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הקדמה

קשהפגיעהמהווהוהולמתנגישהציבוריתתחבורההיעדראדם.לכלבסיסיתיסודזכותהואהתנועהחופש
היחידה,הדרךהינהציבוריתתחבורהאשרמוחלשותאוכלוסיותשל-ובפרטהאזרחים,כללשלהתנועהבחופש

איכותעלמימדיותרבהשלכותתחבורהולתשתיותציבוריתלתחבורהלהתניידות.עבורםוהנגישההזמינה
אלה.ביישוביםהסביבהואיכותחברהכלכלה,אדם,חייעלישירהוהשפעההערביים,ביישוביםהחייםורמת

יאפשרוהתושבים,לצרכיהמותאמיםיעיליםציבוריתתחבורהשירותיבשילובאיכותיות,תחבורהתשתיות
לתושביםוהנגשתםהשירותיםבאספקתשיפורלו,ומחוצהביישובהתעסוקהאפשרויותהגדלתכלכלי,פיתוח

המפתחמגורמיאחדאתמהווהתחבורהתשתיותפיתוחלכן,ופנאי.בילוילמוקדיתושביםשלונגישות
1לכלל הרשויות המקומיות בישראל.לקידום שיוויון וצמצום פערים בין רשויות מקומיות ערביות

כאשרביותר,נמוכהשניםעשרותבמשךהייתההערבייםביישוביםהציבוריתבתחבורההממשלתיתההשקעה
התחבורהכללהזולשנהעד2אלו.ביישוביםתח"צשירותלהפעילהתחבורהמשרדהחל2012בשנתרק

ייעודייםקוויםונעדרהערבייםליישוביםבסמוךשחלפואוטובוסיםבעיקרהערבייםליישוביםשניתנההציבורית
היישוביםלשארהערבייםהיישוביםביןציבוריתתחבורהשירותיבאספקתהחמוריםהפערים3אלו.לישובים
אלהביישוביםהמתגורריםהערביםהאזרחיםשלהמכריעהרובשלותפקודיפיזילניתוקהובילובישראל
ערביםאזרחיםשלהחברתיתבמוביליותקשותופגעווהתעשייה,המסחרהגבוהה,ההשכלההשירותים,ממרכזי

העוני.רבים, ביכולתם לפתח כלכלה, מסחר ותעשייה ולצאת ממעגל

,2020–2016בשניםהערביתהחברהשלכלכלילפיתוח922הממשלההחלטתאושרה2015בדצמבר
הממשלתייםההקצאהמנגנוניתיקוןתוךבמשק,הערביםהאזרחיםשלכלכלישילובהמרכזיתשמטרתה

משנת2365בהחלטההחלהציבוריתהתחבורהבתחוםהתקציביהתיקוןכילצייןישזהבהקשרהעיקריים.
אתשהפלוהממשלתייםההקצאהבמנגנוניהעיוותיםלתיקוןלפעולהוחלטהתוכניתמימושלטובת.2014

אףמקריםובכמהבאוכלוסייה,לשיעורהבהתאםבתקציבחלקהאתהערביתלחברהולשרייןהערבית,החברה
מעבר לשיעורה באוכלוסיה, עד לסגירת הפער.

כי:קובעיםהערבייםביישוביםלתחבורהוהנגישותהתשתיותלתחוםהמתייחסים922בהחלטההסעיפים
ימשיךלפיהבדרכים,והבטיחותהתחבורהמשרדהודעתאתלאמץ .א.2"סעיף
השירותתוספותמסך40%תקצובלעניין2365מס'הממשלההחלטתביישום

.2016פברוארהכנסת,והמחקרהמידעמרכז.4עמ',מצבתמונת–הערבייםביישוביםהציבוריתהתחבורהשירותי"3

נצרת" החלה להפעיל שירותי תחבורה ציבורית כבר בתחילתפרט לעיר נצרת, שבה חברת "שירותי אוטובוסים מאוחדים2
.60ה-שנות

הכרחיים, ובמקרים מסוימים אף גורמים מחוללים"לפיכך, התחבורה הציבורית ותשתיות התחבורה הינם מרכיבים1
תוכנית מערכתית לשילוב כלכלי של החברה הערבית, יולימשמעותיים למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של האוכלוסייה הערבית."

הממשלה.ראשמשרדהאוצר,משרדחברתי,לשיוויוןהמשרד.2016
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תחבורהלטובתהשניים,מביןהגבוהבשנה,ש"חמיליוני100אוציבורית,בתחבורה
4.עד להשוואת רמת הכיסוי התחבורתיציבורית ביישובי המיעוטים, 

יעדיקביעתעלבדרכיםוהבטיחותהתחבורהמשרדהודעתאתלאמץ    .ב.2סעיף
הציבוריתהתחבורהשירותירמתשלמלאהשתהיה השוואהטווח, כךארוכיממשלה

מבחינת. זאת,2022לשנתעד[תתבצע]דומיםמיעוטיםויישובייהודייםיישוביםבין
.היעדיםומספררמת הכיסוי,תדירות השירותשלושת המדדים המרכזיים:

משנתהחללפיה,בדרכים,והבטיחותהתחבורהמשרדהודעתאתלאמץ.ג.2סעיף
(שאינןמקומיותברשויותבתשתיותההשקעהמסך40%הפחות,לכליוקצו,2016

זהשיעורכמו-כן,המיעוטים.ביישוביכבישיםתשתיותפיתוחלטובתמטרופולינים),
.45%עלבפועל2016בשנתיעמוד

במהלךלפיהבדרכים,והבטיחותהתחבורהמשרדהודעתאתלאמץ.ד.2סעיף
לשדרוגשנהבכללהתחייבבהרשאהשקליםמיליון100יוקצו2016ו-2015השנים

זרימתאיכותאתלשפרצפויהזוהשקעההמיעוטים.יישוביאתהחוציםכבישים
ולמשתמשיהיישוביםלתושביהבטיחותרמתלהגברתולדאוגאלו,בכבישיםהתנועה

הכבישים הנדונים.

1ליוםעדלפיהבדרכים,והבטיחותהתחבורהמשרדהודעתאתלאמץ.ה.2סעיף
המידעבאתרילנוסעיםמידעלהספקתהאמצעיםכללהנגשתתושלם2016ביולי

אפליקציותמפתחילשימושזמיןיהיהבערביתוהמידעהערביתבשפההממשלתיים
במגזר העסקי.

2016במהלךלפיהבדרכיםוהבטיחותהתחבורהמשרדהודעתאתלאמץ.ו.2סעיף
הציבורית.בתחבורהכנהגותהמיעוטיםמאוכלוסייתנשיםשלניסיוניתהכשרהתחל

אפשרותולפתוחבענףהנהגיםמצוקתבפתרוןנוסףמרכיבלהוותתוכלזוהכשרה
לשילוב של אוכלוסיות נוספות בו.

משנתהחללפיהבדרכים,והבטיחותהתחבורהמשרדהודעתאתלאמץ.ז.2סעיף
לכךבהתאםבדרכיםלבטיחותהלאומיתהרשותשלההסברהתקציביחולק,2016

לאההסברה,תקציבמסךהמיעוטיםלאוכלוסייתלהסברההמוקצההתקציבששיעור
יפחת משיעורם באוכלוסייה הכללית".

כיסוי תחבורתי הוא השטח היחסי מסך כל השטח הנבדק, הנמדד על ידי חישוב רדיוס המרחק הנתון מתחנת האוטובוס.4
יותרקצרהליכהמרחקבממוצעיידרשיותר,גדולהכיסויששטחככלמטרים.500ל-250שביןבערכיםזהמרחקלקבועמקובל

מתחנת האוטובוס אל היעד ולהפך.
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הציבוריתהתחבורהושירותתשתיותשלההתקדמותרמתאתלבחוןהראשון,בשלבכפולה:זהמסמךמטרת
המיצויבפנישעמדוהחסמיםאתולתאר,922ממשלההחלטתבצל-האחרונותבשניםהערבייםביישובים

המלצותלהציע-השניובשלבהתחבורה;בתחוםהפעריםצמצוםתהליךוהשלמתההחלטהתקציבישלהמלא
שיאפשרוהקרובות,בשניםהתחבורהותשתיותהציבוריתהתחבורהשירותיופיתוחשיפורלהמשךישימות
התחבורהושירותתשתיותברמתלשוויוןויביאוהערביתהחברהשלחברתיכלכלי-ובפיתוחבשילובויתמכו

שלבתחומיםגםועוסקותמשולבותזהבמסמךההמלצותבישראל.והיהודייםהערבייםביישוביםהציבורית
הכרחישבמסמךההמלצותכלליישוםבנגב.מוכריםהבלתיבכפריםתחבורהותשתיותציבוריתתחבורהשירות

הממשלההחלטותשלההשקעהפוטנציאלולמיצויהערבית,החברהשלחברתי–הכלכלימצבהלשיפור
הרלוונטיות ותרגומן לשינוי אמיתי בשטח.
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שירות התחבורה הציבורית ביישובים הערביים

מצב קיים

הגידולמבחינתהןערביים,ליישוביםציבוריתתחבורהשירותיבמתןשיפורלמגמתעדיםאנוהאחרונותבשנים
ומשאביםתקציביםהנוסעים.במספרהגידולמבחינתוהןאותםהמשרתיםהציבוריתהתחבורהקוויבמספר

ללמודשניתןכפיכך,הערביים.ביישוביםהציבוריתהתחבורהלפיתוחמוקציםמבעברגדוליםממשלתיים
התח"צשירותתקציבהוכפל2019לשנתועד2015משנת5התחבורהמשרדנתוניפיעלמטה,המופיעמהגרף

השנתיותהנוסענסיעותומספרבשנהשקליםלכמיליארדבשנהשקליםמיליארדמחציהערביםהיישוביםעבור
בשנה.נוסעיםמיליון28.2ל-נוסעיםמיליון18.7מ-זינק

שנחשףכפימאוד,גדוליםנותרויהודיותלרשויותערביותרשויותביןהשירותברמתהפעריםזאתלמרותאולם,
הערביים,היישוביםתושביעלכבדכלכלינטלמערימהזומציאות6סיכוי.עמותתשערכההשוואתיבמחקר

ופנאי ביישוב עצמו  ומחוץ ליישוב.ופוגעת בנגישותם למוקדי שירותים, תעסוקה, השכלה, תרבות
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%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%99%d7%a9/

.2021ינואר,2020-2030הערביתלאוכלוסייהציבוריתתחבורהלשירותהאבתכניתחשיפתבמסגרתהוצגוהנתונים5
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נתונים השוואתיים:

שבועצמאיהשוואתימחקרסיכויעמותתערכהלערביםיהודיםישוביםביןהשירותפעריעללעמודמנתעל
מתחנתמ'250שלשברדיוסהאוכלוסייהושיעוריעדיםנסיעות,למספרהנוגעבכלהשירותרמתנבחנה

היישוביםשלמזומשמעותיתגבוהההיהודייםהיישוביםזוכיםלההשירותרמתכינמצאהמדדיםבכלאוטובוס.
כללאחדליישובפרטשבכולםבנגב,מוכריםהבלתילכפריםהנוגעבכלכמהפימוחשייםאלופערים.7הערביים

האוטובוסלתחנתעדקילומטריםשלמרחקלצעודנאלציםותושביהםציבוריתתחבורהשירותקייםלא
הקרובה.

