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 וחניוני קצהמסופים הקמת "מסלול ירוק" להנדון: 

ממשתמשי התחבורה הציבורית. עם זאת אחוזי  80%מעל , משמשת מערכת האוטובוסים בישראל

משרד אחרות בעולם. , נמוך ביחס למדינות ראל, בוודאי במטרופוליניםביש ציבוריתהשימוש בתחבורה 

של  מסילתית ציבורית טובת יצירת תשתית תחבורהנות לעתק בשנים האחרו בורה משקיע תקציביהתח

שנים  בנייתה אורכתשאת, תחבורה מסילתית היא תשתית רכבות קלות וכבדות במטרופולינים. עם ז

בקידום מערכת   ךלתמו התחבורה, שם לעצמו מטרה,לל ארגוני בתמיכת כ, "99ארגון "לובי , . לכןארוכות

 .בטווח הקצר והבינוני בוסים נוחה ויעילה שתהווה אלטרנטיבה ראויה למשתמשי הרכב הפרטיאוטו

נתיבי תחבורה ציבורית, בהם ב מחסור , ישנם שלושה חסמים עיקריים.בוסיםטוקידום תשתית האול

העדר של מסופי ו, נהגים 3,500יחד עם הרכב הפרטי, מחסור ב  תיב הפקוקהאוטובוס נוסע בהפרדה ולא בנ

גדלת מספר קווי האוטובוסים מונעים ה, כולם יחד וכל אחד בנפרד, האלהחניונים. שלושת החסמים קצה ו

 גדלת התדירויות בקווים קיימים. וה

אוטובוס בחנייה בסיום של קו. הדבר גורם לסרבול והארכה המחסור בחניונים לא מאפשר העמדה של 

האחרונה  בשנהמסלול נתון. ספים בלחוסר יכולת להוסיף אוטובוסים נושל מסלול הנסיעה ולעיתים 

עד כה לא הוסרו החסמים הארצית, עם זאת נית למסופים ברמה קדם תכל ,"חברת "נתיבי איילון החלה

 . ניון ומסוף תפעוליבהקמת כל חהרבים הקיימים 

בתוך . בשטחן, מאחר והדבר נתפס כמטרד עולייםמת מסופים תפהקונעות מהרשויות המקומיות מ חלק

בשימוע  ,ברמת התוכנית הבודדתלבקשות משרד התחבורה בנושא חניונים , לא נעניתהתכנון, מערכת , ךכ

בנושא התחבורה הציבורית שהתקיים לאחרונה בוועדת הכלכלה, מנכ"לית משרד התחבורה הגב' קרן 

בבניית שכונות  גםעיה קיימת הב. לבניית מסופים וחניונים כבנון כגורם מעה את מערכת התכטרנר הזכיר

 בורה ציבורית. ים בהם כבר פועלת תחנובמתור שטחים חדשות ולא רק באי

. חניוניםו מסופים"מסלול ירוק" לבניית  בחקיקה, ם, לקדבהוהגנת הסבי וועדת הפניםמ בקשיםאנו מ

באמצעות תהליכי לת ההחלטה קבמים ישחרר את ראשי הערים ממסוי במקריםייתכן ויש צורך במסלול ש

  תכנון מואצים. 

 בברכה,

 (חל"צ) 99מרב דוד, לובי                          



 

                              
 

 

  

 

 

 

        

 


