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  מיד בהתחלה הבנו כי מימוש הרעיון אינו פשוט . פרויקט שביל ישראל לאופניים החל לפעול לפני כשנתיים

  הרבה מאוד סוגיות הקשורות לתכנונו ולשלב , הבנו שלשביל יש הרבה פנים. כמו שנראה בתחילה

 .הרבה שותפים לתהליך והרבה גופים שהוא עשוי להשפיע עליהם בעתיד, הביצוע שלו

משמעות הדבר הייתה הקמת צוותי עבודה לבחינה מעמיקה של הסוגיות השונות שהועלו וניסיון להגיע 

  .למסקנות ולתשובות

כך , על היבטיו השונים, שפה וגם הסכמות באשר לתוואי השביל, הגדרות, הכוונה הייתה ליצור סטנדרטים

  .נוכל להתחיל בתכנון המפורט ובביצוע' שלאחר סיום שלב א

הרואה , י לציין כי פרויקט שביל ישראל לאופניים לא היה נולד בלא תרומתו של ידידי סטיבן ברונפמןראו

תרומתו של . היושבים בציון, את הדינמיקה של הנושא בעולם ומבין את חשיבותו של הפרויקט בשבילנו

 והשותפים ואנו כבר חשים את הדינמיקה ואת התגייסות הממשלה, הניעה את התהליך בראשיתו סטיבן

  .לקידום הפרויקט

לשעות החשיבה הרבות ובעיקר לרצון הטוב , אני מודה לכל האנשים שהיו מעורבים בכתיבת שלב זה

שִהנו בין החשובים שבפרויקטים בתחום הרכיבה על , ולקדם את פרויקט התשתית נשוא מסמך זה לסייע

  .אופניים ושמירת שטחים פתוחים

  , על היכולת להיכנס לעומקן של כל הסוגיות הקשורות לשביל, הפרויקטמנהל ,  להלל זוסמןתודהבעיקר 

  .לדעת להבדיל בין עיקר לטפל ולקדם את התכנון, לתאם בין כל הגורמים הקשורים לתכנונו

  .לא נותר לנו אלא להפשיל שרוולים ולהתחיל בביצוע בפועל', לאחר סיום שלב א, עכשיו

  

  בברכה 

  יובל פלד 

  רשות הטבע והגנים 

  שביל ישראל לאופניים, ר ועדת ההיגוי"יו 

  



 

 

  רשות הטבע והגנים הלאומיים

  שביל ישראל לאופניים

מספורט או תחביב שהיה נחלת . בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במספר רוכבי אופני הרים בישראל

  .לים במדינההטיול והנופש הגדו,  מפעילויות הספורטתים לאחירוכבים בודדים הפכה הרכיבה על אופנ

הגידול העצום ברכיבת אופני הרים בארץ תואם את הגידול בענף בכל העולם המערבי ואינו אופנה חולפת 

  . אלא תרבות שתלווה אותנו בשנים הבאות

ים כלי לגיטימי ומבורך לטיול בשטחים הפתוחים ובשמורות הטבע ירשות הטבע והגנים רואה באופנ

אמצעי ) באשר הם(ים הלאומיים רואה במטיילים בשטחים הפתוחים רשות הטבע והגנ. והגנים הלאומיים

  .מורשת ישראל ואהבת הארץ, קידום ערכי חינוך, חשוב ביותר לשמירה על השטחים הפתוחים

בשטחי שמורות טבע וגנים " מדיניות המאפשרת רכיבת אופניים "וארשות הטבע והגנים המדיניות 

, הנוף והמורשת, רכי שמירת הטבעורכי הרוכבים יחד עם צוצ בחשבון את מביאהמדיניות זו . לאומיים

   . והחוק השימור שמירה על מטרות כדיתוך את הכללים לרכיבה קובעתו

 משרד התיירות  ,ל"יחד עם קק ב, וכיום,יצאה מרשות הטבע והגניםשביל ישראל לאופניים היוזמה ל

פרויקט הדגל של מדינת . אל לאופנייםשביל ישר הרשות מקדמת ומובילה את פרויקט -  וגופים נוספים

אופן קידום הפרויקט . מ של שביל אופני הרים מהחרמון לאילת" ק1200: ישראל בתחום האופניים

אום בין יבת,  לטפל בשפת התכנון,מאפשר להגדיר סטנדרטים לביצוע של שבילי אופניים בארץ כולה

   .עוד ועודכלכליים בטיחותיים ו, בבחינה של היבטים משפטיים, גופים

  

  אלי אמיתי 

  ניםגבע והטשות הל ר"מנכ 
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 .ים מניפים השותפים הרבים לעשייתו דגל נוסף של אהבת הארץיאופנ לבשביל ישראל

  . ותוצאתה תוואי עקרוני מצפון הארץ לדרומה, פרי העבודה של צוות ההיגוי ושותפיו הרביםו הנשביל זה 

 מגוון מינים ואתרי ,מיוחדת במגוון בלתי רגיל של תצורות נוף, י בגלל מיקומה הגיאוגרפ,מדינת ישראל

  .נציאל גדול בתחום תיירות אופנייםטבעלת פוו, מורשת תרבות עולמית

את חווית הרכיבה " אזן"לו  מחד גיסא להעניק לרוכבים רכיבה בנופי הארץ המגווניםאמטרת העבודה הי

  . מאידך גיסאתאים לרוכביםיבאופן ש

ישרת ר שאעל מנת לקיים שביל "  רוכב הממוצע"קבענו כבעבודתנו היה קהל היעד שזי קו מנחה מרכ

  . הצלחתנו תיבחן בכמות הרוכבים שישתמשו בשביל;אוכלוסיה רחבה ככל האפשר

 איזון  כדיבחלק זה של העבודה קבענו את תוואי השביל ואת עקרונות הפיתוח להמשך העבודה תוך

  .ניםאינטרסים של בעלי העניין  השו

 קבענו ,לנו ולדורות הבאים-כרותינו את קהילת הרוכבים ומתוך רצון לשמור על השטח במצבו הטבעיימה

  .בפיתוח ובשילוט כעיקרון מנחה " קיימות"את עקרונות הצניעות וה

  ."שביל החכם מן ההולכים בו"י גורמי השטח ובכך נבטיח ל ידהשלבים הבאים של העבודה יקודמו ע

  .להיות שותפים לפרויקט חשוב זהל גאים "אנו בקק

  

  בברכה 

  ישי שכטר 

  מנהל אגף אסטרטגיה  

 קרן קיימת לישראל 
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  הקדמה

  הלל זוסמן

רק התחילו הניצנים הראשונים של הפיתוח , שביל ישראל לאופנייםכשהתחלנו את דרכנו בקידום פרויקט 

; תפיסת השביל הייתה זרה למגמות הפיתוח שרווחו באותה שעה. והמודעות הגדולה שאנו רואים היום

מ זה " ק1,200? שביל ליותר מיום רכיבה? היות שביל אופניים שאינו מעגלינשאלנו שאלות כמו איך יכול ל

  ... ?ומי יכול פיזית לרכוב מסלול כה ארוך? איפה ישנו, מה יעשו הרוכבים עם הציוד, לא ראלי

 מאוד בשנים ישנעשה פופולר, את הביטחון באפשרות להקים פרויקט כזה קיבלנו משביל ישראל להליכה

  .רחש כיום בעולם בתחום האופנייםומהמת, האחרונות

כמו , ובשטח צצים שבילים החוצים אזורים שלמים בארץ, כבר לא שואלים שאלות כאלה ,לשמחתי, היום

יותר ויותר עסקים ; גם היכולת הפיזית של הרוכבים בארץ עולה. מירושלים לתל אביב ושביל צופה כנרת

 ויותר אנשי מקצוע מתחום בניית השבילים יותר; תומכים לרוכבים נפתחים במקומות שונים בארץ

  .והרשויות  השונות צוברות ניסיון בתחום; נכנסים למאגר

את השנה וחצי הראשונות לעבודתנו בילינו בלימוד מעמיק של כל התחומים הקשורים להקמה ולתכנון 

  . ח זה"חלק קטן מהמידע הרב שצברנו העלינו בדו. שבילי אופניים

  

  : ביל ישראל לאופניים הצבנו לעצמנו כמה מטרותשל פרויקט ש' בשלב א

,  אמנם הרכיבה על אופני הרים היא ספורט ותחביב עממי ההולך וגדל–להתמחות בנושא האופניים 

ִהנו , הנוגע לתכנון ולהקמה של שבילים ושל תשתיות לרכיבת אופניים וכיוצא בזאת, ואולם הפן המקצועי

ימוד מעמיק של התשתית הקיימת בארץ והשתתף בסמינרים בשנה האחרונה עסק הצוות בל. בתחילתו

  . בתוך כך נערכו סיורים והתנסינו בבניית שבילים; ל"בהשתתפות מדריכים מחו

חזון להקים שביל אופני הרים / בתחילת הדרך דיברנו על רעיון– להגדיר את הפרויקט בצורה טובה יותר

בצורה ברורה מיהו אותו קהל יעד שאליו אנחנו עדיין לא ידענו להגדיר לעצמנו . מהחרמון עד אילת

, בשלב הרעיון חסרו לנו פרמטרים רבים לתכנון הפרויקט ולהבנתו. מכוונים וכיצד מתכננים שביל כזה

  .פרמטרים שנבחנו עם הזמן

 חלק לא קטן מהזמן הוקדש לחשיפת הרעיון והסברתו למקבלי – להשריש את השביל בקרב הציבור

השביל זכה לחשיפה . בכנסים ובקרב אנשי המקצוע מתחום האופניים, ה שוניםהחלטות במשרדי ממשל

  . דבר שסייע רבות לקידומו, ל"בארץ ובחו, ברדיו ובמדיה הדיגיטלית, בעיתונות

 הוכרעו טרם אחת הסוגיות ש–וקידומו  לבנות את המערכת הארגונית המתאימה להמשך תכנון השביל

. ארגוני המורכב-ובתוך כך כיצד לנהל את הפרויקט הבין,  לאופנייםהיא כיצד יש להגדיר את שביל ישראל

ראוי . המנוהלת על ידיה, במערכת תקציבית סגורה, בשלב זה הפרויקט זוכה לגיבוי רשות הטבע והגנים

, ופרויקטים דומים מתקיימים לעתים בעמותות או בקרב גופים עצמאיים) הליכה(לציין כי שביל ישראל 

  .יםלצד גופים מוסדי
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  ?אז מה הבעיה

  ...  ויש שביל–מפזרים שלטים , מתכננים תוואי

היום אנחנו יודעים להגיד כי מדובר . מסתבר שהדבר אינו כה פשוט והדרך לממש את החזון אינה קלה

מ ויותר אנחנו חוצים " ק1200בתוואי של ). בוודאי הארוך ביותר(בפרויקט תשתית מהגדולים בארץ 

שמורות : דרך כל סוגי השטחים הפתוחיםו, עוברים דרך כמה ערים, ריות במדינהכשליש מהמועצות האזו

שטחי אש ושטחים שאינם , שטחים חקלאיים לסוגיהם, ל לסוגיהם"יערות קק, לאומייםגנים , טבע

, מחלפים, כבישים: חוצים את כל התשתיות הקיימות; עוברים דרך כל סוגי בעלות הקרקע; מוגדרים

מתמודדים עם התאמת הרכיבה לסוגי קרקע ; חוצים נחלים; ונות תשתית למיניהםמסדר, מסילות רכבת

ועדיין לא דיברנו על עשרות הנתונים , צריך לתאם עם כל הגופים האחראיים על התשתיות הללו... שונים

התמודדות עם מעבר שביל ; כמו ייעודי קרקע בתכניות מתאר בכל הדרגות, שיש להצליב עם התכנון

קביעת נושאים ; הגדרות טכניות של התוואי, וסוגיות רבות הקשורות לבטיחות הרוכבים; ריםאופניים בע

  .יצירת תשתית תיירותית וכהנה וכהנה, כמו שילוט ומיפוי

ברור לנו שעם הזמן . ח המוגש מנסה להציג את מגוון הנושאים והפתרונות שהצוות מציע בשלב זה"הדו

  .ורכבתנלמד עוד ונוכל להשלים את התמונה המ

ברצוני להודות לכל אלה שתרמו מזמנם ומהידע הרב , לפני שאנו צוללים לנתונים ולפרקים המקצועיים

; תודה מיוחדת ליונתן ליפמן. ולאלה שנחבלו בבדיקות הרכיבה שערכנו, שלהם למען קידום הפרויקט

ד עם רוכבי הכרמל שיח, סרקנו את האינטרנט ונתקלנו באתר של יונתן, כשרק התחלנו לחשוב על הרעיון

, הפגישה הראשונה סביב הפרויקט הייתה עם יונתן. רכבו את שביל ישראל וחילקו אותו למקטעים

יונתן מעצם העובדה כי גופים ממלכתיים מתכוונים לממש בצורה : וההתרגשות ההדדית הייתה גדולה

. רעיון ופועלים לקידומוואנוכי מההבנה שאנחנו לא לבד ויש עוד אנשים המאמינים ב; מסודרת את חלומו

שהאמין בחשיבות , ראש חטיבת תכנון ופיתוח ברשות הטבע והגנים, תודה גדולה מגיעה ליובל פלד

, תודה גם לישי שכטר. ארגן תרומות וגייס את רשות הטבע והגנים לשמש אכסניה לפרויקט, הפרויקט

  .  רואה רחוק, כמו יובל, שאף הוא, מהקרן הקיימת לישראל

  .רכה הטובה ביותר לכולם היא שנזכה כולנו לרכוב יחדיו על השביללדעתי הב
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  ? לאופנייםישראלמהו שביל 

שאלות . מסתבר שלא כל כך? נשמע קל. של הפרויקט הייתה להגדיר את השביל' אחת המטרות בשלב א

ביום כמה קילומטרים נרכב : לדוגמה. התבררו כמורכבות מאוד, בסיסיות שנראו בתחילה קלות וברורות

ניסיתי אפוא לסכם ולנסות לתאר את הפרויקט מתוך המסקנות שהעלו ? והיכן נעבור? רכיבה בשביל

   .היועצים השונים בעבודתם

   הרעיון

מהחרמון , שיעבור לאורכה של המדינה) יש להבדיל בין סוגי האופניים(ליצור שביל רציף לאופני הרים 

המיטב שיש לארץ " חוץ ופנים ומתוכנן להעביר את השביל ייועד לתיירות. בצפון עד ים סוף בדרום

ראה את הנופים , עבר באתרים החשובים בה, הרעיון הוא שמי שרכב את השביל מכיר את הארץ". להציע

למד על מגוון , פגש את מגוון התרבויות והאנשים שיש בארץ, היפים והחשובים ביותר שיש לנו להראות

ואף למד להכיר את , פגש אנשים מגוונים, רשת ואת הטבע שלנולמד את המו, החקלאות בארצנו והתפעל

  .  התרבות העירונית

מדובר בשביל הלוקח את רוכב האופניים ; התפיסה והאופי של הרכיבה על השביל היא ייחודית לפרויקט

 ולא שביל מעגלי כדוגמת המסלולים המשולטים והנבנים היום בארץ –  point to point, מנקודה לנקודה

  .  לשביל כזה יש מאפיינים המיוחדים לו –

  .ת הכיבוש של יעד נכסףי הטומן בחובו את חוויEPICהשביל הוא שביל 

  

  ?למה להקים את השביל בישראל

קמים ברחבי העולם מסלולי אופניים , כחלק מהמגמה העולמית והמקומית של עלייה בתיירות אופניים

ם ִהנו מגוון מאוד ונע בין שבילי אקסטרים קצרים היצע המסלולי. רבים המיועדים לתיירים בחופשה

  . בדומה לתפיסת השביל שלנו–למסלולים בני מספר ימים החוצים אזורים גדולים 

לאחרונה אנו עדים יותר . הרוכבים המקומיים ותיירים: אנו רואים שני קהלי יעד לשביל ישראל לאופניים

  ). ואף פונים אלינו בעניין זה( מקצה לקצה ויותר לרוכבים מקומיים ולתיירים הרוכבים את הארץ

  ;לשביל שלנו על פני שבילים אחרים בעולם" יתרון יחסי"גורמים אחדים מהווים 

. נופיה ואנשיה, על אתריה,  השביל הוא דרך מצוינת להכיר טוב יותר את הארץמקומייםבעבור רוכבים 

או , םחיילי, ורגנות מבתי ספרהשביל ישמש גם קבוצות מא.  להגשמהאתגרבעבורם יהיה השביל 

  . שיזכו לרכוב וללמוד על ישראל –סטודנטים 

  :היבטיםבעבור תיירות החוץ לשביל ישראל לאופניים יתרון יחסי בכמה 

  ;מרחקים קטניםמגוון נופי עשיר על פני  

  ;ימזג אוויר מושלם לרכיבה במרבית ימי החורף האירופא 

  ;  ארץ קסומה לדתות שונות–ת  ממדינות רבוםמגוון תרבותי המושך תיירי 
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 של ימים מסודרתרכיבה מדברית ;  סימנו יעד זה כאחד השיאים של השביל–רכיבה מדברית מסודרת  

  . הוא מצרך שלא קיים כמעט או בכלל לרוכב האירופאי, אחדים בנופים המיוחדים לנו

  .  בהקמת שביל זהכל אלה ועוד יתרונות רבים נוספים הביאו אותנו לראות את הפוטנציאל הגדול

  המטרות בהקמתו של השביל ויתרונותיו

דרך חשיפה לאתרים מגוונים לאורך , למורשת ישראל ולידיעת הארץ) חוץ ופנים(חיזוק וקירוב התיירים 

  .  אין כמו ללמוד דרך הרגליים ולהיות חשופים לנוף –המסלול 

האוכלוסיות וצורות היישוב בארץ , יותלמגוון התרבו, שביל האופניים יחשוף את הרוכב לנופים השונים

אתרי המורשת לאורך " כיבוש"המאמץ הפיזי ברכיבה יעצים את החוויה של . תייויוסיף ממד חווי

 בדומה –אפשר לדמיין  את חוויית ההגעה לירושלים לאחר העלייה המאומצת בשביל האופניים . המסלול

בתוך כך אנו . וכה בציפייה להיכנס בשעריההכר, של העלייה האטית לירושלים" הבראשיתית"לחוויה 

של בני נוער ושל קהילת רוכבי האופניים בכלל , רואים חשיבות רבה בחיזוק הקשר של עולים חדשים

  .לערכי הטבע והמורשת

  שמירה על שטחים פתוחים

קירוב משתמשים רבים לצרוך שטחים פתוחים כחלק מפעילות 

, כמו כן.  עליהםהפנאי שלהם יביא להגברת המודעות לשמירה

 סימנה בציר הרציף 35א "שתמ" שדרה הירוקה"יתאפשר מימוש ה

  . האורכי הזה

   אטרקציית תיירות נושאית

. ענף התיירות הנושאית והאתגרית מתחזק מאוד בשנים האחרונות

ענף אופני ההרים הוא ענף הספורט שהתפתח בממדים המרשימים 

ות רבות פונות לקהל מדינ. ביותר בשנים האחרונות במדינות רבות

יעד זה בהסדרה של מסלולים אתגריים וחבילות טיול מבוססות 

  .אופניים

למסד ,  הוא הזדמנות גדולה וחשובה לקדםשביל ישראל לאופניים

בסופו של דבר . ולארגן את תשתית הרכיבה על אופני הרים בישראל

יהיה השביל עמוד שדרה למערכות שבילים רבות הקמות ברחבי 

  .הארץ

רכיבת האופניים היא ספורט . גילי-לקהל רבפורט האופניים פונה ס

שביל אופני ההרים ; או אמצעי טיול המתאים לטווח גילים מגוון

כך שנוסף על הרוכבים , המוצע יכלול קטעים בדרגות קושי שונות

  . כל רוכב יוכל למצוא מקטעים ברמתו, שירכבו את כל השביל

תיירים המקדישים את חופשת הקיץ לצפון עשויים : התיירות החוזרתת פרויקט זה יכול להיכלל בקטגוריי

יחזרו , או תיירים שיגלו את השביל בזמן שהותם בארץ; לשוב ולרכוב את חלקו הדרומי של השביל בחורף

  . הפעם רכובים על אופניהם –לביקור נוסף 
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  הראשיות התייר לתרבות העירונית ולאתרים המרכזיים בערים /חשיפת רוכב האופניים

מסחר מקומי , אתרי מחנאות, אכסניות, כגון צימרים,  מסלול כזה יביא לפיתוח ולתמיכה בעסקים רבים

  . ויגביר את הכניסה לאתרים שלאורכו, ומסעדות

הכולל מרתון של ימים מספר ובהם , "ראלי ארץ הקודש"בעתיד נוכל להקים על בסיס תשתית זו את 

התחרות תעבור במגוון נופים שרק ארצנו . ודים ואחרים מכל העולםתחרות אתגרית שתמשוך רוכבים יה

  .ויעברו במקום הנמוך בעולם, הרוכבים יתחילו בהרים מושלגים ויסיימו במדבר: יכולה לספק

, הרוכב המהיר ביותר, הרוכב המבוגר ביותר, כמו הרוכב הצעיר ביותר, ייקבעו שיאים שונים, כמו כן

  . פור אפשרויות נוספותהקבוצה הגדולה ביותר ואינס

קיימא והפועלות למען - הפרויקט יאפשר הצטרפות למועדון היוקרתי של המדינות המקדמות פיתוח בר

  . אני מאמין כי השביל יהיה כרטיס ביקור חשוב לקידום התיירות בארץ  באשר היא. איכות הסביבה

  ?למי השביל מיועד

  .ושי הפיזי והטכני שלוקהל היעד של שביל ישראל לאופניים נגזר מרמת הק

לקביעת . אחת ההחלטות המסובכות שצוות התכנון של השביל מתמודד אתן היא קביעת דרגת הקושי

  .אורך המקטע היומי והרמה הטכנית שלו השלכה ישירה בכל הנוגע לקהל היעד שיוכל לרכוב על השביל

 של אותו ומסתבר שזהות". הדהבסיס הרחב של הפירמי"בתחילת הפרויקט הצהרנו כי הוא יתוכנן בעבור 

  . משמעית בכל הנוגע לתכנון ולהגדרת אורך המקטע-אינה ברורה וחד" בסיס רחב"

  :כדי לנסות לחדד את דרגת הקושי ואת אורך השביל יש להביא בחשבון הנחות יסוד אחדות

 . אופני הריםבשבילמדובר  .1

  .מנע מקטעים טכניים קשיםי ככל הניתן נ–דרגת הקושי הטכני  .2

רוצה , בדרך כלל תייר או מקומי הבוחר במסע אתגרי". ספורט אתגרי"יבה על אופני הרים היא רכ .3

ובסוף יום רכיבה לראות על המפה כי התקדם בצורה משמעותית " הרגיש את השטח דרך הרגליים"ל

 .לעבר המטרה או היעד הסופי

 ונפילה פה ושם הם חלק אבק הקיץ, בוץ החורף; "מחוספס"ספורט /הרכיבה באופני הרים היא תחביב .4

 .וזאת בניגוד לרוכב אופני הכביש או הטורינג שנע על קרקע חלקה ומתונה; מהחוויה

 . המסלול כולו במספר ימים סבירתיש לשאוף לסיים את רכיב .5

 . שבע שעות-עלה על ששימשך רכיבה ביום לא  .6

 .ואיהבאנו בחשבון גם זמן לביקור רגלי באתרים לאורך התובחישוב יום הרכיבה  .7

 ואילו לרוכבים מנוסים יותר ,יש להגדיר אורך מקטע בסיסי המאפשר רכיבה לרוכבים ברמה בסיסית .8

 .  תינתן האפשרות לחבר שני ימי רכיבה ליום אחד

ולכן קשה , האקלים ונתונים עונתיים של ארץ ישראל הם תנאים מוכתבים, המבנה הטופוגרפי .9

להיות מסוגלים לרכוב  –ניסיון של משתמשים להתחייב לאפשר למשפחות או לבסיס רחב וחסר 

 . למשל בשטחים קשים כמו העלייה לירושלים
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וזאת בעיקר , ברמת קושי בינונית ומעלה, רוב הרכיבה באזורים המדבריים מיועדת לרוכבים מנוסים .10

 .  עקב אורך מסלולי הרכיבה במדבר

 .  או נוחות רכיבהםמינימלייבחירת התוואי נגזרת מהרצון לשלב תוכן ואתרים ולא רק שיפועים  .11

 .בחירת התוואי נגזרת גם מההנאה ברכיבה ולא רק מהצורך להגיע לאתרים בעלי עניין .12

שאין נוסחה , יטות חישוב וקיטוע דרגות הקושיבכל הבדיקות שלנו ראינו כי יש הבדלים גדולים בש .13

  .אחת לנושא וכי סביר שתהיינה רמות קושי שונות לאזורים השונים

 וספים שיש להביא בחשבוןגורמים נ

  .יש להגדיר חבילות תיור לרמת רכיבה בינונית וגבוהה .1

 .אחידה בכמה מקטעים רצופים, יש לאפשר חבילות תיור ברמת קושי נמוכה .2

  . על פי דרגת הקושי שלהם–יש להתייחס לרמת הרוכבים המקומיים  .3

  :כל אלה מביאים אותנו להגדרה הבאה

ופניים משול למטפס שהעפיל לפסגת הר גבוה או הגשים חלום ויעד רוכב שרכב את כל שביל ישראל לא

ימים , הרכיבה כללה ימים קשים וימים קלים. השגה לכל אחד-הוא הגשים דבר שאינו בר. הראוי לפרס

ארוכים וקצרים וקטעים שבהם רכב על האופניים ואולי קטעים שבהם האופניים רכבו עליו או שהוא דחף 

  . ן הנופים והתרבויות שפגש בדרך לא ישכח הרוכבאת מגוו. את האופניים

הרוכב צריך . המיוחד באתגר שביל ישראל לאופניים הוא בהיותו כמו ריצת מרתון או אתגר ארוך טווח

  .לדעת לחלק את כוחותיו ולתכנן את המאמץ

צריך לחשוב על היום ) בתנאי קרקע סבירים( קילומטרים ביום רכיבה 80–60רוכב המסוגל לרכוב 

  .  שלמחרת ועל היום שאחריו

  .רכיבת שביל ישראל לאופניים אינה חייבת להתבצע ברציפות ויכולה להימשך זמן רב

  :כל אלה מביאים אותנו להגדרות הבאות

  . קילומטרים בתנאי רכיבה סבירים40–30-יום רכיבה יוגדר לרכיבה של כ 

 . קילומטרים25יום הרכיבה הקצר ביותר יהיה  

או ,  ובתוך כך לאפשר ולעודד חבילות תיירות בסיסיותםה ימים קלים ומעניינייש לנסות לחבר כמ 

 .מצפה רמון-תל אביב או שדה בוקר-לחבר שתי נקודות בעלות עניין כמו ירושלים

 .יש לשמור על אחידות ולא לשלב בהם מקטעים קשים במיוחד, בימים שיוגדרו קלים ובינוניים 

 . להתעקש על רוחב שביל מוגדראין 

 . למעט בקטעים המשפחתיים–) מינימום התערבות ופיתוח( לבנות תשתית שביל מבוססת מדי ןאי 

  .המסלול יעבור לצד אזורי רכיבה מתקדמים בארץ 
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  ? של הפרויקט' מה צפוי בשלב ב

שהוגדר כתכנון המפורט של , של הפרויקט' צוות שביל ישראל לאופניים נמצא כעת לקראת כניסה לשלב ב

עלינו ' הרי בשלב ב, דיברנו על עקרונות לתכנון השביל ועל אתרים שבהם הוא יעבור' שלב אאם ב. התוואי

  .למצוא את הדרך המתאימה ביותר  לרכוב בין נקודות העניין הללו

, מנהלי שטחים, בשיתוף פעולה בין גופים שונים, הליך הבחירה של התוואי יתבצע ברמה המקומית

  .מועצות אזוריות ורוכבי אופניים

של הפרויקט יחשוף אותנו לסוגיות רבות נוספות הקשורות לפרויקט ולביצועו ' אנו מאמנים כי שלב ב

  . ייתכן כי מרחקי הנסיעה ישתנו וייתכן כי יתווספו אתרים נוספים). לימוד מהשטח(

 www.ibt.org.il: את התכנון המפורט של השביל ילווה אתר השביל

 

  הלל זוסמן  

  שראל לאופנייםשביל ימנהל פרויקט  



 

 

  שביל ישראל לאופניים
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  שותפיםרשימת 

  
תודה מיוחדת לכל אלו הרשומים למטה שסייעו לקדם את השביל ותרמו מהידע הרב שלהם בוועדות 

  . עבודה  פגישות מקצועיות ורעיונות

ניב , דפנה גימון, רטמןאיובל , שירי בירן ,יוסי וורצברגר ,יובל פלד, אלי אמיתי

  .יריב מליחיר "ד, שקדיר יהושוע "ד, גיא איילון, פלס

  ג"רט

, זהר צפון 'אדר, גידי בשן, דודי שקולניק' ראד, לאה שניאור' ראד, ישי שכטר

גיל , משה שלר, מיכל קטורזה, שיץבטלילה ל, צביקה איילון, חנה יפה 'אדר

  .עצמון

  ל"קק

  משרד התיירות   .ירון הירשפלד, כרמית פינץ, שי ווינר

  ת"חמ  .כמי זריהן הלר, נגלגריןדיוד מי, אלבראנס ויקטור ,פרץ נירה

  מינהל התכנון, משרד הפנים  .תמר כפיר, עופר גריידינגר, רמי בלניקוב

  להגנת הסביבה משרד   .גידי ברסלר, גליה בן שוהם, מנחם זלוצקי

  מינהל מקרקעי ישראל  .רפי אלמליח, ו סריידן סת

  משרד החקלאות  .בני יעקובי ,רענן אמויאל

   ראש הממשלהמשרד  .ר גבי גולן"ד

  מ"משנה לרה  .ל'יאיר אנג יוסף אבי

  משרד השיכון  .מיכל נאור ורניק' אדר, קרלוס דרינברג' אדר, רבקה איבלסון' אדר

  האופניים איגוד  .אייל הרשטיק ,עפרה פרחי, ר יוני ירום"ד

  הרשות לפיתוח הנגב  .מיכל פלג עוזיהו

  הרשות לפיתוח הגליל  . עומרטלי

  עדה לשבילי ישראלוהו  .מוטי בן שטרית, דביראורי , דני גספר

  ל"אגף התכנון צה  .איל עזרא, יוסי טגניה, עדנה פרדו

   אופנייםמחברי ספרות  .אילן שחם, עומר יגאל, אלי סט

    IMBA  .דאפיד דיוויס, ואי קליין'ג, פיט וואבר, ק ררדון'ג

  מגזין אופניים  .בועז שחר

  נטיין בייקמגזין מאו  .זיו שוורץ, אריה פישלר

, וק'אריאל קירצ, דני מישורי, רז גורן,  רוכבי שמשון-  איתן חברוני,קופינסלורי 

אוטו ' אדר, איקי רהט, גל גלילי, נתי ברגמן, רן אמיתי, דני בן מנחם,  משהמאור

 יונתן ,יואב בהט, בעז גורן, עודד שוהם ,ר חזי יצחק"ד, איתמר שפירא, פרידמן

  .ליפמן

  רוכבים מתנדבים
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David Gray.   שבילC2Cאנגליה   

John Bellini, President and CEO Trans Canada Trail Trans Canadian Trail 

  

  

  

  ח"רשימת היועצים שהשתתפו בהכנת הדו

   שלב אמרכז  –יותם אביזוהר   

  מרכז פרויקט   –אייל הרשטיק   

  ידיעת הארץ  –מנחם מרכוס   

   וידיעת הארץיועץ תיירות  –אביעד שר שלום   

   עיצוב שלט ומפה–עודד וקורין אבידני   

   ופיתוח הכפרמשרד החקלאות  –רענן אמויאל   

  המשרד להגנת הסביבה  –שחר סולר   

  יועץ כלכלי  –רן חקלאי   

  יועץ טכני שבילי אופניים  –רמי גולד   

  ייעוץ משפטי  –ד שרה שלום "עו  

  

  

 

  .ן ונתן לנו את היכולת להתחילתודה מיוחדת לסטיבן ברונפמן שהאמי



 

 

  שביל ישראל לאופניים
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  מבנה ארגוני

  ניהול הפרויקט

 ועדת היגוי
 גופים השותפים לקידום הפרויקט ובעלי עניין

נושאיות אזוריות
תכנון

םילאופנישביל ישראל 
מבנה ארגוני

קבוצות עבודה 

ניהול

פרויקט  מנהל 
הלל זוסמן

 ועד מנהל
 קרן הקיימת לישראל ומשקיעים, רשות הטבע והגנים, נציג הקרן

חבר נאמנים

  

  נציגי קרן קרב  נאמנים

  אהוד אפק   סטיבן ברונפמן-ר כבוד"יו

  נט אביעד'ג  יוסי ורשבסקי

  דן פרי  פני לזוביץ

  ננסי רוזנפלד  עוזי בלר

    ח'מודי בן ש
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קבוצות עבודה

הגדרות התוויה

טכניות

השפה 

העיצובית

ניתוח 

כלכלי

מעבר בשטחים  טבע וסביבה

חקלאיים

התחום תיירות

העירוני

משפט

מנחם מרקוס

אביעד שר שלום

אביזוהריותם 

אייל הרשטיק

רן חקלאיעודד עבידני

אביעד שר שלוםהלל זוסמן   שחר סולרד שרה שלום"עורענן אמויאל

ישי שכטר הלל זוסמן ר "יו

הנושא

היועץ

הנושא

היועץ

  



 

 

  שביל ישראל לאופניים
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  תוואי שביל ישראל לאופניים

   ואביעד שר שלוםמרקוסמנחם 

, מצרים-סוריה ועד גבול ישראל- מגבול ישראל–הרעיון להתוות מסלול רצוף לכל אורכה של הארץ 

ונולד כתוצאה מגידול מרשים במספר ,  הוא רעיון המשך לשביל ישראל הרגלי–מהחרמון עד אילת 

וכתוצאה מהגידול העולמי בתיירות אופניים בכלל ובשבילים , י טיולהמשתמשים באופני הרים כאמצע

  . חוצי ַחבלי ארץ בפרט

הצבנו לעצמנו , כדי לאפשר לרוכבים מסלול רכיבה אשר ישלב חוויה ספורטיבית ונופים המיוחדים לארץ

ורי מאח. מטרה להגדיר מסלול שישלב את ההנאה מהרכיבה עם ידיעת הארץ על נופיה ואתריה החשובים

בחירת התוואי הארוך לשביל ישראל לאופניים עמדו שיקולים הקשורים לארץ שאנו מבקשים להכיר 

  .לרוכב

  התאמה לקהל היעד

בתום המסע הזה . כך גם שביל ישראל לאופניים,  ששביל ישראל הרגלי מהווה אתגר להולכים בוכשם

 –אלא עמד במשימת חיים , נשיהלתולדותיה ולא, באופניים יחוש הרוכב כי לא רק נחשף לנופי הארץ

 .על כל המשתמע מכך מבחינת המאמץ הפיזי והסבולת, )Cross country(חציית הארץ 

רמתו , בחינת כושרו הגופניקהל זה ִהנו מגוון מאוד מ. קהל היעד של השביל הוא רוכבי פנאי ונופש, כאמור

באופן שיאפשר רכיבה למרב תוואי השביל תוכנן .  ואורך המקטעים שהוא רוכב במסע אחדהטכנית

  .ועדיין יספק חוויית רכיבה איכותית ומעניינת, מהארץ ומחוצה לה" הסקרנים"הרוכבים 

בנסיעה חמישה ימים - מקטעים של ארבעה לרכובקבוצות המבקשות דרגת הקושי של השביל הותאמה ל

יידרש כושר גופני טוב יהיו אזורים שבהם , בממוצע מהרוכב תהיה בינוניותשתידרש דרגת הכושר . רצופה

                   .  יהיה להסתפק ברמת כושר רגילהאפשריותר ואזורים אחרים שבהם 

ההמלצה לתכנון המפורט של השביל היא ליצור , כדי לשווק את הרכיבה לאורך השביל לקהלי יעד מגוונים

:  רמת כושר אחידהשבהם תידרש מהרוכבים, חמישה ימי רכיבה לפחות-קטעי שביל באורך של ארבעה

 ובדרום במרכז הארץ תידרש רמת כושר נמוכה, בהרי הצפון ובהרי ירושלים תידרש רמת כושר בינונית

  . גבוהה המדברי יידרש כושר ברמה

הרמה הטכנית . הנדרשת מהרוכב בשביל צריכה להיות אחידה לאורך המקטעיםהטכנית גם הרמה 

במדבר , במקטע אחד או שניים; )ו פרק הגדרות טכניותרא( לאורך רוב חלקי השביל תהיה קלה ששתידר

  .   גם רמה טכנית גבוה יותר נוסף לרמת הכושר הגבוההשתידר, יהודה ובנגב

 של הארץ" כרטיס ביקור"

,  ישראל ארץהקו המנחה של התוויית מסלול שביל ישראל הרגלי היה מסע בנופים הטבעיים המגוונים של

 –זוהי תפיסה נכונה ונבונה של ציר מסע רגלי לאורכה של הארץ . חריםבשמורות טבע ובשטחים פתוחים א
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השביל ; )GR11(כגון השביל הטרנס אלפיני  , "שביל חוצה ארץ"כמקובל בארצות אחרות שבהן הותווה 

י בארצות 'או השביל הטרנס אפלצ; )GR20(השביל מים לים של קורסיקה ; )GRS(הטרנס אלפיני 

  . הברית

לייצג את המגוון השביל אמור :  שביל ישראל לאופניים הוגדר באופן שונהתיוהקו המנחה בהתוו

נופים ,  המגוון הגיאוגרפי כולל נופים המייצגים את הערכים הטבעיים;ארץה הגיאוגרפי וההיסטורי של

המגוון ההיסטורי .  האחרוניםםישניהונופי תרבות המהווים מפגש של , הערכים התרבותייםהמייצגים את 

  .בימינוהפסיפס האנושי המורכב המתגורר בארץ את את שרידי תרבויות העבר וכולל 

 על מנת שיהיה אטרקטיבי – אם לא בכולן –לשם כך על המסלול לעבור במרב יחידות הנוף של ישראל 

שהוא מהעשירים בעולם ביחס , ויציג בפני במטיילים את הפסיפס הנופי של ישראל, ומגוון ככל האפשר

  .ישראלארץ רפי כה קטן כלמרחב גיאוג

המסלול צריך לחשוף בפני המטיילים מגוון עשיר 

, גיאולוגיים: מאוד של אתרים מסוגים שונים

אזורים בוטניים , מצפי נוף, אתרי מים, גיאוגרפיים

אתרי ,  וארכיאולוגייםםאתרים היסטוריי, מייצגים

צורות , לאסלם ולנצרות, מורשת מקודשים ליהדות

אתרי , חת מהשנייה מבחינה אתניתיישוב השונות א

מלחמת ששת , מלחמת העצמאות(מורשת וקרב 

, אתרים משמעותיים הקשורים בציונות, )הימים

  . ומפעלי פיתוח חקלאיים ותעשייתייםםאזורים אורבניי

  שיטת העבודה

בחירת התוואי נעשתה על ידי הגדרת רשימה 

כרטיס "הכלולים ב" אתרי חובה"מצומצמת של 

ורשימה רחבה יותר של אתרים , שראליהי" הביקור

חיבור אתרי החובה נעשה בתוואי  שיכלול . מומלצים

  . ברכיבה חווייתית, את מרב האתרים המומלצים

והוא איננו מצביע , התוואי הוא מסדרון תכנוני ברוחב של כעשרה קילומטרים מכל צד של הציר המרכזי

מדויקת של השביל תיעשה לאחר לימוד מעמיק של התוויה . על השביל המדויק שבו אמור לעבור השביל

הצורך בפריצת שבילים חדשים או , מצאי השבילים הקיימים, שיכלול ניתוח תוואי השטח, מסדרון התכנון

שלב זה ייעשה בשיתוף חובבים ומקצוענים . וכיוצא באלה, סגירת שבילים קיימים לתנועת כלי רכב

התכנון המפורט אף לחרוג מתחום המסדרון שהותווה בתכנון במקרים של קשיים מיוחדים עשוי . מהאזור

  .הראשוני

כדי שרוכב האופניים לאורך השביל יהיה תמיד במגמת 

נקבע לשביל תוואי אורכי אחד , התקדמות אל סוף המסלול

תוך כדי התפתלות , הוא מתקדם תמיד מצפון לדרום: וברור



 

 

  שביל ישראל לאופניים
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המסדרון התכנוני אינו . תכן שהשביל עצמו יעשה זאתאם כי יי, התוואי אינו חוזר צפונה. מזרחה ומערבה

  . מתפצל למספר תוואים  ואינו מעמיד את הרוכב בפני התלבטות וויתורים

לאחר שהוגדרו החולה וצפון , כך למשל. כדי לשמור על עיקרון זה ויתרנו במודע על חבלי ארץ שלמים

בתוואי העולה " חוויית הרכיבה"ופת חל: נבחנו שלוש חלופות כדי לחבר ביניהם, הכנרת כאתרי חובה

וחלופת ; ביער ביריה ובצפת, העוברת בראש פינה, "אתרים"חלופת ; לשמורת המירון דרך נחל דישון

והיכולת לרכוב בו , הדרך הקצרה לכנרת, שנבחרה בזכות חשיבותו של נהר הירדן ויופיו של קטע זה, הירדן

.  שביל ישראל לאופניים במרכז הגבוה של הגליל העליוןכתוצאה מכך לא יעבור. ברצף בירידה ללא עליות

בנגב המערבי ובמקומות , בגלבוע, בבקעת בית שאן, מסיבות דומות לא יעבור השביל בגליל המערבי

  .נוספים

הרי (דרך שדרת ההר המרכזי , למרות הרצון העז להתוות את קטע המסלול מעמקי הצפון לצפון הנגב

ובתוך כך מצטמצם המגע עם נופי ההר המרכזי , ינו להיכנע לתכתיב הביטחונ נאלצ–) הרי חברון, השומרון

בתנאים של ביטחון לא היינו מוותרים על חבל ארץ נפלא זה והיינו .  להרי ירושלים בלבד–של ארץ ישראל 

  . משלבים אותו במסלול הכללי

 שבילים מקומיים  יהיה לחבר אל השביל הראשיאפשר, כדי לפצות על ההתעלמות מחבלי ארץ שלמים

 .מעגליים או שבילי רוחב אזוריים

אתרי 

 "חובה"

אתרים 

חשובים 

 יםנוספ

ויתור מודע על  דרך מומלצת בין האתרים מייצג נושא

אתרים 

 חשובים

  דל שמס'מג ההר הגבוה בארץ  הר חרמון

    נוף געשי ייחודי  ברכת רם

   הר געש הר כרמים 

    יישוב דרוזי  בוקעתא 

יער פארק אלוני תבור   יער אודם
 טבעי

  

   מסלול נדידת הציפורים  אגמון החולה

     מושבה   יסוד המעלה

   גשר הפקק 

 תוואי תעלת ההטיה  מצד עטרת  

  "בשורה"אתרי ה  הר האושר

 " סובב כנרת"שביל  "בשורה"אתרי ה   כפר נחום

 גוש הרי מירון

    ואדי חמאם  

   תתצפית על הכנר  ארבל

בקעת בית 
 נטופה 

   נוף תרבות ייחודי 

יער פארק אלוני תבור  יער בית קשת 
 מוסדר

 –יער ציפורי  
 גוש אלונים

     "בשורה"אתרי ה   תבור
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אתרי 

 "חובה"

אתרים 

חשובים 

 יםנוספ

ויתור מודע על  דרך מומלצת בין האתרים מייצג נושא

אתרים 

 חשובים

 מגידו  התיישבות המודרנית  נהלל

מרחב , פארק מטופח רמת מנשה 
 ביוספרי

   נחל דליה–נחל גחר 

 זיכרון יעקב   מושבה   בת שלמה

שביל אופניים משולט מיער  נוף חקלאי איכותי   מהרלעמק 
 עופר לשמורת הבונים

 

   ל נטוע"יער קק יער אתאטורק 

שמורת 
  דור–הבונים 

 היפה חוף הים הטבעי 
 בארץ

  

     עיר נמל רומית    קיסריה

מעלה נחל  
 חדרה

   נחלי מישור החוף

שרידי ביצות מישור  ביצת זיתא 
 החוף

  

  Jaffaתפוזי   ןפרדסי השרו

הפסיפס החקלאי העשיר 
  בארץ

  

לבחון מעבר במפרדה או  נחל משוקם  נחל אלכסנדר
בשולי כביש חוצה ישראל 

 ממחלף איל עד למחלף קסם

 

מקורות 
 הירקון

         

לאורך כל נהר 
 הירקון

כדי , בגדה הדרומית של הנחל  
ישראל הפרדה משביל ליצור 
 הרגלי

 

טיילת החוף 
 יבשל תל אב

        

    מקווה ישראל 

   תצפית גוש דן  ראש החיריה

נמל תעופה גן 
 ןוגורי

לאפשר תחילת המסלול  
  ישירות מהמטוס

  

לא על שביל חוצה ישראל   תל חדיד 
 עמוס במטיילים

 

     מנזרי לטרון

תקווה , שוב מעורביי   נווה שלום
 לשלום

   דרך בורמה

לרגל ה יסיפור העלי  חאן שער הגיא
 לירושלים

  



 

 

  שביל ישראל לאופניים
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אתרי 

 "חובה"

אתרים 

חשובים 

 יםנוספ

ויתור מודע על  דרך מומלצת בין האתרים מייצג נושא

אתרים 

 חשובים

   "הדרך הרומית" שוב נוצרי מיוחדיי   יד השמונה

   כפר ערבי  וש'אבו ע

 –תל צובה 
 סטף

   חקלאות הטרסות 

   כניסה לעיר  עמק הארזים 

         ירושלים

  מהעיריציאה  צליינות עין כרם עין כרם

לא על שביל ישראל במיוחד  נוף תרבות דוד וגלית   עמק האלה
 מת אבישורבר

  

אתר ארכיאולוגי מוסדר   תל מרשה
עתיר שטחים פתוחים 

  ונוח לרכיבה

  

    גבעות גד 

    יער אמציה 

    להב צפון 

       הר סנסנה  

המלחמה . מפעלי היעור  יער יתיר
 במדבור

  

לא לעבור על הדרך הרומית   הר עמשא 
 העתיקה

 

 כתף חצרון   תל מקראי  תל ערד

     עיר מדברית    רדהעיר ע

    בקעת קנאים 

 – ראש המצוק –ציר סלת  אתר מורשת עולמית  מצדה
 מעלה זרון

 

קו המים של 
 ים המלח

     המקום נמוך בעולם  

, נחל סדום
 מישור עמיעז

   

מלחת נאות   
 רהכיכ

  

   נחל אמציה

  בתרונות חוואר הלשון

נטול  נחל מקביל לנחל אמציה
 4x4רכבי 

  

 מעלה עקרבים  עיר נבטית ממשית 

תצפית מראש 
 מכתש קטן
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אתרי 

 "חובה"

אתרים 

חשובים 

 יםנוספ

ויתור מודע על  דרך מומלצת בין האתרים מייצג נושא

אתרים 

 חשובים

     מכתש גדול

         שדה בוקר

  עיר נבטית  עבדת

 אתר מורשת עולמית

. נחל עבדת נחל גבא ונחל יתר
 של פורום תיירני 9פ מסלול "ע

 הנגב

 

מרכז , דרך טיילת המצוק   מצפה רמון  
 40המבקרים וגשר כביש 

  

  מעלה מחמל  דרך הפסלים 

למצד נקרות בדרך הרומית  אתר מורשת עולמית   דרך הבשמים 
 ולא בנחל

  

ראש קניוני 
 ורדית/ ברק 

    נחל זעף–נחל עשוש     

  לאורך הכביש בגלל שטח אש   שזפון

     יישוב מדברי מיוחד    שחרות

   באר מתק 

 נחל בטם  הר ברך 

 רחם תחתון, נחל עתק  מעלה סיירים 

 נמרה     בקעת תמנע

  הערבה 

 חי בר יטבתה

    צוקי עברונה 

    גבעת בהט 

  נחל רודד  בקעת שחורת 

כניסה מרשימה למפרץ   נחל שלמה
 אילת

  רמת יותם

שמורת 
 האלמוגים
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 אילת

 

  תיאור גיאוגרפי של התוואי

  :לדרוםשביל ישראל לאופניים חוצה את יחידות הנוף הבאות מצפון 

  ר החרמוןה .1

 רמת הגולן הצפונית .2

 עמק החולה ומערכת הירדן .3

 מפתן כורזים וקניון הירדן ההררי .4

 על מערכת רכסיו ועמקיו, הגליל התחתון .5

 עמק יזרעאל .6

 רמת מנשה והכרמל .7

 מישור חוף הכרמל וחוף הכרמל .8

 מישור השרון .9

 נהר הירקון והעיר תל אביב .10

 בקעת אונו בגבול מישורי השרון ומישורי פלשת .11

  הצפוניתהשפלה .12

 הרי ירושלים .13

 השפלה הדרומית וגבול הרי חברון .14

 בקעת באר שבע ועמק ערד .15

 )חתך רוחב מערד למצדה(מדבר יהודה  .16

 מצוק העתקים של ים המלח ממצדה וערד לנווה זוהר .17

 כיכר סדום .18

 צפון הערבה וחבל בתרונות חוואר הלשון .19

 )המכתש הקטן והמכתש הגדול(הנגב הצפוני ומכתשיו  .20

 )ה בוקר למצפה רמוןמשד(רמת עבדת  .21

 מכתש רמון .22

 נופי הבראשית של הר הנגב המזרחי .23

 מישורי צניפים  .24

  גבול הנגב הדרומי והרי אילת–בקעת עובדה  .25

 בקעת תמנע והרי אילת .26

 מפרץ אילת .27

 חרמון
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כתוצאה מהגדרת אתרי החובה נוצרו הבדלים משמעותיים בין תוואי שביל ישראל להליכה לבין תוואי 

  :והם בולטים בעיקר במקומות הבאים, שביל ישראל לאופניים

חוצה את עמק ו, שביל ישראל לאופניים עובר משיפולי החרמון וצפון רמת הגולן אל עמק החולה .1

שביל . השביל הרגלי מטפס ממקורות הירדן אל רכס נפתלי ואל הרי מירוןבעוד , החולה לאורכו

  .יותר מאשר נופי הר מירוןשמשמעותו התרבותית לתייר רבה , האופניים עובר גם לאורך הירדן

, מערביים של אגם הכנרת-בתכנון שביל ישראל לאופניים הושם דגש ברכיבה לאורך חופיו הצפונים .2

בעוד שביל ישראל הרגלי מגיע לחופי הכנרת ועולה הישר אל , שלאורכו פזורים רוב אתרי הנצרות

  .רמות הגליל המזרחי

  ).נהלל כמשל(בות בעמק יזרעאל שביל ישראל לאופניים נותן תפיסה רחבה להתייש .3

המאפשר כניסה לעיר דרך , שביל ישראל לאופניים והשביל הרגלי חוצים את תל אביב לאורך הירקון .4

הרי , אך בעוד שביל ישראל הרגלי רק חוצה את תל אביב ממערב למזרח; שטחים פתוחים מטופחים

  . תל אביבשביל ישראל לאופניים חושף את הרוכב לכל חזית הים העירונית של

 –נכנס אל תוך העיר ירושלים וחוצה אותה לאורכה , שביל ישראל לאופניים עולה בהרי ירושלים .5

בעוד השביל הרגלי חוצה את הרי ירושלים במרחק ניכר ממערב , כאחד הערכים החשובים לתייר

  .לעיר

פלה שביל ישראל לאופניים והשביל הרגלי משיקים פחות או יותר בקטע שמעמק האלה ועד לש .6

כאשר השביל לאופניים פונה חדות מזרחה אל מדבר יהודה , אך מכאן מתפצלים נתיבים, הדרומית

 על מנת לכלול את מצדה במסלול וכן את מסלול הנוף הנהדר שלאורך מצוקי מדבר –ואל מצדה 

השביל הרגלי אינו עובר בתחום מדבר יהודה אלא ; הצופים אל ים המלח ואל הרי מואב, יהודה

  .  דרך הרי הנגב הצפוני אל ממשית והמכתש הגדולממשיך 

 נבחר בעבור השביל לאופניים אזור הרי – הרי אילת –למרות הקושי הפיזי בחלק הדרומי של הארץ  .7

 לאפשר חצייה של יחידת הנוף המגוונת ביותר –והוא , השיקול הוא נופי ואקלימי; ולא הערבה, אילת

תצפיות (מכתשי תמנע ועמרם : ישראל לעבר מפרץ אילתרץ אמבחינה גאולוגית וגיאומורפולוגית של 

  .במזרח, ונופי הערבה הדרומית הנשקפים למטייל למטה; נופי הגרניט של דרום הרי אילת; )מלמעלה

בקטע שבין מכתש רמון והערבה המרכזית העדיפו מתכנני השביל הרגלי את נופי ארץ הבראשית  .8

מצפה , קניוני נחל חולית ונקרות, מזרחיים- רמון הצפוןמצוקי (המרתקים של מזרח הר הנגב המרכזי 

שביל האופניים נמשך לאורך דרך ; )הנוף הנהדר של הר יהב והסדקים של נחל דבורה ואשבורן

:  עובדה המאפשרת למטייל להיחשף לאחד הנושאים המרתקים בתולדות הנגב–הבשמים הנבטית 

  .ום חצי האי ערב אל חופי הים התיכוןשילובו של הנגב בנתיני הסחר של המור והלבונה מדר



 

 

  שביל ישראל לאופניים
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  חלוקה לימי רכיבה

כארבעה ימים :  ימי רכיבה רצופים26- בטרם החל התכנון המפורט נראה כי תוואי השביל יתחלק לכ

; בהרי יהודה ובירושלים, כשישה ימים בשפלה; כארבעה ימים מהכרמל לתל אביב; מהגולן לגליל

  .וכיומיים בהרי אילת; כארבעה ימים במרכז הנגב; דהכחמישה ימים בדרום יהודה ובמדבר יהו

בשלושה ימים בערך בדרום וביום אחד במרכז . רוב ימי הרכיבה יסתיימו בקרבת שירותי תיירות קיימים

  .  לינת שטחשתידר

 מבטיח כי –ואף מבחינת הרמה הטכנית , מבחינת רמת הכושר,  מבחינת הנופים והאתרים–גיוון המסלול 

. אם לא בכולו, ל למצוא לעצמו עניין בקטעים ארוכים לאורך השבילכל רוכב יוכ
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  היבטים תיירותיים

 ענף תיירות האופניים

הרכיבה על אופני הרים בישראל נעשתה בשנים האחרונות אחת מדרכי בילוי הפנאי הפעיל  המבוקשות 

  .כרוכבי פנאיהמוגדרים ,  רוכבי אופני הרים לא תחרותיים50,000-בישראל כיום יש כ. ביותר

כאשר הוא מוסיף לפעילות הפיזית של הדיווש גם " ענף התיירות"רוכב אופניים הופך מספורטאי לחלק מ

בעיקר מזון (שירותים תומכי תיירות , )בעיקר לינה וכניסה לאתרי תיירות(צריכת שירותים תיירותיים 

  . וצרכנות ייעודית באזור הרכיבה) והסעדה

כשלושים אלף מקומות לינה מציעים . כבים מטיילים על אופניים מדי שנה מיליון רו19-כ, באירופה

; € מיליון 430-  מיליון גרמנים יצאו לחופשת רכיבה והוציאו כ2.45; 1לרוכבים אלה שירותים ייחודיים

הצפי להכנסות מתיירות . € מליון 130שהוציאו , 2002-  לינות תיירי אופניים ב600,000בשוויץ דווח על 

   2.  בעשרים השנים הקרובות€ מיליארד 14 באירופה הוא אופניים

  מאפייני תייר האופניים

מתוך הנחה , ראוי לבחון את מאפייני רוכב האופניים האירופי, מאחר שענף הרכיבה בארץ ִהנו בראשיתו

  . שמאפייני הרוכב הישראלי יהיו דומים לו בעתיד הנראה לעין

בין אם כספורט זמין ובין אם  כאמצעי , יא חלק משגרת היומיוםהרכיבה על אופניים ברוב חלקי אירופה ה

תייר האופניים האירופי .  מציאות שהולכת ומתהווה גם בארץ–יוממות משולב בתחבורה ציבורית 

 לחלק את אפשר. בעל הכנסה גבוהה מהממוצע, משכיל ממעמד הביניים, 55–30 3האופייני הוא גבר בגילי

אחוז קטן מאוד עוסקים ברכיבה תחרותית למיניה : י התנהגותםהרוכבים לשלוש קבוצות על פ

)Downhill, Free ridersאחוז קטן של רוכבי שבילים ; ) וכיוצא באלהTrail ridersהרפתקנים  ,

, וכבי פנאי ונופש רוכבים שאפשר להגדירם כסקרנים או כר:והרוב המכריע; מאוגדים ומצוידים היטב

Recreation .שר גדלה בקצב הגדול ביותר בעולם ואשר צפויה להמשיך לגדולזוהי גם הקבוצה א.  

