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 פתח דבר

 את מהווהש ,ישראל במדינת המרכזי התחבורה אמצעי הינו באוטובוסים הציבורית התחבורה ענף

  וגדל בשנים האחרונות בשיעור ניכר. המונים הסעת בתחום התווך עמוד

אוטובוסים הפועלים  10,000 –מיליון נסיעות נוסעים, באמצעות כ  740 -בשנה ממוצעת מתבצעות כ

ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים באמצעות ₪ , מיליארד  7.5–בענף במחזור שנתי שנאמד בכ 

"( פועלים לעידוד השימוש באמצעי הרשות" -" ו המשרד" –הרשות הארצית לתחבורה ציבורית )להלן 

 זה ולשיפורו. 

, הממשלה מעורבת, הישראלי במשק ציבורי שירות הינה באוטובוסים הציבורית והתחבורה הואיל

 אישור, הציבורית התחבורה שירותי לרישוי הקשור בכל הענף בהסדרת, והרשות המשרד באמצעות

 .לציבור הניתנת השירות ורמת הנסיעה תעריפי, ההסעה תחנות מיקום, נסיעה מסלולי

הבקרה התפעולית בענף התחבורה הציבורית באוטובוסים מתבצעת על ידי הרשות באמצעות שתי 

אשר  "מ.ג.ע.ר בע"מ"וחברת  "ריבה יחזקאל יועצים להנדסת תעשייה, ניהול ובקרה בע"מ"חברות, 

חברות דרום, בהתאמה )להלן: "-שפלה-וירושליםצפון -שני אזורים: מרכזבבחלוקה גיאוגרפית  פועלות

 "(.הבקרה

עיקר הפעילות של מפעילי התחבורה את מכסות ש "קבוצות בקרהבמספר " תבצעתמ התפעולית הבקרה

 :הציבורית

 מוצא בתחנת אלקטרונית בקרה -

 לציבור המפורסמים הזמנים בלוחות עמידה כגון פרמטרים בודקת מספר מוצא בתחנת בקרה

התפעולית  ובבקרה באשכול לפעילות מורשים אוטובוסים בדיקת, הקו לרישיונות והתאמתם

 התאמת האוטובוס לקו.  ובדיקת

 הנסיעה מסלול לאורך בקרה -

 עצירה, הקו ברישיונות הקבוע למסלול בהתאם נסיעה, זמנים בלוחות עמידה נבדקת במסגרתה

 .וכו' כרטוס אמצעי, שילוט בדיקת, בתחנות

 צלבקרת  -

בקרה שמבוצעת בתחנות מוצא וייעודה הוא הצלבה בין הבקרה האלקטרונית לבין השטח ולצורך 

בדיקת ממצאים נוספים שלא נבדקים במסגרת בקרה אלקטרונית כגון, ניקיון אוטובוס, שילוט קו 

 וכו'.

 תשתית בקרת -

 נהלי,  אינטרנט אתר, הציבור תלונות, לציבור מידע מרכז, האוטובוסים מצבת נבדקים במסגרתה

 ומציאות וכו'. אבדות, הנהגים הכשרת מערך על בקרה, עבודה

 מתקני תשתית -

 . וכו' טעינה מכונות, אלקטרוני, מערכות כריזה  שילוט סטטי, שילוט במסגרתה נבדקים

 מיוחדת בקרה -

  .המשרד להנחיות בהתאם מסוים, בנושא הוק אד בקרה הפעלת
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שמתגלות במסגרת הבקרה התפעולית, מועברות להליך אכיפה מנהלית. חריגות מתנאי הרישיון 

במסגרת הליך זה, לאחר בדיקת ממצאי הבקרה ובהתאם להחלטת המשרד, מושתים פיצויים מוסכמים 

וכל חריגה מתנאי הרישיון מנוקדת. ניקוד החריגות משמש ליצירת "מדד חריגה" חציוני לאשכול 

. "מדד החריגה" משמש אינדיקציה לרמת השירות של המיטבי , כשמדד חריגה "אפס" הואולמפעיל

המפעיל והוא משמש כחלק מניקוד האיכות של מפעיל בהתמודדות עתידית במכרזים חדשים להפעלת 

 אשכול.

ולקבל  תפעוליות בעיות לאתר ולרשות למשרד מאפשרת הבקרה על מפעילי התחבורה הציבורית

ציבור, לצורך קבלת החלטות על בסיס מידע מהימן ובלתי ל הניתנת השירות אינדיקציה טובה לרמת

 תלוי. 

 הבקרה, ולהציג את תוצאות 2018בשנת  1דו"ח זה נועד לסיכום ממצאי הבקרה התפעולית בחציון 

היא  2018 1ההשוואה המובילה לחציון ככלל, לצורך הפקת לקחים, לקראת תקופת הבקרה הבאה. 

(, זאת מאחר וכל תקופה מייצגת את המאפיינים 2017 1לעומת תקופה מקבילה אשתקד )חציון 

יחד עם זאת, קיימים ממצאים שלא ניתן לבצע השוואה לתקופות קודמות, זאת מאחר  הייחודיים שלה.

נבדקו במסגרת בקרה לאורך מסלול בלבד בעוד שבתקופות עברו נבדקו גם במסגרת  2018 1ובחציון 

ע השוואה בגינם הינם: מסלול נסיעה ועצירה בתחנות, הממצאים שלא ניתן לבצ בקרה בתחנת מוצא.

נגישות באוטובוס, ממצא אחר, ליקויים באוטובוס, שילוט קו, ניקיון באוטובוס, הופעת נהג, אדיבות 

 נהג, הצגת מספרי קווים, עצירה רחוק מהמדרכה ושילוט סטטי.

