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תקציר

ארגוןנוסעיהתחבורההציבורית ערך( 1קו )במלאת חודש להפעלת הקו המקדים לרכבת הקלה בגוש דן 

איש שגויסו  161בסקר השתתפו . מתוך כוונה לבצע סקרים כאלה מדי תקופה, סקר משתמשיםבישראל

עד  1 -בסקר התבקשו הנוסעים לדרג מ. באמצעות עמוד הפייסבוק של הארגון ומילאו טופס סקר אינטרנטי

 .וכן לציין יתרון וחיסרון בולט של הנסיעה בקו באופן חופשי 1מדדים שונים שקשורים לנסיעה בקו  5

או מרוצים מהאנשים מרוצים  66%כאשר , ממצאי הסקר מראים על שביעות רצון כללית גבוהה מהקו

תוצאה נלווה של  שהיא, שביעות רצון גבוהה במיוחד נרשמה ממהירות העלייה לאוטובוס. מהנסיעהמאוד 

שביעות רצון גבוהה נרשמה מהכריזה ומסך שילוט התחנות , כמו כן. כל הדלתותמדיניות העלייה מ

. והתשלום באשראי אפשרות הטעינהצוינה לטובה . ירות הקו ביום חולניקיון האוטובוס ותד, באוטובוס

למול זאת נרשמה . בניגוד לקווי אוטובוסים רבים בגוש דן לא נרשמו תלונות רבות הנוגעות בנושא הצפיפות

שביעות רצון נמוכה במיוחד . תדירות בשעות הערב וסופי השבועהשביעות רצון בינונית ממהירות הנסיעה ו

המוגבלת לתשלום במזומן עקב אי יכולת  כמו כן צוינה לרעה האפשרות. נרשמה מתנאי ההמתנה בתחנות

לקווים המקבילים שעדיין נוסעים  1בבחירה בין קו , למרות כל אלה. להחזיר עודף הכרטוסשל מכונת 

. ביחס לקווים הקודמים 1רוב מוחלט מעדיפים את קו ה( 01 -ו 51כגון )במסלול הקו בתדירות מופחתת 

בחיפה והרכבת הקלה בירושלים " מטרונית"קו ביחס לממצאים אלה מראים על תדמית חיובית יותר של ה

 .עםהפעלתן

זמני הנסיעה אמנם . המגרעה הגדולה של הקו הוא במהירות הנסיעהלדברי הנוסעים , יחד עם זאת

אך האוטובוסים ממשיכים לנסוע לאט עקב אי אכיפה , התקצרו מעט עקב עלייה מהירה יותר מכל הדלתות

כמו כן קיימת תופעה . לרבות מקרים רבים של רכבים חונים, תחבורה ציבוריתמספקת של נסיעה בנתיבי 

 .בבני ברק ופתח תקווהשלהם שחונים זמן רב בתחנות המוצא " אפיקים"של אוטובוסי שירות של חברת 

כגון העלייה מכל )ובהחלת חלק מהשינויים המבורכים  1אים אנו תומכים בהרחבת פעילות קו לאור הממצ

אנו עומדים על כך שייעשו צעדים פעילים למניעת נסיעת וחניית , יחד עם זאת. גם לקווים אחרים( הדלתות

 .הרכבים בנתיבי תחבורה ציבורית

מבוא

 

". דן"הקו מופעל על ידי חברת . 1קלה שמוספר כקו באוגוסט הופעל בגוש דן הקו המקדים לרכבת ה 1 -ב

רמת גן ותל , סתיים בבת ים כשהוא עובר בצירים מרכזיים גם בבני ברקמסלולו מתחיל בפתח תקווה ומ

עלייה מכל הדלתות ותנועה בעיקר , הקו מותג כקו אוטובוס משודרג עם רכבים ארוכים ומשוכללים. אביב

ודש להפעלת הקו בדקנו האם הקו מגשים את הציפיות שלו בעיני במלאת ח .בנתיבי תחבורה ציבורית

לשם כך ביקשנו את הנוסעים לענות לשאלות דירוג כמותיות הנוגעות למשתנים השונים . הנוסעים

על , ובנוסף נתנו אפשרות גם לבטא בטקסט חופשי את דעותיהם על הקו, 1שקשורים לנסיעה בקו 

יש להתייחס , אך יחד עם זאת, ובן שמדובר ברושם ראשוני בלבדמ. שטעון שיפורהבשורות הטובות ועל מה 

אנו מתכוונים לחזור על הסקר במתכונת הזהה מספר . לתשובות שחזרו על עצמן הרבה פעמים בכובד ראש

