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תקציר זה מבוסס על מסמך שהוכן על ידי המרכז להעצמת האזרח ואוניברסיטת חיפה
ועוסק בניתוח תחום התחבורה כמקרה בוחן לבחינת נושא ביזור סמכויות. 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הוא המופקד על קביעת המדיניות של מערכות
התחבורה, על תכנונן, פיתוחן והסדרתן, ובכלל זה על התכנון והקידום של התחבורה

בישראל (דוח המבקר, 2019).
 

ענף התחבורה הוא אחד הענפים הכלכליים המרכזיים במשק, והתפתחותו היא תנאי
הכרחי לתפקוד יעיל של משק מודרני וצומח. בישראל, תחום התחבורה הינו ריכוזי מאוד.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הוא המופקד על קביעת המדיניות של מערכות
התחבורה, על תכנונן, פיתוחן והסדרתן, ובכלל זה על התכנון והקידום של התחבורה

בישראל.
 

מצב התחבורה בישראל כבעיה ציבורית
שירותי התחבורה בישראל, בדגש על תחבורה ציבורית אינם מספקים ועל כן משרד
התחבורה והאוצר הכינו עוד ב 2012 תוכנית אסטרטגית לפיתוח התח"צ וטיפול בעומס
בדרכים. בתוכנית כתבו כי ריכוז הסמכויות בידי הממשלה בלא יצירת מבנה היררכי הכולל
את גופי התכנון והביצוע המטרופוליניים שבמסגרתו מוגדרים בבירור תחומי  אחריות,
הסמכות והכפיפות לשלטון המרכזי פוגע ביכולת לקדם מספר ניכר של פרויקטים בעת
ובעונה אחת. נוסף על כך, ריכוז הסמכויות הקיים גורם להטלת עומס לא סביר ומביא
למעורבות מיותרת של המדינה בתכנון של כל פרויקט הקשור לתחבורה הציבורית ברמה
המקומית. כמו כן, בהיעדר היררכיה והאצלת סמכויות לגופים מטרופוליניים, מתגלעים לא
פעם חילוקי דעות בין הממשלה לבין השלטון המקומי, שגורמים לעיתים קרובות לעיכובים

בקידום פרויקטים חשובים (דוח המבקר, 2019).
לתחום התחבורה השפעה על מרבית המשרדים ותחומים אחרים. אי-מיצוי הפוטנציאל של
התוצר המקומי הגולמי ושל ההכנסות ממיסים, התפתחות משק מואטת, הפסדים בסך של
עשרות מיליארדי ש"ח בשנה באופן ישיר ועקיף, זהום אוויר ומפגעי רעש, מניעת פיזור

האוכלוסין ברחבי המדינה והתפתחותם של מרכזי תעסוקה נוספים (דוח מבקר,2019).
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במדינות רבות נמצאת הסמכות הרגולטורית בידי רשות תחבורה ציבורית
אזורית. הרציונל הוא שהאינטגרציה והניהול המשותף של מספר אמצעי
תחבורה ציבורית במסגרת אזורית או מטרופולינית, כפי שקיימת בלונדון
לדוגמה, מאפשרים לייעל ולהעצים את השימוש בה. ניהול אחוד של כל
אמצעי התחבורה מיושם באזורי מטרופולין רבים ברחבי העולם. ניהול זו
נועד להבטיח מגוון דרכי תחבורה בתוך המטרופולין וכן בין המטרופולין

לאזור הכפרי והפרברים ובין הכפר והפרברים עצמם.

סקירה מהעולם

המלצות מרכזיות של ועדות
דוחות וגופים לאורך השנים

הרוב המוחלט של הועדות שהתקיימו ודוחות המבקר שנכתבו
קראו לממשלה להקים רשויות\מנהלות תחבורה
מטרופוליניות. משנת 1996 גופים שונים המליצו על הקמת רשות

ארצית לתחבורה ציבורית ורשויות מרחביות או מטרופוליניות.
למרות החלטות הממשלה והמלצות מצד גורמים שונים להקמת
רשויות מטרופוליניות לתחבורה ציבורית, לא הוקמה בישראל אף
רשות אחת כזו. ריכוזיות בירוקרטית ואי-משילות בלמו לאורך
השנים סיכויים לרפורמות, בענף התחבורה הריכוזיות הלכה

