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הצעת תקציב 2019 
2

(באלפי שקלים חדשים)

* תורמש
צ"   בע

 איש
דםאחכ  

הארשה
בייחתהל

תי האצוה תומ
הס כהב האצוה הרובחתה דרמש 

ףיעס

40

תוחיטבהו  הרובחתהדרמש 40
    963.5       99,000         138,742         477,717 יםכרדב

==== ===== ====== ====== =====

    687.5       80,000          55,254         317,725 יאשרדרמש  50

     64          44,090           9,738 תימיהרובחת  51

    117          39,398          29,626 הפועת 52

      19,000          80,650 יםכרדבתוחיטב  53

     95          26,976 תירוביצהרובחת  54

         13,002 הברזר 59

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

- כד -
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תקציב ברוטו

האצוה
העשמל

2017

ביצקת
ת לש

2018

ביצקתתעצה  
תלש

2019

תויופתתהש
תותחפהו

        538,035         557,921         616,459
====== ====== ======

        312,587         322,232         372,979

         50,220          49,108          53,828

         63,740          64,511          69,024

         84,456          87,006          80,650

         27,007          23,055          26,976

         12,009          13,002

- כד -



הצעת תקציב 2019 
(באלפי שקלים חדשים)

4

* תרומש
צ"   בע

 אשי
דםאחכ  

הארשה
בחייתהל

תיתמוהאצהו  
הסכהב האצהו הרבוחתה דרמש 

ףעיס

40

    687.5
-.-.-.-

    620.5

     67

     64
  -.-

     64

    117
  -.-.-

    117

     95
  -.-

     95

      80,000
-.-.-.-.-.

      80,000

      19,000
-.-.-.-.-.

      19,000

         55,254
-.-.-.-.-.

         55,254

         44,090
-.-.-.-.-.

         44,090

         39,398
-.-.-.-.-.

         39,398

        317,725
-.-.-.-.-.-

        289,074

         28,651

          9,738
-.-.-.-.

          9,738

         29,626
-.-.-.-.-.

         29,626

         80,650
-.-.-.-.-.

         80,650

         26,976
-.-.-.-.-.

         26,976

         13,002
-.-.-.-.-.

         13,002

אשירדרמש  
.-.-.-.-.-.-.-

אשיר  - הרבוחתהדרמש

יגלורוואטמהתרוהשי  

תמי יהרובחת
.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ליםמה ותפוסה תרשו

הפועת
.-.-.-.-

תחירזאה  הפעותהתרשו

כיםרדבתוחיטב  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

כיםרדב  תוחיטבלתורשה

תירוביצהרובחת  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תריבוצי  הרובחתתרשו

הברזר
.-.-.-.-

הברזר

50

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

59

59

01

02

01

01

01

01

01

התימצ יתלב  הדובע  תורמש    *

- כד -
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תקציב ברוטו

האצוה
השעמל

2017

ביצקת
ת של

2018

ביצקתתעצה  
תשל

2019

תויופתתשה
תותחפהו

        312,587         322,232         372,979
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-

01         283,412         294,541         344,328

02          29,175          27,691          28,651

         50,220          49,108          53,828
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.

01          50,220          49,108          53,828

         63,740          64,511          69,024
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.

01          63,740          64,511          69,024

         84,456          87,006          80,650
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.

01          84,456          87,006          80,650

         27,007          23,055          26,976
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.

01          27,007          23,055          26,976

         12,009          13,002
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.

01          12,009          13,002

- כד -



הצעת תקציב 2019 
6

(באלפי שקלים חדשים)

* תורשמ האשרה איש תי האצוה תומ ףיעס

צ"   בע םדאחכ בייחתהל  הס כהב האצוה הרו בחת79

49,287,885  הרובחתהחותיפ         451,094      20,269,338  79
======== ====== ======== ==========

28,346,000  תירוביצהרובחת       7,019,293  50

14,435,885  םישיבכ         411,094       5,806,045 51

120,000        םיכרדבתוחיטב  52

100,000     רחאחותיפ          71,000  53

6,406,000   הרובחתבתוכימת          40,000       6,847,000  55

406,000        הברזר 60

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

- כד -
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תקציב ברוטו

האצוה
השעמל

2017

ביצקת
ת של

2018

ביצקתתעצה  
תשל

2019

תויופתתשה
תותחפהו

    19,085,224      18,967,513      20,720,432
======== ======== ========

      6,573,299       5,433,577       7,019,293

      5,929,990       6,473,195       6,217,139

        120,000         120,000

         81,891          68,000          71,000

      6,500,044       6,501,670       6,887,000

        371,071         406,000

 

- כד -



הצעת תקציב 2019 
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(באלפי שקלים חדשים)

* תי  האצוה תורשמאישהאשרהתומ
הסהאצוההרו צ"   םדאחכבייחתהלכהב בע

28,346,000  תירוביצהרובחת       7,019,293  
-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

8,398,000   תודבכתובכר       3,014,293  

תעסהו  תירוביצהרובחת
םי   19,948,000ומה       4,005,000

14,435,885  םישיבכ         411,094       5,806,045
-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

9,565,885   -ןיבםישיבכ         411,094       4,511,219 םיי  וריע

2,400,000   םישיבכ         899,000 םיי  וריע

2,470,000   הרובחתלםישיבכ         395,826 תירוביצ  

120,000        םיכרדבתוחיטב  
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תוחיטבל  תימואלהתושרה
120,000        םיכרדב

100,000     רחאחותיפ          71,000  
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-

100,000     ידרשמחותיפ          71,000  

ףיעס

בחת79

50

50 01

50 02

51

51 01

51 02

51 03

52

52 01

53

53 01

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

- כד -
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תקציב ברוטו

האצוה
השעמל

2017

ביצקת
ת של

2018

ביצקתתעצה  
תשל

2019

תויופתתשה
תותחפהו

      6,573,299       5,433,577       7,019,293
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.

01       3,268,003       1,626,798       3,014,293

02       3,305,296       3,806,779       4,005,000

      5,929,990       6,473,195       6,217,139
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.

01       4,929,041       4,695,827       4,922,313

02         925,730       1,332,048         899,000

03          75,219         445,320         395,826

        120,000         120,000
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-

01         120,000         120,000

         81,891          68,000          71,000
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.

01          81,891          68,000          71,000

- כד -



הצעת תקציב 2019 
10

(באלפי שקלים חדשים)

* תורשמ
צ"   בע

 איש
םדאחכ  

האשרה
בייחתהל

תי האצוה תומ
הס כהב האצוה הרובחת

ףיעס

79

   6,406,000          40,000       6,847,000 הרובחתב תוכימת  55
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

   6,406,000          40,000       6,847,000 תירוביצ הרובחתב  תוכימת  55 01

        406,000 הברזר 60
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-

        406,000 הברזר 60 01

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

- כד -
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תקציב ברוטו

האצוה
השעמל

2017

ביצקת
ת של

2018

ביצקתתעצה  
תשל

2019

תויופתתשה
תותחפהו

      6,500,044       6,501,670       6,887,000
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.

01       6,500,044       6,501,670       6,887,000

        371,071         406,000
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-

01         371,071         406,000

- כד -



הצעת תקציב 2019 
12

(באלפי שקלים חדשים)

* תורשמ
צ"   בע

 איש
םדאחכ  

האשרה
בייחתהל

תי האצוה תומ
הס כהב האצוה הרדח למ  

ףיעס

95

      7          41,994 הרדח למ 95
  = ===== ======

      7          41,994 תואצוה 10

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

- כד -
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תקציב ברוטו

האצוה
השעמל

2017

ביצקת
ת של

2018

ביצקתתעצה  
תשל

2019

תויופתתשה
תותחפהו

         30,026          41,994          41,994
===== ===== =====

         30,026          41,994          41,994

- כד -



הצעת תקציב 2019 
14

(באלפי שקלים חדשים)

* תורשמ
צ"   בע

 איש
םדאחכ  

האשרה
בייחתהל

תי האצוה תומ
הס כהב האצוה הרדח למ  

ףיעס

95

      7          41,994 תואצוה 10
  -. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

      7          41,994 תואצוה 10 01

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

- כד -
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תקציב ברוטו

האצוה
השעמל

2017

ביצקת
ת של

2018

ביצקתתעצה  
תשל

2019

תויופתתשה
תותחפהו

         30,026          41,994          41,994
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.

01          30,026          41,994          41,994

- כד -



הצעת תקציב 2019 
16

(באלפי שקלים חדשים)

* תורשמ
צ"   בע

 איש
םדאחכ  

האשרה
בייחתהל

תי האצוה תומ
הס כהב האצוה הרדח למ  

ףיעס

95

         41,994 תוס למ  כה הרדח 95
===== ============

         41,994 תוס למ  כה הרדח 72

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

- כד -
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תקציב ברוטו

האצוה
השעמל

2017

ביצקת
ת של

2018

ביצקתתעצה  
תשל

2019

תויופתתשה
תותחפהו

         30,109          41,994          41,994
===== ===== =====

         30,109          41,994          41,994

- כד -



הצעת תקציב 2019 
18

(באלפי שקלים חדשים)

* תורשמ
צ"   בע

 איש
םדאחכ  

האשרה
בייחתהל

תי האצוה תומ
הס כהב האצוה הרדח למ  

ףיעס

95

         41,994 הרדח למ    תוס כה 72
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

         41,994 הרדח למ    תוס כה 72 01

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

- כד -
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תקציב ברוטו

האצוה
השעמל

2017

ביצקת
ת של

2018

ביצקתתעצה  
תשל

2019

תויופתתשה
תותחפהו

         30,109          41,994          41,994
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.

01          30,109          41,994          41,994

- כד -



  21    התחבורהמשרד  - הצעת תקציב

  שרד התחבורה והבטיחות בדרכיםמ

   - כד  -    

פרק א'  - עיקרי הצעת התקציב ויעדים מרכזיים  

סך התקציב המיועד לתחומי התחבורה השונים מסתכם בכ -20,774 מיליוני ש"ח בהוצאה נטו, בכ -560 

מיליוני ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ובכ -49,387 מיליוני ש"ח בהרשאה להתחייב לשנת הכספים 

   .2019

מתוך הסכומים לעיל, סך תקציב פיתוח התחבורה מסתכם בכ-13,016 מיליוני ש"ח בהוצאה נטו וכ-

411 מיליוני ש"ח בהוצאה מותנית; סך תקציב התמיכות בתחבורה מסתכם בכ -6,848 מיליוני ש"ח 

בהוצאה נטו וכ -40 מיליוני ש"ח בהוצאה מותנית; סך התקציב השוטף של המשרד מסתכם בכ -478 

מיליון ש"ח בהוצאה נטו בשנת 2019 וכ-139 מיליוני ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה.   

תחבורה יבשתית  

פיתוח תשתיות תחבורה  

פיתוח מערך התחבורה הציבורית: במסגרת התקציב הנוכחי יוקצו תקציבים משמעותיים לפיתוח תשתית 

תחבורה ציבורית בדגש על הקמת מערכות הסעת המונים בשלושת המטרופולינים הגדולים. בין הפרויקטים 

שייצאו לביצוע: הוספת שני קווי רכבת קלה נוספים בתל אביב (הקו הסגול והקו הירוק) שהיקפם התקציבי 

נאמד בכ-29 מיליארד ש"ח, שני קווי רכבת קלה נוספים בירושלים (קו ירוק וקו כחול) שהיקפם התקציבי נאמד 

בכ-18.5 מיליארד ש"ח, קו רכבת קלה נצרת-חיפה בהיקף של כ-5.9 מיליארד ש"ח וכן הארכה והרחבה של 

פרויקט המטרונית במטרופולין חיפה בהיקף של כ- 2.6 מיליארד. לצד אלו מתוכנן הקמתו של קו רכבת כבדה 

בתוואי אלטרנטיבי לקו החוף המכונה "המסילה המזרחית" בהיקף של כ-8.1 מיליארד ש"ח. נוסף לכך יחל 

קידומו של השלב הבא במערכת הסעת ההמונים במטרופולין דן – תכנון וקידום מערכת מטרו.  

מעבר לגידול בתקציבי התחבורה הציבורית המתוארים, ניתנה עדיפות לתחבורה הציבורית גם בתקציב פיתוח 

הכבישים. במסגרת תכנית החומש של חברת נתיבי ישראל הוקצו כ-3.3 מיליארד ש"ח לטובת נתיבי תחבורה 

ציבורית בכבישים בעלי עומסי תנועה גבוהים, אשר יאפשרו קיצור משמעותי של זמני הנסיעה בתחבורה 

הציבורית ושירות טוב יותר למשתמשים בה. בנוסף, מקודמים פרויקטי נתיבים מהירים נוספים לתל אביב, 

כולל חניוני חנה וסע בשפיים ובראשון לציון בהיקף של כ-5 מיליארדי ש"ח. במסגרת התקציב לשנת 2019 

נכללת גם תכנית ליצירת רצף צירי העדפה במטרופולין ירושלים, וכן ציר תחבורה ציבורית מורחב בשדרת 

הקריה בתל אביב.   

 

פיתוח מערך הכבישים: תכניות הפיתוח בתשתיות כבישים נקבעות ברובן בתכניות רב שנתיות, חברת נתיבי 

ישראל פועלת במסגרת תכנית החומש לשנים 2017-2021, כמו כן נקבעו תכניות רב שנתיות לשנים -2018

2021 לחברת כביש חוצה ישראל ולמטרופולין ירושלים כמפורט להלן. תכניות הפיתוח ארוכות הטווח 

מאפשרות יציבות לחברות הביצוע כמו גם לשוק המקומי והבינלאומי לגבי הפרויקטים המבוצעים בשנים 

הקרובות. תיאום מועדי תוכניות הפיתוח של חברות הביצוע השונות יאפשר את בניית התכנית האסטרטגית 

לכלל הדרכים בישראל, תוך סנכרון בין הכבישים במטרופולינים, בינעירוניים ותשתיות התחבורה הציבורית.   



  משרד התחבורה - הצעת תקציב    22
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התכנית הכלכלית 2019  

לצד הגידול הצפוי בהשקעה בתשתית תחבורה ציבורית, אשר השפעתן צפויה רק בעוד מספר שנים, התכנית 

הכלכלית לשנת 2019 כוללת שורת צעדים לטובת קידום ופיתוח התחבורה הציבורית בישראל בטווח הקצר 

והבינוני:  

רשויות תחבורה מטרופוליניות  

בשונה מהמקובל במדינות מפותחות בעולם, התחבורה הציבורית בישראל מנוהלת ומתוכננת על ידי השלטון 

המרכזי בעוד השלטון המקומי שותף לכך באופן מינורי בלבד. כך למשל, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 

אחראי על ניהול הפעלת התחבורה הציבורית בכלל אמצעי התחבורה הציבורית – אוטובוסים, רכבת כבדה, 

רכבות קלות במוניות שירות, הן בהיבטי התכנון והרישוי, הן בהיבטי רמת השירות, לרבות היקפי ומסלולי 

נסיעה, והן בהיבט של פיקוח על המפעילים. בנוסף, המשרד הוא שאחראי לתכנון והקמה של כלל תשתיות 

התחבורה הציבורית, החל מתכנון קווי אוטובוס ורכבות קלות ועד להקמת סככות להמתנת נוסעים וסלילת 

שבילי אופניים. מודל ריכוזי זה גורם לחוסר יעילות המתבטא בעלויות תקציביות עודפות, בתכנון שלעיתים 

קרובות אינו אופטימלי, בעיכוב בביצוע פרויקטים ובהפעלה לא מיטבית של משאבי התחבורה הציבורית 

הניתנים לציבור בישראל. במסגרת התכנית הכלכלית לשנת 2019, מוצע כי יועברו סמכויות ממשרד התחבורה, 

וכן מעט סמכויות מהרשויות המקומיות, לרשויות תחבורה מטרופוליניות, אשר תוקמנה כרובד ביניים בין 

השלטון המרכזי למקומי וזאת במטרה לאפשר תכנון וניהול אופטימלי של משאבי ואמצעי התחבורה 

הציבורית. מהלך זה יאפשר את ניצול יתרונה היחסי של הרשות המטרופולינית בהיכרות עם השטח וצרכיו 

המשתנים, לטובת ניהול התחבורה הציבורית במטרופולין תוך הפחתת העומס המוטל על משרד התחבורה 

מצד אחד ושמירת סמכותו להתוות את מדיניות התחבורה הציבורית מצד שני. בנוסף, ייקבעו מנגנונים אשר 

יאפשרו שמירה על מכלול האינטרסים התחבורתיים מטרופולין, לרבות אלה של רשויות מקומיות 

פריפריאליות. לאחר השלמתו, מהלך זה יתאים את ניהול התחבורה הציבורית בישראל למודל המקובל בקרב 

מרבית המדינות המפותחות. בהתאם למוצע בתכנית הכלכלית יוקמו תחילה רשויות מטרופוליניות בירושלים 

ובבאר שבע.   

נתיבים מהירים, נתיבי העדפה ורכב רב נוסעים  

פרויקט הנתיב המהיר בכביש מס' 1 מירושלים כולל נתיב באורך של כ-7.5 ק"מ, המיועד לאפשר כניסה מהירה 

למשתמשי התחבורה הציבורית ולנוסעים ברכב רב נוסעים. בנוסף כולל הפרויקט חניון חנה וסע לרכבים פרטיים 

בהיקף של כ-2,000 מקומות חנייה ומערך היסעים בין החניון לבין מרכזי הערים תל אביב ורמת גן. הפרויקט 

מאפשר נגישות גבוהה למטרופולין תל אביב, תוך צמצום הנסועה במרכזי הגודש. על פי סקרים ובדיקות 

שנערכו בקרב משתמשי הנתיב המהיר לתל אביב, נמצא כי מספר הרכבים בהם 3 נוסעים ומעלה בנתיב המהיר 

גבוה פי שניים מהממוצע במטרופולין גוש דן.   

מקדם המילוי (מספר נוסעים ממוצע לרכב) בישראל עומד על כ-1.2 נוסעים ברכב פרטי. העלאת מקדם המילוי 

ל-1.3 נוסעים ברכב, צפויה להפחית את הגודש משמעותית. לאור הצלחת הנתיב המהיר, מפעיל משרד 

התחבורה ניסוי של שימוש בנת"צים לרכב רב נוסעים. במסגרת הניסוי תותר נסיעת רכב פרטי שבו נוסעים 
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שלושה נוסעים או יותר בנת"צ בדרך מס' 20 (איילון דרום) בין מחלף חולות לצומת חולון; בהמשך, לאחר 

השלמת הניסוי והוכחת יכולת אכיפה אפקטיבית, יורחב הניסוי לנת"צים הבאים:  

1. נת"צ קיים דרך מס' 2 (נמיר) בין צומת גלילות לבין דרך רוקח לשני הכיוונים;  

2. נת"צ קיים דרך מס' 1 בכניסה לירושלים לכיוון ירושלים;  

3. נת"צ קיים דרך מס' 44 בין מחלף השבעה לצומת חולון לשני הכיוונים;  

4. נת"צ קיים דרך 412 (ראשון לציון) לשני הכיוונים.  

בנוסף, משרד התחבורה יערוך מיפוי של כלל הנת"צים אשר תכלול ניתוח עודפי הקיבולת וההתכנות 

הבטיחותית של הרשאת נסיעה לרכב רב קיבולת, במטרה להתיר את נסיעתם בנת"צים נוספים.  

בהתאם, ועל מנת לאפשר את השימוש בנתיבי תחבורה ציבורית לרכבים מרובי נוסעים, נדרשת אכיפה 

אפקטיבית על מנת למנוע את השימוש בנתיבים אלו לרכבים פרטיים שאינם עומדים בתנאי זה. כמו כן, 

בנתיבים המהירים החדשים המתוכננים להקמה בשנים הקרובות, נדרשת מערכת טכנולוגית המאפשרת מתן 

פטור מאגרה לרכבים רבי נוסעים. לצורך כך מוצע לתקן את החוק כך שתתאפשר אכיפת נסיעה שלא כדין 

באמצעות מצלמה או אמצעי רישום טכנולוגי אחר אשר יהווה ראיה קבילה לעניין ספירת מספר הנוסעים 

ברכב.   

