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נשענת על תפיסה סובייקטיבית , (צ"תח) אם להשתמש בתחבורה הציבורית, מבצע מדי יום כל נוסע ונוסעשההחלטה הפרטנית 

מרכיב ראשון בחשיבותו ביצירת  אהי צ"איכות השירות בתח, ולכן, העומדות לרשותו חלופותואה לשל רמת השירות שלה בהשו

  1.ראויה לרכב הפרטי חלופה

מצא כי משתני רמת השירות החשובים ביותר , הראשון בהיקף ארצי שנערך בישראל, צ"סקר רמת השירות בקרב משתמשי התח

עמידה , תדירות –ה מרכיבי הזמן הם בראש ובראשונ, רצון מהם היא הנמוכה ביותרהששביעות  הובו בזמן אל, לציבור הישראלי

ישנו  ואף, בספרות העולמית בתחוםממצא זה תואם את המרכיבים שנמצאו החשובים ביותר גם  2.בלוחות זמנים ומשך הנסיעה

אמינות וד לגבי יחובי) להיבט המהירותשל המרכיבים הנוגעים על פיצול הנסיעות  הגבוה קונצנזוס לגבי פוטנציאל ההשפעה

  3.לנוסע והמידע( צ"צעי הגעה לתחמרחק ואמ)הנגישות , (ותדירות

יש לשנות את פיצול הנסיעות בישראל  כדיעולה כי , שערכנו במסמך זהוהניתוח  4עם מומחים ראיונות, על בסיס סקירת הספרות

הגעה הנוחות , תכנון מותאם צרכים, שיפור זמנים –קבוצות כלי מדיניות  5באמצעות  צ"תחרמת השירות ב לשפר את מדדי

, גבוההשל כלי המדיניות בתחום זה והפוליטית הציבורית  קבילותה .ומידע לנוסע ,תעריפים וכרטוס, ההמתנה והנסיעה, לתחנה

מרכזיות  נוכחל. ת מרמת השירות לרכב הפרטיגורע בעודה שנועדה לשפר את מהירות הנסיעה, צ"העדפה לתחהביישום  למעט

 .צ בתשתיות"העדפה לתח –פרק נפרד הקדשנו לו , בשילוב הקבילות הנמוכה שלו, כלי זה

לפי תכנית תוספות שירות שכבר , להגדלת התשומות התפעוליות)נע בין שנתיים אמצעי המדיניות אחד משל כל זמן היישום 

של ת נרחבהקמה שנים ומעלה ל 5ועד כדי  ,שנים לתשתיות שאינן דורשות שינוי סטטוטורי 4–3-לכ, (הוגשה למשרד האוצר

 .יםצ"צ והרחבת כבישים לצורך תוספת נת"כגון הקמת מסופי תח ,תשתיות חדשות

מעורבות גבוהה יותר ושיפור יכולות של  יםנדרש ים ליישום כלי המדיניות בתחום זההחסמים העיקרילצורך התמודדות עם 

  רציונל

                                                           
1
 Transit Cooperative Research Program, 2013. Transit Capacity and Quality of Service Manual (TCQSM). Third Edition. Transportation Research Board. 

2
 .ח מסכם"דו –סקר משתמשים ארצי  –רמת השירות התחבורה הציבורית בישראל  .4104, תחבורה היום ומחר 
3

 הנוסעים פרמס את 0.5 פי תגדיל התדירות הכפלת כלומר+ )1.5 אהי צ"לתח לביקוש לגביו הממוצעת הגמישותו, התדירות אהו בספרות ביותר הרחבה ההסכמהיש לגביו ש המדד

 .Victoria Transport Policy Institute Elasticities-Transit Price Elasticities and Cross. Litman T, 2016 ..בשעה
4
 .'נספח א ורא 

http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/sqr_rtsy_rmt_shyrvt_btkhbvrh_htsybvryt_-_dvkh_sykvm_htvtsvt_tkhbvrh_hyvm_vmkhr_sptmbr_2014.pdf
http://www.vtpi.org/tranelas.pdf
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 קיימא-לתחבורה בתפתרונות שדורשים שינויים פיזיים ומתן העדפה ייזום ב ,ייצוג הצרכים המקומייםבהרשויות המקומיות 

מונעים קידום מהיר של ה ,בין רשויות מקומיותקיימא -של מחויבות ויכולות מקצועיות בתחום תחבורה בתפערים צמצום  ;םמקידובו

מוכנות ציבורית ופוליטית של הרשות המקומית לצורך יצירת העדפה יצירת ; רצף ורציפות בין ערים סמוכותם שמצריכיפתרונות 

 .קיימא-לתחבורה בת

הרשויות המקומיות ועל הדיאלוג בינן לבין על מצאנו כי הפוטנציאל הגדול ביותר של ארגוני החברה האזרחית הוא בהשפעה 

הצעדים המומלצים כוללים (. שנקבעים באופן פנימי בתוך משרד התחבורה אסדרהלעומת תהליכים והחלטות )משרד התחבורה 

הקמת ועדות היגוי אזוריות  ;ניהול של מערכת בקרת תנועה משותפתללהקמה וורי רשויות מקומיות על בסיס אזראשי רתימת 

מסופי תפעול וחניוני , צ"שיפור של מסופי תחלאזוריות להקמה ות וגיבוש תכני; להפיכת תחנות הרכבת למרכזי תחבורה משולבים

קידום מינוי ; בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה צ"תחהכשרות לכוח האדם ברשויות המקומיות בתכנון עירוני תומך ; לילה

דחיפה ומשוב ; קידום ההנחיות לנספח תחבורה לתכניות סטטוטוריות כהנחיות מחייבות; רפרנט ייעודי לנושא ברשויות המקומיות

הל דעת ק יצירתלת ויש לחזק את המעורבות של קבוצות ציבורי ,כמו כן. צ במשרד התחבורה"מקצועי למדדים למערכת התח

תשתיות )כלי מדיניות שהקבילות הציבורית שלהם נמוכה אך פוטנציאל ההשפעה שלהם על פיצול הנסיעות גדול חיובית עבור 

 (.על חשבון רמת השירות לרכב הפרטי באותצ ש"העדפה לתח

 (אמינות, משך זמן הנסיעה, תדירות) שיפור זמנים .א

 5.להגדלת תדירות האוטובוסים, והגדלת צי האוטובוסים וחידושתוספות שירות  .0

 6.כולל נתיב ייעודי והעדפה בצמתים ,הקמת תשתיות העדפה בלעדיות המאפשרות דיוק ואמינות לאורך כל המסלול .4

מדיניות עיקריים  כלי

  (לביצוע בשטח)

                                                           
5
לאפשר לכל הנוסעים המעוניינים להשתמש בהם לעשות זאת בבטחה ולמנוע מצבים  כדיבחשבון גם את מרכיב הקיבולת  ביאתכנון מערך אוטובוסים שיפעל בתדירות הולמת וטובה דיה י 

מ "ק 451,111-יש צורך בתוספת של מעל כ, רק כדי להעלות את הקווים העירוניים הרלוונטיים הפועלים כבר כיום לתדירות הנדרשת לפי ההנחיות .האוטובוסים עמוסים יתר על המידהש
 .7102–7102 תקציב להצעת נלווה מסמך. 4102, משרד התחבורה: ראו, אוטובוסים חדשים 0,511-רכב יומי ומעל ל

6
 הדרישה ".באוטובוסים ציבורית לתחבורה בתנועה העדפה" :3.7פרק , לתכנון ותפעול שירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים הנחיות. 4102, והבטיחות בדרכיםראו משרד התחבורה  

לפי בדיקה ניסיונית , בפועל) היום שעות בכל הקו לאורך מהתחנות -80% לפחות של המוצהר ההגעה מזמן דקות ±2 בתחום תהיה לתחנה המוצהר ההגעה מזמן שהסטייה היא התכנונית

הפער המרבי . דקות 81מצאנו כי הפער הממוצע בין המועד המתוכנן להגעה בפועל של האוטובוס לתחנות הביניים היה , בימים ובשעות שונים 041שערכנו עם משרד התחבורה של קו 

להתייחס יש , לגבי תכניות בנייה חדשה .אך גורמים מקצועיים רבים כבר עובדים לפיו, מסמך ההנחיות לא קיבל מעולם מעמד רשמי ומחייב, למרבה הצער!(. דקות 81הגיע עד כדי 
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 7.מפרצים הפוכים בתחנות אוטובוס בדגש על רחובות עם חנייה .3

 8.צ"תחמסופי  תוהוספשיפור חידוש  .4

 

 תכנון מותאם צרכים .ב

 9.התחנות ומיקומי הזמנים לוחות, המסלולים יעילות שיפור לצורך (big data)ונתוני ָעֵתק  סקרים מבוסס תכנון .5

 

 נסיעההההמתנה ו, הגעה לתחנההנוחות  .ג

 10.מחייב לתחנות האוטובוסתקן הוספת סככות המתנה והמצאת  .2

 11.והגדלתו( ונגישות לאנשים עם מוגבלויותבטיחות , זיהום אוויר ,רעשבתקני כך שיעמדו )צי האוטובוסים  חידוש .7

 12.לרבות אנשים עם מוגבלויות ,לכל אדםומוקדי השירות אוטובוסים ה, התחנות, נגישות הרחוב .8

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .4107ינואר , ראו משרד התחבורה והבטיחות בדרכים –ב "כנון ממשקים וכיועל ת, שכן הם משפיעים על זכויות הדרך, של התכנון צ כבר בשלב המוקדם"ולתכנן הסדרי העדפה לתח

