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הדו"ח והתכנית מבוקרים במצגת זו

שוקי כהן

למה צריך מטרו בגוש דן?
גישת דו"ח המטרו מיולי  20ניתנת לתמצות בנקודות הבאות:
.1

כי מערך התנועה בגוש דן נמצא בכשל והאזור מצטופף והולך.

.2

כי האדם הוא אותו אדם ,העובד אותו עובד ,הסטודנט אותו סטודנט .צרכי הניידות
הפיזיים לאדם בשנת  2050יהיו בדיוק כמו בשנת  .1990הנסיעות יגדלו
פרופורציונית לגידול באוכלוסייה והבעיה התחבורתית תחריף מאוד.

.3

כי הפעילויות שנעשו עד כה ,ככל שנעשו ,לא שיפרו מהותית את המצב.

.4

כי גם השקעות אדירות שהחלו להתבצע – בעיקר מערכת קווי  LRTלא יועילו הרבה,
למעשה כבר בהיפתחם יסבלו מצפיפות יתר ולא יוכלו לשרת יותר נוסעים עם הזמן.

.5

כי אין חלופות טכנולוגיות ,הסדרים או גישות יעילות אחרות לפתרון המצב .לא תהיה
פעילות מרחוק והרכב האוטונומי יביא יותר נזק מתועלת.

.6

כי האוכלוסייה והפעילות בגוש דן הגיעו לסף בו בערים מרכזיות ברחבי העולם נבנו
מערכות מטרו.

.7

כי במטרו יש ברכה תחבורתית ובנוסף שלל תועלות אחרות ,ובעיקר הגברת
התפוקה באמצעות ציפוף תעסוקה (אגלומרציה).

למה לא צריך מטרו בגוש דן?
•

כי אנו בעידן בו עיקר הצורך הוא בניוד היכולות הקוגניטיביות של האדם ולא בניוד
גופו .רוב הנסיעות ,ובמיוחד נסיעות השיגרה ,יכולות לעבור מהמרחב הפיזי
לקיברנטי.

•

כי יש פתרונות חלופיים למטרו גם בתחום התחבורה -בעיקרם :ניצול טוב בהרבה
של תשתיות קיימות ,וכן של פיתוח מסילתי אחר שבצנרת.

•

כי בטווח של  25שנה ואולי מעט מאוחר יותר הרכב האוטונומי יוכל להוות תח"צ
מדוייקת שתייתר את הצורך בתח"צ אחרת ,לרבות מסילתית באזורים
מטרופוליניים.

•

כי התכנית דנה אותנו ל  20-25שנה ללא פתרון בעיות התחבורה ,ובמהלך תקופה
זו לא תהיה מוטיבציה ממשלתית לקידום פתרונות חלופיים כי הם "יקלקלו" למטרו.

•

כי מדובר בהשקעה אדירה ,ויש לה חלופות מועילות יותר בתחום התחבורה ולא רק
בו.

•

כי ערים עם מטרו עדיין סובלות ברובן מבעיות תחבורה ,ולפי דו"ח המטרו בעיות
אלו בגוש דן ב  2040עם  3קווי מטרו יהיו קשות בהרבה ביחס ל  2018בלי מטרו.
נכון לכן לבחון פתרונות אחרים ויעילים יותר.

מה שברור...
• עבור כל תרחיש ולכל טכנולוגיה ורשתות דרכים ,ביחס לכל
אורחות החיים ,צריך לערוך ניתוחים תחבורתיים על בסיס
מידע תקין ,מודל תחבורתי תקין ואמין ,ולהציג תחזיות אמינות.
• יש להעריך את המשמעויות הכלכליות על בסיס תחזיות
אמינות של תועלות ,במתודולוגיה תקינה וללא הטיות.
קריאת דו"ח המטרו מיולי  20מעלה סימני שאלה לגבי הנקודות
שלעיל.
"דוח המטרו" עולה לדיון היות שהוא מסמך בעל משמעות בקידום תכנית לאומית עתירת
השקעה במיוחד ,היות שלא נבחן עד כה באופן יסודי כראוי למסמך מסוג זה ,וגם בשל העדר
נכונות של משרדי האוצר והתחבורה להכין ולבחון חלופה שונה כיוון לפתרון בעיית התחבורה.

