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 כללי: ראשו�חלק

א  הקדמה–' פרק

 להקמת הוועדהרקעה.א

זו.1 שר התחבורהועדה  בהמלצת בית המשפט העליו�, 2008 במאי11 ביו הוקמה על ידי

משרד'נ' נעמי רג� ואח 746/07צ"בג(ות עתירה שהוגשה ועודנה תלויה ועומדתבבעק

ה לבחינת הוועדה מונתה.)'התחבורה ואח קיי בקווי תחבורה ציבורית הידועי המצב

 נסיעה סידורי– ללא הסדרה בדי�– נהוגי אלהבקווי."קווי מהדרי�"כ בי� השאר

למיוחדי שנועדו לענות על צרכי ב שיוחסו ובראש הפרדה בי�, ציבור החרדיחלקי

ה וגברי והלבי� נשי, יושבי בחלקו הקדמי של האוטובוסעולי חלקוביושבות עולות

.האחורי

ל.2 בחד סדר המיוההוועדה התלבטה כיצד נכו� לקרוא זהואשר מדובר כי, בדוח שכ� נראה

מעאו פועל הצמדת ש תואר  בוצכלשהו תיחשב כשיפוטית כמבטאת עמדות, הבחירה

כה והיאדנסתרות של הווע הקדמת או הטרמת מסקנות הדוח עלולה א/ להיתפס

כי.לתחילתו ג שיקול, א מלכתחילה בחרה הוועדה בש מסוי עלולה לקו טענה

.דעתה הושפע מהמטע� הנלווה לש זה

קווי התחבורהו,"מהדרי�" כוללי את המלה של ההסדרי הפופולאריהכינויי, כידוע

, עמדה נית� להסיק על אלהמתו( ". קווי מהדרי�"הציבורית בה הוא חל מכוני לרוב 

ק, מפורשת או משתמעת , עמדה אחרת.שתו או כשרותו היתרה של ההסדרדובדבר

ההפרדה.ש דומהאו"דהרהפ הסדר"להסדר תתמו( בקריאה, מנקודת השקפה שונה

לה עומדת בבסיסה היא בי� גברי לנשי זה, הסדרהתנגדות ומכא� שבחירה בש

תג אמצעי להשאהי מבחינת התומכי בהסדר ההפרדה, כמוב�. מרמזת על התנגדות לו

שלכבעיניה יכול להיתפס על כ� ש שכזהו,ת דתית או רוחנית כלשהיתכלי החמצה

ועל. והדיו� עליו הינו למעשה הדוח עצמו, אי� בבחירת הש כדי להועיל–בקצרה. העיקר

 ההסדרי�"או" סדרהה" המיוחדי עליה מדובר בדוח ההסדרילרוב כ� יכונו 

."המיוחדי�

3.הוועדה"די� וחשבו�, הרב יצחק לוי, בורה דאזחהתהוגש לשר, 1997 במאי5ביו

עו,"יבתחבורה ציבורית בקרב המגזר החרדלבחינת הגברת השימוש  ד"בראשה עמד

הת, נחו לנגנטל "להל�(בורהחשכיה� באותה העת כמנהל הכללי של משרד ועדת:

 ").לנגנטל

ל.4 , החרדיתמודד ע הצרכי הייחודיי של המגזרהועדת לנגנטל מונתה במטרה

דרישה הולכת זאת על רקע.במסגרת המאמצי לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית

התחילתאזמ, החרדיתההאוכלוסיי כנציגי שהוצגוגורמי ומתחזקת מצד  ,%90 שנות

המתאותהבמתכונת תחבורה ציבורית קוויהנהגתל  שנטע� כי הוא אופי אופיאת

הפותהתפתח ועל רקע,קהילת הה בקרב והלא מורשותרטיות ענ/ ההסעות .חרדימגזר
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ועדת לנגנטל מצאה בדיוני שקוימו כי קיימות במערכת התחבורה הציבורית.5

 וביניה�, באוטובוסי מספר בעיות אשר מקשות על שימוש בתחבורה ציבורית במגזר זה

והשמעת, את צרכיההעדר הפרדה בי� גברי ונשי בקווי המשרתי באופ� מיוחד

 רדיו ומוזיקה שאינ לטעמשידורי.

6.בקווי, על בסיס וולונטרי ולא כופהועדת לנגנטל הציעה להנהיג הסדרי נסיעה מיוחדי

 מלא באופ� אמורי היו להתאי אשר עקרונותיו, מגזר החרדיבנוסעי המשרתי

מת� אפשרות לגברי, פשטות, בטיחות נסיעה מרביתולהבטיח, לתקנות התעבורה

. יכולת יישו מיידיתו, תאימות ע טכנולוגיה קיימת, יעה באותו אוטובוסולנשי לנס

ליווי ההפעלה ההדרגתיתו, של ההסדר המוצעהפעלה ניסיונית והדרגתית דובר על

שלעריכב . לצור( בחינת מידת ההצלחה והצור( בביצוע שינויי סקרי ובקרהה

דבר.7 תתאפשר עליה, ללו בהסדר המוצעטל כי בקווי שייכניצה ועדת לנגהמל, בעיקרו של

יתארג� באופ�"ואילו הציבור החרדי, וירידה של הנוסעי מכל דלתות האוטובוס

(התנדבותי  וישכנע את אוכלוסיית המשתמשי לבצע הפרדה בי�,)ההדגשה במקור"

בד", גברי לנשי בד"באופ� שגברי יעלו כ מהדלת"כ מהדלת הקדמית והנשי תעלינה

.והכל באופ� התנדבותי, שיבה והעמידה באוטובוס יהיו מופרדייה,"האחורית

נאמר שבכל מקרה נהג או כרטיס�. ועדת לנגנטל הדגישה את אופיו הוולונטרי של ההסדר.8

אתלא יאכפ , ההסדר ולא ינחו להפריד בי� גברי לנשי בעליה או בישיבה באוטובוסו

עוד הוצע כי האוטובוס יסומ�. שהיאולא יסרבו לשרת כל נוסע שיחפו1 לעלות מכל דלת

. בצדי הדלתות" מהדרי�"באמצעות הכיתוב, באופ� מיוחד

כ.9 אדוח ועדת לנגנטל מצור/ לדוח זה .'נספח

10.הוגשה עתירה לבית המשפט העליו� בשבתו כבית משפט גבוה, 2007 בינואר24ביו

 כנגד משרד התחבורה,ותעותרות נוספוהמרכז לפלורליז יהודי, נעמי רג�'גבי"ע, לצדק

צו."ד�"ו" אגד", ומפעילות התחבורה הציבורית הפעלת שנועד למנוע בעתירה נתבקש

אליבא, קווי אוטובוס במתכונת מהדרי� כל עוד לא יוסדר הנושא באופ� שיעלה

בי� השאר נתבקשה בעתירה בדיקה מקיפה של משרד. בקנה אחד ע הדי�,דהעותרי

 אשר יתירו הפעלת במספר"תבחיני"לקבוע,"בקווי מהדרי�"התחבורה בנוגע לצור( 

הפעלת קווי,"קו מהדרי�"ציו� ברישיו� של כל קו מתאי את עובדת היותו, מצומצ

והקמת, סימו� ברור של הקווי, תדירות ומחיר זהי, מקבילי ללא הפרדה בעלי תוואי

.מנגנו� פיקוח מתאי

11.נפגעו מהתנהגות נוסעי ונהגי, ובה� העותרות, בעתירה צוירה תמונה לפיה נשי

, נטע� כי הלכה למעשה אי� זהו הסדר וולונטרי כלל. במהל( נסיעה בקווי המדוברי

כי. חופש המצפו� והחופש מדת, והועלו טענות לפגיעה בעקרו� השוויו� חד גיסאמנטע�

. ות ובמחיר זההומאיד( גיסא העדר חלופות ראוי, נוצר מצב של לית די� ולית דיי�

12.א'כב( ניתנה החלטה על ידי בית המשפט העליו� בעתירה21.1.08ביו ' השופט

כי. אשר עיקרה הצור( בעמידה על המצב לאשורו,)רובינשטיי� בית המשפט העליו� ציי�
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אנו יוצאי מהנחה שאי� פסול ברעיו� של אוטובוסי שיש בה הפרדה הבאה בהיענות"

כ( מחלוקת בי� הצדדיההייתדומה שלא. לצרכי הציבור החרדי ואול נשאלות". על

הא ישנו צור( בקיומו של בסיס נורמטיבי לקווי: שאלות כבדות משקל אות� יש לברר

כ�, אלה שילוט מתאי בתו( ומחו1; היכ� יהיו קווי אלו ומה� החלופות; מהו–וא

;ו הוולונטרי של ההסדרכללי התנהגות מתבקשי וביטוי ממשי לאופי; לאוטובוס

, עמדת המנהיגות הרבנית, מנגנו� אפקטיבי לטיפול בתלונות, מחיר, חובותיו של הנהג

.ועוד

נאמר בהחלטה כי נראה שצרי( לקו פורו חדש שיבדוק את המצב, לאור האמור.13

באופ�, שמימוש הרעיו� ייעשה באופ� מיטבי והוג� כלפי כולי עלמא"כ(, העובדתי לאשורו

בית המשפט העליו� כתב כי נראה ". וללא פגיעה והלבנת פני מצד מא� דהו, ומשולטגלוי

שר התחבורה וניתנה, נתבקשו התייחסויות הצדדי. כי הפורו צרי( לקו על ידי

.הודעה מטע המדינה על הסכמתה להקמת הפורו האמור

14.בב"מצ746/07צ"בבג21.01.08העתק מהחלטת בית המשפט העליו� מיו .'נספח
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סמכויותיהומינוי הוועדה.ב

15.. 2008 במאי11כתב המינוי לחברי הוועדה יצא מלפני שר התחבורה ביו

:כחברי הוועדה נתמנו.16

ר הוועדה"יו–ל משרד התחבורה"המשנה למנכ, אלכס לנגר

אג! בכיר תחבורה ציבורית, יהודה אלבז  מנהל

 טי�פמשרד המש, פיסקאלי� כלכליייעו" וחקיקה, ממונה בכירה,ד עדנה הראל"עו

 משרד התחבורה, בכירה ליועצת המשפטית/ס,ד עדה ויס"עו

נעדרה( משרד ראש הממשלה, סגנית בכירה ליועצת המשפטית,ד יעל הכה�"עו

).מישיבות הועדה האחרונות עקב חופשת לידה

אד�,ד רחל גרשוני"עו משרד, מתאמת בי� משרדית של המאבק בסחר בבני

מ( המשפטי� ,ד דינה דומיני""עוובמקומה התמנתה, מיוזמתה הועדה�פרשה

).משרד המשפטי�, המחלקה האזרחית, סגנית בכירה לפרקליט המדינה

 יוע" מקצועי לשר התחבורה–ד תימור דיל"עו

אג! בכיר תחבורה ציבורית/ס, דרור גנו�  מזכיר הוועדה– משרד התחבורה, מנהל

אג! תחרות, גבי נבו�  משרד התחבורה, מנהל

 משרד התחבורה, מנהל אג! פיקוח/ס, דוד יוס!

:כדלקמ�, הסמכויות שהוענקו לוועדה מפורטות בכתב המינוי.17

:בנושאי� אלה, בי� היתר, הועדה מתבקשת לבחו� ולהמלי""

למגזר אופ� ההפעלה של קווי שירות לנוסעי� המשתייכי�•

ות ועדת לנגנטל משנת החרדי מיו� תחילת ביצוע המלצ

זו1997 ; ועד היו� ולקחי� מהפעלה

, גיבוש המלצות לגבי הסדרי� רצויי� בקווי� הייחודיי�•

;היקפ� ותנאי� להפעלת�

ניתוח השלכות ההסדרי� הרצויי� תו) התחשבות•

;במגזרי� השוני�

זה, הצור) בהסדרה נורמטיבית של הקווי�•  תנאי ובכלל

 ימונ� ומת� שירות הול�ס, הנסיעה בה� שילוט הקווי�

;לכלל אוכלוסיות המשתמשי� בקווי�

פיקוח ובקרה תפעולית על הקווי� הייעודיי� בכל הנוגע•

".וסעי�והנהנהגי�, למפעילי הקווי�

גב"העתק מכתב המינוי מצ .'נספח

. הוועדה קבעה לעצמה את סדרי דיוניה ואופ� עבודתה.18
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עשה.19 ה של המצב הוועדה גיבשה תמונ. רות אנשיוועדה קיבלה אלפי פניות ושמעה

 ועל יסוד מידע המצוי בידי, שהועברו לידיהתבהתבסס על הפניו, בעבר ובהווה, הקיי

 חברי הוועדה אשר מתוק/ תפקיד אמוני על הסדרת ענ/ התחבורה הציבורית בישראל

אשר סיפקה נתוני, תחבורה ציבורית במשרד התחבורהמנהלתובידי, והפיקוח עליו

זההמופיעי בהמש( די� וחשב . ועסקה בניתוח הפניותו�

נשמעו. מצד הגורמי השוני שהופיעו בפני הוועדהבדיוני הוועדה נשמעו עמדות שונות.20

התנהלו דיוני רבי ולבסו/ גובשו ההמלצות. חברי הוועדה עצמדעות ולובנו עמדות 

זה"המופיעות בסופו של דו .ח

של.21 ההמשימה אשר הוטלה על הוועדה הצריכה בדיקה  בחינתו, של הסוגיההיבטי כלל

.פיתרונות שוני למצב הקיי
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סוגיות שעמדו בפני הוועדה.ג

דו.22 את,ח זה וגיבוש המלצות לגביה"בחינת המצב הקיי בקווי הייחודיי נשוא חייבו

ל ולשיקולי שוני המשמשי, כמפורט להל�, משנה% סוגיותהתייחסות למספרהועדה

הנ, להל�. בה� :וגעי לאות� סוגיות משנה והדיו� בה� יתקיי בהמש(יפורטו העיקרי

של� ואופיו הוולונטרי בעלייה ובישיבה באוטובוסהפרדה בי� גברי� ונשי�.23 להלכה

% ההסדר

של. סוגיה זו הינה כמוב� בליבת עבודת הוועדה.א חלקי יסודה באורחות חיי

והפרדההבה נהוג,בור החרדייצב  ושוני יבטי רביהלהפרדה. נשיבי� גברי

הביאו לדרישה לא רק הישיבה המופרדת והעדר ההתחככות הפיזית: בקבוצות שונות

א;להנהגת ההפרדה ג; שה בי� גברי עלול להיתפס כבלתי צנועי ג מעבר של כ(

קיימות הבדלי ומידות. או ישיבה של גברי מאחרי נשימבטי של גברי בנשי

נ, חומרה שונות שלכ( כדוגמא בדלי חלקי מ� המגזר החרדי בעמדת לגבי האפשרות

גבר ואשתו לישב זה לצד זו בפרהסיה, בני משפחה של. כמו מכא� הדרישה לאפשר עלייה

יחד ע אמצעי כרטוס, בחלקו האחורי של האוטובוס�נשי בדלת האחורית וישיבת

.ור( בגישה לנהגהצאתשיחסכו

ו.ב לטעמי אלו הביאו להצעת , באופ� התנדבותי,נגנטל כי הציבור החרדיעדת

תו( מת� אפשרות לעליה ולכרטוס, ונשי מאחורמלפנייפעל כ( שגברי יעלו וישבו

ל בהמלצותאופיו הוולונטרי של ההסדר הודגש, כזכור. מהדלת האחורית .נגנטל ועדת

מפורטכ, מירב הפניות שהגיעו לוועדה בעקבות הקול הקורא שפורס מטעמה.ג

 כי הגיעו לידי הועדה קולות קוראי בציבור יצוי�. הגיעו מקרב הציבור החרדי, להל�

שלמרבית. החרדי להתגייסות למת� מענה לוועדה  תומכות מקרב הציבור החרדי הפניות�

את. בהסדר להבטחת ההפרדה כאמור עוד הופיעו בפני הועדה נשי חרדיות אשר ציינו

את, צאה מהסביבה המופרדת הנוצרת באוטובוסהנוחות אותה ה� חוות כתו ההולמת

.�אורח חייה

כי, בצד זאת.ד היסוד במקרי רבי, בפועל,התמונה שהצטיירה בפני הוועדה היא

. וא/ פיזיתמילולית, ישנ גילויי אלימות. אינו נשמר המקוריהוולונטרי של ההסדר 

 דווחו מקרי של תקיפה והשפלה.במקרי רבי ההסדר נאכ/ בכוח הזרוע או באיומי

.1"שחלק מתואר בכתב העתירה שהוגש לבג

אשר, ג פניות מצד גורמי חרדייהיו, מבי� הפניות שקיבלה הוועדה כי יצוי�עוד.ה

 מגווני אולטעמיה. כי ה מתנגדי להפרדה, לרוב ביקשו לשמור על עילו ש

הבעיקר הוזכר הנימוק כי הצטייר הרוש. יחדיוינות לשבתימעונבדבר משפחות

מוהדרישה להפרדה זוכה לת א/ להתנגדות, גבלתמיכה בקרב קהילות חרדיות, ולעתי

.שונות

רצ–הוא במספר רמות המתח המתעורר אפוא.ו שלובי� חלקי בציבור נותיה

 וש לבי� השימ, אוטובוסי המשקפי את אורח חייהילנסוע בקווהחרדי המבקשי
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 רואי עצמ מחויבי לאורח אשר אינ על ידי אחרישנעשה בקווי תחבורה ציבורית

א/ נפגעי ממנוחיי זה נ, או כ� התרשמה הוועדה. סיונות כפייה ואלימותילרבות בשל

 החרדי שה בעלי תפיסות שונות ביחס בי� חלקי בציבורקיימי הבדליכי 

.לפרקטיקות ההפרדה הרצויות

 לאוטובוס מדלת אחוריתעלייה.24

בכ(האמצעי המאפשר. זהו המימד הפרקטי של סוגית ההפרדה  לאלה המעונייני

חש באוטובוס שימו ועדת. בי� גברי של נשיעברמ בי� נשי וגברי וללא(וכיבלי

 בדלת ית והתקנת מנקב לכרטיסיהנטל המליצה לאפשר עלייה מדלת אחורלנג

.האחורית

על. אי� מניעה על עליית נוסעי מהדלת האחוריתעל פי תקנות התעבורה האחריות

, בפועל. הביטחו� ותשלו הנוסעי מוטלת על מפעיל התחבורה הציבורית, הבטיחות

, מקובל ברוב קווי התחבורה הציבורית בישראל כי העלייה היא מהדלת הקדמית

. והתשלו נעשה בעמדת הנהג

העליה נמני, עדהובומשרד התחבורה נציגי  ראשיהמופקדי על ניהול גורמי

כי, התחבורה הציבורית ל, ככלל, בעמדה , האמצעי שיאפשרו גבייההתקנתבכפו/

ו  לעלות מהדלת האחורית הינו נכו� ורצוי מבחינה מימוש האפשרות,בטיחותביטחו�

ל, תפעולית .לרצונות של קבוצות בציבורשאלת ההפרדה או ללא קשר

של, יחה קיצור ההמתנה בתחנות מבטה מדלת אחוריתעלי פיזור וישיבה מהירי

הנהגת אמצעי,קרי.מש( זמ� הנסיעהכולל של וקיצור, הנוסעי באוטובוס

 משרד.טכניי שיאפשרו עלייה וירידה מכל הדלתות רצויה כשלעצמה%תפעוליי

.התחבורה פועל לקידו טכנולוגיות הדרושות ליישו אפשרות זו בכל קווי השירות

.כדוגמא לכ( נית� להביא את מכרז המטרונית בחיפה

 וחובות המפעילי�– התמודדות ע� אירועי אלימות, תפקיד הנהג.25

ועדת לנגנטל הדגישה כי הנהג לא יאכו/ את ההסדר ולא יסרב לשרת נוסע שאינו נוהג

במקרי רבי. בפועל מתברר כי פעמי רבות פני הדברי שוני בתכלית. על פיו

להנהג מו . כי עליה להשתמש בדלת אחוריתלאוטובוסנוסעת המבקשת לעלות דיע

היו מקרי בה נהגי הורידו מהאוטובוס נוסעת שנקלעה לוויכוחי ע נוסעי

 לחדש הנסיעה באופ� הפשוט והמהיר מתו( רצו� בי� השאר, אחרי על רקע ההפרדה

מ�,"קו מהדרי�"ככי משמוכתר הקו,)יש לאמר, מוטעית( או מתו( הבנה ביותר

.הראוי לכבד את אופיו

הנהג מוסמ( לנסוע לתחנת. הנהג הוא האחראי לביטחו� ולבטיחות באוטובוס

הוא מחויב, כנות� שירות לציבור, בנוס/. משטרה במקרה של אלימות באוטובוס

 על המפעיל החובה.הנהג הינו ג עובד של המפעיל. ומניעת אפליההשוויו�בעקרונות 
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להנחות ובכלל זאת, באופ� העולה בקנה אחד ע החוקהקוויאת הפעלת להבטיח 

.חובותיה וסמכויותיהבדבר נהגיו את 

יצרו, ההסדרי שהונהגו בקווי בה גבוה שיעור הנוסעי מקרב המגזר החרדי

האופ� שבו בוצע לא אחת הנהג לבי� המוטלות על חובותהבי� אי התאמה אפוא 

.תפקידו המקצועי

 לבוש הנוסעי� ואופי הפרסומות על גבי האוטובוסי�.26

וה, רוב הפוני)א( התייחסו בעיקר לסוגיית, המתנגדי להסדר�ה� התומכי

שכ�, הנוסעות ובעיקר– זאת לבוש הנוסעיע. ההפרדה בעליה ובישיבה באוטובוס

כהקריאות להנהגת לבוש לעבנושא הינו–צנוע מתייחסות בעיקר לנשי המוגדר

לוחשיבות ולעתי, דרישהבפני הוועדה נשמעו עדויות אודות. שעל הוועדה להידרש

, לבוש��בענייג" מהדרי�"יבקוו כנגד נשי שביקשו לנסוע נתהשהופ,א/ אלימות

א/ כאשר ביקשו לעלות בדלת האחורית או כאשר היו כבר ישובות בחלקו וזאת

 ג מצד מפעיל לעתי, וצבה הדרישההעל פי עדויות אלה. האחורי של האוטובוס

, מילולית ופיסית, מקרי האלימות שתוארו. התחבורה הציבורית או הנהג מטעמו

כ, על ידי גורמי שלישיי–הופעלו על ידי נוסעי אחרי ובמקרי אחרי שנהגו

, עלו על האוטובוס קוד יציאתו מ� התחנה והעירו לנוסעותיו,"משמרות צניעות"

ל , הסדרבמבחינת התומכי, לכאורה,כינציי�. יציאתו של האוטובוס לדרכוכתנאי

ל זולש, ולו חלקי,פיתרו�עצ הנהגתו מביאה כ(הרש, סוגיה אוי על ידי נמנעת

בוהמצטמצמת האפשרות של  .גברי הנוסעי באוטובוס להביט בנשי הנוסעות

הו, כאמור לעיל, ואול בכ( לא סגי ועל ועדה לתת דעתה באופ� בפועל נראה כי

הרב, מפורש לנושא שליבהתימשמעויות החמורות הטמונותוללקושי חסות ללבושו

."מקו קדוש"אד או לדרישות ממנו בהקשר זה בכל מקו שאיננו בגדר 

 סוגיית אופי הפרסומות על גבי אוטובוסי כמעט ולא זכה להתייחסויות בפניות)ב(

יתכ� וכיו.� זה בפני ועדת לנגנטלישהיו בזמנו בעניזאת בשונה מ� הפניות, לוועדה

שלויובשל כ( הבט זה לא עלה ג בכתב המינ,זה�בעניילא קיימת בפועל טענה 

.הועדה

 ברדיושימוש.27

נהגי אשר. ועדת לנגנטל הציעה כי בקווי בה יחול ההסדר לא יופעל רדיו

. ציבור הנוסעי לכבותונתקלי לעתי בדרישות מצד, מפעילי רדיו בכל זאת

לעתי מוצע לנהג להפעיל רדיו או להשמיע מוזיקה התואמת את טעמ של הנוסעי

וע הבאי .דברימו בדי�

להנמי( את עוצמת הרדיו או לכבותו לבקשת מחויב הנהג, לפי תקנות התעבורה

.הנוסעי
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ו דלכ� סוגיה זו לא זכתה להתייחסות נרחבת מצד הפוני גש בדיוני לא הוש עליה

