סיכום מפגשי שיתוף ציבור להצגת טיוטת התכנית האסטרטגית לתחבורת אופניים
תקציר
במהלך החודשים יוני-יולי  2020נערכו מספר מפגשים ציבוריים מקוונים (לאור מגבלות התקופה) ,כחלק מהליך להצגת
התכנית האסטרטגית לאופניים וכלים דו-גלגליים זעירים ,אשר מקודמת על ידי היחידה לתכנון אסטרטגי בעיריית תל־
אביב-יפו .במסגרת זו התקיימו שני מפגשים יעודיים לקהל הרוכבים בעיר ולמומחים בתחום התחבורה והאופניים ,על
מנת לקדם שיח מקצועי בנוגע לחזון ולעקרונות המוצעים בתכנית .בנוסף ,הוצגה התכנית לציבור הרחב במסגרת אירוע
פייסבוק-לייב.
המפגשים התקיימו בנוכחות צוות העירייה – סגני ראש העיר ,אגף תנועה ,נציגי היחידה האסטרטגית ,מינהל בת"ש,
צוות התכנון ויועצי שיתוף הציבור לתכנית.
מפגשים אלו מצטרפים למהלך כוללני שמובילה העירייה לשיפור המערך למעורבות הציבור וההסברה בנושא האופניים
בעיר ,במטרה לקדם את הנושא בקרב התושבים ,לפתוח אותו לקהלים חדשים ולעודד תרבות רכיבה מתקדמת בעיר.
עיקרי תוכן המפגשים:









הרקע והרציונל לתכנית – בחלק זה הוצג חזון התחבורה העתידי לעיר לאור הצפי לגידול האוכלוסייה והצורך
בפתרון תחבורתי אשר יהפוך את הפירמידה וישים את הולכי הרגל ,רוכבי האופניים והתחבורה הציבורית
בעדיפות על פני הרכב הפרטי; הוצגו נתוני התחבורה והרכיבה באופניים בעיר כיום ,סקרי דעת קהל בנוגע
לתשתית הקיימת וסקרים המשקפים את המוכנות הציבורית למהלכים הדרושים על מנת לשדרג ולשפר את
מערך ותשתית האופניים בעיר.
עיקרי התכנית -עיר אופניים  :20-25בחלק זה הוצגה מתודולוגיית העבודה ,המטרות ,היעדים והצעדים
הנדרשים על מנת להשיג יעדים אלו ברמת התשתית הפיזית והמעטפת לאופניים בעיר:
 הכפלת מספר הנסיעות באופניים והגדלת יחס הנסיעות באופניים מכלל הנסיעות בעיר. העקרונות המרכזיים להשגת יעד זה מתייחסים להגדלת הרציפות וחיבוריות השבילים לכלל חלקי העיר,חלוקת הרשת לרשת ראשית ומשנית ,קביעת טיפולוגיות לסוגי השבילים (חד סיטריים ,דו סיטריים וכו'),
טיפול בצמתים ,הצללה ותשתית משלימה (כדוגמת חניה) כך שיגדילו את בטיחות ונוחות הרכיבה.
 ברמת המעטפת מבקשת התכנית לקדם פעולות במגוון מישורים – חינוך ,אכיפה ,חניה ותשתיותתומכות ,הגברת המודעות בקרב קהלים חדשים ומיתוג מחדש של נושא האופניים בעיר.
שיתוף הציבור – הוצגו עקרונות לקידום קהילת רוכבים-הולכים אשר תלווה את שלבי התכנון המפורט והיישום,
כקבוצת אזרחים פעילים ,הולכת וגדלה ,שתפעל בקידום נושא הרכיבה וההליכה בעיר.
תכנית היישום לשנים  - 2020-2021הצגת הצעדים המקודמים כיום והמתוכננים בעתיד הקרוב ברחבי העיר
ליישום רשת האופניים
תובנות משאלונים מקדימים למשתתפי המפגשים
דיון ,שאלות ותשובות והצעות

להלן מצורף סיכום מלא של המפגשים לעיונכם.
תודה רבה לכל אלו שלקחו חלק ,אנו מקווים לפגוש אתכם גם בהמשך הדרך.
בברכה ובהצלחה לכולנו,
צוות תכנית אסטרטגית לאופניים  ,עיריית תל־אביב-יפו
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רקע ורציונל התכנית
מיטל להבי ,סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו ,ממונה על תיק התחבורה.
תחבורה היא אחד ממחוללי השינוי הכי גדולים בעירוניות וזה נוגע בשלושת היסודות:
 .1כלכלה עירונית  -יוקר המחיה ,צמיחה עירונית
 .2סביבה  -זיהום אויר ,רעש
 .3חברה ונגישות שוויונית
תל אביב היא עיר שחרטה על דגלה להיות עיר מקיימת ,מפעילה ומעודדת תחבורה בת קיימא .ולכן כבר למעלה מחומש
עוסקים כנגזרת של החזון הגדול לפיתוח העיר ,בקידום של תחבורה בת קיימא – לא רק אופניים אלא גם מערכות הסעת
המונית ,חניה וכל הנושא של הדרכים .אנחנו עושים בנושא זה ככל יכולתנו בעוד שבהיבטים מסוימים ,הרשויות
המקומיות תלויות במדינה (לדוגמא בתכנון הצמתים) ,בהיבטים אחרים ,הן משלימות את עבודת מוסדות המדינה,
מוצאות פתרונות פיזיים והבנות מול משרד התחבורה גם באמצעות סקירת דוגמאות מהעולם .דווקא הנושא של
אסטרטגיית עיר אופניים תלוי יותר בעירייה.
התוכנית האסטרטגית "עיר אופניים  "20-25מכוונת ליצור רשת שלמה שתאפשר התניידות רציפה ובטוחה בכלים
זעירים ,מצפון העיר ועד דרומה .היא נערכה על רקע הבנה שנדרש להקים את התשתית הפיזית לפני שיש רוכבים,
וזאת למרות שיש ביקורת ציבורית הדורשת הכרה במצב הקיים בו אין רוכבים .מטרת התוכנית האסטרטגית שתוצג
היא הגדלת פיצול הנסיעות בכלים זעירים לא רק במרכז העיר ,אלא גם בפריפריה העירונית (בה פיצול הנסיעות היום
עומד על כ .)10%-תוכנית זה תיושם ותפעל לצד תוכניות של תשתיות פיזיות ותלווה במעטפת של הסברה לשינוי
התנהגותי .הישיבה נועדה לקבל ביקורת הערות והארות לתוכנית האסטרטגית שתוצג.
חשוב שהקול של מי שתומך בהקמת הרשת על מחיריה השונים – גריעת מסעות ,גריעת חניות וכמובן הגברת הבטיחות
לרוכבים ומניעת רכיבה על המדרכות ישמע .ולכן העירייה פותחת דלת לשמוע הצעות ורעיונות כדי לייצר את המציאות
החדשה בעיר.
אופיר כהן ,ראש רשות תחבורה ,תנועה וחניה ,עיריית תל אביב-יפו
באסטרטגיה התחבורתית של העיר שמים את הולך הרגל בראש הפירמידה מתוך תפיסה המקדמת שוויוניות בכל הנוגע
לזכויות של משתמשי הדרך למרחב ,והבנה של החשיבות למתן מענה לאוכלוסייה הכי מוחלשת במרחב הציבורי  -הולך
הרגל .ולכן תכנית "עיר אופניים  "20-25שהיא תוכנית שאפתנית ששמנו לעיונכם .היא בוחנת את המהלכים הנדרשים
כדי להרחיב את השימוש באופניים ובקורקינטים ונותנת מענה לא פחות חשוב גם להולכי הרגל .היכולת לייצר תשתית
רכיבה מופרדת ובלעדית לרוכבי האופניים תחזיר את המדרכות באופן מלא לטובת הולכי הרגל ,וזו תועלת הדדית לשני
משתמשי הדרך .התוכנית משלבת את הצד התשתיתי וכן מתיימרת לשנות את תרבות הרכיבה בעיר .בשנים
האחרונות ,עיריית תל אביב עברה בתחום התשתיות דרך ארוכה וקידמה הרבה ביצוע ותכנון שמקרב לאיכויות במדינות
מפותחות באירופה .עם זאת בהיבטים של תרבות הרכיבה ,התנהלות תחבורתית ,הידע ,יש עוד עבודה לעשות ,לכל
משתמשי הדרך.
ולכן בראש ובראשונה ,התוכנית נותנת דגש על הנושא התרבותי ופורסת ארגז כלים מגוון ושהעיר תצטרך להתאמן בו.
התוכנית הזאת היא צו השעה ,כיוון שקיימת בעירייה הבנה כי בשנים הקרובות ההתניידות בתל־אביב-יפו ברכב הפרטי
תצטמצם באופן משמעותי הודות לפרויקטי תשתית דוגמת הרכבת הקלה ,נתיבי "מהיר לעיר" ,הקמת המסילה
הרביעית וכו' .כתוצאה מכך ,העיריה מחפשת אלטרנטיבות הכרוכות בחיבורים שונים בין הליכה ברגל ורכיבה לבין
התחבורה הציבורית .התוכנית מציעה רשת שתשמש חלופה להתניידות עבור חלק גדול מאוכלוסיית העיר כנגד
השימוש ברכב הפרטי ,שהמציאות שלו תצטמצם.