 .בקרות בתחנות מוצא באמצעים אלקטרוניים 8מבוצעות  2018מינואר  החל

בקרב נוסעים בקווי לאורך כל השנה סקר שביעות רצון ארצי , מבוצע 2018בנוסף, במהלך שנת 

 נסיעות.  4,000-נשאלים בלמעלה מ 45,000 -של כ"(, בהיקף הסקר)להלן: " אוטובוס

לנוסעים במהלך נסיעה ומטרתו הינה בחינת שביעות רצון  חלוקת שאלונים הסקר מבוצע באמצעות

קודת מבטם של הנוסעים בתחבורה הציבורית. תוצאות הסקר מהוות חלק ממדד מהשירות הניתן מנ

נלקחו בחשבון תוצאות הסקר שבוצע בשנת  2018 1לצורך המדד בחציון  .החריגה בבקרה התפעולית

 טרם הסתיים. 2018, שכן הסקר של שנת 2017

 

 בכבוד רב, 

                                                                   

 דוד יוסף                                                                             

 מנהל אגף פיקוח, בקרה ורמת שירות   
  הרשות הארצית לתחבורה ציבורית    
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 )בקרה תפעולית וסקר שביעות רצון( מפעיליםמשוקלל לפי  המדד חריג

 
 2018 1חציון 

 מפעיל
מדד חריגה 

בקרה תפעולית 
(90%) 

מדד חריגה סקר 
 מדד חריגה משוקלל (10%שביעות רצון )

 1.13 1.73 1.06 ש.א.מ

 1.44 1.78 1.40 מועצה אזורית גולן

 1.44 1.73 1.41 דן באר שבע

 1.62 2.03 1.58 נסיעות ותיירות

 1.66 1.64 1.66 דן בדרום

 1.78 2.16 1.73 נתיב אקספרס

 1.82 1.96 1.81 אגד תעבורה

 2.00 1.76 2.03 מטרופולין

 2.06 1.98 2.07 אגד

 2.18 1.60 2.25 קווים

 2.19 1.56 2.26 גלים

 2.22 1.67 2.28 אפיקים

 2.35 1.43 2.45 גי.בי.טורס

 2.36 2.19 2.38 דן

 2.47 2.50 2.46 סופרבוס

 2.07 1.96 2.09 ארצי

 
דן בצפון אינו נכלל בהשוואה לעיל, מאחר ומבוצעת בקרה בתחנות מוצא בהיקף  מפעיל :הערה

 על ידי 'יפה נוף' וסקר שביעות רצון לא בוצע עקב תחומי פעילות שונים. 100%של 
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 בקרה תפעולית בלבד לפי מפעילים 1מדד חריגה

 
 2018 1חציון  מפעיל

 1.06 ש.א.מ

 1.40 מועצה אזורית גולן

 1.41 דן באר שבע

 1.58 נסיעות ותיירות

 1.66 דן בדרום

 1.73 נתיב אקספרס

 1.81 אגד תעבורה

 2.03 מטרופולין

 2.07 אגד

 2.25 קווים

 2.26 גלים

 2.28 אפיקים

 2.38 דן

 2.45 גי.בי.טורס

 2.46 סופרבוס

 2.09 ארצי

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                             
 ככל שהמדד נמוך יותר כך הוא משקף רמת שירות טובה יותר 1

בהיקף של ת מוצא ובתחנמבוצעת בקרה דן בצפון אינו נכלל בהשוואה לעיל, מאחר ו מפעיל :הערה
 על ידי 'יפה נוף' 100%
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 סיכום ענפי )נתונים נבחרים( –ממצאי הבקרה התפעולית             

 

 תקינים ענפיאחוז ממצאים לא  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.1% הקדמה
 1.7% 2.0% 1.8% דק' ומעלה 6איחור 

 1.1% 1.8% 1.5% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.1% 0.1% 0.2% מספר נוסעים מתאים
ועצירה מסלול נסיעה 

 בתחנות
4.8%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.1% שילוט הקו על האוטובוס
   0.2% ניקיון האוטובוס

   0.3% ליקויים באוטובוס
 0.2% 0.2% 0.1% התאמת האוטובוס לקו

   5.6% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   2.1% אדיבות הנהג

לציבורמידע   
   0.2% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.3%   
   2.09 בקרה תפעולית חריגהמדד 

 

 

  

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

הקדמה ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה מספר נוסעים מתאים

12017לחציון 12018השוואה בין חציון -אחוז ממצאים לא תקינים 

12018חציון  12017חציון 
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 סקר שביעות רצון ארצי בקרב נוסעים באוטובוסממצאי      
 

 מידת שביעות הרצון לפי מפעיל

 מפעיל
מס' 

 אשכולות

ציון ממוצע לשביעות 
מנסיעה הרצון  הכללית 

 הנוכחית

ציון ממוצע לשביעות 
הרצון הכללית 

מפעילות של המפעיל 
 באשכול

 4.00 4.28 1 גי.בי.טורס

 3.98 4.22 1 גלים

 3.96 4.20 4 קווים

 3.79 4.18 1 דן בדרום

 3.85 4.16 5 אפיקים

 3.79 4.13 1 ש.א.מ.

 3.90 4.13 1 דן באר שבע

 3.72 4.12 2 מטרופולין

 3.42 4.11 1 מועצה אזורית גולן

 3.90 4.09 1 דן צפון

 3.64 4.02 3 אגד תעבורה

 3.62 4.01 31 אגד

 3.89 3.99 1 נסיעות ותיירות

 3.48 3.92 2 נתיב אקספרס

 3.51 3.90 8 דן

 3.16 3.75 2 סופרבוס

 3.65 4.02 65 כלל ארצי

 

 מסמל מידת שביעות רצון מרבית 5הציון . 1-5  -ציון אשכול 
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 למפעיל לפי פרמטרים של שירותמידת סקר שביעות רצון 

אגד  אגד 
 תעבורה

 גי.בי. אפיקים
 טורס

דן באר  דן גלים
 שבע

דן 
 בדרום

דן 
 צפון

מועצה 
אזורית 

 גולן

נסיעות  מטרופולין
 ותיירות

נתיב 
 אקספרס

ציון  ש.א.מ קווים סופרבוס
 ארצי

ציון ממוצע לשביעות רצון 
 הכללית מנסיעה הנוכחית 

4.01 4.02 4.16 4.28 4.22 3.90 4.13 4.18 4.09 4.11 4.12 3.99 3.92 3.75 4.20 4.13 4.02 

 תדירות הקו  
3.49 3.44 3.51 3.89 3.96 3.39 3.79 3.52 4.09 3.23 3.42 3.62 3.50 3.31 3.63 3.77 3.50 

 משך זמן המתנה ודיוק  
3.73 3.73 3.74 3.88 3.70 3.61 3.86 3.78 4.12 3.74 3.75 3.68 3.60 3.49 3.91 3.45 3.72 

 שעות הפעילות של הקו    
3.72 3.59 3.76 3.81 4.03 3.70 3.93 3.79 4.10 3.27 3.58 3.51 3.60 3.54 3.88 3.69 3.72 