  מאפייני חבילות הטיול

 של תייר האופניים היא שני לילות של סופשבוע או ארבעה לילות בממוצע בחופשת תהשהייה המינימלי

רוכבי האופניים . הרוכב יעדיף להשתמש בשירותי אכסון תיירותי מוסדרים. רכיבה שאיננה סופשבוע

וכלה במלונות יוקרה , דרך חניונים מוסדרים וארעיים, החל מקמפינג, שים בכל סוגי ההלנהמשתמ

בתי קפה וחנויות , חלק ניכר מהוצאות הטיול יוקצה למסעדות. המספקים שירותיים ייחודיים לרוכבים

                                            
1  http://www.ecf.com  
  .מועדון רוכבי שמשון, איתן חברוניעל פי   2
  .50- ל26 בין  נערובם המכריעב – ישראל גיל הרוכבים צעיר במקצתב  3
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 ,ט ליום בעבור לינה" ליש75-רוכב אופניים בבריטניה למשל מוציא בממוצע כ. מזון לאורך המסלול

  . שירותי הסעדה ותמיכה לוגיסטית

 חברות ברחבי העולם המציעות חבילות רכיבה בכל הרמות ולכל מאותבעשרים השנים האחרונות נפתחו 

בהתאם לתנאי הלינה והשירותים , ליום$ 170-120$טווח המחירים של חבילות אלה נע בין . הגילים

הסעה  , תמיכה טכנית בהתאם לצורך,  לינההחבילות כוללות לרוב. הלוגיסטיים הניתנים על ידי הספק

  4.ארוחות בוקר וערב ואספקה לוגיסטית, לתחילת המסלול ובחזרה

  תשואה כלכלית להשקעה בתשתיות

, קיים קשר ישיר בין ההשקעה בתשתיות אופניים לבין ההכנסה הנובעת מתיירות נכנסת ומתיירות פנים

חלק מהתשואה הכלכלית . ים תומכי תיירותלעסקים העוסקים ישירות בתיירות האופניים ולעסק

או שיווק , ן באזורי התיירות"כמו עלייה בערך הנדל, להשקעה בתשתיות לאופני הרים היא תשואה עקיפה

 דולר מיליון 6.7 -כבצפון קרוליינה למשל הושקעו . ופרסום של אתרי תיירות בקרבת מסלולי הרכיבה

  .  לשנה900% תשואה של כמעט – מיליון דולר בשנה 60-כונכון להיום הענף מניב , בתשתיות אופניים

 כתוצאה משדרוג התשתיות הקיימות האחרונותיותר ויותר סיפורי הצלחה עולים לכותרות בשנים 

, כדוגמת הקמת מרכז הרכיבה הבינלאומי בוולס; והפיכת אתרי תיירות למוקדי משיכה בינלאומיים

למרות קרבתו היחסית לערים , Outdoorד לפעילות  אזור שלא היה אטרקטיבי במיוח– 5בריטניה

 16,000-  ביקרו באזור זה כ1994-ב. הגדולות ולמרות קיומם של יערות נטועים רחבי ידיים בתחומיו

 150,000נרשמו , עם השלמת בנייתם של מאות קילומטרים של שבילי אופניים, 2001-וב, תיירים בשנה

 מליון 25 ים המקומיים מצמיחה כלכלית של כנהנו התושב, ותלפי ההערכ. רובם תיירי אופנים, תיירים

  6.דולר בכל שנה

  ענף תיירות האופניים בישראל

אך אינם מובנים מאליהם , התנאים הטובים לרכיבה תיירותית בארץ נראים טבעיים לרוכב הישראלי

, ב חלקי הארץמזג אוויר נוח במשך רוב ימות השנה ברו: בארצות שבהן תרבות הרכיבה מפותחת בהרבה

רוכב (בשעות נסיעה בודדות , אפשרות לדלג מאזורים בעייתיים מבחינת מזג אוויר לאזורים אטרקטיביים

יכול לתכנן מחדש את חופשתו ולהגיע בתוך שעות ספורות למסלולי רכיבה , שנקלע למזג אוויר גשום בגליל

ראש " מאפשרת נגישות מצוינת לרמת פיתוח גבוהה של תשתיות, )אטרקטיביים בים המלח וכיוצא בזאת

  . גיוון גדול מאוד של הנוף לאורך מסלולי רכיבה יומיים, באזורים טבעיים" מסלול

אך הוא מוערך , היקף תנועת תיירות הפנים של רוכבי האופניים בישראל  אינו ידוע, למרות יתרונות אלה

.  בודדות של תיירי אופניים בשנההיקף התיירות הנכנסת מוערך בלא יותר ממאות. באלפים בודדים לשנה

אפשר להניח הנחות . בעיקר בתורכיה ובאירופה, ל"אלפי ישראלים יוצאים לטיולי אופניים מאורגנים בחו

ל מאשר לחופשת רכיבה ארוכה "רבות לגבי הסיבה לכך שיותר ישראלים יוצאים לחופשת רכיבה בחו

                                            
  .1 נספח ורא  4
5  http://www.mbwales.com  
 .2006 באחד בפברואר  שהתקיימה באשתאולהבסדנ, IMBA מקולורדו  מטעם   מומחה, על פי גואי קליין  6
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אשר לא , מסלולים של כמה ימי רכיבהאחת ההנחות הסבירות תהיה שביעדים אלה קיימים ; בארץ

  .קיימים באופן מוסדר בארץ

אין כל סיבה מהותית לעובדה שפלח השוק התיירותי של רוכבי האופניים מכלל התיירים בארץ יהיה קטן 

לשם כך נדרשים רק תכנון וביצוע מושכלים של תשתית פיזית ותשתית שיווקית . מפלח שוק זה באירופה

  .י ההריםהתומכת בתיירות אופנ

  Cross Country –שביל חוצה מדינה 

הרעיון של שביל אופניים אזורי ארוך החוצה חבל ארץ נרחב או אף מדינה שלמה קיים בעולם זה שנים 

הוא מאפשר חשיפה של : הוא מביא למכסימום את היכולות של האופניים ככלי טיול איכותי. אחדות

ר מגע בלתי אמצעי עם הסביבה הטבעית ועם התושבים הוא מאפש; אזורים נרחבים יחסית לטיול רגלי

הוא משלב את הרצון של התייר המודרני לפעילות גופנית במהלך ; בניגוד לטיול הממונע, המקומיים

 סקרנות העומדת בבסיס תעשיית –החופשה עם הסקרנות הבסיסית לחוות את השונה מחיי היומיום 

  . התיירות

ְלרוב . סביבתית הנכונה-ייל סיפוק וגאווה על התנהגותו החברתיתהטיול באמצעות אופניים מקנה למט

היא איננה מקושרת . ניחוח מקומי, שירותי תיירות האופניים הקיימים לאורך השבילים חוצי המדינה

צריכת שירותי תיירות לאורך שביל כזה . שִהנם מושא השנאה של התייר העכשווי, לרשתות ולתאגידים

וא תומך בכלכלה המקומית וכי מי שמקבל את פניו בסבר פנים יפות הוא מי נותנת למטייל תחושה שה

  . שנהנה מכספו

 

  ; לשביל ישראל לאופנייםן להצביע על כמה דוגמאות דומות במאפייניהאפשר

  מסלול מחוף לחוף באנגליה

הוא מקשר בין העיר . 1994-המסלול נפתח לציבור הרחב ב

Whitehaven ,ובין החוף הצפון , הממוקמת בחוף המערבי

 רוכבים 15,000- ל12,000כיום בין . Sunderlandמזרחי של 

 224אשר אורכו , המסלול. משלימים את המסלול במלואו מדי שנה

, מורכב ממקטעים רבים המאופיינים בטופוגרפיה משתנה, מ"ק

יוחד כבישים אשר אינם בשימוש ומסלולי רכיבה אשר הוכנו במ

ייחודו של המסלול הוא במתן אלטרנטיבות רכיבה לכל . לצורכו

 

 מודעות –לוגו של חברת טיולים בנגב 
  סביבתית וחברתית הם חלק מהמיתוג
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בין אם למשפחות עם ילדים קטנים ובין אם לרוכבים מקצועיים המעוניינים , בכל גיל ובכל רמה, רוכב

  7.במסלול האתגרי

                                            
7  http://www.c2c-guide.co.uk/aboutc2c.htm 
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  קו החוף הבלטי

העיר , Leipajaעשר ימי רכיבה מהעיר - מ המספק כאחד" ק350- מסלול של כ

. ועד העיר ריגה, חופים ושטחים פתוחים, דרך יערות, ותר בלטביההגדולה בי

 היה להיכנס לרכוב בשטח זה בשל שליטת ברית אי אפשרבמשך חמישים שנה 

, אולם מאמצע שנות התשעים נפתח המקום לתיירות פנים וחוץ, המועצות

 8.וכיום אפשר ליהנות בו משלל מסלולי רכיבה בדרגות קושי שונות

  :מערכות שבילי אופנייםות נוספות רבות לקיימות דוגמא

1. Trans Pennine Trail,  אנגליה– 

uk.org.transpenninetrail.www://http 

2. Albergabici , 2182_1 –איטליה/com.ecf.www://http  

3.  GreenwayThe East coast , ארצות הברית–  org.greenway.www://http  

    php.home/en/ca.tctrail.www://http  –הנתיב הטרנס קנדי  .4

  לתיירות אופנייםציבוריתתשתית 

מחייב פיתוח תשתיות , כמו כל ענף כלכלי אחר ובמיוחד ענף התיירות, נייםפיתוח ענף תיירות האופ

  .   שירותי תיירות–ובמקרה זה , ציבוריות כמצע המאפשר צמיחה בריאה של שירותים פרטיים

  פיזית תשתית

   השביליםבניית

ההקמה ,  בהתוויית שביל רכיבה ארצי ארוך–ובניגוד לאטרקציות מקומיות , מערכות תחבורה אחרותכמו 

  .והתחזוקה יכולות להתבצע רק על ידי גורם ציבורי

שביל חוצה מדינה מהווה בדרך כלל עמוד שדרה שמקושרים אליו שבילים נוספים אשר הוקמו  לפני 

 או תכמו רשויות מוניציפליו, הקמת השביל הארצי או התפתחו אחריו על ידי גורמים מקומיים יותר

  .עמותות מקומיות

ומה רשת השבילים לרשת הכבישים גם בעובדה שהשבילים ממוספרים בשיטת מספור במדינות רבות ד

  .כוללנית המאפשרת הבנה של ההיררכיה שלהם וכן של רמת הפיתוח שלהם

הוקדש פרק מקצועי , לרמת הגימור שלו ולתחזוקתו,  שיש לאופן בניית השבילבשל החשיבות הגדולה

  .מיוחד לנושא זה

                                            
8   http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/cycling_kurzeme_en.html 
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  שילוט והכוונה

רוכבי . " לאורך השבילים חשיבות מכרעת להיקף המשיכה של השביל לתיירותוההכוונההשילוט למערכת 

אינם זקוקים , פרטים מבעוד מועד- מכינים את המסלול לְּפָרטי, המצוידים במכשירי ניווט" השבילים

הראוי כדי להפוך שביל .  החשיפהתוזאת אולי אף תפגום בעבור כמה מהם בחוויי, למערכת שילוט והכוונה

יש לעשות את , שבתיירי האופניים" סקרנים"לשביל המושך אליו את ה, לנסיעת אופניים מבחינה טכנית

  . ההתמצאות בו שווה לכל נפש

 הן את הנסיעה לאורך השביל והן את הקישורים בין השביל לסביבה הקרובה מטרת השילוט היא לאפשר

 הרים יוכל בקלות לסטות ממסלולו קילומטרים רוכב אופני, בניגוד למטייל במסע רגלי ארוך. וממנה

  .אחדים על כביש מקומי כדי להגיע לאטרקציות תיירותיות וכדי לקבל שירותים תיירותיים

  

עקב חשיבותו הגדולה ועקב השוני הגדול בין שילוט , גם לנושא זה הוקדש פרק מקצועי מיוחד בעבודה

  . רגל או לנהגיםלהולכילוט לרוכבי אופניים לבין שי

  תשתית שיווקית

בדיוק כמו , שיווק שבילי האופניים. חשיבות השיווק אינה קטנה מחשיבות המוצר עצמו, בעולם צרכני

היא משימה שאתר תיירות פרטי איננו יכול להתמודד ִאתה והיא חייבת להתבצע על ידי רשות , בנייתם

  .ציבורית

  אתרים ברשת

קהילת רוכבי האופניים היא קהילה מקוונת . מתאפיינים בנגישות גבוהה לטכנולוגיהרוכבי אופני ההרים 

 פורומים של רוכבים שבהם כמות מידע אדירה שניכר כי הושקע קיימים. מאוד ואלטרואיסטית למדי

כל מי שמבקש להגיע לרוכבים חייב אפוא להשתמש באמצעי . מאמץ רב באיסופו ובכל זאת הוא זמין לכול

  . קווניםשיווק מ

, ם מהווים כיום כלי מרכזי ביכולת רוכב האופניים לאסוףיאלפי אתרים המספקים מידע לתיירי האופני

מדינות רבות באירופה ובארצות הברית הבינו . לנתח ולבחור את שבילי הרכיבה הרלוונטיים לדרישותיו

ף שירותי ניווט המלצות וא, את הפוטנציאל הטמון בהקמה ובאחזקה של אתרים המספקים תמונות

  אירלנד–יים רמזור מיוחד לאופנ
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כמעט תמיד יסופקו השירותים והתכנים העיקריים ללא . במטרה למשוך את תיירי האופניים, ייחודיים

  9:האתרים כוללים בין השאר. עלות

יש צורך בקישורים , מקושיו ומאורכו,  על מנת לאפשר לרוכב את היכולת להתרשם מאופי המסלול– מפות

קות במרכזי מידע והכוונה בדומה למפות המחול, למפות המסלול

מומלץ לאפשר , נוסף למפות הבסיסיות. בתוך השמורות והפארקים

על מנת , לתיירים לרכוש מפות מתקדמות יותר וברזולוציה גבוהה

הדורשים את כל המידע , לספק גם את דרישות הרוכבים המקצועיים

 .לפני יציאתם למסלול

ת אופי הטיול  אחת הדרכים להעביר א– תמונות ממקטעי המסלול

היא על ידי הצגת תמונות אשר צולמו לכל אורך המסלול או בנקודות 

באתרים רבים המשתמשים רשאים להעלות לרשת תמונות שצילמו ועל ידי כך לפרסם . מרכזיות בו

 .  ולשווק מסלולים לרוכבים נוספים

-שר השתמשו בשירותי ה אם עד לפני שנים אחדות היו הרוכבים המקצועיים היחידים א– שירותי ניווט

GPSהרי בשנים האחרונות החלה טכנולוגיית ה,  לניתוח ביצועים ומעקב ארוך טווח-GPS לשמש גם את 

  . רוכב האופניים החובב ברחבי העולם

שכן כניסתו לשוק הפרטי ,  השפעה רבה על השוק המקומיGPS-לזמינות ה

כפי שכבר , כביםתאפשר כניסתן של חברות חדשות למעגל ספקי השירותים לרו

רוכב אופניים יכול להגיע . ניתן לראות בהצעות של חברות הסלולר לרוכבים

במידע ניווטי מדויק ועל ידי כך להרחיב את התחום הגיאוגרפי הן " טעון"לייעדו 

 10.של הטיול והן של צריכת שירותים תומכי תיירות

מסלולי  כחלק מהמאמץ לשווק את – טיוליםקישור למרכזי מידע ולחברות 

מומלץ ליצור את הקישור בין התיירים ובין החברות הפרטיות , הרכיבה ולקדם את תיירות הפנים והחוץ

 . וסוכנויות הטיולים המספקות את חבילות הרכיבה

  עלונים ועיתונות

 כמו ,למרות רמת הקיוון הגבוהה של ענף האופניים יש עדיין חשיבות גדולה לאמצעי השיווק המסורתיים

  . בעיקר לרוכבים מזדמנים, רדיו וכדומה, עיתונות, תחבורה ציבורית,  טלוויזיה,עלונים

. העלות הנמוכה של הדפסת עלון או כתב עת אפשרה שיווק נרחב של מסלולי הטיולים בכל רחבי העולם

מרכזי מידע ובתי עסק משווקים את שירותיהם לקהל הרחב על ידי חלוקת עלונים במרכזי המידע 

 מסלולי הטיולים האזוריים של מדינת ם של הבאנו דוגמה לעלוני4בנספח . ורות טבעהקיימים ובשמ

 .אשר מפורסמים במשך שנים בהצלחה רבה, קליפורניה

                                            
 .2ראו נספח   9
10  http://www.singletracks.com/blog/?p=140 
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  שירותי תיירות ייעודיים לענף האופניים

רוכב , בניגוד לרוכב היוצא למסלול מעגלי במרחק של יוממות מביתו

בין אם הוא ,  מחוץ לביתואופניים הרוכב ברצף מסלול של כמה ימים

לתייר זה צרכים . הוא תייר לכל דבר, רוכב בארצו או מחוצה לה

תיירותיים מיוחדים שהם הזדמנות לפיתוח עסקים תומכי תיירות 

כמו במקרים אחרים בענף . המתמחים במתן שירות לתיירים אלה

איננו רק מענה לצרכים של גם כאן פיתוח השירותים , התיירות

וליצור , ירותים אלה עשויים להוות אטרקציה כשלעצמםש. הרוכבים

, רוכבים הבוחרים לצאת לכמה ימי רכיבה הרחק מביתם. ביקושים

כדי ,  לרכוב באזור שאפשר לקבל בו שירותים תומכי רכיבהפויעדי

  .למזער את ההיערכות הלוגיסטית לטיול

צורך לשאת מינימום של כשישה יכולתם המוגבלת של רוכבי אופני ההרים לשאת משקל רב של ציוד וה

לאורך מסלול , יוצרים ביקוש לעסקים אשר יספקו את צורכיהם המיוחדים,  ליום לרוכב11ליטר מים

אשר אינם , אלה כוללים בדרך כלל את השירותים הבאים. הן לאופניים והן לרוכב, הטיול ובעיקר בסופו

  :נדרשים במסלולי הפנאי והנופש הסמוכים לביתו של הרוכב

שירות השכרת אופניים יאפשר למטיילים רבים להשתלב במקטעים רבים בקלות  – שכרת אופנייםה .1

 למצוא עסקים אפשרכבר כיום . שכן ייחסך מהם הצורך בשינוע האופניים ממקום למקום, יחסית

ליום והכוללים את  ₪ 100- ל80הנעים בין , רבים המשכירים אופניים למטיילים במחירים נוחים

ל המעוניינים להשכיר "יש לשער כי תיירים מחו). רים ועוד'ערכת פנצ, משאבה, קסדה (12ווההציוד הנל

 .ידרשו אופניים ברמת מחירים גבוהה יותר, אופניים בארץ לימים אחדים

 חדר עבודה אשר יאפשר לרוכבים לבצע תיקונים ולהכשיר את האופניים ליום טיול – מוסך תיקונים .2

יש צורך באנשי , אינו מקצועי ומנוסה במתן פתרונות לבעיות השוטפותמאחר שעיקר הרוכבים . נוסף

במלונות אחדים באיטליה אף נהוג להגיע להסכם עם . מקצוע אשר יספקו יעוץ והכוונה בעת הצורך

  .על מנת לספק שירותי תיקון והכוונה מקצועיים בעת הצורך, בעלי עסקים קטנים לתיקוני אופניים

יש לספק למטיילים שטח שבו  –שטח אחסנה לאופניים  .3

יוכלו לנעול את האופניים ולהשאירם בצורה בטוחה עד 

במלונות רבים נהוג לגבות . למועד תחילת המקטע הבא

 . דמי שמירה סמליים בעבור שירות זה

 בעבור מקרים שבהם יהיה צורך –שירותי הסעה  .4

יש , בהבאת הרוכבים לנקודת ההתחלה של הטיול

השירות יכול לכלול . ותי המלוןלהציע לרוכבים את שיר

                                            
11  http://www.c2c-guide.co.uk/preparation.htm 
12  http://hooha.co.il/prices.htm 
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ואף ליווי הרוכבים , הסעת הרוכבים והאופניים לנקודת ההתחלה של המסלול ואיסוף בנקודת הסיום

  .במקטעים קשים

וניסיון אישי נצבר " אנושי"מידע , מפות שבילים לרוכבי השטח שירות הכולל חלוקת – ייעוץ והכוונה .5

 . ת הקושי שלהם וכיוצא באלהרמו, על אופי המסלולים" מקומי"של רוכב 

.  חדרי מנוחה המכילים ספסלים ותאים המאפשרים לרוכבים להתכונן ליום הטיול הבא–חדרי רענון  .6

חדרי הרענון יכולים לשרת את באי המקום לשעות מספר או אף לימים אחדים במקרים שבהם 

  .יחליטו המטיילים לחזור למלון בטווח הקרוב

כבים הנוטלים חלק בטיול ארוך ואינטנסיבי עשויים לצרוך שירותי רפואה  רו–שירותי רפואה ומרגוע  .7

וכן רפואה אלטרנטיבית ומשלימה הניתנת בדרך כלל , כגון חובש או רופא ספורט, בסיסיים במקום

 . באתרי האכסון התיירותיSPAבמרכזי 

ל שירותי רוכבים רבים יסתמכו ע,  בשל היעדר היכולת לסחוב משקל רב על האופניים–הסעדה  .8

על המסעדות להתאים את שירותיהן לדרישות הייחודיות של המטיילים . הסעדה במקום הלינה

שירותי ההסעדה כוללים גם . ולשלב ארוחות בוקר עתירות אנרגיה עם ארוחות ערב קלות אך ממלאות

 .או משקאות אנרגיה/ערכת יציאה לשטח הכוללת חטיפים ו

  אלשירותי תיירות לענף האופניים בישר

הגידול המואץ במספר הרוכבים בארץ הביא לכניסתם של כמה . ניצני ענף התיירות נראים זה כבר בארץ

-באזור המרכז לבד פועלות למעלה מ. וכמה חברות ועמותות המתמחות במתן שירותים לרוכב הישראלי

י מראה כי ניתוח סטטיסט. וההערכה היא כי בכל הארץ יש אלפים נוספים,  קבוצות רכיבה רשומות650

עיקר הרוכבים הם ממרכז הארץ ומאזור השרון וכי יעדי הרכיבה מתפרסים על פני כל הארץ בצורה יחסית 

  13.דומה

התחרויות והכנסים , למעלה מחמישים אתרי אינטרנט רשמיים מספקים מידע שוטף על אודות המסלולים

ם בישראל בשיתוף משרד  של איגוד האופניי14BikeIsraelהאתר . הקיימים בארץ לכל אורך השנה

  :הוא פותח במילים. כולל תיירות נכנסת, התיירות הוא הפורטל העיקרי לתיירות אופניים

"In Israel – The land of miracles - you can ride everyday, from the cool Northern 

forests of the Galilee, to the blazing Red Sea desert of Eilat in the South.  

This country has great riding opportunities. I had one of my ‘top ten’ rides in 

Solomon canyon near Eilat", says Joey Klien, international expert for planning, 

building and maintaining bike trails, who participated in one of Israel's biking 

events in 2005. 

                                            
 .6ראו נספח  13
14 http://bikeisrael.com/eng/ 
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שוק אופני ההרים . העלייה ברמת המקצועיות הביאה ִאתה ביקושים לאופניים מקצועיים ולאביזרי עזר

יבוא אופניים ומוצרי אופניים לישראל , על פי נתוני רשות המכס. מוערך בעשרות מיליוני דולרים בשנה

  15.23,000,000$ -  כ  על סכום של2006- לבדו עמד ב

                                            
15 http://www.mof.gov.il/customs/december2006.htm 
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  רכיבהאירועי 

וכבים והפעילות הרבה של קבוצות ומועדוני הרכיבה יוצרים אירועים ופסטיבלים מספרם הרב של הר

מסעות אלה . האירועים מגוונים למדי ומכוונים לקהל יעד משתנה. רבים בכל רחבי הארץ לאורך השנה

  :והגדולים שבהם מפורטים להלן, משלבים בדרך כלל רוכבי שטח עם רוכבי כביש

מאורגן על ידי המועצה האזורית למען ילדי , ים סובב עמק יזרעאל מסע אופני–גלגלים של תקווה   .א

 7,000 - כ השתתפו במסע זה2007-ב.  והפכה למסע הגדול במדינה2002- בשהחלהמסורת ". אתגרים"

 . רוכבים

 מסע אופניים בינלאומי לגיוס תרומות –" טור דה תרום"  .ב

למען קידום ושיקום הילדים הנכים הפעילים במרכז 

, במסע האופניים. ן ברמת גן"נכים של אילהספורט ל

רוכבים על אופניים מדוושים , המתקיים זו השנה השנייה

 .מ" ק400- במשך ארבעה ימים ולאורך כ, לצד רוכבי יד

 אירוע צדקה ספורטיבי בינלאומי –" גלגלי אהבה"מסע   .ג

ל לקחו "ל ומחו רוכבים מישרא400-כ. ן"הגדול בישראל המגייס כספים למען ילדי בית החולים אלי

 עם תשעה 1997-אשר החל ב, המסע. חלק במסע המרגש והצליחו לגייס למעלה משני מליון דולר

 600- היו כ2008- בשהתקייםובמסע , הפך להפנינג המושך יותר ויותר רוכבים בכל שנה, רוכבים

 . ערים בעולם50 - מרוכבים

הודית שנועד להעלות את המודעות  מסע אופניים ייחודי בחסות הסוכנות הי–מסע מכון הערבה   .ד

רוכבים , רובם הגיעו במיוחד מארצות הברית, ארבעים משתתפים. לאיכות הסביבה ולקידום השלום

 .מ" ק450 מרחק של , עם מדינת ישראל במשך שישה ימיםתכאות סולידריו

לרוכבי ועד מי; י נוף מגוונים מצפון הארץ לדרומהעובר בתווֵאמ ה" ק584 ע של מס –" רוכב ישראל"  .ה

מ " ק200- ימים רצופים כשלושההמסוגלים לעמוד במאמץ הנדרש ולרכוב במשך , אופניים מנוסים

 בודדים בשנים האחרונות החלו להגיע למסע זה גם רוכבים .ש" קמ25 במהירות ממוצעת של ,ליום

 כולל לינה ,עלות השתתפות בסיסית במסע.  ל"אף על פי שאין כמעט שיווק יזום בחו, ל"וקבוצות מחו

  ).לאדם בחדר זוגי ₪ 200-מחיר לינה כ( ₪ 2,500ִהנה , וארוחת בוקר

  מרכזי שירותים אזוריים לרוכבים

התפתחות ענף רכיבת האופניים בארץ הביאה לפתיחתם 

של עשרות מרכזים המתמחים בסיוע לרוכבי האופניים 

השירותים הניתנים על ידי המרכזים הם . ובאירוח שלהם

ונים לדרישות הרוכבים בהתאם לרמת מגוונים ומכו

אורך המסלול והקושי הפיזי , המקצועיות של הרוכב

  . הנדרש
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 :להלן כמה מרכזי שירות הקיימים בארץ בעת כתיבת שורות אלה

המרכז . מרכז וחנות אופניים המשרת את המטיילים ואת תושבי האזור.  באריקיבוץ: 'מדווש-לה' 

   16:מספק את השירותים הבאים

  . אופניים מקצועית המספקת שירותי השכרה ורכישה של אופניים מקצועייםחנות  .א

סדנת אופניים המאפשרת תיקון אופניים וטיפול בהם לפני הרכיבה , נקודת שטיפת אופניים  .ב

 .ובסיומה

 .מרכז מידע המספק שירותי ייעוץ והכוונה לשלל המסלולים הקיים באזור  .ג

  17 בית לחם הגלילית– אופק בשטח 

 18לון הגלילמרכז שטח א 

 HooHa –כפר תבור  

  שדה בוקר –באופן אחר  

  אכסון תיירותי ייעודי לרוכבים

ומקומות אחסון ותיקים , בישראל קמו בשנים האחרונות שירותי אכסון תיירותי ייעודי לרוכבי אופניים

  . 4כפי שהוגדרו בפרק , אשר זיהו את המגמה והתאימו את עצמם לצורכי הרוכבים

מקום ייחודי אשר : וכבי אופניים בית לר– aHHoo  .א

הוקם במטרה להוות מרכז תרבות ומקום מפגש 

מיקום המרכז בכפר . לרוכבים ותיקים וחדשים כאחד

תבור מאפשר לרוכבים לצאת לאין ספור מסלולים 

המרכז מספק את . מהגליל העליון ועד הכנרת, באזור

  19:השירותים הבאים

גי המתאימות לסו, השכרת חדרים ברמות שונות 

דרך חדרי , מחדרי סוויטות, המטיילים השונים

  .אירוח לזוגות או לקבוצות קטנות וכלה בחדרי אירוח ייחודים היכולים להכיל עד עשרה אורחים

 . המספק ארוחות בוקר החל משעות הבוקר המוקדמות, חדר האוכל 

 .םמחסן לשמירת האופניים ופינת ניקוי וטיפולי, שירותי השכרת אופניים מקצועיים 

ליווי , לרבות רכב, ארגון טיולי שטח, הכולל תיקונים בעת הצורך, מתן שירות לוגיסטי וטכני 

הסעות לרוכבים ולאופניהם ומתן הדרכות וקורסים לרוכבים בכל הרמות ולכל סוגי , ומזון

 .הטיולים

                                            
16 http://www.lanegev.co.il/html/atraction/la_medavesh/about.html  
17 http://www.matzman-merutz.co.il/?catid=%7B7870BC4E-CC7B-469E-9EFD-A767019F8986%7D 
18 http://www.4x4bike.co.il/index.aspx?page=serviceviewer&serviceid=0&tone=bikes 
19  http://hooha.co.il/services.htm 
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ציאה מיקומו הייחודי של המלון מהווה בסיס אידיאלי לי: ' מלון אופניים–ישרוטל פונדק רמון '  .ב

בשנים האחרונות הושם במלון דגש במתן שירותים לרוכבי . למסלולי רכיבת אופניים במדבר

  20:וכיום המלון מספק את השירותים הבאים, האופניים

  .אפשרות לשטיפה ולתיקון, מקום לטיפול באופניים בתום יום רכיבה 

 .אפשרות להזמנת הסעה לנקודת התחלת המסלול ומנקודת הסיום שלו 

 .כריכים ופירות, משקאות איזוטוניים, יאה לשטח הכוללת חטיפי אנרגיהערכת יצ 

  .אפשרות להזמנת שירותי ספא ושימוש בבריכת שחייה מקורה ומחוממת 

  id_site?asp.galil/il.co.zimmer.www://http=25 '      זהר בדשא'פונדק   .ג

 il.co.hotel-hagoshrim.www://http    'הגושרים'מלון   .ד

 html.kibutz/com.kibbutzyahel.www://http    'מעיין במדבר'  .ה

  il.co.mashabim.www://http  'משאבים'כפר הנופש   .ו

  

  חברות תיירות פנים ותיירות נכנסת לרוכבי אופניים

 Taylor madeחלק מהחברות מתמחות בהפקה של חבילות טיול 

ואחרות משווקות גם חבילות טיול לנרשמים , Customizedאו 

כיום פועלות בארץ . Regular, בודדים במסלול ובתאריך ידועים

ות חבילות טיולים מאורגנים למשפחות עשרות חברות המספק

  ;ולרוכבים מקצועיים יותר

המציעה חבילה של שמונה ימי ', בעקבות הנוודים'מארגנת ומפעילה את חבילת הטיול : 'צל המדבר'  .א

דרך מסלולי הטיול וכלה , החברה מלווה את הרוכבים מהנחיתה בשדה התעופה. רכיבה בדרום הארץ

  21:המסלול כולל בין היתר.  לאירופהביום חופשי באילת והמראה חזרה

  .לינה בתנאי פנסיון מלא בכמה מלונות בדרום 

 .ל"המובאים ִאתו מחו,  תמיכה טכנית מלאה באופניים הפרטיים של הרוכב 

  .ליווי טכני על בסיס רכבי שטח ומדריך צמוד דובר אנגלית 

.  רמת הקושי הרצויהמארגנת מסלולי רכיבה על פי רמת הרכיבה של המטייל ועל פי: 'אופנאור'  .ב

  22:החברה מספקת את השירותים הבאים

  .ארגון סדנאות לרוכב החובבני 

 .השכרת אופניים על פי הרמה הנדרשת 

                                            
20  http://www.isrotel.co.il/Content/ramoninn_bikehotel.asp 
  .5ראו נספח   21
22  http://www.ofanaor.co.il 
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 .ליווי הרוכב לאורך כל הטיול ומתן שירותי הדרכה על ידי מדריך מוסמך 

 .ליווי לוגיסטי וטכני בעת הצורך 

 חבילות טיול בארץ על בסיס קבוע וכן מציעה גם; חברה המתמחה בארגון תיירות יוצאת: ירף'ג  .ג

  :טיולים לקבוצות סגורות

    293=ssubID&291=subID&283=catID?asp.default/com.mtb-israel.www://http  

  NewsID&0=Type?asp.events/il.co.tracks-yanshuf.www://http=19  ינשוף טיולים  .ד

  BikeXtour   com.bikextour.www://http  .ה

  com.galgalil.www://http    גלגליל   .ו

  .חברות רבות שהצטרפו לתחום מאז כתיבת שורות אלהועוד 

  חברות תיירות יוצאת לרוכבי אופניים 

וחבילות "  סגורה"גם בתיירות היוצאת קיימת אפשרות של חבילות טיול התפורות במיוחד בעבור קבוצה 

  :כך למשל. טיול לנרשמים בודדים במסלול ובתאריך קבועים

לצד הטיולים . ל לקבוצות קטנות והומוגניות"ופניים בחוהחברה מתמחה בארגון טיולי א: "בוץ"  .א

מחיר . מארגנת החברה גם סדנאות רכיבה טכנית ומספקת שירותים לקבוצות רכיבה מאורגנות

  23:וכן, מסי נמל, הטסת האופניים, החבילה כולל טיסה

  .כלכלה מלאה מנחיתה עד בוקר היום האחרון .1

 .הדרכה על ידי מדריך אופניים דובר אנגלית .2

 .רכב ליווי הכולל מדריך דובר עברית .3

 .ליווי ותמיכה טכנית ולוגיסטית הכוללים אופניים חלופיים במקרה של תקלה .4

 . הכנה בארץ הכולל גיבוש ובניית הקבוצהמפגש .5

באיטליה , בצרפת, ם מארגנת ומלווה טיולי אופניים באיים הקנארייהחברה: ירף'מועדון ג  .ב

  :כוללותל "חבילות הרכיבה בחו. ובאוסטרליה

  .לינה במלון באיכות גבוהה של ארבעה או חמישה כוכבים .1

 .סדנה המספקת שירותי תיקון אופניים ותמיכה בתפעולם בסוף כל יום .2

 .חדרי אחסון לאופניים במלון .3

 .שירותי הסעה משדה התעופה והשכרת אופניים אם יש צורך בכך .4

 .ליווי צמוד של מדריך דובר אנגלית .5

  Climax  html.mtb/mtb/act/il.co.climax.www://httpחברת   .ג

                                            
23   http://www.botzbike.co.il 
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  il.co.medraft.www://http  חברת מדרפט  .ד

הביקוש לטיולי ישראלים שמציעה החברה בתורכיה בכלל ובאזור קפדוקיה בפרט הוא כה גדול שהחברה 

המתבסס על , בניגוד למקובל בענף התיירות היוצאת, ערך שירותי קרקע משלה במקוםמחזיקה מ

  .שירותים מקומיים

  שירותי הדרכה

הביקוש הרב  24.הדרכת רכיבת הרים וכבישלם יהכשרת מדריכי אופניבמכון ווינגייט החלו לאחרונה ב

בניגוד (כי קבוצות רכיבה אף על פי שאין כל דרישה חוקית להסמכה של מדרי, המדווח להשתתפות בקורס

ובעיקר על העובדה שהוא מתחיל להיות ענף , מעיד על התמקצעות הנושא) להדרכת קבוצות טיולים

 .  תיירות ספורט כלכלי

   היבטים תיירותיים ראשוניים–שביל ישראל לאופניים 

  חבילות טיול

.  לרוכבים אלה לעשות זאתאך ראוי לאפשר, סביר להניח שמעט רוכבים ירכבו את השביל כולו במסע אחד

כותבים בעיתונים מקצועיים , שחלקם מעצבי דעת קהל בתחום, אלה יהיו בדרך כלל רוכבים מנוסים

  .ובאתרי אינטרנט רלוונטיים

יומיים -יחלקו את התוואי למקטעים דו, יש לצפות שהרוכבים הישראלים שירצו לרכוב את מלוא השביל

סביר שכמו בשביל . בהתאם לעונות השנה ולנוחותם האישית, צףוירכבו את השביל לא בר, בסופי שבוע

, תתפתח תנועה של קבוצות מאורגנות של רוכבים ישראלים שירכבו מקטעים ארוכים יותר, ישראל הרגלי

כמקובל באירופה ובארצות , חמישה ימים-כחופשת רכיבה מיוחדת בת ארבעה, לעתים תכופות פחות

לדוגמה , ת הנכנסת יבחר לשלב בין טיול אופניים לטיול סטנדרטי יותראנו צופים שחלק מהתיירו. הברית

חלק קטן . חמישה ימים בצפון הארץ והמשך טיול סטנדרטי יותר בירושלים ובמצדה- מקטע של ארבעה

, ירכב מקטעים ארוכים יותר, רוכבים הרגילים לבלות חופשות שלמות ברכיבה, יותר מהתיירות הנכנסת

בשל הריחוק הגיאוגרפי של ישראל מארצות המוצא של רוב הרוכבים והעלות , יםשל שמונה עד עשרה ימ

  . הגבוהה יחסית של רכיב הטיסה

  שיווק

התנאי ההכרחי להפיכת שביל ישראל לאופניים מרעיון או פרויקט למותג צרכני הוא תכנית שיווק הכוללת 

פרסום ייעודי ברשת והכללה , יביאתר אינטרנט אינטראקט, שפה עיצובית: את כל רכיבי המוצר המודרני

  .3כמפורט בפרק , ל"בקמפיינים שיווקיים כלליים של משרד התיירות בחו

  חניוני לילה

בנקודות . הגיאוגרפיה של ארץ ישראל איננה מאפשרת הסתמכות מלאה על שירותי תיירות קיימים

בין , ואולי גם באזור המרכז, בעיקר בדרום הארץ, מסוימות לאורך התוואי המוצע לשביל ישראל לאופניים

כבר כיום פועלות בארץ עשרות חברות . לא קיימים שירותי אכסון תיירותי קבועים, חדרה לבית שמש

                                            
24  http://www.wingate.org.il/Index.asp?ArticleID=258&CategoryID=809  
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 יש לספק לחברות אלה 25.המתמחות במתן שירותים לוגיסטיים למטיילים על פי דרישה בכל רחבי הארץ

דמנים שיתאימו לצורכי תיירות תשתית ציבורית מתאימה על מנת שיוכלו לספק שירותי תיירות מז

  .האופניים

לא יצדיק הקמתם של חניוני לילה , סביר להניח שהביקוש התיירותי שינבע משביל ישראל לאופניים לבדו

בעיקר , ויהיה צורך לשלבם בביקוש הגדול הקיים כבר כיום לחניונים לרכבי שטח, לשירות הרוכבים בלבד

  .במדבר

ולפיכך יש להקדיש מחשבה תכנונית , דוע בשבילים האזוריים בעולםתופעה זאת איננה קיימת ככל הי

כדי לפתח מענה הולם לצרכים המיוחדים של הרוכבים , לות ניטור במשך השנים הראשונותוופע, רבה

  :בין השאר יש להתייחס לנושאים  הבאים. הצריכים לקבל מענה בחניון לילה

 שתייה  יש צורך בחיבור החניון למקור מי– חיבור למים  .א

,  להתחבר למים זורמיםאי אפשרבמקומות שבהם . קבועים

 של חברות פרטיות המתמחות ןאפשר להסתמך על שירותיה

 :כדוגמת, במתן שירותים ופתרונות שונים

ריקנים או מכלי מים בהזמנה מראש בעבור כל 'אספקת ג 

 .קבוצת מטיילים

הצבת מכל קבוע המשרת את מטיילי המקום ומילויו מדי  

 .פעם

יש לוודא כי בעת הצורך אפשר יהיה לשלוח ,  למרות ריחוקו של המטייל– שירותי חילוץ ותיקונים  .ב

 26.איש מקצוע לתקן או אף להחליף את האופניים התקולות

יש צורך באספקת , בהיעדר יכולת להעמיס על האופניים ציוד לינה ואוכל,  כאמור– הסעדה ולינה  .ג

  :ייםת לחלק את האלטרנטיבות לשאפשר. שירותים אלה בחניונים מוסדרים

שיקבלו זיכיון להפעלת חניון כזה תבסס על שירותים של חברות אחדות  אשר יפתרון קבוע 

כבר כיום . כמו פינוי זבל, בתמורה לתחזוקתו ולאספקה חופשית של כמה שירותים בסיסיים

ולות לספק פועלות בנגב כמה וכמה חוות המספקות שירותים תיירותיים למטיילים במקום ויכ

 27.את השירותים הדרושים

 אשר יכלול תשתית שעל גבה תוכלנה חברות פרטיות לספק אוהלים ושירותי מזון על פתרון ארעי 

כיום מספר רב של חברות מציעות חבילות שירות הכוללות לינה ושירותי . פי תיאום מראש בחניון

  . על בסיס יומיגקייטרינ

                                            
25  http://www.cuponofesh.co.il/zimcity.php?zid=1313  
הנהנה ממספר רב של חברות המתחרות על ִלבו של , C2C-דוגמה יעילה למתן שירות דומה אפשר לראות במסלול ה   26

  http://www.blacksheepbikes.co.ukים  הרוכב במתן שירותי חילוץ ותיקונ
27    http://www.naotfarm.co.il/Israel-bed-and-breakfast.htm 
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 נספחים

  C2C-וצעת לרוכבים במסלול ה נופש כפי שמחבילת: 1נספח 

 

  html.c2c/uk/mountain/uk.co.cycleactive.www://http: מקור

  המשווק את מסלולי הרכיבה בארצות הבריתטאתר אינטרנ: 2נספח 

  

  com.singletracks.www://tpht: מקור
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  ארצות הברית , פרסום מסלולי הרכיבה במואב: 3נספח 

 

: מקור

pdf.AlafiaBikeBrochure/docs/alafiariver/org.floridastateparks.www://http  

  ארצות הברית , שיווקי של אזור מואבעלון : 4נספח 

  htm.pdfbrochures/com.discovermoab.www://http: מקור
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  'צל המדבר'עלון שיווקי לחבילת רכיבה בארץ של חברת : 5נספח 

  

  com.shade-desert.www://phtt: מקור

  ניתוח סטטיסטי של רוכבי אופני ההרים בישראל: 6נספח 

קבוצות באתר בחלוקה לאזורים טיולים שנפתחו בחלוקה לאזורים

טיולים על פי רמת קושי טיולים על פי דרגת קושי טכני

קבוצות באתר בחלוקה לאזוריםקבוצות באתר בחלוקה לאזורים טיולים שנפתחו בחלוקה לאזורים

טיולים על פי רמת קושיטיולים על פי רמת קושי טיולים על פי דרגת קושי טכניטיולים על פי דרגת קושי טכני

  

  aspx.mainstat/il.co.groopy.www://http: מקור
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  הגדרות טכניות

  

  הלל זוסמן, יותם אביזוהר, אייל הרשטיק: מאת

 ליום רכיבה) יזיטכני ופ( לרמת קושי המלצה

אחת הסוגיות החשובות העולות בפני מתכנני שבילי האופניים היא קביעת אורך מסלול הרכיבה והקושי 

 המצטבר בארץ ובעולם תשובות ברורות ןבתחילת הדרך גילינו כי אין בספרות המקצועית ובניסיו. שלו

המלצה לטווח מרחק המתאים מנגד מתכנני השביל אינם יכולים להתקדם בתכנונו ללא . בסוגיות אלה

עם . פרק זה נועד לנתח סוגיה זו ולספק כלי בסיסי לתחילת התכנון המפורט לשביל. ליום רכיבה

 . שיצטברןהתקדמות התכנון ייתכנו שינויים על בסיס הניסיו

חשוב . חלק חשוב בהגדרת קושי ליום רכיבה ִהנו סובייקטיבי לחלוטין ותלוי בכושרם האישי של הרוכבים

והרגשת הקושי האישית שלהם , דעת כי רוכבים שונים יכולים לבצע את אותו המסלול בזמנים שוניםל

  .באותו מסלול בדיוק תהיה שונה

, מדריכים ובוני תשתיות אופניים, במסגרת גיבוש ההמלצות נערכו שני מפגשים בהשתתפות רוכבים

 .שבמהלכם נדון הנושא

 הגדרת קהל היעד כמפתח להגדרת הקושי

בסיס הרחב של  כ–וות המנהל של שביל ישראל לאופניים הגדיר את קהל היעד של השביל הצ 

והנחה את צוות התכנון לתכנן מסלול שיתאים לרמה  –) התאמה לרוב הרוכבים הפעילים (ההפירמיד

  .של אותם רוכביםוהפיזית הטכנית 

בה של רוכבים בארץ הקושי נובע מרמת רכי. של רוכבים" בסיס רחב"קיים קושי בהגדרת אותו  

קיימים . רמה המשתפרת הן על ידי אמצעים טכנולוגיים והן על ידי מיומנויות רכיבה נרכשות, ובעולם

הבדלים אלה נובעים מתנאי רכיבה ; הבדלים ניכרים ברמת הרוכבים בין אזורים שונים בארץ ובעולם

  . שמקורם באופיים הטופוגרפי השונה של אזורי הרכיבה

נדרש תכנון שיאפשר גמישות , ת הצלחתו של השביל בהתאמה למגוון רמות הרכיבהכדי להבטיח א 

הפנייה לאתרי מורשת , חיבור למערכת שבילים מקומית, קיצור והארכת מקטעים, בחיבור קטעים

 .ותצפית קרובים ועוד

 שיש להביא בחשבון בקביעת אורך המסלול ליום רכיבה בשבילהפרמטרים 

 . ליום רכיבהגובה מצטבר  .א

קושי , מהירות רכיבה אפשרית, רוחב, אטי/עליות וירידות בקצב מהיר, אחוזי שיפוע: אופי השביל  .ב

 ).קטעים קלים וכולי, מעברים אתגריים(טכני 

 . במקטעסוג הקרקע  .ג
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  ליום רכיבה אורך המסלולמשפיעים על הנוספים משתנים  גורמים קיימים

 .המשקל שנושאים הרוכבים  .א

 .סוג האופניים  .ב

 .ר באזורמזג האווי  .ג

  .) למספר הרוכבים השפעה על זמן מהירות הרכיבה,במקרה של רכיבה קבוצתית(מספר הרוכבים   .ד

 ).אתרים ונקודות עניין(מגוון האפשרויות להפסקה ולמנוחה   .ה

 .שילוט ברור והתמצאות בשטח  .ו

  בנחל בדרום הארץ ) דשדש(רכיבה מעייפת על גבי חלוקי נחל קטנים : בתמונה

  

  פרופיל הרוכבים

, כושר גופני טובבעלי  ,רכיבת שטחסיסי ב בןניסיו יבעל) גברים ונשים( ים רוכבמביאים בחשבוןהמתכננים 

 .)ע"ע(  באופני הרים מתאימיםיםהמצויד

    אחדות הנוגעות לרמת הקושי ביום רכיבה בשביל ישראל יסודהנחותלהלן 

 . מדובר בשביל אופני הרים  .א

בוחר במסע ה )תייר או תושב ישראל(רוכב  ;רך כללבד "יספורט אתגר"רכיבה על אופני הרים היא   .ב

מפה כי התקדם בצורה בובסוף יום רכיבה לראות " הרגיש את השטח דרך הרגליים" רוצה ל,אתגרי

 . משמעותית לעבר היעד הסופי

 כל –לפרקים  ותאבק הקיץ ונפיל, בוץ החורף; "מחוספס"ספורט /א תחביביהרכיבה באופני הרים ה  .ג

 על קרקע ימהנערכיבתם  ש,הטורינגאופני בניגוד לרוכב אופני הכביש או זאת . מהחוויה חלק ם האלה

 .חלקה ומתונה



 

 

  שביל ישראל לאופניים

 

  
42  

 

  קושי טכני וקושי פיזי בהגדרת קושי ליום רכיבה

כותבי המסלולים בדרך כלל מחלקים את רמת הקושי של , בספרות ההדרכה לטיולי אופניים הנהוגה בארץ

רמת הקושי .  את האבחנה הטובה ביותר על אודות המסלולהמסלול לשני פרמטרים ששילובם מספק

  .מחולקת לרמת קושי פיזי ורמת קושי טכני

 בטכניקת רכיבה על אופניים ןמדד זה מתאר מהו אופי המסלול מבחינת ידע וניסיו: רמת קושי טכני 

, ניבינו, קל: הרמה מחולקת בדרך כלל לשלוש דרגות. ומיהם הרוכבים המתאימים למסלול מסוג זה

וכוללת מסלול המתאים גם , הרמה הקלה אינה דורשת יכולות שליטה גבוהות באופניים. קשה

, שיווי משקל(הרמה הקשה במדד זה דורשת שליטה מלאה באופניים ; לרוכבים מתחילים ולמשפחות

ובדרך כלל כוללת מקטעים אתגריים , )ריכוז וכולי, הקואורדינצי, הכרת היכולות של האופניים

רמה טכנית גבוהה דורשת רכישת מיגון  ).לעתים בגובה של יותר ממטר(ם גם מדרגות סלע הכוללי

 . מתאים ובעלת דרגת סיכון גבוהה

בלא קשר , מדד זה מתאר מהו אופי המסלול המתאים לרוכבים מבחינה פיזיולוגית: רמת קושי פיזי 

 –נדרש מהרוכבים כלומר מדד זה מביא בחשבון את המאמץ ה. לדרישות הטכניות של המסלול

: מדד זה מחולק לשלוש דרגות.  כדי להתמודד עם המסלול וליהנות ממנו–בהתאמה לכושרם הגופני 

ואילו ;  לעבור אותו גם בכושר גופני ירודאפשרש, הרמה הקלה מתארת מסלול קל; קשה, בינוני, קל

נם בכושר הדרגה הקשה מתארת מסלול שבלא כושר גופני טוב יהיה קשה מאוד לרוכבים שאי

לכל אדם כושר גופני . סבולת ומהירות, כוח: כושר גופני כולל שלושה מרכיבים עיקריים. מתאים

בטכנולוגיות הקיימות כיום ברפואה אפשר . ובתוך כך מינון שונה של שלושת מרכיבי הכושר, שונה

  .למדוד במדויק את רמת הכושר הגופני של כל אדם ואדם

  מתודות מקובלות בעולם

 ההבחנה היא בין רמות קושי ,לרוב.  לשבילי אופנייםקיימות דרכים שונות להגדיר רמות קושיבעולם 

בדקנו כמה וכמה מערכות .  באזור רכיבה מסוים ובין רמות קושי שונות באזורי רכיבה שוניםשונות

  .ולהלן דוגמה לשלוש מתודות המשקפות את השונּות הגדולה בין אזור לאזור, שבילים בעולם

   :IMBA ארגון

 3%  שלשביל בשיפוע(מתייחסת לרמת הקושי הטכנית בלבד עמותת רוכבי אופני ההרים הבינלאומית  

ל ב בשבילים עומעודדת את הרוכבים לרכהיא . ) קל–יכנס לקטגוריה ימ " ק60בדרך סלולה ובאורך 

 .  רמתם ובכך מפחיתה את הסיכון לתאונותיפ

שימוש בשיטה זו מצריך שיקול דעת  . שבאתרי סקייתאומהשיטה מבוססת על שיטת הסימון הבינל 

ימינו ממ עשוי להיות מאיים במיוחד אם " ס50דרופ בגובה (התייחסות כוללת על המבוסס על ניסיון ו

 .)' מ50יש תהום של 
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  IMBAטבלת דרגות קושי 
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 : CTC ארגון

   ירוק כחול אדום  שחור

  רמת קושי  קל  בינוני  קשה מאתגר

  רוכבים מנוסים  יתרוכבי על

 

רוכבים עם 
  קצת ניסיון

 

רוכבים 
  מתחילים

  משפחות

  רוכבי טורינג

  

  :מתאים ל

עשוי לכלול סינגלים   ארוך, טכני תלול
  וקטעים טכניים

  ' מ0.4

  ,דרך עפר

  

  ' מ2רוחב 

  אספלט

  דרך עפר נוחה

  ' מ3-2

  תשתית

  

  רוחב ממוצע

כולל קטעים ארוכים  
  של שיפועים תלולים

כולל קטעים 
צרים ק

  משופעים

  שיפוע  מתון

  גובה מצטבר ' מ50 ' מ100 ' מ500  'מ1,000 

  מרחק  מ" ק10-5 ' מ10-20 ' מ10-50 ' מ100–1

, אבנים, בולי עץ, סלעים
  דרופים

 , מדרגות, סלעים
  חציית נחלים

, מעט אבנים
, חריצים
  שורשים

  מכשולים  ללא

     
  

  : שבילי אופניים בצרפת
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   על פי הספרותהמתודות הקיימות בארץ

עשרה מפות ייעודיות לרוכבי - עד כה נכתבו בארץ חמישה ספרים בנושא מסלולי אופניים והופקו שתים

) Ynet, "מסע אחר", ”mountainbike“, "אופניים("כמה מגזינים ואתרי אינטרנט , בנוסף. אופניים

,  של הספרות בנושאח נעשה ניתוח"במסגרת כתיבת הדו. מפרסמים בכל חודש מסלול אופניים מפורט

  ;ולהלן התוצאות

  ונתן ליפמן  'גר "ד

בדגש ברכיבות , נהל מועדון רוכבי הכרמל המקיים זה שנים אחדות טיולים ורכיבות בכל הארץ ובעולםמ

.  ייעודי לכךבאתר אינטרנטונתן את רכיבתו בשביל ישראל הרגלי 'במסגרת המועדון תיעד ג. באזור הכרמל

   mht.isrover/9765/Arena/Colosseum/com.geocities.www://http:כתובת האתר

 :להלן הגדרותיו לרמות הקושי של השבילים בארץ

  :גובה מצטבר

 .מטר 300טר ועד  מ – 50 קל

 . מטר700טר ועד מ 300 – בינוני

 . מטר ומעלה700  –  קשה

  סוג שביל  קל  בינוני  שהק

 (3)   רכיבה קשה

, דרך עפר עם חריצים עמוקים
  בוץ/חול, אבנים, סלעים

 (2)   רכיבה אטית

, רות עם חריצים קליםידרך ש
 חול/אבנים בוץ

 (1)   רכיבה קלה

 דרך עפר ברמה טובה

  רותידרך ש

  ' מ3>  רוחב 
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 (3)  רכיבה קשה 

, דרך עפר עם חריצים עמוקים
 בוץ/חול, םאבני, סלעים

 (2)   רכיבה אטית

, דרך עפר עם חריצים קלים
 חול/אבנים בוץ

 (1)   רכיבה קלה

רות או שביל ידרך ש
 אופניים סלול

  רותידרך ש

רוחב ' >  מ3
  ' מ1>

 (3)  רכיבה קשה 

  וטכנית

, סינגל עם חריצים עמוקים
 חול/סלעים בוץ, אבנים

 (2)   רכיבה אטית

, סינגל עם חריצים קלים
 חול/וץאבנים ב

 (1)   רכיבה קלה

  סינגל נקי ממכשולים

 

 סינגל

'       מ 1< רוחב
  

  כביש (1)   רכיבה קלה  
  

   ;ונתן ליפמן' משביל ישראל לאופניים שהגדיר ג8ניתוח קטע : הלדוגמ

  קטגוריה   מפה רמת קושי טיפוס מצטבר זמן   מרחק סיום התחלה

   בית אורן

  

 . צ. נ

           370 ג.נ

  70פר כביש מס

  יעקוב. ליד ז

  . צ.נ

  370.ג.נ

 6 מ" ק41
 שעות

  

 B2 (50%)  מטר780
B3 (30%) 
C2 (10%) 
E1 (10%) 

 קשה #4

    : ליד זכרון יעקב70כביש -בית אורן, 8מקטע 

  ."קשה"ת ימכניס אותנו לקטגורי, ' מ780 :הפרש הגבהים המצטבר

  .  קשה– ולהכך הס.  קשה30%- בינוני  ו60%,  קל10%רמת הקושי היא 

  2003, "מפה"בהוצאת , ספר טיולי אופניים מאת עומר יגאל

בספר הטיולים בהוצאת מפה הגדרת הקושי ניתנת באמצעות שקלול של קושי טכני וקושי פיזי על ידי  

 .שימוש במילה אחת המייצגת את שניהם

כך . לואפשר לראות בבירור כי אין קשר בין מספר הקילומטרים של המסלול לבין דרגת הקושי ש 

 .מ עשוי להיות מוגדר כקשה" ק14מסלול באורך , למשל

 . המסלולים נעשים קשים יותר, אפשר לראות כי ככל שמדרימים למדבר 

  .מ ליום טיול" ק25-ממוצע אורך המסלולים עומד על כ 

  דרגת קושי   מ "מרחק בק  שם המסלול 

  קלה  23  מקורות הירדן 

  קלה מאוד  13.5  החולה

  קשה  23  שולי רמת הגולן

  קשה  31  נחל דישון

  בינונית  24.5  הירדן ההררי

  קשה  35  סוסיתא

  בינונית  26  נחל כזיב

  בינונית  22  געתון
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  בינונית  13.5  הר גמל

  בינונית  31  יודפת

   בינונית–קלה   29.6  נחל ציפורי

  בינונית  22.5  נחל יבנאל

  בינונית  30  יער בית קשת

  קלה  6  הר תבור

   קשה –ית בינונ  28  נחל תבור

  קלה  11  גבעת המורה
  

   2003, בהוצאת קורדינטה, מאת אלי סט" עוד יום טיול באופני הרים"ספר 

ניתנת הגדרת הקושי באמצעות שקלול של קושי טכני וקושי " קורדינטה"בספר הטיולים בהוצאת  

 ".דרגת קושי כללי: "אחת המייצגת את שניהםפיזי על ידי שימוש בהגדרה 

כך . בירור כי אין קשר בין מספר הקילומטרים של המסלול לבין דרגת הקושי שלואפשר לראות ב 

