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?  מהו שביל אופניים 
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+  לוטן אדריכלות 
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החזון: תכנית אב לשבילי אופניים בעמק חפר

המקשרת בין יוממות יצירת רשת שבילי 

, העמק ובינם לבין מוקדי חינוךישובי

תעסוקה ותחבורה, קהילה, ספורט

שיתוף ציבור/ במסגרת עבודה עם ועדת היגוי וידויקוהחזון והמטרות ינוסחו * 



אבני הדרך

ז מוערך"לוסטטוסנדרשמהמשימות עיקריותהשלביםשלב

מיפוי מצב  א

קיים

מיפוי מוקדים במרחב המועצה  •

בתכנון ובביצוע, מיפוי שבילי אופניים קיימים•

שונים במועצה לעדכון  פניה לגורמים

תכניות  , המידע על בקשות שהוגשו

ב "וכיו

בוצע•

עדכוןייתכן ונדרש, בוצע•

חודשים2–1

ניסוח  ב

עקרונות  

מנחים  

הגדרת עקרונות תכנון מנחים לרשת השבילים 

במועצה

בוצע

ג

סכמה  

מרחבית  

של הרשת

:  המטרופוליניתהתאמה לרשת 

בחינת הרשת המתוכננת ומרכיביה•

ועדת היגוי שבילי אופניים:שיתוף ציבור•

תיאום מול מנהל התכנון ומשרד  

התחבורה

.  בתהליך

נקבעה פגישה עם נציג מנהל  

.  29.7.2019-התכנון ב

בכפוף לקידום  

.  ל"המתי "התהליך ע

:רשת מועצתית

חיבורים וקישוריות בין גושים•

:חיבורים וקישוריות בתוך הגושים•

הצגה והתייעצות: שיתוף ציבור•

חודשים5–3בתהליךהמשך יצירת החיבורים הנדרשים

בדיקתד 

התכנות  

-תכנונית

הנדסית

ובחינת חלופות  סטאטוטוריתבדיקת היתכנות •

למקטעים שונים לפי הצורך

,  חציית דרכים)בחינת היבטים הנדסיים •

(  מסילות

, ישובים)תיאום עם בעלי עניין :שיתוף ציבור•

(רשויות ועוד, חקלאים

ניתוח תכניות•

בדיקת בעלויות•

מפגשים עם בעלי עניין•

הנחיות ממשרד  קבלת•

התחבורה

חודשים12–8לביצוע

עריכתה

התכנית

רשת השבילים –התשריטיצירת •

השביל עם יצירת טבלה כוללת של כל מקטעי•

מידע מפורט

סדרי עדיפויות לביצועקביעת•

ליצירת השכבות  ג"בממעבודה•

ולצדן טבלאות מידע בחלוקה  

למקטעים

חודשים 4–3לביצוע

גיוס  ו

משאבים

מעקב אחר קולות קוראים  •פעילות לתקצוב תכנון מפורט וביצוע  •

התחבורהוהכרת נהלי משרד

מתמשךלביצוע במקביל להכנת התכנית



גאנטלוח 

20-נוב20-אוק20-ספט20-אוג20-יול20-יונ20-מאי20-אפר20-מרץ20-פבר20-ינו19-דצמ19-נוב19-אוק19-ספט19-אוגשלבים

קייםמיפוי מצב 
עדכון

מנחיםניסוח עקרונות 
בוצע

המשך הרשתסכמה מרחבית של 
תהליך

-תכנוניתבדיקת התכנות 
הנדסית

התכניתעריכת 

גיוס משאבים לתכנון  
המשך וביצועמפורט 

תהליך



I2מרכז תחבורה

תעשייה=!

מסחר=!

ÅÆÇמוסדות חינוך ציבור וספורט

רשת מטרופולינית

רשת משנית

רשת משנית - חלופה

רשת מקומית

רשת מהירה

רשת מהירה - חלופה

נחל ראשי

שבילי אופניים - עמק חפר

מתוכנן/בתכנון

קיים/בביצוע

דרך אזורית

דרך ארצית

דרך מהירה

דרך מהירה אגרה

דרך מקומית

רשת שבילים  

בעמק חפר

יישובים

מערכת דרכים

נחלים

I2מרכז תחבורה

תעשייה=!

