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 מבוא

 כללי

ענף התחבורה הציבורית באוטובוסים הינו אמצעי התחבורה המרכזי במדינת ישראל, מהווה עמוד תווך 

 רונות בשיעור ניכר. בתחום הסעת המונים וגדל בשנים האח

מיליון נסיעות נוסעים )בתקופת מגפת הקורונה נרשמה ירידה משמעותית  700 -בשנה ממוצעת מתבצעות כ 

מיליארד  10-אוטובוסים לערך, הפועלים בענף במחזור שנתי שנאמד בכ 11,500במספר הנסיעות( באמצעות 

  "המשרד" -משרד התחבורה והבטיחות בדרכים באמצעות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית )להלן₪. 

ם לעידוד השימוש באמצעי תחבורת המונים זה ולשיפורו. מאחר והתחבורה הציבורית ( פועלי"הרשות"-ו

 בהסדרתבאוטובוסים הינה שירות ציבורי במשק הישראלי, מעורבת הממשלה באמצעות המשרד והרשות, 

הענף בכל הקשור לרישוי שירותי התחבורה הציבורית, אישור מסלולי נסיעה, מיקום תחנות ההסעה, תעריפי 

 .לציבורעה ורמת השירות הניתנת הנסי

 

 בקרה תפעולית

( מקיים בקרה תפעולית על מפעילי התחבורה "האגף" -אגף פיקוח, בקרה ורמת שירות ברשות )להלן 

"חברת  -(. את הבקרה הזו מבצעת עבור האגף חברת "מ.ג.ע.ר בע"מ" )להלן "מפעיליםה" - הציבורית )להלן

 (.הבקרה"

כנית עבודה שנקבעה מראש על ידי הרשות. לשם כך הפעילה צוות, והתאם לתחברת הבקרה ביצעה בקרות ב

בקרי השטח  שכלל מנהלים, ראשי צוותים, מנהלי מערכות מידע, אנשי עיבוד וטיוב נתונים וכן בקרי שטח.

. במהלך אספו ותיעדו ממצאים באמצעים דיגיטליים שעברו באופן מידי לעיבוד וטיוב במטה חברת הבקרה

דיגיטלי של הממצאים למערכת האכיפה. הרשות וידאה  , חברת הבקרה החלה להעלות תיעודחודש מרץ

 שחברת הבקרה קיימה הכשרות שוטפות לבקרים, עדכנה ורעננה נוהלי עבודה וזאת על מנת שהבקרה תהיה

 מקצועית, שוויונית, אחידה והוגנת כלפי כלל המפעילים.

 

הבקרה התפעולית מתבצעת במספר "קבוצות בקרה". קבוצות בקרה אלו מקיפות את עיקר פעולת מפעילי 

הוא רוחבי לכלל המפעילים, והינו נגזרת של שבוע מייצג בחציון הדגימה  אחוזהתחבורה הציבורית בארץ. 

הבקרה  (.29/11/2020-05/12/2020המייצג הינו  השבוע 2021, 1זה )לצורך תכנית העבודה של חציון 

ידי הרשות מספקת תמונה מקיפה וכוללת על רמת השירות בתחבורה הציבורית. מבט כולל  -שמתבצעת על 

זה, מתייחס אל החובות המוטלות על המפעילים מכוח ההסכמים עם המשרד, רישיון ההפעלה, הוראות 

 החוק, התקנות, הנהלים והוראות על פי דין.

 

קרה באמצעות עדכונים שוטפים ובקרות בשטח, בישיבות עבודה שבועיות הרשות פיקחה על עבודת חברת הב

בהשתתפות הח"מ ובהשתתפות מנהלת תחבורה ציבורית, זאת על מנת להבטיח את איכות הבקרה, טיבה, 

 אחידותה והתאמתה לפעילות המפעילים המשתנה מעת לעת.

 

נאי הרישיון שלו, מועבר הממצא כאשר, במידה ובמסגרת הבקרה התפעולית נמצא שמפעיל תח"צ חרג מת

להליך אכיפה מנהלית. במסגרת הליך זה, לאחר בדיקת ממצאי הבקרה, קבלת תגובת המפעיל ובדיקת 

מתקבלת החלטה, ובהתאמה מושתים על המפעיל פיצויים  התימוכין שהוא מציג, בהתאם לעמדת המשרד

 מוסכמים.



 
 

רשות לזהות בעיות תפעוליות ולקבל אינדיקציה הבקרה על מפעילי התחבורה הציבורית מאפשרת למשרד ול

דו"ח טובה אודות רמת השירות הניתנת לציבור, לצורך קבלת החלטות על בסיס מידע מהימן ובלתי תלוי. 

, ומציג את התוצאות לצורך הפקת לקחים, לקראת 2021, 1זה מסכם את ממצאי הבקרות שבוצעו בחציון 

את רמת השירות בתקופה נתונה הן ברמת  (  משקף"הציון" -הלן ציון המפעיל )ל .הבאותהמדידה  תקופות

 נתון.  הענף, הן ברמת מפעיל בודד והן ברמת אשכול

 

 בקרה אלקטרונית

מהנסיעות ברישוי )למעט מפעילי מזרח ירושלים  100%הרשות מבצעת בקרה אלקטרונית בהיקף של 

תחנת המוצא, התאמת אוטובוס לקו והכרמלית(. בבקרה זו, מתבצעת בדיקת עמידה בלוחות זמנים מ

 ואוטובוס מורשה.

הבקרה  אילות להסכםהצטרפו המפעילים 'נסיעות ותיירות', 'ש.א.מ', ומועצה אזורית חבל  1/1/2021 -החל מ

מהנסיעות ברישוי. לכן, לא ניתן לבצע  100%האלקטרונית וגם עליהם מבוצעת כיום בקרה בהיקף של 

   השוואה של נתוני בקרה אלקטרונית למפעילים אלו אל מול תקופות בקרה קודמות.

 מפעילי מזרח העיר ירושלים

אשר  מו בינם לבין המשרד.מפעילי מזרח ירושלים נמצאים בתהליך הטמעת דרישות בהסכמי הפעלה שנחת

על כן, נתוני הבקרה התפעולית של מפעילי מזרח ירושלים מופיעים באופן נפרד ואינם כלולים בדוחות 

 .שטחההשוואתיים בין המפעילים. הבקרה על מפעילי מזרח ירושלים מתבצעת על ידי בקרי 

 'דן בצפון'

בקרה אלקטרונית ובקרת כאשר, תשתיות.  ובקרת חברת הבקרה ביצעה בקרה לאורך מסלול ,במהלך החציון

עם יתר  ולכן, אינן כלולות בדוחות ההשוואתיים 'נתיבי איילון'מתקני תשתית בוצעו באמצעות חברת 

   .2021, יוני' נתוני בקרה אלקטרונית עד לחודש 'נתיבי איילוןהתקבלו מחברת  2021, 1. בחציון המפעילים

 רותימוניות ש

רות שמפעילים אשכולות חדשים, בקרה אלקטרונית ימתבצעת על תאגידי מוניות ש 2020, 2החל מחציון 

עד כדי עצירה מלאה במשך  צומצמהמלאה. בשל משבר הקורונה )ראה להלן( פעילות תאגידי מוניות השירות 

 ח הנוכחי לא יוצגו נתונים על מוניות שירות. "ולכן בדוחודשים ארוכים, 

  



 
 

 סקר שביעות רצון

, חודשה פעילות סקר שביעות רצון 2021שק לפעילות, על פי החלטת המשרד, החל מפברואר עם חזרת המ

( והוכפל היקף הדגימה. הסקר מבוצע באמצעות חלוקת "הסקר" - בקרב משתמשי תחבורה ציבורית )להלן

שאלונים לנוסעים במהלך הנסיעה ומטרתו הינה בחינת שביעות הרצון של הנוסעים בתחבורה הציבורית 

  מהשירות הניתן להם על ידי מפעיל הקו. תוצאות הסקר מהוות חלק מציון המפעיל.