 (.טיוטה) סטטוטוריות לתכניות תחבורה נספח להכנת הנחיות
7

גובה תחנה , הפוך אמצעים להקטנת העיכוב בתחנות האוטובוס כוללים ביצוע מפרץ :הנחיות לתכנון ותפעול שירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים. 4102, משרד התחבורה :ראו 

 שניות 11 על עומד בתחנות העיכוב זמן שם, קריותבהיעילות של שילוב האמצעים הללו מודגמת היטב במטרונית בחיפה ו. אמצעי גבייה מחוץ לאוטובוס ועלייה מכל הדלתות, מותאם
 .רגילים אוטובוס בקווי בממוצע שניות-25 כ לעומת בלבד בממוצע

8
גם את התכניות המוצלחות ביותר לא , ללא תשתיות אלה. חניון/נקודת קצה/כגון מסוף ,נדרשות תשתיות עורף של מתקנים, אליו שהמתכננים שואפיםצ "כדי לאפשר את שירות התח 

 ,משרד התחבורה: לפרסום אחר מפנות לתכנן מתקנים אלה בהתאםההנחיות . הנחיות להכנת נספח תחבורה לתוכניות סטטוטוריות .4107 ,משרד התחבורה :ראו. נוכל ליישם בפועל
 . הנחיות לתכנון ותפעול שירות תחבורה ציבורית באוטובוסים .4102

9
 Benenson

 
I, Ben-Elia E, and Shabalov A, 2016. Towards a Smart Adaptive Public Transport. Smart Urban Mobility Conference, Napier University; 26-27 Oct 2015.  

התאמת . שכיום השירות איננו נגיש עבורם חדשים תביא נוסעיםומאידך גיסא , התאמת מסלול הקווים לצורכי הנוסעים תשפר את זמני הנסיעה ואת נוחות החלפת הקווים מחד גיסא
 (. יה לאופנייםלרבות התקנת מתקני חני)מיקומי התחנות תקצר את המרחק לתחנות תשפר את נגישות ההגעה ברגל ובאופניים אל התחנה 

10
יש לו מקום ישיבה אם , אם התחנה נעימה ידי הנוסע כקצרה יותר חווה עלידקות ת 5המתנה בת , למשל. נסיעה הנתפסהו סביבת ההמתנה והנסיעה משפיעה על ערך זמן ההמתנה 

. הנחיות לתכנון ותפעול שירות בתחבורה ציבורית באוטובוסיםה. 4102, משרד התחבורה :ראו. אואם יש בנמצא לוחות מידע בזמן אמת על הגעת האוטובוס הב, והגנה מפני השמש
 . מרכזי תחבורה משולבים ומתקני תפעול, מסופים, כולל תחנות, באופן מפורט אפיונים ודרישות לכל סוגי מתקני התחבורה הציבורית מגדיר המסמך

11
אוטובוסים  .או ברכב פרטי צ"חשוב בקבלת ההחלטה של הנוסע אם לבחור בתח שינויים חוללומ ,ית הנסיעה לאין ערוךיאת חוועזרים שונים משפרים  בעליחדישים ו, אוטובוסים נוחים 

 .צעד זה רלוונטי גם להגדלת תדירות האוטובוס בד בבד עם תוספות השירות. אך ממשיכים להיות בשימוש כיוון שאין מספיק אוטובוסים, רבים בארץ מיועדים לצאת משירות
12

מפעיל השירות נדרש להבטיח את קיומם של כל האמצעים הדרושים על פי החוק כדי להבטיח את הנגישות לכל . א שירות בסיסי וחיוני שצריך להיות נגיש לכל אדם באשר הואיה צ"תח 

הסדרת נגישות לשירותי תחבורה )תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ראו . ומבלי שיזדקק לעזרת אדם נוסף ,יידרש לתשלום נוסףהנוסע וזאת מבלי ש, השירותים שהוא מספק

http://www.aisrael.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/TakanotBus.pdf
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 13.הפיכת כל תחנות הרכבת למרכזי תחבורה משולבים .1

 .של נהגי האוטובוסים( התנהגות ואופן הנהיגה)שיפור איכות השירות   .01

 

 רטוסתעריפים וכ .ד

 14.בכל יישוב בארץבהירה והוגנת , אחידהמדיניות תעריפים   .00

 15.שונות אוכלוסיות של לצרכים שיתאימו ,מוזלים וכרטיסים הנחות הסדריגיבוש   .04

 16.שירותמרכזי , להם מכונות על אוטובוסים ומחוץ, אשראי, יישומונים, דרך הטלפון הנייד –רטוס מכל מקום כ  .03

 

 מידע לנוסע .ה

 17.זמני נסיעה ומועדי הגעה לכל תחנה, זמין ורלוונטי לגבי מסלולי הקווים, נגיש, מידע אמין  .04

 .(שלט אלקטרוני או גישה למידע באמצעות טלפון חכם) תחנהרמת הערכות מידע לנוסע בזמן אמת בממשקים בין מ  .05

 .ומתן מענה זהה ברמתו לזה שניתן בשפה העברית הערבית לשפהתרגום איכותי של כל מערכות המידע  .02

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
מוסדות ". חופשי יומי"וד ביישובים שאין בהם ובייח, נגישות השירות על כל היבטיו-צ בשל אי"אנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות מתקשים באופן מיוחד במערכת התח. (ציבורית

 . (דלה'מג) ומספקים במקום זאת שירותי הסעות, צ של החוסים בהם"בתחרבים מוותרים על ההתניידות עצמאית 
13

ובין הסוגים  צ"על מעבר הנוסעים לתוך מערכת התח להקל ם"המתח של מתפקידו. אחרים תחבורה מספר קווים ובין אמצעי בין, צ"תח המשלב בין מספר אמצעי סוףמ הוא ם"מתח 

 .תיעיל ונוח בין מערכות התחבורה השונו, שילוב מהיר ולהבטיחהשונים שלה 
14

, חופשי חודשי וחופשי יומי, דקות 11כגון כרטיס מעבר , בערים הגדולות קיימים כיום הסדרי הנחה רבים ויעילים. הרחבת הרפורמה בתעריפים לכל רחבי הארץ ולא רק במטרופולינים 

. ומשלמות מאות אחוזים יותר על כל קילומטר נסיעה, נהנות מהסדרים כאלהיש לזכור כי בפריפריה אוכלוסיות שלמות לא . ועוד, עירונית ונסיעה ברכבת-כרטיסים משולבים עם נסיעה בין
ח לנסיעות ביום "ש 48ישלם , בעוד ששכנו שיעבוד בתוך פרדס חנה ויזדקק להחלפת אוטובוס, ח על נסיעה הלוך חזור לעבודה"ש 37אביב ישלם -תושב פרדס חנה שעובד בתל, לדוגמה
עלה כי הרחבת הרפורמה לא מבוצעת שכן היא תחייב הסדר ספציפי עבור כל  מתכנן של משרד התחבורהעם  בשיחה. הפרטיתה הנסיעה ברכב עלות יקרה מאוד גם ביחס לאו –עבודה 

 . כלומר עבודה רבה למספר קטן יותר של תושבים, רשות מקומית
15
ראו פיילוט שנערך )וכך לשפר את השירות בשעות השיא , להעביר נוסעים משעות השיאוזו יכולה להביא למעבר נוסעים מן הרכב הפרטי כ הנחה: השפל בשעות מוזלות נסיעות, למשל 

 (.להשפעת מתן ההנחה הזו בברלין "דוגמאות מהעולם"בפרק  וכן, "פוטנציאל השפעה"ברכבת ישראל בפרק 
16

לרבות החזרים , כרטיס הנסיעהלשמוסמכות לטפל בכל הסוגיות הקשורות  ,האפשרות לרכוש ולקבל שירות עבור כרטיסי הנסיעה בנקודות שירות אחידות הנוסעים צריכה לעמוד לטובת 

, מפשטים את התהליך עבור הנוסעאמצעים אלה (. םמרכולי, קיוסקים)ברחבי הערים  בנקודות שונותוקו מרחוק באמצעות האינטרנט -יש לאפשר טעינת כרטיס רב, כמו כן .ופיצויים
 .שפעמים רבות מסיטה את תשומת לב הנהג, ומחליפים את התקשורת בין הנהג והנוסעים, אוטובוסהעל הנוסעים  העלאתמקצרים את משך זמן 

17
טלפוני מרכזי המספק שירות עבור כל הקווים ולאורך כל  קדובמו יישומוניםב ,כל אמצעי המדיה האלקטרוניים לרבות באתר האינטרנטב, עצמן האוטובוס תחנותתפרסם בלה זה מידע על 

 .שעות הפעילות של התחבורה הציבורית
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שנעשו  אף על פי, עם זאת. צ"תחחדשים ל תומכת ביכולת של משתני רמת השירות למשוך משתמשיםהעולמית בנושא הספרות 

להעריך החשיבות של ו לכמת את פוטנציאל ההשפעה של שיפור כל אחד ממרכיבי רמת השירות על פיצול הנסיעותמאמצים רבים 

והגישה המקובלת כיום היא כי לא ניתן להסיק מסקנות אוניברסליות  ,מחקרים רבים מצאו תוצאות שונות ואף סותרות, המשתנים

היכולת של כל המחקרים לחזות את  18.הימיקום וקבוצת אוכלוסי, התוצאות הן תמיד תלויות הקשרו ,לגבי משתני רמת השירות

עם  המחקרים יש לחזק את. כיוון שהיא מבוססת על משמעות סטטיסטית ,הקשר בין המשתנים לבין פיצול הנסיעות מוגבלת

