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 תקציר .2

 מדיניות ציבורית: ממשלתית ועירוניתתקציר  .2.1

בריא לרכב על מחקרים מדעיים רבים שבדקו שיעור השמנה, מחלות לב ותמותה הוכיחו ש

סביבתיים וחברתיים רבים: חסכון להגעה לעבודה באופניים יתרונות כלכליים, בנוסף, אופניים. 

פחות כבישים ומקומות יש צורך בבדלק, חסכון בזמן פקקים ומציאת חנייה, חסכון בשטח )

רעש, מפגעי , פחות זיהום אוויר ופליטות פחמן, פחות תלות בנפט, פחות והוזלת הדיור חנייה(

 חסכון כספי פרודוקטיביות,חסכון בהוצאות בריאות לעובד ולמדינה, פחות ימי מחלה, יותר 

השקעה בתשתיות אופניים גדולה מן מ הנובעת התועלת. הכנסה פנוייה גדולה יותר של העובדו

 63%בעוד שבערי אירופה יוממות אופניים נפוצה מאד ומגיעה עד למרות כל אלה, העלות. 

ביב, בה בתל א מהעובדים מגיע לעבודה באופניים.אחוז אחד רק )לדוגמא קופנהגן(, בארץ, 

 הגיעו 6.3%, כ 7222על פי מפקד האוכלוסין ב קיימת תשתית מפותחת יחסית של אופניים, 

יוממות  קידוםהיא סקירת הגורמים המרכזיים הנחוצים ל זאת מטרת עבודה .לעבודה באופניים

עירוני ובהיבט המעסיקים, תוך התבססות על מחקר אקדמי מתוך -אופניים בהיבט הממשלתי

יישום מיידי של  ./: עירוני-בהיבט הממשלתי המסקנות העיקריות הנרחב בעולם. הנסיון

תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה ציבוריים(,  -הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון " :חוקיםה

, אישור ההמלצות "72/6–הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים, התשע"ג", "72/4-התשע"ד

המתהווה בימים  47 א"תמ ,יבשתית לתחבורה הארצית המתאר תכניתלשכבת אופניים כחלק מ

 יוממי אופניים כגון רכישה, תחזוקהמעסיקים ול. מתן תמריצים כלכליים והטבות מס ל7אלה. 

במקומות עבודה  בהוצאות על תשתיות אופניים מועדפת הכרה, ונסועה לעבודה באופניים

. ביטול הקשר בין בעלות על רכב לבין 6 הכרה במס לצורך פדיון חנייה. חנייה( מלתחות)מקלחות,

והמגזר הפרטי והחלפתן בצורת תגמול אחרת,  "אחזקת רכב" בקרב עובדי מדינה הוצאות קבלת

תשתיות אופניים: שבילי אופניים,  בתקצוב הגדלה משמעותית. OECD. 4על פי המלצות ה 

. הרחבת סמכויות 3)התקציב הנוכחי הוא פרומיל מתקציב משרד התחבורה(.  חנייה לאופניים

. ה"רשות ארצית לתחבורה ציבורית" שהוקמה לאחרונה כך שתכלול גם את תחבורת האופניים

על רשות  .2הממשלה. . הצבת יעד מספרי של אחוז יוממי אופניים ברמה הארצית על ידי 3

בבניית מקלחות  )או הוספת קומות בבניין קיים( חדש שייבנה בניין משרדים כלמקומית לחייב 

ע"י ראשי הערים  לבנייה ירוקה /372תקן אימוץ תכנון עירוני בר קיימא ו .2. אופניים וחדרי

מודעות של הציבור הגדלת ה. 9 .חבורת אופנייםוהגדלת מחוייבותם כלפי התושבים לעידוד ת

ביצוע מחקר מקיף על סמך נתונים . 2/. ליתרונות הככלכליים והבריאותיים לרכיבת אופניים

ברמה הארצית והמקומית לזיהוי חסמים ליוממות אופניים. מחקר כזה יסייע להתמקד בפתיחת 

 חסמים אלה.

 

 

 

http://www.globes.co.il/news/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.tag
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 מעסיקים מדיניותתקציר  .2.2

למעסיק והגדלת ההכנסה  יוממות אופניים: חסכון כספי ברור לעידודיש אינטרס מעסיק ל

, , הגדלת תפוקת העובד, הפחתת כמות ימי מחלה, רווחת עובד גדולה יותרהפנוייה של העובד

על סמך עשרות רבות של ותדמית של ארגון ידידותי לסביבה.  עובדיםההקטנת שחיקה בקרב 

שמעסיקים שיזמו תוכניות לקידום פעילות  מצא, ארגון הבריאות העולמי מדעיים מחקרים

: ירידה ב 62%עד נהנו בממוצע מ$ על כל דולר של הוצאה ו3חסכו כ אקטיבית, בריאות ותזונה 

פיצוי עובדים ועלויות אובדן כושר . 6בהוצאות שרותי בריאות, . 7היעדרויות עקב ימי מחלה, ./

יוממות אופניים  קידוםים הנחוצים להיא סקירת הגורמים המרכזי זאת מטרת עבודה עבודה.

עירוני ובהיבט המעסיקים, תוך התבססות על מחקר אקדמי מתוך הנסיון -בהיבט הממשלתי

הכנת תוכנית לעידוד יוממות אופניים  ./המעסיקים:  בהיבטהמסקנות העיקריות  הנרחב בעולם.

 .מלתחותאופניים בארגון: חנייה, מקלחות,  הקמת תשתיות.7 בארגון: התועלת גבוהה מהעלות.

פדיון חנייה: . 4 השתתפות ברכישת האופניים ובהוצאות הנלוות או מתן הלוואה לצורך כך.. 6

תועלת . התשלום עבור ימי נסיעה באופניים. 3 לתת לעובד תמריץ על מנת לשחרר מקומות חנייה.

יאות, מקטין ימי היעדרות, מגדיל ת דלק, חנייה, הוצאות בריועלוב סכוןגדולה מהעלות: ח

 יצירת תרבות ארגונית תומכת ליוממי אופניים..3 תפוקה.

 מבוא .3

הרעיון לכתיבת עבודה זאת נולד כתוצאה מנסיוני האישי להגיע לעבודה באופניים במקום ברכב פרטי. 

נסיעה על הק"מ. לאורך הדרך אין שביל אופניים.  3קום עבודתי הוא כ אורכה של הדרך מביתי ועד למ

. אחרי מספר אינה חוקית ובכל מקרה המדרכה אינה פנוייההמדרכה  הנסיעה עלוהכביש מסוכנת 

 רכב הפרטי.לנסוע בשבועות חזרתי 

בישראל קיימת צפיפות רבה בכבישים ובמיוחד בשעות העומס מכיוון שעובדים רבים מגיעים לעבודה 

האמצעים המוטוריים, חלקו של הרכב הפרטי מבין מגיעים באמצעים מוטוריים ו 23%) ברכב פרטי

והתופעה צפוייה רק להתגבר  ובמציאת חנייה ישראלים רבים מכלים את זמנם בפקקים. (32%1הוא 

כלכליות, סביבתיות, חברתיות  קיימות השלכותשימוש הנרחב ברכב פרטי ללאור הגידול באוכלוסייה. 

של רכב פרטי בזיהום האוויר הוא הגדול  ובריאותיות. מבין שלל אמצעי התחבורה, חלקו היחסי

וזולים יחסית  הבריאותי ביותר והידידותי ביותר לסביבה אמצעי התחבורה הם ביותר. אופניים

 תמטרת העבודה היא סקיר. 2רק אחוז אחד של עובדים מגיע לעבודה באופניים לתחזוקה, אולם

היבט עירוני וב-הממשלתי היבטיוממות אופניים ב קידוםהגורמים המרכזיים הנחוצים ל

 מסויימת קיימת חפיפה  .אקדמי מתוך הנסיון הנרחב בעולם מחקרתוך התבססות על  ,המעסיקים

שהגברת השימוש באופניים בין הגברת השימוש באופניים והגברת יוממות האופניים וההנחה היא 

 ופניים.כאחד ממגוון אמצעי התחבורה שעומדים בפני המשתמש תביא לגידול ביוממות הא

 
                                                           

 
1

הופסק על ידי הסטטיסטיקן הראשי בשל בעיות מתודולוגיות  72/7מפקד האוכלוסין של .) 7222על פי נתוני מפקד האוכלוסין 
 (נתונים שגוייםשעלולות לגרום להפקת 

 7222על פי נתוני מפקד האוכלוסין 
2

 

http://www.cbs.gov.il/census/census/main_mifkad08.html
http://www.cbs.gov.il/census/census/main_mifkad08.html
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 הגדרת מושגים .3.1

 .(אבן שושן)מילון  העובד יום יוםאדם  -יומם

 אופניים. ראה יומם לעיל. אמצעי הנסיעה הוא -אופניים םיומ

שבילי קיימות דרכים רבות ליישם דרכים ייעודיות לאופניים:  -אופניים /נתיבשביל/מסלול

( on-street lanes) כחלק מהכביש(, נתיבי אופניים off-street pathsאופניים במנותק מהכביש )

קיימת הגבלת מהירות, וזכות הקדימה היא , רחובות בהן Bicycle boulevardsשדרות אופניים )

אין הבחנה בין צורות במישור הכביש, ועוד. בעבודה זאת  (, נתיבי אופניים צבועיםשל האופניים

 לשביל/נתיב/מסלול הכוונה זהה: דרך ייעודית לאופניים. היישום השונות ובכל איזכור

באמצעות סוללה הנטענת מרשת )תחת מגבלות שונות(  יםאופניים המונע -אופניים חשמליים

התפשטות תופעת האופניים החשמליים בארץ ובעולם היא חדשה יחסית. רוב החשמל. 

ם עבודה זאת. תופעת המחקרים שנערכו בעולם מתייחסים לאופניים הסטנדרטיים וכך ג

 נפרד.ראוייה למחקר  והשלכותיה האופניים החשמליים

 סקירה ספרותית -רקע – 1פרק  .4

 ם נחקרו היבטים שונים של יוממות אופניים.הסקירה ספרותית של מספר מאמרים בלהלן 

  נקרא המחקרים המקיפים ביותר שנערך בארה"ב בשנים האחרונותאחד 

Cycling to work in 90 large American cities: new evidence on the role of bike paths and 

lanes 

 .//72ופורסם בשנת Peer Review . עבר   Ralph Buehler, John Pucherהמאמר נכתב על ידי 

 המחקר: תקציר עיקרי להלן

 הקדמה:

י נהעדויות ההולך ועולה ליתרונות הבריאותיים של רכיבה על אופניים הביאו גופי ממשל וארגומספר 

בריאות לתמוך בשימוש באופניים כדרך לשפר את המצב הבריאותי האישי, כמו גם להפחית זיהום אוויר, 

 פליטות פחמן, ירידה בגורמי רעש  וסכנות אחרות הנובעות מתחבורה ומשימוש ברכב

 (British Medical Association 1992; Cavill et al. 2006; 2000 ;Dora and Phillips; CEMT 2004; 

)USDOT 1994, 2004, 2010; USDHHS 1996, 2008 ;NACTO 2010; IOTF 2010). 

 ת לעודד רכיבה על אופנייםתשתיות תוכניות ומדיניות על מנ ערים שונות בעולם מיישמות טווח רחב של

(Fietsberaad 2010; Pucher et al. 2010 ;Krizek et al. 2009 ;Heinen et al. 2010 ) .  רוב הערים

 ;Alliance for Biking and Walking 2010) האמריקאיות התמקדו ביצירת תשתית לנתיבי אופניים

;NACTO 2010 Pucher et al. 1999USDOT 2010;   .)יש קשר בין מחקרים קודמים הצביעו על כך ש



8 
 

ההשפעה של סוגים לבין שמוש מוגבר באופניים אולם ישנן תוצאות סותרות לגבי  תשתית נפרדת לאופניים

-off) או במנותק מהרחוב (on-street lanes) שונים של תשתיות )כגון שבילי אופניים כחלק מהרחוב

street paths)של  יותר . מחקרים קודמים נערכו עבור כל עיר במחקר נפרד או שנערכו עבור מספר קטן

הערים  22/מתוך  92ערים. מחקר זה בודק את הקשר בין תשתיות אופניים לבין רמות שימוש באופניים ב 

שר בין נתיבי הגדולות בארה"ב. במחקר נעשה שימוש ברגרסיה רבת משתנים על מנת לבדוק את הק

אקונומים, -בטיחות, גורמים סוציו כגון בודקים גם משתנים נוספיםאופניים לשימוש באופניים כאשר 

 שימושי קרקע, מחירי דלק, היצע תחבורה ציבורית ומזג אוויר.

 22,222/הראה כי תוספת של מייל אחד של נתיבי אופניים לכל  ערים בארה"ב 2/מחקר קודם שנעשה ב 

 47שנעשה ב  נוסף. מחקר (Nelson and Allen. 1997) .%070מעלה את יוממות האופניים ב תושבים 

רבוע משטח העיר העלתה את יוממות  לערים הראה כי תוספת של מייל אחד של נתיבי אופניים עבור מיי

 . (Dill & Carr, 2003) ם ובעלות על רכב פרטיימי גש מביאים בחשבוןהאופניים באחוז אחד, גם כאשר 

מחקרים רבים מצביעים על קשר מובהק בין קיום תשתיות לאופניים לבין שימוש באופניים אך האנליזות 

 לא יכלו לקבוע את כיוון הסיבתיות.

 :שיטה

הערים הגדולות  22/מתוך  92הרגרסיה בדק את הקשר בין מסלולי אופניים לבין שימוש באופניים ב  מודל

עירוניים, הנתונים בהם בארה"ב. הנתונים נלקחו מתוך המידע אותו מספקות העיריות. בהיעדר נתונים 

כים נעשה שימוש הינם איזוריים. המשתנה התלוי )רמת שימוש באופניים( נמדד באחת משתי הדר

 2,222/( מספר יוממי האופניים עבור כל 7( אחוז יוממי האופניים מתוך סך העובדים בכל עיר. /הבאות:

 אנשים הנלקח מתוך סך האוכלוסיה.

 :דיון ומסקנות

 Alliance for) אופנייםבמהלך שני העשורים האחרונים, ערים רבות בארה"ב התמקדו בסלילת שבילי 

Biking and Walking 2010; Pucher and Buehler 2011; Bicyclists 2010 League of American; 

USDOT 2010; et al. 2011 Pucher) .ערים  92יסי מידע מקיפים שנאספו ב המחקר השתמש בבס

גדולות. התוצאות הן שערים בהן תשתית טובה יותר לרוכבי אופניים, יוממות האופניים בהן גבוהה יותר, 

תוצאה זאת עומדת ת האופניים. פיע על מידת יוממושגם כאשר מבודדים גורמים אחרים העשויים לה

 Dill and) בקנה אחד עם תוצאות מחקרים אחרים ומאששת את חשיבות התשתית הנפרדת לאופניים

Gliebe 2008Nelson and Allen ; Moudon et al. 2005;Krizek et al. 2007; Dill and Voros 2007; 

1997.) 

במחקר זה נעשה שימוש בנתונים מצרפיים ברמת העיר לבדיקת הקשר בין נתיבי אופניים לבין יוממות 

מזה מספר הערים שנבדקו היה גדול פי שניים קודמים במספר דרכים. קרים חאופניים והמחקר מרחיב מ

. מודל ערים( 2/) (Nelson and Allen 1997)זה של ופי ארבעה מערים(  47) (Dill & Carr, 2003)של 

( ובין נתיבי אופניים כחלק off-street pathsאופניים במנותק מהכביש )הרגרסיה הבדיל בין שבילי 

( בעוד שמחקרים קודמים לא הייתה אבחנה כזו. המחקר מצא כי היצע נתיבי on-street lanes) מהכביש

אופניים הינו מנבא מובהק ליוומות אופניים. זמינות הנתונים ובסיס הנתונים הגדול במחקר איפשר לכלול 
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 וחמישה גורמים (Nelson and Allen 1997) )בהשוואה לארבעהמים משפיעים במודל הרגרסיה תשעה גור

(Dill & Carr, 2003)  שנבדקו במחקרים הקודמים(. בדומה למחקר קודם נמצא שאחוז הסטודנטים בעיר

נמצא  (Dill & Carr, 2003) למרות שבמחקר קודם מנבא באופן מובהק ליוממות האופניים. הינו גורם

קשר מובהק בין כמות משקעים לבין יוממות אופניים, במחקר זה לא נמצא קשר בין כמות משקעים, 

מספר ימי מזג אוויר קרים וחמים באופן קיצוני לבין יוממות אופניים. החוקרים העריכו שאין קשר מכיוון 

בדומה גדולה יחסית. הערים בעלות יוממות האופניים הגדולה ביותר, כמות המשקעים  2/שבשלוש מתוך 

, ערים שבהן בעלות גדולה יותר על רכב, קיימת בהן רמה נמוכה יותר (Dill & Carr, 2003) למחקר קודם

בטיחות גבוהה יותר, פרישת הרמת כאשר של יוממות אופניים. בהכללת משתני בקרה נוספים נמצא ש

יש יותר יוממות אופניים. היצע תחבורה ציבורית לא נמצא  ,יותר גבוהיםדלק העיר קטנה יותר ומחירי ה

גורם מובהק היכול לנבא יוממות אופניים. במחקר לא נמצא הבדל מובהק בין שבילי אופניים במנותק 

( בהקשר של יוממות on-street lanes) ( ובין נתיבי אופניים כחלק מהכבישoff-street pathsמהכביש )

המודל במחקר לא בדק אמצעי תשתית נוספים כגון צמתים משופרים, מתן עדיפות לאופניים  .אופניים

תיאום עם אמצעי תחבורה ציבורית, תכניות חינוך יעודיות, מודעות הציבור  ,ברמזורים, חניית אופניים

 וקמפיינים שונים בשל מחסור בנתונים השוואתיים אלה ואי היכולת לשלבם במודל.  

