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רקע
נושא התחבורה נבחר כאחד משלושה נושאים מרכזיים בפעילותה של השותפות לקיימות אזורית,
מיסודה של רמת הנדיב .על בסיס עבודת צוות התחבורה ובעזרת מסמך זה וחומרי רקע נוספים ,צוות
התחבורה של השותפות יפתח אסטרטגיה כוללת לקידום סוגיות של תחבורה בת קיימא ברמת הנדיב.
מטרת העל של הפרויקט בהיבט התחבורתי הינה הפחתת התלות והשימוש בפועל ברכב הפרטי
והרחבת השימוש במגוון אמצעי תחבורה חלופיים ,המותאמים לצרכי התושבים ואופי המרחב.
מערכת תחבורה כזו תגדיל את איכות החיים של התושבים ,את בריאות הציבור ,הבטיחות בדרכים,
איכות הסביבה והאוויר; תפחית את צריכת האנרגיה ואת הריסת השטחים הפתוחים; תחזק את
הכלכלה המקומית והמסחר ,האינטראקציה החברתית במרחב ,הקשרים הקהילתיים ,וההשתלבות
הכלכלית והחברתית של אלו שאין ברשותם רכב פרטי או אין באפשרותם לנהוג.
בחזוננו ,חזון של תחבורה בת קיימא  -לכל תושב ותושבת האזור תהיה האפשרות להגיע בנוחות
ובנגישות שוויונית ומיטבית למקומות תעסוקה ,חינוך ,מסחר ושירותים ,ויעמדו בפניו מגוון
אלטרנטיבות להגעה ,המתחרות ביעילותן עם הרכב הפרטי .כל זאת על ידי ניתוק הקשר בין פיתוח
כלכלי וגידול בהיקפי נסועה .האמצעים העיקריים הידועים לקידום תחבורה בת קיימא הם בינוי
מוטה תחבורה ציבורית והליכה ברגל ,גידול בשטחים המשמשים להליכה ברגל ,רכיבה באופניים,
תחבורה ציבורית ורכב רב נוסעים ,ויצירת הגבלות על השימוש ברכב הפרטי בו נוסע אדם יחיד.
מסמך זה איננו מתיימר להקיף את כל ההיבטים ,אך יציג היבטים מרכזיים ביניהם.
על אף האתגרים העומדים בפני פיתוח תחבורה בת קיימא במגזר הכפרי ,מרחב סובב רמת הנדיב
מתאפיין במספר גורמים אותם נסקור בהמשך המסמך ,המהווים פוטנציאל אדיר לפיתוח וניהול
תחבורה בת קיימא בתחומה ואף הפיכתה למודל למרחב הכפרי בישראל.
מסמך זה הינו שלב ראשון בעבודה ומטרתו לסקור את תמונת המצב הקיימת בתחום התחבורה ,על
מנת להצביע על המקומות הפוטנציאליים לעידוד הקיימות התחבורתית במרחב.
רקע דמוגרפי ורמת מינוע
מרחב סובב רמת הנדיב כולל את המועצות המקומיות זיכרון יעקב אשר מונה  20.9אלף תושבים ובה
 6,404מכוניות פרטיות ,1בנימינה-גבעת עדה שמונות יחד  14אלף תושבים ו 4,026-מכוניות פרטיות2
וג'סר א-זרקא שבה גרים כ 13,5000-תושבים עם  1,612מכוניות פרטיות .3כמו כן נכללות בו המועצות
האזוריות (להלן :מ.א ).אלונה ,המונה  3יישובים ובהם  2,100תושבים ו 635-כלי רכב ,4וחוף הכרמל
המונה  27,000תושבים החיים ב 26-יישובים ובהם  8,982כלי רכב.5

 1הלמ"ס http://www.cbs.gov.il/publications14/local_authorities12_1573/pdf/469_9300.pdf
 2הלמ"ס http://www.cbs.gov.il/publications14/local_authorities12_1573/pdf/412_9800.pdf
 3הלמ"ס http://www.cbs.gov.il/publications14/local_authorities1 2_1573/pdf/445_0541.pdf
 4הלמ"ס http://www.cbs.gov.il/publications14/local_authorities12_1573/pdf/738_0045.pdf
 5הלמ"ס http://www.cbs.gov.il/publications14/local_authorities12_1573/pdf/804_0015. pdf
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מס' תושבים
20,900
14,000
13,500
2,100
27,000

שם המועצה
זיכרון יעקב
בנימינה – גבעת עדה
ג'סר א-זרקא
מ.א אלונה
מ.א חוף הכרמל

מס' כלי רכב פרטיים
6,404
4,026
1,612
635
8,982

כמות תאונות דרכים
9
7
5
1
16

בבנימינה – גבעת עדה ,בהן מרבית האוכלוסייה היא ברמה סוציו-אקונומית גבוהה ,יש כ 340-כלי רכב
לאלף נפש .בבנימינה נמצאים  2,500משקי בית ובגבעת עדה –  1,000משקי בית ,6ובשתיהן ,בשנת
 ,2012אירעו  7תאונות דרכים עם נפגעים .7באותה שנה היו בזיכרון-יעקב  9תאונות דרכים ,8בג'סר א-
זרקא  5תאונות דרכים ,9במועצה האזורית חוף הכרמל –  16תאונות דרכים 10ובמועצה האזורית
אלונה אירעה תאונת דרכים אחת .11הנתונים מראים כי אין "כבישים אדומים" באזור זה ,אך כמובן יש
לנהוג באפס סבלנות לכל תאונה ולכל מפגע שמסכן חיי אדם ,ובמיוחד הולכי הרגל ורוכבי האופניים.
חשוב להדגיש כי כמות תאונות הדרכים עולה ביחס ישיר להיקפי נסועה ,ולכן מלחמה בתאונות
הדרכים חשוב שתעשה קודם כל על ידי צמצום היקפי הנסועה.

התפלגות אמצעי הגעה לעבודה
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
בנימינה

0.00%

ארצי

" 6סקר מצב קיים תכנית אב לתחבורה לבנימינה-גבעת עדה" ,עמ' 3
 7הלמ"ס http://www.cbs.gov.il/publications14/local_authorities12_1573/pdf/412_9800.pdf
 8הלמ"ס http://www.cbs.gov.il/publications14/local_authorities12_1573/pdf/469_9300.pdf
 9הלמ"ס http://www.cbs.gov.il/publications14/local_authorities12_1573/pdf/445_0541.pdf
 10הלמ"ס http://www.cbs.gov.il/publications14/local_authorities1 2_1573/pdf/804_0015.pdf
 11הלמ"ס http://www.cbs.gov.il/publications14/local_authorities12_1573/pdf/738_0045.pdf
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על מנת לאמוד את עומסי התנועה הממוצעים נמדדו מספר כלי הרכב בכבישים האזוריים .בתצפית
שנעשתה ביום שני  6/6/11בדרך  652אשר חוצה את בנימינה מצפון לדרום ,נספרו  32,123כלי רכב.
בדרך  653שמהווה ציר ראשי הן בבנימינה והן בגבעת עדה ,נספרו באותו יום  16,156כלי רכב
בבנימינה ו 12,932-כלי רכב בגבעת עדה .12ספירות תנועה נעשו גם ב - 2014-לא הצלחנו להעזר
ברשויות המקומיות לקבל את נתוני הנסועה הללו ורק לאחר שיתקבלו ניתן יהיה לערוך השוואה
ולבחון באיזו מידה הייתה עלייה בעומסי התנועה.

 6.7ק"מ נסיעה
 12ק"מ נסיעה

 6.9ק"מ נסיעה

מרחקים בין מוקדי עניין באזור :המרחקים אינם ארוכים ולכן אידיאליים ליצירת מגוון רחב של פתרונות
תחבורה בת קיימא.

" 12סקר מצב קיים לתכנית אב לתחבורה לבנימינה-גבעת עדה" ,נספח א'.
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שירות התחבורה הציבורית בישובי השותפות
שתי חברות תחבורה ציבורית מספקות שירות באזור בקעת הנדיב .אגד פועלת באזור עוד מלפני קום
המדינה .תכנון הקווים ,התדירויות ואף אפיון הצרכים נעשה בעבר על ידי אגד .עד לפני כעשור אגד
נתנה את כל שירותי התחבורה הציבורית באזור .לאחר ההחלטה של משרד התחבורה להוציא
למכרז חלק מן הקווים באזור ,כחלק מאשכול "חדרה נתניה" ,ניתן השירות במרבית הקווים על ידי
חברת נתיב אקספרס .חברה זו נתנה שירות שלא קיבל ציונים גבוהים במערכת הבקרה של משרד
התחבורה ,ולכן לאחר תום תקופת החוזה לא הוארכה העבודה עימם לתקופה נוספת ויצאו למכרז
חדש בו נבחרה חברת קווים.

מפגש תושבים עם המפעיל הנכנס "קווים" ,שנערך על ידי "תחבורה היום ומחר" ,מאי 2013

חברת קווים נכנסה לתת שירות במרכז חדרה נתניה בשנת  ,2013אשר כוללים באזורנו את כל הקווים
למעט הקווים הפנימיים בזיכרון יעקב שנשארו ב"אגד" .כחודש לפני תחילת ההפעלה של חברת
"קווים" ערך ארגון 'תחבורה היום ומחר' מפגש ראשון מסוגו של המפעיל הנכנס עם התושבים ,בו
הוצגו החברה והשירות החדש על ידי ציון פת ,מנכ"ל חברת קווים ,והתאפשר לציבור הרחב לשאול
שאלות ולהביע משאלות בפני המפעיל .המכרז החדש כלל גם הכנסה של קווים חדשים ,למתן שירות
שלא ניתן לפני כן ,כגון קווים מתחנת הרכבת בנימינה ליישובי ואדי ערה ,וקו שירות לגבעת עדה.
עיקר הפעילות בשטח של חברת קווים נעשית על ידי ג'ואי מאיר ,מנהל הפרויקט ,שהוא איש הקשר
לכל רכזי התחבורה הציבורית ברשויות המקומיות באזור.
הפעילות של אגד באזור מנוהלת על ידי אזור חדרה של אגד .איש הקשר שנכון לסייע ,קשוב ומכיר
את הצרכים והפעילות באזור הינו צח סלומון .מאידך גיסא הפעילות של אגד שכללה בעבר תכנון
מפורט ואיתור צרכים וכו' ,השתנה באופן דרמטי לאור העובדה שמשרד התחבורה לקח על עצמו את
כל נושא התכנון ,וכן כי היקף הפעילות של אגד ירד ועימה עבודת המטה שלהם.

קווי השירות
משרד התחבורה מגדיר היררכיה של שרות בתחבורה הציבורית:
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 .1שירות בין-עירוני  -שירות המחבר בין שני מרחבים עירוניים .בנוגע לבקעת הנדיב מדובר בעיקר
על קווי אוטובוס המובילים לחיפה או לגוש דן .שירות בין-עירוני כולל שלושה סוגי קווים:
א .מאסף – עוצר במספר רב של תחנות ומשרת יישובים לא-עירוניים לאורך המסלול.
ב .מהיר – עוצר במספר מצומצם של תחנות ,עד  20תחנות לכל אורך הקו .בתחילת המסלול רק
אוסף נוסעים ,בסוף המסלול רק מוריד נוסעים ,ובתחנות ביניים אוסף ומוריד נוסעים באופן
מצומצם.
ג .ישיר – עוצר במספר מצומצם של תחנות ,עד  10תחנות בסך הכול ,אוסף נוסעים בתחילת
המסלול ,מוריד נוסעים בסוף המסלול ,ללא תחנות ביניים .השירות מסוג ישיר ,וברוב
המקרים השירות המהיר ,נועד בעיקר לחבר בין מרחבים עירוניים גדולים מעל 100,000
תושבים .חיבור בין מרחבים עירוניים קטנים יותר יתבסס לרוב על שירות בין-עירוני מאסף.
 .2שירות אזורי  -פועל בתחומי מועצות אזוריות ומועצות מקומיות קטנות .השירות האזורי מקשר בין
היישובים בתוך אותה מועצה אזורית או בין היישובים במרחב האזורי למרחב העירוני הקרוב אך אינו
עובר ביותר ממרחב עירוני אחד והדגש הוא על חיבור למרכזי תחבורה או מוקדי משיכה עיקריים.
בקווים אזוריים סוג הקו יהיה תמיד מאסף ,האוסף ומוריד נוסעים ברוב התחנות בדרך.
 .3שירות עירוני (מקומי)  -קו הפועל בתוך תחום של אחד מהמרחבים העירוניים בתוך התחומים קו
עירוני מקומי פועל בין שכונות מגורים או אזורי תעסוקה ובילוי למוקדים קרובים ולמרחקים קצרים
יחסית בתוך המרחב העירוני .קו זה יופעל כקו מאסף.

