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רשת הקהילות המקדמות תחבורה ציבורית
כנס ארצי לפעילי תחבורה ציבורית

תחבורה.קהילה.חיפה

פרלמנט צעירי הצפון

צעירי כפר קרע לשינוי

בחיפה פועלת קבוצת מתנדבים ממספר שכונות בחיפה ,אשר עמלים
לקידום התחבורה הציבורית בעיר .הקבוצה המקומית מתמקדת
בשיפור תשתיות התחבורה הציבורית ,קרי מידע בתחנות ,נגישותן,
תדירות ומסלולי הקווים ,כך שישרתו טוב יותר את השכונות המרוחקות
וקישוריות בין האוטובוסים לכרמלית .כל זאת יושג ע”י עבודה לתכנון
והגדרת הצרכים המקומיים ,ועבודה מול חברות התחבורה הציבורית
והעירייה .הקבוצה פועלת בתמיכת שתי”ל ו’תחבורה היום ומחר’.

‘פרלמנט צעירי הצפון’ הוא פורום אשר הוקם ע”י מרכזי הצעירים
והרשות לפיתוח הגליל .פורום כולל צעירים מתנדבים מהצפון ומורכב
מנציגי כל האזורים מקרית שמונה ועד חיפה .מטרת הפורום היא
להעלות את בעיות צעירי הצפון מהשטח ולהוביל שינוי .הפורום
פועל בתמיכת הרשות לפיתוח הגליל ,ומלווים אותו מרכזי הצעירים,
עמותת שתיל ,תחבורה היום ומחר וגופים נוספים.
הפעילות של הפורום מתרכזת כעת בשלוש מטרות עיקריות :השוואת
מחירי האוטובוסים בכל הארץ תוך הורדת המחירים בצפון ,שיפור
הנגישות של צעירים תושבי הצפון למרכזי לימודים ,תעסוקה
ופנאי ,ומתן אפשרות לרכוש כרטיסיות וחופשי חודשי באוטובוסים
הבינעירוניים בצפון.

‘צעירי כפר קרע לשינוי’ ,הינה קבוצת תושבים המונה מאות חברים,
ופועלת לשיפור איכות החיים בכפר קרע במישורים רבים ,אשר אחד
החשובים בהם הוא קידום התחבורה הציבורית ביישוב .הקבוצה פועלת
ליצירת מודעות ,הבנה ומעורבות של התושבים ,למתרחש בכפר.
הפעילות העיקרית של הקבוצה היא קידום קו פנימי ביישוב ,והסדרת
תשתיות לתחבורה ציבורית – בעיקר הצבת תחנות וסככות המתנה.
הקבוצה עובדת מול המועצה המקומית ומשרד התחבורה .הפעילים
העלו את דרישותיהם במפגש של השדולה לתחבורה בת קיימא בכנסת.
הקבוצה פועלת בסיוע ‘תחבורה היום ומחר’.

ליצירת קשר :ראז פרקר ,רכזת פיתוח קהילתי בעיריית
חיפהRazP@haifa.muni.il ,04-8629456 ,

ליצירת קשר :בשיר גאוויbasheergawe@gmail.com ,
אמג’ד אבו פנהamjad1210@gmail.com ,

ליצירת קשר :שמעון גרשיק ,מרכז קבוצת התחבורה,
shimong75@gmail.com ,052-4831874

ככר העיר ,רחובות

“בתנועה”

תחבורה ציבורית בת קיימא בקדימה
צורן ,תל מונד ולב השרון
היוזמה לתחבורה בת קיימא בקדימה-צורן ,תל מונד ,ולב השרון,
הוקמה על מנת לענות לצורך כלכלי -חברתי-סביבתי הולך וגובר
באיזור לתחבורה ציבורית יעילה ואמינה ,כזו שיכולה לייתר לפחות
רכב פרטי אחד לכל משפחה.
הפעילים מיפו את צרכי התחבורה של תושבי האיזור באמצעות
סקר ,בנו על בסיס המיפוי תכנית לתחבורה ציבורית יעילה יותר,
וכעת הם מקדמים את מרכיבי התכנית מול נבחרי הציבור ומקבלי
ההחלטות .הקבוצה פועלת בסיוע ארגון  15דקות.
ליצירת קשר :ענבר ברמלר ,תושבת צורן
ibremler@gmail.comwww.betnua.org ,

פתח תקווה
פעילים מוועדי שכונות הפועלים להגביר נגישות ליעדים מרכזיים
בעיר ,על ידי קקווים ומסלולים חדשים לייעדים שהתושבים זקוקים
להם .הקבוצה פועלת מול העירייה ומשרד התחבורה .פעילות הקבוצה
מקבלת סיוע מארגון  15דקות.
איש קשר :צביקה שטרן 052-3827776
zvika343@gmail.com