חיובי גם  שנתיבי אופניים מעלים את רמת יוממות האופניים. הקשר קר תומכות בהיפותיזה תוצאות המח

  פיע על רמות היוממות.שכאשר מבודדים גורמים נוספים העשויים לה

 

ופורסם  Peer Review , עבר  Pucher, John ; Dill, Jennifer ; Handy, Susan נכתב על ידיהבא אמר המ

 :72/2בשנת 

3
Infrastructure, programs, and policies to increase bicycling: An international review 

חניה ונתיבי אופניים, ממשק עם ) תכניות לעידוד נסיעה באופנייםמחקר זה בודק את ההשפעה של 

תחבורה ציבורית, חינוך ושיווק תכניות עידוד נסיעה וחקיקה( על שימוש באופניים. המתודולוגיה הייתה 

 מקרה בוחן של ערים שאימצו תוכנית רב מערכתית. 4/מחקרים קודמים ובנוסף  69/סקירה של 

 הקדמה:

חקרים מדעיים רבים שבדקו את השפעת הרכיבה על בריא לרכב על אופניים. זוהי המסקנה אליה הגיעו מ

שיעור השמנה, מחלות לב ותמותה. היתרונות הבריאותיים עולים לאין שיעור מהסיכונים הבריאותיים 

בהינתן  מפציעות הנובעות מתאונות דרכים. זאת ועוד, כאשר שיעור הרוכבים עולה, כמות הפציעות יורדת.

קרים היא איך והרכיבה על אופניים, אחת השאלות החשובות לחהקונצנסוס ההולך וגדל של יתרונות 

לתאר ולאפיין את  ,. לפרט/מטרות המחקר:  6להעלות את שיעור הרוכבים וזהו גם נושא מחקר זה. 

. להעריך את 6ו מידה התוכניות מיושמות. איז. לסכם את המידע הזמין היכן וב7ד רכיבה. ודיהתוכניות לע

 השימוש באופניים.השפעת התוכניות על רמת 

את תוכניות בערים וארצות שונות לא ברור אילו פעולות הן האפקטיביות ביותר ואשר יש לתת להן ומהשו

. מחקר זה אוסף את הראיות הזמינות לגבי רכיבה על אופנייםתוכניות לעידוד עדיפות בתכנון ויישום 

 ההשפעה המעשית של מגוון תכניות ודרכי מדיניות.

                                                           
3
 ההפניות למחקרים מובאות כפי שצויינו בגוף המאמר.  
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 שיטות:

באופן ישיר. רשימה זו נבדקה  רכיבה ים הגדירו תחילה רשימה תאורטית של פעולות המעודדותהחוקר

המאמרים  .(Peer reviewedעברו ביקורת עמיתים ) 33 ,המאמרים 69/מתוך והורחבה על ידי מומחים. 

הם כאלה שהאופניים בלבד הם אלה שנחקרו )קיימים גם מחקרים משולבים לאופניים ואמצעים 

 מחקריםאחרים כגון הליכה(. כמו כן, נבחרו רק מאמרים בהם יש מדידה כמותית כלשהיא ורק  "ירוקים"

 .992/שנערכו החל מ 

 תוצאות:

(, שילוב נתיבי אוטובוסים on-street lanes) : מסלולי אופניים כחלק מהכבישמדדי תשתית תחבורה

(, off-street pathsאופניים במנותק מהכביש ) כיווני ברחוב חד סטרי, שבילי-ואופניים, נתיב אופניים דו

(, נתיבי אופניים צבועים, תמרורים ורמזורים ייעודיים לאופניים, Bicycle boulevardsשדרות אופניים )

תחזוקת התשתיות, שילוט דרך והכוונה ייעודיים לאופניים, קיצורי דרך לאופניים, איזורי מגורים מוגבלי 

 יזורים ללא רכב ממונע.קמ"ש(, א 3/מהירות )עד כ 

נמצא קשר חיובי מובהק בין קיום נתיבי אופניים לרמות  (aggregate levelהמצרפיים )ברוב המחקרים 

תוצאות מחקרים  הממצאים מעורבים.( individual-levelבעוד שבמחקרים יחידניים )  שימוש באופניים

שבדקו העדפות היו כמעט אחידות בהעדפת נתיבי אופניים על פני תחבורה מעורבת. בטכניקות אחרות 

)שדרות אופניים, איזורי מגורים מוגבלי מהירות ואיזורים ללא רכב ממונע( נמצא קשר חיובי אך לא 

 6ים של הרוכבים. נמדדה ההשפעה על כמות הנסיעות באופניים. מספר מחקרים התמקדו במאפיינ

ת ותשתינוטות להעדיף נשים באופן כללי,  . מחקרים מצאו הבדלים בהעדפות תשתית בין נשים לגברים

,  & Dill and Gliebe 2008Garrard, , Handy_2009Emond, Tang)יש פחות ממשק עם רכב ממונע ןבה

  Rose & Lo, 2008. ) פחות ממשק עם רכב  אחר נמצא שלמרות שנשים מעדיפות אחד המחקרים, באולם

, בהשוואה לגברים (off-street pathsשבילי אופניים במנותק מהכביש )ממונע, הן הרגישו פחות נוח ב

. רוכבים מנוסים יותר מעדיפים  מסלולי אופניים (Emond et al, 2009) חון אישיכנראה בשל תחושת בט

(. מחקרים off-street paths( מאשר שבילי אופניים במנותק מהכביש )on-street lanes) כחלק מהכביש

במטרה להפחית את המגע בין אופניים לרכב המבוססים על תצפיות התמקדו יותר בניתוח סימון הנתיבים 

ממונע. המסקנה בחלק ממחקרים אלה )אך לא בכולם( הייתה הפחתה בהתנהגות העלולה לגרום לתאונות 

ההיפותיזה של חוקרים רבים  אך אף מחקר מסוג זה לא מדד את ההשפעה על רמת השימוש באופניים.

באופניים. מחקרים שכללו שאלונים לרוכבים  היא שתחושת בטחון בדרכים תעלה את הסבירות לשימוש

 מצאו עלייה בתחושת הבטחון.

)שמירה, מנעולים, חניה מקורה(, מקלחות  חניית אופניים :מדדי חנייה ומתקנים הקשורים לסוף הנסיעה

 .במקום העבודה, תחנות שירות )כל השרותים כגון אחסון, תיקון, ציוד, מקלחות ועוד(

לגבי הצורך לקיום חניית אופניים מקורה ומאובטחת למניעת נזקי מזג אוויר קיים קונצנסוס במחקרים 

החנייה מעלה את שיעור רוכבי האופניים אך הסיבתיות כמעט וודאית. ברוב וגניבות. לא ברור באיזו מידה 

הערים שנבדקו היצע החנייה הולך וגדל וערים רבות מוסיפות חניות מקורות ואמצעי שמירה ואף מתקני 

יום הכוללים טווח רחב של שרותים לרוכבי אופניים )אחסון, השכרה, שרות תיקונים ומקלחות(. פרימ
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ברוב הערים לא קיימת סטטיסטיקה לגבי חנייה ממנה ניתן להסיק על ההשפעה על שימוש באופניים. 

שימוש בסקר הארצי לתחבורה  ישנם מספר מחקרים שבדקו את השפעת החנייה על השימוש באופניים.

נגליה ובסקר העדפות נמצא כי חנייה ומקלחות במקום העבודה משפיע באופן מובהק על יוממות בא

ואילו  3.6%יוממות אופניים, חנייה חיצונית העלתה את היוממות ל  3.2%אופניים. לעומת נתוני בסיס של 

 .Wardman et al) כאשר קיימת מקלחת /.%2ול  %3.3חנייה מקורה ומאובטחת העלתה את היוממות ל 

2007) 

חנייה בתחנות רכבת, חנייה בתחנות אוטובוס, מנשאי אופניים  :מדדי ממשק עם תחבורה ציבורית

  באוטובוסים, אפשרות להעלאת אופניים לרכבת, השכרת אופניים לטווח קצר.

ס בושילוב של חניית אופניים בתחנות רכבת ואוטו  נמצא כי (Martens 2007) במחקר שנעשה בהולנד

תחנות השכרת אופניים לטווח  העלה את השימוש הן בתחבורה הציבורית והן באופניים באופן מובהק.

 Litman)קצר בקרבת תחנות רכבת העלו את השימוש הן בתחבורה ציבורית והן את השימוש באופניים 

האפשרות להעלאת אופניים לרכבת ולאוטובוס מהווה ממשק חשוב עם  ( Martens 2007ו   2009

התחומים שנבדקו הם בעיקר ההשפעה החיובית על השמוש בתחבורה ציבורית  התחבורה הציבורית.

התמודד עם העלאת אופניים בשעות העומס. אין מחקרים שמדדו את למרות שברכבת אין אפשרות ל

ההשפעה על השימוש באופניים אך זאת ככל הנראה חיובית משום שזה מסייע לרוכבים להגיע את התחנות 

 ומהתחנות ליעדם. 

 תוכניות וחקיקה לקידום השימוש באופניים:

פרסומים  ההתערבות היא הגברת השימוש באופניים באמצעות יוזמות ייעודיות, המטרה של תוכניות

מתמקדות בהכרח באופניים אלא בהפחתת הנסיעה  ןבמדיה, ארועים חינוכיים ועוד. רוב התוכניות אינ

יות כאלה על לברכב פרטי לטובת הליכה, אופניים והסעות מאורגנות ולכן ישנן מעט ראיות של תוכניות כל

רוב המחקרים מודדים את הפחתת הנסיעה ברכב פרטי ולא מודדים את  השימוש באופניים.הגברת 

עות סבמעט המחקרים שכן נמדד השימוש, הגברת השימוש בה ההשפעה על הגברת השימוש באופניים.

ובהליכה עלה על הגברת השימוש באופניים. הממצאים בתוכניות ספיצפיות לאופניים מעודדים יותר. 

ים של אופניים. של ידי יוממים חדעמי רכיבה מאורגנים לעבודה עולה בערים רבות בעיקר השתתפות בי

מאשר לפני כן  73.4%ב בסן פרנסיסקו, חודש לאחר יום רכיבה מאורגן, אחוז יוממי האופניים היה  גבוה 

(2008 ,Lab .) חודשים 3לאחר וויקטוריה שבאוסטרליה באחוז דומה התקבל גם (Marfurt,  &Rose 

ארועים כגון  ( . ארועים אחרים ופעולות קידום הרכיבה העלו גם הם את השימוש באופניים.2007

“Ciclovias” ( הופכים לנפוצים יותר ,)יום בו רחובות נחסמים לכניסת כלי רכב, בד"כ בסופי שבוע

, השימוש באופניים עלה פי בבוגוטה, בירת קולומביהמספר גדול של רוכבי אופניים. באמריקה ומושכים 

 ; ,Parra et al., 2007IDRD ) , אך זהו מקרה יוצא דופןCicloviasשלושה עם עליית הפופולריות של ה 

Despascio, 2008;Montezuma, 2005; IDU, 2009; 2004) 

 :נגישות לאופניים

ל אופניים אם אין להם אופניים נגישים. המחקרים מראים שהימצאות אופניים עאנשים לא יכולים לרכב 

. (Cervero et al, 2009) .החזק ביותר לשימוש באופניים ככלי תחבורה ניהוא המנבא היחידבמשק בית 

מטרת חלק מהתוכניות להגדיל את הנגישות לאופניים הן באמצעות בעלות על אופניים או לאפשר שימוש 
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קשה להעריך את השפעת תכניות אלה  ם.זמני. תכניות שיתוף אופניים צוברות פופולריות ברחבי העול

המחקרים מראים  מכיוון שהן מלוות בד"כ בהרחבת שבילי האופניים בציפייה לעליה בשימוש באופניים.

נסיעות  שהתכניות מתממשות ושימוש באופניים עולה בערים בהן מיושמות תכניות שיתוף אופניים.

(. Nadal 2007בפאריז ) %7.3ל  /%ומ    (Romero 2008בברצלונה ) 23./%ל  %2.23באופניים עלו מ 

 (.Bonnette, 2007  Velo'v, 2009 ) לאחר יישום תוכנית כזו %23בליון השימוש באופניים עלה ב

 משך יישום התוכנית שופרו גם תשתיות האופניים.בהתוצאות שלעיל מוטות במידה מסויימת מכיוון ש

ל  3%/)יוממות אופניים עלתה מ   פנייםתכניות בהן המשתתפים קיבלו אופניים העלו את השימוש באו 

 7,222/נחסכו  אנשים, 22/בתכנית בה השתתפו  ,ובאוסטרליה (Bunde, J. 1997) דנמרק  Arhus ב %32

 . )Bauman et al., 2008) לאופנייםק"מ במעבר מרכב 

 חקיקה:

לחוקי תנועה קיימת השפעה על שימוש באופניים. חוקים העוסקים בחובת חבישת קסדה שנויים 

 ,Clarke) כזו גורמת להפחתת השימוש באופנייםבמחלוקת. חבישת קסדה מגינה על הרוכב אולם חקיקה 

2006; Robinson, 2006 .)  הגבלת מהירות לכלי רכב ממונעים מגבירה את הבטיחות של רוכבי האופניים

ומעלה את מהירותם היחסית. ברוב המחקרים ניתן לראות עלייה בשימוש באופניים כאשר קיימת הפחתה 

 במהירות המותרת לכלי רכב ממונעים. 

 מקרי בוחן של תוכניות כוללניות:

המיועד לעידוד השימוש באופניים. לדוגמה,  נידיניות יחידקיים קושי לבודד את ההשפעה של משתנה מ

ההשפעה של שיפור מקומות חנייה, תכניות אימון ופירסום המושפעים מטיב רשת שבילי האופניים. באופן 

ובשכונות  בהם התנועה  דומה, סביר שתכניות עידוד הרכיבה לבתי הספר והעבודה  יצליחו יותר באיזורים

 דלילה יותר. למעשה, האמצעים לקידום השימוש באופניים צפויים להיות אינטראקטיביים וסינרגטים.

מקרי המבחן מאפשרים הזדמנות לבחון את ההשפעה של חבילות מדיניות כוללניות לקידום השימוש 

אה שבחלק מהערים מידת השימוש ערים )וביניהן ערים גדולות( מר 4/באופניים. ניתוח מקרי המבחן של 

באופניים עלתה באופן ניכר כאשר עלתה רמת הבטיחות. בברלין למשל, כמות הנסיעות באופניים הוכפלה 

בין  62%. למרות העלייה בנתח נסיעות האופניים, פציעות חמורות ירדו ב  /722ל  922/השנים  ןבי 4פי 

ל  %/חלק של נסיעות האופניים עלה ביותר מכפול מ ה (7222-/722בתוך שש שנים ) .7223ל  997/השנים 

בלונדון הוכפלה כמות הנסיעה  (.7223ב  6.7%ל 993/ב  2.2%מ). בבוגוטה, הוכפל פי ארבעה 7.3%

באמסטרדם עלה חלקן  בתקופה זאת. 7%/בעוד כמות הפציעות ירדו ב  7222ל  7222באופניים בין השנים 

ל  923/בין  42%שיעור הפציעות החמורות ירד ב  ;7223ב  62%ל  922/ב  73%של נסיעות האופניים מ 

שיעור  ;ומעלה 42בקרב בני  7226ב  62%ל  993/ב  73%עלה חלקן של נסיעות האופניים מ בקופנהגן  .7223

 322%אורגון עלתה ב  כמות יוממי האופניים בפורטלנד 7222ל  992/בין  .32%הפציעות החמורות ירד ב 

גבוה של שימוש באופניים בערים בסדר גודל בינוני בהן היה שיעור  .3%ל  %/./כאשר חלקם היחסי עלה מ

בהולנד שיעור יציב  Groningenקשה להעלות את אחוז השימוש באופניים באופן משמעותי )מלכתחילה, 

. 63%ל  79%מניה עלייה קלה מ גר  Muenster, 73%ל  76%דנמרק עלייה קלה מ  Odense, 42%של 

. שיעור 7222ב  72%ל  927/ב  3%/גרמניה בה הוכפל שיעור השימוש מ  Freiburgיוצאת דופן היא 

 . Odense )וב Groningen הפציעות החמורות ירד באופן משמעותי ב
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יוממי עלה שיעור  קולורדו Boulderלשני מקרי הבוחן של ערים קטנות בארה"ב תוצאות מנוגדות. ב 

כתוצאה מתכנית אגרסיבית לעידוד השימוש.  7223ב  2.2%ול  7222ב  3.9%ל  922/ב  6.2%האופניים מ 

למרות  7222בשנת  4%/ל  922/ב  72%קליפורניה ירד שיעור יוממי האופניים מ   Davisלעומת זאת, ב 

דה בערים מרוחקות קיומה של תכנית עידוד. הירידה בכמות היוממים מוסברת בעיקר בשל עלייה בעבו

 יותר באיזור סקרמנטו וסן פרנסיסקו.

אך מדגימות את הטווח הרחב של התוכניות האפשריות. כאשר  ,לא בהכרח מייצגותהערים שנבחנו  4/

משולבים אמצעים רבים, לא ניתן לדרג את ההשפעה של אמצעי זה או אחר. בפאריס ובברצלונה, בהן 

לומר שאמצעי זה היה המשפיע ביותר להגברת השימוש, אך גם בערים יושמו תוכניות שיתוף אופניים ניתן 

אלה ננקטו אמצעים נוספים כגון הגדלת מספר שבילי האופניים, מקומות חנייה, פעילויות חינוכיות 

גרמה להגדלת השימוש באופניים אך זהו רק אחד לונדון מרכז אגרת גודש ב והגבלת תנועת כלי רכב.

