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תקציר
העיר ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל הן בשטחה והן בהיקף האוכלוסייה .הצגת תמונה
כוללת של תשתיות האופניים בירושלים תאפשר לתכנן ולשלב בראייה מערכתית כוללת ובאופן
המיטבי את תשתיות שבילי האופניים בעיר ,תוך התייחסות לשאר ההיבטים התכנוניים .החשיבות
בהצגת תמונה כוללת נובעת גם מן העובדה שירושלים מצויה בעיצומם של תהליכי תכנון ופיתוח
מואצים של פארקים ושטחים לבנייה בתחומי העיר הבנויה ובשטחים הסובבים אותה.
החברה להגנת הטבע ,עיריית ירושלים וגופים נוספים חברו כדי ליצור תמונה כוללת וברורה של כל
השבילים הקיימים והמתוכננים בירושלים אשר תתרום לתכנון ולביצוע תשתיות אופניים בעיר.
זאת על ידי עדכון ,גיבוש ,מיפוי וניתוח מסד נתונים מפורט של תשתיות האופנים בירושלים .מטרה
נוספת הייתה להעלות את המודעות הציבורית לנושא זה בקרב הציבור ובקרב מקבלי החלטות.
כחלק מן הפרויקט הוקם שולחן עגול על מנת להפגיש את כל בעלי העניין ,המתכננים ונציגי משרדי
הממשלה והרשות המקומית ,אשר עוסקים בתשתיות אופניים בעיר .במסגרת זו ישבו יחד נציגי
עיריית ירושלים ,תוכנית אב לתחבורה ,הרשות לפיתוח ירושלים ,אופנים בשביל ירושלים ,ישראל
בשביל אופניים ,משרד הבינוי והשיכון ,חברת מוריה ,רשות הטבע והגנים ,החברה להגנת הטבע
ועוד .במפגשי השולחן העגול הייתה הזדמנות לעדכן ולהתעדכן לגבי כל המתרחש בנושא אופניים
בעיר .כמו כן הוצג תהליך הפרויקט ,המידע שנאסף ,ניתוח המידע והממצאים ונערכו משוב
והתייעצות הדדית בין כל הגורמים.
שיטת העבודה
בשלב מקדים ,כרקע לבחינת תשתיות האופניים בירושלים ,החברה להגנת הטבע ואופניים בשביל
ירושלים )אב"י( קיימו בחודש מאי  2010סקר ראשון מסוגו של ספירת רוכבי אופניים בעיר .מטרת
הספירה הייתה לקבל תמונה מוחשית של היקף השימוש בתחבורת אופניים בירושלים .במהלך
עשרים ושתיים ספירות בשעות הבוקר ובשעות אחר-הצהריים תועדו  1,343רוכבים.
כשלב ראשון בעבודה עצמה הוקם פורום שולחן עגול אשר ליווה את תהליך העבודה .הפורום כלל
את כל הגורמים העוסקים בתשתיות אופניים בירושלים ,הן כדי לקבל מידע נרחב ככל האפשר
ותשומות למהלך העבודה והן כדי לגבש הסכמה רחבה ככל האפשר לדו"ח.
בשלב זה ,במטרה לאסוף את התוכניות אשר כוללות תשתיות של שבילי אופניים בעיר )ככל
האפשר( ,פנינו לגורמים אשר מתכננים ,מקדמים ,ומבצעים בה שבילי אופניים .שלב איתור ואיסוף
המידע ארך זמן רב יחסית ,בשל העובדה שהמידע אינו מרוכז במקום אחד .מפת הקומפילציה מ-
 2009שקיבלנו ממחלקת תושי"ה בעיריית ירושלים )להלן "מפת הקומפילציה"( היוותה את הבסיס
לאיסוף הנתונים על תוכניות שבילים בעיר ,בהיותה המפה הכוללת הקיימת בתחום שבילי אופניים.
את יתר המידע קבלנו מצוות תוכנית אב לתחבורה ,הרשות לפיתוח ירושלים ,חברת מוריה ,מנהל
התכנון ,קק"ל ,רשות הטבע והגנים ,מנהלי פרויקטים ,מתכננים ,אדריכלים ,אדריכלי נוף ,ועוד.
בשלב השני ,בדקנו את השינויים שנעשו במערכת השבילים בהתייחס למפת הקומפילציה .בחנו
תוכניות של שבילים שעודכנו ,הוספו או שבילים שלא השתנו בהתייחס אליה.
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לבסוף ,המידע שנאסף גובש על סמך אבני בוחן שמטרתן לסייע בניתוח מערכת השבילים בעיר .כל
שביל קיבל שם ונבדק לאור אבני הבוחן הבאות :אורך השביל ,שלב התכנון ,רמת הפרדה בין תנועות
האופניים לבין תנועות מנועיות ,אפיון השביל על סמך תוכנית האב לשבילי האופניים בירושלים
 ,2004מיקום וכיוון השביל .עבודת המיפוי נעשתה בממ"ג ).(GIS
בנוסף לסקירה התכנונית ,נערך סקר שטח של השבילים הקיימים בעיר .פעילים של אב"י יצאו
לשטח עם שאלון מובנה ומצלמות על מנת לבחון את מצב השבילים ולתעדם.
לאור הבחינה הכוללת ,ערכנו בדיקה מעמיקה יותר כמקרה בוחן לקידומו של שביל משמעותי קיים
בעיר  -דרך מלטון )בפארק המסילה( ,והאפשרויות להמשך פיתוחו וחיבורו למרכז העיר ולתחנה
המרכזית.
תמצית הממצאים והמסקנות
על בסיס הסקירה ,המיפוי והניתוח של השבילים ,נמצא כי ישנם שבעה שבילים קיימים ובביצוע
בעיר .מתוכם ,כ 15 -קילומטרים סלולים במידה שמאפשרת רכיבה .מתוך השבילים בשלבים
מתקדמים של תכנון וביצוע כמעט מחצית ) (44%נמצאים בשטחים הפתוחים בשולי העיר.
בנוסף נמצא כי ישנו תוואי אחד מוגדר כשביל אופניים שעובר במרכז העיר ,ברחוב יפו .בחלקו יש
זכות לרכיבה על תוואי הרכבת הקלה בלי סימון פיזי וללא תמרור ,ובחלקו יש נתיב לאופניים על
המדרכה .ישנם שבעה שבילים ,בכל שלבי התכנון ,המגיעים לתוואי הרכבת הקלה .בשכונות במגזר
הערבי ישנו שביל אחד בשלב מתקדם של ביצוע בבית חנינא ,ושני שבילים בהליכי תכנון  -שביל
”סובב ירושלים מזרח” שנמצא בבדיקה ,ושביל הכביש האמריקאי .שבילים חוצי שכונות נמצאים
בדרום וצפון העיר בלבד .עוד נמצא כי לשבילים בעיר אין שפה אחידה ונראות משותפת.
בסיום הדו"ח מוצג כאמור מקרה בוחן של חלופות לחיבור שביל דרך מלטון בפארק המסילה למרכז
העיר ולתחנה המרכזית שנערך על בסיס הסקירה .מוצעות חמש חלופות הנשענות ,ככל שהתאפשר,
על שבילים קיימים או שבילים בשלבים מתקדמים של תכנון .הצעות אלה הן ברמה העקרונית
ובניתוח כללי ולא ברמה של תכנון מפורט.
המסקנה המרכזית העולה כחוט השני מתוך כלל הממצאים ,היא חוסר בהסתכלות מערכתית כוללת
בקידום תכנון ופיתוח שבילי אופניים בעיר שאפיין את העשייה בנושא זה עד כה .התוכניות לשבילי
אופניים מקודמות על בסיס נקודתי ולפי פרויקטים נפרדים – כחלק משדרוג של כביש ,כחלק
מתוכנית בנייה חדשה בשכונות ,כמזינים לרכבת הקלה ,וגם כתוכניות ייעודיות לשבילי אופניים,
כאשר כל גוף מקדם את השבילים המצויים בתחום פעילותו .כתוצאה מכך ,סדר העדיפויות בביצוע
השבילים התבסס על קידום פרויקטים נקודתיים ולא מתוך הסתכלות כוללת של יצירת רשת
המקדמת ומעודדת תחבורת אופניים בעיר.
עם זאת ,בשנים האחרונות ניכרת התייחסות רצינית לקידום שבילי אופניים בירושלים .מצד אחד
ריבוי הגורמים העוסקים בקידום שבילים הוביל לחוסר סנכרון ,אך מאידך העובדה שיש גורמים
רבים המקדמים נושא זה מצביעה על מגמה חיובית של התקדמות תחבורת האופניים בעיר.
בהתבסס על התייחסות משתתפי השולחן העגול להצגת הסקירה ,גובשו המלצות להמשך קידום
שבילי אופניים בירושלים .ביניהן ,מוצע שיהיה גורם מנהלי אחד אחראי על כל תחום תחבורת
5

