
 

 

 סיכום יום עיון בנושא 

 "קידום השימוש באופניים ככלי תחבורה ברשויות המקומיות"
 , בבית השלטון המקומי בתל אביב14.6.16', גסיכום יום העיון שנערך ביום 

 

 רקע

הגעה לעבודה,  -ברחבי העולם חלה עלייה מתמדת בהיקפי השימוש באופניים, בפרט לצרכי יוממות 

קידום בריאות התושבים, הפחתת  –ללימודים ולפנאי. לשימוש באופניים בתוך העיר יתרונות רבים 

זיהום האוויר ופליטות גזי החממה מתחבורה, החייאת הרחוב העירוני ועידוד הכלכלה המקומית. 

סיבות אלה ערים רבות בעולם החליטו לעודד בצורה פעילה את השימוש באופניים בתוך העיר ובין מ

באמצעות צעדים משלימים כמו חינוך, והן הן באמצעות תשתיות פיסיות  –הערים במגוון אמצעים 

  .הסברה, יצירת שיתופי פעולה עם מעסיקים ועוד

באופניים ככלי תחבורה יומיומי וכתוצאה מכך גם בישראל, אנו עדים לעלייה משמעותית בשימוש 

 .ם לתשתיות עירוניות תומכות רכיבהלביקוש הולך וגובר מצד התושבי

סוגיות הקשורות  ברשויות המקומיות מבחרמטרתו של יום העיון הייתה להציג בפני אנשי המקצוע 

צורך הפחתת השימוש ל ,כאמצעי ליוממות בערים ובמטרופולינים בישראללקידום הרכיבה על אופניים 

לעשייה  בקידום הנושא בעיריות, לרבות דוגמאותלסייע  אשר עשוייםבמפגש הוצגו כלים ברכב פרטי. 

גורמים נציגי עיריות ו)משרדי ממשלה,  מגוון מחזיקי ענייןוכן פאנל בהשתתפות נבחרות עיריות ב

 . בערי ישראלנושא בן כיצד ניתן להגיע לקפיצת מדרגה לבחוהייתה שמטרתו  אחרים(

במפגש ומוגש לשימושם של משתתפי המפגש  ושהוצגוהעמדות ידע מסיכום זה מרכז את עיקרי ה

 .העוסקים בתחום רשויות מקומיותובעלי תפקידים נוספים ב

 

 סיכום המפגש

  ההרצאה כללה :אדר' גידו סגל/  האופניים ככלי תחבורה בערים בארץ ובעולם -הרצאת פתיחה 

יים בעיר , יתרונות השימוש באופנ20-מאה השימוש באופניים בתחום הגמות במ הצגה של

, זיהום האווירם , תרומה בריאותית, צמצוחנייההפחתת הגודש, צמצום מצוקת ה)לרבות: קיבולת, 

יסודות כמו כן, הוצגו )לרבות: בטיחות, גניבות, דימוי וקשיי מזג אוויר(.  החסרונותהנאה ועוד( ו

תשתיות פיזיות ואמצעים "רכים" נוספים( שילוב בין ) השימוש באופנייםמדיניות לעידוד ל

תחומיות ושילוב של מגוון  )רב לעידוד השימוש באופניים יםפרויקטשל המומלצים ם מאפייניוה

 :לרבותבמגוון תחומים,  מערים שונות בעולם ומישראלהוצגו דוגמאות אה צרבה מחזיקי עניין(.

, חניות אופניים, מערכות להשכרת אופניים, הסברה וחינוך לתנועת אופנייםתכנון תשתיות הנחיות ל

בהרצאה הודגש הצורך בניטור השימוש באופניים בעיר ובניטור תאונות הדרכים בהן  ועוד.

הוצגו האתגרים לקידום הנושא, לרבות התנגשות בין זכויות משתמשי כן מעורבים רוכבי אופניים ו

 הדרך והצורך באכיפה. 