 מהאמצעים הרבים שננקטו.

 :ומסקנות דיון

את הראיות הקיימות לגבי השפעת תוכניות לעידוד השימוש באופניים ברחבי העולם. רוב המאמר מסכם 

 Ogilvie) כפי שנטען על ידי המחקרים מצביעים על השפעה חיובית של תכניות אלה על השימוש באופניים.

et al. 2004   )" תבניות מושרשות של התנהגות כך שעצם העובדה שהתוכניות גרמו לשנוי היא קשה לשנות

 מאד מעודדת".

ות, הן בהקשר של סוג בין התכניות השונשל השפעות התוכניות המאמר מעלה שוני מתקבל על הדעת 

ן המחקר, המיקום והתזמון כך שקשה לקבוע לגבי יעילות תכניות מתכנו יםוהן כאלה שנובע התכניות

זאת ועוד, מדידת השימוש באופניים )מספר הרוכבים, כמות  ת השימוש באופניים בהכללה.להעלא

ביים בין המחקרים ובכך הנסיעות, החלק היחסי של נסיעות האופניים מתוך סך הנסיעות ועוד( לא עק

המחקרים לוקים בתכנון של הערכה נכונה של  חלקהיא שמקשים על ההשוואה. המגבלה העיקרית 

המחקרים לא מתייחסים בהקשר של  מדדים של "לפני ואחרי" וקבוצות ביקורת. כתוצאה מכך, התוכניות 

כגון האם השקעה בתשתיות העלו את השימוש באופניים או האם הביקוש  סיבתיותבאופן מספק ל

לאופניים הוביל להשקעה בתשתיות. קשה מאד לנטרל פרמטרים נוספים כגון עלויות ונוחות השימוש 

הכנסה, מבנה אורבני וגורמים נוספים המשפיעים על שמוש באופניים בנוסף לתכניות עידוד  ברכב, רמת

. בשל המגבלות שלעיל, Peer Reviewלא עברו  חלק מהמחקרים הינם מהתחום האפור וחלקםייעודיות. 

 יש לבחון את התוצאות בזהירות.

מוש באופניים. למשל תכנון ככל הנראה מספר גורמים ממתנים את ההשפעה של תכניות להגברת השי

המחייב עירוב שימושים גורם לקיצור מרחקי נסיעה ולהגדלת נפח תנועת  שימושי קרקע בצפון אירופה

הגבלות על שימוש ברכב משפיעות על מידת השימוש באופניים. ככל שעלות אחזקת הרכב עולה,  האופניים.

נוספות כגון הגבלות חנייה, איזורים ללא כך עולה השימוש באופניים ובמיוחד כאשר מיושמות הגבלות 

 Pucher&  ) אשר בסך הכל מפחיתות את הנוחות של שימוש ברכב תנועת רכב ממונע, והגבלת מהירות 

Buehler, 2008)   היעילות פוחתת מכיוון שבארה"ב בד"כ לא קיימת מדיניות המגבילה רכב ממונע כנראה

 של תוכניות עידוד השימוש באופניים.

מידת השימוש באופניים בקרב הקהילה משפיע אף הוא על הבטיחות ועל פוטנציאל הגדלת השימוש 

מחקרים אלה הראו שהבטיחות גדולה יותר  באופניים. מספר מחקרים הראו את עקרון "בטיחות בכמות".
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הפציעות יורדת ככל שהשימוש רב יותר. ככל שמספר בארצות בהן השימוש באופניים רב יותר, וכמות 

י הרכב הממונע )הנראות מהווה גורם מכריע גהרוכבים עולה, הרוכבים בעלי נראות גדולה יותר בעיני נה

בנוסף, אחוז גבוה יותר של נהגים עשוי להיות רוכבי אופניים בעצמם וכך רגישים יותר לצרכים  בבטיחות(.

נוכחות גדולה יותר של רוכבי אופניים מהווה בסיס לזכות החוקית לשימוש  ים.ולזכויות של רוכבי האופני

אופניים בכבישים ובחציית צמתים ויוצרת תמיכה ציבורית ופוליטית להשקעה גדולה יותר בתשתיות 

)Robinson, 2005; Jacobsen, 2003; Elvik, 2009(. 

נטייה לעודד שימוש באופניים בערים בהן קיים שימוש נרחב באופניים אך  תרבות, מנהגים והרגליםל

מהווים גורם מרתיע )בעיקר בקרב כאלה שלא רוכבים( בערים בהן רמת השימוש באופניים נמוכה 

 אנשים שאינם רוכבים (. Pucher et al., 1999;  de Bruijn et al., 2009) ליוהרכיבה נתפסת כאמצעי שו

יותר לתוכנית עידוד מאשר אנשים שלא  הרוכבים באופניים, סביר להניח שייסחפו אך מוקפים באנשים

לכן לתוכניות או מדיניות דומה  .) Appleton, 2007 &Gatersleben(תם בסביבמוקפים ברוכבי אופניים 

תיתכן השפעה שונה על רמת השימוש באופניים במקומות שונים וקיים קושי להכליל מסקנות לגבי יעילות 

 .בודדאמצעי 

בנוסף, קיימות מגבלות חשובות לממצאים שנמצאו במחקרים. השפעות חיוביות של אמצעים בודדים 

עשיוית להתפרש בטעות כהצדקה לאי נקיטה במדיניות מלאה וכוללנית. אמצעי תשתית בד"כ מיושמים 

בהדרגה. רבים מהמחקרים שנסקרו מדדו את ההשפעה של תוספת תשתית ולא בדקו את ההשפעה 

מספר שיפורי תשתיות. מערכת כוללנית. דבר זה עשוי להסביר את ההשפעה הקטנה של  המלאה של

לתכנית כוללנית של תשתיות אופניים )מסלולים, תמרורים ייעודיים, חנייה ועוד( עשוייה להיות השפעה 

 סינרגטית וגדולה יותר מאשר כל מרכיב בנפרד.

יושמו תכניות כוללנית אינטגרטיביות. מתוך  ואכן הממצאים המשמעותיים ביותר נמצאו במקומות שבהן

המקרים שנבחנו במאמר זה נראה כי גישה כוללנית גורמת להשפעה גדולה יותר על שימוש באופניים 

ובלתי מתואמים. יחד עם זאת, ככל שעיר מיישמת גישה כוללנית יותר, כך קשה  מאשר אמצעים יחידניים

 התוכנית.של האמצעים המרכיבים את למדוד את ההשפעה 

ממצאי המחקרים מראים שקיום מדיניות מהווה גורם חשוב. תוכניות לעידוד אופניים צריכות להיות 

משולבות במדיניות תחבורה כוללת, מדיניות בינוי ושימושי קרקע, תמחור כלי רכב פרטיים ובמדיניות 

מתמשך מתושבי העיר,  משובושילוב של סוגי מדיניות דורש תכנון ייעודי לכל עיר  לריסון רכב פרטי.

ובמיוחד מרוכבי האופניים. הדגשת ההיבטים הבריאותיים המוכחים של שימוש באופניים מהווה מפתח 

עשוייה  כך, גישה רב תחומית ומתואמת לתמיכה ציבורית ופוליטית הדרושה ליישום תוכנית כוללנית. 

 שימוש באופניים.בגידול משמעותי להבטיח 

 

 דיון ומסקנות -2פרק  .5

בריא לרכב על אופניים. זוהי המסקנה אליה הגיעו מחקרים מדעיים רבים שבדקו את השפעת הרכיבה 

. במחקר שנערך בבתי חולים (10Pucher, Dill, Handy. 20) על שיעור השמנה, מחלות לב ותמותה

מקרי המוות בקרב אנשים שעסקו בפעילות ספר מאנשים נמצא כי  62,222בקופנהגן דנמרק וכלל כ 

ספורטיבית בינונית וגבוהה )ללא הבדל גיל ומגדר( היה חצי מקרב אלה שלא עסקו בספורט. הגעה 
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השקעה בתשתיות  .(Andersen et al 2000) %42לעבודה באופניים הורידה את הסיכון לתמותה בכ 

בפן  (.Gotschi 2011) 6.2ל  7./אופניים משתלמת גם בפן הכלכלי: יחס תועלת מול עלות של בין 

הסביבתי: שימוש באופניים מפחית זיהום אוויר, מפחית פליטות גזי חממה ומונע התחממות של כדור 

רקע )בשל הצורך הפוחת בכבישים וחנייה(. בפן החברתי: הארץ, גורם לשימוש יעיל יותר במשאב הק

תחבורת אופניים היא זולה מרכב פרטי ועידוד סוג זה של תחבורה מפחית את האפלייה המובנית 

 לטובת רכב פרטי.

להיעשות ברמה הארצית והמקומית בהיבטים  תכנית לעידוד עובדים להגעה לעבודה באופניים צריכה 

להיות כוללנית, בין מערכתית ומורכבת בטים של המגזר העסקי. עליה של רשויות המדינה ובהי

ים בסיס להגברת יוממות האופניים, מגורמים רבים. בפרק זה יידונו הגורמים העיקריים המהוו

 בחלוקה למדיניות ממשלה ושלטון מקומי ולמדיניות מעסיקים.

 ועירונית ממשלתיתמדיניות ציבורית:  .5.1

 חקיקה .5.1.1

 ותשתיות כללי .5.1.1.1

תסקיר גישה ובטיחות  -הצעת חוק התכנון והבנייה )תיקון  הוגשה לכנסת 72/4 מרץב

. על פי ההצעה )אשר נוסחה ע"י אדם טבע 72/4-בנתיבי תנועה ציבוריים(, התשע"ד

צפיפות  בה גדלההכנת תסקירי תנועה לפני אישור תוכניות  ודין( יחייב החוק

קובעת כי בטרם תאושר תוכנית המגדילה  הצעההאוכלוסייה בערים ומחוצה להן. ה

את צפיפות האוכלוסייה, יוגש למוסדות התכנון תסקיר ובו התייחסות להיבטי 

מתחבורה ציבורית לסוגיה ועד שבילים ונתיבים ייעודיים  -התנועה שיחולו במקום 

. עירוב עירוב שימושי קרקעאינה כוללת הצעת החוק  .להולכי רגל ורוכבי אופניים

מכיוון שמרחק נסיעה גדול  שימוש קרקע עשוי להגדיל את כמות יוממי האופניים

מומלץ לשקול   .(Park et al, 2010מהעבודה מונע מרוכבים חובבים להפוך ליוממים )

חיוב ועדות תכנון להתייחס לעירוב שימושי קרקע הנושאים בחובם יתרונות 

 יוממות אופניים.הגברת סביבתיים וחברתיים רבים בנוסף ל

.  72/6–הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים, התשע"גהוגשה לכנסת  72/6במרץ 

חוק זה מטרתו לעודד ולהגביר את השימוש באופניים  וק כלשון ההצעה:"מטרת הח

ככלי תחבורה למען בריאות הציבור וההגנה על הסביבה, על ידי יצירת תשתיות 

לרכיבה בטוחה ונוחה על אופניים, שילובן במערכות התחבורה הקיימות ויצירת 

שילוב אופניים . עיקרי ההצעה: "תמריצים כלכליים לעידוד השימוש באופניים

אופניים, למעסיקים  תמריצים כלכליים לעידוד תחבורת, בתחבורה ציבורית

)התקנות יותקנו לאחר התייעצות עם שר האוצר. תמריצי המס תלויים  ולעובדים

חובת תכנון, סלילה ותחזוקה של שבילי אופניים ברשויות בהסכמת שר האוצר(, 

, מתקנים לחניית אופניים(, 62,222 )ברשויות שמספר תושביה עולה על העירוניות

הוראה המחייבת כל תכנית  כוללת הצעת החוק .מקלחות בעבודה ובבנייני ציבור

מקומית חדשה הכוללת ייעודים לדרך, לבחון הסדרים בטוחים לתנועת  רוכבי 
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אופניים. בנוסף, הצעת החוק מטילה על שר התחבורה לקבוע הוראות שיבטיחו כי 

. כמו כן, שיבטיח את נוחות ובטיחות השימוש בשביל אופניים השביל ייסלל באופן

, ולקבוע שתכנית ליצירת רשת 933/–מוצע לתקן את חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

שבילי אופניים בתחומי רשות מקומית תהיה תכנית בסמכות ועדה מקומית, ובכך 

 .להקל ולזרז את קידומה

ונתמכת על  9/ה  ה הוגשה לכנסת. ההצע7222הצעת חוק זאת מתגלגלת כבר משנת 

הצעת החוק היא אבן דרך חשובה חברי כנסת אך טרם עברה קריאה טרומית.  46ידי 

 אך הדרך לאישורה ולאחר מכן יישומה עדיין ארוכה ומלאת מכשולים בירוקרטיים

יהיה ו תבסיסיה מהותכמו כן, הצעת החוק עוסקת בוחלק מיישומה הינו תלוי תקציב. 

  בנדבכים נוספים כפי שיפורט להלן. הצורך להרחיב

 ותמריצים כלכליים מיסוי .5.1.1.2

באופניים לעידוד נסיעה תפקיד חשוב  ובתוכם מדיניות מיסוי תמריצים כלכלייםל

   .( Suhrcke & OgilvieMartin , 2102) מה שמקובל לחשובלעומת 

, מגזר //472(, ישראל OECDופיתוח כלכלי )המלצות הארגון לשיתוף פעולה חלק מ

הן "יישום אסטרטגיה דו מסלולית המבטיחה שעלות השימוש  האנרגיה והתחבורה

ברכב פרטי תשקף החצנות באופן מלא, תוך הרחבה סימולטנית של האפשרויות 

לרכבי  ". עוד הומלץ על "התאמת ההתייחסות המיסויית5לדרכי תחבורה חלופיות

חברה כך שהעובדים יישאו בעלויות שוליות חיוביות כאשר הם נוהגים ברכב לשימוש 

פרטי. החלפת תשלומי אחזקת רכב שניתנים בחלק מהמגזר הפרטי ובמגזר הציבורי 

 ".מתן חנייה חינם לעובדים, " כמו כן יש לבחון "בצורות תגמול אחרות

 הכרה באופניים ככלי רכב בהיבט הטבות מס:

מסיבות מההמלצות הנ"ל, ניתן ליישם בהיבט של עידוד יוממות אופניים.  חלק

במגזר הציבורי, העובדים מקבלים החזר הוצאת רכב בתנאי שאכן העובד  הסטוריות

פיכך הוא בעלים של רכב. הטבת שכר זאת גורמת לעידוד בעלות על רכב פרטי ול

רכב על מנת לקבל את  מעבר לשינוי הנדרש בביטול הצורך בבעלות. מובנה עיוותל

 הכרה באופניים כרכב לצורך קבלת התגמול עשוייה לעודד יוממות אופנייםההטבה, 

 .להרחבת האפשרות לדרכי תחבורה חלופיות OECDה ותהווה חלק מיישום המצלות 

כל הוצאות הרכב )ליסינג, תחזוקה ודלק( מותרות לניכוי מס מלא ללא  לגבי חברות,

על קביעת תקרה והתאמת המס כך שתשקף את  OECDתקרה. מעבר להמלצת ה 

 שווי ההטבה, ניתן להחיל תקנות מס דומות לגבי אופניים.

                                                           
 

4
 //72הביצועים הסביבתיים של ישראל,  OECDדוח 

5
 ההדגשות בפיסקה זאת אינן במקור 

http://books.google.co.il/books?id=AJR2dEFyazIC&pg=PA123&lpg=PA123&dq=%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%AA+OECD+%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%AA+%D7%A8%D7%9B%D7%91&source=bl&ots=6wPgqJYtA7&sig=79llrXjdYsFPHaE6sZPOjKSAFpI&hl=en&sa=X&ei=KFcrU9S8MMuU7Qah7YGQBw&ved=0CFgQ6AEwBg%23v=onepage&q=%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%AA%20OECD%20%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%AA%20%D7%A8%D7%9B%D7%91&f=false
http://books.google.co.il/books?id=AJR2dEFyazIC&pg=PA123&lpg=PA123&dq=%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%AA+OECD+%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%AA+%D7%A8%D7%9B%D7%91&source=bl&ots=6wPgqJYtA7&sig=79llrXjdYsFPHaE6sZPOjKSAFpI&hl=en&sa=X&ei=KFcrU9S8MMuU7Qah7YGQBw&ved=0CFgQ6AEwBg%23v=onepage&q=%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%AA%20OECD%20%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%AA%20%D7%A8%D7%9B%D7%91&f=false
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באירלנד יושמה תוכנית בה עובדים יכולים לרכוש אופניים באמצעות המעסיק. 

פאונד  222/המעסיק הוא זה שרוכש את האופניים )ואביזרים משלימים( עד גובה של 

חודשים. הניכוי מהשכר )שווי לפני מס(  7/עובד במשך ומנכה את העלות משכר ה

עבור העובד. במחקר שבדק האם מדיניות זאת הצליחה  %/3מביא לחיסכון של עד 

(Leahy, 2011 &Caulfield )  נמצא גידול משמעותי בעובדים שהגיעו לעבודה

ים המעניינים היה הרוב המכריע שאמר שבמידה והאופניים אבאופניים. אחד הממצ

זוג חליפי. לדברי החוקרים, התוצאה ממחישה את ל עובריםייגנבו או יאבדו, הם היו 

הצלחת המדיניות בשיפור התפישה לגבי אופניים, במיוחד לגבי אנשים שלא היו 

חקר בנוסף, ממצאי המלדברי החוקרים, ברשותם אופניים בשנים שלפני כן. 