  

נעים לירוק  

ניסוי "נעים לירוק" נועד לבחון את השפעתם של תמריצים כספיים על הרגלי הנסיעה של הנהגים בישראל, 

במטרה לעודד שינוי התנהגות שיתרום לצמצום אובדן הזמן בנסיעה, הקלה בעומס בכבישים וצמצום זיהום 

האוויר. ניסוי "נעים לירוק" החל בשנת 2013, הותקנו ברכבי המתנדבים אמצעי איתור. במשך חצי השנה 

הראשונה לניסוי נוטרו נסיעותיו של המתנדב, בשנה וחצי הנותרות יכול היה המתנדב לשנות את הרגלי 

נסיעותיו כראות עיניו, כאשר במקרה של צמצום נסיעה בשעות הגודש קיבל המתנדב מענק כספי.   

בהמשך להחלטה מס' 2008 מיום 15 ביולי 2010, שעניינה "בחינת מתכונת מיסוי העלויות הקבועות 

והמשתנות בענף הרכב", ולניסוי "נעים לירוק 1" וניסוי "נעים לירוק 2", הוחלט בתכנית הכלכלית לצאת 

למכרז המשך לניסוי. במסגרת המכרז צפויה הרחבה מדורגת של מספר המתנדבים בניסוי לכ-40,000 

מתנדבים. שינוי התנהגות בקרב הנהגים, במידה ויצליח, צפוי להפחית את הנזקים הכלכליים הנובעים מהגודש 

בשיעור של כ-15% למשתתפי הניסוי, כמו גם תועלות למשתמשי הדרך האחרים.   
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פרק ב'  - תיאור ההתפתחויות בענף  

מערכות הסעת המונים ותשתיות תחבורה ציבורית במטרופולינים  

מטרופולין תל אביב  

מטרופולין תל-אביב הוא המטרופולין הגדול במדינה בו מתגוררים כ-3.85 מיליון תושבים, המהווים 45% 

מאוכלוסיית ישראל. צפיפות האוכלוסייה הממוצעת במטרופולין תל-אביב היא כ-  2,200 אנשים לקמ"ר (כ-  

8,500 נפש לקמ"ר בעיר תל-אביב) ושיעור גידול האוכלוסייה בו הינו מהגבוהים במדינות המפותחות.1 

אוכלוסיית המטרופולין מבצעת מדי יום כ-6 מיליון נסיעות ממונעות, מתוכן רק כ-24% באמצעות תחבורה 

ציבורית. השילוב בין צפיפות אוכלוסיית המטרופולין, שיעור גידול האוכלוסייה הגבוה, יחס פיצול נמוך, 

גידול במספר הרכבים הפרטיים העולים על הכביש מידי שנה והמלאי הנמוך של תשתיות התחבורה הציבורית, 

הולכים ומחמירים את הגודש במטרופולין.  

בכדי להתמודד עם המצב, גובשה בשנים האחרונות תכנית אסטרטגית לפיתוח רשת הסעת ההמונים 

אינטגרטיבית במטרופולין, שתעניק קישוריות גבוהה בין אמצעי התחבורה הציבורית השונים. התכנית החלה 

בדצמבר 2010 עם החלטת הממשלה על הקמת קו רכבת קלה ראשון – הקו האדום. אורכן של הקו האדום הינו 

24 ק"מ (מתוכם 12 ק"מ בתוואי תת קרקעי) והוא מחבר חמש ערים (פתח תקוה, בני ברק, רמת גן, תל אביב 

ובת ים) באמצעות 34 תחנות. מאז ההחלטה בוצעו עבודות מקדימות לקו, נבחרו זוכים למרבית מכרזי ביצוע 

עבודות ההקמה, לרכש הציוד הרכבתי הנייד ולהפעלה ואחזקת הקו, וכן החלו העבודות עצמן בכל התחנות 

התת קרקעיות. כמו כן מכונות ה- TBM המיועדות לחפירת המקטע התת קרקעי, החלו את פעולת הכרייה אשר 

צפויות להסתיים באוקטובר 2020. בהתאם ללוחות הזמנים הנוכחיים, הקו האדום עתיד להיפתח לשירות 

הציבור באוקטובר 2021.  

כחלק מהתכנית האסטרטגית ויצירת רשת מערך הסעת ההמונים, אל הקו האדום מתוכננים להצטרף קווי רכבת 

קלה נוספים: הקו הירוק והקו הסגול, אשר עלותם נאמדת בכ-20 ובכ-8.6 מיליארד ש"ח בהתאמה. הקו הירוק 

יחבר את החלקים הדרומיים של מטרופולין ת"א (חולון ושולי ראשון לציון) עם העיר ת"א, ייתן מענה לפיתוח 

עתידי של המרכז העירוני בין ת"א והרצליה ויאפשר נגישות למוקדי התעסוקה ברמת החייל, אוניברסיטת ת"א, 

חולון וראשל"צ. אורך הקו הכולל הינו כ-49 ק"מ (4.5 ק"מ מתוכם בתוואי תת קרקעי) והוא יכלול 61 תחנות 

(4 מתוכן תת קרקעיות). הקו הסגול מתוכנן לקשר את האזורים המזרחיים של מטרופולין ת"א (יהוד, אור 

יהודה, קריית אונו, גבעת שמואל ורמת גן) למרכז העיר תל אביב, וצפוי לעבור כולו מעל הקרקע. אורך הקו 

הכולל הינו כ-28 ק"מ והוא יכלול 44 תחנות. הקו הירוק נמצא בשלב תכנון מפורט וקידום זמינות, וכך גם 

המקטע המערבי של הקו הסגול. המקטע המזרחי של הקו הסגול עדיין נמצא בשלהי הליך האישור 

הסטטוטורי. שני הקווים צפויים להתחיל בעבודות המבנה התחתון (עבודות הכנה להנחת המסילה, מערכות 

והקמת תחנות) והעתקת התשתיות החיוניות בשנת 2019. הקווים יבוצעו בשיתוף המגזר הפרטי, תוך 

אופטימיזציה של חלוקת הסיכונים בין המגזר הפרטי לציבורי וניצול יתרונותיו המקצועיים של המגזר הפרטי. 

החלוקה תתבצע באופן הבא: הפקעות קרקע, קידום זמינות ועבודות מבנה תחתון של הקו יבוצעו על המדינה 

                                                           
 שנתון סטטיסטי לישראל 2017, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1  
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ואילו עבודות מבנה עליון, מערכות הקו השונות, רכש הקרנות, הפעלת הקו ואחזקתו, יבוצעו על ידי המגזר 

הפרטי ובאחריותו.  

תמ"א 23/א/4, אשר קבעה את התכנית הקיימת להסעת המונים במטרופולין תל אביב, אושרה בשנת 2010 

והתבססה על מאגרי נתונים של תחילת שנת 2000. במסגרת התכנית, מערכת הסעת ההמונים המיועדת מבוססת 

על חמישה קווי רכבת קלה ושני קווי מערכת אוטובוסים מהירה  Bus Rapid Transit. לאחר עבודת מטה מקיפה 

של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד האוצר, מוסדות התכנון, חברת נת"ע, חברת רכבת ישראל 

ויועצים חיצוניים, עלה כי השלב הבא הנדרש בתכנית הינו הקמת קווי מטרו במערכת הסעת ההמונים 

במטרופולין דן, בדומה למרבית המטרופולינים המפותחים בעולם אשר מונים למעלה מ-3 מיליון תושבים. 

יתרונותיה של מערכת מטרו על פני הרכבת קלה הינן העדפה מוחלטת בתנועה ומהירות וקיבולת גבוהים 

משמעותית מזו של רכבת קלה. הקו הראשון שיועמד לבחינה הינו קו שייחצה את המטרופולין לאורכו, מאזור 

רעננה-כפ"ס דרומה עד לראשון לציון ורחובות. במהלך שנת 2018 יבחנו החלופות השונות לתוואי קווי 

המטרו, ולקראת סוף השנה צפוי להתחיל ההליך הסטטוטורי לאישור תכנוני של התוואים שיבחרו.  

   

כחלק מהמאמץ להתמודד עם גודש התנועה בכבישים, הוקם ונפתח לתנועה ב-2011 נתיב מהיר בכביש 

ירושלים-ת"א. הנתיב המהיר נועד לנסיעת כלי רכב ציבוריים וכלי רכב פרטיים רבי תפוסה ללא תשלום אגרה, 

תוך מכירת עודף הקיבולת לשאר כלי הרכב כנגד תשלום אגרה. הפרויקט כולל גם הקמתו והפעלתו של חניון 

רב קיבולת באזור מחלף שפירים ללא תשלום וכן הפעלת מערך הסעות (שאטלים) למרכזי העסקים בתל אביב 

ללא תשלום, זאת במטרה לעודד מעבר של הנוסעים ברכב פרטי לתחבורה ציבורית, תוך הקפדה על רמת 

שירות גבוהה. לאור הביקוש הגבוה לשימוש בנתיב המהיר, חברת חוצה ישראל מקדמת חניון קומה שנייה 

בנתיב הקיים בשפירים אשר צפוי להכפיל את מספר מקומות החנייה. בנוסף חברת נתיבי איילון מקדמת תכנון 

וביצוע של מערכת נתיבים מהירים נוספים לתוך מטרופולין תל אביב בכביש 20 מצפון ומדרום, כולל חניוני 

חנה וסע בשפיים וראשון לציון בעלות כוללת של כ-5 מיליארדי ש"ח. הפרויקט מתוכנן לתחילת ביצוע במהלך 

שנת 2018. הפרויקט מבוצע בשיתוף המגזר הפרטי, תוך אופטימיזציה של חלוקת הסיכונים וניצול יתרונותיו 

המקצועיים של המגזר הפרטי, כאשר המגזר הפרטי יהיה אמון על ההפעלה של הנתיבים: ניהול החניון, 

הפעלת מערכת האגרה והפעלת שאטלים.   

פרויקט נוסף, אותו מקדמת חברת נתיבי איילון הינו 'מהיר לעיר' -  תכנית נרחבת לפיתוח רשת צירי העדפה 

לתחבורה ציבורית בכ-17 רשויות מקומיות במטרופולין דן. מטרת התכנית הינה יצירת העדפה עירונית ובין- 

עירונית לתחבורה ציבורית והגדלת כדאיות השימוש בה על פני הרכב הפרטי. אומדן הפרויקט הינו למעלה מ-

3.5 מיליארד ש"ח הכוללים הוספת 160 ק"מ עירוניים ו-  100 ק"מ בין-עירוניים של צירי העדפה במטרופולין. 

הפרויקט מקודם על ידי חברת נתיבי ישראל, המקדמת בנוסף את פרויקט אופנידן, פרויקט של בניית רשת 

אוטוסטרדות שבילים בגוש דן (יותר מ-90 ק"מ) ייעודיים לאופניים אשר עתידים לאפשר נסיעה רציפה לאורך 

מרחקים, תוך מתן שירות לאוכלוסייה רחבה ותוך קישור בין רשויות, אזורי תעסוקה ומגורים.   
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  , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2017שנתון סטטיסטי לישראל  2 

מטרופולין ירושלים  

מטרופולין ירושלים, הינו המטרופולין השני בגודלו בישראל ומונה כ-1.3 מיליון נפשות.2 במטרופולין זה 

פועל משנת 2011 קו רכבת קלה הראשון בארץ. הקמת הקו נמשכה כ-10 שנים וכיום הקו מהווה את השדרה 

המרכזית של התחבורה הציבורית בירושלים ומשמש כ-150 אלף נוסעים ביום. כיום מבוצעות עבודות להארכת 

קו זה כך שיחבר בין בית חולים הדסה עין כרם לשכונת נווה יעקב. במסגרת התכנית הכלכלית לשנים -2017

2018, הוחלט על הקצאת תקציבים לביצוע פרויקט קו רכבת קלה נוסף בירושלים, הקו הירוק. קו זה מתוכנן 

לחבר בין דרום ירושלים (גילה) לצפון העיר (הר הצופים), לרבות שלוחה נפרדת לגבעת שאול. אורך הקו 

הכולל הינו כ-19 ק"מ וישרתו אותו 36 תחנות. עלות הקו מוערכת בכ-8.6 מיליארד ש"ח, והוא יבוצע בשיתוף 

הסקטור הפרטי תוך שימוש מנגנון אופטימלי של חלוקת סיכונים בדומה לקווים במטרופולין דן (כפי שתואר 

לעיל).  

במקביל לביצוע הקו הירוק, ימשיך להתקדם תכנון הקו הכחול הנאמד בכ-10 מיליארד ש"ח, כאשר מקטעים 

נבחרים צפויים להיות מוכנים לביצוע מבנה תחתון במהלך שנת 2019. הקו הכחול הינו קו רכבת קלה אשר 

צפוי לחבר בין דרום ירושלים (גילה) לצפון מערב העיר (רמות). אורך הקו המתוכנן הינו 23 ק"מ, וישרתו אותו 

42 תחנות. גם קו זה יבוצע בשיתוף המגזר הפרטי כמפורט לעיל.  

מטרופולין חיפה  

Bus Rapid  ) BRT   -במטרופולין חיפה הסתיימו מרבית העבודות לשלב א' של הקמת המטרונית - מערכת ה

Transit) הראשונה בישראל, אשר החלה את פעילותה בחודש אוגוסט 2013. המערכת מבוססת על שלושה קווי 

אוטובוסים מרובי קיבולת, הנעים על מסלולי תחבורה ייעודיים באורך כולל של כ-44 ק"מ, המחברים את 

קריית אתא, קריית חיים, קריית-ים וחיפה. בנוסף, המטרונית כוללת מערכות טכנולוגיות מתקדמות ובכלל זאת 

מכונות כרטוס המוצבות בתחנות לאורך התוואי, מידע בזמן אמת ועלייה מכל דלתות האוטובוסים. עלות 

הקמת שלב א' של המערכת עמדה על כ-1.6 מיליארד ש"ח ומספר הנוסעים היומי הינו כ-85,000. בשנים 

2018-2022 יקודמו לביצוע הארכות ושלוחות מטרונית לצפון (עכו) לדרום (טירת הכרמל), למזרח (הן לנשר 

והן לקריית אתא וקריית ביאליק) ובתוך העיר חיפה על רכס הכרמל ובשכונת נווה שאנן. היקף הארכות 

המטרונית נאמד בכ-2.6 מיליארד ש"ח. במקביל להרחבת שירותי המטרונית יושלם תכנון קו רכבת קלה בין 

נצרת לחיפה ויחלו קידומי הזמינות לביצועו. קו זה הינו קו רכבת ייחודי המשלב בין טכנולוגיית רכבת קלה 

לרכבת כבדה (" TRAM-TRAIN"). מדובר ברכבת מהירה יחסית, אשר יכולה לנוע בתנועה המשלבת מרחב 

אורבני ומרחב בין-עירוני, תוך עמידה בשיפועי דרך גבוהים יחסית. הקו צפוי לחבר בין גוש נצרת לקריית אתא 

וחיפה (לב המפרץ) ואורכו הכולל הינו כ-40 ק"מ, מתוכם כ-7 ק"מ במקטע עירוני וכ-33 ק"מ במקטע 

בינעירוני. את הקו ישרתו 17 תחנות, 8 מהן במרחב העירוני. עלות הקו מוערכת בכ-5.9 מיליארד ש"ח והוא 

יבוצע בשיתוף המגזר הפרטי.  

בנוסף, בשנת 2018 יחל ביצוע קו הרכבל כחלק ממערך התחבורה של מטרופולין חיפה. הרכבל כולל קרוניות 

הנעות על כבל יחיד במרחקים קבועים ובמהירות נסיעה של עד 18 קמ"ש. אורך התוואי הוא כ-4.4 ק"מ, היוצא 

מתחנת המוצא מפרץ חיפה לתחנת הקצה באוניברסיטה, תוך מעבר בתחנת הצ'יק פוסט, בנשר ובשתי תחנות 

בטכניון. אומדן עלות הפרויקט כ-290 מיליון שקלים חדשים.  
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בנוסף, במהלך שנת 2018 צפויות להסתיים העבודות לתחילת פעילותו של מרכז תחבורה מרכזית המפרץ 

החדש אשר משלב תחבורה ציבורית של אוטובוסים, מטרונית, רכבל, רכבת קלה ורכבת כבדה. כמו כן מרכז 

הבקרה המטרופוליני של חיפה יועבר לתוך מרכזית המפרץ ושם צפויה הרחבתו.   

   

פיתוח רשת הרכבת הכבדה  

במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 הוחלט על השלמת תכנון ויציאה לביצוע של קו רכבת כבדה-  

"המסילה המזרחית" – מחדרה ללוד, בהיקף של כ-8.1 מיליארד ש"ח. מסילה זו מבססת שדרה מסילתית כבדה 

מקבילה למסילת החוף, ותסייע בהתגברות על מצוקת הקיבולת הקיימת במסילת החוף, וכן תציע אלטרנטיבה 

לשינוע מטענים כבדים. לצד זאת, עם פתיחתה הצפויה של הקו המהיר לירושלים במרץ 2018, הפרויקט 

המרכזי בו תעסוק הרכבת בשנים הקרובות הינו פרויקט חשמול התשתיות המסילתיות והציוד הנייד, אשר יחד 

עם פרויקט שדרוג מערך האיתות ( ERTMS), צפוי להביא לשיפור ברמת השירות לנוסעים (הגברת תדירות 

הרכבות, הגברת מהירות הנסיעה, רעש מופחת, זיהום אוויר מופחת וכד') ואף לייעל את תחזוקת הציוד הנייד. 

לאחר שמסילת העמק ומסילת כרמיאל נפתחו בשנים 2016 ו-2017 בהתאמה, המסילה הבאה הצפויה להיפתח 

הינה מסילת 531 (השרון) שצפויה להיפתח באופן חלקי כבר במהלך 2018, כאשר החיבור בתצורה מלאה 

להרצליה צפוי בסוף שנת 2019. המסילה הרביעית באיילון המתוכננת בידי נתיבי ישראל תחל אף היא לרקום 

עור וגידים, כאשר אנו צפויים לעבודות קידום זמינות במהלך שנת 2019, בדגש על פתרונות הניקוז המורכבים 

(וכל אלו בכפוף להשלמת הליכי החקיקה המוצעים במסגרת חוק התכנית הכלכלית לשנת 2019 אשר יאפשרו 

המשך קידום התכנית). נוסף על אלו, רכבת ישראל תחל עבודות על מסילת 431 שתחבר בין מודיעין לבין 

ראשל"צ כבר בשנת 2018 ובעבודות להכפלת מסילת רחובות פלשת בשנת 2019. צוות בינלאומי בהובלת 

רכבת ישראל, ובהשתתפות משרד האוצר ומשרד התחבורה, השלים במהלך שנת 2017 את גיבוש התכנית 

האסטרטגית לתחבורה מסילתית לשנת 2040, וחלקים מהתכנית כבר נמצאים בהליכי תכנון, דוגמת מסילות 5,6 

באיילון והכפלת מסילות החוף.  

הפעלת הרכבות  

שירות רכבתי כבד מופעל על ידי חברת רכבת ישראל בע"מ, שנמצאת בבעלות מלאה של המדינה. בשנת 2016 

הפעילה רכבת ישראל מידי יום 431 רכבות בממוצע. מספר נסיעות הנוסעים ברכבת בשנת 2017 עמד על כ- 

64.6 מ' נסיעות, בהשוואה לכ-59.5 מ' בשנת 2016, גידול של כ-9%. הגידול בשנת 2016, שנת השקת המנויים 

המטרופוליניים, ביחס לשנת 2015 עמד על כ-13%. בחמשת השנים האחרונות שיעור הגידול בממוצע 

בנסיעות הרכבת עמד על כ-10%. עלות הפעלת רכבת ישראל עמדה בשנת 2016 על 2.3 מיליארד ש"ח, מתוכם 

כ-700 מיליון מפדיון מנוסעים. רווחיות הרכבת ירדה מעט, בהשוואה לשנת 2015 ועמדה על כ-4%. בשנת 

2017 המשיכה רווחיות רכבת ישראל לרדת, וברבעון השלישי של השנה הפסידה הרכבת כ-25 מיליון ש"ח, 

לראשונה מאז חתימת הסכם ההפעלה הנוכחי ב-2014.  

