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צפי על שינוייו לרבות חוץ תקציבי*
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2018' דרומה יפתח באוג20חיבור לכביש •
2018יולי -פתיחת תחנות הרכבת •



מחלף 
אליקים

חיפה

מחלף 
עין תות

מחלף 
תל קשיש

מחלף 

העמקים

מחלף  

ישי

מחלפון 
התישבי

מחלף 
יקנעם

מחלף

סומך
מחלף תל קשיש

פורטל צפוני

מנהרת יוקנעם

צפונה מיוקנעם עד למחלף סומך6המשך כביש •

ח''שמיליארד 7-כ-תקציב הפרויקט•

12/2018-צפי פתיחה לתנועה •



2018מאי 2018ספטמבר 2018ספטמבר 

2018ספטמבר 2018ספטמבר 2018אוקטובר 



תוספת  , הנגשה לבעלי מוגבלויות, הגדלת אולמות, חידוש פני התחנה)שדרוגי תחנות 

(:חניונים, קירוי רציפים, דרגנועים, שערים

א"ת, מודיעין, נתניה, חדרה, בנימינה, חוף כרמל, בת גלים, לב המפרץ, עכו: 2017•

בית יהושע, קיסריה-פרדס חנה, נתניה, רמלה, מוצקיןקרית: 2018•

אשקלון, עד הלום-אשדוד, גתקרית, רחובות: 2019•

חניונים חדשים  

עתלית, בית שמש, ראש העין, בית יהושע: 2017•

בית שמש, עד הלום-אשדוד, אופקים: 2018•





נוסעים צפוי  ' מסתוואי
ביום

יציאה  יעד₪במליארדיאומדן תדירותאורך מסילהמספר תחנות
לביצוע

גבעת , אור יהודה, יהוד
תל , רמת גן, שמואל

אביב
8.62019דקות4מ"ק190,0004428



נוסעים צפוי  ' מסתוואי
ביום

יציאה יעד₪במליארדיאומדן תדירותאורך מסילהמספר תחנות
לביצוע

תל  , בת ים, חולון
הרצליה, אביב

250,00061
מ "ק39

4.5מתוכם )
(תת קרקע

202019דקות3-4



לתחבורההעדפהצירישלרציפהרשתיצירת•

דןגושברחביובינעירונייםעירונייםציבורית

עירונייםציריםמ"ק164שלתוספת•

בינעירונייםציריםמ"ק101שלתוספת•

2017–ראשוניםציריםביצועתחילת•

(עירוניבין+עירוני)שחמליארד7-כ:אומדן•



צ"נת+נתניהעדלציוןראשוןמהירנתיב–'אשלב•

עתידימהירלנתיבכבסיס5בכביששמאלי

5כבישעלמהירנתיב–'בשלב•

7,000)בצפוןשפיים–וסעחנהחניונישניבניית•

מקומות4,000)בדרוםלציוןראשון,(חנייהמקומות

.(חנייה



8שלדןגושברחביאופנייםשבילישלרשת•

גבוהבסטנדרטאופנייםשבילי

מ"ק100-כשלכוללאורך•

ח"שמיליון600-כהפרויקטתקציב•



נוסעים צפוי  ' מסתוואי
ביום

יציאה לביצועיעד₪במליארדיאומדן תדירותאורך מסילהמספר תחנות

,בר אילן, הר הצופים
גילה/תלפיות/מלחה

בביצוע8.5דקות4מ"ק130,0003318











המסילה המזרחית

מחלף נבטים

מחלף שוקת

נבטים-שוקת –6כביש 





בוצעה הפחתת  : 2016שנת 
מ על כלל הפדיון של "מע

שהגדיל  מה , תחבורה ציבורית
התקציב והקטין בהתאמה את 

את הסובסידיה הייעודית

בוצע  2015-2017בשנים 
.התקציב במלואו

במיליוני ₪

20152016201720182019סעיף     /    שנה

3,816 3,460₪ 3,251₪ 2,614₪ 2,097₪ ₪ישירה אוטובוסים

1,643 1,577₪ 1,625₪ 1,440₪ 1,431₪ ₪רכבת ישראל

145 145₪ 151₪ 158₪ 117₪ ₪רק"ל ירושלים

878 930₪ 828₪ 917₪ 996₪ ₪סובסידיה ייעודית

351 282₪ 583₪ 250₪ 337₪ ₪הצטיידות

6,833 6,394₪ 6,439₪ 5,380₪ 4,977₪ ₪סה"כ:

 ₪2,097
 ₪2,614

 ₪3,251 ₪3,460 ₪3,816
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20152016201720182019