מסחר=!

ÅÆÇמוסדות חינוך ציבור וספורט

רשת מטרופולינית

רשת משנית

רשת משנית - חלופה

רשת מקומית

רשת מהירה

רשת מהירה - חלופה

נחל ראשי

שבילי אופניים - עמק חפר

מתוכנן/בתכנון

קיים/בביצוע

דרך אזורית

דרך ארצית

דרך מהירה

דרך מהירה אגרה

דרך מקומית



I2מרכז תחבורה

תעשייה=!

מסחר=!

ÅÆÇמוסדות חינוך ציבור וספורט

רשת מטרופולינית

רשת משנית

רשת משנית - חלופה

רשת מקומית

רשת מהירה

רשת מהירה - חלופה

נחל ראשי

שבילי אופניים - עמק חפר

מתוכנן/בתכנון

קיים/בביצוע

דרך אזורית

דרך ארצית

דרך מהירה

דרך מהירה אגרה

דרך מקומית

רשת שבילים  

בעמק חפר

מוקדי מסחר

תעשייה

מרכז תחבורה

מוסדות ציבור

מרכז תחבורה

תעשייה

מסחר

מוסדות חינוך  

ציבור וספורט



I2מרכז תחבורה

תעשייה=!

מסחר=!

ÅÆÇמוסדות חינוך ציבור וספורט

רשת מטרופולינית

רשת משנית

רשת משנית - חלופה

רשת מקומית

רשת מהירה

רשת מהירה - חלופה

נחל ראשי

שבילי אופניים - עמק חפר

מתוכנן/בתכנון

קיים/בביצוע

דרך אזורית

דרך ארצית

דרך מהירה

דרך מהירה אגרה

דרך מקומית

רשת שבילים  

בעמק חפר

תוואי שבילים  

בביצוע/ בתכנון 



רשת שבילים  

בעמק חפר

רשת  

מטרופולינית

I2מרכז תחבורה

תעשייה=!

מסחר=!

ÅÆÇמוסדות חינוך ציבור וספורט

רשת מטרופולינית

רשת משנית

רשת משנית - חלופה

רשת מקומית

רשת מהירה

רשת מהירה - חלופה

נחל ראשי

שבילי אופניים - עמק חפר

מתוכנן/בתכנון

קיים/בביצוע

דרך אזורית

דרך ארצית

דרך מהירה

דרך מהירה אגרה

דרך מקומית



רשת שבילים  

בעמק חפר

גושי ישובים
גושי ישובים

בת חפר

חוף חפר

ים חפר

מרכז חפר

א.ת עמק חפר

צפון חפר

שפלת חפר



רשת שבילים  

בעמק חפר

ה"גוש חיב

–1חלופה 

רשת מהירה 

חוצה את  

לאורך  , הישובים

5700

–2חלופה 

רשת מהירה 

עוברת לאורך  

מחוץ  , 4כביש 

ליישובים

I2מרכז תחבורה

תעשייה=!

מסחר=!

ÅÆÇמוסדות חינוך ציבור וספורט

רשת מטרופולינית

רשת משנית

רשת משנית - חלופה

רשת מקומית

רשת מהירה

רשת מהירה - חלופה

נחל ראשי

שבילי אופניים - עמק חפר

מתוכנן/בתכנון

קיים/בביצוע

דרך אזורית

דרך ארצית

דרך מהירה

דרך מהירה אגרה

דרך מקומית



רשת שבילים  

בעמק חפר

גוש מרכז

–1חלופה 

רשת מהירה 

חוצה את  

הישובים

–2חלופה 

רשת מהירה 

עוברת לאורך  

מחוץ  , 4כביש 

ליישובים

I2מרכז תחבורה

תעשייה=!

מסחר=!

