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  מבוא

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

  עמוד התווך בתחום הסעת המונים וגדל בשנים האחרונות בשיעור ניכר. 

אוטובוסים הפועלים  13,000 –מיליון נסיעות נוסעים, באמצעות כ  800 -בשנה ממוצעת מתבצעות כ

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

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

  זה ולשיפורו.  

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

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

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

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

אשר  , "מ.ג.ע.ר בע"מ"וחברת  "ה, ניהול ובקרה בע"מריבה יחזקאל יועצים להנדסת תעשיי"חברות, 

חברות דרום, בהתאמה (להלן: "- שפלה-צפון וירושלים-שני אזורים: מרכזבבחלוקה גיאוגרפית  פעלו

   ").הבקרה

לשם כך   הפעילומראש על ידי הרשות, וה  כנית עבודה שנקבעובקרה בהתאם לת  ביצעוחברות הבקרה  

. עובדים)  180-(כ  צוותים, מערכות מידע, צוות עיבוד וטיוב נתונים ובקרים וראשי    לל מנהליםשכ  צוות

אותם לעיבוד וטיוב נתונים  והעבירונתונים באמצעים דיגיטליים מהשטח ותיעדו  אספוהבקרים 

במטה חברות הבקרה. הרשות מקפידה על הכשרות שוטפות לבקרים, עדכון וריענון נהלי העבודה על  

  ית, שוויונית, אחידה והוגנת על כלל המפעילים.מנת לוודא בקרה מקצוע

הבקרה התפעולית מתבצעת על מספר "קבוצות בקרה" שמכסות את עיקר הפעילות של מפעילי  

התחבורה הציבורית. הבקרה מאפשרת מתן תמונה מקיפה על רמת השירות בתחבורה הציבורית 

פעילים מכוח ההסכמים עם המשרד, במונחים של ניקיון, יחס לנוסע, נהיגה והחובות המוטלות על המ

  רישיון ההפעלה או החוק, כפי שיפורט בהמשך.

הרשות מפקחת על עבודת חברות הבקרה באמצעות עדכונים שוטפים ובקרה בשטח, בישיבות עבודה 

  שבועיות בהשתתפות הח"מ ומנהלת תחבורה ציבורית, כדי להבטיח את איכות הבקרה ואחידותה.

מתגלות במסגרת הבקרה התפעולית, מועברות להליך אכיפה מנהלית. חריגות מתנאי הרישיון ש 

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

אינדיקציה לרמת השירות . כמו כן, נקבע ציון המהווה מוסכמים וכל חריגה מתנאי הרישיון מנוקדת

ות של מפעיל בהתמודדות עתידית במכרזים חדשים של המפעיל והוא משמש כחלק מניקוד האיכ

  להפעלת אשכול. 

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

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

  תלוי.  



 

  

  

 בקרב נוסעים בקווי אוטובוסלאורך כל השנה סקר שביעות רצון ארצי , מבוצע 2019במהלך שנת 

  נסיעות.  5,200-נשאלים בלמעלה מ 70,000 -"), בהיקף של כהסקר(להלן: "

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

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

  החריגה בבקרה התפעולית.  

, שכן הסקר של 2018נלקחו בחשבון תוצאות הסקר שבוצע בשנת  2019 1לצורך חישוב הציון בחציון 

  סתיים. טרם ה 2019שנת 

עת בקרה על עמידה בלוחות זמנים, התאמת אוטובוס לקו ואוטובוס מורשה מבוצ  2019מינואר  החל

  .באמצעות בקרה אלקטרונית מהנסיעות ברישוי המבוצעות מתחנות המוצא 100%בהיקף של 

הנכללות , על כן, כלל הבקרות התפעוליות 2019יצוין כי, חברות הבקרה סיימו פעילותן בחודש מרץ 

  . 2019בדוח זה (למעט, בקרה אלקטרונית) הן בקרות שבוצעו עד סוף חודש מרץ 

, ולהציג את תוצאות הבקרה 2019בשנת  1דו"ח זה נועד לסיכום ממצאי הבקרה התפעולית בחציון 

בדוח לא בוצעו השוואות לאור היקפי הבקרה לצורך הפקת לקחים, לקראת תקופת הבקרה הבאה. 

פה זו לתקופות הקודמות. להלן פירוט סוגי הבקרה הבאים לידי ביטוי בדוח בתקופה  שהשתנו בין תקו

  , בחלוקה לחודשים: 2019 1

  סוגי ממצא  חודשי בקרה  סוג בקרה

  עמידה ולוחות זמנים, אוטובוס מורשה והתאמת אוטובוס לקו  ינואר עד יוני   בקרה אלקטרונית

  מוצא, שילוט קו, אחריות נהג ובקרה באוטובוסתחנת   ינואר עד מרץ  בקרה לאורך מסלול 

  מודיעין טלפוני, דגלול, פניות ציבור, אתר אינטרנט, אבידות וכו'  ינואר עד מרץ  בקרת תשתיות

מתקני  בקרת

  תשתית
  בקרת תחנות, מכונות טעינה, שילוט אלקטרוני  ינואר עד מרץ

  

שבו בוצעה הבקרה  האופןשינוי משמעותי ממהווה לבקרה אלקטרונית בהיקף מלא המעבר 

הבקרה המבוצעת. בקרה חדשה זו אינה ברת בעיקרו בהיקף  ניכרקודם לכן. השינוי  ,התפעולית

  .  הבקרות שבוצעו קודם לכן על חריגות לו"ז מול השוואה אל

  

של המפעיל (=ציון  מחושב מדד החריגה החציוני על פיההדרך  לשנות את לנכון , מצא המשרדעל כן

אצל מפעיל בודד הן    ,ענףרמת הב הן    ה,רמת השירות בתקופה נתונ  נכון יותר אתישקף  שבאופן    ,מפעיל) 

  . 2020תבוא לידי ביטוי בדוחות של שנת . שיטת ציונים חדשה זו באשכול ספציפיוהן 

 
  

  

  

  

  



 

הקובע  והוא זה שיחשב הציון  2019לדצמבר,    31מדד החריגה "הישן" ימשיך להיות בתוקף עד ליום  

  . 2020לינואר,  1חדש יכנס לתוקף החל מיום החציוני הציון . כאשר, 2019לשנת 

הציון החדש יודגש כי,    למען הסר ספקסוגי הציונים, כאמור לעיל.    2, יוצגו  2019  1בדוחות של חציון  

  ). (פיילוט נו במתכונת הרצה בלבדיהמוצג בדוח זה ה

  :, בחלוקה לחודשים2019 1בדוח בתקופה בחלוקה לפי מפעיל הבקרה  מקור נתונילהלן פירוט 

  2019 4-6חודשים   2019 1-3חודשים   מפעיל

ת בקרות בתחנ 8בקרה אלקטרונית   אגד ואגד תעבורה

  ובקרה לאורך מסלול  מוצא

  בקרה אלקטרונית מלאה

ונסיעות  ש.א.מ

  ותיירות

ת בקרות בתחנ 8בקרה אלקטרונית 

  ובקרה לאורך מסלול  מוצא

בקרות  8בקרה אלקטרונית 

  ת מוצאבתחנ

  בקרה אלקטרונית מלאה  בקרה אלקטרונית מלאה  יתר המפעילים

  

מפעילי מזרח ירושלים נמצאים בעיצומו של תהליך הטמעת דרישות בהסכמי ההפעלה שנחתמו בינם 

 באופן נפרדשל מפעילי מזרח ירושלים מופיעים  אשר על כן, נתוני הבקרה התפעולית לבין המשרד.

הבקרה מתבצעת באמצעות בקרים . בסוף הדוח ואינם כלולים בדוחות ההשוואתיים בין המפעילים

  אנושיים.

  

מתבצעת בקרה שבתחנות אלו    בתחנות מוצא של חברת דן צפון, מכיוון  בקרה אלקטרונית לא מתבצעת

  .על ידי חברת "יפה נוף" אלקטרונית מלאה

  

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

כי הבקרה מתבצעת בצורה שוויונית ואחידה בין כלל מפעילי התחבורה הציבורית ובשקיפות מלאה 

והיא מנוהלת ומפוקחת על ידי הצוות המקצועי של המשרד ומנהלת תחבורה ציבורית המבקר את 

  תהליך ומיישם את מדיניות הרשות. ה

כי   ,הרשות מייחסת חשיבות עליונה לרמת השירות שניתנת לציבור אולם עם זאת, הרשות מכירה בכך

לעיתים מתקיימות נסיבות חריגות אשר יש בהן כדי להשפיע על רמת השירות והן אינן בשליטת 

  תית מהותיות) ועל כן מתחשבת בהן. המפעילים (כגון, אירועים חריגים, חסימות כבישים, עבודות תש

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

  שניתן לכלל ציבור הנוסעים. 

 

 

 

 

  
  
  
  



 

 

  קבוצות הבקרה .1

   בקרה אלקטרונית בתחנת מוצא .1.1

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

 התפעולית ובדיקת ובבקרה באשכול לפעילות מורשים אוטובוסים בדיקת, הקו לרישיונות והתאמתם

  . התאמת האוטובוס לקו

  הנסיעה מסלול לאורך בקרה .1.2

 עצירה, הקו ברישיונות הקבוע למסלול בהתאם נסיעה ,בין היתר הנסיעה בודקת מסלול לאורך סמויה בקרה

  .'כוו התנהגות נהג, כרטוס אמצעי, שילוט בדיקת, בתחנות

  בקרת צל .1.3

נבדקים במסגרת בקרה אשר אינם בדיקת ממצאים נוספים  בקרה שמבוצעת בתחנות מוצא וייעודה

  .'שילוט קו וכו, אלקטרונית כגון ניקיון אוטובוס

  תשתית בקרת .1.4

 פעילות, נתונים אוטובוסים אימות מצבת: כגון שונות בדרישות המפעילים עמידת במסגרת בקרה זו נבדקת

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

 עמדות, המסלול לאורך שילוט, ומציאות אבדות, הנהגים הכשרת מערך, עבודה נהלי, מרכזיות ותחנות

 ההסכם להוראות בהתאם ציבורית תחבורה נתוני פרסום, וגבייה פיקוח נתוני הצגת, המפעיל של שירות

  .הנגישות ותקנות

  סקר שביעות רצון ארצי בקרב נוסעים בקווי אוטובוס .1.5

הסקר מתבצע . מסוים בקו או באשכול שניתן לגבי השירות הנוסעים והעדפות הסקר בוחן שביעות רצון

לנוסעים במהלך  חלוקת שאלונים באמצעות, כנית עבודה שנקבעה מראשובהתאם לת 2019במהלך שנת 

  .נסיעה

  הנסיעה במסלול אוטובוס ותחנות ציבורית תחבורה מתקני בקרת .1.6

 ממצאי. ועוד אוטומטיות כרטוס מכונות, כריזה מערכות, אלקטרוני שילוט נבדקיםזו  בקרה במסגרת

 בחודש שבוצעו הבקרות בגין ,חודש כל בתחילת ,מהמפעילים אחד לכל בדואר אלקטרוני מופצים הבקרה

  . והוא נדרש לתקן את הליקויים שנמצאו ,הקודם

  מיוחדת בקרה .1.7

 בחציון הבקרה בתקופת. התחבורה משרד להנחיות בהתאם מסוים בנושא הוק-אדהמבוצעת  בקרה

בקרה , בדיקת גביית תשלום, בלוחות זמניםבקרת עמידה , זה ובכלל מיוחדות בקרות מספר בוצעו, הראשון

