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שר התחבורה פתח בברכות ליו"ר 
הוועידה, לאורחים מחו"ל, לראש 

העיר ולשאר הנוכחים.
השר  התייחס  דבריו  בתחילת 
"יש  המקצועי  הנהג  למעמד 
פועלים  ואנו  הנושא  של  קידום 
ולשיפור  העניין  של  להבשלה 
להערכה  כביטוי  הנהג,  בשכר 
שישנה  לאחריות  חשים  שאנו 

לאותו ציבור נהגים".
כץ שיבח את ראש העיר על  מר 
מהלכיו בקידום החינוך התעברותי 
פעל  התחבורה  משרד  בעיר, 
המיזם  להרחבת  לפעול  וימשיך 
להיקף כלל ארצי ולהכיר בו כלימודי 
השר  הזכיר  בנוסף  תיאוריה, 
הנהיגה  מבחני  הפרטת  את  גם 
שתלמידי  ייתכן  "לא  המעשיים 
חודשים  לחכות  יצטרכו  נהיגה 
ארוכים לפני שיוכלו לגשת למבחן 
את  הדגיש  כף  השר  המעשי". 

כדוגמה  והביא  לעניים,  מחויבותו 
את הולנד וגרמניה כמדינות בהם 
כץ  מר  בתחום.  הפרטה  קיימת 
פיתוח  תנופת  נס את  על  העלה 
כמה  כבר  הנמשכת  התשתיות 

שנים בפרויקטים שונים ובהם :
• קו הרכבת המהיר לירושלים

• תחנות הרכבת חדשות בשדרות 
ובנתיבות ובקרוב גם באופקים

את  המחבר  חדש  רכבת  קו   •
אשקלון וב"ש 

• רכבת העמק והרכבת לכרמיאל
• חידוש והרחבת כביש מס' 1

אך אין ספק כי לתהודה הרבה זכו, 
בדבר  הידיעות  הדברים,  מטבע 
המתוכננות  העבודות  תחילת 

ברכבת הקלה בגוש דן. 

מר כץ הזכיר כי היה קשה לשכנע 
ברצינות הכוונות ליישם את סלילת 
בשל  הקלה  הרכבת  תשתיות 
ההבטחות הרבות לאורך השנים, 
ברור כי "אנו חייבים לפרוש רשת 
רכבות תת קרקעית ככל האפשר" 
קווים  בהדגישו שהמדובר ברשת 
בו  האדום  הקו  עם  שתתחבר 
"האתגר  כעת  העבודות.  החלו 
הסביבה  על  שניתן  ככל  להקל 
ובשקיפות",  משותפת  בעבודה 
לדבריו הזנחת הטיפול בתשתיות 
בהווה  מחיר  גובה  בעבר  במרכז 
כי  בעתיד  ויאמיר  יוסיף  שאף 

הביקוש באזור גבוה.

עקרון  כי  ציין  התחבורה  שר 
התחרות  הוא  בביצוע  חשוב 
הן  העולם,  מכל  גורמים  ושיתוף 
בתשתיות, בפיתוח הרכבתי ונמלי 
משבר  להקלת  כפתרון  והן  הים 
הדיור. הדבר יביא להגדלת היקף 
וייטיב גם  הפרויקטים המבוצעים 

עם החברות המקומיות.

התעריפים  רפורמת  בנושא 
הוסיף  קו  ברב  האחיד  והחיוב  
גם  ובקרוב  לרכבת  גם  תורחב  כי 
למוניות השירות, בכך יוזל המחיר, 
של  האפשרויות  קשת  תורחב 
השימוש  ויועדף  התח"צ  אמצעי 

בה על פני הרכב הפרטי.
כץ  מר  ציין  הנתצ"ים  בסוגיית 
למצוא  חייבת  ישראל  "מדינת 
כלים לאכוף השימוש בנת"צ, אני 
אכיפה  סמכויות  בהעברת  דוגל 
בנוגע  גם  כך  העירוני",  לפיקוח 
החשמליים  האופניים  לבעיית 
על  הנוסעים  והקורקינטים 
לג'ונגל"  "שהפכו  המדרכות 
את  השר  שיבח  כן  כמו  לדבריו. 
מודל  "זה  המהיר  הנתיב  פעולת 
בגוש  יעיל  הכי  והנת"צ  מצוין 
מהירים  נתיבים  ומתוכננים  דן" 
אביב,  לתל  בכניסות  נוספים 
נתיבים  חשבון  על  לא  זאת  כל 

פתוחים קיימים.

