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תקציר

מדובר במערכת ". מטרונית"יצא לדרך פרויקט הסעת המונים במטרופולין חיפה שזכה למיתוג  61.2.8.61 -ב

 7, שעות ביממה 82כאשר הקו הראשי אף פועל , המופעלים על ידי אוטובוסים רבי קיבולתקווים  1הכוללת 

בישראלהפיק , במלאת שנה לפרויקט המטרונית. ימים בשבוע הציבורית התחבורה נוסעי ח "דו  ארגון

תנאי המתנה , המסכם את הפרויקט על כל היבטיו בדגש על המדדים הרלוונטיים לנוסע כגון תנאי הנסיעה

על ידי  8.62ח ביניים שהופק בינואר "ח זה מהווה המשך לדו"דו. מערכות כריזה ושילוט, נגישות, בתחנות

ח זה הוא השוואה בין הנתונים במדדי "הדגש שניתן בדו. הארגון כסיכום לתקופת ההרצה של המטרונית

 .ח הקודם"הנסיעה העיקריים וכן מעקב אחר הטיפול בבעיות שהועלו בדו

ם נאספו על ידי נוסעים שדיווחו על תנאי הנסיעה במטרונית ותנאי המתנה בתחנה באמצעות נתוני המדג

במסגרת  (8.62החל מפברואר )וטופס מילוי אינטרנטי בגוגל ( 8.62עד ינואר ) "בוס-איפה"האפליקציה 

רויקט פ"כמו כן השתמשנו בתצפיות שוטפות של נוסעים על מנת להאיר את הנושאים בהם ". פרויקטסרדין"

 :ח העיקריים"להלן ממצאי הדו. אינו מטפל" סרדין

 במקרי השארת הנוסעים בתחנות, חלה ירידה מסוימת במקרי הצפיפות הקיצונית באוטובוסים ,

כמו כן בשני . ח הקודם"באופי הנהיגה ובכמות התקלות בכריזה ובשילוט באוטובוסים ביחס לדו

 .יבות הנהגים וניקיון האוטובוסחות התקבלו נתונים משביעי רצון בתחום אד"הדו

 ח הקודם הוחלו מספר שיפורים כגון התקנת שילוט אלקטרוני בתחנת חוף "בעקבות הממצאים בדו

שיפור במערכת הכריזה והשילוט , קו עם פרופיל עיוור-לשימוש רב התאמת מערכת הכרטוס, הכרמל

ושיפורים נוספים שצפויים  לאכיפה נגד פורעי חוק ומתחמקים מתשלוםהכנסת שוטרים , האלקטרוני

 .ותוספת תדירות לקווים הקיימים עופרבעתיד הקרוב כגון הפעלת תחנת אוטובוס ותגבור לאצטדיון 

 כך למשל למרות השיפור המסוים . קיימות עדיין בעיות לא מעטות שדורשות שיפור, יחד עם זאת

. מהנסיעות קיימת בעיה כזו או אחרת בתחום זה %.2 -בכריזה ושילוט בתוך האוטובוסים עדיין בכ

טעויות בתרגום שמות , בעניין זה יש לציין את תקלות התקשורת הרבות האופייניות לכריזה ושילוט

היעדר סנכרון בין זמני ההמתנה המוצגים בשלטים אלקטרוניים בתחנות לזמני , התחנות לערבית

 . ניים בתחנות לאוכלוסיית העווריםרההגעה בפועל ובעיות בהנגשת שלטים אלקטו

 בעיה , יצר בעיות כגון בליעת כסף על ידי המכונות 81.68.8.61 -תחילת התשלום במטרונית החל מ

 .במעבר בין הקודים השונים של המחיר ובעייה בחלק מהוולידטורים של קריאה של יותר מחוזה אחד

  המטרונית בשעות השיא נמוכה מזו ביטול קווים מקבילים בקריות יצר מצב שבו הזמינות של

 .הדבר גורם לצפיפות קיצונית בקווי המטרונית. שהייתה בקווים הקודמים טרם כניסתה

 מהרמזורים נותנים עדיפות למטרונית מה  .68מתוך  .8רק , למרות ההתחייבות המפורשת בחוזה

 .שמאריך את זמן הנסיעה ופוגע ביעילות המערכת

  י עצירת האוטובוסים קרוב לרציף מה שיוצר בעיות בטיחות בקרב בפרט עקב א –בעיות נגישות

 .האוכלוסיה של מוגבלים וכבדי ראייה

אנו מקווים שנתונים אלה יסייעו למקבלי ההחלטות להמשיך בשיפור השירות ולתקן את הליקויים על מנת 

ים מהרכב שהמטרונית אכן תממש את ההבטחה ותממש את ההבטחה למהפכת התחבורה שתעביר את האנש

 .הפרטי לתחבורה הציבורית
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מבוא

 

מערך זה   הינו . בחיפה" המטרונית"לאוגוסט לאחר חודשי עיכוב רבים החלה הפעלת מערך  61בתאריך 

 2.61..61ההרצה של הפרויקט החלה ב תקופת . שפועל במטרופולין חיפה( BRT)מערך הסעות המוני 

בממוצע ביום יש לערך . עד לתאריך זה נסעו בקווי המטרונית ללא תשלום. 81.68.61יך והסתיימה בתאר

להלן . קיבולת-רבי  אוטובוסים .0קווים אשר מופעלים על ידי  1במסגרת המערך עובדים . נסיעות ..8

 :פירוט הקווים

צומת כורדאני על )הו הקו הראשי במערך שמתחיל במרכזית הקריות ז". הקו האדום"המכונה גם  6קו 

קו זה עובד במהלך כל שעות היממה כולל בשבתות . ומסתיים בתחנת חוף הכרמל בכניסה לחיפה( 2כביש 

 (. חוץ מיום כיפור)וחגים 

בעיר הקו מתחיל בקריית אתא שבצפון ומסתיים בתחנת רכבת בת גלים ש". הקו הכחול"המכונה גם  8קו 

בימי , בשישי בלילה, (בלילה)לפנות בוקר  2ל  6הקו עובד במהלך היום אך אינו עובד בין השעות . התחתית

 . שבת עצמם ובחגים

. הקו מתחיל במרכזית הקריות ומסתיים בתחנת הנביאים שבשכונת הדר". הקו הירוק"המכונה גם  1קו 

בימי שבת , בשישי בלילה, (בלילה)פנות בוקר ל 2ל  6הקו עובד במהלך היום אך אינו עובד בין השעות 

 .עצמם ובחגים

 

ח זה תיסקר הפעילות בשנה "בדו. המהלך לווה גם בשינוי קווי תחבורה ציבורית רבים בנשר ובטירת כרמל

הינו  ח זה"דו. ויוצגו יתרונות וחסרונות ביחס למצב שלפני הפעלת המטרונית, האחרונה במגוון נושאים

ח זה כולל את "דו. שכלל בתוכו את נתוני חודשי ההפעלה 8.62ח אשר יצא בחודש ינואר "ח המשך לדו"דו

למען . 8.62ועד אמצע חודש אוגוסט  8.62הדיווחים אשר נקלטו על ידי הנוסעים במהלך סוף חודש ינואר 

מציבור  ף את הדיווחיםאשר מטרתו לאסו Google Docsח זה בנינו טופס אינטרנטי באמצעות "הפקת דו

אשר , (אייפד, אייפון) iOS -ו  Androidלמכשירים המריצים את מערכות ההפעלה  הטופס נגיש. הנוסעים

במסגרת האפליקציה נבנו טפסי דיווח על . ביחד מכסות את הרוב המוחלט של שוק הטלפונים החכמים

