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 Future Mobility ILהינה חברה לתועלת הציבור (חל"צ) השמה לה
למטרה להפוך את ישראל למובילה עולמית בהטמעת ויישום MaaS
( )Mobility-as-a-Serviceוביצירת מגוון אפשרויות ניידות יעילות
ומקיימות בסביבה פתוחה לשינויים טכנולוגיים .פוטנציאל התועלת לחברה ולמדינה במישור הכלכלי ,החברתי והסביבתי הינו
עצום בכל קנה מידה – צמצום גודש התנועה ,הפחתת זיהום האוויר וגידול בפריון העבודה .הארגון מהווה פלטפורמה רחבה
המאגדת את כל מחזיקי העניין הרלבנטיים בתחום (הציבור ,עמותות בתחום ,מוסדות מחקר ואקדמיה ,חברות טכנולוגיה,
חברות תשתית ,מפעילים ,יבואנים ,משקיעים ועוד) .
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רקע
חוברת זו נועדה לתת מענה לרשויות מקומיות בבואן לקדם מיקרו-ניידות ביישובן .המדריך מעניק
מידע על הערך המוסף שבאופניים/קורקינטים חשמליים שיתופיים ,כמו כן הוא מציג את היתרונות
והאתגרים בהבאתם לישוב וכן פעולות נוספות הנדרשות לביצוע למען שמירה על בטיחות ורווחת
הת ושבים בהקשר זה ,כמו בניית תשתיות מתאימות וכד' .לא ניתן להתעלם מהצמיחה בשימוש
בכלים אלו ומכך שהם כאן כדי להישאר.
משבר הקורונה שפקד אותנו בשנה האחרונה הוכיח את חשיבותה של הרשות המקומית והשפעתה הרבה על
תושביה .בעוד שהנהגה הלאומית התקשתה לנהל את המשבר ,ניתן היה להיווכח כי רשויות מקומיות שבראשן
עמדה הנהגה חזקה ועצמאית הצליחו להתגבר על הקשיים ,למצוא פתרונות יצירתיים ולשלוט במצב יוצא הדופן
אליו נקלענו .כל זאת בזכות היכרותם עם התושבים ,צרכיהם והדרך בה יש לפנות אליהם ולרתום אותם.
אנו ,ב ,Future Mobility IL -מציעים לרשויות המקומיות לקדם את תשתיות התחבורה באזורם באמצעות
סלילת שבילי אופניים ,הבאת קדמת הטכנולוגיה התחבורתית וקידום מדיניות חדשנית בתחום המיקרו-ניידות.
בחוברת זו נדון בשאלה המרכזית  -האם הטמעת מיקרו-ניידות בישוב הינו הדבר הנכון עבור הרשות המקומית?
מחד ,עם עליית השימוש במיקרו-ניידות אנו עדים לסוגים נוספים של תאונות דרכים .מאידך ,שימוש בכלים
אלו מהווה אלטרטיבה תחבורתית משמעותית ובאמצעותו ניתן לפתח את העיר הן בתחום הכלכלי והן בתחום
התרבותי וכן לשפר את איכות חייהם של התושבים.
אם כך מהו הדבר הנכון לעשות?
בחוברת נסקור את הסוגיות השונות ,נעמוד על היתרונות והאתגרים המלווים בהטמעת כלים אלו ונסייע במתן
כלים לקבלת ההחלטה הנכונה עבור הרשות המקומית.
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יתרונות
שיפור הניידות ואיכות החיים:
קידום והטמעת מיקרו-ניידות בעיר מאפשרים נגישות טובה יותר לתושבים ולמבקרים בה.
ממדיו המזעריים של הכלי מאפשרים הגעה ממקום למקום בקלות וכן הם פזורים ברחבי העיר
ונגישים לכל דורש .מעבר לכך ,ישנם רבים שמחזיקים בקורקינט חשמלי באופן פרטי ,והעובדה
שהכלי קטן ,נייד ומתקפל מאפשרת נסיעה איתו ברחבי העיר והעלאתו לאוטובוסים ולרכבת.

Photo by Okai Vehicles on Unsplash

יעילותו של הכלי מתבטאת בכך שאין צורך בהסתמכות על תחבורה ציבורית או חישוב זמן הפקקים בכבישים ,השימוש זמין
ומיידי .נוסף על כך ,אין צורך לעמול בחיפוש חניה וניתן להניח את הכלי במקומות המיועדים לו ולהמשיך בענייני היום.
שיפור הניידות באופן זה מביא לרווחת התושבים באופן מידי ומעלה את רמת החיים של המתניידים בה בכך שהוא חוסך זמן
יקר ומאפשר מוביליות זמינה ,מהירה ונוחה.
1

הוצאות התחבורה עבור משק בית בישראל הינן השניות בגודלן
תרומה כלכלית:

תרומה לתושבי העיר :הוצאות התחבורה הינן השניות בגודלן למשק בית .1בעוד ההוצאה השנתית על אחזקת רכב נעה בין
 ,2₪ 18,000-50,000עלות ואחזקת קורקינט חשמלי בבעלות פרטית נעה בין  ₪ 1,500-3,500כאשר עלויות ההטענה הינן
מזעריות .3חישוב עלות שנתית של שימוש בקורקינט שיתופי –  4רכיבות בשבוע ,כל אחת במשך  15דק' ,כך שהעלות היא 5
 ₪לרכיבה ותוספת עלות של  50אגורות לדקת רכיבה  -מגיעה לכ .₪ 2700-ע"פ נתונים אלו ניתן לראות כי אחזקת
קורקינט/אופניים אפשרית כמעט לכל דורש וכן השימוש בשירותי קורקינטים/אופניים שיתופיים זול משמעותית מאחזקה
ושימוש ברכב פרטי .
תרומה לבעלי עסקים בעיר :רכיבה בכלי תחבורה קטנים מאפשרת לעצור באופן ספונטני בכל חנות לאורך מסלול הנסיעה
ובאופן לא מתוכנן לבצע רכישה .מחקר של אוניברסיטת פורטלנד ותנועת "אנשים בשביל אופניים" שפורסם באפריל 2020
מעיד על היתרונות הכלכליים עבור עסקים שלצידם נסלל שביל אופניים .החוקרים בחנו  14שבילים בשש ערים – פורטלנד,
סיאטל ,סן פרנסיסקו ,ממפיס ,מניאפוליס ואינדיאנפוליס ומצאו כי הוספת תשתיות עבור אופניים הגבירה את החיוניות
הכלכלית של השכונות .גם במקרים שבהם הוסרו מסלול נסיעה ברכב מנועי או חניה כדי לפנות מקום לנתיב אופניים,
מכירות המזון והתעסוקה עלו .המרוויח הבולט ביותר הוא ענף המזון .כך למשל ,במיניאפוליס לאחר התקנת שביל אופניים
ברחוב ,רווחי הקמעונאים עלו ב 13% -לעומת עלייה של  9%ברחוב ביקורת דומה בעיר .מכירות המזון ברחוב עלו בכ.52%-
בשדרה התשיעית במנהטן עלו המכירות הקמעונאיות ב 49%-בעקבות סלילת שביל האופניים.

4

https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2020/1802_households_2018/h_print.pdf 1
 2אתר שקל ,צרכנות ,אחזקת רכב
 3אתרGreenBike
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/peopleforbikes/ec41f97a-844a-4bc7-ac38-a21be0a777ee_Economic-Impacts-of-Street-Improvements- 4
summary-report.pdf
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יתרונות
הפחתת זיהום האויר:
כמות גזי החממה שנפלטים מרכב גבוהה מאלה של כלי מזערי .על פי מחקר שנערך באוניברסיטת צפון קרולינה קורקינט

עלויות חיצוניות סביבתיות לפי רכיב

חשמלי פולט כ 60-גרם גזי חממה על כל מייל ( 1.6ק"מ)

WTT
15%

לנוסע כאשר בשימוש ברכב פרטי נפלטים  414גרם לנוסע,
קרוב לפי  7יותר 5.כמות גזי החממה שנפלטים מאופניים
חשמליים וכלים אחרים אף נמוכים מנתונים אלו .נוסיף על כך
את מטרדי הרעש מהרכבים הנוסעים בכביש .זיהום האויר הוא

גזי חממה
24%

לא דבר של מה בכך מאחר ולפי ההערכות כ 1,100 -מקרי
מוות מוקדם מתרחשים בישראל מדי שנה כתוצאה מזיהום
אויר הנפלט מכלי רכב.

זיהום אויר
61%
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על פי דו"ח של המשרד להגנת הסביבה (ינואר  7)2021נמצא כי כתוצאה מנזקי פליטות מזהמי אויר וגזי חממה העלות
החיצונית המשקית הכוללת של כלי התחבורה בישראל נאמדת ב 7.2מיליארד שקל בשנה.
ניתן לראות בגרף את אחוז פליטת המזהמים מכלי הרכב .רוב העלויות ( )61%נובעות מפליטות ישירות של מזהמי אויר במהלך הנסיעה.

קידום התיירות בישוב:
מעבר ליתרונות העומדים בפני תושבי העיר ,שימוש במיקרו
ניידות ימשוך אליו מבקרים מערים שונות בארץ ואף מהעולם
ויהווה מוקד לתיירות .תחבורה נוחה בעיר משמעה התניידות
פשוטה ,מהנה וחווייתית .בכך היא מאפשרת הנאה של
המבקרים מהנסיעה בעיר והנגשת העסקים בעיר למבקרים
בה.
יש לציין כי סלילת שבילי אופניים ייתן לעיר מראה חדשני
ואקסלוסיבי וייצור מרחב שנעים להסתובב בו.

Photo by Gabriella Clare Marino on Unsplash

North Crolina research absract 5
 6משבר הגודש וזיהום האויר התחבורתי -גרינפיס ישראל ,פברואר 2018
 7דו"ח המשרד להגנת הסביבה ,ינואר  ,2021מזהמי אויר וגזי חממה -המשרד להגנת הסביבה 2021
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יתרונות
חיסכון תשתיתי:
נתיב אחד עבור מכונית ,יכול לשמש שני נתיבים מרווחים עבור תנועת אופניים ,כך על פי נתוני המחקר שבוצע ע"י המכון לחקר
התחבורה בטכניון .8בהשוואה זהה  -נתיב כביש אחד המספיק למעבר של  2,000נוסעי מכוניות פרטיות בשעה יכול לשרת נפח
תנועה של כ 14-אלף כלי מיקרו-ניידות ,כלומר אם יוקצו כשליש משטחי הכבישים בעיר לשימוש הרוכבים ואם מספיק נוסעים
יעברו מנהיגה לרכיבה ,ניתן יהיה לשלש את נפח התנועה בעיר מבלי להגדיל את הגודש .מחקר שבחן את ההשפעה של סלילת
שביל אופניים בשנת  2011על חשבון נתיב בכביש ,ב ,NYC ,Prospect Park West-מצא כי אין הבדל בזמני הנסיעה של רכבים
9

פרטיים בשעות העומס ,בהתאם לממצאים של משרד התחבורה של העיר ניו יורק וכן שעלו מספר רובי האופניים ברחוב זה.

