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רקע לעדכון רשת הרכיבה המחוזית

(2012)תכנית אב מחוזית לרשת דרכי אופניים •

(2016)א "תכנית אסטרטגית לתחבורה ציבורית במטרופולין ת•

(2019)תכנית אסטרטגית לתנועה מקיימת במרחב העירוני •

(2021)יעדי פיצול נסיעות לתנועה מקיימת בישובים בישראל •

מפורטות בחלקים נרחבים מהמחוזתכניותאישור וקידום •

פערי תשתית בין רשויות המחוז/ אופנידןהתקדמות רשת •

(2020-2030)ן"מתעשלב הביניים עד הפעלת מערכות •

(2017)סקר הרגלי נסיעה מטרופולין תל אביב •

(Covid-19 response)מגמות בעולם •

התנעת תכנית ארצית לתשתיות תחבורה קלה•



רקע לעדכון רשת הרכיבה המחוזית

תכנית ארצית לתשתיות  
תחבורה קלה

תקציבי

₪ מיליארד 2
לחומש

ארגוני

מנהלת תשתיות 
רכיבה

מעטפת לרכיבה

תכנוני

מיפוי ומודלים

ניטור ובקרה

הנחיות תכנון

רשתות  
מטרופוליניות



מטרות העבודה ותהליכים מקבילים

תכנון. א

עדכון הרשת המחוזית בתהליך הסכמה עם הרשויות1.

רשת ראשית המספקת מענה לדפוסי נסיעות קיימים ועתידיים ולמרבית הנסועה ברכיבה2.

כוללניותתכניותמפורטות ועדכון תכניותהכוונת 3.

המתוכננתן"המתעכיסוי והזנה של רשת 4.

פרסום. ב

פרסום בערוצי מנהל התכנון–(החלטה+ תשריט)תכנית אב באישור הועדה המחוזית 1.

משרד התחבורה–שכבה בחצב 2.

קידום ביצוע. ג

העבודה ותיאום פרויקטים של משרד התחבורהלתכניותבסיס 1.

ר"מית+ ץ"מאי–צירי העדפה ואופניים , במסלול הסכמי גג הכולל מסופים2.

נסועה בתשתית ייעודית  50%תוגדר רשת למימוש בחומש הקרוב לעמידה ביעד •

בתיאום עם הרשויות

י חברות התשתית לקביעת חתך ורמת הפרדה בהתאם לנפחי  "תכנון ראשוני ע•

מאפייני הרחוב ומדיניות משרד התחבורה לתנועה מקיימת, הרכיבה

תקצוב על בסיס תכנון מפורט•

יציאה לביצוע. ג

בעבודה  

זו

בשלב הבא 

י משרד  "ע

התחבורה



דרגות להתפתחות התחבורה  3מחקר אירופאי הגדיר 1.
דרגת  , "מתחילים"דרגת : כמוצג בתרשים, באופניים

".אלופים"-וה" מטפסים"

הדגש בשלב   PRESTOלפי הנחיות האיחוד האירופאי 2.
.הנוכחי הוא על קידום תשתיות בטיחות וישירות

PRESTO Cycling Policy Guide General Framework, 2010

איכות  
תשתיות
הרכיבה

גבוהה

בינונית

נמוכה

פיצול הנסיעות  
רכיבה-

10%20%30%

מתחילות

מטפסות

אלופות

סן פרנסיסקו* 
בוגוטה* 
וונקובר* 

ינג'בייג* 

ברלין* 
לונדון* 

אמסטרדם* 
קופנהגן* 

תל אביב* 

גוש דן* 

ושואפת לקפיצת מדרגה כדי , "מתחילים"תל אביב ממוקמת בקצה העליון של דרגת ה
.גוש דן נמצא בפיגור גדול, לעומת זאת". מטפסים"לעבור לדרגת 

