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« הגב' מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב - יפו ומחזיקת תיק התחבורה, הבינוי והתשתיות
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« פרופ' הלל בר-גרא, אוניברסיטת בן גוריון- תחבורה ציבורית גמישה כאמצעי מזין לתחנות רכבת

« פרופ' טובה רוזנבלום, ראש המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים, המחלקה לניהול,
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05 | ברכת ראש עיריית רמת גן, מר ישראל זינגר
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לכבוד הוא לעיר רמת-גן לארח את ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה בפעם 
השישית בעירנו. 

כבכל שנה, תהווה הועידה את הבמה החשובה והמרכזית בישראל לקידום נושא 
התחבורה הציבורית בישראל, למען רווחתם וטובתם של תושבי המדינה ולמען 

קידום תחום איכות הסביבה.  

בכוחות משותפים ובשילוב ידיים, נוכל כולנו לקדם במדינת ישראל תחבורה ציבורית 
נוחה, מתקדמת, יעילה ובטוחה באופן שיאפשר להקל על הציבור, לשמור על שלומו 

ובטחונו ולהביא את תחום התנועה בישראל לאיכויות חדשות, שטרם נראו. 

עלינו מוטלת החובה לפעול לקידום נגישות, הקמת נתיבים ומסלולי תחבורה 
ציבורית רבים ויעילים, וכן לפעול ליישום תכנית הרכבת הקלה באזור גוש-דן 
וחיבור מרכז הארץ בתחבורה ציבורית יעילה, הכל תוך אחריות לרווחת התושב, 

ראיית טובת התושבים וחשיבה מקיפה ומעמיקה הצופה פני עתיד. 

יחד, נוכל לעשות את ההבדל בין הרצוי למצוי, ולהפוך חלומות למציאות. 
אני מאחל לכולנו ועידה פורייה ומאתגרת.  

שלכם,
ישראל זינגר

ראש העיר רמת-גן

מר ישראל זינגר, ראש העיר רמת גן

דבר ראש העיר רמת גן



עמ' 6 | מגזין ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה 8

ד"ר אריה חממי, יו"ר הועידה

שיתוף פעולה בין ארגונים

יקדם מטרות משותפות
מאת: ד"ר אריה חממי יו"ד הועידה

שיתוף פעולה בין ארגוני הנו תהליך התפתחותי 
בו מתקיימים יחסי גומלין ישירים בין שני בעלי 
אינטרסים או יותר, למען קידום מטרה או פתרון 
בעיה )זיכלינסקי ויורק, 1993(. נושאי הבטיחות 
וההון האנושי הינם נושאים הנוגעים לכל חברה 
בתחום התחבורה ובדרך שיתופית ניתן יהיה לקדם 
פתרונות לבעיות שצפות בנושאים אלו. ברגע 
שייוצר שיתוף בין ארגוני התחבורה אנו נראה 

תועלות בכמה היבטים עיקריים:
חוסר  למרות  יתממשו  הארגונים  	 מטרות 

המשאבים הקיים בכל ארגון לבדו.
	 המודעות וההשפעה על הנושאים תהינה רחבות 

יותר.
	 חוסר הוודאות בתחום יקטן.

הארגונים הם אלו שצריכים להכשיר את המנהלים 
להוביל את שיתוף הפעולה, הרי שהשיתוף מתחיל 
מהמנהל ועליו לאמץ הלך רוח ייחודי של שיתוף 
פעולה עם ארגונים אחרים. מנהל אפקטיבי מבין 
שהשיתוף הינו אמצעי להשגת המטרה ולא המטרה 
עצמה. עליו לשים את האגו בצד, לתת אמון 
בארגונים אחרים ולראות את התוצאות הסופיות 
הרצויות- בתחום התחבורה בו אנו עוסקים, שיתוף 
פעולה בין ארגונים יכול להביא לאיחוד נהגים, 
צמיחתם המקצועית ובכך הגדלת הבטיחות שלהם 
ושל הסובבים אותם. "מדהים מה שאתה יכול להשיג 

אם אתה לא דואג למי ילך הקרדיט" 
 .)Harry S. Truman(

מנהל בעל תפיסה דואלית, בעל שני מישורי חשיבה 
מנוגדים אך משלימים, הינו המנהל האפקטיבי 
ביותר להובלת שיתופי הפעולה. לפי גישת הניהול 
T מעוצב, הזרוע האנכית מסמלת את תפיסת 
המנהל את ארגונו, ואילו הזרוע האופקית מסמלת 
את תפיסתו הרוחבית של המנהל אל מחוץ לארגון. 
שילוב מוצלח בין שתי תפיסות אלו יביא לשיתוף 

פעולה נכון ואפקטיבי בין ארגונים.

בטיחות הינה ערך עליון בכלל ארגוני התחבורה וכיום 
השאלה המעסיקה את כולם הינה אילו דרכים יביאו 
לשיפורה. הדרך צריכה להתחיל באיחוד הכוחות, 
יצירת שיתוף פעולה שיביא להפריית המידע מכל 
ארגון. ברגע שהשיתוף ינוהל נכון בארגוני התחבורה 

אנו נראה את התוצאות בשטח.

"טובים השניים מן האחד... והחוט המשולש לא 
במהרה ינתק" 
)קהלת פרק ד(

)9=http://www.a-forum.co.il/view.php?content_id נלקח מתוך(
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מתכננים עיר או שכונה בואו נשאל גם:
מאיפה ולאן אנשים צריכים להגיע?

מאת: מיטל להבי, סגנית ראש עיריית ת"א יפו ומחזיקת תיק התחבורה
הבינוי והתשתיות

אנחנו חיים בעולם שהולך ומצטופף, בעיקר לתוך 
הערים הגדולות שמושכות אליהן יותר ויותר אנשים 
אשר מחפשים לחיות בסמיכות למוקדי תעסוקה, 
השכלה, מסחר ותרבות. אנו חיים במציאות שבה 
הציבורי  והמרחב  מתכלות   הקרקע  עתודות 
מצטמצם ולבטח אינו גדל. כאשר האוכלוסייה 
מצטופפת גם התחבורה מצטופפת ואנחנו מוצאים 
את עצמינו במשחק סכום אפס על המרחב הציבורי 

בין משתמשי הדרך.

כיום החשיבה התכנונית הרווחת מתבססת על 
היצע הפתרונות קיים. על בסיס ההיצע המוגבל 
המתכננים מנסים להוציא את המקסימום האפשרי. 
בעצם לוקחים את הקיים ובונים עליו טלאי על 
טלאי פתרונות לכאורה חדשים. דוגמא טובה לכך 
היא פרויקט השאטלים "חנה וסע" שהושק בעקבות 
עבודות הרכבת הקלה. הרעיון המנחה נכון – עבודות 
הרכבת הקלה יגבירו את העומס בכבישים, צריך 
לצמצם את מספר הרכבים בכביש ולכן ניתן פתרון 
אלטרנטיבי ליוממות – אנשים יוכלו להחנות את 
הרכב בחניון ולקחת שאטל עד העבודה וכך לא 

יכנסו עם הרכב לעיר.
הנכונה, הפתרון משול  למרות החשיבה  אבל 
לפלסתר. שאלת מיקום החניונים נענתה על פי 
ההיצע הקיים. לא נעשה מיפוי תנועה של האנשים 
והמענה לא ניתן על בסיס סקרי משתמשים בקרב 
היוממים באזורי התעסוקה הגדולים. במקום זה, 
בדקו איפה יש חניונים פנויים ומשם הפעילו 
את השירות. התוצאה – החניונים מוקמו ברובם 
במיקומים לא רלוונטיים, לשירות אין ביקוש 
והשאטלים נוסעים ריקים ברחובות העיר ובמקום 

להקל – הם מכבידים על התנועה.

אנחנו צריכים להתחיל לתכנן לפי צרכים. הדבר 
הראשון שאנחנו צריכים לשאול את עצמינו הוא 
"מאיפה אנשים יוצאים ולאן הם צריכים להגיע?". יש 
לנו את הכלים לעשות את זה. עולם התחבורה עבר 
קפיצה טכנולוגית משמעותית בשנים האחרונות. 

