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كلمة المديَرْين العامَّْين
والعرب.  اليهود  بين  والتمييز  الفجوات  فيها  تبرز  فترة  في  البحث  هذا  يصدر 
العرب  بالمواطنين  أضرت  الكورونا  جائحة  عن  نتجت  التي  االقتصادية  األزمة 
بشكل خاص. تشير معطيات مصلحة التشغيل إلى أّن نسبة العاملين العرب 
الذين أحيلوا إلجازة غير مدفوعة األجر في بداية األزمة كانت مرتفعة جًدا، ونسبة 
العاملين العرب الذين عادوا إلى سوق العمل عند معاودة إحياء االقتصاد بعد 
الموجة األولى من الجائحة كانت أقل بضعفين من نسبة نظرائهم من اليهود. 
هذا الوضع يكشف مرة أخرى الستار عن الموضعة الممنهجة للعاملين العرب 
إلى  ويؤدي  الشريحة،  ُيضعف هذه  مما  العمل،  مواقع مهّمشة في سوق  في 

تقّلبات وأزمات في االقتصاد.

نتاج سنوات طويلة  هي  العمل  العرب في سوق  للعاملين  المهّمشة  المكانة 
المهني،  التأهيل  والتعليم،  التربية  مثل  المجاالت،  من  العديد  في  التمييز  من 
معّدالت  وراء  البنيوية  العوامل  أحد  ذلك.  وغير  صناعية  مناطق  وتطوير  إنشاء 
العميقة في  الفجوات  العربي هي  المجتمع  المتدنية في  التشغيل  ومواصفات 
منالية خدمات المواصالت العامة بين البلدات العربية واليهودية. هذه الفجوات 
المجال.  هذا  في  الحكومية  الموارد  تخصيص  في  متواصل  تمييز  عن  نابعة 
العامة  المواصالت  التشغيل،  لتعزيز  فقط  ليس  ضرورية  العامة  المواصالت 
هي خدمة ضرورية، خاصة للفئات المهّمشة، لتحسين منالية الخدمات، التعليم، 
بنية تحتية أساسية لتطوير نسيج  الترفيهية وغير ذلك، وتشكل  الثقافة، األطر 

حضري نشط ونابض بالحياة.

في عام 2015، صدر القرار الحكومي 922، حيث تقرر، من جملة أمور أخرى، تخصيص 
ميزانيات حكومية لتحسين المواصالت العامة في البلدات العربية، التي يقطنها 
عدد كبير من المواطنين العرب، وذلك لسد الفجوات في هذا المجال. نؤمن في 
سيكوي بأّن هذا القرار هو خطوة مهمة في االتجاه الصحيح لتحسين المواصالت 

العامة للمواطنين العرب، وبالفعل، طرأ تحّسن تدريجي منذ صدور القرار.

ولكن لسد الفجوة بالكامل في هذا المجال، يجب إجراء قياس منهجي ومستمّر 
لهذه الفجوات، للتحقق من أّن السياسات ُتحدث أثًرا في االتجاه المرجو، وتشكل 
القياس  آليات  اآلن،  حتى  المجال.  في  السياسات  تخطيط  لمتابعة  أساًسا 
الحكومية ُتعنى فقط بتحسين خدمات المواصالت العامة في البلدات العربية، 
ولكن الحكومة ال تجري قياًسا ممنهًجا للفجوات بين البلدات اليهودية والعربية 
الممنهج  للقياس  نموذًجا  البحث  نطرح في هذا  العامة.  المواصالت  في مجال 
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البلدات العربية اليهودية بواسطة فحص مؤّشرات مثل  للفجوات القائمة بين 
البحث  يستعرض  ذلك.  إلى  وما  المحطات  عدد  السفر،  ِوجهات  السفر،  وتيرة 
سيرورة تطبيق هذا النموذج في ستة أزواج بلدات عربية ويهودية. المقارنة التي 
حكومية  سياسات  ولبلورة  كبيرة،  فجوات  هناك  تزال  ال  أّنه  على  تدل  أجريناها 
ناجعة وواسعة النطاق لسد الفجوات، يجب تطبيق نموذج القياس المقارِن على 
جميع سكان البالد. يقدم البحث أيًضا توصيات لبلورة سياسات تكميلية في هذا 

المجال.

وضعت  والذي  العربي،  المجتمع  في  االقتصادي  للتطوير   922 الحكومي  القرار 
بموجبه خطة ممّولة لسد الفجوات في المواصالت العامة، كان من المفروض 
أنه تم تمديده لعام اضافية، كما بدأت  2020 إال  العام  بانتهاء  أن ينتهي تنفيذه 
قياس  إلجراء  المناسب  الوقت  هو  هذا  التكميلية.  الخطة  لبلورة  المساعي 
ممنهج للفجوات القائمة في المجال، وبلورة مبادئ السياسة للسنوات القادمة. 
أّن النموذج الُمقترح في هذا البحث وتوصيات السياسات المفّصلة فيه  نعتقد 

هي خطوط موّجهة ضرورية لتحقيق إنجازات مهمة في هذا المجال. 
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العربّية  البلدات  تمييز  سياسة  إسرائيل  دولة  انتهجت  السنين،  عشرات  مدار  على 
في مجال المواصالت العامة، من حيث تخطيط وبلورة السياسات وأيًضا من حيث 
تخصيص الموارد الحكومّية لتنفيذ وتطبيق هذه السياسات. نجمت عن ذلك فجوات 
كبيرة من حيث حجم وجودة خدمات المواصالت العامة بين البلدات العربّية واليهودّية. 
ففي العام 2019، “تلّقى/ت المواطن/ة اليهودي/ة خدمات المواصالت العامة أكثر بـ 
2.5 ضعف تقريًبا من المواطن/ة العربي/ة الذي/التي يسكن/تسكن في البلدات ذات 
2015 على  اُتِخذ في كانون األّول  2 الذي   922 ممّيزات مشابهة”1. ينّص قرار الحكومة 
وجوب تخصيص %40 من مجمل اضافات خدمات المواصالت العامة السنوّية، و/أو 
100 مليون شيكل )األكبر من بينهما( - للمجتمع العربي، وذلك حتى سّد الفجوات بين 
إّلا أّن الّية المراقبة والمتابعة الحكومّية  البلدات اليهودّية والعربّية في هذا المجال. 
على  الضوء  بل تسّلط  بتاًتا،  والعربّية  اليهودّية  البلدات  بين  تقارن  ال  القرار  لتطبيق 
المقارنة بين البلدات العربّية وذاتها - مّما ال يتيح إمكانّية الفحص الحقيقي والّدقيق 

بر لقرارات وخطط مستقبلّية. 
ِ
لمدى تحقيق أهداف القرار  واستخالص الع

المواصالت  خدمات  في  الفجوات  لمقارنة  الّية  اقتراح  إلى  البحث  هذا  يهدف  لذلك، 
بشكل  واليهودّية  العربّية  البلدات  بين  العامة 
الستخالص  المجال  يتيح  مّما  وممنهج،  صحيح 
فّعالة  أدوات  وبلورة  الحالّية  الخّطة  من  الِعبر 
للمستقبل. بناًء على ذلك، نحن نطالب الحكومة 
بتبّني آلّية القياس المقترحة في هذا البحث. 
هذه  في  تحديًدا  جًدا،  مهّمة  الخطوة  هذه 
الفترة، إذ أنّنا في اوج مرحلة التفكير وبلورة 
وهي   ،922 للخّطة  مكّملة  مستقبلّية  خّطة 
والّسعي  الفجوات  سّد  لضمان  ضروريّة 
من اجل انهاء التمييز السائد منذ سنوات 
طويلة والذي يعاني منه المجتمع العربي 

في مجال المواصالت العامة.

“اقتراح ميزانّية للسنة المالّية 2019 والشروحات المقّدمة للكنيست الـ 20، وزارة المواصالت”.  1 من ملفّ 

شباط 2018. صفحة 28
2 قرار الحكومة رقم 922 من تاريخ 30.12.15 لتطوير اقتصاد المجتمع العربي في السنوات 2020-2016

1. هدف البحث

5



3 باستثناء مدينة الناصرة، والتي بدأت فيها شركة “خدمات الباصات الموّحدة - الناصرة” بتشغيل خدمات 

مواصالت عامة منذ بداية السّتينات.
4 “خدمات المواصالت العامة في البلدات العربّية – صورة وضع”، صفحة 4. مركز األبحاث والمعلومات 

في الكنيست، شباط 2016.

2. خلفّية - سياسة تخصيص الموارد للبلدات 
العربّية في مجال خدمات المواصالت العامة 

المواصالت  مجال  في  الحكومة  استثمار  نسبة  كانت  السنين،  عشرات  مدار  على 
العامة في البلدات العربّية ضئيلة جًدا. فقط في العام 2012 بدأت وزارة المواصالت 
بإدخال خدمات المواصالت العامة للبلدات العربّية3. خدمات المواصالت العامة التي 
أتيحت للبلدات العربّية حّتى تلك الفترة كانت باألساس تلك التي تمّر بجانب البلدات 
العربّية، كجزء من خدمات المواصالت العامة بشكل عام، ولم تكن مخّصصة لهذه 
البلدات تحديًدا4. نجمت عن ذلك فجوات كبيرة من حيث توفير خدمات المواصالت 
العامة بين البلدات العربّية وسائر البلدات في إسرائيل، مّما أّدى إلى انقطاع فعلي 
للغالبّية الساحقة من المواطنين العرب الذين يسكنون في هذه البلدات عن مراكز 
هذه  الدولة.  في  والصناعة  التجارة  ومراكز  العالي،  التعليم  مؤّسسات  الخدمات، 
االقتصاد،  تطوير  التنّقل،  على  العربي  المجتمع  بقدرة  كبيرًا  ضرًرا  ألحقت  الحالة 

التجارة والصناعة والخروج من دائرة الفقر. 

في كانون األّول 2015، تّمت المصادقة على قرار الحكومة 
في  العربي  المجتمع  في  اإلقتصادي  للّتطوير   922 رقم 
منه  الرئيسي  الهدف  كان  إذ   ،2020-2016 السنوات 
عن  الّدولة  اقتصاد  في  العرب  المواطنين  اندماج  هو 
جزء  وتعديل  المباشرة  الميزانّيات  تخصيص  طريق 
من اآللّيات الحكومّية المركزّية لتخصيص الميزانّيات 
أّن  إلى  اإلشارة  تجدر  السياق،  هذا  في  والموارد. 
التعديل في الميزانّية في مجال المواصالت العامة 
من   .2014 العام  في  اقّر  الذي   ،2365 القرار  في  بدأ 
الخلل  لتصحيح  العمل  تقّرر  الخّطة،  تطبيق  أجل 
ضّد  مّيزت  والتي  الحكومّية  التخصيص  آلّيات  في 
العربي  المجتمع  حّصة  وتحديد  العربي،  المجتمع 
المواطنين  لنسبة  وفًقا  الّشاملة  الميزانّية  في 
حاالت  وفي  الّدولة،  مواطني  مجمل  من  العرب 
سّد  حتى  وذلك   - تلك  من  اكبر  بنسبة  معّينة 

الفجوات.
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5  تغطية خدمات المواصالت هي المنطقة النسبّية من مجمل المنطقة التي تّم فحصها، والتي تقاس 

هذه  تحديد  المّتبع  من  الباص.  محّطة  عن  المعطاة  المسافة  القطر(  )نصف  نطاق  حساب  بواسطة 
المسافة بقيم تتراوح بين 250 حتى 500 متر. كّلما كانت منطقة التغطية أكبر، كّلما كان متوّسط مسافة 

المشي من محّطة الباص إلى الوجهة وبالعكس أقصر.

“البند 2.أ.  التقّيد بالبالغ الصادر عن وزارة المواصالت واألمان على الطرق، 
والذي ستواصل الوزارة بموجبه تطبيق قرار الحكومة رقم 2365 فيما يتعّلق 
أو  العامة،  المواصالت  بتخصيص ميزانّية %40 من مجمل إضافات خدمة 
100 مليون شيكل في السنة، األكبر من بينهما، من أجل المواصالت العامة 
في بلدات األقلّيات، إلى أن يتساوى مستوى تغطية خدمات المواصالت.5

الطرق  المواصالت واألمان على  وزارة  الصادر عن  بالبالغ  التقّيد  2.ب.  البند 
كاملة  مقارنة  هناك  تكون  بحيث  األمد،  بعيدة  الحكومة  أهداف  تحديد  حول 
األقلّيات  وبلدات  اليهودّية  البلدات  بين  العامة  المواصالت  لمستوى خدمات 
ذ[ حتى العام 2022. وذلك، من حيث ثالث مؤّشرات مركزيّة:  المشابهة ]ستنفَّ

وتيرة الخدمة، مستوى التغطية وعدد الوجهات”.