שירותרמתביןהשוואההאחרונהבשנההתחבורהמשרדערךסיכויעמותתשלהמחקרלפרסוםבמקביל
זוכיםזההשוואתימחקרפיעלגם.2016-2018השניםביןוהיהודיםהערביםביישוביםהציבוריתהתחבורה

נפש1,000ל-העירוניותהנסיעותמספרכך,הערבים.מאלויותרגבוההשירותלרמתהיהודיםהישובים
מחוץיעדיםלמספרהאמורובכל),11לעומת27(הערביםמאלושלושהפיכמעטגבוההיהודיםביישובים

בממוצע,יישובים74.5עלעומדציבוריתבתחבורהלהגיעניתןאליהםהיעדיםמגווןהיהודיםביישוביםליישוב,
בכלכיעולההתחבורהמשרדשלההשוואתימהמחקרכילצייןישזאת,עםערבים.בישוביםבלבד50לעומת

שירותברמתניכרושיפורפעריםצמצוםשלמגמהקיימתתחנות)וכיסוייעדים(נסיעות,שנבחנוהמדדים
.922החלטהשללתוקףכניסתהמאזהערבים,ביישוביםהציבוריתהתחבורה

המחקר ההשוואתי של משרד התחבורה - הערות מתודולוגיות

אשרמהותיותבעיותמספרנמצאוהתחבורה,משרדשלההשוואתילמחקרששימשהלמתודולוגיההנוגעבכל
ישוביםביןהאמיתייםהפעריםואתבשטחהמצבאתנאמנהלהציגהמסמךשלוביכולתבהשוואה,פוגעות
התחבורהבתחוםהעתידיתהמדיניותתכנוןעלמהותיותהשלכותבעלדברהתחבורה,בתחוםויהודייםערבים
מרמתהערביםהיישוביםנהניםהתחבורהמשרדשלההשוואתיהמחקרפיעללדוגמה,כךהפערים.וסגירת
יהודים.ישוביםהמשרתתמזו30%ב-הגבוההבינעירוניתח"צשירות

הבדיקהבחינתלאופןוכןלהשוואההמשמשיםהיהודיםהיישוביםנבחרושבובאופןנעוצהלכךהסיבה
ההשוואתית, כפי שיפורט להלן:

יהודיםישובים210נקבעוהתחבורהמשרדשערךהמחקרבמסגרתבבדיקה:הנכלליםהיהודייםהיישוביםא.
ה"הערותבפרקאוכלוסייה.והיקףפריפריאליותמדדהםלבחירתםשנקבעוהקריטריוניםהשוואתית.לבחינה

מהיהיישובים,מהםהיישובים,210ב-הנכללתהאוכלוסייההיקףמהומפורטלאבמסמךהמתודולוגיות"
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80%ש-משוםמשמעותרביאלונתוניםליישוב.ממוצעתושביםומספרכפרי/עירונילמרחבחלוקתם
והיקףרמת.8תושבים10,000מ-הגדוליםעירונייםביישוביםמתגורריםישראלבמדינתהערביםמהתושבים

המשרתתמזומהותיתשונהויותרתושבים10,000שלגודלבסדרישוביםעבורהציבוריתהתחבורהשירות
רבה,משמעותבהשוואההנכלליםהיהודייםהיישוביםבקרבופריסתההאוכלוסייהלהיקףכןעלכפרי.מרחב

החלטהמטרתאתמשקפתאינהכפרילמרחבהניתןשירותלביןעירונילמרחבהניתןשירותביןהשוואהשכן
922.

הרשותגבולבתחומיהנמצאותהאוטובוסתחנותכלאתכולליםאלומדדיםהשונים:והיעדיםהנסיעותמדדיב.
מרחקםלמרותהמוניציפלית,הרשותבתחומימרכזייםתנועהצירינכלליםרביםערביםביישוביםהמוניציפלית.

יוצרתאלותנועהבציריהממוקמותאוטובוסתחנותהכללתהתושבים.ומבתיהיישובשלהבנוימהשטחהרב
תמונה שאינה משקפת את המצב בפועל.הטיה של נתוני הנסיעות והיעדים ביישובים הערבים ומציגה

כיסוילרמתביותרהמשקפתהבחינהתושבים.1,000ל-התחנותמספראתבוחןהמחקרכיסוי":"רמתמדדג.
שלרדיוסנקבע(לרובאוטובוסמתחנתמרחקרדיוסקביעתמשמע,Bufferביצועהיאציבוריתתחבורה

ואינומהתחנהההליכהומרחקהשירותפריסתאתמשקףזהמדידהבכלישימושמהתחנה).מ'250-400
שיקוףמאפשראינותושבים1,000ל-התחנותמספרחישובשירות.רמתבחינתלצורךתחנותבספירתמסתפק

של רמת זמינות שירות התחבורה הציבורית עבור התושבים.

אלו,פרמטריםהיישובים.שלכלכלי-חברתיולמדדמינועלרמתמתייחסאינוהמוצגההשוואתיהמחקרבנוסף,
להשוואההנוגעתכלליתקביעה(קיימת922בהחלטהלהשוואהכקריטריוניםמפורשותמוזכריםשאינםאףעל
ציבורית.בתחבורההשוניםהיישוביםשלוהתלותהצורךאתמשקפיםדומים),מאפייניםבעליישוביםבין

כלכליות-חברתיותיכולותבעלליישובנמוכהמינועורמתנמוךכלכלי-חברתימדירוגהסובלישובביןהשוואה
הצורך והתלות בשירותי תח"צ.איתנות ורמת מינוע גבוהה יוצרת הטיה שאינה משקפת את

במסגרתההשוואתיתהבחינהאופןאתהתחבורהמשרדעדכןאלומתודולוגיותהערותבעקבותכילנוידוע
הגיעוטרםעבודהבשלביעדייןנמצאהמחקראולם.2015-2020השניםעבורהמשרדשעורךמקיףמחקר
לידינו.

2019התחבורה,משרדהערבית,החברהליישוביציבוריתלתחבורההאבתכניתנתונים:8
https://www.gov.il/he/departments/general/master_plan_for_public_transportation_to_the_localities_of_arab_
society
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מחקר השוואתי - מתודולוגיה מומלצת

הצעדיםעלממליציםאנוהתחבורה,משרדשביצעההשוואתיבמחקרהמתודולוגייםהכליםעלהביקורתלאור
המתודולוגיים הבאים:

בכליהודיםישוביםשלדומהפריסהלבחורהתחבורהמשרדעלבבדיקה:הנכלליםהיהודיםהיישובים.1
מהשוואה בין שירות עירוני לשירות כפרי.הנוגע לחלוקה למרחבים עירוניים וכפריים על מנת להימנע

ביןהניתןככלזהההשוואהעלדגשלשיםישאוכלוסייה:היקףמינוע,רמתכלכלי-חברתי,דירוג.2
אוכלוסייתהיקףגםכמומינוע,ולרמתכלכלי-חברתילדירוגהנוגעבכלוהערביםהיהודיםהישובים

בדיקה דומה.
מ'400עלהעולהבמרחקהממוקמותתחנותלגרועהתחבורהמשרדעלותדירות:יעדיםקווים,.3

גריעתהיישוב.שלהמוניציפליהגבולבתחוםנמצאותאלושתחנותאףעלהיישוב,שלהבנוימהשטח
ביישוב.תחנות אלו תשקף באופן מהימן את רמת שירות התחבורה הציבורית

מתחנה.מ'250-400המרוחקביישובהבנויהשטחאחוזאתלבחוןהתחבורהמשרדעלתחנות:כיסוי.4
מרחק זה משקף נגישות לשירות תח"צ.

ביןהנסיעותפיצולאחוזהשוואתהואנוסףמהימןמדדהמתודולוגיות,להערותבנוסףנסיעות:פיצול.5
זמינותתדירות,ליעדים,האמורבכללביקושיםמענהמגלםזהמדדלערבים.יהודיםישובים

ומשקףועוד)מחירהשירות,מהימנותהשירות,רמתליעד,נסיעהזמןמשךנוספים(דוגמתופרמטרים
באופן מהימן את רמת השירות.

חסמים בפני שיפור שירות התחבורה הציבורית ביישובים הערביים

הפעריםצמצוםמגמתשללתחילתההובילובמסגרתהשהובטחווהתקציבים922החלטהתקציב:.1
משרדשלההשוואתיהמחקרשחשףכפיאולם,והזנחה.הדרהשנות70ל-קרובבמהלךשנוצרו

התחבורהשירותפעריכיוםגםסיכוי,עמותתשערכהההשוואתיהמחקרשאתוביתרהתחבורה
עמוק,כהשירותפערלסגירתכיהיאהסיבותאחתמאוד.גדוליםלערביםיהודיםישוביםביןהציבורית

ניתןלארחבה,תקציביתהשקעההמשךללאגדולים.תקציביםהפנייתהכוללארוךזמןפרקדרוש
השירות.יהיה להגיע ליעד שקבעה החלטת הממשלה והוא שוויון ברמת

שוויוני,שירותבמתןהצורךעלמלאבאופןלענותכדיאיןלבדהמשאביםבהקצאתזאת,עםיחד
לכךהסיבותאחתאתמהווהזהחסםרחב.כבישיםתשתיתפיתוחנחוץכךלשםואמין.שימושיאיכותי,

בשאר היישובים בישראל.שרמת השירות ביישובים הערביים רחוקה מאוד מרמת השירות
הניתןהציבוריתהתחבורהשירותעלממושך,הינותשתיותלפיתוחהנדרשהזמןפרקכיהעובדהבשל

פריסת השירות ומענה על צרכי התושביםליישובים הערבים בטווח המיידי לפתור את נושא הנגישות,
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שיפוראתהמונעיםחסמיםמספרקיימיםנגישים,פתרונותהימצאותלמרותאולם,אחרים.באמצעים
השירות:

כעשורלמעשההלכהמתקייםערביםביישוביםתח"צששירותהעובדהבשלמקומי":"ידעהיעדר.2
מנגנוניגםכמוהתכנון,גופיובקרבהממשלהבמשרדיהערביםלאזרחיםהולםייצוגובהעדרבלבד,
הערבית,בחברהויצוגייםמקצועייםלגופיםהתחבורהמשרדביןומובניםקבועיםוהיוועצותשיתוף
לצרכיבאשרומקיףמעודכןידעהתחבורהמשרדבידיאיןהערביות,המקומיותהרשויותלרבות

מונעזהחסםהערביים.היישוביםשלייחודייםתרבותייםומאפייניםשירותשעותביקוש,יעדיהתושבים,
לביקושים מצד התושבים.משירות התחבורה הציבורית הניתן להיות יעיל ולספק מענה

תחבורהלהנגישניתןרבותבשכונותהרעועים,התשתיתתנאיבשלקטנים:ברכביםבשירותמחסור.3
רביםשלהפיזייםלתנאיםהמותאםציבוריתתחבורהשירותהיעדרבלבד.קטניםברכביםציבורית

מהיישובים מהווה חסם שירות מהותי.
ציבוריתתחבורהבנושאהמידעכלעלכיקבעה922החלטההערבית:בשפהמונגשבמידעמחסור.4

האחרונותשבשניםלמרותבמלואה.מומשהלאזוהחלטההיוםעדאולםהערבית,בשפהמונגשלהיות
ושעותיעדיםקווים,למסלוליהנוגעמידעשלהנגשהבעייתקיימתכיוםגםבנושא,רבשיפורניכר

האפשרות להיעזר בשירותי תח"צ.פעילות בשפה הערבית. נגישות חלקית זו  מונעת מרבים את
תחנותלהקמתמאושרותתוכניותקיימותמהיישוביםברביםאוטובוס:תחנותוהקמתבמימוןקושי.5

הקמתבעלותלעמודיכולותאינןרבותרשויותתקציבייםבמשאביםמחסורבשלאולםאוטובוס,
ביישובהתח"צבכיסויפוגעהתחנותהיעדרשקלים.אלפיבמאותמסתכמתלעתיםאשרהתחנות,

ומונע הוספת קווי תח"צ חדשים והארכת קווים קיימים.