נקודות המוצא לתכנון תחבורה עבור הטווח הבינוני והארוך
.
 .1הכרת מערכת התחבורה כיום והמגמות בתוכה בתחומים רבים (לא
רק בפיצול נסיעות בין אמצעי תחבורה):
 שינוי ביצירת הנסיעות היומית והשעתית.
 שינוי בפיצול האינטראקציה המרחבית בין ביצוע נסיעה לפעילות בסייבר.
 שינוי בפילוג המרחבי של הנסיעות.
 שינוי בעיתוי ביצוע הנסיעות.

 .2משתני רקע – גידול האוכלוסייה ,תעסוקה לפי מאפיינים ,התפתחות
רמת המינוע ,רשתות הדרכים.
 .3תמונת העתיד -והשוני האפשרי בינה לבין ההווה במונחי טכנולוגיה
ואורח החיים ,בתחום התחבורה :מלאי האמצעים האפשרי לארגון
וניהול התחבורה.

תמונת העתיד של "דוח המטרו"
•

רכבים אוטונומיים – סכנה לאנושות" -צפויים להגדיל את הביקוש לנסיעות ,שכן
הטכנולוגיה תאפשר לבצע מגוון פעילויות בזמן הנסיעה ותאפשר לנסוע ברכב גם
לרבים שאינם נוהגים – ילדים מעל גיל מסוים ,אזרחים ותיקים ,נכים ,נוסעים שאינם
כשירים לנהיגה וכדומה ואף שליחת רכבים ריקים למשימות שונות – יעודדו נוסעים
לשימוש גובר ברכב ויגדילו בצורה ניכרת את הנסועה".

• אגרות גודש -יעילים רק כאמצעי משלים לבניית המטרו – "אגרות גודש ומערכות
מתע"ן הן אמצעים משלימים ברמה של פרוזדור תחבורתי ובהרחבה גם לרשת
העירונית .כך ,אף שמס על גודש עשוי להגדיל את הרווחה החברתית גם בהיעדר
מערכת תחבורה עתירת נוסעים ,ככל שרשת התחבורה הציבורית איכותית יותר ,כך
יישום אגרת הגודש יהיה יעיל יותר".
•

עבודה מהבית -לאחר ביצוע תחשיב נרחב המבוסס על נתונים שגויים המסקנה
היא שרק  0.5%מהנסיעות בבוקר יפחתו עקב אופציה זו ,בפועל השיעור הנ"ל
אופס בחלופה המרכזית .לימודים מרחוק ,פגישות "זום" ,וכו' -לא קיימים.

•

פיתוח רשת נר"תים לרכב עם  2-3נוסעים או יותר -למרות שזה כיום כיוון מוליך
בפיתוח רשת הדרכים של משרד התחבורה הנושא לא מוזכר כלל בדו"ח .המונח
"נסיעה שיתופית" מוזכר רק פעם אחת בעבודה בשולי ההסבר למה לא תהיה
עבודה מהבית.

תמונת ההווה של דו"ח המטרו
•

•

"המחסור בהשקעה במערכות התחבורה הציבורית דוחף את אזרחי ישראל לשימוש
הולך וגובר ברכב הפרטי ולגידול מהיר בגודש באזורים הצפופים .בשנת  2017חל גידול
של  4%במספר כלי הרכב בכבישים וגידול של כ 2%-בנסועה בעוד השימוש בתחבורה
הציבורית במטרופולין ת״א ירד לשפל של כל הזמנים :כ 10%-מסך הנסיעות המוטוריות
בלבד "(הערך הנכון כ  ,25%כ  44%בכניסות לת"א בבוקר).
שיעור הנסיעות לעבודה בשעות  7-10בבוקר הוא רק ( 24%לוח  39בדו"ח) -על כן גם
אם יגדל בהרבה שיעור העובדים מהבית מספר הנסיעות לא ישתנה בהרבה (לפי סקר
הרגלי הנסיעה המובא כמקור הערך הנכון הוא כ .)75-77%

• "במצב הקיים ,האוכלוסייה והתעסוקה במטרופולין מייצרות ומושכות כ 6-מיליון
נסיעות ביום .מתוכן ,כמיליון נסיעות מתבצעות בתחבורה ציבורית .ההערכה היא
שעד שנת  ,2040מספר הנסיעות ביום עשוי להגיע לכ 9-מיליון .תוספת של כ4-
מיליון נסיעות ביום ,תוך המשך ההתבססות על רכב פרטי כאמצעי הנסיעה העיקרי,
פשוט אינו אפשרי .הפתרון לנגישות והניידות במטרופולין ברמת שרות נאותה ,חייב
להתבסס על שינוי מהותי בהרגלי הנסיעה ובהשקעות במערכת תחבורה ציבורית
יעילה יותר" .זה כבר נאמר לפני  25שנה ,והרכב הפרטי עשה את מה שנטען שאינו
יכול לעשות בעיקר על ידי שינוי בהרכב הנסיעות בזמן ובמרחב.