ריכוז הקווים האזוריים המשרתים את היישובים
יישוב
בנימינה
גבעת עדה
זכרון יעקב
ג'סר-א-זרקא
גבעת ניל"י /עמיקם /אביאל
שדות ים /קיסריה
מעגן מיכאל /בית חנניה (כביש )4

מספר קווים
15
7
5
2
2
2
1

סה"כ ק"מ נסיעות
בקו ביום
3,606
1,009
1,237
375
432
462
184

מספר נסיעות ביום
חול
192
59
57
21
14
18
6

ניתן לראות כי קיים כיסוי רחב יחסית של קווים אזוריים .בבנימינה עוברים מרב הקווים האזוריים
לאור המיקום המרכזי על כביש  ,652אשר רובם משרתים את תושבי האזור (כך שתחנת הרכבת היא
מתע"ן) .בגבעת-עדה עובר מספר גדול יחסית של קווים ,אך רק חלקם נכנס למרכז גבעת-עדה
והאחרים עוברים על הכביש הראשי  -אלה הם קווים המגיעים מוואדי-ערה ,ולמעשה תושבי גבעת
עדה נהנים מתוספת שירות זו .בג'סר א זרקא ,באלונה ובחוף הכרמל מדובר בקווים חדשים שהחלו
לפעול בשנים האחרונות.
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ביישובי חוף הכרמל פועלים כיום קווים לחיפה ולבנימינה ,בעקבות יוזמה של שני חברי המועצה
האזורית אברהם ליפשיץ ואורנה אשכנזי ,חברי "פורום תחבורה וקהילה" של תחבורה היום ומחר.
שלבי הפרויקט היו :קבלת מנדט מהמועצה ,סקר בתאום עם חברת "עדליא" ,ניתוח התוצאות ,תכנון
קווי תחבורה ציבורית על-פי מסקנות הסקר .רמת השימוש בקווים החדשים הנכנסים ליישובים בחוף
הכרמל מאוד נמוכה.
בג'סר א זרקא הקווים מוצלחים יותר ,ובאלונה וחוף הכרמל פחות ,הן לאור רמת המינוע הגבוהה
במועצות אלה והן בשל המבנה של היישובים שאיננו יכול לאפשר תחבורה ציבורית שהיא תחרותית
לרכב הפרטי .יש לבחון כעת את יעילות השירות וכן להתייחס להצעות להמשך של התוכנית

ריכוז הקווים המקומיים המשרתים את היישובים
יישוב

מספר קווים

ג'סר א זרקא
בנימינה
זיכרון יעקב

0
1
5

סה"כ ק"מ נסיעות מספר נסיעות ביום
חול
בקו ביום
0
0
29
325
71
712

פירוט הקווים הפנימיים ביישובים
מס'
קו

יישוב

1
3
5
3
2
1

בנימינה
קווים 29
אגד
יעקב
זכרון
19
זכרון יעקב קווים 11
זכרון יעקב אגד
19
זכרון יעקב אגד
20
זכרון יעקב אגד
2

מפעיל

כמות
נסיעות
ביום
חול

שעות פעילות
השירות ביום
חול

שעות
פעילות
השירות בימי
שישי

מס'
תחנות

זמן
הנסיעה

אורך
המסלול
בק"מ

6:15-20:45
8:44-21:32
6:25-17:35
8:30-21:15
6:10-19:30
7:00, 15:30

6:15-15:15
8:14-15:29
6:30-12:30
8:00-15:15
6:45-14:45
07:00:00

15
25
19
24
21
31

 27דקות
 28דקות
 23דקות
 25דקות
 26דקות
 25דקות

11.2
10.2
10.4
10.2
9.2
12.9

בסך הכל תדירות הקווים הפנימיים נחשבת סבירה (מעט נמוכה מהקריטריונים המקובלים לקו עירוני
– כל  20דקות) .שעות כיסוי אינן מספיקות ,אין שירות במוצ"ש ,ואין עבודה יזומה מצד הרשויות
לשיפור השירות.
בבנימינה-גבעת עדה היישוב כולו מכוסה בתחנות אשר מרחקי ההליכה אליהם בקו אווירי אינם
עולים על  300מטר  .13ואולם בגבעת עדה רוב הקווים עוברים בכניסה ליישוב ולא נכנסים ליישוב
עצמו .בבנימינה קו פנימי יחיד ,מסורבל וסיבובי .בפועל האוכלוסייה איננה משתמשת בו כמעט ,אף

 13תכנית אב לתחבורה בנימינה-גבעת עדה
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שבאופן יחסי כמות הנסיעות ביום היא גבוהה .בגלל צורת הבינוי לא ברור אם אפשר לתת שירות
פנימי טוב בבנימינה.
בזיכרון-יעקב שירות אינטנסיבי באופן יחסי
של קווי שירות פנימי ,כמתואר במפה
משמאל.
בג'סר א זרקא לא הייתה תחבורה ציבורית
פנימית ,מוסדרת ,לפני  .2013בספטמבר
 2013הושק לראשונה שרות סדיר של
תחבורה ציבורית לג'סר-א-זרקא .שני
הקווים ,לחדרה ופרדס-חנה ,מבצעים כ40-
נסיעות ליום בטווח השעות  5:30עד 21:00
ועוברים במרכז היישוב (שאר הקווים
המשרתים את תושבי הכפר עוברים במסעף
כביש  4ליד ג'סאר א-זרקא .)14למעשה ,קווי
התחבורה הציבורית האזורית משמשים כקו
פנימי ביישוב .קווים אלה חוצים חלק
משמעותי של היישוב ,אך עדיין חלקים
נרחבים אינם מקבלים שירות .בתקופה של
הכנת דו"ח זה אמור להיות מוארך המסלול של הקווים הפנימיים ,כך ששכונות נוספות יקבלו שירות.
ברוב הקווים שעות הפעילות והתדירות היא סבירה .שעת סיום הפעילות בחלק מן הקווים היא
מוקדמת .כמו כן אין שירות כלל במוצאי שבת .המלצות :יש לבחון האם קיים צורך בקו פנימי בתוך
ג'סר א זרקא ,לבחון דרכים לשיפור הקו הפנימי בבנימינה ,להפעיל הקווים הפנימיים גם במוצ"ש,
ולבחון מדוע שעת סיום הפעילות בחלק מן הקווים מוקדמת.

 14פורטל קווי תחבורה בישראל ,משרד התחבורה ,נובמבר 2015
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ריכוז קווים בינעירוניים המשרתים את היישובים
יישוב

מספר
קווים

זיכרון יעקב
בנימינה
גבעת עדה  -צומת עדה
מעגן מיכאל /החותרים /נחשולים -מסעף /עין כרמל /בית חנניה
(מסעף) /גבע כרמל (מסעף) /דור (מסעף) /הבונים /כרם מהר"ל/
מגדים (מסעף) /ניר עציון (מסעף) /עופר /עין אילה (מסעף)/
צרופה (מסעף) /עתילת (צ.בית אורן)
בית אורן
החותרים /מגדים (מסעף) /עתלית
החותרים /מגדים (מסעף) /עתלית (מחלף)/
החותרים /מעיין צבי /נחשולים -מסעף /עין כרמל /גבע כרמל
(מסעף) /דור (מסעף) /הבונים /כרם מהר"ל /מגדים (מסעף) /ניר
עציון (מסעף) /עופר /עין אילה (מסעף) /צרופה (מסעף) /עתלית
(צ.בית אורן)/
החותרים /מעיין צבי /נחשולים -מסעף /עין כרמל /גבע כרמל
(מסעף) /דור (מסעף) /הבונים /כרם מהר"ל /מגדים (מסעף) /ניר
עציון (מסעף) /עופר /עין אילה (מסעף) /צרופה (מסעף) /עתלית
(צ.בית אורן)/
החותרים /עין כרמל /גבע כרמל (מסעף) /הבונים /מגדים
(מסעף) /ניר עציון (מסעף) /צרופה /עתלית (צ.בית אורן)
החותרים /עין כרמל /גבע כרמל (מסעף) /מגדים (מסעף) /ניר
עציון (מסעף) /עתלית (צ.בית אורן) /עין הוד
מעגן מיכאל
מעגן מיכאל /נחשולים -מסעף /בית חנניה מסעף /דור (מסעף)/
הבונים /כרם מהר"ל /עופר /עין אילה (מסעף) /צרופה (מסעף)
מעיין צבי /בית חנניה (מסעף)
מעיין צבי /נחשולים -מסעף /דור (מסעף) /הבונים /כרם מהר"ל/
עופר /עין אילה (מסעף)
נווה ים

13
12
5
2

קו  156של סופרבוס לעפולה
יעדים מרכזיים של הקווים הבינעירוניים :תל אביב,
חיפה ,עפולה ,יקנעם ,נתניה .רוב הקווים משמשים
כקווים מאספים .הם אינם תחרותיים לרכבת
כשהיעד הוא מרכזי המטרופולין.
קו בין-עירוני הוא קו עם הרבה מוקדים לאורכו;
תדירותו של קו עירוני היא כל  20דקות .בזכרון יעקב,
כל שכונה צריכה להיות מרושתת בכל הקווים יחד,
לפחות  3פעמים בשעה ו 4-פעמים בשעות שיא.
כאשר יש אוטובוס שנסיעתו בקו אורכי (ללא סטיות,
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סה"כ ק"מ מספר
נסיעות-
נסיעות
יום חול
בקו
101
7,582
99
7,078
24
1,369
42
3,960

1
1
1
1

19
1,159
23
457

1
31
1
11

1

110

2

1

242

8

1

238

8

1
1

397
282

10
8

1
1

397
280

10
8

1

501
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קו "חזק") ,תהיינה  4נסיעות בשעה ,ו 5-נסיעות בשעות השיא .תושבי זכרון יעקב קיבלו את כל אשר
ביקשו ,אך עדיין לא נוסעים בתח"צ .לטענת גורם מטעם משרד התחבורה" ,מי שכן משתמש בתח"צ
בזכרון יעקב – מרוצה ,ומי שלא משתמש – מפונק"15.
מאפיינים נוספים של קווים המוגדרים על ידי משרד התחבורה:
קו מזין – מיועד להסעת נוסעים אל מרכז תחבורה בתזמון מותאם לשירות רכבת ישראל או תחנות
מרכזיות .חלק גדול מן הקווים האזוריים בבקעת הנדיב משמשים למעשה כקווים מזינים .בעיקר קו
 70שעובר בריכוזי האוכלוסייה הגדולים בסביבה.
קו לילה – נועד לספק שירות החל מהשעה  23:00ועד לשעה  04:00בבוקר ,בעיקר עבור אזורי הבילוי.
באזור לא קיימים קווי לילה וזאת על אף שקווי רכבת ישראל פועלים בשעות הלילה .המלצתנו -יש
לבחון את הצורך בקווי לילה ,או להאריך את שעות הפעילות של קווים מסוימים גם לשעות הלילה.
קו עונתי – קו שפועל בימים מיוחדים בשנה ,כולל קווי ים .המלצתנו  -בעונת הקיץ יש להפעיל קו
עונתי לחופי הרחצה הפופולאריים.

תחבורה ציבורית בשבת ובמוצאי שבת
ישנם במקומות שונים בארץ קווי שבת – קו הפועל רק בשבת ואינו פועל בימים אחרים בשבוע
ומתוכנן באופן שנותן מענה לצרכים הייחודיים של פעילות שבת .אין באזור שירות בשבת ,ואף לא
במוצאי שבת ,בכל הקווים המקומיים והאזוריים .המלצתנו היא לאפשר בקווים מרכזיים נסיעות
בשבת ,ובודאי במוצאי שבת.
מס'
קו
202

בינעירוני החותרים /מעיין צבי/
תחנות על כביש 4
בינעירוני החותרים

17:46-21:46

872

בינעירוני זיכרון יעקב ,בנימינה

18:15-21:30

694

בינעירוני מעיין צבי /תחנות על
כביש  4בחוף הכרמל

18:25-20:45

693

221

יד לבנים
ת.מרכזית חוף
פרדס חנה
הכרמל
ת.מרכזית חוף
ת.מרכזית חוף
הכרמל
הכרמל
הנדיב /המייסדים ת.מרכזית
חדשה ת"א
זיכרון יעקב
רכבת בנימינה
מרכז מיר"ב

בינעירוני תחנות על כביש  4בחוף
הכרמל
בינעירוני תחנות על כביש  4בחוף
הכרמל
בינעירוני כביש  4בחוף הכרמל

18:28-20:48

מרכז מיר"ב

רכבת בנימינה

18:29-20:29

מרכז מיר"ב

19:08-21:08

921

בינעירוני בנימינה

19:26-00:19

978

בינעירוני זיכרון יעקב

19:43-21:05

ת.מרכזית חוף
הכרמל
ת.מרכזית חדשה
ת"א
ת.מרכזית
כרמיאל

רכבת חוף
הכרמל
מרכז מיר"ב

692
691
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סוג קו

יישוב

שעות פעילות
בשבת
22:18

תחנת מוצא

תחנת יעד

ת.מרכזית חוף
הכרמל
מכון מור בני
ברק

ניתן לראות כי מבין כל הקווים הפעילים באזור רק קווים בינעירוניים מאספים פעילים במוצ"ש ,דבר
המשאיר את התושבים ללא שירות בסיסי במוצאי שבת .המלצתנו – להפעיל באופן מיידי חלק גדול
מהקווים במוצאי שבת.
תשתיות לתחבורה ציבורית בג'אסר א-זרקא
בג'סר הדרכים הן ברוחב  14מ' ומקשרות בין שתי הכניסות ליישוב .לאורך חלק מהכבישים הוסדרו
צמתים .16את הכפר ניתן לחלק לארבעה מתחמים :המעטפת הצפונית ,לב הכפר ,המעטפת המערבית
והמעטפת הדרומית .בלב הכפר ,התשתיות ברחובות הראשיים ברמה ירודה – אבני שפה וכביש
מפורקות ,ומדרכות משובשות ,חסרות או צרות גורמות לכך שתנועת הולכי הרגל נעשית לרוב על
הכביש .הבתים מאופיינים בקו בניין  ,0כלומר חזיתות הבתים בנויות בקו הרחוב .17במתחם הצפוני
של הכפר – רחובות רחבים משני צדדיהם מדרכות מרוצפות ומקומות חנייה מסודרים.

