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 דבר המנכ"לים
פיתוח כלכלי לכתנאי לחברה בריאה ווהצורך בה תחבורה ציבורית טובה  ה שלחשיבות

סכמה בשדה המדיניות הציבורית בכל העולם זה זמן רב. מדינת ישראל, מאז וחברתי הם מו

ליישובים ורה ציבורית רותי תחבימשאבים רבים באספקת ש הקמתה ועד היום, השקיעה

על רקע זה החלטנו בעמותת סיכוי  .םיאך כמעט לא עשתה כן ביישובים הערבי ,םיהיהודי

 לחולל שינוי מציאות בתחום זה.הכלים שלנו כדי את את אנשי המקצוע ו רתוםל

היא מנושאי הדגל של המאבק  –ארגון משותף לאזרחים הערבים והיהודים  –עמותת סיכוי 

שוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל. אנו מאמינים ששוויון בין כל אזרחי  לקידום

, יתרה, בין אבן הפינה של כל דמוקרטיה, חברה ומדינה. לשם כך אנו עוסקים הואהמדינה 

 ,כלים חדשנייםמדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים. במסגרת הפעילות פיתחנו  בשינוי

לאיתור חסמים מונעי שוויון ולגיבוש המלצות מדיניות  ,לסיכויים" מודל "מחסמיםובראשם 

 .בנות מימוש להסרתם

ונים: דיור מגו םהמודל יושם בהצלחה בשנים האחרונות והוביל לשינוי מדיניות בתחומי

 רותי ממשלה ועוד.יוקרקע, תקציבי רווחה, הנגשת ש

במסמך זה הפעלנו את מודל מיפוי החסמים על סוגיית התחבורה הציבורית ביישובים 

 -המחקר כלל רכיבים איכותניים וכמותיים ומפגשים עם מקבלי החלטות בתחום ם. יהערבי

חבורה הציבורית ילי התבמשרדי הממשלה, ברשויות המקומיות הערביות ובקרב מפע

בורה רותי התחישמצבם של במשך תקופה ארוכה התריעו גורמים רבים כי . "צ()תח

ונשמעו הערכות שונות לגבי הסיבות לכך.  ,ים גרוע ביותריביישובים הערבהציבורית 

את הסיבות והחסמים אשר מונעים ועמוק באמצעות המודל הצלחנו לפענח באופן מדויק 

מדובר  .יםיום תחבורה ציבורית ליישובים הערבחל משאבי מדינה בתהקצאה שוויונית ש

 .מדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים בחקרמקצועי חשוב נוסף של סיכוי בהישג 

 

 ,רשויות המקומיות הערביותחד תושבי הוובמי ,חברה הערביתגילינו כי ה ,לצערנו

בכל המשאבים  היהודיים ביחס ליישוביםגדולה ביותר מהקצאה לא שוויונית  יםסובל

התוצאה היא רמת הן תשתיות והן סובסידיה לנסיעות.  –בורה ציבורית הדרושים לתח

גם בהסתכלות השוואתית ים. יביישובים הערב ורה ציבוריתרות נמוכה ביותר של תחביש

תחבורה המהם סובלים האזרחים הערבים, הפער בתחום שעל תחומי אי שוויון אחרים 

 יוצריםתחבורה ציבורית ערים בהקצאת משאבים לשירותי פ הגדולים ביותר.ציבורית הוא מה

את האזרחים הערבים עם יכולת מוגבלת  יםותירומ ,מצוקה חמורה ביותר ביישובים הערביים

 ,לותללא כל יכולת( להגיע למרכזי התעסוקה, לאוניברסיטאות ולמכל –ביותר )ואת חלקם 

ניתוק פיזי של אזרחים ערבים רבים בר במדו. ולמוסדות התרבות והחברה בישראל

ערבים ושל האזרחים הפגיעה אנושה ביכולתם של בו ,התשתיות בישראלממהחברה ו

 זו הסיבה לכךלא נגזים אם נאמר כי  ,להערכתנו. םמצבהחברה הערבית בכלל לשפר את 
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המדינה והנהגת היישובים  ותשמשקיעהמשאבים מהתוכניות ומהמאמצים, רבים מש

עלולים  ,םיכדי לקדם תעסוקה, חינוך גבוה, פיתוח כלכלי ועוד ביישובים הערבים יהערבי

 .חלקית ביותרהצלחה ב להסתכם

עשה מאמצים בשנים האחרונות לצמצם את תחבורה ראוי לציין כי צוות משרד היחד עם זה, 

תרגמו ים. מאמצים אלה היציבורית ביישובים הערביהתחבורה הם ולשפר את שירותי הפערי

ציבורית במספר יישובים התחבורה הרותי יקעה ממשלתית אשר חוללה שיפור ניכר בשלהש

 שפרל הלא הצליחו ,היתה ממוקדת רק ביישובים מסוימים ההשקעה ,אך לצערנו ם.יערבי

 ים. יהערביישובים האת רמת השירות הנמוכה בכלל באופן משמעותי 

לא כולל המלצות מדיניות מסמך מדיניות זה אינו מסתפק בתיאור המצב ובניתוחו, א

אנו קוראים  .ובנות מימוש לשינוי מדיניות, שמטרתן להביא להקצאה שוויונית מפורטות

לנקוט באופן מיידי את כל הצעדים הדרושים על מנת התחבורה ולמשרד האוצר למשרד 

אנו קוראים גם ם. ירותי התחבורה הציבורית ביישובים הערביישפר באופן דרמטי את של

חסמים אשר מצאנו בתחום אחריותם. המלצות  רשויות הערביות לדאוג להסרתלראשי ה

 .לסגירת הפערים המדיניות במסמך זה יכולות להוות מתווה פעולה

 תחומי, מומחיות-מחקר זה התבצע במסגרת תהליך מורכב שדרש עבודת צוות, ידע רב

הניעה את כל אשר יוסף -חגית נעליאנו מבקשים להודות בראש ובראשונה ל .ונחישות

. כםלפניהמצוין אשר  את המחקרוהובילה  ,הפעילות של סיכוי בתחום התחבורה הציבורית

תכנון.סביבה.חברה ולמלאכת הכתיבה והמחקר,  Viaplanלשותפתה לחברת אנו מודים גם 

צוות המחלקה למדיניות שוויונית, שירלי רקח, אמג'ד שביטה ומיכל תודה גם ל. טובי כהן

 .החשובה למסמך זה מתםבליקוף על תרו

במשרד "מ סמנכ"ל בכיר יבשה ומנהל אגף תחבורה ציבורית מיהודה אלבז, תודה ל

וגברת שרון  ,דרור גנון, סגן בכיר למנהל אגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה ,תחבורהה

, שיתפו אותנו בתהליכי קבלת באספקת מידע סייעו מלכי, יועצת למשרד התחבורה, אשר

 .משמעותם בפגישות שבהן הוצגו הממצאים והתקיימו דיונים עלהשתתפו ו ,ההחלטות

רחב אנו מקווים שקריאת המחקר תזמן לכם הבנה מעמיקה יותר של המציאות ותניע מהלך 

 ם.יתחבורה הציבורית ביישובים הערביהקידום להיקף לשינוי המציאות הקיימת ו

 

 ,בברכה

 רון גרליץ ועו"ד עלי חיידר

 , עמותת סיכוימנכ"לים שותפים
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 תקציר מנהלים 
תה נמוכה ביותר יההשקעה הממשלתית בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים בישראל הי

במשך עשרות שנים. התוצאה היא פער ואי שוויון חריפים באספקת שירותי תחבורה ציבורית 

במקרים ביישובים הערביים לעומת היישובים היהודיים. אי השוויון בהקצאת משאב זה מוביל 

פוגע הוא ו ,רבים לניתוק פיזי ותפקודי של אזרחים ערבים מהחברה ומהתשתיות בישראל

 ביכולתה של החברה הערבית לשפר את מצבה.

מספק תמונה רחבה על מצב שירותי  ,המוגש בזאת על ידי עמותת סיכוי ,מסמך זה

איתור בציבורית ביישובים הערביים. תרומתו העיקרית והחדשנית טמונה התחבורה ה

גיבוש המלצות מדיניות המעכבים קידום תחבורה ציבורית ביישובים הערביים ובחסמים 

 .להתמודדות עימם

אלה לם יציבורית ביישובים הערביהתחבורה השירותי  ביןהמחקר ערך השוואה כמותית 

המקצועי ומן עולם התוכן מים. ההשוואה התבצעה תוך שימוש במושגים ייישובים היהודשב

קווי במספר לידי ביטוי  הבא פרישה. איכות שירותו פרישהציבורית: התחבורה ה של השפה

, תדירותרות הוא יוהמדד הנבחר לאיכות השהנסיעה המשרתים את היישובים )יעדי נסיעה(, 

 הבאה לידי ביטוי במספר הנסיעות היומיות.

נסיעה של והן תדירות ה ,ם ומהםימצאנו כי הן מספר יעדי הנסיעה אל היישובים הערבי

ומעידים  ,םיים הקיימים נמוכים באופן משמעותי ביותר בהשוואה ליישובים היהודיוהקו

 . על אי שוויון חריף באספקת השירות

 212 – הםונסיעות יומיות, בקו יחיד, ואילו בש 62בכפר קאסם מתקיימות  ,לדוגמה ,כך

קווים,  26-ות יומיות בנסיע 314פחם מתקיימות -אלקווים. בעיר אום  21-נסיעות יומיות ב

פחם, -אלשל אום מזו נפש  31,333-, שאוכלוסייתה קטנה בכרכור-בעוד שבפרדס חנה

מספר יעדי הנסיעה  .)מספרי הנסיעות הלוך וחזור( קווים 11-נסיעות יומיות ב 624 מתקיימות

ש , ומספר הנסיעות לנפ34-2ם פי ישובים היהודיישובים שנבדקו גדול יותר בייבכל צמדי הי

 ם.יישובים הערביימאשר ב 33-1ים פי יישובים היהודיגדול ב

כדי לאתר באופן מדויק את הבעיות והחסמים  ,בשלב השני הפעלנו את מודל מיפוי החסמים

ולגבש  ,םיהעיקריים המונעים הקצאה שוויונית של משאבי תחבורה ציבורית ביישובים הערבי

יים הן במשרדי ממשלה )בעיקר במשרד המלצות מדיניות להסרתם. מצאנו כי החסמים מצו

 בקרב הציבור הערבי.כן התחבורה אך גם במשרד האוצר(, הן ברשויות המקומיות הערביות ו
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 .ת להתמודדות עמםמדיניּו המלצותהעיקריים שמצאנו ו חסמיםהוכן  בעיותתיאור הלהלן 

כל  יכוזמופיע רבו , ש9ובאיור  ..4פירוט כל החסמים וההמלצות להסרתם נמצא בפרק 

 חסמים והמלצות המדיניות.ההבעיות, 

 

 בעיות
 .עדר מנגנון מובנה במשרד התחבורה לאספקת שירותי תחבורה ציבוריתי: ה1בעיה 

לפיה ברור לרשויות המקומיות מה ש ,מתכונת סדורהלא נמצאה במשרד התחבורה 

משרד  דירלא הג ומה נדרש מהן לצורך קבלת שירותי תחבורה ציבורית. כמו כן זכויותיהן

 התחבורה קריטריונים ברורים ושקופים לזכאות לתחבורה ציבורית.

ציבורית ביישובים העדר תקצוב הולם לצמצום פער ארוך טווח בתחבורה י: ה2בעיה 

 . הערביים

רבים מהחסמים המזוהים כמעכבי פיתוח שירותי תחבורה ציבורית ביישובים הערביים, 

שיגרום  ,נה חייב לכלול הקצאת תקציב משמעותיאשר פתרונובעים מבעיה עקרונית זו, 

 ים. ילהאצה של תהליך הכנסת השירות ליישובים הערב

  .עדר תשתית מקומית מתאימה לתחבורה ציבוריתי: ה3בעיה 

והמבנה  ,ים טרם הוסדרו דרכים למעבר כלי רכב ותחבורה ציבוריתיבחלק מהיישובים הערב

 .םייר מעבר מוגבל גם עבור כלי רכב פרטהטופוגרפי של היישוב הוותיק צפוף ומאפש

 .קשה להכניס שירות זה ליישובים ,עדר תשתית מקומית מתאימה למעבר אוטובוסיםיבה

 

 חסמים עיקריים והמלצות מדיניות

o ים ברורים למימון תחבורה ציבוריתטריונימשרד התחבורה לא מגדיר קר 

ללא כל נוהל סדור מתבצע  יהודיים וערביים ביישוביםמימון וקידום תחבורה ציבורית 

בהם יש שתעדוף היישובים לו ,וקריטריונים ברורים לחלוקת המשאבים בין היישובים

בה אין נהלים או קריטריונים מוגדרים שבמציאות . ורה ציבוריתלהשקיע בקידום תחב

רכי התחבורה וגם אם צלהקצאת משאבים, חלק מהרשויות הערביות נשארות מאחור, 

 .בהם כן הוחלט להשקיעשיישובים מאלה שבולים גד ןבההציבורית 

 

o  משרד התחבורה מספק מענה לתחבורה ציבורית כתלות בפניית הרשויות וללא

 כנית צרכים ומדרג דחיפויותות

דרך הפעולה וההתקשרות של האגף לתחבורה ציבורית עם הרשויות הערביות אינה 

לפעול כדי לקבל מית וקהמוקיימת אי בהירות באשר לדרך שבה על הרשות  ,מוסדרת

 . השירותאת 
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

 : החסמיםהמלצות להסרת 
 

משרד התחבורה יגדיר קריטריונים ברורים ושקופים לאספקת שירותי תחבורה ציבורית 

ביישובים. משרד התחבורה  ורה ציבוריתויפעל על פיהם בעת קידום תחב ,ליישובים

 ורה ציבוריתום תחביגדיר ויסדיר נוהל פניות של הרשויות למשרד בבקשות לקיד

 .ביישובים

ועלות  סקר צרכיםובשיתופם, ים ימשרד התחבורה יממן ויכין עבור כל היישובים הערב

 להפעלת תחבורה ציבורית. נגזרת

o עדר תחבורה ציבורית ביישובים ימשמעותי בתקציב לצמצום הפער שנוצר בה מחסור

 ם במשך שנים יהערבי

ציבורית התחבורה הויות הערביות בשירותי תקצוב הרש-הפער בהשקעה הוא ביטוי לתת

הרשויות הערביות מקבלות פחות מחלקן היחסי. התקציב לנפש לתחבורה ציבורית  –

לנפש לשנה ₪  6,233לשנה, לעומת ₪  2,223-באוכלוסייה הערבית עומד על כ

 במסמך זה(.  11בעמ' אוכלוסייה היהודית )ראו פירוט החסם ואופן חישוב הפער ב

 

 :סרת החסםהמלצה לה
 

ים, יליישובים הערב ורה ציבוריתרותי תחבישוויון באספקת שהעל מנת לצמצם את אי 

וכן  ,עירוניים לטובת סעיף הכבישים העירוניים-הביןמתקציב הכבישים פחית לה חיוני

 ם. ילהגדיל את תקציב הסובסידיה לתחבורה ציבורית ביישובים הערבי

 

o  רות מקורות תקציב ומשאבים קיימים לקידום מכי אינןהרשויות המקומיות הערביות
 תחבורה ציבורית

 

משרד התחבורה לא מעמיד עבור הרשויות הערביות באופן נגיש, אקטיבי וזמין את 

המידע הדרוש על מרכיבי השירות שהוא יכול לספק )במימון ישיר ובמשאבי סיוע 

במקרים  הערביות,עקב כך ועקב סיבות נוספות הקשורות להתנהלות הרשויות מגוונים(. 

 מנצלות משאבים קיימים אלה.  אינן הןרבים 

 
 :המלצה להסרת החסם

 

לרשותן. דים עומהעל משרד התחבורה לוודא שהרשויות הערביות משתמשות במשאבים 

אודות על המקומיות  שיועבר באופן מאורגן לרשויותמשרד התחבורה ינהל מערך עדכון 

  .ת מן הרשות על מנת ל"זכות" בסיוע המוצעוהדרישו ,מסלולי תמיכה וסיוע קיימים
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

o  מעבר מתאימה להמציאות הפיזית ברחובות ובכבישים ביישובים הערביים אינה
 תחבורה ציבורית

 
 תשתית כבישים בלתי מספקתבהמציאות הפיזית ברוב היישובים הערביים מתאפיינת 

ם מתאימים תנאי עבירות קשים עד בלתי אפשריים. במקרים רבים התנאים אינבו

 לזאת מצטרפים בחלק מהיישובים .לאוטובוסים, ולעתים אף לא לרכב קטן יותר כמיניבוס

תשתית זו אינה מותאמת לצרכים של על מעבר אוטובוסים.  מקשיםהתנאים טופוגרפיים 

 .תחבורה ציבוריתמעבר 

 

 :המלצה להסרת החסם
 

נית ייחודית לטיפול תוכ אגף תשתיות ואגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה יקדמו

ה ולתנוע הלכניסהרחבת הטיפול בתשתיות מתאימות לו ,בתשתיות ביישובים הערביים

ים במשרד: תחבורה י)בשילוב כל האגפים הרלוונט תחבורה ציבורית ביישובים של

אין דין טיפול ביישוב יהודי כדין טיפול ביישוב לעניין זה:  .תכנון(וציבורית, תשתיות 

 תית מחייבים התייחסות מתאימה וייחודית ליישובים הערביים.פערי התש ערבי.

o  הערביתשתית חסרה של מידע על תחבורה ציבורית למשתמש 

רות הטלפוני ובאינטרנט( י)בתחנות, במוקדי הש הערבית בשפה ונכון מלא כיסוי עדריה

 חלק ומרתיע ,ם מונע מידע חיונייביישובים הערבי ורה ציבוריתבתח שירותי של

אין הנחיה מחייבת בחוק או באוגדן ההנחיות,  .השירות את מלצרוך לוסייהמהאוכ

 . ורה ציבוריתתי תחבוהמגדירה באילו שפות יש להשתמש באספקת המידע על שיר

 

 :המלצה להסרת החסם
 

דרישה במכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית להצבת השפה  לוליכמשרד התחבורה 

בכל מקום ביישוב ערבי ו/או בקרבה אליו )ובוודאי  הערבית כחלק בלתי נפרד מהשירות.

מקורות המידע והעדכון הארציים על  ,מידע בשפה הערבית. כמו כן גבתחנות עצמן( יוצ

 שירותי תחבורה ציבורית ביישובים הערביים יספקו מידע בשפה הערבית.

 

o  בתחבורה  תשמטפל ייעודי הערביות בתוך הרשויות ומוסמךאין גורם מקצועי
 וריתציב

 

אין גורם מקצועי המוסמך לטפל בנושא התחבורה ברוב הגורף של הרשויות הערביות 

. שלה ראש הרשות והמהנדסמונח על שולחנם העמוס של הנושא ו ,הציבורית ביישוב

בנוסף לכך, במקרים רבים הנושא אינו מקבל עדיפות גבוהה לטיפול על ידי ראש הרשות. 

יכולתה של הרשות המקומית לקדם תחבורה מאוד על  המקששילוב גורמים אלו 

בו הרשות צריכה לפנות באופן אקטיבי למשרד ש ,ובמיוחד במצב הנוכחי ,ציבורית

 . תחבורה ציבוריתרותי יהתחבורה כדי לדרוש ולקדם הרחבת ש
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

 

o  ואין מתכונת לדרישת  ,כנית להגדרת צרכים לתחבורה ציבוריתוביישובים תאין
 הצרכים ממשרד התחבורה

 

ם יכנית מוכנה המגדירה את הצרכים היישוביובמרבית היישובים הערביים תאין ם כיו

 ,חדשים ורה ציבוריתגם הכנסה של שירותי תחב ,כנית זוועדר תילתחבורה ציבורית. בה

 לעדגש  אין בהאך  ,בהתאם לעקרונות כלליים להרחבת תחבורה ציבורית היא לעתים

 צרכים המקומיים הייחודיים. ה

 

 הסרת החסמים:  המלצות ל
 

 מינוי בעל תפקיד ייעודי בכל רשות מקומית לטיפול בתחבורה ציבורית ביישוב.

