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 :יישום מכרזים חדשים

 נתניה –חדרה 
  ניתן שירות חדש ליישובים אשר לא היה

 .קודם לכן שירות

 קווים אשר בעבר   -שיפור השירות האזורי

 .קוצרו, נכנסו למספר גדול של ישובים

שיפור שירות לתחנות רכבת. 

http://maki.org.il/he/wp-content/uploads/2014/03/2014-03-09_202907.jpg


 :יישום מכרזים חדשים

 מכרז הגליל
קווים אשר יושמו בשלוש   300 -מונה כ

 :פעימות

אשכול נהריה ואשכול  : פעימה ראשונה

 כפרים         

צפת  -אשכול חצור : פעימה שנייה 

אשכול עכו ואשכול  : פעימה שלישית 

 שפרעם         

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Israel_Batch_2_(134).JPG


 :יישום מכרזים חדשים
 

 מכרז העמקים
בחירת זוכה 

ליווי המפעיל ביישום המכרז 

יישום בשלוש פעימות 

 



 המטרונית
 מערכת ה-BRT  הראשונה מסוגה בארץ  . 

ומסיעה כבר , הופעלה לפני פחות משנה

 .נוסעים ביום 100,000כמעט 

העדפה בנתיב ייעודי וברמזורים. 

מחוץ  , הכרטוס והתיקוף נעשים ברציף

 .  לרכב

השילוט הדיגיטלי ברציפים. 

העלייה והירידה מכל הדלתות. 

מערך קווי הזנה למטרונית. 

http://img2.tapuz.co.il/forums/1_157719302.jpg
http://www.scooper.co.il/pr/1018818/150147d6-acfe-4009-8691-2cb84e164d47/0/%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa %d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d %d7%a6%d7%9c%d7%9d %d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%9f %d7%98%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%91%d7%a8%d7%92 .jpg


 יישום פרויקט עפולה
 פרויקט המקרב את הצפון   – 2014אפריל

 .למרכז ולהיפך

 הן בתחנות  , (ח"ומתאגד )נערכו שני סקרים

נסיעות חזקות . המרכזיות והן לאורך הקווים

 קיבלו קוים ישירים ומהירים  

 קריתנבנה קוים ישירים בין טבריה לעפולה ובין 

 .  שמונה לעפולה בתדירות גבוהה

תזמון הקווים  , המערכת הפכה פשוטה יותר

 .ולוחות הזמנים ברורים יותר והשירות אמין יותר



 י מגזרים"שירות עפ
 שירות חדש לישובים ללא   –המגזר הלא יהודי

 שירות

 איסוף  , הסדרת נסיעות –שרות למגזר החרדי

 ופיזור מנקודות מוצא מותאמות לצרכים

מכללות 

ל וחיילים"מחנות צה 

שירות קווי לילה 



 leviam@mot.gov.il  עמיחי לוי•

 ממונה מחוז דרום

 aviramno@mot.gov.il  נעה אבירם•

 ממונה מחוז ירושלים

 SuzanaA@mot.gov.il  אסי סוזנה•

 ממונה מחוז מרכז

 mayal@mot.gov.il   מיה אלקבץ•

 ממונה מחוז צפון