אפליקציות רבות אשר מנטרות את התנועה שלנו 
הם כבר חלק בלתי נפרד מחיינו. עלינו להשתמש 
במידע הזה על מנת לייצר מפת ניידות עירונית 
שעל פיה יש לתכנן את מערכת התחבורה כולה, 
של  לצרכים  תחבורתיים  פתרונות  להתאים 
האוכלוסיות השונות ולדאוג שהפתרונות השונים 

יעבדו בקישוריות ובסינרגיה זה עם זה.
כדי לייצר אלטרנטיבות תחבורה עבור התושבים 
ולהפוך את השימוש ברכב הפרטי לפחות רלוונטי 
עלינו לעבור מסקרי on board למיפוי זרימת 
אנשים ובהינתן שיש לנו מיפוי של ביקושים וצרכים 
לתכנן את הפחתת הגודש בהתאם לצרכים של 

אנשים. 

כיום מה שעושים זה להשתמש במקל בלי גזר – 
מצמצמים את תקן החניה לבנייה ובכך מגבירים 
את העומס בחיפוש אחרי חניה וזאת בזמן שלא 
מפתחים תשתיות משלימות. זה גורם לבעיות 
תחבורה שמעצימות את הפקקים, הרעש והזיהום 

ומדרדרות את איכות החיים.

רוצים לצמצם את תקן החניה כדי להוריד את 
מספר הרכבים ולייצר יחידות דיור יותר זולות? 
)ללא חניה( מצוין, אבל בואו נתכנן ונבנה חניות 
לאופניים במקום, נוסיף קו או תחנת אוטובוס, 
נשאל את עצמינו לאן התושבים צריכים להגיע 
ונייצר להם פתרונות אלטרנטיביים שיאפשרו להם 

לוותר על הרכב.

ולייצר  צרכים  לפי  לתכנן  מנת  שעל  כמובן 
אלטרנטיבות שיענו על הביקוש של כולם אנחנו 
צריכים לצאת ממשחק סכום האפס. זה ידרוש 
מכולנו, נבחרי ציבור ואנשי מקצוע בממשלה 
וברשויות המקומיות, לשים את נושא התחבורה 
בראש סדר העדיפויות ולהקדיש לו את מירב 
האנרגיה והמשאבים. בעיני זה האתגר העירוני 
הגדול ביותר שעומד בפנינו היום וצו השעה דורש 
מאתנו לחשוב מחוץ לקופסא ולייצר לתושבים 

אלטרנטיבה אמיתית. 



בעל חברה, מנהל,
מחפש נהג מיומן,

מנוסה ומסור?

בישראל קיים מחסור של כאלפי נהגי נהגים מקצועיים
מורג יועצים לארגון וניהול מערכות
מתמחה בהשמה בענף התחבורה

גיוס נהגים מוצלח הוא תוצאה של מקצועיות ומומחיות 
בתחום גיוס נהגים מוצלח שווה כסף לארגון שלך

כי נהג זה מקצוע והשמה זו אמנות
לפרטים נוספים ויצירת קשר

www.driversjob.co.il | 03-5377118 : טל

במסגרת ההשמה יזכו הנהגים לסדנת העשרה 
באיכות השירות חינם!
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IUTP- הארגון הבינלאומי לתחבורה ציבורית שולח את ברכתו ל-ITEA  ולמשתתפים בוועידת ישראל 
הבינלאומית לתחבורה 8 ומאחלים וועידה מוצלחת. 

אנו מברכים בלב שלם את ההתפתחות החיובית בתחבורה הציבורית המתבצעת בקצב מהיר בישראל 
ואנו מצפים להמשיך בשיתוף פעולה אמין עם ITEA. שיפור איכות החיים והכלכלה על ידי תמיכה 
וקידום תחבורה בת קיימא באזורים עירוניים צריך להיות בראש סדר העדיפויות של כל בעלי העניין 

בענף התחבורה. 

ל-UITP כשליחה יש משימת ליבה לתמוך בתחבורה עירונית בת קיימא ומוכרת בעבודתה בקידום 
ופיתוח של מדיניות קריטית זו. אנו רוצים להציג את תמיכתנו באמצעים העתידיים שמטרתם לקדם 

את הפיתוח של תחבורה ציבורית עירונית מודרנית 

UITP - The International Association of Public Transport Sends its greeting to ITEA and 
the participants of Israel 8th International Transportation Conference and wishes you a 
successful conference. We welcome wholeheartedly the positive developments in the public 
transport sector taking place at a fast pace in Israel and we look forward to continue having 
ITEA as a trustworthy collaborator. Enhancing the quality of life and economic well-being 
by supporting and promoting sustainable transport in urban areas should be a priority 
for all stakeholders in the transport sector. 

UITP has as a core mission supporting sustainable urban mobility and is internationally 
recognised for its work in advancing the development of this critical policy agenda. We 
would like to reassure of our support in your future endeavors aimed at promoting the 
development of modern sustainable urban public transport.

Kind regards, 
Theodora Calinescu

UITP's Greetings

UITP ברכת ארגון



הנהגים שלך סופר מקצועיים,
אך לא מספיק שירותיים?

הלקוחות מגישים תלונות
על שירות הנהגים?

יש לנו פתרון בשבילך!

סדנת לפיתוח איכות השירות לנהגים
מטרת הסדנה היא שיפור תודעת השירות בקרב

נהגים מקצועיים.
הסדנה תקנה למשתתפים כלים יעלים לשיפור איכות 

השירות, התמודדות עם לקוחות קשים וביקורת.

הנהג הוא הפנים של החברה שלך
ולכן נהג שירותי זה נהג מקצועי!

כיבוד קל יוגש במקום

לפרטים נוספים והרשמה: מורג יועצים
טל :03-5377118 , פקס: 03-5371403
shaharmoragad@gmail.com
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מועדון המצוינות בבטיחות התחבורה הזמנה להצטרפות

עמיתים יקרים,

מועדון החברות המצטיינות בבטיחות התחבורה ביזמתם של מורג יועצים, אגוד its ישראל 
ועמותת אור ירוק פועל לעידוד חברות וארגונים אשר פועלים בתחום הבטיחות בדרכים 

מעל דרישות חוקי המדינה בתחום זה.
המדדים המרכזיים הינם: ניהול הבטיחות, ניטור הנוהג, הכשרה והדרכה, חדשנות בבטיחות 

בדרכים ופרוייקטים מיוחדים.

החברות נדרשות לקיים שגרת הדרכה באמצעות מתנדבי ומתנדבות אור ירוק. ניקוד נוסף 
ניתן על התנדבות בקהילה ע"י הדרכה בבי"ס יסודי או תיכון.

טופס שאלון מלא מצורף בהמשך.

לסיכום שנ"ע 2015 זכו להוקרה מיוחדת הארגונים הבאים:
חב' השילוח DHL, חב'  E.C.I., חב' scr, אמדוקס, בזק, החברה המרכזית לשווק והפצה, טמבור, 
 מועצה אזורית לב השרון, מטרופולין, נמל אשדוד, עיריית תל אביב-יפו, צה"ל ענף בטיחות בדרכים, 

שטראוס מים.

