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ידע והחלטות ארגוניות

בעיות עמיתיםללמוד 

החלטות  קושי להחליט 
אמיצות

היעדר מודעות  
לפתרונות חדשניים

חידוד תהליכי קבלת  
ההחלטות בנושאי  

תחבורה

מדיניות  נדרשים קובעי 
נחושים

שיתוף פעולה ארגוני  
,  הכולל שימור ידע

ותהליכי קבלת  , לקחים
החלטות

ליציאה  קושי להניע 
לביצוע

האסטרטגיה העירונית  
בתחום עדיין לא עלתה  
על הכתב באופן מוצהר



רגולציה ועבודת הרשות

קידום תחבורה  
ביישובים לא יהודיים

חיזוק התכנון  
המערכתי

התמודדות עם  
כניסה של שחקנים  
פרטיים לפתרונות  

תחבורה

התאמה ותכנון של  
שכונות חדשות  
ומתחמי מסחר  

ותעשייה עתידיים

קשירת ההתחדשות  
העירונית עם  

פתרונות תחבורה

חוסר בתכנון  
תחבורתי ארוך טווח

איך  מסנכרנים את  
הפתרונות עם  

העיריה

יצירת מדיניות  
סדורה

עבודה מול הרגולטור

שיח מתכננים  
מתקדם



תחבורה ציבורית

עידוד מעבר לתח״צ

צ לא  "תח
לא  /מספקת

לוקה  /יעילה
לא קיימת/בחסר

קידום ושיפור תח״צ  
(3)

שינוי התכנון והסדר  
של כל הקוים של  

התח״צ

צפיפות בתחבורה  
הציבורית

המעבר בין סוגי  
התחבורה הציבורית  

לוקח הרבה זמן



ניידות במרחב וניידות כשירות

במרחב  התניידות
הכפרי וטופוגרפיה  

מורכבת

אינטגרציה של  
בין  מולטימודלינג

האמצעים השונים  
(3)

הוספת ושיפור  
(5)שבילי אופניים 

שימת דגש על  
(3)הליכתיות

ניידות במרחבים  
גדולות ערים/גדולים

שהולך הרגל יהיה  
הפירדמיהבראש 

הנגשת תחבורה  
בינעירונית

פתרונות תנועה  
לתוספת אוכלוסייה  
בשטח קטן יחסית

מערכת הסעת  
המונים

מורכבות תנועה  
בעיר עתיקה  

ומורכבת

חוסר נגישות  
לפתרונות תחבורה  

(2)חלופיים 

הסעות תלמידים  
 Onוחוגים 
Demandוסנכרון

עם הרכבת



תלות ברכב פרטי ופקקים

תלות גדולה ברכב  
(5)הפרטי 

מבנה הרשות מוטה  
רכב פרטי 

גם במרחב האורבני  )
וגם במרחב  

(פרברי/הכפרי

גידול של מספר  
הרכבים

פקקים  
עומסי  /גודש/אדירים

(5)תנועה 

מחסור במקומות  
חניה

הורדת חניות

הרחבת  פתרונות  
וסע בפאתי  -החנה

(2)העיר 



ניהול תנועה

נתוני און ליין בתחום  
התחבורה עם יכולת  

תגובה

היווצרותם של אירועי  
תנועה מתוכננים ולא  

מתוכננים

שונות בהתנהלות  
התחבורה בחלקים  

השונים של  
המטרופולין

איך מייצרים תנועה  
?יותר יעילה



תשתיות

(  כבישים)תשתיות 
לא מותאמים  

לתחבורה ציבורית  
במועצות הערביות

מחסור בתשתיות  
שדה  , רכבות)כבדות 

(תעופה

התאמת תשתיות  
בישוב הוותיק אל  
מול נפחי התנועה  

בעיר

מחסור בתשתיות  
לתחבורה פרטית

תשתיות  
מיושנות/לקויות



התנהגות תושבים

קשה לשכנע אנשים  
לעזוב את הרכב הפרטי

האוכלוסיה בישוב  
בוגרת ונוצרים צרכים  

חדשים

השפעת קוים מהירים  
על מבנה התעסוקה  

(ירושלים-א"ת)ברשות 



אמצעים והתפתחות טכנולוגית

שימוש בטכנולוגיות  
(2)מתקדמות 

חוסר באמצעים  
טכנולוגים

הגנת הפרטיות אל  
מול היכולות  
הטכנולוגיות  

הקיימות והעתידיות

מימון הכנסת  
טכנולוגיות תחבורה  

חכמה

התפתחות  
טכנולוגית מהירה  

מול תשתיות  
(2)עירוניות ישנות 

אנשים מבוגרים לא  
מודעים לטכנולוגיות



רכב חשמלי

כניסה לשוק הרכב  
החשמלי

מודלים של מימון  
ציבורי-פרטי

היערכות העיר  
להטענת רכבים  

(2)חשמליים 

מעבר למשאיות  
חשמליות



רכב אוטונומי

היערכות לרכב  
(2)האוטנומי

שלב המעבר מהמצב  
הקיים לעולם התחבורה  

האוטונומי
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