בנוסף ,מניתוח של נתוני התחבורה של העיר ,נמצא שנכון לאוקטובר  ,2020לא היו רוכבי אופניים שנפצעו קשה ברחוב זה
10

בעקבות השביל שנבנה.

קיבולת שעתית של העברת אנשים ברצועה

לאיזה מרחק נגיע ב 35-דקות בעיר באמצעים

11

.

שונים?

ברוחב  3.5מטר בעיר האמצעים השונים

.

11

פיתוח של רשת שבילי אופניים רציפה ובטוחה על
אספלט קיים ,ישים בשנים ספורות ובהשקעה
זניחה ביחס להשקעות בתשתיות תחבורה
אחרות.
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Photo by Vitor Pinto on Unsplash

 8דו"ח מסכם מחקר -המכון לחקר תחבורה בטכניון
2014 ,Bike Lanes Don’t Cause Traffic Jams If You’re Smart About Where You Build Them 9
2020 ,PROSPECT PARK WEST BIKE LANE UNOFFICIALLY CO-NAMED FOR SLOPE BIKE ACTIVIST 10
 Dekoster and Schollaert, 1999 11בתוך הנחיות לתכנון רחובות בערים ,תנועת אופניים ,אוקטובר  ,2020משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אגף בכיר תכנון תחבורתי
ומשרד הבינוי והשיכון ,אגף האדריכל הראשי.
Cycling : the way ahead for towns and cities pg 9 12
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יתרונות
הפחתת גודש התנועה:
השימוש באופניים וקורקינטים לסוגיהם משמש אלטרנטיבה למשתמשים ברכב פרטי ,ועל כן מפחית את צפיפות המכוניות
בכבישים .נוסף על כך ,הדבר מפחית את הצורך במקומות חניה .מסקר הנסועה של עיריית תל אביב-יפו לשנת  ,2020עולה כי
בשנת  21% 2020מגיעים לעבודה באופניים/קורקינט לעומת  14%בשנת  ,2014טרם נבנתה תשתית מתאימה והובאו כלים
13

שיתופיים לעיר.

תרומה למשק:
לפי ההערכות ,בשנת  ,2019איבד אדם ממוצע כ 211-שעות ביום בפקקים בישראל 211 .שעות הן  8ימים ו 19שעות ,אשר
שקולות לכ 5-שבועות עבודה ,והמספרים עולים משנה לשנה 14.כל אותן שעות המתבזבזות על הכביש עולות למשק ביוקר,
שכן ,מעבר לשעות בהן אין תפוקה בעבודה ,בשעות העבודה העובד אינו במצב אופטימלי .הגעה לעבודה לאחר עמידה בפקקים
יכולה להביא את העובד לתחושת עצבים על השעות בהן עמד בפקק ,על הזמן שאבד ועל הרעש והכאוס שמתחוללים בכבישים.
כאשר אדם בוחר לנסוע באופניו לעבודה ,הוא חוסך זמן רב בפקקים וכתוצאה מכך פריון העבודה שלו עולה.
Photo by Bradyn Trollip on Unsplash
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 13עיריית תל אביב-יפו .2020 ,סקר תחבורה גל .7
 14אתר tomtom

אתגרים
חוסר בתשתיות ייעודיות לכלים זעירים
רשות מקומית אחראית על פי הסמכות המשפטית לפיתוח ,לסלילה ולאחזקה של כבישים,
מדרכות ,תמרורים ,מתקני תחבורה וכד' .מתוך כך ,לרשות ישנה סמכות מלאה לסלילת
Photo by Mika Baumeister on Unsplash

שבילי אופניים והקצאת חניות ייעודיות לכלים מזעריים.

כמו כן ,בכלים הללו ,אסורה הרכיבה על המדרכה ,הנסיעה תעשה על שבילים המיועדים לכך אם קיימים ובמידה שאינם קיימים
על הכביש בנתיב הימיני כמה שיותר רחוק מכלי הרכב .לפיכך ,שבילי אופניים הינם החשובים ביותר בכדי למנוע את תאונות
הדרכים שרובן קורות בין רוכב האופניים/הקורקינט לבין הולכי הרגל בעת רכיבה על המדרכה ,או בינם לבין כלי הרכב בעת
רכיבה על הכביש .שבילי אופניים בכלל ובפרט שבילים עם קו הפרדה בנוי בינם לבין הולכי הרגל/המכוניות ,מצילים חיים
וחשובים ביותר למען שמירה על בטיחות .חשוב להבין שגם אם אין בישוב השכרה של כלים מסוג מיקרו-ניידות שיתופי ,אין זה
אומר שכלים כאלו לא נמצאים בבעלות התושבים ,שכן הם נרכשים בצורה פרטית על ידי התושבים ולכן בכל מקרה אין להפחית
בחשיבות של שבילי אופניים מוגדרים במקומות שמתאפשר זאת.

בטקסס  -ארה"ב 50% ,מנפגעי הרכיבה על קורקינטים מאמינים שהסיבה
לפגיעתם היא תנאי הדרך  -סדקים ,בורות וכו'

15

רכיבה שלא כחוק
כיום ישנם חוקים שנועדו לצמצם את הפגיעות בשל שימוש באופניים או קורקינטים
חשמליים ,ואכיפתם מהווה אבן דרך משמעותית לבטיחות בדרכים .ראשית ,על פי החוק,
רכיבה על אופניים חשמליים מותרת רק מגיל  ,16וכן נדרש מהנהג רישיון נהיגה או הצלחה
בבחינה עיונית  /אישור מרשות הרישוי על עמידתו בהכשרה לנהיגה (לפי תקנה  .)205כמו
כן ,החוק מחייב כל רוכב אופניים חשמליים לחבוש קסדת מגן עם מחזיר אור ,בכל גיל ובכל
רכיבה וישנן תקנות מחמירות על תקן האופניים (הספק מירבי של המנוע וכו'.).
שנית ,רוכבי אופניים רגילים מחויבים לחבוש קסדת מגן בדרך בין-עירונית וכן לא להרכיב
נוסע נוסף אלא אם האופניים מיועדות לכך .שלישית ,רכיבה על קורקינטים חשמליים
מותרת מגיל  ,16ישנה חובה לחבישת קסדת מגן עם מחזיר אור ,אסורה הרכבה של אדם
Photo by Miguel Alejandro García
Bilbao on Unsplash

נוסף וכן ישנן תקנות לקורקינט (כמו משקל ,הספק מירבי ,מהירות מרבית וכד').

Austin Public Health. (2019). Dockless electric scooter-related injuries study, Austin, Texas, September – November 2018. Austin, TX: 15
Epidemiology and Disease Surveillance Unit, Epidemiology and Public Health Preparedness Division.
https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/ Epidemiology/APH_Dockless_Electric_Scooter_Study_5-2-19.pdf
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אתגרים
אחד האתגרים המרכזיים ברכיבה בכלים השיתופיים הוא חוסר הציות לחוק של הרוכבים .ישנם רוכבים רבים אשר רוכבים ללא
קסדה או רישיון מתאים לכלים החשמליים ,בגיל צעיר מהמותר ,תחת השפעת אלכוהול ,מרכיבים אדם אחר או שאינם מצייתים
לחוקי התנועה .התנהגות זו מסכנת את הרוכבים בפרט ואת משתמשי הדרך בכלל.
בשנת  ,2020חלה עלייה משמעותית במספר הילדים מתחת לגיל  16שנפצעו ואושפזו כתוצאה
מתאונה כשרכבו על אופניים/קורקינט חשמליים בניגוד לחוק .כ 21% -שהם  214ילדים בשנת
 2020לעומת  14%שהם  138ילדים בשנת  .2019מתוך  214הילדים מתחת לגיל  16שנפצעו
ואושפזו בשנת  2020כתוצאה מתאונות דרכים 138 ,ילדים  64% -נפצעו כשרכבו על אופניים
חשמליים ו 76 -ילדים  36% -נפצעו כשרכבו על קורקינטים חשמליים.

16

חשוב לציין שהאחריות לשמירה על החוק היא של הרוכב עצמו .יחד עם זאת ,חשוב לפעול

Photo by Raul De Los Santos on Unsplash

לאכיפת החוק באמצעות משטרה ,פקחים עירוניים ובאמצעים נוספים כפי שמפורט בהמלצות בהמשך.

 33%מרוכבי קורקינטים אשר מעורבים בתאונות ,רכבו בפעם

הראשונה17

חוסר ניסון ברכיבה על הכלי
רוכבים רבים ללא ניסיון רכיבה על הכלים החשמליים ,ולכן הם נמצאים בסיכון מוגבר לתאונות .רוב תאונות הקורקינטים
18

החשמליים מתרחשות בעשר הנסיעות הראשונות

בטיחות בדרכים
תחום הבטיחות בדרכים הושפע רבות מהתמודדות עם נגיף הקורונה ,הסגרים שינו את מפת התחבורה והביאו לירידה חדה
בנסועת כלי הרכב הנעים בכבישים ,במספר המשתמשים בתחבורה הציבורית ושימוש גובר באמצעי תחבורה מיקרו-ניידים על
פני אמצעי תחבורה אחרים בכדי לצמצם את ההתקהלות והחיכוך היומיומי של האוכלוסייה.
ממצאים עיקריים ישראל  -שנת :2020
•

19

רוכב קורקינט חשמלי אחד נהרג בשנת  2020בתאונת דרכים לעומת שני רוכבים שנהרגו בשנת  .2019למרות
פעילותם הנרחבת של חברות השכרת הקורקינט השיתופי לא נרשמה עליה בהרוגים בשנת  2020לעומת שנת
 ,2019אך מגמה זו עשויה להשתנות בשנת .2021

 16דוח מכון גרטנר ,נתוני היפגעות מאופניים וקורקינטים (גלגינוע) חשמליים סיכום שנתי 2020
 17ראה הפנייה 15
 18קורקינטים חשמליים :נתונים ,גורמי סיכון וכיווני פעולה ,2020 ,הרלב"ד
 19דו"ח סיכום שנת  2020אור ירוק
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אתגרים
•

חמישה רוכבי אופניים רגילים נהרגו בתאונת דרכים בשנת  2020לעומת  18רוכבים שנהרגו בתאונת דרכים בשנת
 . 2019צמצום פעילות הרכיבה בשל הסגרים והחיוב בהימצאות קרובה לבית גרמו ככל הנראה לירידה חדה במספר
רוכבי האופניים ובהתאם לכך גם לירידה בהרוגים מתאונות דרכים.