18

ניתן לראות מקומות רבים המיועדים לתחנות אוטובוס ,אך חסרות את המבנה .האוטובוס עוצר
למרות שאין מבנה של תחנה ,יש לציין ששפת המדרכה צבועה באדום-צהוב .בעלי העסקים ביישוב
מתנגדים למבני תחנות מחשש שיחסמו את הגישה ,ובעקבות כניסת אוטובוסים לרחוב הם חוששים
שייחסם הכביש .ניתן להתרשם ממראה התחנות החדשות בג'סר א-זרקא בתמונות הבאות:

תחנה עם מפרץ הפוך ("אנטי מפרץ").
בג'סר א-זרקא הצירים הראשיים מאופיינים בחזית מסחרית אחת או שתיים ,מדרכות וחניות
מסודרות באופן כללי ובלב הכפר – מיעוט מקומות חנייה לפונקציות הציבוריות 19.ישנם מספר
מפרצים (איי-תנועה) שמקשים על התנועה .בהיעדר אכיפה ,נוצר לעיתים תכופות מצב בו רכב חונה
בצד הכביש בצורה שמונעת מאוטובוס לעבור ,ונהג האוטובוס נאלץ בלית ברירה לעלות על המפרץ20.

, 16תכנית מתאר ג'אסר א-זרקא ,עמ' 155
 17שם ,עמ' 62
 18שם ,עמ' 69
 19תכנית מתאר ג'אסר א-זרקא ,עמ' 61-62
 20סיור שטח של תמר קינן ועומר בן-נון ,22/2/16 ,שיחה עם ס.מהנדס המועצה מר שאהב.
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ניתן לראות את המצב המתואר לעיל
בתמונה הבאה:

בהיעדר מקומות חנייה ובהיעדר מבני תחנות
בג'אסר א-זרקא ,נהגים רבים מחנים את רכביהם
במקומות המיועדים לתחנות אוטובוס:

בנוסף ,מועצת ג'אסר א-זרקא מעוניינת בהקמת תחנה ביציאה מהגשר בכניסה ליישוב .המצב הנוכחי
מאלץ את התושבים שגרים בסמוך לגשר לעלות למרכז הכפר כדי להגיע לתחנה 21.יש לציין שהוגשה
בקשה לגבי זה למשרד התחבורה והתקציב לכך כבר מאושר ,לפי גורם מטעם משרד התחבורה ,נותרו
רק תיאומים סופיים עם המפעיל וזה כנראה יקרה בשבועות הקרובים.

מאפייני איכות השירות בתחבורה הציבורית
איכות השירות של התחבורה הציבורית היא מרכיב ראשון בחשיבותו בבחירת אמצעי הנסיעה בעת
הבחירה בין נסיעה במכונית לבין נסיעה בתחבורה ציבורית .ציבור המשתמשים יעדיף את האמצעי
היוצר אצלו את מירב התועלת ,הרווחה וההנאה .כל אלה נקבעים אצל הנוסעים הן על ידי משתנים
אובייקטיבים הניתנים למדידה (זמן נסיעה ,תדירות וכו') והן בהתאם למערכת השיקולים
הסובייקטיבית של כל פרט .ניתוח כמותי של המערכת השיקולים של הצרכן הוא תהליך מורכב שיש
לבססו הן על מודלים כלכליים והן על מודלים פסיכולוגים וקוגניטיביים .מורכבות תהליך קבלת
ההחלטות של הנוסע מחייבת את הרשות בעריכת סקרים ומחקרים שוטפים ותכופים על מנת שניתן
יהיה לקדם מערכת תחבורה יעילה וטובה .הניסיון רב השנים ,בארצות מפותחות עם רמת מינוע
גבוהה ,מורה חד משמעית כי מעבר מנסיעה במכונית לתחבורה ציבורית מותנה באיכות השרות
ובמידת התאמתו למערכת העדיפויות של המשתמשים.
הדאגה וההקפדה על איכות השרות של התחבורה הציבורית מוטלת במדינות מפותחות על רשויות
התחבורה .באירופה ובארצות הברית האחריות מוטלת בעיקר על הרשויות המוניציפליות

 21סיור שטח של תמר קינן ועומר בן-נון ,21/2/16 ,שיחה עם ס.מהנדס המועצה סאבר שאהב
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והמטרופוליניות בעוד שבישראל נושא זה מופקד בידי הרשות הארצית לתחבורה ציבורית .המבנה
הריכוזי בישראל יכול להבטיח שילוביות טובה בין התחבורה העירונית והבין עירונית של האוטובוסים
והרכבות.
בנוסף לתפקיד המרכזי של רשות התחבורה הציבורית בקביעת מאפייני השרות ,איכות השירות
במדינות שונות בעולם מעוגנת גם בחקיקה צרכנית של זכויות הנוסע ובאמנת שירות מצד המפעיל.
ארגון "תחבורה היום ומחר" סבור כי אימוץ אמנות שרות על ידי מפעילי השירות יוכל לתרום לשיפור
התחבורה הציבורית ובכך להוות חלופה ראויה ומכובדת לנסיעה במכונית.
בהתאם לתוצאות סקר משתמשים ארצי מקיף ראשון מסוגו ,שנערך על ידי "תחבורה היום ומחר"
בספטמבר  ,2014אשר דירג את מאפייני השירות החשובים לציבור ואת שביעות רצונו מהם ,גובש "תו
איכות השירות" .22תוצאות הסקר מראות כי הדבר החשוב ביותר לנוסע הוא מרכיב הזמן ,הבא לידי
ביטוי בתדירות ,אמינות ומשך זמן הנסיעה .משתנים אלו של זמן ,ביחד עם המשתנים של צפיפות
באוטובוסים ומחיר הנסיעה ,קיבלו בסקר את שביעות הרצון הנמוכה ביותר באופן מובהק.

משרד התחבורה בוחן את מפעילי התחבורה על פי פרמטרים רלוונטיים ,אך מתייחס רק לפרמטרים
המושפעים באופן בלעדי על ידי המפעיל .פרמטרים אחרים אינם נמדדים כלל .להלן ממוצע ארצי
של ציוני משרד התחבורה לחברות התחבורה הציבורית:23

 22תו איכות השירות:
http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/tv_ykvt_hshyrvt_btkhbvrh_htsybvryt_lmqbly_hhkhl
tvt_-_rshymt_hmddym.pdf
 23סיכום נתוני הבקרה התפעולית על הפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים מחצית ראשונה לשנת 2015
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/bakara-tifulit01-06_2015.pdf
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משרד התחבורה מפרסם גם את הציונים לכל אשכול ,וניתן לראות את ציוני חברת קווים ,המפורטים
גם לאשכול חדרה נתניה הכולל את השירות לאזור בקעת הנדיב:
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ניתן לראות כי אשכול חדרה נתניה זוכה לרמת שירות גבוהה יותר מהממוצע של חברת קווים ,למעט
הפרמטרים הנוגעים למידע לציבור .בהשוואה לציון הארצי הממוצע לכל המפעילים בנושא עצירה
בתחנות ,וכן הסוגיות הנוגעות למידע לציבור ,המצב באשכול חדרה נתניה פחות טוב .ביתר
הפרמטרים הנמדדים המצב טוב יותר.
ישנם פרמטרים חשובים לא פחות כפי שראינו ,כגון תדירות ,אשר איכותם איננה נמדדת על ידי משרד
התחבורה או אף גורם אחר .להערכתנו ,מצב השירות ביישובי השותפות מבחינת תדירות הנסיעות
היא סבירה בימי חול .
בנוגע לשירות של אגד ,משרד התחבורה מפרסם מידע על ציוני אגד בכל הארץ יחד ,וכיוון שהיקפי
השירות של אגד כה גדולים ,אין משמעות לציון הכללי כדי ללמוד על המצב בקווי השירות באזור.

רפורמת התעריפים בתחבורה הציבורית ויישומיה ברשויות החברות בשותפות
בינואר  2016יישם משרד התחבורה את רפורמת התעריפים בתחבורה הציבורית בישראל .לפי רפורמה
זו ,ניתן לרכוש מינוי "רב קו" ולנסוע ללא הגבלה בתחומי איזור מסוים ,ללא צורך לשלם בכל אמצעי
תחבורה בנפרד .לצורך כך ישנה אפשרות לרכוש מינוי יומי ,שבועי או חודשי .במסגרת רפורמה זו,
חילק משרד התחבורה את ישראל לפי ארבעה מטרופולינים מרכזיים :תל אביב ,ירושלים ,חיפה ובאר
שבע .את המינוי יוכלו התושבים לעשות בהתאם לאזור מגוריהם .כל מטרופולין מורכב מהעיר
הראשית וטבעות המקיפות אותה ,וכן אזורים מרוחקים .כך ,במטרופולין ת"א לדוגמא ,טבעת  1כוללת
בין היתר את היישובים תל אביב יפו ,בת ים ,חולון ,ראשון לציון ,גבעתיים ,רמת גן ,פתח תקווה;
טבעת  2כוללת יישובים כדוגמת הרצליה ,רמת השרון ,ראש העין ,שוהם ,נס ציונה או רחובות;
ובטבעת  3אפשר למצוא את נתניה ,מודיעין ,אשדוד ויבנה .ניתן אם כן לעשות מינוי ל"גוש דן" שכולל
רק את טבעת  ,1מינוי ל"גוש דן מורחב" כולל את גוש דן ואת טבעת  ,2ניתן לעשות מינוי לאזור
השרון בלבד ,לאזור רחובות בלבד ,ניתן לשלב בין טבעות שונות וניתן לעשות מינוי אשר כולל את
ה"אזורים" חדרה מצפון ואשקלון מדרום.
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ב"איזור חדרה" לפי החלוקה ,נמצאות בנימינה וג'סר א-זרקא .המינוי עבור תושבי בנימינה יכלול את
טבעת  ,1טבעת  ,2טבעת  3ואיזור חדרה גם יחד ויעלה  37.5ש"ח עבור מינוי יומי 162.5 ,ש"ח עבור
מינוי שבועי ו 423-ש"ח עבור מינוי חודשי.
"איזור חדרה" משמש כקצהו הצפוני של מטרופולין ת"א וכקצהו הדרומי של מטרופולין חיפה ,ולפיכך
יישובים השייכים ל"איזור חדרה" נהנים משני המטרופולינים .אולם כיום ,לא ניתן לרכוש "מינוי בין
עירוני" – מינוי שאינו בתוך תחומי המטרופולין.
לפי החלוקה נוצר מצב אבסורד לפיו זכרון יעקב נמצאת בטבעת  3במטרופולין חיפה ,ולכן תושביה
לא יכולים לרכוש מינוי לת"א .עבור תושבי בנימינה וג'אסר א-זרקא ,מחירי המינויים בשני
המטרופולינים זהים.

תחבורה ציבורית ביישובי השותפות :נקודות שראוי להדגיש
•
•
•
•
•
•
•
•
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אופי הבינוי ביישובים מהווה מחסום לתחבורה הציבורית.
קיימים קווי שירות רבים.
רמת השירות לא מספיק טובה.
אין עבודה אזורית משותפת מול המפעילים ומשרד התחבורה.
יש לתכנן מחדש את קטע הכביש  652בבנימינה ,כך שיענה על צרכי משתמשי התחבורה
הציבורית.
יש להוסיף שעות שירות בערב ובמוצ"ש.
יש לכלול את זיכרון יעקב באזור חדרה.
יש לעודד תושבים להעביר תלונות באפן מפורט ומתועד – מבצע איסוף תלונות והצעות.

תחנת הרכבת בנימינה
תחנת הרכבת בנימינה ,הממוקמת בצידה הדרום מזרחי של בנימינה ,משמשת כ 8,000-נוסעים ביום
בממוצע 24ועוצרות בה כ 135-רכבות מדי יום .25כיום נבחנת האפשרות להעברתה בסמוך לכביש  ,4אך
עדיין לא התקבלה החלטה .התחנה משרתת את כל תושבי האזור 25% :ממשתמשי תחנת הרכבת
בנימינה הם תושבי זכרון יעקב;  21%הם תושבי בנימינה;  11%הם תושבי פרדס חנה 7% ,מאור
עקיבא 5% ,מגבעת עדה ,וה 31%-הנותרים מגיעים מיישובים אחרים.

