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תקציר

 ".  המטרונית" :בחיפה" המהפכה התחבורתית"לאחר חודשים רבים של עיכובים יצאה לדרך  01.2.3102 -ב

, אוטובוסים 01קווים המופעלים על ידי  2הוא כולל . שפועל במטרופולין חיפה( BRT)המטרונית הינו מערך הסעות המוני 

ובתקופה זו לא נגבה  32.03.02הפרויקט נמצא בהרצה עד . ימים בשבוע 7, שעות ביממה 32פועל ( 0קו )כשהקו הראשי 

 .החלה גביית תשלום על הנסיעות במטרונית 32.03 -החל מ. תשלום

 את תפקוד המערךבמטרה לבחון ח מיוחד שהופק "הינו דוארגוןנוסעיהתחבורההציבוריתבישראלשל ח זה "דו

נתוני המדגם נאספו על ידי נוסעים . ולתת דגשים על מנת לשפרו נובמבר -בדגש על החודשים אוגוסט , בתקופת ההרצה

פרויקט"במסגרת " בוס-איפה"שדיווחו על תנאי הנסיעה במטרונית ותנאי המתנה בתחנה באמצעות האפליקציה 

. אינו מטפל" פרויקט סרדין"כמו כן השתמשנו בתצפיות שוטפות של נוסעים על מנת להאיר את הנושאים בהם ". סרדין

 :ח העיקריים"להלן ממצאי הדו

 עומסים אלה פוגעים בחווית הנסיעה ויש . בייחוד בשעות השיא, בקווי המטרונית השונים נמצאו עומסים כבדים

 .בהם על ידי תוספת הנסיעות לטפל

  מהמקרים השילוט או הכריזה לא עובדים או לא  21% -ב –קיימות בעיות של כריזה ושילוט באוטובוסים

 .כמו כן קיימות בעיות נקודתיות בהקראת שמות התחנות. מסונכרנים

  כמו . אי מזג האווירמקומות ישיבה בלבד ואינן מגינות מתנ 3-2התחנות כוללות  –בעיות קשות בתחנות ההמתנה

 .בתחנות רבות קיימת בעיית בשילוט האלקטרוני המחייבות כיול, כן

 יצרה בעיות הנוגעות למכשירי תיקוף לא תקינים ובעיות בתיקוף  32.03.3102 -תחילת התשלום במטרונית ב

 .של חיפה ורוצים להגיע לקריות ולהיפך" חופשי חודשי"עבור אלה שבעבורם 

 דימות ברמזורים ולכן זמן הנסיעה ארוך מהמוצהרהמערכת לא נותנת ק. 

 אתר מידע לא ידידותי ואי יכולת של מוקד , מקרים של השחתת רכוש, דילוג על תחנות: בעיות נוספות כוללות

 .סגור בסופי השבוע" דן צפון"של עיריית חיפה לטפל בבעיות בזמן שהמוקד של 

חשוב לציין כי , כמו כן. של האוטובוסים ואדיבות גבוהה של הנהגיםאפשר לציין לטובה את רמת הניקיון , יחד עם זאת

" יפה נוף"חברת , בנוסף. יש שיפור מתמיד בחודשים הקרובים כפי שהראתה ההשוואה בין החודשים בחלק מהפרמטרים

פיתוח נושא ההאמונים על אנו קוראים לגופים . כבר טופלו" מחלות הילדות"וחלק מ, עושה מאמצים לשפר את הבעיות

לטובת רווחת בהקדם האפשרי  ח זה"המופיעים בדו" התקלות"עשות מאמץ משמעותי לשיפור ותפעול המטרונית ל

 .הנוסעים וקידום מערכת מודרנית שתעביר נוסעים מהרכב הפרטי לתחבורה הציבורית
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מבוא

 

   מערך זה  .בחיפה "המטרונית"עיכוב רבים החלה הפעלת מערך  לאוגוסט לאחר חודשי 01בתאריך 

 והסתיימה 01.12.02החלה ב  פרויקטתקופת ההרצה של ה. שפועל במטרופולין חיפה( BRT)הינו מערך הסעות המוני 

במסגרת . נסיעות 311בממוצע ביום יש לערך . בקווי המטרונית ללא תשלוםתאריך זה נסעו עד ל. 32.03.02יך בתאר

 :הקוויםפירוט להלן . קיבולת-רבי  אוטובוסים 01קווים אשר מופעלים על ידי  2המערך עובדים 

ומסתיים ( 2על כביש  צומת כורדאני)מתחיל במרכזית הקריות במערך שזהו הקו הראשי ". הקו האדום"המכונה גם  0קו 

 (. חוץ מיום כיפור)קו זה עובד במהלך כל שעות היממה כולל בשבתות וחגים  .בתחנת חוף הכרמל בכניסה לחיפה

הקו . הקו מתחיל בקריית אתא שבצפון ומסתיים בתחנת רכבת בת גלים שבעיר התחתית". הקו הכחול"המכונה גם  3קו 

 . עצמם ובחגים בימי שבת, בשישי בלילה, (בלילה)לפנות בוקר  2ל  0עובד במהלך היום אך אינו עובד בין השעות 

הקו עובד . הקו מתחיל במרכזית הקריות ומסתיים בתחנת הנביאים שבשכונת הדר". הקו הירוק"המכונה גם  2קו 

 .בימי שבת עצמם ובחגים, בשישי בלילה, (בלילה)לפנות בוקר  2ל  0במהלך היום אך אינו עובד בין השעות 

 

שיתוף את ארגוןנוסעיהתחבורההציבוריתבישראלהשיק  3102במאי מספר חודשים לפני הפעלת המטרונית בחודש 

במסגרתו יכולים הנוסעים לשתף את החוויות שלהם  "בוס-איפה"פעולה בינו לבין אפליקציית נתוני זמן אמת ה