 .מ עשוי להיות מוגדר קל" ק26מסלול באורך , לדוגמה

 .מ" ק30-ממוצע אורך המסלולים הוא כ 

  קושי כללי  אורך  שם הטיול

  קל  26  קיץ מים

   קשה–בינוני   25  יחמור

   בינוני–קל   18  הקפת הגמל

  לק  15  בית ציידה

  קשה  41  אל על

  קשה  32  ארבל

  קל  22  המוביל

  בינוני  38  ציפורי

  בינוני  22  בית קשת

   בינוני–קל   25  יבנאל

  קשה  18  אלון בכרמל

   קשה–בינוני   35  קיפוז

   בינוני–קל   30  מי שאן

   בינוני–קל   36  גאון הירדן

  בינוני  35  מודיעין

   קשה–בינוני   33  סעדים

  קל  23  דיונה

  קל  18  ואלקובי י



 

 

  שביל ישראל לאופניים

 

  
48  

 

  קושי כללי  אורך  שם הטיול

  בינוני  32  משואה

  קשה  25  זנוח

   בינוני–קל   35  לס

   קשה–בינוני   25  שביל הגמל

  קל  17  פרס

   קשה–בינוני   39  צין

  בינוני  47  צפון הערבה

  בינוני  50  שבטה

  קשה  44  עבדת

  בינוני  43  עתק
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  2001, בהוצאת קורדינטה, מאת אלי סט" יום טיול באופני הרים"ספר 

  .מ ליום טיול" ק32-רך המסלולים ִהנו כממוצע או 

  קושי כללי  טכני  מאמץ  אורך   שם הטיול

   בינוני–קל   בינוני  בינוני  28  אלרום

  קל  קל  קל  32  חולה

  קשה  בינוני  קשה  35  גילבון

   בינוני–קל   בינוני  בינוני   25  כזיב

  קשה  בינוני  קשה  30  דישון

  בינוני  בינוני  בינוני  37  ירדן

  בינוני  קל  וניבינ  30  חלזון

   קשה–בינוני   בינוני  קשה  42  מגלית

   קשה–בינוני   בינוני  קשה  31  כרמל

  בינוני  בינוני  קל  30  סירים

   בינוני –קל   בינוני  בינוני  28  הזורע

   קשה–בינוני   בינוני  קשה  39  צבאים

   בינוני –קל   קל  בינוני  22  חורשן

  קל  קל  קל  30  חוף הכרמל

  קשה  בינוני  קשה  31  משלטים

  בינוני  בינוני  בינוני  25  בורמה

   קשה –בינוני   בינוני  בינוני  34  כיסלון

  בינוני  בינוני  בינוני  44  גוברין

  קל  קל  קל  32  בארי

  בינוני  בינוני  בינוני  39  חתרורים

  קל  קל  קל  25  סדום

  קשה  בינוני  קשה  38  בארותיים

  בינוני  קל  בינוני  41  רמון

   קשה – בינוני  בינוני  קשה  44  רודד

   בינוני–קל   קל  בינוני  25  אילת
  

הוא הדגיש כי בספריו הבאים לא יכניס כלל הגדרה לרמת הקושי של , בשיחה שקיימנו עם אלי סט* 

  . המסלולים
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  דוגמאות נוספות למסלולי טיולים שמפורטות בהם רמות הקושי

  http://www.ofanaim.org.il/show_item.asp?levelId=62641 – איגוד האופניים בישראל 

– ל" קקמסלולי 

http://www.kkl.org.il/kkl/hebrew/nosim_ikaryim/letayelkkl/medavshim%20bayaar   

  http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/articles.asp?id=703&art_id=171 –אתר תפוז  

  http://biking.boker.org.il –שדה בוקר ,  אחרבאופן 

  http://www.harim.co.il/trails": הרים"אתר  

  http://www.shvoong.co.il/secondLevel/trip.asp –" שוונג"טיול החודש של  

  http://www.groopy.co.il/maingps.aspx –" גרופי"מסלולים ב 

  http://goren.raz.googlepages.com –מסלולים של רז גורן  

  מודל למדידת דרגת קושי על ידי מאור משה

שלטענתו מאפשר דיוק רב בהגדרת , GPSמאור משה הגדיר מודל בתוכנת אקסל ובעזרת רוכב האופניים 

למודל מוכנסים נתוני הטיול לפניו ואחריו והוא נותן את רמת קושי הטיול . רמת הקושי של מסלול רכיבה

   . בהשוואה לרמתו הקבועה של הרוכב
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  :הסבר לנוסחת החישוב במודל של מאור משה
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  סיום וההתחלה האתרי בבחירת שיקולים נוספים

  .)יוצא באלהתרבות וכ, היסטוריה, נוף(גישה לאתרים  

 שירותי תיקונים לאופניים, מקום בטוח להשאיר רכב חונה, חניית לילה(גישה לשירותים נלווים  

  .)ועוד

 .)המובילות לרמת קושי גבוהה יותרדרכים (חיבור עם דרכים אחרות  

   גוריון בשדה בוקרקבוצת תיירים בקבר בן: בתמונה
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  מזג האוויר

למעט לילות ירח ( רכיבה בערבה מתאימה פחות לקיץ – עונות מומלצות ינההיבשביל תמקטע כל ל 

הר הנגב , ישנם מסלולים מוצלים יותר במרכז ובצפון, ) לדרכי העפר הבהירות יש יתרון שבהם–מלא 

 .עוד ו,ממוזגשהנו הגבוה 

 .  כללבומלץ לרכ קיצוניים לא מורטורהבתנאי טמפ 

 

  סוגי שבילים בשביל ישראל

  חתכים של שבילים

השבילים משמשים קהלי יעד . בארצנו מגוון סוגי שבילים הנובעים מתוואי הקרקע והטופוגרפיה המשתנה

שביל ישראל ). אופנוענים, רוכבי סוסים, הולכי רגל, רוכבי אופניים, טרקטורונים, יפים'ג(רבים ושונים 

להלן סוגי החתכים השונים . אלא יכלול מגוון של שבילים, לא יהיה אחיד, ה את כל הארץשיחצ, לאופניים

  ;לאורך השביל

  :סוגי חתכים

המשמשת כלי רכב ואת כל אוכלוסיות ) מעל שלושה מטרים( דרך עפר רחבה : רחב4X4שביל  

אך , יהדרכים אלה הן בטיחותיות במישור או בעלי, מבחינת רוכבי האופניים. המטיילים בארץ

בהתנגשות רכבים הנוסעים במהירות , יש סכנה גם בשילוב משתמשים. בעייתיים מאוד בירידה חדה

 .גבוהה

   בירידה חדה ומסוכנת4X4שביל : בתמונה         בירידה קלה4X4שביל : בתמונה

    

  

  

  

  

  

    

  

ב הסינגל רוח.  שביל אופניים צר המתאים לרכיבה בטור ללא אפשרות לעקוף על תוואי השביל:סינגל 

מבחינה . מהקל ועד לקשה ביותר, יש סינגלים בכל מיני רמות רכיבה.  סנטימטר למטר רוחב30נע בין 
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מאחר שבתכנון נכון אפשר לשלוט בו על ) ברמה טכנית קלה(סינגל נחשב בטוח יותר , בטיחותית

  . על המכשולים שבדרך ואין סכנת רכבים, מהירות הרוכבים

  סינגל קל במדבר: בתמונה

  

  

  

  

  

  

  נער רוכב בסינגל קל : בתמונה

  טכני ומסוכן מאוד, קשה: סינגל בהרי אילת: בתמונה

  

  שביל אופניים באתר אגמון החולה: בתמונה

קיימים שבילי אופניים שנסללו ) ערים ויישובים( רבים ם במתחמים אורּבניי:שביל אופניים סלול

נוחים ואין בהם , לים אלה הם בדרגת קושי קלהשבי. באמצעות אספלט ומשמשים למטרות תחבורה ופנאי

  . סכנה בטיחותית
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  שביל אופניים בנתניה: בתמונה

  

  שביל אופניים בתל אביב: בתמונה

בתכנון נכון של שבילי אופניים אפשר לקבוע מראש את מידת : תכנון דרגות קושי במסלולי אופניים 

ראה שלושה סוגים של שבילים בדרגות קושי לפניכם תרשים המ. על פי תכנון נכון, הקושי של השביל

  . שונות

  : בתרשים

 .ללא סיבובים ועיקולים רבים, השרטוט העליון מדגים תכנון של שביל אופניים קל  .א

הדורש מיומנות ושליטה טובים יותר מפאת העיקולים , השרטוט האמצעי מדגים שביל אופניים קשה  .ב

 .הרבים והחדים
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  .הכולל עיקולים אך לא רבים מדי, ים ברמת קושי בינוניתהשרטוט התחתון מדגים שביל אופני  .ג

   :IMBAהתרשים מתוך אתר 

  
  

בתכנון נכון של שביל אופניים אפשר לכלול כמה דרגות : אפשרות לדרגות קושי שונות באותו השביל 

ולרוכבים פחות מיומנים , לרוכבים מיומנים יותר אפשר לתכנן אתגרים מעניינים. קושי באותו השביל

  .שר לתכנן מעבר רגיל מסביב לאותו אתגראפ

  )IMBAמתוך אתר (מעבר אתגרי ומעבר רגיל על אותו השביל : בתמונה
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  קושי במסגרת שביל ישראל לאופנייםבדיקת דרגת ה

  מבחן בזמן אמת

 לערוך את הניסוי –לאחר שחקרנו את נושא אורך המקטע היומי הגיע הזמן לבחון את המסקנות בשטח 

יותם ואני ערכנו שאלון והזמנו רוכבים ברמות שונות בכל ; בני יעקובי בחר מסלול. וכביםבהשתתפות ר

. ורוכבים מקצועיים יותר, בסך הכול כעשרים רוכבים מאלה שלא רכבו כבר זמן רב, הגילים והמינים

  .ומשם רכבנו ברכיבה לכיוון זכרון יעקוב, הפגשנו את כולם בוקר אחד בגן לאומי תל מגידו

  :המסלולפרטי 

  מ" ק35 –אורך קטע 

  מ שטח" ק32מתוכם 

ירידה 

בקטע 

 )'מ(

יה יעל

בקטע 

 )'מ(

שיפוע 

 (%)קטע 

 שטח

 כביש

גובה 

יעד 

 )'מ(

מרחק 

מצטבר 

 )מ"ק(

אורך 

קטע 

 )מ"ק(

 ממקום למקום

צומת        
 מגידו

 

כניסה  1.8 1.8 45 כביש 2.5 45 0
 לשטח

צומת 
 מגידו

 400 גבעה 9.3 11.1 400 שטח 3.8 355 0
דרך נחל 

 קיני

כניסה 
 לשטח

גבעה  672כביש  5.9 17.0 140 שטח 4.4- 0 260
 דרך 400

 נחל קיני

יער  6.5 23.5 110  0.5- 0 30
 אלונה

כביש 
672 

יער  נחל דליה 1.8 25.3 130 שטח 1.1 20 0
 אלונה

צומת  7 32.3 20 שטח 1.6- 0 110
מאיר 
שפיה 

דרך עוקף 
 הר חורשן

 נחל דליה

 –עדן אין  2.5 34.8 150 כביש 5.2 130 0
זכרון 
 יעקב

צומת 
מאיר 
שפיה 
דרך 

עוקף הר 
 חורשן
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  מגידו -  זכרון יעקב
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0.05.010.015.020.025.030.035.040.0 ק"מ

מ'

גובה יעד ( מ') 

.  

הרכיבה לאורך הקטע כללה עליות ארוכות והוא שווה ערך ליום רכיבה בקושי בינוני לאורך מקטעי  

  .השביל

 בחלק, משתתפים אחדים הובילו את אופניהם בהליכה. כולם נהנו. כל הרוכבים שיצאו לדרך סיימו 

  .מהמסלול

העבירה לי למחרת את ) ניתן ביטוי בשאלון לאחר הרכיבה(הרוכבת שהתקשתה ברכיבה יותר מכולם  

   :המכתב הבא

 , הי"

בניגוד למה שאולי ..] . [אני מוכרחה לתקן את הדברים הרעים שכתבתי על הרכיבה במשוב שהעביר יותם

רק שאתם עשיתם , חסרי כושר, לה כמוני אני חושבת שזה קטע מתאים לרוכבים ואפילו לכא [...]כתבתי

אני מאמינה .  לא קשיי הדרך– וזה היה המאמץ הגדול – שעות וכמעט ללא עצירות בחמשאת המסלול 

כמובן .  בסבבה, שעותבשמונה באיטיות  המסלולזה אכן יהיה חלק מהדרך ניתן יהיה לעשות אתשאם 

אני מאמינה ? ם הייתי יוצאת לעוד מסלול למחרתוהא .דום עם בולמי זעזועים היו עוזרים מאישגם אופני

שלא ,  שעות ונהנית מהנוף המדהים שעברנו בובשמונה הייתי עושה את המסלול  אם–שהתשובה שלי כן 

 –לא סבלתי משום שריר כואב ואפילו לא מכאבי תחת , בניגוד לתשישות בתום הרכיבה. הספקתי לראות

או שזה בגלל שלא ישנתי שני (ר מדי ביחס לציבור עממי תם את המסלול מהמה שמחזק את הטענה שעשי

 9מ עם משא של " ק5וחיזוק נוסף הוא שלמחרת יצאתי על הבוקר לצעידה על החוף של ). לילות לפני כן

  ".קילו מקדימה

  

  בני יעקובי והלל זוסמן, יותם אביזוהר: את המבחן ערכו
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  שאלון מסלול

קיים צוות הפרויקט כמה " הבסיס הרחב של הפירמיד"ושי לבמסגרת הבדיקות השונות להתאמת רמת הק

על מנת להתרשם מהיכולות הטכניות והפיזיות של , לקהל רוכבים מגוון, רכיבות באזורים שונים בארץ

  :  לאחר אחד מהמסלולים באזור מגידו מילאו משתתפי הרכיבה את שאלון המסלול המופיע כאן. הרוכבים

 שאלון מסלול

  )תייחסות היא כמובן גם לרוכבותהה, בלשון זכר(

  לפני היציאה לרכיבה

  ?מיהם הרוכבים

  ) הקף בעיגול(נקבה /זכר_____  גיל_________ תאריך_________שם 

   ___________ועדףממסלול רכיבה __________ מקום מגורים____ ילדים מספר_____ מצב משפחתי

  

  הערכת  רמת הכושר 

  :אני .1

  ).תי בשטחכמעט לא רכב(רוכב מתחיל . א

  ).רכבתי בשטח פעמים רבות(רוכב ברמה בינונית . ב

  ).גם בתנאים קשים, יש לי ניסיון רב ברכיבת שטח(רוכב ברמה גבוהה . ג

  ).בתנאים קשים מאוד ובמהירויות גבוהות, יש לי ניסיון רב מאוד ברכיבת שטח(רוכב ברמה גבוהה . ד

 ? ______רוכבכמה פעמים בממוצע בחודש אתה , אם הנך רוכב קבוע .2

 ? ______כמה פעמים בממוצע בשנה אתה רוכב רכיבת שטח, אם הנך רוכב מזדמן .3

 ?____כמה שנים אתה רוכב .4

 ?____מהו משך רכיבת השטח הממוצעת שלך .5

 ? _________האם בשנה האחרונה רכבת מסלול ארוך כמו היום .6

 ? ________________________מהו המסלול הארוך ביותר שרכבת בו עד כה .7

  לאחר הרכיבה

  ח מסלול  "דו

 ?מהי תחושתך לגבי משך הרכיבה .8

  .ו לי עודתנ, קצר מדי. א

  .לא ארוך מדי ולא קצר מדי, היה יופי. ב
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  .עדיף לקצר במקצת, קצת ארוך מדי. ג

  . לקצר בשלישאפשר, ארוך מדי. ד

  .רצוי לקצר בחצי, ארוך מאוד. ה

  ?)חה ושינהלאחר ארו( תהיה מסוגל לרכוב מחר שוב קטע כזה האם .9

  כן.  א

  לא .  ב

  .ג   בתנאי שיהיה קצר יותר

  ._______________אחר . ד

, מכשולים על המסלול, עליות וירידות קשות (לגבי רמת הקושי הטכנית של המסלולמהי תחושתך  .10

  ?)מדרגות וכדומה, פיתולים, ם צריםמעברי

  . קל מדי–קל מאוד . א

  . אבל ככה צריך–קל במידה . ב

  . קצת יותר מדי–מקצת מאתגר ב. ג

  . קצת יותר מדי–מאתגר מאוד . ד

  . קשה מדי–מסלול קשה . ה

?  אילו קטעים היית ממליץ להוציא מהמסלול, אילו יכולת .11

_________________________________________________________  

  ?    ______________________________________מאילו קטעים נהנית במיוחד .12

  _____ ת שהמסלול מתאים להיות חלק משביל ישראל לאופניים/ה חושב/אתהאם  .13

   ______________________________________________________בגלל

  ____________________________________________________             הערות  .14

  : רכיבה של ימים אחדים

טיול מתגלגל של   לחדד את ההבדל בין רכיבות יומיות לביןניסינו, אופנייםבמסגרת תכנון שביל ישראל ל

  :את השאלה הבאה) פורום תפוז באינטרנט(ושאלנו כמה רוכבים בקהילת רוכבים ,  אחדיםימים

   : האם,שביצעתם)  ימיםארבעהמעל (טיולי אופניים בני מספר ימים בברכיבות ו

 .רביעיהרגשתם חלשים יותר החל מהיום ה

 .הרביעירגשתם חזקים יותר החל מהיום ה

 .הרגשתם אותו הדבר בדיוק כמו ביום הראשון
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 :הערות חופשיות

ואחד , 2ארבעה סימנו את תשובה , 3חמישה סימנו את תשובה ; עשרה רוכבים מנוסים ענו על השאלה

  . 4סימן את תשובה 

א מרגישים בדיוק כמו ביום הראשון אל, רוב הרוכבים אינם מרגישים עייפות כעבור ימים אחדים: לסיכום

שבה הוא מצהיר כי הרגיש חלש , 1' אף רוכב מבין הנשאלים לא סימן את תשובה מס. או חזקים יותר

  .יותר

  

 יועץ אופניים לתכנון שבילים 

, במהלך שלב התכנון המפורט של שביל ישראל לאופניים מומלץ להתייעץ עם יועץ לתשתיות אופניים

 כל זאת –המהנה והבטיחותי ביותר לרכיבה , שלב זה את בחירת התוואי המתאיםשתפקידו להכניס ל

  .של הפרויקט' בהתאם להגדרות שהוגדרו בשלב א

  :תפקידי היועץ

 .על היועץ לקבוע הנחיות לשיפור התוואי או לסימון תוואי חלופי לפי הצורך  .א

ישראל לאופניים ושותף פעיל  היועץ יהיה חבר בצוות התכנון של שביל –ליווי ביצוע התוואי בשטח   .ב

 .בקבוצות העבודה האזוריות

, ניתוח דרגת הקושי, כרטסת הכוללת את תיאור התוואי, בסיוע צוות התכנון, היועץ יכין לכל מקטע  .ג

 .על היועץ להיות בעל ניסיון בבניית שבילי אופניים לאופני הרים. רמות סיכון ומעברים מיוחדים

  שיטת העבודה של היועץ

  : נוןבשלב התכ

  .הגדרת  אתרי החובה ותכנון הפרוזדור באזור שבו יעבור השביל 

  .בדיקת דרכים קיימות והתאמתן לרמת חתך הרוכבים המתוכנן 

מפגשים עם בעלי עניין מקומיים בתחום האופניים והתיירות על מנת להשיג מידע מקומי שיוכל לעזור  

  .בבחירת התוואי המועדף ובדיקת תשתיות לתמיכה ברוכבים

  . חלוקת השביל למקטעים ובדיקת החלופות של כל מקטע 

  .או באופניים להכרת החלופות/סיורים רכובים ברכב ו 

  .העלאת החלופות על דפי עבודה לבדיקה ולדיון על החלופה המועדפת 

 צבירת מקטעים היוצרים קטע שביל משמעותי יש להביא אותו לדיון בפני צוות מנהלת שביל לאחר 

  .החלטה על החלופותישראל לאופניים ל
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  המדדים הדרושים בבדיקת השוואת חלופות במקטע

  . אורך המסלול בקילומטרים 

  ). שעות ליום רכיבה6 עד 4-במהירות ממוצעת של כ(נדרש לעבור אותו זמן בו  

  ).כחלק ממסלול שלם(בדיקת התאמת החלופה לחתך הרוכבים בפרויקט  

  ).ניקוזים, משקעים, ארוזיה ;  בוץ, חלוקי נחל, סלעית, חולית(סוג הקרקע  

  ).גובה מצטבר ואחוזי העליות(דרגות הקושי הפיזי המצטברות בחלופה  

  ). מכשולים מקומיים(דרגות הקושי הטכני  

  .זרימת השביל ורמת ההנאה לרוכב 

  ).אביב, סתיו, קיץ, חורף(עונות השנה המועדפות  

  . )מדרגות סלע, ירידה על דרדרת, סינגל על מצוק(רמת בטיחות  

  ).דאבל, סינגל(סוג השביל  

  ). הולכי רגל, אופנועים, רכבים(שותפים לשביל  

  ).כיווני-דו, כווני-חד(כיוון השביל  

  ).טיפול במכשולים(שינויים הנדרשים להתאמת החלופה  

  .GISלתוכנות    - GPSמיפוי החלופות ב 

  .וכדומה, קליטת טלפון נייד, בדיקת נגישות למי שתייה 

  .ואה למקטעבדיקת חלופות מב 

  .מידע עדכני, דרכי גישה, חילוץ, הסעדה, לינה: שירותי קצה קו 

מנקודת מים ועד חלפים (בחירת החלופה המועדפת בישיבת מנהלת השביל ובחירת רמת המבואה  

  ).צימרים ומסעדה, לאופניים

  .הצעת עלות בהתאמת השביל לרוכב 

  .ליווי מתכנן השביל בהתאמת השביל על ידי צוות מתאים 

  לליכ

רוכב שרכב את כל שביל ישראל לאופניים משול למטפס שהעפיל לפסגת הר גבוה או הגשים חלום ויעד 

, הרכיבה כללה ימים קשים וימים קלים. כל אחדבעבור השגה - ברינוהוא הגשים דבר שא. הראוי לפרס

רכבו עליו או בהם האופניים שבהם הוא רכב על האופניים ואולי קטעים שימים ארוכים וקצרים וקטעים 

  .התרבויות שהוא פגש הוא לא ישכחואת מגוון הנופים . דחף את האופנייםשבהם הוא 

 הרוכב צריך , כמו ריצת מרתון או אתגר ארוך טווחבהיותוהמיוחד באתגר שביל ישראל לאופניים הוא 

רכיבה  ביום טריםמילו ק80–60ב ומסוגל לרכהרוכב . לדעת לחלק את הכוחות שלו ולתכנן את המאמץ



  
63  

 

רכיבת שביל ישראל לאופניים . צריך לחשוב על היום שלמחרת ועל היום שלאחריו) בתנאי קרקע סבירים(

 .משך על פני זמן רביאינה חייבת להתבצע ברציפות ויכולה לה

  סיכום

נוכח השונות הגדולה בספרות המקצועית באשר להגדרת רמת קושי הרכיבה ואורך המסלול ליום  

 .אלא אפשר להגדיר טווח משתנה, דיר זאת במדויק להגאי אפשר, רכיבה

עולה כי יש להגדיר את המקטעים גם על פי זמן רכיבה כולל ליום ,  בהדרכות טיולים וברכיבותןמניסיו 

 .הפסקות מנוחה וכולי, זמן הרכיבה כולל ביקור באתרים. רכיבה

תכנון קושי ואורך בהגדרות . רכיבה בשביל ישראל לאופניים תתקיים במשך כמה ימים רצופים 

 .המסלול יש להתחשב בכך

מפאת האופי הטופוגרפי או התשתית של , לקבוע את דרגת הקושי או לשנותה אי אפשרבמקרים רבים  

ללא תלות בפרמטרים , עלייה לירושלים או רכיבה במדבר תמיד תהיה קשה יותר: לדוגמה. האזור

 .השונים

 . ינגלים ברמת קושי קלה עד בינוניתאין מניעה ששביל ישראל לאופניים יתווה על ס 

שיתאימו את מסלול הרכיבה היומי לרמת הרכיבה המתאימה , יש לאפשר את מרב הגמישות לרוכבים 

 . להם

  המלצות

מספר זה הוא מספר בסיס . מ" ק45–35טווח אורך הרכיבה המומלץ ליום רכיבה ממוצע ִהנו בין  

ולרוכבים מנוסים אף , יים מקטע רכיבה במלואוהוא מאפשר לרוכבים מתחילים לס; לתכנון המפורט

 יהיו נקודות חניה ויציאה –ככל שרמת הקושי גבוהה יותר (לסיים שני קטעי רכיבה באותו היום 

לרוכבים מנוסים יותר בעלי כושר טוב יותר תהיה האפשרות להמשיך עד . במרחקים קצרים יותר

 ).ליציאה הבאה

תכנון זה יאפשר . ים כך שיהיו אחידים ככל האפשר בכל יוםמומלץ לתכנן את רמת הקושי של המקטע 

 . לרוכבים ברמות שונות לתכנן ולרכוב ברצף במשך כמה ימים

וזאת על מנת , ברמת קושי זהה, מומלץ לתכנן חמישה ימים רצופים שיהיו אחידים, בכל מקרה 

 . להבטיח אפשרות למכירת חבילת תיירות רציפה

וזאת על מנת להגדיר באופן הטוב , עזר ביועץ לבניית שבילי אופנייםבכל רגע בשלב התכנון יש להי 

 .וכן למצוא פתרונות בטיחותיים למסלול, ביותר את רמת השביל

  . ברוטושעות 7- ל6ִהנה בין משך רכיבה ביום ההמלצה ל 

באמצעות שילוב אתגרים , במידת האפשר מומלץ לתכנן את השביל כך שיתאים לכל סוגי הרוכבים 

 . עוקף וקל שלהםומעבר

וזאת ) שבילים צרים(מומלץ לשלב בכל יום רכיבה שבילים רחבים ושבילים ייעודיים לרוכבי אופניים  

  .על מנת לספק לרוכבים את מרב ההנאה מיום הרכיבה
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פרוגרמה וקווים מנחים לעיצוב השילוט והמיפוי של שביל 
  ישראל לאופניים

 ישי שכטר: מרכז

 ניעודד וקורין אביד: מעצבים

, משרד התיירות, ועדה לסימון שביליםו ה, יובל ארטמן–ג "רט,  מיכל קטורזה–ל "קק: חברי הקבוצה

 מעצבים רלוונטיים, איגוד האופניים

 

 קדמהה

חשיבות העיצוב .  אתגר מיוחד בתחום השילוט והמיפוי יוזמיו ומתכנניושביל ישראל לאופניים הציב בפני

מגוון בהתחשב ב, צור את זהות השביל על פני שבילים אחרים לישעליו בכך יאבפרויקט מסוג זה ה

 הכל אל. רצון לקיימו לאורך זמןבאורכו של השביל וב,  דרכםהוא עוברשמגוון השטחים ב, המשתמשים בו

מערכות השילוט והמיפוי הן גורם מתווך עיקרי בין . עומדים בבסיס עקרונות העיצוב המוצגים במסמך זה

על מערכת הכוונה זו שומה , בתוך כך. הממחישים את קיומו ולמעשה יוצרים אותו, שבילובין ההרוכבים 

 .  נרחבהמלצות ומידע, ובטיחותכללי התנהגות , אמינה ועקביתבשטח לספק לרוכבים יכולת התמצאות 

 עם ועדת שהתבצעה בעצה אחת, חל בהגדרת הנחות היסוד לשביל ישראל לאופנייםגיבוש המסמך ֵה

 .  השבילגדרת המטרות הראשוניות של עבודת העיצוב בשילוט ובמיפויבהכן  ו,ההיגוי

יציאה לסיורים באתרים לרבות ,  הפרויקטבעבורתהליך העבודה כלל איסוף מידע וגיבוש עקרונות יסוד 

, )ג"רט(רשות הטבע והגנים  ושל )ל"קק(קרן קיימת לישראל בשטח כדי ללמוד על עקרונות השילוט של 

 .  נרחב זה של שטחים פתוחים בארץ והשותפים בפרויקטקרייםיהמנהלים הע

נאסף ו , מחקר מקיף בנושא שילוט ומיפוי שבילים בארץ ובעולםנוביצע, במקביל ללימוד המצב בשטח

 . שחלקו הוצג בפני ועדת ההיגוי,חומר רב

יפוי האחראים לתחום השילוט והמ,  תוצר של התייעצויות עם הגופים השותפים לפרויקטאמסמך זה הו

 ניתוח היתרונות והחסרונות של מערכות נוכחהוא נכתב . אנשי מקצוע בנושא שילוטעם בארגוניהם ו

 שעלו תוך כדי ים רביבטיםוכולל הסקת מסקנות מה, בדגש על רוכבי אופניים, שילוט קיימות בארץ

 .התהליך

תרמו מניסיונם  רשא, הם פרי עבודה משותפת של חברי ועדת העיצובזה העקרונות המוצגים במסמך 

 .ומהידע הרב שרכשו לאורך שנות פעילותם בתחום

 . השבילוי שלפי בתהליך עיצוב השילוט והמהפינה אבן אמסמך זה הו

 מרכז היבטים בעודו, כי מסמך זה יוכל להוות בסיס לתכנון שבילים נוספים בעתידומאמינים  מקוויםאנו 

 . כלי עבודה יעיל לעוסקים בתחוםשמשלרחבים בתחום עיצוב ותכנון שבילי אופניים ויכול 
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   –עשרת העקרונות הפרוגרמטיים לעיצוב שביל ישראל לאופניים 

 מפות ומתקנים, שילוט

אתרים ונקודות ציון הקיימים בשטח שפע של  מערכת אורחת בתוך אהשביל הו: מערכת אורחת .1

 . ועיצובבתכנון הפרויקט ו זאת בחשבון בלהביאיש . עומס ויזואליבוהמתבטאים בשילוט רב ומגוון ו

יש לבדל אותו ,  ושוניםגורמים אחרים ותחזוקה של  שהשביל עובר במערכות ניהולמאחר :מובדלות .2

 .באופן מובהק מיתר המערכות

 צנוע ומינימליכן  ו,ורכי הרוכבים בו גלוי וברור לצשיהיה כדיעל השביל להיות בולט מספיק : צניעות .3

 . המשתמשיםיתררם מזהם ללא להוות גוכדי  במידה הראויה

 מובנת ומוכרת לקהילת רוכבי ,אפשר עד כמה ש, השפה הגרפית של המסלול תהיה:בינלאומיות .4

 רמת בהיבט של ,ל" בחו הקייםובסטנדרט דומה ככל האפשר לשילוט מסוג זה, האופניים הבינלאומית

 .הפירוט והשפה

הבלאי הטבעי , א התחזוקהנקודת תורפה בכל מערכת שילוט הי: התקנה ותחזוקה, חומרים .5

התייחסות ב, תחזוקהליש לתכנן את השילוט כמערכת עמידה ופשוטה להתקנה ובתוך כך . והוונדליזם

 .השחטה וגניבה, בלאי, תחזוקה, התקנה, לעלויות ייצור

על כל רכיבי הפיתוח והתוצרים יחולו עקרונות :  Sustainable development –פיתוח מקיים  .6

, להשימוש בחומרים ידידותיים תוך כדי  ,בטיחים שמירה מרבית על הסביבההמ, פיתוח מקיים

 . בזיהום מינימלי אם בכלל

 למאפייני קהל היעד תהיה השפעה על ;הגדרת קהל היעדל ותאםתוצרי השביל יעיצוב : קהל היעד .7

 והן מבחינות , בשלטיםעיצוב התוצרים הן מבחינת השפה העיצובית ומורכבות התכנים המוצגים

 .ומהתדירות השילוט וכד, גדלים, חומרים,  צבעיםובהן ,פיזיות

 מצפון ,כיווני- השביל יהיה במהותו חדכי קבעה ועדת ההיגוי היא שהנחת יסוד : כיווני-שילוט חד .8

 .שילוט מינמילי גם בכיוון ההפוךעם , לדרום

יבה של רוכב כחצי יום רכ –חולק למקטעי רכיבה יומיים ינקבע כי השביל ש מאחר: מבנה השביל .9

 , עיצוב התוצרים יתוכנן בהתבסס על שיטה תבניתית זו–  בהתאם לתוואי ולרמת הקושי שלו,מקצועי

 .מתקנים ומפות ועוד, מערכי כניסה ויציאהתכלול בין היתר ר שא

 ,נו חלק ממערכת שלמהההתייחסות לתוצרים תתבסס על תפיסה כוללת שכל תוצר ִה: פיסה כוללתת .10

 .התחזוקה וניהול הפרויקט כולו, המפות, י גומלין ביו השילוטשמתקיימים בה יחס
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 עיצוב השילוט

  ולעיצובועקרונות מנחים לתכנון השילוט

השילוט . מקטעיו של השבילכל  לאורך עקבית החוזרתהשילוט יעוצב כמערכת תבניתית בעלת שיטה   .א

 כגון ,תו אליהםאפשר לחבר אויותאם לתוואי שטח רבגוני הכולל אלמנטים המצויים בשטח ש

 ,וכן מתקני שילוט של גופים נוספים המנהלים שטחים שונים, ומהעצים וכד, סלעים, גדרות, עמודים

ופתרונות למגוון תקנה ותחזוקה של השלטים קלים להמתן פתרונות כדי תוך , ג"ל ורט"ו קקמכ

  . השלטיםבייצורגם דבר שיבוא לידי ביטוי , אפשרויות התצוגה בשטח

כל מקטע בשביל יאופיין בשם .  מחולק למקטעי רכיבה יומייםשביל ישראל לאופניים, נוןעל פי התכ  .ב

  .  הן בשילוט והן במפות, אותונו ויאפייוובמספר שיזה

קושי הגרף , ך המקטעכגון אור,  יינתן מידע חזותי,נוסף לשם המקטע ולמספרו, בתחילת כל מקטע  .ג

עד ומתחילת המקטע  )סיפור דרך( צ"מטית עם נמפה סכ, מידע כללי על המקום, )מאמץ/טכני(שלו 

 מיםב למשל המלצה להצטייד(כללי התנהגות והמלצות , מיקום המקטע ביחס לכל השביל, סופו

 . ועוד,הערה לגבי שיתוף משתמשים בשביל, )במידה מספקת

מ "הקישולט לפי החלוקה לארבעת סוגי השילוט העיקריים יסומן מספר ר שאכל מקטע בשביל   .ד

 . הן להתמצאות הרוכבים והן למתחזקים של המקטע,  כל שלט ברצף השלטיםשיזהה

 כדי שימוש בסמלים תוך,  למטרה זועשה שימוש בשפת סמלים שתפותח במיוחדיבשילוט ובמפות י  .ה

אוכלוסיות דוברות בעבור הפיכת המידע לנגיש ל להקלה על הקריאות ו– ובארץ ל"המוכרים בחו

 .הסמלים ישולבו גם במפה.  גיסאת גודל השלטים מאידךולהקטנ,  גיסאשפות שונות מחד

וקיימים בהם מנגנוני הכוונה , תחום אחריותם של גורמים שוניםבמכיוון שהשביל משתלב באתרים   .ו

  או להתנגש עמם ולא להתחרותםלא לבטל, על התוצרים להשתלב עמם, בשטח בדרגות פירוט שונות

 .רוכביםאת האליהם להם ולהפנות " לפרגן"אלא , בהם

עיצוב השילוט ייצור הבדלה בין כיוון הרכיבה הטבעי והמומלץ של השביל מצפון לדרום לבין רכיבה   .ז

 .בכיוון הנגדי

מספור , יםצבע, סמלים:  כגון, באמצעים שוניםשל גיבויבין המפה לשילוט יתקיימו יחסי גומלין   .ח

 .ומהוכד
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 תוכן השילוט

 :ארבעת סוגי השילוט העיקריים

תכליתית -היא רב. נה שער הכניסה והיציאה למקטע מסוים המבואה ִה: כניסה ויציאהשלטי מבואת

 למבואה .ריה'פנצומתקני קשירה לאופניים , ברזיות, סככות צל, עמדות מידע, חניון, וכוללת גישה לרכב

השילוט .  גישה למכוניותלאפשר עליהכך ובתוך , ממנו תגיע התחבורהשתהיה הפניה מתוך ציר הנסיעה 

המקטע על  וכן מידע כללי יותר על השביל ולו יזדקקו שהרוכביםבמבואות יכלול את כל המידע השימושי 

 . המסוים

 :) לכל סוגשונהעיצובי יש להתאים פתרון (להלן סוגי מבואות 

 .שביל ישראל לאופניים הוא היחיד בשטחמבואה שבה  

 . בהןרחנו אושביל ישראל לאופניים ִהש ג"ל או של רט"מבואות של קק 

 . בונו אורחכל מתחם שיפוט אחר ששביל ישראל לאופניים ִהשל  רשות עירונית או מבואה של 

השילוט בצומת . ל שני שבילים או יותרשבקיומם  נקודת התלבטות ואהצומת ה: שלטי צמתים בשביל

 .יכוון את הרוכבים להמשך שביל ישראל לאופניים ובמקרים מסוימים יפנה גם לכיוונים נוספים

לאורך הקיימים הרוכבים יופנו לאתרים ולאטרקציות : שלטי הכוונה והפניה מהשביל לאתרים נוספים

 .שאינם חלק מהשביל –חניונים וסינגלים , מצפים, אתרים ארכיאולוגים,  כגון מצפורים,השביל

ך שהם לכרוכבים בעבור ה וחיזוק ,שילוט זה נועד להוות אישור על בחירה: שלטי חיזוק לאורך השביל

 .ן על המקטע של השביל ולא סטו ממנוינמצאים עדי

כגון תמרורים המפנים לשביל , לעילשצוינו כללים בארבעת הסוגים נ מיוחדים שאינם שלטיםישנם 

שילוט למקטעי השביל העוברים במרחבים , "אין כניסה"שלטי , שלטי אזהרה, מנתיבי התחבורה

 . ועוד,עולים על כבישיםהעירוניים או 
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 דוגמה למערכת השילוט בשטח הכוללת ארבע רמות שילוט

 

 המידע בשילוט

 אתושיופיע על השלטים מידע ה סוג אתחשבון ב להביאיש , צורתו הפיזיתלרבות  ,בתהליך עיצוב השילוט

 :היקפו

מספר , שם המקטע, לוגו השביל,  שם השביל: את האלמנטים הבאיםהמידע בשלטי מבואה יכלול .1

בולט ש , בנוסף תהיה מפה סכמטית של השביל כולו;בו נמצא שהמקטעכללי האזור המקטע וצבע ה

בדומה (סיפור דרך של המקטע /מפה גדולה, אליו נכנסים ומיקומו ביחס לכל השבילשהמקטע בה 

גרף שיציג את מידת , להתמצאות בשביל) סימבולים(הכוללת שפת סמלים ) ל"למפות השבילים של קק

,  אליהם דרך מקטע זה שאפשר להגיעאתרים נוספים באזור, וגובהאת  וכואוראת ,  של המקטעהקושי

כן  ו,כללי זהירות ושיתוף משתמשים, אודות המקטעעל מידע כללי , )חניון(אפשרות ללינת לילה 

 .לוגואים של השותפים לפרויקט ושל השביל

, שם ומספר המקטע, הפניה פיזית בחץ או בכנף לכיוון המשך השביל: המידע בשלטי צמתים יכלול .2

כנפיים למקומות / יפנו החיצים,אם יש צורך. לוגו של השבילכן המקטע נמצא בו ושכללי הצבע האזור 

 .נוספים באותה שיטה

 הפניה פיזית בחץ או בכנף לכיוון :המידע בשלטי הכוונה והפניה מהשביל לאתרים נוספים יכלול .3

מתקן , מצפה, מצפור(מגדיר את סוג האתר סמל ה, המקום/שם האתר, אתרים נוספים בקרבת מקום

 ).ומהוכד, לרכיבה אתגרית

 מסייעהמקטע נמצא בו ומספר המציין מיקום ושכללי ה צבע האזור :המידע בשלטי חיזוק יכלול .4

לצורכי , ת מדויקנקודת ציוןלתת אפשר יהיה  ,כמו כן. למול המפהבה נמצאים שבזיהוי הנקודה 
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ו והשלמת שלטים נהרסששלטים לרבות תיקון , הול השלטיםלניהמספר חשוב גם .  למשלחילוץ

 .שנעלמו

 

 עקרונות עיצוב המוצר

 מבנה ארבעת סוגי השילוט

. קיימת אליהם גישה ברכב מהכבישש, שלט המופיע בנקודת הכניסה למקטעי השביל: שלט מבואה .1

בסעיף " שילוטהמידע ב"ראו  (אליוהנחוץ לרוכב הנכנס על המקטע מטרת השלט לתת את כל המידע 

מוגבה באמצעות ,  ובולט לנכנסים,עליושיופיע בשל המידע הרב , השלט צריך להיות גדול). 1.ב.2

 וממוקם בצורה אופטימלית מבחינת , בזמן עמידהוקריאה של כל חלקישיאפשר ים לגובה נוח ירגל

קי נזעליו מ וכך לשמור , השלטרות את לָקאפשר. ומההחזרי אור וכד, השתקפויות, תאורה, ראות

 . השתקפויות אורולהפחיתרטיבות משמש ו

אמצעי פיזי אחר הקיים בשטח במקום על שיותקן על עמוד או ,  שלט מוגבה ובולט:שלט צמתים .2

, בנקודות התלבטות , לכיוון המשך השבילפיזיתאת הרוכבים  מטרת השלט להפנות ;מתאים בצומת

. בעצירה מוחלטת ואממוצעת במהירות רכיבה השלט מיועד לקליטה תוך כדי . באמצעות חץ או כנף

השילוט יכלול גם צבע שיכול לייצג את האזור . מספרואת השלט יכלול את שמו של המקטע ו

את וכן , )קשה, קל בינוני(את רמת הקושי של המסלול , )דרום, מרכז, צפון(אליו שהמקטע משתייך 

 )ומהזיפזיף  וכד, בוץ, חול, אפר, סלול (טבעוואת ) ומהעובר בשמורה וכד, עירוני, חקלאי(מסלול הסוג 

 .של מידע חשוב לרוכבנוספת  כשכבה  כל זאת–

אמצעי על  שלט מוגבה ובולט שיותקן על עמוד או :שלט הכוונה והפנייה מהשביל לאתרים נוספים .3

המפנה פיזית בחץ או בכנף לכיוון אתרים נוספים ,  במקום מתאים בצומת,פיזי אחר הקיים בשטח

השלט .  בעצירה מוחלטתכןממוצעת ובמהירות השלט מיועד לקליטה תוך כדי רכיבה . ת מקוםבקרב

אתר רכיבה , מצללות,  עתיקות, מצפור (והמגדיר את סוג) אייקון(המקום וסמל /יכלול את שם האתר

ממוצע ה או את זמן הרכיבה טריםמילו להוסיף את מרחק הנסיעה בקאפשר יהיה). ומהאתגרית וכד

אינו חלק  החל מנקודה זו המשך השביל היוצא" :יתכן שצריך להכניס הערהי. ם עד להגעהייבאופנ

 . אזור צל או פיקניקכמו, אלא אם כן זהו אתר הנכלל באתרי השביל, "משביל ישראל לאופניים
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אך מתחשב גם ,  שלט נמוך יחסית המותאם לגובה נוח לראייה בישיבה על אופניים:שלט חיזוק .4

שלט החיזוק ). ומהעצים וכד, סלעים, שטח חלק ושטוח, עשב גבוהה ( בהוא מוצבהשבנקודת הנוף 

 במרחקים ,ימוקם לאורך השבילוהוא ,  תוך כדי רכיבה במהירות ממוצעת,מיועד לקליטה מהירה

,  הסביר הראייהחוולט, אופיו של השבילבהתאם לקבעו וי את הקריטריונים שייםובתדירות התואמ

עזר עד יסיון להינכדי תוך , השלט יותקן בשטח. הרכיבה העובר בין שלט לשלטמשך זמן לומורכבותו ל

 עד כמה למזער כדי – סלעיםועצים ,  כגון גדרות– כמה שאפשר באמצעים פיזיים הקיימים בדרך

ספרת ציון מיקום את מספר המקטע ואת , השלט יכלול את סמל השביל. שאפשר את זיהום הסביבה

לזיהוי , )שתציג את אותו מספור(לצורך התמצאות למול המפה ,  המקטע מתחילתטריםמילוהשלט בק

 יהיה אפשרבשיטה זו . השלמת שלטיםאו  ת שלטיםאו לצורך תחזוק, מיקום מדויק במקרה חירום

 .ללא הדפסתם מחדש, גם לאחר הפקת מפות השביל, להוסיף שלטים בשטח

 שטחונה שונות הקיימות בואופן השתלבות התוצרים במערכות הכ

מערכת  בהם השביל עובר באתרים שכבר קיימת בתחומםש במקומות :הפחתת כמויות השילוט 

חיוני להמשך ההתמצאות שִהנו , נוסף לשילוט בשטח, אלהעזר גם בייוכל הרוכב לה, הכוונה ומפות

סיון להתחבר  ינב,  השילוט ואמצעי העגינה של השלטים בשטחכמויות יופחתו הבמקטעים אל. בשביל

קרון יסודי בפרוגרמה ינו עשִה, שמירה על מובדלות השילוט של השבילכדי תוך , כות הקיימותלמער

 ). זהסעיף ב במסמך..." עשרת העקרונות "ורא(

 שילוט השביל יעמוד כישות עצמאית בתוך שלל המערכות של הגופים השונים :מובדלות ובולטות 

המערכת תהיה מובדלת ובולטת . בילכולל לעתים כמה מערכות המתקיימות במק, הקיימות בשטח

- ו2, 1.בסעיף ב..." עשרת העקרונות"ראו (סיון לשמור על פגיעה מינימלית בסביבה ינב, ככל האפשר

3.( 

אליו פונים בשילוט ש קהל היעד ;מפות השביל יציגו מערכות הכוונה נוספות הנמצאות בשטח 

 ואינו נעזר במפה ,ופן ספונטנילעתים בא, א הקהל הממוצע היוצא לחוויית רכיבהוובמפות ה

יוכל להשתמש במפות טופוגרפיות , צ"היודע לקרוא מפה טופוגרפית ונ, רוכב מקצועי. טופוגרפית

מתיבת רוכב לאסוף יוכל ה, עם הגעתו למבואההשאיפה היא ש. ת הרכיבהילניווט ולהעמקת חווי

ערכה של מפות השביל או לרכוש , דרך של המקטעהמפה מודפסת סכמטית עם סיפור החלוקה בשטח 

אזורים בעלי מערכת , נוסף לנתיב המקטע, המפות הסכמטיות יציגו. אתר האינטרנטמלהוריד מפה 

הדגשת שביל ישראל לאופניים ואופן השתלבותו באזורים כדי תוך , הכוונה נפרדת הקיימת בשטח

 .לוהל

 היבטים הנדסיים וטכניים ובחירת חומרים

, למשל עצים, סביבות שונות באופן התצוגה ובאופן ההתחברות לשטח לעיצוב השילוט צריך להתאים 

, במעברים בשטח עירוני, או למערכות שילוט הקיימות בשמורות וביערות, ומהעמודים וכד, סלעים

 .ומהבכבישים סואנים וכד, ים חקלאייםבשטח

 מועדיםמרים שאינם  חוכמו ולהציע פתרונות ,יש להתייחס לתנאי הוונדליזם לסוגיו ולתופעת הגניבה 

שימוש , חיבור בין חומרים שונים שאינו ניתן להפרדה, סיבובלעיגון חזק וקשה לפירוק או , לגניבה

 .פתרונות דומיםחומרים עמידים וב
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ורוזיה ק, רטיבות, קור, חום, צל, שמש: עמידותו באקלים הארץיש להתייחס לאורך חיי השלט ול 

ילוט המועדף ולתת מענה גם כשהתנאים אינם טובים או יש להגדיר את מיקום הצבת הש. ומהוכד

 האפשריש לשאוף ככל . יקבע על פי תנאי הראות המיטבייםי מיקום הצבת השלט ,כמו כן. מתאימים

 .ולעגן זאת בהנחיה עקרונית, להציב את השילוט במקום מוגן ומוצל

ם של סנוור  לצפות ככל האפשר מצבי,יות הצבת השלטים בשטחוזו לע לתת את הדעת יש 

 .המנע ממצבים אליולנסות לה, והשתקפויות מהשלט

 לגרום נזק עשוייםה,  בחשבון את המשתמשים הנוספים בוחשוב להביא, בהצבת השלט בשטח 

ם אותואף לעקור לשלטים  כלי עבודה עלולים להסב נזק כבד –למשל בשטחים חקלאיים , לשילוט

 .םמממקו

תוך פרק זמן ארוך או קצר לכיסוי בשיגרום ,  ומשתנה בשטח להיות גורם פעילעשויהיה עבותה צמחי 

 . ולהציב שלטים בהתאםה יש לצפות מראש מצבים כאל.יםמלא של שלט

,  ישיבה על אופניים,עמידה –באופן הצפייה בו  בהתחשב, בוקבע על פי צורת השימוש יבה השלט יגו 

 .ומהרכיבה מהירה וכד,  אטיתרכיבה

.  ושטחשטחכל ההתקנה והתחזוקה ב, ש להתייחס לפשטות ההובלהיבתכנון השלטים ובעיצובם  

לעומת קלילות בהובלה ובהתקנה אך , פעמית מסורבלת אך ארוכת טווח-יתכן מצב של התקנה חדי

 בחשבון בין היתר כאשר יובהר מי באו יוהשיקולים אל. צורך בתחזוקה או החלפה תדירה של שילוט

 .כיצד יתבצע תהליך בניית השביל ותחזוקתוך בתוך כולהתקנת השלטים הגוף האחראי 

לעתים משתלם . שילוט הלש למול אורך החיים הצפוי ותחלופהיש להתייחס לעלויות הייצור של כל  

או מיעוט הצורך בתחזוקה /אך עמידותו לאורך זמן ו,  יותרנמוכהלהשקיע בשלט שעלות ייצורו 

אורך חיים בין ציר שבין עלות ייצור נמוכה ובחן על היכל חלופה של השלט ת. והחלפה מצדיקים זאת

 .ממושך

 בכל ו על פי סוג המידע וכמות התוכן שיוצגנהקבעתיאך ,  ככל האפשרות קטנתהיינה יםמידות השלט 

 .שלט

 .ונות של כל חומררד היתרונות והחסומי לאחר ל, השלטיםם לבנייתחומריהקביעת  

 עקרונות העיצוב הגרפי

  ושילוב סמלים לשון הכיתוב–שפת השילוט 

 הביאיש ל). ערבית ואנגלית, עברית( בשילוט ובמפות נהופעתועדת ההיגוי להחליט בעניין השפות שעל  

 העובדה כי לישראל נוכחולבדוק את הנושא , בחשבון את מעורבותם של גופים רשמיים בפרויקט

קיימים שני . טהגדלת שטח השלב שלוש השפות הוא בסרבול ובהכללתהחיסרון . שלוש שפות רשמיות

ל השלטים כתובים בשתי שפות ואילו "בקק: תקדימים בתחום זה בקרב הגופים השותפים לפרויקט

 . להסתמך על כל אחד מן התקדימים הללואפשרכך ש, ג הם כתובים בשלוש"ברט
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באמצעות מלל או סמל באזורים אסורים או מוגבלים " אין כניסה"לאורך השביל יופיעו סימוני  

, יםדתי, יםחקלאישמרו שלא לפגוע בערכי הטבע במקום או יאסרו מעבר באזורים שי, לרכיבה

 .ים הדורשים הנחיה כאמור או אחריםארכיאולוגי, יםפרטי, יםצבאי

 טיפוגרפיה

 ההצעה תכלול .רכי בולטות וקריאות במצבים השוניםעיצוב המלל בשילוט צריך לענות על צו 

זאת , ומהלריווח בין השורות ובין האותיות וכד, ביו וצבעו עו,גודלו, )פונט(התייחסות לסוג הגופן 

יש לשאוף .  לשוניתהמלל ייערך ו,וחלט להציג בכל שלט ובמספר השפותיבהתייחס לכמות המידע ש

 סוגי הארבע"ראו (לאומיות -לכך שהשילוט בשטח יכלול מעט מלל ויותר סמלים ופיקטוגרמות רב

לעומת השילוט במבואות , )בסעיף ד..." פיקטוגרמות"-  ו2.ם בבסעיפי" הכוונה למערכי שילוט

הקיימות עיצוב הטיפוגרפיה יהיה מובדל ממערכות אחרות .  יהיה הרבה יותר מללובש, המקטעים

 .בשטח

 הניתתבמקרה חירום  גם על המפה ונהופעתש,  על השלטים ספרותתירשמנהועדת ההיגוי תחליט אם  

 התמצאות בכלל וחיזוק הקורלציה בין השילוט למפותתאפשרנה ו, נמצא בורוכב שמיקום מדויק 

שלטי   "2.4.  סעיף בורא(היכן הוא נמצא לאורך השביל רוב הזמן על מנת שהרוכב יתמצא וידע , בפרט

שתאפשר  שיטה אחרת ה שלחותיפאפשרות אחרת הניצבת בפני ועדת ההיגוי בעניין זה היא "). חיזוק

פיקטוגרמות , צבעים, שמות של מקומות, צ"נ:  כגון,פות ותיאום בין השילוט למ כאמורקורלציה

  .ומהוכד

 צבעוניות

המערכת משתייכת שהאופיינית לגוף , מערכות השילוט השונות בשטח מאופיינות בצבעוניות ייחודית 

שביל ישראל , "דשא"ג בירוק "ברט, "חלמון" שימוש בצבע צהוב בדרך כללל נעשה "למשל בקק. אליו

 צבע – חשוב ששביל ישראל לאופניים יקבל זיהוי צבעוני מובהק משלו. לילבן וכו-כחול-מסומן באדום

שטח העל פני מרבית השלטים ותנאי בה  בשל מהירות התנועה שחולפים ,שיהיה בולט ואף זרחני

 ).ומהתאורה וכד, סנוור, היצמחי(משתנים ה

 . ע אחד על גבי השלטגם אם מדובר ביותר מצב, אפשריש לשאוף לאחידות בצבעוניות עד כמה ש 

בשלטי החיזוק כי יתכן י. המקטע שייך אליוש משתלב גם צבע האזור בארץ ,נוסף לצבעוניות השביל 

צפון מרכז (בו המקטע נמצא שאו הסמל שלו בשילוב צבע האזור בארץ /ישולבו צבע השביל כולו ו

או שטח , זיפזיפ, ינגלס(חלוקה אפשרית נוספת היא לסוג השביל ).  וכוליעיר, רצועת החוף, דרום

  ). וכדומהנחל, שמורה, חוף, חקלאי

יקבע או י ואמצעי עגינה אחרים של השילוט יטופלו בהתאם למערך הצבעוני שכנפיים, טבעות, עמודים 

 .חומרל   בהתאם– שארו בצבעם הטבעייי

 . אף הם במערך הצבעוניושתלבינים ומוצרים נלווים לפרויקט מתק 
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 לשילוט) אייקונים(שפת סמלים 

נכון לקיים על ) 4.בסעיף ב..." ראו עשרת העקרונות (את עקרון הבינלאומיות בקריאת השילוט והבנתו 

 .משתלבים עמוהידי שימוש מרבי בסמלים מוסכמים וחדשים המחליפים מלל או 

תשלב סימנים מוכרים ר שא, )אייקונים(במסגרת עבודת עיצוב השילוט והמפות תפותח שפת סמלים  

צרכים של הרוכבים לכלל ה בהתאם ,לפרויקט זהמנים חדשים שיפותחו יל עם ס"ומחומהארץ 

 .בשביל

 כדי להקטין את שטח השלט וכדיזאת ו,  על פני מלל ארוךה רצוי להרבות בשימוש בסמלים אל,כאמור 

מעין ( במפות הנכון יהיה להציג סמלים אל. שונותהשפות הדוברי גם ל יםבנהיו מו יםתכניהש

 .באתר האינטרנט ובכל מוצר גרפי אחר המציג את השביל, במנשרים, )המקרא

! סכנה", "דאוון היל", "אזור סינגלים" כגון , לתוואי השטחאשרהסמלים יעוצבו מסרים בבשפת  

 ). וכוליבוץ, זיפזיף, חול, אפר, סלול(לסוג המסלול באשר  וכן ומה וכד"! לבמושי

 לוגו או סמל הפרויקט ושילובו בשילוט

, אתר אינטרנט, ניירת, תכתובות( המשמש עד כה לקישור כל תוצריו עם השביל, לוגויקט עוצב לפרו 

בהם תיבחר טכנולוגיה שאינה מתאימה שבמקומות ,  במקרה של השילוט.)ליאזכורים בתקשורת וכו

יעבור הלוגו הפשטה והתאמות , )כגון הבלטה או הטבעה בהתזת חול(לרמת הפירוט הקיימת בלוגו 

אך , כך שיזכיר את לוגו הפרויקט ויהיה דומה לו, ומהרצף וכד, הנדרשות מבחינת עובי קואחרות 

 .בקווים מועטים ופשוטים יותר

 גרפים וטבלאות, סכמות, דיאגרמות

י עזר  כאמצֵע,גרפים וטבלאות, סכמות, לשלב דיאגרמותיהיה  במסגרת המידע לרוכבים אפשר 

 כמוה נתונים וב, דרגת קושי המסלולאת   המפרטתה סכמאפשר לשלב, למשלכך . להעברת המידע

,  אינדיקציה על שלטי החיזוקמספק או גרף ה;) ועודזיפזיף, בוץ, חול, דרדרת(תוואי , מאמץ, הגוב

 .  מעין קו התקדמות–היכן נמצא הרוכב לעומת סוף המקטע לגבי 

 