 19,הראשון בהיקף ארצי שערך בישראל ארגון תחבורה היום ומחר, צ"סקר רמת השירות בקרב משתמשי התח .סקרים בשטח

 .של תוצאות מקומיות על בסיס סקרים מהשטח, העונה על שני צרכים אל

, רצון מהם היא הנמוכה ביותרהששביעות  הובו בזמן אל, שובים ביותר לציבור הישראלימצא כי משתני רמת השירות החנסקר ב

 :בעיני הציבור דירוג החשיבות לפי סדר, להלן הרשימה המלאה. הם בראש ובראשונה מרכיבי הזמן

 נוחות הישיבה והעמידה באוטובוס. 8 תדירות. 0

 מרחק הליכה לתחנה. 1 עמידה בלוחות זמנים. 4

 אופן הנהיגה. 01 זמן הנסיעהמשך . 3

 אדיבות הנהג. 00 20טחון אישי בתחנה ובאוטובוסיתחושת ב. 4

 נוחות החלפת קווים. 04 מחיר הנסיעה. 5

 הימצאות מידע מתאים. 03 באוטובוסצפיפות . 2

 מגוון האמצעים לרכישת כרטיס. 04 רכי הנוסעוהתאמת מסלול הקו לצ. 7

רמת  של הם אליש הסכמה גורפת בקרב המומחים שראיינו כי מאפייני – הנסיעהזמן עמידה בלוחות זמנים ומשך , תדירות

פוטנציאל השפעה על 

 פיצול נסיעות
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 Redman et al., 2013. Quality attributes of public transport that attract car users: A research review. Transport Policy 25: 119–127. 
19

 ,תו איכות השירות בתחבורה הציבורית 4105-על בסיס הסקר נכתב ב. דוח מסכם –סקר משתמשים ארצי  –רמת השירות התחבורה הציבורית בישראל  .4104, תחבורה היום ומחר 

 .והמאפיינים השירות סוג פי על, התדירות בתחום הראוי השירות ערכי מהם המגדיר
20
לכן לא נתנו לו . גם שביעות רצון הציבור מפרמטר זה כיום הייתה גבוהה באופן מיוחד, יחד עם דירוג החשיבות הגבוה שקיבל, טחון האישי בתחנה ובאוטובוסלגבי מרכיב תחושת הבי 

 .ביטוי נוסף בכלי המדיניות

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X12001692
http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/sqr_rtsy_rmt_shyrvt_btkhbvrh_htsybvryt_-_dvkh_sykvm_htvtsvt_tkhbvrh_hyvm_vmkhr_sptmbr_2014.pdf
http://transportation.org.il/he/node/3719
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המרכיבים האחרים  וכי, בעלי פוטנציאל השפעה משמעותי על פיצול הנסיעות הם – 21הכוללהשירות הנוגעים לקיצור זמן הנסיעה 

בעלי השפעה מכרעת על הביקוש כשלושת המרכיבים הללו  נמצאו העולמיתגם בספרות  .נוגעים לשימור משתמשים קיימים

הגמישות  .תדירותהוא ה ,בנושא גורפתהסכמה ו יכולת השפעתו לגבינתון מדויק שיש בספרות המדד היחיד  22.לנסיעה באוטובוס

תגדיל , 4-אוטובוסים בשעה ל 4-הגדלת התדירות מ: כלומר+ )1.5צ לגבי תדירות השירות היא "הממוצעת הידועה לביקוש לתח

 23.(תדיר-עם השפעה גדולה יותר כאשר השירות הראשוני הוא לא, 051-ל 011-הנוסעים בשעה מ פראת מס

 24.שביעות הרצוןעל ו צ"מחיר הנסיעה נמצא גם הוא בספרות כבעל השפעה על הביקוש לנסיעות בתח – וכרטוס תעריפים

ויש הטוענים כי הפחתת , בספרות יש חוקרים הגורסים כי יש להעלות את רמת השירות כך שתהלום את התעריפים הקיימים

בשטח הוכיח עצמו  םוהפשטת נושא האחדת התעריפיםבישראל  25.צ"תחתעריפים יעילה לפחות בהבאת נוסעים להתנסות ב

בשנה זו לא היו שינויים או תוספות שירות . 1%צ בישראל על "חהגידול בנסועה בתעמד  4102בשנת  :בהגדלת מספר הנוסעים

, על הפוטנציאל של מרכיב התעריפים בהבאת משתמשים חדשיםניתן ללמוד  ,כמו כן 26.מלבד הרפורמה בתעריפים, משמעותיות

הניסוי הביא . נתניה–אביב-שנערך בטכניון בעקבות ניסוי בהפחתת התעריפים ברכבת ישראל בשעות השפל בקו תל מחקרתוך מ

רם שתו דבר –שעברו מנסיעה בשעות השיא לשעות השפל  281ועוד , נוסעים ביום מן הרכב הפרטי אל הרכבת 435למעבר של 

 החוקרים מצאו תועלת למשק של, בחישוב הפחתת הנסועה ברכב הפרטי ברמה שנתית. לשיפור רמת השירות בשעות השיא

לאמוד את התועלת הצפויה מהפחתת מחירי  כדיבקווי האוטובוסים בישראל  יםוי ומחקר דומיסיש לבצע נ .ח"ש ליוןימ 4.5-קרוב ל

ניתן " דוגמאות מהעולם"בפרק ה 27.כדוגמת הנוסעים בשעות השפל, בכלל ועבור אוכלוסיות מסוימות בפרט הנסיעה באוטובוסים

באמצעות , צ בקרב אוכלוסיות ספציפיות"יקוש לתחעל הפוטנציאל להגדלת הב, ללמוד עוד מן הדוגמאות על ערי המכללות בקנדה

                                                           
21
 .זמן קיצור על עקיפה או חלקית השפעה יש ברשימה נוספים למאפיינים. ואלה השלושה העיקריים הנוגעים לזמן הנסיעה 

22
 TCRP, 2004. TCRP Report 95 ‐ Traveler Response to Transportation System Changes, Chapter 9 ‐ Transit Scheduling and Frequency. Transportation Research Board, 

Washington, DC; Redman et al., 2013. Quality attributes of public transport that attract car users: A research review. Transport Policy 25: 119–127. 
23

 Litman T, 2016. Transit Price Elasticities and Cross-Elasticities. Victoria Transport Policy Institute. www.vtpi.org/tranelas.pdf. 
24

 Redman et al., 2013. Quality attributes of public transport that attract car users: A research review. Transport Policy 25: 119–127. 
25

 Ibid. 
26
 .(אלקבץ) 
27
שנערך , מצגת מתוך יום עיון מידע ותמריצים כאמצעים לקידום יעדי מערכת התחבורה .ברכבת הנסיעה תעריפי מהפחתת הצפויות הכלכליות ההשלכות .4107, אבירם חיים' פרופ 

 .4107ביוני  44-ב בטכניון

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X12001692
file:///D:/Users/H/Documents/Inbar/עריכה%20כתב%20עת%20אקולוגיה/עבודות%20נוספות/ליד%20הנדיב/תז%20תחבורה/רמת%20שירות/www.vtpi.org/tranelas.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X12001692
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 .רכיהןוהמותאמות לצהסדרי הנחות 

הבטיחות תחושת  ,באוטובוס הנוחות תחושתכגון  ,סובייקטיבייםה מרכיביםלגבי ה – הנהג של הנהיגה ואופן הנסיעה נוחות

נטען בספרות כי הם , (אוטובוסבקיון ינהערכה אישית של רמת ה)האסתטיקה תחושת ו ,מאופן הנהיגה של הנהגהנובעת  בנסיעה

 28.אך לא מושכים נוסעים חדשים או משנים את פיצול הנסיעות ,ור לקוחות קיימיםממסייעים בשי

ים מכונשל אמצעי התחבורה  מידת השילובו (פריסת הקווים והתחנות – כיסוי השירותהנובע מ)מרכיב זה  – לתחנה הליכה מרחק

 והוכח צ"בתחהשימוש הליכה ברגל ושיעורי ה 29.צ"תחרמת השימוש בעל והשפעה על הביקוש  תבעלא יוה ,"צ"תחנגישות ל" יחד

ההשפעה על ההליכה ברגל גבוהה יותר מאשר  .ועירוב שימושי הקרקע גבוהים ביותר הבינוי צפיפותש במקומותים ביותר כגבוה

היא יעילה ביותר כאשר  צ"שתחב מראים "הנתונים בארה 30.והתוצאה הנוספת היא ירידה בסך הנסועה ברכב, צ"השימוש בתחעל 

 0.2-לאיש  7,511-ו 5,111צ כאשר עולים מעל "ויש קפיצות קטנות בשימוש בתח, ר"קמ 0.2-לאיש  01,111הצפיפות עולה מעל 

רכבת  <-רכבת תחתית  <-אוטובוס ) הצ גדל"מראה כי ככל שאיכות אמצעי התח Vuchic (2005)32המודל של  ,למשל 31.ר"קמ

מ מתחנת "ק 0מראה שלאנשים הגרים במרחק של עד  33מחקר טורונטו. המרחק שאנשים מוכנים ללכת אליוגדל כך , (אזורית

מרחק כאשר מדובר בצ יהיה נמוך מאוד "השימוש בתחומחקר נוסף מצא כי , צ"רכבת תחתית סבירות גבוהה יותר להשתמש בתח

 34.לתחנת האוטובוסומעלה  מטרים 811הליכה של 
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 Redman et al., 2013. Quality attributes of public transport that attract car users: A research review. Transport Policy 25: 119–127. 
29

