
מה יכולה הרשות המקומית לעשות
?לשיפור התחבורה הציבורית

הרצאה בסמינר מהנדסי 
2015ערים 



,  אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות בשבילך"

."המדינהבשביל לעשות יכולשאל מה אתה 



......עובדות 3להלן 

ה/שלוה רכב ממקום העבודה /ת עיר מחזיק/כל מהנדס

ה/ה מקום חניה במקום העבודה שלו/ת עיר יש לו/כל מהנדס

ות הערים באולם הגיעו לכנס בתחבורה ציבורית/רוב מהנדסי



......עובדות 3להלן 

ה/שלוה רכב ממקום העבודה /ת עיר מחזיק/כל מהנדס

ה/שלומקום חניה במקום העבודה  ה/לות עיר יש /כל מהנדס

לכנס בתחבורה ציבוריתהגיעו  לאות הערים באולם /רוב מהנדסי



כי אין לי תחבורה 

ציבורית מצויינת

כי יש לי תחבורה  

פרטית מצויינת







אוטובוס

לא תדיר

זמיןלא 

לא מהיר

לא אמין

לא בשבת



לא אמין



לא אמין



לא אמין



לא אמין



אוהבי הרכב הפרטי
תקן חניה/נדפוק אותם במחיר...אל דאגה

העדפה בתשתית, העדפה, העדפה

נמתין לשינוי הקואליציה

בדרך

גם אני לא יודע איך לטפל בהם



אוהבי הרכב הפרטי
תקן חניה/נדפוק אותם במחיר...אל דאגה

העדפה בתשתית, העדפה, העדפה

נמתין לשינוי הקואליציה

בדרך

גם אני לא יודע איך לטפל בהם

76%
סיוע הרשות המקומית



אני יוזם

אני מקדם

אני מבצע



אני יוזם

אני מקדם

)לא על חשבוננו(אני מבצע 



...אני דואג לנשיגות של כולם



תפיסת 
צ"רשת תח

צירי 
העדפה

מתקנים 
תפעוליים

תקן חניה

מנגנון  
פניות ציבור



תפיסת 
צ"רשת תח

צירי 
העדפה

מתקנים 
תפעוליים

תקן חניה

מנגנון  
פניות ציבור



איך יראה מסלול  
האוטובוס בשכונה  
?החדשה שאני מתכנן

תפיסת 
צ"רשת תח



?איזה צירים
נתיבי העדפה גם על  
חשבון הקיבולת לרכב 

?פרטי



היכן אני מחנה את 
האוטובוס בסוף הנסיעה  

?ובלילה
?האם יש שירותים לנהג



תקן חניה

ה מוכן להעלות  /האם את
את מחיר החניה במרכז  

?העיר
ה מוכן לבחור  /האם את

1:250בתקן חניה 



מנגנון  
פניות ציבור

איך הרשות מטפלת  
בפניות ציבור בנושאי  

או שהיא רק  ? צ"תח
מעבירה את התלונה  

למשרד התחבורה



Be on the way…



شكرا جزيال الصغائكم
תודה רבה על ההקשבה
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