
ז מגילות ים המלח"מוא   :מזמין 

נוף אדריכלות+ לוטן  אדריכלות :מתכנן 
ארז לוטן' אדר

ייעוץ לתכנון וביצוע שבילי אופניים–רמי גולד 

2011יולי  

תכנית אב לשבילי אופניים  

  

ז מגילות ים המלח"מוא



'חלק א

רקע כללי

עקרונות ומרכיבי התכנית



?מה זה שביל אופניים  

שביל בשטח פתוח.3

ברמה גבוהה

שבילים , בפארקים 

בעלי חשיבות מקומית

רוחב' מ 2.5-4

:חומרים קשיחים

אספלט

בטון 

'וכדו

סינגל. 5

single track

רוחב של רוכב 

בודד

מ"ס 40-100

חווית הרכיבה  

, בטבע המיטבית

, תיירות,לנופש

.ספורט

:חומר טבעי מקומי

, אדמה מהודקת

'  אבן וכדו

שביל לאורך כביש.2

, למטרות יוממות

פנאי  , ספורט

ותיירות

רוחב' מ 2.5-4

:חומר קשיח

אספלט

בטון

'וכדו

שביל בשטח  .4

פתוח  

ברמה בינונית  

(שביל רך)

בשטחים 

נחלים, חקלאיים

רוחב' מ 2-4

:חומר רך

מצעים מיוצבים

י מצע מודרג "ע

וערבוב אדמה 

מקומית וחומר  

מייצב

שביל בתחום בינוי.1

שביל עירוני    

לצד , ברחוב 

תחבורה מוטורית 

ורגלית

רוחב' מ 1.5-4

:חומר קשיח

אספלט

בטון

ריצוף
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מרכיבי מערכת שבילים אזורית

.מסלולי אורך בשטחים פתוחים. 1

.ספורט ותיירות לאורך תשתיות,שבילי יוממות . 2

.מתחמי אופניים אזוריים. 3

.מבואות למערכת השבילים . 4

נוף+ לוטן אדריכלות 



מסלולי אורך בשטחים פתוחים

לאורך  (  לרוב לא טבעתיים)מסלולים ארוכים 

.כל תוואי ארוך אחר/ רכבת / כביש /נחל

שביל  )אורך החל ממספר קילומטרים ועד אלפים  •

(ארצי

שביל ברמה גבוהה יכול לשמש גם  למטרות   •

(בטווחים סבירים)יוממות 

דרך  / דרך חקלאית / סינגל  -רוחב ורמת גמר    •

.שביל קשיח / מצעים 

.מבואות בכניסות  •

או לצאת מהם, יכול לחבר  בין מתחמים אזוריים  •

הולכי  )שילוב עם מוקדי תיירות ופעילויות אחרות  •

...(מוטורי , רגל  נוף+ לוטן אדריכלות 



מ"ס 200-300

נוף+ לוטן אדריכלות פרט אופייני -שביל אופניים  בשטחים פתוחים 



בשטחים פתוחים" סינגל"שביל   

שביל ישראל לאופניים       –מתוך       

אילת   -תמנע-קטע שחרות



ביצוע בכלים ידניים ובחומר מקומי  

שביל ישראל לאופניים      –מתוך 

אילת  -תמנע-קטע שחרות 



מתחם אופניים אזורי

שטח פתוח בתחום מוגדר המכיל שבילים ופעילויות   

:במגוון סוגים ורמות , אופניים

.א "פארק הירקון ת, בארי, יער בן שמן –דוגמאות  •

(טבעי/מצעים/ אספלט )שבילי משפחות רחבים •

(מרמה בסיסית ועד מתקדמים)סינגלים   •

.ושירותים למטיילים( אחת או יותר )מבואה  •

פארק מיומנויות במבואה   •

,  הולכי רגל )שילוב עם מוקדי תיירות ופעילויות אחרות  •

...(מוטורי 
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פרט ודוגמאות  –שבילים לאורך כבישים 

