
 1067 
   משרד התחבורה והבטיחות בדרכי 

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
 אגודה שיתופית לתחבורה  במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי  ובאגד 

מ נבדקו איכות השירות לנוסע והיערכות משרד התחבורה ליישו  "בישראל בע
 . תהלי  הרפורמה בתחבורה הציבורית

בטי  שוני  של במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי  ובמשרד האוצר נבדקו הי
חברת : "הביקורת נעשתה ג  בחברות הממשלתיות האלה. הרפורמה בנמלי הי 

חברת נמל "; "מ"חברת נמל חיפה בע"; "מ"נמלי ישראל פיתוח ונכסי  בע
 ".מ"חברת נמל אילת בע"; "מ"אשדוד בע
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 השירות לנוסע באוטובוסי 
 תקציר
  להל  ( הציבורית לתחרות  החליטה הממשלה לפתוח את ענ  התחבורה1997בינואר 

 משרד  להל  ( הכי  משרד התחבורה והבטיחות בדרכי  1999במאי ). הרפורמה
מטרות ). צ" תח להל  (תכנית לרפורמה בענ  התחבורה הציבורית ) התחבורה

הרפורמה היו בי  היתר יצירת סביבה תחרותית על מנת ליצור תנאי  לצמיחת  של 
 החל 2001בשנת . צ והגדלת השימוש בה" התחייעול, מפעילי  פרטיי  חדשי 

ומשרד התחבורה פרס  מכרזי  להפעלת אשכולות קווי , תהלי$ ההפרטה
1

 על ידי 
  . מהענ 17%  הגיע חלק  של המפעילי  הפרטיי  לכ2007בשנת . מפעילי  פרטיי 

 פעולות הביקורת
   בדק משרד מבקר המדינה את השירות של אגד 2008ספטמבר  בחודשי  מרס

את השירות , בקווי הנוסעי )  אגד להל  (מ "אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע
 מפעילי  חדשי  או מפעילי   להל  (צ של חברות האוטובוסי  הפרטיות "בתח

הביקורת נעשתה . ואת טיפול  של הנהלת אגד ומשרדי הממשלה בתחו  זה) פרטיי 
חברות האוטובוסי  הפרטיות הביקורת על . במשרד התחבורה ובמשרד האוצר, באגד

התמקדה בתפקודו של אג  תחבורה ציבורית במינהל היבשה במשרד התחבורה 
  .כרגולטור וכמפקח על המפעילי  הפרטיי 

 עיקרי הממצאי 
ניהול הרפורמה אמור להתבצע על ידי רשות שתוק  בתו$ משרד , על פי התכנית .1

 חברה  להל  (ה חיצונית בפועל מעסיק משרד התחבורה לש  כ$ חבר. התחבורה
 . הרשות טר  הוקמה, 2008ספטמבר , במועד סיו  הביקורת). לייעו( כלכלי

לצור$ ניהול הבקרה על המפעילי  הפרטיי  מעסיק משרד התחבורה חברה  .2
כתוצאה מדוחות הבקרה נקנסו המפעילי  ).  חברה לבקרה להל  (חיצונית נוספת 

הביקורת העלתה כי משרד התחבורה לא הפעיל . ודורגו על פי איכות השירות לציבור
מער$ קנסות אחיד על המפעילי  השוני  בגי  אות  חריגות ולא אכ  עליה  עמידה 

  .בכל הדרישות
 מפעילי  פרטיי 

השירות לציבור באשכול מודיעי  .1
2

 דורג על ידי החברה לבקרה במקו  נמו$ 
משרד . שכול על ידויחסית למפעילי  אחרי  במש$ מרבית תקופת הפעלת הא

__________________ 
 .כמה קווי  המשרתי  אותו אזור  1
 .רעות מכבי  עירוניי  של העיר מודיעי  הקווי  העירוניי  והבי   2
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  להל  (רעות  מכבי  צ ראויה לעיר מודיעי "התחבורה לא הצליח לספק תח

משרד . ג  כאשר הוחל  המפעיל הראשו  שזכה במכרז להפעלת האשכול, )מודיעי 
התחבורה חייב את המפעיל השני לשלב את הסעות התלמידי  בשירותי התחבורה 

.  ואינו מהווה פתרו  יעיל לתלמידי צ"דבר המכביד על משתמשי התח, העירוניי 
אי  , אי  מסופי , צ"כי תשתית התחבורה בעיר אינה מתאימה להפעלת תח, התברר

 . חניו  לילה ואי  מרכז תחבורה בעיר
מדוחות החברה לבקרה עולה כי משרד התחבורה לא הצליח לאכו  עמידה של כל  .2

ת המפעילי  לאכו  משרד התחבורה לא עודד א. המפעילי  בהתחייבויותיה 
משרד התחבורה . קוד לבוש והיחס לנוסע, משמעת על נהגיה  בנוגע לנהיגה מסוכנת

דוחות , א  לא הצליח לחייב את המפעילי  לספק דוחות מפורטי  כנדרש בחוזה
לא הצליח ; שאמורי  לסייע בעדכו  רישיו  הפעלת הקווי  ולשפר את השירות לציבור

משרד התחבורה . בתדירות ובהגבלות על מספר הנוסעי , לאכו  עמידה בלוח הזמני 
לא קבע נהלי  להפעלת ; אפשר הפעלת אשכולות קווי  לפני שקיבלו רישיו  לכ$

ולא התאי  את תשתית התחבורה; אוטובוסי  בִעתות חירו 
3

 באר( לשימוש  של 
  .אנשי  ע  מוגבלויות

 אגד
יבור באגד לא נדונו הדוחות והממצאי  שהועלו על ידי מחלקת פניות הצ .1

. ולא התקיי  מעקב של מזכירות אגד אחר תיקו  הליקויי , במזכירות אגד
. באוטובוסי  של אגד אי  כל מידע לנוסע על מסלול הנסיעה או על התחנה הקרובה

 . טיפולו של משרד התחבורה בתלונות מתמש$ זמ  רב
 ולמפעילי  משרד התחבורה לא הקי  מערכת מידע מרכזית ומשותפת לאגד .2

החדשי  שתספק מידע על האפשרות להשתמש בשירות משולב שנית  על ידי כמה 
בהסכ  או , כמו כ  לא קבע משרד התחבורה. מפעילי  כדי להגיע ליעד מסוי 

את שעות הפעילות של עמדות המודיעי  ושל קופות , ברישיו  ההפעלה של אגד
 .הכרטיסי  העומדות לשירות ציבור הנוסעי 

האחראית מטע  המדינה , ד התחבורה מעסיק כאמור חברת בקרה חיצוניתמשר .3
הבקרה על המפעילי  החדשי  נעשית על כלל . צ"לבקרה התפעולית בחברות התח

למרות . הבקרה באגד נעשית בהיק  מצומצ  בהרבה, לעומת זאת. הפעילות שלה 
בורה מהחברה איסו  נוסעי  לא ביקש משרד התח מספר  הגדול של התלונות בגי  אי

א  שהמשרד מזמי  ספירת נוסעי  בקווי  שוני  מחברות . לבקרה לבדוק נושא זה
הוא אינו כולל בדרישה לספירה את אלה שאינ  נאספי  ונשארי  , סקירה חיצונית
 . להמתי  בתחנה

וטיב השירות ולא קבעה יעדי  , אגד לא קבעה בנהליה מדדי  של רמת השירות .4
טר  קבע משרד התחבורה , 2008ספטמבר , עד סיו  הביקורתבמו. לשיפור השירות

 . 1996א  שהדבר הוסכ  ע  אגד עוד בשנת , תקני  לרמת השירות
, 2007למחצית השנייה של , מדוח שהגישה החברה לבקרה למשרד התחבורה .5

יחסית לשיפור שחל ברמת השירות , ברוב המדדי , עולה כי רמת השירות באגד ירדה

__________________ 
 .יה לאוטובוסהדר  מהמדרכה הסמוכה לתו  סככת ההמתנה וממנה לעלי, הנגשת תחנת האוטובוס  3
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עוד עלה כי אגד חורגת מתנאי הרישיונות שניתנו . פעילי  החדשי של מרבית המ
 . לקווי  שהיא מפעילה בהיק  גדול יחסית למפעילי  החדשי 

מחלקת עדכו  ובקרה באגד אינה בודקת א  הנסיעות בפועל נעשות לפי לוח  .6
הזמני  המתוכנ  ואינה מפיקה דוחות מעקב תקופתיי  אחר העמידה בלוח זמני  

על מנת לאפשר להשתמש בו כדי לבחו  ולהערי$ את רמת השירות , ות ממנווהחריג
 נסיעות פחות מהנדרש 1,399 2007 שבועות מייצגי  בשנת 12 אגד תכננה ב. לנוסע

נמצא כי מערכת ספירת הנוסעי  האוטומטית שהייתה מותקנת . ברישיונות הקווי 
א הותקנה מערכת חדשה ועדיי  ל, באוטובוסי  יצאה מכלל שימוש לפני חמש שני 

 .במקומה
, בתקנות ובהסכמי  ע  אגד וע  המפעילי  הפרטיי , משרד התחבורה לא קבע .7

בדיקה של משרד . רמת תחזוקה ושירותי  להפעלת תחנות מרכזיות ותחנות רגילות
בעפולה , בקריית שמונה, מבקר המדינה בארבע תחנות מרכזיות שאגד מפעילה בצפת

רמת התחזוקה של התחנות , י המתקני  בתחנות מיושני כ, ובבאר שבע העלתה
  . והתחנות לא שופצו במש$ תקופה ארוכה, נמוכה

 סיכו  והמלצות
כדי לשפר את . נמצאו ליקויי  רבי  בשירות שמספקי  מפעילי  פרטיי  ואגד

על משרד התחבורה לקבוע תנאי ס  , צ ולעודד את השימוש בו"השירות לציבור בתח
בעלי חוס  , שרו את זכיית  של מפעילי  בעלי צי אוטובוסי  מתאי במכרזי  שיאפ

על משרד התחבורה לקבוע אמות מידה . פיננסי ובעלי רמת שירות גבוהה לציבור
לוודא את אכיפת  באמצעות פיקוח ובקרה הדוקי  יותר וא  , מינימליות לשירות לציבור

ומדי  בתנאי  שנקבעו לשקול את החמרת האמצעי  הננקטי  נגד מפעילי  שאינ  ע
הפיקוח והבקרה של משרד התחבורה על המפעילי  הפרטיי  ועל אגד הוא . על ידו

 .והוא לא עשה די כדי להביא לתיקו  המצב ולשפר את השירות לנוסעי , מצומצ 
משרד מבקר המדינה מעיר כי נוכח גודש התנועה ברכבי  פרטיי  באר( יש לממשלה 

על כ  על משרד התחבורה לתבוע מאגד ומהמפעילי  , צ"עניי  לפתח את השימוש בתח
הפרטיי  באופ  נחר( לקיי  את מחויבות  כלפי הנוסעי  בכל רחבי האר( ואת תנאי 

שיפור השירות לנוסעי  והגדלת נפח הנסיעות . החוזי  והרישיונות שחת  את 
  . בפרטוע  הנוסעי  בתחבורה הציבורית , בתחבורה הציבורית ייטיב ע  הציבור בכלל
♦  

 מבוא
היא אמצעי התחבורה היחיד כמעט לבעלי הכנסה ) צ" תח להל  (התחבורה הציבורית באוטובוסי  

צ יעילה חיונית למהל  החיי  "תח. לסטודנטי  ולקשישי , לחיילי , לילדי  ולבני נוער, נמוכה
את העדיפות מנקודת מבט ציבורית צרי  לתת לתחבורה הציבורית . הסדיר במדינה ולתפקוד המשק

 . הראויה כיוו  שהיא תורמת להפחתת הגודש בכבישי  ולצמצו  מספר תאונות הדרכי 
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 ו"התשנ, פיקוח על פי חוק הפיקוח על מצרכי  ושירותי  ההסעה באוטובוסי  היא שירות בר

הסכמי  ורישיונות להפעלת קווי תחבורה ציבורית , התחבורה הציבורית פועלת מתוק# צווי . 1996
מכוח . לפיה  רשאי מפעיל לקיי  שירותי תחבורה ציבורית ברחבי האר$,  ממשלת ישראלשנתנה
 פקודת  להל   (1961 א"התשכ, ועל פי פקודת התעבורה ועל פי תקנות התעבורה, חוק זה

תנאי  בנוגע , ) משרד התחבורה להל  (קובע משרד התחבורה והבטיחות בדרכי  , )התעבורה
התעריפי  , תדירות הנסיעות, המסלול, מספר האוטובוסי  בקו, ותלמת  רישיונות לקווי השיר

ל והמפקח על התעבורה "משנה למנכ, מר אלכס לנגר. רישיונות הקו מתחדשי  מדי שנה. וכדומה
 .במשרד התחבורה הוא הסמכות להסדרת התחבורה הציבורית מטע  המדינה כלפי המפעילי 

, בהבטחת רמת שירות נאותה לציבור,  וסדירי צ תקיני "הממשלה מעוניינת בקיו  שירותי תח
צי . ולכ  היא תומכת בתחבורה הציבורית באוטובוסי  מתקציבה, ובמחירי  שייקבעו על ידה

 של המפעילי  החדשי  1,000  מה  כ5,700  היה כ2007האוטובוסי  הציבוריי  הכולל בשנת 
 .ומפעילי  ותיקי  אחרי )  אגד להל  (מ " אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע והיתר של אגד 

 50%  של המאה העשרי  היוו שירותי התחבורה הציבורית באוטובוסי  למעלה מ70 בשנות ה
 חברה לתחבורה ציבורית  מהנסיעות בישראל שהפעילו בעיקר שני המפעילי  הגדולי  אגד וד  

וסעי  בתחבורה  לא גדל כמעט מספר הנ90  ועד סו# שנות ה70 משנות ה).  ד  להל  (מ "בע
.  במספר הנסיעות בכל יתר אמצעי התחבורה250% זאת לעומת גידול של יותר מ. הציבורית

 החל 2001בשנת .  מס  הנסיעות בישראל20% כתוצאה מכ  ירד חלקה של התחבורה הציבורית לכ
 .תהלי  ההפרטה
את , נוסעי  בדק משרד מבקר המדינה את השירות של אגד בקווי ה2008ספטמבר  בחודשי  מרס
)  מפעילי  חדשי  או מפעילי  פרטיי  להל  (צ של חברות האוטובוסי  הפרטיות "השירות בתח

במשרד , הביקורת נעשתה באגד. ואת טיפול  של מזכירות אגד ומשרדי הממשלה בתחו  זה
הביקורת על חברות האוטובוסי  הפרטיות התמקדה בתפקודו של אג# . התחבורה ובמשרד האוצר

   .כרגולטור וכמפקח על המפעילי  הפרטיי , ציבורית במנהל היבשה במשרד התחבורהתחבורה 
 פתיחת ענ  התחבורה הציבורית לתחרות

  להל  (צ לתחרות " פרסמה ועדה לבחינה וגיבוש המלצות בעניי  פתיחת ענ# התח1996בשנת 
רס  משרד  פ1999המלצותיה אומצו על ידי הממשלה ובמאי . את המלצותיה בנושא) הוועדה

 . התחבורה תכנית לרפורמה בענ#
אשר תרכז את הטיפול בענ# ותהיה אחראית על , צ"הוועדה המליצה להקי  רשות ארצית לתח .1

ורשויות מרחביות אשר יהיו אחראיות להפעלת , )צ" רשות לתח להל  (רמת השירות והתכנו  שלו 
במינהל היבשה " מינהלת "צ המליצה הוועדה להקי "עד להקמת רשות לתח. צ בתחומ "התח

 . צ עד שזו האחרונה תקו "במשרד התחבורה שתפעל כרשות הארצית לתח
כי בהיעדר כוח אד  מתאי  ומקצועי ליישו  הרפורמה ,  החליט משרד התחבורה1997בספטמבר 

