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בקרה אלקטרונית דוח חודשי-ינואר 2020 
 

ב-1 לינואר 2019 החל משרד התחבורה בהפעלת מערכת בקרה אלקטרונית על נסיעות התחבורה 

הציבורית. מערכת זו מנטרת 100% מנסיעות האוטובוס ברשיון הקו. בהנחיית מנהל הרשות הארצית 

לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה, כפי שהועבר על ידו למפעילים בפגישותיו עימם, יחל אגף 

פיקוח, בקרה ורמת שירות בהפצה של חישוב ציון מפעיל ואשכול מדי חודש בחודשו. 

חישוב חודשי זה מוצג פה להלן. 

הציון כפוף להנחות העבודה הבאות: 

 החישוב הינו חודשי ולכן אינו ציון סופי חציוני. תכליתו הצגת מצב עניינים בחריגות לו"ז נכון 
למועד חישוב הציון. 

 המדדים המחושבים הינם רק אלה המנוטרים בבקרה האלקטרונית: חריגות לו"ז, התאמת 
אוטובוס לקו ואוטובוס מורשה (לא כולל בקרה סמויה, סקר שביעות רצון, תשתיות, מתקני 
תשתית). המדדים המנוטרים מפורטים להלן ורק הם אלה שיחושבו. כל יתר המדדים יחושבו, 

כמובן, בציון הסופי שיפורסם בסוף החציון. 
 בהתאם לעקרון על פיו נעשה מעבר בדו"ח החציוני ממדד חריגה לציון מפעיל (ציון בין 0 ל-

100), גם הציונים המוצגים פה הינם בין 0 ל-100, והכל כמתואר להלן. 
 היות והציון יופץ קרוב ככל האפשר לסיום תקופת מדידה (חודש קלנדרי), ברור שהוא לא 
ישקף את כל ההתאמות והעדכונים שקורים מעת לעת. עדכונים לדוגמא שלא ילקחו בחשבון: 
דיווח מאוחר (טעינה מאוחרת), תקלות טכנולוגיות, אישורי ממונים שהתקבלו לאחר פרסום 

הציון וכיו"ב. כל אלה יבואו לידי ביטוי בציון החציוני, הסופי. 
לדירוג חודשי ישנם יתרונות רבים שאינם באים לידי ביטוי בדירוג חציוני: 

 ציון שמפורסם קרוב למועד הביצוע ישקף פעילות מפעילים שונים בתקופות קצרות מועד 
אשר נבלעות בציון החציוני: חגים ומועדים, חופשות לימודים, ארועי מזג אוויר חריגים 

וכיו"ב. 
 ציון חודשי יביא לידי ביטוי את הפעולות בהן נוקט מפעיל בטווח הקצר, על מנת לשפר את 

רמת השירות לנוסע. 
 מפעיל הנוקט בפעולות לשיפור יוכל לקבל עליהן משוב דרך הציון החודשי זמן קצר לאחר 

הביצוע ויוכל להחליט האם להמשיך באותה מדיניות הפעלה, או לשנות אותה. 

ט"ו בשבט תש"פ

10 בפברואר 2020

סימוכין: 4000-0201-2020-000350
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 ציון חודשי ישקף את מיקום המפעילים ביחס למפעילים אחרים, לרבות שינויים בדירוג זה. 

 ציון חודשי יאפשר לרשות ולמפעיל לזהות נקודות כשל תקופתיות ולהיערך אליהן בעתיד 
הקרוב (חודש הבא) והרחוק (אותה תקופה בשנה העוקבת). 

 ציון חודשי יאפשר לרשות ולמפעיל לזהות נקודות עוצמה תקופתיות ולשמר אותן. 
 ציון חודשי יכניס אל הענף ממד תחרותי בריא. 

 

 

 

 

 

 

 העתקים

 מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית 

 המשנה למנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

 מ"מ מנהלת אגף בכיר תח"צ (בפועל)

 מנהל אגף בכיר פרויקטים 

 מנהל אגף בכיר תכנון תח"צ

 עו"ד מנהל מחלקה בכיר (יועץ משפטי)

 ממונים מחוזים 

 מנהלת תחבורה ציבורית 

 חברת בקרה
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1. טבלת המרה  - המרת משקל החריגה מהציון הכללי, למשקלה כאשר בקרה אלקטרונית מהווה 
מאה אחוז מהציון 

 

משקל לבקרה אלקטרונית 
בלבד  משקל מהציון הכללי  חריגה 

הקדמה  10.00 16.53
איחור 7-10 דקות  8.00 13.22
איחור 11-20 דקות  13.00 21.49
אי ביצוע  ברמת קו  10.00 16.53
אי ביצוע  15.00 24.79
אוטובוס מורשה  2.00 3.31
התאמת האוטובוס לקו  2.50 4.13

 סה"כ 60.50 100.00
 

 

2. ציוני מפעילים בבקרה אלקטרונית חודש ינואר 2020 

 

