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 על מה נדבר
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הנוסעים כמניעים  

תהליכים בתחבורה  

 ציבורית

 פרויקט שינוי קווי גליל

בקרה פנימית על איכות  

 השרות בקווי אגד



 –ל "הקלטה מתוך תכנית רדיו בגלי צה

 29.4.13יהיה בסדר מתאריך 
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בין אם זה  , אנחנו היינו מצפים שבין אם זה אגד"  -דביר •

פתרון שהוא נסיעה במסלול  ימצא , משרד התחבורה

 "  ישיר

בראש שלי גרים ההורים . גר ולומד בירושליםאני " – תום•

שאי אפשר  ולנסוע אליהם באוטובוס זה פשוט סיוט , פינה

 "  שעותנסיעה של ארבע , לתאר

האזור שצפונית  סבל לכל מי שגר בכל זה פשוט  963הקו "•

 "  לפתורוזה משהו שאפשר , עמיעדלצומת 

 

 

  



 פרויקט קווי גליל

הפרויקט נולד 

/  מתוך פניות

/  הארות/ הערות

 תלונות הציבור
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צמח מתוך הצטברות של פניות נוסעים לנהגים תוך כדי  הפרויקט •

 'וכופניות רשויות , ובטלפוןמכתבים בכתב , נסיעה

 ומסורבליםבציבור כקווים ארוכים " נתפסים"הקווים •

כמתחייב מתקנות  " יזומות"הציבור אינו מעוניין בהפסקות מנוחה •

 התעבורה

 הציבור מתמרמר על ריבוי תחנות לאורך מסלולי הקווים•

 אמינותהעדר = קו ארוך •

חדרה  /רעננה/ת"פ/ג"ר/ניתן להגיע מתל אביב)ריבוי שילוטי קווים   •

 823או  821או  841לעפולה באמצעות 

 (הנהג והנוסע)הגליל מאופיינים בחלופות רבות ומקשים על ההבנה קווי •

 לוחות הזמנים לאורך צירי הנסיעה אינם רציפים•

 ?איך פרויקט נולד



 ?המהיריםבכבישים החדשים הציבור שואל מדוע לא לנסוע •

 ? מדוע אנו לא יכולים לסמוך על לוחות הזמנים –תחנה מרכזית עפולה •

מעל  )נסיעה מקריית שמונה לירושלים מסתרבלת דרך טבריה ועפולה •

 (.שעות נסיעה 4

אז למה לנסוע דרך עפולה  -א לטבריה "ביקוש מירושלים לטבריה ומת•

??? 

 הנוסעים כמניעי השינוי



 

 

 836בקו דוגמא לתדריך נהג 

 לתל אביבמטבריה 

 

 



 עקרונות הפרויקט

בניית רשת חדשה שמשלבת בין שני סוגי 

 :תחבורה

 מהירים וזמינים, קווים ישירים•

 תחבורת מעברים בתדירות גבוהה•



 שינוי רחב היקף

 מיליון נוסעים בשנה 6 -השינוי נוגע ב כ•

 קווי אוטובוסים 30 -כ•

 מאות תחנות•

מערכת של   –נוספו שלושה חדשים, קווים 9בוטלו •

 פחות קווים בתדירות גבוהה יותר
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.  עצירת הקווים בעפולה: קווים שעוצרים בעפולה וממשיכים

 בצורה משמעותית תיגבור: קווים שלא נכנסים לעפולה



תגובות הנוסעים עם  

 יישום הפרויקט
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 30.03.14מכתב מנוסע מתאריך 
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 30.03.14מכתב מנוסע מתאריך 
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 14.04.14מכתב מנוסע מתאריך 



הנוסעים הם הפידבק תגובות 

 הטוב ביותר בתחבורה ציבורית
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בקרה פנימית על איכות השרות  

 בקווי אגד
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 רקע

י משרד  "עם הפסקת הבקרה שמתבצעת ע

אגד , התחבורה על קווי התחבורה הציבורית

מפעילה מערך בקרה פנימי הבודק את איכות 

 השרות הניתן לנוסעים
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 פרמטרים עיקריים שנבדקים

 עמידה בלוחות זמנים מתחנות המוצא•

 אדיבות נהג•

 ניקיון•

 ליקויים באוטובוס•

 שילוט•

 עצירה רחוק מהמדרכה•

 העלאת נוסעים שלא בתחנה•

 הצגת תעודות•
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 אמצעי הבדיקה

הבודקת ברמת   GPSמערכת ממוחשבת מבוססת 1.