ממחישים את ההצלחה האפשרית של מדיניות ממשלתית לעידוד רכיבה על אופניים 

 ואיך סוג כזה של התערבות ממשלתית גורם לשינוי.

 2102) עידוד יוממות אופניים בהולנד הינה מדיניות מרכזית ברמה הלאומית

.Heinen, Maat &Van Wee .)ואביזרי  הטבת מס לרכישת אופניים נה מעניקההמדי

  .אירו, פעם בשלוש שנים 232עד שווי של  אופניים

ניתנות הטבות מס לרכישת אופניים למטרות יוממות וכן לחתזוקתם, רכישת  בארה"ב

 Benefit Act 2009, US Bicycle Commuter)אביזרים והוצאות חנייה 

)Department of the Treasury (2008). 

המחקרים מראים שהימצאות אופניים במשק בית הוא המנבא היחידני החזק ביותר 

הצעת חוק לעידוד במסגרת  .(Cervero et al, 2009) .לשימוש באופניים ככלי תחבורה

יקבע הוראות בדבר נקבע כי שר התחבורה  72/6–תחבורת אופניים, התשע"ג

הטבות למשווקים של אופניים וחלקי ובכללם " תמריצים כלכליים לעידוד הרכיבה

". הפחתת משמעותית של מסי הקנייה על אופניים תגרום להוזלת המחיר אופניים

 לצרכן ועשוייה לגרום לעלייה בשימוש באופניים בכלל וביוממות אופניים בפרט.

 מס: אופניים לצרכי הוצאות על תשתיותהכרה ב

והמשמעותי ביותר ליוממות אופניים קיום תשתיות מהווה את התנאי הבסיסי ביותר 

תשתיות בהמשך(. מתן הטבת מס ליזמים עבור בניית חדרי אופניים, סעיף  ו)רא

בעת בניית מבנה מגורים, משרדים, תעשיה מקלחות, חניית אופניים, נתיבי גישה אם 

או כל מבנה ציבורי אחר   )בתי ספר, בתי חולים וכו'( או בעת שיפוץ מבנה קיים עשוי 

  לעודד את השימוש באופניים.

 פדיון חנייה:

חניה במקום העבודה תופסת מקום, עולה כסף למעסיק )שווי הקרקע( ומהווה ניצול 

לא יעיל של הקרקע והסביבה. מתן חנייה חינם לעובדים הינה הטבה שמעודדת אפליה 
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 במחקר שנערך בקיימבריג' אנגליהמכיוון שזו הטבה שניתנת רק למי שמגיע ברכב. 

(rse et al 2013Ca)  נמצא כי קיים קשר חזק בין חנייה חינם במקום העבודה לבין

הגעה לעבודה ברכב ומהווה גורם מרתיע ליוממות אופניים. במחקר שנערך בארה"ב 

האפשרות לחנייה חינם עשוי להפחית את הנסיעה ברכב פרטי לעבודה  ביטולנמצא כי 

מקומות חנייה  6בארה"ב נמצא כי קיימים  .( Shoup, 1990 &Wilson) /%2בעד 

 Dornfeld  &Zhangשנערך בארה"ב )אחר במחקר ו (Larsen 2001עבור כל מכונית )

 42/) הקטר 2.2/4 מסתכמים לבור כל מכונית נמצא שסך שטחי החנייה ע  (2005,

. סביר להניח שבישראל בארץ חדרים 3-2דירת שטח )ממוצע( של בערך שזהו  (מ"ר

תוצאת החישוב הייתה קטנה יותר אך חישוב זה נותן מושג על כמות השטח המבוזבז 

בישראל קיים תכנון המוטה לרכב פרטי: בתקן הבנייה מופיע  בשל מקומות חנייה.

תקן  מונהגאירופה מספר מדינות בחנייה נדרשים בעוד שב מינימום של מקומות

והתוצאה הייתה  בשכונה ל מספר מקומות החנייהבמקסימום. בפרייבורג גרמניה הוג

 .(Broaddus 2010) באופנייםו בהסעות עלייה בשימוש

אמצעי תחבורה חליפיים לרכב פרטי, ובכללם יוממות אופניים  היצע של הגדלת

החוק מחייב בקליפורניה,  מקובלת במקומות שונים בעולם גם באמצעות פדיון חנייה.

 להציע לעובדים אפשרות לפדיון החנייה במקום חנייה חינם. מסויימים מעסיקים

מקרי בוחן נמצא שכל עובד  2 נבדקו( ובו Shoup, 1997) בקליפורניהבמחקר שנערך 

ק"ג  632ליטר דלק לשנה,  22/( חסך פיצוי כספישוויתר על מקום חניה )תמורת 

מספר הנהגים שהם  .6ופליטות נוספות של מזהמיםפליטות של פחמן דו חמצני בשנה 

, שימוש 32%( עלה ב Car pool, שיתוף רכב )2%/האדם היחיד הנמצא ברכב ירד ב 

המס הפדרלי . 69%, וכמות הרוכבים וההולכים ברגל עלתה ב 32%בהסעות עלה ב 

$ לעובד לשנה. הסכום אותו הוציאו החברות עלה 33שהתקבל לקופת המדינה עלה ב 

 $ לעובד לחודש מכיוון שסך הזכוי על החנייה עלה מעט יותר מהחיסכון שהתקבל.7ב 

נתון השקול להורדה מהכביש של  ,7%/שימוש ברכב פרטי להגעה לעבודה ירד ב 

מול  יחס תועלת בדקו( לצרכי הגעה לעבודה.מכונית אחת מתוך שמונה )בחברות שנ

לדברי החוקר, פדיון החנייה עשוי להועיל  ./ל  4כלל התוכניות שנבדקו הייתה  עלות

לעובדים, למעסיקים, למדינה ולסביבה, זאת באמצעות סבסוד אנשים במקום סבסוד 

בישראל, לאור הצפיפות בערים  ,OECDבהתאם להמלצות ה חנייה. לעניות דעתי, 

הטבת מס למעסיק ואו לעובד לתת  על המדינה בכבישים ולאור המחסור בקרקע,ו

המוותר על מקום החנייה. את החיסכון במקומות חנייה ניתן להפנות לבניית חנייה 

מקומות חנייה  2/ כללאופניים )שוב בניכוי מס(. מקום חנייה של מכונית אחת שקול 

                                                           
 בשנה:

6
 NOXגר    326 
  COק"ג 2.7 
  PM/2גרם 322 - 

http://www.arb.ca.gov/planning/tsaq/cashout/cashout_guide_0809.pdf
http://www.arb.ca.gov/planning/tsaq/cashout/cashout_guide_0809.pdf
http://www.arb.ca.gov/planning/tsaq/cashout/cashout_guide_0809.pdf
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לנצל ביעילות רבה יותר מאשר אחסון . בנוסף, את השטח המתפנה ניתן 7לאופניים

 רכב עומד במשך רוב שעות היום.

השר יקבע הוראות בדבר " :72/6–הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים, התשע"געל פי 

תמריצים למעסיקים , תמריצים כלכליים לעידוד הרכיבה על אופניים, ובכלל זה

תמריצים לעובדים הרוכבים באופניים ו שיעודדו רכיבה על אופניים למקום העבודה

תקנות לפי סעיף זה יותקנו לאחר התייעצות עם שר  .למקום העבודה וממנו באופניים

. הצעת החוק עומדת "בהסכמתו –האוצר, ולעניין תמריצים הכוללים הטבות במיסוי 

יישומה תלוי מעל הכל בהקצאה  בקנה אחד עם הטבות המס שהובאו עיל, אולם

 כמותהמיסוי על תקציבית. כמו כן יש לבחון, במסגרת תקנות נפרדות את הכבדת 

ראוי . זהו דיון OECDוהטלת אגרות גודש, בהתאם להמלצות ה הנסיעה ברכב פרטי 

 מורכב בפני עצמו שלא ידון במסגרת עבודה זאת. ו

 תשתיות .5.1.2

 יותר והמשמעותי ביותר ליוממות אופניים.קיום תשתיות מהווה את התנאי הבסיסי ב

קיים שימוש גדול יותר באופניים בערים בהן רמת ההשקעה בתשתיות אופניים גבוהה יותר, 

(Bauman, 2012 &Zander ).  יחס עלות התועלת של ההשקעה בתשתיות אופניים עשוי אף

בין התועלת לעלות השקעה  6.2לבין  7./בפורטלנד אורגון נמצא יחס שבין הוא להיות חיובי. 

מליון  323מליון דולר לבין  62/, השקעות בסדר גודל של 7242וכי עד  בתשתיות אופניים

מליון דולר,  394מליון דולר ל  622דולר יביאו לחיסכון בהוצאות בריאות בסדר גודל של 

מליון דולר וחסכון בחיי אדם שווה ערך  7/2ן דולר ל מליו 46/חסכון בהוצאות דלק שבין 

השקעה בתשתית אופניים קשורה מעבר לכך,  ( .Gotschi 2011) דולר מיליארד 7/ל  2בין 

לרמות גבוהות של יצירת מקומות עבודה בהשוואה לאמצעי תחבורה אחרים. במחקר 

פרוייקטים ונמצא שמליון דולר אשר מושקעים  32שנערך באחת עשרה ערים בארה"ב נבחנו 

מקומות עבודה בתשתית  2/מקומות עבודה לעומת  4.//בתשתיות אופניים מייצרים 

 (.Peltier-Garrett 2011, ) מקומות עבודה בתשתיות כבישים 2.2ו להולכי רגל 

 שבילי אופניים .5.1.2.1

  8, ובכללן חלקם של רוכבי האופנייםריבוי הנפגעים בתאונות הדרכים בישראל

רוב חשוב לציין ש) חסם עיקרי בהגברת השימוש באופניים יםותרבות הנהיגה מהוו

נמצא כי ערים  בארה"ב,. עירוניים(-בכבישים ביןההרוגים בקרב רוכבי האופניים 

בערים בהן שיעור תמותת : ישנם יותר יוממי אופניים רכיבה בטוחה יותרהשבהן 

                                                           
7
 זוגות הינה ריאלית יותר 02זוגות למקום חנייה. הערכה של  02הערכה על פי המקור להלן של  

http://www.behance.net/gallery/Bicycling-in-America-Infographic/3363889 

http://www.trendhunter.com/trends/bikes-provide-an-answer 
8
 מסך ההרוגים.על פי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים:  6%-אחוז אחד מסך הנפגעים ו 

http://www.rsa.gov.il/meidamechkar/pirsumim/Documents/NekudatTazpit6(2).pdf 

http://www.behance.net/gallery/Bicycling-in-America-Infographic/3363889
http://www.trendhunter.com/trends/bikes-provide-an-answer
http://www.rsa.gov.il/meidamechkar/pirsumim/Documents/NekudatTazpit6(2).pdf
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פחות יוממי  6.2%ישנם  יוממי אופניים( 2,222/)עבור  2%/רוכבי אופניים גבוה ב 

אינו החוק בישראל . ( Buehler  & Pucher , 2011) תושבים 2,222/לכל  אופניים

שכן רוכבי האופניים עלולים לפגוע בהולכי  מתיר לרוכבי אופניים לרכוב על המדרכות

הרגל. כך, ללא שביל ייעודי לאופניים, רוכבי האופניים עומדים בפני הדילמה של 

 הנסיעה על המדרכה המהווה לביןמכלי רכב ממונעים היפגע נסיעה בכביש והסיכון ל

חוסר נוחות מלווה ב . רכיבה על מדרכההולכי הרגלומסכנת את  עבירה על החוק

בעלי זכות הקדימה, מפרצי עצים, פחי אשפה, מדרכה  -נובע מקיומם של הולכי הרגלה

מעברי ך לחצות הצורצרה, מכוניות חונות, מחסור בשיפוע בטון לירידה נוחה לכביש, 

 עובדים עמדותבסקר  .חצייה, יציאת כלי רכב מרחובות חוצים וחניות פרטיות ועוד

 הרכיבה מסלול לדעתך האםבתשובה על השאלה " באופניים לעבודה להגעה בקשר

 מספר לפניך" בתשובה על השאלהב"לא".  22%" השיבו כ  ?אורכו לכל בטוח

השיבו  32%" כ ?תבחר מהן באיזו ,לעבודה רכיבה כמסלול לבחירה אלטרנטיבות

" הדרך את מאריך הוא אם גם ,לאופניים המיועד במסלול רכיבה - ב אלטרנטיבה"

כלומר,  .המכוניות" בין ,בכביש קצרה רכיבה - א אלטרנטיבהששיבו " 3%לעומת כ 

רוב המשיבים חושבים כי מסלול הרכיבה אינו בטוח לכל אורכו והיו מוכנים אף 

 להאריך את הדרך על מנת לרכוב במסלול בטוח.

מתוך מאה הערים הגדולות ביותר בארהב,  92-במחקר שבדק את יוממות האופניים ב

ש שיעור נמצא כי בערים בהן יש יותר מסלולים ייעודיים לאופניים, באופן מובהק י

שנעשה בכ אחר במחקר  .(   Pucher , 2011 &Buehler) אופנייםגבוה יותר של יוממי 

נמצא שתוספת של כל מייל נוסף של שבילי אופניים )בשטח של מייל  בארה"ב ערים 42

 מרובע( גרם לתוספת של אחוז של עובדים המגיעים לעבודה באופן קבוע באופניים

(Carr, 2003 &Dill ). אחוז אוסטרליה, במחקר שבדק יוממות אופניים,  נידבסי

 מייד לאחר סלילת מסלולי אופניים בנתיבים מרכזיים 62%השימוש באופניים עלה ב 

(Bauman, 2012 &Zander ). 

על מנת שיהיו  לפיכך, תנאי ראשוני ליוממות אופניים הינו הימצאות שבילי אופניים. 

אפקטיביים, שבילי האופניים צריכים לכסות שטח ניכר בתחומה של העיר ולקשר את 

מרכזי למרכז העיר, לאיזורי התעסוקה,  ובכללם איזורי המגורים חלקיה השונים

בתי ספר ואוניברסיטאות, בתי חולים ומרכזים בריאותיים, פארקים, קניות, בילוי ו

את המרחק הקצר  בטיחו. רצוי ששבילי האופניים יתחנות רכבת ואוטובוסים ועוד

ורח המציאות, שביל האופניים כביותר לנסיעה אולם לעיתים, בשל תנאים מגבילים ו

עשוי להתרחק מצירי התנועה הראשיים ולגרום להארכת הדרך אולם נראה שאין בכך 

כי במחקר שנערך בפורטלנד אורגון נמצא פגיעה משמעותית בנכונות להשתמש בהם )

די לרכב על שבילי אופניים כרוכבי אופניים מוכנים להאריך את מרחק וזמן הנסיעה ב

ולהימנע מנסיעה בכביש בו נוסעים כלי רכב ממונעים בהם הדרך וזמן הנסיעה קצרים 

סלילת השבילים לכשלעצמה אינה מספיקה ויש לתחזקם באופן . ( (Dill 2009יותר )
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לתחזוקת שבילי האופניים קיימת השפעה על יוממות האופניים. מהנסיון ף. שוט

  ;Parkin et al, 2008) בעולם, קיימת קורלציה בין איכות השביל לבין כמות היוממים

Transport for London, 2004 .) משרד התחבורה ומשרד הבינוי והשיכון הוציאו ספר

 .9תנועת אופניים –הנחיות לתכנון רחובות בערים 

 לשילוב אופניים במרחב התנועה אמצעים נוספים .5.1.2.2

כגון המקובלים בעולם מלבד שבילי האופניים, ניתן ליישם אמצעי תשתית נוספים 

 פנייםמשלבות אוהשדרות שדרות אופניים ) נתיבים משותפים לאופניים ואוטובוסים,

, שטח ייעודי לאופניים התופס את מלוא (מהירות מוגבלתהרכב פרטי ב תיחד עם תנוע

כלי הרכב, רמזורים ייעודיים  רוחב המסלול בהמתנה ברמזור ונמצא בקידמת

 לאופניים המאפשרים תחילת חציית צומת לפני כלי הרכב הממונעים, שכונות

 שלמים ללא מכוניות. ואיזורים

מכיוון שברחובות רבים בערים רוחב הרחוב אינו מאפשר הוספת שבילי אופניים, 

בות צרים עשויים להיות פתרון יעיל לרחו 11ושדרות אופניים 10איזורי מיתון תנועה

 ולשכונות שלמות.  

האמצעים  הנ"ל רצוי לבחון בשלב מתקדם יותר, לאחר היישום  שאר את יישום

הבסיסי של תשתיות השבילים מכיוון שהם דורשים את הטמעת תרבות שילוב 

שאר משתמשי הנהגים והאופניים כחלק משמעותי יותר מהתנועה  וכן בשלות של 

 . הדרך

 חניית אופניים .5.1.2.3

חניית אופניים הינה מוצר משלים לשבילי אופניים.  על חניית האופניים להיות 

 תחנות רכבתבקרבת תוואי השביל ובצמוד לכל נקודות העניין: איזורי תעסוקה, 

, בתי ספר ואוניברסיטאות, בתי חולים ומרפאות, מרכזי ערים, פארקיםואוטובוס, 

 מרכזי בילוי וקניות.