דברי שר התחבורה
הבטיחות בדרכים והמודיעין

מר ישראל כץ
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ועידת  ד"ר אריה חממי פתח את 
לשר  בברכות  לתחבורה  ישראל 
בדרכים  הבטיחות  התחבורה 
הוועידה  משתתפי  והמודיעין, 

ואורחים נכבדים נוספים.

בפתח  הזכיר  חממי  אריה  ד"ר 
הוועידה  החלטת  יישום  דברי 
הקודמת שעסקה במעמד הנהג 
השר  בהנחיית  כי  וציין  המקצועי 
גובשה  משרדו  הנהלת  את 
המקצועי  הנהג  מעמד  הגדרת 
"עבודה  לאחר  וזאת  בישראל 
גורמים  בשיתוף  ומקיפה  יסודית 

נוספים בתהליך".

המשמעותי  הפיתוח  לאור 
במדינה בתחום התשתיות העלה 
ההשקעה  חשיבות  את  נס  על 
פנה  זה  בהיבט  האנושי,  בהון 
צריך  מה  "אדוני,  לשר  בבקשה 
הקמת  על  שיוחלט  כדי  לקרות 
התחבורה  למדעי  אוניברסיטה 
"חשוב  והוסיף  בעולם?  כמקובל 
לאור  בעיקר  כמטרה  זאת  לסמן 
האחרונה". בתקופה  השינויים 
המערכת קיימת, הידע קיים, אם 

צריך להתאמץ נעשה זאת!".

בעניין נוסף התייחס יו"ר הוועידה 
ארגוני  נציגי  מליאת  לפעילות 
הנהג  מעמד  בנושא  התחבורה 
ומיתוג  תדמית  ובנושא  המקצועי 
בישראל,  התחבורה   מערכת 

התחבורה  פני  את  שנציג  "איך 
כמה  בעוד  ניראה  כך  היום, 
כן הביע את בטחונו  כמו  שנים", 
יתאפשר  השר  של  שבסיועו 
לקדם את היוזמה לשינוי תדמיתי 
במהלך  שיסייע  נוסף  כלי  חיובי. 
העיתונאים  לאיגוד  החבירה  הוא 
ע"מ  האקדמי  בסקטור  הארצי 
להיעזר ביכולותיו כדי לחשוף את 
של  וההישגים  החיוביות  הפנים 

הענף.

ד"ר חממי ביקש להודות לעיריית 
עם  הפעולה  שיתוף  על  גן  רמת 
הרכבת  פרויקט  בקידום  נ.ת.ע. 
המיזם  כי  תקווה  והביע  הקלה, 
"יש  כולם  לטובת  יצליח  החשוב 
להם )לנ.ת.ע( את כל היכולות ואת 
קשובים  להיות  ועלינו   ... הרצון 

ולדעת לעזור, חשוב לפרגן!

יש כאן עשייה שיש לתמוך בה".
תודה רבה לכולם!

 דברי פתיחה יו"ר הוועידה
ד"ר אריה חממי

"מה צריך לקרות 
כדי שיוחלט על 

הקמת אוניברסיטה 
למדעי התחבורה 
כמקובל בעולם? 
חשוב לסמן זאת 

כמטרה בעיקר לאור 
השינויים בתקופה 

האחרונה. המערכת 
קיימת, הידע קיים, 
אם צריך להתאמץ 

נעשה זאת! "
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"על כולנו מוטלת 
החובה לפעול 

ולאגם משאבים על 
מנת לייצר תחבורה 
ציבורית אפקטיבית 

ומהירה. 
עלינו מוטלת החובה 

לדאוג לנגישות, 
הקמת נתיבים 

ומסלולי תחבורה 
ציבורית רבים 

ויעילים."

דברי ראש עיריית רמת גן
מר ישראל זינגר

ברוכים  בברכת  פתח  העיר  ראש 
הבאים לעיר היפה רמת-גן, אשר 
חרטה על דגלה את קידום איכות 

חייו של התושב. 

ישראל  ועידת  של  זה  "כנס 
הינו  לתחבורה  הבינלאומית 
התחבורה  נושא  בקידום  חשוב 
גאה  ואני  בישראל  הציבורית 

לארח אותו גם בשנה זו בעיר.
שרכשה  זו,  וועידה  כי  מאמין  אני 
מקבלי  בקרב  ומוניטין  שם  לה 
התחבורה  בתחום  ההחלטות 
לשינוי  להביא  יכולה  בישראל, 
אמיתי ומשמעותי והשינוי הראשון 
הועידה,  פתיחת  עם  הושג  כבר 
שר  עם  לסיכום  הגעתי  כאשר 
פיילוט  השקת  על  התחבורה, 
לתלמידי  נהיגה מעשיים  ללימודי 

התיכון בעירנו.