כן הטופס נגיש גם באמצעות  כמו. תנאי הנסיעה והמתנה בתחנה שאותם מילאו הנוסעים בזמן אמת

 ". אוחרמ"דפדפני האינטרנט השונים מה שמאפשר גם דיווח 

המדגם

 

על מנת לבחון את תפקודו  8.62אוגוסט  – 8.61 אוגוסט יםחודשהבמהלך  נוסעים י"נאספו ע המדגם נתוני

שמטרתו טופס , טופס דיווח תנאי הנסיעההניתוח מתבסס על . בתקופת ההרצה של מערך המטרונית

, אדיבות הנהג ואופי הנהיגה, ובוסניקיון האוט, השארת נוסעים בתחנה, צפיפות באוטובוסלבדוק את ה
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טקסט חופשי המאפשר לציין ליקויים  ניתן להוסיף כן. באוטובוסוהשילוט קיומה ותקינותה של הכריזה ו

, והגנה מפני מזג האווירזמינות מקומות ישיבה כמו כן נבדקו תנאי המתנה בתחנה שכוללים  .אחרים

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

בעוד , דיווחים 622( ח הביניים"תקופת דו) 8.61דצמבר -סך הכול דווחו במהלך חודשים אוגוסט(. בנושא

 .דיווחים 157דווחו  8.62אוגוסט  –שבחודשים ינואר 

וחוסר אמונה במערך עצמו  של דיווחים מאד מועטהכמות צריך להתמודד הוא ח "קושי העיקרי עמו הדוה

מגבלה מתודולוגית נוספת היא  .(שמטרתו לשפר משמעותית את התחבורה בחיפה עצמו הינו מערךשלכשל)

עשוי מה שולא בכל נסיעה ( למשל רק כשהאוטובוס עמוס)הנטייה של הנוסעים לדווח רק כשקיים ליקוי 

לשם הקטנת ההטיה אנחנו מקיימים הסברה שוטפת . לרעה מבחינת הדיווח על תנאי הנסיעהליצור הטיה 

כפי  להלן נתוני הבקרה .גם כאשר מדובר במצב תקין, אצל הנוסעים בדבר חשיבות הדיווח בכל מצב

גים נתונים הנתונים מוצגים בצורה השוואתית כאשר בטבלה העליונה מוצ. שנאספו בשנה האחרונה

ההתייחסות היא לנתונים . נתונים מינואר עד אוגוסט –הנתונים מאוגוסט עד דצמבר ובטבלה התחתונה 

 .האחרונים תוך מגמה לראות האם מדובר בשיפור או לאו

צגתהנתוניםה

 

צפיפותבאוטובוסים

 

 8.61דצמבר -נתוני אוגוסט: צפיפות באוטובוסים – 6.6טבלה 

כמות רמתצפיפות

ווחיםדי

 כוללת

אחוזדיווחים

 כולל

 16.76% 661 יש מקומות פנויים

 אין מקומות פנויים 

 צפיפות מתונה

12 8..86% 

 2%..62 12 צפיפות קיצונית –" סרדין"

 %..6 622 כ"סה

 

  .8.62אוגוסט  –נתוני ינואר : צפיפות באוטובוסים – 6.8טבלה 

כמות רמתצפיפות

דיווחים

 כוללת

 דיווחיםכוללתאחוזים

 11.07% 618 יש מקומות פנויים

 אין מקומות פנויים 

 צפיפות מתונה

676 27.0.% 
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 65.61% 52 צפיפות קיצונית –" סרדין"

 %..6 157 כ"סה

 

עיקר . ניתן לראות כי חלה ירידה מסוימת ברמת הצפיפות הקיצונית אך יש עליה ברמת הצפיפות המתונה

במהלך החודשים האחרונים התקבלו דיווחים מנוסעים כי לא . העומס נרשם בשעות הבוקר לכיוון חיפה

עומס בכך ניתן להסביר את ה. רק שהרכבים עמוסים אלא שגם יש הגעה של רכבים עמוסים בזה אחר זה

כתוצאה . לאחר למקומות העבודה ולכן עולים על האוטובוס הראשון שמגיע לתחנה חוששיםשהנוסעים 

התקבלו )נוצרו עומסים רבים בתחנות בשל התדירות הבעייתית של האוטובוסים , מהצפיפות באוטובוסים

' דק 5אוטובוס כל  –דיווחים על פער גדול בין מטרוניות בניגוד להבטחות המפעיל על תדירות גבוהה 

. ולעיתים דחיפות ואלימות, תסכול, הצפיפות הנוראית גורמת לעצבים מצד הנוסעים. (העומסבשעות 

מופעל מזה שנה  6כאשר קו , מהפכה בחיפה ובקריותהיתה אמורה להציג  המטרוניתכאשר הושק המערך 

ד מצ. צ במטרופולין חיפה ובשבת בבוקר בקריות"הקו הראשון שפועל בשישי אחהשזהו  8277בתדירות של 

אך המצב עדיין אינו  .צ במטרופולין כולו"זה מגביר את אמון הנוסעים בקו ובשירות התחאחד מהלך 

התיאום בין המטרונית ובין קווי אגד השונים באזור אינו מספק בחלק עדין ניתן לראות כי  .מושלם

מרכז , נןמאיזור נווה שא צ"כך למשל אין כלל תחבורה משלימה למטרונית בימי שישי אחה. מהמקרים

האוטובוסים הראשונים שעובדים הם רק כאשר קווי הלילה . אזורי הקריות, האוניברסיטה, הכרמל

גם . מה שגורם לכך שחצי עיר מנותקת ועל התושבים להזמין מונית ספיישל .88:1מופעלים בסביבות 

קרים חריגים מבמערכת הצטברו תלונות על . אין תנועה של אוטובוסים בשבת בבוקר ובצהריים בקריות

שני ערבי החג . ע.ע)או הפוך ( יום העצמאות. ע.ע)לא אבל מערך האוטובוסים  בהם המטרוניות פעלו כרגיל

 (.של ראש השנה

מהקריות לחיפה וחזרה  ..8בהם קו , חלה הרעה מסויימת בשירות הלילי בחודשים יולי ואוגוסטכמו כן 

 .המטרונית נשארת על תדירות של כל מחצית השעהו, דקות .8בתדירות של פעם ב( ופועל גם כיום)פעל 

אך התדירות , תכנון לא מדויק של הקווים המשלימים גורם לעיתים למצב שבו כמות האוטובוסים תוגברה

בכל שעה . אשר שם יש להם מסלולים זהים, בקרית חיים 81ו 61למשל את מקרי קווים )נשארה זהה 

XX:20  קיצוני הדבר בימי שישי . את כל הדרך בקרית חיים הם מתואמים לצאת ביחד ולנסוע יחד

וים יוצאים בהפרשים של כדקה במקום לנסוע ושני הק ..:61ו .65:1, ..:65שם בשעות , בצהריים

. בבוקר 2 ל 7הבעיה הקיצונית ביותר היא בשעת העומס שבין . (בהפרשים של רבע שעה וכך ליצור זמינות

מטרוניות בשעה  .8ההבטחה ל. הזה בקטע שבין הקריות לחיפה מזה כשנה המטרונית אינה עומדת בעומס

אין מקום , מקום עמוסות עד אפסוכך נוצר המצב שבו המטרוניות בשעה הזו , בלבד 61-62 נהפכה ל 6בקו 

 7בו בין השעות  –מצב זה אינו מספק מענה למצב שהיה בעבר . לזוז ונוסעים נשארים בתחנות באופן קבוע