פתרונות:

2020-2030לשניםהערביםביישוביםציבוריתתחבורהלשירותהאבתכניתויישוםתקצוב.1

השוואתכדיעדליהודים,ערביםישוביםביןהציבוריתהתחבורהבשירותיהפעריםוצמצוםהשירותשיפורלצורך
להתוותהיאזותוכניתמטרת.9הערביםלישוביםציבוריתלתחבורהאבתכניתהתחבורהמשרדיזםתנאיהם,

כוללתאינה(היאערביםיישובים133לגבימפורטותהמלצותכוללתוהיא,2020-2030לשניםתכנוניתמסגרת
יצירתמודלדמוגרפיות,תחזיותהתוכנית,כוללתבנוסף,בנגב).מוכריםהבלתיהכפריםואתמעורביםישובים
המלצותיישום,אחרמעקבמנגנוןכלליות,מדיניותהמלצותרשימתעתידי),נסיעותמספר(חיזוינסיעות

עירוניים, פיתוח מודל לשירות גמיש ועוד.הנוגעות לעבודת המשך הכוללת תכניות אב מפורטות למרחבים

9

https://www.gov.il/he/departments/general/master_plan_for_public_transportation_to_the_localities_of_arab_so
ciety

9

https://www.gov.il/he/departments/general/master_plan_for_public_transportation_to_the_localities_of_arab_society
https://www.gov.il/he/departments/general/master_plan_for_public_transportation_to_the_localities_of_arab_society


רמתמדדהיהודים.ליישוביםהערביםהישוביםביןזההשירותלרמתלהביאהואזותכניתשלהמרכזיהאתגר
הואזותכניתשמציבההיעדפרטי.לרכבציבוריתתחבורהביןהנסיעותפיצולבאחוזנבחןזובתכניתהשירות

ציבורית.תחבורהבאמצעותהערביםביישוביםהיומיותמהנסיעות30%-15%שלביצוע

אתלהבטיחצורךקייםראשיתהקרוב,לעשורציבוריתלתחבורההאבתכניתאתהפועלאללהוציאמנתעל
הכרחייישומםאשרנושאיםמספרהתכניתכוללתבנוסף,התכנית.במסגרתשנקבעוליעדיםבהתאםתקצובה

:על ביצוע הפעולות הבאותאנו ממליציםלצורך הצלחתה, על כן

א. המשך הקצאה מתקנת
נקודת.2022לשנתעדערביםלישוביםיהודיםישוביםביןהשירותרמתהשוואתשליעדקבעה922החלטה
בישוביםהשירותשרמתמשוםימומש.זהיעד2022לשנתעדכיהיאתח"צלשירותהאבתכניתשלהמוצא
מסך40%לפחותשלמתקנתהקצאהבהמשךהכרחקייםהיהודים,מאלומשמעותיתנמוכהעודנהערבים

לסגירתריאליזמןלפרקמביניהם)(הגבוהבשנהש"חמיליון100ו/אוציבוריתבתחבורההשירותתוספות
הפערים.

ב. קביעת יעד פיצול נסיעות
מהחלטתחלקואינוהתחבורהמשרדשיקבעהנסיעותפיצולמיעדנגזרהאבתכניתשלהשנתיתקציבה

מיליון100שלמינימליתלתוספתהכרחעודאיןבמסגרתה(אשר92210החלטהשלנוספתבשנהההארכה
פרטיברכבהמבוצעותהנסיעותבמספרנמדדנסיעותפיצולבלבד).השירותמתוספות40%אלאש"ח,

נסיעותפיצול30%-15%שליעדמוצגהתכניתבמסגרתציבורית.תחבורהבאמצעיהנסיעותלמספרבהשוואה
מיליארדביןתקצובהנעובהתאםציבורית)בתחבורהמבוצעותלהיותהנסיעותמכלל30%-15%על(משמע

הערביםביישוביםנסיעותפיצוליעדילקבועהתחבורהלמשרדממליציםאנובשנה.שקליםמיליארד1.8ל-
לתחבורההאבתכניתשלההצלחהמידתלבחינתקריטריוןוכןתקציביאמדןלהציגמנתעלהקרובלעשור

ציבורית.

זמנים מפורט ליישום המלצות השירותג. עדכון תיקי היישוב באמצעות ידע מקומי וקביעת לוח

מפורטותהמלצותאלובתיקיםערביים.ישובים133עבורהיישובתיקיעומדיםהאבתכניתשלבמרכזה
אתלבחוןהכרחקייםואיכותייעילציבוריתתחבורהשירותלספקכדיותדירות.יעדיםשירות,שעותהכוללות
העמקתלצורךהיישובייםהציבוריתהתחבורהואחראיהמקומיותהמועצותמולאלהיישובתיקיהמלצות
הצרכים"מיפויתחתבהמשךנוסף(פירוטהשירותרמתושיפורהמקומייםוהצרכיםהתנאיםעםההיכרות

ליישום ההמלצות ביישובים השונים.והפערים הקיימים"). בנוסף, קיים צורך בקביעת לוחות זמנים

10 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec468_2020
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היישובשבתיקיההמלצותעדכוןלשםהמקומיותהרשויותעםפעולהושיתוףשיחלקדםממליציםאנו
ההמלצותליישוםמפורטתעבודהתוכניתוהצגתזמניםלוחלקביעתבנוסףהתושבים.שללצרכיםוהתאמתן

המופיעות בתכנית האב בעשור הקרוב.

מידעחסרהתחבורהלמשרדכילקבועניתןהערביים,ביישוביםבעבודה'סיכוי'עמותתשצברההניסיוןסמךעל
קרובותלעיתיםומובילובאיכותוהשירותברמתפוגעהדברהערבית.בחברההציבוריתהתחבורהלצורכיהנוגע
שפועליםריקיםקוויםכמורצויותלאולתופעותהערביים,ביישוביםמותאמתולאנמוכהציבוריתתחבורהלרמת

ביישובים הערביים.

ביטוילידיבאיםותוצריהםציבורשיתוףמפגשיאמנםנערכוציבוריתתחבורהלשירותהאבתכניתבמסגרת
ומחוץבתוךהביקושלמוקדיהנוגעבכלמעמיקהבחינהנערכהלאאולםהיישוב,בתיקיהמופיעיםביעדים
התחבורהשירותיאתולשפרלקדםכדילפיכך,מפורטים.קוויםמסלוליתוכננולאזועבודהובמסגרתליישוב

מפורטתכנוןבמסגרתהשירות.מהמלצותאחתכלעבורמפורטתכנוןלערוךישהערבייםביישוביםהציבורית
הרשויותהתושבים,עםצרכיםסקריבאמצעותהקיימיםוהצרכיםהתנאיםעםההיכרותאתלהעמיקישזה

הערבית.החברהלעניינימומחיםמקצועואנשיהערביותהרשויותראשיועדשלהתחבורהועדתהמקומיות,
מהםהתושבים,מצדהביקושיםמהםלעומקלהביןהתחבורהולמשרדהמקומיתלרשותיאפשרהמקומיהידע
הפועליםהציבוריתהתחבורהשירותיאתיעילבאופןלשפרכדיהלאה,וכןהרצויותוהתדירויתהפעילותזמני

לאיסוףלפעולהערביותהמקומיותולרשויותהתחבורהלמשרדממליציםאנולכןהערביים.ביישוביםכיום
להפעלתפתרונותלגבששיאפשרוהציבורית",התחבורה"אחראיבאמצעותהמקומיהידעולהטמעתמידע

לתיקי היישוב המופיעים בתכנית האב לשירות תח"צ.שירותי תחבורה ציבורית יעילים ואיכותיים כמהלך משלים
המערכתית(תוכנית922הממשלהלהחלטתהמקדיםהממשלתיבדוחהןליישוםהומלץהצרכיםמיפוינושא

2019.11במרץשפורסםהציבוריתהתחבורהעלהמדינהמבקרבדו"חוהןהערבית)החברהשלכלכלילשילוב

ד. אימוץ מנגנון בקרה אחר יישום תכנית האב
המוצע,המנגנוןאתלאמץממליציםאנויישומה.אחרובקרהתחזוקהמנגנוןמפורטהאבתכניתבמסגרת

ביצוע,אחרומעקבזמניםלוחותקביעתהתכנית,לביצועהמושקעהתקציבשלשנתיתבחינההיתרביןהכולל
תכניותבחינת,BIנתוניבאמצעותביקושיםזיהויבתקציב,לגידולביחסהנוסעיםמספריאחרמעקבניהול

פיתוח בכל שנתיים והתאמת השירות בהתאם ליישומן ועוד.

11 https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/127.aspx
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הערביותהמקומיותהרשויותבכלהמקומית"ברשותציבוריתתחבורה"אחראיתפקידאיוש.2
באמצעות אימוץ מודל אזורי:

חלקהואהתושביםשלהצרכיםמיפויהערביים,ביישוביםהציבוריתהתחבורהשירותישלהנמוכההרמהלנוכח
שאנוהסיבהזוישראל.ברכבתוהןבאוטובוסיםהןהשירות,רמתלשיפורהעבודהבתהליךומשמעותימרכזי

והטמעתואיסופועלהאמוןהתחבורה,למשרדהמקומיתהרשותביןהקשראישלתפקידרבהחשיבותמייחסים
נכוןהדברואיכותית.יעילהציבוריתתחבורהשירותיהפעלתלטובתפתרונותגיבושועלהמקומיהידעשל

פניאתמהותיתלשנותעשויותאשרתכניותשתיעומדותהמקומיותהרשויותשלכשלפתחןזובשעהשבעתיים
תח"צ והתכנית האסטרטגית לתשתיות.שירות התחבורה הציבורית לעשור הקרוב: תכנית האב לשירות

מקומיתרשותכימעידהערבייםוביישוביםהממשלהמשרדימולהשוטפתמהעבודהניסיוננומכך,יתרה
אתמשמעותיבאופןולשפרלקדםתצליחהתחבורהמשרדעםרציףבקשרונמצאתתושביהצורכיאתשמכירה

הערביות,המקומיותברשויותמניביםהכנסהמקורותהיעדרבשלכן,בתחומה. כמוהציבוריתהתחבורהשירותי
ובחיזוקןבהעצמתןיסייעזהתפקידבתחום,יחודייםעובדיםולהעסיקתוכןתחומילפתחיכולתןאתהמגבילים

אנו ממליצים:בכוח אדם מקצועי. על כן,

אימוץ ותקצוב מודל אחראי תחבורה ציבורית אזורי●
מתוךמקומיותרשויות17ב-משרותמתקצב2019במרץהמקומיותלרשויותשפורסםהקיים,המודל

מלאהבמשרהשתקןכךהתקניםהקצאתאופןאתהגדירהמודלבישראל.ערביותמקומיותרשויות85
המונותערביותלרשויותיוקצהמשרהלחציותקןתושבים,אלף50מ-יותרהמונותלרשויותיוקצה

תושבים.אלף50–20
סיכויעמותתתושבים,אלף20מ-פחותהמונותקטנותלרשויותמענהמספקאינוזהשמודלמשום