אני מאמין שזהו המקום להעלות 
הנושאים  את  היום  סדר  על 
התחבורה  בתחום  הבוערים 
הפתרונות  את  עבורם  ולמצוא 
חייו של  איכות  למען  האפשריים, 
הוא  כאשר  הן  הישראלי,  האזרח 
בתחבורה  והן  הפרטי  ברכבו  נע 

הציבורית.
רגע  כאן  עומדים  אנו  השנה, 
לפני שיחלו עבודות ההקמה של 

פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן. 
קשיים  עימו  מביא  הפרויקט 
ואתגרים רבים, הן עבורנו- ראשי 
עבור  ובעיקר  במרחב,  הרשויות 

תושבינו. 

פעולה  בשיתוף  כי  מאמין  אני 
טובתו  על  מעמיקה  ובחשיבה 
את  להקים  אפשר  האזרח,  של 
אחד,  מצד  החשוב  הפרויקט 
תקינה  חיים  שגרת  ולאפשר 

ונורמלית מאידך. 

כולנו  על  הקלה,  הרכבת  לצד 
ולאגם  לפעול  החובה  מוטלת 
משאבים על מנת לייצר תחבורה 

ציבורית אפקטיבית ומהירה. 
לדאוג  החובה  מוטלת  עלינו 
לנגישות, הקמת נתיבים ומסלולי 
ויעילים  רבים  ציבורית  תחבורה 
לאתגר  נכונה  רמת-גן  ועיריית 
עתידה  תלוי  בזאת  הזה.  החשוב 
התפתחותו  והמשך  דן  גוש  של 

של מרכז הארץ בכלל. 

פוריה  ועידה  לכולנו  מאחל  אני 
ומשמעותית"
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"אני שליח הציבור"
מר יורם שפק, מליאת נציגי ארגוני התחבורה

את  דבריו  בפתח  בירך  שפק  מר 
את  בקצרה  תיאר  הנוכחים, 
הקמת המליאה מטרותיה וחזונה 
באיחוד  השאר,  בין  המתבטאים, 
יוזמות  אחד,  גוף  לכדי  כוחות 
לפיתוח אקדמי בתחבורה, טיפוח 
תדמית  שיפור  בדרכים,  הזהירות 
מערכת התחבורה ופתרון לבעיית 

מעמד הנהג המקצועי.

את  ופירט  המשיך  שפק  מר 
פעילות המליאה בשנה החולפת 
בהגדרת הנהג המקצועי, כמו כן 
הרחיב על התכניות לשנה הבאה 

שינוי  יהיה  המרכזי  הנושא  בה 
"אין  התחבורה  מערכת  תדמית 
לנו ספק שנושא זה יהווה פריצת 
קשר  ידרוש  משמעותית,  דרך 
התחבורה  משרד  עם  מקצועי 
באיכות  בשיפור  ביטוי  לידי  ויבוא 

השירות בענף".

בסיום דבריו הודה לחברי המליאה 
"כולנו תורמים מזמנינו היקר, אנו 
ומסורים  נאמנים  ציבור  שליחי 
הנה  עד  הגענו  חברי  כל  ובזכות 
התחבורה  מערכת  לרווחת 

בישראל".
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התחבורה  שר  את  מברך  "אני 
תחילת  לרגל  ישראל  מדינת  ואת 
זוהי  האדום,  הקו  על  העבודות 
בפיתוח הרשת  דרך חשובה  אבן 
מלא  אני  בישראל.  התחבורתית 
ולשר  ישראל  לממשלת  הערכה 
התחבורה על התקדמות הפיתוח 
התחבורתי כאן בשנים האחרונות, 
נעשית עבודה נהדרת. גם ביחס 
העולם,  ברחבי  אחרים  למקומות 
קצר  בזמן  הדרסטי  השיפור 
יחסית, מרשים ונראה לעין היטב. 

רכבת  את  גם  לברך  רוצה  אני 
של  רבות  שנים  אחרי  ישראל, 
להכיר  למדנו  משותפת  עבודה 
אמין,  כגוף  ישראל  רכבת  את 

מקצועי ופרטנר נהדר".

שוק  בישראל  רואים  "אנו 
שלנו.  חשוב  ופרטנר  אסטרטגי 
חלק  להיות  גאה  בומברדייר 
ישראל  של  התחבורתי  מהעתיד 
ולתמוך  להמשיך  ומחויבת 
בישראל על מנת להמשיך ולפתח 

את הרשת התחבורתית שלה". 