. יש להעביר את הטיפול ברפורמה למיקור חו$, צ"במשרד התחבורה ועד להקמתה של רשות לתח
 . חברה זו פעלה כמינהלת,  הועבר הטיפול לחברה חיצונית שזכתה במכרז2003 1998בי  השני  

 והוסיפה כי המינהלת תרכז את 1996 חזרה על המלצת הוועדה משנת 1999תכנית הרפורמה ממאי 
תכנונית וביצועית של משרדי התחבורה , צ ותשמש זרוע מקצועית"הטיפול המקצועי ברפורמה בתח

כי משרד התחבורה ימלי$ על המבנה הארגוני הרצוי לרשות , כנית הרפורמהבנוס# קבעה ת. והאוצר
 החל משרד התחבורה לפרס  מכרזי  2001יצוי  כי בשנת . צ שתחלי# בעתיד את המינהלת"לתח

 .צ על ידי מפעילי  פרטיי "להפעלת קווי תח
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ליווי , תיאו , ריכוז, מת  שירותי ניהול" פרס  משרד התחבורה מכרז חיצוני בדבר 2002בשנת 
במכרז זכתה חברה ". ובקרה של מינהלת התחרות בתחבורה הציבורית עבור משרד התחבורה

 לשנתיי  ע  אופציה 2003החוזה עימה נחת  בינואר ).  חברה לייעו$ כלכלי להל  (לייעו$ כלכלי 
ובמועד סיו  הביקורת , 2003חברה זו פועלת כמינהלת משנת . להארכה עד שנתיי  נוספות

 . עדיי  מתפקדת ככזו, 2008טמבר ספ
לתת שירותי , על פי המכרז הוטל על החברה לייעו$ כלכלי לייע$ למינהל היבשה במשרד התחבורה

בי  השאר הטיל עליה . ליווי ובקרה ולנהל את תהלי  הרפורמה על כל שלביה, ריכוז תיאו , ניהול
 . צ"חמשרד התחבורה להכי  חוות דעת בדבר מבנה עתידי של רשות הת

 ıÂÚÈÈÏ ‰¯·Á‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Á˙ ˙Â˘¯ ˙Ó˜‰Ï ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÔÈÎ‰Ï ÈÏÎÏÎ" Ô˙Ó· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ÌÈÈ˜˘ ÔÓÊ· Â· ˆ

‰„È ÏÚ ˙‡ÊÎ ‰ˆÏÓ‰ ,˙Ï‰ ÈÓ Ï˘ „È˜Ù˙· ‡È‰Â ÏÈ‡Â‰ , ˙‡ ¯˙ÈÈÏ ‰ÏÂÎÈ ˙Â˘¯ ˙Ó˜‰Â
ÂÊ ‰¯·Á· Í¯Âˆ‰ . 

 ביקש משרד התחבורה לבצע תיקוני חקיקה בפקודת התעבורה לצור  2007נת בתחילת ש .2
 25 לטענתו הקמתה תייתר את הצור  במיקור חו$ בעלות שנתית של כ. צ"הקמתה של רשות לתח

תפקידי  , למנות צוות בינמשרדי לגיבוש מבנה,  החליטה הממשלה2007באוגוסט . ח"מיליו  ש
נציבות שירות , הצוות בהרכב נציגי משרד האוצר. צ"ת לתחואופ  ההתארגנות של רשות ממשלתי

, משרד המשפטי  ומשרד התחבורה אמור היה למסור את מסקנותיו תו  שישה חודשי , המדינה
 . 2008לרבות הכנת תכנית שתיוש  עד סו# שנת 

צ בראשותו "ועדה לבחינת הרפורמה בתח, שאול מופז) 'מיל(ל " מינה שר התחבורה רא2007במרס 
 הגישה הוועדה את המלצותיה לשר לפיה  2007באוקטובר ).  ועדת סד  להל  (עזרא סד  ' של פרופ

של רשות רגולטורית ארצית לתחבורה ציבורית תו  " מטריה"יש להמשי  בתכנית הרפורמה תחת 
 . חברתית יצירת אינטגרציה בי  רכיבי התחבורה והתאמת  לצורכי הסביבה המשקית

כי המלצות ועדת סד  אומצו ,  עולה2008רה למשרד מבקר המדינה מדצמבר מתשובת משרד התחבו
אול  אי  , צ"ל המשרד וכי משרד התחבורה פועל נמרצות לקידו  רשות לתח"על ידי השר ומנכ

בידיו להקי  רשות זאת לבד וכי יש צור  בשיתו# פעולה ע  גופי שלטו  נוספי  לרבות רשויות 
צוי  בתשובה כי משרד התחבורה אינו רואה ניגוד ענייני  במת  עוד . מקומיות וחקיקה מיוחדת

סיוע ושירותי  מקצועיי  להקמת הרשות מהחברה לייעו$ כלכלי מאחר והמינהלת איננה יכולה 
להשפיע על ההחלטות המתקבלות ומאחר שבמשרד התחבורה תוק  ועדת היגוי אשר תסתמ  

 . בעיקר על עבודות יועצי  מטע  האיחוד האירופי
 ˙ ˘Ó ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï „Â‚È ·1996 , ˙ ˘Ó ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙È Î˙ ˙ÂˆÏÓ‰1999 ˙ÂˆÏÓ‰Â 

 ˙ ˘Ó Ô„Ò ˙„ÚÂ2007Á˙ ˙Â˘¯ ˙Ó˜‰ ¯·„· "‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó·˘ ‰˘·È‰ Ï‰ ÈÓ ÍÂ˙· ˆ ,
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ¯·ÓËÙÒ2008 ,‰Ó˜Â‰ Ì¯Ë ˙Â˘¯‰ . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÌÚ ‰ÏÂÚÙ 
‰˙Ó˜‰Ï .Á˙Ï ˙Â˘¯ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜"˙Ï‰ ÈÓ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ¯˙ÈÈ˙ ˆ . ÔÂÁ·Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ

˙Â˘¯‰ ˙Ó˜‰Ï ˙Â Î‰· ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈÏ ‰¯·Á‰ ˙Â·¯ÂÚÓ ˙„ÈÓ ˙‡ Ì‚.   
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 ניהול הידע והמידע במשרד התחבורה
את הפיקוח והבקרה צ לחברה לייעו$ כלכלי ו"משרד התחבורה העביר את ניהול הרפורמה בתח

ויצירת , בי  הסכנות שבהעברת שירותי  אלו לגורמי  פרטיי  כלולי  אובד  ידע. לחברה לבקרה
הפרק על , צ"ב בנושא הרפורמה בתח53ראו בעניי  זה ג  דוח מבקר המדינה . תלות בגופי  אלו

, מידע ארציבו צוי  כי משרד התחבורה מסר ללא מכרז הכנת מערכת למרכז , מערכת מידע ארצית
 .4לגו# חיצוני בשל מת  יתרו  לידע שנצבר באותו גו#

בחוזה שנחת  בי  משרד התחבורה לחברה לייעו$ כלכלי ישנה התייחסות לנושא העברת המידע 
בתו  כל שלב משלבי העבודה וכ  במועד סיו  ההתקשרות או בהפסקתה , בתו  ההתקשרות לפיה

את כל המידע הנמצא ברשותה , משלה ועל פי דרישתהמתחייבת החברה לייעו$ כלכלי להעביר למ
 . על גבי נייר או בכל דר  נאותה, דיסקטי , באמצעות מדיה מגנטית

 ‡ˆÓ ˘ Ú„È‰ ˙¯·Ú‰Â ¯ÂÓÈ˘ ÁÈË·‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈÏ ‰¯·Á‰ ˙Â˘¯· ,ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· , ÏÂ‰È Ï ‰¯·Á ÛÏÁ˙˙˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎ È¯‰˘

 Â‡ ‰Ó¯ÂÙ¯‰‰È„·ÂÚÓ ˜ÏÁ ÂÙÏÁ˙È˘ , Ì‡ÏÓÏ ˘È˘ ÌÈÏÂ„‚ Ú„È ÈÏÏÁ ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ
˙¯ÎÈ  ‰Ú˜˘‰· ˘„ÁÓ . 

משרד התחבורה ציי  בתשובתו למבקר המדינה כי בימי  אלה הוא פועל להטמעת הארכיו  
  . הממוחשב של החברה לייעו$ כלכלי במערכות הממוחשבות שלו

 בקרה 
 הוק  במשרד 2002בשנת . צ אג# בקרה ופיקוח"ת התחעל פי תכנית הרפורמה יוק  במסגרת מינהל

יחידת החקירות ועל הטיפול , האג# אחראי על יחידת הפיקוח. התחבורה אג# בקרה ופיקוח
 . בתלונות הציבור

 מכרז לבחירת זכיי  שישמש 2002לצור  קיו  בקרה תפעולית פרס  משרד התחבורה בספטמבר 
  להל  ( זכתה החברה לבקרה במכרז 2003ביוני . וחכיחידת בקרה תפעולית של אג# בקרה ופיק

וביולי אותה שנה נחת  עימה חוזה בדבר מת  שירותי ייעו$ ובקרה תפעולית על ) החברה לבקרה
. ומספר מדגמי של אשכולות באגד ובד , צ"הבקרה מקיפה את מרבית מפעילי התח. צ"מפעילי התח

לאתר , בהסכמי  ובתנאי הרישיו , התעבורהתפקידה לוודא כי המפעילי  עומדי  בתנאי פקודת 
 .בעיות תפעוליות ולהביא לפתרונ 

צוות .  פורס  מכרז חדש לבחירת חברה חדשה לביצוע הבקרה התפעולית2007באמצע שנת 
 מנהל אג# בקרה  המשנה לבדיקת ההצעות כלל נציגי  ממשרד התחבורה וביניה  מר שלמה כ$ 

 2008בינואר . י בי  השאר על עבודתה של החברה לבקרהופרויקטי  במשרד התחבורה אשר אחרא
בדק צוות המשנה את שלושת ההצעות שהתקבלו במכרז והעניק לחברה לבקרה את הניקוד הגבוה 

במסגרת הבדיקה צוי  כי לחברה לבקרה יש המלצות חמות המעידות על שביעות הרצו  . ביותר
 מנהל אג# בקרה  וות המשנה לבדיקה יצוי  כי חבר צ. החברה לבקרה זכתה במכרז .מעבודתה

ופרויקטי  והממונה עליו מר יהודה אלבז מופיעי  ברשימת הממליצי  שהגישה החברה לבקרה 
 .החברה לבקרה א# צירפה מכתב המלצה מפורט של הממונה למסמכי המכרז. למכרז

__________________ 
 .716 715' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„53·) 2003 , מבקר המדינה  4
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כרז בתשובת משרד התחבורה למבקר המדינה הוא ציי  כי ההמלצה שהחברה צירפה למסמכי המ
 ובמנותק מהמכרז וכי לדעת משרד התחבורה בוועדות המכרזי  ובצוותי 2004ניתנה לה בשלהי 

המשנה אמורי  להיות חברי  המכירי  את התחו  על בוריו ואשר יש לה  את הכלי  לבחו  את 
 . ההצעות ולבחור בספק אשר ימקס  את התועלות למשרד

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰¯˜· Û‚‡ ˘‡¯˘ ¯Á‡Ï „Â˜È Ï ‰ ˘Ó‰ ˙ÂÂˆ· ÏÏÎ  ÁÂ˜ÈÙÂ
Ê¯ÎÓ· ÌÈ Â˘‰ ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰ Ï˘ ˙ÂÚˆ‰‰ ; ÌÈˆÈÏÓÓ‰ ˙ÓÈ˘¯· ÏÏÎ  ‡Â‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ Â

Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· ÏÏÎ  ÂÈÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ‰ˆÏÓ‰ ·˙ÎÓ˘Â ‰¯˜·Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ , ‰È‰ ÈÂˆ¯
ÂÈ˙Á˙ ¯Á‡ ÈÚÂˆ˜Ó „·ÂÚ ˙Â ÓÏ ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ‰ ˘Ó‰ ˙ÂÂˆ· ˙ÂÙ˙˙˘‰Ó Ú ÓÈÈ˘ .  

 כויות שלטוניותהפרטת סמ
מעסיק משרד התחבורה את החברה לייעו$ כלכלי , לניהול הרפורמה שהיא פעולה שלטונית, כאמור

משרד . ולניהול הבקרה והפיקוח על המפעילי  מעסיק משרד התחבורה את החברה לבקרה
התחבורה עומד לביקורת מבקר המדינה לפיכ  כאשר המשרד מעביר חלק מתפקידיו השלטוניי  

כדי ; ר חו$ עליו לכלול בחוזה ההתקשרות ע  החברה אות  מחויבויות החלות על המשרדלמיקו
דבר זה לא נעשה . לבצע ביקורת של המדינה על ביצוע תפקידי  ופעולות אלו, לאפשר בי  היתר

 . בהתקשרות ע  החברה לבקרה וע  החברה לייעו$ כלכלי
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯Â˜ÈÓ Â‡ ‰Ë¯Ù‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· Â‡ ˙ÂÈ ÂËÏ˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ Ï˘ ıÂÁ

‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÌÚËÓ ˙ÂÚˆÂ·Ó‰ ‰ÓÂ„ ÈÙÂ‡ ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈÂÎÓÒ , ‰¯˜· ÏÂ‰È  È Â ‚ Ó ˙Â·¯Ï
ÁÂ˜ÈÙÂ , ÏÈÁ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ Ì‚ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙Â¯·Á‰ ÌÚ ‰ÊÂÁ· Ô‚ÚÏ ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ¯˜Ó· ÌÂ˜Ó ˘È

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ5 .   
 לות פרטית הפיקוח על חברות תחבורה ציבוריות בבע

החברה לבקרה ).  מחצית להל  (כל שנה מפוצלת לשתי תקופות בקרה של שישה חודשי  כל אחת 
 השוואת כמות נסיעות מדווחת לנדרש  מבצעת בקרה על בסיס דוחות תפעוליי  של המפעיל 

ציוד , זמני יציאה, פרסו  ושילוט התחנה, ניקיו ,  תקינות בקרה בתחנות מוצא ; ברישיו  הקו
 זמני  ) מבוצעת על ידי נוסע סמוי ( בקרה לאור  מסלול הנסיעה ; בדיקת רישיונות ועוד, ירו ח

 צי  בקרת תשתיות המפעיל ; התנהגות הנהג וצפיפות באוטובוסי , התאמת האוטובוס לקו, יציאה
שילוט תחנות והשוואת לוח זמני  , טיפול בתלונות הציבור, מידע לציבור, פרטי נהגי , רכב
 .ס  לרישיונותמפור

וה  מתבקשי  , החברה לבקרה מעבירה למפעילי  פעמיי  בשבוע את הליקויי  שהיא העלתה
דוחות חודשיי  בגי  חריגות המפעילי  מועברי  על ידי החברה . להגיב עליה  באופ  שוט#

החברה לייעו$ כלכלי , לבקרה לוועדת אכיפה במשרד התחבורה המורכבת מנציגי משרד התחבורה
ועדת האכיפה דנה בדוחות מצד אחד ובתגובת המפעילי  מנגד וממליצה בפני . רה לבקרהוהחב

בהתא  לנספח , צ א  לאכו# פיצויי  מוסכמי  על המפעיל בגי  אותה חריגה"מנהל אג# תח

__________________ 
 ].נוסח משולב [1958 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 6(9על פי סעי'   5
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המלצות הוועדה מובאות לידיעת המפעילי  וה  רשאי  . פיצויי  מוסכמי  המצור# לכל הסכ 

למפעילי  . צ מחליט א  לקבל את המלצות ועדת האכיפה"מנהל אג# תח. צ"לערער בפני מנהל תח
לאחר קבלת החלטה סופית מוציאה . יש אפשרות לערער על החלטתו בפני המפקח על התעבורה