2

חגית נעלי יוסף ,מנהלת המחלקה לתכנון אסטרטגי ,מנהל הנדסה ,עיריית תל אביב-יפו
העיר תל אביב נקלעה למשבר תחבורה וחניה שילך ויתעצם עם עבודות הרכבת הקלה ,מהיר לעיר ,הקמת המסילה
הרביעית ונתיבים מהירים בנתיבי איילון .כל אלו עתידים לייצר עומסי תחבורה שמחייבים את העיריה לשפר את
האלטרנטיבות הקיימות .ניתוח של סקרים ושאלונים שנערכו על ידי עיריית תל אביב ,מצביעים על כך ש60%-
מהעובדים והמבקרים בעיר נמצאים בטווח רכיבה .כמו כן ,הם מצביעים על כך שאחוז גבוהה מהעובדים בעיר מועסקים
בתוך הרובע שהם גרים בו או באזורים אחרים בטווח רכיבה .שני מרכיבים אלו מהווים פוטנציאל משמעותי למעבר
לרכיבה באופניים ככלי תחבורה יומיומי.
סדר היום למפגשים:
 .1תמונת מצב על הרכיבה היום
 .2הצגת תוכניות עבודה לתכנון וסלילת שבילי אופניים בשנים 2020/2021
 .3הצגת התוכנית האסטרטגית "עיר אופניים "20-25
 .4דיון
כלל חלקי המפגש יכללו התייחסות לשלושה מרכיבי התוכנית :רשת השבילים ,היבטים של מעטפת ,ניהול ,יישום
ותכנון.
החזון העירוני של עיריית תל אביב בתוכנית האסטרטגית מתייחס לעיר כמרכז כלכלי ותרבותי וגם כעיר לכל תושביה
שמספקת סביבה עירונית ואטרקטיבית ומקדמת תפיסות המבוססות על עקרון של "הממשל עם הפנים לאזרח".
התוכנית האסטרטגית לתחבורת אופניים שתוצג בהמשך ,היא חלק נכבד מהמבנה הזה .התוכנית מתייחסת לאופניים
כחלק אינטגרלי במערכת הניידות והתחבורה בתל אביב ופורסת מנעד של כלים ותוכניות בתחום ,ביניהן היא מדברת
גם על עדכון והרחבת תוכנית האב לאופניים שהוכנה לעיר .כמו כן ,היא פורסת פתרונות למרכיבים הפוגעים ברמת
הבטיחות וברמת הנוחות ובוחנת את מערך השבילים העתידי דרך הפריזמה של תחום העירוניות ומתוך התייחסות
למכלול ההיבטים המשפיעים על רכיבה :רגולציה ,מעטפת (חינוך ותרבות רכיבה) ,כלים זעירים שיתופיים ,רציפות
ובטיחות ברכיבה ,חניה ,חיבור לתח"צ וכו'.

תמונת מצב קיים בעיר – נתונים
עלמא צור רביבו ,מתכננת בכירה ,המחלקה לתכנון אסטרטגי ,עיריית תל־אביב-יפו
במהלך השנים ערכה עיריית תל אביב סקרים ,שאלונים ומחקרים בנוגע לשימוש באופניים בעיר .בראשם ניתן למנות
את סקרי פיצול הנסיעות ורכיבה על אופניים בקרב תושבי תל אביב (דצמבר  ,2019נובמבר  ,)2018סקר תאונות כלים
זעירים (נתוני מכון גרטנר ,נובמבר  ,)2019סקר משתמשים בקורקינטים להשכרה (יוני ,)2019 ,סקר עמדות תושבים
ביחס לתחבורה בת קיימא (מרץ  )2018וסקר הרגלי נסיעה בדגש על נסיעות לא מוטוריות במטרופולין גוש דן (חברת
נתיבי איילון ,ינואר .)2016 ,כמו כן ,ניתחה המחלקה לתכנון אסטרטגי נתונים הלקוחים מתוך דיווחים המוקד העירוני,
ספירות נסיעות ,נסיעות קורקינטים שיתופיים ,נתוני שימוש בתל אופן ,וניטור שיח ברשתות חברתיות .לאורך השנים
נערכו ראיונות ופגישות עם רוכבים פעילים ביניהם יותם אביזוהר ,מנהלים קהילתיים וגורמי קשרי קהילה בעירייה.
להלן מספר מסקנות עיקריות שנלמדו מהציבור הרחב והרוכבים בפרט:
 .1בשנת  2017עמד פיצול הנסיעות על  11%בממוצע בעיר.
 .2בשנים האחרונות הסוגיות התחבורתיות העיקריות שעלו בקרב המשתתפים התייחסו לאכיפת כלים זעירים
ובטיחות הולכי רגל .החניה נדחקה לתחתית הרשימה.
 .3ישנה מגמה של ירידה בתפיסה של תל אביב כעיר לרוכבי אופניים  -מ 40%-ל.32%-
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ישנה שונות גדולה מאוד בהיקף ותדירות הרכיבה בין הרובעים – בעוד שברובעי מרכז העיר ( )3,4,5מעל 34%
מהתושבים רוכבים בתדירות של מעל פעם בשבוע ,ברובע דרום מזרח העיר ( )9רק  11%מהתושבים רוכבים
בתדירות סבירה .עם זאת ,בכל הרובעים ,מלבד רובע  ,9ישנה מגמה של ירידה בפיצול הנסיעות לרכיבה.
רשת רכיבה בטוחה היא אחד משלושת הנושאים החשובים ביותר לטיפול בתחום –  57%מהמשיבים ציינו כי
העירייה צריכה לטפל בנושא זה.
מרבית המשיבים על הסקרים חשבו כי מוצדק לבטל נתיב תנועה או חניה לטובת נתיב אופניים 56% -
מהמשיבים תמכו בכך.
הרוכבים ציינו את טיפוס של שביל טיילת הרברט סמואל כפופולארי ביותר –  35%מהמשיבים ציינו שזה
הטיפוס המועדף עליהם .לעומת זאת ,שבילים חד סטריים ,כמו ברח' ריינס ,נמצאו כפחות פופולאריים 7% -
מהמשיבים ציינו כי זהו שביל המועדף עליהם לרכיבה .רק  4%ממשתתפי הסקר ציינו כי הם מעדיפים לרכב
ברחוב ממותן תנועה דוגמת מלצ'ט ,בלפור או גורדון.