ונ. הוועדה המלצה כלשהי החורגתביי� כי הוועדה אינה רואה טעצנקדי המאוחר

. וכי התקנות נותנות מענה מספק לסוגיהמהמצב הקיי

 שילוט.28

, ועדת לנגנטל הציעה כי אוטובוסי המשמשי בקווי בה יונהגו הסדרי מיוחדי

זו, ועלבפ". מהדרי�"ובתיסומנו בצדי הדלתות באמצעות הכי לא יושמה המלצה

נראה ג כי עמדתו הלכאורית של בית המשפט העליו� התייחסה לשילוט. באופ� מלא

.ככל שהקו הוא בו חל הסדר הפרדה, כרצוי) וא/ שילוט פנימי באוטובוס(

בה, פניות רבות שנעשו לוועדה מצד תומכי בהסדר  נהגת שילוט מתאיתמכו

בכ( ידעו הנוס: מטעמי פראקטיי , על אופי מיוחדעי כי ה עולי על אוטובוס

 יצוי� כי לרוב התומכי בהסדר. הפתעות וויכוחינהימנעתו, יתאימו עצמ לתנאיו

, לא טענו בדבר מת� תוק/ תחיקתי לכלליו או אכיפתו באמצעי עונשיי כלשה

אלא ביטאו ציפיית כי הנוסעי בקווי בה חל ההסדר יתאימו עצמ אליו

כ(.נמרצו  יצוי� כי ג חלק מהמתנגדי להסדר.שילוט נראה כאמצעי מתאי לש

.ההפרדה במתכונתו הנוכחית ביקשו כי יהיה שילוט מתאי ליידוע הציבור

 הנהוג,שילוט המצהיר על הסדר מיוחד, לכאורה. לסוגיית השילוט פני רבות

. במתח אל מול אופיו הוולונטרי של ההסדרמצוי,באוטובוס

, שילוט יכול להיעשות באופ� שמצהיר על אופיו הוולונטרי של ההסדר, מנא

יו, מאיד(.ולהתלוות במאמצי הסברה מתאימי .ר ציפייה כי ינהגו לפיוצשילוט

 לדרישה–תרגמת בפועל פעמי רבותימהיאו–ציפייה זו עלולה להיות מתורגמת

ז. לציית לכללי ההסדר .משאי� היא נענית,ומכא� קצרה הדר( לאכיפת דרישה

שלאוטובוס שילוט ייחודי קו, הוא משרת קו מסוימשו בהכרח מפריד בי� אותו

יד. ומצהיר כי זהו קו בעל אופי ייחודי, לבי� קווי אחרי או כ( נוצרתיעל ההבנה

בו, הציפייה על כל אורחות חייה, כי זהו קו שמיועד לאותה קבוצה המשתמשת

כ. בו חלות נורמות ייחודיותועל כ� כקו, ומנהגיה  לאוכלוסיה"משוי("הקו נתפס

שיאותה הוא משרת וממילא שיא–י( כלא  לשאר חלקי–י( בצורה פחותהו

לכל, הציבור א/ שמדובר בתחבורה ציבורית הפתוחה .על

 מידע לציבור.29

, המידע לציבור בדבר שירותי תחבורה ציבורית אמור להתייחס לקווי השוני

ה נשמעה הדרישה למת� מידע, בנוס/. תחנות מוצא ויעד וכיוצא באלה, נסיעהלשעות

בו, ספציפי באשר לאופיו של הקו ש יצו.הסדרהככל שנהוג לפחות י� כי הועדה מצאה

קיימת מערכת מידע טלפונית נפרדת לקויתמ, בקרב מפעיל תחבורה ציבורית אחד

ילעתי". קוי למגזר החרדי"כהגדרתה, ההסדר במסגרתה כלל המידעי בפועל לא
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והאפשרות של פרטי, בדבר קוי אלה בשאלה המופנית אל מערכת המידע הכללית

א, מ� הציבור הכללי להשתמש באות קוי נפגעת משמשי אלטרנטיבההא/

 בהקשר זה ראוי לציי� כי אלטרנטיבה תחבורתית.תחבורתית עדיפה לאות פרטי

.כפי שיפורט בהמש(, זו היא לעתי ג זולה יותר

זה, משרד התחבורה פועל לשיפור, משיקולי מקצועיי החורגי מנושא דוח

.השירות והמידע לציבור

 צפיפות.30

הרוש כי מתקבל, שהופיעו בפניה ובעקבות שמיעת העדי, הועדהאל מ� הפניות

אהנר. לדרישה להנהגת הפרדה סוגיית הצפיפות הינה הגור הראשו� במעלה שהוביל

.כי בקווי בה הצפיפות פחותה ג פחותה הדרישה להנהגת הפרדה

. מדובר בנושא בעל השלכות רוחב רבות

מ, כעקרו�  הקיימת שמעותי מרמת הביקושתכנו� צי תחבורה ציבורית מושפע באופ�

על פי הנתוני, הצפיפות הקיימת בישראל. בה העומס הוא הגבוה ביותר, בשעת שיא

מהצפיפות הנהוגה במערכות, תואמת ולעתי א/ פחותה, ורהשבידי משרד התחב

נשמעות תלונות רבות בדבר, למרות זאת. תחבורה ציבורית מתקדמות במערב

.צפיפות הנחווית לעתי כבלתי נסבלת עד כדי הפסקת השימוש בתחבורה ציבורית

 החרדית הינה בעלת אופי שימוש ייחודיההאוכלוסיי בפני הוועדה כי נטע�עוד

 רבות נסיעות. שוני בהשוואה ליתר הציבורתחבורה ציבורית הנובע מדפוסי חייב

קיימות נסיעות אלא, לפני ואחרי העבודה%השיא המקובלות נערכות שלא בשעות

בניגוד, בסופי שבוע ובערבי חג ישנה תנועת נוסעי גבוהה; רבות במש( היו

זה וכ� בתקופות ואירועי מיוחדלאוכלוסיה הכללית דפוסי חיי אלה. י לציבור

, בפועל, ע זאת. מאפשרי ניצול מלא יותר של צי התחבורה הציבורית הקיי

א/ מתקיימת, קיימת צפיפות בשעות השיא השונות ובזמני או אירועי מיוחדי

.צפיפות גבוהה במיוחד

 תעריפי�.31

הביקשה ועדת לנגנטל , החרדיתהיוסיאוכללעודד שימוש בתחבורה ציבורית על ידי

חו אשר בנוס/ להיות– ממער( היסעי פרטיומעבר  לעיתי קרובותווקי הינ בלתי

 תחבורה ציבורית מאפשרת לקהל הנוסעי. לתחבורה ציבורית–ג פחות בטיחותי

.ג לזכות מסבסוד המדינה ומסבסוד נוס/ הנית� לזכאי לכ( כמו ילדי ומבוגרי

בקווי, נפערו פערי משמעותיי, במהל( תקופת ההסדר, בפועלבי�, מסוימי

 בה גבוה שיעור המשתמשיהאוכלוסייהנהוגי בקווי המשרתי התעריפי

חל,בה חל ההסדרואשר מקרב המגזר החרדי  לבי� קווי מקבילי בה לא

בי� היתר כתוצאה ממבנה קביעת התעריפי בתחבורה ציבורית בשני, זאת. ההסדר
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בקווימבחי� בי� תעריפיה, האחרונותלבי�, המקובעי ככלל לערכ, קיימי

 בקווינוסחת האישור של תעריפי. המבוססת על עלות ומרכיבי התייעלות, חדשי

א/ מתווס/ שיקול דעת של המפעיל בתמחור הקו לא מ� הנמנע כי בחלק מ� המקרי

לב לאפיוני הציבור המשתמש בו  הסדר ה לא אחתיוקווהואיל, מכל מקו. בשי

בי� מחיר לבי�, וא/ של עשרות אחוזי, נוצר לעתי פער משמעותי, קוי חדשי

. קיימחיר הנסיעה המקבילה בקו

סב, יחד ע זאת משמשישכהוסוגיית התעריפי בתחבורה ציבורית הינה סוגיה

גי, יבוריתצבורה ביניה עידוד השימוש בתח, בה שיקולי שוני אוגרפיי מאפייני

עידוד התחרות בענ/ שהחלה בעשור האחרו� ע הוצאתכ�ו,אקונומיי%וסוציו

. הנבחרי באמצעות מכרז,אחריוהעברת לידי מפעילי"ד�"ו" אגד"קווי מידי 

בפועל קיימי הבדלי ניכרי בתעריפי התחבורה הציבורית באזורי שוני של

 אינ קווי המשרתי אוכלוסיות או ג כאשר, בי� קוי תחבורה ציבורית, האר1

נושא זה מטופל על ידי משרד התחבורה כחלק מהרפורמה הנמשכת. מגזרי

. שינויי רבי ממקו למקו וממכרז למכרזר ועובבתחבורה הציבורית

 רישה לקווי� חלופיי�ד.32

הדרישה לחלופות מתאימות לנוסעי אשר אינ מעונייני בהסדר נשמעה בפני

. וא/ עלתה בעתירה התלויה ועומדת בפני בית המשפט העליו�,הוועדה

של, לדרישה זו השלכות בנוגע למיצוי נכו� של צי תחבורה ציבורית במציאות

ש, מאיד(.משאבי מוגבלי  הג, בקווי תחבורה ציבוריתהפרדהנית� להנהיג ככל

עמש לעשויה להתגברכ(, באוכלוסיות אחרות פגיעההיש .זוה דרישההצדקה

בטי שונייבה, במקרה כזה יש לית� את הדעת לאופ� יישומה של הדרישה

.השונות המתעוררות ולשאלות

 ככל שיש לה� מקו�, קווי ההסדרזיהוי ותכנו�.33

לדרישה שהציגו גורמי שביקשו לייצג החלת ההסדר הייחודי נעשתה לרוב בהתא

ששוכנע משרד התחבורה כי ולאחר, אוכלוסיית משתמשי חרדית המעוניינת בהסדר

 ואכ� מעוניינת הינה חרדית באותו הקואוכלוסיית המשתמשי הפוטנציאליתעיקר 

אוכלוסיותג משרד התחבורה התנגד להחלת ההסדר בקווי שמשרתי.בהסדר

.)כדוגמת הקו לכותל המערבי(אחרות 

 התרחשו בחלק מהמקרי, מאז החלת ההסדר, כפי שהוצג בפני הועדה, מאיד(

לעתי שונה מסלול נסיעתו של קו אוטובוס אשר שירת,כ(. שינויי במסלולי נסיעה

בעיקר עתהשרתמ, במעורב אוכלוסיה חרדית ואוכלוסיה שאינה חרדיתלכתחילה 

קווי שנועדו לשימוש יתרה, במקרי מסויימי, במקביל. ריכוזי אוכלוסיה חרדית

./ בוטל בשל מיעוט נוסעיאוחלק, סבלו מדילול בתדירות,היאוכלוסיה
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תכנו� קווי תחבורה ציבורית נעשה לאחר בחינת אוכלוסיית הנוסעי, ככלל

דא עקא שנדרש לש. דפוסי השימוש שלה בתחבורה ציבורית וצרכיה, הפוטנציאלית

בגבולות המאפייני, הנזקקת לאותו שירותההאוכלוסייכ( לאפיי� באופ� מדויק את 

. הלגיטימיי שלו

 על ציבור שאינו מסוימתבו כופי פרקטיקת הפרדה, ממצב,עלהימניש, בצד זאת

ככל שמאפייני, ועוד. א/ א הוא ציבור שומר מצוות או המוגדר כחרדי,הבמעוניי�

י תחבורה ציבורית בהתא לאפיוני אורח החיי של בני הקבוצה העיקריתוקו

בורה הציבורית העומדי לרשות מלפגוע בפתרונות התחעלהימניש, המשתמשת בו

בי� שה, בי� שה משתמשי קבועי ובי� שה אקראייזאת.בני שאר הקבוצות

י לשירותי הקו בי� יעדיו העיקריי ובי� שה נזקקי לשירותי תחבורהקנזק

. ציבורית ליעדי שה במסלול נסיעתו של אותו קו
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ב  עבודת הוועדה–' פרק

קול קוראפרסו�.א

34. בה נסקר ענ/ התחבורה הציבורית בפניותמקדימות לאחר ישיב, תחילת דיוני הוועדהע

שלאפורס קול קורי הוועדהרחב לקבלת התייחסות לסוגיות אשר הופיעו בכתב המינוי

.הוועדה

כ(.35 :בי� היתר נאמר בקול קורא

הוועדה לבדיקת הסדרי ההסעה בתחבורה הציבורית בקווי�"

ה שמינה שר התחבורה והבטיחות,חרדיהמשמשי� את המגזר

מזמינה את הציבור, בראשות המפקח הארצי על התעבורה, בדרכי�

הרחב להביע את דעתו בעניי� קווי תחבורה ציבורית באוטובוסי� בה� 

קווי� הידועי� בקרב הציבור(מונהגת כיו� הפרדה בי� גברי� ונשי� 

"").קווי מהדרי�"כ

, נתבקשו התייחסויות בכתב. בכתב המינוי של הוועדהבהמש( פורטו הנושאי המופיעי

.דה לכ(עבמידה ותתבקש הוו, הובטחה שמירה על סודיות זהות הפוני�ו

דב"העתק מהקול קורא מצ .'נספח

פי.36 .שנתקבלופניות לקול הקוראהלגביט קצרורלהל�

כ"סה.37 א, דואר רגיל( פניות לקול הקורא בכל הערוצי %7000כ התקבלו לקטרוני דואר

תח, קטלוג� ואיסו/ הנתוני כאמור להל�, הטיפול בפניות.)'ופקס בורה רוכזו במנהלת

. שירותיו לאג/ תחבורה ציבורית במשרד התחבורה� גו/ מקצועי הנות–יבוריתצ

ש.38 ו קוטלגהכל פניה. בעזרת צוות יועציותחוונ קוטלגותקבלונהפניות נאספו בנפרד

של,הנמקותיה�,ת הפונייוטי של התפלגונתוני שאפשרו ניתוח סטטיס  ושליפה מהירה

 2008 מסו/ אוקטובר,עבודת הקטלוג ארכה כארבעה חודשי. פניות בנושאי מסוימי

הו. 2009ועד סו/ ינואר .עדהודגש מיוחד נית� לפוני אשר ביקשו להופיע בפני

 לאחר סיו,כ� כמו.מחברי הוועדהנמסר לכל אחדשהמכיל את כל הפניות תקליטור.39

 ובשלב מאוחר יותר נשלפו מתו(,כמפורט להל�עבודת הקטלוג נותחה התפלגות הפוני

הו לעיו� והועברומפורטותהמאגר הפניות כל הפניות הועברו לחברי בנוס/.עדהוחברי

הוהועדה .עדהו פניות של ארגוני שוני ושל אזרחי שביקשו להופיע בפני
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ר.40 :ה קוטלגו הבקשותשימת הקודי לפילהל�

 סוג הפונה
גישה
 סוג הפניה הערה/בקשה נימוק עמדה דתית

1 חרדי1 גבר
בעד

1 מהדרין
ה/הלכתי/צניעות

1 שקפת עולם
להופיע בפני

11 הועדה

פניה
מפורטת 
1 ומנומקת

2 דתי2 אישה
נגד

2 מהדרין
לאפשר שימוש
2צ"לחרדים בתח

אי הפעלת
2 לא לעניין12 רדיו

3 חילוני3 משפחה
כתוספת שרות

3צ"בתח

ו או/כניסה
תשלום
13 מאחור

פניה
3 חוזרת

יותר מאדם
4 אחד

לא
4 ידוע

אזור לזוגות
4 חריג14 ומשפחות

5 ארגון
זיהוי קווי
15 מהדרין

מיילים
זהים 
5ל"מחו

הפחתת
16 תעריפים

משפחה/זוג
צריכים לשבת 

5 יחד
אלטרנטיבות
17 חילוניות לקו

פנייה ריקה
או 

7 משובשת

כפיה
פגיעה/דתית

6 בזכויות האזרח

הקמת מחיצה
בין שני חלקי 
18 האוטובוס

כניסה: בטיחות
פחות 
ילדים,נוחה

רצים בין 
תשלום,ההורים
7 לנהג

לגייס נהגים
חרדיים 
ם אלו או לקווי
לעדכן

הקיימים 
בהסדר 
19 המהדרין

8 אפליית נשים

להרחיב את
פעילות קווי 
20 המהדרין

ניצול קיבולת
9 האוטובוס

תדמית שלילית
10 בעולם

41.:התפלגות הפוני

כ"סה כ, פניות%7000כ התקבלו מובנות לקריאה ולא זוהו כלומר( היו תקינות %6,300מתוכ�

 ייתכנו טעויות במספרי המדויקי המוצגי,יצוי� כי בשל מורכבות הקטלוג).ככפולות

.ע זאת המגמות המוצגות בה� מובהקות וברורות, בטבלאות

 היו מעוניינילא, יצוי� כי רוב המוחלט של הפוני שהזדהו כחרדי שהתנגדו להסדר

. להופיע בפני הוועדה וביקשו לשמור על עילו ש
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:שהובחנו מתו( הפניות שנתקבלוהטבלאות הבאות מציגות מספר התפלגויות בסיסיות 

התפלגות לפי סוג הפונה

 סוג הפונהסוג הפונה

 משפחה אישה גבר עמדה
מ -2יותר
 ארגון אנשים

 סוג פונה
כ"סה לא ידוע

פניות
טיורלוונ
ת

206820973503633714950645064 בעד

216975101318212341234 נגד
אל,פניה חוזרת

611611 לא קריא,לעניין
228430723603765576269096298

התפלגות לפי גישה דתית

 גישה דתית
רל"סה נטיולא רלו לא ידוע חילוני דתי חרדי עמדה כ"סה ייםונטוכ
497934203150645064 בעד
5942281104112341234 נגד
לא,פניה חוזרת

611611 לעניין לא קריא
50387648113561262986909

התפלגות לפי בקשות

 בקשות

 עמדה

להופיע
בפני 
הועדה

אי
הפעלת 
 רדיו

כניסה
או/ו

תשלום
 מאחור

אזור
לזוגות 

 משפחותו

זיהוי
קווי 
 מהדרין

הפחתת
 תעריפים

אלטרנטיבות
 חילוניות לקו

הקמת
מחיצה 
בין שני 
חלקי 
 האוטובוס

לגייס
נהגים 
חרדיים 
לקווים 
אלו או 
לעדכן 

הקיימים 
בהסדר 
 המהדרין

להרחיב
את 

פעילות 
קווי 

 המהדרין

להסדיר
את 

בטיחות 
ההעליי

והירודה
כ"סה מאחור

29984931525933472464142768בעד
8112113 נגד

התפלגות לפי נימוקי�

 עמדה
/הלכתי/צניעות

 השקפת עולם

לאפשר
שימוש 
לחרדים 
צ"בתח

כתוספת
שרות 
צ"בתח

זוג
משפחה/

צריכים 
לשבת 
 יחד

כפיה
/ דתית
פגיעה

בזכויות 
 האזרח

: בטיחות
כניסה פחות

ילדים,נוחה
רצים בין 

תשלום,ההורים
גלנה

אפליית
 נשים

ניצול
קיבולת 
 האוטובוס

תדמית
שלילית 
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הטיעוני� והעמדות שהועלו בפני הוועדה.ב

ובנוס/, בישיבות אלה הוצג הנושא והמידע שנאס/. ישיבות13הוועדה ערכה מאז מינויה.42

. מה ארגוני ואנשי פרטיי, הוועדה פוני וגורמי נוספישמעה 

נבקש להל� להרחיב קמעה בעמדות שהובאו בפני הוועדה בפניות שהגיעו לידיה דר( הקול.43

כ�, ואול. מבלי למצות, הקורא ובשימועי שהיא ערכה נבקש להעיר בפני, עוד לפני

ומדויק של העמדות שהוצגו בפני תיעוד מלא אי� כוונתו להוותהמתואר להל�: הקורא

א/ עלול, הוועדה או של כלל הדברי שנמסרו מטע הפוני שנשמעו ומטבע הדברי הוא

,האמור להל� לא נועד אלא לשק/ מגוו� של עדויות וטענות; לחטוא בפשטנות יתר או בהכללה

. דרושות לעניי� המונח לפניהוה, כפי שהובנו על ידי הוועדה

הק.44 גורמי, בי� היתר ארגוני, ורא התקבלו פניות מטע גורמי שוניבמסגרת הקול

שהזדהו כחרדי וא/ כנציגי של המגזר, חלק מ� הגורמי. ציבוריי ואזרחי פרטיי

ב, ביקשו ממשרד התחבורה להמשי( בהסדר ולהרחיבו, החרדי  עמדה פניותולרוב הובעה

הצפיפות באוטובוסי שבה ועלתה כנימוק בעיית. לפיה אי� לראות פסול או בעייתיות בהסדר

לפי אות, כאשר הצפיפות יוצרת חיכו( האסור מטעמי שבהלכה, עיקרי לצור( בהסדר

האוטובוסי שייכי לציבור החרדי ולפי תפיסת כמו כ� נטע� בפניות כי היות. פוני

ר בפניות עוד הוזכ.א( טבעי שאורחות החיי החרדי יכובדו בה, ומשרתי בעיקר אותו

הצור( בצמצו המפגש ע קבוצות אוכלוסייה שאינ� חרדיות והפגיעה הפוטנציאלית בחינו(

הציפייה כי משרד התחבורה, שוב ושוב, פוני רבי העלו. החרדי כתוצאה מהיעדר הפרדה

 או מפעילי התחבורה הציבורית יבהירו לציבור המשתמשי כיצד מצופה מה לנהוג בקווי

בא, אלה א/ נטע�, דאזמטע ראש העיר בני ברק, בפניה אחת. מצעות שילוט מתאילמשל

רב העיר לנדא שליט, כי בהעדר הסדר חלילה יהיה נאל1 ק,א"על פי הנחיות כבוד ויולהסדיר

.תחבורה על פי כללי מהדרי� בחינ

א/ ה� על ידי גורמי שהזדהו כחרדי,טענות אחרות.45 ת מדגישות בעיות פרקטיו, שהועלו

. כמו לדוגמה הפגיעה באפשרות ישיבה בצוותא של בני משפחה אחת, שונות הכרוכות בהסדר

ובמקרי, של ההסדרפוני אלו קראו למשרד התחבורה לקיי בקרה כלשהי על הפעלתו

א/ לביטולו של ההסדר כי אלה טענות. מסוימי קראו  העמדות ואחרות ממחישות

. יותהמיוחסות לציבור החרדי אינ� הומוגנ

46.ויש, על פיה� קיימי קשיי בהסדר, פניות אחרות כללו טענות דומות לאלו של העותרי

כ�. ליצור מנגנוני שוני להסדרתו נתקבלו פניות המתנגדות להסדר באופ� אבסולוטי, כמו

ועקב היותו יוזמה של מיעוט קיצוני בקרב החברה, משו ההשפלה שהוא גור לנשי

. את ההלכה הרווחתהחרדית שאינו משק/

נציגי ארגוני חרדי, הופיעו בפני הוועדה מומחי, בנוס/ לטיעוני שעלו מתו( הפניות.47

נ"חלק מ� העותרות בבג, ולא חרדי ברוב� המזדהות, משרד תחבורה וכ� נשי'1 נעמי רג�

כי�יצויעוד. אשר הביעו רצו� להופיע בפני הוועדה בפניית� במסגרת הקול הקורא, כחרדיות

הוצגו בפני הוועדה מידע והסברי, בשתי ישיבותיה הראשונות של הוועדה וכרקע מקדי
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ואפיוני שימוש בתחבורה אורחות חיי, אודות המגזר החרדי והקבוצות המרכיבות אותו

בכ(, זאת.ציבורית ידי, על ידי גורמי משרד התחבורה העוסקי  שלמה רוזנשטיי� הרבוכ� על

.רד התחבורה כיוע1 למשששימש

אמריטוס מנח פרידמ�' פרופ, במסגרת שמיעת העדויות פתחה הועדה בשמיעת החוקר.48

. ממייסדי מחקר החברה החרדית בישראל, איל�%מהמחלקה לסוציולוגיה של אוניברסיטת בר

.נת הרקע הסוציולוגי לסוגיה שבפניהסייעו לוועדה בהב, דבריו שיפורטו להל�

ה' פרופ.49 פרידמ� את עיני' האיר פרופ, בי� השאר. 25.11.08וועדה ביו פרידמ� הופיע בפני

 הלי( המתבטא בהחמרת%הוועדה להלי( ההקצנה המתקיי בחלקי מ� הציבור החרדי 

ההקצנה הדתית נובעת בחלקה מתהליכי, פרידמ�' לדברי פרופ. ההלכות והמנהגי השוני

רח, פנימיי במגזר החרדי בה יותר הקיימת ג בדתות הג שלמעשה היא חלק מתופעה

הקצנת: אול מהווה ג תגובת נגד לתהליכי מקבילי המיוחסי לציבור החילוני, אחרות

תקשורתית עתירת%לצד סביבה ציבורית,"בלתי צנוע"או הבלטת אורח חיי מתירני או 

. הלכתיי וחברתיי שוני%גירויי ויזואליי ואחרי המייצרי קשיי הלכתיי או מעי�

אחת ממגמותיה של הקצנה זו באה לידי ביטוי בדרישה להחלת הקדושה ג על המרחב

. הציבורי

פרידמ� התייחס באופ� ספציפי להפרדה באוטובוסי והעיר כי נסיעה באוטובוס' פרופ.50

אשר מבקשת להימנע, מעוררת מתח אל מול תפיסת הצניעות המקובלת על חרדי רבי

צר,בטמחיכו( בי� גברי ונשי במ . קל וחומר חיכו( פיזי במרחב ציבורי

בו ישנה נוכחות בולטת, תופעת ההקצנה מובלת על ידי מיעוט קט�, פרידמ�' לדברי פרופ.51

 באמצעי מיליטנטיי אלו אות� קבוצות הנוקטות. מסוימותלמספר חצרות חסידיות

ר החרדי אינו רוב הציבו.'כשרות וכו, במאבקי השוני המתקיימי בנושאי כגו� שבת

שכ�, אול ג אינו מתנגד באופ� אקטיבי לה, בוודאי שלא בתחילת, שות/ למאבקי אלו

ה. הדבר עלול להיתפס כהתנערות מערכי הדת תחבורת"להשגת" מאבק"משהור דגל

על. אשר מוצגת כחובה הלכתיתאינו יכול להתנגד לקריאה הציבור החרדי רוב,"מהדרי�

יהיה, היתר להסדרתעניק כי מרגע שהממשלה, פרידמ�' פרופמערי(,יסוד דפוסי קודמי

.לאחורקשה להחזיר את הגלגל 

52.ד18.02.2009לישיבה שהתקיימה ביו  עמית במכו� לתכנו� מדיניות,דב מימו�ר" הוזמ�

של, לדעתו. ומומחה לעול החרדיהע היהודי "ישראליזציה"המיעוט החרדי עובר תהלי(

כלכלית תעסוקתית ופוליטית בחברה הישראלית א( לאו דוקא השתלבות וצועד לקראת

בלדעתו,לכ�.חברתית ותרבותית כדי לסכ� את לכידות החברה" קווי המהדרי�"אי�

על, לא אחת, הנוספת למעשהו, שה יוצרי בי� חרדי ללא חרדיהפרדהבהישראלית 

כ( הוסי/. הפרדה המדוברת בי� נשי לגבריה עעל בי� נשי כי הצור( בהפרדה מדתו את

 כי, מאיד(. בשעות העומסמצבי צפיפותבבעיקרהוא ממשי ואותנטי לגברי התרשמותו היא

הביער מימו�"ד. דווקא"קווי מהדרי�"חלק ניכר של הציבור החרדי אינו מקפיד לעלות על 

( למנוע מפגש ולהבטיח המשכדישות קבוצות מסוימות במאבקושעחשש מהשימוש 

כ�. ההתבדלות החברתית בי� העול החרדי לחברה הכללית ולטובת המש( ההשתלבות על
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הדרישות מכלולאת בהכרח המלי1 בפני הוועדה שלא לקבלהכלכלית והתעסוקתית 

