולים המנחים בבחירת תצורת התשתית, עד כה, היו יצירת הפרדה מרבית בין רוכבים 

לנהגים, לצד מזעור הפגיעה ברכב )שמירה על חניה וכמות נתיבים( ועלויות הביצוע )צמצום 

תכולות ומשך העבודות(. מסיבות אלו צורת התשתית השכיחה לרכיבה היא שביל דו כיווני 

בגדה אחת של הרחוב, לעיתים רבות תוך פגיעה במרחב הולכי הרגל. כדי לזרז את קצב 

פריסת התשתיות לרכיבה יש מקום לשקול צורות נוספות לרצועות רכיבה, מחוץ לתחום 

המדרכה, כגון נתיבי רכיבה וריסון תנועה מוטורית, המקובלות בעולם אך מהוות חלק זעיר 

מהתשתית בישראל. הנחיות התכנון של משרד התחבורה, מאפשרות לבצע מגוון פתרונות 

לשילוב תשתית רכיבה, כולל כאלו בעלויות נמוכות, תוך התאמת רמת ההפרדה לשמירה 

על בטיחות כל משתמשי הרחוב. 

תרבות הרכיבה הנוכחית בישראל, הגם שאינה חדשה, היא תוצאה של מחסור בתשתיות. 

בעוד ששכונות חדשות נבנות עם רשתות רכיבה, קצב הפיתוח במרקם הוותיק נותר 

איטי, יקר ומורכב יותר. וכך, רשתות הרכיבה העירוניות התפתחו כפאזל אשר חלקיו לא 

מתחברים. מנקודת מבטו של הרוכב, בהעדר תשתית ייעודית לאורך רוב המסלולים, עליו 

לבחור אם להיחשף לסיכון מכלי רכב בעת רכיבה כחוק בצידו הימני של מסלול הנסיעה 

או אם לחשוף הולכי רגל לסיכון בעת רכיבה במדרכה. לכן, רציפות ובטיחות הם השיקולים 

המנחים להמשך הביצוע, על פני מזעור הפגיעה במרחב לכלי רכב.

שני התחומים אשר בהם נדרשת קפיצת מדרגה ביישום, הם אזורי מיתון תנועה ופתרונות 

רכיבה בצמתים. הניסיון הבינלאומי מראה כי ריסון מהירות הנסיעה עד 30 קמ”ש הינה 

הטקטיקה היעילה ביותר להגדלת הבטיחות ושילוב רכיבה בתחום המיסעה. היישום החלקי 

של אמצעי מיתון מתוך ההנחיות )תמרור, פסי האטה וריצוף שונה( עדיין אינו מספק תשתית 

ראויה לרכיבה משולבת, ברב המקרים. לכן יש להשקיע משאבים נוספים בכיוון זה. המעבר 

בצמתים הוא חלק בלתי נפרד מהרכיבה בעיר ועד כה הם היו החוליה החסרה בהנחיות 

התכנון ובביצוע. ההנחיות העדכניות לתכנון תנועת אופניים במרחב העירוני9 מאפשרות 

https://www.gov.il/he/Departments/ :9. משרד התחבורה )2020(, הנחיות לתכנון רחובות בערים - תנועת אופניים. קישור
Policies/guidelines_street_planning_cities

1011



תכנית ארצית לתשתיות תחבורה קלה   תקציר מנהליםתכנית ארצית לתשתיות תחבורה קלה   תקציר מנהלים

לתכנן צמתים לרכיבה רציפה. מהסדרת הרכיבה בצמתים, ירוויחו גם הולכי הרגל והנהגים. 

הניסיון בעולם מראה כי צמתים עם רצועות רכיבה ייעודיות הם תנאי הכרחי להגברת 

הבטיחות ולעליה בשימוש בתחבורה קלה ולכן יש לחזור ולתקן צמתי רחובות ראשיים. על 

ידי כך לשחרר את קרנות הרחוב להולכי רגל. 