 Zhao et al., 2002. FSUTMS Mode Choice Modeling: Factors Affecting Transit Use and Access – Final Report. National Center for Transit Research (NCTR).  
30

 TCRP, 2003. TCRP Report 95 ‐ Traveler Response to Transportation System Changes. Chapter 15 ‐ Land Use and Site Design. Transportation Research Board, Washington, 
DC. 
31

 Ibid. 
32

 Vuchic, 2005. Urban Transit: Operations, Planning and Economics. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ. 
33

 Foth N, Manaugh K, and El‐Geneidy A, 2014. Determinants of Mode Share over Time. Transportation Research Board 93rd Annual Meeting, Washington, DC, pp.67-77 
34

 Zhao et al., 2002. FSUTMS Mode Choice Modeling: Factors Affecting Transit Use and Access – Final Report. National Center for Transit Research (NCTR), University of 
South Florida. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X12001692
http://www.fdot.gov/research/completed_proj/summary_pto/fdot_bc137_07_rpt.pdf
http://www.fdot.gov/research/completed_proj/summary_pto/fdot_bc137_07_rpt.pdf
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ורמות שביעות הרצון ואף הוא מתקשר לזמן הנסיעה  צ"תחנושא המידע נמצא גם הוא בעל השפעה ביצירת הביקוש ל – מידע

ולהתמצא היטב  נסיעותיהםאת מתן לוחות זמנים קלים לזכירה וקלים למציאה מסייע לנוסעים לתכנן  :למשל, באופן עקיף

  35.וכך לקצר את משך הנסיעה הכולל ,באפשרויות העומדות בפניהם

 ,השירות רמת מרכיבי בין מורכבת קשרים מערכת קיימת כי לזכור יש, לפי דירוג החשיבות שלהם הפרמטרים רשימת הצגת לצד
 על וכן ,המשתמשים ידי-עלנתפס  אחר שירות רמת מרכיבש האופן על משפיעה אחד מרכיב של יותר גבוהה שירות רמת, למשל

 באוסטרליה שנערך מחקר, למשל. אחר מרכיב של השירות רמת חשבון על אחד במרכיב יותר גבוהה שירות רמת לקבל הנכונות
 36.ברכבת הצפיפות שעולה ככלעולה  הנוסעים עבור ברכבת הנסיעה זמן של הנתפס הערך והראה כי מדד הרכבות חברת עבור

ביותר על פיצול  ותשפעה רבשנמצאו בעלי חשיבות ויכולת ה האלאת ובראש ובראשונה  ,לשפר את המרכיבים השונים כדי
ביחד עם הרשויות המקומיות ותוך הובלה  ,על משרד התחבורה, משך זמן הנסיעהו, זמניםהעמידה בלוחות , התדירות: הנסיעות

 :צעדים הבאיםאת הלנקוט , שלהן
 

  37.לפי מאפייני השירות צ"תחלמצב השירות ב אשרב ח שנתי לציבור"דווהפצת  איסוף מידע שיטתי .0
 –ח ובהתאם לצרכים שעולים מהשט צ"תח הנחיות לתכנוןלו לקריטריוניםצ ביחס "מיפוי חוסרים של רמת שירותי תח .4

 38.קבוצות תושבים ורשויות מקומיות, פניות הציבור
 . לתחום התחבורה תכחלק ממדיניות כולל צ"תחלשיפור המדיניות מנחה גיבוש  .3
 הממוצעת של שיפור במהירות, למשל הגדלת היקף המשתמשים) צ"תחהגדרת יעדים ברורים ומדידים לשיפור ה .4

תהליכים תומכים 

ומסייעים ליישום כלי 

 המדיניות העיקריים 

                                                           
35

 TCRP, 2004. TCRP Report 95 ‐ Traveler Response to Transportation System Changes. Chapter 9 ‐ Transit Scheduling and Frequency. Transportation Research Board, 

Washington, DC. 
36

 Litmam T, 2008. Valuing Transit Service Quality Improvements, Journal of Public Transportation 11(2): 43-63. 
37

 שיפורים, ביניים לתחנות בזמן הגעה ממוצעי, הציבורית התחבורה של מדגמית מהירות, המפעילים דירוג, הציבור רצון שביעות וסקרי שהתקבלו תלונות ניתוח, שנים בין השוואה כולל 

 להטלת הקשורים נתונים למעט, מסקנות הסקת לצורך הנתונים של שיטתי וניתוח איסוף אין אך, רבים נתונים כיום כוללות התחבורה משרד של הנתונים איסוף מערכות. ועוד ותוספות
 הייתה, (דקות 08 הוא הממוצע שהאיחור בה שמצאנו) הביניים לתחנות האוטובוס הגעת נתוני את לנתח התחבורה משרד עם שערכנו הניסיונית הבדיקה למשל כך. המפעילים על קנסות

 .TFL-ה, לונדון של התחבורה רשות באתר כאן המפורסמים לציבור מפורטים חות"דו לדוגמה ראו .פעמית-וחד מסוגה ראשונה

, אדם טבע ודין וסחישנ, 4102-ז"תשע, הציבורית התחבורה לשיפור נתונים וניתוח מידע מערך הקמת: התעבורה פקודת לתיקון החוק הצעת את חנין דב כ"ח הגיש 4102 בנובמבר

 .'הציבורית לתחבורה השירות איכות תו'ומתבססת במידה רבה על עבודתנו במיזם , קותד 05תחבורה היום ומחר וארגון 
38

 שוטף באופן נדרשת כאלה שירות תוספות מסמכי הכנת. באוטובוסים ציבורית בתחבורה שירות ותפעול לתכנון ההנחיות לפי שירות לתוספות תקציבית בקשה הכין התחבורה משרד 

 .לתקציב בצמוד בשנה פעם

https://www.nctr.usf.edu/jpt/pdf/JPT11-2Litman.pdf
https://tfl.gov.uk/corporate/publications-and-reports/buses-performance-data
http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/htst_khvq_ldyvn_mvqdm_-_mqvr_-_tyqvn_pqvdt_htbvrh_-_hqmt_mrk_myd_lshypvr_htkhbts.pdf
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 .(ועוד צ"תחה
 .רכי הנוסעיםוצ לצ"להתאמת תכנון התח (big data)ָעֵתק ביצוע סקרים ושימוש בנתוני  .5
תכנון בו צ"תחהשל שיפור בתפקיד הרשות המקומית בתכנון וכל הנוגע לברשויות מקומיות  הכשרות וכלים לאנשימתן  .2

 .עירוני תומך
 39.ליווי והכשרה של הרכזיםובישראל  תות המקומייורשוכל הקיימא ב-מינוי רכז תחבורה בת .7
 40.ןויישומ הבנה תחנת אוטובוס וסביבתגיבוש תקנות למ .8
שיונות יכולל הוספת רכיבים של רמת שירות למכרזים ולר ,בכלל המערכת צ"תחחקיקה ותקינה של רמת השירות ב .1

 41.מפעילים
ות הכשרהענקת , עבודה שעות, הנהגים שכרבישראל באמצעות הכפפת קריטריונים אחידים של  הנהג מעמד שיפור .01

 .י רמת השירות הנוגעים לנהגדושיפור מד, לשם הגדלת הביקוש למקצוע וזאת ,ועוד במתן שירות
 42.יגי משרד התחבורה ברשויות התכנוןוהכשרה של נצ ועדות התכנוןול ומחייבות הנחיות ברורות .00
 .והכשרה למתכננים ברשויות המקומיותומחייבות הנחיות ברורות  .04
 43.ביצוע פיילוטים וחקר התוצאות במונחים של תועלת כלכלית למשק .03

                                                           
39
 .4103-ד"התשע, (ציבורית תחבורה וממונה ציבורית לתחבורה ועדה) העיריות פקודת לתיקון חוק הצעת: חנין דב כ"חה עם ביחד ומחר היום תחבורה שיזמה חוק הצעת ראו 
40
 .מחייבות אינן ההנחיות, כאמור. ציבורית תחבורה למתקני משלימים מרכיבים - 4.4 פרק, באוטובוסים ציבורית בתחבורה שירות ותפעול לתכנון הנחיות. 4102, התחבורה משרד ראו 
41

 בנושא ומחר היום תחבורה של סקירה ראו. 7102-ז"תשע, הציבורית התחבורה לשיפור נתונים וניתוח מידע מערך הקמת: התעבורה פקודת תיקון בתחום ראשונה חוק הצעת ראו 

 :צ"בתח הנוסע וזכויות שירות רמת בנושא האירופי באיחוד והתקינה החקיקה

.Public Transport Passenger Rights and Quality of Service in the EU: Regulation and Standard .Transport Today and Tomorrow, 2014  
42

 .4107, התחבורה משרד: ראו. כיום הנערכים בנספחים צ"לתח התייחסות כמעט ואין ,תנועה נספח נערך בפועל. תחבורה נספח הכנת כיום מחייבות אינן סטטוטוריות מתאר תכניות 

 לתכנון להגיע, והמרכז אביב-תל במחוזות התעבורה על המפקחת, שטיינברג פלד טופז בהובלתשנכתב , מטרת המסך .(טיוטה) סטטוטוריות לתוכניות תחבורה נספח להכנת הנחיות

(. 4107 מינואר טיוטהה) מקצועיים גורמים להערות הפצה בשלבי נמצא המסמך. הפוטנציאלי למשתמש השירות רמת עם ומיטיב קיימא-בת בתחבורה שימוש ומאפשר מעודדש, תומך

 קונקרטיות אינן והמלצותיו, בניסוחיו זהיר המסמך, לדעתנו ,כן כמו. הארצית ברמה התכניות ומגישי התכנון ועדות את שיחייב הנחיות למסמך ייהפך לא הוא השלמתו עם שגם חשש קיים

