
 והלילה   היום שעות כל לאורך ובשבת שבוע  בסופי הכרמלית  הפעלת –  לסדר הצעה 
 

  ומרכזי   הפאבים  המסעדות, הקורונה.  מנגיף סופיים  יציאה   בשלבי  נמצאים  אנו
 . ומבלים  צעירים  אליהם שואבים  התחתית  בעיר הבילוי 

 בחיפה.  הצעירים   לשמור חיוביים  מנועים  לייצר עלינו  חובה
  ר מאיזו  שבתות כולל  השבוע ימות כל במשך שפועלת איכותית  ציבורית תחבורה 

 העיר.  והתפתחות  לקידום חיוני  צורך הינו  חיפה של טאון   לדאון וההר הכרמל
  החלטות קיבלו  מזמן,  זאת  הבינו ועוד  הרצליה השרון רמת גבעתיים, גן, רמת  ת"א 

 מתפקדת.   שאינה  שלהממ   עקב וזאת  בעירם הציבורית התחבורה ושיפור  לקידום
 זו.  במהפכה להשתלב צריכים   הבחיפ כאן  אנחנו גם

 
  אין  זה  על חיפה  העיר לתושבי  ביותר   חשוב תחבורה כלי  להיות הפכה הכרמלית

 ויכוח. 
 

  העיר של  המיוחד הטופוגרפי המצב עקב במיוחד  כרמלית ה של  מיוחדתה חשיבות ה
  הכרמל לכיוון    , החוף ושכונות  התחתית העיר מכיוון  תושבים לשינוע  והצורך

 מלאה.  הסכמה יש   זה צורך  על גם  , וההיפך  ושכונותיה
 

  תחבורה ולממש  להרחיב צריך הרכב כלי  מספר את   בעתיד לצמצם יםרוצ אם
 בעיר. איכותית   ציבורית

  דוחות  אלפי  בעשרות חיפה תושבי  את לקנוס העיר ראש  של  הנוכחית האסטרטגיה
  שפועלת רעה אסטרטגיה  זו  איכותית,  תציבורי  תחבורה  פיתוח אפשרות  ללא חניה

 נגדם!  אלא  חיפה י בתוש לטובת  לא
 

  בחיפה הציבורית התחבורה בחיזוק ן ראשו שלב זהו  בשבתות  הכרמלית הרחבת
  לכיוון  בכרמלית  להשתמש שיוכלו  כך האופניים  לרוכבי  האופציות הרחבת בנוסף 

 .  הכרמל רכס
 

  תרבות מרכזי  ופאבים,  מסעדות עשרות ,בילוי  איזור מתפתח ת התחתי בעיר
  ומצד בעיר  העסקים מרחב  את לפתח אחד מצד   ותקווה הזדמנות  ים שיוצר פעילים 

 ופנאי.  תרבות  לצרוך  היכולת  את  לצעירים לתת י שנ
 

    בצעירים , העיר תושבי  של החלשות  בשכבות קרבעי פוגע בשבת כרמליתה השבתת
   פרטי. רכב בעלי שאינם   ובחיילים

  בפאבים שמבלים צעירים  לאותם  בשבתות  זמינה תחבורה של  אפשרות  מתן
 ומבורך!  חשוב הוא שותיםו
 
 
 
 



 
  קטנה  התאמה עושים אנו  למעשה בעיר. בשבתות מסויימת  תחבורה  יש  כיום כבר

 . בנושא  סטגנציה של  שנים  עשרות  אחרי  שנדרשת  נוספת 
  שומעים  לא  רואים,  לא   , גורם לאף  יפריע  לא קרקעי,  תת תחבורה ככלי  הכרמלית

 אויר.   זיהום ללא  בונוס גם ובנוסף
 

  בהקדם התושבים לרווחת בשבת  הכרמלית את   לקדם אמיצה  החלטה נדרשת
 י. האפשר

 
  על להקל  כדי בחינם  בשבתות  בכרמלית הנסיעה  את  לאפשר ראשון  בשלב ניתן 

 מדהימות!  עלויות  פה אין  והשבת.  הכסף היבטי 
 

  הרי התחבורה, משרד של  הקלוש התירוץ   מאחורי  תתחבא  לא  העיר שראש  תקוותי 
  חזק יותר  עיר ראש רענן,  עץ  כל תחת  אמרה  קליש אחריהם  וגם בחירות  טרום

  לא  זו  אמירה  ראש, שהיא   עכשיו אז  .העיר את תנהל לא  הממשלה ,ממשלה  מראש
 ?  קיימת

 
  ואי  הדעת על  מתקבל לא  הכרמלית.  להנגשת  החלטה מיידית   לקבל יש  כן כמו

 מונגש!  אינו   זה חשוב תחבורה שכלי  היום  לסדר  לעבור אפשר
 ו!! י ועכש  היום ת, לכרמלי  נגישות  לבצע נדרש

 
 : העיר למועצת  החלטה  הצעת להלן   , םלסיו

 
  על התחבורה  משרד  עם ומתן  במשא לפתוח העיר לראש ממליצה  המועצה .1

 .שבת) (כולל  הפעילות  ובשעות בימים  הכרמלית להפעלת  שינויים 
  משרד  עם ומתן  משא  ניהול במסגרת העיר, לראש ממליצה  המועצה .2

  תשלום  ללא  הפעלתה  את לאפשר הכרמלית   הפעלת צורת  על רההתחבו
  ושבתות. שבוע בסופי

  הנגשת  תכנית להכין  הכרמלית   דירקטוריון את  מנחה העיר  מועצת .3
 זו.  תכנית  ליישום התחבורה  משרד מול  ולפעול מהיר בלו"ז  הכרמלית 
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