 מתוך, זאת עם יחד. ציוןה בחישוב מגולמות אינן המיוחדות הבקרות כי יצוין. 'וכו 94על יישום תיקון 

  .רוחביתאו  נקודתית ברמה אמת בזמן בעיות אלו ניתן לפתור בקרות

  

  

  

  

  

  בקרה בתחנת מוצא במזרח ירושלים .1.8

תדירות נסיעות על פי , גלויה בתחנת מוצא בודקת מספר פרמטרים כגון מצב התחנה עצמהאנושית בקרה 

בדיקת אוטובוסים , עמידה בלוחות הזמנים המפורסמים לציבור והתאמתם לרישיונות הקו, הרישיוןתנאי 

ניקיון , בקרת ציוד חובה באוטובוס, בדיקת התנהגות הנהג, מורשים לפעילות באשכול ובבקרה התפעולית

  .האוטובוס ועוד

  

 



 

 

 
 
 
 

  
  

 המפעיל  מדד חריגה

 מפעיל
מדד חריגה 

תפעולית בקרת 
)90% (  

מדד חריגה 
  סקר

)10% (  

מדד חריגה 
 משוקלל

 1.32 1.82 1.26 ש.א.מ

 1.51 1.9 1.47  נתיב אקספרס

 1.78 1.68 1.79 נסיעות ותיירות

 1.83 2.26 1.78 דן באר שבע

 1.88 1.2 1.96 מועצה אזורית גולן

 1.9 2.24 1.86 אגד

 2.07 1.96 2.08 אגד תעבורה

 2.20 1.62 2.26  דן בדרום

 2.25 1.9 2.29 אפיקים 

 2.55 1.82 2.63 גי' בי טורס

 2.63 2.14 2.68 גלים

 2.75 2.36 2.79 סופרבוס

 2.81 1.82 2.92 קווים 

 3.45 1.78 3.63 מטרופולין 

 4.22 2.16 4.45 דן

 2.52  2.06  2.57  ארצי

  

אינו נכלל בהשוואה לעיל, מאחר ומבוצעת בקרה בתחנות מוצא  'דן צפון': מפעיל הערה

   על ידי 'יפה נוף'. 100%בהיקף של 

 
 

 
 
 

 



 

  
  

 2020 1נכנס לתוקף החל מחציון  -  ציון המפעילפיילוט 

  
  
  
  

  

 

  ציון המפעיל מפעיל

 86.85 ש.א.מ

  84.40  דן בדרום

 84.35  נסיעות ותיירות

 83.07 מועצה אזורית גולן

 80.95 שבעדן באר 

 78.69 נתיב אקספרס

 75.14 גי' בי טורס

 68.72 סופרבוס

 68.23 אגד

 66.82 גלים

 66.10 בורהאגד תע

 63.82 אפיקים 

 59.44 קווים 

 55.15 דן

 53.66  מטרופולין 

  66.53  ארצי



 

 2020 1נכנס לתוקף החל מחציון  -  ציון לפי סוג אשכול
  אשכולות עם למעלה ממאה אלף נסיעות בחציוןמוצגים רק 

  אשכולות עירוניים

המפעיל ציון אשכול מפעיל  

 90.44 חדרה פרברי  אגד

תעבורהאגד   89.34 נתניה עירוני  

קריות-מתמ"ז אגד  87.95 

שאמ –קווי נצרת  ש.א.מ  86.85 

 85.75 חיפה עירוני  אגד

 84.40 צפון הנגב  דן בדרום

 80.95 באר שבע עירוני דן באר שבע

 78.86 אשדוד עירוני  אפיקים 

 78.43 חולון עירוני ומטרופוליני+תחרות חולון  אגד

 75.96 העמקים  סופרבוס

 74.44 שרון חולון מרחבי אגד

 73.83 רחובות עירוני  אגד

 69.28 רחובות פרברי  אגד

 66.82 רהט והנגב המערבי גלים

 66.44 רשל"צ עירוני  אגד

אלעד-אונו קווים   66.31 

ראש העין -פתח תקוה אפיקים   65.50 

רמת גן-מזרחי דן  63.29 

 61.59 ירושלים עירוני אגד

 59.86 שרון חולון מרחבי מטרופולין 

 59.00 עוטף ירושלים  אגד תעבורה

 58.26 ביתר עילית ועמק האלה קווים 

 57.83 השרון  מטרופולין 

 57.13 תל אביב דן

ת"א-פ"ת דן  56.76 

חולון -ראשל"צ-דרומי דן  55.58 



המפעיל ציון אשכול מפעיל  

 53.98 פרוזדור ירושלים  סופרבוס

 52.25 חשמונאים  קווים 

בני ברק-מזרחי דן  52.06 

רמת גן-בת ים דן  51.09 

בת ים-דרומי דן  48.78 

אשכולות עירוניים- ממוצע משוקלל  67.96 

  

 

 

  אשכולות בינעירוניים

המפעיל ציון אשכול מפעיל  

נסיעות ותיירות -קווי נצרת  נסיעות ותיירות  84.35 

נתניה -חדרה קווים   82.03 

 79.05 הגליל  נתיב אקספרס

ת"א-יבנה-אשדוד אפיקים   68.63 

 54.25 שומרון אפיקים 

 43.83 הנגב מטרופולין 

אשכולות בינעירוניים- ממוצע משוקלל  73.09 

  

  



 

 

  אשכולות פריפריאליים

המפעיל ציון אשכול מפעיל  

 90.44 חדרה פרברי  אגד

 89.34 נתניה עירוני  אגד תעבורה

שאמ –קווי נצרת  ש.א.מ  86.85 

בדרוםדן   84.40 צפון הנגב  

נסיעות ותיירות -קווי נצרת  נסיעות ותיירות  84.35 

נתניה -חדרה קווים   82.03 

 80.95 באר שבע עירוני דן באר שבע

 79.05 הגליל  נתיב אקספרס

 78.86 אשדוד עירוני  אפיקים 

 75.96 העמקים  סופרבוס

 74.44 שרון חולון מרחבי אגד

 73.83 רחובות עירוני  אגד

 69.28 רחובות פרברי  אגד

ת"א-יבנה-אשדוד אפיקים   68.63 

 66.82 רהט והנגב המערבי גלים

אלעד-אונו קווים   66.31 

 59.86 שרון חולון מרחבי מטרופולין 

 59.00 עוטף ירושלים  אגד תעבורה

 58.26 ביתר עילית ועמק האלה קווים 

 57.83 השרון  מטרופולין 

 54.25 שומרון אפיקים 

 53.98 פרוזדור ירושלים  סופרבוס

 52.25 חשמונאים  קווים 

 43.83 הנגב מטרופולין 

פריפריאלייםאשכולות - ממוצע משוקלל  70.27 

 



 

 
 

 יםיאשכולות מטרופולינ

  

המפעיל ציון אשכול מפעיל  

קריות-מתמ"ז אגד  87.95 

 85.75 חיפה עירוני  אגד

ומטרופוליני+תחרות חולון חולון עירוני  אגד  78.43 

 66.44 רשל"צ עירוני  אגד

ראש העין -פתח תקוה אפיקים   65.50 

רמת גן-מזרחי דן  63.29 

 61.59 ירושלים עירוני אגד

 57.13 תל אביב דן

ת"א-פ"ת דן  56.76 

חולון -ראשל"צ-דרומי דן  55.58 

בני ברק-מזרחי דן  52.06 

רמת גן-בת ים דן  51.09 

בת ים-דרומי דן  48.78 

מטרופולינייםאשכולות - ממוצע משוקלל  66.06 

  

  

  
 
 
 
 
  



 

  ארצי בקרב נוסעים באוטובוס סקר שביעות רצון  ממצאי      
 

  מפעיל
מס' 

  אשכולות

ציון ממוצע לשביעות 
מנסיעה הרצון הכללית 
  *הנוכחית

ציון ממוצע לשביעות 
מפעילות הרצון הכללית 

  *של המפעיל באשכול

 3.43 3.88 31 אגד

 3.51 4.02 3 אגד תעבורה

 3.63 4.05 5 אפיקים 

 3.92 4.09 1 גי.בי.טורס

 3.79 3.93 1 גלים

 3.57 3.92 8 דן

 3.61 3.87 1 דן באר שבע

 3.89 4.19 1 דן בדרום

 3.90 4.09 1 דן צפון 

 3.82 4.40 1 מועצה אזורים גולן

 3.69 4.11 2 מטרופולין 

 3.95 4.16 1 נסיעות ותיירות

 3.72 4.05 2 נתיב אקספרס

 3.27 3.82 2 סופרבוס

 3.64 4.09 4 קווים 

 4.10 4.09 1  .ש.א.מ

 3.55 3.97 65  כלל ארצי



 

  

  

  למפעיל לפי פרמטרים של שירות מידת סקר שביעות רצון 

  

 
 אגד

אגד  
 תעבורה 

 אפיקים
 גי.בי.
 טורס 

  דן גלים
דן  

באר  
 שבע 

דן  
 בדרום 

דן  
 צפון

מועצה  
אזורי
 ת גולן

 מטרופולין 
נסיעות  
 ותיירות

נתיב 
 אקספרס 

 ש.א.מ קווים סופרבוס 
ציון 
 ארצי 

שביעות רצון הכללית 
 מנסיעה הנוכחית

3.884.02 4.05 4.09 3.933.923.874.19 4.094.40 4.11 4.16 4.05 3.82 4.09 4.09 3.97 

 3.47 3.87 3.53 3.37 3.67 4.02 3.45 3.933.40 3.683.423.693.71 3.88 3.45 3.393.40 תדירות הקו
 3.66 3.73 3.75 3.55 3.88 3.90 3.69 3.933.87 3.393.643.653.87 3.67 3.62 3.613.71 משך זמן המתנה ודיוק
 3.70 3.97 3.77 3.60 3.74 3.95 3.62 4.083.55 3.583.743.763.77 3.77 3.67 3.663.57 שעות הפעילות של הקו
 3.98 4.21 4.18 3.91 3.94 4.15 4.36 3.974.59 3.803.814.064.39 4.35 4.20 3.833.94 מיזוג אוויר באוטובוס

 3.84 4.11 3.98 3.87 4.03 3.84 3.98 3.953.92 3.943.773.854.25 3.64 4.01 3.674.00 מחיר הנסיעה
 4.03 4.22 4.07 3.80 3.92 4.12 3.93 4.194.24 3.424.074.024.24 3.87 4.15 4.023.98 מידע לנוסע בזמן הנסיעה

(התנהגות/הופעה/יחס   נהג
 לנוסעים/אופן נהיגה)

4.284.35 4.36 4.42 4.014.313.944.37 4.314.50  4.36 4.36 4.35 4.18 4.33 4.28 4.30 

רמת הניקיון באוטובוס 
 בנסיעה

4.054.12 4.26 4.43 3.703.964.004.28 4.034.67 4.29 4.52 4.16 3.93 4.23 4.33 4.10 

 3.78 3.96 3.84 3.78 3.83 4.08 3.94 3.734.05 3.733.743.753.98 4.06 3.90 3.703.79 רמת הצפיפות באוטובוס
 4.21 4.43 4.27 4.12 4.26 4.51 4.30 4.114.58 4.144.183.904.32 4.38 4.28 4.174.24 תחושת בטיחות בנסיעה