6. ייזום תשתית רכיבה
מה נעשה עד כה וכיצד נפעל מעתה

משרד התחבורה פעל עד היום בשלושה מישורים לקידום תשתיות רכיבה. במישור התכנוני: 

המשרד יזם תכנון ראשוני לרשתות רכיבה מטרופוליניות, המשתלבות ומרחיבות רשתות 

רכיבה עירוניות. הרשתות המטרופוליניות מייצרות חזון תכנוני משותף עם מנהל התכנון 

ורשויות מקומיות וכלי עבודה לבחינת הרחבות עתידיות. במישור המימוני, המשרד תיקצב 

תשתיות רכיבה לפי בקשות של רשויות מקומיות באמצעות פרויקט “שותפים לדרך”. המימון 

של הרשויות המקומיות מאפשר להעביר את התכנון והביצוע אל השלטון המקומי וכך 

להגדיל את היקפי המימוש תוך היכרות גבוהה עם השטח. במישור הביצועי, המשרד יזם 

פרויקטים של תשתיות רכיבה מטרופוליניות, דוגמת האופנידן והמטרופן, ומוסיף תשתיות 

רכיבה בפרויקטי תשתית לתחבורה ציבורית, כמו “מהיר לעיר”, ובמסגרת שדרוג דרכים 

עירוניות ובין-עירוניות. פרויקטים אלו יספקו מענה איכותי לרכיבה בצירים שרובם קריטיים 

עבור נסיעות בינוניות וארוכות, ואשר כיום הם עוינים לרוכבים.

יחידת ״המאיץ״, אשר החלה לפעול תחת משרד התחבורה )Q3/2021( במטרה להאיץ מיזמי 

תשתית לתח״צ ורכיבה, קיבלה אחריות למימוש התשתיות בתכנית זו. תחת המאיץ הוקמה 

מנהלת תשתיות רכיבה המרכזת ייזום ובקרה תכנונית לביצוע תשתיות רכיבה בהיקף 

תקציבי של שני מיליארד ₪ לחומש הקרוב. המנהלת לתשתיות רכיבה עוסקת בגיבוש 

תכנית פעולה רב-שנתית לביצוע של רשתות רכיבה עירוניות בהתאם לביקושי נסיעות 

קיימים בטווחי רכיבה. המנהלת לתשתיות רכיבה במאיץ אחראית על ההשקעה במימוש 

של רשתות רכיבה עירוניות ברחובות ובדרכים ארציות. בין היתר, המנהלת אחראית על 

תיעדוף ופריסת ההשקעה בפרויקטים ברחבי הארץ בהתאם לקריטריונים אחידים. וכן, על 

מימוש הפרויקטים במסגרת הסכמי גג מול רשויות באמצעות חברות התשתית של משרד 

התחבורה בתיאום עם כלל גורמי התכנון והביצוע.

ביבא לת זוחמ תשר

14.04.22

ביבא לת זוחמ תשר

הפולח

ןדינפוא

זכרמ זוחמ תשר

תימוקמ תשר

תבכר תונחת

ורטמ תונחת

םודא וק - ל"קר תונחת

קורי וק - ל"קר תונחת

לוגס וק - ל"קר תונחת

ילפיצינומ לובג

חותפ ירוביצ חטש

תינילופורטמ הביכר תשר

ביבא לת זוחמ

בא תינכת

1:22,500  הדימ הנק

דוגמא לרשת רכיבה מטרופולינית
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7. תרבות רכיבה - חינוך, הסברה, 
תמריצים, אכיפה ורגולציה

עידוד הרכיבה ליוממות מתחיל בתשתית הפיזית, אך מחייב טיפול בתחומים שאינם תשתית 

פיזית, כגון: חינוך לרכיבה, הסברה, רגולציה, אכיפה ותמריצים לקהלים שונים - אלו מהווים 

מעטפת לתשתית והם תורמים להגדלת קהל הרוכבים, להקניית מיומנויות רכיבה בטוחה 

ותרבות רכיבה רצויה, לצד יתר משתמשי הדרך. 

