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 תקציר מנהלים

 

 המשרתים אזוריים-על מוסדות שלושה שוכנים, "השומר תל" לכינוי שזכה, אונו בקעת של המערבי בחלק

 ומחנה, שיבא חיים ש"ע הרפואי המרכז, אילן בר באוניברסיטת מדובר. אנשים אלפי עשרות של אוכלוסייה

הסטודנטים  בכמות ובעיקר, הנוסעים בכמות המואצת ההתפתחות למרות(. השומר תל מחנה) דורי

 על עונה ולא, מידה באותה התפתחה לא לאזור הציבורית התחבורה, אילן בר באוניברסיטת הלומדים

 שידם האוכלוסיות את בעיקר משרתת היא הציבורית התחבורה של האטרקטיביות חוסר עקב. הביקושים

 המגיעים קשישים, ראשון לתואר הלומדים מבוססים לא סטודנטים, חיילים: רכב לקנות משגת לא

 והאוניברסיטה החולים בית סגל אנשי ובעיקר) האוכלוסייה שאר. ומתגייסים החולים בבית לבדיקות

 תנועה עומסי יוצר הדבר. כורחם בעל רבים במקרים, הפרטי ברכבם להגיע נאלצים( הבסיס ונגדי וקציני

 מעמד עבור, בנוסף. האזור של הסביבה ובאיכות העבודה בפריון פוגע ובכך, השיא בשעות מאוד כבדים

( צעירים ונגדים וקצינים החולים בית של זוטרים עובדים, מתקדמים לתארים סטודנטים למשל) הביניים

 ניכר שיפור. המחייה יוקר את המעלה נוסף נטל ומהווה הכלכלית באיתנות פוגע הפרטי ברכב השימוש

 .החברתי הצדק עקרונות של מיישום חלק ומהווה הכרחי הינו לאזור הציבורית בתחבורה

 פעילי של מקצועי וסיוע בשיתוף בישראל הציבורית התחבורה נוסעי ארגון ידי על הנכתב, זה עמדה נייר

 תל באזור הציבורית התחבורה של הקיים המצב את מנתח ירוקה מגמה של אילן בר אוניברסיטת תא

 הציבורית התחבורה לשיפור( ותדירות זמנים לוחות מסגרת לרבות) אופרטיביות הצעות ומציע השומר

 תל ולאזור אילן בר אוניברסיטת לאזור הציבורית התחבורה בין שוני שקיים שלמרות לציין חשוב. באזור

 .המוצע הפיתרון גם וכך, דומים ובעיותיה המערכת מאפייני, (הצבאי והמחנה החולים בית) גופא השומר

 ישנם. ובינעירוניים פרבריים ליעדים לקויה מתחבורה נובעת העיקרית שהבעיה מראה, הקיים המצב ניתוח

 אינם, בהם שגרה הצעירה והאוכלוסייה המואצת התפתחותם שלמרות, לציון ראשון מערב כגון, יעדים

 באמצעות מוגבל לקישור זוכים ומודיעין השרון ערי כגון, אחרות יםער. למעשה הלכה ישיר לקישור זוכים

 דפוסי של ייחודיים במאפיינים התחשבות ללא זאת. בלבד השיא ובשעות, נמוכה בתדירות שנוסעים קווים

 החולים בבית מבקרים או הצהריים בשעות ללמוד שמתחילים סטודנטים למשל) אלה ליעדים הנסיעה

 עירוניים קווים על לחץ יוצר הישירה הנגישות חוסר(. הביתה המוקדמות הצהריים בשעות לחזור שצריכים

 קצרים קטעים הנוסעים אנשים של" בקבוק צווארי" נוצרים מסוימים כשבקטעים, (01 -ו 86 כגון) מזינים

 בעלי אך, אטרקטיבי מסלול בעלי עירוניים קווים ישנם, בנוסף. בינעירוניים לקווים מעבר לבצע מנת על

 .אותם לתגבר הראוי שמן( 086 -ו 86, 68 קווים למשל) נמוכה תדירות

 המלצות רשימת גיבשנו, אלה במוסדות המבקרים של היוממות בדפוסי ובהתחשב, קיים מצב ניתוח לאחר

 הפועלים מצליחים ובינעירוניים עירוניים קווים של דוגמאות על ברובן מתבססות ההמלצות. אופרטיביות

 לא תשומות הוספת שמבחינת, לציין יש. דומים מאפיינים בעל אזור בכל אחיד לשירות חתירה תוך באזור

 מקבלי בקרב טיפוסיים חשיבה מהלכי ושינוי תכנון של בשאלה בעיקר ומדובר, משמעותי בסכום מדובר

 .ההחלטות

 

 .חשיבות סדר פי על, דרגות לשלוש קובצו השינויים



 

  www.tachbura.org: אתר
 tachbura.now@gmail.com: ל"דוא

 למערב ישיר בקישור מדובר – השומר תל לאזור ישיר קיום אין להם ליעדים חדשים קווים הפעלת 

 של המזרחיים בחלקים גם שיעבור, העין לראש ובקו( תושבים אלף 011 בו גרים אזור) לציון ראשון

 מערב לציון לראשון קו של במקרה) ראויה ובתדירות סדיר באופן יפעלו אלה קווים. תקווה פתח

 (.היום שעות ובכל גבוהה בתדירות להפעילו חשוב

 מדובר – סדיר לא באופן הפועלים בינעירוניים קווים של תדירות ותגבור הפעילות שעות הרחבת 

 בקו. סבא כפר דרך לנתניה 851 -ו למודיעין 211, סבא וכפר השרון להוד 685, לרעננה 616 בקווים

 שמסלולו כך הקו ולמסל בשינוי גם צורך לתגבור בנוסף יש, (ונתניה הרצליה, השרון לרמת) 806

 השרון לרמת ישיר) 821 כגון יוממים קווי לתגבר יש, לכך מעבר. יותר ואטרקטיבי קצר יהיה

 .לשוהם 66 -ו ציונה ונס צ"ראשל, לרחובות 088, (והרצלייה

 אטרקטיבי מסלול 086 -ו, 60, 86, 68 לקווים – עירוניים קווים של פעילות ושעות תדירות הגברת 

 מצפיפות סובל 01 קו. הללו הקווים תדירות את לתגבר צורך ויש, נמוכה עד בינונית תדירות אך

 עקב( 20:11 לפני מסיים כיום הקו) שלו הפעילות שעות את להאריך וגם לתגבר אותו ויש קיצונית

, הערב בשעות אביב לתל שיבא ח"מבי 015 קו תדירות את גם לתגבר יש. האסטרטגית חשיבותו

כן יש להוסיף נסיעות נוספות השעה  .לנוסע אטרקטיבית אינה בשעה פעם של שתדירות מכיוון