 3.80 4.14 3.78 3.65 3.83 4.06 3.79 4.154.07 3.513.753.844.06 3.82 3.80 3.803.76 מידע בתחנה
נוחות ואמינות השימוש ברב 

 קו
4.364.39 4.43 4.43 4.244.504.224.45 4.094.70 4.48 4.54 4.48 4.30 4.46 4.52 4.41 

שביעות רצון הכללית 
 המפעיל באשכולמפעילות  

3.433.51 3.63 3.92 3.793.573.613.89 3.903.82 3.69 3.95 3.72 3.27 3.64 4.10 3.55 



 

 

  

  אגד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 1.43% אי ביצוע 

 1.11% דקות 7-10איחור 

 0.76%  דקות 11-20איחור 

 0.21%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% קווים הצגת מספרי 

 0.29%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.29% אוטובוס מורשה 

 1.15% התאמת האוטובוס לקו

 0.14% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.66% אדיבות הנהג

 1.54% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.01% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.70%  כניסה לצומת באדום

 1.03% מכירת כרטיסים והנחות 

 3.83% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.21%  מספר הנוסעים מתאים
 3.99% נהיגה 

 0.47%  ניקיון האוטובוס

 12.27% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.54% ליקויים באוטובוס

 2.34%  ממצא אחר

 3.96%  באוטובוס נגישות
 1.86 בקרה תפעוליתמדד חריגה 

 68.23  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון פיילוט ציון מפעיל 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  אגד תעבורה קווי חרדים  – אגד

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 1.72%  אי ביצוע
 2.40% דקות 7-10איחור 
 1.17%  דקות 11-20איחור 
 0.25%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 1.48% אוטובוס מורשה
 0.11% התאמת האוטובוס לקו

 2.70% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.00% אדיבות הנהג
 5.41% דיבור בנייד
 0.00% הופעת נהג
 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.00%  כניסה לצומת באדום
 2.70% כרטיסים והנחותמכירת 

 13.51% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות
 0.00%  מספר הנוסעים מתאים

 0.00% נהיגה
 0.00%  ניקיון האוטובוס

 10.81% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 2.70% ליקויים באוטובוס
 8.11%  ממצא אחר

 10.81%  באוטובוס נגישות
 3.33מדד חריגה בקרה תפעולית

 58.92  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון ( אשכולפיילוט ציון 



 

  

  אילת עירוני ובינעירוני –  אגד

 
 
נושא   

  הבקרה
  חריגתיאור ממצא 

אחוז ממצאים לא 
  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.99%  אי ביצוע 

 0.81% דקות 7-10איחור 

 0.56%  דקות 11-20איחור 

 0.10%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.01% אוטובוס מורשה 

 0.19% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.00% אדיבות הנהג

 1.18% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 2.35% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 1.18%  מספר הנוסעים מתאים
 5.88% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% רחוק מהמדרכהעצירה 

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 5.88%  ממצא אחר

 7.06%  באוטובוס נגישות
 1.44 מדד חריגה בקרה תפעולית

 72.69  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  ירושלים -אשקלון-אשדוד–  אגד

  

  

  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
ממצאים לא אחוז 
  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 4.44%  אי ביצוע 

 1.31% דקות 7-10איחור 

 1.30%  דקות 11-20איחור 

 0.27%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 4.18% אוטובוס מורשה 

 0.21% התאמת האוטובוס לקו

 1.43% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.43% אדיבות הנהג

 2.86% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 10.00% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 8.57% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 10.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 0.00%  ממצא אחר

 8.57%  באוטובוס נגישות
 3.52 מדד חריגה בקרה תפעולית

 59.54  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  אשכול דרומי –  אגד  

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.63%  אי ביצוע 

 0.73% דקות 7-10איחור 

 0.30%  דקות 11-20איחור 

 0.08%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 3.11%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.15% אוטובוס מורשה 

 0.96% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.00% אדיבות הנהג

 4.97% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 3.73% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  הנוסעים מתאיםמספר 
 8.07% נהיגה 

 0.62%  ניקיון האוטובוס

 3.11% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 2.48% ליקויים באוטובוס

 3.73%  ממצא אחר

 4.97%  באוטובוס נגישות
 1.72 מדד חריגה בקרה תפעולית

 83.26  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  חדרה פרברי –  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.29%  אי ביצוע 

 0.21% דקות 7-10איחור 

 0.17%  דקות 11-20איחור 

 0.24%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.13% אוטובוס מורשה 

 0.32% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.00% אדיבות הנהג

 0.00% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.53% מכירת כרטיסים והנחות 

 0.53% נסיעה ועצירה בתחנותמסלול 

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 2.12% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 1.06%  ממצא אחר

 1.06%  באוטובוס נגישות
 0.56 מדד חריגה בקרה תפעולית

 90.44  )2020 1לתוקף החל מחציון (נכנס  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  חולון עירוני ומטרופוליני+תחרות חולון –  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 1.24%  אי ביצוע 

 0.75% דקות 7-10איחור 

 0.41%  דקות 11-20איחור 

 0.11%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% מספרי קווים הצגת 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.26% אוטובוס מורשה 

 1.50% התאמת האוטובוס לקו

 0.16% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.14% אדיבות הנהג

 1.63% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 2.94%  באדוםכניסה לצומת  

 1.31% מכירת כרטיסים והנחות 

 6.21% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.82%  מספר הנוסעים מתאים
 6.21% נהיגה 

 0.65%  ניקיון האוטובוס

 31.70% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.33% ליקויים באוטובוס

 1.47%  ממצא אחר

 3.10%  באוטובוס נגישות
 1.83 חריגה בקרה תפעוליתמדד 

  78.43  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  אילת -ירושלים-יפהח –  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 1.90%  אי ביצוע 

 2.43% דקות 7-10איחור 

 1.15%  דקות 11-20איחור 

 0.02%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.83% אוטובוס מורשה 

 0.11% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 7.69% אדיבות הנהג

 0.00% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% ברמזורהעלאת/הורדת נוסעים 

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 7.69% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 0.00% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 23.08%  ממצא אחר

 7.69%  באוטובוס נגישות
 3.00 מדד חריגה בקרה תפעולית

  61.92  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  ירושלים - שרון-יפהח –  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.86%  אי ביצוע 

 2.38% דקות 7-10איחור 

 1.71%  דקות 11-20איחור 

 0.10%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.45% אוטובוס מורשה 

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.00% אדיבות הנהג

 3.33% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 2.22% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 1.11%  מספר הנוסעים מתאים
 1.11% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% באוטובוסליקויים 

 0.00%  ממצא אחר

 6.67%  באוטובוס נגישות
 1.77 מדד חריגה בקרה תפעולית

  77.19  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  יפה עירוני ח –  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.47%  אי ביצוע 

 0.83% דקות 7-10איחור 

 0.51%  דקות 11-20איחור 

 0.13%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.01% אוטובוס מורשה 

 0.10% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.88% אדיבות הנהג

 0.07% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.07% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.07%  כניסה לצומת באדום

 0.74% מכירת כרטיסים והנחות 

 0.52% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 2.14% נהיגה 

 0.07%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.15% ליקויים באוטובוס

 1.62%  ממצא אחר

 2.14%  באוטובוס נגישות
 0.85 מדד חריגה בקרה תפעולית

  85.75  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  יפה פרברי ח  –  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.50%  אי ביצוע 

 0.73% דקות 7-10איחור 

 0.32%  דקות 11-20איחור 

 0.09%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.07% אוטובוס מורשה 

 0.77% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.00% אדיבות הנהג

 0.00% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 0.00% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 2.70%  מספר הנוסעים מתאים
 2.70% נהיגה 

 0.00%  האוטובוסניקיון 

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 0.00%  ממצא אחר

 0.00%  באוטובוס נגישות
 0.75 מדד חריגה בקרה תפעולית

  84.94  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  402ב.ברק קו -ירושלים–  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 6.47%  אי ביצוע 

 1.36% דקות 7-10איחור 

 1.15%  דקות 11-20איחור 

 0.65%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 10.83% אוטובוס מורשה 

 0.36% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 6.06% אדיבות הנהג

 16.67% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 1.52% מכירת כרטיסים והנחות 

 37.88% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מתאיםמספר הנוסעים 
 10.61% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 19.70% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 6.06%  ממצא אחר

 31.82%  באוטובוס נגישות
 7.69 מדד חריגה בקרה תפעולית

  47.89  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  באר שבע -ירושלים–  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 1.76%  אי ביצוע 

 1.59% דקות 7-10איחור 

 1.25%  דקות 11-20איחור 

 0.25%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.46% אוטובוס מורשה 

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.00% אדיבות הנהג

 0.00% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 2.56% מכירת כרטיסים והנחות 

 7.69% נסיעה ועצירה בתחנותמסלול 

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 2.56% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 2.56% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 2.56%  ממצא אחר

 12.82%  באוטובוס נגישות
 2.47 מדד חריגה בקרה תפעולית

  76.29  )2020 1לתוקף החל מחציון (נכנס  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  בית שמש -ירושלים–  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 10.05%  אי ביצוע 

 1.26% דקות 7-10איחור 

 1.56%  דקות 11-20איחור 

 0.43%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.81%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 2.34% אוטובוס מורשה 

 1.81% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 4.03% אדיבות הנהג

 5.65% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 1.61% כרטיסים והנחות מכירת 

 10.48% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 0.81% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 12.90% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 2.42% ליקויים באוטובוס

 3.23%  ממצא אחר

 20.16%  באוטובוס נגישות
 5.91 תפעוליתמדד חריגה בקרה 

  46.94  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  שפלה-ירושלים–  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.93%  אי ביצוע 

 1.32% דקות 7-10איחור 

 0.97%  דקות 11-20איחור 

 0.10%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.05% אוטובוס מורשה 

 0.28% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.67% אדיבות הנהג

 5.00% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 6.67% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 8.33% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 1.67% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 1.67%  ממצא אחר

 1.67%  באוטובוס נגישות
 1.70 מדד חריגה בקרה תפעולית

  76.96  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  תל אביב -ירושלים–  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 2.00%  אי ביצוע 

 1.63% דקות 7-10איחור 

 1.08%  דקות 11-20איחור 

 0.29%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 2.75% אוטובוס מורשה 

 0.15% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 3.36% אדיבות הנהג

 1.68% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.84% מכירת כרטיסים והנחות 

 1.68% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 2.52% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 1.68%  ממצא אחר

 5.88%  באוטובוס נגישות
 2.19 מדד חריגה בקרה תפעולית

  77.11  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  עירוני  ירושלים–  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 1.66%  אי ביצוע 

 1.62% דקות 7-10איחור 

 1.21%  דקות 11-20איחור 

 0.22%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.63%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.08% אוטובוס מורשה 

 2.32% התאמת האוטובוס לקו

 0.13% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 2.42% אדיבות הנהג

 1.26% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.81%  כניסה לצומת באדום

 1.80% מכירת כרטיסים והנחות 

 4.26% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.36%  מספר הנוסעים מתאים
 3.86% נהיגה 

 0.99%  ניקיון האוטובוס

 26.03% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 1.17% ליקויים באוטובוס

 3.73%  ממצא אחר

 3.28%  באוטובוס נגישות
 2.45 מדד חריגה בקרה תפעולית

  61.59  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  ציר מזרחי -צפון  ירושלים–  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 1.29%  אי ביצוע 