. בנוגע להסדרהמוצגות

53.חבר, הרב לנדאו15.03.2009מטע ועד הרבני לענייני תחבורה הופיע בפני הוועדה ביו

עלמ לענייני תחבורהרבניהועד. מלווה במזכיר הועד,ירבנועד  ידי רבני מרכזיי%מונה

כלמייצג, ולדברי הרב, בציבור החרדי . אשכנזי וספרדי כאחד, הזרמי במגזר החרדיל את

 הלגיטימית לקבלו כי במקומות בה יש ציבור חרדי זו זכותהציג את העמדההרב לנדאו

וזאת ג בשל התלות של הציבור החרדי בתחבורה,ו לצרכיתחבורה ציבורית המותאמת

הרב את פסק. הציבורית %י('עב(ב"הדי� בעניי� מנהלת מהל%לחיזוק עמדה זו הזכיר(

נ 1703/06 המשפט לאפשר%ש החליט בית))1(2007עב%תק,ב"מנהלת מהל' פרחא� מוחמד

מתו( התחשבות,ת מגברילנשי ערביות ששובצו לעבודה בקהילה לעבוד בסביבה מופרד

 היוצרתא/ הוא לבעיית הצפיפותהרב התייחס. בתפיסת� התרבותית והנוהג בקהילותיה�

אול ציי� כי ג בהיעדר צפיפות הבעיה ההלכתית שרירה, מכשלות הנוגדות את ההלכה

 כי גילוי הדעת האוסר על גבר לעמוד מאחורי אישה אינו מיוש הסכי הרב,אכ�. וקיימת

ל, לטענתוא(, פ� רחב בקרב החרדיבאו הינה תופעה חריגה" קווי מהדרי�"התנגדות

. אינו מקיי את ההלכההוא סובר כי מי שפועל בניגוד לגילוי הדעת. מבחינה הלכתית

והבטיח כי לכשיונהג ההסדר יצאו חברי ועד בהמש( הביע התנגדות לתופעות האלימות

להפו( את ההסדר לרשמי ממשרד התחבורה הרב ביקש. הרבני בקריאה נגד האלימות

.2ובפרט בקו, בירושלי תחבורה ציבוריתלהרחיב את ההסדר בקוויו

54.עו21.04.2009ביו אשר ג הצטר/" בצדק"ד ישראל גור מארגו�" הופיעו בפני הוועדה

. משפט לעתירה%כידיד בית

של,'ה נספח ומסומנת,ח"המצורפת לדו,"בצדק"בפנייה בכתב של ארגו�.55  הועלו שורה

עולה מתו( הפנייה בכתב של הארגו�. אכי/משפטיות להנהגת הסדר הפרדה%הצעות טכניות

על לקיי דרישה מפורשת ו%הסדר שייאכ/ ו,המבקרידי הנהג מבחינת קוד מבחינת ההפרדה

בג. הלבוש של כקביעה%'בעתירת נעמי רג� ואח 21.01.09 מיו1"בפנייה מוזכרת החלטת

הדי� שנית� בעניי�%מוזכר פסקכ�. המכירה בלגיטימיות של ההסדר המשפט העליו� בית

את.ב לעיל"מנהלת מהל הארגו� הציע בפנייתו לעשות שימוש בתקנות התעבורה על מנת לעג�

היתר לשימוש בדלת האחורית, ידי ציו� ברישיו� של ייחוד הקווי%עללרבות, ולאכפוההסדר

עוד. לסימו� הקווי ושילוט שיבהיר את הסדרי הישיבה המיוחדידרכי, לעליית נוסעי

ההצדקה לפערי המחירי בי�. הוצע שמשרד התחבורה יקי מנגנו� פיקוח מיוחד לקווי

  בפגיעה בנוחות הנסיעה הנגרמת כתוצאה מ� הוצדקו ונומקוקווי ההסדר לקווי הרגילי

. ההסדר

א"עו.56 פי.כ ועד הרבני"כבוה�" בצדק"רגו�ד גור הופיע בפני הועדה ה� כנציג דברי על

בבכפייה ועד הרבני מתנגד להסדר,ד גור"עו של ותומ( ועד הרבני. הסדר וולונטריקיומו

שאינו . ישמש כאוכ/ ההסדר ולא שהציבור ייקח את החוק לידיי האוטובוסנהג מעוניי�

לע, אלא לות בדלת האחורית ושילוט המבוקש הוא לכונ� הסדר התנדבותי שיכלול אפשרות

.מתאי המבקש מהנוסעי לכבד את אופי האוטובוס ולהתלבש בהתא
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 במהל( אותה ישיבה נשמעו בנוס/ שלוש נשי חרדיות שהוזמנו על סמ( היענות� לקול.57

. כיבוד פרטיות� נתייחס לדבריה� להל� ללא ציו� שמותיהלצור(.ובקשת� להישמעהקורא

לא היו� ובמענה לשאלות למדה הוועדה כי שלוש הנשי לא יודגש כי במהל( עדות.58

ל ולכשנודע לה� הדבר במהל( השימוע ה� הביעו תמיכה, מימד הוולונטרי של ההסדרמודעות

קי התיהנשישלוש, שנית. בלתי מסויגת בוולונטריות וסלדו מגילויי אלימות ויוחסו אל

ה דו לשרת חרדי ועל כ� יש להתאימ נוע, למגזר החרדי" משוייכי"תחבורה אלה כקווי

. למנהגיה

א.59 פירטה שלוש סיבות בשל� היא, חרדית תושבת ירושלי ומורה בתיכו� לבנות', אישה

ב נעי יותר.2, עלייה בדר( האחורית נוחה יותר לעגלות וילדי.1": קווי מהדרי�"תומכת

ש ולה� מאפשרהדבר לשבת בקרבת נשי משו  נסיעה בקרבת גבר היא.%3דיבור בחופשיות

.עוד הוסיפה כי כיוו� שהחרדי ה הרוב באוטובוס יש לכבד את אורח חייה. משפילה

ב.60 א, תושבת ביתר עילית', אישה לגבי הנוחות והנעימות' הסכימה ע נימוקיה של אישה

כי. והסבירה כי ההפרדה הינה מנהג שגור בחברה החרדית, שבנסיעה לצד נשי עוד סברה

, התחבורה הציבורית אמור להיות מותא לצרכי האוכלוסייה הצורכת את השירותשירות

ב.כ( השירות צרי( להתאי את עצמו לאופי הנוסעי, ולכ� ככל שיש יותר חרדי ' אישה

.העידה כי נתקלה במקרה בו העירו לאחת הנוסעות באוטובוס כי עליה לעבור אחורה

ג.61 כי, כבת הזר הליטאי המודרניתושבת בית שמש שהציגה עצמה ', אישה העידה

ב,שהיא מנויה עליו,בציבור , ההסדר. יותר מ� הגברי" מהדרי�" הנשי ה� אלו המעוניינות

. ואי� בו משו כפייה מצד הגברי, משפר את הנוחות והנעימות, מכבד את הנשי,לדבריה

. עוד הסבירה כי רמת צפיפות אינה מבטלת את הצור( בהפרדה

 נשמעה א/ היא'משרד התחבורה ואח'נ' נעמי רג� ואח 746/07צ" העותרי בבגעמדת.62

העותרי ייצגו אפוא בפני הוועדה את העמדה הרואה. 25.11.08בישיבתה מיו, בפני הוועדה

, ובעיקר המרכז לפלורליז יהודי, יחד ע זאת יוזכר כי העותרי. קשיי בהנהגת ההסדר

–להתמודדות ע הקשיי הנלווי לו לשיטת ובעיקר לא קראו לביטול ההסדר אלא

יה מפורטות בהרחבה טענות. להצבת חלופות מלאות לכל הקווי בה נוהגת ההפרדה

וכ� מצורפת פניית העותרי לוועדה ומסומנת. בכתב העתירה  נתייחסלהל�.'נספח

:לדברי שעלו במהל( הישיבה בלבד

שה.63 כינציגת המרכז לפלורליז יהודי על, ככלל, ופיעה בפני הוועדה ציינה  יש להכיר ולהג�

 ע ערכי אלו מתנגשי כאשר אול. ואורח חייו הייחודיזכותו של המיעוט לקיי את מנהגיו

החופש מדת וכיוצא, כבוד האד וחירותו, גו� עקרו� השוויו�כשל השיטה המשפטיתיסוד

את ה ראויי להגנה ומכל מקו אי� אי�שוב, באלה לאפשר מימוש אלא באופ� שמיישב

.ולכ( תקדימי לרוב, הבעייתיות הנוצרת

בדבר.64 בפועל. של ההסדר אינה נכונה" וולונטריות"טענה נוספת שעלתה היא כי הטענה

מקשה, היעדר פרסו ברור ומוסמ( של הקווי. מתחוללת כפיה לכל דבר בהיק/ משמעותי

לדעת המרכז לפלורליז יש להגביל ההסדר. חיכוכיעל הנוסעי ומהווה פתח לאי הבנות ול
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יש לקבוע קריטריוני, לפיכ(. למקרי חריגי ולאחר בדיקה מדוקדקת באשר לצור( בה

לרבות פיקוח מתאי וכ� להציב, המביאי בחשבו� את כל האמור לעיל, להחלת ההסדר

. חלופות כאמור לעיל

בפע. הפרדהוס עירוני בירושלי בו הונהגה סיפרה כי נהגה לנסוע באוטוב)'ד( העותרת.65

כ�–הראשונה בה נתקלה בתופעה  חרה לשבת בכסא בודד בחלקוב– עליה לא ידעה לפני

תחילה, לחלקו האחורי של כלי הרכבצעיר חרדי דרש ממנה לעבור. הקדמי של האוטובוס

כ( בצעקות מסיהי)'ד(העותרת. בשקט ואחר , פר פעמיתה עדה לאירועי דומי עוד

שללמרות, ובסופו של דבר נמנעה מלעלות על אותו קו אוטובוס . אלטרנטיבה נוחההעדרה

על המבקשת בי� היתר להתבסס,)'ד(העותרת לדעת.מגוריהבסופו של דבר עזבה את שכונת

הרב סולובי ה'ציפסק הלכה של להנהיג בנסיעה חובה אי�,ל"ציבורית בחויק הנוגע לתחבורה

אכללי הפרדהיבוריתצבתחבורה  . קדושיו הנהוגי במקומות אינטימיי

 כי היא מייצגת נשי חרדיות רבות אשר פנו אליה בעילו ש וביקשו ממנה טענה)'ד('גב.66

להכבגלוי לצאת מאחר שנסיבות חייה� מונעות מה� לייצג אות� נהגת הסדר נגד הדרישה

. זו חשובה לעתיד המדינה ולכבודההחלטהו, הפרדההסדרלטעמה אי� להנהיג. פרדההה

לקו. בו נהוג ההסדר אתאתקריי%בקו ירושליסיפרה כי היא נוסעת תדיר)'ה(העותרת.67

 אוטובוסי בזמ� ובמחיר3 הדר( האחרת כוללת החלפת– סבירה אלטרנטיבהזה אי�

כי)'ה(העותרת. כפולי את העידה  הקו התאימה עצמה מבחינתאופיו של לאחר שהכירה

פעמי אחדות עברה הנסיעה ללא. והקפידה לעלות ולשבת באחורי האוטובוסהלבוש

א( הבליגה עליה�)'ה(העותרתאירועי מיוחדי ופעמי אחדות ספגה  היא. מספר הערות

ב ו:שני מקרי קיצוניינתקלה דרכה של חיילת אל האוטובוסכ� במקרה אחד נחסמה דרכה

ש, ות באופ� שאינו צנועל ידי אישה שטענה כי ה� לבושע  שאר.לבוש� היה ארו( וחורפילמרות

בשלא התערבו או באותו מקרה הנוסעי . נהג התעל מהנעשהה. טענות שהופנו כנגד�תמכו

והחיילת ה�. החלה לבכותספגה קללות על ידי אותה נוסעת דבר . עלו לאוטובוסבסופו של

ברבמקרה. כתוצאה מהאירוע הייתה נסערת כל הנסיעה %אחר עלתה על האוטובוס בצומת

ש, בסופו של דבר עלתה. לעלותביקש למנוע ממנה נוסע שישב ליד הנהג.איל� שתי למרות

לנשי חרדיות  .את דרכהוחסביקשו

שבת)'ו(העותרת.68 ב, הינה שומרת . תדיר בקו לנתיבותירושלי ונוסעת אזור מתגוררת

ש עבו יוצא443וקש"במוצמאחר חל 492לנסוע בקו היא נאלצת,רה בשעה מוקדמת בו

של בחלק האחורי מקפידה לשבת ולכ�רוצה לעורר מהומותהיא הצהירה כי אינה. ההסדר

בו.בגדי צנועיללבושוהאוטובוס  דרש במהל( נסיעותיה הייתה עדה למקרה שתימ אבר(

ה התערב)'ו(העותרת.ה חולצה קצרהלבשאחת מה�שמהאוטובוס מאחר לרדת נשי

 תעודה היא דרשה כי יציג."האחראי על הקו"הוא טע� אותו אבר( כי לשאלתהו, להגנת�

 האבר( וחזר ע שני יצאלאחר ויכוחי רבי. להוריד הנוסעות מהרכבבסמכותולפיה

, שלא בטובת�,שהיוהבנות שתי. בתחנה התעכב האוטובוס זמ� אותוכל. גברי נוספי

.ותהעניי� היו על ס/ דמעבמוקד
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69.לוועדה" קול(" פנית ארגו�.)'ז('גב,"קול("ארגו� הופיעה נציגת יחד ע העותרי

נציגת הארגו� אשר הופיעה בפני הוועדה העידה כי חוותה באופ�.'זנספח מצורפת ומסומנת 

ברק319עת נסיעה בקווי בה נהוגה הפרדה ובעיקר בקוב, אישי  אירועי מרחובות לבני

אשר דורש" שומר תור�"נמצא כמעט בכל נסיעה:ולו מילולית, אלימותו כפייהשוני של

ש,במקרה אחד.תובי� היתר בקלל, ממנה לעבור אחורה לתה וישבה בחלקו הקדמיעלאחר

 החל, כאשר סירבה.אל חלקו האחורילעבור)'ז(' מ� הגבאחד הנוסעי של האוטובוס דרש 

א. לקלל אותה יחד ע נוסעי אחרי  ביניהמדברימספר גברי שמעהחרבמקרה

בההיכ�ביידיש על האפשרות לגלות . היא גרה ולפגוע

ה" קול("נציגת ארגו�.70 עצ החלתו, לדעתה. לחלוטי�כי יש לאסור ההסדר עמדההביעה

כ� טענה כי לתופעה אי� כל קשר ע יהדות ובטח שלא לגילויי כמו. תביא להקצנת התופעה

 לאירועי של כפייה או לטענתה הנהגי מונחי לא להגיב. האלימות שנובעי ממנה

.אלימות

גב06.05.2009שהתקיימה ביו בישיבת הועדה.71 שכונה שמרבית תושבת,)'ח(' הופיעה

 הביעה מורת רוח,המעידה על עצמה כמשתייכת למגזר הדתי,)'ח(' הגב. אוכלוסייתה חרדית

כל העיסוק בלבושו של אד אי� לו קשר, לטענתה. בכל צורה שהיא" המהדרי�"רבה מהסדר

המרחב הציבורי לא מתייחס לארוטיקה. לצניעות כיוו� שלבוש אינו מעיד על זמינות מינית

בהנהגת. למעט מספר כללי בסיסיי המקובלי בכל חברה, ולא ראוי שיתייחס לארוטיקה

להימדד לפי ההסדר גור לאד. ההסדר יש משו הכנסת מימד ארוטי למרחב הציבורי

אוטובוס הינו מרחב ציבורי ולכ�. ומופשט משאר מאפייניו האנושיי, זהותו המינית בלבד

היא. עליו להישאר פתוח לכול משו שאי� אד אחראי למחשבות זולתו במרחב הציבורי

בכ( טע לפג כאשר החריג הופ( לנורמה במקו לדרוש מגברי חרדי:ציינה כי יש

.מרחיקי מה את הנשי,ר על יצרלהתאפק או להתגב

כ( שההסדר גור לאובד� האנושיות)'ח(' הגבקבלה, בנוס/.72 ערכי אחרי נסוגי. על

 קטגוריות–לא רואי עזרה לנשי ע סלי, וזקנותזקנילא נית� לקו בעבור: מפניו

בת)'ח(' הגב. אנושיות שלמות הולכות לאיבוד  לשבת בחלקו80 תיארה כיצד נהג שלח אישה

. ודרש ממנה לגשת אל חלקו האחורי)'ח(' אל הגבוכיצד ילד קט� ניגש, האחורי של הרכב

של, מובילה להשחתה של מידות אחרות, לדבריה, הנהגת ההסדר כפי שנית� לראות במקרה

.הילד שהתחצ/ כלפיה

הרב פיינשטיי�)'ח(' הגב.73 ני שהיה מחשובי הרב, הציגה בפני הוועדה פסק הלכה של

שא"ב במאה העשרי"האורתודוקסי בארה א"בעני� הליכה בסאבוויי ובבאסעס בשעה

מצד הדוחק פסק ההלכה.ו"שכ'עמ, אגרות משה, אב� העזר" ליזהר מנגיעה ודחיפה בנשי�

.'חנספח ומסומ� הוועדהח"מצור/ לדו

:בי� היתר נסיעה בצפיפות בתחבורה ציבורית ואומר מתירפסק ההלכה

ש" א! שלא יוכל לא יי) לחוש מללכת לעבודה שדחוקי� ודחופי� אנשי� ונשי�

להזהר מנגיעה ודחיפה בנשי� והנגיעה לא מתכוי� מחמת שאי אפשר לו ליזהר אי� 

."זה דר) תאוה וחיבה
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:ובהמש( 

לו" וא�, אבל א� יודע שהוא יבוא לידי הרהור יש לו למנוע מללכת אז א� אי� נחו"

ג א! בכהכ"מוכרח ליל) אז ויתחזק להסיח דעתו מה�,נ"לעבודתו אי� לאסור לו

הי"ולהרהר בדברי תורה כעצת הרמב ו"� ש� וא�.ז יוכל לסמו) וליל) לעבודתו"ט

רע ויבוא מזה לידי קישוי אבר אסור לו ליל) אזג� לעבודתו ח. יודע שטבעו ו"אבל

נ ד! ה על האיש"והט על האשה"לאד� להיות כ� דבא זה מבטלה כדאיתא בכתובות

."וצרי) לעסוק בתורה ובמלאכה ולא יהיה כ)

 ההסדר עלולה ליצור הביעה חשש כי הנהגת)'ח(' הגב, המוסרי שבהסדרמעבר לפסול.74

או השתת, הפרדה בטיסות, הפרדה במדרכות, הפרדה בתור בבית מרקחת: חלקלקמדרו�

ע. הגבלות אחרות עליה�  אמרה כי בחברה החרדיתהקבוצות הרלוונטיות על סמ( היכרותה

מ� הבחינה, האפשרות של אישה חרדית. אמנ תומכות בהסדרמקבוצות אלה נשי רבות

נכחהכיהעידה, ע זאת. כמעט ואינה קיימתלהתנגד להסדר, החברתית והקהילתית

שלבמקרי בה� כביכול משו שאינ�, האוטובוס נשי חרדיות נשארות לשבת בחלקו הקדמי

.למעשה מתו( התרסה, הנורמה המקובלתיודעות מהי 

75.אישה חרדית תושבת מאה, יוכבד גרוסמ�' הוזמנה הגב10.08.2009לישיבת הועדה ביו

, גרוסמ�' על פי הסבריה של הגב."שדולת נשי עולמית"שערי העומדת בראש הארגו� 

בד למטרת המאבק במיוחהוק הארגו� ".קווי מהדרי�"לתמיכה

ב, ונציגות הארגו� הנוספות שהיו עימהרוסמ�ג' של הגבבעדותה.76 פני הוועדה צור( הוצג

ו הפרדה כחלק מאורחות החיי של קבוצות במגזר החרדי נוהגיה לכיבודיציפילהפרדה

לחינו(מו , לטענתה, במיוחד הודגשה הצפיפות הבלתי נסבלת. ילדי באות� קבוצותהמוענק

מ,הלפי עמדת, והביזוי שנגר . באוטובוסעורבתלאישה בישיבה

הנוסעי ה רוב בקווי בה גרוסמ� פנתה לחברי הוועדה בבקשה שיכבדו וינהיגו'גב.77

ה  גרוסמ� ביקשה לבסס את בקשתה על ההסדר הקיי'גב."מהדרי�"חרדי הסדר מהמגזר

כ(' העמידה את הגבשהועדה,לאא.ב"במונסי בארה שאי� המדובר במקרה זה גרוסמ� על

. ית אלא בתחבורה פרטיתבתחבורה ציבור

, לטענתה. הביעה הסתייגות מהיחס לתחבורה ציבורית כאל מרחב ציבוריג גרוסמ�' הגב.78

ולכ�, הנוסעי באוטובוס מוגבלי למרחב פיזי מסוי, אלא. האוטובוס אינו דומה לרחוב

חייו ולכ� זכאי מוגבל באותו המרחב למתח שאינו תוא את אורחות החרדי הנוסע 

כי' הגב. בות מיוחדתלהתחש מרבית הנוסעי ה מ� באות אוטובוסי בה גרוסמ� סבורה

לתחבורה ציבורית המותאמת, בעד נסיעתמשלמיה כנוסעיהזכאי, המגזר החרדי

.לאופי חייה

כי, טענה כי אינה מודעת למעשי אלימות או כפייה באוטובוסיגרוסמ�' הגב.79 והבהירה

 את מקרי האלימות הסבירה בתחושות הקיפוח.א סולדת מההי,מתקיימיככל שה

כי' הגב. וחוסר הלגיטימציה שקיימות בחלקי מ� המגזר החרדי כאשר גרוסמ� הבטיחה

תפעל לטובת הסברה שתוקיע את היא,דר המכבד את הציבור החרדי לפי הבנתויהיה הס

. האלימות
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ש  ועדהוהממצאי:ינחלק

א  כללי–' פרק

.גיאוגרפיי� ודמוגרפיי� של המגזר החרדימאפייני�.א

סקירה של המגזר 2005 תחבורה ציבורית במשרד התחבורה הכינה עוד בשנת מנהלת.80

ומאפייניו הדמוגרפי, החרדי בע, גיאוגרפייי בודה שנעשתה על ידי מנהלת כפי שנותחו

של.צ"תח מצמנהלתהעבודה האמורה .'טנספחב" תחבורה ציבורית

ה.81 גיאוגרפיי והדמוגרפיי הנסקרי בעבודה האמורה כוללי בי� היתר המאפייני

, הפרישה הדמוגרפית, הריבוי הטבעי, החרדיתההאוכלוסייפירוט לגבי רמת המינוע של 

.לרבות בשי לב לקבוצות השונות במגזר החרדי, מגמות הגירה

שלה�, כי עבודות דומות נעשות לגבי מגזרי אחרי באוכלוסיה הישראליתיצוי�.82

 בהיבטימאפייני וצרכי ייחודיי. תפעוליי% תחבורתיי

תפעוליי��תחבורתיי� מאפייני�.ב

 השונותההאוכלוסיימשרד התחבורה פועל במטרה לאפיי� צרכי של קבוצות, ככלל.83

 בתחילת,כ(.�במטרה לית� מענה הול לצרכיה, המשתמשות בקווי התחבורה הציבורית

לצרכי חיילי השבי, בי� היתר, נסיעה הנותני מענהיקוווגברי השבוע מת

לכ(.מחופשת או סטודנטי החוזרי לאוניברסיטאות ובשוגבשני האחרונות, בדומה

ללא התייחסות, תחבורתיי–מספר מאפייני תפעוליית בורה ציבוריתחהלתנמב

בי� היתר אוכלוסיה תי המשרבה יש להתחשב בעת תכנו� קווי, ההפרדהלהסדר

 הנובע מגוו� מאפייניקבוצות אוכלוסיה חרדית,בי� היתר, המשרתי לקווי.חרדית

. מצרכיה השוני של בני קבוצה זו ואורחות חייה

:לו בקצרהאלהל� מאפייני

 זיקות תכנו� ייחודיות)א(

ו, מקווה, ישיבה, מוקדי כבית כנסת וכואולמי חתונומקומות בילוי ,'ת כשרי

המשמשי מוקדי עירוניי המגזר הכללי לרבות אינ כלולי בצרכי, ככלל,אשר

.את המגזר החרדי
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"פיצול יו�")ב(