תמונת עתיד שגויה  -התחנה המרכזית החדשה בתל אביב
הבה נבנה לנו תחנה מרכזית גדולה ונאה שתחליף את התחנה הישנה שפעלה ברציפים
מיושנים בחוסר סדר ,בחוסר בטיחות והעניקה שירות ירוד לנוסעים.
התכנון החל ב  .1964תוכנן מבנה ענק של  7מפלסים ,מיועד ל  11,000אוטובוסים ביום
(בתחנה הישנה היה רק מחצית מכך) ,ועם  1,500חנויות .הונח שגידול האוכלוסייה יחייב
גידול מקביל בתנועת האוטובוסים ,ושנכון לרכז את תנועת האוטובוסים הבין-עירונית /פרברית
בת"א בנקודה אחת .התמ"ח היא מסוף האוטובוסים השני בגודלו בעולם.

ב  1963היו בארץ  47אלף כלי רכב פרטיים ורמת המינוע היתה .19
התחנה החלה להיבנות ב  1967ובשל קשיי מימון ועוד נפתחה ב  .1993כשנפתחה רמת
המינוע היתה .184 :תנועת האוטובוסים פחתה לעומת  1963והתפזרה.
רוב שטח התמ"ח העצום ( 220אלף מ"ר) אינו מנוצל לתחבורה ,וחלקו אינו מנוצל כלל.
המקום מתוכנן לשינוי ייעוד ,והפונקציות התחבורתיות יועברו למסוף בצומת חולון .קמו בת"א
מסופים קטנים היוצרים מבנה קווים יעיל יותר ,ביניהם מסוף  2000סמוך לרכבת מרכז ומסוף
הכרמלית.
השגיאות התכנוניות העיקריות :אי חיזוי הגידול ברמת המינוע ,תכנון פונקציונאלי שגוי של
ריכוז תנועת האוטובוסים בנקודה אחת.
התחנה קודמה ע"י הדרג הממשלתי בדרבון יזמי נדל"ן בהתעלם מהזהרות של חלק מהדרג
המקצועי במשרד התחבורה .בעיני מקבלי ההחלטות הזהרות אלו היו לא מובנות בתוכנן
וברוחן ביחס לראייה הפשוטה של הדברים :הבה נקים תחנה חדשה גדולה ויפה.

איך לא לבנות מטרו וליצור מערכת תחבורה יעילה יותר
תמונת העתיד – טווח דור ויותר:
 .1האינטראקציה המרחבית בארץ /מטרופולין /עיר מבוססת ברובה
על סייבר ומאפשרת גם ניידות פיזית באמצעות כלי תחבורה.
 .2התחבורה הפרטית והציבורית מתאחדת בטווחים מטרופוליניים
לשירות אחד של ניהול תנועות ישירות מדוייקות של נוסעים
בודדים בין מוצא ליעד ברכב קטן .אמצעי אולטימטיבי :הרכב
האוטונומי.
 .3שילוב חלקי של אמצעי  2עם רכבות מהירות לנסיעות ארוכות ,בין
מטרופוליניות.
 .4שמירה לאורך זמן על יעילות הקצאת תשתית התחבורה לרבות
נסיעות הרכב האוטונומי באמצעות ניהול ביקושים ותנועה.

איך לא לבנות מטרו וליצור מערכת תחבורה יעילה יותר
תמונת העתיד – טווח של  10-15שנים:
 .1האינטראקציה המרחבית בארץ /מטרופולין /עיר מתבססת ברובה
על ניידות פיזית באמצעות כלי תחבורה ,וגם באופן לא זניח על
סייבר (עבודה מרחוק ,לימודים מרחוק /פגישות מרחוק).
 .2התחבורה הפרטית מתייעלת ע"י הגדלת תפוסת הרכב הפרטי –
עידוד נסיעות משותפות באמצעות תמריצים כספיים וכן שילוב בין
תחבורה פרטית לחניוני חנה-וסע והמשך הדרך בשאטלים.
בתפוסה של  1.8נוסעים לרכב בבוקר בצירים ראשיים לא יהיו
פקקי תנועה.
 .3שילוב חלקי של אמצעי  2עם מערכת הרכבת הבין עירונית
והמטרופולינית.
 .4שמירה על ייעילות הקצאת תשתית התחבורה ועידוד אמצעי 2
באמצעות ניהול ביקושים ותנועה.

