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לבאי ועידת ישראל לתחבורה הבינלאומית השישית ברוכים הבאים.
מערכת התחבורה בישראל עוברת תהליכים משמעותיים, ביניהם פיתוח תשתיות ופיתוחים טכנולוגיים, 

אשר מצעידים את ארגוני בתחבורה בישראל לעולם חדשני, מתחדש בבחינת דבר יום ביומו.

כיום מתקיים מאמץ לכונן, לפתח ולקדם את ההון האנושי בישראל בתחום התחבורה, ובעיקרו 
של דבר את האקדמיה על ערכיה השונים, על מנת לתת מענה איכותי, מקצוע שישלב חזון ומטרות 
עם יצירתיות וזאת כדי לתת מענה לאתגרים המשמעותיים בהם אנו מצויים. כל בר דעת מבין כי 
האדם הוא גולת הכותרת לכל עשייה ועניין עפ"י יכולתו, חוכמתו, תבונתו, ידיעתו והשכלתו, שהנם 

הגורמים שיאצו תהליכים ויפתחו איכות חיים ראויה לעם ישראל.
המאמץ המוגבר בשנים אלו לפתח הון אנושי זה להם שותפים כל ארגוני התחבורה בישראל קורם עור 
וגידים וברוך השם נותן את אותותיו באיכות הניהול המתקיימת כיום בחלק מהארגונים המשקיעים 
בהון אנושי ראוי. זאת כתוצאה מהרחבת דעת אקדמית והקניית כלים ניהולים נוספים לארגונים אלו.

כולי תקווה שבשנים אלה ילך ויגבר הביקוש להרחיב דעת בתחום האקדמי במערכת התחבורה, 
בכדי לעמוד באתגרים העתידיים של ישראל בשנים הבאות.

אני מודה לנציגי ארגוני התחבורה הגדולים בישראל על שיתוף פעולה פורה. 

יו"ר ועידת ישראל 
הבינלאומית לתחבורה

ד"ר אריה חממי

דברי שר התחבורה 
והבטיחותבדרכים 

מר ישראל כ"ץ

בברכה,
ד"ר אריה חממי

יו"ר ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה

עברה שנה מאז הועידה האחרונה. בשנה הזו נעשו שינויים רבים ורפורמות בתחום התחבורה 
והתוצאות נראות בכל הכבישים בארץ.

משרד התחבורה בראשותי השקיע משאבים רבים בחידוש ופיתוח תשתיות, תכנון תחבורתי, וכמובן, 
הנגשת הפריפריה למרכז, נושא שאותו חרטנו על דגלנו. 

משרד התחבורה ממשיך לקדם מיזמים תחבורתיים בהיקף כולל של יותר מ- 100 מיליארד שקל. 
ההשקעה השנתית בפרויקטים אלה מגיעה לכ- 15 מיליארד שקל.

כפי שאמרתי בעבר, עד שנת 2020 מדינת ישראל תהיה מדינה עם רשת תחבורתית מודרנית ויעילה 
ובעיקר עם חלופות לנסיעה הן מהפריפריה למרכז הארץ והן בתוך המטרופולינים.

המהפכה בכבישים ממשיכה בתנופתה. במסגרת תכנית "נתיבי ישראל" אנחנו ממשיכים בעבודה 
לצמצום זמני הנסיעות וקירוב הצפון והדרום למרכז הארץ. בנוסף, אנחנו בונים מחלפים במקום 
רמזורים, מאריכים את כביש חוצה ישראל, סוללים ומרחיבים כבישים וכמובן, מקדמים קווי רכבת 

חדשים בכל רחבי הארץ. 
כלי רכב בעולם הולכים ומתפתחים, הטכנולוגיות ברכב מתקדמות עם השנים והופכות לענף הייטק  
כאשר מערכות אלקטרוניות תופסות את מקומן של מערכות  מכאניות. הגידול בכלי הרכב, כמו 
גם מורכבות ומגוון המערכות המותקנות בכלי הרכב המודרני, הגדילו את הדרישה לכמות גדולה 
של כוח אדם במקצועות הרכב. אנו במשרד התחבורה שמים לנו ליעד להשקיע ולקדם את החינוך 
האקדמי והמקצועי בישראל. השקעה בהון האנושי חשובה לא פחות מהשקעה בתשתיות ובכל שאר 
הפיתוחים. מסלולי לימודים מיוחדים שנפתחו בשנים האחרונות, ממשיכים להכשיר את בוגריהם 
כמומחים למערכות רכב מתקדמות בעלי תארים בהנדסת רכב. אני מעריך כי בוגרי המסלול האיכותיים 

ישתלבו בשוק העבודה במהירות ובהצלחה.
אנו רואים חשיבות עצומה בטיפוח מנהלי המחר בתחבורה, ולכן מעבר להשכלה המקצועית הייחודית, 
יש צורך בהקמת מדעי תחבורה. אוצר הידע במדינת ישראל הוא עצום וישנו צורך ממשי בגיבוש 

תהליכים ולמידה אקדמית אשר יובילו את מנהלי המחר בתחום התחבורה.
כמו כן, משרד התחבורה ממשיך לפעול למען טיפוח הסביבה והפיכתה לנקייה יותר. בתחילת שנת 
2014 אומץ בישראל התקן האירופי לזיהום אוויר ממכוניות, יורו 6. התקן מבטיח הפחתה של זיהום 
האוויר שיוצרים כלי רכב, וקובע סטנדרטים חדשים לפליטה של מזהמים שונים. סביבה נקייה 

משמעותה איכות חיים טובה יותר לכלל התושבים.
אני שמח לראות היענות מצד האוניברסיטה, אשר מתעניינת בדור המנהיגים של העתיד שיתרמו 
במהלך חייהם לחדשנות בתחום התחבורה. אני מברך על העובדה כי הוועידה השישית במספר 

נושאת תוכן וצביון בינלאומי. 

שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ישראל כ"ץ

שלום רב,
אני מברך את משתתפי ועידת ישראל לתחבורה לשנת 2014, 
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ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה 2014 
לכבוד הוא לעיר רמת-גן לארח את ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה בפעם הרביעית בעירנו. 
כנס ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה הינו חשוב בקידום נושא התחבורה הציבורית בישראל, 

למען רווחתם וטובתם של תושבי המדינה ולמען שמירה על איכות הסביבה. 

כולנו משתמשים בתחבורה הציבורית, בעיקר אוכלוסיות היעד- הצעירים והגימלאים, אשר כולם 
כאחד משתמשים בקביעות בתחבורה על מנת להגיע למחוז חפצם. משרד התחבורה בשיתוף הרשויות 
המקומיות, חייבים לפעול ולאגד משאבים על מנת ליזום פעולות אקטיביות, זאת במטרה לייצר 
תחבורה ציבורית אפקטיבית ומהירה. עלינו מוטלת החובה לדאוג לנגישות, הקמת נתיבים ומסלולי 
תחבורה ציבורית רבים ויעילים, וכן לפעול לאלתר ליישום תכנית הרכבת הקלה באזור גוש-דן וחיבור 
מרכז הארץ בתחבורה ציבורית יעילה הן לדרומה והן לצפונה של הארץ – כל אלה ועוד עושים את 

ההבדל בין מה שמצוי לרצוי.

מטרופולין דן סובל כיום מעומס תנועה בכל כניסה בה יבחר התושב להגיע ביציאתו ובחזרתו 
ממקום עבודתו. עומסי התנועה, והזמן היקר המתבזבז בשעות נסיעה מרובות, מצמצם את התפוקה 
הפוטנציאלית של האוכלוסייה - דבר אשר פוגע הן ביכולת התפוקה של המגזר הציבורי והן ביכולת 

התפוקה של המגזר העסקי. לכן תחבורה יעילה משמעותה כלכלה בצמיחה. 
על פי תפיסה זו, בעיר רמת-גן, שהנה אחת הערים המובילות בישראל במתן שירותים למען התושבים, 
אנו מייחסים חשיבות עליונה לנושא התחבורה והתנועה, שכן כאמור זהו כלי מפתח להתפתחותה 

של העיר ושגשוגה. 
בוועידה זו ידונו בנושאים אקוטיים שעל סדר יומו של כל משתמש בתחבורה ציבורית, יגובשו עבורו 
פתרונות תחבורה יעילים באמצעות הגדלת מערך התחבורה בישראל ועידוד חלופות לשימוש ברכב 

פרטי. 