 7-2מקרית ביאליק , אוטובוסים 7-2מקרית מוצקין עוד , אוטובוסים 7רית חיים בבוקר יצאו מק  2ל

נסה לגרום איך שלא נ. ועוד 816, 856, 876אוטובוסים בכביש הראשי בקווים  .8אוטובוסים ועוד מעל 

אוטובוסים רגילים  .1אוטובוסים מפרקיים לא יגיעו להספק של מעל  61-62, לתמונה להיות טובה יותר

 .והתוצאה ניכרת בשטח יום יום מבלי פתרון שנראה באופק, בעבר בשעה זושהיו 
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 השארתנוסעיםבתחנות

 

 8.61דצמבר -נתוני אוגוסט: השארת נוסעים בתחנות – 8.6טבלה 

 

כמות השארתנוסעים

דיווחים

 כוללת

 אחוזיםכולל

 25.20% 615 לא הושארו נוסעים בתחנה

 0.22% 60 הושארו נוסעים בתחנה

 6.55% 1 האוטובוס לא עצר בתחנה

 1.68% 1 לא יודע

 %..6 601 כ"סה

 

 8.62אוגוסט –נתוני ינואר : השארת נוסעים בתחנות – 8.8טבלה 

 

כמות השארתנוסעים

דיווחים

 כוללת

אחוזים

דיווחים

 כוללת

 25%.. 1 השאיר נוסעים

 00.65% 152 לא השאיר נוסעים בתחנה

 %..6 157 כ"סה

 

ניתן לראות כי כמות הזנחת הנוסעים בתחנה הצטמצמה אך עדין המקרים בהם הושארו נוסעים בתחנה 

 . היה כאשר האוטובוסים הגיעו עמוסים עד אפס מקום



 ניקיוןהאוטובוס

 

 8.61דצמבר -נתוני אוגוסט: ניקיון האוטובוס – 1.6טבלה 

  

כמות רמתהניקיון

דיווחים

 כוללת

אחוז

דיווחים

 כולל

 61.72% 85 מאוד נקי

 21.56% 658 סביר

 8.75% 5 מלוכלך
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 %. . מטונף

 %..6 628 כ"סה

 

 8.62אוגוסט –נתוני ינואר  :ניקיון האוטובוס  - 1.8טבלה 

כמות ניקיוןהאוטובוס

דיווחים

 כוללת

אחוזים

דיווחים

 כוללת

 22.81% 165 ניקיון סביר

 2.12% 16 אוטובוס נקי מאד

 8.82% 2 מלוכלךאוטובוס 

 25%.. 1 אוטובוס מטונף

 %..6 157 כ"סה

 

ולכן על  מואדהתקבלו דיווחים בודדים על אוטובוסים מטונפים . מהנתונים עולה כי רמת הניקיון גבוהה

אמנם רמת הניקיון של . כך יש לשבח את המפעיל על הקפדה על טיפוח האוטובוסים שיוצאים לשירות

האוטובוסים גבוהה מאד אך רמת השירות של האוטובוס עצמו נמוכה מאד ולא הולמת סטנדרטים 

, וחהמבדיקות שערכנו בעקבות תלונות נוסעים עולה כי המושבים אינם מסודרים בצורה נ, גבוהים

דלתות שנסגרות על נוסעים ועל , שבורים שאינם ניתנים לשימוש( רבים)באוטובוסים רבים ישנם פעמונים 

חלק מרמת השירות הירודה הינה תוצאה ישירה ונדליזם ורמת אבטחה אפסית באוטובוסים . כלבי נחייה

בחודש אוגוסט . הוזאת למרות שהאוטובוסים מרושתים במצלמות במעגל סגור אשר מחוברים לחדר הבקר

אנו מאמינים . מ"לאחר תלונות רבות מצידנו ומצד נוסעים החלה אכיפה מוגברת באמצעות שוטרי יס 8.62

 ההיברידייםראוי לציין לטובה את השימוש ברכבים  .כי יש לנקוט ביד ברזל כלפי המתפרעים ומפרי הסדר 

כמו כן יש לבדוק . טובוס רגיל אחרבעוד האוטובוסים הרגילים רועשים כמו כל או, שקטים מאוד שהם

ין ציפצוף צורם מהחלק האחורי בעת הנסיעה ולפעמים אף עפעמים האוטובוסים משמיעים מל מדוע 

 . לא ידוע לנו מה הסיבה האמיתית לצפצופים, בעצירה



 רמתאדיבותהנהגים

 

 8.61דצמבר -נתוני אוגוסט: רמת אדיבות הנהגים – 2.6טבלה 

 

כמות רמתהאדיבות

דיווחים

 כוללת

אחוזים

דיווחים

 כולל

 8.02% 2 אדיב מאוד

 06.62% 682 אדיב
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 1.12% 5 לא אדיב

 %.8.8 1 גס רוח

 %..6 611 כ"סה

 

 8.62אוגוסט -נתוני ינואר: רמת אדיבות הנהגים – 2.8טבלה 

  

כמות רמתהאדיבות

דיווחים

 כוללת

אחוזים

דיווחים

כוללת

 02.68% 111 אדיב מאוד

 5.18% 60 אדיב

 82%.. 6 לא אדיב

 82%.. 6 גס רוח

 %..6 157 כ"סה

 

עם סטיות קלות  %.0מהנתונים עולה שרמת אדיבות הנהגים הייתה גבוהה בכל החודשים ועמדה על מעל 

מקרי חוסר האדיבות שנקלטו במערכת התבטאו בעיקר בנסיעות שבהן דווחו על . במהלך החודשים

ך כמו לצערנו נקלטו דיווחים בהם צולמו נהגים משוחחים בטלפון במהל. עומסים חריגים באוטובוסים

ראוי לחדד , 8.62ח הקודם אשר הופץ בינואר "בהמשך לדו. הנסיעה או נוהגים בפרעות בין המסלולים

.ומסכןאתחייהנוסעיםמפורשות בחוק מנוגדשדיבור בטלפון במהלך נסיעה או נסיעה במהירות מופרזת 

כן התקבלו כמו . על נהגי האוטובוסים חלה אחריות כבדה מאד מאחר והם אחראים על חיי הנוסעים

. על נוסעים וכלבי נחייה אשר הובילו עיוורים" סגרו דלתות"תלונות כלפינו וכלפי דן בצפון בהם נהגים 

. וגורמת לטראומה אצל כלבי הנחייה,הנגישותחוק בוטהשלסגירת דלתות על כלבי נחייה מהווה הפרה 

 . ם העיוורטראומה שכזו גורמת לכלב לא לרצות לעלות לרכב מה שמקשה מאד על האד



אופיהנהיגה

 

 8.61דצמבר -נתוני אוגוסט: אופי הנהיגה –5.6טבלה 

 

כמות אופיהנהיגה

דיווחים

 כוללת

אחוזים

דיווחים

 כולל

 01.22% 678 סבירה

 6.11% 1 איטית מאוד

 8.67% 2 מהירה מאוד
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 8.78% 5 פרועה

 %..6 622 כ"סה

 

 

 8.62אוגוסט -נתוני ינואר: אופי הנהיגה –5.8טבלה 

 

כמות אופיהנהיגה

דיווחים

 כוללת

אחוזים

דיווחים

 כולל

 05.58% 126 סבירה

 22%.. 1 איטית מאוד

 8.58% 0 מהירה מאוד

 6.68% 2 פרועה

 %..6 157 כ"סה

 

ההפעלה במהלך כל החודשים שלאחר . מהנתונים עולה כי מהירות הנסיעה במטרונית הייתה סבירה