 מונע מהבתשובה על השאלה " באופניים לעבודה להגעה בקשר עובדים עמדותבסקר 

 האופניים את לאחסן היכן לי איןהשיבו " 79% ,"באופניים לעבודה היום לרכב ממך

בהיבט של יוממות אופניים נודעת חשיבות מכרעת לקיום חנייה הנמצאת . בעבודה"

לחנייה מאובטחת ביעד הסופי של הנסיעה קיימת  גניבות.תחת שמירה למניעת 

 , Abraham, 2007 &Hunt Noland)השפעה חיובית מובהקת על השימוש באופניים 

                                                           
9
 http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/BicyclePlanning.pdf 

10
 

http://ecowiki.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94 
11

 
http://ecowiki.org.il/%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99
%D7%9D 

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/BicyclePlanning.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/BicyclePlanning.pdf
http://ecowiki.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94
http://ecowiki.org.il/%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://ecowiki.org.il/%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
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)Kunreuther (1995 &.)   חנייה מקורה מעלה אף היא באופן מובהק את יוממות

 (.Wardman et al. 2007האופניים )

בכל בניין המשמש " : 72/6–הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים, התשע"געל פי 

ב, 32/לתעשיה או לחינוך, וכן בכל בניין ציבורי כהגדרתו בסעיף למשרדים, למסחר, 

למעט בניין ציבורי שהוא תחנת רכבת או תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, 

". מספר רשויות כבר רתה בחוק לעידוד תחבורת אופנייםתותקן חנייה לאופניים כהגד

בניית חדרי אופניים ומקלחות כחלק מהתנאים לבנייה חדשה או תוספות מקדמות 

חדש שייבנה באזור הבורסה בבניית  בניין משרדים תחייב כל גן-עיריית רמתבנייה: 

ההוראה תחול גם על בנייני משרדים קיימים אשר  .םאופניי מקלחות וחדרי

  .12מתווספות להם קומות חדשות

מוגדרים ניקוד  14משרדיםו 13מגוריםעבור בנייני  (/372)ת"י בתקן לבנייה ירוקה 

וקריטריונים להערכה עבור בניית מתקנים וחנייה לאופניים אולם זהו אינו תנאי סף 

ולכן המבקש לעמוד בתקן אינו מחוייב לכלול סעיף זה. הפיכת סעיף זה לתנאי סף 

 תסייע למימושו.

 מלתחותמקלחות ו .5.1.2.4

צמודות . המקלחות צריכות להיות מהווים מוצר משלים לאופניים מלתחותמקלחות ו

 יםמחקר לחניית האופניים ולכלול חדר הלבשה וארוניות אישיות לאחסון ביגוד וציוד.

 Abraham,  &Hunt) בקנדה Edmontonוב( Wardman et al. 2007)בברטניה  ושנעש

במקומות עבודה בהם קיימת חנייה ומקלחות לרוכבי ש באופן מובהק והרא (2007

הייתה עלייה בשיעור הרוכבים לעבודה )בבריטניה( ובנכונות לנסוע באופניים אופניים 

 לעבודה )בקנדה(.

 מונע מהבתשובה על השאלה " באופניים לעבודה להגעה בקשר עובדים עמדותבסקר 

 . 15בעבודה" מקלחות אצלנו איןהשיבו " 43%", כ באופניים לעבודה היום לרכב ממך

מוגדרים ניקוד וקריטריונים  16משרדיםעבור בנייני  (/372בתקן לבנייה ירוקה )ת"י 

להערכה עבור בניית מקלחות ומלתחות לרוכבי אופניים אולם זהו אינו תנאי סף ולכן 

ויכול להגיע לסף הניקוד הנדרש גם  המבקש לעמוד בתקן אינו מחוייב לכלול סעיף זה

 . הפיכת סעיף זה לתנאי סף תסייע למימושו.ללא סעיף זה

                                                           
12

  http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000910381 
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 2פרק  
14

 2פרק  
15

בין המשיבים לסקר. הציפיה היא שמחסור בשבילי אופניים יהיה החסם הראשון בחשיבותו.  תוצאה זו מצביעה על ההטייה 
העובדה שהיעדר מקלחות עומד במקום הראשון משמעו שהמשיבים הינם רוכבים יותר מנוסים שמעבירים את החסם דווקא 

באופניים חשמליים המפחיתים את . כמו כן, הסקר בוצע לפני העליה המשמעותית בשימוש למקום העבודה ולא בדרך לעבודה
 הצורך במידה מסויימת.

16
 2פרק  

http://www.globes.co.il/news/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.tag
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000910381
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000910381
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כוללת כל התייחסות  אינה 72/6–הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים, התשע"ג

 . מלתחותלמקלחות ול

לאור הנכתב לעיל, יש להחיל בחוק בניית מקלחות ומלתחות בבנייני משרדים ובכללם 

. עד אז, מומלץ כי הרשויות חברות ממשלתיות ,משרדי ממשלה, שלטון מקומי

 יחייבו זאת כחלק מסמכויות וועדות הבנייה המקומיות. המקומיות

  מערך השכרת אופניים .5.1.2.5

מערכי השכרת אופניים בערים ברחבי העולם תופסים תאוצה. בהולנד דווח על עליה 

 Martens)בשימוש באופניים בעקבות יישום תוכנית השכרת אופניים לטווח קצר 

  (Romero 2008) 23./%ל  %2.23עלו נסיעות באופניים מ  בברצלונה  (.2007

לאחר  %23. בליון השימוש באופניים עלה ב(Nadal 2007) %7.3ל  /%ובפאריס מ 

תל  בארץ מיושמת בהצלחה (2007Bonnette,   Velo'v, 2009 ) יישום תוכנית כזו

תוכנית למערך השכרת ב 18מליון השכרות 3 כ נרשמו בפחות משלוש שניםו  17אופן

מתושבי העיר מכירים  %96 ,72/7סקר עיריית תל אביב מ אופניים בתל אביב. על פי 

שוכרים אופניים במסגרת השרות והמידה בה הפרוייקט נתפס  9%/את הפרוייקט, 

בהרצליה מערך להשכרת אופניים נמצא בשלבי (. 3-/)בסולם  19/.4כמוצלח הינו 

)ובפרט כאשר תכניות השכרת אופניים מעלות אם כן את השימוש באופניים . 20תכנון

אולם רוכבי אופניים אינם מגבילים עצמם המערך מחובר למערך תחבורה ציבורית( 

על מנת לעודד שימוש בכלל והעלאת יוממות  ,לכן .לגבולות המוניציפליים בין ערים

האופניים בפרט, על הרשויות המקומיות הגובלות זו בזו ואו בגוש ערים ליצור תשתית 

)כמובן  כרה בעיר אחת והחזרת האופניים בעיר אחרתהשכרת אופניים שתאפשר הש

. שתנאי מקדים לכך הוא תיאום בחיבור שבילי האופניים בין הרשויות המקומיות(

ר ממשק יעיל בין ערים קיימות מורכבויות רבות, כפי שלמערך השכרת אופניים שיאפ

הומלץ ובה  22שניתנה לעיריית הרצליה בבואה לבחור ספק 21שניתן ללמוד מחוות דעת

 לבחור את הספק של תל אופן. 

 ממשק עם תחבורה ציבורית .5.1.3

תחבורה ציבורית עשוייה להשפיע על שימוש באופניים. מספר מחקרים מראים שממשק 

מתואם בין תחבורה ציבורית לרוכבי אופניים עשוי לעודד שימוש באופניים, כמו גם שימוש 

 ; Brons, Givoni & Rietvield. .2009; Rietveld 2007 &Givoni) בתחבורה ציבורית

2007, Martens 2004; Hegger 2007) 
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 בהתאמה( 6.2ו  4.7נתפס כמוצלח יותר בקרב אלה שלא משתמשים בשרות לעומת אלו שמשתמשים )ממוצע  הפרוייקט 
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 http://www.herzliya.muni.il/?CategoryID=428&ArticleID=712 
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 ישיתופ אופניים מערך הפעלת בנושא יחיד ספק עם התקשרות 
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 רכבת .5.1.3.1

השיבו כי הם מעוניינים   %42כ באופניים לעבודה להגעה בקשר עובדים עמדותבסקר 

לא ניתן להעלות אופניים לרכבת בשעות  כיוםלנסוע עם אופניים ברכבת לעבודה. 

–הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים, התשע"ג )למעט אופניים מתקפלים(. 23העומס

שעות ביום בהן ההגבלה  4באופן חלקי הגבלה זאת )עדיין ייתכנו  מסדירה 72/6

לא בשעות העומס(. נראה כי בהיבט זה, הצעת החוק היא צעד ובלבד שתימשך, 

מקום אחסון אחד לכל מקומות האחסון שיוקצו )משמעותי ויש לבחון בעתיד האם 

ההגבלה קיימת גם במקומות ( עונים על הביקוש. שמונים מקומות ישיבה ברכבת

אחרים בעולם והפתרון המקובל הוא קיום מתקני חנייה מקורים ומאובטחים 

 שיאפשרו קיבולת גדולה יותר של רוכבים את התחנה וממנה.

 אוטובוס .5.1.3.2

ניתן להוביל אופניים או גלשן בתאי המטען "  24פקודת התעבורהבאוטובוסים, על פי 

אולם, תא מטען קיים בדרך כלל בקויים בין  ."בלבד ורק אם יש בהם מקום פנוי

מתייחסת  72/6–הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים, התשע"געירוניים בלבד. 

פותרת את הבעיה לגבי קוים עירוניים כך שלמעשה  ינהעירוניים בלבד ואלקווים בין 

במנשאים  לא ניתן להוביל אופניים בקווים עירוניים. פתרון אפשרי לבעיה זאת מצוי

מצויידים במנשאים האוטובוסים קיימים ייעודיים לאוטובוסים. בצפון אמריקה 

השימוש בתחבורה אלה. רוב המחקרים התמקדו בהשפעה של מנשאים אלה על 

כך  )Hagelin 2005) ציבורית והממצאים חיוביים לגבי התועלת ביחס לעלות

שהתקנת מנשאי אופניים עשוייה לפעול הן לטובת רוכבי האופניים והן לטובת מפעילי 

 לצורך התקנת מנשאים נדרשת התאמת תקנים של האוטובוסים. האוטובוסים.

 תכנית לאומית .5.1.4

 42/תמ"א תמ"א אופניים .5.1.4.1

בתכנית . 47 א"תמ ,יבשתית לתחבורה הארצית המתאר תכניתבימים אלה מקודמת 

שעשוייה להוות את הבסיס לתמ"א  (72/7אסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבורית )

טיוטה מלאה ים בלבד לתחבורה ציבורית. , האופניים הינם אמצעי מדיניות משל47

עיון במכתב ששלחו מספר עמותות העוסקות מולא הופצה עדיין  של התכנית

על  .25עדיין לא נערך הליך שיתוף ציבורבתחבורה בכלל ובתחבורה ברת קיימא בפרט 

אשר לקח חלק בכתיבת  פי יותם אביזוהר, מנכ"ל עמותת ישראל בשביל אופניים
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http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Situations/SPopulationsGuides/SPPublicTransportation/SDrivingInBus/SD

AnswerQuestions/ 

25נוסח המכתב: 
 

http://www.transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/letter_to_editors_committee_tama42_0.pdf 
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לאורך כבישים קיימות בטיוטת התמ"א המלצות לצירים , ביחס לאופניים הטיוטא

 ותיכרריתוכניות בה תחייבתוכנית וכמו כן ה בין עירוניים שיקבלו שבילי אופניים

אם מתקיימים לפחות אחד מהתנאים  נמוכות יותר להטמיע תכנון לשבילי אופניים

עד שבעה ק"מ מיעד  תחום תכנית כאמור חל בשטח הנמצא במרחק של. /: הבאים

עיקרי לנסיעות, מאזור עדיפות לנגישות, או ממתח"מ, ובלבד שהדרך משרתת 

. אולם, "התוכנית חלה בתוך "אזור רכיבה על אופניים. 7. הגישה ליעדים אלו את 

מוסד תכנון רשאי לפטור מקביעת שביל אופניים בתכנית גם אם התקיימו התנאים 

האמורים לעיל, אם השתכנע שאינו יישים, או נדרש, או שהכללת השביל בתוכנית 

עלולה להביא נזק לנוף או לסביבה. זאת, לאחר שהתיעץ עם נציג המשרד להגנת 

 המלצות הנ"ל טרם אושרו.נכון לזמן כתיבת העבודה, ה .הסביבה, ונימק החלטתו

התנאי  על מנת לקדם את השימוש באופניים בכלל ואת יוממות האופניים בפרט,

 47על תמ"א  הבסיסי הוא לכלול בתמ"א את ההמלצות לגבי שכבת האופניים, ובנוסף

. על התמ"א להתייחס לאופניים כאל כלי תחבורה בפני עצמו ולא רק כאמצעי משלים

חיבור נון, החקיקה, והתשתיות הרלווניים לאופניים ובכללן לכלול את כל היבטי התכ

 .שבילי האופניים בין הרשויות המקומיות

 אופניים רשות .5.1.4.2

הוחלט על הקמת  (טנברגכטר  ועדתהוועדה לשינוי כלכלי חברתי )בעקבות המלצות 

. החלטת הממשלה לגבי הקמת הרשות התקבלה 26רשות ארצית לתחבורה ציבורית

איוש משרת מנהל הרשות הוחלט כעבור כשנתיים, בהחלטת  . על27//72בדצמבר 

רצית לתחבורה ציבורית אינן כוללות א. סמכויות הרשות ה72/6בנובמבר  28ממשלה

קמו רשויות מטרופוליטניות ותחת הרשות הארצית יאת תחום תחבורת האופניים. 

שימוש ניהול התחבורה הציבורית, קידומה, בקרה עליה, ועידוד ה" ןתחום אחריותוב

בהסתכלות על אופניים ככלי תחבורה שעל מנת  .29"בה בתחומים גאוגרפיים שייקבעו

לקדם את השימוש בו נדרשות פעולות תכנון, ביצוע ופיקוח ברמה מטרופוליטנית, 

סמכויות הרשות המטרופוליטנית החדשה כך שתכלול גם  האילו תורחבננראה כי 

 , אינטגרטיביתחבורת אופניים, ניתן יהיה לקדם את תחבורת האופניים באופן כוללני

. לעניות דעתי, יישום מהיר יותר של ובמשולב עם תחבורה ציבורית ומשמעותי יותר

 ת ממשלה ואיוש משרות מפתח מהיר חיוני לקידום התהליך.והחלט
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 מעה תרבותית, תדמיתית וחינוכית: שינוי תרבות נהיגההט .5.1.4.3

 קהל יעד ליוממות אופניים

מעבר לתשתיות ולתמריצים שנסקרו לעיל, על מנת להגביר את יוממות האופניים יש 

ות שונות: מהם החסמים העומדים בפני אוכלוסיה מסויימת ומהן אוכלוסילזהות 

. לצורך האפיון הנ"ל ליוממי אופנייםלהפוך  שעשויות ת והפוטנציאלי האוכלוסיות

אחת מקבוצות היעד היא רוכבי האופניים למטרות פנאי.  דרוש סקר מקיף. לדוגמא,

בסיאול )דרום . 30בארץ בשנים האחרונות בשנה 2%/של כ  נמצא בצמיחהשוק זה 

קוריאה( נמצא שעובדי צווארון לבן, נשואים ובעלי הכנסה נמוכה עד בינונית הגרים 

דירות והתחילו ברכיבת פנאי בגיל מאוחר הם קהל יעד טוב לקידום תכנית במגדלי 

אופניים הם הדרך  ,האיחוד האירופיעל פי  .(Park et al, 2010)ליוממות אופניים 

קילומטר  3בסביבה אורבנית כאשר המרחק הוא עד  המהירה ביותר להתניידות

על פי מפקד  .קהל יעד נוסף ממקום העבודה. לכן, אנשים הגרים עד מרחק זה הם

 3.6%/ק"מ מהעבודה ו  3מהמועסקים גרים במרחק של עד  62%, כ האוכלוסין

 %36, כלומר, כ (/ראה טבלה בנספח )ק"מ מהעבודה  2-3/נוספים גרים במרחק של 

 ק"מ מהעבודה. 2/גרים עד 

 

האיחוד )על פי   : זמני נסיעה לפי אמצעי תחבורה באיזורים אורבנים/איור 

 האירופי(

 תכניות הכשרה לרכיבת אופנייםתכנית לימודים ו

תכנית הכשרה באימוני רכיבה באופניים באוסטרליה גרמה לעליה מובהקת בתחושת 

ממשתתפי התכנית דיווחו כי רכבו  33%הבטחון של המשתתפים ברכיבת אופניים. 

ההכשרה. התכנית הוגדרה כמוצלחת ובמיוחד עבור אנשים שלא רכבו חודשיים לאחר 
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 http://www.chamber.org.il/images/Files/2316/20090512.pdf: וד לשכת המסחרעל פי פורום יבואני האופניים באיג

http://www.chamber.org.il/images/Files/2316/20090512.pdf
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יש לפתח מגוון אסטרטגיות לעידוד רכיבת אופניים  (.Telfer et al. 2006בעבר )

המותאמות לקבוצות שונות על מנת להעלות את השימוש לטווח הקצר והארוך 

(Appleton, 2007 &Gatersleben (. 

דוגמא לשינוי כזה היא  .דרך הילדים להוריהםפעמים רבות מודעות לשינוי מחלחלת 

בעקבות פעילות חינוך בבתי הספר, ילדים רבים הביאו את  בארץ המודעות למיחזור

לגבי אופניים, לבתיהם והעלו את המודעות בקרב כל בני המשפחה. בשורת המיחזור 

לטווח הארוך מומלץ לקדם רכיבה בקרב ילדים ואנשים צעירים על מנת ליצור דור של 

אנשים המרגישים נוח לרכוב על אופניים ורואים ברכיבת אופניים פעילות שגרתית 

(Appleton, 2007 &Gatersleben (.  הטמעת תוכניות רכיבה על אופניים במסגרת

בתי הספר תוך דגש על היתרונות הבריאותיים והסביבתיים של אופניים עשוייה 

אחת הדוגמאות לעידוד רכיבה פעילה  להגדיל את השימוש באופניים כבר מגיל צעיר.

