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הנציבות  של  השביעית  התכנית  במימון  הנמצא   ,CIVITAS  WIKI בחסות  מופק  זה  פרסום 

.CIVITAS -האירופאית למחקר ולפיתוח, ופועל לתיאום בין הפרויקטים וניהול הידע הנצבר ב

הערה משפטית
הן  ואין   CIVITAS  WIKI ארגון  של  הבלעדית  באחריותו  הינן  זה   בפרסום  המובעות  הדעות 

משקפות בהכרח  את דעותיה של הנציבות האירופאית.

פלטפורמה להחלפת רעיונות ואימוץ חדשנות

למעלה מעשור של תחבורה
 ידידותית לסביבה

צרו קשר עם

: CIVITAS מזכירות
secreteriat@CIVITAS.eu

בקרו באתר החדש: 
 www.CIVITAS.eu 

www.civitas.eu

מצאו אותנו ב:
CIVITAS Initiative :פייסבוק

@CIVITAS_EU :טווייטר
CIVITAS Initiative :יוטיוב

ידע  לחילופי  אידיאלית  פלטפורמה  מהווה   CIVITAS
בקרב מתכננים, חוקרים, פוליטיקאים ואנשי התעשיות 
מ-  יותר   CIVITAS בפורום  חברות  כיום  המקומיות. 

200 ערים מ-31 מדינות שונות. 

כל עיר אירופאית יכולה להצטרף לקהילה זו באמצעות 
גם  המוכר  מחייב,  בלתי  הצטרפות  הסכם  על  חתימה 
מן  נהנות  השותפות  הערים   ."CIVITAS כ"הצהרת  
האחרים  המשתתפים  של  המצטברים  והניסיון  הידע 
וסדנאות  לימודיים  בסיורים  להשתתף  ומהאפשרות 

מקצועיות.

ערי פורום CIVITAS  זכאיות להשתתף בכנס השנתי, 
המתארח בכל שנה בעיר אחרת ומפגיש בין בעלי עניין 
מאירופה ומחוצה לה. הכנס השנתי יוצר רשת משותפת 
האירופאי  האיחוד  למוסדות  האירופאיות,  לערים 

ולבעלי עניין בתחום הניידות.

http://linkedin.com/company/civitas-initiative

 הצטרף לפורום המקוון והחלף רעיונות 
ודעות עם עמיתים מאירופה

 PAC( לצד הפורום פועלת גם ועדה פוליטית מייעצת
המורכבת   ,)Political  Advisory  Committee  -
 .CIVITAS פורום  ערי  את  המייצגים  ציבור  מנבחרי 
פועלים  האירופי,  האיחוד  בשיתוף   PAC ה-  חברי 
האירופי,  האיחוד  של  התחבורה  מדיניות  לגיבוש 
תחבורתית  חדשנות  ויישום  מחקריות  יוזמות  לקידום 

בערי הפורום. 

באמצעות  המקומית,  ברמה  גם  פועלת   CIVITAS
רשתות ארציות ובשפת המקום )CIVINET(. במסגרת 
זו יכולים השלטון המקומי ובעלי עניין מקומיים ליהנות 

משיתוף פעולה בשפתם.

	    
*	 כולל את כל הפרויקטים המצוינים כאן  

 



גדיניה / פולין

פאלמה / ספרד

מלגה / ספרד

שטוטגארט / גרמניה

אזור  של  המרכזית  והעיר  בצ'כיה  בגודלה  השנייה  העיר    - ברנו 
מורביה הדרומית- מתמודדת עם האתגר של שימור השימוש הנרחב 
בנות  תחבורה  מערכות  לקידום  ופועלת  בעיר  הציבורית  בתחבורה 
CIVITAS 2MOVE2 ברנו מתמקדת בטיפול  קיימא. במסגרת פרויקט 
בשינוע של סחורות במרכז העיר, בהטמעה של אמצעי חניה חדשניים 
ויצירת  אויר  זיהום  אגרת  הטלת  באמצעות  חממה  גזי  פליטת  ובצמצום 

אזור מוגבל תנועה.

ברנו / צ’כיה

בצפון  הממוקם  ותעשייתי  חינוכי  תרבותי,  מרכז  היא  קופריבניצה 
ניידות,  תכניות  של  מוצלח  ליישום  הודות  קרואטיה.  מערב 
קופריבניצה ידועה כעירם של רוכבי האופניים. פעילויות הליבה של 
פרויקט CIVITAS DYN@MO בעיר קופריבניצה מתמקדות בשיפור 
העירונית.  הניידות  תכנית  ובהרחבת  הציבורית  התחבורה  מערך 
לקום קמפוס שיהווה  קופריבניצה עתיד  העירונית של  באוניברסיטה 

מודל לפתרונות של ניידות בני קיימא.