•

 21רוכבי אופניים חשמליים נהרגו בתאונות דרכים לעומת  18רוכבים שנהרגו בתאונות דומות בשנת  .2019שנת
 2020הייתה הקטלנית ביותר עד כה במותם של רוכבי האופניים החשמליים.

בשנת  2018פורסם דו"ח ע"י צוות מחקר מטעם הטכניון במטרה לאפיין את הצרכים והפתרונות של התחבורה בישראל .במחקר
פורסמו בין היתר תצפיות שנעשו בצמתים ובכבישים ,וביניהם:
•

20

באתרים עם שביל אופניים מוסדר ,נצפו אחוזים נמוכים יותר של
הרוכבים על הכביש ,כאשר בין  40%עד  60%רכבו על השביל .עדיין
אחוז מסוים מהרוכבים ( )40% - 20%נצפה על מדרכות.

•

בעת חציית צומת נראה כי רוכבי האופניים החשמליים מעדיפים
לנסוע במעברי החציה על פני נסיעה בכביש עם שאר כלי הרכב.

•

Photo by Ronan Kruithof on Unsplash

קיימים מודלים לבחירת מסלול רכיבה המראים כי בחירת מסלול מועדף מתחשב באורך המסלול ,אך למרות זאת נראה כי
הרוכבים מוכנים לוותר על קיצורי הדרך ולנסוע במסלול ארוך יותר זאת תמורת שימוש בשבילי אופניים או הימנעות מנסיעה
בדרכים שפחות בטוחות לנסיעה .וכן ,נראתה העדפה לנסיעה במסלולי רכיבה העוברים בקטעים עם צפיפות גובהה יותר
של בתים בצידי הדרך ואף בחירת מסלולים עם מקטעים ארוכים יותר בהם אין הפרעה לרכיבה.

מכלל התצפיות משתמע כי רוכבי מיקרו-ניידות מעדיפים את בטיחותם על פני מהירות הנסיעה או
אורך המסלול.
על כן המלצתנו היא לבצע תהליכים שישפרו את בטיחות הרוכבים ויעודדו אותם לרכב בדרכים מתאימות
וכך לא לסכן את הולכי הרגל ובה בעת את הרוכבים שעלולים לנסוע על הכבישים.

מחקר שנערך בניו יורק ,הראה שסלילת נתיבי אופניים מופרדים והוספת איי תנועה בנויים
שמגינים על הולכי הרגל ,בשדרה מרכזית במנהטן ,צמצמו את נפגעי הדרך ב21.58%-37%
בניית שבילי אופניים הינה פעולה קריטית עבור אותם רוכבים והולכי רגל שזקוקים להרגיש בטוחים במרחב הציבורי .שבילי
האופניים יורידו את רמת הסיכון באינטראקציה עם הולכי הרגל ויחד עם זאת יהוו הפרדה בין כלי הרכב הנוסעים בכביש ובין
רוכבי הדו-גלגלי למיניהם .באותו אופן ,יש להסדיר מעברי חציה ייעודים לרוכבי אופניים.

20
21

אפיון הצרכים והפתרונות לשילוב אמצעי תחבורה חלופיים במרחב העירוני -דו"ח מסכם
BNYC DOT. “Measuring the Street: New Metrics for 21st Century Streets” 2012.
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תמונת מצב
ישראל
התפתחות המיקרו-מוביליות לא פסחה על ישראל ובדומה למקומות רבים בעולם ,השימוש בכלי תחבורה דו-גלגליים חשמליים,
אופניים וקורקינטים ,צבר תאוצה בשנים האחרונות .סקר הוצאות משק בית של הלמ"ס מראה שבשנת  3.3% 2018ממשקי
הבית בישראל החזיקו בקורקינט חשמלי לעומת  0.8%בשנת  .2017בנוסף הסקר מראה כי אחוז משקי הבית שמחזיקים
בקורקינט חשמלי דומה בין העשירון הראשון לעשירי 3.8% ,ו 3.4%-בהתאמה 22.ההערכה היא כי למעלה מ 400-אלף כלים
דו גלגליים חשמליים נעים כיום ברחובות הערים ,והשימוש בהם נמצא בעלייה מתמדת .בשנים  2018-2014יובאו למעלה מ-
 260אלף אופניים חשמליים ,בנוסף לקורקינטים ,סגווי ,הוברבורדים וכלים נוספים .23במדינה כמו ישראל ,בה כ60%-
מהמועסקים גרים במרחק רכיבה ממקום עבודתם וגודש התנועה מחמיר מיום ליום – אין ספק שזהו פתרון אידיאלי .באפריל
 ,2011החלה עיריית תל-אביב את שירות התל-אופן ,אופניים שיתופיים ברחבי העיר .בשנת  2018החלו לפעול חברות
הקורקינט השיתופי ברחבי העיר ולאחר שנה השירות התרחב לערים נוספות בארץ כמו רמת-גן ,גבעתיים ,אילת ,ים המלח,
קיסריה ועוד'.

בעלות על מוצרי בני קיימה ,לפי יישוב,
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 22הלמ"ס ,הכנסות והוצאות משק הבית ,נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2018
 23עמליה דואק ,כמה כלי רכב חשמליים יש בישראל? , 2018מאקו

תמונת מצב
בעולם
רכיבה על אופניים הייתה נהוגה באירופה ובאסיה עוד המאה ה.20-
בעשורים האחרונים ,החלו הרשויות במדינות ובערים שונות ברחבי
אירופה לעודד שימוש באופניים על ידי בניית שבילי אופניים ותשתיות
נוספות ,ועל ידי צעדים משלימים כמו חינוך ,חקיקה ועידוד של יוממות
אופניים .בהולנד כ 26%-מכלל הנסיעות מבוצעות באמצעות אופניים,

Photo by Raul De Los Santos on Unsplash

ובדנמרק הנתון עומד על  .19%בערים עצמן המספרים גבוהים אף יותר,
כשבקופנהגן  41%מהנסיעות מתבצעות באופניים.

24

אמסטרדם ,בה  32%מהנסיעות מתבצעות באופניים ,יצאו בתוכנית

אסטרטגית ארוכת טווח לשנים  2022-2017המתוקצבת ב 54-מיליון יורו ,והגדירו  3מטרות מרכזיות :הרחבת שבילי האופנים
כך שיאפשרו רכיבה חלקה וחסרת מכשולים ,שיפור שביעות הרצון מחניית האופניים ע"י הרחבתן ואכיפה נוקשת של הכללים,
25

עידוד רכיבה על אופניים באזורים בעיר בהם אחוז השימוש באפשרות זו יחסית נמוך ( 27%כאשר היעד הוא  35%עד .)2025

ראה ערך 24

12

2019 ,Deloitte ,Cycling’s technological transformation: Making bicycling faster, easier, and safer 24
 25מועצת התחבורה והתנועה ,עייריית אמסטרדם ,תוכנית ארוכת טווח לאופניים – 2017, 2022-2017

תמונת מצב
סוגי מיקרו-ניידות
כיום ,סוגי הלכים המזעריים הרווחים בארץ ובעולם הם ברובם האופניים – גם ה"מסורתיות" וגם החשמליות ,וכן הקורקינט
החשמלי .כלים אלו מאופיינים כקלים ,פחות מ 500-ק"ג ,עם יכולת להוספת מנוע או מנוע עזר ויכולת לשמש ככלי תחבורה
שיתופי וחסכוני.
בארץ פועלות מספר חברות קורקינט המספקות שירות לציבור Lime :ו  Bird -האמריקאיות Wind ,הגרמנית ו LEO-הישראלית.
בתל-אביב נוסף על חברות הקורקינט פועלים האופניים של חברת "מובייק" ושל "תל-אופן".

Photo by Danil Sorokin on Unsplash
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Case Study
תל אביב  -יפו:
•

עפ"י סקר נסועה של עיריית תל אביב:26
✓ בשנת  2020התושבים דיווחו על אמצעי ההגעה העיקרי שלהם למקום העיסוק כך ש 12%-מתניידים למקום
העבודה באופניים ו 5%-בקורקינט חשמלי (עלייה פי  2.5משנת  2018בשימוש בקורקינטים) .בנוסף ,בהתניידות
למטרות שאינן עבודה האחוזים גבוהים הרבה יותר 23% ,מתניידים באופניים ו 13%-בקורקינט.
✓ בקרב תושבי בעיר שאינם בעלי רכב 27% ,מתניידים לעבודה באופניים/קורקינטים.
✓  61%ממשקי הבית ,מחזיקים בבעלות פרטית על זוג אחד של אופניים או יותר  -כרבע מיליון זוגות בבעלות פרטית.
•

בעיר פועלות שלוש חברות של אופניים שיתופיים.1 :עיריית

תל אביב מפעילה את תל-אופן ,מעל  200תחנות שפזורות ברחבי
העיר (תל אביב  -יפו ,רמת גן וגבעתיים) עם  2,000זוגות
אופניים .2 .27חברת  Car2goמפעילה את  ,Mobikeאשר זמינות
ברחבי העיר ללא תחנות עגינה מסוימות .3 .ביוני  2020השיקה
חברת  Limeפיילוט של שירות של אופניים שיתופיים חשמליים.
▪

נכון לפברואר  ,2021בעיר יש כ 150-ק"מ של שבילי

אופניים והעירייה פועלת לפי תוכנית שעד  2025הם יוכפלו ל-
סקר נסועה עיריית תל אביב-יפו

•

27

28

 310ק"מ של שבילים.

בעיר פועלות שלוש חברות של קורקינטים חשמליים שיתופיים –  Bird, Lime, Windשמפעילות  7,000כלים ברחבי
העיר .לחברות ישנו הסכם העירייה שבו הן מתחייבות לפזר את הכלים בכל רחבי העיר עם אחוז גבוה יותר במקומות
ספציפיים כמו יפו ועבודות הרכבת הקלה 29.העירייה שמה דגש על האכיפה
בעזרת עשרות פקחים שנותנים דוחות על רכיבה נגד החוקים ומחרימים כלים
שנמצאים במקומות שלא לפי ההסכם עם העירייה .כמו כן ,ישנם אזורים בהן
החניה מותרת בחניה מיועדת לקורקינטים בלבד וכן אזורים בהם יש כמות
גדולה של הולכי רגל כמו הבימה וכיכר רבין בהם מוגבלת מהירות הנסיעה ל-
 15קמ"ש במקום  25קמ"ש בשאר העיר.

•

לפי מנכ"ל  ,Limeיניב גודר ,מתוך כ 130-ערים מרכזיות בכל רחבי העולם בהן
פועלת החברה כיום ,תל אביב-יפו ממוקמת כבעלת השימוש הגבוה ביותר
30

ביחס לגודל האוכלוסייה בשימוש בקורקינטים חשמליים שיתופיים.