 .החברה לבקרה את דוחות הבקרה
היא מתרגמת את . כל מחצית מוציאה החברה לבקרה דוחות בקרה מרוכזי  הכוללי  מדדי חריגה

 שיטת  להל  (ככל שיש יותר ליקויי  כ  המדד של החברה המפעילה גבוה יותר , למדדי הליקויי  
המדד לו זוכה כל מפעיל מושווה למדד הממוצע של יתר המפעילי  ובהתא  מדורג ). הניקוד
 .המפעיל

ÌÈ‡·‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÌÈÏÂÚ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÎÓÒÓÓÂ ‰¯˜·‰ ˙¯·Á ˙ÂÁÂ„Ó: 
1. Ô Â È ˘ È הביקורת . קו יופעל על פי רישיו  מאת המפקח על התעבורה, 385 לפי תקנה :¯

כי משרד התחבורה אישר למספר מפעילי  להתחיל בהפעלת הקווי  בטר  קיבלו רישיו  , העלתה
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה מצב בו משרד התחבורה איפשר הפעלת קווי  ללא . מהמפקח

 . ה לשנה וחצירישיו  במש  תקופה ארוכה שנעה בי  חצי שנ
משרד התחבורה הודיע למשרד מבקר המדינה שתינת  הנחייה לצוות היישו  להקפיד על קיומ  של 

 .רישיונות תקפי 
2. Ì È ‚ ‰   ˙ Î ¯ „ להבטחת שירות ברמה גבוהה וליצירת סטנדרט רמת שירות ענפי : ‰

המליצה כי על ועדת סד  . יוכשרו בהתא , והפנמתו בקרב המפעילי  מ  הראוי כי הנהגי  שיועסקו
משרד התחבורה לעודד את המפעילי  לערו  לנהגיה  קורסי  המקני  פרמיות על שיפור איכות 

 .הנהג על פי קריטריוני  שייקבעו על ידי מומחי  של משרד התחבורה
כל מפעיל קבע , כי מעבר לדרישות המיזעריות הנדרשות לצור  קבלת רישיו , הביקורת העלתה

 .  הנהגי  ואת תכניות הדרכת לעצמו את תהלי  קליטת
משרד התחבורה ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הקי  צוות שיבח  את הדרכי  לשיפור 

 .לרבות תהלי  ההכשרה, מעמד הנהג
3. ˙ Â  Á ˙  Ë Â Ï È על פי הרישיו  שנית  למפעילי  עליה  לפרס  לוח זמני  מלא : ˘

בנוס# עליה  לפרס  מפה .  נגישה ובולטתומעודכ  של כל הקווי  היוצאי  מאותה תחנה בנקודה
 בעל רישיו  יתקי  את לוח הקו 413על פי תקנה . מעודכנת של כל הקווי  היוצאי  מאותה תחנה

כי מרבית המפעילי  , נמצא.  בעל הרישיו  יתקי  שילוט בכל התחנות414על פי תקנה . בכל תחנותיו
 תקופת הבקרה שלה  מצב התחנות לא נמצאו מפעילי  אשר בכל. לא עמדו בחובת  זו במלואה

 מהתחנות היו ללא לוח זמני  או מפות או שניה  ג  100%  ל60%בי  . עמד בדרישות האמורות
 .יחד

בתשובת משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה הוא ציי  כי הוא החל בפיילוט לבחינת הצבת 
 .שלטי מידע אלקטרוניי  בתחנות עיקריות לאור  מסלולי הקווי 

4. Ì È  Ó Ê  ˙ Â Á Â Ï ·  ‰ „ È Ó Ú : על המפעיל לבצע את הנסיעות על פי , 389על פי תקנה
רשאי המפעיל להוסי# נסיעות א  מבלי להחסיר או לשנות , בנוס#. לוח הזמני  הרשו  ברישיו 

. כי מפעילי  רבי  לא עמדו בלוחות הזמני  שנקבעו ברישיו , נמצא. נסיעות נדרשות ברישיו 
הקדמה או איחור ואי , של אי ביצוע נסיעות, ה מעבר לממוצע הארציהרב, נמצאו מקרי  רבי 

לפי ועדת סד  חריגה זו הגיעה . התאמה בי  מסלול הנסיעה על פי רישיו  הקו לבי  המסלול בפועל
 . מהחריגה באיכות השירות23% ל
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5. Ì È Ò Â · Â Ë Â ‡ ·  ˙ Â Ù È Ù מספר . צ תעשה על פי הרישיו "נהיגה בתח, 389על פי תקנה  :ˆ
לא יסיע נהג יותר , 431על פי תקנה . י  באוטובוס ייקבע על פי הרישיו  ואי  לחרוג ממנוהנוסע

, בהתא  לתקנות האמורות נחת  ההסכ  ע  המפעילי . נוסעי  מהמספר שנקבע ברישיו  הרכב
הביקורת ). נוסעי  קט  מהמותר ברישיו ' מס(בחלק מההסכמי  נקבעה דרישה מחמירה יותר 

הפעילו , עילי  אשר בכל התקופה שהחברה לבקרה ערכה עליה  ביקורתכי היו מפ, העלתה
 . עירוניי  שהצפיפות בה  עלתה על המותר בתקנות אוטובוסי  בי 

6. Ì È Ú Ò Â  Ï  ‚ ‰  ‰  Ò Á È : יתנהגו הנהג והכרטיס  באדיבות ובנימוס , 416על פי תקנה
חלק . ד הנהגי  שלה הביקורת העלתה כי שני מפעילי  לא הפעילו אמצעי משמעת כנג. לנוסעי 

ללא מדי  וע  חריגות , מהנהגי  של אות  מפעילי  נהגו באוטובוסי  בהיות  לא מגולחי 
על פי ועדת סד  הופעה מרושלת וחוסר נימוס של . משמעותיות בדבר חוסר אדיבות כלפי נוסעי 

 . מהחריגה באיכות השירות7.6%הנהגי  מהווי  
7. ˙  Î Â Ò Ó  ‰ ‚ È ‰  מטר 12אי  לעצור רכב בתו  צומת או בתחו  , 72ה על פי תקנ)  ‡(:    

יש לעצור רכב סמו  לשפת , 75לפי תקנה .  מטר מקו עצירה12בתחו  , בתו  מעבר חציה, ממנו
נמצאו מפעילי  . יעצור הנהג רק בתחנות שצוינו ברישיו  הקו, 428לפי תקנה . הכביש בקו מקביל

קרה שלה  עברו חלק מנהגיה  על עבירות לאור  כל תקופת הב. שלא עמדו בתקנות הבטיחות
הורדת נוסעי  /חציית צמתי  ברמזור אדו  והעלאת, עצירה שלא בתחנה בעת איסו# נוסעי : כגו 

 . ברמזור אדו 
 חובה על הנהג להחזיק בידיו את ההגה ואסור לו לאחוז בטלפו  נייד או 28על פי תקנה  )·(

נמצא כי חלק מהמפעילי  אשרו לנהגיה  לנהל . תלהשתמש בו בזמ  הנהיגה אלא באמצעות דיבורי
הרבו הנהגי  של אות  , כתוצאה מכ . שיחות קצרות בזמ  הנהיגה לצורכי עבודה ללא דיבורית

 . מפעילי  לשוחח בטלפו  נייד בזמ  הנסיעה
עצירה רחוק , נסיעה מסוכנת הכוללת דיבור בטלפו  נייד ללא דיבורית בזמ  נסיעה, על פי ועדת סד 

, איסו# או הורדת נוסעי  שלא בתחנות, נהיגה פראית, כניסה לצומת ברמזור אדו , מדרכהמה
 .  מס  החריגה מאיכות השירות22.6%מהווי  

8. Ì È Ò Â · Â Ë Â ‡  Ô Â È ˜ È  Â  ‰ ˜ Â Ê Á בעל הרישיו  יבטיח את ניקיונו , 405על פי תקנה  :˙
ג  . ס בטר  יחל בנסיעהעל הנהג להבטיח את ניקיו  האוטובו, 441על פי תקנה . של כל אוטובוס
כי משרד , נמצא. המפעיל מחויב לבצע את הנסיעות באמצעות אוטובוסי  נקיי , על פי ההסכ 

נמצאו מפעילי  אשר בכל תקופת הבקרה . התחבורה לא הצליח לאכו# חובה זאת על כל המפעילי 
 .ללא פח אשפה וע  ציורי גרפיטי, שלה  הפעילו אוטובוסי  מלוכלכי 

9. ˙ Â  Â Ï ˙¯ Â · È ˆ ‰ ה  נדרשי  למנות בעל תפקיד , על פי ההסכ  שנחת  ע  המפעילי  : 
לפרס  את מספרי הטלפו  וכתובת אתר האינטרנט למשלוח , בכיר לטיפול בנושא תלונות הציבור

הזמ  , החברה לבקרה בדקה את תהלי  הטיפול בתלונות על ידי המפעיל. תלונות ולהשיב עליה 
משרד התחבורה לא  . רישו  התלונות ואת היחס הנית  למתלונני ,שלוקח להשיב לשיחות הטלפו 

יצוי  . כלל בחוזה ע  החברה לבקרה את היק# הבדיקות הנדרש ואת אופ  בדיקת הטיפול בתלונות
 .לכל מפעיל למחצית שנה, כי מספר הבדיקות שביצעה החברה לבקרה נע בי  אפס לחמש

כי מספר הבדיקות שייעשה יעמוד על חמש , נהמשרד התחבורה ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדי
 .בדיקות לפחות לאשכול

10. Ï È Ú Ù Ó  È Á Â Â È עליה  להגיש כל חודש דוח , על פי ההסכמי  שנחתמו ע  המפעילי  :„
. ודוח מצבת אוטובוסי , דוח מסלולי , דוחות תכנו  וביצוע נסיעות, מפורט בדבר ספירת נוסעי 

, השוואת ביצוע נסיעות ועמידה בלוח זמני  מול רישיו על פי הדיווחי  מבצעת החברה לבקרה 
נמצא כי לא כל המפעילי  . השוואת גיל צי הרכב למחויבותו בהסכ  ועוד, ניתוח ספירות נוסעי 



 ב59דוח שנתי  1078
נמצאו מפעילי  שלא הגישו דיווחי  כלל ומפעילי  אחרי  שהגישו . הגישו את הדוחות כנדרש
 .דיווחי  חסרי  ובאיחור
רה למשרד מבקר המדינה צוי  כי הוא מסכי  להערת המבקר וכי הוא עושה בתשובת משרד התחבו

 .מאמצי  רבי  על מנת לשפר את רמת הדיווחי 
11.  ˙ Â Ò  ˜-Ì È Ó Î Ò Â Ó  Ì È È Â ˆ È Ù על פי ההסכ  שנחת  בי  משרד התחבורה :  

, על מעשה או מחדל של מפעיל השירות או אי עמידה ברמת השירות הנדרשת בהסכ , למפעילי 
, נמצא כי. תשלו  הקנסות לא יבוא במקו  כל סעד אחר. פיצויי  מוסכמי  מפעיל בקנסותיחויב ה

נמצאו חריגות שלא הוחלו על כל המפעילי  . קיי  יותר מנוסח אחד של נספח פיצויי  מוסכמי 
ולכ  לא נית  היה לקנוס את כל המפעילי  על אות  , ותעריפי קנסות שוני  על אות  חריגות

 . ק על אלו שנכללו בנספח להתקשרות עימ החריגות אלא ר
בדיקת נספחי הפיצויי  על ציר הזמ  מלמדת שחלה : "... מתשובת משרד התחבורה עולה כי

שהינה תולדה של ניסיו  מצטבר והתאמת הנספחי  לצרכי  , אבולוציה בהתייחסותנו לנושא
 ."כלומר כל נספח שנחת  הינו למעשה שיפור של נספחי  שקדמו לו. בשטח

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÎ˘ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ÈÁÙÒ  ˙‡ÂÂ˘‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÌÈ„ÈÁ‡ Ì È‡˘ ÌÈÈÂˆÈÙ ÈÁÙÒ  , ‰˙Â‡ ÔÈ‚· ÌÈÏÈÚÙÓ‰Ó ˜ÏÁÓ ˜¯ ˙ÂÒ ˜ ˙ÈÈ·‚ ÌÈ¯¯Â‚

‰‚È¯Á ,Ì‰È È· ÔÂÈÂÂ˘ È‡ ÌÈ¯ˆÂÈ ,˙Â˘È¯„‰ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ÌÈ˘˜ÓÂ . 
12. Ì Â ¯ È Á: כי למרבית , ינת ישראל נמצאלמרות המצב הביטחוני המיוחד בו נמצאת מד

עוד נמצא כי הוראות הפעולה בזמ  חירו  של אחד המפעילי  אשר . המפעילי  אי  נוהל חירו 
הסיע נוסעי  באישור באזור הנמצא ביהודה והשומרו  נמצאות בעיר אחרת וכי מנהל הסני# באותו 

שרתי  באזור יהודה למרות שנקבע כי על המפעילי  המ, כמו כ . ישוב לא בקיא בנוהלי  אלו
נמצא כי , והשומרו  להשתמש באוטובוסי  ממוגני  ע  אמצעי תקשורת ראויי  ע  גורמי הביטחו 

עירוניי  של המפעיל  לא הותקנו לחצני מצוקה באוטובוסי  של המפעיל וארבעה אוטובוסי  בי 
 .אינ  ממוגני ירי

13. ‰ ‚ È ‰   ˙ Â Ú י שעות העבודה שנקבעו נהג רכב ציבורי ינהג על פ, 168לפי תקנה  :˘
אלא במספר , בעל רישיו  לא יעסיק נהג ולא ירשה לו לעבוד בנהיגה", 412לפי תקנה . בתקנות

 ".השעות ובהפסקות שנקבעו בדי 
‰¯˜·Ï ‰¯·Á‰ ˙Úˆ·Ó˘ ˙Â˜È„·‰ ˙ÓÈ˘¯· ÂÊ ‰˜È„· ÏÏÎ ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ  ,

È ÂÈÁ ‡˘Â · ¯·Â„Ó ÈÎ Û‡ . 
14. Ì ˙ ‚ ˆ ‰ Â  Ì È Î Ó Ò Ó  ˙ ‡ È ˘ על פי תקנות התעבורה לא ינהג אד  ברכב אלא )  א(  :  

במקרה בו לא היה בידי הנוהג . א  נמצאות איתו התעודות המתחייבות ובכלל  אישור קצי  בטיחות
 . מיו  שנדרש לכ , התעודות המתחייבות הוא יציג אות  תו  חמישה ימי 

 ˙ÂÁÈË· ÔÈˆ˜ ¯Â˘È‡ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ È‚‰  È„È· ‰È‰ ‡Ï ¯˘‡Î ÈÎ ‡ˆÓ  ‚Èˆ‰Ï Â·¯Ò ÌÈ‚‰ ‰˘ Â‡
‰‚È‰  ÔÂÈ˘È¯ ÔÂ‚Î ÒÂ·ÂËÂ‡· ‰ÈÂÏ‚‰ ‰¯˜·· ÌÈÙ˜˙ ÌÈÎÓÒÓ ,·Î¯ ÔÂÈ˘È¯ , ¯Â˘È‡Â ÁÂËÈ·

˙ÂÁÈË· ÔÈˆ˜ ,˘¯„ Î ÌÈÓÈ ‰˘ÈÓÁ ÍÂ˙ Ì‚Èˆ‰ÏÂ ÌÓÂÈ˜ ‡„ÂÂÏ ˘¯„ ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó .
 ‰¯·Á‰ ÏÚ˘ ˙Â¯˜·‰ ˙ÓÈ˘¯Ï ˙‡Ê ‰¯˜· ÛÈÒÂ‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú„Ï

Úˆ·Ï ‰¯˜·Ï.  
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מבקשת החברה לבקרה , על מנת לוודא שהמפעילי  מעסיקי  נהגי  העומדי  בדרישות החוק )ב(
נמצא כי משרד התחבורה . כולל פרטי רישיונות הנהיגה שלה , לקבל מה  את רשימת הנהגי 

איפשר הפעלת הקווי  בטר  קיבל את רשימת הנהגי  ואת מלוא הפרטי  הנחוצי  לבדיקת 
  .כשירות 

✩  
Â˜ÈÏ‰‰¯Â·Ú˙‰ ˙Â ˜˙ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ Ì È‡ ÏÈÚÏ„ ÌÈÈ , ÔÈ· ÂÓ˙Á ˘ ÌÈÊÂÁ‰ ÌÚ

„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â Â˘ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚÂ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÔÈ·Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ , ˙Â¯È˘Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈ˙Â‰Ó‰ ÌÈÓÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙‡ ˜ÈÓÚ‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÚÒÂ Ï ,˙Â·¯Ï :˙ ÎÂÒÓ ‰‚È‰  ,ÙÓ‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„ ˙·ÂÁÌÈÏÈÚ , ˙Â·È„‡Â ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ· ‰„ÈÓÚ
ÌÈ‚‰  .ÏÏÎ· ˙ÂÈÁ ‰ ÔÈ‡ Ì‰· ÌÈÓÂÁ˙‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ,ÌÂ¯ÈÁ ÈÏ‰Â  ÔÂ‚Î ,

ÂÏ‡ ÌÈÓÂÁ˙· ˙Â·ÈÈÁÓ ˙ÂÈÁ ‰ ˙ÚÈ·˜Ï ‚Â‡„ÏÂ ˙Â˜ÙÒÓ Ô È‡ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈÁ ‰‰˘ Â‡ , Ô‰
‰¯˜·Ï ‰¯·ÁÏ Ô‰Â ÌÈ Â˘‰ ÌÈÏÈÚÙÓÏ .   