אאכן / גרמניה

קופריבניקה / קרואטיה

תל־־אביב-יפו / ישראל

לקידום  מעשור  למעלה  כבר  CIVITAS פועלת  יוזמת 
בתחומי  התנהגות  ולשינוי  קיימא  בת  עירונית  ניידות 
חוקרים,  מתכננים,  הערים,  תושבי  בקרב  התחבורה 

מקבלי החלטות והתעשייה המקומית.

יותר  האירופי  האיחוד  של  במיזם  השתתפו  היום  עד 
מ- 60 ערים, שמונה מהן ובהן גם העיר תל-אביב-יפו, 
 - החדשים  הפרויקטים  במסגרת  לאחרונה  הצטרפו 

CIVITAS DYN@MO - CIVITAS 2MOVE2.

בת  ניידות  בתכנון  עוסק   CIVITAS DYN@MO
)גרמניה(,  אאכן  אירופאיות:  ערים  בארבע  קיימא 
)ספרד(  מיורקה  דה  פאלמה  )פולין(,   גדיניה 

וקופרבניצה )קרואטיה(.

העירונית  הניידות  לשיפור  פועל   CIVITAS 2MOVE2
באמצעות פיתוח של מערכות תחבורה חדשניות ויעילות. 
)צ'כיה(, מלגה  הן ברנו  זה  הערים השותפות בפרויקט 
)ספרד(, שטוטגארט )גרמניה( ותל-אביב-יפו )ישראל(. 
יישום  חדשניים,  פרויקטים  מפיתוח  ייהנו  אלה  ערים 

והחלפת ידע בתחום התחבורה. 

  II פלוס CIVITAS  
2016-2012

CIVITAS פלוס 
2012-2008

 II CIVITAS
2009-2005

 I CIVITAS
2006-2002

ערים 8 ערים 25 ערים 17 ערים 19

פרויקטים 2 פרויקטים 5 פרויקטים 4 פרויקטים 4

- CIVITAS גישה תחבורתית משולבת  הפרויקטים של

CIVITAS / למעלה מעשור של תחבורה ידידותית לסביבה

בגרמניה,  באדן-וירטמברג  מדינת  של  הבירה  עיר  שטוטגארט, 
באירופה,  מהגבוהים  ייצוא  שיעורי  בעל  משגשג  כלכלי  מרכז  היא 
לנושא  שנים  ארוך  קשר  לעיר  והחדשנות.  הטכנולוגיה  בתחומי 
הראשונה.  המכונית  בעיר  הומצאה  ה-19  המאה  בשלהי   - הניידות 
רשת של  אלו  כולל  הניידות,  בתחום  פרויקטים  בכמה  מעורבת   העיר 

 CIVITAS בפרויקט   .CIVITAS ויוזמת   "CITIES  FOR  MOBILITY"
2MOVE2 שטוטגארט פועלת לשיפור הניידות באמצעות קידום של ניידות 

העיר מלגה, מאתרי התיירות המובילים בספרד, ממוקמת על חוף הים 
CIVITAS 2MOVE2, העיר  התיכון בחבל אנדלוסיה. במסגרת פרויקט 
הפרטי.  ברכב  השימוש  והקטנת  בעיר  הנסיעה  הרגלי  לשינוי  פועלת 
בנוסף, מלגה תפעיל תכנית השכרת אופניים כאמצעי תחבורה עירוני, 
תיישם מערכת חדשה של בקרת תנועה ותפעיל תכנית להגבלת תנועה של 

רכבי משא כבדים בחלקים מהעיר.

תל־אביב-יפו משמשת מרכז התרבות והכלכלה של ישראל. העיר ממוקמת 
לחוף הים התיכון, במרכזה נמצאת "העיר הלבנה" – מתחם ייחודי שהוכרז 
 CIVITAS ע"י אונסק"ו כאתר מורשת עולמית בשנת 2003. במסגרת פרויקט
2MOVE2 תיבדק יעילות השימוש באופנועים חשמליים במסגרת צי הרכב 
חשמליים;  לרכבים  טעינה  תחנות  לפריסת  היתכנות  סקר  וייערך  העירוני 
של  ובמערכת  בגלאים  שימוש  באמצעות  ציבורית  לתחבורה  העדפה  תינתן 
יופעל מערך מידע תנועתי באמצעות טלפונים חכמים ושילובו  בקרת תנועה; 
השימוש  לצמצום  תחבורה  פתרונות  יקודמו  העירונית;  התנועה  בקרת  במערכת 
של נוסע יחיד ברכב פרטי להגעה לעבודה; תיערך הסברה מתאימה להעלאת המודעות 

אאכן - עיר היסטורית הממוקמת בצפון מדינת ריין–ווסטפליה, בקרבת 
הגבול עם בלגיה והולנד - מובילה בגרמניה בתחום הניידות החשמלית. 

