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לייצוג התושבים בניהול השירותים הציבוריים   האחראיותהן •
 המשפיעים על איכות חייהם

 

 :בידי הרשויות המקומיות

 התפיסה הכוללת של המרחב הציבורי שבתחומן•

 הידע אודות הצרכים של תושביהן ומבקריהן•

 האחריות ליזום תכנון עירוני בר קיימא•

 הכוח לקדם פרויקטים מול משרדי הממשלה והתושבים•

 

ביישום   גורם מפתחהרשויות המקומיות הן 

 תחבורה בת קיימא בישראל



 

 ?מדוע
 

 

לפעול לקידום תחבורה ציבורית על  " פופולרי"זה לא 1.

 פני הרכב הפרטי
 

דיאלוג חסר בין משרד התחבורה לבין הרשויות  2.

 המקומיות

 

 תפיסה מוטעית שלא ניתן להשפיע3.
 
 

עוסקות בקידום אינן רוב הרשויות המקומיות בישראל 

 תחבורה ציבורית



הללו באמצעות  לחסרים נועד לתת מענה המדריך לרשויות המקומיות 

מתן כלים  , הבהרת תהליכי העבודה בין המגזר הממשלתי למוניציפאלי

וחידוד  , מעשיים ודוגמאות מוצלחות מישראל לקידום תחבורה בת קיימא

 .  אמתיתהתועלות הצפויות לרשות המקומית לשם יצירת מחויבות 



צפיפות ואופי בינוי  , תכנון

מותאמים לתחבורה ציבורית  

שכונות  , בהתחדשות עירונית

 חדשות ואזורי תעסוקה

 כנון מוטה תחבורה ציבורית  ת

    

 (הלל' רח)מדרחוב ומיתון תנועה במרכז העיר ירושלים 



 תומכות תחבורה ציבורית תשתיות

קידום תשתיות  •

תומכות תחבורה  

ציבורית כגון מדרכות 

מפרצים  , רחבות

הפוכים לתחנות  

המרת  , אוטובוס

נתיבים לנתיבי  

 תחבורה ציבורית ועוד 
 

 המטרונית ברחוב העצמאות בחיפהתוואי 
 



 מימון

יש להכיר היטב את מנגנון  •
השתתפות משרד התחבורה 
במימון פרויקטים תחבורתיים  

ולהגיש באמצעותו בקשות  
  . לקידום תחבורה בת קיימא

האגף המטפל בבקשות הוא  •
האגף לתשתיות ופיתוח  

בעת תכנון  . תחבורתי
יש  , הפרויקטים והגשת הבקשות
אגף  להיוועץ ולשתף פעולה עם 

כדי להבטיח  , תחבורה ציבורית
 .  את  פוטנציאל מימוש הפרויקט



מינוי אחראי תחבורה ציבורית ברשות 

 המקומית

 
 

תפקידו לייצג את האינטרסים של העיר ותושביה מול  

 גורמי הממשל ומול מפעילי התחבורה הציבורית
 

 שיפור בהתאם לצרכי תושבים•
 

 השפעה על מכרזים עתידיים•
 

 

 



קשר רציף עם ממונה תכנון התחבורה 

 הציבורית במחוז  

ממונה תכנון תחבורה ציבורית מחוז חיפה  

 מאיה אלקבץ   -והצפון 

03-5657201 mayal@mot.gov.il 

א  "ממונה תכנון תחבורה ציבורית מחוז ת

 אסי סוזנה –והמרכז 

03-5657195 suzanaa@mot.gov.il 

ממונה תכנון תחבורה ציבורית מחוז  

 נועה אבירם -ירושלים ודרום 

02-6663165 aviramno@mot.gov.il 

mailto:mayal@mot.gov.il
C:/user/Documents/מדריך לפעילים/suzanaa@mot.gov.il
mailto:aviramno@mot.gov.il


ממונה מחוזי  

 חיפה והצפון

ממונה מחוזי  

 א והמרכז"ת

מחוזי  ממונה

ירושלים  

 והדרום



עידוד האמצעים המשלימים לתחבורה  

 הציבורית

יש לפעול לפיתוח תשתיות  • 

מתאימות להולכי הרגל ורוכבי 

האופניים ולפעול להגברת  

מודעות הציבור באמצעות  

תכניות חינוכיות ואירועים  

ייעודיים המעודדים הליכה 

ברגל ורכיבה על אופניים  

 כאמצעי הגעה יומיומי  

 הספר ולעבודה -לבית



קשר רציף עם המפעילים הפועלים  

 ביישובכם

על קשר רצוף עם המפעילים מובילה לעיתים  שמירה •

 תהליכיםקרובות לשיפורים רבים ולקיצור 

מומלץ לברר מי בעל התפקיד בחברה המפעילה  •

שנמצא בשטח ואחראי על האזור של הרשות 
 ולעבוד מולו, המקומית

 



 ריכוז ואיסוף תלונות וצרכי הציבור 

תפקיד הרשות המקומית הוא להשמיע את  

 קול התושבים



 איכות המידע בתחנות אוטובוס  

של הרשות  תפקידה 
כמי שאחראית , המקומית

על תחנות האוטובוס 
בתחומה וכמי שמייצגת את  

להכיר את  , התושבים
ההנחיות המפורטות לגבי  

פרסום מידע בתחנות 
אוטובוס ולעקוב ולהתריע  

בפני המפעילים ומשרד 
התחבורה על איכות השילוט 

 בתחנות

 

 



:  המדריך המלא יהיה זמין באתר תחבורה היום ומחר
www.trasnsportaion.org.il 

 

 !תודה
 

http://www.trasnsportaion.org.il/