אזורי"מרחבמהווהמקבץשכלכךלמקבצים,הקטניםהיישוביםאתהמחלק12עבודהמודלגיבשה
ולקידוםהערבייםביישוביםהתחבורהלצורכימענהלתתהיאהמוצעהמודלמטרתתחבורתי".לשירות

האזוריתברמההתושביםלרווחתהציבוריתהתחבורהשירותיאתלשפרכדיבתחוםפעולהשיתוף
הפנים,משרדבשיתוףהתחבורה,משרדמגבשבמקביל,ציבורית.לתחבורהנגישותםאתולהגביר

למשרדממליציםאנוהפנים.משרדשלאזורייםאשכולותעלהמבוססציבוריתתחבורהאחראימודל
לשפרשיאפשרותקניםהקצאתבהתאמהולגבשהמוצעיםהמודליםמשניאחדאתלאמץהתחבורה

חשיבה אזורית.את שירותי התחבורה גם ברשויות המקומיות הקטנות, תוך

פעולה בתחום התחבורה הציבורית בין רשויות מקומיות ערביותתפקיד "אחראי תחבורה ציבורית אזורי" – מודל לשיתוף12
סיכוי.עמותתעמדה,נייר.תושביםאלף20ל-מתחתהמונות

12
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2021לשנתמעברציבורית"תחבורה"אחראיתקןתקצובתוקףהארכת●
המודלבנושא2019בפברוארהערביותהמקומיותלרשויותהתחבורהממשרדשנשלחובמכתבים

2020שנתסוףעדכלומר,922החומשתוכניתשנותלמשךיהיההמשרהמימוןכיצוין13המחודש
.2021שנתלסוףעדהמשרהמימוןגםבהתאמההוארךנוספת,בשנההתכניתתוקףהארכתולאחר

להיסגרצפוילאהיישוביםלשארהערבייםהיישוביםביןהציבוריתהתחבורהבשירותישהפערכיוון
למשרדמציעיםאנו,922החלטהמתוקףמתוקצבאינוהמשרהשתקןומשוםהקרובות,בשנים

האחראילעבודתאמיתיתהזדמנותלתתכדיהמשרה,שלהתקצובתקופתאתלהגבילשלאהתחבורה
ברשויות המקומיות ולמודל העבודה המוצע.

הגדלת היקף השכר המוצע בהתאם לפרופיל המקצועי הדרוש●
בניגודוזאתאיכותי,אדםכוחלמשוךמאפשראינוולכןיחסית,נמוךהמשרהלתקןהמוצעהשכר

אתלהגדילוהאוצרהתחבורהלמשרדיממליציםאנוהממונים.שלהעבודהוהיקףהתפקידלדרישות
כדי למשוך כוח אדם איכותי.היקף השכר המוצע למשרה בהתאם לפרופיל המקצועי הדרוש,

קידום תוכניות אב ייעודיות למקבצי יישובים עירוניים.3
היקףהכולליםעירונייםיישוביםמקבציעבורייעודיותאבתכניותלקידוםהנוגעותהמלצותכוללתהאבתכנית

להשלימןהנדרשהזמןפרקמשוםדיחוי,ללאלפעולקוראיםאנואלוהמלצותלממשמנתעלרחב.אוכלוסייה
וליישמן.

קידום שירות תחבורה עירוני ברכבים קטנים ביישובים הערבים.4
גדול.רכבאואוטובוסמעבררביםבמקריםמאפשרותאינןהערבייםביישוביםהרעועותהכבישיםתשתיות

גםמונעים-נוספותותשתיותמדרכותתקניים,האטהפסיאונוסעיםשלוהורדההעלאהמפרציתחנות,היעדר
ביישוביםהתחבורהתשתיותשפיתוחמשוםביישובים.נרחביםלחלקיםציבוריתתחבורהשירותישלכניסההם

מידתעלרבההשפעהסבירהליכהבמרחקאוטובוסתחנותשלמיקוםומשוםממושך,תהליךהואהערביים
מציעיםאנועכשיו.כבראותהלהפעילשיאפשרויצירתייםפתרונותלגבשישציבורית,בתחבורההשימוש
האבתכניתהמלצתאתליישםהמפעילות,והחברותהציבורית"התחבורה"אחראיבשיתוףהתחבורה,למשרד
למאפייניםבהתאםקשיח,אוגמיששירותשלבמודלאםביןקטנים,ברכביםציבוריתתחבורהלשירות

פיילוטהתחבורהמשרדמקדםאלובימיםהאב.תכניתבמסגרתהנכלליםמהיישוביםאחדכלשלהייחודיים
תוצאותאתלבחוןישערה.ואדימרחבלכלהשירותאתלהרחיבכוונהמתוךפחם,אלאוםבעירגמיששירות

ההתאמותעםלהחיל,יהיהשניתןרוחביכמודללהפעילוהאםלשקוללתוצאותיוובהתאםזהתחבורתיניסוי
אתולעודדהדרושיםהתקציבייםהאמצעיםאתלהפנותישכךלצורךנוספים.ערבייםביישוביםהנדרשות,

לשירות.התושבים המקומיים להשתמש בשירות באמצעות העלאת מודעות

.1111-1711-7191-119721מס'סימוכיןהמקומית",ברשותהציבוריתהתחבורהתחום"תיאוםבנושאמכתב13
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הפעלת תחבורה ציבורית באמצעות רכבים קטנים במודל שירות גמיש או קשיח תאפשר:
מרוחקותלוויןלשכונותשירות)1(
מצומצם.הדרךזכותרוחבשבהםבאזוריםעירונישירות)2(
היישוב.בקרבתראשייםתנועהבציריחולפתבינעירוניתציבוריתלתחבורהנגישות)3(

בהתאם להמלצות תכנית האב.בנוסף, על שירות התח"צ לספק מענה לנושאי הביטחון האישי,

סיוע בהקמת תחנות אוטובוס.5
אףעלזאתבתחומן,אוטובוסתחנותלהקיםרבותרשויותמתקשותבמשאבים,החמורהמחסורבשל

אתלהגדילביישובים,הציבוריתהתחבורהשירותרמתאתלשפרמנתעלמאושרות.תוכניותשבידיהן
תח"צלשירותוהרשותהתחבורהמשרדעל–חדשיםולהוסיףקיימיםקוויםלהאריךהכיסוי,שיעור
מלאלתקצובמיידיבאופןלפעולהתחבורהלמשרדממליציםאנוהתחנות.הקמתלמימוןלפעול

נגישותמשמעותיתתרחיבאלותחנותהקמתהערביים.ביישוביםהחסרותהאוטובוסתחנותולהקמת
התחבורה הציבורית לתושבים.

שינוי תקנות הבטיחות.6
ביישוביםהשירותאתלהרחיבמאפשרותאינןציבוריתלתחבורההנוגעבכלכיוםהקיימותהבטיחותתקנות

רכביםמעברמאפשרשאינודרךורוחבסלולות,דרכיםהיעדרהכוללתנמוכהתשתיותמרמתהסובליםרבים
אפשרויותהרחבתאתולאפשרהבטיחותתקנותאתלשנותממליציםאנולכן,תחנות.עמודיהצבתאוגדולים

השירות וגמישותו בתחומים הבאים:
נעדרותרבותעירוניותשדרכיםומשוםהתשתיות,חסםעללהתגברמנתעליד".ב"הינףשירות●

עצירהתחנותללאנוסעיםוהורדתהעלאתלאפשרישאוטובוס,תחנותעמודילהצבתמקוםאומדרכה
שירותכיסויאתלהרחיביאפשריד""הינףשירותשירות.מוניותעבורהקייםלנוהגבדומהמוסדרות,
תחנותבינויתאפשרהערבייםביישוביםהתשתיותרמתשבולשלבעדביישובים,הציבוריתהתחבורה

ביישובים היהודיים.עצירה מונגשות העומדות ברמת שירות זהה לאלו הנהוגות
הרחבתבלבד.סלולכבישעלשירותבדברהקיימתהתקינהשינויאתלקדםישעפר.דרכיעלשירות●

לשכונותהשירותכיסויאתלהגדילתאפשרעפרכבישיעלציבוריתתחבורהלשירותהאפשרות
סלוליםכבישיםמהיעדרסובליםאשרבנגבמוכריםהבלתילכפריםשאתוביתררבים,ותושבים

ובעקבות כך אינם זוכים לשירותי תחבורה ציבורית.

לצד השפה העבריתהנגשת מידע אודות שירותי התחבורה הציבורית בשפה הערבית,.7
ביןבישראל,הציבוריתהתחבורהבשירותילציבורהמידעלהנגשתהתחבורהמשרדפועלהאחרונותבשנים

הנגשתזאת,עםובאינטרנט.בטלפוןהאוטובוס,בתחנותואלקטרוניסטטישילוטהוספתבאמצעותהיתר
בחסר.לוקהקוליטלפוניובמענהניידיםלטלפוניםבאפליקציותהאינטרנט,באתריהערביתבשפההמידע

לנוסעיםמידעלהספקתהאמצעיםכללהנגשתתושלם1.7.2016יום"עדכיקבעה922הממשלההחלטת
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bus.gov.ilאתרזאת,עםהערבית."בשפההציבוריתהתחבורהמפעילישלואתריםהממשלתייםבאתרים
בעבריתרקמוצגציבוריתבתחבורההנסיעהמסלולאתלתכנןומאפשרהתחבורהמשרדע"יהמופעל

התחבורהמשרדע"יהואגםמופעלאשרהטלפוניהלקוחותשירותמרכזלערבית.כללמתורגםואינוובאנגלית
קבלתלאפשרותבהשוואהיותרארוךהינולנציגההמתנהזמןאךבערבית,אוטומטילמענהאופציהמספק
אתלצמצםבאפשרותםשישלערבית,המידעמסדיתרגוםלצורךייעודייםתקציביםקיימיםבעברית.המידע
האפליהאתלצמצםובכךוערבים,יהודיםביןהציבוריתלתחבורההנוגעהמידעבשירותשקייםהפער

הציבוריתהתחבורהלשירותיבישראלהערביתהאוכלוסייהשלהנגישותאתלהבטיחבכדיהמתמשכת.
החלטה זו בטווח הזמן המיידי.והשוויון במתן השירות לכלל האזרחים בישראל, נדרש לקדם

המתייחסתציבוריתלתחבורהסטטוטוריתתכנית-אבלקידוםהדחוףהצורךאתמייתרותאינןאלוהמלצות
הנדרשותהתשתיתעבודותאתולבצעלתקצבלתעדף,לתכנן,יהיהאפשרוממנהביישוב,השכונותלכלל

לפיתוח תחבורה ציבורית איכותית ביישוב כולו.
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תשתיות תחבורה ביישובים הערביים

תשתיות כבישים

רקע ונתונים

הישוביםמרכזיאתהמאפייניםהצריםהרחובותרעועות.הןהקיימותהתשתיותהערבייםמהיישוביםברבים
האטהפסיאונוסעים,שלוהורדההעלאהמפרציוהיעדרגדוליםרכבכלימעברמאפשריםאינםהערבים
התשתיותשליוצאכפועלמזאת,יתרהליישוב.ציבוריתתחבורהשירותישלהכנסתםאתמונעיםתקניים,

במצבנמצאיםכבישים)סימונימעקות,(תאורה,הערביםביישוביםבכבישיםהבטיחותהתקניגםהרעועות,
התחבורהתשתיותשלךהרעועלמצבןהעיקריתהסיבהדרכים.לתאונותהסיכוןאתמגביריםובכךירוד,

ביישובים הערבים היא היעדר תקציבי פיתוח.

