
 
  

  תחבורה ציבורית למען צדק חברתי: חזון ה

  :יסוד חברתי-תחבורה ציבורית כשירות

, נגישה , אמינה, מהירהצ"תחקיימא של -ברערך מ
   ושקופה לציבורמשתפת

  מול הרכב הפרטימובילה לטרנטיבהאליצירת 

 

י  רואים בנושא התחבורה חלק בלתי נפרד מהמאבק החברתי המחאה בישראלפעילים במאהל, אנו
, עליית מחירי הדיור.  חברתיצדקול, שראל על רווחת תושבי המדינהללקיחת אחריות של ממשלת י

יניות  הם כולם סימפטומים של ניתוק המד,מערכת חינוך כושלתו, יוקר המחיה הגבוה ביחס להכנסה
  .לתחבורה ציבוריתהדבר בנוגע כך גם ו, האזרחים, הממשלתית מצרכינו

  
כמעט לכן ,  מהווה כיום חלופה אמיתית להתניידות עבור מעמד הבינייםהתחבורה הציבורית אינה

 ריבוי הרכבים הפרטיים גורם לפקקים וכך .שהוא יקר ומזהם, בלתי אפשרי שלא להחזיק רכב פרטי
והרבה , כך אובדות לנו שעות עבודה ופנאי. להוצאות הולכות וגוברות על דלק ובלאי של הרכב הפרטי

אשר מאבדים את זמנם היקר ,  משלמים הנוסעים בתחבורה הציבורית את המחיר הישיר.כסף
את . הנאלץ להוציא חלק גדול מהכנסתו על רכב פרטי, ומעמד הביניים; במערכת הסעה לא יעילה

והוצאות אדירות למשק , ריבוי תאונות הדרכים והרוגיהן, המחיר העקיף של זיהום האוויר ומחלותיו
  .משלמיםכולנו , ולמדינה

 
שתחסוך פקקים ותבטיח ניידות לכולם ,  השקעה בתחבורה ציבורית טובה!לא חייב להיות כךה ז

 תאפשר גמישות רבה יותר בתוך הערים ומגורים במחירים סבירים ,במחירים שווים לכל נפש

יהיו המגורים בפריפריה והאפשרות לניידות ,  בשלב שני.בפריפריה עם גישה נוחה לשירותים במרכז

תפיסה תכנונית המסמך שלהלן מציע  .לפיתוח שירותים ומרכזי תעסוקה בהתמריץ ממנה ואליה 
המסמך  .אשר יהפכו את התחבורה הציבורית לחלופה אמיתית לרכב הפרטיאופרטיביים צעדים ו

נכתב לאור שיחות עם צרכני תחבורה ציבורית ועם בעלי רכבים פרטיים במאהלי המחאה ולאור נסיון 
 ניתן לכן לראות את .שעוסקים בצרכי הנוסעים בתחבורה ציבורית, ייםעבר של ארגונים חברת

 .שלפיהם יש לעצב את תכנון התחבורה הציבורית, המסמך כמייצג את צרכי השטח
  
  
  
 . 
  



  

כשירות יסוד תחבורה ציבורית : התפיסה
  .הנוסעים כצרכנים, חברתי

  
שתחבורה ציבורית היא   את התפיסהיש לאמץ,לאור ההסבר מעלה

  .רווחה, בריאות, דיור:  היסוד האחריםלצד שירותי, יסוד חברתי-ותשיר

  
חלופה וכדי להציע לנוסע , תכנון התחבורהכדי להבטיח שתפיסת השירות לנוסע היא במרכז 

  : ממערכת תחבורה ציבורית טובהאנו דורשים, תחבורתית אמיתית ומובילה

  מידע •

 אמינות •

 תדירות  •

  
פעולות הדחופות ביותר שניתן להלן ה. ספר פעולות בסיסיותלשם מילוי דרישות אלה יש לבצע מ