 

 נציגים מעיריית הצגת פרויקטים נבחרים של עיריות - חה לקידום הרכיבה בעריםפורי הצלסי :

הפעולות הציגו את  תקווה-פתחמעיריית ן וולצי-, מעיריית ראשוןיפו-באבי , מעיריית תלאשדוד

 :בתחומןשנעשות לקידום הרכיבה על אופניים 

o אמאב תחבורה בחברת " ראש צוות תכנון תחבורה, אשדוד, אביעד כהן נציג עיריית

שזכה  ,במסגרת פרויקט "הגל הירוק"שהוכנה הציג את תכנית האב לשבילי אופניים  ,"ותנועה

זכתה העיר בתקציב של במסגרתה  ,"עיר מודל תחבורה בת קיימא" תחרותבמקום הראשון ב

האתגר העיקרי של אשדוד  לתשתית אופניים(.המיועדים  מלש"ח 20)מתוכם  חמלש" 250



 

 

יעדי תכנית אחד משלה. היחסי יזור פוהשל העיר גודלה  הואבהקשר של תכנון שבילי אופניים 

בשנת  ק"מ 165-ק"מ היום ל 37-הוא להרחיב את פרישתם של שבילי האופניים בעיר מהאב 

לשבילים הממוקמים  העדפה :הכוללת ,שלביות ביצוע הפרויקטבהרצאה הוצגה . 2040

עדיפות לשבילים  הקיימת,רחבת הרשת , הרכת העורקיתהשלמת המע, ברקמה העירונית

  ועוד. שאינם דורשים שינוי גיאומטרי משמעותי

o פרויקט  הציג את ההישגים של ,רכז תכנון בכיר, און-יפו, דניאל בר-נציג עיריית תל אביב

אופן -מערכת התל התקנתק"מ שבילי אופניים,  100-כ האופניים העירוני, לרבות סלילה של

-שיעור הרוכבים עמד על כ 2014שנת בולאורך השנים חל גידול בכמות הרוכבים בעיר,  .דועו

, יפו-אביב-בתל כללה הצגה של האתגרים המרכזיים של פרויקט האופניים ההרצאה .16%

הצורך , : שבילים חסרים, חוסר רציפות, הפרדה לא מספקת בין משתמשי הדרך השוניםלרבות

אכיפה הצורך במודעות,  חוסרשילוב עם מערכות תחבורה ציבורית, מחסור בחניות אופניים, ב

ובעיקר ברחובות שביל חדש ברחוב קיים "מחירים" של שילוב דוגמאות לכמו כן, הוצגו . ועוד

הפנויה  מדרכההרוחב צמצום , ות למכוניותחניו/או  וויתור על נתיב תנועהלדוגמא )ותיקים 

עיקר ב ,וכן את הקושי בתכנון שבילי אופניים החוצים צמתיםעצים וכד'( הסטת , להולכי רגל

מתוכננים ) קטנת קיבולת התנועה בצומתהשל מחסור בהנחיות מסודרות בנושא והצורך בב

ים בעיר פיילוטים אשר מתוכננ בהמשך הוצגו .(להתמודדות עם הנושאבעיר מספר פיילוטים 

ברחובות קטנים בעלי נפחי  םשביליחלופה לסלילת להוות אשר עשויים  ,תנועה לאזורי מיתון

 .ותת נסיעה נמוכיותנועה מצומצמים ומהירו

o סגן מנהל אגף תכנון ומנהל המחלקה לתוכניות , חיים לשםאדר' לציון, -נציג עיריית ראשון

ציין כי רב השבילים נמצאים  הציג את תכנית האב לשבילי אופניים של העיר., אב ומתאר

צעירים. עדיין  ובמשום שהעצים  , אזור בו יש מחסור בצל,בחלק המערבי והחדש של העיר

המתאפשר בשל הסדר מהכביש ומהולכי הרגל, ומופרדים סטריים -מרבית השבילים הם דו

ם של העיר. ההרצאה כללה דוגמאות לתכנון שבילי אופניי זהרחב יחסית בחלק הרחוב החתך 

תכנון שבילים ברחובות נוגע להעיר של האתגר העיקרי פים. ושילוב של שבילים בשצ" בעיר

 השונים. הדרך משתמשיטים בין הקונפליק מחריפיםמזרח העיר, שם במרכז וצרים וותיקים ב

שנים בתקצוב  4בימים אלו מסתיימת ההכנה של תכנית לשבילי אופניים שתתפרס לאורך 

 מלש"ח. 150עירוני של 

o סגנית מנהל אגף איכות הסביבה ותכנון , תקווה, אליאנא סובול-נציגת עיריית פתח

, חלקם בשטחים פתוחים ק"מ שבילי אופניים 30-את המצב הקיים בעיר: כהציגה , סביבתי

המורכבת  ,. בעירייה פועלת ועדת היגוי לשבילי אופנייםדרכותהממומהכביש וכולם עם הפרדה 