ייעודיתתקציביםהקצאתתתבצעכי922בהחלטהנקבעהירודהתשתיותמצבעםלהתמודדמנתעל
ולפיההתחבורה,משרדהודעתאתלאמץהוחלטג2בסעיףהלא-יהודיים.היישוביםבכללבתשתיותלהשקעה

תשתיותלפיתוחמטרופוליניות)(שאינןהמקומיותברשויותבתשתיותההשקעותמסך45%יוקצו2016בשנת
אלהבתשתיותההשקעותמסך40%הפחותלכליוקצוואילך2017משנתוכיהלא-יהודיים,ביישוביםכבישים
מרכזייםעירונייםכבישיםפרויקטישלההיקפיםלהגדלתלהביאצפוייישומהכיצויןבהחלטההאמורה.למטרה

מקשרות,חיצוניותוטבעותביישוביםראשייםתנועהעורקיבפרטהלא-יהודיים,היישוביםשלמקומיותברשויות
וכן הוא צפוי להביא להגדלת ההשקעה בפרויקטים אלה.

נתוניאתהתחבורהמשרדהציג922החלטותיישוםאחרמעקבלצורךשהוקמהההיגויועדתבמסגרת
עדמתייחסיםהמוצגים(הנתונים2020לשנתועד2016משנתהערביםביישוביםתחבורהבתשתיותההשקעה
לצורךבפועלנוצלושהוקצו,שקליםמיליון619מתוךמטהבפירוטלראותשניתןכפי).2020שנתלמחצית

שיפור תשתיות רק כמחצית מהם.
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המחקרמרכזשלמסמךלתשתיות,הנוגעבכלהערביתהחברהליישובישיועדהתקציביהניצוללתתבנוסף
התקציביתההקצאהבפועל,922החלטהשלג2לסעיףבניגודכיחושף2021ינוארמחודשהכנסתשלוהמידע

השניםבין40%מ-וכן2016בשנתהעירוניותההשקעותמסך45%מ-הנמוךשיעורעלעמדההערביםליישובים
).2020לשנתמתייחסאינו(המסמך2016-2018
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מוגדריםפרמטריםחסריםכיניכרדרכיםלתשתיותהנוגעבכלהציבורית,התחבורהשירותלמדדיבניגוד
היעדרכיקובע2016בשנתחברתילשוויוןהמשרדשפרסםדוחהשונים.ביישוביםהתשתיתרמתלבחינת

מקצועייםמדדיםעלהמתבססיםלערבים,יהודיםישוביםביןהתחבורהבתשתיותהפעריםלמיפויפרמטרים
היוםועדהדוחפרסוםמאזבסיסה.עלמתאימהתקציבוהקצאתעדיפויותתוכניתיצירתעלמקשיםואחידים,

הסכמהקיימתהמקצועייםהגורמיםביןאולםעירוניות,תשתיותרמתבחינתלצורךאחידיםמדדיםנקבעולא
האוכלוסייה הינם גדולים מאוד.גורפת כי פערי תשתית התחבורה בין ישובים ערבים לכלל

לחברהתחבורתיתאסטרטגיתתכניתהתחבורהמשרדיזםהערביםביישוביםהתחבורהתשתיותשיפורלצורך
ג'ת(מע'אר,יישובים3ב-פיילוט2020שנתבמהלךבוצעזותכניתבמסגרתיישובים.133הכוללתהערבית

ביישובנוספיםציבורומוביליחינוךאנשיציבור,נציגיעםמפגשיםכללוהפיילוטיםע'רבייה).אלובאקה
צירימיפוילאחרסיכון.ומוקדימשיכהמוקדיביישוב,משמעותייםתנועהציריאיתורוכו'),מהנדסים(רופאים,
עדלהימשךצפויהתכניתגיבושליישום.חמישהעדנבחרומהםלביצוע,פרויקטיםשלרשימהגובשההתנועה

133בכלהכבישיםתשתיותסקירתסיוםלאחרש"ח.מיליון30התחבורהמשרדהקצהכךולשם2023לשנת
זובתכניתהמרכזיהאתגר.2030ועד2023משנתלהימשךצפויאשרהתכנית,שלהביצועשלביחלהיישובים

עללעמודצפויעבודתהבמסגרתהנכלליםהיישובים133ב-המלאלמימושההאמדןשכןתקציבי,הוא
ליישוביםנחיצותההפועל,אלהתכניתבהוצאתהכרוכההגבוהההעלותלמרותאולם,שקלים.מיליארדי

נגישותתעסוקהאפשרויותהרחבתוכלכליים,חברתייםפעריםלצמצוםהנוגעבכלהכרחיתהינההערבים
ושימושהליכתיותעידודהחיים,רמתשיפוראוויר,זיהוםהפחתתדרכים,בתאונותמאבקהשכלה,למוקדי

הציבורית.התחבורהשירותושיפורהראשייםהתנועהבציריהגודשעלהקלהמנועיים,לאתחבורהבאמצעי
סלולים,כבישיםתשתיותמהיעדרסובליםאשרבנגב,מוכריםהבלתיהכפריםאתכוללתאינהזותכנית

גיבושהואהתכניתשללפתחההעומדנוסףאתגרציבורית.תחבורהשירותהמאפשריםסףותנאימדרכות
הפרויקטיםומיפויהיישוביםסקירתשלבסיוםלאחרשכןהארצית,במסגרתהפרויקטיםלתעדוףהקריטריונים

לביצוע, יגובש מודל תיעדוף ארצי.

המלצות מדיניות

מאופייןמהיישוביםברביםהוותיקהבנייהמרקםמשמעותית.כספיתבהשקעהכרוךתחבורהתשתיותשיפור
דרכיםהרחבתבנוסף,רעועה.ותשתיתומדרכותסובותהיעדרצרות,דרכיםהכוללתאורגניתבהתפתחות

ממושך.זמןפרקנדרשאלולכל-וביצועסטטוטוריקהתכנון,חדשות,דרכיםפריצתמדרכות,הסדרתקיימות,
גדולההשקעהנדרשתהערביםביישוביםהדרכיםתשתיותשלמשמעותילשיפורלהביאמנתעלזאת,לאור

וממושכת.

תשתיותשיפורלצורךפרטית.בבעלותמאופייןאשרהערבים,ביישוביםהקרקעבעלותמבנההואנוסףחסם
בזכויות הקניין של אלו ותוך שיתוף פעולה.התחבורה יש להגיע להסכמות עם בעלי הקרקעות מבלי לפגוע
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המערכתאיתנותוהיעדרהשוניםהממשלהמשרדיביןפעולהלשיתוףהנוגעבכלחסמיםקיימיםאלו,מלבד
התקציביםבהקצאתשעסק2019משנתהמדינהמבקרבדוחשפורטכפיהערבים,ביישוביםהמוניציפלית

בתשתיתלהשקיעהממשלהמיעטהכעשורלפנישעד"מאחר:14922החלטהמכורחהערביםליישובים
מבנהכךעלנוסףרבות.שניםבמשךהאמורההתשתיתפותחהלאהלא-יהודיים,ביישוביםנאותהתחבורה

התקציביםאגףהתחבורה,משרדלתח"צ.תשתיותפיתותעלהואאףמקשהאלהביישוביםייחודיטופוגרפי
משרדהתקשורת,משרדחברתי,לשוויוןבמשרדהמיעוטיםמגזרשלכלכלילפיתוחהרשותהאוצר,במשרד

התשתיתחברותעםבתיאוםפעלולאלתח"צחדשהתשתיתסלילתבעתהפניםומשרדוהמיםהאנרגיה
שמביאהבלבדזולאבתשתיותשהשקעהיצויןהקיימות.התשתיותשליסודיומיפויאיתורלבצעהרלוונטיות

הקושיהלא-יהודיים.ביישוביםהניתניםהתח"צשירותיהרחבתאתמאפשרתגםשהיאאלאהסיכוניםלהפחתת
למרותולתח"צ.לתחבורהתשתיתלפיתוחחסםמשוםבוישותקשורתחשמלמים,שלתשתיותבהעתקת
נדרשותהמקומיותהרשויותהלא-יהודיים,ביישוביםולתח"צלתחבורהתשתיתבפיתוחהממשלההשקעות

התחבורה.משרדשלסיועללא-פרטיותחברותומהןממשלתיותחברותמהן-התשתיתחברותעםלהתמודד
התשתית.חברותעםומתןמשאולנהלכךלשםתקציביםלהקצותהמקומיתמהרשותמצריךהתשתיתפינוי

לפינוי חלק מהתשתית נדרש אף תקציב בלתי רגיל ממשרד הפנים."

פתרונות
את הבסיס לשיפור תשתיות הדרכים העירוניותתכנית התשתיות האסטרטגית אשר מקודמת בימים אלו מהווה

לתאונות דרכים וחסם בפני שירות תחבורהביישובים הערביים. היעדר תשתיות ראויות מהווה גורם מרכזי
על מנת להוציאהבמלואה.התשתיות האסטרטגיתלאמץ וליישם את תכניתאנו ממליציםציבורית ראוי.  על כן

את ביצוע הפעולות הבאות:אל הפועל ולנצל את תקציביה באופן המיטבי אנו מציעים

התחבורהב"קידוםהעוסקהמדינהמבקרדוחעירוניים.כבישיםתשתיותלפיתוחקריטריוניםקביעתא.
שלהנאותההפיתוחלרמתקריטריוניםקבעלאהתחבורה"משרדכיקובע15הלא-יהודיים"ביישוביםהציבורית
קריטריוניםהיעדרושיוויוני.כלכלישקוף,נוהלבמסגרתהלא-יהודייםביישוביםולתח"צלתחבורההתשתית

הפועל,הפיתוחרמתלביןהלא-יהודייםביישוביםהנדרשתהפיתוחרמתביןהפעריםזיהויעלמקשהכאמור
אנוביניהם.הקיימיםהתשתיתלפעריבהתאםממוקדבאופןליישוביםהתקציביםאתלהקצותמאפשרואינו

לאמץ המלצה זו.ממליצים
תשתיותברמתהקיימיםהפעריםלנוכחלערבים.יהודיםישוביםביןעירוניתתשתיתרמתפערימיפויב.

וחברתבאוצרהתקציביםאגףהתחבורה,משרדעל,היהודיםלישוביםביחסהערבייםביישוביםהתחבורה
ויהודיםערבייםיישוביםביןהקיימיםהפעריםשלמלאמיפוילצורךמקצועייםקריטריוניםלגבשאיילוןנתיבי

לקדםלהמשיךלממשלהמציעיםאנואלה.פעריםסגירתתתבססהתקציביתההקצאהכילוודאיוצאוכפועל

15 https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1276-6.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

14 https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1276-6.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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לצורךוערביםיהודיםישוביםביןהתשתיותפערלבחינתקריטריוניםלגבשובמקבילהתשתיותפרויקטאת
גיבוש  היקף המשאבים הדרושים לסגירתם.