  .בינוני- לבצע בטווח הקצר
  

  :כלפי מפעילי התחבורה הציבורית

כמו כן מערך .  עצמםובאוטובוסים מערך מידע בתחנותאת המפעילים להקים יש לחייב  •
. ומהמידע בזמן אמת וכד, מיקומי תחנות האוטובוס: המידע יכלול מידע מגוון ככל האפשר

כן יבחרו נוסעים רבים יותר להשתמש בתחבורה , ככל שהמידע יהיה מגוון ומדויק יותר
  .הציבורית

, מבוגרים,  האוטובוסים והמידע לכל סוגי האוכלוסייה בהם גם ילדיםחייב הנגשה של יש ל •
 .דוברי שפות זרות ובעלי מוגבלויות

 דוגמת(ית בפורמט פתוח נתוני התחבורה הציבורהמפעלים לפרסם את כל יש לחייב את  •

GTFS (שיאפשר לכל דכפין להקים מערכת מידע לתחבורה ציבורית. 

זמני  (עמידה בזמנים: כגון–ציבורית ובתחבורה אוטובוס בקווי לנסיעה איכות יעדייש לקבוע  •

, ברור מידע, בטיחות, בעמידה נסיעה, מותר מרבי עומס, ) וזמני יציאה מהתחנההגעה לתחנה

לכל יעד  .מוגבלות לאוכלוסיות נגישות, ציבור שיתוף, שקיפות, בתחנות ומידע התחנות מצב
מדד טוב נוסף הוא . סקרי שביעות רצון של הנוסעים תוצרייכללו בכל אופן ש, ייקבעו מדדים

 ). למשל בשעות העומס(משתמשים בתחבורה ציבורית כמות בעלי הרכב הפרטי ה

 . האיכותביעדי עומדות שלא חברות להטיל סנקציות עליש  •

 .יחודש ושבועי, יומי, שעתי כרטיסיש לחייב מפעילים להציע  •

בלי צורך , כרטיס אחד המשמש בכל החברות (המפעילים לכל משותפת סליקהיש לקיים  •
  )בטעינה נפרדת

  
 :כלפי רשויות התכנון

,  חישוב ממוצע של הגעה מהמוצא אל היעד–" מדלת לדלת"תכנון התחבורה ייערך לפי עקרון  •
עקרון זה מציב בראש . הזמן הדרוש והעלות, כולל כל אמצעי התחבורה הדרושים לשם כך

 וצמצום סנכרון בין אמצעי התחבורה השוניםמפנה את הזרקור לחיסכון מקסימלי בזמן ו
 .נה ביניהםההמת

שקופים  הנתונים עליהם מתבססים מקבלי ההחלטות יהיו: לקיים הליכים שקופים בהם יש •
 המפרטים תדירים יופעל מערך תלונות אחד שיטפל בכל התלונות ויפיק דוחות, לציבור

 .ומפלחים את היקף התלונות

 . נציגי נוסעי התחבורה הציבורית יישבו בועדות התכנון •



יש להוסיף נתיבי תחבורה ,  אמיתי לנסיעה בתחבורה ציבורית בינעירוניתעל מנת ליצור יתרון •
- הן בעורקים פנים ,בורית בלבד ולאכוף את הנסיעה בהםייעודיים לרכבי תחבורה צי

לאורך עורקים בינעירוניים ראשיים הן , ) תושבים20000מעל ( הן בכניסות לערים ,עירוניים
 .דיפות לתחבורה ציבורית ברמזוריםיש להעניק ע,  במקביל.)1 - ו2כבישים (

 לצרכי נוסעים בלילות גורףיש לדאוג כי התחבורה הציבורית תיתן מענה : פריסת זמנים •
אלא אם קיימות אוכלוסיות מקומיות מסוימות אשר אינן מעוניינות בכך , שבוע-ובסופי