 :עמותת ישראל בשביל אופנייםשיזמה  שבילים בטוחים לבתי הספרהיא התכנית 

על  .תוכנית חינוכית לעידוד תחבורת אופניים והליכה ברגל בקרב ילדים ובני נוער

 משרד החינוך ובתי הספר להפעיל תוכניות לעידוד רכיבת אופניים.

 תדמית ושינוי תרבותי

לגבי אנשים רבים )ובמיוחד נשים(, רכיבה על אופניים היא פעולה שאנשים אחרים 

. כמו כן, יש לשפר את התדמית של רכיבת אופנייםוכחלק מהשינוי התרבותי עושים 

רכיבת אופניים לא תישקל ברצינות בקרב אנשים אם לא תהיה התייחסות רצינית 

על לכן,  .) Appleton, 2007 &Gatersleben)לעניין בקרב מתכנני התחבורה 

לחייב את מוסדות השלטון השונים, הרשויות המקומיות והחברות  הממשלה

גם בפרק  ראו)הממשלתיות לצאת בתכנית מעשית לעידוד ההגעה לעבודה באופניים 

 .מדיניות מעסיקים(

במקביל לשיפור  .ותדמיתי תרבותיעל מנת להגביר את יוממות האופניים נדרש שינוי 

לנהל מסע הסברה לעידוד השימוש  התשתיות ולתמריצים כלכליים, על המדינה

 : "קסדה בראש טוב"92-בשנות המסע הסברה לגבי חבישת קסדה שנערך ) באופניים

מסע ההסברה צריך להתמקד  .(Toledo et al, 1998) העלה את המודעות לנושא

ביתרונות הבריאותיים של רכיבת אופניים, להמחיש את היתרונות הכלכליים 

הגעה לעבודה באופניים  ושב מצבוהסביבתיים שבהגעה לעבודה באופניים וליצור 

 גם בפרק מדיניות מעסיקים(. ראו) הינה גם דרך מועדפת מבחינה תדמיתית

 אכיפה לטובת בטיחות הרוכביםהגברת הגבלת מהירות כלי רכב ו .5.1.4.4

רוב המחקרים )אך לא כולם( מצביעים על עליה בשימוש באופניים כאשר יש הגבלה 

. הדבר נובע משתי סיבות: הגברת מהירותם של האופניים ביחס במהירות כלי הרכב

בערים רבות בהולנד, דנמרק (. 10Pucher et al 20)לכלי רכב והגברת הבטיחות 

http://www.bike.org.il/#!safe-roads/cxmj
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, בהן קיים שימוש נרחב באופניים, יש לאופניים זכות קדימה בדרך ובמשולב וגרמניה

וניהול שיטה כוללנית לתכנון מת בהולנד קיי.  (Pucher &Buehler 2008עם אכיפה )

. מעבר לכך, בהולנד, ברירת זכות קדימה לאופניים בכביש הענקת תוך מהירות בכביש

מוגן , וזאת מכיוון שהנהג 31המחדל לאשמה במקרה של תאונה חלה על נהג רכב ממונע

. סביר להניח שנהג רכב היודע שחובת ההוכחה במקרה תאונה באמצעות כלוב פלדה

ובשיתוף עם משרד   לכן, רצוי שהרשויות המקומיות הג בזהירות יותר.ינחלה עליו, 

התחבורה יגדילו את נפח איזורי מיתון התנועה בהם מהירות הנסיעה המותרת היא 

קמ"ש ויקדמו את השימוש בהם )בהתאם לתקנות משרד התחבורה משנת  62עד 

על פי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הגורם העיקרי לתאונות הדרכים  (.7227

יש לשקול חקיקה . לכן, 32נפגעים רוכבי האופניים הוא עבירה של הנהג הפוגעשבהם 

בה ברירת המחדל לאשמה בתאונה חלה על נהג הרכב הממונע, בדומה להולנד. כמו 

מומלץ יש להטמיע תוכניות חינוך והסברה ובד בבד להגביר את האכיפה. בנוסף,  כן,

ם אופניים כחלק מהמבחן העיוני שמשרד הרישוי ישלב חומר בנוגע לממשק כלי רכב ע

 לקבלת רשיון נהיגה.

 רשויות מקומיות .5.1.5

, יומיים לפני הבחירות לרשויות המקומיות נאמר של ידי 2/72/6//72בישיבת ממשלה מיום 

בדברים הכי  לרשות המקומית יש השפעה דרמטית על מעגלי החיים שלנוכי "  33שר הפנים

יסודיים, החל מהניקיון ברחוב ועד החינוך שהילדים שלנו מקבלים, ואפילו השפעה של 

תפקוד הרשות על ערך הנכסים שלנו, על ערך הקניין הפרטי שלנו, בכל דבר ועניין אנחנו 

הרשויות המקומיות, ככלל, מתחזקות. הן נכנסות לתחומים שבהם  . עוד נאמר:"מושפעים"

גם בנושא ימות בעבר, או כמעט ולא היו קיימות, גם בנושא ביטחון פנים, הן לא היו קי

 –וכך זה בכל העולם המערבי המתקדם  –, עם הרפורמה. הן עתידות להיות תכנון ובנייה

לרשות המקומית,אם כן, השפעה מהותית על רוב תחומי החיים של האזרח. ".  יותר חזקות

בחרתי  .תשתיותהאופניים, הרשות היא הגוף המתכנן והמבצע של הקמת תשתיות לבהקשר 

 .ורעננה בגודל בינוני: הרצליה יםער 7 בעבודה זאת לקחת מקרה מבחן בזעיר אנפין של

לא  קיימות רשויות רבות נוספות אולם קצרה היריעה בעבודה זאת לכלול רשויות נוספות.

בחרתי בתל אביב, למרות היותה העיר בה תשתית האופניים היא המפותחת ביותר בהיבט 

ק"מ( מכיוון שרוב הרשויות אינן ברמת המורכבות  22/ מעלשל כמות שבילי האופניים )

התחבורתית ובסדר הגודל של תל אביב, ובמיוחד אין לרוב הרשויות את התקציב 

  אביב. לרשות עיריית תל יםהעומדוהמשאבים 

 

                                                           
31

 
http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FArtikel
_185_Wegenverkeerswet 
32

 http://www.rsa.gov.il/meidamechkar/pirsumim/Documents/NekudatTazpit6(2).pdf 
33

 ההדגשות אינן במקור 

 http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Documents/govmes201013.doc 

http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FArtikel_185_Wegenverkeerswet
http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FArtikel_185_Wegenverkeerswet
http://www.rsa.gov.il/meidamechkar/pirsumim/Documents/NekudatTazpit6(2).pdf
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Documents/govmes201013.doc
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 רעננה: תכנית אב והמצב כיום .5.1.5.1

רעננה תוביל ותיזום פתרונות חדשניים לבעיות התחבורה הקיימות : "34חזון העיר

בעיר, לשיפור ולפיתוח אמצעי תחבורה מגוונים, תחבורה ציבורית נגישה זמינה ויעילה 

". נכון אופני-בצד פיתוח חלופות לנסיעה בכלי רכב פרטיים, ועידוד השימוש ברכב דו

להיום, ברעננה כמות קטנה יחסית של שבילי אופניים. עיקר השבילים הסלולים הם 

בצפון מערב העיר, באיזור הפרדסים, למטרות פנאי. בעיריית רעננה לא מוגדר סעיף 

תקציבי ספיציפי לסלילת שבילי אופניים אלא השבילים מהווים חלק מהתכנון בכל 

ית נרחבת והוא חלק מתוכנית האב או בכל רחוב קיים בו מתוכננת פעילות תשת

שכונה חדשה. לפי המידע העומד לרשותי, פנייתה של עיריית רעננה למשרד התחבורה 

למטרת תקצוב שבילים, טרם נענתה בחיוב. עיריית רעננה מחייבת בנייה ירוקה על פי 

בניית מתקנים וחנייה לאופניים במשרדים  . בתקן מוגדר ניקוד עבור/372תקן 

ובניינים פרטיים. התכנון של כל שכונה חדשה כולל שבילי אופניים. לדברי אדריכל 

העיר, רחובות קיימים רבים מוגבלים ברוחב ויש צורך בשנוי מהותי בחתך הרחוב על 

אור ל לדברי מר אורן תבור, רמ"ד תכנון וניהול סביבה, מנת להוסיף שבילי אופניים.

דרישות משרד התחבורה לתכנון שבילי אופניים, הן בהיבט של הפרדה מהולכי הרגל 

והן מהיבט של רוחב המסלולים, לא ניתן, במחיר של שינוי תשתיתי מזערי ובעלויות 

 .נמוכות, להתאים מיסעות עירוניות קיימות, וזאת על אף רוחבן המשמעותי

 הרצליה: תכנית אב והמצב כיום .5.1.5.2

מטרת הפרוייקט: "להגביר את . 7227התחיל בשנת  35האופניים בהרצליה פרוייקט

הוכנה תוכנית האב ובשנים  7226בשנת יים ככלי תחבורה בעיר". נהשימוש באופ

ונקבעה  7229תוכננו ובוצעו הקטעים הראשונים. תכנית האב עודכנה ב  7229-7224

אורך השבילים  72/6עד  ,36ק"מ. על פי התכנון המקורי 42תכנית רב שנתית לסלילת כ 

ק"מ של שבילי  3/, בהרצליה קיימים 72/4נכון לתחילת  ק"מ. 63היה אמור להיות כ 

העקרונות לתכנון היו משרד התחבורה הוא זה המאשר את תוכנית האב.  אופניים.

חיבור בין אזורי המגורים למוקדים כלל עירוניים )תחנת רכבת, קניון, ספורטק, חוף 

מרכז העיר ואיזור התעשייה( ולמוקדים שכונתיים )בתי ספר, הים, בתי ספר, 

סלילת השבילים הקלים יותר לביצוע, דהיינו במקום בו אין  מתנסי"ם, תנועות נוער(.

בעיית זכות דרך בתב"ע )תכנית בניין עיר( וסלילת שבילים לצד כבישים חדשים, 

ים שבילי אופניים קמ"ש( לא סולל 62הסתיימה. באיזורי מיתון תנועה )נסיעה עד 

והרוכבים אמורים להשתלב בתנועה. האתגר הגדול הוא בצירים בהם לא קיים 

מספיק מרחב להוספת שביל אופניים. אחת האפשרויות במקרה כזה הוא ביטול חניית 

                                                           
34

 http://www.raanana.muni.il/Environment/Environmentalissues/Transport/Pages/default.aspx 

 
35

 http://www.herzliya.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Bike_Project.pdf 
36

 

http://www.herzliya.muni.il/?CategoryID=358&ArticleID=127&SearchParam=%D7%90%D7%95%D7%A4%

D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D 

http://www.raanana.muni.il/Environment/Environmentalissues/Transport/Pages/default.aspx
http://www.herzliya.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Bike_Project.pdf
http://www.herzliya.muni.il/?CategoryID=358&ArticleID=127&SearchParam=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.herzliya.muni.il/?CategoryID=358&ArticleID=127&SearchParam=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.herzliya.muni.il/?CategoryID=358&ArticleID=127&SearchParam=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
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עורר התנגדות בקרב התושבים. עשוי לרכב פרטי בצד אחד של הכביש, אולם צעד זה 

ת )כגון מים וביוב(, מוסיפים במידת האפשר ועל כאשר מתוכננת ברחוב החלפת תשתי

, אולם על פי רוב, לא מבצעים פרוייקט כה יקר ומורכב פי תכנית האב, שביל אופניים

אך ורק על מנת לסלול שביל אופניים והתכנית נגזרת מתוכנית העבודה הכוללת בעיר. 

התקציב העירוני  כאשר מחדשים תב"ע, לוקחים בחשבון את תשתית האופניים.

 מליון ש"ח לשנה. 4-6לתשתיות אופניים עומד על כ 

 גורמי הצלחה .5.1.5.3

הרצליה היא העיר השניה בכמות שבילי האופניים לאחר תל אביב. למרות שלא נסללו 

 איזורים רבים בעיר כבר מחוברים., )בשל מגבלות תקציב( עדיין כל השבילים שתוכננו

ת כבישים בעיריית הרצליה, והאחראית על לדברי הגב' אביבה מלכה, מנהלת מחלק

 .גורם ההצלחה המרכזי הוא המחוייבות של הנהלת העיר"שבילי האופניים בעיר, 

הנהלת העיר הבינה את הצורך בסלילת שבילים, ההנהלה מחוייבת לכך ומקדמת את 

גורמי הצלחה נוספים הם שיוך תחום האופניים "לדברי הגברת מלכה,  ."הנושא

למחלקת הכבישים מכיוון שאז ניתן לקדם את סלילת השבילים באופן מיטבי, מספיק 

משאבי אנוש שיוכלו לתכנן ולבצע את סלילת הכבישים וכמו כן קיום תמידי של 

עניות . ל"תוכניות מגירה לסלילת שבילים במידה ומתפנה תקציב באופן לא מתוכנן

גורם הצלחה נוסף הוא שממלא התפקיד בעירייה הוא אדם שמבין את הצורך תי, דע

בתשתיות אופניים ומעבר לביצוע התפקיד, בעל מחוייבות ומוטיבציה אישית לקידום 

פעם בשנה נערכת ישיבת היגוי של העירייה עם רוכבי אופניים בעיר ובה עולים  הנושא.

ישראל בשביל "הפרוייקט המשותף של עמותת גורם הצלחה נוסף הוא  נושאים לדיון.

ובמסגרתו מתקיימים ימים מרוכזים של  "רוכבים לעבודה"והעירייה:  "אופניים

 .(הכנת תכנית בארגון להלן 3.7.7 ףיהפנינג לעידוד רכיבה לעבודה )פרטים נוספים בסע

ברעננה, מפאת הקילומטראז' הקטן הנוכחי של השבילים הסלולים, ניתן להצביע על 

. אימוץ תקן בנייה ירוקה שיגרום למתקני חניית /גורמי הצלחה עתידיים:  מספר

. השכונות החדשות שנבנות ושייבנו, 7ולמקלחות וחנייה במשרדים.  ,אופניים בבתים

. חיבור חלקי העיר 4רצליה וכפר סבא. . חיבור שבילים לה6 יכללו שבילי אופניים.

 לאיזור התעשייה.

 והצעות לשיפור מגבלות ,חסמים .5.1.5.4

כדי לאפשר יוממות  חיבור שבילים בין ערים שכנות מהותי ליצירת רצף מטרופוליני

. רצוי ליצור וועדות אופניים לאנשים המתגוררים בעיר הסמוכה למקום העבודה

ממשק נוסף שראוי לטפח הוא קשר מול מעסיקים,  לנושא.עירוניות -ביןתיאום 

פרוייקט "רוכבים לעבודה" ניתן ליצור פורום לובמיוחד באיזור התעשיה: מעבר 

רצוי שהעירייה, בתור  משותף על מנת לסייע למעסיקים לקדם יוממות אופניים.
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מעסיק וכבעלת השפעה על מוסדות חינוך ותרבות בעיר, תעודד אף היא את עובדיה 

 ממות אופניים.ליו

, מתגלה החסם של קלים לתכנון וביצועכאשר העיריה מסיימת לסלול את השבילים ה

מול זכות אל או  מול מקומות חנייה אל מול נתיב נסיעה לרכב אואל שבילי אופניים 

על מסלול  . כאשר על מנת לסלול שביל אופניים יש צורך בוויתרהדרך להולכי רגל

לרכב או על מקומות חנייה, צפויה התנגדות נהגים או דיירי הרחוב. דוגמא לכך היא 

מקומות חנייה.  32רחוב בלוך בתל אביב בו העירייה סללה שביל אופניים במקום 

וסללה את לאובדן מקומות החנייה אולם העירייה התעקשה  37דיירי הרחוב התנגדו

משום שהרחוב הוא שטח ציבורי והאינטרס  ה)יש לציין באומץ, במקרה זהשביל 

(. ראשי רשויות עשויים בעלי מכוניות 32הציבורי חשוב יותר מהאינטרס הפרטי של 

לחשוש ממאבק כגון זה אך זה ניתן לפתרון )חלקי לפחות( באמצעות הליך שיתוף 

נסיון למצוא פתרון , באמצעות שכנוע והסבר לגבי האינטרס הציבורי וגם ציבור

 במקומות סמוכים אשר ברשות העירייה. בלילה הלחניי

 מיליון שקל /2לרשויות המקומיות  3872/6-3972/4משרד התחבורה הקצה בשנת 

 2/כ פרומיל מתקציב משרד התחבורה שעומד על  בערךאופניים. זהו שבילי ל בשנה

שקלים לסלילת  41מיליון 63ש"ח בשנה. עיריית תל אביב לבדה השקיעה  40מיליארד

ח בשנה "מליון ש 4-6עיריית הרצליה משקיעה כאמור כ  .72/7 תשבילי אופניים בשנ

בשבילי אופניים. לדברי הגברת אביבה מלכה, משרד התחבורה מעודד את סלילת 

ש"ח בשנה )גובה ההשתתפות נקבע על  222,222-322,222 משתתף בכושבילי האופניים 

  פי מצבה הסוציואקונומי של העיר(.