 

 תחנות מרכזיות ומסופים

במסגרת הבקרה התפעולית מבוצעת בקרה על תחנות מרכזיות ומסופים אשר חתמו על הסכם אמנת שירות. 

דיגיטלי, איכות מתן מידע בבקרה זו נבדקים: תשתיות, מתקני שירותים, אחזקת מבנה, שמירה, שילוט 

 לציבור, הסכמים מול קבלני משנה, החזקת חומרים מסוכנים וכדומה, בהתאם להסכמים עימם.

 

 אירועים משפיעים על התחבורה הציבורית

בחציון הנוכחי נמשך משבר הקורונה בעולם כולו ובישראל, במהלכו, הוטל סגר בחודשים ינואר ופברואר. 

רית פעלה במתכונת חרום ובמסגרת מגבלות תקנות משרד הבריאות באמצעות לאור זאת, התחבורה הציבו

צווי חרום. ההשפעה על התחבורה הציבורית בישראל באה לידי ביטוי בשינויים של תדירות הנסיעות, הגבלת 

מספר נוסעים, עצירה בתחנות, תגבורים מותרים באמצעות חברות היסעים וכן הלאה. בהתייחס למוניות 

 ח זה. "ור, חלקן הקפיאו את פעילותן עד למועד פרסום דושרות, כאמ

בחודש מאי התחולל מבצע "שומר החומות", במסגרתו התרחשו אירועים ביטחוניים רבים, על כן, התחבורה 

הציבורית פעלה במתכונת חרום, בהתאם להנחיות פיקוד העורף. ההשפעה באה לידי ביטוי בהפגנות בכל 

צמצום  עי אלימות אשר גרמו לשיבושים בלוחות זמנים, שינויים במסלולי קווים,רחבי הארץ, שביתות, ואירו

  הפעילות ואף הפסקתה.

, החליט המשרד להחריג את נתוני 2021 לאור ההשפעות הרבות על התחבורה הציבורית במהלך חודש מאי

 לחודש מאי ולא להכלילם בדו"ח זה.)ממצאי לוחות זמנים( הבקרה האלקטרונית 

 

 

  



 
 

 סיכום

לסיום, ברצוני לציין את שיתוף הפעולה המלא לו אנו זוכים מצד מפעילי התחבורה הציבורית ולהדגיש כי 

הבקרה בוצעה בשקיפות מלאה, בצורה שוויונית ואחידה בין כלל מפעילי התחבורה הציבורית והיא נוהלה 

ם את תהליך הבקרה ופוקחה על ידי הצוות המקצועי של הרשות ומנהלת תחבורה ציבורית, המבקרי

 ומיישמים את מדיניות הרשות והמשרד.

הרשות מייחסת חשיבות עליונה לרמת השירות הניתנת לציבור הנוסעים תוך דגש על אמינותה, יחד עם זאת, 

הרשות מכירה בכך כי לעיתים מתקיימות נסיבות חריגות אשר יש בהן כדי להשפיע על רמת השירות שאינן 

: אירועים חריגים, חסימות כבישים, עבודות תשתית מהותיות( ועל כן, אירועים בשליטת המפעילים )כגון

 מעין אלה שאושרו בכפוף להצגת תימוכין רלבנטיים באים לזכות המפעילים.

אני סמוך ובטוח, כי עבודת הבקרה והלקחים שהופקו בתקופה הקודמת יביאו לשיפור איכות השירות שניתן 

  לכלל ציבור הנוסעים.

 

  



 
 
 

 קבוצות הבקרה

  בקרה אלקטרונית בתחנת מוצא

 לציבור המפורסמים הזמנים בלוחות עמידה לרבות ,פרמטרים מספרבמסגרתה נבדקים  מוצא בתחנת בקרה

 התאמת האוטובוס לקו.  ובדיקת באשכול לפעילות מורשים אוטובוסים בדיקת, הקו לרישיונות והתאמתם

 הנסיעה מסלול לאורך בקרה

, הקו ברישיונות הקבוע למסלול בהתאם נסיעה במסגרתה נבדקים, הנסיעה מסלול לאורך סמויה בקרה

 .כו'ו , התנהגות נהגכרטוס אמצעי, שילוט בדיקת, בתחנות עצירה

 תותשתי בקרת

 מרכז פעילות, נתונים אימות ,אוטובוסים מצבת: כגון המכרז בדרישות המפעילים עמידת בקרה זו נבדקתב

 נהלי, חניונים הסכמי בדיקת, תחזוקה הסכמי בדיקת, אינטרנט אתר, הציבור בתלונות טיפול, לציבור מידע

 הצגת, המפעיל של שירות עמדות, המסלול לאורך שילוט, ומציאות אבדות, הנהגים הכשרת מערך, עבודה

לילה , חניוני הנגישות ותקנות ההסכם להוראות בהתאם ציבורית תחבורה נתוני פרסום, וגבייה פיקוח נתוני

 של המפעילים.

 הנסיעה במסלול אוטובוס ותחנות ציבורית תחבורה מתקני בקרת

 מופצים הבקרה ממצאיחלק מ .ועוד אוטומטיות כרטוס מכונות ,NEXT BUS -שלטי ה  נבדקיםזו  בקרהב

והוא נדרש  ,הקודם בחודש שבוצעו הבקרות בגין ,חודש כל בתחילת ,מהמפעילים אחד לכל בדואר אלקטרוני

 לתקן את הליקויים שנמצאו. 

חציון שונה אופן שיוך הבמחצית , 505 'באשר לבקרות שילוט סטטי בתחנות, שילוט נגיש בתחנות, תמרור ב

. התחנה למפעיל, וכיום כל תחנה משויכת למפעיל אשר אחראי על תקינות המידע ותחזוקת הפרמטרים לעיל

הממצאים הלא תקינים בתחנה בחציון זה עולים באופן שוטף למערכת האכיפה לתגובת מפעיל, בדומה 

לממצאי בקרה לאורך מסלול. פורום מפעילי התחבורה הציבורית התקשרו באופן יזום לספק תחזוקה חיצוני 

הוחלט  ,החציוןלאור שינוי אופן השיוך באמצע אשר ינהל את התחזוקה השוטפת בתחנות אשר באחריותם. 

  .כי יינתן ציון מקסימלי לכל המפעילים בחישוב הציון החציוני

 סקר שביעות רצון

 והעדפות בהתאם לתוכנית עבודה שנקבעה מראש ובוחן שביעות רצון 2021הסקר מתבצע במהלך שנת 

ך לנוסעים במהל חלוקת שאלונים באמצעות מסוים זאת בקו או באשכול שניתן לגבי השירות הנוסעים

 הנסיעה. 

 מיוחדת בקרה

 בחציון הבקרה בתקופת. התחבורה משרד להנחיות בהתאם בנושאים שונים הוק -המבוצעת אד  בקרה

בקרת עמידה בלוחות זמנים, בקרת וויסות עומסים , זה ובכלל מיוחדות בקרות מספר בוצעו, הראשון

 בחישוב מגולמות אינן המיוחדות הבקרות כי יצוין. בתחנות, בקרת חניוני לילה, בקרת מבצע ל"ג בעומר ועוד

 רוחבית.או  נקודתית ברמה אמת בזמן בעיות אלו ניתן לפתור בקרות מתוך, זאת עם יחד. הציון



 
 

 בקרה מיוחדת בתחנת מוצא במזרח ירושלים

עמידה בלוחות  ,תקנים בתחנהמ ,מספר פרמטרים כגוןבה נבדקים  מוצא בתחנותגלויה אנושית בקרה 

המפורסמים לציבור והתאמתם לרישיונות הקו, בדיקת אוטובוסים מורשים לפעילות באשכול הזמנים 

 ובבקרה התפעולית, בדיקת התנהגות הנהג, בקרת ציוד חובה באוטובוס, ניקיון האוטובוס ועוד.

