
  תחבורה בת קיימא
 תפקיד הרשות המקומית 



 מדיניות משרד התחבורה

בשנים האחרונות גוברת ההכרה בחשיבות קידום תחבורה בת קיימא בישראל ובתועלות  •

 סביבתיות וכלכליות שיצמחו מכך, משקיות, החברתיות

 . משרד האוצר והתחבורה מסיטים תקציבים נכבדים לקידום תחבורה בת קיימא•

עיקר התקציב מופנה לקידום מערכות הסעת המונים במטרופולינים והקמת רשת הרכבות  •

 בישראל

 בנוסף קיים תקציב נכבד נוסף לקידום מערכות בת קיימא עירוניות•

 

 



 בעריםהזדמנות לקידום תחבורה בת קיימא 

 (נתיבי העדפה) צ"תחצ או פרויקטי תומכי "מדיניות המשרד היא לתקצב פרויקטי תח•

 נכונות לתקצב תשתיות אופניים ותשתיות הולכי רגל•

 דווקא , ולקדם פתרונות תחבורה נכונים לתושביהן" העגלהעל לקפוץ "הזדמנות של הרשויות •

 בה רמת השירות בכבישים הולכת ומתדרדרתבתקופה     

ישפרו את פני  , רשויות שישכילו לנצל את שעת הכושר ישפרו את הנגישות בתחומן –אין פתרון אחר •

 עירם ואת איכות החיים לתושביהן



      

לקראת ביצוע, עיר בת קיימא אשדוד – 1דוגמא   

. מחויבות הרשות לקידום תחבורה בת קיימא מאפשרת יישום כל מרכיבי הפרויקט
מבחינת העיר אשדוד מדובר בצורך אסטרטגי להפוך את העיר מעיר מבוזרת המבוססת  

 על הרכב הפרטי לעיר אינטנסיבית ושוקקת חיים
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 ערך אחוז מגוש דן

 מ שביל"כ ק"סה מ"ק 179 (יעד) מהרשת 25%

 2020מטרים  500כ אוכלוסיה "סה 930,000 63%

 2020מטרים  500כ מועסקים "סה 470,000 73%

 מטרים 500כיסוי גאוגרפי  ר"קמ 103 35%



   האופנידן: המשך
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משרד התחבורה מעוניין בפיתוח  
רשת שבילי אופניים ברשויות  

 .  ובממשקים ביניהם

אנו מציעים לכל רשות לקדם תוכנית  
אב לשבילי אופניים בתחומה ולבחון 

 אפיקי מימון מול משרדי הממשלה



   כלים שלובים-סקר אינטרנטי



 קידום תחבורה בת קיימא ברעננה
 קידום הליכה ברגל לבתי הספר



 קידום תחבורה בת קיימא ברעננה
 מגיעים לעבודה בירוק



 המלצתינו

 את משרדי הממשלה בהכנהקיימא ולשתף -להכין תוכנית אב עירונית לתחבורה בת•

 לגזור מהתוכנית שלבי ביצוע ולדרוש מחויבות תקציבית מהממשלה•

 לייצר שיח עם התושבים סביב הצורך לקדם תחבורה בת קיימא ולשלבם בתהליכי התכנון•

לעודד עיבוי הבינוי הקיים על פני שכונות חדשות ולנצל שעת הכושר לשיפור השירות  •
 בתחבורה הציבורית

 לעודד שיח מקצועי ברשות בנוגע לקידום תחבורה בת קיימא•

 שילוב עם הסקטור הפרטי לעידוד הגעה לעבודה בירוק•