2939=http://www.oryarok.org.il/?p למידע נוסף אתר אור ירוק בקישור

ניתן לפנות לנציג מורג יועצים )נא להוסיף פרטי איש/ת קשר(
 ilan@oryarok.org.il או לח"מ במייל

בברכת הבטיחות
אילן גרודסקי

מנהל תחום הטכנולוגיה
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מועדון מ.ב.ת. הינו פרי יוזמה משותפת של עמותת אור ירוק, חברת מורג יועצים ואיגוד ITS ישראל, 
הפועלים להרחבת מעגל ההטמעה והעשייה לשיפור בטיחות התחבורה בישראל ולעדכון שוטף של 

ארגז כלים המיועד לסייע בידי בעלי תפקידים בארגון בניהול הבטיחות בארגונים

החברים במועדון חותרים למצוינות בבטיחות התחבורה בארגונין ומכירים בצורך שיתוף הידע בכדי 
להביא להרחבת תהליכי שיפור רמת בטיחות התחבורה בישראל

חברי מועדון מ.ב.ת.
	 שותפים בביצוע סקר הערכות רמת ניהול הבטיחות בארגון

	 נהנים מהכוונה של מתנדבי אור ירוק למגוון פעולות לשיפור בטיחות התחבורה בארגון
	 תורמים לשיתוף ידע עם חברות וארגונים בנושא לקחי יישומים לשיפור הבטיחות בדרכים

	 נחשפים לאשפרויות שימוש בארגז כלים לניהול הבטיחות בתחבורה.

מדי שנה מוענק אות המצויינות בבטיחות בתחבורה
לחברות ולארגונים המובילים בתחומים

בטיחות ואיכות
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פרק ניהול הבטיחות:
מסמך מדיניות הנהלה )קיים/ לא קיים( ניהול  הבטיחות 

נהלי עבודה איסוף, ניתוח, דווח, נקיטת פעולה מתקנת )קיים/ לא קיים( ניהול  הבטיחות 
דווח רבעוני להנהלה של תמונת מצב בטיחות )קיים/ לא קיים( ניהול  הבטיחות 

מיפוי מצב הבטיחות )תאונות, קנסות, כמעט ונפגע...( )קיים/ לא קיים( ניהול  הבטיחות 
מיפוי עלויות תפעול צי הרכב )קיים/ לא קיים( ניהול  הבטיחות 

מיפוי ישומי בטיחות )קיים/ לא קיים( ניהול  הבטיחות 
הצגת תוכנית חלופות  לשיפורי בטיחות בדרכים )קיים/ לא קיים( ניהול  הבטיחות 

מסגרת תקציבית לשיפורי בטיחות )קיים/ לא קיים( ניהול  הבטיחות 
מעקב ישום  )קיים/ לא קיים( ניהול  הבטיחות 

פרק ניטור הנוהג:
מדבקות נוהל שש - גודל פונט גדול מ- 3.5 ס"מ )קיים/ לא קיים( ניטור הנוהג 

הפצת דוח ארוע לנהג, לממונים עליו )קיים/ לא קיים( ניטור הנוהג 
מעקב מאפייני צריכת דלק )קיים/ לא קיים( ניטור הנוהג 

מעקב מאפייני נהיגה )ע"פי נתוני קופסא ירוקה( )קיים/ לא קיים( ניטור הנוהג  
הסבת דו"חות )קיים/ לא קיים( ניטור הנוהג 

הפעלה הטבה לעובדים נהגים בטוחים  )קיים/ לא קיים( ניטור הנוהג 
הפעלה סנקציה לעובדים נהגים לא בטוחים  )קיים/ לא קיים( ניטור הנוהג 

פרק הכשרה והדרכה:
קיום מערכת מעקב הסמכות )קיים/ לא קיים( הכשרה והדרכה 

הכשרה והדרכה  מערכת e-learning להפצת תדריכים מקוונים ))קיים/ לא קיים(
קיום מערכת מעקב הדרכות )קיים/ לא קיים( הכשרה והדרכה 

קיום ריענון הדרכות /לקחי אירועי בטיחות )קיים/ לא קיים( הכשרה והדרכה 
אחוז העובדים שעברו לפחות מ-2 שעות הדרכה עיוני בשנה הכשרה והדרכה 

אחוז העובדים שעברו לפחות 3 שעות הדרכה במגרש הדרכה בשנתיים הכשרה והדרכה 

תאור מאפייני הצי
 פרט במלל חופשי את היקף צי, סוגי כלי רכב, משפחות, שנתונים, אבזור כללי, אחוז כלי רכב 

.ESP מותקני

חדשנות בבטיחות בדרכים
פרט במלל חופשי פעילויות חדשנות בכל תחומי הפעילות ו/או ישום טכנולוגיות בטיחות אקטיבית.

פרויקטים מיוחדים
פרט במלל חופשי פרויקטים מיוחדים כגון הקטנת נסועה, הדרכות בסימולטור לעובדים, אימוץ בי"ס 

יסודי או תיכון בפעילות בטיחות, אחר

פעילות אור ירוק
בשנת 2016 אילו פעילויות בוצעו באמצעות מתנדבי אור ירוק בארגון

שאלון מועדון המצויינות 

בבטיחות התחבורה בארגונים
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™≤ππ≤∑ ∫מטלפון נייד
™  ה ס ע  ו  ת 

™ µ ∂ µ ∑ מטל‘ קווי חייגו∫ 
   ∞≥≠π¥±≥∞∞∞ ∫פקס  ∞≥≠∑≥µ∞±µ∞
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סניף מרכז∫
סניף צפון∫ 

∞≤≠µ∞∞≤µ∑∂ ∫פקס  ∞≥≠∑≥µ∞±∏∞
∞∏≠∂∂µ∂∞π∞ ∫פקס  ∞≥≠∑≥µ∞≤≤∞

סניף ירושלים∫ 
סניף דרום∫ 

egged-taavura.co.il  ̌∞≥≠∂≥¥∞∏¥µ ∫פקס ∞≥≠∑≥µ∞±∞∞ ∫‘הנהלה ראשית∫ רח‘ ההגנה ∑±¨ אור יהודה¨ טל
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אל תעצרו את העיר - פתרונות לתחבורה ציבורית 
במטרופולינים בארץ ובעולם

מאת: רענן חסידוף

שיפור איכות החיים
תחבורה ציבורית מתוכננת על ידי מתכנני תחבורה 
מכל התחומים: תשתיות, דרכים, מחלפים, חניונים 
ושבילי אופניים, וחלק ממתכנני התחבורה מתמקדים 
בתחום התחבורה הציבורית. תכנון תחבורה משולב 
בתכנון אורבני ואמור לאפשר נגישות טובה למגוון 

שימושי הקרקע באזור המתוכנן.
לאחרונה עלה לשיח הציבורי נושא התכנון מחדש 
של שכונות ותיקות ושל אזורי בנייה חדשים תוך 
שמירה על קיימות )בר-קיימא(, ומכאן נוצר הצורך 
בתכנון תחבורה בת קיימא. כדי לאפשר תכנון 
תחבורה בת קיימא, יש לקדם תכנון מוטה תחבורה 
ציבורית. בתכנון כזה מבקשים לצמצם את התלות 
ברכב הפרטי וליצור העדפה לשימוש באמצעי 
תחבורה חליפיים: תחבורה ציבורית, תנועה רגלית 
ותחבורה לא ממונעת כגון אופניים. אם נפעל 
לתכנון מוטה תחבורה ציבורית ולשיפור מתמיד של 
התחבורה החליפית בשילוב כל האמצעים העומדים 
לרשותנו, נעודד ויתור על הרכב הפרטי ונשיג יעדים 
חשובים: צמצום זיהום הסביבה )בעיקר זיהום 
אוויר(, הפחתת מספר תאונות הדרכים וחיסכון 

באנרגיה: שיפור איכות החיים בעיר.

אסטרטגיה לפיתוח תחבורה
כבר עמדתי בעבר על הצורך לקדם תחבורה 
בת קיימא באמצעות שיפור מערכת התחבורה 
הציבורית מבחינת שילוביות בין מרכיבי המערכת. 
במאמר בנושא "נסיעה מדלת אל דלת" על מערכות 
מסילתיות בתשתיות התחבורה הציבורית, הוזכרו 
הדרכים לשלב בין כל מפעלי התחבורה הציבורית 
והתמקדתי במקום המפגש העיקרי: תחנות הרכבת. 
באותה כתבה כתבתי על החיפוש אחר דרכים 
לשדרג את פעילות התחבורה המשלימה למערך 
תחנות הרכבת, כלומר איך להגיע לתחנת המוצא 
או להמשיך מתחנת היעד בזמן המתאים באמצעי 

הסעה חליפי במקום באמצעות הרכב הפרטי.

