
 

 הכנסת

 והמידע המחקר מרכז

התשע" תמוזב י"חירושלים,    
 2015 יוליב 5

 1מירוןלו השירות בקווי התחבורה הציבורית לצפת

פניות ציבור לגבי : בנושא 2015ביולי  6-מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה לפניות הציבור לקראת דיון ב

לצפת  ציבוריתהרב בתחבורה העומס מספק לבלתי על מענה בעקבות תלונות  ,תחבורה ציבורית בצפון

של  יםבמקרו, "בין הזמנים"כגון ערב ראש חודש ותקופת  ,במועדים מיוחדיםבסופי שבוע ומירון ומהם לו

 מסמךב 2.האשכול מאזורבקווים שתחנת המוצא או היעד שלהם מרוחקת  מצריכה אוטובוס חלופיה התקל

מירון לקווי התחבורה הציבורית לצפת ו עלנתונים מוצגים  ,הנושאבקצרה הרקע הרלוונטי להבנת  מובא

טיפול בפניות ה וזכריםמובמועדים מיוחדים  ליעדים אלההכללים לתגבור נסיעות  מפורטים ,ומהם בשגרה

 של משרד התחבורה על מפעילי התחבורה הציבורית.פיקוח ההציבור ו

 :והבטיחות בדרכים )להלן לצורך כתיבת המסמך פנה מרכז המחקר והמידע של הכנסת למשרד התחבורה

, המפעילה את קווי התחבורה הציבורית באזור הגליל. עיקרי "נתיב אקספרס"משרד התחבורה( ולחברת 

מחברת "נתיב אקספרס" נמסר כי בשל לחץ הזמנים אין תשובת משרד התחבורה מובאים בגוף המסמך. 

 בדיון בוועדה.שאלות יינתן ה לעמענה ו ,באפשרותם להעביר תשובה בכתב

 רקע .1

רבות: בעלי  יהאוכלוסיקבוצות  יםמשמשוהם  ,בישראל העיקרי כלי התחבורה הציבורי םהאוטובוסים 

 ,וקשישים. לתחבורה הציבורית חשיבות ציבורית רבהנוער, חיילים, סטודנטים -בניוהכנסה נמוכה, ילדים 

תאונות הדרכים. התחבורה הציבורית פועלת  הפחתתולהגודש בכבישים  להורדתהיות שהיא תורמת 

לפיהם נקבעים התנאים להפעלת שירותי שמתוקף חוקים, תקנות, צווים, הסכמים ורישיונות הפעלה, 

 כלקווי השירות למפעילים, קביעת מספר האוטובוסים בתחבורה ציבורית ברחבי הארץ: מתן רישיונות ל

 3קו, המסלול, תדירות הנסיעות, התעריפים וכדומה.

, פרסם משרד התחבורה מכרזים להפעלת 1997משנת  בנושא זה, בעקבות החלטת הממשלה 2001בשנת 

ידי -ידי מפעילים פרטיים )עד אז הופעלו כמעט כל קווי התחבורה הציבורית על-קווי תחבורה ציבורית על

המכרזים  4חברה לתחבורה ציבורית בע"מ(. – "דן"ו ,אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ – "אגד"

                                                 

 בל"ג בעומר. יובהר כי מסמך זה אינו עוסק בהיערכות המיוחדת לקראת הילולת הרשב"י במירון 1
 ,הנסיעות בתוך האשכולואשכולות,  המכוניםלאזורים גיאוגרפיים  החלוק לפימערך התחבורה הציבורית בישראל פועל כיום  2

 ידי מפעיל אחד.-וממנו מבוצעות לרוב על יואל
 .1107-1072, עמ' 2009במאי  6, 2007ולחשבונות שנת הכספים  2008לשנת  ,ב59דוח שנתי בקר המדינה, ממשרד  3
 שם.  4

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_297/dfb19287-fe42-4df6-b9f3-3aef3cd9378f/part141-bus_doc.docx
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 32-אשר סיפקו שירותי תחבורה ציבורית ב ,מפעילים 16-כ ר פעלוכב 2014בשנת ו כמה שלבים,פורסמו ב

 5.ברחבי הארץ אשכולות קווים

בתחבורה הציבורית. שלהן השימוש משפיעים על המאפיינים ייחודיים יש לקבוצות אוכלוסייה שונות 

שיעור בלעומת האוכלוסייה הכללית ו בשיעור נמוך של בעלי רכב פרטי אפיינתתמ , למשל,החברה החרדית

משרד התחבורה קבע,  6בתחבורה הציבורית. נרחב שימושב וכתוצאה מכך, 18ילדים מתחת לגיל גבוה של 

תכנון צורך ב ישכי  7,הסדרי ההסעה בתחבורה ציבורית המשמשים את המגזר החרדי את שבחן בדוח

התאמות  נדרשות זה למגזר. המגזר החרדי ובהן, תחבורתי נפרד בעבור קבוצות בעלות מאפיינים מיוחדים

סופי שבוע וחגים,  – מסוימיםבמועדי ההפעלה, בתדירות הקווים ובמיקום התחנות, בעיקר סביב מועדים 

תקופות ו 8"בין הזמנים"שנה שאינן בשגרה )בימי חול מיוחדים )ראש חודש, צומות וכדומה( ותקופות 

במיוחד  גדולביקוש יש ם מהמועדי חלקב ;ותייחודי ותתחבורתי דרישות כזהלכל מועד  ,דוחלפי האבל(. 

