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 לייצוג התושבים בניהול   האחראיותהן
השירותים הציבוריים 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

 

  גורם מפתחהרשויות המקומיות הן 

 ביישום תחבורה בת קיימא בישראל

קידום תחבורה בת קיימא מניבה  

,  כלכליות, תועלות חברתיות

 .בריאותיות ובטיחותיות



אינן רוב הרשויות המקומיות בישראל 
 עוסקות בקידום תחבורה ציבורית

 ?מדוע

 לפעול לקידום  " פופולרי"זה לא

תחבורה ציבורית על פני הרכב  

 .הפרטי

דיאלוג חסר בין משרד התחבורה 

 .לבין הרשויות המקומיות      

תפיסה מוטעית שלא ניתן להשפיע. 



המדריך לרשויות המקומיות  

נועד לתת מענה לחסרים הללו  

באמצעות הבהרת תהליכי 

העבודה בין המגזר הממשלתי  

מתן כלים מעשיים  , למוניציפאלי

ודוגמאות מוצלחות מישראל  

,  לקידום תחבורה בת קיימא

וחידוד התועלות הצפויות  

לרשות המקומית לשם יצירת  

 .  מחויבות אמתית



תפקידו לייצג את האינטרסים של העיר ותושביה מול  

 גורמי הממשל ומול מפעילי התחבורה הציבורית
 

 שיפור בהתאם לצרכי תושבים•
 

 השפעה על מכרזים עתידיים•

מינוי אחראי תחבורה ציבורית ברשות  

 המקומית



צפיפות ואופי בינוי , תכנון

מותאמים לתחבורה ציבורית  

שכונות , בהתחדשות עירונית

 .חדשות ואזורי תעסוקה
    

 (הלל' רח)מדרחוב ומיתון תנועה במרכז העיר ירושלים 

 תכנון מוטה תחבורה ציבורית 



  קידום תשתיות תומכות

תחבורה ציבורית כגון 

מפרצים  , מדרכות רחבות

,  הפוכים לתחנות אוטובוס

המרת נתיבים לנתיבי  

 .  תחבורה ציבורית ועוד

 קידום תשתיות תומכות תחבורה ציבורית



 לפיתוח תשתיות  יש לפעול

מתאימות להולכי הרגל ורוכבי  

להגברת ולפעול האופניים 

לאמצעי הגעה  מודעות הציבור 

 .הספר ולעבודה-יומיומי לבית

עידוד האמצעים המשלימים לתחבורה  

 הציבורית



  יש להכיר

היטב את 

מנגנון  

הפעולה  

פ עם "ולשת

 צ"תחאגף 

 מימון פרויקטים תחבורתיים

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2327:tofes-mimun-proj&catid=70:noal-pituh-tashtit-c&Itemid=82


מחוזי   ממונה

 ירושלים והדרום
 ממונה תכנון תחבורה ציבורית  

 נועה אבירם -ירושלים ודרום מחוז 

02-6663165 aviramno@mot.gov.il 

mailto:aviramno@mot.gov.il


  שמירה על קשר רצוף עם המפעילים מובילה לעיתים

 .קרובות לשיפורים רבים ולקיצור תהליכים

  מומלץ לברר מי בעל התפקיד בחברה המפעילה

שנמצא בשטח ואחראי על האזור של הרשות  
 .ולעבוד מולו, המקומית

 

קשר רציף עם המפעילים הפועלים  

 ביישובכם



 ריכוז ואיסוף תלונות וצרכי ציבור

 תפקיד הרשות המקומית הוא להשמיע את קול התושבים

https://motssl5.mot.gov.il/ONLINE/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=12&Itemid=14


 

 

מעקב אחר איכות המידע בתחנות  

 האוטובוס

  תחנות האוטובוס באחריות

הרשות המקומית ויש לעקוב  

 אחר המידע המפורסם



 מעורבות במכרזי התחבורה הציבורית

  במכרזי התחבורה הציבורית הנערכים אחת למספר

נקבעים מי יהיו מפעילי התחבורה הציבורית  , שנים

 .ברשות המקומית ובאילו תנאים יפעלו

  מעורבות של הרשות המקומית בשלבי עריכת המכרז

הזדמנות חשובה לערוך שיפורים מקיפים  הינה 

 .בשירותי התחבורה הציבורית

 

 



המדריך לתחבורה בת קיימא לרשויות  "מבוסס על 

 :  אשר זמין באתר תחבורה היום ומחר, "המקומיות
www.trasnsportaion.org.il 

 .ויחולק במהלך ההשתלמות

 

 !תודה

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

