
 מאיר -מיכה בר/  תחבורה ציבורית לכפר ורדים

הרחבת השימוש . שוב ומרכזי בשיח הקהילתיהיא נושא ח, התחבורה הציבורית בכפר ורדים

הוא אחד האתגרים הגדולים הניצבים לפתחה , בתחבורה ציבורית בישראל בכלל ובכפר ורדים בפרט

, (נתיבי ישראל ועוד ,אזוריות/ רשויות מקומיות )הגופים הציבוריים , משרד התחבורה, של הממשלה

מפתחי , פעיליםמ)ובעלי עניין מסחרי ( ב"מתנדבים קהילתיים וכיו, עמותות)גופים בעלי עניין 

להביא פן נוסף מתוך מטרה  אתייחס למספר מצומצם של מדדים, בתקציר זה(. 'אפליקציות וכד

 . קהילה בכפרלא נוחה ולא ידידותית ל (תחבורה ציבורית)צ "תח לש בתמונה

 :בפרט תחבורה ציבוריתו בכללני התקציר נלקחו מגורמים מקצועיים העוסקים בחקר התחבורה נתו

 מקדמת עירוניות טובה ותכנון אזורי בישראל -התנועה לעירוניות בישראל, עמותת מרחב .

, כל השקפים .גוריון והאוניברסיטה העברית -בן, בעמותה זו שותפות אוניברסיטת תל אביב

נלקחו ממערכת נתוני תחבורה ציבורית של עמותת , וההסברים הנלווים להןהמפות 

 .מרחב

 (.שגרה וחירום -מודלים תחבורתיים בקהילות) המכון לחקר התחבורה בטכניון 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהפרסומי. 

. עובר שינוי וחידוש מזה זמן, משרד התחבורה -קרי, תכנון התחבורה הציבורית ברמה הארצית

להשאיר את המצב  מעדיפיםש חסמים ובעלי עניין, בגלל מספר גדול של משתנים השינוי איטי מאוד

כי הוא מתקשה לתת מענה איכותי ומדויק כאשר , משרד התחבורה הפנים מזמן, עם זאת. כפי שהוא

, מתוך שכך! זה לא עובד -הוא מנסה להשית תפישת תכנון אחידה על כל האזורים ועל כל הישובים

מועצות אזוריות ורשויות מקומיות להציע פתרונות , תנת היום האפשרות לאשכולות אזורייםני

 .על מנת לשלב אותם בתכנון התחבורה הארצי, מותאמי סביבה וצורכי אוכלוסייה -משלהם

רבים מאוד ואחד מהם נוגע , האתגרים העומדים לפתחה של המדינה בתחום התחבורה הציבורית

 .צ לכל אזרח"נגישות שוויונית לתח -צ"ויון השקעות אזוריות בתחלזמינות התחבורה ושו

 

 צ בין ישובים"דירוג תח

הדירוג ניתן . מייצג רצף ותדירות התחבורה הציבורית בישוב, צ בישוב"דירוג ישובים לפי עוצמת תח

 :והוא משוקלל לפי שלושה מרכיבים 000ל  0בין 

 בצירים בינעירוניים העוברים בישוב רצף ותדירות אוטובוסים  -מדד תחבורה ציבורית

עם החיבור לכביש  4485דרך הגליל לתרשיחא לכביש , רחוב אשכר -458הכניסה מכביש )

 .כלל הישוב -ורצף האוטובוסים העוברים בשכונות( 4270כביש  -שמגיע מיאנוח

 ביקושי האוכלוסייה לתחבורה ציבורית -מדד חלוקה הוגנת. 

 מדד צפיפות הבנייה. 

שכן היא אמורה , תחבורה ציבורית אינה אמורה להימדד ולהיות מתוכננת על פי דירוג סוציו אקונומי

לקחתי שני ישובים קהילתיים בעלי , לצורך ההשוואה. כלל הציבור ללא הבדלי הכנסהל נגישהלהיות 

אף ) וסייהשונות בגודל האוכלן התוך התעלמות מכוונת מ, (אף כי גם הוא זניח) אופי טופוגרפי דומה

שונות בדירוג , (יותר גדולות חרדיות הן משפחות -ההבדל במספר בתי האב אינו כה משמעותיכי 

 .המדדים היחידים החשובים לצורך ההשוואה הם אלו הקשורים לתחבורה ציבורית. הסוציו אקונומי



 צ"דירוג הישובים לפי מדד תח –השוואה בין ישובים 

ניתן למקום בשל מצבו " רכסים"השם , ית אתאינשר וקר, מ מהעיר חיפה"ק 07-ממוקמת כ רכסים
 ההאוכלוסייבשנים האחרונות חלה תאוצה רבה בגידול  .בנוי על מספר רכסי הרים –הטופוגרפי 