עיקרי התכנית
יונתן לבדינגר ,צוות התכנון
התוכנית המוצגת מבוססת על עבודה נרחבת שבוצעה על ידי צוות תכנון מולטי דיסציפלינארי שכלל אנשים מתחומי
התנהגות תחבורתית ,בקרת תחבורה ,מהנדסים ,מעצבים ,אדריכלים ועוד .התוכנית בחנה לעומק את המצב הקיים
ועל בסיסו הציעה תכנית הכוללת שני נושאי ליבה :תשתית פיזית (רשת וצורת שבילים) ומעטפת של הסברה וניהול.
התוכנית מתעסקת בטווח רחב של נושאים לדוגמא :צמתים ,שילוט ,צורה שלא יוצגו במסגרת המפגשים מפאת קוצר
הזמן .והיא מהווה את התוכנית האסטרטגית הראשונה שנעשתה לאופניים בישראל.
מהי תוכנית אסטרטגית?
תוכנית ששמה פוקוס על שאלות דוגמת "כמה? ו"למה?" ופחות על ה"-איך" .היא בודקת מה הפוטנציאל של תל אביב
להפוך לעיר אופניים ,מה יקרה אם נמשיך בתרחיש "עסקים כרגיל" ואיזה תרחישים יהיו להגדלת הרכיבה בעיר –
אופניים וכל הכלים הזעירים הפרטים והשיתופיים? כמה רוכבים יהיו בשנת  ?2025לאיזה פיצול לטובת רכיבה נוכל
להגיע (אחוז הרוכבים מתוך כלל תושבי העיר) וכמה התוכנית מצליחה? עם זאת ,היא פחות שמה על הצורה המפורטת
בכל מקטע ולכן לא מסתכלים על איך יראה השביל בכל רחוב.
איפה נמצאים היום – מצב קיים
בתל אביב ישנם  140ק"מ של רחובות ופארקים שיש בהם שבילים סלולים ,בהם יש בממוצע  120-150אלף רכיבות
ביום לכל ק"מ .נתון זה משקף פיצול הנסיעות לרכיבה של כ 11% -מתוך כלל הנסיעות העיר .פיצול הנסיעות בערי גוש
דן האחרות עומד על  .2%יש לראות נתון זה לאור העובדה כי בכל מצב כ 30-40%-מהאנשים לא ירכבו מכל מיני סיבות,
בעיקר בטיחותיות.
נכון להיום ,הרשת הקיימת מאופיינת בחוסר רציפות הבאה לידי ביטוי בניתוקים בצמתים ובמקטעי רחובות שבהם יש
שבילים .בהקשר זה ,מקומות שבהם אין עדיין שבילים ,הם מקומות מורכבים שהיה מורכב לקבל לגביהם החלטות
במסגרת התוכנית .בהיבט חתך הרחוב והשביל ,בוצע אפיון מדוקדק של התשתית הקיימת וניתוח של כמה מהשבילים
בוצעו במפלס המדרכה וכמה במפלס המיסעה (הכביש) .מהאפיון עלה כי רוב התשתית מבוצעת על המדרכה ויש גם
דוגמאות למפלס הביניים (קיבוץ גלויות ,הרברט סמואל) שאלו השבילים היותר מפותחים .במצב הקיים ,ניתן למצוא
הרבה דוגמאות לא טובות לתשתית אופניים :קיטועים ,צמתים עמוסי הולכי רגל בהם נפסק השביל ,מקומות בהם
רצועת ההליכה נהיית יותר צרה מרצועת הרכיבה וכד' ,המייצרות קונפליקטים בין משתמשי הדרך השונים .עם זאת,
בשנים האחרונות יש שיפור וקשה להשוות בין השבילים לפני עשור לבין שבילים חדשים ורואים הסדרה טובה יותר של
צמתים ומעברי חציה.
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בנושא של צמתי אופניים ,נעשתה סקירה של כמעט כל תוכנית אסטרטגית שנערכה בחמש השנים האחרונות בעולם.
מהסקירה עלה כי הערים המתחילות והמטפסות מאוד שמות דגש על הנושא של הצמתים ומראה פתרונות שונים
למעבר בצומת .הדוגמאות המוצלחות ביותר הם הצמתים הדניים וההולנדים שמייצרים מרחב שבו מאוד ברור איך
מתנהלים .במסגרת התוכנית סומנו כ 100-צמתים שיצטרכו לעבור תכנון מחדש במסגרת יישום התוכנית.
מרכיבי התוכנית:
 .1תשתית פיזית  -פריסה של הרשת וצורת השבילים – כמה שבילים צריך? איפה אנשי ירכבו יותר? ומה זה
אומר לגבי הצורה הפיזית? מתי צריך שביל ברוחב גדול מתי אפשר להסתפק בנתיב או ברכיבה משולבת ברחוב
ממותן תנועה?
 .2מעטפת – תוכנית לשינוי התנהגותי באמצעות חינוך ,תרבות והסברה שתשולב בפרויקטים נלווים לשינוי הפיזי
מטרת התוכנית
הספרות המקצועית מגדירה טיפולוגיה של ערים שהן "מתחילות"" ,מטפסות" ו"אלופות" בהיקף הנסועה
באופניים .כיוון שבתל אביב מעל  10%מהנסועה הוא באופניים ,היא כבר לא עיר מתחילה ,אלא עיר "מטפסת".
מטרת העל של התוכנית היא ליצור חזון שמגדיר עיר טובה לכולם – רוכבים קיימים וחדשים ,הולכי רגל ונהגים,
באמצעות הורדת החיכוך ביניהם למינימום האפשרי על ידי הסדרה של תשתית פיזית ותשתית תודעתית-ניהולית
לתחבורת האופניים בעיר.
יעדי התוכנית העיקריים הם:
‒ הגדלת השימוש באופניים  -היקף הרכיבה יעלה ל ,25%-ההיקף הכולל של השימוש באמצעים מקיימים
(הליכה ,תחבורה ציבורית וכלים זעירים) יעלה ל 75%-ושימוש ברכב פרטי ירד ל.20%-
‒ הגדלת הבטיחות – הקטנת היקף תאונות האופניים ב 40%-והגדלת היקף הרכיבה בתשתית ייעודית ל.90%-
‒ שיפור איכות החיים ,רמת השירות והסדר במרחב האורבני – רוכבים ,הולכי רגל נהגים וקמעונאים .ככל
שיישום התוכנית יגבר כך איכות החיים של כולם תעלה.
מתודולוגיה
רשת שבילים בעיר נבחרה על בסיס  4מודלים עיקריים:
 .1מדד חיכוך ( – )LTSמדד חיכוך שמדבר על  4רמות חיכוך – רמה  4הגבוהה ביותר מתייחסת לרוכבים שלא
מפחדים להיכנס לכל כביש והם הרוכבים "הלוחמים" האורבניים ,רמה  1שזו הרמה הנמוכה ביותר מתייחסת
לרוכבים "זהירים" לדוגמא -הורה שהילד שלו רוכב מאחוריו או רוכב לבדו בלי חשש בטיחותי .במסגרת
התוכנית נערכה מפה של המצב הקיים בתל אביב לצד המלצות לשנות יעד שונות בהתחשב בפרויקטים
שקורים במקביל.
 .2ניתוח רשת באמצעות מודל  – space syntaxנועד לבחון קריטיות וביקוש לרכיבה בצירים שונים בעיר .קריטיות
בתוך שכונות ברכיבות קצרות וביקוש לרכיבות ארוכות ברחבי העיר.
 .3איפיון רחובות במודל  – GISמשרטט את כל הרחובות בהיבטים של חתך הרחוב ,המהירות המותרת ,סטריות
וכו'.
 .4מודל ביקוש  -בוחן ביקושים לרכיבה בצירים שונים בהתבסס על היבטים של נגישות ,ישירות וכיסוי .המדד
מגיע לרזולוציה של כמות רוכבים בשעת שיא בוקר בכל אחד ממקטעי הרשת.
עקרונות הרשת:
 .1לכידות  -רשת הרכיבה תהיה הוליסטית ותתיישר עם התפיסה המתקדמת של ערי רכיבה בעולם .היא תשלב
בין צורות שונות של תשתיות רכיבה  -נתיבי אופניים ,מיתון תנועה ורכיבה משולבת .כך ,היא תהפוך את כל
היעדים היומיומיים לנגישים באמצעות רשת שבילי אופניים.
 .2ישירות  -רשת ישירה וקצרה המאופיינת במיעוט עצירות בצמתים ורמזורים.
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 .3בטיחות  -הסרת סכנות להולכי רגל ורוכבים והגדלת הנוחות – נושא של צל ,מהירות מעבר בצומת ,מהירות
לניווט בתוך הרשת ומעבר במוקדי עניין.
 .4נוחות – רשת נוחה המאופיינת בהיצע של חניות ,צל ,ניווט קל ,נהירות.
 .5אטרקטיביות – מיקום התשתית לצד מוקדי עניין עירוניים
הצגת הרשת:
הרשת המוצעת היא היררכית וכוללת שתי דרגות של שבילים:
 .1רשת משנית  -רשת כמעט עצמאית שאינה נשענת על הרשת הראשית ומאפשרת רכיבה מכל מקום לכל
מקום ברחובות שקטים .היא מתבססת בעיקר על רחובות עם מיתון תנועה ועל נתיבים נגד כיוון התנועה
ונועדה להפוך את הרשת לדו סטרית לרוכבים גם אם היא חד סטרית לרכב וכך להכניס קהלים חדשים,
"זהירים" ,המעדיפים רכיבה ברחובות שקטים על פני רכיבה ברחובות עמוסים.
 .2רשת עירונית ראשית  -מכסה את כל הרחובות הראשיים בתל אביב ואמורה לשאת את מירב הרוכבים .כך
היא מאפשרת רכיבה בתוואי הקצר והישיר ביותר .רשת זו מתחברת לרשת המטרופולינית" ,אופנידן" ,המגיעה
לפאתי תל אביב ואז נעצרת .הרשת שמציעה התוכנית האסטרטגית מחברת את הרשת המטרופולינית לתוך
מרכז תל אביב והיא תקבל את הסטנדרט של אופני דן מבחינת רוחב ותשתית.
התוכנית עוסקת גם בממשקים השונים עם התחבורה הציבורית שתהיה קיימת ב 2025ומתווה מרכז עיר "שקט"  -אזור
מוגדר בו רוצים להגיע לפשרות גדולות יותר בנושא הרכב הפרטי – האטת תנועה ,הורדת כמות הרכבים והורדת כמות
החניות .וזאת ,על מנת למצב את תחבורת האופנים כאמצעי משלים לתחבורה הציבורית ולייצר אפשרות עבור המגיעים
לעיר בתחבורה ציבורית להשלים את הנסיעה באמצעות אופניים.
מבחינת כיסוי של מוקדי עניין – הרשת מגיעה לכל המוסדות העירוניים החשובים .כך לדוגמא ,כל בית ספר בעיר יקבל
תשתית רכיבה עד לשער הראשי .בהיבט של תשתיות החניה לאופנים וכמה צריך להוסיף בכל אחד מהאזורים
הסטטיסטיים.
קישור למפה האינטראקטיבית של הרשת  ,קישור למפה בPDF
בהמשך ישתחררו עוד חומרים מהתוכנית בהם מפות דינאמיות שבהן ניתן יהיה לצלול לתוך הרשת וגם להגיב אליה.
הצגת המעטפת
המעטפת היא סט של אבני יסוד ועקרונות שמטרתן לקדם שינוי תרבותי ולייצר אמצעים ליישום התוכנית .כך ,היא
מהווה גורם משלים לתוכנית הפיזית בהיבטי תוכן ,הסברה וניהול .הספרות ממליצה ל"ערים מטפסות" ,דוגמת תל
אביב ,להשקיע חלק ניכר מהתקציב בנושא של המעטפת  10-15%מהתקציב .אנחנו מייעדים  8מיליון  ₪בשנה מתוך
 88מליון  ₪לפרויקטים של המעטפת .בהם :עידוד הרכיבה ,חינוך לגיל הרך ,הסברה ,אירועים עירוניים ,פורומים ,שיתוף
ציבור בתכנון ,מרכזי שירות עירוניים ופרויקטים שקשורים לאכיפה.
תכנית האב לתחבורה וניידות בתל אביב המשיכה את השלבים הראשונים של פיתוח שבילים בעיר ואפשרה לרוכבים
להתנהל בצורה די יעילה בתוך העיר .למרות זאת ,הם ראו את עצמם כ"פרשים בודדים" ולא כחלק מתרבות של
התניידות בתוך העיר ,וזאת משום שהתשתית הייתה מפוררת .היום המצב הוא שיש הרבה רוכבים על הרבה כלים
ואנחנו מתקרבים לכאוס מבחינת הזכות לשימוש בדרך על ידי משתמשים שונים .אנחנו חייבים לייצר תרבות ,ויהיה לנו
קשה לייבא אחת כזו מעיר אחרת .ולכן ,יהיה צורך להגדיר מהי תרבות הרכיבה של תל אביב בתהליך מתמשך המבוסס
על תהליך הדברות מתמשך בין העיריה לבין הציבור .בשביל שזה יקרה צריך גם פרויקטים של עידוד רכיבה מהגיל הרך,
פרויקטים של חינוך ,אכיפה ,הסברה ומדיניות.
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על כל אלה לפעול בהתאם לעקרונות שמגדירה התוכנית לניהול מרוכז ,הכנת תוכנית עבודה ושיתוף ציבור במטרה
לקדם את הפרויקטים ולא להישאר במצב של פיילוטים .תוכנית המעטפת מציעה קריטריונים לשיפוט ,הכרה ומעבר
משלב הפיילוט לפרויקט מתמשך .בהיבט זה ,היא מייצרת מנגנון ברור לקידום פרויקטים באמצעות צוות וציבור שמלווה
את העבודה הזאת לאורך שנים.
כמה נושאים שונים הנכללים בתוכנית:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מערכות מידע בקרה שקופות ,מתעדכנות ושיתופיות – כמה רוכבים בשעת שיא? כמה בשעות שפל? אלו
תשתיות חסרות?
אכיפה בגובה העיניים
מיתוג ,הסברה ומיצוב תודעתי
פעילויות במערכת החינוך כדי ללמד בטיחות ברכיבה ורכיבה נכונה
פתרונות קצה – חניה ,מרכזים לתיקון וקידום תחבורת אופניים
רתימה של אוכלוסיות לא מיוצגות
תמיכה בגופים ועסקים מקדמי רכיבה
הקמת מרכזי אופניים קהילתיים