العامة  المواصالت  الميزانّيات لخدمات  إلى تخصيص  التي تتطّرق   922 القرار  بنود 
في البلدات العربّية، تنّص على الّتالي:
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6 من أجل تطبيق المخّطط، نّص قرار الحكومة على أن يتّم تشكيل لجنة توجيه وزارّية بقيادة وزارة المساواة 

االجتماعّية، وبمشاركة ممّثلي الوزارات المالئمة، قسم الميزانّيات في وزارة المالّية ورئيس لجنة رؤساء 
السلطات العربّية. تجتمع اللجنة مّرة كّل نصف سنة على األقّل، ووظيفتها هي متابعة مجرى تقّدم خّطة 

العمل وتطبيق القرار )قرار الحكومة 922، البند 16 - إدارة المخّطط(.
وزارة   .4.9.2018 تاريخ  من   6 رقم  الوزارّية  الّتوجيهّية  الّلجنة  الوزارّية”،  التطبيق  حالة  تفصيل   - “ملحق   7

المساواة االجتماعّية.
8 “ملحق - تفصيل حالة التطبيق الوزارّية”، صفحة 11. الّلجنة الّتوجيهّية الوزارّية رقم 6 من تاريخ 4.9.2018، 

وزارة المساواة االجتماعّية.

3. اآللّية المستعملة اليوم لقياس تقليص 
الفجوات في مجال المواصالت العامة

صورة الوضع المعروضة في الّلجنة التوجيهّية6 للقرار 922 في مجال المواصالت 
العامة، تعكس الفروقات في مستوى الخدمة في البلدات العربّية، وفًقا لمقارنة 
المؤّشرات التالية7، قبل موعد اقرار الخّطة 922 )في نهاية عام 2015( وبعده )كّل 

نصف سنة، ابتداًء من 2016( -  

عدد الكيلومترات السنويّة التي تقطعها خطوط المواصالت العامة التي . 1
تخدم بلدات عربّية )بالماليين( 

عدد البلدات التي تعمل فيها خدمات المواصالت العامة . 2

معّدل عدد المحّطات لكّل ألف فرد. . 3

العامة . 4 المواصالت  خطوط  تقطعها  التي  األسبوعّية  الكيلومترات  عدد 
التي تخدم بلدات عربّية 

معّدل عدد محّطات الهدف المختلفة خارج البلدة. . 5

تظهر هذه المقارنة أّن هناك تحّسًنا في عدد الخطوط الداخلة إلى البلدات العربّية، 
واّن هناك ارتفاًعا في عدد مستخدمي المواصالت العامة في المجتمع العربي. 
لذلك، أشارت وزارة المواصالت في تقرير الّلجنة التوجيهّية الوزارّية إلى أّن “نسبة 
إنجاز الوزارة تعادل %78 من المؤّشرات التي وضعتها لنفسها حتى عام 2020”8. 
مع ذلك، قرار الحكومة يعّرف هذه المؤّشرات وكيفّية فحص مستوى الخدمة في 

البلدات العربّية، على الّنحو الّتالي: 

البلدات  بين  العامة  المواصالت  خدمات  لمستوى  كاملة  ”مقارنة 
ثالث  حيث  من  وذلك،   ]...[ المشابهة  األقلّيات  وبلدات  اليهوديّة 

مؤّشرات مركزيّة: وتيرة الخدمة، مستوى التغطية وعدد الوجهات”
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يّتضح من هنا أّن المتابعة الحكومّية التي تجريها الّلجنة الّتوجيهّية لتطبيق القرار 
922، والتي  922 ال تأخذ باالعتبار آلّية المقارنة التي تم تحديدها في قرار الحكومة 
بموجبها يجب قياس الفجوة والخطوات المطلوبة لسّدها بين البلدات العربّية 
على  المعايير  تستند  لذلك،  إضافًة  العاّمة.  المواصالت  مجال  في  واليهودّية 
فحص للكّم وليس لجودة ومستوى الخدمة وفًقا للمعطيات التي تنشرها وزارة 
بين مستوى  غياب مقارنة جوهرّية  للجمهور. في ظل  وتعلن عنها  المواصالت 
العربّية، فإّن  والبلدات  اليهودّية  البلدات  العاّمة في  المواصالت  وجودة خدمات 
آلّية قياس الفجوات التي تتّبعها وزارة المواصالت اليوم تؤدي الى استمرار 
انتهاج سياسات تعّمق من الفجوات وتزيد من العراقيل التي تواجه العمل 
من أجل تحسين خدمات المواصالت العامة في البلدات العربية. وبالّنتيجة 
- سيستمّر التمييز بين المواطنين العرب واليهود في الدولة، بما يحمل من 

تبعّيات واسقاطات. 
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المواصالت  الفجوات في مجال  إجراء قياس شامل ومهني لمدى سّد  أجل  من 
العامة، يجب أن نأخذ باالعتبار على أقّل حّد المعايير والمؤّشرات المفّصلة في هذا 
اليهودّية  والبلدات  العربّية  البلدات  بين  إجراء مقارنة  الملف، وفحصها من خالل 
من  قيمة  وذي  جوهري  تغيير  إلحداث  وذلك  معايير،  عّدة  حيث  من  المتطابقة 
في  العرب  للمواطنين  الجودة  وعالية  متاحة  عامة  مواصالت  خدمات  توفير  أجل 
اقتراح نموذج  إلى  البحث  يهدف هذا  بناًء على ذلك،  إسرائيل. على ضوء ذلك، 
في  لالستمرار  المجال  يتيح  مّما  الحالّية،  القياس  طريقة  مع  يتالَءم  بديل 
تخطيط وتطبيق السياسة المطلوبة لسّد الفجوات في مجال المواصالت 
العامة. من أجل بلورة النموذج، فحص البحث مستوى الخدمة الداخلّية والخارجّية، 
وإتاحة خدمات المواصالت العامة للسكان في بلدات عربّية مختارة، بالمقارنة مع 
مستوى الخدمة في بلدات يهودّية )مشابهة9(.  في هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى 
أن المقارنة مع مستودى الخدمة في بلدة يهودّية مشابهة من حيث حجمها قد 
القرار  لتعريفات  وفًقا  العربّية  البلدة  في  الخدمة  لغرض فحص مستوى  أجريت 
بأّن  االفتراض  عن  ناتجة  غير  المقارنة  هذه  العامة.  المواصالت  مجال  في   922
مستوى خدمات المواصالت العامة في البلدة اليهودّية عاٍل من حيث توّفر، وتيرة 
ومصداقّية الخدمة القائمة، ومالئم الحتياجات السكان. لذلك، ال يجب االستنتاج 
من ذلك أّن مستوى الخدمة في البلدات اليهودّية عاٍل ومالَءم لالحتياجات، وفًقا 

للمعايير والمؤّشرات التي تّم فحصها.

كما وتجدر اإلشارة إلى أّن ملف التعليمات الصادر عن وزارة المواصالت لتخطيط 
تعليمات  على  يحتوي  الباصات10  في  العامة  المواصالت  خدمات  وتشغيل 
ومؤّشرات لفحص مستوى الخدمة، ويحّدد معياًرا للخدمة األساسّية المطلوبة، 
الخدمة.  الخطوط ومصداقّية  أداء  العامة،  المواصالت  إتاحة  بما في ذلك مرّكب 
مناقصات تشغيل خدمات المواصالت العامة، والتي تنشرها السلطة القطرّية 
مشّغلي  من  توّفرها  الواجب  األدنى  الحّد  متطّلبات  تحّدد  العامة،  للمواصالت 
المواصالت العامة في كّل ما يتعّلق بمستوى الخدمة وتشغيل خطوط الباصات11.  
كما وتجدر اإلشارة إلى أّن التعليمات والمؤّشرات التي وضعتها وزارة المواصالت 
النوعّية  المؤّشرات  إلى  تتطّرق  كمّية وال  الخدمة هي مؤّشرات  لفحص مستوى 
المواصالت و/أو مدى مالءمتها الحتياجات مستخدمي  التي تفحص جودة خدمة 

المواصالت العامة. 

4. النموذج المقترح لتغيير آلّية القياس

10

9  كما ورد في ملحق قرار الحكومة 922.

10  تعليمات لتخطيط وتشغيل خدمات المواصالت العامة في الباصات، الفصل 2. وزارة المواصالت، 2016

األبحاث  مركز  الكنيست،   .2 صفحة  العامة،  المواصالت  في  الخدمة  مستوى  قياس  حول  قضايا   11

والمعلومات. 2017.



واليهودّية  العربّية  البلدات  بين  العامة  المواصالت  خدمة  مقارنة مستوى  تّمت 
وفًقا لمعايير كمّية، إذ تّم تقسيمها إلى ثالثة مجاالت - الخدمة الداخلّية، الخدمة 
الخارجّية وإتاحة المواصالت العامة )انظروا الجدول 1(. لهذا الغرض، استند البحث 
 GTFS )General Transit Feed( بصيغة  العامة  المواصالت  بيانات  قاعدة  إلى 
الباصات،  التي تشمل معلومات حول مكان وتسلسل محطات   Specification
السفر،  وتيرة  المواعيد،  جداول  والخارجّية،  الداخلّية  العامة  المواصالت  خطوط 

لي المواصالت العامة في إسرائيل وغيرها.  مسارات الخطوط، قائمة بمشغِّ

5. سيرورة البحث
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خدمة 
المواصالت 

العامة 
الداخلّية

عـــدد خطـــوط الباصـــات التـــي يتواجـــد عدد الخطوط الداخلّية
مســـار ســـفرها داخـــل نطـــاق البلـــدة.

عدد سفرات الخطوط الداخلّية في يوم 
معّين12 في منتصف األسبوع

الخطوط  وتيرة  عن  يعّبر  مؤّشر 
الداخلّية أّيام األحد-الخميس.

مجمل عدد سفرات الخطوط الداخلّية 
طيلة أّيام األسبوع 

مجمل عدد سفرات الخطوط الداخلّية 
طيلة أّيام األسبوع، بما في ذلك يومّي 

الجمعة والسبت.

عدد الخطوط الخارجّية13

عدد الوجهات خارج البلدة

عـــدد خطـــوط الباصـــات الخارجّيـــة التـــي 
يتواجـــد جـــزء مـــن مســـار ســـفرها داخـــل 

نطـــاق البلـــدة

البلدة،  خارج  التوّقف  محّطات  مجمل 
والتي يمكن الوصول إليها بواسطة خّط 
باص واحد من البلدة التي تّم فحصها14 

عدد سفرات الخطوط الخارجّية في يوم 
معّين في منتصف األسبوع

معّدل عدد المحّطات لكّل ألف فرد

الخطوط  وتيرة  عن  يعّبر  مؤّشر 
الخارجّية أّيام األحد-الخميس.

عـــدد محّطـــات التوّقـــف فـــي البلـــدة التـــي 
تـــّم اختيارهـــا، بالمعـــّدل لـــكّل ألـــف فـــرد

الخارجّية  الخطوط  سفرات  عدد  مجمل 
طيلة أّيام األسبوع 

عدد السّكان في منطقة التغطية

إتاحة خدمات المواصالت العامة

مجمل عدد سفرات الخطوط الخارجّية 
طيلة أّيام األسبوع، بما في ذلك يومّي 

الجمعة والسبت.

مجمـــل الســـّكان فـــي البلـــدة، والذيـــن 
 250 حتـــى  مســـافة  علـــى  يســـكنون 
حتـــى  التوّقـــف  محّطـــة  مـــن  متـــًرا 
حســـاب  تـــّم  العامـــة.  المواصـــالت 
ضـــرب  خـــالل  مـــن  المتغّيـــر  هـــذا 
مســـاحة منطقـــة التغطيـــة بالكثافـــة 
ــك  ــع، وذلـ ــر المرّبـ ــكانّية للكيلومتـ السـ
المتغّيـــر  هـــذا  مـــن مقارنـــة  لنتمّكـــن 
والعربّيـــة. اليهودّيـــة  البلـــدات  بيـــن 

نســـبة المواطنيـــن مـــن مجمـــل الســـّكان 
الذيـــن يســـكون فـــي البلـــدة، مـــع إمكانّيـــة 
المواصـــالت  محطـــة  إلـــى  الوصـــول 
العامـــة علـــى مســـافة 250 متـــًرا تقريًبـــا 
حســـاب  تـــّم  األقـــدام.  علـــى  مشـــًيا 
هـــذا المتغّيـــر مـــن خـــالل قســـمة عـــدد 
الســـكان فـــي منطقـــة التغطيـــة علـــى 
ــدة. ــي البلـ ــكاني فـ ــداد السـ ــل التعـ مجمـ

خدمة 
المواصالت 

العامة 
الخارجّية

إتاحة 
خدمات 

المواصالت 
العامة

شرحالمعيار

جدول 1: قائمة المعايير لفحص مستوى خدمات المواصالت العامة
بين البلدات العربّية واليهودّية
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12 دائرة اإلحصاء المركزّية، 2017

13  تّم حساب المؤّشر وفًقا للمعطيات الديموغرافّية، مستوى المعيشة، التعليم والتربية، العمل، البطالة 

أّن  إذ  عناقيد،  عشرة  إلى  المؤّشر  لقيم  وفًقا  المحلّية  والمجالس  البلدّيات  تصنيف  تّم  والمخّصصات. 
العنقود 1 يشير إلى المستوى االجتماعي-االقتصادي األدنى، والعنقود 10 يشير إلى المستوى االجتماعي-
األبحاث  مركز  الكنيست،  المركزّية.  اإلحصاء  دائرة  االجتماعي-االقتصادي من  المؤّشر  األعلى.  االقتصادي 