 היבטים טכניים

, צריבה,  דפוס משיהלדוגמ. בחר לייצור השילוט לסוגיוי לחומר שיקבע בהתאםישיטת ההדפסה ת 

 .ריסוס ועוד,  יציקה,כרסום, הטבעה, הבלטה, )חירור(גריעה בלייזר , התזת חול

 UV-כך גם סוג הצבע והגנות ה, קבעו בהתאם לחומר השילוטיגימור ועיבוד החומרים המודפסים י 

 .שונותה
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 בילהשאודות ל עעיצוב המפות והמידע 

 כחלק ממנשר המקטע ותכנים נוספים, המודפסתהמפה 

תלווה את הרוכבים כאמצעי , שתהיה החלק המרכזי במנשר המספק מידע על המקטע, המפה המודפסת

דוגמה של . בין היתר להוריד מנטל השילוטִהנה מטרת המפה . עזר להכוונה והתמצאות במקטעי השביל

 . לראות בהמשך המסמךאפשרמפה /המנשר

 :ובהם,  בכמה אופניםיכולה להתבצעמפה ה/וקת המנשרחל

 . בתיבת חלוקה במבואה של כל מקטעפיזור   .א

 . הכניסה לשבילנקודתבתחנות דלק הסמוכות לחלוקה   .ב

 . כאוגדן השביל שלמה של מפות מקטעי השבילה כחלק מערכמכירת מפה  .ג

 .אתר האינטרנט של הפרויקטמ להורדהמפה דיגיטלית   .ד

 :את המרכיבים הבאיםהמפה המודפסת תכלול 

 .)מרכז ודרום, למשל צפון(אליו הוא שייך ש מספרו וצבע האזור ,שם המסלול 

לאורך המקטע . אזורה וברקע רמז לטופוגרפיה של ,הספרה שלולרבות  ,איור סכמטי של המקטע 

יחזקו את ר שא, המופיעות על שלטי החיזוק, )מנקודת התחלת המקטע(' זספרות הקילומטריצוינו 

 נקודת מו כ,של מידע רלוונטי לרוכבים) אייקונים(המקטע ילווה בסמלים .  בין השילוט למיפויהקשר

יציאה או , צ לאורך המקטע"נ, )אם יש(ים יקווי תחבורה ציבור, גישה מנתיבי התחבורה, הכניסה

. בחרי וכל מידע אחר שי,מתקנים ייעודיים, בסמוךאו המקטע אטרקציות בתוך , חיבור למקטע הבא

, או שלג בחרמון, בזלת בגולן מואיוריים כ/ לאפיין אזור גיאוגרפי באמצעים גרפייםאפשר, מו כןכ

 . כל מקטעבאיזה חבל ארץ עוברים בירמזו ר שא

 . הגובה ותנאי השטח, מאמץ של המסלול על ציר המרחק/גרף קושי 

 .ספותעמדות תיקון אופניים ונקודות נו, ברזיות ומקורות שתייה, ציון צליות מנוחה 

 ).ממוצעתבמהירות ברכיבה  (פו ועד סו המקטע משך הרכיבה מתחילתהערכת 

 .הי מקורות שתישאין בהםהדגשת אזורים וייד בה כמות המים המומלצת שיש להצט 

 .המקרא 

 .וסימנים מוסכמים) אייקונים(ם סמלי 

 .תקציר על המסלול ועל נקודות ציון חשובות בו 

 .ע נבחרות מתוך המקטתמונה או תמונות 

 . כולל תחבורה ציבורית,ציון דרכי גישה מצירי התחבורה 



  
75  

 

 .השביל/אודות הפרויקטהסבר כללי על  

 .וראות בטיחותכללי התנהגות וה 

 .)רכב שטח ועוד, אופנועים, טרקטורונים, הולכי רגל(הסבר על שיתוף משתמשים  

 .כתובת אתר האינטרנט למידע נוסף 

 .על מפגעים בדרךבירורים והודעות , טלפונים למקרה חירום 

 .מידע על אזורי קליטה סלולריים 

 .לוגואים של הפרויקט ושל השותפים 

 .פרסום וחסויות 

  .ית של תוואי השביל המלא ושל מיקום המקטע ביחס אליומפה סכמט 

 מאמץ של המסלול אופניים/דוגמאות לגרף קושי*** 
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 שלוש רמות הפירוט המוצגות במפות

לעתים באופן , למשתמש הממוצע היוצא לחוויית רכיבה, שולבת במנשרמ) A4 (ית קטנהטמפה סכמ .1

 כוללת ,)1.בסעיף ד" המפה המודפסת ותוכנה"ראו (המפה מציגה את השביל בקווים כלליים . ספונטני

ציון כניסות , טבלת דרגות קושי,  כגון צליות למנוחה ועמדות שירות לאופניים,צ"בין היתר שמות נ

, שם מקטע(זאת נוסף למידע הקבוע של מקטע . אות לאתרים נוספים באזורויצי, מצירי התחבורה

 המקטע הקודם או ת כך שתוכל להתחבר למפ, קבועידהמה המפה תהיה בקנ).  וכוליצבע, פרומס

 .למעוניינים להשלים רכיבה של יותר ממקטע אחד או לקבל תמונה של מקטעי השביל, המקטע הבא

אודות על והרחבה נוספת ) 1.בסעיף ד(ית ט מה שמופיע במפה הסכמיופיע בה כלש מפורטת יותרמפה  .2

המפה מיועדת למשתמש . השתלבותו במערכות הכוונה נוספות הקיימות בשטחכן  ו,המקטע וסביבתו

 .ב לעתים קרובות ורוכש ערכת מפות של כל השבילוהיוצא לרכ

 ,רוכבים המנווטים בשטחל, )סימון שביליםברמה של מפת  (מאוד מלאה ומפורטת מפה טופוגרפית .3

 . GPS קבצים הנטענים למכשירי עם אופציה להורדת

 הפצת המפות

תחולק חינם כמנשר פשוט בכניסה למקטעים השונים ובנקודות הפצה נוספות כגון תחנות  1' מפה מס 

את  יהיה להדפיס כמו כן אפשר. ועוד, מטייליםל חנויות חנויות אופניים ו,קמפוסים, עיריות, דלק

 .באתר האינטרנטר תופיע שאשל המפה האינטראקטיבית " גרסת ההדפסה" מהמפה

מקטעי כל  אופניים תוצע למכירה ערכת מפות צבעונית ועמידה של ה על למרבים ברכיב:2' מפה מס 

 .השביל ומידע מורחב נוסף

 המפה  עם אופציה להורדת, המקצוענים המנווטים בשטח ירכשו מפה טופוגרפית מלאה:3' פה מסמ 

 . ל השביל המלאע זו יכולה להיות ערכה של כל מקטעי השביל ומפה עם מבט מפורט .GPS-ל

 )באתר אינטרנט או בתקליטור(מפה דיגיטלית אינטראקטיבית 
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המסלול יחולק למקטעי .  את המסלול המלא של השביל על רקע מפת הארץתציג מפת אינדקס 

לחיצה על מקטע מסוים תעלה מפה מפורטת ב. מספר וצבע האזור, יובדלו באמצעות שםר שא ,השביל

 .של המקטע הנבחר

 ובצבע האזור שאת ,  המקטעתציג את מספר מפת מקטע 

מידע נוסף כן ו, בכותרת בולטת – מו ואת שהוא נמצא

הזמן , אורכו, מידת קושי המסלול, ידהמה  קנמו כ,יבחריש

סלול  , שביל עפר, סינגל(סוג המסלול , המשוער לסיומו

במפה . מפה ירמז על הטופוגרפיה באזורלרקע ה ).ומהוכד

במפות המופיעים ) האייקונים(ישולבו גם הסמלים 

 של כל מפה ניתן האת חלון המקרא. המודפסות ובשילוט

 פרטים כך שלא יסתיר, יהיה להרחיב ולצמצם לפי הצורך

 .במפה

יפתחו , עות העכבר באמצ על המפה ויהבהבו כשעוברים עליהן שיופיעו)Hot spots (נקודות חמות 

עמדות ,  צל נקודות, נקודות מנוחה:כגון, במקומות בעלי משמעות לרוכב, חלון מידע על כל נקודה

מידע "כפתור . אתרים ואטרקציות באזור, תצפיות, מתקנים ייעודיים, רים' עמדות לתיקון פנצ,שתייה

בחלון . מפות המודפסותבדומה למידע שב, יפתח חלון עם כל המידע הרלוונטי למקטע כולו" כללי

נושאים ברקע היסטורי וב, להרחיב ולהעשיר בסיפורים מיוחדים על מקומותיהיה המידע אפשר 

 .עת הארץיידהקשורים ל

 יופיע לצד כל מפה וישמש את המשתמשים להדפסת גרסת הדפסה של מפה 'הדפסה'כפתור  

 .מבוקשת

 .נקודות חמות במקטע או למקטע שלם להיות אף הם מקושרים לים יכולדומיהםו מצגותוסרטונים  

 רעיונות ונושאים לפיתוח בתחום המפות

 .ודולוגיה ומכנה משותף רחב לקביעת מורכבות המפה והרזולוציה שלהתגיבוש מ 

מפת  לד חשיבה על רצף ואף חיבור בין מפת מקטע אחלרבות , אחיד לכל המפותידהמה קביעת קנ 

 . בשבילו הצמוד אלימקטע אחר

 . במפות קיימות מודפסות המוצבות בשילוט בשטחשילוב השביל 

 . פיתוח מפות המסלול כשכבה על גבי מפות קיימות באתרי אינטרנט 

 .שבילים נלווים המסתעפים ממסלול השביל הראשילהתייחסות לשבילי אופניים ו 

 ).מערכת מידע גיאוגרפית (GIS -העלאת המסלול המלא ל 

ראו סעיף (צ של אתרים רלוונטיים " נבצירוף , האינטרנטבניית מפה אינטראקטיבית של השביל באתר 

 ).4.ד

לקראת יציאה , הדפסה של המפה האינטראקטיבית או חלקים ממנה ישירות מהאתר במדפסת ביתית 

 .מקטע מסוים במסלולבלרכיבה 
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 .GPS -יצירת מפה של מסלולים להורדה ב 

 שתהיה אף היא חלק , שנבחריש ליצור מפה לאותו מקטע) פיילוט(בשלב בניית מקטע לדוגמה  

  .מהפיילוט
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 עיצוב מתקנים ייעודיים

 םעיצובבנקודות להתייחסות בתכנון מתקנים ייעודיים ו

יש לבצע .  השירותים המתאימים לשביל ישראל אופנייםירכי הרוכבים ואת סוגיש להגדיר את צו 

 . ימים לתנאי הארץ לפיתוח מתקנים ייעודיים המתא באשרמחקר מקיף בתחום זה ולגבש מדיניות

 דוגמאות של מתקנים רלוונטיים כולל איתור, יש לבצע סקירה של הקיים בארץ ובעולם בתחום 

 .וניתוחם

 – מתקני קשירה וחנייה לאופניים ועוד, סככות צל,  ברזיות: ובהם–התוצרים הייעודיים של השביל  

 .יקבלו אפיון עיצובי על פי הקו המנחה הכללי של הפרויקט

ולקבל אישורים הנדסיים , במומחים המתאימיםוועץ ייש לה, המתקנים הייעודייםבתכנון  

 .ומתקןים לכל מתקן יובטיחות

 .יש לשלב מתכנני נוף בתהליך העיצוב 

, מילוי מים(רכי הרוכבים וצל יש לתכנן את נקודות ההתחלה והסיום של המקטעים בשביל בהתאמה 

 .) מנוחה בצל ועוד,יתטקבלת מפה סכמ,  קשירה מיוחדחניית האופניים במתקן, ניפוח אוויר בגלגלים

 ,עסקים נלווים  יהיה להקיםאפשר –  ליד נקודות ההתחלה והסיום של המקטעים, בחניונים–בעתיד  

קולר "בדומה ליער (רבון י עם ע,או השאלתם ללא תשלוםאופניים נקודות להשכרת , ו קיוסקמכ

כל עוד נשארים ,  חינם–לכל המשפחה , ל הגדליםבכ  להשאיל אופנייםאפשרשם , שבהולנד" מולר

  . ומהוכד) בתחום הפארק

 .ישתלב בנוף ויהיה כמה שפחות מזהם ויעוצב כך שכנןותין החניו 

 ות מתאימן מהלובחון את מגוון הפעילויות האתגריות הקיימות בקרב רוכבי האופניים ולבחור אייש ל 

 .בפרטלשביל ישראל לאופניים בכלל ולתנאים בכל אזור 

 דוגמאות למתקנים המשמשים את הציבור במבואות
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 מתקני קשירה לאופניים
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  צליות מנוחה והתרעננות 
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 דוגמאות למתקנים ייעודיים נוספים

  מציאת הכניסהאת שיקל גם ,שער כניסה לשביל

  

  לוח מודעות ציבורי
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 לים בארץשילוט שבי

 מאפיינים

תורת על התבסס על תפיסתו או ב ונקבע על ידי הגוף האחראי,  גישותכמה נעשה לפי ץשילוט בארה

 .שיקולים נוספיםבכפוף להשילוט שלו ו

 סטנדרטים  יש,רשות הטבע והגנים וקרן קיימת לישראל, לשני הגופים המרכזיים השותפים לפרויקט

ג מרבה להשתמש "רט. םיה את ארגונותמבטאהת ות ייחודיוי עיצובותשונים המאפיינים אותם ושפ

ל עושה שימוש בקורות עץ עגולות "בעוד קק,  בשילוב עם מוטות ברזל,בלוחות אלומיניום מודפסים

קע לתוך ו בשילוב שלט המודפס על לוח ומש,וצבועעליהם ומרובעות מסיביות ולוחות עץ כשהמלל חרוט 

 ;'ובדרום רקע בז" חדש" בצפון ירוק – ג מתחלק לצפון ודרום"צבע הרקע השליט של רט. נישה בעץ

בדרך צובעים את האותיות החרוטות , לוחות העץ בגוון טבעי כההאת והעץ ל צובעים את קורות "בקק

פרט לשלטי ,  על רקע לבן עם כיתוב ירוק, אחר ואת הלוחות המודפסיםניגודיכלל בצהוב או בצבע 

בחלק מהשלטים במערכי .  נקבע על פי רוב לפי גודל השלט ותפקידוגובה השלטים. כלליםההאזהרה ו

, במקרים מיוחדים נעשה שימוש באבן גדולה או בסלע מהשטח. הכניסה יש תיבת חלוקה למנשרים

 .כבסיס לשילוט

איסור בשלטי ,  בעיקר בשלטי הסבר והתנהגות–) ערבית ואנגלית, עברית(ג משלטת לרוב בשלוש שפות "רט

,  עברית–ל משלטת בעיקר בשפה אחת " קק;שלטי בטיחות והכוונה לחניהובורים אחרים כניסה ואיס

 החץ המפנה בשילוט צמתים ,ארגוניםבשני ה.  שפה זרהשלטיםבשבהם מופיעה להוציא מקרים מיוחדים 

 . שאליו הוא מפנהשבילהצבוע על פי רוב בצבע 

בהירות וקלות של :  לדוגמה.נו במסמך שהצגהל דומים לאל"קקשל ג ו"עקרונות שיטת השילוט של רט

 גישה מינימליסטית ; עם מפהח ייעוד השילוט לציבור שאינו מטייל בהכר;קהל היעד בהבנת השלט

 תוכן השילוט ; שפה עיצובית אחידה הטיפוסית לארגון;בהתקנה ובתחזוקה,  קלות בייצור;ופשטות

 .ךיצראם  אפשר ומופיע אם "חזור" וכיוון ;תמקד רק במה שהגוף מעוניין לקדם ולהציגמ

 גוף ציבורי שיזמה החברה להגנת זהו. ועדה לסימון שביליםוגוף משמעותי נוסף הפועל בשטח הוא ה

ם שביל בה ו,לסמן ולתחזק אלפי קילומטרים של שבילי טיול ברחבי הארץ, לבצע,  לתכנןומטרתו, הטבע

טיולים וסימון שבילים בקנה פות מ( התמצאות תהשיטה שפותחה מחייבת שימוש במפ.  להליכהישראל

 גם אם הדרך , השיטה שפותחה קובעת שיש לשמור על מרחק קבוע בין הסימנים) 1:50,000מידה של 

סימון השבילים הנעשה באמצעות מסמני הוועדה . הוא בדרך הנכונהכי  וזאת כדי לאשר למטייל ,ברורה

 20–15באורך של ) אלה מדגישים את הסימן(בין שני פסים לבנים ". מלבן הסימון"לשבילי ישראל הוא 

כחול או , אדום, פס זה הוא ירוק. מ ישנו פס צבע באותו אורך ובאותו רוחב" ס5-4מ ורוחב פס של "ס

 .שחור

. כתום, כחול,  וצבעיו הם לבן, במידות מקורבות למלבן הסימון הרגיל,שביל ישראל מסומן במלבן מדורג

  ;הרשמי של שביל ישראלשביל מסומן הסמל הראשי בבצמתים ו
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קשה היה ,  וקילומטרים רבים של שבילים כבר סומנו,בעבר לא הקפידו על אפיון שביל לפי צבעוש מאחר

 – הירוק ; שביל מרכזי או שביל ארוךוא בדרך כלל האדום ה,עם זאת. לאפיין את השבילים לפי צבעם

שבילים שאינם צבועים יש , שצוינה לעילמהסיבה ( ואילו השחור והכחול הם שבילים רגילים ;שביל קישור

 .הסימון חייב להיות על עצמים בולטים בשטח הנראים ממרחק גדול ככל האפשר).  הכללה זולפי

 עליו להיות בולט במידה. הסימון או השילוט צריך להיות מותאם לסביבה ולפגוע כמה שפחות בנוף

חה בדרך כלל את המטייל בהליכתו לשני הסימון מנ.  לא בולט מדיך א, אותושהמטיילים לא יחמיצו

מתעגל או הופך לזוויתי " מלבן הסימון"כך למשל . הפניות וצמתים מודגשים בצורת הסימון. הכיוונים

 .היצביע על פניהוא מ כאשר

 ות מסומנ,דומהאתר ארכיאולוגי וכ, נקודת תצפית, דוגמת מעיין, לנקודות עניין לאורך השביל ותהפני

 והוא מרמז על סטייה קלה ,ימן זה קיימים רק שני הפסים הלבנים ללא פס צבע ביניהםבס. בסימון שקוף

 ).' מ300עד (מהשביל 

מיועד לכל הוא , 62X המסלול נקרא ;יזמה לאחרונה שביל אופניים, 6המפעילה את כביש , חברת דרך ארץ

על קורות עץ , ל"קקשיטת השילוט דומה לזו של .  ומשולט על פי דרגות קושי ומרחק,סוגי הרוכבים

 .ת עץוקעים בנישות בקורו פח ומשימרובעות מסיביות ושלטי פיקטוגרמות קטנים המודפסים על מצע

צורך  משתמשים לעתים גם בבטון ל,צ החדשה" מעמומשרדים ממשלתיים וגופים כ, רשויות מקומיות

 .בצורה או בחומר, אין אחידות בשיטה, אך בשל מקומיות הפרויקטים, שילוטה

, כמו שביל האופניים של בארי, זמות פרטיותוחלקם י, נוספיםרבים  גופים אפשר למצוא בשטח שילוט של

מריות החו, השיטה,  לכל גוף;שיטתי או תוכני ביניהם הוא מקרי,  אך כל קשר צורני– וחלקם של ארגונים

עשרת " ב,במסמך זהבדיוק בשל כך הוכנס . כך הוא גדולעקב והזיהום הסביבתי הנגרם , והגרפיקה שלו

  ).5'  עמורא(המתחשב במצב שתיארנו , "צניעות "– 3סעיף ..." העקרונות הפרוגרמטיים של העיצוב

 יתרונות וחסרונות של שילוט הארץ

 למטרות הטוביםחומרים ת  וגניב,שמירה על הקיים- ה ואיתהשחה תרבות  הואבארץאילוץ נוסף הקיים 

גישה או פתרון מוצע משולבת מוצעת  בכל שיטה לכן ;)יום ועץאלומינ, ברזל: הבולטים שבהם(נוספות 

הרבה מהחסרונות .  האמורנוכחאך גם החסרונות והבעייתיות , לכל שיטה היתרונות שלה. הגנתית

באופן כללי את הבולטים נציין  אלא ,םלולא נמנה את כולכן , ומהיתרונות חוזרים על עצמם בין השיטות

   :שבהם

 :יתרונות

 בוהה וחוזקעמידות ג 

 )ל"קק(חומר טבעי המתאים ליערות  

 גישה מינימליסטית ופשטות 

 שיטה חכמה  

  הן במבנה והן בפיקטוגרמות,מודולריות 
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  הן בפלסטיק והן בפח,הפיקטוגרמותן הנמוכה של עלות 

  ושפה אחידה לארגון בעיצובעקביות 

 בהירות וקלות של קהל היעד בהבנת השלט 

 תוכן שילוט ממוקד 

 עה אין בעיית גניבהבשיטת הצבי 

 )בסימון שבילים( רק צביעה ראשונית ותחזוקה –אין ייצור ואין התקנה , פשטות 

 )ל"קקבג ו"למשל ברט( עם מפה חייעוד השילוט לציבור שאינו מטייל בהכר 

 :חסרונות

 )ברזל ועץ, אלומיניום(בה יחומרים אטרקטיביים לגנ 

 חומרים פגיעים לנזקי ונדליזם 

 )דהייה בשמש ורטיבות(קי מזג אוויר חומרים פגיעים לנז 

 חומרים יקרים 

 תהליכי ייצור מורכבים ויקרים 

  בלבול המשתמש–ריבוי מסרים  

  צפיפות יתר מול מרחק גדול מדי–תדירות לא מאוזנת  

 או תוואי לא סלול, קושי בפיזור לאורך השביל מפאת הכובד והסרבול 

 מורכבות בייצור ובתחזוקה 

 )יגון השלטעפירה עמוקה לצורך בח(התקנה מורכבת  

  )בסימון שבילים(תלות במפה  
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 ל"שילוט שבילים בחו

  מאפיינים

מעט להתערב נה ִה, בשבילי אופניים ובפארקים בכלל, ל"הגישה הרווחת לשילוט במרחבים הפתוחים בחו

ה דומהוא  ומבחינה זו ,קרון זה חוצה גבולות ויבשותיע. ם הסביבהוהיזלמזער את בטבע ו אפשרככל ש

 ברמת ההשקעה הכספית העומדת לרשות חלק גדול אההבדל הגדול נמצא דווק. לגישה המוצגת בדוח זה

נושאים ירוקים בכלל וטיפוח לו זוכים שהנובע בין היתר מסדר העדיפויות הגבוה , ל"מהפרויקטים בחו

 השומר אף ,מתבטא ביחס של הציבורהוא  ו,נו תרבותיהבדל נוסף ִה. ושמירה על שטחים פתוחים בפרט

 , גיסאקשר לתרבות הפנאי מחדנהנושא .  שמירהבהיעדר גם –  או גונבת ואינו משחייבתוהוא על סב

השקעה בייצור מוצרים איכותיים . גיסאולחשיבות שימור איכות כדור הארץ ומודעות סביבתית מאידך 

 ,פותחת לתחזוקתם והתשתית המאקיימ- מחומרים העומדים בסטנדרטים ברי,העמידים לאורך זמן, יותר

סיבה נוספת להשקעה זו נובעת מכך . ל" המוצעים בחוהמבדילה את הפתרונות המוצעים בארץ מאל

הן באזורים , כמו בהולנד למשל, שבארצות רבות נהוגה רכיבה על אופניים כאמצעי תחבורה מרכזי

  .עירוניים והן באזורים כפריים

מגבש ה,  בעולם גוף משלט אחרכל מקוםבו, ם אחידיםהעקרונות והסטנדרטים לעיצוב שבילים בעולם אינ

בתנאי , בחומרים המצויים באזורו, התחשבות במאפייני המקוםב, לעצמו זהות ייחודית המתאימה לאופיו

 צריך לבחון דוגמאות ולחלופין,  לכן קשה להסיק מסקנות מהכלל;יר ובשיקולים נוספיםומזג האו

   .ויקט שביל ישראל לאופניים רלוונטיות לפרתפרטניות היכולות להיו

גזעי עץ מ מקורות והעשוי, מאופיינים בדרך כלל בשילוט כבדבעולם פארקים ושמורות באזורים מיוערים 

. מאודנו שכיח השימוש בעצים כבסיס לשילוט ובעיקר לסימון ִה. ל"בדומה לשילוט של קק, )סנדות(

. מידע נוסףלמתן סיס להצבת סימן השביל וקיימות מערכות סימון שבילים שלמות הנשענות על עצים כב

חשוב , אך עם זאת, קיימות מערכות שילוט, במרבית היערות בארץ ששביל ישראל לאופניים יעבור דרכם

 להתקנת שילוט או סימון בצורה קיימיםהתבסס על שימוש בעצים וזאת ב, נוסףעצב גם שילוט לתכנן ול

ראו דוגמאות לשילוט ביערות ( הוספת עמוד או מתקן חדש זאת עדיפה על פנידרך  .פגע בעץ כמובןתשלא 

  ).ולשילוט על עצים

הן , ושילוט שבילים עירוניים בכלל מאופיין בדרך כלל בשפת תמרוריםים כביששבילי אופניים לצד שילוט 

ִהנו לעתים קרובות השילוט . פארקים עירונייםב גם וכך, בסכמטיות הגרפית שלו והן בצורתו ובשיטתו

 לעתים קרובות יופיע ,נו סלולכאשר המסלול ִה.  באדום"אין כניסה" ו,צהוב חלמון,  כחול שלבגווניםו עגול

צבעים פי מסלולים עירוניים מחולקים לעתים קרובות ל). ראו דוגמאות(אופניים על האספלט של סימון 

 בדרך מכונה שבילה, כמו כן.  עליונמצאיםשדבר המקל על ההתמצאות ועל מציאת המשך השביל , וספרות

 .בו הוא עוברשקשר בעיקר לנוף נשם הבכלל 
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  ל"בחו שילוט לסוגי דוגמאות

 ל"בחו עצים על וסימון לשילוט דוגמאות  .א

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 בורג תחפּו ,בעצים מפגיעה מנעילה כדי

 בעץ פוגע שאינו, השילוט לחיבור מיוחד

  .ובהתפתחותו

 ,בארץ נהוג שאינו אף ,בעצים השימוש

לכך  הסיבה ו,ל"בחו מאוד מקובל ִהנו

 של עמודים"ה הם העציםהיא ש

אלמנטים ב משתמשים ,ויזואלי עומסלוהסביבה  לזיהום יביא ש,נוסף זר אלמנט להכניס במקום ".הטבע

 חינוך לא טוב – בארץ שיטה זו אינה נהוגה ויש עליה ביקורת .בעצים שימוש לרבות ,בשטח םיהמצוי

  .לשמירה על העצים
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 להתמצאות מסלול בצבעי שימושכדי  תוך לשילוט וגמאותד  .ב
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 ומפלסטיק מפח פיקטוגרמות ובשילוב השקעהב, בהבלטה עמודים על וסימון לשילוט דוגמאות  .ג

 העמוד פנותובד
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 התלבטות מתיובצ לשילוט דוגמאות  .ד
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 מבואה שלטיעם ו גגונים עם לשילוט גמאותדו  .ה
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 ומאבן מיציקה דרך אבני בסגנון לשילוט דוגמאות  .ו
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 אחרות יציקה ומסגסוגות מבטון יצוק לשילוט דוגמאות  .ז
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 אופניים ולתמרורי עירוני לשילוט דוגמאות  .ח
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 טבע שמורותבו ביערות שבילים לשילוט דוגמאות  .ט
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 במדבר שבילים לשילוט דוגמאות  .י
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 לשילוט נוספות דוגמאות  .יא

 

 

 

 

 

 עץ שילוט התקנת

 

 

 

 

 

 מיוחדים אירועים לכבוד זמני שילוט
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 לשביל אינטרנט אתר לתפיסת הצעה

 והן יו אודותעל המידע מבחינת הן לאופניים ישראל שביל את יגבהר שא אינטרנט אתר הקמת חשיבות

  נוכח,יום כ.בלעדיו מתקיים זה מסוג פרויקט לראות קשהו ,מאוד גדולה היא למיפויו הגישה תמבחינ

, כי לפני צאתו לרכיבה, אפשר לומר במידה גדולה של ודאות, מידע כמקור בחיינו האינטרנט של מקומו

 הלן ל.ממשרדו או מביתו ישירות – ונוח זמיןשיהיה –  באתר כזה המצוי במידעייעזר כמעט כל רוכב 

 .אפשריים מידע ולסוגי ,ןיישומו  לאתרראשוניות למטרותאחדות  הצעות

 לאופניים ישראל שביל של האינטרנט אתר מטרות

 .יעדיואת ו מטרותיו את ,לאופניים ישראל שביל את הציגל 

  .שלו הקושי מידותעל ו השביל אופי על מידע לספק 

 הצטיידותב צורךבנוסף להדגיש את הו בשטח רכיבהנוגע לב אזהרותכן ו הבטיחות כללי את להציג 

  . של מיםמספקת כמותב

  .מקטעכל  של ותמונות משמעותיים צ"נ ,להדפסה מפותלרבות , השביל תוואי את להראות 

 ).ועוד ינה ל,חייה ש,יוסק ק,נייה ח,צל ,מים(קטע מ בכל קיימים שירותים לואי לציין 

  .וטיפים נוספים בשטח לרוכבים ציוד רשימת להציע 

 .הפרויקט של התהוותו למול ,בשביל יםשודיחבאשר ל ףטשו עדכון – חדשות 

 נפתחות, שאם לוחצים עליהן, "חמות נקודות" עם ,השביל תוואי של אינטראקטיבית מפה להציג 

 להמחשת ,ברקע וירוא צילומי בחלק מהמקטעים בליווי ;שבילב מקטע כל על מידע כרטסות

 .התוואי

 מקטע פתיחת , מאורגנותקבוצות ,מיוחדים יורים ס,השבוע המלצת( ציםמומל רכיבה מסלולי להציע 

 ). ועודחדש

 .מקטעו של כל לתחילת שונים מכיוונים הגעה הנחיות לתת 

 .תודות – בפרויקט השונים הגופים של מעורבותם את להציג 

  .ותשובות שאלות 

 .האופניים עולם של מונחים מילון 

  .בארץ אופניים טיול לתכנון דרשנה המידע כל לרבות ,חוץ לתיירות באנגלית דפים/דף 

  ."בקים-טוק"ם ופורו 

 .סיסמהאמצעות ב ,באתר מתוחמים םלאזורי כנסילה ואפשרות ארגונית חברות  –" חברים" 
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 השביל למקטעי מתקדם מסלולים חיפוש למנגנון דוגמה

  אזור לפי חיפוש

 שפלה ,ירושלים הרי ,החוף מישור ,כרמל ,והעמקים תחתון גליל ,הגולן ורמת עליון גליל ,מערבי גליל

המכתש ו גדולה מכתשה ,בוקר שדה ,הנגב הר צפון ,יהודה ומדבר המלח ם י,ערד, צפוני נגב ,ולכיש

  ואילת הערבה ,רמון מכתש, הנגב הר דרום ,קטןה

  טיול סוג לפי חיפוש

 ,אתגרי טיול ,סינגל ,)בוץ( לחורף מסלול ,שבילים רכיבת, מעגלי טיול ,כביש טיול ,ירח לאור ,משפחתי

  יומי-רב טיול ,מדבר חוצה ,רגיל טיול

  זמן לפי חיפוש

 שמונה שעות או יותר, שש עד שמונה שעות, ארבע שעות–שעתיים, שעתיים-שעה, שעה או פחות

   טיול אורך לפי חיפוש

  מ ויותר" ק50, מ" ק50–40, מ" ק40–30, מ" ק30–20, מ" ק20–10, מ" ק10–0

 טכני ושיק לפי חיפוש

  קסטרים א,מאוד קשה ,קשה, בינוני, קל

  פיזי קושי לפי חיפוש

  אקסטרים ,מאוד קשה ,קשה ,בינוני ,קל

  הניווט קושי רמת לפי חיפוש

  אקסטרים ,מאוד שה ק,שה ק,ינוני ב,קל

  דירוג לפי חיפוש

1 ,2 ,3 ,4 ,5 

 עתידי פיתוח

 רוכבים פורום 

  קילומטר מהשביל  אפשרות לתורמים לממן– קילומטר אימוץ 

  מומחים עם קשר יצירת 

 אישי תמונות אלבום 

  )יוזלטרנ( עת כתב 

 השנה ועונות האוויר מזג תחזית 
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 ביטוח של היבטים 

 להתייחסות נוספים ושאיםנ

 ואתר מפות ה,הגרפיקה ,השילוט ברמת אחידה וחזותית עיצובית שפה לפרויקט לתת יש כללי אופןב 

 בנוף  הפרויקטשתלבותבה דגששים ל יש כן כמו .אחר תוצר לוכ הייעודיים המתקנים ,האינטרנט

 . שביל ישראל לאופנייםתדמית של יסודי עיקרון מהווים האל – בסביבה מינימלית פגיעהבו

 םיגרפי חומרים לרבות, נית"יחצ ותדמית עיצובית דמית ת:עיקריים נושאים לשני מתחלקת התדמית 

  .)אינטראקטיביות והן מודפסות ןה( מפות בעיקרו ,ברושורים ,לרכב מדבקות ,פוסטרים כגון

 . שיווקי תוצרים לפרויקט תיק בנהיי ,העיצובית השפה אישור אחרל, הבא בשלב 

 .השביל סביב רכיבה ימי מספר של תיירות לחבילת תשתית בנהית 

 .שבילם לנגישותו מוגבלויות ובעלי נכיםל באשר מדיניות תתגבש 

 .של המדידה הטופוגרפית תזכויו רכישת ידרשו מודפסות מפות 

 בשלבים ויגבה אותו הפרויקט את ילווה אשר ,לאופניים ישראל שביל של זמני אינטרנט אתר בנהיי 

 .למפות וגישה השביל אודותעל  מידע ייתן וכמובן ,חידושים יציג ,הראשונים

צעות באמו השונים התקשורת באמצעי ,הפרויקט של קיומו עצם את הציבור לתודעת להכניס חשוב 

 הפרויקט הצלחת ;ישראל לשביל בדומה ,למותג לאופניים ישראל שביל את ולהפוך ,נוספים כלים

 .שיווקולו הציבור למודעות השביל להעלאת פרסומי בקמפיין גם תלויה

 תנאי נוִה – בנוף השתלבות של נוקשים תנאיםב עמידה  תוך כדי– רלוונטיים נלווים עסקים עידוד 

  .לרבים ופרנסה תעסוקה ריצֹוובנוסף י ,רויקטהפ להצלחת חשובנוסף 

 אחראים םאחרי גופים במקומות שבהם גם ,תוצריולו לשביל הקשור בכל לאחידות לשאוף יש 

בהתאם ו  שנבחרוהתוצרים ייצור תיק לפי בנייה על להקפיד השונים מהמבצעים ולדרוש, למקטעיו

 .לאופניים ישראל שבילכ זיהויואת ו הייחודי אפיונו את השביל יקבל זו בדרך .ערכושנ תכניותל
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  מערכת השלטים המלאה ושיטת השילוט
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 תחזוקה ואחזקת שביל ישראל לאופניים

  אייל הרשטיק: מאת

 חשיבות רבה בלימוד מרכיבי התחזוקה של השביל ובגיבוש כלים מתכנני שביל ישראל לאופניים רואים

מסמך זה מרכז ומבהיר מה היא תחזוקת שביל אופניים ומהן . וב ביותר לנושא זהמתאימים למענה הט

  . החלופות האפשריות לתחזוקת שביל

  תחזוקת שביל אופניים

  : תחזוקה נכונה מתייחסת לגורמים הבאים

יש לחשוב על בעיות התחזוקה , עוד בשלב תכנון השביל והמרכיבים הנלווים לו  –פיזי  תכנון .1

 .לא להשתמש בחומרים המתבלים מהר או המועדים לוונדליזם, וגמהלד. ,העתידיות

באופן שזו תצמצם את בעיות ,  יש צורך בתכנון נכון של תכנית התחזוקה–תכנון מערכת התחזוקה  .2

 תחזוקהיש לקבוע תכנית ל. ותלמד לטפל בהן באופן מהיר ויעיל) צופה פני עתיד(התחזוקה העתידיות 

ובין , למלאיצטרך המבצע שהתכנון יכלול את כל הדרישות . ומוסכם מפרט תחזוקה ברור לבנותו

   . מהן התוצאות הנדרשות מהמבצע– באיזו תדירות, מתי , היכן,לעשותנדרש מה : השאר

אחראי לביצוע יהיה  ש ) וכוליגוף מוסדי, מועדון, קבלן אחזקה, איש (  מבצעגורםיוגדר  – ביצוע. א

 . המפרטהתחזוקה על פי 

לדווח ו, שלו את השביל ואת רמת התחזוקהאחראי לבדוק יהיה  שגורם מפקחיוגדר  – חפיקו. ב

   . ולרשויותלמנהל

  : מרכיבים עיקרייםחל על ארבעהמרכיב תחזוקת השביל 

 צועה שעליה רוכבים הר–תשתית השביל  

 שילוט 

 מבואות ההתחלה והסיום 

 ) אם יש–פסלים וכולי , פרגולות, ברזי שתייה(מתקנים נלווים  

  תחזוקת תשתית השביל

  תחזוקה )2(; תחזוקה עונתית וניטור) 1(: חלקת לשני חלקיםנ תשתית השביל ה שלתחזוקהעבודת 

  .תשוטפ

   שוטפתבקרה

בהתאם לתוואי ולרגישות השביל ( על איש מקצוע לרכוב פעמים מספר בשנה –בקרה על השביל  

 .כבים או ממתנדביםבקרה יכולה להתקיים גם כתוצאה ממידע המגיע מרו). לבלאי

על המתחזק לתקן . מטרת הבקרה לדאוג לכך שהשביל יהיה בטוח ומהנה לאורך כל ימות השנה 

 כדי פעם מדי צמחייהלגזום יש , כמו כן. קטן הנגרם לשביל או למרכיבים  הנלווים לונזק  בשטח
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 לניקיון השביל וכן יש לדאוג, השבילים לתוך תשתית צמחים חדירת ולמנוע הגובה החופשי על לשמור

 ). ובצדדיו(לכל אורכו 

  .באחריות המבקר לטפל בה באופן מיידי, במקרה של בעיה בטיחותית המסכנת את הרוכבים 

  תחזוקה עונתית

  : תקופותבשתימומלץ לבצע ) אם נדרשים(את התיקונים בשטח 

. חר החורףמומלץ לעבור ולבדוק את שביל האופניים ולבצע בו תיקונים לא: תחזוקת השביל באביב 

כתוצאה מרכיבה אינטנסיבית ומנזקי , בתקופת החורף צפויה להצטבר שחיקה גדולה יותר של השביל

 . שברי עצים לאחר סופות וחירוץ לאחר גשמים, לרבות  שיטפונות במעברי נחלים, מזג האוויר

לאחר העונה השנייה שבה מומלץ לבצע תחזוקה היא לקראת עונת הגשמים ו: תחזוקת השביל בסתיו 

התייבשות הקרקע ומרעי הצאן והבקר גורמים להתפוררות השביל ויוצרים . התייבשות הקרקע בקיץ

  .  מומלץ אפוא לצאת לטיפול תחזוקתי בתקופה זו. מרעולים המשבשים אותו

  :ההער

מניסיון . ייתכן כי באזורים מסוימים בארץ יוטב אם תחזוקת השביל תתבצע במועדים אחרים מהכתוב

תקופת התחזוקה כי יוטב להקדים את יתכן וייולי - יוני דווקא העונה הקריטית היא,ולםשבילי עד

 תקשרנ ה, תופעה מקומיתהיזוכי יתכן י ,ועם זאת ,חלו השבילים להתייצב מחדשיבסתיו . מועדים אלהל

  .לעונת מרעה מוגבלת

  תחזוקת שילוט

והפרסומים יישארו לאורך זמן ויתנו מטרתה העיקרית של תחזוקת השילוט היא לדאוג לכך שכל השילוט 

). אחרים למשתמשים גם אך האופניים לרוכבי חשוב השילוט(את המידע בכל רגע נתון לכל מטייל בשביל 

על בָּקר השביל לדאוג לבטיחות הרוכבים ולכן עליו לטפל באופן מיידי בכל חוסר או בלאי בשלטי הכוונה 

חומרים  ( ישאם ,חומרים לחלוקהחס גם למילוי מאגר הבתחזוקת השילוט יש להתיי, כמו כן. ואזהרה

  ). פרסומיים ודומיהם

  : לבעיות תחזוקתיות בשילוטמותגורה קיימות שתי סיבות עיקריות 

 .)עקירה וכולי, ריסוס בגרפיטי, השחתה, גניבות(ונדליזם  

 ). דהיית הצבע ועוד, בלאי החומר(עמידות החומר  

  :ונדליזם  .א

  : דרכי הפעולה למתכננים

 . אשר יהווה כלי עזר למתחזק–יש לייצר בסיס נתונים ובו מסומן מיקומו של כל שלט על השביל  

 . אודות מחסור או פגיעה בשילוט עליש לפתח מנגנון ובו אפשר יהיה לקבל מהמטיילים דיווחים 

 ,לדוגמה מומלץ להמעיט את השימוש בברזל. ומרים בעלי ערך רב בעיני גנביםיש להימנע משימוש בח 

 .הפופולרי בקרב גנבי המתכות
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ההמלצה היא להשתמש ככל . יש לעודד את השימוש בשילוט שעלות הרכבתו ותחזוקתו נמוכים 

ראו פירוט . שבה עלות החומרים היא נמוכה, במערכת שילוט המבוססת על צביעת סלעיםהאפשר 

 .השילוט של שביל ישראל בפרוגרמת

 . אבידנינכתבה על ידי סטודיוהשילוט ש מידע נוסף אפשר לקרוא בפרוגרמת 

  : עמידות החומר  .ב

חומרים באיכות טובה שיתאימו . לעמידות החומר חשיבות רבה בצמצום העלויות של תחזוקת השביל

יצמצמו את עלות התחזוקה של השילוט  –לחשיפה לשמש ולגשם ולתנאים השונים , לאקלים הישראלי

  .טבאופן ניכר ויגדילו את טווח הזמן לתחלופת השילו

  : דרכי פעולה למתכננים

 .יש לייצר בסיס נתונים ובו מסומן מיקומו של כל שלט על השביל, ככלי עזר למתחזק 

א ידידותי הו בבטון עם אגרגט ממוחזר שימוש; יש לנסות ולהשתמש בחומרים מפסולת ממוחזרת 

 . ונדליסטים ושך מינויחסית  ואבה משתלב  ,הסביבל

 . כל מחסור או פגיעה בשילוטעל מהמטיילים דיווחיםבו בל יהיה אפשר לקשיש לפתח מנגנון  

אשר יאפשר למתחזקים לבצע את ) חיזוק השלט בצבע וכולי(יש לפתח מנגנון לתחזוקה חוזרת  

  .עבודתם

  תחזוקת מבואות כניסה ויציאה

ר  המספר הרב ביות בהןצפויים להיות ו כניסה ויציאה,לאורך שביל ישראל לאופניים מתוכננות מבואות

כל . ברזי מים לתחזק ועוד, שולחנות לנקות, בחלק מהמבואות יהיו פחי אשפה לרוקן. של נוכחים

  . המבואות תהיינה נגישות לכלי רכב

שתהיינה משותפות למשתמשים או לפרויקטים , מתכנני הפרויקט מעוניינים להיצמד אל מבואות קיימות

  .וזאת על מנת להוזיל את עלויות התחזוקה, אחרים

  :י הפעולה למתכנניםדרכ

 .  להתחשב בנושאי התחזוקה בשלב תכנון המבואהיש  

  .יש לאמץ נוהל  למסמכים ובהם דיווח על כל סיור תחזוקה וטופס לדיווח על טיפול במפגע 

) כלי עבודה וחומרים נדרשים(יש לדאוג שלמתחזק המבואה תהיה היכולת לטפל מיידית במפגעים במקום 

  .  אשפה וגזםושתהיה לו היכולת לפנות

    :לדברים הבאים ידרשמתחזק המבואה י

 .ניקיון שולחנות פיקניק/פיקוח 

 .ניקיון המבואה גם במקרה שאין שולחנות פיקניק 

 ).אם יש חלוקה(בדיקת מלאי החומרים הפרסומיים  

 .תיקון ריהוט 
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 .צביעה במקרה הצורך 

 .  בדיקת השילוט במקום 

 .מבואהבדיקת על כל האובייקטים שהוקמו לצורך ה 

 .גיזום צמחייה מפריעה וטיפול בה 

 .בדיקת תקינות אספקת מי שתייה אם יש 

 .בדיקת תאורה אם יש 

 .בדיקת השירותים הסניטריים אם יש 

  תחזוקת מתקנים נלווים

 לתחזוקה  יש לדאוג,שלטי תרומה לאורך השבילואנדרטאות , פסלים, פרגולות, ברזי מים קיימים אם

  . מכובדת שלהם ולשמירתם

  :רכי פעולה למתכנניםד

במידת האפשר יש להקים את המתקנים מחומרים ממוחזרים או מחומרים שאינם מועדים  

 . לוונדליזם

 .יש לפרסם בשילוט איסורים על פגיעה ַּבמתקנים 

  . יש להגביר את הפיקוח והבקרה על המתקנים 

  : נספחים משלימים למסמך זה

 .איתמר שפירא: כתב " בהיבט סביבתיחשיבות תחזוקת תשתית השביל "מאמר על אודות  

, רמי גולד, ןגידי בש, יובל פלד, הלל זוסמן, דודי שקולניק: תיבת מסמך זהתודה לעוזרים בכ

  .  ואיתמר שפיראארז לוטן, שחר סולר
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  חשיבות תחזוקת תשתית השביל בהיבט סביבתי

 בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי M.A , איתמר שפירא: מאת

  כללי

הסעה והשקעת חלקיקי קרקע ,  תהליך טבעי הנגרם כתוצאה מבלייהאהי, )סחיפה (EROSION ,ארוזיה

וחלקם ) פנימיים( חלקם אנדוגניים –ה כוחות אל. כתוצאה מהפעלת מאמצים וכוחות על יחידת הקרקע

סחיפה טבעית יכולה להיגרם . משנים את תכונות הקרקע ומפסלים את הנוף –) חיצוניים(אקסוגניים 

הנעים ,  משפיע על קצבי הסחיפההמדיום. סחיפה קרחונית ועודמ, סחיפה נחליתמ,  מרוחכתוצאה

 הם התהליכי סחיפה טבעיים אל.  בהתאם לכוחות המופעלים על הקרקע,מטרים ועד מטרים בשנהילממי

בשנים האחרונות מצביעים מחקרים רבים .  המעצב את פני השטח,אנו פוגשים היוםשהגורם העיקרי לנוף 

קצבי . האדם, רופוגניתוזהו המשתנה האנ) EROSION AGANT(גורם נוסף המעורב כסוכן בלייה על 

  . שימוש באופני הריםמקטורונים ובין אם ר או ט4X4שימוש ברכבי כתוצאה מבין אם  –לים הסחיפה גֵד

  רכיבת אופניים וסחיפת קרקע

. הצמיגים – ים עם פני השטח תוצר של נקודות המגע בין האופניאהשפעת רכיבת שטח על הקרקע הי

נקודות . הטכנולוגיה המתפתחת מאפשרת רכיבה מהירה ואפשרויות בלימה מיידיות כמעט בכל תנאי שטח

 –  מביאות לכך שעיקר הלחץ ליחידת קרקע מרוכז בשטח המגע המצומצם של הצמיגים עם הקרקעהאל

אלה כל  –מנטום בלימה קצר יחסית זאת בשילוב עם מוו,  של חוסר אחיזהוהן במצבהן במצב של אחיזה 

ע ותנאיה המוקדמים מובן שלמאפייני הקרק.  הגורמים העיקריים לסחיפה הקשורה ברכיבהנמנים עם

 סוג ובהם, משתנים רביםשל  זו נקבעת על ידי שילוב ;סחיפהבפני  הקביעת עמידותחשיבות ניכרת ל

השפעות נוספות . ותכונות רבות נוספותנפח החללים , תכולת הלחות, הסטרוקטורה, הטקסטורה, הקרקע

שיפועי השביל ותכונות נוספות ששילובן גורם לרוכב לנהוג בצורה זו או , כיוון הרכיבה,  הטופוגרפיההן

  .אחרת בעת השימוש בשביל

  חשיבות תחזוקת השביל

 שימוש באופניים ממוקדות בעיקר בשכבה עקבשעיקר בעיות הסחיפה הנגרמות פי אף על , לסיכום

 השפעה בעלות , לבעיות סחיפה מתמשכותלגרום שימוש אינטנסיבי בשביל מסוגל ,עליונה של הקרקעה

 )2( ; רכיבה לא נכונה)1(:  כתוצאה משני משתנים עיקרייםםעיקר בעיות הסחיפה נגר. הרסנית על השביל

, בין השנייםואולי העיקרי מ, המשתנה הראשון. סלילה לא נכונה או שימוש בשביל שאינו מתאים לרכיבה

 אחת הדרכים אה נאותה שלו היותחזוקסלילת השביל .  חינוך לרכיבה נכונהעל ידיתיקון - בראהו

 להילחם בסחיפת קרקעות כתוצאה – רכיבה מתפתחות בו מדי יוםה שתשתיות , בעולמנו– העיקריות כיום

 .  בבד עם מתן אפשרויות חדשות ונוספת לרכיבה- בד,מרכיבה

 והכרה בחשיבות של  גיסא העלייה בלחץ הרוכבים על יחידת שטח מחדנוכח, ונותבמהלך השנים האחר

כיום ידוע כי סלילה  .אנו ערים למתן דגשים הנוגעים לסלילת שבילי אופניים,  גיסאתכנון נכון מאידך

 קריטית לתכנון אהי –למשקעים ולמשתנים נוספים , לטופוגרפיה,  המתאימה לאופי הרכיבה– נכונה
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מעמיקה עם תנאי הסביבה  כרותיהכרה מוקדמת של קהל היעד וה. פניים בראייה ברת קיימאשבילי או

  .  ומשך חייהם ארוך יחסית, נמוכהא על הסביבה היםמאפשרים תכנון וביצוע שבילים אשר מידת השפעת

שימוש בשביל לאורך זמן מביא . גם אם התכנון והביצוע הם נכונים, מחייב תחזוקה שוטפת כל שביל

, ועל כן, תכנון נכון אמנם מקטין את מידת הסחיפה אך זו אינה נמנעת לחלוטין. בלייה מסוימתלחיפה ולס

הסביבה שבה השביל עמוקה עם תנאי והיכרות מוקדמת תוך כדי  לגשת לפרויקטחובה על מתכנני השביל 

עקרונות אשר  –חובה גדולה מזו באה גם על סוללי השביל הנמצאים בשטח ובונים את השביל . מתוכנן

  .  את עבודתםותנחצריכים להותכנון וסלילה ברי קיימא  שימור הטבע

לעומתם קיימת חובה על הרשויות המבקשות לסלול שבילים בשטחיהן להכיר בחשיבות התחזוקה 

אולם בלא ו ,משמשים אטרקציהה , לקהל הרוכבים שבילים נוחיםאלה מספקות. השוטפת של השבילים

, ההבנה כי התכנון. שש כי יהפכו למפגע בטיחותי המסוכן לקהל המשתמשיםתחזוקה נכונה קיים ח

הביצוע והתחזוקה השוטפת הם כלי אחד להקמת תשתית רכיבה שתאפשר רכיבה בטוחה ואטרקטיבית 

 . היא מכרעת– לאורך זמן
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  סביבה ושילוב משתמשים, רכיבה

  הלל זוסמן: כתב 

  הקדמה

עמותות , חדת שבה חברו יחדיו מספר רב של גופים ממשלתייםשביל ישראל לאופניים יצר הזדמנות מיו

 כדי לדון בסוגיות רבות הקשורות לרכיבה על אופניים שעד כה –רוכבי אופניים ורוכבים בעלי ניסיון ועניין 

  .ולקדמן, לא טופלו בצורה מסודרת

ים היא מידת אחת הסוגיות המורכבות והטעונות שהתעוררו בעקבות הגידול במספר רוכבי אופני ההר

הפגיעה של רוכבי האופניים בטבע והשאלה אם לשלב את המשתמשים השונים באותו שביל או להפריד בין 

קונפליקט זה בא לידי ביטוי ביחסים בין מנהלי השטחים הפתוחים והמשתמשים . המשתמשים השונים

  .  הרגליים ובין הרוכבים

שלא על גבי שבילים רחבים ומוסדרים פוגעת מנהלי השטחים הפתוחים טוענים כי רכיבה , כך למשל

אחדים . ואילו הרוכבים טוענים כי אין כל הבדל בין פגיעה של הולך רגל לזו של רוכב האופניים, טבעב

ואילו הרוכבים , מהולכי הרגל טוענים כי הימצאות כלי רכב על שביל מטיילים פוגע בביטחון הולכי הרגל

  . כי אין כל סכנה ברכיבה בשבילים משותפיםטוענים כי אופניים אינם כלי רכב ו

רוכבי האופניים ומתכנני השבילים צריכים ללמוד מהמאבקים הקשים , כדי להבין את ממדי הבעיה

המקדימות אותנו ( בין רוכבי אופניים לאנשי הטבע במדינות המערב – ומתקיימים היום –שהתקיימו 

, רב נסגרים בפני רוכבי האופניים אזורים שלמיםבמע). בשנים רבות בתרבות הרכיבה על אופני ההרים

יותר ויותר שבילים האהובים על הרוכבים הולכים ; וקיים איסור כניסה של רוכבי אופניים לשמורות טבע

ת אזהרה ויש לפעול יחד עם מנהלי השטחים והרוכבים ולהגיע ימגמה זו צריכה לשמש לנו נור. ונסגרים

  .להבנות בנושא

 צריך –המתוכנן לחצות את המדינה כולה  ולעבור בכל סוגי השטחים הפתוחים , ייםשביל ישראל לאופנ

  .בשטחים השונים שהוא חוצה" כללי המעבר"לקבוע את 

  הגדרת שטח פתוח

להלן חלוקה מקובלת של סיווג שטחים . טומן בחובו כמה וכמה סוגים של שטחים' שטח פתוח'המונח 

נוף בעלי חיים , צומח(ורמת רגישותו , וף המנהל אותו הג–המורכבת ממעמדו של השטח , פתוחים

  ):וכדומה

 שמורות טבע .1

 גנים לאומיים .2

תכנית מתאר ארצית  (22א "ל יש מדרג של סוגי היער על פי החלוקה בתמ"ביערות קק – ל"יערות קק .3

שיש להתייחס לשימורם באותה , ועד יערות טבעיים, שנטע האדם, החל מיער פארק) ליער וייעור

  . ת המאפיינת שמורת טבערגישו
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או , כשטחי מראה, שגם הם אינם מקשה אחת ויש בהם שטחים טבעיים יותר(שטחים חקלאיים  .4

  ).שטחים המעובדים בצורה אינטנסיבית מאוד

  ).גם בהם יש שטחים ברמת פעילות שונה(שטחי אש  .5

  .שטחים לא מוגדרים .6

  דוגמה לחלוקה  

  כללים  בר כללי מע  רגישות השטח  מנהל השטח  מעמד השטח

רשות הטבע   שמורת טבע
  והגנים הלאומיים 

, רגישות גבוהה
לרבות בתי גידול 

  ייחודיים 

אין להעביר שבילים 
אפשר . חדשים באתר

במקרים מיוחדים  
להעביר שביל בתיאום עם 

  ג"רט

מדיניות 
  הרשות

רשות הטבע   גנים לאומיים
  והגנים הלאומיים

,  רגישות גבוהה
אתר קולט קהל 

ות אתר עתיק
  וכדומה

  ,אין להעביר שביל

אלא במקרים חריגים 
  ובאישור

מדיניות 
  הרשות

רשות הטבע   גנים לאומיים
  והגנים

, אפשר להעביר שביל  
  בתיאום 

מדיניות 
  הרשות

ערכיות גבוהה   יער טבעי לשימור   ל"יער קק
בדומה לשמורת 

  טבע

רצוי לא לפרוץ דרכים 
  חדשות

  ל "מדיניות קק

יתר יערות 
  ל"קק

קיימת קרן 
  לישראל

מטרתם לשרת את 
. ציבור הנופשים
 –רגישות נמוכה 

  יער לצורכי פנאי

מותר על פי מדיניות 
אפשר לפרוץ . ל"קק

  בתיאום, שבילים חדשים

  

שטחים 
  חקלאיים 

רכיבה רק על   שטחים מעובדים 
  מטרוקות קיימות 

בתיאום בעלי הקרקע 
  ומשרד החקלאות

  

, שטחים טבעיים  
  מרעה 

חים אפשר אם השט
  אינם שמורת טבע

בתיאום עם הרועים 
בשטח ועם משרד 

  החקלאות

  

שטחים 
טבעיים 
  אחרים

שטחים טבעיים 
  ללא מעמד

בתיאום עם , אפשר
  רשות הטבע והגנים

ל פי סמכותה של ע
חוק שמירת ערכי , הרשות

  טבע
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  שיטת העבודה 

  הקמת קבוצת עבודה לניתוח הנושא ולימודו

  :י המפגשיםראשית ראוי להודות למשתתפ

  ;זהר צפון,  גידי בשן–ל "קקנציגי ; שרון טל, ר יריב מליחי"ד, ר יהושוע שקדי" ד– ג"רטאנשי 

אוטו , בועז ימיני, עמיאל יהודאי ,ני לזוביקי פ–מתנדבים רוכבים ;  איל הרשטיק–ם יאיגוד האופני

  .עידו מזור, לן שחם אי–פורום האופניים של תפוז ; שחר סולר, אלונה גלבוע, רמי גולד, פרידמן

שאירח אותנו והיה שותף , ל"לגידי בשן מקק, שהכין מצגת למפגש הראשון, תודה מיוחדת לנתי ברגמן

שהקדיש זמן רב ללימוד , המדען הראשי של רשות הטבע והגנים, ר יהושע שקדי"ולד, להובלת הדיונים

  .הנושא ולחידודו

  

   יד קנדי"הפסנתר"קפיצות מפסל חברי הקבוצה על רקע אתר ה

שביל אופניים צר ברוחב של בין (הדיונים של קבוצת העבודה התרכזו בנושא הסינגל והשפעתו על הסביבה 

  ).שביל עיזים או שביל שאינו מיועד לכלי רכב, בדרך כלל שביל הליכה, מ" ס100- ל20

ב המשתמשים כגון שילו, ראוי להדגיש כי חברי קבוצה התעלמו מנושאים שאינם קשורים לטבע ולסביבה

   .שנדונו בקבוצות עבודה אחרות, ונושא הבטיחות ברכיבה בשביל וכדומה

וכעבור עשרים דקות של , הקבוצה יצרה מפגש ראשון מסוגו בין מנהלי השטחים הפתוחים לנציגי הרוכבים

  .התרכזו בלימוד ובמתן פתרונות, הוצאת קיטור

  .י מפגשים וכן סיור לימודילצורך גיבוש ההגדרות למעבר בשטחים רגישים נערכו שנ

  .ומוסיף מהספרות הקיימת בנושא, פרק זה מרכז את הידע שהצטבר בקבוצה לרבות פתרונות אפשריים
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  יעדי הקבוצה

מתוך רצון לנצל , )שנראו קשים להשגה(בתחילת העבודה הוגדרו יעדים מעבר לצורך המיידי של הפרויקט 

  . ונים ונציגי הרוכבים סביב פרויקט שביל ישראל לאופנייםאת ההזדמנות הנדירה שבה התאגדו הגופים הש

  ; להלן המטרות שהוצבו

 .להגדיר את כללי המעבר בשטחים מסוגים שונים בעבור צוות התכנון המפורט של  התוואי .1

  . ואת השלכותיו) אם קיים(להגדיר את הנזק שנגרם לסביבה על ידי האופניים  .2

 .להציע כלים ופתרונות למזעור הנזקים הנגרמים על ידי רוכבי אופניים .3

לעודד את הגופים המנהלים שטחים פתוחים לחדש מדיניות בנוגע לרכיבה על אופניים בשטחים  .4

 .שבאחריותם

לחבר אמנה בין רוכבי אופניים למנהלי השטחים הפתוחים בנוגע לכללי התנהגות ברכיבה על אופניים  .5

 . בשטחים אלה

 .שיוצגו בו ממצאי העבודה, ג"ל ורט"ברשות קק" רכיבה וסביבה"לערוך כנס  .6

  

  השלכות הרכיבה על הסביבה הטבעית ודרכים להתמודד ִאתן

  מהות הבעיה

ומשמעותו לאו דווקא קביעת , יש לא מעט פרשנויות' שמירת טבע'ראוי להטעים כי למושג , ראשית

  . אזורים סגורים לכניסת האדם ולהתערבותו

גישה . יש לשמר את שמורות הטבע במינימום התערבות וחדירה של בני האדם,  העמדה הקיצוניתפיל

והרואות , קלאסית זו הוחלפה בשנים האחרונות בגישות הרואות את הטבע ואת האדם כמערכת אחת

 מובן כי אם). בייחוד במדינות כמו שלנו(בחשיפה של האדם לטבע כלי חשוב לחינוך ולשמירה על הטבע 

 להפסיק את הדיון סביב אפשר, הגופים המנהלים את השטחים הפתוחים דוגלים בעמדה הקיצונית

  . אפשרות כניסת רוכבי אופניים ומטיילים לשמורות טבע

,  פועלת לפיה היום מנסה ליצור איזון בין אפשרות כניסת האדם לשמורותהגישה שרשות הטבע והגנים

שה זו באה לידי ביטוי באזורים שמוסדרים בהם מסלולי טיול גי.  בסביבהתתוך כדי התערבות מינימלי

ובהם אזורים סגורים שנאסרת בהם כניסה להולכי הרגל בשעות הערב שעה שהחיות , ונקודות תצפית

  .בעונות קינון או רבייה או לכל אורך היום, יורדות למקורות המים

ח הפגיעה הנגרמת לטבע על ידי בספרות המקצועית קיימים מחקרים ומאמרים רבים העוסקים בניתו

קשה להגיד כי המחקרים מצביעים על פגיעה ברורה או גדולה יותר מזו הנגרמת על ידי . רוכבי האופניים

המחקרים . כל פעילות אדם בשטחים שמורים מהווה הפרה ופגיעה בטבע, באופן כללי .הולכי הרגל

סוסים , רוכבי אופניים,  הולכי רגל:מתרכזים בהבדלים בין המשתמשים הראשיים בשטחים הפתוחים

  . וכלי רכב
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ככלי שבו משתמשים הולכי הרגל כנגד " בעיה הסביבתית"מחקרים אחדים אף ממקדים את המקור ל

  . רוכבי האופניים

, כאשר מתבססים ברכיבה על שביל קיים, בסיורים שערכנו טענו האקולוגים של הרשות כי ברוב המקרים

  . אין  פגיעה נוספת בטבע

 White, Waskey, Brodehl  and) ההשפעה הראשונה על הטבע וכנראה הגדולה היא ביצירת השביל

Foti, (2006.  