העירייה שמה דגש על שיתוף ציבור בתכנון השבילים לה.  ץממחזיקי עניין מתוך העירייה ומחו

שילבה בהנחיות התכנון העירייה הרוכבים. כמו כן, עם התושבים  מתקיימות פגישות תדירותו

מתקני חנייה מקלחות והמחייבת כל בניין משרדים מעל גודל מסוים להתקין  העירוניות דרישה

, על אף שהדבר אופניים ישביל יסללו יםחדש יםכבישלצד  ,עירייההמדיניות על פי  אופניים.ל

ופניים תכנית לשבילי א כללה הצגה של הרצאהה יוצר אי רציפות ו"חורים" ברשת השבילים.

בהרצאה , הוצגו . מלבד התנגשות בין משתמשי ושימושי הדרךבאזור התעסוקה קריית אריה

 מימון.בו תיאוםהקושי בשל העיר, לרבות: אתגרים נוספים 

 במהלך ההצגה של נציגי העיריות עלו הנקודות הבאות לדיון:דיון: 

לעומת שבילים חד סטריים משני וב חבצד אחד של הרשביל דו סטרי סוגית העדיפות לעלתה  -

בישראל, הם נמצא כי שבילים חד סטריים, בעולם ל תכנוניתעל אף שיש העדפה הרחוב. צידי 

שבילים ועל כן  ,משום שקהל הרוכבים אינו מציית לכללים ,כשבילים דו סטרייםלרוב משמשים 

 .והסברהאכיפה סטריים דורשים יותר -חד



 

 

 מדידתו ורכי הרוכביםצשל ן פיואלצורך  באופניים צורך בניטור אחר היקף השימושה עלה -

ו אינן מנטרות בצורה שוטפת את העיריות שנשאלו העידו כי נכון לעכשי הצלחת הפרויקט.

 .היקף השימוש באופניים בעיר

כאמצעי משלים לתשתיות הפיסיות שמקדמות העיריות, יש צורך ברתימת המעסיקים הגדולים  -

ארגון כך למשל, מסקר שלצורך קידום תשתיות כמו מקלחות וחניות וכן חיזוק המודעות. 

עבודה המקום לעל אופניים לרכיבה  יםהעיקרי מיםשהחס "ישראל בשביל אופניים" ערך עלה

 חניה.  מתקניו תוהעדר מקלחהם 

 רב נציגי העיריות הדגישו את הקושי בתכנון שבילים בחלק הוותיק והצפוף של העיר. -

נתיבי לנושא שבילי האופניים, כאשר יש צורך לוותר על נבחרי הציבור עלה קושי ברתימת  -

יש לפעול מקבלי החלטות, בקרב שינוי תפיסה ירת יצלצורך הוצע כי . קיימיםתנועה או חנייה 

אירועים קהילתיים במקביל להעלאת מודעות הציבור ליתרונות הרכיבה, בין היתר באמצעות 

של עיריית  "רוכבים לעבודה" אירועי יפו,-" של עיריית ת"איפו-סובב תל אביבאירוע ": דוגמאות)

 הרצליה(. 

יכול לתרום לקידום הנושא, מאחר ( 5281התקן הישראלי לבנייה ירוקה )ת"י אימוץ צוין כי  -

 שהקמת תשתיות לרכיבה על אופניים היא אחד האמצעים ל"צבירת נקודות" במסגרת התקן. 