מנגד רואים כי מהירות הנסיעה האיטית . אחוזי דיווחים על נהיגה פרועה מצד הנהגים 1%התקבלו כ 

דקות ממרכזית  .1עומד על כ  6משך זמן הנסיעה שנקבע לקו (. אמנם מתונה)נמצאת במגמת ירידה 

סיעות מתחנות בפועל הנ(. נתון זה מתבסס על החוזה מול משרד התחבורה)הקריות למרכזית חוף הכרמל 

נושא זה עדין קריטי מאד כיוון שהמטרונית יועדה לנסוע על נתיב מיוחד . הקצה אורכות למעלה משעה

אוטובוסים של מפעילים אחרים אינם רשאים לעלות . המיועד לה בלבד ומטרתה לקצר את זמני הנסיעה

נכון . את משך זמני הנסיעהעל המסלול כלל חוץ ממספר קטעים בהדר וזאת כדי לא לפגוע בתדירות ולקצר 

למרות התחייבות המפעיל ועירית ) 1ח זה אין קדימות ברמזורים בכל הצמתים בעיר"לתאריך כתיבת דו

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

צמתים מקבלים עדיפות  .68 צמתים מתוך .8בחודשים האחרונים מול עירית חיפה התברר כי רק 

לצערנו במהלך כל . נושא זה נובע בשל מריבות תקציביות בין משרד התחבורה לעירית חיפה. ברמזורים

על מנת לקצר . פת לאפסעים בנתיב ציבורי ורמת האכיפה שואהשנה האחרונה ראינו כי רכבים פרטים נוס

 . הקדםאת זמני הנסיעה יש להגביר האכיפה ולתעדף את הרמזורים ב







                                                           
1
המסר . בירוק המערכת מבקשת קבלת העדפה, בטרם הגעת המטרונית לצומת: קדימות ברמזורים עובדת באופן הבא 

. מוטמן בתוך המסלול בטרם הכניסה לצומתמהמערכת מועבר מהאוטובוס אל מערכת הרמזורים על ידי דריכה על גלאי אשר 
לאחר שהמטרונית . מתקבל האישור והרמזור נפתח ושאר הרמזורים עוברים למצב של אור אדום, לאחר שידור הבקשה למערכת

כלומר בקשת )עוברת את הצומת היא דורכת על גלאי יציאה שטמון במסלול בו היא מבקשת לשחרר את הקדימות ברמזור 
מופעל " להעדפה לאור ירוק"מצב כזה מתרחש רק כאשר ההגדרה . ובכך למעשה המצב חוזר לקדמותו( ירוקסגירה של אור 

 .מתוך מחשב הרכב שנמצא באוטובוס
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כריזהושילוטבתוךהמטרונית

 

 8.61דצמבר -נתוני אוגוסט: כריזה ושילוט –1.6טבלה 

 

כמות שילוטוכריזה

דיווחים

 כוללת

 אחוזיםכולל

 17.81% .7 שילוט וכריזה תקינים

 2.56% 61 כריזה בלבד

 7.02% 65 שילוט אלקטרוני בלבד

 21.82% 27 ללא שילוט וכריזה

 %..6 622 כ"סה

 

 8.62אוגוסט -נתוני ינואר: כריזה ושילוט –1.8טבלה 

  

כמות שילוטוכריזה

דיווחים

 כוללת

 אחוזיםכולל

 50.12% 868 שילוט וכריזה תקינים

 0.58% 12 כריזה בלבד

 2%..5 62 שילוט אלקטרוני בלבד

 1%..81 01 ללא שילוט וכריזה

 %..6 157 כ"סה

 

דיווחים שהתקבלו על ידי הנוסעים הם דיווחים על מטרוניות שנוסעות ללא  %.2למעלה מ : מסקנה **

קיימים דיווחים על נסיעות שבהן מערכת השילוט . מערכת שילוט וכריזה אלקטרונית שעובדים יחדיו

דה והכריזה האלקטרוניים עובדים אך ייתכן והדיווחים מתייחסים למקרים בהם מערכת הכריזה עב

לפני עליית ' כיוון שאם הנוסע עולה למטרונית בתחנה מסוימת ומספר דק)בחלקים מסוימים מהנסיעה 

יש לקחת בעירבון (. הנוסע לא יהיה מודע לכך ולכן הדיווח יהיה אחר, הנוסע השילוט והכריזה לא עבדו

 שלחוקהנגישותבהפרהבוטהמבחינת המפעיל מדובר . מוגבל את הדיווחים התקינים על מערכת הכריזה

וזאת כיוון שחברת דן בצפון התחייבה על שילוט אלקטרוני ומערכת ( אשר גוררת קנסות והורדת ניקוד)

 :סוגי התקלות במערכת הכריזה והשילוט מגוונות. כריזה תקינה כחלק מתקנות הנגישות

אינן מתקשרות עם במצב כזה מערכות הרכב . או שהמסך שחור" אין תקשורת"על הצג מופיע השקופית . 6

אך האוטובוס ממשיך לשדר את המיקום שלו על ( מערכת הצג והשילוט האלקטרוני" )GORBA"מערכת ה 

 .המסלול



 ~9 

 

המושבה "למשל המטרונית מתקרבת לתחנת , המערכת אינה מדווחת על כל התחנות שבמסלול. 8

 .  אך המערכת לא מדווחת על התקרבות לתחנה הרלוונטית" הגרמנית

כלומר שם התחנה מוכרז רק לאחר הגעת , בדיווח מיקום האוטובוס אל מול התחנה DELAYקיים . 1

 . האוטובוס לתחנה

המושבה "כלומר האוטובוס מתקרב לתחנת , שמות התחנות לא תואמים את מיקום האוטובוס. 2

 "לין"אך המערכת מדווחת על הגעה לתחנת " הגרמנית

כידוע מערכת הכריזה במהלך חודשי ההפעלה עבדה : ותחוסר אחידות בשמות התחנות בשלושת השפ. 5

רק בחודש נובמבר הורידו את השפה האנגלית והערבית . אנגלית וערבית, עברית: בשלוש שפות בסדר הבא

ניקח לדוגמא את ? למה הכוונה בחוסר אחידות בשמות התחנות. והשאירו אותן רק בתחנות מסוימות

, בטרם ההגעה לתחנה". המושבה הגרמנית"בוס מתקרב אל תחנת נניח כי האוטו. תחנה המושבה הגרמנית

כלומר מופעל קובץ הקלטה בשם , המערכת כורזת בשם הערבי כי התחנה הבאה היא המושבה הגרמנית

לאחר שהרכב מתקרב לתחנה הנוסע מצפה כי "(. אל מחטה אל טניה אלחייה אלמני"כלומר )הערבי שלה 

יהיה גם כאשר האוטובוס ממש נכנס לתחנה כלומר , ניסה לתחנהגם שם התחנה שהיה בערבית בטרם הכ

בפועל כאשר (. התחנה הנוכחית הינה המושבה הגרמנית" )אמני-מחטה אל אן אל חי אל-אל"הכריזה תהיה 

חוסר האחידות "(. אל מחטה אל אן המושבה הגרמנית)"הופעלה הכריזה בערבית הוקרא השם העברי שלה 

המפעילעל מנת לתקן את התקלה הזו . קרב הנוסעים שאינם מכירים את התחנותיכול ליצור המון בלבול ב