משרד התחבורה, בשיתוף עם משרד הפנים, יפעלו לעידוד הרשויות במינוי בעל תפקיד 

 הן בצד סיוע בהכשרה מתאימה והן בסיוע במימון )השתתפות במימון חצי משרה ,זה

 .(לפחות

על הרשות לדרוש ממשרד התחבורה קבלת סיוע לביצוע  יישובי.תקצוב סקר צרכים 

צרכים להבין את המתכונת של המשרד לקידום הסיוע הובעת הגשת סקר  ,סקר צרכים

 ביישוב.  או הרחבת השירותיבורית צבורה והליווי לצורך כניסת שירותי תח

 

o לי הרשות המקומית הערבית נותנת עדיפות לתשתית כבישים מותאמת לתנועת כ
 על פני קידום תשתית לתחבורה ציבורית  פרטיים רכב

 

וגם כיום  ,בלבד במשך שנים התייחס התכנון ביישוב הערבי למקומו של הרכב הפרטי

לטיפול ולקידום תשתיות ים יבקרב הנהגת היישובים הערבניתנת העדפה במקרים רבים 

הערביים מאופיינים  היישוביםכי גם נמצא . תחבורה ציבורית על פנידרכים לרכב פרטי 

סדר  כלכלי זהה.-ם באשכול חברתייברמת מינוע גבוהה אף בהשוואה ליישובים יהודי

העדיפויות של ראשי הרשויות הערביות, בשילוב עם הצורך המקומי בהשלמת 

קידום של תחבורה  יםדוחק ,תשתיות ובהסדרת תשתיות למעבר תנועת רכב

 . הציבורית

 

 מלצות להסרת החסם   ה
 

 מת התכנון היישובי לפעילות תחבורה ציבורית ותקצובו בהתאם  התא

הרשות המקומית צריכה להביא בחשבון באופן משמעותי יותר פיתוח מותאם גם 

לכלול גם  ,ובמסגרת דרישת תקציב לפיתוח תשתיות ,ביישוב לשירותי תחבורה ציבורית

המתאימה  היבטים הקשורים בפיתוח תחבורה ציבורית ובהסדרת תשתית כבישים

 למעבר תחבורה ציבורית.
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o טית ביישובים מעודדת שימוש לא מוסדר כתחליף לתחבורה ציבורית אתחבורה פיר 

במהלך התפתחה  ,שובים ערבייםיבי יבוריתצורה בהמחסור הקיים בפתרונות תח נוכחל

ללא טית פועלת אהתחבורה הפיר .טית" כמענה לצרכים מקומייםאהשנים "תחבורה פיר

הסדרים אינה כוללת ו ,עומדת בקריטריונים של בטיחות נה מסובסדת, אינהאיהיתר, 

טית הושרשה בחלק מהיישובים אשילוט. התחבורה הפיראו  תחנות מוסדרות כגוןנלווים 

שירות  ה שלהעמקאו  ההכנסהערביים ומהווה מקור פרנסה עבור חלק מהתושבים. 

 ת ביישוב.של משפחו ןפרנסתבסכנה את  ותמעמיד ורה ציבוריתבתח

 

 המלצות להסרת החסם   
 

מסלולי מעבר באחריות ראשי היישובים הערבים, בשיתוף עם משרד התחבורה, להבנות 

. עם כל הקושי טית לתחבורה מקומית מסודרתאמהפעלת תחבורה ציבורית מקומית פיר

מוסדרת ביישוב, גם  ורה ציבוריתבשבדבר, על ראש הרשות מוטלת החובה לקדם תח

המפעילים  יכולים במקרים מסוימיםטיים. אעימות עם המפעילים הפיר שלבמחיר 

ציבורית. לשם כך על משרד התחבורה הם להשתלב באספקת שירותי יטיאהפיר

התחבורה ללמוד את היקף התופעה בכל אחד מהיישובים עוד בשלבים הראשונים 

 .הרחבה של שירותי תחבורה ציבוריתאו  בתהליך כניסה

 

 הסיכום ומבט קדימ
  

המלצות המדיניות במסמך מכוונות להמשך השקעה הן במשאבים חומריים )העברת 

תקציבים משמעותיים לפיתוח תחבורה ציבורית ביישובים הערבים(, והן בשינוי תודעתי חיוני 

על מנת לעורר , במשרד האוצר ובחברה הערבית עצמה בתפיסת קובעי המדיניות, במיוחד

כלכלי ולחיזוק מעמד -תחבורה ציבורית לקידום חברתיוהנחיצות שבשירותי את הצורך 

האזרחים ביישובים הערביים. האוכלוסייה הערבית הורגלה במשך שנים "להסתדר" בכוחות 

 בורה ציבורית. בהתאם לכך יש לספק תחוכיום עוברת שינויעצמה ללא תחבורה ציבורית, 

רדי הממשלה נדרשים משברמת שירות גבוהה ואטרקטיבית כחלופה לשימוש ברכב פרטי. 

לשינוי מדיניות, להשקעה תקציבית ולפעולה מאומצת, ואילו הרשויות הערביות נדרשות 

מערך דרישה  לשינוי מעמיק הן בבניית קשרי עבודה עם משרד התחבורה והסדרת

וקבלה של שירותי תחבורה ציבורית, והן בהתמודדות ובהיערכות לשינוי בקרב ציבור 

 משך שנים להתנהל ללא שירותי תחבורה ציבורית. אשר הורגל ב ,התושבים

מסמך זה מציב את החסמים שאותרו אל מול ההזדמנויות לשינוי. ההזדמנויות מוצגות 

אימוצן יסייע בצמצום הפער הקיים באספקת שירותי תחבורה שכהמלצות מדיניות 

  ציבורית בין היישובים הערביים ליישובים היהודיים בישראל כבר בטווח הקצר.
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במספר הנסיעות  11%שכן משרד התחבורה מדווח על גידול של  התמונה אינה רק קודרת,

)לא כולל ערים  2333עד שנת  2331בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים משנת 

. מגמה זו אכן מלמדת על שינוי חשוב וראוי לציון במדיניות המשרד ובפעולתו מעורבות(.

גרת, ועל משרד התחבורה יחד עם הרשויות הערביות אך הדרך שלפנינו עוד ארוכה ומאת

להמשיך ולהעמיק ביישום השינוי לקראת אספקת שירותי תחבורה ציבורית באופן שוויוני 

ליישובים הערביים בישראל. מסמך מדיניות זה מוצע ככלי עזר לכל העוסקים במלאכה 

 חשובה זו.
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

 הקדמה ומטרת המסמך 
 

 העוסק בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים בישראל. מטרת המסמך מוגש בזאת מסמך

ם וכן בהשוואה יביישובים הערבי יבוריתצורה רותי תחבייא לצייר תמונת מצב כללית של שה

תרומתו העיקרית והחדשנית של מסמך זה טמונה באיתור חסמים ליישובים היהודיים. 

ם, ובגיבוש המלצות מדיניות המעכבים קידום תחבורה ציבורית ביישובים הערביי

 .כל זאת במטרה לקדם שוויון בחלוקת המשאבים בתחום זה להתמודדות עמם.

מתרחשת בחלל ריק, אלא  איננהלשמחתנו, עבודתה של סיכוי בתחום התחבורה הציבורית 

ולפעילותם  ,ציבורית על ידי משרד התחבורההתחבורה הנעשית במקביל להעמקת שירותי 

אזרחית הנותנים במה ומדגישים את הקושי והחסר העמוק בתחום של ארגוני חברה 

ביישובים הערביים. משרד התחבורה, האגף לתחבורה ציבורית ואגף התשתית מקדמים 

באופן מאומץ כניסה והרחבה של שירותי תחבורה ציבורית ביישובים בשנים האחרונות 

פקת שירותי תחבורה פער מתמשך של שנים, שהתאפיין באי אס ,יחד עם זאתהערביים. 

ציבורית התחבורה היצר מציאות של אי שוויון בשירותי  ,ציבורית ביישובים הערביים

ים והשקעה בהכנסת קו – בחברה הערבית, המחייבת השקעה מוגברת הרבה יותר

התאמת הגישה העירונית ו/או היישובית בהקשר לתשתיות בסיוע בהתמודדות ו ,חדשים

 ,עידוד השימוש בתחבורה ציבורית בקרב הציבור הערבי וכן מותאמות לתחבורה ציבורית,

 נגישות. לברירה, מצא דרכים חלופיות לניידות ואין בשבמשך שנים, 

תוך  ,עמותת סיכוי בחרה לפעול לקידום תחום התחבורה הציבורית ביישובים הערביים

ן בתחומי כלים אשר הופעלו בהצלחה במסגרת פעולתה לקידום שוויובשימוש באסטרטגיות ו

הבעיות והחסמים הקשורים בתחום של מתבצע זיהוי ואיתור  תחילהמדיניות מגוונים אחרים. 

נדגיש כי המהלך ת לשינוי המצב ולהתרת החסמים. המלצות מדיניּו גיבושולאחר מכן  ,זה

מהלך ארוך  הואשל עמותת סיכוי לקידום שירותי תחבורה ציבורית ביישובים הערביים 

. מסמך החסמים ני למעלה משנה ועתיד להימשך גם בשנים הבאותטווח שהתחיל לפ

בסיס לתהליך עבודה של סיכוי לקידום תחבורה  ואהוהמלצות המדיניות המוגש בזאת 

ציבורית ביישובים הערביים באמצעות פעילות אדבוקציה ובעבודה מול משרד התחבורה, 

 הרשויות הערביות והציבור הערבי. 

חבורה על אגפיו השונים, למשרד האוצר, למשרד ראש מסמך זה מוגש למשרד הת

עשה בו שימוש רחב יואנו מקווים שי ,לציבורהממשלה ולרשויות הערביות. המסמך נגיש 

 בקרב ארגוני חברה אזרחית, מוסדות מחקר ואקדמיה והציבור הרחב.

המסמך נכתב על בסיס ראיונות עם בעלי תפקידים במשרד התחבורה, ברשויות הערביות, 

אנשי מקצוע בתחום התחבורה הציבורית, מחקרים ומאמרים, מידע ולימוד שנאסף ונלמד על 

ידי ארגונים אחרים ועוד. כל זאת מתוך ניסיון ליצור שילוב של הידע המצטבר והנלמד לחידוד 

פערים מתמקד ב המסמך הנוכחיברצוננו להדגיש, כי החסמים בתחום והמלצות המדיניות. 
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ולפיכך אינו סוקר את כלל החסמים בתחום התחבורה  ,םים הערביישובייל הרלוונטיים

פתיחת שוק , כמו נושאים משמעותיים שעלו על סדר היום בעשור האחרון למרותהציבורית, 

, קצב השגת 2333-לתחרות באמצעות הרפורמה של תחילת שנות ה ורה הציבוריתהתחב

אינם מאפיינים את אלה ד, שכן יעדיה, שיטת מכרזי התחבורה הציבורית על מגבלותיהם ועו

דווקא, אלא מהווים מסגרת לכלל פעילות התחבורה ם ישובים הערבייביבורה הציבורית התח

 .ואין זה המקום לפרטם ,הציבורית בישראל
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

 על מקומה וחשיבותה של תחבורה ציבורית . 1
 

פיתוח כלכלי ולרה בריאה כתנאי לחבוהצורך שלה תחבורה ציבורית טובה של  החשיבות

וחברתי הם מוסכמה בשדה המדיניות הציבורית ובקרב קובעי מדיניות בכל העולם זה זמן 

רותי ירב. מדינת ישראל, מאז הקמתה ועד היום, השקיעה מאמץ ומשאבים רבים באספקת ש

 ם.יאך כמעט לא עשתה כן ביישובים הערבי ,םיליישובים היהודי ורה ציבוריתתחב

ם סובלים יזנחה זו, וכפי שיתואר להלן במחקר זה, חלק מהיישובים הערביכתוצאה מה

מותיר ה זהו מצבואצל אחרים רמתה נמוכה ביותר.  ,תחבורה ציבוריתמוחלט של עדר ימה

יכולת( להגיע למרכזי התעסוקה  חוסר –חלקם לאזרחים הערבים יכולת מוגבלת ביותר )ול

ולהגיע  ,אות ולמכללות ולזכות בחינוך גבוהולהשתלב בשוק התעסוקה, להגיע לאוניברסיט

למוסדות התרבות והחברה בישראל. במהלך הכנת מחקר זה שמענו לא אחת על צעירים 

זכותם ללימודים את אך לא הצליחו לממש  ,וצעירות שהתקבלו למוסדות לימוד אקדמיים

השתלב ועל נשים ערביות שעשו כל מאמץ ל ,סבירה ביישוב יבוריתצורה עדר תחביבשל ה

ורה עדר תחביבשוק התעסוקה, מצאו עבודה ביישוב אחר, אך לא הצליחו לממש זאת בשל ה

 . 1ציבורית

ים מתרחש על רקע פערים גדולים יביישובים הערבציבורית הורה תחבההגרוע של  המצב

, מתח בין שתי האוכולוסיות, מצב ערביםלבמצב הכלכלי והחברתי בין האזרחים היהודים 

במציאות זו, ם. יעדר מרכזי תעסוקה וחינוך גבוה ביישובים הערבייביותר והתעסוקה ירוד 

עדר תחבורה ציבורית אינו רק תחום נוסף של אי שוויון חריף בהקצאת משאבי יה

המדינה לאזרחים הערבים, אלא משמעו ניתוק פיזי של אזרחים ערבים רבים מהחברה 

קידום תעסוקה ללפיתוח כלכלי,  חסם רב עוצמהמהווה זה ניתוק . התשתיות בישראלמו

ובכך מהווה פגיעה אנושה ביכולתם של אזרחים ערבים ושל החברה , פיתוח חברתילוחינוך ו

עד כי להערכתנו כל  ,עוצמתו של החסם כה גבוהההערבית בכלל לשפר את מצבה. 

ם כדי יהמדינה והנהגת היישובים הערבי ותשמשקיעהמאמצים, התוכניות והמשאבים 

נדונים כולם  - םיקה, חינוך גבוה, פיתוח כלכלי ועוד ביישובים הערבילקדם תעסו

 להצלחה חלקית ביותר, אם בכלל. 

על החברה  עדר תחבורה ציבוריתיאי אפשר להגזים בהשפעה הדרמטית השלילית של ה

אנו רואים את המינוף עתיד. הפני אל אך הפעילות שלנו בעמותת סיכוי צופה  ,הערבית

ונחושים  ,יםיה שתחולל הכנסת תחבורה ציבורית טובה ליישובים הערבהחיובי רב העוצמ

ים להביא ירבהנהגת היישובים העאת לעשות כל מאמץ על מנת להניע את הממשלה ו

 .לשינוי עומק בתחום זה

 

                                                           
1
 .2333מלכי, ש.  
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

  :םיתחבורה ציבורית ביישובים הערבי. 2
 רקע ותמונת מצב 

 

 כללי  2.1
דת היעילות שלה. תחבורה ציבורית אשר אינה נהוג להתייחס לתחבורה ציבורית בהקשר למי

פועלת באופן יעיל ונכון עבור האוכלוסייה, מקטינה את האטרקטיביות שלה ואת מידת 

. תחבורה ציבורית יעילה יםחלופיהשימוש באמצעי תחבורה את ומגבירה  ,השימוש בה

המונח רמת שירות מקפל בתוכו שורה של רמת השירות. נבחנת מנקודת מבט של 

 :, כמצוין להלן2רכיביםמ

רות לאורך שעות יזמינותו של הש -השירות בתדירות מתבטא, רכיב הזמן והזמינות .א

המתבטא במספר  - ובפרישת השירותלמועדים מיוחדים,  ווהתאמתהיום והשבוע, 

 יעדי הנסיעה. 

פי לוח הזמנים  : קיומם של שירותי תחבורה ציבורית בפועל עלרכיב האמינות .ב

 ם.המחייב שהתפרס

אום בין י: נוחות הנסיעה, תנאי ההמתנה, זמינות המידע ואמינותו, תרכיב הנוחות .ג

 .לוחות הזמנים ופרישת התחנות

 : תעריף הנסיעה, במיוחד ביחס לחלופות הקיימות עבור הנוסע.רכיב המחיר .ד

ם וחלקם משקפים עמדה סובייקטיבית. על יקטיבייחלק מהרכיבים מבוססים על נתונים אובי

רות יכולה להיעשות באמצעים כמותיים כגון תדירות הנסיעה בקו, מספר ירמת הש כן הערכת

המעברים הנדרשים לשם השלמת הנסיעה בין מוצא ליעד, ובאמצעות סקרים הבוחנים את 

רות. שני סוגי מבחנים אלה שימשו לסירוגין בעבודה זו. את הפער ימידת שביעות הרצון מהש

הוג לערוך בהשוואה של רמת השירות ביניהם מנקודת המבט בין אזורים וקבוצות אוכלוסייה נ

ומשפיעה על השימוש והצריכה  ,רות מבטאת בסופו של דבר את איכותוישל הנוסע. רמת הש

 של השירות בפועל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 , מתוך תנועה ותחבורה.רמת שירות בתחבורה ציבורית מנקודת מבט הנוסע(, 2331כהן, ח. קינן, ת. ) 
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 פרישה ורמת שירות   2.2
 שיטת העבודה  2.2.1
בית, נבחרו שלוש רות של התחבורה הציבורית בחברה העריהפרישה ורמת הש ומדןאלצורך 

 .להלן 3מסגרות בדיקה, כמפורט בלוח 

  לא כולל ערים מעורבות(.  3נפש  33,333ים שגודלם מעל ישובים ערביי 43 - 1קבוצה( 

  שובים בפרישה ארצית לבדיקת עומקיי 33היישובים נבחרו  43מתוך  - 2קבוצה, 

 .4שכללה בחינת משתנים נוספים שלא נבדקו בקבוצה הראשונה

  נערכה השוואה 2בשלושה יישובים מתוך עשרת היישובים של קבוצה מס'  - 3קבוצה ,

 ם דומים בגודלם המצויים בסמיכות גיאוגרפית.ישובים יהודייעם שלושה י

 שובי המדגם על פי חלוקה לקבוצות הבדיקהיי .1לוח 

 ישובי המדגםי מספר הקבוצה

 :1קבוצה 
 33,333מעל  יישובים 43 

 נפש. 

טירה, רהט, כפר קאסם, חורה, כסיפה, ל שבע, תערערה בנגב, 
-ג'סר אפחם, -אום אלכפר קרע,  ,ג'ת-באקה קלאנסווה,טייבה, 

כרמל, -זרקא, פורדיס, מעלה עירון, ערערה, נצרת, דלית אל
שפרעם, יפיע,  עין מאהל, ריינה,, עוספיא, כפר כנא, איכסאל

בית כרום, -אסד, מג'ד אל-מע'ר, עראבה, נחף, דיר אלסח'נין, 
, ירכא, אעבליןמכר, -ג'דידהג'ן, כאבול, אבו סנאן, טמרה, 

 כפר מנדא. טורען,

 :2קבוצה 
יישובים לבדיקת עומק  33 

)מתוך רשימת היישובים 
 ( 3בקבוצה 

, *פחם*, שפרעם*, סח'נין-תל שבע, חורה, טייבה, אום אל
 ג'ת. -מכר, ירכא, טירה*, באקה-ג'דיידה

 : 3 קבוצה
 וואה צמדי יישובים להש

 –הם וכרכור; ש-חנהפרדס  –פחם -טירה; אום אל –העין ראש 
 כפר קאסם.

 כנית החומש של הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי במשרד ראש הממשלה ושובי תי* י

 
באוגוסט  23-ל 34 שביןמייצגים את שירות הקווים בימי ד' בתקופה בעבודה זו הנתונים 

. נתונים אלה היוו את 5באינטרנט לתחבורה ציבורית מתוך פורטל משרד התחבורה, 2332

בסיס המידע הרלוונטי להתייחסות. חשוב לציין כי איסוף הנתונים נעשה בתקופת הקיץ 

עשויים להיות מוטים כלפי מטה בשיעור של  םשהובתקופת חופשות של מוסדות חינוך, כך 

 אולם הטיה זו רוחבית לכלל המדגם., בנקודות מסוימות 33%עד 

ישובים הנבחנים בימי רביעי, לכל אורך יהמידע שנאסף מתייחס לקווי אוטובוס העוברים ב

 .אלא אם מצוין אחרת ,)כפי שכיוון זה מופיע באתר( הלוך יחידבכיוון שעות היממה, 

ישובים מרכזיים ישוב, מס' קו, מוצא, דרך )יהנתונים קוטלגו בטבלאות לפי הקטגוריות: שם הי

מספר שוב, חברה מפעילה, יסופי, האם הקו עושה מסלול פנימי בי לאורך הנתיב(, יעד

                                                           
1
 נפש.   33,333היישובים, הם מספר כל היישובים הערביים המונים מעל  43 

4
 אש הממשלה.  נכללים בתוכנית החומש של הרשות לפיתוח כלכלי במשרד ר 4מבין עשרת היישובים שנבחרו,  
5 http://www.bus.gov.il 

http://www.bus.gov.il/
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

תחנות פנימיות  פרסוג הקו )לפי הקטגוריות המפורטות להלן(, מס(, )תדירות נסיעות יומי

  שוב.יבי

 פירוט הקווים מתחלק לשלוש קטגוריות: 

 שוב(; י)אינו יוצא מתחומי היקו פנימי . 3

 וב וממשיך לעיר אחרת(; ישי)עוצר בפאתי העירוני -יןב. קו 2

  שוב וממשיך לעיר אחרת(.י)עוצר ביותר מארבע תחנות בימשולב קו . 1

 

 הממצאים 2.2.2
 .ותדירות השירות פרישההצגת הנתונים בעבודה זו מתמקדת בשני רכיבים עיקריים: 

המונח "תדירות השירות" הפרישה נמדדה על פי "מספר הקווים" המשרתים את היישובים . 

