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 ארגז כלים תחבורה כשירות 
 מיפוי צרכים

 
על מנת להתאים את כלי התכנון של "תחבורה כשירות" יש להבין את מטרת התכנון ואת הצרכים של הגוף אותו אתם  

 מייצגים. 

כלי תכנון באופן כללי וביניהם "תחבורה כשירות" מסדירים את הנגישות לפעילויות השונות במרחב תוך שאיפה למענה  
 מיטבי עבור האוכלוסייה.

חשוב להגדיר, מה מטרת התכנון ומה הייתם רוצים להסדיר בעזרתו ועבור מי, כלומר מי בבואכם להשתמש בערכה, 
 האוכלוסייה שעבורה מתכננים במקרה הרלוונטי ומהם הצרכים שלה מבחינת הפעילויות במרחב.

תכן בנוסף יש לבחון אם הקושי נובע מבעיה הטמונה בנגישות לפעילות או בכך שהפעילות הרצויה לא נוחה. כלומר, י
שהפעילות קיימת אך ישנה בעיה להגיע אליה בגלל קשיי נגישות )שיפועים לא נוחים, העדר תחבורה ציבורית, העדר חניה  

וכו'(. אך יתכן גם שפעילות מסוימת חסרה במקום או השימוש בה לא נוח ואז התושבים נאלצים להתפשר על פעילות 
כיוון שהגינה ברחוב מוזנחת; הליכה לקניון במקום לקנות בקרבת אחרת )למשל: נסיעה עם הילדים לגן משחקים מרוחק מ
 הבית מכיוון שאין צל ברחוב או שלא נעים להסתובב בו( 

הבעיה יכולה להיות רלוונטית לכל התושבים או רק לקבוצה מסוימת למשל קשישים או אנשים שעובדים מחוץ לעיר. היא  
 היא קבועה. יכולה להתרחש רק בחלק מהזמן )ימים / שעות( או ש

 הבהרת הצרכים ואפיונם במרחב, בזמן ובהתייחסות לאוכלוסייה הרלוונטית תאפשר לדייק במציאת הפתרון המתאים. 
בגוגלפורם )או   השאלון המוצג בשלב א'על מנת להגדיר את הצרכים ולהבהיר את הבעיה, אנו ממליצים ליצור את 

 ן בהיר. פלטפורמה מקבילה( על מנת לאפשר ניתוח ממצאים באופ
 

 שלב א: שאלון מיפוי צרכים )למילוי ע"י הגוף היוזם(

 הגוף היוזם:_______________ 
 שם:_________________ 

 כתובת מייל:______________ 
 מס' טלפון:_________________  

 תפקיד בגוף היוזם:_____________ 
 

 סוג יישוב:  .1

  שכונה 

  עיר 

  מועצה מקומית 

  מועצה אזורית 

  עירוני יישוב 

 יישוב כפרי 

 

 שם היישוב/ שכונה/ מועצה / עיר:________________  .2

 מתייחסת לשכונה:______________  2שם העיר במידה ושאלה  .3

 גודל אוכלוסיית היישוב )אם מדובר בשכונה ציין גודל אוכלוסיית השכונה והעיר(____________________  .4
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 מספר אפשרויות( פעילות במדיה דיגיטלית ביישוב )ניתן לסמן  .5

  ,פייסבוק עירוני 

  פעיל,   106ווטסאפ 

   ,ווטסאפ יישובי 

  _________________ קבוצות אזרחיות פעילות 

  ___________אחר 

 

 הגדרת הבעיה:  .6

אנא תאר/י באופן חופשי מה הבעיה שאת/ה מעוניין לטפל בה ומה היית רוצה לפתור באמצעות ארגז הכלים 

 "תחבורה כשירות"

 _____________ _________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________
_ ____________________________________________________________________________________  

 
 מעוניין לטפל לפי הקטגוריות להלן:  אנא פרט/י את הבעיה בה את/ה .7

* בהמשך תשאל על בעיות נוספות ותוכל לחזור ולהגדיר  אפשרות אחת(. )אנא סמן רק    מיקום הבעיה •

 בעיה נוספת. 