 26עיריית תל אביב-יפו .2020 ,סקר תחבורה גל .7
 27עיריית תל אביב-יפו ,תל-אופן
 28אתר עיריית תל אביב-יפו ,שבילי אופניים
 29אתר עיריית תל אביב-יפו ,החלה אכיפת תקנות עבור אופניים וקורקינטים חשמליים
 .2020 ,Ynet 30מנכ"ל ליים :ת"א מובילה עולמית בהשכרת קורקינטים

רשת שבילי אופניים תל אביב-יפו

29
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Case Study
פריז  -עיר  15הדקות:
בשנים האחרונות עשתה פריז צעד ענק בתחום הניידות בעיר .בגורם מרכזי שסייע לקידום התהליך הוא שלטון של שני ראשי
עיר בלבד במהלך  20השנים האחרונות .הקדנציות הממושכת הביאה לחשיבה לטווח ארוך ,עקביות וקידום פרויקט חשוב
ומורכב כל כך.
פריז מהווה דוגמא מעניינת לשימוש במיקרו-מוביליות משתי סיבות :האחת ,פריז מדורגת במקום ה 29-בצפיפותה בעולם
והשנייה היא כמות התיירים המגיעים אליה מידי שנה .ב 2019ביקרו בפריז  38מיליון תיירים שצריכים להתנייד בצורה פשוטה,
זולה ונוחה על מנת לטייל בצורה האופטימלית.
ראש עיריית פריז שמה לה למטרה להאיץ תהליכים בתחום הניידות .פרויקט הדגל שלה נקרא "עיר  15הדקות" בו היא מעלה
חזון של ביזור השירותים והתשתיות הקיימות בעיר לכלל השכונות ,זאת בכדי לייצר נגישות לכלל צרכי התושבים במרחק של
 15דקות מביתם .במצב כזה ,השימוש ברכבים הוא מזערי וההתניידות נוחה יותר בכלים מיקרו-ניידים.

31

כיום פריז בין המובילות בתחום המיקרו-ניידות ,ובנוסף להגברת השימוש בכלים המיקרו-ניידים שמה לה עיריית פריז מטרה
32

לאסור כניסת רכבים ממונעי דיזל לעיר החל משנת  2024ולאסור כניסת רכבים שאינם חשמליים עד .2030
•

ב 2007-החלו בפריז שירותי אופניים שיתופיים וההשפעה
הייתה רבה ,שנים מעטות לאחר שהחלו שירותים אלה כבר
נרשם

שיא רכיבות של  100,000נסיעות

ביום.

אף עיר בעולם לא מצליחה להגיע לשיאי השימוש שמתבצעים
באופניים השיתופיים של חברת  Velibבפריז .השיא האחרון
היה של  209,000רכיבות ביום שבוצעו ב 15,000אופניים
שקיימים בעיר -מה שמצביע על שימוש של  14פעמים בזוג
אופניים ביום .הסיבה העיקרית לכך היא המחיר הזול של
31

השימוש בשירותיה.
•

מעל ל 15-חברות קורקינט פועלות בפריז החל מ 2018-עם
מעל ל 20,000-כלים ברחבי פריז .קרוב לרבע מיליון תושבים
משתמשים בקורקינטים חשמליים (מתוך כ 2.1-מיליון
תושבים) ,עליה של  70אחוז.

33
Photo by Anthony DELANOIX on Unsplash
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how-four-european-cities-are-embracing-micromobility-to-drive-out-cars 31
The move- all about smart mobility 32
Lime-study finds 33

Case Study
חניה:
כיום ,עירית פריז מציעה מעל ל 60,000מקומות חניה לאופניים ברחבי העיר .מעבר לתחנות החניה הפזורות ברחובות הקימה
מתקני חניה סגורים ונעולים בתשלום והקדישה מקומות חניה בחניוני רכב ולוקרים בסביבות תחנות האוטובוס .חניות אלו
מוקמו באזורים ושכונות מרכזיות.

34

מאחר ומעל ל 60%מהתושבים לא מחזיקים ברכב פרטי ורק  9.5%מהתושבים נוסעים לעבודה ברכבם הפרטי ,עיריית פריז
שמה לה למטרה להמיר  50%ממקומות החניה בעיר לשבילי אופניים ,ובנוסף ,לייעד נתיבים מותאמים לכלים מיקרו-מוביליים
בנתיבים המיועדים לחבורה ציבורית.

35

שבילים ומסלולים:
בפריז קיימים יותר מ 200-ק"מ של שבילי אופניים ,ובנוסף להם -עוד  70ק"מ של נתיבי אוטובוס המותאמים גם לאופניים.
שבילי האופניים מותאמים גם לתיירים ועוברים במקומות רבי חשיבות ,מעניינים ומסקרנים .המסלול מסודר ומאפשר נסיעה
נוחה וסיור באופן עצמאי לחלוטין ברחבי העיר.

36

חדשנות -נק' טעינה:
עיריית פריז החלה מבצעת פרוייקט פיילוט להתקנת  150נקודות עגינה ,טעינה ונעילה לרכבים מיקרו-מוביליים בשיתוף עם
חברת  .DUCKTכך מצאו דרך לחסוך בתשתיות ובמקום במרחב הציבורי ,להפחית עלויות של מפעילות קורקינטים ויחד עם זאת
לספק מק ום טעינה בטוח ומסודר .משטח הטעינה יכול להתחבר ללוחות מודעות ,תחנות אוטובוס ולתאורת רחוב ובכך לספק
37

מקור אנרגיה לקורקינטים.

מקור :ראה ערך 37

paris- parking your bike 34
how-four-european-cities-are-embracing-micromobility-to-drive-out-cars 35
paris-by-bike 36
Paris to pilot universal charging infrastructure for e-scooters 37
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ניו יורק:
•

בעיר ניו יורק פועלת חברת  LYFTהמפעילה אופניים שיתופיים  .City Bike -החברה חצתה בשנת  2020את רף
 100מיליון הרכיבות בעיר 38.הרשת מונה מעל  1,000תחנות ברחבי העיר ,עם ממוצע של  85,000נסיעות
ביום .ישנן מאות חברות אשר מממנות לעובדיהן רכיבות באופניים אלו כהטבה של תחבורה ,בילוי או בריאות.

•

לפי  24% ,DOT’s Cycling in the City reportמהמבוגרים בעיר ,רוכבים על אופניים ,שהם בקירוב  1.6מיליון
אזרחים .39ביום חול ,נערכים בעיר כחצי מיליון רכיבות.

•

משנת  ,2014העיר ניו יורק הכריזה על 'חזון אפס' .בעקבות כך ,משרד התחבורה העירוני של ניו יורק ( )NYC DOTבנה
תוכנית 'גל ירוק' – תוכנית האופניים של ניו יורק ,אשר כוללת מהלכים שונים לקידום תחום בטיחות הרוכבים ולצמצום
תאונות הדרכים בעיר .40המשרד פועל בכמה
מישורים:
✓ הגדלת רשת שבילי האופניים בעיר שכיום מונה
 2,200קילומטרים .בממוצע בשנים האחרונות,
נסללו כ 100-קילומטרים בשנה – קצב הגידול
הגדול ביותר בארה"ב .החלטה זו הגיעה
בעקבות הנתונים שאסף המשרד ,שמראים כי
כ 90%-מתאונות הדרכים עם הרוגים שכללו
רוכבי האופניים בעיר התרחשו ברחובות בהם
אין שבילי אופניים.
✓ עיצוב הרחובות בכלל וצמתים בפרט כנותנים
עדיפות לרוכבי האופניים בעזרת כמה כלים כמו
אזורי מיתון תנועה בצמתים מסוכנות ,שימוש
בצבעים ירוקים לסימונים לרוכבי האופניים וכד'.
מהלך זה נובע מכך שנתוני המשרד מראים כי
כ 60%-מתאונות הדרכים עם הרוגים שכללו
רוכבי האופניים בעיר התרחשו בצמתים.

עיריית ניו יורק ,רשת שבילי אופניים

34

Mayor de Blasio, Department of Transportation, Lyft Celebrate 100 Millionth Citi Bike Ride .2020 ,The official Website of the City of New York 38
CYCLING IN THE CITY ,2018 ,NYC 39
Green Wave ,2019 ,NYC 40
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Case Study
✓ הגברת האכיפה בחמשת הרובעים בעיר ובפרט ב 100-המקומות שסומנו כמסוכנים ביותר ע"י  DOTו.NYPD -
✓ תוכנית ממוקדות לצמצום תאונות בהן מעורבות משאיות הובלה בשיתוף ענף ההובלות בעיר .התוכנית נובעת
מנתוני המשרד המראים כי כ 30%-מתאונות הדרכים עם הרוגים שכללו רוכבי אופניים היו במעורבות משאיות
הובלה.
✓ חקיקה ומדיניות ברמה מקומית ולאומית בכדי
להגביר את בטיחות הרוכבים .החל מרפורמות
מקומיות בתכנון העירוני ,חוק אחריות הנהג,
שמירת מרחק עקיפה של רכבים פרטיים את
רוכבי האופניים ברחובות בהם אין שבילי
אופניים וסגירת הצנרת של משאיות מערבלות
בטון בעיר אשר מעורבות בתאונות הדרכים .וכן
ברמה הלאומית ,עליית מחיר הקנסות לעברות
Photo by Uriel Mont from Pexels

תנועה ,טכנולוגיות אכיפה וכו'.
בסעיף זה נכללת הרחבת חניות המיועדות לאופניים ופיתוח תשתיות נוספות לכלים אלו.
✓ חינוך והסברה באמצעות קמפיין "חזון אפס" – אירועי הסברה שבועיים ,סרטוני הדרכה לעוסקים בתחום הבנייה,
תוכנית הדרכה לרכיבה בטוחה בבתי הספר בעיר וחלוקת קסדות לסטודנטים ובני נוער בעיר DOT .העניקה מעל
 225,000קסדות לתושבים ,בממוצע  25,000בשנה ,והיא תמשיך ותרחיב את תכנית הקסדה החינמית עם 10
אירועים גדולים ומעלה בשנה כך שיחלוקו לפחות  1000קסדות באירוע בדגש על אוכלוסיית ילדים ונוער.
•

עד שנת  2021בעיר ניו יורק לא פעלו חברות של

קורקינטים שיתופיים חשמליים ,בקיץ  2021יחל
לראשונה פיילוט במזרח ברונקס ע"י שלוש חברות זכו
במכרז Lime ,Bird :ו .41Veo -עיריית ניו יורק שמה
דגש על הסברה לתושבים ,חניות מסודרות ברחבי
העיר ואף הנגשת הקורקינטים לאנשים עם מוגבלויות
שונות.42
Photo by Budgeron Bach from Pexels

https://nycdotscootershare.info/home ,NYC Scooter share website 41
DOT Announces Zone for E-Scooter Pilot Starting This Spring in the East Bronx ,2021 ,NYC 42
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•

א.