כיום מחפשים פתרונות נוספים לעירוניות טובה 
 )Sustainable mobility( יותר. ניידות בת קיימא
כוללת את כל האמצעים הנדרשים כדי לנוע 
בעיר המצטופפת: מגוון אמצעי תחבורה ציבורית, 
הליכה, אופניים וגם שימוש מושכל ברכב פרטי: 
העלאת מקדם התפוסה - מספר נוסעים גבוה 
ככל האפשר, נסיעות משותפות, שימוש בחניוני 

"חנה וסע" ועוד.

לפיתוח התחבורה  את התכנית האסטרטגית 
הציבורית מובילים משרד התחבורה ומשרד האוצר. 
כידוע, ההשקעה בתחבורה הציבורית בממוצע 
לתושב באירופה גבוהה בהרבה מההשקעה בישראל. 
סדרה של השוואות בין לאומיות מלמדת על המחסור 
בתשתיות לשירות תחבורה ציבורית בישראל. הניתוח 
שנעשה במסגרת התכנית מלמד שללא השקעה 
מסיבית בתחבורה מסילתית ובמערכות עתירות 
נוסעים, זמן הנסיעה במטרופולין יגיע לממדים 

בלתי נסבלים.
החזון  הגשמת  בפני  ניצבים  רבים  מכשולים 
במטרופולין ת"א בגלל מעורבות של רשויות 
מקומיות רבות. הקמת רשות מטרופולינית לתחבורה 
ציבורית )כמקובל באירופה( שתעסוק בתכנון 
והפעלה של תחבורה משולבת ותהיה באחריות 
הרשויות המקומיות עם סמכויות מלאות, תביא 
לידי שינוי של תפיסת השירות. גופים פרטיים 
יספקו ללקוחות שירות ברמה סבירה בהתאם 

לדרישות הרשות המטרופולינית.

כאשר מחפשים איך לשפר בתחבורה הציבורית, 
בתכנון אין קיצורי דרך: הרשות המקומית היא הגוף 
שמכיר את הפעילות התחבורתית בתחומה. לרשות 
אין המשאבים הדרושים להשקעה בתשתיות, אך 
היא מכירה את צרכי המשתמשים בדרך כלל דרך 
פניות הציבור ולא מיוזמת בעלי התפקידים ברשות, 
שטרודים בעניינים השוטפים ואין להם הזמן או 
הידע בתחום. מכאן הצורך ביועצים חיצוניים. יש 
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לשאוף שאחד מהם יתמקד בתחום התחבורה 
הציבורית. המתכנן ייצור את שיתוף הפעולה של 
הרשות המקומית עם מפעילי התחבורה הציבורית 
למיניהם ועם הרגולטור - משרד התחבורה - שרק 
לאחר שיתקבל אישורו לשיפורים גם ידאג לכל 

המימון.

החזון
המעבר לתחבורה בת קיימא דורש עידוד באמצעות 
טיפוסי  בין  השוני  גם  ציבור.  ויחסי  הסברה 
התנהגות ותרבות מצריכים דרכי פעולה שלא 
קשורות ישירות למתכננים, אך הן עשויות לעזור 

אם ישולבו בארגונים הוולונטריים, המנסים לעודד 
את מגמת השמירה על הסביבה, בעיקר בעיר. רק 
לימוד ושיתוף פעולה של המתכננים באירופה 
נוכל לקדם תחבורה בת קיימא לטובת תושבי 
הרשות. לא תמיד אנו צריכים להמציא את הגלגל 
ולא תמיד דרושים תקציבי ענק. דרושה מחשבה 

פתוחה ללא דעות קדומות.

ויועץ תחבורה  רענן חסידוף: מהנדס תחבורה 
ציבורית לרשויות מקומיות
hassidof@bezeqint.net
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תקן ישראלי 9301 הינו מדריך ליישום ופיתוח 
מערך  של  ואיכות  בטיחות  ניהול  מערכות 
גם  עומדת  החברה  כי  ומבטיח  התחבורה, 

בדרישות ת"י 9001. 
מטרות התקן העיקריות הן - הגברת הבטיחות 
בתחום התעבורתי, ניהול סיכונים מושכל, והנעת 
תהליכי שיפור במערך הבטיחות בתעבורה, 
איכות השירות בחברה וכן התאמת החברה 
לדרישות חוקים, תקנות ותקנים רלוונטיים. 
כלי זה מסייע להגדיר את הפערים בין המצב 
הקיים על חסרונותיו ויתרונותיו, לבין המצב 
הרצוי שהוגדר ע"י הנהלת החברה. התאמת 
התקן מבוצעת על ידנו בגישה אינטראקטיבית, 
המאפשרת פיתוח תפיסת ניהול איכות ושירות, 
המשותפת לכלל העובדים והמנהלים בחברה. 
היתרון הייחודי ל'מורג יועצים, מתבטא  באמצעות 
הכרות מערכתית, תיאורטית ומעשית עם ארגוני 

התחבורה והרגולטור בישראל.

תהליכים:
חברת מורג יועצים עוסקת במיתוג וקידום 
נושא התקן בוועידות ישראל הבינלאומיות 
לתחבורה באמצעות פיתוח תחום ההתעדה, 
פיתוח הדרכות וסדנאות ממוקדות )החל משנת 
2010 – ועידה מס' 2( ויצירת מועדון חברים 
אקסקלוסיבי )'מצוינות בבטיחות התחבורה'( 

וזאת בשיתוף עם גורמים נוספים.

• הכנה ועריכת תוכן עבור סדנאות 'נוהגים אחרת 
בעסקים' לארגוני תחבורה

הלאומית  הרשות  התחבורה,  משרד  מכרז 
לבטיחות בדרכים ומועצת המובילים, פרויקט 
"נוהגים אחרת  שנמשך כשנה וחצי. תכנית 
בעסקים", הינה תכנית התערבות ייחודית, לשינוי 
תרבות הנהיגה, שהחלה לפעול משנת 2009, 
בקרב כ-80 מנהלי חברות תובלה, 110 קציני 

בטיחות וכ-1800 נהגי משאיות.

ניהול בטיחות בתעבורה מגמות בהתפתחות

ISO9301 תקן  |  ISO9001 תקן

מטרת התוכנית הייתה לייצר אקלים בטיחות 
תעבורתי בחברות ובארגונים עסקיים, בצמוד 
לניהול אפקטיבי של ציי הרכבים בחברות ועיסוק 
בבטיחות בדרכים כחלק ממעורבות חברתית 

ואחריות תאגידית.
הפרויקט בנוי משלושה תחומי פעילויות ליבה 

עיקריים: 
• שיפור אקלים הבטיחות בתעבורה בארגון 

– היבט תרבותי
• שיפור ניהול הבטיחות בתעבורה בארגון 

– היבט ניהולי
• שיפור מעורבות הארגון בעשייה קהילתית 

בתחום הבטיחות בדרכים – היבט חברתי

• ביצוע הדרכות וסדנאות בתכנית 'נוהגים אחרת 
בעסקים' לארגוני תחבורה

בחברות שהצטרפו לתוכנית, נעשתה עבודת 
הכנה עמוקה, במהלכה נחשף מנכ"ל החברה 
לתהליך. במקביל נערך מיפוי ואבחון אקלים 
בטיחות. מיפוי זה כולל את תמונת המצב הקיים 
בנושא: התשתיות )רכב ושטחים תפעוליים(, 
היסטוריית התנהגות עובדי החברה בכביש, 
פרקטיקות ונהלים קיימים, יחס ועמדות העובדים 

כלפי נהלים אלו. 
כל ארגון בנה לעצמו, בסיוע היועץ, "חליפת 
בטיחות תעבורתית" המותאמת לצרכיו ויעדיו. 
לפיכך, בכל ארגון התקיימה פעילות ייחודית 

העונה ומותאמת לצרכי הארגון.
מדיווחי החברות עולה כי הפעלת התוכנית 
הביאה לירידה במספר תאונות הדרכים ועבירות 

התנועה המדווחות. 

