
 2014כנס מהנדסי ערים 

 

 צ מחוז ירושלים"ממונה תכנון תח/ נעה אבירם



,  באוכלוסייה: צפוי גידול משמעותי 2020עד לשנת •

 ברמת מינוע והנסועה, במספר המועסקים

תוספת רכב פרטי תבוא על , בהינתן שטח מוגבל•

 חשבון הנגישות של משתמשי התחבורה הציבורית

תוספת ניידות לרכב הפרטי תגביר את מגמות הפרבור  •

 ותפגע בעקרונות פיתוח בר קיימא

לא ניתן  לספק את צרכי הניידות  והנגישות באמצעות 

 פיתוח כבישים בלבד

 

 אתגר לאומי



 המענה 

מערכת תחבורה ציבורית   

 אטרקטיבית  



 ?איך עושים תחבורה ציבורית אטרקטיבית



 ?מי השותפים
 רגולטור      

 התחבורה משרד

מפעילי  

 צ"התח

   רשויות

 מקומיות



 צ"תפקידי מפעיל התח

 אספקת שרות התחבורה הציבורית לנוסעים•

 קיום תנאי הרישיון•

 מידע•



 (הרגולטור)התחבורה  תפקידי משרד

פישוט  , רשיונותהסדרת •

 תהליכי הרישוי והאחדת הרישוי  

קביעת סטנדרטים לתעריפים  •

 ולכרטוס

 פיקוח ובקרה•

 טכנולוגיות  , הקמת מרכז מידע•

 

 הסדרה מקצועית של הענף•

למאפייני   צ"התחהתאמת •

ביקושים שונים ולקבוצות  

 שונות  אוכלוסייה 

 יישום מדיניות ארוכת טווח•

קביעת נהלי פעילות אחידים  •

 לכלל המפעילים

 



 תכנון -המקומית הרשות

 תשתיות תומכות תחבורה ציבורית
 מעודד תחבורה ציבורית/ מתחשב/ תכנון עירוני מוטה•

רוחב דרך 

אופי בינוי 

מפרצים 

מסופים ותחנות קצה 

תקן חניה 

 

 נתיבי  ורמזורי העדפה לתחבורה ציבורית•

 

 



 תכנון -המקומית הרשות

 המלצות לתכנון התחבורה הציבורית

 מייצגת את צרכי התושב•

 גורם מייעץ בנוגע לשינויים במסלולי הקווים•
 



 תכנון -המקומית הרשות

 תחנות אוטובוס
 המלצה על מיקום•

שילוב מיקום התחנה עם הפעילות העירונית ברחוב 

שמירה על נגישות למוקדי עניין ולמגורים 

שמירה על זרימת התנועה באזור 

שיקולים בטיחותיים 

ביטול חניות 

 תחזוקת התחנות•

 



 תפעול -הרשות המקומית

 אירועים מיוחדים•

עבודות תשתית 

אירועים עירוניים 

 אכיפה•



הגברת שיתוף פעולה של הרשויות  

 המקומיות

יצירת כתובת  -מתאם רשותי לתחבורה ציבוריתמינוי •

 :מקצועית אחת שתרכז

את צרכי התושבים ותעבירם למשרד התחבורה 

   תהיה מעורבת בתכנון הרשותי ומעודכנת בתוכניות

 המשרד

צ בישוב"תהיה אחראית על תכנון תשתית התח 

תעמוד בקשר עם החברות המפעילות 

 

 

 



הכשרת מתאמי תחבורה ציבורית  

 ברשויות המקומיות

התכנית תותאם לתנאים ולצרכים הייחודיים  •

 .המאפיינים כל רשות מקומית

 .א"שעות כ 5-6מפגשים בני  8•

כל אחראי יישובי יבנה תכנית עבודה מסודרת  •

 .לשנת הפעילות הראשונה

 .רשויות מקומיות ערביות 96 -המיידיקהל היעד •

הפרויקט יתאים לכל רשות   -בהתאמות בנדרשות•

 .מקומית בארץ