לנסוע ברכב פרטי ב  8בבוקר במהירות של  3בלילה
המצב התנועתי היעיל ביותר הוא:
תנועה בתפוסת רכב הנמוכה ביותר שלא יוצרת גודש.
כיום זו כמעט תמיד תפוסה של עד  2נוסעים בממוצע לרכב.
הסבר:
• מקדם מילוי נמוך יותר יוצר גודש בשל אי התאמת קיבולות הדרכים
לביקוש במונחי כלי רכב .הגודש יחמיר ככל שמקדם המילוי הממוצע
בציר /כיוון נסיעה נמוך יותר.

• מקדם מילוי גבוה יותר מחייב התאמות זמן ומסלול בין הנוסעים.
הצורך "באיגום נוסעים" ליצירת התאמה זו יוצר אי יעילות – שנזקיה
גדלים ככל שתפוסת האמצעי גדלה ,ונזקיה כיום בתח"צ הקיימת
חמורה יותר מנזקי הגודש.
• האופטימום הוא בתפוסה המינימלית שאינה יוצרת גודש (בהתחשב
בשני כיווני הנסיעה) .במצב זה ניתן יהיה להגיע ב  8בבוקר מאזור
לאזור במטרופולין בזמן נסיעה קרוב לזה של  3בלילה.

הפתרון המשמעותי ביותר לצפיפות התחבורתית ,אינו טמון בסלילת
כבישים ,נת"צים ,רכב"לים ,רכבות תחתיות ,שבילי אופניים או קווי
אוטובוסים.
הפתרון הוא צמצום משמעותי של הצורך לצאת מהבית עבור פעילויות
שגרתיות של 'עבודה'' ,קניות'' ,פגישות עסקיות' ו'קבלת שירותים'.
את מרבית הפעילויות ניתן כיום לעשות מהבית .אם נוכל לצמצם ב-
 50%ויותר את תופעת היוממות תיפתרנה רוב הבעיות התחבורתיות.
כל זאת מבלי לפגוע בשימושי המרחב האחרים
כבר היום באזורים רבים בעולם ,כמו ביפן ובדרום קוריאה ,עובדים
רבים עושים את עבודתם מהבית מול מטרות מוגדרות ותחת לוחות
זמנים ,ובמידה ויש צורך בפגישות ,אלה נעשות בעיקר ברשת
האינטרנט.
מקורECONOMARKS :
לא זזים – התחבורה במאה ה21-
ד"ר מאור כהן
23.1.2020
סביבה ,כללי ,חברה ,דמוגרפיה ,אקולוגיה
תחבורה ,פקקים

תקופת הקורונה -מתוך עשרות /מאות מודעות על עבודה מהבית
א -חברת טוויטר ,הודיעה במאי  20שמעתה זו המדיניות ארוכת הטווח
שלה.
ב -חברת "סימנס" הגלובלית אימצה מודל מאפשר עבודה "מכל מקום
שמאפשר אפקטיביות מירבית" ,לרבות מהבתים.

ג -חברת לייבפרסון (מעסיקה בעולם  1,300איש 350 ,ברעננה) הודיעה
בתחילת יולי  20על ויתור על כל הנדל"ן (משרדיה) – חיסכון של 12-15
מיליון דולר בשנה -כל עובדיה יעבדו מעתה דרך קבע מהבית ,לאחר
שנמצא שתפוקת העובדים נשמרה במהלך העבודה מהבית.
ד -חברת ההייטק  ,JFrogשהעסיקה בנתניה כ  300עובדים עברה לעבודה
מהבית .עם זאת ,היא שכרה שטח משרדים קטן במתחם שרונה בת"א
לטובת אותם עובדים הגרים בת"א ושלא נוח להם לעבוד מהבית.
ה -חברת  Googleהודיעה כי תאפשר עבודה מהבית עד קיץ  2021לפחות.
ו -חברת חשמל בישראל ,שאינה חברת הייטק ,החליטה ביולי  20שיותר מ
 3,000מעובדיה יעברו לעבודה קבועה מהבית (כ  30%מעובדיה) היא
מצאה שהתפוקה לא נפגעה מעבודה מהבית.