 2.36% דקות 7-10איחור 

 1.64%  דקות 11-20איחור 

 0.06%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.15% אוטובוס מורשה 

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 2.38% אדיבות הנהג

 4.76% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 11.90% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 7.14% נהיגה 

 0.00%  האוטובוסניקיון 

 4.76% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 0.00%  ממצא אחר

 9.52%  באוטובוס נגישות
 2.68 מדד חריגה בקרה תפעולית

  69.56  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

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

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.37%  אי ביצוע 

 0.59% דקות 7-10איחור 

 0.37%  דקות 11-20איחור 

 0.07%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.01% אוטובוס מורשה 

 0.21% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 2.04% אדיבות הנהג

 0.00% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.51% מכירת כרטיסים והנחות 

 1.02% נסיעה ועצירה בתחנותמסלול 

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 5.61% נהיגה 

 0.51%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 0.51%  ממצא אחר

 4.59%  באוטובוס נגישות
 1.12 מדד חריגה בקרה תפעולית

  86.93  )2020 1לתוקף החל מחציון (נכנס  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  קריות-מתמ"ז–  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.62%  אי ביצוע 

 0.91% דקות 7-10איחור 

 0.64%  דקות 11-20איחור 

 0.11%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  סטטי בתחנות מוצאשילוט 

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.00% אוטובוס מורשה 

 0.41% התאמת האוטובוס לקו

 0.27% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.36% אדיבות הנהג

 0.27% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% כרטיסים והנחות מכירת 

 1.63% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 3.53% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 1.63%  ממצא אחר

 1.90%  באוטובוס נגישות
 0.90 מדד חריגה בקרה תפעולית

  87.95  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  יפה ח- קריית שמונה–  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.49%  אי ביצוע 

 0.85% דקות 7-10איחור 

 0.73%  דקות 11-20איחור 

 0.06%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.04% אוטובוס מורשה 

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.00% אדיבות הנהג

 0.00% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 0.00% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 2.04% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 0.00%  ממצא אחר

 4.08%  באוטובוס נגישות
 0.87 מדד חריגה בקרה תפעולית

  79.96  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  קריית שמונה עירוני –  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.29%  אי ביצוע 

 0.90% דקות 7-10איחור 

 0.29%  דקות 11-20איחור 

 0.07%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.03% אוטובוס מורשה 

 0.10% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.43% אדיבות הנהג

 4.29% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 1.43% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 2.86% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% באוטובוסליקויים 

 2.86%  ממצא אחר

 4.29%  באוטובוס נגישות
 1.09 מדד חריגה בקרה תפעולית

  88.01  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  רחובות עירוני –  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.96%  אי ביצוע 

 0.82% דקות 7-10איחור 

 0.33%  דקות 11-20איחור 

 0.22%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.79%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.31% אוטובוס מורשה 

 0.10% התאמת האוטובוס לקו

 1.19% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.00% אדיבות הנהג

 2.37% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 4.35% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 3.56% נהיגה 

 1.19%  ניקיון האוטובוס

 20.95% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.40% ליקויים באוטובוס

 1.58%  ממצא אחר

 5.14%  באוטובוס נגישות
 1.81 מדד חריגה בקרה תפעולית

  73.83  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  רחובות פרברי –  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 1.35%  אי ביצוע 

 1.11% דקות 7-10איחור 

 0.46%  דקות 11-20איחור 

 0.22%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.07% אוטובוס מורשה 

 4.30% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 2.50% אדיבות הנהג

 2.50% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.42%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 4.58% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 4.58% נהיגה 

 0.42%  האוטובוסניקיון 

 11.67% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.42% ליקויים באוטובוס

 0.42%  ממצא אחר

 1.67%  באוטובוס נגישות
 2.03 מדד חריגה בקרה תפעולית

  69.28  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  של"צ עירוני ר –  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 2.34%  אי ביצוע 

 0.94% דקות 7-10איחור 

 0.58%  דקות 11-20איחור 

 0.61%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.10% אוטובוס מורשה 

 0.27% התאמת האוטובוס לקו

 0.34% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.37% אדיבות הנהג

 3.09% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.69%  כניסה לצומת באדום

 1.37% מכירת כרטיסים והנחות 

 4.81% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מתאיםמספר הנוסעים 
 4.81% נהיגה 

 0.69%  ניקיון האוטובוס

 4.81% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 2.06%  ממצא אחר

 6.19%  באוטובוס נגישות
 2.41 מדד חריגה בקרה תפעולית

  66.44  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  רשל"צ פרברי –  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 2.54%  אי ביצוע 

 0.94% דקות 7-10איחור 

 0.78%  דקות 11-20איחור 

 0.48%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.11% אוטובוס מורשה 

 0.82% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.99% אדיבות הנהג

 0.50% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 6.47%  כניסה לצומת באדום

 1.49% מכירת כרטיסים והנחות 

 0.50% נסיעה ועצירה בתחנותמסלול 

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 3.48% נהיגה 

 0.50%  ניקיון האוטובוס

 5.47% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 1.49%  ממצא אחר

 2.49%  באוטובוס נגישות
 1.74 מדד חריגה בקרה תפעולית

  70.23  )2020 1לתוקף החל מחציון (נכנס  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  חולון מרחבי  שרון –  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 2.13%  אי ביצוע 

 0.65% דקות 7-10איחור 

 0.30%  דקות 11-20איחור 

 0.33%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.02% אוטובוס מורשה 

 1.91% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.42% אדיבות הנהג

 0.84% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 1.26% כרטיסים והנחות מכירת 

 3.36% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 3.78% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 2.94%  ממצא אחר

 1.26%  באוטובוס נגישות
 1.87 מדד חריגה בקרה תפעולית

  74.44  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  קווי חרדים -תחרות–  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 3.86%  אי ביצוע 

 1.58% דקות 7-10איחור 

 1.81%  דקות 11-20איחור 

 0.30%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.33% אוטובוס מורשה 

 3.74% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 3.03% אדיבות הנהג

 9.09% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 9.09% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 0.00% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 0.00%  ממצא אחר

 15.15%  באוטובוס נגישות
 3.75 מדד חריגה בקרה תפעולית

  53.91  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  אשקלון- תל אביב–  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.78%  אי ביצוע 

 1.20% דקות 7-10איחור 

 0.37%  דקות 11-20איחור 

 0.23%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.02% אוטובוס מורשה 

 0.19% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 7.94% אדיבות הנהג

 3.17% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 11.11% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 9.52% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 4.76% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 1.59% ליקויים באוטובוס

 1.59%  ממצא אחר

 9.52%  באוטובוס נגישות
 2.79 מדד חריגה בקרה תפעולית

  70.95  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  גליל עמקים -תל אביב–  אגד

 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.39%  אי ביצוע 

 0.71% דקות 7-10איחור 

 0.46%  דקות 11-20איחור 

 0.10%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.05% אוטובוס מורשה 

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 2.60% אדיבות הנהג

 1.30% בניידדיבור 

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.65% מכירת כרטיסים והנחות 

 3.25% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 7.79% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 0.65%  ממצא אחר

 1.95%  באוטובוס נגישות
 1.12 מדד חריגה בקרה תפעולית

  87.03  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  חדרה- תל אביב–  אגד

 

   

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.69%  אי ביצוע 

 0.38% דקות 7-10איחור 

 0.22%  דקות 11-20איחור 

 0.12%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.00% אוטובוס מורשה 

 0.09% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.00% אדיבות הנהג

 0.00% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 3.45% מכירת כרטיסים והנחות 

 0.00% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 6.90% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% רחוק מהמדרכהעצירה 

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 0.00%  ממצא אחר

 10.34%  באוטובוס נגישות
 1.41 מדד חריגה בקרה תפעולית

  87.88  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  חיפה -שרון- תל אביב–  אגד

 

   

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
ממצאים לא אחוז 
  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 1.44%  אי ביצוע 

 0.81% דקות 7-10איחור 

 1.05%  דקות 11-20איחור 

 0.09%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.09% אוטובוס מורשה 

 0.04% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.20% אדיבות הנהג

 2.41% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 7.23% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 3.61% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 1.20%  ממצא אחר

 3.61%  באוטובוס נגישות
 1.50 מדד חריגה בקרה תפעולית

  73.29  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

 

  

 
 
 

 

 אגד תעבורה

 

נושא 
 הבקרה

 חריגתיאור  ממצא 
 אחוז ממצאים לא תקינים

 2019 1חציון 

עמידה 
 ז"בלו

 

 1.33% אי ביצוע
 1.48% דקות 7-10איחור 

 1.09% דקות 11-20איחור 

 0.11% הקדמה

תחנת 
 מוצא

 0.08% הצגת מספרי קווים

 0.24% שילוט סטטי בתחנות מוצא
בקרת 

אוטובוס 
 בתחנה

 0.00% אוטובוס מורשה

 0.26% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו
אחריות 

 נהג
 1.68% אדיבות הנהג

 5.60% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.16% כניסה לצומת באדום

 1.36% מכירת כרטיסים והנחות

 1.52% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00% מספר הנוסעים מתאים

 2.56% נהיגה

 0.08% ניקיון האוטובוס

 5.28% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.32% ליקויים באוטובוס
 3.84% ממצא אחר

 9.43% נגישות באוטובוס

 2.08 מדד חריגה בקרה תפעולית
)2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל   66.10 

 

 
 
 

 



 

 

  עוטף ירושלים-אגד תעבורה
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

 
 

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

 עמידה
 ז"לוב

 

 1.94% אי ביצוע

 1.89% דקות 7-10איחור 

 1.56%  דקות 11-20איחור 

 0.10%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.38%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.01% אוטובוס מורשה

 0.43% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 2.17% הנהגאדיבות 

 7.90% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.25%  כניסה לצומת באדום

 2.17% מכירת כרטיסים והנחות

 1.91% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 3.57% נהיגה

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 8.41% מהמדרכהעצירה רחוק 

בקרה 
באוטובוס

 0.51% ליקויים באוטובוס

 5.10%  ממצא אחר

 12.99%  באוטובוס נגישות

 2.91מדד חריגה בקרה תפעולית
  59.00  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

 אגד תעבורה-נתניה עירוני

 
  

  

נושא   
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 0.43% אי ביצוע

 0.97% דקות 7-10איחור 

 0.45%  דקות 11-20איחור 

 0.11%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.00% אוטובוס מורשה

 0.00% לקוהתאמת האוטובוס 

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.73% אדיבות הנהג

 1.96% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות

 0.98% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 0.73% נהיגה

 0.24%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 1.96%  ממצא אחר

 2.93%  באוטובוס נגישות

 0.88מדד חריגה בקרה תפעולית
  89.34  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  שפירים ירושלים-אגד תעבורה
 
 

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 0.59% אי ביצוע

 0.35% דקות 7-10איחור 

 0.22%  דקות 11-20איחור 

 0.14%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 1.75% הצגת מספרי קווים

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.00% אוטובוס מורשה

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.75% אדיבות הנהג

 0.00% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות

 0.00% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מתאיםמספר הנוסעים 
 1.75% נהיגה

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 0.00%  ממצא אחר

 7.02%  באוטובוס נגישות

 0.90מדד חריגה בקרה תפעולית
  93.11  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  אפיקים
 
 

 נושא
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 1.79% אי ביצוע
 1.39% דקות 7-10איחור 
 0.95%  דקות 11-20איחור 