לתחבורה דפוסי הפעילות והביקוש  ,, באזור הגלילכמו כן 9מראש. לכךיש להיערך ולקווים מסוימים, 

במגזר  נחשב צפת ומירוןאזור ש משום ,הארץ בשארהחרדי שונים מדפוסי הפעילות ציבורית בקרב הציבור 

  10תיירותי מרכזי.רוחני ויעד החרדי ל

 מירון ומהםלציבורית לצפת ותחבורה  .2

כעשור לאחר  11.נהריה–צפת באשכול תחבורה ציבוריתלהפעיל  "נתיב אקספרס"החלה חברת  2002בינואר 

אשכול ב יםעירוני-ןוהבי ים, האזורייםהתחבורה הציבורית העירוני ירותישמכן התפרסם מכרז להפעלת 

את  חברה זו הרחיבה 2013בשנת  ."אקספרס נתיב"חברת זכתה במכרז ו ,נהריה–גם אשכול צפת ובו, הגליל

המועצות המקומיות ואת מעלות ושפרעם ערים נהריה, צפת, עכו, את ה הוא כולל כיוםו ,אזור השירות שלה

נסיעות באמצע השבוע ובסוף השבוע  ,בין השאר ,וספונבמסגרת המכרז  12.עודשלומי ו ,הגלילית-חצור

-וסף קו חדש בין בנינו ,(982( ובין ירושלים וצפת )קו 981וקו  980ברק וצפת )קו -בחלק מהקווים בין בני

תדירות הנסיעות של קווים נבחרים  תצגומלהלן ש 1לוח ב(. 979)קו  בלבד על בסופי שבועופהברק וצפת 

 השבוע. ותימלפי מירון ומהם לצפת ול

  

                                                 

 .2014, כנס תחבורה היום ומחר, ספטמבר הרשות הארצית לתחבורה ציבורית )מצגת(, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 5
; משרד 2014בדצמבר  28, עירוניים המיועדים לאוכלוסייה החרדית-קווי אוטובוס בין –תופעת "הקווים המדלגים" יניב רונן,  6

  .1997במאי  5די )ועדת לנגנטל(, רה, דוח הוועדה לבחינת הגברת השימוש בתחבורה ציבורית בקרב המגזר החרהתחבו
דוח  – המשמשים את המגזר החרדי ועדה לבדיקת הסדרי ההסעה בתחבורה ציבוריתרה והבטיחות בדרכים, ומשרד התחב 7

 .28-27, עמ' 2009באוקטובר  26, מסכם
תקופות "בין הזמנים" הן תקופות החופשות של מערכת החינוך החרדית: מי"א בתשרי עד ראש חודש חשוון; מראש חודש  8

, והבטיחות בדרכים התשתיות הלאומיות משרד התחבורהניסן עד כ"ב בניסן או א' באייר; מי' באב עד ראש חודש אלול. 
 .2012, באשכול הגליל בתחבורה הציבורית באוטובוסים לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות 201172/ 'מכרז מס

דוח  – ועדה לבדיקת הסדרי ההסעה בתחבורה ציבורית המשמשים את המגזר החרדירה והבטיחות בדרכים, ומשרד התחב 9
 .28-27 'עמ ,2009באוקטובר  26, מסכם

 לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות 201172/ 'מכרז מס, והבטיחות בדרכים , התשתיות הלאומיותמשרד התחבורה 10
 , נספח י"ג.2012, באשכול הגליל בתחבורה הציבורית באוטובוסים

 .2015ביוני  30, תאריך כניסה: אודות החברה"נתיב אקספרס",  11
ציבורית חדש בצפון שיקצר את  מקרבים את הצפון למרכז. מיום שישי: מערך תחבורהרה והבטיחות בדרכים, ומשרד התחב 12

