
 שינוי הכיוון הנדרש בתחבורה

התלות ברכב הפרטי משעבדת את התושבים בישראל לשעות של עמידה בפקקים מדי יום, לעצבים, לזיהום, 

והיא אף גובה חיי אדם כתוצאה מתאונות הדרכים ומוות ממחלות המתפתחות בשל זיהום אוויר. בשנת 

כי הצפיפות בכבישי ישראל היא הגבוהה   OECD-פרסם הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי, ה 6102

ביותר בקרב מדינות הארגון, והמצב רק הולך ומחמיר בקצב גידול אקספוננציאלי. העומס בכבישים  מזהם 

את האוויר, פוגע בפריון העבודה בשל השעות הרבות שנשרפות בעמידה בפקקים, וגובה מחיר יומיומי מכל 

נוהג ברכב פרטי, נדחס באוטובוס עמוס או מפלס את דרכו  מי שמנסה להתנייד בכבישים, בין אם הוא

 53-כיום בכ באופניים בין הרכבים הגודשים את הכבישים. למעשה, עלות הנזק הכלכלי למשק מוערכת

מיליארד שקלים  01-וצפויה להגיע לגובה של כ 6106לעומת שנת   ₪מיליארד  01מיליארד ש"ח, גידול של 

 (6102פלוג, ; 6102)בקר,  6101עד לשנת 

 

 

  0791-5102ישראל "מתפקקת" מספר כלי רכב נסועה ואורך כבישים : 

 . 5, אורך כבישים פי  7נסועה פי אדום , 05מספר כלי רכב פי כחול ,  0791=011אינדקס: 

 5102מקור: מנואל טרכטנברג לכנס תחבורה, האגודה הישראלית למחקר תחבורה 

 

אתגרים רבים גם בתחום התחבורה. ההפחתה הצפויה בשימוש בתחבורה  משבר הקורונה מביא עימו

הציבורית בטווח הקצר עלולה להוביל לעומסים כבדים בכבישים, כבדים בהרבה מאלו הקיימים היום. 

מאידך, זוהי גם הזדמנות לא לחזור להרגלים הקודמים אלא לעודד את הנוסעים לסגל דפוסי הגעה חדשים 

מהשיתוק הצפוי, בבריסל, בודפשט, ברלין ובעשרות רבות של ערים בעולם, גדולות  לעבודה. כדי להימנע

וקטנות, יישמו ממש בתקופה האחרונה צעדים טקטיים מידיים המאפשרים ליותר תושבים להתנייד 

באופניים או ברגל תוך שמירה על המרחק המומלץ האחד מהשני. בכך גם ניתן מענה לביקוש הגדל והולך 

ולתרומה לשיקום המסחר העירוני והכלכלה המקומית. הניסיון מהמהלכים  TAליחים, ללשירותי הש
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כי הציבור הרחב, ובכללו ציבור הנהגים, מוכן שבוצעו בשבועות האחרונים במדינות רבות בעולם מלמד 

 כמו כן ידוע לקבל העדפה לצורות התניידות רכות )אופניים והליכה ברגל( על חשבון התחבורה המוטורית.

 כי העלויות של מהלכים אלו זניחות וזמן הביצוע כאמור, חייב ויכול להיות מיידי.

 

ניתן לשכלל את התחבורה הציבורית בארץ כאלטרנטיבה נוחה, זמינה, שוויונית וירוקה. מערכת תחבורה 

ציבורית יעילה ובעלת קישוריות גבוהה, המותאמת לצרכי האנשים, תיצור חברה בה מתקיים שוויון 

ורתי, ישנה ירידה בכמות תאונות הדרכים האוויר נקי מפיח, והאנשים מתניידים בקלות וביעילות תחב

בדרכם למגוריהם, לעבודתם ולמקומות בילוי. יתרה מכך, מערך תחבורה כזה ישפר את בריאות הציבור 

 ובכך יאפשר להשקיע ברפואה מונעת ובכך אף יתרום לפריון המשק.

 רואה את האנשים, אשר כל מקום ובכל זמן, הנגישה במחברתבניית תחבורה  ניתן ליצור מצב זה על ידי

הנוסעים והנוהגים בה. צעדים אלו יכולים תוך זמן קצר להעביר את ישראל מהפקקים, מהזיהום ומהרכב 

הפרטי אל התחבורה הציבורית, האופניים והכלי הרכב החשמליים ולעשות מהפכה אמיתית ביומיום של 

המפגש בין משבר האקלים למשבר התחבורה בישראל הינו הזדמנות למינוף פתרונות שיקדמו תושבי הארץ. 

 התמודדות עם שני המשברים במקביל ואף יסייעו בצמצום הפערים בין הפריפריה למרכז. 

 

 תחבורה שמחברת

 

כל אמצעי התחבורה הציבורית בישראל צריכים להיות  -מערכת תחבורה משולבת ומקושרת  .0

אחת. מערכת זו תאפשר מעבר מהיר, נוח ומסונכרן בין אמצעי תחבורה. זמני  למערכתמשולבים 

המתנה קצרים, מעברים יעילים בין כלי התחבורה ושימוש בכרטיס משולב אחד, ותעניק יתרון 

 ברור לתחבורה ציבורית על פני הרכב הפרטי.

