
2015 -סמינר מהנדסי ערים 

שיתוף פעולה בין הרשות המקומית  
לבין מפעיל התחבורה

פיני גרשון

אגד -מהנדס תנועה 



חולון
מסוף קרית שרת







מאות יחידות דיור על בסיס על תחבורה הציבורית: ירושלים

שכונת נווה יעקב  
קמיניץ+ 

תחנת קצה של הרכבת הקלה

שכונת פסגת זאב .הכביש החדש מתחבר למסוף חדש*
.הצגת תוואי וחתך הכביש למפעיל*
ועדי  + ישיבות תיאום עם העירייה *

משרד התחבורה והצגת  + השכונה 
.חלופות למסלולי קווים

סיורים בשטח לצרכי התאמת הכביש  *
.לתחנות/לעבירות



צומת 
כרכור

אלפי יחידות דיור ללא חשיבה על התחבורה הציבורית: כרכור-פרדס חנה

.כל פרויקט מתנהל באופן עצמאי*
לא נעשתה מלכתחילה חשיבה  *

צ והחיבור לתחנות  "לתשתיות התח
.האוטובוס בצומת כרכור וחיבור לרכבת

מתנהלות ישיבות תאום עם הרשות  *
.המקומית להסדרת תחנת קצה ברחוב



 1הנתיב המהיר בכביש 
)משפירים לקיבוץ גלויות(

זמן נסיעה מירושלים לת"א
כשעה וחצי: לפני

כשעה: אחרי
30% -כ: חסכון

פעילות תשתיתית

א"תיגבור השירות מירושלים לת
א"מתן שירות מהשכונות מירושלים ישירות לת

א"מתן שירות חדש מרחובות לת

פעילות משלימה של 
התחבורה הציבורית



2צ על השול הימני בכביש "נת
)ממחלף נתניה ועד כפר שמריהו(

זמן נסיעה מנתניה לכפר שמריהו
דקות 30 -כ : לפני

דקות 10 -כ : אחרי
60% -כ : חסכון

פעילות תשתיתית

צ בשעתיים נוספות "צורך להגדלת שעות הנת
ש"צ במוצ"צורך לנת

שביעות רצון מצד הלקוחות

פעילות משלימה של 
התחבורה הציבורית



20צ בנתיב השמאלי בכביש "נת
)צ ועד חולון"מראשל(

זמן נסיעה מראשל"צ לת"א
דקות 50 -כ : לפני

דקות 25 -כ : אחרי
50% -כ : חסכון

פעילות תשתיתית

נוסעים לנסיעה 0-3: בהעדר אכיפה
נוסעים לנסיעה 25 -כ : אכיפה אלקטרונית

20לציר  44מעקב אחר מעבר הנוסעים מציר 

פעילות משלימה של 
התחבורה הציבורית

א"הפעלת שירות חדש מאשדוד ורחובות לת



מטרופולין חיפה
איסור נסיעת אוטובוסים בנתיב המטרונית

עדיפות לאוטובוסים בנתיבים הבלעדיים: לפני
איסור גורף: אחרי

בזמני הנסיעה  15% -עלייה של כ: משמעות
הממוצעים בכל קווי חיפה והמטרופולין

פעילות תשתיתית

)זמן נסיעה, מעברים(פגיעה ברמת השירות 
)אוטובוסים ומשאבי אנוש(עלייה במשאבים 

פעילות משלימה של 
התחבורה הציבורית

יצירת היררכיה ולא רשת

...תאונות דרכים, רעש, יותר זיהום



לסיכום
)...לטובה או לרעה(בכוחה של הרשות המקומית להשפיע על הביקושים 

...בכוחה של הרשות המקומית להוכיח שהביצה קודמת לתרנגולת

...בכוחה של הרשות המקומית לשפר את איכות שירותי התחבורה הציבורית

...בכוחה של הרשות המקומית לרתום את משרד התחבורה

...בכוחה של הרשות המקומית לשתף את מפעילי התחבורה

בכוחה של הרשות המקומית לקבוע וליישם מדיניות  
בתחום התחבורה הציבורית

תודה על ההקשבה