מקום מגורים של מגיעים לתחנת הרכבת בנימינה
40%
30%
20%
10%
0%
זכרון
יעקב בנימינה פרדס
חנה

אור
עקיבא

גבעת
עדה

אחר

מקןם מגורים של מגיעים לתחנת הרכבת

עבור  41%מנוסעי התחנה ,מטרת הנסיעה היא לצרכי עבודה ו 15%-לצרכי לימודים .תל אביב היא
יעדם של  66%מנוסעי התחנה ,חיפה של  11%מהם ו 4%-מנוסעי התחנה מגיעים להרצליה.

הגעה אל תחנת הרכבת
אמצעי הגעה לתחנת רכבת בנימינה
מונית שירות
1%
ברגל
6%
אוטובוס
11%

רכב פרטי
75%

 24תיק תחנה בנימינה
 25בנימינה "דו"ח מצב קיים" ,עמ' 42
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 75%מהמשתמשים מגיעים לתחנת הרכבת בנימינה ברכב 11% ,באוטובוס 6% ,ברגל ו 1%-במונית
שירות 48% .מנוסעי הרכבת לא משתמשים באוטובוס כדיי להגיע לרכבת כיוון שאין קו 10% ,טוענים
שהנסיעה ארוכה ולפי  13%ממשתמשי הרכבת ,אין התאמה בלו"ז בין האוטובוס לרכבת26.

תחנת הרכבת כמרכז תחבורה משולב
תחנת הרכבת בנימינה הינה השביעית בגודלה בישראל ,וצריכה לתפקד כמרכז תחבורה משולב .להלן
מרכיבי התחנה הקיימים בתחנת בנימינה ,בהשוואה ל"מרכיבים הנדרשים לתכנון מרכזי תחבורה
משולבים":27
 .1תחנות אוטובוס :קיימות שתי תחנות אוטובוס בתחנת הרכבת בנימינה והן מסוככות .כלי
רכב שונים חסומים את התחנה מכיוון שאין מתחמי "קח וסע"" /הבא וסע"  -אשר אמורים
להקבע ,לפי משרד התחבורה ,לפי מספר כלי-רכב "הבא וסע" בתחנה בשעת שיא ,ובהיעדר
נתונים ,לפחות  10עמדות לכלי רכב .מצב זה איננו מאפשר לאוטובוסים לעמוד בתחנה,
באופן הפוגע משמעותית הן בנגישות הנוסעים (אי היצמדות של האוטובוס לשפת המדרכה)
והן בבטיחותם .לאור זאת זמני העצירה של האוטובוסים מתארכים ,ובכך נפגעת רמת
השירות של האוטובוסים גם מבחינת זמני הנסיעה .יתרה מכך ,תחנת בנימינה משמשת
נקודות איסוף לחיילים ולקבוצות שונות ,ורכב הסעה עבורם איננו מקבל מענה ,וכלי רכב
אלה עוצרים זמן רב במיוחד בתחנות האוטובוס ודורשים פתרון ייעודי .המלצתנו היא
להסדיר בהקדם את שטח מיועד ל"הבא וסע" ול"קח וסע" ובמקביל לבצע אכיפה מוגברת
בתחנות האוטובוס.
 .2שבילי הליכה ברגל :בצד המערבי לכיוון אזור התעשייה לא קיים שביל הליכה מתאים.
קיימים שבילי הליכה מוסדרים לאורך כביש  .652אין הצללה לאורך המדרכות ,ותחנת
האוטובוס לכיוון דרום מהווה מכשול :רוחב המעבר לפני התחנה אינו מתאים לכמות הולכי
הרגל (רק  70ס"מ בהשוואה ל 1.2 -מ' לפי הנחיות משרד התחבורה) ,ומאחורי התחנה אין כלל
מעבר כנדרש .התחנה לכיוון צפון מותירה מעבר רחב מספיק.
 .3שבילי אופניים :בתחנת הרכבת בנימינה לא קיימים שבילי אופניים.
 .4חניית אופניים :בחניון הדרומי של התחנה אין מתקני חנייה לאופניים ובחניון הצפוני כ30 -
מקומות חנייה ,במיקום טוב אך לא מכובד (ליד מתקני אשפה ומיחזור) .היותם בתפוסה
מלאה מצביע על צורך במקומות נוספים .כמו כן הם רחוקים מהכניסה לתחנה ,ועקב כך
רוכבי האופניים מחנים אותם לאורך הגדרות בכניסה הצפונית לתחנה 28.לפי הנחיות משרד
התחבורה ,צריכים להיות חניות ל 10%-ממספר הנוסעים העולים בשעת השיא בבוקר -
כלומר ,לפחות  120מקומות חנייה.
 26תיק תחנה בנימינה ,עמ' 76
 27לפי מסמך "הנחיות לתכנון תפעולי וגיאומטרי של מרכזי תחבורה משולבים" ( ,)2005באתר משרד התחבורה:
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=572:tt-tmhma-a&catid=88:201004-22-09-28-32&Itemid=125
 28תיק תחנה בנימינה ,עמ' 66

19

תחנת האוטובוס במתחם תחנת
הרכבת בנימינה לכיוון דרום

תחנת האוטובוס במתחם תחנת הרכבת
בנימינה לכיוון צפון

 .5תחנת מוניות :קיימת תחנת מוניות פעילה ,ובהתאם לנדרש קיים מבנה למפעיל ולהמתנת
הנהגים .כמו כן ישנו מקום חנייה למוניות אשר משמש כרציף קליטה וחנייה עבורן .שעות
הפעילות בפועל של התחנה אינן משרתות בכל השעות בהן ניתן שירות של הרכבת .כמו כן
בשעות שיא קיים חוסר בשירות.
 .6תחנת קצה תפעולית לאוטובוסים  -בעוד שקיימים למעלה מ 1000-מקומות חנייה באזור
תחנת הרכב ,אין כלל עמדות לאוטובוסים כתחנת קצה תפעולית .לפי הנחיות משרד
התחבורה נדרשות לפחות  3עמדות .מיקום החנייה התפעולית צריך להיות ממוקם סמוך ככל
הניתן לתחנת הרכבת ולתחנות האוטובוס .כרגע משמשות תחנות אוטובוס לאורך כביש 652
כתחנת קצה תפעולית .העדר החניה התפעולית פוגע בקווים המתחילים מתחנת הרכבת,
ובאפשרות להוסיף קווים שתחנת המוצא שלהם היא תחנת הרכבת .מצב זה איננו תקין
בעיקר בשל העובדה שהוא מונע מאוטובוסים האמורים לעצור בתחנות ,לעשות זאת כנדרש.
העדר מקום מתאים לתחנת קצה תפעולית סמוך לתחנת הרכבת נובע לדעת נציגי הרכבת
מהעובדה שכיום שטח החניון ומבנהו לא מאפשרת לאוטובוסים להסתובב ולכן קשה מבחינה
גיאומטרית /הנדסית להקצות שטחים לאוטובוסים 29.יש לתכנן תחנת קצה תפעולית כך שלא
יצריכו סיבוב בתוך החניון .באופן לא רשמי ,מתכננים עבור משרד התחבורה טוענים שהסיבה
להעדר חניית אוטובוסים היא התנגדות מועצת בנימינה להפחתת מקומות חנייה לרכב פרטי,
שבמקומו יש להקים החניון לאוטובוסים .לסיכום ,התוצאה של אי הקצאת חניה תפעולית:
•

פגיעה בעמידה בלו"ז של קווים שמוצאם מתחנת הרכבת.

 29שיחה עם ויקי קנטרוביץ' ,מטפלת בנושא תשתיות ב"רכבת ישראל"
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•

חוסר נכונות להוסיף קווים חדשים שמוצאם בתחנת הרכבת.

•

אוטובוסים ממתינים בתחנות סמוכות בכביש  652ומפריעים לקווי שירות אחרים.

חניית רכב פרטי וחניית רכבי קארפול  -מתחם תחנת הרכבת מחולק לשני תתי-מתחמים,
צפוני ודרומי ,כאשר בכל אחד מהם קיים חניון לכלי רכב וכניסות נפרדות לתחנה 30.פריסת
מקומות החנייה הציבורית נעשית ע"י פעילות משותפת של המועצה ,רכבת ישראל ויזמים.
סה"כ ישנן  1,080חניות במרחב תחנת הרכבת ,שכולל גם את איזור התעשייה רכבת ,ומתוכן
 855חניות ללא תשלום 31.עם זאת ,ממצאים הראו שקיים מחסור במקומות חנייה במתחם,
ולכן ניתן למצוא כלי רכב החונים על מדרכות ,בתוך תעלת ניקוז פתוחה הממוקמת החניון
הצפוני וכן בשדה חקלאי סמוך .הצעתנו היא לייעד חלק ממקומות החנייה לכלי רכב עימם
הגיעו שלושה אנשים לפחות .פתרון זה אינו דורש פיתוח תשתיות ועלויות תפעול גבוהות.
ה יתרונות של פתרון מסוג זה נובעים מהיעילות הכפולה  .מצד אחד נעשה שימוש יעיל יותר
בשטח החניון הציבורי ,המאפשר להביא כמות גדולה יותר של נוסעים לרכבת ,ומצד שני
שמירת מקום החנייה לנסיעות בקארפול בלבד ,מאפשר למגיעים כך ,למצוא מקום חנייה נח
גם בשעות שכל יתר החניונים כבר תפוסים עד אפס מקום.
 .8חניית רכב דו-גלגלי :מספר מקומות חניה לאופנועים צ"ל שווה ל 5%ממספר נוסעים עולים
בשעת שיא בוקר.
לסיכום ,עולה שסביב תחנת הרכבת בנימינה רוב השטחים ותשומת הלב של הרשויות נוגעת
להגדלת ההיצע למקומות חנייה לרכב פרטי:
•

מיקום תחנת הרכבת בסמוך לכביש  - 652פוטנציאל לא ממומש.

•

מבנה סביבת התחנה מוטה קיצונית לרכב פרטי.

•

יש לתכנן ולהתאים סביבת התחנה לאמצעי התחבורה האחרים על חשבון הרכב הפרטי.

•

לאחר הסדרה של נקודות עצירה ,יש לבצע אכיפה מוגברת על עצירת רכב פרטי בתחנות
האוטובוס.

•

חניית קארפול עשויה להגדיל ניצולת מקומות החנייה.

•

תוכנית המתאר של בנימינה תלויה בהחלטה על מיקום התחנה.

 30תיק תחנה בנימינה ,עמ' 61
 31נתונים מהמועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה

21

שבילי אופניים בין ובתוך הישובים
בעשור האחרון הפכה מקובלת בישראל התפיסה כי אופניים יכולים להוות כלי תחבורה משמעותי
בעיקר במרכזי ערים וכלי תחבורה משלים לתחבורה הציבורית ,אך בכדי לקיים זאת הלכה למעשה
יש צורך ברשת שבילים ייעודיים שיאפשרו לרוכבי האופניים לנסוע בבטחה .התקציבים הממשלתיים
המוקצים לסיוע לרשויות המקומיות להקמת רשת השבילים 32הם נמוכים אך עולים בהדרגה.
היוזמה ,ההקצאה והפיתוח של רשת שבילים לתנועת אופניים ברחבי העיר היא בידי הרשות
המקומית ,מתוך הבנה של התועלות הכלכליות והחברתיות הגלומות בצעד זה .במרכזי ערים היקפי
הנסועה באופניים כאמצעי הגעה לעבודה יכול להגיע לכ 20-30%-כפי שקורה בערים שונות באירופה.
עיריית תל אביב-יפו אשר השקיעה בפיתוח רשת שבילי אופניים ,חניות אופניים ושרות השכרת
אופניים ,העלתה כמעט פי  3את אחוז היוממים באופניים (ב 2007-כ 6.5%-מהמגיעים לעבודה הגיעו
באופניים ,וב.33)16.1% 2014-
באזורנו ,רשת שבילי אופניים בינעירונית נמצאת בשלבי תכנון (ע"י ירון עברון) .כיום מעט שבילים
קיימים והרבה בשלבי תכנון .להלן תאור המצב הקיים ברשויות.
בבנימינה-גבעת עדה יש כיום  6שבילי אופניים .שלושה במערב בנימינה :ברח' האירית ,רח' החבצלת
ורח' העצמאות .שניים במזרח בנימינה :ברח' המורה ורחוב הכיכר .ושביל אופניים אחד ברח' עומר
בגבעת עדה.
בנוסף ,יש תכניות לשבילי אופניים חדשים בתחומיהן :בבנימינה  -הארז ,דרך ניל"י ,הגיבורים,
העצמאות (קטע נוסף) ,השדה ,העלייה ,האומן ,המסילה ,ששת הימים ,הגיבורים ,המייסדים ,הכיכר,
הגפן ,חרצית ,נחלת ז'בוטינסקי ,החורש אשר מוקדיהם הם תחנת הרכבת ,בי"ס אמירים ,בי"ס
אשכולות ,רמת הנדיב ,אזה"ת רכבת והמתנ"ס .ובגבעת עדה – לאורך כביש  654לדרך  ,652לאורך
כביש  653לדרך  652ולאורך רחובות הדקל וח"י כאשר מוקדיהם נמצאים באותו איזור והם :בי"ס גבע,
צופים ומתנ"ס.
כמו כן ,קיימות תכניות אשר מחייבות שינוי תב"ע בבנימינה ברחובות התמסח ,ששת הימים (קטע
בצפון-מזרח) ,הגורן ,הזית ,הדקל ,הכרם ,האסיף והתירוש .ובגבעת עדה יש תכניות לשבילי אופניים
חדשים אשר מותנות בבדיקת שיפועים ברחובות :הראשונים ,היסמין ,ח"י ,הרימון.34
רשות
בנימינה