والمعلومات، 2016.
14 تّم حساب المؤّشر كمعّدل بين مرّكبين: مؤّشر اإلتاحة االحتمالّية ومؤّشر القرب إلى حدود منطقة تل 

أبيب. دائرة اإلحصاء المركزّية، 2015.
15 تّم حساب المؤّشر كمعّدل الدرجات المعيارّية لـ )أ( االنحراف المعياري لالرتفاعات عن سطح البحر َو 

)ب( متوّسط الميل بالدرجات. دائرة اإلحصاء المركزّية، 2006.
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جدول 2: قائمة البلدات للمقارنة

البلدات  بين  العامة  المواصالت  الفجوات في مستوى خدمات  أجل فحص  من 
العربّية واليهودّية، تّم اختيار سّت بلدات عربّية وسّت بلدات يهودّية تتشابه فيما 
االجتماعّية-االقتصادّية16،  الحالة  السكان،  عدد  التالية:15  المعايير  حيث  من  بينها 

مؤّشر الهامشّية1 ومؤّشر الطوبوغرافيا17، كالمفّصل في الجدول 2:



تجدر اإلشارة إلى أّنه في أغلب األحيان، يتّم فحص المواصالت العامة وفًقا لمدى 
نجاعتها، أّي من حيث مستوى الخدمة الذي يشمل بداخله عّدة مرّكبات17:

الوقت والتوّفر )وتيرة الخدمة على مدار ساعات اليوم واألسبوع وعدد وجهات . 1
السفر(؛

المصداقّية )عمل الخدمة بحسب المواعيد ومسار السفر المعلن عنه(؛. 2
المحّطات، . 3 مكان  ومصداقّيتها،  المعلومات  توّفر  االنتظار،  )السفر،  الراحة 

التنسيق بين جداول المواعيد(؛
السعر. . 4

بعض هذه المرّكبات يشمل معطيات موضوعّية، والبعض اآلخر يعكس وجهة 
نظر شخصّية، لذلك، تقييم مستوى الخدمة في المواصالت العامة يجب أن يتّم 
من خالل قياس معايير كمّية )عدد وجهات الّسفر، عدد الخطوط وما إلى ذلك(، 
وأيًضا من خالل مؤّشرات نوعّية مثل استطالعات مدى الرضى عن الخدمة. مع 
المعطيات  إلى  الفحص  يستند  الحالي،  البحث  من  الغرض  لتحقيق  ذلك، 

الكمّية فقط.

16  "من عوائق إلى فرص – المواصالت العامة في البلدات العربّية". جمعّية سيكوي، تشرين الثاني 2012
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مستوى خدمات  أّن  إلى  أجريت  التي  المقارنات  النتائج في كّل مقارنة من  تشير 
المواصالت العامة في البلدات العربّية ما زال أدنى من المستوى في البلدات 
الدولة  مراقب  تقرير  مع  وتتماشى  متوافقة  النتائج  هذه  عام.  بشكل  اليهوديّة 
العربّية،  البلدات  في  العامة  المواصالت  موضوع  حول   2019 آذار  في  ُنشر  الذي 
خدمات  إسرائيل  في  العرب  السكان  تلّقى   ،2017 عام  في  أّنه  إلى  يشير  والذي 
إلى  التقرير  اليهود.17 كما ويشير  السكان  أدنى من  العامة بمستوى  المواصالت 
أّن عدد السفريات في األسبوع ومعّدل عدد الوجهات خارج البلدة هو أكبر بـ 1.5 
صعف لدى السكان اليهود، في حين أّن معّدل عدد الخطوط التي تخدم البلدات 
البلدات  مع  مقارنًة  اليهودي  المجتمع  في  ضعف   2.5 بـ  أعلى  فحصها  تّم  التي 
مجال  في  البحث،  هذا  في  المختلفة  المؤّشرات  فحص  فإّن  ذلك،  مع  العربّية. 
الخدمة الداخلّية، الخارجّية ومدى إتاحة الخدمة، يشير إلى وجود فجوات كبيرة في 
يدّل على   مّما  اآلخر،  البعض  المؤشرات، وفجوات أصغر نسبًيا في  بعض 

سيرورة تحّسن معّين في بعض المجاالت.

6.1 مقارنة مستوى خدمات المواصالت العامة الداخلّية في البلدات 
العربّية واليهوديّة

فجوات  وجود  إلى  الداخلية  المواصالت  خدمات  مستوى  فحص  نتائج  تشير 
كبيرة بين ازواج البلدات التي تّم فحصها، من حيث عدد الخطوط الداخلّية وأيًضا 
أّن هناك فجوات كبيرة  النتائج  تبّين   .)3 الجدول  من حيث وتيرة سفرها )انظروا 
بين طمرة وصفد، التي عدد الخطوط العاملة فيها أكبر بـ 13 ضعًفا بالمقارنة مع 
طمرة، وبوتيرة أكبر بـ 7.5 ضعف بالمقارنة مع وتيرة السفر اليومّية في طمرة. عدد 
بـ 4 أضعاف بالمقارنة مع أم الفحم، ووتيرة  الخطوط الداخلّية في العفولة أكبر 
عملها أكبر بـ 3.5 ضعف بالمقارنة مع وتيرة الخدمة في أم الفحم. في عرعرة، ال 
9 خطوط  تعمل  بينما في مجدال هعيمك،  بتاًتا.  داخلّية  توجد خدمة مواصالت 
داخلّية. في باقة الغربّية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 ألف نسمة، يعمل خّط 
داخلي واحد في مسار سفر مشترك مع بلدة جت )التي يبلغ عدد سكانها نحو 11.6 
ألف نسمة(، بينما في جديرا التي يبلغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة تعمل 3 

خطوط داخلّية. 

6. النتائج 

17  “تقرير رقابي خاص – أزمة المواصالت العامة”، صفحة 251. مراقب الدولة، آذار 2019.

18  تعليمات لتخطيط وتشغيل خدمات المواصالت العامة في الباصات، وزارة المواصالت، 2016
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* عدد الخطوط الداخلّية - عدد خطوط الباصات التي يتواجد مسار سفرها داخل نطاق البلدة.
* عدد السفرات في يوم معّين في منتصف األسبوع - مؤّشر يمّثل وتيرة الخطوط الداخلّية أّيام األحد - الخميس.تّم إجراء الفحص يوم الثالثاء.

* مجمل عدد السفرات طيلة أّيام األسبوع - بما في ذلك يومّي الجمعة والسبت 

جديرا

مع ذلك، عند فحص وتيرة السفر، تبّين أّن وتيرة الخدمة الداخلّية في باقة الغربّية، 
والتي تعمل في بلدة جت المجاورة أيًضا، أعلى بقليل من وتيرة الخدمة في جديرا. 
عند فحص البلدات األصغر، والتي يتراوح عدد سكانها بين 10 إلى 20 ألف نسمة، 
وتشغيل خدمة المواصالت العامة الداخلّية بالنسبة لها هو أمر اختياري18، تبّين 
أّنه في أور عكيفا وفي بيت شان تعمل 4 خطوط داخلّية وخّطان داخلّيان تباًعا. 

بالمقابل، في كابول وإكسال، ال توجد خدمة مواصالت داخلّية بتاًتا.

16

جدول 3: ملّخص نتائج مقارنة مستوى خدمات المواصالت العامة الداخلّية
بين البلدات العربّية واليهودّية
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 رسم 1: عدد خطوط المواصالت الداخلّية وفًقا لعدد السكان

رسم 2: عدد سفرات الخطوط الداخلّية في يوم معّين 
في منتصف األسبوع وفًقا لعدد السكان



6.2 مقارنة مستوى خدمات المواصالت العامة الخارجّية في البلدات 
العربّية واليهوديّة

التي  المقارنة  نتائج  تشير  الخارجّية،  المواصالت  خدمة  بمستوى  يتعّلق  فيما 
إلى  المؤّشرات،  بعض  في  كبيرة  فجوات  وجود  إلى  البلدات  أزواج  على  أجريت 

جانب وجود تحّسن في مؤّشرات أخرى )انظروا جدول 4(. 

عند فحص عدد خطوط المواصالت الخارجّية، تبّين أّن هناك فجوات كبيرة في 
بين  أعاله  المؤّشر  مقارنة  نتائج  ان  بيد  مقارنتها،  تّمت  التي  البلدات  أزواج  غالبّية 
نسبًيا.  أصغر  فجوات  وجود  اظهرت  هعيمك؛  ومجدال  وعرعرة  وصفد؛  طمرة 
أّنه في طمرة وعرعرة، جزء كبير من الخطوط  إلى  في هذا السياق، تجدر اإلشارة 
الخارجّية ال يدخل إلى البلدات بل يتوّقف في محّطة/ات على الشارع الرئيسي الذي 
يتقاطع ومداخل هذه البلدات. كما وتبّين أّن نصف خطوط المواصالت الخارجّية 
في   70 شارع  على  الواقعة  المحّطة  في  فقط  تتوّقف  طمرة،  سكان  تخدم  التي 
مدخل المدينة )16 من بين 31 خًطا خارجًيا(. في عرعرة، %7 من خطوط المواصالت 
الخارجّية تتوّقف فقط في المحّطة الواقعة في مدخل المدينة )من بين 20 خًطا 
تّم فحصها  التي  العربّية  البلدات  أّنه في  افترضنا  لو  خارجًيا يعملون في عرعرة(. 
من  أكثر  هو  المدينة  مدخل  عن  المحطة  ُبعد  أخرى(،  عديدة  عربّية  بلدات  )وفي 
هذه  في  للسكان  إتاحة  أقّل  تكون  العامة  المواصالت  خدمة  فإّن  واحد،  كيلومتر 
البلدات. إضافة لذلك، إن لم تتوّفر خدمة مواصالت للمحطة البعيدة الواقعة على 
مدخل البلدة، والتي تعمل بوتيرة كافية، فإّن إتاحة هذه الخطوط للسكان ستكون 

أقّل، وبالتالي سيقّل مستوى استخدام هذه الخطوط أيًضا. 

فحص عدد وجهات الّسفر خارج البلدات: في هذا السياق تشير المقارنات بين 
الوجهات  عدد  أّن  إلى  الغربّية-جديرا،  باقة  عكيفا،  إكسال-أور  الفحم-العفولة،  أم 
البلدات  مع  بالمقارنة  بكثير  أقّل  العربّية  البلدات  من  إليها  الوصول  يمكن  التي 
كابول-بيت شان، عرعرة-مجدال هعيمك،  بين  المقارنة  نتائج  ذلك،  اليهودّية. مع 
الكبيرة  الفجوات  مع  بالمقارنة  أصغر  فجوات  وجود  إلى  تشير  وطمرة-صفد، 

المذكورة أعاله.   

عند فحص وتيرة سفر خطوط المواصالت الخارجّية، من خالل مقارنة كّل أزواج 
اليهودّية  البلدات  في  الخارجّية  المواصالت  خطوط  أّن  تبّين  أجريت،  التي  البلدات 
مع  العربّية.  البلدات  في  تعمل  التي  تلك  مع  بالمقارنة  بكثير  أكبر  بوتيرة  تعمل 
نسبًيا،  فجوات صغيرة  وجود  إلى  تشير  بين طمرة وصفد  المقارنة  نتائج  ذلك، 
مّما يدّل على تحّسن من حيث سّد الفجوات. يمكن نسب هذا التحّسن في خدمة 
العامة،  المواصالت  مسؤول  عمل  إلى  طمرة  في  الخارجّية  العامة  المواصالت 
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والذي سنتطّرق إليه بتوّسع في فصل التوصيات.  في هذا السياق، تجدر اإلشارة 
إلى أّن بحث جمعّية سيكوي19 الذي فحص الفجوات في خدمات المواصالت العامة 
بين بعض البلدات العربّية واليهودّية عام 2012، أظهر أّن هناك فجوات كبيرة جًدا 
في عدد خطوط المواصالت الخارجّية وفي وتيرة سفرها. بالمقارنة مع نتائج هذا 
التعامل معها بطريقة  زالت هناك فجوات كبيرة يجب  أنّه ما  يتبّين  البحث، 
مختلفة وأكثر مالَءمًة، وذلك إليجاد حّل حقيقي للمشكلة. سنتطّرق لذلك في 

فصل التوصيات.
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جدول 4: ملّخص نتائج مقارنة مستوى خدمات المواصالت العامة الخارجّية
بين البلدات العربّية واليهودّية
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* عدد الخطوط الداخلّية - عدد خطوط الباصات التي يتواجد مسار سفرها داخل نطاق البلدة.
* عدد السفرات في يوم معّين في منتصف األسبوع - مؤّشر يمّثل وتيرة الخطوط الداخلّية أّيام األحد - الخميس. تّم إجراء الفحص يوم الثالثاء .