על מנת שיתנו שירות הולם  015 -ו 86, 66, 56ולתגבר תדירות בשעות הללו בקווים  8:11לפני 

 .0:11לעובדי בית החולים המתחילים לעבוד בשעה 
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 מבוא

 

הכולל , נייר עמדה זה מהווה תקציר של נייר העמדה העוסק בשיפור התחבורה הציבורית באזור תל השומר

בשלושת (. מחנה תל השומר" )מחנה דורי"ו, המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, את אוניברסיטת בר אילן

קהל "בפועל רק האוכלוסייה שמהווה . סייה פוטנציאלית של עשרות אלפי אנשיםהאזורים הללו אוכלו

וכן תושבי שכונת קריית קריניצי הסמוכה , בעוד ששאר היוממים, משתמשת בתחבורה הציבורית" שבוי

, הדבר יוצר עומסי תנועה כבדים. אינם משתמשים בתחבורה זו( ונחשבת לשכונה מבוססת)לבית החולים 

להלן פירוט הבעיות (. עקב האיחורים לעבודה)בעיות של זיהום אוויר וירידה בפריון העבודה ובעקבות כך 

הרובד הראשון . שיפור זה מתבסס על שלושה רבדים. במצב הקיים ופיתרונות מעשיים לשיפור מצב זה

א הרובד השני הו. הוא קישור תחבורתי למקומות מתפתחים להם אין נכון להיום קישור תחבורתי ישיר

הרובד השלישי הוא . הרחבת שעות פעילות ותגבור קווים בינעירוניים שפועלים כיום במתכונת מצומצמת

העלאת תדירות של קווים עירוניים סדירים שסובלים מצפיפות גדולה או לחלופין מחוסר אטרקטיביות 

ת לרובד מבחינת סדר עדיפויות יש לתת קדימו(. אך יש להם פרספקטיבה)כתוצאה מתדירות נמוכה 

ולאחר מכן הרובד השני והרובד השלישי מכיוון שחוסר נגישות יותר חמור מנגישות לקויה , הראשון

חשוב לציין כי כל הפיתרונות ברובד הראשון . ונגישות לקויה יותר חמורה מתדירות נמוכה של קו סדיר

 (.וניברסיטת בר אילןמתייחסים גם לאזור תל השומר וגם לא( וחלק מהפיתרונות ברובד השלישי)והשני 

 

 

 קישור ישיר לתל השומרקווים חדשים ליעדים בהם אין כיום יצירת 

 

 העין לראש השומר תל אזור בין קישור

 

 האוכלוסייה עשורים שני תוך. המרכז באזור ביותר המתפתחות הערים אחת היא העין ראש העיר: הבעיה

 לעיר להוסיף עשויות העתידיות הבנייה תוכניות. תושבים אלף 51 -כ בה מתגוררים וכיום 5 פי גדלה בה

 לפתח מדרום שנסלל 500 כביש. מעשור פחות בתוך שוב האוכלוסייה את ולהכפיל תושבים אלפי עשרות

 לא היום עד, זאת למרות. הפרטי ברכב דקות 21 -ל השומר תל לאזור העין מראש הדרך את קיצר תקווה

 לאזור העין מראש להגיע שצריך חייל או סטודנט. הנקודות שתי בין ישיר ציבורית תחבורה שירות כל ניתן

 כך. השומר תל או/ו לאוניברסיטה 085 או 60 קו לקחת ומשם תקווה פתח עד פנימי אוטובוס לקחת צריך

 לציין יש. הציבורית בתחבורה וחצי לשעה להתארך עלולה, ברכב שעה חצי היותר לכל שאורכה נסיעה

. בעיר הציבורית התחבורה שירות של כללית מבעיה חלק היא העין מראש לאוניברסיטה ההגעה שבעיית

 היא( החדשות שכונותיה ובמיוחד) והעיר, רכבים לקנות התושבים נאלצים, לקויה ציבורית תחבורה עקב

 ואף הכרח הוא השומר תל ולאזור לאוניברסיטה סדיר קו הפעלת. בארץ מהגבוהות מינוע רמת בעלת

 .חברתי מהטיפול ביוקר המחייה חלק מהווה
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 ישרת שהקו מוצע, תקווה פתח מהעיר חלקים עבור גם קיימת מהירה נגישות שבעיית מכיוון: מוצע מסלול

 יהיה באוטובוס הנסיעה שזמן מנת על, מפותל ולא ישיר יהיה עדיין המסלול, זה עם יחד. אלה אזורים גם

 .העין ראש לשכונות האפשר ככל מקסימלי כיסוי ייתן גם המסלול. הפרטי הרכב של לזה האפשר ככל קרוב

' שד, קציר מסוף, 60 קו למסלול בדומה החולים בית בתוך איסוף, הלב ממסוף יציאה: המוצע המסלול להלן

 התחנות כל עם 51 כביש, שעריה צומת, 500 כביש, (אונו בשער תחנה) אילן בר אוניברסיטת, קציר אהרן

 :אפשרויות משתי אחת מכן לאחר. הכביש לאורך האפשריות

, אפק תעשייה לפארק כניסה, קסם לרכבת כניסה, 6 כביש, ירקון צומת, סגולה לצומת המשך: 0 אפשרות 

 הזו החלופה יתרון. והחדשות הישנות השכונות דרך" דן" של 261 קו של במסלול ותחנות העין ימשיך בראש

 וערי מאריאל להגיע שרוצה למי הולם קישור לתת קסם לרכבת הכניסה בעצם שניתנת באפשרות היא

 .יותר והפקוק הארוך המסלול היא חסרונה. האחרות השומרון

 ומשם( המלך שלמה' רח) העין לראש הדרומית לכניסה השלושה גבעת דרך גנים מצומת המשך: 2 אפשרות

 20 קו בעיבוי וכן פחות ועמוס הקצר במסלול הוא הזו האפשרות של יתרונה". קווים" של 20 קו במסלול

 לאזור שמגיעה נוספת שירות מאוכלוסיה פוטנציאלית במניעת הוא חסרונה. מספקת לא מתדירות שסובל

 .קסם רכבת

 באחת הקו את ולהפעיל תפעולית ומבחינה ביקוש מבחינת יותר יעילה תהיה אפשרות איזו לבחון מומלץ

 .הללו החלופות משתי

 בתדירות סדיר כקו להפעילו מומלץ ולכן טוב ביקוש פוטנציאל יש זה לקו: מוצע זמנים ולוח תדירות

