
לחץ כאן לינק לקובץ:

צבע הכסף תוכנית:

10/08/2015 תאריך:

16:31:23 שעה:

רשת ב רשת:

המשך השיחה עם יועצת נגישות של
עמותת נגישות ישראל, נטע רוטמן ויו"ר

כותרת:

ענת דוידוב : נמצא על הקו גבי נבון ,שהוא מנהל תחום תכנון

תחבורה ציבורית במשרד התחבורה, ואתה חייב תשובה ליובל וגנר,

בבקשה.

גבי נבון : כן, לגבי נתיבי תחבורה ציבורית שאנחנו קוראים להם

נת"צים, אנחנו צריכים להבין דבר אחד, קודם נתיבי תחבורה

ציבורית הם נועדו אך  ורק לאוטובוסים.

ענת דוידוב : נכון, אבל מדובר כאן באוכלוסיה מיוחדת.

גבי נבון : אני אסביר. כדי לאפשר נסיעה חלקה מהירה לכל

אותם אנשים שרוצים להגיע ליעד שלהם ממש במהירות האפשרות.

ורק אומר דבר אחד, גם לנכים עם התו הכחול אנחנו קוראים

לזה כיסא גלגלים יש להם היתר נסיעה בנת"צ, וכן שר התחבורה

לאחרונה הוא אפילו אסר על שרי הממשלה לנסוע בנת"צים למרות

שמותר להם או כל גורם אחר או כל מי שיש לו אישור לנסוע
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בנת"צ   הוא אסר עליהם, זאת כדי לאפשר גם בזמן העבודות

ובכלל באופן כללי להשאיר את כל הנתיבים האלה פנויים אך ורק

לנוסעי התחבורה הציבורית. גם אנשים שהם נוסעים באוטובוסים

הם נכים גם הם יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית באופן רגיל

והמונגשת, התחבורה מונגשת ולהגיע ליעד להם במהירות. ואם

נאפשר עכשיו ליותר אנשים אפילו אנשים נכים אנחנו סותמים

למעשה את הנת"צים ולא מאפשרים ...

ענת דוידוב : אבל כמה כלי תחבורה כאלה יש, אתה יודע שזה

לא הרבה.

גבי נבון : זה הרבה, זה הרבה.

ענת דוידוב : טוב, תשמע בוא ננסה להוציא מכאן מהשיחה הזאת

לקראת סיום משהו לפחות בוא לגבי השאטלים. עכשיו אנחנו

מדברים על אוגוסט ונגיד שהרבה אנשים בחופשה מקבלת. האם

אתה מוכן מספטמבר להעלות את כמות השאטלים שתעמוד לרשות

הנכים שיוכלו לעלות שניים שניים אולי... להגביר את השאטלים

לא כל שעה ואז אחד לא יחכה לשני כל כך הרבה. האם אפשר

להוציא מכאן איזשהי הבטחה כזאת בנשא הזה שלמשל נטע לא

תצטרך לחכות לבן זוגה שעה ליד תיאטרון הבימה ואז הוא יחזור

הביתה ולא יצא להם מזה כלום.

גבי נבון : אנחנו נבחן במהלך השבועיים הקרובים את הנוסעים

עם השאטלים, ואני אומר גם אם יחד עם הנציגות ביחד אנחנו
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ננסה לבחון יותר שאטלים לציבור הנוסעים האנשים עם

המוגבלויות, ושוב עם שיתוף פעולה מלא מלא עם כל הארגונים

כולל ארגון נגישות ישראל.

ענת דוידוב : אוקיי. גבי נבון, מנהל תחום תכנון תחבורה ציבורית

במשרד התחבורה, אני מודה לך. אני כבר אומרת נמשיך ונעקוב

אחרי הנושא  הזה ונראה איך זה מתפתח נגיד מספטמבר והלאה.

תדה רבה לך. יובל וגנר תודה גם לך.
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