
מצב  –תחרות בתחום התחבורה הציבורית 
נוכחי ומבט לעתיד

תמר קינן
תחבורה היום ומחר

הארגון הישראלי לקידום תחבורה בת קיימא



?  מי אנחנו-תחבורה היום ומחר 

מדיניותשינויאתהמקדםארגוןהינוומחרהיוםתחבורה

תחבורהמערכותופיתוחשימושומעודד,ישראלשלהתחבורה

הליכה,ציבוריתתחבורה,אופניים–הפרטילרכבאלטרנטיביות

.התושביםלצרכיומוטהקיימאברעירוניותכנון–ברגל



שחקנים עיקריים במערך התחבורה הציבורית  

משרד התחבורה

הרשות המקומית

חברות התחבורה הציבורית



מפעילי התחבורה הציבורית
אזור שירותסוג שירותמפעיל

ארצירכבתרכבת ישראל

ירושליםהרכבת הקלה בירושליםסיטיפס

חיפההכרמלית בחיפהכרמלית

ארצי(בינעירוני+ עירוני )אוטובוסים אגד

דן
אוטובוסים עירוניים ומטרופוליניים בגוש 

דן
גוש דן

חברת הנסיעות והתיירות  

נצרת
נצרת והגלילאוטובוסים

נצרת והגלילאוטובוסיםטורס.בי.י'ג

שירותי אוטובוסים מאוחדים  

נצרת
נצרת והגלילאוטובוסים

20מפעילה את קו מספר -אילותחבל אוטובוסיםמועצה אזורית חבל אילות

שרון+ דרום אוטובוסיםמטרופולין

שמשבית ,יזרעאלעמק , גליל תחתוןאוטובוסיםסופרבוס

אשדוד, קרית גת, בית שמש, ירושלים, נתניה, עמק יזרעאל, גליל מערבי, גליל עליוןאוטובוסיםנתיב אקספרס

נתניה, חדרה, ראש העין, פתח תקווה, בקעת אונו, גוש דןאוטובוסיםקווים

ירושלים, טבריה, שפלת החוף, גוש דןאוטובוסים  אפיקים

באר שבעפאתי,רהט להבים -דרום אוטובוסים(רהט)גלים 

(קווים עירוניים)שבע באר אוטובוסים  מטרודן

הנגבצפון ,אשקלון, עוטף ירושלים, (קווים עירוניים)אשדוד , (קווים עירוניים)נתניה אוטובוסיםאגד תעבורה

רמת הגולןאוטובוסיםמועצה אזורית גולן

מטרונית בחיפהמטרוניתדן בצפון

מזרח ירושלים קווים פנימייםאוטבוסים ומוניות שירותמפעילי מזרח ירושלים



חלוקת נתח השוק–רפורמת המפעילים 

דן"ו"אגד"בידיהתחבורהמשוק95%–2000שנתעד".

2000–אגד"שלהפעילותמנפח25%:לתחרותנפתחהשוק"

.למכרזיוצאים(בנפרדחברהמכל")דן"ושל

מהמכרזים8%לכלללגשתנאסרודןאגדעל.

תעבורהאגד)בתחברותבאמצעותרק-8%למעברמכרזים,

.(בצפוןדן,אקספרסנתיב,מטרודן

לחברתעברוחלקם)מהקווים29%שלנתחאיבדה"אגד",בפועל

.(שלההבת

נקבע,25%האתעברודןאגדמידישהוצאוהקוויםשהיקףאחרל

.למכרזיוצאונוספים15%כי



השוק לתחרות  בעיות בעקבות פתיחת 

עםקווים)שירותאזורבאותושוניםמפעיליםביןתיאוםחוסר

.(השעהבאותהויוצאיםיחדנוסעיםמקבילמסלול

בתעריפיםאחידותחוסר.

עלמוכבדיםהתשלוםאמצעיכללא–אחידיםלאתשלוםאמצעי

.המפעיליםכלידי

במהמטפלמיברורלא–שוניםשירותמוקדי.

(עפולה)פרטיותחברותידיעלמנוהלותמרכזיותתחנות.



כשל שוק= מוצר ציבורי 
דובדבניםקטיף"–וביקושהיצעבכלליהתחשבותאין".