ישירה אוטובוסים רכבת ישראל ל ירושלים"רק סובסידיה ייעודית הצטיידות



כ נסיעות נוסע בתחבורה ציבורית"סה

2015-2017בשנים ( באלפים)לפי אמצעי תחבורה 

ללא תשלוםונוסעים כולל נסיעות נוסע של כוחות הביטחון אינו באוטובוסים דיווח מכשירי תיקוף *
('כחוק וכותשלום ללא נוסעים 5ילדים מתחת לגיל )

שנה
אוכלוסייה

*אוטובוס
רכבת  

ארצית

רכבת קלה  

(ירושלים)
כ"סה

(באלפים)

20158,463677,56652,81336,405766,784

20168,631710,95160,09337,633808,677

20178,783743,72664,60342,457850,785

2017שינוי % 

2016לעומת 
1.8%4.6%7.5%12.8%5.2%

2017שינוי % 

2015לעומת 
4%10%22%17%11%



(מיליון)מ שירות אוטובוסים "כ ק"סה
2017–2015בשנים 
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24%: 2015-2017שינוי מצטבר בשנים 



(מיליון)רכבת נוסעים  מ שירות "כ ק"סה
2017–2015בשנים 

12.1
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14%: 2015-2017שינוי מצטבר בשנים 



ציבורית  גידול  מספר נסיעות נוסע  בתחבורה 
2017–2015בשנים 

103.8
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אוכלוסייה אוטובוס רכבת ארצית רכבת קלה



מכירות חופשי חודשי  
אלף 380לחודש 

מנויים מכירות חופשי  
889יומי לחודש 

אלף מנויים

נסיעות נוסע 
2.5באוטובוסים   

מיליון

נסיעות נוסע ברכבת  
אלף224

נסיעות נוסע  
במטרונית  

אלף89

נסיעות נוסע  
ברכבת קלה    

אלף147

אוטובוסים 
5,892בשירות 

אוטובוסים  
בשירות בינעירוני  

4,115

נסועת 
1.9אוטובוסים   

מ"מיליון ק

פדיון שירות אוטובוסים  
ח"מש8.0

פדיון שירות רכבת
ח"מש2.6

סובסידיה לשירות  
ח"מש5.6רכבת  

סובסידיה לשירות  
אוטובוסים

ח"מש15.9

נסיעות  
אוטובוסים 

אלף85

נסיעות  
482רכבת  



36

טעינה ללא נהג . 2
ועלייה מכל  

הדלתות

שרות במגזר  . 7
הערבי

הסדרת קווי מוניות  . 4
שרות

רפורמת תעריפים     . 1
בינעירוניים

צ  "מכרזי תח.  6

כרטוס מתקדם. 3

שילוט אלקטרוני  . 8
וסככות

אוטובוסים  . 5
חשמליים



 הרפורמה בתעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית גם לנסיעות  הרחבת
.בינעירוניות

 בין כל האזורים הבינעירוניים בארץ בכרטיסי מנוי יומי וחודשי  חיבור
.  במחירים אטרקטיביים

 חלקי הארץ  במחיר מופחת לכלל יומי ארצי אשר יאפשר נסיעות מנוי
.כולל נסיעות עירוניות ובינעירוניות, (למעט הערבה ואילת)
 כרטיסי המנוי יהיו תקפים הן לנסיעות באוטובוס והן לנסיעות  כל

.ברכבת

₪  37.5: גוש דן–מחיר חופשי יומי באר שבע 
₪  32.5: גוש דן–מחיר חופשי יומי ירושלים 

נוסע מקרית שמונה המבקש  ₪  60: מחיר חופשי יומי ארצי

שילם עד כה , אביב-לנסוע לתל
.85₪חזור -עבור נסיעה הלוך

₪  60לאחר הרפורמה ישלם 

יהנה, במחיר זה, ובנוסף

מנסיעות עירוניות ללא הגבלה



שלב מקדים לפרויקט עלייה מכל הדלתות באוטובוסים  .

