
 ?אוטובוסים לאן

 ?עסקים כרגיל או מהפכה -תוואי הקווים

 

 

 האגודה הישראלית למחקר תחבורה

 8.3.18             שוקי כהן   



 עקרונות התכנון התחבורתי
המטרה בתכנון התחבורתי היא לאפשר אינטרקציה •

 . אמינה ונוחה, יעילה, מרחבית מהירה

 .  אלא אמצעי, אמצעי הנסיעה אינו המטרה•

 .וליקוייוכל תכנון מחייב ניתוח מפורט של המצב הקיים •

ונכון להעריך את הצרכים   -תכנון הוא גשר לעתיד•

 .  והאפשרויות העתידיות להכוונת התכנון

 

 

כהלכה בתכנון וניהול   מקויימיםנראה שעקרונות פשוטים אלו אינם 

אין ניתוח ומיפוי של  , צ נתפסת כמטרה"התח. צ בארץ כיום"התח

 .  של המצב הקיים" ניפוח"והעתיד נתפס בעיקרו כ, חולשותיה



 צ והרכב הפרטי"חזון העלמות התח

 2048שנת 

*  התנועה הנותרת. צ קבועים ואין רכב בבעלות פרטית"אין קווי תח•

מנוהלת באמצעות מערכת ממוחשבת הניזונה מפניות נוסעים  

  2-8) קטניםמאות אלפי כלי רכב / באפליקציות לחברות בעלות עשרות

 (.  העתידיות" דן"וה" אגד"ה)אוטונומיים ( מושבים

מבקש הנסיעה מקבל שירות מהיר אליו מצורף לרוב נוסע או יותר  •

שעות מסויימים עתירי ביקוש / באזורים(. מותנה בשעת היום והמקום)