מרכיב  

התשתית

2025תכנית אסטרטגית לרכיבה בתל אביב : מתוך

מדיניות השקעה בתשתיות רכיבה



תהליך העבודה

ישיבת התנעה

אב  תכניותאיסוף ✓
עירוניות

עדכון השלמות המחוז✓

יצירת קומפילציית ✓
תשתיות מתוכננות  

מאושרותבתכנית

הגדרת יעדי רכיבה וסף  ✓
כיסוי נדרש

השלמות  מידע

ח"מתתשתית פרויקטי✓

י הרשויות"תיקוף ע✓

הצעת חיבורים נוספים  ✓
י לשכת התכנון ומשרד  "ע

התחבורה

ישיבות תיאום תשתיות  ✓
מתוכננות עם הרשויות

רשת ראשונית

ניתוח רשת במודלים✓

בחינת נפחים וחשיבות ✓
ברשת  

תיאום רשת ראשונית  ✓
עם לשכת התכנון  

סדנאות בקרה

מפגשי רשויות  ✓
באשכולות אזוריים

הצגת מתודולוגיה  ✓
לפריסת הרשת

,  בחינת כיסוי יעדים✓
היתכנות עם , זמינות

הרשויות ובממשקים  
בינהן

עדכון ותיעדוף

שילוב הסכמות עם  ✓
הרשויות בחלופת רשת  

נבחרת

עמידה בהגדרות יעדים  ✓
וכיסוי

פרסום  , אישור
והתנעת תכנית 

ץ"במאייישום 

טיוטת

רשת

ראשונית

05-09/2110-11/2112/21-02/223/2205/22 12/20

הצגת   

תוצר  

לאישור



:שימושים

תיקוף קומפילציית רשת מתוכננת•

אזורי תעסוקה, מוסדות ציבור, צ"ותחן"מתע–יעדי רכיבה •

טיוטות מתהליך העבודה•

הצגת הערות וחלופות מהרשויות•

https://arcg.is/bvv9a

מיפוי ושיתוף הערותאפליקציה 

https://arcg.is/bvv9a
https://arcg.is/bvv9a


תשריטרשת הרכיבה המחוזית 

(מ"ק)כ "סה%| ( מ"ק)שבילים %| ( מ"ק)רחובות סטטוס

21%184| 79%39| 145קיים

17%568| 83%99| 469עתידי

כ רשת רכיבה  "סה

מחוזית
614 |82%138 |18%752

רשת רכיבה מחוזית מוצעת



רשת רכיבהמיפוי 

(מ"ק)כ "סה%| ( מ"ק)שבילים %| ( מ"ק)רחובות סטטוס

21%184| 79%39| 145קיים

17%568| 83%99| 469עתידי

כ רשת רכיבה  "סה

מחוזית
614 |82%138 |18%752

רשת מתוכננת

(מ"ק)כ "סה%| ( מ"ק)שבילים %| ( מ"ק)רחובות סטטוס

30%251| 70%76| 175קיים

%22780| 78%168| 612מתוכנן

*24%1031| 76%244| 787כ"סה

רשת רכיבה מחוזית מוצעת

מיפוי תשתיות רכיבה

לא כולל הצעות החיבורים של לשכת התכנון המחוזית, מ בפארק אריאל שרון ואזור תל השומר"ק40כולל * 



בתכניותמאושרות תשתיות רכיבה מיפוי 

%(מ"ק)אורך רשת סטטוס תכנון*מדרג מיפוי

25124%תשתית קיימת1

2
,  שותפים לדרך, אופנידן)תשתית לקראת ביצוע 

(מהיר לעיר
969%

889%(ל"תת, ע"תב)תכנון מפורט 3

53352%תכניות אב/כוללניות4

5
/רשת מחוז מרכז

א"תכנית גשרים מחוז ת
283%

2012363%תכנית מחוזית 6

100%**1031כ"סה

לא כולל הצעות החיבורים של לשכת התכנון המחוזית, מ בפארק אריאל שרון ואזור תל השומר"ק40כולל ** 

כאשר כל מדרג גבוה גבר על המדרג שמתחתיו, שיטת מיפוי היררכית* 



.  המחוזישובימלמד על שונות בין ( 2017)סקר הרגלי נסיעה 

מטרת עבודה זו לספק את התשתית הנדרשת לאחוז רכיבה גבוה בכל תחום 
.המחוז ובכל רשות

הרגלי נסיעה קיימים ברכיבהנתוני רקע 

מרחק 

(אוירימ "ק)