 ומסופים בקרה על תחנות מרכזיות

חבורה הציבורית, במסגרת בקרה על תחנות מרכזיות ומסופים להם קיימת אמנת שירות מול מפעילי הת

בקרה זו נבדקים תשתיות, מתקני שירותים, אחזקת מבנה, שמירה, שילוט דיגיטלי ומידע לציבור, הסכמים 

 מול קבלני משנה, החזקת חומרים מסוכנים ועוד.

  



 
 

 תקציר מנהלים

 16בוצעו בקרות אלקטרוניות ובקרות לאורך מסלול בכל רחבי הארץ על  2021שנת  1במהלך חציון 

אשכולות )לא כולל מפעילי מזרח ירושלים, 'דן בצפון'  ו'כרמלית'(. ציון  63-מפעילי תחבורה ציבורית ב

המפעיל משקלל בתוכו פרמטרים מהבקרה האלקטרונית, בקרה לאורך מסלול, סקרי שביעות רצון, 

 בקרת תשתיות, מתקני תחבורה ציבורית ודיווחים.

 2021 ,1היקף הבקרה* בחציון  תיאור הבקרה

 11,358,549  בקרה אלקטרונית על נסיעות מהרישוי

 52,836 לאורך מסלול בקרות

 2,537 בקרת תשתיות
 

 הוחרגו 2021* כפי שהובהר במבוא, נתוני הבקרה האלקטרונית של חודש מאי 
 ואינם באים לידי ביטוי בדו"ח זה. 

 

 מגמות ושינויים

 

השירות שנמדדה בחציון הקודם, הממוצע הענפי של ציון  בראייה ענפית רמת השירות הכללית דומה לרמת

נקודות(.  90.09נקודות( נשאר כמעט ללא שינוי בהשוואה לממוצע הענפי בחציון הקודם ) 89.84המפעיל )

ביצוע. הרשות לתחבורה -יחד עם זאת אנו מזהים מגמה של גידול מינורי בהיקף האיחורים ושיעורי האי

זו ותפעל ביחד עם מפעילי התחבורה הציבורית לשינוי המגמה והפחתה  ציבורית רואה בחומרה מגמה

  ביצוע הנסיעות.-מתמדת בשיעור אי

, 2021ברבעון השני של חציון ראשון  "איחור"ו ביצוע"-"אינצפתה מגמת עלייה בשיעור ממצאים מסוג 

מסך נסיעות הבקרה  0.75%זאת ביחס לשיעורים שנרשמו ברבעון הראשון. שיעור האיחורים מהווה 

נסיעות שלא בוצעו  77,705ומשקף מסך נסיעות הבקרה בחציון,  0.68%ביצועים מהווה -בחציון, שיעור האי

זו למחסור בנהגים הנובע מהעומס בכבישים  . לטענת המפעילים, ניתן לייחס מגמהבתקופת הבקרה

וכנגזרת מהארכת משך זמן הנסיעה, בעקבות פתיחת המשק לפעילות מלאה יחד עם שירותי התחבורה 

 הציבורית.

  

"מסלול נסיעה בדומה לחציון הקודם, גם בחציון הנוכחי נרשם שיעור גבוה יחסית של ממצאים מסוג 

קרה בחציון(, עולה כי הסיבה המרכזית לכך הינה מגבלות מסך נסיעות הב 1.51%) ועצירה בתחנה"

התפוסה בשל נגיף הקורונה. תופעת אי הוספת נסיעות התגבור הנחוצות נבעה לטענת המפעילים ממחסור 

נמצאו בשיעורים גבוהים יחסית לממצאים  "עצירה רחוק מהמדרכה"בנהגים בענף. ממצאים מסוג 

מסך נסיעות  3.46%חלק משמעותי מאחוז החריגות הענפי )חריגים מקבילים, כאשר החריגה מהווה 

מתייחס לממצאים הנוגעים לכריזה ושילוט דיגיטלי בתוך  "נגישות באוטובוס"הבקרה בחציון(. הממצא 

מסך נסיעות הבקרה בחציון(.  8.32%האוטובוס, בממצאים אלו נצפתה עלייה משמעותית בכמות החריגות )

 יבות עליונה לבעלי מוגבלויות, כזו אשר יש לתת עליה את הדעת. מדובר במגמה מדאיגה ובעלת חש

 

 פירוט הממצאים בחתכים שונים מובאים להלן.

  

 ציון המפעיל



 
 

 

ציון המפעיל  מפעיל
 2021, 1חציון 

ציון המפעיל 
 שיעור שינוי **2020 ,2חציון 

 4.10% 91.00 94.73 מועצה אזורית גולן*

 0.99%- 95.56 94.61 נתיב אקספרס*

 - - 93.82 נסיעות ותיירות*

 2.45%- 95.67 93.33 דן בדרום*

 1.72% 91.66 93.24 גי.בי.טורס*

 1.80% 91.27 92.91 אגד

 2.25%- 94.84 92.71 דן באר שבע*

 2.93% 88.46 91.05 סופרבוס

 2.64% 87.98 90.30 מטרופולין

 0.28%- 90.09 89.84 ארצי

 3.45%- 92.99 89.78 אפיקים

 2.68%- 90.97 88.53 אגד תעבורה

 0.31% 88.06 88.33 קווים

 - - 87.37 ש.א.מ*

 0.06% 85.21 85.26 גלים*

 5.81%- 84.90 79.97 דן

 - - 54.33 מועצה אזורית אילות*
 

 

 

 * מפעיל אשכול יחיד. 

  לא בוצע סקר שביעות רצון. 2020, 2** בחציון 



 
 

 )לפי ניקוד(התפלגות סוגי הבקרה ציון המפעיל בהתאם ל

 
 

  אחוז אי ביצוע ברמת מפעיל בהשוואה לחציון הקודם וביחס לציון מפעיל

 



 
 

 השוואה בין מפעילים -ה( )אי ביצוע, איחור, הקדמ לו"זב עמידהאחוז ממצאי 

גרף

 

, המפעיל 1.19% - שיעור הקדמה ,0.13% - שיעור איחור ,13.66% - למפעיל מועצה אזורית אילות שיעור גבוה של אי ביצוע

 אינו מוצג בגרף זה לטובת שמירה על קנה המידה.

  



 
 