הרקע לפרויקט הוא חוסר ". בוס-איפה"באמצעות טופס פשוט המוטמע בתוך אפליקציית . מהנסיעה וההמתנה בתחנה

ובעיקר עקב ההנחה שהבקרה יכולה לעשות , עבור משרד התחבורה" ריבה"קרה המבוצעת על ידי חברת השקיפות של הב

דבר שאינו נעשה בבקרה עתירת כוח האדם של , בצורה יעילה מספיק באמצעים אוטומטיים תוך חיסכון בכוח אדם

על עקרון  מושתתהפרויקט  .הפרויקט מסתמך על דיווחי נוסעים בזמן ההמתנה בתחנה ובזמן הנסיעה ".ריבה"חברת 

, על פי רעיון זה. מחכמתו של המומחה היחיד, בתנאים מסוימים, חוכמת ההמונים הגורס שחכמתו של ההמון גדולה

שקלול התשובות שתפיק קבוצה גדולה של אנשים שאינם מתואמים ביניהם יהיה כמעט תמיד מדויק יותר מהתשובה 

אך , באוכלוסיות שונות ובניסויים מתחומי חיים שונים ל הוכח"העיקרון הנ. הטובה והמלומדת שיפיק מומחה עצמאי

חשוב להיות מודע לבעיות העלולות לנבוע מאמונה עיוורת בדעתו של . עיקרון זה אינו מבטל את מקומו של המומחה

בא להוות כלי ח זה "בדו על מערך המטרונית "פרויקט סרדין" הפעלת כלי הבקרה של .גם אם הוא בעל ידע רב, יחיד

כן הוחלט ל. בתשלום הייתהלא הנסיעה ובתקופה ש בחודשי הרצהמערך המטרונית תלוי לבקרה תפעולית על בלתי 

שהיא האפליקציה היחידה כיום הנגישה לבעלי , "בוס-איפה"עם האפליקציה הסלולרית  להסתמך על שיתוף הפעולה

 iOS -ו  Androidאת מערכות ההפעלה  האפליקציה נגישה למכשירים המריצים. כדי לבדוק את תפקוד המערך מוגבלויות

במסגרת האפליקציה נבנו טפסי דיווח  .הטלפונים החכמיםאשר ביחד מכסות את הרוב המוחלט של שוק , (אייפד, אייפון)

ח נתייחס גם "לקראת סוף הדו. על תנאי הנסיעה והמתנה בתחנה שאותם מילאו הנוסעים בזמן אמת והנתונים יוצגו כאן

בסוף " מטרונית"ואת הקשיים שהתעוררו עם תחילת תקופת התשלום ב" המטרונית"איתן מתמודדת לליקויים אחרים 

 .3102דצמבר 



 ~2 

 

 

המדגם

 

 נובמבר על מנת לבחון את תפקודו של מערך המטרונית –אוגוסט  יםחודשהבמהלך  נוסעים י"נאספו ע המדגם נתוני

 .באפליקציה הניתוח מתבסס על שני סוגי טפסים אשר קיימים. בתקופת ההרצה

ניקיון , השארת נוסעים בתחנה, צפיפות באוטובוסטופס שמטרתו לבדוק את ה –טופס דיווח תנאי הנסיעה  .0

 ניתן להוסיף כן. באוטובוסוהשילוט קיומה ותקינותה של הכריזה ו, אדיבות הנהג ואופי הנהיגה, ובוסהאוט

 .טקסט חופשי המאפשר לציין ליקויים אחרים

, זמינות מקומות ישיבה והגנה מפני מזג האווירטופס שמטרתו לבדוק את  –נה בתחנה טופס דיווח תנאי המת .3

ז בהתאם לתיקון לחוק שעסק "מסלול קו ולו, מפה)וקיומו של מידע סטטי לנוסע  ,תקינותו של שילוט הקו

 .אפשרות להזין טקסט חופשי ישנהגם כאן (. בנושא

וחוסר אמונה במערך עצמו  של דיווחים מאד מועטה כמותצריך להתמודד הוא ח "קושי העיקרי עמו הדוה

במרוצת הזמן הוכנסו מקצי שיפורים אך  (.שמטרתו לשפר משמעותית את התחבורה בחיפה עצמו הינו מערךשלכשל)

נוכל לבצע פילוח מדויק ונרחב יותר של כך אנו מקווים שעם המשך החשיפה של הפרויקט כמות הדיווחים תעלה ו

למשל רק )לה מתודולוגית נוספת היא הנטייה של הנוסעים לדווח רק כשקיים ליקוי מגב .בעתיד הנתונים

לשם הקטנת . לרעה מבחינת הדיווח על תנאי הנסיעהעשוי ליצור הטיה ולא בכל נסיעה מה ש( כשהאוטובוס עמוס

 .מצב תקיןגם כאשר מדובר ב, ההטיה אנחנו מקיימים הסברה שוטפת אצל הנוסעים בדבר חשיבות הדיווח בכל מצב

 .כפי שנאספו בחודשים האחרונים להלן נתוני הבקרה

תנאיהנסיעה–צגתהנתוניםה

צפיפות

 לפי חודשים סך הדיווחים: צפיפות – 0טבלה 

כמותרמתצפיפות

דיווחים

כוללת

אחוז

דיווחים

כולל

אחוז

דיווחים

אוגוסט

אחוז

דיווחים

ספטמבר

אחוז

דיווחים

אוקטובר

אחוז

דיווחים

נובמבר

 51.11% 55.71% 12.05% 21.21% 10.70% 001 יש מקומות פנויים

 אין מקומות פנויים 

 צפיפות מתונה

22 31.30% 0.10% 01.52% 35.20% 22.22% 

 01% 02.00% 31.23% 2.55% 02.12% 22 צפיפות קיצונית –" סרדין"

  011%  011%  011%  011% 011% 022 כ"סה
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מה שמראה על עלייה  הדיווחים על הנסיעות בקווים השונים בכמותעליה  נה מגמתכי ישלפי הטבלה ניתן לראות 