• היערכות מקדימה וכניסה להתעדות 
מחצית מבין החברות שלקחו חלק בתוכנית 
'נוהגים אחרת בעסקים' סיימו תהליך התעדה 
לתקן 9301 – תקן ישראלי לניהול הבטיחות 
והאיכות במערכות תחבורה יבשתיות. בוצעו 
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התעדות בקרב 400 מנהלים בתובלה והיסעים 
+ 380 קציני בטיחות. 

החל משנת 2011 בוצעו במספר חברות וארגונים 
התעדות פרטניות לתקן. להלן חלק מרשימת 
החברות והארגונים מתחומי ההיסעים, מוניות, 
תחבורה ציבורית, ב.כ., הובלת חומרים מסוכנים 

ואצ"ז שהוכנו להתעדה על ידי 'מורג יועצים':

• בון תור בע"מ • מסיעי אריה שאשא בע"מ • 
סופה הסעות וטיולים בע"מ • המפתח תעבורה 
1988 בע"מ • מובילי נטופה מ.ע.ן בע"מ • אם 
דבליו ישראל בע"מ )MW( • טיולי אתרים בע"מ 
• אפרים בורשטיין ושות' בע"מ • משרד ראש 
הממשלה • אמנון מסילות בע"מ • צבר מרחום 

שירותי הסעות בע"מ עוד.

מאז ועד היום הוכנו להתעדה וקיבלו תו תקן 
של ISO 9301/9001 בניהול בטיחות בתעבורה 
כ – 22 ארגוני תובלה, היסעים ומוניות. המטרה 
הייתה, בין היתר, בחינה ושינוי בהתאם לצרכי 
הענפים השונים. להלן שלבי תהליך ההתעדה: 
א. כניסה לארגון – יצירת תשתית ארגונית 

התואמת את צרכי החברה ודרישות התקן.
ב. כתיבת מדריך איכות וניהול איכות.

ג. ליווי בתהליכי האישור וההסמכה.
ד. תפעול ותחזוקה מתמשכת של תשתית 
ארגונית התואמת את צרכי החברה ודרישות 

התקן.
ה. הטמעת ההמלצות הלכה למעשה.

•  הסמכת מכון התקנים ו/או IQC את ארגונים 
אלה

• חלוקת תעודות הסמכה עם הרשות הלאומית 
לבטיחות בדרכים בוועידת ישראל הבינלאומית 

לתחבורה
בוועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה מוענקת 
לארגונים נבחרים, על ידי שר התחבורה ומנכ"ל 
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תעודת 
'ניהול בטיחות ממדרגה ראשונה'. זאת על 
מנת למנף וליצור מוטיבציה לשאר הארגונים 
בענף לצרוך את התקן והבטיחות הנדרשת ובכך 
לצמצם את תאונות הדרכים ומפגעי הבטיחות 

בדרכים. 

•  הקמת מועדון מצוינות בבטיחות בשיתוף 
עמותת אור ירוק וארגון ITS  ישראל

הקמת מועדון מצוינות בבטיחות בתחבורה 
והשקתו בשנת 2011. 

יועצים',  'מורג  המועדון:  בהקמת  שותפים 
עמותת אור ירוק ואיגוד ITS ישראל. מטרת 
המועדון הייתה יצירת אווירת איכות לארגוני 
תחבורה אשר ביצעו את תהליכי ההתעדה 
של ISO 9301/9001. בין היתר, מידי תקופה 
ירוק'  'אור  ידי  על  המועדון  חברי  מקבלים 
ומידע  נוספות  הכשרות  יועצים'   ו'מורג 

שמופץ להם.
יתרונות  ישנם  בבטיחות  מצוינות  למועדון 
רבים, החל מחתירה למצוינות ובטיחות פנים 
ארגונית וכלה בצמצום בתאונות באמצעות 
שימוש בפלטפורמה שיתופית המאפשרת 

ללמוד מניסיונם של חברי המועדון. 

בתמונה: השר ישראל כ"ץ, שר התחבורה והבטיחות בדרכים והשר 
לענייני מודיעין, ד"ר אריה חממי, מנכ"ל 'מורג יועצים' ואודי 

שאשא, מנכ"ל 'אריה שאשא הסעות',
ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה מס' 3, שנת 2011.

בתמונה: שמואל אבואב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, ועידת ישראל 
הבינלאומית לתחבורה מס' 3, שנת 2011.
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יש פתרונות לגודש תחבורתי
מאת: יוסי דסקל מנכ"ל בומברדייר ישראל

הגודש התחבורתי בעולם מושפע ישירות משני 
תהליכים: מגמה משתנה בתחום הדמוגרפי, יותר 
משפחות נוטשות את המרחבים הכפרים חקלאים 
ועוברים להתגורר בערים, אם בשנות השבעים 
מאוכלוסיית   50% מעל  הקודמת  המאה  של 
העולם עדיין התגוררו בסביבה כפרית, תהליך 
העיור שינה את המגמה והחל משנות האלפים 
איכלוס הערים מוביל, כך שבשנת 2020 צפויים 
לגור בערים יותר מ 60% מאוכלוסיית העולם. 
בתחום התנועה והתחבורה הקידמה בייצור כלי 
רכב והשיפור הכלכלי של האוכלוסייה, מאפשר 
היום באופן קל יחסית למשפחות לרכוש כלי רכב 
פרטים, עומס כלי הרכב הפרטים בערים בשילוב 
הצפיפות שתהליכי העיור יצרו, כל אלה הם הבסיס 
להצפה התחבורתית, כאשר לבעיה השפעה קשה 
על מגוון נושאים: הגברה בזיהום אוויר, תאונות 
דרכים ונזקיהן הקשים, פריון העבודה )שעות עבודה 
המבוזבזות(, הגברה בשימוש במקורות אנרגיה 
מוגבלים ויקרים, עלות הדיור, בזבוז משאבי קרקע  

)כבישים וחניות( ועוד...

המאבק לצמצום השימוש 
ויצירת  הפרטי  ברכב 
תחבורה ציבורית יעילה 
הם הבסיס לפתרון בעיית 
העומס התחבורתי, בכל 
העולם המודרני, בניית 
הציבורית  התחבורה 
כמה  על  התבסס 
מרכיבים דהיינו בראש 
וראשונה ליצור" מארג" 
כולל שמתבסס על שפע 
אמצעי תחבורה נגישים 
הציבור  לכל  ויעילים 
המכסים בשירות את כל 
המרחב העירוני, מכיוון 

שהערים בנויות בצפיפות לא נותרו מרחבים 

קרקעיים שמאפשרים הרחבת כבישים, לכן כבר 
לפני למעלה 150 החלו לנצל את המרחב התת 
קרקעי )רכבת תחתית בלונדון( כמו כן בנוסף בעולם 
גם לבנות מפלסים תחבורתיים מעל פני הכביש 
)רכבת קלה בוינה, רכבת פרברית בברלין ועוד...( 

בנוסף לכך סווגו כלי התחבורה

עפ"י שני פרמטרים מובילים: קיבולת ומהירות, 
ואף נקבעה נוסחה שמתכנני התחבורה העולמית 
 PPHPD = people per משתמשים בא לרוב: 
hour per distance כלומר כמה אנשים אפשר 
להניע במרחב עירוני ממקום למקום במהלך שעה 
לדוגמא: רכב פרטי מסוגל להניע סדר גודל של 
2,000 איש לעומת רכבת תחתית המניעה יותר 

מ- 50,000 איש.

תכנון נכון של תחבורה ציבורית במרחב עירוני יכלול 
תמיד מארג של אמצעים שונים: שבילי אופניים , 
מוניות, אוטובוסים, רכבות קלות, רכבות תחתית, 
רכבות כבדות, וכל זאת תוך ניצול של הכבישים 
המרחב התת קרקעי , ושימוש במפלסים מעל פני 
הכביש, מאות ערים בעולם שהתבססו על העקרונות 
הבסיסיים האלה פתרו ברובם את בעיית הגודש 
התחבורתי והעניקו את כל היתרונות הטמונים 

בצמצום הנזקים הנגרמים מהעומס.

