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הישגים עד כה ותוכניות לעתיד



922החלטת ממשלה 
ר  פו כנית החומש לשי בי החברה הערביתצ"התחתו ישו בי

2016-2020

2020יעד  2018 2015 מדד

105 70.42 42.84
את ישובי האוכלוסייה הערבית המשרתים צ"התחמ שנתיים של קווי "מספר ק

(במיליונים)

133 122 116 צ"תחמספר הישובים בהם פועל שירות 

4.48 4.45 3.28 מספר תחנות לאלף נפש

78,903 58,664 צ המשרתים את ישוביי האוכלוסייה הערבית"מספר נסיעות שבועיות  של קווי התח 35,903

18.50 15.6 8.50 מספר ממוצע של תחנות יעד שונות מחוץ לישוב  

הושלם --- תרגום שמות התחנות במסד הנתונים של משרד התחבורה

2019-2020מתוכנן  --- --- צ"תחהכשרה ניסיונית של נשים מאוכלוסיית המיעוטים כנהגות 

ח""מלש500
מתוך  )ח"מלש268
3032016-2018.)

0 מיצוי תקציב תוספות שירות

:צ"התחעיקרי ההחלטה בתחום 
.הגבוה מביניהם, מידי שנהח"מלש100או , צ"בתחמסך תוספות השירות 40%תקצוב •
.2022בין יישובים יהודים ויישובי מיעוטים דומים עד לשנת צ"התחקביעת יעדים להשוואת רמת שירותי •
זמינות המידע למפתחי  , הנגשת כלל האמצעים להספקת מידע לנוסעים באתרי המידע הממשלתיים בשפה הערבית•

.אפליקציות
.צ"בתחהכשרה ניסיונית של נשים מאוכלוסיית המיעוטים כנהגות •



ת  2016-2018צ"התחהישגים בפיתוח שירו

136קווים חדשים*:
.אזוריים29-בינעירוניים ו81, עירוניים26•
(.אחיהוד ועפולה, תחנות כרמיאל)קווים מזינים לרכבת 11•
קווים ייעודיים למוקדי תעסוקה22•
קווים ייעודיים למוסדות אקדמיים23•
 ליישוביםצ"תחפתיחת שירות :

.ושייח דנוןר'ג'ע, רומאנה, חמיירהסוועאד, כמאנה, אל עזי, זלפה

תל אביב–אום אל פחם 299מכללת אחווה                                         קו –ערערה בנגב 689חיפה                                    קו -דלית אל כרמל 58קו  

2018קווים פעילים * 



ת  2016-2018צ"תחהישגים בפיתוח מערך תומך שירו

 צ"תחפיתוח תשתיות

הנגשת המידע התחבורתי לנוסע בערבית

הסברה ופרסום

סקרים

 2020-2030ליישובי החברה הערבית צ"לתחתוכנית אב

  תוכניות מרחביות בפיתוח

 ברשויות המקומיות הערביות  צ"תחהכשרת אחראי



בין יישובים יהודיים ויישובי   צ"התחמדדים להשוואת שירות 
החברה הערבית

2015-2018



–1' מדד מס
צ"בתחמשורתיםויישובים שאינם משורתיםיישובים 



–2' מדד מס
מספר נסיעות לפי סוג קו



–3' מדד מס
מספר היעדים



–4' מדד מס
י  (תושבים לתחנה)רמת הכיסו



–5' מדד מס
י  ו צ"תחעצירות קו

127
142145155

6873
102

126

0

50

100

150

200

2015201620172018

               –          

                                    



חסמים ומסקנות להמשך 

מחסור בתשתיות תפעוליות, חסמי תשתית, מחסור בנהגים:חסמים

:מסקנות להמשך

–שיפור ומיקוד הסברה •

בשלבי פיתוח( לרבות תוכנית חינוכית)צ"בתחתוכנית להטמעת תרבות שימוש -

מיקוד הסברה ביישובים עם מיעוט נוסעים-

בדיקת עומק לקווים עם מיעוט נוסעים•

צ"תחהירתמות רשויות לטיפול ותחזוקה בתשתיות •

ובמקרי ונדליזם ואלימות

ברשות המקומיתצ"תחמינוי אחראי •

איתור שטחים לתשתיות תפעוליות•



شكراתודה 