 מכרז פרוזדור ירושלי 
הניקוד והדרוג אמורי  , רה מדרג כל מפעיל בהתא  למספר וסוג החריגות שביצעמשרד התחבו

 . מאחר שהמפעילי  יודעי  שהניקוד עלול למנוע מה  זכייה במכרזי  עתידיי , לשמש גור  מרתיע
בנובמבר . צ בפרוזדור ירושלי " פרס  משרד התחבורה מכרז לבחירת מפעיל תח2007באמצע 

במכרז זכה המפעיל שהציע את . בהצעותיה  של ארבעה מפעילי  דנה ועדת המכרזי  2007
ההצעה הכספית הגבוהה ביותר ואשר קיבל את הניקוד הנמו  ביותר מבחינת הבקרה התפעולית 

 . ובתכנית התפעולית
 מיליו  3המפעיל יפסיד , בדיו  צוי  כי על פי חוות דעת כלכלית שהגישה החברה לייעו$ כלכלי

לאור הכלל המשפטי לפיו אי  בהצעה מפסידה "ת החליטה ועדת המכרזי  כי למרות זא. ח בשנה"ש
הינה חברה מנוסה העומדת ] ש  המפעיל[והעובדה ש, כדי להצדיק פסילת הצעה, כשלעצמה

אי  לוועדה יסוד לומר כי מדובר בהצעה , בנחרצות על עמדתה כי הצעתה כלל לא תביא להפסד
 ".הצעה אשר תביא לנזק לציבורהמצדיקה את פסילתה או ' בלתי שפויה'

ÔÈÈˆÏ ˘È , ÌÂ˜Ó· ‚¯Â„ ÏÈÚÙÓ‰ ÈÎ12 ÍÂ˙Ó 18ÌÈÏÈÚÙÓ  , ˜ÙÈÒ ÏÈÚÙÓ‰˘ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ÈÎ
 ˙·ÂËÏ „Á‡ ÏÂÎ˘‡Ó ˙ÂÓÂ˘˙ ˙¯·Ú‰Ó ¯˜ÈÚ· ‰Ú· Â ‰„Â¯È ‰˙È‰ ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÏÂÎ˘‡Ï

Â‰ ˘ÈÓ . 
ות וסבירות בתשובת משרד התחבורה הוא ציי  כי ועדת המכרזי  פועלת על פי אמות מידה מקובל

כי ציוני המפעיל הזוכה השתפרו באופ  מהותי ; ובהתא  לחוק חובת המכרזי  וייעו$ משפטי
במהל  השנה האחרונה וכי המשרד מייחס חשיבות רבה לציוני הבקרה ומעלה בהדרגה את משקל  

 .במכרזי 
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קדת על ועדת המכרזי  שו: " ציי  כי2008משרד האוצר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

על מנת להביא לקבלת הצעות , המדוכה בימי  אלה על מנת לקבוע קריטריוני איכות נוספי 
 ".איכותיות יותר מבחינת השירות לנוסעי 

בתשובת המפעיל שזכה במכרז הוא ציי  כי בחינה של ציוניו על פני זמ  מראי  כי למרות 
עוד ציי  המפעיל כי הוא . לי  אחרי ההסתייגויות ציוניו משתפרי  באופ  מוחלט ובהשוואה למפעי

שכנע את הוועדה כי אי  בהצעתו משו  סיכו  למשרד התחבורה על רמת ההפעלה וכי במכלול 
 . הפרמטרי  כפי שהוגדרו במכרז הצעתו היא הטובה ביותר

ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÏÈÚÙÓ‰ Ï˘ Â˙ÈÈÎÊ , ˙ÂÎÈ‡ ‡˘Â · ÍÂÓ ‰ Â‚Â¯È„ Û‡ ÏÚ
ÚÂ ÏÂÚÙ˙‰Â ˙Â¯È˘‰Ê¯ÎÓ· Ô˙ ˘ „ÒÙ‰‰ ˙Úˆ‰ Û‡ Ï , ˙¯ËÓ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ˙„ÓÂÚ ‰ È‡

ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ „Â„ÈÚÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÈÚÙÓ˘ „Â˜È ‰Â ‚Â¯È„‰ ˙ËÈ˘ .ÔÎ ÏÚ , ÔÓ
 Ï˜˘Ó‰ ˙ÓÂÚÏ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡Ï Ô˙È ˘ Ï˜˘Ó‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÁ·È ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰

ÚˆÂÓ‰ ¯ÈÁÓÏ Ô˙È ˘ .   
 רעות מכבי  השירות לנוסע בעיר מודיעי 

  להל  (רעות  מכבי   פרס  משרד התחבורה מכרז להפעלת הקווי  בעיר מודיעי 1997בתחילת 
 המפעיל  להל  (להפעיל את הקווי  , בספטמבר אותה שנה החל מפעיל אשר זכה במכרז). מודיעי 
 ). הראשו 

של  לתקופה 6צ באשכול מודיעי " פרס  משרד התחבורה מכרז חדש להפעלת תח2004בפברואר 
הסכ  ההפעלה עימו . לאחר עתירה לבית המשפט זכה שוב המפעיל הראשו  במכרז. שש שני 

 .  לתקופה של שש שני 2005נחת  באוקטובר 
במקו  נמו  יחסית למפעילי  , כי המפעיל הראשו  דורג ע  מספר התלונות הגבוה ביותר, נמצא

דיעי  לא היו מרוצי  מהשירות תושבי מו. האחרי  לאור  מרבית תקופת הפעלת האשכול על ידו
הלכו וגברו תלונות , לאור  כל תקופת ההפעלה של אשכול מודיעי  על ידו. שהמפעיל סיפק

 . למפעיל הראשו  ולמשרד מבקר המדינה, למשרד התחבורה, התלונות נשלחו לעירייה .התושבי 
לנעליו של ) י המפעיל השנ להל  (בהסכמת משרד התחבורה ,  נכנס מפעיל אחר2007בפברואר 

המפעיל השני התחייב בפני משרד התחבורה להשקיע משאבי  רבי  ברכש . המפעיל הראשו 
 .  אוטובוסי 56ובציוד לרבות רכישה של 

הניסיו  , צוי  שהמפעיל השני הוא בעל היכולת הפיננסית, בהסכ  ההפעלה שנחת  בי  המפעילי 
 וכל ציוד אחר הנדרש להפעיל את קווי ,ברשותו כוח אד  מקצועי בהיק# המתאי , והמומחיות

המפעיל . 2005 בהתא  לתנאי המכרז והסכ  ההפעלה מ, השירות באוטובוסי  באשכול מודיעי 
הוא , השני הצהיר שהוא מכיר את מפרטי הקווי  וסוגי האוטובוסי  הנדרשי  ותדירות הפעלת 

 ביצוע כל התחייבויותיו התחייב להעסיק כוח אד  ברמה המקצועית הנדרשת ובמספר הדרוש לש 
לשאת באחריות כוללת ומלאה לכל הפעלת וניהול מער  הקווי  באשכול וליטול על , שבהסכ 

 2007באוגוסט . עצמו את מלוא התחייבויותיו של המפעיל הראשו  בכל הקשור להסכ  ההפעלה
 .צ בעיר מודיעי "החל המפעיל השני להפעיל את קווי התח

__________________ 
 .עירוניי  של העיר מודיעי  בקווי  העירוניי  והבי   6
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ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÈÚÙÓ‰ ÏÎ Í¯Â‡Ï ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ¯‡˘Ï ˙ÈÒÁÈ ÍÂÓ  ÌÂ˜Ó· ‚¯Â„ È ˘‰ Ï
ÏÂÎ˘‡‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ‰ Â˘‡¯‰ ‰ ˘‰ ,˜ÙÂÒ˘ ˙Â¯È˘· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ Â ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ .  

 חוסר נהגי 
בעקבות זאת .  נהגי 15כשבועיי  לאחר שהחל המפעיל השני לפעול במודיעי  התברר כי חסרי  לו 

עירוניות בשעות השפל  דירות הנסיעות העירוניות והבי אישר לו משרד התחבורה לצמצ  את ת
והמפעיל התחייב , הצמצו  נקבע לתקופה מוגבלת. בכדי לאפשר לו להפעיל את הקווי  החיוניי 

 . להחזיר את לוחות הזמני  שהוסכ  עליה  אחרי פרק זמ  של התארגנות
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Á˙‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ¯˙Ù ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÈÎ"ÈÚÈ„ÂÓ· ˆÔ :· ˜¯-1.11.07 

ÔÈÚÈ„ÂÓ ÏÂÎ˘‡ ˙ÏÚÙ‰Ï ÂÏ ÌÈˆÂÁ ‰ ÌÈ‚‰ ‰ ÏÎ ˙‡ ÒÈÈ‚Ï È ˘‰ ÏÈÚÙÓ‰ ÁÈÏˆ‰ . ˙Â¯ÓÏ
˙‡Ê ,ÌÈÂÂ˜‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ˘˜È· ‡Â‰ ,Ê¯ÎÓ· ·ÈÈÁ˙‰ ‰ÈÏÚ ˙ ÂÎ˙Ó· , ¯‡Â È ˙ÏÈÁ˙Ï

2008.   
 חוסר כלי רכב 

בעקבות זאת .  בה  חלו תקלות חוזרות ונישנות בכלי הרכב שהמפעיל השני השתמש2008בינואר 
חוסר עמידה בלוח זמני  ,  חריגות במהל  הנסיעות שביצע המפעיל ובכלל  איחורי 25%נצפו 

 . עירוני בקווי  העירוניי  ושימוש ברכב בי 
 אוטובוסי  ממצבת 15הוריד המפעיל השני ,  בעקבות תקלה טכנית שנמצאה2008בפברואר 

ובמקביל התחייב בפני , י  העירוניי  בשעות העומסהפחית את תדירות הנסיעות בקוו, האוטובוסי 
רק . משרד התחבורה לספק כלי רכב חלופיי  על מנת למזער את הפגיעה בתדירות הנסיעות בעיר

 . לאחר כחודש הצליח לגייס כלי רכב חלופיי  וג  ה  לא התאימו לשירות העירוני
כי לאחר רכישת , יי הוא צ, 2008בתשובת המפעיל השני למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

במקביל פעל . האוטובוסי  התגלו בה  כשלי  וליקויי  בטיחותיי  בגינ  נאל$ להוריד  מהכביש
, דבר הכרו  באיתור אוטובוסי  פנויי , המפעיל לשכירת אוטובוסי  ולהתאמת  לשירות העירוני

 . פעולות אשר מ  הסת  כרוכות בזמ  רב, ובהדרכת הנהגי , שילוט , צביעת 
Ï ÂÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ‡ ˙ Ê¯ÎÓ‰ È‡ ˙· ÏÂÏÎÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„

ÂÏ‡ ÔÈÚÓ ÌÈ·ˆÓ· ÏÂÙÈËÏ ÍÂ¯Ú ÏÈÚÙÓ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ,Á˙‰ Â· ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ È„Î·" ¯ÈÚ Ï˘ ˆ
ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ˙Ú‚Ù  ‰ÓÏ˘ .  

 הסעות תלמידי  
ה  כמפורט על הרשויות המקומיות מוטלת החובה לספק תחבורה לתלמידי  שמתגוררי  בתחומי

חלק מהרשויות מפעילות הסעות . 1959 ט"התשי, )רישו (בתקנות לימוד חובה וחינו  ממלכתי 
תלמידי  באמצעות התקשרות ע  קבלני  וחלק  מפעילות הסעות בקווי תחבורה ציבורית 
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בתנאי שהותקנו באוטובוסי  חגורות , המאושרי  על ידי משרד התחבורה להסעות תלמידי  בלבד

ל"שצור# מלווה לאוטובוס ובתנאי שהנהגי  עמדו בדרישות חוזר מנכ, בטיחות
7

 . 
 התחייב המפעיל 2007בפברואר . המפעיל הראשו  הפעיל במודיעי  שישה קווי הסעות לתלמידי 

החל מיוני , השני לקחת על עצמו את הפעלת קווי האשכול לכל דבר ועניי  לרבות הסעות התלמידי 
2007 . 

הוא הפעיל את הסעות , י בתקופת הפעלת הקווי  על ידי המפעיל הראשו משרד התחבורה טע  כ
בי  השאר טע  משרד התחבורה כי הקווי  הופעלו . התלמידי  לבתי הספר היסודיי  בניגוד לחוק

ללא הימצאות מלווה באוטובוס שתפקידו לשמור על בטיחות  של הילדי  וכי את המלווי  אמורה 
אסר משרד התחבורה על המפעיל השני , 2007ביולי ,  בעקבות זאת.הייתה עיריית מודיעי  לספק

והעביר את הסעת התלמידי  לשירות העירוני , להפעיל את הסעות התלמידי  לבתי הספר היסודיי 
 .הרגיל

כי הציב מלווי  לקווי התלמידי  על , 2008המפעיל הראשו  השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
 . ה מלעשות כ חשבונו מאחר והעירייה נמנע

עיריית מודיעי  התנגדה להחלטת משרד התחבורה ועד מועד סיו  הביקורת היא עומדת על דרישתה 
משרד . ימלא את התחייבויותיו על פי ההסכ  ויבצע את הסעות התלמידי  שהמפעיל השני

צ "התחבורה התנגד להחזרת קווי התלמידי  בטענה שתכנו  הקווי  בעיר מבוסס על שירות התח
. 2007לצור  בחינת הנושא הבטיח משרד התחבורה לערו  סקרי נוסעי  בדצמבר . בתי הספרל

 . 2008הספירה בוצעה לבסו# במאי 
 טע  המפעיל השני כי העברת התלמידי  לנסיעות בקווי השירות פוגעת בהפעלה 2007בנובמבר 

צעו באמצעות נסיעות תקינה של כלל מער  הקווי  לציבור ולכ  ה  מציעי  שהסעות התלמידי  יבו
 . מיוחדות כמקובל ברשויות המקומיות באר$

Î Ó ¯ÊÂÁÏÂ ˙Â ˜˙Ï Ì‡˙‰· Úˆ·˙‰Ï ˙Â·ÈÈÁ ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÂÚÒ‰" „¯˘Ó Ï
ÍÂ ÈÁ‰ .˙¯Â˜È·‰ ˙Ú„Ï , ‰¯Â·Á˙‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ‡ ˙· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÂÚÒ‰ ·ÂÏÈ˘

Á˙‰ È˘Ó˙˘Ó ÏÚ „È·ÎÓ ÔÈÚÈ„ÂÓ ¯ÈÚ· ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰"Â‰Ó Â È‡Â ˆ ÏÈÚÈ ÔÂ¯˙Ù Á¯Î‰· ‰Â
ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ¯·ÓËÙÒÓ ÌÈÚÒÂ ‰ ˙¯ÈÙÒ ÚÂˆÈ· ˙ÈÈÁ„2007 È‡ÓÏ 2008 ‰˙Á„ 

˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘ ˙‡ ‰¯˘ÙÈ‡ ‡ÏÂ ÏÚÂÙ· ÌÈÚÒÂ ‰ ¯ÙÒÓÏ ÌÈÂÂ˜‰ ˙Â¯È„˙ ˙Ó‡˙‰ ˙‡ . ÏÚ
ÔÈÚÈ„ÂÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÂÚÒ‰ ˙ÈÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ‡È·‰ÏÂ ÂÊ ‰È‚ÂÒ ÔÂÁ·Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó.  

