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 הקדמה.1

 בנושא העזר בכלי שימוש תוך סמכויות ביזור נושא לבחינת בוחן מקרהכ התחבורה תחום ניתוח מפרט המסמך

 אשר 'המקומי לשלטון סמכויות ביזור בנושא עזר כלי' במסמך בהרחבה הוצג אשר המקומי לשלטון סמכויות ביזור

 . 20.2.22 ב הוגש

 משק של יעיל לתפקוד הכרחי תנאי היא והתפתחותו, במשק המרכזיים הכלכליים הענפים אחד הוא התחבורה ענף

 תורמות והן, הכלכלית הצמיחה בתהליך מכרעת חשיבות בעל מנוף משמשות התחבורה מערכות. וצומח מודרני

 םפערי לצמצום ואף המדינה אזרחי רווחת לשיפור תורמות הן כן כמו. והאזורי העירוני ולפיתוח הכלכלית ליעילות

 של הפיתוח דרגת לקביעת העיקריים המדדים אחד היא הציבורית התחבורה איכות, בנוסף. וחברתיים כלכליים

 (. 2021, הכנסת) המדינה

 

 הקיימת האסדרה – בישראל התחבורתי המצב.2

, והסדרתן פיתוחן, תכנונן על, התחבורה מערכות של המדיניות קביעת על מופקד בדרכים והבטיחות התחבורה משרד

 התחבורה מערכות, הפרטי לרכב התחבורה תשתיות מלבד. הציבורית התחבורה של והקידום התכנון על זה ובכלל

 המוחלט יתומרב. קלות ורכבות כבדות רכבות, אוטובוסים: עיקריים אמצעים שלושה כוללות בישראל הציבורית

 והמטרופוליניות העירוניות הרשתות. באוטובוסים שירות קווי באמצעות ניתן והעירוני המטרופוליני השירות של

 ושירות אביב תל במטרופולין חלקי פרברי שירות מפעילה ישראל ורכבת, אוטובוס קווי באמצעות בעיקר מופעלות

 פועלת ובחיפה, 2011 משנת הקלה הרכבת של הראשון הקו פועל בירושלים. המטרופולינים ביתר יותר מוגבל

, המבקר דוח) בלעדי בנתיב הנוסעים גדולה קיבולת בעלי אוטובוסים קווי שלושה הכוללת, המטרונית 2013 משנת

2019). 
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 ובין, היבשתית התחבורה תחומי כלל של בתכנון עוסק אשר תחבורתי לתכנון בכיר אגף ישנו התחבורה במשרד

 במוסדות בדרכים והבטיחות התחבורה שר את מייצגים תחבורתי לתכנון האגף עובדי. הסטטוטורי בתכנון היתר

 .הסטטוטוריים התכנון

 מערכות של והפעלה לניהול, לתכנון האחראי םהגור היא התחבורה שבמשרד ציבורית לתחבורה הארצית הרשות

 מידע מסירת ,התחנות של הימצאן מקום ,התדירות) השירות לרמת, הנסיעה תעריפי לקביעת. הציבורית החבורה

 התחשבנויות ולביצוע עליהם והבקרה הפיקוח לניהול, הציבורית התחבורה למפעילי קווים רישיונות למתן, (ועוד

 מעמדה את הסדירו לא עדיין המדינה שירות ונציבות התחבורה משרד. למפעילים סובסידיות תשלום לצורך שוטפות

, מבקר דוח) 2011 משנת הממשלה בהחלטת שנקבע כפי, התחבורה במשרד מךס כיחידת הארצית הרשות של

2019 .) 

 לתכנון אחראי התשתיות מינהל: נוספים גופים בין מחולקות לו המשיקים ובתחומים צ"התח בתחום מהסמכויות חלק

 והרשויות ; 10 לו הכפופות חברות באמצעות, המונים להסעת מערכות ושל ציבורית תחבורה תשתיות של ולהקמה

 לקידום בנוגע ההחלטות בישראל .תחבורה תשתיות ובהן, לתשתיות תוכניות לאישור אחראיות המקומיות

 המפעילים בחירת, פרויקטים של וקידום תכנון כמו, צ"לתח הקשורים בתחומיםו, תחבורתיים פרויקטים

 וקביעת הקווים תדירויות קביעת, האוטובוסים קווי תכנון, המפעילים על הפיקוח, עימם הסכמים על וחתימה

 סמכויות האצלת ללא (האוצר ומשרד התחבורה משרד( הממשלתי בדרג מתקבלות, צ"לתח הסובסידיה גובה

 (. 2019, מבקר דוח) והעירוניים המטרופוליניים לגורמים

 כ ברוטו המקורי והתקציב, ח"ש מיליארד 36.6 כ הינה המשרד של נטו המקורי התקציב הצעת 2022 בשנת

 97.6% בכ גדל התחבורה משרד של נטו המקורי התקציב 2022 עד 2018 בשנים .ח"ש מיליארד 38.3

  . (2021, רוטנברג)

 

  ציבורית כבעיה בישראל התחבורה מצב הגדרת. 3

 משרד כן ועל מספקים אינם ציבורית תחבורה על בדגש תחבורהה שירותי. נמוכה התחבורה ישירות רמת בישראל

 כתבו בתוכנית. בדרכים בעומס וטיפול צ"התח לפיתוח אסטרטגית וכניתת 2012 ב עוד הכינו והאוצר התחבורה

 המטרופוליניים והביצוע התכנון גופי את הכולל היררכי מבנה יצירת בלא הממשלה בידי הסמכויות ריכוז כי
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 מספר לקדם ביכולת פוגע המרכזי לשלטון והכפיפות הסמכות, אחריות  תחומי בבירור מוגדרים שבמסגרתו

 ומביא סביר לא עומס להטלת גורם הקיים הסמכויות ריכוז, כך על נוסף .אחת ובעונה בעת פרויקטים של ניכר

 בהיעדר, כן כמו. המקומית ברמה הציבורית לתחבורה הקשור פרויקט כל של בתכנון המדינה של מיותרת למעורבות

 השלטון לבין הממשלה בין דעות חילוקי פעם לא תגלעיםמ, מטרופוליניים לגופים סמכויות והאצלת היררכיה

 (.2019, המבקר דוח) .חשובים פרויקטים בקידום לעיכובים קרובות לעיתים שגורמים, המקומי

 שירותי של תוצאהכ בעיקר, בכבישים לעומסים המביאה הפרטי ברכבם המדינה תושבי של וגוברת רבה תלות ישנה

 שמשקיעה הרבות ההשקעות למרות. הפרטי ברכב לשימוש עדיפות ומתן עידוד ואף מספקים לא ציבורית תחבורה

 באופן הביקושים את מספק אינו עדיין המדינה לתושבי הניתן השירות, התחבורה בענף האחרונות בשנים המדינה

 נמוכה בתדירות גם מתבטאת הירודה השירות רמת. רבה צפיפות קיימת, הציבורית בתחבורה והן בכבישים הן הולם

 מתנהלות בפועל אך מהירות המוגדרות, ברכבות והן באוטובוסים הן ארוכים נסיעה זמני; ורכבות אוטובוסים קווי של

 תחנות של נמוכה ונגישות ;השונים הציבורית התחבורה אמצעי בין מספקת שילוביות היעדר; פרווריות כרכבות

 לשימוש אמיתית חלופה לשמש הציבורית התחבורה משירות מונע זה מצב. באוכלוסייה יחסית גדולים לחלקים

, המבקר דוח .יוצר כזה ששימוש הרבים המפגעים למרות, הפרטי ברכב להשתמש הצורך את ומקבע פרטי ברכב

2019 .)  

 

  בישראל התחבורתי המצב השלכות .4

 הגולמי המקומי התוצר של הפוטנציאל מיצוי-אי. אחרים ותחומים המשרדים מרבית על השפעה התחבורה לתחום

, ועקיף ישיר באופן בשנה ח"ש מיליארדי עשרות של בסך הפסדים ,מואטת משק התפתחות, ממיסים ההכנסות ושל

 .נוספים תעסוקה מרכזי של והתפתחותם המדינה ברחבי האוכלוסין פיזור מניעת, רעש ומפגעי אוויר זהום

. הערים ובהרחבת התושבים במספר בגידול, מואצת לכליתכ בצמיחה ישראל מדינת התאפיינה האחרונים בעשורים

 שיא בשעות בביקושים עומדות אינן בפרט ציבורית לתחבורה המיועדות והתשתיות בכלל התחבורה תשתית

 החיים ובאיכות בכלכלה ממש של לפגיעה גורם הדבר. ישראל בכבישי בעומסים מתמיד לגידול עדים ואנו, הפעילות

 חוקרים. דרכים תאונות וריבוי האוויר זיהום הגדלת, הפנאי ושעות העבודה שעות דןאוב עקב, התושבים של

 שעות אובדן בגין למשק העלות 2030 בשנת ,הפרטיים הרכב כלי מספר להפחתת צעדים יינקטו לא שאם מעריכים

 (. 2019, המבקר דוח) ח"ש מיליארד 74 -בכ תסתכם בכבישים הרב העומס בשל העבודה
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 מהעולם סקירה. 5

 אף. הפרטי לרכב רלוונטית אלטרנטיבה לבסס תוכל המונים להסעת מערכת שרק התברר בעולם הנצבר מהניסיון

 ועדת) ןהנתו המצב עם להתמודד כדי הנדרש בקצב מתבצעת אינה במטרופולינים אלו מערכות של הקמתן, כן פי על

 (. 2011, טרכטנברג

 שהאינטגרציה הוא הרציונל. אזורית ציבורית תחבורה רשות בידי הרגולטורית הסמכות נמצאת רבות במדינות

 בלונדון שקיימת כפי, מטרופולינית או אזורית במסגרת ציבורית תחבורה אמצעי מספר של המשותף והניהול

 מטרופולין באזורי מיושם התחבורה אמצעי כל של אחוד ניהול .בה השימוש את ולהעצים לייעל מאפשרים, לדוגמה

 כפריה לאזור המטרופולין בין וכן המטרופולין בתוך תחבורה דרכי מגוון להבטיח נועד זו ניהול. העולם ביברח רבים

 .(2009, רונן) עצמם והפרברים הכפר ובין והפרברים

 עשרה מציע OECD (2019) ה ח"דו, לעבוד לביזור לגרום שעוזרים התנאים בזיהוי למדינות לסייע כדי

 :ביזור ליישום מנחים קווים

 שונות ממשלה רמות על המוטלת האחריות את להבהיר .1

 מספקת במידה ממומנת האחריות שכל ודאלו .2

 האחריות את לשפר כדי לאומית-התת הפיסקלית אוטונומיהה את לחזק .3

 (לאומית-תת מסגרות) המוניציפליות לרשויות תויכול בבניית לתמוך .4

 הממשל רמות בין הולמים תיאום מנגנוני לבנות .5

 שיפוט תחומי בין פעולה בשיתוף לתמוך .6

 האזרחים מעורבות את ולקדם, וניסיוני חדשני ממשל לחזק .7

 סימטריים-א ביזור מהסדרי המרב את ולהפיק לאפשר .8

 הביצועים ניטור את וחזק הנתונים איסוף את שפרל, עקבי באופן השקיפות את שפרל .9

 טריטוריאליים פערים צםולצמ השוויון ומערכות הלאומי האזורי הפיתוח מדיניות את לחזק .10
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  תחבורה בנושא ודוחות ועדות המלצות .6

  :1996 – לתחרות צ"התח ענף פתיחת בעניין המלצות וגיבוש לבחינה ועדה

 אחראית ותהיה בענף הטיפול את תרכז אשר, צ"לתח ארצית רשות להקים המלצה הייתה הועדה המלצות בין

 המליצה הוועדה. בתחומן צ"התח להפעלת אחראיות יהיו אשר מרחביות ורשויות, שלו והתכנון השירות רמת על

. התחבורה במשרד היבשה מינהל תחת, תקום שזו עד המדוברת הארצית כרשות שתפעל" מינהלת" להקים

 כמינהלת לפעול החלה חיצונית וחברה חוץ במיקור ייעשה ברפורמה הטיפול כי המשרד החליט 1997 בספטמבר

 (.2016, ובניטה בקר)

 : 2007 – סדן ועדת

  :העיקריות המלצותיה. סדן עזרא פרופסור בראשות הציבורית בתחבורה הרפורמה לבחינת ציבורית וועדה

 ,בנוסף .ויעילה נרחבת צ"לתח להביא תהיה שמטרתה, צ"לתח ארצית רגולטורית רשות של" לאלתר" הקמה .1

. חברתית -המשקית הסביבה לצורכי ולהתאמתם ביניהם לאינטגרציה ותחתור צ"התח רכיבי לכל תתייחס הרשות

 השירות הפרטת מדיניות המשך ידי על היתר בין, ושיפורה צ"התח לייעול הרפורמה את תוביל זו רשות, הדוח לפי

  .התחבורה משרד בתוך סמך יחידת של במתכונת ותפעל

 במתכונת שתפעל, אביב תל במטרופולין צ"התח לניהול ציבורית מטרופולינית רשות של" לאלתר" הקמה .2

 הרשויות את שיהפכו תוכניות על לשקוד רצוי הארוך בטווח כי, הוועדה קבעה עוד. סטטוטורי תאגיד של

, ובניטה בקר). במטרופולינים התחבורה נושאי במכלול העוסקות לרשויות, לכשיקומו, צ"לתח המטרופוליניות

2016 .) 

 חברות עם חוזים פי-על הציבורית התחבורה אמצעי את יפעילש ניהולי כתאגיד תוקם הרשות הועדה המלצת לפי

 וכן, התפעול הוצאות כל ייכללו בעלות. שבידיו התחבורה אמצעי של ברוטו עלות" בצורת יהיו החוזים .פרטיות

 לקביעת אחראית תהיה הרשות. הרשות ידי-על תיעשה הנסיעה כרטיסי בעבור התשלום גביית. למפעיל רווח שולי

 שירות למתן וכן, תחבורה אמצעי בין והשילוב השירות תדירות, (אחרים ואמצעים אוטובוסים( התחבורה קווי

  (. 2009, רונן) ועוד לקוחות שירות, משולבים כרטיסים מכירת, זמנים לוחות על מידע מבחינת לאזרחים

 ציבור נציגי ישמשו השל המנהלת במועצה וכי, האוצר ושר הפנים שר, התחבורה שר ממונים יהיו הרשות על

 ימונה הרשות מועצת ר"יו. האמורים הממשלה משרדי של ונציגים אביב-תל מטרופולין ברחבי המקומיות מהרשויות
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 המדינה מתקציב ימומן הרשות של הניהול תקציב .המנהלת המועצה ידי-על ימונה הרשות ל"ומנכ, השרים ידי-על

 אפשרות תהיה. נסיעה כרטיסי ממכירת בעיקר תמומן התחבורה צעיאמ הפעלת ואילו, המקומיות הרשויות ומתקציבי

 (.2009, רונן) סובסידיה כמתן, התחבורה להפעלת ציבורי תקציב לתת גם

  :2011 – טרכטנברג ועדת

 ארצית רשות להקים היא גם המליצה, סדן לוועדת בהמשך אשר טרכטנברג ועדת הוקמה, החברתית המחאה בעקבות

 על אמונות שיהיו( אזוריות רשויות: להלן' )מטרופוליניות' רשויות יפעלו תחתיה, התחבורה במשרד סמך כחידת

 צ"לתח ייעודית מטרופולינית רשות להקים היא הוועדה המלצת. ומיטבית יעילה בצורה הציבורית התחבורה תכנון

 .המקומיות הרשויות של בהובלתן (וחיפה אביב תל, ירושלים) בישראל הגדולות המטרופולינים מן אחד בכל

, כן כמו ."בישראל צ"בתח המתחייבת הדרך לפריצת היסודות בהנחת מרכזי רכיב תהיינה אלו רשויות, "הדוח לפי

 הכלים ואת הסמכויות את שתעגן מטרופוליניות תחבורה רשויות להקמת ממשלתית חוק הצעת לקדם הומלץ

 (. 2016, ובניטה בקר) היעילה פעולתן לצורך הדרושים

 :2019 ו 2016 ב המדינה מבקר של ביקורת דוחות

 משבר על במיוחד מקיף ביקורת דוח נכתב 2019 ב. 2019 ו 2016 ב ייעודיים דוחות בשני התייחס המדינה מבקר

  .זה מסמך בגוף מובאים עיקריו. בישראל התחבורה

 :2017 – של הכלכלה ועדת של ציבורית לתחבורה המשנה בוועדת דיון

, בכבישים שהעומס תריעהה הוועדה. בישראל הציבורית התחבורה קידום - עומדת ישראל נקרא הועדה מסמך

 לתיקון מחויבות הכוללת ונרחבת מהירה תגובה המחייב, ולמדינה למשק חירום מצב מהווה, רבים לנזקים הגורם

 בין. יהצפו הנזק את למנוע כדי היקף ורחבת מיידית פעולה להוביל נדרשת הממשלה, כן אם. זמן לאורך המצב

 רשויות של הקמתן את לקדם התחבורה למשרד קראה הוועדה הציבורית התחבורה תכנון בנושא הוועדה המלצות

 מטעם חקיקה ותיקוני חוק הצעות םלקד היה הוועדה על. המטרופולינים ארבע בכל המטרופוליניות התחבורה

 .המטרופוליניות הרשויות של להפעלתן הכנסת וחברי הממשלה

 

