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 לכבוד

 מר אמיר אסרף

 מנהל הרשות הארצית לתחבורה

 

 שלום רב,

 רב קו בקווי התחבורה בירושלים המזרחיתתחילת שימוש ב הנדון:

שהחל כעת ברב קו בקווי התחבורה הציבורית בירושלים השימוש אנו פונים אליך בבקשה להרחבת 

, המאפשרים מעבר בין קווים וסוגים כרטיסש הארציים בהתאמתו לדפוסי השימולהמזרחית, ו

כן נבקש לקבל  .המאפיינות את השימוש בוהטבות שונים של תחבורה ציבורית תוך קבלת הנחות ו

 להלן:, כמפורט בירושלים המזרחית הנוכחית ומתכונתו בשימוש בפעלת הדפוסי הפרטים על 

ים בירושלים המזרחית, המבשרות ועות האחרונים נתלו מודעות בתחנות האוטובוסבשב .1

קווי התחבורה המזרח ירושלמים. אין ספק כי הרב קו לכרטיס געתו של לתושבים על ה

הכנסת הרב קו לשימוש תושבי ירושלים המזרחית, עשור לאחר תחילת הפעלתו בישראל, 

 בו עתה רחוק מלספק מענה לתושבים, ואףשייעשה היא צעד מבורך; אולם אופן השימוש 

 מסכל כל אפשרות לקבלת מידע אמין ורלוונטי מהפיילוט.

מבדיקות שערכנו עולה, כי כרטיס הרב קו שירכשו עתה התושבים מקנה להם אפשרות אחת  .2

ויחידה: נסיעות חוזרות בקו אוטובוס מסוים במזרח ירושלים, ללא אפשרות לעבור בין קווי 

ם ובלי להקנות כניסה לרכבת הקלה ללא יכולת מעבר לקווי אגד בירושלי ,אוטובוס שונים

כרטיס חכם לכרטוס משותף  -ולרכבת ישראל. למעשה, במקום שהרב קו יענה על מטרתו 

בירושלים המזרחית הוא משמש ככרטיסיה לקו אחד  –במגוון סוגי התחבורה הציבורית 

 לאובלבד. כתוצאה מכך, תושבים שיעשו בו שימוש לא יזכו בהנחות שמקנה כרטיס הרב קו 

 .כרטיסי רב קואת השימוש בת והשימוש בו המאפיינומיעילות ייהנו מנוחות 

רב קו ויאפשר כרטיס העוד עלה מהבדיקות כי מדובר בפיילוט, שלאחריו יורחב השימוש ב .3

היא להתאים כלשהו מעבר בין קווי האוטובוסים המזרח ירושלמים, כאשר הכוונה בעתיד 

התחבורה  זה שעושים בשאר רחבי הארץ, היינו כרטיס אחד לכלל סוגיאת השימוש בו ל

שרת. נועד להציבורית. ככל שכך הוא הדבר לא ברור כלל מהי מטרתו של הפיילוט ומה הוא 

כל מידע רלבנטי על דפוסי השימוש ברב קו, ולכל פיילוט הלא יספק במתכונתו הנוכחית 

עניין המוטל  –כרטיסיה. ככל שנדרש פיילוט  ר עשוי להעיד על נכונות התושבים לרכושהיות

עליו להתבצע  –המוכחת  בספק ניכר בשל שנות השימוש הארוכות ברב קו בישראל והצלחתו

בתנאי אמת: מתן אפשרות לתושבים לרכוש כרטיס רב קו המאפשר מעבר בין סוגי תחבורה 

 ינות כרטיס זה.מקנה את כלל ההטבות המאפיאשר ציבורית שונים בירושלים ומחוץ לה, ו
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כי כבר עתה יוכלו תושבי ירושלים המזרחית הרוכשים כרטיס רב קו לעשות בו בשל כל אלה נבקש 

מדוע נדרש כלל פיילוט בנושא רב קו בקווי התחבורה שימוש נרחב כמפורט לעיל. עוד נבקש לדעת 

 .מתי הוא אמור להסתייםובירושלים המזרחית 

 

 המהירה.ך נודה להתייחסות

 

 ב ב ר כ ה,

 טל חסין, עו"ד
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