דיון על עבודה מהבית בוועדת הפנים בכנסת
יום עבודה מהבית יחסוך למשק  850מיליון ש"ח בשנה
 18:27ח׳ בתמוז תש״פ  30.06.2020צבי טסלר

עוברים לעבודה מהבית? יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה
מיקי חיימוביץ'" :פחות כלי רכב על הכביש ,פחות זיהום
אוויר ,יותר זמן פנוי לעובדים ,תפוקות גדולות יותר ,חיסכון
כלכלי למעסיקים – ככה נראית כלכלה ירוקה" | ח"כ רם
שפע ,יו"ר ועדת החינוך" :זה אחד הדברים הגדולים
הבאים .זו מהפכה בתפיסת העבודה"

האם "עבודה מהבית" היא דווקא עבודה מהבית?
 היא יכולה להיות מקרבת הבית ,ב"חללי עבודה" שכונתיים המאפשרים
שהות עם אחרים ,כשכל אחד עובד עבור חברתו המרוחקת.
 אין פירושה ניתוק ,היעדר חברתיות ,החלשת אינטנסיביות הקשר בין
העובדים -במהלך יום העבודה מתקיימות ככל שנדרש שיחות בין יחידים
וקבוצות ,כולל בווידאו ,העברת נתונים ,קבצי עבודה .זמן ההגעה לאחר
באמצעי התקשוב אינם גבוהים מזמן המעבר מחדר לחדר.
 היא מעבירה באופן נכון את הדרישות מהעובד מדרישה לשהות במקום
העבודה לדרישה לתפוקה מוסכמת.
 היא חוסכת שטחי עבודה ,זמני נסיעות לעבודה ועלויותיהם.
 היא מגדילה מאוד (למעשה לכל העולם )...את רדיוס חיפוש העבודה
וחיפוש העובדים .להגדלת מרחב חיפוש העובדים יכולה להיות השפעה
ניכרת על התפוקה.

 היא מאפשרת בחירה מרחבית חדשה של סביבת מגורים" .כשאיפשרו
עבודה מהבית עברנו מתל אביב לגליל" (כתבה ב "כלכליסט" .)25.7.20

שיעור העובדים היכולים עקרונית לעבוד מרחוק
בארצות שונות

מסקנות "יישום מדיניות עבודה מרחוק -סיכום ותובנות
של ועדת מומחים"2020 -

בוועדה שותפו נציגי משרד התחבורה ,המשרד להגנת הסביבה ו"ממשק -יישום מדע במימשל".
הדו"ח נכתב לפני פרוץ משבר הקורונה ,והותאם מעט בנושא לקראת הפרסום במאי .20

מטרו ≠ פקקים?
אמנם הדו"ח נזהר מלומר זאת .נמצאה התייחסות מינורית לנושא בעמוד 124
בתוך  263עמודי הדו"ח:

"

יש פה מעט  - understatementאמנם המצב ב  2040ללא מטרו יהיה גרוע
מהמצב ב  2040עם המטרו (לפי מודל ת"א בו הורצה בחינת המטרו ,וגם לפי
ההיגיון) אך המודל מלמד שמצב התנועה במטרופולין ת"א ב  2040עם  3קווי
המטרו יהיה קטסטרופלי .הוא יהיה גרוע בהרבה ביחס למצב ב  ,2018ממנו
מנסים להימלט באמצעות המטרו.

18

בדו"ח אין שום השוואה בין מצב התנועה ב  2040עם קווי המטרו ל  .2018רבים
מהתומכים במטרו בטוחים שכך ייעלמו הפקקים .הדו"ח לא אומר זאת ,אבל לא
מבליט את תמונת המצב הצפויה לפי חישוביו .בדו"ח יש גם תיאור מעט אופטימי
על הרווח שיהיה לנו אם נשתווה לערים הנאורות ונבנה מטרו.