 ותאשכול יוגיוס לפי פירוט הציון

 בחציון נסיעות אלף 94 -מ למעלה עם אשכולות רק מוצגים

 אשכולות עירוניים

 אשכול מפעיל
 אשכולציון ה

,1חציון   
1202  

 אשכולציון ה
 ,2חציון 
2020* 

 שיעור שינוי

 0.63% 94.37 94.96 חיפה עירוני אגד

 2.14%- 96.91 94.84 אשדוד עירוני אפיקים

 1.12% 93.77 94.82 חדרה פרברי אגד

 0.58% 94.07 94.62 רחובות עירוני אגד

 3.15% 91.55 94.43 נתניה עירוני אגד תעבורה

 2.83%- 96.77 94.03 חולון עירוני ומטרופוליני+תחרות חולון אגד

 8.66% 86.49 93.98 עירוני רשל"צ אגד

 12.20% 83.42 93.60 אשכול דרומי אגד

 0.03% 93.42 93.45 רחובות פרברי אגד

 2.45%- 95.67 93.33 צפון הנגב דן בדרום

 7.70% 86.50 93.16 קריות-מתמ"ז אגד

 2.25%- 94.84 92.71 באר שבע עירוני דן באר שבע

 2.30% 90.56 92.64 ירושלים עירוני אגד

 2.91% 88.96 91.55 העמקים סופרבוס

 2.32% 89.16 91.23 שרון חולון מרחבי מטרופולין

 4.27% 86.89 90.60 פרוזדור ירושלים סופרבוס

 1.42%- 91.48 90.18 ראש העין-פתח תקוה אפיקים

 2.29% 87.78 89.79 השרון מטרופולין

 0.04%- 89.64 89.60   ממוצע משוקלל

 2.86% 86.41 88.88 בת ים-דרומי דן

 3.45% 85.42 88.37 חשמונאים קווים

 - - 87.37 שאמ –קווי נצרת  ש.א.מ

 0.42%- 87.73 87.36 חולון-ראשל"צ-דרומי דן

 4.93% 83.09 87.19 רמת גן-בת ים דן

 1.35% 85.42 86.57 ביתר עילית ועמק האלה קווים

 2.66%- 88.88 86.52 רמת גן-מזרחי דן

 2.79%- 88.84 86.36 אלעד-אונו קווים

 4.05%- 89.14 85.53 עוטף ירושלים אגד תעבורה

 9.27%- 82.51 74.86 תל אביב דן

 10.26%- 82.45 73.99 בני ברק-מזרחי דן

 14.20%- 85.75 73.57 ת"א-פ"ת דן
 

 

 



 
 

 אשכולות בינעירוניים

 אשכול מפעיל
 האשכולציון 

 ,1חציון 
 2021 

 האשכולציון 
 ,2חציון 

 2020* 
 שיעור שינוי

 0.99%- 95.56 94.61 הגליל נתיב אקספרס

 - - 93.82 נסיעות ותיירות -קווי נצרת  נסיעות ותיירות

 1.45%- 93.89 92.52   ממוצע משוקלל

 2.70%- 95.04 92.47 נתניה-חדרה קווים

 1.13%- 93.13 92.08 ת"א-יבנה-אשדוד אפיקים

 1.94% 88.55 90.27 הנגב מטרופולין

 7.00%- 91.46 85.06 שומרון אפיקים
 

 אשכולות פריפריאליים

 אשכול מפעיל
 ציון האשכול

 חציון
1 ,2021 

 ציון האשכול
 ,2חציון 
2020* 

 שיעור שינוי

 2.14%- 96.91 94.84 אשדוד עירוני אפיקים

 1.12% 93.77 94.82 חדרה פרברי אגד

 0.58% 94.07 94.62 רחובות עירוני אגד

 0.99%- 95.56 94.61 הגליל אקספרסנתיב 

 3.15% 91.55 94.43 נתניה עירוני אגד תעבורה

 - - 93.82 נסיעות ותיירות -קווי נצרת  נסיעות ותיירות

 12.20% 83.42 93.60 אשכול דרומי אגד

 0.03% 93.42 93.45 רחובות פרברי אגד

 2.45%- 95.67 93.33 צפון הנגב דן בדרום

 2.25%- 94.84 92.71 שבע עירוניבאר  דן באר שבע

 2.70%- 95.04 92.47 נתניה-חדרה קווים

 1.13%- 93.13 92.08 ת"א-יבנה-אשדוד אפיקים

 2.91% 88.96 91.55 העמקים סופרבוס

 2.32% 89.16 91.23 שרון חולון מרחבי מטרופולין

 0.10% 90.87 90.96   ממוצע משוקלל

 4.27% 86.89 90.60 פרוזדור ירושלים סופרבוס

 1.94% 88.55 90.27 הנגב מטרופולין

 2.29% 87.78 89.79 השרון מטרופולין

 3.45% 85.42 88.37 חשמונאים קווים

 - - 87.37 שאמ –קווי נצרת  ש.א.מ

 1.35% 85.42 86.57 ביתר עילית ועמק האלה קווים

 2.79%- 88.84 86.36 אלעד-אונו קווים

 4.05%- 89.14 85.53 עוטף ירושלים אגד תעבורה

 7.00%- 91.46 85.06 שומרון אפיקים
 
 



 
 

 יםיאשכולות מטרופולינ

 

 אשכול מפעיל

ציון 
 האשכול

, 1חציון 
2021 

 האשכולציון 
 ,2חציון 
2020*  

 שיעור שינוי

 0.63% 94.37 94.96 חיפה עירוני אגד

 2.83%- 96.77 94.03 חולון עירוני ומטרופוליני+תחרות חולון אגד

 8.66% 86.49 93.98 רשל"צ עירוני אגד

 7.70% 86.50 93.16 קריות-מתמ"ז אגד

 2.30% 90.56 92.64 ירושלים עירוני אגד

 1.42%- 91.48 90.18 ראש העין-פתח תקוה אפיקים

 2.86% 86.41 88.88 בת ים-דרומי דן

 0.94%- 89.23 88.39   ממוצע משוקלל

 0.42%- 87.73 87.36 חולון-ראשל"צ-דרומי דן

 4.93% 83.09 87.19 רמת גן-בת ים דן

 2.66%- 88.88 86.52 רמת גן-מזרחי דן

 9.27%- 82.51 74.86 תל אביב דן

 10.26%- 82.45 73.99 בני ברק-מזרחי דן

 14.20%- 85.75 73.57 ת"א-פ"ת דן



 
 מפעיל ואשכולפירוט שיעור ממצאי הבקרה התפעולית לפי 

 

 אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.29% אי ביצוע

 0.29% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.14% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.04% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.02% אוטובוס מורשה

 0.05% התאמת האוטובוס לקו

 0.13% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.32% אדיבות הנהג

 0.24% דיבור בנייד

 0.02% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.05% כניסה לצומת באדום

 0.29% מכירת כרטיסים והנחות

 1.16% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.01% מספר הנוסעים מתאים

 0.57% נהיגה

 0.09% ניקיון כלי התחבורה

 3.69% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 3.59% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.57% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.69% ממצא אחר

 0.01% הופעת נהג

 0.10% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 92.91 ציון המפעיל

  



 
 חרדים קווי תעבורה אגד -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.73% אי ביצוע

 0.84% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.55% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.05% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.04% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 1.41% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 2.82% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 2.82% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 9.86% באוטובוס/בקרוןנגישות 

 1.41% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 4.23% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 1.41% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 87.93 ציון האשכול

 

 

  



 
 יובינעירונ עירוני אילת -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

  2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.26% אי ביצוע

 0.09% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.06% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.03% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.05% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.54% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 0.54% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.54% נהיגה

 1.09% ניקיון כלי התחבורה

 0% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 0% נגישות באוטובוס/בקרון

 0% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 95.76 ציון אשכול

  



 
 ירושלים-אשקלון-אשדוד -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.31% אי ביצוע

 0.35% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.16% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.04% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.29% אוטובוס מורשה

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 1.48% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 2.96% בתחנותמסלול נסיעה ועצירה 

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 5.19% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 2.96% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.74% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.48% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

אי מילוי הוראות מפקח על   
 2.22% התעבורה

 92.74 ציון אשכול

  



 
 דרומי אשכול -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.26% אי ביצוע

 0.11% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.03% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.05% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.11% אוטובוס מורשה

 0.06% האוטובוס לקוהתאמת 

 0.61% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.61% אדיבות הנהג

 1.22% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0.31% מכירת כרטיסים והנחות

 0.92% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.31% נהיגה

 0% התחבורהניקיון כלי 

 3.67% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 4.59% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.31% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.61% ממצא אחר

 0.31% הופעת נהג

אי מילוי הוראות מפקח על   
 0% התעבורה

 93.60 ציון אשכול

  



 
 פרברי חדרה -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.30% אי ביצוע

 0.18% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.10% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.04% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.22% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0.22% מכירת כרטיסים והנחות

 1.74% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 4.56% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 2.39% באוטובוס/בקרוןנגישות 

 0% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.43% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 94.82 ציון אשכול

 

 

 

 

 



