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  לתחבורה ופיתוח תחבורה למדיניות המכון של עקרונות

:העירוניים בחיים

הליכה שמעודדות שכונות פיתוח –הליכה1.

ממונעות שאינן תחבורה מערכות תיעדוף –דיווש2.

ושבילים כבישים של צפופה רשת יצירת – קישור3.

  ליד פיתוח מוקדי יצירת –  ציבורית תחבורה4.

איכותית ציבורית תחבורה

מעורבים שימושים תכנון –עירוב5.

תחבורה וקיבולת ציפוף ושיפור ייעול –ציפוף6.

-קצרת יוממות עם אזורים יצירת –קומפקטיזציה7.

טווח

  חנייה של רגולציה ידי-על ניידות הגברת –העתקה8.

בכבישים ושימוש



 פיתוח מוטה מתע״ן במטרופולין וונקובר



Transit Oriented Development 



 פיתוח מוטה מתע״ן במטרופולין וונקובר



.  לכזו מקיימת יותר, מורגשת מגמה מוחשית של שיפור מתמשך בתחבורה

,  אנשים נעים בו במגוון אמצעים מקיימים. מרחב השותפות נגיש ומקושר

המהווים  , מוקדי משיכה מרכזיים ביישובים. המחוברים היטב בינם לבין עצמם

. נגישים לציבור ומחוברים על ידי תחבורה ציבורית רב אמצעית, מחוללי תנועה  

ציפוף : כל תכנון ופיתוח עתידיים מטמיעים שיקולי קיימות בתכנון התחבורה

מוקדי הפעילות  . חיזוק מרכזי היישובים ושימוש יעיל בתחבורה ציבורית, הבינוי

משורתים היטב על ידי מגוון אמצעי תחבורה  , חוף הים ומוקדי טבע, במרחב

התכנון מאפשר מגוון אמצעי תחבורה ציבורית  . ציבורית ומקושרים ביניהם

לנוחות המשתמשים וליכולתם לשלם  , המותאמים לצרכיי ולכמות הנוסעים

מדרכות המותאמות להולכי רגל ותחנות אוטובוס  , ומחייב שבילי אופניים

תנועת רכבים כבדים במרחב מנוהלת באופן המפחית מטרדים  . מונגשות

.לשטח הבנוי ולשטחים הפתוחים  

صورة المستقبل –مواصالت مستدامة תמונת עתיד       -תחבורה מקיימת   

  

  
 مستدامةמקיימת  

 

יותר ויותר  . אחוז הולך ופוחת של מכוניות מאוישות על ידי נוסע בודד

אנשים משתפים נסיעות באמצעות מגוון פלטפורמות המעודדות קהילתיות  

מפחית את  , המעבר לנסיעה משותפת ולרכבים משותפים. וחיבור בין אנשים

חיסכון כלכלי וקיצור זמני  , השימוש והצורך ברכב פרטי ומאפשר נוחות

 . הנסיעות

 

 משתפת נסיעות ורכבים

המונגש למשתמשי , תחנות הרכבת באזור מהוות מוקד פעילות מגוונת

התחבורה . הנוסעים באופניים וההולכים ברגל, התחבורה הציבורית

מידע נגיש מאפשר  . הציבורית מותאמת לרכבת ולוחות הזמנים מותאמים

חנייה  . למשתמשי הרכבת למצוא תחבורה ציבורית זמינה למחוז חפצם

תפעולית לאוטובוסים בצמוד לתחנת הרכבת משמשת קווים חדשים  

הורדה והעלאת נוסעים מתקיימת בצורה  . המשרתים את משתמשי הרכבת

מורידה את העומס , תחנה פרברית, תחנת הרכבת זיכרון יעקב. בטוחה ונוחה

 . מתחנת הרכבת בבנימינה ומובילה לגידול בכמות המשתמשים ברכבת

 نقلتضّم وسائل משלבת אמצעי תחבורה ציבורית  

 

دةמחדשת    ُمجدِّ

 

המאפשרת לדווח על תקלות ומפגעים  קיימת פלטפורמה טכנולוגית אזורית 

המערכת מאפשרת התייעלות בתדירות  . נגיש ורלוונטי, ולקבל מידע זמין

בחיבורים בין כלי התחבורה השונים  , בסוג התחבורה, התחבורה הציבורית

.  ובשעות הפעילות ומשמשת את פורום התחבורה כבסיס מידע תומך החלטות

מטפלים גם בנושאי תחבורה   106בכל רשות פועל רכז תחבורה ומוקדי 

 .  ותנועה

 

 دّواسة في الدّراجة الهوائّيةמדוושת באופניים   

 

רשת שבילי הליכה סביב הישוב ובשטחים הטבעיים מאפשרת פעילות  

ילדים ומבוגרים צועדים בבטחה ובנוחות על מדרכות תקניות  . פנאי וספורט

המדרכות מותאמות להולכי  . למוסדות חינוך וציבור ולנקודות מרכזיות בישוב

'  אוטובוס הליכה'. מרובות צל וקיימות בהן פינות מנוחה רבות, נעימות, הרגל

.  פועל במוסדות החינוך ומרבית התלמידים מגיעים ברגל לבתי הספר ולגנים

מפגעים מוסרים ונוצרים פתרונות חדשים המאפשרים הליכה בטוחה  

 .ובטיחותית

 

 

 

בתוך ובין . מרחב השותפות הוא המוביל בישראל בתחום יוממות באופניים

המחברת , בטוחה ונוחה לרכיבה, היישובים קיימת רשת שבילי אופניים ענפה

תושבי האזור ומבקרים מתניידים יותר באופניים ממקום למקום  . נקודות עניין

מוסדות ציבור  . נופש וספורט, פנאי, ורואים בהם חלופה טובה לצרכי יוממות

, קיימת תשתית פיסית המעודדת רכיבה. תחנת הרכבת ומרכזי מסחר, וחינוך

, בנקודות מרכזיות פרוסות עמדות טעינה ציבוריות לאופניים חשמליות: כגון

. חנייה ייעודיות לאופניים ונקודות להשכרת אופניים  

מעדיפים פתרונות תחבורתיים  , הרשויות ובעלי העניין החברים בשותפות

השותפים נפגשים ומקיימים שיח בנושאי  . שאינם סוללים כבישים חדשים

המוצא פתרונות טובים לצרכים המוצגים  , תחבורה באופן משתף ומבוסס מידע

מתוך ראייה אזורית , כבישים יסללו רק לאחר מיצוי חלופות אחרות. בדיון

שמירה  , והקפדה על מזעור הפגיעה בצביון האזור ובשטחים חקלאיים ופתוחים

השימוש ברכב  . על מסדרונות אקולוגיים והתייחסות לכלל משתמשי הדרך

תקני החנייה הופחתו בתכנון  . פרטי הצטמצם ואיתו הצורך במקומות חניה

קיימות בסמוך  , חניות לנכים ולאופניים, (car pool)חניות שיתוף נסיעות . חדש

 . למוסדות הציבור ובתחנת הרכבת

 

 تشّجع على المشيמעודדת הליכה ברגל  

 

 تقتصد מצמצמת 

מפעילי התחבורה הציבורית ומשרד התחבורה  , הממשק בין הרשויות

פורום  . מקיימת וחדשנית, מנוהל באפקטיביות ומתוך תפיסה אזורית

מקבל החלטות ויוצר  , תחבורה הכולל את נציגי כל הגופים נפגש באופן תדיר

 . מענה דינאמי המותאם לצרכי המשתמשים

 تجمع بين السفريات والمركبات
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