"אנו רואים בישראל שוק אסטרטגי"
מר דיטר יון, נשיא בומברדייר אירופה
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את  לשבח  ביקש  דבריו  בפתח 
הוועידה  יו"ר  חממי  אריה  ד"ר 
יועצים  מורג  חברת  ומנכ"ל 
הנכון  הנתיב  את  "שהתווה 
תחבורה  בנושא  והמעשי 
באמצעות  זאת,   בישראל", 
ע"י  האקדמי  הנושא  דחיפת 
פעילות  ובאמצעות  מורג  מכללת 
ע"י  בדרכים  הבטיחות  בתחום 
לארגוני  המותאם  ארגוני  ייעוץ 
על  כח  "יישר  בישראל;  תחבורה 
היוזמות והחזון הגדול שלך למען 

התחבורה בישראל".

לתת  החליט  העיתונאים  "איגוד 
לתחבורה  הנוגע  בכל  כתף 
המבע  את  ולתת  בארץ  ובטיחות 
הישראלית  בעיתונות  הנכון 
הנהלה,  בהחלטת  ובתקשורת. 
ראוי  אין  כי  הוסכם  אחד,  בפה 
יותר מד"ר אריה חממי להתמנות 
כתבי  חטיבת  יו"ר  לתפקיד 

התחבורה בישראל".
לאחר מכן העניק פרופסור הלפרין 
את כתב המינוי לד"ר אריה חממי 
שהוסיף "אני מודה לכולם ומקווה 

שאוכל לעמוד במשימה" 

מנכ"ל  קיבל  מכובד  בטקס 
הוקרה  תעודת  ישראל  רכבת 
תשתיות  בפיתוח  פעילותו  על 
וטיפוח  ישראל  רכבת  ותפעול 
איכות השירות לטובת כלל אזרחי 
מר  הודה  מכן  לאחר  המדינה. 
והנהלתה  הוועידה  ליו"ר  צפריר 
על בחירתם בו לקבלת התעודה.

"ההוקרה  כי  ציין  הרכבת  מנכ"ל 
עובדי  לכלל  הינה  וההערכה 
לעבודה,  חבריי  ישראל,  רכבת 
להישגים  האמתיים  השותפים 

הוא  הכבוד  האחרונות,  בשנים 
של כולנו.

תודה מיוחדת לשר ישראל כץ על 
שאתה  התמידי  והגיבוי  תמיכתך 
נותן לנו, אני בטוח שנמשיך לעבוד 
התשתיות  את  ולפתח  במשותף 
השירות  ואת  ישראל  רכבת  של 
שהיא מעניקה לציבור הנוסעים, 
עם  במשותף  לעבוד  שנמשיך 
משרד  הממשלה  משרדי  שאר 
ושאר  האוצר  ומשרד  התחבורה 

הרשויות לפיתוח הרכבת.

"איגוד העיתונאים נותן כתף בכל הנוגע לתחבורה"
פרופ' נח הלפרין יו"ר איגוד העיתונאים הארצי 

בסקטור האקדמי

תעודת הוקרה למנכ"ל רכבת ישראל 
מר בעז צפריר
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דיון פאנל 
המחסור בנהגים מקצועיים

משתתפי 
הפאנל

אבנר פלור
סמנכ"ל בכיר לתנועה במשרד 

התחבורה

תכלת רמות 
מנהלת מטה, המשנָה למנכ"ל 

משרד הכלכלה והממונָה על 
התעסוקה

אל"מ גיל גלרון
מפקד מרכז ההובלה בצה"ל 

רני כהן
נהג מקצועי.

אבנר פלור 
של  חוסר  יש  להיום   "נכון 
כ- 5,000 נהגים לכלי רכב כבד. 
מזה למעלה משנה יושבת וועדה 
הכלכלה  משרד  של  משותפת 
ומשרד התחבורה בראשות מנכ"ל 
משרד התחבורה על מנת לגבש 
בכמה  מטפלים  אנו  פתרונות. 
בעיות במקביל. הבעיה העיקרית 
הרישיון,  לקבלת  הזמן  משך  היא 
הכשרה.  חודשי   6,7  - ל  שמגיע 
אנו כבר גיבשנו פתרונות שיביאו 
על  הזמנים  לוחות  לצמצום 
הרפואיים  האישורים  זירוז  ידי 
וצמצום  הרישיון  עבור  הנדרשים 
תקופת ההכשרה ללא התפשרות 
הכלכלה  משרד  יעילותה.  על 
משופרת  הכשרה  תכנית  הכין 
הוא  הגדול  האתגר  ומקוצרת. 
לשפר את תדמיתו של המקצוע. 
אתנו  ישתפו  שהמפעילים  חשוב 
פעולה וישתלבו בתהליך שאנחנו 

מובילים לשינוי פני המקצוע".