דרך עפר

'מ4-5 'מ~2.5
שביל

אופנייםכביש

נוף+ לוטן אדריכלות 



שיטת שילוט ארצית–פרטים נלווים למערכת שבילים 



סכמה רעיונית–מבואה למערכת שבילי אופניים 

הכוונה ומידע, שילוט

ישיבה למנוחה והמתנה  

מי שתייה

:תוספות אפשריות

שטיפת אופניים

פחי אשפה

שירות ומכירת ציוד רכיבה  

תנועת כלי רכב

אופניים/ תנועה רגלית 

/חניית אוטובוסים

נגררים/ נכים

העמדת  אופניים

כניסה מהכביש

יציאה לשביל הטיול

, המתנה, איזור מנוחה

הסברים והתארגנות
איזור חנייה

0     5    10    15    20      
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דוגמאות -שילוט מבואה והנחיה 
אדריכלות נוף + אדריכלות 

לוטן



(שבילים' מתאים למבואות ראשיות למע)–פארק מיומנויות אופניים

פארק מיומנויות אופניים יכלול מגוון מתקנים ומתחמים  

לימוד והנאה מרכיבה במתארים  , המיועדים להתנסות

בסביבה בטוחה ונגישה לכל גיל ורמת  , טבעיים ומלאכותיים 

.רכיבה 

:מרכיבי פארק מיומנויות 

:מתקנים לשימוש ציבורי חופשי

מרכזי" פאמפטרק"מסלול  -

"(מסלול הרפתקאות)"מתקני לימוד ומיומנות שונים  -

משפחתית/מסלול רכיבה קלה -

" סינגל"מסלולי  -

:מתקנים מבוקרים

(קיים במעיין חרוד)מרכזי   " פאמפטרק"מסלול ('מקפצות וכדו,  BMX)מתקני רכיבה למתקדמים  -

מתקני לימוד ומיומנות שונים

אדריכלות נוף + אדריכלות 
לוטן



5-75מסלול רכיבה ספורטיבי ומהנה  לילדים בגיל   –פאמפטרק 



"מסלול הרפתקאות "–מתקני מיומנות  אופניים 
אדריכלות נוף + אדריכלות 

לוטן



של פעילות  " דופק"יצירת 

אירועים ציבוריים גדולים•

אירועים קטנים חוזרים •

פעילויות מועדוני אופניים  •

.קבועות ומיוחדות

  BIKE-FRIENDLYמיתוג  •

 

אירועי רכיבה המונית

פעילויות לכל הגילאים

(רכיבת לילה )פעילות בכל שעה  

?עדלאידע על אופניים 

תחרויות



תשתית קהילתית  

פעילות בניית תשתיות  

משותפת–פשוטות 

בהובלת מועדוני  

האופניים המקומיים



שותפים

מועצה אזורית מגילות ים המלח•

מועדוני רכיבה, רוכבים, תושבים •

(דלק . תח, ספורט, אופניים, תיירות )יזמים  •

רשות ניקוז, ג"רט, ל"קק–מנהלי שטחים פתוחים •

מועצות ועיריות שכנות•

תחבורה, ספורט, סביבה, חקלאות, תיירות–משרדי ממשלה •

חברה להגנת הטבע ועוד, איגוד האופניים–ארגונים •

פרויקטים אזוריים•



'חלק ב

תכנית אב  לאופניים

ז מגילות ים המלח"מוא



מאפייני שטחי המועצה האזורית מגילות ים המלח בהקשר אופניים

,  שטחי המועצה כוללים שטחים פתוחים אטרקטיביים הכוללים שטחי טבע וחקלאות    •

.דת ומורשת  ברמה ארצית ובינלאומית, ומגוון אתרי נוף   

אזורי  , החלק הצפוני של שטח המועצה מישורי יחסית ומתאים לרכיבה  •

.  החוואר בעלי נוף ייחודי   

החלקים ההרריים  קשים יחסית לרכיבה אך כוללים  נופים ייחודיים ומושכים    

.  המתאימים לרכיבה תיירותית ואתגרית  

אך הסבירות רכיבת  , קיימים מספר יישובים כפריים במרחקי  רכיבה בין היישובים  •

.עקב מזג האויר והשטח המדברי שבין היישובים  , יוממות קטנה 

.  פוטנציאל לשימוש באופניים בעיקר למטרות תיירות וספורט •
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מטרות הקמת מערכת שבילי אופניים אזורית