סטטוס
קיים

רחובות
 6שבילים

32באתר משרד התחבורהhttp://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=259:noal - :
pituh-tashtit-a4&catid=70:noal-pituh-tashtit-c&Itemid=82#שבילי אופניים
 33ממצאי סקר עיריית תל-אביב
 34תכנית אב לתחבורה בנימינה-גבעת עדה
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זכרון יעקב

בנימינה – הארז ,דרך ניל"י ,הגיבורים ,העצמאות (קטע נוסף),
בתכנון
השדה ,העלייה ,האומן ,המסילה ,ששת הימים ,הגיבורים,
המייסדים ,הכיכר ,הגפן ,חרצית ,נחלת ז'בוטינסקי ,החורש אשר
מוקדיהם הם תחנת הרכבת ,בי"ס אמירים ,בי"ס אשכולות ,רמת
הנדיב ,אזה"ת רכבת והמתנ"ס .גבעת עדה – לאורך כביש  654לדרך
 ,652לאורך כביש  653לדרך  652ולאורך רחובות הדקל וח"י כאשר
מוקדיהם בי"ס גבע ,צופים ומתנ"ס.
בתכנון ארוך תכניות אשר מחייבות שינוי תב"ע בבנימינה ברחובות התמסח,
ששת הימים (קטע בצפון-מזרח) ,הגורן ,הזית ,הדקל ,הכרם ,האסיף
טווח
והתירוש .ובגבעת עדה יש תכניות לשבילי אופניים חדשים אשר
מותנות בבדיקת שיפועים ברחובות :הראשונים ,היסמין ,ח"י,
הרימון
שבילי אופניים היקפיים ,וכן רחוב הכובשים
בתכנון

ג'סר א זרקא

בתכנון ארוך במסגרת תוכנית המתאר
טווח
אין שבילים

ניתן לראות את המסלולים הקיימים והמוצעים על גבי המפות הבאות:
בנימינה:

גבעת עדה:
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גם בזכרון יעקב מתוכננת מערכת לשבילי אופניים שבמרכזה  15מוקדים והם :בית הפקידות ,בית
הכנסת ,גן רוטשילד ,אחוזת לנגה ,זמארין ,היקב ,בית הבד ,גן תשבי ,פארק מרכזי ,בית העלמין ,מצנחי
רחיפה ,בית מבטחים ,מערת המיש ,מערת הכבארה ורמת נדיב .המערכת הנ"ל תכלול הן שבילי
אופניים והן שבילים להולכי רגל ,ותדרוש בין היתר פריצת תוואי שביל חדש ,הסדרת שבילים קיימים
כולל יישור ,תוספת שבילי רוחב מקשרים ,תוספת חיפוי אספלט ,שיקום נופי לשולי השבילים ,פיתוח
מוקדי כניסה ראשיים ומשניים ,פיתוח מצפורים ורחבות מנוחה וכמובן ,שילוט.35

שביל אופניים מחבר בין בנימינה לגבעת עדה
קרן גורדו (קיבוץ רגבים) ,רונית טורק (גבעת-עדה) ,שי
רגב (גבעת-עדה) – צוות במסגרת "פורום תחבורה
וקהילה" של תחבורה היום ומחר ,פעלו בשנת 2013
לקדם שבילי אופניים בין בנימינה וגבעת עדה .המועצה
המקומית בנימינה גבעת עדה הוציאה את השביל
לתכנון ,והכינה תוכנית לשתי חלופות באמצעות חברת
אב אדריכלות נוף .המתכננת אורנה בן ציוני מחברת
אב אדריכלות נוף מקדמים את התכנון והאישורים
הנדרשים לקידום השביל.

 35מתוך "הדגמה למערכת שבילי אופניים והולכי רגל בזיכרון יעקב"
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לאור העובדה שהכי הגיוני למקם השביל בצמוד לכביש המחבר בין שני המוקדים ,קיים צורך לתאם
עם חברת "נתיבי ישראל" (מע"צ) האחראית על הכביש .חברת "נתיבי ישראל" מערימה קשיים באישור
השביל .מכתב נת"י למהנדס המועצה (אוגוסט " : )2015חלופת תוואי הנחל הנה הישימה ביותר שכן
חלופת דרך  653צפויה להידחות עקב צורכי פיתוח עתידיים וצורך להסדיר את הדרך בהתאם להנחיות
במידה ושביל האופניים מוסדר לאורכה" .המלצתנו היא לפנות למשרד התחבורה שיורה לנתיבי
ישראל לפעול ולסייע לסלילת השביל ,ולהתייעץ עם מת"ל על ההערות המקצועיות של נת"י.

תוואי מחבר בין בנימינה לגבעת עדה
לסיכום נושא שבילי אופנים:
•
•
•
•
•
•
•

האזור מותאם לרכיבת אופניים.
תרבות רכיבה על אופניים מפותחת.
מתקבל על ידי הממשלה כאמצעי תחבורה ,נחשב סקסי ,אהוד ציבורית.
קיים פער בין אמון מקבלי החלטות לתושבים בנוגע לשימוש עתידי בפועל
דורש החלטות אמיצות בנוגע לחלוקת זכויות הדרך וחתך הרחוב על חשבון הרכב הפרטי.
קיים צורך בעבודה מול נת"י וגורמים רלוונטיים לקידום הנושא.
נדרשים שבילי אופניים בינעירוניים לפרדס חנה ולזיכרון יעקב.

חנייה
בזיכרון יעקב :בזיכרון יעקב קיימות  771חניות לאורך רחובות המועצה .בנוסף ,מתוכננים בה ארבעה
חניונים :חצרות המושבה (שכבר מאושר ובו  200מקומות חנייה) ,ושלושה בהליכי תכנון :לב המושבה
( 500מקומות חנייה) ,מתחם אגד ( 60מקומות חנייה) וש 100( 1058/מקומות חנייה) .36גישת המהנדס
שאין צורך להיענות לדרישות תושבים להוספת מקומות חנייה על חשבון שימושי קרקע אחרים.
בג'סר א זרקא :אין חוק עזר בנושא חנייה -לא ניתן כלל לאכוף חנייה במקום אסור .כך שלא ניתן
ליישם כל מדיניות חנייה.
בבנימינה :גישת בינוי של  2מקומות חנייה לכל יחידת דיור.

 36זכרון יעקב ,סקר מצב קיים ,עמ' 296
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מעורבות הרשות המקומיות בנושא התחבורה והממשק עם המפעיל והתושבים
תחבורה ציבורית מושפעת מחמישה גורמים :משרד התחבורה ,הרשות המקומית ,רשויות התכנון,
ציבור הנוסעים והחברה המפעילה .ריבוי השחקנים מהווה אחת הבעיות המרכזיות של התחבורה
הציבורית בישראל ,ועל כן ,המפתח להצלחה הוא שיח בין כל הגורמים ומעורבות שוטפת ויומיומית
של הרשות המקומית.
שיפור השירות בתחבורה הציבורית הוא אינטרס מובהק של הרשות המקומית .לצד הסמכויות
הממשלתיות 37והיוזמות הממשלתיות לשיפור השירות (עידוד התחרות בענף ,פיתוח מערכות להסעת
המונים ,תוכנית נתיבי ישראל ,מכרזים כגון "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" 38ועוד) ,לרשות
המקומית תפקיד חשוב :היא הממונה על התשתיות ,התכנון והבינוי ,אפילו תחנות האוטובוס הן
רכוש הרשות המקומית .בנוסף בידיה הידע אודות הצרכים המשתנים של תושביה ומבקריה
והמוטיבציה לחזק את המרחב העירוני באמצעות עידוד תחבורה ציבורית .בשיתוף פעולה עם
המפעילים המקומיים ,להם מוטיבציה להגדלת כמות המשתמשים .על הרשות המקומית ליזום
שינויים פיזיים ,תפקודיים וטכנולוגיים לשיפור השירות ,לתכנן ולקדם אותם מול משרד
התחבורה .39נסקור להלן את מצב הרשויות בשותפות מבחינת מעורבותן בנושא התחבורה הציבורית.
ג'אסר א-זרקא
בג'אסר א-זרקא ישנו רכז תחבורה ציבורית פעיל מאוד בשם סאבר שהאב אשר עשה קורס של משרד
התחבורה .בנוסף ,מר סאבר שהאב ממונה על תלונות הציבור ביישוב ,ויש לו את מספרי הטלפון של
כל הנהגים .תושבים פונים אליו ישירות ,גם בשעות הלילה ,בענייני איחור של קווים ,אבידות
באוטובוס ,יחס מהנהג וכו' .בג'אסר א-זרקא הציעו את מיקום התחנות בשיתוף עם חברת "קווים".
ביישוב פועלים שני קווים מרכזיים 68 ,ו ,69-לחדרה ובחזרה ולפרדס חנה ובחזרה .כמעט כל  40דק'
יוצא אוטובוס; האוטובוס האחרון יוצא בשעה  21:00מחדרה ,כאשר עד לפני חודשים ספורים נסיעתו
האחרונה הייתה בשעה  .18:00זה שונה בעקבות בקשה למשרד התחבורה מצד הרשות המקומית.
ברשות מעוניינים כעת לקדם קו לחיפה ,אך טרם יצאה בקשה בנושא למשרד התחבורה.
בשנת  ,2015בעקבות מינויו של שאהב ,הכינו לראשונה ברשות תכנית עבודה לתחבורה הציבורית
שכללה :הצבת סככות בתחנות התח"צ ביישוב ,סה"כ  15סככות; פיתוח תשתית הכבישים המקיפה
את היישוב ,בכדי לאפשר נגישות לתח"צ ,והרחבת השירות ברדיוס של  6ק"מ לפחות; הפעלת קו חדש
פנימי מדרום לצפון הכפר ולהיפך ,היות וביה"ס ביישוב נמצאים בקצה הצפוני ובקצה הדרומי ,כולל
מוסדות ציבור כמו המתנ"ס ,קופ"ח ,מועדונים ,תחנות טיפת חלב וכו'; תיגבור קו  69במיוחד בשעות
הערב מאיזור רכבת בנימינה ,היות ויש אזרחים עובדים וסטודנטים ,הנוסעים לאיזור המרכז ות"א,
( 37הכנת המכרזים ,אישור שינויים בקווים ,בקרה על המפעילים ,סבסוד השירות ,ועוד)
 38מכרז "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" של משרדי התחבורה והאוצר הציע מימון של  250מיליון ש"ח למימוש תכניותיה
של העיר שתבחר.
 39ראה את הצעדים שעל הרשות לבצע על מנת להגביר מעורבותה ולשפר את התחבורה הציבורית" ,במדריך לרשויות
המקומיות" של תחבורה היום ומחר:2013 ,
http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/madrich_larashuyot_web_0.pdf
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וחוזרים בערב מאוחר ,באמצעות הרכבת .תחנת הרכבת בנימינה היא הכי קרובה ליישוב .כל ארבע
התכניות שהוזכרו לעיל כבר בוצעו .נותרה תכנית עבודה אחת שטרם בוצעה :הפעלת קו חדש לכיוון
חיפה והצפון ,אשר ישרת את אוכלוסיית האזרחים העובדים באזור ,והתלמידים הלומדים בחיפה.
כיום ,נסיעה לחיפה מתאפשרת רק מכביש  .4מומלץ להכין תכנית עבודה גם לשנת  ,2016אנו בארגון
"תחבורה היום ומחר" נמליץ על קידום הקו לחיפה40.