רוב רובם של התושבים הינם חרדיים . נפש 00,000-הישוב כיום מונה כ. ונבנות שכונות חדשות
רכסים משמשת גם כאזור נופש  .חילוניים החיים יחד תוך כבוד והערכה הדדייםוהשאר דתיים ו

, מוסדות תורה משגשגים: לציבור החרדי מכל רחבי הארץ בשל צרכי הנופש הנמצאים בה כגון
 .נוף מרהיב ושלווה, פארקים, קרבה לחופי רחצה נפרדים, צדיקים יקירבה לקבר

 

 ס לנושא התחבורה ברכסים"נתוני הלמ

 .שימו לב למספר כלי הרכב הפרטיים לנפש ולמספר האוטובוסים הזעירים המשרתים את האוכלוסייה

 מדד התחבורה הציבורית ברכסיםדירוג עמותת מרחב ל

מדד חלוקה , בשקלול של רצף התחבורה הציבורית 000מתוך  20עם ציון  02רכסים ממוקם במקום ה 

 .הוגנת וצפיפות הבנייה



מטר  500-000ומתנשא לרום מרבי שבין  ,הר אשכר על מורדות שבגליל המערבי חבל תפן שוכן בצפון כפר ורדים

מ דרומית לגבול לבנון וסמוך "ק 5.5-כ ,מ צפונית לכרמיאל"ק 15 ,נהרייה וכמ מזרחית ל"ק 70ממוקם  .מעל פני הים

תושבים ובה כ  0000ים מונה קצת מעל אוכלוסיית כפר ורד 7004נכון לשנת  .מעלות-כרמיאל 458כביש  על ,מעלותל

, מקורות התעסוקה העיקריים. כפר ורדים מבצעת בשנים האחרונות הרחבה וקולטת משפחות חדשות. בתי אב 0800

 . ואזור מסחר ותעשייה זעירה שעתיד לקום בסביבה( בעיקר מחוץ לישוב)בעלי עסקים , הם מקצועות חופשיים

  ורדים ה בכפרס לנושא התחבור"נתוני הלמ 

 .המשרתים את האוכלוסייה( אפס)שימו לב למספר כלי הרכב הפרטיים לנפש ולמספר האוטובוסים הזעירים 

 כפר ורדיםדירוג עמותת מרחב למדד התחבורה הציבורית ב

מדד חלוקה , בשקלול של רצף התחבורה הציבורית 000מתוך  80עם ציון  080כפר ורדים ממוקם במקום ה 

 .הבנייההוגנת וצפיפות 



 השקעות תחבורה ציבורית בישוב

הציונים יחסיים להשקעה הלאומית  .צ בישוב"יחסי של ההשקעה בשירותי תחהציון מראה את  השקף הבא

 50%-היא השקעה גבוהה ב 050%ציון , היא השקעה זהה לממוצע הלאומי 000%ציון , לדוגמא .הממוצעת לאדם

שימושי  .מוצג כמפה אינטראקטיבית .מהממוצע הארצי 80%-ב היא השקעה נמוכה 20%מהממוצע הארצי וציון 

 .צ בין ישובים"עבור השוואת ההשקעה בשירות תח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 79% -צ בישוב מעלות תרשיחא"מדד ההשקעה בתח

 64% -צ בישוב כפר ורדים"מדד ההשקעה בתח

בעוד  ,ניתן לראות כי ההשקעה במעלות תרשיחא נופלת במעט מן הממוצע הארצי, על פי הנתונים

  .שבכפר ורדים ההשקעה היא פחות מחצי מן הממוצע הארצי



 צ ליום בישוב"נסיעות תח

 .כפר ורדיםסך הנסיעות היומיות של כל הקווים המשרתים את  הטבלה המצורפת מראה את

צ בישוב וכבסיס להצעות לשיפור ברמת "ניתוח מפורט של שירותי התחצורך ל תשימושיהטבלה 

 .השירות

מספר  מפעילה
 קו

תדירות יומית לשני 
 הכיוונים

תדירות יומית לשני  מספר קו מפעילה
 הכיוונים

נתיב 
 אקספרס

07 
 

נתיב  80
 אקספרס

28 0 

נתיב 
 אקספרס

נתיב  75 804
 אקספרס

85 8 

נתיב 
 אקספרס

נתיב  77 85
 אקספרס

25 8 

נתיב 
 אקספרס

נתיב  00 877
 אקספרס

88 8 

נתיב 
 אקספרס

נתיב  08 47
 אקספרס

820 8 

נתיב 
 אקספרס

נתיב  08 58
 אקספרס

22 8 

נתיב 
 אקספרס

נתיב  07 808
 אקספרס

20 8 

נתיב 
 אקספרס

נתיב  00 808
 אקספרס

20 7 

נתיב 
 אקספרס

נתיב  0 57
 אקספרס

85 0 

 