 .פעמים בנקודות זמן שונות מהפעלת הקו כדי להשוות את הממצאים לסקר הראשוני
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המדגם

 

. הנתונים נאספו באמצעות טופס גוגל באינטרנט. איש 161תתפו הש /0-119בין התאריכים בסקר שנערך 

פורום תחבורה , בבלוג הארגון, הסקר פורסם בעמוד הפייסבוק של ארגון נוסעי התחבורה הציבורית

נתוני הסקר הכמותיים התעדכנו . ובקבוצות ופורומים של תושבים באותו האזור" תפוז אנשים"ציבורית ב

השאלות היו בעיקן שאלות . והם מוצגים בנספח נפרד כקובץ אקסל, גוגל אוטומטית דרך מערכת טפסי

לא  – 1) 5עד  1 -בסולם מ 1כמותיות שבהן נדרשו הנוסעים לדרג את המדדים השונים של הנסיעה בקו 

בנוסף נתבקשו הנוסעים לציין במילים יתרון בולט אחד . ושאלות נוספות( מרוצה מאוד – 5, מרוצה כלל

 .יכל להוסיף טקסט חופשי –וחסרון בולט אחד של הקו החדש ומי שרצה 

ממצאיםההצגת

 

כשביעות  – 1, הם של שביעות רצון גבוהה 5 -ו 0ההתייחסות לציונים , בממצאים של שאלות דירוג: הערה

 .שביעות רצון נמוכה – 1-1 -ו, תרצון בינוני

 

  05%) 1כשנישלישמהנוסעיםמרוציםאומרוציםמאודמהנסיעהבקו –שביעות רצון כללית - 
מדובר בנתוני פתיחה טובים הרבה יותר . אינם מרוצים מהקו 11%רק (. 5ציון  - 11%, 0נתנו ציון 

כנראה נובע מהשיפורים הרבים הדבר . בחיפה או הרכבת הקלה בירושלים" המטרונית"מאלה של 
ומכך שהשינוי בשלב זה ( ראה ממצאים נוספים להלן)ביחס למצב הקיים באוטובוסים בגוש דן 

 .אינו חד כמו שהיה בירושלים או בחיפה

  מרוצים  50%מתוכם , 31%)שביעות רצון גבוהה במיוחד נרשמה במדד מהירות הכניסה לאוטובוס
שביעות . וחה כיתרון הגדול של הקו לעומת הקווים האחריםשרבים גם ציינו בשאלה הפת( מאוד

מסך המראה את , (מרוצים או מרוצים מאוד 40%)רצון מופגנת נרשמה גם מכריזה באוטובוס 
 (.33%)וניקיון האוטובוס , (45%)שמות התחנות 

 או מרוצים  63%)במיוחד בימי חול , התדירות הגבוהה של הקו תורמת לשביעות רצון של הנוסעים
נרשמה שביעות רצון בינונית לרוב ( ש"שישי ומוצ, ערב)בשעות השפל לעומת זאת (. מרוצים מאוד

 11-15ואכן תדירות של . (10%)ללא מרוצים ( 16%)עם חלוקה שווה פחות או יותר בין המרוצים 
דקות במוצאי שבת אינה גבוהה מספיק לקו ראשי זה ורצוי לתגברה כבר  14 -דקות ביום שישי ו

 .יוםכ

  מרוצים או מרוצים מאוד ממידת  51%נתונים מפתיעים לטובה נרשמו בסעיף הצפיפות כאשר
ככל הנראה התדירות הגבוהה והעובדה שהקו הושק בחודש אוגוסט שבה הצפיפות . הצפיפות

מעניין יהיה לראות האם נתונים . באוטובוסים נמוכה מהרגיל באופן מסורתי תרמו לציון הגבוה
ואכן בספטמבר הגיעו לארגון מספר תלונות )ם בסקר המעקב בעוד מספר חודשים אלה יישארו ג

 (.על צפיפות קיצונית

  אך פחות מנוחות העמידה ( שביעות רצון %/5)באופן כללי הנוסעים מרוצים מנוחות המושבים
עניין מיעוט המושבים חזר מספר פעמים בתשובות על השאלה הפתוחה בעניין (. %/0)באוטובוס 