  מסקנות

מסקנה כללית מהמחקרים היא כי פגיעת רוכבי האופניים בקרקע ִהנה פחותה מזו של רכבים או של 

  . וגבוהה במעט מזו של הולכי רגל, סוסים

  . הידוק וִחרוץ גבוהים יותר ברכיבה על אופניים ביחס להולכי רגל, יההפגיעה בקרקע גורמת לארוז: קרקע

  : תוצר של גורמים אחדיםהיאמידת הפגיעה 

מה שיוצר את , כך הִחרוץ הנעשה על ידי הגלגל הוא עמוק יותר,  ככל שהקרקע רכה יותר–סוג הקרקע  .1

  .אותם קוליסים הנראים בשטח

  .בו גדולה יותרכך הפגיעה , ככל שהשיפוע בשטח גדול יותר .2

  .כמות המשקעים משפיעה על רמת הִחרוץ .3

יש להבחין בין קבוצות המשתמשים השונות והנזק . צורת הרכיבה משפיעה על רמת הִחרוץ של הקרקע .4

יש להבחין בין רוכבים שבעבורם האופניים הם אמצעי טיול וניוד בטבע ; שהן עלולות לגרום לטבע

השטח הפתוח הוא הזירה ואילו הנוף , )המוטורי(ק בספורט ובשטח הפתוח לבין אלה שבמסגרת העיסו

  .והטבע הם אלמנט משני

  :פגיעה בצומח

  . פגיעה בצומח נגרמת על ידי דריסתו בגלגלי האופניים וירידה מהשביל הצר לצורף מעקף וכדומה .1

  .גיזום ועקירה של צמחים, פגיעה על ידי הכשרת השביל .2

  .פגיעה על ידי שינוי משטר הזרימה בשטח .3

  :הפרעה לחיות הבר

  .נראה כי אין הבדל בין הולכי רגל לרוכבי אופניים .1

וזאת עקב , יש הסתברות גבוהה יותר לדריסה של זוחלים ויונקים קטנים על ידי גלגלי האופניים .2

 .מהירות הנסיעה וגורם ההפתעה
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  הגדרת הפגיעה 

ובאילו תחומים הרכיבה , בעהאם רוכבי האופניים אכן פוגעים באופן יוצא דופן בט, נשאלה השאלה

ברור שהאופניים יוצרים ", חוקר העוסק בתצפיות מחקריות, לפי פורמן? משפיעה על הטבע ועל הסביבה

 ,Foreman" ( לחשוב אחרת משמע להתעלם מהסיפור שמסופר על ידי האדמה;נזק רב יותר מהולכי רגל

2003 .(  

פניים מאפשרים לרוכבים להגיע בנקל למקומות חלק מהבעיה שיוצרים רוכבי האופניים מקורה בכך שהאו

וכעת הדבר מתאפשר בזכות , שבעבר לא היו בהם הרבה אנשים, נידחים ומרוחקים ממוקדי פעילות אדם

והמאפשרים מרחקי נסיעה , הטכנולוגיה המאפשרת בניית אופניים בעלי יכולת עבירות שטח גבוהה יותר

רוכבים היורדים משבילים ופותחים , כבי האקסטריםהבעיה מחמירה עם הגידול ברו. גדולים יותר

  .   שבילים חדשים ותלולים

 מיליון ביקורים באופניים בשטחים 13.5 -כמדובר ב, על פי מחקר של המשרד לניהול שטח בארצות הברית

שטחים טבעיים  (עיקר הלחץ הוא על  השטחים הפתוחים הקרובים לעבודה או למגורים; ציבוריים בשנה

 כי הם משווים אופניים להליכה היאהביקורת על מרבית המחקרים ). Lathrop, 2003) ( לעירהקרובים

לדידו . מהירות והתעלמות מהנזק לחיי הברמתוך כדי התעלמות ממרחק ו, וקובעים כי הנזק כמעט זהה

ן כי עוד עולה מכא.  הנזק הוא פי שישה ויותר עקב המרחק הרב ומהירות האופניים ,)Lathrop) 2003של 

 .מדובר במפגשים רבים יותר עם חיות בר,  המרחק הרב יותרעקב

, צומח : שהיא ממוקדת במרבית המחקרים ניכרת בארבעה תחומיםכשם, השפעת הרכיבה על הסביבה

 והם מושפעים מכמות , )White, Waskey, Brodehl  and Foti, 2006(וקרקע , בעלי חיים, מים

  .וכן מתנאי האקלים ומשיפוע הקרקע, המבקריםמהתנהגות , מסוג השימוש, מבקרים

  

יכולים לצמצם את הפגיעה , תכנון נכון של השביל וביצוע בהתאם, על פי הניסיון והספרות המקצועית

  .ואף לבטלה, בקרקע ובצומח

  

  צמחייה

הצמחייה מועתקת או נעקרת , בשלב הבנייה. הנזק הראשון לצמחייה נעשה כבר בשלב הקמתו של שביל

  לרבות שבילים , פעילות זו היא בלתי נמנעת כשמדובר בהקמה של כל שביל. לחשוף את הקרקעבמטרה 

  ).White, Waskey, Brodehl  and Foti, 2006(להולכי רגל ושבילים אחרים 

חשיפה זו נוצרת בעקבות דילול . נזק אחר עשוי להיגרם לצמחייה עקב חשיפת יתר לשמש באזור השביל

, שינוי זה גורם לתנֵאי מיקרו אקלים שונים להתפתח בסביבת השביל. מצדדיוהצמחייה שמעל לשביל ו

היו אף מקרים שבהם נראו לאורך השביל מסדרונות של צומח . והדבר גורם לצמחייה זרה להיקלט במקום

  ).White, Waskey, Brodehl  and Foti, 2006( זר למקוםה
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כאשר מתבצעת ירידה , )כל שילוב(שתמשים הרחבת השביל מתרחשת גם במקרים שיש בהם שילוב של מ

כיווניים באותה קבוצת -  וזאת גם במסלולים דו–מהשביל כדי לפנות מקום למשתמשים אחרים 

  .משתמשים

Eden ו - Thurston הם ערכו מחקר ; בדקו את שיעור הדריסה של צמחים על ידי המשתמשים השונים

 משמעותי שהצביע על ת או רכיבות ולא ראו הבדל הליכו500שדה ובדקו בו את צפיפות הצמחייה אחרי 

 מחקר אחר שבדק .Thurston and Reader, 2001)(פגיעה גדולה יותר בטבע על ידי אחת הקבוצות 

ציין כי לאפקט הגלגול של גלגל האופניים , את השפעת הולכי הרגל ורוכבי האופניים על עקירה של צמחים

  ).Weaver and Dale, 1978(כה יש פחות השפעה ויכולת עקירה מאשר להלי

. יםזרעים שנדבקו לגלגלמעבירים ממקום למקום רוכבי האופניים ,  במקרים אחדים–העברת זרעים 

  .במקומות מסוימים הקימו מתקנים לשטיפת אופניים לפני יציאה מהשטח

 .פות וכדומהעקי, במקרים של ירידה מהאופניים, על ידי דריסתו, נזק נוסף נגרם לצומח  בסביבות השביל

  יהיה בדיוק ברוחב המיועד למשתמש הואתכנון ובנייה נכונים של שביל יבטיחו כי 

)White, Waskey, Brodehl and Foti, 2006.(  

  פגיעה במקורות מים

 הנזק הנגרם על ידי זרימתם לאורך –קבוצת העבודה התייחסה רק לאספקט אחד של המים , כאמור

רה מצוינת פגיעה במקורות המים על ידי כניסת אופניים למים בשעת בספרות הז. קווים ישרים בשביל

  .החצייה גורמת להיסחפות של  אדמה ולזיהום המים. חציית ערוץ

על ידי גשרים או על , הרעיון העיקרי הוא לבנות מעברי מים מסודרים. בנקלזו בעיה תכנון נכון יכול לפתור 

  .ידי ריבוד הקרקע בסלעים וכדומה

  בעלי חיים השפעות על 

והיא ,  עצמולהשפעה על בעלי חיים יכולה להיות גם בשטחים שמחוץ לשבי, בניגוד להשפעות שצוינו לעיל

היא מתבטאת בדריסה של בעלי חיים קטנים . אולי היחידה הגולשת מחוץ לגבולות הפיזיים של השביל

ות באופן שונה לחדירת אדם ידוע כי חיות שונות מגיבות בצורה שונה לאנשים ומגיב. ושל זוחלים בשטח

וכן ידוע כי חיות אחדות אף מפתחות תלות בשאריות האוכל שהאדם מפזר בדרך , לטריטוריה שלהן

)White, Waskey, Brodehl  and Foti, 2006 .(  

Taylorו -Knight) 1993 ( קובעים במחקרם כי תגובתם של בעלי חיים לרוכבי אופניים ולהולכי רגל היא

  .זהה

ומצא כי התגובה הגדולה ביותר ) כבשי בר(desert bighorn sheep  בדק את ההשפעה על מחקר אחר

 עקב 6%-  עקב כלי רכב ו17%,  עקב הולכי רגל61%הייתה , כלומר המקרים שהם ברחו, של בעלי החיים

המחקר העמיד את רוכבי האופניים כמשתמשים שהשפיעו הכי פחות על בעלי החיים בסביבתם . אופניים

)Knight and Taylor, 1993 .(  
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מתוארים מחקרים נוספים שנערכו על אודות ) Sloan)2001 - וPapouchis  ,Singerבמאמרם של 

 .  ושלא נראו בהם הבדלים בתגובה לרוכבי אופניים לעומת הולכי רגל,נשרים וחיות אחרות באירופה

ם כנראה הזוחלים וחסרי מגלגלי אופניים ומפיתוח השביל ה בעלי החיים החשופים ביותר לפגיעה

לטענתם הגידול .  התרכזו בקבוצה זו של בעלי חייםVandeman -ו Kaufman החוקרים. החוליות

תהליך בניית שבילים , הגידול במספר המבקרים: עקב כמה גורמים, ברכיבה הביא להרג של חיות קטנות

ולדעתם אף צורת , ורגניזמיםפגיעה בשורשים ובא,  של שפיכת עודפי אדמה לצדי השבילתהכרוך בפעולו

 כל אלה מגבירים את הבלאי של –תאוצה בסיבובים , החלקת גלגל,  שימוש רב במעצורים–הרכיבה 

המטילים את , בלטאות ובנחשים, הפגיעה הגדולה היא בצבים. הקרקע ושל האורגניזמים בסביבות השביל

הנחשפת יותר על (לנוח בשמש מאחר שלחיות אלה נטייה . ביציהם באדמה רכה שהם מוצאים בשביל

" שבילי הריגה"החוקרים  מכנים שבילים אלה ; יש מקרים רבים יותר של דריסה) השבילים

)Vandeman, 2005; Kaufman, 1959 .(  

 Kaufmanו-Vandeman אך , מציינים כי גם להולכי רגל קשה לפעמים להימנע מדריסת חיות קטנות

בעוד שלהולך הרגל .  היושבים גבוה ורחוק ומתקשים לעצור,הדבר חמור יותר בקרב רוכבי אופניים

ציינו השניים כי סגנונות  עוד).  Ibid(הרי הרוכב דורס כל מה שנקרה בדרכו , היכולת לדלג מאבן לאבן

גורמים נזק גדול , כמו רכיבה לילית  ורכיבה חופשית ללא שבילים, הרכיבה החדשים שמתפתחים היום

  .יםיותר מהמטיילים על אופני

על ידי תכנון נכון של השביל וסקר , אפשר אפוא לעקוף אזורים רגישים מבחינת קיומם של בעלי חיים

  .מקדים

  קרקעות

ראו מדיניות רשות הטבע (לסוג הקרקע השפעה גדולה על יציבות השביל ועל נזקים העשויים להיגרם בו 

  ). איסור רכיבה על כורכר–והגנים בנושא קרקעות 

, יצירת אזורים בוציים, הידוק הקרקע על ידי משקל האופניים: ובהן, ת בכמה צורותהקרקעות מושפעו

המצויים בתנאי מזג , סוגי הקרקעות השונים. בעיקר על ידי מים זורמים לאורך השביל, הזזה וארוזיה

  .עוברים תהליך של בלאי באופן שונה, אוויר שונים ובשיפועים משתנים

  ?מי יוצר בלאי גדול יותר

 שסקרנו את ההשפעות השונות הנגרמות על ידי הרכיבה והנחנו כי כל פעילות על גבי השבילים מסבה אחרי

המחקרים ? הולך הרגל או רוכב האופניים? מי יוצר נזק רב יותר, נשאלת השאלה, נזק מסוים לסביבה

יים מאחר שהם אלה המסייעים בסופו של דבר לפתח את הכלים התכנונ, שנעשו בנושא חשובים מאוד

  . להקטנת השלכות הרכיבה

  ; המחקרים סקירת מעברים של קבוצות שונות על שבילים דומים ובתנאים דומיםרובבבסיסם של 

ובחנו , MONTANAמחקר משווה בעבור אוניברסיטת ) Wilson and Seney ) 1994 ביצעו1994-ב

בתנאי מזג אוויר , ההעל שביל ז, ובהן אופנועים וסוסים, מאה מעברים של קבוצות משתמשים שונות

וכי , במחקרים נמצא כי אין הבדל בבלאי הנגרם כתוצאה מרכיבה על אופניים וכתוצאה מהליכה. שונים
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נמצא עוד כי . בתנאי עלייה ועל קרקע רטובה, הבלאי הגדול ביותר נגרם כתוצאה מנסיעה על אופנועים

  .  אופנייםסוסים והולכי רגל יוצרים משקע וסחיפת קרקע גדולים יותר מאשר

 400ערכו ) Chiu and Kriwoken ) 2003 החוקרים;באוסטרליה נערכה עבודה בניהול שבילים

ולא מצאו הבדל בנזק כתוצאה מרכיבה על אופניים לעומת נזק , הליכות בתנאי קרקע שונים/רכיבות

ת המסקנה שלהם הייתה כי בקרקע רטובה יש בלאי גדול יותר בקרב שתי קבוצו. כתוצאה מהליכה

איגוד אופני . הנזק של האופנים ִהנו גדול יותר, וכי במקרים שיש החלקה של הגלגל האחורי, המשתמשים

  .ריכז תקציר של מאמרים משווים בנושא זה) IMBA(ההרים הבינלאומי 

Michael Lanzaערך מחקר ב -New Jersey's Ringwood State Park. בסקירה מציין lanza 

- מחקר שנערך בlanzaעוד מציין . ו הבדל בין רוכבי אופניים להולכי רגלכי לא נערכו מחקרים שהרא

University of Guelph in Ontario, Canada, Eden Thurston ובדק שני שבילים נפרדים 

הסיבה .   לא נמצא הבדל בבלאי– משתמשים 500 אחוזים על ידי רכיבה והליכה של 15–10בשיפוע של 

 בכך שביער שבו התבצע המחקר יצרו כמה וכמה שבילי אופניים הבנויים לתוצאה זו נעוצה ככל הנראה

ים בין טאשר נתנו מענה מספק לרוכבים ובתוך כך נמנע חיפוש שבילים חדשים ונמנעו קונפליק, נכון

 עוד קובע המחקר כי הגלגלים .ומכאן ששבילים הבנויים היטב אינם מתבלים; המשתמשים השונים

וכי המשתנה העיקרי הוא היכן רוכבי האופניים רוכבים והיכן , באותה מידהוהמגפיים פוגעים בשביל 

  .)Michael Lanza, 2001(הולכי הרגל מסתובבים 

מציין כי השינוי הגדול ,  רכיבות על שבילים90,000 ובדק 1998-   ב bjorkmansשבוצע על ידי, מחקר אחר

כפי , והנזק הממשי,  ניכרת התייצבותואילו לאחר מכן, בשבילים ובבלאי שלהם הוא בתחילת השימוש

נמצא בלאי גדול גם בקרקע רטובה ובירידות , כמו כן.  ומעלה24%הוא בשיפועים של , שמתאר המחקר

   ).White, Waskey, Brodehl  and Foti, 2006(חדות 

ִהנה כי אפשר להשוות את הרכיבה ,  שעולה מכל המחקרים שנעשו עד היוםכמו, מסקנת החוקרים

נמצא כי בתכנון נכון אפשר למזער את הנזק , כמו כן. ואי אפשר להשוותה לכלי רכב ממנועים, הלהליכ

  . לנזקים בהקמת השביל בלבד–שנעשה לשבילים 

לכל אחד מהמחוזות נאספו בסיסי נתונים . בארצות הברית  נערך מחקר חדש בחמישה מחוזות שונים

.  שנבחרו כמייצגים מתוך עשרות שבילים בכל אזור מייל של שבילים162.3המחקר כלל . ממנהלי השטחים

החוקרים חיפשו את הנקודות המתאימות ביותר . בכל שביל נבדק שיפוע הקרקע וכן נתונים אחרים

 מטרים בין נקודות נותן את האינדיקציה הנכונה 500-  ל100וראו כי מרחק של בין , לדגימות לאורך השביל

הנתונים ; בצומח ובדחיסה, את השינוי בקרקע, ת רוחב השבילבכל נקודה כזו חישבו אפוא א. ביותר

כך , )מאחר שהוא מהווה נקודת מפתח בבלאי(בכל נקודה חושב השיפוע . נאספו במשך שנתיים בקירוב

החוקרים ראו . 38% והיו גם קטעים שהשיפוע בהם היה 10% מהקטעים היו בשיפוע של מעל 30%שבערך 

  . ן השיפוע לבין רוחב השבילבי) אם כי לא גדול(כי יש קשר 

 כנראה בגלל שהולך רגל או רוכב אופניים יורד –ההשפעה הגדולה יותר נמצאה בשבילים משותפים 

במקומות שבהם צדי הדרך היו שטחים של קקטוסים או יערות . מהשביל כדי לאפשר לאחר לעבור

  . לא נמצאו הרחבות של השבילים, צפופים
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וייתכן כי הסיבות לכך הן סוג הקרקע , ציה בין שיפוע השביל ובין הבלאיבמקרים אחדים לא הייתה קורל

  . ומספרם המועט של הרוכבים

 ההרחבה הגדולה ביותר ;' אינץ1.48וממוצע ההרחבות של השביל היה '  אינץ29רוחב השביל הממוצע היה 

  .' אינץ10הייתה ברוחב 

  White, Waskey, Brodehl(לכי הרגל המסמך מלמד כי לאופניים אין השפעה רבה יותר מזו של הו

and Foti, 2006.(  

  

  
  דוגמה לטבלה מסכמת של ניתוח נזק לשבילים
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  Gordon R. Cessford)1995 (מציין במחקרו שהמפתח לבלאי של שבילים ִהנו בכמות המשקעים ,

  .וכי אין הבדל בין סוגי המשתמשים, )הטקסטורה שלה(בסוג הקרקע , בשיפוע השביל

אין להם הכוח והמשקל ,  כי האופניים אינם רכב ממונע Cessford טוען ,לבלאי מגלגלי האופנייםבאשר 

. כתוצאה משימוש לא נכון בבלמים, הוא נמוך ונגרם בירידות קשותמהם ולכן הבלאי , של רכב ממונע

  כי אין הבדל ממשי בבלאי הנגרם כתוצאה מהליכה על שבילים בהשוואהCessfordלסיכום מציין 

  ). Cessford, 1995(אלא שהבלאי שונה בשני המקרים , לרכיבה על אופניים

  

  דרכים למניעת הפגיעה או לצמצומּה

 לגבולות השביל הםתכנון נכון של שבילים וחינוך הרוכבים עשויים לצמצם את הנזק ואת הפגיעה של

 כי כל פריצה של שביל מובן. ולהפוך את רוכב האופניים מדמות שלילית למטייל נוסף שוחר טבע, בלבד

וכי כניסתו של האדם לאזורים חדשים משנה את האקולוגיה , בשטח פתוח ִהנה בבחינת נזק לסביבה

  . המקומית

  . פרק זה עוסק בחינוך רוכבים ובבנייה נכונה. כאמור אפשר לבצע פעולות אחדות כדי לצמצם את הנזק

ואולם סקירת הספרות ; IMBA-א ההגוף המוביל כיום את הידע המקצועי בתחום זה בעולם הו

פרסומים רבים בשנים האחרונות מנסים לשנות את . המקצועית מעלה כי הוא לא הראשון לעסוק בכך

  .תדמיתם של רוכבי האופניים ולהראות כי אפשר לתכנן שבילים באופן שונה

: ת ההגדרהקבעה א, קבוצת רכיבה שהבינה כי השבילים האהובים עליה התחילו להיסגר בזה אחרי זה

  . רוכב טוב ורוכב רע

רכב בעדינות ושמור על השבילים . רוכבים גרועים הם אלה המאיימים הכי הרבה על סגירת שבילים"

  San Francisco Soft Cycling .28  "פתוחים

 The Tread lightly guide to responsible Mountain biking קרן פורד הפיקה את החוברת

עוד ." לא ירשנו את הארץ מהורינו אלא אנחנו משאילים אותה מילדינו"רכיבה בחוברת נאמר באשר ל 29.

  .כי ספורט הרכיבה משמש לרבים מאתנו מכשיר ליציאה מהסביבה הסואנת, נכתב בחוברת

Tread lightly היא תכנית חינוכית שתפקידה ללמד כיצד אפשר ליהנות מפעילות בטבע במינימום 

, ארגונים ומתנדבים, ובהם נציגים מהממשל האמריקאי,  שותפים רביםהארגון מרכז היום. השפעה עליו

 שנוסחו על ידי קבוצות שונות של שםכ,  התכנית החינוכיתלהלן עיקרי הנחיות. חברות פרטיות ועוד

  ;נציגים

                                            
28  Low Impact Mountain Biking – "Soft Cycling"  http://www.sfmtb.com/sheets/lowimpact.htm#damage  
29 The Tread lightly guide to responsible Mountain biking, Ford motor company found,  2003  
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  התייחסות לקרקע  

בילים יש להימנע מרכיבה בש) שימשיך להיות מתאים לרכיבה(כדי למנוע נזק לסביבה ולשביל עצמו  

הרוכבים בשבילים אלה מרחיבים את השביל כאשר הם מנסים לעקוף את הבוץ . רטובים ובוציים

הרכיבה בשבילים אלה מעמיקה את . ובמקרים רבים יוצרים שבילים נוספים, ואת השלוליות

אלא אם כן אתם ,  שעות אחרי גשם לפני שרוכבים בשבילים אלה48 יש אפוא להמתין 30.הקוליס

 32. רכבו דרך שלולית ולא מסביב לה31.אפשר לרכוב בלא נזקיודעים כי 

 33.יש לחצות ערוצים בתשעים מעלות 

   34.בעלייה יש לרכוב בהילוך השומר על התנועה ונותן את האחיזה הטובה ביותר בקרקע 

  35.בירידה הימנעו מנעילת הגלגלים 

  37. שפרו את מיומנות השליטה שלכם באופניים36.אין לסטות מהשביל 

אתם , עבורכםב על שביל שִהנו קשה ים רוכבםכאשר את –כוב על שביל ברמת הרכיבה שלכם יש לר 

  38.יוצרים נזק

 39.אל תעקפו מכשולים ברכיבה מסביב להם. שמרו על שביל צר 

  40.צעדו לצד האופניים, במקומות שאינכם בטוחים באחיזתכם בקרקע 

ההחלטה לבסס שבילים חדשים . ים חדשיםהנקודה החשובה ביותר היא כי חשוב ליצור כמה שפחות שביל

על האחרונים ליצור מערכת מתוכננת היטב ובנויה . אינה בידי רוכבי האופניים אלא בידי מנהלי השטח

    41.בלא צורך לפתוח שבילים חדשים, אשר תיתן מענה הולם לרוכבים, נכון

                                            
30 Ibid 

31 Low Impact Mountain Biking – "Soft Cycling"   
32 Ibid 

33 The Tread lightly guide to responsible Mountain biking, 2003 

34 Ibid 

35 Ibid 

36 Low Impact Mountain Biking 

37 The Tread lightly guide to responsible Mountain biking 

38 Low Impact Mountain Biking 

39 Ibid 

40 The Tread lightly guide to responsible Mountain biking  
41 Low Impact Mountain Biking 
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  ?כיצד מתכננים נכון ומצמצמים את הנזק למינימום

שמטרתו לקדם ,  על ידי רוכבים בקליפורניה1988-גוף שנוסד ב – )(IMBAבינלאומי איגוד אופני ההרים ה

 500- רוכבים וכ32,000-הארגון כולל כ. הקמה ופתיחה של שבילי אופניים בארצות הברית ובעולם כולו

מסיבות של (הארגון קם על רקע החשש מסגירת שבילי אופניים בפני רוכבים . עולםמועדונים רשומים ב

ובהם חינוך ילדים ורוכבים לרכיבה ,  פועל בכמה תחומיםIMBA-ה). ה בסביבה ושילוב משתמשיםפגיע

השקיע משאבים רבים  הארגון. וביסוס תשתית לתקשורת בין הרוכבים ומנהלי השטחים הפתוחים, נכונה

י תוך כד, בבלאי מנימלי לקרקע, ברכישת ידע והבנה באשר לבניית שבילים המשתלבים בנוף ובסביבה

  .שימור ההנאה שברכיבה

  : ובהם סדרה הכוללת שלושה ספרים,  הפיק ספרים ופרסומים רבים בנושא זה הארגון

2004,  Imbas guide to Building sweet singeltrack–Trail solutions  

 Physical and Human Design Essentials of – Natural Surface Trails By Design

sustainable enjoyable trails, 2004 

2007 ,s guide to providing great riding` Imba–Managing Mountain Biking  

 הגיעו מחברי הספרים הללו לביקורים 2007-2004בשנים . IMBAאפשר להזמין את הספרים באתר של 

  .והעבירו בהם את הידע שרכשו למתכנני שבילים ולבוני שבילים בישראל, אחדים בארץ

IMBA42:שבילע כללים אחדים לתכנון נכון ומוצלח של  קב  

והרוכבים , ניצור שבילים שאינם מתאימים,  אם לא נבין את הצרכים–הבנת צורכי המשתמשים  .1

  . יחפשו שבילים חדשים או יצרו שבילים בעצמם

 .קיים חומר רקע רב היכול לסייע בתכנון –לימוד מצב קיים  .2

 .קביעת מטרות ויעדים למערכת השבילים .3

 .למשל עם מנהלי השטחים והרוכבים, צירת שותפויותי .4

 .ניתוח הטופוגרפיה .5

 .ניתוח באשר למשתמשים העתידיים בשביל .6

 .תכניות פיתוח וכדומה, חוקים מגבילים, לימוד אילוצים סביבתיים .7

 .שרטוט השבילים על מפה וביקור בנקודות הביקורת שנקבעו בשטח .8

 .אחזקה שתידרש וכדומה, רמת קושי, קסימלילרבות חתך שיפוע מ, תכנון מפורט של השביל .9

 . קביעת שלבי ביצוע לפרויקט .10

 .קביעת תקציב לפרויקט וגיוס כספים .11

                                            
42 36-30 pp2007 , s guide to providing great riding` Imba– Managing Mountain Biking  
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 .קידום המערכת לאישור סטטוטורי .12

 .תכנית ביצוע .13

IMBAפחות חשוב מי משתמש בו ואופי הרכיבה שלו ,  דוגלת בגישה שלפיה ברגע ששביל נבנה בצורה נכונה

  .עו השביל וסביבתו לא ייפג–

, )בעלי חיים, קרקע, צומח, מים(ניתח את אותם ארבעה תחומים המושפעים מרכיבה על השביל  הארגון

  ;והכתיב פתרון לתכנון המתחשב באספקטים אלה

  שמירה על צמחייה

 .תשלא יגרמו לרוכבים לחפש אלטרנטיבו, תכננו שבילים מהנים 

 . גידול רגישיםמבעלי חיים ומבתי, מקמו את השבילים הרחק מצמחייה נדירה 

 . כדי למנוע פגיעה רחבה מהנדרש בפועל–בנו את השביל צר עד כמה שניתן  

 ).אין להשתמש בציוד כבד או רחב(בנו את השביל על ידי שימוש בציוד קל  

 ).למנוע הרחבתו(מקמו את השביל על מדרונות צדיים  

 .שמרו על שכבת האדמה העליונה של השביל 

 . שמש תגרום למינים זרים של צמחים לפרוח–יל שמרו את הצל הקיים מעל השב 

 . נקו עלים מעצים נשירים על מנת שהשביל יהיה ברור ולא יסטו ממנו 

 .הכינו תכנית חינוך למשתמשים 

למטרה זו  אפשר להציב ). כדי למנוע הפצה של זרעים(מנעו העברה של זרעים ואדמה ממקום למקום  

 .מתקן שטיפה בסמיכות לשביל

 . תמשים לרכיבה עם מעט עקבותחנכו את המש 



 

 

  שביל ישראל לאופניים

 

  
122  

 

  

  דוגמה למתקן שטיפה שנועד למנוע העברת זרעים

  קרקעות

ראו מדיניות רשות הטבע והגנים (לסוג הקרקע השפעה גדולה על יציבות השביל ועל הנזק שייגרם לו 

  ). איסור רכיבה על כורכר–בנושא קרקעות 

הזזה , יצירת אזורים בוציים,  האופנייםהידוק הקרקע על ידי משקל: הקרקעות מושפעות בכמה צורות

  . בעיקר על ידי מים זורמים לאורך השביל–וארוזיה 

  :על מנת למנוע את הבלאי לקרקע

 .יש לאסור רכיבה מחוץ לשביל 

 . של שיפוע למשל,יש לעצב את השביל על פי קריטריונים ברורים 

 .יש לתכנן את השביל על קרקעות יבשות הנדחסות בנקל 

 .מאחר שבאזורים אלה יש נטייה לרדת מהשביל, אזורים שטוחיםיש להימנע מ 

 .יש לתכנן את השביל עם ניקוז טוב 

  פגיעה במקורות מים

. על ידי הובלה של אדמה וכתוצאה מכך זיהום המים, משתמשים בשבילים עשויים לפגוע במקורות מים

רי מים מסודרים באמצעות גשרים הרעיון העיקרי הוא לבנות מעב. תכנון נכון יכול לפתור את הבעיה בנקל

  .ופתרונות אחרים

 . יש להימנע מקרבה למקורות מים 

 .ולבחור את המקום היציב ביותר לשם כך, יש לצמצם את מספר חציות המים על השביל 
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 . כדי למנוע גלישת מים לאורך השביל, יש לחצות במקום שיש בו ירידה ועלייה אל המים 

 .את השביל באמצעות סלעים ופתרונות אחריםבמקומות של חציית מים יש לבסס  

 .יש ליצור עלייה קטנה לפני החצייה כדי למנוע ממים מהשביל לזרום לנחל ולזהמו 

 . יש לבנות גשר במידת הצורך 

 . יש לבנות קווי הגנה מסביב לנחל כדי למנוע היסחפות של השביל 

  השפעות על בעלי חיים 

חיות . לעל בעלי החיים יכולה להיות גם בשטחים שמחוץ לשביההשפעה , בניגוד להשפעות הקודמות שנמנו

כך למשל יש השפעות הנובעות מחדירה לטריטוריה של בעלי החיים . שונות מגיבות בצורה אחרת לאנשים

על ידי תכנון נכון . עשויות לפתח בשאריות מזון של משתמשי השבילהחיות שוהשפעות הנובעות מתלות 

  .באזורים רגישים מבחינת בעלי חייםאפשר להימנע ממעבר השביל 

 .יש לתכנן את השביל הרחק מהם, באזורים שבהם מקורות המים נדירים 

 .כמו בתקופות קינון וכדומה, בתקופות רגישות אפשר לסגור שבילים 

 .יש להנחות משתמשים לשמור על מזונם הרחק מבעלי החיים 

 .ם ולא להיות קולניים ולהבריחםיש להנחות משתמשים לא להתקרב יתר על המידה לבעלי החיי 

 .יש להנחות משתמשים לצפות בבעלי החיים באמצעות משקפות 

 . יש להזהיר משתמשים כי בעלי החיים עשויים להיות מסוכנים 

 

IMBA  

שלא יהיה בהם עומס ולא יהיה צורך , יש ליצור שבילים טובים ומתוכננים היטב, כדי לצמצם נזק לסביבה

שבילים מתוכננים נכון מתרחקים מאזורים רגישים ומאזורים בעייתיים . ומיהםלפרוץ ולרכוב מחוץ לתח

  .מבחינות שונות

  IMBA לפי יהשביל האידיאל

  .שביל הממוקם במיקום נכון .1

 .שביל שאינו ממוקם לאורך קו זרימה של מים .2

ברים  מהניסיון נלמד כי אם עו;50%ל כך שהשיפוע שלו לא יעלה על  יש לתכנן את השבי– 50%-כלל ה .3

 .השביל מתבלה מהר, אחוזים אלה

 .שביל המתוכנן בשיפוע הגדול מעשרה אחוזים .4

 .שביל שהשיפוע שלו מותאם לסוג הקרקע .5

 .  שביל שיש בו תנועה גלית של עליות וירידות המסייעות  לניקוז מים .6

 .שביל עם שיפוע חיצוני המאפשר זרימה של מים בהמשך המדרון כלפי מטה .7
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 .לתנאי הקרקעשביל שעיצובו מותאם  .8

 .שביל שהרוכב בו אינו נאלץ לפזר קרקע בזמן הרכיבה .9

  . ובתוך כך ההנאה ברכיבה בו אינה נפגעת–שאינו גורם לרוכבים לפתוח שבילים חדשים , שביל מרווח .10

 .שביל המתוחזק היטב .11

וכיצד , המדריך כיצד לבנות שביל לרכיבה –בשיתוף חוקרים נוספים ,  הפיקה ספר Shimanoחברת

  ). Foti, White, Brodehl, Waskey, Brown, 2006(וב בו בצורה נכונה לרכ
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  Shimanoמתוך ספרה של חברת 

  

שנטיית , אחד הדברים המעניינים במחקר זה הוא הדגש כי יש להימנע מרכיבה באזורים שטוחים ורחבים

ים להימנע מתכנון בספר אף קורא . הרוכבים בהם היא לרכוב זה לצד זה ולהרחיב בתוך כך את השביל

  .מרחיבים בתוך כך את השביל ומפרים  את הקרקע, שבהם אנשים מקצרים את הפנייה, Tצומתי 
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  שילוב משתמשים

, נכון שניתן להפריד את הקונפליקט באשר לשילוב המשתמשים מהנושא הנקודתי של פגיעה בסביבה

  . ק סביבתימאחר שבמקרים רבים הוא לובש צורה של מאב, אולם קשה לעשות זאת

  43.כדי שיהיה קונפליקט צריך בהכרח להיות מגע בין קבוצות המשתמשים השונות

 מאמרים ומחקרים לא מעטים עסקו במהות המאבקים בין –באשר לסוציולוגיה של המאבק על שבילים 

והמאבק לא החל עם ,  ארוכה של מלחמותהלפיהם יש היסטורי; קבוצות משתמשים בשטחים הפתוחים

אף על פי שלא , מחקרים אלה מזהים את ההיבט האקולוגי כבעל מקום מרכזי במאבק זה. ריםאופני הה

בתוך כך המחקרים מזהים את הצעקה כנגד הפגיעה האקולוגית כתוצאה מרכיבת ; בטוח כי הוא קיים

  . אופניים כחלק ממאבק רחב של הולכי הרגל נגד הרוכבים

Gary Sprungמחקרים סוציאליים . ות בחיק הטבע פוגעת בסביבה כתב במאמרו כי כל צורה של פעיל 

)Cessford, 1995(וכי המתנגדים ;  הראו כי מערכת היחסים בין המשתמשים השונים אינה תמיד תקינה

החלטה של מנהל שטח לסגור . לרוכבי האופניים משתמשים בערכים הסביבתיים כדי לגרש את הרוכבים

ואילו ; ת צריכה להיות מבוססת על בדיקות אובייקטיבי–שביל או להוציא ממנו קבוצה של משתמשים 

). Sprung, 2007(בעניין הפגיעה בוצעו מעט מאוד מחקרים ואף לא אחד מהם הראה פגיעה ממשית 

וכן , השקט העשוי להפתיע הולך רגל, ייתכן אפוא כי חלק נכבד מהבעיה הוא במהירות הרכיבה על אופניים

  44.להוות בעיה בשבילים משותפיםעשויים  כל אלה –יכולת התמרון 

 Hogerו -Chavez ) 2005 ( מתייחסות לקונפליקט בין משתמשים שונים

 – ותמיד יהיו –הן טוענות כי יש . וסוקרות את ההיסטוריה שלהם

כשם שקיימות , קונפליקטים בין המשתמשים השונים בשטחים פתוחים

נושא . בי שלגמחלוקות בין סירות מנוע לקייקים ובין מחלקי סקי לרכ

. העקבות בשטח תמיד היה הנימוק המרכזי בוויכוח על זכות הדרך

מאחר שאין בה את ,  שונההיאהולכי רגל ופרשים , המחלוקת בין רוכבים

עוד מציינות השתיים כי אופיים של מאבקים אלה . ממד המנוע והשפעתו

ת אינה מרוצה ממצב קיים ונמצא כי בכולם קבוצה אח, והמקור הסוציולוגי שלהם נותחו במחקרים

  . ולקבוצה האחרת אין טענות

גם במקרים שהולך הרגל פגש רק זוג אחד של אופניים , המחקרים הראו כי במקרה של רכיבה על אופניים

  ". ריבוי רוכבי האופניים"החוויה שלו הייתה שלילית וגררה טענות בעניין , במסלול

מקרים בקרב מנהלי השטח והולכי הרגל בהיבט הסביבתי  הברובהוויכוח באשר לרוכבי האופניים מתרכז 

  .קיימת תמיד הנטייה מצד הקבוצה הוותיקה לצאת נגד קבוצה חדשהובתוך כך ; של הרכיבה

                                            
43  National Recreational Trails Advisory Committee, United States Department of Transportation – Federal 

Highway Administration. http://www.fhwa.dot.gov/environment/conflicts/conf1.html  
44 The Tread lightly guide to responsible Mountain biking, 2003 
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ואלה קשורים לטופוגרפיה , במקרים אחדים תוואי אופניים יוצר בלאי רב יותר או שחיקה רצינית

  .ר בסוג קוליס אחרבאופן כולל מדוב. ולאקלים ואינם באשמת האופניים

כאשר לא עוצרים בסיבוב מת או ,  רק במקרים של רכיבה מהירה מדיסכנת פגיעה בהולכי רגל קיימת

ולא מצאו תלונות , מחקרים שבדקו אלפי רכיבות מצאו תאונה אחת קלה. כאשר מפתיעים את הולך הרגל

  .של הולכי רגל

עצמית של רוכבי האופניים או בתפיסתם  אפוא למקד את שורש הבעיה בתפיסה האפשרמלימוד הנושא 

  .על ידי הולכי הרגל

. ואף בדיוק כמוהו, רוכב האופניים מרגיש שהנו דומה יותר להולך הרגל מאשר לנוסע בכלי רכב ממונע

ובתקנות משרד התחבורה מקום , אף על פי שלא כך בחוק(האופניים אינם כלי רכב בהגדרתם , לתפיסתו

לכן רוכב האופניים רואה בפגיעה שלו בטבע זהה או אף ; ) לצד הולכי הרגלהאופניים לצד המכונית ולא

  .מועטה מזו של הולך הרגל

  . הולך הרגל מאידך רואה באופניים כלי רכב הפוגע בשטח הפתוח והמאיים על בטיחותו האישית

, ופנייםחלק נכבד מהדחייה כלפי רוכבי הא;  שתי נקודות מוצא אלה יוצרות קונפליקט ובסיס לוויכוח

  .מקורה בלבוש הרוכב ובכך שאין מקום לטכנולוגיה מתקדמת בטבע

 להתנהג בנימוס – תדמית חיובית של הרוכב לקדם וליצורלשמור על השבילים פתוחים לרוכבים יש כדי 

  .להולכי הרגל ולרדת מהאופניים אם צריך

  

  ? עם הקונפליקטמתמודדיםכיצד 

United States Department of Transportation , בנושא שילוב המשתמשיםעסקגוף אשר  ,

  ;להלן, מציין כמה וכמה נקודות שחלקן צוינו במסמך זה יחד עם שיטות נוספות ממאמרים אחרים

 חשוב ליצור מגוון שבילים אשר יתאימו לקבוצות, כדי לצמצם את הקונפליקט בשבילים משותפים 

  45.השונות

 וכן לתכנן בהתאם לצרכים 46,כולל בנקודת ההיערכות, תיש לתכנן מינימום נקודות מגע בין הקבוצו 

 ,Foti, White( תכנון נכון של שביל יכול לאפשר שילוב משתמשים בטוח –של רוב המשתמשים 

Brodehl, Waskey, Brown, 2006.(  

כלומר להפריד מסלולים כך שתהיה , י לתכנן באופן סקטוריאל 47,''להבין את צורכי הקבוצות 

  48.תאימה לכל משתמשאפשרות טובה ומ

  49.להבין את מהות הקונפליקט מעבר לסטיגמה 

   50 .לעודד ההתנהגות ראויה 

                                            
45  National Recreational Trails Advisory Committee, 

http://www.fhwa.dot.gov/environment/conflicts/conf1.html  
. 46  ibid 
47   National Recreational Trails Advisory Committee   
48   Planning & Manging environmentally friendly Mountain bike Trails 
49  Ibid 
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 51 . לשבור סטיגמה–לערב בין הקבוצות בפעילויות השונות  

 לפתוח ולסגור את השבילים בפני קבוצות המשתמשים בשעות שונות של אפשר –לפי לוחות זמנים  

ואחר הצהריים בעבור , הבוקר המוקדמות בעבור רוכביםלדוגמה אפשר לחלק את היום לשעות . היום

הנסגרים החל ,  חלוקה כזו מתרחשת בארץ באתרים הסמוכים למקורות מים במדבר52.הולכי רגל

  .משעות הערב על מנת לאפשר לחיות לגשת למקורות המים

  53 .לערוך פעולות לוויסות מהירות הרכיבה ולחנך את הרוכב לרכוב בהתאם לתנאי השטח 

 54 . על ידי תכנון נכון אפשר לדעת באיזו מהירות ירכב הרוכב–לת מהירות הגב 

 55. לכבד משתמשים אחרים בשביל–הנחיית רוכבי האופניים לשמור על דמות חיובית  

 56 .הנחיית רוכבים לרכוב רק בשבילים מותרים ולא לרדת מהם 

 57 .הנחיית משתמשים להשאיר שערים בדרך במצבם הנוכחי 

ואף להציע סיוע אם ,  להיות אדיבים ונחמדים כלפי משתמשים אחרים בשבילהנחיית משתמשים 

 58 .נדרש

וכן הנחייתם לעמוד , הנחיית הרוכבים  לאפשר למשתמשים אחרים לראות ולשמוע אותם מתקרבים 

 59 .בצד במקומות שבהם השביל צר

   60 . שמא יתפזרו–הנחיית משתמשים לא להפחיד עדרים של חיות  

 61 . להימנע מחציית קרקע פרטית בלא בקשת רשות מהבעליםהנחיית משתמשים 

כי חשוב לא ללכלך את השטח ,  במדריך שהפיקה, מדגישה  Ford motor company foundחברת 

 The tread lightly guide to responsible Mountain(ולא להשאיר בו שאריות או חפצים 

biking ;www.treadlightly.org(.  

בדרך , בדרך ישירה: ים אפוא להתמודד עם הקונפליקט בין המשתמשים בשלוש דרכיםמנהלי השטח יכול

  .לא ישירה ובגישור

לרבות התקנת תקנות ומתן , הדרך הישירה והדרך הלא ישירה משמען סגירת מקומות או הסדרת שבילים

ך והעברת חינו, שיתוף, בין קבוצות משתמשים המצויות במחלוקת אפשר לגשר באמצעות דיאלוג. קנסות

                                            

 

50  Ibid 
51  Ibid 
52  Planning & Manging environmentally friendly Mountain bike Trails  
53  Ibid 
54  Ibid 
55  The Tread lightly guide to responsible Mountain biking,  2003  
56  Ibid 
57  Ibid 
58  Ibid 
59  Ibid 
60  Ibid 
61  Ibid 
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קיימות דוגמאות אחדות לקבוצות רוכבים שקיבלו עליהן אחריות על הסדרת הרכיבה באזורים . מידע

שביל ישראל  במסגרת פרויקט  לאחרונהChavez, 2005 and (Hoger( זו הדרך שבחרנו; מסוימים

  ).  בהמשךראו נספח(וניסחנו אמנה שאנו מקווים להביא לחתימתה על ידי הגופים השונים , לאופניים

 הולכי 370אשר בדק את יחסם של  , )Cessford)2002 מחקר מקיף ומעניין מאוד נערך בניו זילנד על ידי 

חוויה  חיובית של הולכי הרגל כלפי רוכבי המחקר הראה . רגל לרוכבי אופניים בשביל משולב משתמשים

כלומר שבהם (ה בהם מפגש וגישה שלילית ועוינת במקרים שלא הי, אופניים במקרים שבהם הם נפגשו

   ).הנשאל לא פגש רוכב אופניים

 מהנשאלים היו מרוצים מטיולם בשביל 97%הנתון החשוב ביותר בעבור מנהלי השטח במחקר זה היה כי 

 אמרו כי גם אילו 92%-ו,  מהנשאלים שפגשו רוכבי אופניים אמרו כי הדבר לא הפריע להם88%. המשולב

  .לא היו משנים את מסלול הטיול שלהם, וכבים ולהולכי רגלידעו שמדובר בשביל משותף לר

 באשר –וגיל ההולך ; מודעות לכך שייתכנו רוכבי אופניים בשביל: במחקר נמצאו שני מרכיבים חשובים

כך הוא התנגד יותר להימצאות רוכבי אופניים על , למרכיב זה נמצא כי ככל שהמטייל היה מבוגר יותר

    62 .השביל

   שנמסר למטיילים  דוגמה לשאלון

  

  מסקנות המחקר

הוא הראה כי משתמשים שלא פגשו רוכבי .  מעיד על גישה חיובית לשילוב משתמשים בשביליםהמחקר

ומכאן שיש לחנך את ,  עובדה המעידה על דעות קדומות– כלפי רוכבים מאודאופניים היו השליליים 

, ת הולכי הרגל לסיכוי שיפגשו רוכבי אופנייםכמו כן חשוב להכין א. הציבור ולשנות את גישתו השלילית

ואפשר להניח כי עם הזמן יקטן מספר , ולדאוג שהרוכבים ינהגו באדיבות כלפי משתמשים אחרים

  .המתנגדים

                                            
62  Ibid 
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   ביקורת נגד הרוכביםמאמרי

, קיימת לא מעט ביקורת קשה נגד רוכבי האופניים

מבחן התוצאה . שיש לה גם השפעה על הנעשה בשטח

צות הברית ובאירופה הולכים ונסגרים הוא שבאר

 .   אזורים שלמים המיועדים לרוכבי אופניים

הביקורת מתבססת על מראה העיניים או על הזיכרון 

של אזורים שהיו שקטים וצרים בעבר והשתנו עקב 

התוצאה היא הרחבה . מסת הרוכבים והתחרויות בהם

מקומות שהיה , של שבילים על חשבון צומח טבעי

,  וכאשר התייבשו התגלו בהם חריציםבהם בוץ

  63 .ושבילים אחרים נעשו מובילי מים

  להלן תמונות מהמחקר המראות הרס צמחייה

 
המופיעות גם במאמריהם של , קיימות עמדות קיצוניות נוספות באשר לפגיעתם של רוכבי האופניים בטבע

O'Donnell and Carroll) 2003.(  

  נקודת המבט הישראלית 

, המספר רוכבי האופניים והעלייה המתמדת ברמה הטכנית של הרוכבים ושל האופנייםהגידול הרב 

עדר יצפיפות האוכלוסין מצד אחד וה, םהמרחבים הפתוחים במרכז הארץ שהנם קטנים ומצומצמי

 כל אלה גרמו לרוכבי האופניים לחפש –תשתיות לאופניים המתאימות לדרגות קושי שונות מצד אחר 

.  של שבילי אופנייםתת ברכיבה על משעולים קיימים או בפריצה לשטחים ובנייה פירטיוזא, שבילי רכיבה

. גם כאן אפוא הכעיסו הרוכבים את מנהלי השטחים הפתוחים, כמו התסריטים בארצות הברית ובאירופה

 יפים'ואנו עדים לדמיון לרוכבי הג, דפי הפורומים השונים גדושים בדיונים ובהאשמות הדדיות בנושא זה

עדר תכנית חינוך יובה – חיפשו שבילים חדשים ואתגרים 4*4שעם הגידול העצום ברכבי , בשנות התשעים

סגירת דרכים , תהליך זה התייצב לבסוף על ידי חינוך מתאים. מתאימה גרמו לאין סוף קוליסים במדבר

  . וסימון שלהן ומקביל להליך פיקוח וחקיקה באזור חוף הים

חייבים הגופים המנהלים את השטחים הפתוחים להגיע להבנות ,  אפואכדי להקדים רפואה למכה

 שביל ישראל לאופנייםכאמור צוות . ולהסדרים עם רוכבי האופניים במקביל לפיתוח תשתיות מתאימות

ולקידום מסמכים , פעל בשנים האחרונות לקידום אמנה בין הרוכבים למנהלי השטחים הפתוחים

  .  ל"וזאת במקביל לעבודה שנערכה בקק, רות ובשטחים חקלאייםמתאימים ומדיניות רכיבה בשמו

. 4*4המדיניות הנוכחית של רשות הטבע והגנים הלאומיים אוסרת על רוכבי אופניים לרדת מדרכי עפר 

  .  רשות הטבע והגנים משלימה בימים אלה שינוי במדיניות הישנה  והתאמתה להתפתחות הענף

, בין הרוכבים למנהלי השטחים) אם כי חל שיפור לאחרונה(בו נתק שיש , ברור לכולם כי המצב הקיים

כמו בארצות הברית , או ליתר דיוק לסגירת אזורים רבים בפני רוכבי אופניים, יביא לתוצאות הרות אסון

                                            
63  Ibid 
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חלק מהבעיה הוא בתפיסה העצמית של . או לחלופין לרכיבה על כל שביל אפשרי בארץ; ובאירופה

,  הוא איננו מרעיש או מזהם ככלי רכב ממונע–ים רואה את עצמו כהולך רגל רוכב האופני; יםהמשתמש

 –הולך הרגל רואה באופניים כלי רכב לכל דבר , מנגד. ורוכב בסמוך לשטח, אינו דורש דרך עפר או כביש

  .ועלול לדרוס או לפגוע, מהיר, גורם לקוליסים, מכני, הוא מרעיש

רוכבי . וד אופניים חזק ומועדונים מקומיים פעילים וחזקיםלשם השגת הבנות חשוב שיוקמו בארץ איג

  .בעבורם גם בדורות הבאים האופניים צריכים לגלות אחריות כדי שהמרחב הפתוח יישמר

נימוס וכיבוד , הבנה הדדית, יש כאן דפוס התנהגות של התחשבות. חזק או חלש, אין כאן מאבק של צודק

 כי אפשר לשנות את תדמיתם של רוכבי האופניים לתדמית המאמרים המקצועיים מראים. ערכי החברה

  . וכי הם יכולים להיות אהודים ורצויים בשטח, חיובית

 :קובעת לאמור, 1979 - ט"תשל, )סדרים והתנהגות( לתקנות שמורות הטבע 5תקנה 

אלא בדרכים , ולא יחנה אדם רכב, כמשמעותו בפקודת התעבורה, לא יכניס אדם לתחום השמורה רכב"

  ."ובמגרשי החניה שסומנו לשם כך על ידי הרשות

  :באופן הבא, 1961 -א"תשכ, )נוסח חדש(רכב מוגדר בפקודת התעבורה כלי 

וכן מכונה או מיתקן הנעים או , ידי בהמה-ידי רכב או על- רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על–' רכב'"

בורה פטר אותו בצו מהוראות פקודה ולמעט רכב ששר התח, אופן- ותלתלרבות אופניים, הנגררים כאמור

  ."כולן או מקצתן, זו

  . סדרים והתנהגות, גם לצורך תקנות" רכבכלי "מכאן שאופניים הם 

רכב לשמורה כלי אפשר להאשימו בהכנסת , כאשר אדם רוכב על אופניים בשבילים המיועדים להולכי רגל

  .גות לתקנות סדרים והתנה5בניגוד לתקנה , מחוץ לדרכים המסומנות

צוין כי ליד שדה בוקר סומנו , ר ואלי צערי"ר חזי יצחק וד"במחקר שנערך בארץ בימים אלה על ידי ד