ועלתה עם השנים (כהן, 2016).
מצב הדברים כיום הוא שבארבעת המטרופולינים יש גופי תכנון
שונים העוסקים בתחבורה ציבורית בתחומי המטרופולין, אולם
הם רק מייעצים לרשות הארצית, והיא בעלת הסמכות והמשאבים
שהיו אמורים להיות בידי רשות מטרופולינית. (בקר ובניטה,

.(2016
למרות שטרם הוקמו רשויות מטרופוליניות, ישנם פרויקטים
ותשתיות לרמה המטרופולינית המתוקצבים במסגרת תקנות
תקציביות אחרות, לדוגמה: תכנון מערך התחבורה הציבורית
בירושלים (תקנה 79500203) מרכז בקרה מטרופוליני בגוש דן
(תקנה 79500238) ותקציב ביצוע במטרונית חיפה (תקנה

79500262) (בקר ובניטה, 2016).
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• תכנון ערים ללא התאמה לצורכי מפעילים ומשתמשים במרחב העירוני והבין עירוני
• חוסר היערכות מספק לגידול בביקושים

• מחסור בציוד נייד, תשתיות וכ"א (כולל כ"א במשרד התחבורה כ"א נהגים וכדומה)
• פערים בהשקעה מצטברת בין יישובים

• התמשכות תהליכי קבלת החלטות, אישורי תקציב ויישום כושל של החלטות ממשלה
• אינטרסים מנוגדים של השלטון המקומי והמרכזי 

• חסמים רגולטוריים
 

מנהל הרשות הארצית לתחבורה תיאר ב 2016 את החסמים העיקריים המקשים על
הרשות: 

(א) היעדר איגום סמכויות בתחום התחבורה הציבורית בידי גוף מרכזי אחד;  (ב) היעדר
עצמאות ניהולית בנוגע להובלת תהליכים מרכזיים בענף;  (ג) היעדר עצמאות תקציבית;  (ד)

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

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

 
שלטון המרכזי: חוסר אמון ביושרה ובמקצועיות השלטון המקומי, חוסר משילות ואפקטיביות
של השלטון המרכזי (מצד אחד ריכוזיות יתר, אך מנגד השלטון מרכזי מפוצל ומתקשה
לעמוד בעומס הביצוע המוטל עליו). של מי האחריות וסמכות? - שלטון מקומי מתחזק
ומסוגל לקחת על עצמו תפקידים וסמכויות, האחריות שנשארת ברמת המדינה מקשה על
האצלה, תרבות פוליטית- אובדן הכבוד לחוק, פוליטיקה אלטרנטיבית, העדר נורמות

ניהוליות. 
 

שלטון מקומי: שונות גדולה ביכולות המקצועיות, הכלכליות, בתפיסה הניהולית
פוליטית-חברתית של השלטון המקומי, אחריות מול סמכות - מערכת לחצים סביב נותני
שירותים מקב' אינטרס, תרבות פוליטית- אובדן הכבוד לחוק, פוליטיקה אלטרנטיבית, העדר

נורמות ניהוליות.
 

חסמים מבניים באסדרת הסמכויות
בתחום התחבורה
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• הגדרת העומס בכבישים כמצב חירום למשק ולמדינה – המאפשר העלאת
הנושא לסדר עדיפות גבוה. 

• תוספת תקציבית של מיליארדים לתחום התחבורה 
• הימצאות שחקנים מקומיים ואזוריים בעלי יכולת לייצוג צרכים מקומיים-אזוריים
בהסתכלות כללית רחבה, ניתן לדבר על היבטים נוספים המהווים יתרונות

(מאפשרים) הן  ברמה המקומית והן בארצית:
בשלטון המרכזי: הכרות עם צרכים בראייה ארצית רחבה וארוכת טווח, יכולת
להבטיח שוויון וצדק חלוקתי, התווית נורמות ומעטפת תמיכה לניהול תקין, יכולת

לגיבוש אסטרטגיה והתווית מדיניות. 
בשלטון המקומי: הכרות עם צורכי האוכלוסייה והמקום. קרבה לאזרח (קשר
רשות - תושב), נגישות וזמינות מידית לפעולה, יוזמות מקומיות כך אספקת
השירותים תהיה איכותית ומיטבית יותר. מידע על השטח והמתקנים מאפשר

התאמה לאסטרטגיה של השלטון המרכזי. 
 