 .2014במרס  31, ת )הודעה לעיתונות(זמני הנסיעה וישפר משמעותית את השירו

http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/myr_khn_0.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03518.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/kavey_mehadrin_report.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/kavey_mehadrin_report.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/mihraz27-2011.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/kavey_mehadrin_report.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/kavey_mehadrin_report.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/mihraz27-2011.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/mihraz27-2011.pdf
http://www.nateevexpress.com/AboutUs.aspx
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2946:dover-2014-03-31&catid=56:dover-c-1&Itemid=65
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2946:dover-2014-03-31&catid=56:dover-c-1&Itemid=65
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 13םמירון ומהם, לפי ימילצפת ולנסיעות בקווים נבחרים התדירות  – 1לוח 

 צפת/ מירוןמנסיעות ה פרמס נסיעות לצפת/ מירוןה פרמס מס' קו יעדמוצא/ 

 בתש ו' ה' ד'–ב' א' בתש ו' ה' ד'–ב' א'   

 0 *3 *2 0 0 0 3 2 0 0 979 ברק-בני

980 7 6 7 2 3 7 6 7 3 2 

981** 7 6 6 6 3 7 6 6 3 6 

984** 5 5 5 2 2 5 5 5 2 2 

 10 8 18 17 19 8 13 20 17 19 ברק-בני ולהכך ס

 2 2 6 6 6 2 2 6 6 6 982 ירושלים

992 2 2 3 3 0 2 2 2 0 4* 

993** 0 0 5 3 3 0 0 1 3 5 

 7 5 9 8 8 5 8 14 8 8 ירושלים ולהכך ס

 ***2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 985 אשדוד

 ***2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 987 שמש-בית

 .* לא עובר בצפת
 .** לא עובר במירון

 .במירון תלא עובר תבאותה שעה. אח יוצאות שתי הנסיעות*** 

ועל כן  ,נסיעות במהלך השבת אין)יש לזכור כי  מתוגברים כי סביב סוף השבוע הקווים מראיםהנתונים 

בנסיעות לכיוון  כמו כן,רק עד שעות הצהריים ובשבת רק בשעות הערב והלילה(. הן נסיעות הביום שישי 

 על מוצאי שבת.הוא דגש הואילו בכיוון ההפוך  ,ו'-ה' םימיהדגש מיוחד על  ישצפת ומירון 

 הכללים לתגבור נסיעות לצפת ומירון ומהם במועדים מיוחדים .3

 "נתיב אקספרס"לצורך הכנת המסמך פנה מרכז המחקר והמידע של הכנסת למשרד התחבורה ולחברת 

נתיב "חדים. מחברת לבצע במועדים מיו נדרש המפעילשבבקשה לקבל מידע קונקרטי על תגבור נסיעות 

 לעשותנדרש המפעיל ש. ממשרד התחבורה נמסר כי מספר הנסיעות , כאמורתשובה לא נתקבלה "אקספרס

מועדים מיוחדים, מפורטים ברישיון  כגוןבהתאם לנסיבות ידועות מראש,  הנעשיםבכל קו והשינויים 

רות ישהכללים התקפים לתגבור נסיעות מפורטים בתנאי המכרז להפעלת  ,ככללהפעלת הקו, וכי 

  15במכרז.המפורטים להלן עיקרי הכללים  14(.27/2011)מכרז  אשכול הגלילבהתחבורה הציבורית 

לתת מענה הולם  על מפעיל השירות להיערך ,מעבר לנסיעות הנדרשות בימים רגיליםמודגש כי במכרז 

בין  יש הבחנה מכרזב 16.לצד ביקוש חריג אקראי מועדים מיוחדים,בבחגים ולשינויים הצפויים בביקוש 

נכללת בלוח הזמנים ה ,ביקוש הגובר במועדים ידועים מראשלצורך עמידה בהיערכות מוגברת שגרתית 

פירוט עלייה לא צפויה בביקוש. בחוברת המכרז נכלל לצורך התאמה להמאושר לקו, ובין תגבור פתאומי 

                                                 

 .2015ביולי  7-ל 2015ביולי  1הנתונים הם על השבוע שבין  .2015 ביולי 1כניסה:  תאריך, לו"ז לפי קו"נתיב אקספרס",  13
דרור גנון, מנהל אגף בכיר רישוי תכנון ותפעול תחבורה ציבורית ברשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה  14

, וממנה השירות בקווי האוטובוס לצפתוהבטיחות בדרכים, מכתב תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא: 
 .2015ביולי  1דוא"ל, 

 לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות 201172/ 'מכרז מס, והבטיחות בדרכים משרד התחבורה התשתיות הלאומיות 15
 .2012, באשכול הגליל בתחבורה הציבורית באוטובוסים

 . 90, עמ' 36.1שם, סעיף  16

http://www.nateevexpress.com/LineInfo.aspx
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/mihraz27-2011.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/mihraz27-2011.pdf
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בדגש  ,ביקוש מוגבר – ראש חודש יערב: מיוחדים והשפעתם על דפוסי הנסיעה לאזור צפת ומירוןמועדים 