  במודיעי תשתית התחבורה
ומרכז , חניו  לילה, רוחב כבישי  מתאי , מפרצי חניה, מוס , חניוני , תשתית מסופי  .1

 נכללו מרכז 1998בספטמבר . אמינה ויעילה, צ מודרנית"חיוניי  להפעלת מערכת תח, תחבורה
 . המסופי  וחניו  הלילה בתכנית מתאר מקומית לעיר מודיעי , התחבורה

‰ ¯ Â · Á ˙  Ê Î ¯ Ó:  לקח על עצמו משרד התחבורה את האחריות לתכנ  את מרכז 2007בשנת 
עד למועד סיו  הביקורת אי  מרכז תחבורה . התחבורה כאשר מימונו יתחלק בינו לבי  העירייה

 .בעיר
__________________ 

דות חינו  בעניי  הסעות תלמידי  ועובדי הוראה למוס) א(10ד "ס' ל משרד החינו  מס"חוזר מנכ  7
 .1.6.04רשמיי  מיו  
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Û Â Ò Ó: על כ  הכשירה העירייה מסו# זמני לשימושו של המפעיל , בעיר מודיעי  אי  מסו# קבוע
 . עיל השני בחניו  הלילה של המפעיל הראשו עד לסיו  בנייתו השתמש המפ. השני

‰ Ï È Ï ‰  Ô Â È  Á: קיי  חניו  לילה זמני במודיעי  . 
כי היעדרו של מסו# בעיר ,  עולה2008מתשובת המפעיל הראשו  למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

קיומו של מסו# היה מפחית . צ בעיר ופגע בשירות לציבור"מודיעי  הקשה מאוד על הפעלת תח
הפחתת זיהו  אויר וכמוב  הפחתה , יכרי  שוטטות אוטובוסי  ברחבי העיר שלא לצור באחוזי  נ

 . בסיכויי  להיות מעורבי  חלילה בתאונות דרכי 
 עולי  2008מינואר " התאמת תשתיות לטובת תפעול תחבורה ציבורית במודיעי "מדוח  .2

 : הליקויי  הבאי  בתשתית התחבורה בעיר
)‡( ˘ „ Á  ‰ ¯ Â · Á ˙  Ê Î ¯ Ó :א נותר מקו  לעמדת קליטה לקווי קצה עירוניי  במסו#ל ,

מיקו  עמודי התמרורי  בקרבת שפת המדרכה מקשה על כניסת האוטובוס לתחנה ואי  ספסלי 
 .ישיבה או קירוי כמתחייב ברצי# קליטה כ  שלא נשמרת רמת השירות לנוסעי 

)·( ˙ Â · Â Á ¯  Ô È ·  ˘ ‚ Ù Ó  È ˙ Ó ט  מהנדרש בשיפוע וברדיוס ק,  פניות בזווית כהה:ˆ
, עקב שימוש ברדיוס מינימלי ומהירות נסיעה איטית. מקשי  במיוחד על רכב מסחרי ואוטובוסי 

 .האוטובוסי  נאלצי  לחרוג מנתיב הנסיעה ולפלוש לנתיב נסיעה מקביל
)‚( ˙ Â ¯ Î È Î : רדיוס לא מתאי  במעגל תנועה לא מאפשר לאוטובוס לבצע נסיעה ללא עלייה

המקרי  המעגל בנוי ע  אב  שפה מונמכת א  לא תמיד בגובה מתאי  כדי ברוב . על מעגל התנועה
השיפוע והצמחייה , ברוב מעגלי התנועה במודיעי  עקב התכנו  הגיאומטרי. למנוע נזק רב לצמיגי 

 .נגר  נזק לכלי הרכב ולשולי הכיכר, החורגת לעיתי  מתחו  הכיכר
)„( ˙ Â  Á ˙ ‰  È ˆ ¯ Ù Ó: במספר רב של תחנות אוטובוס .  מטר15 אור  המפר$ אמור להיות

העלאה והורדת , עקב כ . במודיעי  אור  המפר$ קט  בהרבה ואינו מאפשר כניסת האוטובוס
נוסעי  מתבצעת בנתיב הנסיעה וכ  נגרמת חסימת הנתיב וירידת הנוסעי  לכביש כדי להגיע 

 . לאוטובוס
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ,˙ÈÒÁÈ ‰˘„Á ¯ÈÚ ‡È‰ ÔÈÚÈ„ÂÓ˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ , ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ Â ÎÂ‰ ‡Ï

˘¯„ Î ¯ÈÚ· ‰¯Â·Á˙ ˙È˙˘˙ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙Â¯„ÂÒÓ ˙ÂÈ Î˙ ÂÚˆÂ· . ‡„ÂÂÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
·ˆÓ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÌÈË˜   ÔÎ‡˘.  

 טיפול העירייה בתשתיות התחבורה
 מהעירייה להפעיל פקחי  למניעת חניית 2007לשיפור השירות בעיר ביקש המפעיל השני בנובמבר 

ולפעול להעתקת תחנות למיקו  , רטיי  במפרצי אוטובוס או במקומות המפריעי  לתנועהרכבי  פ
 השיבה העירייה למפעיל כי בכל הנוגע לאכיפה ופיקוח יש 2007בדצמבר . בטיחותי יותר וקירוי 

 .לפנות למשטרה ובכל הנוגע לקירוי תחנות יש לפנות למשרד התחבורה
·Ó·Â Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙·Â˘˙· ¯2008ÔÈÂˆ  , ÈÎ" ˜ÂÁ ˜Â˜ÈÁÏ ‰ÏÚÙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰

‰È Á‰ ÌÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ „È˙Ú· ¯˘Ù‡ÈÂ ‰Ï‡ ÌÈÓÈ· ¯˘Â‡˘ ¯ÊÚ ." ÔÈ‡ ÈÎ ÔÈÈÂˆÈ
‰È‚ÂÒÏ ÔÂ¯˙Ù ˙ÂÂ‰Ï È„Î· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙·Â˘˙· .  
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 מ" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע אגד 

 מהנסיעות 60% הוא ביצע כ 2007 ב. אגד היא המפעילה הגדולה ביותר בתחבורה הציבורית באר$
חברת אגד היא מונופול למת  שירותי הסעה בקווי שירות . בקווי שירות בכל רחבי המדינה

 לא ער  משרד התחבורה בקרה תפעולית על השירות באוטובוסי  2005עד תחילת . באוטובוסי 
 .של אגד

רות לפי צורכי כי לקראת קביעת תקני  לרמת השי: " נכתב8 של מבקר המדינה48בדוח שנתי 
ימונה צוות , הציבור ובניית מערכת תמיכה ותעריפי נסיעה על פי שיקולי  חברתיי  וכלכליי 

, משות# לממשלה ולאגד שיכי  תכנית להרחבה ולהתאמה של מערכות המידע הדרושות למטרה זו
 ".הביקורת העלתה כי צוות כזה לא מונה

 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰- ¯·ÓËÙÒ 2008‰ÊÎ ˙ÂÂˆ ‰ ÂÓ ‡Ï  . ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
 ˙ ˘· „ÂÚ ËÏÁÂ‰˘ ÈÙÎ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯Ï ÌÈ ˜˙ ÂÚ·˜  ‡Ï1996 . ‰ÈÏ‰ · ‰Ú·˜ ‡Ï Ì‚ „‚‡

Â˙Ó¯ÏÂ ˙Â¯È˘‰ ·ÈËÏ ÌÈ„„Ó ,˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈ„ÚÈ ‰Ú·˜ ‡Ï ÔÎÂ.   
 בקרה תפעולית על אגד 

ובקרה תפעולית ע   חוזה למת  שירותי ייעו$ 2003במסגרת הרפורמה חת  משרד התחבורה ביולי 
 .החברה לבקרה

„‚‡ ÏÚ ‰¯˜· ‰Ú·˜  ‡Ï ‰¯˜·Ï ‰¯·Á‰ ÌÚ ‰¯˜·‰ ÌÎÒ‰· ÈÎ ‡ˆÓ  . ¯·Ó·Â ·2005 
„‚‡ ÈÂÂ˜Ó ˜ÏÁ ÏÚ ˙ÈÓ‚„Ó ‰¯˜·· ÏÁÂ‰ . Ïˆ‡ ‰˜„· ‡È‰ ‰¯˜·Ï ‰¯·Á‰ ÁÂ„ ÈÙÏ

 Ï˘ Ì‚„Ó ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÏÈÚÙÓ‰0.4%Ì‰Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÏÎÓ ˙ÂÚÈÒ   . ÈÂÂ˜ ÏÚ ‰¯˜·‰ ÌÏÂ‡
Û˜È‰· ‡È‰ „‚‡ Ï˘ 0.06% „‚‡ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÏÎÓ „·Ï· - Ï˘ ‰ÊÓ ‰·¯‰· ÍÂÓ  Û˜È‰ 
ÌÈ˘„Á ÌÈÏÈÚÙÓ ,„‚‡ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÏÎ ˙‡ ˙‚ˆÈÈÓ ‰ È‡Â . 

כי משרד התחבורה הזמי  מהחברה לבקרה בקרה תפעולית על , מתשובת משרד התחבורה עולה
 את מער  הבקרה קווי אגד באופ  מצומצ  משיקולי  של תקציב ובכוונת משרד התחבורה להרחיב

 .2009כבר בשנת 
 דצמבר  2005מהבקרה שערכה החברה לבקרה על שלושה אשכולות קווי  של אגד בתקופה נובמבר 

עמידה  ביצוע נסיעות ואי אי:  עולה כי אגד חרגה מתנאי ההסכ  במידה רבה בתחומי  הבאי 2007
ביצוע נסיעות ; ד התחבורהדיווח חסר למשר; מפגעי  וניקיו  לקוי בתחנות מוצא; בלוח הזמני 
 .חוסר מידע לציבור; שילוט לקוי בתחנות; דיווח לקוי על מצב האוטובוסי ; בניגוד לתכנו 

 Ï˘ ‰ÈÈ ˘‰ ˙ÈˆÁÓÏ ‰¯˜·Ï ‰¯·Á‰ ÁÂ„Ó2007 ·Â¯· ‰„¯È „‚‡· ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ 
‰ÙÂ˜˙‰ ‰˙Â‡Ï ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯· ÏÁ˘ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÈÒÁÈ ÌÈ„„Ó‰ .

 ‰‡ÂÂ˘‰Ó‰ÏÂÚ ÌÈ˘„Á ÌÈÏÈÚÙÓ ÌÚ ‰¯˜·Ï ‰¯·Á‰ ‰˙˘Ú˘ , ÔÂÈ˘È¯‰ È‡ ˙Ó ˙‚¯ÂÁ „‚‡ ÈÎ
ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ Ïˆ‡ ˙Â‚È¯Á‰ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ Û˜È‰· ‰ÏÈÚÙÓ ‡È‰˘ ÌÈÂÂ˜Ï Â ˙È ˘. 

__________________ 
 .617' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„48) 1998 , מבקר המדינה  8
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כי היא חולקת לחלוטי  על מסקנות החברה , 2008אגד הודיעה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
 .וממשיכה להשתפרלבקרה וטוענת כי רמת השירות שלה השתפרה 

כי המשרד מסכי  ע  ,  צויי 2008 בנובמבר 30 בתשובת משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה מ
ע  זאת ; כי היק# החריגות בקווי  הנבדקי  עולה על הממוצע בענ#, ממצאי החברה לבקרה והוסי#

  מייצגי  בנוס# ציי  המשרד כי הקווי  המבוקרי  אינ. קיי  שיפור בחלק מהפרמטרי  הנבדקי 
 .את כלל הפעילות של אגד

ÌÈ‡·‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÌÈÏÂÚ „‚‡ Ï˘ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰Â ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯Ï Ú‚Â ·: 
1. È ‡-˙ Â  Á ˙ ·  Ì È Ú Ò Â   Û Â Ò È איסו# נוסעי  הממתיני  בתחנות הוא  אי)  א(:   ‡

 .אחד הנושאי  שעליה  מרבי  להתלונ  במחלקת פניות הציבור באגד
‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ‰˘˜·˙‰ ‰¯˜·‰ ˙¯·ÁÎ ˜Â„·Ï -40 ÈÏÈÚÙÓ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ÌÈ¯ËÓ¯Ù 

ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡‰ ,È‡ ‡˘Â  ˙‡ ÏÏÎ ‡Ï „¯˘Ó‰ Í‡-˙Â Á˙· ÌÈÚÒÂ ‰ ÛÂÒÈ‡ . „¯˘Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ
˙È ÂˆÈÁ ‰¯È˜Ò ˙¯·ÁÓ ÌÈ Â˘ ÌÈÂÂ˜· ÌÈÚÒÂ  ˙¯ÈÙÒ ÔÈÓÊÓ ‰¯Â·Á˙‰ , ÏÏÂÎ Â È‡ Í‡

‰ Á˙· ÔÈ˙Ó‰Ï ÌÈ¯‡˘ Â ÌÈÙÒ‡  Ì È‡˘ ‰Ï‡ ˙‡ ‰¯ÈÙÒ·. 
. היא בדיקה מורכבת ויקרה, כי ספירת הנוסעי  שנשארי  בתחנה, ובתומשרד התחבורה ציי  בתש

במכרז החדש ע  החברה , ע  זאת. בעניי  זה התבססו עד היו  על מידע המגיע מתלונות נוסעי 
 החל פיילוט לבדיקת 2008בחודש נובמבר . לבקרה הוגדרה קבוצת בקרה שנועדה לבחו  פרמטר זה

 .אופ  יישו  בקרה בתחו  זה
 תרש  ברישיו  הרכב הגבלה של עד 2007משרד התחבורה קבע בהנחיות כי מנובמבר  )ב(

התוצאה היא כי מספר האוטובוסי  המתוכנ  ליו   .עירוני עשרה נוסעי  בעמידה בכל אוטובוס בי 
אינו הול  את , כפי שמופיע ברישיו  הקו ובלוח הזמני  ערב פרסו  ההנחיה, עירוניות בנסיעות בי 
 . השתנו בחלק משעות היו הצרכי  ש

 „‚‡ Ï˘ ÌÈÂÂ˜‰ ˙Â ÂÈ˘È¯ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ÏÚÙ ‡ÏÂ ÔÈÈ Ú‰ ˙‡ ˜„· ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó
‰ÈÁ ‰‰ ˙‡ˆÂ‰ ÌÚ ˘¯„ ‰ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡‰ ¯ÙÒÓÏ . 