הרצון לעודד רכיבה, מביא ערים ומדינות עם תרבות רכיבה מתפתחת לנסות מגוון רחב 

של מיזמי מעטפת. בספרד, מאפשרים להורים להתנסות באופניים המתאימים להסעת 

פעוטות כדי שיבדקו חלופות הגעה אל גני הילדים. בהולנד, מלמדים ילדים רכיבה כבר 

בבית הספר באמצעות שיעורי תחבורה10 ומקיימים בחינות, הן תיאורטיות והן מעשיות, 

המבוצעות במסלולים שבהם נוהגים הילדים לרכוב בדרך לבית הספר. השיעורים מקנים ידע 

הנוגע לתמרורים, לחוקי תנועה ולהתנהגות רצויה בדרך, מתוך הבנה כי מיזמים הפונים לגיל 

צעיר מקנים כישורים והעדפות לניידות, אשר ילוו אותם גם בהמשך כבוגרים. בערים רבות 

עורכים קמפיינים לעידוד רכיבה דוגמת: קורס רכיבה בטוחה, מיזמים הפונים לעידוד רכיבה 

ע"י נשים11, מועסקים )Bike2Work(12 או פסטיבלים למשפחה כולה )"יום ללא מכוניות" שבו 

נסגרים רחובות ראשיים לתנועת כלי רכב(13.

בנוסף לחינוך והסברה, גם לרגולציה ולאכיפה יש חלק חשוב ביצירת תרבות רכיבה. יש 

צורך בעדכון שוטף של התקנות באשר לייבוא כלי תחבורה קלה, התנאים לנסיעה בהם 

ולהפעלה של שירותי תחבורה שיתופיים. נדרשת אכיפה, אשר מסייעת לצמצם שימוש לא 

ראוי באמצעי תחבורה קלה המתייחסת לעבירות מהירות, אי ציות לחוקי התנועה והפצה 

של כלים לא תקניים. במקביל, נדרשת הסברה נרחבת על שימוש בכלי רכיבה אישיים 

והשתלבותם עם יתר משתמשי הדרך. באנגליה לדוגמא, מבוצעים כמה תיקוני חקיקה 

המתייחסים לרוכבים כאל נהגים מחד, ומגדירים היררכיה של אחריותיות בין משתמשי 

הדרך. 

פתרונות קצה לרכיבה, כגון מתקני חניה14 לכלי רכיבה ומקלחות במקומות עבודה, נמצאו 

יעילים גם להגדלת השימוש ברכיבה אל העבודה וגם בפרודוקטיביות של העובדים. בנוסף, 

גורמי המקצוע בערים רבות מפתחים אפליקציות ניווט ברכיבה ומקימים מערכות עירוניות 

להשכרה לצד סדנאות לתיקון אופניים15. בצרפת ובאנגליה מחלקים שוברים לתיקון 

ולרכישה של אופניים לקהלים מסוימים. הגישה המשותפת של התמריצים השונים היא 

הנגשה של כלי רכיבה לקהלים מגוונים, מתן פתרונות קצה וקשר עם התושב.

המענה הממשלתי בישראל, עד כה, נחלק בין משרדים וגופים שונים אשר יזמו מיזמים 

נקודתיים בתחומיהם. תכנית זו מציעה למפות את כל תחומי המעטפת ולסנכרן את 

הפעילויות ברמה הממשלתית באמצעות שולחנות עגולים לעידוד הניידות המקיימת.

https://examen.vvn.nl :וראו פירוט כאן - Verkeersexamen .10

/Fancy Women Bike Ride: https://www.suslukadinlarbisikletturu.com/en - 11. אירוע רכיבה שנתי לנשים

/https://www.bike2work-project.eu  - 12.פרויקט באיחוד האירופי לעידוד הגעה לעבודה ברכיבה

/https://feteduvelo.fr :13. פסטיבלי אופניים ברחבי צרפת

http://content.tfl.gov.uk/cycle-parking-implementation-plan.pdf :14. תכנית יישום למתקני חניה בלונדון

/https://communitycyclingcenter.org :15. מרכז אופניים קהילתי בפורטלנד

1415

https://examen.vvn.nl
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https://www.bike2work-project.eu/
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https://feteduvelo.fr/
http://content.tfl.gov.uk/cycle-parking-implementation-plan.pdf
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8. החשיבות בהשקעה 
ההשקעה בתשתיות רכיבה נחשבת ליעילה מאד. יחס עלות/תועלת )BCR( של תשתיות 

רכיבה גבוה ביחס לתועלת של תשתיות תחבורה מוטוריות ונאמד בעולם בין פי 6 ועד פי 13. 