* مجمل عدد السفرات طيلة أّيام األسبوع - بما في ذلك يومّي الجمعة والسبت.
* عدد محّطات التوّقف خارج البلدة - التي يمكن الوصول إليها بواسطة خّط باص واحد من البلدة التي تّم فحصها 

جديرا

19 "من عوائق إلى فرص – وضع المواصالت العامة في البلدات العربّية". جمعّية سيكوي، 2012.
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رسم 3: خطوط المواصالت الخارجّية وفًقا لعدد السكان

رسم 4: عدد سفرات الخطوط الخارجّية في يوم معّين
في منتصف األسبوع وفًقا لعدد السكان
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6.3 مدى إتاحة خدمات المواصالت العامة فعلًيا بواسطة الباصات

تأثير مستوى البنى التحتّية المتدّني الذي تتمّيز به البلدات العربّية كبير باألخّص 
فيما يتعّلق بالمعّدل المنخفض لعدد محطات التوّقف لكّل ألف نسمة في 
التي تّم فحصها )انظروا جدول  البلدات اليهودّية  البلدات العربّية، بالمقارنة مع 
على  متر مشًيا  الذي يسكنون على مسافة 250  السكان  5(. عند فحص نسبة 
في  اإلتاحة  مستوى  أّن  المقارنات  غالبّية  من  تبّين  الباص،  محّطة  عن  األقدام 
البلدات العربّية أقّل بكثير بالمقارنة مع البلدات اليهودّية. من خالل المقارنة بين 
طمرة وصفد وبين باقة الغربّية وجديرا، تبّين أّن هناك فجوات صغيرة نسبًيا في 

نسبة السكان مع إتاحة فعلّية للمواصالت العامة. 

جدول 5: ملّخص نتائج مقارنة مستوى اإلتاحة )الفعلّية( 
بين البلدات العربّية واليهودّية
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* مساحة تغطية خدمة المواصالت في البلدة - مجمل المساحة داخل البلدة، والتي تشمل مسافة مشي معقولة (250 متًرا) من كّل واحدة 
من محّطات التوّقف في البلدة.

* مجمل عدد السّكان في منطقة التغطية - مجمل عدد السكان في البلدة، الذين يسكنون على مسافة حتى 250 متًرا من محّطة التوّقف حتى 
المواصالت العامة. تّم حساب هذا المتغّير من خالل ضرب مساحة منطقة التغطية بالكثافة السكانّية للكيلومتر المرّبع، وذلك لنتمّكن من 

مقارنة هذا المتغّير بين البلدان اليهودّية والعربّية.
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على ضوء النتائج المعروضة في الفصل السابق، يمكن القول إّن مستوى خدمة 
المواصالت العامة في البلدات العربّية التي تّم فحصها - المواصالت الداخلّية أو 
من  صغير  عدد  منخفضة،  خدمة  ووتيرة  بتوّفر  يتمّيز  سواء،  حّد  على  الخارجّية 
. يؤّثر ذلك سلًبا على قدرة 

ٍ
وجهات السفر ومستوى تغطية مواصالت غير كاف

المجتمع العربي على االندماج في سوق العمل، في مؤسسات التعليم العالي، 
الوصول إلى مراكز الخدمات الضرورّية التي تتواجد غالبّيتها في البلدات اليهودّية 
المجاورة، وما إلى ذلك. يشير تقرير مراقب الدولة الذي ُنِشر في آذار 2019 إلى أهمّية 
الموضوع: “توفير خدمات المواصالت العامة بالمستوى المالئم هو عامل ضروري 
الستنفاذ اإلمكانّيات الكامنة لدى السكان العرب في إسرائيل”.20 نستنتج من ذلك 
هو  السكان  الحتياجات  ومالئمة  ناجعة  عامة  مواصالت  منظومة  وجود  عدم  أّن 
والتجارة،  الصناعة  بالتشغيل،  النهوض  االقتصادي،  التطوير  أمام  جوهري  عائق 

وتحسين مدى اإلتاحة للخدمات االجتماعّية والبلدّية في البلدات العربّية. 

في السنوات األخيرة، نشهد تحّسًنا في تقديم خدمات المواصالت العامة للبلدات 
العربّية، من حيث ازدياد عدد خطوط المواصالت العامة التي تخدم البلدات العربّية، 
تستثمر  العامة.  المواصالت  في  العرب  المسافرين  عدد  ازدياد  حيث  من  وأيًضا 
الحكومة موارد وميزانّيات أكبر من السابق من أجل تطوير المواصالت العامة في 
البلدات العربّية، إال أّن هذه الموارد ما زالت غير كافية، بما في ذلك بسبب الفجوات 
الهائلة الموجودة بين السلطات اليهودّية والعربّية. إضافة لذلك، تخصيص الموارد 
فقط ال يلّبي بشكل كامل احتياجات السكان من حيث تقديم خدمات موثوقة وعالية 
العربّية بشكل  البلدات  السكان وممّيزات  احتياجات  لذلك، يجب معرفة  الجودة. 
مستوى  لذلك،  الممّيزات.  لهذه  المواصالت  خدمات  تخطيط  ومالءمة  أعمق، 
الخدمة في البلدات العربّية ما زال بعيًدا عن مستوى الخدمة في سائر البلدات في 
البالد. في هذا السياق، نستنتج من خبرتنا أّن السياسة والتخطيط الحكومي الذي 
تّم بلورته بدون مشاركة أو تمثيل من طرف المجتمع العربي يواجه عوائقًا مختلفة 
تحّد من القدرة على تطبيقهم بسبب عدم مالئمتهم لممّيزات واحتياجات البلدات 
في  والمهنّية  الممّثلة  الجهات  واستشارة  مشاركة  العرب.   والسكان  العربّية 
المجتمع العربي - السكان، السلطات المحلّية، لجنة المواصالت في لجنة رؤساء 
- هي عامل مهّم وضروري من  المجال  والمختّصين في هذا  العربّية،  السلطات 

7. توصيات من أجل تقليص الفجوات وتحسين 
خدمات المواصالت العامة في البلدات العربّية 

20  "تقرير رقابي خاص – أزمة المواصالت العامة"، صفحة 235. مراقب الدولة، آذار 2019
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في  الفجوات  سّد  سياسة  وتطبيق  تحديد  أجل 
مجال المواصالت العامة على أكمل وجه، وهي 
إسرائيل.  في  العرب  للمواطنين  أساسي  حّق 
إلى مستوى  تطّرق جمعّية سيكوي  يلي  فيما 
خدمات المواصالت العامة المتدّني في البلدات 
لتحسين  وتوصيات  مسبّباته،   - العربّية 
مستوى الخدمة وزيادة اإلتاحة وإمكانّية تنّقل 
المواطنين العرب إلى مراكز العمل، التجارة، 
يستند  والترفيه.  الثقافة  العالي،  التعليم 
في  سيكون  جمعّية  عمل  إلى  التطّرق  هذا 
المحلّية  السلطات  مع  األخيرة  السنوات 
ذات  وجهات  المواصالت  وزارة  العربّية، 
تطوير  أجل  من  المالّية  ووزارة  صلة، 
العامة  المواصالت  وخدمات  منظومة 
في البلدات العربّية بهدف سّد الفجوات 

االجتماعّية واالقتصادّية بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي في إسرائيل.  

7.1 تغيير طريقة القياس من أجل فحص إمكانّية تقليص الفجوات 
في مجال المواصالت العامة

كما ذكرنا، فإّن المتابعة الحكومّية التي تجريها الّلجنة الّتوجيهّية لتطبيق القرار 922 
ال تأخذ باالعتبار الّية المقارنة المحّددة في قرار الحكومة 922، والتي بموجبها يجب 
في  واليهودّية  العربّية  البلدات  بين  لسّدها  المطلوبة  والخطوات  الفجوة  قياس 
مجال المواصالت العاّمة. الفحص الذي تعرضه اللجنة يمكن أن يشير إلى تحّسن 
البلدات العربّية، لكن ال يمكن من خالله  معّين في وضع المواصالت العامة في 
استخالص الِعبر بشأن مدى سّد الفجوات بين البلدات العربّية واليهودّية. لقياس 
تّم وضعها في قرار  التي  للمعايير  الفحص وفًقا  إجراء  الفجوات، يجب  سّد هذه 
الحكومة 922. بهذا الشكل فقط يمكن إحداث تغيير جوهري وذي قيمة، يساهم 
في التقليل من التمييز وفي توفير خدمات مواصالت عامة موثوقة وعالية الجودة 

للمواطنين العرب في إسرائيل. على ضوء المذكور، نوصي بما يلي:  

المعروضة في هذا  الفحص  الحكومّية لطريقة  التّوجيهّية  الّلجنة  تبّني   7.1.1
الملف، وتطبيقها على كاّفة البلدات العربّية من أجل إجراء قياس كّمي للفجوة 

الحالّية بين البلدات العربّية واليهودّية في مجال المواصالت العامة. 
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مالَءمة  يجب  إليها،  التوّصل  يتّم  التي  الفجوات  وضع  لصورة  وفًقا   7.1.2
تخصيصيها  في  االستمرار  بشأن  القرار  واتّخاذ  الموارد،  تخصيص  كيفّية 
 ومصّحح بنسبة %40 على األقّل من مجمل إضافات الخدمة في 

ٍ
بشكل متساو

المواصالت العامة و/أو تخصيص 100 مليون شيكل في السنة، األكبر من بينهما، 
لفترة زمنّية واقعّية يمكن فيها سّد هذه الفجوات. 

7.2 جمــع المعلومــات والوقــوف علــى احتياجــات المجتمــع العربــي فــي 
مجــال المواصــالت العامــة

وزارة  إّن  عام  بشكل  القول  يمكن  العربّية،  البلدات  في  وعملنا  معرفتنا  من 
كافية  دراية  على  ليست  المواصالت 
مجال  في  العربي  المجتمع  باحتياجات 
يمّس  وذلك  العامة،  المواصالت 
المواصالت  خدمات  وجودة  بمستوى 
في البلدات العربّية ويؤّدي في الكثير من 
مرغوب  غير  ظواهر  وجود  إلى  األحيان 
فيها مثل خطوط مواصالت خالية من 
في  بما   - العربّية  البلدات  في  الركاب 
ذلك الخطوط الداخلّية والخارجّية. كما 
على  ليست  المواصالت  وزارة  وأّن 
دراية كافية بوجهات السفر المتنّوعة 
السفر،  وتيرة  العربّية،  البلدات  خارج 
من  ذلك  ينعكس  عليها.  والطلب 
خالل توفير خدمات جزئّية أو ناقصة 
)فصل  البحث  هذا  في  تبّين  كما 
من  بالتالي،  النتائج(.  ملّخص   -  6
خدمات  وتحسين  تطوير  أجل 
البلدات  في  العامة  المواصالت 

العربّية، يجب معرفة الشروط واالحتياجات القائمة بشكل معّمق، وذلك من خالل 
استطالعات االحتياجات و/أو مشاركة الجمهور مع السكان، السلطات المحلّية، 
المعرفة  والمختّصين.  العربّية  السلطات  رؤساء  لجنة  في  المواصالت  لجنة 
التفاصيل  كافة  فهم  من  المواصالت  ووزارة  المحلّية  السلطة  تمّكن  المحلّية 
المتعلقة باحتياجات السكان - وجهات السفر في البلدة وخارجها، أوقات العمل 
والوتيرة المرغوب فيها - وذلك من أجل تحسين خدمات المواصالت العامة التي 

وزارة المواصالت 
ليست على دراية 
كافية باحتياجات 

المجتمع العربي في 
مجال المواصالت 

العامة، وذلك يمّس 
بمستوى وجودة 

خدمات المواصالت في 
البلدات العربّية ويؤّدي 

في الكثير من األحيان 
إلى وجود ظواهر غير 

مرغوب فيها مثل 
خطوط مواصالت 

خالية من الركاب.” 
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تعمل اليوم في البلدات العربّية.  

العربّية  المحلّية  السلطات  مع  بالتعاون  المواصالت  وزارة  نوصي  لذلك 
“مسؤول  خالل  من  المحلّية  المعرفة  وترسيخ  المعلومات  جمع  أجل  من 
لتشغيل  حلول  بلورة  لغرض  العربّية،  البلدات  في  العامة”  المواصالت 

خدمات مواصالت عامة ناجعة وعالية الجودة.