בשל התנגדות ע"י רוכבי אופניים, חציית צמתים ת העדר הנחיות בנוגע להסדרת ינדונה סוגי -

כתבה את ההנחיות שמשרדית -הוועדה הביןנמסר כי משטרת ישראל. ע"י עבר שהועלתה ב

 ולעדכן את ההנחיות גם בנושא זה. בקרוב לתכנון שבילי אופניים צפויה להתכנס

צורך בסיוע משמעותי קיים ההקמה של התשתיות הדרושות, ו צוין כי לעיריות יש קושי במימון -

בנושא. הובהר ע"י משרד התחבורה כי  התחבורה והמשרד להגנת הסביבהיותר של משרד 

 .הוקצה תקציב לנושא זה וניתן עדיין להגיש בקשות

 

 אילנה טלר:/  תכניות ותקציבים של משרד התחבורה לפיתוח תשתיות לתנועת אופניים בערים 

גידול  חל. בשנים האחרונות בישראל המטרופוליניתנפתחה בהצגת אתגרי התחבורה  ההרצאה

הפרטית )בעיקר  לתחבורהאופניים( בהשוואה  תחבורת לרבות) יתציבורה בתחבורה השקעהב

התחבורה תומך תקציבית ברשויות המקומיות  משרד .התחבורה משרד מצדסלילת כבישים( 

 משמעותי שיעור) שיפור הבטיחות במערכת הדרכים העירונית( 1): פרויקטים סוגיבארבעה 

( סיוע בפיתוח עורקי 3עידוד השימוש בתחבורה ציבורית על ידי שיפור תשתית )( 2( )הפרויקטיםמ

שימוש ברכיבה על אופניים כתחליף לשימוש ה( עידוד 4תחבורה ראשיים עירוניים ומטרופולינים )

 של םפרויקטי מימוןהמשרד אינו משתתף ב ילי אופניים.על ידי קידום תשתית שב ,פרטיהברכב 

לצרכי יוממות,  באופנייםתשתית שבילי אופניים שמטרתם רכיבת פנאי, נופש וספורט אלא מתמקד 

בהרצאה צוינו ך. מרכזי תעסוקה ומרכזי חינול ,מרכזיות תחנות רכבת ותחנותל שביליםבדגש על 

של  רציפות, משרד התחבורה של בהתאם להנחיות קריטריונים נוספים לתקצוב השבילים: תכנון

פרויקטים בנוגע להרשאות לעומת יישום של  נתוניםאילנה הציגה  מוצא ויעד ברורים. וכן השביל

מסוג זה, רמת פרויקטים כי למרות עלייה בתקצוב המשרד לעולה מהם  ,לסלילת שבילי אופניים

 60סך הפרויקטים שאושרו עמד על  2015הניצול מצד הרשויות נותרת נמוכה יחסית. בשנת 

 מתקבלת.עומדת בקריטריונים הכל בקשה בשל הביקוש הנמוך, נוצר מצב שבו כמעט  מלש"ח.

הודגש שקבלת המימון ממשרד התחבורה מותנה בהשתתפות של הרשויות המקומיות בשיעור של 

 דן" י"אופנתכנית הוצגה מעלות הפרויקט, בהתאם לחוסנה של הרשות. בנוסף,  30%עד 

 ק"מ במטרופולין ת"א 170-ל כש רשת אוטוסטרדותכוללת הקמת המקודמת על ידי המשרד ו

רשת רציפה המקדם  משרד הינו "מהיר לעיר"של הפרויקט נוסף  ₪.חצי מיליארד בתקציב של כ

כמו כן, הוצג בהרחבה הטופס המקוון  .במטרופולין תל אביבלתחבורה ציבורית  של צירי העדפה

  .ובמהירות המאפשר לרשויות מקומיות להגיש בקשות למימון בקלות

https://www.sovevtlv.org.il/MenuDefault.aspx?id=4166
http://bike2work.bike.org.il/home/bike2work-day


 

 

 .taleri@mot.gov.il :אמצעות הדוא"לב אילנה טלרליצור קשר עם רשויות מקומיות מוזמנות 

 דיון: 

בניתוח משותף של החסמים עלה צורך  :מימושהיקף הלבין תקצוב היקף הפער בין בנוגע ל -

 שקיבלה מהמשרד. ליישם את ההרשאותהמקומית רשות המונעים מה

המיועד לקידום תקציב העלה הצורך בתקצוב ייעודי של תחבורת אופניים ולא כחלק מ -

 ציבורית.התחבורה ה

כוללות סוגיות  ,הקריטריונים לתקצובמאחד את מהוות ה ,הנחיות לתכנון שבילי אופנייםה -