 .דיין
43

פיילוט הפחתת תעריפים בשעות השפל שבוצע ברכבת ישראל ובעקבותיו מחקר בטכניון שבדק את מעבר הנוסעים מהרכב ": פוטנציאל השפעה על פיצול הנסיעות"ראו בפרק , למשל 

 . ובחן את התועלת הכלכלית למשק ממהלך זה, הפרטי ואת מעבר הנוסעים משעות השיא

http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/municipal_supervisor_law_proposal.pdf
http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/htst_khvq_ldyvn_mvqdm_-_mqvr_-_tyqvn_pqvdt_htbvrh_-_hqmt_mrk_myd_lshypvr_htkhbts.pdf
http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/public_transport_passenger_rights_and_quality_of_service_in_the_eu_-_regulation_and_standard.pdf
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  י מיזמ 42מחקר שבדק  –תדירותBRT מצא עלייה , ברחבי העולם שמטרתם העיקרית הייתה לשפר את תדירות האוטובוסים

השירות הביא שיפור , מדי יום צ"משתמשים בתח 41,111-לס שבה היו כ'בלוס אנג. צ"בנסועה בתח 72%ועד  38%של 

נקובר שבה היו ובו. צ"ם חדשים שלא השתמשו קודם לכן בתחידי נוסעי-שליש מהנסיעות על, בנסועה היומית 31%לעלייה של 

 44.נסעו לפני כן ברכב הפרטיש 41%מהם , נוסעים חדשים ביום 8,111נסיעות ביום נוספו  42,111

  ערים ברחבי גרמניה בדק את התוצאות של קווי רכבת שהושקו במטרה לשפר את  00-מחקר שנערך ב –מהירות ואמינות

הובילו לתוספת קיצור משך זמן הנסיעה ובעמידה בלוחות זמנים השיפורים ב. הנסיעה של קווי אוטובוסמהירות את האמינות ו

 45.תוספת של כמיליון נסיעות בשנה בכל הערים שנבדקול ך הכולוס, נסיעות בשנה לנוסע 38עד  05של 

  על חשיבות ההתייחסות למגוון  מתכנון התחבורה בפרייבורג ניתן ללמוד – 46בפרייבורג תולבמשתחבורה ו צ"תחשל תכנון

תחנות מרכזיות הכוללות את  ;הולכי הרגל ורוכבי האופניים, לרבות הרכבת הקלה, רחב של אמצעים לשיפור רמת שירות

 .שילוב הציבור בתכנון ;האוטובוסים וחניונים לאופניים, הכבדה, הרכבת הקלה

 בנגישות למקומות  %01ה של עלייל השהביא, לית חדשותות רכבת תחתית ורכבת עיהפעלת תחנבטורונטו  – צ"לתח נגישות

יצול הנסיעות במחוז מחקר טורונטו שמדד את פלפי  ,בפיצול הנסיעות צ"תחבחלקה של ה %4קושרה לעלייה של  ,עבודה

השלמתו של , עם זאת. צ"נגישות לתחנות הרכבת התחתית נמצאה כמרכיב מנבא חזק לשימוש בתחה. שנים 01במהלך 

, מ מהכביש החדש"ק 0לתושבים שגרו בטווח של . בפיצול הנסיעות צ"תחעיכבה את חלקה של ה אותו זמןבהכביש המהיר 

 47.תושבים באזורים אחריםלמאשר  צ"תחלנסוע ב %3.2-הייתה סבירות נמוכה ב

 משמעותית עלייה . רבות אוניברסיטאות ומכללות יש, העיר החמישית בגודלה בקנדה, אדמונטוןב –כרטוס נוח תעריפים ו

המשולם אוטומטית באמצעות התשלומים השונים של , כרטיס מעבר שנתיב שימושנמדדה בעקבות צ "בתחבשימוש 

מהנסיעות שבוצעו בכל אדמונטון  45%מוערך כי נוסעים המחזיקים בכרטיס זה נסעו . הסטודנטים למוסדות ההשכלה הגבוהה

. כחלק מתשלומי שכר הלימודשנרכש כרטיס מעבר שנתי  קיבלו הסטודנטיםוניברסיטת אוטאווה בקנדה גם בא 4105.48-ב

  דוגמאות מהעולם

                                                           
44

 Redman et al., 2013. Quality attributes of public transport that attract car users: A research review. Transport Policy 25. See page 122. 
45
 .שם 
46

 .מסכם ח"דו ,לגרמניה מישראל ערים למהנדסי ומחר היום תחבורה של משלחת: האירופי מהניסיון ללמוד - קיימא בת תחבורה .4100, תחבורה היום ומחר
47

 Foth N, Manaugh K, and El‐Geneidy A, 2014. Determinants of Mode Share over Time. Transportation Research Board 93rd Annual Meeting, Washington, DC, pp.67-77 
48

 The City of Edmonton, 2016. FACTORS AFFECTING TRANSIT RIDERSHIP: Transit Strategy Guiding Perspectives Report. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X12001692
http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/delegation_to_germany_2011_final_report.pdf
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בברלין קיים כרטיס חופשי חודשי מוזל  49.07.5%-צ ב"נמצא כי מחזיקי הכרטיס השנתי הגדילו את נתח הנסיעות שלהם בתח

כפי שנמצא גם בניסוי )לנסיעה בשעות השפל  רועבאוכלוסיות מסוימות לשמעודד  דבר, (בבוקר 01-בהחל )בשעות השפל 

 50.ותורם לשיפור רמת השירות בשעות השיא, (ברכבת ישראל

  ה, רשות התחבורה של לונדון –שקיפות ומחויבות-TFL ,חות מפורטים ביותר לציבור"מפרסמת מדי שנה באתר שלה דו, 

, סקרי שביעות רצון הציבור, (משך המתנה לאוטובוס ועוד, כולל מהירות הקווים)מדידת ביצועים של האוטובוסים : הכוללים

מפעיל  ,TMB 51.שנתית-גם בהשוואה רב הוכל אל, וגורמים שהשפיעו על רמת השירות ,שיפורים שנעשו, צ"תחנתוני שימוש ב

החשיבות  52.באתר שלו הצהרה ומסמך מחויבות למאפייני רמת השירותהראשי במטרופולין של ברצלונה מפרסם  צ"התח

 .כלקוח משמעותי ובבניית מערכת יחסים של אמון צ"תחהיא בהתייחסות לנוסע ה הבדוגמ

ותבחינת ישימ   

 :שלוש רמות יישוםלהבחין בניתן 

 53.תוך שנתיים – כולל רכישת אוטובוסים, הקצאת משאבים להגדלת התשומות התפעוליות .0

וספת תחנות ה, מפרצים הפוכים, עדיפות ברמזורים, צ"הסבת נתיב קיים לנת)תשתית שאינה דורשת שינוי סטטוטורי  .4

 .שנים 4–3תוך  –( שילוט אלקטרוני, הצבת מכונות לרכישת כרטיסים, המתנה סככות תקנתהו

 .ומעלה שנים 5 – צ"כבישים לצורך תוספת נתהרחבת , צ"כגון הקמת מסופי תח ,של תשתיות חדשותת נרחבהקמה  .3

אוטובוסים  0,511תוספת של  ,למשל .יש לתת את הדעת לכך שהרמה הראשונה לבדה לא תהיה יעילה דיה ללא הרמות הבאות

 זמן יישום 

                                                           
49

 Transport Canada, 2012. IMPROVING BUS SERVICE: MODEST INVESTMENTS TO INCREASE TRANSIT RIDERSHIP. 
50
 www.european-traveler.com/germany/berlin/top-cheap-berlin-public-transportation-tickets. 
51
 .TFL-ה, באתר רשות התחבורה של לונדון ורא 

52
 www.tmb.cat/en/about-tmb/quality-environment/quality-policy. 

53
. רפרנט תחבורה ציבורית באגף התקציבים, מסר שיחה עם אלוןלפי , באוצר קיימת הבנה של הצורך; במשרד התחבורה קיים כבר מסמך דרישות מקצועי והוגש למשרד האוצר 

 . האישור התקציבי של משרד האוצר ניתן באופן הדרגתי, ומשום כך, המרכזי ליישום הוא יכולת הקליטה והגידול של המפעיליםהגורם המגביל 

http://www.fcm.ca/Documents/tools/GMF/Transport_Canada/ImprovingBusService_EN.pdf
https://tfl.gov.uk/corporate/publications-and-reports/buses-performance-data
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ללא מתן העדפה לתנועת אך , לצי בישראל תביא לשיפור התדירות בתחנות המוצא ובתחנות הראשונות במסלולי הקווים

 .י ינוטרלתהיתרון הכמו ,צים"י הקצאת נתל ידאוטובוסים ע

 .לכל אחד מכלי המדיניותהמוערך להלן תהליך היישום 

 (אמינות, משך זמן הנסיעה, תדירות) שיפור זמנים

איתור התוספות יש צורך ביישום הלצורך . בהובלת משרד התחבורה – האוטובוסים ציהגדלת וחידוש ותוספות שירות  .0

ערכות יהוב תקצובב, התוספות תכנון מפורט שלב, ומית והמפעילקשוטף עם הרשות המהנדרשות באמצעות קשר 

של לאחר מכן המשך יישום שוטף . שנים 5: זמן היישום עד להגעה לרמת שירות מספקת. צ"תפעולית מצד מפעילי התח

 .תוספת שירות באופן זה

תהליך היישום כולל איתור . התחבורהבהובלת הרשויות המקומיות או משרד  – הקמת תשתיות העדפה בלעדיות .4