 התחבורה בתחום סמכויות ביזור בנושא ממשלה החלטותו ממשלתיים יעדים .7
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 .מטרופוליניות או מרחביות ורשויות ציבורית לתחבורה ארצית רשות הקמת על המליצו שונים גופים 1996 משנת

 ולהעדפת בכבישים הגודש בעיית עם להתמודדות 2457' מס ממשלה החלטת התקבלה 1997 באוגוסט -13 ב

 הציבורית התחבורה של מחדש לארגון לפעול התחבורה שר על הטילה זו החלטה, היתר בין. ציבורית תחבורה

 הקמת על הורה ההחלטה מסעיפי אחד. וחיפה ירושלים, אביב-תל מהמטרופולינים אחד בכל, עורקית במערכת

 שעניינה 2226 מס ממשלה החלטת התקבלה 2007 באוגוסט -12 ב. חוץ מיקור של במתכונת, צ"לתח מינהלת

 ועל בדרכים והבטיחות התחבורה שר על להטיל יש כי זו החלטה במסגרת נקבע, היתר בין. צ"תח רישוי הסדרת

 צ"לתח ממשלתית רשות של התארגנות ואופן פקידיםת, מבנה לגיבוש משרדי-בין צוות למנות האוצר שר

 במרחבים הפעילות לצורך הנדרש הארגון ואופן המבנה לבחינת וכן, בדרכים והבטיחות התחבורה במשרד

 ומשרד המשפטים משרד, המדינה שירות נציבות, האוצר משרד מנציגי יורכב הצוות כי, נקבע עוד. המטרופוליניים

 שנת לסוף עד, ליישומה תוכנית לרבות, התחבורה ולשר האוצר לשר שנה חצי בתוך מסקנותיו את ויציג התחבורה

 .(2016, ובניטה בקר) 2008

 ורשויות ציבורית לתחבורה הארצית הרשות להקמת 3988' מס ממשלה החלטת התקבלה 2011 בשנת

 לשר כפופה הרשות 2013 בדצמבר הארצית הרשות הקמת החלה בעקבותיה. ציבורית לתחבורה מטרופוליניות

 את לחזק מנת על, מעמדה יהיה שזה קבענ הממשלה שבהחלטת למרות, סמך יחידת נחשבת ואינה התחבורה

 "מינהלות"כ המשמשות חיצוניות חברות ידי על וחלק מדינה עובדי ידי על מבוצעים הרשות מתפקידי חלק .עצמאותה

 בלבד מסייע תפקיד ממלאות המינהלות הרשות נציגי לפיו,  2015 ב המדינה מבקר ידי על נבדק הנושא. ברשות

 .החלטות בקבלת חלק לוקחות ולא

 בתחבורה יותר ויעיל מומקד טיפול ולאפשר התחבורה משרד על העומס את להקל אמורות המטרופוליניות הרשויות

 בנושא חוק תזכיר. 1997 משנת עוד, בנושא רבות המלצות לאחר התקבלה זו החלטה. מטרופולין בכל הציבורית

,  2019 לשנת הכלכלית בתוכנית. 2017 עד קודם לא הנושא אולם 2012 אפריל עד מפורסם להיות אמור היה

 ובבאר בירושלים מטרופוליניות ציבורית תחבורה רשויות הקמת על החלטה נכללת,  2018 בינואר שהתפרסמה

 במדינה והצפוף הגדול המטרופולין שהיא, אביב תל מטרופולין ועל חיפה מטרופולין על חלה אינה ההחלטה. שבע

 (.2018, בקר)

 -250 כ של השקעה. ציבורית לתחבורה אסטרטגית תוכנית האוצר ומשרד התחבורה משרד פרסמו 2012 בשנת

 התשתית הרחבת על הושם העיקרי הדגש. בשנה ח"ש מיליארד -10 כ – שנים 25 פני על ח"ש מיליארד
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 קווים עם (נוסעים עתירת תחבורה למערכת ארצית מתאר תוכנית) ן"מתע הקמת באמצעות, במטרופולינים

 נרחב שטח פני על יותר מהיר שירות שיספקו, הפרטית מהתחבורה לחלוטין מופרדת דרכים בתשתית המשתמשים

 לכלל אסטרטגיות לתוכניות בסיס שימשה היא אולם ,מחייבת החלטה בכל עוגנה לא עצמה התוכנית .יותר

 המאושר התקציב 2013 שנת מאז, זאת עם. עתידיים פרויקטים של והביצוע התכנון נגזרים שמהן, המטרופולינים

 בתוכנית שהוגדר מהסכום מחצית – בשנה₪  מיליארד 5 כ על עמד ציבורית תחבורה לפיתוח הממוצע

 (.2018, בקר) האסטרטגית

 לא, ציבורית לתחבורה מטרופוליניות רשויות להקמת שונים גורמים מצד והמלצות הממשלה תוהחלט למרות

 העוסקים שונים תכנון גופי יש המטרופולינים שבארבעת הוא הדברים מצב .כזו אחת רשות אף בישראל הוקמה

 והמשאבים הסמכות בעלת והיא, הארצית לרשות מייעצים רק הם אולם, המטרופולין בתחומי ציבורית בתחבורה

 (.2016, ובניטה בקר) .מטרופולינית רשות בידי להיות אמורים שהיו

 במסגרת המתוקצבים המטרופולינית לרמה ותשתיות פרויקטים ישנם, מטרופוליניות רשויות הוקמו שטרם למרות

 בקרה מרכז (79500203 תקנה) בירושלים הציבורית התחבורה מערך תכנון: לדוגמה, אחרות תקציביות תקנות

, ובניטה בקר)( 79500262 תקנה) חיפה במטרונית ביצוע ותקציב( 79500238 תקנה) דן בגוש מטרופוליני

2016.) 

 

  חסמים - חסרונות .8

 עם להתמודדות החלופות בבחינת בחשבון אותם לקחת ויש עליהם להתעכב שראוי מבניים חסמים כמה ישנם

 :הבעיה

 עירוני והבין העירוני במרחב ומשתמשים מפעילים לצורכי התאמה ללא ערים תכנון

 של בצרכים התחשבות תוך יתבצע הערים שתכנון כדי הצורך די פעל לא התחבורה משרד רבות שנים במשך

, רבות שנים נמשכים התכנון הליכי, כך על נוסף. הציבורית בתחבורה במיוחד, בדרכים והמשתמשים המפעילים

 התפתחות של תולדה הן ראלביש צ"התח רשתות. התחבורתי המענה לבין בפועל הבנייה בין סנכרון אין ולעיתים

 (. 2019, המבקר דוח) מתכללת תכנונית גישה על מבוססות ואינן היסטורית
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 מסייע ואינו המדינה בכבישי הקיימות הבעיות להנצחת שתורם עיקרי גורם הוא המדינה של הפיזי התכנון

 :(2019, מבקר דוח) לכך דוגמאות כמה להלן. לפתרונן

 ברכב בשימוש הצורך את שמגביר, מהשכונות ברבות (ובילוי תעסוקה, מגורים) שימושים עירוב היעדר .א

 . פרטי

 .המגורים מאזורי מרוחקים תעסוקה מרכזי הקמת .ב

 פרטי ברכב התלות שבהם, בפרוורים בעיקר, נמוכה אוכלוסייה צפיפות בעלי באזורים מגורים עדפתה .ג

 . ציבורית תחבורה באמצעות התושבים צורכי את ביעילות לספק הקושי עקב יותר גדולה

 . מתוכננת או קיימת רכבתית תשתית בקרבת קרקע שימושי של מתאים תכנון היעדר .ד

 (תקלו רכבות או מטרו כגון) גדולה קיבולת בעלי צ"תח לאמצעי תשתיות הקמתל קרקעות שמירת אי .ה

 (.ציבורית תחבורה נתיבי כגון) הציבורית לתחבורה העדפה ולמתן

 בביקושים לגידול מספק היערכות וסרח

 םחווי מסילתית ציבורית תחבורה נוסעי. וצפיפות עומסים חווים הנוסעים, בביקוש לגידול מספקת לא היערכות בשל

 שירותי של נמוך היקף ישנו כללי באופן. הקרובות בשנים להימשך צפויה והיא הרכבת מקווי בחלק גדולה צפיפות

 אמצעי של הנסועה לעומת, האחרונות שנים 40 ב 2.5  פי שגדלה, האוכלוסייה לגודל ביחס ציבורית תחבורה

 ותוספת בנייה מתבצעת, כן כמו. מפותחות למדינות בהשוואה בהרבה נמוך 50% מ בפחות שגדלו ציבורית תחבורה

 להיקף הקשור לבכ העירוניות התשתיות את מספק באופן להגדיל מבלי, עירוניות תשתיות אותן על דירות של

 המשתמשים עבור ציבורית תחבורה של תשתית אותה ועם, הפרטיים הרכבים עבור מהשכונות והיציאות הדרכים

 (.2019, מבקר דוח)

 (וכדומה נהגים א"כ התחבורה במשרד א"כ כולל) א"וכ תשתיות, נייד בציוד מחסור

 צ"התח מערכת המפותחות במדינות המטרופולינים במרבית: מגוונות תחבורה בתשתיות מחסור ישנו בישראל

 במרבית, זאת לעומת'. וכו תחתיות רכבות, רומט, פרווריות רכבות, קלות רכבות תחבורה אמצעי מגוון על מושתתת

 רבות שנים, לאחרונה ורק, במטרופולינים המונים הסעת מערכות המדינה פיתחה לא ישראל מדינת של קיומה שנות

 הצורך די השקיעה לא ישראל, כן כמו. במטרופולינים המונים הסעת מערכות לפתח החלה ,המדינה קום לאחר

 יתרה .העיקרי הנסיעה כאמצעי האוטובוס על מתבססת בישראל צ"התח. עירונית הבין המסילתית התשתית בפיתוח

 מתמרצת ינהשא למפעילים תשלום שיטת, בנהגים ומחסור ציבורית תחבורה תומכות בתשתיות מחסור ישנו, מכך
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 בשירות לפגיעה מביאים אשר התחבורה משרד של והבקרה הפיקוח במערך וכשלים, האוטובוסים מפעילי את

 (. 2019, מבקר דוח) האוטובוסים לנוסעי

 גורסת הרשות כי אם) ציבורית לתחבורה הארצית ברשות אדם כוח של התקנים במספר יציבות חוסר ישנו, בנוסף

 צוין (17% כ של פחתהה) 107 ל 126 מ התקנים במספר הקיצוץ, זאת עם. (שוטפת ורהבצ מתנהל האיוש כיום כי

 רישוי, תכנון כגון בתחומים זאת ובכלל, הוקמה שלשמם היעדים את לממש הרשות ביכולת מהותי קושיכ

 כתוצאה יותר גבוהה בתשומה לצורך בנוסף זאת. לציבור ושירות המונים הסעת של בפרויקטים תמיכה, ופיקוח

 לאגף משרות תוספת מצריך הרשות לדברי אשר, המקומיות התכנון ובוועדות התכנון במינהל רגולטוריים משינויים

 ביטול בשל עובדים בתגבור לצורך בנוסף האוצר במשרד התקציבים לאגף הועבר זה צורך. התחבורתי התכנון

 (. 2016, ובניטה בקר) ביתקצי למענה זכה לא אך, תקנים

 יישובים בין מצטברת בהשקעה פערים

 בהשקעה הפערים להגדלת הביאו מהיישובים בחלק ציבורית תחבורה ושירותי תשתיות לקידום ממשלה החלטות

 ושירותי תשתיות לקידום הממשלה של ופעולות החלטות למרות, כן כמו. 2017 עד 2005 בשנים המצטברת

 זה בעניין עצמם יהודיים הלא היישובים בין גדולים פערים קיימים עדיין, יהודיים הלא ביישובים ציבורית תחבורה

 של שורה התחבורה משרד קידם האחרון בעשור .היהודיים היישובים לבין יהודיים הלא היישובים בין פערים וכן

 בשנים זה בתחום התחבורה משרד של הענפה הפעילות, זאת עם יחד. ולהרחבתם צ"התח שירותי לשיפור פעולות

 שמנעו ,מספיקות לא כספיות ובהשקעות הזנחה של רבות בשנים שמקורם פערים על לגשר מצליחה אינה האחרונות

 שמשרד אף כי 2016 בשנת כבר כתב המדינה מבקר משרד. ומתקדמת מפותחת ציבורית תחבורה מערכת של פיתוח

 כראוי טיפל לא הוא רבות שנים במשך, בישראל ציבוריתה התחבורה מערכת בשיפור לצורך ער היה התחבורה

 .איטי ובקצב חלקי בהיקף יושמו או כלל יושמו לא ואלה ,הכין עצמו שהוא בתוכניות שפורטו ההמלצות ביישום

 (. 2019, מבקר דוח)

 ממשלה החלטות של כושל ויישום בתקצי אישורי, החלטות קבלת תהליכי התמשכות

 עקב רבים עיכובים חלו משמעותיים תשתיתיים פרויקטים של וביישום בתכנון כי נמצא המדינה מבקר בבדיקת

, שנים נמשכו העיכובים. מראש שנקבעו הזמנים ובלוחות קצר בזמן תשתיתיים פרויקטים לקדם נמוכה יכולת

 הקלה הרכבת קווי הארכת"; ןאיילו מסדרון"ב הרביעית המסילה הקמת, לדוגמא. עשורים אף מסוימים ובמקרים

; נצרת חיפה הקלה הרכבת הקמת; ישראל רכבת של החוף מסילת הכפלת; זו לרכבת שלוחות והוספת בירושלים
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 פרויקט, אביב לתל עירוניים בין גישה ובכבישי יפו אביב תל במטרופולין השונות בערים מהירים נתיבים הכשרת

 ללא שונות אוכלוסיות הותירו אלה פרויקטים ביישום העיכובים .לירושלים המהיר הקו ופרויקט הרכבת חשמול

  (.2019, מבקר דוח) הקיימות התחבורה בעיות את יותר עוד והחמירו מספק תחבורתי מענה

, התכנון במוסדות החלטות קבלת להליכי קשור פרויקטים של מהיר ביצוע שמונע העיקריים הגורמים אחד

 הוועדה. רבים גורמים בין והסכמות תיאום, פעולה שיתוף נדרשים שבהם מרחביים לפרויקטים בנוגע בעיקר

 עבור סטטוטוריות תוכניות של לאישורן הנדרש הזמן פרק את לקצר כדי הוקמה (ל"הוות) לאומיות לתשתיות

 רבות שנים במשך עוכב ,נבדקו אשר שונים חיוניים פרויקטים של קידומם, זאת עם. מורכבים תשתיתיים פרויקטים

 הקמת ופרויקט נצרת חיפה הקלה הרכבת פרויקט הן לכך דוגמאות. ל"בוות מאוד ארוכים תכנון הליכי שלב

 . (2019, המבקר דוח) "איילון מסדרון"ב ישראל רכבת של הרביעית המסילה

  והמרכזי המקומי השלטון של מנוגדים אינטרסים

, תחבורתיים פרויקטים קידום מעכבים ביניהם הסכמות וחוסר והמרכזי המקומי השלטון של מנוגדים אינטרסים

 מביאה אשר, מרחבית הסתכלות חסרה. מיטביים שאינם לפתרונות לעיתים ומביאים ציבורית תחבורה על בדגש

 על הממשלה החליטה עשור לפני כבר, זו לבעיה כמענה. הסכמות חוסר המפחית באופן מקומיים צרכים גם בחשבון

 (. 2019, המבקר דוח) הוקמו טרם הן אולם, מטרופוליניות רשויות הקמת

 רגולטוריים חסמים

 לבין המדינה בין ההסכם מאפייני ,דוגמאל. מגוונים רגולטוריים חסמים יוצר היום הקיים הסמכויות אסדרת אופן

, המשתמשים בצורכי לשינויים מהירה היענות מאפשרים אינם, בירושלים הקלה הרכבת להפעלת האחראי הזכיין

 התחבורה משרד בתפקוד ליקויים. לנוסע השירות את לשפר ביכולת ופוגעים נוספות תשתיות פיתוח מגבילים

 התחבורה למשתמשי הניתן שהשירות לכך תרמו הציבורית בורההתח מערך של וניהול הסדרה, פיתוח, בתכנון

 ובכללם, רבים בתחומים מערכתי אתגר מציב והבירוקרטי התכנוני הנטל. לצורכיהם מענה נותן אינו הציבורית

 הקצאת לו ונדרשת, רבים גורמים עם בתיאום וכרוך ארוך הוא התכנון הליך שבהם, תשתית של בפרויקטים

 (. 2019, מבקר דוח) םמשאבי

 סיכויים השנים לאורך בלמו אשר תמשילּו-ואי ביורוקרטית ריכוזיות ישנה בישראל( 2016) כהן ניסים החוקר לפי

 של הריכוזיות התחזקה, להיפך דווקא אלא, התחבורה בתחום בבירוקרטיה צמצום התקיים לא בישראל. לרפורמות

 אשר מטרופוליניות רשויות להקים ממשלה החלטת התקבלה רכאש ואפילו, ע"נת הוקמה 1997 שב כך, המדינה
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 התחבורה לשר כפופה היא הארצית רשותה של הנוכחי המבנה, עצמאית סמך כיחידת ארצית לרשות כפופות יהיו

 החסמים ,הקיים במבנה כי וטען המדינה שירות לנציב פנה 2016 בשנת הרשות מנהל. סמך יחידת נחשבת ואינה

 מרכזי גוף בידי הציבורית התחבורה בתחום סמכויות איגום היעדר( א: )אלה הם הרשות על המקשים העיקריים

( ד;  )תקציבית עצמאות היעדר( ג;  )בענף מרכזיים תהליכים להובלת בנוגע ניהולית עצמאות היעדר( ב;  )אחד

 (. 2019, מבקר דוח) הארגוניים המשאבים ניהול בתחום עצמאות היעדר

 :והארצית המקומית ברמה, חסם המהווים נוספים היבטים על לדבר ניתן, רחבה כללית בהסתכלות

 המרכזי השלטון של ואפקטיביות משילות חוסר, המקומי השלטון ובמקצועיות ביושרה אמון חוסר :המרכזי שלטון

 מי של(. עליו המוטל הביצוע בעומס לעמוד מתקשהו מפוצל מרכזי השלטון מנגד אך, יתר ריכוזיות אחד מצד)

 ברמת שנשארת האחריות, וסמכויות תפקידים עצמו על לקחת ומסוגל מתחזק מקומי שלטון -? וסמכות האחריות

 . ניהוליות נורמות העדר, אלטרנטיבית פוליטיקה, לחוק הכבוד אובדן -פוליטית תרבות, האצלה על מקשה המדינה

 השלטון של חברתית-תפוליטי הניהולית בתפיסה, הכלכליות, המקצועיות ביכולות גדולה שונות :מקומי שלטון

 הכבוד אובדן -פוליטית תרבות, אינטרס' מקב שירותים נותני סביב לחצים מערכת - סמכות מול אחריות, המקומי

 .ניהוליות נורמות העדר, אלטרנטיבית פוליטיקה, לחוק

, סמכויות ביזור בהליך. השונים ברבדים השחקנים של שונות להשקפות קלמש ניתן רובדית-דו מערכת של בניתוח

 את שפקד התקציבי המשבר עם להתמודדות אמצעי בביזור ראו המרכזי בשלטון גורמים בעוד כי נמצא, לדוגמה

 להרחבת אמצעי הסמכויות בביזור ראו המקומי בשלטון גורמים, להתייעלות טוב אמצעי שהוא וסברו המדינה

 ,Ermini & Fiorillo) מספק שהוא הציבוריים השירותים תמהיל על בהחלטה לרבות, המקומי השלטון תעצמאו

2008 .) 

