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לכבוד
רן שדמי,
מנהל אגף כלכלה
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

הנדון :בקשה להקמת נקודות מאוישות להנפקת רב קו ברשויות ערביות באשכול השרון
שלום רב,
במהלך החודשים האחרונים הקמנו פורום רשויות לנושא תחבורה בו חברות  6רשויות ערביות באשכול
השרון (ג'לג'וליה ,טייבה ,טירה ,כפר ברא ,כפר קאסם ,קלנסווה) ,שמטרתו לקדם פיתוח תשתיות הנוגע
לתחבורה ציבורית ,וקידום השירות של התחבורה הציבורית בתוך הרשויות וברמה האזורית.
אחד הנושאים המשמעותיים והכאובים לתושבים הוא נושא הרב קו .ילדים המגיעים לגיל  ,5מבוגרים
המחליטים להצטרף למעגל משתמשי התחבורה הציבורית ואנשים שכרטיס הרב קו שלהם תקול ,נאלצים
לנסוע לעיר סמוכה על מנת להסדיר לעצמם כרטיס .ברצוננו לאפשר לכל אלה להיות מצוידים בכרטיס רב
קו שמאפשר את כל ההנחות והזכויות המתאימות למעמדם ,בצורה זמינה ופשוטה בסמוך למקום מגוריהם,
בהתאם לרמות השירות המקובלות במקומות אחרים בישראל ומתוך שאיפה לעודד את השימוש בתח"צ
בקרב תושבים אלה.
לאור זאת ,אנו פונים אליך בבקשה להקים בהקדם נקודות מאוישות שיאפשרו לתושבי הרשויות לרכוש
כרטיסי רב קו אישיים ,בתוך תחומי הרשות ,ולטפל בכרטיסי רב קו תקולים ,לפי ההצעה הבאה:
בטייבה –  5ימים בשבוע עמדה מאוישת בתוך בניין העירייה
קלנסווה 3 -ימים בשבוע עמדה מאוישת בתוך בניין העירייה
טירה  3 -ימים בשבוע עמדה מאוישת בתוך בניין העירייה
כפר קאסם – 5ימים בשבוע עמדה מאוישת בתוך בניין העירייה
ג'לג'וליה -יום בשבוע עמדה מאוישת בתוך בניין העירייה
ובנוסף להוסיף נקודות הטענה של כרטיסים בכל הרשויות.
חשוב לציין כי הרשויות ישמחו לסייע בכל שנדרש ,כגון פרסום במדיה אלקטרונית לתושבים ,הקצאת
שטחים בתוך בניין העירייה ,וכן מתחם שיהווה אזור המתנה לאזרחים שיבואו להנפיק כרטיסים ,לצד כל
סיוע אדמיניסטרטיבי שיידרש.
בברכה,
פורום תחבורה של הרשויות הערביות באשכול השרון
אמל ענאש ,מתכננת אסטרטגית ,מועצה מקומית ג'לג'וליה
יהונתן נאה ,מתכנן אסטרטגי ,עיריית אל-טירה
מרבאת עווידה ,מחלקת הנדסה ,עריית טייבה
דניאל הראל ,מנהל פרויקטים ,מועצה מקומית כפר ברא
ממדוח סרסור ,מנהל אגף תשתיות וכבישים מחלקת הנדסה ,עיריית כפר קאסם
ח'דר ענאבסה ,מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ,עיריית קלנסווה
נעם קלייטמן ,ע .מנכ"ל ומובילת תחום תחבורה ,אשכול השרון

העתקים:
דרוויש ראבי ,ראש המועצה המקומית ג'לג'וליה
עו"ד שועאע מסארווה מנצור ,ראש עיריית טייבה
מאמון עבד אל חי ,ראש עיריית אל-טירה
מחמוד עאסי ,ראש המועצה המקומית כפר ברא
עו"ד בדיר עאדל  ,ראש עיריית כפר קאסם
עבד אלבאסט סלאמה ,ראש עיריית קלנסווה
איתי צחר ,יו"ר האשכול
תמי גבריאלי ,מנהלת מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון
תמר קינן ,מנכ"לית 'תחבורה היום ומחר' ,מלווה את פורום התחבורה של רשויות ערביות באשכול השרון

________
אשכול השרון הינו איגוד ערים המורכב מ 13-רשויות ומונה כ 490-אלף תושבים .האשכול מונה את הערים הוד
השרון ,טייבה ,טירה ,כפר סבא ,כפר קאסם ,קלנסווה ורעננה ,את המועצות האזוריות דרום השרון ולב השרון ,ואת
המועצות המקומיות ג'לג'וליה ,כוכב יאיר-צור יגאל ,כפר ברא וקדימה-צורן .האשכול הוקם כדי לעודד פיתוח אזורי
ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות החברות .זוהי התאגדות וולנטרית של רשויות החוברות יחד כדי להביא פיתוח
כלכלי-חברתי -אזורי תוך ניצול היתרון לגודל והראייה האזורית.
מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון הוא שיתוף פעולה בין ארגוני חברה אזרחית (תחבורה היום ומחר 15 ,דקות
וישראל בשביל אופניים) ,בניהול של מכון ירושלים למחקרי מדיניות וייעוץ של המכון לחקר התחבורה בטכניון .המיזם
מונע מהתפיסה כי תחבורה מקיימת היא מטרה אסטרטגית לפיתוח עירוני וכלכלי ,להפחתת פקקים ולהגדלת שביעות
הרצון של תושבים מחיי היום יום .ניתן לקרוא עוד כאן .onthemove.org.il