השפעות התוכנית:
.1

.2

.3
.4
.5

.6

הגדלת התשתית  -כך שתתפרס על פני מעל  300ק"מ 1והגדלת אחוז התושבים שגרים עד  200מ' מתשתית
ייעודית לרכיבה ל .90%-שני אלו יאפשרו פיצול של  22%לרכיבה .התשתית תתן מענה לביקושים הגדולים
ביותר :ציר אבן גבירול-יהודה הלוי ,שד' ירושלים ,בגין ,דרומה בכיוון חולון ,צפונה לכיוון רמת השרון .וככל
שיתאכלסו שכונות הצפון באזור שדה דוב כמובן שיהיה עוד ענף מרכזי לכיוון הרצליה .היקף הרכיבה בתשתית
ייעודית תעלה מ 50%-היום ,ל 90%-בשנת .2025
תועלות כלכליות  -התועלות הכלכליות של אופניים ידועות בעולם אבל כימתנו אותן לתל אביב .התוכנית
מדברת על החזר השקעה של  - 5.5כלומר ,על כל  ₪ 1שמושקע בתשתית רכיבה ובמעטפת ,העיר מקבלת
החזר של  ₪ 5.5בתועלות של בריאות ,חברה ,כלכלה וסביבה.
בריאות – הכפלת כמות הק"מ שבן אדם ממוצע בעיר הולך או רוכב בשנה.
סביבה – חסכון של כ 33-מיליוני  ₪בשנה באמצעות הפחתת זיהום ורעש.
שחרור התנועה בעיר  -המעבר לאופניים ישחרר כ 30%-מהתנועה עבור הנהגים ולנהגים יהיה קל יותר
כשרכיבה בעיר תוסדר .אנחנו רוצים יותר מלהכפיל את כמות ההליכה והרכיבה לתושב על שלל התועלות
הבריאותיות של הפעילות הזו.
קידום שוויוניות  -התכנית שואפת לייצר הפחתת הוצאות רכב ונסיעות למשק בית בכ ₪ 3,900-לשנה .שיביאו
לחסכון בזיהום אויר בתל אביב והגוש דן

תכנית היישום – 2020-2021
שרונה הרשקו ,ראש מנהל בינוי ותשתיות ,עיריית תל אביב-יפו
בשנים האחרונות הבינו שכשעיר כמו תל אביב שלוקחת על עצמה לבצע שבילי אופניים ,היא לוקחת על עצמה גם
לשפץ את הרחוב מקצה לקצה אז נוצר מצב של "עבודות תשתית מתמשכות" ,מה שמייצר אתגר ביצירת גידול
משמעותי ומתמשך בתכסית שבילי האופניים .לאחרונה ,המנהל אימץ מתודולוגיה של שביל אופניים ב"תכסית רדודה"
וזה מתאפשר הודות לשינוי של נהלי משרד התחבורה ומאפשר לעשות יותר שבילים .לצד שבילים אלו ,ישנם פרויקטים

1מבחינה קבלנית ניתן היום לייצר כ 300-מ' שביל ביום עבודה .כך שהקיבולת של הארבע וחצי שנים שנותרו עד סוף
 2025זה משהו שהוא אפשרי אבל דורש מחויבות מאוד רצינית של העירייה.

7

שכוללים תשתית מלאה ברחוב הכוללת גם צל ,תאורה וכד' .במהלך תקופת הקורונה אושרו תקנות המאפשרות סלילה
של שבילים טקטיים ,עם זאת מדובר בשבילים זמניים המבוצעים בין לילה באמצעות פח וצבע ויהיה על העירייה לבצע
אותם שוב כתשתית סדורה.
התכנית האסטרטגית מתלבשת על תכנית האב הקיימת לשבילי האופניים בעיר וממליצה על השלמתה לכדי רשת
רציפה יותר .נוסף ל 140 -ק"מ של נתיבי האופניים הקיימים בעיר ,ב 2020-יושלמו כ 15-ק"מ במסגרת עבודות העירייה
ו 8-ק"מ נוספים כחלק מפרויקט אופני-דן ,כ 26-ק"מ נוספים יהיו בשלבי ביצוע שונים .כמו כן ,תתוכנן תוספת של עוד
כ 35-ק"מ של שבילי אופניים נוספים וזאת הודות לתנאים שנוצרו בתקופת הקורונה (הוצגה רשימה של שבילים
המבוצעים היום) .שבילי אופניים נוספים יבוצעו לצד פרויקטים תחבורתיים מטרופוליניים בהם :הרכבת הקלה ומהיר
לעיר – פרויקטים אלו יבוצעו בסטנדרט גבוהה ובהתבסס על תשתית מופרדת לחלוטין משימושי הדרך האחרים .החל
משנת  2021יישום התוכניות לתחבורת אופניים בתל אביב יהיה מבוסס באופן מלא על הרשת של התוכנית
האסטרטגית שהוצגה.
דניאל בראון ,מתכנן בכיר ,המחלקה לתכנון אסטרטגי ,מנהל הנדסה ,עיריית תל אביב-יפו
עיקר המאמץ של סלילת שבילי האופניים מ 2020-ואילך יהיה לחזור למרכז העיר ,לעשות שבילים ולהשלים את הלב
של הרשת ומשם להתקדם הצידה .תכנית אופני דן ,מוסיפה משהו כמו  100ק"מ של שבילי אופניים ליוממות על שבילי
אוטוסטרדות לאופניים שיחברו את כל ערי הלוויין ללב המטרופולין וזה ישרדג את הרשת הכוללת שמשרתת את תל
אביב והמרחב כולו .נתיבי איילון מתחייבים עד סוף  2021לבצע  80%מהרשת.

שיתוף הציבור
רן וולף וחגית נעלי יוסף
בהיבטי שיתוף הציבור בתחום התחבורה ,בימים אלו העירייה מקיימת פעולות שיתוף ציבור מקומיות סביב פרויקטים
נקודתיים של רשות התחבורה העירונית ומנהל בינוי ותשתיות .כמו כן ,עוסקת העירייה בהקמת עמוד אינטרנטי שישולב
באתר העירוני ומתייחס לתחבורה ואופניים .העמוד יכלול בין השאר מפת הרשת המוצעת על ידי התוכנית האסטרטגית
עם אפשרות להגיב לשבילים ולמסלולים המוצעים.2
במהלך חודש יוני  2020התקיימה סדרת מפגשים עם הציבור שכללה :סמינר רוכבים ,סמינר מומחים (שהוזמנו אליו
אנשי מקצוע בתחום תשתיות רכיבה ,תנועה ותכנון עירוני) ,ועדת התחבורה בעירייה ומפגש ששודר בפייסבוק בשידור
חי לציבור הרחב .בהמשך לכך ,לקראת מימוש התוכנית לאורך כל הדרך ,העירייה תייצר ממשק מתמשך עם קבוצות
שונות – "קהילת הולכים ורוכבים" שתייצג את עמדות הציבור לאורך פעולות היישום וההטמעה של התוכנית
האסטרטגית .השאיפה היא לייצר פורום ציבורי רחב שיורכב מתושבים ,עובדים ,בעלי עסקים ובעלי עניין שונים ברכיבה.
בהמשך למפגשים אלו ,העירייה תפעל למען הקמת הפורום במטרה להופכו לקבוצה ציבורית רחבה ומייצגת שתלך
ותגדל לאורך זמן ותשפיע על החלטות המתקבלות בנוגע לתחבורת אופניים בעיר דוגמת צורה של שבילים חדשים.
קבוצה זו תשמש כפלטפורמה לשיתוף והתייעצות בכל שלבי התכנון היישום של תחבורת אופניים בעיר.