. להלן דוגמה לתמונות מהמחקר. והממצאים תועדו בשטח, חלקות אחדות המשמשות רוכבי אופניים

  ;תוצאות המחקר טרם פורסמו
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  אזרחים נגד רוכבים בארץ להתארגנותדוגמה 

 , האופניים שלוםלכל רוכבי

 .שוב נירית בקרבת יער חורשים ומטיילים בויאנחנו גרים בי 

מוסיפים שבילים ומסלולים  בשנתיים האחרונות הפך האזור שלנו לאתר רכיבה על אופניים והרוכבים

  .הטבע משלהם שהורסים את

סלולי האופניים ובכל נחצו במ  המוריקות והפורחות עכשיו שהיו לנו ולכל המטיילים עד כה,הגבעות היפות

 .מסלול כזה כידוע לא גדל כלום

  .אנחנו מניחים שלא זאת כוונתכם ובוודאי אוהבי טבע אתם כמונו

 . פגעתם בטבע וביופיו– תנו דעתכם שכל מסלול שאתם פותחים

 ].השם שמור במערכת [----משפחת  

  מתוך פורום תפוז

החלו במלאכה וכבר יש זוגות , קרקע ננותמק, החוגלות. חזרתי הבוקר מסיבוב קצר ביער חורשים

   .והתחלות של קינון קרקעי

המפלטים של החוגלות באזור המרכז וכל רכיבה שלא על שבילים מחרבת את היכולת  המקום הוא אחרון

על  גם ככה יש לחץ מאד גדול של מטיילים ונופשים. הלהקות השוכנות ביער להתרבות ולהתפתח של שתי

  .היער

למינימום את הרכיבה באזור  נצמצם עד  , תמים מצידי אבל אני מציע בתקופה הקרובהאני יודע שזה

   .מחוץ לשבילים

. ללא שום תכנון וללא שום מחשבה" תחת כל עץ רענן", ביער לאחרונה התרבו מאד הסינגלים שנפתחים

י מודע אז אנ .זה גם מפריע לחי ולצומח שהיער ביתם, לא אסטטי אז מעבר לכך שזה ממש אבל ממש

חלק קטן מאד מהאזור הוא שמורת טבע מוכרזת ואי אפשר לכפות רכיבה רק על  לעובדה המצערת שרק

 כלפי דיירי הטבע, אני חושב שיש לנו אחריות כלפי הטבע, ובכל זאת, ושבילים מסומנים ל"שבילי קק

  .כדי שלא נחרב ולא נקלקל, האחרים

  .רכיבות טובות
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21.8.07  

  !יער חורשים שלוםלרוכבי האופניים ב

 שהם מקומות –" הריאות הירוקות"על הטבע ועל , לנו ולכם יש מטרה משותפת והיא לשמור על הסביבה

  .הבילוי והטיול של כולנו, הנופש

 – דבר שמשמח את כולנו –בתקופה האחרונה אנו עדים לגידול משמעותי במספר רוכבי האופניים בארץ 

  .את שומרי הטבע והסביבה עד מאוד

  :בשטחי היערות ובמסלולי הטיולים" את חותמם"ך לצערנו רוכבי האופניים משאירים א

  . רוכבי האופניים פורצים שבילים חדשים ורומסים את בתי הגידול של פרחי הבר

 דבר שיגרום בעתיד לזרימת נגר חופשי על –הם משנים את תוואי השטח בכך שהם חורצים את האדמה 

  .ם אל מתחת לפני השטחפני השטח ומניעת חלחול המי

 הפרת המאזן האקולוגי של השטח – ובקיצור –הם גורמים לבריחת בעלי חיים מבתי הגידול הטבעי שלהם 

  .כולו

  . אך התוצאות הרסניות–אין לנו ספק שהדבר נעשה בתום לב 

  ! הצטרפו אלינו במאבקנו לשמירת הטבע ולמניעת הרס–אנו מבקשים מכם בכל לשון של בקשה 

  !צו שבילים חדשים ואל תחפשו דרכים חדשותאל תפר

 השתמשו בהם ולא –יש הרבה מאוד שבילים מסומנים המתאימים להולכי רגל ולרוכבי אופניים בלבד 

  !בדרכים לא מסומנות שנפרצו בצורה לא אחראית

  !רק ביחד נוכל לשמור על הטבע למען הדורות הבאים

לשמירת נשמח לשיתוף פעולה עמכם בנושא הסברה וחינוך 

  .וכן יעוץ והכוונה בנושאי טיולים, טבע

  בברכה

 רכזת סניף השרון הדרומי, אור-אסתי לב

 בחברה להגנת הטבע

  כפר סבא9אלחריזי 

 09-7675513' טל

  il.net.012@espniל "דוא
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   1נספח 

   אמנה בין רוכבים למנהלי השטחים הפתוחים

האמנה עברה באופן עקרוני בין מנהלי השטחים . צעה לאמנה בין מנהלי השטח לרוכביםהצוות ניסח ה

  .והיא עומדת לפני דיון ציבורי מקיף, שגילו עניין, והרוכבים

וצריך להתאים את עצמו לרכיבה המשתלבת מבלי לפגוע בטבע , ים הולך וגדליציבור רוכבי האופנ

ח הפתוח הפך במקומות רבים בעולם את רוכבי אופני ציות לקוד רכיבה בשט-אי. ובמשתמשים השונים

על מנת להקדים תרופה למכה ולמסד כללי התנהגות של . ההרים לאויב המגורש מרוב שטחי הרכיבה שלו

  ".רכיבה וסביבה"ניסחנו את אמנת , כדי שיהיו רצויים בשטחים הפתוחים, הרוכבים

  .אים ועל האפשרות לרכוב בהםבאו נשמור יחד על המרחב הפתוח שנותר לנו ולדורות הב

  .והשטחים הפתוחים שנותרו בישראל קֵטנים, ציבור רוכבי האופניים הולך וגדל

קהילת רוכבי האופניים נדרשת אפוא לאמץ כללי רכיבה המשתלבים בטבע ומתחשבים במשתמשים 

  .אחרים

  ".בה ירוקהרכיבה וסבי"ניסחנו אמנת , לשם מיסוד כללי התנהגות ואתיקה של רוכבי האופניים

  .בואו יחד נשמור על המרחב הפתוח שנותר לנו ולדורות הבאים

  הצהרת מנהל השטח

לתחזק ולהכשיר , לאשר, יפעלו לקדם) להלן הגופים(ל ומשרד החקלאות "הקק, רשות הטבע והגנים

התשתית תכלול תכנון והקמה של שבילי אופניים חדשים . תשתית הולמת עבור רוכבי האופנים

הגופים יבחנו את , בנוסף. אישור סינגלים שיעמדו בקריטריונים של הגופים, משותפתותחזוקתם ה

י הגופים "הצורך והיכולת לשלב שבילי אופניים בתוכניות הקיימות בהווה ותוכניות עתידיות שנערכות ע

  .לשטחים הפתוחים

  הצהרת הרוכב

 כבד את המשתמשים האחרים בשביל  .1

, הולכי הרגל רואים באופניים כלי רכב לכל דבר. גם הולכי רגלמלבד רוכבי האופניים ישנם בשביל 

  . המסכן אותם

 במסלול על כך שאתה )רוכבי סוסים וכדומה, לכי רגלוה(משתמשים אחרים /לרוכבים -  סימןי/תן 

 .אמירת שלום או צלצול קצר י"עאליהם מתקרב 

 . להולך הרגל–י זכות קדימה /תן 

 .השתמש בפעמון, והודע מילולית שהינך עוקף אותםהאט  ,בעוברך - אחרים י/אל תבהיל 

  מעבר לעיקולי הדרך או באזורים של המסלולמשתמשים אחריםאו אחרים לרוכבים  -  תמיד י/פהצ 

 .ם שדה הראייה מוגבלהב
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 עין וקשר מילולי בין הרוכב יצירת קשר ,פעולות כהאטה י"תיעשה ע  - השמירה על נתיב פנוי 

 .  ועקיפה בטוחההרילעצדית מיי מוכנות ,למשתמש האחר

 על  מאופנייךי/רדבמקרים בהם השביל צר מאד ואינו מאפשר עקיפה בטוחה של משתמשים אחרים  

 .  מנת לא לסכן את עצמך ואותם

 אופניים או רק לרכיבה על אופנייםרכבו רק במסלולים המיועדים גם לרכיבה על  .2

 .רכבו רק על שבילים המיועדים גם לאופניים 

 וראוי לחדד כי יש דרכים הסגורות בפני –בפני רוכבי אופניים ור רכיבה בדרכים שנסגרו כבדו איס 

 . רכבים ובפני הולכי רגל

 –שמירה על הטבע ועומס מטיילים , שבילים אחדים נסגרו בפני רוכבי אופניים מסיבות בטיחות 

 .מקרי חירוםאלא ב,  אין לרדת משבילים–רכיבה מותרת אך ורק בשבילים קיימים . כבדו זאת

 על דרך רכב פתוחה ומסומנת בלבד או על –מעבר בשמורות טבע מותר על פי הכללים הבאים  

 .גם אם אינו מתאים לרכב, שביל שסומן או אושר לרכיבת אופניים בידי מנהלי השמורה

 .ל" מעבר בשטחי אש מותר רק בתיאום עם צה 

וזאת באישור מנהל השטח , פנייםאין מניעה לפתוח ולתכנן שבילים חדשים בעבור רוכבי או 

  .ובתיאום עמו

 השאירו את השטח נקי מעקבות .3

. בשביל שאתם רוכבים בו) פנימיות ישנות וכיוצא באלה, שקיות ניילון (אל תשאירו לכלוך בשטח 

ושמשו דוגמה לרוכבים אחרים ולמשתמשי , קחו אתכם שקית ניילון לאיסוף הלכלוך שלכם

 .ו נקייהשבילים אחרים בשמירה על ארצנ

 .רכבו בצורה שאינה חורצת את הקרקע או צובעת את הסלעים בשחור 

 . שלכםהימנעו מקיצורי דרך שאינם בתוואי המסלול 

 התייחסו בכבוד לחי ולצומח בטבע .4

 .אין לקטוף או לדרוס צמחים 

 . שמרו מהם מרחק–אין להפחיד בעלי חיים  

 . כביהםנהגו במשנה זהירות ובתיאום עם רו ,בעוברכם ליד סוסים 

 סביבתית-אחריות חברתית .5

 . סייעו במידת האפשר, אם נתקלתם ברוכבים או במשתמשי שבילים אחרים שנקלעו למצוקה 

דווחו לפקח או ) פסולת בניין וכיוצא באלה, שביל חסום, עץ נפול(אם נתקלתם במפגע בשטח  

,  מקומיתמועצה, ג"רט, ל"קק(או השאירו הודעה לגופים האחראים בשטח , ליערן המקומי

 ).משטרת ישראל
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 שמירה על שטחים חקלאיים .6

 אל תפגעו בהם ואל תקטפו – הכפרית תהירקות והבקר הם פרנסתם של אנשי ההתיישבו, ֵּפרֹותה 

 .אותם

 מצויןל בהתאם אותם או ם שערים כפי שמצאתוריהשא .בשטח הן עבירהלחיות המרעה הפרעה  

 .בשילוט

 .לחהאין לרכוב בשטחים מעובדים ובשדות פ 

 רק באישור מנהל השטח ובתיאום עמופתיחת שבילים חדשים מותרת  .7

  .מועדון הרוכבים שמשון, ס"איכ, משרד החקלאות, ל"קק, ג"רט, איגוד האופניים: החתומים

  

  :דוגמה לאמנה שנכתבה בארצות הברית

 General agreement between national park servicen U.S   

Department of interior and IMBA 17 May 2005 

  : דוגמה להסכם בין מנהלי שטח לרוכבים

Policy governing mountain biking access kaingaroa timberlands forest estate 
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  2נספח 

  

  )טיוטה ( מדיניות ועקרונות יישום–רכיבת אופניים ביערות 

  2006 נובמבר 23 –מרחב מרכז 

מטרתו . במרחב שסוכמו במספר מסמכים במהלך השנתיים שחלפומסמך עמדה זה הוא תוצר של דיונים 

המסמך כולל גם עקרונות יישומיים לתכנון וביצוע . לקבוע מדיניות מרחבית מחייבת לנושא שבנדון

ויועלה לדיון במסגרת , הנושא יוצג למרחבים האחרים שהשתתפו בחלק מהדיונים. הנגזרים ממדיניות זו

  .דיניות כלל ארציתבמטרה לנסות וליצור מ, ק"מפ

  

  

  רקע

בדומה , של ממש" אופנה"צוברת תאוצה רבה שאף הפכה ל רכיבת אופניים בכלל ורכיבה ביערות בפרט

  . למדינות רבות ברחבי העולם

 מקדמת את נושא רכיבת האופניים ביערות כחלק ממדיניות פתיחת היערות לפעילות מת לישראליקרן קי

  .יערותיה מסלולים המיועדים לצורך זהבשל פנאי ונופש לציבור והכשירה 

,  לאופנייםיששולטו בשילוט ייעוד, חלק ממסלולי האופניים מותווה בדרכי הקהל הרב שימושיות שביער

, במערכת השילוט) לוחיות(נוצר עומס של אינפורמציה , ומניסיוננ. המשתלב במערכת השילוט היערנית

  . שהפכה לפחות ידידותית למשתמש

החל מרכיבה עממית בדרכים רחבות , ם כוללת מגוון של פעילויות לאוכלוסיות שונותרכיבת אופניי

עם התרחבות התופעה . רכיבה במסלולי סינגל צרים ועד לרכיבה אתגרית ולפעילות אקסטרים, וסלולות

שהותוו או הוצבו , מסלולי סינגל ומתקנים מאתגרים: כגון, מוצאים אנו ביערות תשתיות לרכיבת אופניים

  .ל"ל ידי המשתמשים ללא תיאום או אישור של קקע

חלק ממסלולים אלה מותווים על ידי הרוכבים בשטחים רגישים מבחינת ערכי טבע ויער ללא התחשבות 

למערכות השילוט הקיימות ולהיבט הבטיחותי , למשתמשים אחרים בשטח, בנזקים אפשריים לערכים אלו

  . בדרך כלל זו תוצאה של חוסר מודעותנציין כי. של הפעילות הנובע ממבנה המסלול

ל לתת מענה לצורכי ציבור הרוכבים על מגוון פעילויותיו ולפתור את הבעיות "על קק, לאור זאת

  .לכך נועדה קביעת המדיניות במסמך זה. הסביבתיות והבטיחותיות הנוצרות עקב הרכיבה
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  עקרונות מנחים למדיניות  

  .  והפעילות של אופניים בשטחים שבניהולנוהמדיניות תתייחס לכל סוגי הרכיבה .1

תיקבע בהתאם לפרמטרים , בדומה לטיפול בתשתיות ושימושי קהל אחרים ביער, מדיניות אופניים .2

  : הבאים

  . הטבע והיער, התייחסות לשמירה על ערכי השטח 

  .  הגדרה והתאמה לקהלי יעד שונים בקרב הרוכבים– היקף וצרכי הרוכבים –ביקוש קיים  

 . והתייחסות לצרכי המשתמשים האחרים ביער, חסות לתשתיות טיילות ושילוט הקיימות ביערהתיי 

  ". סוף מעשה במחשבה תחילה "–תפעול ותחזוקה , משמעות תקציבית וניהולית של הקמה 

  !       לתהליך תכנון ופיתוח רק לאחר ידיעה ברורה  האם ואיך נוכל לתחזק כיאותס       יש להיכנ

קביעת מדיניות , כמתואר ברקע, ציאות הקיימת של ריבוי מסלולים לא מאושרים בשטחבהתייחס למ .3

 בחשבון  את היכולת חוכן תיק" גזירה שציבור הרוכבים יכול לעמוד בה"חייבת לעמוד במבחן של 

  .ל"לפעולות המניעה של קק

 .ייםשלט הכניסה ליער הוא המקום המרכזי למתן הנחיות למטייל כולל בנושא רכיבת אופנ .4

  

  

  םהמדיניות ועקרונות היישו

  שכבת מסלולי אופניים ביער

חייב להיות משולב כחלק מתהליך כולל של ,  ביערםתהליך יצירת שכבת מסלולי האופניים למיניה  .א

אלא אם כן קיימת החלטה שיער (הטיפול בשימושי וצרכי הקהל ביער ואינו יכול לעמוד בפני עצמו 

יש להתייחס כמקשה אחת לדרכי  ).החלטה שנראית בלתי אפשרית, מסוים  מיועד לאופניים בלבד

  ...מרכזי מידע ועוד, חניונים, מסלולי אופניים, לשבילי הליכה, קהל הרב שימושיות

רצוי מאוד לבחור , כמדיניות. ל קיים שפע של דרכים שנפרצו בעבר לצרכים שונים"ביערות קק  .ב

כך נחסוך . להמעיט בפריצת תוואים חדשיםולהתאים מביניהן את הרצויות למסלולי אופניים ו

 .משאבים ונפגע פחות גם במשאבי הטבע והיער
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  : דרכים שחלקן רב שימושיות–רכיבה בדרכי קהל ביער 

 םיאופניאפשרות לרכיבה על חשוב להציע לאוכלוסיה רחבה , בהתאם למדיניות של פתיחת היערות לציבור

  .לקהל היעד המרכזי" רכיבה עממית"לכן השקענו ונשקיע בעיקר במסלולי , ביער

  :םמדיניות ועקרונות היישו

 ביער דרכים קיימותרוב מסלולי האופניים יכוונו לקהל היעד המרכזי ובהתאם לכך הם יותוו  על גבי   .א

  ). שימושיות-דרכי קהל רב(שחלקן משמשות גם לתנועת כלי רכב 

ל סכנות מיוחדות בתוואי במקרה ש, התשתית הקיימת בדרכים אלה מותאמת לכלל המשתמשים  .ב

  . יינתן להן פתרון מקומי על ידי צוות שיקבע באזור

על  מערכת אך ורק  תתבסס ,שימושיות-בדרכים הרב,  האופנייםשיטת שילוט מסלולי: שילוט  .ג

ותשרת , )על גבי לוחיות או אחר (ודי לאופנייםע שילוט ייללא תוספת היערני הקיימת בשטח השילוט

אותם , החוצים שטחים שאינם בניהולנו, במסלולי אופניים חוצי אזור .רךאת כלל המשתמשים בד

של המקובלת שיטת הסימון ישולטו ב) שטחים חקלאים לדוגמה(הקטעים שאינם בשטחי היער 

  . לאופנייםיייעודללא תוספת שילוט , נדגיש שוב .ועדה לסימון שביליםוה

ובהתאם לכך , לאופניים ועוד,  ונועדו לרכבשימושיות-בשלטי הכניסה ליער יצוין כי הדרכים הן רב  .ד

  .ציון זה יופיע גם בדפדפות ופרסומים הנוגעים ליער...". נא התנהגו בזהירות"

  .  יוצב שילוט יעודי לאופניים בראש המסלולרוכבי אופניים בלבדבדרכים המשמשות   .ה

  .פות ודפדפות על גבי מ, על גבי שלטי הכניסה למסלולןיינת םמידע והכוונה ייעודים לרוכבי  .ו

   "Single Tracks"  " סינגלים"רכיבה ב

  רקע

חלקם מתונים ומאפשרים רכיבה . זמנית-הסינגלים הם למעשה שבילים צרים המיועדים לרוכב אחד בו

סוג רכיבה זה . עממית ואחרים משמשים לרכיבה אתגרית ברמות שונות ולבעלי מיומנויות רכיבה גבוהות

  .עשה מקובל ברחבי העולםהאחרון ונמתפתח מאוד בעשור 

כולל התווית מסלולים ושילוטם בשטח על ידי ,  מתקיימת פעילות רכיבה ענפה על גבי סינגליםוביערותינ

  . ל" והשילוט בוצעו ללא תיאום או אישור קקהברוב רובם של המקרים ההתווי. המשתמשים

התחשבות בערכי השטח פעילות ההתוויה מאופיינת בין היתר גם בתופעות בעייתיות ובהן חוסר 

הפרעה וסיכון למשתמשים אחרים על ידי , )בעיקר מחוסר מודעות(ובתשתיות קיימות ואף פגיעה בהם 

  .וסיכונים בטיחותיים במבנה המסלול, לדוגמה, רכיבה על שבילי הולכי רגל

  .המדיניות אמורה לתת גם מענה למציאות נרחבת זו שהשתרשה בשטח, של הסינגלים, במקרה זה

קרוב , ס המדיניות דלהלן הנחנו כי בניית סינגלים מוסדרים שיעברו באתרים מעניינים תפחיתסיבב

. ל"והקהל ברובו יעדיף לרכוב במסלול המתון והמאושר על ידי קק, תאת תופעת ההתוויה הפירטי, לוודאי

  . חיובי במדינות אחרותןהנחתנו מתבססת על סמך ניסיו
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  םמדיניות ועקרונות היישו

ל תקבע את "קק. להתייחס לרכיבת סינגלים כשימוש נוסף ביער בדומה להליכה בשבילים יש   .א

  .כולל היבט הבטיחות, וכמה, היכן, איך: העקרונות המקצועיים לפיתוחם

  . על פי הפרמטרים המקצועיים והבטיחותיים, ביערות נבחרים יותוו או ייבחרו סינגלים אחדים  .ב

  . לקהל רחב ככל שניתן, בה עממיתל יהיו ברמת רכי"הסינגלים שתפתח קק  .ג

עמותות רוכבים /ל וקהילות"מומלץ מאוד לתכנן ולבנות את הסינגלים בפעילות משותפת של קק  .ד

  . המשתמשים בשטח

  :המקומות הראשונים לטיפול בסינגלים ייקבעו בהתאם לפרמטרים הבאים  .ה

  .מצם את הפגיעהבמטרה לצ, מקום שיש בו סינגלים פירטים הפוגעים משמעותית בשטח ובערכיו 

  . מקום שיש בו ריבוי משמעותי של סינגלים במטרה לצמצם את מספרם 

  .מקום שניתן לזהות בו קהילה ספציפית או מקומית של רוכבים במטרה לשתפה בתהליך 

אין להיכנס . למשמעות התחזוקה, מעבר לנושא ההקמה והבטיחות,  סינגלים יש להתייחסתבבניי  .ו

 –עלויות ניהול ותחזוקה ובדיקת היכולת של האזור לתחזקם : ולללפיתוח שביל לפני תכנון שכ

המתקיים לשנים רבות ודורש , בתכנון ופיתוח השביל יש להקפיד על שביל איכותי. תקציבית וניהולית

  ").בר קיימא"שביל (תחזוקה קלה בלבד 

  .י הנהלת המרחבל ידקבע עיי צוות שיבידהסינגל יאושר לשימוש   .ז

  יש לפעול לקבלת.על עצמים בשטח, ושרים יסומנו בסימון הוועדה לשבילי ישראלסינגלים מא :ילוטש  .ח

מידע לגבי המסלול . שותף לאופניים והולכי רגלמסימון מיוחד של הוועדה שיסייע למניעת שימוש 

  . בשלט המוצב בתחילתו או בתחילת מערכת מסלוליםןיינת

מקפצה  אם קיימת בשטח. ל" של קקינגלסיבנו בשבילי הי לא ן למיניהותאתגריתשתיות מקפצות ו  .ט

  . והשביל יוסט הרחק ממנה בהתאםאסור לכוון אליה, )דרגש סלע וכדומה (טבעית

הדבר יצוין בשלט . ל"שילוטם והשימוש בהם ללא תיאום ואישור קק,  התווית סינגליםרתיאס  .י

  ..."). ל"להתוות תשתיות או לשלט שלא באישור קק/אין להניח("הכניסה ליער 

  . למעט מקרים יוצאי דופן, )ג"כמקובל ברט( רכיבת אופניים בשבילי הולכי רגל רסתיא  .יא

  . הוראת האיסור תופיע גם בכניסה לשביל  

 :ל"סינגלים נוכחיים הקיימים בשטח שלא באישור קק  .יב

  .' י2לגביהם תהיה בתוקף ההנחיה בכניסה ליער כמפורט לעיל בסעיף  •

 כמה פיילוטים לצמצום הסינגלים הלא מאושרים נבצע, יחד עם קהילות מקומיות של רוכבים •

  .במגמה להמעיט את התופעה, בליווי פעולות הסברה, והשימוש בהם
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  :ממאפייני הסינגל  .יג

  .ניקוז, בדיקות הקרקע ,מדידת השיפועים: מ נבנה על בסיס" ס60-הסינגל שרוחבו כ •

  .  בשני הכיוונים שאין איסור לרכבאף על פיהסינגל מסומן בדרך כלל בכיוון רכיבה אחד  •

  . אחרתמפגש עם דרךלקראת  יש ליצור האטה מתוכננת של השביל –חצית דרכים  •

  .ראו בסוף המסמך –מפרטי בנייה לסינגל יוכנו על ידי צוות מצומצם   .יד

  רכיבת אקסטרים ומתקניה

  רקע

  את התנועה"תמפלפל"מאופיינת באתגור הרוכב ו, down hill ,free ride: רכיבת אופניים כגון

מסלולים ומתקני אתגר . ברמות סיכון מגוונות, סיבובים וכדומה, כוללים קפיצות הבביצועים אקרובטים

  .מדרגות סלע וכדומה, לרכיבת אקסטרים כוללים מקפצות

 המסלולים.  הרכיבה האתגרית משולב במסלולי סינגל ומשמש רוכבים בעלי מיומנות גבוההממתקניחלק 

 בתקן או מפרט עמידהל וללא "ללא תיאום עם קק, נו על ידי הרוכביםהותוו  ונב, והמתקנים ביערות

  . בטיחותי

  םמדיניות ועקרונות היישו

הקמתם של מסלולים או . ל בשטחים שבניהולה" על ידי קקןמענה לרכיבת אקסטרים לא יינת  .א

מתקנים כאלה תתאפשר במסגרת של יזמות פרטית בשטחי היער או מחוצה לו במקומות שייקבעו על 

  .ל ותחת אחריותו המלאה של היזם"ידי קק

או לפירוק של המתקן או /לדאוג לחסימה ו, )פקח וכולי, סייר(או כל אחראי בשטח /על היערן ו  .ב

עם היוודע לו דבר הימצאותם ובמסגרת הסיורים הרגילים של , התשתית או השילוט הלא מאושרים

  . ותאנשי השטח ביער וכפי שיופיע בנוהל בקרת שילוט או הבטיח

הנחיה זו מתייחסת לכל בנייה פירטית ביער שיש בה פגיעה בערכי  היער או סיכון בטיחותי למשתמש   .ג

  . או למשתמשים אחרים

כוחו יפה גם , שהוצע לגבי הסינגלים" 'אין להתוות או להניח תשתיות וכו"השילוט בכניסה ליער   .ד

  . לנושא זה

  מרכז יציאה לרכיבה

Trail head –ימוקם בראש ריכוז מסלולים ,  בו מידע על המסלוליםןבה שיינת מרכז יציאה לרכי

או למקמה בחניון , תחנת מידע, יזמות: מומלץ להישען על תשתית קיימת של שירות לקהל כגון. ביערות

מפות (מידע : התשתית למרכז תהיה מודולארית ומאפשרת לכלול. מרכזי או במכלול הכניסה ליער

  .חניה, מתקני עזר, )וכדומה
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 מיפוי ודפדפות

אף על פי שמופקות (חשוב להיבט תדמיתי , ל"יש לתת משקל להפקת מפות ספציפיות לאופניים על ידי קק

  .ולאמירה לגבי מסלולים מאושרים, )מפות של גורמים אחרים

  שיתופי פעולה עם גופים שונים לפיתוח תשתיות אופניים

תוטל , שתית לאופניים בשטחים שבניהולנועמותות בבניית ת/אם כתוצאה משיתוף פעולה עם קהילות

היא תיקבע בהסכם משפטי , ל"תחזוקתית או בטיחותית על מי מהגופים הנ, תפעולית, אחריות ניהולית

  .פ מסוג זה"  לשתלא ניכנס כללללא הסכם זה . בתיאום עם המחלקה המשפטית, ל"עם  קק

 

  צעדים להמשך

ירכזו את ,  וגידימירה, מיכל: שחבריו, סוכם כי צוות מצומצם

. חצית תשתיות וכולי, הכנת המפרטים לסינגל כולל התייחסות לשילוט

  . ייקבע סיור לבחינת פיילוט בשטח

  :צוות האופניים כלל את המשתתפים הבאים

טלילה , מירה חן, מיכל קטורזה, גידי בשן, עדי נעלי, חנוך צורף, יחיאל כהן

  ).  מרחב דרום(ליבשיץ 

  .קהילה ויער'  מח–משה  שלר : המסמךמרכז הצוות ועורך 
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  3נספח 

  

  טיוטת מדיניות רשות הטבע והגנים 

  24/06/07, ירושלים

  2007 –מדיניות רשות הטבע והגנים הלאומיים לרכיבה על אופניים 

  הקדמה

מספורט או תחביב שהיה נחלתם . בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במספר רוכבי אופני הרים בישראל

 ותהטיול והנופש הגדול, נעשתה הרכיבה על אופניים אחת מפעילויות הספורט, ם בודדיםשל רוכבי

  .במדינה

הגידול העצום ברכיבת אופני הרים בארץ תואם את הגידול בענף בכל העולם המערבי ואינו אופנה חולפת 

  . אלא תרבות שתלווה אותנו בשנים הבאות

התפתחות זו הביאה . ה לתשתית של מסלולי רכיבהעם הגידול המהיר במספר הרוכבים עולה גם הדריש

הדבר מחייב את . לפער בין המדיניות הקיימת היום ברשות הטבע והגנים לבין הצורך בתשתית לרוכבים

  .רשות הטבע והגנים לעדכן את מדיניותה באשר לרכיבת אופני שטח בשמורות טבע וגנים לאומיים

מי ומבורך לטיול בשטחים הפתוחים ובשמורות הטבע רשות הטבע והגנים רואה באופניים כלי לגיטי

אמצעי ) באשר הם(רשות הטבע והגנים הלאומיים רואה במטיילים בשטחים הפתוחים . והגנים הלאומיים

  .מורשת ישראל ואהבת הארץ, קידום ערכי חינוך, חשוב ביותר לשמירה על השטחים הפתוחים

רות טבע וגנים לאומיים באה לקבוע את הכללים מדיניות חדשה זו בנוגע לרכיבה על אופניים בשמו

  . לרכיבה בשטחים שבאחריות הרשות תוך כדי שמירה על מטרותיה וקיום החוק שעל פיו פועלת הרשות

המדיניות נועדה לקבוע בעבור המחוזות והאגפים ברשות כיצד ובאילו תנאים לאפשר רכיבה בשמורות 

  . ת בשמירה על מדיניות אחידה ועל שקיפות ציבוריתכל זא, טבע וגנים לאומיים והיכן למנוע זאת

זאת מתוך הנחה , שאינו מוגדר כדרך רכב, שביל אופניים צר, "סינגל"המדיניות מתרכזת ברכיבה בשביל 

כי אין כל מניעה לרכיבת אופניים על גבי דרכי רכב המסומנות במפת סימון שבילים כמותרות לנסיעה 

  .בשמורות ובגנים

לא קיימת ספרות מקצועית מספקת המשווה את הנזק העלול להיגרם על ידי רוכבי ,  כיוםחשוב לציין כי

לכן המדיניות המוצעת תיבחן בעתיד הקרוב ותתעדכן . האופניים ביחס לכלי רכב אחרים או להולכי רגל

  .מעת לעת בהתאם לצורך

וגים של מחוז מרכז מדע ואקול, אכיפה, פ"המדיניות המוגשת היא פרי עבודה משותפת של חטיבת תו

  .הלל זוסמן ויובל פלד, יהושע שקדי, שמוליק שפירא, שחברים בה יריב מליחי, ודרום
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  הגדרות

  .להלן הגדרות אחדות והסבר מונחים המופיעים במסמך

 .אופניים המותאמים לרכיבה על דרכי עפר ועל שבילי הליכה,  אופני הרים– אופניים  .א

 .או שביל המיועד להולכי רגל'  מ1 -מ ל" ס20יים צר ברוחב של בין  שביל אופנ–  Single trackסינגל   .ב

הוסדר ואושר על ,  שבילים המסומנים על ידי ועדת שבילי ישראל או שביל אשר תוכנן– סימון שבילים  .ג

 .ידי הרשות

 . רשות הטבע והגנים הלאומיים– הרשות  .ד

, רוכבי אופניים, הולכי רגל:  שביל שחולקים משתמשים שונים ובחלופות שונות– שילוב משתמשים  .ה

 לשילובם של הולכי רגל סשילוב המשתמשים המוזכר במסמך זה מתייח. סוסים וכלי רכב ממונעים

 .אלא אם נאמר אחרת, ורוכבי אופניים

הכוללת לעתים גם בניית ) בדרך כלל בקו ישר( בירידה תלולה מהירה רכיבה – Down hillדאונהיל   .ו

 .מתקנים

רוכבי האקסטרים מאופיינים ; רכיבה בקצה המגבלות,  האתגר הטכני רכיבה לשם– אקסטרים  .ז

רכיבה טכנית על גבי סלעים ושיפועים , ) Free ride" (פרי רייד"או ) ראו הגדרה(ברכיבת הדאונהיל 

 .במקרים מסוימים נבנים מתקנים ותשתיות לצורך מקפצות וכדומה. גדולים

במקרים מסוימים הנסיעה אפשרית בה רק ; לי רכב דרך עפר לא סלולה המותרת לנסיעת כ– דרך רכב  .ח

 . רכב גבוה בעל הנעה בארבעה גלגליםכלי ב

 כל מי שהוכר על ידי איגוד האופניים לתכנון ובנייה של שביל אופניים או מי שהרשות – גורם מקצועי  .ט

 .מצאה לנכון כי הוא בעל הניסיון והידע הדרושים

 עקרונות יסוד לקביעת מדיניותה של הרשות

מדיניות רשות הטבע והגנים לרכיבה על אופניים בשטחים שבניהולה היא שילוב בין תפקידה    .א

אל מול צורכיהם של רוכבי האופניים , נוף ומורשת, שמירת טבע, והמחויבות שלה על פי החוק

 . אחריםומשתמשים

 . מורשתנוף וערכי, צומח, חי: לאפשר רכיבה באזורים שבהם אין חשש לפגיעה במערכת האקולוגית  .ב

 .לאפשר רכיבה במקומות שהרכיבה בהם אינה מסכנת את ביטחון הרוכב  .ג

, כמו הולכי רגל ורוכבים אחרים, לאפשר רכיבה במקומות שבהם החשש לפגיעה במשתמשים אחרים  .ד

 .הוא מועט

 .לעבוד בשקיפות ובשיתוף פעולה עם קהילת רוכבי האופניים  .ה

 .וגדרים כאסורים לכניסתםלאכוף ולמנוע כניסת רוכבי אופניים לאזורים המ  .ו

לקבוע כללים לרכיבת אופניים בשטחי שמורות וגנים ולהתקין שלטים ואמצעים בכניסות לגנים   .ז

.ולשמורות לצורך יידוע הרוכבים כי הם נכנסים לגן לאומי או לשמורת טבע
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 רכיבה על דרכים המיועדות לרכבים 

 . מחייבים גם את רוכבי האופנייםכלל הנחיות הבטיחות של הרשות לכלל המשתמשים והמבקרים  .א

 יחולו על רוכבי יהםאותם כללים החלים על. רכבכלי הרכיבה באופניים אפשרית בכל דרך הפתוחה ל  .ב

 .האופניים

 .אלא אם צוין אחרת, חל איסור כניסה לדרכים הסגורות למעבר כלי רכב  .ג

מתן זכות קדימה , דהאטה לפני סיבוב ח,  שמירה על הימין–יש לשמור על כללי נהיגה מקובלים   .ד

 .וכדומה

 .יש לתת זכות קדימה להולכי רגל בדרך  .ה

 בשמורות טבע וגנים לאומיים" סינגל"היבטים אקולוגיים לרכיבה בשבילי 

בגנים לאומיים שמטרתם לשרת את הציבור תפעל הרשות להסדרת שבילים לאופניים כל עוד אינם   .א

 .בנוף ובמורשת, פוגעים בטבע

במקרים שבהם אין פגיעה בטבע ושאישור השביל לרכיבה נעשה , כי רגל קייםיּותר לרכוב בשביל הול  .ב

 ).ב"רצ( למדיניות 1על פי נספח 

 .אלא אם נאמר אחרת,  גם רכיבת אופנייםרבמקומות שבהם אסורה הכניסה להולכי רגל תיאס  .ג

כדוגמת חלק משביל (פריצת שבילים חדשים בשמורות ובגנים תותר רק במקרים של מעבר הכרחי   .ד

' בהתאם לנספח מס(וזאת רק לאחר חוות הדעת , או הסדרה של בעיה בטיחותית) אופניים ארוך יותר

 ).  ב" הרצ1

 ליזום הקמת שביל טיול המתאים לרכיבה על אופניים כחלק מפעילויות קליטת מבקרים אפשר  .ה

 .בשמורה

 .  יש להימנע מיצירת שבילים העלולים לפגוע בתשתית הקרקע ובניקוז  .ו

  מוש המדיניות בהיבטים האקולוגייםדרכים למי

 .יּותר גיזום והרמת נוף בלבד; לא תותר כריתת עצים טבעיים לצורך השמשת שביל לאופניים  .א

קרקעות אלה נחרצות בקלות . לס וחוסמאס, לא תותר רכיבת אופניים על קרקעות מסוג כורכר חופי  .ב

 אפשרות המעבר לתישק, יל קייםכמו מעבר הכרחי או שב, במקרים מיוחדים. על ידי צמיגי אופניים

  . על ידי אקולוג המחוז

יש להימנע מהעברת השביל במקומות שיש בהם שיפועים גדולים העלולים לגרום לדרדרות אבנים   .ג

 .או לסחף ולגלישות קרקע/ו

, יש לפעול להתאמה מלאה של השביל לטופוגרפיה הקיימת על מנת למנוע התפוררות קרקע או סלע  .ד

 .יצירת שלוליות וסיכון רוכבי אופניים, שינוי זרימת נגר מים עילי,  מפגע נופי,דריסה של צמחייה
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 אישור שביל לאופניים יותנה בעריכת סקר מקדים לאיתור מינים נדירים של צמחים ובעלי חיים   .ה

המלטות , קינון: כגון, ובדיקה למניעת פגיעה עונתית בערכי טבע, העלולים להיפגע משימוש בשביל

 .ושנת חורף

שעות אלה הן ; והליכה בשמורות טבע בשעות החשיכה אסורה מטעמי שמירת טבע רכיבה/נהיגה  .ו

מגבילה את , לרבות תאורה ורעש, ונוכחות אדם בשעות אלה, שעות הפעילות של בעלי חיים רבים

 .תנועתן בשטח

   בטיחותייםםהיבטי

לפעילות ; י טיול בלבדמעבר שבילי האופניים בשטחי שמורות הטבע והגנים הלאומיים נועד לצורכ  .א

 . היתר מיוחדשאחרת יידר

 .בבואה לאשר שביל לרכיבה על אופניים תתחשב הרשות בהיבטים בטיחותיים של הרוכב בשביל  .ב

האבנים ואדמה , עדר תשתית חלקה ואחידהיה.  מסוכנתהיאדרך עפר לא סלולה /הרכיבה בשביל  .ג

ין לרכוב בשבילים אלה ללא מיומנות לכן א. משוחררת או חלקה עלולים לגרום לנפילתו של הרוכב

 . רכיבה בשביל עפר מיועדת לבעלי ניסיון. רכיבה ושליטה באופניים

 .הרשות תשקול גם את בטיחות המשתמשים האחרים בשביל  .ד

 דרכים למימוש המדיניות בנושא הבטיחות

  בטיחות המשתמשים האחרים

על הרוכב לעצור .  היא להולך הרגלזכות הקדימה, בשבילים משותפים לרוכבי אופניים ולהולכי רגל  .א

או לעקוף הולך רגל רק לאחר שווידא שאין בכך , בצד הדרך ולאפשר להולך הרגל הבא מולו לעבור

 .סיכון

הרכב כלי על נהג . זכות הקדימה היא לרוכב האופניים, רכבכלי בשביל המשותף לרוכבי אופניים ול  .ב

או לעקוף רוכב אופניים רק לאחר ,  לעבורלעצור בצד הדרך ולאפשר לרוכב האופניים הבא מולו

 .שווידא שאין בכך סיכון

יוצב מתקן כניסה מיוחד שימנע , בכניסה לשביל אופניים שקיים בו חשש כי רכבי שטח ישתמשו בו  .ג

 .כניסת כלי רכב ממוכנים

 בטיחות הרוכב

 ותפרק ,הרשות לא תאפשר הצבת מתקנים המיועדים לרכיבת אקסטרים שלא נבנו ואושרו על ידה  .א

 .מתקנים אלה

חלקה או יבשה מאוד ואין בה , כאשר הקרקע רטובה. יש להתחשב במצב פני הקרקע לפני הרכיבה  .ב

 .יש לשקול שנית אם להתיר רכיבה על גבי השביל, אחיזה

 –קרקע יציבה ,  שיפוע מתון–קרקע תחוחה (שיפוע השביל המיועד לרכיבה ייקבע לפי יציבות הקרקע   .ג

 ).ל שיפוע תלול יותראפשר לקבל החלטה ע

 .כל שביל שיאושר ייבחן תקופתית לבדיקת מצבו הבטיחותי של התוואי  .ד
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כל שביל שרוצים להכשיר ולפתוח לרכיבת אופניים ייבדק על ידי גורם מקצועי שיוגדר לצורך כך על   .ה

תוגדר רמת הקושי הטכני של השביל והוא יסומן במפות שיאושרו לצורך כך על ידי ; ידי הרשות

 .תהרשו

, הליכה בשמורות טבע בשעות החֵשכה אסורה מטעמי בטיחות/רכיבה/ נהיגה–רכיבה בשעות החֵשכה   .ו

 .פרט לאישורים מיוחדים

   משפטייםםהיבטי

הרשות לא תהיה אחראית לכל פגיעה או נזק שייגרם לרוכב בשבילים שבהם הותרה הרכיבה   .א

 .ל ובאחזקתוכל זאת אלא אם התרשלה בתכנון השבי, ובשבילים אחרים בתחומה

 .בשלט בכניסה לשביל או על גבי מפות, הרשות תפרסם את דרגת הקושי של השביל באתר שלה  .ב

כל מי שרוכב בשבילים . השבילים בשטחי הרשות הם שבילי עפר שתמיד קיימת בהם סכנת נפילה  .ג

 .נדרש להבין את הסיכון הטמון ברכיבה בהם

יש במקומות אחדים ; ת רכיבה לכל אורכואין משמעה התר, התרת רכיבת אופניים בשביל מסוים  .ד

 .לשאת את האופניים או ללכת לצדם

 עעל הרוכב להישמ. לקנוס רוכב שגרם נזק לטבע או למשתמשים אחרים/לרשות יש סמכות לתבוע  .ה

 .להוראות הפקח ולמלא אחר הוראות החוק

 . יםברוכבים או במשתמשים אחר, הרשות לא תהיה אחראית לרכיבה שאינה מתחשבת בתוואי  .ו

 . קפיצות וזינוקים/כגון עצירות פתע, הרשות לא תהיה אחראית לרכיבה בלתי אחראית  .ז

  ) אופציות שונות( למימוש ההנחיות המשפטיות דרכים

 בכניסה לשביל אופניים שאושר על ידי הרשות יוצב שלט המסביר את דרגת הקושי של –הצבת שילוט   .א

 . אורכו וכדומה, השביל

 . ובחלקם אף יוצב שילוט המורה על כך, אסורההרכיבה , בשאר השבילים  .ב

איש מקצוע המקובל ברשות יקבע את דרגת הקושי של השביל על ידי סימונים מקובלים   .ג

 ).אתגרי/קשה/מתחילים/משפחות(

או , לרוכב בשמורות טבע וגנים לאומיים יומלץ לבטח את עצמו בביטוח תאונות אופניים אישי  .ד

מטרת ביטוח זה בין השאר לצמצם את רמת הסיכון . יטוח לרוכבבחברות באיגוד האופניים המקנה ב

 .של הרשות במקרה של פגיעה

אלא אך ,  לרכיבהמזמינהאין הכוונה כי היא , בכל מקרה שבו הרשות מאפשרת טיול בעזרת האופניים  .ה

הרשות לא תהיה אחראית למי שייפגע מחוץ לשביל או . מאפשרת את הרכיבה במגבלות הקיימות

 .על פי מגבלותיה ומגבלות השביל עצמושלא יפעל 

 רוכב אופניים המשתמש בשביל שאושר לכך בשמורת טבע או גן לאומי ירכב באופן –אחריות הרוכב   .ו

על רוכב האופניים להיות אחראי . שלא יסכן את בטיחותו ואת בטיחות המשתמשים האחרים, מתון

 .ומגניםכפפות , וכן לחבישת קסדה, למצב תקינות האופניים שברשותו
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בתכנון שביל אופניים ובתחזוקתו יושקעו המאמצים הסבירים בהתאם לניסיון הנצבר ועל מנת   .ז

 .לאפשר רכיבה

 היבטים תיירותיים

 בחשבון שיקולים של מסלול טיול והנאת וולכן יובא, שבילי האופניים שיאושרו יהיו שבילי טיול  .א

 .הרוכב

ם וכדומה יופקו באחריות חטיבת קהל וקהילה סטיקרי, חוברות, מפות, ספרים על טיולי אופניים  .ב

 .ואגף הסברה

ולצורך כך יוגדר מרכז תחום במטה , הרשות תדאג לפתוח ערוץ תקשורת ישיר מול רוכבי האופניים  .ג

 .שזו תהיה אחריותו, ובכל אחד מהמחוזות

 אמצעים למימוש המדיניות

ופניים ובין הגופים המייצגים הרשות תדאג לקדם אמנה בין הגופים השונים המייצגים את רוכבי הא  .א

מטרת האמנה היא להגדיר את כללי ההתנהגות והרכיבה בשמורות . את מנהלי השטחים הפתוחים

, הרשות רשאית לדרוש חתימה על אמנה זו, כתנאי לרכיבה בשמורות טבע וגנים לאומיים. ובגנים

 ). 2' ראו נספח מס(שבה מתחייב הרוכב לכללי התנהגות ונהיגה 

בליווי , מידע לגבי שבילים שאושרו לרכיבה) או באתר אחר(פרסם באתר האינטרנט שלה הרשות ת  .ב

 .הסברים ונימוקים

אנשים אלה יעברו . הרשות תפרסם את שמות האנשים המוסמכים לטפל בתשתיות אופניים בתחומה  .ג

 .הכשרה שתוגדר יחד עם איגוד האופניים

ידום התשתית והכלים ליישום המדיניות תדאג הרשות לק, בתוך זמן קצר מאישור הקריטריונים  .ד

 .במחוזות השונים

 .הרשות תקבע פרק זמן ליישום המדיניות וכן את דרכי מימושה  .ה

חטיבת מדע ואגף ביטחון ובטיחות יקבעו נוהלי מעקב ובקרה ויגישו מסקנות והמלצות לעדכון   .ו

 .אחת לשנתיים, המדיניות

תיקבע תקופת ביניים שבה , החלתה במחוזות עד לכניסה בפועל של המדיניות ו–תוקפת הביניים   .ז

תתבצע פעולת הסברה ותינתנה הזהרות לרוכבים שאינם עומדים במדיניות הישנה ובמדיניות 

 . הבקשות לרכיבה שתגענה מהרוכביםהבמהלך תקופה זו תישפטנ. החדשה

יים יוגדרו מתקנים המיועדים לקשירת האופנ, בכניסות לשמורות וגנים הפתוחים לקהל בתשלום  .ח

 . ואמצעים נוספים לנוחות הרוכבים

על כל ,  לרכיבהםשירכז את תחומי ההיתרי, במטה ובכל מחוז יוגדר רפרנט מקצועי לתחום האופניים  .ט

 .וכן יהיה הכתובת לטיפול בפניות בתחום, המשתמע מכך
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 4נספח 

טבע ייעשה על פי רת הטיפול בבקשה לאישור רכיבת אופני הרים בשביל המצוי בתחומי גן לאומי או שמו
  :הנספח המצורף

 מגיש הבקשה  .1

 ? האם שביל קיים או בנייה וסימון שביל חדש .2

 אורך המסלול , קהל היעד,  סוג הרכיבה/תיאור הכולל מטרה .3

בעיות , תיאור מילולי של המסלול, אורך המסלול, מקום, נקודת התחלה וסיום: רקע כללי .4

 .סימון על גבי אורטופוטו וכדומה, בטיחותיות

  אורית  נושא

    שם המסלול

חקלאי או , יער, גן לאומי/באילו שטחים השביל עובר שמורה
  אחר

  

    נקודת התחלה ונקודת סיום

    סוג הקרקע

    ִצדי /מקסימלי/שיפוע ממוצע

    עתיקות ורגישות אחרת/בעלי חיים/מצאי צומח

    סוגי משתמשים

    השתלבות נופית

    עבודות הנדרשות לשיפור התוואי

    עים במרחבמפג

    ?האם יש חשש לִחרוץ השביל עקב ריבוי רוכבים

    אפשרות לסימני גלגלים שחורים על גבי סלעים

    )עץ זית עתיק(ערכים מוספים 

צ על גבי מפה "נא לציין נ. סיכונים בטיחותיים לאורך השביל
  וצילום

  

    אטרקטיביות לרוכבים

    ?האם עובר בשטחי אש

    ?וםהאם יש פיצולים שיש לחס

    ?האם יש צורך בשילוט

    ? לשלב משתמשיםאפשרהאם 

    ? כמה הולכי רגל משתמשים בשביל–שילוב משתמשים 
  

 ? האם יש לאשר את הבקשה–סיכום והתרשמות  .1

  ? האם יש צורך למחוק או לשקם תוואי קיים אחר–" פיצוי סביבתי"הנחיות לתכנון וביצוע כולל  .2



 

 

  שביל ישראל לאופניים

 

  
150  

 

  ? ההאם יש צורך לשתול או לשקם צמחיי .3

 היקף תחזוקה נדרש ומי –אחזקה של המסלול (משמעות הסדרה ותחזוקה שוטפת לאורך השנה  .4

  ).מתחזק

 ?עמותה/חוזה מול היזם/האם יש צורך בחתימה על הסכם .5

  ?האם יש צורך בשילוט .6

  .פרסום השביל כשביל מאושר לרכיבה באתרים וכדומה .7

  . אקולוג המחוז–אישור  .8

 :אישורי בטיחות .9

 ).באשר למשתמשים האחרים(רשות או הרפרנט המחוזי ממונה הבטיחות ב 

  ).באשר לבטיחות הרוכב(איגוד האופניים  
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  ת לתכנון וקידום השביל בשטחים חקלאייםהנחיו

 

  רענן אמויאל

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר, האגף לתכנון כפרי ואזורי

 

  הקדמה

המיועד לשמש , אורכי ושבילי רוחב אזוריים- שביל ישראל לאופניים ִהנו מיזם לתכנון שביל אופניים ארצי

  .ת והעממיותהאתגריו,  המשפחתיות והמקצועיות–את קבוצות הרכיבה השונות 

, בשמורות הטבע, ל" ביערות קק– ישראל ארץשביל ישראל לאופניים יעבור במגוון השטחים הפתוחים של 

   .בשטחי אש ובשטחים החקלאיים

משרד החקלאות ִהנו שותף 

תכנון וביצוע של שביל , לקידום

והוא לקח על , ישראל לאופניים

עצמו להכין הנחיות תכנון למעבר 

בשטחים השביל והרוכבים 

 הנחיות אשר ישמשו –חקלאיים 

. את צוות התכנון של הפרויקט

משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

מכיר בחשיבותו הרבה של קידום 

 ושל פיתוח ענף הרכיבה –השביל 

כתשתית בלתי אמצעית לפיתוח 

 לצורך חשיפת –המרחב הכפרי 

החקלאות והיישובים הכפריים 

משרד . ולפוטנציאל הטמון בפיתוח תיירותי נלווה,  ועל יופיולשמירה על המרחב החקלאי, לציבור הרחב

החקלאות ופיתוח הכפר תמך בשנה האחרונה בקידום התכנון המפורט לשבילי אופניים בכמה אזורים 

  . חקלאיים ברחבי הארץ ובכוונתו להמשיך בכך בשנים הקרובות

איים ומעבר בסמוך ליישובים  השביל בשטחים חקלאת שילוב לעודד היאהמטרה המרכזית של מסמך זה 

בכפוף לתכנון אשר יבטיח מיעוט קונפליקטים בין שמירת הפעילות החקלאית הסדירה מחד , חקלאיים

אמנת "בנוסף ישמש המסמך בסיס להכנת . ושמירה על בטיחות ועל הנאה ברכיבה מאידך גיסא, גיסא

מיועדת ) ל"ג וקק"רט(וחים האמנה בין הרוכבים לבין מנהלי השטחים הפת". רוכבים ומנהלי שטח

מסמך זה יסייע בהתייחסות להתנהלות הרוכבים . להסדיר הבנות בנוגע להתנהגות הרוכבים בשטח

  .בשטחים חקלאיים
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מסמך זה ִהנו ניסיון ראשון של משרד החקלאות ופיתוח הכפר להתמודד באופן מסודר עם סוגיית המעבר 

לל הנחיות והמלצות תכנון הנוגעות לסוגיות של חכירת המסמך כו. של שבילי אופניים בשטחים חקלאיים

מיקומים כלליים מומלצים והמלצות לקידום תכנון ברמה , בטיחות, פעילות חקלאית, קרקעות חקלאיות

  .האזורית והמפורטת

בשיתוף עם בני , המסמך הוכן על ידי רענן אמויאל מהרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

  . מנהל הפרויקט, קים במשרד החקלאות והלל זוסמןיעקובי ממחוז העמ

  :להלן הסוגיות המרכזיות המרכיבות מסמך זה

   קניין וזכות מעבר–  מעבר בשטחים חקלאיים –' חלק א

   מיקום השביל במרחב החקלאי–  הנחיות תכנוניות –' חלק ב

 מיקום השביל ביחס לפעילות –  הנחיות תכנוניות –' חלק ג

  תולמגבלות חקלאיו

    הנחיות כלליות לפיתוח השביל–' חלק ד

    בטיחות–' חלק ה

   הנחיות לקידום תכנון מפורט–' חלק ו

  

  

 

   קניין וזכות מעבר– בשטחים חקלאיים מעבר

על ידי אגודות , באמצעות מנהל מקרקעי ישראל, השטחים החקלאיים שבבעלות המדינה חכורים

, שנתיים: בחוזי חכירה שונים, ם ומשמשים לחקלאותהשטחים הללו מעובדי. חקלאיות ביישובים כפריים

 לשלב בהם פעילות חקלאית ואפשרהשטחים הללו הם שטחי מדינה . שנתיים או בחכירה לדורות-רב

השילוב בשטחים אלה אפשרי כל עוד הפעילות החקלאית בהם אינה . ומעבר חופשי של רוכבים ושל טיילים

  .נו חופשי ובטוחנפגעת ומנגד המעבר לרוכבים ולמטיילים ִה

ועל כן , עם זאת חשוב לזכור כי השימוש בשטחים אלה הוא בראש ובראשונה למטרת פעילות חקלאית

  :כדלקמן, ראוי לפעול לפי כמה עקרונות בסיסיים בתכנון הנוגע להם

השביל יותווה ויעבור בשטחים חקלאיים בתיאום עם המועצות האזוריות ועם נציגי החקלאים  .1

 תפקודו של השביל כשביל –מעבר בשטחים פרטיים לא יתוכנן ולא יקודם . רייםוהיישובים הכפ

  .ועל כן מוטב להתוותו בדרכים חלופיות, רכיבה אינו מובטח בשטחים אלה

מעבר שביל אופניים במרחב ִהנו תשתית מצוינת לפיתוח המרחב הכפרי ויישוביו והזדמנות לחשיפת  .2

 לכן יש לשאוף לתפוס את השביל כהזדמנות ולא – החקלאות והשטחים החקלאיים לציבור הרחב

  . להתוותו לדרכים שוליות ובלתי אטרקטיביות

  .השביל לא יהווה חוצץ בין שטחים חקלאיים ולא יהווה מכשול לפעילות החקלאית .3
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  . השביל יהיה דרך משולבת לפעילות חקלאית ולרוכבי אופניים .4

או את החוכרים בתחזוקו או / המדינה והמעבר בשביל יהיה באחריות הרוכבים ולא יחייב את .5

  .בסוגיות הבטיחותיות הקשורות לנסיעה ולרכיבה בו

  

   מיקום השביל במרחב החקלאי–הנחיות תכנון 

כלומר לא ; יש להתוות את השביל על בסיס דרכים חקלאיות קיימות ובשולי שטחים חקלאיים 

  .ן מעובדותגם אם הן מוברות או אינ, להתוותו במרכזן של חלקות חקלאיות

מומלץ לתכנן את השביל בין משבצות  

השבילים החוצצים בין משבצות . חקלאיות

אשר יש סבירות " אזורי תפר"חקלאיות הם 

גבוהה שלא תהיה לגביהם התנגדות למעבר 

המלצה זו איננה מיועדת לייצר . השביל

אלא להבטיח , מעקפים בשביל הרכיבה

כמו כן יש . נתיבים מוסכמים לאורך זמן

סבירות גבוהה ששבילים בין משבצות לא 

מאחר שאינם כפופים , ישתנו בטווח הארוך

לתכנון חקלאי משתנה ולשינוי תצורת 

  .אין כל מניעה לחצות משבצות חקלאיות בכפוף להנחיות המפורטות להלן, עם זאת. החלקות

בשונה מחלקות ; במושבים'  חלקות אביןבמושבים ובכל מקרה אין לעבור ' אין לעבור בתוך חלקות א 