 3 אמצעי ניתוח לבחינת חלופות שונות
לאסדרת הסמכויות בתחום התחבורה

עבור כתיבת הדוח נעשה שימוש ב 3 אמצעי ניתוח לבחינת חלופות שונות
לאסדרת הסמכויות בתחום התחבורה:

 
1. הערכת חלופות לאור קריטריונים של תוצאה ותהליך. 

2. ראיונות עומק עם מומחים בתחום התחבורה מהשלטון המקומי. 
3. העברת שאלון מומחים ליצירת משקולות לסוגי הסמכויות השונות והגורמים

 .(AHP מתודולגיית) אליהם ניתן לבזר אותן
 

במסגרת כתיבת דוח זה רואיינו והשיבו סה"כ 17 מומחים בתחום התחבורה
מהשלטון המקומי.
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1.הערכת חלופות לאור הקריטריונים

הבאים 
 

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

 
קריטריונים עם אוריינטציה לתוצאה - אפקטיביות, יעילות, ישימות מעשית,

ישימות פוליטית, צדק חלוקתי (בחלוקת משאבים).    
 

עבור רבים המיקוד לעיתים קרובות הוא במשתני תוצאה. אך משתני תהליך
חיוניים הן להבנת היחסים המורכבים בין אזרחים לממשלה והן לפיתוח דרכים
חדשניות להשפיע על התוצאות. לפיכך, משתני תהליך כמו שקיפות, אחריות,
מנגנוני השתתפות, היענות, הוגנות וייצוג יכולים לסייע בהשבת אמון הציבור
MIZRAHI ET AL,)  בממשלה ולהגביר את האפקטיביות של ארגונים ציבוריים

.(2020
 

חלופה א' – הרחבת הריכוזיות: חיזוק הגופים הארציים הקיימים (הגדלת
תקנים ופעילות, חיזוק ממשקים ותיאום תוך וחוץ משרדי)

 
• חיזוק התיאום בין אגף התכנון התחברותי לבין הרשות הארצית. 

• תגבור כוח אדם מקצועי באגף לתכנון תחבורתי וצמצום התלות וההסתמכות
על יועצים חיצוניים (במסגרת מת"ל – מנהלת תכנון תחבורתי). 

• חיזוק ההנחיות של משרד התחבורה אל מול מתכננים, מהנדסי תנועה,
מוסדות התכנון ורשויות מקומיות, בנושאי תכנון תחבורה ציבורית בעת תכנון

שכונות, יישובים, מרכזי תעסוקה ואוזרי תעשייה. 
• קידומה של תוכנית מתאר ארצית מעודכנת בנושאי תחבורה כך שיתקיים
שילוב מרבי בין הפיתוח הכולל ושימושי הקרקע לבין הפיתוח התחבורתי
המקומי והארצי. בשנים האחרונות קודמו, ומקודמות גם כיום, תוכניות שונות

בלא שיש תמ"א עדכנית לתחבורה (דוח מבקר, 2019). 
 
 

חלופות לשיפור רמת השירות בתחום
התחבורה
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הבאים - המשך

חלופה ב' – ביזור באמצעות הפרטה: העברת סמכויות למפעילים פרטיים
 

בחלופה זו הרשות לתחבורה ציבורית תוקם כתאגיד ניהולי שיפעיל את אמצעי
התחבורה הציבורית על-פי חוזים עם חברות פרטיות. החוזים יהיו בצורת "עלות
ברוטו" של אמצעי התחבורה שבידי המפעיל הפרטי. בעלות ייכללו כל הוצאות
התפעול, וכן שולי רווח למפעיל. גביית התשלום בעבור כרטיסי הנסיעה תיעשה
על-ידי הרשות. הרשות תהיה אחראית לקביעת קווי התחבורה )אוטובוסים

ואמצעים אחרים), 
תדירות השירות והשילוב בין אמצעי תחבורה, וכן למתן שירות לאזרחים
מבחינת מידע על לוחות זמנים, מכירת כרטיסים משולבים, שירות לקוחות ועוד

(רונן, 2009). 
 