מערכים שיתופיים של כלים לא מרושיינים

הבאת מערכי תחבורה שיתופיים (אופניים/קורקינטים) כחלופה לרכבים פרטיים .השימוש הפרטי בכלים לא מרושיינים
פרטיים (כמו קורקינטים ואופניים חשמליים) עולה בצורה משמעותית ברחבי המדינה .כלים שיתופיים הינם בטוחים יותר
מהכלים הפרטיים שכן הם נמצאים תחת פיקוח של מהירות מקסימלית ,ישנו מעקב אחר הכלים השונים וכן שמירה רבה
יותר על החוקים (כמו כלי תקין לשימוש ,שימוש בקסדות ,נסיעה בשבילים המותרים ושימוש בגיל המותר לפי החוק בלבד),
לכן הם עדיפים על הכלים הפרטיים שקשה לפקח עליהם .חשוב לציין שחברות ההשכרה אינן צריכות לשאת באחריות של
ציות לחוק ,שכן האחריות בכל מקרה היא על הרוכב עצמו אך הן עושות מאמצים כדי לקדם רכיבה בטוחה ועל פי החוקים.

•

בכל העולם ,כמו גם בישראל ,נהוג שחברות הקורקינטים השיתופיים חותמות על הסכם מול הרשות המקומית .כמו כן ,על
מנת לשמור על האינטרסים של הרשות ,בהסכם שנחתם בינה לבין חברות השכרת רכבי המיקרו-ניידות השיתופי ,ניתן
להשתמש במסמך של הארגון הלאומי של מנהלי תחבורה עירונית בארה"ב ( ,)NACTOשתרגם והנגיש הרלב"ד ,המהווה
כלי עזר פרקטי לרשויות בבואן לשלב מערכי מיקרו-ניידות ליישובן .המסמך מבוסס על לקחים שנלמדו בערים מרכזיות
בארה"ב ומהווה פלטפורמה לחתימת הסכם בין הרשות לבין חברות התחבורה
השיתופית 43.בנוסף ,מצורף נספח לחוברת – דוגמה לקול קורא לקבלת היתר זמני
44

להפעלת מערך קורקינטים חשמליים ,ללא תחנות עגינה ,במרחב העיר חולון.
45

הדגשים המרכזיים החשובים בחתימת ההסכם הם:

 .1חיוב מפעילי מערכי קורקינטים שיתופיים לפזר את הכלים במוקדים שונים בעיר
המהלך היום בכדי שלא תיווצר צפיפות שחוסמת את המדרכה/הכביש.
 .2הגבלת מהירות הנסיעה בקורקינטים שיתופיים כחלק מהאפליקציה ( ,)GPSבאזורים
מוגדים אשר נסיעה במהירות המרבית עלולה לסכן את משתמשי הדרך השונים.
 .3עידוד חברות שיתופיות לשינוי מודל התמחור מהמודל הנהוג כיום לפי מחיר קבוע

Photo by Martin Katler on Unsplash

לדקת נסיעה ,אשר מעודד נסיעה מהירה ,למודל חלופה אחרת (תמחור לפי מרחק נסיעה ,מנוי חודשי קבוע וכד').
 .4חיוב החברות השיתופיות לוודא באמצעות מערכת ההפעלה ,את גיל המשתמש והיתר לרכב בקורקינט על פי חוק (אישור
כשירות ,מעבר מבחן תיאוריה או רישיון לרכב).
יישום מקביל

הכנסת כלים מזעריים שיתופיים
לרשות המקומית

בניית תשתיות מתאימות
(שבילי אופניים ,חניות)...

 43המלצות ארגון  NACTOלהסדרת מערכים שיתופיים של כלים לא מרושיינים ,2020 ,הרלב"ד
 44קול קורא מספר  20/2020לקבלת היתר זמני להפעלת מערך קורקינטים חשמליים ,ללא תחנות עגינה ,במרחב העיר חולון2020 ,
 45קורקינטים חשמליים :נתונים ,גורמי סיכון וכיווני פעולה ,2020 ,הרלב"ד
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ב.

הכשרה מואצת של נתיבים לדו גלגלי (נד״ג)

יש להכשיר נתיבים דו -גלגליים באופן מידי ומשולב של האפשרויות הבאות:
.1

הפקעת נתיב מכביש המשמש כיום לרכבים פרטיים במקום המאפשר זאת .במקומות בהם יש שני מסלולים לרכב
הפרטי במרחב העירוני ,חייב להיות מוקצה נתיב אופניים – גם על חשבון נתיב לרכב הפרטי.

.2

סלילה של נד״גים חדשים.

במהלך זה מומלץ להשתמש בחוברת שמיועדות לתכנון וביצוע שבילי אופניים לרשויות ,אשר מיועדת לתכנון רחובות בערים,
תנועת אופניים ,באופן מפורט של משרד התחבורה ומשרד הבינוי והשיכון.

46

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הקצה תקציב של יותר

מ 261-מיליון ₪

מתקציב המדינה למימון 90%-70%

מתכנון וסלילת שבילי אופניים ברשויות המקומיות ,אולם רק
 6%מהסכום נוצל בשנים .2018-2020

47

ניתן וחשוב לנצל תקציב זה ולהגיש בקשה באופן מקוון
להשתתפות במימון פרויקט תחבורתי עירוני בצורה פשוטה
48

באתר
Photo by Christina Spinnen on Unsplash

ג.

הסדרת אזורי חנייה מיועדים לרכבים דו-גלגליים ושמירה על מדרכות פנויות מכלים חונים

 .1סימון חניות מוגדרות לחנייה של כלים דו-גלגליים בעדיפות שיהיו על הכביש ,בכדי לעודד את הרוכבים לא לנסוע על
המדרכה בניגוד לחוק .כמו כן ,חשוב שחניות על המדרכה לא יפריעו להולכי הרגל ולתנועת הרכבים בכביש.
 .2חניות דינמיות – ניתן לשנותן באופן תדיר .על הרשות המקומית לעקוב באופן רציף אחרי החניות ולוודא ששטחי החנייה
מספיקים גם מבחינת המיקום הגיאוגרפי שלהם וגם מבחינת גודל החנייה עצמה  -כך שכל הכלים ייכנסו בה.
 .3בניית מתקנים לקשירת אופניים בכניסה למקומות מרכזיים וכן בכניסה לבנייני מגורים ,בכדי שרוכבים לא יקשרו את
הכלים שלהם על עמודים במדרכה ובכך הם עלולים לחסום את המדרכה ולהפריע להולכי הרגל.

20
 46הנחיות לתכנון רחובות בערים ,תנועת אופניים ,אוקטובר  ,2020משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אגף בכיר תכנון תחבורתי ומשרד הבינוי והשיכון ,אגף האדריכל
הראשי.
 47למרות ריבוי התאונות ,רוב העיריות לא ניצלו את התקציבים לשבילי אופנייםThe Marker ,2021 ,
 48בקשה להשתתפות במימון פרויקט תחבורתי עירוני ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

מהלכים מומלצים לרשויות המקומיות

ד.

אכיפה

 .1על הרשות המקומית לתגבר משמעותית את כלי האכיפה הקיימים כמו מתן דוחות לרוכבים על המדרכות/ללא
קסדה וכו' ע"י פקחים עירוניים.
 .2הכנסה לרשות כלי אכיפה נוספים כגון תוכנית "שומרי הדרך"

49

לאופניים חשמליים ו/או שימוש בטכנולוגיות

חדישות של הצבת מצלמות ומאחוריהן ניתוח  DATAשל אירועי תאונה.
 .3יש לוודא שהאכיפה איננה בררנית שתפקידה להעשיר את קופת העירייה .יש לתת לפקחים הנחיות ולהקפיד על
מילוי ההנחיות בכל הקשור באכיפה.

ה.

החלת אזורי מיתון תנועה
אזורי מיתון תנועה הם אזורים בהם מהירות הנסיעה מוגבלת למהירות

נמוכה באזורי שכונות מגורים ,אזורים עמוסים בהולכי רגל כמו מרכזי ערים או מרכזי תעסוקה.
מטרתם המרכזית של אזורים אלו היא שיפור הבטיחות של הולכי הרגל ,שיפור רווחת
התושבים (צמצום רעש וזיהום אוויר) והגברת השימוש באופניים וקורקינטים בצורה בטוחה
ונוחה.
Photo by Christina Spinnen on Unsplash

כלי תחבורה מזעריים משמשים ככלי המקשר בין הרכבת
למרכזי התעסוקה
Photo by Alex Paganelli on Unsplash

ו.

חינוך והסברה
חוסר ניסיון ברכיבה על כלי כמו קורקינט חשמלי ,רוכבים צעירים ,אי ציות לחוקי התנועה ורכיבה ללא קסדה הינם

גורמי סיכון משמעותיים לתאונות דרכים 50.מתוך כך מומלץ לקדם הסברה לרכיבה בטוחה בהובלת הרשויות המקומיות
וחברות המיקרו-ניידות השיתופי באמצעות:
 .1הכשרות כחלק מתוכניות העשרה לתלמידי התיכון אשר מדגישות את החוקים ,כמו רכיבה מותרת מגיל  ,16חובה
היתר רכיבה ורכיבה עם קסדה ,אסורה רכיבה על המדרכות וכד' וניסיון פרטי בכלים.
 .2אירועי רכיבה בטוחה שפתוחים לכלל ציבור הישוב.

 49שומרי הדרך – שינוי חברתי בדרכים
 50קורקינטים חשמליים :נתונים ,גורמי סיכון וכיווני פעולה ,2020 ,הרלב"ד
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טענות ותגובות
טענה:

מהירות נסיעה בקורקינטים שיתופיים ,שמגיעה ל 25-קמ"ש ,עלולה לסכן את הולכי הרגל והרוכבים ,במיוחד באזורים

מרכזיים שמכילים מספר רב של הולכי רגל ושאין שבילי אופניים או הפרדה מפורשת בין שבילי האופניים להולכי הרגל.

תגובה:

בעזרת מערכת ה ,GPS-חברות הקורקינט השיתופי יכולות להגביל את מהירות

הנסיעה לפי רצון הרשות המקומית באזורים מסוימים ובכך להבטיח את ביטחון הולכי הרגל.
למשל ,בתל אביב ישנה הגבלת מהירות ל 5-6-קמ"ש במתחם הבימה ,כיכר רבין וכד'.

טענה:

הגבלת המהירות של קורקינטים ואופניים חשמליים לפי החוק בישראל הינה 25

קמ"ש ,לכן היא אינה מותאמת לרכיבה בכביש ,לצד כלי רכב שנוסעים במהירות גבוהה יותר.