נוף ומורשת  , הנגשה לאופניים של אתרי טבע –פנאי ונופש 

.מיזמים תיירותיים וחקלאיים, נוף חקלאי , שטחים פתוחים 

. בין יישובים –אופן תנועה אלטרנטיבי לרכב מוטורי  –יוממות

עקב תנאי מזג האויר  . )תחבורה ומוסדות , קניות, למרכזי תעסוקה קישור 

(ז מגילות ים המלח "פחות רלבנטי במוא–בחלק גדול מהשנה 

בהינתן תשתית  )מענפי הספורט הבריאים ביותר –רכיבת שטח ורכיבת כביש –ספורט

(נוחה ובטוחה

.בין יישובים " ירוק"קישור אלטרנטיבי –קהילה

במגבלות  )אפשרות תנועה משותפת בין יישובים ומוסדות חינוך לכל הגילאים  

(.מזג האויר כאמור לעיל

פעילות ואירועים על תשתית  , חיבור הקהילה לשטחים הפתוחים  

.  מערכת השבילים

ולמיתוג אזורי , האופניים ככלי לחשיפת אתרי המועצה לתיירים ותושבים –תיירות

.בריא ועדכני  , ספורטיבי,  כירוק 



:יעדים אותם תסייע התכנית ליישם 

. איתור והגדרת פרויקטים ומתחמים מתאימים לאופניים בשטח המועצה•

.הגדרת סדרי  עדיפויות תכנון תקצוב וביצוע •

יצירת בסיס תכנוני רחב שיאפשר גיוס תקציבים לטובת פרויקטים ממוקדים מתוך  •

.הראייה הכוללת  לכלל שטח המועצה

בניית בסיס מידע שיאפשר בחינת תכניות קיימות ועתידיות בשטח המועצה ושטחים   •

,  בינוי , רכבות , תכניות תשתית כבישים )להגדרת דרישות לשילוב  אופניים ,גובלים  

(' שטחים פתוחים וכדו

:קהלי יעד וסדרי עדיפות 

פנאי  , מתאימה למטרות נופש–קלה ונוחה " משפחתית"רכיבה –קהל רחב 1.

.תיירות ויוממות 

בשטח ובכביש–אתגרית / רכיבה ספורטיבית . 2

נוף+ לוטן אדריכלות 



עקרונות לתכנון מפורט למערכת השבילים

.עקרונות תכנון בר קיימאתכנון מערכת השבילים יבוצע לפי .1

ועשויים להשתנות בשלבי התכנון  –תוואים בתשריט תכנית האב מהווים מסדרונות תכנון כללי בלבד . 2

תוואי השבילים הסופי ופרטי .המפורט בהתאם לדרישות ומגבלות שיעלו מהשטח ובשלבי תיאום ואישור 

.י השותפים ומנהלי השטחים השונים בשלב התכנון המפורט"הביצוע יתואמו ויאושרו מראש ע

אך תידרש הצגתו על רקע תכנית האב , בתכנון המפורט ניתן להציע תוואי שאינו מופיע בתכנית האב -

.הכללית והצגת החיבור וההשתלבות במערכת הכללית 

.שבילים בקרבת יישובים יקושרו אל לב היישוב לרחובות או שטחים ציבוריים  -

יותאמו למיקום  –( תאורה , שילוט, הצללות, ריהוט) רמת פיתוח השביל ותשתיות נוספות,תוואי . 3

: הספציפי  ולרגישות הסביבתית

בדגש על מניעת  , התכנון המפורט יתואם ויאושר מראש מול החקלאים –שטחים חקלאיים  -

.קטיף פרי /כניסת רוכבים  לשטחי מטעים  ופגיעה

התכנון המפורט  לכל שביל  –גנים לאומיים ושטחים המוגדרים רגישים סביבתית,שמורות טבע  -

שיקום ומניעת  , שימורו, בדגש על התייחסות לרגישות השטח, ג "יתואם ויאושר מראש מול רט