אישור עקרוני בהנהלת , בדיקת תועלת פוטנציאלית, ליצירת העדפה( בכל רשות מקומית רלוונטית)רחובות וצמתים 

זמן יישום מוערך להסבת נתיב . ביצועתכנון מפורט ו, גיוס תקציב ממשרדי התחבורה והאוצר, העירייה ומשרד התחבורה

 . שנים ומעלה 5 –צ "הרחבת כביש לצורך תוספת נת .שנים 4 –צ "חקיים לת

תהליך היישום הוא כחלק . בהובלת הרשויות המקומיות – בדגש על רחובות עם חנייה מפרצים הפוכים בתחנות אוטובוס .3

מפרצים להקמת זמן יישום . ביצועתכנון מפורט ו, נתיב חנייהבהן קיים שאיתור תחנות ברחובות  –מהתכנון העירוני 

 .שנים 3-בכ ם בכמות משמעותית ברשות המקומית מוערךהפוכי

, תהליך היישום כולל איתור הצורך. בהובלת משרד התחבורה או הרשויות המקומיות – צ"תחמסופי והרחבת הוספת  .4

, בחינת חלופות כולל התייחסות לחסמים של בעלויות קרקע, איתור שטחים למסופים חדשים ולהרחבת מסופים קיימים

זמן יישום . י וביצועתכנון עקרונ, גיוס תקציב, אישור עקרוני של הרשות המקומית ואישור מקצועי של משרד התחבורה

 . שנים ומעלה 5 –להקמת מסוף חדש או הרחבת מסוף קיים 

 .שנים 3-זמן יישום מוערך בכ. וביצוע, תקציב, תכנון הנדסי מפורט, הגדרת צרכים – חידוש או שיפור מסוף קיים

 

 צרכיםתכנון מותאם 

 – התחנות ומיקומי הזמנים לוחות, המסלולים יעילות שיפור לצורך (big data)נתוני ָעֵתק ו סקרים מבוסס כנוןת .5
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 תכנון, וניתוחו המידע איסוף, ובנייתה נטייםוורל ָעֵתקאפיון מערכת לאיסוף נתוני , תכנון סקרים: היישום כולל תהליך

 באופן עבודה המשך מכן ולאחר, שנים 5-בכ מוערך הארצי היישום זמן. וביצועמפעילים  ערכותיה, אישורים, השינויים

 .שוטף

 

 ההמתנה ונסיעה, נוחות הגעה לתחנה

יצירת סדר , התהליך כולל זיהוי תחנות. בהובלת הרשויות המקומיות או משרד התחבורה –הוספת סככות המתנה  .2

 .שנים ומעלה בהיקף הארצי 5זמן היישום . שנתית וביצוע-תכנית יישום רב, עדיפויות לתקצוב מצד משרד התחבורה

, לאומיים בנושא-ןים ביתקנהתהליך כולל בדיקת . בהובלת משרד התחבורה – לתחנות האוטובוסמחייב  תקןהמצאת 

 .זמן היישום מוערך בכשנתיים. בחינת חלופות ועיגון בתקנות התעבורה, הכנת מסמך מקצועי

כנת תכנית ה, ידי המפעילים היישום כולל הגדרת צרכים על. בהובלת משרד התחבורה – והגדלתו חידוש צי האוטובוסים .7

 .שנים 5-ארצי מוערך בכהיישום הזמן . ביצועוהיערכות המפעילים , שנתי-תקצוב רב, הצטיידות

התהליך כולל הגדרת . בהובלה מקצועית של משרד התחבורה וביצוע של הרשויות המקומיות – התחנותו נגישות הרחוב .8

, התחנה ה שלהכנת תכנית התאמ, מקומית ביצוע סקר תחנות אוטובוס בכל רשות, ארצי על ידי משרד התחבורהתקן 

זמן . על ידי משרד התחבורה וביצוע על ידי הרשות המקומית קביעת סדר עדיפויותתקצוב ו, המפרץ וסביבת התחנה

 .שנים 5ארצי מוערך מעל היישום ה

זמן . ץהוספת מוקדי שירות בכל רשות מקומית באר, בהובלת משרד התחבורה –קו -של הרבנגישות מוקדי השירות 

 .שנים 3-יישום מוערך בכה

היישום כולל הקמת צוות משותף . בהובלת משרד התחבורה – נות הרכבת למרכזי תחבורה משולביםהפיכת כל תח .1

תכנון מפורט עבור כל תחנת רכבת בשיתוף הרשות המקומית , הכנת תכנית פעולה, רכבת ישראלללמשרד התחבורה ו

 .ומעלה שנים 5-יישום מוערך בכהזמן . וביצוע

: היישום כולל. משרד התחבורה בהובלת – האוטובוסים נהגי של( הנהיגה ואופן התנהגות) השירות איכות שיפור .01

למכרזים  ההוספ, שעות עבודה, שכר נהגים, הגדרת קריטריונים מחייבים להכשרות נהגים, מערך ההכשרות הרצוי בחינת

בניית מנגנון , שימוש בנתוני האוטובוס לבקרה על אופן הנהיגה של הנהג, המפעילים וביצוע ערכותיה, שיונות מפעיליםיולר

 .שנים 3-במוערך  יישוםהזמן . בקרה
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 רטוסתעריפים וכ

תהליך היישום כולל הקמת . בהובלת משרד התחבורה – בהירה והוגנת בכל יישוב בארץ, מדיניות תעריפים אחידה .00

. תקצוב וביצוע, הכנת מסמך עבודה שיגדיר את הצרכים בכל רשות מקומית, צוות פעולה של משרדי התחבורה והאוצר

 .שנים 3-יישום מוערך בכהזמן 

 תהליך. התחבורה משרד בהובלת – שונות אוכלוסיות של לצרכים שיתאימו מוזלים וכרטיסים הנחות הסדרי גיבוש .04

 הכנת, רצויות הנחות הסדרי הגדרת, שונות אוכלוסיות של צרכים איתור, סקרים וביצוע מהעולם מידע איסוף כולל היישום

 .שנתייםבמוערך  יישוםהזמן . וביצועופרסום לציבור  ערכותיה, נטייםווהרל במשרדים אישור, תקציבית תכנית

בחירת חלופות , אפיון צרכים ואיתור טכנולוגיות בעולם התהליך כולל. בהובלת משרד התחבורה – כרטוס מכל מקום .03

 .שנים 4-יישום מוערך בכהזמן . וביצוע

 

 מידע לנוסע

כתיבת מסמך , זיהוי חוסרים וליקוייםתהליך היישום כולל . בהובלת משרד התחבורה – זמין ורלוונטי, נגיש, מידע אמין .04

 .שנים 4-מוערך בכיישום הזמן . וביצוע הוצאת הנחיות מחייבות, ארציתקן 

נטיות ווהיישום כולל איתור טכנולוגיות רל. משרד התחבורה תהובלב – ממשקים בין מערכות מידע לנוסע בזמן אמת  .05

 .שנים 5-יישום מוערך בכהזמן . בחירת טכנולוגיות וביצוע, ביצוע פיילוט והערכה, מהעולם

בהובלת  – זהה ברמתו לזה שניתן בשפה העבריתומתן מענה לשפה הערבית  תרגום איכותי של כל מערכות המידע .02

התקנת תקנות מחייבות לפרסום , התהליך כולל הגדרת שמות בערבית לכל הטקסטים המילוליים .משרד התחבורה

 .שנים 4-זמן יישום מוערך בכ. ביצוע התאמות בתוכנות הציבורית ואכיפה לגבי תוכנות פרטיות, בשפה הערבית

 הארצית ברמה חסמים

מתקצבת ומובילה מהלכים , שקובעת סדר עדיפויות כוללת במשרד התחבורה לכלל האגפיםתחבורה עדר מדיניות יה .0

 .עירוני-ןביהצים "נתהמערך את בראש ובראשונה ו ,צ"תחרוחביים לשיפור רמת השירות ב

השירות בתחבורה בכלל  עדר מערכת בקרה אפקטיבית בתוך משרד התחבורה ותהליכי ניתוח ולמידה של מדדי רמתיה .4

 .שונים התחבור מיזמילא מאפשר הבנה של העלויות האמתיות של קידום , צ בפרט"תחבו

 חסמים מוסדיים 
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מקבלי החלטות בכל ל העברת המידע-איו מקצועות תכנון התחבורהשל לימוד שיש בהם במוסדות עדר גישות חדשניות יה .3

המבוסס  "ארבעת השלבים"לומדים לפי גישת תכנון  ,תחבורהמקצועות הבסיס של תכנון ב, בטכניוןכיום , לדוגמה. הדרגים

הדבר משפיע על תכניות המתאר ברמה  .בניגוד לגישה הרווחת בעולם של ניהול ביקושים, על חיזוי ואספקת ביקושים

 .ומונעות מראש את האפשרות לתכנן קווים יעילים ,צ"הארצית והמחוזית שאינן מותאמות למתן שירות איכותי בתח

מתרכזת במטרופולינים ומתעלמת  צ"תחה העבודה על שיפור – אוכלוסיות מחוץ למטרופוליניםתן מענה למ-אי .4

 .יםסביר פים לשירות הקיים אינםתעריהו 54ראוי צ"תחיישובים שלמים לא נהנים כלל משירות , מהאוכלוסיות בפריפריה

קשה . פעמים רבות ללא כיסוי משמעותי בשטחאך , קיימא מאומץ גם על ידי מקבלי ההחלטות-רגון של תחבורה בת'הז .5