 .(שהושק לאחרונה 255בדומה לתדירות קו )היום  שעות ברוב בינונית

: העין מראש: שישי יום. 21:11 – 0:11: השומר מתל, 06:11 – 8:11: העין מראש - מוצעות פעילות שעות

 .06:11 – 0:11: השומר מתל, 05:11 – 8:11

 שאר. דקות 21 כל –( השומר מתל 06:11-06:11, העין מראש 8:31-6:31) השיא בשעות: מוצעת תדירות

 .דקות 31 – היום כל לאורך שישי ויום, היום שעות

 ".קווים" חברת: המפעיל

  

 לציון ראשון למערב השומר תל אזור בין קישור

 

 בגודלה הרביעית לעיר והפכה, אוכלוסייתה את לציון ראשון הכפילה האחרונים העשורים בשני: הבעיה

 לחוף 5 כביש בין שנבנו החדשות לשכונות התושבים מהגירת נובע הגידול עיקר(. תושבים אלף 231) בארץ

 סובלת והיא, הגידול את הדביקה לא הציבורית התחבורה תשתית". לציון ראשון מערב" לכינוי וזכו, הים

 סביב) העיר ומזרח במרכז הציבורית התחבורה מכך כתוצאה". טלאי על טלאי" של ומתכנון רבים מליקויים

 מעין מהווה אילן בר אוניברסיטת אל הנגישות מצב. העיר במערב מאשר יותר הרבה טובה( הרצל ציר

. ישיר קו אין העיר למערב אך הטובה התדירות בעל 085 קו נוסע העיר מרכז אל. הבעייתי המצב של מראה

 לשרת שמיועד( וחצי בשעה פעם) נמוכה תדירות בעל בקו מדובר אך, 036 קו הופעל השנים במהלך אמנם

 העיר מרכז דרך עובר שהקו העובדה כן כמו. בעיר למינהל למכללה להגיע שרוצים אונו בקעת תושבי את

 מבצע החדשה המרכזית בתחנה שעובר 306 קו, כן כמו. 085 מקו למעבר ביחס לאטרקטיבי אותו הופכת לא

 יבנה לתושבי שירות לתת מיועד הוא מקרה ובכל( רווה גן במחלף תנועה הסדרי עקב) דרום בכיוון רק זאת

 אך לציון ראשון של מרכזית מתחנה 085 קו של חלופה קיימת. לציון ראשון מערב לתושבי ולא ואשדוד



 

 ~ www.tachbura.org  ~3: אתר
 tachbura.now@gmail.com: ל"דוא

 העומדת העיקרית המעשית האפשרות(. 0:11 -ו 8:51 ,8:21בשעות ) בלבד ביום שלוש פעמים פועלת היא

 מהקווים לאחד ולהחליף, הישנה מרכזית תחנה עד 085 בקו לנסוע היא המערבית לציון ראשון תושבי בפני

, ראשית. סיבות משתי בעייתי הוא הזה הפיתרון. העיר מערב אל בוטינסקי'ז או רוטשילד ציר דרך הנוסעים

 באזור עומסים) לעיר הכניסה ידי על הכרחית לא מסלול הארכת עקב הנסיעה זמן את מאוד מאריך הוא

 כך(. רוטשילד' שד באזור עומסים) למערבה העיר ממרכז ביציאה מכן ולאחר( יהודה ונחלת דגן בית צומת

, שנית. הפרטי לרכב ביחס יותר אף או שניים פי איטי להיות עלול ציבורית בתחבורה עלול הנסיעה זמן

, הישנה מרכזית לתחנה אילן בר אוניברסיטת בין 085 קו של המסלול בקטע בקבוק צוואר יוצר הוא

 קווים על לצורך שלא מעמיס הוא, כן כמו. נמוכה בתפוסה נוסעים והקווים מאוד יורד העומס כשלאחריה

 .וסדיר חדש בקו צורך יש כאן גם. לציון ראשון בתוך עירוניים

 גם אלא השיא בשעות וחיילים סטודנטים רק לא ישרת שהקו הוא המסלול בהצעת ההנחה: מוצע מסלול

 פנימי לשירות תגבור לשמש וכן, אביב תל דרום וכן גן רמת ומזרח דרום כגון סמוכים אזורים של תושבים

 .שכונות בתוך מתפתל לא, זאת ועם מרכזיים במקומות העובר אטרקטיבי במסלול העיר בתוך

, קציר אהרן, קציר מסוף, (קציר ממסוף הקו את להוציא אפשר, מקום באין) הלב ממסוף יציאה: המסלול

, (מסובים במחלף עצירה, שדה אלוף למסוף כניסה ללא) 5 כביש, (אונו בשער תחנה) אילן בר אוניברסיטת

 סינמה) דיין משה, (למינהל המכללה) אשכול לוי, (החדשה המרכזית התחנה) ההסתדרות – לציון ראשון

 .הזהב בקניון סיום, סחרוב, לישנסקי, (סיטי

 ועשוי, העין לראש לקו מאשר יותר גבוה זה לקו הפוטנציאלי שהביקוש מכיוון: מוצע זמנים ולוח תדירות

 בדומה, מאוחרות שעות ועד גבוהה בתדירות יפעל לא שהקו סיבה אין, וחולון ים לבת לביקוש דומה להיות

 .המחודש 053 קו לתדירות

 השבת צאת: ש"מוצ. 08:11 – 8:11: שישי ימי. 23:31 – 6:31 – חול ימי: לציון ראשון מכיוון פעילות שעות

הגרים במעונות  לסטודנטים לאפשר מנת על נועדה ש"במוצ ופעילות המאוחרות הפעילות שעות) 1:11 עד

 (.זאת לעשות סיטי בסינמה לבלות שרוצים ותושבים

 31 כל: 06:11-21:31, דקות 21: 06:11 – 01:11, דקות 01-06: 01:11 – 8:11: לציון מראשון מוצעת תדירות

 .דקות 31-56: ש"מוצ. דקות 21: שישי. שעה כל מכן לאחר. דקות

 עד השבת צאת: ש"מוצ, 8:11-08:11: שישי ימי, 23:11 – 8:11: חול ימי: השומר תל מכיוון פעילות שעות

23:11. 