.  וכן  התייחסות לשעות פתיחה ופעילות, פגיעה  במשאבי  טבע ונוף 

  ומינהלתהנחל /תכנון בקרבת נחלים וערוצי ניקוז יתואם ויאושר מראש מול רשות הניקוז–נחלים-

.הנחל הרלוונטית 

מידע , המחשה , יסופק  למטיילים באמצעי שילוט מורשת ונוף בסביבה , מידע  לגבי אתרי טבע  -

על מנת לקרב את הקהילה ולהדגיש את חשיבות שימור משאבי הסביבה לדורות  , ממוחשב  ועוד 

.הבאים
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.    השבילים יהיו פתוחים לציבור ונגישים כל השנה וכל השבוע -אמינות ורציפות שימוש . 4

,      יתואמו ויאושרו בשלבי התכנון המפורט,וכן שטחי אש , בהתאם לכך כניסה לשמורות וגנים לאומיים  -    

.  או מתן הנחיות ואמצעים מיוחדים לסגירה בשעות מסוימות, תוך בחינת  האפשרויות לרציפות השימוש 

.לאוכלוסיית היעד יותאמו לעיקרון זה בכל עונות השנה עמידות השבילים ושמישותם  -    

ימוקמו ככל שניתן באתרים מרכזיים בהעדפה לתשתיות קיימות ולמוקדים פעילים  –מבואות . 5

.  מתאימים( כולל מסחריים)ומאוישים 

אחריות ותחזוקה    , במסגרת הליכי תכנון והקמת שביל יוגדרו מראש מנגנוני ניהול –אחריות ותחזוקה . 6

.לאורך זמן 

ובהתאם  , לבטיחות ונוחות המשתמשים , התכנון יתייחס לממשק הצפוי –הולכי רגל /ממשק עם רכב. 7

.לתקנים והנחיות עדכניים 

בשבילים המיועדים לקהלי יעד  -שביל רחב מופרד  מרכב –עדיפות לשבילי אופניים נפרדים מרכב  - 

.רחבים ולאינטנסיביות שימוש גבוהה 

.לאופניים בשטחים טבעיים נרחבים " סינגלים"עדיפות ל -

נוף+ לוטן אדריכלות 



נוף+ לוטן אדריכלות 

מגילות ים המלח

תכנית המתאר

600א "תמ
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חלוקת שטחי  

 איפיוןהמועצה לפי 

טופוגרפיה וצפיפות  

יישובים

א   

צפון המועצה

יחסית מישורי

יישובים 4

ב   

חוף ים המלח

רצועה צרה

יישובים 2

ג   

הרי מדבר יהודה הצפוני

שטח הררי טבעי

שמורות ושטחי אש

:מיפוי יעדים ומוקדים

יישובים•

תרבות, מוסדות חינוך•

מרכזי קניות ותעסוקה•

אתרי נוף  וטבע•

אתרי מורשת•

שבילים אזוריים וארציים•



שטחי צפון המועצה

וחקלאיים, דתיים, ,היסטוריים, מוקדי ענין נופיים

שטח מישורי יחסית המאפשר רכיבה נוחה



שטחי צפון המועצה

וחקלאיים, דתיים, ,היסטוריים, מוקדי ענין נופיים

שטח מישורי יחסית המאפשר רכיבה נוחה

במסלולים לכל רמות הרכיבה
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(דאבל/סינגל)שביל אופניים 

(מעבר לגדר)שביל נהר הירדן 

מבואה ראשית

מבואה משנית

הצפוני המישורי האיזור

אלמוג. צ

מועצה

מגוון אפשרויות למסלולים 

טבעתיים ממבואות 

.היציאה השונות

נופים טבעיים ייחודיים-

נופים חקלאיים-

אתרי מורשת ודת-



(דאבל/סינגל)שביל אופניים 

(מעבר לגדר)שביל נהר הירדן 

מבואה ראשית

מבואה משנית

הצפוני האיזור

על מפת סימון שבילים

נוף+ לוטן אדריכלות 

אלמוג. צ

מועצה



נוף+ לוטן אדריכלות 

(דאבל/סינגל)שביל אופניים 

(מעבר לגדר)שביל נהר הירדן 

מבואה ראשית

מבואה משנית

הצפוני האיזור

שבילים בעדיפות גבוהה  

מבחינה תיירותית

אלמוג. צ

מועצה

הלידו. צ



בעדיפות גבוהה–מסגרת תכנון לפרויקטים ספציפיים באיזור הצפוני 

שביל ערבות יריחו1.