רמת שירות של מערכת הדרכים הפנימית בערי
בירה בהן קיימת מערכת מטרו
ולרוב גם קווי רכבת קלה ומערכות תח"צ רבות נוספות

מפות "גוגל" לשעות אחה"צ בימי עבודה – דצמבר 19
מוסקבה 14 -קווי מטרו ופקקי תנועה כבדים

מוסקבה

אוכלוסייה 12.5 :מליון נפש
שטח העיר 2,560 :קמ"ר
אורך המטרו 381 :ק"מ
 14קווים

לונדון

אוכלוסיה 8.9 :מליון,
שטח 1,579 :קמ"ר
מטרו באורך  408ק"מ
 11קווים

London ranked seventh worst city in the world for traffic jams
Tanveer MannMonday 20 Feb 2017

אמסטרדם

אוכלוסייה 850 :אלף בעיר,
 2.3מליון נפש במטרופולין
מערכת המטרו כוללת 5
קווים  .בסה"כ  43ק"מ.

פקקי תנועה באמסטרדם ומבואותיה2018 ,

מה משתמע מהפעלת מודל ת"א על הצפוי בארץ-
עם ובלי המטרו?
מודל ת"א מאפשר לבצע סימולציה תנועתית לשנים עתידיות ברשתות
דרכים חזויות בהתאם למערך ביקושים חזוי לנסיעות לפי אזורי מוצא
ויעד (המטרופולין מחולק ל  1,300אזורים) בתקופות יום שונות.
הוא הורץ רק עבור שנת  ,2040ל  3תקופות יום ,ועיקר הממצאים הם
לשעות שיא הבוקר (ממוצע לשעה בין  6-9בבוקר).
הוא הורץ ברשת כבישים חסרה ,מאידך במערך הכולל את כל קווי
הרכבת הקלה שבתכנון שייפתחו עד  ,2030קו  BRTהחום ב 2030
ונוספים עד  ,2040מסילות  5-6של רכבת ישראל באיילון ב ,2040
ותגבור כללי של עשרות אחוזים בשירות האוטובוסים (למעט בחלופת
מטרו מלא).
מודל ת"א כשלעצמו הוא מודל מורכב ותקין המתבונן נכון על ההווה.
הפעלת מודל כזה לעתיד מחייבת הנחות רבות ,התאמות ,ופיתוח
רכיבים שונים .דרך הפעלת המודל לא נחשפה בדו"ח וכללית ,ומהידוע
מתברר שהמודל לא אוזן נכון לשנת  2040נכון ותוצאות ההרצות שנעשו
בו שגויות.

איפה מודל הפיצול?
מודל פיצול הוא מרכיב במודל התחבורתי המעריך את הסתברות הבחירה של נוסעים
שונים באמצעי התחבורה השונים בנסיעתם :בחירה ברכב פרטי (כנהג או כנוסע) ,בתח"צ
לסוגיה ,וגם בשילוב בין אמצעים .המודל מעריך את ההסתברויות הנ"ל ע"פ מערך נתונים
ותוצאות מקדימות ולצורך כך בודק את:
 זמני הנסיעה מהמוצא ליעד בכל אחד מאמצעי התחבורה החלופיים
 פילוג הזמן הנ"ל למרכיבי משנה (כגון זמני הליכה והמתנה ,חיפוש חניה)
 מחיר הנסיעה לנוסע (ברכב פרטי מבוסס בדרך כלל על מחירי דלק וחניה בעיקר)
 צורך במעברים ("טרנספרים")
 נוחות הנסיעה (מבוטא לרוב כקבוע האמצעי ,אם כי אין זה גורם קבוע) הכוללת לרוב
גם משתנים כמו אמינות זמן הנסיעה ,צפיפות באמצעי ועוד .ניתן להפריד בין משתנים
אלה.
בהפעלת המודל נבנה מחיר או ציון משוקלל לכל אמצעי ע"פ רמת השירות הכוללת שלו ,אך
גם לפי חשיבות כל מרכיב ברמת השירות בעיני הנוסע.
המודל סוכם את מטרדי הדרך במונחי דקות נסיעה ברכב .לדוגמא :דקת המתנה מחושבת
לרוב כשתי דקות נסיעה.
הסתברות הבחירה באמצעי מסויים של סוג נוסעים מסויים גדלה ככל שסכום מטרדי הדרך
שלו קטנים לעומת אמצעים אחרים.