כ"סה+0-0.50.5-2.52.5-55-1010-2020רשות

5.7%11.8%7.9%1.8%0.1%0.4%7.1%יפו-תל אביב 

3.0%6.6%4.2%0.1%0.2%0.0%3.6%הרצלייה

2.4%2.6%3.5%0.8%0.3%0.0%2.5%גבעתיים

3.1%3.3%4.8%1.5%0.0%0.0%3.3%רמת גן

4.4%4.8%0.9%3.6%0.0%0.0%3.3%אור יהודה

1.1%3.7%2.6%1.2%0.0%0.0%2.0%בני ברק

1.0%1.7%1.8%0.3%0.0%0.0%1.2%רמת השרון

1.2%1.7%1.7%1.1%0.0%0.0%1.3%בת ים

1.5%2.0%1.4%0.5%0.2%0.0%1.3%חולון

1.9%1.4%0.6%0.0%0.0%0.0%1.1%קריית אונו



מודליםמתודולוגיה לפריסת הרשת המחוזית 

Space syntaxמודל 
קריטיות לתנועות רכיבה ברשת הרחובות

מודל אסטרטגי

אופנידן

מודל פוטנציאל רכיבה ארצי
מבוסס הסקר הסלולרי

מודל לזיהוי פערי תשתית
א"לתשתיות במטרופולין ת' אסטתכנית 

נפח 
רוכבים  

יומי  
ברחוב

רשת  
דרכים

מסלולן

ביקוש  
מסקר  
סלולר  
2019

סקרי  
הרגלי  
נסיעה



הקריטריונים לבחירת מקטעים ברשת המחוזית לפי 
(:PCT)פלט מודל הפוטנציאל 

נבחרו רחובות שבהם נפחי רכיבות –נפח יומי 1.
מעל הממוצע האזורי

רשת יעילה ללא קצוות–רציפות וישירות 2.

ורשת מחוז מרכזאופנידןחיבוריות לתוואי 3.

כיסוי וחיבוריות לאזורים גובלים4.

העדפה למקטעים מאושרים  –סטטוס תכנוני 5.
ומוצעים

הגדרת הרשת במרקמים קיימיםמתודולוגיה לפריסת הרשת המחוזית 

הדגמה להגדרת רשת רכיבה מחוזית PCTמודל 



במתחמי פיתוח מודל הפוטנציאל בהערכת חסר  
.משמעותית

נעשה שימוש במודל תחביר המרחב לאיתור מקטעים  
חשובים לרכיבה לפי מדד קריטיות לתנועות מכל מוצא  

:ושמירה על הקריטריונים. מ"ק2-15לכל יעד 

רשת יעילה ללא קצוות–רציפות וישירות 1.

ורשת מחוז מרכזאופנידןחיבוריות לתוואי 2.

כיסוי וחיבוריות לאזורים גובלים3.

העדפה למקטעים מאושרים  –סטטוס תכנוני 4.
ומוצעים

הגדרת הרשת במתחמי פיתוח עתידייםמתודולוגיה לפריסת הרשת המחוזית 

Space Syntaxקריטיות לתנועה מודל  PCTמודל 



פריסה מוצעת לאישור הועדהרשת הרכיבה המחוזית 

רשות

רחובות  

קיימים  

(מ"ק)

רחובות  

קיימים  

ומתוכננים 

(מ"ק)

תשתית אופניים קיימת  

|  ( מ"ק)

מרחובות קיימים% 

תשתית אופניים קיימת  

|( מ"ק)ומתוכננת 

מרחובות קיימים ומאושרים% 

אורך תשתית  

30%ליעד 

מהרחובות  

(מ"ק)

רשת מחוזית  

מוצעת

02.05.22

641684162.925.4%37355%20528341%יפו-תל אביב 

9913510.710.8%9168%405340%רמת השרון

1902077.54.0%8742%626933%רמת גן

54616.211.5%4575%181627%קרית אונו

14220.75.2%524%7733%כפר שמריהו

8100.44.7%550%3654%**גליל ים

19821719.810.0%9946%657535%חולון

20824228.213.5%9740%739037%הרצליה

49490.91.9%3266%151735%גבעתיים

93982.72.9%5051%294143%בת ים

1001054.54.5%3129%323130%בני ברק

24250.62.7%1143%8832%אזור

53690.71.4%6594%212637%אור יהודה

1,7421,95125114.4%103153%58575239%*א"מחוז ת

האסטרטגית לתנועה  התכניתמיעד % 

מקיימת
42%154%100%128%

יעד תכנוני אנחנו כאן 

כולל רשת בפארק אריאל שרון ואזור תל השומר* 

.אחוז כיסוי הרשת יושפע בהתאם, אורך הרחובות המתוכננים טרם נקבע סופית** 

רשת לאישור כ במיפוי "סה



פריסה מוצעת צפון המחוזרשת הרכיבה המחוזית 

רשות

רחובות  

קיימים  

(מ"ק)