תובנות משאלונים מקדימים למשתתפי המפגשים
לקראת שני המפגשים שהתקיימו עם קבוצות המיקוד ,הועברו שאלונים למשתתפי המפגשים .להלן עיקרי הנקודות
שעלו מתוך ניתוח המענה לשאלונים:
 .1מעל  50%מהמשיבים דיווחו על חווית רכיבה בינונית ומטה.

 2קישור למפה אינטראקטיבית : https://tel-aviv.kaplanopensource.co.il/bicycle/ ,
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 .2נושאי הרציפות הינו גורם קריטי לקידום נושא בטיחות השבילים ויש לכך התייחסות נרחבת בתוכנית האסטרטגית.
 92%מהמשיבים ציינו אותו כנושא קריטי לשיפור בתחום התחבורה בעיר.
 .3הרחובות שנתפסים כמסוכנים :צומת השלום וכל הגשרים באיילון .רחובות אלו הועמדו על גבי הרשת של התוכנית
ורובם מקבלים מענה בתוך התוכנית.
 .4מרבית המשיבים על הסקרים חשבו כי מוצדק לבטל נתיב תנועה או חניה לטובת נתיב אופניים בסקר של משתתפי
מפגש המומחים  90% -מהמשיבים תמכו בכך ,בסקר שהועבר למשתתפי מפגש הרוכבים  70%תמכו בכך .ישנה
חפיפה בין ממצאים אלו לבין הממצאים בסקר התושבים.
 43% .5מהמשיבים נוסעים מדי יום באופניים לצרכים שונים 58% .מהמשיבים מגיעים באופניים לעבודה44% ,
מהמשיבים מגיעים לשירותי מסחר באופניים 58% ,לבילוי ופנאי ו 33%-למוסדות חינוך והשכלה גבוהה.

דיון ,שאלות ותשובות
בהנחיית רן וולף
סוגיות מרכזיות לדיאלוג עם הרוכבים :
 .1כמות ואורך הרשת מול היבטים של איכות וסטנדרט וצל
 .2רציפות על חשבון קיבולת בצמתים
 .3חיזוק התמיכה הציבורית באופניים ושינוי התנהגות
במהלך המפגשים שנערכו בחודש יוני ,התקבלו הערות על מהות התוכנית ,סדרי עדיפות ונושאי מעטפת .כל
ההתייחסויות יבחנו וישולבו בתוכנית בהתאם .להלן עיקרי ההערות והמענה לשאלות שעלו במהלך המפגשים:

שאלות
 .1ש :מה העירייה מתכוונת לעשות בנוגע לסוגיית גניבות האופניים?
זו אחת הבעיות הדרמתיות שעלו גם בסקרים שעשינו 20% .מהאנשים שענו ,טענו שהם נמנעים מהשימוש
באופניים בגלל סוגיית הגניבות .אנחנו מודעים לכך שזו חוויה שכל מי שרוכב על אופניים מכיר אותה ,ולכן זה
אחד מנושאי הליבה שעומדים על הפרק בהסתכלות על כל נושא האופניים .בהיבט זה העירייה פועלת בשני
ערוצים עיקריים:
 הקמת עמדות עגינה נוספות במרחב הציבורי ,בגינות של הבתים המשותפים וגם במסגרת תוכנית
לחניוני אופניים רבי קיבולת בעזריאלי ובמע"ר הצפוני ,חניוני אחוזת חוף וכל תחנות רכבת ישראל.
בכל תכנון עדכני מכניסים תקן מוגבר לחניות אופניים.
 שיתוף פעולה עם משטרת ישראל – סגנית ראש העיר הממונה על התחבורה בעיר וסמנכ"ל התפעול
של העירייה קבעו פגישה עם משטרת ישראל כדי להתמודד עם הנושא ביחד איתה ולהעמיד את
הנושא על סדר היום וסדר העדיפויות של המשטרה.
תושבי העיר מוזמנים לפנות לעירייה במטרה להצביע על חוסרים במתקני עגינה באזורים שונים של העיר.
 .2ש :באיזה אופן העירייה מקדמת הקמת מקלחות במקומות עבודה?
זה נושא שאנחנו מקדמים כחלק אינטגרלי מהנחיות המרחביות בעיר .עם זאת ,ישנו קושי לשלב מתקני חניה
במבנים חדשים לאחר קבלת ההיתר .כחלק מהתוכנית הוכן מודל למיפוי הביקושים למקלחות במקומות
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עבודה ,המודל מראה איפה יש תגבור של רכיבה ואיפה האזורים בהם יש לשלב מתקנים ומקלחות לרוכבים.
כמו כן ,העירייה בוחנת אפשרות להכנת תב"ע כלל עירונית בנושאי האופניים .התב"ע תכלול את המקלחות
במקומות העבודה כחלק משטחי השירות ולא משטחים הכלליים וזה יהווה תמריץ ליזמים כמטלה שלא נוגסת
להם בזכויות הבניה.
 .3ש :מדוע מושקעים כספי ארנונה בתשומה שאינה משרתת את כל תושבי העיר?
שירותי העירייה השונים לא נותנים בו זמנית מענה לצרכים של כל תושבי העיר .לא כולם משתמשים בחניה,
במקוואות ,בתי כנסת ,מערכת חינוך וכו' .עיר משתמשת בכספי הארנונה שלה כדי לקיים תפיסת עתיד שלה.
היקף כספי הארנונה שהולכים לשבילי אופניים אינו גבוה ועיקר ההשקעה בנושאי תחבורה בתל אביב היא
בתחבורה ציבורית ומערכת הסעת המונים .בסופו של יום ,תחבורת אופניים תחסוך לעיר זיהום אויר וגודש
בכבישים ותביא תועלת גם ללא משתמשים .ההשקעה בשבילי האופניים משרתת בראש ובראשונה את הולכי
הרגל בכך שהיא מופרדת לחלוטין מתשתית של הולכי הרגל והיא תביא לשיפור דרמטי בבטיחות של הולכי
הרגל.
 .4ש :האם צוות המתכננים מתנייד באופניים?
המתכנן הראשי של הפרויקט משתמש באופניים כבר  32שנים ורוכב בערך מגיל חמש .הוא רכב לא רק בתל
אביב אלא בהרבה ערים בעולם ונחשף לתרבויות רכיבה שונות .חלק מצוות התכנון במופגן מתנגד לרכיבה
באופניים כיוון שהתשתיות לא מספיק טובות .חלק מהצוות חזר לרכב באופניים בעקבות התוכנית הזו .גם
מהנדס העיר ומנהלי אגף תנועה והרשות לתחבורה רוכבים באופניים לעבודה .עם זאת ,על העירייה להגדיל
את היקף העובדים הרוכבים לעבודה במטרה לשמש דוגמא אישית .העירייה היא אחד מהמעסיקים הגדולים
ביותר בעיר וככל שהיא תצליח לייצר לצד התשתית גם תרבות רכיבה בקרב העובדים ,יהיו לכך יתרונות לעיר
וגם לעובדים.
 .5ש :מה מדיניות העירייה לגבי כריתת עצים בבואה לסלול שבילי אופניים חדשים?
העירייה בוחנת כל עץ לגופו והמדיניות היא לשמר כמה שיותר עצים ,גם כשיש אישור לכריתה .בהיבט זה,
אנחנו פועלים בתיאום מלא עם פקיד היערות .יש עצים שנראה כואב לעקור אותם אבל בתיאום עם הגורמים
המקצועיים ברור שהם לא יתפתחו בשל תנאי בית הגידול שלהם ,ולכן הם מוחלפים בעת טיפול בתשתית
המלאה של הרחוב ,שבמסגרתה תמיד מוסיפים עצים .ככלל ,הקמת שבילים בשטח המיסעה ,כמתוכנן בכל
השבילים ברשת האסטרטגית ,תמנע כריתה עתידית.
 .6ש :מה ההתייחסות של התוכנית לאמצעי מיקרומוביליטי נוספים לאופניים – קורקינטים חשמליים ,אופניים
חשמליים וכיוצא בזאת?
מניתוח של תאונות אופניים בהתבסס על נתוני חדר המיון של איכילוב –  86%מהנפגעים בתאונות בהם
מעורבים כלים זעירים הם הרוכבים .הם מהווים את האוכלוסייה הפגיעה ביותר בכביש ,בהעדר תשתיות
רכיבה מתאימות .לכן ,התוכנית נותנת פתרון מושכל שלוקח בחשבון גם כלי ניידות זעירים בשבילי האופניים
(סטנדרט רוחב גבוה שיאפשר קיום שני סוגי הכלים בו זמנית) וגם את בטיחות הולכי הרגל (בגלל ההפרדה
המלאה בין כלי הרכיבה השונים למדרכות)" .תוכנית לתשתיות אופניים וכלי תעבורה זעירים שמהירותם
מגיעה עד  25קמ"ש (בהתאם להוראות משרד התחבורה)" הוא השם המלא והבלתי רשמי של התוכנית .היא
לוקחת בחשבון כי עבור כלים אלו יש לדאוג לשבילים רחבים ובטוחים.
עבור הכלים האחרים (מעל  25קמ"ש ,שאינם עומדים בתקן משרד התחבורה) יש למצוא פתרונות ברמת
האכיפה של משטרת ישראל.
בשנת  2017לא צפינו את המהפכה שיביאו הקורקינטים וישנו את תרבות הרכיבה בעיר ,והיום לא יודעים מה
יהיה ב .2025-כך שבהיבט של המיקרומוביליטי ,המציאות ככל הנראה תקדים את התכנון .המודלים בתוכנית
כוילו בצורה מכוונת להעדפה של כלים חשמליים מתוך הבנה שזה מעודד קהלים חדשים לרכוב ,מגדיל את
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טווח הרכיבה ומאפשר יוממות מהערים הסמוכות .דברים אלו משוכללים בפיצול הנסיעות אליו שואפים להגיע
בשנת היעד  22% -מהנסיעות בעיר יהיו בכלים זעירים בשנת .2025
עם זאת ,לא ניתן לתכנן שבילים נפרדים לכלים חשמליים בחתכי הרחוב הקיימים בתל אביב ,שלרוב הרבה
פחות נדיבים מאשר ברחובות אירופה הקלאסית; אין בחתך הרחוב התל אביבי מקום גם למכוניות ,גם
לאופניים וגם לכלים חשמליים ,להולכי רגל ולתחבורה ציבורית .ההנחה היא שכלים חשמליים שמהירותם
מגיעה עד  25קמ"ש ישתלבו בשבילים הקיימים ושהסטנדרט של השבילים ישתפר ויתאים לשימוש משולב
של אופניים ושל כלים חשמליים.
יש כמה גישות בעולם לרצועות מהירות ואפשר לראות את זה בדנמרק בה הורחבו שבילים ל 6-מ' כדי להכיל
את כולם ובהודו בה אפשר לספור  16סוגי תחבורה שמתקיימים אחד לצד השני באותם הנתיבים .בתל אביב
יש שבילים משנות ה 90-ושבילים משנות ה 2000-אבל בעיקר רואים חורים ברשת .צריך לזכור שבמידה
ועושים תוכנית אסטרטגית ששנת היעד שלה היא  ,2025חשוב לבחור בין איכות שבילים כמו באמסטרדם
לבין יצירת רציפות .צריך לזכור שתל אביב היא עיר מטפסת ויש לה דרך ארוכה לטפס ,התוכנית מציעה לעשות
מהפיכה תקציבית וניהולית שתאפשר לשלש את התשתית המופרדת מהולכי הרגל בעיר ולפתור את נושא
הצמתים והרציפות.
 .7ש :מהו מקומו של הולך הרגל באסטרטגיה העתידית לתחבורת אופניים בעיר?
האסטרטגיה התחבורתית של העיר שמים את הולך הרגל בראש הפירמידה מתוך תפיסה המקדמת שוויוניות
בכל הנוגע לזכויות למרחב של משתמשי הדרך השונים ,והבנת החשיבות למתן מענה לאוכלוסייה הכי
מוחלשת במרחב הציבורי  -הולך הרגל .בראש ובראשונה ,היכולת לייצר תשתית רכיבה מופרדת ובלעדית
לרוכבי האופניים תחזיר את המדרכות באופן מלא לטובת הולכי הרגל ,וזו תועלת הדדית לשני משתמשי הדרך.
שנית ,בעקרונות הרשת הודגשה החשיבות של שמירה על רוחב המדרכות ,שלא יפגע כתוצאה מסלילת שבילי
אופניים .נקודה נוספת היא הכוונה ליצור אלטרנטיבה לשבילי האופניים בשדרות ,כדי להשיב את מלוא רוחבן
להולכי הרגל .בשבילי האופניים שעיריית תל אביב מיישמת החל משנת  ,2020הדרישה היא שלא להפחית
מהמרחב של הולכי הרגל .ב"צוארי בקבוק" בהם הרוחב הזמין צר במיוחד ,ההנחיה היא לשמור על רוחב
מינימלי מאוזן של  50-50בין מדרכת הולכי רגל לשביל האופניים.
התוכנית מתווה עקרונות להמשך העבודה על הצורה הפיזית של כל שביל ושביל ועל שימור של רוחב מדרכות
הקיים במטרה להשקיט את החיכוכים בין רוכבים לבין הולכי רגל.
 .8ש :באיזה אופן התוכנית מקדמת רציפות של שבילים ורכיבה?
נכון להיום ,הרשת הקיימת מאופיינת בחוסר רציפות הבאה לידי ביטוי בניתוקים בצמתים ובמקטעי רחובות
שבהם יש שבילים קיימים .קיימת כיום הבנה כי נושא הרציפות הוא קריטי לקידום בטיחות הרכיבה בעיר
ולעידוד רוכבים להשתמש ברשת השבילים .כל השבילים המתוכננים לבצוע כיום כוללים פתרון רציפות
בצמתים ,הן בשבילים המתוכננים על ידי העירייה והן בתוכניות לאוניות לתחבורה ציבורית ,הכוללות שבילי
אופניים ,ואשר יתממשו במהלך ב 15-השנים הקרובות .בנוסף לתכנון רציפות בצמתים בשבילים מתוכננים,
התוכנית מטפלת ביצירת רציפות בכ 100-צמתים שיצטרכו לעבור תכנון מחדש במסגרת יישום התוכנית.
מנהל בינוי ותשתיות והרשות לתחבורה ,תנועה וחניה בעיר עובדים על תכנית עבודה רב שנתית שתגדיר
את תעדוף הביצוע של התוכנית האסטרטגית ,ובכלל זה חיבור של כל הרשת באמצעות צמתים מסודרים.
תקופת הקורונה הביאה לשינויים עולמיים בקידום פיתוח תשתיות להליכה ורכיבה על אופניים .במסגרת זו,
העירייה מקדמת תכנון וביצוע של שבילים "טקטיים" מהירים וזולים לבצוע ,אשר יוסיפו לרשת השבילים
הזמינה לרוכבים ,וישפרו את תנאי הרכיבה בעיר.
 .9ש :מה הם הפתרונות המוצעים לטיפול בצמתים? האם התוכנית מתייחסת לתיקון השלמת שבילים בצמתים
שלא בוצעו בעבר?
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בנושא של צמתי אופניים ,נעשתה סקירה של כמעט כל תוכנית אסטרטגית שנערכה בחמש השנים
האחרונות בעולם .מהסקירה עלה כי הערים המתחילות והמטפסות שמות דגש על נושא הרציפות בצמתים
ומייצרות פתרונות שונים למעבר בצומת .הדוגמאות המוצלחות ביותר הם הצמתים הדניים וההולנדים
שמייצרים מרחב שבו מאוד ברור איך מתנהלים .כאמור ,במסגרת התוכנית סומנו כ 100-צמתים שיצטרכו
לעבור תכנון מחדש במסגרת יישום התוכנית וזאת במטרה לייצר רציפות ,להשלים ולחבר שבילים .כמו כן,
אחד מעקרונות הרשת ישירות  -רשת ישירה וקצרה המאופיינת במיעוט עצירות בצמתים ורמזורים.
 .10ש :מה התייחסות של התוכנית להיבטים של אכיפה ,הסברה וחינוך?
הסברה  -לא ניתן לבצע את כל המהלך התחבורתי של היפוך הפירמידה והעמדת הולכי הרגל בראש הפירמידה
ללא הסברה .ולכן עובדים על אסטרטגיה של "הסברת על" שתציג את כל תמונת תחבורה בעיר תל־אביב-יפו
גם כתוצאה מאילוצים דוגמת עבודות הרכבת הקלה וצמצום הקיבולת ברחובות העיר ,אבל גם כנגזרת של חזון
עתיד של עיר מקיימת המקדמת תחבורה אלטרנטיבית.
חינוך – זו החובה שלנו להיכנס לתוך מוסדות החינוך כדי להטמיע הרגלי התניידות חדשים וזאת ,מתוך הכרה
בכך שאם רוצים לייצר שינוי התנהגותי ,טוב יהיה להשריש אותו במשפחות דרך הנוער והילדים .תכניות
חינוכיות ללימוד רכיבה בטוחה ,כללי התעבורה וכו' יופעלו במערכת החינוך העירונית.
האכיפה  -עיריית תל אביב יזמה מהלך של האצלת סמכויות מהמדינה לעירייה ,לצורך אכיפה כנגד רכיבה על
מדרכות .העירייה הקימה יחידת אכיפת ואנחנו נותנים דו"חות .בנוסף ,בימים אלו העירייה מגבשת פנייה
לכנסת במטרה לקבל סמכויות נוספות לפיקוח העירוני – לדוגמא אכיפת קסדה.
לסיכום ,בכל הנוגע בשינוי תרבות הרכיבה ,העיר זקוקה לסיוע של רוכבים ובעלי עניין ברכיבה על אופניים,
המטרה לייצר לצד פעולות האכיפה ,החינוך וההסברה גם פעולה חברתית א-פורמאלית שמצמיחה מלמטה
תרבות רכיבה שעומדת בקנה אחד עם ערים מובילות רכיבה בעולם.
 .11ש :מה הממשק עם תחנות רכבת?
הממשק מול תחנות רכבת ישראל מקבל התייחסות עמוקה במסגרת התוכנית ובמסגרת עבודת העירייה .נכון
להיום יש לעירייה תכנית לביצוע  4מתקני עגינה רבי תפוסה בכל תחנות רכבת ישראל בעיר .בנוסף לכך ,כל
תחנות הרכבת מחוברות לרשת השבילים הראשית ,וחלקן יקבלו מענה כבר בשנת  2021במסגרת עבודות
אופנידן .במהלך בניית תכנית העבודה הרב שנתית לביצוע הרשת תנתן עדיפות לחיבוריות וקישוריות
לתחבורה ציבורית ולתחנות הרכבת.
 .12ש :כיצד משדרגים את הרחובות בהם יש מיתון תנועה על מנת להבהיר לרכבים שהם נכנסים לאזור מיתון
תנועה?
הרשת המשנית מתבססת בעיקר על רחובות ממותני תנועה ועל נתיבים נגד כיוון התנועה .כמו כן ,מתוכננת
תנועה דו סטרית לרוכבים גם אם במקומות בהם היא חד סטרית לרכב ,וכך לעודד רכיבה של קהלים חדשים