האופניים ,תוך שילוב ותאום בין אגף תוש"יה לבין אגף התכנון בעיריית ירושלים .כמו כן ,ירכז
גורם זה את הטיפול ביתר התחומים הקשורים לאופניים  -חינוך ,בטיחות ,שיתוף הציבור וכדומה.
בנוסף ,מומלץ להטמיע את עדכון הדו"ח הנוכחי במערכת הממוחשבת של עיריית ירושלים ותכנית
אב לתחבורה .מוצע גם להכין תוכנית אב לשבילי אופניים ולגבש מדיניות ברורה בנושא תחבורת
אופניים אשר משקפת ומקדמת תפיסה עירונית של תחבורה בת קיימא.
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 .1מבוא
העיר ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל הן בשטחה והן בהיקף האוכלוסייה .הצגת תמונה
כוללת של תשתיות האופניים בירושלים תאפשר לתכנן ולשלב בראייה מערכתית כוללת ובאופן
המיטבי את תשתיות שבילי האופניים בעיר ,תוך התייחסות לשאר ההיבטים התכנוניים .החשיבות
בהצגת תמונה כוללת נובעת גם מן העובדה שירושלים מצויה בעיצומם של תהליכי תכנון ופיתוח
מואצים של פארקים ושטחים לבנייה בתחומי העיר הבנויה ובשטחים הסובבים אותה.
החברה להגנת הטבע ,עיריית ירושלים וגופים נוספים חברו כדי ליצור תמונה כוללת וברורה של כל
השבילים הקיימים והמתוכננים בירושלים ,אשר תתרום לתכנון וביצוע תשתיות אופניים בעיר .זאת
על ידי עדכון ,גיבוש ,מיפוי וניתוח מסד נתונים מפורט של תשתיות האופנים בירושלים .מטרה
נוספת הייתה להעלות את המודעות הציבורית לנושא אופניים בקרב הציבור ומקבלי החלטות.
כחלק מן הפרויקט הוקם שולחן עגול על מנת להפגיש את כל בעלי העניין ,המתכננים ונציגי משרדי
הממשלה והרשות המקומית ,אשר עוסקים בתשתיות אופניים בעיר .במסגרת זו ישבו יחד נציגי
עיריית ירושלים ,תוכנית אב לתחבורה ,הרשות לפיתוח ירושלים ,אופנים בשביל ירושלים ,ישראל
בשביל אופניים ,משרד הבינוי והשיכון ,חברת מוריה ,רשות הטבע והגנים ,החברה להגנת הטבע
ועוד .במפגשי השולחן העגול הייתה הזדמנות לעדכן ולהתעדכן לגבי כל המתרחש בנושא אופניים
בעיר .כמו כן הוצג תהליך הפרויקט ,המידע ,ניתוח המידע והממצאים ונערכו משוב והתייעצות
הדדית בין כל הגורמים.
שיטת העבודה
בשלב מקדים ,כרקע לבחינת תשתיות האופניים בירושלים ,החברה להגנת הטבע ואופניים בשביל
ירושלים )אב"י( קיימו בחודש מאי  2010סקר ראשון מסוגו של ספירת רוכבי אופניים בעיר .מטרת
הספירה הייתה לקבל תמונה מוחשית של היקף השימוש בתחבורת אופניים בירושלים .במהלך
עשרים ושתיים ספירות בשעות הבוקר ובשעות אחר-הצהריים תועדו  1,343רוכבים.
כשלב ראשון בעבודה עצמה הוקם פורום שולחן עגול אשר ליווה את תהליך העבודה .הפורום כלל
את כל הגורמים העוסקים בתשתיות אופניים בירושלים ,הן כדי לקבל מידע נרחב ככל האפשר
ותשומות למהלך העבודה והן כדי לגבש הסכמה רחבה ככל האפשר לדו"ח.
בשלב זה ,במטרה לאסוף את התוכניות בעיר אשר כוללות תשתיות של שבילי אופניים )ככל האפשר(
פנינו לגורמים אשר מתכננים ,מקדמים ,ומבצעים שבילי אופניים בעיר .שלב איתור ואיסוף המידע
ארך זמן רב יחסית ,בשל העובדה שהמידע אינו מרוכז במקום אחד .מפת קומפילציה של שבילי
האופניים מ 2009-שנערכה על ידי מחלקת תושי"ה בעיריית ירושלים )להלן "מפת הקומפילציה"(
היוותה את הבסיס לאיסוף הנתונים על תוכניות שבילים בעיר ,בהיותה המפה הכוללת הקיימת
בתחום שבילי אופניים .את יתר המידע קבלנו מצוות תוכנית אב לתחבורה ,הרשות לפיתוח
ירושלים ,חברת מוריה ,מנהל התכנון ,קק"ל ,רשות הטבע והגנים ,מנהלי פרויקטים ,מתכננים,
אדריכלים ,אדריכלי נוף ,ועוד.
בשלב השני ,בדקנו את השינויים שנעשו במערכת השבילים בהתייחס למפת הקומפילציה .בחנו
תוכניות של שבילים שעודכנו ,הוספו או שבילים שלא השתנו בהתייחס אליה.
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לבסוף ,המידע שנאסף גובש על סמך אבני בוחן שמטרתן לסייע בניתוח מערכת השבילים בעיר .כל
שביל קיבל שם ונבדק לאור אבני הבוחן הבאות :אורך השביל ,שלב התכנון ,רמת הפרדה בין תנועות
האופניים לבין תנועות מנועיות ,אפיון השביל על סמך תוכנית האב לשבילי האופניים בירושלים
 ,2004מיקום וכיוון השביל .עבודת המיפוי נעשתה בממ"ג ).(GIS
בנוסף לסקירה התכנונית ,נערך סקר שטח של השבילים הקיימים בעיר .פעילים של אב"י יצאו
לשטח עם שאלון מובנה ומצלמות על מנת לבחון את מצב השבילים ולתעדם.
לאור הבחינה הכוללת ,ערכנו בדיקה מעמיקה יותר כמקרה בוחן לקידומו של שביל משמעותי קיים
בעיר  -דרך מלטון )בפארק המסילה( ,והאפשרויות להמשך פיתוחו וחיבורו למרכז העיר ולתחנה
המרכזית.
הדו"ח מעודכן לתחילת  .2012התוכנית לשביל אופניים בהר חוצבים )תוכנית מס'  ,(11616למשל,
איננה נכללת במיפוי שלנו כי המידע לגבי שביל זה הגיע אלינו לאחר סיום הכנת המפות לדו"ח .יחד
עם זאת ,השביל נכנס למאגר של מספר השבילים ומספר הקילומטרים הסלולים והמתוכננים.
לעומת מקרה זה ,שביל האופניים המתוכנן על הכביש האמריקאי במזרח העיר ,שעליו למדנו בעת
השלב הסופי של כתיבת הדו"ח ,אינו נכלל במיפוי ,וגם לא בניתוח .אלה דוגמאות הממחישות כי
הדינמיות של המידע מחייבת עדכון שוטף של מאגר המידע.
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 .2רקע :חשיבות חלופות תחבורתיות
מציאת חלופות לרכב הפרטי בערים היא משימה חיונית ,היות שהתחבורה אחראית למרבית
הפליטות וזיהום האוויר בישראל .על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) (2008כלי הרכב
אחראים לפליטה של  95%מכלל פליטת הפחמן החד-חמצני ) (COבארץ ,של  22%מכלל פליטת
הפחמן הדו-חמצני ) ,(CO2של  29%מכלל פליטת תחמוצות החנקן ) (NOxושל  11%מכלל פליטת
החומר החלקיקי .הפליטה הגבוהה ביותר נובעת מן הקילומטר הראשון של הנסיעה ,שמתרחשת
בדרך כלל בעיר וליד הבית ,בית הספר ,ומקום העבודה .כפי שניתן לראות להלן בגרף  ,1רכישת
מכוניות פרטיות בירושלים הולכת וגוברת.
ירושלים הצטרפה לערים נוספות בישראל וברחבי העולם שהכירו ביתרונות המשמעותיים שבעידוד
רכיבה על אופניים בעיר :פחות תנועה ,פחות זיהום ,פחות הוצאות על תשתיות ותחבורה וגם
תושבים בריאים יותר .אלה הם רק חלק מן היתרונות לעיר ,לתושביה ולמיליוני המבקרים בה מידי
שנה.
אך יש לפנינו דרך ארוכה עד שנהיה לעיר ידידותית לרוכבי אופניים .מערכת תחבורה צריכה להיות
מאופיינת בקישוריות גבוהה בכדי להיות יעילה .על רשת האוטובוסים ,הרכבת הקלה ,והתשתיות
להולכי רגל ולאופניים לאפשר לאנשים לעבור ביעילות מאמצעי תחבורה אחד לשני.

גרף  :1מצבת המכוניות הפרטיות הרשומות בירושלים) 1980-2009 ,מקור :מכון ירושלים לחקר ישראל(
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 .3ספירת אופניים
בשנים האחרונות אנו עדים לגידול במספר רוכבי האופניים בירושלים ,תופעה שהתעצמה במיוחד
החל משלב בניית התשתית לרכבת הקלה בעיר .אולם בהעדר נתונים בדוקים ומסודרים באשר
למספר הרוכבים ,לא ניתן לדעת באופן ברור מה מספרם ואת מגמות הרכיבה בעיר.
מטרת הספירה הייתה לקבל תמונה מוחשית של היקף השימוש בתחבורת אופניים בירושלים ,תוך
התמקדות באזורי מרכז העיר ובצירי תנועה מרכזיים המובילים למרכז ,ותוך התייחסות לקמפוסים
של האוניברסיטה העברית בהר הצופים ובגבעת רם .בנוסף לספירת רוכבי האופניים שנעו בצמתים,
תועדו פרטים שונים בדבר מאפייני הרוכבים והתנהגותם ,כגון מין הרוכב/ת ,רכיבה על מדרכות
להולכי רגל ,אי-חבישת קסדה ,רכיבה בניגוד לכיוון התנועה בנתיב חד-סטרי ,וכן גיל הרוכבים.
ספירת האופניים התבססה ברובה על עבודת מתנדבים ,ונועדה לסייע בזיהוי מגמות והרגלי
התנהגות של הרוכבים בעיר .הסקר נעשה על ידי  20מתנדבים בצמתים המצויים באזורים מרכזיים
בירושלים .הספירה התבצעה בימים שני ושלישי בשבוע )שכן נמצא בספירות דומות בארה"ב ,כי
היום הראשון והיום האחרון בשבוע נוטים להיות יוצאי-דופן מבחינה תחבורתית(.
ממצאים עיקריים:
במהלך עשרים ושתיים ספירות בשעות הבוקר ) (7:30-9:30ובשעות אחר-הצהריים ),(16:30-18:30
תועדו  1,343רוכבים .ספירות הבוקר בוצעו ב 12-צמתים ותיעדו  670רוכבים ,בעוד שספירות אחר-
הצהריים בוצעו ב 10-צמתים ותיעדו  673רוכבים.
בשעת השיא של הבוקר )השעה בה הייתה התנועה הרבה ביותר במהלך שתי שעות הספירה( ,בין
 07:45ל ,08:45-תועדו  354רוכבים .מספר דומה 347 ,רוכבים ,תועד בשעת השיא של אחר-
הצהריים .18:00-17:00 ,בממוצע ,נספרו  335רוכבים בשעה )על פי צירוף נתוני הבוקר ואחר-
הצהריים(.
נתוני הספירה היו שונים מאוד מצומת לצומת .בחמשת הצמתים העמוסים ביותר נצפה ,בשעות
השיא ,רוכב מדי דקה עד דקה וחצי .צמתים אלו היו כיכר צרפת ,כיכר הדווידקה ,כיכר צה"ל ,צומת
אורנים וצומת הרחובות קרן היסוד /המלך דוד /ז'בוטינסקי .תנועת הרוכבים הרבה ביותר בשעות
הבוקר 63 ,רוכבים בשעה ,נרשמה בכיכר צרפת .תנועת הרוכבים הרבה ביותר אחר-הצהריים54 ,
רוכבים בשעה ,נרשמה בכיכר הדוידקה.
רובם המוחלט של רוכבי האופניים שנצפו היו זכרים .רק  11%מכלל הרוכבים היו ממין נקבה )נשים
וילדות/נערות( .רק תשעה אחוזים מכלל הרוכבים היו ילדים/נערים .עם זאת ,כאשר בוחנים את
חלקם בצמתים השונים ,נמצא כי חלקם בכלל הרוכבים הגיע עד כדי  .23%יותר ממחצית הרוכבים
) (58%חבשו קסדה ,ופחות ממחציתם ) (43%נצפו בעודם רוכבים על מדרכות להולכי רגל.
ממצאי הספירה מהווים מסד נתונים חשוב ,שיכול לסייע בתכנון שבילים ותשתיות משלימות בעיר
)חנייה ,תמרורים ,רמזורים ,וכדומה( .הממצאים עשויים גם לאפשר הערכה של תכניות ותשתיות
עתידיים ,בדרך של השוואה לנתונים של ספירות שתערכנה בעתיד.
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 .4בחינת שבילי אופניים בירושלים
 4.1קביעת אבני בוחן
בחינת התוכניות של מערכת השבילים התבססה על אבני בוחן אשר סייעו בניתוח התשתיות .כל
שביל קיבל שם ,נבדק אורך השביל ,שלב התכנון ,אפיון השביל ,רמת הפרדה בין תנועות האופניים
לבין תנועות מנועיות ,מיקום וכיוון השביל .בנוסף ,עקבנו אחר השינויים במערכת השבילים
בהתייחס למפת הקומפילציה .כל המידע על התוכניות רוכז בטבלה מסכמת )טבלה .(1
אבני הבוחן שנבדקו:
 .1שם השביל :על מנת לקבוע סדר בריכוז ובמיפוי השבילים ,ניתן שם לכל פרויקט של שביל קיים
או מתוכנן .אם לשביל ניתן כבר שם בעבר ,הותרנו את השם הקיים .לדוגמא דרך מלטון בפארק
המסילה .שאר השבילים קבלו שם לפי הרחוב ,הפארק או השכונה שבהם הם מצויים או
מתוכננים .למשל :שביל פסגת זאב ,שביל גילה מורדות דרומיים ושביל דוד המלך .שביל סובב
ירושלים ושביל ישראל לאופניים )ראשי ומשני( סווגו כשבילים ראשיים בעיר בהיותם רשת או
מערכת המחברת בין אזורים ובין שכונות )כפי שיוצג בהמשך(.
 .2אורך :כל שביל נמדד ואורכו צוין בקילומטרים.
 .3שינויים בהתייחסם למפת קומפילציה  :2009מה הוסף ,מה עודכן ומה לא השתנה בהתייחס
למפת הקומפילציה.
 .4שלב תכנון :חילקנו את שלבי התכנון של השבילים לשש קטגוריות:
א .קיים – שביל קיים בעיר
ב .בביצוע – שביל העובר עבודות ביצוע
ג .בתכנון מפורט  /במכרז – תוכניות לשבילים בתכנון מפורט או אשר יצאו למכרז לביצוע
ד .מאושר – תוכנית שביל מאושרת
ה .בהליכי תכנון– תוכניות שבילים בהליך תכנוני במערכת התכנון וטרם אישור )תוכניות
שהוגשו ,תוכניות בהפקדה וכדומה(
ו .רעיוני – תוכניות לשבילים שמקודמים ,אך טרם נכנסו למערכת התכנון.
 .5אפיון השביל :אפיון של סוג השביל על בסיס אפיונים שנקבעו ע"י תוכנית האב לשבילי אופניים
בירושלים  2004בחלוקה הבאה:
א .שביל מאסף  /שביל מאסף למרכז העיר:
שבילים המהווים את השלד התחבורתי של מערך שבילי האופניים בעיר והיוצרים רשת
המאפשרת גמישות בבחירת הציר הקצר ביותר .שבילים אלו מקשרים בין אזורי העיר,
והשכונות השונות .שביל מאסף למרכז העיר :שביל מאסף שמוביל למרכז העיר.
ב .שביל חוצה שכונות:
שבילים חוצי שכונות מאפשרים תנועה בתוך השכונה ,ובין שכונות סמוכות ,ומשלימים את
מערך שבילי האופניים המאספים.