הטילהלתשתיותהתכניתמסגרתליישוב.פרויקטים5ל-האסטרטגיתהתשתיותבתכניתההגבלהביטולג.
אנולמרחב.וחיוניותוגודלומרכזיותו,ממידתהתעלמותתוךזאתליישוב,פרויקטים5עדשלביצועמגבלת

לצורך.בהתאםהפרויקטיםביצועאתולבחוןליישובהפרויקטים5מגבלתאתלבטלקוראים

דוח מבקר המדינה ממליץ כיפינוי תשתיות.ד. הידוק שיתוף הפעולה הבין משרדי לצורך תקצוב והסדרת
הפנים, אגף התקציבים במשרד האוצר,"משרד התחבורה, משרד התקשורת, משרד האנרגיה והמים, משרד

הרלוונטיות יפעלו כלהלן:הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים וחברות התשתית

התשתיות, וכן יבחנו את סוגיית התשלוםיבחנו דרכים להסדיר את פינוי התשתיות הקיימות של חברות●
הזמנים במסגרת קידום התשתיות לתחבורהבעבור פינוי התשתיות, המקורות למימון הפינוי ולוחות

הציבורית ביישובים הלא-יהודיים.
הרלוונטיות, יבצעו בהקדם מיפוייבחנו כיצד יש לתאם את הפינוי של התשתיות עם חברות התשתית●

פתרונות הנדסיים אשר יאפשרו את הרחבתיסודי של התשתיות הקיימות ביישובים הלא-יהודיים, יבחנו
לאמץ המלצות אלו.אנו מציעיםהתשתיות ויפתחו מנגנון ליישוב הסכסוכים והמחלוקות".

חברתילשוויוןהמשרדשפרסםהממשלתיהדו"חבמסגרתיישובים.עוקפיכבישיםשלפרויקטיםהתנעתה.
לקביעתהמלצהקיימתהערבית"החברהשלכלכלילשילובהמערכתית"התכניתהשםתחת2016בשנת

להתניעלכךובהתאםהערביים,ביישוביםהיישוביםחוציהבין-עירונייםהכבישיםסוגייתלבחינתסדורהמדיניות
חוציבכבישיםהבטיחותיהסיכוןמשוםנובעתזוהמלצהגבוהה.בעדיפותיישוביםעוקפילכבישיםתכנוןפרויקטי

שכןזו,המלצהפרטניבאופןלבחוןמציעיםאנוהאוויר.וזיהוםיוצריםשאלוהתנועהעומסימשוםוכןהיישובים
היישוביםבמרכזיהאווירוזיהוםהתנועהבעומסימשמעותיתולהפחתההבטיחותלהגברתיובילמחדיישומה

הזדמנותמהווהבהםהעוברתהתנועהאשרהיישובים,שלהכלכליתבצמיחהלפגועעלולהומאידךהערבים,
כלכלית לפיתוח מסחר ולצמיחה.
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תשתית המסילתית

רקע ונתונים
נגישותהיעדרערבים.ביישוביםרכבתתחנותכיוםכוללתאינהישראלבמדינתהכבדההמסילהמערכת

וגישהתעסוקהובאפשרויותהשוויון,בעקרוןקשהבאופןפוגעתהרכבתולתחנותהכבדההמסילהלמערכת
התחבורהומשרדישראלרכבתשלהפיתוחתכניותבמסגרתופנאי.תרבותשירותים,גבוהה,השכלהלמוקדי

היישוביםאתישרתואשרקלהרכבתומסילותכבדהרכבתתחנותהקמתולתקצבלכלוללתכנן,הכרחקיים
הערבים.

מרביתוהנגב.המשולשאזורהגליל,בהריהםבישראלהערביתהאוכלוסייהשלהעיקרייםהאוכלוסייהריכוזי
רכבותמסילתקיימתשבהםובמקריםמסילתית,תחבורהמערכתנעדריםאלובאזוריםהמרכזייםהתנועהצירי

רב.או מתוכננת לקום כזו, הממשק ליישובים הערבים טעון שיפור

ביישוביםתחנותהיעדרהואהמסילתיתלמערכתגישהבישראלהערביתמהאוכלוסייההמונעהעיקריהחסם
שבסביבתםהרכבתלתחנותהערביםמהיישוביםהציבוריתהתחבורהשלהקישוריותרמתזאתמלבדערבים.

שלהאסטרטגיתהתכניתישראל.רכבתשלהמסילתילשירותנגישותמאפשראינורביםובמקריםבחסרלוקה
הקמתלהיסלל.המתוכננותמסילותבמספרערביםביישוביםתחנותמספרכוללת2040לשנתישראלרכבת

תחנות אלו תלויה בתקצובן. תחנות אלו הן:
מסילה מזרחית: תחנת טייבה ותחנת טירה.1
מסילת מנשה: תחנת כפר קרע-עירון, תחנת באקה אל ע'רבייה-ג'ת..2
מסילת גורל: תחנת ליקית (מדרום ללקייה).3
מסילת כרמיאל - ק"ש: תחנת כרמיאל מזרח, צומת נחף..4

לקוםצפויות,2040ישראלרכבתשלהאסטרטגיתהתכניתבמסגרתערבים,ביישוביםנוספותרכבתתחנות
לאורךהצפוניתהמסילהבמסגרתנוספותתחנותגםכמוערד-ב"שממסילתכחלקבנגבוערערהבכסיפה

הקרוב.בעשורלהיסללצפויותאינןאלוומסילותתחנותהמתוכנן.6כביש

נצרת,תושביאתלשרתצפויה(נופית)לחיפהמנצרתהקלההרכבתתכניתהכבדה,המסילהלמערכתבנוסף
כבישלאורךהקלההרכבתתוואיאתישראל,נתיביבשיתוףהתחבורה,משרדמגבשאלוובימיםושפרעם,ריינה

65צירלאורךרכבתמסילתלסלילתהתכניתביטולבעקבותכן,כמוליקית.המודיעיןלבסיסשבעמבאר60
תח"צ לתושבי ואדי ערה.(רכבת עירון), פועל בימים אלו משרד התחבורה לגיבוש פתרון
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פתרונות
נסמכיםובנגבבמשולשבצפון,הערביםהיישוביםמסילתית:מערכתבאמצעותהערביתהאוכלוסייהשירות

לשירותתכניתלגבשהתחבורהלמשרדממליציםאנומרכזיים.תנועהעורקישלמצומצםמספרעל
באופןהערביים,היישוביםשלהייחודייםולתנאיםלצרכיםהקייםהתכנוןאתולהתאיםהערביתהאוכלוסייה

ביישובים מבחינה תכנונית מאידך.שהתחנות יתנו שירות מיטבי לתושבים מחד, וימנעו מפגיעה
נוספים בהתאם לצורך.במקביל, יש להמשיך לתכנן ולהקים תחנות רכבת ביישובים

טירה-כוכבתחנתטייבה,תחנתערביות:בעריםתחנותשתיכלולותזותכניתבמסגרתהמזרחית:המסילהא.
זוכהאינהטירהתחנתהתחנה,להקמתהאמורבכלגבוהלתעדוףזוכהאשרטייבהלתחנתבניגודיאיר.

לרשתהמחוברתטירה,בעירהרכבתלתחנתתקצוב.היעדרבשלגדולבספקמוטלתוהקמתהלתעדוף
המקומיהכלכליהפיתוחעלוחיוניתמשמעותיתהשפעהתהיהותעסוקה,מסחרשטחיוכוללתהארציתהרכבות
תכנית-טירהבעירהפיתוחתוכניותכללמכך,יתרהלו.משוועיםותושביההמקומיתשהרשותדברוהאזורי,
יחידותותוספתציבורית,לתחבורההאבתוכניתהתעסוקה,מרכזהתחבורה,מסוףהמפורט,והתכנוןהמתאר

החשיבותלנוכחלכן,בעיר.הרכבתתחנתמיקוםעלמתבססותכולןלעיר-המתוכננתהמשמעותיתהדיור
והחברתיתהכלכליתהמשמעותלנוכחהערבית,בחברהכלכלילפיתוחובצדק,הממשלה,שמייחסתהגדולה

ותקצובבפיתוחהשניםארוכתוהאפליהההזנחהולנוכחטירהבעיררכבתתחנתבהקמתהכרוכההעצומה
בטירה.לתקצב ולהקים את תחנת הרכבתאנו קוראיםהישובים הערבים,

תחבורתיתחשיבותקיימתמנשה,מסילתבתוואיוהחלפתהעירוןרכבתמסילתביטולבשלמנשה:מסילתב.
המתוכננתההמוניםהסעתמערכתעםתחבורתיממשקתקייםאשרערה,ואדיבמבואותרכבתלתחנתרבה

כפרהרכבתתחנתלהקמתקוראיםאנוכךלצורךהארצית.הרכבתלמסילתנוחקישורותאפשר65בכביש
המקומיותהרשויותעםוהסכמההידברותתוךערה,ואדילתושבימרביתנגישותיאפשראשרבתוואיקרע-עירון

הפיתוח של היישובים.והימנעות מפגיעה בזכויות הקניין של תושבי האזור ובתכניות

תחנתהקמתמתוכננתגורל.מסילתמקטע21/2/1/א/31תמ"אלתכניתהתיקוןבמסגרתגורל:מסילתג.
בסמוךהארציתהמסילותלרשתלהתחברצפויהזומסילהלקיה.לעירהסמוכההמודיעיןלקרייתבכניסהרכבת

בחובהטומנתזותחבורתיתקישוריותאשדוד-אשקלון.ולמרחבהארץלמרכזהנוסעיםאתולשרתגורללצומת
התעסוקהאפשרויותאתמשמעותיבאופןלהרחיבואפשרותלקייהאזורתושביבפנידופןיוצאותהזדמנויות

ותכנוןהתחנהמיקוםהמסילה,תוואיקביעתבמסגרתופנאי.תרבותשירותים,גבוהה,השכלהלמוקדיוהגישה
מלאהנגישותתבטיחאשרתחבורתיתמערכתלתכנוןקוראיםאנוהאזור,תושביעבורלהנגשתההתנועהצירי
מפגיעהוהימנעותהאזורתושביבשיתוףמוסכםתוואיגיבושתוךהמתוכננת,הרכבתלתחנתהנגבתושבישל

באזור.בזכויות הקניין של התושבים ומפגיעה בכפרים בלתי מוכרים
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ליקית.המודיעיןלקרייתקומתוכנןשבעבבארהקלההרכבתלהקמתהתכניתבמסגרתב"ש-לקיה:רק"לד.
הנגב,תושביצרכיאתבחשבוןלהביאעתידיתכנוןבכלקוראיםאנו.60כבישלאורךלהיסללצפויזהקותוואי

בנוסף,התוואי.שלצדהנגבתושביאתלשרתכוונהתוךשלאורכהוהתחנותהקלההרכבתתוואיאתולקבוע
בנגבמוכריםהבלתיהכפריםמתושבירביםמשמשות60צירשלאורךהתחבורהבצמתיהאוטובוסתחנות

ביישובים.תח"צשירותהיעדרמשוםזאתבלעדית,תח"צשירותקבלתאפשרותמהוותהןמהםרביםועבור
צירשלאורךהציבוריתהתחבורהתחנותשמירתעללהקפידקוראיםאנו60כבישתוואישלעתידיתכנוןבכל

ונגישות.בטוחהחצייהאפשרותעלדגששימתתוך60

אתולשרת65צירתוואילאורךלעבורשתוכננהעירוןהרכבתמסילתביטולבעקבות:65כבישמתע"ןה.
הולםתחבורתימענהתספקאשרנוסעיםעתירתתחבורהבמערכתהגדולהצורךובשלערה,ואדיתושבי

פיתוחתכניותהקרובותבשניםלכלולוצפויתושביםאלף100מ-למעלהכיוםכברהכוללזה,עירונילמרחב
איכותיתמערכתתכנוןבקידוםרבהחשיבותישנהאחוזים,בעשרותבאזורהאוכלוסייההיקףאתשיגדילו
מנשהמסילתבמסגרתלקוםהצפויהקרעכפרלתחנתקישוריותעלדגשלשיםזומערכתעל-המוניםלהסעת