תגובה:

אכן ישנה הגבלה למהירות המותרת לכלים חשמליים בכלל ולכלים

Photo by Gabriella Clare Marino on Unsplash

השיתופיים בפרט ,ההגבלה נובעת מהסיכונים שברכיבה ומצמצמת אותם .כמו כן ,על פי
החוק בישראל ,במידה ויש שביל אופניים על הרוכבים לנסוע בו ורק במידה שאינו קיים עליהם לרכב בנתיב הימני בכביש .מתוך
כך ,בניית שבילי אופניים מסודרים תפחית בצורה משמעותית את התאונות בין כלים דו גלגליים ובין כלי הרכב .מומלץ כי בתוך
העיר ,במקומות בהם כלים זעירים ומכוניות חולקים מרחב משותף  -גם מהירות כלי הרכב תוגבל ל 30 -קמ"ש (מיתון תנועה).

טענה:

כמות גדולה של כלים מיקרו-ניידים ברחוב עלולה לחסום מעברים להולכי רגל ולמכוניות בכביש.

תגובה:

לקורקינטים ולאופניים שיתופיים ישנו יתרון שכן קיים הסכם בין הרשות המקומית לחברת ההשכרה .בהסכם זה

חשוב שיהיה סעיף שמחייב את מפעילי מערכי קורקינטים/אופניים שיתופיים לפזר את הכלים במוקדים שונים בעיר המהלך
היום בכדי שלא תיווצר צפיפות שחוסמת את המדרכה/הכביש ,וכן אמצעים לוודא שהרוכבים מחנים במקומות המיועדים לכך
שאינם חוסמים את המעבר .בנוסף ,נדרשת אכיפה שתהווה הרתעה מחנייה במקומות אסורים וכן הקצאת שטחים לבניית
חניות מיועדות לקורקינטים במקומות מרכזיים ומתקנים לקשירת אופניים .רצוי לערוך תצפיות שונות ולזהות מקומות חיכוך
שבהם יש לטפל ,במקומות שבהם נוצר חיכוך יש לשקול הצרה של הכביש לטובת הרחבת המדרכה ,ביטול חניות של מכוניות
לטובת יצירת חנייה לכלים המזעריים ועוד.

טענה:
תגובה:

קורקינטים ואופניים חשמליים מזהמים יותר מכלי תחבורה אחרים כגון נסיעה באוטובוס.

אכן תהליך הייצור של קורקינט חשמלי צורך הרבה משאבים שחלקם מזהמים ,אך השימוש בכלי מצמצם ב-
51

 50%את פליטת המזהמים ביחס לרכב הפרטי שהוא הכלי הרווח לשימוש בישראל.

 51ישראל נערכת למהפכת התחבורה החכמה
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נספח )ראה מקור בערך (44

קול קורא מספר  20/2020לקבלת היתר זמני להפעלת מערך קורקינטים
חשמליים ,ללא תחנות עגינה ,במרחב העיר חולון
עיריית חולון (להלן" :העירייה") מעוניינת לאפשר הפעלת מערך קורקינטים חשמליים שיתופיים
להשכרה  ,ללא תחנות עגינה ,ברחבי העיר חולון וזאת מתוך רצון וכוונה להקטין את השימוש
והתלות ברכב פרטי ולהגביר את השימוש בכלי תחבורה תחליפיים שיתופיים בעיר.
הפעלת מערך הקורקינטים תתאפשר באמצעות מתן היתר הצבה זמני שתעניק העירייה מכח ס' 59
לחוק העזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ,התשמ"ב ,1982-לגורמים המשכירים
קורקינטים חשמליים שיתופיים.

א .כללי
 .1גורמים המעוניינים לקבל היתר זמני להצבת קורקינטים חשמליים שיתופיים להשכרה
מוזמנים לפנות לעירייה עד ליום  15.11.2020בהתאם לתנאים ולכללים המפורטים
במסמך זה .מובהר ,כי ניתן יהיה להגיש בקשות גם לאחר מועד זה ,ואולם בכל מקרה
תוקפו של ההיתר הזמני יהיה ,לכל היותר ,עד למועד תום התקופה הניסיונית ,כקבוע בס'
 3להלן.
 .2מובהר ,כי החל מיום  ,1.12.2020הוא המועד בו תיתן העירייה היתר הצבה זמני למבקשי
ההיתר אשר יעמדו בתנאי קול קורא זה ,לא תתאפשר עוד הצבת קורקינטים חשמליים
שיתופיים להשכרה במרחב העיר חולון ללא היתר הצבה זמני .קורקינטים שיתופיים
להשכרה אשר יוצבו במרחב העיר חולון ללא היתר הצבה זמני לאחר מועד זה ,יפונו
בהתאם לסמכות הקנויה לעירייה בחוק העזר.
 .3בשלב ראשון בכוונת העירייה להפעיל את המערך לתקופה ניסיונית של  12חודשים ,קרי
עד ליום  .30.11.2021מובהר ,כי העירייה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,לסיים את ההתקשרות עם חלק מהמפעילים או כולם ,אף לפני תום מועד
התקופה הניסיונית וכן תהיה רשאית להאריך את תקופת הניסיון.
 .4כמו כן מובהר ,כי העירייה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לבטל
היתר הצבה זמני ו/או לשנות את תנאי היתר ההצבה הזמני בשל אי עמידה בתנאי הפעלת
השירות ו/או בשל כל סיבה אחרת .החליטה העירייה לבטל את היתר ההצבה הזמני ו/או
לשנות את תנאיו ,תודיע על כך למפעיל השירות ותאפשר לו להשמיע טענותיו.

ב .הגדרות
מבקש היתר

-

גורם המגיש בקשה לקבלת היתר זמני להצבת קורקינטים חשמליים
שיתופיים להשכרה במרחב העיר חולון.

מפעיל השירות

-

מי שקיבל היתר זמני להצבת קורקינטים חשמליים שיתופיים להשכרה
במרחב העיר חולון.

משתמש

-

מי שעושה שימוש בקורקינטים של מפעיל השירות.

מרחב השירות

-

מרחב גיאוגרפי הכולל את תחומי העיר חולון בלבד.

היתר הצבה
זמני

-

היתר שינתן למבקש היתר מכח ס'  59לחוק העזר שתוקפו עד המועד
הנקוב בו ואשר ינתן למבקש ההיתר בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים
1

בהיתר.
-

אזור בתוך מרחב השירות ,אשר עשוי להתעדכן מעת לעת ובו לא תותר
חניה למעט בתאי חניה ייעודיים.

אזור
לחניה

מוגבל

תא חניה ייעודי

-

מקומות מסומנים בתוך אזור מוגבל לחניה ,אשר רק בהם תהיה מותרת
חניית קורקינטים חשמליים שיתופיים להשכרה ,בנוסף לקורקינטים
פרטיים.

חוק העזר

-

חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון) ,התשמ״ב-
.1988

ג .תנאים לקבלת היתר זמני להצבת קורקינטים להשכרה במרחב העיר חולון
מפורטים להלן התנאים בהם מבקש ההיתר צריך לעמוד ,בעת הגשת הבקשה להיתר או לאחר
קבלת ההיתר הזמני ,לפי העניין ובמידת הצורך אסמכתאות אותן נדרש מבקש ההיתר לצרף
לבקשה.
מובהר ,כי העירייה תהיה רשאית לדרוש ממבקש ההיתר להציג לה אסמכתאות נוספות על
עמידה בתנאים לאחר הגשת הבקשה להיתר או בעת הפעלת השירות.
כמו כן מובהר ,כי חתימה על הבקשה להיתר זמני המצורפת כנספח א' מהווה התחייבות ,כי
מבקש ההיתר עומד בתנאים המפורטים.
 .1אזורי פריסה
מבקש ההיתר יידרש לפרוס את הקורקינטים (להלן גם" :הכלים") ברחבי העיר
א.
ולא לרכזם בנקודות בודדות.
מבקש ההיתר מחויב לאפשר השכרה והחזרה של הכלים בכל רחבי העיר.
ב.
העירייה רשאית ,בתיאום עם מפעיל השירות ,לקבוע אזורים מועדפים ו/או
ג.
מוגבלים לפריסת הכלים ו/או להגביל כמות כלים שתוצב באזור מסוים.
 .2שמירה על הסדר במרחב הציבורי.
מפעיל השירות יידרש לעמוד בכללי העירייה בנושא שמירת הסדר במרחב
א.
הציבורי ,כפי שאלה יעודכנו מעת לעת.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מפעיל השירות יפנה כלים לא תקינים ,חלקי
ב.
קורקינט חשמלי וכיו״ב שיתגלו ע״י הצוות התפעולי ו/או עובדי מפעיל השירות
ו/או נציגי העירייה וזאת תוך  2שעות מהמועד בו יידעה העירייה את מפעיל
השירות על הצורך בפינוי האמור.
במידה ומפעיל השירות לא יפנה את הקורקינט חשמלי כאמור לעיל ,תהא
ג.
העירייה רשאית לפנותם בעצמה ועל חשבון מפעיל השירות.
הכלים יפונו למקום שיוסכם מראש על ידי הצדדים וזאת מבלי שהעירייה תהא
ד.
אחראית לכל נזק ו/או אובדן שייגרמו לקורקינט חשמלי.
הפרת הכללים האמורים תאפשר לעירייה לנקוט בהליכים מנהליים נגד מפעיל
ה.
השירות ,לרבות ביטול היתר ההצבה הזמני ,ובמקרה של הפרות חוזרות אף עלולה
להוביל לנקיטת הליכים משפטיים ,לרבות סילוק הכלים מהמרחב הציבורי  -ללא
התראה נוספת  -תוך חיוב מפעיל השירות בהוצאות הסילוק והאחסנה בהתאם
לקבוע בחוק.
המפעיל יידרש להפעיל מנגנון איסוף של קורקינטים החשמליים באחריותה בסוף
ו.
כל יום לא יאוחר מהשעה  22:00לצורך הטענתו וכן יידרש להציבו בכל בוקר
מחדש אחרי הטענה לא יאוחר מהשעה .06:00
 .3צי כלים
מפעיל השירות יוגבל בכל זמן נתון למספר כלים אותם יורשה להציב במרחב
א.
השירות וזאת בהתאם למספר הנקוב בהיתר ההצבה הזמני.
העירייה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להגדיל או להקטין
ב.
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ג.
ד.
ה.

את מספר הכלים שיהיה רשאי מפעיל שירות להציב במרחב השירות.
הכלים יעמדו בכל תקן או הנחיה מחייבת נדרשת על פי החוק.
כל הכלים ישאו מספר מזהה .מובהר ,כי העירייה תהיה רשאית לפנות כלי שאינו
נושא מספר מזהה .הוצאות הפינוי יושתו על מפעיל השירות.
על מבקש ההיתר לצרף תצהיר אודות יכולותיו לעמוד בדרישה ,לרבות הוכחת
אמצעים לאיזון חדש של צי הכלים במרחב השירות על מנת לעמוד במכסה
שנקבעה.