תכלת רמות
לעידוד התעסוקה  מסייעים  "אנו 
בעיקר דרך מרכזי הכוון תעסוקתי, 
רואים  אנחנו  שלנו.  במימון 
והמיעוטים  החרדים  באוכלוסיות 
מתוכם  לגייס  שניתן  אוכלוסיות 
גם  נהגים.  של  גבוה  מספר 
בבקשה  אלינו  פונים  המעסיקים 
עושים  ואנחנו  חדשים  לעובדים 
את החיבור. זיהינו שלאחר שכבר 
יש מועמדים לאייש את המשרות 
בחסמים  נתקלים  אנו  החסרות, 
הכשרתם  בתהליך  בירוקרטיים 
לתפקיד. לכן אנו לוקחים קבוצה 
יחד  גדולה של עשרות מועמדים 
ירוק"  ב"מסלול  אותם  ומעבירים 
יש  התחבורה.  משרד  בסיוע 
מגמה של הגעה לכדי פתרונות".

אל"מ גיל גלרון
להיות  רוצים  לא  חיילים  לצערי, 
בצבא  גם  בצבא.  לא  גם  נהגים, 
אנחנו בתהליך של מיתוג מחודש 
של המקצוע על מנת לשפר את 
לעשות  צריך  אך  המוטיבציה, 
עוד. ההכשרה בצבא היא מקיפה 

שהחיילים  דואגים  אף  ואנחנו 
סדיר  משירות  שמשוחררים 
ייצאו גם עם רישיון לסמיטריילר. 
וגם  לנו  משותף  אינטרס  זה 
יהיה  כך  האזרחית.  למערכת 
לשעת  מנוסים  נהגים  לנו 
וגם המערכת האזרחית  חירום 
תרוויח נהגים נוספים. מדי שנה 
תעסוקה  יריד  מקיימים  אנחנו 
ויש  במרכז ההובלה של צה"ל 
היישר  נהגים  לגייס  הזדמנות 
כאן  חשובה  שחרורם.  עם 
כעבודה  המקצוע  על  הכרזה 
גם  המקצוע  ושיווק  מועדפת 
המשוחררים,  החיילים  להורי 
אתם  שישכנעו  מנת  על 

להמשיך לעסוק במקצוע"
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דיון פאנל 
גודש התנועה בערים

דרור גנון
עבודות  שתחילת  ספק  "אין 
מורכב  דבר  זה  הקלה  הרכבת 
להתמודד  כדי  שיבושים.  שייצר 
רשת  יצרנו  הצפוי,  העומס  עם 
לתחבורה  בלעדיים  נתיבים  של 
העבודות  לזמן  הציבורית 
מנחם  כמו  מרכזיים  בצירים 
ועוד.  המסגר  החשמונאים  בגין, 
אכיפת  לגבי  שלמה  תכנית  יש 
התחבורה  בנתיבי  הבלעדיות 
הציבורית. בנוסף, אנחנו הולכים 
תשומת  את   15% ב  להגדיל 
העבודות  באזורי  האוטובוסים 
בהם  השיא"  "שעות  את  ולרווח 
היום  יותר.  גבוהה  התדירות 
שבין  זמן  חלון  הם  השיא  שעות 

משתתפי 
הפאנל

דרור גנון
מנהל אגף בכיר תכנון, ברשות 

הארצית לתחבורה ציבורית

מיקי רביב
סמנכ"ל בומברדייר ישראל

יהודה בר אור 
יו"ר איגוד המוניות

ערן ראובני 
מנכ"ל שוהם טכנולוגיות.

אנחנו  בבוקר,   06:30-08:30
הולכים להגדיל את חלון הזמנים 
הזה להחל מ 06:00 ועד 09:00. 
איך  לאנשים  נגיד  לא  אנחנו 
אבל  העבודות  בזמן  להתנהל 
את  לתת  הוא  שלנו  התפקיד 

הכלים להתמודד איתם".

מיקי רביב
"תחילת העבודות היא עוד דחיפה 
המרשים  התחבורתי  לפיתוח 
למקומות  ביחס  גם  בישראל, 
אחרים בעולם. אין הוקוס פוקוס, 
שלה  ובנייה  מורכבת  מערכת  זה 
תקל  שנת"ע  ככל  זמן.  לוקחת 
על הקבלנים המבצעים, כך הוא 
יסתיים מהר יותר. פתרון תחבורתי 
בגוש דן לא יכול רק להתבסס על 
שלמה  מערכת  זו  קלה,  רכבת 
להמשיך  שצריך  פתרונות  של 

ולגבש".