צ על תוספת "כי המשרד החל בדי  ודברי  ע  מפעילי התח, מתשובת משרד התחבורה עולה
ת באוטובוסי  הינה תהלי  ארו  שאור  למעלה כמו כ  ציי  כי הצטיידו. נסיעות בעקבות ההחלטה

 . משנה ובמקביל פעל המשרד לפתרו  הבעיה באמצעות תכנו  לוחות הזמני  ותגבור 
 Ë˜ È‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„Úˆ‰˘ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰„ÈÓÚ· ÌÈÚÒÂ ‰ ¯ÙÒÓ ˙Ï·‚‰Ï ‰ÈÁ ‰‰ ÈÂ È˘ È ÙÏ .˙· ÛÈÒÂ‰ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÈÎ Â˙·Â˘
¯ÂÙÈ˘Ï Â‡È·È ‡Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ Ì‡ , ˙Ï„‚‰Â ‰ÈÁ ‰‰ ÈÂ È˘ ÏÂ˜˘È „¯˘Ó‰

‰„ÈÓÚ· ÌÈÚÒÂÓ‰ ÌÈÚÒÂ ‰ Ï˘ ¯˙ÂÓ‰ ¯ÙÒÓ‰ . 
2. Ì È  Ó Ê  ˙ Â Á Â Ï ·  ‰ „ È Ó Ú : מבדיקת התלונות באגד ובמשרד התחבורה עולה כי 
דה בלוחות הזמני  על חשיבותה של העמי. עמידה בלוחות הזמני  היא התלונה הנפוצה ביותר אי
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בלעדי הסדרי  ברורי  קיי  החשש "..., 9ועל אי עמידתו של אגד בה  התריע בית המשפט השלו 

א  . מדובר בתופעה שפוגעת בכול ... לתוהו ובוהו תחבורתי שיכלול פגיעה קשה בציבור הנוסעי 
 מ  הראוי שבית ועליה , )א  טכנית וא  פיננסית(שאי  לה  אופציה אחרת , בעיקר פוגעת בחלשי 

 ".המשפט יג 
משרד מבקר המדינה בדק את עמידתו של אגד בלוח הזמני  המתוכנ  בכמה קווי  שנבחרו על פי 

. 2008 שבאגד נתוני  הנוגעי  לשבעה ימי  בחודש מאי 10ר"התקבלו ממערכת נצ. היק# התלונות
 ביצוע הנסיעה בפועל לא היו נתוני  על, ) תל אביב קריית שמונה  (841מהנתוני  עלה כי בקו 

. ביצוע ארבע נסיעות הדבר מצביע לכאורה על אי. בשבעה מהימי  שנבדקו, בארבע נסיעות בקו
חריגות נוספות מלוח .  דקות20  ל6בשישה מקרי  אחרי  יצא האוטובוס לפני הזמ  או אחר בי  

 של אגד הצביעו על הנתוני . הזמני  המתוכנ  של קווי אגד התגלו ג  בקווי אגד בחיפה ובירושלי 
 .הקדמה ביציאת אוטובוסי  או איחור של עד כחצי שעה

 Ì˙ÚÂ ˙ ÏÚÂ ˙Â Á˙‰Ó ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ ˙‡ÈˆÈ ÏÚ Ú„ÈÓ ˘È „‚‡· ‰ÚÂ ˙‰ Û‚‡Ï˘ Û‡ ÈÎ ¯¯·˙‰
 Â˜‰ Í¯Â‡Ï)ÌÈ‚‰  ˙ÂÁÎÂ  ÈÁÂÂ„ÓÂ ¯ˆ  ˙Î¯ÚÓÓ( , ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏÏ Â˙Â‡ ‰ÂÂ˘Ó ‡Â‰ ÔÈ‡

Ô ÎÂ˙Ó‰ .˙ ·˜ÚÓ ˙ÂÁÂ„ ˜ÈÙÓ Â È‡ Ì‚ „‚‡ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ· ‰„ÈÓÚ ¯Á‡ ÌÈÈ˙ÙÂ˜  ˙Â‚È¯ÁÂ
 Â ÓÓ)ÔÂ‚Î :ÌÈ¯ÂÁÈ‡ ,˙ÂÚÈÒ  ÚÂˆÈ· È‡Â ˙ÂÓ„˜‰ .( 

ר "צרפה דוחות אחדי  מאותה מערכת נצ 2008אגד בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
עוד . בה  נית  לראות כי רוב הנסיעות בוצעו בזמ , המציגי  נתוני  המתייחסי  לקווי  המוזכרי 

 אל# נסיעות ולא נית  לקיי  דיו  בכל חריגה מלוח הזמני  28  אגד כי האגודה מבצעת ביו  כציינה
 .כאשר חלק הארי מהחריגות נובעות מאילוצי תנועה של אגד

 Ô ÎÂ˙Ó‰Ó ˙¯ÎÈ  ‰‚È¯Á Ï˘ ‰¯˜Ó ÏÎ· ¯Â¯È· ÌÈÈ˜Ï „‚‡ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÁ˜Ï Â ÓÓ ˜ÈÙ‰ÏÂ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰˙Â‡  ‰¯˜· Ï‰ ÏÂ. 

3. È ‡-˙ Â Ú È Ò   Ú Â ˆ È לפי בקשת משרד מבקר המדינה מסרה החברה לייעו$ כלכלי : ·
מספר הנסיעות המתוכננות על , נתוני  שקיבלה מאגד על מספר הנסיעות הנדרשות על פי הרישיו 

שבוע אחד לכל חודש  (2007 שבועות מייצגי  בשנת 12 והנסיעות שבוצעו בפועל ל, ידי אגד
 נסיעות פחות מהנדרש ברישיונות הקווי  בשבועות 1,399כננה מלכתחילה נמצא כי אגד ת). קלנדרי

 . אלה
 ÂÚˆÂ· ‡Ï ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó È Â˙ Ó23,000 ˘¯„ ‰ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÚÈÒ  

 Ì˙Â‡· ÌÈÂÂ˜‰ ˙Â ÂÈ˘È¯·12 ˙ ˘· ÌÈ‚ˆÈÈÓ ˙ÂÚÂ·˘ 2007‰ÒÂ " ‰ ˘ ‰˙Â‡· ÂÚˆÂ· ‡Ï Î
98,090˙ÂÚÈÒ   . 

עד .  שבועות ביצעה כשני מליו  נסיעות12קר המדינה כי באות  אגד טענה בתשובתה למשרד מב
.  בכל שנה11 מועד סיו  הביקורת אגד העבירה למשרד התחבורה מספר מפות תנועה2008ספטמבר 

 .ובערבי חג, מפות אלה לא כללו את השינויי  באירועי  מיוחדי 
__________________ 

לא  (13.3.08מיו  , Ú· ˙È¯Â·Èˆ ‰¯Â·Á˙Ï ˙ÈÙÂ˙È˘ ‰„Â‚‡ "Ó-‡‚„ '  נÏ‡¯˘È ˙ È„Ó 153/07)   י(תת   9
 .)פורס 

  .מערכת האוספת נתוני  באמצעות מכשיר ניווט לוויני המותק  באוטובוסי   10
 .תחנות איסו' והורדה לפי קווי  לתקופות מוגדרות, מסלולי ,  פירוט לוח זמני  עה מפת תנו  11
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Á˙ Û‚‡"‡ ˙„ÈÓÚ È‡Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï È„Î ÏÚÂÙ Â È‡ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó· ˆ È‡ ˙· „‚
‰¯Â·Ú˙‰ ˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ Â˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙÓ Â È‡Â ÌÈÂÂ˜‰ ˙Â ÂÈ˘È¯. 

מתשובת אגד ומתשובת משרד התחבורה עולה כי משרד התחבורה אינו מעביר לאגד אישור מפות 
בפועל אגד פועלת על פי שינויי  . התנועה בה  מבקשת אגד לערו  שינויי  בתכנו  לוחות הזמני 

 את השירות במספר קווי  לצור  ביצוע הסעות לאירועי  מיוחדי  מצמצמת, הנעשי  ביוזמתה
 .ובערבי חג ובכ  פוגעת בשירות לכלל ציבור המשתמש באות  קווי שירות

לאור מחסור באמצעי בקרה אי  בידינו להביא לפתרו  שיטתי "משרד התחבורה הסביר בתשובתו כי 
 ."  כלכליי של בעיית אי ביצוע ללא שימוש בכלי  הסכמיי  

 ˙‡ Ú ÂÓ Â È‡Â Ô Î˙Ó ÛÂ‚Î „‚‡ ÏÂÓ ÏÚÂÙ Â È‡ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙Ó
ÌÈÚÒÂ ‰ ¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘· ‰ÚÈ‚Ù‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ· Ì‚

„‚‡ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰· Ú·˜ ˘ ÂÓÎ „‚‡ ÈÚÒÂ Ï ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÛÂÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó .
‰˘Ú  ‡Ï ‰Ê ¯·„. 

4. ˙ ¯ È Ù ÒÌ È Ò Â · Â Ë Â ‡ ·  Ì È Ú Ò Â נקבע , 2006 בהסכ  שנחת  בי  המדינה לאגד ב:   
בהסכ  לא נקבע באיזו תכיפות על . ג  דוחות של ספירת נוסעי , בי  השאר, כי על אגד להמציא

 . ומהו היק# הקווי  הנדרש לבדיקה, אגד להמציא דוחות ספירות נוסעי 
 ‰˙ÈÈ‰˘ ÌÈÚÒÂ ‰ ˙¯ÈÙÒÏ ˙ÈËÓÂËÂ‡‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ÏÏÎÓ ‰‡ˆÈ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡· ˙ ˜˙ÂÓ

ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ È ÙÏ ˘ÂÓÈ˘ ,‰˘„Á ˙Î¯ÚÓ ‰ÓÂ˜Ó· ‰ È˜˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú „‚‡Â. 
 2009 2008אגד הודיעה למשרד מבקר המדינה כי רכשה מערכת ספירת נוסעי  חדשה ובמהל  

אשר יספקו נתוני  מדויקי  בזמ  אמת ויאפשרו תכנו  תנועה מדויק ,  מערכות כאלה500יותקנו 
 .יותר

5.  È Â Â ˜"Ô È ¯ „ ‰ Ó :  קווי  בי  23מה  ,  קווי תחבורה ציבורית30  הופעלו כ1997משנת "
 ). קווי מהדרי  להל  (שהותאמו לצרכי הציבור החרדי , עירוניי 

 ועדה 2008שאול מופז במאי ) 'מיל(ל " הקי  שר התחבורה רא21.1.08  מ12צ"על פי החלטת בג
. ציבורית בקווי  המשמשי  את המגזר החרדיממשלתית לבדיקת הסדרי ההסעה בתחבורה ה

משרד התחבורה הודיע למשרד מבקר המדינה כי הוועדה עתידה . הוועדה טר  סיימה את דיוניה
 .2009לסיי  את דיוניה עד סו# פברואר 

 ˙˜È„·Ó23ÔÈ· ÔÈ¯„‰Ó ÈÂÂ˜ -‰ÏÂÚ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ „‚‡Ï ¯˘È‡ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó˘ ÌÈÈ Â¯ÈÚ , ÈÎ
‡ ˙Â Á˙ ÈÏÚ· ÌÈÂÂ˜ Ì·Â¯ÌÈ·¯ ‰„¯Â‰Â ÛÂÒÈ , Ï˘ Û˜È‰·20-15˙Â Á˙  , ‡ˆÂÓ‰ ¯ÈÚ·

„ÚÈ‰ ¯ÈÚ·Â .˙Ùˆ· ÔÂ‚Î ‰Ï‡ ÌÈ¯ÚÓ ˜ÏÁ· ,È ··-„Â„˘‡·Â ˜¯· , ‰¯Â·Á˙ ÈÏÈÚÙÓ ÌÈÏÚÂÙ
ÌÈ¯Á‡ ˙È¯Â·Èˆ . 

__________________ 
 .Á‡Â Ô‚¯ '  'Á‡Â ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ,'˜˙- ÏÚ2008) 1( ,666 746/07/ "בג  12
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 ÌÈ¯ˆÂÚ ˙È Â¯ÈÚ ‰¯Â·Á˙ ÈÂÂ˜ Ì‚ ÏÈÚÙÓ „‚‡ Ô‰·˘ ÌÈ¯Ú· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÔÈ·‰ ÌÈÂÂ˜‰ Ì˙Â‡-ÒÈ‡ ˙Â Á˙· ÌÈÈ Â¯ÈÚÌÈ¯Ú Ô˙Â‡· „·Ï· ˙ÂËÚÓ ‰„¯Â‰Â ÛÂ .‡Ó‚Â„Ï :
 È Â¯ÈÚ‰ ÏÈÚÙÓ‰ Ì‚ ‡Â‰ „‚‡ Ì‰·˘ ‰ÙÈÁÓÂ ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ÔÈ¯„‰Ó ÈÂÂ˜·- ¯ˆÂÚ ÒÂ·ÂËÂ‡‰ 

„·Ï· ˙Â„„Â· ˙Â Á˙· .Á˙ ÏÈÚÙÓ ÏÚÂÙ Ì‰· ÌÈ¯Ú· „‚‡ ˙ÂÏÈÚÙ" Ú‚ÂÙ Ê¯ÎÓ ÈÙ ÏÚ ¯Á‡ ˆ
Á˙· ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ ˘·˘ÓÂ È¯ÂÊ‡‰ ÏÈÚÙÓ· ‰¯Â‡ÎÏ"ˆ. 

Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˙Â Á˙‰ ÌÂ˜ÈÓ ˙‡ ÌÈÚ·Â˜‰ ÌÈÏÏÎ ˘·‚Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·
ÔÈ· Â˜ ÏÈÚÙÓÏ ¯˙ÂÓ Ô‰·˘-Á˙ ÈÏÈÚÙÓ Ê¯ÎÓ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÚÂÙ Ô‰·˘ ÌÈ¯Ú· ¯ÂˆÚÏ È Â¯ÈÚ" ˆ

ÌÈ¯Á‡. 
6. ‰ ¯ Â · Á ˙ ‰  „ ¯ ˘ Ó Ï  „ ‚ ‡  È „ È  Ï Ú  Ì È Á Â Â È „  ˙ ˘ ‚ על פי הסכ  הסובסידיה  :‰

 .ח על פעילותו למשרד התחבורה התחייב אגד לדוו1.1.06  שנכנס לתוק# ב2005מסו# 
נקבע כי אגד מתחייב " י אגד לממשלה"דוחות תפעוליי  וכספיי  שיועברו ע"בנספח להסכ  
במסגרת דיווחיו עליו להמציא דיווחי  פיננסיי  כגו  . מאזני  וכדומה, מסמכי , להמציא דוחות

ר דוחות תפעוליי  חודשיי  כמו כ  עליו להעבי. דוחות כספיי  רבעוניי  ושנתיי  וכ  דוח תמציתי
דוח ביצוע מספר נסיעות בפועל לעומת מספר הנסיעות ; ל"סקירת מנכ: בי  היתר, וחצי שנתיי 

דוח ; שעות נהיגה; דוח ביצוע נסיעות בפועל הכולל פירוט זמני הנסיעות; הקבוע ברישיו  הקו
חלק מדיווחי  . הזמני ופירוט לוחות ; דוחות ספירת נוסעי ; בדבר שינויי  וחריגות ממסלולי 

משרד התחבורה כתב לאגד מספר פעמי  במהל  . אלה משפיעי  במישרי  על רמת השירות לנוסע
 .2006 וביקש לקבל דוחות מלאי  במדיה מגנטית מתחילת שנת 2006שנת 

 ˙ ˘ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó2006¯ÒÁ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ „‚‡ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ ‰È‰  . ˙ ˘·
2007¯Ù˙˘‰ ‡Â‰  , Í‡‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ˘¯„ ˘ ÈÙÎ ‡ÏÓ Â È‡ ÔÈÈ„Ú . ˙¯Â˜È·‰Ó Ì‚

 ÌÈ ˘Ï „‚‡ Ï˘ ÌÈÂÂ˜ ˙ÂÏÂÎ˘‡ ‰˘ÂÏ˘ ÏÚ ‰¯˜·Ï ‰¯·Á‰ Ï˘2006-2007 ÈÎ ‰ÏÂÚ 
„·Ï· ÌÈÈ˜ÏÁ ÂÈ‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ . 