הנני מאחל לכולכם ועידה מפרה ומאתגרת.

דבר ראש העיר רמת גן 
מר ישראל זינגר

בברכה,
ישראל זינגר

ראש העיר רמת גן
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השפעתם של איומי הסייבר על בטיחות, 
יעילות ותחרות בענף התחבורה

הסייברספייס  או  הקיברנטי  המרחב 
)Cyberspace( הוא מרחב מטפורי של מערכות 
נתונים  נאגרים  בו  מחשב  ורשתות  מחשב 
מקוונת  תקשורת  ומתבצעת  אלקטרוניים 
ואינטראקטיבית ללא תלות במיקום הגאוגרפי של 
המשתמשים בו. המרחב הקיברנטי הוא קונספט 
חוזר ונשנה בספרות המדע הבדיוני.המונח הוטבע 
לראשונה על ידי סופר המדע בדיוני ויליאם גיבסון 

."Burning Chrome" בשנת 1982  בספרו
המקור של המונח סייבר הינו מספרות המדע 
הבדיוני אך איומי הסייבר שייכים לעולמינו כאן 
ועכשיו. הם נוגעים לכל אחד מאתנו המסתובב עם 
מכשיר חכם )סמארטפון( בכיסו, גולש באינטרנט, 

שולח דואר אלקטרוני וכו'. 
איומים אלו הופכים משמעותיים ואף עלולים 
להיות קטלניים כאשר הם מגיעים למרחב העסקי 
בו אנו פועלים ובמאמר זה בחרנו לבחון את 
האיומים על מגזר התחבורה ונתמקד בשלושה 

איומים מרכזיים:

יעילות
חברות רבות עושות שימוש בכלים טכנולוגים על 
מנת לשפר את רמת היעילות של ציי התחבורה 
שברשותם. תהליכים אלו מרכזים נותנים רבים 
אודות צי הרכב על מנת לשפר, בין השאר,  את 
צריכת הדלק הכללית וכדי לשמור על תקינות 
המערכות לאורך זמן. כלל הנתונים נאספים 
למערכות מחשב אשר מנהלות את הנתונים, 
מנתחות אותם ומציגות משמעויות אופרטיביות 
כיצד ניתן לשפר את תפעול המערך. תקיפה של 
המערכת תאפשר שליטה מלאה בנתונים ויכולת 
לשבש אותם ובכך לפגוע ביכול החברה להתנהל 
ביעילות. לדוגמא יכול התוקף לפגוע בנתוני לוחות 
הזמנים של החברה ובכך לייצר "איחורים" או 
"ביטולים" של יעדים במסלול הנסיעה של צי 

הרכבים. 

תחרותיות
כלל הפעילות העסקית של מירב החברות מנוהלת 
במערכות המידע של הארגון. מערכות המחשב 
מכילות מידע עסקי רב הכולל מידע על הפעילות, 
התקשרות חוזית, הצעות מחיר, מכרזים ועוד. 
מידע זה יכול להיות ערכי ביותר למתחרים 
עסקיים בענף ולעיתים רבות מוביל לפעילות 

של "ריגול עסקי" מצד מתחרים. 
למרות שפעילות זאת אינה חוקית הקלות הבלתי 
נסבלת שבה יכול תוקף מחשבים לחדור למערכות 
המידע בארגון אשר לו מודעות אבטחתית נמוכה 
וכן העדר אכיפה משמעותית על פשעי מחשב, 
מביאים לכך שתופעה זאת הופכת נפוצה מאוד.

בטיחות
מערכות המחשב שולטות כיום במרחב תא הנהג, 
הן מבקרות תהליכים קריטיים במנוע על מנת 
לשפר את ביצועי הרכב מחד ולספק קישוריות 
למערכות הניהול של החברה המנהלת את צי 
הרכב. ניתן להבין מה יכולה לגרום תקיפה של 
מערכות אלו: השתלטות ויכולת השפעה על 
מערכות הבטיחות ברכב כגון מנוע, מערכות 
בלימה ועוד. הדגמות תקיפה שכאלו בוצעו על 
מספר רכבים )בעיקר רכבי יוקרה( והציגו תמונה 

מדאיגה בהיבטי בטיחות.

בעוד איום התקיפה על רכבים הינו תחום 
המתהווה לנגד עינינו עם התפתחות המערכות 
הממוחשבות ברכבים, איומי האבטחה על 
היעילות והתחרותיות הינם איומים הנוגעים 

לכל אחד מהעוסקים בתחום כאן ועכשיו.

"חברות רבות עושות שימוש בכלים 
את  לשפר  מנת  על  טכנולוגים 
רמת היעילות של ציי התחבורה 

שברשותם"

מאת: אלון חזאי 
מנכ"ל ג'נרו סייבר סקיוריטי בע"מ



מגזין ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה מספר 6 | עמוד 13 מגזין ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה מספר 6 | עמוד 12 

הסדרת ההגדרה והשימוש באופניים 
חשמליים

השימוש בכלי רכב דו גלגלי בכלל, ובאופניים 
חשמליים בפרט, התרחב מאד בשנים האחרונות 
בערים גדולות בארץ ובעולם ותחזיות מצביעות על 
 Jamerson &( פוטנציאל גידול חד בשנים הבאות
Benjamin, 2011(. בישראל, האופניים החשמליים 
פופולאריים בקרב בני נוער, אך במדינות אחרות, 
הם תופסים תאוצה גם בקרב אוכלוסייה בוגרת 

יותר. 

אופניים חשמליים הם בעלי יתרונות בולטים 
לעומת שימוש באמצעי תחבורה אחרים. בין 
היתרונות של האופניים החשמליים, ניתן למנות: 
עקיפה של הפקקים והקטנת החשיפה לגודש 
התנועה, חנייה קלה וזמינה יותר, השגת נגישות 
גבוהה ונוחה לנקודות המוצא והיעד, זולים יותר 
בקניה ותחזוקה, וכמו כן נתפסים כאמצעי 

תחבורה ירוק וידידותי לסביבה. 

בשנת 2010 חתם שר התחבורה על תקנה חדשה 
שתאמה את התקן האירופאי, על פיה אופניים 
חשמליים הם אופניים עם מנוע חשמלי בעל הספק 
מרבי של 250 וואט שמהירות נסיעתם אינה עולה 
על 25 קמ"ש ושהפעלת המנוע מותנית בסיבוב 
הפדלים. הגיל המינימלי של רוכב האופניים 
הוגבל ל-14 שנים. תקנה זאת הייתה בתוקף 
לשנה אחת ומאז לא חודשה. כיום במדינת ישראל 
לא קיימים תקנות או חוקים המסדירים את 
השימוש באופניים חשמליים וממילא רכיבה על 
אופניים אלה איננה חוקית. במציאות, בדרך כלל 
לא נאכף איסור זה, ולמעשה, כל אדם בכל גיל 
יכול לקנות או להרכיב בעצמו אופניים חשמליים 
ולרכוב עליהם בכל מקום, בכל מהירות, עם או 
בלי אמצעי מיגון כמו קסדת מגן, וללא רישיון. 
על פי הערכה של משרד התחבורה, מאז 2010 יש 
כמה עשרות אלפי זוגות של אופניים חשמליים 
בארץ. בשנת 2010 נמכרו בישראל כ-1,200 זוגות 
אופניים חשמליים, ובשנת 2011 נמכרו כ-6,000 
זוגות, כאשר בפועל יש שלל אופניים רגילים 
שעברו הסבה בארץ ואופניים שהגיעו באופן 
"פיראטי" ולא עומדים בתקן האירופאי )וינד, 

.)2013

נוכח הגידול במספר האופניים החשמליים 
והשימוש הנרחב הנעשה בהם, סוגיות הבטיחות 
כבר עולות ועלולות להחריף בעתיד. לכן, מתעורר 
הצורך להגדיר היכן להתיר לאופניים החשמליים 
לנוע וכן לקבוע תחומי אחריות לטיפול בהיבטי 
רישום, אכיפה, תכנון תשתיות, ואמצעי בטיחות.