 .ון הבולט של הקוהחסר

  (. שביעות רצון 01%)בעניין זה נרשמת שביעות רצון מתונה של הנוסעים  –מהירות הנסיעה
שהוא נתון המפתח , לשאלה האם זמני הנסיעה התארכו או התקצרו לעומת המצב הקודם
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 11%כאשר , (01%)להצלחת הקו התשובה הנפוצה הייתה שזמני הנסיעה לא השתנו מהותית 
ככל הנראה עקב העלייה מכל הדלתות והדילוג על , נו כי זמני הנסיעה התקצרו במעטמהנוסעים ע

מתצפיות שערך הארגון בחודש הראשון להפעלה נראה שתוצאות כאלה אכן תואמות את . הנהג
 .המציאות ועל כך נדון בסעיף נפרד להלן

  היו לכך התייחסויות רבות לחיוב ולשלילה שאלה זו לא נשאלה בסקר אף ש –סוגיית התשלום
שהוא בהחלט חידוש , לחיוב צוינה האפשרות לטעון ולשלם בכרטיס אשראי. בשאלות הפתוחות

 .לשלילה צוין הסרבול בתשלום במזומן והעובדה שהמכונות אינן מחזירות עודף. מתבקש

  הביעו  51%כאשר , שלילי ביותר נרשם בסעיף זהמכל המדדים הנתון ה –תנאי המתנה בתחנות
אכן תנאי . הפגינו שביעות רצון גבוהה 11%שביעות רצון נמוכה מתנאי המתנה בתחנות ורק 

בפרט ישנן בקו תחנות עמוד . ההמתנה בתחנות אינן תואמות את המצופה לתחנה בקו מתקדם
בית התחנות טרם הותקן שלט תחנות ללא מידע סטטי המתחייב על פי החוק ובמר, (בפרט ביפו)

ובאלה שמותקן יש לעיתים תקלות )אלקטרוני המראה את זמן ההגעה המדויק של האוטובוס 
 ".רגילים"תחנות ההמתנה לקו המקדים לא שונות מתחנות של קווים , באופן כללי(. תקשורת

  אלה שאלה לא בוטלו בשלב זה נש( 01 -ו 51כגון קו )מכיוון שהקווים שנוסעים במסלול החופף
בשאלה זו נרשמה העדפה . הלתחניגיעו יחד והקו הקודם  1בנוגע לבחירת הנוסע במידה וקו 

השאר ענו )שיעדיף להשתמש בקווים הקודמים  11%לעומת , מהעונים 56%עם  1מובהקת לקו 
 .הנתוןמצביעעלרמתאמוןהתחלתיתגבוההבפרויקט(. שלא משנה להם

המקדיםמהירותהנסיעהכמפתחלהצלחתהקו

 

הוא  סיבה הראשונהה. ישנן מספר סיבות לנתונים החיוביים יחסית שמתקבלים במרבית מדדי הסקר

הסיבה . נסות חלקה יחסית לפני העומסים של החורףעיתוי ההשקה המוצלח במהלך הקיץ שאפשר הת

י ביטול הסיבה השלישית היא א. השנייה היא החידושים בקו כמו הכניסה מכל הדלתות והתשלום באשראי

אך הסיבה . קווים מקבילים כפי שנעשה בפרויקטים המקבילים בירושלים ובחיפה כבר בשלב המוקדם

גם , באין ציפור שיר"הוא בבחינת  1שהכי נראית לעין מניתוח תשובות העומק של הנוסעים הוא שקו 

ם עם המגבלות גם הקו המקדי, כלומר במצב התחבורה הציבורית הנוכחי בגוש דן, "העורב יחשב כזמיר

 .אמיתי נחשב לחידוש מרענן BRT -הרבות שלו וכשהוא רחוק מהגדרה כ

מהירותהנקודה הזו מביאה אותנו לדיון בנושא קריטי להצלחת מערכת התחבורה הציבורית בכללה והיא 

 .כמעט ולא שונה מקו אוטובוס רגיל 1בנקודה הזו קו .הנסיעה

 ויש הטוענים שעקב היותו של , של קווים רגילים הנסיעה הבסיסית של הקו דומה לזו מהירות
 .האוטובוס ארוך וכבד היא אף איטית יותר

  האוטובוס אמנם אמור לנסוע בנתיבי התחבורה הציבורית לאורך כל אורכו אך במקומות רבים
כך למשל בשוק של פתח תקווה הקו עומד בפקקים שנוצרים על ידי המשאיות . הם אינם נאכפים
בוטינסקי ברמת גן ובבני ברק נוסעות מכוניות רבות שחוסמות את 'ובציר ז שפורוקת סחורה

