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כ"ו אייר תש"פ
תכ ית אסטרטגית ארצית למתק י תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים
לש ת 2040
דברי הסבר
בש ת  2012אושרה תכ ית אסטרטגית ארצית לפיתוח התחבורה הציבורית ,לפיה בש ת  ,2040יעד הפיצול
הארצי בין סיעות בכלי רכב פרטיים לתחבורה ציבורית יהיה  60%לרכב הפרטי – ו 40%-לתחבורה ציבורית
ואמצעים ברי קיימא .במסגרת יעד זה ,והתכ יות ה גזרות ממ ה ,אוטובוסים ימשיכו להוות את הרובד
המשמעותי ביותר מבחי ת אחוזי השימוש בתחבורה הציבורית .גם במטרופולי ים אחרים בעולם ,כמות
ה סיעות באוטובוסים מכלל ה סיעות בתחבורה הציבורית עומד על מעל .60%
כדי להפעיל שירות תחבורה ציבורית באוטובוסים ,דרשים מתק י תשתית לתחבורה ציבורית .אלה מהווים
ת אי להפעלת שירות יעיל ,תזמון סיעות ,מעברים וחים בין אמצעי תחבורה שו ים ואפשרויות תחזוקה
והתרע ות לאוטובוסים ול הגים .כיום יש ו מחסור חמור במתק י תחבורה ציבורית במטרופולי ים בפריסה
ארצית ,והדבר מהווה חסם לשיפור השירות בתחבורה הציבורית שבלעדיו לא יתן יהיה לממש את יעדי הפיצול.
על מ ת להבטיח את השטחים ה דרשים )שטחי תפעול ,מסופים וח יו י לילה( והתשתית הסטטוטורית ה חוצה
לש ת  ,2040משרד התחבורה מקדם תכ ית אסטרטגית ארצית למתק י תשתית לתחבורה ציבורית .מטרת
התכ ית לקדם תכ ון והקמה של מתק י תשתית לתחבורה ציבורית לצורך תפעול שירות האוטובוסים ,אשר
הי ם ת אי הכרחי לפיתוח מערך קווי האוטובוס בישראל ,להגדלת השירות ,ולשיפור ברמת השירות אשר ית ת
ל וסעים ול וסעות.
מטרת הדיון
הצגת מדי יות משרד התחבורה כפי שבאה לידי ביטוי בתכ ית האסטרטגית הארצית למתק י תשתית לתפעול
תחבורה ציבורית באוטובוסים ,ואת המתודולוגיה לשלביה השו ים ,בפ י הול ת"ע ובפ י כל בעלי הע יין לצורך
יידוע ,הצפת קו פליקטים ושמיעת הערות ,אשר ישמשו את צוותי התכ ון בהמשך ההליכים התכ ו יים
המפורטים.

רח' ב ק ישראל  ,5ב יין ג' רי ) ,(Aת"ד  ,867ירושלים ,טל' 02-6663120 :פקס02-6663320 :

