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תוכן עניינים

מדריך זה נועד לכל מי שרוצה לשפר את התחבורה הציבורית בישראל. המדריך 
סוקר את יחסי הכוחות בתחום התחבורה הציבורית ומעניק כלים מעשיים 

לשינוי מלמטה, המבוססים על הניסיון של 15 דקות בתחום העשייה הציבורית

-לרה פארן, רכזת מאבקים וקשרי קהילה, 15 דקות

תקציר:
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שעניים  מקום  לא  היא  מפותחת  "מדינה 
נוסעים בו במכונית, אלא מקום שעשירים 

נוסעים בו בתחבורה ציבורית"
-אנריקה פנלוסה, ראש עיריית בוגוטה לשעבר

תחבורה ציבורית טובה משפיעה כמעט על כל היבט בחיינו. מבריאות ועד כסף 
וזמן. להלן סקירה קצרה של השפעותיה הברוכות:

איכות הסביבה

אוטובוס אחד שווה ל-50 מכוניות על הכביש!

יותר  כך שנותר  לכבישים,  "זלילת שטח"  ופחות  אוויר  זיהום  פחות  המשמעות: 
מקום לשימושים אחרים, כמו מגורים או פארקים.

שוויון הזדמנויות

תחבורה ציבורית נגישה מאפשרת יכולת התניידות לכולם, גם למי שאין יכולת 
כלכלית להחזיק רכב פרטי. יכולת התניידות פותחת אפשרויות תעסוקה והשכלה 

לכל שכבות האוכלסייה, לכל המגזרים ולכל המגדרים.

חסכון בזמן

זמן הוא המשאב היקר לנו ביותר. מדינת ישראל, בשל מימדיה הקטנים, גידול 
מהגדולים  תנועה  מגודשי  סובלת  הפרטי,  ברכב  הרב  והשימוש  האוכולוסייה 
 50 חוסך  אוטובוס  כל  כאמור,  בפקקים.  יקר  זמן  לנו  גוזל  הפרטי  הרכב  בעולם. 
את  דרסטי  באופן  לצמצם  יכולה  ציבורית  תחבורה  ולכן  הכביש,  על  מכוניות 

הפקקים. מה אתם הייתם עושים עם עוד שעה ביממה?

מרחב עירוני נעים

מה נעים יותר – ללכת ליד כביש מהיר או פקק תנועה, או ללכת ברחוב עם תחבורה 
ציבורית יעילה, שבילי אופניים ומדרכות רחבות?

תאונות דרכים

הכביש  על  רכבים  פחות  היא  המשמעות  מכוניות,   50 מחליף  אוטובוס  כל  אם 
וכתוצאה מכך – ירידה משמעותית בסיכוי לתאונות דרכים בין רכבים פרטיים.

בריאות הגוף

תחבורה ציבורית הולכת יד ביד עם הליכתיות. האדם המערבי סובל מאורך חיים 
יושבני: מהאוטו למשרד, ומהמשרד לאוטו. תחבורה ציבורית מחייבת תנועה.

בריאות הנפש

או  ברכבת  ולקרוא  לשבת  או  ובעצבים  בפקקים  היום  כל  לנהוג  עדיף,  מה 
באוטובוס?

בטוח השתכנעתם! תחבורה ציבורית טובה היא המפתח
לחברה בריאה ורגועה, עם שפע זמן פנוי ועם אוויר נקי.
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תחבורה ציבורית בישראל – רקע היסטורי

התחבורה בישראל נמצאת במשבר מכיוון שמערכת התחבורה מתבססת בעיקר 
התחבורה  של  היסטורית  הזנחה  היא  לכך  הסיבה  הפרטי.   ברכב  שימוש  על 
במילים  הפרטי.  לרכב  תשתיות  של  ניכר  פיתוח  לעומת  בישראל,  ציבורית 
ולא  ובמחלפים, אך כמעט  אחרות, במשך שנים הרשויות השקיעו בכבישים 
השקיעו בנתיבי תחבורה ציבורית, במערכות להסעת המונים, במסופי תחבורה 
הפרטי, ברכב  לשימוש-יתר  גרמה  זו  הזנחה  הנהגים.  תנאי  ובשיפור   ציבורית 

מה שגרם למעגל קסמים:

מי אחראי על מה

ננסה  רגולטורית.  עולם התחבורה הציבורית בישראל הוא סבוך מעט מבחינה 
לעשות סדר בבלאגן:

משרד התחבורה הוא הרגולטור, ולכן רוב האחריות לשירותי התחבורה הציבורית 
יש  הציבורית  התחבורה  ולמפעילי  המקומיות  לרשויות  גם  זאת,  עם  שלו.  היא 

אחריות רבה.
כגון  תשתיות  )כלומר,  שעומד  מה  כל  על  אחראית  המקומית  הרשות  בהכללה, 
תחנות, מסופים, נתיבי תחבורה ציבורית( ומשרד התחבורה אחראי על כל מה 
הציבורית  התחבורה  מפעיל  מסלולים(.  הזמנים,  לוחות  הקווים,  )תדירות  שזז 

אחראי לבצע את השירות כסדרו, וגם להציב מידע בתחנות. 

בתחבורה  השקעה  ללא  כי  ההבנה  להתבסס  החלה  האחרונות  בשנים  רק 
הציבורית, ישראל תגיע למבוי סתום. לאחר שנים של תקיעות החלו להירקם 
נתיבי  לעיר" שמקדמת  "מהיר  פרויקטים לקידום התחבורה הציבורית: תכנית 
עבודות  וכמובן  בכביש  המהיר  הנתיב  פרויקט  דן,  בגוש  ציבורית  תחבורה 

הרכבת הקלה.
למרות זאת, מימוש הפרויקטים נתקל לא אחת בקשיים, בין היתר בשל ריבוי 
התחבורה  ומפעילי  המקומיות  הרשויות  התחבורה,  משרד  בזירה:  השחקנים 
הציבורית. גורם נוסף, המעכב את מימוש הפרויקטים הוא התנגדויות ציבוריות 

להקמת תשתיות תחבורה ציבורית על חשבון הרכב הפרטי.

תחומי האחריות של כל גורם: 

משרד התחבורה: אחראי על קביעת מסלולי הקווים, על מיקום 
התחנות, על תדירות הקווים, על הצפיפות באוטובוסים, על תיאום בין 
מועדי הרכבות והאוטובוסים, על נתיבי תחבורה ציבורית בינעירוניים 
)ובעקיפין, גם על נתיבי התחבורה הציבורית העירוניים(, על כרטיסי 
הרב-קו ועל תעריפי התחבורה הציבורית. בנוסף, הוא הגורם המפקח 

על מפעילי התחבורה הציבורית  )חברות האוטובוסים(.