  מרכז העיר 

 ____________ שכונה בעיר 

  כלל הישוב 

 קשר בין ישובים 

 קשר בין שכונות 

  יציאה מהעיר 

 כניסה לעיר 

  שנמצא מחוץ לעיר/ שכונה/ יישוב )פרט_______( הבעיה נובעת מגורם 

  ___________אחר 

 

 מתי היא מתרחשת בדרך כלל? ניתן לסמן מספר אפשרויות •

 ה כל בוקר )הגדר שעות___________( -ימים א 

 ה כל ערב )הגדר שעות____________(-ימים א 

 ה כל היום -ימים א 

  )_____יום ו )הגדר שעות 

 __________( יום שבת )הגדר שעות 

  _______________________אחר 
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 אייך היית מגדיר/ה את הבעיה :   •

  קשה או לא נוח להגיע לפעילות בה אני מעוניין 

   אני מעדיף לנסוע למקום אחר מכיוון שבאזור שלי פחות נעים 

 נוצר עומס באזור שלי מכיוון שמגיעים אליו מאזורים אחרים 

  פעילויות )צל, מדרכות, הזנחה וכד'(יש צורך לשפר את תנאים מרחביים של 

 העדר הפעילות בה אני מעוניין 

  __________________אחר 

 

 למי "תחבורה כשירות" תסייע במקרה שציינת? ניתן לסמן מספר אפשרויות -חתך האוכלוסייה   •

 ( 0-5ילדים בגילאי גן) 

 ( 6-13ילדים בגילאי בי"ס) 

 ( 14-18נוער ) 

 ( 19-30צעירים ) 

  ילדים קטניםמשפחות עם 

 משפחות עם ילדים גדולים 

 מבוגרים 

 בעיקר נשים 

  בעיקר גברים 

 בעלי חנויות 

 אנשים שעובדים מחוץ לעיר/ שכונה/ ישוב 

 כל אוכלוסיית העיר/ השכונה/ הישוב 

  _____________אחר 

 

 

 באיזה תחום פעילות יטפל התכנון ?  •

  עבודה 

 לימודים 

  בריאות 

   קניות 

  בילוי 

 )'אדמיניסטרציה )עירייה, ביטוח לאומי, בנק וכד 

 

 האם תרצה להגדיר בעיה נוספת?  •

  (8מעבר לשאלה    -לא )@ להגדיר בגוגלפורם 

  ( 7חזרה על שאלה   -כן  )@ להגדיר בגוגל פורם 
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 האם נערכו ביישוב סקרים קודמים בנושא הנ"ל ?  .8

 לא 

 ________________כן : פרט 

 

 בשירותי רכב משותף )כגון אוטותל( ביישוב? האם יש שימוש  .9

  ________כן 

 לא 

 האם יש שירותי אופניים / קורקינט משותפים?  .10

  ________כן 

 לא 

 

 מה מעורבות הרשות המקומית בטיפול ?  .11

 הרשות המקומית היא הגוף היוזם 

  הרשות המקומית שותפה בתהליך 

  הרשות המקומית לא הצליחה לפתור את הבעיה 

 דעת לבעיה אך לא טיפלה בההרשות המקומית מו 

 הנושא לא בסמכות הרשות המקומית 

  _______________________אחר 

 

 מיפוי מרחבי של העיר  .12

אנא צרף קישור למפה של העיר/ יישוב עם נתונים לגבי המקום: ציון פעילויות עליהן מדובר, מיקומים מרכזיים, 

 ת קווי תחבורה ציבורית נתונים לגבי אוכלוסייה בחתך גילאים בשכונות השונות, מפ
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 אפשרויות שונות לביצוע לאחר שלב מיפוי צרכים  – שלב ב: כלים משלימים 

 סקר במרכזי פעילויות )בהתאם להגדרת הבעיה, הצורך ואוכלוסיית היעד(  .1

סקר קצר שיתן מידע לגבי משתתפים במרכזי פעילויות שונים בעיר והגעה אליהם. כגון מרכזי קניות, קופות חולים, מרכזי  
 למידה, תחנות רכבת/ אוטובוסים, מרכזי בילוי וכו'. 

 פירוט שאלות לדוגמא בנספח א  -

 הסקר יתבצע ע"י סוקרים, באמצעי ממוחשב )טאבלטים(.  -

צות עירוניות פעילות : דרך בתי ספר, קבוצות אזרחים שונות וכד' תוך התאמה לבעיה  כדאי להפיץ את הסקר בקבו  -

 ולמיקום ספציפי. 