 55."השפה הנכונה"אף יותר להתמודד מול הגורמים המדברים את 

 56.בכל הנוגע להקמת תשתיות חדשות הנחיות מחייבות לנספח תחבורה בוועדות התכנוןעדר יה .2

שימוש יעיל בנתוני  ,למשל .או להסבתן לתפעול תשתיות קיימות קשרב בין מערכת הבקרה למקבלי ההחלטות נתק .7

 .צים"הסבת נתיבים לנתקביעת סדר עדיפויות להיה מוביל הנאספים ממילא הבקרה  מערכת

 מוניציפליתהמה רם ביחסמ

 .צ"תחבהחלטה על הסבת נתיבים קריטיים בעיר לנתיבי  רשויות המקומיותב מספקת מצד הדרג הפוליטימעורבות חוסר  .8

תמיד  המסופים .צ לרמת השירות"קריטיות של מסופי תחבאשר לחוסר הבנה בקרב מקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות  .1

                                                           
, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים: מתוך. שובים רבים אחרים קיים שירות שאינו מתאים לגודלםיולי, (לפני עשור 311-לעומת כ)בישראל עדיין קיימים כמאה יישובים ללא שירות כלל  54

 .7102–7102 תשירו תוספות של תקציבית לבקשה מלווה מסמך .4102
55
הדבר גרם לצורך בהסטת  ,בפועל .שהיה המסלול הקל ביותר להעברת התקציב, צ"המימון בא מתקציבי קידום תח. זרקא זכתה בתקציבים לסלילת כביש עוקף-סר א'עיריית ג, הלדוגמ 

 .אל הכביש העוקף( במקום להסדירו)נסיעת האוטובוסים מהכביש הראשי 
56

מסמך הוראות "בכך ש תר באור עקיבא נפתח"תכנית מתחם שז, הלדוגמ. עכשוויות שערכנו גילינו התייחסות בלתי מספקת לנושא שירות התחבורה הציבוריתבניתוח תכניות בנייה  

צ "התעלמות מוחלטת מנושא תשתיות לתחמצאנו כי קיימת  ,למרות זאת. "צ"התכנית מגדיר כתנאי להיתר בנייה קיומו של נספח תחבורה כולל למתחם לרבות שבילי אופניים ומסלולי תח
 ,עם זאת. עד כדי כשל, רמת השירות נמוכה מאוד לרכב הפרטי מיזםלפי מסמך בחינת השלכות תחבורתיות מוגדר כי בשלושה צמתים סביב ה(. למעט מיקומן של מספר תחנות אוטובוס)

. צ"נתיב בלעדי או כל אמצעי שיאפשר שירות בסיסי של תח, לא מסוף לאוטובוסים, ה תפעולית לאוטובוסיםלא קיימת חניי. הפתרון היחיד המוצע הוא הגדלת נפחי התנועה בצמתים אלה
צ והן משבילי "החתכים השונים המוצגים בנספח התנועה מתעלמים הן מתשתיות תח. לאיטלאי על טצ הוא תיקון של "כאשר ידרשו תושבי השכונה מענה של תחמה שעלול לקרות בעתיד 

, חישוב הנסיעות לפיהן בוצע התכנון ,4145-אף שהבנייה אמורה להסתיים ב. הנמצאת בתהליכי שינוי, קיבעון לפי מדיניות קיימת – לדירה מקומות חנייה 0.3מינימום לפי : חנייה .אופניים
הציבו למעשה נציגי משרד התחבורה בוועדות התכנון . יים והליכה ברגלרכיבה באופנ, צ"תח, ומתעלם באופן מובהק מפיצול נסיעות קיים ועתידי בין רכב פרטי, נעשה לרכב פרטי בלבד

 .4107בפברואר  05, כתבה בכלכליסטתוצאות הניתוח התפרסמו ב .התכנית כאן. דרישות בתכנית שכולן נוגעות לזרימה מיטבית של הרכב הפרטי

http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=pNa176SYIBl1FMr%2bLcIbOiLQyDmEZs0Ewl9%2bAcNDyfYVr%2b7veCycsjUDxWItbBxIeEaDupfPUAzit8umYWtF48aLctGW2wobzSAr%2bs155NE%3d
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3707670,00.html
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 . יפסידו בתחרות הגבוהה בין שימושי קרקע על הקצאת שטחים

שאינה מאפשרת לאגפי הנדסה ברשויות המקומיות להגדיר את הדרישות ולבקר את  צ"תחחוסר התמקצעות בתכנון  .01

 .'תחנות אוטובוס וכו, צ"תחמתכננות עבורן מסופי שתכנון חברות ה

 מצדהנדרשת זו הקיימת וזו  – אודות רמת השירות לנוסע מידע על הרשויות המקומיות אינן מרכזות משאבים לאיסוף .00

 .לריכוזו וטיפול בו – התושבים

כגון  ,ורציפות בין ערים סמוכות מונעים קידום מהיר של פתרונות הדורשים רצףהפערים בין רשויות מקומיות סמוכות  .04

 .'בקרת תנועה מטרופולינית וכו, צים"נת

לביצוע גדולים הקיימים במשרד התחבורה תקציבים  באופן מיטביהרשויות המקומיות ברובן לא יודעות כיצד לממש  .03

 .כגון הסדרת סביבת תחנות האוטובוסים ,מקומייםים מיזמ

 .צ"תחלצורך יצירת העדפה לבחתכי הרחובות " לשלם את המחיר"המקומית  מוכנות ציבורית ופוליטית של הרשותעדר יה .04

לא נתפס כפגיעה באף הוא חיה וכי מדובר בשירות שהמדינה מספקת לאזר ,מדיניות קבילות ציבורית גבוהההכלי ב ורל

עשויים  ,תעריפים וכרטוס, כגון מידע, ואינם תשתיתיים, ניכרת לרמת השירותברורה וכלי מדיניות שיש בהם תרומה . ציבור

  .מצד הציבור רחבהאף לזכות בתמיכה 

 :כלי מדיניות בעלי קבילות ציבורית נמוכה

 .הקמת נתיבי העדפה על חשבון נתיבים לרכב הפרטי .0

הקבילות הציבורית . בדרך כלל באים על חשבון שימושי קרקע ציבוריים אחרים –חניוני לילה ומסופי קצה , חניוני תפעול. 4

 .כאשר הם באים ישירות על חשבון חניון לרכב פרטיבמיוחד נמוכה 

הכיסוי התקשורתי  .באמצעות השפעה על התודעה הציבוריתלאמצעים אלה תהליך מלמטה של הפחתת התנגדויות  נדרש

כראייה ניתן למנות את  ; בשנים האחרונות בסוגיות התחבורה הכין את הקרקע לשינוי התודעה הציבורית בעיתונות הכלכלית

  ציבורית קבילות
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לשינוי התודעה  חסמים(. לעומת קבוצות בודדות לפני כעשור)בתחום שקמו לאחרונה  הפעילות הרבותקבוצות התושבים 

חוסר ו ,צ"תחכיום של הודימוי שלילי חוסר האמינות , צ"תחהפער בין איכות השירות לנסיעה ברכב הפרטי וב הם 57הציבורית

 .משתמש מזדמן ולא קבוע איכולת התמצאות במידע למי שהו

יש ים שמיזמלמעט , צ"תחהקבילות הפוליטית גבוהה ל –והשיכון , הפנים, התחבורה, ובעיקר האוצר הממשלה משרדי בקרב

 .והצורך במתן שירות לרכב הפרטי גובר, צ"תחרכי ורכי הרכב הפרטי לצובהם התנגשות בין צ

הם  ולכן, מהםזאת והציבור לא דורש  ,צ"תחתפקידם בקידום  לא רואים את ראשי העריםחלק גדול מברמה המוניציפלית 

 .חסרי אמירה בהירה בנושאו כלל לא עוסקים בנושא

בעלי גישה אישית שונה , התחבורה העוסקים בנושא בעלי תפקידיםיש מגוון רחב של  רשויות המקומיותדרג המקצועי בב

גישה ב התלוי תוצאהה – ראשי הערים ומועצות העיר – ברור מצד ההנהגה הפוליטית קביעת סדר עדיפויותעדר יבה. לתחום

 .של בעלי התפקידים

, זנדברג רתמ, יריב לוין בהם, חברי כנסת ממגוון סיעות פריש גרעין של מס. במגמת עלייה קבילות פוליטית בינוניתיש בכנסת 

הקשר בין נושא התחבורה . עלים לקידומווופ ת הנושאהמבינים לעומק א, 'שלי יחימוביץואורי אריאל , אורי מקלב ,דב חנין

ולכן הוא עדיין אינו נוכח באופן נרחב  ,אינם פעילים בנושאוהם , ב חברי הכנסתויוקר המחיה עדיין לא מספיק ברור לרללדיור ו

קיימא בכנסת -בכנסת הנוכחית והשדולה לתחבורה בת צ"הקמת ועדת המשנה לתח, עם זאת .על סדר היום של הכנסת

  .בשנים האחרונותבקבילות הפוליטית של הנושא בכנסת עלייה ל התורמהקודמת 

  פוליטית קבילות

ניתן לחלק את כלי . ח"מוערך במיליארדי ש 58ות של משרד התחבורההתשתיות הנדרשות בהתאם למסמך ההנחיסך 