 בפרויקט ארצי לביטול טעינות חוזי נסיעה ' יחל שלב א2018בחודש מרץ
.  כפי שנהוג במדינות רבות בעולם, אצל נהג האוטובוס בנסיעות עירוניות

 המטרות-
.  שיפור בטיחות הנהיגה

. מהירות הנסיעהשיפור 
.שיפור מעמד הנהג

-תחליפים לטעינת חוזים 
באמצעות האינטרנט•
NFCבאמצעות מכשיר סלולרי תומך •
באמצעות כרטיס אשראיכספונטמכשירי 3,000-בכ•
ובתי עסק שונים2000מעיין , cofixכגון רשתות קמעונאיות •

באתר האינטרנט מופיעה מפה מקוונת ואחודה שבה כלל הנקודות שבהן  
.קו-ניתן לטעון את הרב



 שיהוו אמצעי  , עתיד משרד התחבורה להסדיר את קווי השרות של מוניות השירות2018בשנת

.משלים לתחבורה הציבורית הקיימת

קווים שונים של מוניות שירות120-בהם כ, אשכולות25-במסגרת זו המשרד יוציא מכרזים לכ.

 מוניות שירות2500–המהלך צפוי להביא לגידול משמעותי במספר מוניות השירות.

באופן זהה לתשלום  , קו-הנוסעים יוכלו לשלם עבור נסיעתם בימי החול באמצעות כרטיס הרב

.הקיים היום באוטובוסים ורכבות



  על בסיס החלטות ממשלה לצמצום זיהום אויר ברחבי הארץ בכלל ובמרכזי המטרופוליטניים

.מיזמים להנעת תחבורה ציבורית באמצעות אנרגיות חלופיותמקדם משרד התחבורה , בפרט

  החלטה זו מקודמת הן במסגרת המכרזים להפעלת אשכולות קווי שרות והן בפרויקטים

.  ייחודיים של אגד ודן

  הפעלת אוטובוסים חשמליים דורשת הערכות תשתיתית רחבה הכוללת עמדות טעינה

.   הכשרת אנשי תחזוקה, מוסכים ייחודיים, בחניונים

 אוטובוסים המונעים באמצעות חשמל250-צפויים לפעול כ2019עד לסוף שנת.

 50-כ–במטרופולין חיפה | 50-כ–במטרופולין ירושלים | 150-כ-בגוש דן



  המשך קידום התחרות בתחבורה הציבורית והכנסת שחקנים חדשים לענף

 יצאו למכרז ויופעל שירות אוטובוסים באשכולות הבאים2018-2019בשנים:

.אשכול השומרון◦

.אשכול בית שמש◦

.אשכול פרוזדור ירושלים◦

.אשכול רהט◦

בנוסף ייצאו למכרז הפרויקטים הבאים:

.רכבל כקו שרות ייחודי בין הטכניון בחיפה למרכזית המפרץ◦

.קו מטרונית מנשר לחיפה◦



במסגרת תוכנית החומש לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים  , 922י החלטת ממשלה "עפ

המשרד פועל להשוואת רמת שירות התחבורה הציבורית בין יישובים יהודיים  , (2016-2020)

.רמת הכיסוי ומספר היעדים, תדירות השירות: ויישובי המיעוטים מבחינת

 מיליון 100חומש שבמסגרתה מוקצים לפחות תוכניתעל רקע החלטה זו מיישם המשרד  ₪

.2015-2019לתוספות שירות בין השנים 

:תוצאות תכנית החומש נכון להיום

.31%-גידול בנסיעות נוסע ב◦

.במגזר הערבי52%מ נסיעה של "גידול בק◦

.  בנסיעות השירות52%גידול של ◦



מערכת רישוי: מקור
שניהשעון חורף  מחצית : תקופה* 

( לא כולל ערים מעורבות, י מוצא ויעד"עפ)כלל הקווים המשרתים את יישובי החברה הערבית –מגזר ערבי ** 

187%+

24%+



פועל , כחלק ממאמצי המשרד לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית ושיפור השירות לנוסע

.לשיפור המרחב הציבורי של הנוסעהמשרד 

 בהתקנת סככות תקניות ברחבי הארץ2018-2019במסגרת זו נמשיך בשנים.

 (ח"מלש45)תחנות שכיום מוצב בהן עמוד3,000-בכבשלב ראשון יוצבו סככות

 כמו כן נמשיך בהתקנת שילוט מידע מתחלף אלקטרוניnext bus) ) שמטרתו מתן מידע בזמן

.  אמת

 שלטי מידע מתחלף2,000-יותקנו כ2018-2019בשנים   .