 0.25%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.04% הצגת מספרי קווים

 0.08%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.49% אוטובוס מורשה

 0.49% התאמת האוטובוס לקו

 0.04% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.58% אדיבות הנהג

 4.46% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.04% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.20%  כניסה לצומת באדום

 0.32% מכירת כרטיסים והנחות

 2.45% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 2.49% נהיגה

 0.43%  ניקיון האוטובוס

 2.17% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.47% ליקויים באוטובוס

 3.87%  ממצא אחר

 8.41%  נגישות באוטובוס
 2.29מדד חריגה בקרה תפעולית

  63.82  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  תל אביב- יבנה-אשדוד-אפיקים
 
 
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 1.83% אי ביצוע

 0.95% דקות 7-10איחור 

 0.65%  דקות 11-20איחור 

 0.17%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.18% הצגת מספרי קווים

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.24% אוטובוס מורשה

 0.14% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.47% אדיבות הנהג

 4.76% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.37% מכירת כרטיסים והנחות

 4.40% ועצירה בתחנותמסלול נסיעה 

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 5.68% נהיגה

 1.28%  ניקיון האוטובוס

 5.49% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 1.10% ליקויים באוטובוס

 2.20%  ממצא אחר

 8.06%  באוטובוס נגישות

 2.33מדד חריגה בקרה תפעולית
  68.63  )2020 1מחציון נכנס לתוקף החל (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  אשדוד עירוני-אפיקים
 
 

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 1.18% אי ביצוע

 0.69% דקות 7-10איחור 

 0.32%  דקות 11-20איחור 

 0.18%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.39%  מוצאשילוט סטטי בתחנות 

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.29% אוטובוס מורשה

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.79% אדיבות הנהג

 0.79% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.79% מכירת כרטיסים והנחות

 1.18% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 1.38% נהיגה

 0.20%  ניקיון האוטובוס

 3.35% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 9.27%  ממצא אחר

 3.55%  באוטובוס נגישות

 1.46מדד חריגה בקרה תפעולית
  78.86  )2020 1לתוקף החל מחציון  נכנס(פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  ירושלים בני ברק- 4כביש -אפיקים
 
 

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 2.03% אי ביצוע

 1.59% דקות 7-10איחור 

 1.00%  דקות 11-20איחור 

 0.30%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 2.55% אוטובוס מורשה

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 4.69% אדיבות הנהג

 3.91% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.78% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% והנחות מכירת כרטיסים

 3.13% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 1.56% נהיגה

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 0.00%  ממצא אחר

 6.25%  באוטובוס נגישות

 2.46מדד חריגה בקרה תפעולית
  74.42  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  ראש העין-פתח תקוה-אפיקים
 
 

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 1.65% אי ביצוע

 1.76% דקות 7-10איחור 

 1.23%  דקות 11-20איחור 

 0.27%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% מספרי קוויםהצגת 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.18% אוטובוס מורשה

 0.15% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.10% אדיבות הנהג

 4.32% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.37%  כניסה לצומת באדום

 0.09% מכירת כרטיסים והנחות

 1.93% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 1.38% נהיגה

 0.18%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.37% ליקויים באוטובוס

 2.58%  ממצא אחר

 6.44%  באוטובוס נגישות

 2.11תפעוליתמדד חריגה בקרה 
  65.50  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  שומרון-אפיקים
 
 
   

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 3.34% אי ביצוע

 1.98% דקות 7-10איחור 

 1.59%  דקות 11-20איחור 

 0.42%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% מספרי קווים הצגת

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 1.64% אוטובוס מורשה

 3.67% התאמת האוטובוס לקו

 0.38% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 3.76% אדיבות הנהג

 11.65% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.38%  כניסה לצומת באדום

 0.38% מכירת כרטיסים והנחות

 2.63% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 3.01% נהיגה

 0.38%  ניקיון האוטובוס

 3.01% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.75% ליקויים באוטובוס

 4.14%  ממצא אחר

 27.44%  באוטובוס נגישות

 4.49בקרה תפעוליתמדד חריגה 
  54.25  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

   ג'י בי טורס 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 1.59% אי ביצוע 

 1.83% דקות 7-10איחור 

 1.08%  דקות 11-20איחור 

 0.11%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.00% אוטובוס מורשה 

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.70% אדיבות הנהג

 11.19% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 4.20% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מתאיםמספר הנוסעים 
 4.90% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 2.10%  ממצא אחר

 13.99%  באוטובוס נגישות
 2.63 מדד חריגה בקרה תפעולית

  75.14  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון פיילוט ציון מפעיל 



 

 

  גלים
 
 
   

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 1.81% אי ביצוע

 1.61% דקות 7-10איחור 

 0.75%  דקות 11-20איחור 

 0.71%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.13% אוטובוס מורשה

 0.06% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.00% אדיבות הנהג

 0.00% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% נוסעים ברמזורהורדת /העלאת

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.78% מכירת כרטיסים והנחות

 2.33% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 0.00% נהיגה

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.39% ליקויים באוטובוס

 19.46%  ממצא אחר

 13.23%  באוטובוס נגישות
 2.68מדד חריגה בקרה תפעולית

  66.82  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

   דן 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 8.95% אי ביצוע 

 1.40% דקות 7-10איחור 

 0.92%  דקות 11-20איחור 

 1.38%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.00% אוטובוס מורשה 

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.10% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.10% אדיבות הנהג

 2.23% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.10% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.78%  כניסה לצומת באדום

 1.75% מכירת כרטיסים והנחות 

 2.94% נסיעה ועצירה בתחנותמסלול 

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 3.59% נהיגה 

 0.16%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.06% ליקויים באוטובוס

 13.75%  ממצא אחר

 4.82%  באוטובוס נגישות
 4.45 מדד חריגה בקרה תפעולית

 55.15  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון פיילוט ציון מפעיל 



 

  

  בת ים רמת גן – דן 

 

   

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 13.95%  אי ביצוע 

 1.92% דקות 7-10איחור 

 1.24%  דקות 11-20איחור 

 1.58%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.00% אוטובוס מורשה 

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 2.04% אדיבות הנהג

 4.49% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% ברמזורהעלאת/הורדת נוסעים 

 0.41%  כניסה לצומת באדום

 2.86% מכירת כרטיסים והנחות 

 6.94% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 6.94% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 15.10%  ממצא אחר

 2.04%  באוטובוס נגישות
 6.34 מדד חריגה בקרה תפעולית

  51.09  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  דרומי בת ים  – דן 

 

   

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 13.73%  אי ביצוע 

 1.64% דקות 7-10איחור 

 0.99%  דקות 11-20איחור 

 3.04%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.00% אוטובוס מורשה 

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.47% אדיבות הנהג

 1.84% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.37% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.37%  כניסה לצומת באדום

 1.47% מכירת כרטיסים והנחות 

 2.94% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 4.04% נהיגה 

 0.37%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% באוטובוסליקויים 

 13.97%  ממצא אחר

 3.31%  באוטובוס נגישות
  6.04 מדד חריגה בקרה תפעולית

  48.78  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  חולון -ראשל"צ -דרומי – דן 

 

   

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 8.94%  ביצוע אי 

 1.35% דקות 7-10איחור 

 0.78%  דקות 11-20איחור 

 1.81%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.00% אוטובוס מורשה 

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.70% אדיבות הנהג

 2.81% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.47%  כניסה לצומת באדום

 1.64% מכירת כרטיסים והנחות 

 2.34% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 3.51% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% מהמדרכהעצירה רחוק 

בקרה 
 באוטובוס

 0.23% ליקויים באוטובוס

 13.82%  ממצא אחר

 4.92%  באוטובוס נגישות
 4.41 מדד חריגה בקרה תפעולית

  55.58  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  בני ברק -מזרחי – דן 

 

   

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 9.22%  אי ביצוע 

 1.99% דקות 7-10איחור 

 1.45%  דקות 11-20איחור 

 1.22%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.00% אוטובוס מורשה 

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.31% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.63% אדיבות הנהג

 1.88% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.31%  כניסה לצומת באדום

 1.56% מכירת כרטיסים והנחות 

 3.44% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 3.13% נהיגה 

 0.31%  האוטובוסניקיון 

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 14.69%  ממצא אחר

 7.81%  באוטובוס נגישות
 4.89 מדד חריגה בקרה תפעולית

  52.06  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  רמת גן -מזרחי – דן 

 

   

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 5.61%  אי ביצוע 

 0.95% דקות 7-10איחור 

 0.64%  דקות 11-20איחור 

 0.85%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.00% אוטובוס מורשה 

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.15% אדיבות הנהג

 1.92% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.19% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.96%  כניסה לצומת באדום

 1.92% מכירת כרטיסים והנחות 

 1.15% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מתאיםמספר הנוסעים 
 3.84% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 13.63%  ממצא אחר

 4.80%  באוטובוס נגישות
 3.12 מדד חריגה בקרה תפעולית

  63.29  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  תל אביב -פתח תקווה– דן 

 

   

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 6.39%  אי ביצוע 

 1.39% דקות 7-10איחור 

 0.95%  דקות 11-20איחור 

 0.82%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.00% אוטובוס מורשה 

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.22% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.52% אדיבות הנהג

 2.17% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.22% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.43%  כניסה לצומת באדום

 1.95% מכירת כרטיסים והנחות 

 3.69% נסיעה ועצירה בתחנותמסלול 

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 3.04% נהיגה 

 0.65%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.22% ליקויים באוטובוס

 14.53%  ממצא אחר

 5.86%  באוטובוס נגישות
 3.92 מדד חריגה בקרה תפעולית

  56.76  )2020 1לתוקף החל מחציון (נכנס  אשכולפיילוט ציון 



 

  

  תל אביב – דן 

 

   

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 9.18%  אי ביצוע 

 1.29% דקות 7-10איחור 

 0.83%  דקות 11-20איחור 

 1.23%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  בתחנות מוצאשילוט סטטי 

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.00% אוטובוס מורשה 

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.12% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.83% אדיבות הנהג

 1.77% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 1.42%  כניסה לצומת באדום

 1.42% והנחות מכירת כרטיסים 

 2.60% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 2.84% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 12.53%  ממצא אחר

 4.37%  באוטובוס נגישות
 4.39 מדד חריגה בקרה תפעולית

  57.13  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון  אשכולפיילוט ציון 



 

 

  דן באר שבע
 
 
  

נושא  
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 1.14% אי ביצוע

 0.53% דקות 7-10איחור 

 0.34%  דקות 11-20איחור 

 0.22%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.40% אוטובוס מורשה

 0.00% האוטובוס לקוהתאמת 

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.52% אדיבות הנהג

 5.74% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 2.19% מכירת כרטיסים והנחות

 1.57% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 2.92% נהיגה

 0.52%  ניקיון האוטובוס

 3.65% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 3.24%  ממצא אחר

 9.92%  באוטובוס נגישות
 1.78מדד חריגה בקרה תפעולית

  80.95  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 



 

 

  דן בדרום
 
 

    
נושא 

  הבקרה
  חריגתיאור ממצא 

אחוז ממצאים לא 
  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 0.40% אי ביצוע

 0.86% דקות 7-10איחור 

 0.41%  דקות 11-20איחור 

 0.11%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.02% אוטובוס מורשה

 0.01% האוטובוס לקוהתאמת 

 0.42% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 2.10% אדיבות הנהג

 6.79% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.98% מכירת כרטיסים והנחות