 לאחר, דקות 31: 20:11 – 06:11, דקות 06: 03:11-06:11, דקות 21: 8:11-03:11: השומר מתל מוצעת תדירות

 .דקות 31-56 ש"מוצ. דקות 21: שישי. שעה כל מכן

 

 ותגבור תדירות של קווים בינעירוניים לא סדיריםפעילות הרחבת שעות 

 

 הללו הקווים. סדירה בצורה פועלים אינם אך, כיום שפועלים הבינעירוניים הקווים את מקיפה זו קטגוריה

 ללא הללו הקווים פעילות את הופך הדבר. מוגבל נסיעות מספר ובעלי, בלבד השיא בשעות פועלים

 קווים ועל( 01 -ו 86 בעיקר) ממילא העמוסים עירוניים קווים על להעמיס לנוסעים וגורם אפקטיבית

 מאוניברסיטת הבינעירוניים הקווים של במצבם שבולט הדבר(. נתניה קווי או 680 כגון) אחרים בינעירוניים

 לאשדוד הקו כך. דומים מאפיינים בעלי ליעדים ההגעה וזמני הנסיעות כמות בין השוויון אי הוא אילן בר
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 עשוי לירושלים ההגעה זמן פרדוקסלי באופן. סבא לכפר הקו מאשר יותר הרבה גבוהה בתדירות פועל

שנביא את  לפני אך. לעיר יעילה הלא הציבורית התחבורה עקב לרעננה בהגעה מאשר יותר קצר להיות

 הקווים לכלל ישים להיות שיכול הקווים באחד פועל שכבר המודל את להביא חשוב, המוצע הפיתרון

 .הבינעירוניים

 

 (306 קו) לאשדוד הקו של ההפעלה מודל

 

 עד. השומר תל ומחנה אילן בר אוניברסיטת לאזור להגיע הרוצים ויבנה אשדוד תושבי את משרת זה קו

 סבירה בתדירות הקו פעל אשדוד מכיוון. האזור את המשרתים אחרים לקווים בדומה הקו פעל 2118 שנת

 פעילותו את הקו החל השומר תל מכיוון. 05:11 השעה עד בשעתיים פעם פעל מכן ולאחר, 6:11 השעה עד

(. השיא בשעות התדירות מעט תוגברה יותר מאוחר) 06:31 עד בשעה פעם של בתדירות ופעל 03:31 -ב

 להלן. הכיוונים לשני העיקריות היום שעות בכל חול בימי פועל הקו וכעת הזמנים לוח הורחב 2118 בשנת

 .הקו של הזמנים לוח

  

 חול בימי 306 קו של הזמנים לוח – 0 טבלה

 שיבא ח"מבי מאשדוד

6:61 0:31 

8:16 6:31 

8:21 6:31 

8:51 01:31 

0:11 00:31 

6:11 02:31 

6:11 03:31 

01:11 05:31 

00:11 06:11 

02:11 06:31 

03:11 08:11 

05:11 08:31 

06:11 00:06 

08:11 00:56 

00:11 06:31 

 06:31 

 21:06 

 "ויאוליה"נלקח מתוך אתר , 20.6.02 ליום תקף הזמנים לוח

 

 נחשבות שאינן בשעות גם אך השיא בשעות בינעירוני לקו יחסית גבוהה הקו תדירות, לראות שניתן כפי

 בסטודנטים התחשבות קיימת בכך. נמוכה בתדירות אם גם, סדיר באופן פועל הקו הביקוש שיא לשעות

, לצערנו. אלה לקווים סדירה אלטרנטיבה נוצרת וכך, המקובלות בשעות דווקא מגיעים שאינם וחולים
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 בעלי האחרים הבינעירוניים שהקווים היא השאיפה. אחרים בקווים קיימים לא אלה מעין הסדרים

 .סדירה הפעלה למתכונת יעברו דומים מאפיינים

 

 סדירים לקווים להפוך שנדרש בינעירוניים קווים

 

 (רעננה) 616 קו

 5 פועל הוא. מצומצם נסיעות מספר לקו, זאת עם. רעננה לעיר וטוב ישיר מסלול 616 לקו: קיים מצב

 מנת על. השומר מתל הצהריים אחר בשעות ביום נסיעות ושלוש רעננה מכיוון הבוקר בשעות ביום פעמים

 וקו, רעננה לצומת 680, גהה צומת עד 86/01) אוטובוסים בשלושה לנסוע הנוסעים נאלצים לרעננה להגיע

 (.העיר בתוך פנימי

 הקו מסלול. לאשדוד 306 לקו דומות פעילות ושעות בתדירות ויופעל סדיר לקו יהפוך הקו: מוצע שיפור

 .שינוי ללא יישאר

 

 (סבא כפר, השרון הוד) 685 קו

 נכנס הקו, 851 לקו בניגוד כאשר, סבא כפר את ובעיקר ל"מל כפר, השרון הוד את משרת הקו: קיים מצב

 3 -ו, סבא מכפר ביום נסיעות 6: נמוכה זה קו תדירות גם. המרכזית בתחנה ומסיים סבא כפר מרכז לתוך

 למרכז 680 בקו החלפה של יותר יעילה חלופה ישנה סבא כפר תושבי עבור. השומר מתל ביום נסיעות

 להוד הנוסעים מצב. המזינים העירוניים בקווים לעומס גורמת לעיר הרבה הנוסעים כמות עדיין. העיר

 המאספים המייגעים לקווים גהה בצומת לעלות נאלצים הם היום שעות ברוב: אף יותר בעייתי השרון

 .הנסיעה זמן את מאוד שמאריך מה( וכדומה 620, 850) תקווה פתח דרך שעוברים

 לשקול ניתן. לאשדוד 306 לקו דומות פעילות ושעות בתדירות ויופעל סדיר לקו יהפוך הקו: מוצע שיפור

 (.קפלן שיכון כגון) סבא כפר של לשכונות מהנסיעות חלק של הכנסה

 

 (לשוהם הכניסה, מודיעין) 211 קו

 הנכנסים עבור כמעבר ומשמש על אל צומת אזור את גם אלא מודיעין את רק לא משרת הקו: קיים מצב

 תדירות. אילן בר באוניברסיטת עובר רק אלא השומר לתל נוסע לא הקו, הקווים לשאר בניגוד. לשוהם

 הקו תגבור. ההפוך בכיוון נסיעות ושש מודיעין מכיוון( השיא בשעות רובן) ביום נסיעות 0: נמוכה הקו

, תקווה לפתח מהעיר להגיע הרוצים אלה גם אלא השומר תל לאזור ממודיעין הנוסעים את רק לא ישרת

 .אונו בקעת לתושבי החדש 255 קו למסלול תגבור יהווה וכן

 ולשפר הפרטי מהרכב אנשים להוריד עשויה סדיר לקו 211 קו הפיכת, כמודיעין גדולה בעיר: מוצע שיפור

 הקו את להפעיל היא ההצעה כאן גם. הכבד הלימוד שכר תחת הנאנק הסטודנט של החיים איכות את