ללא , מדובר בחלקות צרות, כמו כן. החלקות הללו רשומות על שם החקלאים המעבדים אותן', וג' ב

להפריע לבתי המשק ולבתי , בסבירות גבוהה, ומעבר בהן עלול, שבילים מוסדרים החוצצים ביניהן

עשות זאת בתיאום עם יש ל, בתחומו' אם ליישוב מסוים יש עניין לאפשר גישה בין חלקות א. המגורים

  .בעלי החלקות הגובלות

  . שלא בהסכמת הבעלים, אין להתוות את השביל על שטחים חקלאיים פרטיים 

, בעלות מצע קשיח, לרוב אלה הן דרכים רחבות. מומלץ כי השביל יעבור בדרכים חקלאיות מרכזיות 

 חשש כי בעתיד וקיים, חלק מן הדרכים החקלאיות הן צרות וזמניות. בין משבצות חקלאיות

 .תיחרשנה ובתוך כך תיפגם התשתית לרכיבה בהן

 .סינגלים יותוו בשטחי מרעה. אין לקדם סינגלים בתוך שטחים חקלאיים מעובדים בפועל 

אשר יבטיחו את חוויית , מומלץ כי השביל יותווה באזורים חקלאיים מפותחים ומתוחזקים יפה 

 .ההנסיעה של הרוכבים ויציגו את החקלאות במיטב

  .בעדיפות גבוהה למעבר השביל, עקרונית, צירי נחלים בצמוד לשטחים חקלאיים הם 

בתיאום עם , מומלץ לקדם שבילי אופניים שיחברו את מרכז היישוב הכפרי עם השביל הראשי 

יש לתאם בין השביל למערכות המקומיות של שבילי האופניים , כמו כן. יישובים המעוניינים בכך

  .דמיםשהיישובים עצמם מק
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   מיקום השביל ביחס לפעילות ולמגבלות חקלאיות–הנחיות תכנון 

רכיבה בסמוך , ומנגד, פעילות חקלאית עלולה להיות רגישה להשלכות הנובעות מרכיבה צמודה אליה

קיימת נטייה לחשוב כי הפעילות . לפעילות חקלאית עלולה להיות מסוכנת והנאת הרכיבה עלולה להיפגם

במיוחד לא בסמוך לגידול בעלי , ואולם אין הדבר כך. ה ואפשרית ליד כל שימוש אחרהחקלאית ִהנה סביל

בעלי חיים עלולים להיות רגישים לרעש ובין היתר רעש עלול לגרום לתמותה מוגברת , למשל. חיים

יש להביא . מעבר בסמוך להפרשות בעלי חיים עלול להעביר מחלות לאזורים אחרים, כמו כן. בלולים

ובתוך כך לחשוב על ממשק מסוים בין הרכיבה לבין , וגמאות אלה וכן סוגיות רבות אחרותבחשבון ד

  :להלן הנחיות אחדות הנוגעות להיבטים אלה. הפעילות החקלאית

  ).רפתות ודירים(יש להימנע ממעבר בסמוך למכלאות בעלי חיים  

  ).על סוגיו השונים(אין לתכנן את השביל בסמוך ללולים  

 .השביל בסמוך לבריכות דגים פתוחותאפשר לתכנן את  

, ובכל מקרה, מומלץ כי השביל לא יעבור בסמוך למקווי מים פתוחים המשמשים לטיפול במי מושבים 

  .בסמוך למקווי מים פתוחים אחרים יש לנקוט במידת הצורך אמצעי בטיחות נדרשים

 לצד מטעי פרי ובעדיפות בעדיפות פחותה מכך, מומלץ כי השביל יעבור בלב שטחים חקלאיים פתוחים 

  . לצד חממות ובתי רשת–הנמוכה ביותר 

מעבר זה ִהנו . בלב מטעי פרי יעבור השביל לא 

העלולים להיפגע מגובהם של , מסוכן לרוכבים

כמו כן מעבר זה . או מצפיפותם/ענפי העצים ו

אפשר לשלב . עלול לפגוע במטעים עצמם

רכיבה בשבילים החוצים בין חלקות של 

  . מטעים

אין לתכנן את השביל בסמוך למרכזי מזון  

 עקב סכנת שריפות והעברת –ולמתבנים 

  .מחלות

במקומות שבהם יש צורך לחצות . יש לתכנן את השביל באופן אשר לא יצריך פתיחת גדרות ושערים 

  . שלא יפגע בהיבטים התפעוליים של החקלאים במקום, יש להסדיר מעבר נוח וקל לסגירה, גדרות

;  מעבר מעין זה עלול לגרום להפצת מחלות על ידי הרוכבים– ממעבר בתוך צירי ניקוז יש להימנע 

  ".פעילים"במיוחד בצירי ניקוז , במידת הצורך יש לתכנן מעברים עיליים

יש להביא זאת בחשבון . נושאי בוץ וכדומה, רחבים, בשטחים החקלאיים נוסעים כלי רכב כבדים 

  . רקעכאשר מתכננים לשנות  את תשתית הק
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  הנחיות כלליות לפיתוח השביל

עד כה היו השטחים . שביל האופניים ִהנו הזדמנות להתוויית תשתית מזמינה ללב המרחב הכפרי

במיוחד נוכח הגניבות , החקלאים עד היום. החקלאיים מראה חולף מדרכים אזוריות או מתצפיות רחוקות

את השטחים החקלאיים " לפתוח"וף ונטו לא לחש, החקלאיות והפגיעה ביבול ובציוד החקלאי

 מעבר אשר –שביל האופניים הוא אפשרות להתוות מעבר ידידותי בלב השטחים החקלאיים . שבבעלותם

ההזדמנויות המלוות את . בתכנון נכון ובתיאום יהיה הזדמנות חיובית בעבור החקלאות והמרחב הכפרי

 החל מפיתוח –האזורית והלאומית , שוביתהיי, פיתוח השביל במרחב הכפרי משמעותיות ברמה האישית

  .קיימא-דרך שמירה על מרחב נקי ומזמין לאורך זמן וכלה בחקלאות בת, הזדמנויות עסקיות

הנמצאים בסמוך לשטחי יישובים כפריים , יש לקדם שטחי מחנאות באתרים אחדים לאורך השביל 

. שירותים וברזיות,  ללינהמשטחי דשא, חניות, בין היתר,  שטחים אשר יכללו–) בתיאום עמם(

שלא תהיה פגיעה פוטנציאלית בחקלאות , שטחים אלה יבטיחו שלא תיגרם הפרעה ליישוב החקלאי

 .ושההפרעה לתפקוד החקלאי תהיה מינימלית

יש לבחון אפשרות שילובו של השביל בסמוך ; רוכבי האופניים ִהנם צרכנים של כפרי נופש וצימרים 

כמו כן יש לעודד יישובים המעוניינים בפיתוח . היצע רחב של צימריםלכפרי נופש וליישובים עם 

 .או כפרי נופש לרוכבי אופניים/מלוניות ו

אשר מחד גיסא ישפרו את המראה , יש לבחון אם נדרש טיפול נופי בקטעים אחדים לאורך השביל 

  .הרכיבהומאידך גיסא יתרמו לחוויית , עם שטחים חקלאיים עמוסי פרי" באפר"הכפרי ויהוו 

יש לבחון קטעים , עם זאת. ומבחינת הרוכבים אין סיבה לגידור לאורכו, השביל מיועד להיות פתוח 

יש לתכנן גידור , אם נדרש. פעילות חקלאית וכדומה, שמתחייבת בהם הקמת גידור מסיבות קנייניות

גידור  מהקמת אפשרמומלץ להימנע עד כמה ש, ככלל. אשר יאפשר מעבר חופשי של מים וזרימה

 .לאורך השביל

 את השלכת הפסולת על אפשרכדי להפחית ככל ה, יש למצוא פתרונות לסילוק אשפה לאורך השביל 

 . ידי הנעים בשביל

, ברמה התפעולית, כניסות לשביל מיישובים חקלאיים תתואמנה עם האגודות החקלאיות ותבטחנה 

 .אותורכב נוספים לשביל ולשטחים החקלאיים הסובבים כלי כניסת -אי

את המרחב , מומלץ לשלב לאורך השביל שילוט המתאר בין היתר את ההיסטוריה ההתיישבותית 

 .את המאפיינים הטבעיים ועוד, החקלאי

  בטיחות

בנקודת המוצא ליום הרכיבה או בשטחי המחנה של היישובים ישולטו הנחיות רכיבה בשטחים  

  .חקלאיים

  .איסור שתיית מים במושבים –לדוגמה  ,נדרשלאורך הדרך יסומנו שלטי התרעה ואזהרה לפי ה 

  .יוצבו שלטים שלפיהם אין לשתות מברזים בשטח החקלאי ללא שלט מפורש המתיר זאת 
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  . מפאת ריסוסים, יוצבו שלטים האוסרים אכילה מפרי השדה והמטעים 

החשש הוא מפציעה עקב גדרות המשמשות . התנועה בשטחי מרעה תהיה על השביל המסומן בלבד 

  .כי רעייהלצור

  הנחיות לקידום תכנון מפורט

תוואי מוצע על ידי צוות התכנון יהווה בסיס לקידום התכנון המפורט אל מול גורמים ממשלתיים ואל  

 .מול המועצות האזוריות

ייערך תיאום ראשוני של התוואי עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר , לפני פנייה למועצות האזוריות 

איש קשר מרכזי אשר ירכז את עבודת התיאום הוא רענן אמויאל . ועם גופים ארציים נוספים

משבצות "עבודת התיאום תכלול בחינת התוואי המוצע אל מול . מהרשות לתכנון במשרד החקלאות

  . חוות דעת של מחוזות משרד החקלאות ועוד, סוגי חקלאות מרכזיים, "חקלאיות

בצירוף חומר פרסומי ושיווקי של השביל תכנון מפורט של חלקי השביל באזוריו השונים יישלח  

  .למהנדס המועצה ולוועדות החקלאית שבאזור

יש לתאם פגישות תיאום ותכנון עם מהנדסי המועצות ועם נציגי הוועדות החקלאיות כדי לקבל  

סוגיות של מתן , כמו כן; התייחסויות עקרוניות ומפורטות לתוואי השביל העובר בשטחי כל מועצה

פגישות . לרוכבים בשטחים החקלאיים יתואמו עם הוועדות החקלאיות השונות" שירותי דרך"

 .התיאום עם המועצות האזוריות ילוו על ידי נציג משרד החקלאות

את , מומלץ כי תכנון השביל בכל מועצה יביא בחשבון את ההיבטים החקלאיים אשר פורטו לעיל 

או / והתאמה למעבר השביל בשטחיהם ומאפייני היישובים(ההיבטים התיירותיים וההתיישבותיים 

  .וכן את ההזדמנויות הכלכליות ואת המיקום המיטבי) בסמיכות להם

יש לקדם תיאום עם האגודות החקלאיות של היישובים , במקרים של קשיים צפויים ובעיות מיוחדות 

מול ראוי להדגיש כי תיאומים ברמת היישובים יתבצעו במידת הצורך אל . שהשביל עובר בתחומן

  .נציגי האגודות החקלאיות ולא אל מול נציגי הוועדים המקומיים

  .יש לקבוע רפרנט מהמועצה אשר יסייע בקידום התכנון והתיאומים מול המועצה ונציגי יישוביה 
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   על אופניים בעריםרכיבהכלים לקידום 

  שחר סולר

   הסביבההמשרד להגנת 

  2007אפריל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הקדמה

ניים הוא מיזם לתכנון וביצוע שביל אופניים ארצי המיועד לשמש קבוצות רכיבה שונות שביל ישראל לאופ

  .ספורט וכיוצא באלה, תחבורה,  תיירות וטיילות–למטרות שונות 

שטחי , שמורות הטבע, ל" יערות קק–השביל יעבור בעיקרו במגוון השטחים הפתוחים של מדינת ישראל 

  .עירוניים דוגמת הערים תל אביב וירושליםאך גם באזורים ; אש ושטחים חקלאיים

  תל אביב–בני אפריים 
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המשרד להגנת הסביבה שותף לקידום תכנונו וביצועו של השביל ולקח על עצמו להכין הנחיות לקידום 

הנחיות אלה ישמשו את . השביל באזורים עירוניים ובאזורים שיש בהם קונפליקט עם תחבורה מוטורית

אלא אך , יף להנחיות הפיזיות של משרד התחבורה בנושאהן אינן מהוות תחל; צוות התכנון של הפרויקט

  .   במערכות הפיזיותתומכותנדבך נוסף של הנחיות שאינן פיזיות בעיקרן אלא 

באופן , המטרה המרכזית של מסמך זה ִהנה להציג כלים לעידוד השתלבותם של רוכבי האופניים בערים

ושמירה על בטיחות הרכיבה ועל ההנאה שיבטיח מיעוט קונפליקטים בין המשתמשים השונים בדרך 

אך עקרונותיו יכולים לחול על כל נתיב אופניים ' שביל ישראל'זהו מסמך רקע של פרויקט . המופקת ממנה

  .עירוני באשר הוא

 …קיים מחסור אמיתי, אני ערה לכך כי ככל שהדבר נוגע למקומות המוקצים לרכיבה על אופניים…"

 ,מור איתן ("…לא קיימת בארץ תשתית מספקת של מסלולי אופניים, תשלא כמו בארצות מערביות אחרו

  ).2001נובמבר , מתוך פסק דין של השופטת ענת ברון

  מבוא

  רקע

, וירו מזהמים את האינם הם א; בעולםים הם כלי הרכב היעיל ביותר מבחינה אנרגטית הקיים כיוםיאופנ

 שו וכמעט כל אחד יכול לרכ, משטח מכונית1/20תופסים רק , משפרים את הכושר הגופני , מרעישיםינםא

  .םאות

ם יעל יתרונות השימוש באופניוהציבור המתכננים ,  כבר עמדו מקבלי ההחלטותממדינות המערב ותברב

' מדלת לדלת'נותן שירות , מפחית מפגעים סביבתיים,  עומסי התנועהאת המקל תתחבורה עירונילככלי 

התפיסה ,  החשש מקונפליקט בין משתמשים שונים;ן בפיגור ניכראך בישראל אנו עדיי, תיירותומושך 

קשיים סטטוטוריים וחוסר אמון ביכולת האופניים להפוך לכלי תחבורה , שאופניים הם כלי מסוכן

למחסור בתשתיות נאותות ולהדרה , מובילים לחוסר יחס מצד הרשויות כל אלה –אלטרנטיבי משמעותי 

  . משימוש בדרךנציאליהקיים והפוטשל ציבור הרוכבים 

מהניסיון בארץ ובעולם עולה כי השקעה בשבילי אופניים גרמה לגידול משמעותי במספר הרוכבים ובירידה 

אינו , שבו אין תשתית לרכיבה, המצב השכיח כיום. הדרכים שמעורבים בהן רוכביםבמספר תאונות 

  .מעודד שימוש באופניים ומסכן את אלה הבוחרים לעשות זאת

הנחיות משרד התחבורה שיצאה לאחרונה בנושא מהווה אמנם פריצת דרך באשר להתייחסות טיוטת 

אולם היא אינה מהווה מסמך סטטוטורי מחייב ומתייחסת לממד הפיזי בלבד של תכנון , לרוכבי האופניים

  . נתיבי הרכיבה

ע כלים ומסגרת  מסמך זה מנסה לזהות את הקונפליקטים הטמונים בשילוב רוכבי האופניים בערים ומצי

  .להנאה ולתיירות, שיעצימו את השימוש הבטוח באופניים ככלי לתחבורה

הנסועה  הרי על מנת להגדיל את נפח ,מיטביגם אם התכנון הפיזי יהיה נקודת המוצא של המסמך היא כי 

.  פיקוח ותמיכה, תשתיות,יש להקים מערך של חינוך, בעבור הרוכביםוליצור סביבה בטוחה העירונית 

  .ולממש את הפוטנציאל שבו' להמריא' לגרום לפרויקט יםיכולאשר גורמים אלה הם 
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. במהלך הביצוע ולאחריו,  במהלך התכנון– בקהילת הרוכבים להיות מלווה ך צרי העבודהקידום, להבנתנו

  .מאיקי-הפכו לברל הדרך להבטיח הצלחה של הרעיון ואף הציבור באופן מלא ורציף הוושית

  דהמטרות העבו

  .העירוניהתחבורה ים במערך ישילוב אופנהטמונים בהקונפליקטים על לעמוד על הבעיות ו 

ים במערך י ככל הניתן את הקונפליקטים הנובעים משילוב אופנם יצמצלהציע כלים שמימושם 

 . בכלל ובשביל ישראל בפרטהעירוני

  .תתחבורה עירונילם ככלי ייתרונות האופני 

  :הקשורות זו לזו בחלקן, לתחבורה אפשר לחלק לקטגוריות אחדותאת יתרונות האופניים ככלי 

  היבטי איכות הסביבה

, הממונעיםרכב הכלי אשר  פחות משאבים מתכלים מיםם צורכי האופני–  מתכליםחיסכון במשאבים 

שימוש משמעותי באופניים משמעו צמצום ;  וכלה בדלק,ים ממנו מיוצרםהשהחל מהחומר עצמו 

   .פחתת פגיעה במשאבים מתכליםצריכת הדלק ולכן ה

זיהום  גםו NOx-פחממנים ושל  זיהום .וירו את האים מזהמםים איניאופנ –ויר והפחתת זיהום א 

הגדלת נפח השימוש , לפיכך.  מוטוריתתחבורהפליטות מאוזון מקושרים ישירות להמשני של 

 ובכך ירויהום האוביא להפחתה ישירה בזתהפחתת השימוש ברכבים פרטיים באופניים על חשבון 

עלויות החיצוניות של ל באשראנגליה ב וריתהבצות הערכות שנעשו באר .לשיפור בריאות הציבור

 מליארד דולר בשנה 19 מעלות כי מחיר הזיהום באנגליה בלבד מגיע לכדי ,ויר מתחבורהוזיהום הא

(ibike.org, 2002).  

ימוש באופניים על חשבון הפחתת  הגדלת נפח הש.ים מרעישםים כמעט איני אופנ– הפחתת רעש 

  .ה ישירה במפלסי הרעשורדלהאפוא השימוש ברכבים פרטיים יביא 

עלויות החיצוניות של הרעש מתחבורה מעלות כי ל באשראנגליה ב וריתהבצות הערכות שנעשו באר 

  .   (ibike.org, 2002)!  מליארד דולר בשנהשלושהמחיר הרעש באנגליה בלבד מגיע לכדי 

חלקי גומי מצמיגים ונזילות שמנים ודלקים מרכבים מוסעים על ידי גשמים  – יהום מיםהפחתת ז 

 אפואים יפחית ישימוש באופנ. מקורות המים והקרקעגורמים לזיהום ו, למאגרי מי התהום ולנחלים

 .את הזיהום שנגרם על ידי דלקים ושמנים בתשטיפים

  היבטי תחבורה

ים י ששטח האופנמאחר, בנוסף. מכוניותות שטח מנתיב ל נתיב אופניים תופס פח– חיסכון בשטח 

  . הרי נחסך גם שטח רב בחניות, משטח מכונית1/20הינו 

הנוצרים על ידי  הפחתה בפקקי התנועה נסועה משמעותית באופניים משמעה –  תנועהעומסיהפחתת  

  . התנועהיעומס שלבשעות השיא  –יהיה לעבודה וממנה באופניים בעיקר אם השימוש ו, מכוניות

  היבטים חברתיים וכלכליים
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 400 ציוד היקפי נע בין לרבותם י מחיר אופני– הגדלת הצדק האורבני והפחתת מחיר השימוש בעיר 

העלות הנמוכה  .ח" ש2,000- לח "ש 400ים לשימוש עירוני נע בין ימחיר אופנו ,ח" ש20,000-ח ל"ש

 הלוגיסטיקה ;ם לצרכיוי לרכוש אופני מובילה לכך שכמעט כל אדם יכול אחריםיחסית לכלי רכב

 ביטוח, דלק, )ב חינםולר(ים והפחתת עלויות כמו חניות יהפשוטה יחסית של ההתנהלות עם האופנ

אופניים מאפשרים  , בנוסף.י ולהפחתת מחיר השימוש בעירחברתמובילה להגדלת הצדק ה –וקנסות 

 .בסופי שבוע ובחגים) הקיימותבמגבלות ( ועדיין להיות נייד מכוניתלמשק בית לא להחזיק 

שימוש באופניים ליוממות במקום ברכב הפרטי ,  מהסיבות שהוזכרו–צמצום עלויות למשק הבית  

 .משמעו צמצום משמעותי בהוצאות משק הבית

 פרויקטים שונים לתיירות אופניים בעולם כגון בקנדה ובאוסטריה –משיכת תיירות פנים וחוץ  

בחלק ; )Lumsdon L, 2000(ניסים עשרות מליוני דולרים בשנה  רוכבים ומכמיליונימושכים 

מהאזורים שמותגו כיעדי תיירות אופניים זוהתה עלייה של עשרות אחוזים בלינות תיירים בתוך עשר 

 מכלל 80%–60%-ובחלק מהמקומות באוסטריה מגיע היקף הלינות של רוכבי אופניים ל, שנים

, עקב מזג האוויר הנוח, ים פוטנציאל גדול לתיירות אופנייםבארץ קי) . Lumsdon L, 2000(הלינות 

, ערים כמו ירושלים ותל אביב. המרחקים הקצרים יחסית בין מוקדי העניין ותוואי השטח הנוחים

  .שִהנו תיירות אופניים מקומית ובינלאומית, יכולות לפנות לפלח שוק נוסף, המושכות תיירות מטבען

  היבטי תכנון עירוני

 את ובכך מקלים 'מדלת לדלת' שירות , בעזרת תכנון נכון,ים מאפשריםי האופנ– 'מדלת לדלת'שירות  

 . בעירההתנהלות

מהירות נסיעה גבוהה בכבישים  –  והגברת הביטחון האישישימור קנה המידה האנושי של העיר 

ל ים ומנכרת את הסביבה האורבנית מהולכי הרג לאיבוד הזהות של העריםגורמורוחב הכבישים 

אטית מטבעה ויכולה להתבצע גם בנתיבים צרים יחסית ִהנה ם ירכיבה על אופני. ומרוכבי האופניים

של הערים ועשויה להבליט את המאפיינים הייחודים של כל ולכן משמרת את קנה המידה האנושי 

  . עיר

שרוכבי  ןכיוו, רכיבה על אופניים יכולה להפחית גם פשיעה באזורים שמתבצעת בהם רכיבה, בעקיפין 

  . לא–בעוד שנהגים ברכב פרטי , אופניים והולכי רגל נחשבים לזוג עיניים ומשפרים את הביטחון

 ; לאיכות חיי התושביםיםמדדה  אחדנההגדלת אפשרויות השימוש בעיר ִה –גיוון השירותים בעיר  

 .זה איכות חיים מדדשפר לפיכך ת תתחבורה עירונילים ככלי יהוספת האופנ

חלוקת זכות הדרך מחדש והגדרת אזורי מיתון תנועה  –נון מחדש של מרכזי הערים החייאה ותכ 

  .מדרכות מזמינות להליכה וכולי, ת הוספת אזורים ירוקיםומאפשר) הפחתת חניות, צמצום נתיבים(

  היבט בריאות הציבור

ת העולמי ארגון הבריאו( והבריאות  כושר גופני סביר משפר את איכות החיים– שיפור הכושר הגופני 

ם משפר את הכושר יבאופניקבוע שימוש , ) דקות לפחות של פעילות גופנית מדי יום30ממליץ על 

 ואת הבריאות ומפחית באופן ישיר עלויות ציבוריות כגון הוצאות על הגופני ולפיכך את איכות החיים

 . אשפוז וכיוצא באלה, ימי מחלה
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   וכליםמטרות

, יס ידע ושפה משותפת באשר לצורכיהם של רוכבי האופניים בעירליצור בסמטרת העל של המסמך ִהנה 

  .בפרט' שביל ישראל'ת בכלל ובפרויקט תחבורה עירונילים ככלי יהשימוש באופנאת ר יגבזאת כדי לה

כלים , )פ(בין הכלים  נמצאים כלים פיזיים ; ממטרה זו נגזרות מטרות משנה אחדות וכן כלים למימושן

וכלים ) חק(כלי חקיקה , )שפ(כלי שיווק ופרסום , )מ(כלים מנהליים , )חי(ינוכיים כלים ח, )ת(תכנוניים 

  ):כ(כלכליים 
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  .סביבתהבהפחתת עומסי תנועה וחניה בעיר ו: מטרה 

  :יםכל

 –התייחסות למחוללי נסיעות  ( לנסועה הפרטיתיםיענו על הביקושבאופן שם יאופניהתכנון צירי  .1

  ). ת( )וחיבור לתחנות הרכבת ולטרמינלים של התחבורה הציבורית –תרבות , חינוך, מרכזי תעסוקה

  ).פ+ת (ים מחוץ למרכז העירי לאופנ'חנה וסע'בניית חניוני  .2

ם בחניונים י לחניית אופני)תאורה מתאימה וכולי, מצלמות, על ידי שומר(מאובטחים הקצאת אזורים  .3

  ). פ( ובאזורים אסטרטגיים בעיר קיימים

  ).פ(פניים הקמת מערך השכרת או .4

  .ם בעירישיפור הבטיחות של רוכבי האופני: מטרה 

  :יםכל

  ).פ+ת ()רכבים והולכי רגל(ר המשתמשים בדרך יתימלית בין הרוכבים לקספרדה מה .1

  ).חק) (החוק עבר לאחרונה (םיחבישת קסדה בנתיבי האופניבנוגע ל ה ואכיפהקיחק .2

מאחר , וולונטרית או מחויבת בחוקיש לציין כי קיימת מחלוקת אם חבישת קסדה צריכה להיות 

שמחקרים מראים כי חקיקה מפחיתה את מספר המשתמשים ובכך מפחיתה את הבטיחות הכללית של 

  .הרוכבים

  ).חי ()ולמבוגרים המעונינים בכך(העברת קורס בטיחות ולימוד רכיבה לילדי בתי הספר  .3

  ).חי+שפ (יםיאופנה  ברוכבי בותהתחשל בנוגעבקרב נהגים מסיבי וארוך טווח ביצוע פרויקט הסברה  .4

  .יםישיפור איכות החיים של רוכבי האופנ : מטרה 

  :יםכל

  ).כ (תגמול עובדים המגיעים על אופניהם לעבודה .1

  ).כ+חק(בחינת אפשרות מתן הנחות ארנונה לתושבים שאינם בעלי רכב פרטי  .2

  ).כ (באזורי מסחר ומחוץ לחנויות) מעמדים(ים יבניית חניות אופנ .3

 ים אסטרטגיומים מקלחות ציבוריות במיקהקמת ,בהם מקלחת לשימוש העובדיםשיש עסקים תגמול  .4

  ).פ+כ+חק( ופתיחת מקלחות קיימות לשימוש הציבור בעיר

  ).שפ+חק(שילוב האופניים באמצעי הסעת המונים דוגמת רכבות ואוטובוסים  .5

  שיווק ומיתוג, פרסום,  קידום: מטרה 

  :יםכל

  ).מ(יתוף מלא של הציבור ובעלי עניין ביצוע כל שלבי הפרויקט בש .1

  ).מ(שירכז את הפעילות התכנונית והפיזית של הפרויקט ויקדם אותה , מינוי רפרנט לנושא בכל עיר .2
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  ).שפ(באופן סדיר  יםהוצאת רכיבות מודרכות במסלולי הער .3

 ירושלים ויורק- ניו במתכונת דומה לזו של מרתון עירוניים ואירועים עממייםים י אופנצירויביצוע מ .4

  ).שפ(

  ).שפ(הקמת אתר אינטרנט לפרויקט  .5

  קונפליקטים וחסמים בקידום הרכיבה על אופניים

ככלי ם ית השימוש באופניברנו בעד הגִה, ומקבלי ההחלטותהמתכננים לרבות  ,חלק גדול מהציבור

ב עק כנראה, גידול משמעותי בנסועה על אופניים למטרות תחבורה אינו מתממשאולם ו; לתחבורה

  .סביב הנושאדילמות ובעיות 

  הסיכון ברכיבה על אופניים

   הרכשת כישורי רכיבה 

 רוכבים ; יכולת עירונית טובהבעלי ,ם לרוכבים מיומניםי לחלק באופן גס את רוכבי האופניאפשר

  . חסרי ניסיון עירוני, ורוכבים מתחילים; יכולת עירונית נמוכה עד בינוניתבעלי ,םיבינוני

ים אך בפועל רק לחלק קטן יש הכישורים הנדרשים לרכיבה יב על אופנועיד כי הוא יודע לרכב הציבור יור

היגוי אלא גם יכולת כושר ים לא רק שמירה על שיווי משקל וכולל כישורים אלה .בטוחה ונכונה בעיר

 להרכיש יש הכישורים אל.  ועוד,יכולת להביט לאחור תוך כדי רכיבה, לצפות מספר מהלכים קדימה

  .לשפר את בטיחות הרכיבה על אופניים כדילציבור 

 .(Schimek, 1997)נתיבים שונים  וב יש צורך בשביליםהשוניםבורים ילצכי  ראיםב המחקרים מור

אם המתחילים ירכבו . הרוכבים שצריכים להשתפררכיבתם של לא תשפר את בין הקבוצות  הפרדה ואולם

ים כאשר יצברו י וגם אם יעברו לנתיבי אופנ,'ות תחבורהשע' הרי הם לא יצברו ,רק בשבילים מנותקים

  . להשתלב בתנועה הנדרש על מנתסיוןילא יהיה להם הנ, ניסיון בשבילים

) א( :וזאת מכמה סיבות, הם חשובים אך קשים לביצועבתחבורה עירונית חינוך והרכשת מיומנויות רכיבה 

 קשה להוכיח את יעילות החינוך והרכשת )ג(.  אין מערכת תומכת)ב(. חלק מהרוכבים אינו מודע לבעיה

  .(Schimek, 1997) נושא שלא נעשו מחקרים ארוכי טווח במאחר בעיקר ,המיומנויות

 תאונות דרכים

 7%- אך בפועל רק ב,בה יתנגש בהם רכב מאחורשתאונה מ ואהפחד העיקרי של רוכבים לא מנוסים ה 

רוכבים רבים אינם רוכבים על , זהעקב חשש . (Schimek, 1997) המקרה וים זהימתאונות האופנ

 מהתאונות 85%–77%-  כ,בפועל. בפארקים ובאזורים שמחוץ לעיר, הכבישים אלא על גבי מדרכות

 הרוכבים ;יםיה של תנועת רכביחצ בהם יששוקא בעיר ובעיקר בצמתים ובמקומות ות דמתרחשו

מגדילים את הסיכון שהם אף א  אל,שאינם חוששים ממקורות סכנה אלהזאת בלבד  לא ,המתחילים

הבנת הסכנה ותכנון נכון של נתיבים . יה פתאומית של נתיבי תחבורהיעל ידי רכיבה על המדרכות וחצ

  .מפגע זה באופן ניכר לצמצםיכולים 

רוכבי  אמונה זו ודימוי לא מכובד של .ים הם כלי תחבורה מסוכןי שאופנאהאמונה הרווחת הי 

  .)Schimek, 1997 (מוביל לזילות בחיי הרוכביםה ,ד נהגיםים גורמים לזלזול מציהאופנ
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 שלא קיים מידע מדויק על נפגעי תאונות מאחר ,אינם מדויקיםשהובאו לעיל נתוני תאונות הדרכים  

 נמצא כי אחוז התמותה בקרב ריתהבצות אתי שנערך בכל מדינות ארו במחקר השו,ולםאו ;יםיאופנ

קרב הולכי באחוז הנפגעים ש בעוד ,3.9% - ל0.5 הדרכים נע בין ים מכלל הרוגי תאונותירוכבי האופנ

מאחר שאינם מתוקננים להיקפי , נתונים אלה בעייתים. )ibike.org/statistics (33% - ל4הרגל נע בין 

אינו איש , נפגעים בקרב הולכי הרגל ויותר המגיע לפי עשרה למרות הפער אך; הנסועה על אופניים

  . מסוכנתכי הליכה ברגל חושב 

הרבה ( מההרוגים הם רוכבי אופניים 7%-הנתונים בישראל לגבי הרוגים בתאונות דרכים קובעים כי כ

ח שיינין מציג את " דו–המאבק בתופעה אינו רק ערכי אלא גם כלכלי ). מעבר לשיעורם בקרב האוכלוסייה

  .₪ מיליון 4.5-העלות למשק של הרוג בתאונת דרכים בכ

כמו .  התווספות רוכבים בעריםמשמעותי המונע מהווה גורם נראה כי הוא שמאחר מאודחשוב זה  סעיף

עודיות יים יכול להימנע על ידי סלילת דרכים יירוכבי האופנבקרב כי חלק גדול מהנפגעים ברור , כן

   .וכלים נוספים חינוך ,ם על ידי הגדלת נפח הרוכביםישיפור דימוי האופני, םילאופני

  שימוש בדרךהזכות 

יחסים לכך ים מתי מיותר לציין כי לא הנהגים ולא רוכבי האופניאך ,ם הם כלי רכבי האופני,ל פי חוקע

אינם מרגישים אחריות בדומה לנהג מטרד והרוכבים אל ים כיחסים לאופני הנהגים מתי;ברצינות הראויה

  .רכב

ל הרוכבים להפנים כי הם וע, לרכב אטיבדיוק כמו בדרך ם זכויות יעל הנהגים להבין  כי לרוכבי האופני

  .חולקים את הדרך עם משתמשים נוספים

הסברה מסיבית באשר לזכות הרוכבים לשימוש בדרך , פעילויות חינוכיותידי צריך להתייחס על בעיה זו ל

  .ופעילות הסברתית בקרב רוכבי האופניים

  חוסר עניין ציבורי ומקצועי

  תחזוקה ותפעול של דרכים , כנוןתחוסר  בתם ככלי תחבורה מתבטאיהתעלמות מאופניה

(Schimek, 1997) . לביצוע נתיבי מוקצים תקציביםשלא מותווים נתיבים ולא חוסר העניין גורם לכך 

תחבורה לם ככלי ייכולים לתכנן ולייעל את השימוש באופניהאנשי מקצוע ב יש מחסור,  בנוסף.אופניים

לא נסללים שוליים רחבים , בתכניות חדשות כאשר הדבר אפשריגם , מפאת חוסר המודעות. תיומיומי

  . או נתיבים ייעודים לאופנייםלכבישים

 על ידי השופטת ענת ברון נגד 2001 בפסק דין שניתן בנובמבר דוגמה לחוסר ההבנה המקצועי אפשר לראות

). 2001, מור(פגע בקשישה וגרם לה נזק גופני ,  אופניו על המדרכהל שרכב עעשרה-אחתהוריו של ילד בן 

בצמוד , בצד ימין, חובה על ההורים להורות לבנם לרכב על אופניו בזהירות רבה.] ..["בפסק הדין נקבע 

פסק הדין מעיד על חוסר הבנה של בעיית תוך משפט זה מ). ח" ש84,000-ההורים נקנסו ב" (]… [למדרכה

, פתחי הביוב, וכיות עם הזכ,צמוד לשוליים ב,בכביש ראשיהרוכב  עשרה-אחתילד בן  – הרכיבה בעיר

אין  , חלופות לרכיבהוכל עוד לא ניתנות לו , מסכן את חייו– ותשתית לקויה דלתות נפתחות של מכוניות

  .  זהמסוכן לכפות עליו מצב זה סביר
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  תשתיות לקויות וסכנות בשולי הדרך

יותר ממקום  הרי הדרך הישירה ב, שרוכבים מעדיפים להימנע מדרכים עמוסות אף על פי–שולי הדרך  

דרכים רבות בערים אינן ערוכות לקלוט רוכבי , במצב הקיים היום .על גבי כבישים אלמקום בעיר הי

שולי הדרך מתאפיינים ברכבים חונים ובמפגעים דוגמת זכוכיות ופתחי ביוב עם פתחים . אופניים

  . וכולי) העלולים ללכוד גלגלי אופניים(מקבילים למדרכה 

 : נגרמות ברמזוריםית נוספות הניתנות לפתרון תשתבעיות  –רמזורים  

בסופו של דבר רמזורים אלה , אם לא מגיע רכב ;יםירגישים לכלי רכב אך לא לאופנהרמזורים   .א

דבר , מחייבים את הרוכב לחצות את הצומת ברמזור אדום או דרך מעברי החצייה של הולכי הרגל

חיישנים . ועה הניצבת לכיוון נסיעת הרכביםהגורם לקונפליקט עם הולכי הרגל ומסכן את הרוכב בתנ

  . (Schimek,1997)  בשוק וניתנים להתקנה במקומות בעייתייםקיימיםלאופניים רגישים ה

 מאפשרים לרוכב לחצות את הצומת ינם א,בצמתים ארוכים, שמשך האור הירוק בהם קצררמזורים   .ב

, שיפעל לפני רמזור כלי הרכב, ופנייםרמזור ייעודי לאהתקנת  דבר זה ניתן לפתרון באמצעות .בבטחה

  .וייתן זמן נוסף לרוכבי האופניים

  בעיות אכיפה

עקב  , לעתים.נובעות מהדילמות שצוינוהעל חוקי התנועה מסיבות קרובות  עוברים לעתים  אופנייםרוכבי

לכביש לעבור מהמדרכה , הולכי הרגלל המיועדירוק רמזור עבור ברוכב ל למוטב, מחסור בנתיבים בטוחים

 בהתחשב מאודים חשובה יהאופנרוכבי אכיפת חוקי התנועה על . וחזרה ולנסוע נגד כיוון התנועה

 אשמת הרכבים ,50% אם הבלעדית היי אשמת האופני,רכב- םימצביעים כי בתאונות אופניהמחקרים ב

כך כפי הנראה מחוסר האכיפה נובע . (Schimek, 1997) 22% – ואחריות משותפת 28% – הבלעדית

  . שמערכת התחבורה לאופניים והיחס לאופניים אינם ממוסדים ועל כן לא ניתן דגש באכיפה עליהם

  תכנון תחבורה לאופניים

  .עלול להוביל להרעה בבטיחות הרוכביםשל נתיבי אופניים תכנון לא נכון 

  ם יאופניהשבילי רוחב 

סטנדרטים . דומיהםרולר בליידס ו, ל שימוש בשבילים על ידי הולכי רגאהיל "הנפוצות בחואחת הבעיות 

 ים מטר1.6-סיטרית ו- מטרים כאשר מדובר בדרך דו3-  ל2.5אמריקאים קובעים את רוחב השבילים בין 

יש לתת את הדעת במיוחד למקומות שיש בהם נתיבים העלולים  בתכנון .סטרית-כאשר מדובר בדרך חד

  .(Schimek, 1997) מחמירלמשוך משתמשים נוספים וצריכים להיות מתוכננים בתקן 
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  קונפליקטים בהתוויה 

ית גשרים ומנהרות י בנ. וכבישים ראשייםה של צמתיםיבעיה נוספת של השבילים הם בנקודות חצי

סיטריים על גבי -סימון שבילים דו. עלות התועלת ממנה נמוכהיקרה ולכן ִהנה שיפתרו את הקונפליקט 

 שכן מחצית הרוכבים , אך לא בטוחה(Schimek, 1997) ריתהבצות  שיטה נפוצה באראמדרכות הי

אותם רוכבים שיצברו ניסיון על , בנוסף. ירכבו נגד כיוון התנועה בכביש ובחצייתו יעלו את גורם הסיכון

  .םינתיבי תחבורה לאופניבים למעבר ינם חיונ שִה,יםיתחו כישורי רכיבה עירונגבי השבילים לא יַפ

   בעיות תנועה

ם יחווה כל רוכב אופנישהבעיה הראשונה : ואלה המרכזיות שבהן, ל גבי אופניים הן רבותבעיות התנועה ע

עם התחלפות הרמזור , ב לימיןונצמדים לר, נעצרים באור האדוםהרוכבים . צמתיםישרה של  ה חצייאהי

  . אינם יכולים לנוע בבטחהרוצים להמשיך ישרההרוכבים ו הרכבים משמאלם פונים ימינה ,לירוק

ית כיכר נתקלים בבעיה דומה כאשר רכבים מהירים מנסים לצאת מהכיכר תוך כדי קונפליקט עם בחצי

  .רוכבי אופניים אטיים יותר הרוכבים מימין וחוצים את נתיבי התנועה היוצאת מהכיכר

   טחון הנתיביםיב

 יתת מספקים הגנה אִמאינם אולם רכיבה על אופנייםיש טענה הגורסת כי הנתיבים אכן מעודדים 

העדר ב שכן, תאונות ונפגעיםמספר נתונים מדויקים על מאחר שאין הפרכה ל קשה טענה זו .לרוכבים

  .רק תאונות קשות מדווחותולכן  אין אינטרס לדווח על כל תאונה ,ביטוח

  מיקוד תשומת הלב בתשתיות 

ובעיקר בים מתמקדות בתשתיות הנדרשות לרוכוהתכניות המוצעות תכניות הקיימות ה, במרבית המקרים

. קידום רכיבה עירונית בטוחה במאודמשמעותי ה כולל התעלמות מהמערך הוניכרת, במיסעה עצמה

עשויות לא לממש את הפוטנציאל להגדלת הנסועה  הסברה ומערכות תומכות, תשתיות ללא חינוך

יש לשלב בין  ולכן אינן רלבנטיות ללא תשתיות נאותות מערכות תומכות וכמובן גם ,באופניים הטמון בהן

  . לתשתיות בצורה האופטימליתהמערכות התומכות

  פירוט הכלים המוצעים

תחבורה לם הן ככלי י שיש להגדיל ככל הניתן את השימוש הבטוח באופניהיא מסמך זההנחת היסוד של 

ובהנחה שיתבצע  , מוכחים וברורים האופניים ככלי תחבורהיתרונות. תיירות והן ככלי מהנה לתעירוני

   .היקפי הנסיעה באופניים עשויים לעלות באופן ניכר, ן נכון ותהיה תמיכה ארגוניתתכנו

 ההחלטה צריכה ;םיברורה לעודד שימוש באופניאסטרטגית  החלטה אהצעד הראשון שצריך להינקט הו

ברכבת ישראל , צ"במע,  במשטרה,עיריות ב, ומשרדי הממשלה האחריםלהתקבל ברמת משרד התחבורה

  . ם הנוגעים לשימוש בדרכיםובגופים אחרי

 . וברשויות מקומיותעיריותשלב הראשון ביום ולכן ניתן להתמקד בכ מורכבתהחלטה כזו נראית העברת 

 בעקבות החלטה אסטרטגית של העירייה וקידום או בעיר מסוימתמסוים אם יעלה נפח התנועה באזור 

לקידום ) תרתי משמע(ול את הדרך יהווה הדבר דוגמה לערים אחרות ויסל ,תכנית לשבילי אופניים

  .משמעותי יותר של הנושא
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  כלים תכנוניים ופיזיים

פתרונות שונים . ם קונפליקטים בחציית צמתים וכבישים על ידי אופנייקיימות אפשרויות אחדות להפחתת

להלן כלים נוספים . במסמך משרד התחבורה לתכנון לאופניים בתכניות סטטוטוריות, ניתנו בנושא

  :ת הקונפליקטיםלהפחת

  הפרדות מפלסיות

 למינימום את הקונפליקטים ה המפחית,להפרדה מפלסיתהדבר אפשרי יש לשאוף שבכל מקרה 

  .התחבורתיים

  קרקעים וגשרים-מעברים תת

יקרים בדרך כלל ולכן נדיר לראותם בשימוש הולכי רגל או רוכבי אופניים הן בארץ והן מעברים אלה 

לא ניתן לפסול אותם על הסף ויש לבחון כל מקרה לגופו מבחינת עלויות ונפח עלות ההקמה על אף . ל"בחו

 ;קרקעים לשימוש הציבור- יש מספר מעברים תתהלדוגמבירושלים בגן סאקר .  הקיים והחזויהשימוש

מושכים משתמשים רבים , )דרך רופין ושדרות הזז( במיוחד נים סואיםעוברים מתחת לכבישההמעברים 

חציית המרחב ללא המעברים הללו הייתה . נועה מגן סאקר לעמק המצלבה ולצומת פתומאפשרים רצף ת

  . בלתי אפשריתואף מורכבת מאוד ומונעת למעשה שימוש סביר בדרך

  גשרונים לאופניים

זכויות להם בתמורה  הינתנשת ,מימון גופים וחברות פרטיותב , גשרונים לאופנייםתיי לשקול בנאפשר

 וישתלבו בסביבה ,'ויזואלי' יש לדאוג כי הגשרים לא יהפכו לזיהום ,ם זאתע. פרסום על גבי הגשר

  .האורבנית

  רמזורים לאופניים

 לפני הרמזור זמן קצריפעיל רמזור לאופניים אשר  , למקם חיישן לאופנייםאפשר יםבצמתים מרכזי

נה מקובלת בערים וִה,  במיוחד בזינוקים בתחילת הנסיעה,הקונפליקט הנוצרמערכת זו תמנע את . הרגיל

  . שונות בעולם

  תכנון נכון של נתיבים

שהוכנה על ידי , לאחרונה פורסמה טיוטת מסמך ההנחיות לתכנון בעבור אופניים בתכניות סטטוטוריות

  : המלצות נוספותלהלן ;משרד התחבורה

כן  ש,נו מסוכןִהובצמידות אליו סטרי בצד אחד של הכביש -מחקרים מורים כי  נתיב אופניים דו 

 ,Schimek)חשופים למפגעים ו יוצרים חוסר בהירות, כמחצית הרוכבים רוכבים כנגד כיוון התנועה

סטרי במקביל לכביש -אין לסלול נתיב דו ; עם כיוון התנועה, נתיב לכל כיווןמוטב לסלוללכן . (1997

   .קטלניעשוי להיות שכן הקונפליקט עם כלי הרכב , )ללא הפרדה משמעותית(

אי ו וזאת בהנחה שהם בתו,מנותקים מהכבישיםה יש להעדיף נתיבי אופניים ושבילים ככלל אצבע 

  . וקצר) זאתבא שיפוע וכיוצ(ראוי לרכיבה 
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  חניות לאופניים

 ,כאשר אין חניות מוסדרות, כיום. ה בעירבילאופניים הן גורם חשוב לעידוד רכמוסדרות ובטוחות חניות 

 אהפתרון של  רוכבים רבים הו.  ולגנבותנדליזםועיר מחשש לוחדים להחנות את אופניהם בורוכבים פ

מצב זה אינו מעודד רכיבה ומרתיע אנשים משימוש .  לשימוש בעירים וזולים אופניים משומשתרכיש

  .באופניים לנסיעות יומיומיות

  :התוויה ראשונית של אזור החניה צריכה להיעשות בשני אופנים

באשר , פקחי חניה וכיוצא באלה, והפצת שאלונים לרוכביםתצפיות , סקר –איסוף מידע מהשטח 

  . למקומות החניה הנפוצים והחסרים כיום

והעשויים ים כיום י במקומות שאינם אטרקטיבחניות לאופניים גם יש לחשוב על מיקום –  לעתידתכנון

, ניסה לעיר בכ'חנה ורכב' חניוני א לכך היה דוגמ;או שיש רצון להופכם לאטרקטיביים, להפוך לכאלה

  .חניות ליד תחנת הרכבת וכיוצא באלה

  :םמשתני כמהעל פי , של החניהלאחר קביעת המיקום הכללי יש לקבוע מיקום מדויק 

נצפות על ידי עוברי אורח ועל ידי החניות .  אותם קל לחבל באופניים וקל יחסית לגנוב– נצפות ואבטחה

. שירתיעו רוכבים רבים' חבויות' יותר מחניות  מסיבות שונות בטוחות הרבהבמקוםנמצאים השומרים 

   .מאותה סיבה יש להאיר את החניות בלילה

במפלס הרחוב או באופן שאינו מחייב את הרמת  למקם חניות יש ; הגישה צריכה להיות נוחה– גישה

  . את אופניהםהרים שכן לא כל הרוכבים יכולים ל,האופניים

ית וגם הגשם מזיקים לאופניים ועלולים לגרום לכך שחניות לא צי גם השמש הקי– וירוהגנה מפגעי מזג א

ולהתוות חניות נוספות במקומות מוגנים מראש כגון יש לקרות חלק מהחניות . מקורות לא יאוכלסו

  .קרקעיים-חניונים תת

 , יש לסמן היטב את החניות; אין לחסום את מעבר הולכי הרגל– הימנעות מקונפליקטים עם הולכי רגל

לפיכך יכולים שאינם נראים ו ,דו ואין לבנות מתקנים נמוכים מא,יתקלו בהם עוברים ושביםיא כך של

  .(Schimek, 1997) וןכיות סולה

 על מנת למנוע פגיעה , יש להציב מחסום בין רכבים לחניות האופניים– הימנעות מקונפליקטים עם רכבים

בהנחה (האופניים  אלה שלת של הרכבים מ להרחיק את החניומוטב )Schimek) 1997על פי . באופניים

הקלה על הגעת הרכבים ו, םי שגנבים מקצועים משתמשים לעתים בכלי רכב מסחרימאחר) שאין שומר

  .  הגנבותאתמקלה 

 נראה כי מיקום מועדף , ביקושיםסקרללא ועל פי כל הגורמים שצוינו לעיל  – מיקום מיטבי לחניות

  .בסמוך לעמדת השומר, במוקדים מרכזיים בעריםמים יקיקרקעיים ה- תת חניונים אלחניוני אופניים הו

 מעמדים אלה ישמשו לטווח זמן קצר .במקביל לחניונים יש למקם גם מעמדים לאופניים במרכזי המסחר

  .'מדלת לדלת'רות י השאתבלבד ויקלו 
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  .ן ולשלט לכיוונבאמצעים שונים מןלפרסם את קיויש , על מנת לעודד את השימוש בחניות

  שירותים נלווים

 –גישה נוחה ובטוחה מנתיב האופניים עם , מהצירבמרחק סביר ומ " ק3–2 כל ות ברזי הקמת– ברזיות

 להיות ות צריכותהברזי. האופנייםגבי פחית את הצורך לשאת בקבוקי מים על תקל על הרוכבים ות

  .ן בקרבתיםעם ספסלבחלק מהמקומות ת וומוצל

ינתן ילנתיבי האופניים שעל הכביש . המסלולים והנתיבים יהיו מוצליםיש לשאוף לכך שמרב  – צליות

  .שירות באזורי הברזיות

) בתשלום(במקומות מרכזיים ולשקול פתיחה לציבור יש למקם מקלחות ציבוריות  – מקלחות ציבוריות

  .בבריכות שחייה ציבוריות וכיוצא באלה, כגון המקלחות באוניברסיטאות, של מקלחות קיימות

  כרת אופנייםהש

 את הלוגיסטיקה ואתאופניים מקלה ה שכירת ;ר אופניים לשימוש יומיו לשכאפשרערים רבות בעולם ב

  .יומיותמנה רכיב חשוב אשר יכול לעודד שימוש באופניים למטרות יוִה ו'מדלת לדלת'רות יהש

, בתחנות הרכבתו ראש המסלולים העירוניים ב'חנה וסע' ני השכרת אופניים בחניוי מרכזמוצע להקים

 על פי ,מרכזים נוספיםובנוסף ב, ) את האופניים ברכבסיע צורך להלא יהיה( על המגיעים לעיר ויקלש

 מכל מקום השכרה לכל מקום יש לאפשר החזרה של אופניים, על מנת לייעל את ההליך. ניתוחי ביקוש

על ידי חנויות ' פרטית'כרה לעודד השאפשר  במקביל .אחד' גג' ולכן הגיוני שהמערך יהיה תחת ,השכרה

  .ברחבי העירויזמים אופניים 

  כלי חקיקה ואכיפה

  קידום החלטה אסטרטגית

כדי לקדם את הרכיבה הבטוחה בכבישי ישראל העירוניים הצעד הראשון שצריך להינקט , כאמור

זה הקמת לובי מקצועי לנושא  ;ברורה לעודד שימוש באופנייםאסטרטגית  החלטה אהווהבינעירוניים 

  .בכלים נוספים', מלמטה'במקביל יש לפעול גם .  מפתח לקידום ההחלטההוא

  שילוב האופניים באמצעי הסעת המונים

התחבורה הציבורית מאפשרת לרוכבים לעבור ; האופניים והתחבורה הציבורית משלימים זה את זה

.  בתחבורה הציבוריתוהשימוש על ידי הרוכבים מגדיל את השימוש, אזורים לא נוחים ומרחקים ארוכים

אולם בארץ עדיין יש התנגדות בקרב חברות , ברבות ממדינות העולם קיימות דוגמאות לשילוב זה

 לתפקוד יעיל של מערך תחבורה  חיוניקידום הנושא. הרכבת הקלה ואחרים, רכבת ישראל, האוטובוסים

עי והפעלת לחץ ציבורי תוך כדי הפעלת לובי מקצו, לאופניים וצריך להיעשות על ידי אנשי מקצוע

  .ותקשורתי

  ביצוע טסט והדלקת אורות, אכיפת חבישת קסדה

  . גם על רוכבי האופניים התנועה יש לאכוף את חוקילהגביר את בטיחות הרוכבים כדי

פנס ונצנץ בשעות החשכה ויש הפעלת , לחוקים הרגילים יש להוסיף אכיפת חבישת קסדה תקניתנוסף 

  .לאופנייםשנתי ' טסט'לשקול ביצוע 
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 הבדיקה אורכת שתי דקות ומבחינה בטיחותית .כזה מתבצע באורח סדיר בכל מירוץ טריאתלון' טסט'

שאינם  על אופניים  כיום רוכברוכבים שחלק מהמאחרחיוני עשוי להיות הטסט . מאודנה משמעותית ִה

  .  את הציבור ואותםמתוחזקים ועשויים לסכן

 שכן אם ,כפם הן בנתיבי הנסיעה והן מעבר להםו ויש לא,אזור העירוניהחובות הללו יחולו רק על רוכבים ב

  .פיות שאינן מתוכננותושל רוכבים לדרכים חל' זליגה' תהיה ,רק בנתיביםתתבצע  הפיאכה

  כלים כלכליים

  ועובדים' ידידותיים לאופניים'תגמול עסקים 

  . מהרוכביםהיעדר מקלחות במקומות עבודה מהווה חסם לרכיבה לעבודה בעבור חלק

צפוי להגדיל , תגמול כספי על ידי העירייה של עסקים שיש בהם מקלחות וחניות מוגנות לשימוש העובדים

תגמול העובדים על ידי בית העסק על כך שהגיעו בתחבורה אלטרנטיבית . את הנסועה על אופניים לעבודה

יחולו גם על מי שמגיע ) יםאם קיימ(ובפרט אם תנאי אחזקת רכב , עשוי אף הוא להעלות את הנסועה

  .לעבודה על אופניו ואינו מחזיק רכב

עודד אנשים להגיע לעבודה על י וםעובדיהעודד בעלי עסקים להקים מקלחות לשימוש ימימוש מערכת זו 

בהן השעות ש, ואחר הצהרייםיש לזכור כי שעות העומס העיקריות בעיר הן שעות הבוקר . אופניהם

 מאוד הפחתת העומס בשעות אלה חשובה ;בהן הם מתפזרים לבתיהםשעות מגיעים אנשים לעבודה והש

  ).   בשעות אלההאוויר המשמעותיותורמת גם להפחתת ישירה בזיהום (

  .כלי זה יכול להתבצע גם על ידי חקיקת חוק עזר עירוני רלבנטי

   סבסוד אביזרים להגברת בטיחות הרוכבים

נם שִה) פנס אחורי מהבהב(מנעולים ונצנצים , רי אורמחזי, פנסים,  כגון קסדות,יש מספר מוצרים

יוביל בהכרח סבסודם חיוב הרוכבים להשתמש באלה וכן . ים לשמירה על ביטחון הרוכב ואופניויהכרח

 עקב החובה ובהנחה שכמות הקונים תגדל, כי עם פרסום מתאיםסביר להניח . להגברת בטיחות הרוכבים

  .שאת חלק מהעלותאותו בעלי חנויות ויבואנים ליי, להשתמש במוצרים וגידול בנסועה

  כלי חינוך

האתגר החינוכי אינו .  חינוך לקוי הן של הרוכבים והן של הנהגיםהואאחד הגורמים הראשונים שהוזכרו 

  : ולהתגבר עליהן הבעיות הבאות את להפנים  בדרך אלא,ללמדצריך מה כרוך ב

   .הפחד מרכיבה עירונית .1

  .חוקי התנועהב על פי וההרגל לא לרכ .2

שמירה על שיווי משקל יכולת יש צורך ביותר מ, בקרב הרוכבים כי כדי לרכוב בעירהבנה הטמעת ה .3

  .ויכולת להסיט את הכידון

 הניסיון מהעולם מלמד שתלמידים בוגרי תכניות חינוכיות בנושא רכיבה על –רוכבי האופניים  

חינוך  תכנית .ובהמשך נהגים זהירים יותר, רהולכי רגל זהירים יות, אופניים הם רוכבים זהירים יותר

 בכל מערכת תלמידיםצריכה לכלול מרכיב כגון חובת השתתפות בקורסים והשתלמויות של נכונה 
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 שכן בגיל זה הילדים רוכשים את מיומנויות הרכיבה ,יםייש לפעול בעיקר בבתי הספר היסוד. החינוך

בקורסים כאלה . אפשרית אך פחות יעילהִהנה תר  פעילות בגילים מבוגרים יו.ומפנימים את החוקים

  .צריך להגיע בשלבים המתקדמים גם לנתיבי האופניים שמחוץ למגרש המוגן

בקורסים לנהיגה , רוכבי אופניים במבחני הנהיגהל בנוגעמבחינת הנהגים יש לכלול דגשים  –נהגים  

ת הנושא יש לגבות בפרסום  א.חומר תאורטי ומעשי לנהגיםבה מועבר שמונעת ובכל מסגרת אחרת 