נסיעה בבוקר,"פיצול יו"תופעה של ניתוח צרכי האוכלוסייה החרדית מעיד על

לללימודי ויציאה שוב בשעות, חזרה בצהריי הביתה, עבודה במרכז החרדי או

לאור(, כתוצאה ממאפייני אלה. חר הצהריי לסידורי ובשעות הערב לחתונותא

ישנה תנועת נוסעי, תי עד שעות הלילה המאוחרותעול, כמעט כל שעות היו

צ"בשיא אחה, זאת בניגוד לאוכלוסיה הכללית המאופיינת בשיא בוקר חזק, ניכרת

. ובשעות שפל רבות,חלש וארו( יותר

י� וחגסופי שבוע)ג(

בסופי שבוע וחגי קיימת דרישה גוברת לתחבורה ציבורית באוכלוסיה החרדית

לינוכח  רב מהערי החדשות בכדי ובני ברק רושליתנועת משפחות ע ילדי וציוד

שבת" מותנועה מוגברת בי�, וקרובי משפחההוריאצל" לעשות המוקדי כל אחד

. למשנהוהאחרי

במרבית התנועה המרוכזת הראשונות שעותבואחרונות לפני כניסת שבת שעות

 גדול באופ� ניכר מהנדרש בימי אוטובוסי ומחייבת שימוש בצי,לאחר יציאת שבת

א. חול וב(סימטרית%לרוב מדובר בתנועה ני ברק בערב חג חזקה לכיוו� ירושלי

ושוב ).שבתבת וחזקה בכיוו� ההפו( במוצאי חג

כבקרב המגזר הכללי שעות אלה בסופי .שפלשעות השבוע מוגדרות

ה)ד(  חגי� ואירועי� מיוחדי�היקפ� של

. ימי מיוחדי בלוח השנה העברי%140%150כ בנוס/ לסופי שבוענית� להגדיר

אבל, בי� הזמני(תקופות שנה שאינ בשגרה• ).'וכותקופות

•).'צומות וכו, ראש חודש(ימי חול מיוחדי

•וכו, פסח(חגי ומועדי ).'חנוכה

חזק, מועד אפיוני תחבורתיי משלוכלל כאשר ישנ מועדי המאופייני בביקוש

. ויש להיער( אליה מראש בורה ציבוריתבמיוחד לתח

 מועדי� מיוחדי�/יעדי�)ה(

לי, חגיגות בפורי בל, בשלושת הרגלירושליעליה לרגל ג בעומר"חגיגות במירו�

מפעילי התחבורה הציבורית וה� לרוב מצריכות היערכות מיוחדת ה� מבחינת. ועוד

מבחינת המשטרה והרשויות השונות הדואגות להסדרי תנועה שיקלטו את אלפי 

.המגיעי
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 מועד שעת שיא בוקר)ו(

ב ה� בשל הטיפול בילדי, דקות משעת שיא בוקר במגזר הכללי%30%60 לרוב מאוחר

ב(וה� בשל תחילת הלימודי בכוללי בשעות מאוחרות יותר  זמ� ). %09:00 לרוב

השכונה מהמוקד בו מרוכזי מרבית/העיכוב בשעת השיא נגזר מהמרחק של היישוב

ברק(מוסדות הלימוד  ).גאולה בירושלי ומרכז בני

לסיכו פרק זה יאמר כי משרד התחבורה מקיי מאמ1 כולל למת� מענה לצרכי. 84

אפ, החרדיתההאוכלוסייובכלל זאת לצרכי, אוכלוסיות שונות יוניה ואפיוני קבוצות נוכח

של. המשנה בה  תחבורה ציבורית בעלייקוומאמ1 זה הביא בי� היתר לפתיחת

 תחבורתיי כמפורטהיבטימאפייני המתאימי במיוחד לאוכלוסיה החרדית במכלול

בהיבטיהסדר ההפרדה אינו כלול. מיקו תחנות עצירה, מועדי, תדירות–לעיל

בעקבות המלצות ועדת לנגנטל תפורט, חות שחלה בעניינווההתפת, התחבורתיי עצמ

. להל�



30

ב  ההפרדה התפתחות הסדרי–' פרק

לנגנטלח"דו.א

נסקרו בקצרה בתחילתו של די�, הרקע להקמת ועדת לנגנטל ועיקרי מסקנותיה.85

הייתה לבחו� הגברת השימוש בתחבורה, מטרתה של ועדת לנגנטל.וחשבו� זה

.זר החרדיציבורית בקרב המג

:אלו היו חברי ועדת לנגנטל.86

ר הוועדה" המנהל הכללי ויו–נחו לנגנטלד"עו

ח על התעבורהקמפ–אלכס לנגר

עד"עו ש" יועמ– ויסהד

 נציג המגזר החרדי–הרב שרייבר

 נציג המגזר החרדי–הרב צינוירט

 נציג המגזר החרדי–הרב מנח קניג

 נציג המגזר החרדי–הרב הנדלר

 אגד–ה ברנרכימ

 אגד–יצחק רודי(

 אגד–דני אלפישר

ד�–צחק בלומנטלי

ד�–ארז בנדל

 יוע1 תחבורה–ר משה הירש"ד

גברי שמשו כנציגי ארבעה. עשר גברי ואישה אחת%שני כיהנו בוועדת לנגנטל.87

של, מגזר החרדיה וחברות,תמפעילי התחבורה הציבוריחמישה היו נציגי .ד�אגד

אוהנותרי היוברי הוועדהחארבעת מ עובדי .שרד התחבורהנציגי

תשעה, דומה כי שיעור היחסי של נציגי המגזר החרדי ומפעילי התחבורה הציבורית.88

הבטיח כי יינת� משקל רב לדרישות שהוצגו כדרישות המגזר, עשר%מתו( שלושה

הל. קהל הנוסעי הפוטנציאלישהינו,יהחרד  את הרכב זה של חברי הוועדה

. השימוש בתחבורה ציבורית בקרב המגזר החרדירת הגב–מטרתה

של.89  החרדית ועל מנתההאוכלוסיימתו( מטרה להתמודד ע צרכי מיוחדי

שציבור נוסעי זה ימשי( בביצוע נסיעות בתחבורה הציבורית הסדירה ולא יעבור

 ל,)פיראטיי בעיקר(לאמצעי תחבורה חלופיי מצוא פיתרו� ביקשה ועדת לנגנטל

במ, שיעלה בקנה אחד ע תקנות התעבורה והדי� כונתתיאפשר למגזר החרדי נסיעה
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כ לא, מקובלת עליושהוצגה מסד באופ� נורמטיבי את ההפרדה בי� נשייומאיד(

.לגברי בתחבורה הציבורית

 הציבור החרדי:"התנדבותי"על כ� נבחר פיתרו� אשר כמוסבר היה אמור להיות.90

הלשכיפעל כ( שנשי וגברי יעלו וישבו באוטובוס משתמשינע את אוכלוסיית

את. גברי מקדימה ונשי מאחורה–כ באופ� מופרד"בד ועדת לנגנטל הדגישה

. והבהירה כי לא תתבצע אכיפה כלשהיאופיו הוולונטרי של ההסדר

:דר שהוצע על ידי ועדת לנגנטל היו אפוא אלופרטי ההס.91

הנ• וסעי מכל דלתות האוטובוס בהתא לתקנה עליה וירידה של

.לתקנות התעבורה)א(448

י• כ( שהשימוש באוטובוס יהיה התנדבותי באופ� פעלהציבור החרדי

.בהפרדה בי� נשי וגברי בעליה ובישיבה באוטובוס

או של כל עובד אחר מטע, בכל מקרה לא תינת� הנחיה של הנהג•

גי לא יכפו את ההסדר הנה. להפריד בי� גברי ונשי, המפעיל

.המוצע על מי מהנוסעי

יסומ� האוטובוס, יה והירידהיכדי להקל על ההתמצאות בהסדרי העל•

).ליד הדלתות" מהדרי�"כיתוב(באופ� מיוחד 

•ג, הציבור ייקרא להשתמש בכרטיסי מנוי חודשיי שיימכרו

.בנקודות הפצה מיוחדות במוקדי הפעילות החרדיי

י• .ותק� מנקב כדי שהנוסע יוכל לנקב בעצמובדלת האחוריות

.נית� יהיה לקנות ג כרטיסי רגילי אצל הנהג•

המפעיל יעסיק מבקרי או כרטיסני שידרשו מ� הנוסעי להציג•

. הוכחה לתשלו עבור הנסיעה

 הצור(את,האופי ההתנדבותי של ההסדר מלבד, ועדת לנגנטלבהמלצותיה הדגישה.92

נ ברקיסיונילהפעילו תחילה באופ� והפקת, ולאחר מספר חודשי, בשני קווי בבני

אשר, יופעל ההסדר באופ� ניסיוני בשני קווי בירושלי, לקחי מהניסיו� בבני ברק

א( נאמר בדוח.ייקבעו בהידברות בי� אגד לבי� נציגי המגזר החרדי :)'נספח

ו עקב האופי החדשני של מסקנות הועדה מומל" כי ההסדרי� ייבחנ"

תחילה באופ� ניסיוני בליווי תצפיות ואיסו! נתוני� שיאפשרו לעמוד

ת ".וצאות הניסיו� ייבח� ההסדר הקבועעל מידת ההצלחה ולאור
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דו.ב ח לנגנטל"התפתחויות לאחר

בומעט לאחר פרסו דוח לנגנטל התפתח ההסדר בפועל באופ� שונה :מהאמור

אלת לנגנטל המליצה ועד עליה בבני ברקי הראשונוי הקו שניהפעלת.93  לא יצאה

ל, למרות זאת.לא נבחנה מעולוהפועל עשרות קווי ברחבי האר1 ההסדר התרחב

.קבעשל להסדר מקומות באותוהפ( דה פקטו

94.למרות שהמדובר הוא בקווי, זאת.ההסדר התרחב ביתר שאת לקווי בינעירוניי

לכ(.לל סובלי פחות מצפיפותכשכ ה, הסיבה היא שבקווי בינעירוניי, נראהכפי

 משו יש כמוב�בכ(. ההסדר קל יותר ליישו, בה מספר תחנות מועט יחסית

מטעמי, או בעיקר,רקנהגת ההסדר אינה נובעת אינדיקציה של ממש כי הדרישה לה

.צפיפות

:ג ההסדר ומאפייניונפרט מעט לעניי� המקומות בה הונהלהל�

:ר כיו�קווי� פעילי� בה� חל ההסד.95

בידי, מאחר שכ(. העובדה כי בקו פלוני נהוג ההסדר אינה מצוינת ברישיו� הקו

 .המזהה את הקווי בה הונהג ההסדרמדויק משרד התחבורה אי� בסיס נתוני

 רשימת קווי בה מונהגאת"ועדת הרבני לענייני תחבורה" פרסמה 2008בשנת

.סדרהה

מתו( הבנה כי היא המשקפת,ס לדיוני הועדהשימשה כבסי רשימה זו ועדכוני שלה

זו רשימה כי יצוי�."מהדרי�" לגבי קווי אשר הונהג בה הסדר את המצב בפועל

מ�המשרתי אחרי כוללת קוויהאינ א, והפרדה, המגזר החרדי חלקי א/

.אינה מוצהרת, נוהגת בה

תחת,"ני תחבורהועדת הרבני לעניי"העתק מרשימת הקווי שפורסמה על ידי

כ" התקדמות מהפכת תחבורת מהדרי�"הכותרת  .'ינספח מצור/ לדוח זה

:המער) העירוני בירושלי�.96

קווי עירוניי בה חל מספר ירושלי הינה העיר היחידה בה פועל מער( של

כאשר נשי שברשות� כרטיסיות עולות בדלת, התשלו נעשה אצל הנהג. ההסדר

לעתי מכשירי הניקוב נעלמי. שיר ניקוב התלוי על הדלתהאחורית ומנקבות במכ

"ומוטחות האשמות הדדיות בי� המפעיל לציבור הנוסעי דיווחה על בעיות" אגד.

.בגביה

 וישנה דרישה, באופ� רשמיבה חל ההסדרכיו פועלי בירושלי כחמישה קווי

.לקווי נוספי
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:ברק ואשדודבני, המער) הבינעירוני של אגד לירושלי�.97

בדרישה להנהגת ההסדר שי ציבור חרדינאנשמעו קריאות מצד, מאז ועדת לנגנטל

ולקווי רביב מש( תקופהב). ובאופ� מוגבל ג לאשדוד(בני ברקלירושלי

ה .יתה היענות לבקשות אלה מצד אגד ללא התנגדות של משרד התחבורהימסוימת

ה בובפועל המענה שנוצר במקרי רבי קווי. יצירת קוי בינעירוניי חדשיא

 מאופייני בכ( שנקודות המוצא שלה� אינ� בתחנות המרכזיות אלה בינעירוניי

 ג, בחיפה' הדר ויזני1(אלא בריכוזי החרדיי השכונות, באשדוד'ח%ו'ז,'שכונות

הקריה, צפת וערד, חצור הגלילית,גתתקריי, אתאתקריי, החרדיות במגדל העמק

בו.דית בנתניה ועודהחר הקווי מרביתבירושלי ובבני ברק נקבע מסלול קבוע

.)החרדיי אוספי ומפזרי נוסעי

לעיתי הנהג עוצר את האוטובוס בתחנה האחרונה מסוימי בקווי בינעירוניי

ללעועובר בי� הנוסעי,ת בינעירונילדר(לפני היציאה  וודא תשלו ולמכור מנת

. לפי התקנותד הנהגיסידור זה מנוגד לתפק. ות מאחורכרטיסי לנוסע

:על ידי אגדלשירות הציבור החרדי שפתיחת� קודמה קווי�.98

שיועדו על ידה בעיקר כמענה לצרכי פתחה חברת אגד קווי רבי 2003%2006בשני

ברבי מקווי. כחלק מאסטרטגיה לטיפוח קהל נוסעי הול( וגדל, ציבור החרדיה

ה ו לה להבי� סייע איתרה בכל ריכוז חרדי נציגי ציבור אשר אגד. ההסדרנהגואלה

 את התחבורה הציבורית מבחינת מחיר ולוחותלה ולהתאיההאוכלוסייאת צרכי

ראגד. זמני  חלק במחיר,שיונות לקווי החדשיי ביקשה ממשרד התחבורה

זה.על חשבו� המפעיל,מוזל  את הפריפריה עשרות קווי המקשרי התווספו באופ�

לבני ברק, לירושלי) צפת ועוד, טבריה, מגדל העמק, נתיבות,ערד(הרחוקה

.ולאשדוד

לאלכ�במקומות בה פעלו קודבדר( כלל הופעלוהקווי  מפעילי פרטיי

לו, ללא הסדרי בטיחות, לעיתי בלי ביטוח נאות, מוסדרי ללא,ז מסודר"ללא

החזרת הנוסעי מקווי אלה לתחו התחבורה. פותקבלות מס וע בעיות רבות נוס

קביעת תעריפי חייבהא( היא, אגד ומשרד התחבורהאת יעדי הציבורית תאמה 

 יצר, אישור התעריפי הנמוכי. שיתחרו ע המפעילי הפרטייאטרקטיביי

בפריסת התעריפי הארצית והדבר נתפס בקרב כלפי הצרכני י מסוימיעיוות

. פליה בי� קווי המהדרי� לקווי אחריהציבור כא

 קווי חדשי למגזר החרדיאינה מקדמתאגד, 2007החל משנת,הלוועדכפי שנמסר

 והודיעה כי תפעל על פי הוראות משרד התחבורה ומדיניותו כפי בעוצמה כבעבר

.שייקבע
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:הנהגת ההסדר בקווי� ללא אלטרנטיבה.99

שקוויבמספר , אלטרנטיבה אחרת זולת קווי המהדרי�אי� הונהג ההסדר למרות

נ . על רקע זה התפתחו חיכוכי בי� הנוסעי.חרדיי שאינ וסעיוה משרתי

את. ירושלי% ונתיבות,ירושלי% אתאתקריי: וי כאמורלקואות וגמד בנוס/ נציי�

דר( מירו�982'קו מס האשר נפתח עקב דרישה, מירושלי לצפת , חרדימצד הציבור

מ גשא( ועדת הרבני לענייני תחבורה לפי. אוכלוסיה לא חרדית גדולה יחסיתרת

ש.ראויה" חילונית"עד שתהיה אלטרנטיבה, זה אינו כפו/ להסדרקו  זה אלא ג בקו

 .על רקע ההפרדההתגלעו מספר חיכוכי בי� נוסעי

:"העברת נסיעות".100

עצבהתפתחה תופעה, עקב הנהגת ההסדר ירה בכל התחנות חלק מהקווי של אי

 השירות העבירמפעיל, בנוס/.לפני הנהגת קו בו חל ההסדר, ששימשו בקו המקורי

את, מהקו הרגיל הקיי הקו בו מונהג ההסדרחלק מהתשומות להפעלת  ובכ( דילל

 השירות התוצאה של התפתחויות אלה היא פגיעה ברמת. מספר הנסיעות בקו היש�

הקווי הנהגת ההסדרי ותוספת הקיימי קודבקווי לציבור הרחב. החדשי

ל  מרחובות לבני ברק 318קו:נית� למצוא בקווי הבאימקרי כאמור דוגמאות

בר 319הנסיעות הועברו לקו מרבית(  414קו;)איל�– שאינו עוצר באוניברסיטת

 ואינו שלו מסלול אחר בבית שמש497הנסיעות הועברו לקו. מבית שמש לבני ברק

ב בר איל�עוצר קו, אוניברסיטת דבר בוטל  הא. עקב מיעוט נוסעי414בסופו של

? הסדריכקוו 414 ולצד 318 שהוספו לצדהקווינית� להוסי/ ולציי� ליד זה את

ל.101 :ציבורמידע

 בי� השאר באמצעות, מתפרסמי תדיר בקרב החרדי ההסדרבה הונהג קווי

 אינההאוכלוסיישאר( בקרבא,פרסומי של ועדת הרבני לענייני תחבורה

מכ(.מפורסמי כלל או מפורסמי באופ� המייחד אות למגזר החרדי מרכז, יתירה

קווי המגזר"מפריד בי� המידע על מה שהוא מכנה, למשל, המידע הטלפוני של אגד

קושי נוס/ נובע מכ( שקווי ההסדר אינ עוברי בתחנות. לבי� שאר הקווי" החרדי

והשואל התמי המבקש פרטי לגבי אוטובוסי בי� עיר אחת לאחרת, המרכזיות

בדבר. שבי� התחנות המרכזיותהקווימקבל רק את המידע אודות  לעתי המידע

, ג כאשר היעד המוצג הוא יעד בתו( העיר האחרת, קיומו של קו הסדר אינו מוצג

ק,כ�על. בקרבת תחנת היעד ו תחבורה ציבורית נוסע שאינו חרדי עלול שלא לאתר

ה שבמקרה המתאי לו  לא אחת ג מציגי המפעילי."מהדרי�"משתיי( להסדר

. המחייבי הפרדה ולבוש צנועכקוויאת קווי ההסדר
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:שילוט.102

" המהדרי�"קוי,ד� בקווינעשהבצדי דלתות האוטובוס" מהדרי�"הכיתוב

חלבה לבסו/ ההסדר(הראשוני מכ�לא בוצע, ככלל.)אינו כנראה משו, לאחר

ר לנייד המפעיליכולתשיש בו הגבלה על  הנושא אינו מוסדר. שוניכב בי� קווי כלי

יד מכוונת נית� למצוא פה וש אוטובוסי הנושאי את כיתוב. ולא ניכרת בו

. או עקביותללא שיטה,"מהדרי�"

:תפקוד הנהג.103

דר ולא יסרב לשרת נוסע שאינו כי הנהג לא יאכו/ ההסת לנגנטלבניגוד להמלצת ועד

 או בפועל נהגי רבי לא התערבו כאשר נוסעי ביקשו לאכו/ ההסדר, פועל על פיו

וא/ נרשמו, הורו לנוסעי היכ� עליה לשבת או לעלותנהגי, שנהגו באלימות

, בי� משו שסירבו לפעול לפי ההסדר, מקרי בה הנהג הוריד נוסעות מהאוטובוס

. נוסעי שדרשו זאתבי� משו שהיו

הוא, אשר נראה ג כמסתבר בנסיבות העניי�, טייר בפני הוועדהשהצהרוש

ע, פעמי רבותש ממותי או חיכוכי על רקעיבמקרה של מהדצדרישה סעינו אחד

 מביעי, שמטבע הדברי ה חרדירוב הנוסעי,ת להסדריציל)או יותר מאחד(

ב לשנוסעתמיכה הואכמבקש משו שמבוקשו הוא,פעמי רבות. פרדהה/ את

הגור"את מהאוטובוסלהורידהנהגטילחמ,חיל או להמשי( בנסיעהלהת

.המתנגד לכפיית ההסדר הנוסע דהיינו,"המפריע

ו� לכפות של ניסי את נהגיה שלא להתערב במקרהכ"בדהמפעילי הנחו, ככל הידוע

ה. את ההסדר על ידי נוסעי ניתנות לנהגי אינ� מחודדות ולא נראה כי ההנחיות

הרכב ללא מגבלות שבהסדר , נית� דגש מספיק על זכותו של כל נוסע להשתמש בכלי

. היותו של ההסדר וולונטריאו על

:תעריפי�.104

ע, ההעדפה של אג/ תחבורה ציבורית הינה להוזיל התעריפי ככל האפשר בתיאו

אגרב.משרד האוצר ודוב הקווי המופעלי על ידי , לפני שני רבותהמחירנקבע,�ד

כאשר הורדת המחיר נושאת,א משמש בסיס להתחשבנות בינ� לבי� הממשלהווה

 ויש עמוימבנה התעריפי עצמו כולל עשרות קוד. עמה השלכות תקציביות נכבדות

, משרד התחבורה מקד הסדרת תעריפי לפי מפתח אזורי. קשיי לא מועטי

המטרה היא להגיע. בירושלי ובחיפה, חלקי בתל אביב באופ� ועבודה זו כבר בוצעה

.בסופו של דבר לצמצו משמעותי של קודי המחיר

ב מדיניות התעריפי של משרד התחבורה גורסת כי יש לקבוע את נקודת המוצא

קוד המחיר מייצג מחיר למפעיל. מחיר בי� מוצא ויעד זהי או דומיקודאותו 

המשמעות ). פרברית, עירונית(בי� קטעי הנסיעה וסוג הנסיעה מסויי וכ� את היחס 
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יכול שיהיו שוני ג בנסיעותד וד� המחירי היא כי בי� קוויה השוני של אג

אתשיקוליג קיימי.דומות בי� השאר, משרד התחבורה נוספי המדריכי

ג, כחלק מהרפורמה בתחבורה הציבורית והרצו� לקד את התחרות  וזאת

 מידי קווי שהוצאובהתעריפי, בהתא. באמצעות מדיניות תעריפי אטרקטיבית

ע במסמכיו בהתא לקב, לתחרות במסגרת הרפורמה היו זולי יותראגד וד�

קווי תחבורה ציבורית חדשי ה ככלל ברמת).א( באותו קוד(י השוניזהמכר

כ( שתעריפי, במידת האפשר, חירי נמוכה יותרמ  נקבעו על פי תחרות ובי� בי� בשל

כ( שה נקבעי על פי מדיניות התעריפי החדשה ובאופ� מאוז� כלכלית היות. בשל

כ ה קווי" קווי הסדר"וחלק משמעותי מקווי התחבורה הציבורית המשמשי

של, תחבורה ציבורית חדשי באופ� יחסי תעריפיה זולי לעתי מ� התעריפי

.קווי נסיעות מקבילי

 והמאבק במגזר החרדייבוריתצבורה לאור הרצו� לעודד השימוש בתח,ס/בנו

נפתחו בירושלי קווי אשר תעריפי הנסיעה בה היו זולי, במסיעי בלתי חוקיי

התאפשר הדבר.בדומה לתעריפי שנהגו אצל אות מסיעי בלתי חוקיי, במיוחד

במשו שלא נית�  להתאפשוכ( קווי אלהסבסוד לנסיעות קבלר למשרד התחבורה

ל ירושלי%גמה לכ( היא קו חיפהדו. באות קווי זוליתעריפיהנהגת הצעת אגד

קו273 שמחיר נסיעה בו 972קו( %וקו נתיבות)423 שמחיר נסיעה בו 940לעומת

קו233 שמחיר נסיעה בו 492קו(ירושלי .393 שמחיר נסיעה בו 443לעומת (

המתוכנני,ק מ� הקווי בה מונהג ההסדר הינ קווי מאס/הואיל וחל, בנוס/

, ולעתי מקשרי ישירות בי� שכונות בערי שונות, לנסיעה בי� שכונות חרדיות

כ, בעיקר ירושלי ובני ברק  בפועל נהני% נחסכות נסיעות פנימיות(ועל ידי

ת בי� ונסיעו, מאס/לעומת קווי שאינ, הנוסעי בה מהנחות משמעותיות

משרד התחבורה מקד רפורמה. עירוניות המתבצעות בי� תחנות מרכזיות בלבד

הסדר.ג מ� התחנות המרכזיות ולגבי כלל הקוי, אשר תאפשר נסיעת המש( חינ

.מסוג זה נוהג כיו כבר בעיר חיפה לנוסעי אל התחנה המרכזית בחיפה

:מדיניות משרד התחבורה.105

תחבורה ציבורית צריכת ליכי ההתפתחות של משרד התחבורה היה מודע לתה

ה מגזר החרדי ונטל חלק פעיל בקידו ואישור קווי ואפיוניה בקרב אוכלוסיות

ה� בקווי, אישור תחנות והגדלת תדירות, קביעת תעריפי,תרישיונועדכו�, חדשי

הנוסעי לצרכי ואשר יתנו מענה שיצאו לתחרות וה� בקווי שאגד ביקשה לפתוח 

פעילות זו העבירה נוסעי רבי משירותי הסעות פרטיי ולא. החרדיהמגזר מ�

,ככלל. הכלליימוסדרי לשירותי התחבורה הציבורית בהתא ליעדי המשרד

הלא התייחס משרד התחבורה שלסוגיית אי� סדרי הישיבה בתו( האוטובוס מאחר

. לה משמעות תפעולית
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 נוספיהקוויהבי להחלת ההסדר על משרד התחבורה עצמו לא היה שות/ אקטי