11

ג .שביל תיירותי:
מערכת שבילים המקשרת בין אתרי תיירות ובתי המלון .שבילים המשמשים תיירים אך יחד
עם זאת כלולים במערכת צירי התנועה של היוממים .האתרים המקושרים יכולים לכלול
אתרים מרכזיים כגון הכנסת ,יד ושם ובית המשפט העליון ,העיר העתיקה וסביבתה ,מוזיאון
ישראל ,המדרחוב ,השוק ועוד.
ד.שביל בשטח פתוח:
שביל העובר בשטח פתוח מחוץ למרקם הבנוי או בשטח פתוח/פארק/גן בתוך העיר.
 .6רמת הפרדה :מדובר ברמת ההפרדה בין תנועות האופניים לבין תנועות מנועיות .ישנן שלוש
רמות הפרדה בסיסיות .רמות אלה מוצגות בהנחיות לתכנון רחובות בערים :תנועת אופניים:1
א .רמת הפרדה א'  -ללא הפרדה :שילוב תנועת אופניים בכביש יחד עם הרכב המנועי.
ב .רמת הפרדה ב'  -הפרדה מזערית :יצירת נתיב המופרד בצבע בצד התנועה המנועית.
ג .רמת הפרדה ג'  -הפרדה מרבית  :יצירת שביל אופניים עצמאי המופרד פיזית מנתיבי
התנועה המנועית.
בירושלים קיימות שתי רמות הפרדה נוספות:
ד .רמת הפרדה ד' – נתיב מופרד לאופניים על המדרכה.
ה .רמת הפרדה ה' – שילוב תנועת אופניים עם הולכי רגל.
 .7מיקום :סיווג שבילים לפי מיקומם :על כביש ראשי ,כביש משני ,בשטח פתוח בתוך העיר ושטח
פתוח בשולי העיר.
 .8כיוון :סיווג שבילים לפי היותם חד סטריים או דו-סטריים.
המידע שנאסף ונבחן על בסיס אבני הבוחן שפורטו לעיל ,רוכז בטבלה המסכמת להלן ,טבלה מס' .1

1

הנחיות לתכנון רחובות בערים ,תנועת אופניים .משרד התחבורה ומשרד הבינוי והשיכון.2009 .
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 4.2ריכוז נתונים על שבילי אופניים בירושלים
טבלה  : 1ריכוז המידע על שבילי אופניים
שינויים
מקומפילציה
2009

אפיון

ק"מ

1

שביל ישראל לאופניים ראשי

רעיוני

ללא שינוי

תיירותי

7

2

שביל ישראל לאופניים משני

רעיוני

ללא שינוי

תיירותי

15

שם פרויקט

מס'
תוכנית

שלב תכנון

רמת הפרדה

כיוון שביל

מיקום כביש מיקום שטח

3

דרך מלטון )פארק המסילה( -
חאן עד צומת אורנים

קיים

עודכן

מאסף למרכז
העיר

1.5

ג -שביל נפרד

דו-סטרי

3

דרך מלטון )פארק המסילה(-
צומת אורנים עד דב יוסף

בביצוע

עודכן

מאסף למרכז
העיר

2.3

ג -שביל נפרד

דו-סטרי

3

דרך מלטון )פארק המסילה(-
דב יוסף עד מלחה

תכנון מפורט  /במכרז

עודכן

מאסף למרכז
העיר

1.5

ג -שביל נפרד

דו-סטרי

תכנון מפורט  /במכרז

עודכן

בשטח פתוח

5.6

ג -שביל נפרד

דו-סטרי

קיים

עודכן

בשטח פתוח

6.3

ג -שביל נפרד

דו-סטרי

בביצוע
בביצוע )כמעט
הושלם(

עודכן

בשטח פתוח

ג -שביל נפרד

דו-סטרי

עודכן

בשטח פתוח

2.2

ג -שביל נפרד

דו-סטרי

עודכן

בשטח פתוח

11.9

ג -שביל נפרד

דו-סטרי

מאסף
מאסף למרכז
העיר
מאסף למרכז
העיר
מאסף למרכז
העיר

9.6

אין מידע
ד-נתיב על
מדרכה
ד  -נתיב על
מדרכה
ה -מעורב עם
הולכי רגל

אין מידע

אין מידע

דו-סטרי

כביש ראשי

דו-סטרי

כביש ראשי

דו-סטרי

כביש ראשי

4

סובב ירושלים  -נחל רפאים
סובב ירושלים  -עמק ארזים
ראשי
סובב ירושלים -עמק ארזים
משניים

4

סובב ירושלים -נחל צופים

4

סובב ירושלים -עמק מוצא

תכנון מפורט  /במכרז

5

סובב ירושלים מזרח

בהליכים

ללא שינוי

6

דוד המלך

תכנון מפורט  /במכרז

ללא שינוי

7

רח' יפו  -מערב

קיים ,בביצוע

עודכן

7

רח' יפו -מזרח

רעיוני

עודכן

4
4

13

0.6
1
1.5

כביש משני

שטח פתוח
עירוני
שטח פתוח
עירוני
שטח פתוח
עירוני
שטח פתוח
עירוני
שטח פתוח
שוליי העיר
שטח פתוח
שוליי העיר
שטח פתוח
שוליי העיר
שטח פתוח
שוליי העיר
אין מידע

שינויים
מקומפילציה
2009

אפיון

ק"מ

רמת הפרדה

כיוון שביל

8

גבעת רם )רופין-לורך-יפו(

תכנון מפורט  /במכרז

ללא שינוי

תיירותי

2

אין מידע

אין מידע

מיקום כביש מיקום שטח
כביש ראשי
ומשני

9

הר הרצל-הנטקה-צומת אורה

תכנון מפורט  /במכרז

הוסף

מאסף

3.1

ד-נתיב מדרכה

דו-סטרי

כביש ראשי

10

הרצל להר נוף )כנפי נשרים(

רעיוני )בבדיקה(

הוסף

מאסף

1.7

אין מידע

אין מידע

11

הגבעה הצרפתית

בביצוע

עודכן

חוצה שכונות

6.7

12

גן סאקר -פת

קיים

עודכן

בשטח פתוח

3.2

ג -שביל נפרד
ג ,ה -שביל
נפרד ,מעורב

דו-סטרי

כביש ראשי
כביש ראשי
ומשני

דו-סטרי

13

תלפיות

תכנון מפורט  /במכרז

ללא שינוי

חוצה שכונות

1.3

אין מידע

אין מידע

14

עמק הצבאים

תכנון מפורט  /במכרז

הוסף

בשטח פתוח

2

15

כביש 4

תכנון מפורט  /במכרז

עודכן

מאסף

2.3

ג -שביל נפרד
ד-נתיב על
מדרכה

אין מידע
אין מידע

16

כביש -2אורה משואה

בהליכים

הוסף

חוצה שכונות

1

אין מידע

אין מידע

17

מורדות משואה

12032

18

הרחבת רמת שלמה

11085

הוסף

חוצה שכונות

3

אין מידע

אין מידע

19

יער מיר

6513

הוסף

בשטח פתוח

1

המעורב

אין מידע

20

מורדות מלחה

12736

הוסף

חוצה שכונות

1

אין מידע

אין מידע

כביש משני

21

הרחבת גילה מערב

13157

בהליכים
בהליכים )אושרה
להפקדה(
מאושר )לפני תכנון
מפורט(
בהליכים )אושרה
להפקדה(
בהליכים )אחרי
הפקדה ,בהתנגדויות(