בתכנית האסטרטגית של עיריית תל אביב לדוגמא, נמצא יחס עלות/תועלת 8.6:116. תשתית 

רכיבה נחשבת להשקעה מהירה, כזו שניתן לבצע ולהנות מפירותיה כמעט מיד ולכן היא 

מחזירה את עצמה בתוך שנים ספורות. התועלות מרכיבה נפרסות על פני תחומי התחבורה, 

הבריאות והחברה כאשר עיקרן הן הפחתת הגודש התחבורתי וזיהום האוויר והרעש בערים, 

הגדלת הפעילות הגופנית לתושב, הגדלת השיווניות בחברה ושיפור האטרקטיביות של 

המרחב העירוני לכלל המשתמשים. התכנית הלאומית לתנועה מקיימת, מצאה כי התועלת 

מהשקעה בתנועה מקיימת בישראל תגיע עד פי 6.1 ואילו מחקר בדנמרק17, שבה פיצול 

נסיעות של מעל 30% לרכיבה, נמצא שכל קילומטר ברכב עולה למדינה 16 סנט בעוד 

שקילומטר ברכיבה מכניס למדינה 23 סנט.  

איור 5. תחומי תועלות מרכיבה

חיזוק 
מסחר 
מקומי

הגדלת 
השוויוניות

מרחב רחוב 
אטרקטיבי 

ונהיר

הקטנת 
זיהום אויר

הגדלת 
פעילות 

גופנית

הקטנת 
השפעות 

לחץ

הפחתת 
גודש

הגדלת 
ההליכה 

ותח"צ

חיסכון 
בזמן

הגדלת 
הבטיחות

שינוע 
ירוק

ת
או

ברי

חברה

ה
חבר

16. עיריית תל אביב-יפו )2021(, 20%25 – אופניים בעיר הדור הבא - התכנית האסטרטגית לרכיבה עירונית של תל אביב-יפו.

 https://www.cycling-embassy.org.uk/sites/cycling-embassy.org.uk/files/documents/Collection of Cycle Concepts .17
2012.pdf

9. ההשקעה התקציבית הנדרשת 
לעשורים הקרובים

סך היקף ההשקעה הנדרשת ברמה הארצית בתשתית רכיבה היא 7.75 מיליארד ₪ עבור 

השלמת 3,650 ק”מ תשתית כדי לשרת מרקמים קיימים. השקעה זו, בפריסה על פני 20 

שנה, משקפת השקעה לתושב של כ-30 ש”ח לשנה. לשם השוואה, בבריטניה, שלפני עשור 

תרבות הרכיבה בה דמתה לישראל כיום, יזמה הממשלה תכנית פעולה רב שנתית אשר 

הגדילה את ההשקעה בתושב ל-50 ש”ח לשנה במטרה להכפיל היקפי הרכיבה וההליכה 

לתושב. גם במדינות עם תרבות רכיבה מתקדמת, שבהן תשתיות הרכיבה מפותחות 

המייצגות השקעה של עשרות שנים,  ההשקעה לתושב נותרת גבוהה יחסית. בגרמניה, 

משקיעות הממשלות האזוריות בין 8-18 יורו לתושב לשנה )32-70 ₪( ובהולנד 35 יורו 

לתושב לשנה )138 ₪(. גם במדינות המתקדמות יותר בין 50-65% מההשקעה נועדה לשדרוג 

והרחבת רשת הרכיבה כדי להפוך את הרכיבה לנוחה ואטרקטיבית יותר. פריז, לדוגמא, 

הכריזה על תכנית אשר תתאים 100% מרחובותיה לרכיבה וקופנהגן, מרחיבה שבילי רכיבה 

במרכז העיר כדי להיענות לביקוש. יתר ההשקעה מיועדת לתמרץ קהלים נוספים לשלב 

רכיבה בנסיעות היומיות.

איור 6. השוואת ההשקעה השנתית לתושב בישראל ובמדינות נוספות

השוואה לתקציב שנתי בישראל השקעה שנתית בתושב מדינה

450 מלש"ח/ שנה 50 ש”ח 11 פאונד
אנגליה

285-640 מלש"ח/ שנה 32-70 ש”ח 8-18 יורו
גרמניה

1,250 מלש"ח/ שנה 138 ש”ח 35 יורו
הולנד

הפיתוח הקומפקטי והצפוף של יישובים עירוניים בישראל מאפשר להגיע ליעדים רבים 

ברכיבה. סקרי הביקושים לנסיעות, מהשנים האחרונות, מראים כי מרבית הביקוש היא 

לנסיעות קצרות מ-3 ק”מ, למרות זאת 42% מהן מבוצעות ברכב פרטי. נתונים אלו מדגישים 

את הפוטנציאל הגבוה של שילוב רכיבה  בנסיעות יומיות בקרב חלקים גדולים באוכלוסייה. 