ס למספר הנסיעות היומיות המבוצעות על ידי קווים אלה. ככל שתדירות השירות מתייח

. חשוב לציין כאן, כי מסיבות מתודולוגיות, נתוני מספר הנסיעות וגבוהה יותר, כך עולה רמת

. במקומות הלוך - בכיוון אחד בלבדהמופיעים לאורך העבודה מבטאים את מספר הנסיעות 

 והדבר מצוין במפורש. ,כיווניםרטנו לגבי שני היסוימים פמ

מדד "מספר הקווים" אינו אמין דיו על מנת להבין את  ,משרד התחבורה על פינציין כאן כי 

שוב בודד יאיכות הפרישה של הקווים. אנו שותפים חלקית לקביעה זו, כאשר מדובר בי

מקרו  הראיי. על אף זאת, לצורך הבנת התמונה הכוללת ומתוך וניתוח איכות השירות בו

 . במדד מספר הקווים בחרנו להשתמש סטטיסטית

 

 מספר הקווים -פרישה 
( הם 26%היישובים הערביים ) 43-נראה באופן ברור כי מרבית קווי התחבורה הציבורית ב

וקווים משולבים המספקים מענה למספר תחנות  ,העוברים בפאתי היישובעירוניים -ןביקווים 

להכנסת קווים משולבים כמענה לחסר הדרמטי בקווים  . משרד התחבורה פועל6בכל יישוב

ורואה בקווים המשולבים יתרון ברמת השירות למשתמש. קו משולב חוסך מעבר  ,פנימיים

ומקל על המשתמש, אך  ,מקו אוטובוס אחד בתוך היישוב לקו אוטובוס שני מחוץ ליישוב

ות בתוך היישובים. חסרונותיו הם בהארכת משך הנסיעה ובכיסוי מוגבל של מספר התחנ

בין השאר, ממגבלות  ,להלן מציג חלוקה זו לצורך המחשה. חסר בקווים פנימיים נובע 3איור 

מעבר תחבורה ציבורית. על פי דיווח מתאימה לאשר אינה  , תשתיתתשתית בתוככי היישובה

בהם הדרכים אינן סלולות שלא תתאפשר כניסת אוטובוסים למקומות  ,משרד התחבורה

מפרים(, לא מתאפשר רדיוס סיבוב בטוח אהגבהות לא תקניות )ביש עפר(, בכביש )דרכי 

ראו מעגלי תנועה מותאמים לסיבוב בטוח של אוטובוס.  - סובותיש מחסור בשלאוטובוס, או 

 בפרק החסמים. 6רוט והרחבה בחסם מס' יפ

 

                                                           
6
 .23תחנות לפחות ועד  4-מספר התחנות בקו משולב משתנה מיישוב ליישוב, מ 
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .נפש 33,333מעל היישובים הערביים המונים  43 -סוג קווי הנסיעה ב. 1איור 
  , בכיוון יחיד. התפלגות ומספר מוחלט                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ., אלפי נפש2333ה יסיווג ומספר הקווים בעשרת היישובים הנבחרים. בסוגריים גודל אוכלוסי. 2איור 

 
 ,(2קבוצה ניתוח מפורט יותר של סיווג קווי הנסיעה ומספרם התבצע גם בעשרת היישובים )

ישובים לא פועלים כלל יבתשעה מתוך עשרת הלהלן. בולטת העובדה, כי  2ומופיע באיור 

למעט בשני יישובים  ,קווים משולבים 4-3שובי הבדיקה פועלים יבעשרת יקווים פנימיים. 

קווים משולבים. גם בבדיקה של קבוצה זו, מספר  2בהם פועלים עד ש ,נין(')שפרעם וסח

21, 4%

276, 56%

201, 40%

קווים פנימיים   עירוניים   -קווים בין  קווים משולבים  
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

רישות בעירוניים רבה ומסייעת בחיבור ו-הביןירוניים גדול יותר. נחיצות הקווים ע-הביןהקווים 

עדר כיסוי פנים יישובי של תחבורה ציבורית יבה התושבים אל מגוון יעדים מחוץ ליישוב, אך

. ידוע כי ברבים מהיישובים הערביים נפגעת רמת האטרקטיביות בשימוש בשירות זה

עירוניים -ביןוכך הנגישות אל קווים  ,קרבה לכביש הראשישכונות המגורים אינן מצויות ב

 .נמוכה ומקטינה את האטרקטיביות בצריכת שירותי תחבורה ציבורית

 

  מספר הנסיעות –תדירות 
התאמתה למועדים את רות קובעת את זמינותו לאורך שעות היום והשבוע, ויתדירות הש

א מספר הנסיעות ביום בכל אחד מיוחדים. המדד הנבדק לביטוי התדירות בעבודה זו הו

 43-בחינת מספר הנסיעות ב. 7מהקווים בכיוון הלוך )כפי שמופיע בפורטל משרד התחבורה(

-( מראה כי חלקן של הנסיעות בקווים הפנימיים נמוך ביחס לקווים הבין3שובים )קבוצה יהי

וך של היחסי הנמ םלחלק(. ממצא זה נמצא בהתאמה 1איור  וראעירוניים והמשולבים )

( גבוה 3,142הקווים הפנימיים ביישובים הערביים. מספר הנסיעות בקווים המשולבים )

(. משרד התחבורה מתגבר נסיעות בקווים 3,414עירוניים )-הביןיחסית ממספרן בקווים 

משולבים על מנת לתת מענה גם לנוסעים בתוך היישובים, אך פתרון זה מתאים רק במקרים 

וים משולבים קטן. ככל שמוסיפים תחנות פנימיות בקו וימיות בקבהם מספר התחנות הפנש

ובהכרח נפגעת רמת השירות והאטרקטיביות עבור  ,משולב, כך מאריכים את זמן הנסיעה

המשתמשים. חשוב לציין, כי משרד התחבורה העמיק את השימוש בקווים משולבים לאחר 

 .מיםסיונות בהפעלת קווים פנימיים לא צלחו בתנאים הקייישנ

כי בקווים  ,( מראה4בחינת ממוצע הנסיעות בכל הקווים בעשרת היישובים הנבחרים )איור 

נסיעות ביום. ככל שמספר הקווים  33-ל 1המשולבים מספר הנסיעות הממוצע לקו נע בין 

רוש הדבר ימספר יעדים רחב יותר, אך אין פליש פרישה של תחבורה ציבורית  ,גדול יותר

בהם יש מעט ששובים יואילו בי .שובירכי היומספקת ונותנת מענה לצבהכרח כי התדירות 

התדירות לקו גבוהה יחסית ויש מענה בתחום תדירות השירות. מאידך,  ,קווים )יעדים(

לפיה חל ששובים אלה מספר היעדים חלקי בלבד. מטרתנו להגיע לתמונת מצב עתידית יבי

מספר הנסיעות שוכן  ,וב )מספר הקווים(אליהם ניתן להגיע מכל יישששיפור במספר היעדים 

 ,ישובים המצויים בקרבה לציר תחבורה מרכזייהיומי הולך וגדל לכל קו )תדירות השירות(. 

. קווים עירוניים-ביןתדירות השירות של קווים מהנו מרמה גבוהה של מספר קווים ויאפשר שי

בורית בהפרש ניכר שובים הנבדקים את מרבית שירות התחבורה הצייאלו אף מהווים בי

-הביןעדר קווים פנימיים המובילים אל הצירים ייחד עם זאת, ה .משני סוגי הקווים האחרים

 העלאת האטרקטיביות שלו. את רות או ישיפור משמעותי של הש ימנעועירוניים האמורים 

 

                                                           
7
 בכיוון יחיד: הלוך.  2332 באוגוסט 23-ל 34ין כמצוין לעיל, מספר הנסיעות שנבדקו ביום רביעי, בתקופה שב 
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 התפלגות ומספר מוחלט.  .(3צה היישובים )קבו 43-פי סוג הקו בלמספר הנסיעות היומיות . 3 יורא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (, לפי סוג קו.2היישובים הנבחרים )קבוצה  33-ממוצע הנסיעות היומיות לקו ב. 4איור 
 
 

 

 

 

442, 9%

2,390 , 51%

1,896 , 40%

קווים פנימיים   עירוניים -קווים בין  קווים משולבים
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

יחד עם גודל האוכלוסייה  ,היישובים הנבחרים 33-בחינת סוגי הקווים והתדירות שלהם ב

גודל היישוב. כך לסך הנסיעות ומספר הקווים מראה כי אין התאמה בין  ,(1ישוב )איור יבכל 

נסיעות  41קווים פעילים וסך כולל של  1יש , נפש אלף 32-מכר, המונה כ-למשל בג'דיידה

 .דאחביום בכיוון 

קווים פעילים )אותם  1ל ויש בסך הכ ,נפש אלף 16-המונה כ לעומת זאת, ,ג'ת-באקהב

 .ביום נסיעות  21שובים( וסך כולל של יהקווים בשני הי

 33-מכאן, תדירות הנסיעה בעיון במספר הנסיעות הממוצע לקו, מספק מידע על התדירות . 

כך לדוגמא  הישובים שנבדקו מבטאת את מספר הפעמים ביום שאוטובוס עוצר בתחנה.

פעמים ביום,   1אלף נפש, מגיע קו לתחנה בממוצע  41.1 -באום אל פחם הגדולה, המונה כ

, מגיע 1אלף תושבים, וקטנה ממנה כמעט פי  31-ה, המונה כבישוב חורלעומת זאת 

 פעמים ביום. 31בממוצע אוטובוס לתחנה 

 

היקף מתאים להמענה  בתחום התחבורה הציבורית איןכי  וא,פא ,הבדיקה מראה

  ם.ערבייהביישובים אוכלוסייה  ה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  33-ים ומשולבים(, נסיעות וממוצע נסיעות בקו בעירוני-ביןמספר כולל של קווים )פנימיים, . .איור 
 שובים הנבחרים. יהי
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

 ם לערביים   יהפער בשירותי תחבורה ציבורית בין יישובים יהודי 2.2.2
 

ם לערביים התבצעה ישובים יהודייהשוואת שירותי תחבורה ציבורית )פרישה ותדירות( בין י

 אוגרפיתיסמוכים גה ,יםיישובים יהודישלושה ישובים ערביים ליבאמצעות השוואת שלושה 

כלכלי נמוך יותר, -רוג חברתיי. בשלושת הצמדים מצוי היישוב הערבי בדדומים בגודלםהו

, כאמור לעיל, הנתוניםרותי תחבורה ציבורית. יעובדה המעידה על צורך גדול יותר בש

, מתוך פורטל 2332באוגוסט  23-ל 34תאריכים ין הב מייצגים את שירות הקווים בימי ד'

מציג להלן את צמדי היישובים  2. לוח 8משרד התחבורה באינטרנט לתחבורה ציבורית

 מאפייניהם.את הנכללים בבחינת הפער ו

 

  9ם( להשוואה בשירותי תחבורה ציבוריתים ויהודייצמדי יישובים )ערבי .2לוח 

 כלכלי-אשכול חברתי תושבים צמד היישובים

1 
 1 23,333 כפר קאסם

 1 32,433 הםוש

2 
 4 21,133 טירה

 6 12,233 ראש העין

3 
 2 41,133 פחם-אלאום 

 1 11,133 כרכור -פרדס חנה

 

 לערבייםים יהשוואה בין יישובים יהוד - פרישה

על , מלמדת על ההזדמנות ו)פרישה( 10מספר הקווים פי-על נסיעההיעדי  השוואת מספר

מספר למגוון יעדים באמצעות תחבורה ציבורית. האפשרות של אוכלוסיית היישוב להגיע 

יעדי הנסיעה ביישובים הערביים נמוך באופן משמעותי ביותר בכל שלושת צמדי 

 רות.  יומעיד על אי שוויון חריף בפרישת הש ,היישובים שנבחרו

מצד  61פחם הממוקמת בציר תנועה מספר -אלבאום  ,מבין שלושת היישובים הערביים

עירונית "עוברת"( בהיקף גדול יחסית בהשוואה -ביןציבורית )ברובה  תחבורה יש ,מזרח

 כרכור,-בה נמוך בהשוואה לפרדס חנהשטירה, אך עדיין מספר היעדים ללכפר קאסם ו

אוכלוסייתה של ש על אףוזאת  ,מצד מערב 61היישוב היהודי הנמצא בקרבה לציר כביש 

ה ידלי אוכלוסיוגראו פחם )-אל מאוכלוסייתה של אום 13%-קטנה בכ ,כרכור-פרדס חנה

שובים היהודיים האפשרויות מגוונות הרבה יותר לבחירת יעדי נסיעה. לוח י(. בי6איור מס' ב

 מציג להלן תמונה השוואתית קשה של מספר היעדים בשלושת הצמדים.  1

 

 

                                                           
8 http://www.bus.gov.il 
9
 (2333)נתוני  2332לשכה מרכזית לסטטיסטיקה שנתון  
10
 יעד נסיעה יכול לקבל שירות של יותר מקו אוטובוס אחד. לכן אין התאמה בין מספר היעדים למספר הקווים.  
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

 ים  יצמדי יישובים ערביים ויהוד ,מספר יעדים בהשוואה .3לוח 

 3צמד  2צמד  1צמד  

 
 ם היישובש

כפר 
 קאסם

 ראש העין טירה  הםוש
-אום אל
 פחם

-פרדס חנה
 כרכור

 22 12 18 2 14 1 מספר יעדים סופיים

 

 

 לערבייםים יהשוואה בין יישובים יהוד -תדירות 

התדירות נבחנת על פי מספר הנסיעות לקו ביום. על כן ההשוואה המוצגת לעיל מתייחסת הן 

מציג להלן את מספר  6הנסיעות הכולל ביום. איור  למספר הנסיעות בכל קו והן למספר

 עירוני(.-ביןהנסיעות ביום בכל אחד מהיישובים על פי סוגי הקווים )פנימי, משולב, 

בכל הצמדים ניתן לראות כי מספר הנסיעות בכל שלושת סוגי הקווים גבוה יותר באופן 

ליישובים  רותיספקת השמעיד על אי שוויון חריף באהוא ו ,םימשמעותי ביישובים היהודי

. איננו מתעלמים מכך ששלושת היישובים הערביים נמצאים בנקודת פתיחה םיהערבי

 דייןעמערכת הו ,הוכנסה אליהם תחבורה ציבורית האחרונותרק בשנים שכן  ,נחותה

"בהרצה", אך התמונה ההשוואתית קשה. חיזוק למצב אי השוויון מתקבל בהשוואת סך כל 

 6כפי שמוצג באיור  ,מצמדי היישובים עירוני( בכל אחד-וביןימי, משולב הנסיעות )פנסוגי 

 להלן.ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1.33.32היומיות, בשני הכיוונים, לפי סוג קו )עדכון נתונים  השוואת מספר הנסיעות .6איור  
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

בו שכיישוב עירוני  לאו יישוב שינה""הם מאופיינת בשיעור יוממות גבוה ומתנהגת כוש

 ,בכפר קאסםלזה שזת כל הפעילות הכלכלית, אך גם שם סך הנסיעות גבוה בהשוואה מרוכ

 שוב עירוני לכל דבר ועניין. יי

קיים פער עמוק ואי שוויון משמעותי בין כי  ניתן ללמוד לסיכום, מן ההשוואה המפורטת לעיל

די ביטוי באה ליזו רות של התחבורה הציבורית, כפי שיברמת הש שובים יהודיים לערבייםיי

 .במדד הפרישה ובמדד מספר הנסיעות
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

 דפוסי צריכה ושימוש בתחבורה ציבורית . 2 
 בחברה הערבית    

 

בעלי מאפיינים שונים בחברה הערבית. רוב  םהדפוסי הצריכה והשימוש בתחבורה ציבורית 

רה כלשהי על בסיס יומיומי. על צורך בשימוש בתחבו יםשובים הערביים מדווחיתושבי הי

רק מיעוט משתמש בה. , אך 11שובימרביתם מודעים לקיומה של התחבורה הציבורית בי

שובים הערביים יהי 43-בהתפלגות אמצעי ההגעה למקום העבודה את מציג להלן  1איור 

 בהשוואה לממוצע הארצי., (נפש 33,333בעלי יותר מ שנבדקו )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  12שנבדקוהיישובים הערביים  43-לגות אמצעי הגעה לעבודה ביישובים היהודים ובהתפ. 7איור 

 
( לעומת 4.1%אוטובוס כאמצעי הגעה לעבודה בחברה הערבית נמצא בשיעור נמוך ביותר )

(. רכב פרטי כאמצעי הגעה לעבודה שכיח ונמצא בשיעורים דומים 31.1%הממוצע הארצי )

שימוש ברכב פרטי כנוסעים  ,י נהגים. לעומת זאתידל בחברה הערבית ובחברה היהודית ע

ם ביחס לממוצע הארצי. נתון נוסף המחזק ישובים הערבייבי שלושה מצטרפים גבוה כמעט פי

 ם המדורגים באשכוליממצא זה קשור בהשוואת רמת המינוע בקרב יישובים ערביים ויהודי

יישובים מזו שבגבוהה כלכלי נמוך. נמצא כי רמת המינוע ביישובים הערביים -חברתי

עדר פתרונות יובה ,םישובים הערבייצורך בניידות בימאחר שיש ים באותו אשכול. יהיהוד

אחרים, לא נותרת בידי משקי בית באשכולות האמורים כל ברירה אלא להתנייד ברכב פרטי, 

 בה ידם משגת. שבצורה 

אפיינים הקשורים הן מלהתייחס לניתן  ,בהקשר לשימוש בתחבורה ציבורית בחברה הערבית

פן בקטיבי, המתייחס למצאי השירות ביישובים ולמידת האטרקטיביות שלו, והן יבפן האובי

תרבותיות בקשר לנסיעה בתחבורה ציבורית בקרב חלקים ות סלתפיהמתייחס  ,הסובייקטיבי

                                                           
11
 .2332ביסאן,  
12
 . 2331הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,  

50.7%

14.7%
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אוטובוס הסעה מאורגנת רכבת מונית שירות מונית ספיישל

ארצי ממוצע נפש     , 1ישובים ערביים מעל 
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

מהאוכלוסייה. מרכיבים אובייקטיבים המונעים מהאוכלוסייה לצרוך שירותי תחבורה ציבורית 

הם: מיעוט יחסי של יעדי הנסיעה, פרישת קווים נמוכה, קווים מאספים מייגעים המאריכים 

את משך הנסיעה, תדירות השירות המוגבלת לאורך שעות היממה, מידע ופרסום חלקי, 

רוט בפרק יפ וראתנאים בלתי מספקים בחלק מתחנות האוטובוסים ובעיות תשתית )

בקרב חלקים באוכלוסייה, שתרבותית הים בתפיסה החסמים(. מרכיבים סובייקטיבים קשור

-המתייחסים לשימוש בתחבורה ציבורית כאל פחיתות כבוד, הן בהקשר לסטטוס חברתי

כלכלי והן בהשלכה חברתית המייחסת להסעה ברכב פרטי דאגה לנוסע. בקרב חלקים 

ברכב ובכלל זה העדפת הסעתם  ,כי המשפחה דואגת לפרטיהמקובל באוכלוסייה הערבית, 

כלפי חוץ. מרכיב  תוושמירזהו חלק ממתן כבוד  .פני שימוש בתחבורה ציבורית הפרטי על

שרבים מבניה דתיים, מתייחס  ,נוסף המזוהה בקרב האוכלוסייה הערבית המסורתית

עבור  .מיעוט אינטרקציות של נשים בסביבה גבריתו עדר מגע פיזיילשמירה על צניעות, ה

 בורית מרתיע. קהל זה השימוש בתחבורה צי

אשר  ,היבט נוסף של דפוסי צריכה קשור בקיומו של מערך היסעים בלתי מוסדר )פיראטי(

עדר תחבורה ציבורית מכל סוג שהוא. בחלק מהיישובים יים בשל היהתפתח ביישובים הערב

ובעיקר למוקדי תעסוקה ייעודיים בשעות הרלוונטיות.  ,סעים הנותן מענה חלקיימבנה ה קיים

יש אך  ,המחזיקים כלי רכב להסעה ציבורית ברישיוןנהגים לפעמים מה מורכב מערך ז

ניהם שפועלים ללא רישיון וללא הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים. מובן שנוסעי מערך יב

נוסעי התחבורה  להם זוכיםשסעים הפיראטי אינם נהנים מהתעריפים המיוחדים יהה

במסגרתו בחלק מהיישובים אין מדובר בשירות ש ,הציבורית המוסדרת. לפיכך נוצר אבסורד

עדר יהוא מספק מענה מסוים לחלק מהצרכים בהכי זול לציבור, אך הוא ממשיך להתקיים 

בפרק  31התייחסות בחסם מס'  וראוהתושבים מורגלים אליו ) ,תחבורה ציבורית מוסדרת

 .(החסמים
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

  ת חסמים המונעים תחבורה ציבורית שוויוני. 4
 להסרתם מדיניות והמלצות הערביים ביישובים

 

תפיסת איתור החסמים וגיבוש המלצות מדיניות של  4.1
 עמותת סיכוי  

 
קיומה של תחבורה ציבורית הולמת את מונעים ההמסמך הנוכחי מעלה סדרה של חסמים 

רתם. ומציע המלצות מדיניות להס ,םיהיהודיושוויונית ביישובים הערביים ביחס ליישובים 

עמותת סיכוי, בעבודתה מול משרדי הממשלה, מצביעה על אי שוויון בחלוקת משאבי 

המדינה לאזרחים הערבים, מפרטת את הסיבות לאי השוויון, ומביאה את התובנות ואת 

אנו רואים ההמלצות בפני כל הגורמים כבסיס בונה לחשיבה ולפעולה לשינוי במצב הקיים. 

