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רשויות מקומיות  17

, כבר מימשו את זכותן

וחתמו על השתתפות  

בפרויקט

מפת הפרויקט הכולל



בהובלת חברת נתיבי איילון

:עקרונות הפרויקט

,השלמת הפרויקט בטווח קצר

ייחודי לפרויקט תשתיתי

פתרון משלים לכל פרויקט

התחבורה המקודמים במטרופולין 

יצירת רשת תנועה

מטרופוליטנית רציפה



הפרויקטתכולת

תפעולתשתיות

ניהול



סלילת נתיבי  • 

תחבורה ציבורית
סלילת שבילי אופניים• 

שדרוג המרחב העירוני• 

שיפורים בטיחותיים• 

שדרוג התחנות • 

וסביבתן

הפרויקטתכולת

תשתיות



שיפור וייעול אופן  •

הפעלת הקווים
תוספת קווים• 

העלאת תדירות   • 

טכנולוגיות כרטוס עלייה  • 

מדלת אחורית

שלטי מידע בזמן אמת • 

הפרויקטתכולת

תפעול



אמצעי אכיפה מתקדמים• 

העדפה ברמזורים• 

תמרור וסימון צירי העדפה• 

הפרויקטתכולת

ניהול



הפרויקטתכולת
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הפרויקטתכולת

תפעולתשתיות

ניהול

סלילת נתיבי  • 

תחבורה ציבורית
סלילת שבילי אופניים• 

שדרוג המרחב העירוני• 

שיפורים בטיחותיים• 

שדרוג התחנות • 

וסביבתן

שיפור וייעול אופן  •

הפעלת הקווים
תוספת קווים• 

העלאת תדירות   • 

טכנולוגיות כרטוס עלייה  • 

מדלת אחורית

שלטי מידע בזמן אמת • 

אמצעי אכיפה מתקדמים• 

העדפה ברמזורים• 

תמרור וסימון צירי העדפה• 

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


הפרויקט יסייע בהקטנת העומס התחבורתי במטרופוליןהפרויקט יסייע בהקטנת הגודש התחבורתי במטרופולין

https://twitter.com/metrolosangeles/status/1153807208229957632






נתיבי תחבורה ציבורית

כיום אין העדפה קיימת בהרצליה•

-במסגרת הפרויקט יבוצעו כ•

מ של נתיבי תחבורה "ק10.9
.ציבורית נוספים

היקף הפרויקט

כולל תמריצים-אומדן הפרויקט
ח"שמיליון270-כ

שבילי אופניים

מ שבילי אופניים"ק2.2כיום קיימים •

מ של  "ק2.4במסגרת הפרויקט יתווספו •

שבילי אופניים נוספים
.



מחלף שבעת הכוכבים



הצבת תחנות אוטובוס חדשות ומתקדמות עם שילוט דינמי מתקדם



תכנון תפעולי כגורם לשיפור עצום ומשמעותי  

צ"לשירות בתח

תכנון הקווים העירוניים החדשים בהרצליה  -מקרה בוחן 

לאחר תכנון תפעולי מצב התחלתי

חוצים ארוכיםקווים2 סיבוביים קצרים קווים9

שעות פעילות

6:00-23:00

שעות פעילות  

מוקדם בערבשמסתיימות

תדירות

דקות20כל 

במרבית שעות היום

תדירות  

פעם בשעה  אוטובוס 

סימטריים דו כיוונייםקווים  סיבוביים חד כיוונייםקווים 

, הרשות המקומית•

הציבור והמפעיל  

היו שותפים  

פעילים למהלך

פרסום והסברה מקיפים•

התוצאה

-מכ

60,000
-לכ

160,000

הכפלת
מספר הנוסעים

בממוצע לחודש  

באוטובוסים העירוניים

עלייה של

!במספר הנוסעים

160%



פתיחת רחוב תחבורה ציבורית  
שבעת הכוכבים(  צ"רת)

29.10





פתיחת רחוב תחבורה ציבורית  
שבעת הכוכבים(  צ"רת)

29.10



?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



?איך ננהל את המפגש
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נציג לכם את המצב הקיים
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הצעה ראשוניתנציג 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

או

בתיבה



!תודה על שיתוף הפעולה