 .4חניית קורקינטים חשמליים
יש להחנות את הכלי בצמוד לאבן השפה במדרכה ובמקביל לכיוון הדרך ו/או
א.
צמוד לגדר הבניין ולאורכו.
החניה תאפשר מעבר חופשי להולכי רגל וציבור המשתמשים ובכל מקרה לא פחות
ב.
מרוחב של  1.3מ'.
אין לחנות במרחק של  50מטרים משער הכניסה למוסדות חינוך והקהילה
ג.
המשרתים בעיקר קטינים ו 200 -מטר ממוסדות חינוך תיכוניים.
אין לחנות בחניה אסורה על פי כל דין ,לרבות לא במקומות בהם מוצב תמרור
ד.
המורה על איסור חניה ,בגינות ציבורית ,בתוך בניינים ,במרחב פרטי וכיו"ב.
אין לחנות במקום המהווה סיכון ,הסתרה ,מפגע או חסימה.
ה.
בעת החניה אין לחסום כניסות לבתים או מעברים ,מעברי חציה ,או תחנות
ו.
אוטובוס (לרבות רחבת תמרון לכיסא גלגלים הצמודה לתחנה).
אין להשאיר/להעמיד כלי רכב שיתופיים בסמוך או בקדמת חזיתות של בתי עסק
ז.
(חלונות ראווה).
אין להעמיד/להשאיר כלי רכב שיתופיים בתחום שבילי אופניים ,בכביש ובתחום
ח.
שטח חניה מוסדרת.
העירייה רשאית להחליט על הגבלות ותנאים נוספים מעת לעת ובאחריות מפעיל
ט.
השירות להתעדכן בדבר ההגבלות ולעדכן את המשתמשים.
יודגש כי באזורים מוגבלי חנייה ,במידה שיוגדרו ,ידאג מפעיל השירות ,כי לא
י.
תתאפשר נעילת כלים החונים מחוץ לתאי החנייה .העירייה תעדכן את מפעיל
השירות על אזורים חדשים שהוגבלה בהם החניה ומפעיל השירות מתחייב לעדכן
את המשתמשים.
החניה בעיר ותאי החנייה זמינים בתוך כל אזור מוגבל חנייה .העירייה שומרת
יא.
לעצמה את הזכות לשנות את האזורים מוגבלי החניה בכל אזור מוגבל חניה .על
המבקש לצרף מסמך המפרט את אופן עמידתו בתנאי זה.
במקרה של חניה בניגוד לדין ו/או בניגוד למסמכי הקול הקורא ,העירייה תהיה
יב.
רשאית לקנוס את מפעיל השירות בהתאם לקבוע בס'  59לחוק העזר ו/או בהתאם
לכל חוק ודין אחרים.
במקרה של חניה המהווה הפרעה ומטרד ,מתחייב מפעיל השירות לפנות את
יג.
הקורקינט בתוך שעתיים ,לכל המאוחר ,מרגע בו נודע לו על החניה .במקרים
חריגים ,תהיה רשאית העירייה לפנות את הכלי בעצמה ולהשית את הוצאות
הפינוי על מפעיל השירות.
 .5כפיפות לתקנים ,חוזים והנחיות
הפעלת השירות תתבצע בכפיפות ובהתאמה:
א.
להוראות קול קורא זה.

להגדרות רישיון עסק של מפעיל השירות.

לחוקי ותקנות התעבורה.

לחוקי עזר עירוניים.

להנחיות העירייה.

לכל דין והנחיה רלוונטיים נוספים.
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 .6העברת מידע
מפעיל השירות יידע את העירייה על זהות איש קשר מטעמו ועל אמצעי יצירת
א.
קשר עימו בכל שעות היממה.
העירייה תיידע את מפעיל השירות על זהות הגורם העירוני האחראי.
ב.
ג.

העברת נתונים פרטניים על נסיעות (אחת לחודש):
 .1מפעיל השירות יעביר לעירייה אחת לחודש בסיס נתונים אנונימי אודות
הנסיעות שבוצעו בכלים שהוצבו על ידו במרחב השירות לרבות:
 תאריך ושעה מדויקים של התחלת הנסיעה
 משך זמן הנסיעה בדקות
 אורך הנסיעה
 נקודת התחלה
 נקודת סיום
 .2הנתונים יועברו בפורמט טבלאי (כגון אקסל).
 .3כמות השורות בטבלה תהיה זהה לכמות הנסיעות החודשית שבוצעו בכלים.
 .4פרטים נוספים בדבר אופן העברת המידע מבחינה טכנית ,ימסרו למבקש
ההיתר בסמוך למועד מתן ההיתר.

ד.

העברת נתונים אודות פרופיל המשתמשים (אנונימי ,אחת לחודש):
 .1פילוח משתמשים ברמה חודשית לפי קבוצת גיל ,מגדר ,עיר וכן תדירות
שימוש וכל מידע נוסף אודות פרופיל המשתמש.

ה.

דיווח על אירועים חריגים:
 .1במקרים חריגים יידרש מפעיל השירות לדווח לעירייה באופן מסודר על
אירועים חריגים וזאת בתוך  48שעות ממועד האירוע.
 .2אירוע חריג יוגדר כאחד משלושת המקרים הבאים:
 תאונה ,בין אם היה מעורב בה רק משתמש הכלי ובין אם היו
מעורבים בה משתמשי דרך אחרים.
 אירוע בו משתמש הכלי פגע במתכוון או שלא במתכוון ברכוש פרטי
או ציבורי.
 אירוע בו נתפס משתמש קטין מתחת לגיל  16נוהג בכלי.
 .3הדיווח יכלול לכל הפחות את הנתונים הבאים:
 פירוט האירוע ככל שידוע למפעיל השירות;
 מיקום האירוע ,מועד האירוע ושעת האירוע;
 גיל המשתמש שהיה מעורב באירוע;
 האם היו נפגעים בנפש או ברכוש;
 אמצעים למיגור האירועים החריגים מסוג זה.
 .4בנוסף יעביר מפעיל השירות אחת לחודש דו״ח מרוכז של כל האירועים
החריגים כאמור לעיל ,וכן דיווח מסודר בכל הנוגע להשחתת הכלים שברשותו
או גניבתם ,לרבות מידע בנוגע למיקום התרחשות האירוע.

 .7אי שימוש בקרב קטינים
מבקש ההיתר יציג תכנית מפורטת למניעת שימוש בכלים ע"י קטינים ,אשר
א.
תכלול ,לכל הפחות ,חיוב סריקה של תעודה מזהה כתנאי להרשמה לשירות וכן
הגבלת מספר המשתמשים לכל חשבון לתעודה מזהה אחת.
 .8זמינות
מערך ההשכרה של מפעיל השירות יהיה פעיל  24שעות ביממה במשך  364ימים
א.
בשנה .במהלך יום כיפור המערך לא יהיה פעיל.
הפעלת מערך הקורקינטים תיעשה באמצעות הפעלת אפליקציה ,אשר תהיה
ב.
נגישה לכל ואשר תאפשר את נעילת הקורקינט לאחר סיום השימוש ואת ביטול
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הנעילה בתחילת השימוש.
בתום השימוש ,ישאיר המשתמש את הקורקינט במקום שיקבע או יאושר על ידי
העירייה ו/או במקום הולם שאין בו משום הפרעה כלשהי לציבור הרחב ,כמפורט
לעיל ,כשהכלי זמין למשתמש שיבוא אחריו.

ג.

 .9התנהלות מפעיל השירות מול המשתמשים
מערך ההשכרה יופעל ,כאמור ,באמצעות אפליקציה אשר תונגש למספר שפות.
א.
על המפעיל השירות להפעיל מוקד לפניות הציבור ,אשר ייתן מענה וטיפול בכל
ב.
נושא הרלוונטי למערך ההשכרה.
על מוקד הפניות לפעול בין השעות  7:00עד  23:00לפחות .המוקד ייתן מענה בכל
ג.
נושא הרלוונטי למערך ,כגון :הצטרפות ,תפעול ,הסדרה ורישום ,תשלומים,
תלונות וכדומה.
במידה ומשתמש השאיר הודעה למוקד הפניות בשעות בהן אין מענה טלפוני,
ד.
יקבל המשתמש תשובה לא יאוחר מ־  12שעות מעת פנייתו.
על מפעיל השירות להקים אתר אינטרנט רב לשוני (עברית ואנגלית לפחות) עם
ה.
תחילת הפעלת מערך ההשכרה.
עלות ההשכרה תיקבע על ידי מפעיל השירות והוא יהיה רשאי לשנות את עלות
ו.
ההשכרה בכל עת.
לעירייה לא תהיה כל אחריות לביטחון המשתמש ו/או לתקינות המערך ,ולא יהיה
ז.
כל קשר משפטי או אחר בינה לבין המשתמשים במערך ההשכרה.
מפעיל השירות יכין ויישם תוכנית להגברת השמירה על חוקי התעבורה לרבות
ח.
חבישת קסדה ואיסור הרכבה ויצרף את התוכנית לבקשה לקבלת היתר זמני.
.10אחריות ,שיפוי בנזיקין
העירייה לא תישא באחריות לכל אבדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לכלי
א.
הרכב ו/או כלים אחרים ו/או הקורקינטים ו/או (להלן" :הקורקינטים")
המובאים על ידי מפעיל השירות (להלן" :המפעיל") למרחב הציבורי .הפטור
כאמור לטובת העירייה לא יחול במקרה בו העירייה גרמה לנזק בזדון.
ב.

העירייה לא תישא באחריות לכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו למפעיל,
עובדיו ,לכל הפועל בשמו ומטעמו ,לקבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו
בקשר ו/או כתוצאה מההתקשרות .הפטור כאמור לטובת העירייה לא יחול
במקרה בו העירייה גרמה לנזק בזדון.

ג.

העירייה לא תישא באחריות לכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד
שלישי כלשהו ו/או לעירייה עובדיה והבאים מטעמה הנובע בקשר או כתוצאה
מההתקשרות ו/או מהשימוש בקורקינטים .הפטור כאמור לטובת העירייה לא
יחול במקרה בו העירייה גרמה לנזק בזדון.

ד.

מפעיל השירות מתחייב לשפות ולפצות את העירייה ומי מטעמה ,על פי דרישתה
הראשונה בכתב של העירייה ,על כל תביעה שתתבע בה ו/או כל סכום שתחויב
לשלם לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין ,בגין נזקים אשר המפעיל
אחראי להם כאמור ו/או נזקים הקשורים לשימוש בקורקינטים .העירייה תודיע
למפעיל על תביעות ו/או דרישות כאמור ותאפשר לה להתגונן מפני התביעות ולהגן
על העירייה מפניהן.

ה.

המפעיל מתחייב לתקן כל נזק שיגרם לרכוש במרחב הציבורי להם אחראי
המפעיל לעיל על פי דרישה ראשונה בכתב של העירייה.

.11ביטוח
א.