התמודדות עם סוגיית הבטיחות בדרכים בצורה רחבה 
ומקיפה תוך ביצוע המטלות אשר בסמכות ובאחריות משרד 

התחבורה ועבודה משותפת עם שאר הגורמים הנוגעים  
לסוגיה



:סיכוןובמוקדיבתשתיותמואץטיפול•

o(לשנהח"מלש200)העירוניבתחוםבטיחותבפרויקטיהשקעה

oהבינעירוניתברשתסיכוןבמוקדילטיפול₪מיליארד1.15שלתקציביתמסגרת

oהכפריבמרחבשמאלהבפניותלטיפולח"מלש600שלתקציביתמסגרת

oמיעוטיםבישוביחוציםכבישיםלשדרוגח"מלש400שלתקציביתמסגרת

o(71,38,3,65,264,293,31,85,89)דרכיםתאונותעתירימסלוליים-חדכבישיםשדרוג

בטיחותמערכותלהתקנתתמריציםומתןחיוב-הרכבבטיחותשיפור•

בטיחותוקצינירישוימכוני,מוסכיםעלוהאכיפההפיקוחהגברת-ואכיפהפיקוח•





תמריצים להתקנת מערכות בטיחות 
ברכב משומש

חובת התקנת מערכות בטיחות ברכבים  
(1.1.18-החל מ)פרטיים חדשים 

חובת התקנת מערכות בטיחות 
מתקדמות ברכב כבד  

זיכוי במס קנייה בהתקנת מערכות  
בטיחות ברכב חדש

אזהרת סטייה מנתיב

מערכת עזר לבלימה
התראת שמירת מרחק

בקרת יציבות
מצלמת שטחים

מתים

התראת 
הולכי רגל



:זמני ההמתנה למבחןקיצור 

המועדימי עסקים ממועד בקשת 2-5תוך –מבחן ראשון•

ימי עסקים7-14–נוסף מבחן •

המבחן אחידים ומדידיםעקרונות +

הפחתת שיקול הדעת של בוחני הנהיגה והגברת השימוש באמצעים טכנולוגיים  +

הגברת השקיפות מול ציבור התלמידים והמורים+

יצירת מנגנוני פיקוח ובקרה על בוחני הנהיגה ושיפור מנגנוני הערר+

2018יוני : תחילת הפעלה



:המחייהיוקרהפחתתעלישירהוהשפעהלתחרותפתיחה

(זעיריבוא,עקיףיבוא)הרכבשירותיערוציהרחבת–הרכביבוא•

השקיפותהגברת,ייבואזמניוקיצורלתחרותפתיחה–חילוףחלקי•

מומחהמוסךקטגוריית,השקיפותהגברת–במוסכיםהטיפול•
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פתיחת הזרוע הרביעית  
ג"נתב

תאום משופר בין התעופה  
לשימוש יעיל  א"וחההאזרחית 

במרחב האווירי



ש  "פתיחת שדה תעופה תמנע ע-קצר טווח 
אילן ואסף רמון

משליםת "הקמת ש-תכנון ארוך טווח 

3/2018צפי לפתיחה מבצעית רבעון •

נבטיםרמת דוד

המשך פעילות תכנונית•
בדיקות היתכנותהשלמת •

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=https://autonews.co.il/wp-content/uploads/IL/photo_ra.jpg&imgrefurl=https://autonews.co.il/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1/&docid=m3XAqUmHgUmSEM&tbnid=zNi69Dez-u26cM:&vet=10ahUKEwiO69O7yrnZAhVO3qQKHf5BDg0QMwhiKB0wHQ..i&w=900&h=511&bih=758&biw=1102&q=%D7%A9%D7%93%D7%94 %D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94 %D7%A8%D7%9E%D7%AA %D7%93%D7%95%D7%93&ved=0ahUKEwiO69O7yrnZAhVO3qQKHf5BDg0QMwhiKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.il/imgres?imgurl=https://autonews.co.il/wp-content/uploads/IL/photo_ra.jpg&imgrefurl=https://autonews.co.il/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1/&docid=m3XAqUmHgUmSEM&tbnid=zNi69Dez-u26cM:&vet=10ahUKEwiO69O7yrnZAhVO3qQKHf5BDg0QMwhiKB0wHQ..i&w=900&h=511&bih=758&biw=1102&q=%D7%A9%D7%93%D7%94 %D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94 %D7%A8%D7%9E%D7%AA %D7%93%D7%95%D7%93&ved=0ahUKEwiO69O7yrnZAhVO3qQKHf5BDg0QMwhiKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
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סיום  
2021



משרד שוטףתקציב 
(רגיל)

(ח"במשנתונים )

מרכיבי 

התקציב

בסיס  

תקציב  

2017

תקציב  

על  2017

שינויו

ביצוע תקציב  

31.12.2017

אחוז 

ביצוע  

מצטבר

בסיס תקציב  

כולל  )2017

(רזרבה

בסיס תקציב  

כולל  )2018

(רזרבה

529.9667.1537.281%564.7616.4כ"סה