רחובות  

קיימים  

ומתוכננים 

(מ"ק)

תשתית אופניים קיימת  

|  ( מ"ק)

מרחובות קיימים% 

תשתית אופניים קיימת  

|( מ"ק)ומתוכננת 

מרחובות קיימים ומאושרים% 

אורך תשתית  

30%ליעד 

מהרחובות  

(מ"ק)

רשת מחוזית  

מוצעת

02.05.22

641684162.925.4%37355%20528341%יפו-תל אביב 

9913510.710.8%9168%405340%רמת השרון

14220.75.2%524%7733%כפר שמריהו

8100.44.7%550%3654%גליל ים

20824228.213.5%9740%739037%הרצליה

1,7421,95125114.4%103153%58575239%א"מחוז ת

הרצליה

יפו-תל אביב

גליל ים

רמת השרון

1/מש

רעננה

רשפון



פריסה מוצעת מזרח המחוזרשת הרכיבה המחוזית 

רשות

רחובות  

קיימים  

(מ"ק)

רחובות  

קיימים  

ומתוכננים 

(מ"ק)

תשתית אופניים קיימת  

|  ( מ"ק)

מרחובות קיימים% 

תשתית אופניים קיימת  

|( מ"ק)ומתוכננת 

מרחובות קיימים ומאושרים% 

אורך תשתית  

30%ליעד 

מהרחובות  

(מ"ק)

רשת מחוזית  

מוצעת

02.05.22

1902077.54.0%8742%626933%רמת גן

54616.211.5%4575%181627%אונוקרית

49490.91.9%3266%151735%גבעתיים

93982.72.9%5051%294143%בת ים

1001054.54.5%3129%323130%בני ברק

24250.62.7%1143%8832%אזור

53690.71.4%6594%212637%אור יהודה

1,7421,95125114.4%103153%58575239%א"מחוז ת

גבעת שמואל

יפו-תל אביב

רמת גן

אונוקרית

אור יהודה

בני ברק

פתח תקווה

גני תקווה

יהוד מונוסון

סביון

משמר  
השבעה

חולון

אזור

גבעתיים



פריסה מוצעת מרכז ודרום המחוזרשת הרכיבה המחוזית 

רשות

רחובות  

קיימים  

(מ"ק)

רחובות  

קיימים  

ומתוכננים 

(מ"ק)

תשתית אופניים קיימת  

|  ( מ"ק)

מרחובות קיימים% 

תשתית אופניים קיימת  

|( מ"ק)ומתוכננת 

מרחובות קיימים ומאושרים% 

אורך תשתית  

30%ליעד 

מהרחובות  

(מ"ק)