 מיזוג אוויר באוטובוס 
3.99 3.93 4.33 4.50 4.07 3.92 4.25 4.30 4.09 4.44 4.23 4.24 3.88 3.86 4.13 3.74 4.04 

 מחיר הנסיעה 
3.73 3.94 4.09 3.75 4.14 3.73 3.90 4.27 3.91 3.81 3.99 3.81 3.99 3.77 4.03 4.33 3.85 

מידע  לנוסע בזמן 
 הנסיעה  

4.12 3.94 4.22 3.83 3.79 4.07 4.34 4.34 4.14 3.17 4.00 3.86 3.53 3.65 4.03 4.04 4.05 

נהג 
)התנהגות/הופעה/יחס 

 לנוסעים/אופן נהיגה( 

4.40 4.29 4.42 4.43 4.05 4.32 4.21 4.39 4.25 4.43 4.37 4.39 4.28 4.09 4.37 4.21 4.35 

רמת הניקיון באוטובוס 
 בנסיעה

4.18 4.23 4.41 4.55 4.08 4.05 4.29 4.47 4.00 4.50 4.27 4.50 4.11 3.96 4.29 4.31 4.19 

 רמת הצפיפות באוטובוס 
3.77 3.78 4.00 4.13 3.91 3.73 3.85 4.05 3.77 3.97 3.88 4.05 3.83 3.69 4.02 3.78 3.83 

 תחושת בטיחות בנסיעה 
4.27 4.23 4.35 4.41 4.37 4.19 4.11 4.45 4.17 4.45 4.29 4.33 4.17 4.01 4.37 4.22 4.26 

 מידע בתחנה 
3.80 3.59 3.81 3.81 3.89 3.76 4.04 4.05 4.15 3.28 3.79 3.75 3.43 3.51 3.84 4.08 3.77 

נוחות ואמינות השימוש  
 ברב קו  

4.50 4.30 4.50 4.50 4.34 4.50 4.36 4.63 4.04 4.26 4.50 4.54 4.30 4.30 4.49 4.26 4.46 

ציון ממוצע לשביעות רצון  
הכללית מפעילות 

 המפעיל באשכול 

3.62 3.64 3.85 4.00 3.98 3.51 3.90 3.79 3.90 3.42 3.72 3.89 3.48 3.16 3.96 3.79 3.65 
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 אגד

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.1% הקדמה
 1.6% 1.9% 1.7% דק' ומעלה 6איחור 

 1.5% 2.4% 2.1% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.3% 0.2% 0.3% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
5.3%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.1% שילוט הקו על האוטובוס
   0.1% ניקיון האוטובוס

   0.4% באוטובוסליקויים 
 0.6% 0.6% 0.3% התאמת האוטובוס לקו

   3.5% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   1.9% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.2% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.6%   

   2.07 מדד חריגה בקרה תפעולית

 

 

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

אי ביצוע נסיעה '  דק6איחור 
ומעלה

מספר נוסעים  
מתאים

התאמת  
האוטובוס לקו

הקדמה

12017לחציון 12018השוואה בין חציון -אחוז ממצאים לא תקינים 

12018חציון  12017חציון 
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 אגד

 קווי חרדים-אגד תעבורהאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 2.0% 3.7% 1.2% דק' ומעלה 6איחור 

 2.1% 1.2% 0.9% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
15.8%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     1.8% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.3% התאמת האוטובוס לקו

     0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     5.3% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     1.8% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   2.88 מדד חריגה בקרה תפעולית

 

 

 

 

 

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה התאמת האוטובוס לקו
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 אגד

 עירוני ובינעירוניאילת אשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.2% 0.0% 0.0% הקדמה
 0.4% 0.3% 0.9% דק' ומעלה 6איחור 

 0.0% 0.6% 0.7% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
14.4%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.8% שילוט הקו על האוטובוס
     0.8% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     2.4% באוטובוסנגישות 

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.0% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.60 מדד חריגה בקרה תפעולית

 

 

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

0.9%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה הקדמה
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 אגד

 ירושלים-אשקלון-אשדודאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.2% 0.0% הקדמה
 4.1% 3.4% 2.1% דק' ומעלה 6איחור 

 1.1% 1.8% 1.6% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
16.9%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.7% 0.7% 0.1% התאמת האוטובוס לקו

     0.0% באוטובוסנגישות 

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     1.7% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   3.06 מדד חריגה בקרה תפעולית
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0.5%

1.0%

1.5%
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3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה התאמת האוטובוס לקו
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 אגד

 אשכול דרומיאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  התפעוליתפרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה 

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.1% 0.0% הקדמה
 0.6% 0.5% 0.7% דק' ומעלה 6איחור 

 0.2% 0.7% 0.2% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.4% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
8.1%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.4% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.9% ליקויים באוטובוס
 0.9% 0.6% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     2.7% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     2.7% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.4% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.45 מדד חריגה בקרה תפעולית

 

 

  

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

ומעלה' דק6איחור  מספר נוסעים מתאים אי ביצוע נסיעה
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 אגד

 חדרה פרבריאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 0.3% 0.2% 0.5% דק' ומעלה 6איחור 

 0.1% 0.4% 0.2% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
6.4%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.1% התאמת האוטובוס לקו

     3.3% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.0% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   0.84 מדד חריגה בקרה תפעולית

 

 

  

0.0%

0.1%

0.1%

0.2%

0.2%

0.3%

0.3%

0.4%

0.4%

0.5%

0.5%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה התאמת האוטובוס לקו
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 אגד

 חולון עירוני ומטרופוליני+תחרות חולוןאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 בלוח זמניםעמידה 
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 0.9% 1.1% 1.2% דק' ומעלה 6איחור 

 0.9% 1.4% 3.4% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.1% 0.0% 0.1% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
3.2%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.1% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% האוטובוסניקיון 

     0.3% ליקויים באוטובוס
 1.1% 1.5% 0.3% התאמת האוטובוס לקו

     3.2% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     1.6% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.2% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

חריגה בקרה תפעוליתמדד   2.19   

 

 

 

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

אי ביצוע נסיעה ומעלה' דק6איחור  התאמת האוטובוס  
לקו

מספר נוסעים  
מתאים
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 אגד

 אילת-ירושלים-חיפהאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 4.9% 0.9% 6.0% דק' ומעלה 6איחור 

 0.0% 0.0% 1.0% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
19.0%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     9.5% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   3.82 מדד חריגה בקרה תפעולית