מגיעים המונים  וובימים שלפני החגבערב  – ראש השנה ;ניסן וערב ראש חודש אלול על ערב ראש חודש

תפילה המונית  – ם כיפורוי; את החג במירון לחגוג נוהגים חסידי ברסלב 3,000-כו ,לתפילה בקבר הרשב"י

רבה  ארבה ויום הושענא ליל הושענ – סוכות; ובצאתו ביקוש גבוה בערב יום כיפורל מביאהבמירון 

 נחשבתט"ו בשבט הסמוכה לשבת ה – ט"ו בשבט; מירוןתחבורה ציבורית למאופיינים בביקוש מוגבר ל

ולת משה רבנו במירון משתתפים בהיל 20,000-כ – יום פטירת משה רבנו, אדרבז' ; במירון שבת מיוחדת

רבים  ,ניסןבעד כ"ב  ראש חודש ניסןמ", בין הזמנים"תקופת ב – "בין הזמנים"; עצמויום באדר ובערב ז' ב

כן ושבוע של ראש חודש אייר, ן(. תנועה ערה של בני ישיבות צפויה במירוב במיוחד)בצפון  הלחופשנוסעים 

מערך ייחודי כדי נדרשת הפעלת בל"ג בעומר  – בעומרל"ג  17;ראש חודש חשווןל תשרי חגי ביןששבוע ב

במכרז מצוין גם כי הביקוש  18החוגגים המגיעים להילולה במירון מדי שנה. 250,000-כהסעת לאפשר 

משבוע  מידה ניכרתבעשוי להשתנות  אי שבתבמוצ ולכיוון ההפוךבימי שישי  צפת ומירוןכיוון שירות לל

מאות  ןתלקראשמה, מברכין וכדו ותקהילה, שבתות התוועדות, שבתקיומן של שבתות  עקב לשבוע,

 19עושים את דרכם צפונה.נוסעים 

ובד ע – איש קשר עם הקהילהלהעסיק מחויב לפי תנאי המכרז המפעיל  ,לתגבור הנסיעות כדי להיערך

 ברק ובמוקדים-בבניקשר עם ראשי הקהילות בצפת, בירושלים, לעמוד בתפקידו  במשרה מלאה, אשר

משרד התחבורה נמסר מבהקשר זה  20.במועדים הנזכרים לעילנוספים, באופן שיסייע לצפות ביקוש חריג 

, המשרד צפויים ולשפר את השירות באופן שוטף-כדי לצמצם את האירועים הלאכי  ,במענה על פנייתנו

  21.תיאום עם הקהילותבהשירות ו מגזרים שיסייעו במתןכמה יועצים ממעסיק עצמו 

ח נסיעות תגבור בשנה מעבר ללו 1,000מתחייב להיערך לביצוע של לפחות אי המכרז, המפעיל לפי תנ

שפורטו  מיוחדיםהימים בשגרה ומעבר לנסיעות בחגים ובשסופי שבוע להמאושר לימי חול והזמנים 

תגבור צורך בעשוי להידרש בכל אחד מקווי האשכול, אך עיקר האומנם תגבור עוד מצוין במכרז כי . לעיל

  22.עירוניים המקשרים את מרכז הארץ לצפת-ןבקווים הבי צפוי

המבקשים לעלות לאוטובוס גדול ממספר הנוסעים בכל מקרה שמספר הנוסעים בתנאי המכרז מובהר כי 

אוטובוס לשלא עלה  כך שאדם, ידיימפעיל השירות להוסיף נסיעה באופן מיחויב  23המרבי שמותר להסיע

המפעיל הנחיה זו לצורך מילוי  ,מכרזלפי ה 24.שעה לאוטובוס תגבור יותר מחציעקב צפיפות לא ימתין 

בסופי  אוטובוסים נוספים לתגבור וסדרנים שיאפשרו שילוח מהיר שלהם בעת הצורך להעמידמחויב 

חג והנסיעות הראשונות או ה שבתההנסיעות האחרונות לפני כניסת )בדגש על  שבוע ובימים מיוחדים

-ירושלים, בני צפת,)קווים המשרתים את המגזר החרדי של הבתחנות הקצה  ג(חאו ה שבתה לאחר צאת

 המפעיל מתחייב לדאוג לתגבור ככל שיידרש להסעת כל .(גת-יתישמש וקר-ברק, אשדוד, נתניה, בית

                                                 

עשרה ממספרן -במקום אחר מצוין במכרז כי בתקופה זו ייתכן שמספר הנסיעות הנדרשות בשעה מסוימת יהיה גדול פי 17
 . 117, עמ' 37.4בשגרה. שם, סעיף 

 .90, עמ' 36.1שם, סעיף  18
 .112, עמ' 37.2שם, סעיף  19
 .108, עמ' 37שם, סעיף  20
ברשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה  תחבורה ציבוריתבכיר רישוי תכנון ותפעול  דרור גנון, מנהל אגף 21

