נעים יחד קדימה למען ניידות טובה יותר

תוכן

נעים יחד קדימה למען ניידות טובה יותר
עיר ללא הפסקה תל–אביב-יפו בניידות מתמדת
איכות חיים טובה יותר בתל–אביב-יפו
ניידות בכלי רכב המונעים חשמלית ,בחינת היתכנות
גיבוש מדיניות בנושא שינוע סחורות ובנית מסגרות לשיתוף בעלי עניין
מתן עדיפות לתחבורה ציבורית
הספקת מידע עירוני תנועתי לפיתוח יישומי ניידות מבוסס  ICTוITS-

קידום פתרונות תחבורה בני קיימא למרכזי תעסוקה
העלאת מודעות לצירים הירוקים בעיר

אודות
הגידול בתנועת כלי הרכב בעיר וההשלכות השליליות הנובעות מגודש התנועה שנוצר מציבים ,בפני ערים רבות ,את אחד
האתגרים הגדולים  -תכנון תחבורה עירונית יעילה לניידות בת קיימא; נושאים אלה עומדים בראש סדר העדיפויות של
הרשויות המקומיות.
בשנת  ,2000הנציבות האירופאית הכירה בצורך בנקיטת פעולה והשיקה את יוזמת  CIVITASאשר נועדה לתמוך ביישום
ניידות עירונית בת קיימא בערים .מטרת התוכנית היא לקדם חילופי ידע ורעיונות בין אזרחים ,פוליטיקאים ,מתכננים,
חוקרים ואנשי מקצוע בתעשיות המקומיות אשר ייצרו חשיבה מחודשת ויספקו מענה לאתגרי התחבורה ויישמו פתרונות
תחבורה עירוניים ,יעילים ונקיים.
למעלה מ 210-ערים מבין  31מדינות שונות החברות בפורום  CIVITASנהנות כיום מפיתוח פרויקטים חדשניים ,מחילופי
ידע וניסיון המצטברים בתחום התחבורה בערים השותפות וכן מההזדמנות להשתתף בסיורים לימודיים ובסדנאות
מקצועיות.

תוכנית  CIVITAS Plus IIהיא תוכנית המחקר הרביעית של יוזמת  .CIVITASתוכנית זו נועדה לתמוך בערים בעיצוב
ובהערכה של מדיניות תחבורתית וביישום טכנולוגיות חדשות לתחבורה עירונית בת קיימא .התוכנית ממשיכה לקדם
את הידע והניסיון הנצבר בתחום מערכות התחבורה העירונית ומספקת לערים זירה להטמעת שיטות עבודה מומלצות,
להערכת ההשפעות ולהפצת הידע.
תכנית זו מיישמת את הידע והניסיון שנצבר בתוכניות  CIVITASהקודמות ,לתועלת הערים המשתתפות בתחומים מגוונים
של ניידות עירונית.

 CIVITAS 2MOVE2הוא פרויקט ניידות אירופאי המתבצע במסגרת תכנית  CIVITAS Plus IIהנוכחית.
הפרויקט תומך בקידום מדיניות תחבורתית חדשנית ובשיפור הניידות העירונית ומציע מסגרת ללימוד הדדי ,להעשרת
הידע בין הערים המשתתפות כולל קידום שיטות חדשניות למדידה ולהערכת ביצועים.
בפרויקט זה משתתפות  4ערים :שטוטגרט (גרמניה)-מנהלת הפרויקט ,ברנו (צ'כיה) ,מלגה (ספרד) ותל אביב-יפו
(ישראל).
הערים מסתייעות במכוני מחקר וביועצים כגון חברת הייעוץ  ,SSPאוניברסיטת שטוטגרט ,חברת התחבורה הציבורית של
ברנו ( )DPMBוהמכון לחקר התחבורה בטכניון  -המכון הטכנולוגי לישראל.
תקציב הפרויקט בארבע הערים השותפות הוא  9.1מיליון יורו.

