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כולנו כבר מבינים שהפירמידה חייבת להתהפך



3

?אז איך משנים כיוון



44

!ביחד



התחברנו



6

פגשנו תושבים בקהילות  

שלהם   ברחבי העיר

מה  , שמענו מהם מה חסר

עובד טוב ומה טעון  

שיפור

!המון–למדנו 

66

יצאנו למסע משותף



שילבנו הליכי שיתוף ותכנון

1מפגש 
הצגת מתודולוגיה  

ניתוח מצב קיים הערות  

ובקשות תושבים

2מפגש 
הצגת תשובות לבקשות  

תושבים ובחינת הצעות

בחינה תכנונית
פגישות התייעצות במשרד  

התחבורה בשיתוף מפעילים  

ועירייה  

3מפגש 
הצגת שינויים אפשריים  

וקבלת התייחסות

גיבוש תכנית  



מתודולוגיה  

אקדמית  

וארגז כלים 

מקצועי  

פגישות  

עם  

התושבים

פניות  

הציבור דן

דוחות  

דקות15

סקרים

חיברנו  ידע ממקור ראשון לתכנון  



הפכנו את הרעיונות  

למסלולי הנסיעה שהכי  

נחוצים לנוסעים
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בקשות מתושבים שבוצעו בשטח

-למגדל החיבור –9קו •

.  ומרכזים רפואיים100

חיבור למכללה  –46קו •

ולתחנת  , האקדמית

.רכבת ההגנה

קשר משכונות  –289קו •

ושפירא לאבן שלום.ק

ולאוניבסיטהגבירול 



?מכירים את זה



תכפילו את זה פי 

בכל יום1,000



:04.10.19-השינויים בעיקרי 

עבר הירקוןשכונות •

דרום תל אביב ויפו•

להשכלה גבוההנגישות •

מהירים ועתירי משתמשים  קווי הזנק •

אזורי תעסוקהדגש על •

תחנות הרכבתחיזוק הקשרים עם •



שינויים צפויים בפעימה הקרובה-מתושבים בקשות 

.חיבור בין יפו ופלורנטין לאוניברסיטת תל אביב–13קו •

ירושלים  ' שיפור קשרי מזרח מערב באזור שד-15קו •

.ושיפור שירות לרכבת ההגנה

שיפור קשרי מזרח מערב בדרום                            -304קו •

שיפור שירות לרכבת ההגנה וטיפול                          , העיר

.בעומסים



קווי תעסוקה לעתידים וליגאל אלון



קווי אקדמיה



חיזוק הקשרים לתחנות הרכבת ומיתון עומסים



כשבועיים לפני-תחילת קמפיין  1.

מפולחת גיאוגרפית–הפקת חוברות מידע 2.

אתר אינטרנט ייעודי3.

עדכון על שינויי קווים–מדבקות בתחנות 4.

עדכון אפליקציות לתכנון נסיעה5.

*  8787מוקד כל קו 6.

פרסום ושילוט חוצות  7.

היערכות לפניות צרכנים8.

היערכות משרד התחבורה



היערכות עירונית

במרחבים" סיבוב הופעות"•

פרסום חוצות•

י דוברות העירייה"הפצת השינוי ע•

.  ופייסבוקפניות הציבור , 106טיפול בפניות למוקד •

פעילות ישירה בקהילה•

בדיגיתלפרסום מפולח •

בפייסבוקמידע מפולח •

העירוניבאתר מידע •

צרופה לארנונה•

הקהילותמינהליפרסום ממוקד בשיתוף •

פרסום בתחנות האוטובוס•

ניידותולמוגבלימידע לקשישים •

רול אפים, פוסטרים, פלאיירים–מידע בשטח •



תחבורה טובה היא מטרופוליניתתודה רבה

!תודה לכל השותפים במהלך

התושבים  

משרד התחבורה  

נתיבי איילון

מפעילי התחבורה הציבורית

ועיריית תל אביב יפו
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!תודה רבה