מהווים , מהדיווחים בכל שלושת חודשי ההפעלה 21%ניתן לראות מהנתונים כי בסביבות . במודעות לחשיבות הפרויקט

לעומת זאת יש עליה מות האוטובוסים שיש בהם מקומות פנויים ובמהלך החודשים חלה ירידה בכ. נסיעות עמוסות

" העלתה"בנוסף מהדיווחים שהתקבלו מהשטח עולה כי חברת דן בצפון  . בכמות האוטובוסים בהם הצפיפות מתונה

כמות הדיווחים הרבה התקבלה  .(על ידי הוספת נסיעות תגבור) ברמה מסוימת את כמות האוטובוסים בקווים השונים

ווים פחותה מאחר והם אינם ק 2ו  3בעוד שכמות הדיווחים על הקווים  כיוון שזהו קו ראשי( 0קו )בעיקר על הקו האדום 

 . ראשיים

 

השארתנוסעיםבתחנה

 השארת נוסעים בתחנה – 2טבלה 

כמותהשארתנוסעים

דיווחים

כוללת

אחוזיםאחוזיםכולל

אוגוסט

אחוזים

ספטמבר

אחוזים

אוקטובר

אחוזים

נובמבר

 01.17% 00.02% 72.52% 21% 25.20% 015 לא הושארו נוסעים בתחנה

 1% 7.50% 31.22% 2% 0.22% 00 הושארו נוסעים בתחנה

 2.22% 1% 1% 2% 0.55% 2 האוטובוס לא עצר בתחנה

 1% 0.37% 5.12% 2% 2.03% 1 לא יודע

 011% 011% 011% 011% 011% 002 כ"סה

 

לעומת  תה הגבוהה ביותריכמות הדיווחים על כך שהושארו נוסעים בתחנה הי ספטמבר חודשמהלך ב כי מהנתונים עולה

  .שאר החודשים וזה למרות העובדה כי מדובר בחודש שבו כמות האנשים הנוסעת בתחבורה ציבורית נמוך בגלל החגים

כנראה בשל העובדה שרק באמצע חודש אוגוסט  בחודש אוגוסט וזאתהיו דווקא הדיווחים על אי עצירה בתחנות  מרבית

נוצרו עומסים רבים בתחנות בשל התדירות , באוטובוסים תוצאה מהצפיפותמהנתונים עולה כי כ  .החל המערך לפעול

ת וזאת בניגוד להבטחו' דק 51התקבלו דיווחים על פער גדול בין מטרוניות אשר עומד על )הנמוכה של האוטובוסים 

 (.בשעות העומס' דק 5אוטובוס כל  –המפעיל על תדירות גבוהה 

 

ניקיוןהאוטובוס

 (מתוך העונים על השאלה)ניקיון האוטובוס  – 2טבלה 

כמותרמתהניקיון

דיווחים

כוללת

אחוז

דיווחים

כולל

אחוזים

אוגוסט

אחוזים

ספטמבר

אחוזים

אוקטובר

אחוזים

נובמבר

 21.17% 00.10% 0.22% 1% 02.72% 35 מאוד נקי

 11% 25.70% 21.70% 011% 22.50% 053 סביר

 2.22% 3.11% 2.72% 1% 3.75% 5 מלוכלך

 1% 1% 1% 1% 1% 1 מטונף

  011%  011% 52 011% 011% 011% 023 כ"סה



 ~4 

 

 

אחוזים מהדיווחים הינם על אוטובוסים  2%וכי פחות מ  עליהמהנתונים עולה כי רמת הניקיון הגבוהה נמצאת במגמת 

כך יש ולכן על  לא התקבלו דיווחים על אוטובוסים מטונפים כלל. (מה שלא קיים בחברת אגד או בחברת דן) מלוכלכים

רמת הניקיון של האוטובוסים גבוהה מאד אמנם . ת המפעיל על הקפדה על טיפוח האוטובוסים שיוצאים לשירותלשבח א

בים אינם נוסעים על כך שהמושדיווחים רבים מהתקבלו כלומר , רמת השירות של האוטובוס עצמו הייתה נמוכה אך

. דלתות שנסגרות על נוסעים, אינם ניתנים לשימושבאוטובוסים ישנם פעמונים רבים שבורים ש, מסודרים בצורה נוחה

וזאת למרות שהאוטובוסים מרושתים  ובוסיםונדליזם ורמת אבטחה אפסית באוטחלק מרמת השירות היא תוצאה של 

 .במצלמות במעגל סגור אשר מחוברות לחדר הבקרה



אדיבותהנהגים

 

  (מתוך העונים לשאלה)אדיבות הנהגים  – 5טבלה 

כמותרמתהאדיבות

דיווחים

כוללת

אחוזים

דיווחים

כולל

אחוזים

אוגוסט

אחוזים

ספטמבר

אחוזים

אוקטובר

אחוזים

נובמבר

 5% 0.25% 1% 01.52% 3.02% 2 מאודאדיב 

 05% 03.50% 01.71% 22.30% 00.02% 032 אדיב

 1% 2.70% 1.02% 1% 2.12% 5 לא אדיב

 1% 0.25% 3.23% 5.31% 3.31% 2 גס רוח

 011%  011% 011%  011% 011% 021 כ"סה

 

עם סטיות קלות במהלך  01%הייתה גבוהה בכל החודשים ועמדה על מעל אדיבות הנהגים רמת עולה שמהנתונים 

במערכת נקלטו . על עומסים חריגים באוטובוסים דווחון הבעיקר בנסיעות שב ובטאחוסר האדיבות התמקרי . החודשים

אנו רוצים . או נוהגים בפרעות בין המסלולים מספר דיווחים שבהם צולמו נהגים משוחחים בטלפון במהלך הנסיעה

מסכןאתחייומפורשות בחוק מנוגד או נסיעה במהירות מופרזת לך נסיעהלהדגיש ולחדד כי דיבור בטלפון במה