(.חזרה ליצירת מסלול טבעתי)מ "ק 9-אורך כ -'  שלב ב, מ "ק 11-אורך כ–' שלב א

עובר דרך אתרי החוף הצפוני  , ( יש להסדיר מעבר בטוח לכביש)השביל מתחיל ממבואת צומת הלידו  

ועולה צפונה תוך מעבר בלב  השטח הבתרוני והיפה של  ( ' וכו, מפעל המלח , תצפית על המעגן הישן )

.כווני -ניתן לתכנן גם כשביל דו.  עד הקצה הצפוני בקאסר אל יהוד , חוואר הלשון 

עם אפשרות לשימוש בדרכי הרכב   , השביל יהיה בעיקרו שביל סינגל חדש ונוח לרכיבה לקהל רחב 

.' הקיימות בנקודות בהן יש בעיות מעבר ערוצים וכדו

מנזרים עתיקים  , שרידי התיישבות, תצפיות המוצבים הישנים –השביל יעבור באתרי נוף ומורשת 

.  ובעיקר נוף בתרונות החוואר, חקלאות עתיקה ומודרנית , מערות התבודדות לנזירים , ופעילים

אלמוג -שביל החווארים .  2

.מ "ק 8-אורך כ,שביל סינגל ברובו 

בהמשך עובר דרך שטחים חקלאיים  .  ויורד בערוצי חוואר חתורים , השביל מתחיל במבואת צומת אלמוג 

אך העלייה כנגד  , כווני -ניתן לתכנן גם כשביל דו. ומטעי תמרים מוצלים עד יציאה למבואת צומת הלידו 

.כוון הזרימה תקשה על הרוכבים 

קומרן  -בחלקו הדרומי חופף לשביל לידו.  השביל יהיה בעיקרו שביל סינגל חדש ונוח לרכיבה לקהל רחב 

.העובר בשטח חקלאי ברובו ולאורך דרכים קיימות 

קומראן -שביל לידו .  3

לאורך דרך  .  כווני -דו, שטח מישורי יחסית , מטר + 2רוחב , מ"ק 8-אורך כ,שביל מצע מיוצב או אספלט

.  שביל תיירותי נפרד לחלוטין מדרך הרכב –קיימת שרובה אספלט 

חוצה  , מטעי תמרים מוצלים ,בהמשך עובר דרך שטחים חקלאיים ,השביל מתחיל במבואת צומת הלידו 

.ערוצי נחלים עד קיבוץ קליה וחיבור לאתר מערות קומרן 



שביל החוף הצפוני  .  4

לאורך  .  כווני -דו, שטח מישורי יחסית , מטר + 2רוחב , מ"ק 7-אורך כ,שביל מצע מיוצב או אספלט

.בחלקו יכול להיות טבעתי. שביל תיירותי נפרד לחלוטין מדרך הרכב –חלקן אספלט , דרכים קיימות 

.   בשטח הכולל אתרי נופש ומורשת ושטח טבעי, השביל מחבר בין חופי ואתרי החוף הצפוני  וצומת הלידו

כיוון שהשטח כיום מופר  , מצריך שיפור רב בנוף הנראה למטייל (.  מעבר כביש)יגיע עד אתר קומראן 

.מסיבה זו נמוך בסדר העדיפויות -ואינו אטרקטיבי  

.בין הכביש לחוף הים , מתחבר לשביל חוף ים המלח שימשיך דרומה 

קומראן -שביל אלמוג .  5

-דו, (פרט לחציית נחל אוג)שטח מישורי יחסית , מ"ק 9-אורך כ,שביל מצע מיוצב או אספלט או סינגל 

