
 
 

 תחבורה ציבורית למען צדק חברתי: חזון ה

 :יסוד חברתי-תחבורה ציבורית כשירות

, נגישה, מכבדת, מהירה צ"תחקיימא של -ברערך מ
 ושקופה לציבור משתפת

 מול הרכב הפרטי מובילה לטרנטיבהאליצירת 

 
י רואים בנושא התחבורה חלק בלתי נפרד מהמאבק החברת י המחאה בישראלפעילים במאהל, אנו

, עליית מחירי הדיור. חברתי צדקול, שראל על רווחת תושבי המדינהללקיחת אחריות של ממשלת י
יניות הם כולם סימפטומים של ניתוק המד ,מערכת חינוך כושלתו, יוקר המחיה הגבוה ביחס להכנסה

 .בכלל ולתחבורה ציבורית בפרט הדבר בנוגע לתחבורהכך גם ו, האזרחים, הממשלתית מצרכינו
 

כמעט בלתי  ,כיום מעמד הבינייםלכן עבור . בה של התחבורה הציבורית בישראל הוא בכי רעמצ
נוטש את התחבורה הציבורית המעמד הבינוני . שהוא יקר ומזהם, אפשרי שלא להחזיק רכב פרטי

ריבוי הרכבים הפרטיים גורם  .ואובדן העניין הציבורי בה מחריף את הזנחתה, הירודה בשל איכותה
כך אובדות לנו שעות עבודה . וכך להוצאות הולכות וגוברות על דלק ובלאי של הרכב הפרטילפקקים 

המעמסה הכלכלית נופלת בסופו של דבר גם על בעלי הרכב הפרטי שמממנים  .והרבה כסף, ופנאי
וגם על אלו הנוסעים בתחבורה הציבורית שם הם ; מכיסם רכב ודלק במחירים הגבוהים בעולם

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

 
שתחסוך פקקים ותבטיח ניידות לכולם , השקעה בתחבורה ציבורית טובה! ה לא חייב להיות כךז

ים ומגורים במחירים סבירים תאפשר גמישות רבה יותר בתוך הער ,במחירים שווים לכל נפש
היא המפתח לנגישות לשירותים תחבורה ציבורית טובה  .בפריפריה עם גישה נוחה לשירותים במרכז

ודד משפחות וזוגות צעירים לעבור לערי הלוויין היא תע(: בריאות, חינוך, דיור)החברתיים הבסיסיים 

 .לסייע לפיתוחם הכלכליותוכל לחזק את יישובי הנגב והגליל ו, של תל אביב וגוש דן

 
והמפתח  – ת יש להפוך אותה לאטרקטיבית יותראנו מאמינים כי כדי לעודד נסיעה בתחבורה הציבורי

לשם כך יש לשנות את היחס לנוסעי התחבורה הציבורית ולהתייחס  .לאיכות הוא תפיסה של שירות
הם של הנוסעים במרכז על משרד התחבורה והרשויות השונות לשים את צרכי. אליהם כאל צרכנים

מסלולי  תכנון הציבור עלישפיע על הרשויות לפתח מנגנונים קהילתיים בהם . ובראש סדר העדיפויות
כל עוד נציגי , כל עוד לציבור אין יכולת להשפיע על כך. רמת השירותמנגנונים להבטחת הנסיעה ו

 .שיך להתדרדרהתחבורה הציבורית תמ –הנוסעים רחוקים מהשולחן של מקבלי ההחלטות 



 

שתחבורה  אנו דורשים לאמץ את התפיסה, (להלן)מעבר לכל הפרטים 
הזהה בחשיבותו ומהווה בסיס הכרחי , יסוד חברתי-ציבורית היא שירות

 .רווחה, בריאות, דיור: ומפתח לשירותי היסוד האחרים
 

יסוד -כשירות וכדי להציע לנוסע, תכנון התחבורהכדי להבטיח שתפיסת השירות לנוסע היא במרכז 
 :ממערכת תחבורה ציבורית טובה אנו דורשים, חלופה תחבורתית אמיתית ומובילה

 מידע 

 אמינות 

  תדירות 
 

באמצעות , אלא בעיקר ברגולציה, עה תקציביתלשם מילוי דרישות אלה אין כמעט צורך בהשק
 :מספר פעולות מיידיות

 
 :כלפי מפעילי התחבורה הציבורית

  ובאוטובוסים מערך מידע בתחנותלהקים את המפעילים יש לחייב 
 מבוגרים, האוטובוסים והמידע לכל סוגי האוכלוסייה בהם גם ילדים חייב הנגשה של יש ל ,

 .דוברי שפות זרות ובעלי מוגבלויות

  דוגמת)נתוני התחבורה הציבורית בפורמט פתוח המפעלים לפרסם את כל יש לחייב את 

GTFS )שיאפשר לכל דכפין להקים מערכת מידע לתחבורה ציבורית. 

 לדלת-דלת -צ כך שיינתן סבסוד לנוסע ולפי מספר נוסעים "יש לשנות את מערך הסבסוד לתח 

  לי התחבורה בינעירונית בין מפעיבתחבורה היש לאפשר תחרות בכל עיר ו –מאבק בריכוזיות
 .של שירות ואיכות ל"הנפ עמידתם בקריטריונים "ע ולבחור ביניהם, הציבורית

  עמידה בזמנים: כגון–ציבורית ובתחבורה אוטובוס בקווי לנסיעה איכות יעדייש לקבוע ,
, בתחנות ומידע התחנות מצב, ברור מידע, בטיחות, בעמידה נסיעה, מותר מרבי עומס

 . שנתי בסיס על יעודכנו האיכות יעדי .מוגבלות לאוכלוסיות שותנגי, ציבור שיתוף, שקיפות

 צרכנים ותלונות רגולציה של שילוב פי על  איכותה ביעדי עומדות שלא חברות יש לקנוס. 