 כניסה) השומר תל לאזור הקו את שיכניס במסלול קל שינוי לשקול ניתן. 306 קו של לזו דומה בתדירות

 (.שדה אלוף למסוף אפעל ורמת מנדס' רח דרך ויציאה קציר מסוף עד קציר אהרן' רח דרך

 

 (סבא בכפר מאיר ח"בי דרך נתניה) 851 קו

 יהודה אבן, דרור צומת אל מאיר החולים בית דרך רעננה מצומת שפעל בקו מדובר היה במקור: קיים מצב

 השיא בשעות הקו תדירות כיום. הקו תוגבר הזמן ועם, השומר לתל הקו הוארך מעטות שנים לפני. ונתניה
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 הקו של הפעילות שעות, זאת עם(. השומר מתל' דק 31-81 -ו, מנתניה' דק 06-31) הרצויה לנורמה קרובה

, רבה במידה. 00:36 -ל 03:16 בין שיבא ח"ומבי 6:11 -ל 8:06 השעות בין מנתניה פועל הקו. מצומצמות

 גם מקשר שהקו לציין חשוב. בו שבוצע והתגבור" ואוליה"ל המעבר טרם 306 של לזה דומה הקו של המצב

 אפקטיבי שמסלולו וישיר סדיר לקו זקוקים התושבים ולכן, סבא בכפר" מאיר" החולים לבית נתניה את

 (.עצמו החולים לבית מגיע לא שגם) 850 של מזה יותר

 צורך אין .לאשדוד 306 לקו דומות פעילות ושעות בתדירות ויופעל סדיר לקו יהפוך הקו: מוצע שיפור

 .הקו מסלול בשינוי

 

 (הרצליה, השרון רמת, א"ת צפון דרך נתניה) 806 קו

 

 מסלולו גם, הקו של הנמוכה התדירות שמלבד בכך לעיל שנדונו האחרים מהקווים שונה זה קו: קיים מצב

 המשיך אגב בדרך ורק, ברק לבני נתניה בין המקשר בקו מדובר היה במקור. אותו שייעל מיידי שינוי דורש

 התייתר, ברק לבני נתניה בין שמקשר המהיר 803 קו פתיחת לאחר. שיבא ח"ובי אילן בר לאוניברסיטת

 וכיום 803 קו פתיחת מאז ירדה, ממילא הנמוכה, בקו הנסיעות כמות גם. ברק בבני הקו של בכניסה הצורך

 לאוניברסיטת השרון ורמת הרצליה, נתניה בין לחיבור בנוסף כי לציין חשוב. כיוון לכל 0 על עומדת היא

 עבר התעשייה ואזור איילון קניון לאזור אלה ערים בין יעיל כחיבור משמש הקו, השומר תל ואזור אילן בר

 .ברק מבני להוציאו וגם, לתגברו ונדרש כלל אפקטיבי אינו ביום שעות 0 שפעיל קו לכן. הירקון

 ופעם שיא בשעות גבוהה תדירות) 306 קו של לזו הדומה בתדירות והפעלתו לתגבורו בנוסף: מוצע שיפור

 :הבאה בדרך מסלולו את לשנות נדרש( אחרות בשעות בשעה

 ונסיעה המושבות אם לדרך פנייה. שינוי ללא –( איילון קניון מול) ברק בבני קדש מבצע' רח ועד מנתניה

 והמשך 5 בכביש נסיעה, גהה מחלף עד בוטינסקי'לז פנייה, היצירה' ברח המשך. תקווה לפתח הכניסה עד

 .שיבא החולים בית עד הקיים במסלול

 

 שיא בשעות אותם לתגבר שיש בינעירוניים קווים

 

 לפעול יכול עדיין הקו, מעטים במקרים. סדירה בצורה להפעיל צורך יש הבינעירוניים הקווים כל לא

 .שבו הנסיעות את לתגבר יש אך, שיא בשעות

 

 (יהוד דרך שוהם) 66 קו

 זוהי. שוהם לכיוון ביום פעמים ושלוש השומר תל לכיוון בלבד ביום פעמיים פועל לשוהם הקו: הבעיה

 .והצבא הלימודים סיום שעות על מדי יותר שנסמכת מספקת לא תדירות

 211 וקו במידה, זאת עם. סדיר לקו מספיק ביקוש יווצר לא, קטן יישוב הוא ששוהם מכיוון: מוצע שיפור

 בשעות 66 קו בתגבור להסתפק ניתן, השומר תל לאזור וייכנס סדירה בצורה יפעל( על אל בצומת העוצר)

 03:56 -מ שעה כל – השומר מתל. 6:11 -ל 8:31 בין, דקות 31 כל – משוהם: לקו המוצעת התדירות. השיא

 .06:31 -ב ונסיעה 00:56 עד

 

 (והרצליה השרון לרמת ישיר) 821 קו
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 נוסעת אלא ברק ובני אביב תל לצפון נכנסת שאינה מהרצלייה 806 קו של מהירה בחלופה מדובר: הבעיה

 ביום פעמיים רק פועל הקו, לצערנו. השומר ותל אילן בר לאזור( 5 וכביש 6 כביש דרך) ביותר הישירה בדרך

 .מספקת לא בתדירות מדובר. השומר מתל( 00:31 בשעה) ביום ופעם( המוקדמות הבוקר בשעות) מהרצלייה

 הצדקה תהיה לא, ברק בני דרך יעבור שלא כך ישתנה ומסלולו, יתוגבר 806 וקו במידה: המוצע הפיתרון

 לשקול ואף, הזו המהירה החלופה את לחזק רצוי שיא בשעות, זאת עם. שיא לשעות מחוץ יפעל זה שקו

 .נוספת אוכלוסיה למשוך מנת על, ברעננה הפארק לב משכונת להפעילה

 03:36 בין בשעה פעם – השומר מתל. 6:11 -ל 8:11 בין דקות 21-31 -ב פעם – מהרצליה: המוצעת התדירות

 .00:36 -ל

 

 (נס ציונה ורחובות, ח שיבא לראשון לציון"מבי) 088קו 

 

נס ציונה ומרכז ראשון לציון שמיועדת למבקרים בבית , מכיוון רחובות 085מדובר בחלופה של קו : הבעיה

. לא נכנס לאזור תל השומר 085החלופה נוצרה מכיוון שקו . וחיילים המשרתים במחנה דורי החולים שיבא

. מבית החולים שיבא( 08:11בשעה )הקו פועל פעמיים ביום בלבד מכיוון רחובות ופעם ביום , עם זאת

כמות היוממים הגדולה לבית החולים , למרות שקיימת אפשרות מעבר יעילה יחסית במסוף אלוף שדה