الســلطة  فــي  العامــة  المواصــالت  إشــغال وظيفــة “مســؤول   7.3
العربّيــة المحلّيــة  الســلطات  فــي جميــع  المحلّيــة” 

على ضوء مستوى خدمات المواصالت العامة المتدّني في البلدات العربّية، فإّن 
دراسة وجمع االحتياجات من المواطنين هو 
جزء مركزي وجوهري في سيرورة العمل من 
أجل تحسين منظومة المواصالت العامة، 
القطارات  منظومة  وفي  الباصات  في 
على حّد سواء. لذلك، فإّن لهذه الوظيفة 
سيكون  يشغلها  من  ألّن  كبيرة  أهمّية 
المحلّية  السلطة  بين  الوصل  حلقة 
مسؤوًلا  وسيكون  المواصالت،  ووزارة 
المحلّية  المعرفة  وترسيخ  جمع  عن 
وبلورة الحلول من أجل تشغيل خدمات 
الجودة.  وعالية  ناجعة  عامة  مواصالت 
التعامل  في  خبرتنا  فإّن  لذلك،  إضافة 
المختلفة  الحكومّية  الوزارات  مع 

وعملنا في البلدات العربّية تؤّكد أّن السلطة المحلّية الملّمة باحتياجات سكانها 
خدمات  وتحسين  تطوير  في  ستنجح  المواصالت،  وزارة  مع  دائمة  عالقة  وعلى 
المواصالت العامة في منطقتها بشكل اكبر. مثل على ذلك هو عمل “مسؤول 
بمرافقة من  نجح  والذي  األخيرتين،  السنتين  في  العامة” في طمرة  المواصالت 
رفاه سكانها21.  أجل  من  المدينة  في  الخدمة  بتحسين مستوى  جمعّية سيكوي 
هذا  في  يبرز  طمرة  في  الخدمة  مستوى  على  المسؤول  لعمل  اإليجابي  التأثير 
البحث أيًضا، كما عرض في فصل ملّخص النتائج. باإلضافة، وعلى ضوء النقص 
في المصادر المنِتجة للمدخوالت في السلطات المحلّية العربّية، والتي تحّد من 

السلطة المحلّية 
الملّمة باحتياجات 

سّكانها وعلى عالقة 
دائمة مع وزارة 

المواصالت، ستنجح 
في تطوير وتحسين 
خدمات المواصالت 

العاّمة في منطقتها 
بشكل أكبر.” 

21  للتفاصيل، انظروا “البند 8.2 - مقارنة مستوى خدمات المواصالت العامة بين طمرة وصفد” في هذا 

الملف.
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خّصيًصا  المجال وتشغيل موّظفين  تطوير  تطوير  على  المحلّية  السلطة  قدرة 
لهذا الغرض، تساعد هذه الوظيفة على تمكين وتعزيز السلطات المحلّية بالقوى 

البشرية المهنّية. لذلك، نوصي بما يلي:  

7.3.1 تبّني وتمويل نموذج “مسؤول المواصالت العامة” اإلقليمي 

ميزانّية  يخّصص   ،2019 آذار  في  المحلّية  للسلطات  ُنشر  الذي  المحّدث  النموذج 
للوظائف في 17 سلطة محلّية من بين 85 سلطة عربّية في إسرائيل. باإلضافة، 
ملكة  تخصيص  يتّم  بحيث  )תקנים(،  الملكات  تخصيص  كيفّية  النموذج  يحّدد 
الوظيفة الكاملة للسلطات المحلّية التي يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة؛ ويتّم 
تخصيص ملكة نصف الوظيفة للسلطات العربّية التي يتراوح عدد سكانها بين 10 

إلى 20 ألف نسمة. 

بما أّن هذا النموذج ال يلّبي احتياجات السلطات المحلّية الصغيرة التي عدد سكانها 
أقّل من 20 ألف نسمة، قامت جمعّية سيكوي ببلورة نموذج عمل22 يقّسم البلدات 
إلى عناقيد سلطات محلّية، بحيث يكون كّل عنقود عبارة عن “منطقة  الصغيرة 
في  االحتياجات  تلبية  إلى  المقترح  النموذج  يهدف  المواصالت”.  لخدمة  إقليمّية 
مجال المواصالت العامة في البلدات العربّية، وإلى تعزيز التعاون في هذا المجال 
المستوى  على  السكان  لصالح  العامة  المواصالت  خدمات  تحسين  أجل  من 
وزارة  نوصي  لذلك،  العامة.  للمواصالت  واستخدامهم  اإلتاحة  وزيادة  اإلقليمي، 
تخصيص  بلورة  وبالتالي  المقترح،  النموذج  بدراسة  المالّية  ووزارة  المواصالت 
العامة في السلطات  المواصالت  يتيح اإلمكانّية لتحسين خدمات  الملكات مّما 

المحلّية الصغيرة أيًضا، ومن وجهة نظر إقليمّية واسعة.

المواصــالت  “مســؤول  لملكــة  الميزانّيــة  تخصيــص  ســريان  تمديــد   7.3.2
 2020 عــام  مــا بعــد  إلــى  العامــة” 

في  العربّية  المحلّية  السلطات  إلى  المواصالت  وزارة  أرسلتها  التي  البيانات  في 
الوظيفة  تمويل  أّن  إلى  أشير  المجّدد23،  المخطط  موضوع  حول   2019 شباط 
سيستمّر طيلة سنوات الخطة الخماسّية 922، أّي حتى نهاية العام 2020. بالّرغم 
تخصيص  سريان  أّن  الى  واضح  بشكل  يشير   922 الحكومة  قرار  نّص  ذلك،  من 
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22 “وظيفة “مسؤول المواصالت العامة اإلقليمي” - مخّطط للتعاون في مجال المواصالت العامة بين 

السلطات المحلّية العربّية التي عدد سكانها أقّل من 20 ألف نسمة”. ورقة موقف، جمعّية سيكوي.
23 بيان حول موضوع “تنسيق مجال المواصالت العامة في السلطة المحلية”، مرجع رقم -1111-1711-7191
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الميزانّيات بشكل متساٍو للبلدات العربّية في مجال خدمات المواصالت العامة 
سيكون حتى سّد الفجوة القائمة في هذا المجال، وليس حتى نهاية العام 2020. 
إضافة لذلك، يحّدد القرار هدف للّتنفيذ )יעד ביצוע( سيتّم بموجبه سّد الفجوة حتى 
أّن التخصيص المتساوي يجب أن يستمّر على األقّل  2022، ومن هنا ينبع  العام 

حتى العام 2022، في حال تّم تحقيق الهدف الحكومي حتى هذا العام. 

بما أّن الفجوة في خدمات المواصالت العامة بين البلدات العربّية وسائر البلدات 
غير  الوظيفة  ملكة  أّن  وبما   ،2020 العام  نهاية  حتى  ُتسّد  أن  المتوّقع  من  ليس 
ممّولة وفًقا للقرار 922، نوصي وزارة المواصالت ووزارة المالّية بعدم تحديد فترة 
2020. وذلك من أجل  تخصيص ميزانّية الوزارة وتمديد الموعد إلى ما بعد العام 
العمل  ولنموذج  المحلّية  السلطات  في  المسؤول  لعمل  حقيقّية  فرصة  َمنح 

المقترح. 

7.3.3  زيادة األجر المقترح وفًقا للمقّومات المهنّية المطلوبة. 

األجر المقترح لملكة الوظيفة منخفض نسبًيا، وال يجذب قوى عاملة نوعّية لشغل 
على  الملقى  النطاق  واسع  والعمل  الوظيفة  متطلبات  بخالف  وذلك  الوظيفة، 
المسؤولين من حيث السكان، السلطة المحلّية ووزارة المواصالت. لذلك، نوصي 
للمقّومات  وفًقا  للوظيفة  المقترح  األجر  بزيادة  المالّية  ووزارة  المواصالت  وزارة 
المهنّية المطلوبة، بحيث يمكن جذب قوى عاملة نوعّية للسلطات المحلّية التي 

تواجه صعوبة في تجنيد األشخاص المالئمين لَشغل هذه الوظائف.

7.4  تطويــر تخطيــط وتشــغيل المواصــالت العامــة البلديـّـة )الداخلّيــة( 
فــي البلــدات العربّية

ــد  ــة عن ــرة فــي مســتوى الخدمــة البلدّي ــج البحــث أّن هنــاك فجــوات كبي أظهــرت نتائ
البلــدات  فــي  الناقصــة  الخطــوط  عــدد  حيــث  مــن  ســواًء  البلــدات،  أزواج  مقارنــة 
العربّيــة ومــن حيــث وتيــرة ســفرها أيًضــا )انظــروا الفصــل 6(. إضافــة لذلــك، فــي 
ســّت بلــدات عربّيــة فــي إســرائيل24، والتــي عــدد ســكانها يتجــاوز 20 ألــف نســمة - لــم 
توجــد خدمــة مواصــالت عامــة داخلّيــة بتاًتــا، حتــى موعــد كتابــة هذا البحث. فــي البلدات 
التــي تعمــل فيهــا خدمــة مواصــالت داخلّيــة، تتمّيــز هــذه الخدمــة غالًبــا بمســار ســفر 
يمــّر باألســاس فــي الشــوارع التجارّيــة الرئيســّية فــي المدينــة، دون الدخــول إلــى قلــب 

األحيــاء المختلفــة. 

ـــة اســـتخدام المواصـــالت العامـــة للوصـــول مـــن مـــكان الســـكن  ـــر إمكانّي ـــم تتوّف إن ل

24 في جديدة المكر، عرابة، عرعرة، قلنسوة، الطيبة وكفر قاسم - ليست هناك خدمة مواصالت داخلّية.
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إلـــى “مراكـــز النشـــاط” )מוקדי משיכה( البلدّيـــة )محالـــق الشـــعر، البنـــوك، العيـــادات، 
الصيدليـــات ومـــا إلـــى ذلـــك(، وإلـــى المحطـــات التـــي يمكـــن منها اســـتخدام المواصالت 
العامـــة الخارجّيـــة، فعلـــى األرجـــح أن تســـتمّر حركـــة المركبـــات الخصوصّيـــة كأداة 
التنّقـــل االساســـّية فـــي المدينـــة. هـــذه الحركـــة ال تثقـــل علـــى الطـــرق المحلّيـــة 
ـــة فـــي مداخـــل المـــدن والبلـــدات  ـــاد االزدحامـــات المرورّي ـــى ازدي ـــؤّدي إل ـــل ت فحســـب، ب
العربّيـــة وفـــي الطـــرق اإلقليمّيـــة. لذلـــك، نوصـــي وزارة المواصـــالت والســـلطات 
المحلّيـــة بالعمـــل مـــن أجـــل تطويـــر تخطيـــط وتشـــغيل خدمـــات المواصـــالت 
ــروف  ــى الظـ ــق علـ ــكل معّمـ ــّرف بشـ ــالل التعـ ــن خـ ــك مـ ــة، وذلـ ــة الداخلّيـ العامـ

الفعلّيـــة وعلـــى احتياجـــات الســـكان. 

التحتّية  البنى  العربّية،  البلدات  غالبّية  في  أّنه  إلى  اإلشارة  تجدر  السياق،  هذا  في 
الهّشة القائمة، إلى جانب الشوارع الضّيقة التي تتمّيز بها مراكز البلدات العربّية، 
وعدم تواجد مناطق مخّصصة لتحميل وإنزال الركاب أو مطّبات - جميعها تمنع 
البنى  مستوى  فإّن  لذلك،  إضافة  البلدة.  إلى  العامة  المواصالت  خدمات  إدخال 
التحتّية الرديء واالكتظاظ الكبير، باألخّص في األحياء القديمة، يصّعب وفي غالبّية 
األحيان يمنع إتاحة المحطات وبناء مناطق مخّصصة لتحميل وإنزال الركاب، وفًقا 
في  للمواصالت  التحتّية  البنى  تطوير  أّن  بما  لذلك،  المواصالت.  وزارة  لتعليمات 
أّن لتواجد  البلدات العربّية هو عملّية متواصلة وقد تستغرق عّدة سنوات، وبما 
استخدام  مستوى  على  كبير  تأثير  معقولة  مشي  مسافة  على  الباص  محطة 
المواصالت العامة، هناك حاجة لبلورة حلول خّلاقة تتيح المجال لتشغيل خدمات 

ا. لذلك، نوصي بما يلي:   المواصالت العامة عالية الجودة فوًر

مخطــط  وضــع  أجــل  مــن  تعمــل  أن  المحلّيــة  الســلطات  علــى  يجــب   7.4.1
مســارات  تخطيــط  يشــمل  االنتقالّيــة”،25  “للمرحلــة  العامــة  للمواصــالت 
الخطــوط باالعتمــاد علــى الطــرق القائمــة فــي البلــدات والتــي عرضهــا 6.5 متــر 
علــى األقــّل ويمكــن مــرور المركبــات الصغيــرة فيهــا - مينيبــوس و/أو ترانزيــت/ 
ســّيارة تاكســي خدمــة. وذلــك تحــت إشــراف وإدارة مســؤول المواصــالت العامــة 

وبمرافقــة مــن وزارة المواصــالت.

7.4.2 يجــب علــى وزارة المواصــالت أن توّجــه الشــركات المخططة/المشــّغلة 
للنظــر فــي إمكانّيــة تشــغيل المواصــالت العامــة فــي البلــدات العربّيــة فــي 
الطــرق القائمــة ومــن خــالل مركبــات صغيــرة. تشــغيل المواصــالت العامــة مــن 
خــالل هــذه الوســائل ســيتيح اإلمكانّيــة لتشــغيل الخدمــة فــي ضواحــي البلــدات 
العربّيــة و/أو تشــغيل خدمــة بلدّيــة داخلّيــة مرنــة )بحســب الطلــب( فــي أماكــن 

25 التي ال تحتاج إلى تخطيط خاضع للتشريع.
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26 "تقرير رقابي خاص – أزمة المواصالت العامة"، صفحة 252. مراقب الدولة، آذار 2019.

