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https://www.youtube.com/watch?v=k9NsS5944VU


בוטינסקי'פינת זרמתייםדרך -הצצה לעתיד



הצבת תחנות אוטובוס חדשות ומתקדמות עם שילוט דינמי מתקדם



?מה הן דרישות הנוסעים מתחבורה ציבורית



?מה הן דרישות הנוסעים מתחבורה ציבורית

תקח אותי לאן שאני רוצה1.

תקח אותי מתי שאני רוצה2.

שלא תבזבז לי את הזמן3.

שלא תבזבז לי את הכסף4.

שתכבד אותי5.

שתהיה אמינה6.

תתן לי את האפשרות לשנות את התוכניות7.



?מה הן דרישות הנוסעים מתחבורה ציבורית
תקח אותי לאן שאני רוצה1.

תקח אותי מתי שאני רוצה2.

שלא תבזבז לי את הזמן3.

שלא תבזבז לי את הכסף4.

שתכבד אותי5.

שתהיה אמינה6.

תתן לי את האפשרות לשנות את התוכניות7.

שתקח אותי ליעדים החושובים לי•

תחנה לא רחוקה מהבית או היעד•

שלא אמתין הרבה זמן בתחנה•

שתפעל ממוקדם בבוקר עד מאוחר בלילה•

לאוטובוס מסלול ישיר ועם העדפה•

תחנה עם סככה ומידע•

ונהג אדיב, נקי, ממוזג, אוטובוס חדש•

שיבוא בזמן ויגיע בזמן•

קל לעבור בין סוגי הקווים•

תרגום



חלק מעקרונות התכנון
יעדים עירוניים חשובים1.

קופות  , חטיבות ביניים ותיכונים, מוקדי תעסוקה•
מרכזי  , קניון, עירייה, ס"מתנ, תחנות רכבת, חולים

.........פעילות פנאי ותרבות



חלק מעקרונות התכנון
כיסוי רחב2.

מסלול שמכסה את מרבית שכונות העיר•



חלק מעקרונות התכנון
שעות פעילות רחבות3.

ויותר22:30בבוקר ועד 05:30



חלק מעקרונות התכנון
תדירות4.

דקות בכל כיוון בכל שעות היום20נשתדל לכל 



חלק מעקרונות התכנון
סימטריות5.

לוקח אותי ומחזיר אותי



חלק מעקרונות התכנון
מעבר קל ונוח6.

החלפה בין קווי אוטובוס ומעבר לרכבת





הצלחת יישום בהרצליה

הכפלת תשומות בשירות העירוני
הכפלה במספר הנוסעים תוך שנה

(2018נוסעים ב140,000-ל2017-ב70,000-מ)
המספר רק ממשיך לעלות

לאחר תכנון תפעולי מצב התחלתי

קווים חוצים ארוכים2 קווים סיבוביים קצרים  9

6:00-23:00שעות פעילות  מוקדם בערב  שעות פעילות שמסתיימות

דקות במרבית שעות היום20כל –תדירות 
אוטובוס פעם בחצי שעה עד פעם  –תדירות 

בשעה  

קווים סימטריים דו כיווניים קווים סיבוביים חד כיווניים



מספר נסיעות  2018, 2017, 2016בשנים 

מיליון  15.5-האוטובוס בראשון לציון עומד על כ

נסיעות לשנה

201620172018אשכול

1,972,1892,090,6232,282,253רחובות פרברי

6,240,3666,172,6466,074,660צ עירוני"ראשל

7,160,0077,298,8247,226,516צ פרברי"ראשל

---שרון חולון

15,372,56215,562,09315,583,429כ"סה

2016201720182019חודש

1,231,8391,390,2831,446,3111,611,809ינואר

1,290,2411,219,8351,332,0661,519,799פברואר

1,420,7931,364,5641,405,2181,649,844מרץ

1,148,3851,052,9781,281,5261,528,919אפריל

1,395,6091,295,0321,530,6561,700,290מאי

1,332,5121,342,7411,410,8181,699,966יוני

1,300,4391,291,1901,350,4381,793,498יולי

9,119,8188,956,6239,757,03311,514,378כ"סה

2016ביחס לשנים מיליון2.5-בכעלה מספר הנסיעות באוטובוסים , נכון לסוף חודש יולי, עד כה•

2018בהשוואה לשנת מיליון1.8-ובכ2017-ו

הן נסיעות פנימיות75%-כ, מתוך תוספת הנסיעות•

המשך המגמה צפוי להביא למספר נוסעים שנתי•

(ביחס לשנים קודמות30%גידול של )מיליון 20-של כ

הצלחת יישום בראשון לציון

בחודש יולי נשבר שיא כל 

הזמנים במספר הנסיעות  

באוטובוסים בראשון לציון



?איך ננהל את המפגש



נציג לכם את המצב הקיים



1קו 



הצעה ראשונית לא שלמה ניתנת לשינוינציג לכם 
של הקווים העירוניים

וגם מפה ריקה שתוכלו לסמן עליה את היעדים 
החשובים

מפה  
ריקה



ההצעה והמצב הקיים והמפה הריקה מוצגים  
ליד כל עמדה יהיה נציג שיסביר . בעמדות שונות

ויענה על שאלות

רוברטאסיףיותםיונתן



?מה עליכם לעשות

לעיין  
במפות 
התלויות

לבחון את 
ההצעה

להפנות  
שאלות  
לנציגים



?הערות/יש לכם הצעות

מלאו טופס  
אצל הנציג

הכניסו  
הערות  
והצעות  
לתיבה



!תודה על שיתוף הפעולה


