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  וד:לכב
 גב' מרים פיירברג, ראשת עיריית נתניה 

 פיילוט "נתיב פלוס": נדוןה

, 20ומקטע בכביש  2מקטע בכביש  –ביום שישי יחל לפעול פיילוט "נתיב פלוס" בשניים מהמסלולים הגדושים בישראל 

 פיילוט אשר עתיד להשפיע רבות על תושבי העיר נתניה. 

, אנו בטוחים כי בחלק משכונות העיר על אף הקשיים הכרוכים בהתחלת הפיילוט, בדמות עלייה בעומסים בטווח הקצר

כי הנסיעה בתחבורה  להפנמת ציבור הנהגיםהמהלך יוביל תוך זמן קצר יחסית לשיפור משמעותי. זו הדרך הנכונה 

מדיניות עקבית של העדפת התחבורה הציבורית והשיתופית על פני משתלמת.  –רית או בנסיעה שיתופית לעבודה ציבו

 . כך גם נהוג ברוב הערים המתקדמות בעולם. רכב פרטי היא הדרך היחידה לפתור את בעיות התנועה

בתחום יכול להועיל מאד בקמפיין ההסברה לציבור.  מהלך של העירייה אשר יעניק גיבוי לפעילות משרד התחבורה

התועלות מהפיילוט אשר יבואו לידי ביטוי בתוך מספר חודשים בדמות צמצום בעומס עקב מעבר לשימוש בתחבורה 

ציבורית או שיתוף נסיעות בין הנהגים הן לב ליבו של קמפיין הסברה שכזה. הלא בראש ובראשונה המהלך יקל על 

 בעיר אשר ישתמשו בתחבורה הציבורית או יחלקו נסיעות יחדיו. תושבי השכונות 

 אנו מקווים לשמוע הצהרות ברורות התומכות במהלכים אלה, אשר ייטיבו עד מהרה עם תושבי העיר. 

                                                 

 בברכה,

 

                                                                    אורי יוגב                                                                                   

 Future Mobility IL  יו"ר ומייסד,                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 :יםהעתק

 חה"כ בצלאל סמוטריץ', שר התחבורה והבטיחות בדרכים

 גב' קרן טרנר, מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 מר אמיר אסרף, מנכ"ל הרשות לתחבורה ציבורית

 ים ותחבורה חכמה, משרד התחבורהגב' הילה חדד, מנהלת אגף פרויקט
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 :Future Mobility IL אודות

Future Mobility IL חברה לתועלת הציבור )חל"צ( השמה לה למטרה להפוך את ישראל למובילה עולמית  ההינ

החברה פועלת ליישום פתרונות שיתרמו ליצירת יתרון כלכלי תחרותי למשק בהטמעה ויישום מהפכת התחבורה. 

ות הסעת צמצום עומסי התנועה, צמצום תאונות הדרכים ונזקיהן, הקטנת פליטת מזהמים, החיסכון בעלוי, הישראלי

אנשים והעברת מוצרים. פוטנציאל התועלת לחברה ולמדינה במישור הכלכלי, החברתי והסביבתי הינו עצום בכל קנה 

הציבור, עמותות בתחום, ) פלטפורמה רחבה המאגדת את כל מחזיקי העניין הרלבנטיים בתחום הארגון מהווה מידה.

בחינה מקיפה ועוד( לבצע מפעילים, יבואנים, משקיעים  תשתית, חברות, טכנולוגיה חברות, ואקדמיה מחקר מוסדות

ועניינית של מגוון אפשרויות לקידום התחבורה החכמה בישראל. זאת, באמצעות טכנולוגיות ותשתיות הניתנות ליישום 

 .במדינת ישראל, לתועלת הציבור

 