, אול מספר פעמי התערב ומנע החלת ההסדר על קווי ספציפיי, כאמור לעיל

של, לעומת זאת. של הקווי מרכזיותלאור, לכותל המערבי2כמו קו אי התערבותו

נתפשה כהסכמה משתמעת להרחבת ההסדר, משרד התחבורה במקרי אחרי

 אחריבמקרי.לקווי נוספי,נת� המשרד בפועל, בה לא צפה המשרד חיכוכי

לכ( ה הקווי הבינעירוניי בי� ירושלי וביתר עילית. את ברכתו להסדר .דוגמה

 כי אי� צור( בנקיטת בעברסברורה משרד התחבבשל הוולונטריות של ההסדר

מו� הצבת דרישה מפורשת לסי, מיוחדות כמו פרסו מידע אודות הקוויפעולות

. הקווי ומת� הנחיות מיוחדות למפעילי של הקווי

ה נוסעי חבורה ציבורית להעלותתיצוי� כי המשרד לא נדרש למת� אישור למפעילי

כ(שכ� לפי תקנות התעבורה אי� מגבלה, ריתומהדלת האח עשויה הג שלא אחת, על

ו, מניעה מטעמי של בטיחותלהיות  הבטחו�  מוטלי בייהגסיכוני לרבות סיכוני

.על המפעיל

תלונות על אלימות כלפי נוסעי בקווי מהדרי� טופלו כתלונות דומות בקווי

הנהג הינו אחראי לאכיפת הסדר באוטובוס ולטיפול בנוסעי הנוקטי. אחרי

 או בי� א על ידי הורדה מהאוטובוס ובי� א על ידי קריאה למשטרה(באלימות 

ה). נסיעה לתחנה כ(במקרי בה יש בסמכות המשרד לקנוס, וכח כי הנהג לא עשה

האת חברות התח .יבוריתצבורה

בתייחסוהת. 106  דרישות לפתיחת קווי� נוספי�וציבור החרדי הקבוצות הרלוונטיות

:שישרתו ריכוזי� חרדיי�

הקבוצות הרלוונטיות מ� העדויות שהובאו בפני הוועדה התגבשה ההתרשמות כי

ולא,"של הציבור החרדי" תחבורהיכקוו אל קווי ההסדרותסמתייחציבור החרדיב

 היא כי מטרת של קוי אלה לית� מענה עמדת, משכ(. תחבורה ציבוריתיכקוו

על פי אורחות, זכות לשירות נפרד, כציבור, וכי נתונה להנפרד לאוכלוסיה החרדית

ד אורחות חייה של בני בכיבומחויביבני קבוצות אחרות, כמוב�, בהתא. חייה

שהרי ה ', קוד הלבוש וכל כיוב, הציבור החרדי המבקשי לקיי את ההפרדה

 . שאינ מיועדי לה בעיקרו של דברבקווימשתמשי

הואטה, לאחר מספר שני בה נפתחו קווי רבי, בשנתיי האחרונות כי יצוי�עוד

 נכונותה של אגד לפתוח סיבות ובראש� הפסקת מגמת פתיחת הקווי בשל מספר

. כמוסבר לעיל, קווי חדשי ולא כלכליי לטענתה

המעוניי� בכ( מקרב הציבור בזמ� זה הצטברו מספר בקשות לקווי חדשי לציבור

.להל� מספר דוגמאותו, קווי קיימיב ולהרחבת ההסדר,החרדי

 ירושליב2קו•

מ•  גבעת זאב לירושליקו
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ברק% יעקב�זיכרוקו•  בני

 חצור הגלילית% ירושליקו•

 אלעד%קו ביתר עילית•

• אלעד%קו רכסי

.אלעד לצפת ומירו�% קו מודיעי� עילית•

 או מעורבותהערכה, בקרה, ללא הכוונהחבוהתרנית� לסכ ולומר כי ההסדר צמח. 107

חובה על מבני המגזר החרדי כי קבוצות יצר תחושה בקרבו, של משרד התחבורהמשמעותית

 לניסיונות דבר שבתורו הוביל, קווי התואמי אורחות חייהורה להעמיד לרשות משרד התחב

ללאכו/ ההסדר על נוסעי  המימד ההתנדבותי של ההסדר כמעט ולא בא לידי.ו שאינ מצייתי

הנוסעימ� חלק ניכר אי� הוא מצוי בידיעת– וככל שבידי הוועדה האפשרות לקבוע זאת ביטוי

הוועדה. וה סבורי כי ההפרדה מחייבת את כלל הנוסעי, וש בקוויהחרדי העושי שימ

אלבקווי החרדית התומכת בהסדר ומשתמשתההאוכלוסייהתרשמה כי   אלה מתייחסת

של"כהקווי תחבורה ציבורית של קרי קוי שאינ חלק ממארג," החרדיתההאוכלוסייקוי

.מסוימת לטובת אוכלוסיהואלא שהוצאו ממנ

שעמדת כלפי פרקטיקות, הוועדה ג נוכחה כי קיימות קבוצות אחרות במגזר החרדיד זאת בצ

ויתכ� שא/ לא כול� תומכות בפרקטיקות הפרדה בתחבורה הציבורית באותה, ההפרדה שונות

העת51 לגליו�גבהקשר זה מפנה הוועדה. מידה /ט"תמוז תשס�סיוו�,"אר" אחרת" של כתב

הרלוונטיי, בקרב המגזר החרדי� ללמוד ממנו על זרמי שוני ומאבקי שנית2009יולי�מאי

כי.ג לתחבורה הציבורית עליה הסקרי והפקת הלקחי עוד מבקשת הועדה להזכיר לסיו

. יושמונערכו ולא לא המליצה ועדת לנגנטל 
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 דיו�: חלק שלישי

א ו�' פרק  ערכיי�הבטי� משפטיי�

 הוצגו בפני הועדה ונדונו על רטו הבטי משפטיי ופילוסופיי אשרבחלק זה של דוח הועדה יפו

 להקדי ולציי� כי אי� המדובר בחוות דעת משפטית אלא בדיו� עקרוני מבקשתהועדה. ידה

הבטי אלה סייעו. שקוי על ידה על בסיס עקרונות משפטיי ודעות מלומדי שהוצגו בפניה

מ .לה� בלעדיא( לא היוו בסיס, סקנותיהאמנ לוועדה בבחינת חלופות ובגיבוש

כללי.א

הנהגתב המצדדת מצד חלק מהאוכלוסייה החרדית עקבית בפני הוועדה דרישה.108

.ייועדו לשימוש אוכלוסיה חרדית על פי צרכיהכי,ההסדר בקווי תחבורה ציבורית

ג א אינה שותפה, האוכלוסייה החרדית בכללותה, נציי� כי לאור המוסבר לעיל

 ככל הנראה אינה צפויה להתנגד או לצאת כנגד–עצ הדרישה להנהגת ההסדרל

, ולו לצור( הדיו� שלהל�, בנסיבות אלה. אלה המניפי את דגל המאבק בעניי�

מוכנה הוועדה להניח כי הדרישה לקיומו של הסדר שיאפשר הפרדה מבטאת את

 ההג, זאת. במגזר החרדילא מבוטלי רצונ של חלקי  כי קיימי,נראהשככל

או, חרדי וקבוצות במגזר החרדי שאינ מצדדי בהנהגת של הסדרי הפרדה

.שאינ מצדדי בהנהגת באופ� המוצע

של.109 ציבורההדרישה להנהגת ההסדר מנומקת בנימוק הלכתי ובאורחות חיי

אי� בדעת הוועדה להיכנס לשורשי ההצדקה ההלכתית של הדרישה, כמוב�. החרדי

ה זה. בפסקי הלכה אחרי שהובאו בפניהלהכריעאו, סדרי ההפרדהלהנהגת אי�

ער( ממשי לקביעת עמדה  מסמכותה או יכולתה של הוועדה ופשיטא כי לא יהיה

הא זוהי,ומצדה הא הדרישה להנהגת ההסדר נובעת מנימוק הלכתי או לא

מקו בו הג שלפי המשפט הישראלי,לכ�. צור( השעה וכיוצא בזה, יתירההחמרה 

שביט 6024/97צ"בג(מבוקשת זכות שאינה מבוססת על הלכה רווחת מעמדה נחלש 

נג"פ,צ"א רשל"חברה קדישא גחש'נ אנו נצא מתו(,)621%623מ"בע600,)3(ד

ביטוי, לפחות לגבי אות חלקי במגזר החרדי,הנחה כי בענייננו דרישה זו מהווה

 ואורחות חייהרב חשיבות של אמונותיה.

המבקשת להתבסס על המדובר הוא בדרישה להנהגת ההסדר, במלי אחרות.110

ל או למצער חלקי, של בני קבוצת המיעוט החרדי, חופש הדת והמצפו�הזכות

.למנוע פגיעה ברגשות הדת עוד נית� לסווג את הדרישה כדרישה. מקבוצה זו

מ� הציבור או חלקי, כאשר מדובר בזכותו של הציבור החרדי, יחד ע זאת.111

באמצעות יצירת מרחב ציבורי התוא, לממש את תרבות ואורח חייה, החרדי

 הנהגת ההסדר באוטובוסי המשמשי: ובענייננו–את מנהגיה ותרבות
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וג, אי� לשכוח את מקומ של מי שאינ בני המגזר החרדי–לתחבורה ציבורית 

לת מנהגי אלה על המרחב את אות בני המגזר החרדי אשר אינ מעונייני בהח

בי� גברי ונשי או בכפיית הפרדה דהיינו אינ מעונייני בהפרדה, הציבורי

להחיל, יש להביא בחשבו� כי בפנינו דרישה של קבוצת מיעוט, בקצרה. באוטובוסי

. נורמות הנחזות כנורמות אנטי ליברליות במרחב הציבורי

המהמרחב הציבורי בענייננו הוא.112 בכל קווי, לשימוש כלל הציבוריועדהאוטובוס

 ועל כ� הוא מהווה שירות,הנסיעה המרכיבי� את רשת התחבורה הציבורית

ג� קוי תחבורה ציבורית המשרתי� בפועל בעיקר בני קבוצת, ויודגש. ציבורי

וכלולי� במסגרת התחבורה, ה� עדיי� חלק מ� המרחב הציבורי, מיעוט מסויימת

זה. כולל לצרכי התחבורה של כלל האוכלוסיההנותנת מענה, הציבורית , במוב�

והתחבורה, כי לציבור כולו הזכות לתחבורה ציבוריתלקבוע מבקשת הוועדה

של. לדרישות התחבורה הציבורית, משות!, הציבורית היא מענה כולל זכותו

הציבור לתחבורה ציבורית היא זכות בלתי מסויימת למימוש חופש התנועה 

לא נית� לייחס את זכותו של הפרט לחלק מסוי�ו של שוויו�והבטי� שוני�

. או לטעו� להדרתו מחלק אחר ממנהבתחבורה הציבורית

של.113 הבט נוס/ הנובע מאפיוניה של התחבורה הציבורית הוא שאלת הגדרתו

התחבורה הציבורית נועדה, שהרי? מיהו המיעוט הזכאי להגנה. המיעוט וזכויותיו

ב וג לאות חלקי, על אפיוני ציבוריי לכלל הציבורלית� מענה תחבורתי

. מבי� המשתמשי בקו מסויי, אקראי או קבוע, בציבור שה מיעוט

דתלככל שהוא מנומק כזכות, בבחננו את ההסדר המבוקש, קרי.114 או מניעת חופש

במיעוט, בי� השאר, יש להזהר מלפגוע, של קבוצת מיעוט, פגיעה ברגשות דתיי

  בי� א הוא שיי( לקבוצת הרוב הכללית באוכלוסיה–באות קוי המשתמשי

הובי� א הוא מיעוט שבתו( קבוצת המיעוט שיי( לקבוצות מיעוט אחרות לרבות

.המתנגד לנורמות אלה

ההסדר מתאפיי� בהפרדה בי� נשי. עומדת הבעייתיות שבהסדר, מ� העבר השני.115

האוגברי הנדרשי אלה לעלות ולשבת  בחלקו הקדמי של ואלה חורי בחלקו

כזה, ההסדר אמור להיות וולונטרי. האוטובוס שהרי מעול, ולפחות להלכה הינו

. לא נאכ/ מפורשות וישירות על ידי המדינה

בי�,זאת. בפועל נכפה, להלכה הינו וולונטרישא/, ההסדר: אלא שבכ( לא סגי.116

והדברי, קח חלק בהסדרמשו שנוסעי המעונייני בהסדר מעירי למי שאינו לו

ובי� משו שנוסעי אשר דעת אינה נוחה מההגבלות, מגיעי א/ כדי אלימות

אינ מוכני להיכנס או להסתכ� בעימות בעניי� ומעדיפי, הכרוכות בהסדר

מכ(. ציית לכללי ההסדרול" הכנעל" א/, יתירה כי ג נהגי הוצג בפני הוועדה

מת, מסייעי באכיפת ההסדר ובי�, הו אופיו של הקו וזהו תפקידזכיו( הבנהבי�

התוצאה המתקבלת. ולהבטיח נסיעה שלווהמשו רצונ להפיס את דעת הנוסעי

של, שלא בהכרח מרצונ,נאלצי לציית, במקרי רבי, היא שנוסעי לכלליו
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לרבות בני אותה, הפרדה בי� גברי ונשי בעליה ובישיבה: לאמור, ההסדר

.ולעתי ג עומדי בפני דרישות נוספות כגו� בענייני לבוש ועוד, המשפחה

ובעיקר הדרישה מנשי לעלות ולשבת בחלקו האחורי, הדרישה להנהגת ההסדר.117

ה� על ידי חלקי אחרי באוכלוסיה וה� מ� הבחינה, מתפרשת, של האוטובוס

 הוצגו,אמנ. בכבוד האד וכהפליה פסולה, כפגיעה בעקרו� השוויו�, המשפטית

את, מקרב המצדדי בהסדר, בפני הוועדה תפיסות לפיה� יש בהסדר כדי לכבד

ת בבני ולמנוע ממנה כל השפלה של התחככו" כבודה בת מל( פנימה"בגדר, הנשי

כפגיעה נתפסת ההפרדה, על ידי מי שאינ מצדדי בהסדר, לעומת אלה. המי� השני

נדרש, ובעיקר בכבוד האישה, בכבוד האד ת להתרחק מחלקו של האוטובוס אשר

תשלו באופ� ישיר, להמנע מעליה מסודרת אל האוטובוס, בו יושבי גברי

 לה%ובירורי על יסוד אורחות חיי ודת שעניינ� איסור, ע הנהג%א נדרשי

איסור מעבר של אישה בי� גברי ואיסור התחככות בי�, מבט של גברי בנשי

בח. גברי ונשי יש בו משו הרחקה של נשי ודחיקת�, ינה זו של ההסדרעל פי

יש בו משו שלילת תכונות אנושיות של נשי המופיעות. מהמרחב הציבורי לשוליו

יתר. זהות� המגדרית באופ� המאפיל על כל מאפיי� אחרוהבלטת במרחב הציבורי 

כולהי, דווקאבחלקו האחורי של האוטובוס עצ הדרישה לעלות ולשבת, על כ�

, כמתואר לעיל, בנסיבות בה�. להתפרש כביטוי לער( פחות ולתפיסה פטריארכלית

של–ולמצער, ההסדר למעשה אינו וולונטרי  לגבי אלה שאינ מעונייני בקיומו

וככל שההפרדה נובעת, ופגיעה בשוויו�, משו ביזוי והשפלהבויש%ההסדר

כדי–מטעמי שבחופש הדת  מדתפגיע יתכ� וא/ עולה .ה בחופש

כ�.118 לפחות במתכונתו הקיימת הכוללת בפועל אלמנטי, כנגד החלת ההסדר, א

מדתו, הזכות לשוויו�עומדת, של כפייה לו הזכות לחופש .כבוד האד�הזכות

ראינו, לאור העובדה כי הוזכרו לעיל שיקולי רחבי הנוגעי לזכויות יסוד.119

על, לנכו� להזכיר וכי בסמכויות, ידי שר התחבורהכי הג שוועדה זו מונתה

 המוקנות לשר התחבורה או למפקח הארצי על התעבורה על פי די� אי� נזכרי

ה�, זאת. לא יכולה הוועדה לראות עצמה פטורה מלהידרש לה, שיקולי כגו� אלו

וה� מכוח ההלכה, לאור החלטת בית המשפט העליו� שהביאה למינוי הוועדה

הלית רשאית להביא בחשבו� שיקולי נוספי מלבד הפסוקה לפיה הרשות המינ

והתכלית הכללית בדבר זכויות היסוד, אלו התחבורתיי והמקצועיי גרידא

בג( חלק מהמשפט הישראלישהינ, המתקיימי בדברי החקיקה צ"ראו למשל

נ 5016/96צ"בג נא"פ,שר התחבורה' חורב ההסדר מיסודו, יתירה מכ().1,)4(ד

% על הצדקות לברג אלא מבוסס בלבד בצרכי תחבורתיי ומקצועיי אינו מעוג�

.על מכלול היבטיוועליו להשקל, תחבורתיות
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החופש מדת וההגנה על רגשות הדת, הזכות לחופש הדת והמצפו�.ב

הדת)א(.120 הדמוקרטיות מרבית של ותיה�זכות המעוגנת בחוק הינה חופש

חופש הדת במשפט מבוסס. וסופיות ואחרותפיל, לכ( סיבות היסטוריות. המערביות

על, לפחות בישראל, הצדקתו העיקריתו, על תיאוריות ליברליות מניעת מבוססת

. פגיעה בחופש המצפו�

ב, קרי  לו מה לעשותימערכת האמונות והערכי הפנימית של אד המורמניעת פגיעה

כ(–על חופש המצפו� אול מעניי� לציי� כי הג שהצדקה זו נשענת. וכיצד להתנהג

". החילוני" חופש הדת בפועל זוכה להגנה רחבה יותר מאשר חופש המצפו�–הטענה

דת"ראו דניאל סטטמ� וגידעו� ספיר( מחקרי" חופש מדת והגנה על רגשות דתיי, חופש

) סטטמ� וספיר– להל�–) 2004(5,16כא משפט 

בר, בחופש הדת עצמו, אליבא דסטטמ� וספיר אש ובראשונה אי כפייה על אד נכללת

הדת, מאיד(. לעבור על איסורי שוני הנוגדי את הכרתו העמוקה ביותר הכרה בחופש

נעצרת מקו בו חירות זו פוגעת, כחירות לממש את הפולחני והמצוות השוני

כי. או זכויות יסוד שלה, בחירות של אחרי הפגיעה במצפו� חלשה, ככלל,נטע� א/

וזאת, מאשר כפיה לעבור על איסור, עשה% שר מדובר בכפייה לא לבצע מצוותיותר כא

. מבלי להמעיט בפגיעה הנגרמת במקרה זה

יד ביד, אכ� וה נתפשי כזכות, בפסיקה הישראלית חופש הדת והמצפו� הולכי

ככל, כבוד האד וחירותו: זכות המוקנית לפי חוק יסוד, הנובעת מכבוד האד ועל כ�

נ עלהנראה נ 3261/93צ"בג(חוקי%הנות ממעמד חוקתי שר' רוברט סטיב� מנינג

מז"פ, דוד ליבאי' פרופ, המשפטי� פרדריקה 6024/97א"ע;)1993(286%287, 282,)3(ד

נ נג"פ,צ"א ראשל"חברה קדישא גחש' שביט אול יצוי� כי )). 1998(653%654, 600,)3(ד

,א בזכות אשר קיבלה תוק/ חוקתי על חוקילאחרונה הוטל ספק הא אכ� המדובר הו

כב6ראו בסעי/. והדבר הושאר בצרי( עיו�  1067/08צ"השופט מלצר בבג' לפסק דינו של

).2009, נבו(נגד משרד החינו)" נוער כהלכה"עמותת

מדת(מדת חופשלג הזכות)ב( הינה בישראל נגזרת של כבוד האד) או החירות

זהו.מד דומהומשכ( נהנית היא ממע נ"ח� 953/01צ"בגראה לעני� 'כ מרינה סולודקי�

נח"פ,' ואחשמש� עיריית בית . 595,)5(ד

הנ, ובאופ� דומה זכות זו , נגזרת א/ היא מחופש המצפו�,ל"לפי סטטמ� וספיר במאמר

כבר נפסק כי הפגיעה. אשר כמוסבר לעיל מעוג� א/ הוא בישראל כחלק מכבוד האד

במקרה.ד הינה חריפה יותר כאשר המניע לה נתפס בעיני הנפגע ככפיה דתיתבכבוד הא

שייפגע עקב אי מילוי, פלוני יתכ� שיעמוד מול החופש מדת מקרה של פגיעה בחופש הדת

ולכ� יהיה צור( לאז� בי� חופש, שנית� להבינו ככולל חובה לבצע כפייה דתית פסק הלכה

הנראו(הדת מזה לבי� החופש מדת מזה   ). ועוד,ל"בפרשת שביט

ה, לפי סטטמ� וספיר חופש מדת א( ורק בראי של חופש יתכ� וקיי קושי להצדיק את

מדת לכאורה, שכ�.המצפו�  רק משו שמטעמי של כפייה דתית נמנע לא נפגע החופש
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דבר מסוי אינה פוגעת במצפו�. מאד לעשות משהו , הרי בדר( כלל מניעה מלעשות

אדלפחות לא באופ בניגוד לכפייה על אד לפעול בניגוד לצו,� הפוגע ביושרתו של

 אותו דבר שחלה מניעה לעשותו עקב דרישה דתית יכול להיתפס,שלעתי,כ(. מצפונו

דבר שקשה לתארו כפגיעה בחופש, כמו הימנעות ממזו� מסוי, כעניי� של מה בכ(

הנובעת משלילת, בכבוד האד אותה מניעה יכולה להתפרש ג כפגיעה,אולו. המצפו�

כ( כבר נית�, וזאת מטעמי של כפייה דתית, האוטונומיה של אד לעשות כחפצו ועל ידי

כפי שנפסק כאשר עקב טעמי של דת נמנע מאד כיתוב, לתארה כפגיעה בזכות חוקתית

הנ(לועזי על מצבת יקיריו  החופש מדת, לפי הפסיקה בישראל, בקצרה).ל"פרשת שביט

ל להוות ביטוי של האוטונומיה של האד וכפיה דתית יכולה להוות פגיעה יכו

. ומכא� פגיעה בכבוד האד, באוטונומיה של הרצו� הפרטי

הינ לפי המשפט הישראלי אינטרס, וההגנה מפני פגיעה בה,הדת רגשות)ג(

על, ציבורי שיש להתחשב בו  ואשר בנסיבות מסוימות יכול לגבור במידה מסוימת

בהתנגשות בי� אינטרס ציבורי לבי� זכות חוקתית נדרש. אינטרסי או זכויות אחרי

תהלי( של העמדת'זהו("כלשונו של בית המשפט העליו�" איזו� אנכי", איזו� ביניה

, של אלה אשר, לאחר שקילה, ערכי מתחרי שוני על כפות המאזניי של בחירת

בעוד שבהתנגשות בי� זכות חוקתית אחת לבי�, זאת").'יד על העליונה, לאור המסיבות

 5016/96צ"בג(משו שה� נמצאות באותו מדרג נורמטיבי" אופקי"חברתה האיזו� הוא 

נ נא"פ,שר התחבורה' חורב באותו מקרה נפסק כי הפגיעה ברגשות הדת בנסיעה).1,)4(ד

לצד ההגנה, רליתוא/ נאמר כי חברה ליב, והיא ממשית, איל� קיימת%בר' בשבת ברח

אול אי�. שהיא מבקשת להעניק לזכויות האד מבקשת א/ להג� על רגשות הציבור

 הנסיעה בשבת מהווה משו פגיעה בחופש הדת של התושבי אשר חופשיי לקיי

האיזו� בי� האינטרס להג� מפני הפגיעה, באותו מקרה. הפולחני הדתיי השוני

פי–תית הנוגדת לחופש התנועה ברגשות הדתיי לבי� הזכות החוק  איזו� אנכי שנעשה על

בו, כבוד האד וחירותו: אמות מידה הנגזרות בי� השאר ממעמדו של חוק יסוד מקו

 מתקבלת התוצאה כי הפגיעה ברגשות הדת נדחקת בפני החלטה–מדובר בזכות מכוחו 

זה, ומאיד(.להתיר את פתיחת הרחוב לתנועה בשבת יבותסבנ,יקלהצדמאפשר איזו�

לסגור את הרחוב בשעות התפילה, מתאימות ועל פי שיקול דעתו של המפקח על התעבורה

. עת הפגיעה ברגשות הדת הינה העוצמתית ביותר, בלבד

ל  שמש� עיריית בית'נכ מרינה סולודקי�"ח,953/01צ"בגא/ לעני� זה נבקש להפנות

נח"פ,'ואח להד� ג באיזו� שבי� רגשו 595,)5(ד ,11514/01"בגת דת לבי� חופש מדת וכ�

נ נה"פ, הרשות השנייה לטלויזיה' יעקב גור אריה קו267,)4(ד י גבול בי�ו המבקש לקבוע

 שבי� רגשות דתיי לבי� האיזו�אופי פגיעה בחופש הדת לבי� פגיעה ברגשות דתיי ואת

.חופש הביטוי
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ו, ההסדר באספקלריה של חופש הדת.ג יעה ברגשות הדתפגהחופש מדת