אנוופנאי.שירותיםחינוך,תעסוקה,הכולליםזהשבמרחבהיישוביםביןהמתקייםההדוקיםהקשריםועל
העוברמתע"ןשלעתידיתכנוןבכלערהבואדי65צירשלאורךהמקומיותהרשויותבשיתוףלפעולקוראים

האזורתושביאתהמיטביתבצורהלשרתמנתעללפעולזוהמוניםהסעתמערכתתכנוןעלזה,כבישלאורך
ראויה.ולהעניק פתרון הולם לצורך המקומי והאזורי לתחבורה ציבורית
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חניוני רכב כבד

רקע ונתונים
שימושכוללזהענףהערבים.ביישוביםהתושביםשלהעיסוקמתחומינכבדחלקמהווהבמשאיותההובלהענף

היאהתוצאהייעודיים.חניוניםבמסגרתמענהלונותנתאינהישראלמדינתאשרכבדים,ברכביםאינטנסיבי
אוויר,זיהוםתשתיות,הרסבטיחותית,לסכנההגורםדברמגורים,ובשכונותביישוביםכבדרכבוחנייתכניסה

רעש ומצוקת חנייה.
שונות"בעריםכיהמבקרמציין)2020(שנתכבדים"רכבכלישלבדרכים"בטיחותבנושאהמדינהמבקרבדוח
כל-המדרכותעלואףמגוריםבאזוריעירוניים,ברחובותאוטובוסיםאומשאיותחנייתשלתופעהקיימתבארץ

נובעתזותופעהחומ"ס.המובילותבמשאיותמדוברכאשרבפרטאדם,חייוסיכוןלתנועההפרעהתוךזאת
ובסופיהעבודהיוםבסוףרכבםאתלחנותנוהגיםמהנהגיםחלקכןועללערים,מחוץחניוניםשחסריםמכך

שלגבוהריכוזיששבהםלא-יהודית,אוכלוסייהעםביישוביםשאתביתרמורגשהדברלביתם.סמוךשבוע
.16משאיות כבדות בבעלות אישית"

35%כ-טון).3.5ל-ומתחתמעל-(משאיותכבדיםרכביםאלף250כ-בישראל2019שנתלמ"סנתונילפי
יישובלפימסווגיםאלונתוניםכיולומרלסייגיש.17)68,000(ערביםביישוביםרשומותבישראלמהמשאיות

כמותכיסבירותבהחלטקיימתולכןברכב,המשתמשהנהגשלמגוריומקוםלפיולאהרכבבעלשלהמגורים
הכבדיםהרכביםשיעורכילהסיקניתןלמ"סמנתונייותר.אףגבוההערביםביישוביםהכבדיםהרכבים

נכללהלאהמעורביםהיישוביםיתרכמו(ירושלים,בישראלזואוכלוסייהשלמיחסהכפולערביםביישובים
).17%עלעומדהערביתהאוכלוסייהשלחלקהולכןהערביםהיישוביםחישובבמסגרת

זאתמשאיות.מעורבותהיוהרוגים,נמצאושבהןהדרכיםמתאונות27%ב-)2020(המדינהמבקרדוחפיעל
בישראל.הרכבכלימכלל3%עלעומדטון3.5מעלמשאיותשלששיעורןבעוד

האסטרטגיתהתשתיותתכניתהתחבורה.משרדשמקדםתכניותבמספרנכללהכבדהרכבחניונימצוקתנושא
התכניתבמסגרתהנושאנכללבמקבילבמסגרתה,לקדםשניתןכפרויקטהכבדהרכבחניוניאתמגדירה

האב למטענים שמקודמת בנת"י.ובתכנית18הלאומית למלחמה בתאונות הדרכים, שמקודמת ברלב"ד

18 https://www.gov.il/BlobFolder/policy/50to30_work_plan/he/publications_50to30_work_plan.pdf

17

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9
E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D-2019.aspx#losExcelos

16 https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/71A/2020-71A-208-Heavy-Vehicles.pdf
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לנושא.פיתרוןגובשלאכהעדהכבד,הרכבבחניוניהעוסקותהתחבורהמשרדמטעםהתכניותריבוילמרות
להביאלמטרהלושםאשרמתכללגוףהיעדרכיהחששאתמעלההתחבורהמשרדמטעםהתכניותריבוי

הזקוקים לכך, מהווה חסם בפיתרון הבעיה.לתכנון, תקצוב, הקמה והפעלה של חניוני רכב כבד ביישובים

מודלליצירתהכרחקייםהחניון.והקמתמיקוםבאיתורמסתייםאינוהלילהחניונילמצוקתפתרוןבנוסף,
תחזוקהשמירה,תאורה,ומהחניון,אלהיסעיםמערךלכלולזהמודלעללתקצובו.גםכמולילה,חניוןלתפעול
סכנההמהוויםובמיקומיםמגוריםבשכונותכבדיםרכביםחנייתימנעאשרביישוביםאכיפהמערךוקיוםשוטפת

בטיחותית.

פתרונות
הגופיםהערבים.ביישוביםזובוערתלבעיהשניתןכמהעדמהירלפתרוןלהביאהתחבורהלמשרדקוראיםאנו

לפיתרוןמניעגורםחסראולםבנושא,העוסקותתכניותמספרמקדמיםהתחבורהמשרדתחתהפועלים
ולאתרהתחבורהבמשרדאלובימיםהמקודמותמהתכניותאחתבמסגרתלפעולממליציםאנוכןעלהבעיה.

ומודללהקמתםתקציביתמסגרתלגבשגםכמוהנחוצים,ובאזוריםביישוביםלילהחניונילהקמתמיקומים
-התחבורהמשרדכי"מומלץבנושא:העוסקבדוחהמדינהמבקרלקביעתבהתאםהשוטףלתפעולםכלכלי

לגיבושיפעלהתכנון,ומוסדותמקומיותרשויותעםובתיאום-וכח"ינת"יכמושלו,הביצועזרועותבשיתוף
מורחבים, נתיבי זחילה וחניוני לילה".תוכנית ארצית לשילוב מפרצי עצירה, אזורי מנוחה, שוליים

יסייעאשרהכנסה,ומקורהרשויותשלכלכלילפיתוחהזדמנותלהוותהלילהחניונילהפעלתהתפעולמודלעל
לילהלחניוניהנוגעבכלגםדומהמודללפתחקוראיםאנובנוסף,המקומית.הרשותובהעצמתבקידום

מתןהמקומיות.הרשויותשלהמוניציפליבשטחןלקוםמתוכנניםאשרתפעוליים,תח"צומסופילאוטובוסים
הרשויותהכנסותוהגדלתכלכלילפיתוחהזדמנותמהווההשוניםלמפעיליםהתפעוליהשטחלהחכרתאפשרות

המקומיות.
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בטיחות בדרכים

רקע ונתונים
הערבית גדול במידה ניכרת משיעורם באוכלוסייה.שיעור ההרוגים והנפגעים בתאונות דרכים בקרב האוכלוסייה

שלהשפעתוולמיתוןבדרכיםהבטיחותלשיפוררבותתורמתהלא-יהודייםביישוביםכבישיםבתשתיותהשקעה
שלקודםומדוחמעשוריותרזהשבוצעורביםממחקריםעלתהזותרומהדרכים.תאונותעלהאנושיהגורם
להגדלתוהאוצר,התחבורהמשרדיבאמצעותהממשלה,פעלההאחרונותבשנים.2011משנתהמדינהמבקר

למרותבדרכים.הבטיחותולשיפורהלא-יהודייםביישוביםהכבישיםתשתיותלשיפורהייעודייםהתקציבים
תשתיתמבחינתהיהודיתלאוכלוסייההלא-יהודיתהאוכלוסייהביןניכריםפעריםקיימיםעדייןאלהפעולות

אחדהואהשונים,מהמחקריםשעולהכפיהדרכים,תשתיותמצבדרכים.מתאונותוהנפגעיםהתחבורה
הדרכיםבתאונותהנפגעיםמספרועלבדרכיםהבטיחותרמתעלברורההשפעהנודעתשלהםהגורמים

ביישובים הלא-יהודיים.
כתוצאההערביםההרוגיםשיעור2017-2019השניםבין,19בדרכיםלבטיחותהלאומיתהרשותנתוניפיעל

באוכלוסייההערביםהאזרחיםשלששיעורםבעודאלו,בשניםההרוגיםמכלל32%עלעמדדרכיםמתאונות
.21%עלעומד

הכבישיםלתשתיותישירבאופןקשורהערביתהאוכלוסייהבקרבדרכיםבתאונותההרוגיםשיעורהפחתת
נעדריםהערביםהאזרחיםשברשותהפרטייםהרכבכליבנוסף,הציבורית.התחבורהשירותיזמינותולמידת

ואיישניםרכבכלילרכישתהמובילנמוךסוציו-אקונומידירוגבשלזאתבטיחותיות,התראהמערכותלרוב
תעסוקהמקורמהווהההובלהענףהערביםמהיישוביםברביםאלו,אתגריםמלבדהתראה.מערכותהתקנת

וגורםקשהבטיחותיתבעייהיוצרכבדלרכבהמיועדיםחניוניםהיעדרכבדים.רכביםשלריבויוקייםשכיח
לנפגעים רבים.

פתרונות
לשיפורלהביאמנתעלתח"צ,ושירותתחבורהלתשתיותהנוגעבכלזהמסמךהמלצותאתלאמץמציעיםאנו

ברכבהתלותלהפחתתיובילההמלצותאימוץהתח"צ.מערךאתולייעלהקיימתהדרכיםרשתשלמשמעותי
דרכיםמתאונותכתוצאהוההרוגיםהנפגעיםשיעוראתיפחיתובהתאמההבטיחותתנאיולשיפורהפרטי

יחולק,2016משנתהחל"לפיה.ז.2סעיף922החלטהנוסחאתולאמץלהמשיךישבנוסףהערבים.ביישובים
להסברההמוקצההתקציבששיעורלכךבהתאםבדרכיםלבטיחותהלאומיתהרשותשלההסברהתקציב

כימציעיםאנוכן,כמוהכללית."באוכלוסייהמשיעורםיפחתלאההסברה,תקציבמסךהמיעוטיםלאוכלוסיית
לצרכיההסברההתאמתלטובתהערביתבחברהרלוונטיםגורמיםשיתוףתוךתבוצעהתקציבהקצאת

האוכלוסייה.

19 https://www.gov.il/he/departments/news/20191231_summary
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תחבורה בנגב

רקע ונתונים

שלארוכת-שניםממדיניותכתוצאהבנגב.בלתי-מוכריםכפרים35ב-חייםערביםאזרחים100,000מעל
ותכנוןמדרכותסלולות,דרכיםהכוללתבסיסיתתחבורתיתתשתיתנעדריםאלוכפריםואפליה.הזנחה

הקרובההתחנהכפרים10וב-35מתוךזרנוג)(אלאחדביישוברקקייםציבוריתתחבורהשירותתחבורתי.
למדינתעניותתעודתמהווהזועגומהמצבתמונתהתושבים.שלמגוריהםממקוםקילומטריםמרחקממוקמת

ישראל.

7ו-מוכרים6(כפרים13ב-כבישיםסלילתלביצועויעדיםתקציבים2009בשנתהגדירה-724החלטה
כפרים3ו-מוכריםכפרים3ב-רקמלאהבצורההפרויקטיםהושלמויותרמאוחרשנים12כיום,בלתי-מוכרים).