 .בהסביבתן הקרוב ולעשות התאמותואז יש להידבר עם אוכלוסיות אלה , )למשל חרדים(

 יש להקים מערכות .יש לתת מענה לישובים קטנים בהתאם לצרכי הנוסעים :פריסה מרחבית •
למשל כניסה ליישוב קטן אם תושב מהיישוב , התראה המסוגלות להתגמש בהתאם לביקוש

ניתן לתמרץ יישובים קטנים ,  בנוסף.או לוחץ על לחצן ייעודי בתחנה, מתקשר ומבקש זאת
צמם וכך לצמצם את התלות של חבריהם ברכב הפרטי ואת להקים מערך הסעות משל ע

שיתוף הנוסעים בתכנון יעלה את כמות , על כל פנים .העומס והזיהום הכרוכים בכך, הבזבוז
 .המשתמשים

  
 :כלפי האזרחים

 :תחבורה ציבורית ובשיתוף רכביםלתמרץ שימוש ב יש •

o  אימוץ מדיניות רשמית המעודדת נסיעות משותפות)carpool, rideshare( ,  עדכון

) HOV( בתחבורה משותפת ובפרט רכב בתפוסה גבוהה כך שיראופקודות התעבורה 

 .תחבורה ציבוריתלשקולות חלופות 
o  עירוני"ויתור על חניה"מענק . 
o או שיעור ביטוח חובה לפי , שימוש בפועל ברכב-הנחה בביטוח חובה לפי זמן אי

ימוש בחלופות לרכב פרטי בחלק  מעודד ש–) 'אזקילומטר/לפי דלק(שימוש בפועל 
  .מהנסיעות גם לבעלי רכב פרטי

o  מערכת כזאת יכולה להכיל (תמרוץ חברות עסקיות ליצור מערכת הסעות לעובדיהן
, לתמרץ את העובדים על ויתור על מקום חניה, )מספר חברות באזור תעשיה למשל

 .יידות למקום העבודהנועל שימוש באופניים ככלי רכב להת

עם ,  גם בלי כיסוי–אופניים מתקפלים ; ר העלאת אופניים לרכבות ולאוטובוסיםיש להתי •
 שימוש ).כפי שנהוג באירופה, למשל שעות העומס(אפשרות להגבלה על השעות המותרות 

באופניים בשילוב עם תחבורה ציבורית מאפשר נסיעה יעילה מהמוצא ועד היעד ומהווה 
 .סיעותחלופה אטרקטיבית לרכב פרטי ברבות מהנ

  
  :מקיף וארוך טווחצעדים נוספים לשיפור 

 :עירונית-צ הבין"שיפור מערך התח •

o ראשון בשישי ו-ימים חמישי בכלומר,  מהמרכז ואל המרכז בסופי שבועתחבורה נוחה
 .בבוקר

o הגברת תדירות בשעות העומס. 

o הפעלת הרכבת כל ו תדירות הרכבות, הקפדה על זמנים, מחירים: מערך הרכבות שיפור
   .ילההל

 כולל ) מידע אלקטרוני בתחנות, מידע מודפס, טלפון, אינטרנט( ממשלתי  כלל ארצימערך מידע •
ולקבל מסלול  יאפשר להכניס יעדיםאשר  , וכולל את כל המפעילים,ת ובין עירוניתצ עירוני"תח

 כל מפעיל תחבורה ציבורית יידרש להעביר מידע למערך המידע ".מדלת לדלת"לפי עקרון , שלם
 .להשתתף בעלויות המימון שלו בהתאם להיקף הפעילות שלו כפי שהוא מוגדר ברשיון ההפעלהו

 ועבודה לימוד ממרכזי ועבודה מרחוק עבודה , מהבית לעבודה ולעובדים לחברות תמריצים מתן •
 . הנסיעות כמות להקטנת שכונתיים

 בתחבורה משלהשת בכיריים כולל עובדים לעודד ממשלה ומשרדי לעיריות תמריצים מתן •
  ציבורית