משתמשים הנוסעים ש גורמת לכךהגישה הקיימת כיום לניהול התחבורה,  -ניידות כשירות  ●

)חברות אוטובוסים שונות, ספקי קורקינטים ואופניים בשירותים של ספקים שונים 

ונאלצים להתמודד עם חוסר שיתופיים, בעלות על רכב/השכרה מחברות שונות ועוד(, 

מתפתחת בעולם )וכבר מתחילה להיות מיושמת במקומות ה. על פי הגישה התיאום ביניהם

במקום תשלום על שימוש בין מספר רב של ספקים, מציעים  כמו הלסינקי ואחרים(,

 .Mobility as a Service - MaaSהמדינה/העירייה/המטרופולין שירות חדש של ניידות 

המשתמש על מנוי אחד עבור כלל שירותי התחבורה, ויכול שירות זה, משלם  במסגרת

ן לשנות את הכיוון לבחור בכל האמצעים הזמינים ללא תלות בכמות השימוש. הגיע הזמ

עלות על רכב, יוכלו אנשים לבחור לשלם את הבמקום זו לפיה גם בישראל ולאמץ שיטה 

מערכת כזאת  .בין מגוון אמצעי תחבורה לפי הצרכים שלהםית ניידות' באמצעות 'אפליקצי

 תייצר תחרות אמיתית  וחלופה ראויה לרכבים הפרטיים. 

 

כינון מדיניות תכנון ששמה דגש על ניידות, ובפרט על תחבורה ציבורית  – שיקולי תחבורה בתכנון .6

הוא חיוני. תכנון כזה מבוסס על בחינה של צרכי התושבים, והוא מחייב חשיבה לטווח ארוך. הוא 

  .ציםשם דגש על הנגשת תחבורה ציבורית, על נתיבי הליכה, על שבילי אופניים, ועל נת"



על משרד האוצר, מינהל התכנון ומוסדות התכנון לוודא כי   -יות עדכון תכניות סטטוטור ●

תוכניות מתאר ארציות ומחוזיות ותוכניות בניין עיר כוללניות יעודכנו כך שיקדמו את 

השימוש בתחבורה הציבורית, ובמקביל לכך כי ייעצר פיתוח המתבסס על תוכניות שאינן 

 מעודכנות.

או לבדיקה של השלכות תחבורתיות בתכוניות יש להעניק מעמד מחייב לנספח תנועה  ●

 סטטוטוריות.

קידום תכנון המעודד הליכתיות הטמעת תכנון מוטה תחבורה ציבורית במוסדות התכנון:  ●

אופניים )תחבורה פעילה( וסילוק הגורמים המעודדים אורח חיים יושבני. ושימוש ב

יש לגבש כמו כן, ור. לשינויים אלה יש גם היבטים של הפחתת הוצאות על בריאות הציב

תחבורה ציבורית בקרב מוכוון תוכנית הכשרות והשתלמויות שמטרתן הטמעת תכנון 

תחבורה ציבורית בתהליכי מוכוון מהנדסים ומתכנני ערים, תוך שימת דגש על תכנון 

 התחדשות עירונית ופיתוח מרכזי ערים.

טים להביא בהקדם על משרד התחבורה, בשיתוף מינהל התכנון ומשרד המשפ -06תמ"א  ●

 .06למימוש של תכנית תמ"א 

מערכת התחבורה בישראל נבנת באופן שאינו גמיש לשינויים ובתכנון לעשור קדימה בקצב  ●

גידול לינארי, אך קצב הגידול הדמוגרפי הוא אקספוננצאלי ומחייב תכנון גמיש 

 והתייחסות למספר עשורים קדימה 

 

תעניק יתרון לתחבורה הציבורית  הסבת נתיבי נסיעה רגילים לנת"צים -  העדפה בתשתיות .5

 אמתבאזורים פקוקים. כמו כן, מיפוי האזורים הפקוקים ומתן פתרונות של תחבורה ציבורית מות

אף יגדילו את היתרון של התחבורה הציבורית ועל כן באזורים הללו יעניקו לתחבורה הציבורית 

 , מספר רב של רכבים פרטיים מהכביש.יש לכך פוטנציאל משמעותי בהורדת 

סלילת נת"צים עירוניים ובין עירוניים על ידי משרד התחבורה תעניק  – תכנון נת"צים ●

חובה  יתרון משמעותי לתחבורה הציבורית ותוריד רכבים פרטיים מהכביש. יש לקבוע

נתיבים ומעלה, וכן נת"צים בלעדיים במרכזי ערים  6כביש חדש שיש בו לסלילת נת"צ בכל 

לצד סגירת מרכזי העיר לכניסת רכבים פרטיים, גם במקומות בהם יש נתיב נסיעה אחד. 