בנוסף לכך התקבלו . על נהגי האוטובוסים חלה אחריות כבדה מאד מאחר והם אחראים על חיי הנוסעים.הנוסעים

מקרים כאלו התרחשו כאשר   -עים שרצו לעלות ולרדת מהמטרוניות על נוס "סגרו דלתות"דיווחים בהם נהגים 

 . האוטובוסים היו עמוסים
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אופיהנהיגה

 (מתוך העונים לשאלה)אופי הנהיגה  – 1טבלה 



כמותאופיהנהיגה

דיווחים

כוללת

אחוזים

דיווחים

כולל

אחוזים

אוגוסט

אחוזים

ספטמבר

אחוזים

אוקטובר

אחוזים

נובמבר

 011% 02.17% 01.51% 01.03% 02.22% 073 סבירה

 1% 3.52% 1% 2.52% 0.12% 2 איטית מאוד

 1% 3.52% 2.77% 1% 3.07% 2 מהירה מאוד

 1% 0.37% 5.17% 2.52% 3.73% 5 פרועה

 011%011%  011%  011% 011% 022 כ"סה

 

אוגוסט בחודשים . עולה כי מהירות הנסיעה במטרונית הייתה סבירה במהלך כל חודשי ההפעלה שנבדקומהנתונים 

מנגד רואים כי מהירות . אחוזי דיווחים על נהיגה פרועה מצד הנהגים 5%התקבלו כ  (התחלת הפעלת המערך) וספטמבר

מרכזית הקריות למרכזית דקות מ 11עומד על כ  0משך זמן הנסיעה שנקבע לקו . הנסיעה האיטית נמצאת במגמת ירידה

נושא זה . בפועל הנסיעות מתחנות הקצה אורכות למעלה משעה(. התכנון של משרד התחבורהזה לפי נתוני )חוף הכרמל 

אוטובוסים של מפעילים אחרים אינם , קריטי מאד כיוון שהמטרונית יועדה לנסוע על נתיב מיוחד המיועד עבורה בלבד

. רשאים לעלות על המסלול כלל חוץ ממספר קטעים בהדר וזאת כדי לא לפגוע בתדירות ולקצר את משך זמני הנסיעה

תחייבות המפעיל ועירית למרות ה) 1בכל הצמתים בעיר למטרונית אין קדימות ברמזוריםח "תאריך כתיבת הדונכון ל

 .אי קבלת הקדימות ברמזורים מאריכה את משך זמן הנסיעה(. חיפה שמעוגנת בחוזה

  

מטרוניתכריזהושילוטבתוךה

כמותשילוטוכריזה

דיווחים

כוללת

אחוזיםאחוזיםכולל

אוגוסט

אחוזים

ספטמבר

אחוזים

אוקטובר

אחוזים

נובמבר

 32.22% 21.70% 51.01% 35% 27.32% 71 שילוט וכריזה תקינים

 1.17% 2.21% 5.25% 01.17% 2.50% 01 כריזה בלבד

 02.22% 7.11% 0.01% 1% 7.02% 05 שילוט אלקטרוני בלבד

 51.17% 21.22% 22.55% 52.22% 21.32% 27 ללא שילוט וכריזה

  011%  011%  011%  011% 011% 022 כ"סה

                                                             
המסר מהמערכת מועבר . בירוק העדפההמערכת מבקשת קבלת , בטרם הגעת המטרונית לצומת: קדימות ברמזורים עובדת באופן הבא 1

, לאחר שידור הבקשה למערכת. מהאוטובוס אל מערכת הרמזורים על ידי דריכה על גלאי אשר מוטמן בתוך המסלול בטרם הכניסה לצומת
לאי יציאה לאחר שהמטרונית עוברת את הצומת היא דורכת על ג. מתקבל האישור והרמזור נפתח ושאר הרמזורים עוברים למצב של אור אדום

מצב כזה . ובכך למעשה המצב חוזר לקדמותו( כלומר בקשת סגירה של אור ירוק)שטמון במסלול בו היא מבקשת לשחרר את הקדימות ברמזור 
 .מופעל מתוך מחשב הרכב שנמצא באוטובוס" להעדפה לאור ירוק"מתרחש רק כאשר ההגדרה 
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מהדיווחים שהתקבלו על ידי הנוסעים הם דיווחים על מטרוניות שנוסעות ללא מערכת שילוט וכריזה  25%למעלה מ 

ם עובדים אך ייתכן יקיימים דיווחים על נסיעות שבהן מערכת השילוט והכריזה האלקטרוני. שעובדים קטרוניתאל

מתייחסים למקרים בהם מערכת הכריזה בחלקים מסוימים מהנסיעה כיוון שאם הנוסע עולה למטרונית והדיווחים 

הנוסע לא יהיה מודע לכך ולכן הדיווח יהיה , לפני עליית הנוסע השילוט והכריזה לא עבדו' דקמספר בתחנה מסוימת ו

מבחינת המפעיל מדובר בהפרה בוטה . זהכלומר יש לקחת בעירבון מוגבל את הדיווחים התקינים על מערכת הכרי. אחר

של חוק הנגישות וזאת כיוון שחברת דן בצפון התחייבה על שילוט אלקטרוני ומערכת כריזה תקינה כחלק מתקנות 

 :סוגי התקלות במערכת הכריזה והשילוט הן מגוונות. הנגישות

מערכת " )GORBA"רות עם מערכת ה במצב כזה מערכות הרכב אינן מתקש". אין תקשורת"על הצג מופיע השקופית . 0

 אך האוטובוס ממשיך לשדר את המיקום שלו על המסלול (הצג והשילוט האלקטרוני

אך המערכת " המושבה הגרמנית"המטרונית מתקרבת לתחנת למשל , המערכת אינה מדווחת על כל התחנות שבמסלול. 3

