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 שיבלי ודבורייה לעפולה



 תרדיון. ת.סכנין שירות פנימי ולא



יישובי ואדי ערה ופורדיס לחדרה  
 ולבנימינה



 קו לילה מנצרת לחיפה

 
 
 



 שיפורים מתוכננים בטווח קצר

תוספת מיידית של שירות תחל בחודשים הבאים 
 בצפון   
  בעמקים 
במשולש 
בדרום 

 
 



 שיפורים מידיים

 קווים לעפולה ולנצרת עלית – אכסאל



 שיתוף פעולה

 שלוקח בחשבון תחבורה ציבוריתתכנון עירוני 
 צ"תחאסורה בצירים המשמשים גם אכיפת חניה 
איתור מיקומי תחנות  
 כתובת   -ממונה רשותי לתחבורה ציבוריתמינוי

 :מקצועית אחת
ריכוז צרכי התושבים והעברתם למשרד התחבורה 
 בישוב צ"התחאחריות על תכנון תשתית 
 משרד התחבורה והחברות קשר שוטף עם

 המפעילות



 שיפורים לטווח ארוך

מכרזים 
תעריפי נסיעה 
מידע 
תוכנית רב שנתית 
פורומים אזוריים 



 הסכמי הפעלה

משרד התחבורה פתח את שירות   1997-מ
 התחבורה הציבורית לתחרות  

מכרזים על מתן שירות לציבור באשכולות שירות 
רמת השירות ושיפורי : במכרז המשרד מגדיר

 שירות
 יצאו בהדרגה כמה מכרזים   2008-2014בשנים

 עם שיפורים לאוכלוסיה הערבית
 



 תעריפים

תוכנית לבחינת מדיניות תעריפים ארצית 
  האחדת תעריפים 
  השוואת מחירים בקטעים חופפים 
הוזלת תעריפים בישובים קטנים ובינוניים 
תשלום לפי זמן בנסיעות מטרופוליניות 
כרטיסי הנחה חצי שנתיים ושנתיים 
 טלפונים חכמים)חדשנות טכנולוגית בכרטוס  ,

 (כרטיסי אשראי
 



 מידע

  אתר המידע בערבית 
  קמפיין לעידוד

תחבורה ציבורית  
 בערבית

שילוט אלקטרוני 
  השקעת החברות

בהסברה כחלק מתנאי  
 המכרז



 תוכנית רב שנתית

  שיפורי תשתית ושירות שיבוצעו לפי אשכולות
 גיאוגרפיים של רשויות מקומיות סמוכות  

 אזורית ומטרופולינית  , יישובית: רמות 3לתוכנית 

  בכל אשכול יכונס צוות תחבורה ציבורית אזורי בו
 יהיה נציג של כל רשות

שיפורי התשתית יקדימו את שיפורי  , בכל אשכול
 השירות

 



 צוותים אזוריים

  הצוות יתכנס לאחר גיבוש ראשוני של תוכניות
 התשתית ותוכניות השירות להעיר הערותיו

 הצוות ישוב ויתכנס בתום תהליך השיפור
 תיקון והערות, לאישור

  הצוות ימשיך להיפגש מעת לעת כדי לקדם את
 צ המקומי והאזורי"התח



 מתקדמים

צ כמנוף  "תח -החומש הקרוב מסמן נקודת מפנה
 לשוויון הזדמנויות

פנאי וחברה, חיזוק הזיקות של הקהילות לחינוך 
הטמעת טכנולוגיות, הנגשת מידע 
גידול בשירות לשיפור איכות החיים 