כך ניתן יהיה להציב יעד של לוחות זמנים יותר מהירים לתחבורה ציבורית, ותתאפשר גם 

ת ההצלחה שלהם. פתיחת נת"צים חדשים מחייבת היערכות מהירה יותר גמישות בבחינ

לשימוש בהם עם שירותי תחבורה ציבורית למיניהם תוך פרק זמן קצר, כדי לעודד את 

המעבר לשימוש באמצעים אלו. ישנה עדיפות לסימוני נת"צים בצד ימין של הכביש על פני 

בנוסף, הוספת נתיבי תחבורה  הצד השמאלי שכן אלו הראשונים זולים באופן משמעותי.

 ציבורית תעשה על חשבון נתיבים לרכב פרטי ולא בנוסף לכבישים המיועדים לרכב פרטי. 

משרד התחבורה, בשיתוף משרד הפנים והמשרד לביטחון פנים, יפעלו  -אכיפה בנת"צים  ●

עירוניים ולסימון ברור יותר של נת"צים -להגברת האכיפה בנת"צים עירוניים ובין

ים. יש לשים דגש על סימון נתצים בתשתית קיימת ע"י סימון צבע באופן ברור, ועל קיימ

ייצור אלמנטים פשוטים של הפרדה בין נתיבים. כמו כן, על מנת להותיר את הנת"צים 

תחבורה הציבורית בלבד, יש לסמן שבילי אופניים נפרדים וייעודיים, ובכך הלשימוש 

 ידי רוכבי האופניים בנתיבים אלו. ע את השימוש המסוכן שנעשה על למנו



משרד התחבורה יפעל בשיתוף עם הרשויות המקומיות שבשטחן מתוכננת  -מהיר לעיר  ●

 .רשת "מהיר לעיר" לסיום פריסת הרשת בהקדם האפשרי, לרווחת תושביהן

משרד התחבורה נדרש לגבש  -מיפוי תשתיות תפעול נפרדות והכללתן בהליכי תכנון ובינוי  ●

תשתיות תפעול הנדרשות לפיתוח התחבורה הציבורית ברשויות המקומיות. רשימה של 

יחד עם הרשויות ואגף תקציבים נקבע כי יסוכם מתווה להקמת תשתיות אלה ולתקצובן, 

ובמסגרתו תישקל בין היתר האפשרות להסב חניונים המיועדים לרכב פרטי לחניונים 

וף מינהל התכנון הצעה לשינויים המשמשים תשתיות תפעול. משרד התחבורה יגבש, בשית

בנוהלי מוסדות התכנון שבמרכזם קביעת החובה להקצות שטחים לצרכים תפעוליים 

 במסגרת הליכי התכנון.

יש לקבוע את הקמתן של תחנות קצה כתנאי להקמת שכונות  - מסופים ותחנות קצה ●

פים חדשות ולפעול לחשמול כל מסוף חדש שנבנה. כמו כן, במקום לבנות רק מסו

)למשל באצטדיונים, חניונים עירוניים, חניוני פנאי כמו ים ותרבות, מוסדות ציבור   חדשים

הקצאת מקומות חנייה  -וכדומה( יש לייצר תכנית ברוח "מהיר לעיר" למסופים 

  .לאוטובוסים על חשבון מקומות חנייה לרכב

לייצר הגבלות במקביל לשיפור משמעותי בתשתיות התחבורה הציבורית, יש -  חניה ●

חדשות על המשאב של חניות פרטיות, שמשפיע עמוקות על התנהגות האנשים ועל 

המוטיבציה לשימוש ברכב פרטי. חלק מהצעדים שאפשר לקדם: איסור על כניסה ו/או 

יעדים שנתיים להפחתת מקומות החנייה בישראל  ;וחנייה של רכב פרטי במרכזי ערים

שינוי תקן החנייה כך שיהיה תקן  ;ים, קמפוסים ועודבדגש על אזורי תעסוקה, מרכזי ער

מקסימום ולא מינימום, המאפשר איגום חנייה )איגום חניה על בסיס אזורי על חשבון 

בצורה כזו אפשר להוביל להפחתת  .חנייה צמודה במקום שלכל בניין תהיה חנייה משלו

ולעובדים  קביעת אפשרות לפדיון חנייה למעסיקים ;המוטיבציה לשימוש ברכב(

נושא תוספת אחזקת רכב לעובדים בשירות הציבורי,  .ועודשמחליטים לוותר על חנייה, 

 המעודד התניידות ברכב פרטי דורש התייחסות גם כן. 

מוניות שירות הן אמצעי חשוב במערכת  -  שילוב מוניות השירות במערכת התחבורה הציבורית .0

משולבת של תחבורה ציבורית. המוניות יסייעו באזורים ובזמנים בהם יש ביקוש נמוך לתחבורה 

 ציבורית, וייצרו את התשתית לכינון מערכת תחבורה ציבורית במקומות בהם היא עוד חסרה. 

 

ילובן של מוניות השירות יש להרחיב לכל חלקי הארץ את הפיילוט שהחל במספר ערים לש ●

 קו. -גבורן ושילובן במערכת הרבורים של התחבורה הציבורית, תוך תבמערך הקווים הסד

 

שימוש באמצעים טכנולוגיים חדשים יהפוך את התחבורה הציבורית לנגישה, ירוקה   -חדשנות  .3

 ויעילה יותר, ויאפשר התאמה בזמן אמת לצרכי הנוסעים. 