השירותבהםהאזוריםבכללפעולצריכההציבוריתהתחבורה

.(שפל/שיא)הביקושלשעותאו,הביקושלרמתקשרללא,נדרש

קוויגם,רווחייםקוויםרקלא-קוויםביןוסנכרוןתיאוםנדרש

.ולפרבריםלשכונותנוסעיםמעטעםהזנה

שלאמיגםנהניםמהןהציבוריתמהתחבורהחיצוניותתועלות

יותר,אוירזיהוםהפחתת–עבורהומשלמיםבהמשתמשים

.חניהמקומות



מונופול טבעי–תחבורה ציבורית 



מונופול טבעי–תחבורה ציבורית 

אחדמפעיל/יצרןבידימרוכזתהפעילותכאשרמקסימליתיעילות

תאום,נסיעותשליותרגדולמגוון-יותרגדולהתחבורהרשת

.יחסיתבקלותקוויםשלושינויהוספה,אוטובוסקוויביןיותרטוב

רביםמפעיליםעםיותריקרהציבוריתתחבורהשלכוללתעלות
.לנוסעוגםלמדינהגם–בודדמפעיללעומת



תפקיד המדינה במצב של ריבוי מפעילים

לאשכולותהגיוניתחלוקה-המפעיליםביןאיזוןיצירת.

ופשוטהברורה,אחידהושירותיםתעריפיםמערכתיצירת.

כלשלהקוויםכלעבורמידעהמספקתאחידהמידעמערכת

.החברות

התחבורהאמצעיביןזמניםלוחותתיאום.

החוזיםוסוגיהתשלוםאמצעילכלמשותפתמסלקה.

רחביםאשכולותהכולליםגדוליםמכרזים.

(מרכזיותתחנות)הפיסיותהתשתיותניהול.



?מה קורה מעבר לים



TLF-לונדון 

מטרופוליניתתחבורהרשות.

תחזוקת,התחנותאחזקת,האוטובוסיםתפעולעלאחראית

עדיפותמתןכולל(הראשייםבנתיביםהרמזוריםמערכת

תיאום,קלהרכבת,התחתיתהרכבת,(ברמזוריםלאוטובוסים

חלקתחזוקת,נתיביםתחזוקת,אחריםתחבורהאמצעיעם

.הכבישיםמתשתית

מכלל5%–כבישיםשלמ"ק580תחזוקתעלאחראית

התנועהמנפח1/3עוברבהםבלונדוןהכבישיםתשתית

.בעיר

/TLF-https://www.tfl.gov.uk/corporate/about-tflמתוך אתר האינטרנט של •

https://www.tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/


SL-שטוקהולם 

מועצתבבעלותמ"בעחברה-מטרופוליניתתחבורהרשות

26בתושביםמיליון1.9עלחולשת.שטוקהולםמחוז

.שונותמוניציפליותרשויות

העירוניתהקלההרכבת,תחתיתהרכבתעלאחראית,

אתמחברת-"יוממיםרכבת")האזוריתהקלההרכבת

.האוטובוסיםושירותי(המחוזודרוםצפוןעםשטוקהולם

מערכתבהפעלתהשבדיתהכבישיםרשותעםשותפה

.שטוקהולםשלהגודשאגרת

/http://sl.se/en/getting-around-באנגלית SLמתוך אתר האינטרנט של •

http://sl.se/en/getting-around/


 D.C-WMATAוושינגטון 

 שירותי התחבורה הציבורית בעיר המפעיל את כל ציבורי מונופול-

.  חקיקה פדרליתמכוח 

 מערכת רכבות קלות  : שני אמצעי תחבורה עיקרייםמפעילה

.  ומערכת אוטובוסים

 הסעות למוגבלים בתנועה  שירות ": אקסס-מטרו"-אמצעי נוסף

.ייעודייםבאמצעות רכבי הסעה 

 בנייה מימון והפעלה של התחבורה  , פיתוח, לתכנוןאחראית

בהם מתגוררים כ  ר "קמ2,400כ –וושינגטון הציבורית במטרופולין 

.מיליון איש3.4

 מיליון נסיעות  330ומעל מיליון נסיעות ביום חול 1.2-כמשרתת

.בשנה בכל אמצעי התחבורה

/WMATA-http://www.wmata.com/about_metroמתוך אתר האינטרנט של •

http://www.wmata.com/about_metro/


???כמה כסף



השקעות בתחבורה הציבורית בישראל

הבמדינותמהממוצע86%-בנמוכהבישראלההשקעהOECD

.לשנהלתושבאירו10,000לעומתלשנהלתושבאירו1,400

OECDממוצע מדדקטגוריה
ממוצע מטרופולין  

תל אביב

רמת שירות

10049מ שירות של תחבורה ציבורית לתושב לשנה"ק

המהירות הממוצעת של שירותי התחבורה  

הציבורית
ש"קמ16ש"קמ25

רמת שימוש

מספר העליות לאמצעי תחבורה ציבורית לתושב  

לשנה
250133

חלק התחבורה  –פיצול הנסיעות במטרופולין 

הציבורית בכלל הנסיעות
38%23%

רמת השקעה
€10,000€1,400השקעות בתשתית תחבורה ציבורית לתושב  

מטר14מטר150תושבים1,000אורך נתיבים בלעדיים לכל 

השקעה ברכב פרטי
$185$234השקעות בתשתית כבישים לתושב

198467מועסקים1,000מקומות חניה במרכז העסקי לכל 

יעדים לפיתוח : התחבורה הציבוריתפיתוח ": מתוךנתונים •

:2012, משרד התחבורה, מאת יהודה אלבז–" במטרופוליניםהציבורית התחבורה 
http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/public_transport_day_2012_-_yehuda_elbaz_-_pt_development_goals.pdf