הרפורמה בתעריפים בינעירוניים  

בשנת 2016 התבצעה רפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית במטרופולינים, במסגרתה ניתן כיום לרכוש מנויים 

אזוריים, המשלבים את כלל אמצעי התחבורה הציבורית. באמצעות המנויים ניתן לנסוע באזור הנבחר ללא 

הגבלה באמצעות כלל מפעילי התחבורה הציבורית, אוטובוסים ורכבת ישראל, לתקופה של יום, שבוע או 
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חודש. בשנים 2018-2019 תורחב הרפורמה בתעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית גם לנסיעות הבין-עירוניות 

באופן אשר יחבר בין כלל האזורים הבין-עירוניים בארץ, באמצעות כרטיסי מנוי יומיים וחודשיים, שיקנו 

נסיעה בלתי מוגבלת בכלל אמצעי התחבורה הציבורית - אוטובוסים ורכבות, בתוך המטרופולינים וביניהם 

בהתאם לכרטיס שנבחר. שינוי זה יפחית משמעותית את מחיר הנסיעה השולית בתחבורה הציבורית וייטיב עם 

משתמשי התחבורה הציבורית המתמידים.  

ענף האוטובוסים  

בישראל פועלים כ-17 מפעילי תחבורה ציבורית באוטובוסים המפעילים כ-9,100 אוטובוסים בכ-2,500 קווי 

שירות. מספר נסיעות נוסע באוטובוסים עמד בשנת 2016 על כ-740 מיליון נסיעות, המהווים כ-%75 מכלל 

נסיעות התחבורה הציבורית בישראל. עלות ההפעלה הכוללת של ענף האוטובוסים נאמדת בכ-6.4 מיליארד 

ש"ח בשנה.  

עלות ההפעלה מומנה בשנת 2016 באופן הבא: הפדיון מנוסעים (ללא סובסידיה ייעודית) עמד על כ-  2.1 

מיליארד ש"ח לרבות ההכנסות מהסדרים גלובליים עם מערכת הביטחון שעמדו על כ- 500 מיליוני ש"ח. 

הסובסידיה הייעודית, הכוללת הנחות לאוכלוסיות ייחודיות, עמדה על כ- 1 מיליארד ש"ח. בנוסף, הועברה 

למפעילים סובסידיה להפעלה והצטיידות בהיקף של כ-  3.3 מיליארד ש"ח.   

תחרות בענף האוטובוסים  

פעילות התחבורה הציבורית באוטובוסים נחלקת לשני מקטעים עיקריים: מקטע היסטורי שאינו תחרותי 

המורכב ברובו מאגד ודן, ומקטע תחרותי המורכב משאר מפעילי התחבורה הציבורית. נכון לשנת 2016 

מפעילים אגד ודן ללא מכרז כ-47% מהפעילות בתחבורה הציבורית באוטובוסים במונחי ק"מ-רכב, ועלות 

ההפעלה שלהן עומדת על כ- 3.5 מיליארד ש"ח בשנה (ללא רכש צי). כוח השוק של אגד ודן משמעותי עוד 

יותר בשל פעילותן במרכזי המטרופולינים ובשל בעלותן על מתקני תשתית חיוניים רבים. מאז שנת 2001 

מיישמת הממשלה את תכנית התחרות הכוללת - הוצאת פעילות מאגד ודן במסגרת מכרזים תחרותיים. התכנית 

הביאה לצמצום עלויות ההפעלה הכוללות בענף, לשיפור רמת השירות וסייעה לממשלה בעידוד השימוש 

בתחבורה ציבורית. לפי אומדנים קיימים, עלות הפעלת אוטובוסים על ידי אגד ודן גבוהה כיום בכ-600-700 

מיליון ש"ח מהעלות שהייתה מתקבלת בהליכים מכרזים תחרותיים באותם אשכולות. לאחרונה חתמה המדינה 

הסכם הפעלה חדש עם חברת דן אשר יביא להפחתת תשלומי הסובסידיה הניתנים לחברת דן. במקביל, נמצאת 

המדינה בהליך משא ומתן מתקדם עם אגד לקראת חתימה על הסכם הפעלה חדש.  

תוספות שרות באוטובוסים לישובי מיעוטים - החלטת ממשלה 922  

כיום קיים פער ניכר בין רמת שירותי התחבורה הציבורית ביישובי המיעוטים לרמת השירות באוכלוסייה 

הכללית. תושב יהודי מקבל בממוצע פי 2.5 שירותי תחבורה ציבורית מתושב ערבי המתגורר ביישוב בעל 

מאפיינים דומים. כחלק ממדיניות הממשלה למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של מגזר המיעוטים, החלה הממשלה, 

במהלך שנת 2014 ביישום תכנית רב-תחומית לצמצום פערים בתחומי התעסוקה, החינוך, התחבורה ועוד. 

רכיב מרכזי בתכנית זו הינו מהלך לשיפור שירותי התחבורה הציבורית במגזר, שמתבטא בהשקעה בפיתוח 

תשתיות תחבורה ציבורית (הרחבת דרכים, תחנות, נתיבי תח"צ ועוד), שיאפשרו הגברת הנגישות לאוטובוסים, 
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וכן בהגדלת תקציבי הסובסידיה להפעלת קווי תחבורה ציבורית ביישובי המיעוטים, במטרה להגדיל את מספר 

קווי השירות, להגביר את תדירות הקווים, להוסיף יעדים ולהרחיב את שעות הפעילות. בהתאם לתכנית, בשנת 

2015 קיבלה הממשלה החלטה המורה, בין היתר, על הקצאה של 40% מכלל תוספות השירות שניתנות 

בתחבורה הציבורית בכל שנה לאוכלוסייה הערבית, ולפחות 100 מיליון ש"ח בכל שנה, עד ביטול הפער בין 

האוכלוסיות.  

בהתאם לכך, יוקצו בשנת 2019 100 מיליון ש"ח נוספים עבור תוספות שרות ליישובי בני מיעוטים במטרה 

לקדם ולשפר את התחבורה הציבורית בישובים אלו .  

שיפור השירות באוטובוסים  - כרטוס ללא נהג  

במטרה להפוך את זמני הנסיעה באוטובוסים לאטרקטיביים, להגביר את בטיחות הנוסעים ולשפר את מעמד 

נהג האוטובוס, יחל משרד התחבורה בשנת 2018 ביישום מדורג של תכנית כרטוס ללא נהג. במסגרת התכנית, 

לא תתאפשר הטענת חוזי נסיעה באמצעות נהג האוטובוס, וזו תעשה במגוון חלופות הפרוסות באזורים 

ציבוריים שונים ברחבי הארץ, לרבות בכספומטים השונים, באמצעות האינטרנט וכן ברשתות שיווק נבחרות.  

מהלך זה צפוי להגביר את מהירות כניסת הנוסעים לאוטובוסים וכפועל יוצא את המהירות המסחרית של 

התחבורה הציבורית בארץ.  

פתיחת ענף מוניות השירות לתחרות  

ענף מוניות השירות מונה כיום כ-700 מוניות שירות אשר פועלות מכוח תיקון לפקודת התעבורה שנקבע 

ברפורמה בענף בשנת 2005. בפועל, לא הביאה הרפורמה לשיפור ברמת השירות לציבור, ובמקביל ענף מוניות 

השירות נמצא בדעיכה מזה מספר שנים. תוקף האסדרה הקיימת משנת 2005, תם בינואר 2018, ועל כן 

התחייבה אסדרה חדשה לענף. ביום 21 בינואר 2018, אישרה וועדת הכלכלה תיקון לפקודת התעבורה כך 

שכלל קווי מוניות השירות יוקצו מחדש בהליך תחרותי, בו ייבחר הזוכה, בין היתר, לפי שקלול בין מחיר 

הנסיעה הנמוך ביותר ואיכות רמת השירות המוצעת לצרכן. תנאי הכרחי לזכייה במכרז יהיה יישום טכנולוגיות 

מתקדמות בהפעלה, וזאת בהתאם למגמות בעולם ועל מנת לייעל ולשפר את איכות השירות הניתן לציבור תוך 

צמצום המשאבים הציבוריים המופנים לשם מתן השירות. את ההליכים התחרותיים יוביל משרד התחבורה 

בשיתוף עם משרד האוצר ומכרזים ראשונים צפויים לצאת במהלך שנת 2018.  

כבישים  

כבישי הארץ הינם מוצרים ציבוריים ברובם, אשר היוזמה לתכנונם ולביצועם הינה ממשלתית או מקומית. 

בעבר התקיימה חלוקת האחריות ברורה בין הכבישים, הכבישים המקומיים היו באחראיות הרשויות 

המקומיות, והכבישים הבין- עירוניים באחריות מע"צ אשר הפכה בהמשך לחברת נתיבי ישראל. בשנים 

האחרונות חלו מספר שינויים אשר הביאו לחלוקת אחריות מורכבת יותר, ומובהקת פחות. הקמת כביש חוצה 

ישראל באמצעות השוק הפרטי הביאה למעורבות המגזר הפרטי בהקמת פרויקטי כבישים ואחזקתם, בעוד 

האחריות הרגולטורית על פרויקטים אלו הוטלה על חברת כביש חוצה ישראל שהוקמה לשם כך. בהמשך 

הוסמכה החברה לטיפול גם במנהרות הכרמל ובנתיב המהיר בין שפירים לתל אביב. בנוסף, השינויים 

הדמוגרפיים ופיזור האוכלוסייה בעשורים האחרונים ערערו על ההבחנה בין הדרכים העירוניות לבין 

הבינעירוניות, כאשר הגודש בכניסות למטרופולינים מחייב תיאום הדוק יותר בין רמות הכבישים השונות. 
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בעקבות ההתפתחויות, האחריות על חלק הארי של הכבישים הבינעירוניים נותרה בחברת נתיבי ישראל, כאשר 

לצידה מעורבות של חברת חוצה ישראל בכבישי אגרה, וכבישים בעלי זיקה לכבישי האגרה, וחברת נתיבי 

איילון בכבישים המטרופוליניים. נכון לשנת 2017, אורך הכבישים הסלולים בישראל עומד על כ-19,500 ק"מ 

מתוכם כ-8,500 קילומטרים של כבישים בינעירוניים וכ-11,000 ק"מ של כבישים עירוניים. שווי הנכסים של 

רשת הכבישים הבינעירוניים מוערך בכ-110 מיליארדי ש"ח.  

כבישים עירוניים   

הרשות המקומית היא המוסמכת על פי דין לסלילה ולאחזקה של כבישים, מדרכות, תמרורים ומתקני תחבורה 

אחרים הנמצאים בתחום שיפוטה. תקציבי הפיתוח של משרד התחבורה בתחום זה מיועדים להשתתפות 

המשרד בתכניות הרשויות המקומיות לביצוע פרויקטי תחבורה בעלי מאפיינים שונים כפי שיפורט בהמשך. 

אחוז ההשתתפות של משרד התחבורה במימון פרויקטים ברשויות המקומיות נע בין 70% ל-100% כאשר 

המצב הסוציו-אקונומי של הרשות הוא הרכיב המרכזי בקביעת שיעור ההשתתפות. המשרד משתתף במימון 

פרויקטים עורקי תחבורה עירוניים ראשיים; הקמת חניונים לרכב כבד מחוץ לשטח העירוני; פרויקטים לשיפור 

הבטיחות; שיפור תשתיות ביישובי המיעוטים.   

כבישים בינעירוניים ומטרופוליניים  

תקציב זה מביא לידי ביטוי את תכנית החומש החדשה לפיתוח כבישים לשנים 2017-2021. תכנית החומש 

מסדירה את תכנית העבודה הרב שנתית של חברת נתיבי ישראל – החברה הממשלתית לתשתיות תחבורה 

(מע"צ לשעבר). במסגרת זו נקבע אופי חלוקת המשאבים בשנים הבאות, בין תכנון וביצוע של כבישים 

חדשים, תוספת נתיבים לכבישים קיימים, תחזוקת כבישים, פרויקטי בטיחות, פרויקטים המכוונים לפתרונות 

תחבורה לדיור, תשתיות לתחבורה ציבורית, תשתיות לחיבור נמלי ישראל ואחרים.  

תכנית החומש של חברת נתיבי ישראל לשנים 2017-2021 עומדת על היקף של כ-52 מיליארד ש"ח. התכנית 

כוללת תקציב של כ-26.3 מיליארדי ש"ח עבור פרויקטי פיתוח חדשים, כ-14.1 מיליארדי ש"ח עבור פרויקטים 

המשכיים, כ-6.9 מיליארדי ש"ח עבור אחזקה ובקרת תנועה, כ-2.4 מיליארדי ש"ח לפרויקטי בטיחות הכוללים 

מוקדי סיכון, טיפול בכבישים בינעירוניים החוצים יישובי מיעוטים ופניות שמאלה, וכן כ-1.7 מיליארדי ש"ח 

לצורך תכנון, טיפול בבעיות גודש, מחקר ופיתוח ועוד.   

בתקציב 2019 נערכו עדכונים לתכנית החומש, בהתאם לשינויים באומדני עלויות הפרויקטים וקצב הביצוע של 

התכניות. כמו כן נקבעה תכנית רב שנתית לחברת חוצה ישראל בהיקף של כ-3 מיליארדי ש"ח ותכנית רב 

שנתית למטרופולין ירושלים בהיקף של כ-3.5 מיליארדי ש"ח כמפורט בפרק ה' להלן. התכניות מסדירות את 

הפעילות התחבורתית עד לשנת 2021, במטרה לקבוע תכנית חומש לשנים 2022-2026 לכלל חברות התחבורה 

בישראל.   

נוהל פר"ת - בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקטי תחבורה  

בשנת 1996 פרסם משרד האוצר את הגרסה הראשונה לנוהל פר"ת (פרויקטים תחבורתיים). הנוהל קובע 

מתודולוגיה סדורה למדידת ההשפעות של פרויקטים תחבורתיים, תמחור העלויות והתועלות של הפרויקטים 
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והשתלבותם במערכת הדרכים הארצית. הנוהל תורם להקצאה נאותה של המקורות ומהווה אחד הכלים 

החשובים בקבלת החלטות בנוגע לקידום פרויקטים ועיתוי ההשקעה בהם.  

לאור השינויים בעולם התחבורה, התפתחות המחקר הכלכלי ושינויי ההתנהגות של משתמשי הדרך, מתעדכן 

הנוהל אחת לכמה שנים. העדכונים הקודמים נערכו בשנת 2006 ובשנת 2012. במהלך השנים 2017-2018 

נערכת עבודת הכנה לעדכון נוסף של הנוהל, כולל בחינה מחדש של הנחות היסוד בנוהל, לאור ההתפתחויות 

לאורך השנים.  

כלי רכב 

מספר כלי הרכב המנועיים בישראל הגיע בסוף 2017 לכ-3.4 מיליון, מתוכם כ-2.9 מיליון רכבים פרטיים וכ-

320 אלף משאיות. גילם הממוצע של כלי הרכב המנועיים בסוף שנת 2016, עמד על 6.8 שנים. רמת המינוע 

בישראל עדיין נמוכה יחסית לרמת המינוע במדינות מפותחות אחרות ועמדה על 383 כלי רכב ל-1000 

תושבים.  

הגידול השנתי ברמת המינוע בארץ ועמו הגידול בביקוש לנסיעות יוצר עומס הולך וגובר על רשת הדרכים, 

בפרט על הרשת המטרופולינית. בשנת 2016 חל גידול של כ- 4.8% במצבת כלי הרכב (רכב פרטי, משאיות, 

אוטובוסים, אופנועים וכו') ביחס לשנת 2015, כאשר במהלך שנת 2016 נוספו למצבת כלי הרכב לשימוש 

נוסעים כ-372 אלף כלי רכב חדשים וכ-224 אלף נגרעו. בשנת 2017 חל מיתון בקצב הגידול של כלי הרכב, עד 

סוף הרבעון השלישי יובאו כ-160 אלף כלי רכב חדשים, לעומת 229 אלף בתקופה המקבילה בשנת 2016. כ-

86% מכלי הרכב הפרטיים בישראל היו בבעלות פרטית וכ-14% בבעלות שאינה פרטית: חברות ליסינג (8%), 

חברות עסקיות (4.7%) וחברות השכרה או תיור (1%).  

במטרה להגביר את רמת התחרות בענף הרכב, הוקמה בשנת 2011 ועדה ציבורית אשר התבקשה לבחון את 

מכלול הקשרים המתקיימים בין גורמים הפועלים בענף הרכב והשפעתם על הענף – יבוא רכב, ענף הליסינג, 

שרות תחזוקה ומוסכים, חלקי חילוף, הסדרים עם חברות הביטוח, מחירוני הרכב בישראל וכיוצ"ב. הוועדה 

פעלה לאיתור כשלי שוק, עיוותים וחסמי כניסה, והגישה המלצותיה בדבר הצעדים הנדרשים לעידוד התחרות 

בענף. המלצות הוועדה אומצו על ידי שר התחבורה, אשר מינה ועדה בין-משרדית ליישום ההמלצות. בחודש 

יולי 2016 אושר חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016. החוק נועד להגביר את התחרות 

בענף ולתמוך בירידת מחירי רכבים וחלפים, תוך הגברת המגוון הקיים בשוק הישראלי. החוק כולל בין היתר 

הסרת חסמים בנושא יבוא רכב, לרבות יבוא מקביל, הסרת רגולציה וייעול תהליכי ייבוא של חלקי חילוף 

וחיזוק ושיפור מערך הפיקוח על המוסכים ומכוני הרישוי. עם אישור החקיקה החל משרד התחבורה בקידום 

חקיקת משנה לחוק, השלמת החקיקה תימשך לכל הפחות עד מחצית שנת 2018.  

בטיחות בדרכים  

במסגרת המאבק בתאונות הדרכים, מוקצים משאבים רבים על ידי הממשלה, הכוללים טיפול בתשתיות 

הדרכים, שיפור רמת הבטיחות ברכב, וכן מאמץ לשינוי התנהגות הנהג או משתמשי הדרך. הרשות הלאומית 

לבטיחות בדרכים (רלב"ד) מהווה גוף מטה מקצועי בתחום הבטיחות בדרכים. הרשות שואפת להיות גוף 

המטה הלאומי לכל נושא הקטנת שיעור תאונות הדרכים בישראל, וביתר שאת הקטנת מספר ההרוגים 

והפצועים קשה כתוצאה מתאונות דרכים קשות וקטלניות. בנוסף, הרשות מפתחת כושר ביצוע של פעילויות 

נוספות אשר יביאו לצמצום במספר הנפגעים בתאונות דרכים.   
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בשנותיה הראשונות, הרשות פעלה יחסית מעט מתקציבה שלה, וחלק הארי של התקציב הועבר לרשויות 

אחרות, מבלי שלרשות היתה אפשרות מעשית לבקר ולפקח על דרך ואיכות השימוש בתקציב. החל משנת 

2016 החלה הרשות בשינוי תפיסת תפקידה.   

  

הרשות עוסקת במדדים רבים. שלושת החשובים הם מספר ההרוגים, מספר התאונות הקטלניות והקשות ומספר 

הפצועים קשה. בנושא של מספר ההרוגים, ישראל נמצאת מזה מספר שנים בתווך שבין 6.0 הרוגים למיליארד 

ק"מ נסועה לבין 6.5. יעד הרשות הינו להבא את מדינת ישראל לשיעור שלא יעלה על 5.0 הרוגים למיליארד 

ק"מ נסועה, עד לשנת 2022. לשם כך פותח ברשות מודל העוזר לה לרכז את מאמציה בכיוון הקבוצות בהן יש 

"יתר הרוגים". הקבוצות בהן ישנם כיום יתר הרוגים ויתר תאונות קטלניות וקשות כוללות את הנהגים שמתחת 

לגיל 24; החברה הערבית; נהגי רכב דו גלגלי; תאונות במעורבות של רכבים מעל 3.5 טון; הולכי רגל מעל גיל 

  .65

  

בנוסף מעורבת הרשות בכל תחומי העשייה הקשורים בבטיחות התנועה שלהם השפעה רוחבית על כלל 

הנהגים, להבדיל מהמיקוד בקבוצות הספציפיות כפי שתואר. על פי נתוני תאונות הדרכים בשנים האחרונות 

עולה כי בכל אחת מהקבוצות יתר הרוגים על פני קבוצות מקבילות, כמפורט בשרטוט להלן:  

יתר הרוגים לקבוצות אוכלוסייה  

   

*לדוגמה: בקרב נהגים צעירים עד גיל 24 "יתר ההרוגים" מעבר לממוצע באוכלוסייה עמד על 77 בני אדם.   