 
 חולון תחרות + ומטרופוליני עירוני חולון -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1 חציון

 עמידה
 בלו"ז

 0.17% אי ביצוע

 0.18% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.10% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.03% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.13% התאמת האוטובוס לקו

 0.12% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.12% אדיבות הנהג

 0.12% דיבור בנייד

 0% נוסעים ברמזורהעלאת/הורדת 

 0.12% כניסה לצומת באדום

 0.35% מכירת כרטיסים והנחות

 1.27% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.23% נהיגה

 0.12% ניקיון כלי התחבורה

 2.08% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 3.47% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.46% התחבורהליקויים בכלי 

 ממצאים
 נוספים

 0.58% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

אי מילוי הוראות מפקח על   
 0.35% התעבורה

 94.03 ציון אשכול

  



 
 אילת-ירושלים-חיפה -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.12% אי ביצוע

 0.10% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.08% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.04% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 5.00% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 0% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 5.00% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 5.00% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 5.00% נגישות באוטובוס/בקרון

 0% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% מפקח על התעבורהאי מילוי הוראות   

 94.73 ציון אשכול

  



 
 ירושלים-שרון-חיפה -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.48% אי ביצוע

 0.55% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.40% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.05% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.36% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 1.25% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0.63% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 1.25% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 1.25% נהיגה

 0.63% ניקיון כלי התחבורה

 1.25% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 3.13% נגישות באוטובוס/בקרון

 1.88% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 2.50% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 87.13 ציון אשכול

 

 

 

 

 



 
 עירוני חיפה -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.25% אי ביצוע

 0.29% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.12% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.03% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.02% התאמת האוטובוס לקו

 0.04% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.16% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0.20% מכירת כרטיסים והנחות

 0.65% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.61% נהיגה

 0.04% ניקיון כלי התחבורה

 2.82% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 3.48% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.33% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.49% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

אי מילוי הוראות מפקח על   
 0.04% התעבורה

 94.96 ציון אשכול

  



 
 פרברי חיפה -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021 ,1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.28% אי ביצוע

 0.44% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.13% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.02% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 0% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 0% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 2.27% נגישות באוטובוס/בקרון

 0% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 4.55% אחרממצא 

 0% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 96.12 ציון אשכול

  



 
 240 קו ברק.ב-ירושלים -אגד

 

 

 

 

 

 

 

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.69% אי ביצוע

 0.68% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.28% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.08% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.89% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 1.25% אדיבות הנהג

 3.13% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 3.75% בתחנותמסלול נסיעה ועצירה 

 0% מספר הנוסעים מתאים

 3.13% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 2.50% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 2.50% נגישות באוטובוס/בקרון

 1.88% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.25% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

אי מילוי הוראות מפקח על   
 0.63% התעבורה

 87.77 ציון אשכול



 
 שבע באר-ירושלים -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.24% אי ביצוע

 0.14% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.10% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.03% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.14% אוטובוס מורשה

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 1.54% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 1.54% מכירת כרטיסים והנחות

 0% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0% נהיגה

 0% התחבורה ניקיון כלי

 1.54% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 3.08% נגישות באוטובוס/בקרון

 0% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.54% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

אי מילוי הוראות מפקח על   
 1.54% התעבורה

 93.92 ציון אשכול

  



 
 שמש בית-ירושלים -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 1.04% אי ביצוע

 1.04% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.60% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.09% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.01% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.35% אדיבות הנהג

 1.77% דיבור בנייד

 0.35% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0.35% מכירת כרטיסים והנחות

 1.06% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 1.06% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 4.95% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 11.31% באוטובוס/בקרון נגישות

 1.06% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

אי מילוי הוראות מפקח על   
 0% התעבורה

 87.07 ציון אשכול

  



 
 שפלה-ירושלים -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.16% ביצועאי 

 0.16% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.11% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.06% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 1.94% אדיבות הנהג

 1.94% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% באדוםכניסה לצומת 

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 0.97% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0% נהיגה

 0.97% ניקיון כלי התחבורה

 0.97% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 1.94% נגישות באוטובוס/בקרון

 0% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 3.88% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

אי מילוי הוראות מפקח על   
 0.97% התעבורה

 94.06 ציון אשכול

 

 

 

 

 

 

 



 
 אביב תל-ירושלים -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.24% אי ביצוע

 0.11% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.09% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.16% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 1.36% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.68% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 1.36% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.68% נהיגה

 0.68% ניקיון כלי התחבורה

 0% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 3.40% נגישות באוטובוס/בקרון

 1.36% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.36% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

אי מילוי הוראות מפקח על   
 0% התעבורה

אשכול ציון  92.72 

  



 
 עירוני ירושלים -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.28% אי ביצוע

 0.28% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.10% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.04% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.01% אוטובוס מורשה

 0.04% האוטובוס לקוהתאמת 

 0.07% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.17% אדיבות הנהג

 0.15% דיבור בנייד
העלאת/הורדת נוסעים 

 0% ברמזור

 0.07% כניסה לצומת באדום

 0.42% מכירת כרטיסים והנחות

 0.93% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.02% מספר הנוסעים מתאים

 0.56% נהיגה

 0.10% כלי התחבורה ניקיון

 7.17% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 3.36% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.98% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.54% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

אי מילוי הוראות מפקח על   
 0% התעבורה

 92.64 ציון אשכול

 

 

 

 

 

 

 



 
 מזרחי ציר-צפון ירושלים -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.19% אי ביצוע

 0.18% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.15% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.02% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 1.27% דיבור בנייד
העלאת/הורדת נוסעים 

 0% ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 3.80% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 1.27% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 2.53% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 2.53% נגישות באוטובוס/בקרון

 0% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 2.53% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

אי מילוי הוראות מפקח על   
 0% התעבורה

 94.73 ציון אשכול

 

 

 

 

 

 

 



 
 טבריה-חיפה, חיפה-כרמיאל, עירוני כרמיאל -אגד

 

 

 

 

 

  

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.17% אי ביצוע

 0.27% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.15% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.02% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.12% התאמת האוטובוס לקו

 0.59% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.89% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0.30% מכירת כרטיסים והנחות

 1.19% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.89% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 0% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 1.48% נגישות באוטובוס/בקרון

 0% בכלי התחבורהליקויים 

 ממצאים
 נוספים

 0.59% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

אי מילוי הוראות מפקח על   
 0% התעבורה

 94.33 ציון אשכול



 
 קריות-ז"מתמ -אגד

 

 

 

 

 

 

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.40% אי ביצוע

 0.52% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.24% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.04% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.04% התאמת האוטובוס לקו

 0.14% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.14% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד
העלאת/הורדת נוסעים 

 0% ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% והנחותמכירת כרטיסים 

 0.70% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.56% נהיגה

 0.14% ניקיון כלי התחבורה

 1.81% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 2.92% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.42% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.56% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

אי מילוי הוראות מפקח על   
 0% התעבורה

 93.16 ציון אשכול

    



 
 

 חיפה-שמונה קריית -אגד

 

 

 

 

 

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.15% אי ביצוע

 0.19% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.15% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.02% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 1.72% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 1.72% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מתאיםמספר הנוסעים 

 0% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 0% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 0% נגישות באוטובוס/בקרון

 0% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

אי מילוי הוראות מפקח על   
 0% התעבורה

 95.76 ציון אשכול



 
 

 
 עירוני שמונה קריית -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.14% אי ביצוע

 0.12% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.08% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.02% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.04% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 0.61% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 0% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 0% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 2.45% נגישות באוטובוס/בקרון

 0% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.61% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

אי מילוי הוראות מפקח על   
 0% התעבורה

 96.38 ציון אשכול

 

 

 

 

  



 
 עירוני רחובות -אגד

 

 

 

 

 

 

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.22% אי ביצוע

 0.16% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.08% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.08% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.03% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.59% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0.39% מכירת כרטיסים והנחות

