
 ד"בס

 42.2.2.9                               משרד התחבורה ,ראש הרשות לתחבורה ציבורית ,מר מאיר חן אוחנה :לכבוד

 .מחירים גבוהים ולא מאוזנים בתחבורה הציבורית  :הנדון

 ,שלום רב

הציבורית אשר מעוניינים בקידום התחבורה  , משתמשי תחבורה ציבורית ממקומות שונים בארץ , אנו

 .כאמצעי תחבורה יעיל ובמחיר הוגן עבור כלל האוכלוסייה

 התחבורה , כיוון שכך  .גבוהים למדי , ובעיקר באזורי הפריפריה  ,מחירי הנסיעות בכל הארץ , לצערנו

מהסתכלות על נתוני נסיעות ומחירים בקווי נסיעה   ,כמו כן  .והתושבים נפגעים  ,נגישה פחות הציבורית

נראה שהמחירים אינם פרופורציונליים למרחקי   ,תוך השוואה לקווים במרכז הארץ  ,בפריפריהשונים 

 .ועבור אותו מרחק נסיעה יידרש מחיר שונה בקווים שונים  ,הנסיעות בפועל

  :נציג מספר נתונים  ,לשם ההשוואה

  ₪2 9.עולה ( 92-כשעה ו, מ"ק 02)נסיעה  :קריית גת-ירושלים, של אגד 994בקו  

 עולה , (2.-שעה ו, מ"ק 4626(  :מקריית גת לתל אביב, מטרופולין של 944נסיעה בקו  , לעומת זאת

.9₪. 

  אג 6.= מ "עלות ק, משמע2 ₪ 9. ,מ"ק 46 –תל אביב לחיפה מ, של אגד 4.2נסיעה בקו' 

 'אג 4.= מ "עלות ק, משמע2 ₪ 8., מ"ק 40 –תל אביב לירושלים מ 982ונסיעה בקו 

 'אג 92= מ "עלות ק, משמע2 ₪ .9, מ"ק 26. - קריית שמונה לחיפה נסיעה מ, לעומת זאת

 .'אג 98= מ "עלות ק, משמע2 ₪ 92, מ"ק .4 –קריית שמונה לכרמיאל ונסיעה מ

 מחירים לא שווים גם ברכבת: 

 'אג 98 - מ "עלות ק, משמע 2 9426₪, מ"ק 46–  א "חיפה תנסיעה ברכבת 

 'אג 66 - מ "עלות ק 2 ₪ 626., מ"ק 8. –חיפה לנהרייה נסיעה ברכבת מ, לעומת זאת

 .חלה בשבועות האחרונים עלייה גורפת במחירי התחבורה הציבורית בכל הארץ  ,בנוסף למקרים הללו

לא מתקבלים על הדעת כל עוד רואים מטרה  ,ומחירי תחבורה ציבורית גבוהים כל כך  ,פערי מחירים כאלו

ושמירה על איכות הסביבה באמצעות העדפת תחבורה ציבורית על פני רכב   ,בקירוב הפריפריה למרכז

 .פרטי

לו יהיו מחויבות   ,אנו מצפים להתערבותכם ורואים לנכון קביעת מחיר מקסימלי פר קילומטר  ,כאזרחים

 .גם לנסיעה ברכבת  ,ומחיר אחיד בהתאמה ;כל חברות האוטובוסים

 

 ,בברכה

 
  צפת ,נהורה עמר 269044.096 ירוחם ,יובל אילן

  קרית שמונה ,חגי סבתי  ירוחם , זרזינסקי-חני בריגע 
  ראש הניקרה ,עינת הרש  ירוחם ,הודיה עמר כלפון

  חיפה ,למא מטר  ירוחם ,אליאב כלפון
  חיפה ,גיא ישראלי  ירוחם , גרגורי זרזינסקי



  קרית אתא ,אולגה לנקיס .26.828.84 קריית ביאליק ,שירה גרוס
  עכו ,קרן חסן פלר  אדמית ,טניה קרונס

  עפולה ,מזל ממניה  אן'בית ג ,קאסם אבו סאלח
חבר מועצת  ,ת גבארין'בהג

 מעלה עירון
 ,שני פדלון 2609499.99

 ,חרות גולן
 גבעתיים

 קצרין
 

    269082.498 כרמי צור ,בת שבע ברלין
      

      תושבי קרית גת
  קרית גת ,חדד כהן יעל 2629099904 קרית גת ,ילנה ברברשטיין

  קרית גת ,מזרחי מנחם 26999249.9 קרית גת ,דרוקר בוריס
  קרית גת ,עזריה מיטל 2699802206 קרית גת ,אפרת פרץ

  קרית גת ,סלונוביץ מרינה 2698999088 קרית גת ,רות פרידמן
  קרית גת ,אטאל ציפורה 2690999899 קרית גת ,אירנה

  קרית גת ,אייזנברג יעל .269899808 קרית גת ,ענת מלכה
  קרית גת ,דמארי שירה  קרית גת ,יוזביש משה
  קרית גת ,רחל ציון  קרית גת ,לדיח יפית
  קרית גת ,דרור רוטנברג  קרית גת ,קוק יעל
  קרית גת ,אפרת אליהו  קרית גת ,שליסר נגה

      
      
      

 

 :העתק

 התחבורה במשרד כלכלי פיננסי פיקוח אגף מנהלת ,קניגסבוך גילי

 ל"צה גלי ,"בסדר יהיה" מערכת

 ארגון תחבורה היום ומחר, אנה בילצקי