 

התקדמות לטכנולוגיות ירוקות וחדישות יותר  -מעבר לחשמל ולאנרגיות מתחדשות  ●

תפחית את הזיהום בכבישים ותאפשר מערכת ברת קיימא שאינה מכלה את משאבי הטבע 

 שנותרו אלא מתבססת על חשמל ועל אנרגיות מתחדשות.



ת דיוק משרד התחבורה יתקדם למערכות טכנולוגיות שישפרו א -אמינות המידע לנוסע ●

המידע על זמני ההגעה של קווי התחבורה הציבורית בין היתר באמצעות מערכות איכון 

(GPS  וידייקו את אופן הצגת המידע לנוסעים לרבות אכיפת חובת שלטים אלקטרוניים ,)

 בתחנות האוטובוס בכלל הרשויות המקומיות. 

ל ידי מערך נתונים יש לשכלל את מערך פרסום המידע לציבור ע –פרסום מידע לציבור  ●

כולל שאוסף מידע מכל אמצעי התחבורה הציבורית בזמן אמת, מפרסם מידע אמין 

ומדויק לנוסעים תוך פרסום שוטף של השינויים במערך התחבורה הציבורית ומעדכן על 

מבצעים ורפורמות, בין היתר באמצעים טכנולוגיים )כמו יישומים בטלפונים הניידים, 

 חנות ועוד(.מסכים דיגיטליים בת

שאינה מדגמית( )משרד התחבורה יעבור  לבקרה אלקטרונית מלאה  –בקרה על השירות  ●

על פעילות האוטובוסים ברחבי הארץ, בין היתר באמצעות מערכת איכון, ויפעל להטמעת 

 המערכת בקרב מפעילי התחבורה הציבורית.

 

מערכת קווי הזנק מסובסדת  – "מהיר לעבודהיש לאמץ תכנית לאומית של " – הגעה ירוקה לעבודה .2

רשויות מקומיות ומעסיקים. תכנית כזו טומנת בחובה  בשיתוף עםלאזורי תעסוקה מרכזיים, 

פוטנציאל אדיר להפחתת שימוש ברכב בקהל של יוממים שעושים את אותה הנסיעה מדי יום , כמו 

 לצמצום פערים. גם פוטנציאל להאצת פיתוח כלכלי, לשילוב אוכלוסיות מגוונות בתעסוקה, ו

יש להציב יעדים עבור אזורי תעסוקה ולייצר מחויבות של מעסיקים  - יעדי פיצול נסיעות ●

שמחייב רשויות   road traffic reduction actלעמוד בהם. )באנגליה למשל יש חוק שנראה 

מקומיות להוכיח בכל תכנית חדשה כיצד היא תביא להפחתת הגודש ולצמצום שימוש 

ברכב(. יעדי פיצול נסיעות צריכים להילקח בחשבון ברמה הארצית, האזורית 

,המטרופולינית, העירונית ובמקרים מסוימים גם בערים הגדולות לפי טבעות היקפיות 

 כונות לווין למשל(. פנימיות )מרכזי ערים לעומת ש

משבר הקורונה הנוכחי מדגים ביתר שאת את הצורך ביצירת תמריצים  - עבודה מרחוק ●

מערכתיים לעבודה מהבית. מודלים ברחבי העולם מדגימים כי ניתן להעביר כמות מאוד 

גדולה של אנשים לעבודה מהבית בעלות מאוד נמוכה. מהלך כזה צריך להיעשות תוך 

פערים בין אוכלוסיות, ועידוד של מרחבי עבודה שכונתיים משותפים  מאמצים לגישור על

 למספר חברות/פתוחים לקהל.

המליצה לממשלת ישראל לקדם תוכנית לאומית  1ועדת מומחים שבחנה את הנושא 

שתכלול הצהרה על מדיניות ממשלתית כוללת, הצבת יעדים לעידוד עבודה מרחוק 

יש . כמותיים עתידיים לשיעורי עבודה מרחוק במשק, קידום תוכניות פיילוט ותמיכה בהן

לקדם היערכות של משרדי הממשלה וגופים ציבוריים ליישום תוכניות פיילוט לעבודה 

במגזר הפרטי יש לשמר  מרחוק באופן הדרגתי, תוך בחינת מכלול ההשלכות הארגוניות.

יישום וולונטרי של מדיניות עבודה מרחוק, תוך קידום תוכניות מעסיקים את המצב של 

על מנת ליישם את  ומתן תמריצים על ידי המדינה לעידוד יישום המדיניות במגזר זה.

                                                
1 -ww.isees.org.il/committee/%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9dhttps://w
-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94
-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-2020-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c

%d7%95%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%a0/ 

https://www.isees.org.il/committee/%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-2020-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%a0/
https://www.isees.org.il/committee/%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-2020-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%a0/
https://www.isees.org.il/committee/%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-2020-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%a0/
https://www.isees.org.il/committee/%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-2020-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%a0/
https://www.isees.org.il/committee/%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-2020-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%a0/


לבצע סקר בקרב ארגונים וחברות ממגוון תחומים במגזר המדיניות בצורה מוצלחת יש 

רטי כדי לאמוד את מידת הידע, הנכונות והחסמים שקיימים אצל העובדים הציבור והפ

 והמעסיקים.