כדי להוביל את ישראל למציאות שבה היקפי הרכיבה משפיעים באופן ניכר לטובה על כלל 

האוכלוסייה, נדרשת השקעה ממשלתית ארוכת טווח, להאצת פריסת תשתיות רכיבה. 

באמצעות מדיניות השקעה לשני העשורים הקרובים ובתקציב משוריין לתכניות חומש, 

ישראל תוכל  לטפס בדירוג העולמי למיקום ביניים ולממש את יעדי הפיצול שהציבו משרדי 

הממשלה. בתוך עשר שנים  ניתן לגשר על מסה קריטית בפערי התשתית ולהנות משינוי 

מהותי בבחירה בין אמצעי תחבורה ובהגדלת התועלות הבריאותיות והתחבורתיות. 

₪
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כדי למצות את הפוטנציאל הישראלי צריך להציב יעד השקעה ריאלי בתשתיות רכיבה 

ולשפר את תהליכי התכנון והביצוע באופן אשר יענה ויניב ביקושים לרכיבה. היעד אשר 

מציבה התכנית האסטרטגית לתנועה מקיימת ל-20 השנים הבאות, הוא השלמת תשתית 

רכיבה ייעודית ב-30% מהרחובות בישובים עירוניים. בראייה ארצית, יש לכלול גם יעד ריאלי 

של 15% מהרחובות הכפריים. ההשקעה השנתית צריכה להתמקד ביצירת מענה תשתיתי 

בליבת הביקושים ולאפשר את הגדלת היקפי הביצוע פי 5-6 מקצב הפיתוח הנוכחי כדי  

להשיג 2,000 ק”מ נוספים של רשתות רכיבה בישובים הקיימים, כבר בעשור הקרוב. לשם 

כך הממשלה צריכה לשריין תקציב שנתי של 400 מיליון ₪, המשקף השקעה לתושב של 42 

₪, פי 6 מהממוצע בעשורים האחרונים. בעשור השני לתכנית )2031-2040(, עיקר המאמץ 

יעבור להשלמת תשתיות רכיבה בכל הישובים העירוניים והכפריים, גם באזורים שבהם 

הפוטנציאל לרכיבה אינו גבוה. בנוסף להשקעה הנדרשת בתשתית, יש להפנות משאבי 

ניהול ותקציב לפיתוח תרבות רכיבה בקרב הקהלים הישראלים השונים. פירוט ההשקעה 

בתרבות רכיבה, דורש עבודת מטה של כמה משרדי ממשלה ויפורסם בהמשך. ההמלצה 

מהניסיון הבינלאומי היא להפנות לכך תקציב נוסף בגובה 10-15% מההשקעה בתשתית.

שיפור תהליכי התכנון והביצוע, צריך להבטיח שגם עם כיסוי חלקי של רשת הרחובות 

נצליח לספק מענה טוב למרבית הנסיעות הקצרות ולרב קהלי היעד. לכן חשוב לפרוס 

את ההשקעה הלאומית ואת שלביות הביצוע בהתאם לפוטנציאל הרכיבה המקומי ולפי 

קריטריונים מבוססים ושקופים לכלל בעלי העניין.