שרלוונטיתגם)כאשרפנינובבקשהלתקןאתההקלטה.נדרשלתקןאתקובץההקלטהולשנותובהתאם

נאמר לנו כי יש לפנות למשרד התחבורה שכן זה לא ( תחנתמטההמשטרה,לתחנתרכבתמרכזהשמונה

 . מת המערכתאופיין כך בעת הק

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

נציגנו במרכז ערכו בדיקה דומה בקו האדום . מה שמעיד על בעית תקשורת בין מחשב הרכב לצגים

 ! אין זכר לתקלה שכזו, ושימו לב, המקדים בתל אביב

כלומר , שניות 8פער של לפחות  –ה האלקטרונית לבין שם התחנה על הצג עצמו קיים פער בין הכריז.  7

 .המערכת מדווחת את שם התחנה אבל השילוט לא מתחלף בזמן

 . רעשי רקע הבוקעים מרמקולים. 2

 . עם כניסת שעון הקיץ 8.62אי תאימות השעונים והתאריכים החל מסוף חודש מרץ . 0

צאים בקשר רציף עם חברת דן בצפון ומעבירים להם את מגוון במהלך החודשים האחרונים אנו נמ

אנו. התקלות כולל מספרי רכבים אבל למרות תלונות חוזרות ונשנות שלנו לתקן את המערכות מעט נעשה

קוראיםשובלאחראיהמערכותלתקןאתהליקוייםכיווןשהנפגעיםהעיקרייםהםנוסעיםשלאמכירים

    .יםעיווריםוחירש,אתהתחנות
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:תחנותהמטרונית



 זמינותמקומותישיבה

 

בפני התושבים . בחודשים שקדמו להשקה חלו שינויים במבנה התחנות בחיפה, בעקבות השקת המטרונית

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

ים בימ. כמות כזו של מושבים לא מספיקה בשעות העומס. איש 8-2התחנות החדשות יכולים לשבת 

באנשים שחיכו לעלות על האוטובוסים " מלאים"הראשונים כאשר המערך החל לפעול מתחמי התחנה היו 

כמו כן בערבות הפעלת מערך המטרונית חל שינוי בתחנות וחל שינוי במפת . מה שיצר בעיות בטיחות שונות

שניתן היה קצר נתקלנו במקרים רבים בהם התבצע שינוי תחנות אבל זמן ההתרעה . קווי האוטובוסים

ראוי להקדיש מחשבה מחודשת על הגדלת כמות המושבים כדי לאפשר לאנשים מבוגרים ובעלי . מדי

לשתףהתחנות חייבות להתחשב גם בעובדה שצריכים להיכנס כסאות גלגלים והכי חשוב . מוגבלות לשבת

קבליההחלטותישתחושהמאדקשהבקרבהציבורהחיפאישמ.אתהתושביםולהיותעמםבקשררציף

.מחובריםמספיקלשטחואינםמביניםאתצרכיהתושבים"אינם"

 

הגנהמפניתנאימזגהאוויר

 

ונראה כי הן ( שמש וגשם, רוחות)התחנות החדשות שנבנו אינן מספקות הגנה מלאה מפני מזג אוויר 

כיוון . ת חשוף לגשםכמו כן מרבית הציוד האלקטרוני שבתחנו. מתבססות על המודל אשר קיים בתל אביב

מן הראוי להקדיש מחשבה מחודשת ולאטום את התחנות בצורה טובה יותר על , שמדובר בציוד מאד יקר

אטימה טובה של התחנות . מנת שרמת הסבל של הנוסעים תהיה נמוכה יותר ושהציוד האלקטרוני לא יפגע

מן הראוי להביא (. מכל צדיהתחנה שממוגנת )יכולה להיעשות כמו שנעשה בתחנת הר הרצל בירושלים 

בחשבון שהציוד האלקטרוני בחלקו חשוף לשמש מה שמאד מקשה על פעולות התשלום וגורר אי תשלום 

 . מצד הנוסעים



שילוטמספרקו

 

שלטים אלו אמורים להתריע (. NEXT BUSשלטי )הובטח כי בתחנות המטרונית יותקנו שלטים אלקטרונים 

האוטובוס כאשר הוא מתחיל : מערכת השלטים עובדת באופן הבא. מתי האוטובוס צפוי להגיע לתחנה

בצד השני מוצב שרת שיושב בעמדת הבקרה של . לנסוע על המסלול משדר את מיקומו הנוכחי על המסלול

נגזר ממערכת הרישוי של משרד התחבורה מסלול הנסיעה . דן בצפון ולתוכו מוזן מסלול הנסיעה מדי יום

יום קדימה כיוון שמסלול הנסיעה הוא עבור תקופה מסוימת  86והוא מועבר ברמה יומית והוא תקף ל 

הסיבה שהמסלול מתעדכן ברמה יומית היא כדי לאפשר (. כלומר התנהגות המסלול היא חד חד ערכית)

(. או לשנות מסלול בגלל הפגנה או משחק כדורגללהוסיף תדירות נסיעות )למפעיל לבצע שינוי ברישוי 

ההצלבה בין שני המקורות נותנת . המערכת מבצעת הצלבה בין נתוני המסלול בשרת ובין מיקום האוטובוס
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במהלך . את הזמן המשוער להגעת האוטובוס לתחנה וזה למעשה הנתון שמועבר לשלטים בכל התחנות

טובהרוני שבתחנות השנה האחרונה להפעלה מערכת השילוט האלקט בצורה עבדה נוסעים נתקלו . לא

זמני ההגעה שהופיעו בשלט לא תאמו ,  כולל בסופי שבוע, "אין מידע"במקרים בהם הוצגה השקופית 

לתחנה אבל בפועל הרכב ' דק 2כלומר היו מקרים בהם השלט הראה כי הרכב מגיע בעוד  –למיקום הרכב 

. שניות .1שניות או הקדמה של  .1כלומר איחור של , שניות .1ל החוק מאפשר גמישות ש. כבר היה בתחנה

כמו , הקדמה או איחור שמעל לזמן זה שמהווה הפרה בוטה ומאפשר למשרד התחבורה לקנוס את המפעיל

השעונים לא תמיד מכוונים , כן במרבית הדגימות שביצענו גילינו כי לא תמיד יש שעה ותאריך בשלט

לצערנו גם בתחנות שהשלטים . רק בצג אחד של השלט ולא משני הצדדיםנתונים שמוצגים , בשלטים

קיווינו כי . גילינו כי יש המון בעיות תקשורת עם השרת וכתוצאה מכך הם נכבים באמצע הפעולה, עובדים

במהלך חודש דצמבר יחול שיפור מה בנושא השילוט האלקטרוני בעקבות כיול המערכת אך בפועל התקלות 

הבעיה הופכת למהותית יותר כיוון שחברת דן בצפון אינה , יתרה מזאת. בתדירות גבוהההאלו מתרחשות 

הסיבות . מה שבעצם גורם לנוסעים להיות תלויים אך ורק בשלטים, ISRמספקת נתוני זמן אמת לשרת 

ועל כן לא מופיעות במערכת  GPS לתקלות הרבות נובעת מכך שחלק גדול מהמטרוניות לא נקלטות ב

כמעט פעם בשבוע יש תקלה כלל מערכתית אשר משביתה את . דבר אשר גורם לזמני אמת שגויים, מידעה

יש זילזול ניכר , בנוסף. כל מערכות המידע בכל תחנות המטרונית לכמה שעות ולפעמים אף לכמה ימים

. ערביתב' וב' במהלך חודש אפריל צגי היעדים במטרוניות עצמן החלו להציג את האותיות ג. בציבור הערבי

הצגים שבתוך המטרונית וצגי המידע שעל הרציפים עדיין לא יודעים איך נראים אותיות כאלו , לעומת זאת