נוסע  820קו )לכפר עצמו כל הקווים שמופיעים בטבלה אכן עוברים בכפר ורדים וחלקם ייעודיים 

נכנס  804קו )לא כל הקווים עוברים בתחנות המרכזיות בכפר (. אל מרכזית המפרץמכפר ורדים 

מבצע פניית פרסה ועוצר בתחנה שנמצאת בירידה של כביש  0מכיוון תפן לכיכר מספר לכפר 

  (.45ומשם לנהרייה על ציר  458היציאה מן הכפר לכביש 

 :חלק מן הקווים הם ייעודיים, כמו כן

 ( ים בין בתי הספר בשעות הבוקר בלבדמפזר את הילד 57קו. 

  יוצאים מגיתה ומאבירים אל בית הספר הניסויי תפן 28ו  20קווים. 

, ואת האפשרויות שהם מציעים הרלבנטיים הקוויםחלק לא מבוטל מן הציבור אינו מכיר את כל 

 . פרטי בכל אחת מן הפעמים מוצדקתולא בטוח שהבחירה לנסוע ברכב ה

 

 

 

 



 צ אל הרכבת"בתחרמת הנגישות 

רמת השירות של אוטובוסים מזינים לתחנות רכבת ורמת שירות מתייחסת אל  ,המצורפת המפה

וכן את , צ בנקודת עניין נבחרת"את רמת שירות התח ניתן להציג .הרכבות בתחנות הרכבת עצמן

שימושי לניתוח האיזון הנדרש בין רמת השירות הדבר  .נבחרתהרכבת ההשירות בין נקודה זו לתחנת 

את רמת לנתח  בנוסף ניתן .של קווי אוטובוסים מזינים לרכבת ותדירות השירות של הרכבת בתחנה

, בתי חולים, בעלי עניין כמו מרכזי עבודה -הנגישות באוטובוס לתחנות רכבת משכונות ומקומות אחרים

אך ורק לזמינותם של אוטובוסים ישירות מן הכפר אל תחנת התצוגה הזו מתייחסת  .אוניברסיטאות ועוד

 .הרכבת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כפר ורדים אל צ מ"תחאת הביטוי לזמינותה הלא מספקת של 

ובעיקר בחמישי  לילותניתן לראות ב, תחנת הרכבת בנהרייה

כאשר מספר לא מבוטל של הורים מחכים ברכבים לאסוף את 

אלא , לא מדובר בפינוק החיילים -בנות שהגיעו ברכבת/ הבנים 

בתכנון בעייתי של קווי האוטובוס בינם לבין עצמם ותזמון לא 

 .מפרגן מספיק לנוסעים המגיעים  ברכבות

וסים המגיעים אוטוב 507ניתן לראות כי מתוך , בטבלה הימנית

 70נסיעות הלוך ו 70רק , מדי יום אל תחנת הרכבת בנהרייה

בהתחשב בעובדה . כפר ורדיםבפיזית  עוברות, חזורנסיעות 

אינם מסונכרנים ביניהם וגם אינם  88, 58, 804שהקווים 

עוברים בכל התחנות המרכזיות בכפר אלא רק באחת או 

, מכפר ורדים נוצר מצב בו רבים מנוסעי הרכבת, שתיים מהן

אתגר )נוסעים ברכבם הפרטי עד נהרייה ומחנים שם את הרכב 

 (.לא פשוט לכשעצמו

 כפר ורדים
 רכבת נהרייה



 בתחבורה ציבורית אל הישוב וממנו מפת ניידות

הצגה של האזורים הנגישים בטווח זמן נבחר של נסיעה בתחבורה השקפים מן המפות הבאות מאפשרים 

מוצג על גבי מפת חום כאשר המידע , אל מיקום נבחר/הליכה מרכיבה על אופניים או , ציבורית

המספרים מייצגים את (. ב"דקות וכיו 00, 85, 80, 05)קטיבית עם צבעים לחיווי טווחי זמן שונים אאינטר

, אליהם ניתן להגיע באותם פרקי זמן ,(רדיוס, קרי -לא כשטח הקיפי מובהק) השטח בקילומטרים רבועים

 :באופן הבא כאשר החישוב מתבצע

 (.חולין או שבת וחג/ תאריכים ) לפי ימים בשבוע 

 כאשר שואפים להפוך את הישוב לגורם , חשוב מאוד) אל הישוב או ממנו -לפי כיוון הנסיעה

 (.חינוך ועוד, תיירות, מקומות עבודה ושירות)משיכה 

 לפי שעה ביום. 