, השירות בקווי האוטובוס לצפת וממנה :והבטיחות בדרכים, מכתב תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא
 .2015ביולי  1דוא"ל, 

 לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות 201172/ 'מכרז מס, םוהבטיחות בדרכי , התשתיות הלאומיותמשרד התחבורה 22
 .108, עמ' 37סעיף  ,2012, באשכול הגליל בתחבורה הציבורית באוטובוסים

 . שם.נוסעים בעמידה הכוונה לעשרהרוניים עי-לפי תנאי המכרז, באוטובוסים בין 23
 . 92-91 , עמ'36.3שם, סעיף  24

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/mihraz27-2011.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/mihraz27-2011.pdf
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לכך מובהר כי יש סבירות גבוהה במכרז  שבת.הם ליעדם עד כשעה לפני כניסת תהממתינים בתחנות ולהבא

 25ועל המפעיל להיערך לכך בהתאם. ,אוטובוסים בכוננות לביצוע הנסיעה כמהיידרשו קצה  תחנתבכל ש

מספר האוטובוסים הדרושים מ 10%במקום אחר במכרז מצוין כי מספר האוטובוסים בכוננות צריך להיות 

 26)נסיעות קבועות ואוטובוסים בהזמנה מראש(. פעילות החזויהל

יעמיד  בגלל תקלה טכנית או מכל סיבה אחרת,ס לא יכול לצאת לנסיעה אוטובושבמקרה עוד לפי המכרז, 

במקרה שאוטובוס אינו יכול  .לכל היותר דקות 30חלופי בתוך  מפעיל השירות לרשות הנוסעים אוטובוס

יעמיד מפעיל השירות לרשות הנוסעים אוטובוס חלופי  נהריה,בצפת או בלהתחיל נסיעה בתחנה המרכזית 

 27.לכל היותר דקות עשרבתוך 

ומועדים  ולא לחגים ,צפויים לתת מענה בעיקר לאירועים לא אמודגש כי מטרת התגבור היבתנאי המכרז 

כל הנסיעות אשר ידוע כי הן נדרשות  לכלול את יש לוח הזמניםבהמוגדרים כאירוע במערכת הרישוי. 

כל גידול קבוע  כי מכרזב עוד נקבע שימוש בתגבור. ורק במקרה של עומס חריג ייעשה ,להפעלה תקינה

ואין , ידוע מראשאו לתקופת אירוע  לתקופה רגילה ח הזמניםלהיות משולב בלוצריך נסיעות הבהיקף 

באותה שעה בשלושה סופי שבוע רצופים תוכנס  שנעשתהנסיעת תגבור  ,דוגמה)ל כתגבורלהמשיך להפעילו 

מסך הנסיעות  1%-היו יותר מנסיעות התגבור לא י ,(. לפי תנאי המכרזכנסיעה רגילה וקבועה וח הזמניםלל

 28באשכול.

 אוטובוסהודעה על שינויים בקווי  .3.1

מהקווים  כל קו עלמפעיל השירות יידרש להפיץ באופן שוטף מידע לציבור הנוסעים פי תנאי המכרז, -על

באתר האינטרנט של  ,מהשינוי המושפעת תחנה בכללפרסם כל שינוי במסלול הקו ו הכלולים באשכול

המפעיל כמו כן,  המאוחד של משרד התחבורה. במקום המיועד לחדשות באתר המידעמפעיל השירות ו

משעה  יפעל בכל ימי מתן השירותש ,למסירת מידע לציבור אנושיעם מענה מוקד טלפוני נדרש להפעיל 

שעת ההגעה המשוערת של  . המפעיל מחויב גם למסור מידע עלמושעה לאחר סיועד תחילת השירות  לפני

( באתר האינטרנט, במענה טלפוני אוטומטי ואנושי, במערכת next busהאוטובוס לכל תחנה במסלול )

מפעיל על  ,אירועים מיוחדיםלקראת  29( ובשלטים אלקטרוניים בתחנות נבחרות.SMSידיים )ימסרונים מ

לקראת ל"ג  ביומונים של הציבור החרדימיוחד בהשירות להפעיל מערך פרסום הפונה לקהל הרלוונטי. 