מכתב פנייה לדוגמא של אחראי התח"צ למשרד התחבורה

 40סיור שטח של תמר קינן ושל עומר בן-נון ,שיחה עם מר סאבר שהאב במהלך הסיור בתאריך 22/2/16
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שירטוט לתכנית הפעלת הקו מג'אסר א-זרקא לחיפה

בנימינה  -גבעת עדה
בבנימינה – גבעת עדה קיים קשר בין המועצה לחברת "קווים" ,בעיקר מול ג'ואי מאיר ,אך לא קיים
קשר עם חברת "אגד" 41.מנכ"לית המועצה מירי גרוס היא האחראית על
התחבורה הציבורית .היא קידמה לפני מספר שנים את השאטל ביוזמת
המועצה שהסיע חינם את תושבי גבעת עדה לתחנת הרכבת .השאטל
הופסק לאחר כניסת חברת קווים וכניסה לתפעול של קו  .36מסלול הקו
לא נתן מענה ,ושוב מירי והמועצה עבדו מול קווים ומשרד התחבורה
לשנות את מסלול הקו ואכן השתנה ונותן שירות טוב לתושבי גבעת עדה
להגיע לבנימינה ולתחנת הרכבת .גם היוזמה לקו פנימי בבנימינה הוא של
המועצה .כיום אין פעילות מיוחדת בין המועצה למפעילי התחבורה

 41מידע ממהנדס מועצת בנימינה-גבעת עדה
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הציבורית על אף שהקו הפנימי איננו משרת בפועל כמעט נוסעים ,אין נושאים בטיפול ואין תוכנית
עבודה.
בבנימינה עיקר המשתמשים בתחבורה ציבורית אינם תושבי בנימינה אך טיפול בנושא תחבורה
ציבורית עשוי להפחית נסועת רכב פרטי.
מ.א חוף הכרמל
במ.א .חוף הכרמל יצאה לדרך יוזמה של שני חברי המועצה האזורית ממה ליפשיץ ואורנה אשכנזי,42
החברים בפורום הפעילים "תחבורה וקהילה" של תחבורה היום ומחר .לאחר  4שנים בהן ליווינו את
הפרויקט ,התוכנית של שני קווים מאספים יושמה והשירות יצא לדרך .כעת יש לבחון את יעילות
השירות וכן להתייחס להצעות להמשך של התוכנית.
החזון שלהם היה הקמת מערך תחבורה ציבורית ליישובי חוף-הכרמל .צרכי האזור בפיתוח התחבורה
הציבורית סווגו לארבעה סוגים :נגישות לרכבת ,הסעה
נוחה לערים הגדולות ,קישור בין יישובי המועצה ,קישור
לערים השכנות .שלבי הפרויקט היו:
שלב א' – קבלת מנדט לקידום הפרויקט וייצוג המועצה
בנושא זה .לצורך כך נערכה פגישה עם ראש המועצה ,מר
כרמל סלע ,בה הוצג הנושא וקיבלנו ממנו את ברכת הדרך.
מר סלע מצידו העלה את הנושא במליאת המועצה האזורית
אשר הצביעה פה-אחד על מתן המנדט לשני החברים יוזמי הרעיון.
שלב ב' – פגישות עבודה ודיונים מעשיים עם צוות התכנון של חברת "עדליא" על הדרכים הנכונות
לקידום הנושא .למדנו מניסיונם וביוזמתם הוכן שאלון לקיום סקר צרכים מקיף שייערך בכל יישובי
המועצה.
שלב ג' – פגישות עם מנהל מחלקת הנוער ועם גזבר המועצה לבדיקת האפשרות שבני הנוער הבוגרים
יירתמו לעריכת הסקר – הפגישות היו חיוביות.
שלב ד' – פגישה משותפת בלשכת ראש המועצה ,בה השתתפו ראש המועצה ,סגנו ,הגזבר ,מנהל
מחלקת הנוער ,דובר המועצה ,נציגי "עדליא" ,נציגת משרד התחבורה ושני חברי המליאה המקדמים
את הנושא .בישיבה זו הוחלט על עריכת "פיילוט" של הסקר במושב אחד ובקיבוץ אחד ,מהתהליך
יופקו לקחים לגבי עריכת סקר שיקיף את כל תושבי האזור .סקר הפיילוט ייערך במחצית הראשונה
של חודש נובמבר.
השלבים הבאים היו :ניתוח הפיילוט ,הפקת לקחים ותיקון הפגמים הדורשים תיקון ,עריכת הסקר
המקיף ,ניתוח התוצאות ,תכנון מערך תחבורה ציבורית על-פי מסקנות הסקר .לאור הפעילות הזו

42
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 http://transportation.org.il/he/activistsguidepart3המדריך לפעילים לקידום תחבורה בת קיימא

יצאו לפועל קווים אזוריים חדשים העובד בישובי חוף הכרמל .האחד מגיע לתחנת רכבת חוף הכרמל
והאחר לתחנת רכבת בנימינה.
זיכרון יעקב
בזיכרון קיים קשר עם נציג מחלקת החינוך ,מכיוון שרוב הטיפול מול "אגד" הוא בנוגע להסעות
תלמידים .עם זאת ,במקרה הצורך ,מערבים את מר ארקדי ברנשטיין ,סגן מהנדס המועצה (טלפון 04-
 ,)6297133אולם יש לציין כי אין עבודה מצד הרשות המקומית לשיפור תשתיות לתחבורה הציבורית.
דוגמא לפעילות לא מתואמת בזיכרון יעקב :הפיכת רחוב גאולים לחד סטרי (מתוך מכתב מאגד 14-12-
:)2015
•
•
•
•
•
•

החל מהשעה  17:00הרחוב לא עביר לתנועת אוטובוסים.
לאורך הרחוב חונים גם כלי תחבורה כבדים המצרים את המיסעה.
כאשר רכב חונה שלא בצמוד למדרכה ,הרי שהוא פולש לנתיב הנסיעה בצורה
משמעותית.
לא פעם נהגי האוטובוסים נאלצים לרדת מהכביש ולחפש את בעלי הרכבים על
מנת שיפנו את המעבר.
כתוצאה מהגאומטריה של רחוב גאולים ,יש השפעה גם על הצומת עם הרחוב
פדות ויש חשש לחסימת הצומת בשעות הערב.
ככל שיימשך המצב ,יש לשקול ניתוק השכונה מהתחבורה הציבורית.

מ.א .אלונה
במ.א .אלונה אין מוקד  .106התושבים פונים ישירות לאילן קדר ,המרכז את הנושא התחבורה במועצה
ובכלל זה תחבורה ציבורית ,ובעל מוטיבציה רבה לנושא.
לפי אילן ,התלונות הקיימות נוגעות בעיקר לחוסר עמידה בלוחות זמנים ,אי התאמה לזמני הרכבת,
צורך בתוספת תחנה בקופת החולים (הארכת מסלול) בקו שנוסע לחדרה .ברשות מרוצים מרמת
התקשורת עם המפעיל  -האפשרות לתפוס אותו ומידת ההיענות והטיפול בפניות .43קיימת ברשות
חוסר הבנה של הגורם הרלוונטי להעברת הפניות (תפקיד המפעיל ומשרד התחבורה) .קיימת נכונות
רבה לטיפול בסוגיות התחבורה הציבורית .יש לזכור כי מדובר ביישובים מוטי רכב פרטי באופן
מובהק ,בהם לעולם לא ניתן יהיה לספק שירות תחרותי לרכב פרטי.
פרויקטים נוספים של תושבים וחברי מועצה פעילים
הליכה ברגל לביה"ס בבנימינה – מיזם מוצלח שהפך למודל
לקבוצות פעילים בבתי ספר ברחבי הארץ ,וכלל עבודה לשיפור
התשתיות להולכי הרגל וביניהן מעגל תנועה ,בליווי של תחבורה
היום ומחר.
במסגרת הפורום אשר מרכזו בבנימינה ,ליווינו צוותים נוספים
רבים מהאזור .תוצרי הפעילות כללו בניית דיאלוג עם המפעיל
האזורי הנכנס "קווים" ,תוכנית לשבילי אופניים בין יישובית,

 43שיחת טלפון עם אילן קדר אחראי התחבורה במ.א .אלונה
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שאטלים מתחנת הרכבת בנימינה ,הכשרת המסוף התחנת פרדס-חנה ,גיוס תושבים פעילים ועוד .הפורום קיים
מספר ארועים ציבוריים שזכו להשתתפות תושבי האזור ,ראשי הרשויות והתקשורת המקומית.
יש לציין עוד כי במסגרת התחרות לתחבורה בת קיימא בין הרשויות המקומיות שערכה תחבורה היום ומחר
בשנת  , 2008הוגשו מספר תוכניות משמעותיות על ידי ראשי הרשויות זיכרון יעקב ,אור עקיבא ,בנימינה גבעת
עדה ,ג'סר א-זרקא ,ופרדס חנה כרכור .בין האמצעים שהוצעו בתוכניות:
•

הקמת מינהלת תחבורה אזורית שבה שותפים ראשי  5רשויות השותפים לפרויקט ,ובהמשך
בחינת צירוף רשויות נוספות.

•

עיבוי ושדרוג מערך ההיסעים הקיים אל תחנות הרכבת ובין היישובים השותפים.

•

תוכניות מפורטות להקמת שבילי הליכה ואופניים בין היישובים ובתוך היישובים (עם דגש
על נסיעות יומיות לתחנות הרכבת ומהן).

•

גיבוש מודל התנהגותי -תחבורתי שיסייע בבניית קמפיין הסברה ארוך טווח.

תוכניות אלה הן מלמדות על מחוייבות הרשויות לקידום הנושא והן מספקות תשתית שיש לנצל ולבחון מחדש
את התאמתן לתנאים הנוכחיים.
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עידוד הליכה ברגל
בבנימינה-גבעת עדה נכון לשנת הלימודים תשע"ה לומדים  4,017תלמידים מהם  1,857תלמידים
בכיתות א'-ו' 3 .44בתי ספר של החינוך הממלכתי בבנימינה שביניהם בי"ס אמירים בו קיים "אוטובוס
הליכה" כבר מספר שנים ,ובשנה זו הוא פועל בימי שישי בלבד .בגבעת עדה ,בי"ס גבע הוא בי"ס
היחיד של החינוך הממלכתי ובו פעל "אוטובוס הליכה" בעבר ,אך לא ידוע לגבי השנה הנוכחית .בי"ס
"הנדיב" בבנימינה שייך לחינוך הממלכתי-דתי ובו ככל הידוע לא פועל "אוטובוס הליכה" 45.בבי"ס
העל-יסודיים לומדים  1,509תלמידים בכיתות ז'-י"ב 1,469 :מהם לומדים בחינוך שש שנתי בבי"ס
אורט בנימינה שבו לא פועל "אוטובוס הליכה" ,ו 40-תלמידים לומדים בחינוך המיוחד בבי"ס הרים
שבגבעת עדה46.
הספר47,

בזכרון יעקב לא קיימים פרויקטים של הליכה ברגל לבית
אף שבית ספר החיטה בזכרון יעקב היה אחד מבתי הספר
הראשונים בארץ שיזמו פרויקט הליכה ברגל לבית הספר.

שיתוף נסיעות
אחד האתגרים המרכזיים כיום בצמצום היקפי הנסועה בישראל ,הוא הגדלת מקדם המילוי ברכב
הפרטי  -כך שמספר המכוניות על הכביש יצטמצם באופן משמעותי ,לאור התחזיות הקודרות אודות
הגודש הצפוי בכבישי ישראל בשנים הבאות .פתרון מקובל בעולם ,אך עדיין אינו נפוץ דיו בישראל,
הוא שיתוף הנסיעות .תוכנות ואפליקציות לשיתוף נסיעה ,צצות מדי יום ברחבי העולם .נציג כעת
כמה דוגמאות:
האפליקציה  ) /https://www.lyft.com( Lyftנחשבת לאחת האפליקציות הטובות ביותר

כיום48

ופעילה כרגע רק בארה"ב .הוקמה ע"י לוגאן גרין וג'ון צימר שהכירו דרך חבר משותף והיו שותפים
לרעיון לייעל את מצב התחבורה .בעזרת אפליקציהה זו ,יכולים המשתתפים ליצור קשר בקלות עם
נהגים אחרים .התוכנה מאובטחת וידידותית למשתמש .כל משתמש יכול לבחור בין (Lyftלנוסע אחד
עד שלושה נוסעים)( , Lyft Line ,לחלוק את הדרך עם חברים ללא קשר למספר החברים) או Lyft
( Plusלשישה משתתפים ויותר) ,וכך שולח בקשה לנהג .לאחר בחירת הנהג ,המשתמש מסמן לו את
הדרך .כשמגיעים ליעד – המשתמש משלם לנהג ויכול לדרג את

הנהג49.

