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-יםכלכלי האינטרס הציבורי בנושאיםחברת הלובי הציבורי הראשונה בישראל מקדמת את  ," 99"לובי  .1

חברים קבועים,  3,000ממומנת באמצעות מימון המונים ובה מעל ה ,חברה לתועלת הציבור זוהיים. חברתי

המשלמים דמי חבר. חברי המיזם בחרו לפני מספר חודשים את קידום התחבורה הציבורית ומאז אנו 

 .בקרב מקבלי ההחלטותפועלים בתחום 

 

בנתיבי תחבורה ציבורית, נדבך קריטי בקידום של פתרונות תחבורה ציבורית בטווח הקצר, אנו רואים  .2

. בשנים הקרובות בטרם יבשילו ופועלים בנושא מול הרשויות השונות לצורך צמצום בעיית עומסי התנועה

אוטובוסים יהוו מענה עיקרי להגדלת מספר  –תכניות להקמת מערכות הסעת המונים במטרופולינים 

 משתמשים בתחבורה הציבורית.ה

   

משרד התחבורה במסגרת התכנית 'מהיר לעיר', מקדם בתיאום עם עירית תל אביב הקמת נתיבי תחבורה  .3

, עד כדי ביצוע שינויים נתיביםהעיריה הייתה מעורבת בקביעת מיקומם של ה ציבורית בתחומה. להבנתנו,

, מרכזיים בתל אביב, המזינים דרכים בינעירוניות צירים 3ישנם  כי הובא לידיעתנומנת"צ שמאלי לימני. 

  המוכנים לביצוע מידי של סימון הנת"צים עליהם, אך עיריית תל אביב מעכבת את ביצוע הפרויקטים.

 

 ,מטרים לשני הכיוונים על חשבון נתיב קיים 800 :דרך בן צבי, בקטע בין מחלף חולון לצומת אבו כביר .א

שעות נוסע לנוסעים בתחבורה  80היוצרים חיסכון של  ,ת שיא בבוקרבשעו 50נפח אוטובוסים מתוכנן 

 הציבורית. 

נפח  ,מטרים לשני הכיוונים על חשבון נתיב קיים 800  :לבון, בקטע בין צומת אבו כביר לקיבוץ גלויות .ב

שעות נוסע לנוסעים בתחבורה  35היוצרים חיסכון של  ,בשעות שיא בבוקר 60אוטובוסים מתוכנן 

 . הציבורית

נפח אוטובוסים מתוכנן  נת"צ ימני למזרח ורמזור.   1,100 :שאול המלך, בקטע שבין אבן גבירול לנמיר .ג

 שעות נוסע בתחבורה הציבורית.  45היוצרים חיסכון של  ,בשעות שיא בבוקר 50

 



      

 

 

ללא התקדמות בבניית נתיבי התחבורה הציבורית בגוש דן, לא ניתן יהיה להגיע לרישות המטרופולין,  .4

שיביא ליתרון יחסי משמעותי לאוטובוסים על פני הרכב הפרטי. ברור לגמרי שבשלבים הראשונים להקמת 

אביב. עם זאת, הפרויקט הוא מעורר ביקורת בקרב נוסעי הרכב הפרטי הזקוקים למקומות חנייה בעיר תל 

אם כל ראש עיר ידחה ביצוע קביעת נת"צים בנתיבים בעירו עד אשר יסומנו נתיבים אחרים בערים 

סמוכות או נתיבים בינעירוניים, הוא יותיר את תושבי עירו ואזרחי ישראל תקועים בפקקים, שכבר 

 . רבי"הוכרזו על ידי מספר ארגונים כלכליים בינלאומיים כ"גרועים ביותר בעולם המע

 

ב את ביצוע הפרויקט כהעיר תל אביב חייבת להיות גורם מוביל בתחום סימון הנת"צים ולא גורם שמע .5

 .אנו מבקשים ממך לקדם את ביצוע סימון נתיבי התחבורה הציבורית ללא דיחויהחיוני של 'מהיר לעיר'. 

 נשמח להיפגש עמך, או עם מי מטעמך לקידום העניין. 

 

 בברכה,

       

 )חל"צ( 99דוד, לובי מרב 
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 יפו עירית תל אביב אשר –רון חולדאי 

 

 

 