עמדת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הינה, 
כי אין להבדיל בין אופניים חשמליים לאופניים 

רגילים בהיבט של חובת המיגון

הגדרה של "אופניים חשמליים"
בהתאם להגדרות הקהילה האירופאית אופניים 
נחשבים לאופניים חשמליים אם מתקיימים 
התנאים הבאים: )א( האופניים חייבים להיות 
מונעים באמצעות הדוושות. המנוע החשמלי 
נכנס לפעולה רק כאשר מדוושים. פעולת המנוע 
מופסקת כאשר האופניים נוסעים מעל מהירות 
25 קמ"ש או כאשר מפסיקים לדווש. )ב( המנוע 
מספק כוח רציף בהספק מקסימאלי של 250 
וואט. אופניים שבהם ניתן להפעיל את המנוע 
החשמלי באמצעות מתג )ללא קשר לדפשות( או 
שאינם עונים לדרישות לעיל, מוגדרים במדינות 
מסוימות כקטנוע או אפילו אופנוע ומחייבים 

.)Bike Europe, 2010( רישוי וביטוח
קורקינט חשמלי אינו נכלל בהגדרת אופניים 

חשמליים .

המלצות
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מקדמת חקיקה עדכנית בנושא שתתבסס על הנעשה בעולם 

)שמעוני, 2014(. הרשות ממליצה לקבוע את הכללים הבאים: 

• לאמץ את  התקן האירופאי להגדרה של אופניים חשמליים כפי שהוגדר לעיל. 

• לסמן את האופניים החשמליים בסימון פורמלי, על מנת לאפשר אכיפה יעילה. 

• להגביל את  גיל הרוכב: יש להגביל את השימוש באופניים חשמליים לרוכבים בגילאי 14 ומעלה, 
זאת משום שרכיבה אחראית על אופניים חשמליים דורשת הבנת חוקי הכביש עם דגש על בטיחות.

• לחייב אביזרי בטיחות מינימאליים בעת המכירה פנסים ומחזירי אור מאחור ומלפנים. כמו כלי 
רכב אחרים, חשוב להיראות על הכביש, וכן להגן על הרוכב במקרה של תאונה.

• לאסור את הרכיבה בכבישים בהם המהירות המרבית המותרת עולה על 50 קמ"ש.

במקביל תקנות ע"י שר התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים תפתח תכנית חינוכית לבני 
נוער בנושא האופניים החשמליים. הוראת התכנית תבוצע על ידי מורה שהוסמך לכך בחטיבת 

הביניים בבתי הספר.

"אופניים חשמליים הם בעלי יתרונות 
בולטים לעומת שימוש באמצעי 
תחבורה אחרים זולים יותר בקניה 
ותחזוקה, וכמו כן נתפסים כאמצעי 
תחבורה ירוק וידידותי לסביבה." 

אפרים בורשטין ז”ל החל את הובלת הגז בישראל עבור חברת “של” 
הבריטית בשנת 1938 ממיכל הגז הראשון בארץ ישראל. בשנת 1964 
הוקמה חברת “אפרים בורשטין ושות’ בע”מ” במתכונתה היום על 
מנת לשרת את כל חברות הגז שהוקמו במרוצת השנים עם גידול משק 
הגז בארץ, והתפתחה בהתאם לצרכיהם, בעקבות התפתחותם. מרכז 

הפעילות של החברה ברמת - גן והמרכז הלוגיסטי באשדוד.

החברה מונה כ - 50 עובדים:
כ - 40 נהגים

5 עובדי משרד
3 סדרני עבודה

ממונה שינוע חומרים מסוכנים
קצין בטיחות בתחבורה.

חברתנו משרתת את חברות הגז הגדולות בארץ פז-גז, סופרגז, אמישרגז ודורגז, חברות גז קטנות 
ואת בתי הזיקוק אשדוד וחיפה. החברה מובילה מיכלי גז ממתקני המילוי למחסני חברות הגז ברחבי 
הארץ, מובילה גפ”מ במכליות חלוקה ללקוחות החברה - בתעשייה, בחקלאות ולצריכה פרטית, 
מובילה גפ”מ מבתי הזיקוק ומייבוא למתקני מילוי מיכלים ומובילה סוגי גז שונים עבור בתי הזיקוק.

כתוצאה מפעילותנו הענפה והמוצלחת במרוצת השנים קבלנו מכתבי הערכה מהחברות הנ”ל ונבחרנו 
בשנת 1996/1997 כחברה המצטיינת בבטיחות בדרכים וממשיכים כך עד היום הזה, בנוסף התחלנו 
מהלך שבסופו קבלנו הסמכה לתקן 9301 וכל זאת כחלק מתפיסה ניהולית רעיונית, השמה דגש על 

בטיחות, יעילות ושביעות רצון לקוחותינו.

דב בורשטין, מנכ"ל

מאת: גב' רחל גולדווג, מנהלת אגף מחקר, הרשות 
הלאומית לבטיחות בדרכים 
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"תחבורה" בגרסה רחבה יותר היא התנועה 
של אנשים, בהמות, חיות סחורות ממקום אחד 
למקום אחר. דרכי תחבורה כוללים אוויר, רכבות, 
כבישים, מים, כבלים, צינורות ומרחב השדה. 
תחום התחבורה הינו חשוב כיוון שהוא מאפשר 
סחר בין העמים, אשר בתורו קובע תרבויות. 

ענף התחבורה מהווה כ -6% מהתוצר העסקי 
בישראל,  ונחשב לענף תשתית בעל השפעה 
חיצונית על כלל המשק )כמו ענפי התקשורת, 
האנרגיה והמים(,חשיבותו ומשקלו עולים על 
משקלו בתוצר הגולמי. למשל, שיפור בתחום 
התחבורה הציבורית ובתשתית הכבישים עשוי 
להקל על הממשלה את מאמציה לפזר את 
האוכלוסייה, לעודד מעבר לפריפריה ולהרחיב 
את אפשרויות "הזיווג" בין העובדים למקומות 
העבודה באופן שירחיב את היצע התעסוקה, 
יגדיל את התוצר ויביא להקטנת האבטלה )בנק 

ישראל, דו"ח שנתי 2009(.

משרד התחבורה, "הרגולטור" , מופקד על תחומי 
התחבורה בישראל, ביבשה, בים ובאוויר. במסגרת 
תפקידו, מנהל המשרד קשרי עבודה הדוקים 
עם שורה ארוכה של תאגידים וחברות בתחומי 
התחבורה השונים. ענף התחבורה היה בעשור 
האחרון לאחד הענפים הכלכליים המרכזיים 
במשק, אשר התפתחותו היא תנאי הכרחי לתפקוד 

יעיל של משק מודרני וצומח.

ענף התחבורה על מרכיביו השונים, צמח בשנים 
האחרונות בשיעור גבוה באופן משמעותי ביחס 
לקצב גידול התוצר והאוכלוסייה, ובכך הגדיל 
את משקלו ואת חשיבותו לפעילות המשקית. עם 
זאת, הגידול הניכר בכל מרכיבי הפעילות לא לווה 
במהלך השנים בגידול דומה בתשתיות התחבורה. 
התוצאה: גודש בכבישים וירידה ברמת השירות. 
מגמה זו החלה להשתנות בשנים האחרונות.