 0.98% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.78% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 0.39% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 4.10% נגישות באוטובוס/בקרון

 0% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 94.62 ציון אשכול



 
 

 פרברי רחובות -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.18% אי ביצוע

 0.25% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.12% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.04% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.01% אוטובוס מורשה

 0.20% התאמת האוטובוס לקו

 0.23% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 1.61% בתחנותמסלול נסיעה ועצירה 

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.46% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 1.15% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 2.06% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.23% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.69% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 93.45 ציון אשכול

 

 

 

 

 

  



 
 עירוני צ"רשל -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.25% אי ביצוע

 0.21% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.12% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.06% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0.16% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.16% אדיבות הנהג

 0.33% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.33% כניסה לצומת באדום

 0.49% מכירת כרטיסים והנחות

 0.66% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.49% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 1.15% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 5.93% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.49% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.33% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.33% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 93.98 ציון אשכול

 

 

 

 

 

 

 



 
 פרברי צ"רשל -אגד

 

 

 

 

 

 

  

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.31% אי ביצוע

 0.25% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.16% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.05% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.10% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 0.23% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 3.94% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 1.85% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 4.17% באוטובוס/בקרון נגישות

 0.23% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.85% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 93.74 ציון אשכול



 
 חרדים קווי-תחרות -אגד

 

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.72% אי ביצוע

 0.63% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.45% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.10% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.27% אוטובוס מורשה

 0.02% התאמת האוטובוס לקו

 1.30% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 1.30% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% ברמזורהעלאת/הורדת נוסעים 

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 0% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 3.90% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 6.49% נגישות באוטובוס/בקרון

 1.30% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 2.60% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 88.03 ציון אשכול

 

 

 

 

 

 



 
 

 אשקלון-אביב תל -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.25% אי ביצוע

 0.16% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.10% דקות 20עד  11-מאיחור 

 0.06% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.07% התאמת האוטובוס לקו

 1.64% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 1.64% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד
העלאת/הורדת נוסעים 

 0% ברמזור

 0.82% כניסה לצומת באדום

 0.82% מכירת כרטיסים והנחות

 1.64% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.82% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 9.84% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 0.82% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.82% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.64% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

מפקח על  אי מילוי הוראות  
 0% התעבורה

 93.23 ציון אשכול

 

 

 

 

 

 



 
 

 עמקים גליל-אביב תל -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.18% אי ביצוע

 0.15% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.14% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.03% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.01% אוטובוס מורשה

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 1.87% אדיבות הנהג

 1.12% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0.75% מכירת כרטיסים והנחות

 3.75% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.75% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 0% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 5.62% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.37% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.75% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.37% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 93.65 ציון אשכול

 

 

 

 

 

 



 
 

 חדרה-אביב תל -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.29% אי ביצוע

 0.27% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.22% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.03% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.17% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 0% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 3.41% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 0% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 4.55% נגישות באוטובוס/בקרון

 0% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 2.27% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 94.38 ציון אשכול

 

 

 

 

 

  



 
 חיפה-שרון-אביב תל -אגד

נושא 
 ממצא חריג  תיאור הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021 ,1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.57% אי ביצוע

 0.65% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.49% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.03% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.09% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0.72% ברמזורהעלאת/הורדת נוסעים 

 0% כניסה לצומת באדום

 0.72% מכירת כרטיסים והנחות

 1.44% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.72% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 3.60% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 3.60% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.72% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.72% ממצא אחר

 0.72% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 80.90 ציון אשכול

 

 

 

 

 

 

 



 
 תעבורה אגד

נושא 
 אור ממצא חריג ית הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.35% אי ביצוע

 0.60% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.37% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.04% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.26% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0.12% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.21% אדיבות הנהג

 0.83% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.12% כניסה לצומת באדום

 0.08% מכירת כרטיסים והנחות

 0.91% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 1.33% נהיגה

 0.21% ניקיון כלי התחבורה

 3.36% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 4.52% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.79% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 6.59% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.12% מילוי הוראות מפקח על התעבורהאי   

 88.53 ציון מפעיל

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 עירוני נתניה-תעבורה אגד

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.04% אי ביצוע

 0.07% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.05% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.02% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0.24% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 0.12% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 0.24% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מתאיםמספר הנוסעים 

 0.71% נהיגה

 0.24% ניקיון כלי התחבורה

 0.59% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 2.59% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.82% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 14.45% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 94.43 ציון אשכול

 

 

 

 

 

  



 
 ירושלים עוטף-תעבורה אגד

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.53% אי ביצוע

 0.91% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.56% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.05% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.42% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0.07% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.34% אדיבות הנהג

 1.03% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.21% כניסה לצומת באדום

 0.14% מכירת כרטיסים והנחות

 1.37% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 1.71% נהיגה

 0.21% ניקיון כלי התחבורה

 5.20% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 5.61% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.75% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 2.39% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.21% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 85.53 ציון אשכול

 

 

 

 

 

 

  



 
 ירושלים שפירים-תעבורה אגד

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.24% אי ביצוע

 0.49% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.30% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.05% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.03% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% הנהגאדיבות 

 4.00% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 0% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 1.00% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 0% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 5.00% באוטובוס/בקרוןנגישות 

 1.00% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.00% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 93.90 ציון אשכול

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 אפיקים

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.60% אי ביצוע

 0.40% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.29% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.05% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.02% אוטובוס מורשה

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0.09% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.12% אדיבות הנהג

 0.35% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.12% לצומת באדוםכניסה 

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 1.62% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.44% נהיגה

 0.05% ניקיון כלי התחבורה

 1.99% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 9.39% נגישות באוטובוס/בקרון

 1.58% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 3.92% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.07% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 89.78 ציון מפעיל

 

 

 

 

 

 



 
 אביב תל-יבנה-אשדוד-אפיקים

 

 

 

 

 

 

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.54% אי ביצוע

 0.37% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.25% דקות 20עד  11-מאיחור 

 0.05% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.01% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0.10% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.21% אדיבות הנהג

 0.63% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 1.68% נסיעה ועצירה בתחנותמסלול 

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.31% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 1.05% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 6.70% נגישות באוטובוס/בקרון

 5.45% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 2.41% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% על התעבורהאי מילוי הוראות מפקח   

 92.08 ציון אשכול



 
 עירוני אשדוד-אפיקים

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.14% אי ביצוע

 0.11% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.05% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.03% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% מורשהאוטובוס 

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0.34% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 0.57% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.45% נהיגה

 0% כלי התחבורהניקיון 

 2.50% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 8.18% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.68% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 8.52% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 94.84 ציון אשכול

 

 

 

 

 

 

 



 
 ברק בני ירושלים -4 כביש-אפיקים

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 1.07% אי ביצוע

 0.51% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.39% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.14% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.18% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 1.28% אדיבות הנהג

 0.85% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.43% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 1.71% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 1.71% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 3.42% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 4.27% נגישות באוטובוס/בקרון

 0% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 2.14% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.43% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 90.17 ציון אשכול

 

 

 

 

 

 



 
 העין ראש-תקוה פתח-אפיקים

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.62% אי ביצוע

 0.49% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.32% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.05% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.01% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 0.22% דיבור בנייד

 0% נוסעים ברמזורהעלאת/הורדת 

 0.17% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 1.88% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.39% נהיגה

 0.11% ניקיון כלי התחבורה

 1.88% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 9.93% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.50% התחבורהליקויים בכלי 

 ממצאים
 נוספים

 3.53% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.06% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 90.18 ציון אשכול

 

 

 

 

 



 
 שומרון-אפיקים

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 1.30% אי ביצוע

 0.61% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.66% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.08% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.04% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 0.70% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.23% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 2.56% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.23% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 2.79% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 18.37% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.23% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.47% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.23% הוראות מפקח על התעבורהאי מילוי   