:מביא אותנו לידי המסקנות הבאות, יישו העקרונות האמורי לעיל.121

, לפחות לדיד של חלקי מהציבור החרדי, נית� להניח כי יש בהנהגת ההסדר)א(

, וכי ביצירת תנאי אשר אינ מאפשרי את ההסדר, משו מימוש של חופש הדת שלה

הדת, פ� מלאאו אינ מאפשרי את ההסדר באו ,כ(. יש משו פגיעה מסוימת בחופש

יתכ� ומתקיי לגבי גברי חרדי אשר נוצר מגע או חיכו( בלתי מכוו� בינ לבי� אישה

אות גברי חרדי הרואי עצמ מצווי להימנע; מסיבות של צפיפות וכיוצא באלה

  לחוות תחושה יכולי–מלהביט באישה או להיות במצב בו אישה עוברת בתוו( ביניה

הדת, אמתית ואותנטית של פגיעה במצוות הדת בנסיבות בה� הסדר, ומכא� פגיעה בחופש

זה,להבנת הועדה, יחד ע זאת. ההפרדה אינו נשמר בצורה מלאה  חופש הדת בהקשר

ל מאינו מתיחס ל, מצוות עשהכפייה להמנע התנהגות במקו תפילה או ואינו מתיחס

בעת נסיעה ממקו למקו בכלי, ות היחיד ברשות הרבי להשתלב, אלא.מקו קדוש

של, תחבורה ציבורי , הנער(האיזו�,קרי. כלל היחידיהמשמש למימוש זכות התנועה

אל מידת הכפייה על מצפונו של היחיד הוא בי�, ככל שנית� לטעו� לחופש דת בהקשר זה

של מימוש חופש התנו במסגרתאחרישל וכבוד מול הזכות לשוויו�  .העה

א/ א על פי חלק מהגישות אי� בה� משו פגיעה במצוות הדת ועל, נסיבות אלה)ב(

אד יתכ� ועולות כדי פגיעה–כ� ג לא בחופש הדת  עקב עצ, ברגשותיו הדתיי של

כי, הימצאותו במקו בו אי� שומרי על הלכות הצניעות המקובלות עליו והעובדה

 האחרי מקיימי כגו�, פרקטיקות התנהגות בלתי צנועות לשיטתווא מצויבמרחב בו

.ועוד, החלפת מבטי וא/ מגע בי� גברי ונשי, שיח, ישיבה מעורבת

אינה נובעת מכפייתו של אד דתי לבצע, הג שקיימת, פגיעה זו ברגשות הדת, קרי

וגברי אלא נובעת בפשטות מהימצאותו במרחב ציבורי ובו נשי, מעשה אקטיבי כלשהו

.אשר אינ מקיימי את מצוות הדת ואורחות החיי הדתיי בה מאמי� אותו אד

ל  אל מול הפגיעה בחופש מדת בחנהלעני� הפגיעה ברגשות הדת נציי� כי בענייננו יש מקו

נדרשת להבח� אל מול ומצפונ של המתנגדי להסדר וכי מניעת הפגיעה ברגשות הדת

 של אחריפגיעה בשוויו� ובכבוד האד.

מדת, לעומת הפגיעה בחופש הדת)ג( זו, כמוסבר לעיל. עומדת הזכות לחופש זכות

וכביטוי, נית� לראותה כחלק מחופש המצפו�, בישראל הינה חלק מכבוד האד

כבוד האד יכול להיפגע עקב הפגיעה באוטונומיה. לאוטונומיה האישית של אד

מ בהתא, הנובע מכפייה דתית, עשה מסויהאישית של אד המתבטאת באיסור על

הנ"לפס .ל"ד שביט
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אד, בענייננו.122 ככל שהדרישה מאד לציית להסדר נובעת ממניעי דתיי ואותו

בהרי, מכיוו� שמדובר בכפייה דתיתסדר מתנגד לה חופש המצפו� שלו שמידת הפגיעה

ב. להשתנותעשויה  אנית� לתהות מהי מידת הפגיעה מערכת הנורמות,דיושרה של

של, הפנימיות המדריכות אותו מהעובדה א הוא או היא עלו וישבו בחלק מסוי

א הדרישה לציית להסדר, ואול. האוטובוס ונמנע מה לעשות כ� בחלקו האחר

, משמעה למעשה דרישה להטלת חומרה שאינה מתישבת ע תפיסה דתית של אד

ב בי� מכיוו� שהוועדה למדה ג על הבדלי.ועשויה זאת לעלות כדי פגיעה ממשית

כדי, בהבטי שוני הנוגעי לעני�שומרי מצוות  עשויה הדרישה לציית להסדר לעלות

ככל שמדובר בכפייה לא לעלות ולשבת בחלקו, ועוד. פגיעה משמעותית יותר בחופש מדת

אדהדבר עלול להיחשב כפגיעה באוטונומי, הקדמי של האוטובוס מטעמי דתיי ,ה של

, פגיעה זו מצויה בזיקה לשאלות שנוגעות לכבוד האד..בחירותו להשתמש באוטובוסו

. בהמש(אשר יידונו, לשוויו� ולהפליה פסולה

"לכל אד בישראל חופש מצפו� וחופש מכפיה דתית או אחרת,בקצרה. 123 % עקרו�.

שיצאה מלפני בתי ובהלכה) במובנו המהותי( מקורו בשלטו� החוק%על הוא בישראל

מדת שלאזרח ולתושב בה שמו%המשפט   אי� כופי מצוות.רי ג חופש הדת וג החופש

(דת על מי שאינ שומרי מצוות ועל מי שאינ רוצי בקיו מצוות דת מ" חשי�' השופט

בע3872/93""בבג נ" מיטראל מז"פ, ראש הממשלה ושר הדתות'מ ).507, 497, 485)5(ד

אינ� ויישומו על פי המצב הקיי השאלות שעולות מההסדר כי ועדהולהנרא. 124

ל, משמעי%מוכרעות באופ� חד וביבי� א לתמיכה בהסדר לו� א ככל שמדובר, התנגדות

בדבר מניעת פגיעה ברגשות הדת מזה מזה, בזכות לחופש הדת ובאינטרס . ובחופש מדת

יסוד אחרות בדבר שוויו� וכבוד השאלות העיקריות שמעלה ההסדר נוגעות לזכויות

כ( להל�, האד .ועל

רב.ד תרבותית�מדינת ישראל כמדינה

דת"הכרזת העצמאות קבעה כי מדינת ישראל.125 חינו(, לשו�, מצפו�, תבטיח חופש

הזכות לתרבות לא זכתה להכרה מפורשת וא/ לא להגדרה במשפט ואול,"ותרבות

מכ(. הישראלי ג,יתירה גישת בית המשפט העליו� היא כי הפרקטיקות נראה כי

. ובה� כמוב� הזכות לכבוד, התרבותיות השונות כפופות לזכויות אד יסודיות

בבג.126 , נבו(נגד משרד החינו)" נוער כהלכה"עמותת 1067/08צ"ראו לעניי� זה

כב,)2009 ' פרופאת דברי, השופט מלצר מתו( הסכמה לנסיבות העניי� שבפניו' ש מצטט

 ): 2008(ותרבות בישראל בפתח המאה העשרי� ואחת משפטמנח מאוטנר בספרו
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� מכיוו� שהפעלנו את החובה לנהוג כבוד בבני אד� כהצדקה לאי"

כי אז עלינו לומר שא� נאתר קבוצה, התערבות בתרבויותיה�

של, שתרבותה אינה מבוססת על יחס של כבוד לבני אד� יפקע תוקפו

איטיעו� הקבוצה  וייפתח הפתח, ההתערבות בתרבותה�להצדקת

כדי להשיב את הכבוד לבני, להתערבות בפרקטיקות התרבותיות שלה

תהא זו סתירה פנימית א� נתיר לקבוצה, שהרי. האד� החיי� בה

לחסו� התערבות בפרקטיקות שלה בש� הצור) לנהוג כבוד בבני 

כ, בעוד שהפרקטיקות ה� עצמ�, האד� בוד לבני מבוססות על חוסר

".אד�

כבג נביא, בהקשר זה ב' את דברי מנח� מענדל 1320/03)%י(מ"עתהשופט אוקו�

נ :הדי�% לפסק22'פס,)21.6.04 פורסלא(עיריית ביתר עילית' אלקסלסי

הפיתוי לראות מסגרות ייחודיות כמקדמות את אינטרס הקהילה"

רב תרבותית הוא גדול . ודת פתאי�א) יש בו משו� מלכ, בחברה

, דווקא בחברה רב תרבותית יש לשקוד על קיומ� של מסגרות כלליות

רק קיומ� של מסגרות כאלה יבטיח את הדינאמיות. רחבות ומגוונות

את, החברתית וימנע יצירת� של כתות אשר יכרסמו בחברה ויסכנו

".עצ� קיומה

כ�.127 של, א  הפרדה בי� גבריהג שהטיעו� בדבר ההסדר הכולל בחובו אלמנטי

ו,להבנתה של הועדה, לנשי נשע� פגיעה ברגשות של בני קבוצת מניעת על חופש הדת

שיקולי של בראש ובראשונה, בעת שקילתו של ההסדרהרי שיש להביא בחשבו�, מיעוט

שיש בה� משו פגיעה שא נית� לחסו פרקטיקות, מקל וחומר. ושוויו�כבוד האד

זהנית� לחסו מקבוצה להחיל פרקטיקות,( קבוצהכבוד בבני אד בתוב  ברשות מסוג

בוהרבי .אחרותבני קבוצות כלפי שוויו�לפגוע

 שני מאמרי מהעת האחרונה הדני בהסדר המיוחד מושא להזכיר נבקשעוד.128

'יאכנספח וה מצורפי, ואשר הומצאו לוועדה על ידי עדי שהופיעו בפניהדוח זה

:ח"לדו

שלמא ג" הפרדה בי� המיני� בתחבורה הציבורית", הראל ושנר)מר 71עלי משפט

)2003(;

כה"נויה רימלט ומאמרה של ג" פליה בי� המיני�הפרדה בי� גברי� לנשי� עלי משפט

99 )2003(.
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עקרו� השוויו� וכבוד האד�.ה

הזכות לשוויו� הוכרה כזכות אד מרכזית במשפט הישראלי עוד)א(.129

תקיי שוויו� זכויות חברתי ומדיני"במגילת העצמאות נקבע כי מדינת ישראל. מראשיתו

 שנחקקו מאז שנותיה מספר חוקיב". גזע ומי�, גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת

לקבענ, הראשונות של המדינה כגו� חוק שיווי זכויות(שוויו� בתחומי מוגדריה הזכות

עד לכינו� חוקי היסוד, עוגנה בעיקרהת לשוויו�בזכוההכרה.)%1951א"תשי, האשה

ה עקרו� יסוד"נאמר כי השוויו� הינו. בפסיקת בית המשפט העליו�,%90בתחילת שנות

" השלוב ושזור בתפיסות היסוד המשפטיות שלנו ומהווה חלק בלתי נפרד מה�, חוקתי

מ( נ 114/79צ"בבג,כתוארו דאז, שמגר' השופט לב"פ,שר האוצר' בורקא� , 800)2(ד

ברק).806 "אמר בשעתו, כתוארו דאז, השופט ל( גור הרסני יותר לחברה מאשר: אי�

תחושת חוסר השוויו� היא מהקשה. כי נוהגי בה איפה ואיפה, תחושת בניה ובנותיה

של. היא פוגעת בכוחות המאחדי את החברה. שבתחושות היא פוגעת בזכותו העצמית

(האד נ 953/87צ"בג" תל' פורז מב"פ, יפו� אביב�ראש עירית .)332, 309)2(ד

ע. לא צוינה באופ� מפורש הזכות לשוויו�, כבוד האד וחירותו: בחוק יסוד)ב(

בו, זאת  היחס בי� כבוד נדו�בפסיקת בתי המשפט. הזכות לכבוד,%4ו2בסעיפי, נקבעה

נמי 4541/94צ"בבג, השופטת דורנר'כב. האד לשוויו� מט"פ, שר הביטחו�'לר ,94)4(ד

כאשר וזאת, הביעה את עמדתה כי השוויו� מוג� כזכות חוקתית כחלק מהזכות לכבוד

:הפגיעה בשוויו� עולה כדי השפלה לקורב� ההפליה

לא יכול להיות ספק כי תכלית חוק היסוד היא להג� על האד� מפני"

סבי. השפלתו של אד� פוגעת בכבודו. השפלה רה לפרש את אי� דר)

כ) שהשפלתו של אד� לא תיחשב, הזכות לכבוד כאמור בחוק היסוד

כ��ועל, לא כל פגיעה בשוויו� עולה כדי השפלה, אכ�. כפוגעת בזכות

כי, למשל,כ). לא כל פגיעה בשוויו� פוגעת בזכות לכבוד נפסק

הפליה לרעה של רשימות קטנות לעומת רשימות גדולות או של 

ע� ... מת רשימות ותיקות פוגעת בעקרו� השוויו�רשימות חדשות לעו

שא! גררו פסילת� של חוקי, פגיעות כאלה בעקרו� השוויו�, זאת

א! לא היתה בה� פגיעה בכבוד, לא התבטאו בהשפלה, הכנסת ולכ�

לא כ� הדבר בסוגי� מסויימי� של הפליה לרעה על רקע. האד�

. מחמת גזעכמו ג� הפליה, ובתוכ� הפליה מחמת מי�, קבוצתי

מעמד שהוא, ביסודה של הפליה כזו עומד ייחוס מעמד נחות למופלה

השפלה, כמוב�, בכ) טמונה. כביכולהפועל יוצא ממהותו הנחות

חוק היסוד מג� מפני פגיעה בעקרו� ... עמוקה לקורב� ההפליה

כלומר לפגיעה בכבוד האד�, השוויו� כאשר הפגיעה גורמת להשפלה

"הוא כאשר אשה מופלית לרעה בשל מינהוכ), באשר הוא אד�
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נ 6427/02צ"בבג)ג( אשר,)2006, נבו(הכנסת' התנועה לאיכות השלטו� בישראל

טל"עסק בבחינה חוקתית של  , שעניינו דחיית גיוס בני ישיבות שתורת אומנות" חוק

אות היבטי של כבוד האד אשר מוצאי בחוקות"נכללינפסק כי בזכות לכבוד

, על פי תפיסתנו,א( המתאפייני בכ( שה קשורי, שונות ביטוי בזכויות אד מיוחדות

זו.")א בגרעינו וא בשוליו(בקשר ענייני הדוק לכבוד האד כי, על יסוד הנמקה נאמר

תיחשב כפגיעה, פגיעה בשוויו� הגורמת לפגיעה בערכי העומדי בבסיס כבוד האד

 המעמידה במרכזו את האוטונומיה–הראויה לכבוד האד התפיסה"כיו,בלתי חוקתית

השלמות הפיזית והרוחנית של האד ומכלול אנושיותו, חופש הבחירה, של הרצו� הפרטי

את–  מצדיקה לכלול בגדרו של כבוד האד אות היבטי של השוויו� אשר מבטיחי

ח"לפיכ( נפסק כי ". התפיסה הראויה הזו של כבוד האד וק דחיית השירות פגיעתו של

העומדי ביסוד, החוק פוגע באות זכויות וערכי. בשוויו� מקימה פגיעה בכבוד האד

בחופש בחירה ובחופש פעולה, כבוד האד כמבטא הכרה באוטונומיה של הרצו� הפרטי

ששמירת נדרשת כדי, הוא פוגע באותו אגד של זכויות וערכי. של האד כיצור חופשי

".המחוייב בשירות צבאי, האד של כל אחד מקבוצת הרובלקיי את כבוד 

וכ� נית�, במשפט הישראלי� המוגעקרו� יסודהזכות לשוויו� הינה אפוא)ד(

ב אות מקרי בה הפגיעה בשוויו� בהקשרי מסויימי לראותו כחלק מכבוד האד

קשר ענייניב, א בגרעינו וא בשוליו, מהווה פגיעה בהיבטי הקשורי לכבוד האד

אי� לפגוע בו אלא, באות מקרי בה הפגיעה בשוויו� פגיעה בכבוד האד. והדוק

מבחני פסקת ההגבלה.כבוד האד וחירותו: בהתא לתנאי פסקת ההגבלה שבחוק יסוד

:ה,כבוד האד וחירותו: בחוק יסודכפי שנקבעו 

)1(כוח הסמכהמ חייבת להיעשות בחוק או לפי חוק הפגיעה בזכות האד

; מפורשת בו

; החוק הפוגע חייב להלו את ערכיה של מדינת ישראל)2(

; החוק הפוגע נועד לתכלית ראויה)3(

.החוק פוגע בזכות האד במידה שאינה עולה על הנדרש)4(

. נציי� כי לכאורה התנאי הראשו� הינו פשוט לבדיקה

וא/ א יש עמו,י השני מתקייהניסיו� מלמד כי לרוב בתי המשפט מניחי כי התנא

. ההתמודדות עמה הינה לרוב בבחינת שני התנאי האחרוני, בעייתיות

: נחלקי למבחני משנהאלה

% בוח� שתי שאלות בית המשפט,ר תכלית ראויהבדב, לעניי� תנאי המשנה השלישי

מידתמה, השניה; המצדיקי פגיעה בזכות האד, מה מאפייניה של התכלית, האחת

. והא יש בה כדי להצדיק פגיעה בזכות האד, הצור( בהגשמתה
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: מתקיימי שלושה מבחני משנה, לעניי� פגיעה שאינה עולה על הנדרש

)1" על פי מבח� זה נדרש קשר של ". הקשר הרציונלי"או מבח�" מבח� ההתאמה)

. האמצעי צרי( להיות גזור להשגת המטרה. התאמה בי� המטרה לאמצעי

"זהו מבח� של צור(."מבח� האמצעי שפגיעתו פחותה")2( האמצעי החקיקתי.

על המחוקק. שעליו מטפס המחוקק להשגת התכלית החקיקתית, משול לסול

, שבאמצעותו מושגת התכלית החקיקתית, לעצור באותו שלב משלבי הסול

 ". ואשר פגיעתו בזכות האד היא הפחותה

המ(מבח� האמצעי המידתי)3( הוא בוח� את היחס "). במוב� הצר"ידתיות או

הראוי בי� התועלת הצומחת מהשגת התכלית הראויה לבי� היק/ הפגיעה בזכות 

הוא מתמקד באפקט. זהו מבח� הבוח� את תוצאותיה של החקיקה. החוקתית

.שיש לה על זכות האד החוקתית

הנ"בגלעני� זה ראו( של,ל"צ התנועה לאיכות השלטו� ). הנשיא ברקבפסק דינו

בהתנגשות בי� זכויות נדרש למצוא פתרו� למקרה הקונקרטי העומד במבחני פסקת

הפתרו� עשוי להיות בויתור הדדי של הזכויות המתנגשות בדמות הסדר. ההגבלה

 נ 12481/93"בג(בצוותא המאפשר לה� להתקיי מח"פ,מפקד מחוז ירושלי�' דיי� ,)2(ד

.אחת מה� תיסוג במלואה, אפשרות לאז� כראוי בי� הזכויות אי�א.)476%475מ"בע 456

עקרו� השוויו� מוג� בענייננו ג מכוח חוק איסור, להבטי האמוריבנוס/)ה(

%א"התשס, בשירותי ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריי, הפליה במוצרי

 ). חוק איסור הפליה–להל�(2000

".שירות ציבורי"רה ציבורית הינה בגדר תחבו, לפי חוק איסור הפליה

בי�, לחוק איסור הפליה קובע כי מי שעיסוקו בהספקת שירות ציבורי לא יפלה)א(3סעי/

. דת או קבוצה דתית, מחמת מי�, היתר

:לחוק איסור הפליה קובע חריג לאיסור וזו לשונו)3)(ד(3סעי/

זה)ד(" –אי� רואי� הפליה לפי סעי!

אי, של מסגרות נפרדות לגברי� או לנשי�בקיומ�)3( כאשר

הפרדה תמנע מחלק מ� הציבור את הספקת המוצר או השירות 

או את מת� השירות, את הכניסה למקו� הציבורי, הציבורי

, בהתחשב, ובלבד שההפרדה היא מוצדקת, במקו� הציבורי

השירות הציבורי או המקו�, באופיו של המוצר, בי� השאר

לו, ידת החיוניות שלובמ, הציבורי , בקיומה של חלופה סבירה

."ובצורכי הציבור העלול להיפגע מ� ההפרדה
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 לעמוד לבחינה בשאלת הפגיעה בשוויו� ה� ההפרדהעל הסדר, לאור האמור לעיל.130

 אשר הוועדה בעמדה כי אינ,חוק איסור הפליהל)3)(ד(הכלולי בפסקה לפי המבחני

 וה� לפי המבחני הנובעי, י הכלליי של פגיעה בשוויו�ה� לפי המבחנ, מתמלאי

.כבוד האד וחירותו: מפסקת ההגבלה שבחוק יסוד

יישומו של מקרה זה לאור שיקולי שוויו� וכבוד האד�.ו

א–ההסדר נוטה להיאכ/, למרות היותו התנדבותי להלכה, כמוסבר)א(. 131  בי�

א/ של ובי� א נוסעי, הנהג שמעוניי� להתחיל בנסיעהאכיפה של הנוסעי ולעתי

 כלשונו של אחד הפוני" לא להתבלט ולשבת בשקט"שאינ מעונייני בהסדר מעדיפי

ופגיעה בשוויו� וכבוד� משו כ( גור ההסדר לתוצאה שיש עמה הפליה וביזוי. לוועדה

.כמוסבר לעיל, של נשי אשר אינ� מעוניינות לנהוג לפיו

גבר שיתיישבו במקו ותר לציי�למ)ב( כי אי� לקיי את ההסדר באופ� שאישה או

עלושאינו מיועד לה ישא כפייה כאמור אינה עומדת. ידי המדינה% בסנקציה שתיאכ/

וה�, ה� משו שלא קיי חוק מסמי( כאמור, במבחני פסקת ההגבלה המצוטטי לעיל

 אמשו על אחת כמה שנראה כי חוק כאמורו חוק כאמור ייחשב לתכלית ראויה שספק

זה, לפוגע בזכויות יסוד במידה שאינה עולה על הנדרשיחשב  לפי המבחני השוני לעניי�

של, ואכ�. הנסקרי לעיל א( שווה שהתוצאה שלו היא הפליה כבר נפסק כי יחס נפרד

נאליס 4541/94צ"בג(אינו אפשרי, נשי כאשר אי� שוני רלבנטי בי� נשי לגברי ' מילר

מט"פ,שר הביטחו� ).94)4(ד

כ�)ג( קרי, לכל היותר עומדת בפנינו השאלה בדבר האפשרות להכיר רשמית, על

 בהסדר ישיבה וולונטרי באופ� שיבהיר כי אכ� זהו הסדר התנדבותי,במעורבות מדינה

דבר ועניי� ט פתרו� שכזה צרי( ליפול בגדרי החריג שבחוק איסור הפליה המצוט.לכל

ככל שיעוג� על פי חוק יהיה עליו לעמוד בתנאי. ולא להפסל בשל פגיעתו בשוויו�, לעיל

. פסקת ההגבלה

:נבח� עתה שאלות אלה.132

ולו באופ�, שנפרש בפני הועדה מהווהכפי, הסדר ההפרדה הנוהג, על פני הדברי

וי במיוחד של נשי המבקשות להשתמש בקו, פגיעה ממשית בשוויו�, תוצאתי

על, בהיות� ומבחנות, כפי שנפרש בהרחבה, הפגיעה בשוויו� מבוטאת. נסיעה אלה

אופי לבוש�, מקו ישיבת�, מקו עליית� לאוטובוס, בשירות הנית� לה�, פי מינ�

העובדה שחלק מ� הנשי אינ� רואות בהסדר משו פגיעה. חסות אליה�יוההתי

וליבה� אינו מרפא את הפג שיסודו אובי המ, יקטיבייא סובקטיבי גדרי ביחס
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בו, ובודאי ככל שמדובר בהסדר מנהלי, משכ(. רלוונטי לשירות גופושאינו  אי�

.על עקרו� השוויו�, להבנת הועדה, כדי לגבור

החריג שבחוק איסור הפליה מונה שני תנאי שבהתקיימ מותר להפלות בי�.133

:המיני

הס)1( ; פקת המוצר הציבוריאי ההפרדה תמנע מחלק מ� הציבור את

במידת, באופי השירות הציבורי, בי� השאר, ההפרדה היא מוצדקת בהתחשב)2(

לו, החיוניות שלו מ�, בקיומה של חלופה סבירה ובצורכי הציבור העלול להיפגע

.ההפרדה

מ�.134 לעניי� מבח� המשנה הראשו� בדבר אי הפרדה שתמנע הספקת המוצר מחלק

אמ, הציבור ה, נ ייתכ� כי אי החלת ההסדרנציי� כי מנעות המדינהיכלומר

תמנע מפרטי מסוימי, ימיוי מסומהכרה בהסדר או קביעתו כחובה בקו

הדעת, אול באותה מידה. בציבור החרדי את השימוש בתחבורה הציבורית

נותנת כי כש שפלוני לא ייסע בקווי שאינ מוכרזי כמופרדי משו שיראה 

כ( אחרי ימנעו מעצמ להשתמש בקווי בה, להשתמש בהלעצמו מניעה 

. שיש בו משו כפיה בפועלאו בכל אופ� אחר כהחלטת מדינה,מונהגת הפרדה

אלא באורח חיי, נציי� ג כי בשני המקרי המניעה נעוצה לא במכשול פיזי

האפשרות לבצעו, השפלה ופגיעה בשוויו�, בכבוד, במצפו�או פגיעה, ואמונה

לכל היותר פלוני מונע מבעד עצמו להשתמש בו בגי� התנאי. נסיעה קיימתה

הנלווי למוצר הציבורי שאינ� קשורי לעצ מת� השירות אלא לתפישותיו 

.הפנימיות של אותו אד

135.בקווי בה מרבית הנוסעי המשתמשי שייכי לחלקי במגזר החרדי, מכל מקו

שההפרדה, המעונייני בהפרדה בה, מעצמהתתרחש יכול ככל שהפרטי מעונייני

זה או אחר המעוניי� יחיד השאלה לגבי תעלה לכל היותר. מבלי שיוכרז עליה רשמיתו

במוב� שיימנעו מ� ביחידי מתרשמת הועדה כי פגיעה,לכ�. לעלות או לשבת במקו שונה

מבקש מקו בו הציבור המשתמש להתרחש אינה אמורה, הנסיעה בתחבורה הציבורית

המדובר בהסדר ממילא אי�%בכל מקו אחר. בחלקו הארי לנקוט פרקטיקה של הפרדה

. וולונטרי

באופי השירות, בי� השאר, ההפרדה היא מוצדקת בהתחשב: ולעניי� המבח� השני.136

לו, במידת החיוניות שלו, הציבורי ובצורכי הציבור העלול, בקיומה של חלופה סבירה

הנהתח: להיפגע מ� ההפרדה ,ל מראה"קות אחר כוונת המחוקק בקובעו את החריג

 כי הוא נועד לטפל במיוחד בהפרדה במסגרות פרטיות באופ� מובהק,להבנתה של הועדה

החוק, ראה פרוטוקולי של ועדת החוק(כנסי וכדומה, חתונות, כמו בריכות שחיה

 מיו 212, 30.10.2000 מיו 188 30.8.2000 מיו 174, 27.08.2000 מיו 172' ומשפט מס

. אופי השירות הנית� על ידי אלה שונה באופ� מובהק מ� התחבורה הציבורית). 28.11.200

תחבורה ציבורית הינה שירות ציבורי חיוני המאפשר את מימושו של חופש התנועה

כמו שוויו� ההזדמנויות, והגשמת� של זכויות אחרות הנכללות בכבוד האד והשוויו�
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המדינה מקדמת ותומכת בשירות התחבורה הציבורית מבחינה,אבהת. בעבודה

ל. תשתיתית וכלכלית  מדי יו ביומו על מנת תחבורה הציבוריתאנשי רבי זקוקי

היא הרחבת השימוש בתחבורה, כולל ישראל, המגמה בעול. לקיי את שיגרת יומ

מ. הציבורית ועידודו היוצרי, כלול של קויבשל אופיו שירות התחבורה הציבורית הינו

זכותו של היחיד היא זכות בלתי מסויימת להשתמש במכלול. מארג כולל של חופש תנועה

קבוצות ויחידי אינ רוכשי זיקה או שייכות לקוי. לצרכיו, קוי התחבורה הציבורית

מסויימי א/ א ה משתמשי בה תדיר או ששימוש בו מהווה את מרבית השימוש 

. באותו הקו

זו.137 נראה לוועדה כי האופי של השירות הציבורי ומידת חיוניותו אינ מאפשרי, מבחינה

ה בכל. הפרדההצדקה של ההפרדה ג אינה דרושה לעצ מת� השירות ואינה כרוכה בו

הרי שספק א יש בידי המדינה די משאבי לספק חלופה, לעניי� החלופה הסבירה. דר(

רדה לגבי כל קו וכל נסיעה שיוחלט לגביה כי תונהג בה סבירה למי שאינו מעוניי� בהפ

יצירת חלופה סבירה בשירות תחבורה ציבורית היא עניי� מורכב עד בלתי. ישיבה בנפרד

יתכ� וקיומה של חלופה סבירה אינו, בנוס/. כיו התנאי הזה אינו מתקיי. אפשרי

אמספקת באשר מהווה תרופה  וטובוס ציבורי מסוי עצ הגבלה של אישה בשימוש בקו

. אינו עומד במכלול התנאי להצדקת ההפרדהבגלל היותה אישה 

של,אכ�.138 קשה ליישב את מטרת חוק איסור הפליה ע הכרה של המדינה בלגיטימיות

הפרדה בי� נשי לגברי במרחב הציבורי ולא כל שכ� בשירות ציבורי בעל אופי ותכליות 

יי� כי הועדה לא רואה כיצד נית� יהיה להבחי� בי� כ� יצו. כשירות התחבורה הציבורית

, החלת החריג שבחוק איסור אפליה לגבי פרקטיקות של הפרדה בתחבורה ציבורית

לבי� פרקטיקות של הפרדה בשירותי, במיוחד נוכח אופיו של השירות וחיוניותו

. ציבוריי אחרי בתחומי שוני

ה, י המפרידי נשי וגברייתכ� ויש לבחו� את הצדקת של הסדר, ועוד.139 א/ א

, ג במבחני הפגיעה בכבוד האד, עומדי לכאורה בתנאי החריג לחוק איסור הפליה

.מקו בו הדבר רלוונטי

ל, בי� מ� הטע האמור לעיל.140 יש, בהבטיו הוולונטריי, את ההסדרעג�ובי� א יבוקש

ה, להבנת הוועדה, מקו ביחס לפגיעה, הגבלהלבחו� את ההסדר ג במבחני פסקת

א/ מיסודו,הוועדה התרשמה כי ספק רב א ההסדר הקיי. בכבוד האד תו(, או

במיוחד בתנאי, זאת. עומדי במבחני פסקת ההגבלה, הדגשת אופיו הוולונטרי

בי� היתר נוכח ההבטי הכופי, זאת. על פי המבחני המפורטי לעיל, המידתיות

, משנפגעת הוולונטריות.א/ א ייקרא וולונטרי,דרהנלווי למעורבות המדינה בהס

.פסקת ההגבלהקשה לראות כיצד ההסדר עומד בתנאי

הכרה ממוסדת בהפרדה בי�כיההבנה הגיעה הועדה לכלל, לאור האמור לעיל.141

ני עקרו� השוויו� נשי לגברי אינה עונה לחריג שבחוק איסור הפליה ואינה עומדת במבח

, ואי�להסדר הכולל בחובו הפרדה מאפשר הכרה די� הקייה אי�, על פי הדי� והפסיקה
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הסדרי בעני� זה כדי לעמוד במבחני פסקת ההגבלה בכל ג בעיגו�, למיטב הבנתה

.האמור בפגיעה בכבוד האד
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ב  חלופות–' פרק

, הקשיי במצב הקיי בה נוכחה והמסקנות אליה� הגיעה, נוכח הדיו� שקיימה הוועדה.142

ידי, דה בחלופות שונות להסדר וטיפול בסוגיות השונותדנה הווע לרבות אלה שהוצגו על

עיקריות מספר חלופות יפורטו להל�, מבי� אלה. הפוני והעדי שהופיעו בפני הוועדה

את. והטעמי העיקריי בגינ נדחו על ידי הוועדה, שנדונו אי� בפרק זה כדי למצות

. בחלופה שנבחרה יופיע בפרק הבאדיו�. שנבחנוהדיו� שנער( או את החלופות השונות 

ה.א נפרדי�הסעההביטול הסדרי

זו.143 הג שהוא מוגדר כוולונטרי, נוכח הקשיי המובני בהסדר הקיי, על פי חלופה

 לבטל כל הסדר של הפרדה בתחבורה ציבוריתיש, י בפועל ליישומוווהקשיי הנלו

הינה, המשמעות המעשית. של הפרדהולמעשה למנוע במידת האפשר פרקטיקות כלשה�

כי משרד התחבורה יתנגד לכל בקשה להחלת ההסדר באוטובוסי שתגיע אליו או 

 ויעשה שימוש באמצעי יפרס דבר האיסור לנהוג על פי פרקטיקות אלה,לידיעתו

 בצד.לשת/ פעולה ע פרקטיקות של הפרדההשוני שבאמתחתו כדי למנוע ממפעילי

פי, זאת . חלופה זו אי� מניעה מגבר או אישה לשבת באוטובוס היכ� שיחפצוג על

בא, מאחר שההסדר מעול לא עוג� בחוק או בתקנה.144  לידי ביטוי,ככלל, וא/ אינו

, אי� הקריאה לבטלו בעלת משמעות נורמטיבית, ברישיונות הקווי או האוטובוסי

ה שינוי בזכויות ובחובות–לפחות במוב� הרגיל של מונח זה הרלוונטיי גורמי של

)).'וכונוסעי, מפעילי

זו.145 , של האוטובוסשימוש בדלת האחוריתהעיקרה הגבלת, מ� הבחינה הפרקטית, חלופה

יוזכר לעניי� זה כי אי� כיו בתקנות התעבורה.שהינה האמצעי העיקרי למימוש ההסדר

מ כ( ברוב וכי העובדה, הדלת האחוריתאיסור על העלאת או הורדת נוסעי שלא נעשה

בטיחות, גביה: קווי התחבורה הציבורית נובעת מאילוצי תפעוליי וביטחוניי

רואה טע הוועדה אינה, נוכח ההבטי התחבורתיי שהוצגו בפניה, ואול.וביטחו�

, בכפו/ כמוב� לפיתרונות לבעיות הנזכרות לעיל של גביה, למנוע השימוש בדלת אחורית

מערכות תחבורה ציבוריות מתקדמות מתאפיינות בשימוש: הפו( הואנ. וביטחו� בטיחות

.בכל דלתות הרכב

כי, לאור זאת.146 זה, מקו שקיימי מקומות ישיבה, ככלל, ככל הנראה,ובצד העובדה אי�

אי וא/ אינו ראויאפשרי  והג, בישיבה באוטובוסהפרדה% לכפות פרקטיקות של

על% מיסוד� יותשהוועדה מצאה שפרקטיקות ההפרדה בעיית נמנעה הוועדה מלהמלי1

.חלופה זו
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המש) מצב קיי�.ב

מתאפיי� המצב, בראש ובראשונה. המצב הקיי מעורר קשיי רבי, כמוסבר לעיל.147

בעקבות, לעתי סבילה ולעתי אקטיבית, של משרד התחבורההקיי במעורבות 

ההלרבות, המלצות ועדת לנגנטל במקרי רבי. סדרבשאלה באילו קווי יחול

 כעל"יזימכר"גורמי שוני על,"מהדרי�"קו כלשהו  ומשרד התחבורה אינו מגיב

תו( שימוש באמצעי, אי הסכמתו באופ� אקטיבי במקרי אחרי מביע המשרד.כ(

.לרבות בממשקי מול המפעילי, השוני שבידיו

כ, להסדר הקיי כיו, כתוצאה מכ(.148  למעשה נלווית,"ריוולונט"הג שהוא מוגדר

המהווה שיעור ניכר באות והוא נתפס על ידי ציבור המשתמשי, מעורבות ממשלתית

. קוי כקווי המשוייכי לאותו מגזר ובעלי אפיו� הנלוה לה מכוח הגדרת

כלפי משתמשי, מילולית ופיזית, קיימות תופעות של כפיה ואלימות, כפועל יוצא מכ(.149

ב, באות קווי .'הישיבה בו וא/ צורת לבוש וכיוב, הקשר לעלייה לאוטובוסלרבות

תופעות אלו מופנות כלפי מי שאינ עוני לכללי והחומרות של ציבור שלעתי

בי� התופעות שדווחו לוועדה נמצאו. מהווה שיעור ניכר של משתמשי באות קווי

 ממוני מטע בי� שה מטע עצמ ובי� שה טועני שה,"פקחי"א/ עדויות על 

.אשר פועלי להשלטת הכללי והחומרות כאמור, הקהילה

150.מצד ציבור, ציבוריי וכלכליי, נתוני בפועל ללחצי, ג המפעילי והנהגי מטעמ

על, וחומרות שונות, המשתמשי הרלוונטי על מנת להחיל הסדרי אלה ואחרי

.קווי מסויימי

זוכפי שהצביע א/ בית המשפט העלי,אכ�.151 קיימת, ו� בהחלטתו על בסיסה קמה וועדה

. ביחס לאופ� פעולת הקווי עליה חל ההסדרהדת משרד התחבורעמימות בעמהיתה 

, הפועלי במתכונת ההפרדה כפי שנאכפה בפועל וי קו מסוי לקויתווס/מתי, כ(

ומתי יתערב המשרד, בי� באופ� אקטיבי ובי� בשתיקה, מתי תינת� הסכמת המשרד

כהא רואה: נע הנהגת הסדרוימ נגד עיניו מאפייני מסוימי אשר המשרד

מה הקריטריוני לפיה המשרד מתערב? מה%כ� וא? בהתקיימות יחול ההסדר

כ–וכ�? או נמנע מלהתערב  ומה"וולונטרי" כיצד יאכו/ המשרד הסדר המוגדר

?ההבטי הנדרשי לאכיפה

. ות האמורה איננה שורש הבעייה במצב הקייהעמימ, לעמדתה של הוועדה, דא עקא.152

 פגיעה בעקרונות– צאותיוותו, כמפורט לעיל, המצב הקיי לוקה מיסודו, אלא

פגיעה בחופש התנועה של האוכלוסיה, התחבורה הציבורית כמשרתת כלל הציבור

ג של ההסדר הקיי באות לידי ביטויוחשיותהמצאותיותו. ופגיעה בעקרו� השוויו�

שמוהכפייה ית בבעי . כאמור לעיל, בקווי אלהתקיימותהאלימות

153..הועדה אינה רואה אפשרות להמש( קיומו של ההסדר במתכונתו הנוכחית, בהתא
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"רכה" הסדרה.ג

כי.154 הובנה על ידי חלק מ� הפוני כנרמזת וא/, העותרי כיוונו אליהזוהי החלופה שנראה

ועדה זו תמלי1 באילו קווי ינהג: 746/07צ"בהחלטתו של בית המשפט העליו� בבג

, אשרתגדיר שילוט מתאי; תחליט על המאפייני המיוחדי שישררו בה;ההסדר

 ומצד שני יבהיר כי זהו הסדר וולונטרי, יזהה את הקווי כקווי שבהסדר,מצד אחד

 שילוט פנימי כגו�יידרש, על כל הקווי שבהסדר" מהדרי�" שילוט בצד, לדוגמא,כ((

ת לפנות/אי� לדרוש מנוסע"או"ת לשבת בכל חלק של האוטובוס/זכותו של כל נוסע"

המלצה לגבי, ההסדרבה שלא יחולקווי חלופיייחד ע החלטה לגבי,")מקומ

.ועוד, הנהג תפקידי

חל,קרי.155  החרפת–תיו ולעמדתה של הוועדה ופה זו בעיגו� המצב הקיי על בעיועניינה של

 בי� עצ,העולה כדי סתירה, המתח, כמוסבר לעיל, קרי.וד המצב הקייהקשיי שביס

 הוא– בהנהגת ההסדר וויסותו של המדינההלבי� מעורבות, הוולונטריות של ההסדר

היוצר את התפיסה כי ההסדר הינו הוראה ממשלתית ולמצער הכרה ממשלתית בזכותה

. משי באותו הקושל קבוצה מסויימת להשלטת אורחות חייה על כלל המשת

156., עצ המעורבות של המדינה בהכרזה על קו מסוי כקו ששוררי בו מאפייני ייחודיי

זו. את היסוד ההתנדבותי שאמור לשרור בה,במובני רבי, מעקרת נתפסת מעורבות

מת של לקבוצה מסוי" משוייכי" בכ( שקווי מסוימי מצד המדינהרההככ

כ,היהאוכלוסי יש בכ( משו.זה למי שאינו נמנה על מגזר"י פחותשייכ"וממילא

ב בניהדרה של הנוסעי שאינ מגזר החרדי שעושי שימוש באות אות חלקי

אשר דרוש, שירות התחבורה הציבורית הינו שירות חיוני, כמוב� שג לגבי אלו.קווי

.ולש מימוש הזכות לחופש התנועה, לצרכי פרנסה ותעסוקה

ההכרה.157 כ, מיבקווי מסוי מדינה מצד יוצרת,"וולונטרי"א/ א ההסדר בה יוגדר

אר1, ציפייה כי הנוסעי באוטובוס יכבדו את ההסדרלמעשה  .ולו משו נימוס ודר(

זו, בפועל אתהכרה דרישה שכזו יכולה. הדרישה מהנוסעי לכבד את ההסדרמעצימה

נייה תקיפה וא/ אלימהלפ, קצרה ממנה הדר(אול, בקשה אדיבהאמנ להיות 

ו, לשימוש באוטובוס לפי כל עקרונות ההפרדה שכפי שניסיו� העבר הדינמיקה של כפי

.התרחשויות אלה מלמדת

כ�.158 בקביעת גדרות, להבנתה של הוועדה, קיי קושי היורד לשורשו של עני�, יתר על

ש, ואפיוני להתנהלות של קוי אלה ואחרי ל אפיוני כיצד נית� להבטיח את קיומ

ג את זכויותיה של כלל, באותה העת, כיצד נית� להבטיח%ובמיוחד, אלה בלבד

.המשתמשי באות קוי שיוגדרו כבעלי מאפייני מסויימי

הכרה מטע המדינה ונסיו� להסדיר את התנהלות של קווי תחבורה ציבורית בעלי, ועוד.159

 ל חשש מעוררמאפייני מסויימי מעורבות בהבטי שאינ נוגעי כי המדינה תדרש

מה החומרות,קרי. כמו ג לתקדי בתחומי אחרי, לשירותי הציבוריי גופ

 באופ� לגיטימי את ציבור קבוצות המשנה המייצגותמיה�, רות הרלוונטיותוהגדי
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 מדוע נכו� כי המדינה–וא/. המשתמשי מבקשי החומרות ומהי ההלכה הרלוונטית

.� אלה בקווי אוטובוס בלבד ולא בשירותי ציבוריי אחריתחיל הסדרי כגו

כ�.160 בצע הסדרהלנראה כי אי� דר(, מבלי לגרוע מתוק/ הקשיי המהותיי דלעיל, יתר על

ל כאמוררכה עלה מבלי חלופות סבירות למי אשר יספקו קווי אחרי הוספת מלי1

 רבי והמשאבי צרכי התחבורה הציבורית הינשאלא. שאינו מעוניי� בהפרדה

ולא יהיו יעילות מ� הבחינה נסיעות שיכול ביצוע צריכת משאבי רבי לש. מוגבלי

תבוא על חשבו�, בעלת תדירות סבירהו על מנת להבטיח חלופה סבירה התחבורתית

ב אשר הינו אחד, צרכי האמתיי של שירות התחבורה הציבורית בישראלההשקעה

מ . ספקת הממשלה לאזרחיהמהשירותי החיוניי אות

של.161  לאור(ההאוכלוסייחלופה זו ג תחייב מעקב בלתי פוסק אחר ההרכב הדמוגרפי

יש בכ( משו. ולא רק ניטור הביקושי המוחלטי, הקווי השוני ופילוחה המגזרי

מה עוד שכידוע ההתפתחויות בענייני אלה במדינת,רהבו על משרד התחכבדהטלת נטל 

. ות ומהירותישראל הינ� רב

אלה לא היו עומדי כנגד פיתרו� שנועד להבטיח אחרוני י כנראה נימוקככל, יודגש.162

הנהגת חלופה לקווי בה יחולשהוועדה אינה סבורה כאמורא(, למנוע פגיעה בשוויו�

. מהסיבות שנמנו לעיל, ההסדר תרפא את הבעייתיות שבהכרה בהסדר על ידי המדינה

זוהו, נוכח כל האמור.163 .עדה אינה ממליצה על חלופה
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"נוקשה"הסדרה.ד

הנוקשה הסדרה.164 בכ(סדרהשל ההפרדה באוטובוסי בה יחול פרקטיקותשעניינה

. באמצעי פליליי או מינהלייייאכפו, ההסדר

להסדרי סמכויות וכלי אכיפה חקיקה על מנת להקנות הסדרה נוקשה מחייבת תיקוני.165

. ריתההפרדה בתחבורה ציבו

על הקשיי המהותיי, הוועדה אינה רואה את אפשרות הכפייה של הסדרי ההפרדה.166

אד, הפגיעה בעקרונות יסוד, הנלווי אליה כחלופה העולה בקנה אחד, שוויו� וכבוד

. המשטר והחברה במדינת ישראל, ע עקרונות היסוד של המשפט

כי.167 הפרדה מעלה שאלות חוקתיות אכיפתניסיו� להקנות תוק/ חוקי לנורמות של ברור

דרישות של קבוצות ומגזרי שוני תצטר/ ג שאלת האפשרות להבחי� בי�, לכ(. קשות

שירותי התחבורה הציבורית כמו ג האפשרות להבחי� בי�, לגבי פרקטיקות של הפרדה

.באוטובוסי לשירותי ציבוריי אחרי

.זולא ראתה לנכו� להמלי1 על אפשרות, לפיכ(, הוועדה.168
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תחבורה פרטית.ה

זו.169 החלופה שלהפעלעניינה בהתרת א אשר"י תחבורה ציבורית פרטיישירות"ה א/

,)מסלולי נפרדי ועוד, תחנות(התחבורה הציבורית השונות תעשה שימוש בתשתיות

. ללא מעורבות או סובסידיה ממשלתיתהרי שיהיה הדבר

אפשרות, ורה מופרדת המעונייני בתחב לאות חלקי מהמגזר החרדיחלופה זו מקנה.170

מכיוו� שזוהי התארגנות פרטית.� פרטי ולהתאי את השירות לצרכיהלהתארג� באופ

הרי–תמיכות וכיוצא באלה, ואינה נהנית ממעורבות של המדינה באמצעות סובסידיות

 את אות הקשיי אי� בהנהגת הסדרי של הפרדה כדי לעורר שיתכ� ונית� לטעו� כי

 כפי שה� עולות בתחבורה ציבורית מטע מדינת ישראל הפליההשוויו� ואיסורה במישור

.ובמימונה

דורש ככל הנראה, כפי שיפורט להל�, בטי שונייבה, מימוש חלופה זו הינו עניי� מורכב.171

מהסיבות שיימנו להל� בקצרה ובאופ�, והוועדה אינה סבורה כי הוא נחו1, שינויי חקיקה

מזו.בלתי ממצה א/ הגיעה למסקנה כי מיסודה של תחבו, יתירה רה פרטית הוועדה

של, בטי רבייבה, עניינה למעשה באופ� קבוע המשרתת ציבור בלתי מסוי כהפעלה

היא בעלת השלכות שליליות קשות על המש( קיומה של ולמצער, תחבורה ציבורית

. הכלליתהתחבורה הציבורית

172.וכ�, ביטחו� ובטיחות נרחבות יידרשו לעמוד בדרישותברור כי מפעילי תחבורה פרטיי

והכל כתנאי לקבלת רשיו� מטע, שות מקדמיות אשר יבטיחו מת� שירות נאותבדרי

הניסיו� שנצבר מהנהגת שירותי, בכ( לא סגי, ואול. המדינה לעצ הפעלת האוטובוסי

דבר נפגעה רמת, תחבורה פרטיי בארצות שונות השירות לציבור העלה כי בסופו של

ככל שתותר הפעלת תחבורה. ה� בתחבורה הציבורית וה� בתחבורה הפרטית, בכללותו

תחרות זו עלולה לפגוע. היא תתחרה למעשה בתחבורה הציבורית, פרטית כאמור

 בהכנסות מפעילי תחבורה ציבורית ובאפשרות לבצע סבסוד צולב בי� הקווי הרווחי

העלות שתיפול על משלמי המסי רק תל(,ת אלהבנסיבו. לקווי שאינ רווחיי

ייחש/ ציבור המשתמשי בתחבורה ציבורית ביתר שאת לשינויי, ממילא. ותגדל

.בתקצוב תחו זה על ידי הממשלה

שלכלל המשתמשי זכות, נועדה לספק מוצר ציבורי, כשמה, תחבורה ציבורית, בקצרה.173

מוצר אשר לא יסופק והוא,ת משמעותיתבתדירו, על קויו השוני, וצור( לקיומו הנרחב

 עבורממהותה של תחבורה ציבורית הוא הסבסוד הנית�. באמצעות כוחות השוק גרידא

הסבסוד נית�. על ידי הציבור בכללותו באמצעות מסיו, הנוסעי הרוכשי כרטיסי

או היה מתקיי בתדירות, שירות תחבורה ציבורית שאחרת לא היה מתקייעבור 

שתוסי/ להיות, יוטל נטל כבד במיוחד על המדינה, בנוס/ למימו�.ת נמוכי יותרובאיכו

, באמצעי של רגולציה ופיקוח, על מנת להבטיח, זאת. מחוייבת לקיי תחבורה ציבורית

.התדירות ורמת השירות של התחבורה הציבורית הכוללת, הסינכרו�, את התכנו�

ש, בנוס/.174  יהיו למעשה, לי פרטיי כאמור לעילמפעיהוועדה אינה שוללת אפשרות

וישוב הדיו�, לרבות השוויו� וכבוד האד, כפופי לחובות שיסוד� במשפט המינהלי
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המשפט הישראלי מסווג, כידוע. למקומו בדבר חוקיות פרקטיקות ההפרדה השונות