כיום אנו עדים  למודעות גוברת לצורך, הדוחק 
בהשקעה ממוקדת בתשתיות התחבורה, הן 

אקדמיזציה של ענף 
התחבורה - צו השעה.

"תחבורה" - הינה תנועת עובדים, חומרים או ציוד ממקום למקום.
בציבור והן בקרב מקבלי ההחלטות. הגידול 
הניכר בהיקף ההשקעות הקיימות והמתוכננות 
מורגש היטב בכל תחומי הפיתוח התחבורתי 
ובכל רחבי הארץ, ויש לצפות להמשך גידול זה.

הכלים למימוש הצמיחה 
על מנת לממש את תכניות הצמיחה, אימץ משרד 
התחבורה שורה של כלי מדיניות חדשניים. 
מימושם של צעדים אלה והבשלת הפרויקטים 
רחבי ההיקף המבוצעים כיום, עתידים להביא 
לידי שיפור ניכר ברמת השירות בכל תחומי 

.)Ibid( התחבורה
• הכנת תכניות פיתוח רב שנתיות: הממשלה 
אישרה תכניות פיתוח רב-שנתיות משולבות 
בתחומי הרכבת והכבישים הבינעירוניים בהיקף 
40 מיליארד ש"ח. משרד  תקציבי של מעל 
התחבורה שוקד כעת על הכנת תוכנית השקעות 
רב-שנתית גם לכבישים העירוניים ולמערכות 

להסעת המונים.
• קידום תכניות אב: משרד התחבורה מקדם 
תכניות אב, שיהוו בסיס להתנעת תהליכי התכנון 
ולהקדמת זמינות הפרויקטים לביצוע, בהן תכנית 
אב לנמלים לשנת 2055, תכנית אב לשדות תעופה 
ותכנית אב למערכות עתירות נוסעים במטרופולין.

אקדמיזציה של הענף באה לידי ביטוי 
בתחומים הבאים:

• הכשרת עובדים מיומנים בתחומי הרכבות, 
התחבורה  המנהרות,  הקלות,  הרכבות 
הציבורית, המחשוב בתחומי התחבורה השונים, 

תקני איכות, תווי תקן, אדמיניסטרציה.

• הכשרת כוח אדם אקדמי של מובילי דעה 
וידע בתחומי התחבורה.

חברות  את  ישמש  אשר  קאדר  הקמת   •
התשתיות גם בתחומי איכות הסביבה והתכנון.

• מורג יועצים משלבת הממשקים הללו ברמת 
הידע והינה אקדמיה של מובילות מחשבתית 
עם מובילות מעשית המתייחסת לטכנולוגיה 

ולאופן גיבוש ההחלטות במקרו ובמיקרו.

• בחינת כדאיות כלכלית:  שינוי חשוב נוסף 
במדיניות המשרד הוא בחינה מדוקדקת של 
הכדאיות הכלכלית של פרויקטים תחבורתיים, 
הן ברמה התכנונית והן ברמה הכלכלית. לצורך 
זה גובש נוהל פרויקטים תחבורתיים 2006 
)נוהל פר"ת(, מהמתקדמים בעולם, לעריכת 

בדיקות כדאיות.
הנוהל גובש על ידי ועדת היגוי שכללה מנהלים 
בכירים ממשרדי התחבורה והאוצר ונציגים 
מגופים נוספים בתחומי התחבורה ואיכות 
הסביבה. נוהל פר"ת הוא המדריך הרשמי 
לבחינת כדאיות הפרויקט למשק הלאומי 
ולניתוח השפעותיו. הוא מבטיח הקצאה נאותה 
של משאבים ומסייע בקבלת החלטות לגבי 

עיתוי הפרויקט וקידומו. 

• סוגרים את הפערים: סגירת הפער בין 
הביקוש לתשתיות תחבורה ובין התשתיות 
הקיימות מחייבת גידול ניכר בהשקעות, הן 
הציבוריות והן של הסקטור הפרטי. על פי 
תוכניות מאושרות הנמצאות בשלבים שונים 
של ביצוע, הושקעו בשנים 2012-2008 כ-54 
מיליארד ש"ח בפיתוח התחבורה, לעומת 39 
מיליארד ש"ח בשנים 2007-2003 - גידול של 
38%.  מאפיינים חשובים של מדיניות ההשקעות 
הם עלייה ניכרת במשקל ההשקעות בפרויקטים 
מסילתיים, העדפה לתחבורה ציבורית ועידוד 
השימוש בה והתמקדות בשיפור הבטיחות 

בדרכים.

"ענף התחבורה על מרכיביו השונים, 
צמח בשנים האחרונות בשיעור 
גבוה באופן משמעותי ביחס לקצב 
גידול התוצר והאוכלוסייה, ובכך 
הגדיל את משקלו ואת חשיבותו 

לפעילות המשקית".

מאת: ד"ר דוד שוורץ 
ראש המכון לשלטון מקומי אוניברסיטת בר אילן
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תכניות הלימוד 
במכללת מורג

העתיד של ענף התחבורה, במיוחד לאור החדשנות 
והמאוץ הטכנולוגי המאפיינים את עולמנו כעת, 
מונח בידי ההון האנושי המוביל אותו. עידוד 
ההשכלה והפיתוח האישי יתרום לניהול נבון 
ומושכל המתבטא בערכים כלכליים וחברתיים 

לארגון התחבורתי ולענף.
ההשלכה המרכזית והחשובה של פיתוח ההון 
האנושי הינה קידום תדמית הענף. לתדמית 
איכותית ומתקדמת של הענף משמעויות רחבות 
היקף ברמת הענף וברמת המדינה; תדמית 
מתקדמת הינה בעלת חשיבות עצומה לגיוס דור 
עתיד איכותי בשל היכולות והכישורים הנדרשים 
מהעוסקים בענף עקב ההתפתחות הטכנולוגית 
המתגברת. תדמית איכותית תתרום גם באופן 
משמעותי לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית 
אשר תתרום להעלאת הבטיחות, וכן תשפיע על 

איכות החיים של הציבור ואיכות הסביבה.

הקווים המנחים הללו עומדים בבסיס הגישה 
החדשנית של מכללת מורג המשלבת בין מחויבות 
התוכנית חברתית עמוקה לענף לבין פיתוח הון 
האנושי משכיל ואיכותי. התכניות האקדמיות 
אשר פותחו במכללת מורג, מבוססות על ידע 
תאורטי ויישומי רב שנים ומותאם לתחומי 
התחבורה השונים: תובלה, היסעים, מוניות ועוד. 
מתוך היכרות עמוקה עולם התחבורה נבנו 
תכניות הלימוד בהתאם למאפיינים והדרישות 
כל  לכן  הענף,  את  המובילים  האנשים  של 
תכניות הלימוד מותאמות לצרכים הייחודיים 
של המנהלים והעוסקים בתחומי הענף השונים, 
מתוך הכרה של לוח הזמנים העמוס וסביבת 

העבודה הלוחצת. 
תכניות הלימוד לתארים השונים מציידות את 
בוגריהן בכלי ניהול מתקדמים, תוך שילוב יכולות 
ניתוח ומחקר בעזרתן ניתן להשיג פיתוח אישי 

וארגוני.

חברת מורג יועצים מתמקדת בעתיד ענף התחבורה וממשיכה להוביל את מינוף 
ענף התחבורה והאחריות החברתית בו. מורג תורמת מפועלה לקידום הענף 
וההון האנושי העוסק בו, באמצעות פיתוח ויישום תכניות אקדמיות מגוונות.

