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 המפגש מבנה 

 הכרות •

שקיימים בשטח. תפיסות לגבי תחבורה ציבורית  צרכים אקוטיים –סבב שיתוף  •

 .במרחב, פתרונות אפשריים. שיתוף בתהליך מיפוי שערכה המועצה

 תמונת מצב עדכנית.   -אשכנזימאיה  •

 . המשך קידום הנושאומחשבה על  סיכום •

 מרכזייםנושאים 
 

הנושא בוער בקרב התושבים הרבה שנים. אין אחידות בין היישובים. יש ישובים שיש בהם   ➢

 יישובים שבכלל לא. ויש   "צ תחב

 יש פתרונות שהם ישימים ויכולים להיות מאוד משמעותיים.  ➢

  הזדמנויות יפתחו תחבורה ציבורית תיצור מבחינת קהילה הם עצומות.  האפשרויות ש ➢

   מבוגרים, כלכלה מקומית ועוד מפגשי, תנועות נוער, לשיתופי פעולה בנושאי חוגים 

 ובנתיים לא צולחים.  התהליכים מול משרד התחבורה ארוכים  ➢

 מרגישים כלואים בתוך היישובים.  , ילדיםרכב, כמו גם תושבים ללא רשיון או  ➢

 . משמעותי מאוד לחיבורים לאשכול. ילדים ומבוגרים –האוכלוסיות הכי נדרשות  ➢

 צמצום נסיעות ורכבים.  ם אשר יאפשרו מהלכי  –אקולוגית סביבתית תפיסה  ➢

 בית שמש \מודיעין \צורך בשאטלים לרכבת. מזכרת ➢

 נסיעות משותפות  ➢

החזון הקהילתי השותף צעד ראשון בכדי לקדם את –חיבור בין היישובים ל תתחבורה ציבורי
 באזור.

 
 עדכון  –מאיה אשכנזי 

חודשים בנושא התחבורה הציבורית במועצה. ערכה מיפוי ומנהלת  8מאיה עוסקת מזה כ
 את הקשר עם משרד התחבורה.

על ידי משרד התחבורה. מחכה לתוכנית שהמועצה צריכה  . מאושר ומתוקצב32קו  ❖

 להציג למשרד התחבורה בנוגע למסלול ותחנות. דורש עלויות. 

  



 
 

 
 

 

 , בתוך היישובים(CAR TO GO) בסגנון אופציה של השכרת רכבים יומית שנבדקת  ❖

 . נכתב שאלון מטעם המועצה שטרם הופץ. מטרתו לדייק צרכים ❖

מאתר המועצה. אמור להתחיל לנסיעות שיתופיות. הפיתוח מתקדם ויופעל   אפלקציה ❖

 לעבוד במהלך שנה הבאה. 

 .  הוצגה לראש הרשות תוכנית לשאטלים בין יישובים ❖

 
 – במפגש הבא

 בכירים במועצה למחשבה משותפת על תוכניות התחבורה וקידומן 
 בדיקה עם חברי המליאה החברים בועדת התחבורה. 

 .סקר התחבורה שנכתב ויתכן שאפשר להפיץ לתושבים נתונים וובחינה של מעבר משותף 
 
 

 צוות הקמה וליווי של הפורום. חברת קומיוניטי. ואורית גולן. , סילבי גרבי עידית אלחסיד
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