מערכת מונורייל

מערכות הסעה בהשוואה קיבולת ומהירות 
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חברת מורג יועצים מבקשת להודות

לחברי הנהלת הוועידה

עו"ד עמי גרינבאום

יועץ משפטי לועידה

אודי שאשא

מנכ"ל מסיעי אריה שאשא

יהודה בר אור

יו"ר ארגון הגג לנהגי ובעלי המוניות

תדי שמאי

מנכ"ל קונספטליין

שוקי שדה

מנכ"ל ארגון חברות ההסעה בישראל

יוסי דסקל

מנכ"ל בומברדייר ישראל

יורם שפק

מנכ"ל "אריה שפק" סוכנות ביטוח

מגמת העיור וריבוי כלי רכב פרטים לא פסחו 
על מדינת ישראל ונזקי הגודש תחבורתי הולכים 
ומחמירים בערים, בניגוד למגמה העולמית בישראל 
כ-70% מהנסועה במדינה מתבסס על רכב פרטי ורק 
30% עושה שימוש בתחבורה ציבורית, אלמנט ייחודי 
נוסף לישראל הוא שמלבד ירושלים שיש בה קו 
בודד של רכבת קלה כמעט כל התחבורה הציבורית 

העירונית מתבססת אך ורק על אוטובוסים.

אימוץ העקרונות העולמיים של בנית מגוון רחב של 
אמצעי תחבורה עירונית, והפעלתם במרחב הכביש, 

במרחב התת- קרקעי וגשרים עיליים תוך התחשבות 
ופריסה נכונה עפ"י הנוסחה של PPHPD, כל אלה 
הם הכרח לבניה נכונה של התחבורה הציבורית  
העתידית בישראל, במידה ולא יעשה שימוש בכל 
אלה העומס התחבורתי במדינה ילך ויחמיר ויפגע 
בכל הפרמטים שהוזכרו לעיל והמשמעות פגיעה 

קשה בכלכלה ובאיכות החיים במדינה.

יוחאי זילברברג

מזכיר ארגון מנהלי תחבורה בישראל

דני אבירי

יועץ מיוחד לתובלה

נועם קום

פורום "נוהגים הייטק"

אלי מנשה

יועץ ארגוני אסטרטגי לתחבורה

יאיר דוידי

יועץ פוליטי

חיים פליגלטאוב

יועץ פוליטי
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חיבור כלל עולם התחבורה הישראלי לאירוע אחד ממצה ועידת ישראל לתחבורה 1 
התנעת מהלך משותף לגיבוש חזון ארגוני למפעילי התחבורה בישראל.

ביצוע בפועל
הפקת כנס שנתי המאחד את כוחות מפעילי תחבורה בישראל ויצירת תשתית לשיתופי פעולה 

לצורך קביעת סדר יום בנושאי תחבורה.

בטיחות ותפעול בתחבורה כערך עליון במעלה ועידת ישראל לתחבורה 2 
הכנת ארגוני התחבורה להתעדה לתקן 9301, כתוכנית למניעת תאונות בדרכים. 

ביצוע בפועל
וועידות  במסגרת  בטיחות  לניהול  התעדה  שעברו  לארגונים  התעדה  תעודות  הענקת   	 

ישראל לתחבורה. 
ITS הקמת מועדון מצוינות בבטיחות התחבורה בשיתוף עמותת אור ירוק ואיגוד 	

ועידת ישראל לתחבורה 3  התמודדות תחבורתית בהערכות חירום ומלחמה
יצירת קמפיין תקשורתי להגברת המודעות הציבורית לטכנולוגיות בטיחות. 

ביצוע בפועל
פיתוח ועברת סדנאות לארגונים בנושא הערכות חירום ומלחמה בלשכת המסחר.

ועידת ישראל לתחבורה 4  הכרזה על הקמת פורום אקדמי לענף התחבורה
הכשרת כוח אדם אקדמי של מובילי דעה וידע בתחומי התחבורה.

ביצוע בפועל 
	 הצלחת מכללת מורג בהכשרת עובדים המהווים בסיס לעתיד מוצלח

	 חלוקת תעודות לבוגרי תואר ראשון בניהול ותחבורה, לימודי תקשורת והכשרת דירקטורים במסגרת 
ועידת ישראל לתחבורה.

צביון בינלאומי ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה 5 
הקמת ארגון מקצועי מוביל ומשפיע הפועל כגוף המאחד את כלל ארגוני התחבורה.

ביצוע בפועל
הוקמה מליאת בכירי התחבורה בישראל שתסייע בפרויקטים ממשלתיים והאצת תהליכים 

מקצועיים.

התפתחות מעמד הנהג מקצועי ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה 6 
קידום מעמד הנהג המקצועי בעולם התחבורה.

ביצוע בפועל
	 פיתוח תכנית הכשרה מקצועית ברמה לאומית למקצוע הנהג בישראל

	 הכנת מסמך רשמי שהוגדר ע"י שר התחבורה והנהלת משרד התחבורה בשיתוף עם מליאת נציגי 
ארגוני התחבורה, המפרט את סטטוס הנהג כיום ואת מצב מערכת התחבורה בישראל

המחסור בנהגים מקצועיים ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה 7 
הצפת המחסור בנהגים מקצועיים בישראל והמלצות לפתרונות 

ועידת ישראל לדורותיה
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תחבורה ציבורית גמישה כאמצעי 
מזין לתחנות רכבת

מאת: שלמה ביצ'ק |פרופ' רהלל בר-גרא | גדי רבינוביץ,

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

טל רביב, אוניברסיטת תל-אביב, המחלקה להנדסת תעשייה

 Demand Responsive( תחבורה ציבורית גמישה
Transit – DRT( היא סוג של תחבורה ציבורית 
שכוללת אפשרות לשינוי המסלול או לוח הזמנים 
של כל נסיעה, בהתאם לצרכים של הנוסעים. 
פתרונות של תחבורה ציבורית גמישה נמצאים 
החידושים  אך  עשורים,  מזה מספר  בשימוש 
הטכנולוגיים של השנים האחרונות מאפשרים 
להרחיב באופן משמעותי את מגוון האפשרויות 

לשימוש בגישה זו.

בפרט ניתן כיום לאפשר לנוסעים להזין באופן 
פשוט ויעיל את פרטי הזמנת הנסיעה שלהם, וניתן 
להסתמך על המידע שנאסף בכדי להחליט מהי 

תכנית הנסיעות המתאימה ביותר למצב הנתון.

רכבות מספקות תחבורה יעילה בטוחה ונוחה, 
הנוסעים  מבחינת  ארוכים.  למרחקים  בעיקר 
הבחירה ברכבת תלויה באיכות השירות מדלת 
לדלת. במקרים רבים המגבלה המרכזית על השימוש 
ברכבת נובעת מהאפשרויות להגיע מהמוצא אל 
תחנת העלייה לרכבת, ומתחנת הירידה מהרכבת 

אל היעד. 

חלק ניכר מתחנות הרכבת בישראל ממוקמות בשולי 
העיר, עם נגישות מוגבלת בתחבורה ציבורית, ועם 
מגבלות חניה שמקשות על הנגישות אל התחנה.

מחקר זה עוסק בשימוש בתחבורה ציבורית גמישה 
כאמצעי מזין לתחנות רכבת. המחקר מסתמך על 
נתונים מסקרים שמצביעים על פוטנציאל גבוה 
של משתמשים אשר מגיעים כיום לרכבת כנוסעים 
ברכב פרטי, לעומת שיעור נמוך למדי של נוסעים 
שמגיעים אל תחנת הרכבת באוטובוס. התשתית 
הטכנולוגית היא מודל אופטימיזציה שקובע כיצד 

לשבץ נוסעים לכלי רכב באופן היעיל ביותר. 