 30."בין הזמנים"תקופות בבעומר ו

בהם תגבור ששל אירועים ומועדים ידועים מראש  יםבמקרממשרד התחבורה נמסר בהקשר זה כי 

 להביא קשה, בלוחות הזמנים. לעומת זאת מתפרסםהנסיעות מתוכנן ונכלל במערכת הרישוי, המידע 

 31.י שלא היה ידוע מראשנקודת עקב אירועשנעשות ות תגבור נסיע עללידיעת הציבור מידע 

                                                 

 .112, עמ' 37.2שם, סעיף  25
  .108, עמ' 37שם, סעיף  26
 .104' מע ,36.2סעיף שם,  27
 . 109, 107, עמ' 37שם, סעיף  28
בתחבורה הציבורית  לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות 201172/ 'מכרז מס, והבטיחות בדרכים משרד התחבורה 29

 , נספח כ"ט.36.9, סעיף 2012, באשכול הגליל באוטובוסים
 .98, עמ' 36.9.2שם, סעיף  30
ברשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה  תחבורה ציבוריתדרור גנון, מנהל אגף בכיר רישוי תכנון ותפעול  31

, השירות בקווי האוטובוס לצפת וממנה :והבטיחות בדרכים, מכתב תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא
 .2015ביולי  1דוא"ל, 

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/mihraz27-2011.pdf
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 טיפול בתלונות הציבור ופיקוח משרד התחבורה על עמידה בתנאי המכרז .4

-על ,לציבור הניתן תיקון ושיפור בזמן אמת של השירות :המכרז מגדיר את מטרת הטיפול בפניות הציבור

 באמצעות לקחים הישנותם והפקת מניעתלו וליקויים לאיתור כשלים ומקצועית שיטתית גישה יישום ידי

שמאפשר  מערך טיפול בפניות הציבורעל מפעיל השירות ליצור  ,רמות הארגון. לשם כך ומעקב בכל בקרה

המפעיל לשלוח  עלאתר האינטרנט. ב או פקסבטלפון, ב, או בדואר אלקטרוני דוארבלקבל פניות ותלונות 

לטפל  עליובהתאם לטיפול הנדרש. באותו אופן  ,ימים 28–14תוך באופן הטיפול בפנייה  עללפונה תשובה 

פניות . על המפעיל לדווח למשרד התחבורה על ניות ממשרד התחבורה ומגופים ממונים ומבקריםבפ

יוכל משרד התחבורה לגשת באופן מקוון למערכת  על כך נוסףושהתקבלו ועל אופן טיפולו בהן,  הציבור

על פניית מרכז המחקר  משרד התחבורה בתשובת 32פניות הציבור של המפעיל לשם צפייה במידע. ניהול

ין כי וצממירון ומהם, אך ללתלונות על השירות בקווים לצפת ו תספציפי ותהתייחסאין והמידע של הכנסת 

. עוד ציין באירועים נקודתיים עוסקות הן ולרוב ,מגיעות למשרד סבירהציבור התלונות ופניות המספר 

 33חוזרים על עצמם.שממקרים לקחים מפיקים ו ,נבדקתפנייה וכל תלונה המשרד כי 

 ידי-הניתן על איכות השירות )באמצעות זכיין( אתבוחן משרד התחבורה  ,לצד הטיפול בפניות הציבור

 מפעילישלוודא היא  שמטרתה העיקרית ,מערכת בקרה תפעוליתבאמצעות מפעילי התחבורה הציבורית 

רמת השירות המחייבת בוכן , עמושנחתמו תחייבויות הבום בהסכמיעומדים התחבורה הציבורית 

סוגי  הבארבעפרמטרים ראשיים  30-הבקרה מבוססת על מדד שמורכב מכ שהוגדרה בהסכם ההפעלה.

כוללת בעיקר מעקב אחר עמידה בלוחות וידי בקר גלוי -עלנעשית ש ,עיקריים: בקרה בתחנות מוצא בקרה

ביטול נסיעות, איחור ביציאה, הקדמת יציאה, שילוט הקו, ניקיון כלי הרכב ובדיקת מסמכי רכב  ים,זמנ

מתמקדת בהתנהגות הנהג ובשמירה על וידי בקר סמוי -נערכת עלש ,בקרה לאורך מסלול הנסיעה ;ורישוי

הנסיעות על  בקרה על דיווחי המפעיל ;נערכת במשרדי המפעילש ,בקרת תשתיות ;מסלול הנסיעה

השירות של מפעילי  מדרג את איכותהמדד חריגה משוקלל תוצאות הבקרה מחושב בסיס על  .המבוצעות

 34.רמת השירות גבוהה יותר ,החריגה המשוקלל נמוך יותר התחבורה הציבורית. ככל שמדד

נתיב "על היקף הבקרה שנערכה על פעילות חברת ממשרד התחבורה נתונים במענה על פנייתנו לא סופקו 

מרכז לצדק הידי חוקרים מ-עלבמחקר שנערך באזור צפת ועל תוצאותיה, אך מנתונים כלליים  "אקספרס

שנערכו בשנים ה הבקרפעולות מספר  עולה כי יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים םשל חברתי ודמוקרטיה ע

נסיעות  51,000-כ ל,המסלוך נסיעות בקרה לאור 20,000-כמ :2012עד שנת  2006משנת  גדלהאחרונות 