איפה מודל הפיצול ()2
כשמדובר בחיזוי תנועת הנוסעים באמצעי שאינו קיים בארץ (מטרו) היה הכרח להציג
את מודל הפיצול בו נערכה התחזית .זהו לב ליבו של החיזוי .מהו "קבוע האמצעי" בו
נעשה שימוש? (ביטוי לאטרקטיביות היחסית של האמצעי) איזו משמעות מייחסים
נוסעים מסוגים שונים למעברים בין אמצעי נסיעה במהלך דרכם? כמה תעלה החניה
במקומות שונים ,ואיך היא תשנה את ההחלטה על בחירת אמצעי הנסיעה?
הפעלת המודל הייתה אמור לברר:

 את הגבולות הגיאוגרפיים של כדאיות הנסיעה במטרו עבור מי שצריך להטות את
מסלולו כדי להשתמש בה ,או שנסיעה בה כרוכה מבחינתו ביותר ממעבר אחד.
 מאפייני הנוסעים במטרו לפי זמינות הרכב הפרטי שלהם ותכונות נוספות.

 האמצעי ממנו הנוסעים יעברו לרכבת -מי מרכב פרטי ומי מאמצעי תח"צ אחרים,
למשל מרכבות קלות או מרכבת ישראל.
 איך הפיצול משתנה לפי שעות יום ואזורים גיאוגרפיים.
מודל הפיצול ,שהיה אמור להיות הבסיס ולב הניתוח לא מוזכר אפילו במילה אחת
בדו"ח !

המודל הופעל מחוץ לתחום הקיום שלו
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0

V/C
כ  20%מק"מ הרכב ב  2040נעשה על פי המודל בתרחיש המרכזי הכולל את המטרו
ביחסי ביקוש /קיבולת בלתי אפשריים .התוצאה -אי אמינות של כל מערך התוצאות

התפלגות ק"מ היר"מ* לפי יחס הביקוש /קיבולת
בהצבות שעות שיא בוקר במודל ת"א (גירסה )4.2
**V/C
0-1
1-1.2
1.2-1.4
1.4-1.6
1.6+
סה"כ

2018
79.1%
11.8%
6.1%
1.7%
1.3%
100.00%

רמת השירות
 2040עם מטרו
טובה עד סבירה
67.2%
פקוקה
15.1%
פקק "כבד"
11.4%
טעות ,מצב לא ריאלי
3.4%
טעות ,מצב לא ריאלי
2.9%
100.00%

כ  36%משעות הרכב ,יעשו עם המטרו ב  2040במהירויות נמוכות מאוד ,חלקן
בפחות מ  5קמ"ש .הלוח מבטא הרעה דרמטית ברמת השירות של מערכת הדרכים
ב  2040עם המטרו ביחס למצב הנוכחי.
מטרו לא פותר את בעיות הפקקים גם "בערים המתקדמות" אליהן מפנה אותנו
הדו"ח.
•
•

יחידת רכב מושווה – ביטוי לתפוסת הדרך של הרכב במונחי רכב פרטי .משאית =  2יר"מ.
היחס בין כמות כלי הרכב המבקשת להיכנס לקטע דרך לקיבולת הדרך ביחידת זמן.

מסקנה
• היה צריך לראות בהצבות התנועה המובילות לתוצאות שהן מעבר
לתחום הקיום של המודל התנועתי "איטרציה" ראשונה ,להפעיל
מרכיבים קודמים של המודל וליצור מערכת ביקוש ריאלית -למשל
ע"י הסטות זמן לשעות בוקר מוקדמות או הפעלה מחודשת של
מודל הפילוג המרחבי של הנסיעות .זה ניתן לעשות וזה לא נעשה,
או שנעשה באופן לא מספק.
• במצב זה כל מערך התוצאות לא אמין :ממספר נוסעי המטרו ,דרך
שעות הנוסעים שהמטרו יחסוך ,ובהמשך כל תחשיב התועלות
הכלכליות המבוססות על תוצאות אלו.
• בין היתר הקטסטרופה התחבורתית המתוארת בתוצאות עם /בלי
המטרו לא תתקיים -ואולם המצב צפוי להיות גרוע גם כך.