הרשויות המקומיות: אחראיות על הקמת נתיבי תחבורה ציבורית 
עיצוב  על  בהם,  ועל האכיפה  )בתחום הרשות המקומית(  עירוניים 
תחנות האוטובוס בעיר. בנוסף, הן אמורות לייצג את התושבים מול 

משרד התחבורה.

מפעילות התחבורה הציבורית )חברות האוטובוסים ורכבת 
ישראל(: אחראיות על ביצוע הנסיעות, על עמידה בלוחות הזמנים 
על  התחבורה,  משרד  ידי  על  שנקבעו  הזמנים  ללוחות  בהתאם 

התנהגות הנהגים ועל פרסום מידע בתחנות האוטובוס.

ביצוע  על  שאחראיות  עירוניות  וחברות  ממשלתיות  חברות  נוספים:  גורמים 
פרויקטים: חברת נתיבי איילון אחראית על פרויקטים של נתיבי העדפה במטרופולין 
פרויקט  ביצוע  על  אחראית  נת"ע  חברת  לעיר",  "מהיר  פרויקט  כדוגמת  דן,  גוש 

הרכבת הקלה בגוש דן, חברת יפה נוף בחיפה, תכנית אב לתחבורה ירושלים.

שימוש מוגבר
ברכב הפרטי

גודש בדרכים

החלשת התחב״צ 
והשקעה ברכב

הפרטי

קושי בשיפור 
התחב״צ 



9 מבוא לג'ונגל: התחבורה הציבורית בישראל

בשל ריבוי השחקנים בזירת התחבורה הציבורית בישראל, קשה לעיתים לקדם 
שיפורים ושינויים, וזאת מכיוון שלא פעם נושאים לטיפול "נופלים" בין הגורמים 

השונים בשל חוסר תיאום.

* מומלץ לפנות גם לרשות המקומית משום שלעיתים קרובות איחורים קבועים 
נגרמים מהיעדר נתיב לתחבורה ציבורית

טיפים נוספים:
הפניית הבקשות צריכה להיעשות בעיקר מול הרשות המקומית, אך חשוב לפנות 

אל כל הגורמים גם יחד, בכדי לוודא ששום דבר לא נופל "בין הכסאות".

מהתיאוריה אל המעשה

תמיד  כמעט  ממליצים  אנו  אצבע,  ככלל  השחקנים,  ריבוי  בגלל,  ואולי  למרות, 
להפנות אל הרשות המקומית את הדרישה לשיפור התחבורה הציבורית ביישובים 

עירוניים.

מדוע?

לרשויות המקומיות כוח רב יותר בייצוג התושבים מול משרד התחבורה. לאחר 
שנים של לחץ ציבורי בנושא, רשויות מקומיות רבות בארץ אף ייעדו בעל תפקיד 

בעירייה שתפקידו ריכוז פניות התושבים אל מול משרד התחבורה.

אז מה עושים?
רשות 
מקומית

מפעיל 
התחבורה

משרד 
התחבורה

 למי צריך לפנות ומתי?

* V V איחורים קבועים

V V V צפיפות

V תלונה על נהג

V V תדירות נמוכה

V V אי-עצירה בתחנה

V V נתיב תח״צ פקוק

V V תקלות רב-קו

V מידע שגוי
)בתחנה, באוטובוס או באתר(

V מידע אלקטרוני שגוי

V V הצעה לקו חדש

V V שינוי מסלול קו

V V רכבת ישראל

V תחנה לא תקינה

מייצגת את התושבים
מול משרד התחבורה

אחראית על נתיבי
תחבורה ציבורית

אחראית על תחנות
האוטובוס בעיר

אחראית על מסופים 
לאוטובוסים

איך העירייה יכולה להשפיע על התחב״צ?
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אוקיי, פנינו לרשות המקומית. הצלחנו? יופי!
נענינו במכתב מנומס אך צונן ודחו את בקשתנו?

לא נורא! נמשיך לצעדים הבאים.

מבוא לג'ונגל: דוגמאות

משה גר בתל אביב ועובד בראש העין. לאחרונה, קו האוטובוס שלו שונה לרעה, 
כך שהקו אינו עוצר עוד באזור התעסוקה בראש העין, שם הוא עובד.

פנייה  באותה  הבעיה.  על  אותם  וליידע  העין  ראש  עיריית  אל  לפנות  על משה 
מומלץ לכתב גם את משרד התחבורה ואת חברת האוטובוסים שמפעילה את 
אותו קו. במילים אחרות, מנוף הלחץ העיקרי צריך להיות על עיריית ראש העין, 

כדי שזו תפעל מול משרד התחבורה.

דוגמא מספר 1

תושבי בית שמש סובלים שוב ושוב מאיחורים ומאי-ביצוע נסיעות של חברת 
המפעילה  בחברה  ושוב  שוב  שהתלוננו  לאחר  ביישוב.  הפועלת  האוטובוסים 
והמצב לא השתפר, על התושבים להפנות את מאמציהם אל ראש העירייה, כדי 
שהיא תלחץ על משרד התחבורה באופן מרוכז כך שיבצע בקרה מסודרת מול 

חברת האוטובוסים.

דוגמא מספר 2

ונתקעת בפקקים. היא  רגר  יום באוטובוס ברחוב  כל  נוסעת  רינה מבאר שבע 
חושבת שנכון היה שיהיה נתיב תחבורה ציבורית בכביש. על רינה לפנות לראש 

העירייה ולכתב לפנייתה גם את משרד התחבורה. 

דוגמא מספר 3

אז איך עושים שינוי בתחבורה הציבורית?

כללי יסוד
כלל ראשון: מצאו את נקודת ההזזה! 

העולם".  את  להזיז  ואוכל  אחיזה,  נקודת  לי  "תנו  טען:  ארכימדס 
בעולם  הפועלים  הגופים  על  פירטנו  שבו  הקודם,  לפרק  בהמשך 
נסביר שגם את הגופים  זה  התחבורה הציבורית בישראל, בפרק 
הכבדים והמסורבלים האלה נוכל להזיז אם רק נמצא את נקודה 

האחיזה המתאימה.