 .אלו לחסמים מענה לתת יש התחבורה בתחום הסמכויות לאסדרת בנוגע החלופה בחירתב

 

  מאפשרים - יתרונות.9

 ולמדינה למשק חירום כמצב בכבישים העומס הגדרת

 אלו דיונים. הציבורית התחבורה של שונים בהיבטים דיונים של סדרה הכלכלה ועדת קיימה 20 ה הכנסת במהלך

 האתגרים פורטו הוועדה של המסכם בדוח. ציבורית תחבורה לענייני המשנה ועדת של ענפה פעילות לאחר התקיימו
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 דרש הדוח. הקיימים השירותים הרחבת בפני והחסמים הציבורית התחבורה ומשתמשי מפעילי בפני העומדים

 העומס את והגדיר הקיים המצב מהמשך הצפוי הנזק את למנוע כדי היקף ורחבת מיידית פעולה להוביל מהממשלה

 יתר ליצירת מסייעת חירום כמצב בכבישים העמוס הגדרת(. 2019, בניטה) "ולמדינה למשק חירום מצב" בכבישים

 .גבוה עדיפות לסדר הנושא העלאת המאפשר מיקוד

  התחבורה לתחום מיליארדים של תקציבית תוספת

 מאפשרת זו תוספת .2022 ב לניצול חלקם, 2019 ל השוואהב התחבורה משרד לתקציב₪  מיליארד 16 של תוספת

  . תחבורתיים פרויקטים של קידום

 אזוריים-מקומיים צרכים לייצוג יכולת בעלי ואזוריים מקומיים שחקנים הימצאות

 תשתיות של וקיומן האזורי האשכול כדוגמת, מרחביות מוניציפליות שותפויות לטובת שונות התאגדויות של קיומן

 טובה סמכויות אסדרת םויישה להתחלת בסיס מהווים, ובחיפה בירושלים שיש כפי מוניציפליות תחבורה לרשויות

 . ואפקטיבית יעילה תחבורה מערכת ליצור וכך, למקומי המרכזי השלטון בין יותר

 המקומית ברמה  הן (מאפשרים) יתרונות המהווים נוספים היבטים על לדבר ניתן, רחבה כללית בהסתכלות

 :בארצית והן

, חלוקתי וצדק שוויון להבטיח יכולת ,טווח וארוכת רחבה ארצית בראייה צרכים עם הכרות :המרכזי שלטוןב

 . מדיניות והתווית אסטרטגיה לגיבוש יכולת, תקין לניהול תמיכה ומעטפת נורמות התווית

 וזמינות נגישות(, תושב - רשות קשר) לאזרח קרבה .והמקום האוכלוסייה צורכי עם הכרות :המקומי שלטוןב

 והמתקנים השטח על מידע .יותר ומיטבית איכותית שירותים אספקת המאפשרות מקומיות יוזמות, לפעולה מידית

 . המרכזי השלטון של לאסטרטגיה התאמה מאפשר אשר

 

 . התחבורה בתחום הסמכויות לאסדרת שונות חלופות בחינת לטובת ניתוח אמצעי 3 ב שימוש נעשה

 . ותהליך תוצאה של קריטריונים לאור חלופות הערכת .1

 . המקומי מהשלטון התחבורה בתחום יםמומח עם עומק ראיונות .2

 . אותן לבזר ניתן אליהם והגורמים השונות הסמכויות לסוגי משקולות ליצירת מומחים שאלון העברת .3
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 חלופות להערכת קריטריונים הצגת. 10

 . ותוצאה תהליך של בקריטריונים שימוש נעשה הסמכויות לאסדרת השונות החלופות בהערכת

  :החלופות תלהערכ נבחרו אשר קריטריוניםה הם אלו

 אחריות(, הישראלית בחברה השונות לקבוצות) ייצוגיות, שקיפות(, תהליכי צדק) הוגנות - לתהליך אוריינטציה

 . ציבורית

     (.משאבים בחלוקת) חלוקתי צדק, פוליטית ישימות, מעשית ישימות, יעילות, אפקטיביות - לתוצאה אוריינטציה

 אזרחים בין המורכבים היחסים להבנת הן חיוניים תהליך משתני אך. תוצאה במשתני הוא קרובות לעיתים המיקוד

 מנגנוני, אחריות, שקיפות כמו תהליך משתני, לפיכך .התוצאות על להשפיע חדשניות דרכים לפיתוח והן לממשלה

 של האפקטיביות את להגבירו בממשלה רהציבו אמון בהשבת לסייע יכולים וייצוג הוגנות, היענות, השתתפות

 .Mizrahi et al, 2020) ) ציבוריים ארגונים

 

 . למעשיים נורמטיביים קריטריונים בין חלוקה לפי הקריטריונים על הסבר להלן

  נורמטיביים קריטריונים

 רמת שהיא, הציבורית המדיניות של העיקרית המטרה את מרבית במידה להשיג האפשרות עצם – אפקטיביות

 שירותים באספקת אפקטיביות לקדם תידרש שתיבחר האסדרה מדיניות(. 2011, לוי) לתושב נאותה שירות

 Pincus) לתהליך קשר ללא והתוצאות המטרות של ההשגה כמידת מוגדרת אפקטיביות. מספק בהיקף איכותיים

et al., 1999) .שירותי רמת שיפור – קרי – מטרותיו את משיג האסדרה אופן בה המידה זו הנוכחי במקרה 

 . לאזרח התחבורה

 

 לציבור מבטיחה, המקומי לשלטון הסמכויות אצלתהל הנוגעת הציבורית המדיניות כמה לעד נוגעת –  הוגנות

 ללא לשירותים שוויונית נגישות או( םשוויוניי כללים של במובן בעיקר) משאבים של שוויונית חלוקה האזרחים



  

 

16 

 

 המרכז לניהול ומדיניות ציבורית

 אוניברסיטת חיפה

 בית הספר למדעי המדינה

 המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

http://cpmp.hevra.haifa.ac.il 

 ולהתאמת משאבים לחלוקת בנוגע מוחלשות' קב של מתקנת העדפה מבטיחה היא מידה באיזו. מגוריהם במקום תלות

 בתחומיהן החיות שונות קבוצת של התרבותיים לצורכיהן מותאמת שירות הספקת מבטיחה או ,לצורכיהן השירותים

 נחשבת המרכזי השלטון מטעם( רגולציה) אסדרה או ציבורי פיקוח לקיים היכולת גם. המקומיות תהרשויו של

 .(2011, לוי) ההוגנות( קריטריון) ערך של המימוש את להבטיח כדי חיונית

, הארגון של מידע למאגרי גישה המאפשרת כזו בצורה ארגון של התנהלות מתארת מנהלתית שקיפות – שקיפות

 ,Ball) פעולה ודרכי פתוחות ישיבות, מזכרים, וחוקים תקנות, סטטיסטיקות, פרוטוקולים, פיננסית ותהתנהל: כגון

2009). 

 עקרונות פי על הולם ייצוג הישראלית בחברה השונות לקבוצות מאפשרת המוצעת המדיניות מידה באיזו – ייצוגיות

 עבורם בשטח התאמה ומתקיימת המקומיים הצרכים מיוצגים כמה עד, הנוכחי במקרה .(2019, הפנים משרד) החוק

(Benzeval et al., 2020 .)  

, נתון בזמן המדינה אזרחי על המקובלות הזהות להגדרות להתייחס אפוא חייבת, מיוצג מי לגבי המעשית השאלה

 הגדרות של רחב מגוון על מלמד הישראלית בחברה המצב. הזמן במהלך אלה הגדרות לשנות בחופש לפגוע מבלי

 lnstrumental)העשייה בעולם ייצוגיות בין להבחין אף מקום יש, זה בעניין. וקבוצתית פרטית זהות של

Representation)  סמלית ייצוגיות לבין (Symbolic Representation). המעשה של הגיונו, העשייה בעולם 

 ומגוונת רחבה ייצוגיות מאפשר הסמלי התחום, זאת עומתל. הייצוגיות וגיוון היקף חשבון על קרובות לעיתים בא

 ומתן-משא ובתהליכי בזמן, קרובות לעיתים, כרוכים וביטוייה הייצוגיות .המדיני המעשה הגיון שמרשה ממה יותר

 ויכולה יתכן, חיוניות הן הפעולה ואחדות מהירות בהם בנושאים. הפעולה ואחדות מהירות את המגבילים ופישור

 (.2000, לדמוקרטיה הישראלי המכון צוות) .לייצוגיות הדרישה מיתון על כמההס להיות

 והמתפשטים הרחבים הצרכים את לשקף נועדוש וארגונים קבוצות או אנשים של אחריותה – ציבורית אחריות

  (.Post & Preston, 2012) המדינהו המקומי הרשות, כולה הקהילה של

 לידי בא החלוקתי הצדק הנוכחי במקרה .משאבים של צודקת חלוקה מבטיחה המדיניות כמה עד - חלוקתי צדק

 הוכדומ אקונומי הסוציו מעמדם, מגוריהם למקום קשר ללא לאזרחים הניתן והשירות ההנחיות באחידות ביטוי

(Kaufman, 2012 .) 
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 כסף של בפרט, נתונה מהשקעה מרבית תוצאה שתופק מבטיחה הציבורית המדיניות כמה לעד נוגעת – יעילות

 עצם את בוחן האפקטיביות קריטריון אם. השירותים צרכי מרבית של רוצם את שתשביע תוצאה ושתושג, ציבורי

, ציבורית מדיניות. ממנה הרצון שביעות ואת למשאבים ביחס השגתה את בוחן היעילות קריטריון, המטרה השגת

 של נכון לא מיצוי משמעותו יעילות חוסר. מבזבוז להימנע חותרת המיסים משלמי של ממשאביהם הממומנת

 יעדים החטאת היא התוצאה. שצריך מכפי יותר גבוהה בעלות מטרות מימוש כלומר, גבתה שהמדינה המשאבים

  (. Nagel, 1986) הציבורית המדיניות של אחרים

-cost: מטרה – עלות)  הקולקטיבית המטרה להשגת ביחס ניתוח האחת: יעילות לאמוד עיקריות יםדרכ שתי יש

effectiveness ,)תועלת- עלות) השירותים צרכני שמקבלים לתועלת ביחס העלות ניתוח – והאחרת cost-

benefit .)למדיניות נלוות אשר העסקה עלויות את מנתחת, היעילות בסוגית עוסקת אשר', עסקה עלויות' גישת 

 אכיפה עלויות ישנן .כלכליים רק לא שהם חליפין יחסי לכל היא הכוונה .יעילות לחוסר גורמים ואשר הציבורית

 לוודא מנת על משקיע המרכזי שהשלטון העלויות אותן הן אכיפה עלויות, הנוכחי במקרה. השפעה ועלויות

 מזה נובעות שכולן אכיפה מערכות המון ישנן. יםהשונ המשרדים מדיניות את לפועל מוציא המקומי שהשלטון

 שהנאכף מהעובדה גם עלות ישנה, בנוסף. בחסר פועלת המערכת ולכן המקומי בשלטון אמון אין המרכזי שלשלטון

 במחשבה רב עיסוק ישנו, פחד על המבוסס מנגנון מאמצים כאשר כי. יעילה בצורה מתפקד ולא אמון מאבד כבר

 .(Williamson, 1999) החברתית ברווחה המיקוד את שמסית מה האכיפה נגנוניממ ולברוח להתחמק איך

 כלומר, ההשפעה עלויות בחינת באמצעות אותה לבחון וניתן מבוזר מבנה מול ריכוזי למבנה נוגעת עיקרית דילמה

 עלויות כזה במצב. המרכזי השלטון החלטות על להשפיע המקומי השלטון של הרצון בשל נגרמותה העלויות

 כרוך המרכזי השלטון י"ע השפעה ניסיונות דיכוי: עיקריות השפעה פעולות משלוש להיגרם יכולות השפעהה

 המאמץו; הניהולי וואימהת המרכזי השלטון את מסיט מחאה להשקיט כדי לדרישות היענות; ניהול זמן בעלויות

 Mizrahi and) ברשות עהההשק זמן חשבון על להשפעה בהתארגנות המקומיות הרשויות ותשמשקיע

Minchuk, 2017 .) 

 להקטנת הפתרון. השפעה לעלויות שקשורות, אכיפה עלויות יותר יהיו כך ריכוזית יותר שהמערכת ככל

 לעלויות הקשור בכל ריכוזי מבנה יתרון יש מבוזר למבנה. ביזור יצירת באמצעות היא ההשפעה עלויות

 עמדה הבעת שמאפשר מבוזר מבנה על – זה על מבוססת בדיוק דמוקרטיה. בהתנהלות יעילות ויוצר, השפעה

 המשמעות. האמון את להגדיל יכול, החלטות בקבלת שיתוף או, מבוזר שמבנה מראים רבים מחקרים. וביטוי



  

 

18 

 

 המרכז לניהול ומדיניות ציבורית

 אוניברסיטת חיפה

 בית הספר למדעי המדינה

 המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

http://cpmp.hevra.haifa.ac.il 

 והם חלק מרגישים אנשים ,זאת מאפשרים וכאשר, אחריות ונתינת אמון מתן היא החלטות בקבלת שיתוף של

 לכן, שיתוף של שונות רמות יש. שונים מסוגים פשרות לעשות יותר ומוכנים חריותא עצמם על לקחת נוטים

 Mizrahi and) ביותר הנמוכה השיתוף רמת את מהווה ואינו עין למראית רק אינו שהשיתוף להקפיד חשוב

Minchuk, 2017.)  

 

 מעשיים קריטריונים

 והיכולת צפויות התנגדויות לאור פוליטית מבחינה לביצוע וניתנת ישימה החלופה מידה באיזו – פוליטית ישימות

 האם השאלה ונבחנת. השחקנים של הפעולה בסביבת העוצמה יחסי מנותחים זה קריטריון פי על. תמיכה לגייס

 מדיניות של אחר תחםבמ חדשות בעיות מעורר, מסוימת ברשות, מסוימת קבוצה על שהשפיעה ציבורית בעיה פתרון

 בסוגיה(. 2011, לוי) נפגעו שזכויותיה תחושה בקרבה ליצור לפחות או אחרת ברשות אחרת בקבוצה ולפגוע

 . המרכזיים העניין מבעלי אחד מכל מהחלופות אחת כל זוכה לה התמיכה מידת את לבחון יש הנוכחית

 השחקנים של מקצועיות יכולות, זמנים לוחות כמו שיקולים. ליישום ניתן הפתרון שבה המידה – מעשית ישימות

 (.2011, לוי) זה לעניין רלוונטיים אסדרה או מנהלית פיקוח יכולת, תקציב, המעורבים

 

 חסמים ניתוח לאור התחבורה בתחום השירות רמת לשיפור חלופות הצגת. 11

 ומאפשרים

 . בישראל התחבורה מערך לניהול סמכויות בנושא מרכזיות חלופות כמה קיימות

 חיזוק ופעילות תקנים הגדלת) הקיימים הארציים הגופים חיזוק: הריכוזיות הרחבת –' א חלופה

  (משרדי וחוץ תוך ותיאום ממשקים

 : הבאות הפעולות יקודמו זו חלופה במסגרת(, 2019) המבקר המלצות לאור

 הארצית הרשות לבין התחברותי התכנון אגף בין התיאום חיזוק . 