ــا للحاجــة.  ــة وفًق معّين

مشــي  مســافة  علــى  العامــة  للمواصــالت  توّقــف  محطــات  تخطيــط   7.4.3
معقولــة، كجــزء مــن تشــغيل المواصــالت العامــة الداخلّيــة مــن خــالل مركبــات 
صغيــرة. تشــغيل المواصــالت العامــة فــي األحيــاء المكتّظــة فــي البلــدات العربّيــة 
ســيتيح  المينيبوســات،  أو  الخدمــة  تاكســي  مثــل  صغيــرة  مركبــات  خــالل  مــن 
اإلمكانّيــة للتغّلــب علــى عائــق البنــى التحتّيــة، فوفًقــا لتعليمــات وزارة المواصــالت، 
هــذه الوســائل ليســت ملَزمــة بالتوّقــف فــي محّطــات التوّقــف المنّظمــة. وذلــك 
إلــى أن يرتفــع مســتوى البنــى التحتّيــة بشــكل ملحــوظ فــي البلــدات العربّيــة ويصبــح 
باإلمــكان بنــاء محطــات توّقــف متاحــة، علــى األقــّل بنفــس مســتوى المحّطــات 

المتوّفــرة فــي البلــدات اليهودّيــة.

 

7.5 إعداد خطة شمولّية للمواصالت العامة في البلدات العربّية

العامــة  المواصــالت  وتشــغيل  تخطيــط  فــإّن  الســابق،  البنــد  لتوصيــات  تباًعــا 
وفًقــا لحالــة الطــرق القائمــة فــي البلــدات ســيتيح المجــال لتوســيع تغطيــة خدمــة 
المواصــالت، بحيــث يتمّكــن المزيــد مــن الســكان مــن اســتخدام المواصــالت العامــة 
ــة  ــى التحتّي ــك، علــى ضــوء مســتوى البن ــة. لكــن مــع ذل علــى مســافة مشــي معقول
المتدّنــي الــذي تتمّيــز بــه غالبّيــة البلــدات العربّيــة فــي إســرائيل، لــن تتمّكــن هــذه 
الخطــة مــن تلبيــة احتياجــات كّل الســكان وتشــغيل المواصــالت العامــة فــي كّل 
األحيــاء فــي البلــدة. لذلــك، هنــاك أهمّيــة كبيــرة للنهــوض فــي نفــس الوقــت بخطــة 
شــمولّية خاضعــة للتشــريع فــي مجــال المواصــالت العامــة فــي البلــدة، والتــي تخــدم 
كّل األحيــاء، ومنهــا يمكــن تخطيــط، تفضيــل، تخصيــص ميزانّيــة وتنفيــذ أعمــال 
البنــى التحتّيــة المطلوبــة للتطويــر مــن أجــل تشــغيل منظومــة مواصــالت عامــة 

عاليــة الجــودة فــي كّل البلــدة.

فـي هـذا السـياق، تجـدر اإلشـارة إلـى أّن مخططـات المواصـالت العامـة فـي البلـدات 
العربّيـة، إن وجـدت، هـي عملًيـا مخططـات لتطويـر البنـى التحتيـة للمواصـالت، والتي 
تشـمل غالًبـا عـدًدا صغيـًرا مـن الشـوارع، والتـي مـن خـالل تطويرهـا سـتتاح إمكانّيـة 
مـرور المواصـالت العامـة إلـى حّي/أحيـاء معّيـن/ة. غالبّيـة البلـدات العربّيـة تنتقـص 
إلـى خطـة شـمولّية فـي مجـال المواصـالت العامـة، والتـي تأخـذ بالحسـبان المراكـز 
البلدّيـة وتلّبـي احتياجـات سـكان البلـدة. ورد هـذا الموضـوع أيًضـا فـي تقريـر مراقـب 
الدولـة حـول موضـوع المواصـالت العامـة فـي البلـدات العربّيـة، والـذي ُنشـر فـي آذار 
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 “على ضوء الفجوات الموجودة بين السكان غير اليهود والسكان اليهود 
الذي  الهدف  باالعتبار  األخذ  العامة، ومع  المواصالت  في مجال خدمات 
يتوّجب   ،2022 العام  كامل حتى  الفجوات بشكل  الحكومة لسّد  وضعته 
على وزارة المواصالت، بالتعاون مع قسم الميزانّيات، إعداد خطة متعّددة 
ما  بأسرع  األساس  خطة  وإكمال  الهدف  تحديد  من  تمّكنهم  السنوات 
وخدمات  العامة  والمواصالت  للمواصالت  التحتّية  البنى  لتطوير  يكون 

المواصالت العامة في البلدات غير اليهودّية”.26

2019، وجـاء فيـه مـا يلـي:

لذلـك، نوصـي وزارة المواصـالت والسـلطات المحلّيـة العربّيـة بالعمل من أجل 
إعـداد خّطـة شـمولّية للمواصـالت العامـة فـي جميع البلـدات العربّية، مّما يتيح 
المطلوبـة  التحتّيـة  للبنـى  الميزانّيـة  وتخصيـص  تفضيـل،  لتخطيـط،  المجـال 
لتطويـر المواصـالت مـن أجـل تشـغيل منظومـة مواصـالت عامـة عاليـة الجـودة 

لرفـاه السـكان.   

للتلخيـص، أجـرى هـذا البحـث فحًصـا عينًيـا لمسـتوى خدمـات المواصـالت العامة بين 
سـّت بلـدات عربّيـة ويهودّيـة لغـرض إبـراز التّشـويه الذي رافق عـرض صورة وضع 
المواصـالت العامـة فـي البلـدات العربّيـة، مـن قبـل الّلجنـة الّتوجيهّيـة للقـرار 922. 
المتابعـة الحكومّيـة التـي تجريهـا الّلجنـة الّتوجيهّيـة لتطبيـق القـرار ال تأخـذ باالعتبـار 
وال تعـرض كيفّيـة المقارنـة المحـّددة فـي قـرار الحكومـة، والتـي بموجبهـا يجـب قياس 
مـدى تقليـص وسـّد الفجـوات بيـن البلـدات العربّيـة واليهودّيـة في مجـال المواصالت 
العاّمـة. إن لـم يتـّم فحـص مسـتوى الخدمـة وجودتها من خالل المقارنة مع مسـتوى 
إمكانّيـة  هنـاك  تكـون  لـن   ،922 القـرار  فـي  ورد  كمـا  المطلـوب،  و/أو  األمثـل  الخدمـة 

لبلـورة وتطبيـق سياسـة مالئمـة لسـّد الفجـوات. 
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كمـا ذكرنـا، المواصـالت العامـة فـي البلـدات العربّيـة، المواصـالت الداخلّيـة أو الخارجّية 
علـى حـّد سـواء، تتمّيـز بتوّفـر ووتيـرة خدمـة منخفضـة، عـدد صغيـر مـن وجهـات السـفر 
ومسـتوى تغطيـة مواصـالت غيـر كاٍف. عـدم وجـود خدمـة ناجعـة ومالئمـة الحتياجـات 
السـكان هـو عائـق جوهـري أمـام التطويـر االقتصـادي، النهـوض بالتشـغيل والتربيـة 
والتطويـر االجتماعـي للمجتمـع العربـي وامـام المسـاواة الجوهرّيـة للمجتمـع العربـي 
فـي كل مجـاالت الحيـاة. مـن عملنـا ومعرفتنـا بالبلـدات العربّيـة، صـورة الوضـع علـى 
أرض الواقع تنعكس من خالل نتائج البحث، وتدّل إلى حّد كبير على وضع المواصالت 
العامـة فـي غالبّيـة البلـدات العربّيـة فـي إسـرائيل. هـذه صـورة وضـع مشـابهة لتلـك 
أّن  آذار األخيـر. لذلـك، بمـا  الـذي ُنشـر فـي  نتائـج تقريـر مراقـب الدولـة  التـي تعكسـها 
الفجـوات فـي هـذا المجـال لـن ُتسـّد حتى العام 2020، نطالـب وزارة المواصالت ووزارة 
البحـث؛ )2( توسـيعها  القيـاس المعروضـة فـي هـذا  الّيـة  تبّنـي  يلـي: )1(  المالّيـة بمـا 
وتطبيقهـا فـي جميـع البلـدات العربّيـة؛ )3( تخطيـط تخصيـص المـوارد لسـّد الفجوات 

فـي المواصـالت العامـة وفًقـا للنتائـج التـي يتـّم التوّصـل إليهـا مـن الفحـص. 
علـى ضـوء صـورة الوضـع المرّكبـة في البلـدات العربّية، فإّن التوصيـات الواردة في هذا 
الملـّف تهـدف إلـى االسـتمرار فـي اسـتثمار المـوارد الماديّـة، ودراسـة الظـروف 
واالحتياجـات القائمـة بشـكل معّمـق، وإلـى توفيـر حلـول مرنـة وخّلاقـة بمـا يتـالَءم 
مـع هـذه الظـروف واالحتياجـات. كل ذلـك مـن أجـل إحـداث تغييـر حقيقـي فـي تقديـم 
مّمـا  العـرب،  للمواطنيـن  الجـودة  وعاليـة  مصداقّيـة،  ذات  عامـة  مواصـالت  خدمـات 
يسـاهم فـي تقليـص الفجـوات االجتماعّيـة واالقتصاديّـة بيـن المجتمـع العربـي 

واليهـودي فـي اسـرائيل.
فيما يلي ملّخص التوصيات:

1. نوصي الّلجنة التّوجيهّية الحكومّية بتبّني الّية الفحص المعروضة في هذا 
الملف، وتطبيقها على كاّفة البلدات العربّية من أجل إجراء قياس كّمي للفجوة 

الحالّية بين البلدات العربّية واليهودّية في مجال المواصالت العامة. وفًقا لصورة 
وضع الفجوات التي يتّم التوّصل إليها، يجب مالَءمة كيفّية تخصيص الموارد، 

 ومصّحح 
ٍ
واتّخاذ القرار بشأن االستمرار في تخصيصيها بشكل متساو

بنسبة %40 من مجمل إضافات الخدمة في المواصالت العامة و/أو تخصيص 
100 مليون شيكل في السنة، األكبر من بينهما، لفترة زمنّية واقعّية يمكن فيها 

سّد هذه الفجوات. 
“مســؤول  خــالل  مــن  العربّيــة،  المحلّيــة  والســلطات  المواصــالت  وزارة  نوصــي   .2
بالعمــل مــن أجــل جمــع المعلومــات وترســيخ المعرفــة  المواصــالت العامــة”، 
بلــورة حلــول لتشــغيل خدمــات مواصــالت عامــة ناجعــة وعاليــة  المحلّيــة لغــرض 

الجــودة.
لتعييــن  المقتــرح  النمــوذج  بدراســة  المالّيــة  المواصــالت ووزارة  وزارة  نوصــي   .3
يتيــح  مّمــا  الملــكات  تخصيــص  وبلــورة  إقليمــي”،  عامــة  “مســؤول مواصــالت 
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اإلمكانّيــة لتحســين خدمــات المواصــالت العامــة فــي الســلطات المحلّيــة الصغيــرة 
أيًضــا، ومــن وجهــة نظــر إقليمّيــة واســعة.

4. نوصــي وزارة المواصــالت ووزارة المالّيــة بعــدم تحديــد فتــرة تخصيــص الميزانّيــة 
لوظيفــة “مســؤول المواصــالت العامــة فــي الســلطة المحلّيــة”، وتمديــد الموعــد إلــى 
مــا بعــد العــام 2020. وذلــك مــن أجــل َمنــح فرصــة حقيقّيــة لعمــل المســؤول فــي 
الســلطات المحلّيــة ولمخّطــط العمــل اإلقليمــي المقتــرح. باإلضافــة، نوصــي بزيــادة 
األجــر المقتــرح للوظيفــة وفًقــا للمقّومــات المهنّيــة المطلوبــة، بحيــث يمكــن جــذب 
ــد األشــخاص  ــة فــي تجني ــي تواجــه صعوب ــة الت ــة للســلطات المحلّي ــة نوعّي قــوى عامل

المالئميــن لَشــغل هــذه الوظائــف.
5. نوصــي وزارة المواصــالت والســلطات المحلّيــة بالعمــل مــن أجــل تطويــر تخطيــط 
وتشــغيل خدمــات المواصــالت العامــة الداخلّيــة، وذلــك مــن خــالل التعــّرف بشــكل 
معّمــق علــى الظــروف الفعلّيــة وعلــى احتياجات الســكان، وبلــورة حلول “خّلاقــة” تتالَءم 
مــع هــذه الظــروف واالحتياجــات. فــي هــذا اإلطار، نوصي وزارة المواصالت والســلطات 
“للمرحلــة  العامــة  للمواصــالت  مخطــط  وضــع  أجــل  مــن  بالعمــل  المحلّيــة 
االنتقالّيــة”، يشــمل تخطيــط مســارات الخطــوط باالعتمــاد علــى الطــرق القائمــة فــي 
ــرة فيهــا  ــات الصغي ــى األقــّل ويمكــن مــرور المركب ــر عل ــدات والتــي عرضهــا 6.5 مت البل
- مينيبــوس و/أو ترانزيــت/ ســّيارة تاكســي خدمــة. كمــا ونوصــي وزارة المواصــالت 
ــة تشــغيل المواصــالت العامــة  بتوجيــه الشــركات المشــّغلة للنظــر فــي إمكانّي

فــي البلــدات العربّيــة فــي الطــرق القائمــة ومــن خــالل مركبــات صغيــرة. 
6. نوصــي وزارة المواصــالت والســلطات المحلّيــة العربّيــة بالعمــل مــن أجــل إعــداد 
ــة فــي إســرائيل،  خّطــة شــمولّية للمواصــالت العامــة فــي جميــع البلــدات العربّي
مّمــا يتيــح المجــال لتخطيــط، تفضيــل، تخصيــص الميزانّيــة للبنــى التحتّيــة المطلوبــة 
لتطويــر المواصــالت مــن أجــل تشــغيل منظومــة مواصــالت عامــة عاليــة الجــودة لرفــاه 

الســكان.