 .  לא מדווחת על התקרבות לתחנה הרלוונטית

 . כלומר שם התחנה מוכרז רק לאחר הגעת האוטובוס לתחנה, וח מיקום האוטובוס אל מול התחנהבדיו DELAYקיים . 2

אך המערכת " המושבה הגרמנית"כלומר האוטובוס מתקרב לתחנת , את מיקום האוטובוס תואמיםשמות התחנות לא . 2

 "לין"מדווחת על הגעה לתחנת 

מערכת הכריזה במהלך חודשי ההפעלה עבדה בשלוש שפות כידוע : חוסר אחידות בשמות התחנות בשלושת השפות. 5

בטרם ההגעה לתחנה ". המושבה הגרמנית"נניח כי האוטובוס מתקרב אל תחנת . אנגלית וערבית, עברית: בסדר הבא

ובעת ההגעה לתחנה ( "מניאלאלחייה אל מחטה אל טניה "כלומר )הוכרזה תחנת המושבה הגרמנית בשם הערבי שלה 

אל )"אך בפועל כאשר הופעלה הכריזה בערבית הוקרא השם העברי שלה , כך גם יהיה שם התחנה בערביתהיינו מצפים ש

 .את התחנותבקרב הנוסעים שאינם מכירים  חוסר האחידות יכול ליצור המון בלבול"(. מחטה אל אן המושבה הגרמנית

 .(כולל במעבר בין תחנות בצג) מסך הצג האלקטרוני נכבה ונדלק במהלך הנסיעה. 1

 .שניות 3פער של לפחות  –קיים פער בין הכריזה האלקטרונית לבין שם התחנה על הצג עצמו  . 7

 

, אנו קוראים לאחראי המערכות לתקן את הליקויים כיוון שהנפגעים העיקריים הם נוסעים שלא מכירים את התחנות

 .   עיוורים וחירשים

תנאיהמתנהבתחנות



נותמקומותישיבהזמי

 

בפני התושבים התחייבה . בחודשים שקדמו להשקה חלו שינויים במבנה התחנות בחיפה, המטרוניתבעקבות השקת 

בפועל בכל התחנות החדשות יכולים . ויהיו מספיק מקומות ישיבה, עיריית חיפה על כך שהתחנות יהיו נגישות לנכים

בימים הראשונים כאשר המערך החל לפעול מתחמי . בשעות העומס המספיקכמות כזו של מושבים לא . איש 3-2לשבת 

ראוי להקדיש מחשבה . מה שיצר בעיות בטיחות שונות באנשים שחיכו לעלות על האוטובוסים "מלאים"התחנה היו 



 ~7 

 

התחנות חייבות להתחשב גם . מחודשת על הגדלת כמות המושבים כדי לאפשר לאנשים מבוגרים ובעלי מוגבלות לשבת

 . כנס כסאות גלגליםידה שצריכים להבעוב



הגנהמפניתנאימזגהאוויר

 

מן הראוי להקדיש מחשבה (. שמש וגשם, רוחות)מספקות הגנה מלאה מפני מזג אוויר  התחנות החדשות שנבנו אינן

ל אטימה טובה ש .מחודשת ולאטום את התחנות בצורה טובה יותר על מנת שרמת הסבל של הנוסעים תהיה נמוכה יותר

  (.תחנה שממוגנת מכל צידיה)התחנות יכולה להעשות כמו שנעשה בתחנת הר הרצל בירושלים 



שילוטמספרקו

 

אמורים להתריע שלטים אלו . (NEXT BUSשלטי )לטים אלקטרונים שותקנו יתחנות המטרונית לתושבי חיפה הובטח כי ב

האוטובוס כאשר הוא מתחיל לנסוע על המסלול משדר : השלטים עובדים באופן הבא. מתי האוטובוס צפוי להגיע לתחנה

. מוזן מסלול הנסיעה ולתוכו בעמדת הבקרה של דן בצפוןהשני מוצב שרת שיושב מהצד . מסלולעל האת מיקומו הנוכחי 

כיוון  יום קדימה 30ד התחבורה והוא מועבר ברמה יומית והוא תקף ל מסלול הנסיעה נגזר ממערכת הרישוי של משר

הסיבה שהמסלול מתעדכן . (כלומר התנהגות המסלול היא חד חד ערכית) הוא עבור תקופה מסוימתהנסיעה מסלול ש

או  להוסיף תדירות נסיעות או לשנות מסלול בגלל הפגנה)ברמה יומית היא כדי לאפשר למפעיל לבצע שינוי ברישוי 

ההצלבה בין שני המקורות . המערכת יודעת להצליב בין נתוני המסלול בשרת ובין מיקום האוטובוס(. משחק כדורגל

החודשים במהלך . נותנת את הזמן המשוער להגעת האוטובוס לתחנה וזה למעשה הנתון שמועבר לשלטים בכל התחנות

הנוסעים נתקלו במקרים בהם הוצגה . ורהגרועהעבדהבצמערכת השילוט האלקטרוני שבתחנות הראשונים להפעלה 

 21אוטובוסים שאיחרו מעל )בשלט  וההגעה שהופיע זמני ההגעה של האוטובוס לא תאמו את זמני, "אין מידע"השקופית 

שעונים לא , (מאפשר למשרד התחבורה לקנוס את המפעילמה שמהווה הפרה בוטה ו –שניות  21שניות או הקדימו מעל 

שלטים שסובלים מבעיות  ,נתונים שמוצגים רק בצג אחד של השלט ולא משני צידו ,תאריכים שגויים, טיםמכוונים בשל

יש לציין כי במהלך דצמבר חל שיפור מה בנושא השילוט  .וכתוצאה מכך נכבים באמצע הפעולה תקשורת עם השרת

  .האלקטרוני בעקבות כיול המערכת ויש לקוות כי השיפור יימשך

 

