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תחבורה ציבורית כבישים









הרשות המקומית היא יוזמת הפרויקט

קול קורא מקוון אחת לשנה

oצמצום אי שיווין

oמיצוי זכויות

  סדרי העדיפויות

 תכנוןVSביצוע

עמידה בקריטריונים ומגבלת התקציב

חברת הבקרה

100%-70%ינג 'תקצוב הרשות עם מאצ



-פרטירכיבה על אופניים כתחליף לשימוש ברכב עידוד 

מעבר ליוממות אופנים

:קריטריונים

(.  תחנות מרכזיות וכדומה, תחנות רכבת)מובילים למרכזי תחבורה ✓

.  משמשים  לנסיעות יומיומיות לאזורי תעסוקה או מוסדות חינוך✓

מתחברים לרשת שבילים קיימת✓

וגדושיםמשמועתייםעורקים ✓

.מטרופלינים, מזינים, אופנידן

למטרות פנאיאינו משתתף במימון שבילי אופניים המשרד 



 מתקני , חניונים לאוטובוסים, מסופים, מגרשי חנה וסע–הקמת מתקני תחבורה ציבורית

תחנות קצה ותחנות מעבר, תחזוקה

נקודות קצה ותחנות המתנה  , סובות, ( אנטי מפרץ/מפרץ)תחנות אוטובוס בניית /הקמת

לנוסעים  

 (אופניים/אוטובוסים/ברכבת)הציבורית התחבורה בין אמצעי וקישוריות שילוב. 

והקמת  פסי האטה , רדיוסים, צמתים, כולל התאמת נתיבים, הסדרת גיאומטרית ופיזית

.  הסדרת מעבר תחבורה ציבוריתלצורך סובות 

שילוט חכם וסככות בתחנות קיימות על  / תקצוב בנושא הנגשה לאנשים עם מוגבלויותלבקשות 

. צ"הרשויות המקומיות לפנות לאגף תח



  הסדרה וסלילה של נתיבים ומסלולים בלעדיים לתחבורה ציבורית

.כולל סימון ושילוט מיוחד

  הסדרים להעדפת תחבורה ציבורית ברמזורים שכוללים טכנולוגיות

תכניות רמזור והסדרי תנועה וגאומטריה  , העדפה

oעורקים

oצירי אוטבוסים מרכזיים

oפוטנציאל התחברות



צבר תכנוני

.  טופס מקוון אלא על צבר תכנוני"/קול קורא"תכנית העבודה אינה נשענת על הליך 

כל רשות  במסגרתו נקבעה עבור , צ נבנה צבר תכנוני"יחד עם אגף תכנון ואגף תח

שיתוקצבו לביצוע  , תכנית השקעות רב שנתית לפרויקטים משמעותיים מחוללי שינוי

והמשרד למגזר הלא  שתקצה הממשלה באופן הדרגתי בהתאם להיקפי התקציב 

.  יהודי

מעקב תכניות עבודה ובקרה שוטפת

מימון המשרד  100%למעט מקרים חריגים ביותר הפרויקטים מתוקצבים ב 

.  ובאמצעות חברות מנהלות מטעם המשרד

לכל חברה מנהלת תכנית עבודה מאושרת ומבוקרת בצורה סדורה כדי לוודא  

.התקדמות בפרויקטים באופן מיטבי ועמידה בלוחות הזמנים ותקציב שנקבעו





חסמים

מכרז/ נתיבי איילון/ חברה כלכלית

  חשבונות

סטנדרט

ניצול תקציבי





!תודה

מנהל תשתיות ותאום  