ניידות  תכניות  לפיתוח  פועלת  אאכן   CIVITAS  DYN@MO בפרויקט 
אזוריות ולהגברת השימוש בכלי רכב יעילים מבחינה אנרגטית. כמו כן, 
בכוונת העיר לאמץ מערכות תחבורה חכמות, מערכות מידע וטכנולוגיות 

תקשורת וליישמם לטובת קידום מערכי תחבורה חדשניים.

גדיניה היא עיר נמל הממוקמת על חופי הים הבאלטי ונחשבת למרכז 
פעילות  של  ומוקד  בין-לאומי  סחר  מרכז  פולין,  של  הימית  הכלכלה 

ברכבים  השימוש  להפחתת  ניכרים  מאמצים  משקיעה  העיר  תרבותית. 
ממונעים ומיישמת תכנית לפיתוח ניידות עירונית בת קיימא, כבר משנת 

2008. בפרויקט CIVITAS DYN@MO גדיניה מתמקדת בשלושה תחומים 
עיקריים: תכנית ניידות עירונית בת קיימא, כלי רכב נקיים ויעילים מבחינה 

אנרגטית ושילוב מערכות מידע ובקרת תנועה חכמות.

פאלמה היא עיר הבירה והנמל הראשי של מיורקה )האיים הבלאריים, 
ספרד(. במרכז פרויקט CIVITAS DYN@MO נמצאת הכנת תכנית ניידות 
עירונית, בשיתוף תושבי העיר. בנוסף, פאלמה מתכננת לקדם את תכנית 
במערכות תחבורה  פעילויותיה בשימוש  את  ולהרחיב  הנקיים  הרכבים 

חכמות ומערכות מידע מתקדמות.

יישום אסטרטגיות לניהול הביקושים – בין היתר, 
אמצעים להגבלת השימוש ברכב הפרטי )אגרות 
זיהום, גודש ורעש(; מדיניות להעדפת התחבורה 
הציבורית ותחבורה לא ממונעת; מדיניות חניה; 
קמפיינים שיווקיים להגברת המודעות לשימוש 

באמצעי תחבורה נקיים.

שיפור הבטיחות של משתמשי התחבורה בעיר 
ובמיוחד של הולכי הרגל ורוכבי האופניים.

עידוד סגנון חיים עירוני ללא בעלות על רכב פרטי 
– הקפדה על תשתיות בטוחות, שילוב של טכנולוגיות 

מידע מודרניות, תכניות השכרת אופניים, עידוד 
נסיעות משותפות ועוד.

 ניהול מושכל של מערך הפצת סחורות 
ושינוען בעיר. 

פיתוח והטמעה של מערכות תחבורה חכמות – 
הפיכת התחבורה הציבורית העירונית למהירה ויעילה 

יותר באמצעות הנגשת המידע לנוסעים.

הכנת תכניות בנות קיימא לניידות עירוניות 
)SUMPs( – אימוץ גישה אסטרטגית מקיפה לתכנון 

תחבורה וניידות בעיר.

הפרויקטים של CIVITAS פועלים בגישה אינטגרטיבית, 
המתייחסת אל מכלול היבטי התחבורה העירונית. בכל 

אחת מן הערים מיושם מערך שלם של פתרונות ניידות, 
שנותנים מענה לאתגרי התחבורה ולדגשים המקומיים. 

המשימות השונות משולבות כחלק אינטגרלי בעשייה 
הקיימת בתחום תכנון הניידות בערים המשתתפות. 

"אבני הבניין" של יוזמות CIVITAS מסייעות ביצירת 
מסגרות עבודה משולבות והן מבוססות על שיתוף 

עם בעלי עניין ועל יצירת מחויבות פוליטית ליישום 
אסטרטגיות חדשניות בתחום התחבורה.

"אבני הבניין" הבסיסיות:

עידוד שימוש בדלקים וכלי רכב נקיים - פעולות 
להפחתת זיהום האוויר בעיר, לצמצום פליטות גזי 

חממה ולהפחתת מפגעי רעש. ערי CIVITAS בוחנות 
שימוש ברכבים המונעים בביו-דיזל, ביו– גז, בגז 

טבעי, וכן רכבים היברידיים ורכבים המונעים 
בחשמל.

ערי                       - רקע תחבורתי 

חשמלית, בקרת תנועה וניהול ניידות.

לשימוש בצירים ירוקים ובתחבורה לא ממונעת ברחבי עיר; ותיערך תכנית מדיניות להפצת סחורות במרכז העיר.