 

 

  

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה
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 אגד

 ירושלים-שרון-חיפהאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.1% 0.0% הקדמה
 3.1% 3.0% 3.1% דק' ומעלה 6איחור 

 0.3% 2.8% 2.0% ביצוע נסיעהאי 

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
4.8%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     2.8% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.80 מדד חריגה בקרה תפעולית

 

 

 

 

0.0%
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3.0%

3.5%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה
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 אגד

 חיפה עירוניאשכול: 

 

 אחוז ממצאים לא תקינים  הנבדקים במסגרת הבקרה התפעוליתפרמטרים 

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 1.1% 2.0% 1.4% דק' ומעלה 6איחור 

 0.9% 2.1% 0.6% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% נוסעים מתאיםמספר 
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
1.2%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.1% 0.1% 0.2% התאמת האוטובוס לקו

     6.7% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.4% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.21 מדד חריגה בקרה תפעולית

 

  

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה התאמת האוטובוס לקו
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 אגד

 אשכול: חיפה פרברי

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 2.9% 0.8% 0.7% דק' ומעלה 6איחור 

 1.1% 0.8% 0.4% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
3.7%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.0% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   0.79 מדד חריגה בקרה תפעולית
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה
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 אגד

 402ב.ברק קו -ירושליםאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.2% 0.1% 0.1% הקדמה
 1.9% 2.7% 1.8% דק' ומעלה 6איחור 

 4.7% 7.7% 7.9% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
15.8%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.4% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     14.2% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.8% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   7.25 מדד חריגה בקרה תפעולית
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אי ביצוע נסיעה ומעלה' דק6איחור  הקדמה
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 אגד

 באר שבע-ירושליםאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.3% 0.0% 0.0% הקדמה
 1.1% 2.3% 1.4% דק' ומעלה 6איחור 

 0.3% 0.7% 0.7% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 1.5% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
6.1%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     10.6% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

תפעוליתמדד חריגה בקרה   2.43   
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מספר נוסעים מתאים ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה
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 אגד

 בית שמש-ירושליםאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 3.0% 1.4% 2.4% דק' ומעלה 6איחור 

 2.3% 2.1% 3.8% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
21.0%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.7% 1.2% 0.1% התאמת האוטובוס לקו

     0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     9.3% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

2.8%     

   4.55 מדד חריגה בקרה תפעולית
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אי ביצוע נסיעה ומעלה' דק6איחור  התאמת האוטובוס לקו
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 אגד

 שפלה-ירושליםאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.1% הקדמה
 1.9% 2.1% 1.9% דק' ומעלה 6איחור 

 0.5% 0.4% 0.1% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
5.8%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     1.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.5% 0.0% 0.0% האוטובוס לקוהתאמת 

     0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     4.8% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.67 מדד חריגה בקרה תפעולית
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ומעלה' דק6איחור  הקדמה אי ביצוע נסיעה
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 אגד

 תל אביב-ירושליםאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.1% 0.2% הקדמה
 1.7% 1.0% 2.1% דק' ומעלה 6איחור 

 0.6% 2.4% 1.2% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
1.5%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.5% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     0.0% באוטובוסנגישות 

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     3.4% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.58 מדד חריגה בקרה תפעולית
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה הקדמה
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 אגד

 ירושלים עירוניאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  התפעוליתפרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה 

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.1% 0.0% 0.1% הקדמה
 2.4% 2.9% 2.5% דק' ומעלה 6איחור 

 2.8% 4.0% 3.5% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.7% 0.7% 0.6% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
7.1%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.3% ניקיון האוטובוס

     0.8% ליקויים באוטובוס
 0.4% 0.2% 0.1% התאמת האוטובוס לקו

     3.7% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     2.3% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.3% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

1.4%     

   3.00 מדד חריגה בקרה תפעולית
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אי ביצוע נסיעה '  דק6איחור 
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מספר נוסעים  
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הקדמה התאמת  
האוטובוס לקו
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 אגד

 ציר מזרחי-ירושלים צפוןאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  חריגתיאור ממצא  נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 3.4% 1.7% 2.6% דק' ומעלה 6איחור 

 0.0% 1.0% 0.0% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
5.7%     

ותשתית תנועה 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     10.0% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
מספרי קוויםהצגת   0.0%     

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.69 מדד חריגה בקרה תפעולית
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12017לחציון 12018השוואה בין חציון -אחוז ממצאים לא תקינים 

12018חציון  12017חציון 



 

26 
 

 אגד

 טבריה-חיפה, חיפה-כרמיאל עירוני, כרמיאלאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 0.6% 2.0% 1.0% דק' ומעלה 6איחור 

 0.3% 0.7% 0.1% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
2.5%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% האוטובוסשילוט הקו על 
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.1% התאמת האוטובוס לקו

     0.9% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     1.6% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

בתחנות שילוט סטטי 
 מוצא

0.0%     

   0.75 מדד חריגה בקרה תפעולית
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה התאמת האוטובוס לקו
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 אגד

 קריות-מתמ"זאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.1% הקדמה
 1.3% 1.4% 1.6% דק' ומעלה 6איחור 

 0.8% 1.4% 1.5% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.2% 0.2% 0.2% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
2.0%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% באוטובוסליקויים 
 0.2% 0.5% 0.7% התאמת האוטובוס לקו

     4.6% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.5% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.35 מדד חריגה בקרה תפעולית
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אי ביצוע נסיעה התאמת  
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מספר נוסעים  
מתאים

הקדמה
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 אגד

 חיפה-קריית שמונהאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 0.0% 0.9% 1.2% דק' ומעלה 6איחור 

 0.0% 0.2% 0.0% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 1.8% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
2.0%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     7.8% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.16 מדד חריגה בקרה תפעולית
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ומעלה' דק6איחור  מספר נוסעים מתאים
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 אגד

 קריית שמונה עירוניאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  במסגרת הבקרה התפעוליתפרמטרים הנבדקים 

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 0.0% 1.0% 1.3% דק' ומעלה 6איחור 

 0.0% 0.6% 0.0% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מתאיםמספר נוסעים 
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
0.0%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     2.3% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     2.3% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% נאותה של הנהגהופעה 

     4.7% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.02 מדד חריגה בקרה תפעולית
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 אגד

 רחובות עירוניאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 1.8% 1.6% 1.7% דק' ומעלה 6איחור 

