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 תחבורתיות השלכות לבחינת מחייב מסמך : הנדון
 

 
 משרד ידי לע כולל קשות, טענות הועלו הציבורית, לתחבורה הכלכלה בוועדת שהתקיימו השימוע דיוני במסגרת

 תכניות אישורו תכנון הליך במסגרת הציבורית התחבורה תשתית לתכנון הניתנת להתייחסות באשר עצמו, התחבורה
 מתן אי ועד ציבורית בתחבורה שימושל מותאמים שאינם תנועה וצירי שכונות מתכנון - התכנון במוסדות בנייה

 ונקודות מסופים הקמת למשל) אוטובוסיםל תשתית על בדגש ,ציבורית תחבורה תשתית הקמת לצורך אישורים
 יצר ואף הפקקים בעיית להחמרת האחרונות בשנים תרם הציבורית, התחבורה בצרכי מתחשב שאינו התכנון .(קצה

  העומס. בשעות אליהן ולהיכנס לצאת רב קושי שיש ,שכונות
 

 ב"צמצום שעסק בפרק קבעה ",2019 לשנת הכלכלית בתכנית" יםהמחליט ובהצעת לבעיה מודעת הממשלה כי נראה
  (:37 ע"מ 7 )סעיף נוסעים" מרובי ברכבים נסיעה ועידוד הגודש נזקי

 
 תכלול שהבחינה ,()בה"ת 'תחבורתיות השלכות בחינת להכנת ה'מדריך של תיקון שקולל התחבורה שר את "להנחות 

 הרגל והולכי האופניים הציבורית, התחבורה  בתחומי הניידות צרכי על הנבחן הפרויקט להשפעת מפורטת  התייחסות
 אחרים". תחבורתיים  פתרונות פני על אלו, אמצעים על הפרויקט של תחבורתיות השפעות שיכוך תתעדף וכך

 
 במסגרת מחייב כמסמך יוגדר הוא והאם החדש הבה"ת של המעמד יהיה מה קובע אינו הממשלה של ההחלטה נוסח
 לתכנון הועדה מחויבת תכניות באילו ברור לא בנוסף, .הסביבתי התסקיר של למעמדו בדומה  ,בנייה תכנית הכנת

 הבה"ת. הוראות פי על תחבורתי סקר לבצע ובנייה
 

 בדיון כבר שהצענו כפי יעים,מצ אנו הבה"ת, לכתיבת זמנים לוח לוועדה הציגו לא והאוצר התחבורה ומשרדי מאחר
 הממשלה החלטת ביצוע אחר יעקבו ציבורית לתחבורה המשנה ועדת או הכלכלה ועדת כי במצור" "שכונות בבעיית

    התכנון. ועדות בדיוני מחייב מעמד לו וניתן הושלמה המסמך הכנתש ווודאיו
 

 התנועה צירי של מפורטת מבחינה תכנוןה מוסדות מבצעים החדש, הבה"ת במסגרת כי לוודא הוועדה על לדעתנו,
 רמת מה ,ברגל והליכה באופניים לנסיעה ,לאו( אם ובין העדפה צירי הם אם )בין ציבורית לתחבורה שמוקצים

 והאם הפיצול לאחוזי התחבורה משרד שהגדיר היעד מה ,עליהם הנוסעת הציבורית ולתחבורה אלה לצירים הנגישות
 שהוגדר. היעד את ישיגו שהוקצו הצירים

 
 והאוצר התחבורה שמשרדי לוודא הכלכלה לוועדת להמליץ הכנסת של והמידע המחקר ממרכז מבקשים אנו

  האפשרי. ביותר  הקצר בזמן המדריך הכנת עבודת את משלימים
 
 
 

 רב, בכבוד
 99 לובי דוד מרב

 
 העתק

 הכלכלה. ועדת יו"ר – כבל איתן ח"כ
  ציבורית. לתחבורה המשנה ועדת יו"ר – חנין דב ח"כ
  הכלכלה. ועדת מנהלת – ורון לאה הגב'

 
 
 
 
 
 
 
 