مستوى خدمات  أّن  إلى  أجريت  التي  المقارنات  مقارنة من  كّل  في  النتائج  تشير 
في  المستوى  من  أدنى  زال  ما  العربّية  البلدات  في  العامة  المواصالت 
البلدات اليهوديّة بشكل عام. مع ذلك، فإّن فحص المؤّشرات المختلفة في هذا 
البحث، في مجال الخدمة الداخلّية، الخارجّية ومدى إتاحة الخدمة، يشير إلى وجود 
فجوات كبيرة في بعض المؤشرات، وفجوات أصغر نسبًيا في البعض اآلخر، 
مّما يدّل على تحّسن معّين. هذا الملحق مقّسم إلى سّتة فصول فرعّية، يفّصل 
كّل منها معطيات مقارنة مستوى خدمة المواصالت العامة بين البلدة العربّية 
والبلدة اليهودّية. لكّل عامل تّم فحصه، تّم حساب النسبة26 التي تعكس نسبة 
عدم المساواة القائمة بين البلدة العربّية والبلدة اليهودّية، وأيًضا الفجوة27 التي 
تعكس بصورة كمّية الفروقات في مستوى الخدمة بين البلدات. باإلضافة، مرفق 

خرائط للبلدات، والتي تشمل محّطات التوّقف في 
البلدة وتغطية خدمة المواصالت فيها، بحيث تّم 

حسابها وفًقا لمسافة المشي 250 متًرا.

8.1 مقارنة مستوى خدمات المواصالت 
العامة بين أم الفحم والعفولة

معطيات المقارنة بين المدينتين، والمفّصلة 
في  كبيرة  فروقات  تظهر  6ـ  الجدول  في 
عدد  لذلك،  وفًقا  البلدّية.  الخدمة  مستوى 
خطوط الباصات الداخلّية في العفولة أكبر 
بـ 4 أضعاف بالمقارنة مع أم الفحم، والتي 
تعمل على مدار األسبوع بوتيرة أكبر بـ 3.5 
ضعف بالمقارنة مع وتيرة الخدمة في أم 

الفحم. 

تبّين من خالل فحص خدمة المواصالت 
الخارجّية أّن هناك فروقات كبيرة أيًضا. 

8. ملحق أ - تفصيل نتائج المقارنات بين 
البلدات اليهوديّة والعربّية

26 العامل في البلدة اليهودّية مقسوم على العامل في البلدة العربّية

27 الفرق بين العامل في البلدة اليهودّية والعامل في البلدة العربّية

34



المقارنة بين المدينتين تظهر أّن عدد الخطوط الخارجّية في العفولة أكبر بـ 2.5 
ضعف بالمقارنة مع أم الفحم، وأّن عدد الوجهات التي يمكن الوصول إليها من 
العفولة أكبر بضعفين بالمقارنة مع أم الفحم. نظًرا لموقع أم الفحم الجغرافي 
على المحور القطري العرضي )شارع 65(، والذي يتيح المجال لربط المدينة بشكل 
ناجع بوجهات سفر خارجّية مختلفة، فإّن هذا المعطى يشير إلى عدم معرفة وزارة 
العاملة  القوى  وإلى نقص  السكان،  المشّغلة الحتياجات  والشركة  المواصالت 
في السلطة المحلّية والتي من شأنها أن تتعامل فقط مع موضوع المواصالت 
العامة. إضافة لذلك، فإّن موقع محطة المواصالت العامة في مدخل المدينة 
بمحاذاة شارع 65 يتيح المجال للتغّلب على عائق البنى التحتّية، والذي يمنع في 

الكثير من األحيان دخول المواصالت العامة إلى األحياء المختلفة في المدينة.

من حيث إتاحة المواصالت العامة على مسافة مشي معقولة 250 متًرا، يمكن 
لـ 19%  أّنها متاحة  العفولة، في حين  لـ %38 من سكان  الخدمة متاحة  إّن  القول 
فقط من سكان أم الفحم. باإلضافة، معّدل المحطات لكّل ألف فرد في العفولة 
التحتّية  البنى  ومستوى  البناء  كثافة  الفحم.  أم  مع  بالمقارنة  أضعاف   3 بـ  أكبر 
الرديء للمواصالت، واللذان يمّيزان الكثير من أحياء المدينة، هما عائقان مركزّيان 
إلدخال خدمات المواصالت العامة وبناء محّطات توّقف متاحة. باإلضافة، خّطة 
الطرق فقط،  لبعض  تطويًرا  المدينة تسمل  في  العامة  للمواصالت  األساس 
مّما يتيح المجال لتشغيل المواصالت العامة في عدد ضئيل من األحياء، وهي ال 

تلّبي احتياجات كّل األحياء في المدينة بما فيها أحياء الضواحي. 
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جدول 6: مقارنة بين أم الفحم والعفولة
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الفجوةالعوامل التي تّم فحصها  النسبة العفولة أم الفحم

لغرض التوضيح، نرفق بذلك رسم 4 ورسم 5، لعرض تغطية خدمة المواصالت 
في مدينتّي أم الفحم والعفولة تباًعا. 

28 تجدر اإلشارة إلى أّن خّطين من بين 15 خًطا داخلًيا في العفولة هما خّطا باص لطالب المدارس فقط 

)خّط رقم 380 َو 381(.
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عدد السكان داخل منطقة التغطية

اإلتاحة



رسم 6: تغطية خدمات المواصالت في أم الفحم

رسم 7: تغطية خدمات المواصالت في العفولة
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نطاق السلطة المحلّية

منطقة مبنّية

محطة باص
تغطية خدمات المواصالت العامة

 إمكانّية الوصول إلى محطة المواصالت العامة على
مسافة 250 متًرا تقريًبا مشًيا على األقدام

نطاق السلطة المحلّية

منطقة مبنّية

محطة باص
تغطية خدمات المواصالت العامة

 إمكانّية الوصول إلى محطة المواصالت العامة على
مسافة 250 متًرا تقريًبا مشًيا على األقدام



8.2 مقارنة مستوى خدمات المواصالت العامة بين طمرة وصفد

المقارنة بين المدينتين، كالمفّصل في الجدول 7، تظهر فروقات كبيرة في خدمة 
ضعًفا   13 بـ  أكبر  صفد  في  الداخلّية  الخطوط  عدد  أّن  إذ  الداخلّية،  المواصالت 

بالمقارنة مع طمرة، وتعمل بوتيرة أكبر بـ 7.5 ضعف بالمقارنة مع طمرة. 

مستوى خدمة المواصالت الخارجّية في كال المدينتين ال يختلف كثيًرا من حيث عدد 
الخطوط، وتيرة سفرها وعدد الوجهات خارج المدينتين. مع ذلك، من بين 31 خًطا 
خارجًيا في طمرة، 15 فقط تدخل وتمّر بمحّطات التوّقف داخل المدينة، في حين 
أّن الـ 16 خًطا اآلخرين يمّرون في شارع 70 ويتوّقفون فقط في المحطة المجاورة 
لمدخل المدينة. بناًء عليه، ما يقارب نصف خدمة المواصالت الخارجّية في طمرة 
المدينة، والموجودة على  الواقعة على مدخل  المحطة  يخدم السكان فقط من 
مسافة مشي كبيرة، ويجب الوصول إليها بواسطة باص ومزامنة أوقات العمل 
العامة  المواصالت  الحال،  بطبيعة  الخارجي.  الخّط  مع  المحّطة  في  واالنتظار 
غير الناجعة تقّلل من نسبة استخدامها وتؤّدي إلى استخدام وسائل مواصالت 

بديلة29. 

عند فحص اإلتاحة الفعلّية للمواصالت العامة، تبّين أّن %25 من سكان صفد َو 
%21 من سكان طمرة يسكنون على مسافة مشي 250 متًرا تقريًبا من محّطة 
الباص. باإلضافة، معّدل محّطات التوّقف لكّل ألف فرد في صفد أكبر بضعفين 

تقريًبا بالمقارنة مع طمرة.

29 "من عوائق إلى فرص – وضع المواصالت العامة في البلدات العربّية". جمعّية سيكوي، 2012.
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جدول 7: مقارنة بين طمرة وصفد
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1.33
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30  تجدر اإلشارة إلى أّنه في طمرة يوجد خّطا باص داخلّيان )17 َو 88(، لكن الخّط رقم 88 مخصًّ لطالب 

المدارس فقط، وهو ليس خدمة منتظمة تعمل طيلة اليوم.
31  تجدر اإلشارة إلى أّن 5 خطوط، من 26 خًطا داخلًيا في صفد، هي خطوط مخّصصة للطالب وال تعمل 

بشكل منتظم طيلة اليوم.
32  15 خًطا خارجًيا من بين 31 خًطا يدخلون إلى المدينة، في حين أّن الـ 16 خًطا اآلخرين يمّرون في شارع 70 

ويتوّقفون فقط في المحطة المجاورة لمدخل المدينة. 
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الفجوةالعوامل التي تّم فحصها  النسبة صفد طمرة

عدد السكان

عدد الخطوط الداخلّية

عدد الخطوط الخارجّية

عدد سفرات الخطوط الداخلّية في يوم 

معّين في منتصف األسبوع

عدد سفرات الخطوط الخارجّية في يوم 

معّين في منتصف األسبوع

مجمل عدد سفرات الخطوط الداخلّية 

طيلة أّيام األسبوع

مجمل عدد سفرات الخطوط الخارجّية 

طيلة أّيام األسبوع

معّدل عدد المحّطات لكّل ألف فرد

معّدل عدد الوجهات المختلفة خارج البلدة

مساحة تغطية خدمات المواصالت في البلدة )كم2(

عدد السكان داخل منطقة التغطية

اإلتاحة



رسم 8: تغطية خدمات المواصالت في طمرة

رسم 9: تغطية خدمات المواصالت في صفد
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نطاق السلطة المحلّية

منطقة مبنّية

محطة باص
تغطية خدمات المواصالت العامة

 إمكانّية الوصول إلى محطة المواصالت العامة على
مسافة 250 متًرا تقريًبا مشًيا على األقدام

نطاق السلطة المحلّية

منطقة مبنّية

محطة باص
تغطية خدمات المواصالت العامة

 إمكانّية الوصول إلى محطة المواصالت العامة على
مسافة 250 متًرا تقريًبا مشًيا على األقدام



8.3 مقارنة مستوى خدمات المواصالت العامة بين عرعرة ومجدال 
هعيمك

فيما يتعّلق بخدمة المواصالت العامة الداخلّية، في مدينة عرعرة، التي يبلغ عدد 
سكانها 24,500 نسكة، ال توجد خطوط خدمة داخلّية، حتى موعد نشر هذا الملّف. 
بالمقابل، في مجدال هعيمك، التي يبلغ عدد سكانها نحو 25,000 نسمة، توجد 9 

خطوط داخلّية )انظروا الجدول 8(. 

عند فحص مستوى خدمة المواصالت الخارجّية، لم يتبّين فرق كبير بين المدينتين 
22 خًطا في  )20 خًطا خارجًيا في عرعرة مقابل  الخارجّية  الخطوط  من حيث عدد 
مجدال هعيمك(، لكن هناك فرق كبير في وتيرة سفر هذه الخطوط خالل األسبوع: 
 1.5 بـ  أكبر  بوتيرة  الخارجّية  المواصالت  خدمة  تعمل  هعيمك  مجدال  في 
ضعف )تقريًبا( بالمقارنة مع عرعرة. باإلضافة، تجدر اإلشارة إلى أّنه من بين 20 
خًطا لخدمة المواصالت الخارجّية في عرعرة، 13 خًطا يمّرون في محّطات التوّقف 
داخل المدينة، َو 7 خطوط تتوّقف في المحطة الواقعة على مدخل المدينة فقط. 
إن لم تتوّفر خدمة مواصالت داخلّية في عرعرة لنقل الركاب إلى المحطة الواقعة 
فإّن  األخرى،  الخارجّية  الخطوط  استخدام  منها  يمكن  والتي  المدينة،  مدخل  على 
مستوى إتاحة المواصالت الخارجّية لسكان المدينة سيكون أقّل، وبالتالي مستوى 

استخدام هذه الخدمة أيًضا. 