 3.57% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 3.15% נהיגה

 0.70%  ניקיון האוטובוס

 5.95% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 6.37%  ממצא אחר

 15.34%  באוטובוס נגישות
 2.26מדד חריגה בקרה תפעולית

  84.40  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 



 

  

  דן צפון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.00% אי ביצוע 

 0.00% דקות 7-10איחור 

 0.00%  דקות 11-20איחור 

 0.00%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.00% אוטובוס מורשה 

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.00% אדיבות הנהג

 0.00% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 0.00% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 1.23% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 0.00%  ממצא אחר

 16.67%  באוטובוס נגישות

 0.89 תפעוליתמדד חריגה בקרה 



 

  

  מועצה אזורית גולן 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 1.28% אי ביצוע 

 1.03% דקות 7-10איחור 

 0.68%  דקות 11-20איחור 

 0.18%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.00% אוטובוס מורשה 

 2.80% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.57% אדיבות הנהג

 0.79% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.00% מכירת כרטיסים והנחות 

 1.57% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 2.36% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 2.36%  ממצא אחר

 8.66%  באוטובוס נגישות
 1.96 תפעוליתמדד חריגה בקרה 

 83.07  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון פיילוט ציון מפעיל 



 

 

  

  מטרופולין
 
 
  

 
נושא 

  הבקרה
  חריגתיאור ממצא 

אחוז ממצאים לא 
  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 3.82% אי ביצוע

 2.16% דקות 7-10איחור 

 1.85%  דקות 11-20איחור 

 0.42%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.25% מורשה אוטובוס

 0.14% התאמת האוטובוס לקו

 0.06% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.38% אדיבות הנהג

 7.37% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.06% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.11%  כניסה לצומת באדום

 0.44% מכירת כרטיסים והנחות

 4.02% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.11%  הנוסעים מתאיםמספר 
 2.92% נהיגה

 0.17%  ניקיון האוטובוס

 0.28% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.33% ליקויים באוטובוס

 2.92%  ממצא אחר

 16.79%  באוטובוס נגישות
 3.63מדד חריגה בקרה תפעולית

  53.66  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  הנגב -מטרופולין 
 
 

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 3.62% אי ביצוע

 3.16% דקות 7-10איחור 

 3.19%  דקות 11-20איחור 

 0.32%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.07% אוטובוס מורשה

 0.50% התאמת האוטובוס לקו

 0.18% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.60% אדיבות הנהג

 9.04% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.35% מכירת כרטיסים והנחות

 6.03% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 4.79% נהיגה

 0.53%  ניקיון האוטובוס

 0.89% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.89% ליקויים באוטובוס

 4.26%  ממצא אחר

 31.74%  באוטובוס נגישות

 5.02מדד חריגה בקרה תפעולית
  43.83  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  השרון-מטרופולין
 
 
  

 
נושא 

  הבקרה
  חריגתיאור ממצא 

אחוז ממצאים לא 
  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 3.97% אי ביצוע

 1.71% דקות 7-10איחור 

 1.34%  דקות 11-20איחור 

 0.50%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.12% אוטובוס מורשה

 0.02% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.95% אדיבות הנהג

 6.95% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.11%  כניסה לצומת באדום

 0.53% מכירת כרטיסים והנחות

 2.85% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.21%  מספר הנוסעים מתאים
 1.69% נהיגה

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.11% ליקויים באוטובוס

 1.58%  ממצא אחר

 11.17%  באוטובוס נגישות

 3.14מדד חריגה בקרה תפעולית
  57.83  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

 
 חולון מרחבי-שרון-מטרופולין

 
 
נושא    

  הבקרה
  חריגתיאור ממצא 

אחוז ממצאים לא 
  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 3.74% אי ביצוע

 1.98% דקות 7-10איחור 

 1.42%  דקות 11-20איחור 

 0.36%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.70% אוטובוס מורשה

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 2.30% אדיבות הנהג

 5.59% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.33% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.33%  כניסה לצומת באדום

 0.33% מכירת כרטיסים והנחות

 3.95% נסיעה ועצירה בתחנותמסלול 

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 3.29% נהיגה

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 4.61%  ממצא אחר

 6.58%  באוטובוס נגישות

 2.85מדד חריגה בקרה תפעולית
  59.86  )2020 1החל מחציון  נכנס לתוקף(פיילוט ציון מפעיל 

 



 

  

  נסיעות ותיירות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.38% אי ביצוע 

 1.02% דקות 7-10איחור 

 0.69%  דקות 11-20איחור 

 0.05%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.00% אוטובוס מורשה 

 0.28% התאמת האוטובוס לקו

 0.24% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.44% אדיבות הנהג

 5.76% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.48% מכירת כרטיסים והנחות 

 5.52% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 1.92% נהיגה 

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.00% ליקויים באוטובוס

 0.96%  ממצא אחר

 12.47%  באוטובוס נגישות
 1.79 מדד חריגה בקרה תפעולית

  84.35  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון פיילוט ציון מפעיל 



 

  

  נתיב אקספרס 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.59% ביצוע אי 

 1.15% דקות 7-10איחור 

 0.57%  דקות 11-20איחור 

 0.20%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.04% אוטובוס מורשה 

 0.09% התאמת האוטובוס לקו

 0.15% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.00% אדיבות הנהג

 2.76% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.46% מכירת כרטיסים והנחות 

 3.30% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 3.30% נהיגה 

 0.38%  ניקיון האוטובוס

 0.00% מהמדרכהעצירה רחוק 

בקרה 
 באוטובוס

 0.15% ליקויים באוטובוס

 1.99%  ממצא אחר

 8.74%  באוטובוס נגישות
 1.47 מדד חריגה בקרה תפעולית

 78.69  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  סופרבוס
 
 
  

נושא  
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 1.48% אי ביצוע

 1.38% דקות 7-10איחור 

 0.71%  דקות 11-20איחור 

 0.16%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.09%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.27% אוטובוס מורשה

 0.06% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.44% אדיבות הנהג

 4.27% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.09%  כניסה לצומת באדום

 0.56% מכירת כרטיסים והנחות

 1.58% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.14%  מספר הנוסעים מתאים
 2.37% נהיגה

 0.56%  ניקיון האוטובוס

 1.07% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 1.02% ליקויים באוטובוס

 3.53%  ממצא אחר

 23.03%  באוטובוס נגישות
 2.79מדד חריגה בקרה תפעולית

  68.72  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  

  העמקים-סופרבוס
 

  
נושא 

  הבקרה
  חריגתיאור ממצא 

אחוז ממצאים לא 
  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 1.19% אי ביצוע

 1.21% דקות 7-10איחור 

 0.59%  דקות 11-20איחור 

 0.14%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.07%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.09% אוטובוס מורשה

 0.08% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.91% אדיבות הנהג

 2.28% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% נוסעים ברמזורהורדת /העלאת

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.39% מכירת כרטיסים והנחות

 1.04% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 1.89% נהיגה

 0.07%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.26% ליקויים באוטובוס

 1.63%  ממצא אחר

 22.25%  באוטובוס נגישות

 2.32מדד חריגה בקרה תפעולית
  75.96  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  פרוזדור ירושלים-סופרבוס
 
 

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 2.25% אי ביצוע

 1.80% דקות 7-10איחור 

 1.03%  דקות 11-20איחור 

 0.21%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.16%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.75% אוטובוס מורשה

 0.00% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 2.76% אדיבות הנהג

 9.24% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.32%  כניסה לצומת באדום

 0.97% מכירת כרטיסים והנחות

 2.92% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.49%  מספר הנוסעים מתאים
 3.57% נהיגה

 1.78%  ניקיון האוטובוס

 3.73% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 2.92% ליקויים באוטובוס

 8.27%  ממצא אחר

 24.96%  באוטובוס נגישות

 3.94מדד חריגה בקרה תפעולית
  53.98  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  קווים
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 2.31% אי ביצוע

 1.96% דקות 7-10איחור 

 1.24%  דקות 11-20איחור 

 0.38%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.02% הצגת מספרי קווים

 0.02%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.41% אוטובוס מורשה

 0.83% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.95% אדיבות הנהג

 5.79% דיבור בנייד

 0.05% הופעת נהג

 0.02% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.17%  כניסה לצומת באדום

 0.94% מכירת כרטיסים והנחות

 3.58% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.19%  מספר הנוסעים מתאים
 1.99% נהיגה

 0.60%  ניקיון האוטובוס

 2.55% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 1.13% ליקויים באוטובוס

 4.25%  ממצא אחר

 15.31%  באוטובוס נגישות

 2.92מדד חריגה בקרה תפעולית
  59.44  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  אלעד-אונו- קווים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 2.55% אי ביצוע

 1.78% דקות 7-10איחור 

 0.99%  דקות 11-20איחור 

 0.39%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.21% אוטובוס מורשה

 0.26% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.25% אדיבות הנהג

 4.36% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.10% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.10%  כניסה לצומת באדום

 0.52% מכירת כרטיסים והנחות

 7.89% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 2.08% נהיגה

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.62% ליקויים באוטובוס

 2.39%  ממצא אחר

 10.70%  באוטובוס נגישות

 2.60מדד חריגה בקרה תפעולית
  66.31  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  ביתר עלית ועמק האלה- קווים
 
 

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

 עמידה
 ז"לוב

 

 2.56% אי ביצוע

 2.08% דקות 7-10איחור 

 1.36%  דקות 11-20איחור 

 0.57%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.15%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 1.73% אוטובוס מורשה

 0.01% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 5.26% הנהגאדיבות 

 13.29% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.46%  כניסה לצומת באדום

 0.93% מכירת כרטיסים והנחות

 2.32% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 4.79% נהיגה

 2.47%  ניקיון האוטובוס

 2.32% מהמדרכהעצירה רחוק 

בקרה 
באוטובוס

 4.64% ליקויים באוטובוס

 4.95%  ממצא אחר

 10.05%  באוטובוס נגישות

 3.54מדד חריגה בקרה תפעולית
  58.26  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  נתניה-חדרה- קווים
 
 

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 0.40% אי ביצוע

 1.49% דקות 7-10איחור 

 0.83%  דקות 11-20איחור 

 0.18%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.10% הצגת מספרי קווים

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.00% אוטובוס מורשה

 2.47% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 0.49% אדיבות הנהג

 3.04% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.20% מכירת כרטיסים והנחות

 1.96% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 1.57% נהיגה

 0.00%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.20% ליקויים באוטובוס

 1.57%  ממצא אחר

 4.51%  באוטובוס נגישות

 1.21מדד חריגה בקרה תפעולית
  82.03  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

 

  חשמונאים- קווים
 
 
  

נושא  
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
אחוז ממצאים לא 

  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
 ז"לוב

 

 3.32% אי ביצוע

 2.32% דקות 7-10איחור 

 1.59%  דקות 11-20איחור 

 0.43%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים

 0.00%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 
 בתחנה

 0.19% אוטובוס מורשה

 0.44% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.96% אדיבות הנהג

 5.35% דיבור בנייד

 0.13% הופעת נהג

 0.00% הורדת נוסעים ברמזור/העלאת

 0.20%  כניסה לצומת באדום

 1.70% מכירת כרטיסים והנחות

 2.48% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.52%  מספר הנוסעים מתאים
 1.04% נהיגה