ראשית, עלינו לבחור את החוליה שיכולה לעזור לנו והיא הנגישה 
לנו ביותר. כפי שכתבנו בפרק הקודם, בדרך כלל החוליה הזו היא 

הרשות המקומית.
למשרד  "הקטן"  האזרח  בין  המקשרת  החוליה  היא  כי  מדוע? 

התחבורה "הגדול".
למשרד התחבורה קשה "להקשיב" לפניות מפוזרות של אזרחים. 
ומבקשת  מסודר  באופן  אליו  פונה  מקומית  רשות  אם  אולם, 
)במידה  מסודרת  בצורה  למלאן  יותר  קל  דרישות,  תושביה  עבור 
והדרישות הגיוניות, כמובן, ובסופו של דבר מועילות לכמה שיותר 

אנשים(.

ואולם, מה עושים אם זכינו בכתף "קרה" מהרשות המקומית?
דבר ראשון: לא להתייאש! וכאן אנו מגיעים לכלל הבא באקטיביזם: 

התמדה!

כלל שני: התמדה היא המפתח להצלחה

ואשר באים לעשות שינוי, צריך לזכור דבר מאד חשוב: שינויים 
לא קורים ביום אחד. לרשויות יש סדר יום משלהן, ולכן, לעיתים 
ביותר  לדרישות לשינוי.  הדרך הטובה  הן אינן קשובות  קרובות, 

להצליח היא פשוט להתמיד ולא להתייאש.
לכן, בבואכם ליצור שינוי, עליכם להבין שמאבק ציבורי הוא ריצת 
בסבלנות.  והיאזרו  אוויר  קחו  אז  קצר.  למרחק  ריצה  ולא  מרתון 
מוטב גם לתכנן תכנית ארוכת-טווח, כיוון ששינוי אינו צעד אחד, 

אלא שרשרת של צעדים. 
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כלל רביעי: העזו לחלום והיו אמיצים

לבקש  בבואכם  פופולרי.  דבר  לא  הוא  שינוי  קרובות,  לעיתים 
שינוי, ובייחוד שינוי שדורש ויתורים ושינויים באורח חיים קיים 
לטובת אורח חיים אחר, רוב הסיכויים שתיתקלו בהתנגדות, הן 
מצד פוליטיקאים והן מצד תושבים אחרים. היו אמיצים ובעלי 
חזון, ודמיינו מציאות אחרת, טובה יותר, לטובת הכלל. וזיכרו את 

המשפט הבא, המיוחס למהטמה גנדי: 
"בהתחלה הם מתעלמים ממך, אחר כך הם צוחקים עליך, אחרי 

זה נלחמים בך, ואז אתה מנצח." 

ועכשיו, אחרי שיחת המוטיבציה, נעבור לפרקטיקה.
על מנת להצליח ליצור שינוי, לעיתים קרובות נצטרך להוכיח כי 
הבקשה שלנו אינה מייחדת רק אותנו. הרי אי אפשר "להמציא" 
לפי  רק  מסלול  לשנות  או  בכך,  שחפץ  אזרח  לכל  אוטובוס  קו 

דרישה של אדם אחד.
על כן, עלינו להוכיח שבקשתנו תיטיב עם עוד הרבה אנשים, או 

במילים אחרות, עלינו להוכיח ביקוש.

עצומה

עצומה היא דרך מוכרת ומקובלת להוכחת ביקוש. המילה עצומה באה מן השורש 
ע.צ.מ, ולא בכדי. לשורש הזה שותפים המילים עוצמה )כוח( ועצום )גדול(. מדוע? 

כי גודל מעניק כוח. החבירה לעוד אנשים מעצימה את קולכם.

איך מוכיחים ביקוש?
)הגודל כן קובע...(

נושא  שורת  ובחרו  הלחץ(  )נקודת  הנמען  את  היטב  בחרו 
אטרקטיבית

חוקי יסוד

היו ממוקדים: השתמשו במיקוד הדרישות שהגדרתם מקודם 
הן  מה  וחד  בהיר  באופן  רשמו  כלומר,  הבהירות?(,  את  )זוכרים 

דרישותיכם

יהיה מקום להזנת פרטים: שם מלא, כתובת  הכינו טבלה בה 
אימייל, טלפון, ישוב )בהתאם לצורך(

העבירו לכמה אנשים את העצומה לקריאה, לפני הפצתה, כדי 
לוודא שהיא בהירה וממוקדת.

תקצרו: על העצומה להיות קצרה וברורה )לא יותר מדף
word אחד( 

הוסיפו עמודה לבדיקת מוכנות לפעילות נוספת )מלבד החתימה 
על עצומה(. כך העצומה משרתת שתי מטרות – גם הפעלת לחץ 
רצוי  פוטנציאליים.  פעילים  מציאת  וגם  ההחלטות  מקבלי  על 

לנסח זאת בצורה מגייסת, אך לא מלחיצה

כלל שלישי: היו בהירים וברורים במטרותיכם

דבר נוסף שחשוב שיהיה הוא בהירות במטרות. עליכם להגדיר 
בשלוש  זאת  לנסח  רצוי  מבקשים.  אתם  בדיוק  מה  לעצמכם 
נקודות ולא יותר. בהירות במטרות תעזור גם לכם וגם למי שממנו 

אתם מבקשים עזרה.
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תושבי x דורשים שיפור בתבורה הציבורית!

בדחיפות  לפעול  העירייה  מראש  דורשים   ,x תושבי  אנו, 
לשיפור התחבורה הציבורית ביישוב!

יום  כל  מבלים  אנו  ומתארכים.  הולכים  ביישוב  הפקקים   
כשעה בפקקים. דבר זה הוא בלתי נסבל ופוגע באופן קשה 
באיכות חיינו. על מנת להקל את מצוקת הפקקים, יש לפעול 
לשיפור התחבורה הציבורית כך שהיא תשמש אלטרנטיבה 

ראויה לרכב הפרטי.

לשם כך, אנו דורשים מראש העירייה:
להקצות נתיב תחבורה ציבורית בדרך x, דבר שיאפשר   	 
תנועת תחבורה ציבורית יעילה ללא פקקים	 
קווי   	  ליצירת  בדחיפות  התחבורה  משרד  מול  לפעול 

אוטובוס  לאזורי התעסוקה המרכזיים באיזור
הרכבת 	  לתחנת  הציבורית  התחבורה  לשיפור  לפעול 

הקרובה

על החתום:

מעולה, יש לכם עצומה ביד! עכשיו להפצה!