רשת מחוזית  

מוצעת

02.05.22

641684162.925.4%37355%20528341%יפו-תל אביב 

19821719.810.0%9946%657535%חולון

49490.91.9%3266%151735%גבעתיים

93982.72.9%5051%294143%בת ים

24250.62.7%1143%8832%אזור

1,7421,95125114.4%103153%58575239%א"מחוז ת

רמת גן

יפו-תל אביב

ראשון לציון

חולון

בת ים

אזור

גבעתיים



:גשרים מעל דרכים ונחלים115ברשת הרכיבה המוצעת 

גשריםרשת הרכיבה המחוזית 

קיים

מאושר

מוצע

0

5

10

15

20

25

30

35

גשר מוטורי
ר"גשר ה

גשר אופניים

גשר מוטורי ר"גשר ה גשר אופניים

קיים 35 17 0

מאושר 20 21 5

מוצע 0 0 17



מיפוי  רשת קיימתהסברפרמטר

תשתיות 

מתוכננות

יעד 

תכנוני

רשת מחוזית  

מוצעת

תובנה

כמות

מאורך הרחובות  30%

לכל רשות
מ"ק752מ"ק585מ"ק1031מ"ק251

המתקדמים  המטרופוליניםהרשת המתוכננת יותר צפופה מכל -

(ר"קמ/ מ"ק4.3: קופנהגן)באירופה 

יתכן ורצוי לצמצם , השנים האחרונות25-לאור פערי המימוש ב-

.2040את היקף הרשת המחוזית להיקף בר מימוש עד 

ניתן להסתפק בדיוק הרשת המתוכננת ולהפריד בין , לחילופין-

(.רשויות/ ח"מת)אחריות לקידום המימוש 

:בדיקות רגישות

צפיפות רשת רכיבה  

נורמטיבית

ר"קמ/ מ"ק4.7ר"קמ/ מ"ק3-6ר"קמ/ מ"ק6.3ר  "קמ/ מ"ק1.4

פריסה

42%90%60%89%'מ250-תפיסת מבנים ב
רצוי להוסיף רשת החוצה אזורים בנויים שלא נתפסים במצב  -

.הקיים כדי למקסם כיסוי

'מ370'מ300-500'מ256'מ383מרווחים ברשת הרכיבה

נדרש לאזן את המרווחים ברשת שתוגדר כמחוזית כדי להשיג  -

.פריסה אופטימלית

ולצופף רשת באזורים שיבחרו כמוטי רכיבה כגון להחריגניתן -

.   אזורי תעסוקה בתיעדוף גבוהה

שירות יעדי  

רכיבה

שירות היקפי ליעדי  

רכיבה  

(כמות כיווני גישה)