תחנת גשר פז ', יאים?הנ'הוא  1היעד של קו ', לים?בת 'הוא  8וכך נוצר מצב שהיעד של קו , ואחרות בערבית

הורדו  8.62בחודש מרץ , כריזהבסעיף הכפי שצוין . ועוד שלל משחקי מילים' גשר אז'בערבית היא 

, .8.8מציג את שנת )היו פעמים רבות לא מכוונים בצורה קיצונית . השעונים והתאריכים בצגי הרכב

בחברת דן מצאו פיתרון פשוט והוא התחמקות מהבעיה ולכן פשוט לא (. 'הפרשי שעה של מספר שעות וכו

מציג את המינימום  LCDג צבעוני במסך צ, וכך למרבה האירוניה. מציגים יותר שעה ותאריך בצגים

גם , מציגים גם את התחנה הבאה, שורות בלחץ בצבע אחד 8בעוד הצגים של אגד שמכילים רק , הנדרש

 .שעה ותאריך וגם טלפונים לפניות ציבור ומרכז מידע

 

מידעסטטיבתחנות

ם את שם התחנה ומה בכל תחנות המטרוניות אמורים להיות שלטי הכוונה אשר אמורים להציג לנוסעי

במהלך החודשים האחרונים . בכל התחנות השלטים מוקמו. הקווים אשר עוברים באותה תחנה או אזור

ההרס בתחנות בחלקו הגדול . חלק גדול מהשלטים הושחת בגלל ונדליזם וחלק מהמפות נקרעו והושחתו

כמו כן עדין . 'שמל חשופים וכוארונות ח, מסכן חיי אדם כיוון שיש תמונות ועדויות לכך שכבלים חשופים

נדרש שיפור בתוכן המידע אשר מופיע בתחנות כיוון שהמטרונית אינה מגיעה לכל מקום ברחבי חיפה 

 .ונוסעים נאלצים להתנייד באוטובוסים נוספים

 

נגישותהתחנות
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בבטחה  עברו שיפוץ והותקנו על הרציפים פנסי תאורה וזאת כדי לאפשר לנהגים לעצור,  התחנות שנבנו

מצב . במהלך השנה האחרונה כמות האוטובוסים אשר עצרה קרוב לרציף היתה נמוכה מאד. קרוב לרציף

הרציפים תוכננו כך שהאוטובוסים מחויבים לעצור קרוב . שכזה הוביל למעידה ופציעה של נוסעים רבים

עלי מוגבלות לרדת לרציף כדי לאפשר ירידה חלקה של הנוסעים מן האוטובוסים וכדי לאפשר לנוסעים ב

ר את הגלגלים 'לפנצלא בסוף חודש דצמבר התברר כי הרכבים לא עוצרים קרוב לתחנה כדי . בבטחה

ונהגים רבים העידו כי יש בעיית שדה ראייה שכן קיים החשש שנוסעים יתקלו במראות הצד של הרכב כי 

המצב ולתדרך נהגים עדין  למרות תלונות חוזרות ונשנות שלנו בפני דן לתקן את.  הן בגובה התחנה

בעלימתקבלים תלונות רבות בנושא והתחושה הקשה היא ש הנוסעים הם והנפגעים נעשה לא דבר

 .המוגבלותוהעיוורים

אדם עיוור אשר רוצה לדעת , כאשר הקימו את התחנות ואת השילוט האלקטרוני בתחנות שכחו פרט נוסף

ערכת לא חוברה אופציית שמע כפי שהדבר קיים למשל מתי יגיע האוטובוס אינו יכול לדעת כיוון שלמ

כאשר פנינו אל חברת דן להבין . כמו כן מספרי הקווים אינם מופיעים בברייל. בחלק מהתחנות בתל אביב

 . הפנו אותנו למשרד התחבורה, מדוע כך הדבר

שמש 7 דבר אשר מקשה את התשלום בעת גשם , כל מכונות התשלום והתיקוף הינן מחוץ לסככה כלשהי

זכוכית . בימי הקיץ הלוהטים כבדדבר אשר גורם לחוסר אוויר וחום , התחנות עשויות כולן מזכוכית. חזקה

נראה . נדליזם הרב בתחנותואך הבעיה החמורה ביותר הינו הו. הייתה פותרת מעט את הבעיה, למשל, כהה

ממוקמות לקישוט רב ואשר בודאי עלו כסף , כי המצלמות אשר ממוקמות בכל תחנה בלי יוצא מן הכלל

 . הרוסות מהתחנות %.0לא ניתן להסביר מצב שבו מעל , אחרת. בלבד

 

"מטרונית"מערכתהכרטוסשלאחרהפעלתה

 

 :לן הבעיות שנתקלנו בהם לאחר התחלת התשלוםלה". מטרונית"הוחל בגביית תשלום על ה 81.68.61 -ב

 .מכונות בולעות את הכסף או לא מקבלות מטבעות כמו שצריך .6

מי שמחזיק ברשותו רב קו לחיפה בלבד ורוצה לנסוע לקריות בעת התשלום ברציף בחיפה לא יכול  .8
 :מה שעליו לעשות זה. לשלם רק את החלק היחסי של הקריות

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

כלומר לשלם גם את החלק של נסיעה בחיפה למרות שהוא קנה , .8..6לשלם על כל המקטע  .ב
  .על הנסיעות בחיפה

תרון הוא להנהיג תעריף מיוחד הפ. מהקריות לחיפהמקרה דומה קורה גם למי שרוצה לנסוע  .1
נמצא בדיונים מול והנושא עדין , ריף של נסיעה מקומיתלמקרה כזה שיהיה מעט יותר יקר מהתע

כי יתכנסו שוב ב  8.62הובטח בוועדת ביקורת המדינה שהתכנסה בחודש פברואר . משרד האוצר
 "צוק איתן"מבצע כנראה בגלל )ון בשנית אך נושא זה טרם עלה לדי, ליולי לבחון את הנושא 62

 (. ובגלל מריבות בין האוצר למשרד התחבורה על מדיניות המחירים
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 1כבדי ראייה אשר רוצים להוציא רב קו עם פרופיל נוסע תקף כרטיס רב עם קוד פרופיל נוסע  .4
כרגע  .להוציא כרטיס שכזה בעוד שהדבר אפשרי אצל שאר המפעיליםלא יכולים  26.וקוד אמצעי 

 .הכרטיסים מכובדים והנוסעים יכולים לבצע ולידציה אוטומטית באמצעות רב קו

כלומר רק אזרחים ותיקים יכולים לקבל , אין אופציה של הוצאת כרטיס נייר בהנחה לסטודנטים .5
 .הנחה

 . חוסר בנייר לקבלה אשר פוגע בנוסעים אשר צריכים לאחר מכן נסיעת המשך באוטובוס אגד .1

לעומת . קו אשר מלא ביותר מחוזה אחד-רב כרטיס הקטנים לא מסוגלים לקלוט ולידטוריםוה .7
, וזה הרלוונטי בעת הנחת הכרטיסיודעות לתעדף את הח אוטובוסים של אגד המכונותב, זאת

 .שאמורים לבצע את אותה פעולה, ולידטורים הקטניםוב

זמנם ולתקף רק במכונות לבזבז את עולה השאלה מדוע על הנוסעים , כאשר אין קשר בין החוזים .2
 . הגדולות עם לחיצות רבות

 .עיוורים יכולים לבצע ולידציות רק במכונות הקטנות ולא בגדולות .0

 (..1)ולא חברת דן בצפון ( 5)ח יתרות מהמכונות מספר המפעיל מתייחס לחברת דן "בהדפסת דו ..6