 0.8% 1.2% 0.5% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
5.2%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.2% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.4% 0.3% 0.3% התאמת האוטובוס לקו

     5.2% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.2% הופעה נאותה של הנהג

     0.7% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.5% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.5%     

   1.71 מדד חריגה בקרה תפעולית

 

 

 

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה התאמת האוטובוס לקו
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 אגד

 רחובות פרבריאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 1.3% 1.5% 1.2% דק' ומעלה 6איחור 

 2.0% 1.7% 3.1% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
6.4%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.2% ליקויים באוטובוס
 2.2% 3.0% 1.3% התאמת האוטובוס לקו

     2.4% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.9% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   2.45 מדד חריגה בקרה תפעולית

 

 

  

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

אי ביצוע נסיעה התאמת האוטובוס לקו ומעלה' דק6איחור 
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 אגד

 של"צ עירוניאראשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.1% 0.2% הקדמה
 1.5% 1.6% 1.4% דק' ומעלה 6איחור 

 0.8% 1.2% 1.5% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.2% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
5.0%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 1.3% 2.2% 0.8% התאמת האוטובוס לקו

     2.9% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.9% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.5% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

1.8%     

   1.62 מדד חריגה בקרה תפעולית

 

 

 

  

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

אי ביצוע נסיעה ומעלה' דק6איחור  התאמת האוטובוס  
לקו

הקדמה
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 אגד

 של"צ פרבריאראשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 1.9% 1.5% 1.4% דק' ומעלה 6איחור 

 1.7% 3.2% 3.3% נסיעהאי ביצוע 

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.6% 0.3% 0.3% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
5.9%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.3% ניקיון האוטובוס

     0.6% ליקויים באוטובוס
 3.2% 3.3% 1.0% התאמת האוטובוס לקו

     4.5% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     1.7% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   2.51 מדד חריגה בקרה תפעולית

 

 

  

0.0%

0.5%
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1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

אי ביצוע נסיעה ומעלה' דק6איחור  התאמת האוטובוס  
לקו

מספר נוסעים  
מתאים
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 אגד

 שרון חולון מרחביאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  במסגרת הבקרה התפעוליתפרמטרים הנבדקים 

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.1% 0.0% 0.1% הקדמה
 0.9% 1.1% 0.8% דק' ומעלה 6איחור 

 0.4% 2.9% 3.2% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מתאיםמספר נוסעים 
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
1.7%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.3% ליקויים באוטובוס
 2.3% 1.4% 1.9% התאמת האוטובוס לקו

     1.4% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% נאותה של הנהגהופעה 

     0.8% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.76 מדד חריגה בקרה תפעולית
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1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

אי ביצוע נסיעה התאמת האוטובוס  
לקו

ומעלה' דק6איחור  הקדמה
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 אגד

 אשכול: תחרות  קווי  חרדים

 אחוז ממצאים לא תקינים  התפעוליתפרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה 

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 2.6% 0.7% 4.8% דק' ומעלה 6איחור 

 1.3% 2.1% 2.9% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
15.4%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 1.3% 1.1% 2.4% התאמת האוטובוס לקו

     0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.0% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     10.3% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   2.81 מדד חריגה בקרה תפעולית

 

 

  

0.0%

0.5%
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1.5%

2.0%
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3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה התאמת האוטובוס לקו
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 אגד

 אשקלון-אשכול: תל אביב

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.1% הקדמה
 1.3% 0.6% 2.2% דק' ומעלה 6איחור 

 0.8% 1.2% 1.0% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.9% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
7.3%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.9% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.9% ליקויים באוטובוס
 0.8% 0.4% 0.4% התאמת האוטובוס לקו

     0.9% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     3.7% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.94 מדד חריגה בקרה תפעולית

 

 

 

0.0%
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2.0%

2.5%

'  דק6איחור 
ומעלה

אי ביצוע נסיעה מספר נוסעים  
מתאים

התאמת  
האוטובוס לקו

הקדמה
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 אגד

 גליל עמקים-תל אביבאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 זמניםעמידה בלוח 
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה

 0.5% 0.8% 0.5% דק' ומעלה 6איחור 

 0.3% 0.1% 0.5% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים

מסלול נסיעה ועצירה 
 בתחנות

1.3%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס

     0.0% האוטובוסניקיון 

     0.0% ליקויים באוטובוס

 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     2.2% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

חריגה בקרה תפעוליתמדד   0.80   
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה
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 אגד

 חדרה-תל אביבאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 0.5% 1.0% 0.7% דק' ומעלה 6איחור 

 0.5% 0.5% 0.0% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
2.3%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% האוטובוס לקוהתאמת 

     0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.0% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   0.78 מדד חריגה בקרה תפעולית
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה
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 אגד

 חיפה-שרון-אביבתל אשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 2.0% 1.2% 0.8% דק' ומעלה 6איחור 

 0.5% 0.5% 0.1% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
4.5%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.5% 0.0% 0.1% התאמת האוטובוס לקו

     0.0% באוטובוסנגישות 

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.9% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   0.86 מדד חריגה בקרה תפעולית
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה התאמת האוטובוס לקו
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 תעבורה אגד

 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 2.3% 2.6% 2.6% דק' ומעלה 6איחור 

 0.8% 1.3% 0.9% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.2% 0.4% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
4.2%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.1% שילוט הקו על האוטובוס
   0.0% ניקיון האוטובוס

   0.4% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   4.2% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   2.3% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.4% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.1%   
    1.81 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע מספר הנוסעים מתאים
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 תעבורה אגד

 נתניה עירוניאשכול: 

 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 0.5% 0.9% 0.5% דק' ומעלה 6איחור 

 0.0% 0.2% 0.0% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
1.5%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.4% האוטובוסשילוט הקו על 
   0.0% ניקיון האוטובוס

   0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   8.1% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   0.4% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%   
   0.86 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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 תעבורה אגד

 עוטף ירושליםאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.1% 0.0% הקדמה
 3.6% 3.8% 4.0% דק' ומעלה 6איחור 

 1.2% 1.9% 1.3% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.2% 0.6% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
5.3%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.1% שילוט הקו על האוטובוס
   0.0% ניקיון האוטובוס

   0.6% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   3.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   3.1% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.5% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.1%   
   2.38 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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 תעבורה אגד

 ירושלים-שפיריםאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 0.2% 0.6% 0.2% דק' ומעלה 6איחור 