המעדיפים רכיבה ברחובות שקטים על פני רכיבה ברחובות עמוסים .עם זאת ,התוכנית לוקחת בחשבון כי
מיתון תנועה וסלילת שבילים נגד כיוון התנועה הדורשים תרבות רכיבה אחרת ממה שיש היום בכבישים .ולכן,
התוכנית כוללת פרק שלם המתייחס למעטפת ,העוסק כולו בשינוי התנהגותי בקרב כלל משתמשי הדרך
בעיר.
נוסף על כך ,קיימת בעירייה הבנה כי ככל שנכנסים יותר לעניין של השבילים הטקטיים ומיתון תנועה ,נושא
הצבע גובר בחשיבותו להגברת בטיחות הרכיבה .נתיבי איילון לקחו על עצמם את הרגולציה של הצבע
והיחידות המקצועיות של העיריה עובדות איתם בהקשר זה .עם זאת ולמרות הידע הרב שנצבר בעירייה
בהתבסס על ניסיון בעולם ,העירייה כפופה לתקנות משרד התחבורה בעת ביצוע פעולות צביעה .עקב תלונות
הציבור הרבות בנושא הסימון והשילוט ,העירייה מובילה מהלך ברמה ארצית במטרה לשנות את הרגולציה.
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 .13ש :איך מתייחסת העירייה לנושא ביטול חניות לצורך בניית שבילים?
פיתוח רשת השבילים בעיר כרוכה במחיר פגיעה בכמות מקומות החניה ברחוב .התוכנית עושה חלוקה מחדש
של מרחב הרחוב ,כדי ליצור 'אפליה מתקנת' להולכי הרגל ולרוכבי האופניים ,על חשבון שלטון הרכב הפרטי
במרחב .מימוש התוכנית כרוך במחיר של יותר מ 2000-חניות; וזה יהיה מחיר שישלמו בעלי הרכב הפרטי
כחלק משינוי תרבות הניידות בעיר ,על מנת לממש את החזון לעיר בעלת ניידות מקיימת ,שבה הולכי הרגל,
האופניים והתחבורה הציבורית קודמים לרכב הפרטי .למרות השאיפה של התוכנית לסלול כמה שיותר שבילי
אופניים ולהגדיל את תכסית הרשת ,היא מנחה את הרשות גם לגשר ולייצר פשרות מול משתמשי דרך אחרים
בהם תושבים הזקוקים לחניה בעיר.
 .14ש :מה גישת התוכנית לסלילת שביל דו-סטרי מול שביל חד-סטרי משני הצדדים?
הרשת המוצעת תהיה דו סטרית לרכיבה וזה יכול להיות במגוון של פתרונות .תל אביב הלכה לכיוון של
שבילים דו סטריים בצד אחד כי זה זול יותר ,קל יותר ליישום בתנאי חתך רחוב צר ופחות כואב ביישום .גם
פרויקט אופנידן של משרד התחבורה ,מפתח שבילים דו סטריים כ'אוטוסטרדות לאופניים' ליוממות .בעתיד
יפותחו פתרונות משלימים ,כגון שביל חד סטרי בכל צד של רחובות מסחריים.
 .15ש :כיצד משותף הציבור בנוגע לתוכנית?
בימים אלו העירייה מקיימת פעולות שיתוף ציבור מקומיות סביב פרויקטים נקודתיים של רשות התחבורה
העירונית .כמו כן ,במהלך חודש יוני  2020התקיימה סדרת מפגשים עם הציבור בנושא התכנית האסטרטגית
לתחבורת אופניים בעיר שכללה :סמינר רוכבים ,סמינר מומחים (שהוזמנו אליו אנשי מקצוע בתחום תשתיות
רכיבה ,תנועה ותכנון עירוני) ,ועדת התחבורה בעירייה ומפגש ששודר בפייסבוק בשידור חי לציבור הרחב.
יידוע/שיתוף ציבור והסברה הוא חלק אינטגרלי מהתוכנית האסטרטגית .ולכן לקראת מימוש התוכנית העירייה
תייצר ממשק מתמשך עם קבוצות שונות בדמות "קהילת הולכים ורוכבים" שתייצג את עמדות הציבור לאורך
פעולות היישום וההטמעה של התוכנית האסטרטגית .השאיפה היא למצב קהילה זו כפורום ציבורי רחב
שיורכב מתושבים ,עובדים ,בעלי עסקים ובעלי עניין שונים ברכיבה ,ולהופכו לקבוצה ציבורית רחבה שתלך
ותגדל לאורך זמן ותשפיע על החלטות המתקבלות בנוגע לתחבורת אופניים בעיר .בהמשך למפגשים אלו,
העירייה תפעל למען הקמת הפורום.
 .16ש :מה הם הכלים המוצעים לשינוי התנהגותי תחבורתי בעיר?
בראש ובראשונה ,התוכנית נותנת דגש על נושא התרבותי ופורסת ארגז כלים מגוון שייושם ויפעל לצד בצוע
תשתיות פיזיות .מחצית מהתוכנית עוסקת במעטפת לתכנון התשתיות  -תוכנית לשינוי התנהגותי באמצעות
חינוך ,אכיפה ,ניהול והסברה שתשולב בפרויקטים נלווים לשינוי הפיזי.
אם עד כה ,הרוכבים ראו את עצמם כ"פרשים בודדים" ולא כחלק מתרבות של התניידות בתוך העיר ,היום
המצב הוא שיש הרבה רוכבים על הרבה כלים ואנחנו מתקרבים לכאוס מבחינת הזכות לשימוש בדרך על ידי
משתמשים שונים .ולכן אנחנו חייבים לייצר תרבות רכיבה ,ויהיה לנו קשה לייבא אחת כזו מעיר אחרת .לפיכך,
נדרש להגדיר מהי תרבות הרכיבה של תל אביב בתהליך מתמשך המבוסס על הדברות בין העיריה לבין
הציבור.
 .17ש :כיצד העירייה מתכוונת לעודד רכיבה בקרב קהלים שאינם רוכבים כיום – מבוגרים ,נשים ,אוכלוסיות
שחוששות מרכיבה?
כמות נכבדה מתוך הרשת המוצעת במסגרת התוכנית היא רשת משנית "שקטה" העוברת ברחובות צדדיים
עם מיתון תנועה וסימון של נתיב נגד כיוון התנועה .רשת זו מיועדת להעניק תחושת בטחון ברכיבה לרוכבים
מתחילים ורוכבים המעוניינים ברכיבה איטית .הורדת החיכוך בין משתמשי הדרך השונים באמצעות רציפות
של רכיבה והפרדה מפלסית בין מדרכות לבין שבילי אופניים והכבישים ,עשויה להגביר את תחושת הבטחון
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ברכיבה ולעודד קהלים חדשים לרכב .גם תכניות חינוכיות במערכת החינוך בעיר עשויה לסייע בטיפוח תרבות
הרכיבה בקרב ילדים בקבוצות שבהן הרכיבה לא נפוצה בהן מסיבות תרבותיות.
 .18ש :האם תהיה מפה פתוחה לציבור שמתעדכנת בלייב עם כל השבילים הקיימים והמתוכננים כולל שלבי
ביצוע ותאריכים?
בימים אלו אנחנו מקימים עמוד אינטרנטי שישולב באתר העירוני ומתייחס לתחבורת אופניים .העמוד יכלול
בין השאר את מפת הרשת המוצעת על ידי התוכנית האסטרטגית עם אפשרות להגיב לשבילים ולמסלולים
המוצעים .השאיפה היא להוסיף למפה זו שכבות מידע המתעדכנות באופן שוטף ומשקפות את תהליכי
התכנון והיישום של שבילי אופניים בעיר.
 .19ש :מה העירייה מתכננת לעשות בנוגע לליקויים בשבילים קיימים וכדי להבטיח את איכות ותחזוקת
השבילים העתידיים?
העירייה מטפלת באופן שוטף בתקלות בשבילי האופניים המבוצעים על ידי כחלק מהעבודה השוטפת של
מנהל בינוי ותשתית .אחזקה זו תתוגבר עם העלייה בהיקף השבילים והשימוש בהם .נשמח לקבל דיווחים על
תקלות בשבילים .כבר השנה יתוקצב בעירייה צוות אחזקה וניהול לתחזוקת אספלט וגם להשלמת רציפות
בשבילים שכבר בוצעו.
בכל הנוגע לטיפול בשבילים שיבוצעו על ידי חברות אחרות בהן :אופנידן ומהיר לעיר המבוצעים על ידי חברת
נתיבי איילון ושבילי אופניים המבוצעים על ידי חברת נתע במסגרת עבודות הרכבת הקלה ,העירייה מקיימת
משא ומתן תכנוני שוטף מול החברות הממשלתיות ,כדי להגיע להסכמות בנוגע לשיפור המוצר התכנוני וכן
בנושאי תחזוקה וממשקים אחרים.
 .20ש :מה נעשה כדי להגדיל את הקבילות הציבורית לרכיבה על אופניים והפעולות הנדרשות כדי לבנות
שבילים?
התוכנית האסטרטגית היא חלק ממהלך רחב של העירייה לטיפול בנושא של תחבורה .יש להגדיל את הקבילות
הציבורית לרכיבה במיוחד לאור המאבק הפוליטי שצפוי כאשר השטח הזמין לכלי הרכב הממונעים בעיר יתחיל
להצטמצם .בהיבט זה ,יהיה צורך להדגיש את היתרונות של תחבורה מקיימת לעיר  -בריאות הציבור ,בטיחות,
חסכון בזיהום אויר ,גידול בשוויוניות ,הגדלת הקיבולת של הרחובות וכד' .טרום הקורונה יצרה העירייה תשתית
לקמפיין תחבורה נרחב שילווה את השינויים התחבורתיים בעיר .הקמפיין כולל התייחסות נרחבת לעידוד
רכיבה ולדרך שבה היא הולכת לשפר את איכות החיים העירונית .חלק ממטרות הקמפיין הינו לגייס את כל מי
שאין לו מפתח של מכונית בכיס.
מהלך נוסף שמיועד להגדיל את הקבילות הציבורית הינו הליך שיתוף הציבור מתקיים בימים אלו .בהמשך
למפגשים שנערכו בחודש יוני ,העירייה תבחן אפשרות להקמת קהילת רוכבים-הולכים ,הפתוחה לציבור
וכוללת נציגות של מכלול בעלי העניין ,קהילות ,קבוצות גיל ומגדר .קהילה זו תהווה חלק אינטרגלי מהיישום
והתכנון של תחבורת אופניים בעיר כמו גם ערוץ להגדלת הקבילות הציבורית לרכיבה ותחבורה מקיימת בתל
אביב-יפו .העיריה תהיה בקשר עם המשתתפים כשתצא הזמנה לקהילה.
 .21האם יש כוונה לאכוף כיווני רכיבה בשבילים (גם הקיימים) .אם קשה או אי אפשר לאכוף ,חייבים להבהיר
כללים של מי מפנה מקום למי ,זה שבכיוון או זה שנגד הכיוון
אין לנו סמכויות אכיפה על רכיבה בנתיב תנועה .זה באחריות המשטרה .לגבי הבהרת הכללים  -נשפר את
הסימון בשטח והשילוט וכמובן ,הסברה.
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 .22מה עם אופניים חשמליים שיתופיים? מה עמדת העירייה לגבי תל-אופן?
לפי סיכום בין העירייה למפעיל שרות תל אופן ,המפעיל ימשיך לספק את השרות ללא סיבסוד עירוני ,תוך
קביעת מחיר על פי הרגולציה וכוחות השוק ,בדומה למפעילי הקורקינטים החשמליים .השרות המשודרג
יכלול החלפת חלק מצי האופניים השיתופיים באופניים חשמליים.
 .23מה היחסים הרלוונטים בערים מצליחות בנושא באירופה בין רכב פרטי אופניים תחבצ והליכה?
פחות רכב פרטי; תחב"צ והסעת המונים מעולים; מרחב ציבורי ותנאי הליכה משובחים ,תשתיות מעולות
לאופניים .ראהhttp://www.epomm.eu/tems/compare_cities.phtml :
 .24כיצד התכנית מתמודדת עם הקונפליקטים בין הכלים החשמליים לאופניים הרגילים
באמצעות סטנדרט לשבילים רחבים שיאפשרו עקיפה .מעבר לכך ,כלים שמהירותם מעל  25קמ"ש יורדו
לכביש באמצעות אכיפה
 .25ש :מהו סטנדרט השבילים המתוכנן?
הנחיות התכנון שסוכמו ברשות לתחבורה:
א) ברחובות ראשיים  -מסחריים או עם תחבורה ציבורית (קיימת או מתוכננת) – שביל חד סטרי ברוחב 2
מטר בכל צד של הרחוב.
ב) בשאר הרחובות – המתכנן יבחן את כל האפשרויות (חד סטרי או דו סטרי) – בהתאם לתנאי הרחוב
הספציפי.
ג) שבילים שאינם ברחובות – שביל דו-סטרי.
ד) שבילים ברחובות ראשיים שמצויים כבר בהליכי תכנון יבחנו לאור היכולת לספק רוחב מינימום לשביל
החד סטרי בכל צד.
מעבר להנחיות הכלליות הנ"ל ,חתכים עקרוניים לשבילי אופניים בטיפוסי רחובות שונים יגובשו במסגרת
תכנית היישום.
 .26ש :מה ההתייחסות לשוני בין הרוכבים בבחירת מסלולים ,לדוגמה מגדר ,גיל?
רשת הרכיבה המוצעת בתכנית מספקת מגוון תשתיות לרכיבה בהתאם לדרישות רוכבים שונים ,באמצעות
הצעת שתי רשתות במקביל :רשת ראשית ורשת משנית .רשת כפולה כזו מקובלת בערים מפותחות בתחום
האופניים ,כגון לונדון ,פריז ואמסטרדם .מטרת הרשת הכפולה למשוך קהלי רוכבים חדשים שעד כה לא מצאו
פתרון מספק לצרכיהם בתשתית הרכיבה הקיימת .לדוגמא :ילדים ( ,)9-14אימהות המרכיבות את ילדיהן ובני
גיל הזהב ,אשר מעדיפים רכיבות קצרות בקרבת סביבת מגוריהם ,בדגש על תחושת הבטיחות והיכולת לרכוב
מבלי להתמודד עם רחובות סואנים .הרשת המשנית מאפשרת רכיבה ברחובות שקטים ,שבהם מספר נתיבים
מצומצם ונפח נמוך של תנועת רכב ,וכן בפארקים ושבילים .היא מקשרת בין מרכזי שכונות סמוכות ומכסה
את העיר כולה .הרשת המשנית מעניקה אפשרות לרכיבה דו סטרית במסלול שקט ,ויתרונה על פני רחובות
ממותני תנועה בכך שהיא מופרדת לחלוטין ממכוניות ,וממילא בטיחותית יותר .הרשת הראשית ממוקמת
ברחובות שכונתיים ורחובות עורקיים ,שבהם נפח גבוה של תנועה ממונעת ומהירות נסיעה גבוהה .גם הרשת
הראשית תאפשר תנועה דו סטרית ומופרדת לרוכבים ,המעוניינים במסלול המהיר ברחובות סואנים ,והיא
מיועדת לשאת את מרבית תנועת היוממות באופניים.
 .27ש :מה הם אמצעי ההצללה המתוכננים?
הצללת שבילים מהווה מרכיב בהמלצות התכנית ,במסגרת המאמץ לשפר את תנאי הרכיבה ואת חוויית
הרכיבה .הצללה אינה רק עניין של נוחות ,אלא גם של בריאות ,וממילא חשיבותה רבה לעידוד הרכיבה בעיר.
יחד עם זאת ,בטווח הקצר העיר נתונה בדילמה שבין בצוע שבילים בעלות גבוהה והליכי תאום הנדסי
מסובכים – זאת ,בשל הצורך ליישם בתי גידול איכותיים לעצים על מנת להבטיח שיפתחו ורשים וצמרת
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כראוי ,והצורך לתאם את בתי הגידול יחד עם התשתיות ההנדסיות התת קרקעיות ברחוב – לבין הצורך לבצע
במהירות כמות גדולה ככל הניתן של שבילים כדי להדביק את הפער ולהשלים את רציפות הרשת בטווח
הזמן הקצר שהוא יעד התכנית.
בפרוייקטים חדשים המטפלים במלוא חתך הרחוב (רחובות הרכבת הקלה ,שדרת הקריה וכד')מתוכננים
עצים בבתי גידול איכותיים כחלק בלתי נפרד מהפרוייקט ,ואילו בשבילים ברחובות קיימים שלא עוברים
'מתיחת פנים' כוללת ניתן דגש על יישום שביל אופניים ,במטרה שיושלמו נטיעות איכותיות בהתערבות
עתידית.
הצעות
.1
.2
.3