בתחנותסטטימידע

בכל תחנות המטרוניות אמורים להיות שלטי הכוונה אשר אמורים להציג לנוסעים את שם התחנה ומה הקווים אשר 

ונדליזם וחלק מהמפות נקרעו חלק מהשלטים נשברו בגלל . התחנות השלטים מוקמובכל . יזורותה תחנה או אעוברים בא

שלטי משמעותי בראוי לציין כי יש מקום לשיפור  .יק ברורמספעדין לא כמו כן המידע שכן מופיע בתחנות . ווהושחת

 .כיוון שהמטרונית אינה מגיעה לכל מקום ברחבי חיפה ונוסעים נאלצים להתנייד באוטובוסים נוספים .ההכוונה

נוסעים לא מודעים לכך שניתן לעלות על המטרונית בתחנת חוף הכרמל ברציף מספר : דוגמא קטנה לבעיה בשלטי הכוונה

ח המצב לא השתנה למרות פניית "ליום כתיבת הדונכון . במהלך שעות היום וזה בשל העובדה שחסר שלט הכוונה 01

 המפרץ סגורות ומרכזית חוף הכרמל ותבשעות הלילה תחנ. הארגון לחברת דן בצפון ועיריית חיפה לתקן את העוול

תחנותעצמןכיווןשהאוטובוסיםצעתמתוךהתחנהעצמהאלאמחוצהלאינהמתב הלמטרוניתיהעלילנוסעים ולכן 
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בשלהעובדהשנסיעותהמטרוניתמשתנות.הכוונהמתאיםשילוטאיןייםהקבמצב.עלהתחנותהאלו"מדלגים"

חייבתלשיםשלטיהכוונה"דןבצפון"חברת,התחבורהבמהלךהיוםבגללהחלופותהשונותשנקבעועלידימשרד

 .מאיזותחנהישלעלות(באמצעיהתקשורתאובאתריהאינטרנט)מתאימיםולהנחותאתהנוסעיםבצורהטובהיותר

 

נגישותהתחנות

. רציףהתחנות שנבנו עברו שיפוץ והותקנו על הרציפים פנסי תאורה וזאת כדי לאפשר לנהגים לעצור בבטחה קרוב ל

. מה שהוביל למעידה ופציעה של נוסעים רבים אף אוטובוס לא עצר קרוב לרציף, הניסיוניים במהלך ימי ההפעלה

הרציפים תוכננו כך שהאוטובוסים מחויבים לעצור קרוב לרציף כדי לאפשר ירידה חלקה של הנוסעים מן האוטובוסים 

דברלאתקן את המצב לונות חוזרות ונשנות בפני המפעיל ללמרות ת. וכדי לאפשר לנוסעים בעלי מוגבלות לרדת בבטחה

כמו כן נתון נוסף שיש להתייחס אליו הוא שעיוורים וכבדי .נעשהוהנפגעיםהםהנוסעיםבעליהמוגבלותוהעיוורים

ע ראייה שרוצים לדעת מתי האוטובוס יגיע לתחנה אינם יכולים לדעת מתי בפועל יגיע האוטובוס כי אין אופציה לשמו

וכן התחנות  כלומר אין כפתור הפעלה שמחובר לשלטים שמאפשר לשמוע מתי האוטובוס יגיע לתחנה, את נתוני השלטים

 .לא כתובות בברייל( מספרי הקווים)

"מטרונית"תחילתהתשלוםב

 

 :לאחר התחלת התשלום שנתקלנו בהםהבעיות  להלן". מטרונית"הוחל בגביית תשלום על ה 32.03.02 -ב

יש  נושא האכיפה בעייתי ולכן באופן כללי(. שבורים או תקולים)אחוז מהמכשירים לא בשימוש  31בסביבות  .0
 .מצד הרשויות הרבה ונדליזם כי אין יד קשה

בחלק מהמכשירים התקבלו תלונות מנוסעים על כך שאי אפשר לקנות כרטיסי נייר ולכן הם עלו למטרונית מבלי  .3
 (.הגיבוריםתחנת  ,גשר פזלמשל בתחנות )לשלם 

 .בחלק מהמכונות היה ניתן לשלם רק באשראי ולא במזומן כי המכונה לא החזירה עודף או בלעה את המטבעות .2

מי שמחזיק ברשותו רב קו לחיפה בלבד ורוצה לנסוע לקריות בעת התשלום ברציף בחיפה לא יכול לשלם רק את  .2
 :מה שעליו לעשות זה. החלק היחסי של הקריות

או בשישי בלילה בהן התחנה  בלילה .ולבצע תיקוף נוסף מרכזית המפרץ או בתחנת לב המפרץ לרדת בתחנת .א
 .זמן המתנה מיותר ,למטרונית הבאה חצי שעה לערךיש להמתין  סגורה

נסיעות הגם את החלק של נסיעה בחיפה למרות שהוא קנה על  לשלםכלומר , 01.31לשלם על כל המקטע  .ב
  .בחיפה

ייתכן והפיתרון הוא להנהיג תעריף מיוחד למקרה . מהקריות לחיפהלמי שרוצה לנסוע גם קורה מקרה דומה  .5
והנושא אכן נמצא בדיונים מול משרד האוצר בימים , כזה שיהיה מעט יותר יקר מהתעריף של נסיעה מקומית

 .אלה

 01ה בהסדר מי שרוצה לנסוע במטרונית ואז להחליף לכרמלית משלם פעמיים כיוון שנסיעה בכרמלית לא כלול .1
הסיבה היא ככל הנראה שכרמלית . ל הכרמלית פנה למשרד התחבורה לברר מדוע ולא קיבל תשובה"מנכ. 'דק

הדבר תמוה ופוגע בתנועה בכרמלית שגם . אינה נחשבת לגוף באחריות משרד התחבורה אלא באחריות העירייה
 .כך סובלת מדלילות נוסעים