  

אך , שכן אמנם ניתנים החזרים במקרה הצורך, רב התקלות הללו פוגעות מאוד בנוסעים וגורמות לטירטור

התנהלות שכזו פוגעת בפידיון המפעיל שכן מקרים . הדבר אפשרי רק בשתי התחנות המרכזיות בלבד

 . התשלום עבור נסיעות כאשר המטרה היא דווקא להגדיל את כמות הפידיון-שכאלו רק יגבירו את אי

כרטיסיות על ידי מתן אשראי ומספר רב קו ואז אפשר 7  ניתן לציין לטובה את האפשרות לקנות נסיעות

בעקבות . זה שירות שלא קיים אצל מפעילים אחרים וייחודי לדן בצפון. לבוא לתקף ברציף באופן מידי

ח הקודם החל מחודש אפריל עיוורים יכולים לבצע ולידציה אוטומטית באמצעות הרב קו "מסקנות הדו

 .פעלה הראשוניםשלהם מה שלא היה אפשרי בימי הה

 

 נקודותהמחייבותמחשבהמחודשת

 

 .להלן מקרים נוספים המחייבים התייחסות

  בהחלטה תמוהה מאד , בערב ראש השנה האחרון. של המטרונית בערב ראש השנה 6ביטול קו
, שלוותה באישור של משרד התחבורה בעקבות לחץ של המגזר הדתי" דן בצפון"מצד חברת 

החל מכניסת החג ועד יום שישי ( 0.61..2.)החל מיום רביעי  6הוחלט על ביטול פעילות של קו 
התנהלות שכזו אינה מקובלת כיוון שזמן ההתראה לנוסעים . בבוקר ..:68בשעה ( 0.61..1.)

עליו , במידה והמפעיל רוצה לשנות תדירות. היה קצר מאד ואנשים רבים נפגעו מההחלטה הזו
איננו מסכימים לכזאת . לבקש זאת שלושה ימים לפחות ולפרסם הודעה מתאימה בתקשורת

 6הרישיון של קו .מצדהמפעילכלפיהמדינהבוטהשלהחוזה הפרההתנהלות כיוון שזוהי 
יש (. חוץ מיום כיפור)ימים בשבוע כולל חגים  7שעות במשך  82מחייב אותו לעבוד במשך 

 .לוודא ולקוות כי מקרים כאלו לא יחזרו על עצמם בשנים הבאות

  מדיווחים רבים של נוסעים עולה שמרבית האוטובוסים יצאו עם פעמונים  -השחתת הרכוש
, במפות ההכוונה)השחתת הציוד פגעה גם בציוד בתחנות . רים או ציוד תקול שבורשבו

תופעת השחתת . הנפגע הישיר מהשחתת הציוד הוא ציבור הנוסעים(. מערכות הכרטוס עצמם
הציוד מחייבת פעולה נמרצת של המשטרה והצבת מאבטחים בתחנות ובאוטובוסים בעיקר 
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דבר אגב שאסור על פי )בקבוקי אלכוהול לאוטובוסים  בשעות הלילה בהם עולים בני נוער עם
ואסור בכל שעות היום לאזרח מתחת לגיל  62בלילה עבור אזרח מעל גיל  ..:88חוק מהשעה 

62  .) 

  כיום אם לקוח מתקשר לעירית חיפה במהלך סוף השבוע כאשר מוקד  -שעות פעילות המוקד
ע ולפיכך מאלצים את הנוסע לחכות עם אין מי שמטפל בפניות הנוס, של דן בצפון לא עובד

אי טיפול בפנייה של נוסע על ידי העיריה מהווה הפרה חמורה כיוון . התלונה שלו ליום העבודה
שאחד מתנאי הרישיון קובע שעל העירייה לקלוט את תלונת הנוסע ולהעבירה אל הצוות 

 .האחראי במטרונית ולא להתווכח עם הנוסעים

 במהלך השנה האחרונה נהגי המטרוניות לא עצרו קרוב -ב לרציפים אי עצירה של הנהגים קרו 
, הקמת המערך הותאמה לכך שברגע שמתקרבים לרציף ועוצרים קרוב. למדרכות הרציפים

( אנשים עם כסאות גלגלים או אנשים עיוורים)הירידה מהאוטובוס לאנשים עם מוגבלות     
, וסים ולכן עצרו במרחק גדול מהרציףבפועל הנהגים חששו לפגוע באוטוב. תהיה קלה יותר

חברת יפה נוף החלה בהצבת פנסי תאורה על הרציף . מה שהוביל לנפילה ופציעתם של אנשים
 . במהלך חודש נובמבר חל שיפור מסוים בנושא. כדי להקל על הנהגים

  הבעיה . התחנה רחוקה מהשוק עצמו ולכן הפעילו מערך שאטלים לשוק -תחנת שוק תלפיות
לרוב מי שמשתמש . ..:62המערך לא עובד במהלך כל שעות היום אלא מסתיים בשעה היא ש

בשאטלים הם אנשים מבוגרים ויש לתת להם אפשרות להשתמש בשירות גם בשעות אחר 
 . הסטת התחנות רלוונטית לעוד תחנות. הצהריים

 די ליצור תכנון מסודר יותר של הקווים המזינים את המטרונית והפניית משאבים מתאימים כ
 . רשת תחבורה טובה יותר במטרופולין

 נגישות האתר ometrbus.gov.il-  המפות לקו מסוים , כאשר רוצים לבדוק את מסלולי הקווים
כמו כן המפות אינן נגישות . הדבר עלול לבלבל את הנוסעים. בשני כיוונים מנוגדים זהות

 . מסך עבור ציבור העיוורים וכבדי הראייהלקוראי 

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

ירות הקווים אנו דורשים להגביר את תד. האוטובוסים כדי להגיע לנקודה כלשהי בחיפה
 . החדשים כדי לקצר זמני המתנה עד להגעת המטרונית

 סנכרון השלטים האלקטרונים יחד עם הגעת האוטובוסים . 

 במהלך החודשים האחרונים נתקלנו . הפעלת כוננים תורנים אשר ינטרו את פעילות המערכת
במהלך בהמון מקרים בהם השלטים האלקטרונים או מכונות הכרטוס לא עבדו כמו שצריך 

מדובר במערכת שעובדת בזמן אמת וכל תקלה במערכת גורמת להפסדי תשלום עבור . ש"הסופ
 . האינטרס של דן בצפון ויפה נוף הוא לא להזניח את הנושא הזה. נסיעות

  בפגישה שהתקיימה בחודש אוקטובר בין הנהלת יפה נוף לאגודה למען העיוור בחיפה הובטח
נושא זה עדין . ני של הנהג על מנת שליקויי ראיה יוכלו לאתרוכי מספר הרכב יהיה בצידו הימי

לתוך מערכת השילוט האלקטרוני  יוכנסוהצענו למפעיל כי מספרי הרכב . לא טופל
אי אפשר כי זו "אך טענת המפעיל היתה ( שכן המידע נשאב ממחשב הרכב)באוטובוסים 

 ". 'תפנו למשרד התחבורה וכו", " מערכת מיובאת מאיטליה

 כי בזמן שאין מערכת כריזה ושילוט אלקטרוני ברכב תופעל  8.61בטח בחודש אוקטובר הו
קיבלנו תלונות רבות מנוסעים . כריזה ידנית על ידי הנהג וזאת לא לפגוע בציבור העיוורים