 .  לא תתאפשר נסיעת נוסע בודד אלא בקטע קטן מהדרך

 .  לחילופין יינתן שירות לנוסע בודד אך במחיר גבוה מאוד•

 –? צ במתכונתו הנוכחית יגדיל את מספר כלי הרכב"האם ביטול התח•
 !לא

לימודים פגישות , לעבודה, בסייבר" נסיעות"יבוטלו ויהפכו ל השיגרהחלק גדול מנסיעות * 

נסיעות מקומיות קצרות יערכו יותר באמצעים חשמליים  . חלק נוסף ישנה מאפיינים. ועוד

 (.  'אופניים חשמליים וכו)אישיים 



  מטרופולינינפח תנועה שיוצר היקף נסיעות קבוע באזור 

 במצב הנוכחי ובשירות אוטונומי כולל

  
אופייני במרחב מצב נוכחי 

 במטרופוליני

 רכב בשירות אוטונומיכלי 

 מקדמי מילוילפי 

 לרכב 3 לרכב 2.5 לרכב 2 מ"ביר כלי רכב נוסעים סוג רכב

 233 280 350 600 600 700 פרטי

 13 16 20 20 20 40 מוניות

 13 16 20 7 4 40 הסעות

 73 88 110 16 8 220 קווי אוטובוסים

כ"סה   1,000 632 643 500 400 333 

 48 38 22 (מ"ביר)אחוז ההפחתה בתנועה 



 פרטים ומשמעויות
נתיבי  / צים"נתהתנועה תתנהל בתשתית הקיימת ללא •

 .  שיהיו מיותריםהעדפה 

בשל ביטול מרכיבי שכר הנסיעה תהיה זולה מאוד •

וצמצום ניכר מאוד בעלויות רכישה ותחזוקה של הנהיגה 

 . כלי רכב

  -קווי רכבת תחתית/ לא יהיה צורך בקווי רכבת קלה•

לדגם התחבורה  ביחס שרמת השירות בהם תהיה גרועה 

לרכבות בין עירוניות למרחקים   שונהדין )האוטונומי 

 (.  שיזונו באמצעות רכב אוטונומי -ארוכים



 ניתוח המצב הקיים –עד שימומש חזון השירות האוטונומי 

 בעיות משימוש לא מבוקר ברכב פרטי

 .וזול נוח מדוייק ,יעיל אמצעי הוא הפרטי הרכב•

  ,מיסים ללא) למשק עלות במונחי ,ותקורות שכר עלויות בו אין•

  ובהוספת ,הפרטי הרכב לנהגי ההוצאה רוב את המהווים

 (ומעלה נוסעים משני כלל בדרך) זול הוא (צ"לתח הסובסידיות

   .באוטובוס לנסיעה ביחס רכב-מ"לק

  עלות ידועים שעות /כיוונים /באזורים נוצרת יתר בשימוש :הבעיה•

  מאוד נפגעת .בדרכים גודש מהיווצרות הנובעת וחיצונית ישירה

   .הנסיעה של והאמינות היעילות

  מהנוכחי גבוה מילוי במקדם לחילופין ,בסייבר "נסיעה" :הפתרון•

   .מקומות באותם



 פרברי הקיים-צ העירוני"אי יעילות במבנה שירות התח

 (.מפותל לעיתים)השירות ניתן לציבור נוסעים מפוזר לאורך קו •

בחירת המסלולים אינה היעילה ביותר בין חלק גדול מצמדי תחנות  •
 .  יעד לאורך המסלול-המוצא

המאריכות את זמני  , עם עצירות בתחנות רבות, השירות מאסף•
באופן משמעותי ובכל , במיוחד לנוסעים בין קצות המסלול, הנסיעה

 .  שעות היום

גבוהה  תוספת הזמנים לנוסעים כתוצאה משירות לא מדוייק זה •
אילו היו כל נוסעי הרכב הפרטי . מתוספת הזמן בשל פקקי התנועה

אך זמן הנסיעה , צ הקיים לא היו כלל פקקי תנועה"עוברים לתח
 .  הכולל מדלת לדלת היה מתארך בהרבה מטרופוליני/ הארצי

צורך , השירות אינו נוח בהרבה מקרים בשל צפיפות יתר: בנוסף לכך•
נוחות ישיבה וחווית נסיעה , במעברים בין קווים בחלק מהנסיעות
נוחות הנסיעה היא חלק מתועלת  . נמוכים משמעותית ביחס לרכב פרטי

 .  הנוסעים שתכנון נכון חייב למכסם במסגרת מגבלות נתונות



 צ"שבחים לקו תח
ב רשימת הערות אופייניות המשבחות מאוד  "חרף האמור לעיל מצ

 (:במהלך נסיעה בבוקר 2017במרץ  O.Bנרשם בסקר ) מסויימתצ "תח( ברובן)

 .איכות חיים, זמינות גבוהה, זמניםמקצר 1.

 !!!שימשיך כך. שירות טוב מאוד2.

 !ממליץ להרחיב. שירות מצוין ואדיב3.

 .שהנהגים יהיו נחמדים יותר4.

 . צ"צפוף אחה. הבעיה בחזרה. מעולהפתרון 5.

 תודה על השירות6.

 .  מקומותלהרחיבו לעוד . שירות מעולה7.

 מהשירותמאוד מרוצה 8.

 !!!כל הכבוד!!! מעולה9.

 .השירותלא להפסיק את . פרטי כמעט זההבהשוואה לרכב זמן הנסיעה 10.

 .שיפורצ טעונה "שעות אחה ז''בלועמידה 11.

 100ציון 12.

 .  מרוצה מאוד. שירות גאוני13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אלא שזה לא קו אופייני...
א והבורסה  "בשירות השאטלים משפירים לאזור הקריה בת, כמובן, מדובר

 :צ אופייני בשום מובן"זה אינו קו תח. ג"בר

 .  איסוף נוסעים מייגע בתוך הישוב( צ"ולתח)הוא חסך לנוסעים •

נותן לנוסעים שהתרכזו בכניסה לאזור הגודש שירות ישיר ללא עצירה  •
 .לסביבת מקום עבודתם

 .התדירות גבוהה מאוד•

 .  גם החניה, שירות חינםה•

,  אך גם אינו מאריך בהרבה ביחס לרכב פרטי, הוא אינו חוסך זמן לנוסע
ואמין יותר  ( מהנוסעים לכמחצית)חוסך עלויות חניה , אך הוא שירות נוח