נמצא שיחס תועלת מול ההשקעה ( 42תושבים 322,222)בעלת אוכלוסיה של בפורטלנד 

, השקעות בסדר גודל של 7242 שנת  וכי עד 6.2לבין  7./בתשתיות אופניים היה בין 

 622 - 394 חיסכון בהוצאות בריאות בסדר גודל שלמליון דולר יביאו ל 62/ – 323

מליון דולר וחסכון בחיי אדם שווה  46/ -7/2 מליון דולר, חסכון בהוצאות דלק שבין

אמנם סלילת השבילים הם לרווחת  (.Gotschi 2011דולר ) מיליארד 2 -7/ ערך בין

התושבים ולתועלתם והעירייה מפיקה אף היא תועלת מכך, אולם את עיקר התועלת 
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 http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/235/944.html 
38

 

http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2013_2014/MinisteriesBudget/Foundations/Lists/List3/A

ttachments/15/Tahabora_HoratTaktziv.pdf 
39

 

http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2013_2014/MinisteriesBudget/Foundations/Lists/List3/A

ttachments/16/Tahabora_HoratTaktziv_2014.pdf 
40

 

http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2013_2014/MinisteriesBudget/Foundations/Lists/List3/A

ttachments/1/Tahabora_Main.pdf 
41

 

http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7

%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C 
42

 http://en.wikipedia.org/wiki/Portland,_Oregon 

http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/235/944.html
http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2013_2014/MinisteriesBudget/Foundations/Lists/List3/Attachments/16/Tahabora_HoratTaktziv_2014.pdf
http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2013_2014/MinisteriesBudget/Foundations/Lists/List3/Attachments/16/Tahabora_HoratTaktziv_2014.pdf
http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2013_2014/MinisteriesBudget/Foundations/Lists/List3/Attachments/1/Tahabora_Main.pdf
http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2013_2014/MinisteriesBudget/Foundations/Lists/List3/Attachments/1/Tahabora_Main.pdf
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://en.wikipedia.org/wiki/Portland,_Oregon
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תוצר עליית חיי אדם חסכון במפיקה המדינה בהיבטי ההוצאה הפחותה על הבריאות, 

בעלויות חיצוניות, ירידה צפיפות כבישים, ירידה בלאומי גולמי, ירידה בזיהום אוויר, 

בימי מחלה, הפחתת אבדן התוצר כתוצאה מעמידה בפקקים, עלייה בתפוקה  הפחתה

י על משרדבהיבט כלכלי גרידא ובתוספת היבט סביבתי וחברתי, ועוד. לכן,  בעבודה

התחבורה להגדיל באופן ניכר את התקציבים הניתנים לרשויות המקומיות על ו האוצר

 התקציביםיר בכך ש"משרד התחבורה בעצמו מכ מנת לסלול שבילי אופניים.

 היא השבילים רשת להקמת המקומיות לרשויות המוקצים לסיוע הממשלתיים

לעניות דעתי המדינה צריכה לממן חלק מהותי  ".43בהדרגה עולה אך ,ביותר נמוכה

ובמימון מלא ברשויות  ,בהרבה מאשר ההשתתפות הנוכחית בתשתית השבילים

כדי להפחית באחריות הרשות  הנ"לות אין בהמלצ חלשות יותר מבחינה תקציבית.

התושבים רואים ו היות ולהשקיע בתשתיות אופניים בתחומהלשרת את תושביה 

 ברשות המקומית אחראית לנושא.

הוציאה ב  ,", הארגון הישראלי לתחבורת בת קיימאתחבורה היום ומחרעמותת "

 לרשויות המדריך" .מדריך לרשויות המקומיות לקידום תחבורה בת קיימא 72/6

 בין העבודה תהליכי הבהרת באמצעות הללו לחסמים מענה לתת נועד המקומיות

 מישראל מוצלחות ודוגמאות מעשיים כלים מתן, למוניציפאלי הממשלתי המגזר

 יצירת לשם המקומית לרשות הצפויות התועלות וחידוד, קיימא בת תחבורה לקידום

 ". המדריך כולל גם סעיף לרשת שבילי אופניים.אמיתית מחויבות

על ככלל, חסרות מדידות של לפני ואחרי ההשקעה בתשתיות אופניים על הרשות. 

בצע מדידות בתחומים ל יתוף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהובש השלטון המקומי

, עומסי תנועה, השפעה על עסקים, אופניים יוממותשיעורי שינוי ב שונים ובהם

להבין טוב יותר מהם  ועל ידי כךבריאות, שביעות רצון תושבים, שנוי בערך נדל"ן ועוד 

 הרשויות., לטובת כלל ומה ניתן לשפר תחומי ההצלחה של ההשקעה בתשתיות

 "ישראל בשביל אופנייםעמותת "טכנולוגיה ו ,שיתוף ציבור .5.1.5

, טוב יעשו קובעי המדיניות אם יבצעו והמגזר העסקיבהיבט של תוכניות ארציות, עירוניות 

ולהביא בחשבון והציבור הרחב רוכבי האופניים להקשיב לתהליך של שיתוף ציבור על מנת 

 בעת הכנת תכניות.  את נסיונם

פועלת לעידוד השימוש באופניים ולהגברת בטיחות  "44"ישראל בשביל אופנייםעמותת 

מול משרדי הממשלה השונים, הרשויות המקומיות, גופי  באמצעות פעילות 45הרוכבים

" 46. כחלק מפעילותה, יזמה העמותה את פרוייקט "רוכבים לעבודהתחבורה ועוד

מותה נסיון רב בקידום תחבורת ובאמצעותו פועלת העמותה לקידום יוממות האופניים. לע

                                                           
 

43
 4.7, פרק (72/7)תכנית אסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבורית העל פי 

44
 http://www.bike.org.il/ 

45
 על פי מטרתה המוצהרת 

46
 http://www.bike.org.il/#!bike2work/c1rzu 

http://www.transportation.org.il/he
http://www.transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/madrich_larashuyot_web.pdf
http://www.bike.org.il/
http://www.bike.org.il/%23!bike2work/c1rzu
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מיטבי וביצוע  הרשויות עם העמותה עשוי לתרום לתכנון האופניים. שיתוף פעולה יזום של 

 לתחבורת אופניים. בכל הנוגע

בעולם קיימות טכנולוגיות ואפליקציות ניווט המסייעות לרוכבי אופניים לתכנן את מסלול 

( Layer. טכנולוגיות אלה כוללת שכבה )48ובזמן הנסיעה בפועל 47הנסיעה בשבילי אופניים

"ישראל בשביל והטמעה על ידי  נמצאת בשלב פיתוחכיום, שכבה זאת של שבילי האופניים. 

שיגרום של משרד התחבורה  עידוד. 49מטרופולין תל אביבעבור שבילי האופניים ב אופניים"

ופניים בארץ זאת כך שיכללו גם את נתיבי הא ת מידעהוספת שכבל לרשויות המקומיות

 לרווחת הרוכבים עשוייה להגביר את השימוש באופניים.

 מדיניות מעסיקים .5.2

רבים: חסכון כספי, הגדלת תפוקת העובד, הנה מיתרונות נמעסיק המעודד יוממות אופניים 

, תדמית של , הגדלת ההכנסה הפנוייה של העובדרווחת עובד גדולה יותרימי מחלה, הפחתת כמות 

לצורך העניין, גם המדינה, הרשויות המקומיות והחברות  לסביבה וגיבוש חברתי.ארגון ידידותי 

 נחשבות למעסיק.הממשלתיות 

 חסכון כספי: .5.2.1

. את שטח החנייה 50זוגות אופניים 2/הקטנת שטחי חנייה. מכונית אחת תופסת שטח של  ./

לחילופין, מקום עבודה שמממן  להשכיר לגורם שלישי. לנצל באופן אחר או המתפנה ניתן

 חניה בתשלום יכול לחסוך הוצאה זו.

הקטנת הוצאות דלק, תיקונים ופחת: מעסיק המממן הוצאות דלק לעובד יחסוך עבור כל  .7

את החסכון הכספי ניתן לחלוק בין המעסיק  נסיעה אותה ממיר העובד מרכב לאופניים.

 והעובד. 

באופניים אינם עומדים בפקקים, ואינם מבזבזים זמן ניצול יעיל של הזמן: עובדים המגיעים  .6

 בחיפוש חנייה.

( מקומות עבודה בהם יש WHOשל ארגון הבריאות העולמי ) מסמךהגדלת תפוקה: על פי  .4

 .37%תוכניות לעידוד פעילות גופנית עשויים להעלות את התפוקה בעד 

 להלן. מסמך של ארגון הבריאות העולמי ירידה בהיעדרויות. ראו  .3

ראו מסמך של ארגון . בהן נושא המעסיק ירידה בפיצוי עובדים ובעלויות אובדן כושר עבודה .3

 .הבריאות העולמי להלן

 

                                                           
 

 Google Mapsלדוגמא47

 
 Ride The City לדוגמא48

49
 http://www.bike.org.il/%23!rtc/cnbf#!rtc/cnbf 

50
 בנושא קודמתהערה ראו  

https://www.google.com/maps/dir/50.9365209,-139.7981614/@37.0625,-95.677068,4z/data=!4m3!4m2!1m0!1m0
http://www.ridethecity.com/
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נמצא שמעסיקים שיזמו  51מחקרים 33של ארגון הבריאות העולמי ובו נלקחו נתונים מ   חקרבמ

 תוכניות לקידום פעילות אקטיבית, בריאות ותזונה נהנו בממוצע מ:

 72% עדרות מהעבודה עקב ימי מחלה.יירידה בה 
 73% .ירידה בהוצאות שרותי בריאות 

 67% ה.ירידה בפיצוי עובדים ובעלויות אובדן כושר עבוד 

 3.2/.חסכון על כל דולר של הוצאה $ 

" כאשר אלה תמריצים למעסיקים שיעודדו רכיבה על אופניים למקום העבודה וממנו"ניצול  .2

אלה טרם תמריצים  .72/6–הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים, התשע"גיינתנו במסגרת 

החסכון הכספי גדול דיו גם ללא התמריצים כך שרצוי ליישם בהקדם נקבעו ופוטנציאל 

 תכנית בארגון ולא להמתין לחקיקה וליישום החוק.

 יתרונות נוספים לעידוד יוממות אופניים:

קשר בין פעילות גופנית, לדוגמה רכיבה על אופניים  קיים .הקטנת שחיקה בקרב עובדים ./

 .(Toker & Biron , 2012) שחיקה בקרב עובדים לעבודה, להקטנת

 Smithרווחת העובד: הגעה לעבודה באופניים )וגם ברגל( מעלה את רווחת העובד )העלאת  .7

2013.) 

 :הגדלת ההכנסה הפנויה של העובד .6

 שח בעוד שעלות  66,222ליטר( היא  3./)משפחתי ממוצע,  52עלות שנתית של אחזקת רכב

לכל היותר, כלומר  53עד כאלף ש"ח  אופניים הינה מאות שקליםשנתית של אחזקת 

  .מעלות אחזקת רכב אחוז 6כאחוז עד 

 של ארגון הבריאות העולמי לעיל( חקרירידה בהוצאות על שרותי בריאות )ראו מ . 

, לסביבה על ידי הפחתת פליטות פחמן ומזהמים אחריםמיצוב תדמית הארגון כידידותי  .4

 .ומשאבי סביבה אחרים קרקעה של יעיל יותר וניצול

 הכנת תכנית בארגון .5.2.2

במחקר שנערך בהולנד התוצאות מצביעות שבאמצעות פעילויות המקדמות את יוממות 

האופניים בקרב עובדים ועל ידי כך משפרות את הגישה של העובדים כלפי יוממות אופניים, 

המעסיק עשוי לגרום לעידוד יותר עובדים להיות יוממי אופניים ובתדירות גבוהה יותר 

(2102 .Heinen, Maat &Van Wee מחקרים שבדקו את השפעת תוכניות תחבורה .)
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השתתפות בימי רכיבה מאורגנים לעבודה עולה  מראים כילאופניים הייחודיות  ארגוניות

בערים רבות בעיקר על ידי יוממים חדשים של אופניים. בסן פרנסיסקו, חודש לאחר יום 

אחוז  (.Lab, 2008) מאשר לפני כן %73.4יוממי האופניים היה  גבוה ב רכיבה מאורגן, אחוז 

 .(Rose & Marfurt, 2007) חודשים 3דומה התקבל גם בוויקטוריה שבאוסטרליה לאחר 

אם בין העירייה לבין " שתואר לעיל הוא יום )או יותר( מתורוכבים לעבודהאירוע "

מעסיקים באיזור מרוכז בו מתקיים הפנינג ובו העובדים המגיעים לעבודה באופניים נפגשים 

במרוכז, מכירים עמיתים מחברות אחרות,  אוכלים ארוחת בקר וממשיכים למקום 

( בשיתוף עיריית הרצלייה 72/6)באוקטובר  54עבודתם. אירוע כזה נערך בארץ לאחרונה

 חברות. 43רוכבים מ  22/אל בשביל אופניים" ובו השתתפו כ ועמותת "ישר

להפחית את השימוש הכנת תכניות תחבורה בארגון עשוייה  משרד התחבורה הבריטיעל פי 

)ביניהם בתי חולים, חברות גדולות,  ארגונים 72בפועל נבדקו . 62%-3%/ברכב פרטי ב 

 .2%/ובהם סך הפחתת השימוש ברכב פרטי עמד על  עיריות, מרכז קניות ואוניברסיטה(

קת מקום וחזתש"ח( לשנה בעוד שעלות  722פאונד )כ  42ה תעלות יישום תכנית תחבורה הי

מרבית המחקרים ש"ח( לשנה.  222-7222/פאונד ) 622-322חנייה בלבד עמדה על 

והמדריכים מתייחסים להכנת תכנית תחבורה כוללת בארגון, ולא בהכרח ייחודית 

. , תחבורה ציבורית, הליכה ועוד(Car Sharing)התכנית כוללת הסעות מאורגנות,  לאופניים

ההתייחסות הינה למרכיב קצרה היריעה מלדון בתכנית תחבורה כוללת ולכן בעבודה זאת 

 האופניים בלבד.

ם הרלוונטיים: תשתיות, יבטיהתחבורת האופניים בארגון צריכה להקיף את כלל ה תוכנית 

מספר  רצוי ליישםמעבר לכך,  המפורטים בסעיפים להלן. תמריצים, תרבות ארגונית

למדוד ק"מ צבור, קלוריות שנצרכו, חסכון בדלק ) תחרויות בין המחלקות רעיונות נוספים:

)כאשר הפגישות  ית חברה לפגישות מחוץ למשרדלהעמיד מכונ, ניקוד ירוק(, ופליטות

  .רחוקות( וצי אופניים לפגישות קרובות

קיימים מספר מקורות מידע מעשיים שעשויים לסייע לארגון ליישם תכנית לעידוד תחבורה 

 בת קיימא בכלל ותחבורת אופניים בפרט:

 בשיתוף  56בהוצאת תחבורה היום ומחר 55מגיעים לעבודה בירוק: המדריך למעסיקים

 משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה.

 57לאופניים ידידותי לארגון" צעד אחר צעד" מדריך
 

 58ייעוץ של עמותת "ישראל בשביל אופניים" 
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 59מדריך משרד התחבורה הבריטי לתכניות תחבורה של מעסיקים. 

 "60של האיחוד האירופי לניהול תחבורה בארגונים "ארגז כלים. 

על מנת ליישם את התכנית הארגונית, רצוי להגדיר פרוייקטור )מקרב אגף המשק/ 

תפעול/רכב/משאבי אנוש בארגון גדול או רוכב אופניים נלהב מבין העובדים בארגון קטן( 

אשר מחוייב לקדם את ביצוע התכנית. עובד זה יכול להיות מתוגמל על פי מספר 

זמן ואו על פי קריטריונים שיוגדרו על בסיס  המשתתפים בתוכנית ומשך השתתפותם לאורך

 של חסכון כספי.

 תשתיות במקום העבודה .5.2.3

מתקנים ואמצעים הקשורים לאופניים המסופקים על ידי המעסיק במקום העבודה מהווים 

 Heinen, Maat &Van. 2102)מפתח לבחירת העובד להגעה לעבודה באופניים ולתדירותה 

Wee) . ,מלתחותמקלחות ו, ( 7.6./.3סעיף ) חניית אופנייםכפי שתואר בסעיף תשתיות לעיל 

מעלים באופן מובהק את יוממות האופניים. היעדר תשתיות אלה מהווה   (7.4./.3סעיף )

חסם מרכזי להגעת עובדים באופניים. יחס התועלת אל מול העלות בהקמת תשתיות אלה 

  .לעיל( חסכון כספי /.3.7 סעיףגבוה )ראו 

 רוצה אתה מהשובה לשאלה ", בתבאופניים לעבודה להגעה בקשר עובדים עמדותבסקר 

 קשורותהשיבו תשובות ה 42%", כ ?באופניים לעבודה הגעה לעודד כדי יעשה שהארגון

 (.מלתחות ,מקלחות ,חניה) הארגון בתחומי לתשתיות

אחת לתקופה תסייע  באופנייםותחזוקה שוטפת איש מקצוע לטיפול הגעה מתואמת של 

 טיחותם ותחסוך זמן.לעובדים בתחזוקת האופניים ובב

 תמריצים .5.2.4

ומכיוון  הנתונים בידי המדינה, לעיל( 7././.3בסעיף המיסוי )כפי שפורטו במנותק מתמריצי 

למעסיק משתלם ניתן להניח ש לעיל( חסכון כספי /.3.7 )ראו סעיף שהתועלת עולה על העלות

  לתת תמריצים משלו על מנת לעודד יוממות אופניים.

