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 מיזם תחבורה מקיימת
 בערי השרון

 
 שיתוף פעולה בין חברה אזרחית לרשויות מקומיות

 
 מפגש התנעה



המיזם מיועד לקדם פעולות המיועדות לצמצם את השימוש ברכב  
הפרטי בערים  באמצעות שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות  

 .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 15 תחבורה 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

בין גורמי התכנון והביצוע  העוסקים בקידום 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



 שלבי ביצוע

 :היערכות 2017
רשויות  
 שותפות

פרויקטים  
 נבחרים

בניית 
תהליך  
 הערכה

הקמת ועדה 
 מייעצת

2018-  
2019 

 :ביצוע
תכניות  
עבודה 

 לפרויקטים

רתימת  
 בעלי עניין

ביצוע  
 הפרוייקטים

 :סיכום 2020
מסמך  
 -מסכם

 המלצות 

מסקנות  
תהליך  
 הערכה



 דרכי הפעולה

 ,  סיורים, של הרשויות באמצעות פגישות שוטף ליווי1.
 .וכוביצוע סקרים , הכנת חומרים מקצועיים    
 .חיבור לבעלי עניין מחוץ לרשויות2.
 .וימי עיון לאנשי הרשויות הכשרות3.
 .עבודה מול הציבור הרחב וקבוצות בעלי ענין לקידום הרעיונות4.
ארגון מפגשים קבועים של אנשי הרשויות לקידום נושאים  5.

 .  משותפים
 



 :נושאי פעילות

 שיפור סביבת תחנות הרכבת 
 והנגישות אליהן 



 :סיורים בסביבות תחנות רכבת 
 נתניה

 נתניה

 הרצליה

 חדרה



 :נושאי פעילות
  צ"התחפעולות מול מפעילי 

 לקידום צרכים משותפים לרשויות



 :נושאי פעילות

 שיפור הגעה לאזורי תעסוקה 



 :נושאי פעילות 

 פרויקטים של שיתופיות   



 :נושאי פעילות

 קידום הליכות בעיר 





קיום  , פעילות פורום רשויות מקומיות אזורי•
ויצירת  (  אחת לחצי שנה)פגישות תקופתיות 

 .רשת תקשורת קבועה

  רלוונטיםימי עיון בנושאים , עריכת הכשרות•
 .פעמים בשנה 3-4בתדירות של 

שנבחרו באמצעים מגוונים  הפרוייקטיםקידום •
 .מול כל אחת מן הרשויות ובשיתוף פעולה ביניהן

 

 

 

 ?מה מכאן



 

 תודה רבה על ההשתתפות 
 להמשך שיתוף פעולה פורה   ותקוה

 


