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לרשויות המקומיות שלום רב,

הנדון :הודעה על התנעת מיזם "בזכות הדרך"
קול קורא לעידוד תנועה לא-ממונעת במרכזי הערים
משרד התחבורה צפוי להתניע במהלך חודש ספטמבר את מיזם "בזכות הדרך" – קול קורא לעידוד תנועה לא ממונעת במרכזי
הערים* .הקול הקורא מיועד ל 30-הרשויות המקומיות הגדולות בישראל ומזמין אותן להגיש מועמדות להשתתפות בתחרות
ראשונה מסוגה .התחרות תהווה הזדמנות לרשויות המקומיות לקדם פרויקט לשיפור המרחב העירוני באזור בעל חשיבות
אורבנית ,על ידי הקצאה מחדש של זכות הדרך .זאת במטרה להפוך את המרחב לבטוח ,מזמין ונעים עבור הולכי הרגל ,רוכבי
האופניים ומשתמשי התחבורה הציבורית ,תושבי העיר ובאי הרחוב.
הרשויות אשר יבחרו להשתתף בקול הקורא ולתכנן פרוייקט לעידוד תנועה לא ממונעת במרכז עירוני בתחומן ,ילוו על ידי
צוות מקצועי צמוד תוך הקניית ידע וכלים חדשניים אשר נחלו הצלחה בשיפור מרחבים עירונים בעולם .בתום התהליך,
הפרויקטים שיוגשו ,ידורגו בהתאם לתמהיל קריטריונים ויתוקצבו לביצוע ,בהתאם לגודל התקציב שיוקצה עבור שלב המימוש
של תוצרי התחרות.
לתחרות שלושה שלבים עיקריים:
שלב ראשון – הצטרפות לתחרות .הרשות המקומית תגבש צוות הכולל בעלי תפקידים ברשות וכן יועצים מקצועיים .הצוות
יהיה אמון על תכנון המרחב הנבחר ,ופיתוחו ויישומו של הפרויקט ברשות לרבות השתתפות בכל ימי העיון שיפורסמו במסמך
הקול הקורא.
שלב שני – גיבוש פרויקט .בשלב זה צוות הפרויקט ברשות המקומית ,בשילוב צוות היועצים ומלווה הפרויקט מטעם
מינהלת התחרות ,יבצעו הליך לתכנון מוטה תחבורה לא-ממונעת עבור המרחב שייבחר תוך דיווח שוטף למינהלת התחרות
על התקדמותו של ההליך התכנוני עד לשלב הסופי של הגשת הפרויקט.
שלב שלישי – הצגת הפרויקטים ביום שיא והגשתם לועדת השיפוט של התחרות.
אנו קוראים לראשי הרשויות להיענות להזדמנות זו ולקחת חלק בתהליך פורץ דרך אשר יקנה לעובדי הרשות כלים חדשניים
וידע מקצועי לתכנון קידום וביצוע מרחבים בטוחים ,מזמינים ונעימים עבור משתמשי הדרך תושבי העיר ובאיה.

SAVE THE DATE
אנו מזמינים אתכם ,ראשי הערים וצוותי התכנון של העיר ,להשתתף באירוע השקת התחרות שיתקיים
בתאריך ה 8.9.2019 -במועצה לישראל יפה ,פארק הירקון ,תל אביב .הארוע יתקיים בין השעות 15:30-19:30
ויכלול הרצאת פתיחה של  ,Mariela Alfonzoמייסדת ומנכ"לית של ארגון  .State of Placeבמהלך האירוע
נציג את הקול קורא ואת פרטיו.
להרשמה לחצו על הלינק

*פרטים מלאים יפורטו במסגרת מסמך הקול הקורא .לשאלות והבהרות ניתן לפנות אל טל מילס ,המועצה הישראלית לבנייה
ירוקה במייל  tal@ilgbc.orgובטל03-7365498 .
נשמח לראותכם ,משרד התחבורה ,המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

מיזם "בזכות הדרך"
אירוע השקת קול קורא לעידוד תחבורה לא ממונעת בערים
אירוע השקת התחרות יתקיים בתאריך ה 8.9.2019 -בשעות  15:30-19:30במועצה לישראל יפה ,פארק הירקון ,תל אביב.
במהלך האירוע תוכרז יושק הקול קורא ויוצגו פרטיו .הקול הקורא מיועד ל 30-הרשויות המקומיות הגדולות בישראל ומזמין
אותן להגיש מועמדות להשתתפות בתחרות ראשונה מסוגה .התחרות תהווה הזדמנות לרשויות המקומיות לקדם פרויקט
לשיפור המרחב הציבורי באזור בעל חשיבות אורבנית ,על ידי הקצאה מחדש של זכות הדרך .זאת במטרה להפוך את
המרחב לבטוח ,מזמין ונעים עבור הולכי הרגל ,רוכבי האופניים ומשתמשי התחבורה הציבורית ,תושבי העיר ובאי הרחוב.
במסגרת אירוע ההשקה תינתן הרצאת פתיחה של  Mariela Alfonzoמייסדת ומנכ"לית של ארגון  State of Placeאשר
מקדם מתודולוגיה לשינוי רחובות בערים למוטי הליכה ברגל.

שעות

דובר/ת

15:00-15:30

פירוט
התכנסות וכיבוד

15:30-15:45

"קרן טרנר ,מנכ""לית משרד התחבורה
הילה ביניש ,מנכ""לית המועצה הישראלית
לבנייה ירוקה"

ברכות

15:45-16:15

שי קדם ,מנהל אגף בכיר לתכנון תחבורתי,
משרד התחבורה

השקת הקול קורא

16:15-16:30

קרן שווץ ,מנהלת מחקר ופיתוח,
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

מבוא לסדנה :יצירת תשתית לרחובות מעודדים
הליכה ומרחב ציבורי לאנשים

16:30-16:45
16:45-18:30

הפסקה
Mariela Alfonso, State of Place

18:30-18:45

סדנה :הרצאה  +תרגול
הפסקה

18:45-19:15

מועצה לבנייה ירוקה

כיצד ממשיכים מכאן? מעבר על הקול קורא

19:15-19:30

מועצה לבנייה ירוקה

סיכום תובנות מהיום ושאלות