 במסגרת) חיצוניים יועצים על וההסתמכות התלות וצמצום תחבורתי לתכנון באגף מקצועי אדם כוח תגבור 

 (. תחבורתי תכנון מנהלת – ל"מת

 תמקומיו ורשויות התכנון מוסדות, תנועה מהנדסי, מתכננים מול אל התחבורה משרד של ההנחיות חיזוק ,

 . תעשייה ואוזרי תעסוקה מרכזי, יישובים, שכונות תכנון בעת ציבורית תחבורה תכנון בנושאי



  

 

19 

 

 המרכז לניהול ומדיניות ציבורית

 אוניברסיטת חיפה

 בית הספר למדעי המדינה

 המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

http://cpmp.hevra.haifa.ac.il 

 הפיתוח בין מרבי שילוב שיתקיים כך תחבורה בנושאי מעודכנת ארצית מתאר תוכנית של קידומה 

 ומקודמות, קודמו האחרונות בשנים. והארצי המקומי התחבורתי הפיתוח לבין הקרקע ושימושי הכולל

 נעדרות החלטות לקבלת להוביל עלול הדבר. לתחבורה עדכנית א"תמ שיש בלא שונות תוכניות, כיום גם

, ועוד זאת. הארצי התכנוני במארג המקומיות התוכניות השתלבות את מבטיחות שאינן, כולל" על מבט"

 דוח) עדכניותה תפחת השנים שבחלוף לכך להביא עלולה שנים פני על א"התמ הכנת תהליכי התמשכות

 (. 2019, מבקר

 קידום את שמוביל המרכזי הגורם משמש אינו התחבורה משרד, בפועל כי נמצא, 2019 ב המבקר דוח לפי

  :בתפקודו כשלים בגלל היתר בין, הציבורית התחבורה ענף

 מספק תיאום היעדר ;התכנון במוסדות המשרד נציגי של דלה לנוכחות שגורם התכנון בתחום בעובדים מחסור ישנו

 א"תמ) יבשתית תחבורה לתשתיות משולבת ארצית מתאר תוכנית בקידום עיכובים; במשרד השונות היחידות בין

 ימפעיל על בעיקר, ובקרה בפיקוח וליקויים; פרויקטים לביצוע חלופה לבחירת כלכלית כדאיות בדיקות היעדר; (42

 נעדרת והיא, סמך יחידת להיות הפכה לא ציבורית לתחבורה הארצית הרשות. באוטובוסים הציבורית התחבורה

 .הקמתה בעת שפורטו מהסמכויות וחלק משאבים, עצמאות

 התחבורה ענף את ומוביל שמנהל המקצועי הגוף להיות ציבורית לתחבורה הארצית הרשות הפכה לא זה במצב

 משרות תוספת אושרה הארצית הרשות הקמת עם .שלביו בכל התחבורה שר מדיניות ליישום ופועל הציבורית

 קיימים. זו תוספת צומצמה אף מכן ולאחר, בלבד חלקי באופן אוישו אלה משרות אולם ,שלה האדם כוח לתקן

 אינה הרשות כך עקב. בפועל והמבנה התקן לבין ,הרשות של המתוכנן והמבנה המתוכנן התקן בין ממש של פערים

 היעדים השגת את לקדם ממנה שמונעים דברים, בעבודתה עיכובים ונוצרים, שלה האחריות מתחומי בחלק מטפלת

 (. 2019, המבקר דוח) הוקמה שלשמם

 עקרונות מגובשים שבהם, ל"הוותמ שמקיימת הראשוניים העבודה לדיוני לרוב מוזמנים אינם התחבורה משרד נציגי

 של החלקית המעורבות. התוכניות אישור של בשלבים לדיונים מוזמנים אלא, הראשוניים התכנון ומסמכי התכנון

 בתוכניות שינויים ולקדם תחבורתיות סוגיות לדיון להעלות עליהם מקשים עימם מקדים תיאום והיעדר ח"מת נציגי

 שיתופם היא התכנון בתהליך ממשלה גורמי של לשיתופם המלך דרך. צ"התח שירותי אספקת את לשפר שיסייעו

 ח"מת רבות פעמים שבה מציאות נוצרת, זאת למרות. התכנון תהליך כל במשך עימם וםתיא וביצוע הוועדות בדיוני

 לאפשר היא זה שלב של העיקרית שהמטרה אף, ההתנגדויות הגשת של המאוחר בשלב לתוכנית התנגדות מגיש
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 הדיונים שלבי בכל מעורב ל"הוותמ של התחבורתי היועץ כי נמצא .התכנון בתהליך להשתתף הרחב לציבור

, בתוכניות תחבורתיים היבטים בתיקון מטפל רבים ובמקרים ת"בה מסמך להכנת ההנחיות יהיו מה ממליץ, בתוכניות

 את בהמשך לשמש אמורות התוכניות מכוח שיוקמו שהתשתיות אף זאת, בוועדה ח"מת נציג של מעורבות ללא

 דוח) התחבורה בנושא המוביל מקצועיה לגורם התחבורתי היועץ את הופכת זו מעורבות. צ"תח שירותי במתן ח"מת

 (. 2019, מבקר

 באגף האדם כוח מצוקת בשל המחוזיות בוועדות המתקיימים מהדיונים בחלק משתתפים אינם ח"מת נציגי, בנוסף

 אינם הנציגים, כן כמו. יותר הגדולות התוכניות לקידום בדיונים משתתפים הנציגים לרוב. תחבורתי לתכנון

 מוזמנים שהם אף, מהתוכניות חלק של הקידום בתהליך המוקדמים בשלבים המתקיימים ודהעב בדיוני משתתפים

 להשתתף מטעמו נציגים שולח אינו תחבורתי לתכנון האגף .התוכניות של והאישור ההפקדה בדיוני רק אלא, אליהם

 רלהעי האפשרות על אגףה מוותר בכך. מייעצת דעה בעלי כנציגים, ולבנייה לתכנון המקומיות הוועדות של בדיונים

 שירותי למתן יותאם התשתיות שתכנון ובפרט, מדיניותו עם אחד בקנה יעלו שהן ולוודא התוכניות על הערותיו את

, עירונית להתחדשות הרבות התוכניות ולנוכח 2014 משנת המקומיות הוועדות של הסמכויות הרחבת לנוכח. צ"תח

 .חשיבות משנה מקבלים ח"מת עמדות של אפקטיבי וייצוג המקומיות הוועדות בדיוני ח"מת נציגי של השתתפותם

 שתתחזק כך שתוארו הכשלים כל וחיזוק טיפול היא זו חלופה של משמעות, סמכויות ביזור של בהקשר

 . הריכוזיות הגברת כלומר, המקומית ברמה גם התכנון בהליכי התחבורה משרד נציגי של הנוכחות

 

 הפרטה באמצעות ביזור –' ב חלופה

 ציבורית תחבורה שירותי אספקת זה ובכלל, לציבור שירותים באספקת המדינה של השליטה וטווח המעורבות מידת

, אספקה של שונות ברמות עבור, המדינה של מלאים ושליטה באחריות הֵחל סקאלה פני על נעה, באוטובוסים

 .המדינה ידי על מבוקר שאינו חופשי בשוק וכלה, המדינה של ובקרה שליטה, אחריות

 בעלי קווים לאספקת תביא הפיקוח של מלאה שהסרה מכך הוא העיקרי החשש, הנחוצות הרפורמות על בדיון

, לאוכלוסייה כחיוניים אותם מחשיבות הציבורית התחבורה שרשויות, מפסידים שקווים בעוד, בלבד רווח פוטנציאל

 במכרזים. התחרותיים המכרזים שיטת את מעדיפות אירופה מערב מדינות ובר, זו מסיבה. מתאים שירות ללא יישארו

 זכויות מקבל במכרז הזוכה. להתמודדות מראש ומתוכננים מוגדרים קווים של סל או קו, שירות מעמידים כאלה

 ,מסוימים ובסטנדרטים בתנאים לעמוד מתחייב הוא. בזמן מוגבלת מוגדרת לתקופה השירות להפעלת בלעדיות
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 העלולים מתחרים וממחירים, אחרים אוטובוסים שירותי ספקי מצד בעיקר, תחרות מפני מובטח הוא ובתמורה

 off) "בכביש הנוסעים על תחרות"ב ולא, בלבד במכרז ההתמודדות במסגרת בתחרות מדובר. ברווחיותו לפגוע

the road competition) עם. אלה שירותים אספקת לע מסוימת שליטה, הרגולטור/למדינה נשמרת ובמסגרתה 

 שירותי לאספקת ביותר המקובלת היום היא התחרותיים המכרזים ושיטת, זה בכלי השימוש וגבר הלך השנים

 בתחילת הונהגה בה, בריטניה היא הכלל מן יוצאת. בפרט אירופה מערב ובמדינות בכלל בעולם ציבורית תחבורה

 הציבורית התחבורה שירותי בתחום ביותר והרדיקלית המקיפה הרפורמה הקודמת המאה של השמונים שנות

(White, 1997)  הכביש על חופשית תחרות" הונהגה ללונדון שמחוץ האזורים בכל"  (on the road 

competition) עם. נוסעים הסעת על להתחרות מינימליים בסטנדרטים ועומד שמעוניין מי כל רשאי שבמסגרתה 

 תחרות הונהגה, לה שמחוץ באזורים" חברתיים קווים"כ שהוגדרו ובשירותים לונדון באזור התחבורה בשירותי, זאת

 2000 בשנת הרפורמות להנהגת עד בישראל הציבורית התחבורה מצב בחינת .תחרותיים מכרזים באמצעות מוגבלת

 בישראל הציבורית התחבורה שירותי עיקר. בעולם אחרות במדינות לעיל שתואר למצב למדי דומה תמונה מציגה

 הציבורית התחבורה בשוק המדינה של השליטה מידת. (ואגד דן) קואופרטיבים שני ידי על סופקו (96%)

 .למדינה (רחב ומידע בידע החזיקו אשר) המפעילים בין במידע סימטריה א עקב בעיקר, אפסית הייתה באוטובוסים

 עצמה העניקה, חדשים מתחרים כניסת שנים לאורך שמנע התחבורה משרד מדיניות בשל, בענף התחרות היעדר

 בא השירות באספקת היעילות חוסר. מפעילים באותם המדינה של רבה תלות ויצרה, הקואופרטיבים לשני רבה

 שירותי בצריכת ירידה של מתמשכת מגמה עם יחד, כבד סובסידיות ובנטל הענף של הגבוהות בעלויות ביטוי לידי

 (.2019, וטלית עידה) תהציבורי התחבורה

 ועדות של בדוחות מופיעה לתחרות בישראל באוטובוסים הציבורית התחבורה שוק בפתיחת בצורך ההכרה

 של הכלכליים והיעדים התחבורה יעדי להשגת לתרום הענף של יכולתו כי וקבעו הסוגיה את שבחנו מקצועיות

 תחרות: הפרק על שעמדו מודלים שני בחנו הוועדות. תפקודו ומאופן ממבנהו חמור באופן נפגעת בישראל המשק

 השירות רמת את הציבורית הרשות קובעת שבה מבוקרת תחרות או, והתכנון הפיקוח של מוחלטת והסרה חופשית

 המלצותיהן. קצובה לתקופה ציבורי או פרטי גורם ידי על ציבורית תחבורה להפעלת חוזית התקשרות ומאפשרת

 התחבורה ענף את לפתוח,  1997 בינואר 8 מ  1301 מספר ההממשל להחלטת הבסיס את יצרו אלו ועדות של

 התחבורה בתשתיות השליטה את להסדיר הממשלה החליטה- שנה אותה בסוף. מכרזים באמצעות לתחרות הציבורית

 .ודן לאגד פרט אחרים ציבורית תחבורה למפעילי ובמסופים מרכזיות בתחנות שימוש זכות הענקת תוך, הציבורית

 לאפשר כדי ,ודן אגד ידי על לכן קודם שהופעלו קווים 22 להפעלת מכרז התחבורה משרד פרסם,  1998 בפברואר
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 (המקצועי הרגולטור) התחבורה משרד ידי על, 2000 בשנת החל הרפורמה יישום .לענף להיכנס חדשים למפעילים

 עדליא וחברת 1998-2003 בשנים' לירד' חברת) ציבורית תחבורה מנהלת באמצעות )המממן) האוצר ומשרד

 התחבורה משרד של הביצועית כזרוע לשמש במכרז שנבחרה, פרטית ייעוץ חברת שהיא (ואילך 2003 משנת

 הזיכיונות של המוחלט בוהר .בישראל הציבורית התחבורה שירותי לאספקת התחרותיים המכרזים ניהול לצורך

 . (2019, וטלית עידה) תחרותי מכרז בהליך הועבר

 חיצוניות חברות עם והתקשרות צ"התח בתחום ביצוע סמכויות ריכוז

 צ"התח תחוםב ביצוע סמכויות לרכז השאיפה, היתר בין, היה ציבורית לתחבורה הארצית הרשות להקמת הרציונל

 הרשות של המקצועי הרובד ועיבוי תגבור באמצעות, משרדיים וחוץ פנים אחרים גופים בידי אז עד הופקדו אשר

 כשלוש המשמשות פרטיות חברות עם עובדת הרשות, זאת למרות אך. רלוונטיות מקצועיות מיומנויות חיזוק תוך

 (. 2016, ובניטה בקר) אצלם מרוכז בעיקרו המקצועיות והמיומנויות והידע 2003 משנת ,צ"תח מינהלות

 הפרטת של מגמה החלה, 1985 ב הייצוב תוכנית מאז שאת ביתר, הפרטה של רבים תהליכים התרחשו בישראל

 מספר צומצמו אכן 1995 עד .(1998 ,ורוזביץ זילברפרב, אקשטיין) שונים בתחומים ממשלתיות תווחבר שירותים

 חברות 18 ךמתו התחבורה בתחום מהן 9 כאשר) 1995 בשנת 118 ל, 80 ה בשנות 218 מ הממשלתיות החברות

 תחוםמ הן מתוכן חברות 14 ו, התשתיות בתחום חברות 34 ישנן 2019 ל נכון(. התשתיות בתחום ממשלתיות

                                        (.                                          www.gov.il/he/departments/gca הממשלתית החברות רשות) התחבורה

 .הפרטי ולא הציבורי המגזר ידי על בעיקרו שמסופק כך, ריות ריכוזי הפך התחבורה תשתיות תחום, כלומר

 כל של העברה התקיימה, במקוםו והזכיינות הפרטה על וויתור נעשה, לדוגמא אביב בתל הקלה הרכבת בפרויקט

 המתמחות בינלאומיות פרטיות לחברות בהשוואה מקצועיות חוסרו ניסיון חוסר לה שהיה אף על, ע"לנת הביצוע

   .מלכתחילה הקלה הרכבת בפרויקט שהיה כפי בתחום

  - (2007) סדן ועדת לפי הפרטה באמצעות לביזור הצעה

 פי-על הציבורית התחבורה אמצעי את שיפעיל ניהולי כתאגיד תוקם ציבורית לתחבורה שהרשות המליצה הועדה

  .פרטיות חברות עם חוזים

 רווח שולי וכן, התפעול הוצאות כל ייכללו בעלות. שבידיו התחבורה אמצעי של "ברוטו עלות" בצורת יהיו החוזים

 קווי לקביעת אחראית תהיה הרשות. הרשות ידי-על תיעשה הנסיעה כרטיסי בעבור התשלום גביית. למפעיל
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 לאזרחים שירות למתן וכן, תחבורה אמצעי בין והשילוב השירות תדירות, (אחרים ואמצעים אוטובוסים( התחבורה

 (. 2009, רונן) ועוד לקוחות שירות, משולבים כרטיסים מכירת, זמנים לוחות על מידע מבחינת

                                                                                                   

  מוניציפליות תחבורה לרשות ביזור –' ג חלופה

 . מקומיות רשויות לאגד או, המקומית לרשות כפופות אשר – מוניציפליות תחבורה רשויות

 שהאינטגרציה הוא הרציונל. אזורית ציבורית תחבורה רשות בידי הרגולטורית הסמכות נמצאת מהמדינות ברבות

 ,לדוגמה בלונדון שקיימת כפי, מטרופולינית / אזורית במסגרת ציבורית תחבורה אמצעי מספר של המשותף והניהול

 .Hensher 2004) ) בה השימוש את ולהעצים לייעל מאפשרים

 הסמכויות בביזור גם עסקה, ציבורית לתחבורה הארצית הרשות הוקמה שמכוחה ,2011 מאוגוסט הממשלה החלטת

 חקיקה קידום באמצעות להיעשות אמור היה זה ביזור. המטרופוליניים המרחבים בין ציבורית לתחבורה הנוגעות

ת הקמת שתאפשר שויו ה ר ר חבו ת ת רי ת ציבו עודיו ם יי ליני פו טרו מ שונ ל  שיהיו ,יםה

כון. רבות מפותחות במדינות כמקובל, שלהן באזורים הציבורית לתחבורה אחראיות עד נ מו תיבת ל ח כ  דו

ה ם ז מו טר ק ת הו שויו ל ר א  ובירושלים שבע בבאר מטרופוליניות תחבורה רשויות להקמת הצעה. הכ

ני נכללה קו תי ה ב ק קי ח ם ה שו ת ליי ניו מדי ת ה לי כ ל כ ת ה שנ ב ל צי ק ת  אולם ,2019 ה

 עומס לידי מביא זה מצב. שינוי ללא נותרה התכנון אישור שסמכות מכאן. העברתו טרם התקציב עתמהצ הופרדה

 שירות היא הדבר תוצאת. והביצוע התכנון ביעילות ופוגם, ציבורית לתחבורה והרשות התחבורה משרד על גדול

 (. 2018, לוטן ואלמגור בקר) מיטבי שאינו ציבורית תחבורה

 ובקיום במטרופולין הרשויות בין בתיאום הקושי הוא צ"התח בתחום מרחביים פרויקטים ביישום הקשיים אחד

 התמודדות. מקומיים בצרכים התחשבות לצד הכלל צורכי על רחבה הסתכלותב צורך ישנו. ביניהן פעולה שיתוף

 פרויקט, אביב בתל הקלה הרכבת הקמת פרויקט כגון, גדולים בפרויקטים בעיקר ביטוי לידי באה זה אתגר עם

 שונות ערים בין המחברים ציבורית תחבורה נתיבי הקמת ופרויקט לחיפה נצרת שבין הקלה הרכבת הקמת

 להתאים צורך יש ויעילים טובים ציבורית תחבורה שירותי לספק מנת על, כך על נוסף. אביב תל במטרופולין

, המקומיים הפיזיים המאפיינים לדוגמה, שכונה ובכל ובייש בכל המקומיים ולמאפיינים לצרכים השירות את

 ציבור מוסדות, ספר בתי כגון) באזור השונים הקרקע ושימושי שלה הנסיעה מאפייני, האוכלוסייה הרכב
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, מבקר דוח) מרכזי למתכנן מאשר המקומית לרשות יותר זמין אלה בנושאים מידע. (מסחריים ומרכזים

2019 .) 