 .  בבוקר מהנסיעה ברכב פרטי

צ מזרח ומודיעין העובדים בקרבת יעדי  "מנהגי ראשל 22%מוערך ש 
 .  זהו שיעור גדול מאוד. השאטלים משתמשים בשירות זה

אך כשהיא  -צ"שניתן להעביר נוסעים לתח, מכל מקום, התובנה היא
 .  אטרקטיבית



 אופייניםקווים 
 

 18קו 

 
תחנת  -בת ים -בית העלמין חולון

 מרכז -א"ת

 
 מ"ק 10.7: אורך קו

 39: מספר תחנות

 ' מ 274: מרחק ממוצע בין תחנות
 121: אוטובוסים ביום' מס



 
 

 אזור-בת ים - 99קו 

 

 מ"ק 11.5: הקואורך 

 31: מספר תחנות

 . 'מ 371: מרחק ממוצע בין תחנות
 

 53: אוטובוסים ביום' מס



 
 85קו 

 ח וולפסון"ביה-צ"ראשל מזרח
 
 23.5: אורך קו

 53: מספר תחנות
  443: מרחק ממוצע בין תחנות

 'מ
 

 54: אוטובוסים ביום' מס
 דקות 85זמן נסיעה יומי ממוצע 

 ש"קמ 16.6: מהירות ממוצעת
 

ברכב פרטי  המרחק בין הקצוות 
זמן נסיעה בשיא בוקר  , מ"ק 11.5

:  בשפל יום(. ש"קמ 26: )דקות 27
 (.  ש"קמ 49)דקות  14

 
צ למרכז בת "בין מרכז ראשלגם 
,  מ"ק 13.6)דקות  50: בקו: ים

ברכב פרטי  , (תחנות 30עצירה ב 
 .  בשעת שיא( מ"ק 12)דקות  25



 חזון ביניים

פירוק קווים ראשיים לקווי מישנה העונים כל אחד באופן •
 .מתואם ויעיל לצרכי חלק אחר מנוסעי קו קיים

ויעשה  , מספר החלוקות הכולל הוא תלוי טכנולוגיה ותקציב•
לעתיד הקווים יחולקו  . בשלב הביניים במגבלות שיקבעו

 . לקבוצות של נוסעים ספורים בכלי רכב אוטונומיים

התכנון יביא בחשבון את כלל הנוסעים באזור המנותח ולא •
 .  צ"מסקרי נוסעים בתח יגזר

 .העדר צפיפות, עמידה על רווחת הנוסע•

תוספת , (חלקם קטנים)תידרש תוספת ניכרת של אוטובוסים •
 . רבה לנסועת האוטובוסים

אך יהיו נוסעים  , התועלת תתחלק כך שלא יהיו נוסעים שיפגעו•
 . שיירוויחורבים 

גם אם רוב נוסעי   -צ יגדלו מאוד"סיכויי הסטת נוסעים לתח•
 .   הרכב הפרטי עדיין לא ישתמשו בה

 

 



 הצעת מבנה משופר  

 פרבריים-צ עירוניים"לקווי תח
   :הקו מבנה

 .נוסעים פיזור ואזור נוסעים איסוף אזור יוגדר קו לכל•

  ביותר המהיר במסלול האוטובוס יסע הפיזור ואזור האיסוף אזור בין•
   .עצירה ללא

 .(תחנות 50 ל מעל רבים בקווים כיום) לקו תחנות 20 מ יותר יהיו לא•
 

   :ותפעולם ציודם ,האוטובוסים

  (נוסעים 20) מיניבוס בין ויהיה לביקוש יותאם האוטובוסים גודל•
   .זעירים אוטובוסים גם מסויימים במקרים .(נוסעים 50) לאוטובוס

  בתקשורת כשגרה ויצויידו ,נוח ישיבה מרחב בעלי יהיו האוטובוסים•
Wi-Fi, ועוד לטלפונים טעינה בשקעי.   