לא קיבלנו את . עיוורים שכאשר האוטובוסים נסעו ללא כריזה ושילוט לא היתה כריזה ידנית
 . לנושאהתייחסות דן בצפון 

 

http://bus.gov.il/
http://bus.gov.il/
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 נקודותחיובלזכותושלהמפעיל

להלן מספר נקודות אשר . וחברת יפה נוף" דן בצפון"ח הינה שיפור רמת השירות של חברת "מטרת הדו

 :8.62ח שיצא בחודש ינואר "אפשר ניתן לזקוף לזכותו של המפעיל בעקבות הדו

 . 8.62פברואר 7 הותקן שילוט אלקטרוני שעובד בתחנת חוף הכרמל בחודשים ינואר  .6

 .8.62פברואר 7 הותקנו שלטי הכוונה טובים בתחנת חוף הכרמל בחודשים ינואר  .8

מערכת הכרטוס הותאמה לשימוש רב קו עם פרופיל עיוור והסדר נסיעה חופשית בכל רחבי  .1
 . 8.62המטרופולין החל מחודש אפריל 

מ על מנת ללכוד פורעי חוק "החלה אכיפה מוגברת באמצעות שוטרי יס 8.62ודש אוגוסט בח .2
 . ומפירי תשלום למיניהם

 . חל שיפור מה במערכת הכריזה והשילוט האלקטרוני לעומת חודשי ההפעלה הראשוניים .5

 . 8.62מטרוניות חדשות במהלך חודש אוגוסט  .6נרכשו  .1

י עופר ומתן מענה לאוהדי הכדורגל בחיפה באמצעות הקמת תחנת מטרונית ליד איצטדיון סמ .7
 . בשעות שלפני המשחקים ולאחריהם 6תגבור קו 

 . יצירת מהפיכה בתחום התחבורה שגרם לתושבים לדרוש תחבורה טובה יותר .2

 . עיבוי מערך קווי הלילה במטרופולין חיפה .0

 

המלצותלשיפור–סיכום

 

מת המערכת דורשת תקופת הסתגלות ארוכה הן מצד והטע 2.61..61מערך המטרונית החל לפעול ב 

בסקר שערכנו ראינו הן בעיות קשות . מפעילי המערכת והן מצד התושבים אשר זקוקים לזמן התרגלות

לאור ממצאי הסקר אנו ממליצים על הכנסת השינויים הבאים למערך כדי . והן דברים ראויים לשבח

 .לשפרו

ח קובעים חד משמעית כי בשעות "נתוני הדו. העומסהגברת התדירות של האוטובוסים בשעות  .6
העומס מוביל להשארת . הבוקר ובשעות הערב הצפיפות באוטובוסים היא מעל הרמה המותרת

עצבים מיותרים והרבה , דוחק בתחנות, הימעכות על הדלתות, דחיפות, נוסעים בתחנות
 .תסכול ותורם בעקיפין לאי אדיבות הנהגים

מהנסיעות במהלך החודשים  %.2בכ   -תיקון מערכות הכריזה והשילוט האלקטרוני  .8
" יפה נוף"חברת . האחרונים מערכות השילוט האלקטרוני והכריזה האלקטרונית לא עבדו כלל

כמו כן בעקבות פגישה שהתקיימה בין . התחייבו על רמת נגישות גבוהה" דן בצפון"וחברת 
דן "וחברת " יפה נוף"לבין חברת יפה נוף התחייבה חברת  "האגודה למען העיוור בחיפה"

" כריזה ידנית"תופעל , שבמידה והשילוט והכריזה האלקטרונית לא יעבדו כמו שצריך" בצפון
 . מהדיווחים התקבלה תמונת מצב אחרת לגמרי. על ידי הנהג

עדו לתת מערכות השילוט האלקטרוני בתחנות נו: כיול מערכות השילוט האלקטרוני בתחנות .1
במהלך ימי ההפעלה הניסיוניים מערכות השילוט . מידע על זמן הגעה של האוטובוס
לא הוצג מידע מלא על , "אין תקשורת"הוצגו שקופיות )האלקטרוני לא עבדו בצורה תקינה 

זמני הגעת האוטובוסים שבשלטים לא תאמו את זמני הגעת האוטובוסים , הקו וזמן הגעתו
 (.דקה 6רו או שהקדימו ביותר מ אוטובוסים איח)בפועל 
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טיפול בתקלות במערכות התשלום והתיקוף בתחנות וכן בבעיות של נוסעים שברשותם  .2
שצריכים לתקף שוב את הכרטיס או ( ולהיפך)של חיפה ונוסעים לקריות " חופשי חודשי"

 .לשלם תשלום מלא

במרבית " זוריםקדימות ברמ"כיום המטרונית עדין לא מקבלת . קיצור משך זמני הנסיעה .5
על עיריית חיפה בשיתוף עם יפה נוף לתקן בעיה זו כדי לקצר את משך זמן הנסיעה . מהמסלול

 . שיתאים לזמן המתוכנן שמקציב משרד התחבורה

 . הארכת פעילות שעות המוקד .1

מערכת , כמות מושבים מועטה)תחנות המטרוניות עדין לא מספיק נגישות : התאמת התחנות .7

הם חזותיים בלבד ואדם עיוור לא יכול ( NEXT BUSשלטי )ים בתחנה השלטים האלקטרונ
התחנות עצמן לא מגינות מפני פגעי מזג . לשמוע את זמני הגעת האוטובוסים בלחיצת כפתור

 (. ומזג אוויר חם, גשם, רוחות)אוויר 

לרבות בשעות הלילה , טיפול בהשחתות רכוש הרבות שמתבצעות על ידי פיקוח הדוק יותר .2
 .קורים מרבית המקריםבהם 

 .שיפור עצירה של הנהגים ברציפים והגדלת הנגישות .0

התקבלו לא מעט תלונות על כך שהאוטובוסים לא נכנסים לתוך ערים  -שיפור מסלולי הנסיעה  ..6
אנו קוראים לשקול עדכון . בקריות או שהאוטובוסים בהדר עוצרים רחוק מתחנות השוק

הדבר אינו דורש תקצוב גדול אך הוא דורש . וסעיםמסלולי הנסיעה כדי להקל על ציבור הנ
 . מחשבה ושיתוף פעולה עם התושבים

 . הפעלת דיווחים זמני אמת לטלפונים הסלולארים .66

 . התאמת קווי האוטובוס המזינים הן מבחינת תדירות וזמנים .68

בדיקה מחודשת של עצירה בכל תחנה גם כאשר אין נוסעים בתחנה או שהנוסעים לא צלצלו  .61
 ון בפעמ

ותגבור שעות הפעילות החלופה המגיעה לאיצטדיון הכדורגל וזאת על מנת לתת מענה  הרחבה .62
מהלך שכזה יכול למשוך צעירים רבים למקומות . לתושבי טירת הכרמל והיישובים הסמוכים

 . קיצור זמני הגעה לחיפה והקריות, הבילוי

שרד התחבורה וארגון נוסעי מ, יפה נוף, אגד, קיום כנסי שולחן עגול בין חברת דן בצפון .65
כלומר קיום קשר , תחבורה ציבורית בישראל על מנת לשפר את השירות ולהעלות סוגיות

 . רציף

נראה שבעית העצירה הרחוקה מהרציף נובעת מבורות  –הסמכת נהגים בתחום הנגישות  .61
 . בתחום זה וכמובן אכיפה נמרצת בנושא הזה

 . זורים מוגנים כדי שלא יפגעו מפגעי מזג אווירא הארכת הסככות והזזת המכשירים לתוך .67

 

 

 

 



 