 (2016, ובניטה בקר) מטרופוליניות תחבורה רשויות הקמת לטובת מקדימים תנאים

. הללו הרשויות של ההקמה תהליך להתחלת מקדים תנאי הינה מפקח כגורם הארצית הרשות מוכנות :ראשון תנאי

 לתפקידם העובדים הכשרת, האדם כוח איוש זאת ובכלל ,מלא באופן ופעילותה הארצית הרשות הקמת סיום נדרש

 ובעל חוקית מעוגן רגולטורי מנגנון להבטיח מנת על, זאת כל. והגופים הגורמים כלל בין העבודה ממשקי ועיגון

 לרשות שיש חסמים בכמה לטפל יש בנוסף .המטרופוליניות הרשויות על פיקוח לצורך הנדרשים והידע היכולות

 עצמאות היעדר. ב; אחד מרכזי וףג בידי הציבורית התחבורה בתחום סמכויות איגום היעדר .א :לתחבורה הארצית

 ניהול בתחום עצמאות היעדר .ד; תקציבית עצמאות היעדר .ג; בענף מרכזיים תהליכים להובלת בנוגע ניהולית

  .הארגוניים המשאבים

 . לתושב הניתנים התחבורתיים השירותים ברמת לשיפור תביא עצמאותה וחיזוק הסמכויות אסדרת

 הסמכויות חלוקת בחינת תצריך מטרופולינית רשות הקמת: מקומיים גופים פעילות של מחודשת אסדרה :שני תנאי

 ובשיל או, במטרופולינים הקיימים והביצוע התכנון וגופי המטרופולינית הרשות, הארצית הרשות בין כפיפות ויחסי

 .המטרופולינית לרשות אלו גופים

 מקשה לעירוניים הממשלתיים הגורמים בין הפיצול. )צים"נת) צ"תח ונתיבי תמרור סמכות העברת: שלישי תנאי

 . המרכזית התמרור מרשות התמרור סמכויות של רחבה האצלה ונדרשת, ומוסכמת כוללת תחבורה מדיניות יישום על

 רשויות .במרחביהם העירוניים התחבורה אמצעי כלל את המפעילות רשויות פועלות בעולם שונים במטרופולינים

 ציבוריים גופים הן הרשויות. וריכוזי אחוד באופן במטרופולין התחבורה אמצעי מגוון את להפעיל כדי הוקמו אלה

 התחבורה פני על הציבורית התחבורה את לקדם במטרה שהוקמו המטרופולינית המקומית הרשות ידי-על הנשלטים

 אמצעי של אחוד ניהול הוא טרופוליניותמ תחבורה רשויות של הפעלתן ביסוד העומד העיקרון. הפרטית

 התחבורה אמצעי מגוון את ולבצע לתכנן האמצעים שבידיה אחת רשות ידי-על במטרופולין התחבורה

 לפי; חדש אינו כזו רשות להקים הרעיון .מרבית יעילות להשגת ביניהם ולשלב לתאם וכן בהם לשלוט, במרחב

 התחבורה בעיות את לפתור שכדי הדעה התחבורה במשרד התגבשה 1975 בשנת עוד,  48' מס המדינה מבקר דוח
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 בנושא העוסקים הגופים בין לתאם סמכויות לה שיהיו, לתחבורה מטרופולינית רשות להקים צורך יש במטרופולין

 (. 2009, רונן) םמתאי בהיקף תקציב יעמוד ולרשותה

 ושר הפנים שר, התחבורה שר ממונים יהיו שותהר על כי הציעה סדן-ועדת, אביב תל למטרופולין בנוגע, לדוגמא

 ונציגים אביב-תל מטרופולין ברחבי המקומיות מהרשויות ציבור נציגי ישמשו שלה המנהלת במועצה וכי, האוצר

 המועצה ידי-על ימונה הרשות ל"ומנכ, השרים ידי-על ימונה הרשות מועצת ר"יו. האמורים הממשלה משרדי של

 אמצעי הפעלת ואילו, המקומיות הרשויות ומתקציבי המדינה מתקציב ימומן הרשות של הניהול תקציב .המנהלת

 כמתן, התחבורה להפעלת ציבורי תקציב לתת גם אפשרות תהיה. נסיעה כרטיסי ממכירת בעיקר תמומן התחבורה

 (.2009, רונן) סובסידיה

, עצמאיות יהיו המטרופוליניות הציבורית התחבורה רשויות כי הוצע התחבורה משרד שהכין האסטרטגי במתווה

 באמצעות בין, מתאימות סמכויות יוענקו המטרופוליניות לרשויות. בניהולן ישתתפו המקומיות הרשויות ונציגי

 אחראית המטרופולינית הרשות תהיה היתר בין. חקיקה באמצעות ובין הממשלה בידי כיום הנתונה סמכות אצילת

. צ"בתח השימוש עידוד ועל צ"תח של תשתית מיזמי של וקידום ייזום על ותופקד לה שיוגדר בשטח צ"התח לניהול

 לפי. ועוד ִתמרור רשות של סמכויות, קווים ורישוי צ"תח מפעילי עם התקשרות לעניין סמכויות יוקנו לרשויות

 הקמתן לאחר. שבע ובאר אביב תל, ירושלים ,חיפה: מטרופולינים בארבע לקום צפויות אלו רשויות, הדוח

 הגורם להיות יוסיף אולם, אלה רשויות של לטיפולן שיועברו התחומים של בביצוע לעסוק התחבורה משרד יחדל

 (. 2019, המבקר דוח) ההדרוש לחקיקה והאחראי המיניסטריאלי בדרג המדיניות את הקובע

 אביב לבת להתחיל הומלץ ובארץ בעולם מטרופוליניות תחבורה רשויות בנושא הכנסת ידי על שנעשתה בסקירה

, רונן) חלקי ביזור בהן אפשר התחבורה ומשרד תחבורה אמצעי של מגוון בהם הקיימות כרשויות וחיפה

 שהוביל, מלכא אלעד, המרואיינים אחד. שבע בארו ירושלים עם התחילו האחרונה הממשלה בהחלטת .(2009

 מאוכלוסיית כרבע יחד המהוות וירושלים אביב בתל להתחיל ממליץ דווקא, בירושלים תחבורה של מהלכים

 הקמת תסתיים מעט ועוד האוטובוס בקווי רפורמה בה נעשתה שכבר כיוון ,אביב תלב לבחור כדאי לדעתו. ישראל

 כדאי. בירושלים צ"התח של מחדש ארגון וישנו לתחבורה אב תוכנית צוות הוקםש כיוון ובירושלים, הקלה הרכבת

 שהיא מראה שכבר, הרשות של מוכחת יכולת ויש, איתה לעבוד טובה תשתית כבר בהן שיש כיוון בהן להתחיל

 .כפיילוט אלו ברשויות להתחיל אפשר. זה את לעשות יודעת

 קריטריונים לאור חלופות ניתוח. 12
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 מקסימלי ביטוי מתן תוך יםמיטבי ביזור פתרונות מציאת מאפשר הקריטריונים באמצעות החלופות הערכת תהליך

 . בהם והתחשבות התמודדות מתוך חסמיםה השפעת את למינימום צמצוםו( המאפשרים) השחקנים יתרונותל

 להערכה קריטריונים

 אחריות(, הישראלית בחברה השונות לקבוצות) ייצוגיות, שקיפות(, תהליכי צדק) הוגנות - לתהליך אוריינטציה

 . ציבורית

     (.משאבים בחלוקת) חלוקתי צדק, פוליטית ישימות, מעשית ישימות, יעילות, אפקטיביות - לתוצאה אוריינטציה

 

  'וכו תקנים הוספת, הקיימים הארציים הריכוזיים הגופים חיזוק –' א חלופה

  – (וחלוקתי תהליכי צדק) הוגנות

 כי לוודא יאפשר ,כן כמו .פקתומס סדירה בצורה אחידים שירותים אספקתב לסייע יכול הארציים הגופים חיזוק

 תורווחי חזקה עיר שהיא אביב בתל גר דםא אם בין, האזרחים ציבור בין שוויונית בצורה ניתנים התחבורה שירותי

 אשר, הצפונית מהפריפריה האמצעים דלת שמונה תקריי לעומת, האוכלוסייה צפיפות בשל ציבורית לתחבורה

 יאמצע הינו םפריפריאליי במקומות ציבורית תחבורה סבסוד, לדוגמא .דיים רווחיים אינם רבות בשעות רבים קווים

 מטעם( רגולציה) אסדרה או ציבורי פיקוח לקיים היכולת. משאבים של יותר צודקת חלוקה ואף הוגנות לייצר

 יכולת יהתה כן, כי אם .ההוגנות( קריטריון) ערך של המימוש את להבטיח כדי חיונית נחשבת המרכזי השלטון

 של בתחומיהן החיות שונות קבוצת של התרבותיים לצורכיהן מותאמים יםשירות ספקתא להבטיח יותר נמוכה

  .(2011, לוי) המקומיות הרשויות

  – שקיפות

 למידע הציבור זכות ולקידום ליישום חשוב אירוע הייתה 2012 בשנת המידע לחופש הממשלתית היחידה הקמת

 התקין המינהל לשיפור ותרמו שקיפות לקדם שסייעו משמעותיים להישגים היחידה הגיעה קיומה בשנות. מהרשויות

 הנראה כפי, נעצר זה בתחום בו צועדת ישראל שמדינת החיובי הכיוון כי נדמה אחדות שנים זה ואולם. השלטון של

. (איתן מיכאל השר בעבר שעשה כפי) השקיפות נושא את אחריותה תחת שתיקח שלטונית באישיות סורהמח בגלל

 מרשויות מענה בהשגת הכרוך המסורבל ההליך, היחידה סמכויות על המגבלות בשל החסמים הם לעצירה סיבות עוד

 קשיים, חקיקה לענייני השרים בוועדת שקיפות חוסר, לציבור המפורסם יזום מידע של הדל ההיקף, ציבוריות
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 העמדת על הממונים ומעמד 21ה־ למאה המידע חופש חוק התאמת, ופרטיות למידע הציבור זכות שבין בממשק

 .(2019, ווינוגרד ש"דב) לציבור מידע

 

 . ואחריותיות הציבור שיתוף, שקיפות: בישראל הפתוח הממשל למדיניות עקרונות שלושה מציינת 4515 החלטה

 המקדמות ככאלו נספרו התשע כל; התחייבויות תשע כללה 2017–2015 לשנים פתוח ממשל של הפעולה תוכנית

 פתוח בממשל הנכללת הפעילות מרבית, למעשה. ציבור שיתוף כמקדמות וחמש אחריותיות כמקדמות שבע, שקיפות

 אחוד אינטרנט אתר הקמת) ציבור שיתוף כמקדמות שסווגו פעולות שלוש, למשל, כך. השקיפות לעקרון נוגעת

 בעיקרן הן (הלאומי החקיקה מאגר והקמת data.gov.il האתר באמצעות נתונים מאגרי חשיפת, הממשלה למשרדי

 (. 2019, בקר) אהמל במובנו ציבור שיתוף ולא, שקיפות המקדמות פעולות

  – (הישראלית בחברה השונות לקבוצות) ייצוגיות

 משרד .לציבור בהיענות" נכשל" ציון קיבלו הממשלה מגופי 69% (2022) האזרח להעצמת המרכז של בבדיקה

 הנגשת, לציבור והיענות הקשבה: מרכיבים מארבעה רכבהו אשר, מדד אותו לפי 0.53 הציון את קיבל התחבורה

 לשפר מה יש התחבורה שלמשרד כך על מעיד זה ציון .וגיוון וייצוגיות ואחריותיות אפקטיביות, לציבור מידע

 . הייצוגיות בנושא

  – ציבורית אחריות

 הממשל תרבות שלפיה מוסכמה ישנה, בישראל ציבורית אחריות לספר המתייחס במאמרו(, 2012) דותן לפי

 מצד ציבורית באחריות לשאת ונכונות באחריות הכרה של תרבות אצלנו התפתחה שלא בכך קשות לוקה בישראל

 של ההיסטורי לרקע נוגע הראשון התרבותי ההסבר :אפשריים הסברים לכמה מתייחס הספר .השונים הממשל גופי

 ליברלית ולא קולקטיביסטית החברה הייתה( המדינה-טרום של ובתקופה) זו שבתקופה היא והטענה המדינה הקמת

 השני ההסבר .מערבית -ליברלית פוליטית תפיסהל המיוחסת ציבורית אחריות של תפיסה פיתוח על הקשה והדבר

 (. 2012, דותן) בישראל והפוליטיקה החברה של המשוסע לאופייה נוגע

 ברמת ופוגם צרים אינטרסים והעדפת פלגנות שמעודד, אצלנו קואליציוני -הפוליטי למבנה נוגעים אחרים הסברים

 נשיאה של תרבות היעדר של לתופעה הסברים של אחר סוג .האחרים השלטון וגופי הממשלה של משילותה

 העובדה, לדוגמא. אצלנו והפוליטי השלטוני למבנה שנוגעים ומשחקיים מבניים בהסברים קשור בישראל באחריות

 חב הכנסת חבר שבו מצב תיוצר( ואזוריות אישיות בחירות ולא) ויחסיות כלליות הן לכנסת הבחירות שבישראל
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 הבוחרים עם יחסיו של במישור ולא מפלגתי -הפנים במישור והשפעה כוח לצבור ליכולתו ובחירת את למעשה

 .(2012, דותן)

  – אפקטיביות

 : כי נמצא(, 2016) משווה בינלאומי במבט בישראל הממשלה אפקטיביות על דהן מומו של במחקר

 מאז .OECD מדינות  34 מתוך 21–ה במקום ממוקמת ישראל, העולמי הבנק של הממשלה אפקטיביות מדד לפי

 2012-2014 השנים בשלוש אולם. נסגר אפילו הוא 2008 ובשנת, ופחת הלך  OECDל ישראל בין הפער 1996

 לרעה או לטובה חריג לא הממשלה אפקטיביות מדד לפי ישראל של מקומה .ישראל של לרעתה ונפתח שב הוא

 לנפש ההכנסה רמת בין הסטטיסטי הקשר קו על" יושבת" היא ולמעשה, לנפש התוצר רמת לפי לדירוגה יחסית

 .הממשלה אפקטיביות ובין

 יחסית גבוהה בהן הציבורית שההוצאה במדינות יותר גבוהה הממשלה שאפקטיביות מראה( 2016) דהן של מחקרה

 הנמוכה הציבורית ההוצאה בשל. הוצאה של מסוימת מרמה ודועך והולך גבולית מובהק זה חיובי קשר אבל, לתוצר

 .בישראל הממשלה של האפקטיביות את מטה כלפי מושך זה גורם  OECDה למדינות בהשוואה בישראל

 לשכר ביותר הבכיר בדרג מנהלים של שכרם בין הפער לפי שנמדד, הציבורי בשירות בשכר שוויון–איל, בנוסף

 בחשבון מביאים כאשר גם דתשור זו השפעה. הממשלה לאפקטיביות מזיקה השפעה יש, המינהלי הדרג עובדי של

 בהשוואה הציבורי בשירות גדולים שכר פערי בשל, לישראל במיוחד רלוונטי זה ממצא .לנפש בתוצר ההבדלים את

 .המפותחות למדינות

 את מטה כלפי גוררת והיא, הממשלה אפקטיביות על לרעה משפיעה התקצוב בתהליך הריכוזיות כי נמצא בנוסף

, התקצוב תהליך בהשפעת המתמקדת בעבודה .הגבוהה התקציבית הריכוזיות בשל בישראל הממשל אפקטיביות

, 2007, 2012) זמן נקודות ארבע פני על OECD מדינות של פאנל בסיס על( 2016) ינסקי'וסטרבצ דהן שערכו

 החפצים את מעודד זה ממצא. התקציב יישום שלב בריכוזיות יותר עוד בולט זה קשר כי מצא( 1991, 2003

 למדינות בהשוואה ישראל של החריגה התקציבית הריכוזיות של יסודית בחינה לשקול יותר אפקטיבי בממשל