.4
.5
.6

מתקני אופניים המורכבים על אוטובוסים יכולים לקדם שינוי התנהגותי ביחס להרגלי התניידות.
מתקני חניה – ישנו פתרון מאמסטרדם של חניה מוסדרת בתשלום במנוי חודשי ,פתרון נוסף שמגיע מאירלנד
המגולם בכלובי אופניים
שילוב מחקר ,טכנולוגיה ותכנון תחבורת אופניים – ישנו פרויקט מחקרי שעיריית תל אביב שותפה לו .הפרויקט
הולך לבדוק ביחד עם  TECHBBQבקופנהגן ,את ההסתברויות השונות בבחירת מסלולים על בסיס שוני של
מגדר ,גיל וכד' .במקביל מפתחים אפליקציה שתמסר לרוכבי אופניים שתוכל לספק און-ליין מידע על מסלולים
שבוחרים בהם רוכבי אופניים ואלו נתונים שיועברו גם ישירות לרשויות השותפות כמו קופנהגן ,איידהובן וכד'.
כך ,ניתן יהיה לבדוק און-ליין מה גורם לאנשים לבחור במסלולים השונים ולטייב מסלולים נוספים מבחינת
המידע
שבילים הדו סטריים – קשה להשתלב לתוכם וקשה לבצע מתוכם פניות .לעיתים זה כרוך בחיכוך עם רכבים
ובמיוחד הולכי רגל .ניתן לראות זאת בשדרות.
חינוך הנהגים  -דובר על חינוך והוא צריך קודם כל להתרכז בנהגים במידה והתכנון הוא בכל הרחובות ממותני
התנועה של  30קמ"ש לא יהיו שבילי אופניים אלא תהיה רכיבה משותפת לתנועת מכוניות.
בנוגע לשבילי האופניים לאורך מדרגות .הצעה :למקם את זה באמצע ולא לצד המעקה.
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