 0.59%  ניקיון האוטובוס

 5.94% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
באוטובוס

 0.59% ליקויים באוטובוס

 6.92%  ממצא אחר

 27.61%  באוטובוס נגישות

 4.02מדד חריגה בקרה תפעולית
  52.25  )2020 1נכנס לתוקף החל מחציון (פיילוט ציון מפעיל 

 



 

  

  ש.א.מ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נושא 
  הבקרה

  חריגתיאור ממצא 
ממצאים לא אחוז 
  2019 1חציון  תקינים

עמידה 
  לו"ז ב

 0.18% אי ביצוע 

 0.86% דקות 7-10איחור 

 0.65%  דקות 11-20איחור 

 0.04%  הקדמה

ת תחנ
 מוצא

 0.00% הצגת מספרי קווים 

 0.13%  שילוט סטטי בתחנות מוצא

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה 

 0.00% אוטובוס מורשה 

 0.18% התאמת האוטובוס לקו

 0.00% שילוט קו

אחריות 
 נהג

 1.18% אדיבות הנהג

 2.89% דיבור בנייד

 0.00% הופעת נהג 

 0.00% העלאת/הורדת נוסעים ברמזור

 0.00%  כניסה לצומת באדום

 0.26% מכירת כרטיסים והנחות 

 1.05% מסלול נסיעה ועצירה בתחנות

 0.00%  מספר הנוסעים מתאים
 2.76% נהיגה 

 0.39%  ניקיון האוטובוס

 0.00% עצירה רחוק מהמדרכה

בקרה 
 באוטובוס

 0.13% ליקויים באוטובוס

 0.92%  ממצא אחר

 4.86%  באוטובוס נגישות
 1.26 מדד חריגה בקרה תפעולית

 86.85  )2020 1(נכנס לתוקף החל מחציון פיילוט ציון מפעיל 



 

 פירוט ממצאים  – 1נספח  

סוג 
 ממצא

 ממצא ממצא ראשי 

עמידה 
 בלו"ז 

 אי ביצוע אי ביצוע
 דקות 7-10איחור  דקות 7-10איחור 
 דקות 11-20איחור  דקות 11-20איחור 

 הקדמה הקדמה

בקרת 
אוטובוס 

 בתחנה

 אוטובוס מורשה
 האוטובוס אינו מופיע ברשימת המורשים שבידינו 

 האוטובוס מורשה באשכול אחר של המפעיל 

 התאמת האוטובוס לקו

 אוטובוס בינעירוני בקו עירוני

 אוטובוס עירוני בקו איזורי

 אוטובוס עירוני בקו בינעירוני

 מידיבוס/מיניבוס עירוני בקו איזורי

 שילוט קו 

 אין שילוט קו ואין שילוט נייר

 נייר מקדימהאין שילוט קו ואין שילוט 

 שילוט הקו אינו תקין, ואין שילוט נייר

 שילוט הקו אינו תקין, ואין שילוט נייר מקדימה

 שילוט הקו שגוי, ואין שילוט נייר מקדימה

 שילוט הקו שגוי, ואין שילוט נייר

 שילוט נייר מקדימה אינו תואם לשילוט הקו האלקטרוני

בקרה 
 באוטובוס

 ליקויים באוטובוס

 ברזל חד בולט

 חוטי חשמל חשופים 

 חלון מתפרק

 חסרה חגורת נכים 

 חסרה ידית אחיזה

 ידית אחיזה שבורה

 כסא שבור

 ממצא אחר

 אין מטף לכיבוי אש

 אין תאורה באוטובוס )בלילה( 

 דלתות מקולקלות

 דלתות תא מטען לא נפתחות

 עובד המזגן לא 

 העלאת בעל חיים שלא על פי התקנות

 חסר פח אשפה 

 חסרים לחצני עצור 

 לחצני העצור אינם פועלים 
אי פרסום מספר טלפון/פקס של דרכי ההתקשרות למפעיל  -מידע לציבור

 בתוך האוטובוס

 נזילת מים באוטובוס

 נזילת מים מהמזגן

 בכרטיס הנסיעהפרטים חסרים או שגויים 

 ריפוד קרוע

 נגישות באוטובוס
 כריזה באוטובוס

 שילוט דיגיטלי באוטובוס



 

 

 

סוג 
 ממצא

 ממצא ממצא ראשי 

תחנת 
 מוצא

 הצגת מספרי קווים

 בתחנה  505אין תמרור ב 

 זיהוי מפעיל אינו מוצג בתמרור

 יעד הנסיעה אינו מוצג בתמרור

 בתמרורמספר קו אינו מוצג 

 מק"ט תחנה אינו מוצג בתמרור

 שם התחנה אינו מוצג בתמרור

שילוט סטטי בתחנות 
 מוצא

 מפה/מסלול אינו מוצג בתחנת מוצא כנדרש ברישיון הקו

 מפה/מסלול אינו מוצג בתחנה מוצא 

אחריות 
 נהג

 אדיבות הנהג

 הנהג אכל בזמן הנסיעה 

 הנהג דיבר בגסות לנוסע 

 דיבר בנייד בזמן קליטת נוסעים הנהג 

 הנהג לא פתח דלת אחורית לנוסע שרצה לרדת

 הנהג עישן באוטובוס

 דיבור בנייד
 הנהג דיבר בנייד ללא דיבורית

 הנהג דיבר בנייד עם דיבורית

 הופעת נהג 
 הופעה מרושלת של הנהג 

 הנהג אינו לבוש במדי החברה 

העלאת/הורדת נוסעים 
 ברמזור

 הנהג הוריד נוסע ברמזור אדום

 הנהג העלה נוסע ברמזור אדום
 הנהג נכנס לצומת ברמזור אדום  כניסה לצומת באדום

מכירת כרטיסים 
 והנחות 

 הנהג גבה מנוסע מחיר נסיעה שגוי 

 קו-הנהג גבה תשלום מנוסע למרות תקלה במכשיר הרב

מסלול נסיעה ועצירה 
 בתחנות

 שלא על פי הרישיון ביצוע 

 הנהג הגיע לתחנת המוצא עם נוסעים

 הנהג העלה או הוריד נוסע שלא בתחנה

 הנהג לא עצר לנוסע שהמתין בתחנה

 הנהג עצר במהלך המסלול 

 הנהג עצר במהלך המסלול ללא הצדקה 

 הנהג שינה את מסלול הנסיעה ודילג על תחנות

 מספר הנוסעים מתאים
 מספר הנוסעים מעל המותר

 ללא פיצוי -מספר הנוסעים מעל המותר

 נהיגה 

 הנהג דיבר עם נוסע שעמד לידו בזמן הנסיעה

 הנהג העלה או הוריד נוסע בתחנה, במקביל לאוטובוס אחר

 הנהג לא היה מרוכז בזמן הנהיגה 

 הנהג נסע עם דלת פתוחה 

 הנהג סגר את הדלת על נוסע 

 קורא עיתוןנהג 

 ניקיון האוטובוס
 גרפיטי באוטובוס

 האוטובוס מלוכלך מבפנים

 עצירה רחוק מהמדרכה
 הנהג לא נכנס למפרץ התחנה 

 הנהג עצר רחוק מהמדרכה



 

 

 

 

 

 אופן חישוב ציון מפעיל חציוני חדש )פיילוט(  – 2  7

 
וכן עם נציגי פורום המפעילים בנושא ציון חציוני, קיבל מנהל  לאחר פגישות שנערכו עם מפעילי תח"צ

 הרשות את בקשות המפעילים והחליט כך:

 .2020לינואר,  1ציון חציוני חדש יכנס לתוקף החל מיום  .א

והוא זה שיחשב הציון  2019לדצמבר,  31מדד החריגה "הישן" ימשיך להיות בתוקף עד ליום  .ב

 .2019הקובע לשנת 

מדד החריגה הישן, יחל להיות מפורסם לציבור ולמפעילים גם הציון החדש, במקביל לפרסום  .ג

 במתכונת הרצה )פיילוט(.

 
, עבר משרד התחבורה לבקרה אלקטרונית בהיקף מלא. ממצאי בקרה זו, 2019החל מחודש ינואר, 

צועיהם התפעוליים, מהווים שינוי משמעותי מהאופן שבו מדיווחי המפעילים על בי 100%המבוצעת על 

בוצעה הבקרה התפעולית קודם לכן. השינוי הינו גם בסדרי הגודל, גם ברוחב היריעה וגם בשיעור 

 ממצאיהבקרות שבוצעו קודם לכן על מול הבקרה המבוצעת. בקרה חדשה זו אינה ברת השוואה אל 

החציוני מדד החריגה  חושב  מהמשרד לשנות את הדרך שבה  בקרה אלקטרונית מחייב את  למעבר  הלו"ז.  

 וכמתואר להלן יהפוך מדד החריגה ל"ציון מפעיל". של המפעיל

הזדמנות זו, בה מוגדר מחדש חישוב ציון המפעיל, מנוצלת לביצוע עדכונים ושינויים נוספים. שינויים 

פעם ב מדד החריגהחישוב אלה נובעים בחלקם ממצב המציאות השונה היום מכפי שהיה עת עודכן 

. המשוב שקיבל המשרד לימד, המדדהשונות שהתקבלו במשרד אודות ערות ההאחרונה, אך גם מה

ינו קומוניקטיבי, אינו בר השוואה מדד החריגה אאינו מובן לאדם הסביר. עלו טענות על כך שמדד שה

 בין תקופות שונות, בין מפעילים שונים וכן שסקלת הציון מבלבלת.

 כל זאת בוצעו השינויים הבאים:לאור 

 .100עד  0ציון המפעיל יהיה בטווח של  -

עדכון המשקל היחסי של הפרמטרים המבוקרים, כך שישקפו נכון יותר את רמת השירות הראויה  -

 מנקודת מבטו של המשרד.

 הוספת ממצאים שלא נבדקו קודם לכן, אך הם נמדדים כעת. -

 נמדדים עוד.השמטת ממצאים שנמדדו קודם, אך אינם  -

כפי שהיה עד כה ולא לגבול עליון מוגדר מראש בכל אחת מהקטגוריות חישוב ציון מפעיל ביחס  -

 והכל כפי שיפורט להלן.