איך מפיצים? לפי המטרות.
אם מדובר ביוזמה לקו אוטובוס חדש, רצוי להגיע אל קהל היעד שירצה להשתמש 
באוטובוס זה.  אם מדובר ביוזמה לסלילת נתיב תחבורה ציבורית, רצוי להגיע 
לנוסעים הנוסעים בציר שבו אנו מעוניינים שייסלל נת"צ. היו יצירתיים וחישבו 

היטב מי קהל היעד שלכם.

דוגמא לעצומה

דוגמאות:

מיכל רוצה קו אוטובוס חדש מצפון נתניה ישירות לאזור התעסוקה בחיפה.
את מי היא אמורה להחתים?

פרטי  ולבקש  ובקרבתו,  התעסוקה  באזור  הממוקמות  לחברות  לפנות  מיכל  על 
קשר של אנשים הגרים בנתניה או בדרך מנתניה לחיפה שיכולים ליהנות מקו זה. 

יכולה  היא  כיצד  שכניה,  את  ולהחתים  הצפוניות  בשכונות  לעבור  יכולה  מיכל 
לאתר אותם?

באמצעות הרשתות החברתיות )קבוצות תושבים(	 
באמצעות בתי הספר )רשימות תפוצה של הורים(	 
באמצעות לוחות המודעות )עם ברקוד לאתר העצומה(	 
שבו 	  האתר  שם  או  הסקר,  לאתר  ברקוד  )עם  המקומי  העיתון  באמצעות 

מופיעה העצומה( האם תרצה/י שנעניין 
אותך בהתפתחויות

רחוב מגורים אימייל טלפון שם פרטי + משפחה
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סקר הוא עצומה "משוכללת". סקרים נועדו לשקף את הצרכים התחבורתיים של 
התושבים. באמצעות סקרים, ניתן לתכנן תחבורה ציבורית טובה יותר שתתאים 

לצרכים של התושבים.

ונקודת היעד, או  מה בודקים בסקרים? לרוב, יש לבדוק את נקודת המוצא 
במילים אחרות – לאן התושבים נוסעים ביומיום.

הציבורית  לשפר את התחבורה  רוצה  גן  ברמת  חרוזים  חנן משכונת  לדוגמא: 
בשכונה. חנן יכול, באמצעות סקר פשוט, לבדוק לאן התושבים נוסעים בבוקר 
ומהיכן הם חוזרים אחר הצהריים. כך, ניתן יהיה לדרוש קווי תחבורה ציבורית 

מיטביים.
ישנם דברים נוספים שניתן לבדוק בסקר, זאת בהתאם למטרה אותנו אנו רוצים 

להשיג.

לדוגמא: אם אנו מעוניינים בנתיבי תחבורה ציבורית בעירנו, עלינו לבדוק מה 
ההיענות לנסיעה בתחבורה ציבורית, אם היא תהיה מהירה ותעקוף את הפקקים.

ההחלטות,  למקבלי  מסר  להעביר  שמטרתו  ויזואלי  דימוי  היא  מצולמת  עצומה 
ושנועד להפצה בתקשורת וברשתות החברתיות.  דוגמא לעצומה מצולמת היא 
תמונת סטילס או סרטון וידאו של קבוצת אנשים המחזיקה שלטים עם מסר ברור.

להלן דוגמאות לעצומה מצולמת לקידום נתיבי תחבורה ציבורית ברמת גן. במסגרת 
המאבק למען הצטרפותה של עיריית רמת גן לתכנית "מהיר לעיר" )תכנית נתיבי 
התחבורה הציבורית בגוש דן(, יצאו כמה פעילי תחבורה ציבורית לשטח, בייחוד 
בכך  המעוניינים  מהנוסעים  וביקשו  עצמם,  ולאוטובוסים  האוטובוס  לתחנות 

להצטלם עם שלט, המציג באופן ברור מהי הדרישה.
צילומים אלה התפרסמו ברשתות החברתיות, הופיעו בתקשורת המקומית, ונמסרו 

כמובן )יחד עם נייר עמדה מסודר(, לראש העירייה עצמו ולחברי מועצת העיר.

אוקיי, אבל טכנית איך עושים את זה?

כיום ניתן בקלות מירבית ליצור סקר דרך Google Forms )גוגל טפסים(. 
את ההפצה ניתן לעשות בכמה דרכים:

הפצה אינטרנטית דרך הרשתות החברתיות, הפצה ברשימות תפוצה במייל או 
בוואטסאפ, הפצה ידנית ועוד ועוד.

מה חשוב לוודא?
יש לוודא כי גודל המדגם גדול מספיק )בהתאם למטרות הסקר(. כמו כן יש לוודא 
– גברים מול נשים, שכבות הגילאים,  "מאוזן" מבחינת חתך דמוגרפי  כי הסקר 

פריסה גיאוגרפית )במידה ומדובר בסקר עירוני( וכו'.

עצומה מצולמתסקר
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אפשר לשלב את העצומה המצולמת גם בפלאיירים היכולים לשמש בפעילויות 
שונות. לדוגמא, כאן חולקו לחברי מועצת עיריית רמת גן פלאיירים בנושא נתיבי 
תחבורה ציבורית בעיר. בפלאיירים שובצו גם התמונות של העצומה המצולמת:
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צריך להתייחס לתקשורת כאל זרוע אקטיביסטית. בכל פעם שאנו רוצים להשיג 
משהו, אנו צריכים לחשוב כיצד התקשורת יכולה לעזור לנו. והיא יכולה לעזור לנו 
מאוד. במה? ראשית, בהפעלת לחץ על מקבלי ההחלטות, המושפעים מאוד ממה 
לגייס  שמפורסם בתקשורת. שנית, בחשיפת הציבור למאבק שלך, דבר שיכול 

פעילים נוספים למאבק. 

מה התקשורת אוהבת?

חשוב לזכור שהתקשורת היא גוף המחפש דרמות וקונפליקטים. היא לאו דווקא 
מעניין  תמיד  לא  אותנו,  שמעניין  מה  ספציפית.  מצב  תמונת  לתאר  מחפשת 

אותה. לכן צריך להבין שהחכמה היא להתאים את עצמנו לתקשורת. 