הוסף

חוצה שכונות

1.3

אין מידע

אין מידע

הוסף

חוצה שכונות

2.7

אין מידע

אין מידע

כביש משני

שטח פתוח
עירוני

22

גילה מורדות דרומיים

13261

בהליכים )אושרה
להפקדה(

הוסף

חוצה שכונות

2.2

אין מידע

אין מידע

כביש משני

שטח פתוח
עירוני

שם פרויקט

מס'
תוכנית

שלב תכנון

14

שטח פתוח
עירוני
כביש ראשי
שטח פתוח
עירוני
כביש ראשי
שטח פתוח
עירוני
כביש ראשי
כביש ראשי
ומשני
שטח פתוח
בשולי העיר

שינויים
מקומפילציה
2009

אפיון

ק"מ

רמת הפרדה

כיוון שביל

23

פסגת זאב

11647

מאושר

הוסף

חוצה שכונות

0.5

24

הר חומה ב'

7509

בביצוע

עודכן

חוצה שכונות

1

אין מידע

כביש משני

25

הר חומה ג'

10310

מאושר

הוסף

חוצה שכונות

1

אין מידע

כביש משני

26

הר חומה

5053

בביצוע

עודכן

חוצה שכונות

3

אין מידע

כביש ראשי

27

הר חומה  -כביש נחל דרגה

12626

אין מידע

כביש ראשי

28

מחנה אלנבי

13443

מאושר
בהליכים )אושרה
להפקדה(

הוסף

חוצה שכונות

1.2

אין מידע
ד-נתיב על
מדרכה
ד-נתיב על
מדרכה
ד-נתיב על
מדרכה
ד-נתיב על
מדרכה

אין מידע

מיקום כביש מיקום שטח
שטח פתוח
עירוני

הוסף

חוצה שכונות

0.2

אין מידע

אין מידע

כביש ראשי

29

בית חנינא  -שלב א

בביצוע ,כמעט הושלם

הוסף

מאסף

1.5

ד-נתיב מדרכה

דו-סטרי

כביש ראשי

29

בית חנינא  -שלב ב

תכנון מפורט  /במכרז

הוסף

מאסף

0.2

30

כביש 21

תכנון מפורט  /במכרז

הוסף

חוצה שכונות

0.4

ד-נתיב מדרכה
ד-נתיב על
מדרכה

דו-סטרי

כביש ראשי

דו-סטרי

כביש ראשי

31

יוחנן בן זכאי  -יהודה הנשיא

הוסף

מאסף

2

אין מידע

דו-סטרי

כביש ראשי

חוצה שכונות

1.0

אין מידע

אין מידע

חוצה שכונות

1.9

אין מידע

אין מידע

שם פרויקט

מס'
תוכנית

שלב תכנון

32

הר חוצבים א' )לא במיפוי(

11616

רעיוני )תוכנית אב
גוננים(
בהליכים )אושרה
להפקדה(

הוסף

32

הר חוצבים ב' )לא במיפוי(
דוד המלך – דרך מלטון )לא
במיפוי וניתוח(
הכביש האמריקאי )לא במיפוי
וניתוח(

11616

רעיוני

הוסף

33
34

סה"כ שבילים 34 :

סה"כ ק"מ114 :
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 4.3מיפוי וניתוח השבילים
 4.3.1מפת הבסיס
לאחר איסוף הנתונים והזנתם למערכת הממוחשבת ,נוצרה מפת בסיס הכוללת את כל השבילים
שנאספו לפי פרויקטים ועל בסיס שני שבילים שהוגדרו על ידינו כשבילים ראשיים בעיר .שבילים
אלה הם :שביל סובב ירושלים ,שהוא שביל סלול בשטחים הפתוחים סביב העיר ,ושביל ישראל
לאופניים שהוא רשת תיירותית של שבילים במרכז העיר .השבילים הראשיים הוגדרו לפי היותם
רשת או מערכת העוברת ומחברת בין אזורים ובין שכונות ,לעומת פרויקטים נקודתיים של שביל.
מפת הבסיס הראשונה )מפה  (1מציגה את כל הפרויקטים של שבילי אופניים בנפרד ,עם צבע שונה
לכל שביל .מפת הבסיס השנייה )מפה  (2מציגה את החפיפה בין הפרויקטים הנקודתיים של
השבילים לבין שביל ישראל במקומות בהם חפיפה כזו מתקיימת .למשל ,המסלול של שביל ישראל
לאופניים עובר בחלקו על שביל גן סאקר ועל שביל דרך מלטון.
ההבדל הוויזואלי העיקרי בין שתי המפות הוא שאם קיימת חפיפה בין שביל ראשי לשביל נקודתי,
במפה מספר  1נראה רק את הפרויקט הנקודתי .במפה מספר  ,2לעומת זאת ,נראה ויזואלית את
החפיפה ,דהיינו את הסימון של השביל הראשי והנקודתי.

16

מפה  :1מפת בסיס של שבילי אופניים בירושלים מפורטת לפי פרויקטים

17

מפה  :2מפת בסיס של הפרויקטים בחפיפה עם שביל ישראל לאופניים

2012
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 4.3.2שינויים בהתייחס למפת הקומפילציה של 2009
כבסיס לאיסוף המידע ותוכניות השבילים עבדנו עם מפת קומפילציה של עיריית ירושלים לשבילי
אופניים בעיר משנת ) 2009מפה  .(3מפת הקומפילציה שילבה שבילים בתכנון ,שבילים קיימים,
וסימון של תוכנית האב לשבילי אופניים בירושלים . 2004
מפה  :3מפת קומפילציה של עיריית ירושלים ) 2009מקור :ענת שדה אדריכלות נוף(

שביל אופניים – לפי תוכנית אב
שביל אופניים לפי תוכנית הזנה רקל"ה
שביל אופניים – לפי תב"ע כביש 4
שביל אופניים – מתוכנן למכרז
שביל אופניים קיים
שביל אופניים – מים לי-ם
שביל אופניים פארקים מטרופולינים
שביל ישראל לאופניים – תוואי ראשי
שביל ישראל לאופניים – תוואי משני
תוואי שנבדק ונמצא שאין בו התכנות לשביל

19

לפני ניתוח המאגר החדש ומיפוי השבילים ,ערכנו השוואה בין מפת הקומפילציה לבין מאגר
השבילים החדש שיצרנו .מטרות ההשוואה היו שתים :האחת לבדוק את התקדמות התכנון והביצוע
של שבילים בעיר בשנים האחרונות ,והשנייה לבדוק את היקף ריכוז המידע .דהיינו באיזו מידה
הקומפילציה הקיימת הכילה את כלל התוכניות של תשתיות האופניים בעיר.
כשלב מקדים ,הורדו השבילים שהופיעו במפת הקומפילציה שאין להם ביטוי בפרויקט או בתוכנית
מקודמת .כך למשל ,התוואים המסומנים בירוק במפת קומפילציה )שנלקחו מתוכנית האב לשבילי
אופניים בירושלים  (2004ושלא הייתה לגביהם תוכנית לשביל ,לא נכללו במפה המעודכנת .בנוסף,
הורד גם סימון של תוואים לבדיקה שלא יצאו לפועל ,המזינים לרכבת הקלה )קווים וורודים במפת
הקומפילציה(.
לאחר שהורדו כל התוואים שאינם מייצגים תוכניות שבילים או שבילים קיימים ,נערכה השוואה
בין מאגר השבילים שאספנו לבין השבילים המופיעים בקומפילציה .נבדק מה לא השתנה ,אילו
שבילים עברו עדכון ,ואילו שבילים הוספו )מפה .(4

20

מפה  :4שבילים שעודכנו ,הוספו ,ולא השתנו בהתייחס לקומפילציה 2009
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כפי שמוצג בגרף  ,2שבעה שבילים בסך כולל של  36ק"מ לא שונו ממפת הקומפילציה .הקטגוריה של
"ללא שינוי" מתייחסת ברובה לשביל ישראל לאופניים ) 22ק"מ( שהופיע כולו במפת הקומפילציה,
אך כיום הוא בשלב תכנון המוגדר כרעיוני )ראה שלבי תכנון בהמשך(.
גרף  :2שבילים שעודכנו ,הוספו ,ולא השתנו בהתייחס לקומפילציה  , 2009לפי מספר שבילים ומספר
קילומטרים
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הקטגוריה של שבילים מעודכנים מתייחסת לעדכון של שלב התכנון בו מצוי השביל .במפת
הקומפילציה רק לחלק מן השבילים צוין שלב התכנון של השביל .שמונה שבילים בסך כולל של 50
ק"מ עודכנו במיפוי הנוכחי .חלק משמעותי של העדכון מתייחס להתקדמות שביל סובב ירושלים,
שחלקים ממנו כבר נסללו וחלקים ממנו מצויים בשלבים מתקדמים של תכנון וביצוע .בנוסף עודכנו
מספר שבילים בתוך העיר שהתקדמו בתכנון ובביצוע כגון דרך מילטון בפארק המסילה והשביל
בגבעה הצרפתית.
המאגר הנוכחי מכיל  20שבילים שנוספו לקומפילציה של  .2009מרבית השבילים הללו מופיעים
בתוכניות להרחבת שכונות בתוך העיר ,לדוגמא שבילים מסומנים בתוכניות של רמת שלמה ,מורדות
דרום וכמו כן שבילים המלווים שדרוג או הרחבת כבישים ,ושבילים המזינים לרכבת
ְ
מלחה וגילה
הקלה.
השוואת הקומפילציה למאגר הנוכחי מראה מחד את התקדמות התכנון של שבילים בעיר ,ברובה
בשטחים הפתוחים מסביב לה .מאידך ,שיעור הגידול של המאגר ,אף אם לוקחים בחשבון את
הדינמיות של המידע ,מצביע על אי שלמות בעבר של ריכוז המידע ומיפוי תשתיות האופניים בעיר.
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 4.3.3שלבי התכנון של שבילי האופניים בירושלים
בדיקת שלבי התכנון של שבילי האופניים מאפשרת לקבל תמונה כוללת ומעודכנת של התקדמות
תוכניות השבילים בעיר .שלבי התכנון סווגו לשש קטגוריות :קיים ,בביצוע ,בתכנון מפורט /במכרז,
מאושר ,בהליכי תכנון ורעיוני.
ניתוח המידע שנאסף מלמד כי במאגר של  34שבילים ישנם ארבעה שבילים קיימים בעיר ועוד 30
שבילים הנמצאים בשלבים שונים של תכנון וביצוע .השבילים הקיימים הם :מקטע ראשון של דרך
מלטון בפארק המסילה ,שביל צומת פת לגן סאקר ,קטע שביל סובב ירושלים בעמק הארזים ,ונתיב
על המדרכה בקצה המערבי של רחוב יפו.
ניתן לראות בגרף  3שמרבית השבילים )בקילומטרים( נמצאים בשלבי תכנון מפורט /במכרז )31
ק"מ( או בשלב רעיוני ) 30ק"מ(.
גרף  :3שבילים לפי שלבי תכנון :מספר שבילים ומספר קילומטרים
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כפי שמוצג בגרף  4להלן ,כמעט מחצית השבילים ) 26ק"מ או  (44%בשלבים מתקדמים של תכנון
)שבילים קיימים ,בביצוע או בתכנון מפורט/במכרז( עוברים בשטח פתוח בשולי העיר ,בכלל זה שביל
סובב ירושלים ,שיגיע בסופו של דבר ל 42 -ק"מ.
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גרף  :4מס' ק"מ של שבילים לפי שלבי תכנון :שבילים בעיר ושבילים בשטחים פתוחים בשולי העיר
ק"מ שביל בשטח פתוח בשולי העיר
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כפי שמוצג במפה  5להלן ,השבילים הרעיוניים ,אשר מייצגים לרוב את שביל ישראל ראשי ומשני,
מהווים את החיבור בין מרכז העיר לעיר ההיסטורית ולמוקדי תיירות ,אך הם כלולים בתוכניות
שטרם נכנסו להליך תכנון מתקדם .כמו כן ,רוב השבילים בתוכניות מאושרות ובהליכי תכנון
נמצאים בצפון ובדרום העיר ,כגון שבילים בהר חומה ,בגילה ,במלחה ,בגבעת משואה ,וברמת
שלמה.
תוואי רחוב יפו ,אשר מוגדר על פי עיריית ירושלים כשביל אופניים ,סומן על ידינו בחלקו כשביל
רעיוני ,ובחלקו )בין כיכר צה"ל עד איזור שוק מחנה יהודה( ,לא סומן על ידינו כלל ,כיוון שאין בו
סימון ,תמרור ,או הפרדה לאופניים .סיווגו כרעיוני נעשה בשל היותו חלק מפרויקט שביל ישראל
לאופניים.
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מפה  :5שבילים לפי שלבי תכנון

