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EU White Papers 2011 – 2050 vision

מלהשיג  רחוקיםעדיין היינו 2011בשנת 

מערכת תחבורה בת קיימא

:הוא2050הצפי לשנת , אם לא נעשה דבר

-יגדלו ביותר מCO2רמות הזיהום הנובעות מ ❑

1990-יחסית ל30%

2011-יחסית ל50%-עלות הגודש תגדל ב❑

פערי הנגישות בין המרכז לפריפריה יתרחבו❑

“Smart, green and integrated transport” 

פרוייקטים39❑

€מיליון 238❑



של משתמשי הדרךתת אוכלוסיות 



שילוב אמצעים–גודש להפחתת המפתח 



Bike2Workשלקמפיינים❑

דוגמא)התנהגותלשינוימתודולוגיות❑

(בתמריציםשימוש

מעסיקיםעםפ"שת❑

היעדלאוכלוסייתהמותאמיםקמפיינים❑

משימוש יוממיםהשגת שינוי הרגלי נסיעה של 

ברכב פרטי לרכיבה על אופניים לעבודה

The European Cyclists' 

Federation (ECF)



The European Cyclists' 

Federation (ECF)

מדינות12❑

מעסיקים300❑



The European Cyclists' 

Federation (ECF)

BIKE2WORKבלגיה

חברהעובדים מאותה 5עד 2צוותים של ❑

מהנסיעות75%או 50%או 25%: בוחרים אתגר של רכיבה לפחות❑

תחרויות חורף ותחרויות קיץ❑

פרסום גם במדיה , שיתוף מעסיקים בקמפיינים, שפות3-פרסום ב❑

החברתית

פרסום ביניים של תוצאות במהלך קמפיינים  ❑

המעסיקים מעניקים מעילים לכיסוי התיקים❑

(במלון בריאותש"סופ)פרסים לזוכים במסגרת קמפיין החורף והקיץ ❑

(כוח העבודה בבלגיה)מיליון 3.8מתוך 25,000משתתפים ❑



המייל  )ומקורה חניית אופניים בטוחה ❑

(הראשון

תשתית אופניים בטוחה להגעה לתחנה❑

(המייל האחרון)אופניים בתחנת היעד שיתוף ❑

(  כגון קופונים לקפה)תמריצים סמליים ❑

לנרשמים לשירות

חיוביתשיווק ותקשורת ❑

אמצעי  הרחבת השימוש המשולב בשני 

הנסיעה בעלי היעילות האנרגטית הכי  

.ואופנייםרכבת -גבוהה 

אופניים ורכבת–שילוב אמצעים 



אופניים ורכבת–שילוב אמצעים 

משתתפים264בקרב UKתוצאות סקר בליוורפול 

מקרב משתמשי  9%

החנייה הבטוחה 

השתמשו קודם ברכב

מקרב משתמשי  19%

האופניים השיתופיים  

השתמשו קודם ברכב

מקרב משתמשי  18%

החנייה הבטוחה השתמשו  

קודם ברכב למייל הראשון



ביקושמבוססת תחבורה 

בכל צ"בתחהגדלת מספר הנוסעים 

סוגי הנסיעות

חברתידיעלהמופעלחדשתחבורהשירות❑

BusUpטכנולוגיתפלטפורמההמשלב

נסיעותשיתוףלקידוםואלגוריתמים

וספורטתרבותולאירועילעבודהנוסעים❑

במועדליעדממוצאנסיעהלהזמיןיכולים

תעסוקהבאיזורימיקוד)להםהמתאים

(מסויימיםואירועים

רכביהםאתלהציעיכוליםהסעהרכביבעלי❑



ביקושמבוססת תחבורה 

בחירת  

הסעה  

קיימת

שיתוף  

בקשת  

ההסעה

בקשת  

הסעה  

חדשה



שיתוף ידע



סגנון חיים ללא תלות  ❑

(64)ברכב

הליכה▪

רכיבה▪

שיתוף נסיעות▪

שיתוף כלי רכב▪

שיתוף אופניים▪

כולל  )תחבורה שיתופית ❑

(50)(צ"תח

(37)אנרגיה נקייה רכב מבוסס ❑

(37)אסטרטגיות ניהול ביקושים❑

(41)בטיחות ובטחון❑

(38)לוגיסטיקה עירונית❑

(  54)שיתוף ציבור❑

❑......

תחומי עניין  –ידע שיתוף 



MAMCA

חלופות של  לבחינת כלי 

תחבורה  פרוייקטי

סוגי כלים–ידע שיתוף 

mOBILITY

משחק רציני לגיבוש  

פתרונות ניידות חדשים



☺תודה על ההקשבה 
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