 1.1% 0.7% 0.6% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
2.0%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.0% שילוט הקו על האוטובוס
   0.0% ניקיון האוטובוס

   0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   1.0% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   2.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%   
   0.62 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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 אפיקים

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  ממצא חריגתיאור  נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.1% הקדמה
 1.7% 1.7% 1.6% דק' ומעלה 6איחור 

 0.6% 1.1% 0.6% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.1% 0.0% 0.1% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
4.2%   

ותשתית תנועה 
 תפעולית

   0.1% שילוט הקו על האוטובוס
   0.0% ניקיון האוטובוס

   0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   2.7% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   2.1% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.1% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.1%   
   2.28 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע הקדמה מספר הנוסעים  
מתאים
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 אפיקים

 ת"א-יבנה-אשדודאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 2.4% 1.7% 0.9% דק' ומעלה 6איחור 

 0.6% 1.2% 0.2% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.1% 0.0% 0.2% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
6.9%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.2% שילוט הקו על האוטובוס
   0.0% ניקיון האוטובוס

   0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   2.2% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   2.5% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.3% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.2%   
   2.90 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע מספר הנוסעים מתאים
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 אפיקים

 עירוני אשדודאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 1.7% 1.0% 0.8% דק' ומעלה 6איחור 

 0.8% 0.5% 0.1% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
2.2%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.0% שילוט הקו על האוטובוס
   0.0% ניקיון האוטובוס

   0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   2.2% באוטובוסנגישות 

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   2.0% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.1%   
   1.66 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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 אפיקים

 בני ברק-ירושלים- 4כביש אשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  התפעוליתפרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה 

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.2% הקדמה
 1.0% 2.5% 3.1% דק' ומעלה 6איחור 

 2.1% 3.0% 1.6% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
2.1%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.0% שילוט הקו על האוטובוס
   0.0% ניקיון האוטובוס

   0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   2.1% הנהגאדיבות 

 מידע לציבור
   0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%   
   2.01 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע הקדמה
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 אפיקים

 ראש העין-פתח תקוהאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.1% הקדמה
 1.4% 1.6% 1.9% דק' ומעלה 6איחור 

 0.3% 0.7% 0.7% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
2.7%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.0% האוטובוסשילוט הקו על 
   0.0% ניקיון האוטובוס

   0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   4.4% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   1.1% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%   
   1.52 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע הקדמה
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 אפיקים

 שומרוןאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.1% 0.1% הקדמה
 1.7% 2.6% 2.0% ומעלהדק'  6איחור 

 0.5% 2.4% 1.1% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.2% 0.0% 0.2% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
7.0%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.4% שילוט הקו על האוטובוס
   0.0% ניקיון האוטובוס

   0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.1% 0.2% האוטובוס לקוהתאמת 

   0.4% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   4.8% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.4% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.2%   
   3.83 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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התאמת  
האוטובוס לקו

הקדמה
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 ג'י בי טורסחברת 

 מרחב נצרת ג'י.בי טורסאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.2% הקדמה
 4.5% 3.5% 3.9% דק' ומעלה 6איחור 

 0.8% 0.7% 1.0% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
11.3%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.0% שילוט הקו על האוטובוס
   0.0% ניקיון האוטובוס

   0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   2.0% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.5% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%   

   2.45 מדד חריגה בקרה תפעולית
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה הקדמה
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 גלים

 אשכול: רהט

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.1% 0.0% 0.0% הקדמה
 0.9% 0.8% 1.1% דק' ומעלה 6איחור 

 0.2% 0.2% 0.2% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
8.9%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.0% שילוט הקו על האוטובוס
   0.5% ניקיון האוטובוס

   0.9% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   13.9% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   0.5% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   7.5% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%   
   2.26 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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 דן

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 בלוח זמניםעמידה 
 

 0.1% 0.0% 0.4% הקדמה
 1.6% 1.6% 2.1% דק' ומעלה 6איחור 

 2.3% 2.6% 3.5% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.1% 0.1% 0.1% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
3.8%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.1% האוטובוסניקיון 

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     5.1% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.5% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

חריגה בקרה תפעוליתמדד   2.38   
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אי ביצוע נסיעה ומעלה' דק6איחור  הקדמה מספר נוסעים  
מתאים
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 דן

 רמת גן-בת יםאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.2% 0.1% 0.7% הקדמה
 2.3% 2.0% 3.0% דק' ומעלה 6איחור 

 3.6% 3.3% 6.1% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
2.8%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% האוטובוס לקוהתאמת 

     3.3% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.6% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   3.27 מדד חריגה בקרה תפעולית
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אי ביצוע נסיעה ומעלה' דק6איחור  הקדמה
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 דן

 בת ים-דרומיאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.1% 0.6% הקדמה
 1.7% 1.6% 2.2% דק' ומעלה 6איחור 

 2.1% 3.3% 4.4% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
3.4%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     4.4% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.5% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   2.75 מדד חריגה בקרה תפעולית
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אי ביצוע נסיעה ומעלה' דק6איחור  הקדמה
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 דן

 חולון-ראשל"צ-דרומיאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.1% 0.0% 0.5% הקדמה
 1.9% 1.7% 2.2% דק' ומעלה 6איחור 

 2.2% 3.5% 3.8% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
3.6%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     6.8% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.5% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   2.65 מדד חריגה בקרה תפעולית
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אי ביצוע נסיעה ומעלה' דק6איחור  הקדמה
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 דן

 בני ברק-מזרחיאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.1% 0.0% 0.4% הקדמה
 2.5% 2.6% 2.6% דק' ומעלה 6איחור 

 2.3% 2.6% 3.1% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.2% 0.0% 0.4% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
4.4%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.2% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     5.9% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     1.1% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   2.41 מדד חריגה בקרה תפעולית
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אי ביצוע נסיעה ומעלה' דק6איחור  הקדמה מספר נוסעים  
מתאים
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 דן

 רמת גן-מזרחיאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.2% הקדמה
 0.9% 1.1% 1.8% דק' ומעלה 6איחור 

 1.3% 1.6% 1.9% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.1% 0.1% 0.1% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
0.8%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.3% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     3.8% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.4% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.61 מדד חריגה בקרה תפעולית
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אי ביצוע נסיעה ומעלה' דק6איחור  הקדמה מספר נוסעים  
מתאים
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 דן

 עבר הירקוןאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.3% 0.0% 0.6% הקדמה
 2.6% 2.1% 1.6% דק' ומעלה 6איחור 