 44אתר המועצה המקומית בנימינה ובאדיבות מתכננת הערים גב' לימור רוטיץ' http://www.bin-ada.co.il/
 45נתונים באדיבות גב' לימור רוטיץ' ,מתכננת ערים ,בנימינה
 46נתונים באדיבות גב' לימור רוטיץ' ,מתכננת ערים ,בנימינה
 47שיחת טלפון עם טליה מבור
 48לפי דירוג של אתר http://greenlivingideas.com/2015/07/22/15-best-apps-for-carpool-and-rideshare-in-
2015/
 49אתר ליפט https://www.lyft.com/
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חברה נוספת היא  )/https://www.getaround.com) GetAroundשמתארת את עצמה כpeer-to-
 peerבהשכרה ונסיעה שיתופית .בחברה זו אתה יכול להשתמש ברכב שלך במקום שיאביק בחנייה או
לבחור רכב אחר של משתתף אחר .על הנוסעים שמשתמשים בתוכנה זו ,יש דרישה להתחבר
באמצעות הפייסבוק ,כדי להבטיח אמון וביטחון בקהילת המשתמשים .יש אפשרות דרך תוכנה זו
למצוא ולנעול את כלי הרכב ,כך שאפשר להסתדר במהירות .העיקרון הוא לבחור מכונית (מתוך מאגר
מכוניות של המשתתפים האחרים) ,להכניס פרטי רישיון נהיגה וכרטיס אשראי ,ובסוף להזמין .קיימת
אופציה להצטרף גם באמצעות הפייסבוק .זמינה כיום בארה"ב בערים סן פרנסיסקו ,ברקלי ,אוקלנד,
פוטלנד ווושינגטון די.סי .החברה הוקמה ע"י ג'סיקה סקורפיו ,סאם זאיד ואליוט קרו .בין המשקיעים
בה נמנים מנלו ונטורס ,מריסה מאייר ,שרווין פישבר ,מייק ארינגטון ואשטון קוצ'ר50 .
שם גדול נוסף בעולם אפליקציות הנסיעה השיתופית הוא .) /https://www.uber.com( Uber
אפליקציהה זו מאפשרת למשתמשים לבחור את סוג הרכב שבהם ירצו לנסוע .בנוסף ,הם מציעים
אפשרויות  .Carpoolאתר החברה זמין גם בעברית .העיקרון הוא להירשם ,להכניס פרטי אשראי,
ולבחור מכונית (המחיר הוא בהתאם לסוג המכונית) ,והנהג מגיע אלייך עם הרכב שבחרת תוך מספר
דקות .התוכנה זמינה בערים בכל יבשות העולם כולל תל אביב .החברה הוקמה ע"י טראביס קלניק
וגארט קמפ.51
חברה נוספת היא  (/https://carmacarpool.com( Carma Carpoolingשמאפשרת ללקוחותיה
ליצור קארפול בערים שונות ברחבי העולם .החברה שמה דגש יותר על קארפול מאשר על נסיעה
שיתופית .היא מחברת בין נהגים לנוסעים שרוצים להגיע לאותו יעד .הנוסעים משלמים  0.20דולר פר
מייל ,דולר עד מייל אחד ,ולנסיעה של יותר מ 15-מייל משלמים  0.08דולר למייל .התשלום מתבצע
באופן סטאנדרטי כך שלנהגים אין רווח לפי מס' נוסעים ,אבל זה מאפשר לקזז עלויות .הנהג מקבל
 85%מהרווח ו 15%-הולך לחברה עצמה .נהגים יכולים להוסיף נוסעים למסך "מועדפים" וכך לתת
להם נסיעות חינמיות .בתוכנה זו יש אפשרות לבחור את עיר המוצא ועיר היעד ובנוסף תאריך נסיעה
וכך להזמין מראש .התוכנה זמינה כיום בארה"ב ,קנדה ,נורבגיה ואירלנד52.
החברה האירופאית הפופולארית ביותר היא ) /https://www.blablacar.com( Bla Bla Car
שמאפשרת למקומיים ולתיירים להצטרף לנהגים שיש להם מקומות פנויים .ראשית ,המשתמש צריך
לבחור את המדינה בה הוא רוצה לקבל את השירות (כיום זמינה ב 20-מדינות בעיקר באירופה ,אך גם
בארה"ב ,מקסיקו והודו) .כעת ,התוכנה עוברת לשפה שמדוברת במדינת היעד .המשתמש בוחר ערי
מוצא ויעד ותאריך ולבחור נהג .אם המשתמש רוצה נהג ספציפי ,ביכולתו לשלוח הודעה פרטית לנהג.
המתמש מקבל קוד הזמנה ,הנהג מקבל את ההזמנה מיידית במייל או ב ,SMSואח"כ המשתמש
מתקשר לנהג ומאמת איתו פרטים נוספים .נפגשים בנקודת המוצא בשעה שנקבעה ,והנסיעה

50
51
52
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אתר גטאראונד https://www.getaround.com/
אתר אובר https://www.uber.com/our-story
אתר קארמה קארפולינג https://carmacarpool.com/

מתחילה לאחר הצגת קוד ההזמנה .התשלום מתחלק בין הנוסעים והנהג .בחברה יש אפשרות "בין
נשים" ,שבה נשים יכולות לבחור רק נהגות ולנסוע עם נוסעות בלבד .זה בעיקר תקף לנשים שלא
מכירות עוד את הנסיעה השיתופית .החברה הוקמה ע"י פרדריק מאזלה ,פראנסיס נפז וניקולא
ברוזון53.
בישראל ,שירות ניסיוני של "שיתוף נסיעות" באפליקציית תכנון הנסיעה בתחבורה הציבורית -
" ,"MOOVITמאפשר לנוסעי התחבורה הציבורית ולנהגים לחבור לצורך נסיעה משותפת .השירות
מפגיש בין נוסעי תחבורה ציבורית לבין נהגים הנוסעים אל עבר יעד משותף .הנוסעים מגיעים אל
יעדם במהירות ובקלות ,והנהגים מקבלים סיוע בצמצום הוצאות הדלק החודשיות .השירות מציג
לשני הצדדים סכום השתתפות בהוצאות הנסיעה ,לפי הפרמטרים של הנסיעה ,אשר יהיה דומה
למחיר נסיעה בתחבורה הציבורית באותו מסלול .לאחר הנסיעה ,הנוסעים והנהגים יכולים לדרג אחד
את השני .חברת "מוביט" זמינה כיום בכ 700-ערים (תל אביב ביניהן) 58 ,מדינות ,ולה יש  30מיליון
משתמשים54.
חברה ישראלית נוספת היא "לזוז" ( )lazoozשמאפשרת למשתמשיה ליהנות מנסיעה שיתופית .החברה
הוקמה ע"י איתן ,אורן סוקולובסקי ושי זלוף .גם תוכנת הניווט "ווייז" ( ,)wazeהוסיפה אפשרות
לשיתוף נסיעות לאפליקציה הקיימת.
התוכנות לנסיעות משותפות בישראל עדיין לא במצב תפעולי מלא ,אך ברור כי אנו נכנסים בקרוב
למצב חדש בו ניתן יהיה בקלות לאתר בישראל שותף לנסיעה .במקביל להתפתחויות הטכנולוגיות
החדשניות המאפשרות את הציוות ,אנו טוענים כי שיתוף הנסיעות חייב להתבסס במקביל על
תמריצים כלכליים בכסף או בזמן לנוסעים יחד .אנו בארגון תחבורה היום ומחר מציגים זה כבר שנים
לא מעטות את פתרון חניית הקארפול ,המייעד מקומות חנייה לרכבים ובהם  3אנשים ומעלה ,בחניוני
תחנות רכבת כמו גם מקומות עבודה ויעדים מבוקשים אחרים .כעת ,במקביל להתפתחות אמצעים
טכנולוגיים המאפשרים את מציאת השותפים לנסיעה  -אנו טוענים כי פתרון כזה יספק את התמריץ.
אנו מציעים ליישם פיילוט חניית קארפול
בחניון תחנת הרכבת בנימינה ,אליה מרבית
הנוסעים מגיעים ברכב פרטי ,וכמעט כולם
כנוסעים יחידים ברכב .פתרון זה אינו דורש
פיתוח תשתיות ועלויות תפעול גבוהות,
אלא הקצאה של כ 30-מקומות חנייה ,בשלב
ראשון ,משטח החנייה של רכבת ישראל
בצידה הצפוני של התחנה (ראה בתמונה
משמאל) ,הצבת שומר בשעות הבוקר אשר ינתב את רכבי הקארפול אל החניות הייעודיות ,ופרסום
השירות.

 53חברת בלה בלה קאר https://www.blablacar.com/
 54אתר מוביט http://moovitapp.com/he/
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שיתוף רכב
חברת  car2goמפעילה שירות  carshareבארץ ,פתרון תחבורתי חדשני שמקל על בעיות התחבורה
ע"י מתן פתרון על בסיס השכרה ,ומספק תחלופה זולה ונוחה יותר לבעלות על רכב פרטי .שירות זה
מאפשר גישה למגוון כלי רכב ,לפי שעה ,בכל מקום ,בכל זמן ,כאשר התשלום הוא בהתאם לשימוש.
החברה הוקמה ב 2008-ומפעילה כיום (ינואר  )2016כ 220-מכוניות ברחבי תל אביב ,רמת גן ,גבעתיים
ורעננה 55.אולם שיתוף נסיעות או שיתוף רכב אינו יכול להתבסס רק על אמצעים טכנולוגיים לציוות,
אלא על תמריצים כלכליים בכסף או בזמן לנוסעים יחד .על מנת לפעול ברשות מסויימת ,חברת
"קאר2גו" מבקשת שלושה תנאים :חנייה מסומנת ,מינימום בחודש לתקופת ניסיון ואמצעי פרסום
עירוניים.
בעבר העמידה חברת קאר2גו שני כלי רכב לשירות תושבי האזור בחניון תחנת הרכבת בנימינה ,אך
היקפי השימוש לא היו כדאיים מבחינה כלכלית ולאחר שנה החברה הוציאה את כלי הרכב מהאזור .זו
החברה היחידה בישראל המספקת שירות זה .כדי לחזור ולספק שירות ביישובים שאינם מרכזים
עירוניים גדולים ,קאר2גו מבקשים :56חנייה מסומנת ,מינימום בחודש לתקופת נסיון ואמצעי פירסום
עירוניים.

 55מסמך "כניסת קאר טו גו לרשות מקומית ויצירת חלופה תחבורתית נוספת בעיר"
 56שיחה עם מנכ"ל החברה ,גיל לייזר
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סיכום והמלצות להמשך עבודה
המרחב הכפרי טומן בחובו אתגרים רבים בפיתוח מערך קויי תחבורה ציבורית תדירים וזמינים ,ובאופן ספציפי
במרחב סובב בקעת הנדיב המצב הכלכלי של רבים מתושבי האזור מאפשר את רמת המינוע הגבוהה .ואולם,
הפוטנציאל העצום לשינוי הרגלי הנסיעה באזור טמון בשתי תחנות הרכבת בנימינה ופרדס-חנה קיסריה .נתוני
משרד התחבורה שהתפרסמו לאחרונה מראים כי בשנה האחרונה לבדה חלה עלייה של  7.5%בשימוש ברכבת
ישראל .באמצעים כגון ניהול החנייה סביב התחנות ,מערך היסעים כגון שאטלים או שרות לפי דרישה ,שיתוף
רכב ושיתוף נסיעות ,הסדרת תשתיות להולכי רגל ורוכבי אופניים ועוד ,ניתן לשפר משמעותית את הנגישות
אל תחנות הרכבת במרחב ולהפוך אותה לחלופה אטרקטיבית לתושבים ,כפי שהוכח במרחבים כפריים בעולם.
יתר על כן ,בקעת הנדיב מאופיינת ברמה גבוהה של פעילות אזרחית ,בפרט בתחום התחבורה .קבוצות
הפעילים שליווינו לאורך השנים באזור הביאו להצלחות והישגים ולעיתים לתוכניות מפורטות המחכות
למימוש .הרשויות בתחום בקעת הנדיב אף הן מכירות היטב את חשיבות הנושא ואנו בקשרי עבודה שוטפים
עימן .תודות לשיתוף הפעולה מצידם הצליחו מיזמים כמו האוטובוס המהלך לביה"ס אמירים בבנימינה ,השקת
קווי תחבורה ציבורית בחוף הכרמל ,הפעלת שאטל מתחנת הרכבת בנימינה ועוד .בכירים ברשויות בקעת
הנדיב משתתפים קבועים בסמינרים של תחבורה היום ומחר ,וראש מועצת ג'סר א-זרקא לשעבר עז אלדין
עמאש אף היה חבר בפורום הפעילים שלנו בבנימינה במשך שנתיים.
במיוחד יש לציין את השתתפותן של הרשויות זיכרון יעקב ,אור עקיבא ,בנימינה גבעת עדה ,ג'סר א-זרקא,
ופרדס חנה כרכור בתחרות לתחבורה בת קיימא שערכה תחבורה היום ומחר .חמשת ראשי הרשויות השותפות
החליטו כי יש לנקוט במכלול אמצעים להפחתת הנסועה הפרטית ,והתחייבו לפעול ליישום את הפרויקט בפרק
זמן סביר בשיתוף כלל הגורמים .בין היתר הציעו הקמת מינהלת תחבורה אזורית שבה שותפים ראשי  5רשויות
השותפים לפרויקט ,ובהמשך בחינת צירוף רשויות נוספות.

המלצות להמשך עבודה :פרויקטים מוצעים
שיפור התחבורה הציבורית
מטרה :שיפור התחבורה הציבורית לשם הגדלת השימוש בה בבקעת הנדיב.
יעדים :התאמת לוחות זמנים ,שיפור אמינות לוחות הזמנים ,מסלולים מותאמים ,שיפור תשתיות
המהוות חסם לנסיעת תח"צ.
שלבי עבודה:
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•

הקמת וועדת עבודה קבועה עם נציגי קבוצת תחבורה

•

הכנת מפה (שכבת  )GISשל כל קווי התחבורה הציבורית בתחום השותפות כולל תחנות.

•

תיחום קווי השירות לגביהם רוצים לפעול ואיסוף נתוני נוסעים בקווים הרלוונטיים

•

פנייה לתושבי האזור להיות שותפים ולהעביר תלונות בקשות והצעות לשיפור התחצ

•

איסוף תלונות ובקשות בתחבורה הציבורית ,סינון פניות לא רלוונטיות ומיונן לפי גורמי
פעולה.