 למשרד מבקר המדינה כי במהל  השנה סוכמו פרטי הדוחות 30.11.08 אגד הודיעה בתשובתה מ
 .וצורת הגשת  ומאז כל הדוחות נמסרי  במלוא  ובזמ היקפ  , צורת , הנדרשי 

7. ˙ Â  Â Ï ˙ ·  Ï Â Ù È Ë הטיפול בפניות הציבור באגד הוא באחריות מנהל מחלקת )  א(   :‰
,  מה  תלונות50% כ,  פניות בשנה30,000 הוא מקבל כ).  מנהל פניות הציבור להל  (פניות הציבור 
להל  טבלת התפלגות סוגי התלונות . 'י שירות וכובקשות לשיפורי  או לשינויי  בקוו, והשאר פניות
 :המתקבלות

 טבלת התפלגות התלונות
˙Â ÂÏ˙‰ ÍÒÓ ÈÒÁÈ‰ ˜ÏÁ‰ ‰ ÂÏ˙‰ ‡˘Â  

 עמידה בלוח הזמני  אי 25.0%
 איסו' נוסעי  אי 11.5%
 התנהגות לא הולמת 7.9%
 נהיגה פרועה 4.3%
  נושאי  אחרי  51.3%
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התנהגות לא הולמת , איסו# נוסעי  אי, ידה בלוח הזמני עמ מהטבלה עולה כי בנושאי  של אי
מנהל פניות הציבור מעביר את דוחות הפעילות . ונהיגה פרועה התקבלו תלונות בהיק# ניכר

 . ר מזכירות אגד ולמנהלי אגפי התפעול"התקופתית של מחלקת פניות הציבור ליו
 ¯‡Â È ÔÈ·˘ ‰ÙÂ˜˙Ï „‚‡ ˙Â¯ÈÎÊÓ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÔÂÈÚÓ2007 ËÒÂ‚Â‡Ï 2008 ÈÎ ‰ÏÂÚ 

„‚‡ ˙Â¯ÈÎÊÓ· Â Â„  ‡Ï ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈ Ù Ï‰ Ó È„È ÏÚ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Â ˙ÂÁÂ„‰ , Ì‚ ‡È‰Â
Ì‰· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡ ‰·˜Ú ‡Ï . ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈ Ù ˙˜ÏÁÓ· Ì‚

‰È˙Â·Â‚˙ ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„Ï ‰Ï‰ ‰‰ Ï˘ . ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰Â ÌÈ Â˙ ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ
ˆ‰ ˙ÂÈ Ù ¯Â·Èˆ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ„Úˆ· ËÂ˜ Ï ÈÏ·Ó ˙ÂˆÏÓ‰ ˙Ó¯· Â¯˙Â  ¯Â·È

Ì‰ÈÏÚ Ô ÂÏ˙Ó ÌÈÚÒÂ ‰ . 
 צוי  כי אג# השיווק באגד מקיי  מידי חודש ישיבה לדיו  בתלונות 2008בתשובת אגד מנובמבר 

צאי  ממ. הציבור בה  נבדק אופיי  ובעיקר א  התלונות מצביעות על כשל שירות בנקודה כלשהי
 .אלו א  ישנ  מועברי  לטיפול מנהל אג# תפעול הרלוונטי ע  המלצות לתיקו 

בתשובת משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה צוי  כי אי  בידי משרד התחבורה כלי  
 .סטטוטוריי  באמצעות  נית  לחייב את הנהלת אגד לטיפול נאות בתלונות

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „‚‡ ˙Â¯ÈÎÊÓÏ ˙˙Ï È„ÎÌÂÁ˙· ‰˘Ú ‰ Ï˘ ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ , ˘È
˙Â ÂÏ˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ Ë¯ÙÈ˘ ÊÎÂ¯Ó È˙ÙÂ˜˙ ÁÂ„ ‰Ï ‡ˆÓÂÈ ÈÎ ‰·¯ ˙Â·È˘Á , Ô˙Â‚ÏÙ˙‰ ˙‡

 ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ˙Â ÂÏ˙· ÏÂÙÈËÏ ÂË˜  ˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÔÂÈˆ·Â ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ‡˘Â  ÈÙÏ
ÂÚˆÂ· . 

. ת פרטיהלברר א במקרי  רבי  מפנה מנהל פניות הציבור את התלונה לסני# הרלוונטי כדי
 תלונות על סני# אגד בתחנה 126 הגיעו למחלקת תלונות הציבור 2007באוקטובר : לדוגמה

מחלקת פניות הציבור לא קיימה . המרכזית בירושלי  וה  הועברו לידי הנהלת הסני# לבירור ראשוני
הבדיקה של משרד מבקר המדינה העלתה כי . מעקב אחר קבלת תשובות מהנהלת הסני# בירושלי 

 ארבע תלונות   2007 התלונות שהתקבלו על סני# תחנה מרכזית בירושלי  באוקטובר 126תו  מ
 על 2007 מהתלונות שהתקבלו באוקטובר 32 ב.  יו 235 לאחר   2008עדיי  היו פתוחות ביוני 

 .  ימי 100 אותו סני# נמש  הטיפול למעלה מ
 Ò· ˙Â ÂÏ˙· Í˘Ó˙Ó‰ ÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˙ÈÊÎ¯Ó ‰ Á˙· „‚‡ ÛÈ

‰·Â¯Ó ‰„ÈÓ· ÍÂ¯‡ ‡Â‰ ÌÈÏ˘Â¯È· , ¯˘Ù‡Ó Â È‡Â ¯Â·ÈˆÏ Ô˙È ˘ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯· Ú‚ÂÙ‰ ¯·„
ÌÈÚÒÂ ‰ ˙‡ ˜ÙÒÈ˘ ¯È·Ò ÔÓÊ· ¯ÂÙÈ˘.   

 שירותי  נלווי 
 תחנות מרכזיות

. עירוניי  תחבורה ציבורית שממנו יוצאי  קווי אוטובוס עירוניי  ובי  תחנה מרכזית היא מרכז של
מספר האנשי  העוברי  בתחנות מרכזיות הוא רב . רציפי  ומשרדי , תחנה מרכזית מרכז קניותיש ב

עד תכנית הרפורמה .  דבר המצרי  אמצעי אבטחה ובקרת תנועה במש  כל היממה יחסית 
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כיו  ג  . בתחבורה הציבורית היו מרבית התחנות המרכזיות באר$ בבעלות חברות הקשורות לאגד

 .תמשי  ברציפי  בתחנות מרכזיותמפעילי  אחרי  מש
בפקודה נאמר . בפקודת התעבורה נקבע כי מתק  תחבורתי חייב רישיו  מאת המפקח על התעבורה

, ג  כי שר התחבורה יקבע תנאי  למת  רישיו  למתק  תחבורתי מתו  מגמה להבטיח שירות תקי 
וני  רישוי כמפורט בתוספת תחנה מרכזית וכ  מסו# אוטובוסי  טע, כמו כ . סדיר והוג  לנוסעי 
כדי לקבל אישור לרישיו  עסק על מפעיל . 1995 ה"התשנ, )עסקי  טעוני רישוי(לצו רישוי עסקי  

 . כיבוי אש ועוד, המשטרה, התחנה לעמוד בדרישות הרשות המקומית
Ú·˜ ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ,„‚‡ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰·Â ˙Â ˜˙· , ˙ÏÚÙ‰Ï ‰˜ÂÊÁ˙Â ˙Â¯È˘ ˙Ó¯

˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙Â Á˙. 
ולפי ההסכ  שלה ע  בעלי התחנות היא , אגד שכרה את התחנות.  תחנות מרכזיות21גד מפעילה א

אגד ג  אחראית . התחייבה להחזיק את המושכר במצב תקי  ולתק  על חשבונה כל קלקול או אובד 
 ע  אגד 2000בהסכ  התחרות שנחת  בשנת . שיפוצו וחידושו על חשבונה, על ניקיונו של המושכר

מקו  בתחנות המרכזיות , יחסית למספר הקווי  שלה , י על אגד לתת למפעילי  החדשי נקבע כ
 .וכי עליה  לשל  תמורת השימוש והאחזקה את החלק היחסי של עלות השימוש במתק , ובמסופי 

1. ‰ ˜ Â Ê Á ˙ Ô Â È ˜ È  Â : ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙Â Á˙ Ú·¯‡· Â¯ÈÈÒ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ 
‰ÏÈÚÙÓ „‚‡˘ :˙Ùˆ· ,‰ ÂÓ˘ ˙È¯˜· ,Ú·˘ ¯‡··Â ‰ÏÂÙÚ· . Ô‰·˘ ÌÈ ˜˙Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ 

ÌÈ ˘ÂÈÓ ,‰„Â¯È ˙Â Á˙‰ Ï˘ ÔÂÈ˜È ‰Â ‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙Ó¯ , ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ÂˆÙÂ˘ ‡Ï ˙Â Á˙‰
‰ÎÂ¯‡ ,ÌÈ˜ÊÁÂ˙Ó ‡ÏÂ ÌÈ¯Â·˘ ÌÈ ˜˙Ó‰ Ô˜ÏÁ·Â. 

 כי נושא הטיפול בתחנות מרכזיות מוגדר בחוזה בי  21.12.08 משרד התחבורה ציי  בתשובתו מ
אי  למשרד התחבורה יכולת להתערב בהסכ  . י  המפעילי  השוכרי  את הנכסבעלי המתקני  לב
בשל חשיבות הנושא הוא בוח  דרכי  לשיפור התחזוקה בתחנות , ע  זאת. כלכלי בי  הגופי 

משרד התחבורה מקיי  סדרה של דיוני  מול בעלי התחנות . המרכזיות ששייכות לגור  פרטי
 . יב לרמת השירות והמתקני  בתחנהוהמפעילי  על מנת ליצור מפרט מחי

2.  Ì È Î  Ï  ˙ Â ˘ È , בתחנה המרכזית בצפת ובקרית שמונה אי  נגישות לשירותי  לנכי : ‚
 .ללא מעלית, וכדי להגיע לשירותי  צרי  לעלות או לרדת קומה שלמה במדרגות

3. ˙ Â È Ê Î ¯ Ó ‰  ˙ Â  Á ˙ ·  Ú „ È Ó  ˙ Â „ Ó Ú : בתחנות המרכזיות מוצג מידע על מועדי
. המידע כולל רק את לוח הזמני  של קווי אגד. טובוסי  על גבי צג אלקטרוני מקוו היציאה של האו

 .אי  מידע לגבי לוחות הזמני  של מפעילי  אחרי 
על ציבור . בתחנות המרכזיות קיי  מודיעי  מאויש לכל חברה בנפרד וג  קופת כרטיסי  נפרדת

בהסכ  . כרטיסי  של כל חברההנוסעי  לכתת רגליה  כדי למצוא את המודיעי  ואת קופות ה
שנחת  בי  אגד ובי  משרד התחבורה לא נקבע שיינתנו שירותי מודיעי  וקופות כרטיסי  משותפות 

 . דבר הפוגע ברמת השירות לנוסע, לכל המפעילי 
ÌÎÒ‰· Ú·˜ ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ,‰ÏÚÙ‰‰ ÔÂÈ˘È¯· Â‡ , ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï „‚‡ ÏÚ˘ ˙ÂÚ˘‰ ˙‡
¯Î‰ ˙ÂÙÂ˜ ˙‡Â ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˙„ÓÚÌÈÚÒÂ ‰ ˙Â¯È˘Ï ÌÈÒÈË . ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

 ˙Ó¯ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁÓÂ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÈÚÙÓÏÂ „‚‡Ï ÚÂ·˜Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó
ÔÂ‚Î ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â Á˙· ‰˙Â‡  ˙Â¯È˘ :‰˜ÂÊÁ˙ ,ÔÈÚÈ„ÂÓ ,ÌÈÒÈË¯Î ˙ÙÂ˜ , ÔÂÈ˜È 

ÌÈÚÒÂ ‰ ¯Â·ÈˆÏ ˙Â˘È‚ Â. 
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  . יי  כי הנושא יתוק  ויטופל בהסכ  הקרוב צ21.12.08 משרד תחבורה בתשובתו מ
 כרטיס חכ 

על פי פקודת התעבורה רשאי שר התחבורה להתקי  תקנות לרבות הסדר הוצאת הכרטיסי  
לעניי  שימוש משות# בכרטיסי  ובכרטיסיות של בעלי רישיונות שוני  לקווי , והכרטיסיות למיניה 

  .מורשירות ודרכי ההתחשבנות ביניה  בשל השימוש כא
 נקבע כי על המפקח על התעבורה לפעול להכנסת מערכת 2.9.01 מיו  648' בהחלטת הממשלה מס

כמו כ  הוחלט לפרס  עד . 31.12.02עד )  כרטיס חכ  להל  (ממוחשבת בתחבורה הציבורית 
ותבצע , המסלקה תנפיק את הכרטיסי  המשותפי .  מכרז להקמת מסלקה ותפעולה31.12.01

 .לה  לכל מפעילי התחבורה הציבוריתפעילות סליקה ש
 נקבע כי הממשלה תשל  לאגד סובסידיה למימו  פרויקטי  2006בהסכ  הסובסידיה משנת 

 . כמפורט בנספח קר  השיפורי ,  מההוצאה התקנית0.5%לשיפור רמת השירות לנוסעי  בשיעור 
לחייב את  כדי 13משרד התחבורה יז  הכנסת שינוי במסגרת חוק ההסדרי  במשק המדינה

המפעילי  להשתמש בכרטיס חכ  משות# ובהשתתפות במסלקה לחלוקת פדיו  כתנאי לחידוש 
 .2007 מספטמבר 2226' הנושא אושר בהחלטת ממשלה מס. רישיו  ההפעלה

È‡Ó ‰‡ˆÂ˙ÎÂ „‚‡· ÌÎÁ ÒÈË¯Î ÏÚÙÂ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú- ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ Â˙ÏÚÙ‰
ÈÏ ÌÈÏÈÚÙÓ ‰ÓÎ Ï˘ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡· ÚÒÂ Ï ˙ÏÚÙ‰ ÌÚ ‰˘ÓÂÓ˘ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ˙„¯Â‰Ó ˙Â ‰

‰Ó¯ÂÙ¯‰ ,‰ÚÈÒ  ÚË˜ ÏÎ ÔÈ‚· „¯Ù  ÌÂÏ˘˙Ó ‰‡ˆÂ˙Î „¯ËÓ ˙ÎÙÂ‰ ÒÂ·ÂËÂ‡Ï ‰ÈÈÏÚ ÏÎÂ. 
 כי הצעות לשינוי בעניי  זה הוגשו במסגרת חוק 21.12.08 משרד התחבורה ציי  בתשובתו מ

  .ההסדרי  במשק המדינה אשתקד וממתיני  לדיו  בוועדת הכספי 
 לציבורהמידע 

כדי שנוסע יוכל לתכנ  את נסיעתו ממקו  למקו  באמצעות תחבורה ציבורית עליו לקבל  .1
שירותי : אגד מציעה מידע בנוגע לקווי האוטובוסי  שלה בכמה אופני . מהימ  ועדכני, מידע מקי#

במודיעי  מאויש ; בשאילתא בטלפו  הסלולרי; באתר האינטרנט של החברה; מודיעי  טלפוניי 
ובו נית  לקבל מידע על , לכל מפעיל אתר מידע משלו באינטרנט. ובדפי מידע; חנות המרכזיותבת

 . כמו כ  נית  לקבל מידע מכל מפעיל בנפרד באמצעות הטלפו . קווי האוטובוסי  שהוא מפעיל
. מתפקידו של משרד התחבורה היה לדאוג למרכז מידע משות# לכל מפעילי התחבורה הציבורית

מועדי נסיעת  , יעד , לספק לציבור הנוסעי  מידע משולב על כל קווי האוטובוסי  כדי  זאת 
 .ואפשרויות המעבר בי  הקווי  של המפעילי  השוני 

Èˆ¯‡ Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÌÈ˜‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ¯Â·Èˆ ˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡Â
ËÂ‡‰ ÈÂÂ˜ ÏÚ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ˙‡ „Á‡ ÌÂ˜Ó· ÊÎ¯Ó‰ Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ÌÈÚÒÂ ‰ Ï˘ ÌÈÒÂ·Â

ÌÈ Â˘‰ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ . 
__________________ 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות  (·ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ ‰ È„Ó‰ ˜˘Óח "דברי הסבר להצ  13
 .15.10.07 מיו  338' מס, ח ממשלה"הצ, 2007 ח" התשס,)2008לשנת הכספי  , הכלכלית
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תחנות העצירה והתחנה הקרובה , כדי לספק לציבור הנוסעי  באוטובוסי  מידע על מהל  הקו .2

ולוח אלקטרוני המתעדכ  במהל  הנסיעה , יש להתקי  באוטובוס מפה המראה את מסלול הקו
 .ל"בתחבורה הציבורית בחו הדבר מקובל זה שני . ומסמ  את התחנה הקרובה

Ó‰ÚÈÒ ‰ ÏÂÏÒÓ ÏÚ ÚÒÂ Ï Ú„ÈÓ ÏÎ ÔÈ‡ „‚‡ Ï˘ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ , ÏÚ Â‡
‰·Â¯˜‰ ‰ Á˙‰. 