 :של עלויות נדרשות הבאותהמדיניות לפי הרמות 

משאבים נדרשים 

 ועלות 

                                                           
57
 .קונצנזוס בראיונות 
58
 .סטטוטוריות לתכניות תחבורה נספח להכנת הנחיות. 4107, משרד התחבורה 
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 עלות נמוכה
 בהירה והוגנת בכל יישוב בארץ, מדיניות תעריפים אחידה  
  שירותמרכזי , להם מכונות על אוטובוסים ומחוץ, אשראי, יישומונים, טלפון נייד –כרטוס מכל מקום  
 בכל האמצעים זמין ורלוונטי, נגיש, מידע אמין 
  ממשקים בין מערכות מידע לנוסע בזמן אמת ברמת התחנה 
  לשפה הערביתתרגום איכותי של כל מערכות המידע 
 

 עלות בינונית

 מ רכב יומי ומעל ל"ק 451,111-תוספת של מעל כ)וחידוש צי האוטובוסים  תוספות שירות להגדלת תדירות האוטובוסים-
 (אוטובוסים חדשים 0,511

 כולל נתיב ייעודי והעדפה בצמתים ,הקמת תשתיות העדפה בלעדיות המאפשרות דיוק ואמינות לאורך כל המסלול 

 מפרצים הפוכים בתחנות אוטובוס בדגש על רחובות עם חנייה 
 הוספת תחנות אוטובוס 
 סככות המתנה 
 שילוט אלקטרוני בכל התחנות 
 

 עלות גבוהה

  צ"תחמסופי והוספה שיפור חידוש  
  מחייב לתחנות האוטובוס תקןיישום  
 לרבות אנשים עם מוגבלויות ,התחנות והאוטובוסים לכל אדם, גישות הרחובנ  
 הפיכת כל תחנות הרכבת למרכזי תחבורה משולבים 

 

 4108:59–4107משרד התחבורה לשנים לפי  ,יםמיזמשל ( ח"באלפי ש)אומדנים תקציביים דוגמאות ללהלן 

 הערות שנתי-דו 2018 2017 המיזם

 יישום הנחיות תכנון לשלוש שנים 658 439 219התאמת השירות הקיים 

                                                           
59
 .7102–7102 שירות תוספות של תקציבית לבקשה מלווה מסמך .4102יולי , משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 
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 להנחיות התכנון

 תכנית חומש 200 100 100 תוספות שירות מגזר ערבי

 תכנית הזנה לתחנות חדשות וקימות 41 31 10 "קו רציף "תוספת שירות

 הקשר למוקדי תעסוקהחיזוק  98 49 49 תוספת שירות קווי הזנק

הפעלת קווים מכינים לקווי 
   52 48 48 ן"מתע

השירות של תגבור וייעול 
 תוספות שירות בשנה 3.5% 225 151 74 במטרופולינים

תוספות שוטפות עקב אכלוס 
שכונות חדשות וביקושים 

 תוספות שירות גידול אוכלוסייה 248 155 93 נוספים

 צ"הפעלת מערך תח 51 33 18 תוספות בעיר החדשה חריש

 הסדרת מסופים ושיפוץ תחנות 75 14 61 תשתיות של פיתוח ושדרוג

שילוט חדש ותחזוקה 
 שיפור תחנות קיימות והוספת חדשות 172 82 90 שוטפת

 

הגדול ביותר של ההשפעה פוטנציאל  נראה כי וניתוח הישימות של כלי המדיניות בתחום 60הראיונות שערכנו עם מומחיםסמך על 

לבין  מקבלי ההחלטות והדרג המקצועי ברשויות המקומיותדיאלוג שבין בהוא בתחום רמת השירות החברה האזרחית ארגוני 

עיקר תשתיות כיוון ש (.התחבורה משרד תוךבשנקבעים באופן פנימי  אסדרהתהליכים והחלטות  לעומת) משרד התחבורה

ובראש ובראשונה , מכרעת ליישום כלי המדיניותחשיבות מחויבות שלהן למעורבות ול ,הרשויות המקומיותהתחבורה הן בבעלות 

 םהקבילות הציבורית שלהשמצאנו כי מדיניות הכלי הגדלת התמיכה הציבורית בלפעול ל יש ,כמו כן 61.הנוגעים לתשתיות האלל

נתיבי העדפה ומסופים על חשבון תשתיות לרכב פרטי  דוגמתכ ,פוטנציאל ההשפעה שלהם על פיצול הנסיעות גדול בעוד נמוכה

 .ושימושים אחרים

יכולת השפעה של 

ארגוני החברה 

 האזרחית 

                                                           
60
 .ראו רשימת המרואיינים בנספח 
61
 הוספת, צ"תח מסופי והוספת שיפור חידוש, הפוכים מפרצים, בצמתים והעדפה ייעודי נתיב כולל המסלול כל לאורך ואמינות דיוק המאפשרות בלעדיות העדפה תשתיות הקמת 

 .משולבים תחבורה למרכזי הרכבת תחנות הפיכת, מוגבלויות עם אנשים לרבות ,אדם לכל והתחנות הרחוב נגישות, המתנה סככות
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  מוצעים צעדים

 קיימא בטווח קצר-יצירת מחויבות לקידום משותף של תחבורה בתל רשויות מקומיות על בסיס אזוריראשי רתימת  .0

 .באמצעות הקמה וניהול של מערכת בקרת תנועה משותפת

רכבת ישראל והחברה , צ"מפעילי תח, משרד התחבורה, הרשויות המקומיות בהן ותחברשהקמת ועדות היגוי אזוריות  .4

 .הפיכת תחנות הרכבת למרכזי תחבורה משולביםשם ל ,אזרחיתה

צוותי עבודה חוצי רשויות יחד  ידי-על ,מסופי תפעול וחניוני לילה, צ"שיפור של מסופי תחלאזורית להקמה וגיבוש תכנית  .3

 .עם נציגי משרד התחבורה

בתכנון עירוני תומך  ביצוע הכשרות לכוח האדם ברשויות המקומיותכולל , חיזוק יכולות הפעולה של הרשויות המקומיות .4
של מערכת  תקןובמטרה ליצור בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה זאת ו ,שיאפשר מתן שירות ברמה גבוהה צ"תח

 .הכשרות ממוסדת ומתמשכת
ירכז את פניות הציבור והמידע , ימפה את רמת השירות ברשותש ,ברשויות המקומיותקידום מינוי רפרנט ייעודי לנושא  .5

צים "איתור נת, התאמת מסלולי קווים)יזום את השיפורים הנדרשים מול משרד התחבורה והמפעיל יו ,מהשטח
 .(תחנות אוטובוס לא נגישות ועוד, תוספת סככות המתנה, פוטנציאליים

 .ומשוב מקצועי ,כהנחיות מחייבות 62"חבורההנחיות לנספח ת"קידום מסמך ה .2
 63.צ המתגבשים כיום במשרד התחבורה"דחיפה ומשוב מקצועי מצד החברה האזרחית למדדים למערכת התח .7
ויצירת  ת צרכים מהשטחעלאבדגש על ה –רחב הציבור החיזוק מעורבות ציבורית ויכולות פעולה של קבוצות מקומיות ו .8

 .'צ וכו"הכשרת נת, ספת מסוףוסביב סוגיות מקומיות של ה דעת קהל חיובית לתמיכה בשינויים נדרשים

 

 ניםירשימת מרואי

 לכלכלת תחבורה במכללת כנרת' פרופ, חיים אבירם' פרופ

 משרד התחבורה, בורה ציבוריתתחממונה רמת שירות אגף רכבות הרשות הארצית ל, מיה אלקבץ

 רכז פורום מפעילי התחבורה הציבורית הפרטיים, יער אמיר

                                                           
62
 .סטטוטוריות לתכניות תחבורה נספח להכנת הנחיות. 4107, משרד התחבורה 
63
 .לית משרד התחבורה"מנכ, לפי ריאיון עם קרן טרנר 
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 עדליא ייעוץ כלכלי ,בצלאל בוכרמכון טכנולוגי לישראל  – הטכניון, המכון לחקר התחבורה, חקר רוברט אס"ד

 יפו–אביב-לעיריית ת, תנועה וחנייה, ראש הרשות לתחבורה, אשר בן שושן

 מהנדס המועצה המקומית בנימינה, דדיוויד ברייטבור

 מ זכרון יעקב.מהנדס המ ,נדב הדר

 סיכוי, מוחמד חליליה

  אביב-לת אוניברסיטת, ראש החוג למדיניות ציבורית ,אלון טל' פרופ

 לית משרד התחבורה"מנכ, קרן טרנר

 ל"חברת מת, יועץ, אופיר כהן

 פרדס חנה, מנהל מוסד בבית אקשטיין, דלה'חלים מג

 דוקטורנטית לתחבורה בטכניון ומתכננת תחבורה, מנאסרההנד 

 משרד האוצר, אגף התקציבים, רכז תחבורה, אלון מסר

 מכון טכנולוגי לישראל – הטכניון, הפקולטה לתכנון ערים, קרל מרטנס 'פרופ

 moovitומייסד , נתיבי ישראלחברת  ,ירון עברון ל חברת קשרי קהילה"מנכ, ברוריה נעים

 והמרכז ביבא-למחוז ת, המפקחת על התעבורה, פלדטופז ' אינג

 בירושליםהאוניברסיטה העברית , המחלקה לגאוגרפיה, סיגל קפלן' פרופ

 שות מקרקעי ישראלר ,לימור רוטיץ' אדר

 רכבת ישראל, שילובים, מושיק שיינברג

 מכון טכנולוגי לישראל – הטכניון, ראש המכון לחקר התחבורה, יורם שיפטן' פרופ

 עדליא ייעוץ כלכלי, אגף תכנון תחבורה ציבורית, שליואמיר 

 משרד האוצר, אגף תקציבים, רפרנט תחבורה ציבורית, הראל שליסל

 

 

 