ברחובות חדשים מאשר ברחובות קיימים שבילים ומתאימות יותר לתכנון  שטרם נפתרו

 .וצפופים

לא  -אינו מתאים לתקצוב ברורים במסגרת הקריטריונים יעד -בקריטריון מוצאכי השימוש ה על -

 . קיימים שביליםשל תמיד ניתן להגדיר מוצא ויעד ברורים כאשר השביל משתלב ברשת 

שבילים מימון של במקום יע במימון של רשת שבילי אופניים הוצע לבחון את האפשרות לסי -

נציגת משרד התחבורה הדגישה את הצורך בשילוב הוליסטי של שבילי האופניים  בודדים.

 כחלק ממערך התחבורה העירוני הכולל.

נציגת . ריםשל חיבוריות תחבורת אופניים עם אמצעי תחבורה ציבורית אחהועלתה החשיבות  -

 המשרד ציינה כי האחריות לנושא בידיה של הרשות לתחבורה ציבורית.

 

 ?פאנל מחזיקי עניין: כיצד מקדמים את השימוש באופניים ככלי תחבורה בערי ישראל  

סגן  מחזיקי תיק תחבורה בעיריות: בהשתתפות: ;15-עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום הבהנחיית: 

 סגן ראש עיריית נתניה; יפו, מיטל להבי-סגנית ראש עיריית ת"א ;ניר ראש עיריית ירושלים, תמיר

סנ"צ : משטרת ישראל; סגנית ומ"מ ראש עיריית הרצליה, מאיה כץ; , אלי דללמ"מ ראש העירו

; צביקה דן, המשנה למנכ"ל: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים; גל, ראש מדור תנועה-מאיר בן

עירית שפרבר, מנהלת : משרד התחבורה; יותם אביזוהר, מנכ"ל": ישראל בשביל אופנייםארגון "

איילת דיטל, ראש ענף : המשרד להגנת הסביבה; אגף תכנון תעבורתי ותשתיות תחבורה ציבורית

 .זיהום אוויר מתחבורה

 להלן הסוגיות שנידונו במהלך הפאנל:

אילת  – להפחתת זיהום האוויר להגנת הסביבההרכיבה בתכניות המשרד נושא  שילוב -

 שילוב של –הטיפול בנושא במשרד נעשה בשני מישורים עיקריים: המישור התכנוני  דיטל:

 -המישור המימוני . החנייה שבילי אופניים בתכניות וכן מעורבות של המשרד בתיקון תקנות

התקנת עמדות להשכרת אופניים בפרויקטים של רשויות המקומיות בתמיכות כספיות 

 עבור התקנתו (אופן-גן וגבעתיים לפרויקט התל-רמתבשנה שעברה במסגרת זו, הצטרפו )

 אופניים.  /חנייתלעגינתעמדות 

 אילת דיטל: –אופן -פרויקט התלרשויות מקומיות נוספות במטרופולין גוש דן להצטרפות  -

 ההיענות אינה גדולה משום שהפרויקט הוא גרעוני.

משרד  עירית שפרבר: – התחבורהמשרד ובחזון בתכניות על אופניים הרכיבה נושא חיזוק  -

כל  לתקצוב, התחבורה מתקצב פרויקטים של שבילי אופניים ברשויות מקומיות ללא רף עליון

עוד הם עומדים בקריטריונים של המשרד. הרשויות המקומיות לא תמיד מנצלות את האפשרות 

יהווה קפיצת אלה  בימיםהמקודם על ידי המשרד לסיוע תקציבי מהמשרד. פרויקט "אופני דן" 

 יצירת שבילים ברמה גבוהה למטרות יוממות במטרופולין גוש דן.ל געמדרגה בכל הנו

תוך הערים אשר יזינו את השבילים בסלילה של שבילי אופניים היש צורך בקידום  מאיה כץ:

 .בטווח זמן מידי בכוחות עצמןזאת לקדם העיריות לא יכולות  המתוכננים בפרויקט "אופני דן".

mailto:taleri@mot.gov.il


 

 