נבדקות כל נסיעות קווי   –נסיעה אי דיוק ואי ביצוע 

 באגדהתחבורה הציבורית 

 נסיעות  22,000 –כ : ברמה יומית•

 חצי מיליון נסיעות –ברמה חודשית כ •

 מערך בקרים גלויים וסמויים בשטח  . 2

 בדיקות של חדר בקרה בזמן אמת על קווים נבחרים. 3
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 מערכת ממוחשבת לבדיקות זמני יציאת קווים  



 2014 1נתוני רבעון 

 אשכולות אגד

21 

נבדקות כל נסיעות קווי התחבורה  

 באגדהציבורית 

אי ביצועאי דיוקאשכול

0.2%0.2%אשכול דרומי

0.2%0.1%קריית שמונה עירוני

0.2%0.1%חולון עירוני ומטרופוליני + תחרות חולון

0.2%0.2%חדרה פרברי

0.3%0.2%כרמיאל עירוני, כרמיאל-חיפה, חיפה-טבריה

0.3%0.3%אילת עירוני ובינעירוני

0.4%0.4%תחרות - נהריה חיפה

0.4%0.3%תל אביב - גליל עמקים

0.4%0.2%מתמ"ז - קריות

0.4%0.1%תחרות - קווי שפרעם כפרים

0.5%0.1%קריית שמונה  - חיפה

0.5%0.2%תל אביב - חדרה

0.6%0.3%חיפה פרברי

0.6%0.3%חיפה עירוני

0.6%0.2%רחובות עירוני

0.6%0.3%תחרות - קווי 500

0.7%0.2%ראשל"צ פרברי

0.7%0.2%רחובות פרברי

0.7%0.3%ראשל"צ עירוני

0.7%0.5%חיפה - ירושלים - אילת

0.7%0.3%תחרות אשדוד - תל אביב

0.8%0.2%תחרות - אשכול צפת

0.9%0.1%תל אביב - אשקלון

1.0%0.2%תל אביב - שרון - חיפה

1.0%0.3%ירושלים - בית שמש

1.0%0.3%ירושלים עירוני

1.1%0.3%ירושלים - תל אביב

1.1%0.2%ירושלים צפון - ציר מזרחי

1.1%0.4%ירושלים - שפלה

1.2%0.2%קווי חרדים תעבורה

1.2%0.4%אשדוד - אשקלון - ירושלים

1.2%0.5%ממוגן תעבורה

1.3%0.6%ירושלים - ב.ברק קו 402

1.5%0.3%ירושלים - באר שבע

1.5%0.4%תחרות - קווי חרדים

1.8%0.5%חיפה - שרון - ירושלים

0.7%0.3%סה"כ



 בקרות בשטח

בקרים סמויים וגלויים מבצעים בדיקות   40 -כ•

י משרד  "בשטח בהתאם לפרמטרים שהוגדרו ע

 התחבורה

מתוכם נרשמות חריגות לנהגים שמועברים  •

 למנהלי סניפים ולגופי המשמעת

הקמת מערכת ממוחשבת הקולטת כל חריגה  •

 ומנתבת אותה למנהל סניף הרלוונטי
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 סיכום

 חשיבות מעורבות הציבור בתחבורה הציבורית•

 חשיבות שמירה על איכות השרות  •
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 ?מהי הגדרת השירות הטובה ביותר

 תגובות הלקוחות
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 נספחים
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(  דרך כביש גהה ודרך כביש החוף)א  "הקווים המאספים מת1.

 .יסתיימו בתחנה מרכזית עפולה

 .יתוגברו -הקווים הישירים המהירים עוקפי עפולה 2.

 :יתבצע כדלקמן( 6דרך כביש )השירות מירושלים .  3

 953קו  -הקו העיקרי יסתיים בתחנה מרכזית עפולה. 

 962קו  -( עוקף עפולה)יהיה קו ישיר לטבריה דרך עין תות. 

 964קו  -( עוקף עפולה)יהיה קו ישיר לחצור דרך עין תות 

 963קו  -( עוקף עפולה)דרך עין תות  שמונה.לקיהיה קו ישיר. 

 עקרונות הפרויקט



 :יתבצע כדלקמןמעפולה לצפון הארץ השירות . 4

 442תגבור קו קיים  -דקות  20לטבריה כל מעפולה קו. 

541קו  -דקות  60שמונה דרך טבריה כל . קו חדש מעפולה לק. 

   עמיעד כל -קדרים-גולנילקריית שמונה דרך צומת חדש וישיר מעפולה קו

 .542קו  -דקות  30-45

 .הסדרת תחנות לאורך מסלול הנסיעה בקווים המשותפים. 5

 .השני בכיון( כ"בדר)תהיה הורדה , בכל קו שיש איסוף בכיוון אחד. 6

 .תאום תחנות -קווים שמסלולם זהה . 7

 .גם בהם יש סדר חדש בתחנות -קווים שלא עוברים בעפולה . 8

 (2)עקרונות הפרויקט 