תואר ראשון B.A. בניהול ותחבורה
מבוססת על ההבנה כי ניהול מושכל בתחום 
מצריך התמצאות תאורטית במגוון תחומי הניהול 
והתעמקות בנושאים התחבורתיים. ישנו שילוב 
מנצח בין התמחות בתאוריות ניהוליות מתקדמות 

לבין היכרות מעשית. 

עסקים  במנהל   M.B.A שני  תואר 
ותחבורה

מעניקה לבוגריה כלי ניהול ומחקר מתקדמים 
המאפשרים להם להתמודד את אתגרי העולם 
המודרני והמציאות העסקית והכלכלית המשתנה 
במהירות, תוך התעמקות מחקרית בתחומי 

התחבורה.

תואר ראשון B.A ללימודי ניהול ליסינג 
ותחבורה

תכנית לימודים חדשנית וייחודית, המקנה כלים 
תאורטיים ומעשיים בתחום ניהול הליסינג 
בארגונים, אשר הינו בעל השפעה תקציבית 
משמעותית. התכנית משלבת תכנים ניהוליים 
הכרחיים ותכנים ייחודיים לתחום הליסינג כגון: 
מימון, הבנה חוקית,  מיפוי אלטרנטיבות, מידע על 
הגורמים השונים בתחום, ניהול נבון של פעילות 

הרכש בנושא ועוד. 
התכנית מיועדת למנהלים בתחומי הליסינג 
השונים, סוכני מכירות ליסינג, מנהלי שיווק 
ופרסום, שמאי רכב ויועצי ליסינג המעוניינים 
להתמקצע בעולם הליסינג ולקדם את כישוריהם 

הניהוליים.

תואר השני M.A. במשפט תעבורתי 
התכנית נוסדה מהצורך מקצועי שעלה בעקבות 
התפתחות מע' התחבורה, בעיקר ההרחבה בנושא 
בטיחות בתעבורה ומהצורך של ארגונים לדעת 
להתנהל עפ"י הדרישות מהשטח ועפ"י התקנות.
בעקבות המינוף האקדמי והפעלת  תכניות 
לתארים שונים בתחום ניהול ותפעול תחבורה, 
נחשפנו מדברי הסטודנטים בכיתות האקדמיות, 
המשפט  של  בלמידה  אמיתי  צורך  ישנו  כי 
בתעבורה: הבנה אמיתית של המהות, למידת 

החוקים, בטיחות ונהיגה זהירה.
מורג מבקשים לבנות היבט אקדמי בתחום 
התחבורה שמשמעותו העצמת הידע במשפט 
תעבורתי, דבר שיתבטא בסופו של דבר בזהירות 
ובטיחות בדרכים ויקדם ערכים נוספים של תרבות 
נהיגה בארגונים, איכות חיי משתמשי הדרך ועוד. 
אוכלוסיית היעד ללימודים אלו: עו"ד העוסקים 
בתחום זה, מנהלי חברות ביטוח, שמאי רכב 
וסטודנטים למשפטים לאחר שנה שלישית עם 

זיקה לנושא.

פורטל מידע טכנולוגי שיתופי בתחבורה

במסגרת מגוון המיזמים העוסקים  בפיתוח 
ארגוני וטכנולוגי שמובילה חברת מורג בענף 
התחבורה עלה הצורך להקים מסגרת שיתופית 

לתחום המואץ של טכנולוגיה בתחבורה. 

בימים אלו שוקדת חברת מורג יועצים על 
הקמת פורטל מידע טכנולוגי שיתופי המיועד 
למגוון היזמים והחברות העוסקים בכל היבטי 
הפיתוח הטכנולוגי בענף התחבורה, ואשר 
יהווה במה לשיתוף מידע וממשק לארגוני 
התחבורה ולידע הנרחב רב השנים בנושאי 
הפיתוח הארגוני והטכנולוגי של חברת מורג.

יועצים לארגון וניהול מערכות

המכללה
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בשנה האחרונה בוצעו מספר פעולות לטיפול במכנה המשותף של כלל ארגוני התחבורה ובנושאים 
שהזיקה הינה לרוב משתתפי המליאה מבחינה מקצועית. במפגש הראשון של המליאה, אשר התקיים 
בחודש אוגוסט, 2013, נכחו נציגי התחבורה הבכירים בישראל והביעו תמיכתם ורצונם להשתתף 
באופן פעיל בהשגת המטרות שלשמן קמה מליאה זו. המשתתפים מאמינים כי יש חשיבות לפעילות 
המתקיימת, המאחדת בין בכירי התחבורה, יוצרת שיתופי פעולה, מקדמת מיזמים ומשפיעה על 

סדר היום המקצועי בארץ. 
מטרת המליאה הינה תמיכה וסיוע בפרויקטים ממשלתיים ככל שיידרש על ידי הרגולטור ולצורך 
האצת תהליכים מקצועיים. חברי המליאה, בניהולו של היו"ר הנבחר, ד"ר אריה חממי, נפגשו בשנה 
האחרונה מספר פעמים וגיבשו לצורך כך חזון, מטרות ברורות ונהלי עבודה להכלת ערכי תרבות 
ארגונית מקצועית, שיסייעו ביישום הלכה למעשה, כל זאת תוך שימוש ושיתוף בידע ובניסיונם רב 
השנים במערכת התחבורה. בראש ובראשונה הוחלט כי יש לקדם את מעמד הנהג ושיפור תדמית 
מערכת התחבורה בישראל. לצורך כך הוכן מסמך רשמי המפרט  סטטוס הנהג כיום ואת מצב מערכת 
התחבורה בישראל, תוך שימוש במחקרים ובהשוואות למדינות אירופה וארה"ב. מסמך זה יועבר 

לעיונו של הרגולטור בצירוף המלצות חברי המליאה, לטובת שיפור המצב הקיים.
מועד התכנסות הבא של מליאת בכירי התחבורה יתקיים בסוף חודש יוני, 2014, במעמד שר התחבורה, 

מר ישראל כץ.
הנכם מוזמנים להתרשם מאתר המליאה שהוקם, לקידום המטרות השונות. 

באתר ניתן לקבל מידע כללי, עדכונים שוטפים, לצפות בגלריות ועוד.
www.itea.org.il :אתר המליאה

מליאת נציגי בכירי התחבורה 

בעקבות החלטת ועידת ישראל הבינלאומית לתחבורה מספר 5, שהתקיימה 
ביוני 2013, הוקמה מליאת בכירי התחבורה בישראל. עד כה התקיימו 

חמישה מפגשים, בניהולו של היו"ר הנבחר, ד"ר אריה חממי, מנכ"ל קבוצת 
מורג יועצים. 

במסכת אבות פרק ד פסוק ב מובא "יגעת ומצאת - תאמין"
עניינה של אמירה זו היא בשבח יכולת האדם להתמיד ולהשלים 

תהליך אשר החל בו, זוהי מתת אל.
בחודש אייר תשע"ג, החלנו תהליך לימודים ייחודי ומעצים.

חלק מבינכם, המסיימים, לא העלו בדעתם כי ביכולתם להקדיש זמן 
ומחשבה או כי קיימים בהם הנכונות וכח הרצון הנדרשים על מנת 

להגשים חלום ישן של לימודים אקדמיים על כל המשתמע מכך.
היום הנכם מסיימים תהליך מורכב ומרגש, רק אלה שהיו בין השוקדים 
והשותפים לחוויית הלמידה יכולים להעריך עד כמה גדולה היא השעה.

צוות מכללת מורג עשו את המיטב שביכולתם להנחיל בכם חוויית 
למידה בלתי נשכחת, אותה אתם חולקים עם באי ביתכם והסובבים 
אתכם. אנו תקווה כי עשינו מלאכתנו נאמנה והנכם מלאים תחושת

סיפוק ושמחה במעמד זה.

