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שלום רב,
פקס10-7822116 :
הנדון :חניוני "קארפול" בתחנת הרכבת בנימינה
סימוכין :פנייתכם מיום  7.8.8173למנכ"ל רכבת ישראל ,מר שחר איילון

בהמשך לפנייתכם שבסימוכין ,מילא מנכ"ל הרכבת ,מר שחר איילון ,להשיבכם כדלקמן:
 .1הרכבת רואה חשיבות רבה בשיפור חוויית ההגעה של הנוסעים אל התחנות ובוחנת
מספר דרכים להקלה על הנוסעים הבוחרים לעשות שימוש בשירותיה בכל הנוגע
להגעה לתחנות וחניית רכביהם בסמוך להן.
 .8הרכבת בחנה בחודשים האחרונים אפשרות לתיעדוף חניות לרכבי "קארפול" וביצעה
פיילוט לחניונים כאלה בתחנות בנימינה ובית יהושע.
 .8בשבועות האחרונים נבחנו תוצאות הפיילוט בשתי התחנות והתחוור כי לצד הצלחה
יחסית בבנימינה ,לא זכה הפיילוט בבית יהושע להצלחה משמעותית .בנוסף ראתה
הרכבת לנכון לבחון אפשרויות נוספות לביצוע ה"קארפול" בבנימינה לאור העובדה
שהפעלתן מייצרת לרכבת עלויות בהן היא צריכה לשאת.
 .0מנכ"ל הרכבת החליט להטות אוזן קשבת לפנייתכם ובהמשך לאמור בה ,ובמקביל
לבחינת תוצאות הפיילוט והפקת הלקחים ממנו תותיר את שירות ה"קארפול" בתחנת
בנימינה ,בשלב זה ,על כנו.
 .3הרכבת רואה חשיבות בשיתוף פעולה עם היישובים אותם תחנות הרכבת

משרתות

והיא מצפה כי שיתוף פעולה זה יהיה דו כיווני לרבות השתתפות הדדית

בנשיאה

בנטל הביצוע של המהלכים הפועלים לטובת כל הצדדים – כמו חניון ה"קארפול"
בתחנת בנימינה.
בברכה,
אביעד שפיר
מנהל יחידת המסחר
העתק:
קרן טרנר – מנכ"לית משרד התחבורה

mankal@mot.gov.il -

שחר איילון – מנכ"ל רכבת ישראל בע"מ

תמר קינן – מנכ"לית תחבורה היום ומחר transport@transportation.org.il -
ת.ד 757 .לוד  , 7786317טל' 13-6588765 :פקס758-8-6587558 :
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איתי וייסברג -ראש המועצה בנימינה-גבעת עדה
אריה שרון -ראש המועצה אלונה

-

זיו דשא – ראש המועצה זכרון יעקב -

lishka@bin-ada.co.il -

Sharon_alona@iula.org.il
zivd@zy1882.co.il

כרמל סלע -ראש המועצה חוף הכרמל -

lishka@hcarmel.org.il

מוראד פתחי עמאש – ראש המועצה גס'ר א – זרקא
הוגו יאן טראגו – מנכ"ל רמת הנדיב -

morad.ammash@gmail.com

hugo@ramathanadiv.org.il

נעמי אפל – מנהלת השותפות לקיימות איזורית

-

info@hashutfut.org

תיק
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