יהודה בר אור
איך  ונראה  הצד  מן  נעמוד  "לא 
אנו  נפגעת.  שלנו  הפרנסה 
התחבורה  למשרד  מציעים 
שיתוף פעולה עם נהגי המוניות. 
בזמן  זמני  היתר  נבקש  אנחנו 
העבודות לתפקד כמוניות שירות 
העבודות.  באזור  מוסכם  במחיר 
אלף   20 של  בתוספת  המדובר 
בקרוב  לסייע.  שיכולות  מוניות 
ונגיש  התכנית  את  לגבש  נסיים 

אותה למשרד התחבורה".
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מיזם העיר החכמה

חברת מורג יועצים לארגון וניהול מערכות בשיתוף פעולה עם קבוצת שחם 
לפתרונות תחבורה חכמה נמצאים בהליך של מתן פתרונות תכנון, תאום 
ובהתאם לצרכיה באמצעים  ורשויות המקומיות בישראל  וביצוע לתחבורת 

טכנולוגים חכמים

תחומי הפעילות:
 )ITS( החכמה  התחבורה  מתחום  טכנולוגיות  מבוססי  פתרונות  התאמת 

לאתגרים תחבורתיים של ערים בישראל, כגון: 
•  גודש תנועה בצירי תחבורה ראשיים

אכלוס עם  בפרט  העיר  תושבי  לצרכי  ציבורית  תחבורה  התאמת   • 
    שכונות חדשות
•  פתרונות חניה 

•  שיפור הבטיחות בדרכים בדגש על פגיעה בהולכי רגל

מטרת המיזם היא שיפור הדרגתי של פני התחבורה לרווחת תושבי העיר על 
ידי תכנון והתאמת פתרונות מבוססי טכנולוגיות מתחום התחבורה החכמה 

)ITS( לאתגרים תחבורתיים של ערים מרכזיות בישראל.

מיזם 'תחבורה חכמה בעיר חכמה' מחולל מהפכה מעשית ביכולת הרשות 
המקומית לטפל ולנהל אירועים מתכוננים ובלתי צפויים, להם השפעה על 

מערכת התחבורה העירונית ועל התושבים.

יועצים לארגון וניהול מערכות

י נ ו ג פיתוח             אר
וטכנולוגי      בתחבורה
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תדמית ומיתוג
מערכת התחבורה בישראל

תדמית  לקידום  האסטרטגי  הדיון 
בישראל,  התחבורה  מערכת 
שהתקיים בעקבות ועידת ישראל 
מספר  העלה  לתחבורה,  ה-6 
נקודות לטיפול בנושא זה. השנה, 
התחבורה  בכירי  מליאת  פעלה 
להגדרת המטרה ולביצוע סקירה 

של המצב התדמיתי הקיים כיום.
בתהליך ההיערכות האופרטיבית, 
יש למפות את החוזקות והחולשות 
ומקצועות  התחבורה  מערך  של 
הנושאים  ייגזרו  ומתוכם  הרכב 
יישום  בחינת  ובמקביל,  לטיפול, 

של הנושאים הבאים:
• פיתוח הון אנושי ושימור כוח 

אדם איכותי, מניעת
שחיקה ואפשרויות תעסוקה 

עתידיות
• קידום פרויקט עבודה מועדפת, 

תוך שיתוף פעולה עם משרד 
התחבורה ומשרד הכלכלה

• שיתוף הציבור במידע לגבי 
פרויקטים קיימים, לו"ז

ורפורמות במשרד התחבורה
• פיתוח הון אנושי ויצירת אופק 
מקצועי על יד לימודים אקדמיים

• התערבות והצעות להקלת 
מצוקת החניה בערים מרכזיות
• ריכוז נתונים ומידע טכנולוגי 

של כלל היצרנים והעברת מידע 
זה לארגוני התחבורה.

לאור זאת, גובשו חלק מהנושאים 
אופרטיבית  היערכות  לקראת 
נוספים  נושאים  ישנם  ועדיין 

תכנית  הכנת  לרבות,  לטיפול, 
הכוללת  מערכתית  עבודה 
ואמצעים  תקציב  תוצרים, 
המטרות.  להשגת  אסטרטגיים 
ארגונים  לבחון  יש  כן,  כמו 
ואופן  מעורבים  פוטנציאליים 
העניין  לבעלי  המידע   הגשת 

ורתימתם לתהליך.