 יותם אביזוהר: –המרכיבים הדרושים לצורך קידום אפקטיבי של השימוש באופניים בערים  -

 אחרים בעלי תפקידיםל בדומהבמשרד התחבורה, במינוי רפרנט ייעודי לנושא יש צורך 

שכיום  ,יש צורך בהגדלת המימון מצד המשרד. כמו כן, במשרד האמונים על תחומים מוגדרים

יש צורך בקידום מעבר לכך, בישראל. הקיימות שויות המקומיות אינו גדול ביחס למספר הר

על  רים ממותני תנועה, על מנת להתגברפתרונות "קלים", כמו הפיכת רחובות קטנים לאזו

 .לוותר על חלק מזכויות הדרך לטובת סלילת שבילי אופנייםהצורך 

על אף שהתקבל  אלי דלל: – אופנייםכיצד יכולות הרשויות המקומיות לקדם את השימוש ב -

סביבה ניים מנתניה לרשויות קטנות יותר בממשרד התחבורה לצורך סלילת שבילי אופמימון 

לא שיתופי פעולה וסמכויות שבעיקר בשל הצורך בישנם חסמים המונעים את יישום הפרויקט, 

חברת החשמל, שיתוף פעולה אזורי וכד'(. מסכים עם  נתונות בידי הרשות )שיתוף פעולה עם

 נושא. קידום הרכיבה על אופניים לנושא רם מתכלל במשרד התחבורהגוצורך בהם לגבי יות

נוך יבאמצעות ח ציבוריתהצורך בהעלאת המודעות ההוא ב אינו מקבל תשומת לב ורנוסף של

 רצופים שבילים לסלילת מעבר משרד החינוך., מהלך שדורש שיתוף פעולה גם מצד והסברה

 עגינה מתקני כמו תומכות בתשתיות צורך יש( בהרצליה התעסוקה לאזור מנתניה למשל)

יש צורך בסלילת אוטוסטרדות לרכיבה על ערים גדולות ב תמיר ניר: .במשרדים ומקלחות

משרד  מתינים לאישורמהקטנים וחכמים  אמצעי תחבורהכמו כן, קיימים מגוון . אופניים

 קמהה, נדרשת בנוסףית. ציבורהתחבורה להוות אמצעים משלימים ל יכוליםאשר  התחבורה

אמצעי תחבורה ל בדומה ,קו-הרבשתתופעל על ידי  השכרת אופנייםל של מערכת ארצית

ציבורית לנושא על ידי הקמת המודעות ההרצליה פועלת להעלאת  מאיה כץ:. יםאחרציבורית 

לאחרונה התקיימו כמו כן, בעיר.  םמרכז הדרכה שיעסוק ברכיבה בטוחה על אופניים לתלמידי

, מעבר לכךים". ישני אירועים של "רוכבים לעבודה" בשיתוף ארגון "ישראל בשביל אופנ

ההנחיות התכנוניות העירוניות מחייבות התקנת מקלחות ומתקני עגינה לאופניים במבני 

תושבים אשר לא  אזורים ממותני תנועה, ישנםגודל מסוים. בהקשר של למשרדים מעל 

יפו הייתה -תל אביבהעיר  מיטל להבי:ויעדיפו שבילי אופניים. ב על כבישים ומרגישים בנוח לרכ

מוכיחה שזהו בהם בעיר רכיבה על אופניים ומגמת השימוש ההולכת וגדלה ה קידוםחלוצה ב

בצורה נכונה, אך כיום מיישמים את  תוכננואופניים לא החלק משבילי בעבר, נכון. המהלך ה

להתגייס לקידום הנושא שרד התחבורה מלקראה  מיטלתכניות חדשות. מסגרת הלקחים ב

מיטל ציינה  –. בהתייחס לתקני חנייה לרכבים דו גלגליים במוסדות התכנון הארציים והמחוזיים

על מנת שניתן יהיה לתקן את התב"עות ולעשות שימוש להגדיר תקני חנייה מחייבים יש כי 

  .לצורך זה בכספי קרן החניונים

החוק על רוכבי לאכיפת יפו -ת תל אביבעם עיריי שיתוףהפיילוט של משטרת ישראל ב -

, הולכי הרגלתוך סיכון של פרועה  ברכיבההתמקד  מבצע האכיפה סנ"צ מאיר בן גל: –אופניים 