ברכת מכללת מורג 
לבוגרי מחזור ב' 

תואר ראשון בניהול ותחבורה

בהצלחה לכולכם,

ד"ר אריה חממי

יועצים לארגון וניהול מערכות

המכללה

קבוצות פעילות 
ומנהלים 

אקדמיים/ 
שמות חברי 

הקבוצות 

קבוצת סדרי 
עדיפות - 

ד"ר שמריהו 
הלל

קבוצת שינוי 
תדמית - 
ד"ר דוד 

שוורץ

קבוצת נהג 
מקצועי - 
ד"ר אריה 

חממי

קבוצת יח"צ-  
ד"ר אפרת 

קנולר

מעמד תקציב
משפטי

וועדת 
קבלה

יוחאי אודי שאשאדני אביריאבי גלנצר
זילברברג

אודי 
שאשא

יורם שפקשוקי שדה

יהודה בר יוסי דסקליורם שפק
אור

יהודה יוסי דסקל
בר אור

תדי 
שמאי

שוקי שדהעדי גמליאל

נועם קום

להלן קבוצות הפעילות השונות לקידום נושאים שעל סדר היום. 
ניתן להתרשם מהנושאים השונים, המנהלים האקדמיים שילוו כל קבוצה 

ומחברי כל קבוצה.
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אתה רואה לפחות אחד מהם כל יום, לעיתים 
אפילו שניים, שלושה ואף יותר. הם מבלים זמן 
לא מבוטל במחיצתך, או במחיצת היקרים לך, 
אך מערכת היחסים שלכם הינה חד כיוונית. 
בעוד שלך כמעט ואין אחיזה על מהלך חייו, 
לו, מנגד, יש אחיזה משמעותית על חייך. הם 
שקופים בעיניך, נמצאים מתחת לרדאר, אך עם 
זאת מאוד משמעותיים. הם הנהגים המקצועיים 
המתרוצצים בכבישי ארצנו לפרנסתם בטווחי 

זמן ממושכים ועל פני מרחבים עצומים. 
לנהג המקצועי, המבלה שעות רבות במחיצתנו על 
הכביש, בין אם מדובר בנהג תובלה, נהג הסעות, 
נהג מונית, נהגים המסיעים רכבי ליסינג והשכרה 
ועוד, ישנה אחריות לא רק על שלומו האישי 
ואפילו לא רק על האנשים המוסעים על-ידו, 
לנהג מקצועי אחריות על כל משתמשי הדרך 
האחרים לרבות הולכי הרגל במהלך יום עבודתו; 
נהג תובלה מבלה שעות רבות על הכביש ברחבי 
הארץ, נהג הסעות ילדים אחראי לביטחונם של 
הילדים המוסעים, נהג מונית מסיע אנשים במשך 
שעות רבות באזורים נרחבים ועוד. ההשלכה 
העיקרית של נתון זה הינה שלנהג מקצועי נגיעה 
ישירה, משמעותית ורחבת היקף על חיי היום יום 
של כל הציבור הישראלי בהיבטים רבים: מהדבר 
הברור ביותר, בטיחות בדרכים ואיכות חיינו, ועד 
להשפעה על איכות הסביבה, בריאות הציבור 
ושלמות ילדינו ואף בהתנהלות בעת מלחמה.

ומה נדרש על מנת להפוך להיות איש מקצוע 
כזה בעל השפעה משמעותית על מהלך חיינו? 
כמעט וכלום. לשם השוואה, אחות נדרשת 
ללמוד תואר שלם בסיעוד בכדי להיות בתפקיד 
בעל השפעה רחבה על בריאות הציבור. מורה, 
שהינו בעל השפעה משמעותית על ילדינו, נדרש 
גם כן ללמוד תואר ולהוציא תעודה מסמיכה. 
ונהג? נהג צריך לרכוש רישיון רלוונטי לתחום בו 
רוצה לעסוק, במעמד הוצאת הרישיון להוכיח 
ניקיון הרשעות ואולי גם לעבור הכשרה ייחודית 
רק לאותו תחום. ומאותו מעמד, הנהג כשיר 
לנהוג בכבישי ארצנו, ללא מעקב )למעט אם היה 
מעורב בעבירות תנועה למיניהן(, ללא בקרה וללא 

הכשרות נוספות נדרשות. 
לכל האמור לעיל, יש להוסיף את המאפיינים 

הייחודיים של הנהג הישראלי, המוכר לנו כל-כך. 
הנהג העצבני, המעשן בשרשרת, אולי אף נוטה 
לשתיה חריפה יותר מעמיתיו בעלי המקצועות 
השוחקים האחרים. הוא תמיד ממהר, מצפצף 
בחוסר סבלנות, נוהג באגרסיביות בכביש, עם 
נטיה לעצבנות. מאפיינים אלו לא מפתיעים לאור 

העובדה כי הנהג הישראלי נאלץ להתמודד עם 
תנאים שונים וקשים משאר נהגי העולם. הנהגים 
הישראלים עוברים פחות הכשרות לקראת ותוך 
כדי עבודתם, הם משתכרים פחות בהשוואה 
למדינות אירופה, עובדים שעות רבות, נאלצים 
לעיתים להתמודד עם מצבי חירום לאומיים 
אשר פוגעים בשגרת עבודתם ומתמודדים עם 
מצבי לחץ, שחיקה ועומס כמעט לבדם. בנוסף, 
ישנו מאוץ טכנולוגי רחב היקף בענף התחבורה 
המשפיע על כל תחומי העיסוק בו ומעלה את רף 
הדרישות והיכולות הנדרשות מהנהג המקצועי. 

אין פלא, אם כן, שלנהג המקצועי בפרט ולענף 
התחבורה בכלל, תדמית ירודה בעיני הציבור 
הישראלי, דבר התורם למחסור הולך וגובר 

במקצוע. 

מה ניתן לעשות בנידון?
מדינות העולם כבר השכילו להכיר ולטפל בצורך 
קריטי זה, הן מבחינת השפעתו על איכות החיים 
ובטיחות הציבור והן מבחינת המחסור הגובר 
בנהגים ומבחינת המורכבות הנדרשת מהמקצוע 

שגם כן הולכת וגוברת. 
במדינות אירופה ישנה תקנה בינלאומית המכירה 
במקצוע הנהג ודורשת קיום תכנית הכשרה 
מקצועית ברמה לאומית. תכנית הכשרה זו 
פועלת במדינות השונות כבר כמה שנים ומורכבת 
מהכשרה ראשונית המזכה את בוגריה בתעודת 

מעמד הנהג המקצועי
היבט מחקרי

תקנה  ישנה  אירופה  במדינות 
במקצוע  המכירה  בינלאומית 
הנהג ודורשת קיום תכנית הכשרה 

מקצועית ברמה לאומית. 

נהג מקצועי וכן מדרישה להכשרות תקופתיות. 
בחינת האפקטיביות של התקנה האירופאית 
מעלה כי, ההכשרה המקצועית לנהגים והכרה 
במקצוע זה ברמה לאומית, תרמה לבטיחות 
בדרכים, לשיפור תדמית ענף התחבורה ותדמית 
מקצוע הנהג. כמו-כן, תרמה לחסכון בהוצאות 
כלכליות הנגזרות ממקצוע הנהיגה כגון חסכון 
בהוצאות דלק, חסכון בהוצאות תאונות דרכים 
ונגזרותיהן )כגון היעדרות מהעבודה, נזק לרכוש 
ועוד(, חסכון בהוצאות המקצוע עקב שימוש 
אפקטיבי יותר ברכב ועוד. שיפור התדמית והכרה 
לאומית במקצוע הנהג תרמה לשיפור מעמדו של 
הנהג המקצועי, שמשך גיוס צעירים איכותיים 

למקצוע ושיפור בתנאי העבודה שלהם.

