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  בישראל נתיבי תחבורה ציבורית פיתוח: הנדון 

קדם את בבקשה לפונים אליך  ,החברה האזרחיתחברות התחבורה הציבורית וארגוני  ,אנו

 .נתיבי תחבורה ציבוריתגדלת כמות בעזרת ה, תחבורה בת קיימא בישראל ה שלפיתוח

 ,מסיבות כלכליות, כחלק מהתפיסה כי יש לתת עדיפות לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי

לקידום מערך התחבורה כיום ממשלת ישראל משקיעה משאבים רבים  ,חברתיות וסביבתיות

 . 'נתיבי ישראל'כפי שמשתקף בתוכנית  ,הציבורית

מערך אוטובוסים . ם מרכיב עיקרי במערך התחבורה הציבורית בישראלאוטובוסים מהוויה, כיום

 .תחבורה הציבוריתאת מספר המשתמשים בכפועל יוצא ישפר את השירות ו, יעיל ונגיש, מהיר

וניתנים  אל מול הרכב הפרטי ניכריתרון לה המעניקים , לתחבורה הציבוריתבלעדיים נתיבים 

  .נו כלי ראשון בחשיבותו למטרה זוהי ,נמוכה יחסיתהשקעה עלות ב למימוש

מביאים כי נתיבים ייעודים לתחבורה ציבורית הוכיחו זה מכבר העולם רבות ברחבי דוגמאות 

קבעה  6777כבר בשנת  .מהירות הנסיעה וכמות הנוסעים בתחבורה הציבוריתבמשמעותי לגידול 

נתיב אחד לנתיב תחבורה יוקצה , נתיבים או יותר 5בה יש וממשלת ישראל כי בכל כניסה לעיר 

נתיבים , האזרחית החברעל פי הנתונים שבידי חברות התחבורה הציבורית וארגוני ה .ציבורית

עלות . מיליון שקלים 630של  השקעה בעלות ,בזמן הנסיעה 30% -כ יאפשרו חסכון ממוצע של אלו

 .יתוח מסילות וניתנת ליישום בטווח זמן קצרמשמעותית מעלות פ נמוכה זו

של נתיבי תחבורה כמות משמעותית  ולהכשירבבקשה לקדם אנו פונים אליך , כל זאתלאור 

  .בתוך תחומי העריםובכניסה לערים  ,ציבורית

 

 , על החתום

 גדעון מזרחי
 ר אגד"יו

  רפי שמואלי
 ל חברת דן"מנכ

 , אילן קרני
 ל חברת מטרופולין"מנכ

 משה לסקר
 ל ואוליה"מנכ

  ואליד עפיפי
 ב אקספרסל נתי"מנכ

 תמר קינן
 ל תחבורה היום ומחר"מנכ

 מור גלבוע 
 ל מגמה ירוקה"מנכ

  דני קומיסר
 ותחבורה בדרך שלנ ר"יו

  ד עלי חיידר"רון גרליץ ועו
 עמותת סיכוי ,לים שותפים"מנכ

 יוסי סעידוב
 דקות 63ל "מנכ

 הרב שמעון לוי
 מסגרת שמעיה ל"מנכ

יפו -א"קהילת תל "מנכ, גיא נרדי
 טבעהלהגנת  של החברה

 נקלחיים פר
 עלי שיחל "מנכ

  

 