 .המפותחות
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, וגרמניה הולנד — המחשה לשם. הממשלה לאפקטיביות ציבוריים שירותים של חוץ מיקור בין ישר קשר נמצא

 בדיעו על יותר שנשענות, ואיטליה יוון לעומת, יותר גבוהה אפקטיביות מציגות, יותר רחב חוץ במיקור המאופיינות

 בתהליך חוץ במיקור יותר רב שימוש עושה בישראל הממשלה כי נציין. ממשלתיים שירותים של בייצור ציבור

 . OECD  ה מדינות של לממוצע בהשוואה הציבוריים השירותים ייצור

  – יעילות

 אכיפה עלויות הן שיש נראה זו בחלופה, תועלת לעלות לשיקולי נוגעב, הוצגו שכבר יעילות לאמוד לדרכים ביחס

 לפועל מוציא המקומי שהשלטון לוודא המרכזי השלטון של הצורך בשל אכיפה עלויות. ותבוהג השפעה עלויות והן

 על להשפיע המקומי השלטון של הרצון בשל נגרמות השפעה עלויות. (Williamson, 1999) המשרד מדיניות את

 דיכוי: עיקריות השפעה פעולות משלוש להיגרם יכולות השפעהה עלויות כזה במצב. המרכזי השלטון החלטות

 את מסיט מחאה להשקיט כדי לדרישות היענות; ניהול זמן בעלויות כרוך המרכזי השלטון י"ע השפעה ניסיונות

 זמן חשבון על להשפעה בהתארגנות המקומיות הרשויות ותשמשקיע המאמץו; הניהולי וואימהת המרכזי השלטון

 . בארץ רבות פעמים מתרחש וזה (Mizrahi and Minchuk, 2017) ברשות ההשקעה

 הפתרון. השפעה לעלויות שקשורות, אכיפה עלויות יותר יהיו כך ריכוזית יותר שהמערכת ככל, כאמור

 הקשור בכל ריכוזי מבנה על יתרון יש מבוזר למבנה. ביזור יצירת באמצעות היא ההשפעה עלויות להקטנת

 (. Mizrahi and Minchuk, 2017) בהתנהלות יעילות ויוצר, השפעה לעלויות

  – ופוליטית מעשית ישימות

 ענף של הריכוזי שהמבנה כך על הצביעה, 2012 ב התחבורה ומשרד האוצר משרד שפיתחו האסטרטגית התוכנית

 את מקטין, ועירוניים מטרופוליניים לגורמים סמכויות והאצלת היררכי מבנה בהיעדר, בארץ הציבורית התחבורה

 ומעורבות סביר לא עומס התחבורה משרד על ומטיל אחת ובעונה בעת מיזמים של מספק מספר לייצר היכולת

 ,פינקלשטיין) הבמדינ ובערים במטרופולינים המקומית הציבורית בתחבורה פרויקט כל של ומכרוז בתכנון מיותרת

 לא זה יהיה עדייןו מוגבלים יהיו אלו משאבים שעדיין סביר נוספים ותקציב תקנים יתווספו בו במצב גם(. 2020

 התחבורה שירותי בהתאמת יםהנדרש והגמישות לזריזות ביחס לא בוודאי, אחד גורם על שכזה עומס להטיל ישים

 . הדמוגרפיים שינוייםול המקום צורכיל
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 בוודאי, מקומיות רשויות ראשי מצד בהתנגדות שתיתקל סביר הריכוזיות הגברת אחד מצד, פוליטית ישימות מבחינת

 לתחום זיקה בעלי ופוליטיקאים בירוקרטים מצד תמיכה דווקא לכך להיות יכולה, שני צדהמ. שבהן החזקות

 .  התחבורה

 

                                                                                                   הפרטה באמצעות ביזור –' ב חלופה

  – (וחלוקתי תהליכי צדק) הוגנות

 לכך יש. השירות ספק עבור השיקולים במרכז להיות הופכים רווח ששיקולי משמעותו הפרטה באמצעות ביזור

םפריפריאלי ואזורים ביקוש אזורי בין להבדלים הקשור בכל ופריסתה הציבורית התחבורה היקף על השפעות . י

 ניתן כן. בהתאם יהיו להם שינתנו והשירותים נמוכה עדיפות שיקבלו סביר מועטה אוכלוסייה עם מרוחקים מקומות

 . המכרז מתנאי כחלק לספק חייב הוא שאותו מסוים לסטנדרט הספק את המחייבת אסדרה לייצר

 ששכר התפעול בעלויות לחיסכון, 2000 בשנת שנכנסו, החדשים המפעילים של הלחץ הרפורמה בעקבות, בישראל

 המועסקים האוטובוסים נהגי שכר חשבון על בא בעלויות החיסכון שעיקר לכך הביא, בהן עיקרי מרכיב הוא העבודה

 הביטחון רמת גם. ודן באגד לשכר יחסית הנמוכים העסקה ובתנאי בשכר דשיםהח הפרטיים המפעילים אצל

 (. 2009 עידה) יחסית נמוכה היא, אלה חדשים מפעילים אצל המועסקים הנהגים של התעסוקתי

 נוספות עבודות למצוא או )בחוק למותר מעבר לעתים) נוספות במשמרות לעבוד הנהגים את חייב זה נמוך שכר

 גם כמו, להעניק יכולים שהם השירות וברמת הנהגים באיכות לפגיעה לגרום שעלול דבר, להתפרנס שיוכלו כדי

 משרד את הביאה ממנו הנובעות ובסכנות הנושא בחשיבות ההכרה. עייפות בגלל הנהיגה בעת מיותר לסיכון

 המתוכננת קעהההש רמת ואת האוטובוסים נהגי שכר את ,2008 משנת החל, במכרזים לשלב והמנהלת התחבורה

 של שכרם בעיית את פתרה לא זו תוספת, זאת עם. במכרז המפעילים הצעות בדרוג חשובים כמשתנים בהכשרתם

 .(2019, וטלית עידה) לשכרם מהתוספת משמעותי חלק לסבסד נדרש התחבורה שמשרד, יותר הוותיקים הנהגים

 ניכר חיסכון כלל בדרך השיגה שהתחרות עלהמ, אחרות במדינותו בישראל הרפורמה תוצאות של השוואתית בחינה

. האוטובוסים נהגי של העבודה בשכר ניכרת ירידה בזכות בעיקר, לענף המופנות הסובסידיות וברמת בעלויות

 מקומות בין מעורבות תוצאות לראות ניתן, הנוסעים ומספר התעריפים רמת, ואיכותם השירותים היקף בתחומי

 העולם למדינות יחסית טובה הצלחה על מעידים בישראל הרפורמה שהישגי להעו ההשוואה מן. ובתוכם שונים

 ואחרי לפני השירות באיכות שינויים להשוות קושי קיים כי לציין יש זאת עם. שנבדקו המשתנים במרבית שנבחנו
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' גדא' את כללה לא כלל לאחרונה ועד, בלבד 2003 משנת נמדדת השירות שאיכות העובדה עקב בעיקר, הרפורמה

 .(2019, וטלית עידה) 'דן'ו

  – שקיפות

 ,בחוק שינוי בהעדר ,זה במובן. ציבוריים גופיםל ביחס פרטיים בגופים מדובר כאשר מופחתת היא לשקיפות החובה

 . הקיימת השקיפות את פחיתי הפרטה באמצעות ביזור, להיום נכון

  – ייצוגיות

 רכאש במיוחד ,אליהם שירותיו את ולהתאים מגוונים מקומיים צרכים לייצג יכול פרטי גוף, לייצוגיות הנוגע בכל

  .רווחית-כלכלית היתכנות לכך יש

  – ציבורית אחריות

 השירות מתן לאופן מחייב אתי קוד או אסדרה לייצר יתןנ כן. ציבוריים מגופים היא ציבורית אחריותל ציפייהה

  . (במכרזים היום לנעשה ובתוספת בדומה) המכרז מתנאי כחלק

  – ויעילות אפקטיביות

 הפועלים פרטיים גופים. תחבורה שירותי במתן והיעילות האפקטיביות להגברת לסייע יכול הפרטה באמצעות ביזור

 הלקוחות עבור דיו אפקטיבי לא מספקים הם ותוא השירות אם זמן לאורך להתקיים מתקשים רווח שיקולי לאור

 מפעיל באמצעות ציבורי שירות\מוצר אספקת כי אם. רווחיות לכדי יעיל מספיק אינו השירות מתן תהליך ואם

 חברת באמצעות נוספים תחבורה כבישי אספקת, לדוגמא, והיעילות באפקטיביות לעלייה ערובה בהכרח אינה פרטי

 . התחבורה שירותי את שיפרה לא זה ובהקשר הביקוש בשעות בכבישים העומס את פתרה לא (6 כביש) ארץ דרך

 ב המבקר דוח לפי כי לציין יש, המפעיל הגוף של מהתמקצעות הנובעות ויעילות לאפקטיביות הקשור בכל, בנוסף

 ,פרטיים בגורמים המשרד של גבוהה תלות וצרתי ארוכה תקופה לאורך מרכזי בתפקיד פרטי גורם העסקת, 2019

 ההתקשרות סיום עם כאשר, במשרד נשמרים שאינם גבוהים מקצועית ויכולת ידע לצבור הפרטי לגורם מאפשרת

 .מקצועיות ויכולות ידע אובדן של סיכון ישנו

 

  – מעשית ישימות
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 ,מכרזים במסגרת הפעלה קרי, ביצוע סמכויות של ברמה ביזור בוודאי, מעשית חלופה הינו הפרטה באמצעות ביזור

  . תקציבית מבחינה ישים וזה והתפעולית המקצועיות ולותהיכ את יש פרטיות לחבורת. המדינה ידי על בקרה תוך

  – פוליטית ישימות

 הרכבת בפרויקט שקרה כפי .הציבורי בשירות ותקציבים למינויים כוח על וויתור משמעותו הפרטה באמצעות ביזור

 לחברות ביחס שלה המקצועית הנחיתותו הניסיונ חוסר למרות העבודה את לבצע ע"נת נבחרה לבסוף, הקלה

 .הבינלאומיות הפרטיות

 

 מטרופוליניות \ מוניציפליות תחבורה רשויותל ביזור –' ג חלופה

 : הקריטריונים לפי בחינה

  – (תהליכי צדק) הוגנות

 מה במידת לפגוע ובכך התחבורה שירותי אספקת וניהול במדיניות אחידות על לשמור ביכולת לפגוע עשוי ביזור

 להבטיח מסייעת בהכרח לא, המקומי לשלטון קרי, מטרופוליניות תחבורה לרשויות הסמכויות האצלת .בהוגנות

 כל, לשירותים שוויונית נגישות או( םשוויוניי כללים של במובן) משאבים של שוויונית חלוקה האזרחים לציבור

 מוחלשות' קב של מתקנת העדפה ביצירת לסייע יכול, הזה באופן ביזור, כי אם. בחוק לכך אסדרה קיימת לא עוד

 באזור מובחנות' קב של ריכוז ישנו בהם במצבים בעיקר לצורכיהן השירותים ולהתאמת משאבים לחלוקת בנוגע

 של בתחומיהן החיות שונות תוקבוצ של התרבותיים לצורכיהן מותאמת שירות הספקת בשל, משותף גיאוגרפי

 . המקומיות הרשויות

  – שקיפות

 יותר טובה גישה אפשרויות ביצירת לסייע וכך לאזרח השלטון בין שמקרב כיוון, לשקיפות לסייע עשוי ביזור

, וחוקים תקנות, סטטיסטיקות, פרוטוקולים, פיננסית תנהלותה: כגון המטרופוליניות הרשויות של מידע למאגרי

 לתהליך יותר רבה השפעה ויכולת גישה לאזרחים להעניק, כן כמו. פעולה ודרכי פתוחות ישיבות, מזכרים

 (. Miller, 2002) ההחלטות קבלת/המדיניות

 – (הישראלית בחברה השונות לקבוצות) ייצוגיות
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 .עבורם בשטח תאמהה ולייצר המקומיים הצרכים את לייצג מאוד רבה במידה יסייעו מטרופוליניות תחבורה רשויות

 . שיפוטן בתחום והשטח האוכלוסייה מאפייני אודות למידע בנגישות מובהק יתרון יש מקומיות לרשויות

 כך ובשל, עיניו כראות, משלו לפיתוח יוזמות לנקוט אזור לכל מאפשר מוניציפליות תחבורה לרשויות ביזור

. פיתוח לבסס ניתן שעליהם היחסיים והיתרונות המקומיים המשאבים, ההזדמנויות על יידעו המקומיות הרשויות

 רבים עדיפויות בסדרי מראש שעסוקים חיצוניים גורמים ידי על ולא, מקומי באופן מונע הפיתוח הביזור עותבאמצ

 .המקומי הפיתוח פוטנציאל על מעט ויודעים, אחרים

 לפיתוח קולקטיבי חזון מגבשים השותפים בו השתתפותי תהליך באמצעות מתבצע מקומי קיימא בר לפיתוח תכנון

 לכך מוביל ביזור .החזון ומימוש היעדים להשגת תוכניות/אסטרטגיות ועל משותפות מטרות על מסכימים, מקומי

 או המרכז של מאלו שונות להיות שעשויות, שלו השקפות/האינטרסים את לבטא יכול יישוב/אזור שכל

 מונופול עוד קבלי לא המרכז הזה באופן. מבט נקודות/אינטרסים של ריבוי ליצור ובכך, אחרים יישובים/אזורים

 נציגים, כזה במצב. אזוריים אינטרסים על הגנה/לקידום ישמשו חדשים כוח ומוקדי, ציבורית מדיניות גיבוש על

 למנגנון במקום, שלהם המקומיים הבוחרים של השקפות/לאינטרסים יותר רבה נאמנות לגלות יצטרכו פוליטיים

 (.Miller, 2002) המרכזי המפלגתי

 – ציבורית אחריות

 .תחבורה שירותי באספקת מקומיות רשויות של הציבורית האחריות בחיזוק לסייע עשוי ביזור

 ריכוזיות תחת חיצוניותה השפעותה הפנמת בין( trade off ב) בפשרה ךהצור עולה רבים דיונים של במרכזם

 אחריותיות משפר ביזור .((Tommasi & Weinschelbaum, 2007 ביזור של "יותאחריות" יתרון לעומת

 ,Sujarwoto) מקומיים פוליטיים לנציגים מקומיים שירותים של הביצועים בין קשר ייצרל יותר שקל מכיוון

2017) . 

  – אפקטיביותו יעילות

 נמדדת תאפקטיביוו ,נתונה מהשקעה מרבית תוצאה שתופק מבטיחה הציבורית המדיניות כמה לעד נוגעת יעילות

 מאוד חשובה מטרופוליניות רשויות של הקמתן, המבקר לפי. התחבורה שירותי ורמת באיכות שיפורה באמצעות

 חילוקי וליישוב ומקומיים כוללים לצרכים יעיל מענה למתן, תחבורתיים פתרונות מתן בעניין כוללת ראייה לקידום
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 צ"תח מיזמי של בקידום פוגעו מעכב מטרופוליניות רשויות של הקמתן אי לטענתו. המקומיות הרשויות עם דעות

 (. 2019, מבקר דוח) צ"התח של השירות שיפור מונע בכךו

 זיותריכו של מסוימת מידה בהם מצבים ישנם עדיין, זאת עם .יותר רבה ליעילות ומוביל יותר חסכוני ביזור כי נראה

 (. Miller, 2002) יותר רבה ליעילות תוביל

 – מעשית ישימות

 כמה לע חלות אלא אחת מקומית רשות של מהתחול מוגבלות ןאינ כניותומהת ניכר חלק התחבורה משרד לפי

 הערכת, כן כמו. רשויות אגד אפילו או אחת מקומית רשות של מזו יותר רחבה בראייה תכנון נדרש ולכן, רשויות

א התחבורה משרד תלש הי ל רצון או( וכלכלית מקצועית) יכולת אין המקומיות הרשויות מרבי קב ל ל  ע

מן צ ת ע ריו ח נון זו א כ ת ת ל רו שי ל, ה הו ה ני ל ע פ ה ההו ה קר ליו ב  זוהי אך .(2009, רוונן) ע

 . המקומי השלטון מצד בוודאי, במחלוקת שנויה עמדה כמובן

 התחבורה שמשרד רגולטוריות סמכויות כמה יש, ורצון ליכולות בנוגע התחבורה משרד עמדת את מקבלים לא אם גם

 ברמה מתכללת ובראייה ארצית כלל באחידות לצורך הקשורות אלו בעיקר, מטרופולינית לרשות להעביר יכול אינו

 תחבורתיים פיתוח מפעלי נחוצים כאשר בעיקר, עצמיים מימון למקורות זקוקה מטרופולינית שותר, בנוסף. ארצית

 אין וכיום, באבי-תל במטרופולין לדוגמא מתוכננים אלה פיתוח מפעלי. קיבולת-רבי ואוטובוסים רכבות כמו

 לשלטון יש בעולם שונות במדינות. בעצמן המפעלים לביצוע מתאימים כספיים מקורות זה במטרופולין לרשויות

 נוןומנג, הציבורית התחבורה וניהול לשיפור שמיועדים ,דלק ומסי מעסיקים מסי כמו, עצמיים מימון מקורות האזורי

 . וחדשים קיימים מנגנונים ויצירת התאמה תדרוש זו ופהבחל בחירה(. 2009, רונן) לבישרא קיים אינו כזה