טבלה 3. אופן פריסת ההשקעה הלאומית בתשתיות רכיבה

תכנית לאומית לתשתיות רכיבה תכנית 

אסטרטגית 

לתנועה מקיימת

תכנית

2031-2040 2021-2031 2040 שנת יעד

100% מענה לעירוני 

 וכפרי

 קיים בלבד

ולמרחב הבינעירוני

 מענה ל-70% עירוני,

  40% כפרי 

 קיים בלבד

ו-17%  למרחב 

הבינעירוני

 עירוני בלבד 

קיים + עתידי

אזורי התייחסות

1,790 ק”מ 1,950 ק”מ 2,700 כמות )ק”מ(

380 מלש"ח/שנה 400 מלש"ח/שנה  150-250

מלש"ח/שנה

עלות התשתית

7.75 מיליארד ש”ח 3-5 מיליארד ₪

 ₪ 29 ₪ 39 18 ש”ח השקעה שנתית / 

תושב

טבלה 4. התקציב הכולל הנדרש ברמה הלאומית לעשור הקרוב

תקציב שנתי נדרש 2022-2032 לפיתוח תשתיות רכיבה ותרבות רכיבה

תקציב שנתי 

כולל

 תמריצים למעטפת

)ראשוני(

קידום תכנון, תיאום, 

ניטור ובקרה

תשתיות רכיבה

447 מלש”ח 40 מלש”ח 7 מלש”ח 400 מלש”ח
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10. תחומי הפעולה בתכנית
תכנית זו באה להגדיר תכולות לפרויקטים בהובלת משרד התחבורה, אשר יסייעו לייעול 

והגברת כושר הפיתוח של תשתיות רכיבה בשני העשורים הקרובים בהתאם לפוטנציאל. 

התכנית מציעה ליזום פרויקטים שיסייעו בשלושה מישורים:

תקציבי – תכנית זו מגדירה את ההשקעה הנדרשת לתשתיות רכיבה בישובים הקיימים 

בישראל ומציבה יעד להשלמת המענה התשתיתי לרכיבה בשני העשורים הקרובים, תוך 

הגדלת יכולת הביצוע ל-200 ק”מ בשנה. 

ארגוני – בדומה לרשת הדרכים ורשת התחבורה הציבורית, גם ההקמה והניהול של רשת 

רכיבה דורשת מערך מידע, מנגנוני תיאום וכלי ניטור אשר יאפשרו תהליכי קבלת החלטות 

מושכלים. ממשלת בריטניה לדוגמא הקימה לאחרונה זרוע ביצועית רכיבה והליכה תחת 

משרד התחבורה, הכוללת נציגים מקצועיים ברשויות18. עד כה האחריות להקמת תשתיות 

הרכיבה נפרסת בין שחקנים שונים בפרויקטים רבים עם תהליכי אישור מורכבים. ברור כי 

הכפלת קצב הפיתוח עד פי 5 תדרוש יד מכוונת לטובת עמידה ביעדים. לכן התכנית מציעה 

להקים מנהלת תשתיות רכיבה שתהיה אחראית לניהול התחומים הבאים:

ייזום ביצוע תשתיות רכיבה לפי תיעדוף ארצי וגיבוש תכניות עבודה שנתיות	 

בקרה 	 

הידוק התיאום התכנוני בין גופי ביצוע שונים, הפועלים באותו מרחב במטרה לייצר 	 

רשתות רכיבה רציפות

תפעול מערכת מיפוי ארצית של התשתית הקיימת והמתוכננת לרכיבה וניטור קצב 	 

הביצוע 

תפעול מערך ספירות רוכבים ארצי ופרסום מידע תנועתי לצרכי מעקב ותכנון	 

תכנוני – פריסה ואיכות של תשתיות רכיבה הן נקודות מפתח לעמידה ביעדי התכנית. 

עד כה מומשו בפועל רק 15-20% מרשתות הרכיבה הנדרשות ברמה הארצית ועבור חלק 

משמעותי מהיתרה כבר קיים תכנון ראשוני. בהיבט הפריסה, נדרש כעת סנכרון ותיעדוף 

הביצוע לצד המשך השלמת התכנון. בהיבט איכות התשתית, הניסיון אשר נצבר בשנים 

האחרונות, יחד עם עדכון בהנחיות התכנון הביאו לקפיצת מדרגה באיכות התשתיות 

לרכיבה, כעת נדרשת הטמעת הכלים בקרב המתכננים לצד שדרוג תשתיות קיימות ושיפור 

הרציפות. לשם כך תכנית זו מציעה לקדם:

רשתות רכיבה מטרופולניות - השלמת התכנון תעשה באמצעות פרסום רשתות רכיבה 	 

מטרופוליניות אשר מטרתן לסנכרן בין רשתות רכיבה עירוניות והשלמתן לכדי רשת 

אחודה אשר תשמש כבסיס לתיעדוף הביצוע.