http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/public_transport_day_2012_-_yehuda_elbaz_-_pt_development_goals.pdf


השקעות בתחבורה הציבורית בישראל
בהיקףהינההאחרונותבשניםהציבוריתלתחבורההסובסידיה

.לשנה₪מיליארד3.5כשל

בענףהתפעולמהוצאות44%כבממוצעמממנתהסובסידיה

.(בלבדאוטובוסים)

70%-כמכסותמנוסעיםההכנסותירושליםבמטרופולין

נוסעיםההכנסותחיפהבמטרופוליןבעוד,התפעולמהוצאות

.40%כרקמכסות

ציבוריתבתחבורההשימושבהםבעולםלמטרופוליניםבהשוואה

הוצאותמסךכאחוז,בישראלהסובסידיהשיעור,גבוההוא

.משמעותיתנמוךהתפעול

מאת משרד  –" אסטרטגיתתוכנית , פיתוח התחבורה הציבורית: "נתונים מתוך•

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/pituah-tahaz.pdf: 2012, התחבורה ומשרד האוצר

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/pituah-tahaz.pdf


השקעות בתחבורה הציבורית בישראל
  ההשקעה בתחבורה יבשתית בישראל כמעט הוכפלה בשנים

.  האחרונות

 דומה למדינות ה –ג"מהתמ1%מהווה כOECD ,  אך בישראל

רובו מתרכז בהשקעות בתשתיות ולא בתחזוקת מערכות  

.  קיימות

 מסך ההשקעות מופנות לתחבורה ציבורית40-45%כ.

מאת משרד –" תוכנית אסטרטגית, פיתוח התחבורה הציבורית: "מתוךנתונים •

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/pituah-tahaz.pdf: 2012, האוצרהתחבורה ומשרד 

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/pituah-tahaz.pdf


השקעות בתחבורה הציבורית בישראל

מאת משרד –" תוכנית אסטרטגית, פיתוח התחבורה הציבורית: "מתוךנתונים •

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/pituah-tahaz.pdf: 2012, האוצרהתחבורה ומשרד 

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/pituah-tahaz.pdf


?כמה זה עולה לנו



?כמה זה עולה לנו

 נאמד  התנועה המרכזיים התנועה בעורקי מגודש הנזק

. מיליון שעות עבודה בשנה277-בכ

 בשנה₪ מיליארד 15-בכנאמדת עלות שעות אלה .

 צפוי הנזק הכלכלי למשק עקב בזבוז  2030עד שנת

. בשנה₪  מיליארד 25-ללעלות זמן בפקקים 

 הרכב ועלויות  שיוצרים כלי האויריחד עם הנזק מזיהום

.  גבוהים אף יותרהמספרים , התפעול שלהם

 מהנוסעים לתחבורה ציבורית יחסוך  10%מעבר של

.  בשנה₪ מיליארד 5.5למשק כ 
כ שלי יחימוביץ בעניין השפעת גודש "תשובת שר האוצר לשאילתה של ח: מתוך•

:  2011, בישראל על התוצרבמטרופוליניםהתנועה 
http://www.shelly.org.il/sites/default/files/tshvbh_gvdsh_bmtrvpvlynym.pdf

http://www.shelly.org.il/sites/default/files/tshvbh_gvdsh_bmtrvpvlynym.pdf


מוציא יותר–מי שמרוויח פחות 

בחמישוןציבוריתתחבורהעלבית-משקשלהממוצעתההוצאה

.87.3₪-העליוןובחמישון113.6₪-התחתון

התחתוןבחמישוןתצרוכתעלבית-משקשלהממוצעתההוצאה-

.בחודש20,863₪-העליוןובחמישוןבחודש8,484₪

משקמהוצאות1.34%מהווהציבוריתתחבורהעלההוצאה-

בחמישוןהבית-משקמהוצאות0.42%-ו,התחתוןבחמישוןהבית

.העליון

משקהוצאותבכללציבוריתתחבורהעלההוצאהשלחלקה-

.העליוןבחמישוןמאשר2.9פיהיההתחתוןבחמישוןהבית

:  1.1לוח , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-"  2011סקר הוצאות משקי בית : "על פי•