 .צדיקה תגבור הקו הישיר בשעות השיאמ

בדגש על שעות הסיום האופייניות במחנה תל השומר , תגבור התדירות בשעות השיא: הפיתרון המוצע

 31 -פעם ב –מתל השומר . 6:31 -ל 6:31דקות בין  21 -פעם ב –מרחובות : התדירות המוצעת. ומחנה דורי

 (.אחר שעות סיום העבודה האופייניות בבית החוליםהקו יצא חמש דקות ל) 06:16 -ל 06:16דקות בין 

 

 

 של קווים עירוניים והארכת שעות הפעילות הגברת התדירות

 

 בקווים הקשור בכל גם, לאזור מוגבלת נגישות או נגישות מחוסר נובעת באזור הבעיה שעיקר למרות

 שעות מהמקרים חלקוב, נמוכה תדירות היא העיקרית הבעיה. מהקווים בחלק בעיה קיימת עירוניים

 או( 01 -ו 68 כמו בקווים במיוחד בולט) מדי גבוהה לצפיפות מביאה הנמוכה התדירות. מדי קצרות פעילות

 קו למשל) יותר תדירים, אחרים קווים על יתר לעומס שמביא מה, הקו של האטרקטיביות לירידת לחלופין

 מציאות יוצרת( ש"ומוצ הערב שעות בעיקר) מסוימות בשעות הקו הפעלת אי, יותר החמורים במקרים(. 60

 הצעות יפורטו להלן. הביתה בשלום להגיע כדי מונית או פרטי רכב על לסמוך והצורך, מעשי ניתוק של

 .לפיתרון עיקריות

  

 הערב בשעות והפעלתו, (רוטשילד' שד, בוטינסקי'ז ציר) 01 קו תדירות הגברת

 

 בין מחבר בהיותו, אילן בר ואוניברסיטת השומר תל אזור כל של השדרה קו מהווה 01 קו: הבעיה

 כמזין הקו מהווה, בנוסף. אביב תל בלב ומקומות בוטינסקי'ז ציר כגון מרכזיים למקומות הללו המקומות

 מאוד עמוס הקו ככזה. גהה במחלף היא העיקרית המעבר תחנת כאשר, אחרים לקווים המחליפים לאנשים
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 מתמלא שהקו קורה רבות ופעמים( אביב תל לכיוון הצהריים ואחר השומר תל לכיוון בבוקר) השיא בשעות

. הקו של המוקדמת הסיום בשעת היא נוספת בעיה. הבאות בתחנות נוסעים אוסף ולא מרכז ברכבת

 המשמעות. 21:31 בשעה – אביב תל ומכיוון, 21:56 -ב יוצאת השומר תל מכיוון הקו של האחרונה הנסיעה

 ציר כגון מפתח למקומות הללו השעות לאחר להגיע יכולים אינם החולים בבית והעובדים שהמבקרים היא

 .והשרון תקווה פתח לכיוון לקווים משם ולהחליף בוטינסקי'ז

 הנוסעות הנסיעות כמות את להגדיל מוצע, השיא בשעות הצפיפות בעיית את לפתור מנת על: מוצע שיפור

 שעות את להאריך יש, כן כמו. השיא בשעות בשעה נוספות נסיעות 2 -ב מרכז רכבת עד המקוצר במסלול

 31 -ב פעם תהיה אלה בשעות הקו תדירות כאשר, הכיוונים לשני לפחות 23:31 השעה עד הקו פעילות

 תתרום( 851 -ו 685, 616, 60 ובמיוחד) צפון לכיוון הבינעירוניים הקווים התדירות תגבור. הפחות לכל דקות

 למחלף אילן בר אוניברסיטת בין) עמוס הקו שבו" בקבוק צוואר" ולפתיחת בקו העומסים לצמצום היא גם

 (.גהה

 

 (רדינג ומסוף גבירול אבן, לעזריאלי אילן בר דרך מיהוד) 68 קו תדירות הגברת

 

 את עושה בהיותו, אביב לתל מהאוניברסיטה להגיע שרוצים האנשים עבור אטרקטיבי מסלול לקו: הבעיה

 הסטודנטים שבהם השיא בשעות דווקא, זאת עם. אביב תל ועיריית עזריאלי לאזור ביותר הישיר המסלול

 סיום לשעת סמוך לאוניברסיטה מגיע הקו. דקות 31 -ב לפעם יורדת הקו תדירות, אביב תל לכיוון יוצאים

 בקו להשתמש או דקות 31 לחכות נאלצים, לנסיעה שמאחרים וסטודנטים( 06:31, 00:31, 06:31) הלימודים

 מהתוכנית כחלק שהוגדר במסלול עובר שהקו מכיוון. קו להחליף ולעיתים( 86 כגון) יותר ארוך מסלול עם

 יתוגבר לא שהקו סיבה אין לכן. מדובר באזור עם ביקוש גבוה "(הסגול הקו)" המונים להסעת המערכת של

 במסלול הרבים ביתרונות להשתמש שיכולים אחרים נוסעים וכן הסטודנטים כל לרווחת היום שעות ברוב

 .בשעה פעם על ועומדת מאוד נמוכה הקו תדירות הלילה בשעות. זה קו

 היום בשעות הפחות לכל דקות 06 של בתדירות להפעילו יש אטרקטיבי יהיה שהקו מנת על: מוצע שיפור

 31 -ב פעם על התדירות תעמוד( ש"ומוצ ערב) השפל בשעות. הכיוונים ובשני( 06:11 – 0:11) העיקריות

 .הפחות לכל דקות

 

 (שלום מגדל ואזור מעריב בית, אביב תל לדרום אילן בר דרך אונו מקרית) 086 קו תדירות הגברת

 

 של מהירה כחלופה נחשב בהיותו. נמוכה תדירות אך, אטרקטיבי מסלול זה לקו גם, 68 לקו בדומה: הבעיה

 בכל פועל הקו כיום. העומס בשעות ורק אך שפעל שנים והיו יוממים כקו הקו הוגדר, (בצדק ושלא) 86 קו

 כאן שגם בעובדה הוא 68 לקו נוסף דמיון. בשעה פעם היא אלה בשעות תדירותו אך העיקריות היום שעות

 בתדירות פועל הקו, אביב תל לכיוון נוסעים( חיילים גם זה קו של ובמקרה) סטודנטים בהם בשעות דווקא

 כי לציין חשוב הצדק למען כי אם) בשעה פעם של בתדירות פועל הקו 06:31 -ל 06:31 השעות בין. נמוכה