יש להתייחס לעבודה מרחוק כגורם המשפיע על המרחב הבנוי המתוכנן. כפועל בנוסף, 

יוצא מכך, יש לשלב מרכזי עבודה מרחוק בתכנון של שכונות מגורים חדשות או 

 ם ובפיתוח של יישובים פריפריים.מתחדשות, בתכנון של מרכזי תחבורה משולבי

 

 

עם סמכויות ביצוע הינו כלי ניהולי  מעבר לרשויות מטרופוליניות – רשויות תחבורה מטרופוליניות .0

חשוב, המהווה צעד חיוני להקטנת הריכוזיות. הניסיון בעולם, וכפי שאף עלה מדו"ח מבקר המדינה 

ניתן ללמוד כי מערכות תכנון וניהול מרחביות מקלות את העומס הקיים על מערכות  6102בשנת 

עילות ומתואמות יותר. הקמת התכנון הארציות ומאפשרות ליצור רשתות תחבורה ציבורית י

קל על מרבית האזרחים המתגוררים ועובדים תרשויות תחבורה בארבעת המטרופולינים הגדולים 

 בערים אלו להתנייד בקלות וביעילות בהתאם לצרכיהם ולסדר יומם.

 

 תחבורה בכל מקום, כל הזמן

 

התדירות שלה באופן  אתיש צורך להעלות כדי להגביר את השימוש בתחבורה ציבורית  -תדירות  .2

בנושא זה יש  אחד המשתנים המשפיעים ביותר על שביעות הרצון של הנוסעים., שכן זהו משמעותי

ליישם את ההנחיות לתכנון תחבורה ציבורית שקובעות תדירות מינימלית לפי גודל היישוב. בתחום 

יעדים מדידים  זה, כמו ביתר התחומים המפורטים במסמך זה יש לוודא כי יש למשרד התחבורה

 ושקופים ליישום.

 

ובמיוחד ביישובים בפריפריה,  –מהפכת תחבורה ציבורית באזורים מנותקים ומנותקים למחצה  .9

. בנושא התחבורה הציבורית יש צורך במהפכה של ממש הערביים וביישובים הבלתי מוכרים,

תגבור משמעותי של תחבורה ציבורית ביישובים אלו יאפשר למי שאין ביכולתו להחזיק רכב פרטי 

להתנייד בחופשיות ועל כן יגדיל את יכולתן של האוכלוסיות המוחלשות המתגוררות באזורים אלו 

 להשתלב בשוק העבודה. 

ן שאינו זמין יישובים רבים שמחוברים באופישנם  –תחבורה ציבורית ביישובים ערביים  ●

ורציף, או אינם מחוברים כלל, לשירותי תחבורה ציבורית. בישובים רבים ישנן תשתיות 

לקויות הגורמות, בין השאר, לריבוי תאונות דרכים. אך למרות העלייה במספר תאונות 

ביים ואיסוף המידע בהקשר זה בישובים הער התאונותהדרכים בישובים ערביים, ניטור 

נגישות למרכזי תעסוקה,  מונעמצב הקיים הלקוי.  סטטוטוריכנון של תב נותר לקוי

שירותי רווחה, חינוך ובריאות, והדבר חמור במיוחד במקרה של נשים ערביות ובדואיות. 

מהנשים הבדואיות מועסקות כיום, בין השאר בשל מערך תחבורה  %60בנגב למשל, רק 

ציבורית הולמת יש לספק תשתיות  על מנת להתקדם לתחבורה2 ציבורית לקוי או לא קיים.

                                                

 1122בפברואר  21בנגב לוועדת הכלכלה, עמותת סיכוי,  נייר עמדה בנושא תחבורה ציבורית2 



ייצר שיתוף פעולה בין הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה ונציגי הציבור תקינות, ל

הערבי )כמו הוועדה האלטרנטיבית לתכנון במגזר הערבי( ולנקוט בגישה תכנונית אחרת 

 ה זו. ילצרכים הייחודיים של אוכלוסיששמה דגש ומתייחסת 

 יש למנות באופן מיידי ממונה תח"צ ביישובים הערבים.  ●

ביישובי החברה הערבית יש צורך דחוף בתוספות שירות ועבודה תשתיתית נרחבת. בצד  ●

שטומן  micro-mobilityזאת ישנה הזדמנויות לפתח חדשנות בכיוון של שיתוף נסיעות ,

 בחובו פוטנציאל למינוף אדיר מבחינה חברתית וכלכלית.

 

 

הפעלת תחבורה ציבורית מצומצמת בשבתות ובחגים  – תחבורה ציבורית בשבתות ובחגים .01

ביישובים ובשכונות בהן יש לכך ביקוש תפחית את מספר הרכבים הפרטיים על הכבישים. היא 

 קשישים, צעירים, סטודנטיםבדגש על תאפשר גם למי שלא יכול להחזיק רכב פרטי להתנייד, 

מענה לרמת הביקוש הייחודית בשבתות יכולות לתת ות. מוניות שירות ואוכלוסיות מוחלשות אחר

קו במוניות השירות -מערכת הרב תהיה אפשרות להשבית אתובחגים באזורים בהם יש לכך ביקוש. 