 :מורכב מבנה אביב-תל טרופוליןלמש כיוון להקמתו מעשי קושי ישנו, אביב תל מטרופולין להקמת ספציפי באופן

. אזוריות ומועצות מקומיות מועצות, ערים ובהן, מקומיות רשויות 68 בו וכלולות גדול שטח פני על משתרע הוא

 ביותר הגדולה הרשות. תושבים מיליוני 3 כ במטרופולין חיים הכול ובסך, כפריות וחלקן, עירוניות הן הרשויות רוב

 ועם, ביותר הגדול היוממים מספר את אליה מרכזת והיא תושבים 400,000 כ בה שמתגוררים, יפו-אביב -תל היא

 בישראל האחרים המטרופולינים של המז שונה זה מבנה. במטרופולין גדולות ערים מכמה אחת רק היא זאת

 רשויות כמה ועוד, היוממים תנועת את אליה המרכזת ,גדולה אחת עיר יש שבהם, (שבע-ובאר חיפה, ירושלים)

 .יותר הרבה קטנות
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  – פוליטית ישימות

 בנושאי מסמכויותיהם להפקיע שתוכל מטרופולינית רשות להקמת רשויות ראשי יןב להסכמה להגיע רב אתגר ישנו

 ענייני על ובראשונה בראש להגן ישאף רשות ראש כל כי להניח יש .הרשויות בתוך תנועה הסדרי ולקבוע תחבורה

 העדפת מתוך מסוימת מקומית ברשות לפגוע שעלולות החלטות לקבל עשויה מטרופולינית ורשות, שלו הרשות

 .(2009, רונן) רשות אותה תושבי של האינטרסים על המטרופוליני האינטרס

 העוסקים ממשלתיים גופים חמישה כיום פועלים, לדוגמא, אביב-תל במטרופולין, הממשלתיים הגופים של בהיבט גם

 רכבת ,לדרכים הלאומית החברה: ציבורית לתחבורה והן פרטית לתחבורה הן, תחבורה מערכות של ובביצוע בתכנון

 פועלים אלה על נוסף. (עירוניים תחבורה יבינת) ע"נת-ו ישראל חוצה כביש חברת, איילון נתיבי, ישראל

 גוף היותה על נוסף, תחבורה מפעילת היא ישראל רכבת. ציבורית תחבורה של פרטיים מפעילים 12 במטרופולין

 יצטרכו שחלקם, האלה הגורמים כל בין והסכמה תיאום מחייבת מטרופולינית תחבורה רשות הקמת. ומבצע מתכנן

 .הרשות לטובת םמסמכויותיה חלק על לוותר

 כן ךא תנגדתמ שאינה ע"נתו 15 ה פורום, אביב תל עיריית, איילון נתיבי חברת מצד גבוהה תמיכה ישנה, מנגד

 (.2009, רונן) סמכות על לוותר ממשלה משרדי של הקושי את מציינת

 התוכנית על בהתבסס גם, המטרופוליניות הרשויות הקמת את לקדם המאמצים אך, זו ביוזמה תומך האוצר משרד

 (.2016, ובניטה בקר) ראח ביצוע או חקיקה לכדי הבשילו לא, בנושא האסטרטגית

  (משאבים בחלוקת) חלוקתי צדק

-המקומיים לצרכים בהתאם, המשאבים של( שיוויונית בהכרח שאינה) יותר צודקת חלוקה תאפשר בביזור בחירה

 הקיימים הפערים את מה במידת ישקפו עדיין המטרופוליניות התחבורה שרשויות סביר, כי אם. הקיימים אזוריים

 תכלול ולא מדורגת תהיה מטרופוליניות רשויות הקמת על החלטהה בו במצב בוודאי. המקומיות הרשויות בין ממילא

 לאומיים-התוך העוני פערי את להרחיב ובכך, לגדול עלול אזורי-הבין השוויון-אי. בישראל הרשויות מרבית את

 (.Miller, 2002) פוליטית מערערים כוחות ולטפח

 

 1-5 של סקאלה ולפי הקריטריונים פי על החלופות ניתוח סיכום. 13

 'א חלופה
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 להיות יכולה השני מהצד אך וסדירה אחידה שירותים אספקת בשל הוגנות להגביר לסייע יכולה זו חלופהבש נראה

 כך(, 1 – נמוך באופן מושג אשר) צדק חוסר לייצר ובכך שונות קבוצות של הספציפיים לצרכים רגישה פחות

 שנעשו הצעדים שלמרות כיוון( 2) נמוך-בינוני באופן מושגת קיפותש(. 4) גבוה-בינוני באופן מושגת שההוגנות

 חוסר בשל( 1) נמוכה ייצוגיות. פעילותן אודות הציבור מרשויות המידע בזרימת קושי ישנו עדיין שקיפות לטובת

 שבין הקשר וניתוק מהאזרח המרחק בשל( 1) נמוכה ציבורית אחריות, ממשלה משרדי מצד לציבור מספק היענות

 אפקטיביות. לקונה ישנה המרכזי הממשל ברמת, כלומר, פוליטית הישרדות לבין וציבורית פרלמנטרית עשייה

 זו בחלופה. מספקת ברמה אינה הממשל אפקטיביות עדיין OECD ל הפער צמצום שלמרות כיוון( 3) בינוני באופן

 השלטון מצד מדיניות על השפעה ניסיונות לדיכוי מאמץ) השפעה עלויות בשל( 3) בינוני באופן מושגת יעילות

 מעשית ישימות(, לפועל המדיניות הוצאת ולוודא לאכוף בכדי משקיע שהממשל המאמץ) גבוהות ואכיפה( המקומי

 מהממשל ששחקנים שלמרות כיוון( 2) בינונית-נמוכה פוליטית וישימות תחבורה מיזמי לקדם הקושי בשל( 1) נמוכה

 . אזרחים גופים של ואף המקומי השלטון של התנגדות ישנה עדיין, ריכוזיות מקדמים המרכזי

 ' ב חלופה

, פרטיים גופים של הרווח בשורת מיקודה בשל( 1) נמוך באופן יםמושג לוקתיח וצדק הוגנות, זו שבחלופה נראה

 צוגשיי כיוון( 3) בינוני באופן מושגת ייצוגיות, הפרטי במגזר לשקיפות החובה בשל( 1) נמוך באופן מושגת שקיפות

 מושגות והיעילות האפקטיביות(, 1) נמוכה היא פרטיים גופים של הציבורית האחריות, הרווח בשורת תלוי הצרכים

 לפתרונות בהכרח לא פרטי למגזר מעבר, רווחית מבחינה מחויבים שהם שלמרות כיוון( 4) גבוה-בינוני באופן

 הישימות ואילו( 5) גבוהה היא המעשית הישימות. 6 כביש של לדוגמא בדומה ויעילים אפקטיביים תחבורה

 שבמינויים חהכו על לוותר המרכזי בממשל גורמים של מוטיבציה היעדר בשל( 2) בינונית-נמוכה היא הפוליטית

 . ותקציבים

 ג חלופה

 ,המטרופולינים בין להיווצר שעשויים הפערים בשל( 3) בינוני באופן מושגת הוגנות, זו שבחלופה להגיד ניתן 

 גבוהה ייצוגיות, המרכזי לממשל ביחס לאזרח יותר הגדולה הקרבה בשל( 4) גבוה-בינוני באופן מושגת שקיפות

 ,לבוחריו הציבור נבחר בין יותר הדוק קשר בשל( 5) גבוהה תציבורי אחריות, מקומיים צרכים לייצג היכולת בשל

 במידה מעשית ישימות, המבקר ודוחות הבינלאומיים המחקרים לפי( 5) ויעילות אפקטיביות של גבוהה מידה

( 3) ינוניתב פוליטית ישימות, זה מסוג רשויות עבור הקרקע להכנת הדרושים הצעדים בשל( 4) גבוהה-בינונית

 (. 3) בינוני באופן מושג חלוקתי וצדק בישראל לתחבורה הנוגעים שונים גורמים של התנגדות בשל
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 הקריטריונים לאור החלופות של מסכמת טבלה להלן

 גבוה-5, גבוה-בינוני-4, בינוני-3, בינוני-נמוך-2, נמוך-1

-1 סולם לפי) קריטריון

5) 

 'א חלופה

 הגופים חיזוק

 הארציים הריכוזיים

 הקיימים

 'ב חלופה

 הפרטה באמצעות ביזור

 

 'ג חלופה

 תחבורה לרשויות ביזור

  מטרופוליניות

 3 1 4 (תהליכי צדק) הוגנות

 4 1 2 שקיפות

 צרכים של) ייצוגיות

 (ומגזריים מקומיים

1 3 5 

 5 1 1 ציבורית אחריות

 5 4 4 אפקטיביות

 5 4 4 יעילות

 4 5 1 מעשית ישימות

 3 2 2 פוליטית ישימות

 בחלוקת) חלוקתי צדק

 (משאבים

1 1 3 

 37 22 18 כ"סה

 

 איכותני ראיונות ניתוח. 14

 :מרכזיות תמות כמה עולות ומתוכם מיהמקו מהשלטון מומחים 7 עם עומק ראיונות נערכו

 את ולשפר אזוריים-מקומיים צרכים ביטוי לידי להביא מקומיות לרשויות מאפשר אינו הסמכויות מבנה •

 . בארץ התחבורה שירותי איכות
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 הסמכויות את לממש הרשות יכולת את בחשבון ולהביא דיפרנציאלי באופן להיעשות צריך סמכויות ביזור •

'(. וכו פיננסית יכולת, תושבים מספר, הרשות לגוד) הספציפיים למאפייניה התאמה נדרשת בו האופן ואת

 יכולת והוכיחו ניסיון צברו וכבר) מטרופולינית תחבורה בניהול החלו שכבר ברשויות להתחיל כדאי

 (. מהמדינה כרבע מהוות) עימן להתחיל שניתן רשויות להיות יכולות דן וגוש ירושלים(. בנושא

. המרכזי השלטון ברמת להישאר צריכות ארצית הוסטנדרטיזצי אחידות להן נדרשת אשר סמכויות •

. אזורית-מקומית ברמה שיהיה חשוב, והמקום האוכלוסייה צורכי אודות ידע עבורו שנדרש מה, לחילופין

 אשר המקומי המרחב על מידע לה שיש רשות זו שתהיה צריך המקומי למרחב נוגע זה אם – אצבע כלל

 .הסמכויות את תממש

 AHP (SAATY,1990) מתודולוגיית בסיס על מחיםמו שאלוני ניתוח. 15

Analytic Hierarchy Process (AHP) methodology שתמשתהמ משקולות ליצירת מתודולוגיה היא 

 הנתונים כל את לאסוף אפשר אי כאשר חלופות של( מומחים של דעת חוות, למשל) סובייקטיבית בהשוואה

  (. Weisman‐Ness and Mizrahi ,2007) תועלת-עלות לניתוח הנדרשים הכמותיים

 : התחבורה בתחום המרכזיות הסמכויות מופו השאלון בנייתב ראשון שלב

 : התחבורה בתחום לביזור וניםהנת והנושאים הסמכויות מיפוי

 ציבורית בתחבורה סמכויות  

 רישוי והליכי תקנותל סמכויות 

 סימוןו תמרורל סמכויות 

 תנועה הסדרי לקביעת סמכויות 

 חנייה תעריפי לקביעת סמכויות 

 מוגבלויות עם לאנשים הנגשה בתחום סמכויות  

 בדרכים בטיחות בתחום סמכויות 

 .התעבורה תקנות על התבסס התחבורה בתחום הקיימות הסמכויות מיפוי

 .הסמכויות לשאר השלמות לעשות ניתן הרצון במידת. בכלי השימוש את להדגים מנת על תחומים שני נבחרו בשאלון

 סוג איזהו הסמכויות את אליו לבזר ראוי גורם איזה מלאל המומחים נדרשו אלו ותויסמכ תחומי משני אחד כל על

 א"כ לניהול סמכויות, תקצוב סמכויות, תכנון סמכויות, מדיניות קביעתל סמכויות ביזור) לביזור ראוי סמכות
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 לניהול סמכותו אדם כוח והעסקת לניהול סמכויות, עירוניות תחבורה תשתיות פיתוח, (תפעול) ביצוע סמכויותו

, מדיניות לתכנון סמכויות ביזור נבחנו וסימון תמרור תחום ועבור ציבורית תחבורה תחום עבור (אוטונומי תקציב

 . רגולציה וסמכויות, ביצוע סמכויות

 :הבא באופן תנעשי המשקולות יצירת

 את כולל הבסיסי הסולם. מראש מוגדר דירוג סולם סמך על מומחים של דעת חוות להשוות לנו מאפשרת זו שיטה

 .9, 7, 5, 3, 1 הדירוג

 (:Mizrahi and Ness‐Weisman, 2007) שלבים בשלושה מתבצע היחסי המשקל חישוב, בדירוג

 למשל) קריטריון מהם אחד של היחסית החשיבות את לחשב מנת על קריטריונים זוג כל בין השוואה .1

 כל ידי על שניתן הממוצע הדירוג את מחשבים אנו (.B קריטריון למשל) לשני בהשוואה (A קריטריון

 שאר כל של הממוצע הדירוג את נכפיל, קריטריון כל עבור, מכן לאחר. קריטריון לכל המשיבים

 . הנתונה בקטגוריה הקריטריונים במספר התוצאה את ונחלק הקריטריונים

 כל של היחסי המשקל את לקבוע מנת על, מהקריטריונים אחד לכל ביחס חלופות זוג כל בין השוואה .2

 .Xi חלופה בכל קריטריון

 (X וב Z בחלופות הכוונה מה שלמה עם לבדוק) Zi חלופה כל של היחסי המשקל הערכת .3

‐Mizrahi and Ness של במאמר, התוכן מומחי בקרב אפשריות הטיות ולזהות המשקולות את לאמת מנת על

Weisman (2007 )על, ובניסיון בהשכלה ביטוי לידי שבאה כפי, המקצועית ההתמצאות השפעת את בדקו 

 .המלא לשאלון שניתנו התשובות

 . עמדתם אודות יותר טובה הבנה לטובת פתוחות שאלות על גם לענות המומחים התבקשו הדירוג לשאלות, בנוסף

 (כנספח מצורף השאלון) AHP מתודולוגיית לפי מומחים שאלון נתוני

 ואשה גברים 9. 3-36 הוא טווחה כאשר, 15.3 הוא שלהם ממוצעה וותקה. המומחים שאלון על ענו מומחים 10

 : הבאה התמונה את מעלה המשיבים שאלות ניתוח. אחת

 (. כלל השאלה על השיב לא 1) היוםל נכון הקיימת התחבורה סמכויות חלוקתמ מרוצים אינם הםש ענו 10 מתוך 9
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 התפתחות הייתה בתחבורה ביזור בוצע שבהם המקומות בכל, בעולם מחקרים לאורש מסכימים הם כי השיבו 8

 . השיב לא ואחד, חלקית מסכים שהוא השיב אחד .משמעותית

 לבזר למי בשאלה ציבורית תחבורה בתחום סמכויות לביזור שונים גורמים בין השוואהב המשקולות בניתוח

 נכון הכי אליו הגורם את מטרופולינית ברשות רואים המומחים החלופות מבין, הציבורית התחבורה סמכויות את

 זוכה פרטי למפעיל ורביז(. 12%) עירונית ומנהלת( 38%) ממשלתית רשות, לאחריו(. 49%) סמכויות אליו לבזר

 (. 1% מ פחות) תמיכה לאפס כמעט

 

 

  

 רואים המומחים החלופות מבין, ציבורית תחבורה סמכויות של שונים סוגים בין השוואהב המשקולות בניתוח

 וקביעת לתכנון סמכויות, לאחריהן(, 36%) לביזור חשובות הכי כסמכויות אוטונומי תקציב לניהול בסמכויות

( 6%) רגולציה סמכויות(, 13%) לביצוע סמכויות(, 21%) תחבורה תשתיות לפיתוח סמכויות(, 22%) מדיניות

 (. 2%) אדם כוח לניהול סמכויות, אחרונה בעדיפות ףולבסו
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 עבור בביזור צורך ישנו והאם, בישראל הציבורית התחבורה את לשפר יעזור עוד מה נשאלו המומחים כאשר

 :התשובות עיקרי אלו, אחרות סמכויות

 לאפשר, הציבור לצורכי מחוברים להיות כדי) מקומית-אזורית ברמה להיות צריך ציבורית תחבורה תפעול 

 (. בהפעלה) תפעולית גמישות

 חניה תמחור של מדיניות, הליכה תשתיות בתחום גם מטרופולינית תחבורה רשות סמכות הגדרת ,

 קריטריונים, ממשלה, שלישי מגזר גינצי, ציבור נציגי הכולל מטרופולינית תחבורה רשות דירקטוריון

 בו המשתמשים פילוח פי על הדרך תוואי של הוגנת לחלוקה

 המדינה ברמת להישאר צריך – רגולטורית ברמה ציבורית תחבורה ניהול . 