האתגרים הניצבים בפנינו בשינוי 
הם  הראשון,  בשלב  התדמיתי, 
המקצועי  הנהג  מעמד  שיפור 
ושימור  למשיכה  תנאים  ויצירת 
כוח אדם איכותי. המטרה, העברת 
מידע על מערך תחבורה ציבורית 
אשר  ונעימה,  מהירה  גמישה, 
לעבור  רבים  משתמשים  תביא 

מרכב פרטי לתחבורה ציבורית.

בתוך כך, מליאת בכירי התחבורה 
של  בנושא  היעדים  את  הגדירה 
התחבורה  מערכת  ומיתוג  דימוי 
בישראל. כמו כן, אישרה המליאה 
הפעולה  שיתוף  מגמת  את 
ונמצאת  התחבורה  משרד  עם 
בחירת  תהליך  של  בעיצומו 
משרד יחסי ציבור להובלת מהלך 

אסטרטגי משמעותי זה.

יעדים לשנה
הבאה

• חבירה לגורמים 
המתמחים בתחום יחסי 

הציבור המעוניינים להוביל 
את פרויקט המיתוג מחדש 

של מערכת התחבורה 
בישראל.

• תמיכה וסיוע מקיף לגורמי 
גיוס נהגים במערכת 
ההיסעים והתובלה 

בישראל.

• שיתוף וגיוס ארגונים 
נוספים כחברי מליאה

• תמיכה בארגונים בנושא 
העמקת ההכשרה של 

נהגי רכב כבד ורכב ציבורי 
באמצעות סדנאות לנהגים 
במסגרת פיתוח נושא הנהג 

המקצועי



18

סיור באתרי הרכבת המהירה לירושלים

כחלק מפעילות המליאה, בתאריך 
נציגי מליאת  יצאו   ,29.06.2015
מקצועי  לסיור  התחבורה  בכירי 
באזור  המהירה  הרכבת  באתר 

שער הגיא.

חשיפת  לצורך  התקיים  הסיור 
הענק  למימדי  התחבורה  ארגוני 
רכבת  של  הבנייה  תשתיות  של 
הפעולה  לשיתוף  וכן,  ישראל 
ישראל  רכבת  בין  הקיים  הפורה 

עם מספר חברות ענק מחו"ל.

המהיר  הקו  הקמת  חשיבות 
והקו  היות  רבה,  היא  לירושלים 
לבין  הבירה  בין  לקשר  צפוי 
28 דקות נסיעה וצפוי  המרכז ב- 

להביא להקלת גודש התנועה בין 
הפרויקט  גוש-דן.  לאזור  ירושלים 
כולל סלילת מסילה כפולה באורך 
של כ- 38 ק"מ והקמת תחנה בין 
המרכזית  והתחנה  האומה  בנייני 
בירושלים, בעומק של כ- 80 מטר 

תחת מפלס הרחוב.

לאתר,  המשתתפים  בהגעת 
טיולי  של  מיניבוס  באמצעות 
המנכ"ל  של  באדיבותו  אתרים 
כרקע  מצגת  הוקרנה  קרני,  יוני 
התפעול  מנהל  לסיור,  קודם 
כללי  ורקע  הקו  מתווה  על  פירט 
וכן, הוקרנה מצגת בטיחות טרם 

היציאה לשטח. 

וגשר   1 במנהרה  התקיים  הסיור 
עלייה   ,2 מנהרה  על  תצפית   ,6
 10 גשר  על  לתצפית  לירושלים 
של  וברציפים   4 במנהרה  וסיור 

תחנת האומה.
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מדברים, עושים ויכולים ליותר

נועם קום, יו"ר פורום נוהגים היי-טק

אוניברסיטה לתחבורה
הועידה,  יו"ר  חממי,  אריה  ד"ר 
פתח ואמר כי יש לברך על העשייה 
בישראל,  התחבורה  בתשתית 
זקוקה  ישראל  מדינת  כי  ציין  אך 
למדעי  אוניברסיטה  להקמת 
שנגועה  במדינה  התחבורה. 
הענף  ובפיתוח  דרכים  בתאונות 
אין כל סיבה שבגלל בירוקרטיות, 
שתכשיר  אוניברסיטה  תקום  לא 
אנשי מקצוע. בעניין התדמית ציין 