  בכל האזורים יחודש/שבועי/יומי/שעתי כרטיסמפעילים להציע את כל היש לחייב. 

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

 
 :כלפי רשויות התכנון

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

 .ומפלחים את היקף התלונות

 בורית בלבד ולאכוף את הנסיעה בהםהוסיף נתיבי תחבורה ייעודיים לרכבי תחבורה צייש ל, 
לאורך עורקים הן , (תושבים 20000מעל )הן בכניסות לערים  ,עירוניים-הן בעורקים פנים

 .(1 -ו 2כבישים )בינעירוניים ראשיים 
ם את החוסמים לצלם בעצמ, אפשר כתמריץ לתת למפעילים להציב מצלמות בקדמת אוטובוסים]

 [.ולהעביר להן חלק מהקנס, בפועל

 יש לאחד את הטיפול בסוגיית התחבורה הציבורית תחת רשות מטרופולינית אחת. 

 רה השונים ולצמצום ההמתנה ביניהםיש לדאוג לסנכרון בין אמצעי התחבו. 
  יש לדאוג כי התחבורה הציבורית תתפרש בערים ותיתן מענה למספר רב ככל הניתן של

 .יםנוסע

  בהתאם , שבוע-ובסופי לצרכי נוסעים בלילותיש לדאוג כי התחבורה הציבורית תיתן מענה גם
 .לצרכים ואילוצים

http://code.google.com/transit/spec/transit_feed_specification.html


 בפרט בתכנון שכונות חדשות, יש לחייב תכנון תחבורה ציבורית בכל יישוב בארץ ובכל שכונה. 

 
 :כלפי האזרחים

  שימוש בתחבורה ת לטוב, רכבים פרטייםליש לבטל את ההעדפות והתמריצים הקיימים
 .ציבורית ובשיתוף רכבים

 כל או חלק מהזמן, שימוש ברכב פרטי-יש לתמרץ אי: 

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

( HOV)בתחבורה משותפת ובפרט רכב בתפוסה גבוהה  כך שיראופקודות התעבורה 
 .תחבורה ציבוריתלשקולות חלופות 

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

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

o ידים על פטור מכפל ביטוח חובה לבעלי מכונית ורכב דו גלגלי כאשר הם הנהגים היח
ובתוך העיר נסיעה , מאפשר לעודד בחירה ברכב רק בנסיעות בינעירוניות – כלי הרכב
 .בדו גלגלי

 עם , גם בלי כיסוי –אופניים מתקפלים ; יש להתיר העלאת אופניים לרכבות ולאוטובוסים
 (.כפי שנהוג באירופה)אפשרות להגבלה על השעות המותרות 

  פתוח ללא תשלום נוסףיש להתיר העלאת עגלות ילדים במצב. 
 

 : שלביצועם כן נדרשת השקעה תקציבית כלשהי, ישנם צעדים נוספים לשיפור מקיף עוד יותר
 

 (:שבע וירושלים-למשל באר)א "מחוץ לתצ העירונית בערים "התח שיפור 

o וספת קווים המקשרים בין איזורים שונים בעירה. 

o ומסבשעות הע בעיקר, הפופולאריים הגברת תדירות הקווים. 

o בנפרד מקווים מהשכונות , יצירת קווים העוקפים את מרכזי הערים הפקוקים: ביזור
 למרכז

 עירונית-צ הבין"שיפור מערך התח: 

o ראשון בשישי ו-ימים חמישיב כלומר, מהמרכז ואל המרכז בסופי שבוע תחבורה נוחה
 .בבוקר

o הגברת תדירות בשעות העומס/אוטובוסים הוספת. 

o אכיפה של השימוש  – לים בימים ובתחנות המוצא העמוסותהקצאת אוטובוסים לחיי
בכסף שהצבא מעביר גם ככה למפעילי התחבורה הציבורית או החזרה של האחריות הזו 

 .לידי הצבא

o הפעלת ו תדירות הרכבות, הקפדה על זמנים, מחירים, בטיחות: מערך הרכבות שיפור
 . ייה מן השירות הראויהטלת קנסות גבוהים על המפעיל בכל סט, הרכבת כל הלילה

 מוניות היברידיות. 

 חשמליות בתעריף מוזל. 

 ולקבל  יאפשר להכניס יעדיםאשר  ,תובין עירוני תצ עירוני"אינטרנט כלל ארצי כולל תח אתר
 .מסלול שלם

 אחוז בכל רחבי הארץ לכלל המגזרים 00הוזלה מתואמת למחירי התחבורה הציבורית ב. 

 (.איש 20000מעל )שראל רכבות כבדות שיקשרו כל עיר בי 

 עידוד אקטיבי של המדינה לנסיעות משותפות. 

  או שיש לך דלקן או שאתה , רכב מהעבודה זה סמל סטטוס"דיכוי אקטיבי של המדינה לתרבות
  .'וכו" לא כאן



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

 בתחבורה להשתמש בכיריים כולל עובדים לעודד ממשלה ומשרדי לעיריות תמריצים מתן 
 ציבורית

 
 

 