•

ניתוח התלונות להכנת המלצות לשיפור

•

עבודה מתמשכת משותפת עם המפעיל  ,הרשות המקומית ומשרד התחבורה לביצוע שיפורים

•

מדידת תוצאות השיפורים בפועל ורמת השימוש

מדדים
מרכיבי הפרויקט
(לפי הרשימה שהעברת)

התארגנות ואפיון מצב
קיים

תכנון

הקמת וועדת היגוי עם נציגי
קבוצת תחבורה

מספר המשתתפים
בוועדה;
מידת הייצוג של בעלי
העניין הרלוונטיים

תיחום קווי השירות לגביהם
רוצים לפעול ואיסוף נתוני
נוסעים בקווים הרלוונטיים

הסכמה על קווי השירות קבלת נתוני נוסעים,
לפי שעות וימים,
הרלוונטיים
בקווים הרלוונטיים
בתוך  Xזמן

פנייה לתושבי האזור להיות
שותפים ולהעביר תלונות
בקשות והצעות לשיפור
התח"צ

מידת ההיענות
להשתתף בסקר;
מידת הייצוג של
משתתפי הסקר את
מגוון קווי השירות
הרלוונטיים;

איסוף תלונות ובקשות
בתחבורה הציבורית ,סינון
פניות לא רלוונטיות ומיונן
לפי גורמי פעולה.
ניתוח התלונות להכנת
המלצות לשיפור.

הצגת ממצאים לגבי
מצב קיים לפי גורמים,
בתוך  Xזמן;
מספר הבקשות/הצעות
שהתקבלו;
ישימות הביצוע של
הצעות שהתקבלו

עבודה מתמשכת משותפת
עם המפעיל ,הרשות
המקומית ומשרד התחבורה
לביצוע שיפורים
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מדדים ,לפי שלבים

מידת ההשגה של
שיתוף פעולה עם
הגורמים הרלוונטיים
ואופן ביטויה

ביצוע

מרכיבי הפרויקט
(לפי הרשימה שהעברת)

מדדים ,לפי שלבים
התארגנות ואפיון מצב
קיים

תכנון

מדידת תוצאות השיפורים
בפועל ורמת השימוש

ביצוע
מידת השיפור ברמת
השירות בקווי השירות
הרלוונטיים (מבחינת
תדירות ,שעות ביממה,
תחנות ,מהירות ,אמינות
מספר משתמשים וכו')
ביחס להמלצות;
מידת/היקף השיפור
בתשתיות התח"צ
(בהתאם למה שדרש
שיפור)

יישום חניית שיתוף נסיעות ( )car poolבתחנת הרכבת
מטרה :הגדלת מקדם המילוי (מספר נוסעים ברכב) של כלי הרכב המגיעים לרכבת ,ושיפור פניות
מקומות חנייה למגיעים יחד לתחנת הרכבת.
יעדים :הקצאת מקומות חנייה ייעודיים למגיעים בנסיעה משותפת לפחות של  3נוסעים ,שימוש
בחניית קארפול ,אהדה ציבורית שתדרוש הגדלת חניון הקארפול
שלבי עבודה:
•
•
•
•
•
•
•
•
מדדים

רתימת שותפים :רשויות מקומיות ,רכבת ישראל ,חברת .moovit
בדיקה של עמדות ציבור משתמשי תחנת הרכבת
הכנת תוכנית עבודה מוסכמת של השותפים
הקצאת שטח והסדרתו לסגירת חניון הקארפול
השקה שקטה של פיילוט ,ומעקב שימוש ותגובות משתמשים
מעקב שימוש יומי בחניון והשעות בהן הוא זמין בהשוואה לחניון הפתוח
מדידת תוצאות ע"י סקר עמדות משתמשים בתחנת הרכבת ,ומשתמשי חניון הקארפול
תוכנית שיווקית להגדלת הפיילוט

מרכיבי הפרויקט
(לפי הרשימה שהעברת)
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מדדים ,לפי שלבים
התארגנות ואפיון מצב
קיים

תכנון

ביצוע

מרכיבי הפרויקט
(לפי הרשימה שהעברת)

התארגנות ואפיון מצב
קיים

רתימת שותפים ,רשויות
מקומיות ,רכבת ישראל

מוכנות של רשויות
מקומיות להיכנס למהלך
ואופן ביטויה
(השתתפות בתכנון,
קידום תכנון ,תקצוב,
וכו');
מוכנות של רכבת ישראל
להיכנס למהלך ואופן
ביטויה

בדיקה של עמדות ציבור
משתמשי תחנת הרכבת

מוכנות של תושבים
להיכנס למהלך
כמסיעים;
מוכנות של תושבים
להיכנס למהלך כנוסעים;
העדפות של משתמשים
ביחס למאפייני התשתית
של הקארפול (חניה,
יצירת קשר ,זמינות,
נגישות ,תשלום? וכו')

הכנת תכנית עבודה מוסכמת
על השותפים

הקצאת שטח והסדרתו לסגירת
חניון הקארפול

39

מדדים ,לפי שלבים
תכנון

ביצוע

ייצוג של הגורמים
הרלוונטיים בתכנון;
התייחסות התכנית
לכל המרכיבים
שנקבעו ביעדים;
התייחסות התכנית
לעמדות הציבור;
התאמת התכנית
ליעדים הכמותניים
(מקומות חניה ,שטח
חניה וכו')
והאיכותניים (מיקום
החניה ביחס לתחנת
רכבת ,נגישות וכו')
שנקבעו;
משך הזמן שלקח
להכין את תכנית
העבודה ביחס למה
שנקבע;
התאמת מאפייני השטח
שהוקצה לחניון קארפול

מרכיבי הפרויקט
(לפי הרשימה שהעברת)
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מדדים ,לפי שלבים
התארגנות ואפיון מצב
קיים

תכנון

ביצוע

השקה שקטה של פיילוט,
ומעקב שימוש ותגובות
משתמשים

מספר נסיעות קארפול עם 3
נוסעים ויותר
ליממה/שבוע/חודש
מספר משתמשים
ליממה/שבוע/חודש בחניון
קארפול לעומת הפתוח;
שעות השימוש;
מקומות חניה נוספים;
שביעות רצון של משתמשים

מעקב שימוש יומי בחניון
והשעות בהן הוא זמין
בהשוואה לחניון הפתוח

מספר נסיעות קארפול עם 3
נוסעים ויותר;
מספר משתמשים
ליממה/שבוע/חודש בחניון
קארפול לעומת הפתוח;
התאמת גודל החניון לביקוש
(מידת המילוי של החניון
וכו');
מגמות בשימוש לאורך
שנה/שנתיים וכו';..
משך הזמן שחניון קארפול
זמין בהשוואה לפתוח

מדידת תוצאות ע"י סקר
עמדות משתמשים בתחנת
הרכבת ,ומשתמשי חניון
הקארפול

מספר תושבים שמעוניינים
להיות מסיעים;
מספר תושבים שמעוניינים
להיות נוסעים;
דיווח של משתמשים
(מסיעים ונוסעים) על דפוסי
שימוש (תדירות ,שעות,
מספר נוסעים לרכב וכו');
שביעות רצון של משתמשים
קיימים ופוטנציאליים
ממאפייני המערכת (לרבות
יעילות ,מהירות ,זמינות
חניה וכו');
היקף השינויים הנדרשים
בעקבות המשובים;

מרכיבי הפרויקט
(לפי הרשימה שהעברת)

מדדים ,לפי שלבים
התארגנות ואפיון מצב
קיים

תכנית שיווקית להגדלת
הפיילוט

תכנון

ביצוע

כיוון התכנית
השיווקית לקהלי
היעד הנכונים;
שימוש באמצעי
המדיה המתאימים
להפצה

השקת התכנית השיווקית;
השגת תקציב לשיווק
מתמשך.

קידום מערכת דרכי אופניים אזורית
מטרה :יצירת מערך דרכי אופניים כבסיס להגדלת היוממות באופניים ,ושיפור בטיחות הרוכבים
יעדים :מימוש הפוטנציאל לשימוש באופניים כאמצעי יוממות ,קידום דרכי אופניים
שלבי עבודה:
•
•
•
•
•
•

רכוז עמדות תושבים והערכת פוטנציאל השימוש באופניים באמצעות סקר אינטרנטי,
מיפוי (בשכבת ( GISשל דרכי אופניים קיימות ומתוכננות (תכנון רעיוני או תכנון לביצוע) בכל
האזור
סיורים לבעלי עניין למקומות בהם נעשה השינוי של יוממות אופניים
תכנון מערך דרכי אופניים אזורי שלם וסדרי עדיפות לביצוע
סיוע לרשויות לקדם את הפרויקטים
הכנסת השבילים האזוריים הרצויים לתוכנית הארצית לשבילי אופניים
מדדים
מדדים ,לפי שלבים

מרכיבי הפרויקט
התארגנות ואפיון מצב
קיים
ריכוז עמדות
הכנת סקר בתוך  Xזמן;
תושבים והערכת
שיעור ההיענות לסקר;
פוטנציאל
השימוש באופניים מאפייני העונים לסקר;
באמצעות סקר
מידת הייצוג של העונים
אינטרנטי
לסקר את
האזורים/יישובים בהם
נעשה הסקר
מספר הסיורים שקוימו;
סיורים לבעלי
למקומות
עניין
מספר בעלי העניין
השינוי
נעשה
בהם
שהשתתפו בסיורים
של יוממות
אופניים
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תכנון

ביצוע

מדדים ,לפי שלבים

מרכיבי הפרויקט
התארגנות ואפיון מצב
קיים

ביצוע

תכנון

סיוע לרשויות
לקדם את
הפרויקטים

השגת תקציב מתאים לקידום
הפרויקטים

הכנסת השבילים
האזוריים הרצויים
לתכנית הארצית
לשבילי אופניים

שיעור הטמעת השבילים
המוצעים בתכנית הארצית
לשבילי אופניים;
משך הזמן שלקח להטמיע
את השבילים המוצעים
בתכנית הארצית

פרויקט אזורי להליכה ברגל לבתי הספר
מטרה :הגדלת מספר הילדים המגיעים לגן ובית הספר ברגל בישובי השותפות
יעדים:
•
•

לכל ילד המתגורר במרחק הליכה מבית הספר יהיה מסלול ידוע ובטוח להגיע לבית הספר
אחוז גדל והולך של הילדים יגיעו ברגל לבית הספר לפחות  3פעמים בשבוע

שלבי עבודה:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

סקר עמדות הורים ומצב הליכה כיום
הקמת צוות היגוי אזורי הכולל הרשויות ,בתיה"ס וההורים
הכנת תשתית ידע לכל המורים והדרכה
הכשרה של בעלי עניין פוטנציאליים
הכנת תשתית אינטרנטית דרכה כל ילד יוכל לסמן את המסלול הרצוי לבית הספר
סיוע לכל ילד שלא הצליח להכין המסלול בביתו ,ומעבר על המסלולים של כלל הילדים
בכיתות
יום הליכה אזורי שיהווה סקר מפגעים ושיפורים
איתור מסלולים ושיפורי תשתית
סימון מי הגיע ברגל
תחרות ,מדבקות ,פרסים
מדידת תוצאות

מדדים
מרכיבי הפרויקט
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מדדים ,לפי שלבים

התארגנות ואפיון מצב
קיים

תכנון

הכשרה של בעלי מספר בעלי העניין שעברו
עניין פוטנציאליים הכשרה;
מידת הייצוג של בעלי
העניין את קבוצות העניין
הרלוונטיות
הקמת צוות היגוי
אזורי הכולל
רשויות ,בתיה"ס
וההורים

משך הזמן שלקח להקים
את צוות ההיגוי;
מספר המשתתפים בצוות
ההיגוי;
מידת הייצוג של משתתפי
צוות ההיגוי את הגורמים
הרלוונטיים

הכנת תשתית ידע
לכל המורים
והדרכה

מידת ההתמדה
בהשתתפות בצוות ההיגוי

התאמת הידע שהועבר
למטרות ולקהל היעד;
מספר המורים שהשתתפו
בהדרכה;
שביעות הרצון של
המשתתפים בהדרכה
(מהתכנים ,ממשך ההדרכה,
מאיכות ההדרכה,
מעדכניות ההדרכה וכו')

סקר עמדות הורים שיעור התומכים ברעיון
ומצב הליכה כיום בכל יישוב הנכלל
בפרויקט;
שיעור התושבים בכל
יישוב רלוונטי הנוהגים
ללכת עם ילדיהם או
שילדיהם נוהגים ללכת
לבית הספר
הכנת תשתית
אינטרנטית דרכה
כל ילד יוכל לסמן
את המסלול הרצוי
לבית הספר

מידת העמידה בלוח
הזמנים

סיוע לכל ילד שלא שיעור הילדים שהתנסו
בהצלחה בהכנת מסלול
הצליח להכין
המסלול בביתו,
ומעבר על
המסלולים של
כלל הילדים
בכיתות
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שביעות הרצון מהתשתית
האינטרנטית ("ידידותיות
למשתמש" ,בהירות,
זמינות ,עדכניות וכו')
שיעור/מספר המורים
שמסייעים בהדרכה

ביצוע

יום הליכה אזורי
שיהווה סקר
מפגעים ושיפורים

קיום יום ההליכה האזורי

איתור מסלולים
ושיפורי תשתית

תיעוד המסלולים ואיכות
התשתית

סימון מי הגיע
ברגל

תחרות ,מדבקות,
פרסים
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שיעור הילדים שמגיעים
ברגל לבתי הספר ביישובים
הרלוונטיים לפחות 3
פעמים בשבוע לעומת
שיעורם לפני התחלת
הפרויקט (תוך נרמול
משתני מזג אוויר וכד')
מספר התחרויות שקוימו;
מספר בתי הספר /
תלמידים שהשתתפו
בתחרות;
מספר הפרסים שחולקו
ומגמות

