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 מיזם תחבורה מקיימת  

 :  בערי השרון

 2. פורום רשויות מס
 שיתוף פעולה בין חברה אזרחית לרשויות מקומיות

 
 כפר סבאבאירוח עיריית 



המיזם מיועד לקדם פעולות המיועדות לצמצם את השימוש ברכב 

שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות  באמצעות הפרטי בערים 

 .ובעלי עניין נוספים

 

 

?מהו מיזם תחבורה מקיימת



שותפים למיזם

 :ארגוני החברה האזרחית: ביצוע•

 

 

 

 

 

 
 

 מכון ירושלים למחקרי מדיניות: ניהול והערכה•

 המכון לחקר התחבורה בטכניון: לווי ויעוץ מקצועי•

יורם שיפטן' בראשות פרופ: ועדה מייעצת•

 ישראל בשביל אופניים  דקות 15תחבורה היום ומחר



מטרות המיזם

של פרויקטים תחבורתיים בעלי  קידום וסיוע להבאה ליישום , ייזום1.

 פוטנציאל גבוה להקטנת השימוש ברכב הפרטי

להוציא לפועל פרויקטים של תחבורה סיוע לרשויות מקומיות 2.

 .מקיימת

בקידום  העוסקים בין גורמי התכנון והביצוע שיפור שיתופי פעולה 3.

 .תחבורה מקיימת

י  "לקדם מטרותיהם עחיזוק יכולתם של ארגוני חברה אזרחית 4.

 .  יצירת מודל בר שכפול לפעולה זאת. פעולה במסגרות הביצועיות



 

 :הרשויות המקומיות
 חדרה

 נתניה

 הרצליה

 רעננה

 כפר סבא

 טירה

 טייבה

 קלאנסווה

 

2020סוף -2017סוף : ז"לו



 :נושאי פעילות    

שיפור סביבת תחנות הרכבת  . 1

 והנגישות אליהן  



 :נושאי פעילות    

   צ"התחפעולות מול מפעילי . 2

לקידום צרכים משותפים לרשויות



 :נושאי פעילות

שיפור הגעה לאזורי תעסוקה . 3



 :נושאי פעילות  

פרויקטים של שיתופיות  . 4.5



 :נושאי פעילות

 קידום הליכות בעיר. 6
בדגש על הליכה לבתי הספר 



דרכי הפעולה

,  סיורים, של הרשויות באמצעות פגישות שוטףליווי1.

 .וכוביצוע סקרים , הכנת חומרים מקצועיים    

 .חיבור לבעלי עניין מחוץ לרשויות2.

וימי עיון ומפגשים קבועים לאנשי הרשויות וגורמי  הכשרות3.

 .התחבורה

 .עבודה מול הציבור הרחב וקבוצות בעלי ענין לקידום הרעיונות4.



 ברכות–ראש עיריית כפר סבא –רפי סער •

–המכון לחקר התחבורה בטכניון – גלצורר איילת "ד•
 ממצאי הסקר התחבורתי  של המיזם                             

קידום תחבורה מקיימת באמצעות : בנושא, פאנל בכירי רשויות השרון•
 .שיתופי פעולה בין הרשויות                             

 כפר סבא רהע–רפי סער –

 ע טייבה"מה– גבאליחאלד –

 אדריכלית העיר חדרה–ליטל שלף דורי ' אדר–

. מנהלת אגף הפעלה ורישוי–נעה אבירם •
 משרד התחבורה,  הרשות הארצית לתחבורה ציבורית                    

 שרות בתחנות השרון–רכבת ישראל , ל נוסעים"סמנכ–בעז הירש •

 פרויקט מהיר לעיר-נתיבי איילון -ראש אגף מהיר לעיר–עדי קרני  •

פ אזורי לקידום"שת–עיריית חדרה , מנהל עיר חכמה–אלון אופיר •
 תחבורה שיתופית                    

כלי ניתוח תחבורה  –מומחה בטכנולוגיות מידע בתחבורה    -נחמן שלף•
 ציבורית לסיוע בקבלת החלטות                    

 

 

 

:סדר היום



 

 דיון פורה לכולנו


