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?האם אפשרי גם אצלנו



Imagine...



your 

logo

...דמיינו 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZwN7D1IUcw


...דמיינו 



...דמיינו 



Imagine...



now
Imagine...

… the impact on 
carbon emissions, 
pollution, noise –
and ultimately your 
physical shape and 
your health. 

Just imagine how 
much more liveable 
we can make our cities



“City is not a 

problem.

It’s a solution”
(Jaime Lerner)



“a bus cannot be 

stuck in traffic”
(Enrique Penalosa)

“An advanced city is 
not a place where the 
poor move about in 
cars, rather it’s where 
even the rich use 
public transportation”

"All citizens are equal before the law. If this 
principal is true, then a bus with 100 
passengers has right for 100 times more 
space than a car with a single passenger".



הערים המוצלחות 

...בעולם 
הן אלו שראשיהן היו אמיצים דיו  ... 

–להבין שהערים מיועדות לבני אדם 
–לא למכוניות 

:והם בנו עדיפויות חדשות באופן הבא



הערים המוצלחות 

...בעולם 
הולכי רגל בעדיפות ראשונה



הערים המוצלחות 

...בעולם 
רוכבי אופניים בעדיפות שניה



הערים המוצלחות 

...בעולם 
תחבורה ציבורית יעילה 

בעדיפות שלישית



הערים המוצלחות 

...בעולם 
,  מערך הפצה ולוגיסטיקה יעיל

נקי ושקט בעדיפות רביעית



הערים המוצלחות 

...בעולם  הפכו בהדרגה את השימוש ברכב  •
:פרטי בעיר לפחות ופחות נוח

oהטלת הגבלות שימוש

oהקשחת מדיניות חנייה

oהפחתת חניות

oאיסור כניסה למרכז העיר

oאגרת גודש

oקיצוץ נתיבי חניה ומסיעה



עירוניות נכונה
המרחב הציבורי הוא 
. הלב הפועם של העיר



עירוניות נכונה
–כדי שהעיר תחייה 

 ,Liveable Cityתהיה 
כדי שתושביה יהיו מאושרים



עירוניות נכונה
ישנה חשיבות עצומה לכך 

–שהעסקים המקומיים יפרחו וישגשגו 



עירוניות נכונה
המרחב הציבורי חייב להיות 

שוקק ותוסס



עירוניות נכונה
שימושים מגוון-מבוסס על עירוב



עירוניות נכונה
מלא חיים ומלא המולה



עירוניות נכונה
הומה אנשים וסואן בתנועת הולכי רגל 



עירוניות נכונה
לא בתנועת מכוניות



עירוניות נכונה
–פעיל ונגיש לכולם 

מבוגרים וקשישים, נוער, ילדים



עירוניות נכונה , מקום מלא עניין; בכל זמן ומכל מקום
.יום ולילה–שנעים להיות בו בכל זמן 



עירוניות נכונה , מוצל על ידי עצים רחבי מניפה
נעים וקריר



ביקוש מושרה

Induced Demand

Fighting congestion by 
adding lanes and 
building more roads, 
is like fighting obesity 
by loosening your belt

הגדלת ההיצע של מוצר  
מובילה לגידול  , מסויים

בביקוש למוצר ולכן  
להגדלת צריכת המוצר



?הידעת

מ"ק3מהנסיעות שלנו במכונית הן לטווח של עד 40%•

רכיבה באופניים' דק10-כ, הליכה' דק30-כ–

מ"ק8מהנסיעות שלנו במכונית הן לטווח של עד 70%•

רכיבה באופניים' דק20-30–

.  משעתיים ביום> ממוצע השימוש במכונית •

עומדת  –" נכס מת"מהזמן המכונית הפרטית היא 90%-כלומר יותר מ–

ותופסת אספלט



Bikenomics בכל עיר בעולם בה צומצמו נתיבי רכב מנועי  •
העסקים לאורך  –לטובת שבילי אופניים 

.המרחב הציבורי הפעיל החדש שגשגו

הן בכמות –ככל שיהיו יותר תשתיות אופניים •
כך זה ימשוך יותר –והן באיכות ובבטיחות 

ויותר אנשים לעבור לרכיבה באופניים

ככל שיש יותר יותר רוכבי  : הבטיחות במספרים•
,  כך נעשה יותר בטוח לרכוב–אופניים בעיר 

