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הציבוריתבתחבורההתחרותלתקופתשקדמהבתקופה
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בתחבורההשירותמכללאחוזים95כיחדהפעילוודןאגד

.הצבירות

(1301'מס)ישראלבממשלתהחלטההתקבלה1997בשנת

לתחרותציבוריתתחבורהשוקלפתוח

מידעמערכותשלהמוחלטרובהרפורמההקדםבתקופה

המפעילים.ודןאגדבקואופרטיביםהתרכזוהענףלניהול

מערכות,הקוויםרישיונותלניהולייחודיותמערכותפיתחו

.ועודרכבניהול

רגולציהתחתנמצאבישראלציבוריתתחבורהתחום

הקובעתהיאוהמדינהמסובסדהינוהענף.הדוקהממשלתית

לידישבאהצ"התחבקוויהשירותורמתהנסיעהתעריפיאת

אוטובוססוגיזמניםלוחות,נסיעהמסלוליבקביעתביטוי

...ועוד



בשנתמיליון780עלעמדבאוטובוסיםנוסענסיעותמספר

2018.

התחבורהענףמבנההשתנההאחרונותהשנהבעשרים

ושלוש(ודןאגד)קואופרטיביםמשני–מהותיבאופןהציבורית

תחבורהמפעילי17-ל,נצרתבאזורשפעלוקטנותחברות

.כיוםציבורית

2018בשנתצ"התחבשירותפועליםאוטובוסים10,000-כ

-כהמנהלהעובדיעםיחד,אלף13-כבענףהנהגיםמספר

.באוטובוסיםצ"התחתפעולבתחוםמועסקים16,000



בתחבורההשירותאתמגדילהתחבורהמשרד

.האחרונותבשניםעקביבאופןהציבורית

נוסענסיעותבמספרגידולחל2017-2018שניםבין

2כפיגבוההגידולקצב.אחוזים5-כעלהנעמד

.ישראלאוכלוסייתשלהטבעיגידולמקצב

באחוזיםהאחרונותבשניםעלההסובסידיהגובה

.שקליםמיליארד7-בכמסתכם2019ובשנתניכרים



תיאור כללי של הקו ממנו נגזר סוג אוטובוס  
בו מפעיל ראשי להפעיל את השירות

תיאור מסלול נסיעה ברמת מוקדי רחוב 

רשימת תחנות בהם קו עוצר 

זמן יציאה מתחנת )לוחות הזמנים של הקו 
( מוצא

מטריצת מחירים בין כל  )מחירון נסיעה 
( התחנות בהם מבוצע איסוף נוסעים בקו



סידורי עבודה לנהגים מידע לציבור בקרה

כרטוסאוטובוסיםתשתיות

מערכות מידע



. ניהול אפקטיבי של רישיונות קווי תחבורה ציבורית

, תחנות אוטובוס: ניהול מרכזי של תשתיות תחבורה ציבורית
.דשכבות תעריפים ועו, שילוט אלקטרוני וסטטי

.כלי המאפשר רגולציה ובקרה על תכנון תחבורה ציבורית

.מערכת מרכזית להפקת נתונים עבור הציבור וגורמי המקצוע



ומאפייניםהמרחבימההיבט)ציבוריתתחבורהתשתיותבניהולגמישות

.(ישויותשל

.הקצהמשתמשיעבורהמידעמערכתשלפשוטתפעול

במנועהמובניתציבוריתתחבורהלתפעולהקשורהעסקיתלוגיקה

.התוכנה

-SQLנתוניםבסיסיותוכנותnet.עםGISסביבתשלמלאהאינטגרציה

Server.



אפיינה ופיתחה עבור משרד  צ"תחמנהלת –עדליאחברת 2010בשנת 
ליצירה TransCadהמבוססת על פלטפורמת GISהתחבורה מערכת 

.וניהול רישיונות הקווים

TransCad הינה תוכנה ממשפחתGISהמתמחה בתכנון תחבורה.

 Routeהתוכנה מתאפיינת באמצעות בסיס נתונים ייחודי מסוג 
Systemתשתית התחנות  , המנהל קשרים לוגיים בין מסלולי הקו

.  ועצירות של קווי האוטובוס

.  התוכנה כוללת מודלים של הצבות תנועה



:  מבנה הנתונים כולל שלוש גרסאות כדלקמן

.1Route System

.2Route System + Route Stops

.3Route System + Route Stops + Physical Stops

Route System  הינה שכבה קווית המורכבת ממערך סגמנטים של רשת

(.עם התייחסות לכיוון קידוד הסגמנט)כבישים 

Route Stops  הינה שכבה נקודתית המגדירה עצירה של כלי תחבורה

.  בתחנה

Physical Stopsהינה שכבה נקודתית המגדירה מיקום תחנות בשטח

(.עם התייחסות לכיוון קידוד הסגמנט)







מחלף דרור



מערכת  

רישוי

טרנסקדמערכת 
לייצור וניהול 

רישונותנספחי 
הקווים

של מסלולי  ג"גנתונים 
הקווים ומיקומי התחנות  

צ"התחשל כל מפעילי 

בסיס הנתונים  
הגאוגרפי

מערכת הרישוי

נתוני המערכת מהווים בסיס נתונים למערכות  

המידע במשרד התחבורה

טרנסקאדמערכת 

.  לניהול והקמת רישיונותיחודיתג"מממערכת 

.באמצעותה מועברים נתונים למערכת הרישוי

מאגר הנתונים מרחבי

מהווים בסיס ליצירת" מפה"נתוני חברת 

צ"התחנספחים תנועתיים עבור מפעילי 



המערכת מאפשרת לנהל מערך רישוי תחבורה ציבורית בעידן רב  

.משתמשים

נתונים התנועתיים המיוצרים במערכת משמשים את משרד התחבורה  

.  ניהול ובקרה של כלל ענף תחבורה ציבורית, לצורכי תכנון

המערכת מספקת מענה לניהול שכבות מידע הקשורות לתשתיות תחבורה  

.ציבורית

חלק  . נתוני המערכת משמשים את מערכות המידע לציבור ומערכות נוספות

GTFSניכר מהנתונים של המערכת מהווים בסיס לנתונים בפורמט 

.המפורסמים לכלל הציבור
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