לצד פעילותה של הרלב"ד, מוקצים משאבים רבים על ידי הממשלה לטיפול בתשתיות הפיזיות המשפיעות על 

חומרת הפגיעה במקרה של תאונה, כמו גם באמצעים טכנולוגיים להפחתת מספר התאונות עצמן. במסגרת זו 

מושקעים תקציבים בטיפול בתשתיות הדרכים, וכן בתמרוץ בעלי רכבים לשיפור רמת הבטיחות ברכב. בתחום 

התשתיות ההשקעה הממשלתית מתחלקת לתחומים הבאים:  

1 . מוקדי סיכון – תקציב מוקדי סיכון נועד לטפל בצמתים או מקטעי דרך ברשת הכבישים הבינעירונית, 

המאופיינים ברמת סיכון חריגה, אשר באה לידי ביטוי בהיקף תאונות גבוה, או במאפיינים גיאומטריים 

חריגים. הטיפול מבוסס על השקעה ממוקדת בתשתיות בשטח מוגדר, במטרה לצמצם את תאונות הדרכים 

במקום.   
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2 . פרויקטי בטיחות עירוניים – תקציב פרויקטי בטיחות נועד לטיפול בצמתים או מקטעי דרך ברשת 

הכבישים העירונית, אשר בהם מספר רב של תאונות דרכים, וכן באזורים בעלי ריבוי אוכלוסייה פגיעה, 

כגון ילדים ואזרחים ותיקים.   

3 . כבישים חוצי ישובים – על מנת לצמצם את היקף הפגיעות בכבישים בינעירוניים העוברים דרך יישובים 

עירוניים בחברה הערבית, הוקצו משאבים לטיפול ייחודי בכבישים אלו.   

4 . פרויקטים קטנים ופניות שמאלה – טיפול בצמתים בעלי רמת סיכון גבוהה, בדגש על פניות שמאלה 

בחיבור בין יציאה מיישובים כפריים לכבישים בינעירוניים.  

בתחום בטיחות הרכב מעודדת הממשלה רכישת רכבים בעלי אמצעי בטיחות מתקדמים, וכן התקנת מערכות 

בטיחות ברכבים קיימים. ברכישת רכב חדש זכאי הקונה להטבת מס בשווי של עד 2,250 ש"ח בהתאם לרמת 

הבטיחות של הרכב. ברכבים קיימים מעניקה המדינה סבסוד בגובה של 1,500 ש"ח באגרת רישוי הרכב 

השנתית, לרוכשים מערכת הגנה מפני סטייה מנתיב או אי שמירת מרחק.   

רישוי נהגים וכלי רכב  

אגף הרישוי (נהגים וכלי רכב) אחראי על מכלול הפעילות הקשורה ברישוי נהגים וכלי רכב, ובכלל זה: הנפקת 

רישיונות רכב ורישיונות נהיגה, הכשרה מקצועית ופיקוח על כשירות מקצועית ורפואית של נהגים, מבחני 

נהיגה עיוניים ומעשיים, טיפול בנהגים מרובי עבירות תנועה, פיקוח על פעילות קציני הבטיחות בתעבורה 

ועוד. במהלך השנים 2018-2019 צפויים מספר שינויים בעבודת אגף הרישוי, אשר מטרתם שיפור השירות 

לאזרח. מעבר מדורג לרישוי דיגיטלי – תיקון תקנות התעבורה כך שלא תחויב החזקת רישיון נהיגה או רישיון 

רכב פיזי בעת נהיגה ברכב, במטרה להגיע לתיעוד באמצעים דיגיטליים. בנוסף, העברת האחריות לאישורי 

כשירות רפואיים לנהגי רכב ציבורי ורכב כבד למשרד התחבורה, על מנת לקצר וליעל את הליכי ההכשרה 

לנהיגה ברכבים אלו.  

תחבורה אווירית וימית  

תחבורה אווירית  

תחום התעופה האזרחית בישראל מוסדר על ידי רשות התעופה האזרחית (רת"א). הרשות אחראית על דיני 

הטייס, הענקת רישיונות היתרים ואישורים לפי דינים אלו, פיקוח על בתי ספר לטיס, מכוני הסמכה ומכוני בדק, 

אישור ייצור רכיבי תעופה וכדומה. כמו כן אחראית הרשות על יישום אמנות והסכמים בינלאומיים, מרכזת 

מחקרים ונתונים בתחום. תקציב רשות התעופה האזרחית ממומן ברובו מהכנסות מאגרות, היתרה ממומנת 

מתקציב המדינה.  

שדות התעופה בישראל נתונים לאחריות רשות שדות התעופה. רשות שדות התעופה, שהוקמה בשנת 1977 על 

פי חוק, אחראית על תפעול, תכנון, פיתוח וביטחון שדות התעופה ומסופי הגבול היבשתיים. בהתאם לחוק, על 

הרשות לנהל ולתפעל כל אחד משדותיה בנפרד ככל שניתן כגוף כלכלי הנושא את עצמו. כיום מפעילה הרשות 

חמישה שדות תעופה: נתב"ג, אילת, מחניים (ראש פינה), הרצליה וחיפה, ואחראית על מתן השירותים 

האזרחיים בשדות התעופה דוב הוז ועובדה. בנוסף, אחראית הרשות גם על הבקרה האווירית לתעופה 

האזרחית. כמו כן מתפעלת הרשות 5 מסופי גבול יבשתיים: מסופי טאבה וניצנה בגבול מצרים ומסופי רבין, 

אלנבי ונהר הירדן בגבול ירדן.  
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על מנת לאפשר מימון השקעה בפרויקטי פיתוח, בטיחות וביטחון תעופתיים, רשאית רשות שדות התעופה 

לגבות אגרות נוסעים ואגרות תעופתיות. כחלק מתוכנית הפיתוח, ובהתאם להחלטת הממשלה משנת 2011, 

הוטל על רשות שדות התעופה לתכנן, להקים ולהפעיל את שדה התעופה על שם אילן ואסף רמון באזור תמנע. 

שדה זה נועד להחליף את שדה התעופה הנוכחי באילת ולאפשר את העתקת הטיסות הבינלאומיות האזרחיות 

משדה התעופה בעובדה. עבודות ההקמה החלו בשנת 2013 וצפויות להסתיים בשנת 2018. על פי החלטת 

הממשלה מספר 1837 מיום ה-11 באוגוסט 2016, יוענק פטור מאגרות תעופתיות בשדה התעופה רמון מיום 

תחילת ההפעלה למשך שלש שנים.  

בנוסף, במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2015-2016 החליטה הממשלה להקים שדה תעופה אזרחי נוסף, 

לטיסות בין-לאומיות, כאשר שדה זה יוקם ויופעל באמצעות המגזר הפרטי. במסגרת ההחלטה אף הומלץ על 

קביעת מיקום שדה התעופה ברמת דוד. בהחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה מספר 611 מיום ה-7 

בנובמבר 2017 נקבע כי שני אתרים אפשריים לקידום שדה תעופה בינלאומי משלים - רמת דוד ונבטים. 

המועצה קבעה עוד כי תכנית מפורטת לשדה המשלים תקודם במועצה הארצית. קידום הקמת השדה המשלים 

נעשה באמצעות ועדת מכרזים בראשות החשב הכללי. כמו כן, הוקמה מנהלת בחברת נתיבי ישראל לצורך 

קידום תכנון וביצוע המכרזים להקמת השדה. הקמת שדה תעופה משלים תאפשר תנועת טיסות בינלאומית 

נוספת לאור הגידול בהיקף התעופה בשנים האחרונות, תוך יצירת תחרות בין מפעילי השדה והפחתת העלויות.  

רשות שדות התעופה  

רשות שדות התעופה, שהוקמה בשנת 1977 על פי חוק, אחראית על תפעול, תכנון, פיתוח וביטחון שדות 

התעופה ומסופי הגבול היבשתיים. בהתאם לחוק, על הרשות לנהל ולתפעל כל אחד משדותיה בנפרד ככל 

שניתן כגוף כלכלי הנושא את עצמו. כיום מפעילה הרשות חמישה שדות תעופה: נתב"ג, אילת, מחניים (ראש 

פינה), הרצליה וחיפה, ואחראית על מתן השירותים האזרחיים בשדות התעופה דוב הוז ועובדה. בנוסף, 

אחראית הרשות גם על הבקרה האווירית לתעופה האזרחית. כמו כן מתפעלת הרשות 5 מסופי גבול יבשתיים: 

מסופי טאבה וניצנה בגבול מצרים ומסופי רבין, אלנבי ונהר הירדן בגבול ירדן.  

נכון לשנת 2017, עברו כ-98.8% מהנוסעים הבינלאומיים בשדה התעופה בן גוריון, בעוד ש- %1.03 הנוספים 

עברו בנמל התעופה בעובדה והיתרה בשאר השדות. היקף תנועת הנוסעים הבינלאומיים בנתב"ג בשנת 2017 

הסתכם בכ-20.2 מיליון נוסעים המהווה גידול של כ-16.36% בהשוואה לשנת 2016. להלן פירוט תנועת 

הנוסעים בשדות התעופה בישראל, ובמעברי הגבול.  
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תנועת הנוסעים הבינלאומיים בנתב"ג בשנים 2017 – 2005  

  יונישהרועיש
  הנשלסחיב

  תמדוק

  םיעסונתומכ
(  )םיפלא

 הנש

  11%   8,504   2005

  3.70%   8,815   2006

  14.60%   10,104   2007

  9.60%   11,080   2008

  -5.2%   10,500   2009

  10%   11,500   2010

  6%   12,200   2011

  יונישהרועיש
  הנשלסחיב

  תמדוק

  םיעסונתומכ
)  םיפלא(

 הנש

  1.60%   12,400  2012

  8.60%   13,460  2013

  6%   14,270  2014

  9.80%   15,670  2015

  10.60%   17,348  2016

  16.36%   20,188  2017

        
מקור: דו"חות רשות שדות התעופה לשנים 2005-2017  

תנועת נוסעים בשדות תעופה פנים ארציים (אלפים)  

  2017   2016   2015   2014   2013   
  1,404   1,394   1,400   1,425   1,463     תליא

  802   781   753   746   696 הדש     בד

  103   107   110   102   78     הפיח

  595   595   625   659   766 ג     "בתנ

  15   17   7   12   17     םיינחמ

  -   -   2   5   4     הילצרה

  2,919   2,894   2,896   2,949   3,024 כ     "הס
מקור: רשות שדות התעופה.  

תנועת נוסעים במסופי הגבול היבשתיים (אלפים)  

  2017   2016   2015   2014   2013
 

  717   569   626   706   779   הבאט

  2,583   2,233   2,024   1,940   1,792   יבנלא

  787   561   342   383   391 קחצי   ןיבר

  389   345   334   374   411 רהנ   ןדריה

  4,476   3,708   3,326   3,404   3,373 כ   "הס

מקור: רשות שדות התעופה. 

על מנת לאפשר מימון השקעה בפרויקטי פיתוח, בטיחות וביטחון תעופתיים, גובה רשות שדות התעופה 

אגרות נוסעים ואגרות תעופתיות. כחלק מתוכנית הפיתוח, ובהתאם להחלטת הממשלה משנת 2011, הוטל על 

רשות שדות התעופה לתכנן, להקים ולהפעיל את שדה התעופה על שם אילן ואסף רמון באזור תמנע. שדה זה 

נועד להחליף את שדה התעופה הנוכחי באילת ולאפשר את העתקת הטיסות הבינלאומיות האזרחיות משדה 

התעופה בעובדה. עבודות ההקמה החלו בשנת 2013 וצפויות להסתיים בשנת 2018.  
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עידוד התחרות בתחום התעופה האזרחית לישראל וממנה  

ממשלת ישראל פועלת למימוש מדיניותה לעידוד התחרות בענף התעופה הבין-לאומית לישראל, מתוך מטרה 

להביא לידי פתיחת השמיים בישראל לפעילות תעופה חופשית. שינויי הסכמים בעקבות מדיניות זו החלו 

בשנת 2006 בשילוב שיקולי עידוד תחרות בחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963. עם זאת, השינוי 

המשמעותי בתחום זה נובע מהסכם "שמים פתוחים" אשר אושר בממשלה בהחלטה מס' 59 מיום ה-

21.04.2013, ולאחר מכן בחתימת השרים על ההסכם מול האיחוד האירופי.  

מדיניות הליברליזציה של הסכמי התעופה מאפשרת חלק משמעותי מהגידול בהיצע הטיסות ובהיצע הקווים. 

מדיניות זו, הבאה לידי ביטוי בתהליך שוטף של עדכון הסכמי תעופה באמצעות הגדלת מכסת התדירויות 

ומספר החברות הרשאיות להפעיל טיסות סדירות, מאפשרת הגדלת היצע הטיסות והקווים ומספר החברות 

המפעילות טיסות סדירות. הגידול בהיצע וברמת התחרות מובילים, להפחתת מחירי הטיסות ולגידול משמעותי 

בתנועת הנוסעים לישראל וממנה. מעבר להסכם בין ישראל לאיחוד, עודכנו במהלך השנים האחרונות הסכמי 

תעופה בין ישראל לבין מספר גדול יחסית של מדינות. עדכון ההסכמים כלל את המדינות הבאות: רוסיה, סין, 

קנדה, אוקראינה, גאורגיה, אתיופיה ו- סרביה. עדכונים אלו אפשרו גידול משמעותי בהיצע הטיסות הסדירות 

בין ישראל לאותן מדינות.  

בהקשר של חברות התעופה הישראליות, יישום מדיניות הליברליזציה של הסכמי תעופה מאפשר לחברות 

הישראליות להגדיל את היצע התדירויות שלהן ולהשיק קווים חדשים. כמו כן, יישום מדיניות זו מאפשר 

לחברת אל על להרחיב באופן משמעותי את מערך הסדרי הקוד שרינג שלה עם חברות תעופה זרות.  

העברת עודפי מזומן בתקציב רשות שדות התעופה  

נכון לסוף שנת 2017 נצברו ברשות שדות התעופה (להלן – הרשות) עודפי הכנסות בסך של כ-2.4 מיליארד 

ש"ח. עודפי המוזמנים נובעים מהכנסות הרשות מביצוע תפקידיה הציבוריים, משכך ראוי שעודפים אלה 

ישמשו לטובת הציבור באמצעות העברתם לקופת המדינה. נוכח האמור ובשים לב לשמירה על יכולת הפיתוח 

של הרשות, מוצע לקבוע בחוק כי רשות שדות התעופה תעביר לאוצר המדינה סך כולל של 1,200 מיליוני ש"ח 

בשנת 2019.  

בנוסף, על מנת להסדיר באופן קבוע את העברת התשלומים מהרשות לאוצר המדינה, מוצע לקבוע הסדר קבוע 

על פיו הרשות תעביר בכל שנה תמלוג בשיעור של 50% מהרווח הנקי לאוצר המדינה. לצורך יישום הסדר זה 

מוצע להסדיר את הבקרה החשבונאית לגבי הרשות, וכן להסמיך את שר האוצר והתחבורה לדרוש מהרשות 

דו"חות על פעילותה.  

כמו כן, מוצע לעגן בחקיקה פטור קבוע לשדה התעופה בן-גוריון בלבד מתשלום ארנונה ותשלומים 

מוניציפליים אחרים, ובכך לקבע את המצב הקיים שבו שדה התעופה אינו משלם תשלומים כאמור מאחר והוא 

מצוי בשטח גלילי שאינו משויך לרשות מקומית.  

תחבורה ימית  

היקף תנועת המטענים בנמלי הים המסחריים בישראל גדל משמעותית במהלך העשור האחרון. בעוד שבשנת 

2006 עמד ההיקף על 36.3 מיליון טונות, עד לשנת 2016 חל גידול של כ-57% לכדי 57 מיליון טונות. במהלך 

שנים אלו חלה עליה של כ-53% בתנועת המכולות (במונחי TEU - Twenty-foot Equivalent Units), מ-  1.77 
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מיליון  TEU בשנת 2006 להיקף של 2.71 מיליון  TEU בשנת 2016, עליה ממוצעת של 3.85% לשנה. השינוי 

בתנועת המכולות בנמלי הים מושפע הן מהשינוי בהיקף היבוא והיצוא, הן מהשינוי בהיקף השטעון (פריקה 

וטעינה של מטענים בנמלי ישראל, ללא כניסה לישראל, כתחנת ביניים בין מוצא ויעד שאינם בישראל), והן 

מהיקף ההמכלה - מעבר לשימוש במכולות במקום אריזת המטען כמטען כללי.   

פריקה וטעינה של מטענים בנמלי הים 2015-2017 (אלפי טונות)  

  2017   2016   2015   

  29,252   28,027   27,259   הפיח

  23,585   24,086   22,274   דודשא

  2,172   2,109   2,103   תליא

  2,928   2,825   2,136 תונפסמ   לארשי

  57,937   57,047   53,772 כ   "הס
מקור: רשות הספנות והנמלים  

היקף תנועת המטענים בכלל הנמלים (במונחי משקל) עלה משנת 2015 לשנת 2016 בכ -6%. בנמל חיפה עלה 

היקף התנועה ב-2.8%. בנמל אשדוד עלה היקף התנועה ב-8.1%. בנמלים הפרטיים, מספנות ישראל בחיפה 

ונמל אילת, הייתה העלייה בתנועת המטענים בין השנים 2015 - 2016 כ-32% ו 0.3% בהתאמה.  

  (TEU במונחי אלפי) פריקה וטעינה של מכולות בנמלי הים 2015-2017

כ"   הקירפ  הניעט  הס
  

  2017   2016   2015   2017   2016   2015   2017   2016   2015

  1,344   1,268   1,215   697   635   611   647   633   604   הפיח

  1,525   1,443   1,307   739   715   638   786   728   669   דודשא

  2,869   2,711   2,522   1,436   1,350   1,249   1,433   1,361   1,273   כ"הס

  6%   7%      6%   8%      5%  7%
   

 יוניש
  םיזוחאב

מקור: רשות הספנות והנמלים  

ההיקף הכולל של תנועת המכולות עלה משנת 2015 לשנת 2016 בכ-7.4%. בנמל אשדוד עלה היקף תנועת 

המכולות בכ-10%, ובנמל חיפה ב-4.4%.  

שינוי מבני בנמלי הים  

במסגרת השינוי המבני בשנת 2005 פורקה רשות הנמלים והוקמו שלוש חברות ממשלתיות עצמאיות להפעלת 

נמלי חיפה, אשדוד ואילת. במקביל הוקמה חברת נמלי ישראל - חברה ממשלתית אשר באחריותה החכרת 

הנכסים הנמליים לחברות הנמלים ופיתוח התשתית הנמלית בישראל. בנוסף, הוקמה רשות הספנות והנמלים 

הפועלת כרגולטור להסדרת פעילות הנמלים וענף הספנות. כחלק מהמהלך האמור, הוסדרה הפעילות הנמלית 

של מספנות ישראל וכן נקבע מתווה הפרטה מדורג של חברות הנמל. בתחילת שנת 2013 הופרטה חברת נמל 

אילת באמצעות מכירתה באופן מלא למשקיע אסטרטגי פרטי, וזאת במטרה להוביל לייעול פעילותו של הנמל 

ולעידוד התחרות בענף הנמלים. המהלך המדורג להפרטת חברות נמלי אשדוד וחיפה טרם יושם.  
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כמהלך משלים לשינוי המבני, באוקטובר 2010 נכנסה לתוקפה רפורמה בתעריפי הנמלים במטרה להביא 

לניהול יעיל ותחרותי של ענף הנמלים על ידי הסדרת מערכת תעריפים כלכלית המבוססת על עלות מתן 

השירות, זאת לאחר שהושגה הסכמה רחבה עם חברות הנמל, חנ"י, התאחדות התעשיינים ולשכות המסחר. 