 ,"דו מהותיי"לעתי גופי אשר קמו והתאגדו בתחומי המשפט הפרטי כגופי

יעניקו מאחר שמפעילי פרטיי. לחובות יסודיות מתחומי המשפט הציבוריהכפופי ג

 ולו באופ� עקי/ מהשקעות המדינה בתחבורהוייהנו, שירות שהוא במהותו שירות ציבורי

עדיפות במערכות, נתיבי בעלי העדפה, תכנו� מסלולי נסיעה, למשל תחנות–ציבורית

של"דו מהותיי"ו כגופי הרי שיתכ� כי יסווג–תנועה שונות ועוד  ושאלת הלגיטימיות

א/ עליה� כ(. פרקטיקות ההפרדה תשוב ותחול נוכח האפשרות שפרקטיקות, לא כל שכ�

 הפרדה מסויימות או חומרות מסויימות לא יהיו מקובלות על כלל ציבור המשתמשי

.דבאות קווי ושאלת אחריותה של המדינה לפעילות בעלי הרשיונות תשוב ותחוד

175.עמדתו העקבית של משרד התחבורה היא כנגד שירות תחבורה, מטעמי אלה ונוספי

זו, פרטית .והוועדה אינה רואה לנכו� להמלי1 על חלופה
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 והמלצות מסקנות– חלק רביעי

א  מסקנות–' פרק

: כדלקמ�עיקר מסקנותיה של הוועדה הינו,יללאור כל האמור לע

ולספק את השירות,ל נועדו לשרת את הציבור בכללותוקווי התחבורה הציבורית בישרא.176

במטרה לממש את תפקיד הממשלה בתחו, באופ� שוויוני לכל אד באשר הוא

 במימוש שוויו� הזדמנויותרית ועל רקע חופש התנועה וחשיבותוהתחבורה הציבו

ייני מאפ' זמינותו וכיוב, אפיו� של קו תחבורה ציבורית בכ( שמסלולו.וזכויות אחרות

עולי בקנה אחד ע צרכיו של ציבור או מאפייני מיוחדי שלו אינו, תחבורתיי

ק ההופ( זה" שיי("ו זה לקו  חלק ממער( זה נותרקו תחבורה ציבורית. לציבור

. התחבורה הציבורית בכללותו ועומד לרשות כלל הציבור

הפ.177 רדה בלתי לגיטימית כל הסדר תחבורה ציבורית הכולל הפרדה בי� נשי וגברי או

כולל בחובו באופ� מובנה היבטי, במסגרת אפיונו של השירות על ידי המדינה, אחרת

מ�, הצהרה של המדינה על קיומו של הסדר וולונטרי בקו מסוי משמעו. כופי ה�

הצהרה מטע, מ� הבחינה הפרקטית– כפי שנוכחה הוועדה–הבחינה התיאורטית וה� 

ה הסדר ה היבטי ראויי ורצויי באותו הקו כלפי כלל הנוסעי הריבו� כי היבטי

.בקו

והנובעי מהסדר היבטי הכפייה הקיימי, בהקשר הקונקרטי של תחבורה ציבורית.178

, הגבלת העלייה של נשי בדלת מסוימת: עניינ במגוו� היבטי, ההפרדה הנוהג

ות הישיבה במקומות הגבלת אפשר, הגבלת האפשרות לתשלו ישיר ובירורי ע הנהג

הפרדת משפחות והטלת חומרות, שוני באוטובוס ג כאשר קיימות מגבלות פיזיות

לרבות בקרב גווני של הציבור החרדי והתייחסות, דתיות שלא כל הציבור שות/ לה�

, כל אלה עולי לכלל תחושות קשות של פגיעה. ללבוש של נוסעי ונוסעות במיוחד

י .די חלקי של הציבורהפליה וא/ השפלה על

מדגישה הוועדה כי שוכנעה שהדרישה לתחבורה ציבורית בה מתאפשרת הפרדה, מאיד(.179

הועדה ג מכירה בכ(.בי� גברי ונשי מבטאת רצו� כ� של חלקי מהציבור החרדי

בקוויהפרדה בי� נשי לגברי, במש( תקופה לא קצרה, שמתקיימת בפועל מסוימי

.יתשל התחבורה הציבור

ובכלל זה הפליה על בסיס, כלפי חלק כלשהוא מהציבור, במישרי� או בעקיפי�, הפליה.180

על, מגדרי על, ידי עקרונות שיטת המשפט הישראליאינ מותרי כפי שה מובני

הפליה איננה ראויה ועומדת בניגוד מובהק לעקרונות היסוד של שיטת. ידי הועדה

נית� לפגוע בזכות, אמנ. וד האד וחירותוכב: לרבות להוראות חוק יסוד, המשפט

יסוד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש וא/ נית� לקיי מסגרות נפרדות 
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א( הוועדה שוכנעה כי תכלית, לגברי או לנשי בשירות ציבורי בנסיבות מסוימות

לב לחיוניות השירות לכלל הציבור  העדר, ההפרדה בה מדובר אינה מוצדקת בשי

האפשרות להציע חלופות סבירות ושוטפות לכלל הציבור בכל קו והיק/ הפגיעה

עמדת הוועדה היא כי תכליתה ומידתה של ההפליה הנובעת. בציבור הנפגע מ� ההפרדה

מ� ההפרדה המבוקשת כהסדר מדינה אינ� ראויות ועולות על הנדרש בתוצאות 

. הנובעות מה�

על.181 בהקשר. השימוש בדלת האחורית של האוטובוסהסדר ההפרדה הנוהג היו מסתמ(

ער(יש, שימוש בדלת אחורית לעלייה ולירידה מאוטובוסלזה שוכנעה הוועדה כי 

, בכפו/ להסדרי טכנולוגיי ותפעוליי להבטחת הגבייה. תפעולי בפני עצמו% תחבורתי

משרד התחבורה מעוניי� א/ בהרחבת השימוש בדלת האחורית, והבטיחות�הביטחו

.קווי נסיעה נוספי על אלה בה הוא נהוג כיוב

שבו, קיצורו של דבר.182 ולא האפשרות של ציבור, הקושי בהסדר הינו מימד הכפייה

יאפשר לציבור, שמצד אחד, על הוועדה לחתור לפתרו�. הנוסעי להתיישב היכ� שירצו

ו� וחירות לרבות שווי, הנוסעי לנסוע באופ� שבו יוכלו לממש את זכויות היסוד שלה

ש לאות מי מבני הציבור. עד כמה שנית� בגדר אלו יכולה לבוא ג ישיבה מופרדת

בו, מצד שני. שאינ חפצי לשבת ליד בני המי� השני יש למצוא פתרו� שלא יהיו

.אלמנטי גלויי וא/ לא סמויי כלשה של כפייה
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ב  המלצות�'פרק

:גיבשה הוועדה המלצות אלה, רות של הוועדהלאור הדיו� המפורט לעיל ומסקנותיה האמו

כללי.א

, רשאי לשבת באוטובוס בכל מושב פנוי, יהא מינו אשר יהא, כל נוסע, על פי עמדת הועדה.183

יהא, כ� רשאי כל נוסע.'למעט המושבי הייעודיי השמורי לאנשי ע מוגבלויות וכו

נ, מינו אשר יהא קולעלות ולרדת בכל דלת המותרת לעליית . וסעי באותו

184.בהתא לכ( לא ייקבע הסדר של קווי תחבורה ציבורית בה מונהגת הפרדה בי� נשי

או הסדר דומה אחר ההופ( אות שוני במהות מיתר קווי התחבורה, לגברי

על פי עמדתה של הוועדה אי� להנהיג הסדר מיוחד שיש בו מאפייני. הציבורית בישראל

רי בקווי שירות ציבוריי המנויי על קווי השירות של של הפרדה בי� נשי לגב

.התחבורה הציבורית

 רצונ�מתו), הועדה אינה מבקשת למנוע מצב בו גברי ונשי המבקשי, מאיד(.185

כ�, לשבת באוטובוס וא/ לעלות עליו באופ� מסוי, חופשיה ככל שחלקי,קרי. יעשו

הו עניינ שלה ובלבד שתשמרנה במלוא�ז, מציבור הנוסעי מעונייני בישיבה מופרדת

הוראות החוק ובכלל זה שלא יתגלו כל סימני של אלימות מילולית או פיזית או כפייה 

.כלשהי כלפי אחרי שאינ מבקשי לנהוג בדר( זו

 כולל ותקופת בדיקהמתווה

הוועדה מבקשת להציע להל� מתווה כולל להבטחת האפשרות כי קווי התחבורה.186

באופ�,ת במדינת ישראל יתנו מענה מתאי לצרכי כלל האוכלוסיות במדינההציבורי

המאפשר כיבוד של צרכי או אפיוני של קבוצות במסגרתה והכל מבלי לגרו לפגיעה 

המתווה המפורט להל� מבוסס על הסדרי המונעי כל כפייה. באוכלוסיות כלשה�

טכ, הסדרת בקרה ופיקוח, ואלימות נולוגיי וכ� על הענות של הטמעה של הסדרי

ב. הציבור לעקרונות אלה הערכות, של המתווה המוצע להל� תאפשר מחדדיקהתקופת

 לרבות בשל,ובחינה א אמנ הינו אפשרי או שיש לפעול לביטול–ומאיד(, להרחבתו

שי, בעיות גביהגילויי כפיה ואלימות משמעותיי או תעוררו במהל( בטיחות או ביטחו�

.התקופה
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עקרונות המתווה הכולל.ב

:הועדה ממליצה לעג� מתווה כולל על בסיס עקרונות אלו.187

של.א מפעילי קוי של תחבורה ציבורית ונהגי יחויבו שלא להנהיג כל פרקטיקות

או, הפרדה או הפלייה כנגד נוסעי וכ� יעשו ככל יכולת למנוע כל גילויי של כפיה

 ראות אלה יהוו ג תנאיהו. כלשהאלימות מצד נוסעי או גורמי שלישיי

;ברישיונ של מפעילי הקווי

כ.ב  כקווי בהאו" מהדרי�"לא יסומנו ולא יפורסמו בכתב או בעל פה קווי כלשה

;חל הסדר מיוחד כלשהו

פיקוח ואכיפה של ההוראות למניעת גילויי, משרד התחבורה יקיי מער( בקרה.ג

 יקנוקיומ של גילויי כפייה או אלימות. כלשה של כפייה ואלימות כלפי נוסעי

;לת של הקווי על ידי אותו מפעיללמפקח על התחבורה עילה לשקול ביטול הפע

רה ובמיוחד דדות נוספת ע בעיית הצפיפות היתמשרד התחבורה יפעל להתמו.ד

;באות קוי ושעות בה מדובר בצפיפות חריגה

ש.ה תוצאותיה יעידו שנית� לממש את לאחר תו תקופת הבדיקה שתצוי� להל� וככל

יתאפשר למפעילי תחבורה ציבורית לאשר לכלל הנוסעי עליה בכל, המוצעההמתוו

;לאחר התקנת האמצעי הטכנולוגיי והתפעוליי שייקבעו, דלתות האוטובוס

 ישקול משרד–ככל שתוצאות הבדיקה יעידו שלא נית� לקיי את תנאי המתווה.ו

בקווי, את השימוש בדלת האחורית לש עלייה לאוטובוסהתחבורה למנוע לחלוטי�

. למרות הפגיעה התחבורתית שתגר, תחבורה ציבורית

תקופת הבדיקה.ג

, לעיל ולצור) בחינת האפשרות לקיי� את המתווה הכללי באופ� קבועלנוכח האמור.188

המ, ובמיוחד על מנת להבטיח כי נית� למנוע את גילוי האלימות והכפייה וועדה ציעה

 עלייה, מיו אימוצ� של ההמלצותשנה אחתלמש( תקופה מוגבלת שתימש(, לאפשר

כ 'יבנספח וירידה ג מהדלת האחורית בקווי השירות המפורטי ברשימה המצורפת

צילו מצב"הרשימה מהווה ). הרשימהוהבדיקה תקופת, בהתאמה, להל�(לדוח זה

על, האחרונותשל הקווי בה מתקיי ההסדר בשני" קיי המסתמכת בעיקרה

" משו שעל פי עמדת הוועדה אי� מקו לאפיי� קווי,זאת". רשימת ועד הרבני

כלשה לפי מפתח כזה או אחר או להגדיר בנפרד מקווי השירות הכלליי של

היא יכולה להוות קבוצת, מאחר שרשימה זו היא בגדר מצב קיי. התחבורה הציבורית

וקוד הכרעות, במהל( התקופה שנקבעה, הבדיקהאתיי לגביה בקרה אשר נית� לק

.בעני� יישו המתווה הכולל
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189.באות קווי שברשימה ימומשו עקרונות המתווה באמצעות תנאי המאפשרי

לרבות תו( שימוש בכלל, לנוסעי לנהוג לפי רצונ החופשי בעליה ובישיבה באוטובוס

קודלתות האוטובוס המותרות לעליית נוסע יוכלו נוסעי בקווי אלה, משכ(. י באותו

יוכלו נוסעי, בי� היתר, לעלות בכל דלת בה ה מבקשי ולישב בכל חלק של האוטובוס

לעלות על האוטובוס ולשבת תו( הפרדה בי� נשי לגברי ובלבד שהדבר הוא על פי 

.רצונ החופשי

הוועדה.ר מיוחד של הפרדהאינ� קווי� בה� חל הסד, לפי עמדת הוועדה, קווי� אלה.190

או, אינה קוראת לציבור הנוסעי לעלות או לשבת באוטובוס באופ� כזה או אחר מופרד

אד. מעורב  שימוש חופשי,כנוסעי, הזכות לעשות,גבר ואישה, הועדה מדגישה כי לכל

ת המיועדי לבעלי סטאטוס לשבת בכל מקו למעט מקומו, באוטובוס על כל חלקיו

וכו, נשי כוחות הבטחו�א(מיוחד . ולעלות ולרדת מכל דלת,)'אנשי ע מוגבלויות

בי�, לרבות מ� הבחינה הציבורית או המשפטית, הוועדה אינה רואה כל שוני במעמד�

.קווי שירות הכלולי� ברשימה ובי� קווי שירות אחרי� בתחבורה הציבורית בישראל

ככי הקווי שברשימה שמצור, יודגש.191  קווי כבר בתקופת הבדיקההינ',ינספח פת

 לכלל שיווקית ופרסומית, לרבות תפעולית, זהי במאפייניה התחבורתיי הכללייה

כ. קווי האוטובוס המנויי על התחבורה הציבורית " קווי מהדרי�"קווי אלה לא יוגדרו

 אלה בקווי– בשונה מ� המצב הקיי%קרי, או קווי ייעודיי לאוכלוסיה זו או אחרת

ובלא שהפרדה,"קו מהדרי�"שלא תחת כותרת של מתאפשרת עליה מ� הדלת האחורית

, ועל ידי אות הנוסעי שיבקשו לקיימה, ככל שתתקיי באות קוי, בי� נשי לגברי

. היא ממאפייניו של הקו

כי קווי התחבורה הציבורית הכלולי, יובהר למפעילי ולנהגי מטעמ, בי� היתר.192

אינ מאופייני בהפרדה בי� נשי וגברי ואל, הבדיקהבמהל( תקופת,הברשימ

על המפעילי. למפעיל או לנהגי לקחת חלק בהחלה של הסדרי כלשה על הנוסעי

והנהגי מוטלת החובה כבר עתה לפעול למניעת פגיעה או כפייה או גילויי אלימות 

על ורה יקיי בקרה מיוחדת משרד התחבבתקופת הבדיקה. כלשה בנוסעי כל שה

.התקיימות תנאי המתווה המפורטי

193. במהל( תקופת לכלל הנוסעי�יתאפשר השימוש בדלת האחורית של האוטובוסי

וידאג לכלל, ובלבד שהמפעיל מעוניי� בכ(, הבדיקה בקווי המפורטי ברשימה

יו, ההסדרי התפעוליי והביטחוניי תר וכ� לאפשרות לגבות תשלו באחת או

ו, מנקב: מהדרכי הבאות או כל סידור אחר שיאושר או יידרש על ידי המפקח/כרטיס�

מובהר כי האחריות הבלעדית לגביית דמי הנסיעה לעולי מהדלת. על התעבורה

לרבות העלויות הנלוות וכל הפסד שינבע מכ( לרבות עקב מהשתמטות, האחורית

. תחול על המפעיל בלבד, מתשלו

ההעלייכי התרת, משרד התחבורה במהל( תקופת הבדיקהחכי א ייווכ, כ� יובהר.194

בטיחות או ביטחו� שלא נית� לתת לה, מהדלת האחורית מעוררת בעיות של גביה
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או, הוא יהיה רשאי להורות על הפסקת השימוש בדלת האחורית, פיתרו� בכל הקווי

. לו כדי�מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה, לפי העניי�, מקצת

על, פיזית או מילולית, הואיל והוועדה מגנה כל גילוי של כפיה ואלימות.195 ימשי( המפקח

לרבות כל טענה בדבר, התעבורה לעקוב אחר תגובות הציבור לפעילות הקווי שברשימה

ויפעיל, ולקיי את הפיקוח הנדרש, אלימות או חשש לאלימות או לכפייה מסוג כלשהו

הוועדה קוראת למשרד התחבורה להפעיל אמצעי. להוראות הדי�את סמכויותיו בהתא

ה� ביחס להתנהגות הנוסעי וה� כלפי המפעילי, אכיפה מוגברי בקווי שברשימה

.והנהגי

196.עלי, ככל שיימצא במהל( תקופת הבדיקה כי גילויי האלימות נמשכי בח� המפקח

ורית באות קווי בה לאסור עליה בדלת האח, בי� היתר,תהתעבורה את האפשרו

או כל אמצעי, לבטל את הפעלת הקו בידי אותו מפעיל, התקיימו גילוי אלימות או כפייה

.הול אחר

בתו תקופת הבדיקה יוגש לשר התחבורה דוח סטאטוס המרכז את כל הממצאי בקשר.197

לדוח. והנוסעי בה במהל( תקופת הבדיקהלהתנהלות קווי השירות ברשימה 

ור/ עמדת המפקח על התעבורה בדבר האפשרות להמשי( לקיי את הסטאטוס תצ

.לנוכח הממצאי, שהוצע בהמלצות אלההמתווה הכללי

ג, במידה שלאחר תקופת הבדיקה יימצא כי נית� לייש את המתווה הכללי.198 יידרשו

 מפעילי הקווי המנויי ברשימה לייש את מכלול האמצעי הטכנולוגיי והתפעוליי

. על ידי המפקח על התעבורהושייקבע

סוגיות נוספות.ד

 תפקיד מפעילי התחבורה הציבורית והנהגי�.199

מפעילי קווי השירות מחויבי להדרי( את נהגיה ולהנחות לדאוג להבטחת זכויותיה של

זהכלל הנוסעי לעקוב אחר תפקוד נהגיה ובמידת הצור( להטיל, בהתא למתווה כולל

.ינו מוודא ומקפיד על קיומו של הסדר הציבורי באוטובוססנקציות על נהג שא

עוד מדגישה הוועדה את אחריותו הישירה של נהג האוטובוס להקפיד על קיומ של

זההעקרונות  . ללא יוצא מ� הכלל, במהל( כל נסיעה בקו השירות, האמורי במתווה

 השירות שלה על מנת על המפעילי החובה לקיי מער( בקרה ופיקוח בקווי, לאור האמור

.למנוע כל גילויי כפיה או אלימות מכל סוג

תחשב הפרה של תנאי רישיו� הקו ועל כ� הפרה, הוועדה מבהירה כי הפרת חובות המפעיל

 כאמור יכולה להביא להטלת סנקציות על המפעיל לרבות ביטול רישיו� הקו במקרי

.המתאימי
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 לבוש.200

תשמר חירותו של הפרט להתלבש כראות, התחבורה הציבוריתהוועדה מבהירה כי בכל קווי

על המפעילי ומי. בכפו/ להוראות כל די� ולמגבלות הקיימות בתקנות התעבורה כיו, עיניו

זה,מטעמ לרבות הנהגי , חלה החובה למנוע ג כל גילוי אלימות או כפייה בהקשר

.בהתאמה למפורט לעיל

 רדיוהפעלת.201

ה . מחויב הנהג להנמי( את עוצמת הרדיו או לכבותו לבקשת הנוסעי, תעבורהלפי תקנות

והדבר כפו/ לשיקול, של הנוסעיהנהג אינו מחויב להשמיע דווקא מוזיקה הקולעת לטעמ

. דעתו

.הוועדה אינה רואה טע בהמלצה כלשהי החורגת מהמצב הקיי

 שילוט.202

 כי אי� להתקי� שילוט או סימו� כלשהו הוועדה קובעת, כאמור לעיל, לאור המלצות הועדה

. בקווי שברשימה או בקווי אחרי

 מידע לציבור.203

י� קוי כמיועדי מפעיל תחבורה ציבורית ימנע מלאפיש כי יקבע רואה חשיבות רבההוועדה

ולא יציג,א/ א אות� אוכלוסיות נוהגות בה הסדרי וולונטריי, ימותלאוכלוסיות מסו

קווי התחבורה הציבורית המופעלי על ידי המפעיל יוצגו באופ� נגיש. יבורככאלה בפני הצ

פי1 הנחיות מתאימות מעת לעתלה משרד התחבורהעל. כמיועדי לכלל הציבור, ואחיד

.למפעילי

 צפיפות.204

 משמעותיגור והינו כנראה–כלכליות, תפעוליות, נושא הצפיפות הינו בעל השלכות רבות

.ה להנהגת ההסדרשהעצי את הדריש

ל בקוויובמיוחד, הצפיפותהקלתהוועדה ממליצה כי משרד התחבורה יבח� את הדרכי

הוספת אוטובוסי שישמשו בקווי תחבורה ציבורית. ובשעות בה� קיימת צפיפות מיוחדת

כ(, הינה מטרה רצויה . והוועדה תבר( על הקצאת משאבי נוספי לש

צ, עוד קוד לכ� ממליצה הוועדה לפעול להפחתת,י האוטובוסי הקייוא/ במסגרת

. בה דפוסי הנסיעה מביאי לצפיפות גבוהה במיוחד בשעות שיא שונותהצפיפות בקווי
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כי ג ממליצה הוועדה,זה�בעניינוכח ההשלכות התקציביות שעשויות להלוות לטיפול ממשי 

,י השירות בתחבורה הציבוריתקווהאוצר יקצו משאבי לשיפור משרד התחבורה וכ� משרד 

.אוטובוסי ושיפור רמת השירות, להוספת קווי

 תעריפי�.205

הוועדה ממליצה כי משרד התחבורה ימשי( את המגמה ליצירת מבנה תעריפי פשוט

הכי עמדת הועדה היא, באופ� ספציפי. ושוויוני תחבורה לפעול ללא דיחוי על משרד

. תי תחומי מוצא ויעד דומיבקווי המשרהתעריפי להשוואת

היערכות לעתיד.ה

בה קיי, הסדר בחלק מקווי התחבורה הציבורית בעקבות ועדת לנגנטל משהונהג.206

 שירות מת�נוצרה ציפייה בקרב רבי להמש(, גבוה של נוסעי מקרב המגזר החרדישיעור 

מ. המאפשר הפרדהתחבורה ציבורית חד גיסא להבהיר כי המלצות הוועדה כאמור לעיל נועדו

או, המדינה אינה מעורבת הס,"בקריצה"א/ לא ברמז דרי של הפרדה ב� גברי בהשלטת

בכ( לעלות ולשבת, ונשי ומאיד( גיסא ליצור התנאי הפיזיי אשר יאפשרו לנוסעי שיחפצו

לכ( שיובטח כי לא מתקיימי,באופ� מופרד .יכלפי נוסעי אחר כל כפייה או אלימות בכפו/

ע, התפתחות מאפייני השימוש בקווי הרשימהמעקב אחר.207 ובמיוחד ניטור והתמודדות

לפעול לקבלת על משרד התחבורה. הינו אפוא חיוני, בהא יתפתחו,אלימותכפייה או אירועי 

,)באמצעות פקחי ואמצעי בקרה נוספי(תמונה טובה ועדכנית על המתרחש באות קווי

תח, תנה בהולהגיב למציאות המש בורה ציבורית המקיי את הדרישות על מנת לספק שירות

.חוקתיות הבסיסיות בדבר שוויו� וכבוד האדה

כל.208 כמו כ� מצפה הוועדה כי ג מנהיגי הציבור החרדי יפעלו ויפעילו השפעת למניעת

.כלפי כל המבקשי להשתמש בתחבורה הציבורית, גילוי של כפייה או אלימות

כי. בורה מוטלת האחריות ליישו המסקנות כאמור לעילעל משרד התח.209 הוועדה סבורה

על משרד התחבורה, ככל שיתברר אחרת. יישו המלצות אלו אינו טעו� שינויי חקיקה או תקנות

. על מנת להבטיח יישו המלצות הוועדההאחריות לקד תיקוני אלו