מגע  יוצרים  אנו  אם  בית.  שיעורי  להכין  צריכים  אנו  לתקשורת  להגיע  כדי 
הבאה  שבפעם  כיוון  במטרה,  פוגעים  אנו  מוכנים  שאנו  לפני  התקשורת  עם 
אחד  מצד  שכאקטיביסטים,  לזכור  גם  צריך  מעוניינים.  יהיו  לא  העיתונאים 
הפוטנציאל לחשיפה תקשורתית מאוד גבוה. התקשורת אוהבת פעילויות לשינוי 
חברתי ומחפשת את נקודות החיכוך בין האזרח לממסד. מצד שני, פעילות לא 

נכונה מול התקשורת עלולה לפגוע ואפילו לגרום נזק למאבק. 

חשוב גם לזכור שהשליטה שלנו על הפרסום הסופי מאוד מוגבלת. המידע שאנו 
מעבירים עובר כמה פילטרים, ולכן עבודת ההכנה המוקדמת חשובה מאוד. 

מהי עבודת ההכנה?איך עובדים עם התקשורת? 

עבודת ההכנה כרוכה באיסוף ידע ומידע. איזה מידע מעניין את התקשורת?

זמני נסיעה: בתחבורה ציבורית, אחד הנתונים המעניינים ביותר 
בתחבורה  הנסיעה  זמן  בין  השוואה  ובייחוד  הנסיעה,  זמן  הוא 
ציבורית לנסיעה ברכב פרטי. רצוי לבדוק מוקדי ביקוש כמו אזורי 
ההגעה  את  לבדוק  חשוב  וכו'.  לימוד  מוסדות  גדולים,  תעסוקה 
מנקודת המוצא לנקודת היעד באותו זמן. לדוגמא: הגעה משכונת 
ביצרון בתל אביב לאוניברסיטת תל אביב, בשעה 9:00 ברכב פרטי 
לעומת תחבורה ציבורית. אם יש לנו יכולת לבדוק זאת בפועל, זה 
מצוין. אם לא, ניתן לבדוק את זמני הנסיעה באמצעות גוגל מפות 

.waze -ו

מידת ההשקעה המקומית והאזורית בתשתיות לרכב פרטי: 
השוואה בין מדדים שונים בנושא, כדוגמת כבישים וחניות לרכב 
ניתן  אוטובוסים.  ומסופי  ציבורית  נתיבי תחבורה  לעומת  הפרטי, 
גם לערוך השוואה בין אורך הנתצ"ים בעיר שלך ולהשוות לערים 

אחרות בגודל דומה. ניתן להיעזר בנו במידת הצורך! 

אישיים.  סיפורים  אוהבת  מאוד  התקשורת  אישיים:  סיפורים 
אמא שצריכה לנסוע לעבודה שלה במשך שעה וחצי. סבא שלא 
יכול להגיע לקופת חולים וכו'. בבסיס הסיפור האישי ניצב האזרח 

הקטן מול המערכת הגדולה והדורסנית – דוד מול גוליית.

נראות

המידע שלכם צריך להיראות רציני. רצוי לקרוא לו בשם ברור ומושך, כדוגמת 
"דו"ח מצב התחבורה הציבורית בחולון" או "דו"ח הגעה לבתי חולים בדרום". דו"ח 
הוא מסמך של לפחות עמוד אחד עם שער ונתונים. אינפוגרפיקה יכולה לשדרג 

מאוד את הנתונים שלכם.
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חומרים ויזואליים לתקשורת:

עם  האקטיביסטים.  של  העבודה  כלי  הוא  הסמארטפון  ותיעוד.  תיעוד  תיעוד, 
הסמארטפון אפשר לעשות פלאים:

אל 	  לצלם.  לכו  באנשים?  מפוצצת  שלכם  התחנה  ובוידאו.  בתמונות  לתעד 
תצפו שהתקשורת תעשה זאת. עשו זאת בעצמכם.

כל עוול – לתעד	 
כל פעולה אקטיבסטית – לתעד	 

בעת  בקלות  אותם  לשלוף  שתוכלו  כך  מוסדרת  בצורה  התיעודים  את  שימרו 
הצורך. בעת התיעוד, עליכם להקפיד להתחשב במצולמים. 

מה לא לעשות? לא לתעד ילדים, לא לתעד בצורה דווקאית, ולא לצלם את מי 
שלא רוצה להצטלם. 

צילום מלמעלה:
כשהיד  מלמעלה,  לצלם  כדאי  באוטובוסים  צילום 
מונפת גבוה מעל לראשי הנוסעים.. הצילום מלמעלה 
לוכד טוב יותר את תמונת הצפיפות ומאפשר צילום 
רואים שלא  )כיוון  הנוסעים  של  יותר   "אנונימי" 

את פניהם(

צילום לרוחב:
לטלוויזיה ולפייסבוק חשוב להקפיד לצלם לרוחב

יציבות:
חשוב להחזיק את המצלמה באופן יציב

צילום לאורך:
חשוב כאשר מצלמים לאינסטגרם

טיפים נוספים:

איך פונים אל התקשורת?

העבודה מול התקשורת מצריכה זמן והשקעה, אבל אם עובדים בצורה חכמה, 
העבודה עם התקשורת תניב פירות מהר מאוד. 

יכולה להיות השפעה  גוף תקשורת. לכל כלי תקשורת  לזלזל בשום  חשוב שלא 
מכרעת על הקמפיין שלכם, מהמקומון ועד הניו יורק טיימס, הקפידו תמיד להיות 

מקצועיים ואדיבים.
שווה מאוד להתאמץ ולתת לתקשורת את מה שהיא רוצה, כי היא תחזור אליכם 

שוב ושוב. 
חשוב לזכור שעיתונאים מחפשים סיפורים וחומרים לפרסום ולכן הם מעוניינים 

במה שיש לכם להציע. 

איך יודעים למי לפנות? 

התחבורה  כתבי  כל  שלנו:  בתחום  שעובדים  לכתבים  לפנות  מומלץ  ראשית, 
הפנייה,  לפני  בארץ(.  מסוים  אזור  שמסקרים  )כתבים  מונציפאליים  וכתבים 
כדאי לבדוק כתבות קודמות של הכתבים, כיוון שהרבה פעמים כתבים מקדמים 

נושאים שמעניינים אותם. 
שנית, תמיד ניתן להרחיב את הפנייה בהתאם לנושא. אם, לדוגמא, אנו רוצים 
לשפר הגעה בתחבורה ציבורית לבית חולים, המידע שלנו יכול לעניין גם כתבי 
גם  לעניין  יכול  המידע  אוניברסיטה,  הוא  היעד  אם  תחבורה.  רק  ולא  בריאות 
כתבי חינוך. כדאי לזכור – דווקא אם זה לא תחום ההתמחות של הכתב, הוא יכול 

להעריך את המידע הזה יותר!
ולכן, אם כתב התחבורה אומר לך לא, ניתן לפנות לכתב מתחום אחר.