הסיבות  ה שלוהבנות עם הפערים, יחד עם חידוד ערך רב בהצגת דרכים להתמודד

 לפערים ולעומקם. 

במסגרת תפיסה זו פיתחה עמותת סיכוי מודל שיטתי למיפוי חסמים בהנגשת שירותי 

ש המלצות מדיניות להסרתם. המודל כולל מרכיבים ווגיב ,הממשלה לאזרחים הערבים

את מודעות לנושא אי השוויון, הכרחיים לצורך שינוי מדיניות הממשלה, והוא מתייחס להעל

לכימות אי השוויון, לאיתור החסמים הגורמים לאי השוויון, לגיבוש המלצות מדיניות ולפעילות 

במשרדי הממשלה וברשויות  של סנגור )אדבוקציה( מול מקבלי החלטות ומיישמי מדיניות

 . המקומיות הערביות

י חסמים והמלצות מדיניות בדרך מיפו -המודל הוצג לראשונה במסמך "מחסמים לסיכויים 

  .13"(2333לשוויון בין ערבים ליהודים בישראל )אוגוסט 

, רישום 14מאז פרסמה עמותת סיכוי מסמכי מדיניות בתחומים אלה: שיווק קרקעות מדינה

 .16והקצאת תקציבי משרד הרווחה 15מקרקעין

                                                           
13
והמלצות מדיניות בדרך לשוויון בין ערבים ליהודים  מיפוי חסמים מחסמים לסיכויים.עורך, -רון גרליץ 

 http://www.sikkuy.org.il/docs/sikkuy_mediniut_2010.pdf . 2333 בישראל,

  2333, שיווק קרקעות מדינה לפיתוח ובנייה ביישובים הערבייםעורך, -רון גרליץ 
14

 
  2333, סוגיות ברישום מקרקעין בחברה הערבית בישראלעורך, -רון גרליץ

15
    

16
הקצאת תקציב משרד הרווחה ותקני עובדים סוציאלים למחלקות לשירותים חברתיים עורך, -רון גרליץ 

 http://www.sikkuy.org.il/docs/taktziv_revaha21_9_2011.pdf   2333, ברשויות המקומיות הערביות
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

  הפעלת מודל החסמים בנושא תחבורה ציבורית ביישובים  4.2
  הערביים 

 
מודל החסמים של סיכוי מתמקד בשלושה מרכיבי מפתח, המהווים תשתית להמלצות 

להלן מציג ומבאר את  1מדיניות ולחשיבה על דרכי פעולה רצויות לשינוי אי השוויון. איור 

להלן )בסוף פרק זה( מציג תמצית הבעיות,  2כמו כן איור מונחי המפתח של המודל. 

 בתח"צ ביישובים הערביים.  החסמים וההמלצות להסרת החסמים

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 מרכיבי מודל החסמים   .  איור
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

 תסמינים  4.2
לעיל, ובהתאם להגדרות מודל החסמים של סיכוי, הם  1 תסמינים, על פי המוצג באיור

חבורה בתנתונים אובייקטיביים המעידים על הפער בין יהודים לערבים. מסמך זה, העוסק 

, מבקש להתמקד בתסמין המובהק ביותר, המגובה ציבורית ביישובים הערביים בישראל

קיים אי שוויון חריף בין היישובים היהודיים בעובדה כי  ומתבטא 17שהוצגו לעיל בנתונים

 .לערביים באספקת שירותי תחבורה ציבורית

ציבורית ביישובים חשוב לציין שני רכיבים מהותיים בהקשר להתפתחות שירותי תחבורה 

 ם: יהערבי

. הכנסה משמעותית של תחבורה ציבורית ליישובים הערביים החלה רק לפני עשור. קודם 3

מרבית היישובים הערביים כמעט ללא כל שירותי תחבורה ציבורית, המאפשרת התנהלו לכן 

 בין היישובים ליעדים שונים "מחוץ" ליישוב.  קשר

 33,333יישובים המונים מעל  43-ורית המסופקת בכ. במסגרת שירותי התחבורה הציב2

 נפש, השירות עדיין נמצא בתחילת דרכו.  

 

המתייחס לפער בשירותי  ,לעיל 2.2.1בסעיף  הה מפורטת יותר של נתוני התסמין מופיעצגה

גודל אוכלוסייה דומה עלי ם וערביים( ביתחבורה ציבורית בין שלושה צמדי יישובים )יהודי

 להלן מציג את ריכוז נתוני התסמין. 4לוח וגרפית. ובסמיכות גיא

 

 . ערבייםליישובים יהודיים ין הפער )בערך המבטא יחס( בשירותי תחבורה ציבורית ב: 4לוח 

צמד 
 היישובים

 תושבים יישוב

מס' יעדי 
נסיעה 
[ 3] מהיישוב

 החוצה

יחס 
מספרי 
 היעדים

מס' 
נסיעות 

ליום בכל 
 [2] הקווים

יחס מס  
הנסיעות 
 לנפש

3 
 3 23,333 כפר קאסם

3:34 
11 

3:1.1 
 331 34 32,433 שוהם

2 
 2 21,133 טירה

3:2 
23 

3:33.6 
 434 31 12,233 ראש העין

1 

 -אום אל
 פחם

41,133 32 

3:3.1 

324 

1:5.4 
-פרדס חנה
 כרכור 

11,133 22 413 

[1] [1]  
 עירוני( או מתוככי היישוב )באמצעות קו פנימי, או השכיח -יכול להיות מפאתי היישוב )באמצעות קו בין [3]

 יותר, קו משולב(.      
 ירות ובהתייחס למספר הקווים הקיימיםלעיל, בהקשר לבחינת התד 2.2.1על פי הנתונים המוצגים בסעיף  [2]

 ביישוב )מכל סוג שהוא(.      
 

                                                           
17
 בין יישובים יהודים לערביים.  לעיל המתייחס לפער בשירותי תחבורה ציבורית  2.2.1כפי שמוצגים בסעיף   
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להלן מראים יחסי נסיעות לנפש גבוהים במיוחד ביישובים היהודיים שהפערים בדוגמאות 

הפער שבו  ,(כרכור-פחם ופרדס חנה-אלצמד היישובים השלישי )אום בבהשוואה לערביים. גם 

גם מושבה המתפקדת כפרבר שינה ומצויה בה  ,כרכור-ההוא נוטה לטובת פרדס חנ ,נמוך יחסית

!(, 113%וחצי נסיעות לנפש ) מישהופי ח נסיעה באוטובוס יעדי תחנת רכבת, יש בה פי שניים

מאוכלוסיית  3.1פחם, עיר משמעותית בציר ואדי ערה, שאוכלוסייתה גדולה פי -בעוד שבאום אל

נמוך באופן מספר היעדים והנסיעות , כלכלי נמוך יותר-החברתיומצבה  כרכור,-פרדס חנה

 פחם נמוכה בהרבה. -אלבכך רמת השירות לנוסע באום  .משמעותי

חינה מקדימה לבחירת הצמדים . בצמדי הנתונים המוצגים לעיל מספקים בסיס להבנת הפער

שונים בארץ. לצורך אזורים בוקיומו של הפער ביישובים ערביים בגדלים שונים את הראתה 

אור הפער. ילתהללו בחרנו בשלושת הצמדים  ,קה ובשל מגבלות היקף מסמך זהבדיקה מעמי

כי ו ,ים לערבייםיבלתי שוויונית בין היישובים היהודהיא משאבים ההקצאת מכאן נלמד כי 

התאם . ברותי תחבורה ציבורית נמוכה בהרבה לאזרחים הערבים ביחס ליהודיםיאספקת ש

ולהתמודד עמה, נציג את הבעיות והחסמים כפי הזה שוויון הלמודל ובניסיון להבין את מציאות אי 

 שאנו מזהים אותם. 

 

 בעיות  4.4
את הבעיות הגורמות להיווצרותו. הבעיות, כאמור, נמצאות לאתר לאחר זיהוי התסמין יש 

לאחר מכן ניתן לזהות את החסמים . ןלהגדירו ןברובד עמוק יותר מהתסמין עצמו, ויש לאתר

בדוח זה מוצגות שלוש בעיות המזוהות כבסיס . םלהסרתשיביאו דיניות גבש המלצות מלו

 אור הבעיות.י. להלן תןוחסמים רבים קשורים בה ,שוויוןהלהיווצרות אי 

  

עדר מנגנון מובנה במשרד התחבורה לאספקת שירותי י: ה 1בעיה 
 תחבורה ציבורית

 
ה ונגישה לקבלת מידע על אחר מתכונת ברורות קלהתחבמהלך עבודתנו על מסמך זה ניסינו 

וביישובים הערביים  ,חובות המדינה לאספקת שירותי תחבורה ציבורית ביישובים בכלל

 מהלפיה ברור לרשויות המקומיות שכל מסמך או מתכונת סדורה  שאיןמצאנו בפרט. 

. כאלה םומה נדרש מהן לצורך קבלת שירותי, לקבלת שירותי תחבורה ציבוריתיהן זכויות

שרד התחבורה לא הגדיר קריטריונים ברורים ושקופים לזכאות לתחבורה כמו כן, מ

 .ולא המציא כל מסמך דרישות לרשויות כתנאי לקידום שירותי תחבורה ציבורית ,ציבורית

בה הרשויות הערביות פונות למשרד התחבורה, אגף שהמערכת פועלת במסגרת עבודה 

יך בדיקה וקידום שירותי תחבורה ובהתאם לפנייתן מתחיל לעתים הל ,תחבורה ציבורית

כנית החומש של משרד ראש הממשלה, הרשות לפיתוח כלכלי, החלה וציבורית. במסגרת ת
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כל  אין. 18כניתוכניסה ו/או הרחבה של שירותי תחבורה ציבורית בכל הרשויות הנכללות בת

בורה התייחסות לתעדוף שירותי תח יםכוללהו ,לציבור יםהשקופאו מסמך הנחיות פומביות 

(. שיעור אבטלה גבוה ועוד ציבורית על פי קריטריונים )גודל יישוב, מרחק ממוקדי תעסוקה,

רות ו/או את יעדר מנגנון מובנה ומסודר המגדיר את הקריטריונים לאספקת השיה

ת יסוד ימהווה בעי ,רותיהפעולות הנדרשות מהרשויות הערביות כדי לקבל את הש

באספקת שירותי תחבורה ציבורית. ם יערבילים יים יהודפער בין יישוב -שגורמת לתסמין 

היודעת לדרוש את שנחוץ  ,על פי המצב כיום, סביר כי רשות חזקה בעלת מטה מקצועי חזק

שירותי תחבורה ציבורית ביישוב לפני רשות שתושביה זקוקים יותר לקבל לאזרחיה, תזכה 

 .לתחבורה ציבורית

 

ער ארוך טווח בתחבורה עדר תקצוב הולם לצמצום פי: ה2בעיה 
 . ציבורית ביישובים הערביים

 

תקציבים לקידום שירותי  ,בימים אלה מפנה משרד התחבורה, האגף לתחבורה ציבורית

כנית החומש וגם במסגרת תקציב ותחבורה ציבורית ביישובים הערביים, גם במסגרת ת

 ייעודי לפיתוח תחבורה ציבורית. 

יבורית יתאפשר רק על ידי הקצאת משאבים צמצום פער ארוך בשנים בתחבורה צ

מוגברת, המתאימה לצורך בהתמודדות עם כניסה של תחבורה ציבורית ליישובים לאחר 

. רבים מהחסמים המזוהים כמעכבי פיתוח לא היה קיים כלל שירות זה ןבהשעשרות שנים 

רונה חייב שירותי תחבורה ציבורית ביישובים הערביים נובעים מבעיה עקרונית זו, אשר פת

לכלול הקצאת תקציב שיגרום לצמצום הפער במהירות יחסית ברמת שירותי התחבורה 

 .ביישובים היהודייםשהציבורית ביישובים הערביים בהשוואה לזו 

 

 עדר תשתית מקומית מתאימה לתחבורה ציבורית י: ה2בעיה 
יטית של המאופיינת בהסדרה חלקית וא ם,המציאות הפיזית הקיימת ביישובים הערביי

קשורה באופן ישיר לתשתית הנחוצה למעבר תחבורה ציבורית ביישובים.  ,המרחב הציבורי

בחלק מהיישובים טרם הוסדרו דרכים למעבר כלי רכב ותחבורה ציבורית, התנאים הפיזיים 

והמבנה הטופוגרפי  ,של חלק מהדרכים הקיימות אינם מתאימים למעבר תחבורה ציבורית

. משרד יםפוף ומתאפשר בו מעבר מוגבל גם עבור כלי רכב פרטישל היישוב הוותיק צ

התחבורה מפעיל תחבורה ציבורית על ידי מערך אוטובוסים )כלי רכב המתאים להסעה 

קשה להכניס  ,19עדר תשתית מקומית מתאימה למעבר אוטובוסיםיבה, ו(המונית/ציבורית

בים פיתוח והרחבה של . מציאות זו קשורה לשורה של חסמים המעכשירות זה ליישובים

 .שירותי תחבורה ציבורית ביישובים הערביים

                                                           
18
 הרשות לפיתוח כלכלי, אתר האינטרנט. 
19
בפרק החסמים, המפרט את המגבלות הקיימות בתשתית יישובית מתאימה למעבר  6ראו בהמשך חסם  

 תחבורה ציבורית.
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  חסמים בקידום תחבורה ציבורית ביישובים הערביים  4.5
   להסרתם    והמלצות

 
החסמים יכולים להימצא החסמים, כאמור, הם מנגנוני העומק המזוהים כגורמים לבעיות. 

ה(, ברשויות המקומיות במשרדי הממשלה )בנושא הנדון מתמקדים במשרד התחבור

 הערביות ובקרב הציבור הערבי. נדגיש כי חקר החסמים והבעיות מתבסס על מספר מקורות:

 ם להצגת הפער בהקשר להיקף השירות ולאיכותו.יקטיביי. ניתוח מידע ונתונים אובי3

 ,. ראיונות עם מגוון בעלי תפקידים במשרד התחבורה, נציגות ממשרדי ממשלה נוספים2

וגופי סמך אשר עובדים עם משרד התחבורה, ראיונות ומפגשים עם נציגי רשויות חברות 

מקומיות ערביות, מפגשים וליקוט מידע מתושבים ערבים, אלה שמשתמשים בתחבורה 

 .הציבורית ואלה שנמנעים משימוש ב

. לימוד מצטבר של הנושא כפי שמשתקף מעבודתם של מספר ארגוני חברה אזרחית אשר 1

 .22, 21בפרט , ובתחבורה ציבורית בחברה הערבית20ם בתחבורה ציבורית בכללעסקו אף ה

 

פי חלוקה  אור החסמים המונעים קידום תחבורה ציבורית שוויונית והצגתם עלילהלן ת

 לעיל( ולמקור החסם. יש 4.4לבעייה הרלוונטית )בהתאם להצגת שלוש הבעיות בסעיף 

 .פי בעיה ומקור המציג את החסמים על 2איור  וראחסמים הקשורים ליותר מבעיה אחת. 

 

 והמלצות מדיניות  חסמים במשרדי הממשלה 4.5.1
 

  : 1חסם 
   משרד התחבורה לא מגדיר קריטריונים ברורים למימון תחבורה ציבורית

 
ללא כל נוהל סדור וקריטריונים ברורים מימון וקידום תחבורה ציבורית ביישובים מתבצע 

ורה בהם יש להשקיע בקידום תחבשתעדוף יישובים לובים ולחלוקת המשאבים בין הייש

היישובים, אך טוען כל למשרד התחבורה שואף להכניס תחבורה ציבורית  .ציבורית

ולמנוע מהן לקבל מימון  ,שקריטריונים יכולים להוות חסם או מגבלה עבור חלק מהרשויות

על מנת לקבל מימון  הן. במציאות כזו קשה לרשויות המקומיות לדעת מה נדרש מ23ושירות

במציאות  ,והאם פעלו בהתאם לעמידה בדרישות. יתרה מכך ,לשירותי תחבורה ציבורית

בה אין נהלים או קריטריונים מוגדרים להקצאת משאבים, חלק מהרשויות המקומיות צפויות ש

גדולים יותר מאשר  ןבהרכי התחבורה הציבורית וגם אם צלהיפגע ולהישאר מאחור, 

                                                           
20
 עמותת תחבורה היום ומחר. 
21
 עמותת יוזמות קרן אברהם. 
22

 עמותת כיאן.  
23
ה במשרד התחבורה, האגף לתחבורה ציבורית, במסגרת שיחות ומפגשי עבודה הצהרה מפי פקידות בכיר 

 שוטפים שהתקיימו עם עמותת סיכוי. 
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את . זאת, במיוחד אם אין להן יכולות ומשאבים להציג בהם כן הוחלט להשקיעשיישובים ב

פרסם משרד התחבורה נוהל עבודה של  2332על פי הגדרות ברורות. ביוני  ןדרישותיה

. בהתייחס 24המשרד עם הרשויות המקומיות בתחום תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות

במשרד התחבורה, האגף לתחבורה  לא ניתן למצוא ,2332למסמך זה, ונכון לספטמבר 

ימויות במימון תחבורה ציבורית, כל מסמך, נוהל או הגדרה של קריטריונים לבחינת סדר קד

 ציבורית . 

 

 : 2חסם 
משרד התחבורה מספק מענה לתחבורה ציבורית כתלות בפניית 

 כנית צרכים ומדרג דחיפות והרשויות וללא ת
 

רים לציין אותו בנפרד כדי להדגיש ולציין במפורש אך אנו בוח ,3חסם זה קשור לחסם מס' 

והאגף לתחבורה משרד התחבורה עדר מנגנון תעדוף מוסדר ושקוף. יבטים של היאת כל הה

ציבורית פועלים מול הרשויות הערביות להכנסת תחבורה ציבורית )ביישובים שעדיין אין בהם 

כבר החלה פעילות תחבורה  בהםשפעילות תחבורה ציבורית( ולהרחבת השירות )ביישובים 

ציבורית(. דרך הפעולה וההתקשרות של האגף לתחבורה ציבורית עם הרשויות הערביות 

 ,וקיימת אי בהירות באשר לתנאים הנדרשים לקבלת השירות. כאמור לעיל ,אינה מוסדרת

משרד התחבורה מספק מענה לשירותי תחבורה ציבורית בעיקר בעקבות פניית הרשויות 

אין כיום בחינה מקיפה של צרכים ביישובים הערביים, תעדוף הצרכים ובכפוף לו הערביות. 