מז”ח

מרכז לזכויות חברתיות ,שדרות
מז”ח  -המרכז לזכויות חברתיות שדרות הוקם ב 2011כמיזם
משותף של המכללה האקדמית ספיר ותושבי העיר שדרות .המרכז
פועל לקידום הזכויות החברתיות של תושבי העיר תוך הכשרת
התושבים כפעילים בתחומי הזכויות וההתארגנות הקהילתית.
במרכז פעילים בקביעות כ 25מתנדבים הפועלים תחת ההנחייה
המקצועית של עורכת דין ועובד קהילתי .אחד התחומים העיקריים
שמקדם המרכז הוא התחבורה הציבורית בעיר.
מטרות הפעילים :שיפור איכות השירות של התחבורה הציבורית
בשדרות ומחוצה לה; הכולל עמידה בזמנים ותגבור בשעות העומס
ועמידה בלו”ז של קווי התחבורה  ,פתיחת קווים ייעודיים לרכבת,
וכן לקיחת חלק בתכנון המכרז התחבורה העתידי תוך דגש על
נקודות מהותיות לתושבים .כמו כן ,עוסקים הפעילים בקידום קווי
אוטובוס בין עירוניים (לדוגמא לירושלים ולקריית גת) .המטרות
הללו מקודמות תוך עבודה מול הגורמים המשפיעים על הנושא;
עיריית שדרות ,אגד תעבורה ,אישים במשרד התחבורה ,ארגונים
ושותפים פוטנציאלים ותושבי העיר שדרות ,ובסיוע חברי כנסת
ותקשורת .כיום ,לוקחים הפעילים חלק בהקמת פורום פעולה
איזורי.
הישגים עיקריים עד כה :העלאת מודעות לבעיית התחבורה
הציבורית בעיר ,תגבור של  8אוטובוסים נוספים בשעות השיא
בבוקר ובצהריים ,הוספת קווים  3-4לרכבת במסגרת תכנית
שילובים .הקבוצה פועלת בסיוע ‘תחבורה היום ומחר’ ו  15דקות.
ליצירת קשר :עמית כיתאן  -רכז עבודה קהילתית ,מז”ח,
amitkit@gmail.com ,052-8414247

פעילי כפר שלם ,תל אביב

תנועת “כיכר העיר” ,הינה התארגנות מקומית ,על מפלגתית ,אשר
הוקמה ע”י קבוצת תושבים ,פעילים ובעלי התמחויות מתחומים
שונים (קהילה וחברה ,תכנון ,חינוך ,סביבה ,כלכלה ,משפטים וכו’),
מובילי מאבקים ציבוריים בעיר .מטרת “כיכר העיר” היא להפוך את
רחובות לעיר מתקדמת ,סביבתית ,מתוכננת ומתנהלת עם הפנים
לתושביה .בתחום התחבורה הציבורית ,אנשי כיכר העיר פועלים
בעיקר לשיפור מחלף הרכבת לנגישות נוסעי האוטובוס ,הולכי הרגל
ורוכבי האופניים אל תחנת הרכבת ברחובות.
איש קשר :תומר יפה,050-6785470 ,
yaffetomer@gmail.com, www.kikarhair.org

מרכז צעירים נצרת עילית
קבוצת פעילים המקדמים איכות חיים בעיר ,כאשר אחד מנושאי
הפעילות המרכזיים הוא תחבורה ציבורית .הפעילים מקדמים הוספת
קווים ותדירות בהתאם לצרכי התושבים ועובדים מול העירייה ומשרד
התחבורה.
איש קשר :יפית פיינשטיין050-6966272 ,
yafitfin@gmail.com

ירושלים
הקבוצה פועלת בהובלה של ארגון  15דקות .הקבוצה פועלת מספר שנים
באופן נמרץ לקיצור משך הנסיעה בכל רחבי העיר לטובת כלל תושבי
השכונות ולשיפור השירות של הרכבת הקלה ומערכת האוטובוסים
בירושלים.
איש קשר :יוסי סעידובYossi@saieov.co.il ,054-5901770 ,

קרית גת

פעילי כפר שלם רבתי פועלים מזה מספר שנים במגוון תחומים ,בהם
שיפור הנגישות של דרום מזרח ת”א עם שאר חלקי העיר .הקבוצה
פועלת בסיוע המחלקה לעבודה קהילתית בעיריית ת”א ,וארגונים
נוספים .הפעילים מקדמים הגברת התדירות וייעול המסלול של קווי
האוטובוס העוברים באזורם ,ובפרט אלה המקשרים אותם לאיזורים
מרכזיים בעיר וסביבתה ,כגון האוניברסיטה ,התחנה המרכזית ,מקומות
מרכזיים ברמת גן ,ועוד.
הפעילים הצליחו עד כה להביא להפעלת אוטובוסים ישירים
לאוניברסיטה ,לרכבת השלום ,לגבעתיים ועוד.

תושבי קריית גת פועלים על מנת לשפר את הנגישות של העיר
למקומות מרכזיים של לימודים ותעסוקה מחוץ לעיר .הפעילים ,בהם
סטודנטים רבים ,מקדמים את שינוי המסלול של קו  443קרית גת-
ירושלים ,כך שיהיה מהיר ויעיל יותר .הם עושים זאת תוך דיאלוג
עם גורמים במשרד התחבורה ובאגד ,בשיתוף עם יתר נוסעי הקו
הקבועים ,ובסיוע של עמותת תחבורה היום ומחר.

ליצירת קשר :אלה ניצןmoshenit@zahav.net.il ,

איש קשר :ילנה ברשטייןmax2004u@gmail.com ,

הפורום הירוק ,תל אביב
על מנת לשפר את איכות החיים והסביבה בעיר התאגדו יחד
ועדי השכונות ,קבוצות תושבים וארגונים סביבתיים
וחברתיים מתל אביב-יפו תחת השם “הפורום הירוק” .את
פעילות הפורום הירוק מרכזת ומובילה קהילת החברה להגנת
הטבע באזור תל אביב.
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