לא יכולים לבצע תיקוף כיוון  120וקוד אמצעי  1ם קוד פרופיל נוסע כבדי ראייה אשר רוצים לתקף כרטיס רב ע .7
נושא זה עדין לא טופל למרות פניות חוזרות ונשנות . שהמערכת לא מכירה את שילוב חוזה יחד עם פרופיל הנוסע

 . של הארגון לטפל בבעיה
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כרטיסיות על ידי מתן אשראי ומספר רב קו ואז אפשר לבוא לתקף / לקנות נסיעות  יש לציין לטובה את האפשרות

יש גם לציין שבעיות אלה ידועות . זה שירות שלא קיים אצל מפעילים אחרים וייחודי לדן בצפון. באופן מיידיברציף 

 . לגופי הבקרה וחלק מהדברים תוקנו או נמצאים בשלבי תיקון

  

שונות

להלן מקרים נוספים . ותצפיות" פרויקט סרדין"ויים שנבדקו באמצעות סקר תוך שימוש בתשתית עתה הבאנו ליקעד 

 .המחייבים התייחסות

  בהחלטה תמוהה מאד מצד חברת  ,האחרון בערב ראש השנה. של המטרונית בערב ראש השנה 0ביטול קו
החל מיום רביעי  0ו הוחלט על ביטול פעילות של ק, שלוותה באישור של משרד התחבורה" דן בצפון"
התנהלות שכזו אינה מקובלת . בבוקר 03:11בשעה ( 11.10.02)החל מכניסת החג ועד יום שישי ( 12.10.02)

במידה והמפעיל רוצה . כיוון שזמן ההתראה לנוסעים היה קצר מאד ואנשים רבים נפגעו מההחלטה הזו
איננו מסכימים . ה מתאימה בתקשורתעליו לבקש זאת שלושה ימים לפחות ולפרסם הודע, לשנות תדירות

מחייב  0הרישיון של קו .בוטהשלהחוזהמצדהמפעילכלפיהמדינה הפרהלכזאת התנהלות כיוון שזוהי 
 (. חוץ מיום כיפור)ימים בשבוע כולל חגים  7שעות במשך  32אותו לעבוד במשך 

  צאו עם פעמונים שבורים או ציוד מדיווחים רבים של נוסעים עולה שמרבית האוטובוסים י -השחתת הרכוש
הנפגע (. מערכות הכרטוס עצמם, במפות ההכוונה)השחתת הציוד פגעה גם בציוד בתחנות . תקול שבור

תופעת השחתת הציוד מחייבת פעולה נמרצת של המשטרה . הישיר מהשחתת הציוד הוא ציבור הנוסעים
עולים בני נוער עם בקבוקי אלכוהול  והצבת מאבטחים בתחנות ובאוטובוסים בעיקר בשעות הלילה בהם

 .לאוטובוסים

  כיום אם לקוח מתקשר לעירית חיפה במהלך סוף השבוע כאשר מוקד של דן בצפון  -שעות פעילות המוקד
אי . אין מי שמטפל בפניות הנוסע ולפיכך מאלצים את הנוסע לחכות עם התלונה שלו ליום העבודה, לא עובד

העיריה מהווה הפרה חמורה כיוון שאחד מתנאי הרישיון קובע שעל העירייה  טיפול בפנייה של נוסע על ידי
 .לקלוט את תלונת הנוסע ולהעבירה אל הצוות האחראי במטרונית ולא להתווכח עם הנוסעים

  במהלך כל ימי ההפעלה הניסיוניים נהגי המטרוניות לא עצרו קרוב -רציפים קרוב לאי עצירה של הנהגים 
הירידה , הקמת המערך הותאמה לכך שברגע שמתקרבים לרציף ועוצרים קרוב. למדרכות הרציפים

בפועל . תהיה קלה יותר( אנשים עם כסאות גלגלים או אנשים עיוורים)מהאוטובוס לאנשים עם מוגבלות     
. מה שהוביל לנפילה ופציעתם של אנשים, לפגוע באוטובוסים ולכן עצרו במרחק גדול מהרציף חששוהנהגים 
במהלך חודש נובמבר חל שיפור . ה נוף החלה בהצבת פנסי תאורה על הרציף כדי להקל על הנהגיםחברת יפ

 . מסוים בנושא

  שהמערך היא הבעיה  .לשוק מערך שאטלים הפעילוהתחנה רחוקה מהשוק עצמו ולכן  -תחנת שוק תלפיות
בשאטלים הם אנשים לרוב מי שמשתמש . 02:11בשעה  מסתייםהיום אלא שעות לא עובד במהלך כל 

 .מבוגרים ויש לתת להם אפשרות להשתמש בשירות גם בשעות אחר הצהריים

 נגישות האתר bus.gov.il-  המפות לקו מסוים בשני כיוונים , כאשר רוצים לבדוק את מסלולי הקווים
 . לבלבל את הנוסעים עלול הדבר .זהותמנוגדים 

 בעקבות השינוי בקווי התחבורה במטרופולין : תדירות הקווים מתוך איזורי הקריות אל הכביש הראשי
בוטלו קווים רבים וכתוצאה מכך תושבי הקריות נאלצים לנסוע בשני האוטובוסים כדי להגיע לנקודה , חיפה

עד להגעת  אנו דורשים להגביר את תדירות הקווים החדשים כדי לקצר זמני המתנה. כלשהי בחיפה
 . המטרונית

  אין מידע"מוצגת שקופית  -קיים אבל עדין לא עובד  01שילוט בחוף הכרמל ברציף."  

