
 נוסעים באוטובוסים?

 נת"צ מאיר גרשון כדאי להכיר:

  תכנית לשיפור הנסיעה בתחבורה הציבורית

 ריכזנו לכם תשובות לכל השאלות:

 מה זה נת"צ? .1

נתיב תחבורה ציבורית, מסלול ייעודי לאוטובוסים בלבד. הנת"צ מאפשר לנוסעים 

 . הנסיעהלקצר את זמן לעקוף את הפקק ובאוטובוס 

 ?מתוכנן הנת"צ איפה .2

 אחד )מערבה(מהצומת של דב סדן ועד משה דיין, בכיוון ברחוב מאיר גרשון, 

 נתיבים לטובת הנת"צ?חניות או האם יבוטלו  .3

 חניות לאורך הרחוב.  21יבוטלו  .תנועה( במרכז הכביש-לא יבוטלו נתיבים. הנת"צ יבוא על חשבון המפרדה )אי

 ?אילו שינויים ייעשו ברחוב .4

. הרמזורים הם הכרחיים כי אין אפשרות להעביר הצמתים יהיו מרומזרים: דב סדן, חיים תורן, אלי תביןשלושת 

 נת"צ במעגל תנועה.

 ?פרטיים אך ישפיעו הרמזורים על תנועת כלי רכב .5

את זרימת התנועה, כיוון מעט הרמזורים יתוכננו לעשות "גל ירוק" לאורך מאיר גרשון, והם צפויים לשפר 

 ת מעגל תנועה שאינו עומד בעומס.מומזר מתאים יותר לרחוב פקוק לעושצומת מר

 האם התכנית תפתור את הפקקים? .6

מטרת הנת"צ היא לשפר את התחבורה הציבורית, והיא תפתור את הפקקים עבור מי שנוסע באוטובוס. תורגש 

רטי יעברו לתחבורה הקלה גם בתנועת רכב פרטי, בזכות גל ירוק של הרמזורים. אם חלק מהנוסעים ברכב פ

 ציבורית תורגש הקלה נוספת.

 האם יתגברו את התחבורה הציבורית ברחוב? .7

. בימים אלה נסגר מכרז להוספת קווי אוטובוס בצפון אוטובוסים בשעה 22כיום עוברים ברחוב מאיר גרשון כן!

)להר חוצבים, תלפיות, , ויהיו קווים חדשים בשעה בבוקר 03-תהיה כירושלים, ולאחריו תדירות האוטובוסים 

 .1311הר הצופים, מלחה, רמות ועוד(. השינוי צפוי להתרחש בקיץ 

 על הנת"צ?ומעלה נוסעים  2האם תתאפשר נסיעה של רכב עם  .8

 שאלה לדיון

 היכן יהיו תחנות האוטובוס? .9

נת"צ הנת"צ יהיה במרכז הכביש ולכן התחנות יהיו על אי תנועה )כמו בדרך חברון(. נבדקה האפשרות של 

 בצד ימין ובינתיים ההצעה לא התקבלה.

 תי התכנית יוצאת לדרך?מ .11

  .על ידי עיריית ירושלים וצוות תכנית אב לתחבורה. התכנית מקודמת התכנית בשלב של תכנון מוקדם

 שינויים בתכנית להציעו ,אתם מוזמנים לשאול שאלות על התכנית, להביע תמיכה, התנגדות

 באמצעות זום 21:11, כ"ה אב, בשעה 3.8מפגש תושבים ייערך ביום שלישי, 

 בהשתתפות צוות התכנון המקצועי, תכנית אב לתחבורה, רובע צפון והמינהל הקהילתי

 הקוד,   לזום יש לסרוקהקישור  לקבלת

 מייל לכתובת לשלוחאו 
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