   .בעמידה נוסעים הסעת וכשגרה בעיקרון תהיה לא•
 

 :הנוסעים שירות

  מקום מתאימה באפליקציה להזמין וגם חודשי מנוי לקנות יהיה ניתן•
  צרכיו ,לנוסע התאמה יתר "ישדר" השירות ככלל .לנסיעה שמור

   .לשירות עצמו מתאים הנוסע בו למצב בניגוד ,ונוחותו



 קווי אוטובוס משופרים" שכבת"אסטרטגית פיתוח 

 .  הקווים יתוכננו כחלופה נוספת לקו קיים•

 .  הם יופעלו ללא שינוי בתדירות הקו הקיים•

והם לא בהכרח יפעלו  , תדירותם לא תהיה גבוהה בתחילה•

 .כל היום

במשך הזמן יהיה מקום לקבוע שיווי משקל חדש בינם לבין  •

 .  לרבות התאמות במבנה הקו הקיים, הקו הקיים

 .  גם כתלות בשעת היום, תיתכן יותר מחלופה אחת לקו קיים•

 

 



 דוגמאות לקווים משופרים
  עובר .א"ת לאוניברסיטת חולון במזרח שרת מקריית אגד של 271 קו•

 40 כולל ,מ"ק 18.7 :אורך .ונמיר בגין ,המסגר רחובות ,חולון במרכז

 :חלופות שתי מוצגות זה לקו .תחנות

 .א"ת לאוניברסיטת שרת קריית בין מהיר קו–

   .א"בת ובגין המסגר לרחובות שרת קריית בין מקוצר קו–

 14 מהן ,תחנות 40 הכולל מאסף .א"לת רעננה ממזרח אגד של 501 קו•

 חלופה מוצעת זה לקו .מ"ק 23.3 :אורך .עובר הוא דרכה בהרצליה

 כאופציה .בהרצליה עוברת ואינה 20 ו 531 כבישים דרך העוברת מקוצרת

   .ס"כ במזרח מתחיל המקוצר הקו

 ועד א"ת מערב לצפון תקווה וגני אונו קריית בין "קווים" חברת של 55 קו•

 ,אונו קריית ,תקווה גני בתחומי תחנות 50 הכולל מאסף קו– רידינג מסוף

 משנה ,המוצא באזור תחנות מדולל המשופר הקו .א"ות גבעתיים ,גן רמת

   .וגבעתיים גן ברמת התחנות על ומדלג ,גן ברמת המסלול את חלקית

 חברות של הזמנים לוחות על מבוססים הבאות בדוגמאות המוצגים הנסיעה זמני

  התחבורה משרד של "נתון כל" ממערכת האוטובוסים של בפועל וזמנים ,האוטובוסים
 .17 בנובמבר  Google Maps IPI for Work בתוכנת נמדדו פרטי רכב זמני .17 'מאוק



   -55קו 
 (רידינג)ממסוף קריית אונו לתל אביב 

 תיאור

קו  

 קיים

קו  

 מהיר

המסלול  אורך 

(מ"בק)  
16.7 16.4 

 20 50 מספר תחנות

מרחק ממוצע  

('מ)התחנות בין   
330 820 

 30 94 אוטובוסים ביום

 זמן מעבר המסלול בדקות

  7:00 8:00 9:00 12:00 

 24 35 41 39 רכב פרטי

 62 72 80 78 אוטובוס

 49 57 63 62 אוטובוס מהיר

את הזמן   40%האוטובוס המהיר יצמצם ב 

 העודף של הקו הקיים ביחס לרכב הפרטי



 תקווה ובגני אונו בקריית עליו העולים הקו מנוסעי אלה את ישרת המוצע הקו•
 .(היישובים בשני מהעולים 60% שכ נראה) א"ת ויעדם

 :יישוב לפי ובמוצע הקיים בקו התחנות פירוט להלן•

 

 

 

 

 

 

 

 

  ודרך שדה אלוף 'ברח נסיעה :גבעתיים-גן ברמת הנסיעה במסלול שינוי מוצע•
  ההסתדרות ,הירדן משמר ,כורזין :גבעתיים של פנימיים ברחובות במקום השלום

 .ועוד

  הליכה זמני יאריך א"ובת אונו בקריית רבה בצפיפות הפזורות ,התחנות דילול•
  גבוה זמן רווח יצור אך ,המקוצר בקו לנסוע שיבחר ממי לכשליש דקות 2 בעוד
  .הנוסעים לכלל יותר