טרםאךהגישהכבישסלילתהושלמהבלתי-מוכריםכפרים2ב-הדבר:משמעות).50%מ-(פחותבלתי-מוכרים
28וב-הגישהכבישסלילתאתלהשליםצורךקייםנוספיםבלתי-מוכריםכפרים4ב-תח"צ,כניסתהושלמה

לכניסת תח"צ.כפרים בלתי-מוכרים לא קיים אופק לסלילת כביש גישה או

(לאחברתית-כלכליתמבחינהביותרהמוחלשותהקבוצותלאחתמשתייכיםמוכריםהבלתיהכפריםתושבי
הסוציו-אקונומילאשכולמשתייכיםבנגבהמוכריםהיישוביםכלאולםהבלתי-מוכרים,היישוביםלגבימידעקיים

בעולםלהשתלבובקושיהספר,מבתיבמיוחדגבוהיםנשירהבשיעוריביטוילידיהבאדברביותר),הנמוך-1
רק-לדוגמהציבור;מוסדותקיימיםלאהבלתי-מוכריםהכפריםברובבנוסף,העבודה.ובשוקהגבוההההשכלה

מהכפריםבשנייםרק-ומתוכםבתי-ספרקיימיםמהכפרים9ב-רקמרפאות,קיימותבלתי-מוכריםכפרים6ב-
מוסדר.באופןכללקיימיםאינםופנאי,בילויהשכלה,תעסוקה,כגוןאחריםמוקדיםתיכוניים.בתי-ספרקיימים

הבדואיםביישוביםאחרים:ביישוביםהמצוייםבמוסדותמוחלטבאופןתלוייםהכפריםתושבישכך,כיוון
גדולההיאציבורית,תחבורהשלקיומהחשיבותזהענייניםבמצבהדברים,מטבעיהודיות.בעריםאוהמוכרים

מוכריםהבלתיבכפריםהציבוריתהתחבורהושירותיהתשתיותמצבזאתלמרותאךאחרים,מבמקריםיותראף
בנגב הוא בכי רע.

עמותתעבודתבעקבותהבלתי-מוכרים!מהכפריםלחלקלפחותציבוריתתחבורהלהכניסניתן-זאתעםיחד
תחבורהשירותקיים,2019מדצמברהחל-אלזרנוגהכפרוועדהבלתי-מוכריםלכפריםהמועצה'סיכוי',

שלאציבוריתתחבורהשירותהמקבלהיחידהכפרכיוםוהוא,25כבישעלאלזרנוג,לכפרשנכנסציבורית
תח"צ גם לכפרים נוספים.לאורך כביש ראשי. באותה צורה, ניתן וצריך להכניס שירות

העובדה-הגדרתםמעצםנובעמוכריםהבלתיהכפריםשלמצבםשינויבפניהעומדהגדולוהחסםהאתגר
איפיתוח.ומתקציביממשלתיותמתכניותקבעדרךלהדרתםמובילהזועובדהמוכרים.אינםאלושכפרים

ושירות תחבורה ציבורית ביישובים אלו.הכללתם בהחלטות ממשלה מקשה מאוד על קידום תשתיות כבישים

סטטוטורי, המייצג את תושבי הכפרים הבלתי-מוכריםבתוך כך, מקשה גם העובדה כי לא קיים גוף שלטון מקומי
בנגבהמוכריםהכפרים11אתהמייצגותונווה-מדבראלקסוםהאזוריות(המועצותהממשלהמוסדותמול
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מספקות מענה חלקי אך לא מלא לסוגייה זו. בהקשר זה מומלץ להתייחס למועצה לכפרים הבלתי-מוכרים כאל
המנהיגות היציגה-הנבחרת עבור תושבי הכפרים הבלתי-מוכרים).

כניסת תחבורה ציבורית על כביש שאינו סלול. ככלבתחום התחבורה הציבורית - החסם המרכזי הוא האיסור על
הבלתי-מוכרים ללא מענה בתחום התחבורהשאיסור זה נותר בעינו, נותרים רובם המוחלט של הכפרים
התחבורה ומומלץ לבצע בחינה מקצועית להגדרתהציבורית. איסור זה מעוגן בתוך נהלים פנימיים של משרד

הקלות בתחום זה.

פתרונות

נגישותבסיסיתמוכריםהבלתיהכפריםלתושבילאפשרמנתעלהבאיםבצעדיםלנקוטממליציםאנו
לה זכאי כל תושב במדינת ישראללתחבורה ציבורית ודרכה לשירותים ציבוריים, השכלה ותעסוקה,

,724מס'ממשלההחלטתבמסגרת2009בשנתלכפרים.תח"צוכניסתלבתי-ספרגישהכבישיסלילתא.
שנים12-כיוםובלתי-מוכרים.מוכריםכפרים,13ב-חינוךלמוסדותגישהכבישילסלילתפרויקטיםתוקצבו
דריג'את).אלסייד,בטין,אםעבדה,אלמשאש,בירנווה-מדבר,(בי"סבלבדמהכבישים6הושלמו-יותרמאוחר

סלילתאי-השלמתהנותריםהכבישיםשלסלילתםאתולהשליםהממשלההחלטתאחרלמלאדורשיםאנו
בכפריםלבתי-הספר.שירותיםונותניספקיםשלוהנגישותהילדיםבטיחותעללרעהמשפיעההכבישים

זאתציבורית.לתחבורההכפרחיבוראתלמעשההלכהמונעהממשלההחלטתביצועהיעדרהבלתי-מוכרים
אוטובוס על כביש שאינו סלול.מכיוון שבהתאם לתקנות משרד התחבורה לא ניתן להכניס קו

ובכךהגישה,כבישסלילתהושלמהבהםהכפריםלאותםתח"צכניסתלצורךמשאביםלהקצותיש,בנוסף
לשפר באופן משמעותי את נגישות תושביהם לתחבורה ציבורית.

מדוברממושך.זמןפרקנדרשכבישיםוסלילתתשתיותשיפורלצורךתח"צ.בטיחותתקנותשינויב.
שלחייהםתנאיאתלשפרמנתעללכן,רבות.שניםלעבורצפויותלהשלמתםועדארוךלטווחבפרויקטים

גםתח"צלשירותאפשרותומתןהבטיחותתקנותשינוידרושבנגבמוכריםוהבלתיהמוכריםהכפריםתושבי
תעסוקהמרכזיבריאות,לשירותיגישההנגבתושביאלף100מ-ליותריאפשרזהשינויסלולות.שאינןבדרכים
תחבורהלשירותאפשרותומתןהבטיחוןתתקנותשינויעלממליציםאנולכן,גבוהה.להשכלהומוסדות

ציבורית גם בדרכים שאינן סלולות.

לאורךחסרותעצירהתחנות30כ-שלמיפוילתח"צלרשותהוגש2018בשנתתחנות.הקמתב.
תחסוךהתחנותוהקמתמוכרים,בלתילכפריםבקירבהמיקומיםעלמדוברהראשיים.הכבישים
לתחנתלהגיעמנתעלראשייםכבישיםבשוליממושכתבצעידההצורךאתהכפריםמתושבי

חיצוניתחברהע"יבדיקהנערכהכיהתחבורהעולהבמשרדתפקידיםבעליעםמפגישותהאוטובוס.
כיום בשלב של מיפוי, תיעדוףשהמליצה על הקמת התחנות שהתבקשו וכי הקמת התחנות נמצאת
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לתקצבישראלולממשלתהתחבורהלמשרדקוראיםאנותקציבי.במצבכתלותעבודהתכניתובניית
מפורטזמניםלוחלפרסוםבנוסףכך,עלהממליצההדעתלחוותבהתאםאלו,תחנותולהקים

להקמתן.
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נספח תקציבי

הערותאומדן תקציבי שנתיהמלצהנושא

שירות תחבורה
ציבורית

922ל-זההש"חמיליון100המשך הקצאה מתקנת

עדכון תיקי היישוב
ללא משמעות תקציביתשבתכנית האב

אימוץ מנגנון הבקרה
ללא משמעות תקציביתבתכנית האב

שינוי מתודולוגיה
השוואה בין ישובים

יהודים לערבים
ללא משמעות תקציבית

שירות באמצעות
הצטיידות ברכביםש"חמיליון30רכבים קטנים

מינוי קבוע משרת
אחראי תח"צ יישובי,
עדכון שכר ואימוץ

המודל האזורי לאחראי
תח"צ

250(מלאותמשרות21ש"חמיליון5
אלף ש"ח לשנה)

קידום תכניות אב
סטטוטוריות

תחבורתיות ליישובי
החברה הערבית

הוצאהש"ח,מיליון20
חד פעמית

תכנית אב סטטוטורית
20ל-תחבורתית

הרשויות הגדולות

סיוע בהקמת תחנות
ש"חמיליון20אוטובוס

עלות הקמת תחנה
ש"ח,אלף100ממוצעת:

למשךבשנהתחנות200
1,000(סה"כשנים5

תחנות)

שינוי תקנות
בטיחות/פקודת

התעבורה
ללא משמעות תקציבית

הנגשת מידע בשפה
הערבית

הוספת דוברי ערבית
במוקד השירות הטלפוני

אתרתרגום,8787*
bus.gov.ilלערבית

30

http://bus.gov.il/
http://bus.gov.il/


תשתיות תחבורה

יישום התכנית
האסטרטגית של נתיבי

איילון
בהתאם להסכםשקליםמיליארד2

הקואליציוני

ביטול הגבלת
הפרויקטים ליישוב (עד

תכניתבמסגרת)5
התשתיות של נתיבי

איילון

ללא משמעות תקציבית

קביעת קריטריונים
לפיתוח תשתיות
כבישים עירוניים

אין משמעות תקציבית

מיפוי פערי תשתית
כבישים בין ישובים

יהודים לערבים

. המיפוי מבוצע במסגרת
הפרויקט של נתיבי איילון
- ללא משמעות תקציבית

תקצוב והסדרת פינוי
תשתיות

לא מתוקצב במסגרת
תכנית התחבורה

סלילת כבישים עוקפי
יישובים בהתאם לצורך

אינו מתוקצב במסגרת
תכנית החומש

יש לבצע בחינה פרטנית

מערכת מסילתית

הקמת תחנת הרכבת
טירה במסגרת

המסילה המזרחית

כיום אינה מתוקצבת,
למרות תמיכת משרד

התחבורה

הקמת תחנת הרכבת
בכפר קרע במסגרת

מסילת מנשה

ללא משמעות תקציבית
לתכנית החומש.

נגישות לקיה לתחנת
ללא משמעות תקציביתליקית

ללא משמעות תקציביתתכנון רק"ל ב"ש-ליקית
לתכנית החומש.

תכנון מערכת מתע"ן
65כביש

נמצא בשלבי תכנון
בנתיבי ישראל, ללא
משמעות תקציבית
לתכנית החומש.

הקמת חניונים לפיחניוני רכב כבד
10-₪מיליון20עלות.ש"חמיליון40הצורך

שנים5במשךחניונים

בטיחות בדרכים

התקני בטיחות

ש"חמיליון50 תמרור

הסברה

נגב
חלק מתכנית החומש724החלטהיישום

לנגב
7ל-גישהדרכיסלילת

כפרים
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שירות תח"צ על
כבישים שאינם סלולים

חלק מתכנית החומש
לנגב

הרחבת שירות תח"צ,
הוספת קווים חדשים

הקמת תחנות לאורך
צירי תנועה ראשיים

חלק מתכנית החומש
לנגב

תחנות,30בכ-מדובר
עלות הקמת תחנה

אלף200ב-מוערכת
ש"ח
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