
יפו  -בתל אביב ניידות בת קיימא קידום 
ITSבאמצעות יישומי 

(בשיתוף האיחוד האירופי)2MOVE2פרויקט 

יפו-עיריית תל אביב, ותשתיתמנהלת מינהל בינוי , שרונה הרשקו



רשת של ערים למען ערים  : סיויטס
להשגת ניידות עירונית בת קיימא
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:סיויטסשנים של 14

ערים מדגימות69•

פרויקטים700•

סיוויטסערים חברות ברשת ערי 238•
מיליון €200מ השקעה של למעלה •

של האיחוד האירופי



שנים14פרויקטים במהלך 700הערים ביצעו 

ניהול ניידות

אסטרטגיות 
לניהול ביקוש

תחבורת נוסעים 
קולקטיבית

נקיים דלקים
ורכבים

מערכות

מידע תחבורתיות
ICT

שיתוף ציבור

לוגיסטיקה של 
הובלה בעיר

בטיחות וביטחון

תחומי מפתח להתערבות-ניידות 

אורח חיים ללא 
תלות ברכב

תכנון משולב



בפעולהסיויטס

בחינת  
פתרונות  

חדשים

1

שכנוע  
פוליטיקאים

3

שיתוף  
פרקטיקות

טובות 

2

מעבדות חיות

?איך עשית את זה

?איך העזת 

מאגר מידע על  

תחבורה נקייה



Tel Aviv Yafo

Brno

Stuttgart

Malaga

2MOVE2



ניידות בכלי רכב המונעים חשמלית

 פיתוח אסטרטגיה עירונית לשינוע סחורות

עובדיםפתרונות תחבורה חדשניים לאזורי תעסוקה עתירי

העלאת המודעות לשימוש בצירים ירוקים

אסטרטגיות למתן עדיפות לתחבורה ציבורית

אספקת מידע תנועתי באמצעות מערכות חכמות

2MOVE2–  משימות

בתל אביב יפופרויקט ה



המשימה

: מטרת הפרויקט 
בציר אבן גבירולשיפור הזרימה של התחבורה הציבורית

בחינה ויישום אסטרטגיה חדשנית לניהול תנועה כאמצעי  

.  למימוש יעיל של העדפה לתחבורה ציבורית

(ציר אבן גבירול)

ניהול תנועה מוכוון העדפה 
התחבורה הציבוריתלנוסעי 



תיאור תהליך היישום

יישום 

בשטח

תכנון תוכניות  
צ"העדפה לתח

מדיניות תכנון 

כיול פרמטרים

ניהול תנועה זמן אמת

ה"מחז+גלאים

ניטור חריגות  

מערכי סף
התראות

התאמת תוכנית 

רמזור למצב 
התנועתי

ניתוח קבלת 
החלטות

מדדי 

ביצוע



ניטור רציף של מדדי הביצוע של כלל משתמשי הדרך תוך שימוש באמצעי חישה מגוונים  

ניהול תנועה מוכוון העדפה 

התחבורה הציבוריתלנוסעי 



*

מידע תנועתי  אספקת 
באמצעות מערכות חכמות



הנתונים שנפתחו למפתחים

מתקנים ותשתיות  •
, פארקים , גני ילדים, בתי ספר, בתי מרקחת

מתקני מחזור ועוד, ספריות, מקלטים 

נתוני תחבורה•

חניות בחניוני  , בקטעיםמהירות ממוצעת –זמן אמת •

נתוני אופניים תל אופן, אחוזת החוף

חסימות  , קיבולות מקסימליות מתוכננות בצמתים•

,  תחנות עגינה, שבילי אופניים, עבודות לילה, כבישים
אירועים ועוד

• Datasets

נתוני תל אופן  , ספירות תנועה•

נתונים סטטיסטיים ועוד

נתונים 

מעוגנים  
ג"ג

מידע תנועתי  אספקת 
באמצעות מערכות חכמות

http://gisn.tel-aviv.gov.il/ws_iriya_zmina/wsgis.asmx
http://gisn.tel-aviv.gov.il/wsgis/service.asmx



הטובים ביותר והזוכים בתחרות הכללית5

*

הצעות ליישומים26הוצגו לשופטים  , משתתפים150-בהאקתון

Alternative – מקום ראשון 
פ  "תכנון מסלול משולב ע

פרמטרים שונים

Tel ofan game – משחק 

אופן לשיפור השירות  -התל

י חוכמת ההמונים"ע

CarPal – שנימקום 
ניהול קבוצות נסיעה  

בחברות

Rav kav app – שלישימקום 

שילוב רב קו והטלפון 

הסלוללרי

Hi Park

אפליקציית חניה זיהוי  

י  "מקומות פנויים ע

מצלמת המכשיר ועיבוד  

תמונה