http://www.cbs.gov.il/publications13/1517/pdf/t01_01.pdf

http://www.cbs.gov.il/publications13/1517/pdf/t01_01.pdf


?כמה זה עולה לנו

הוצאות משק בית בישראל על תחבורה ציבורית

:1.1לוח , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-"  2011סקר הוצאות משקי בית : "על פי•

http://www.cbs.gov.il/publications13/1517/pdf/t01_01.pdf

http://www.cbs.gov.il/publications13/1517/pdf/t01_01.pdf


?כמה זה עולה לנו

:ישראל ואירופה–מחירי נסיעה בתחבורה ציבורית 
.  הנוסע משלם פחות ומקבל פחות–המחירים זולים יותר אך הם בהתאם להשקעה 

:OECDנתונים מתוך אתר האינטרנט של ה •

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_Table4

שם העיר

מחיר כרטיס בודד בקניה מהנהג  

(דולרים)

(PPP)מותאם לכוח קניה -

מחיר כרטיס בודד בקניה  

בכניסה לאמצעי התחבורה  

(דולרים)

מחיר נסיעה בודדת  

(דולרים)בקניה מראש 

:  שלושת המטרופולינים הגדולים-ישראל 

ירושלים, חיפה, תל אביב
1.631.91.5

3.343.4הלסינקי

2.3503שטוקהולם

5.78.165אוסלו

6.87.93.7לונדון

33.42.8בריסל

3.521.6בודפסט

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_Table4


?איך אפשר לצמצם את ההוצאה
מחיריופישוטאיחוד–התעריפיםבמבנההרפורמהיישום

נצרכתהיאבהםבמקומותשלהםהוזלה.הציבוריתהתחבורה

.יותר

שקליםמיליארד3.5כעלהיוםעומדת-הסובסידיההגדלת

אתלהפחיתתוכלשקליםמיליון350בכשלההגדלה.בשנה

.10%בהנסיעהמחירי

הנסיעותמחיריעלמ"המעביטול.



רפורמות עתידיות
אזורעלמבוססשיהיהכךהתעריפיםמבנהשינוי–תעריפים

יותרטובוקישורהאשכולותביןשוויוניותיצירת.מרחקעלולא

*.ביניהם

עירוניותבדרכיםרציפהצים"נתרשתלפריסתארציתתכנית

**.ובינעירוניות

התאגדות.קורבכרטיסשלמרחוקטעינה–משותפתמסלקה

***.העסקייםההגבליםעלהממונהבאישורחברות8של

במשרד  מנהלת אגף פיקוח פיננסי קניגסבוךח גילי "רו, "מדיניות תעריפים: "מתוך*

http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/tariff_policy-gilli_kenigsbuch.pdf: 2013, התחבורה

הוצג בכנס  . עדליא, בוכרבצלאל –" העדפה לתחבורה ציבורית במרחב העירוני: "מתוך**

2014https://docs.google.com/file/d/0B_gr6LOckOOicVFySjdWalRJejg/edit, השנתי של האגודה הישראלית למחקר תחבורה

:  21.4.2015מתוך מסמך החלטה של הממונה על ההגבלים העסקיים מיום ***

http://www.antitrust.gov.il/files/33630/9920.pdf

http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/tariff_policy-gilli_kenigsbuch.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B_gr6LOckOOicVFySjdWalRJejg/edit
http://www.antitrust.gov.il/files/33630/9920.pdf


?אז אנחנו מרוצים או לא
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שביעותנמדדהומחרהיוםתחבורהארגוןשערךבסקר

איכותמאפייניפיעלהשירותמרמתהנוסעיםרצון

.לציבורהחשוביםהשירות

ביותרהגדולהפוטנציאלכבעלישנמצאוהנושאים

זמןומשךאמינות,תדירות:הרצוןשביעותלהגדלת

.הנסיעה

עלביותרהנמוכההייתההרצוןשביעותאלהממשתנים

.הסקרתוצאותפי

מחירשלבשנואגםנרשמהנמוכהרצוןשביעות

.באוטובוסיםוהצפיפותהנסיעה
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השירותתדירותהיהלנוסעיםביותרהחשובהמשתנה

.הראשוןבמקוםאותוציינומהמשיבים20%–

מהמשיבים17%–זמניםבלוחותעמידהאחריוהבא.

מהמשיבים14%–הנסיעהמחיר:השלישי.

ומחירזמניםבלוחותעמידה,תדירות:במשתניםשיפור

.הציבוריתלתחבורהלעבורנוסעיםליותריגרום
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!תודה על ההקשבה

www.transportation.org.il
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