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תחבורה היום ומחר

הארגון הישראלי לקידום תחבורה בת קיימא



?  מי אנחנו

התחבורהבתחוםהאזרחיתבחברההמובילהארגון.

הארציתברמההרשויותלביןהציבורביןמקשרתחוליה

.והמקומית

בתתחבורהבנושאמקצועייםמאמריםופרסוםמחקריםעריכת

.קיימא

לרכבבאלטרנטיבותלשימושהציבורלעידודציבוריתפעילות

.הפרטי



חזון תחבורה בת קיימא

 הפעילותמיטבית למרכזי עבור כולם נגישות מערכת תחבורה המאפשרת פיתוח.

 הנסועהקרקע המצמצם את צורכי הניידות וכמות שימושי אימוץ עקרונות תכנון.

 על  המתפקדות עם מינימום השפעות שליליות תחבורה קידום מערכות

.והסביבההאוכלוסייה 

 סובלנות אפס(intolerance ) דרכים ולמחיר שהן גובות מהחברהלתאונות.

 חברתי וסביבתישמירה על עקרונות של צדק.

הגיון  , הגנה על הסביבה, צורכי הנגישות, פיתוח אורבני: יצירת איזון רצוי בין

.צדק חברתי, כלכלי



תחבורה בת קיימא
מגוון אפשרויות בחירה



תחבורה בת קיימא
להתקיים על פני דורות רביםביצוע וקידום טכנולוגיות ואמצעי תחבורה היכולים , תכנון.

תחבורה המתקיימת מבלי לפגוע במרקם החיים והמרקם הסביבתי.

 תרבות, פנאי, עסקים)קרקע שימושי עירוב -קיצור מרחקי נסיעה /הנסיעותכמות הקטנת ,

(.  מגורים

 תחבורת אופניים, הליכה ברגל-החוסכים משאבים ואנרגיה באמצעי תחבורה שימוש .

 שבילי , נתיבים ייעודיים, מעברים מהירים-ציבורית והולכי רגל עירוני מוטה תחבורה תכנון

.  כיכרות ומדרחובים, אופניים

  חיזוק מעמדה של העיר, באנרגיהחסכון -עירוניות מתחדשת.

ניהול תנועה.



ניצנים של שינוי בתפיסה התחבורתית



?למה להיות מעורבים



חשיבות המעורבות האזרחית

השפעה על קביעת מדיניות.

מנגנון פיקוח על הרשויות.

הרחבת בסיס הידע של הרשויות.

חיזוק החברה האזרחית.



?מי עושה מה



?מי עושה מה
משרד התחבורה  

הוספה והורדה של תחנות, מיקום, תעריפים, תכנון מסלולים, מכרזים

 ציבוריתהרשות הארצית לתחבורה.

 (.עדליא)מנהלת התחבורה הציבורית

 החברה הלאומית  , ישראלרכבת )חברות לאומיות

(.לדרכים

(.יפה נוף, ע.ת.נ)עירוניות /חברות ממשלתיות



?מי עושה מה
הרשות המקומית

.  סלילה והקצאה של נתיבי תחבורה ציבורית, וסביבתןהתחנות -תשתיות עירוניות  

תכנון מוטה תחבורה ציבורית והולכי רגל.

יוזמה וקידום של תכניות לתחבורה בת קיימא.

דרישת התקציבים ממשרד התחבורה.

 ממונה על  )חוליה מקשרת בין הציבור למשרד התחבורה והמפעילים

(.התחבורה



?מי עושה מה

מפעילי התחבורה הציבורית

כריזה, שילוט–נגישות מידע , נגישות פיזית לאוטובוסים

מידע נגיש וזמין לכולם.

קשר עם ציבור הנוסעים.

שיתוף פעולה עם הקהילה.



?מי עושה מה
הקהילה

ציבור הנוסעים בתחבורה הציבורית

השפעה על סיעות מקומיות.

גיוס תמיכה רחבה מצד נבחרי ציבור.

פעילות ציבורית, עצומות, הקמת קבוצות עבודה.

חבירה לארגונים הפועלים בתחום.



?איך מתקדמים



הקמת שדולה עירונית לתחבורה

הממונה:תפקידיםבעלי–הניתןככלרחבהתמיכהגיוס

.(הציבור)סביבהארגוני,מקומיותועדות,התחבורהעל

מקבלילביןהאזרחביןלקשורשיכוליםמארגוניםסיוע

.ההחלטות

אופרטיבייםסיכומיםיצאומהםודיוניםהמפגשיםרציפות

.הניתןככלרחבהלהפצה

דרישה,עדיפויותסדרישינוי,חקיקהלשינויהצעות

.(הציבורנבחרי)המקומיתלרשותסמכויותלהענקת

תקשורת-ציבוריתנראות.



?מישהו מקשיב לי



?איך אנחנו יכולים לסייע

 בעלי אינטרסים לשיתוף פעולה אסטרטגי להשגת מטרה משותפת  איחוד

(.תחבורהפורום ארגוני )

 (.יום תחבורה ציבורית)הנושא למודעות ולסדר היום הציבורי העלאת

 (.חוק למתן מידע על שירותי התחבורה הציבורית)חוקים חקיקת

 מוזמנים להיכנס ולהתעדכן–שימוש במאגר המידע באתר שלנו  .

ייעוץ בכל דילמה תכנונית.



!תודה על ההקשבה

www.transportation.org.il
yftach@transportation.org.il

תחבורה היום ומחר-