ÅÆÇמוסדות חינוך ציבור וספורט

רשת מטרופולינית

רשת משנית

רשת משנית - חלופה

רשת מקומית

רשת מהירה

רשת מהירה - חלופה

נחל ראשי

שבילי אופניים - עמק חפר

מתוכנן/בתכנון

קיים/בביצוע

דרך אזורית

דרך ארצית

דרך מהירה

דרך מהירה אגרה

דרך מקומית



!הזדמנות –עמק חפר ובישובירשת שבילי יוממות במרחב 

מייצרת חלופה לרכב הפרטי ככל שהשביל קרוב יותר למשתמש

מאפשרת נגישות למוקדים שונים עבור מגוון משתמשים

 מחסר ומבני ציבור/תעסוקה, בין הישובים ובינם לבין מרכזי תחבורהמאפשרת קישוריות

 (  נפשיגופנית והורדת מתח פעילות )אורך חיים בריא מעודדת

מפחיתה את עומסי התנועה בישובים וסביבתם

מזמינה מעבר ועצירה בישובים  , תורמת לכלכלה המקומית

 סביבתית וחברתית, חדשה" תרבות תנועתית"מייצרת



רקע: המטרופוליניתהרשת 

מ של נתיבי אופניים בינעירוניים רחבים שיחברו  "ק150-כשל משרד התחבורה ונתיבי איילון לסלילת פרוייקט-אופנידן

מטר עם הפרדה  3.5נתיבי האופניים ייבנו ברוחב של . צ בדרום ועד רעננה והרצליה בצפון"מראשל, בין ערי המרכז

.מתנועת רכבים והולכי רגל

.לעמק חפררלוונטי לא 

.  נוהל עבודה של משרד התחבורה עם הרשויות המקומיות בתחום תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות-לדרך שותפים 

י הרשות המקומית  "תקציב משרד התחבורה הוא אחד המקורות האפשריים למימון פרויקטים תחבורתיים המבוצעים ע

(.קוראמעין קול )

התכנית בדגש על  . 2030א לשנת "תכנית אב לרשת שבילי אופניים במטרופולין ת–2030המטרופוליניתהרשת 

בניית הרשת נעשית  (. ב"מרכזים רפואיים וכיו, מוסדות חינוך)יוממות ויצירת חיבור למרכזי תעסוקה ומוקדי משיכה גדולים 

.   מחוז מרכז, מנהל התכנוןבשיתוף 



בתחום המועצההמטרופוליניתלרשת התייחסות 

מערכת שבילי האופניים המוצעת מתבססת בעיקר על דרכים קיימות •

,  5714, 5803, 581, 5711, 5700, 5720, 5710, 4, 2כביש )סלולות 

(.חקלאיות)דרכים לא סלולות ' ומס( 57

הרשת המוצעת הינה רחבה ומחברת בין רוב יישובי המועצה ומוקדי •

.העניין במרחב

חדרה  , המועצה לערים השכנות נתניהישוביהרשת מציעה קישוריות בין •

.  וכפר יונה

,  המועצה האזוריתבניין , רופיןלמרכז האקדמאי הרשת עוברת בסמיכות •
mקניון , רופיןמסחר צומת –מוקדי מסחר עיקריים , ס אזורי קדם"ביה