 2.0% 2.0% 3.2% נסיעהאי ביצוע 

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
3.7%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.7% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     6.7% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.7% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   2.41 מדד חריגה בקרה תפעולית
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אי ביצוע נסיעה ומעלה' דק6איחור  הקדמה
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 דן

 ת"א-פ"תאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  הבקרה התפעוליתפרמטרים הנבדקים במסגרת 

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.3% הקדמה
 1.3% 1.3% 2.3% דק' ומעלה 6איחור 

 2.8% 2.9% 3.9% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.1% 0.3% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
10.0%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.3% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     5.5% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הנהגהופעה נאותה של 

     0.9% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   2.81 מדד חריגה בקרה תפעולית
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אי ביצוע נסיעה ומעלה' דק6איחור  הקדמה מספר נוסעים  
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 דן

 תל אביבאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.1% 0.0% 0.4% הקדמה
 1.3% 1.2% 1.8% דק' ומעלה 6איחור 

 2.4% 2.2% 3.2% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.1% 0.1% 0.1% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
2.6%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     5.1% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.1% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   2.08 מדד חריגה בקרה תפעולית
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אי ביצוע נסיעה ומעלה' דק6איחור  הקדמה מספר נוסעים  
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 דן באר שבע

 אשכול: באר שבע עירוני

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 זמניםעמידה בלוח 
 

 0.1% 0.1% 0.0% הקדמה
 0.8% 0.7% 0.4% דק' ומעלה 6איחור 

 0.4% 2.5% 0.2% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
2.8%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.2% שילוט הקו על האוטובוס
   0.1% האוטובוסניקיון 

   0.1% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   6.4% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   2.5% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.1% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.2%   
   1.41 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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 דן בדרום

 צפון הנגבאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.1% 0.1% 0.0% הקדמה
 2.2% 1.5% 1.1% דק' ומעלה 6איחור 

 0.5% 0.3% 0.2% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
3.9%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.5% שילוט הקו על האוטובוס
   0.6% ניקיון האוטובוס

   0.1% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   7.8% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   2.8% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.1% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.3%   
   1.66 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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2.5%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע הקדמה
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 דן צפון

 אשכול: מטרונית חיפה

 אחוז ממצאים לא תקינים  הבקרה התפעוליתפרמטרים הנבדקים במסגרת 

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 0.0% 0.0% 0.0% דק' ומעלה 6איחור 

 0.0% 0.0% 0.0% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
0.0%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.0% שילוט הקו על האוטובוס
   0.0% ניקיון האוטובוס

   0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   15.5% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   0.4% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%   

   1.03 מדד חריגה בקרה תפעולית
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 מועצה אזורית גולן

 אשכול: רמת הגולן

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.1% הקדמה
 1.7% 2.7% 1.3% דק' ומעלה 6איחור 

 0.2% 0.5% 0.2% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
10.0%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     2.1% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.40 מדד חריגה בקרה תפעולית
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1.6%

1.8%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה הקדמה
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 מטרופולין

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.1% הקדמה
 1.8% 2.3% 2.1% דק' ומעלה 6איחור 

 1.0% 1.8% 1.5% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.1% 0.0% 0.1% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
4.8%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.5% שילוט הקו על האוטובוס
   0.0% ניקיון האוטובוס

   0.5% באוטובוסליקויים 
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   7.5% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   2.0% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.1% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.1%   
   2.03 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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2.5%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע הקדמה מספר הנוסעים  
מתאים
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 מטרופולין

 אשכול: הנגב

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 2.2% 3.8% 3.2% דק' ומעלה 6איחור 

 0.6% 2.5% 0.7% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.1% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
5.6%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   1.1% שילוט הקו על האוטובוס
   0.1% ניקיון האוטובוס

   1.1% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   6.9% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   2.5% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.3% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.1%   
   2.25 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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3.5%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע מספר הנוסעים מתאים
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 מטרופולין

 אשכול: השרון

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.1% הקדמה
 1.4% 1.4% 1.7% דק' ומעלה 6איחור 

 1.2% 1.5% 1.8% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.2% 0.1% 0.1% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
4.2%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.1% שילוט הקו על האוטובוס
   0.0% ניקיון האוטובוס

   0.1% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   8.1% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   1.5% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.1%   
   1.83 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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0.2%

0.4%

0.6%
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1.0%

1.2%

1.4%
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1.8%

אי ביצוע ומעלה' דק6איחור  הקדמה מספר הנוסעים  
מתאים
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 נסיעות ותיירות

 נסיעות ותיירות -קווי נצרת אשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 1.2% 1.8% 2.1% דק' ומעלה 6איחור 

 0.0% 0.4% 0.7% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
4.8%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.4% ליקויים באוטובוס
 0.4% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     2.3% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     1.5% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.58 מדד חריגה בקרה תפעולית

 

 

  

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה
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 נתיב אקספרס

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.1% הקדמה
 2.0% 2.2% 1.6% דק' ומעלה 6איחור 

 0.3% 0.9% 0.9% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.1% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
5.0%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.1% ניקיון האוטובוס

     0.2% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     4.3% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     1.1% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.73 מדד חריגה בקרה תפעולית
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה הקדמה מספר נוסעים  
מתאים
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 נתיב אקספרס

 הגלילאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 1.6% 1.6% 1.0% ומעלהדק'  6איחור 

 0.1% 0.1% 0.1% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.2% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
4.8%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.1% ניקיון האוטובוס

     0.3% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     4.9% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     1.2% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   1.39 מדד חריגה בקרה תפעולית
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה מספר נוסעים מתאים
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 נתיב אקספרס

 תל אביב-אשכול: נתניה

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.1% 0.0% 0.3% הקדמה
 5.2% 5.6% 5.8% דק' ומעלה 6איחור 

 1.6% 5.3% 6.1% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
6.4%     

תנועה ותשתית 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.4% ניקיון האוטובוס

     0.0% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% האוטובוס לקוהתאמת 

     0.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     0.4% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
     0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%     

   3.97 מדד חריגה בקרה תפעולית
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אי ביצוע נסיעה ומעלה' דק6איחור  הקדמה
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 סופרבוס

 אחוז ממצאים לא תקינים  הנבדקים במסגרת הבקרה התפעוליתפרמטרים 

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.1% הקדמה
 2.5% 2.5% 2.2% דק' ומעלה 6איחור 