العامة، %62 من سكان  المواصالت  إتاحة  من حيث 
مشي  مسافة  على  يسكنون  هعيمك  مجدال 
 27% مقابل  الباص،  محطة  عن  متًرا   250 معقولة 
التحتّية  البنى  مستوى  عرعرة.  سكان  من  فقط 
الرديء في عرعرة، وعدم وجود تخطيط بعيد األمد 
عما  العامة،  للمواصالت  األساس  خّطة  ضمن 
جزء من العوامل التي تؤّدي إلى اإلتاحة المنخفضة 
ونصف  محطة  تبلغ  والتي  التوّقف،  لمحّطات 
محطات   6 مع  مقارنًة  فرد،  ألف  لكّل  بالمعّدل 
توّقف بالمعّدل لكّل ألف فرد في مجدال هعيمك. 
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جدول 8: مقارنة بين عرعرة ومجدال هعيمك

42

الفجوةالعوامل التي تّم فحصها  النسبة مجدال 
هعيمك عرعرة

عدد السكان

عدد الخطوط الداخلّية

عدد الخطوط الخارجّية

عدد سفرات الخطوط الداخلّية في يوم 

معّين في منتصف األسبوع

عدد سفرات الخطوط الخارجّية في يوم 

معّين في منتصف األسبوع

مجمل عدد سفرات الخطوط الداخلّية 

طيلة أّيام األسبوع

مجمل عدد سفرات الخطوط الخارجّية 

طيلة أّيام األسبوع

معّدل عدد المحّطات لكّل ألف فرد

معّدل عدد الوجهات المختلفة خارج البلدة

مساحة تغطية خدمات المواصالت في البلدة )كم2(

عدد السكان داخل منطقة التغطية

اإلتاحة



رسم 10: تغطية خدمات المواصالت في عرعرة

رسم 11: تغطية خدمات المواصالت في مجدال هعيمك
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نطاق السلطة المحلّية

منطقة مبنّية

محطة باص
تغطية خدمات المواصالت العامة

 إمكانّية الوصول إلى محطة المواصالت العامة على
مسافة 250 متًرا تقريًبا مشًيا على األقدام

نطاق السلطة المحلّية

منطقة مبنّية

محطة باص
تغطية خدمات المواصالت العامة

 إمكانّية الوصول إلى محطة المواصالت العامة على
مسافة 250 متًرا تقريًبا مشًيا على األقدام



8.4 مقارنة مستوى خدمات المواصالت العامة بين إكسال وأور 
عكيفا

في  البلدتين  بين  كبيرة  فجوات  تعرض   9 الجدول  في  المفّصلة  المقارنة  نتائج 
مستوى خدمة المواصالت الداخلّية من حيث كّل العوامل التي تّم فحصها. على 
ضوء النتائج، تعمل في أور عكيفا أربعة خطوط داخلّية، بينما في إكسال ال توجد 
حيث  من  أّنه  إلى  اإلشارة  تجدر  السياق،  هذا  في  بتاًتا.  داخلّية  مواصالت  خدمة 
االستحقاق لتلّقي خدمة مواصالت داخلّية34، فإّن البلدتين اللتين يبلغ عدد سكان 
كّل منهما 10 حتى 20 ألف نسمة معّرفتان على أّنهما “حّيز بلدي صغير” )حتى 20 
ألف نسمة( وغير مستحّق للحصول على خدمة مواصالت داخلّية أساسّية، إذ أّن 
هناك استثناء في هذا الشأن مّما يتيح المجال لتلّقي خدمة المواصالت الداخلّية 

للحّيز الذي يتجاوز عدد سكانه 10,000 نسمة. 

فروقات  هناك  أّن  تبّين  الخارجّية،  المواصالت  خدمة  مستوى  فحص  خالل  من 
كبيرة أيًضا. عدد الخطوط الخارجّية في أور عكيفا أكبر بـ 5 أضعاف بالمقارنة مع 
إكسال، إذ يمكن الوصول من خالل هذه الخطوط إلى عدد وجهات سفر أكبر بـ 13 
ضعًفا. باإلضافة، تعمل الخطوط الخارجّية في أور عكيفا طيلة األسبوع بوتيرة 

أكبر بـ 2.5 ضعف بالمقارنة مع إكسال. 

العامة،  للمواصالت  الفعلّية  اإلتاحة  مستوى  في  أيًضا  الفجوات  هذه  تنعكس 
تقريًبا  أضعاف   4 بـ  أكبر  عكيفا  أور  في  نسمة  ألف  لكّل  المحّطات  معّدل  أّن  إذ 
بالمقارنة مع إكسال. كما وتبّين أيًضا أّن %63 من سكان أور عكيفا يسكنون على 
مسافة مشي 250 متًرا تقريًبا من محّطة المواصالت العامة، مقابل %19 فقط 

من سكان إكسال.

34 تعليمات لتخطيط وتشغيل خدمة المواصالت العامة في الباصات، صفحة 44. وزارة المواصالت، 2016
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جدول 9: مقارنة بين إكسال وأور عكيفا
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الفجوةالعوامل التي تّم فحصها  النسبة أور
عكيفا

إكسال

عدد السكان

عدد الخطوط الداخلّية

عدد الخطوط الخارجّية

عدد سفرات الخطوط الداخلّية في يوم 

معّين في منتصف األسبوع

عدد سفرات الخطوط الخارجّية في يوم 

معّين في منتصف األسبوع

مجمل عدد سفرات الخطوط الداخلّية 

طيلة أّيام األسبوع

مجمل عدد سفرات الخطوط الخارجّية 

طيلة أّيام األسبوع

معّدل عدد المحّطات لكّل ألف فرد

معّدل عدد الوجهات المختلفة خارج البلدة

مساحة تغطية خدمات المواصالت في البلدة )كم2(

عدد السكان داخل منطقة التغطية

اإلتاحة



رسم 12: تغطية خدمات المواصالت في إكسال

رسم 13: تغطية خدمات المواصالت في أور عكيفا
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نطاق السلطة المحلّية

منطقة مبنّية

محطة باص
تغطية خدمات المواصالت العامة

 إمكانّية الوصول إلى محطة المواصالت العامة على
مسافة 250 متًرا تقريًبا مشًيا على األقدام

نطاق السلطة المحلّية

منطقة مبنّية

محطة باص
تغطية خدمات المواصالت العامة

 إمكانّية الوصول إلى محطة المواصالت العامة على
مسافة 250 متًرا تقريًبا مشًيا على األقدام



8.5 مقارنة مستوى خدمات المواصالت العامة بين كابول وبيت شان

عدد السكان في كابول، كما في بيت شان، يصّنف البلدة تحت تعريف “حّيز بلدي 
صغير” غير مستحّق لتلّقي خدمات المواصالت العامة الداخلّية األساسّية35. مع 
هناك خدمة  ليست  كابول  في  بينما  داخلّيان،  خّطان  بيت شان  في  يعمل  ذلك، 
فرق  هناك  ليس  الخارجّية،  المواصالت  لخدمة  بالنسبة  بتاًتا.  داخلّية  مواصالت 
كبير بين البلدتين من حيث خطوط الخدمة لكن هناك فجوة من حيث وتيرة سفر 

الخطوط الخارجّية، وهي أعلى بـ 1.5 ضعف في بيت شان بالمقارنة مع كابول.

فحص مستوى إتاحة المواصالت العامة يظهر أّن %26 فقط من سكان كابول 
)انظروا  شان  بيت  سكان  من   57% مقابل  العامة،  المواصالت  لخدمة  متاحون 
الجدول 10(. في هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أّن معّدل المحّطات لكّل ألف فرد 

في بيت شان أكبر بـ 2 من معّدل المحّطات لكّل ألف فرد في كابول.

35 تعليمات لتخطيط وتشغيل خدمة المواصالت العامة في الباصات، صفحة 44. وزارة المواصالت، 2016
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جدول 10: مقارنة بين كابول وبيت شان
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الفجوةالعوامل التي تّم فحصها  النسبة بيت شان كابول

عدد السكان

عدد الخطوط الداخلّية

عدد الخطوط الخارجّية

عدد سفرات الخطوط الداخلّية في يوم 

معّين في منتصف األسبوع

عدد سفرات الخطوط الخارجّية في يوم 

معّين في منتصف األسبوع

مجمل عدد سفرات الخطوط الداخلّية 

طيلة أّيام األسبوع

مجمل عدد سفرات الخطوط الخارجّية 

طيلة أّيام األسبوع

معّدل عدد المحّطات لكّل ألف فرد

معّدل عدد الوجهات المختلفة خارج البلدة

مساحة تغطية خدمات المواصالت في البلدة )كم2(

عدد السكان داخل منطقة التغطية

اإلتاحة



رسم 14: تغطية خدمات المواصالت في كابول

رسم 15: تغطية خدمات المواصالت في بيت شان
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نطاق السلطة المحلّية

منطقة مبنّية

محطة باص
تغطية خدمات المواصالت العامة

 إمكانّية الوصول إلى محطة المواصالت العامة على
مسافة 250 متًرا تقريًبا مشًيا على األقدام

نطاق السلطة المحلّية

منطقة مبنّية

محطة باص
تغطية خدمات المواصالت العامة

 إمكانّية الوصول إلى محطة المواصالت العامة على
مسافة 250 متًرا تقريًبا مشًيا على األقدام



8.6 مقارنة مستوى خدمات المواصالت العامة بين باقة الغربّية 
وجديرا

فيما يتعّلق بخدمة المواصالت الداخلّية، تعمل في جديرا 3 خطوط بينما يعمل 
أّنه  “كفيم”(، وهو معّرف على  14، شركة  )رقم  الغربّية  باقة  واحد فقط في  خّط 
خّط داخلي وفًقا لوزارة المواصالت ألّن مسار سفره هو داخل الحّيز البلدي بدون 
السفر في المسارات الخارجّية. عملًيا، فإّن مسار سفر هذا الخّط يمّر بين بلدتّي 
وتيرة  بلدة منهما. من حيث  لكّل  داخلّية  بلدّية  الغربّية وجت، ويعتَبر خدمة  باقة 
السفر، وتيرة خدمة المواصالت في باقة الغربّية أكبر بقليل من وتيرة الخدمة في 
جديرا، لكن لو أخذنا باالعتبار أّن الخّط يخدم بلدتين كبيرتين36 فإّن الوتيرة القائمة 

نسبًة لعدد السكان منخفضة. 

من  كبيرة  فجوات  هناك  أّن  يظهر  الخارجّية  المواصالت  خدمة  مستوى  فحص 
حيث جميع العوامل التي تّم فحصها. عدد الخطوط الخارجّية في جديرا أكبر بـ 4 
أضعاف بالمقارنة مع باقة الغربّية، إذ يمكن الوصول من خالل هذه الخطوط إلى 
عدد وجهات أكبر بـ 3 أضعاف. أيًضا فيما يتعّلق بوتيرة سفر الخطوط الخارجّية، 
تعمل الخطوط في جديرا على مدار األسبوع بوتيرة أكبر بـ 4 أضعاف بالمقارنة مع 

باقة الغربّية.

مقارنة مستوى إتاحة المواصالت العامة أظهرت نتائج مشابهة بين البلدتين، إذ 
أّن الخدمة متاحة لنحو %46 من سكان جديرا، مقابل %45 من سكان باقة الغربّية، 
أكبر بضعفين  الوقوف لكّل ألف نسمة في جديرا  أّن معّدل عدد محطات  برغم 
بالمقارنة مع باقة الغربّية، وذلك بسبب الكثافة العالية للفرد في باقة الغربّية37 

مقارنًة بجديرا.

36 29 ألف نسمة في باقة الغربّية ونحو 11.6 ألف نسمة في جت. دائرة اإلحصاء المركزّية، 2017.

37 3152.1 نسمة للكم2 في باقة الغربّية مقابل 2405.1 نسمة للكم2 في جديرا. بروفيل السلطات المحلّية 

في إسرائيل 2016، نشرة رقم 1722، دائرة اإلحصاء المركزّية.
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جدول 11: مقارنة بين باقة الغربّية وجديرا
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الفجوةالعوامل التي تّم فحصها  النسبة جديرا باقة 
الغربّية

عدد السكان

عدد الخطوط الداخلّية

عدد الخطوط الخارجّية

عدد سفرات الخطوط الداخلّية في يوم 

معّين في منتصف األسبوع

عدد سفرات الخطوط الخارجّية في يوم 

معّين في منتصف األسبوع

مجمل عدد سفرات الخطوط الداخلّية 

طيلة أّيام األسبوع

مجمل عدد سفرات الخطوط الخارجّية 

طيلة أّيام األسبوع

معّدل عدد المحّطات لكّل ألف فرد

معّدل عدد الوجهات المختلفة خارج البلدة

مساحة تغطية خدمات المواصالت في البلدة )كم2(

عدد السكان داخل منطقة التغطية

اإلتاحة



رسم 16: تغطية خدمات المواصالت في باقة الغربّية

رسم 17: تغطية خدمات المواصالت في جديرا

نطاق السلطة المحلّية

منطقة مبنّية

محطة باص
تغطية خدمات المواصالت العامة

 إمكانّية الوصول إلى محطة المواصالت العامة على
مسافة 250 متًرا تقريًبا مشًيا على األقدام
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