.  הדרך

תחנה  , חדרה מערב)הרשת עוברת דרך מרכזי תחבורה ותחנות רכבת •

(.ומרכז תחבורתי מתוכנן בצומת השרון, מאושרת אחיטוב

לאורך תוואי כביש  , הרשת עוברת בסמיכות לפארק תעשיות עמק חפר•

.תחנת רכבת\בתחום אזור התעשייה מתוכנן מרכז תחבורתי. 4

אינה כוללת דרכי גישה לחופי רחצה בתחום  המטרופוליניתהרשת •

.כגון מכמורת וצוקי ים, המועצה

מקטעים של הרשת המוצעת חוצים שטחים חקלאיים מעובדים  ' מס•

.ומבנים חקלאיים



:2030א לשנת "המוצעת עבור מטרופולין תהמטרופוליניתהרשת 

4.7.2019, (מנהלת תכנון תחבורתי לישראל)ל"במתעדכון ישיבת ועדת היגוי 

בשעת שיא בוקר כמות רוכבים •

י  "עפ, לשני הכיוונים בכל שביל

הדירוג  . המודל להערכת ביקושים

.  יתבצע לפי הכמות הממוצעת

חישוב לפי כמות  : גודל אוכלוסייה•

אוכלוסייה ברדיוס של קילומטר  

.  מהשביל

תחנות  : חיבור למוקדים עיקריים•

,  בתי חולים, רכבת קיימות ועתידיות

בתי ספר  , מוסדות להשכלה גבוהה

אזוריים בבאפר של קילומטר  

מהשביל

החשיבות של כל שביל  : רציפות•

ביצירת החיבוריות לאזורי ביקוש  

.  ולמוקדים

הצגת מרכיבי המודל לדירוג שבילים



:2030א לשנת "המוצעת עבור מטרופולין תהמטרופוליניתהרשת 

4.7.2019, (מנהלת תכנון תחבורתי לישראל)ל"במתעדכון ישיבת ועדת היגוי 

המועצה תמשיך  

בפעילות  

לשינוי  מאומצת 

הקריטריונים  

ולעדכון התכנית  

שניתןככל 



:2030א לשנת "המוצעת עבור מטרופולין תהמטרופוליניתהרשת 

4.7.2019, (מנהלת תכנון תחבורתי לישראל)ל"במתעדכון ישיבת ועדת היגוי 

(:  נציגי רשויות מקומיות ואחרים)הערות משתתפי הדיון 

 היתכנות/ הרשת אינה כוללת התייחסות להיבט של יכולת מימוש .

 בהתאםהתעדוףאת בביצוע ולשנות נמצאים / להוסיף לרשת שבילים שכבר מתוקצבים יש  .

יש לתת עדיפות לשבילים באזורים בעלי עומסי תנועה משמעותיים וקבועים  .

 שמחברים בין רשויות וכן לשבילים שמחברים לתחנות רכבתביותר לשבילים לתת עדיפות גבוהה יש  .

להוסיף חיבורים למוקדי בילוי ולחופי הים  .

לתת עדיפות לרשויות בפריפריה החברתית  .

חציית ישובים: עקרוניות שתתייחסנה להיבטים כמו/ סט של הנחיות כלליות , כחלק מתכנית האב, לצרף  ,

הצללות לאורך השבילים ועוד  , חיבורים לתחנות רכבות, חציית תשתיות ונחלים



...אגף חדש נולד



רקע

–המועצה האזורית עמק חפר החלה בתהליך הקמת אגף חדש 

:(שם זמני)* אגף יישובים וקהילה

.  ריכוז תחומי האחריות של המרכז הקהילתי האזורי ומחלקת יישובים✓

.מתן מענה כולל ומקיף ליישובי העמק בהיבט הקהילתי והניהולי✓

,  ראיה מערכתית רחבה, ריכוז ידע ויכולות אשר יביאו ליתרונות כגון✓

.איגום משאבים ושיתופי פעולה



מטרות

הגדרת תפיסת ההפעלה והחזון✓

בניית מבנה ארגוני לאגף✓

הגדרת סמכויות  ✓

הגדרת אבני דרך לביצוע התייעלות✓



יעדים
שדירת  , הפעילויות, לרבות המבנה הארגוניהמצב הקיים בחינת ✓

.מבנה התקציב, הניהול

הנהגות היישובים  , הקיימים בין המרכז הקהילתיממשקיםבחינת ה✓
.והתושבים

במרכז הקהילתי  הזדמנויות ואיומים , חולשה, חוזקהזיהוי נקודות ✓
.כבסיס לקבלת החלטות

בין המרכז הקהילתי למחלקת  הסינרגיה והערך המוסף בחינת ✓
.יישובים



שאלות מרכזיות
?  לשנות? לשפר? מה נכון לשמר✓

?מה הערך המוסף בכל פעילות ושלוחה✓

?מהם ההזדמנויות הקיימות בפעילויות ובשלוחות✓

?אילו אתגרים ניהוליים עומדים בפנינו✓

?איך אנחנו יכולים לשפר את השירות הקהילתי לתושבים✓

משמרים את איכות הקשר בין המרכז הקהילתי ליישובים  /איך מחזקים✓
? ומייצרים סינרגיה עם פעילות מחלקת יישובי העמק

...עוד✓
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