 נגישות לאופניים .5.2.4.1

תכניות בהן  .(Cervero et al, 2009) נגישות לאופניים הינה התנאי הבסיסי

 דנמרק Arhus ב 32%ל  3%/אופניים העלו את יוממות אופניים מ המשתתפים קיבלו 
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(Bunde, J., 1997 .) דוגמת המעסיק יכול לרכוש אופניים לעובדים(
61

Google ,) לתת

השכרת  , לרכוש עבורם מנוי בפרוייקטיית אופנייםיהלוואה בתנאים נוחים לקנ

אופניים )כגון תל אופן( ולהמיר את מתנות החג המקובלות בשוברים לרכישת 

 .אופניים

 השתתפות בהוצאות .5.2.4.2

לעובדיהם.  מעסיקים רבים הפנימו את היתרונות הבריאותיים שבפעילות ספורטיבית

ישנם מעסיקים המפעילים חדרי כושר בין כתלי מבנה הארגון, אחרים מגיעים להסדר 

את עלות חדר הכושר או  באופן מלא באיזור העבודה וחלקם מסבסדיםעם חדר כושר 

( נמצא שהתועלת evick et al, 2000Sבמחקר שנערך בארה"ב ) משתתפים בהוצאות.

בתכניות מובנות  אימוץ פעילות ספורטיבית כחלק מסגנון החיים גבוהה יותר מאשרמ

. לכן, מנקודת המבט של המעסיק, משתלם להשתתף בהוצאות )כגון חדר כושר. ע.ש( 

עשוייה  השתתפותעל אופניים ובמיוחד כאשר אלה משמשים אמצעי להגעה לעבודה. ה

 ציוד, טיפול ואחזקה, ביגוד והשתתפות בפוליסה נגד גניבה.להוצאות הקשורות  לכלול

 פדיון חניה .5.2.4.3

, ובמיוחד בהיבטי מיסוי, לעיל( 7././.3פדיון חנייה בסעיף )ראו  הרחבהבהנושא הובא 

 אך לא בלבד.

מקום חניה הניתן של ידי המעסיק עולה כסף )שווי הקרקע( ומהווה אפליה מכיוון שזו 

הטבה שניתנת רק למי שמגיע ברכב. גם בהתעלם מהיבטי המיסוי שהובאו לעיל, 

לצמצם את שטחי החנייה, לקבל  למעסיק משתלםבמחירי הנדל"ן הגואים בארץ, 

תת לעובד תמריץ כלכלי על מנת שלא לעבורם תמורה גבוהה )השכרה או מכירה( ו

( עלה שהמעסיקים Shoup, 1997) מקרי בוחן 2שבדק  במחקר יתפוס מקום חנייה.

שטותה והגינותה. כמו כן ציינו המעסיקים שהתכנית סייעה שיבחו את התכנית בשל פ

 לגיוס עובדים ושימורם.

 תשלום עבור ימי נסיעה .5.2.4.4

ש"ח( למי שמגיע  7/פאונד ליום ) כ  7נמצא שתשלום של  במחקר שנעשה באנגליה

 .(et al. 2007 Wardman(לעבודה באופניים כמעט מכפיל את יוממי האופניים 

 , 62ש"ח לקילומטר 6.23לארגון המממן דלק לעובדים, לפי עלות אחזקת רכב של 

כל עובד שגר במרחק העולה על משתלם למעסיק לשלם לעובד את הסכום הנ"ל עבור 

על מנת שייסע באופניים, וזאת עוד לפני שלוקחים בחשבון  63קילומטר וחצי מהעבודה
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וקת העובד, פחות ימי היעדרות, בריאות טובה יותר את עלות אחזקת החנייה, את תפ

גם למעסיק שלא  נראה כי כאשר מביאים בחשבון את כל האלמנטים הנ"ל, ועוד.

 שתלם לשלם לעובדים על מנת שיגיעו באופניים.מ ,מן דלק לעובדיםממ

 תרבות ארגונית .5.2.5

הגישה של המעסיק במקום העבודה ביחס ליוממות אופניים וגישת עמיתים לעבודה מהווים 

 Heinen, Maat &Van. 2102)מפתח לבחירת העובד להגעה לעבודה באופניים ולתדירותה 

Wee.)  הארגון אם, בתשובה לשאלה "באופניים לעבודה להגעה בקשר עובדים עמדותבסקר 

 שיעור", ?באופניים לעבודה מגיע היית בחודש פעמים כמה ',לאופניים ידידותי' היה

השאלון עמד על כ  על המשיבים סך מתוך באופניים לעבודה להגיע מוכן שיהיה המשיבים

26.3%. 

בדומה לתהליכים ארגוניים שונים, הצלחת מהלכים חדשים תלוייה בין השאר בתרבות 

קידום  ,על שלל היבטיה: תקציביים מחוייבות הנהלה הארגונית. בראש ובראשונה נחוצה

התהליך, עדוד ומתן לגיטימיזציה ליוממי האופניים ולאחרים על מנת שיהפכו לכאלה, 

. צי אופניים לפגישות מחוץ למשרדוהקמת  רכיבה ימי רכיבה מאורגנים, קבוצותעידוד 

מנהלים המגיעים לעבודה באופניים מהווים דוגמא אישית ועשויים לסחוף עובדים רבים 

 לנהוג כמותם.

בדק שנערך באנגליה ובמחקר . יוממות אופנייםל הסיכוי את מעלה רוכבים בין ידע שיתוף

תהליכים של השתייכות קבוצתית את ההשפעות החברתיות בקרב יוממי אופניים נמצא ש

משחק תפקיד כך שיתוף מידע ואמון קשורים בגישה חיובית חזקה כלפי יוממות אופניים. 

חברתי לצד הידע המעשי. על ידי כך נוצר עידוד ליוממות אופניים בקרב עובדים שלא רכבו 

ואמון גדול שיתוף המידע בקרב חברי הקבוצה יצר השראה  בעבר או עובדים חדשים בארגון.

מכיוון שהגיע מרוכבים מנוסים. לכן, מידע המגיע וזאת  יותר מאשר המידע הרשמי,

-מרוכבים אחרים נתפס כאמין יותר וממולץ לקשר בין רוכבים בתכנון הדרך ובעדכונים און

כחלק מיצירת התרבות הארגונית  אם כך, (.3Bartle, Avineri & Chatterjee. 201ליין )

רצוי לעודד השתייכות קבוצתית של רוכבי האופניים ולספק להם פלטפורמה לעדכונים 

 הדדיים )לדוגמא באמצעות אתר אינטרנט ייעודי וכחלק מתכנית התחבורה של הארגון(.

 http://www.sustainability.org.il ניתן למצוא באתר 64מידע מורחב ורעיונות נוספים

 שייעודו לשמש מקור ידע מעשי לקיימות.
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 )מזג אוויר, טופוגראפיה, מחירי דלק( נוספים מאפיינים .5.3

 מזג אוויר .5.3.1

על פניו, אקלים ומזג קיצוני עשויים להשפיע על יוממות אופניים. אולם במחקר שבדק את 

, לא נמצא )Buehler  & Pucher , 2011(הערים הגדולות בארה"ב  92השימוש באופניים ב 

 67אוויר קיצוני )חום מעל קשר מובהק בין כמות משקעים גדולה, מספר הימים בהם מזג 

. מכיוון שרוב הזמן יוממות אופנייםלבין  מעלות צלסיוס( 2מעלות צלסיוס וקור מתחת ל 

תנאי האקלים בארץ נמצאים בטווח לעיל, ניתן להניח בזהירות שהממצאים תקפים גם 

 בארץ.

 טופוגראפיה .5.3.2

, כמעט כל המחקרים מצביעים על כך שטופוגראפיה (ucher , 2011Buehler  & P)על פי 

שטוחה מאפשרת שימוש באופניים ושרוכבי אופניים בוחרים במסלולים שנמנעים מעליות 

תלולות. בשל חוסר בנתונים במחקר לא ניתן היה ליצור סטנדרטיזציה שתאפשר לבודד 

גם בארץ, טופוגראפיה  ככל הנראה,משתנים טופוגראפיים. המסקנה המתבקשת היא ש

שטוחה מאפשרת שימוש באופניים. ברוב ערי מישור החוף, השפלה והנגב קיימת טופוגרפיה 

שטוחה המאפשרת רכיבה נוחה על אופניים. גם בערים הממוקמות על רכסי הרים, כגון 

ירושלים וחיפה, קיימים איזורים נרחבים בהם הבדלי הגובה אינם משמעותיים ומאפשרים 

 על אופניים.רכיבה 

 מחירי דלק .5.3.3

 שיעור הרוכבים לעבודה גבוהבארה"ב נמצא כי בערים שבהן מחירי הדלק גבוהים יותר, 

. בשנים האחרונות מחירי הדלק בעולם ובארץ עלו )Buehler  & Pucher , 2011)יותר 

ש"ח לליטר  2.73ועד  7229אוקטן בספטמבר  93ש"ח לליטר בנזין  4.23במידה ניכרת )מ 

תגרום לעובדים  בארץ עליית מחירי הדלקשהמשך . סביר להניח 65(72/7בשיא של ספטמבר 

לחפש אמצעי תחבורה חלופיים לרכב פרטי, ובכללם אופניים, על מנת להגיע לעבודה. זאת 

 לכליים.כמובן תחת הנחה שהמדינה תאפשר זאת באמצעות שיפור תשתיות ותמריצים כ

 מסקנות .5.4

אופניים הם אמצעי התחבורה הבריאותי ביותר והידידותי ביותר לסביבה וזולים יחסית 

סקירת  אלתחזוקה, אולם רק אחוז אחד של עובדים מגיע לעבודה באופניים. מטרת העבודה הי

עירוני ובהיבט -יוממות אופניים בהיבט הממשלתי קידוםהגורמים המרכזיים הנחוצים ל

 המעסיקים, תוך התבססות על מחקר אקדמי מתוך הנסיון הנרחב בעולם. 

 

                                                           
65

 על פי אתר משרד האנרגיה והמים 
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 :הגורמים המרכזיים הנחוצים להגברת יוממות אופניים

 עירוני-ממשלתי .5.4.1

  :חקיקה 

o תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה  -)תיקון הצעת חוק התכנון והבנייה  יישום

כחלק מאישור  הכנת תסקירי תנועה לפני אישור תוכניותל 72/4-ציבוריים(, התשע"ד

 תוכניות. מומלץ להוסיף לחוק חיוב ועדות תכנון להתייחס לעירוב שימושי קרקע.

o על החוק להיות מגובה  .72/6–הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים, התשע"ג יישום

 תקציבית, שאלמלא כן, חלקו )התמריצים הכלכליים( מרוקן מתוכן.

o לתחבורה הארצית המתאר תכניתאישור ההמלצות לשכבת אופניים כחלק מ 

 המתהווה בימים אלה. 47 א"תמ ,יבשתית

 :הקלות מס ומתן תמריצים כלכליים 

o  נסועה לעבודה )רכישה, תחזוקה,  באופניים ככלי רכב בהיבט הטבות מסהכרה

 .(החזר הוצאותבאופניים, 

o  ביטול הקשר בין בעלות על רכב לבין קבלת הוצאות "אחזקת רכב" בקרב עובדי

 .OECDוהמגזר הפרטי והחלפתן בצורת תגמול אחרת, על פי המלצות ה   מדינה

o בתדירות  באופניים לעבודה הגעה עבור לעובדים תשלוםלמעסיקים בגין במס  הכרה

 כלשהי, גם כאשר העובד מקבל רכב ליסינג או מקבל הוצאות "אחזקת רכב".

o מלתחות)מקלחות, במקומות עבודה בהוצאות על תשתיות אופניים  מועדפת הכרה ,

 .לצרכי מסחדרי אחסון( 

o  פדיון חנייההכרה במס לצורך. 

 :השקעה בתשתיות 

o  התקציב לשבילי אופניים במשרד התחבורה )כיום פרומיל מסך תקציב הגדלת סעיף

כמות לצרכי מימון, מס שיושת על  מתקני קשירה.ו חניית אופנייםב המשרד(. השקעה

ותואם  סביבתי-כלכלי-הוא הוגן במובן החברתי ואגרות גודש נסיעה ברכב פרטי

 .OECDלהמלצות ה 

o .עידוד ותקצוב מערך השכרת אופניים בערים  

  :תכנון דרכי גישה אל התחנות וקיום של חניית שיפור הממשק עם תחבורה ציבורית

הקצאת יותר מקום להעלאת אופניים לרכבת אופניים מקורה ומאובטחת. 

הצעת חוק לעידוד תחבורת ולאוטובוסים והכללה של אוטובוסים עירוניים כהמשך ל

 .72/6–ופניים, התשע"גא

 שהוקמה לאחרונה כך שתכלול  "רשות ארצית לתחבורה ציבורית"הרחבת סמכויות ה

 גם את תחבורת האופניים.

  על מנת להטמיע את  תכניות הכשרה לרכיבת אופנייםויצירת לימודים התכנית הרחבת

 תחבורת האופניים ולשפר את תדמיתה.
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 הככלכליים והבריאותיים לרכיבת אופנייםמודעות של הציבור ליתרונות הגדלת ה. 

 והגברת אכיפה לטובת בטיחות  באזורי מיתון תנועה בערים הגבלת מהירות כלי רכב

 .הרוכבים

 .הצבת יעד מספרי של אחוז יוממי אופניים ברמה הארצית על ידי הממשלה 

 ע"י  לבנייה ירוקה /372תקן אימוץ גישה תכנונית בדגש על תכנון עירוני בר קיימא ו

 לעידוד תחבורת אופניים. כלפי התושבים םהגדלת מחוייבותראשי הערים ו

  ו/או שיפוץ  )או הוספת קומות חדש שייבנה בניין משרדים כלעל רשות מקומית לחייב

 )כפי שהוחלט ברמת גן(. אופניים בבניית מקלחות וחדרי בבניין קיים( מהותי

  מקיף על סמך נתונים ברמה הארצית והמקומית לזיהוי חסמים ליוממות מחקר ביצוע

 אופניים. מחקר כזה יסייע להתמקד בפתיחת חסמים אלה.

 מעסיקים .5.4.2

: חסכון כספי, הגדלת תפוקת העובד, אופנייםלמעסיק יש אינטרס ברור לעידוד יוממות 

 הפחתת כמות ימי מחלה, רווחת עובד גדולה יותר ותדמית של ארגון ידידותי לסביבה.

ההכנסה הפנוייה של עובד המגיע לעבודה באופניים גדולה יותר וזהו אינטרס גם של 

 :הגורמים המרכזיים הנחוצים להגברת יוממות אופניים .המעסיק

 לעידוד יוממות אופניים בארגון: התועלת גבוהה מהעלות. הכנת תוכנית 

 מלתחותאופניים בארגון: חנייה, מקלחות,  הקמת תשתיות. 

 .השתתפות ברכישת האופניים ובהוצאות הנלוות או מתן הלוואה לצורך כך 

 על מנת לשחרר מקומות חנייה.כספי  פדיון חנייה: לתת לעובד תמריץ 

 ם:תועלת גדולה מהעלות: חוסך עלות דלק, חנייה, תשלום עבור ימי נסיעה באופניי

 הוצאות בריאות, מקטין ימי היעדרות, מגדיל תפוקה.

 .יצירת תרבות ארגונית תומכת ליוממי אופניים 

 

 והמלצות למחקרי המשך העבודה מגבלות .5

 מגבלות:

תאונות  בישראל צירוף מאפיינים ייחודיים העשויים להשפיע על החלטת הפרט לגבי יוממות אופניים:

מכונית כסמל  בשלות האוכלוסיה להפחתת נסיעות ברכב פרטי, מנטליות ישראלית, דרכים, תרבות נהיגה,

בירוקרטיה, איזונים , מדיניות מעסיקים סטטוס, מזג אוויר, טופוגרפיה, חוסר בתשתיות, מדיניות מיסוי,

. לא נמצא מחקר מקיף שנעשה בארץ בנושא יוממות מגזרים באוכלוסיה בעלי מאפיינים שוניםפוליטיים, 

אופניים המביא בחשבון את כל המרכיבים הנ"ל. לפיכך, יש לבחון בזהירות יישום שיטות המבוססות על 

 מציאות הישראלית.להתאים ל עשויים לאוהסמך מחקרים שנעשו בחו"ל 

http://www.globes.co.il/news/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.tag
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ופעה חדשה יחסית במימדיה מגבלה נוספת היא חוסר ההתייחסות בעבודה לאופניים חשמליים. זוהי ת

זה עדיין  משמעותיים וגם בהיבט הסביבתי, פחותשטרם נחקרה דיה. מן הסתם היתרונות הבריאותיים 

ההשפעה כנראה פחותה בשל הצורך בטעינה מרשת החשמל, מחירם גבוה באופן משמעותי  כלי סביבתי אך

, ועבור חלק ה ממקום למקוםמאופניים רגילים ולכן פחות נגישים. ייתרונם הוא במהירות ההגע

 .מופחת מהאנשים, הצורך במאמץ

 המלצות למחקרי המשך:

, על בסיס סטטיסטי שיבדוק מהם החסמים המשפיעים על יש צורך במחקר מקיףלאור המגבלות לעיל, 

 שימוש באופניים בכלל ויוממות אופניים בפרט, לאור המאפיינים הייחודיים הקיימים בישראל.

על סמך מחקר כזה ניתן יהיה להציג למעסיקים את  ,שיתמקד בתועלת כלכלית למעסיקמחקר נוסף רצוי 

 מול עלות אמיתית, הרווח הכלכלי הנובע מעידוד יוממות אופניים במספרים מוחלטים, דהיינו, בשקלים,

 על פי תנאי שוק העבודה בארץ. 

: שיעור יוממות, השפעה על תשל לפני ואחרי השקעה בתשתיו מחקר אחר רצוי שימדוד גורמים רלוונטים

עסקים, מחירי נדל"ן, ביקוש למגורים באיזור שבו נגישות לשבילי אופניים, השפעה על עומסי תנועה, 

 ועוד. זיהום אוויר ופליטות 
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https://portal.sii.org.il/UploadedFiles/04_2012/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%94-%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%20%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%9F_1.pdf
https://portal.sii.org.il/UploadedFiles/04_2012/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%94-%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%20%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%9F_1.pdf
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