  .דקות 13-17  בכ להצטמצם צפוי ליעד המוצא בין הנסיעה זמן•

 

 

 55פירוט והסברים לחלופה המוצעת לקו 

קו   יישוב

 קיים

חלופה  

 מוצעת

 8 14 אונו קריית

 2 4 תקווה גני

 0 7 רמת גן

 0 10 גבעתיים

 10 15 תל אביב

 20 50 כ"סה



מסוף )ממזרח חולון  -271קו 

 א"אוניברסיטת תל( קריית שרת

 זמן מעבר המסלול בדקות לפי שעת יום

  7:00 8:00 9:00 12:00 

 25 35 41 38 רכב פרטי

 63 66 87 77 אוטובוס

 43 56 63 49 אוטובוס מהיר

 תיאור

קו  

 קיים
 קו מהיר

המסלול אורך 

(מ"בק)  
18.7 18.0 

 12 41 מספר תחנות

מרחק ממוצע בין  

('מ) התחנות  
456 1500 

 16 75 אוטובוסים ביום

 מהזמן העודף של הקו הקיים ביחס לרכב הפרטי 70%-35%הקו המהיר יחסוך 



 תיאור

קו  

 קיים

קו  

 מהיר

המסלול אורך 

(מ"בק)  
12.7 12.3 

 16 29 מספר תחנות

מרחק ממוצע בין  

('מ)התחנות   
440 1600 

 - 75 אוטובוסים ביום

 זמן מעבר המסלול בדקות

  7:00 8:00 9:00 12:00 

 20 31 35 27 רכב פרטי

 43 46 65 55 אוטובוס

 33 36 44 40 אוטובוס מהיר

מסוף )ממזרח חולון  -271קו 

 (השלום)לתל אביב ( קריית שרת

מהזמן העודף של הקו הקיים   65%קו המהיר יחסוך כ ה

 ביחס לרכב הפרטי



ממסוף רעננה לתחנה   -501קו 

 המרכזית החדשה בתל אביב

 תיאור

קו 

 קיים

קו 

 מהיר
 ס"מהיר כ

המסלול אורך 

(מ"בק)  
23.3 25.5 29.5 

 19 16 41 מספר תחנות

מרחק ממוצע בין  

('מ)התחנות   
620 1600 1550 

 25 25 87 אוטובוסים ביום

 זמן מעבר המסלול בדקות

  7:00 8:00 9:00 12:00 

 25 35 39 43 רכב פרטי

 72 73 85 94 אוטובוס

 46 56 66 76 קיים מוצא -אוטובוס מהיר

 60 70 78 91 ס"ממזרח כ -אוטובוס מהיר

 כפר סבא Gמוצא הקו החדש הינו מקניון * 



 סיכום
 ,מאסף שירות הוא (הארץ ובכל) א"ת במטרופולין הקיים צ"התח שירות•

  באורכי ,שונים ליעדים שונים ממוצאים נוסעים אחד בקו לשרת המנסה

   .שונים מסלול

  וללא יעיל ללא השירות את הופכים כזה ממבנה הנובעים היתר זמני•

 יש כשלאוטובוס גם ,פרטי ברכב הנסיעה מזמן בהרבה ולארוך ,אטרקטיבי

   .(צ"נת) העדפה נתיב

  קווים ממשתמשי לחלק יותר מדוייק שירות לספק אפשרויות הודגמו במצגת•

  כזה אופי בעלי שינויים .יותר או ברבע יתקצר נסיעתם שזמן כך ,קיימים

  להיות צריך הקו במיבנה השיפור .צ"התח מקווי גדול בחלק לבצע ניתן

  .בו בצפיפות ,ציודו ,האוטובוס בנוחות נוספים בשיפורים מלווה

 הוא שכן ,הפרטי הרכב מנוסעי חלק אליו להעביר סיכוי המשופר לשירות •

  בעלויות לחסכון במקביל ,הפרטי רכבל באוטובוס השירות רמת בין יקרב

   .וחניה נסיעה

  רק צ"שהתח לנקוט שנכון רחב פעולות בפסיפס אחת פעילות רק וזו...•

 ...מהן אחת