2-גישה מ

גזרות לפחות

מפורט במפות עבור 

ן"מתעתחנות 

המאפשר לבחון ולמדוד את השירות ההיקפי  ג"ממפותח כלי -

.הממצאים יפורטו בנספח מפות. ליעדי רכיבה

מדד ישירות

מרחק אמיתי ברשת  

אוירימרחק / הרכיבה

-1.271.261.25
גריעה ברשת צריכה לשמור או להגדיל את רמת / כל תוספת-

.הישירות

מדדי פריסהבקרת הרשת המחוזית 



מרחק תשתית מהיעד  יעדי רכיבה
('מ)מרחק יעד | ( 'מ)גודל יעד 

רשת מחוזית  יעד תכנונימשורתיםיעדים % 

מוצעת
תשתיות מתוכננותקיים

חינוך

5018%74%50%61%(ל"בנט)גדר מוסד (234)בתי ספר יסודיים 

7538%90%80%81%(ל"בנט)גדר מוסד (86)בתי ספר על יסודיים 

7558%92%80%96%(ל"בנט)גדר מוסד (26)השכלה גבוהה 

תחבורה

5037%97%100%98%(חצב)נקודת הרציף (118)רכבת קלה 

10029%93%100%100%(חצב)נקודת הרציף (14)רכבת כבדה 

(55)מטרו 
ן"מתעיעוד תחנת 

(101-103ל "תת)
5046%100%100%100%

(21)מסופים ראשיים

מנקודת המסוף  ' מ100

(חצב)
5043%100%100%95%

שירות יעדי רכיבהבקרת הרשת המחוזית 

מדדיעדי רכיבה

מתחמי תעסוקה

10%54%רחובות עם תשתית רכיבה% 
תשתית  40%

ברחובות
42%

1.261.261.24-ישירות ברשת הרכיבה לכל מתחמי התעסוקה

כהנמן, אם המושבות–בני ברק 

,  האוניברסיטה, עתידים–תל אביב 

רידינג, אזורי חן, קין'קלצ

מורשה–ש"רמה

,  רכבת/ פארק הרצליה –הרצליה 

מרינה

אלוף שדה–רמת גן 

,  בית העלמין–בת ים 

מרינה, הקאנטרי

,  קוממיות, שרתקרית–חולון 

וולפסון  , שדרת הכוכבים

שפינוזה-אזור 

מסובים, החרושת–אור יהודה 



(  מרחק אמיתי ברשת)מרשת הרכיבה המחוזית ' מ250תפיסת מבנים במרחק : מדד

מהמבנים60%תפיסת : יעד

מרחק מתשתית רכיבהכיסוי בקרת הרשת המחוזית 

רשות
כ מבנים ברשות"מסה% ' | מ250מבנים בטווח 

רשת מחוזיתתשתית מתוכננתתשתית קיימת

18,59776%23,43396%22,91094%יפו-תל אביב 

2,23749%4,06089%3,57978%רמת השרון

1,59417%8,73891%8,54389%רמת גן

86740%2,07396%1,84986%אונוקרית

7410%19827%48165%כפר שמריהו

1612%2216%2216%גליל ים

2,34431%6,87291%6,74389%חולון

2,46927%7,37082%7,38682%הרצליה

40316%2,47498%2,47098%גבעתיים

92928%3,19596%3,19496%בת ים

3246%4,06879%4,61190%בני ברק

23318%1,02381%93674%אזור

775%1,47393%1,39788%אור יהודה

30,16942%65,06690%64,19989%כ"סה



צפיפותבקרת הרשת המחוזית 

צפיפות רשת מחוזית מוצעת

צפיפות רשת  : מדד

רכיבה מחוזית 

(דונם/ רשת' מ)

דונם/ רשת' מ3-6: יעד

פריסה  : פעולה תכנונית

מאוזנת של רשת  

הרכיבה המחוזית 

.במרחב

:  תוצאה

מהמחוז מכוסה  50%-כ

בצפיפות היעד לרשת  

35%לעומת , המחוזית

במיפוי התשתיות 

.המתוכננות

משטח המחוז 21%

בצפיפות גבוהה מהיעד  

לעומת ברשת במיפוי  

. התשתיות המתוכננות

צפיפות רשת תשתיות מתוכננותצפיפות רשת קיימת



ישירות ברשת המחוזית המוצעת

ממרכז אזור תנועה לכלל  אוירימרחק רכיבה ברשת ביחס למרחק : מדד

ומוסדות  ( 39)תעסוקה , (311)חינוך , (187)ן"מתעתחנות : יעדי הרכיבה

(. 1,612)ציבור 

אויריבין מרחק נסיעה ברשת למרחק 1.26≥ יחס: יעד

:תוצאה

ישירות ברמת המחוזבקרת הרשת המחוזית 

רשות
רשת קומפילציה מתוכננת

מ"ק1031

רשת מחוזית מוצעת
מ"ק752

1.301.20כפר שמריהו

1.231.21הרצליה

1.251.23גליל ים

1.241.25בת ים

1.281.25רמת השרון

1.291.27חולון

1.401.27בני ברק

1.301.27אזור תל השומר-ללא שיפוט 

1.311.28רמת גן

1.271.29יפו-תל אביב 

1.241.29אור יהודה

1.291.29אזור

1.301.30גבעתיים

1.311.31אונוקרית

1.271.25ממוצע מחוזי

ישירות רשת תשתיות מתוכננות

ציריהגדרת,המאושרתהרחובותמרשתנגזרתהעירוניבמרחבהישירות

הישירותמידתביןלהבחיןמאפשרהמדד.היעדיםופריסתבתוכההרכיבה

.המחוזיתרלכלאזורמכלברכיבה

עתידימענהלספקחשוב,1.3-מגדולבהםהישירותשמדדבאזורים

חדשותרכיבהאפשרויותשיספקוומעבריםרחובותשלתכנוןבאמצעות

.המחוזיתראליותרוישירות



קיום תשתית  : מדד

רכיבה בשמונה  

:גזרות סביב תחנות

500-רכבת כבדה •

'מ

'מ500–מטרו •

200-רכבת קלה •

'מ

-גישה מלאה מ: יעד

גזרות  8עד 2

לתחנה

: תוצאה

ראו פירוט  

.בנספחים

ן"מתעגישה היקפית לתחנות בקרת הרשת המחוזית 

גישה היקפית לתחנות רכבת

ברשת מחוזית

גישה היקפית לתחנות מטרו

ברשת מחוזית

ל"רקגישה היקפית לתחנות 

ברשת מחוזית



EUמחקר אוכלוסיה/ אורך תשתיתבקרת הרשת המחוזית  

משרדשלמקיימתלתנועההפיצולמדיניות•
לרכיבה13%-להגעההיא(2021)התחבורה

.א"תמחוזבישוביבממוצע

ביןהקשראתשמדדבמחקרשפורסםמודללפי•
-בלרכיבהוהפיצולהיישובלגודלהתשתיתהיקף
ורשתשבהנחהלהסיקניתן,אירופאיותערים167

,2040עדימומשווהמקומיתהמחוזיתהרכיבה
-9יהיהא"תבמחוזהפיצוללרכיבההפיצולאחוז
12%.