במסגרת הרפורמה נקבעו מחירים לשירותים השונים אשר משקפים את עלות מתן השירות, בוטל באופן 

הדרגתי הסבסוד הצולב שהיה קיים במערכת התעריפים הקודמת, כל זאת תוך שמירה על איתנותן הפיננסית 

של חברות הנמל והקצאת מקורות מספקים לפיתוח הנמלים.  

פיתוח נמלים  

היקף תנועת המטענים ההולך וגדל מצריך מתן מענה תשתיתי, על מנת לתת רמת שירות הולמת למשק 

הישראלי בכלל ולסחר החוץ הישראלי בפרט. כמו כן, תנאי בסיסי להגברת תחרות בין הנמלים הינו קיום 

תשתיות וקיבולת המאפשרות מתן שירות מגוון וזמין.  

בשנת 2005 החלה פעילות רציף היובל בנמל אשדוד ובשנת 2010 החלה פעילות רציף הכרמל בנמל חיפה. 

פרויקטים אלו הובילו לקפיצת מדרגה בקיבולת הנמלית ובמיוחד בענף המכולות המהווה את הפעילות 

העיקרית בסחר הבינלאומי. במהלך שנת 2006 הוכנה על ידי חברת נמלי ישראל תכנית אב ארוכת טווח לפיתוח 

תשתיות נמלים. התוכנית הובאה לאישור הממשלה בתחילת שנת 2007, ושרי התחבורה והאוצר הוסמכו 

לקבוע את עיתוי, מיקום ואופן ההקמה והמימון של המשך הפיתוח הנמלי.  

 בתחילת שנת 2015 החלה חברת נמלי ישראל בפיתוח שני מסופי נמל חדשים, אחד בנמל אשדוד ואחד בנמל 

חיפה וכן נבחרו במכרז שני זכיינים פרטיים ונחתמו עימם חוזים להפעלת המסופים במתכונת  BOT. בנוסף, 

קיבלו הזכיינים, מפעילי מסופי הנמל הפרטיים, משר התחבורה ושר האוצר כתבי הסמכה למתן שירותי נמל 

בשטחי המסופים, עם סיום בנייתם. במסגרת הפיתוח בנמלי הים והשינוי המבני, יש היערכות להסדרת פעילות 

מחלקות הים, הנותנות שירותים לכלי שיט (כגון שירותי תעבורה ימית, ניתוב, גרירת כלי שיט) כך שיסופקו 

שירותי מחלקת ים לכל המפעילים בתחום הנמל, כולל לזכיינים הפרטיים.  

במקביל לעבודות הפיתוח בנמלים עצמם, מושקעים משאבים נוספים בפיתוח תשתיות כבישים ורכבות, על 

מנת להתאימם לפתיחת הנמלים החדשים. בנמל המפרץ מקודם באמצעות חברת יפה נוף פרויקט "חיבורי נמל 

חיפה" הכולל את הסדרת הנגישות התחבורתית, כבישים ומסילות לנמל החדש. לאור ריבוי התשתיות בתחום 

הפרויקט מתוכננת מנהרת תשתיות באורך כולל של כ-2.2 ק"מ, אשר תהווה חלק מכביש הגישה לנמל, מבנה 

עליון ומבנה תחתון לרכבת. אומדן העלויות לחיבורי נמל חיפה עומד על כ-1.5 מיליארדי ש"ח.  

בנמל הדרום מקודמים על ידי חברות נתיבי ישראל ונמלי ישראל התאמות תחבורתיות הכוללות את שדרוג 

רחוב הרצל באשדוד, מחלף בני ברית בחיבור בין דרך מס' 41 לרחוב בני ברית, וכן מחלף אשדוד ניר גלים. 

אומדן העלויות לפרויקטים בנמל הדרום עומד על כ-1.6 מיליארדי ש"ח.  

לצורך מתן מענה לתחרות בין נמלי המפרץ והדרום הנבנים לבין נמלי חיפה ואשדוד הקיימים, מקדמת חברת 

נמלי ישראל פרויקטים להעמקת רציף אחד בכל נמל. העמקת הרציפים הקיימים תאפשר כניסת אניות בקיבולת 

של TEU 18,000 לנמלי חיפה ואשדוד. בנוסף מקודם ביצוע פרויקט שינוע גרעינים בנמל אשדוד. אומדן 

ההשקעה עומד כל כ-200 מיליוני ש"ח, אשר יבוצעו במשותף על ידי חברת נמלי ישראל וחברת נמל אשדוד.  
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פרק ג'  - תיאור המשרד  

יחידות המטה  

יחידות המטה מרכזות ומתאמות את פעילות האגפים השונים במשרד ואחראיות על קביעת מדיניות המשרד. 

יחידות המטה כוללות את לשכת השר, לשכת המנהלת הכללית, דוברות המשרד, משאבי אנוש, לוגיסטיקה, 

ייעוץ משפטי, כספים, אגף מערכות מידע ומבקר המשרד. בנוסף כולל המטה את היחידות המפורטות להלן:  

לשכת סמנכ"ל בכיר לתכנון כלכלי  

הלשכה מופקדת על גיבוש האסטרטגיה של המשרד בכל הקשור להיבטים הכלכליים והפיננסיים. בין היתר, 

הלשכה מרכזת את פיתוח ועדכון נוהל פר"ת (בדיקות כדאיות כלכלית), אחראית על גיבוש מדיניות 

תחבורתית-כלכלית בתחומים השונים (תחבורה יבשתית, ימית ואווירית), אחראית על התווית מדיניות מחירים 

(אגרות ותעריפים) ופיקוח על יישומה, אחראית על הבקרה והפיקוח על הרשויות והתאגידים הפועלים תחת 

המשרד ואחראית על ניהול התקציב השוטף של המשרד.  

יחידת המדען הראשי  

המדען הראשי של משרד התחבורה משמש כיועץ מדעי לשר ולמנכ"ל המשרד. יחידת המדען הראשי אחראית 

על התכנון האסטרטגי בתחום התחבורה בישראל, תוך התבססות על מחקר ומידע. היחידה פועלת לגיבוש 

הצעות למדיניות כוללת של המשרד, בקרה על הליכי הכנת תכניות אב לתחבורה, הכנת תכנית אב משולבת 

לתחבורה יבשתית, פעילות מחקר וניהול מערך הסקרים ומאגרי המידע בנושא תחבורה.  

הרשות הארצית לתחבורה ציבורית  

הרשות הארצית לתח"צ הוקמה בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3988 מיום 18.12.2011, כשלב הראשון 

לקראת שינוי מבני בענף הכולל הקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות. תחת הרשות פועלים אגף טכנולוגיות 

לתחבורה ציבורית, אגף פיקוח בקרה ורמת השרות, אגף תכנון ארגון וניהול, וכן האגפים הבאים:  

1 . אגף תכנון, רישוי ותפעול תח"צ  

האגף עוסק בתכנון, רישוי ותפעול של כלל שרותי התחבורה הציבורית באוטובוסים ובמוניות, ובכלל זה 

מופקד על רמת השירות הניתנת לציבור הנוסעים. היעד המרכזי של האגף הוא עידוד השימוש בתחבורה 

הציבורית בין השאר על ידי שיפור רמת השירות.  

2 . אגף רכבות  

האגף מופקד על אסדרת מערך הרכבות הארצי והמטרופוליני באמצעות פיקוח ובקרה על תחומי 

ההפעלה, הרישוי והבטיחות. בין היתר, האגף עוסק ביזום וקידום חקיקה בנושאים הנוגעים לתחבורה 

רכבתית, מתן היתרי הפעלה ורישיונות למפעילי רכבות, מכונים ומוסכי רכבת, רישוי והסמכה של בעלי 

מקצועות רכבתיים וציוד נייד ועוד.  
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3 . אגף כלכלה וכספים  

האגף מופקד על ההתחשבנות השוטפת עם כלל מפעילי התחבורה הציבורית בישראל, לרבות ניהול 

וחתימת הסכמי הפעלה עם מפעילים שאינם תחרותיים. כמו כן מופקד האגף על הובלת ההליכים 

התחרותיים הנדרשים לצורך הקצאת קווי תחבורה ציבורית לתחרות.  

מנהל תשתיות ותיאום  

מנהל תשתיות ותיאום עוסק בהיבט הביצועי של כלל תשתיות התחבורה היבשתית על מרכיביהן השונים: 

רכבות כבדות, מערכות להסעת המונים במטרופולינים, תשתיות תחבורה ציבורית, כבישים בין-עירוניים 

וכבישים עירוניים. המנהל אחראי על ריכוז תכניות רב שנתיות לפרויקטי הפיתוח בתשתיות תחבורה, תיאום 

וסנכרון בין כלל מרכיבי תשתיות התחבורה היבשתית ואחריות לביצוע תקציב הפיתוח של המשרד.  

אגף תכנון תעבורתי ותשתיות תח"צ  

האגף עוסק בתכנון של כלל תחומי התחבורה היבשתית בראייה מערכתית כוללת. בין היתר, האגף עוסק 

בתכנון סטטוטורי ארצי מתארי ומפורט, הנדסת תנועה, תכנון תשתיות תחבורה ציבורית ברמה ארצית וברמה 

מטרופולינית, כתיבה ופרסום הנחיות לתכנון ומפרטים טכניים. כמו כן, האגף משמש כרשות תמרור מרכזית 

ארצית, ומרכז את הטיפול בתקנות התעבורה, לוח התמרורים ועוד.  

מנהלת נתיבי ישראל  

מנהלת נתיבי ישראל הוקמה בדצמבר 2011 מתוקף החלטת ממשלה מספר 1421 מיום 24.2.2010, במטרה 

לפקח על הניהול השוטף של הפרויקטים המיועדים לתכנון וביצוע בהתאם להחלטה זו.  

מנהל התנועה  

מנהל התנועה אחראי על תחומי רישוי נהיגה ורכב במדינת ישראל. המנהל כולל שני אגפים (רישוי ורכב) ואת 

לשכת הסמנכ"ל הבכיר. להלן פרוט קצר על פעילות האגפים:  

1 . אגף הרישוי (נהגים וכלי רכב)  

האגף אחראי על מכלול הפעילות הקשורה ברישוי נהגים וכלי רכב, ובכלל זה: הנפקת רישיונות רכב 

ורישיונות נהיגה, הכשרה מקצועית ופיקוח על כשירות מקצועית ורפואית של נהגים, מבחני נהיגה עיוניים 

ומעשיים, טיפול בנהגים מרובי עבירות תנועה, פיקוח על פעילות קציני הבטיחות בתעבורה ועוד.  

2 . אגף הרכב ושירותי תחזוקה  

האגף אחראי על ביצוע מדיניות הממשלה בנושאים הקשורים לכלי רכב: יבוא, ייצור, אחזקה, בדיקות 

תקופתיות, תקינה, גיבוש דרישות חובה הנדסיות מבחינת מבנה הרכב והשירותים הטכניים. כמו-כן, 

אחראי האגף למתן רישיונות לאנשי מקצוע המטפלים בכלי רכב, לפיקוח על מוסכים ומכוני רישוי 

ולקביעת דרישות התקן של רכב מיובא.  
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יחידת השירות  

בשנת 2017 הוקמה במשרד התחבורה יחידת שירות אשר אמונה על שיפור השירות בכל ממשקי האזרח עם 

משרד התחבורה.  

היחידה נמצאת בשלבי הקמה ותפיסת ההפעלה שלה ופועלת למתן פתרונות דיגיטליים וטכנולוגיים לצד 

צמצום הצורך בהגעה פיזית, שיפור השירות במשרד ובנותני השירות מטעמו בכלל ערוצי השירות שלו.  

רשות הספנות והנמלים  

בתחילת שנת 2005 הוקמה רשות הספנות והנמלים (רספ"ן), אשר הינה הרגולטור הממשלתי לתחומים אלו, 

ואחראי על גיבוש מדיניות בתחום הספנות, הבטחת בטיחות השייט בישראל, רישום ורישוי כלי שיט, הכשרה 

ופיקוח על כוח אדם ימי, מתן שירותים טכניים לכלי שיט קטנים ולמעגנות וייצוג ישראל אל מול גופי ספנות 

בינלאומיים.  

רשות התעופה האזרחית  

במאי 2005 הוקמה רשות התעופה האזרחית (רת"א), במטרה לפקח על בטיחות התחבורה האווירית ולהסדיר 

את ענף התעופה על כל היבטיו בצורה יעילה. רת"א עוסקת בין היתר בתחומים הבאים: הסדרת התעופה 

האזרחית בהתאם לחוק, לתקינה ולאמנות הבינלאומיות שמדינת ישראל היא צד להן, רישוי בכל תחומי 

התעופה האזרחית, קידום ופיתוח קשרי תעופה בינלאומיים, ייזום חקיקה וקביעת תקנים מחייבים בתחומי 

התעופה השונים, לרבות מגבלות בנייה הנובעות מנתיבי טיסה.  

השירות המטאורולוגי  

השירות המטאורולוגי הינו יחידת סמך במשרד התחבורה. עיקר פעולותיו של השירות הינן: חיזוי מזג האוויר 

ומתן תחזיות ואזהרות למגזרי המשק השונים, איסוף מידע מטאורולוגי לצרכי חיזוי אקלימי ומחקרים 

סביבתיים, הפעלת ואחזקת רשת תחנות מטאורולוגיות למדידות על פני הקרקע וברום, הפעלת ואחזקת ארכיון 

מידע אקלימי לאומי וביצוע מחקרים בתחומי פעולתו.  

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  

בשנת 2007 הוקמה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, כתאגיד סטטוטורי. פעילותה של הרשות בשנים 

הקודמות התמקד בהעברת תקצוב לגופים ממשלה שונים לשם תגבור פעולות בטיחות בדרכים המבוצעות על 

ידם, כגון משטרת התנועה, משרד החינוך ומערכת בתי המשפט. בשנת 2019 מתעתדת הרשות להקדיש את 

מירב פעילותה לתחומי ההסברה, החינוך ופעילויות שטח, תוך שיתוף עם השלטון המקומי, והתמקדות 

באוכלוסיות בעלי רמת פגיעות גבוהה.  
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נמל חדרה  

נמל חדרה הינו מפעל עסקי של הממשלה, אשר הוקם בשנת 1980 כחלק מאתר תחנת הכוח אורות רבין בחדרה 

על פי החלטת ממשלה מס' 282 והוא פועל מתוקף צו נמל חדרה (הכרזת נמל), תש"מ - 1980 ותקנות הנמלים 

(החלת תקנות בנמל חדרה), התשמ"ד - 1984. הנמל מתנהל מבחינה תקציבית כמפעל עסקי, ומשמש לפריקת 

פחם ודלק עבור תחנת הכוח של חברת החשמל וכן נקודת פריקה ייעודית (בלב ים) לפריקת גז טבעי. חברת 

הפחם, אשר הינה חברת בת של חברת החשמל, היא הלקוח המרכזי של נמל זה. כל הכנסות הנמל מקורן 

באגרות הנגבות ממשתמשי הנמל, והן משמשות לכיסוי מלא של הוצאותיו.  
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פרק ד'  - השינויים המרכזיים בהצעת התקציב  

להלן מפורטים עיקרי השינויים בתקציב ההוצאה נטו של משרד התחבורה, שינויים בהשוואה לתקציב 2018 

במיליוני ש"ח:  

מיליוני ש"ח   סעיף 40  - שוטף משרד התחבורה  

  442 תקציב מקורי שנת 2018  

  30 רפורמת בוחני נהיגה שנה מלאה  

  17 תוספת בגין הסכם שכר ושינויים בכוח אדם  

  5 מעבר יחידות לירושלים  

  -11 שונות והפחתות רוחביות  

  478 סה"כ תקציב לשנת 2019   

  

מיליוני ש"ח   סעיף 79  - פיתוח ותמיכות בתחבורה  

  18,103 תקציב מקורי שנת 2018   

  1,487 רכבות כבדות  

  537 תחבורה ציבורית והסעת המונים  

  116 כבישים לתחבורה ציבורית  

  411 תמיכות בתחבורה  

  -385 שונות והפחתות רוחביות    

  20,269 סה"כ תקציב לשנת 2019  

פירוט השינויים המרכזיים בהצעת התקציב – הוצאה נטו  

רפורמת מבחני נהיגה מעשיים  

בהמשך לרפורמה המקודמת על ידי משרד התחבורה לקיצור זמני ההמתנה למבחני נהיגה מעשיים, תוך הגברת 

השקיפות לתלמידים, פורסם בשנת 2017 מכרז להקמת מערכות טכנולוגיות לתיעוד מבחני הנהיגה המעשיים, 

וכן מכרז לביצוע מבחני נהיגה מעשיים על ידי המגזר העסקי. פעילות הזכייניות במבחני הנהיגה צפוי להתחיל 

במחצית שנת 2018. תוספת העלות למבחני הנהיגה המעשיים בשנת 2019 צפויה לעמוד על כ-30 מיליוני 

ש"ח.   

צמצום רגולציה ושיפור השירות לאזרח  

1 . אישורי כשירות רפואית לנהגי רכב ציבורי ורכב כבד: במטרה לצמצם רגולציה עודפת ולשפר את השירות 

לאזרח בתחום הרישוי, תועבר האחריות על בדיקת כשירות רפואית לנהגי רכב ציבורי ורכב כבד ממשרד 

הבריאות למשרד התחבורה. העברת האחריות נועדה לקצר את משך זמן ההמתנה לקבלת אישור כשירות 
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רפואית, תוך התאמת המערכות הטכנולוגיות לטיפול יעיל בפונים. לצורך יישום השינוי תוקצבו 7 מיליוני 

ש"ח בתקציב הוצאה מותנית של המשרד, כנגד העברת ההכנסות המיועדות מאגרות הבדיקות הרפואיות, 

הקבועות בתקנות.   

2 . הארכת תוקף רישיונות נהיגה: תיקון תקנות התעבורה כך שיתאפשר חידוש רישיון הנהיגה לתקופה 

העולה על 10 שנים, עד לגיל 70. האגרה לחידוש הרישיון לתקופה זו תעמוד על 510 ש"ח.   

3 . תחרות במחירי חלפים בשוק הרכב: תיקון ההנחיות לשמאים בקביעת עלות חלקי חילוף בתיקון רכב, כך 

שהאומדן יקבע על פי מחיר החלף הממוצע ולא על פי מחיר מחירון.   

מעבר יחידות לירושלים  

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1605 מיום ה-18 במאי 2014 שעניינה העברת יחידות ארציות של הממשלה 

לירושלים, מתוכננות העברתן של יחידות משרד התחבורה מבית דגן לבניין ג'נרי בירושלים. המעבר בפועל 

צפוי להתבצע בתחילת שנת 2018. בהמשך צפוי מעבר של יחידת המחשוב מחולון להר חוצבים בירושלים. 

במסגרת זו תוקצב סך של 5 מיליוני ש"ח למימון הפרש עלויות הדיור הנובע מהמעבר.   

פירוט השינויים המרכזיים בהצעת התקציב – הרשאה להתחייב  

תקצוב פרויקטי תשתית אשר ביצועם פרוס על מספר שנים מחולק לתקצוב הרשאה להתחייב ותקצוב מזומן. 