 צוי  כי כיו  אגד פועלת לציוד 30.11.08 בתשובת משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה מ
, ע  הבשלת פרויקטי  אלה. שיאפשרו מת  מידע באוטובוסי , האוטובוסי  באמצעי  טכנולוגיי 

  .למהל  של ציוד האוטובוסי  במערכות מידע שיספקו מידע לציבור בתו  האוטובוסיכנסו 
 הטיפול בתלונות במשרד התחבורה

לפי נתוני היחידה .  הוקמה במשרד התחבורה יחידה לפניות הציבור בתחבורה הציבורית2007בינואר 
מתו  .  תלונות2,614, 2007מה  נסגרו עד סו# ;  תלונות2,687, 2007לפניות הציבור התקבלו בשנת 

מסלולי , עמידה בלוח הזמני  נושאי התלונה העיקריי  ה  אי.  תלונות היו על אגד700  כלל התלונות 
.  מכלל התלונות הופנו על ידי רכז היחידה לחקירה50% כ. איסו# נוסעי  ואי, התנהגות הנהג, הקווי 
 . ירושלי  והדרו  לטיפול במחוז 69 תלונות פתוחות נשארו 73כי מתו  , נמצא

רכז היחידה עור  בירור ראשוני של התלונות ומנתב את התלונות שנושא  הוא לכאורה עבירה על 
מהביקורת עולה כי רכז תלונות . תקנות התעבורה להמש  טיפול לממוני  המחוזיי  לתחבורה

אחר שהוא ל, צ אינו עור  מעקב אחר המש  הטיפול בתלונות"הציבור ביחידה לפניות הציבור בתח
 .מעביר אות  לממוני  המחוזיי 

 בחלק מהתלונות עולות עבירות לכאורה  חקירת תלונות של הציבור כלפי אגד במשרד התחבורה 
במקרי  אלה נחקרי  החשודי  . ועל פי חוק הפיקוח על מצרכי  ושירותי , על פי תקנות התעבורה

ותיקי החקירה ,   במשרד התחבורהונגבות עדויות המתלונני  ביחידת החקירות שהוקמה לש  כ
 . מועברי  בסיומה למחלקת התביעות במשרד התחבורה

אי  בידי רכז .  תיקי חקירה מכלל התלונות שהתקבלו נגד מפעילי אוטובוסי 326 נפתחו 2007בשנת 
צ במשרד התחבורה נתוני  מרוכזי  על מצב "תלונות הציבור ולא במחלקת הפיקוח שבאג# תח

 .חקירה הנוגעי  למפעילי  הפרטיי  ובאגדהטיפול בתיקי ה
 תיקי חקירה על 123 הועברו לחוקרי  2007הביקורת של משרד מבקר המדינה העלתה כי עד ינואר 

 תיקי  הוחלט 44 וב,  תיקי  נסגרו מחוסר ראיות49, מתו  התיקי  שנפתחו במחלקת חקירות. אגד
והיו א# כאלה ,  ימי 150יפול בממוצע בתיקי  שנסגרו מחוסר ראיות אר  הט. להגיש כתב אישו 

 .  ימי 350 שהטיפול בה  אר  עד ל
 ˙Â ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ˜„‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

ÌÈ Â˘‰ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ·¯˜·Â ÂÓˆÚ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó· ¯Â·Èˆ‰ .  
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הסעת נכי 
14 

בכל קו מוגדר . אוטובוס לקועל המפעיל להתאי  את סוג ה, על פי ההסכ  שנחת  ע  המפעילי 
 לחוק שוויו  זכויות לאנשי  ע  19על פי סעי# . 15עירוני עירוני או בי : סוג האוטובוס הנדרש

. צ נגישי  ומתאימי  לשימושו"אד  ע  מוגבלות זכאי לשירותי תח, 1998 ח"התשנ, מוגבלות
י# זה התקינו שר האוצר על פי סע. צ הוגדרו בסעי# זה כאוטובוסי  בקווי  עירוניי "שירותי תח

הסדרת נגישות לשירותי תחבורה (ושר התחבורה תקנות שוויו  זכויות לאנשי  ע  מוגבלות 
 . 2003 ג"התשס, )ציבורית

 יהיה אוטובוס שמתקיימות בו דרישות 2003כל אוטובוס עירוני משנת ייצור , על פי תקנות אלה
תק  הרמה לכניסה וליציאה של נוסעי  הנעי  ובכלל  יותק  בו מי)  אוטובוס נגיש להל   (5תקנה 

יכינו , )2003יוני (בתו  שנה מיו  תחילת תקנות אלה ,  לתקנות אלה7לפי תקנה . בכסא גלגלי 
תכנית , המפעילי  והרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, המפקח על התעבורה במשרד התחבורה

 . ות שני  להפעלת אוטובוסי  נגישי  בקווי השיר10לתקופה של 
 2002בפברואר . צ"עוד לפני השלמת התקנות החל משרד התחבורה בהכנת תכנית להנגשת התח

 ערי  220 כ, צ העירונית בכל המדינה"צ מתווה כללי לתהלי  תכנו  הנגשת התח"הכי  אג# תח
הרשות המקומית תהיה אחראית על הדר  המשמשת גישה , על פי התכנית. ומועצות מקומיות
האומד  . מתקני תחבורה והמפעיל יהיה אחראי להכנסת אוטובוסי  נגישי לתחנות רחוב ול

 . ח" מיליו  ש125 ח ולהנגשת אוטובוסי  כ" מיליו  ש28 להנגשת תשתיות עמד על כ
1. ˙ Â È ˙ ˘ ˙  ˙ ˘ ‚  בשלב ראשו  הוחלט לבצע פיילוט במספר ישובי  עירוניי  ולגבש :‰16 

 שני הוחלט לבצע תכנו  מפורט של הנגשת כל קריטריוני  לקביעת סדר התקדמות הפרויקט ובשלב
 . מועד סיו  השלב הראשו  נאמד בכשנה. הקווי  העירוניי 

 נקבעו ע  מרכז השלטו  המקומי אחת עשרה רשויות מקומיות בגדלי  שוני  בה  2002במאי 
העיריות . בכל אחת מהרשויות יהיה לפחות קו אוטובוס אחד שיהיה נגיש. יבוצע הפיילוט

אול  בשל עלותו הגבוהה של הפיילוט ביקשו , ו בפיילוט הכינו תכניות מפורטות לביצועושהשתתפ
 . העיריות ומרכז השלטו  המקומי את סיועו של משרד התחבורה במימו 

 התנה משרד התחבורה את השתתפותו במימו  פרויקטי  תחבורתיי  חדשי  בכ  2004משנת 
 בכל פרויקט תחבורתי חדש מבצעות הרשויות שהרשות תתאי  אות  ותנגיש אות  לנכי  וכ 

 . סימו  מעברי חצייה וסילוק מכשולי , הנמכת אבני שפה
 10 הוא יעביר לרשויות המקומיות 2008 הודיע שר התחבורה כי החל משנת התקציב 2007בדצמבר 
 . ח בכל שנה להנגשת תשתיות תחבורתיות ותחנות אוטובוסי  לאנשי  ע  מוגבלויות"מיליו  ש

2. Ì È Ò Â · Â Ë Â ‡  ˙ ˘ ‚ להשגת מטרה זאת כלל משרד התחבורה את החובה להשתמש : ‰ 
בהסכמי  שנחתמו ע  המפעילי  , באוטובוסי  עירוניי  העומדי  בדרישות התקנות האמורות

 מהאוטובוסי  של ד  ואגד נגישי  ורוב האוטובוסי  50% כ, כתוצאה מכ . 2003לאחר שנת 
 . ישי  לנכי העירוניי  של המפעילי  החדשי  נג

. צ מבוססי  על הניסיו  ע  אוכלוסיה בריאה"דפוסי התפעול של מער  התח, לדעת ועדת סד 
צ האופייניי  לאוכלוסיות של נכי  "בדפוסי  אלו אי  כדי לענות על ביקושי  ייחודיי  לשירותי תח

 . ע  קשת של מוגבלויות
__________________ 

פורס  בשנת  (135' עמ" ˘Â·Ú·Â ‰¯·Á· ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ˘ ‡ ·ÂÏÈ„‰"ב 52ראו דוח , בעניי  זה  14
2002.( 

עירוני $אוטובוס בי . מדרגות ורצפה נמוכי , רחבה לעמידת נוסעי , אוטובוס עירוני כולל מעבר מרווח  15
 .רגות בכניסה ושני כסאות בכל מושב בשני צידי האוטובוסכולל בדר% כלל מד

 .הדר% מהמדרכה הסמוכה לתו% סככת ההמתנה וממנה לעליה לאוטובוס, הנגשת תחנת האוטובוס  16



 ב59דוח שנתי  1094
 ·Â˘Á „Úˆ ‡Â‰ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡‰ ˙˘‚ ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï˜ÙÒÓ Â È‡ Í‡ . ¯„ÚÈ‰·

˙Â Á˙Ï ˙Â˘È‚  , ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡· Ì‚ ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó
ÌÈ˘È‚ ‰ . ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ˙ÂÈ˙˘˙ ˙˘‚ ‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ

˙È¯Â·Èˆ‰ ‰¯Â·Á˙· ˘Ó˙˘‰Ï ÂÏÎÂÈ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘ ‡Â ÌÈÎ ˘ ÍÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰.   
 סיכו 

Ï Ú·˜ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó‰¯ËÓÏ Â , ‰¯Â·Á˙‰ ÏÂÚÈÈ ˙‡ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‚È˘‰Ï
˙È¯Â·Èˆ‰ ,‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙Ï„‚‰ ,˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ˙‡ÏÚ‰Â ˙Â¯Á˙‰ ˙¯·‚‰ . ÏÚ ˙¯Â˜È·‰

‰˙ÏÚ‰ ÚÒÂ Ï ˙Â¯È˘‰ ,ÂÏ‡ ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰· ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰ÏÁ ÈÎ ,˙˜ÙÒÓ ‡Ï Í‡ , Â‡ˆÓ Â
Â·ÂËÂ‡· ˙È¯Â·Èˆ ‰¯Â·Á˙ Ï˘ ÌÈÏÈÚÙÓ ÌÈ˜ÙÒÓ˘ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏÌÈÒ. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
¯˙ÂÈ ÌÈÏÈÚÈÂ ÌÈ˜Â„‰ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÚˆÓ‡· Ô˙ÙÈÎ‡ ˙‡ ‡„ÂÂÏÂ , ˙ÏÚÙ‰· ˙‡Ê ÏÏÎ·Â

‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡ . Ï˘ Ì˙ÈÈÎÊ ˙‡ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÊ¯ÎÓ· ÛÒ È‡ ˙ ÚÂ·˜Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
˜ÙÒÓ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ Èˆ ÈÏÚ· ÌÈÏÈÚÙÓ ,ÏÚ· ‰Â·‚ „Â˜È Â È˙ÂÎÈ‡ ÚÂˆÈ· ÈÏÚ·Â ÈÒ  ÈÙ ÔÒÂÁ È

¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘· . 
 ˙ ˘ Ê‡Ó2000˙È¯Â·Èˆ‰ ‰¯Â·Á˙Ï ÌÈ˘„Á ÌÈÏÈÚÙÓ ˙Ò Î‰·Â ‰Ó¯ÂÙ¯ ÍÈÏ‰˙· ÏÁÂ‰  .

 ˙‡ Â„„ÂÚÈ˘ ˙ÂÎÓÂ˙ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÏÏÎÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÌÈ˜‰ ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ
ÔÂ‚Î ÚÒÂ Ï ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ˙‡ Â¯Ù˘ÈÂ ˘ÂÓÈ˘‰ :ˆ¯‡ Ú„ÈÓ ÊÎ¯ÓÈ ,·ÏÂ˘Ó Ë ¯Ë È‡ ¯˙‡ ,

˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ,ÌÎÁ ÒÈË¯ÎÂ ‰˜ÏÒÓ . 
 ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó·2000-2008 ÌÈ ˘È ÌÈÂÂ˜· ÌÈÈÂ È˘ Úˆ·Ï „‚‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ¯˘È‡ 

ÌÈ˘„Á ÌÈÂÂ˜ ÏÈÚÙ‰ÏÂ .Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ „‚‡Ï Â ˙È Â ˙Â¯Á˙‰ ÌÎÒ‰· Â¯„‚Â‰ ‡Ï Ì˜ÏÁ .
˙Â Á˙ Ï˘ ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÓÎ ‰Ú·˜ Ì‚ „‚‡ ÂÊ ˙¯‚ÒÓ· ,ÚÂÙ Ì‰·˘ ÌÈ¯Ú ÍÂ˙· ÌÈÏÈÚÙÓ ÌÈÏ

Ê¯ÎÓ ÈÙÏ ÌÈ¯Á‡ . ÌÈÚ·Â˜‰ ÌÈÏÏÎ ˘·‚Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÈ· ÌÈÂÂ˜ ˙ÒÈ Î ÏÚ ‰Ï·‚‰- ÏÂÚÙ˙Ï Ê¯ÎÓ· ‰ÎÊ˘ È¯ÂÊ‡ ÏÈÚÙÓ ÏÚÂÙ Ô‰· ÌÈ¯ÚÏ ÌÈÈ Â¯ÈÚ

ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈÂÂ˜‰. 
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰¯Â·Á˙‰ ÈÏÈÚÙÓ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„‚‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â, 

˙˜ÙÒÓ ‰ È‡ . ˙Ó‚Â„Î ÌÈ Â˘ ÌÈ·Â˘È˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÈÏ·˜Ó ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·Â˘È˘ Â‡ ‰ÓÈ‡˙Ó ˙È¯Â·Èˆ ‰¯Â·Á˙ ‡ÏÏ ÌÈ¯‡˘  ÔÈÚÈ„ÂÓ ¯ÈÚ‰

‰˙Â‡  ‰Ó¯· ˙È¯Â·Èˆ ‰¯Â·Á˙ È˙Â¯È˘ ,È ÂÈÁ ˙Â¯È˘· ¯·Â„Ó ÈÎ Û‡ . ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙‡ Â˜ÙÒÈ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡‰ ˙Â¯·Á ÈÎ ‡„ÂÂÏ˙Â ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î ¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘‰  , ˙Â ÂÈ˘È¯‰

ÌÈÏÈÚÙÓ‰Â „¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈÓÂ˙Á‰ ÌÈÓÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚÂ.  