נוסף על מנועים. מגלגלי האופניים והחרמת אוויר ת חות, הוצא"דומתן  והענישה כלל ואמצעי

קיומם על אף  רגלהולכי רים המיועדים לאזושרכבו על אכיפה כלפי רוכבים פעולות  כך, בוצעו

חציית האיסור על ההתעלמות מ. בעיה משמעותית היא בבירורסומנו ששבילי אופניים של 

אותם  ךיש לרדת מהאופניים ולהוליעל פי ההסדרים הקיימים, ) אופניים ברכיבה עלצמתים 

המתמדת בנפח את העלייה גם לקחת בחשבון  ישבתכנון שבילי האופניים . (בצומת רגלית

 .לאורך הזמן הרכיבה

גים כתוצאה והנפגעים וההרבמספר קיימת עלייה מדאיגה ן: צביקה ד – רכיבה בטוחה עידוד -

רוכבים . הרבה מהנפגעים הם חשמליים , ובעיקר אופנייםאופניים יםמתאונות בהן מעורב

פי החוק הוא לאופניים חשמליים , על אף שהגיל המינימאלי לרכיבה על 14צעירים מתחת לגיל 

לקידום ובקמפיינים . הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים משקיעה בפרויקטים חינוכיים 16

לציון מקדמים -רשויות מקומיות )למשל, בראשוןפעולה עם , לעיתים בשיתוף רכיבה בטוחה



 

 

מסלולי חשיבות ליצירת יש . סדנאות תיאורטיות ומעשיות לתלמידי תיכונים, במימון העירייה(

ני לשימוש במגוקסדה,  חבישתחשיבות מודעות להת עלאבטוחים למוסדות חינוך ולה רכיבה

 גוף ובאביזרי בטיחות נוספים כמו מחזירי אור ופנסים. 

הכרזת רחובות כאזורים  תמיר ניר: –חינוך הנהג הישראלי לסובלנות כלפי רוכבי האופניים  -

נוספים. בנוסף, יש צורך בהעלאת מודעות הנהגים למשתמשי דרך  תסייעממותני תנועה 

אחריות מורחבת על הנהגים, הטלת בהפרדת שבילי האופניים מהכבישים. כמו כן, יש צורך ב

, למשל בכל הנוגע לתכנון שבילים יש צורך בפתרונות יצירתיים אלי דלל:כפי שנהוג בעולם. 

 בר:עירית שפררוכבי אופניים. השני להצד את מדרכה להולכי רגל וצד אחד של ה הקצאת

ל בשביל ישראארגון " יותם אביזוהר: את התושבים שגרים ברחוב. מסכנת אשר הצעה בעייתית

 דומהמחייבת נהגים בשמירת מרחק מרוכבי אופניים, באופניים" גיבש הצעת חוק אשר 

ב על והנהגים אינם מודעים לחובה של רוכבי אופניים לרכב ורמקובלים בעולם. להסדרים 

על מצרה  מיטל להבי:. ולצורך לחלוק את הדרך עימם שבילי אופניים הכביש במקרים בהם אין

דעות הנהגים ולהעלאת משלה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לא שילבה בקמפיין כך ש

 גם את רוכבי האופניים.הרוכבים על הכביש לקטנועים ואופנועים 

ב ונוער המבקשים לרכתומך בקביעת חובת מבחן תיאוריה לבני  צביקה דן: אופניים חשמליים: -

השאלה העיקרית היא איך משלבים את המבחן בתכנית  מיטל להבי:על אופניים חשמליים. 

יש צורך תיאוריה המבחן בנוסף ל אלי דלל:הלימודים של משרד החינוך ומי מממן אותו? 

על אף שמדובר בכלי  עירית שפרבר:בדומה לקטנועים. על אופניים חשמליים, בלוחית זיהוי 

על הרוכבים מפני מכוניות להגן יש חובה עדיין  ,רה המסכן רוכבים רגילים והולכי רגלתחבו

 .האופניים המסומנים ב על שביליוולאפשר להם לרכ

 

  כאןלעיון במצגות שהוצגו במסגרת יום העיון לחצו 
 

 

*** 

 

http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=318&scid=153