ובארצנו?
מי שמובילה כיום את קידום הנהג המקצועי 
הינה מליאת נציגי ארגוני התחבורה, אשר 
הוקמה לאור צורך שעלה במסגרת ועידת 
ישראל לתחבורה, המתקיימת אחת לשנה 
במעמד שר בתחבורה ובהשתתפות מאות 
מנהלים מארגוני התחבורה. המליאה רואה 
צורך, בד בבד, לטפל בנושא קידום ושיפור 

תדמית מערכת התחבורה בישראל. 

לצורך כך הוכן מסמך רשמי המפרט סטטוס 
הנהג כיום ואת מצב מערכת התחבורה בישראל, 
תוך שימוש במחקרים ובהשוואות למדינות 
אירופה וארצות הברית. הגדרת נהג כמקצוע 
הינה סוגיה קריטית ומהותית למדינת ישראל 
במגוון היבטים, כפי שתואר לעיל. אמנם הותקנו 
מספר תקנות בתחום הנהיגה המקצועית )כגון 
מגרשי ההדרכה לנהגים(, אך כיום אין מערך 
הכשרה מסודר, למרות תשתית ההכשרה 
הקיימת למקצוע זה בצה"ל, שהינו כור ההיתוך 
הגדול במדינת ישראל. יש לקחת בחשבון כי 
בעתיד, המקצוע ייהפך לתובעני יותר מבחינת 
מורכבות המשימות ושילוב הטכנולוגיה במארג 
המקצוע ולכן ישנו צורך אמיתי בהכשרת דור 

עתיד מקצועי. 
גם לתדמית מערכת התחבורה בישראל יש חלק 
חיוני חשוב בקידום הנושא. שר התחבורה, מר 
ישראל כץ, הגדיר היטב את הצורך בשיפור 
תדמית הענף מתוך הכרה בצורך הקריטי 
במשיכת דור עתיד איכותי לענף, הן בשל 
המחסור בנהגים והן בשל היכולות והכישורים 
ההתפתחות  עקב  מהנהגים  הנדרשים 
הטכנולוגית המתגברת בענף. תדמית הענף 
תתרום באופן משמעותי לעידוד השימוש 
בתחבורה ציבורית אשר תתרום להעלאת 
הבטיחות, איכות החיים של הציבור ואיכות 
הסביבה. התדמית כוללת בין השאר עד כמה 
העובדים גאים בעבודתם ובהיותם חלק מהענף 
אליו משתייכים. לכן הגדרת נהג כמקצוע הינה 

תנאי בסיס לקידום התדמית של הענף. 

על מנת לקדם הנושא שעל סדר היום ולשיפור 
המצב הקיים, המסמך שנכתב על ידי נציגי 
התחבורה יועבר וידון בפאנל עם בכירי תחבורה 
נוספים. הפאנל ויידון בנושא בועידת ישראל 
הבינלאומית לתחבורה הקרובה, אשר תתקיים 

בתאריך 26/6/2014 בכפר המכביה. 

גם לתדמית מערכת התחבורה 
חשוב  חיוני  חלק  יש  בישראל 
הנושא. שר התחבורה,  בקידום 
מר ישראל כץ, הגדיר היטב את 
הצורך בשיפור תדמית הענף מתוך 
הכרה בצורך הקריטי במשיכת 
דור עתיד איכותי לענף, הן בשל 
המחסור בנהגים והן בשל היכולות 
והכישורים הנדרשים מהנהגים עקב 
ההתפתחות הטכנולוגית המתגברת 

בענף. 

יועצים לארגון וניהול מערכות

י נ ו ג פיתוח             אר
וטכנולוגי      בתחבורה
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סיפור חייו המשך לאורך שנותיה של המדינה, ושזור עם הקמתו והתפתחותו של מערך ההובלה, אשר 
תומך בכלל ענפי המשק - בתעשייה, במסחר, בתשתיות, באנרגיה, בחקלאות, בביטחון ובמערכות 

הלוגיסטיות המתקדמות בנמלי הים והאוויר.
דוד שביט היא אינטלקטואל נעים הליכות, אשר ראה בתובלה אתגר מקצועי מרתק, בעל רקע אנושי 
וחברתי בשנים של קליטת העלייה, בהצבת מתגייסים רבים מקרב העולים בחיל התובלה, ושילובם 

בהמשך במערכת האזרחית.

בתחום המקצועי, עסק דוד ללא לאות בשיפור הטכנולוגי של הציוד בהתאמה לצרכים המשתנים 
של צה"ל, תוך עמידה בקצה הקדמה של היחידות הלוחמות. את כל הניסיון והתובנות שרכש לאורך 
השנים, הביא איתו דוד לשוק האזרחי, עת השתתף ברכישת חב' חל"ד )חברה להובלת דלק( ואתגר 

את עצמו תוך לקיחת אחריות וסיכון עסקי כבעל חברה.

במקביל דוד לא הסתפק במה שנקרא "לעשות לביתו" ולקח על עצמו משימות ציבוריות - שתכליתן 
שיפור איכות ההובלה בישראל, והצבת הענף במקומו הראוי בקרב מקבלי ההחלטות ברשויות 

הציבוריות ובמגזר העסקי בישראל.
במסגרת תפקידיו הציבוריים, נטל על עצמו, את תפקיד יו"ר מועצת המובילים והמסיעים בישראל. 
קצרה היריעה מלהכיל את היקף פעילותו והישגיו בתפקיד, די להזכיר את יוזמתו הברוכה בחקיקת 

"חוק רישיון מוביל", אשר "נולד" על שולחן העבודה שלו.
ניתן לקרוא לחוק הזה "חוק יסוד ענף התובלה", עליו נשען כיום אגף הרכב במשרד התחבורה, 

במכלול הנהלים והפרשנות הנוגעים לענף התובלה.

לסיכום, ניתן לציין , כי דוד נמנה על קבוצת מניחי היסודות עליהם נבנה ענף התובלה בישראל, שירת 
לצידם של מפקדים בולטים כמשה דיין, עוזי נרקיס, מוטה גור, אריק שרון ואחרים.

אל"מ במיל' דוד שביט אכן חבר מכובד במועדון היוקרתי של "דור הנפילים" במדינת ישראל.

תעודת הוקרה 
מר דוד שביט

דוד שביט )אלוף משנה במיל'( חייל ותיק ואמיץ בצבא התובלה והלוגיסטיקה 
המודרנית-הצבאי והאזרחי. החל את דרכו כקצין צעיר בתובלה, עד להצבתו 

בראש המערכת, כמפקד מרכז תובלה בצה"ל.

קידום מעמד הנהג המקצועי

פורום מליאת בכירי התחבורה הוקם בעקבות 
החלטת ועידת ישראל לתחבורה מס' 5 במהלך 
שנת 2013. חזון המליאה הוא להוות גורם מקצועי 
מוביל ומשפיע  הפועל כגוף המאחד את כלל ארגוני 
התחבורה ומקדם פתרונות  באמצעות טכנולוגיה, 
תשתיות וטיפוח ההון האנושי לקידום תחבורה 
בת קיימא וטיפוח הנהיגה והזהירות בדרכים.

חזון זה שזור בהבנה כי הגדרת נהג כמקצוע 
הינה סוגיה קריטית ומהותית למדינת ישראל 
במגוון היבטים. השלכות הגדרת נהג מקצועי 
מהוות אבן דרך חשובה מאוד בסוגיות מהותיות 
על הסדר היום כגון: בטיחות בדרכים, איכות 
הסביבה, בריאות הציבור, הכשרת דור העתיד 
וקידום מצוינות בענף הכרחי ומרכזי בחיי היום 

יום בישראל . 

לנהג מקצועי, המצוי רוב שעות היממה בכבישי 
ישראל, ישנה אחריות לא רק על שלומו האישי 
ואפילו לא רק על האנשים המוסעים על-ידו, לנהג 
מקצועי אחריות על כל משתמשי הדרך האחרים 
לרבות הולכי הרגל במהלך יום עבודתו ומכאן יש 
חשיבות עליונה להגדיר את מקצוע הנהיגה תחת 
הגדרה של מקצוע מוכר על כל המשתמע מכך.