במהלך ימי המנוחה, וכך להימנע מפגיעה באופי המיוחד של הימים האלה ומהעמקת המחלוקת 

 בין דתיים וחילונים. 

 

מערכות קווים מהירים מגדירות עדיפות של תחבורה ציבורית  –הפעלת מערכות של קווים מהירים  .00

על פני אמצעי התחבורה האחרים. הן נותנות לאוטובוסים עדיפות בצמתים מרומזרים ובתשתיות. 

 מערכות כאלה מייעלות מאוד את התחבורה הציבורית, ועלותן נמוכה יחסית. 

 רכת קווי הזנק לאזורי תעסוקה מרכזייםהפעלת מע – מהיר לעבודה ●

 הפעלת מערכת קווי הזנק לחיבור למוסדות ההשכלה הגבוהה – מהיר לקמפוס ●

הפעלת מערכות קווי הזנק לחיבור לפריפריה בדרום ובצפון  –מהיר לצפון ומהיר לדרום  ●

 הארץ

     

חיונית בעיקר עבור צעירים הפעלת קווי לילה, במיוחד במרכזי הערים ובמרכזי הבילוי  –קווי לילה   .06

היוצאים לבלות. שירותים אלו מורידים משמעותית את כמות תאונות הדרכים ומספר ההרוגים 

בכבישים. שימוש בקווי לילה הוא כדאי עבור צעירים הרוצים לנסוע בבטחה ולחסוך את העלויות 

 הרבות של דלק וחניה.

 

 תחבורה שרואה אנשים

תנאי  בעיקר בשלנהגים ונהגות הנובע  01,111נכון להיום ישנו מחסור ב –נהגי התחבורה הציבורית  .05

, וזוהי אחת הסיבות הנפוצות לתדירות הנמוכה של האוטובוסים. על כן, יש ההעסקה של הנהגים

מקצוע הנהג למקצוע מכבד ומשתלם. תנאים כגון שכר הולם, הפסקות  צורך מיידי להפוך את

מנוחה, הימנעות ממשמרות מפוצלות והעסקה קבלנית,  מתאימות, הכשרות ראויות, תחנות

 ומערכות כרטוס אוטומטיות יהפכו את הנסיעות לבטוחות יותר ואת מקצוע הנהגים למבוקש.

 לשיפור במערכת התחבורה כולה.לפעולות אלו תהיה השפעה שתוביל 

 



על משרד התחבורה לייחס חשיבות גבוהה יותר  –מעמד הנהג והכרה במקצוע נהגי התח"צ ●

למעמד הנהג בתחבורה הציבורית במכרזים להפעלת אשכולות שונים, ולהכניס גם את 

תנאי הנהגים ושכרם למכרזים כנקודות זכות. במסגרת המכרזים יש לחייב את החברות 

ם בענף המתמודדות להכיר בוותק המקצועי של הנהגים. פיקוח מוגבר על זכויות העובדי

ומילוי תקנות התעבורה יוביל לשיפור משמעותי בבטיחות, ביטחון ורווחת הנהגים 

כמקצוע, מה שיאפשר את העלאת הרמה והנוסעים. כמו כן, יש להכיר בנהגי התח"צ 

המקצועית בתחום, יגדיל את ההכרה והטיפול במחדלים במקצוע ויגביר את הביקוש 

 לעבודה זו. 

נהגים רבים מועסקים בהעסקה קבלנית. על כן, למרות   - ח"צתנאי העסקת נהגי תפור יש ●

ש"ח לשעה, אין להם אופק תעסוקתי  01שרמת השכר היא סבירה ומגיעה לעתים ל 

שיאפשר להם להתקדם, ופעמים רבות הם עובדים במשמרות מפוצלות שמחייבות אותם 

רוכים ולסיים בשעות הערב המאוחרות.  הם נוהגים במסלולים א 0:51להתחיל לעבוד ב

מאוד שלא מאפשרים להם להתרענן ועל כן לא יכולים לנהוג בבטיחות. יש צורך לדאוג 

התקדמות שיאפשרו  יקחים שמאפשרים בטחון תעסוקתי ואופלתנאי העסקה יציבים ונו

לנהגים להיות מוגנים במקום עבודתם ויהפכו את מקצוע הנהיגה לאטרקטיבי עבור 

 עובדים חדשים. 

יש להקים ללא דיחוי בכל תחנת קצה ומסוף אוטובוסים,  –תח"צ תשתיות עבור נהגי  ●

 מתקנים קבועים בהם יוכלו הנהגים להתפנות ולהתרענן בכבוד.

