לכבוד :רשימת התפוצה שבנספח

התכנית לחישמול התחבורה הציבורית – עדכון חודשי – פברואר 0202
 .1רקע
התכנית לחישמול התחבורה הציבורית היא מהלך רב שנתי לשינוי בשיטת ההנעה של האוטובוסים בישראל .בעדכון
הראשון שהופץ (דצמבר  )9102מפורטים הרקע לתכנית ,עקרונות התכנית ,המבנה הארגוני של צוותי העבודה וכן פירוט
צעדי ההערכות שבוצעו במהלך  9102בתחומי תכנון הרכש ,התשתיות ,ובנית קשרי עבודה בין תחומיים .בעדכון הנוכחי
מוצגת סדרה של צעדים שבוצעו ומסמכים שהוכנו .ניתן לקבל פירוט נוסף או מסמכים ספציפיים באמצעות פניה לח"מ.
 .0עדכון חודשי
תחום פעילות

פעילות חודשית

תכנית הצטיידות



בוצעו התאמות של יעדי הביניים ( )9190,9199בהתאם לצפי העדכני של הרכש בכלל הענף.



החל תהליך תיאום יעדי הצטיידות (כולל גריטה) עם מפעילים באשכולות קיימים.



הוכן "נספח חישמול" עבור מכרזי הפעלת תח"צ שטרם פורסמו .הנספח כולל בין היתר מידע
אינפורמטיבי על תשתית החישמול שמוצעת למתמודדים ,הבהרה לגבי התקנים והתקנות בהן
נדרש המציע לעמוד ,וחידוד לגבי גבולות האחריות בין המפעיל למדינה.

תכנית ארצית לחישמול מתקנים הסתיימה בדיקת מאגר של כ 01-מתקנים קיימים ,ומתוכם זוהתה קבוצה עם סבירות גבוהה יותר
לחישמול ,בהתאם לקריטריונים שנקבעו.
קיימים (סה"כ כ 12-מתקנים כרגע)
תכנית ארצית לחישמול מתקנים 
עתידיים (סה"כ כ 02-מתקנים)

קשרי עבודה ושיתוף ידע

הוגדר "נספח חישמול" שיוטמע בכל פרוגרמה של מתקן תח"צ אשר מוגשת לאישור.
הוכנה מפה דינמית של יעדי חישמול מרחביים ברמת מתקן בודד.



התקיים סבב פגישות בין נתיבי איילון/אגף הנדסה לבין מפעילי התח"צ ,להכרות וניתוח צרכים.



התקיים מפגש תקופתי בין גורמי התכנון והביצוע במשרד – הצגת פרויקטים וחילופי ידע.



התקיימו דיונים שוטפים בעיקר מול משרד הגנ"ס ,כחלק מסיכום קודם לתיאום מהלכים ב.9191-

צוותי עבודה מטרופוליניים
צוות ירושלים – נקבעה מפת היישום על חניונים עתידיים מעבר לחניון .9/2
התכנון
גופי
(צוותים משולבים של
צוות חיפה – הפעילות מתמקדת בחישמול דיפו מטרונית לקראת מעבר מתכנון לביצוע.
והביצוע של המשרד עם נציגי
המפעילים או עם צוותי כתיבת מכרזי צוות מרכז – הפעילות התמקדה בחניון חדש המתוכנן לקום במערב ראשל"צ ומתקן נוסף ביבנה
צוות תל אביב – מבוצעת הערכות מחדש מול חברת דן לקראת יישום תכנית אסטרטגית לחניונים.
ההפעלה)

רשימת תפוצה:
משרד התחבורה
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית
מינהל תשתיות ותיאום
מינהל תנועה/אגף הרכב
משרדי ממשלה
משרד רוה"מ/תחליפי דלקים
משרד להגנ"ס – אגף זיהום אוויר מתחבורה
משרד האנרגיה – מדען ראשי
רשות החשמל – לשכת יו"ר/אגף הנדסה
רשויות מקומיות
עירית ירושלים – אגף תחבורה ופיתוח תשתיות
עירית תל אביב – הרשות לתחבורה ואגף התנועה
עירית חיפה – אגף דרכים תנועה ונוף
חברות ממשלתיות וגופי סמך
חברת החשמל – משנה למנכ"ל
חברת נתיבי איילון – אגפי הנדסה ותח"צ ,וחטיבת פרויקטים
תכנית אב לתחבורה ירושלים – יחידת תחבורה ציבורית
חברת מוריה
חברת יפה נוף – צוות תכנית אב

מפעילי תחבורה ציבורית
אגד
אפיקים
דן
מטרופולין
סופרבוס
קווים
יצרני ויבואני אוטובוסים
אוטוחן (גולדן דרגון)
אמקול ()IRIZAR
הארגז
מאיר (וולוו)
מרכבים
מכשירי תנועה (מאן)
פנדן ()HIGER
עפיפי ()SOLARIS
צ'יינה מוטורס (יוטונג)
שלמה מוטורס ()BYD
תעבורה ()VDL