2012
סובב ירושלים מזרח
5
שם השביל
דוד המלך
6
שביל ישראל ראשי
רח' יפו  -מזרח
7a
שביל ישראל משני
רח' יפו -ממערב
7b
דרך מלטון )פארק המסילה(  -חאן עד צומת אורנים
גבעת רם )רופין-לו רך -יפו(
דרך מלטון )פארק המסילה( -צומת אורנים עד דב יוסף 8
הר הרצל -הנ טקה-צומת אורה
9
דרך מלטון )פארק המסילה( -דב יוסף עד מלחה
הרצל להר נוף )כנפי נשרים(
10
סובב ירושלים  -נחל רפאים
 11גבעה צרפתית
סובב ירושלים -עמק מוצא
 12גן סאקר -פת
סובב ירושלים  -עמק ארזים
 13תלפיות
סובב ירושלים -נחל צופים
 14עמק הצבאים
 15כביש 4
 16כביש -2אורה משואה
 17מורדות משואה
 18הרחבת רמת שלמה
 19יער מיר
 20מורדות מלחה
הרחבת גילה מערב
21
 22גילה מורדות דרומיים
 23פסגת זאב
 24הר חומה ב'
 25הר חומה ג'
 26הר חומה
 27הר חומה  -כביש נחל דרגה
מחנה אלנבי
28
 29aבית חנינא  -שלב א
 29bבית חנינא  -שלב ב
4c
 30כביש 21
 31יוחנן בן זכאי  -יהודה הנשיא
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 4.3.4אפיון שבילי אופניים בירושלים
שבילי אופניים משמשים לצרכים מגוונים ולרוכבים שונים .ישנם שבילים המשרתים לצרכי פנאי
וספורט וישנם שבילים המשמשים ליוממות ותחבורה בתוך העיר ובין שכונותיה .בתוכנית האב
לשבילי אופנים בירושלים  2004הוצעה חלוקה של השבילים לפי אפיונים שונים .הסיווג בדו"ח זו
מבוסס על החלוקה שבתוכנית האב .שביל יכול שיופיע במספר אפיונים ,אך לצורך הסיווג כל שביל
מוגדר לפי האפיון העיקרי שלו:
א .שביל מאסף/שביל מאסף למרכז העיר :שבילים המהווים את השלד התחבורתי של מערך שבילי
האופניים בעיר.
ב .שביל חוצה שכונות :שביל בתוך שכונות ובין שכונות סמוכות.
ג .שביל תיירותי :מערכת שבילים המקשרת בין אתרי תיירות ובתי המלון.
ד .שביל בשטח פתוח :שביל מחוץ למרקם הבנוי או בשטח פתוח/פארק/גן ציבורי בתוך העיר הבנויה.
כפי שמוצג במפה  6להלן ,בעיר ההיסטרית ובמרכז העיר ישנה רשת של שבילים מאספים
ותיירותיים המחברים את מרכז העיר ,השכונות ההיסטוריות ומוקדי התיירות ,אך מרביתם
נמצאים בשלב הרעיוני .ציר מאסף למרכז העיר שנמצא בשלב מתקדם הוא הציר המתחיל בדרך
מלטון ,אשר ממנו ישנן שתי תוכניות המציעות חיבור למרכז העיר  -שביל דוד המלך ותוכנית נוספת
מדרך מלטון עד דוד המלך שתיכנס בקרוב להליכי תכנון .בנוסף ,חלק מן השבילים המזינים את
הרכבת הקלה מהווים שבילים מאספים והם בשלבים מתקדמים של תכנון ,כגון שביל בית חנינא,
שביל הר הרצל לצומת אורה ותוואי הרכבת הקלה ברחוב יפו.
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מפה  : 6שבילים לפי אפיון

27

מספר משמעותי של שבילים במאגר ) 16מתוך  (33סווגו באפיון של חוצה שכונות .שבילים אלה
נמצאים ברובם בשכונות בדרום ובצפון העיר שבהן יש תוכניות חדשות לבנייה או הרחבה ,כגון רמת
שלמה ,גבעת משואה ,מורדות מלחה ,גילה ,הר חומה וכדומה .תופעה זו מצביעה על מגמה חיובית
של הכנסת תשתיות אופניים בתוכניות המוגשות על ידי הסקטור הציבורי .שבילים אלה נמצאים
בהליכי תכנון מתקדמים.
גרף  : 5שבילים לפי אפיון :מספר שבילים ומספר קילומטרים
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מבחינת קילומטרים ,האפיון הנפוץ ביותר הוא שביל בשטח פתוח ) 32ק"מ או  .(28%אפיון זה כולל
שבילים בפארקים בעיר כגון גן סאקר או תוכנית לשביל ביער מיר ,אבל את עיקר הקילומטרים
"תופס" שביל סובב ירושלים.
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 4.3.5רמת ההפרדה של שבילי האופניים בירושלים
ישנם טיפוסים בסיסיים של רמת הפרדה בין תנועת האופניים ובין התנועה המנועית בכביש .רמת
ההפרדה הנדרשת ברחוב או בכביש מבוססת על מספר גורמים הכוללים נפחי תנועה והמהירות
המותרת בכביש .ישנן שלוש רמות הפרדה בסיסיות:
א.

רמת הפרדה א'  -ללא הפרדה :שילוב תנועת אופניים בכביש יחד עם הרכב המנועי.

ב.

רמת הפרדה ב'  -הפרדה מזערית :יצירת נתיב המופרד בצבע בצד התנועה המנועית.

ג.

רמת הפרדה ג'  -הפרדה מרבית :יצירת שביל אופניים עצמאי המופרד פיזית מנתיבי
התנועה המנועית.

תמונות  :1,2,3רמות הפרדה של תנועת אופניים
רמת הפרדה א'

רמת הפרדה ב'

לאבירושלים(
) )לא
בירושלים(

)לא בירושלים(

רמת הפרדה ג'

דרך מלטון

על בסיס הבדיקה של השבילים ,נוספו שתי רמות הפרדה הקיימות בירושלים:
ד.

רמת הפרדה ד' – נתיב מופרד לאופניים על המדרכה.

ה.

רמת הפרדה ה'  -שילוב תנועת אופניים עם הולכי רגל.

תמונות  :4,5רמות הפרדה נוספות בירושלים
רמת הפרדה ה'

רמת הפרדה ד'

שביל בית חנינא

רח' יפו מזרח

רמת ההפרדה של השבילים נבדקה רק לשבילים בשלבים מתקדמים )שבילים קיימים ,בביצוע,
ובתכנון מפורט  /במכרז( ,בסה"כ  13שבילים .בפרויקטים בשלבים מוקדמים לא ניתן לדעת מה
תהיה רמת ההפרדה.

29

כפי שמופיע בגרף  6להלן ,מרבית השבילים )בקילומטרים( בשלבים מתקדמים של תכנון וביצוע
בעיר הם ברמת הפרדה ג' )הפרדה מרבית( .בדיקת המיקום של שבילים אלה מלמדת כי  26מתוך 40
ק"מ נמצאים בשטחים פתוחים בשולי העיר )בשביל סובב ירושלים( .רק שלושה שבילים המופרדים
פיזית נמצאים בשטח הבנוי של עיר  -דרך מלטון ,שביל הגבעה הצרפתית ,והשביל המתוכנן בעמק
הצבאים.
גרף  : 6שבילים לפי רמת הפרדה :מספר שבילים ומספר קילומטרים
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מרבית השבילים המתקדמים בעיר ) 7במספר( נמצאים ברמת הפרדה ד' )נתיבים מסומנים על
מדרכה( .ממצא זה מלמד כי מסתמנת מגמה של שילוב נתיב אופניים במפלס המדרכה לצד הולכי
רגל המקודמת ע"י עיריית ירושלים .פתרון זו אינו מומלץ על פי ההנחיות לתכנון רחובות בערים

תנועת אופניים.

2

בירושלים אין שבילים ברמות הפרדה א' וב' .אמנם כל רחובות ירושלים פתוחים לרכיבת אופניים,
אך לדעתנו כדי ששביל יסווג ברמת הפרדה א' ,יש לפחות לסמן זאת .לדוגמא,
ניתן להציב תמרור )ראה תמונת תמרור בצד שמאל( או לבצע סימון על
הכביש המודיע לנהגים ולרוכבים שהרחוב מיועד לשניהם .שביל ברמת
הפרדה ה' המשלב תנועת אופניים עם הולכי רגל ,נמצא ברחוב יפו ובשביל בין
צומת פת לגן סאקר.