תקצוב ההרשאה להתחייב מאפשר חתימת חוזים ארוכי טווח, כאשר תשלומי המזומן בגין התחייבויות אלו 

נעשה כנגד ביצוע בפועל של הפרויקטים. במסגרת התקציב לשנת הכספים 2019 מתוקצבת הרשאה להתחייב 

לפיתוח התחבורה בסך של כ- 49 מיליארדי ש"ח, בהתאם למפורט להלן:  

1 . פיתוח תחבורה ציבורית 

במסגרת התקציב הנוכחי יוקצו תקציבים משמעותיים לפיתוח תשתית תחבורה ציבורית בדגש על הקמת 

מערכות הסעת המונים בשלושת המטרופולינים הגדולים. בין הפרויקטים שיחל ביצועם בשנת 2019: 

הוספת שני קווי רכבת קלה נוספים בתל אביב (הקו הסגול והקו הירוק) שאומדנם התקציבי הינו כ-29 

מיליארד ש"ח, שני קווי רכבת קלה נוספים בירושלים (קו ירוק וקו כחול) שאומדנם התקציבי הינו כ-18.5 

מיליארד ש"ח, קו רכבת קלה, נצרת-חיפה, שאומדנו כ-5.9 מיליארד ש"ח וכן הארכה והרחבה של פרויקט 

המטרונית במטרופולין חיפה בהיקף של כ- 2.6 מיליארד ש"ח. לצד אלו מתוכננת הקמתו של קו רכבת 

כבדה בתוואי אלטרנטיבי לקו החוף המכונה "המסילה המזרחית" בהיקף של כ-8.1 מיליארד ש"ח, 

והקמת מסילת רכבת על ציר 431 בהיקף של כ-3 מיליארד ש"ח. נוסף לאלו יחל קידומו של השלב הבא 

במערכת הסעת ההמונים במטרופולין דן – תכנון וקידום מערכת מטרו. 
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2  . פיתוח כבישים  

במסגרת התקציב הנוכחי יוקצו תקציבים לפיתוח תשתית כבישים בדגש על נתיבים מהירים ונתיבי העדפה 

לתחבורה ציבורית. בין הפרויקטים שיחל ביצועם בשנת 2019: הקמת מחלף גבעת כוח בחיבור בין 

כבישים 444, 461 ו-65 כ-200 מיליוני ש"ח; הארכה של כביש חוצה ישראל לכיוון דרום ממחלף שוקת 

עד נבטים כ-688 מיליוני ש"ח; כביש מספר 46 גבעת כח טייסים כ-500 מיליוני ש"ח; הכביש האמריקאי 

במזרח ירושלים כ-215 מיליוני ש"ח; הפרדה מפלסית בצומת הגבעה הצרפתית בירושלים כ-950 מיליוני 

ש"ח; הכפלת כביש 60 בקטע שבין אלעזר לצומת רוזמרין, כולל הקמת נת"צ מתחלף לאורך תוואי 

המנהרות כ-850 מיליוני ש"ח; מחלף בייט לחיבור בין כביש 16 העתידי לכביש בגין ולרחוב בייט כ-500 

מיליוני ש"ח; הפרדה מפלסית במפגש מסילת הרכבת עם כביש 44 כ-365 מיליוני ש"ח. 

3  . הפעלת תחבורה ציבורית  - תקציב התמיכות בתחבורה הציבורית  

א.  שירות אוטובוסים: במהלך שנת 2019 צפויה הרחבת שירות משמעותית באשכולות השומרון, 

פרוזדור ירושלים ובית שמש. השירות יבוצע באמצעות מפעילים שיזכו במכרזים להפעלת קווי 

השירות.   

ב.  שירות רכבתי: במהלך שנת 2019 צפויה הפעלה מלאה של קו הרכבת החשמלי הראשון בארץ 

מירושלים להרצליה, ובסוף השנה צפויה השלמת חיבור מסילת 531 למסילת החוף.  
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פרק ה'  - ניתוח הצעת התקציב וביאורים לתקציב  

ניתוח הצעת התקציב וביאורים לתקציב  
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פיתוח תחבורה ציבורית פיתוח כבישים סובסידיה שוטף ופיתוח אחר

*במיליוי ש"ח במחירים שוטפים. שים  2013-2017תוי ביצוע בפועל ברוטו, 2018 צפי ביצוע (ברוטו). 2019 הצעת התקציב 
במוחי הוצאה טו  
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  התקציבהנחות וסיכונים בהכנת 

  רגישות לשינויים בהנחות  משתנים עיקריים והנחות  הסבר כללי על אופן התקצוב נושא

פיתוח 
רכבות 
  כבדות

תקצוב פרויקטים בתחום זה 
נעשה בהתאם לתחזיות 

התקדמות ביצוע של פרויקטים 
קיימים, ועל בסיס הנחות לגבי 

מועד תחילת ביצוע של 
פרויקטים חדשים במהלך שנת 

שנמסרו ע"י חברות , כפי 2019
הביצוע, רכבת ישראל ונתיבי 

ישראל, ובהתאם לתכניות 
שנתיות של -העבודה הרב

החברות. לצד התחזיות נערכו 
ניתוחים סטטיסטיים על ביצועי 

העבר והיחס בין תחזיות 
  החברות למימושן בפועל.

אומדן עלותם של פרויקטים 
 קיימים ופרויקטים חדשים;

קצב התקדמות ביצוע 
ים של חברות תשתיות פרויקט

התחבורה; מועד פרסום 
מכרזי ביצוע לפרויקטים 
חדשים; שינויים במדדי 
הבניה והסלילה ובשערי 

  מט"ח

משתנה בהתאם לעלות 
ולאבני הדרך של הפרויקטים 

השונים. שינוי בתוצאות 
רכבת המכרזים שמוציאה 

ביחס לאומדנים  ישראל
ששימשו לבניית התקציב, 

ב להשפיע על התקצי צפוי
; הנדרש לביצוע הפרויקט

גידול של אחוז אחד במחירי 
הבניה והסלילה צפוי להגדיל 
את התקציב הנדרש בכאחוז 

  אחד.

פיתוח 
תחבורה 
ציבורית 
והסעת 
  המונים

תקצוב פרויקטים בתחום זה 
נעשה בהתאם לתחזיות 

התקדמות ביצוע של פרויקטים 
קיימים, ועל בסיס הנחות לגבי 

מועד תחילת ביצוע של 
פרויקטים חדשים במהלך שנת 

, כפי שנמסרו ע"י חברת 2019
נתיבי איילון, חברת יפה נוף, 
חברת מוריה, צוות תכנית אב 
לתחבורה בירושלים וחברת 

תחזיות נערכו נת"ע; לצד ה
ניתוחים סטטיסטיים על ביצועי 

העבר והיחס בין תחזיות 
  החברות למימושן בפועל.

אומדן עלותם של פרויקטים 
 קיימים ופרויקטים חדשים;

קצב התקדמות ביצוע 
פרויקטים של חברות תשתיות 

התחבורה; מועד פרסום 
מכרזי ביצוע לפרויקטים 
חדשים; שינויים במדדי 

ערי הבניה והסלילה ובש
  מט"ח 

משתנה בהתאם לעלות  
ולאבני הדרך של הפרויקטים 

השונים. שינוי בתוצאות 
המכרזים שמוציאה חברת 
נת"ע בקו האדום, ביחס 

לאומדנים ששימשו לבניית 
להשפיע על  צפויהתקציב, 

התקציב הנדרש לביצוע 
הפרויקט; גידול של אחוז 

אחד במחירי הבניה והסלילה 
צפוי להגדיל את התקציב 

  הנדרש בכאחוז אחד;

פיתוח 
כבישים 

  בינעירוניים

תקצוב בהתאם לתחזיות 
התקדמות ביצועם של 

פרויקטים קיימים, ועל בסיס 
הנחות לגבי מועד תחילת 

ביצוע של פרויקטים חדשים 
, כפי 2019מהלך שנת ב

שהועברו ע"י חברות התשתית, 
נתיבי ישראל, חוצה ישראל 

ונתיבי איילון, בהתאם לתכניות 
שנתיות של -העבודה הרב

  החברות.

אומדן עלותם של פרויקטים 
; קיימים ופרויקטים חדשים
קצב התקדמות ביצוע 

פרויקטים של חברות תשתיות 
מועד פרסום ; התחבורה

טים מכרזי ביצוע לפרויק
חדשים; שינויים במדדי 

  הבניה והסלילה

אומדני עלות פרויקטים 
מתעדכנים עם ההתקדמות 

בשלבי התכנון של הפרויקט. 
בתקציב זה מספר גבוה של 

פרויקטים חדשים בעלי 
רגישות גבוהה לשינויים 

קצב  ;באומדני העלויות
ההתקדמות מושפע ממשתנים 

חיצוניים, כמו עיכובים 
, באישורים סטטוטוריים

נתונים גאולוגיים בלתי 
ידועים מראש, גילוי עתיקות 

ועוד; תביעות משפטיות 
רגישות לשינויים בלו"ז 

ובעלויות ע"פ שינויי פסיקה 
  והסדרים מול התובעים.
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םייונישל   תוחנהב תושיגר  םיירקיע   תוחנהו םינתשמ  ןפוא   בוצקתה לע  יללכ  רבסה   אשונ

ינדמוא םיטקיורפ   תולע 
תומדקתהה   םעםינכדעתמ

; טקיורפהלשןונכתהיבלשב    
עפשומ   תומדקתההבצק
ומכ   ,םיינוציחםינתשממ
תויושרב   עוציבהתולוכי

  תועיבת;תוימוקמה
    .םירחאםיעוריאותויטפשמ

םיטקיורפה   תמישרביוניש
בצ  םייונישרואל   עוציבהקב

  ףודעתהו

םוחתב   םיטקיורפבוצקת
םאתהב   השענינילופורטמה
לשעוציב    תומדקתהתויזחתל

סלעו   ,םימייקםיטקיורפ  יסב
תליחתדעומ    יבגלתוחנה

םישדחםיטקיורפ    לשעוציב
2019 תנשךלהמב   יפכ 

דרשמ   י"עורבעוהש
םיטקיורפ   בוצקת;הרובחתה

השענ   תוימוקמהתויושרב
לשיטסיטטס    חותינתועצמאב

,תומייקה   תויובייחתההרבצ
םיטקיורפ   תפסותלולקשב

    ולאםינשבהיופצ

 חותיפ
 םישיבכ
  םיינוריע

ריחמב   םייתועמשמםייוניש
   , םיריחמהדדמברלוסה

םייושערכשב    ואןכרצל
ביצקתהףקיה    לעעיפשהל

   ; םיינוחטיבםיעוריאשרדנה
יתועמשמףקיהב   םייושע 

שוקיבה   לעעיפשהל
האצותכו   תירוביצהרובחתל

תוכימתהףקיה    לעךכמ
תלעפה;  הייחדשרדנה  ב

רודזור לוכשא ,  פ םילשורי תיב 
 ןורמושהוא   ינוריעשמש

תסירפביונישל    איבהלהיופצ
םינשב   שרדנהביצקתה

  תובורקה

םייונישויהיאל     יכחנוה
םינושה   םידדמבםייתועמשמ
םימכסה  םידומצםהילא   םעה
;תירוביצה   הרובחתהיליעפמ

רובע   םישדחםיזרכמ
,ינוריעשמש    תיבתולוכשא

לוכשאו   םילשורירודזורפ
םתלעפהו   ומסרופןורמושה

2019   תנשבהיופצ  

טרופמחותינל    םאתהבבוצקת
ןיבםימייקהםיזוחה     ללכלש
יליעפמןיבל    הרובחתהדרשמ
,םינושה   תירוביצההרובחתה

יפקיהרבדב    תויזחתתוברל
רבדבןכו    ,םיפירעתהוםיעסונה

תלעפהיזרכמ    םוסרפבצק
    .תירוביצההרובחתה

 תוכימת
 הרובחתב

  תירוביצ

תומדקתה   היהתוהדימב
הדשלש    ןונכתהיכילהב

לשתואצוה    תויופצ,הפועתה
50-כדע ינוילימ  תנשב   ח"ש 

  2019

הדש   תמקהלביצקתה
תעצהבללכנ    אלהפועתה
,ביצקת תובקעב2019    רסוח 

תליחתדעומ    יבגלתואדו
   .ןייפואותודובעה

תינכתב   הלשממהידעיב
2015-2016  םינשלתילכלכה  

הדשםיקהלשי     יכעבקנ
רוזאלתופידעב    ,םילשמהפועת

.דודתמר תטלחהב    הצעומה 
רפסמהיינבלו    ןונכתלתיצראה

-7הםוימ611   2017 רבמבונב  
םיירשפאםירתאינש     יכעבקנ
ימואלניבהפועת    הדשםודיקל

תמר -םילשמ     .םיטבנודוד 

 הדש
 הפועת
  םילשמ
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פרק ו' - ניתוח מגדרי של הצעת התקציב  

בפרק זה ינותחו שלושה תחומים מרכזיים בתקציב משרד התחבורה:  

1 . תקציב התמיכות בשירותי התחבורה הציבורית באוטובוסים ברכבת, המתבטא בהיקף הסובסידיה 

המשולמת למפעילים, הסתכם בשנת 2017 בכ-6.5 מיליארד ש"ח ובשנת 2019 צפוי לעמוד על כ-6.8 

מיליארד ש"ח, שיהוו כ- 34% מתקציב המשרד בשנים אלו (במונחי הוצאה נטו).  

2 . תקציב פיתוח ואחזקת הכבישים, אשר הסתכם בשנת 2017 בכ-5.5 מיליארדי ש"ח, יסתכם בשנת 2019 

בכ-5.9 מיליארדי ש"ח, שיהוו כ-29% מתקציב המשרד בשנה זו (במונחי הוצאה נטו).  

3 . תקציב פיתוח תחבורה ציבורית, אשר הסתכם בשנת 2017 בכ-6.5 מיליארדי ש"ח, יסתכם בשנת 2019 

בכ-7.1 מיליארדי ש"ח, שיהוו כ-35% מתקציב המשרד בשנה זו (במונחי הוצאה נטו).  

תקציב התמיכות בתחבורה ציבורית באוטובוסים רכבת קלה ורכבת ישראל  

בסקרים שערך משרד התחבורה בשנת 2013 בנושא שימוש בתחבורה ציבורית, עולה כי בעוד שבאוכלוסייה 

הכללית כ-23% בלבד מסך הנסיעות מתבצעות בתחבורה הציבורית (אוטובוסים ורכבת), כ-30% מכלל 

הנסיעות של נשים מתבצעות בתחבורה ציבורית; באופן דומה מניתוח הנסיעות העירוניות והאזוריות 

באוטובוסים, עולה כי מספר הנוסעות גבוה ממספר הנוסעים ונשים מהוות כ-60% ממשתמשי התחבורה 

הציבורית בקווים העירוניים וכ-55% ממשתמשי התחבורה הציבורית בקווים האזוריים; נשים לא רק נוסעות 

יותר באופן יומיומי בתחבורה הציבורית, אלא הן גם נוסעות בתחבורה הציבורית באופן מזדמן בשיעור גבוה, 

כך שכמחצית מהנשים עושות שימוש מזדמן בתחבורה הציבורית בתדירות משתנה. בשונה מהשימוש 

באוטובוסים, התפלגות הנוסעים ברכבת ישראל מתחלקת כמעט באופן זהה בין נשים לגברים.  

נתון משלים לנתוני הנסיעה הגבוהים של נשים ביחס לגברים בתחבורה הציבורית הינו שיעור מחזיקי הרישיון. 

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רק 43% ממחזיקי הרישיון הנן נשים. עוד יצוין כי גם במשקי בית 

בהם לשני בני הזוג רישיון, אולם הם מחזיקים ברכב אחד, לעיתים קרובות המפרנס העיקרי הוא זה שיעשה 

שימוש ברכב במהלך היום. נתונים אלו מסבירים חלק מהשימוש הנרחב שעושות נשים בתחבורה הציבורית 

כיום.  

הנתונים שעולים מתוך הסקר שערך משרד התחבורה ב-2013 אף מצביעים לא רק על שיעורי שימוש גבוהים 

יותר, אלא גם על דפוסי שימוש שונים של נשים בתחבורה הציבורית בהשוואה לגברים, ולהלן מספר דוגמאות:  

1 . נשים נבדלות מגברים בשעות השימוש בתחבורה הציבורית: נשים רבות נוטות לעיתים לעבוד במשרות 

חלקיות, אשר מכתיבות שעות נסיעה לעבודה ובחזרה, הנבדלות משעות העבודה של מחזיקי משרה 

מלאה. מספר הנוסעות בשעת הצהריים (13:00-14:00), הנחשבת לשעת שפל בתחבורה הציבורית, 

משתווה למספר הנוסעות בשעת שיא בוקר (7:00-8:00). למרות נתונים אלה, ככלל, היצע השירות כיום 

בשעות הצהריים נמוך מהיצע השירות בשעות הבוקר. התפלגות מטרות הנסיעה של נשים שונה מזו של 

גברים: כ-45% מהנשאלות בסקר הגדירו את מטרות הנסיעה בסדר יורד של: קניות וסידורים, בריאות, 

ליווי קרובים וכדומה. זאת, להבדיל ממטרות נסיעה נפוצות יותר בקרב גברים: עבודה, לימודים וצבא.   

2 . בקרב נשים, תחושת הביטחון האישי בתחבורה הציבורית נופלת בהשוואה בין שעות היום לשעות 

הלילה: בשעות היום במהלך כל שלבי הנסיעה מעל ל-50% מהנשים חשות בטוחות, אך בשעות הלילה כ- 
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33% חשות לא בטוחות בהליכה אל התחנה וממנה וכ-25% מהנשים חשות חוסר ביטחון בהמתנה 

לאוטובוס או בזמן הנסיעה עצמה.  

3 . בשונה מהנסועה באוטובוסים, נתוני הסקר מצביעים על שימוש זהה של גברים ונשים ברכבת ישראל. 

דפוסי ההתנהגות לעיל עשויים להסביר את ההבדל. שכן, בעוד השימוש באוטובוסים הינו לרוב לצורך 

נסיעה בתוך המטרופולינים הגדולים בנסיעות עירוניות, הנסיעה ברכבת ישראל ברובה הינה בינעירונית או 

פרברית, וכוללת למשל נסיעות חיילים לבסיסים רחוקים וכן נסיעות של שכירים או עצמאיים למקומות 

עבודה מרוחקים. נסיעות ארוכות שכאלה, תואמות את התנהגות הגברים העולה מהסקר.  

תקציב פיתוח ואחזקת הכבישים:  

ניתוח נסיעות של גילאי 18+ מסקר הרגלי נסיעה במטרופולין ת"א במחצית הראשונה של שנת 2014 העלה, כי 

56% מהנסיעות ברכב פרטי (של נהג או נוסע) בימי עבודה היו של גברים, וכ-44% של נשים. אולם, משך 

הנסיעה הממוצעת לגבר גבוה יותר, וכתוצאה מכך במונחי נסועה ברכב פרטי 62% מהק"מ מבוצעים ע"י 

גברים, ו-38% ע"י נשים. נתונים אלה תואמים את ממצאי מפקד האוכלוסין משנת 2008, אשר העלו כי מרחקי 

היוממות הממוצעים של נשים הינם קצרים יותר, בין היתר מכיוון שכ-55% מהנשים עובדות בישוב המגורים 

שלהן, לעומת רק כ-43% מהגברים.  

על פי הסקרים, בימי העבודה רק 31% מהנסיעות ברכב פרטי שאורכן מעל ל-30 ק"מ, ורק 26% מהנסיעות 

שאורכן מעל ל-60 ק"מ נעשות ע"י נשים. הדבר מתבטא גם במרחק הנסיעה הממוצע לעבודה – 16 ק"מ לגבר 

מול 11.7 ק"מ לאישה. שני גורמים אפשריים לכך הינם פערי השכר בין גברים לנשים, שאינם מאפשרים לנשים 

להצדיק כלכלית נסיעה ארוכה לעבודה, וכן המוסכמה החברתית הקיימת עדיין בקרב אוכלוסיות שונות, שעל 

האישה להיות זמינה יותר מהגבר לחזור מהעבודה הביתה, במידה ועולה צורך לטפל באירוע לא מתוכנן 

הקשור לילדי המשפחה.  