תחנות , ריאותבשירותי , מסודות חינוך, שימושי לניתוח נגישות ממקום נבחר למקומות עבודההמידע 

שימושי להשוואת רמת הנגישות להזדמנויות של שכונות שונות , כמו כן .שירותים עירוניים ועוד, רכבת

משקפת באופן די נאמן את אחד ממרכיבי האי שוויון בתחבורה ציבורית לישובים , מפת הניידות. בישוב

 . שונים בארץ

ההשוואה ייתרה את . השוויתי בין כפר ורדים לבין מעלות תרשיחא, על מנת להמחיש את ההבדל בטווחים

הטווח שכן הם אינם רלבנטיים למעט , (חתך סוציו אקונומי ואחרים, גודל אוכלוסייה)כל ההבדלים הקיימים 

 .לסוגיית עידוד השימוש בתחבורה ציבורית

 אך הסטייה אינה משמעותית , שטח החישוב של טווח ההגעה יכול להשתנות בין ימים ותאריכים

 .והיא זניחה

  במעלות , (שעות הבוקר המאוחרות עד הצהריים)ישנם הבדלים גדולים יותר בין טווחי זמנים

, ההשערה היא שהבידול של הכפר מן הנגישות לתחבורה ציבורית. ורדיםתרשיחא מאשר בכפר 

 .הממוקם על צירי התחבורה המרכזיים ישובמקבע מצב נתון ליותר זמן מאשר 

 

 

 

 

 

 

 

 



 04:00וממנו ביום חול בשעה  כפר ורדיםהשקף מראה את טווח ההגעה אל 

 

 04:00ביום חול בשעה  ההשקף מראה את טווח ההגעה אל מעלות תרשיחא וממנ



 00:00ל  00:00השקף מראה את טווח ההגעה אל כפר ורדים וממנו ביום חול בין השעות 

 

 00:00בשעה השקף מראה את טווח ההגעה אל מעלות תרשיחא וממנה ביום חול 



 סיכום

טובה לאפשר לכל אזרח ניידות  -למטרה אחת בלבדנועדה , תחבורה ציבורית על כל מורכבותה הגדולה

בזול ומתוך ראיה , מנקודת המוצא אל היעד הנבחר בתוך זמן סביר ורמת שירות גבוהה, וזמינה

  .(ועוד "אבודותשעות "בחיסכון , ותחלואה מניעת תאונות, הגנת הסביבה)כוללת של טובת הציבור 

בישראל  תהציבורי מדוע רמת התחבורה, (מוצדקות יותר ומוצדקות פחות)קיימות סיבות רבות ומגוונות 

 לא תישארנהרוב הסיבות , נגזרת מן המשפט שלמעלההייתה אם תפישת התכנון והביצוע . אינה מספקת

שעל פי נתוני משרד כדאי לדעת . ביצועלוח זמנים לאלא הופכות לשאלות של תכנון ו, ברמה העקרונית

אפשר להבין מדוע . ₪רד מיליא 55ל  50נע בין , (כולל רישוי שנתי)המיסוי השנתי על דלק ורכב , האוצר

המחיר שהמדינה , עם זאת. בה עובר כל כך הרבה כסף לא צבוע" קופה הקטנה"קשה להיפטר מן ה

אובדן , תאונות) .מיליארד שקלים בשנה 55גבוה בהרבה מ , מפסידה בכל שנה מתפישת ההפעלה הזו

אב שהיה  -ר אמיר זיו"ד(. ועוד תחלואה, תגמולים, וקנסות על זיהום זיהום, וביכולת הייצור שעות עבודה

 ידרושהיישום . הציבורית בתחבורה חינם שימוש הנהגת על המדען הראשי במשרד התחבורה ממליץ

    .שקלים מיליארדי עשרות למשק יחסוך אך ,בשנה שקל מיליארד 5 כ של סובסידיה

ויש את צורכי ( ליבהמקצועות )יש את צורכי המדינה  -דומה במשהו למערכת החינוך, תחבורה ציבורית

המדינה לא יכולה להשאיר לישוב (. 'שיטות למידה מותאמות וכד, אומנות, מקצועות חדשים)התלמידים 

היא צריכה לקבוע ולעודד שימוש  -(אפילו בקיסריה יש)או לא להחליט האם תהייה בו תחבורה ציבורית 

ההכרח לשמור על )יבורית להעניש חוסר שימוש בתחבורה צ/ בתחבורה ציבורית ובהמשך לתגמל 

, המדינה צריכה להתאים את עצמה לצורכי הישוב, במקביל(. לזהם אותה" זכות"הסביבה עולה על ה

 .לעודד חשיבה יצירתית למתן פתרונות ומקסום האפשרויות לתחבורה ציבורית חכמה ויעילה

 

 

 

 

 