חלופה ג' – ביזור לרשות תחבורה מוניציפליות: כפופות לרשות המקומית,
או לאגד רשויות מקומיות

 
על מנת לספק שירותי תחבורה ציבורית טובים ויעילים יש צורך להתאים את
השירות לצרכים ולמאפיינים המקומיים בכל יישוב ובכל שכונה, לדוגמה
המאפיינים הפיזיים המקומיים, הרכב האוכלוסייה, מאפייני הנסיעה שלה
ושימושי הקרקע השונים באזור (כגון בתי ספר, מוסדות ציבור ומרכזים
מסחריים). מידע בנושאים אלה זמין יותר לרשות המקומית מאשר למתכנן

מרכזי (דוח מבקר, 2019). 
 

העיקרון העומד ביסוד הפעלתן של רשויות תחבורה מטרופוליניות הוא ניהול
אחוד של אמצעי התחבורה במטרופולין על-ידי רשות אחת שבידיה האמצעים
לתכנן ולבצע את מגוון אמצעי התחבורה במרחב, לשלוט בהם וכן לתאם ולשלב

ביניהם להשגת יעילות מרבית (רונן, 2009).
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סיכום ניתוח החלופות על פי הקריטריונים

לפי סקאלה של 1-5 (1-נמוך, 5-גבוה):

חלופה א'
 

נראה שחלופה זו יכולה לסייע להגביר הוגנות בשל אספקת שירותים אחידה וסדירה
אך מהצד השני יכולה להיות פחות רגישה לצרכים הספציפיים של קבוצות שונות
ובכך לייצר חוסר צדק, כך שהוא מושג באופן נמוך (1) וההוגנות מושגת באופן
בינוני-גבוה (4). שקיפות מושגת באופן בינוני-נמוך (2) כיוון שלמרות הצעדים
שנעשו לטובת שקיפות עדיין ישנו קושי בזרימת המידע מרשויות הציבור אודות
פעילותן. ייצוגיות נמוכה (1) בשל חוסר היענות מספק לציבור מצד משרדי ממשלה,
אחריות ציבורית נמוכה (1) בשל המרחק מהאזרח וניתוק הקשר שבין עשייה
פרלמנטרית וציבורית לבין הישרדות פוליטית, כלומר, ברמת הממשל המרכזי ישנה
לקונה. אפקטיביות באופן בינוני (3) כיוון שלמרות צמצום הפער ל OECD עדיין
אפקטיביות הממשל אינה ברמה מספקת. בחלופה זו יעילות מושגת באופן בינוני
(3) בשל עלויות השפעה (מאמץ לדיכוי ניסיונות השפעה על מדיניות מצד השלטון
המקומי) ואכיפה גבוהות (המאמץ שהממשל משקיע בכדי לאכוף ולוודא הוצאת
המדיניות לפועל), ישימות מעשית נמוכה (1) בשל הקושי לקדם מיזמי תחבורה
וישימות פוליטית נמוכה-בינונית (2) כיוון שלמרות ששחקנים מהממשל המרכזי
מקדמים ריכוזיות, עדיין ישנה התנגדות של השלטון המקומי ואף של גופים אזרחים.

 
 

חלופה ב' 
 

נראה שבחלופה זו, הוגנות וצדק חלוקתי מושגים באופן נמוך (1) בשל המיקוד
בשורת הרווח של גופים פרטיים, שקיפות מושגת באופן נמוך (1) בשל החובה
לשקיפות במגזר הפרטי, ייצוגיות מושגת באופן בינוני (3) כיוון שייצוג הצרכים תלוי
בשורת הרווח, האחריות הציבורית של גופים פרטיים היא נמוכה (1), האפקטיביות
והיעילות מושגות באופן בינוני-גבוה (4) כיוון שלמרות שהם מחויבים מבחינה
רווחית, מעבר למגזר פרטי לא בהכרח לפתרונות תחבורה אפקטיביים ויעילים
בדומה לדוגמא של כביש 6. הישימות המעשית היא גבוהה (5) ואילו הישימות
הפוליטית היא נמוכה-בינונית (2) בשל היעדר מוטיבציה של גורמים בממשל

