
היום שאחריפיילוטלגיטימציה והתנגדויותבחירת מודל להתקשרותהיערכות ארגוניתמוטיבציה פנימית

הערך ? למה הרשות רוצה את זה

הכלכלי

התנעת התהליך בארגון והגדרת 

יעדים+ מובילים וגורמי ידע 

ובחירת , בחינה כלכלית של חלופות

מודל מועדף

- שריון חניות כחול לבן טרם הביקוש 

הקצאת חניות
נכסים, חניות, עמדות? של מי הבעלותפיילוט משותף לכמה רשויות

 - (עתידי/קיים)לציבור /הערך לתושב

תחבורה ברת קיימא

שילוב יחידת - הגדרת תקציב ומשאבים 

האסטרטגיה
קרינה(מכרז)ובחירת ספק , בחינת ספקים

להראות - חשיפה ומודעות לתושב 

שהפתרון אפשרי
Exit startegy< --כשלון הפיילוט  

סביבה- הערך לציבור הרחב 

שיתוף , מידע, דיוור, סקרים)דוברות 

הנגשת מידע  + (בעלי עניין/ציבור

אמצעים לעידוד השימוש, לציבור

בעלות על המידע+ אבטחת מידע 
היתרון והחיסרון - הדגשת נושא רעש 

במנוע שקט

 (אוטובוסים/מוניות)הגדרת סוג הרכב 

(עסקים/תושבים)וקהל היעד 
?היעדים הושגו, אפקטיביות< --הצלחה 

, מרק חיבור למגמה העולמית'בנצ

חייבים להתחיל להיערך עכשיו
פרסום הנחיות מרחביות

היבטים תפעוליים במסגרת 

שבר, ביטוח, תחזוקה- ההתקשרות 
עיריה<  --scaleמקורות מימוןתקשור נושא האכיפה

מדיניות ולאיזה ציים רלוונטי
איפה זה הולך - איתור מקומות פיזיים 

לקרות
ממשק לסוגים שונים של רכבים

מייצר , חדשני, הדגשת הערך הסביבתי

הכנסות

, הזדמנות לבחינת הרגולציה ושינוי

שימוש בתמריצים
scale--  >ערים אחרות

יעדים- משימות - אסטרטגיה - חזון 
שיתופי פעולה בין - חלוקת אחריות 

מחלקות בעירייה
התאמת תבעות ותוכניות מתארהגדרת יעדים מדידים, מחקר ומעקבשיתוף ציבור או לפחות יידועהתאמה לסוגים שונים של מפעילים

מפיון עירוני עם 'צ- הגדרת מוביל 

מוטיבציה פנימית
היערכות לתשתית מידע ומחשוב

open access -  הנגשת מידע לציבור

real timeאוןליין 

זמינות - הערך לתושב בעמדה קרובה 

הפתרון
התפתחות טכנולוגית בעולםביצוע הפיילוט בפועל ואיסוף מידע

ל"מנכ/רתימת ראש העיר
חוקי , חקיקה, רגולציה, פטור מהיתר

עזר
איך פורשים ואיפה

- לשדר סיפורי הצלחה מהעולם 

עצמאות אנרגטית, כלכלי, סביבתי
תחזוקה והמשך שימושיותמסקנות ולקחים, עמידה ביעדים

הערכות לאכיפה
<--תמהיל טעינה

חצי ציבורי/ציבורי/עבודה/בית
פרסום תוצאות והמלצות להמשךלמידה גם מכשלונות

שירות לקוחות והתסכלות על הטווח 

הארוך

חברה )מיפוי מחזיקי עניין רלוונטיים 

(כלכלית
כלכליות הפיילוט והשימושיותצי עירוני< --עובדי עיריה רגילה/טעינה מהירה

אמצעי תשלוםעסקים< --סמי ציבורי שטח שזה תופס

(כלכלית)? מה יוצא לעיריה מזה

משך הפיילוט

תעריף לתושב ותעריף ללקוח

מודל להטמעת תחבורה חשמלית ברשות עירונית

הסוגיות הקריטיות בכל שלב