 85.06 ציון אשכול

 

 

 

 

 

 

 



 
 טורס.בי.גי

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.47% אי ביצוע

 0.45% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.27% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.08% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.41% אדיבות הנהג

 1.22% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 2.04% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.41% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 0.41% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 3.27% נגישות באוטובוס/בקרון

 0% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.41% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 93.24 ציון מפעיל

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 גלים

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 1.33% אי ביצוע

 0.46% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.18% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.04% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.67% אוטובוס מורשה

 0.07% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 1.58% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 0.45% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 29.41% באוטובוס/בקרוןנגישות 

 11.54% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 3.17% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 85.26 ציון מפעיל

 

 

 

 

 



 
 דן

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 2.69% אי ביצוע

 0.74% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.33% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.39% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0.11% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.19% אדיבות הנהג

 0.48% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.53% כניסה לצומת באדום

 0.26% מכירת כרטיסים והנחות

 2.12% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.02% מספר הנוסעים מתאים

 0.43% נהיגה

 0.51% ניקיון כלי התחבורה

 5.69% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 11.63% נגישות באוטובוס/בקרון

 1.16% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.01% אחר ממצא

 0.08% הופעת נהג

 0.95% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 79.97 ציון מפעיל

  



 
 גן רמת ים בת -דן

 

 

 

 

 

 

נושא 
 חריגתיאור ממצא  הבקרה 

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 1.95% אי ביצוע

 0.78% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.19% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.40% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.23% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.92% כניסה לצומת באדום

 0.23% מכירת כרטיסים והנחות

 2.99% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.23% נהיגה

 0.46% ניקיון כלי התחבורה

 4.83% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 12.18% נגישות באוטובוס/בקרון

 1.15% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.61% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.69% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 87.19 ציון אשכול 



 
 
 

 ים בת דרומי -דן

נושא 
 חריגתיאור ממצא  הבקרה 

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 1.89% אי ביצוע

 0.37% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.15% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.39% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0.18% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 0.36% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 2.50% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 0.54% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.36% נהיגה

 0% התחבורהניקיון כלי 

 1.43% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 11.96% נגישות באוטובוס/בקרון

 1.61% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.54% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.18% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 88.88 ציון אשכול

 

 

 

 

 

 



 
 חולון-צ"ראשל-דרומי -דן

נושא 
 חריגתיאור ממצא  הבקרה 

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 2.17% אי ביצוע

 0.73% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.21% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.28% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.12% אדיבות הנהג

 1.19% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.48% כניסה לצומת באדום

 0.48% מכירת כרטיסים והנחות

 1.78% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.71% נהיגה

 0.24% ניקיון כלי התחבורה

 3.92% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 12.11% נגישות באוטובוס/בקרון

 1.07% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.66% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 1.31% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 87.36 ציון אשכול 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ברק בני-מזרחי -דן

נושא 
 חריגתיאור ממצא  הבקרה 

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 3.06% אי ביצוע

 1.22% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.78% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.48% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0.13% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.13% אדיבות הנהג

 0.26% דיבור בנייד

 0% ברמזורהעלאת/הורדת נוסעים 

 0.13% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 2.64% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.26% נהיגה

 0.53% ניקיון כלי התחבורה

 6.34% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 10.17% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.40% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.79% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 1.06% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 73.99 ציון אשכול 

 

 

 

 

 



 
 גן רמת-מזרחי -דן

נושא 
 חריגתיאור ממצא  הבקרה 

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 2.56% אי ביצוע

 0.66% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.27% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.35% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0.20% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.10% אדיבות הנהג

 0.20% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.10% כניסה לצומת באדום

 0% והנחותמכירת כרטיסים 

 1.28% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.89% נהיגה

 0.49% ניקיון כלי התחבורה

 8.89% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 10.67% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.79% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.49% ממצא אחר

 0.20% הופעת נהג

 0.40% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 86.52 ציון אשכול

  



 
 אביב תל-תקווה פתח -דן

נושא 
 חריגתיאור ממצא  הבקרה 

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
  בלו"ז

 2.87% אי ביצוע

 0.57% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.31% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.38% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.12% אדיבות הנהג

 0.46% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.58% כניסה לצומת באדום

 1.04% מכירת כרטיסים והנחות

 4.26% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.12% הנוסעים מתאיםמספר 

 0.23% נהיגה

 0.46% ניקיון כלי התחבורה

 5.87% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 14.96% נגישות באוטובוס/בקרון

 1.96% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.50% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 1.96% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

אשכולציון   73.57 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 אביב תל -דן

נושא 
 חריגתיאור ממצא  הבקרה 

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 3.23% אי ביצוע

 0.76% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.34% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.44% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% לקוהתאמת האוטובוס 

 0.17% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.40% אדיבות הנהג

 0.57% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.23% כניסה לצומת באדום

 0.11% מכירת כרטיסים והנחות

 1.77% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.29% נהיגה

 0.86% ניקיון כלי התחבורה

 5.89% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 10.69% נגישות באוטובוס/בקרון

 1.20% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.86% ממצא אחר

 0.17% הופעת נהג

 0.86% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 74.86 ציון אשכול

 

 

 

 

 



 
 שבע באר דן

 תיאור ממצא חריג  נושא הבקרה
 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 1.07% אי ביצוע

 0.27% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.08% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.06% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0.12% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% הנהגאדיבות 

 0.29% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.12% כניסה לצומת באדום

 0.41% מכירת כרטיסים והנחות

 0.76% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.47% נהיגה

 0.06% ניקיון כלי התחבורה

 9.44% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 5.22% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.35% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.65% ממצא אחר

 0.06% הופעת נהג

 0.06% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 92.71 ציון מפעיל

 

 

 

 

 

  



 
 בדרום דן

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.22% אי ביצוע

 0.31% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.16% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.05% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0.64% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.28% אדיבות הנהג

 0.72% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.04% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 1.36% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.36% נהיגה

 0.12% ניקיון כלי התחבורה

 4.84% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 10.24% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.64% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.52% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.16% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 93.33 ציון מפעיל

 

 

  



 
 דן צפון

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 2.85% אי ביצוע

 0.02% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.66% דקות 20עד  11-איחור מ

 0% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.18% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 0% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.18% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 17.66% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 0% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.18% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 2.85% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 

  



 
 כרמלית

 תיאור ממצא חריג  נושא הבקרה
 אחוז ממצאים לא תקינים

 

 1.00%  נגישות באוטובוס/ בקרון  בקרה בקרון 

 אדיבות הנהג 

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0% תקינות הקרון 

 0% ניקיון הקרון 

 0% ממצא אחר ממצאים נוספים

 

  



 
 מועצה אזורית אילות

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 13.66% אי ביצוע

 0.03% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.10% דקות 20עד  11-איחור מ

 1.19% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 0% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 0% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 0% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 0% באוטובוס/בקרוןנגישות 

 0% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 54.33 ציון מפעיל

 

 

  



 
 גולן אזורית מועצה

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.15% אי ביצוע

 0.33% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.14% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.04% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.03% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0% אדיבות הנהג

 0.57% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0.57% מכירת כרטיסים והנחות

 0% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 1.14% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 3.43% נגישות באוטובוס/בקרון

 0% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.14% ממצא אחר

 0% נהגהופעת 

 0.57% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 94.73 ציון מפעיל

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 מטרופולין

נושא 
 חריג ממצא  תיאור הבקרה 

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.40% אי ביצוע

 0.45% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.28% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.05% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.01% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0.59% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.52% אדיבות הנהג

 1.53% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.09% כניסה לצומת באדום

 0.09% מכירת כרטיסים והנחות

 2.61% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.87% נהיגה

 0.31% ניקיון כלי התחבורה

 2.84% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 13.52% נגישות באוטובוס/בקרון