12.5
(2020)

51
(2040)

1031 km

2017
=51 cycling km/100k persons

2040-א ב"של מועצה הלאומית לכלכלה למחוז תהאוכלוסיהתחזית 

:2,017,000היא 



סיכום ודיון

א מתוכננת עבור נסיעות  "רשת הרכיבה של מחוז ת1.
.ובינהםהמחוז בישוביקצרות וארוכות 

הרשת מתוכננת לשאת את עיקר הנסועה בכלי 2.
.תחבורה קלה

האופק התכנוני של הרשת כולל מענה לכל תחומי  3.
.המחוז במרקמים קיימים ועתידיים

/  מפורטותבתכניותחשיבות גבוהה למימוש הרשת 4.
.התחדשות



נסיעות פנימיות %רשות
פיצול רכיבה 

קיים )2017(

יעד פיצול 

לרכיבה

72%7%20%תל אביב - יפו

32%0%16%אזור

44%3%10%רמת גן

53%1%15%רמת השרון

57%3%13%אור יהודה

57%1%10%חולון

51%1%8%בת ים

57%3%17%הרצליה

40%1%11%קרית אונו

39%3%9%גבעתיים

26%9%25%כפר שמריהו

82%2%5%בני ברק

62%3%13%ממוצע משוקלל במחוז

א"מדיניות יעדי פיצול לתנועה מקיימת במחוז תנספח נתוני רקע 

:  2021, יעדי פיצול נסיעות לתנועה מקיימת בישובים בישראלמתוך 

https://www.gov.il/he/departments/policies/travel-split-destinations



מלמד על השונות הקיימת בנפחי הרכיבה בין הישובים במצב (* PCT)מודל הפוטנציאל 
.  הקיים

2018-2019-הנסיעות של האוכלוסייה הקיימת כפי שנמדדו בביקושיהמודל מבוסס על 
.לכן שינוי חיובי בהרגלי הרכיבה יגדיל את הנפח היומי. והרגלי הרכיבה הקיימים

נפחי רכיבה פוטנציאליים במודלנספח נתוני רקע 

**נפח יומי מירבי במקטערשות

5019יפו-תל אביב 

3753רמת גן

2469בני ברק

2329גבעתיים

1126חולון

1022הרצליה

799בת ים

799אור יהודה

694רמת השרון

673אונוקרית

632פארק שרון-אזור מקווה ישראל 

442אזור תל השומר

344אזור

258גליל ים

246כפר שמריהו

.14003/22גליון–מאמר בתנועה ותחבורה להרחבה אודות מודל הפוטנציאל ראו *

מ"ק10בהנחת מימוש רשת הקומפילציה המתוכננת לנסיעות עד תרחיש הרגלי נסיעה קיימים**

https://online.fliphtml5.com/mwkkt/kstk/#p=1


הנסיעות הקצרות בין אזורי תנועה בתחום המחוז ומשתנים  לביקושיהתפלגות נפחי הרכיבה היומיים הפוטנציאליים חושבה בהתאם 
. ברמת אשכולות ישובים וברמת היישוב, במסגרת עבודת התכנון נבחנו נפחי הרכיבה נבחנו ברמה המחוזית. נוספים