מודל פוטנציאל ארצי לרכיבה - לצורך התיעדוף וככלי עזר לתכנון, משרד התחבורה 	 

פיתח מודל ארצי לפוטנציאל רכיבה, אשר מסייע בקביעת שלביות הפיתוח באזורים 

שונים בהתאם למשתנים המשפיעים על נפחי הרכיבה ויעדי הפיצול האזוריים.

Active Travel England(: https://www.gov.uk/government/speeches/new-executive-( 18. זרוע ביצועית להליכה ורכיבה
https://www.gov.uk/government/publications/active-travel-local- :וכאן agency-active-travel-england-launches

authority-toolkit/active-travel-local-authority-toolkit

הטמעת הנחיות תכנון לתשתיות רכיבה – הרחבת ההנחיות המקצועיות לתכנון הסדרי 	 

תנועה ידידותיים יותר לרוכבים והולכי רגל במרקמים קיימים.

הכשרות למתכננים ולרשויות מקומיות – הטמעת הנחיות התכנון העדכניות בקרב גורמי 	 

מקצוע לטובת שיפור איכות התכנון והבקרה.

פיתח מודל ארצי לפוטנציאל רכיבה אשר מסייע בקביעת שלביות הפיתוח באזורים 	 

שונים בהתאם למשתנים המשפיעים על נפחי הרכיבה ויעדי הפיצול האזוריים.

הטמעת הנחיות תכנון לתשתיות רכיבה – הרחבת ההנחיות המקצועיות לתכנון הסדרי 	 

תנועה ידידותיים יותר לרוכבים והולכי רגל במרקמים קיימים

הכשרות למתכננים ולרשויות מקומיות – הטמעת הנחיות התכנון העדכניות בקרב גורמי 	 

מקצוע לטובת שיפור איכות התכנון והבקרה.

תוצר מטרה פרויקט תחום

מנהלת תשתיות 

רכיבה

תיעדוף ביצוע, תיאום ממשקי רכיבה בין תאגידים 

ורשויות וניהול מערך מידע ארצי
1.1 מנגנון תיאום תכנוני

1

מנהלת מידע, 

תיאום ובקרה

GIS ממשק
 מיפוי תשתיות רכיבה קיימות ומתוכננות 

וניטור קצב הפיתוח
1.2 ממ"ג תשתיות רכיבה

GIS ממשק הכוונת ההשקעה לפי פוטנציאל המשתמשים 1.3 מודל פוטנציאל רכיבה

מדגם ארצי ודו”ח ניטור נפחי הרכיבה בתוך הערים 1.4 תכנית ספירות ארצית

מפרט תכנון להבטיח כושר ייצור גבוה ואיכותי לתשתיות רכיבה
2.1 מפרט שילוב תשתיות 

רכיבה במרקמים קיימים
2

כלי תכנון

מפרט תכנון להבטיח תכנון אופטימלי ואחיד של תשתיות רכיבה
2.2 מפרט תגמירים ועלויות 

פיתוח

GIS ממשק
תכנון רשת רכיבה מוסכמת עם מנהל התכנון ורשויות 

המהווה בסיס לתיעדוף ביצוע

3.1 פיתוח רשתות רכיבה 

מטרופוליניות

 3

קידום תכנון 

ראשוני

דו”ח

סקירת ספרות והמלצות לחלוקת תחומי המעטפת 

בין הממשלה והשלטון המקומי, הגדרת תקציב נדרש 

למעטפת לתשתית רכיבה.

4.1 הגדרת המעטפת
4

תרבות רכיבה

סיכום תכולות התכנית

טבלה 5. תכולות התכנית הלאומית לתשתיות תחבורה קלה

2021
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11. רתימת השותפים לדרך
האצת הרכיבה בישראל כולה, דורשת הכרה באחריות המשותפת של משרדי הממשלה 