 1.10% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.95% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.19% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

מפעילציון   90.30 

 

 

 

 

 

 

 



 
 הנגב – מטרופולין

נושא 
 חריג ממצא  תיאור הבקרה 

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.23% אי ביצוע

 0.54% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.36% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.06% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% האוטובוס לקוהתאמת 

 1.34% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.77% אדיבות הנהג

 2.31% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 2.50% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 1.25% נהיגה

 0.29% ניקיון כלי התחבורה

 4.03% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 16.33% נגישות באוטובוס/בקרון

 2.02% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 2.88% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.10% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 90.27 ציון אשכול

 

 

 

 

 

 

 



 
 השרון-מטרופולין

נושא 
 חריג ממצא  תיאור הבקרה 

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.53% אי ביצוע

 0.47% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.25% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.04% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0.25% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.31% אדיבות הנהג

 0.69% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.06% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 2.13% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 1.25% נהיגה

 0.31% ניקיון כלי התחבורה

 2.32% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 12.02% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.88% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.69% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.06% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 89.79 ציון אשכול

 

 

 

  



 
 מרחבי חולון-שרון-מטרופולין

נושא 
 חריג ממצא  תיאור הבקרה 

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.39% אי ביצוע

 0.38% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.24% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.05% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.01% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0.43% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.55% אדיבות הנהג

 1.85% דיבור בנייד

 0% נוסעים ברמזורהעלאת/הורדת 

 0.18% כניסה לצומת באדום

 0.25% מכירת כרטיסים והנחות

 3.14% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.25% נהיגה

 0.31% ניקיון כלי התחבורה

 2.59% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 13.19% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.74% התחבורה ליקויים בכלי

 ממצאים
 נוספים

 1.60% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.37% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 91.23 ציון אשכול

 

 

 

  



 
 ותיירות נסיעות

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.34% אי ביצוע

 0.31% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.25% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.09% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.07% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.26% אדיבות הנהג

 1.57% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0.13% והנחותמכירת כרטיסים 

 2.22% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.39% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 0% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 3.52% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.13% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.57% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0% מילוי הוראות מפקח על התעבורהאי   

 93.82 ציון מפעיל

  



 
 נתיב אקספרס

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.17% אי ביצוע

 0.26% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.15% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.04% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0.12% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.28% אדיבות הנהג

 0.44% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0.72% מכירת כרטיסים והנחות

 1.83% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.28% נהיגה

 0% ניקיון כלי התחבורה

 0.96% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 3.07% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.08% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.12% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.20% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 94.61 ציון מפעיל

 

 

 

  



 
 בוססופר

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.53% אי ביצוע

 0.49% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.23% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.07% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.01% אוטובוס מורשה

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0.10% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.12% אדיבות הנהג

 0.45% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.02% כניסה לצומת באדום

 0.19% מכירת כרטיסים והנחות

 1.19% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.38% נהיגה

 0.07% ניקיון כלי התחבורה

 2.58% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 12.64% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.24% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.86% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.24% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 91.05 ציון מפעיל

 

 

  



 
 העמקים-סופרבוס

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.47% אי ביצוע

 0.47% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.23% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.07% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.01% אוטובוס מורשה

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0.04% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.14% אדיבות הנהג

 0.25% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0.18% מכירת כרטיסים והנחות

 1.24% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.21% נהיגה

 0.07% ניקיון כלי התחבורה

 1.21% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 12.30% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.21% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.75% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.36% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 91.55 ציון אשכול

 

  



 
 ירושלים פרוזדור-סופרבוס

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.65% אי ביצוע

 0.54% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.23% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.09% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0.01% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0.22% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.07% אדיבות הנהג

 0.87% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.07% כניסה לצומת באדום

 0.22% מכירת כרטיסים והנחות

 1.09% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.73% נהיגה

 0.07% ניקיון כלי התחבורה

 5.39% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 13.34% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.29% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.09% אחרממצא 

 0% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 90.60 ציון אשכול

  



 
 קווים

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.49% אי ביצוע

 0.89% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.45% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.08% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.20% התאמת האוטובוס לקו

 0.05% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.35% אדיבות הנהג

 1.08% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.07% כניסה לצומת באדום

 0.30% מכירת כרטיסים והנחות

 1.62% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.01% מספר הנוסעים מתאים

 0.47% נהיגה

 0.26% ניקיון כלי התחבורה

 3.24% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 11.46% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.79% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 2.87% ממצא אחר

 0.06% הופעת נהג

 0.57% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 88.33 ציון מפעיל

 

 

  



 
 אלעד-אונו-קווים

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.51% אי ביצוע

 1.10% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.55% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.08% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.31% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.28% אדיבות הנהג

 1.06% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.11% כניסה לצומת באדום

 0.34% מכירת כרטיסים והנחות

 1.56% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.06% מספר הנוסעים מתאים

 0.50% נהיגה

 0.11% ניקיון כלי התחבורה

 4.08% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 10.39% נגישות באוטובוס/בקרון

 1.17% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 3.07% ממצא אחר

 0.11% הופעת נהג

 2.23% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 86.36 ציון אשכול

  



 
 האלה ועמק עלית ביתר-קווים

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.57% אי ביצוע

 0.88% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.42% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.13% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.66% התאמת האוטובוס לקו

 0.07% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.78% אדיבות הנהג

 2.54% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0.78% מכירת כרטיסים והנחות

 0.52% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.85% נהיגה

 0.65% ניקיון כלי התחבורה

 4.89% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 7.30% נגישות באוטובוס/בקרון

 1.30% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 1.50% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.07% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 86.57 ציון אשכול

  



 
 נתניה-חדרה-קווים

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.18% אי ביצוע

 0.71% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.37% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.03% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.37% אדיבות הנהג

 0.42% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0.21% מכירת כרטיסים והנחות

 2.30% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.16% נהיגה

 0.05% ניקיון כלי התחבורה

 1.88% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 3.25% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.10% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 2.30% ממצא אחר

 0.16% הופעת נהג

 0% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 92.47 ציון אשכול

 

 

 

  



 
 חשמונאים-קווים

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.64% אי ביצוע

 0.88% דקות 10עד  7-מאיחור 

 0.45% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.09% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0.05% התאמת האוטובוס לקו

 0.11% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.14% אדיבות הנהג

 0.74% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.14% כניסה לצומת באדום

 0.07% מכירת כרטיסים והנחות

 1.79% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.46% נהיגה

 0.28% ניקיון כלי התחבורה

 2.73% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 19.86% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.74% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 3.85% ממצא אחר

 0% הופעת נהג

 0.18% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 88.37 ציון אשכול

  



 
 ש.א.מ

נושא 
 תיאור ממצא חריג  הבקרה

 אחוז ממצאים לא תקינים

 2021, 1חציון 

 עמידה
 בלו"ז

 0.32% אי ביצוע

 0.61% דקות 10עד  7-איחור מ

 0.38% דקות 20עד  11-איחור מ

 0.07% הקדמה

 בקרת
 אוטובוס
 בתחנה

 0% אוטובוס מורשה

 0% התאמת האוטובוס לקו

 0% שילוט קו

 אחריות 
 נהג

 0.07% אדיבות הנהג

 0.64% דיבור בנייד

 0% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0% כניסה לצומת באדום

 0% מכירת כרטיסים והנחות

 0.36% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0% מספר הנוסעים מתאים

 0.86% נהיגה

 0.07% ניקיון כלי התחבורה

 0.14% עצירה רחוק מהמדרכה

 בקרה
 באוטובוס

 3.14% נגישות באוטובוס/בקרון

 0.07% ליקויים בכלי התחבורה

 ממצאים
 נוספים

 0.71% ממצא אחר

 0.07% הופעת נהג

 0.36% אי מילוי הוראות מפקח על התעבורה  

 87.37 ציון מפעיל
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