המרכזי לוותר על הכוח שבמינויים ותקציבים. 
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  קריטריון (לפי
  סולם 1-5)

  

  חלופה א'
  הרחבת הריכוזיות:

  חיזוק הגופים הארציים הקיימים
(הגדלת תקנים ופעילות, חיזוק

  ממשקים ותיאום תוך וחוץ משרדי)

  חלופה ב'
  ביזור באמצעות

  הפרטה: העברת סמכויות
למפעילים פרטיים

  חלופה ג'
  ביזור לרשות

  תחבורה מוניציפליות: כפופות
לרשות המקומית, או לאגד

רשויות מקומיות

 
סה"כ  

  
18

 
  22
  

  37

0 9
סיכום ניתוח החלופות על פי הקריטריונים

לפי סקאלה של 1-5 (1-נמוך, 5-גבוה):
חלופה ג'

 
ניתן להגיד שבחלופה זו, הוגנות מושגת באופן בינוני (3) בשל הפערים שעשויים
להיווצר בין המטרופולינים, שקיפות מושגת באופן בינוני-גבוה (4) בשל הקרבה הגדולה
יותר לאזרח ביחס לממשל המרכזי, ייצוגיות גבוהה (5) בשל היכולת לייצג צרכים
מקומיים, אחריות ציבורית גבוהה (5) בשל קשר הדוק יותר בין נבחר הציבור לבוחריו,
מידה גבוהה של אפקטיביות ויעילות (5) לפי המחקרים הבינלאומיים ודוחות המבקר,
ישימות מעשית במידה בינונית-גבוהה (4) בשל הצעדים הדרושים להכנת הקרקע עבור
רשויות מסוג זה, ישימות פוליטית בינונית (3) בשל התנגדות של גורמים שונים הנוגעים

לתחבורה בישראל וצדק חלוקתי מושג באופן בינוני (3). 
 

סיכום הציון המספרי של החלופות לאור הקריטריונים
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נערכו ראיונות עומק עם 7 מומחים בתחום התחבורה
מהשלטון המקומי ומתוכם עולות כמה תמות מרכזיות:

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

שירותי התחבורה בארץ. 
 

• ביזור סמכויות צריך להיעשות באופן דיפרנציאלי
ולהביא בחשבון את יכולת הרשות לממש את הסמכויות
ואת האופן בו נדרשת התאמה למאפייניה הספציפיים
(גודל הרשות, מספר תושבים, יכולת פיננסית וכו'). כדאי
להתחיל ברשויות שכבר החלו בניהול תחבורה
מטרופולינית (וכבר צברו ניסיון והוכיחו יכולת בנושא).
ירושלים וגוש דן יכולות להיות רשויות שניתן להתחיל

עימן (מהוות כרבע מהמדינה). 
 

• סמכויות אשר נדרשת להן אחידות וסטנדרטיזציה
ארצית צריכות להישאר ברמת השלטון המרכזי. לחילופין,
מה שנדרש עבורו ידע אודות צורכי האוכלוסייה והמקום,
חשוב שיהיה ברמה מקומית-אזורית. כלל אצבע – אם זה
נוגע למרחב המקומי צריך שתהיה זו רשות שיש לה מידע

על המרחב המקומי אשר תממש את הסמכויות.
 

1 0 2. ניתוח ראיונות איכותני
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AHP גיית 3.ניתוח על בסיס מתודולו
 SAATY,  1990

דירוג מומחים בתחום התחבורה מהשלטון המקומי בשני נושאים:
תחבורה ציבורית וסמכויות תמרור, סימון והסדרי תנועה.