הקצאת שירותים מותאמת. רשות ערבית ש"יודעת" לפנות, להגדיר את צרכיה וללחוץ לקבלת 

באגף לא אומצה כל מקדימה ומקבלת שירותי תחבורה ציבורית. חשוב לציין כי  ,שירות

המאפשרת לרשות ערבית להכיר באופן ברור מה  הסדרה של דרכי עבודה מול הרשויות,

מה הזכויות לשירותי  כלומר ,נדרש ממנה לצורך קבלת השירות ומה מגיע לה בהתאם

בדיקות ונתונים הרשות צריכה להעמיד, מול אילו ,  Xעבור יישוב מסדר גודל ורה ציבוריתבתח

לעמוד על מנת הפעולות שהיא צריכה לקדם בתוך הרשות  ןומה ,מי עליה לעבוד באגף

)אגף תח"צ, אגף תשתיות, אגף  בורה ציבוריתלכניסה/להרחבה של תח בתנאים הנדרשים

 .תכנון וכדומה( 

משרד התחבורה הצהיר, כי רשות שפונה אכן מקבלת שירותי תחבורה ציבורית. המציאות 

מראה כי כוונת המשרד לספק שירות תחבורה ציבורית בכיסוי ופרישה מתאימים לכל 

מוגבלים ופער ארוך שנים משאבים עם פועל לשם כך. אך יש לציין כי אכן היישובים, והמשרד 

רותי תחבורה ציבורית לכל יובים הערביים לא ניתן לספק שבטיפול בתחבורה ציבורית בייש

פי מתכונת "כל הקודם זוכה",  רשות שפונה. נציין עוד, כי לא ראוי לקדם שירות ממשלתי על

להסדיר ולהגדיר נהלים מפורשים עבור משרד התחבורה לתעדוף הצורך באספקת  וכי יש

                                                           
24

 2332, המוביל הארצי לאיכות חייםמשרד התחבורה,   
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אשר אינן פועלות באופן אקטיבי  גם רשויות ,השירות ולדרך המקובלת לאספקתו. בדרך זו

יזכו לקבל את השירות על פי מצבן  ,ופונות על דעת עצמן לאגף לתחבורה ציבורית

 .ללא תלות ביכולתן ובמידת הקשר שלהן עם אגף תחבורה ציבורית, יקטיבייהאוב

  2 -ו 1חסמים ל ותהמלצ
הגדרת קריטריונים לאספקת שירותי תחבורה ציבורית והסדרת נוהל 

 ת של הרשויות למשרדפניו
 

 ביישובים יבוריתצורה בשירותי תח ה שלולהרחב מימוןל א. קריטריונים

, ת תחבורה ציבורית ביישוביםלהקצאיש להגדיר ולהשתמש בקריטריונים שקופים 

בהם. הציבורית  הורהתחבהנוכחי של מצב על ההיישובים ו רכיובהתבסס על צ

כלכלי, היקף שירות -שוב, מדרג חברתיישל גודל י רכיביםבחשבון  הביאלהקריטריונים יכולים 

קיים של תחבורה ציבורית )מס' נסיעות, מס' קווים(, מצב תשתית דרכים פנימית ועוד. 

פי ל לעדכנםניתן כאלה שו ,לרשויות המקומיותו הקריטריונים צריכים להיות שקופים לציבור

 הצורך.

ל משרד התחבורה לבצע הערכת עם, יביישובים הערבי ורה הציבוריתמצב התחב נוכחל

 לתחבורה ציבורית בכל היישובים הערבייםראשונית מצב כוללת המבוססת על בדיקת צרכים 

פיתוח מערך ללבנייה וכלי עזר . בדיקה זו תהווה )ראו המלצת מדיניות ג' בהמשך(

השילוב של תוצאות  .לתעדוף אספקת שירותי תחבורה ציבורית ביישובים קריטריונים

תמונת  ופיתוח הקריטריונים ייתן למקבלי ההחלטות במשרד התחבורה וברשויות הבדיקה

לעדכן אותה מעת לעת( באשר לצרכים לתחבורה ציבורית ולמידת  שחיוני יהיהמצב )

ביישובים יעשה  ורה ציבוריתתעדוף קידום שירותי תחבדחיפותם ביישובים השונים. 

 יטריונים.ובהתאם לקרם הבבהתאם למצב התחבורה הציבורית 

 ב. הסדרת בקשות הסיוע של הרשויות המקומיות  

ייתר כל צורך של הרשויות לפנות למשרד מ ה הקודמתהמלצהלכאורה, מימוש מלא של 

ם כמתואר לעיל. אך יקריטריונים אוביקטיבי יפל התחבורה, שכן ההחלטות תתקבלנה ע

ת פונות למשרד במציאות הנוכחית ועל מנת לאפשר )גם בעתיד( תהליך שבו הרשויו

תהליך עבודה בין משרד התחבורה לרשויות של  הוהגדר הבנייעל אנו ממליצים  ,התחבורה

 ,של התנאים לקבלת סיוע, הדרישות מהרשות הגדרה ברורההכולל  המקומיות הערביות,

 החשיבות בהנגש . קיימתלמלא, לוחות הזמנים להגשת הבקשה ועוד שישטפסים ה

לרשויות הערביות הן בהיבטים של שפה והן  ותזמינשיהיו כך  ,אקטיבית של בקשות הסיוע

בקשות גשת מה רשויותרתיעה של הלמנוע בבהירות ובפשטות השימוש. כל זאת על מנת 

האחריות על כך שכל תמיכה לקבלת סובסידיה ושירותים לתחבורה ציבורית ביישובים. 

 בורה. הרשויות הערביות יכירו את נוהל הפנייה מוטלת על משרד התח
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 להפעלת תחבורה ציבורית בכל היישובים הערבים   ועלות נגזרת הכנת סקר צרכיםג. 

: הכנת סקר צרכים תמחייבאספקת שירותי תחבורה ציבורית המותאמת לאוכלוסייה ולמקום 

כרות עם המערך התפקודי של היישוב )מוקדי תעסוקה, מוקדי יהתאמה של יעדי נסיעה, ה

הוי מגבלות פנימיות בשימוש בתחבורה ציבורית, אומדן תחנות, קווי שירות ומסחר ועוד(, זי

למתן מענה לשירותי תחבורה ציבורית בכל הכרחי סקר הצרכים הוא בסיס נסיעה ועוד. 

המוענקת למימון תחבורה ציבורית ביישובים התמיכה שיש לפעול לכך  לפיכך, יישוב ויישוב.

נעדרות משאבים כספיים הערביות מקומיות הערביים תכלול הכנת סקר צרכים. הרשויות ה

משרד התחבורה הותיר את נטל המימון לצורך ומקצועיים הנחוצים להכנת סקר הצרכים. 

הפער ואי  יםובכך נגרם נזק ליישובים הערביים וגדל ,בדיקת צרכים יישוביים על כתפי הרשות

ום משרד התחבורה כישלרוב ביכולתם לממן סקר כזה.  ,םיהשוויון ביחס ליישובים יהודי

ובאמצעות חברה מקצועית המספקת שירות  בודדים יישובים ערבייםבמבצע סקר צרכים רק 

הפעילות בתחום זה ולפעול להרחבת המימון והסיוע את למשרד התחבורה. יש להרחיב 

 . בכל הרשויות הערביות בדיקת צרכים וכך שיכיל ,ברשויות

 

 : 2חסם 
 יישובים הערביים  בתחבורה ציבורית מחסור בכוח אדם ייעודי לקידום 

 

הפער ארוך השנים באספקת שירותי תחבורה ציבורית ביישובים הערביים והמאפיינים 

חודיים הדורשים התייחסות שונה, מחייבים השקעה מאומצת של משרד התחבורה לצורך יהי

העמיד שוויוני ומתאים לציבור בכל הרשויות הערביות. לשם כך יש ל אספקת שירות הולם,

מערך מתאים של כוח אדם במשרד התחבורה. למיטב ידיעתנו, בזמן כתיבת מסמך זה, 

מנהל האגף לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה עובד באופן נמרץ ומאומץ יחד עם בעלת 

תפקיד נוסף, המשמשת כיועצת המתמקדת בטיפול ביישובים הערביים. בנוסף מפעיל 

המנהלת את התכנון של כלל  ,ית בתחום התחבורההמשרד שירותי מיקור חוץ לחברה פרט

כנס לשיקולי בניית מערך כוח האדם של משרד י. מבלי לה25התחבורה הציבורית בישראל

לייצר שינוי במצב התחבורה  והתחבורה, נראה כי במסגרת המדיניות המוצהרת של

מאז קום רותים שנוצר יהציבורית ביישובים הערביים, ולצמצם את אי השוויון באספקת הש

 .נדרש מערך רחב יותר של עובדים במשרד התחבורה העוסקים בתחום זההמדינה, 

 

 

 

                                                           
25
תכננים אזוריים שבאחריותם גם , עדליא נבחרה במכרז, ועובדים בה מ http://www.adalya.co.il עדליא :  

 . תכנון ליישובים ערביים

http://www.adalya.co.il/


37 

 

 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

  2חסם להמלצה 
ביישובים  ורה ציבוריתבח אדם ייעודי אחראי על קידום תחותגבור כ

 הערביים 
משרד התחבורה יתגבר עובדים/יועצים שיפעלו כגורם מקשר בין הרשויות הערביות לחברות 

כנית העבודה של האגף לתחבורה ציבורית. מאמץ מרוכז ויישום תאת  המנהלות המקדמות

ביישובים הערביים יתאפשר בתגבור כוח  ורה ציבוריתהעמקה של שירותי תחבללהרחבה ו

  . אדם ייעודי לכך במשרד התחבורה

 :4חסם 
עדר תחבורה ימחסור משמעותי בתקציב לצמצום הפער שנוצר בה

 שנים  ם במשךיציבורית ביישובים הערבי
 

. רכיבי ₪26מיליארד  32.1עמד על  2333משרד התחבורה בשנת  סך תקציב הנטו של

 ם לתחבורה ציבורית כוללים את שני הסעיפים הבאים: יהתקציב הרלוונטי

 61%-)להלן "תקציב הפיתוח"( מהווה כ 27פיתוח כבישים ותחבורה ציבורית. פרק תקציב 3

 21%-"פיתוח תחבורה ציבורית", המהווה כ מתקציב הנטו של המשרד. בתוכו נמצא סעיף

בלבד מהתקציב הכולל של משרד התחבורה. עיקר תקציב  31%מסעיף תקציב הפיתוח, או 

 .(מתקציב הפיתוח 41%עירוניים )-ביןהפיתוח מופנה לפיתוח כבישים 

הכולל בעיקר את תקציב הסובסידיות לתעריפי הנסיעה  ,תמיכה בתחבורה. פרק תקציב 2

)לרבות ברכבת(, ההנחות השונות וסובסידיה לרכישת אוטובוסים. תקציב  ציבוריתורה בבתח

( כאמור 23%ומרביתו ) ,( מתקציב הנטו הכולל של משרד התחבורה21%זה מהווה כרבע )

מציג להלן את חלוקת תקציב משרד  1ולרכישת אוטובוסים. לוח  28לסובסידיות לתעריפים

. מודגשים בו סעיפי התקציב 2333רית בשנת התחבורה והיקפי התקציב לתחבורה ציבו

 . ורה ציבוריתבהרלוונטיים לתח

חשוב לציין כי לרשות משרד התחבורה עומד סעיף תקציבי נוסף )מחוץ לתקציב המשרד( 

והוא מיועד לפיתוח  ,29םייישובים ערבי 31-בכנית החומש לפיתוח כלכלי ושמקורו בת

לסך התקציב קטן בהשוואה ₪( ליון ימ 13. אולם היקפו השנתי )הםתחבורה ציבורית ב

 .תחבורה ציבוריתשל  הכולל

 –תקצוב הרשויות הערביות בשירותי תחבורה ציבורית -הפער בהשקעה הוא ביטוי לתת

התקציב לנפש באוכלוסייה הערבית . הרשויות הערביות מקבלות פחות מחלקן היחסי

 .30לוסייה היהודיתלנפש לשנה באוכ₪    6,9לשנה, לעומת ₪   2,99-עומד על כ

                                                           
. 2333-2332משרד האוצר, עיקרי התקציב    

26
  

לא כולל תקציב לפיתוח תחבורה מסילתית )רכבת ישראל(.   
27

  
תעריפים: מחיר הנסיעה בתחבורה ציבורית   לנוסע. 

28
  

23.31.2333מיום  3112תוכנית החומש על פי החלטת ממשלה  
29

  
30
( מתוך סך 33%שוב הקצאת תקציב לנפש מבוסס על חלקה היחסי של האוכלוסייה הערבית בנסיעות )חי 

מדיווחי משרד התחבורה עולה כי חלקה היחסי של האוכלוסייה הערבית  התקציב המיועד לתחבורה ציבורית. 
   .33%בנסיעות בתחבורה ציבורית בארץ עומד על 
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 והרשות לפיתוח כלכלי  ,233331משרד התחבורה  ורה ציבורית,בתקציבי פיתוח תח ..לוח 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  4חסם ל ההמלצ
 הסטת סעיפי תקציב משרד התחבורה לצמצום פער ארוך בשנים

 
יש להגדיל את תקציב הסובסידיה המופנה לתחבורה , התקציבבמסגרת הסטת סעיפי 

כמו כן יש לבצע שינוי בחלוקה הפנימית של סעיפי התקציב רית ביישובים הערביים. ציבו

בפרק תקציב הפיתוח. כיום הסעיף הדומיננטי בתקציב הפיתוח )קרוב למחצית( מוקדש 

בעוד שהסעיף התקציבי של פיתוח כבישים עירוניים עומד על  ,עירוניים-ביןלפיתוח כבישים 

ישים המאפשרת כניסת תחבורה ציבורית ליישובים עדר תשתית כביבהבלבד.  %32-כ

. על מנת לצמצם את אי פיתוח תחבורה ציבוריתבהם לא ניתן יהיה לקדם  ,הערביים

מתקציב  פחיתלהיש ים, יליישובים הערב ורה ציבוריתרותי תחבישוויון באספקת שה

תית עירוניים לטובת סעיף הכבישים העירוניים. השקעה תקציבית בתש-הביןהכבישים 

תקציבים מתוך מסגרת התקציב של ה רבעבוועל כן יש להסיט  ,מהותית אהיכבישים עירונית 

מבלי להסתמך על תקציבי הפיתוח הדלים של הרשויות המקומיות  ,משרד התחבורה

 הערביות. 

ביחד עם משרד  ,הסטת תקציב אינה אפשרית, קיים הכרח שמשרד האוצראם 

משמעותי את התקציב המופנה לקידום תחבורה  ימצאו דרך להגדיל באופן ,התחבורה

שהוא תוצאה של עשרות  ,לצורך צמצום הפער הקיים ,זאת .םיציבורית ביישובים הערבי

                                                           
31
 .2102-2100עיקרי התקציב משרד האוצר,  
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ם( בתחבורה ציבורית יויונית )ביחס ליישובים יהודיושנים של השקעה בלתי מספקת ובלתי ש

 בחברה הערבית. 

 

 : 5חסם 
ורות תקציב ומשאבים הרשויות המקומיות הערביות לא מכירות מק

 קיימים לקידום תחבורה ציבורית  
 

הקיימים במשרד התחבורה. כך  הרשויות הערביות אינן מתורגלות בשימוש במשאבים

רכי תחבורה וניתן לספק ניתוח מקדים לצ ,כנית אב לתחבורהובמסגרת הכנת ת, הלדוגמ

לוקח חלק פעיל  ציבורית ברמה היישובית ולשלבים הנחוצים לקידומה. משרד התחבורה

 ,כנית. במסגרת זוום בתיכניות אב לתחבורה ובהשפעה על התכנים הרלוונטיובסבסוד ת

רשות מקומית יכולה לשלב היבטים של תחבורה ציבורית ולהשתמש בבסיסי נתונים כמו סקר 

מודלים )פילוג נסיעות, משיכת נסיעות, יצירת נסיעות ועוד(. ו הרגלי נסיעה, ספירות תנועה

מעמיד עבור הרשויות הערביות באופן נגיש, אקטיבי וזמין את  אינורד התחבורה אך מש

עקב כך המידע על מרכיבי השירות שהוא יכול לספק )במימון ישיר ובמשאבי סיוע מגוונים(. 

מנצלות  אינןהן ועקב סיבות נוספות הקשורות להתנהלות הרשויות הערביות, במקרים רבים 

 .משאבים קיימים אלה

 

  5לחסם  המלצה
 עדכון שוטף לרשויות הערביות על מקורות סיוע קיימים 

שיועבר באופן מאורגן  ,או שנתי שנתי-חצימוצע כי משרד התחבורה ינהל מערך עדכון 

והדרישות מן הרשות על מנת  ,אודות מסלולי תמיכה וסיוע קיימיםעל לרשויות המקומיות 

ד התחבורה תקציבים לצורך ביצוע אם מעמיד משר, הלדוגמל"זכות" בסיוע המוצע. כך 

יש מקום ליידע את הרשויות  ,רכי התחבורה הציבוריתובדיקות מקדימות הנחוצות לאפיון צ

כיום משרדי )כולל שימוש בשפה הערבית(.  את המידע באופן אקטיבילהן ולהנגיש  הערביות

לרבות  ,אודות פעולות המקודמות במשרדעל ממשלה רבים פועלים להעברת ידיעות עתיות 

יות לתמיכה וסיוע ודרישות נגזרות מכך. ראוי שמשרד התחבורה יאמץ דרכים ופעולות ואפשר

ולוודא  ,אלה וכן אמצעים נוספים על מנת להנגיש משאבים קיימים עבור הרשויות הערביות

 שהן משתמשות במשאבים אלו. 
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 :6חסם 
 מתאימהערביים אינה המציאות הפיזית ברחובות ובכבישים ביישובים ה

 מעבר תחבורה ציבוריתל
 

עדר יהבהמציאות הפיזית ברוב היישובים הערביים מתאפיינת בצפיפות מבנים גבוהה ו

כתוצאה מכך תשתיות הכבישים . תשתית סטטוטורית נאכפת הנוגעת לרוחב הדרך

ים והמדרכות בלתי מספקות, ותנאי העבירות קשים עד בלתי אפשריים. במקרים רבים התנא

לזאת מצטרפים בחלק . אינם מתאימים לאוטובוסים, ולעתים אף לא לרכב קטן יותר כמיניבוס

מהיישובים תנאים טופוגרפיים מקשים, המתבטאים בעיקר בשיפועים העולים על התקן 

. פיתוח תחבורה ציבוריתתשתית זו אינה מותאמת לצרכים של מעבר  לבטיחות התנועה.

סטרית נדרשת רצועת דרך -חדשתית פיזית מתאימה: בדרך מערך תחבורה ציבורית דורש ת

מ' לפחות של מעגל  21-26קוטר במ"ר לפחות ו 4פנויה )בין אבני השפה של הכביש( ברוחב 

-. מעבר אוטובוסים דורש גם רדיוס סיבוב מזערי של כ32%-ושיפוע אורכי של עד כ ,סיבוב

מקום ושטח מספק לבניית , 32ספים(משתנים נובמ' )תלוי גם בתנאי המהירות של הדרך ו 1.1

, תחנות ראויות בבטיחותנוסעים  ה שלוהורד ההעלאמפרצים ותחנות לאוטובוסים לצורך 

ים קשורה יהנגשת תחבורה ציבורית ביישובים הערב. ויר שונים ועודולהמתנה בתנאי מזג א

 אם אתאינו תוהתשתיתי המתואר לעיל. המבנה הפיזי ביישובים וקשר הדוק למבנה הפיזי 

לפיתוח מערך תחבורה ציבורית במתכונת המקודמת על ידי משרד  הנדרשת התשתית

עליה ומעכבת  מקשהורה ציבורית במעבר תחל מתאימהההיעדר תשתית פיזית  .התחבורה

יעילות השירות )פיתוח מערכת את מאפשרת פיתוח שירות חלקי המגביל אותה, והיא 

 מצומצמת של קווים(.

  6המלצה לחסם 
נית ייחודית להתאמת תשתיות לתחבורה ציבורית ביישובים כות

 הערביים 
תוכנית ייחודית לטיפול אגף תשתיות ואגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה יקדמו  

של  הולתנוע הלכניסהרחבת הטיפול בתשתיות מתאימות לבתשתיות ביישובים הערביים ו

ם לכך במשרד: תחבורה ציבורית, יטי)בשילוב כל האגפים הרלוונ תחבורה ציבורית ביישובים

פערי  אין דין טיפול ביישוב יהודי כדין טיפול ביישוב ערבי.לעניין זה:  .תכנון(ותשתיות 

חודית תאפשר יכנית יוהתשתית מחייבים התייחסות מתאימה וייחודית ליישובים הערביים. ת

יר גם את ובכך תגד ,התייחסות לבעיות התשתית המאפיינות את היישובים הערביים

יכולת והכוללת, היישובית ההתבוננות השכזו הן כנית ותביתרונות ההפתרונות המתאימים. 