 .שיוביל להבנה שיש לחלוק את הדרך גם עם רוכבי האופניים, מסיבי וארוך טווח

וכבוד ,  יש להוביל קמפיין תקשורתי ארוך טווח באשר לצורך בשימוש משותף בדרך–כלל הציבור  

  . הדדי של כלל המשתמשים בדרך

   לבוגריםכישורי רכיבההרכשת 

  ל הגיליםכישורי הרכיבה חסרים בכ

רכיבות מודרכות אפשר להוציא , תוך כדי הנאה וחשיפת הרוכב לעיר, על מנת לשפר את כישורי הרכיבה

התנהגות כביש נכונה ותרגילי שליטה , מיומנות רכיבהבברכיבות המודרכות יושם דגש . םיי עירוניםממרכז

  .מינימלית היא שכן עלותם , רכיבות אלה צריכות להיות פתוחות לקהל הרחב. ברכיבה עירוניתייםהכרחה

שכן רכישת כישורי רכיבה והתנהגות בכביש נעשית על  ,להדרכות חשיבות עצומה בקרב רוכבים מתחילים

  .יתמיד בכך –מפנים התנהגות כביש נכונה הרוכב מתחיל . ובמקרה זה המדריך, ידי חיקוי רוכבים ותיקים

  כלים מנהליים

  פרויקטורמינוי 

הפרויקטור צריך לרכז את כל .  לנושא האופניים מטעם העירייה)פרויקטור(חראי  צריך למנות אבכל עיר

. אופנייםל ם ושביליםהחינוך ומעקב אחר ההתפתחויות וההשלכות של נתיבי, התשתיות, נושא הכספים

 התשתית הראשונית יכולה להיות מונחת אך המערך התומך , שהנושא קרוב ללבו, שכרהמקבלללא אדם 

  .'ריאמלה' לא עשוי

 יכולות הבעיות .בפרויקט ואחר פניות ציבור בעיותהפרויקטור צריך להפעיל מערך שתפקידו לעקוב אחר 

תכנית (תכנוניות ) מערך השכרת האופנייםשל מתקנים או של , תשתית לקויה של דרכים(להיות פיזיות 

  .  וכיוצא באלה)תומכת שאינה יעילה

כך , ובאתר אינטרנטליד ברזיות , חוות דעת באזורי ההשכרה למקם תיבות לאפשר, לצורך שיפור השירות

  . ככל האפשרנוחהים תהיה משתמששהנגישות לציבור ה

   ושיתוף הציבורעוץ מקצועייי

  .ובעלי ענייןמהעיר כלול  רוכבים צריך ל הגוף .ה בנושא הפרויקטייש להקים גוף שייעץ לעירי 

גם אם ש( יותר מהמתכננים ומהפרויקטור טוב' מרגישים את השטח' שהרוכבים הואהעיקרון המנחה  

  ). הוא רק אחד,הוא רוכב

 הן לפני ,שיתוף הציבור ילווה את התכניתשיש לדאוג לכך ו ,פגש על בסיס קבועימייעץ צריך לההגוף ה 

  .ו ובעיקר אחריבמהלך הביצועביצועה אך גם 
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וב של רכיבים חברתיים  וייחודה בשיל,דינמית ומתפתחת היא תכנית זו ,ת אחרותולהבדיל מתכני 

  .רבים בתוך התכנון הפיזי

  שיווק ומיתוג, פרסום, כלים לקידום

  הוצאת רכיבות מודרכות במסלולי העיר 

 חשיפת הרוכבים לנתיבי )2( ; שיפור יכולת הרוכבים)1( :מטרותבערים כמה  רכיבות מודרכות להוצאת

  .ומי לשימוש יומי השרשת השימוש באופניים ככלי מהנה)3( ;העיר

רכיבה באתרי , רכיבה באתרי דת,  עירוני כגון רכיבה במסלול טבע,הרכיבות יכולות להיות נושאיות

  .דומהן ארכיטקטוני וכירכיבה באתרים בעלי עני, םימורשת היסטורי

שיפור השליטה באופניים ,  כגון הכרת חוקי התנועה,הרכיבות יכולות להתמקד גם באספקטים בטיחותיים

  . אלהבא וכיוצ

  עירוני ואירועים עממייםמירוץ 

. יםערכבר לאבן שואבת ומקור ייחוד לזה  נעשומרתון ירושלים יורק ו-מירוצים עירוניים דוגמת מרתון ניו

חלק גם תושבי בו נוטלים ש אך המיוחד הוא דווקא הצביון העממי ,למרתון מגיעים אצנים בכל הרמות

מראות העיר בצורה שונה מאשר את ות את הדרך והתושבים והרצים זוכים לרוץ בעירם ולחו. יםהער

  . את הרצים לעיריםוית המבט החדשה והקצב האטי יחסית קושרו ז;יוםמביו

חוו את העיר בדרך י אשר , המשתתפיםבקרבה דומיה ולחויכול לגרום  גם מירוץ אופניים כך, כמו המרתון

  .ירים ותקשורת וייצור פעילות כלכליתהמירוץ ימשוך תי. יוםמשונה ובקנה מידה אנושי יחסית לחיי היו

  פרסום

הפרעות בנתיבים השונים , אופניים בעירל ם ונתיביםמפות שביליבו יפורסמו שיש להקים אתר אינטרנט 

קורסים והשתלמויות , פירוט מזג האוויר ואיכות האוויר, מיקום אתרי השכרת אופניים, אם קיימות

 דעתו  את כך שהציבור יוכל להציע הצעות ייעול ולהביע,יקטוריש ליצור קישור באתר לפרו. ליברכיבה וכו

  .על הפרויקט

 פרסום כזה יעלה את השימוש .ם והארצייםיבאמצעי התקשורת המקומיאת הפרויקט יש לפרסם 

  .בנתיבים וגם יתרום לביצוע פרויקטים דומים בערים אחרות

  .ם דוגמת מרכזי ההשכרהיטרטגייש להפיץ ולהציב מפות שבילים בחנויות האופניים ובמקומות אס
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  סיווג נתיבי האופניים

 ייעוד מיוחד בעלי יש להבדיל בין נתיבים לשימוש יומיומי לבין נתיבים ,ואי הנתיבים והשביליםומבחינת ת

הנתיבים לשימוש יומיומי צריכים להיקבע על סמך תצפיות ושאלונים שימולאו על . לנסיעות פנאי ובחירה

עונות הואים אלה יש לחפש דרכים ו בת.'ואי החיפושות'' הביקוש יקבע את ;ם בפרויקטידי רוכבים ועובדי

 ככלל יש ליצור מערך של נתיבים בין .פיות שיענו על הביקושועל כל המגבלות או לחפש דרכים חל

  .בתוכן יהיה מערך צפוף יותרו ,השכונות

נתיב היסטורי :  כגון, בדרכים נושאיות ישנו כאמור פן נוסף שיאופיין,אים לשימוש יומיומיובנוסף לתו

נתיב דת שיעבור ליד מקומות , אולוגיינתיב ארכ,  חשיבות היסטוריתבעלישיעבור ליד מקומות ומבנים 

 נוף יונתיב, או בקרבתם יםנתיב טבע שיעבור דרך מרב השטחים הירוקים בער,  הדתותכלחשובים לה

לאורך כל . השבילים יקושרו לשבילים מחוץ לעירשך יש לדאוג לכ.  דרך תצפיות בעיר ובסביבתהושיעבר

 דבר שיעמיק את הקשר של ,וכדומהערכי הטבע על , הנתיבים הנושאיים יהיו שלטי הסבר על המבנים

 .של ענייןנוסף הרוכבים לסביבה ויוסיף רובד 

  סיכום

 שוניםיקטים  קונפלקיימים אולם, זול וידידותי לסביבה, אלייאופניים הם כלי תחבורה עירוני איד

  . אחרותמערביות נפוץ כמו במדינות משמעותי ו לכלי תחבורה יותהמונעים מהם לה

כן על  ותתחבורה עירונילבשל היתרונות הרבים הכרוכים בשימוש באופניים יש לעודד שימוש בהם ככלי 

  . הקונפליקטים הקיימיםעל יש לגשר על הפערים ו

יומיומית עולה לאין שיעור על הסכנות שברכיבה תחבורה לכלי הוביל להכרה שהתועלת באופניים כיש ל

 חשיבות עצומה לא רק לתכנון הפיזי טמונהלהבין כי בתכנון נתיבי אופניים ו, ועל ההוצאות בעבור תשתית

  . מחזון למציאות להיותגורמת לו האלא גם למערכת האופרטיבית התומכת בו ו
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  היבטים משפטיים

  ד שרה שלום"עו: מאת

  הקדמה

מספורט או תחביב שהיה נחלת . הרים בישראלהבשנים האחרונות חל גידול משמעותי במספר רוכבי אופני 

  .ופש הגדולים במדינההטיול והנ, ט מפעילויות הספורתים לאחיה הרכיבה על אופננעשתרוכבים בודדים 

מצעי נסיעה יעיל אומהווים , לטיולים ולפעילות ספורטיבית, האופניים מקובלים כאמצעי לתחבורת פנאי

ומצמצם למינימום את ההשפעות הסביבתיות של את האוויר  שאינו מזהם ,למרחקים קצרים ובינוניים

  .הנסיעה

התפתחות זו הביאה .  של מסלולי רכיבהעם הגידול המהיר במספר הרוכבים עולה גם הדרישה לתשתית

מחייב אותן ה דבר ,המדיניות הקיימת היום ברשויות השונות לבין הצורך בתשתית לרוכביםלפער בין 

ובין  הפער בין החקיקה הקיימת  אתולצמצם, לעדכן את מדיניותן באשר לרכיבת אופניים בתחומן

  .מציאות הרווחתה

של עמותות אופניים ושל , של תורמים, שויות הממשל והתכנוןשביל ישראל לאופניים הוא מיזם של ר

הרשות לשמירת הטבע . ללא מטרת רווח, לתכנון וביצוע של שביל אופני הרים ארצי, גורמים נוספים

 אם ייעשה תוך כדי שמירה על ערכי –והגנים הלאומיים רואה בשביל האופניים של ישראל פרויקט אשר 

פועלת , אשר על כן. בו כדי להגביר את הזיקה הסביבתית של הרוכבים יהיה –הנוף והמורשת , הטבע

  .הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים במשותף עם הגופים השונים לקידומו של מיזם זה

טומן , כשביל אופניים אשר יעבור לאורכה של הארץ, התוויית השביל ותפעולו לאחר השלמתו, עם זאת

חבויות , הם זכויות קנייניות הנוגעות למקרקעין שבהם יעבור השבילוב, ו היבטים משפטיים רביםבחוב

וכן פתרונות , נזיקיות העלולות לקום מצד גורמים שונים כנגד המחזיקים במקרקעין וכנגד מתכנני השביל

  .  ביטוחיים שונים באשר לשאלות העולות בנוגע לתכנון השביל ולהפעלתו לאחר מכן

, יבטים המשפטיים המרכזיים הכרוכים בתכנונו של השביל לאופנייםלסקור את הה, מטרתנו במסמך זה

  .ולהמליץ על פתרונות במישורים השונים,  לרבות ביצועו והחזקתו

  קניין וזכויות מעבר

גנים , שמורות טבע לרבות, שביל האופניים עתיד לעבור במגוון השטחים הפתוחים של מדינת ישראל

שטחים אלה הם . י רשויות מקומיות ואזוריות ושטחים עירונייםשטח, שטחי אש, ל"יערות קק, לאומיים

השביל יעבור , יתרה מכך. ברובם שטחי מדינה וניתן לשלב בהם מעבר חופשי של רוכבים ומטיילים

שנועדו מעצם טיבן , שהן דרכים ושבילים העוברים בשטחים חקלאיים ורשומים בטאבו, במטרוקות

  . לשימוש הציבור

זכות הקניין היא זכות , כידוע. ר בשטחים בבעלות פרטית ייצור סוגיה מורכבת יותרתכנון השביל למעב

הכשרה וסימון של השביל בתחום , משכך. בחוק יסוד כבוד האדם וחירותויסוד חוקתית המעוגנת 

. יש בהם כדי להוות פגיעה בזכות הקניין של בעלי הקרקעות, המקרקעין הפרטיים ומעבר רוכבי האופניים
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ותעמוד במבחני , לתכלית ראויה, דהיינו תיעשה בחוק,  לא תעמוד פגיעה זו בתנאי פסקת ההגבלהכל עוד

  .הרי שפגיעה זו תהיה בלתי חוקתית, המידתיות הנדרשים

נראה , בדמותה של זכות מעבר בשטחים אלה, גם בשטחים בבעלות פרטית שקיימת בהם כבר זיקת הנאה

יכול שתהווה בעיה במקרים מסוימים ולפיכך תהא שלא , )ביםומעבר הרוכ(כי התוויית שביל אופניים 

מגדיר מהי זיקת הנאה ) חוק המקרקעין –להלן  (1969-ט"תשכ,  לחוק המקרקעין94סעיף . כדין

  :במקרקעין

  זיקה מכוח שנים . 94

 רכש שלושים שנים רצופותמי שהשתמש בזכות הראויה להוות זיקת הנאה במשך תקופה של ) א(

  . וא זכאי לדרוש רישומהאת הזיקה וה

שהוא , לרבות הודעה לציבור, הודעה בכתב של בעל המקרקעין למי שמשתמש בזכות כאמור) ב(

  נ).א(מפסיקה את התקופה האמורה בסעיף קטן , מתנגד לשימוש בזכות

במקרים שקיימת בהם זכות מעבר במקרקעין פרטיים לכל מאן דבעי במשך תקופה של שלושים , כלומר

, למרות זאת. מותר המעבר בתחום המקרקעין, פות ללא הבעת התנגדות של בעל המקרקעיןשנים רצו

, "למנוע ככל האפשר פגיעה בלתי ראויה בזכויות הקניין על ידי זיקות  הנאה"בפסיקה ניכרת מגמה 

 ).747' עמ, 720, )3( ד מה"פ, בן חורין'  אסטרחאן נ 700/88א "ע' דברי השופט ש(הנרכשות מכוח שנים 

אשר חיזק את , כבוד האדם וחירותו: כוחם של דברים אלה יפה ביתר שאת לאחר חקיקתו של חוק יסוד

הוצאת ',  כרך ב,קניין: דויטש בספרו' מ' עמד על כך פרופ. מעמדה של זכות הקניין והפכּה לזכות חוקתית

  :באומרו, )דויטש –להלן  (485-484' בעמ, בורסי

יש מקום לגישה מצמצמת באשר להכרה ביצירתה של ,  היסודבעקבות חקיקת חוקי, כיום]..."[

שכן יצירתה נכפית על , זיקת שנים מפקיעה חלק מקניינו של בעל המקרקעין. זיקת השנים

אף שההנחה היא כי שתיקתו של בעל המקרקעין הכפופים למשך תקופה ארוכה משקפת . הבעלים

קיים עדיין פער , הרי שלצורך החוקתי, ויתור של בעל המקרקעין הכפופים על התנגדותו ליצירה

יש לנקוט אפוא . לבין הסכמה פוזיטיבית של ממש, הנשענת על שתיקה, מסוים בין הסכמה זו

  "ב.זהירות מיוחדת כיום לעניין עיצוב התנאים ליצירתה של זיקת השנים

 היאקת הנאה גם זי, שבדומה לזכות הבעלות, דויטש את הקושיה המתעוררת עקב כך' להלן מיישב פרופ

  :זכות קניינית

לפנינו לכאורה עימות בין קניינו של . בגדר קניין של הזכאי, כמובן, גם זיקת הנאה היא: יודגש"

באופן המעקר את , )בעל המקרקעין הכפופים(לבין קניינו של האחר ) הטוען לזיקה(האחד 

מצוי עדיין , קשרנובה, זיהוי התנאים לצמיחתה של הזיקה, דא עקא. תחולתה של פסקת ההגבלה

קניין "לבין ) זיקת ההנאה" (קניין שמא"המדובר אם כן בעימות בין . ויש להכריע בהם, בספק

  ...""קניין ברי"במסגרתו יש ליתן עדיפות ל, )קניינו של בעל המקרקעין" (ברי

ת תחת כנפיה של מגמ, אפוא, בחינת התנאים ליצירתה של זיקת הנאה במקרה שלפנינו אמורה להתבצע

  . הצמצום הנזכרת

שלושים עליו להיעשות במשך תקופה של , על מנת ששימוש במקרקעין כפופים יבשיל לכדי זיקת הנאה

יש להקפיד על תחום פרישתה , כאשר זיקת ההנאה הנטענת היא זיקה מכוח שנים, בנוסף. "רצופות"שנים 

שימוש על המקרקעין בהקשר זה נודעת חשיבות מכרעת למידת ההכבדה של ה. המדויק של הזיקה
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רכש זיקת הנאה רק לגבי המכנה המשותף ית, כאשר במהלך השנים השתנתה מידת ההכבדה. הכפופים

  . המינימלי לכלל השימושים המשתנים

גם אם נכון להיום קיימת זכות מעבר במקרקעין הפרטיים הרי שלא ניתן יהיה להרחיבה מעבר לזו , משכך

כל עוד , ר באמצעותה את התווית שביל האופניים במקרקעין פרטייםהקיימת כיום ולא ניתן יהיה להכשי

   .לא נעשה בחקיקה מיוחדת שתעמוד בתנאי פסקת ההגבלה

 ,כאן המקום לציין. מדינה בלבדהבשטחי , ככל הניתן, יותווה ויעבורהמלצתנו היא כי השביל ,  זאתנוכח

י אגודות ל יד ע, מקרקעי ישראלנהל באמצעות ִמ,השטחים החקלאיים שבבעלות המדינה חכוריםכי 

,  שנתיים:השטחים הללו מעובדים ומשמשים לחקלאות בחוזי חכירה שונים. חקלאיות ביישובים כפריים

 מדינה וניתן לשלב בהם פעילות חקלאית ומעבר  שטחיהם אלהשטחים . חכירה לדורותבשנתיים או -רב

ואם התקבלה  , נפגעתינהילות החקלאית אהשילוב אפשרי כל עוד הפע. טייליםשל מחופשי של רוכבים ו

  . חופשי ובטוחלהיותהמעבר והשימוש לרוכבים ולמטיילים על , מנגד .הסכמתם של החוכרים

 למעט בשטחים שבעליהם יתנו הסכמה מפורשת למעבר ,מעבר בשטחים פרטיים לא יתוכנן ולא יקודם

  . השביל בשטחם

  אחריות נזיקית

יבות הרבה שרואה בית המשפט בעידוד מיזמים כמו שביל ישראל יש לציין את החשבראשית הדברים 

  .הגברת המודעות לסביבה והיכרותה, בין היתר, שמטרתם, לאופניים

, )3(ד לג" פ,מדינת ישראל' נ' לוי יצחק בן יוסף צור ואח 364/78פ "בעיפים לכך דבריו של בית המשפט 

, צעירים שנסחפו בשיטפון בנחל דרגותאם המערערים אחראים למותם של , נדונה השאלהשם , 626

כי בנסיבות המקרה לא , הנאשמים זוכו מכל אחריות פלילית ונקבע .במהלך טיול שארגנו, במדבר יהודה

   נ:נאמר, באשר לארגון טיולים ולמידת הסיכון הכרוכה בהם. היה כדי להטיל עליהם אחריות

אתריה ההיסטוריים ,  הכרת הארץעריכת טיולים לשם. במקרה דנן אין ספק בחשיבות הפעולה"

היא יוצרת קשרי אהבה . כל מחנך יכיר בחשיבות המשימה, ובחלקם הפראיים, ונופיה היפים

, ערך חינוכי ולאומי זה צריך לשמור עליו מכל משמר. ושייכות ויחס של כבוד לטבע ולסודותיו

שיש בהם סיכון , כאלהוחלילה שיעלה מפסיקתנו כי שומר נפשו מוטב לו להימנע מעריכת טיולים 

  ".כלשהו

, א שכיח וטבעיהסיכון של נפילה ופציעה כתוצאה מרכיבה על אופניים הואין חולק על כך כי , למעלה מכך

אדם יכול למעוד או להחליק בשל חוסר .  או של עוולה נזיקית אחרתשל רשלנותוקיים גם ללא קיומה 

ובעצם העובדה שהנפילה , רשלנית או רכיבה וכשל טכני כלשה, איבוד שיווי המשקל, תשומת לב לדרך

.  על הנוגעים בדברכדי להטיל אחריות ברשלנות, אין כשלעצמה, אירעה במהלכו של טיול בשטחים פתוחים

  .טענת ההגנה של הסתכנות מרצון, יש לבחון אם עומדת לגופים המתכננים והמתפעלים את השביל, משכך
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 הסתכנות מרצון

שהוא לפי הגדרת הסעיף מצב שבו , ן שולל תרופה במצב של הסתכנות מרצון לפקודת הנזיקי5סעיף 

לשם התגבשותה ". התובע ידע והעריך את מצב הדברים שנגרמו לנזק וכי חשף את עצמו למצב זה מרצונו"

; 159,ד טו"פ, צדקי' ריחני נ 335/59א "ע( של טענת ההסתכנות מרצון צריכים להתמלא תנאים אחדים 

  :) 31-41' בעמ, מ"הוצאת המכון למחקרי משפט וכלכלה בע',  כרך א,וגיות בדיני נזיקיןס, שירלי דגן

  מבחן ידיעת הסיכון  .א

לרבות , הכוונה היא לכך שהמסתכן יודע את פרטי הסיכון. קבלת הסיכון לפגיעה הפיזית על ידי המסתכן

אולם , דיעה להיות אישיתעל הי. אך למרות ידיעה זו מבצע את המעשה, טיבו והיקפו, אופן גרימת הנזק

ולגביהם לא דרשו , היו מקרים שבהם הכירו בתי המשפט בכך שקיימים סיכונים שכל אדם יודע ומכיר

  .הוכחה אישית

  מבחן הרצון  .ב

נדרש גם שהסיכון נתקבל מרצון חופשי וללא . התגבשותו של תנאי הידיעה אינו מספיק מבחינה משפטית

לא תיחשב פעולתו בגדר , או בשל לחץ או כפייה,  בחירה ריאליתאם הסתכן התובע מהיעדר אפשרות. פגם

  .בהיעדר לחץ וכפייה, על הנתבע להוכיח כי התובע פעל באופן רצוני". הסתכנות מרצון"

  מבחן נטילת הסיכון המשפטי  .ג

, הפסיקה שינתה את תוכנה של הגנת ההסתכנות מרצון על ידי כך שליסוד ההסתכנות בפגיעה פיזית

דהיינו נטילת סיכון ,  של נטילת התחייבות מכללא שלא להגיש תביעה בגין אותו אירועהתווסף יסוד

, ליצירת הסיכון המשפטי דרושה הידברות מפורשת או מכללא בין המסתכן ובין בעל החובה. משפטי

  . שלפיה משתחרר האחרון מחובת הזהירות כלפי הראשון

ילוט מתאים לצד השבילים אשר יפטור אותם לכאורה יכלו הגופים לסייג את אחריותם הנזיקית בש

הסעיף בפקודה מונה שני חריגים , ולמרות האמור לעיל, עם זאת. מאחריות במקרה של היווצרות נזק

  :להגנה זו

מילוי חובה שהייתה מוטלת על הנתבע מכוח -ההגנה לא תחול על תובענה שהוגשה עקב אי) 1(

  .חיקוק

שב כמסוגל לדעת או להעריך את מצב הדברים שגרמו עשרה לא ייח-ילד למטה מגיל שתים) 2(

  .לנזק או כמסוגל מרצונו לחשוף את עצמו או את רכושו למצב זה

ברוב המקרים חלות על הגופים המתכננים והמתחזקים חובה חקוקה לוודא את ,  שיפורט בהמשךמוכ

, בנוסף. רצוןבטיחות המשתמשים בדרכים שבתחומם ומכאן שלא יוכלו להזדקק להגנת ההסתכנות מ

או אז חדלה הנפילה מלהיות , או המחזיק/כאשר המעידה היא תולדה של התרשלות של הגוף המתכנן ו

כי כיום הגנת , בהקשר זה חשוב לציין .והגוף הרשלני עשוי לחוב בגינה באחריות נזיקית, סיכון רגיל

במידה מרבית את והשופטים נוטים לצמצם , ההסתכנות מרצון אינה אהודה על בתי המשפט בארץ

  . תחולתה
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 אחריות הרשויות

   הפרת חובה חקוקה–הרשות המוסמכת  אחריותה של   .א

בביצוע ובתחזוקה של שביל האופניים חלות חובות חקוקות מכוח , על כל אחד מהגופים השותפים בתכנון

שתקים להם יכול , הפרת חובות אלה על ידי הגופים.  כל גוף בתחום סמכויותיו ומטרותיו–הדין הכללי 

  .  אחריות בנזיקין

בשל , להטלת אחריות בנזיקין). נוסח חדש( לפקודת הנזיקין 63מקורה בסעיף , עילת הפרת חובה חקוקה

המועצה המקומית ' ועקנין נ 145/80א "ע: ראו(חמישה יסודות  יש להוכיח קיומם של, הפרת חובה חקוקה

  ):עקנין פרשת ו–להלן , 139' בעמ, 126) 1(ד לז"פ, בית שמש

 ; חובה המוטלת על מזיק מכוח חיקוק .1

 ; החיקוק נועד לטובתו של הניזוק .2

 ; המזיק הפר את החובה המוטלת עליו .3

 ; ההפרה הסבה נזק לניזוק .4

 . שהוסב הוא מסוג הנזק שאליו התכוון החיקוקהנזק .5

 :נבחן את קיומם של היסודות בענייננו

 ; חובה המוטלת על הרשות המוסמכת מכוח חיקוק .1

. כל אחד בתחום פעילותו הוא, בתכנון שביל האופניים שותפים גופים אחדים בעלי סמכויות שונות, רכאמו

על אותם גופים חלות חובות מפורשות לתחזוקת השטחים והדרכים שבאחריותם לטובת המשתמשים 

  .בהם

לתחזק  הקובע את חבות העירייה )נוסח חדש( לפקודת העיריות 235סעיף בהקשר זה ניתן להזכיר את 

הוראות דומות חלות ברשויות . את רחובות העיר ולהסיר מכשולים העלולים להביא לפגיעה בציבור

  .מקומיות ובמועצות אזוריות

' עמ) 2(י מח"פד, ון כהן'ג' י נ"מ 702/87א "בע,  למשל–קבע בית המשפט , גם כשמדובר בשטחים פתוחים

של סמכותה כי  –קוחה של הרשות  המוסמכת  בעניינה של שמורת הטבע יהודיה שנמצאה תחת פי,705

נוגעים להבטחת שלומם של הינים יאלא גם ענ, טבע נוגעים לשמירת ערכיה םהקיפה לא רק ענייניהרשות 

יוצרת , הלכה למעשה, הסמכות ה שלהפעלתכי ,  עוד נקבע.המבקרים בשמורות טבע ולהבטחת בטיחותם

  .המעוגנת בחוק, פיקוחחובת 

שהייתה מוטלת על הרשות המוסמכת היא שונה לגבי שבילים כי החובה , ט קבעבית המשפ, עם זאת

הסדרה בלתי ראויה ורשלנית של שביל מוסדר עשויה . ה ולגבי שבילים בלתי מוסדרים ידמוסדרים עלה

הרי בהתחשב , ואילו לגבי שבילים שאינם מוסדרים, יב את הרשות המוסמכת כלפי מי שנפגע עקב כךיחל

 ידי חובה בהטלת איסורים ברורים, בדרך כלל, היא תצא, יים ובמטרות פעולתה של הרשותזבנתונים הפי

  .על הכניסה אליהם ועל ההליכה בהם
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חובה חקוקה לתחזק את שביל האופניים , כל אחד בתחום אחריותו, נראה כי חלה על הגופים השונים

שיבטיחו נסיעה בטוחה , נאותובכלל זה שילוט , להסדיר הוראות התנהגות, שיוסדר לטובת הרוכבים

  .בתחומו ולפקח על יישומן בפועל

 ייעודן של הוראות הדין לטובת הניזוק .2

 את שלומם ,בין היתר, להבטיחשמטרתן )  לפקודת העיריות235סעיף : כגון(קיימים חיקוקים שונים 

ונים  המשתמשים בדרכים שבתחום אחריותם של הגופים בעלי השליטה במקרקעין והאמובטיחותם של

  .על הפיקוח בהם

שהוראות הדין הנזכרות נועדו , נמנים על אותה קטגוריה של אנשים, כמו שאר המבקרים, הרוכבים

  .לטובתם ולהגנתם

  הפרת החובה על ידי הרשות המוסמכת .3

הרי שקיימת אפשרות ,  לשימוש הרוכבים– ומתוכנן –נוכח העובדה כי שביל האופניים הוא שביל המיועד 

תי ראויה ורשלנית של השביל במקום בו מוטלת על הגוף האחראי חובה ולהבטיח את שלומם כי הסדרה בל

  . יש בה משום הפרת חובה חקוקה–ואת בטיחותם של הרוכבים בו 

    הקשר בין מעשה ההפרה לבין הנזק  .4

קשר סיבתי משפטי בין מעשה ההפרה של הרשות המוסמכת לבין הנזק התקיימותו של תנאי זה תלויה ב

  . וסב לרוכב כתוצאה מתאונהשי

יש לבחון אם בהפעלה קפדנית של החובה הסטטוטורית הייתה הרשות המוסמכת , להתקיימות תנאי זה

  .מונעת את התרחשותו של האירוע מסב הנזק

 האם הנזק שהוסב הוא מסוג הנזק שאליו התכוון החיקוק .5

קיימת אפשרות )  לפקודת העיריות235כגון סעיף (בהנחה כי קיימות הוראות חיקוק המתייחסות לשטחים 

, בין היתר, שכן הורואת המתייחסות לשימוש בשטחים נועדו, שאלה שלעיל תיענה בחיובלכי התשובה 

  .למנוע נזקי גוף למשתמשים ולמבקרים

להבטיח את שלומם ואת בטיחותם של  לפי הדין גם אם יתברר שלא הוטלה על הרשות המוסמכת חובה

 יש לבחון – חובה חקוקה, בהתנהגותה,  היא לא הפרה–וממילא , שטח השבילוהמשתמשים בהמבקרים 

, )3(ד לז "פ, 'זוהר ואח' עיריית חדרה נ 862/80א "כבר נאמר בע,  שכן;רשלנית תהיאם התנהגותה לא הי

757 ,763: 

עשויה אותה רשות , וסמכותה היא רשות בלבד, אפילו אין מוטלת על רשות שלטונית כל חובה"

 ]... [הפעלה רשלנית של סמכותה או בשל הפעלתה הרשלנית-ובת זהירות ברשלנות בשל אילחוב ח

הסמכות הסטטוטורית והכוח הסטטוטורי מהווים נתונים עובדתיים בעלי חשיבות רבה , אכן

  ."בגיבושה של חובת הזהירות

פי אותן ל יבורית עעקרון השוויון בפני החוק מחייב הטלת אחריות ברשלנות על רשות צכי  ,נקבע לא אחת

 ).197,  190) 1(' י מב"פד(מ "אלנקו בע. נ'  עירית קרית אתא ואח209/95א "ע(אמות מידה החלות על הפרט 

א "ע" ( דין השלטון הנזוק כדין הפרט המזיק]...["התבטא בית המשפט העליון בקובעו כי , באותו אופן

  .)135, 113) 1(לט , י"גורדון פד.  עירית ירושלים נ243/83
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כאחריות כל גוף , וקיימת, אינה מצטמצמת לעוולת הרשלנות בלבד, אחריות המדינה בנזיקין, ואולם

אחריות ; אחריות למתן הוראה לביצוע מעשה נזיקין או אשרורו: בכל אחד מהמישורים הבאים, מאוגד

 . בשל הפרת חובה שהמדינה חבה כלפי הניזוק ואחריות לעוולות הזולת

   אחריות למתן הוראה לביצוע מעשה נזיקין או אשרורות בתכנון מכוחאחריות בשל שותפו  .ב

כל אדם אחראי בנזיקין אם הוא מורה לזולתו לבצע מעשה נזיקין או אם הוא מאשרר מעשה נזיקין 

ההוראה או האשרור חייבים להיעשות . ומכאן תחולתו לגבי המדינה, דין זה חל גם על כל תאגיד. שבוצע

  . על ידי אורגן התאגיד

רשויות התכנון המשתתפות באורח פעיל בתכנון תוואי שביל האופניים ובקידום התהליך כולו הן 

ככל שרשויות אלה , על כן. האורגנים המוסמכים לביצוע פעולות אלה ועל כן חלה עליהם אחריות נזיקית

ן אם יתגלו כך תגבר האחריות הנזיקית שתחול עליה, תהיינה מעורבות יותר בתכנונו בפועל של השביל

  . פגמים בתכנון אשר ייגרם בעטיים נזק

כי כיום לא קיימת ספרות מקצועית מספקת המשווה את הנזק העלול להיגרם על ידי רוכבי , חשוב לציין

לתכנון , לא בארץ ולא בעולם, לא קיים תקן, כמו כן. האופניים ביחס לכלי רכב אחרים או להולכי רגל

ל הרשויות המעורבות להיעזר במיטב המתכננים ובעלי הניסיון בארץ ע, אשר על כן. שביל אופני שטח

בהתאם , על הרשויות יהיה לבחון מעת לעת, נוסף לכך. ובעולם ועל סמך זאת לתכנן ולבצע את השביל

הפעלתם ותחזוקם ולתקן , ית השביליםיאת אופי התוו, לצורך ולניסיון שייצבר כתוצאה מתפעול השביל

באופן שבשלבים , המלצתנו היא כי פיתוח השבילים ייעשה בהדרגה,  מקוםמכל. את הדרוש תיקון

  .המתקדמים יוטמעו התובנות מהפעלת השבילים בשלבים המוקדמים יותר

הרי שבמקרה של שותפות פעילה של הגוף , לשם ההדגשה וההבחנה מיתר סוגי האחריות שיפורטו בהמשך

  . הגוף אחריות נזיקית בשל תכנון לקויתחוב על, בתכנון השבילים שאינם באחזקתו הישירה

  אחריות בשל הפרת חובה שהמדינה חבה כלפי הניזוק  –אחריות מכוח החזקה במקרקעין   .ג

. תוואי השביל עתיד לעבור במקרקעין אשר נמצאים בחלקם בבעלות פרטית ובחלקם בבעלות המדינה

על המדינה ועל כל .  שוניםנמצאת בידי גופים, שהגדרתה רחבה מהגדרת הבעלות, ההחזקה במקרקעין

המנהל , רובצות החובות הרגילות שמטילה פקודת הנזיקין על כל אדם המחזיק במקרקעין, תאגיד אחר

  . עסק או המבצע כל פעילות אחרת

  ":מחזיק" מגדיר מיהו 1969- ט"תשכ,  לחוק המקרקעין15סעיף 

ה הישירה בהם היא בידי ין שהשליטה הישירה במקרקעין היא בידיו ובין שהשליטב —" מחזיק""

  ."אדם המחזיק מטעמו

  :636'  בעמ780/76א "עהשופט כהן בקבע , בעניין זה

  ".  הושוותה אחריות המחזיק לאחריות הבעל ועל שניהם חלה חובה שלא להתרשל]..."[

, שעלו על קרקע המוחזקת בידי המדינה, לא פעם נדונה בבתי המשפט אחריות המדינה כלפי מבקרים

מוטלת על המדינה אחריות בגין הפרת חובותיה כלפי המשתמשים , למשל, כך. קב רשלנות המדינהונפגעו ע

  . המוחזקות בידי המדינה, בדרכים הציבוריות
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 : חבות מכוח עוולת רשלנות – החזקה במקרקעין •

יום מלאים סיכונים אשר לעיתים מתממשים וגורמים נזקים מבלי -חיי היום"אין מחלוקת כי , כאמור

) 1(ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש'  ועקנין נ145/80א "ע( "יוצרי הסיכונים ישאו באחריות בנזיקיןש

 :  אלהתמחייבת הוכחת שלושעוולת הרשלנות  ,אשר על כן. ) פרשת ועקנין–להלן , 126

  ; המזיק לניזוקשל חובת זהירות ביןקיומה  ∽

 ;הפרת אותה חובה בהתרשלות ∽

 .בה לנזק שנגרםיבתי בין הפרת החוקשר ס ∽

  חובת זהירות  .1

  : מושגית

מטילות חובת זהירות מושגית  – והעובדה כי סמכות הפיקוח נתונה בידיהן במקרקעיןהחזקת הרשויות 

 ובין אם הנזק נגרם בשל המקרקעיןבין אם הנזק נגרם בשל מצבם הסטטי של , כך. כלפי המבקרים בהם

ם שבו הנזק  וכך גם מקוהמקרקעיןכך מקום שבו הנזק נגרם בשטח ; התממשות סיכון מפעולה אקטיבית

כך כאשר ;  לאדם או לנכס הנמצאים ברשות הרביםבמקרקעיןנגרם בשל התממשות סיכון הטמון 

  . וכך גם כאשר הוא מחזיק בהם שלא כדין,  כדיןרקעיןבמקהמחזיק מחזיק 

  :חובת זהירות קונקרטית

היא מתעוררת רק בגין יצירת סיכון . רטית במניעת סיכונים בלתי סביריםעניינה של חובת הזהירות הקונק

. אשר החברה רואה אותו בחומרה יתרה ודורשת כי ינקטו אמצעי זהירות סבירים למניעתו, בלתי סביר

   .ונקרטית נקבעת על פי מבחן הצפיותת הזהירות הקחוב

 בנסיבותיו – יכולה הייתה לצפות,  רשות סבירה-או במקרה הנדון , השאלה הראשונה היא אם אדם סביר

השאלה איננה מה מידת הבנתה של הרשות , לעניין זה.  את התרחשות הנזק–המיוחדות של המקרה 

או , אלא האם היה עליה כרשות סבירה לצפות סיכון זה, בתחום רכיבת האופניים בשטחים הפתוחים

פרשת ; 18' עמ, פרשת סולל בונה (שמא בורותה לגביו הייתה בלתי נמנעת או סבירה בנסיבות העניין

כעניין , צריכה הייתה יש לבדוק אם רשות סבירה – חיובית כאשר התשובה היא). 129' עמ, עקניןו

  . נזקהתו  את התרחשותו של אולצפות, שבמדיניות

אנשים ייפלו , כי כמו סיכוני ההליכה הרגילים בתחומי השבילים הרגליים, נקודת המוצא היא

בשביל יינקטו האמצעים הסבירים למזער את הסיכון , עם זאת. וייפגעו גם בתוואי שביל האופניים

 ,מכל מקום. גם אם יהיה זה בדרך סלולה ללא כל מהמורות ומכשולים, הטמון בעצם התוואי

כמו גם לגופים המתפעלים אותו , המבנה הבסיסי של המקרה ִהנו כי לגופים האחראים על השביל

אף אם , קיימת היכולת לצפות את התממשות סיכוני הרכיבה,  בהםהוא עוברשאו שטחים /ו

על המתרחש , ככל שישנה, וכן קיימת האפשרות להפעיל את מרותם, בקווים כלליים בלבד

  .  שבחזקתםבמקרקעין
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 הפרת חובת הזהירות בהתרשלות  .2

הרי שאם תפר חובה זו ,  חובת זהירות ביחס לרוכבים בשטחהתיורשואו ה/גופים ומשנקבע כי מוטלת על ה

  . בהתרשלות תקום להם חובה נזיקית

 בכל הנוגע לשמירה על תנאי הבטיחות הנחיות וקבעיהרלוונטיות ת יוהרשואו /ראוי כי הגופים ו, על כן

 רצוי לפרסם הנחיות אלה בשלט בכניסה .םמניעה מקסימלית של נזקים מן הרוכבים בשטחלההכרחיים ו

   .ו באתר האינטרנט של השביל/ו במפה או/לשביל הרכיבה או

 שלטי אזהרה הכוללים כללי התנהגות ילאו הרשויות יהיה להציב בסמוך לשב/על הגופים ו, כמו כן

או רשויות משמשות כמחזיקות /מקום שאותם גופים ו( לתחזק את השבילים וכן, והוראות רכיבה

  .םהת נסיעה בטוחה בילדאוג לכל התנאים אשר יבטיחו חוויו) במקרקעין

 סיבתי בין הפרת החובה לנזק שנגרםקשר  .3

א "ע: ראו(הוא מבחן הצפיות , הרשלנותבי עוולת מבחן הקשר הסיבתי אשר הפסיקה משתמשת בו לג

  ). 830, 822) 1(ד נו"פ, בן ציון סלע' ל נ"זבון המנוח שלומי ויצמן זיע 7021/99

 וא וה,א יתקיים הקשר הסיבתי הרי ממיל,עמוד בחובת הזהירות המפורטת לעילי לא גוףבהם השבמקרים 

  .ואו מחדלי/ ווחוב בגין הנזקים שייגרמו כתוצאה ממעשיי

  
  מחזיק במקרקעין אחריות

  .תהיה בידיים פרטיות, לעתים הבעלות במקרקעין שהשביל עתיד לעבור בהם

נם אחריותם של המחזיקים שאי, 'עמרם מימוני ואח' נ' ריית ירושלים ואחי ע1068/05  א"בעכפי שנקבע ב

אינה שונה במהותה מהאחריות הנזיקית המוטלת , שביל האופנייםבהם יעבור שרשות ציבורית במקרקעין 

   .כפי שנותחה לעילקרקעין על הרשות בשל החזקה במ

  
 :אחריות התורמים

  : קובע, בותו של בעל חוזההדן בח] נוסח חדש[פקודת הנזיקין  ל15סעיף 

למענו מעשה  על מנת שיעשה, נו עובדו או שלוחושאינ, דם אחרהעושה חוזה עם א, לענין פקודה זו. 15"

  : הוראה זו לא תחול באחת מאלה; לא יהא חב על עוולה שתצמח תוך כדי עשיית אותו מעשה, פלוני

  ; הוא התרשל בבחירת בעל חוזהו) 1(

  ; הוא התערב בעבודתו של בעל חוזהו באופן שגרם לפגיעה או לנזק) 2(

  ; רר את המעשה שגרם לפגיעה או לנזקהוא הרשה או איש) 3(

  ; עצמאי הוא היה אחראי מכוח חיקוק לעשיית המעשה שביצועו מסר לקבלן) 4(

  ". שלא כדיןהדבר שלעשייתו נעשה החוזה היה) 5(
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 נוכח ו,יגרם כתוצאה מרכיבה בשבילי האופנייםהעלול לה הריחוק הקיים בין התורמים לבין הנזק נוכח

מבחינה הן  ,מוסרים את תכנון השביל והקמתו בידיהם של הגורמים המוסמכיםהעובדה כי התורמים 

 הרי יש – ובהנחה שלא תהיה התערבות בשיקול דעתם של גורמים אלה ,מקצועיתחוקית והן מבחינה 

    .לפטור את התורמים מאחריות נזיקיתבנתונים אלה כדי 

  
 :פעולות מומלצות מכוח האחריות הנזיקית

, אשר על כן. ם יהיה לנקוט פעולות אחדות על מנת לעמוד בחובות הזהירות השונותעל הגופים השוני

 :ומובאים בזאת עיקרי המלצותינ

 .הצבת הערת אזהרה כללית בתחילת השביל .1

ניתן יהיה ליצור . תחזוקת השבילים על ידי הגורמים המחזיקים במקרקעין או מי שהם הסמיכו לכך .2

או כל , קבוצות מתנדבים, ובכללם איגוד האופניים, ם בשבילשיתופי פעולה לצורך כך עם המשתמשי

 .דרך תחזוקה אחרת שתאושר על ידי הגופים המוסמכים ועל ידי היועצת המשפטית

הנסיעה בשביל כזה תהיה כרוכה במילוי אחר ; השביל במהותו יועד לצורכי טיול ולא לצורכי ספורט .3

 בנסיעה 12יווי של מבוגר לילדים מתחת גיל ל, חובת חבישת קסדה: ובהם, כללי התנהגות נאותים

 הכול כמפורט בנספח השילוט המצורף –וכדומה , המלצה לחבישת כפפות ומגנים, בשטחים פתוחים

 .למסמך זה

 .המלצה לרוכבים בשביל ישראל לבטח את עצמם .4

  :ובהם,  השביל והעבודה עליו יצריכו אישורים אחדים .5

הכולל שני , כיסוי ביטוחי של נזקים הקשורים בשביל ;הביטוחעשה מול יועץ יאישור כיסוי ביטוחי שי  .א

ולכן הכיסוי נדרש , לאחר בנייתו, אספקט ראשון הוא נזק כתוצאה מבנייתו של השביל: אספקטים

. וזה הסיכון העיקרי, האספקט השני הוא נזק למשתמשים בעת השימוש. לפני אישור השביל לרכיבה

אחריותם של הגורמים האחראים ובין ביטוח , משי השביל יש להבחין בין ביטוח למשת,כמו כן

דוגמה לנזק המפורט באספקט הראשון הוא נזק . לתחזוקת השביל בגין נזק שנגרם למשתמשים

טפונות יכתוצאה מהטיה של ערוצי נחל נוצרים ש  (יתונגרם לגורמים שכנים לשביל כתוצאה מבניה

: לנזק מסוג זה אחראים שני גורמים. )השבילגורמים נזקים לחקלאים ששדותיהם ממוקמים ליד ה

 שעליו להמשיך ולערוך המתכנן צריך להיות מוגן בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית. המתכנן והבונה

צריך להיות מוגן על ידי ) הקבלן(הבונה ואילו , כל עוד עלולה להיות מוטלת עליו אחריות לפי חוק

סביר , באופן ריאלי. רבותהשאיר בכיסוי במשך שנים שגם אותה יש ל, פוליסה לביטוח חבות המוצר

ובאותה מידה סביר להניח שהקבלן לא ימשיך לערוך ביטוח אפילו אם , מתכנן יהיה ביטוחלהניח של

ההגנה עליה תהיה באמצעות , מבחינתה של הרשות. תהיה לו התחייבות חוזית מפורשת לעשות כן

ראשית . האספקט השני הוא החשוב יותר. או להלןועל כך ר, פוליסה לביטוח חבות צד שלישי שלה

וכל אחד מן המשתמשים , עריכת ביטוחל ה כזואין חוב.  כי אין לדבר על ביטוח למשתמשים,יש לזכור

בדיוק כפי שרשות מקומית איננה , עבורובנכנס לשביל כשהוא איננו מבוטח ואיש אינו עורך ביטוח 

אחריותו של הגוף מה שצריך להיות מבוטח הוא . יר העת את הולכי הרגל הצועדים ברחובותמבטח

דבר זה . נגרם למשתמשים בעת השימושהבגין נזק כזה , )כולו או קטע ממנו (האחראי לתחזוק השביל

 ואת אחריותתכסה אשר ,  אותו הגורם האחראישלפוליסת חבות כלפי צד שלישי נעשה באמצעות 

 כיסוי זה יכול להיעשות כחלק .רלבנטי שבאחריותו בגין הקטע ה,בגין נזק שנגרם כתוצאה מן השביל



 

 

  שביל ישראל לאופניים

 

  
186  

 

 של הגורם האחראי או בפוליסה ייעודית אשר תיערך רק לגבי קטע השביל כללית' מפוליסת צד ג

הדרך השנייה היא דרך יקרה יותר וסביר להניח שרוב הגורמים לא ינקטו (שבאחריותו של הגורם 

 כלומר אחריות בגין נזק שנגרם כתוצאה ,הראשון האספקט בפוליסה זו יכלול גם אתהכיסוי ). אותה

 .גורמים אחרים השכנים לשביללמן השביל לחקלאים ו

אשר יאשר ,  בתכנון שבילי אופנייםעם ניסיוןאיגוד האופניים הישראלי או של בעל מקצוע של אישור   .ב

 .רמת הסיכון של הרוכב בשבילאת את ההיבטים הטכניים ו

  ביטוח

 העברה של סיכונים אשר הצדדים עלולים להיות חשופים להם כתוצאה של הואעניינו של חוזה הביטוח 

המבוטח מבקש שלא להיפגע כתוצאה מהתממשות . ביטוח-התרחשות אירוע מסוים המוגדר כאירוע בר

  .סיכון זה מועבר למבטח תמורת תשלום פרמיה. הסיכון להתרחשות האירוע

 –על שני שלביו השונים , וי האחריות נזיקית של השביללהלן יידונו הכיסויים הביטוחיים הנדרשים לכיס

  . שלב בנייתו ושלב הפעלתו

  וההקמהביטוח בשלב התכנון

.  Contractors All Risk Policy מכונהה, בתקופה זו נדרש כיסוי ביטוחי המכסה עבודות קבלניות

  :הפוליסה האמורה כוללת שלושה פרקים בסיסיים

 ).במקרים של שיטפונות וכדומה: למשל( הבנייה ביטוח נזק לרכוש בעת עבודות  .1

חבות זו . 'המכסה את חבותם של הגורמים הקשורים בבנייה וכלפי כל צד ג', ביטוח חבות כלפי צד ג .2

 . מכסה הן נזקי גוף והן נזקי רכוש

 .ביטוח חבות מעבידים המכסה את חבותם של המעבידים כלפי העובדים המועסקים באתר הבנייה .3

. בפרויקט, ישיר או עקיף, דלעיל הם כל הגורמים הנוטלים חלק" בנייה"הגורמים הקשורים ב"כי , יצוין

לרבות (את הגורמים המממנים שלו , את יזמי הפרויקט, במקרה של שביל האופניים, גורמים אלה יכללו

  .מקובל כי הפוליסה תעניק כיסוי גם לקבלני משנהו, ואת קבלני הביצוע, )תורמים

ועליה להסתיים במועד מסירת , בפוליסה זו צריכה להיות זהה לתקופת העבודות בפרויקטתקופת הביטוח 

  .הפרויקט המושלם לידי מזמין העבודה

, טרקטורים(ביטוח לציוד מכני הנדסי : ביטוחים נוספים העשויים להיות נדרשים בשלב ההקמה הם

יש לבטח גורמים אשר אינם נוטלים , כמו כן. אם נעשה שימוש בציוד מעין זה בפרויקט) מנופים וכדומה

מדובר במהנדסים וכן . אך המעורבים באספקטים תכנוניים שונים של בניית השביל, חלק בבנייה עצמה

. הביטוח אשר יידרש מגורמים אלה הוא ביטוח אחריות מקצועית. בבעלי מקצוע נוספים המעורבים בנושא

יעלה , Claims Madeבסיס הגשת התביעה , נוכח הבסיס המיוחד שנעשה בו שימוש בפוליסות אלה

  .שנים מספר לאחר שנסתיימה מעורבותם בפרויקט, הצורך לחייב גורמים אלה בהמשך עריכת הביטוח

ת המתכננים המקצועיים שתכנון פרויקט  ארועל הגופים המעורבים בתכנון השביל מוטלת החובה לבח

יש להבטיח כי הקבלן המבצע יהיה כזה שיעמוד באותו אופן .  בתחום מומחיותםהואממין שביל האופניים 

  . בסטנדרטים המקובלים בשוק לביצוע עבודות ממין זה
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 ביטוח בשלב הפעלתו של השביל

 מתחזקים את שביל האופנייםהח דיני הנזיקין לגופים המתפעלים ווקיימת אחריות מכ, כמפורט לעיל

יש לבטח את פעילותם ,  של גופים אלהלצד חובתם. בתקופת ההפעלה שלאחר תום עבודות הכשרת השביל

  .התייעצות והנחיות ברורות של יועץ הביטוחכדי תוך להיערך הביטוח על . באמצעות ביטוח אחריות

  :הם כדלקמן, הביטוחים המתאימים לכיסוי אחריות כגון דא, בתום העבודות

 להשיב את השביל מטרתו של הביטוח תהא.  הרכוש הנדון במקרה זה הוא השביל עצמו–ביטוח רכוש  .1

 .לכפי שהיה ערב קרות מקרה ביטוח

כתוצאה (ביטוח חבות כלפי צד שלישי :  נדרשים שני סוגים של ביטוח חבויות–ביטוחי חבויות  .2

כאשר , וביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבות כלפי עובדים של הגורמים המפעילים, )מהפעלת השביל

 .גורמיםמקרה הביטוח אירע תוך כדי עבודתם אצל אותם 

על אילו גורמים תוטל האחריות לעריכת : ובהן, יעלו שאלות כבדות משקל, עת עריכת הביטוחים בפועל

או שמא האחריות , האם הביטוחים שייערכו ייעשו במסגרת ארצית של כלל שביל האופניים; הביטוח

.  לכל אורכולעריכתם תוטל על גורמים שונים בהתאם לבעלויות על הקרקע ולאחריות לתפעול השביל

ולשם כך יש , םהמונע נזקים קטסטרופאליי,  האם יש צורך לערוך ביטוח רכושהואשאלה נוספת שתעלה 

  . לבחון את הסיכונים אשר מעלה השביל במתכונתו הסופית

  .כי קיימות שאלות נוספות אשר יועלו עת עריכת הביטוח בפועל, יודגש

 ביטוח רוכבי האופניים  .א

כך ניתן למצוא דרישה . בספורט אתגרי נדרשים המשתתפים לערוך ביטוח תאונהבמקרים רבים של עיסוק 

 או ביטוח לעוסקים בפעילות ותקנותיו, 1988-ח"התשמ, חוק הספורטלעריכת ביטוח בהתאם להוראות 

  .של גלישה אתגרית וצלילה ספורטיבית

 זהה לרמת ל בנוי אינהיבה על אופניים על שביניתן בהחלט לטעון כי רמת הסיכון הטמונה ברכ, אולם

וייתכן שיהיה בדרישת ביטוח ממין זה כדי להוות חסם בעידוד השימוש , למשל, הסיכון בגלישה אתגרית

יכולה הרשות רק להמליץ לציבור רוכבי האופניים על רכישת , בהיעדר חקיקה מפורשת. בשביל האופניים

  .ביטוח מעין זה

ם בעת השימוש שהם עושים בשביל האופניים יכולה להיות חבות בגין נזק שנגרם לרוכבי האופניי, מנגד

, שתיערך בעבור הגורמים המתפעלים את השביל, מכוסה במסגרת פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי

  .מקום והנזק נגרם לרוכבים נוכח רשלנותם של הגורמים המתפעלים

 )לרבות תורמים(ביטוח הגורמים המממנים   .ב

כך גם הפוליסות . העבודות הקבלניות צריכה לכלול גם את הגורמים המממניםפוליסת , כפי שהוזכר לעיל

בעיקר , אשר יונפקו בתקופת הפעלת השביל צריכות אף הן להעניק הגנה מתאימה לגורמים המממנים

  .בעניין ביטוחי החבויות שבהם מעוגן ביטוח חבות כלפי צד שלישי



 

 

  שביל ישראל לאופניים
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  סיכום

, עם זאת. בעל תועלות ציבוריות וסביבתיות רבות,  מבורך פרויקטהואפרויקט שביל ישראל לאופניים 

 ,הקמתו ותפעולו ייעשו תוך כדי צמצום הסיכון הטבעי הכרוך ברכיבה על אופניים, חשוב לוודא כי תכנונו

  .  כדי להבטיח נסיעה בטוחה לרוכב ולטבע

  :הן כדלקמן, בתמציתיות, המלצותינו

כשהמגמה , ככל שניתן יהיה בנסיבות העניין, הקניינית צמצום הפגיעה  כדיהכשרת השביל תיעשה תוך .1

 . העיקרית היא כי רובו ככולו יעבור בשטחים ציבוריים בבעלות המדינה

מסמך זה מפרט בהרחבה את האחריות הנזיקית הרובצת על הגופים השונים לבטיחותו של השביל  .2

פניים טומנת בחובה סיכון אין מסמך זה מתעלם מן העובדה שרכיבה על או, עם זאת. והמשתמשים בו

 . ועל כן חובה יהיה גם על משתמשי השביל לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים, טבעי ומובנה

ובשל כך על הרשות ליידע אותם בגין הסכנה הקיימת ברכיבה , על משתמשי השביל להסתכן מרצון .3

 .בהתאם להנחיות המפורטות בגוף המסמך, בשביל

יהא עליו לתחזק , או כל גוף אחר המחזיק במקרקעין/ ותרשות מוניציפאלימקום ששביל עובר בתחום  .4

על מנת להבטיח , להציב שילוט נאות ולפקח על יישומם בפועל, להסדיר הוראות התנהגות, את השביל

 . רכיבה בטוחה בתחומיה

נון של תקן לתכ, נכון לכתיבת שורות אלה, אין, כמו גם בעולם כולו, ראוי לציין כי במדינת ישראל .5

הפעלתם , ית השביליםי את אופי התוועל הרשויות יהא לבחון מעת לעת, ךמשכ. שביל אופני שטח

 .ותחזוקם ולתקן את הדרוש תיקון

המלצתנו היא כי פיתוח השבילים ייעשה בהדרגה באופן שבשלבים המתקדמים יוטמעו התובנות  .6

 .מהפעלת השבילים בשלבים המוקדמים יותר

וכן בכפוף ובנוסף , שיקבעו על ידי מתכני השביל, וף לכללי התנהגות נאותיםהשימוש בשביל יהא כפ .7

 . בהתאם לסיווגם, להוראות החיקוק השונות החלות ממילא על השטחים

אין האחריות הנזיקית , על כל יתרונותיו, מתוך מגמה לאפשר קיומו של פרויקט מבורך ממין זה .8

תוך כדי נקיטת כל , זהירות המוטלות עליהםמרגע שהגופים השונים יעמדו בחובות ה. מוחלטת

הרי שהם מילאו את חובתם כלפי משתמשי , האמצעים המקצועיים והאכיפתיים העומדים לרשותם

 .בו הוא נושאשכל אחד בהתאם לסוג הסיכון , יש לבטח את הגופים השונים, מכל מקום. השביל

  

לרווחת ,  פרויקט שביל ישראל לאופנייםאנו מקווים כי מסמך זה ישמש את הגופים השונים לקידומו של

 .כולנו

 

  



 

 

  

 

 

  