איך מוצאים פרטי קשר של עיתונאים?

לכולם לכולם לכולם יש פייסבוק, טוויטר וכו'. בנוסף, תמיד אפשר להרים טלפון 
למערכת ולבקש את פרטי הכתב.

איך מנסחים את הפנייה הראשונית?

להיות תמציתית  בפנייה הראשונית לעיתונא/ית, מאוד חשובה הכותרת. עליה 
ומעניינת. לדוגמא: "לראשונה, תושבי נתניה רוצים נתיב תחבורה ציבורית!" או, 
בפקקים!".  שעתיים  מבלים  אנו  בגבעתיים,  דקות   15 פעילי  של  בדיקה  פי  "על 

המידע הראשוני צריך להיות במסרון ובכותרת. 
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איך מנסחים הודעה לעיתונות?

על ההודעה לעיתונות להיות ברורה, מלהיבה וממוקדת. רצוי מאד שהיא תתאר 
פעילות ספציפית העומדת להתרחש. להלן דוגמא:

שמעתם "לא"? זה לא סוף העולם

חשוב מאוד לזכור שלאורך הדרך תשמעו הרבה "לא", ולפעמים פשוט לא תקבלו 
תגובה. העיתונאי בצד השני, שלא פגש אתכם מעולם, מקבל כ-3,000 מסרים 
ביום. אבל אל תתנו לזה לייאש אתכם. צריך לזכור שבסופו של דבר, ברגע שיש 

כתב אחד שאומר כן, זה 100 אחוזי הצלחה. 

איך לעבוד בצורה יעילה?

עם  הקשר  על  האחראים  פעילה  או  פעיל  יהיו  הפעילים  קבוצת  שבקרב  רצוי 
התקשורת. מה הכישורים הנדרשים לשם כך? זה צריך להיות מישהו שתקשורת 
מעניינת אותו ושיש לו יחסי אנוש טובים. חשוב מאוד שמי שאחראי על הקשר 
עם התקשורת יהיה מעורב בכל שלב בפעילות, ויוכל לראות את התמונה הרחבה.

איך שומרים על מערכת יחסים טובה עם העיתונא/ית?

חשוב לפתח מערכת יחסים שהיא מקצועית ואמינה. זהו משהו שמפתחים עם 
הזמן. חשוב תמיד תמיד תמיד לומר את האמת. אף פעם לא לשקר. אם אמינותך 

נפגעה, עיתונאים לא יעבדו איתך יותר.
מחודדים  יהיו  שלכם  המסרים  העיתונאים,  עם  השיחה  לפני  שעוד  חשוב 

ומנוסחים מראש, עד רמת הכותרת הראשית, כותרת המשנה וכו'. 

כיום, לכל מקבל החלטות, ובייחוד לראשי עיריות ולעיריות עצמן, יש דף פייסבוק 
פעיל. זוהי פלטפורמה מצוינת להצפת בעיות בתחבורה הציבורית.

עד לא מזמן, מרבית "התלונות" בנושאי תחבורה עסקו במחסור בחנייה. בשנים 
האחרונות, בין היתר באמצעות דחיפה של ארגון 15 דקות, הובן כי גם סוגיות של 
תחבורה ציבורית כדאי להעלות בדף הפייסבוק העירוני, כדי שהרשות המקומית 

תבין שמדובר ב"נושא חם" המעסיק את התושבים.

רשתות חברתיות נהנות מיתרון הפומביות. ברגע שמשה מתלונן על קו 63 מרמת 
גן, גם חווה רואה זאת, ומבינה כי היא לא לבד! זה יוצר סחף חיובי של תלונות 

וייצוג הקול של נוסעי התחבורה הציבורית ברשתות החברתיות.
בנוסף על דפים של פוליטיקאים מקומיים )או ארציים(, לכל יישוב ישנה קבוצת 
פייסבוק )ולעיתים קרובות יותר מאחת(. גם זו פלטפורמה מעולה להצפת בעיות 

בתחבורה הציבורית, לגיוס פעילים נוספים, ולהפצת סקרים ועצומות.

מחאת נהגי הרכב הפרטי בעד נת"צ:
כביש 4 ייחסם ביום ראשון בבוקר

ביום ראשון הקרוב יקיימו תושבי השרון הנוהגים ברכב פרטי 
למענה  זוכים  שלא  התנועה  ועומסי  הפקקים  כנגד  מחאה 

מצד משרד התחבורה.

שיירת רכבים פרטיים תאט את התנועה ותחסום את כביש 
4 דרומית לצומת הדסים. התושבים דורשים הקצאת נתיב 
אל  ונת"צים  מהירים  קווים   ,4 כביש  על  ציבורית  תחבורה 

תחנות הרכבת.

שיירת המכוניות תצא בשעה שמונה בבוקר מצומת הדסים 
תיסע  השיירה  הזה  המקטע  אורך  לכל  דרור.  מחלף  לכיוון 

באיטיות ותחסום את התנועה.

מצ״ב נייר העמדה עם נתונים ופרטים

פרטי איש / אשת הקשר ) שם + טלפון(

איך עובדים עם רשתות חברתיות?
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אגדו סביבכם רק אנשים שקל לכם לעבוד איתם 

אמנם, כדי להגיע למעגלים גדולים יותר, תצטרכו להרחיב את מעגל המעורבות, 
אך במעגל הפעילות הראשון, שכולל אתכם ועוד שניים-שלושה פעילים מרכזיים 
שמובילים את השינוי, חשוב שיהיו יחסים טובים, ושתתאימו אחד לשני מבחינת 

אופי העשייה והלך המחשבה.

קבלו החלטות בשיחות טלפוניות או בפגישות פנים מול פנים

החלטות על אופי הפעילות וצעדים להמשך דורשות תקשורת מיטבית, ברורה 
כן,  על  כתיבה.  ולא באמצעות  דיבור  כזו מושגת באמצעות  ומכבדת. תקשורת 
השאירו את הדיונים "הכבדים" וההחלטות לשיחות טלפוניות או לפגישות פנים 

מול פנים.