תל–אביב-יפו מקדמת מדיניות תחבורתית חדשה
במסגרת פרויקט  CIVITAS 2MOVE2מקדמת עיריית תל-אביב-יפו מדיניות של ניידות עירונית ובוחנת פתרונות תחבורה
חדשניים המיועדים להפחית את עומסי התנועה ולהגביר את הבטיחות בדרכים תוך שימת דגש על איכות סביבת הולכי
הרגל ורוכבי האופניים.
בפרויקט מיושמים אמצעים לפיתוח מערכת תחבורה ירוקה ויעילה אשר תיצור הזדמנויות שוות לנסיעה בכל האמצעים,
תספק נגישות טובה להולכי רגל ,לנוסעים ולסחורות בעיר.
במסגרת פעילותה של עיריית תל-אביב-יפו בפרויקט מבוצעות המשימות הבאות:
• בדיקת יעילות השימוש באופנועים חשמליים במסגרת צי הרכב העירוני ועריכת סקר היתכנות לפריסת תחנות טעינה
לרכבים חשמליים;
• גיבוש מדיניות בנושא פריקה וטעינת סחורות במרכז העיר ובנית מסגרות לשיתוף בעלי עניין;
• מתן העדפה לתחבורה ציבורית בצמתים באמצעות עדכון שוטף של תוכניות הרמזור בהתאם לנתונים המתקבלים
מאמצעי החישה בשטח מודגם בנתיב התחבורה הציבורית ברחוב אבן גבירול;
• הפצת מידע תנועתי ממאגרי מידע עירוניים בשימוש בפלטפורמה מידע פתוח (;)opendata
• קידום פתרונות תחבורה לצמצום השימוש ברכב פרטי לאזורי תעסוקה עתירי עובדים
(שיפור השאטלים ואפליקציה לנסיעות משותפות בקרית עתידים);
• הגברת המודעות לשימוש בצירים ירוקים ברחבי עיר.

איכות חיים טובה יותר
בתל-אביב-יפו
פרויקט  CIVITAS 2MOVE2משתלב בפעילות להגשמת חזון
העיר  -פיתוח מרחב ציבורי מזמין ,איכותי ,בקנה מידה אנושי
המעודד מפגשים ומקנה "תחושת מקום" .עיר המאזנת בין
הרקמה הבנויה למרחב הפתוח ,שומרת על עירוב שימושי קרקע
מושכל ,פועלת לצמצום מטרדים סביבתיים ומקדמת מערכת
תחבורה רב-אמצעית ,יעילה ובת-קיימא" תוך שמירה על
הסביבה ,המערכת האקולוגית והמורשת התרבותית.
הפרויקט ,כפי שצוין לעיל ,מורכב משש משימות ומבוצע בשיתוף
המכון לחקר התחבורה בטכניון.
המשימות הן:

גיבוש מדיניות בנושא פריקה וטעינת סחורות במרכז
העיר ובנית מסגרות לשיתוף בעלי עניין;
פיתוח מנגנונים לניהול יעיל של שינוע סחורות בעיר.
הכנת תוכנית מדיניות לייעול ושיפור הסדרי הפריקה והטעינה
במרכז העיר ,תוך צמצום מטרדים הנובעים משינוע הסחורות.
הפרויקט כולל מספר פעילויות ,העיקריות הן:
 .1איתור ושיתוף בעלי עניין בתחום.
 .2איסוף ועיבוד נתונים.
 .3הכנת מסמך מדיניות להסדרי פריקה וטעינה בעיר.

ליצירת קשר:

אדר' מיכל טאוסיג ,היחידה לתכנון אסטרטגי ,עיריית תל-אביב-יפו,
מיילtausig_m@mail.tel-aviv.gov.il :

ניידות בכלי רכב המונעים חשמלית ,בחינת היתכנות

יישום העדפה לתחבורה ציבורית

הפרויקט כולל שילוב אופנועים חשמליים בצי התפעולי של
העירייה ,ניתוח הממצאים ובחינת התרומה האפשרית של
השימוש ברכבים חשמליים בחסכון בהוצאות תפעול ובהפחתת
זיהומי אויר ורעש בעיר .הפרויקט כולל גם עריכת סקר היתכנות
לפתרונות עתידיים לטעינת רכבים חשמליים ברחבי העיר.

מטרות המשימה הן :הגדלת מהימנות השירות הניתן ע"י
התחבורה הציבורית; הגדלת האיזון בין אמצעי תחבורה בני
קיימא ואמצעי נסיעה אחרים; העלאת המודעות הפעילות
העירונית להעדפת תחבורה בת קיימא.
המשימה כוללת יישום העדפה ברמזורים לתחבורה הציבורית
ולהולכי הרגל לאורך רחוב אבן גבירול באמצעות עדכון שוטף
של תוכניות הרמזור ובאמצעות מעקב ובקרה אחר מדדי הביצוע
של כלל משתמשי הדרך תוך שימוש באמצעי חישה מגוונים.
המשימה מבוצעת בשיתוף המכון לחקר התחבורה בטכניון.
פעילויות העירייה בפרויקט הן:
• הגדרת משטר העדיפות למשתמשי הדרך השונים
• התקנת אמצעי חישה אשר יספקו נתונים לצורך חישוב
מדדי הביצוע
• התאמת תכניות הרמזורים לאורך הציר בהתאם למשטר העדפה
• העלאת המודעות למתן העדפה לתחבורה ציבורית ולהולכי רגל