ציון  מפעיל 

דן באר שבע  92.07
נתיב אקספרס  90.81
דן בדרום  90.24
מועצה אזורית גולן  85.93
סופרבוס  80.61
אגד  71.29
קווים  70.71
נסיעות ותיירות  70.41
ש.א.מ  69.70
ארצי  67.93
גי.בי.טורס  59.42
גלים  56.40
אגד תעבורה  54.86
אפיקים  52.05
דן  51.87
מטרופולין  46.30
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3. ציוני אשכולות 

3.1. אשכולות עירוניים 

 

ציון  אשכול  מפעיל 

חדרה פרברי  97.05 אגד 
רשל"צ עירוני  92.92 אגד 
באר שבע עירוני  92.07 דן באר שבע 
חולון עירוני ומטרופוליני+תחרות  91.38 אגד 
צפון הנגב  90.24 דן בדרום 
העמקים  87.44 סופרבוס 
חיפה עירוני  83.54 אגד 
נתניה עירוני  79.79 אגד תעבורה 
רחובות עירוני  75.97 אגד 
רחובות פרברי  73.35 אגד 
אונו-אלעד  70.25 קווים 
קווי נצרת – שאמ  69.70 ש.א.מ 
 ממוצע משוקלל 68.31
מתמ"ז-קריות  67.05 אגד 
פרוזדור ירושלים  62.68 סופרבוס 
אשדוד עירוני  62.27 אפיקים 
פ"ת-ת"א  60.59 דן 
ירושלים עירוני  59.22 אגד 
ביתר עילית ועמק האלה  57.88 קווים 
בת ים-רמת גן  57.72 דן 
מזרחי-רמת גן  56.54 דן 
רהט והנגב המערבי  56.40 גלים 
פתח תקוה-ראש העין  56.39 אפיקים 
דרומי-בת ים  56.12 דן 
דרומי-ראשל"צ-חולון  55.37 דן 
שרון חולון מרחבי  52.13 מטרופולין 
תל אביב  49.29 דן 
השרון  47.64 מטרופולין 
עוטף ירושלים  43.99 אגד תעבורה 
מזרחי-בני ברק  43.46 דן 
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3.2. אשכולות בינעירוניים 
 

ציון  אשכול  מפעיל 

הגליל  90.81 נתיב אקספרס 
חדרה-נתניה  88.15 קווים 
 ממוצע משוקלל 73.91
קווי נצרת - נסיעות ותיירות  70.41 נסיעות ותיירות 
אשדוד-יבנה-ת"א  58.33 אפיקים 
הנגב  37.28 מטרופולין 
שומרון  35.88 אפיקים 

 
 

3.3. אשכולות מטרופוליניים 
 

ציון  אשכול  מפעיל 

רשל"צ עירוני  92.92 אגד 
חולון עירוני ומטרופוליני+תחרות  91.38 אגד 
חיפה עירוני  83.54 אגד 
מתמ"ז-קריות  67.05 אגד 
 ממוצע משוקלל 63.99
פ"ת-ת"א  60.59 דן 
ירושלים עירוני  59.22 אגד 
בת ים-רמת גן  57.72 דן 
מזרחי-רמת גן  56.54 דן 
פתח תקוה-ראש העין  56.39 אפיקים 
דרומי-בת ים  56.12 דן 
דרומי-ראשל"צ-חולון  55.37 דן 
תל אביב  49.29 דן 
מזרחי-בני ברק  43.46 דן 
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3.4. אשכולות פריפריאליים 

 

ציון  אשכול  מפעיל 

חדרה פרברי  97.05 אגד 
באר שבע עירוני  92.07 דן באר שבע 
הגליל  90.81 נתיב אקספרס 
צפון הנגב  90.24 דן בדרום 
חדרה-נתניה  88.15 קווים 
העמקים  87.44 סופרבוס 
נתניה עירוני  79.79 אגד תעבורה 
רחובות עירוני  75.97 אגד 
רחובות פרברי  73.35 אגד 
ממוצע משוקלל  72.12
קווי נצרת - נסיעות ותיירות  70.41 נסיעות ותיירות 
אונו-אלעד  70.25 קווים 
קווי נצרת – שאמ  69.70 ש.א.מ 
חשמונאים  69.62 קווים 
פרוזדור ירושלים  62.68 סופרבוס 
אשדוד עירוני  62.27 אפיקים 
אשדוד-יבנה-ת"א  58.33 אפיקים 
ביתר עילית ועמק האלה  57.88 קווים 
רהט והנגב המערבי  56.40 גלים 
שרון חולון מרחבי  52.13 מטרופולין 
השרון  47.64 מטרופולין 
עוטף ירושלים  43.99 אגד תעבורה 
הנגב  37.28 מטרופולין 
שומרון  35.88 אפיקים 

 
 

 

 
 

 


	בקרה אלקטרונית דוח חודשי-ינואר 2020
	1.	טבלת המרה  - המרת משקל החריגה מהציון הכללי, למשקלה כאשר בקרה אלקטרונית מהווה מאה אחוז מהציון
	2.	ציוני מפעילים בבקרה אלקטרונית חודש ינואר 2020
	3.	ציוני אשכולות
	3.1.	אשכולות עירוניים
	3.2.	אשכולות בינעירוניים
	3.3.	אשכולות מטרופוליניים
	3.4.	אשכולות פריפריאליים