 1.1% 1.7% 1.0% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.3% 0.4% 0.2% נוסעים מתאיםמספר 
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
4.4%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.1% שילוט הקו על האוטובוס
   0.3% ניקיון האוטובוס

   0.7% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   12.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הנהגהופעה נאותה של 

   3.0% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.1% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.2%   
   2.46 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע מספר הנוסעים  
מתאים

הקדמה
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 סופרבוס

 אשכול: העמקים

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.1% הקדמה
 2.0% 2.3% 2.1% דק' ומעלה 6איחור 

 0.5% 1.3% 0.6% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
2.9%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.1% שילוט הקו על האוטובוס
   0.3% ניקיון האוטובוס

   0.8% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   13.7% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   1.5% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%   
   2.14 בקרה תפעולית חריגהמדד 

 

 

 

 

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע הקדמה
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 סופרבוס

 פרוזדור ירושליםאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.1% 0.1% הקדמה
 3.6% 3.0% 2.7% דק' ומעלה 6איחור 

 2.5% 2.8% 2.1% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 1.1% 1.5% 0.6% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
7.6%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.1% שילוט הקו על האוטובוס
   0.4% ניקיון האוטובוס

   0.6% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

   8.1% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   6.4% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.2% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.6%   
   3.26 בקרה תפעולית חריגהמדד 

 

 

 

 

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע מספר הנוסעים  
מתאים

הקדמה
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 קווים

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.1% 0.1% הקדמה
 1.9% 2.5% 2.3% דק' ומעלה 6איחור 

 0.5% 1.8% 1.2% אי ביצוע נסיעה

מסלול מהלך 
 הנסיעה

 0.1% 0.0% 0.3% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
6.3%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.2% שילוט הקו על האוטובוס
   0.3% ניקיון האוטובוס

   0.6% ליקויים באוטובוס
 0.2% 0.3% 0.2% התאמת האוטובוס לקו

   7.1% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   3.4% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.1% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.2%   
   2.25 בקרה תפעולית חריגהמדד 

 

 

 

 

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

'  דק6איחור 
ומעלה

אי ביצוע מספר הנוסעים  
מתאים

התאמת  
האוטובוס לקו

הקדמה
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 קווים

 אלעד-אונואשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.1% 0.2% הקדמה
 0.9% 1.8% 2.0% דק' ומעלה 6איחור 

 0.2% 2.1% 0.7% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
8.2%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.1% שילוט הקו על האוטובוס
   0.0% ניקיון האוטובוס

   0.2% ליקויים באוטובוס
 0.2% 0.3% 0.7% התאמת האוטובוס לקו

   4.2% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   1.4% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.0% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.0%   
   1.72 בקרה תפעולית חריגהמדד 

 

 

 

 

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

2.0%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע התאמת האוטובוס  
לקו

הקדמה
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 קווים

 ועמק האלה ביתר עיליתאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 2.0% 1.3% 1.5% דק' ומעלה 6איחור 

 0.2% 0.7% 1.6% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
6.5%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.2% האוטובוסשילוט הקו על 
   0.7% ניקיון האוטובוס

   1.4% ליקויים באוטובוס
 0.3% 0.4% 0.2% התאמת האוטובוס לקו

   5.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   10.4% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.1% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.4%   
   2.88 בקרה תפעולית חריגהמדד 

 

 

 

 

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

2.0%

אי ביצוע ומעלה' דק6איחור  התאמת האוטובוס לקו
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 קווים

 נתניה-חדרהאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 1.6% 2.0% 1.8% ומעלהדק'  6איחור 

 0.1% 0.2% 0.2% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.0% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
3.4%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.0% שילוט הקו על האוטובוס
   0.1% ניקיון האוטובוס

   0.1% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.1% 0.0% האוטובוס לקוהתאמת 

   0.9% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הופעה נאותה של הנהג

   0.8% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.2% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.2%   
   0.94 בקרה תפעולית חריגהמדד 
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0.2%

0.4%

0.6%
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1.0%
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ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע
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 קווים

 חשמונאיםאשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  הנבדקים במסגרת הבקרה התפעוליתפרמטרים 

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  תיאור ממצא חריג נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.1% 0.1% 0.0% הקדמה
 2.4% 3.3% 3.0% דק' ומעלה 6איחור 

 1.0% 2.8% 2.1% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.3% 0.1% 0.8% נוסעים מתאיםמספר 
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
6.9%   

תנועה ותשתית 
 תפעולית

   0.3% שילוט הקו על האוטובוס
   0.4% ניקיון האוטובוס

   0.7% ליקויים באוטובוס
 0.2% 0.3% 0.2% התאמת האוטובוס לקו

   12.4% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
   0.0% הנהגהופעה נאותה של 

   3.2% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
   0.1% הצגת מספרי קווים

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.3%   
   3.05 בקרה תפעולית חריגהמדד 

 

 

 

 

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

'  דק6איחור 
ומעלה

אי ביצוע מספר הנוסעים  
מתאים

התאמת  
האוטובוס לקו

הקדמה
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 ש.א.מ

 שאמ –קווי נצרת אשכול: 

 אחוז ממצאים לא תקינים  פרמטרים הנבדקים במסגרת הבקרה התפעולית

 2017 1חציון  2017 2חציון  2018 1חציון  חריגתיאור ממצא  נושא הבקרה

 עמידה בלוח זמנים
 

 0.0% 0.0% 0.0% הקדמה
 1.2% 0.7% 1.3% דק' ומעלה 6איחור 

 0.2% 0.0% 0.3% אי ביצוע נסיעה

מהלך מסלול 
 הנסיעה

 0.0% 0.1% 0.0% מספר נוסעים מתאים
מסלול נסיעה ועצירה 

 בתחנות
2.3%     

ותשתית תנועה 
 תפעולית

     0.0% שילוט הקו על האוטובוס
     0.0% ניקיון האוטובוס

     0.5% ליקויים באוטובוס
 0.0% 0.0% 0.0% התאמת האוטובוס לקו

     4.0% נגישות באוטובוס

 נהגאחריות 
     0.0% הופעה נאותה של הנהג

     1.3% אדיבות הנהג

 מידע לציבור
קוויםהצגת מספרי   0.0%     

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

0.3%     

   1.06 מדד חריגה בקרה תפעולית
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1.4%

ומעלה' דק6איחור  אי ביצוע נסיעה
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