ל, המסלוך נסיעות בקרה לאור 66,000-, לכבתחנת המוצאה בקרפעולות  1,000-שנצפו בתחנת היציאה וכ

. בסך הכול נבדקות בתחנת המוצא הבקרפעולות  11,000-נסיעות שנצפו בתחנת היציאה וכ 279,000-כ

                                                 

 לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירות 201172/ 'מכרז מס, והבטיחות בדרכים הלאומיות, התשתיות משרד התחבורה 32
   , נספח כ"ג.36.11 , סעיף2012, באשכול הגליל בתחבורה הציבורית באוטובוסים

ברשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה  תחבורה ציבוריתישוי תכנון ותפעול דרור גנון, מנהל אגף בכיר ר 33
, השירות בקווי האוטובוס לצפת וממנה :והבטיחות בדרכים, מכתב תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא

 .2015ביולי  1דוא"ל, 
המרכז לצדק חברתי , טיוטה לדיון – רגולציה של שירותי התחבורה הציבורית באוטובוסים בישראליורם עידה וגל טלית,  34

והבטיחות  הלאומיות התשתיות, ; משרד התחבורה2014, פברואר יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים על שםודמוקרטיה 
לשנת  מחצית ראשונה – הציבורית באוטובוסים קווי שירות בתחבורה התפעולית על הפעלת סיכום נתוני הבקרהבדרכים, 

 .2013בדצמבר  16, 2013

כי רמת השירות של מפעילי התחבורה הציבורית אינה  2008שערך בשנת מבקר המדינה קבע בעקבות ביקורת יצוין כי  
פי התקנות, הרישיונות -מספקת, וכי על המשרד התחבורה לוודא שהמפעילים יספקו את השירות לציבור כנדרש על

מבקר להדק את הפיקוח על הטיפול בתלונות הציבור במשרד התחבורה עצמו ובקרב המפעילים השונים. וההסכמים, ו
 .1094, 1092 ', עמ2009במאי  6, 2007ולחשבונות שנת הכספים  2008ב לשנת 59דוח שנתי המדינה, 

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/mihraz27-2011.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/mihraz27-2011.pdf
http://hazan.kibbutz.org.il/hafrata%20-2/yaorm_vegl_-_rgoltzia_thbora_tziborit_-_21_2_14.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/bakara-tifulit.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/bakara-tifulit.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_297/dfb19287-fe42-4df6-b9f3-3aef3cd9378f/part141-bus_doc.docx
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. מספר החריגות שאותרו מהנסיעות בתחנות המוצא 1.5%-מנסיעות כל מפעיל לאורך המסלול ו 0.4%

 52,000.35-לכ 22,500-מכבהתאמה גדל אלו ה בקרפעולות ב

נתיב "שנערכו לחברת ה הבקרפעולות ממשרד התחבורה פרטים על תוצאות לא נמסרו פי ש-על-אף

 קווי שירות בתחבורה התפעולית על הפעלת נתוני הבקרה משרד התחבורה המסכם אתלפי דוח , "אקספרס

נתיב "של חברת  החריגהמדד ציון חל שיפור ב 201336–2005בשנים  כי עולה באוטובוסיםהציבורית 

במחצית הראשונה  1.2-ו) 2012בשנת  1.7לציון  2005בשנת  2.1 נהריה: מציון–באשכול צפת "אקספרס

יתרה מכך, מהנתונים עולה כי הציון של  .(רות טובה יותריציון נמוך מעיד על רמת ש ,; כאמור2013של 

-ו) 2.3 היה 2012שבשנת  ,הענפיבאופן עקבי מהציון  ךנמונהריה –באשכול צפת "נתיב אקספרס"חברת 

  37.(2013במחצית הראשונה של  2.1

שלא כולם  ,יש לזכור כי הוא מורכב מפרמטרים רבים ,למרות חשיבותו של מדד הבקרה התפעולית

מציינים  מכון ון לירחוקרי  .הציבוריתתחבורה ב המשתמשיםים בהכרח לאיכות השירות בעיני ירלוונט

חסרונו העיקרי של מדד הבקרה התפעולית בישראל, בניגוד למקובל במקומות אחרים בהקשר זה כי 

. סקרים אלו בחשבון סקרי עמדות והעדפות של ציבור הנוסעים לא מובאים מדדשב נובע מכךבעולם, 

. יבים השונים של המדדלמרכ ועל החשיבות שהם מייחסים הנוסעים שויים לספק מידע חיוני על העדפותע

חשיבות בעיני  יחסרהם של המדד הקיים  תכן שחלק מהמרכיביםיבמצב זה יהחוקרים מציינים כי 

או  יש להשמיטם , כדי לתאר נאמנה את איכות השירות לנוסעים,, ולכןאו שחשיבותם מועטה ,הנוסעים

