
מקומיות  לרשויות תכניות הטמעה פיתוח 

! דלקיםתחבורה חכמה ותחליפי בתחום 

תכניות יצירת ותחבורה חכמה מעוניינת לעודד דלקיםהמנהלת לתחליפי 

מגזריבאמצעות שיתוף פעולה בין ברשויות מקומיות הטמעה 
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מטרות המהלך

ותחבורה החכמההדלקיםלהגשה עתידית לפרויקטים בתחומי תחליפי גיבוש ידע ▫

חכמהותחבורה דלקיםתכניות הטמעה בתחומי תחליפי מאגר יצירת ▫

החכמהותחבורה דלקיםתחליפי בתחומי בין מגזריים במרחב השלטון המקומי עידוד יצירת שיתופי פעולה ▫

.ברשויות המקומיותותחבורה חכמה דלקיםוהשחקנים בתחומי תחליפי מעגל ההשפעה הרחבת ▫
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?למה ברשויות מקומיות
תכנון וביצוע של שירותים רבים בתחום התחבורה  , רשויות מקומיות הן שחקן מפתח באספקה▫

בעיר  והניידות 

ברשויות המקומיות קיים ידע רב שיכול להביא לפתרונות רבים בתחום התחבורה העירונית  ▫

העכשווית והעתידית  

שיתוף פעולה בין מגזרי עם אנשי מקצוע מהרשויות המקומיות תאפשר יצירת מרחב ייחודי למציאת  ▫

חכמהותחבורהדלקיםפתרונות מעשיים בתחומי תחליפי 



?מה מקבלים
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י ליווי וייעוץ של מומחים בתחומי  "כתיבת תכנית הטמעה בתחום התחבורה החכמה ע

ותחבורה חכמה באמצעות שיתוף פעולה בין מגזרידלקיםתחליפי 

אפים-סטארט

אקדמיה

מנהלת תחליפי  

ותחבורה דלקים

חכמה

יועצים מומחים בתחומי תחליפי  

ותחבורה חכמהדלקים

רשויות מקומיות  

נוספות

?מי שותף לתהליך



דוגמאות לנושאים ומטרות בתכניות ההטמעה
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תחבורה

חשמלית
לא באמצעי נסיעה שימוש 

אישייםממונעים ו

לשימוש  תושבים עידוד  

נסיעות שיתופיות  , צ"בתח

והפחתת נסועה ברכב פרטי

מוכנות הרשות לתחבורה  

שיתופית ואוטונומית



קריטריונים לניקוד

מידת הערכת  * 

האימפקט התחבורתי

חדשנות תחבורתית *

התאמה ההצעה  

למטרות ונושאי העניין 

של המנהלת

תנאי סף*



תהליך ההגשה פשוט וקל
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הטמעהרעיון לתכנית כתיבת

ההצעה תכלול את הנושא אותו הרשות  

הנושא צריך  . המקומית מעוניינת להטמיע

מטרותלהלום את 

ונושאי העניין של המנהלת

פרטים מלאים על פירוט ההצעה מופיעים 

במסמך המלא של פיתוח תכניות הטמעה  

לרשויות מקומיות

הרעיון עם המסמכים הגשת 

07.04.2019 עד לתאריך הנלווים 

ל חתום "מנכ\אישור ראש הראשות•     

(1נספח )
הסכמה שתכנית ההטמעה תופץ לשאר  •   

(1נספח )הרשויות כמידע פתוח 
צירוף קורות חיים של כוח האדם המיועד  • 

.להובלת הפרויקט

תשובה אם הרשות מקבלים•

 17.04.2019שיתוףנכנסה לתהליך 
רשויות6יבחרו 

מתחילים את : ראשוןארצי כנס •

התהליך בתחילת מאי



?אז מה עושים עכשיו
וקוראים יותר לעומק את הדרישות  "מקומיותתכניות הטמעה לרשויות פיתוח "של נכנסים לפירוט המלא 1.

(  ;עמודים נטו4)והתנאים

מגבשים וכותבים רעיון לתכנית הטמעה שהייתם רוצים ליישם אצלכם ברשות2.

07.04.2019: עד לתאריךronma@pmo.gov.il: מגישים את ההצעה באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת3.

14.4.2019: מחכים לתשובה4.
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ronma@pmo.gov.il: בקשה מוזמנים לפנות\לכל שאלה

http://www.fuelchoicesinitiative.com/wp-content/uploads/2019/02/קול-קורא-שיתוף-ציבור-לליווי-בתחום-התחבורה-החכמה-לרשויות-מקומיות.pdf
mailto:ronma@pmo.gov.il
mailto:ronma@pmo.gov.il