 2הנחיות לתכנון רחובות בערים ,תנועת אופניים .משרד התחבורה ומשרד הבינוי והשיכון2009 .
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 4.3.6שבילי אופניים המגיעים לתוואי הרכבת הקלה )הקיים(
כחלק מתכנון כולל של מערך התחבורה בירושלים תוכננו שבילי אופניים מזינים לתחנות הרכבת
הקלה .אופניים מהווים אמצעי תחבורה משלים לרכבת הקלה ,בכך שהם מגדילים את רדיוס ההזנה
של הרכבת ,ואילו הרכבת מאפשרת גמיעת מרחקים גדולים יחסית בעיר ללא מאמץ מצד הרוכב -
זאת בתנאי שניתן להעלות את האופניים על קרונות הרכבת .ליד תחנות הרכבת הקלה מוצבים
מתקנים לחניית אופנים ,אך כיום ,אסור לעלות לרכבת הקלה עם האופניים.
ישנם שבעה שבילים בשלבי תכנון וביצוע שונים המגיעים לתוואי הרכבת הקלה הקיים ,והם:
א.

בית חנינא )בביצוע(

ב.

הגבעה הצרפתית )בביצוע(

ג.

רח' יפו )רעיוני  /בביצוע(

ד.

שביל ישראל )רעיוני(

ה.

הרצל-הר נוף )רעיוני(

ו.

הרצל-הנטקה-צומת אורה )במכרז/תכנון מפורט(

ז.

שביל גבעת רם )במכרז/תכנון מפורט(

 4.3.7שבילים על בסיס אזורי התעסוקה בתוכנית המתאר החדשה של ירושלים
חלק מן השבילים בעיר עוברים בסמוך לאזורי התעסוקה המסומנים בתוכנית המתאר החדשה
לעיר .שני שבילים בשלב תכנון רעיוני ,שביל ישראל לאופניים )משני( ושביל כנפי נשרים ,עוברים
בתוך או בסמוך לאזורי התעסוקה בגבעת שאול ובגבעת רם .דרך מלטון ,השביל בתלפיות והשביל
על כביש בגין מציעים גישה מהשכונות בדרום העיר לאזורי התעסוקה בתלפיות ובמלחה .שביל
סובב ירושלים עובר בצפון )נחל צופים( קרוב להר חוצבים ,ובמערב )עמק מוצא( ליד אזור תעסוקה
של הדסה עין כרם אך אינו מתחבר אליהם .בהר חוצבים קיים שביל בהליכי תכנון העובר בתוך
המתחם עצמו .השבילים בתכנון על הנרייטה סולד ועל כביש אורה-משואה מגיעים לאזור
התעסוקה של צומת אורה.
בסה"כ ישנם שמונה שבילים ,בשלבים שונים של תכנון ,אשר יכולים להציע חיבור בין מגורים לבין
מקומות עבודה ,אך נדרשת חשיבה נוספת כדי להביא למימוש הפוטנציאל הקיים בהתייחס
ליוממות לעבודה באופניים .המיפוי הנוכחי מלמד על סמיכות בין השבילים לאזורי התעסוקה
המפורטים בתוכנית המתאר ,אך בפועל אין חיבור מהשבילים לאתרים עצמם.
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 .5סקר שטח של שבילי אופניים בירושלים
במקביל לסקירה התכנונית ,נערך סקר שטח של השבילים הקיימים בעיר .מטרת סקר השטח הייתה
ללמוד על מצב השבילים הקיימים ולהפיק לקחים לשיפור השבילים .בנוסף ,התוצאות של הסקר
יכולות להציע מידע על השבילים בעיר לרוכבים וליצור בסיס למעקב לשם תחזוקת השבילים.
בשלב הראשון נבנה שאלון והוכנו מפות לסקירה בשטח .נערך פיילוט של סקר על שביל אחד ,ולאחר
מכן עודכן השאלון בהתאם .בחודשי האביב והקיץ של  ,2011פעילים של אופניים בשביל ירושלים
יצאו לשטח עם שאלון מובנה ,מצלמות ומפות על מנת לבחון את מצב השבילים.
סקר השטח נעשה בארבעת השבילים הבאים:
 .1שביל דרך מלטון
 .2שביל בבית חנינא
 .3רחוב יפו
 .4שביל מצומת פת לגן סאקר
להלן דוגמא של כרטיס של סקר השטח .בחרנו להציג את הכרטיס של דרך מלטון היות ששביל זה
נבחן כמקרה בוחן אשר מופיע בהמשך הדו"ח.
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 .6ממצאים כלליים
להלן ריכוז הממצאים כפי שעלו מכלל הבדיקות שנעשו:
•

ישנם שבעה שבילים קיימים ובביצוע בעיר ,מתוכם כ 15 -קילומטרים סלולים במידה
שמאפשרת רכיבה כיום.

•

חצי מהקילומטרים ) (44%של שבילים בשלבים מתקדמים של תכנון )שבילים קיימים ,בביצוע
או בתכנון מפורט /במכרז( נמצאים בשטחים הפתוחים בשולי העיר.

•

בתכניות המוגשות על ידי הסקטור הציבורי ישנה מגמה של הכנסת תשתיות אופניים.

•

אין שבילים במרכז העיר למעט בחלק מצומצם של רח' יפו וגם הוא ברמת הפרדה כך
שהרוכבים עוברים ליד תוואי הרכבת הקלה ,ללא סימון פיזי וללא תמרור ,וחלק בנתיב על
המדרכה.

•

נמצא כי צומת הרחובות דוד רמז ודרך בית לחם ,בסמוך לדרך מלטון ,מהווה נקודת מפגש
אסטרטגית בשל היותה מחברת בין העיר העתיקה לבין מרכז העיר .בנקודה זו יש חיבור בין
מערכות שבילים חשובות לעיר :שביל דרך מלטון ,השביל המחבר בין רח' דוד המלך לדרך
מלטון ,שביל סובב ירושלים מזרח ושביל ישראל לאופניים .כל אלו מגיעים לנקודת מפגש זו.
כיוון שכך ,נדרשת חשיבה מערכתית בנוגע לתכנון ופיתוח נקודת המפגש ,כדי להדגיש את
חשיבותה לעיר.

•

בשכונות במגזר הערבי יש שביל אחד בשלב מתקדם של ביצוע בבית חנינא ,ושני שבילים בהליכי
תכנון  -שביל סובב ירושלים מזרח שנמצא בבדיקה ,ושביל הכביש האמריקאי )שביל זה לא
נבדק על ידינו( .במסגרת עבודת תוכנית האב לאגן הקדרון ,הוצעו שבילי אופניים המשלימים
את המערכת העירונית המתגבשת לאורך נקודות עניין באגן הקדרון בהיבט התיירותי נופי
ודתי ,והן לאורך צירי תחבורה.

•

שכונות הקצה מנותקות מהמערכת הראשית של השבילים .לדוגמא :גילה ,פסגת זאב ,רמות
)ברמות אין שבילים כלל(.

•

שביל סובב ירושלים מאפשר נגישות לשטחים הפתוחים של פארק ירושלים.

•

בתוכניות האב לשכונות בעיר ההיסטורית אין התייחסות לשבילי אופניים )רחביה ,מושבות,
מע"ר חרדי(.

•

אין שבילים קיימים או מתוכננים המגיעים לעיר העתיקה.

•

שבילים חוצי שכונות נמצאים בדרום ובצפון העיר בלבד.

•

חלק מאזורי התעסוקה מנותקים לחלוטין ממערכת השבילים ,וחלקם קרובים למערכת ,אך עם
נתק קצר.

•

ישנם שבעה שבילים ,בכל שלבי התכנון ,המגיעים לתוואי הרכבת הקלה.
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•

קיימת מגמה בעיר לשלב נתיבי אופניים במפלס המדרכה בצד הולכי רגל .נתיבים בצד הולכי
רגל אינם מהווים רשת תחבורתית המקדמת רכיבה כאמצעי תחבורה ליוממות.
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 .7מסקנות והמלצות
 7.1מסקנות
המסקנה המרכזית העולה כחוט השני מתוך כלל הממצאים ,היא חוסר בהסתכלות מערכתית כוללת
בקידום תכנון ופיתוח שבילי אופניים בעיר שאפיין את העשייה בנושא זה עד כה .התוכניות לשבילי
אופניים מקודמות על בסיס נקודתי ולפי פרויקטים נפרדים – כחלק משדרוג של כביש ,כחלק
מתוכנית בנייה חדשה בשכונות ,כמזינים לרכבת הקלה ,וגם כתוכניות ייעודיות לשבילי אופניים,
כאשר כל גוף מקדם את השבילים המצויים בתחום פעילותו .כתוצאה מכך ,סדר העדיפויות בביצוע
השבילים התבסס על קידום פרויקטים נקודתיים ולא מתוך הסתכלות כוללת של יצירת רשת
המקדמת ומעודדת תחבורת אופניים בעיר.
המערך הקיים של השבילים אינו מייצר פריסה נאותה ואינו מהווה רשת רציפה ונוחה המקשרת בין
חלקי העיר השונים .אין חיבור בין שכונות ובין וחלקי העיר השונים ,דבר שאינו מעודד רכיבה על
אופניים כאמצעי תחבורה ליוממים ולכן אינו מהווה עידוד רכיבה על אופניים כחלופה לשימוש
בתחבורה ממונעת.
דוגמא לכך היא הנתקים הקיימים בין מערכת השבילים לבין מרכז העיר .מרכז העיר אינו מחובר
באופן רציף לשבילים ולשכונות הקרובים לו .לדוגמא ,דרך מלטון ,שחלקה סלולה וחלקה בביצוע,
עוברת ליד שבע שכונות ומהווה שביל חדש ומשמעותי בעיר ,אך אין חיבור ממנו למרכז העיר.
התופעה של הליך נקודתי זה באה לידי ביטוי ,למשל ,בתכנון שביל דוד המלך .במקביל לתכנון
וביצוע דרך מלטון ,קודם נקודתית שביל אופניים ברחוב דוד המלך שמגיע עד צומת אגרון/ממילא,
כחלק מפרויקט שדרוג של הכביש .כך נוצר מצב שיש נתק בין דרך מלטון לשביל דוד המלך .רק
לאחר קידום שני פרויקטים אלה קודמה תוכנית לחבר בין שביל דוד המלך לדרך מלטון.
תכנון שביל כחלק משדרוג רחוב דוד המלך וקידום תוכנית המחברת בין דרך מלטון לשביל דוד
המלך הם צעדים חיוביים ומבורכים כשלעצמם ,אך גישה מערכתית הייתה דורשת בדיקה בראייה
כוללת מלכתחילה .משמעות הדבר היא שחיבור דרך מלטון לשביל דוד המלך איננו בהכרח הפיתרון
הנכון.
על מנת להמחיש את המסקנה המרכזית ,ערכנו מקרה בוחן של חלופות אפשריות לחבר דרך מלטון
למרכז העיר ולתחנה המרכזית .נבחנו חמש חלופות בהתבסס על המידע שנאסף ועל המיפוי והניתוח
שנעשו תוך גיבוש תמונה כוללת )בדו"ח זה( .הבחינה הכוללת שהובילה לחלופות ,התייחסה להיבט
הכללי של חשיבות הגעת שביל אופניים מרכזי וקיים ללב הפעילות העירונית ,קרי מרכז העיר
והתחנה המרכזית .בנוסף ,המסלולים נבחנו בהתייחס לפרמטרים מקצועיים שונים ובהם :אורך
השביל ,תוכניות ושבילים קיימים ,שלבי התכנון של התוכניות ,טופוגרפיה ,צפיפות השכונות ,מוקדי
פעילות ,ועוד )ראה עמ' .(47
בתהליך בדיקת השבילים עלה גם הממצא שאין שפה אחידה ונראות משותפת לכל השבילים.
שבילים שונים אינם נראים כחלק מרשת אחת ,כפי שמוצג בתמונות .6,7,8
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תמונה  : 6 ,7,8שלושה שבילי אופניים בירושלים
הגבעה הצרפתית