אל תתנו לקבוצת וואטסאפ להרוס לכם

יעדו את קבוצת הוואטסאפ לכיוון תפעולי בלבד. אל תיגררו לשיחות סרק על 
מהות המאבק ועל הצעדים הבאים במאבק. קבוצת הוואטסאפ חייבת להישמר 
ככלי יעיל שמשמש להעברת מסמכים, תמונות או קביעת פגישות )טלפוניות או 
פנים מול פנים(. היזהרו מאוד מהיגררות לדיונים ולוויכוחים בקבוצת הוואטסאפ. 

הדבר יכול לחבל באופן הרסני במטרה המשותפת.

)time line( מי עושה מה ומתי

בבואכם להחליט על משימות לזמן הקרוב )כאמור, לא בהתכתבות, אלא בטלפון 
או בשיחה פנים מול פנים(, רשמו באופן ברור מי אחראי על מה, ועד מתי עליו 
לבצע זאת. את הרשימה פרסמו בין כל חברי הקבוצה. פומביות מגדילה מחויבות. 

להלן דוגמא לטבלה שכזו:

איך עובדים עם פעילים אחרים? 

שתדעו  חשוב  אקטיביסטייים,  פעילים  קבוצת  סביבכם  לאגד  הצלחתם  אם 
לעבוד נכון כקבוצה. לעיתים קרובות, דווקא הדינמיקה הקבוצתית בתוך קבוצת 
שינוי   – העיקרית  במטרה  פוגעת  טובות,  כוונות  יש  שלכולם  למרות  הפעילים, 

תחבורתי. 

האנרגיה 	  את  למקד  מומלץ  החברתיות.  ברשתות  סרק  מדיוני  להיזהר  כדאי 
באנשים שבעד תחבורה ציבורית, ולתת פחות משקל למתנגדים. 

פוסטים קצרים וקולעים עדיפים על פוסטים ארוכים ומסובכים.	 
תמונה בפוסט תמיד מושכת את תשומת הלב ומגדילה את נראות הפוסט.	 
ברשתות 	  להפיץ  ניתן  אותו  המדובר,  בנושא  "מם"  יצירת  נוספות:  פעילויות 

החברתיות.

עוד טיפים...כמה טיפים:

עד מתי מי מה

עד ה-10.5 שירי כתיבת נוסח לעצומה

עד ה-12.5 חן שליחת הודעה לעיתונות

עד ה-15.5 נדב תליית מודעות בשכונה
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בפרק זה ננסה ליישם את העקרונות שלמדנו בפרקים הקודמים בהתאם לנושא 
שאותו אנו רוצים לקדם. להלן הצעות לסדר פעולות מומלץ:

להבהיר את המטרות באופן ברור ולאסוף נתונים

בשלב הראשון עליכם להבהיר לעצמכם )ואח"כ לאחרים( מדוע יש צורך בקו זה. 
בין הנושאים שתצטרכו לבדוק:  האם הקווים הקיימים לא עונים על הצורך? כמה 

זמן יחסוך הקו החדש?  כמה אנשים הוא יוכל לשרת? 

לפנות רשמית למשרד התחבורה ולרשות המקומית שלך.

אם בקשתכם התקבלה, מצוין! אם לא, אנא עברו לשלב הבא.

להוכיח ביקוש לקו חדש באמצעות עצומה / סקר

ובמקרה הצורך גם עצומה מצולמת. פעלו לפי ההנחיות מהפרק הקודם. 
לפרסם את העצומה / הסקר +חומר ויזואלי בכל האמצעים: תקשורת מקומית, 

רשתות חברתיות ועוד.

לפנות מחדש לראש העירייה ולמשרד התחבורה בליווי פרסום הפנייה 
בכל האמצעים

ברשות  מדובר  לדוגמא,  אם,  אליו.  להתאים  כדאי  העירייה  לראש  הפנייה  את 
מקומית ערבית, כדאי לפנות גם בשפה הערבית וגם בשפה העברית.

הרשויות  אחת  עם  לפגישה  תוזמנו  ומחאתכם,  פנייתכם  שבעקבות  ייתכן 
הרלוונטיות. הנה כמה טיפים:

הגיעו מוכנים:

לגורם  והגישו  בדו"ח  אותם  ואגדו  נתונים  איספו  להצלחה.  מובילה  מוכנות 
ואסטרטגיית שיחה עוד  )בין הפעילים( עמדות  ביניכם  בנוסף, תאמו  הממסדי. 

לפני הפגישה.

סיכום הפגישה:

כיתבו אתם את סיכום הפגישה והפיצו לכל המשתתפים בפגישה. סיכום הפגישה 
לעיתים חשוב יותר מן הפגישה עצמה, כיוון שזהו מסמך כתוב שבו מפורטים 
נמצא  הכוח  בסיכום,  שליטה  באמצעות  להמשך.  והצעדים  הפגישה  מסקנות 
בידיים שלכם. כמובן שעליכם להפיץ את הסיכום זמן קצר לאחר הפגישה ולעקוב 

אחר ביצוע המסקנות.

בואו כצוות מצומצם:

אמנם בעצומה או בסקר הגודל כן קובע, אבל דווקא בפגישה, גודל יכול להיות 
תגלוש  לא  שהיא  כדי  לפגישה,  אנשים  שניים-שלושה  רק  הגיעו  בעוכריכם. 
לתלונות ולסיפורים אישיים. מספר מצומצם של משתתפים שומר על הפגישה 

ממוקדת ועניינית. 

הישארו ממוקדים:

אל תתנו לשיחה לגלוש למחוזות שלא קשורים למטרה שלכם. כמובן שניתן לנהל 
small talk ולהיות חביבים, אך הישארו מקצועיים וממוקדים במטרה.

טיפים לפגישות עם הרשויות
)עירייה, משרדי ממשלה, מפעילות תח״צ(

יישום העקרונות לפי נושאים

איך מוסיפים קו חדש?
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התהליך דומה לזה שמתואר בהרחבה בעמוד הקודם, אך בנוסף נדרשת חשיבה 
אסטרטגית לגיוס המעסיקים והמועסקים באזור העבודה שלך לעצומה / סקר 

/ פעילות רלוונטית.

בין הטיעונים הרלוונטיים לקידום קו לאזורי תעסוקה, ניתן לדבר על יוממות ועל 
הרגלי נסיעה. מרבית הנסיעות ביומיום הן לעבודה, ולכן, על מנת להפחית את 
הפקקים, יש ליצור תחבורה ציבורית יעילה למקומות העבודה. משרד התחבורה 

עצמו, אף תכנן מספר קווי תחבורה ציבורית ישירים לאזורי תעסוקה.