חממי, כי היא לוקה בחסר. 
כך  על  חממי  ד"ר  צודק  לדעתי, 
אוניברסיטה  הקמת  לקדם  שיש 
בארץ  התחבורה.  למקצועות 
התחבורה  בתחומי  מתפתחת 
שמכפילה  בארץ  והתשתיות, 
כלי  של  המכירות  כמות  את 
הרכב החדשים בכל שנה. בארץ 
בתשתיות  מהפך  שמחוללת 
של  תקציבים  עם  התחבורה 
אנשי  חייבים  שקלים.  מיליארדי 
ובעיקר  להווה  מעולים  מקצוע 

לעתיד. אז למה מחכים. 
שמכילה  התחבורה",  "מליאת 
בישראל,  התחבורה  מובילי  את 
פועלת למתג את ענף התחבורה 
המליאה  תדמיתו.  את  ולשפר 
ללשכת  לאחרונה  צורפה 
את  לקדם  במטרה  העיתונאים, 

נושאי התחבורה.
המליאה  הקמת  רעיון  לדעתי, 
בענף  רבות.  ומועיל  חשוב 
מושך  גורם  שכל  ידוע  התחבורה 
הצליחו  לא  זו  בדרך  שלו.  לכיוון 

הארגונים השונים לקדם מגמות. 
נחוץ  כה  הצוות  עבודת  רעיון 
עשתה  טוב  אינטרסים.  לקידום 
מורג שיזמה את הקמת המליאה 
ומנתבת את דרכה לקידום מטרות 

הענף. 
התחבורה  שר  כץ  ישראל 
הנהג  לנושא  התייחס  והמודיעין 
את  לקדם  שיש  בכך  המקצועי 
בו  נושא  המקצועי,  הנהג  נושא 

המליאה פועלת רבות. 
תקשורת ותחבורה

איגוד  יו"ר  הלפרין,  נוח  פרופ' 
בסקטור  הארצי  העיתונאים 
איגוד  כי  אמר  האקדמאי, 
לתת  החלטה  קיבל  העיתונאים 
סיוע לקידום התחבורה והבטיחות 

בישראל. 
בכך  הלפרין  ד"ר  צודק  לדעתי, 
בירוקרטיה  שבגלל  שאומר 
האקדמיה  תקועה  ישראלית, 
מקצוע  כאיש  התחבורה.  בענף 
לקיום  רבות  שנים  לקח  בתחום 
למקצועות  אקדמית  מכללה 

התחבורה. 
פאנל בנושא הנהג המקצועי

רקע: מעורבות משאיות בתאונות 
פי  של  בשיעור  גבוהה  דרכים 
ציי  במצבת  היחסי  מחלקן  ששה 
הרכב בישראל. מצבת המשאיות 
הכבדות עומדת כל כ- 240 אלף 

ו- 15 אלף אוטובוסים בישראל.
אבנר פלור, סמנכ"ל בכיר לתנועה 
במשרד התחבורה, ציין כי חסרים 
כיום 1500 נהגים לרכב כבד ועוד       

כ- 3000 נהגי אוטובוסים. משרד 
הכלכלה מכין עתה תכנית חדשה 
מקצועיים  נהגים  להכשרת 
רישיונות  להוצאת  עדיפות  ויתן 

לנהגים מקצועיים. 
את  לחולל  הזמן  הגיע  לדעתי, 
השינוי ולהכיר בנהג כמקצוע. יש 
להכשירו לשפר את תנאי עבודתו, 
כניסתם  את  לעודד  ובעיקר 
וחיילים  איכותיים  אנשים  של 
הנהיגה  את  ולהפוך  משוחררים, 

המקצועית לעבודה מועדפת. 
טכנולוגיה בכלי רכב

לפעול  שיש  הוחלט  במשרד 
זה.  בתחום  הבטיחות  לקידום 
במסגרת תכנית לשיפור הבטיחות 
יותקנו  ובאוטובוסים,  במשאיות 
התרעה  מערכות   2016 מינואר 
לסטייה מנתיב והגבלת מהירות. 

טכוגרף דיגיטלי
עד  הקיים  האנלוגי  הטכוגרף 
דיגיטאלי.  בטכוגרף  יוחלף  עתה, 
החדש  הטכוגרף  תכונות 
מאפשרות לתעד את כל פעולות 
הרכב והנהג בזמן הנסיעה ובעת 
תאונה. התקנתו תחויב במשאיות 

ואוטובוסים בישראל.
המשאיות  מעורבות  לדעתי, 
בתאונת גבוהה משמעותית ביחס 
לחלקם בכלל ציי הרכב בישראל. 
יעילים  פעולת  ביצוע  מחייבת 
כגון הטמעת טכנולוגיות למניעת 
וביצוע  נהגים  הכשרת  תאונות, 

הדרכות ממוקדות.
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