לעומת זאת, בנסיעות המתרחשות בסופי השבוע (כ-20% מהנסועה השבועית של רכב פרטי ממוצע), הפער בין 

גברים לנשים אינו רב. לשם המחשה, דרכים פרבריות שבתוכן מחלפים הנבנים בתחומי מטרופולינים, כדוגמת 

כביש 531 הנבנה בימים אלה ע"י חברת נתיבי ישראל, ישמשו לנסיעות נשים ברכב פרטי בשיעור גבוה בהרבה 

מהשימוש שלהן בקטעי ההמשך של כביש 6 הנסללים כיום ע"י חברת כביש חוצה ישראל. על פי תחזיות 

המכון לתכנון תחבורה, בכביש 531 שיעור הנשים יהיה מעל 40%, ובקטעי ההמשך של כביש 6 רק מעט מעל 

  .25%

סקר הרגלי נסיעה במטרופולין ירושלים משנת 2011 מצביע על פערים גדולים אף יותר מהסקר במטרופולין 

ת"א – 63% מהנסועה מתבצעת ע"י גברים, ורק 37% ע"י נשים. מעבר לכך, משיעורי התעסוקה של גברים 

ונשים במגזר הערבי ניתן להסיק שגם בקרב המגזר קיים פער גדול יותר בין נסועת גברים ונשים ברכב פרטי.  

יש לציין, כי הרכב הפרטי הינו המשתמש העיקרי בשירותי הכבישים (69% מהנסועה), אך גם למשאיות ולרכב 

המסחרי, שרובם ככולם נהוגים ע"י גברים, נתח חשוב מהנסועה – 23%, ועל כן פערי השימוש בין גברים 

לנשים גדולים עוד יותר.  

לאור כל האמור לעיל, ברמה הארצית נראה שכ-70% מכלל הנסועה של נהגים ונוסעים ברכב פרטי מתבצעת 

ע"י גברים, ובהתאמה כ-30% ע"י נשים.  
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פרק ז'  - הסבר מפורט של התקציב  

תקציב המשרד השוטף (סעיף 40)   

4050   משרד התחבורה – ראשי – 317,752 אלפי ש"ח  

405001 משרד התחבורה – תפעול – 289,074 אלפי ש"ח  

בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הלשכה המרכזית של המשרד הכוללת את אגפי המטה (אגף כספים, מנהל, 

לשכה משפטית, לשכות שר ומנכ"ל, מערכות מידע, דוברות וכו'), מינהל תשתיות ותיאום ומינהל התנועה. 

כמחצית מהתקציב מיועד לתשלומי שכר לכ-620 עובדי המשרד, כ-19% מיועד למימון פעילות מבחני נהיגה 

מעשיים, והיתרה מיועדת ברובה להוצאות תפעול שונות ובהן: שכר דירה, ארנונה, חשמל וכדומה. התקציב 

כולל הכנסות מיועדות בסך של כ-55 מיליוני ש"ח, אשר מקורן בהכנסות מבקשות מידע מאגף הרישוי, 

ומאגרות לפי פקודת התעבורה.   

405002 השירות המטאורולוגי – 28,651 אלפי ש"ח  

בתוכנית זו מתוקצבת פעילות השירות המטאורולוגי. כשני שליש מהתקציב מיועד למימון שכרם של 67 עובדי 

השירות והיתרה למימון הפעילות השוטפת של השירות.  

4051   תחבורה ימית – 9,738 אלפי ש"ח  

405101   רשות הספנות והנמלים – 9,738 אלפי ש"ח  

בתוכנית זו מתוקצבת פעילות רשות הספנות והנמלים אשר נבנתה כרשות משרדית המשלבת את פעילות מנהל 

הספנות ופעילות רגולטורית שבוצעה קודם לכן על ידי רשות הנמלים. התקציב משמש לשכר עובדי הרשות 

(64 עובדים) ולמימון פעילותה השוטפת. כשני שליש מתקציב הרשות הינו תקציב מותנה בהכנסה כאשר 

מקורות ההכנסה של הרשות הנם אגרות הנגבות מכלי שייט בגין כניסתם לנמלים (אגרת מגדלור), כמו גם 

אגרות הנגבות מכלי שייט בגין רישוי שנתי של כלי השייט ובדיקות שונות המבוצעות על ידי עובדי הרשות 

בארץ ובחו"ל.  

   

4052   תעופה – 29,626 אלפי ש"ח  

405201   רשות התעופה האזרחית – 29,626 אלפי ש"ח  

בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הרשות לתעופה אזרחית. התקציב מיועד לתשלום שכר ל-117 עובדי הרשות 

ולתפעול השוטף, הכולל בין היתר הקמת מאגר מידע ומערכת מחשוב ותשלום דמי חבר לארגון התעופה 

העולמי. כ-40% מהתקציב ממומן מתקציב המדינה והיתרה מהכנסות מיועדות. הכנסות הרשות האחרות מקורן 

באגרות הנגבות מחברות התעופה, אנשי צוות אוויר, בעלי מטוסים, שדות תעופה והתעשיות העוסקות בתחום, 

כנגד שירותים המסופקים להם על ידי הרשות. שירותי הרשות כוללים: הענקת רישוי שנתי לכלי טייס, בדיקות 

כשירות, רישוי לחברות תעופה, תוויי יצרן לתעשיות ובדיקות רפואיות לאנשי צוות אוויר.  
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4053   בטיחות בדרכים – 80,650 אלפי ש"ח   

405301 הרשות לבטיחות בדרכים – 80,650 אלפי ש"ח   

התקציב הרגיל (השוטף) של הרשות משמש לפעילות לשיפור הבטיחות בדרכים, בכללם השקעה בהסברה, 

פעילות במוסדות חינוך ופעילויות חילוץ והצלה. הפעילויות מבוצעות בשיתוף השלטון המקומי, תוך 

התמקדות באוכלוסיות בעלי רמת פגיעות גבוהה. כמו כן כולל התקציב את שכרם של כ-65 עובדי הרשות, 

ופעילויות נוספות.  

4054   תחבורה ציבורית – 26,976  

405401  רשות תחבורה ציבורית – 26,976  

בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הרשות לתחבורה ציבורית אשר הוקמה בשנת 2012, וכוללת את אגף תכנון, 

רישוי ותפעול תח"צ, אגף רכבות ואגף כלכלה וכספים. התקציב מיועד לתשלום שכר ל- 95 עובדי הרשות, וכן 

להוצאות התפעול והפעילות השוטפת.  

4060   רזרבה – 13,002  

406001   רזרבות – 13,002  

במסגרת זו מתוקצבת רזרבה לעמידה ביעדים הפיסקאליים ורזרבה להתייקרויות שכר.  

פיתוח התחבורה (סעיף 79)  

7950   תחבורה ציבורית – 7,019,293 אלפי ש"ח  

795001   רכבות כבדות – 3,014,293 אלפי ש"ח  

תכנית זו מיועדת לתקצוב תכנון וביצוע פרויקטי תשתית רכבת כבדה. הפרויקטים מתוכננים ומבוצעים על 

ידי חברת רכבת ישראל וחברת נתיבי ישראל. להלן הפרויקטים העיקריים המתוקצבים בשנת 2019 

בתכנית זו:  

1 . פרויקט החשמול: פרויקט החשמול של רכבת ישראל כולל 5 תתי פרויקטים עיקריים: התאמת 420 

ק"מ מהתשתית המסילתית של רכבת ישראל לשימוש בחשמל, התאמת מתחמים ומוסכים לטיפול 

ברכבות חשמליות, רכש ציוד נייד חדש והסבת ציוד נייד המונע כיום בדיזל, התאמת מערכות איתות 

ותקשורת והערכות ארגונית של חברת רכבת ישראל. היקף הפרויקט על כל מרכיביו עומד על כ-  12 

מיליארד ש"ח.  

2 . החלפת מערכת האיתות הטכנולוגית: החלפת מערכת האיתות הקיימת על מנת לשפר את רמת 

הבטיחות הקיימת ולהביא להגדלת קיבולת המסילות. אומדן הפרויקט כ-3.6 מיליארד ש"ח.  

3 . מסילה מזרחית: השלמות תכנון וקידומי זמינות לטובת הפרויקט הנאמד ב-8.1 מיליארד ₪ וישמש 

לתגבור הרשת המסילתית וציר ראשי לשינוע סחורות.  

4 . מסילה 431: עבודות על מסילה שתחבר בין מודיעין לראשון לציון, הכוללת תחנה ברמלה, ועלותה 

מוערכת בכ-3 מיליארד ש"ח.  
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5 . פיתוח מתחמי תחזוקה: הרחבה ושדרוג של מתחמי תחזוקה, לרבות התאמה לחשמול, כך שיוכלו 

לתמוך בהיקפי הציוד נייד הדרוש למתן מענה להיקפי הביקוש הצומחים.  

795002 תחבורה ציבורית והסעת המונים – 4,005,000 אלפי ש"ח  

תכנית זו מיועדת לתקצוב תכנון והקמת מערכות הסעת המונים במטרופולינים, וכן להקמת מערכות שונות 

לשיפור רמת השירות בתחבורה הציבורית לרבות שילוט חדש בתחנות התחבורה הציבורית, מערכות למתן 

מידע בזמן אמת לנוסעים בתחנות, הקמת מרכז מידע לתחבורה ציבורית וכו'. להלן הפרויקטים העיקריים 

המתוקצבים בשנת 2019 בתכנית זו:  

1 . קו הרכבת הקלה הראשון בגוש דן - הקו האדום: קו רכבת קלה באורך 22 ק"מ מבת ים לפתח תקווה 

דרך תל אביב, רמת גן ובני ברק, חציו מתחת לפני הקרקע וחציו במפלס הרחוב. תקציב הפרויקט 

בשנת 2019 יוקדש ברובו לתשלומים לקבלנים הזוכים במכרזי הביצוע: מכרזים לרכש ציוד נייד, 

מכרז לביצוע מנהור בשיטת ה-  TBM , מכרזים להקמת התחנות, הנחת מסילות, שינוי המערך 

התחבורתי בסביבת תוואי הרכבת והקמת מערכות תקשורת וחשמל רכבתיות.  

2 . הקו הירוק והקו הסגול בגוש דן: במהלך שנת 2019 יתוקצב המשך התכנון מפורט של הקו הירוק 

והקו הסגול, וכן יחלו העבודות הנדסיות מקדימות.  

3 . המטרונית בחיפה: השלמת מערכת  BRT הכוללת 3 קווים הפרוסים על כ-  44 קילומטר, אשר 

מחברים את קריית אתא, קריית חיים וקריית-ים עם העיר חיפה. היקף הפרויקט עומד על כ-  1.6 

מיליארד ש"ח, הפעלתו החלה באוגוסט 2013. בנוסף החל קידום ביצוע הארכת המטרונית מזרחה 

עד נשר כחלק מתכנית של הארכות ושלוחות המטרונית לצפון, למזרח ולדרום, וכן הקמת שלוחות 

בתוך העיר חיפה על רכס הכרמל ובשכונת נווה שאנן, בהיקף כולל של כ-2.6 מיליארד ש"ח.  

4 . רכבל בחיפה- קו הרכבל כחלק ממערך התחבורה הציבורית של מטרופולין חיפה בהיקף של 290 

מלש"ח.  

5 . רק"ל נצרת -חיפה: יושלם תכנון קו רכבת קלה מהירה המחברת בין נצרת לחיפה, ואף יחלו עבודות 

של קידום הזמינות לביצוע המסילה. היקף הפרויקט נאמד בכ-5.9 מיליארד ש"ח.  

6 . המשך עבודות הארכת הקו האדום בירושלים: המשך עבודות על הארכת הקו האדום בירושלים בין 

נווה יעקב לבית חולים הדסה עין כרם בהיקף כולל של כ- 2.5 מיליארד ש''ח.  

7 . עבודות הקו הירוק בירושלים: במסגרת קיום הקו הירוק בירושלים אשר היקפו התקציבי נאמד בכ- 

8.5 מיליארד ש''ח. במהלך שנת 2018 צפוי לצאת מכרז  PPP להקמה הפעלה ותחזוקה של הקו 

הירוק.  

8 . פרויקט כניסה לעיר ירושלים - הקמת חניון תת קרקעי למעל -1,000 מקומות חנייה וכן יצירת הפרדה 

מפלסית ברחוב שז''ר. היקף הפרויקט נאמד בכ- 1.23 מיליארד ש''ח.  

9 . מערכות הסעת המונים: במסגרת תקציב 2019 מוקצה תקציב בהיקף משמעותי לצורך המשך תכנון 

רשתות הסעת המונים במטרופולינים. במסגרת זו יקודמו תכניות סטטוטוריות לביצוע הקווים 

המתוכננים (כפי שפורטו לעיל בפרק ב') ויחל תכנון ראשוני של קווים נוספים לצורך השלמת הרשת. 

במטרופולין תל אביב תתבצע בדיקת ישימות של קו מטרו אורכי במטרופולין, על בסיס תוואי הקו 

הצהוב .  
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7951   כבישים – 5,806,045 אלפי ש"ח  

795101 כבישים בין-עירוניים – 4,511,219 אלפי ש"ח  

פיתוח הכבישים הבין-עירוניים נעשה באמצעות חברת נתיבי ישראל וחברת חוצה ישראל. פעילות חברת נתיבי 

ישראל מבוססת על תכנית החומש שנקבעה לשנים 2017-2021 בהיקף של כ-51 מיליארדי ש"ח, וכן נערכת 

לקראת החומש הבא באמצעות תכנון וקידום זמינות הפרויקטים העתידיים. פעילות חברת חוצה ישראל 

מבוססת על תוכנית רב שנתית 2018-2021 בהיקף של כ- 3 מיליארד הכוללת השלמות והארכות לכביש חוצה 

ישראל, הכפלת חניון הנתיב המהיר, וכן פרויקטים בעלי זיקה ישירה לכביש חוצה ישראל.   

בשנת 2019 עתידה פעילות הפיתוח בתחום הכבישים הבין- עירוניים להתמקד בפרויקטים הבאים:   

נתיבי ישראל - כבישים 

לע   טקיורפה  ןדמוא רבסה  םש   טקיורפה 'סמ  ךרד

  1240
   3 הריהמךרדל
םיפלחמ   גורדשו

תילולסמוד   תישאר
םייקיאוותסיסב    לע

ךרדתבחרה  
ןוויכלםיביתנ  
   הגלואויאני

   (31 ל ( "תת הגלוא-  2   תלצבח

  350 דודשא    ןופצ ףלחממ דודשא  למנל  ינופצ  רוביח  -   דודשא לצרה  'ג   4

  60
תא  רפכ רבחמה    5 שיבכל תחתמ  יעקרק  תת 

   ת"וזאל
רבעמ
םסאק

רפכ   םסאק   5

  440 דודשא   דודשאלו למנל  השיגב  ףלחמ  תמקה  41/(   )תירב ינב  תירב ינב  ףלחמ    41

  250 ינב-   תירב דודשא  ףלחמ עטק  ףולחמו  גורדש 
רינ-  םילג 'ד בלש  דודשא   

   (46
ףלחמ
ל( "תת

  41

  1300
, ןגד תיב   

 
ףלחממ     44 שיבכתבחרהו,ןגדתיבףלחמ
) יבצרינףלחמללוכאל(יבצרינתמוצדע         

ףלחמ(  ללוכ  ןגד
רינףלחמ    ללוכ

תיב 
אל  

-יבצרינ  
,ןגדתיב  
  )יבצ

  44

  2245
תיינבו   םיפלחמ  4 שיבכ  תבחרה

.  היסדרפו  
ללוכ 

קחצי  
 57

תיב  
שיבכ
ןורשה

רפכ   הנוי ףקוע    57

  280 םואו   ןיטב ןיעידומה  תירקל  הסינכב  ןופלחמ  תמקה 
םוא   /ןיעידומה תיירק ףלחמ 

  ןיטב
  60

  975
יביתנ  ףולחמו וד  ילולסמודשיבכל    הבחרהוגורדש 

)  רובתרפכףקועללוכ(םיתמצה     
ינלוג   תרבוד   65

  600
ףולחמו  יביתנ  םיתמצה

   רכששיל
ודילולסמוד    שיבכלהבחרה
דעוןאשתיבמ    שיבכהךרואל

   71 שיבכ   71

  55
ת"   וזאל תמוצה גורדשו  

 
קמעהלדגמל   השיגתרדסה
    73) שיבכתלפכהללוכאל(

"וזאו  לדגמ ת  קמעה  
 

לדגמ
 קמעה

  73

  200
-הפיח ל"   קרל שרדנ(  79/784. םייקה  תמוצה   

 
ףולחמ
 )תרצנ

ףלחמ   לאחתפי   79

  80 .  ירופיצ בושיל  הסינכב  םייקה  תמוצה  ףולחמ  ןופלחמ   ירופיצ   79

  300
עטקב  יביתנ  ןיב

   תמייקה
ודילולסמוד    שיבכל
המאר ךרדהתוכז   ףקותמ-

הבחרה
לאימרכ

לאימרכ   המאר   85
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לע   טקיורפה  ןדמוא רבסה  םש   טקיורפה 'סמ  ךרד

  250
  תרדסהו

  ןדמואמ
, םולש  

ביצקת  
םרכ - 
ראשיש  

ןועמ  ךרדה
לככ  ןועמ –

בחורגורדש  
דעסםיתמצה  
  .טקיורפה

םרכ   םולש -דעס   232

  300 וד   יביתנ ילולסמ  וד  שיבכל  הבחרהו  גורדש  -  אישנה המק   264

  50
הלשממ  תטלחהל  חותיפל

    שיבכהךרואל
םאתהב  ירוטוטטסןונכת
םיתמצה  תרדסהו,םורדה

המק –   ידגה   293

  180
תריצי  שיבכ  ,  423 '  קלחתלילס שיבכלשגקלחו'ב    

.  יביתנודילולסמודשדחירוזא      
הנויצ   תובוחרו סנ  ףקוע    423

  160 וד   יביתנ ילולסמ  וד  שיבכל  הבחרהו  גורדש  ןב-    ןמש ת  םהש "וזא   444

  115
ודל  ילולסמ שיבכה  תבחרהו  םייתוחיטב 

)  תורישיכרד   
םירופיש
ללוכאל(  

הצוח    )הבייט )  38-40 מ "ק   444

  270
וד  ילולסמ ירוזא  שיבכו  שירחלהשיג   ףלחמתמקה 

   65-6353  עטקביביתנוד
לובגה 65/444   רמשמ  ףלחמ    444

  50 וד   יביתנ ילולסמ  וד  שיבכל  הבחרהו  גורדש  -   טלבנ 453   םהוש

  190
לוכ(  ל 
  ינוריע

יביתנ  
קלח  

וד  ילולסמ
ללוכ  אל

שיבכתפסוה בחור  , ירוזא  וד 
,תיסלפמהדרפה רטנרפכ   
  )הינתנב

שיבכ-  4   רפכ  רטנ   561

  430    70 ו   4 לע םיתמצו  ירוזא  בחור  שיבכ  תמקה     4-70 עטק   859

  250
ןוויכל   ראב 25 

  
שיבכל  רוביח

. ינוריעניב7.2  
,םיקפוא  - ןמיתת"דש  
8.2 כעבש םכותמ  מ"ק 

-   םיקפוא ת  ןמית "דש    2411

נתיבי ישראל – כבישים לדיור 

לע   טקיורפה  ןדמוא רבסה  םש   טקיורפה 'סמ  ךרד

  50
יקסניטוב'   ףלחמל ז

   יביתנ
ןיבש  עטקב  4שיבכ
הלפכה ודילולסמ   ודל 

תבחרה
 -תילתע

ףלחמ    תילתע יקסניטוב 4   -'ז

  120
לש  ףלחמ ןושאר  קלח-   ןולוח  חרזמ ףלחמ   

 
תמלשה
 םירייס

ןולוח   חרזמ ףלחמ     4

  130
ףולחמ  2  ,3835/10/38 BIG ףלחמ  ףלחמ  שמש  תיב 

     שמשתיבלהסינכהיתמצ
   38 שיבכ   38

  300
דע   תנחתל 483 -מ 

  
: ינופצ  

.עתמ ן" 
עטקמ40  

יאוות  ללוכ
שיבכ  
הלוגס  

ףקוע
תבכר

חתפ   הוקת ףקוע-     40 שיבכ   40

  300 תירק   תג תויברעמ  תונוכש  ימורד  ףלחמ    40 שיבכ תירק   תג ףלחמ    40

  190 ףלחמ   םיבהל ףלחמ   םיבהל   40
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לע   טקיורפה  ןדמוא רבסה  םש   טקיורפה 'סמ  ךרד