בסיס קונקרטי  יהיהכנית ותביצוע ה. בולהגדיר סדר קדימויות ושלבים הנחוצים לפיתוח ולתקצ

  .ליצירת שינוי

                                                           
32
 .2100, הנחיות לתכנון תחבורה בעריםמשרד התחבורה, משרד הבינוי והשיכון,  
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 :7חסם 
אום נמוכה בין אגף תחבורה ציבורית לאגף תשתיות )במשרד ירמת ת
 הערביים  רה( לצורך קידום תחבורה ציבורית ביישוביםהתחבו

 

ובפרט  ,התחומיםם בכל יביישובים הערביהקיימים  התשתית העמוקים פעריהטיפול ב

ים יבין האגפים הרלוונט פיםמשותאום ותכנון ידורש ת ,תחבורה ציבוריתפיתוח מערך ב

ים ביישובים לצורך אום לא מספק בין האגפים הפועליקיים תמציאות בבמשרד התחבורה. 

אום מוביל יעדר תיותשתית לתחבורה ציבורית בפרט. ה ,קידום תשתית תנועה ודרכים בכלל

לניצול לא יעיל של משאבים ולעיכוב פיתוח התשתית הנדרשת לתחבורה ציבורית בתוך 

היישובים. הרשויות הערביות נוהגות לעמוד בקשרי עבודה עם שני אגפים שונים בתוך משרד 

לצורך הסדרת תשתיות למעבר  ,ה לעניין קידום תחבורה ציבורית: אגף תשתיותהתחבור

לקידום סובסידיה לאספקת שירותי תחבורה  ,ואגף תחבורה ציבורית ,תחבורה ציבורית

בשל העובדה כי אגף תשתיות מתנה סיוע  ,אום מהווה חסם משמעותייעדר התיציבורית. ה

טים המיועדים לפיתוח תשתית מתאימים גם ולא כל הפרויק ,לרשויות בתעדוף פרויקטים

  .לתחבורה ציבורית

  7המלצה לחסם 
 אום בין אגפי משרד התחבורה יבניית מנגנון ת

 ,ואגף תשתיות ותכנון יבוריתצורה בעבודה משותפת ומתואמת של אגף תחיש לקיים 

בוהה שיתוף הפעולה מחייב דרישת המשרדים למעורבות ג. ובמיוחד מול הרשויות המקומיות

של הרשות מקומית ולהתאמה בין המשאבים והפעולות המקודמים במקביל באגפי משרד 

הלי עבודה, עדכונים שוטפים, פגישות עבודה משותפות( והתחבורה. מוצע לבנות מנגנון )נ

 בה מקודם טיפול בתשתיות. שרשות ללהגברת התיאום בין האגפים 

 

 : 8חסם 
ת תחבורה ציבורית נמצא שימוש באוטובוסים כפתרון יחיד לכניס

   כמגביל אספקה והעמקה של השירות
 

מתקדמות של תחבורה ציבורית בעולם מובילות לתחבורה ציבורית המותאמת ות סתפיכיום, 

מידת חוויית ולבדגש על התאמה לתנאים הפיזיים  ,לצרכים שונים של מקומות ואנשים

ורה שירותי תחבורה ציבורית משרד התחבמפעיל . כיום עבור הנוסע השימוש והשירותיות

אך אוטובוס.  –בתוך היישובים הערביים על ידי שימוש במרבית המקרים ברכב ציבורי 

וכלל לא עומדות בתקנים  ,התשתיות הקיימות בחלק מהיישובים הערביים אינן מתאימות

 . הנדרשים לסוג זה של תחבורה ציבורית

ים, המשרד יים חדשים ליישובים ערבלמרות השקעה גוברת של משרד התחבורה והכנסת קוו

י מכון ביסאן בשנת ל ידבמחקר שנערך ע. עדיין אינו שבע רצון מנתוני השימוש בקווים אלו
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עלו  והרשות לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממשלה, לבקשת משרד התחבורה ,233233

את  שאינו תואם מעידים כי מערך האוטובוסים הקיים מהווה מודל תחבורה ציבוריתהחסמים 

מחד, ואת )קרי, את כושר הנשיאה של התשתיות( ים יביישובים הערבם ייהפיזהתנאים 

ם של התושבים מאידך. החסמים המרכזיים שעלו יהיותר ספציפיודפוסי השימוש הצרכים 

. במחקר הם נגישות תחנות נמוכה ותחנות שרחוקות מהבית ומצריכות הליכה ארוכה ברגל

רישות מספק של הקווים כתוצאה -קת של תחנות ואימספבלתי על פרישה הדבר מעיד 

היעדר זמינות ונסיעות מאספות ארוכות ומסורבלות  , וכן עלמתשתיות פיזיות לא מתאימות

מספקת  . פרישת הקווים בלתימשפיעות באופן ישיר על הנוחות והשירותיות של הקוויםה

 .ם מוגבלתבהשות שהגמיקווים קבועים ב מדובר שכןאין מענה לצורך, בשעות עומס ו

 

 8המלצה לחסם 
 להפעלת תחבורה ציבורית ביישובים הערביים חלופיים מודלים 

ממודל של קווים  ,ציבוריתהתחבורה הלגבי מערך תי סתפיבשינוי  יש צורךבחלק מהיישובים 

מתאימים את התחבורה הציבורית יותר הלמודלים גמישים עם תחנות ומסלולים קבועים 

תשתיות האת ולהתאים את היישובים הערביים  במקום לנסות קום.במצרכים לולתנאים 

הקיימות שלהם למודל מסוים של תחבורה ציבורית, ניתן ללמוד ממודלים בינלאומיים על 

בניית מודלים שונים המתאימים לתנאים הפיזיים על צורות שונות של תחבורה ציבורית ו

י פתרונות התחבורה הציבורית הבנה כה גוברתבמקומות רבים בעולם . ביישובים אלו

מענה מלא לכלל  יםמספק םאינה"קלאסיים" של אוטובוסים עם קווים ותחנות קבועות מראש 

 על משרד התחבורה .34הצרכים של אנשים במצבים שונים לתחבורה ציבורית נוחה וזמינה

למורכבות מצב התשתיות ביישובים  כמענהית חלופפתרונות לתחבורה ציבורית להתאים 

לתוככי היישובים  ורה הציבוריתביאפשרו גמישות בהכנסת התח אלופתרונות  .רבייםהע

ויביאו לשיפור רמת השירות. יש פתרונות שונים ומגוונים המאפשרים כניסה של אוטובוסים 

מאפשרים את הרדיוס הסיבובי הנדרש לאוטובוסים שאינם וכאלה זעירים לרחובות צרים 

במסלולים שלהם. יש ללמוד מהמודלים השונים כדי לפתח  קווים עם גמישותוכן , הגדולים

ישרתו את התושבים ביישובים הערביים בצורה המלאה והטובה שמערכי תחבורה ציבורית 

ויצליחו להתגבר על מכשולי התשתית ודפוסי הצריכה המשתנים. לאחרונה ביצע  ,ביותר

 .ישובים ערבייםי 63-משרד התחבורה סקר תשתיות מקיף לקבלת תמונת מצב התשתיות בכ

ממצאי הסקר להבנת מורכבות בעיית התשתית ביישובים הערביים והצורך את מומלץ למנף 

 לכניסת תחבורה ציבורית לתוככי היישובים. ים חלופיבהשקעת משאבים לאיתור פתרונות 

                                                           
33
 .2332ביסאן,  
34
 The American Public Transportation Association –ראו למשל אתר ארגון התחבורה הציבורית האמריקאי  

www.apta.com  אתר ארגון 2332ِ, בספטמבר 4נבדק בתאריך ,AARP : www.aarp.org   4נבדק בתאריך 

 Environmental Defense Fund :Reinventing Transit: American Communities, דוח ארגון 2332בספטמבר 
Finding Smarter, Cleaner, Faster Transportation Solutions    2332משנת: www.edf.org 4, נבדק בתאריך 

 .2332בספטמבר 

http://www.apta.com/
http://www.apta.com/
http://www.aarp.org/
http://www.edf.org/
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 : 9חסם 
 על תחבורה ציבורית למשתמש הערבי תשתית חסרה של מידע 

בהן בדרך כלל בעברית מופיע , המידע ביישובים הערביים במקומות שבהם מוקמות תחנות

במרכז המידע הארצי לתחבורה ציבורית, המרכז את המידע על קווי ובאנגלית בלבד. 

המידע מועבר באמצעות האינטרנט, הטלפון  ורה הציבורית,בהאוטובוס של כלל מפעילי התח

דע הטלפוני אין מענה והודעות טקסט. באתר האינטרנט אין מידע בערבית, במרכז המי

על  הערבית בשפה ונכון מלא כיסוי עדריהבערבית, וכן אין מענה בערבית להודעות טקסט. 

 חלק ומרתיע ,ם מונע מידע חיונייביישובים הערבי ורה ציבוריתבתח אודות שירותי

 בו ולקחת בו להשתמש וברצון השייכות פוגע בתחושת השירות, את מלצרוך מהאוכלוסייה

יה מחייבת חאין הנאך  ,ההנחיות מזכירות אפשרות לשימוש בשפה הערביתם אמנ .חלק

בחוק או באוגדן ההנחיות, המגדירה באילו שפות יש להשתמש בפרסום, או הנחיה כלשהי 

ערבי,  ורה ציבוריתבאוגרפית של פרסומים בשפות שונות. בשיחה עם מפעיל תחילפרישה ג

משרד כי  הובהר ,אנגלית בלבדבבעברית ו שובים ערביים, ועושה זאתיהמפרסם מידע בי

, ואם תהיה דרישה כזאת, היא תבוצע. פירוט על התחבורה אינו מחייב פרסום בערבית

אודות על המרכיבים הנחוצים למידע בשפה הערבית ועל עיגון הקיים בחקיקה ובהנחיות 

 .3בנספח  ורא יבורית,צורה בתשתית מידע בתח

 

 9המלצה לחסם 
ודרישה להצבת השפה הערבית במסגרת המכרזים הקצאה תקציבית 

 להפעלת שירותי תחבורה ציבורית )מכרזי מפעילים(  
משרד התחבורה יכניס במכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית )"מכרזים למפעילים"( 

להצבת השפה הערבית כחלק בלתי נפרד מהשירות. בכל מקום ביישוב ו/או בקרבה דרישה 

 ,לוסייה הערבית לשימוש בתחבורה ציבורית )ובוודאי בתחנות עצמן(בו חשופה האוכש ,אליו

מקורות המידע והעדכון הארציים על שירותי תחבורה  ,יוצב מידע בשפה הערבית. כמו כן

ציבורית ביישובים הערביים יספקו מידע בשפה הערבית. פעילות זו תחייב הקצאת משאבים 

פעילים לספק מידע בערבית תלווה כך שהדרישה מהמ ,מתוך האגף לתחבורה ציבורית

בהם אחראית הרשות המקומית לטיפול שבהגדרת תקציב ליישום שירות זה. במקרים 

יציג האגף לתחבורה ציבורית בפני הרשות המקומית את הדרישות  ,בתשתית המידע

והפעולות הנחוצות לקידום על ידה לשם טיפול בנושא זה. האחריות על הטיפול במידע מוטלת 

 פי משרד התחבורה ובשיתוף פעולה עם הרשות המקומית. על כת

, תחנות, , זמני פעילותמגוון ולכלול פירוט על ימי פעילותבשפה הערבית חייב להיות המידע 

ועוד. כמו מחירים, הנחות לאוכלוסיות שונות )פנסיונרים, סטודנטים, ילדים(, שינויים עתידיים 

 הערבית )אתרי אינטרנט, מפות, מידע קולי ועוד(.  המידע יהיה נגיש ומותאם לאוכלוסייה ,כן
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מומלץ  ,אודות זמנים, יעדים ותחנותעל לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית ולעדכון המידע 

בערוצים ייחודיים בחברה הערבית: תחנות רדיו מקומי, אתרי חדשות ותוכן להשתמש 

המספקות  )כולל מפות דע, תחנות ההמתנה וכלי הרכב עצמם, חלוקה של עלוני מייםמקומי

 .(הכולל ביישוב ורה הציבוריתבומערך התח מידע על קווים ספציפיים

 חסמים ברשויות הערביות והמלצות להסרתם 4.5.2
 

 : 11חסם 
ייעודית בתחבורה המטפל אין גורם מקצועי ומוסמך בתוך הרשויות 

 ציבורית
 

ת, מקצועיוהתייחסות יפול ט יםדורשברשות המקומית תחבורה ציבורית של קידום ופיתוח 

ברוב הגורף תמונת המצב כיום היא ש כרות עם היישוב וכן משאבי זמן פנויים למטרה זו.יה

אין גורם מקצועי המוסמך לטפל בנושא התחבורה הציבורית של הרשויות הערביות 

. בנוסף לכך, במקרים ראש הרשות והמהנדסמונח על שולחנם העמוס של הנושא ו ,ביישוב

 הנושא אינו מקבל עדיפות גבוהה לטיפול על ידי ראש הרשות. שילוב גורמים אלו מקשרבים ה

בו שובמיוחד במצב הנוכחי  ,מאוד על יכולתה של הרשות המקומית לקדם תחבורה ציבורית

רותי יצריכה לפנות באופן אקטיבי למשרד התחבורה כדי לדרוש ולקדם הרחבת ש היא

 . ורה ציבוריתבתח

 : 11חסם 
כנית להגדרת צרכים לתחבורה ציבורית ואין מתכונת וישובים תאין בי

 לדרישת הצרכים ממשרד התחבורה 
היישוביים. תנאים לצרכים ול ההתאמשירותי תחבורה ציבורית מותאמים ליישוב מבוססים על 

הוא מבצע  ,בשעה שמשרד התחבורה מקבל החלטה על הכנסת תחבורה ציבורית ליישוב

וממצאיו מסייעים בהתאמת  ,בחלק מהיישובים מבצעים סקר צרכיםבדיקת צרכים ראשונית. 

כנית מוכנה או ותכיום מיקום התחנות ועוד. במרבית היישובים הערביים אין  ,היעדים, הקווים

 ם לתחבורה ציבורית. יכנית המגדירה את הצרכים היישוביומשאבים המיועדים להכנת ת

פי עקרונות כלליים  עליסופקו ציבורית הה תחבורהסביר כי שירותי  שכזו,כנית ועדר תיבה

 יםהמקומימבלי שיינתן הדגש לצרכים ולדרישות  ,הרחבה של תחבורה ציבוריתללכניסה ו

, זמני פעילות ורה ציבוריתב)קווי נסיעה מותאמים ליעדי התעסוקה, הרגלי שימוש בתח

 במהלך היום ועוד(.

  11-ו 11המלצה לחסמים 
 

 לטיפול בתחבורה ציבורית ביישובבכל רשות מקומית י מינוי בעל תפקיד ייעודא. 

משרד התחבורה ינסח הגדרת תפקיד לצורך מינוי בעל תפקיד ייעודי לקידום תחבורה 

משרד התחבורה, בשיתוף עם משרד הפנים, יפעלו לעידוד הרשויות ציבורית ביישוב. 

השתתפות במימון ) הן בסיוע בהכשרה מתאימה והן בסיוע במימון ,במינוי בעל תפקיד זה



45 

 

 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

יקיים ימי עיון, לימוד  ,בשיתוף עם הרשויות הערביות ,(. משרד התחבורהלפחות חצי משרה

ם( לצורך העמקת הלמידה ירביות )בעלי תפקידים רלוונטיהערשויות הוהכשרה לנציגי 

ציבורית הקשר לתחבורה ההן ב ,כרות עם תחום התחבורה הציבורית ומשמעויותיויוהה

 ביישובים הערביים בפרט.  הלפיתוחר קשההן בו ,בכלל

 

 ב. תקצוב סקר צרכים יישובי 

משרד התחבורה יממן שהצענו  (שלעיל 2-ו 3לחסמים  'גהמלצה ) קודמתבהמלצת מדיניות 

לדרוש ראשי היישובים סקר צרכים יישובי. בשל החשיבות העליונה של העניין, אנו מציעים ל

 .ורה ציבוריתבצרכים לשילוב תחהקר תקצוב סאת ממשרד התחבורה באופן אקטיבי 

להסדרת קשרי צריכים לפעול  ,ביחד עם משרד התחבורה ,םיראשי היישובים הערביכמו כן, 

 .מול משרד התחבורהם ישל היישובים הערביהלי עבודה וונעבודה 

 יש חשיבות בביצוע סקר צרכים מקיף לפני ביצוע ,לעילש 2-ו 3לחסמים  'ג כאמור בהמלצה

על הרשות לדרוש ממשרד התחבורה סיוע לביצוע סקר בורה ציבורית ביישוב. ופיתוח תח

ובעת הגשת סקר צרכים להבין את המתכונת של המשרד לקידום הסיוע והליווי  ,צרכים

 . ביישוב או הרחבת השירות ורה ציבוריתבלצורך כניסת שירותי תח

 

 : 12חסם 
לתנועת  תשתית כבישים מותאמת מתעדפתהרשות המקומית הערבית 

 על פני קידום תשתית לתחבורה ציבורית פרטיים כלי רכב 
 

והתמודד עם מצוקת , הפרטיבמשך שנים התייחס התכנון ביישוב הערבי למקומו של הרכב 

על  מועטה ביותר חשיבה תקיימהרכב פרטיים. הכלי הקרקעות להכשרת תשתית דרכים ל

היישובים נמצא כי  ,כך לע. נוסף יבוריתהיבטי תכנון יישוביים הכוללים התייחסות לתחבורה צ

-ים באשכול חברתייהערביים מאופיינים ברמת מינוע גבוהה אף בהשוואה ליישובים יהוד

עדר יה ןהיבינברכב פרטי ביישובים הערביים נובע מסיבות שונות, רב הכלכלי זהה. השימוש 

כמפורט בפרק דפוסי  ועוד ,פתרונות נגישות מהיישוב אל החוץ, מעמד חברתי, שיקולי נוחות

צריכה ושימוש בתחבורה ציבורית לעיל. הרשויות הערביות מתאימות עצמן למגמה זו ומנסות 

לספק מענה לתשתית דרכים הולמת למעבר כלי רכב )שבחלק ניכר מהיישובים אף עוד לא 

סדר העדיפויות של ראשי הרשויות הערביות, בשילוב עם הצורך המקומי הושלמה(. 

דוחק קידום של תחבורה  ,ות ובהסדרת תשתיות למעבר תנועת רכבבהשלמת תשתי

כתוצאה מכך ניתנת העדפה לקידום תשתיות דרכים לרכב פרטי על פני קידום . ציבורית

. הדבר בא לידי ביטוי בהעדפת הרשויות להקדים ולנצל תשתית לתחבורה ציבורית

קידום תשתיות לר ותקציבים קיימים )שמקורם מאגף תשתיות במשרד התחבורה( לשיפו

קשר עם אגף מקיימת הרשות המקומית על פני תחבורה ציבורית.  פרטי כבישים לרכב

לקדם  ותמעוניינהן שתשתיות במשרד התחבורה. האגף דורש מהרשויות לתעדף פרויקטים 
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ת למעבר כלי רכב והרשויות פיתוח תשתיות המותאממעדיפות ביישוב. במסגרת זו לרוב 

 ורה ציבורית ייעודית. על פני תחב יםפרטי

 

  12המלצה לחסם 
 התאמת התכנון היישובי לפעילות תחבורה ציבורית ותקצובו בהתאם  

מותאם גם פיתוח עתידי אופן משמעותי יותר ביא בחשבון בהמקומית צריכה לה הרשות

גם  לכלול ,ובמסגרת דרישת תקציב לפיתוח תשתיות ,ביישוב לשירותי תחבורה ציבורית

ורים בפיתוח תחבורה ציבורית ובהסדרת תשתית כבישים המתאימה למעבר היבטים הקש

תחבורה ציבורית ולמיקום תחנות ומפרצים בהתאם. קיימת חשיבות בחלוקת התקציבים 

בו היבטי תשתית הקשורים בתחבורה ציבורית אינם נפרדים מתכנון שבאופן  ,לפיתוח

ורה לכוון את הרשות כאן המקום של אגף תשתיות במשרד התחבהתשתית הכולל. 

התאמה של תשתית לכניסה ו פנו גם לצורך פיתוחותקציבי הפיתוח ישהמקומית לכך 

משרד התחבורה משתתף בפרויקטים לפיתוח תשתית  מעבר של תחבורה ציבורית.לו

ברשות. השתתפות משרד התחבורה )אגף תשתיות( במימון פרויקטים לפיתוח )בכלל זה 

דרכות, תמרורים ומתקני תחבורה אחרים( הנמצאים בתחום סלילה ואחזקה של כבישים, מ

כלכלי של -בהתאם למצב החברתי הפרויקטים,מעלות  333%-ל 13%שיפוט הרשות נעה בין 

כי בכל מסגרת  ,יכול משרד התחבורה להגדיר באופן מפורש לרשויותמכאן  35היישוב.