מבלי לפגוע באחריות המפעיל על פי קול קורא זה ועל פי כל דין ,ממועד מתן היתר
ההצבה הזמני או ממועד תחילת מתן השירותים ,לפי המוקדם ולמשך כל תקופת
ההתקשרות (לרבות כל הארכה שלה) ,מתחייב המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו
בחברת ביטוח מורשת כחוק לעריכת ביטוחים בישראל ,את הביטוחים המפורטים
5

בטופס האישור על קיום ביטוחים  -מסומן כנספח ב' המצורף לקול קורא זה
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור קיום ביטוחים") ,אצל חברת ביטוח
המורשית בישראל  ,ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר כל עוד עלולה
להיות למפעיל אחריות על פי דין.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

יג.

יד.

טו.

בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב המפעיל לכלול את התנאים הבאים:
שם "המבוטח" בפוליסות הינו – המפעיל ו/או העירייה:
"העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי :לרבות חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את העירייה ועובדיה בגין ו/או
בקשר עם מעשה או מחדל של המפעיל ומי מטעמו בקשר עם ההתקשרות.
הביטוח יכלול גם נזקים הנובעים ו/או בקשר עם פריקה  ,טעינה ,שימוש בכלי
רכב ו/או אופניים חשמליים ,אופניים אחרים וכלי תחבורה ו/או קורקינט ממונע
או שאינו ממונע שיחן חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה.
ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחריות
כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי המפעיל
בקשר עם ההתקשרות.
חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.
הביטוח יכסה את אחריותו של המפעיל על פי דין ואחריותו בגין כל הפועל בשמו
ומטעמו של המפעיל ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו.
סכום השתתפות עצמית בפוליסות ,בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי
ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך . ₪ 100,000
ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיה ,למעט כלפי מי
שגרם לנזק בזדון.
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה ,אלא לאחר שתימסר
לעירייה הודעה בכתב ,ע"י המפעיל ו/או חברת הביטוח מטעמו ,במכתב רשום60 ,
יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
כל סעיף בפוליסות המפעיל (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך
כלשהי את אחריות מבטחי המפעיל כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי
העירייה וכלפי מבטחיה ,ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא
"ביטוח ראשוני" ,המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות
השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה לחברת הביטוח של המפעיל זכות
תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה
הביטוח תשמ"א .1981-למען הסר ספק ,מבטחת המפעיל מוותרת על טענה של
ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.
היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת
כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח ולעניין ביטוח אחריות מקצועית
הכיסוי יהיה על פי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית של החברה המבטחת,
המעודכנת והמאושרת על ידי הפיקוח.
ביטוחי המפעיל יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות
פריקה ,טעינה ,מכשירי הרמה ,הקמה ופירוק.

טז.
יז .העירייה רשאית ,אך לא חייבת ,לדרוש מהמפעיל להמציא את פוליסות הביטוח
לעירייה והמפעיל מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל
שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה בהתאם לתנאי הקול קורא.
יח.
יט .המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי
המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי לקבלת ההיתר הזמני ,ואולם אי המצאתו לא
תגרע מהתחייבויותיו של המפעיל על פי קול קורא זה ו/או על פי כל דין .לא יאוחר
מ  14-יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי המפעיל ,מתחייב המפעיל להפקיד בידי
העירייה את אישור הביטוח כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופות ביטוח
נוספות ,מידי תקופת ביטוח ולמשך כל התקופה בה התחייב לערוך ביטוח.
.כ
כא .ביטוח כלי רכב -המפעיל יערוך או יוודא שנערך ,ביטוח לכל כלי רכב המשמש
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כג.

כה.

כז.

כט.

לא.

לג.

במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל
חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות
אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי
לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ-
 .₪ 600,000למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים ,מלגזות,
טרקטורים ,מחפרים ,גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
.כב
"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור ,אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה
יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו
מ 2,000,000-ש"ח למקרה.
.כד
העירייה רשאית ,אך לא חייבת ,לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי
המפעיל כאמור לעיל ,והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה
שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו על
פי קול קורא זה .המפעיל מצהיר כי זכויות העירייה לעריכת הבדיקה ולדרישת
השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על העירייה ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או
כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי
היעדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המפעיל על פי קול
קורא זה ו/או על פי כל דין ,וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל
ובין אם לאו ,בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו.
.כו
המפעיל מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים ,לשלם את דמי הביטוח במלואם
ובמועדם ולחדשם מעת לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם
ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים .יודגש ,כי המפעיל יישא בכל מקרה בסכומי
ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי המפעיל.
.כח
מובהר כי ,אין בעריכת הביטוחים על ידי המפעיל כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל
שהיא מהתחייבויותיו בהתאם לקול קורא זה או כדי לשחרר את המפעיל מחובתו
לשפות ו/או לפצות את העירייה בגין כל נזק שהמפעיל אחראי לו על פי קול קורא
זה ו/או על פי כל דין .תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי
להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים העירייה ו/או מי מטעמה בגין
נזק או הפסד.
.ל
מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור
עריכת הביטוחים הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על המפעיל שאינה
פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי קול קורא זה .על המפעיל לבחון את חשיפתו
לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .המפעיל מצהיר ומאשר בזאת כי
הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל
הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
.לב
המפעיל פוטר את העירייה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש
המובא על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי העירייה ו/או המשמש לצורך מתן השירות,
ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בגין
אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.
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ד .הגשת בקשה להיתר זמני
 .1גורמים המעוניינים לקבל היתר זמני להצבת קורקינטים חשמליים שיתופיים להשכרה
מוזמנים לפנות לעירייה עד ליום  15.11.2020בהתאם לתנאים ולכללים המפורטים
במסמך זה.
 .2מובהר ,כי ניתן יהיה להגיש בקשות גם לאחר מועד זה ,ואולם בכל מקרה תוקפו של
ההיתר הזמני יהיה עד למועד תום התקופה הניסיונית.
 .3הבקשה תוגש למר ולדימיר טפליצקי ,מנהל אגף התנועה ,בכתובת:
 vladimirt@Holon.muni.ilבאמצעות נספח א' לקול קורא זה ובצירוף כל המסמכים
הנלווים הדרושים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מסמכי הקול הקורא כאשר הם חתומים בתחתית כל עמוד בחותמת ובחתימה.
תצהיר אודות יכולות מבקש ההיתר לעמוד בדרישות המפורטות לגבי צי הכלים,
לרבות הוכחת אמצעים לאיזון חדש של צי הכלים במרחב השירות על מנת לעמוד
במכסה שנקבעה.
תכנית מפורטת למניעת שימוש בכלים ע"י קטינים ,אשר תכלול ,לכל הפחות,
חיוב סריקה של תעודה מזהה כתנאי להרשמה לשירות וכן הגבלת מספר
המשתמשים לכל חשבון לתעודה מזהה אחת.
תוכנית להגברת השמירה על חוקי התעבורה לרבות חבישת קסדה ואיסור
הרכבה.
אישור קיום ביטוחים בנוסח המפורט בנספח ב' חתום על ידי חברת הביטוח.

 .4שאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב למר טפליצקי בכתובת האמורה עד ליום 3.11.2020
שעה  .12:00השאלות והתשובות תופצנה לכל מבקשי ההיתר ותהוונה חלק בלתי נפרד
ממסמכי הקול הקורא.
 .5העירייה תהיה רשאית לפנות למבקשי ההיתר בבקשה לקבלת הבהרות ו/או להשלמת
מסמכים ופרטים כלשהם.
נספחים:
נספח א' – בקשה לקבלת היתר זמני
נספח ב' – אישור קיום ביטוחים
נספח ג' – נוסח היתר הצבה זמני
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נספח א'
הנדון :בקשה להיתר זמני להצבת קורקינטים חשמליים שיתופיים להשכרה במרחב הציבורי
א .פרטי מבקש ההיתר:
שם המבקש:

ח.פ:.

כתובת:

טלפון:

ב .פרטי איש קשר:
שם פרטי:

טלפון במשרד:

דואר אלקטרוני:

שם משפחה:

תפקיד:

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה ,כי קראתי בעיון את מסמכי הקול הקורא שפורסמו על
ידי עיריית חולון וכי התנאים לקבלת ההיתר הזמני להצבת קורקינטים חשמליים
להשכרה במרחב הציבורי ידועים ומובנים לי.
בחתימתי על מסמך בקשה זה ,הריני מסכים ומתחייב לעמוד בכלל התנאים המפורטים
במסמכי הקול הקורא וכפי שידרשו מעת לעת על ידי העירייה וזאת לאורך כל תקופת
ההיתר הזמני.

שם

תפקיד

חתימה +
חותמת

תאריך
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נספח ב'
קיום אישור ביטוחים
תאריך הנפקת האישור:

נספח ב' -אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים
הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
מבקש האישור
שם
ֹֹעיריית חולון
☐משכיר
☐נדל"ן
ו/או
(המזמינה
☐שוכר
☐שירותים
חברות בנות
☐זכיין
☐אספקת מוצרים
ועובדים של הנ"ל)
☐קבלני משנה
☐אחר:
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.
☐מזמין שירותים
500266002
הפעלת מערך קורקינטים
☐מזמין מוצרים
חשמליים ,ללא תחנות
מען
מען
☐אחר______ :
ויצמן  , 58חולון
עגינה ,במרחב העיר
חולון ו/או פעילויות
נלוות.
כיסויים
סוג
הביטוח
חלוקה
לפי
גבולות
אחריות
או סכומי
ביטוח
צד ג'

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
מ
סכום
ט
ב
ע

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 302 ₪אחריות צולבת
4,000,000
ביט
 304הרחב שיפוי
______
 307קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 315תביעות המל"ל
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג
 309 ₪ויתור על תחלוף מבקש האישור
20,000,000
אחריות
 319מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם
מעבידים
 328ראשוניות
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בקול קורא בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך
הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
 072רכב
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ג'
נוסח היתר הצבה זמני
היתר הצבה זמני מכח ס'  59לחוק העזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון),
התשמ"ב1982-
א .היתר מס'____________ :
ב .פרטי בעל ההיתר:
שם המבקש:

ח.פ:.

כתובת:

טלפון:

דואר אלקטרוני:

א .מספר הקורקינטים החשמליים השיתופיים להשכרה אותם רשאי בעל ההיתר להציב
ברחבי העיר חולון__________ :
ב .תוקף ההיתר מיום ________ ועד ליום __________
ג .ההיתר כפוף לתנאים המפורטים בקול הקורא (לרבות התנאים להעמדת הכלים במרחב
הציבור) וכן בכפוף לכל דין ולהנחיות העירייה אשר יתעדכנו מעת לעת.

עיריית חולון
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