 בעלי חשיבות רבה בעיני ,יתכן שיש משתנים אחריםימשקלם היחסי במדד. לעומת זאת,  להפחית את

 38.נמוך מדי בציון הכללי םינם נכללים במדד או שמשקלשא ,הנוסעים

שוטף על הפיקוח ה לע במענה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת כי נוסף נמסרמשרד התחבורה מ

 יםבמקר מפעיל מערכת אכיפה הכוללת סנקציות משרדה, בבקרה התפעוליתהציבורית  מפעילי התחבורה

במסגרת דוח המעקב אחרי תיקון הליקויים  ,בעבר דווחמשרד התחבורה מ 39סטייה מרישיון הקו. של

 9.5-כ ךהוטלו על מפעילי התחבורה הציבורית קנסות בס 2010כי בשנת  ,מבקר המדינה עליהם התריעש

יעקב חזן  םשל מרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה עהמידי חוקרים -עלמחקר שנערך  לפי נתוני 40מיליון ש"ח.

 2006כמיליון ש"ח בשנת מגדל הקנסות שהוטלו על מפעילי תחבורה ציבורית  ךס ,במכון ון ליר בירושלים

                                                 

המרכז לצדק חברתי , טיוטה לדיון – רגולציה של שירותי התחבורה הציבורית באוטובוסים בישראליורם עידה וגל טלית,  35
 2011. נתונים דומים לנתונים המובאים במחקר לגבי שנת 2014, פברואר יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים על שםודמוקרטיה 

 לעוהבטיחות בדרכים, מענה  הלאומיות התשתיות, ישראל כץ, שר התחבורהעולים מתשובת שר התחבורה על שאילתה: 
  .2012ביולי  23ציבורית, השירות התחבורה  :בנושא הורוביץשל חבר הכנסת ניצן  2028שאילתה רגילה מס' 

נסיעות  93,000ביצע המשרד  2008ועד דצמבר  2003 מיוליד התחבורה לדוח מבקר המדינה בנושא עולה כי מתשובת משר 
. בבדיקות אלה מצאה הבקרה םאוטובוסיגבי ה בדיקות על 40,000-ו בדיקות בתחנות מוצא 37,000המסלול, ך בקרה לאור

 .243, עמ' 2009, מאי ב59 המדינה לדוח מבקר ראש הממשלה הערותמשרד ראש הממשלה,  טופלו.והן  ,חריגות 130,000
 יוני.–הם מהחודשים ינואר 2013הנתונים לשנת  36
 קווי שירות בתחבורה התפעולית על הפעלת סיכום נתוני הבקרהוהבטיחות בדרכים,  הלאומיות התשתיות, משרד התחבורה 37

 .2013בדצמבר  16, 2013לשנת  מחצית ראשונה – הציבורית באוטובוסים
המרכז לצדק חברתי , טיוטה לדיון – רגולציה של שירותי התחבורה הציבורית באוטובוסים בישראליורם עידה וגל טלית,  38

  . 2014, פברואר יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים םשל ודמוקרטיה ע
ברשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה  ציבורית תחבורהדרור גנון, מנהל אגף בכיר רישוי תכנון ותפעול  39

, השירות בקווי האוטובוס לצפת וממנה :והבטיחות בדרכים, מכתב תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא
 .2015ביולי  1דוא"ל, 

, דצמבר כרך ב' –דוח מעקב אחר תיקון ליקויים וביצוע החלטות ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה משרד ראש הממשלה,  40
 .1147, עמ' 2011

http://hazan.kibbutz.org.il/hafrata%20-2/yaorm_vegl_-_rgoltzia_thbora_tziborit_-_21_2_14.pdf
http://www.pmo.gov.il/BikoretHamedina/files/hearot_59b.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/bakara-tifulit.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/bakara-tifulit.pdf
http://hazan.kibbutz.org.il/hafrata%20-2/yaorm_vegl_-_rgoltzia_thbora_tziborit_-_21_2_14.pdf
http://www.pmo.gov.il/BikoretHamedina/files/part_b.pdf
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 עקב הרחבת ,הגידול בקנסות נובע מגידול במספר החריגות שנמצאו ,המחקר לפי. 2012מיליון בשנת  16-לכ

 41.הבקרה

 עדו אבגר: כתיבה

 צוות ראש, יובל וורגן: אישור

 עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"

 

                                                 

המרכז לצדק חברתי , טיוטה לדיון – רגולציה של שירותי התחבורה הציבורית באוטובוסים בישראליורם עידה וגל טלית,  41
 2014, פברואר יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים םשל ודמוקרטיה ע

http://hazan.kibbutz.org.il/hafrata%20-2/yaorm_vegl_-_rgoltzia_thbora_tziborit_-_21_2_14.pdf