 הסטודנטים עבור) לפעול מפסיק מכן ולאחר( הלימודים סיום שעות עם טובה בצורה מתואם הקו

 קווים על להעמיס היא הנוסעים בפני העומדות האפשרויות(. מהיר פיתרון אין 06:31 -ב ללמוד שמסיימים

 שדה אלוף לציר להגיע לרוצים) 53 או( מעריב בית לאזור להגיע לרוצים) 86 כגון כך גם ועמוסים מאספים

 .תדירות בהם העלאת ללא אלה בקווים עומס בהורדת תסייע הקו תדירות הגברת(. אביב תל דרום או
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, רוטשילד ציר סביב העסקים למרכז בגין ציר בין חיבור גם שמציע, הקו של הייחודי מסלולו: מוצע שיפור

 דקות 21-31 -ו השיא בשעות דקות 06 של בתדירות יפעל שהקו מומלץ לכן. רבים נוסעים לו להביא יכול

 .העיקריות היום שעות בשאר

 

 (תקווה לפתח) 060 -ו 60 הקווים תדירות הגברת

 

 והיחיד, השומר תל לאזור להגיע כדי תקווה פתח תושבי את המשמש העיקרי הקו הוא 60 קו: הבעיה

 מעט מסלול שעושה 085 בקו גם להשתמש יכולים סטודנטים) החולים בית ומבקרי החיילים את שמשרת

 תל לכיוון הבוקר בשעות ולמעט, נמוכה הייתה שנקבעה הקו תדירות השנים לאורך, זאת למרות(. שונה

 סטודנטים 2100 עד(. דקות 56 או 51 לרוב) דקות 31-56 על עומדת התדירות היום שעות בשאר, השומר

 לקווי והחליפו גהה מחלף עד 01 או 86, 85 הקווים על עלו 60 לקו הספיקו שלא אילן בר באוניברסיטת

 כך, המסלול שונה 2100 -ב(. ממילא העמוסות החוליות שתי על שהעמיס מה) העירוניים תקווה פתח

 לתחנה עבר 60 קו, אילן בר של הסטודנטים עבור. גהה כביש דרך במקום רבין ודרך 500 כביש דרך שעובר

, קווים שני בין מעבר לעשות או הנמוכה תדירותו על 60 לקו לחכות האם לבחור צריכים הם ולכן, אחרת

 ירידת היא התוצאה. ובצדק, השנייה באפשרות בוחרים רובם. לצורך שלא שלהם העמסה תוך

 ישיר לקו גבוה ביקוש בה שיהיה כדי גדולה מספיק עיר היא תקווה פתח. 60 קו של האטרקטיביות

 תקווה פתח של החדשות לשכונות ייחודי קישור מספק 60 קו של החדש שהמסלול גם מה. גבוהה בתדירות

 מקו יותר ומהיר, (התדיר 63תוך מתן אפשרות מעבר נוחה לקו )החדשה  עוז ונווה החדשה גנים כפר כגון

 .הסטודנטים עבור 085

 העיר במרכז שאינן תקווה פתח של רבות שכונות שמכסה הקו. יותר אף חמורות ותמבעי סובל 060 קו

, פשע על חטא להוסיף כדי. הכיוונים לשני ביום פעמיים פועל( החדשה גנים כפר פנים את ובכללם)

 שיקולים עקב 06:11 -ל 00:51 -מ שנים מספר לפני הוזזה השומר תל מכיוון 060 קו של השנייה הנסיעה

 מפרקי באוטובוס" דן" של ההפעלה בתקופת שפעל הקו, מכך כתוצאה". קווים" חברת של תפעוליים

 תגבור לו דרושה אך טיפוסי יוממים קו הוא 060 קו. ריק כמעט כיום נוסע, זה אוטובוס הפעלת והצדיק

 .תדירות

 דקות 06 היא זה לקו המוצעת התדירות. מהיום בהרבה גבוהה בתדירות לפעול צריך 60 קו: מוצע שיפור

 עד שיבא ח"מבי הקו פעילות שעות את להאריך מומלץ כן. היום שעות בשאר דקות 21 -ו, השיא בשעות

 (.קציר ממסוף ייצא הקו 20:11 אחרי) 22:11 השעה

 בין דקות 21-31 -ב פעם: תקווה פתח מכיוון – המוצע ז"הלו. תגדל תדירותו אך יוממים קו יישאר 060 קו

 .06:51 -ל 03:51 בין דקות 81 כל: השומר תל מכיוון. 6:11 -ל 8:31

 

 (בוטינסקי'ז וציר שמואל לגבעת) 86 לקו מהירה חלופה

 

 בין שמחבר נוסף בקו מדובר החדש במסלולו". מנוצלת לא פנינה" היא 86 לקו ממצה הכי ההגדרה: הבעיה

, כן על יתר. מרכז רכבת תוך אל בוטינסקי'ז של העמוס לציר השומר תל ומחנה אילן בר אוניברסיטת

 של השערים מרבית ליד עוצר שהוא מכיוון אילן בר אוניברסיטת של לסטודנטים נגיש הכי בקו מדובר

 בקרב מביקוש נהנה לא הקו, זאת עם. ולכן לא מצריך שאטל, הצפוני הקמפוס שערי לרבות, האוניברסיטה
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 יותר נמוכה 086 -ו 68 לקווים שבדומה( דקות 31) נמוכה תדירות היא ראשונה: סיבות משתי הסטודנטים

 בגבעת הקו שעושה הגדול הסיבוב היא הסיבה השנייה. אביב לתל נוסעים הסטודנטים בהם בשעות דווקא

 בקו אלא סטודנטים בקו מלכתחילה מדובר שלא לציין הראוי מן. הנסיעה זמן את שמאריך מה, שמואל

 וכן 01 -ו 86 כגון דומים מקווים עומס להוריד גדול פוטנציאל לקו, זאת עם. שמואל גבעת תושבי עבור

 .הסטודנטים עבור הנגישות את לשפר

 ,מבית החולים תצא החלופה(. 286 למשל) מובחן שילוט בעלת מהירה חלופה להפעיל מומלץ: מוצע שיפור

 גבעת ומחלף הצפוני השער לכיוון תמשיך משם, אילן רמת את תקיף היא כאשר הנוכחי במסלול תמשיך

 גבעת לתושבי הגישה את גם ישפר הקו. הנוכחי במסלולו וממשיך גיורא לשכונת הכניסה ללא, שמואל

 .שמואל ועבור תושבי רמת אילן יהווה חלופה מהירה יותר לתל אביב

 מכיוון 6:31 -ל 0:11 בין שעה בחצי פעם להפעילה מומלץ. יוממים כחלופת תופעל החלופה: מוצע ז"לו