בעזרת מודל זה ניתן להשוות תרחישים שונים, 
ולענות על שאלות הן ברמת התפעול )למשל גודל 
וקיבולת כלי הרכב( והן ברמת המדיניות )למשל 

כיצד תשפיע סובסידיה(.

פרופ' הלל בר-גרא
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מליאת נציגי בכירי ארגוני התחבורה

הבינלאומית  ישראל  ועידת  בעקבות החלטת 
לתחבורה מספר 5, שהתקיימה ביוני 2013, הוקמה 
מליאת בכירי התחבורה בישראל.  עד כה התקיימו 
עשרה מפגשים, בניהולו של היו"ר הנבחר, ד"ר אריה 

חממי, מנכ"ל קבוצת מורג יועצים. 
מקצועית  איכות  מקבוצת  מורכבת  המליאה 
התחבורה  מערך  מתוך  ככולה  ורובה  ובכירה 
בישראל. המליאה מעודדת מצוינות וחדשנות, 
יוצרת סינרגיה בנושאים מרכזיים המשותפים 
לכלל ארגוני התחבורה. הנושאים המרכזיים אשר 

זוכים השנה לתשומת לב המליאה הם:

	 פיתוח ההון האנושי במערכת התחבורה
	 הנהג המקצועי בישראל 

התחבורה  ארגוני  ומיתוג  דימוי  	 תדמית, 
בישראל.

בשנה האחרונה בוצעו מספר פעולות המטפלות 
במכנה המשותף של כלל ארגוני התחבורה ובנושאים 
מקצועיים בעלי זיקה לרוב משתתפי המליאה 
כגון, מיזמים בנושאי הגדרת שיתוף הפעולה בין 
הארגונים ומקבלי ההחלטות לטובת קידום יעדי 
מליאת בכירי התחבורה והבאתם לסדר היום וקידום 

נושא הנהג המקצועי.

בראש ובראשונה הוחלט כי יש לקדם את מעמד 
הנהג ושיפור תדמית ארגוני התחבורה בישראל. 
לצורך כך מליאת בכירי התחבורה משתתפת בהליך 
קידום פרויקט הנהג המקצועי בשיתוף משרד 

התחבורה. 

בנושא המיתוג והדימוי של מערכת התחבורה, 
מליאת בכירי התחבורה הגדירה את כלל היעדים 
יחסי  ונמצאת בשלב קבלת הצעות ממשרדי 
ציבור אשר מעוניינים להוביל את פרויקט המיתוג 

מחדש.

מטרות המליאה, בין היתר, הן קביעת ערכים ותכנים 

מקצועיים לארגוני התחבורה, קידום והקמת לימודי 
תוכן בתחבורה, שיפור תדמית העוסקים בתחבורה 
בישראל, לרבות אנשי מקצוע מובילים, כגון נהגים, 
תמיכה וסיוע בפרויקטים ממשלתיים ככל שיידרש 
על ידי הרגולטור לצורך האצת תהליכים מקצועיים 
ועוד. חברי המליאה נפגשו בשנה האחרונה מספר 
פעמים במטרה לקדם את מסקנות ועידת ישראל 
לתחבורה אשתקד וגיבשו לשם כך מטרות ברורות 
ונהלי עבודה, שיסייעו ביישום הלכה למעשה, כל 
זאת תוך שימוש ושיתוף בידע ובניסיונם רב השנים 

במערכת התחבורה.

הנכם מוזמנים להתרשם מאתר המליאה, בו ניתן 
לקבל מידע כללי, עדכונים שוטפים, גלריות ועוד. 

/http://www.itea.org.il :אתר המליאה
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בירושלים הולכים ונשלמים תהליכי אישור של 
שני קווי רכבת קלה חדשים, אשר יתווספו לקו 
הרכבת הקיים, הקו האדום - המשרת היום כ-140 

אלף נוסעים ליום. 
הרכבת הקלה הראשונה בישראל, פועלת מזה 
כחמש שנים בהצלחה העולה על הציפיות. הקו, 
שאורכו עד עתה בסה״כ 14 ק"מ, הנע מהר הרצל 
לפסגת זאב דרך מרכז ירושלים, שינה את פניה של 
העיר והביא בשורה גדולה לירושלמים ולמבקרים 

הרבים הפוקדים אותה.

שר  ובהובלת  תקדים  חסרת  בהשקעה  עתה, 
התחבורה ישראל כ"ץ וראש עיריית ירושלים ניר 
ברקת,  עומדים להצטרף במהלך העשור הקרוב 
עוד שני מגה קווי רכבת קלה , היוצרים רשת רכבות 
הפרוסה ברחבי העיר. עם השלמת התוכנית יותר 
ממחצית מתושבי העיר יגורו במרחק של פחות 
מחצי קילומטר מקו רכבת. מלאכת היזום והתכנון 
מתבצעת ע״י צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, 
שהוקם בשנת 1968 ועוסק מאז בכל התוכניות 
לפיתוח העיר והמטרופולין מבחינה תנועה ותחבורה, 
מתוך חזון להציב את עיר הבירה כמובילה בחדשנות 
תחבורתית ובהלימה מקסימלית להתפתחות העיר, 
גידול האוכלוסייה ותוכניות בנייה עתידיות. ואכן 
לשמחתי אנו מצליחים על פי רוב להקדים את 

הפתרונות לפני בוא האתגרים. 

אדום עולה: 
כאמור הקו האדום -  קו הרכבת הקלה הראשון 
בישראל -  הצליח, למרות קשיי לידה, הרבה מעבר 
לכל הציפיות. הנתון החשוב ביותר, המצביע על 
הצלחתו היא העובדה ש- 10% מנוסעיו, הם נוסעי 
רכב פרטי שהחליטו לעבור לרכבת בשל הנגישות 

ונוחות הנסיעה. 

לפי התוכנית, המצויה כבר בביצוע, הקו האדום  
מוארך בדרום מערב עד המרכז הרפואי הדסה 
עין-כרם, ובצפון עד לשכונת נווה יעקב.  הקו ישרת 
עוד עשרות אלפים מתושבי השכונות  הנוספות 
לאורך התוואי וישפר את השירות לבאי ביה"ח 
וביה"ס לרפואה בעין כרם – מטופלים, מבקרים, 
עובדים וסטודנטים ובסך הכל צפוי הקו לשרת 

כ- 200 אלף נוסעים ביום. 

הארכות הקו האדום יכללו: תוספת של כ- 8 
ק"מ לתוואי הקיים; 12 תחנות נוספות וכן 30 
קרונות נוספים. בנוסף, בימים אלו הולך ונבנה 
״קו הקמפוסים״  המתבסס בחלקו על תוואי הקו 
האדום. הקו האקדמי ינוע, מהר הצופים לגבעת רם 
וקריית הממשלה, דרך מרכז העיר וישרת סטודנטים 
ועובדים בקמפוסים השונים ובבית החולים הר 

הצופים.

המהפכה ירוקה:
במקביל, נמצא בהליך סטטוטורי אישור ה'קו הירוק': 
שדרת קווים הפועלת על אותה מסילה, שתאפשר 
הפעלת מספר קווי רכבת: קו בן 19 קילומטרים 
יחבר את מלחה לאזור הר הצופים עם 36 תחנות. 
קו נוסף יצא משכונת הר נוף לכיוון נווה יעקב. 
הקווים הללו בתוואי הקו הירוק, הם רק חלק 
מהאפשרויות שרשת המסילות תעניק לירושלים 
ואשר יתוכננו בחלופות שונות בהתאם לצרכי 

הנוסעים. 

כחול ולבן:
הקו הבא, הכחול, נמצא כעת בהליך אישור סטטוטורי. 
אורכו 23 ק"מ ויהיו בו 42 תחנות, משכונת רמות 
בצפון, דרך מרכז העיר ועד לשכונת גילה בדרום, 

עם זרוע לכיוון מלחה - דרך מרכז העיר. 