כתוצאה מכך האוטובוס נאלץ לנסוע על הנתיב האמצעי יחד עם כלל כלי הרכב ועומד . התנועה
 .בפקקים

 1 -נתיב התחבורה הציבורית המופרד בפתח תקווה אמור היה להיפתח מחדש בשלמותו כבר ב 
ח וכך נאלצים האוטובוסים לעמוד בפקקים באזור הקניון הגדול באוגוסט אך הוא טרם נפת

 .צ באזור בילינסון בשעות אחר הצהריים"בשעות הבוקר וביציאה הארוכה מנת
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 בנתיב התחבורה הציבורית המופרד , בפועל. ולא מתוכננת כזו, לאורך כל הקו אין העדפת רמזורים
יוצרות פקקים של אוטובוסים בשעות בפתח תקווה פעימות הרמזור לאוטובוסים קצרות מדי ו

 .העומס וזמני נסיעה ארוכים ביחס לציר המכוניות המקביל בשאר שעות היום

צ ואת חוסר האכיפה המספקת של אי נסיעה "בפרט יש להתייחס לחניית המכוניות והאוטובוסים בנת

בועות גורמות לכך צ הק"חסימות הנת. בוטינקי ברמת גן ובני ברק'הדבר בולט מאוד בציר ז. צים"בנת

. לנתיב המרכזי ולנסוע עם שאר המכוניות מה שמאט את זמן הנסיעה" לחתוך"שהאוטובוסים נאלצים 

מדובר באוטובוסים ".אפיקים"אוטובוסיםחוניםשלחברתצעלידי"חסימתהנתנקודה נוספת היא 

קו )אריאל -שחונים מול מכון מור בבני ברק וקו פתח תקווה( /13, /13, /13, /3)עמנואל -בקווי בני ברק

למרות שמדובר בתחנה הראשונה . בוטינסקי ושנקר בפתח תקווה'צ המופרד בפינת ז"שחונה בנת( 36

ארקכתחנהראשונהלאיסוףתחנותאלהאינןמוגדרותכתחנותקצהמאושרותאל, של הקווים הללו

חוניםשםהרבהזמןוחוסמיםאתהגישהלתחנותשל"אפיקים"אךבפועלאוטובוסיםשלנוסעים

בבני ברק אכן " דן"הפנימיים של  1 -ו 1חשוב להדגיש שקווים אחרים כמו קו .אוטובוסיםאחרים

 ."אפיקים"גם על  אכוף זאתחונים בתחנה רק על מנת לאסוף נוסעים ולא כפרקטיקה של מנוחה ויש ל

ועל מנת להגדיל את מהירות הנסיעה של האוטובוסים יש לבצע אכיפה אגרסיבית של , לאור האמור

 .צים ובכלל זה גם חניית אוטובוסים במקומות לא מאושרים"הנסיעה וחנייה בנת

 

סיכום

 

המשתמשים ציינו לטובה . זוכה לקרדיט אצל רבים מציבור הנוסעים 1נתוני הסקר הראו כי קו 

, נוחות המושבים, ניקיון האוטובוס, השילוט והכריזה, במיוחד את מהירות הכניסה לאוטובוס

סוגיית , למהירות הנסיעהציון טעון שיפור ניתן , יחד עם זאת. התשלום באשראי והתדירות ביום חול

 .ובמיוחד תנאי ההמתנה בתחנות, לום במזומןהתש

ניסוח זה " )לא להתעסק עם הנהג"השבחים שהרעיפו הנוסעים על מהירות הכניסה לרכב והאפשרות 

את, לאור זאת. מחייב התייחסות( הופיע ברבות מהתגובות לשאלה הפתוחה להרחיב מומלץ

הדבר מקובל .לקוויםמהיריםולארק,פרקטיקתהכניסהמכלהדלתותלקוויםרביםככלהאפשר

 .ומפליא שבישראל דבר בסיסי כזה נמצא עדיין בחיתוליו, ברבות ממדינות העולם זה שנים רבות

על מנת שהקו יצליח יש לאפשר באופן פעיל נסיעה חלקה של הקו בנתיבי התחבורה , מהצד השני

ם שחונים בכמה מהתחנות ללא הציבורית על ידי סילוק מפגעים כגון רכבים נוסעים וחונים ואוטובוסי

וכן לטפל בסביבת  צ מופרד בפתח תקווה"כן יש לפתוח בהקדם את חלקו הסגור של נת מוכ .אישור

 .מידע סטטי ושלטי מידע אלקטרוניים, ההמתנה לאוטובוסים תוך דגש על סככות ההמתנה
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