השונים יחד עם השלטון המקומי ויצירת תכניות פעולה בין הרמות השונות. למשרד 

התחבורה תרומה מרכזית ואחריות רוחבית. המשרד מרכז את הגדרת המדיניות 

הממשלתית לתנועה מקיימת ומממן הקמה של תשתית רכיבה בטוחות ומתוחזקות 

באמצעות חברות התשתית הממשלתיות. לטובת כך העמיד המשרד מנהלת ארצית 

לתשתיות רכיבה לייזום, תיאום וריכוז מידע ארצי והנגשתו לגופי התכנון והביצוע. משרד 

התחבורה גם שוקד על: תיקוני רגולציה בתקנות התעבורה והייבוא, ביצוע ניסויים, טיוב 

הנחיות התכנון והטמעתן בקרבת ציבור המתכננים והקבלנים. כל זאת להגדלת הרמה 

המקצועית ואיכות התשתית. בנוסף, משרד התחבורה התניע עבודה משותפת עם משרדי 

ממשלה נוספים, רשויות וגופים חוץ ממשלתיים לקידום תרבות הרכיבה ותחומי ה"מעטפת" 

לתשתית רכיבה. תהליכים אלו מצטרפים לשותפות ארוכה עם משרד הבינוי והשיכון ומנהל 

התכנון, בקידום תנועה מקיימת ושיפור התכנון לרכיבה, ועם משרד האוצר, אשר נרתם 

להעלאת תשתיות הרכיבה גבוה בסדר העדיפויות לתקצוב. כדי שמהלכים אלו ייצרו את 

השינוי המיוחל לטווח ארוך, ברור כי יש לפעול בתיאום לעיגון תקציב רב שנתי לתשתית 

ולתרבות רכיבה.

השלטון המקומי הוא שחקן מפתח ביישום המדיניות לתנועה מקיימת בשטח ומינוף 

הרכיבה בתחומן. רשויות רבות כבר נותנות כתף ומקדמות תכניות לרכיבה דרך היחידות 

העירוניות. ברובד התשתיתי, יש לתמרץ את הרשויות להגדלת היקפי התכנון והביצוע. כדי 

להשיג רשתות רכיבה מוצלחות, משרד התחבורה מוסיף לתכניות החומש שלו גם הסכמי 

גג להקמת רשת ליבה יישובית לרכיבה במימון ממשלתי מלא או חלקי ובתהליך מתואם מול 

הרשויות. הרשויות מצידן נקראות להסיר חסמים ולאפשר ביצוע של תשתית זמנית, כדי 

לספק מענה מהיר לרוכבים תוך בחינה ושדרוג לסטנדרט הנדרש. פעולות נוספות הן הכשרת 

דרג מקצועי ברשויות לנושא שילוב תשתיות רכיבה ברחובות בהתאם לעקרונות התנועה 

המקיימת ופיתוח יוזמה מערכתית בתחומי המעטפת לרכיבה כגון הסברה, חינוך, מתקני 

חניה ומערך כלי רכיבה שיתופי.

כולנו בעלי עניין ומאמצי השלטון המרכזי והמקומי לא יישאו פרי אלא אם יזכו לקונצנזוס 

רחב בחברה. לכן, מוסדות, ארגונים, עמותות ופעילים מהציבור הרחב נקראים לאמץ את 

הרכיבה בסביבה הארגונית והאישית ולתרום למיצוב החיובי של שילוב רכיבה בחיי היום יום. 

הדבר נוגע למגזר הציבורי והפרטי. עולם הרכיבה מייצר שוק מקומי חיובי ותועלות הרכיבה 

ייטיבו לכל ענף שייצור זיקה לאופניים וצרכיהם דרך השירותים שהוא מספק. לדוגמא, ענף 

המסחר יכול לספק מקומות חניה מתאימים לכלי רכיבה, מעסיקים אשר עובדיהם רוכבים 

בשגרה ירוויחו עובדים בריאים יותר. חברות הביטוח, קופות החולים וכל ענף שישלב רכיבה 

באסטרטגיה העסקית שלו יוכל לשמש מכפיל כוח לפעולה הממשלתית.

2223



 

 

  ההננחחייוותת  ללתתככננווןן

  ההססדדרריי  תתננוועעהה  זזממננייייםם  

  בבאאתתרריי  עעבבוודדהה  עעייררווננייייםם  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  22002200  אאפפרריילל  ––  ףףתתשש""  ננייססןן

 

 

  ההננחחייוותת  ללתתככננווןן

  ההססדדרריי  תתננוועעהה  זזממננייייםם  

  בבאאתתרריי  עעבבוודדהה  עעייררווננייייםם  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  22002200  אאפפרריילל  ––  ףףתתשש""  ננייססןן