 

http://bus.gov.il/


 ~11 

 

המלצותלשיפור–סיכום

 

מערכת והטעמת המערכת דורשת תקופת הסתגלות ארוכה הן מצד מפעילי ה 01.12.02מערך המטרונית החל לפעול ב 

. בסקר שערכנו ראינו הן בעיות קשות והן דברים ראויים לשבח .והן מצד התושבים אשר זקוקים לזמן התרגלות

 .כדי לשפרו אנו ממליצים על הכנסת השינויים הבאים למערך לאור ממצאי הסקר

ח קובעים חד משמעית כי בשעות הבוקר "נתוני הדו. הגברת התדירות של האוטובוסים בשעות העומס .0
, להשארת נוסעים בתחנותהעומס מוביל . מותרתובשעות הערב הצפיפות באוטובוסים היא מעל הרמה ה

עצבים מיותרים והרבה תסכול ותורם בעקיפין לאי אדיבות , חנותדוחק בת, הימעכות על הדלתות, דחיפות
 .הנהגים

מערכות מהנסיעות במהלך החודשים האחרונים  21%בכ   -מערכות הכריזה והשילוט האלקטרוני תיקון  .3
התחייבו על " דן בצפון"וחברת " יפה נוף"חברת . לא עבדו כלל טרוניתלוט האלקטרוני והכריזה האלקהשי

לבין חברת יפה " האגודה למען העיוור בחיפה"כמו כן בעקבות פגישה שהתקיימה בין . רמת נגישות גבוהה
שבמידה והשילוט והכריזה האלקטרונית לא יעבדו כמו " דן בצפון"וחברת " יפה נוף"חברת התחייבה  נוף

 . התקבלה תמונת מצב אחרת לגמרימהדיווחים . על ידי הנהג" כריזה ידנית"על תופ, שצריך

מערכות השילוט האלקטרוני בתחנות נועדו לתת מידע על זמן : כיול מערכות השילוט האלקטרוני בתחנות .2
מערכות השילוט האלקטרוני לא עבדו בצורה תקינה מהלך ימי ההפעלה הניסיוניים ב. הגעה של האוטובוס

זמני הגעת האוטובוסים , לא הוצג מידע מלא על הקו וזמן הגעתו, "אין תקשורת"שקופיות  הוצגו)
 (.דקה 0אוטובוסים איחרו או שהקדימו ביותר מ )שבשלטים לא תאמו את זמני הגעת האוטובוסים בפועל 

של " חופשי חודשי"טיפול בתקלות במערכות התשלום והתיקוף בתחנות וכן בבעיות של נוסעים שברשותם  .2
 .שצריכים לתקף שוב את הכרטיס או לשלם תשלום מלא( ולהיפך)חיפה ונוסעים לקריות 

שהיו ת והתקבלו תלונות מנוסעים שמטרוני הניסיוניים במהלך ימי ההפעלה. הקפדה על מסלולי הנסיעה .5

 . את מסלול הנסיעה וכתוצאה דלגו על תחנות או האריכו  Yבפועל במסלול  נסעו  Xבמסלול אמורים לנסוע 

על . במרבית מהמסלול" קדימות ברמזורים"כיום המטרונית עדין לא מקבלת . קיצור משך זמני הנסיעה .1
ה שיתאים לזמן המתוכנן עיריית חיפה בשיתוף עם יפה נוף לתקן בעיה זו כדי לקצר את משך זמן הנסיע

 . משרד התחבורהשמקציב 

 . הארכת פעילות שעות המוקד .7

מערכת השלטים , כמות מושבים מועטה)תחנות המטרוניות עדין לא מספיק נגישות : התאמת התחנות .2

זמני הגעת  את הם חזותיים בלבד ואדם עיוור לא יכול לשמוע( NEXT BUSשלטי )האלקטרונים בתחנה 
 (. אוויר חםומזג , גשם, רוחות)התחנות עצמן לא מגינות מפני פגעי מזג אוויר . בלחיצת כפתור האוטובוסים

לרבות בשעות הלילה בהם קורים , טיפול בהשחתות רכוש הרבות שמתבצעות על ידי פיקוח הדוק יותר .0
 .מרבית המקרים

 .שיפור עצירה של הנהגים ברציפים והגדלת הנגישות .01

התקבלו לא מעט תלונות על כך שהאוטובוסים לא נכנסים לתוך ערים בקריות או  -שיפור מסלולי הנסיעה  .00
אנו קוראים לשקול עדכון מסלולי הנסיעה כדי להקל על . וסים בהדר עוצרים רחוק מתחנות השוקשהאוטוב

 . הדבר אינו דורש תקצוב גדול אך הוא דורש מחשבה ושיתוף פעולה עם התושבים. ציבור הנוסעים

ה מאוד יש לציין לשבח את רמת הניקיון של האוטובוסים שהייתה גבוהה מאוד ואדיבות הנהגים שהייתה גבוה

מעבר לזה יש לציין שבעיות רבות נמצאות . למעט מקרים בודדים של נהגים שדיברו בטלפון בזמן הנסיעה

 .עושים מאמצים ראויים לתיקוני הליקויים" יפה נוף"במגמת שיפור וטיפול והגופים המבקרים כגון 
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תמונותמהשטח-נספח



 התמונות הבאות מהשטח מציגות מספר מחדלים אשר דורשים תיקון 





אין"הודעה)במערכתהכרטוסשלהמטרונית(תיקוף)שאינועוברולידציהכבדראייה/שלעיווררבקוכרטיס

("חוזהמתאיםלנסיעה
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"הופעתהצגאיןמידעבעברית–תקלהבשלטהאלקטרוני"



 

 

 

(מ"תחנתמת)במרחקגדולמןהרציףעצירהשלמטרונית 
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שילוטאלקטרונישלאעובדבמהלךהיום
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שםהתחנהלאמופיעוהשעוןלאמכוון–(47מטרוניתמספר)תקלהבמערכתהשילוטוהכריזה
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(במקרההזהפעמוניהצלצולבכדילרדתבתחנה)השלציודבמטרוניתהשחת
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(וכתוצאהמכךגםמערכתהכריזהוהשילוט)עובדבמטרוניתצגשאינו
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(:MAKOבאדיבותאתר)צפיפותנוראיתבתחנה





"רמתצפיפותמוגזמתבתוךהמטרונית"