רח' יפו )מערב(

דרך מלטון

עם זאת ,בשנים האחרונות ניכרת התייחסות רצינית לקידום שבילי אופניים בירושלים .מצד אחד
ריבוי הגורמים העוסקים בקידום שבילים הוביל לחוסר סנכרון ,אך מאידך העובדה שיש גורמים
רבים המקדמים שבילי אופניים מצביעה על מגמה חיובית של התקדמות תחבורת האופניים בעיר.
 7.2המלצות
בהתבסס על התייחסות משתתפי השולחן העגול להצגת הסקירה ,גובשו המלצות להמשך קידום
שבילי אופניים בירושלים:
•

מוצע שיהיה גורם מנהלי אחד אחראי על כל תחום תחבורת האופניים ,תוך שילוב ותאום בין
אגף תוש"יה לבין אגף התכנון בעיריית ירושלים .כמו כן ,ירכז גורם זה את הטיפול ביתר
התחומים הקשורים לאופניים  -חינוך ,בטיחות ,שיתוף הציבור וכדומה.

•

יש להכין תוכנית אב לשבילי אופניים ולגבש מדיניות בנושא תחבורת אופניים אשר משקפת
ומקדמת תפיסה עירונית של תחבורה בת קיימא.

•

מומלץ להטמיע את עדכון דו"ח זה שנכון ל 2012 -במערכת הממוחשבת של עיריית ירושלים
ובתכנית אב לתחבורה.

•

מומלץ לדאוג שבכל תוכנית של שדרוג כביש תשולב תשתית אופניים ,במידת האפשר.

•

נדרש סיוע מערכתי של גופי התכנון והפיתוח בהטמעת תשתיות אופניים בתוכניות האב
לשכונות.

•

מומלץ להעביר את המאגר למערכת המידע באתר של לשכת התכנון במשרד הפנים.

•

מוצע להתייחס לרמות הפרדה א' וב' בעיר :שילוב אופניים בתנועה ונתיב על הכביש .כעת רמות
אלה אינן מקודמות בתכנון וביצוע שבילים .יש רחובות רבים בעיר שבשל רוחבם אינם
מאפשרים סלילת שביל נפרד אך ניתן לבדוק את שילוב האופניים ברמות הפרדה א' או ב'.

•

מוצע למפות כבישים בטוחים אשר מתאימים לרכיבה ולהציע תמרור מיוחד לכבישים אלה.

•

כתוואי של הרכבת הקלה הסגור לתנועת רכבים ,רח' יפו יכול לשמש כציר נוח ונעים לתנועת
אופניים ,אך נדרש טיפול על מנת להפכו לשביל אופניים :לדוגמא סימון נתיב בצבע ,הצבת
תמרור וכדומה .ציר זו מומלץ לפי תוכנית שביל ישראל לאופניים.
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•

מוצע להוסיף שכבות מידע למיפוי :איכות האוויר ,דרכים עם שיעור גבוה של תאונות,
טופוגרפיה ועוד.

•

מוצע להכין מערכת אינטרנטית דינמית שתנוהל בעיריית ירושלים ,אשר תאפשר עדכון מכל
הגורמים העוקבים אחרי תוכניות לתשתיות אופניים בעיר.

•

מומלץ לצבוע נתיבים בצבע בולט על כבישים )כפי שנעשה בתל אביב(.

•

משתתפי השולחן העגול העירו שפורום כזה ,הכולל את הגופים בעיר המקדמים תשתיות
אופניים ,חשוב מאד להמשך קידום שבילים בעיר והוצע שהעירייה תמשיך לכנס אותו.

•

מוצע לאפשר לרוכבים לעלות עם אופניהם לרכבת הקלה .חשוב לציין כי לפחות בתשע ערים
שונות באירופה ,בהן נעשה שימוש בקרונות זהים או דומים לאלו של הרכבת בירושלים
) ,(Alstom Citadis 302ניתן להעלות אופניים לרכבת במגבלת שעות העומס .הדבר אף תואם

את מדיניות משרד התחבורה ,כפי שהיא מתבטאת בהנחיות לתכנון רחובות בערים תנועת
אופניים.3

 3הנחיות לתכנון רחובות בערים ,תנועת אופניים .משרד התחבורה ומשרד הבינוי והשיכון.2009 .
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 .8מקרה בוחן :בדיקה מפורטת של דרך מלטון בראייה כוללת
לאחר סקר השבילים בשטח ,וכן איסוף ,ריכוז ,מיפוי המידע על השבילים בעיר וניתוחו ,ערכנו
בדיקה כוללת שמטרתה לבחון חלופות לחיבור דרך מלטון בפארק המסילה למרכז העיר ולתחנה
המרכזית .שביל דרך מלטון נבחר כמקרה בוחן היות שהינו שביל חדש ומשמעותי בירושלים ,העובר
בסמוך לשבע שכונות והמתחבר לשביל סובב ירושלים ,אך אין חיבור ממנו למרכז העיר.
טבלה  2ומפה  8מציגות את הבחינה הכוללת שנעשתה לחיבור דרך מילטון למרכז העיר ולתחנה
המרכזית ,על בסיס כלל המידע ,תוך בחינת חלופות.
הבחינה נעשתה על בסיס פרמטרים מקצועיים ,בהם :אורך השביל ,תוכניות ושבילים קיימים ,שלבי
התכנון של התוכניות ,טופוגרפיה ,צפיפות השכונות ,מוקדי פעילות ועוד .בטבלת החלופות מוצג גם
סיכום היתרונות והחסרונות של כל חלופה .אורך מסלולי החלופות נמדד לפי נקודת המוצא מדרך
מלטון ועד לתחנה המרכזית.
חמש החלופות המוצעות מייצרות טבעת המחברת את דרך מלטון מן הקצה הצפון-מזרחי )מדרך
בית לחם( ומן הצד הדרום-מערבי )מרח' דב יוסף( למרכז העיר ולתחנה המרכזית .המסלולים
היוצאים מן הקצה הצפון-מזרחי עוברים דרך השכונות הצפופות של העיר ההיסטורית .המסלולים
המוצעים עוברים גם דרך רחוב דוד המלך ודרך הרחובות קרן היסוד והמלך ג'ורג' .כיום ,אין תוכנית
המציעה את רחוב קרן היסוד או רחוב המלך ג'ורג' כתוואים אפשריים לשבילי או נתיבי אופניים,
זאת למרות שרחובות אלה מהווים ציר ישיר ,רחב ,מרכזי ,ומתון יחסית למרכז העיר .בנוסף,
בספירת האופניים שנעשתה ב ,2010-בצומת כיכר פריז )דהיינו צומת קרן היסוד  /אגרון  /המלך
ג'ורג' /רמב"ן( נמדדה התנועה הרבה ביותר של רוכבי אופניים .המסלולים מן הצד הדרום-מערבי של
דרך מלטון עוברים ברובם דרך שטחים פתוחים ופארקים ,הכוללים את עמק הצבאים וגן סאקר.
מסלולים אלה גם עוברים סמוך לאזור הממשלה ,האוניברסיטה העברית והמוזיאונים.
בנוסף ,כפי שסומן על המפה ,נמצא כי צומת הרחובות דוד רמז ודרך בית לחם ,בסמוך לדרך מלטון,
מהווה נקודת מפגש אסטרטגית בשל היותה מחברת בין העיר העתיקה לבין מרכז העיר .בנקודה זו
יש חיבור בין מערכות שבילים חשובות לעיר :שביל דרך מלטון ,השביל המחבר בין רח' דוד המלך
לדרך מלטון ,שביל סובב ירושלים מזרח ושביל ישראל לאופניים .כל אלו מגיעים לנקודת מפגש זו.
כיוון שכך ,נדרשת חשיבה מערכתית בנוגע לתכנון ופיתוח נקודת המפגש ,כדי להדגיש את חשיבותה
לעיר.
הצעות אלה לחלופות הן ברמה העקרונית ובניתוח כללי ולא ברמה של תכנון מפורט.
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מפה  :8חלופות ל 5 -מסלולים מדרך מלטון למרכז העיר ולתחנה המרכזית

מפגש צומת דוד רמז
||||||||||| חיבור מוצע

התחלה  -סיום
צפון /מזרח

התחלה  -סיום
דרום /מערב
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חמש החלופות המוצעות הן )פירוט נוסף בטבלה :(2
חלופה א ) 4.2ק"מ(:
מסלול :מדרך מלטון למרכז העיר :דרך מלטון )הקצה המזרחי(←דרך בית לחם ←רח' דוד המלך