. מוצע כי המשרד תקציבית יש להקצות סכום מסוים לקידום תחבורה ציבורית ייעודית

כמו  ויבחן אם הרשות המקומית עומדת בכך. ,להקצאה מתוך סך התקציב אחוזיגדיר מראש 

כניות להתייחס להיבטים תכנוניים הקשורים בפיתוח עתידי ועל ועדות התכנון המאשרות ת ,כן

 של תחבורה ציבורית ביישובים הערביים.

 

 : 12חסם 
ה לא מוסדרת חוסמת יחניאכיפה פנים יישובית: בכשלים בפיקוח ו

  מעבר אוטובוסים, סגירת רחובות לתנועה בזמן אירועים מיוחדים
 

המעברים הראשיים וצירי התנועה  יש להבטיח כי ,בהם קיימת תחבורה ציבוריתשביישובים 

ציבורית מתקשה לנוע באופן התחבורה הבהם שיישובים  יהיו פתוחים ובטוחים לנסיעה. יש

להתעכב זמן רב ול עללעתים אוטובוס מנים ובאספקת השירות כנדרש. זהזורם ולעמוד בלוח 

בחנייה כפולה חוסמים מעבר של חונים ה רכבכלי  .על נתיב הנסיעה בשל חנייה לא מוסדרת

רחובות  ,רועים מיוחדים כמו חתונות או לוויותיבא פקקים.לגורמים לעיכובים וורכב אחרים כלי 

על ידי  יםעדר פיקוח ואכיפה פנים יישובייבה .בור בהםולא ניתן לע נסגרים לתנועה כללית

נפגעת רמת השירות והאטרקטיביות של התחבורה הציבורית ביישוב, , המקומיתהרשות 

                                                           
35

 11 12-2 2עיקרי התקציב משרד האוצר,  
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שינויים במסלולי הנסיעה של קווי האוטובוסים, עיכובים בזמני הגעה והארכת זמן  נגרמים

באופן ישיר על ומשפיעים  אמינותהשירות והרמת אלה פוגעים ב כל הנסיעה מעבר לנדרש.

הרשויות הערביות אינן  המוטיבציה של אנשים לעשות שימוש קבוע בתחבורה ציבורית.

 ,הקשורים בהסדרת החנייה בצירי התנועה הראשיים אכיפהבעוסקות מספיק בפיקוח ו

 . בעת קיומם של אירועים מיוחדים ורה הציבוריתובצמצום ההשפעה על התחב

 

  12המלצה לחסם 
 ורה ציבוריתבואכיפה לצורך שילוב תחשל פיקוח ה עירונית הסדר

 :יבוריתצבורה ערכות הרשויות המקומיות לטיפול עירוני המסייע בשילוב תחינדרשת ה

 ככלי לפיקוח ואכיפה בעת חנייה בלתי מוסדרת( עדכון חוקי עזר ברשויות(. 

 הנחיות ת לבהתייחסו חנייה בלתי מוסדרתה של לפיקוח ואכיפ הכשרת עובדי הרשות

 .תכנוןה

 תחבורה  מעבר שתבטיח מתן היתרי בנייה למגורים או לפעילות עסקית יתיהתנ

 .נדרשכציבורית 

 תנועה המעכבים ופוגעים הסדרי של שיטור קהילתי בפעילות פיקוח ואכיפה  שילוב

 ביישובים. בורה ציבוריתבשירותי תח

יצוניים המספקים שירותי ייעוץ מוצע כי משרד התחבורה יסייע לרשויות בהכוונה לגורמים ח

על  ,. כמו כןובסבסוד חלק מעלויות שירותי ייעוץ אלה בקידום שירותי פיקוח ואכיפה ברשויות

חסימת כבישים  שלהשלכות ה בדברבקרב תושביה מודעות האת להגביר הרשות המקומית 

בורית ישובים מתקיימת שגרת תיאום בין מפעילי התחבורה הצייבחלק מה .בלתי מתוכננת

בהם נדרשת חסימת דרכים לתנועה. מוצע לאמץ שהרשות המקומית במקרים בין ובמקום 

אום מלא על סגירת ינוהל עבודה מחייב לרשות המקומית ולמפעילי התחבורה הציבורית לת

 כבישים ולעדכון התושבים על כך מבעוד מועד. 

 

השפעה  בעלי רשויות מקומיות ערביות נמנעות משינויים פיזיים .14חסם 
 הנדרשים לקידום תחבורה ציבורית  על נכסים בבעלות פרטית,

 

הרשות המקומית נדרשת להגביל ולמנוע כל פיתוח או שינוי פיזי שאינו תואם תכנון עתידי, 

ראשי הרשויות בהסדרת המערך הפיזי לבכלל זה תכנון סטטוטורי מחייב. ה"מחיר" הצפוי 

תושב( ויוצר מציאות שבה ראשי היישובים -ותרשביישוב מורכב מאוד )מערך יחסים ראש 

 .קיומה של תחבורה ציבורית ביישובלצירת תנאים לתפקודה וינמנעים פעמים רבות מ
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  14המלצה לחסם 
בורה הנחיות מחייבות להסדרת חריגות ועבירות בנייה לטובת קידום תח

  תיישובי יבוריתצ
להסדרת חריגות ועבירות בנייה  משרד התחבורה יסייע לרשות המקומית בקביעת הנחיות

)באמצעות השתתפות בסבסוד יועצים חיצוניים המומחים  בורה ציבוריתלטובת קידום תח

ועל הרשות לפעול בכל האמצעים העומדים  ,ה. הנחיות אלה ישמשו גם כהתראבתחום(

ופיתוח על חשבון מעבר של תחבורה ציבורית לטובת בנייה של לרשותה למיגור כל תופעה 

הסדרת חריגות ועבירות בנייה מחייבת את הרשות המקומית ואת משרד  .היישוב כלל

 הרלוונטית. ועדת התכנון  עםפעילות משותפת התחבורה ל

 

 חסמים בציבור הערבי והמלצות להסרתם  4.5.2
 

 : 15חסם 
טית ביישובים מעודדת שימוש לא מוסדר כתחליף אתחבורה פיר

 לתחבורה ציבורית  
 

במהלך השנים התפתחה  ,ישובים ערבייםיב יבוריתצבורה בפתרונות תחהמחסור  נוכחל

אינה מסובסדת, ללא היתר, פועלת  זותחבורה  .טית" כמענה לצרכים מקומייםא"תחבורה פיר

 הסדרים נלווים הכוללים תחנות מוסדרות, ואין בה ,עומדות בקריטריונים של בטיחות אינה

בחלק מהיישובים הערביים ומהווה מקור  טית הושרשהאשילוט וכדומה. התחבורה הפיר

בסכנה  ותמעמיד יבוריתצבורה שירות תח ה שלהעמקאו  ההכנסחלק מהתושבים. לפרנסה 

מציאות זו.  היישובים מתקשים להתמודד עםטי ניקברשל משפחות ביישוב.  ןפרנסתאת 

 בהם התחבורה הפיראטית משמעותית גוררת אחריהשכניסת תחבורה ציבורית ליישובים 

בעלי העניין )המפעילים הפיראטיים(. חלק מראשי הרשויות למתח ישיר בין ראש הרשות 

הרחבת השירות מנעדרים כלים להתמודד עם סוגיה זו, חוששים מכניסת תחבורה ציבורית או 

 .יבוריתצבורה נמנעים מקידום תחהם ולכן  ,טייםאביישוב ומעימות עם המפעילים הפיר

   15המלצה לחסם 
אישור הסעות פיראטיות ואפשרות לשילוב לעבר להסדרה ומסלולי מ

 בורה ציבוריתבאספקת שירותי תח
  

מסלולי מעבר ם, בשיתוף עם משרד התחבורה, להבנות יבאחריות ראשי היישובים הערבי

עם כל הקושי  .טית לתחבורה מקומית מסודרתאמהפעלת תחבורה ציבורית מקומית פיר

מוסדרת ביישוב, גם במחיר  בורה ציבוריתה לקדם תחשבדבר, על ראש הרשות מוטלת החוב

 יכוליםים יטאהמפעילים הפיר במקרים מסוימים,טיים. אשל עימות עם המפעילים הפיר

ציבורית. לשם כך על משרד התחבורה ללמוד את התחבורה הלהשתלב באספקת שירותי 

הרחבה ו הא כניסהההיקף התופעה בכל אחד מהיישובים עוד בשלבים הראשונים בתהליך 

 ציבורית. התחבורה השל שירותי 
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יאפשר למפעילים הפיראטיים לעמוד שבמקרים מסוימים, על משרד התחבורה לפתח מנגנון 

עם  בשיתוף פעולהיש לעשות זאת  .בורה ציבוריתתח יבקריטריונים הנדרשים למפעיל

יקדם ר ים במשרד התחבורה, הרשויות המקומיות והמפעילים עצמם. הדביהאגפים הרלוונט

יע ביצירת אמון וקשרי עבודה בין אגפי משרד ייסביישובים ו בורה הציבוריתאת הסדרת התח

 ויחסי עבודה חיוביים. עבודה קדם דפוסייכן ו ,הערביותרשויות להתחבורה 

 

 י חסם כלל 4.5.4
 

מדיניות התכנון הארצית והמקומית מקדמת תשתיות כבישים מותאמות 
 מותאמות לתחבורה ציבוריתפני תשתיות ה לרכב פרטי על

 
ים והערביים כאחד מכוונת מזה שנים לקידום יניות התכנון בישראל ביישובים היהודימד

תחבורה ציבורית. מדיניות זו מעודדת שימוש לתשתיות כבישים לרכב פרטי על פני תשתיות 

כנון כניות הארציות והן בתוובאה לידי ביטוי הן בת ,ברכב פרטי על פני תחבורה ציבורית

אשר הוכנה לראשונה בשנת  ,כנית האב הארצית לתחבורה יבשתיתומפורט. חשוב לציין כי ת

מתייחסת לחשיבות התחבורה הציבורית ומגדירה  ,2008ועודכנה בשנת  1999-1998

כנית ו, אלא שהמלצות אלה לא קיבלו ביטוי בת36עקרונות מדיניות ברורים לפיתוחה

יקשה על משרד התחבורה  שכזו,כנית ועדר תיהסטטוטורית מחייבת ברמה הארצית. ב

על פני פיתוח תשתיות  ,בתכנון מפורט בורה ציבוריתלהטמיע שינוי ולחייב מתן עדיפות לתח

לא נמצא כל מנגנון מנחה, מחייב או המעודדות שימוש ברכב פרטי. מבדיקה שערכה סיכוי, 

 ,רד התחבורההתאמת התכנון המפורט למדיניות התכנון הארצית של משאת מבקר 

. בדבר עידוד המעבר והגברת השימוש בתחבורה ציבורית ברמת שירות גבוהה ויעילה

המתמודדים עם הסדרת התכנון  ,מציאות זו משפיעה באופן עמוק על היישובים הערביים

ועם מחסור בתשתיות בסיסיות למעבר  ,כניות מתאריות ומפורטות הנמשך שניםווקידום ת

בהם תשתית הדרכים שביישובים  .ית ופרטית( ולמעבר הולכי רגלתקין של תחבורה )ציבור

ועיקר המשאבים הארגוניים  ,מקומה של התחבורה הציבוריתנדחק  ,אינה מלאה ותקינה

התכנון  יםבכך מתעכב והתקציביים מופנים לפיתוח מערך דרכים בסיסי ולהסדרתו.

וחב דרכים מתאים, והפיתוח בהטמעת מרכיבים הקשורים בפיתוח תחבורה ציבורית )ר

 .(מפרצי דרך לאוטובוסים, מסופי תחבורה ועוד

אינו אופייני ליישובים הערביים בלבד, אלא מתייחס לכלל היישובים  נדגיש כי חסם זה

תחבורה ציבורית ש ,בישראל, אך ביטויו ועוצמתו מוגברים במיוחד ביישובים הערביים

 משך עשרות שנים.בנעדרה מהם 

 

                                                           
36
  .2331 מדיניות פיתוח התחבורה היבשתית למדינת ישראל, משרד התחבורה,  
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  המלצה לחסם כללי 
-חשיבה מחודשת על תחבורה ציבורית גם במבנה הפיתוח הכלכלי

 חברתי של רשויות ערביות 
 

 בממד הארצי 

כלכליים הבאשר לסדרת השיקולים והטיעונים החברתיים, תית סתפינדרשת הטמעה 

. הרואים בנחיצות קידומה של תחבורה ציבורית ארצית ומקומית בישראל ,סביבתייםהו

לידי ביטוי בשינוי מדיניות ובהתאם לכך בתקציב. במסגרת מסמך זה ראוי שתבוא  ,חשיבה זו

נגזר לטובת תחבורה ציבורית ישפיע לטובה גם על הכי כל שינוי מדיניות ותקצוב  ,נבקש לציין

ויסייע להם להיות חלק בלתי נפרד ומהותי בשינוי ובמעבר לשימוש  ,היישובים הערביים

נוי המדיניות יש להביא בחשבון את נקודת המוצא גם בשי ,בתחבורה ציבורית. יחד עם זאת

פערים אלה באו לידי ביטוי הן  .ך עשרות שניםהפער שנוצר במשאת של היישובים הערביים ו

והן באספקת השירות  בורה ציבוריתברמת התשתית המתאימה לכניסה ולמעבר של תח

ומעבר לתחבורה כי כל תקצוב המעודד שימוש  הכרחי והתאמתו כשירות יעיל ואטרקטיבי.

בין יישוב יהודי  ןויבחי ,בחשבון את נקודת המוצא של היישובים הערביים ביאיציבורית 

יישוב ערבי שרק בשנים האחרונות החלה בו ל ,שנה 50-למעלה מ בורה ציבוריתהמפעיל תח

 .בורה ציבוריתפעילות של תח

 בממד המקומי והציבורי

 םלרשות ותהעומדבי לפעול בכל הדרכים על מנהיגות היישובים הערביים והציבור הער

להדגשת הצורך בשינוי מדיניות ברמה הארצית והמקומית לטובת תחבורה ציבורית. זאת 

כלכלי של היישובים. הרשויות הערביות -מתוך צורך בסיסי ומענה נדרש לפיתוח החברתי

כל דיון ב ןתושביהנגישות למרחב הזדמנויות עבור ללתחבורה ציבורית ו ןזכותאת יתבעו 

ופנייה בנושאים הקשורים בתכנון ופיתוח היישובים. הציבור הערבי יצטרף לתמיכת הרשויות 

 הערביות ויפעל לשינוי במסגרת החברה האזרחית ובמסגרת תהליכי תכנון ופיתוח מקומיים.
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מים וההמלצות לקידום תח"צ ביישובים הערביים. ריכוז תמצית מודל החס .9איור 
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 סיכום . 5
   בעיצומו של שינוי ולקראת האתגרים וההזדמנויות שבדרך

רותי יאיתור ומיפוי החסמים כמוצג לעיל משקף מציאות שבה יש פער משמעותי באספקת ש

 ים. המלצות המדיניות שפרשנו לעיל מכוונות להמשךיביישובים הערב יבוריתצבורה תח

 הן במשאבים חומריים והן בשינוי תודעה.  ,העמקה והשקעה

בשיפור  – כנגזרת מכך, והמשאבים החומריים מקבלים ביטוי בעיקר בתקציב ובפיתוח

במשרד האוצר  חיוני בתפיסת קובעי המדיניות, במיוחד. לעומתם, השינוי התודעתי השירות

שבשירותי תחבורה ציבורית והנחיצות את הצורך על מנת לעורר , ובחברה הערבית עצמה

פי  בחינת החסמים על כלכלי ולחיזוק מעמד האזרחים ביישובים הערביים.-לקידום חברתי

במשרד התחבורה.  –זה מלמדת כי עיקר החסמים מצויים במשרדי הממשלה, לעניין  מקורם

על פני תחבורה  פרטי נציין כי המדיניות הארצית המשקיעה בפיתוח תשתית דרכים לרכב

כמו משרד האוצר ומשרד הפנים, אך לצורך  ,ורית קשורה גם במשרדי ממשלה נוספיםציב

המדיניות הנגזרת בתחום זה. מדיניות את העניין משרד התחבורה הוא המשרד המיישם 

כוללת המעודדת שימוש ברכב פרטי על פני שימוש בתחבורה ציבורית מכבידה ומעכבת 

ם, הסובלים מאי שוויון בשירותי תחבורה ציבורת פיתוח באופן עמוק יותר ביישובים הערביי

 במשך עשרות שנים.

הערביות קשורים קשר ישיר למבנה העבודה הרעוע הקיים רשויות עם ההחסמים המזוהים 

נוגעים גם בדפוסים חברתיים ובמערך הם בין משרד התחבורה לרשויות הערביות, אך 

גם ראשי רשויות וגם אזרחים  הםיהעדפות המאפיין חלקים מהאוכלוסייה הערבית, בינ

להסתדר" בכוחות עצמה ללא תחבורה "ערבים. האוכלוסייה הערבית הורגלה במשך שנים 

הקשורים  ,תנאים מתאימיםוזמן  הםדרש לנששינוי ומעבר תקופת וכיום נמצאת ב ,ציבורית

הכדאית לצריכה. הרשויות הערביות ה חלופכבעיקר ברמת שירות גבוהה ובהעמדת שירות 

רשות לשינוי מעמיק פעם אחת בבניית קשרי עבודה עם משרד התחבורה והסדרת מערך נד

ערכות לשינוי יבהתמודדות ובה נוספתופעם  ,דרישה וקבלה של שירותי תחבורה ציבורית

הורגל במשך שנים להתנהל ללא שירותי תחבורה ציבורית )על כל שבקרב ציבור התושבים 

ענות בשלבים הראשונים לשירות, שירותי יר ההמשתמע מכך: רמת מינוע גבוהה, חוס

 תחבורה פיראטיים ועוד(. 

מוצגות כהמלצות  אלה .מסמך זה מציב את החסמים שאותרו אל מול ההזדמנויות לשינוי

אשר אימוצן יסייע בצמצום הפער הקיים באספקת שירותי תחבורה ציבורית בין  ,מדיניות

 ל כבר בטווח הקצר. היישובים הערביים ליישובים היהודיים בישרא

מוצגות לעיל יביא לפתרון שלוש הבעיות המרכזיות הן יישום המלצות המדיניות כפי ש

 הגורמות ליצירת הפער הקיים: 

 בין משרד התחבורה לרשויות הערביות.   הסדרת מנגנון העבודה לאספקת השירות1 

מן )ללא תלות בבעל מנגנון זה נחוץ לצורך אספקת שירות באופן שוויוני המתקיים לאורך ז
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, עמותת סיכוי רואה בפתרון בעיה זו אתגר בר יישום בטווח הקרובתפקיד כלשהו(. 

כרות ימשרד התחבורה, הנציגי לדברות בין הרשויות המקומיות יהמבוסס על העמקת הה

והבהרת הקריטריונים והדרישות לקבלת  ,שירותי משרד התחבורה לרשויות ה שלוהנגש

ניתן יהיה לנצל באופן יעיל, שוויוני והוגן תקציבים לכניסה  ,בים אלהשירות. בהינתן מרכי

 ולהרחבה של תחבורה ציבורית ביישובים הערביים. 

ציבורית התחבורה המשאבים מותאמת לצורך שיפור והרחבת שירותי השקעת   2 

סעיפי של . משאבים תקציביים אלה ניתן להקצות הן במסגרת הסטה ביישובים הערביים

עירוניות לפיתוח תשתיות עירוניות לתחבורה ציבורית( ו/או על -בין)תשתיות כבישים  תקציב

ידי "הגדלת העוגה התקציבית". מסמך זה מבקש להדגיש את הצורך בהשקעה תקציבית 

והן לשם  ,פי המקובל ברשויות המקומיות היהודיות על בורה ציבוריתהנחוצה הן לקידום תח

 ר שירותי תחבורה ציבורית ביישובים הערביים. עדיצמצום פער ארוך טווח של ה

במקביל להעמקת שירותי  .  התאמת תשתית מקומית לקליטת תחבורה ציבורית3 

ציבורית ביישובים הערביים, נדרשת ממשרד התחבורה והרשויות המקומיות התחבורה ה

מעבר של תחבורה ציבורית. תשתית לערכות מחודשת להתאמת התשתית לפיתוח ויה

פי דרישות משרד התחבורה, הצבת  ה לתחבורה ציבורית כוללת הכשרת דרכים עלמתאימ

תחנות, מסופי תחבורה, מערך מידע וכדומה. התקופה הנוכחית מסמלת יותר מכול "תקופת 

ערך לכניסת יבה לומדים כל הגורמים הנוגעים בתחום התשתיות ביישובים כיצד להשמעבר" 

 בתוככי היישוב ובסביבתו.  ולהעמיק את השירות ,תחבורה ציבורית

תחבורה רות נמוכה של ילסיום נדגיש כי כפי שכתבנו לעיל, המציאות הנוכחית של רמת ש

אינה רק תחום נוסף של אי שוויון חריף בהקצאת משאבי המדינה ם יביישובים הערבי ציבורית

לאזרחים הערבים, אלא משמעותה ניתוק פיזי של אזרחים ערבים רבים מהחברה 

קידום תעסוקה לחסם רב עוצמה לפיתוח כלכלי, מהווה זה תיות בישראל. ניתוק התשמו

ובכך מהווה פגיעה אנושה ביכולתם של אזרחים ערבים ושל החברה  ,פיתוח חברתילוחינוך ו

 הערבית בכלל לשפר את מצבה.