יותר בטוח ללכת ויותר בטוח לנהוג

ככל שיהיו יותר רוכבים וככל שנרכב : שלומות•
יותר כך תהיה החברה שלנו בריאה יותר 

ומאושרת יותר



אופניים תורמים לעסקים המקומיים ולבטיחות הולכי הרגל

עלייה בפידיון הקמעונאי49%

ירידה בכמות הנכסים הריקים49%

ירידה במספר הנפגעים מרכב58%

Bikenomics



הורדת יוקר המחייה למשפחה



זריקת עידוד ענקית לכלכלה המקומית

לפחות= פחות רכבים פרטיים של תושבים 15,000•

₪מיליון 150

לפחות= פחות רכבים פרטיים הנכנסים לעיר מדי יום 5%•

₪ מיליון 150
30,000₪5,500₪



דרושה התערבות

עשייה או -שאם לא כן אי
"  עסקים כרגיל"תרחיש 

יחזיר אותנו לאחור



ישיגו את המטרהלאתשתיות לבדן 



אתנחתא טכנולוגית



Cars damage our cities & urban society

Cars per day

Daily 
damage

Annual 
damage

100,000

$200,000

$40,000,000

200,000

$400,000

$80,000,000

300,000

$600,000

$120,000,000

400,000

$800,000

$160,000,000

500,000

$1,000,000

$200,000,000

600,000

$1,200,000

$240,000,000

700,000

$1,400,000

$280,000,000

800,000

$1,600,000

$320,000,000

900,000

$1,800,000

$360,000,000

1,000,000

$2,000,000

$400,000,000



mission 
statement



Autonomous 
Vehicles



Artificial 
Intelligence
Software 
Solution 
for Cities
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Solution flow – city strategy

1



Solution flow – data sources

2



Solution flow – Fusing data with city strategy

3



Solution flow – views, recommendations & campaigns

4
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Solution flow – ML-based Actionable Insights



Moving to sustainable urban mobility

Reduced cars per 
day

Daily savings

Annual savings

5,000

$15,000

$3,000,000

10,000

$30,000

$6,000,000

15,000

$45,000

$9,000,000

20,000

$60,000

$12,000,000

25,000

$75,000

$15,000,000

30,000

$90,000

$18,000,000

35,000

$105,000

$21,000,000

40,000

$120,000

$24,000,000

45,000

$135,000

$27,000,000

50,000

$150,000

$30,000,000



Tactical Urbanism



מיתון תנועה לשינוי התנהגות

עקלקלים•

מרחיבי שפה•

(באמפר)מהמורות •



שבילי אופניים מופרדים



שמורידות שימוש במכוניות– micro-mobilityעידוד כל צורות ה

PBOT– 6%משרד התחבורה של פורטלנד מדווח על
ממשתמשי הקורקינטים שירדו לחלוטין משימוש ברכב פרטי



הקמת תשתיות חניית אופניים
(במקום חניות רכבים פרטיים)



שיתוף ותיכלול כל האוכלוסיות בשוויוניות



עידוד עסקים מקומיים 

cycle logistics-לעבור ל•

לתעדף לקוחות רוכבי אופניים•



פעילות במערכת החינוך
(ס לתנועת מכוניות בבוקר ובצהריים"כולל סגירת רחובות גנים ובתי)



עידוד ילדים ומשפחות  ללכת ברגל ולרכוב באופניים 

לגן ולבית הספר  



תימחור חנייה לפי היצע וביקוש

חניית רכב פרטי הינה אחת הצורות הכי בזבזניות של שימושי •

משתמשי רכב פרטי הרוצים להשתמש בשטח ציבורי . קרקע

צריכים לשלם על כך מחיר שוק ריאלי  
Free or subsidized parking is affordable housing for 
cars rather than for people



–אירועים עירוניים 
מעברי חצייה  

יצירתיים



אירועי 

Ciclovia ו-

Open Streets

למשל יום שישי  –בניית אירוע של פעם בחודש •
ר לתנועת "בו נסגר המע–צ "מהבוקר עד אחה

רכבים ומאפשר התניידות רק בהליכה וברכיבה  
על אופניים



Parklettes בנתיבי החנייה יכולה להוסיף המון " נגיסה"•
, בילוי, מקום ציבורי למנוחה: צבע ואופי לעיר

, מפגש חברתי, התרגעות, קריאת ספר
משחק עם , חניית אופניים, רחוב-פרלמנט
משחק שחמט עם , מפגש אימהות, הילדים
פארק שכונתי ועוד כהנה וכהנה-הייד, חברים