יש לשמור על ביטחונם האישי של הנהגים, שנאלצים כיום  -טיפול באלימות כלפי נהגים ●

ת ככל להתמודד עם מקרים רבים של אלימות פיזית ומילולית. יש לדאוג להתקנת מצלמו

שנדרש באוטובוסים, ולליווי של מאבטח בקווי הלילה הנדרשים. על רשויות האכיפה 

 לפעול בתקיפות ביחס למקרי האלימות כלפי נהגי תח"צ.

 

 

כוללת העל כל תחנות האוטובוס לעמוד בתקינה אחידה  –תחנות אוטובוס ידידותיות לבני אדם  .00

ומקומות ישיבה שמותאמים להיקף השימוש בתחנה. הגנה מתנאי מזג האוויר, שילוט אלקטורני, 

על התחנות להיות נגישות לבעלי מוגבלויות, ולכלול פירוט עדכני אודות הקווים ולוחות הזמנים 

 בעברית ובערבית.

 

צעידה ברגל ורכיבה על אופניים הם אמצעים משלימים לשימוש  – הולכי רגל ותחבורת אופניים .03

שפר את התשתיות שמשרתות את הולכי הרגל ורוכבי האופניים, בתחבורה ציבורית. לכן חיוני ל

ולשפר את הממשק שלהן עם התחבורה הציבורית. כדי לוודא שנושא ההליכה לא יידחק לשוליים 

חשוב שהעיסוק בנושא ירוכז גם בידי פונקציה ממשלתית קבועה. יש לקדם פרויקטים כמו פרויקט 

הצללה בערים. הליכה לבתי הספר ולמוסדות  21%ו ההצללה הלאומי שקובע יעדים שאפתניים כמ

חינוך משפיעה מאוד גם על הרגלי ניידות של הורים, ומצריכה השקעה נוספת בתחום הבטיחות 

 וייצור פרויקטים עירוניים כמו הליכה בטוחה לבתי הספר בליווי.

 

 –ועוד התאמת התחבורה הציבורית לילדים, נשים בהריון, קשישים, אנשים עם מוגבלויות  .02

התחבורה הציבורית חייבת לקחת בחשבון את הצרכים של כלל האוכלוסיות שמשתמשות בה. 



מערכת התחבורה הציבורית צריכה להתאים את עצמה לצרכים ולקשיים של הקבוצות השונות 

 באוכלוסייה, מבחינת תחושת הביטחון האישי, הנגישות הפיזית, והיקפי וזמני הפעילות.

דוח ועדת סדן קבע כי מערך  – הציבורית עבור אנשים עם מוגבלויותהנגשת התחבורה  ●

ישראל  3התחבורה הציבורית מבוסס על דפוס תפעול המותאם לחברה בריאה.

. למרות זאת, רמת 6106את האמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות בשנת  אישררה

הנגישות בתחבורה הציבורית בישראל נותרה מוגבלת. לממשלה אין נתונים ברורים 

לגבי השירותים המוצעים או לגבי מידת השימוש של אנשים עם מוגבלות באמצעי 

תחבורה לאנשים עם  . בארה"ב למשל, יש חוק העוסק בהנגשת4התחבורה השונים

. הרעיון הוא לספק שירותים Paratransit Servicesמוגבלויות, תחום הקרוי 

מותאמים לאדם המבוגר או לבעלי המוגבלויות כדי שלא יזדקקו לאוטובוסים. הדבר 

ס )שאטל( במודל מחייב אספקת שירותים מתאימים לאותן אוכלוסיות במיניבו

(DRT- Demand Responsive Transit).  על הרשויות המקומיות לפעול להשלמת

של כל התחנות בתחומן ודרכי ההגעה אליהן לכל סוגי המוגבלויות באמצעות  ההנגשה

-ניצול התקציב הממשלתי. יש להרחיב את הנגישות גם בתחבורה הציבורית הבין

-עמית בהנגשה פיזית של מספר קווים ביןפ-עירונית, ובפרט באמצעות השקעה חד

עירוניים שאין עבורם חלופה של נסיעה ברכבת ויש להם ביקוש. ניתן להישען בין היתר 

 . https://shivion.effcha.com/#bottom-text  -על ההצעות המפורטות כאן 

במצב התחבורה הציבורית היום לרבים מן הנגשת התחבורה הציבורית לקשישים:  ●

לא מתאפשרת ניידות. הנזקים הבריאותיים הנגרמים לקשישים  הקשישים

מהתחבורה הציבורית הקיימת נגרמים מעמידה ממושכת בתחנות חשופות לשמש 

בקיץ ולגשם בחורף; ממצבי סיכון הנגרמים מעליה לאוטובוסים דחוסים וירידה 

מהם; מנפילה כתוצאה מעמידה באוטובוסים מאספים דחוסים; מדרכות שהוצרו 

ובת חניונים לרכב פרטי וממקרי דריסה על ידי מכוניות. מחקרים המנתחים את לט

הגורמים המשפיעים על השימוש בתחבורה ציבורית בקרב קשישים, קובעים כי 

לשימוש בתחבורה ציבורית השפעה מרחיקת לכת על חייהם של קשישים. בהיעדרה 

י רפואה בקהילה, הם יהיו מנותקים מסביבתם ובאמצעותה הם יוכלו לקבל שירות

לבנות חיי חברה ולהפיג את הבדידות, ולבצע משימות יומיומיות כמו קניית מצרכים 

בסופרמרקט. תחבורה ציבורית איכותית תספק בצורה טובה יותר גם את צרכיהם של 

 אוכלוסיית הקשישים.