מהפכת התחבורה משנה 
את פני ירושלים 

מאת:  נדב מרוז, מנכ"ל צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
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תאפשר הגעה מהירה מהכניסה לעיר למרכזה.  
הכבישים הללו גם צפויים לדלל את העומסים 

על הכניסות לבירה. 

בשערי העיר:
דגש מיוחד עומד לקבל אזור הכניסה לעיר, התחנה 
המרכזית ובניני האומה  עם שני קווי רכבות קלות- 
האדום והירוק- שיתממשקו כאן לתחנה המרכזית 
ולרכבת הבינעירונית מתל אביב.  כך יוכל מבקר 
להגיע היישר מכל נקודה בישראל, למרכז התחבורתי 
של העיר ומכאן לנוע באמצעות קווי הרכבת הקלה 
ליעדים בכל רחבי העיר.  התשתית התחבורתית 
באזור מתוכננת בהלימה לתוכניות האורבניות 
לפיתוח פרויקט הדגל של עיריית ירושלים- ״שערי 
הבירה״ , שיהווה את מרכז המסחר והעסקים של 
הבירה, עם מגדלי סחר ומשרדים רבי קומות. גם כאן, 
שקדו משרד התחבורה ועיריית י-ם  על פתרונות 
תחבורתיים שיופעלו עוד לפני בוא השינוי הגדול 
ב פני האזור ושדרוגו לאזור עסקים המרכזי בעיר. 
התוכניות הללו, בהשקעה של שנים ארוכות, הון 
אנושי ותקציבים גדולים, לא היו יכולות לצאת לדרך 
ללא שיתוף הפעולה המיוחד בין עיריית ירושלים 
ומשרד התחבורה, שהכירו בצורך לערוך מהפכת 
תחבורה בבירת המדינה, שכבר היום מובילה את 

ישראל.

הקו צפוי לשרת את תושבי השכונות שלאורך התוואי 
)ראו מפה(, עם צפי של כרבע מיליון נוסעים ביום. 
בשל התנאים הטופוגרפיים והאורבניים המיוחדים 
של ציר יחזקאל-שטראוס, במרכז התוואי, תנוע 
הרכבת באזור זה בתוך מנהרה תת קרקעית, מרחוב 
הנביאים עד שמואל הנביא- בר אילן. במנהרה 
מתוכננות מספר תחנות לטובת באי מרכז המסחר 
והעסקים שבאזור שטראוס ורחוב מלכי ישראל, 

מתחת לכיכר השבת.    

במקביל, כמו בקו האדום, יוקמו חניונים לנוסעי 
התחבורה הציבורית: בנוסף לשלושת חניוני ה'חנה 
וסע' הקיימים כיום, יוקמו שני חניונים חדשים 
באזור רמות וחניון נוסף מתחת לבנייני האומה. 
זאת כדי להמשיך את מגמת המעבר, משימוש 

ברכב פרטי לשימוש בתחבורה הציבורית. 

לא רק רכבת:
רשת התחבורה הירושלמית מתבססת לא רק על 
קווי רכבות קלות כי אם גם על מערך אוטובוסים 
גדול. במקביל לפיתוח רשת הרכבות, משודרג 
גם מערך אוטובוסים כך שהקווים יהיו קצרים, 
יעילים ובעלי פריסה רחבה. עשרות קווים עירוניים 
ומטרופולינים כבר שודרגו. קווי הרכבת לא יגרעו 
משירות האוטובוסים אלא יוסיפו עליו לפי צרכי 
השכונות השונות. כך גם יורחבו קווי הלילה, חידוש 
ירושלמי נוסף שכבר אומץ ברחבי הארץ. מהפכת 
התחבורה כוללת גם שילוב טכנולוגיות חכמות, 
כולל הטמעת מערכת כרטוס חכמה והשקת ה'רב 
קו', התקנת תחנות חכמות ושילוב אמצעי מידע 
אלקטרוניים בהן. כל התחנות החדשות בירושלים 
מונגשות למגוון אוכלוסיות ועומדות בכל תקני 

הנגישות לאנשים עם מוגבלויות.

דרכים סביב לה:
כך גם שוקד צוות תוכנית אב לתחבורה י-ם, אשר 
יזם את כל מערך התנועה החדש, גם על פיתוח 
תוכנית הכבישים בעיר, עם דגש על פיתוח כבישי 
הגישה לעיר:  נוסף לשדרוג הכניסה המערבית 
לעיר, מתוכננת סלילת כביש 16 - כביש גישה 
נוסף ממערב - מאזור מוצא, לעבר שולי שכונת 
הר נוף עד בית החולים שערי צדק וכביש בגין. 
גם הכניסה מצפון מקבלת שדרוג בדמות הפרדות 
מפלסיות חדשות בגבעה הצרפתית, וכביש חדש 
מאזור רמת שלמה שבצפון העיר. המערכת החדשה 
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ההון האנושי בבטיחות בדרכים
מאת: פרופ' טובה רוזנבלום, המכון לחקר הגורם האנשוי 

לתאונות דרכים המחלקה לניהול אוניברסיטת בר אילן

העולם המודרני מאופיין בין היתר בניידות של בני 
אדם ומהיכולת להגיע בקלות ממקום למקום. המחיר 
הגבוה שגובה פריבילגיה זו הוא למעלה ממיליון 
קורבנות בכל שנה הנהרגים בדרכים ועוד הרבה 
מכך פצועים ונכים. על כן, שומה עלינו להתיחס 
לנושא הבטיחות בדרכים במלוא החשיבות הראויה. 
התחזית של ארגון הבריאות העולמי )WHO( בענין 
זה היא קודרת למדי ומדברת על נסיקה בהיקף 
ההיפגעות בדרכים למרות שעל פניו נראה כי 
שבכל שנה משתפר מצב הבטיחות בדרכים. אנו 
עדים להתקדמות של חקיקה, תשתיות ושיפור 

ניכר בכלי הרכב התורמים לשיפור זה.

אלא שבמונחים עולמיים יש  לקחת בחשבון את 
הכאוס הקיים במרבית מדינות אפריקה כמו גם 
במדינות המזרח. בסך הכל, מרבית בני האדם 
בעולם חשופים בכל רגע נתון להיפגעות בדרכים 
ובפרט בדינות בהן ההשקעה בהון האנושי היא 

מצומצמת באופן יחסי.

הון אנושי מתיחס לתכונותיהם של בני אדם במובן 
הפיזי, המוטורי, התפיסתי, הקוגניטיבי והרוחני. 
זהו עמוד התווך של מדינות מפותחות המודעות 
לחשיבותו ומטפחות אותו. למעשה, יש כאן מעין 
פרדוקס: בני אדם אמורים להבין את חשיבותו של 
ההון האנושי ולטפחו, כאשר הם עצמם מהווים חלק 
בלתי נפרד ממנו. כדי לקיים זאת צריכה להתרחש 
"קפיצה מנטלית". הכלים בהם ניתן לפתח את ההון 

האנושי הם כלים אנושיים וכאן טמונה הבעיה. 

כיצד יכול אדם בדרג של מקבל החלטות לפתח 
את היכולות הקוגניטיביות של נהגים, לדוגמא, 

באמצעות היכולות הקוגניטיביות שלו-עצמו? 

חשוב להבין שכולנו שחקנים במחזה ששמו בטיחות 
בדרכים למן משתמשי הדרך הפגיעים פחות )נהגים 
ונוסעים( והפגיעים יותר )הולכי רגל(, דרך אנשי 
המקצוע בתחומים השונים, עבור דרך רשויות 
הממשל ועד לדרג של מקבלי ההחלטות כולל 
הרגולטור, חברי כנסת, שרים ושופטי תעבורה. 
כולם בני אדם. כולם משתמשי דרך המוגבלים 
ביכולותיהם הפיזיות והקוגניטיביות לבצע את 
משימות ההתניידות בדרכים באופן אופטימלי. זהו 
אתגר מיוחד לפצח את הפרדוקס הזה ועד שנצליח 
לא נצליח להתמודד באופן משמעותי עם הבעיה 

שישנה בסדר גודל היסטורי את התופעה.
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