 בתקופת הנסיעות במספר לקצץ ניתן. השומר תל מכיוון 06:31 -ל 03:31 בין בשעה ופעם מרכז רכבת

 .הלימודים חופשות

 

 הערב בשעות( ואלנבי אביב תל דרום, גן לרמת) 015 קו תדירות הגברת

 

 תדירות מבחינת תוגבר הקו. 015 קו של מסלולו הוארך ובמקומו, 036 קו בוטל 2102 במרץ 08 -ב: הבעיה

. דקות 81 -ב פעם של במיוחד נמוכה בתדירות פועל הקו 21:56 מהשעה החל, זאת עם. היום שעות ברוב

 בנוסעים פוגעת ובנוסף, החולים בית מבקרי עבור וגרועה החולים בית עובדי עבור רלוונטית לא זו תדירות

 הערב בשעות נמוכה תדירות של הכללית מהבעיה חלק היא 015 קו תדירות בעיית. הקו מסלול לאורך

 .שבת ומוצאי

 פעם במקום דקות 31 -ב פעם תהיה שהתדירות כך, כיוון לכל בשעה נוספת נסיעה להוסיף יש: מוצע שיפור

 .בשעה

 

 הוספת נסיעות בשעות הבוקר המוקדמות לכיוון תל השומר עבור הקווים המשרתים את בתי החולים

 

ובפרט הצוות הסיעודי ועובדי מעבדות מתחילים את , חלק גדול מעובדי בית החולים שיבא: הבעיה

בחלק . פועלת בתדירות נמוכה 0:11התחבורה לאזור לפני השעה , למרות זאת. 0:11עבודתם בשעה 

ולכן הנסיעות , מהמקרים הנסיעות הראשונות של הקווים מתחילות לפעול בשעות מאוחרות יחסית

ובכך גורמות , או אף מאוחר מכך 0:11לשעה  הראשונות של הקווים מגיעות אל בית החולים קרוב

הקו היחיד שפועל לבית החולים בצורה . לאיחורים בקרב הנוסעים ולהעדפה מובהקת של הרכב הפרטי

לכן יש להוסיף נסיעות מוקדמות יותר . שאינו נכנס לתוככי בית החולים 01סדירה בשעות אלה הוא קו 

 .דירות בשעות אלהוכן לתגבר ת, למספר קווים עירוניים חשובים

משווה בין לוח הזמנים הקיים למצב מוצע במספר קווים עירוניים לכיוון בית  2טבלה : הפיתרון המוצע

 .החולים שיבא

 

 מצב קיים מול פיתרון מוצע – 0:11לוח הזמנים לכיוון בית החולים שיבא לפני  – 3טבלה 

 



 

 ~ www.tachbura.org  ~00: אתר
 tachbura.now@gmail.com: ל"דוא

 שיפור מוצע ז קיים"לו קו' מס

56 8:11 ,8:21 ,8:51 ,8:66 6:31 ,6:56 ,8:11 ,8:06 ,8:36 ,8:66 

66 6:56 ,8:11 ,8:06 ,8:31 ,8:56 6:31 ,6:52 ,6:65 ,8:18 ,8:06 ,8:31 ,8:56 

86 6:56 ,8:01 ,8:36 6:31 ,6:61 ,8:01 ,8:26 ,8:51 

015 8:11 ,8:06 ,8:31 ,8:56 6:31 ,6:52 ,6:65 ,8:16 ,8:06 ,8:31 ,8:56 

 

 

 למחנה תל השומר 2קו  תגבור שאטל

 

לאחר מעבר הקו . הינו קו מזין קצר המחבר בין מסוף קציר ללשכת הגיוס ומחנה תל השומר 2קו : הבעיה

התדירות הבעייתית של הקו בולטת בשעות . צומצמה בהדרגה התדירות של הקו" קווים"ל" דן"מחברת 

דקות ולא  06 -בתדירות של פעם ב בשעות אלה הקו פועל. אחר הצהריים בהם החיילים יוצאים מהבסיס

ובשעות מסוימות לא ניתן להכניס את , כתוצאה מכך הקו עמוס עד אפס מקום. מדובר בתדירות מספקת

כאשר ישנם עדיין חיילים , 00:56 -בנוסף הקו מסיים את פעילותו כבר ב. כל המבקשים להיכנס לאוטובוס

 .שנשארים בבסיס עד שעות מאוחרות יותר

שימוש ברזרבות לנסיעות קצרות על מנת  –( 6:31 – 0:11)בשעות הבוקר העמוסות : וצעהפיתרון המ

מומלץ להשתמש באוטובוס נוסף על מנת  –בשאר שעות היום . לתגבר מספר נסיעות בשעות הלחוצות

מומלץ להפעיל מספר , בנוסף. דקות 06 -דקות במקום פעם ב 01-02 -לתגבר את התדירות של הקו לפעם ב

התדירות תרד )דקות  21-31 -בתדירות של פעם ב( ובכפוף לשעות פתיחת השערים) 06:11עד השעה  נסיעות

 .לטובת החיילים וסגל הבסיס שנשאר לעבוד עד מאוחר( 06:11אחרי השעה 

 

 סיכום

 

, עם זאת. ח זה הראה כי מצבה של התחבורה הציבורית באזור תל השומר טעון שיפור במובנים רבים"דו

בשביל לשפר את מצב התחבורה הציבורית . תקיים נסיבות מסוימותלשינוי עשויה להיות קצרה בההדרך 

באזור אין צורך בהשקעת משאבים המופנים לפיתוח מערכות הסעת המונים במטרופולינים של ישראל 

אך . אלא בהשקעת תשומות מתונה שלא תהווה נטל על תקציב המדינה ותחזיר את ההשקעה תוך זמן קצר

בדגש על " קהל שבוי"דרוש שינוי בדפוס חשיבה שרואה את התחבורה הציבורית כתחבורה ל, ותר מכךי

לביקוש הפוטנציאלי לתחבורה הציבורית יש להתייחס , לכן במידה ויבוצע סקר נוסעים מקדים. יוממים

ולא , כלומר כמה אנשים יהיו מוכנים לעזוב את הרכב הפרטי לטובת תחבורה ציבורית יעילה, באזור

תחבורה ציבורית יעילה , אין ספק שבנוסף לאוכלוסיית הנוסעים הקיימת. לביקוש הקיים וספירת הנוסעים

ווה כלי בכך תחבורה ציבורית יעילה תה. תביא להצטרפות אלפי נוסעים נוספים שישאירו את רכבם בבית

 . להקטנת יוקר מחייה והגדלת הצדק החברתי

 