.להלן מפות המציגות את נפחי הרכיבה בחמש קטגוריות קריטיות לפי אשכולות הישובים

נפח פוטנציאלי במסלולי רכיבה מתוך מודל פוטנציאל לרכיבהנספח נתוני רקע 

גלעיןצפון דרוםמרכז צפוני מרכז דרומי



ממרכז אזור תנועה לכלל  אוירימרחק רכיבה ברשת ביחס למרחק : מדד

.יעדי הרכיבה באותו ישוב

אויריבין מרחק נסיעה ברשת למרחק 1.26≥ יחס: יעד

:תוצאה

ישירות ברשת המחוזית המוצעת

ישירות ברמת הרשותנספח 

רשות
רשת קומפילציה מתוכננת

מ"ק1031

רשת מחוזית מוצעת

מ"ק752

1.271.29יפו-תל אביב 

1.621.44הרצליה

1.471.46חולון

1.511.46רמת גן

1.601.48רמת השרון

1.541.55בת ים

2.141.67בני ברק

1.391.71אור יהודה

1.561.75גבעתיים

1.731.84קרית אונו

2.011.95אזור

2.072.06אזור תל השומר-ללא שיפוט 

1.481.44ממוצע מחוזי

ישירות ברשת הקומפילציה המתוכננת

ציריהגדרת,המאושרתהרחובותמרשתנגזרתהעירוניבמרחבהישירות

הישובברמתהישירותמדד.העירונייםהיעדיםופריסתבתוכההרכיבה

יתראלהיטבמקושריםשאינםלאזוריםנוספתברזולוציההבחנהמאפשר

עתידימענהלספקחשוב,2-מגדולבהםהישירותשמדדבאזורים.העיר

חדשותרכיבהאפשרויותשיספקוומעבריםרחובותשלתכנוןבאמצעות

.מקומייםרכיבהוציריהעיריתראליותרוישירות



תחנות רכבתן"מתעגישה היקפית לתחנות נספח 

גישה היקפית לתחנות רכבת

תל אביב השלום

גישה היקפית לתחנות רכבת

תל אביב ההגנה

גישה היקפית לתחנות רכבת

סבידורתל אביב 



תחנות רכבתן"מתעגישה היקפית לתחנות נספח 

גישה היקפית לתחנות רכבת

תל אביב אוניברסיטה

גישה היקפית לתחנות רכבת

יצחק שדה

גישה היקפית לתחנות רכבת

צומת חולון



תחנות רכבתן"מתעגישה היקפית לתחנות נספח 

גישה היקפית לתחנות רכבת

גלילות דרום

גישה היקפית לתחנות רכבת

גלילות צפון

גישה היקפית לתחנות רכבת

וולפסון



תחנות רכבתן"מתעגישה היקפית לתחנות נספח 

גישה היקפית לתחנות רכבת

בת ים קוממיות

גישה היקפית לתחנות רכבת

בת ים יוספטל

גישה היקפית לתחנות רכבת

בני ברק



תחנות רכבתן"מתעגישה היקפית לתחנות נספח 

גישה היקפית לתחנות רכבת

הרצליה

גישה היקפית לתחנות רכבת

רעננה מערב



לפי רשות-ל"רקתחנות ן"מתעגישה היקפית לתחנות נספח 

ל"רקגישה היקפית לתחנות 

תל אביב

ל"רקגישה היקפית לתחנות 

רמת גן

ל"רקגישה היקפית לתחנות 

חולון



לפי רשות-ל"רקתחנות ן"מתעגישה היקפית לתחנות נספח 

ל"רקגישה היקפית לתחנות 

הרצליה

ל"רקגישה היקפית לתחנות 

גבעתיים

ל"רקגישה היקפית לתחנות 

בת ים



לפי רשות-ל"רקתחנות ן"מתעגישה היקפית לתחנות נספח 

ל"רקגישה היקפית לתחנות 

בני ברק

ל"רקגישה היקפית לתחנות 

אור יהודה



לפי רשות-תחנות מטרו ן"מתעגישה היקפית לתחנות נספח 

גישה היקפית לתחנות מטרו

תל אביב

גישה היקפית לתחנות מטרו

רמת השרון

גישה היקפית לתחנות מטרו

רמת גן



לפי רשות-תחנות מטרו ן"מתעגישה היקפית לתחנות נספח 

גישה היקפית לתחנות מטרו

קריית אונו

גישה היקפית לתחנות מטרו

חולון

גישה היקפית לתחנות מטרו

הרצליה



לפי רשות-תחנות מטרו ן"מתעגישה היקפית לתחנות נספח 

גישה היקפית לתחנות מטרו

גבעתיים

גישה היקפית לתחנות מטרו

בת ים

גישה היקפית לתחנות מטרו

בני ברק



לפי רשות-תחנות מטרו ן"מתעגישה היקפית לתחנות נספח 

גישה היקפית לתחנות מטרו

אור יהודה

גישה היקפית לתחנות מטרו

פארק אריאל שרון