 ניתן להכין סקר המשך למעוניינים לענות בהרחבה או לגייס מבין העונים קבוצות מיקוד  -

 

 מדיה דיגיטלית :     .2

 ניתוח התייחסות לנושאי תחבורה:
 של הרשות המקומית 106ווטסאפ יישובי או ווטסאפ פעיל במוקד  -

 ביישובים / ערים בהם יש פייסבוק פעיל  -

 איתור קבוצות אזרחיות עם פייסבוק פעיל  -

 קבוצות טרמפים? נסיעה משותפת?  -

 נושאים לניתוח לדוגמא: )יותאם בהמשך בהתאם לצרכים המתוארים בהגדרת הבעיה( 
תח"צ   - )נהג    – שירות  עצמו  בשירות  בעיה  בשירות/  מחסור  לעלות איחורים/  קושי  עצמה,  הנהיגה  עוצר,  שלא 

 לאוטובוס(, בעיה בתחנות

 רכבת, אוטובוס בינעירוני וכו  –קושי להגיע לשירות תחבורה ציבורית  -

 קיומה של תשתית הליכתית נוחה -

 שימוש באמצעי מיקרומוביליטי  -

 קושי להגיע ליעדים בעיר או מחוץ לעיר -

 פקקים באזור מסוים, רמזורים -

 

 קבוצות מיקוד  .3

 ן לאתר משתתפים דרך הסקרים, המדיה הדיגיטלית והגוף היוזם. נית  -

בקבוצות המיקוד יוצג המושג של תחבורה כשירות והיכולת להביא לנגישות טובה יותר בהתאם לצרכים העולים  -

 ממיפוי הצרכים ומהמדיה דיגיטלית וייבדקו הצרכים ושילוב הפתרונות באופן מפורט יותר.
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 נספח א:  

 דוגמא ראשונית בלבד. יש להתאים על פי הגדרת הבעיה והמיקום הרלוונטי. פעילויות:  * סקר במרכזי 
 שם המקום:...............יום............שעה............ 

 מה מטרת הביקור שלך כאן? .1

 עבודה  •

 בילוי/ פנאי  •

 קניות •

 סידורים •

 אחר..... •

 

 אייך הגעת לכאן? .2

 רכב פרטי, אני נהגתי  •

 הסיעו אותי רכב פרטי,  •

 תחבורה ציבורית  •

 מונית •

 ברגל •

 אופנוע  •

 אופניים •

 אופניים חשמליות •

 קורקינט •

 אחר.................  •

 האם יש כאן חניה נוחה?   .3

 כן •

 לא •

 האם יש תחבורה ציבורית נוחה לכאן?  .4

 כן •

 לא •

 

 מאיפה הגעת?  .5

 ממקום העבודה )עיר/ אזור(  •

 מהבית )עיר / אזור( •

 מפעילות אחרת  •

 

 לכאן?מדוע הגעת דווקא  .6

 אני אוהב את המקום  •

 ההגעה לכאן נוחה עבורי •

 הייתי מעדיף להגיע למקום אחר  – מחוסר ברירה  •
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•  .... 

 אם היתה תחבורה ציבורית בחינם לכאן היית מגיע איתה?  .7

 כן בהחלט •

 אולי •

 לא אוהב להשתמש בתחבורה ציבורית  •

 

 ית משתמש בשירות? הי –אם היתה לכאן הסעה במונית עם אנשים נוספים )בחינם? בתשלום מופחת?( .8

 אני מכיר את השירות של.....  .9

 אני משתמש גם ב.............  .10

 
 פרטים אישיים

 מגדר: .11

 קבוצת גיל אליה אני משתייך: .12

 18עד  •

• 18-21 

• 21-24 

• 25-34 

• 35-54 

• 55-64 

• 65-74 

• 75-81 

• 82 + 

 

 האם יש לך רשיון לרכב?  .13

 כן •

 לא •

 האם יש ברשותך רב קו? .14

 כן, קבוע? •

 כן, מזדמן? •

 לא •

 

 אשמח להשתתף בשאלון המשך מפורט   .15

אשמח להשתתף בקבוצת מיקוד של ]הרשות המקומית/ הגוף היוזם[ על מנת לשפר את שירות התחבורה  .16

 ב]עיר/יישוב[, אנא צרו איתי קשר..................... 

 
 