הכרה בהגדרה זו, תביא עימה תרומה חשובה לענף 
בכלל ביכולת של הפירמות עם משרד התחבורה 
להמשיך ולהגביר את המודעות לאחריות שבנהיגה 
ובהשפעות הסובבות לה, הן באופן ישיר והן באופן 
עקיף. ההבנה כי שיפור תדמית הנהג במדינת 
ישראל מחויב המציאות כחלק מחינוך דור העתיד 
לסבלנות וסובלנות, דבר המשפיע משמעותית על 
איכות החיים של הציבור ותורם נכבדות לחסכון 
בעלויות הישירות ועקיפות הכרוכות בתאונות 

הדרכים. 

החל מיוני 2013 ועד היום מליאת בכירי התחבורה 
קיימה דיונים וסיעור מוחות בשיתוף "מורג 
יועצים לארגון וניהול מערכות בע"מ" ובסופו 
של התהליך נכתב ויוגש מסמך למשרד התחבורה 
העוסק בחשיבות של הנהג המקצועי בישראל, 
במסמך זה הועלו הסוגיות והאתגרים עימם 
מתמודד הנהג המקצועי בחיי היום יום, מחקרים 
אקדמיים בעולם ובחינה של מעמדו המשפטי 

בעולם  אל מול מעמדו במדינת ישראל.
עוד עולה ממסמך זה כי במשק הישראלי ובעולם 
ישנו מחסור הולך וגובר בנהגי הובלה, תובלה 
ומוניות. לגבי המשק הישראלי, הדבר אף חמור 
יותר והמחסור הופך לבעייתי במיוחד  בשעת 
חירום. כרגע, אוכלוסיית הנהגים הולכת ומתבגרת, 
ומחייבת הכשרה המותאמת לאוכלוסייה זו על 

צרכיה המיוחדים. 

חשוב להביט בצורה אסטרטגית אל מול אתגרים 
אלו בעתיד. אנו צופים כי מקצוע  הנהג ייהפך 
לתובעני יותר מבחינת מורכבות המשימות ושילוב 
הטכנולוגיה במארג המקצוע ולכן ישנו צורך 

אמיתי בהכשרת דור עתיד מקצועי.

לנהג מקצועי, המצוי רוב שעות 
ישנה  ישראל,  בכבישי  היממה 
אחריות לא רק על שלומו האישי 
ואפילו לא רק על האנשים המוסעים 

על-ידו. 

מאת: עדי גמליאל, מנהל שיווק ארצי 
ואחריות תאגידית, אגד
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רשומה,  עמותה  הינו  הרישוי  מכוני  איגוד 
המספקת שירותים לכלל מכוני הרישוי בישראל 
המונה 64 מכוני הרישוי הפזורים מקרית שמונה 
בצפון ועד אילת בדרום, מספר המועסקים בכלל 
מכוני הרישוי הוא כ - 2500 עובדים מיומנים 

ומקצועיים. 
כיו"ר האיגוד מכהן החל משנת 1995 - מר אבי 

גלנצר.
האיגוד מקיים השתלמות קבועה לחבריו ולבוחני 
הרישוי כל זאת בשיתוף משרד התחבורה - אגף 
הרכב והמשרד להגנת הסביבה, בנוסף מארגן 
האיגוד סיורים מקצועיים בארץ ובחו"ל במסגרת 
סיורים אלו ביקרו חברי האיגוד במכוני רישוי 
מהמתקדמים בעולם ובמפעלים לייצור רכב 
באירופה והמזרח הרחוק וזאת במטרה לשמר 
את רמתם המקצועית של בוחני הרישוי ולעדכנם 
בנושאים מתקדמים בתחום עבודתם. ועד 
הנהלת האיגוד מונה יו"ר ושישה חברים, כולם 
פועלים בהתנדבות על מנת לקדם את המטרות 
המקצועיות של מכוני הרישוי כשלנגד עיניהם 

והיא  העיקרית  המטרה 
המלחמה בתאונות הדרכים. 
במסגרת עיסוקם שותפים 
בוועדות  ההנהלה  חברי 
רבות הקשורות לענף הרכב 
הכלכלה  וועדות  וביניהם 
הפנים ואיכות הסביבה בכנסת 
תוך התייחסות מקצועית של 
האיגוד להצעות חוק ותקנות 

בנושאי תחבורה ותעבורה. בנוסף, הם מכהנים 
כחברים בוועדות מקצועיות במשרד התחבורה 
)צמיגים, איכות סביבה, אתיקה ושימוע( ובוועדות 

השונות במכון התקנים.

כמו כן, חבר האיגוד באירגון הבין לאומי לרישוי 
רכב CITA שמושבו בבלגיה ובו פועל האיגוד 
רבות לקידום חוקים מתקדמים בתחום בטיחות 

ומניעת זיהום אויר מכלי הרכב.

איגוד מכוני הרישוי 
רקע

 איגוד מכוני הרישוי בישראל  הינו האיגוד הרשמי היחיד בישראל 
של מכוני הרישוי .

מאת: אבי גלנצר יו”ר איגוד מכוני הרישוי

אכפת לנו 
כבר 80 שנה

ויותר  אוטובוסים  מ-3000  למעלה  ביום,  נוסעים  כ-1,000,000  עם 
מ-3,500 קווים וחלופות. אנו מלווים אתכם כבר 80 שנה וממשיכים 
להוביל את המהפכה הטכנולוגית בתחומי השירות, המידע לציבור, 
החדשנות והיעילות, על מנת להמשיך ללוות אתכם גם בשנים הבאות 

בתור מפעיל התחבורה הגדול בישראל.
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מטלפון נייד: 29927*
*  ה ס ע  ו  ת 

* 5 6 5 7 מטל’ קווי חייגו: 
פקס: 03-9413000     03-7350150
פקס: 04-8404114  03-7350200

סניף מרכז:
סניף צפון: 

פקס: 02-5002576  03-7350180
פקס: 08-6656090  03-7350220

סניף ירושלים: 
סניף דרום: 

egged-taavura.co.il | 03-6340845 :הנהלה ראשית: רח’ ההגנה 17, אור יהודה, טל’: 03-7350100 פקס

דרגת זיהום אוויר נתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מ*

דרגה 10 7.6 משולב 6.1 בינעירוני 10.3 עירוני Premium/Panoramic 'אופטימה בנזין 2.0 ל' אוט 

דרגה 12 8 משולב 6.4 בינעירוני 10.9 עירוני  ספורטאג' בנזין 2.0 ל' URBAN/LX אוט'

דרגה 11 7.9 משולב 6.3 בינעירוני 10.6 עירוני )Premium/EX( '9920*קיה קארנס 2.0 ל לפרטים 
נוספים:

2010 התש"ע  בפרסומת(  מנועי  מרכב  אוויר  זיהום  נתוני  )גילוי  נקי"  "אוויר  תקנות  לפי  מחושב  *המדד   80/1268/EEC תקן  מעבדה.  בדיקת  עפ"י  היצרן  נתוני 
התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח

כריזמטית, כובשת עם נוכחות
או משפחתית חמה ואוהבת?

גם אם זו הרפתקת נהיגה חייתית, רכב משפחתי או מכונית עירונית צעירה, יש לנו את הפיתרון המושלם בשבילך: 
חוויית נהיגה שלא חלמת עליה בשילוב נוחות, איכות ועיצוב ברמת הגימור הגבוהה ביותר. תתכונן להתאהב.

מכללת מורג 
למדעי התחבורה
משתתפת בצערה של 

משפחת סבן 
על מותו של אדם יקר ואהוד, 

מר חיים אורי סבן. 
מי ייתן ולא תדעו עוד צער! 

יועצים לארגון וניהול מערכות

המכללה