ליצירת קשר:

ורד קריספין ,חטיבת התפעול ,עיריית תל-אביב-יפו,
מיילcrispin_v@mail.tel-aviv.gov.il :

ליצירת קשר:

אינג' עדה שוורץ ,אגף התנועה ,עיריית תל-אביב-יפו,
מיילada_s@mail.tel-aviv.gov.il :
ניב עדן ,המכון לחקר התחבורה בטכניון,
מיילniv@technion.ac.il :

הספקת מידע עירוני תנועתי לפיתוח יישומי ניידות
מבוסס  ICTוITS -
הנגשת מידע תנועתי באמצעות פלטפורמת מידע פתוח
( )open dataלפיתוח יישומים כגון ישומי  WEBוטלפונים חכמים.
המשימה מושתתת על איסוף מידע עירוני בדבר אירועים
סביבתיים העלולים לעכב/להאט את התנועה בעיר;
יצירת תמונה אחודה ממספר מקורות והפצתו.
המידע מאפשר חסכון בזמן הודות לנגישות למידע על עבודות
תשתית בדרך ,אירועים מיוחדים ועומסי תנועה.
הפרויקט מבוצע בשיתוף המכון לחקר התחבורה בטכניון.

ליצירת קשר:

אביעד היילבורן ,אגף המיחשוב ,עיריית תל-אביב-יפו,
מיילheilbrun_a@mail.tel-aviv.gov.il :
ניב עדן ,המכון לחקר התחבורה בטכניון,
מיילniv@technion.ac.il :

נעים יחד קדימה לקראת ניידות טובה יותר
הוצאה לאור:

© עיריית תל-אביב-יפו בשיתוף המכון לחקר התחבורה של הטכניון

העלאת מודעות לצירים ירוקים לתנועה לא ממונעת
המשימה כוללת פעולות להגברת המודעות לאפשרויות השימוש
ברשת הצירים הירוקים לאורכה ולרוחבה של העיר .הצירים
הירוקים מהווים מקום מפגש לפעילויות מגוונות של תושבי העיר
ומאפשרים קשר רציף בין אזורי העיר.

ליצירת קשר:

שרון מילר ,מינהל הדוברות ,עיריית תל-אביב-יפו,
מיילdover4@mail.tel-aviv.gov.il :

תוכן:
חגי ירון
סימונה ליבוביץ

עיצוב גרפי:
פאר לוין קריאייטיב

צילומים:

עיריית תל-אביב-יפו
אלמוג כהן
יעל צור
כפיר סיוון

קידום פתרונות תחבורה בני קיימא למרכזי תעסוקה
המשימה כוללת ניסוי פתרונות תחבורה מיוחדים לפארק
התעסוקה קריית עתידים .במסגרת המשימה נערכת התאמה
של שירות היסעים ייעודיים (שאטלים) מתחנות הרכבת אל
קריית עתידים.
הפרויקט מבוצע בשיתוף המכון לחקר התחבורה בטכניון,
אשר אחראי על פיתוח מודל תחבורה לבחינת השפעות
הפתרונות המיושמים במשימה ומידת התאמתם ליישום מורחב
באזורי תעסוקה אחרים.

ליצירת קשר:

אייל שביט ,מינהלת קידום עסקים ,עיריית תל-אביב-יפו,
מיילshavit_e@mail.tel-aviv.gov.il :
פרופ' שלמה בכור ,המכון לחקר התחבורה בטכניון,
מיילsbekhor@tx.technion.ac.il :

פברואר 2015

יצירת קשר
אתר
www.civitas-initiative.org/content/tel-aviv-yafo

צוות הפרויקט בתל-אביב-יפו
ד"ר בני מאור ,מנהל מינהל בינוי ותשתיות -יו"ר ועדת ההיגוי
()maor_b@mail.tel-aviv.gov.il

חגי ירון  -מנהל הפרויקט

()haggai_y@mail.tel-aviv.gov.il

ד"ר לרה דאור  -מנהלת הערכה ומדידה
()daor_l@mail.tel-aviv.gov.il

סימונה ליבוביץ – מנהלת הפצה

()leibovich_si@mail.tel-aviv.gov.il

צוות המכון לחקר התחבורה בטכניון
ניב עדן

()niv@technion.ac.il

ד"ר איילת גלצור

()galtzur@tx.technion.ac.il

פרופ' שלמה בכור

()sbekhor@tx.technion.ac.il