התהליך דומה לזה שמתואר בהרחבה בעמוד הקודם, אך בנוסף נדרשת חשיבה 
האקדמי,  המוסד  והנהלת  סטודנטים  אגודות  סטודנטים,  לגיוס  אסטרטגית 

לעצומה / סקר / פעילות רלוונטית.
גם במקרה זה, תקף הטיעון של יוממות.

במקרה של צפיפות: תיעוד הצפיפות באמצעות תמונות סטילס וקטעי וידאו. 
רצוי לצלם מגבוה באופן שממחיש את הצפיפות ומסתיר עד כמה שניתן את פני 

הנוסעים.
כלל  בדרך  )רלוונטי  שימוש  לאי  הגורמת  מדי  נמוכה  תדירות  של  במקרה 
ליישובים מרוחקים(: יש לבחון את מסלול הקו, ולראות האם הוא משרת באופן 
כגון  להם,  החיוניים  למקומות  מגיע  הוא  והאם  התושבים  צורכי  את  מיטבי 
התושבים,  צורכי  את  משרת  לא  הקו  אם  וכו'.  תעסוקה  אזורי  לימוד,  מוסדות 

כדאי להעלות זאת כטיעון המרכזי.
הרשות   + אל משרד התחבורה  התדירות  להגברת  ובקשה  תלונה  שליחת 

המקומית שלך )אם הקו עובר בתחומה(.
בקשתך התקבלה? מצוין. אם לא, אנא עברו לשלב הבא.

ו/או צילום  ו/או החתמתם על טפסי תלונה  החתמת נוסעים בקו על עצומה 
בתקשורת   + החברתיות  ברשתות  הפצה  הקו.  על  מתלוננים  אנשים  של  וידאו 

המקומית, וכמובן למשרד התחבורה ולראש העירייה. היו יצירתיים!
אם נענתם שלא ניתן להגביר את התדירות בשל מחסור במסופים / נהגים, פנו 

אלינו וננסה לסייע.

משרד  )בשיתוף  העירייה  בסמכות  הוא  עירוני  )נת"צ(  ציבורית  תחבורה  נתיב 
התחבורה(, ולכן היא צריכה להיות מוקד הלחץ.

יש להוכיח כי ברחוב שבו אתם מעוניינים שיוקם נת"צ עוברת כמות אוטובוסים 
מספקת, וכן כי הרחוב פקוק. רצוי מאוד לתעד זמני נסיעה באוטובוס בזמן הפקק, 

לעומת זמני נסיעה כשהתנועה זורמת )אז התנאים דומים לנסיעה בנת"צ(.

יש להגיש פנייה רשמית לעירייה ולמשרד התחבורה בנושא, ולכלול את הנתונים 
שבדקתם )כמות אוטובוסים וזמני נסיעה(.

אם בקשתכם התקבלה, מצוין. אם לא, אנא עברו לשלב הבא. 

עליכם לאתר עוד אנשים כמוכם, שהיו מעוניינים בנת"צ. אלה מן הסתם אותם 
מצד  התנגדויות  שיהיו  ייתכן  הציבורית.  בתחבורה  איתכם  שנוסעים  אנשים 
נוסעי הרכב הפרטי. חשוב לרכז את המאמץ במציאת התומכים ולא בוויכוח עם 
המתנגדים. איתור התומכים יכול להתבצע באמצעות עצומה, שלטים בתחנות 

עם הפנייה לאיש קשר, וכמובן ברשתות החברתיות.

עצומה  יותר:  נרחבת  בפעילות  להחל  כדאי  פעילים  קבוצת  שגיבשתם  לאחר 
מצולמת, הגעה לישיבות מועצת העירייה, פנייה לתקשורת וכו'.

שימו לב שלעיתים קרובות מאבק לטובת נת"צ הוא ממושך, אז היאזרו באורך 
רוח וביצירתיות. מרבית הסיכויים שתצטרכו ליזום שלל פעילויות שונות במשך 

זמן רב, אבל אל ייאוש, אתם תצליחו. נשמח לסייע לכם באופן פרטני.

איך מוסיפים קו חדש ללימודים?איך מוסיפים קו חדש לעבודה?

איך משפרים תדירות של קו קיים?
איך מוסיפים נת"צ עירוני?
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1.  מה הבעיה? )כדאי לחשוב אם הבעיה שלי היא נגזרת של בעיה אחרת, לדוגמא: 
זמן נסיעה איטי הוא נגזרת של מחסור בנתיבי תחבורה ציבורית, צפיפות יתר 

באוטובוסים היא נגזרת של בעיה בתדירות, וכו'(

2.  מי הגורם האחראי לבעיה שלי? )ניתן להיעזר בטבלה משמאל(

* מומלץ לפנות גם לרשות המקומית משום שלעיתים קרובות איחורים קבועים 
נגרמים מהיעדר נתיב לתחבורה ציבורית

רשות 
מקומית

מפעיל 
התחבורה

משרד 
התחבורה

 למי צריך לפנות ומתי?

* V V איחורים קבועים

V V V צפיפות

V תלונה על נהג

V V תדירות נמוכה

V V אי-עצירה בתחנה

V V נתיב תח״צ פקוק

V V תקלות רב-קו

V מידע שגוי
)בתחנה, באוטובוס או באתר(

V מידע אלקטרוני שגוי

V V הצעה לקו חדש

V V שינוי מסלול קו

V V רכבת ישראל

V תחנה לא תקינה
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1.  מה הבעיה? )כדאי לחשוב אם הבעיה שלי היא נגזרת של בעיה אחרת, לדוגמא: 
יתר  צפיפות  ציבורית,  תחבורה  בנתיבי  מחסור  של  נגזרת  הוא  איטי  נסיעה  זמן 

באוטובוסים היא נגזרת של בעיה בתדירות, וכו'(

מה תהיה הפעולה הראשונה שאני צריך לעשות שתשפיע על הגורם האחראי    .5
לבעיה? )כיוונים למחשבה: מה הפעולה שתהיה הכי אפקטיבית בהכי פחות מאמץ? 

מהי נקודת התורפה של הגורם האחראי?(

6.  מה אני צריך לעשות כדי שהפעולה הזו תתרחש?2.  מי הגורם האחראי לבעיה שלי? )ניתן להיעזר בטבלה משמאל(