 ציבורית בתחבורה שימושים עירוב על לחשוב - ציבורית תחבורה בתפעול גמישות 

 החלטות מימוש להבטיח יש .במדינה  ע"והתב הבניה אישורי וצורת אופי לגבי חוקתי בשינוי צורך יש 

 .ממשלה

  – הבא באופן לנסח היטיב המומחים אחד
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 בארצי להיקבע צריכים עקרונות, ושוויון אחידות, ממשלתית להיות צריכה – ארצית כללית רגולציה ,

 . מדיניות עיצוב

 את לנהל להם לאפשר ובקרה ביצוע סמכויות, יניתהמטרופול ברשות להיות צריכה מקומית רגולציה 

 .המרכזי הגוף של הנחיות לאור הדברים

 המטרופולית הרשות בפיקוח מפעיל גורם – פרטי מפעיל ידי על הפעלה (ה כולל Back office ,)כלומר ,

  .פרטיים גופים ידי על הפעלה

 

 תנועה והסדרי סימון, תמרור סמכויות בתחום סמכויות לביזור שונים גורמים בין השוואה

, תנועה והסדרי סימון, תמרור סמכויות בתחום סמכויות לביזור שונים גורמים בין בהשוואה המשקולות בניתוח

, לאחריה(. 62%) אליה הסמכויות לביזור ביותר המועדפת כרשות עירונית במנהלת רואים המומחים החלופות מבין

 (. 0.5%) פרטי ומפעיל( 0.5%) ממשלתית רשות ולבסוף (,37%) מטרופולינית רשות

 

 תנועה והסדרי סימון, תמרור סמכויות של שונים סוגים בין השוואה

 (49%) וסימון תמרור מדיניות וקביעת לתכנון סמכויות .1

 (27%) (ופיקוח אכיפה) רגולציה סמכויות .2

 (24%) ביצוע סמכויות .3
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 האם? התנועה והסדרת הסימון, התמרור תחום את לשפר כדי לעזור יכול עוד מה נשאלו המומחים כאשר

 ? הביזור רמת את לשנות צריך בהם סמכויות של נוספים סוגים קיימים

 בסוגיית במיוחד, וסימון לתמרור תקנות קביעת :מטרופולינית-מקומית ברמה להיות שצריכות סמכויות 

 .רגל הולכי זכויות הגדרתו רגל הולכי שבילי ורשת חציה מעברי

 בתוך התחבורה את להבין ויכולת ספציפיים צרכים של הבנה יותר יש כך לאזרח קרבה יותר שיש ככל 

 . באזור\ברשות הכולל ההקשר

 ממשלתית מרשות טוב יותר הצרכים את תבין תמיד  מטרופולינית /מקומית רשות. 

 המקומית הרשות של להיות צריכות למטה והסמכויות, הארצית ברשות להיקבע צריכות מדיניות עקרונות. 

 יש מקומיות לרשויות. ברשות ביצוע סמכויות, מלמעלה שמוכתבת מדיניות להיות צריכה ים"נתצ לקבוע

 ליד ישימו חניות כמה. במקומי והביצוע, בארצי להיקבע צריכה המדיניות. לבד קובעות והן תמרור ועדת

 .המקומית הרשות ברמת זה כל, אוטובוס התחנות יהיו איפה, קולנוע בית ליד ותחני כמה, בית כל

 

 מהתחומים אחד כל עבור לסמן התבקשו המומחים כאשר, השלטון רמות בין הנוכחית הסמכויות לחלוקת ביחס

 :התשובות היו אלו, היום הקיים המצב את לשמר נכון לא \ נכון האם, הבאים
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 הסמכויות מבין אילו. היום הסמכויות בחלוקת שינוי לקיים יש כי מהסעיפים אחד על וענית במידה: לסיכום

 ? חוקתיים בשינויים צורך ישנו האם? עימם להתחיל כדאי

 ולביצוע למדיניות הקשור בכל ביניהן האחידות חוסר הוא מקומיות ויותשלר סמכויות בהעברת הבעיה .

 הקמת. 1: לעשות יש לכן. צ"ותח רגל הולכי חשבון על פרטי רכב בתשתיות לתמוך נוטות מקומיות רשויות

 סוגיית הסדרת. 3, רגל והולכי ציבורית תחבורה נוסעי זכויות יגוםא. 2, מטרופוליניות תחבורה רשויות

 ונתיבים תשתיות יותר: הוגן באופן דרך תוואי הקצאת. 4, לביקושים בהתאם חניה תמחור - בישראל החניה

 . פרייבטים חשבון על ותחצ רגל להולכי

 של תקציב ומתן בתחומה החי ציבורה ייצוג לטובת, לתחבורה ערים איגוד \  מטרופוליניות רשות להקים 

 .מסוימים יקהחק שינויי דורש כנראה. אוטונומי תחבורה משרד

 לרשויות לא ובטח ד"לרלב בנושא סמכויות מספיק אין כיום. בדרכים בטיחות. 

 

 המלצות הצגת. 16

 ולהתנגד אחריותם בתחום סמכויות על לשמור היא המרכזי בשלטון ובירוקרטים פוליטיקאים של הרווחת הנטייה

 ביזור כי הראוPollitt & Bouckaert (2004 ) החוקרים. הפרטי למגזר או המקומי לשלטון סמכויות לביזור

 הוא הביזור לדעתם, כן על. בביצוע יותר רבה יעילות ומאפשר מקצועיות מגביר, הכלכלית התחרותיות את משפר

 . בעולם אחרות במדינות והרפורמות המוסדיים השינויים בהצלחת מרכזי אלמנט

 זוכה מטרופוליניות לרשויות ביזור כי נראה, יםהמומח עם והשאלונים בראיונות שעלו הממצאים כלל לאור

 . ניכר בפער ראשונה לעדיפות
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 החלטות גם מכך וכתוצאה, הארצית הרשות בידי כיום מרוכז הפעלתה ואופן הציבורית התחבורה תכנון נושא כל

 ממשרד אישור קבלת מצריכות )תמרורים ולהצבת תחנות להצבת, הקווים למסלולי בנוגע, למשל) המקומית ברמה

 היא ההחלטות קבלת ולתהליכי לסמכויות בנוגע התחבורה משרד של הריכוזיות, המדינה מבקר לדעת. התחבורה

 על אדיר עומס יוצרת שהיא היות, השירות ברמת הפגיעה ובכללן, הציבורית בתחבורה רבות בעיות של השורש

 ועם השטח עם יותר טובה היכרות לו שיש, המקומי הרובד של היחסי יתרונו ניצול את ומונעת הארצית הרשות

 הדעות חילוקי ליישוב הנוגע בכל מכרעת השפעה להיות יכולה מטרופוליניות תחבורה לרשויות .המשתנים צרכיו

 ,מקומיים לצרכים יעיל מענה למתן, תחבורתיים פתרונות מתן בעניין כוללת ראייה לקידום, מקומיות רשויות בין

 לתחבורה הקשורים מיזמים קידום לצורך עימן פעולה שיתופי ויצירת שונות מקומיות רשויות בין תיאומים ביצועל

 (. 2019, המבקר דוח) הציבורית

 ולעיגונן להקמתן לפעול ונשנים חוזרים ניסיונות, מטרופוליניות רשויות של הקמתן על החליטה שהממשלה אף

 צ"תח מיזמי של בקידום פוגע טרופוליניותמ- רשויות של הקמתן אי. צלחו לא ההסדרים חוקי במסגרת בחקיקה

 (. 2019, מבקר דוח) צ"התח של השירות ובשיפור

 

 סיכום. 17

 ניסיונות נעשו, (מבקר דוחות בעקבות וגם) בנושא ממשלה והחלטות שונות המלצות בעקבות ,מעשור יותר כבר

 מ המבקר דוח לפי. ציבורית לתחבורה הארצית לרשות כפופות שיהיו, מטרופוליניות תחבורה רשויות להקמת

, ענייניות בהכרח לא, שונות סיבות בשל צלחו לא מטרופוליניות רשויות להקמת הניסיונות כה עד, 2019

 מטרופוליניות רשויות להקמת ברצינות תפעל שהממשלה נדרש, המבקר לדעת. פעם אחר פעם נדחתה והקמתן

 (. 2019, מבקר דוח) אחריותן בתחומי תחבורתיים פתרונות בקידום לסייע שיוכלו, לתחבורה

 

 

 

 ביבליוגרפיה. 18
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 נספחים
 

 התחבורה בתחום סמכויות אסדרת – מומחים שאלון

 : ____________ת\מרואיין שם

 : ________________ ארגון: _________________ תפקיד

 _______________: בתשובות מתייחס ה\את ואליה בה ת\עובד או ה\גר שהינך אזורית\מקומית רשות שם

 : _____________התחבורה בתחום וותק

 

 : הקדמה

 הקיימות התחבורה לתקנות בהתאם השונים התחבורה בתחומי השונות לסמכויות מתייחסות, שלפניך השאלות

 : הם הסמכויות תחומי(. 1961-א"תשכ, התעבורה תקנות) בחוק

 ציבורית בתחבורה סמכויות  

 רישוי והליכי תקנותל סמכויות 

 סימוןו תמרורל סמכויות 

 תנועה הסדרי לקביעת סמכויות 

 חנייה תעריפי לקביעת סמכויות 

 מוגבלויות עם לאנשים הנגשה בתחום סמכויות  

 בדרכים בטיחות בתחום סמכויות 
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 שלטונית רמה איזו  תחומים שני עבור במטריצה לסמן י/תתבקש הבאות בלאותבט, פתוחות פתיחה שאלות 2 לאחר

 הרשות אותה) ת\עובד או ה\גר ה\את שבה לרשות בהתייחס הסמכות בעלת להיות צריכה לדעתך

 : כגון, שונים סמכויות סוגי לפי(  השאלון בתחילת שציינת

 מדיניות וקביעת תכנוןל סמכויות 

 תקצובל סמכויות 

 א"כ והעסקת לניהול סמכויות  

 (תפעול) ביצוע סמכויות 

 (ואכיפה פיקוח) רגולציה סמכויות 

 תשתיות פיתוח  

 

 בתחום סמכויות לאסדרת הקשור בכל לדעתך להתחיל יש שעימו המהלך מהו לציין ת\נדרש הינך ,לבסוף

 . הקיים המצב את לשנות \ לשמר יש נוספים תחומים ובאילו התחבורה

 

 : פתיחה שאלות

 ? היום התחבורה סמכויות חלוקת ממצב מרוצה ה\את האם .1

_______________________________________________________________________________ 

 האם, משמעותית התפתחות הייתה בתחבורה ביזור בוצע שבהם המקומות בכל, בעולם מחקרים לאור .2

 ?לא או ה\מסכימ ה\את

_______________________________________________________________________________ 

 

 : סמכויות אסדרת אופן לגבי שאלות

 : ציבורית תחבורה תחום

 למחוק ת/מתבקש ה/את. 2 ומרכיב 1 מרכיב: מרכיבים זוג מופיע בטבלה שורה בכל. בנפרד שורה לכל י/התייחס

 לאחר. הביזור סוגיית בבחינת השניים מבין חשוב פחות שהוא ת/חושב ה/שאת המרכיב את( כך אמצעי בקו לסמן)
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 המרכיב פני על שהשארת המרכיב של החשיבות מידת את שמבטא המספר את שורה באותה לבחור עליך, מכן

 .םמרכיבי זוג לכל הלאה וכך. שורה באותה שמחקת

 ציבורית תחבורה בתחום סמכויות לביזור שונים גורמים בין השוואה

 הרבה 2 רכיב 1 רכיב

 יותר

 חשוב

 חשוב

 מאוד

 מעט חשוב

 יותר

 חשוב

 חשובים שניהם

 המידה באותה

 1 3 5 7 9  ממשלתית רשות (מקומית רשות) עירונית מנהלת

 1 3 5 7 9 מטרופולינית רשות (מקומית רשות) עירונית מנהלת

 1 3 5 7 9 פרטי מפעיל (מקומית רשות) עירונית מנהלת

 1 3 5 7 9 ממשלתית רשות  מטרופולינית רשות

 1 3 5 7 9 פרטי מפעיל מטרופולינית רשות

 1 3 5 7 9 פרטי מפעיל ממשלתית רשות

 

  ציבורית תחבורה סמכויות של שונים סוגים בין השוואה

 הרבה 2 רכיב 1 רכיב

 יותר

 חשוב

 חשוב

 מאוד

 מעט חשוב

 יותר

 חשוב

 שניהם

 חשובים

 באותה

 המידה

 1 3 5 7 9 ( ואכיפה פיקוח) רגולציה סמכויות מדיניות וקביעת לתכנון סמכויות

 1 3 5 7 9 (תפעול) ביצוע מדיניות וקביעת לתכנון סמכויות

 1 3 5 7 9 עירוניות תחבורה תשתיות פיתוח מדיניות וקביעת לתכנון סמכויות

 1 3 5 7 9 אדם כוח והעסקת לניהול סמכויות מדיניות וקביעת לתכנון סמכויות
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 1 3 5 7 9 אוטונומי תקציב לניהול סמכות מדיניות וקביעת לתכנון סמכויות

 1 3 5 7 9 (תפעול) ביצוע (ואכיפה פיקוח) רגולציה סמכויות

 1 3 5 7 9 עירוניות תחבורה תשתיות פיתוח (ואכיפה פיקוח) רגולציה סמכויות

 1 3 5 7 9 אדם כוח והעסקת לניהול סמכויות (ואכיפה פיקוח) רגולציה סמכויות

 1 3 5 7 9 אוטונומי תקציב לניהול סמכות (ואכיפה פיקוח) רגולציה סמכויות

 1 3 5 7 9 עירוניות תחבורה תשתיות פיתוח (תפעול) ביצוע

 1 3 5 7 9 אדם כוח והעסקת לניהול סמכויות (תפעול) ביצוע

 1 3 5 7 9 אוטונומי תקציב לניהול סמכות (תפעול) ביצוע

 1 3 5 7 9 אדם כוח והעסקת לניהול סמכויות עירוניות תחבורה תשתיות פיתוח

 1 3 5 7 9 אוטונומי תקציב לניהול סמכות עירוניות תחבורה תשתיות פיתוח

 

, כאן רשומים שאינם סוגים עוד קיימים האם? בישראל הציבורית התחבורה את לשפר לעזור יכול עוד מה

 ? הביזור רמת את לשנות צריכים בהם

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 :תנועה והסדרי סימון, תמרור תחום

 למחוק ת/מתבקש ה/את. 2 ומרכיב 1 במרכי: מרכיבים זוג מופיע בטבלה שורה בכל. בנפרד שורה לכל י/התייחס

 לאחר. הביזור סוגיית בבחינת השניים מבין חשוב פחות שהוא ת/חושב ה/שאת המרכיב את( כך אמצעי בקו לסמן)

 המרכיב פני על שהשארת המרכיב של החשיבות מידת את שמבטא המספר את שורה באותה לבחור עליך, מכן

 .םמרכיבי זוג לכל הלאה וכך. שורה באותה שמחקת
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 תנועה והסדרי סימון, תמרור סמכויות של שונים סוגים בין השוואה

 הרבה 2 רכיב 1 רכיב

 יותר

 חשוב

 חשוב

 מאוד

 מעט חשוב

 יותר

 חשוב

 שניהם

 חשובים

 באותה

 המידה

 וסימון תמרור מדיניות וקביעת לתכנון סמכויות

, סוגיהם, התמרורים וגמאותד קביעתל)

 (וכדומה הצבה אופן, מידותיהם

, בפועל הצבה) ביצוע סמכויות

 (וכדומה התחזוק

9 7 5 3 1 

 סימון, תמרור סמכויות בתחום סמכויות לביזור שונים גורמים בין השוואה

 תנועה והסדרי

 הרבה 2 רכיב 1 רכיב

 יותר

 חשוב

 חשוב

 מאוד

 מעט חשוב

 יותר

 חשוב

 חשובים שניהם

 המידה באותה

 1 3 5 7 9  ממשלתית רשות (מקומית רשות) עירונית מנהלת

 1 3 5 7 9 מטרופולינית רשות (מקומית רשות) עירונית מנהלת

 1 3 5 7 9 פרטי שוק (מקומית רשות) עירונית מנהלת

 1 3 5 7 9 ממשלתית רשות  מטרופולינית רשות

 1 3 5 7 9 פרטי שוק מטרופולינית רשות

 1 3 5 7 9 פרטי שוק ממשלתית רשות



  

 

55 

 

 המרכז לניהול ומדיניות ציבורית

 אוניברסיטת חיפה

 בית הספר למדעי המדינה

 המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

http://cpmp.hevra.haifa.ac.il 

 וסימון תמרור מדיניות וקביעת לתכנון סמכויות

, סוגיהם, התמרורים וגמאותד קביעתל)

 (וכדומה הצבה אופן, מידותיהם

 פיקוח) רגולציה סמכויות

 ( ואכיפה

9 7 5 3 1 

 התחזוק, בפועל הצבה) ביצוע סמכויות

 (וכדומה

 פיקוח) רגולציה סמכויות

 ( ואכיפה

9 7 5 3 1 

 

 של נוספים סוגים קיימים האם? התנועה והסדרת הסימון, התמרור תחום את לשפר כדי לעזור יכול עוד מה

 ? הביזור רמת את לשנות צריך בהם סמכויות

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 :התעבורה חוק לפי נוספים סמכויות תחומי

 נכון האם, הבאים מהתחומים אחד כל עבור י\סמנ אנא, השלטון רמות בין הנוכחית הסמכויות לחלוקת ביחס

 :היום הקיים המצב את לשמר נכון לא \

 נכון לא \ נכון                                                              חנייה תעריפי

 נכון לא \ נכון                                    מוגבלויות עם לאנשים הנגשה

 נכון לא \ נכון                                                          בדרכים בטיחות

 

 

 

 הסמכויות מבין אילו. היום הסמכויות בחלוקת שינוי לקיים יש כי מהסעיפים אחד על וענית במידה: לסיכום

 ? חוקתיים שינוייםב צורך ישנו האם? עימם להתחיל כדאי
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