← רח' אגרון ← רח' משה בן ישראל )גן העצמאות( ← רח' ריבלין ← רח' הסורג← רח' יפו .ממרכז
העיר לדרך מלטון :רח' יפו ← רח' שלומציון המלכה ← רח' דוד המלך ←דרך בית לחם ← דרך
מלטון.
סיכום :המסלול עובר על דרכים מרכזיות בעיר ההיסטורית וברחובות של מרכז העיר ומתחבר
למרכז העיר בסמוך לעיריית ירושלים .המסלול נשען בחלקו על שבילים קיימים או מתוכננים.
המסלול מתון יחסית טופוגרפית.
חלופה ב ) 3.8ק"מ(:
מסלול :דרך מלטון )הקצה המזרחי( ←דרך בית לחם ← רח' דוד המלך ← רח' שלמה המלך ← רח'
יפו.
סיכום :מסלול קצר וישיר העובר על דרכים מרכזיות בעיר ההיסטורית ועובר ליד העיר העתיקה.
מוביל לצד המזרחי של מרכז העיר דרך עלייה תלולה בסופו .המסלול נשען בחלקו על שבילים
קיימים או מתוכננים.
חלופה ג ) 3.7ק"מ(:
מסלול :דרך מלטון )הקצה המזרחי(← דרך בית לחם ,רח' דוד המלך ← רח' קרן היסוד ← רח'
המלך ג'ורג' ← רח' יפו.
סיכום :מסלול ישיר העובר בצירים מרכזיים ,כולל נת"צ ,המוביל לנקודה מרכזית במרכז העיר.
רובו אינו על תוואים קיימים או מתוכננים.
חלופה ד ) 6.4 ,5.9ק"מ(:
מסלול :דרך מלטון )בחלק המערבי(← דרך ברעם  /דב יוסף ← רח' פת -רח' הרצוג ← עמק
המצלבה ← גן סאקר ←
• ד' : 1רח' בן צבי /שז"ר ← יפו.
• ד' :2רופין ←לורך←יפו.
סיכום :מסלול העובר ברובו דרך פארקים וגנים ציבוריים והמוביל מחלקו המערבי של שביל דרך
מלטון לאזור הכניסה לעיר ולתחנה המרכזית .נשען ברובו על תוואים קיימים או מתוכננים.
חלופה ה ) 6.3 ,5.8ק"מ(:
מסלול :דרך מלטון )צומת אורנים(← רח' יוחנן בן זכאי ← רח' פת← רח' הרצוג ← עמק המצלבה
← גן סאקר ←
• ה'  : 1רח' בן צבי /שז"ר ← יפו.
• ה'  : 2רופין ←לורך←יפו.
סיכום :מסלול העובר דרך שכונות מגורים ,פארקים וגנים ציבוריים והמוביל מחלקו המערבי של
שביל דרך מלטון לאזור הכניסה לעיר ולתחנה המרכזית .נשען ברובו על תוואים קיימים או
מתוכננים.
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טבלה  :2חלופות מוצעות של מסלולים לחיבור דרך מלטון למרכז העיר ולתחנה המרכזית
חלופה א'
מדרך מלטון למרכז העיר:
דרך מלטון )הקצה
המזרחי(←דרך בית לחם
←רח' דוד המלך ← רח'
אגרון ← רח' משה בן ישראל
)גן העצמאות( ← רח' ריבלין
← רח' הסורג← רח' יפו

תיאור המסלול

ממרכז העיר לדרך מלטון:
רח' יפו ← רח' שלומציון
המלכה ← רח' דוד המלך
←דרך בית לחם ← דרך
מלטון
סה"כ אורך בק"מ
שלבי תכנון של
השבילים במסלול
המוצע
קיים
בביצוע
במכרז /תכנון מפורט
מאושר
בהליכים

רעיוני

4.2

חלופה ב'

חלופה ג'

חלופה ד'

חלופה ה'

הלוך חזור :דרך מלטון
)הקצה המזרחי( ←דרך בית
לחם ← רח' דוד המלך ←
רח' שלמה המלך ← רח' יפו

הלוך חזור :דרך מלטון
)הקצה המזרחי(← דרך בית
לחם ,רח' דוד המלך ← רח'
קרן היסוד ← רח' המלך
ג'ורג' ← רח' יפו

הלוך חזור :דרך מלטון )בחלק
המערבי(← דרך ברעם  /דב יוסף ←
רח' פת -רח' הרצוג ← עמק המצלבה
← גן סאקר ←
• ד' : 1רח' בן צבי /שז"ר ← יפו
• ד' :2רופין ←לורך←יפו

הלוך חזור :דרך מלטון )צומת
אורנים(← רח' יוחנן בן זכאי ←
רח' פת← רח' הרצוג ← עמק
המצלבה ← גן סאקר ←
• ה'  : 1רח' בן צבי /שז"ר ← יפו
• ה'  : 2רופין ←לורך←יפו

3.8

3.7

ד 5.9 :1ד6.4 :2

ה 5.8 :1ה6.3 :2

ק"מ
רח' יפו מערב
רח' דוד המלך צפון

דרך בית לחם ,רח'
דוד המלך דרום ,רח'
יפו מזרח )חלק(
רח' אגרון ,רח' משה
בן ישראל ,רח' רבלין,
רח' הסורג ,רח'
שלומציון המלכה

1
0
0.6
0
0

1.5

1.1

ק"מ
רח' יפו מערב
רח' דוד המלך צפון

דרך בית לחם ,רח'
דוד המלך דרום,
רח' יפו מזרח

רח' שלמה המלך

1
0
0.6
0
0

1.9

0.3

ק"מ
רח' יפו מערב

דרך בית לחם ,רח'
דוד המלך דרום ,רח'
יפו מזרח )חלק(
רח' קרן היסוד ,רח'
המלך ג'ורג'

הוספת שביל
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1
0
0
0
0

1.1

1.6

ק"מ

ק"מ
רח' הרצוג ,עמק
המצלבה ,גן סאקר
)ד/1ד(2
רח' רופין ,רח' לורך

2.5 / 3.2
1.9
0
0
0

רח' בן צבי  /שזר

0.7

דרך ברעם ,דב יוסף ,רח'
פת,

2

רח' הרצוג ,עמק
המצלבה ,גן סאקר
)ה/1ה(2
רח' רופין ,רח' לורך

2.5 / 3.2
1.9
0
0
0

רח' בן צבי  /שזר

0.7

רח' בן זכאי ,רח' יהודה
הנשיא ,רח' פת

1.9

מעבר בשכונות

חלופה א'
מושבות ,בקעה ,ימין משה,
טלביה ,מחנה ישראל,
ממילא ,נחלת שבעה ,מרכז
העיר

אתרים ומוקדים
בקרבת המסלול

גן הפעמון ,גן העצמאות,
מלונות ,מחנה יהודה ,מוקדי
מסחר ,בילוי ותעסוקה של
מרכז העיר ,מגיע לרכבת
הקלה ולתחנה המרכזית

יתרונות

חסרונות
מצריך סלילה /
הסדרה )ק"מ(

סיכום

• מוביל את הרוכב בעיקר
דרך צירים מרכזיים בעיר,
עובר ברחובות משניים
מועטים
• עובר דרך אזורים צפופים
של העיר ההיסטורית ומרכז
העיר ,הכוללים שכונות
מגורים ,אזורי תעסוקה,
מסחר ,ונקודות תיירותייות.
• עובר דרך רחובות קצרים
ומצריך מעבר רב של
כבישים
• מסלול לא רציף לקראת
מרכז העיר
• מעבר ברחובות צרים
המקשה על סלילה /הפרדה
של שביל אופניים
2.6
מסלול העובר על דרכים
מרכזיות בעיר ההיסטורית
וברחובות של מרכז העיר
ומתחבר למרכז העיר בסמוך
לעיריית ירושלים .המסלול
נשען בחלקו על שבילים
קיימים או מתוכננים.
המסלול הוא מתון יחסית
טופוגרפית.

חלופה ב'

חלופה ג'

מושבות ,בקעה ,טלביה,
ימין משה ,מחנה ישראל,
ממילא ,מרכז העיר
גן הפעמון ,מלונות ,ככר
ספרא ,מוקדי מסחר ,בילוי
ותעסוקה של מרכז העיר,
עובר ליד העיר העתיקה,
מגיע לרכבת הקלה ולתחנה
המרכזית

מושבות ,בקעה ,טלביה,
רחביה ,נחלאות ,מרכז
העיר,

• עובר דרך צירים מרכזיים
בעיר
• עובר דרך אזורים צפופים
של העיר ההיסטורית ומרכז
העיר ,הכוללים שכונות
מגורים ,אזורי תעסוקה,
מסחר ,ונקודות תיירותייות
כולל העיר העתיקה.

• עלייה תלולה לקראת
מרכז העיר

2.2
מסלול קצר וישיר העובר
על דרכים מרכזיות בעיר
ההיסטורית ועובר ליד העיר
העתיקה .מוביל לצד
המזרחי של מרכז העיר דרך
עלייה תלולה בסופו.
המסלול נשען בחלקו על
שבילים קיימים או
מתוכננים.

גן הפעמון ,כיכר פריז,
מחנה יהודה ,מוקדי
מסחר ,בילוי ותעסוקה של
מרכז העיר ,מגיע לרכבת
הקלה ולתחנה המרכזית

• דרך ישירה ,עובר על ציר
רחב של נת"צ
• מגיע לנקודה מרכזית
במרכז העיר

• עלייה מתמשכת עד כיכר
פריז

חלופה ד'

חלופה ה'

גוננים ,מקור חיים ,תלפיות ,פת,
איזור כניסה לעיר ,מרכז העיר
עמק הצבאים ,עמק המצלבה ,גן
סאקר ,קרית הממשלה
והמוזאיונים ,קרוב לגבעת רם,
מוקדי מסחר ,בילוי ותעסוקה של
מרכז העיר ,מגיע לרכבת הקלה
ולתחנה המרכזית

גוננים ,פת ,סן סימון ,איזור
כניסה לעיר ,מרכז העיר

• חלק גדול עובר דרך פארקים וגנים
ציבוריים
• חלק נכבד עובר על שבילם קיימים
ומתוכננים
• עובר דרך צירים מרכזיים בעיר

• ברובו לא עובר צמוד למגורים
ומסחר בדרך למרכז העיר

עמק הצבאים ,עמק המצלבה ,גן
סאקר ,קרית הממשלה ,מוקדי
מסחר ,בילוי ותעסוקה של מרכז
העיר ,מגיע לרכבת הקלה ולתחנה
המרכזית
• עובר דרך שכונות מגורים
ומוקדי מסחר שכונתי )גוננים(
• עובר דרך פארקים וגנים
ציבוריים
• חלק נכבד עובר על שבילם
קיימים ומתוכננים

• באיזור גוננים עובר בתוואי של
הכביש במקום על השביל של דרך
מלטון

2.7

2.7

2.6

מסלול ישיר העובר בצירים
מרכזיים ,כולל נת"צ,
המוביל לנקודה מרכזית
במרכז העיר .רובו אינו על
תוואים קיימים או
מתוכננים.

מסלול העובר ברובו דרך פארקים
וגנים ציבוריים ציבוריים והמוביל
מחלקו המערבי של שביל דרך מלטון
לאזור הכניסה לעיר ולתחנה
המרכזית .נשען ברובו על תוואים
קיימים או מתוכננים.

מסלול העובר דרך שכונות
מגורים ,פארקים וגנים ציבוריים
והמוביל מחלקו המערבי של שביל
דרך מלטון לאזור הכניסה לעיר
ולתחנה המרכזית .נשען ברובו על
תוואים קיימים או מתוכננים.

45