התחבורה הציבורית הקיימת מתוכננת מנקודת מבט  -תכנון תחבורה בראייה מגדרית ●

מני העומס של התחבורה הציבורית אינם נקבעים בדרך כלל לפי אילוצים של ז. גברית

תכנון תחבורה בראייה מגדרית .5 שונים מאלו של הגבריםנשים שמטבע הדברים 

שוויון תחבורתי, אפליה בקבלה למקומות עבודה עקב צורך בהסעת ילדים, -יפחית אי

ת במרחבים ציבוריים הפחתת בעיות פוריות עקב זיהום והפחתת מקרי אלימו

התחבורה מקשרת בין נקודות מגורים לתעסוקה  .כתוצאה משילוב תחבורה פעילה

                                                
 .7002ועדת סדן לבחינת הרפורמה בתחבורה הציבורית, מסקנות והמלצות, משרד התחבורה, אוקטובר  3
 , גיל יעקב, בתמיכת קרן רודרמן.7002תחבורה לבעלי מוגבלויות  4
 מעכי/עיר לכולן ושל מכון אדווה.-ראו דוחות של איתך 5

http://www.paratransit.net/


אך נשים עובדות גם באזורי מגורים אליהם אין תחבורה ישירה. שעות השיא של 

תחבורה ציבורית גם היא לפי צרכים האופייניים לגברים. כמו כן יש להתייחס 

מיניות בתחבורה הציבורית. למשל, קיימים  לסוגיות של ביטחון אישי ולהטרדות

למשל יש מקומות בהם קיים תור  ביפןמקומות בעולם בהם יש קרונות רק לנשים. 

 נפרד לנשים בכניסה לרכבת התחתית.

ת סיש להגדיל באופן משמעותי את פרי –קו לציבורים שונים -התאמת מערכת הרב ●

עמדות ההטענה ברחבי הארץ. המצב הנוכחי בו לא ניתן לטעון את כרטיס הרב קו בכל 

תחנה באמצעות כסף מזומן אלא רק באמצעות יישומון המחובר לכרטיסי אשראי 

מקשה את ההתניידות על אוכלוסיות המרבות להשתמש בתחבורה הציבורית אך 

וער, קשישים או חלקים שאין בבעלותן טלפון חכם או כרטיס אשראי כמו בני הנ

 בחברה החרדית.

 

 

שיתוף הציבור הכרחי כדי לייצר תחבורה ציבורית מעודכנת ומתואמת  –תהליכי שיתוף ציבור  .00

באמת. הבקרה מהציבור תזין את תהליכי השיפור, הייעול והנגשת התחבורה הציבורית בארץ 

 בהתאם לנוסעיה הנוכחיים והעתידיים.

יש להקים מערך המאפשר למדוד את שביעות רצון הציבור ולאסוף באופן שוטף רעיונות  ●

 לשיפור השירות 

קיום סקרי עומק בקרב האוכלוסיות השונות הממפים את צרכיהן  –יש לקיים סקרי עומק  ●

 שוויוןואת לוחות הזמנים הייחודיים להן על מנת ליצור תחבורה ציבורית המעודדת 

  י החברה תוך התחשבות בשיקולי מגדר, שפה, מוגבלות, דת ועוד.ונגישות לכלל חלק

 

צעדים ישימים אלו יכולים לחולל מהפכה אמיתית בזמן קצר. על ידי מימושם, התחבורה הציבורית תהפוך 

תושבי ישראל  מבחינת הנוחות, המהירות והמחיר.   -לכלי הניידות המועדף בישראל בכל שכבות החברה 

טובוס נוח ואמין שיביא אותם ביעילות ובמהירות למקום עבודתם. רוכב האופנים ירכב יעלו בבוקר על או

בבטחה והצעירים יחזרו בטוחים בקווי לילה. נהגי אוטובוס ייהנו מעבודה מכבדת בעלת אופק תעסוקתי 

וינהגו בזהירות וביעילות ומוסדות ההשכלה ומרכזי העבודה יהיו נגישים לתושבי הפריפריה. המשאב 

יבורי שהוא הכביש ינוצל על ידי הציבור, שישוחרר בתורו מהרכב הפרטי ויתקדם לעבר עתיד ירוק הצ

 ושוויוני יותר.

 

, ועל השימוע שערכה ועדת 61-* המסמך מבוסס על עבודת ועדת המשנה לתחבורה ציבורית של הכנסת ה

הכלכלה באותה הכנסת בנושא התחבורה הציבורית. תודה לאביבה שמש ממרכז השל, לגיל יעקב וליותם 

 –ר אביזוהר על הערותיהם והצעותיהם הבונות. חלק מההמלצות בנושא "מעבר צודק" נשענות על ניי

 ( של מרכז השל לקיימות שנכתב ע"י אביבה שמש וד"ר דיוויד דונץ.Just Transition)  - 6131ישראל 