  300
ףלחמ  – םעבחר  רנזואלק

' 44  סמךרדב   
תרדסה הנחמל  תוסינכ 
40 'סמךרדב רזג  ףלחמו 

רנזואלק   רזגו םיפלחמ    44 ;  40

  300
,הלופע  ללוכ ףקוע  יאוותב  שיבכה   

  
תטסה 

תבכרה  
65 שיבכ
לעמרשג  

ףקוע   הלופע   65

  80 הנוכשל   רופנומלו הסינכ-     89 שיבכל רוביח 
רוביח89  -   לאירוצ

   אחישרת
שיבכ
תולעמ

  89

  266 שיבכ 89   תבחרהו  תטסה  ירבכ-    הירהנ   89 שיבכ   89

  360
ףלחמלרוביחדעףלחמהללוכןופצ        אתאףלחממ
,      ךתחהאולמךותמתיקלחםייניבתרוצתב,םעליג   

אתא  ןופצ ףלחמ-   781  שיבכ
   םעלגדע

  781

  70
מ"   ק םעלג  - אתא

    יביתנוד
תירק - 
ילולסמ  

םייקה781  
ודל  שיבכה

שיבכתרדסה  
תבחרה6.3-8 

מ   "ק עטק תבחרה-     781
  

שיבכ
6.3-8

  781

  24 כשל   םינרוא תנו  שיבכל ףסונ  רוביח-     854 שיבכ הסינכ    םינרואל -  584 שיבכ   854

  90 ןגל    הנבי ינופצ רוביח    3922 -  4 שיבכ ןגל   הנבי ינופצ  רוביח    3922

  160 עטקו   ךרד ףלחמ-    ןדירפמו   הנח  652 תבחרה ףלחמו    הנח -  652 שיבכ   65/652

 

חוצה ישראל - כבישים  

רואית   טקיורפ   ןדמוא םש   טקיורפ 'סמ  ךרד

  688 תקוש   םיטבנל ףלחמ  ןיב    6 שיבכ תכראה  תקוש –   םיטבנ   6

  204
 ,  444 םע   6 שיבכ תא  רבחמה  םולהי  ףלחמ   

  465 
תמקה

ו461 
תעבג   חכ ףלחמ  תמקה    6

  500
ללוכ  ףלחמ אל(  ריהמ 

)  םיסייטה  
ירברפ  
ףלחמ  

בחור  שיבכתרדסה
, חכתעבג  6/46 ללוכ 

 6( חכ  ( תעבג-   46  רפסמשיבכ  
40)(  םיסייט-   

  46

   
הסינכל   דע
   תוכרדמו

יביתנ  
הרואת  

דח  
ללוכ  

ילולסמ  
ןיעידומה  

וד  השיגשיבכ
תיירקלתירוחאה  

תיירקל   ןיעידומה תינשמ  הסינכ    60

  416
. ןיע םענקילתות   

     ןוויכלכלרזע
ףלחמ  
ביתנו  

ןיב  70 שיבכ
םייסיסב  םיביתנ

תבחרה
השולשל

םיעטק 1+2   םענקי-  תות ןיע    70

  367
לש כ 5  ךרואב  

  
 444

לייא  
שיבכלשרסחה    עטקהתמקה
תמוצלןימיהוונתמוצ     ןיבמ"ק

רוזאב    לייא  444 שיבכ גורדש    444

  130
תנחתל   תבכר

  6 
  483שיבכ

שיבכלעמ  
ןיב ןוויכלכל   ביתנתפסוה
רשגתיינב.ןופצ    ןיעהשאר

ןיב   שיבכ צ 444 שיבכ  לע"תנ
  5  שיבכל483

  444

  35
םורדמ   ףלחמל  444 שיבכל  לש 5233 רוביחהרופיש   

  הילוגל'ג
  444 דעו  חרזממ5233  ל 6

  ברעממ
  5233
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פרויקטים נוספים המקודמים ע"י חברת נתיבי ישראל:  

1 . מוקדי סיכון – עבודות להגברת הבטיחות בדרכים בין-עירוניות. העבודות מתמקדות בשיפור עקומות 

מסוכנות, הסדרת צמתים, התקנת גדרות בטיחות, הרחבת שוליים והארת צמתים. היקף תקציב שנתי 

230 מיליוני ש"ח.  

2 . אחזקת כבישים בין -עירוניים – אחזקת הכבישים חיונית להבטחת התנועה הסדירה והבטיחות 

בדרכים. פעולות האחזקה נעשות באופן שוטף בהתאם לתכנית עבודה שנתית. תכנית זו מסתמכת על 

סקר ארצי ממוחשב של מצב הרשת הנערך אחת לחצי שנה ומשולב במערכת קבלת החלטות מנ"מ 

(מערכת ניהול מיסעה). היקף תקציב שנתי כ-1,050 מיליוני ש"ח. הפעולות העיקריות בתחום 

האחזקה הן:  

א.  אחזקת מבנה דרך – טיפול שוטף בכל הכבישים הבין-עירוניים לרבות תיקוני בורות, תיקוני 

שוליים הדברת עשבי בר, גינון מחלפים, תאורה ואחזקתה, תמרורים, סימוני צבע ואחזקתם 

ואביזרי דרך.  

ב.  ריבוד ושיקום כבישים – עבודות ריבוד ושיקום הכוללות שיפוץ קטעי דרך בהתאם לבדיקות 

מצב המיסעה. כאשר כביש מגיע למצב של הרס המבנה מבוצע שיקום, שהינו תיקון והחלפה 

של שכבת אספלט בעובי של כ 10-30 ס"מ. במקרים בהם מבנה הכביש תקין נדרש ריבוד בלבד, 

הכולל הנחת שכבת אספלט חדשה בקטעי כביש בהם נסדק האספלט.  

3 . תכנון – חלק התכנון בפרויקטים הינו השלב הראשון לתכניות תשתיות עתידיות. מסגרת התקציב 

המיועדת מייצרת עתודה של פרויקטים חדשים זמינים לביצוע. התקציב מיועד לבניית מלאי תכנוני 

עתידי, כולל מיפוי, זיהוי צרכים, בחינת חלופות, עד לשלב קידום הפרויקטים בתהליך האישור 

הסטטוטורי, היקף התקציב בשנת 2019 כ-200 מיליוני ש"ח.  

4 . פרויקטי גודש – במטרה לייעל את הטיפול בבעיה הגודש בכבישים, תוקצבו 50 מיליוני ש"ח בשנה 

לצורך פיתוח וביצוע של פתרונות טכנולוגיים או התנהגותיים אחרים שאינם תשתיתיים. תקציב זה 

נועד למענים בעלי יחס עלות/תועלת גבוה במיוחד.  

5 . חוצה ישובים במגזרי המיעוטים – הסדרת דרכים בינעירוניות חוצות יישובי מיעוטים. הסדרה של 

דרכים בעלי מאפיינים עירוניים, כאשר יש חיכוך בין התנועה החוצה לתנועה המקומית. פרויקטים 

אלו מסדירים את הכבישים באמצעות דרכי שירות, התחברויות, מעגלי תנועה, רמזורים או מעברים 

בטוחים להולכי הרגל. הפרויקטים מדורגים ומתועדפים על פי קריטריונים של בטיחות, נפחי תנועה 

חוצה, זמינות ועלות, היקף תקציב שנתי כ-80 מיליוני ש"ח.  
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795102 כבישים עירוניים – 899,000 אלפי ש"ח  

תכנית זו מיועדת לתקצוב השתתפות המדינה במימון הקמת פרויקטי תחבורה שהינם באחריות הרשויות 

המקומיות. עיקרי הנושאים והפרויקטים שבמסגרת תכנית זו כוללים את תכניות הפיתוח למטרופולין 

לירושלים, וכן סלי פרויקטים כמפורט להלן:  

מטרופולין ירושלים  

רואית   טקיורפ  ןדמוא םש  טקיורפ

  950
תגספ  באז ןוויכלו  םימודא   

  
הלעמ  ןוויכל  9שיבכמתורהנמ
םודא ל"קרלהאלמ   הפדעהללוכ

העבג   תיתפרצ תיסלפמ  הדרפה 

  95 'חרל    ןייטשברפ שיבכ 16 לש  רוביח  תריצי  16    ןייטשברפל רוביח

  80
םע  תבכרה טקילפנוקב  תפיכוד  בוחרב  העונתה  תרדסה 

  הלקה
תיסלפמ   תפיכוד הדרפה 

  500
רוביח  הנחל תוברל   , םילשורי ךותל    16 שיבכ רוביח   

   קורי
תרדסה
וקעסו  

ףלחמ   טייב

  850
צ"  ללוכ תנ ןירמזור  תמוצל   

  
רזעלא  ןיב60 

תורהנמה  יאוות
שיבכ 

ךרואל  
תלפכה
ףלחתמ

שיבכ   תורהנמה תלפכה 

חרזמ   םילשורי    0 

  200
), שמוח טקיורפ  לכל  ח"   שלמ 10-30-כ(םינטקםיטקיורפ    

      תיתנשברתינכתסיסב
לס
לע

םיטקיורפ  םינטק

  150 לחנ   הגרד דע  רבכומ  לבא'גמ  המורד  יאקירמאה  שיבכה  -   ימורד שיבכ  יאקירמא

  2
העונתו  תרבוע שדוג  דירומ  ,םילשוריל  ינופצ  תעבטשיבכ   

  ריעהמ
רעש  עוקיש-   ןימינב 

וא     לילריצ 
45  -שיבכ
443 הידנלק -

  65
;  רוביח םילשורי חרזמ  לשיזכרמה   קרועה 

    יאקירמאהשיבכל
לש  

רניו  
ינופצ  
רשא  

קלח
בוחר

רוביחו  רשא ינופצ  
  

  -יאקירמא
ןוסיל  םוא

שיבכ
 -רניו

נתיבי איילון 

ןדמוא רואית   טקיורפ  םש  טקיורפ

  330 ףקוע   דול  (  44 שיבכ-   ת.א(   ינופצ  200 שיבכ ףקוע-    דול   200 שיבכ

  450
רוביח   םישיבכ  -(1 שיבכל רוביחו  ת.אמ  ךשמה(   200 שיבכ

  200/1
   200/1 שיבכ

  108 דע 44   הלמר  ףקוע    200 שיבכ  -'ב בלש  ףקוע   הלמר

  400
'ןיבשעטקהתבחרה לאגיחר    תויולגץוביקתמוצל     ןידי 
;   ודביתנל תמקהךשמהצ"חתלידועייביתנתריציוילולסמ      
.   תליאחרלתויולגץוביקןיבצ"חתביתנלםיבלשריצ  '        

- ו 'א  םיבלש  ביבא  לת  םיבלש  בוחר 
 'ב
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ןדמוא רואית   טקיורפ  םש  טקיורפ

  25
ךרוצל   תריגס  132 תיסלפמ הדרפהל  רבחמ   

 
שיבכ  

  131
עוציב
הדרפה

   131 תיסלפמ הדרפה 

  365
  44 שיבכ םע  תבכרה  תליסמ  שגפמ  לעמ 

   הרובעת
הדרפה עוציב
ףלחמתרדסהו  

   210 תיסלפמ הדרפה 

  70
ךות  תאצקה ילולסמ  ודל  ותכיפהו  םייקה  שיבכהתבחרה   

   צ"חתלביתנ
ריצ   ירוד

פרויקטים במגזרי המיעוטים: משרד התחבורה מבצע פרויקטים במגזר הערבי, הבדואי, הדרוזי והצ'רקסי 

בהתחשב בצרכי התחבורה במגזרים תוך מילוי אחר החלטות הממשלה בנושא. במטרה לשפר את פעילות 

הממשלה בפרויקטי פיתוח בישובי מיעוטים, החל משרד התחבורה בבניית תכנית מתודולוגית לסקירת כלל 

הצרכים התחבורתיים ביישובי המיעוטים, כולל מיפוי הפערים וקביעת סדרי עדיפויות לביצוע פרויקטים 

ביישובים אלו. במקביל, ביצוע הפרויקטים ייעשה על ידי חברת נתיבי איילון. סך התקציב לפרויקטים אלו 

עומד על סך של 280 מיליוני ש"ח בשנת 2019.  

בטיחות: משרד התחבורה מתקצב תיקון פיסי של ליקויים ונקודות תורפה במערכת הדרכים העירונית הקיימת. 

עבודות אלו נעשות בנוסף להשקעות בכבישים המיועדות לפיתוח מערכת הדרכים וטומנות בחובן גם העלאה 

של רמת הבטיחות במערכת. היקף תקציב שנתי 200 מיליוני ש"ח.  

795102 נתיבי תחבורה ציבורית – 395,826 אלפי ש"ח 

תכנית זו מיועדת לתקצוב נתיבי תחבורה ציבורית בכבישים עירוניים ובינעירוניים. תכנית זו מהווה חלק מרכזי 

בתכנית החומש של חברות התשתית, נתיבי ישראל וחוצה ישראל בדרכים הבינעירוניות. בדרכים העירוניות, 

נתיבי איילון, מוריה ויפה נוף בדרכים העירוניות והמטרופוליניות,. עיקרי הנושאים והפרויקטים שבמסגרת 

תכנית הפיתוח לשנת 2019 הינם:  

לע   טקיורפה  ןדמוא רבסה  םש   טקיורפה 'סמ  ךרד

  52 צ"נת   לושב –  יםיפשרהיסה   2

  1800

,נהנעריהסדרפ ,  נהנערןופצ  הננער– – תמוצםירדהוםרד– 
יפאת  531/4ףלחמל,נהנער –יתמורדשהרומ–   ; שהרומל 

רב,גהה –ןלי ארבגההןלי א   , ,  יפאת– ותנג  יפאת 
צ";צ"לשראעהבשה –  תולוחלשרא  –

   4 'סמ ךרדב  יםצ  ''נת   4

  310    4 שיבכ  ימתצב פהדע הןתמו  השרומ  רוזבא   שיבכ  5 צ"נת 5   השרומ 
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לע   טקיורפה  ןדמוא רבסה  םש   טקיורפה 'סמ  ךרד

ללוכ   ףלחמ 360 אל( תולילג-  השרומ  , השרומ- )ברעמ(םסק  
  )השרומ

-  תולילג ,השרומ-   השרומ  5 םסק

  310
ידועי  ינשב צ"   תנ םיסייטה תמוצ  דע  םיסייטה  ךרדתמוצ   

  םינוויכה
–םיסייטה   םיסייטה תמוצ  ךרד  461

  90
ליבש  םיינפוא ,,ידועיצ"תנ  ןליארבףלחמטעמל     

      הטיסבינואהדעיטסוקאריקירוחאמ
רב–ונוא   ןליא   471

  40
ילאמש  תמוצב , םינושחנ  צ"  תנ

    רוזמרבהנימי
דעםילחנמ   ידועי
קפא ביתנ  תפסוהו 

צ"תנ
לדגמ

לדגמ–הירעש   קפא   471

ןילופורטמ   םילשורי

  50 .  רגמש  ' חרל  יבצה בוחר  ןיב   , והימרי בוחר  לע  צ"תמ  צ  והימרי "תמ
   

  50  ' חרל  ריאמ הדלוג  בוחר  ןיב   , םייח עפש  בוחר  לע   
  

צ"תמ
.רגמש

עפש  םייח צ  "תמ
   

  200 רהל    םיבצוח תינופצ הסינכ   צ"תמ   22 ריצ לע  צ  "תמ
   

  32 תעבגל    לואש ןיגב שיבכמ  הפמרה  לע  צ"תנ  תפסוה  תעבג  לואש תפמר   צ "תנ
   

  280
הרובחתל   תירוביצ הפדעה ללוכ   בורחס תמוצ   

  
ףולחמ
ףלחמב

ףלחמ  בורחס 1 

לת   ביבא ןילופורטמ 

   
  תמאתה
  תירוביצ

, תורדשךרואל צ"תנ ללוכביבאלתבהירקה    
הרובחתתפדעהלירוביצה    בחרמהותוכרדמה
.  םיירוטומםניאשהרובחתיעצמאו    

לת  ביבא הירקה  תורדש 
   

   
  הינתנ   -ןויצלןושאר

קלחללוכ    טקיורפה
ךרואה  

. א"תל 
ריצב  

ןיעה  
 

110  כתמקה מ"ק  -
שארמ  בחורהריצבו
BOT  קלחויביצקת   

םיביתנ  םיריהמ 20 

  

7952 בטיחות בדרכים – 120,000 אלפי ש"ח  

795201 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים – 120,000 אלפי ש"ח  

תכנית זו כוללת את תקציב הפיתוח של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים המועבר לתחום הכבישים 

העירוניים. תקציב זה נועד לממן הקמתן של תשתיות בטיחות והתקני בטיחות במגזר העירוני. תקצוב 

הפרויקטים נעשה בהתאם לקריטריונים בטיחותיים ובהם כמות וחומרת התאונות באזור המיועד לטיפול וקרבה 

למוסדות חינוך.  
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7953 פיתוח אחר – 71,000 אלפי ש"ח  

795301 פיתוח משרדי – 71,000 אלפי ש"ח  

תכנית זו כוללת את תקציבי הפיתוח המשרדיים שאינם מיועדים לתשתיות תחבורה תכנית זו כוללת את תקציבי 

הפיתוח המשרדיים שאינם מיועדים לתשתיות תחבורה יבשתיות. במסגרת זו מתוקצבים פיתוח מערך המחשוב 

המשרדי, תחזוקת מעגנות ומנחתים, מערך שיפור השירות והמענה הטלפוני, הבינוי המשרדי ובדיקות הכדאיות 

הכלכלית לפרויקטים עתידיים בהתאם לנוהל פר"ת.  

7955 תמיכות בתחבורה – 6,847,000 אלפי ש"ח  

795501 תמיכות בתחבורה ציבורית– 6,847,000 אלפי ש"ח  

תכנית זו מיועדת לתקצוב סובסידיה להפעלת תחבורה ציבורית אשר נדרשים לכיסוי עלות הפעלת התחבורה 

הציבורית שאיננה מכוסה באמצעות הפדיון מנוסעים. התמיכות בתעריפי התחבורה הציבורית נחלקות לכמה 

קבוצות עיקריות:  

1 . תמיכה שוטפת בהפעלת אוטובוסים ורכבות קלות: כדי לממן את הפער בין עלות ההפעלה של 

מפעילי התחבורה הציבורית, כפי שנקבעה במסגרת הליך תחרותי ובהסכמים, לבין ההכנסות ממכירת 

כרטיסים לנוסעים נדרשת תמיכה ממשלתית (סובסידיה).  

2 . תמיכה ייעודית: תמיכה המיועדת למימון הנחות הניתנות למגזרים שונים בהתאם לחוק ובהתאם לצו 

הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. בין האוכלוסיות הזכאיות להנחה ניתן למנות את אוכלוסיית 

האזרחים הוותיקים, בני נוער, זכאי ביטוח לאומי וסטודנטים.  

3 . תמיכה באמצעי כרטוס: תקציב זה נועד לממן הנחות למשתמשים קבועים בתחבורה הציבורית. 

במסגרת זו ממומנות הנחות לנוסעים בכרטיסי חופשי חודשי ויומי, בכרטיסיות ובערך צבור.  

4 . תמיכה בהפעלת רכבת ישראל: בהתאם להסכם ההפעלה והפיתוח בין המדינה לחברת רכבת ישראל 

אשר נחתם בשנת 2014, סכום התמיכה בהפעלת רכבת ישראל נקבע כהפרש שבין עלות ההפעלה 

הנורמטיבית, שבמהותה נגזרת מהיקף השירות שקובעת הממשלה, לבין הפדיון המתקבל מנוסעי 

הרכבת בפועל.  

5 . בנוסף כוללת תכנית פעולה זו תמיכות בהיקפים מצומצמים בתעופה ובספנות הישראלית.  

7960 רזרבה – 406,000 אלפי ש"ח  

796001 רזרבה – 406,000 אלפי ש"ח  

בתכנית זו מתוקצבת רזרבה לעמידה ביעד הפיסקאלי  
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