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הפתרון:
פתרונותמגווןיצירת

הציבוריתבתחבורהלשימושלעידוד

בציבורתפיסהושינוי



בהובלת חברת נתיבי אילון

מטרת הפרויקט יצירת רשת תנועה רציפה לתחבורה ציבורית  

נוחה ויעילה, מהירה-בערי המטרופולין

רשויות מקומיות כבר מימשו את זכותן 17

וחתמו על השתתפות בפרויקט

לצורך כך מקדם משרד התחבורה מגוון פתרונות  

תחבורה עתידיים וביניהם פרויקט



עקרונות הפרויקט

,השלמת הפרויקט בטווח קצר

ייחודי לפרויקט תשתיתי

פרויקטיפתרון משלים לכל 

התחבורה המקודמים במטרופולין

ח"מיליארד ש3.5פרויקט בהיקף של 

תמריצים לרשויות15%, משרד התחבורה100%-מימון

יצירת רשת תנועה

רציפהמטרופולינית



הפרויקטתכולת

תפעולתשתיות

ניהול



סלילת נתיבי  • 

תחבורה ציבורית
סלילת שבילי אופניים• 

שדרוג המרחב העירוני• 

בטיחותייםשיפוריים• 

התחנות  שידרוג• 

וסביבתן

הפרויקטתכולת

תשתיות



שיפור וייעול אופן  • 

הפעלת הקווים
תוספת קווים• 

העלאת תדירות  • 

טכנולוגיות כרטוס עלייה  • 

מדלת אחורית

שלטי מידע בזמן אמת • 

הפרויקטתכולת

תפעול



אמצעי אכיפה מתקדמים•

העדפה ברמזורים• 

תימרור וסימון צירי העדפה• 

הפרויקטתכולת

ניהול
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https://www.youtube.com/watch?v=k9NsS5944VU
https://www.youtube.com/watch?v=k9NsS5944VU


במטרופוליןהתחבורתיהגודשבהקטנתיסייעהפרויקט



במטרופוליןהתחבורתיהגודשבהקטנתיסייעהפרויקט



הפרויקט  

יתמקד בשיפור  

הפרמטרים 

:הבאים

מהירות

תדירות

אמינות

נגישות ונוחות



הפרויקט  

יתמקד בשיפור  

הפרמטרים 

:הבאים

מהירות

מ נתיבי התחבורה הציבורית  "שילוש של ק. 1

נת״ציםק״מ 400-סה״כ כ

מצב קיים

ק״מ134סה״כ עירוני87בינעירוני47

תוספת במסגרת מהיר לעיר

ק״מ265סה״כ עירוני164בינעירוני101

קיצור זמן עליה לאוטובוס. 2
עליה מדלת אחורית

העדפה ברמזורים. 3
מתן העדפה לאוטובוסים ברמזורים



הפרויקט  

יתמקד בשיפור  

הפרמטרים 

:הבאים

תדירות

תפעול
שיפור וייעול התחבורה הציבורית לכלל המשתמשים

הוספת תחנותשיפור קווים קיימיםהוספת קווים



הפרויקט  

יתמקד בשיפור  

הפרמטרים 

:הבאים

אמינות

(Next Bus)האוטובוס הבא״ "שירות . 1
המידע בזמן אמת עבור המשתמשיםהנגשת

העלאת רמת הוודאות בנסיעה. 2
על ידי יצירת רצף תשתית במטרופולין ומתן עדיפות ברמזורים

תמרור וסימון צירי העדפה. 3
יצירת הפרדה והבנה עבור משתמשי הדרך בנוגע לצירי  

תחבורה ציבורית

אכיפה. 4
לצורך העלאת רמת האמינות



הפרויקט  

יתמקד בשיפור  

הפרמטרים 

:הבאים

נגישות ונוחות

-הנגשה 

הרחבת מדרכות

להולכי רגל

סלילת שבילי

אופניים חדשים

חיזוק המרחב  

העירוני

שדרוג תחנות

ההמתנה וסביבתן

שדרוג

חווית הנסיעה



פרויקטים דוגמת מהיר לעיר מומשו בהצלחה במספר ערים שונות בעולםפרויקטים דומים בעולם

בלגיה, בריסל
הסבת נתיבי תנועה רגילים  ** 

2012צ"לנת

מהירות ממוצעת בקמ״ש

של התחבורה הציבורית

אירלנד, דאבלין
עליה במהירות נסיעת האוטובוסים

וירידה בשימוש ברכב הפרטי

אנגליה, לונדון
גידול במספר הנסיעות באוטובוס

מהירות

נסיעה

שימוש ברכב פרטי  

באותו מקטע הכביש

שימוש ברכב פרטי  

באותו מקטע הכביש
מספר הנוסעים באוטובוסים עלה בקצב מהיר  

1998-2008בשנים 

שעות עומס

בבוקר

שעות עומס

בערב

אחרילפני

11.2

15.3

+36%

אחרילפני

10.7

15

+40%

רכב 

פרטי

אוטובוס

+30%

19972007

-42%

19982008

+62%