1 1

דירוג גורמים שונים לביזור סמכויות תחבורה ציבורית - לרשות
תחבורה מטרופולינית יתרון רב על פני שאר החלופות

דירוג סוגים שונים של סמכויות לביזור בתחום
תחבורה ציבורית - סמכויות לניהול תקציב

אוטונומי מובילות בפער ניכר כסמכויות 
שהכי נכון לבזר
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1 2

דירוג סוגים שונים של סמכויות לביזור בתחום סמכויות תמרור,
סימון והסדרי תנועה - סמכויות לתכנון וקביעת מדיניות מובילות

בפער ניכר כסמכויות שהכי נכון לבזר. 

דירוג גורמים שונים לביזור סמכויות בתחום סמכויות תמרור, סימון
והסדרי תנועה - רשות עירונית מובילה בפער ניכר.

דוגמא להמלצה
מצד המומחים

לאופן ביזור בתחום
התחבורה

הציבורית בישראל:
 

• רגולציה כללית
ארצית – רמה
ממשלתית לצורך
אחידות ושוויון,
עקרונות צריכים
להיקבע בארצי -
עיצוב מדיניות. 

 
• רגולציה מקומית

ברמת רשות
מטרופולינית.
סמכויות ביצוע

ובקרה לאפשר להם
לנהל את הדברים
לאור הנחיות של

הגוף המרכזי.
 

• הפעלה על ידי
מפעיל פרטי – גורם

מפעיל בפיקוח
הרשות המטרופולית

Back כולל ה)
office), כלומר,

הפעלה על ידי גופים
פרטיים. 

 
• בנוסף, יש לאפשר
גמישות בתפעול

תחבורה ציבורית -
לייצר עירוב שימושים
בתחבורה ציבורית
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1 3

המלצה
לאור כלל הממצאים שעלו בראיונות והשאלונים עם המומחים, נראה כי
ביזור לרשויות תחבורה מטרופוליניות זוכה לעדיפות ראשונה בפער
ניכר. גם מחקרים מהארץ ומהעולם, ואף ועדות ודוחות אשר נכתבו
בארץ, כולם נוטים לבחור ביתרונות של ביזור לרשויות תחבורה

מטרופוליניות. 
החוקרים Pollitt & Bouckaert (2004) הראו כי ביזור משפר את
התחרותיות הכלכלית, מגביר מקצועיות ומאפשר יעילות רבה יותר
בביצוע. על כן, לדעתם הביזור הוא אלמנט מרכזי בהצלחת השינויים

המוסדיים והרפורמות במדינות אחרות בעולם. 
לדעת מבקר המדינה, הריכוזיות של משרד התחבורה בנוגע לסמכויות
ולתהליכי קבלת ההחלטות היא השורש של בעיות רבות בתחבורה
הציבורית, ובכללן הפגיעה ברמת השירות, היות שהיא יוצרת עומס
אדיר על הרשות הארצית ומונעת את ניצול יתרונו היחסי של הרובד
המקומי, שיש לו היכרות טובה יותר עם השטח ועם צרכיו המשתנים.
לרשויות תחבורה מטרופוליניות יכולה להיות השפעה מכרעת בכל
הנוגע ליישוב חילוקי הדעות בין רשויות מקומיות, לקידום ראייה כוללת
בעניין מתן פתרונות תחבורתיים, למתן מענה יעיל לצרכים מקומיים,
לביצוע תיאומים בין רשויות מקומיות שונות ויצירת שיתופי פעולה עימן
לצורך קידום מיזמים הקשורים לתחבורה הציבורית (דוח המבקר,

 .(2019
 
 

סיכום
כבר יותר מעשור, בעקבות המלצות שונות והחלטות ממשלה בנושא
(וגם בעקבות דוחות מבקר), נעשו ניסיונות להקמת רשויות תחבורה
מטרופוליניות, שיהיו כפופות לרשות הארצית לתחבורה ציבורית. לפי
דוח המבקר מ 2019, עד כה הניסיונות להקמת רשויות מטרופוליניות
לא צלחו בשל סיבות שונות, לא בהכרח ענייניות, והקמתן נדחתה פעם
אחר פעם. לדעת המבקר, נדרש שהממשלה תפעל ברצינות להקמת
רשויות מטרופוליניות לתחבורה, שיוכלו לסייע בקידום פתרונות

תחבורתיים בתחומי אחריותן (דוח מבקר, 2019). 
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