 

 

 

 



 

 

 חציוניה הציוןנספח א': הסבר אופן חישוב 

 : רשימת הממצאים המחושבים בציון החריגה והמשקל היחסי שלהם1טבלה 

 ממצא אב
 במערכת האכיפה()כפי שמופיע 

 תת ממצא
 )כפי שמופיע במערכת האכיפה(

 גבול ניקוד
 נקודות( 0)

 3.16% 10 הקדמה חריגות לוז
 4.10% 8 דקות 7-10איחור  חריגות לוז
 3.16% 13 דקות 11-20איחור  חריגות לוז
 9.00% 10 אי ביצוע ברמת קו חריגות לוז
 7.54% 15 ע כלליאי ביצו חריגות לוז

 0.68% 2 אוטובוס מורשה אוטובוס מורשה, התאמה לקו

 0.46% 2.5 התאמת האוטובוס לקו אוטובוס מורשה, התאמה לקו

 0.72% 0.5 שילוט קו לאורך מסלול
 2.30% 1.7 ניקיון האוטובוס לאורך מסלול
 0.24% 0.2 הופעת נהג לאורך מסלול
 0.56% 2 מספר הנוסעים מתאים לאורך מסלול
 6.84% 2 אדיבות הנהג לאורך מסלול
 2.06% 2 מכירת כרטיסים והנחות לאורך מסלול
 2.12% 1.8 ליקויים באוטובוס לאורך מסלול
 15.00% 2 דיבור בנייד לאורך מסלול
 15.00% 0.2 עצירה רחוק מהמדרכה לאורך מסלול
 0.44% 1.5 העלאת/הורדת נוסעים ברמזור לאורך מסלול

 10.04% 1 נהיגה מסלוללאורך 
 15.00% 2 מסלול נסיעה ועצירה בתחנות לאורך מסלול
 15.00% 1.5 ממצא אחר לאורך מסלול
 15.00% 1.9 נגישות פיזית לאורך מסלול
 15.00% 0.4 נגישות חושית לאורך מסלול
 1.40% 0 שילוט סטטי בתחנות מוצא לאורך מסלול

 15.00% 1 שלמות הדיווח דיווחים
 15.00% 2 אי קיום הוראות המפקח על התעבורה דיווחים

 0.7 רמת שירות מודיעין בקרת תשתיות
3 

 (5עד  1)ציון 

 0.7 רמת שירות פניות הציבור בקרת תשתיות
3 

 (5עד  1)ציון 

 0.5 אבדות ומציאות בקרת תשתיות
3 

 (5עד  1)ציון 
 15.00% 1.5 דגלול ושילוט סטטי בקרת מתקני תשתית

 1 'עמדות 'על קו בקרת תשתיות
3 

 (5עד  1)ציון 

 0.1 אינטרנט עדכנות אתר בקרת תשתיות
3 

 (5עד  1)ציון 

 8 חוות דעת תח"צ חוו"ד תח"צ
1 

 (5עד  1)ציון 
 15.00% 3.3 צי הרכב בקרת תשתיות

 9.00% 10- קווים בתדירות נמוכה לשהפחתה בגין אי ביצוע 



 

 
 

 

 :מתודולוגיית החישובהגדרות ו

רף הייחוס המעניק את מלוא הנקודות בקטגוריה מסוימת. רף זה קבוע לכל  גבול תחתון. •
 חריגות(. 0) 0%הקטגוריות ועומד על 

 נקודות בקטגוריה מסוימת. 0רף הייחוס שממנו ומעבר לו מוענקות  גבול עליון. •

הנוסחה שבעזרתה מחושב ניקוד בקטגוריה   .לניקוד בפרמטר שנמדד באחוזים  נוסחת החישוב •

1]מסוימת. הנוסחה היא:  − (
𝑥𝑖

�̅�
)] ∙ 𝑦𝑖 

 
 

 :הסבר הפרמטרים בנוסחה

o 𝑥𝑖 –  להלן,  2שיעור החריגות של מפעיל נתון. לדוגמא, בטבלה𝑥𝑖  הוא  2של מפעיל
3.56%. 

o �̅�  –    לעיל, ערך הגבול של אי ביצוע   1ערך הגבול של קטגוריה מסוימת. לדוגמא, בטבלה
 .7.54%הוא 

o 𝑦𝑖 –  לעיל הניקוד  1הניקוד המקסימלי של קטגוריה מסוימת. לדוגמא, בטבלה
 נקודות. 15הוא  כללי ית אי ביצועהמקסימלי בקטגורי

 
 :לחישוב ניקוד 'דוגמא א
 נקודות בקטגוריית אי ביצוע. 27.9יוענקו  2בטבלה  2למפעיל 

1]החישוב המלא:  − (
3.56%

7.54%
)] ∙ 15 = 7.92 

 
 :לחישוב ניקוד 'דוגמא ב
נקודות בקטגוריית אי ביצוע. זאת מאחר ושיעור אי הביצוע  0יוענקו  2בטבלה  1למפעיל 

 .7.54%גבוה יותר מהגבול בקטגוריה זו, שהוא  – 12.0% –שלו 

 

 :הבהרה לגבי הערכים המחושבים

לעיל  'יחושבו ערכים ברמה של שתי ספרות אחרי הנקודה ולא יותר מכך. בדוגמא א
מאחר  7.92הוא בפועל ניקוד . אולם, ה7.9177של חישוב הניקוד היא המדויקת התוצאה 

 .וכל הנתונים המחושבים הם עד שתי ספרות אחרי הנקודה, לרבות הציון הסופי

הנוסחה שבעזרתה מחושב ניקוד  .5עד  1לניקוד בפרמטר שנמדד בציון  נוסחת החישוב •

)בקטגוריה מסוימת. הנוסחה היא: 
𝑤𝑖−�̅�

5−�̅�
) ∙ 𝑦𝑖 

 
 :הסבר הפרמטרים בנוסחה

o 𝑤𝑖 –  במדד חוו"ד תח"צ )סקר  4.1קיבל ציון של מפעיל מפעיל נתון. לדוגמא, ציון
 שביעות רצון(.

o �̅� –  לעיל, ערך הגבול העליון של  1ערך הגבול של קטגוריה מסוימת. לדוגמא, בטבלה
 .1.0הוא חוו"ד תח"צ 

o 𝑦𝑖 –  לעיל הניקוד  1הניקוד המקסימלי של קטגוריה מסוימת. לדוגמא, בטבלה
 נקודות. 8הוא  חוו"ד תח"צהמקסימלי בקטגוריית 



 

 
 :לחישוב ניקוד 'דוגמא א

 .נקודות 6.20חוו"ד תח"צ יוענקו בקטגוריית  4.1מפעיל שקיבל ציון ל

) החישוב המלא:
4.1−1

5−1
) ∙ 8 = 6.20 

מחושב תוך שימוש בנתונים עם לא יותר משתי ספרות אחרי כאמור לעיל, גם פה הציון 
 הנקודה.

 
 :לחישוב ניקוד 'דוגמא ב

נקודות. זאת מאחר וציון חוו"ד  0בקטגוריית חוו"ד תח"צ יוענקו  0.5למפעיל שקיבל ציון 
 .1.0יותר מהגבול בקטגוריה זו, שהוא נמוך  תח"צ שלו

 ביצוע כללית אי : דוגמאות לחישוב של ציון בקטגורי2טבלה 

 ניקוד שיעור חריגות בתקופה נמדדת תיאור ממצא ראשי מפעיל

 0.00 12.0% אי ביצוע 1

 7.92 3.56% אי ביצוע 2

 10.11 2.46% אי ביצוע 3

 11.44 1.79% אי ביצוע 4

 12.00 1.51% אי ביצוע 5

 12.04 1.49% אי ביצוע 6

 12.51 1.25% אי ביצוע 7

 13.31 0.85% אי ביצוע 8

 13.71 0.65% אי ביצוע 9

 14.16 0.42% אי ביצוע 10

 14.36 0.32% אי ביצוע 11

 14.52 0.24% אי ביצוע 12

 14.66 0.17% אי ביצוע 13

 14.66 0.17% אי ביצוע 14

 14.74 0.13% אי ביצוע 15

 15.00 0.00% אי ביצוע 16

 

 הגבול של הפרמטרים.יצוין, כי בכוונת המשרד לעדכן מעת לעת את 

 

 



 

 

 ציון אי ביצוע ברמת קו

הציון מחושב . חישובנספר לצורך ה)=קו חריג( בתקופה נמדדת  4.5%הביצוע שלו עולה על -כל קו שאי
 ביחס למספר הקווים באשכול.

 
 :לחישוב ניקוד 'דוגמא א
. 4.5%-קווים גבוה מ 6הביצוע של -קווים באשכול נתון. מתוכם, שיעור אי 100יש למפעיל 

 .ברמת קו" אי ביצוע"נקודות בקטגוריית  33.3יוענקו לאשכול זה 

1]החישוב המלא:  − (
6%

9%
)] ∙ 10 = 3.33 

 
 :לחישוב ניקוד 'דוגמא ב
. 4.5%-קווים גבוה מ 16הביצוע של -מתוכם, שיעור אי. קווים באשכול נתון 100יש למפעיל 

הקווים החריגים מאחר ושיעור נקודות בקטגוריית "אי ביצוע ברמת קו",  0לאשכול זה יוענקו 
 .9%גבוה יותר מהגבול בקטגוריה זו, שהוא  – 16% –באשכול 

ל הקווים של יצוין, שלצורך חישוב הניקוד של פרמטר אי ביצוע כללי )לא ברמת קו( נמדדים כ
 המפעיל/האשכול, גם קווים שבגינם יופחת ניקוד בממצא זה.

 קווים בתדירות נמוכהשל הפחתה בגין אי ביצוע 

לאחר חישוב הציון, תבוצע הפחתה בגין אי ביצוע של קווים בתדירות נמוכה. בגין אי ביצועים בקווים 
 . 9.00%רמטר הינו נקודות. הגבול העליון של ההפחתה בפ 10אלו יופחתו לכל היותר 

"קו בתדירות נמוכה" הוא קו, שכל הנסיעות המתוכננות שלו במערכת הרישוי במהלך יממה, הן 
 בתדירות שאינה גבוהה מנסיעה אחת בשעה.

 רשימת מקטי קווים בתדירות נמוכה מצורפת בנספח ב' להלן.

  



 

 מפעיל –רשימת מקטי קווים בתדירות נמוכה ': בנספח 

מקט  אשכול
 קו

1אשכול   9991 
1אשכול   9992 
1אשכול   9993 
1אשכול   9994 
1אשכול   9995 
1אשכול   9996 
1אשכול   9997 
1אשכול   9998 
1אשכול   9999 
1אשכול   10000 
1אשכול   10001 
1אשכול   10002 
1אשכול   10003 
1אשכול   10004 
1אשכול   10005 
1אשכול   10006 
1אשכול   10007 
1אשכול   10008 
1אשכול   10009 
1אשכול   10010 
1אשכול   10011 
1אשכול   10012 
1אשכול   10013 
1אשכול   10014 
1אשכול   10015 
2אשכול   10016 
2אשכול   10017 
2אשכול   10018 
2אשכול   10019 
2אשכול   10020 
2אשכול   10021 
2אשכול   10022 
2אשכול   10023 
2אשכול   10024 
2אשכול   10025 

  



 

 

 

 סיווג אשכולות בעלי מאפיינים דומים': גנספח 

 

 כחלק מהדוח החציוני, יפורסם דירוג אשכולות בעלי מאפיינים דומים בטבלאות דירוג נפרדות. 

 

 טבלאות הדירוג הן:

 כלל האשכולות – כללי •

 נסיעות  בעלות מאפיינים עירונייםהרוב בהן אשכולות  – עירוני •

 בינעירונייםנסיעות  בעלות מאפיינים הרוב בהן אשכולות  – בינעירוניים •

של מטרופוליני ירושלים, תל אביב,  1אשכולות עירוניים שפעילים בטבעת  – מטרופוליניים •
 חיפה

 אשכולות עירוניים ובינעירוניים שאינם מטרופוליניים – פריפריאליים •

* הערה: בטבלאות דירוג המשנה )עירוני/בינעירוני, מטרופוליני/פריפריאלי( יוצגו רק אשכולות שיש 
 אלף נסיעות או יותר מכך. 100בהם 

 

 להלן סיווג האשכולות למאפיינים השונים:

 

 מטרופוליני/ פריפריאלי אשכול עירוני/ בינעירוני אשכול מפעיל
1אשכול  מפעיל  פריפריאלי בינעירוני 
2אשכול  מפעיל  מטרפוליני עירוני 

 

 

 




