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תחבורה בת קיימא: לוח זמנים עבודות רק"ל – דחייה בן יהודה-אלנבי

תועלת כלכליתתועלת תחבורתית

וגם תועלת חברתיתתועלת סביבתית



היפוך הפירמידה



יעדי התפלגות נסיעות בקרב תושבי ת"א-יפו



 משטחי העיר(20%חלוקת זכות הדרך תל–אביב-יפו )



החזון התחבורתי של העיר 
 אפיקי פעולה:5מבוסס על 



הבניית חזון לתחבורה 
בת-קיימא ותכנון תחבורה 

 על פי מדיניות
 

הבנה והכרה במצב 
התחבורתי ע"י הנהלת 

העיר

במישור המקומי - פנים עירוני



 : מדיניות עירונית תכנון וביצוע 

הקמה של יחידה לתחב"צ •
תכנון תחב"צ עירוני מיטבי מותאם כולל בשת"צ•
תכנון הסדרי תנועה רדיקליים עקב עבודות בעיר•
הקמת מאגרי ידע וזמן אמת עירוניים•
בקשה/דרישה להגדלת תשומות ממשרד התחבורה•
קיום פורום תחב"צ שמתכנס אחת לשבועיים •



 תהליך מתמשך של שיתוף ציבור עם בעלי עניין:



 :יישום טקטי של נתיבי תח"צ 
רחוב יגאל אלון רחוב החשמונאים



 יישום נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית בעיר: 
הקצאת שטחים עבור נתיבי העדפהאכיפה תקיפה של נת"צים באמצעות מצלמות



 :תמיכה בשדרוג וחשמול מסופים 



 המייל האחרון – כלים משלימים



:מרכז תחבורה רובעי 

 סוגי תחבורה 10

נגישות אל מרכז 
העיר

חנייה חינם 
למכוניות בשילוב 

תחב"צ

תחבורה ציבורית 
זמינה מאד



גט טוגדרשאטליםיפואיתבאבל

תחבורה ציבורית 
גמישה ושיתופית



הליכה ברגל

פינוי המדרכות מכלי  רכב חונים •
ומעמודי תשתיות

הרחבת מדרכות  ותוספת •
מעברי חצייה

הצללה לאורך צירי ההליכה ושל •
תחנות אוטובוס 



אופניים
וכלים אישיים

2025תכנית אופניים 
הכפלת שיעור רוכבי אופניים 

וקורקינטים

 11%מ-
 22%ל-
2025 עד

הרחבת הפריסה של
שבילי האופניים

 ק"מ137מ-
 ק"מ300ל-

הגדלת ההיצע  של 
כלים דו"ג 

השיתופיים 

חיבור לרשת 
שבילים בין עירונית 

אופנידן



 :חניוני אופניים מאובטחים בצמוד למסופים ותחנות לוח זמנים עבודות רק"ל – דחייה בן יהודה-אלנבי



:הנגשה וידידותיות לכל משתמשי הדרך ולצרכים מיוחדים לוח זמנים עבודות רק"ל – דחייה בן יהודה-אלנבי



גיוס שותפים לדרך 
מרשויות שכנות 

 ושותפות

הובלה של השיח במישור 
הלאומי לשינוי סדר 

העדיפות והיפוך 
 הפרמידה

במישור המטרופוליני – ארצי 



 : רשויות6שרות תחבורה בסופי שבוע יחד עם  

נעים בסופ"ש



סמכויות לרשויות מקומיות על בסיס תוכנית אב מקומית•
תמיכה בקידום סטטוטורי של המסופים כולל חשמול ומבני מנוחה•
הובלה לשינוי פרדיגמות: התייחסות תחב"צ לבתי הספר, תחבורה •

גמישה בתוך השכונות
הקצאת תחנות קצה לשירותי תח"צ ומוניות שירות•
, שאטלים ליעדי ביקוש , קווי הזנק24/7תגבור השירות: •
קידום האוטונומי כרב קיבולת ולא סמל סטטוס פרטי •
מוניות שיהיו גם נגישות •

 :הובלת השיח הציבורי 



תודה 
רבה

! תודה רבה

Meital_L@Tel-Aviv.gov.il

 חפשו מיטל להבי בפייסבוק
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