במספר  3%.אך התמונה אינה רק קודרת, שכן משרד התחבורה מדווח על גידול של 

 לא כולל  11 2שנת ועד  .  2ורה ציבורית ביישובים הערביים משנת הנסיעות בתחב

 . מגמה זו אכן מלמדת על שינוי חשוב וראוי לציון במדיניות המשרד37ערים מעורבות 

ועל משרד התחבורה יחד עם הרשויות  ,. אך עוד דרך ארוכה ומאתגרת לפנינוובפעולתו

באופן  יבוריתצבורה פקת שירותי תחהערביות להמשיך ולהעמיק ביישום השינוי לקראת אס

 .שוויוני ליישובים הערביים בישראל

 עזר לכל העוסקים במלאכה חשובה זו.לו ייהאנו מקווים שהמלצות המדיניות של מסמך זה 

                                                           
. 2332משרד התחבורה, אגף בכיר להסברה ויחסים בינלאומיים, יולי   

37
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 מקורות וסימוכין . 6
 .2332, ינואר חסמים לנסיעה בתחבורה ציבורית במגזר הערביביסאן, 

מיפוי חסמים והמלצות מדיניות בדרך לשוויון בין ערבים ליהודים  .מחסמים לסיכויים, עורך-גרליץ רון

 . 2333 בישראל,

http://www.sikkuy.org.il/docs/sikkuy_mediniut_2010.pdf 

 2333ספטמבר  ,שיווק קרקעות מדינה לפיתוח ובנייה ביישובים הערביים עורך,-גרליץ רון

_9_2011.pdfhttp://www.sikkuy.org.il/docs/karkaot_medina21 

 .2333, יולי בחברה הערבית בישראל סוגיות ברישום מקרקעין עורך,-גרליץ רון

dfhttp://www.sikkuy.org.il/docs/hasamim2011/sikkuy_hasamim_land_regisrter_2011.p 

כניות ממשלתיות למציאות וים, בין תישובים ערביתחבורה ציבורית ביפרחי לירון, תותרי פח'ורי מאיסה, 

 2332מאי יוזמות קרן אברהם, בשטח, 

 משרד האוצר, אגף התקציבים:

  2112-2111עיקרי התקציב 

et/Foundationhttp://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2011_2012/MinisteriesBudg

s/Lists/List3/Attachments/1/tachbura.pdf 

 2111-2112 עיקרי התקציב 

http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2009/MinisteriesBudget/Foundations/Lists

/List/Attachments/1/C29.pdf 

 2112עיקרי התקציב 

8/328.pdfhttp://ozar.mof.gov.il/budget2007/docs200 

 2112 ,2111ים הוראת התקציב לשנ

http://bit.ly/PfcBMF 

http://bit.ly/S7dLag 

מקומה של התחבורה הציבורית בכניסתן של נשים מהאוכלוסייה הערבית בישראל  קורתעמותת  מלכי שרון,

 .2333מכון מילקן, יולי למעגל העבודה, 

 2111יב לשנת תקנות התקצ

http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2009/MinisteriesBudget/Foundations/Lists

/List/Attachments/13/tachbura2010.pdf 

נוהל עבודה של משרד התחבורה עם הרשויות המקומיות , המוביל הארצי לאיכות חיים, משרד התחבורה
 .2332, יוני תשתיותבתחום תקציבי בטיחות ופיתוח 

 
  .2336 ,, ירושלים, פרויקטים בתחבורה ציבורית3, נספח 2112נוהל פר"ת, משרד התחבורה, משרד האוצר, 

-.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1603:np2006http://he.mot
c&Itemid=153-memshal-a&catid=108:pub 

מדיניות פיתוח התחבורה היבשתית למדינת  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, אגף תכנון תחבורתי,

הבטיחות בדרכים מנהל מהדורה שנייה, משרד התחבורה וכנית אב ארצית לתחבורה יבשתית, ות ישראל,

 .היבשה/אגף תכנון תחבורתי

 2331, מתוך תנועה ותחבורה, רמת שירות בתחבורה ציבורית מנקודת מבט הנוסעכהן חני, קינן תמר, 

 http://www.transportation.org.il/he/node/1029 
 

, הסדרה הירוקה, תנועת רכב מנועי-הנחיות לתכנון רחובות בעריםמשרד הבינוי והשיכון,  משרד התחבורה,

 p.pdf-http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/book4               ,2333אייר תשע"א, מאי 

http://www.sikkuy.org.il/docs/hasamim2011/sikkuy_hasamim_land_regisrter_2011.pdf
http://www.sikkuy.org.il/docs/hasamim2011/sikkuy_hasamim_land_regisrter_2011.pdf
http://bit.ly/S7dLag
http://bit.ly/S7dLag
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1603:np2006-a&catid=108:pub-memshal-c&Itemid=153
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1603:np2006-a&catid=108:pub-memshal-c&Itemid=153
http://www.transportation.org.il/he/node/1029
http://www.transportation.org.il/he/node/1029
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 אתרי אינטרנט
 2112הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מפקד 

http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=11 
 המרכז לשלטון מקומי בישראל

asham/Pages/default.aspx?letterhttp://www.masham.org.il/Rashuyot_M 
 משרד ראש הממשלה, הרשות לפיתוח כלכלי

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1539.aspx 
 עדליא

http://www.adalya.co.il/ 
 עמותת יוזמות קרן אברהם

 http://www.abrahamfund.org 
 עמותת כיאן

http://www.kayan.org.il/he/ 
 עמותת סיכוי

http://www.sikkuy.org.il/ 
 טל משרד התחבורהפור

http://www.bus.gov.il/ 

 
  . "ברשימת ראיונות  לפי סדר הא

 , ראש אגף מדיניות ממשלתית, הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי, משרד רוה"מאמיר וייס

 , הממונה על התחבורה הציבורית במחוז צפון, עדליאאמיר שלו

 הממונה על התחבורה הציבורית במחוז המרכז, משרד התחבורה ,אסי סוזאנה

 , מהנדס הרשות המקומית, עוספיאבסאם מרזוק

 , ראש קבוצת תחבורה בוועדת יונה ספיבק  בקי שליסברג

 משרד התחבורה   ,סגן בכיר למנהל אגף תח"צ דרור גנון,

 סמנכ"ל בכיר יבשה, משרד התחבורה  יהודה אלבז,

 אביב הקליניקה לצדק סביבתי, אונ' תל - עו"דנירית לוטן 

 תכנון תחבורתי, עדליא נעמה גורן,

 מהנדס כפר קאסם סאמיר באדיר,

 מנכ"ל עמותת גשר אל העתיד עידו שלם,

 יועץ תח"צ בחברה הערבית, עדליא פאתק שיבלי ,

 משרד התחבורה  ,סמנכ"ל אגף תשתיות ותיאום תחבורתי קרן טרנר,

 יועץ וחבר צוות ההנהלה באגודה הישראלית למחקר ותנועה של משרד התחבורה –ד"ר  רוברט אסחק,

 מנכ"ל עמותת כיאן רולא דיב,

 שובים ערבייםייועצת משרד התחבורה לקידום תחבורה ציבורית בי , שרון מלכי

 מנכ"ל עמותת תחבורה היום ומחר תמר קינן,

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=11
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=11
http://www.masham.org.il/Rashuyot_Masham/Pages/default.aspx?letter
http://www.masham.org.il/Rashuyot_Masham/Pages/default.aspx?letter
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1539.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1539.aspx
http://www.adalya.co.il/
http://www.adalya.co.il/
http://www.kayan.org.il/he/
http://www.kayan.org.il/he/
http://www.sikkuy.org.il/
http://www.sikkuy.org.il/
http://www.bus.gov.il/
http://www.bus.gov.il/
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 . נספח 7
 ציבורית בערבית. מידע על תחבורה 1נספח מס  

מהווה את אחד הנדבכים המשמעותיים ביותר לשימוש  בורה ציבוריתתשתית המידע בתח

 מיטבי ומושכל בשירות. על המשתמש לדעת מספר פרמטרים על מנת להשתמש בשירות: 

 א. שהשירות קיים 

 ב. מועדי השירות ותדירות הקווים 

 ג. מיקום התחנות: מוצא ויעד 

 היעד ליעדים נוספיםד. קישוריות תחנות  

 

בישראל בחקיקה ובהנחיות.  בורה הציבוריתעל שירותי התח המידע מקורות ככלל מעוגנים

, כולל מספר סעיפים מחייבים בנוגע 2332שנכנס לתוקף בינואר  38לחוק התעבורה 21תיקון 

ובהם חובת פרסום מידע סטטי בתחנות האוטובוס,  ,בורה הציבוריתלהפצת המידע על התח

רות, שילוט הכולל את זמני מתן השירות בקו, יל מפה המפרטת את מהלך קו השהכול

 תדירות ודרכי התקשרות עם מרכז המידע הארצי ועם בעל רישיון המפעיל. 

הנוגעות לאופן  ,39המפקח על התעבורה כבר פרסם הנחיות בנוגע לשילוט הסטטי בתחנות

. נוסף על כך, 40ל קשיים רביםהפרסום בתחנות, אולם אלה רחוקות מלהיות מיושמות בש

תנאי בסיסי לפרסום מידע כמופיע בהנחיות בתחנה, הוא קיומה של תחנה הכוללת סככה. מן 

י שיטת המידע ל פדלילה ממילא, וע יבוריתצבורה הבהם תשתית התחשהסתם, במקומות 

  .41םישובים הערבייים בייהמוצגת בהנחיות, לא יגיע המידע למרבית המשתמשים הפוטנציאל

 למרות אך, ם מתפרסם מידע כלשהוישובים הערבייחשוב לציין, כי בתחנות הקיימות בי

אין הנחיה מחייבת בחוק או  ,שההנחיות מזכירות אפשרות לשימוש בשפה הערביתהעובדה 

באוגדן ההנחיות המגדירה באילו שפות יש להשתמש בפרסום, או הנחיה כלשהי לפרישה 

ם, במקומות שבהם יישובים ערביינות. כך יוצא שבאוגרפית של פרסומים בשפות שויג

. כפועל יוצא מכל אלה, ועל אף בעברית ובאנגלית בלבד בהןמופיע המידע מוקמות תחנות, 

המועדים שנקבעו בחוק לפרסום המידע, המידע הקיים אינו רלוונטי למרבית המשתמשים 

 ם. יישובים הערבייב

 

                                                           
38
 ז.13-ב13, סעיף 2333–א"התשע(, 21' מס) התעבורה פקודת יקוןלת חוק 
39
משרד התחבורה, האגף לתחבורה ציבורית, אוגדן הנחיות להצבת שילוט סטטי בתחנות אוטובוס, מאי  

2332. 
40
לפירוט ראו תכתובת בין הקליניקה המשפטית של אוניברסיטת תל אביב למשרד התחבורה באתר האינטרנט  

 ה היום ומחר":של ארגון "תחבור

   http://www.transportation.org.il/he/alettertothemotפניית הקליניקה המשפטית: 

 http://www.transportation.org.il/he/motanswerpublictransportinfo: תשובת משרד התחבורה
41
 ראו בהרחבה, פרק התשתיות. 

http://www.transportation.org.il/he/alettertothemot
http://www.transportation.org.il/he/motanswerpublictransportinfo
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 42אלקטרוני שילוט - חובת פרסום מידע מתחלף בזמן אמת

התיקון לחוק התעבורה מחייב את משרד התחבורה לפעול לשיפור הצגת המידע בתחנה 

באמצעות שימוש בשילוט אלקטרוני. לשון החוק מתחשבת במשמעויות יישומו של סעיף זה 

בהיבטי מורכבות היישום, היקפו ועלויותיו, והיא מטילה את האחריות לביצוע על משרד 

כנית שנתית לתוספת שילוט אלקטרוני בתחנות. יחד ובה להכין תבאמצעות החו ,התחבורה

בעת קבלת  התחשב בהםלמנחה את משרד התחבורה בשיקולים שיש החוק עם זאת, 

מרכזיות התחנה ורמת הקישוריות שלה לאמצעי  םביניה ,החלטות על סדר ביצוע היישום

התחנה בכביש או  תחבורה נוספים, סמיכות לאתרים המשמשים את הציבור הרחב, מיקום

רות וגודלה של הרשות המקומית. עיון קצר ברשימת י, תדירות השיבוריתצבורה בנתיב תח

שובים יהשיקולים מצביע על כך שמרבית המשאבים ברכיב זה של שילוט לא יושקעו בי

 ם. יהערבי

נוסף על כך, האחריות על אספקת מערכות השילוט האלקטרוני, הצבתו ותחזוקתו השוטפת 

אספקת , ת על משרד התחבורה, אולם האחריות והמימון של הקמת התשתית לשלטיםמוטל

. פיזור האחריות 43החשמל להפעלתו ותחזוקת התשתית מוטלת על הרשות המקומית

והסמכות על ביצוע השילוט האלקטרוני, כמו גם פיזור האחריות והסמכות בנוגע לתחנות 

אינה תואמת כזו ש –מסורבלת, וגרוע מזה אוטובוס ופרסום המידע בתחומן, יוצר פרקטיקה 

בה פועל משרד התחבורה למימוש שאת משאבי הרשויות המקומיות הערביות. זו מציאות 

פתרונות מתקדמים, בשעה שפתרונות פשוטים, נגישים, חיוניים וזמינים בהרבה אינם 

 גיון פנימי.ימקודמים. סדר הביצוע בפועל חסר ה

צעים להפצת מידע בנוגע לתחבורה ציבורית מעלה, כי על תמונת המצב העולה מסקירת האמ

לחוק התעבורה, אשר קבעה בחוק את חובת פרסום המידע  21אף הבשורה לכאורה בתיקון 

 ה הערבית בפרט.יבמספר כלים, טרם ממומש החוק ברחבי הארץ בכלל, ועבור האוכלוסי
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ציבורית, מאי  תחבורה מתחלף בתחנות שילוט לתכנון משרד התחבורה, האגף לתחבורה ציבורית, הנחיות

2332. 
43
 באמצעות ועדת התמרור המקומית 
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 בתחבורה ציבורית ביישובים הערביים מחסמים לסיכויים

SIKKUY FUNDING SOURCES   

Abroad 

Kathryn Ames Foundation 

Naomi and Nehemiah Cohen Foundation 

Lois and Richard England Foundation 

European Union 

Fohs Foundation 

Ford Israel Fund 

The German Federal Foreign Office - Institute for 

Foreign Cultural Relations (Zivik) 

Joan Garson & David Baskin 

Bob and Doris Gordon 

The Green Environment Fund 

Paul Guilden 

Robert and Ardis James Foundation 

Kahanoff Foundation 

Zanvyl and Isabelle Krieger Fund 

Harvey Krueger 

Samuel Sebba Charitable Trust 

The Jewish Federation of North America 

Brian Lurie 

Albert E. Marks Charitable Trust 

Joseph and Harvey Meyerhoff  

Family Charitable Funds  

Moriah Fund 

New Israel Fund  

New Israel Fund of Canada 

Pears Foundation 

P.E.F. Israel Endowment Funds Inc. 

Sigrid Rausing Trust 

Professor Donald L. Rubin 

Friends of Sikkuy in San Antonio 

Alan B. Slifka Foundation  

Sid Topol  

UJA - Federation of New York 

Arthur and Andrea Waldstein 

Fred and Joyce Zemans 

 

In Israel 

Doris and Mori Arkin 

Bella and George Savran 

Friends of Sikkuy in Israel 

Landa Family Foundation 

  עד המנהל של סיכויוהו

 יושבי ראש שותפים

 אמארהחמד ופרופ' מ

 סלומון יפרופ' גב

 

 עד המנהלוחברי הו

 ד"ר איימן אגבריה

 ד"ר יוסף ג'בארין

  גב' אבירמה גולן

 ד"ר נהאיה דאוד 

 פרופ' שלמה חסון

 ד"ר רמזי חלבי

 ד"ר אלון ליאל

 גב' פטסי לנדא

 שגריר )בדימוס( בנימין נבון

 כבהא-עו"ד נסרין עלימי

 מר שמואל שקד

 ד"ר מרי תותרי

 

  צוות סיכוי

 נכ"לים שותפיםמ

 רון גרליץ

 עו"ד עלי חיידר 

  

  תחברי צוו

 , המחלקה למדיניות שוויוניתףמנהל שות אמג'ד שביטה, 

 , מנהל כספים בשיר אבו בקר

 , יועצת מידע ומשאבים בתיה קלוש   

 אזורי שוויון  , מנהלת הערכה ובקרה, פרויקט ג'ני כהן   

 יבורית, המחלקה למדינות שוויונית, מובילת תחום תחבורה ציוסף-חגית נעלי 

 , מנהלת פרויקט מרחב ציבורי משותף פורת-חסיה חומסקי

 , מנהלת משרד ירושלים יסמין ג'נאח 

 , מנהלת פרויקט פיתוח מנהיגות ויוזמה קהילתית בחברה הערבית כפאח דגש  

 , רכזת מחקר ומידע, המחלקה למדיניות שוויונית מיכל בליקוף

 , יועץ  קיהנאיף אבו שר

 , רכז מחקר ואדבוקציה, המחלקה למדיניות שוויונית נדב אריאל   

 , רכזת אתר האינטרנט נירה קרסנה

 , רכזת מחקר ואדבוקציה, המחלקה למדיניות שוויונית איוב-סמאח אלח'טיב  

 מחלקת מחקר , , רכז מחקר ומידעעלאא חמדאן

 ויון , רכזת פרויקט אזורי שודלאל-ענאן קראקרה  

 , פיתוח משאביםפז כהן  

 , מנהל פיתוח משאבים קארל פרקל   

 , מנהל שותף פרויקט אזורי שוויון רונן סבג   

 , מנהלת משרד חיפה רנא סמיר  

 , מנהלת שותפה, המחלקה למדיניות שוויונית שירלי רקח   

 , מנהל הפרויקט לייצוג הולם ושוויון בתעסוקה ת'אאר אבו ראס 



העיקרית תרומתו  הערביים.  ביישובים  ציבורית  בתחבורה  עוסק  זה  מדיניות   מסמך 

 והחדשנית של המסמך טמונה באיתור חסמים המעכבים קידום תחבורה ציבורית ביישובים

 הערביים ובגיבוש המלצות מדיניות להתמודדות עימם. המלצות אלו יכולות לסייע לגורמים

לצמצם הערביות  המקומיות  לרשויות  וכן  התחבורה  למשרד  בעיקר  בממשלה,   השונים 

ציבורית. תחבורה  בשירותי  היהודיים  ליישובים  הערביים  היישובים  בין  הקיים  הפער 

 עמותת סיכוי מגישה מסמך זה בראש ובראשונה למשרד התחבורה )מטה ומחוזות(, משרד

המסמך מיועד  כן  כמו  ציבורית.  תחבורה  ומפעילי  הערביות  המקומיות  הרשויות   האוצר, 

 גם למשרדי ממשלה נוספים , גופי סמך רלוונטים, מוסדות מחקר ואקדמיה, ארגוני חברה

קיימא. בר  ופיתוח  תחבורה  בתכנון,  העוסקים  מקצועיים  וגורמים  מתכננים  וכן   אזרחית, 

 עמותת סיכוי – העמותה לקידום שוויון אזרחי היא ארגון חברה אזרחית, משותף ליהודים

הערבים האזרחים  של  במעמדם  מהותי  שינוי  לקדם  שמטרתו  המדינה,  אזרחי   וערבים 

 בישראל. עמותת סיכוי פועלת למען שוויון מלא בין האזרחים הערבים-פלסטינים לאזרחים

 היהודים בישראל. סדר היום של העמותה ופעילותה נגזרים מדיאלוג שוטף וגלוי בין הערבים

והיהודים, חברי הצוות המקצועי והוועד המנהל, אשר באים מן הזרם המרכזי בציבור שלהם.

 תחבורה ציבורית ביישובים הערביים

רח’ המשוררת רחל 17, בית הכרם ירושלים 96348
jerusalem@sikkuy.org.il טל’: 02-6541225 פקס: 02-6541108, דוא”ל

שד’ בן-גוריון 57, ת.ד. 99650 חיפה 31996
haifa@sikkuy.org.il  טל’: 04-8523188 פקס: 04-8523065, דוא”ל 
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