.   שביל תיירותי נפרד לחלוטין מדרך הרכב –לאורך דרכים קיימות.  כווני 

בית הערבה–שביל ורד יריחו .  6

שביל תיירותי נפרד  –לאורך דרכים קיימות.  כווני -דו,שטח מישורי יחסית , מ"ק 9-אורך כ,שביל סינגל 

.   לחלוטין מדרך הרכב 



(חיבור לרשויות שכנות+ נדרשת בחינה מפורטת לרציפות )ברצועה שבין הכביש לים    -שביל חוף ים המלח 

(משפחתית)ברמת רכיבה קלה –תיירות /נופש/למטרות פנאי–שביל מצעים איכותי –' חלופה א

(  יוממות/ספורט)רכיבת כביש + ל "למטרות הנ–שביל אספלט –' חלופה ב

רצועת חוף ים המלח



נוף+ לוטן אדריכלות 

שביל חוף ים המלח 

ספורט/פנאי/לתיירות

מצפה שלם

אבנת

קליה

מצוקי 

דרגות

לעין גדי

מבואה משנית

רצועת חוף  ים המלח



רכיבת שטח 

ברמת מדבר יהודה



אלמוג. צ

מעלה אדומים



מצפה יריחו

השומרוני הטוב

מעלה אדומים

ואדי קלט

מצוקי דרגות

אלמוג

איזור ההר

(אתגריים)דאבלים פוטנציאליים  /סינגלים

מבואה

רכיבת שטח ברמת מדבר יהודה

יותוו מספר שבילים איכותיים   

שיאושרו  ויוכשרו לרכיבה תיירותית

.בסטנדרט גבוה

נדרש תיאום תכנון מפורט ואישור מול  

.ג והצבא"רט

:שבילים נושאיים

מ ירידה"ק 15~ "  דרך הסוכר"1.

מ"ק 35~  -" סינגל מצוק ההעתקים"2.

ואדי קלט/ירידה ממצפה יריחו3.

נוף+ לוטן אדריכלות 

המשך דרומה

ז תמר"למוא



"שביל מדבר יהודה הצפוני"

חלופי  /שביל משלים

לתוואי שביל ישראל לאופניים  



 

מסגרת תכנון לפרויקטים ספציפיים באיזור ההר וחוף ים המלח

"דרך הסוכר"שביל .  7

בתוואי שטח הררי מדברי ייחודי עד  ( מספר מבואות אפשריות)שביל סינגל  היורד מאיזור מעלה אדומים 

ונדרשת התאמתו לקהל יעד רחב  –השביל פעיל כיום אך מתאים לרכיבה אתגרית בלבד .  צומת אלמוג 

וחלק  , השביל עובר בתוואי נאקב היסטורי .  מ "ק 15-אורך כ.  למטרות תיירות בסטנדרט בטיחותי  

נדרש פיתרון למעבר  .  מהתכנון יכלול שימור והפניית המטיילים לשרידים ולרקע ההיסטורי של השביל 

.בשטח אש 

שביל  מצוק ההעתקים.  8

.  מ "ק 35-אורך כ. כווני -דו,  ( או הפוך)מאלמוג עד מצוקי דרגות , שביל סינגל  לאורך מצוק ההעתקים 

התוואי ייבחר בקפידה בתחום שבין דרך הרכב  . השביל יעבור בתוואי מדברי הררי  עם תצפיות יפיפיות 

תאום מפורט ואישור מול  .  באיזון ושמירה על ערכי הטבע באיזור , ליצירת תוואי נוח יחסית , לקו המצוק 

.  ל "ג וצה"רט

שביל  חוף ים המלח.  9

ברוב המקטעים על בסיס דרך  . בתחום שבין הכביש לקו החוף , אספלט  לאורך החוף /שביל מצע מיוצב

.מ "ק 35-אורך כ.  ג "ל ורט"מצריך תיאום  מפורט מול צה. למטרות תיירות וספורט . עפר קיימת 



והערכות תקציב וזמן, עדיפויות , טבלה מרכזת שבילים 



ז מגילות ים המלח"מוא

תכנית אב לאופניים

נוף+ לוטן אדריכלות 

שבילי האיזור הצפוני

שביל חוף ים המלח

שבילי מדבר יהודה ההררי