קטעים מרכזיים (שורק-עירון)

כניסות כלי רכב
בממוצע ליום א'-
ה' בחודשי
נובמבר 2018-
2019
לפי שעת יום
בשנים

הביקוש גמיש ומתאים
עצמו תחת אילוצי רמת
השירות בדרכים למצב,
הגודש בולם את הגודש.
ניטור התופעה ותובנות
הנובעות ממנה צריכים
להוות חלק ממערך
החיזוי.
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שעה

2018

2019

שיעור גידול

2018

2019

שיעור גידול

0

1,642

1,896

15.5%

512

607

18.6%

1

933

1,058

13.4%

316

370

17.1%

2

694

802

15.6%

237

288

21.5%

3

767

843

9.9%

272

314

15.7%

4

1,389

1,555

12.0%

523

623

19.0%

5

5,479

6,132

11.9%

1,884

2,224

18.1%

6

11,338

11,487

1.3%

2,848

2,932

3.0%

7

15,545

15,521

-0.2%

3,256

3,482

6.9%

8

16,055

15,867

-1.2%

3,781

3,990

5.5%

9

12,417

12,553

1.1%

3,319

3,674

10.7%

10

10,143

10,918

7.6%

2,909

3,338

14.7%

11

9,315

10,077

8.2%

2,773

3,211

15.8%

12

9,890

10,617

7.4%

2,965

3,319

11.9%

13

11,260

11,967

6.3%

3,317

3,691

11.3%

14

13,436

14,304

6.5%

3,797

4,283

12.8%

15

16,714

16,770

0.3%

4,148

4,517

8.9%

16

16,173

16,084

-0.5%

3,937

4,360

10.8%

17

15,217

15,325

0.7%

3,780

4,234

12.0%

18

13,139

13,706

4.3%

3,400

3,755

10.5%

19

10,224

10,851

6.1%

2,716

2,975

9.5%

20

6,728

7,379

9.7%

1,963

2,288

16.5%

21

4,432

4,986

12.5%

1,383

1,678

21.3%

22

3,378

3,871

14.6%

1,010

1,246

23.4%

23

2,710

3,104

14.5%

809

980

21.2%

יומי

209,017

217,671

4.1%

55,855

62,378

11.7%

למהות התכנון והבדיקה
לכשתתוקן הפעלת המודל יהיה מקום לחשוב גם על הדברים שמעבר לו,
לפי הנחות על עולם טכנולוגי וחדש ,אך ניתן לעשות זאת גם לפי הנחות
שדבר לא יתחדש בטכנולוגיה ואורחות החיים ב  50השנים הקרובות.
השאלות הן:
• מה מטרת הפרוייקט? לפי הדו"ח המטרה היא לשנות את פיצול
הנסיעות -אוטובוסים ורכבות הם המטרה בלי שימת לב מיוחדת
לנוסעיהן...
• מה הקשר בין בניית המטרו לרכבות הקלות שבתהליך קידום?
• האם יש תיאום בין מערכות ההשקעה המסילתיות במטרופולין?
• האם לא ניתן לקצר את קווי המטרו -חלקם עוברים באזורים דלילים
יחסית? האם יתכן שקיצור הקווים ב  25%יפחית רק באחוזים
ספורים את התועלת מהפרוייקט? האם ההשקעה האדירה לא
מחייבת בדיקה כזו.
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אז למה לבנות מטרו? ובכלל להשקיע בתח"צ -כי התח"צ היא כנראה המטרה

היעדים האסטרטגיים בתכנית למטרופולין ת״א
קטגוריה

רמת שרות

רמת
שימוש
רמת
השקעה

מדד

יעד

ק"מ רכב תח"צ לתושב לשנה

 100ק"מ רכב תח"צ לתושב

מהירות תח"צ

לפי טבעת ממוצע  25קמ"ש

נגישות
יעדים לפי טבעות

בממוצע 60%
מהנסיעות ב  60דקות

כיסוי

בממוצע 60%
במרחק  600מ' מתחנת מתע"ן

שימוש בתחבורה הציבורית

 250עליות לתושב לשנה

רמת פיצול :אחוז נסיעות בתח"צ
מפורט לפי טבעת

בממוצע 40%
נסיעות בתחבורה ציבורית

השקעה בתשתית תחבורה ציבורית

 ₪ 50,000לתושב

אורך תשתית בלעדית תח"צ

 150מטר ל 1000 -תושב

למה להשקיע היום ברכבות קלות בתצורה כזו
שבהיפתחן סמוך ל  2030כבר יהיו בצפיפות יתר רבה?
זה מצב לפי הדו"ח:

אמנם ,מקור התוצאות הנ"ל במערך חיזוי לא אמין ,אך עדיין יש מקום לתמוה אם לא ניתן
להגדיל את קיבולת הקו הסגול ,לדוגמא ,להפכו חלקית לתת קרקעי ,אולי לקו מטרו -האם
תוספת המחיר בעיבוי זה לא תהיה קטנה משמעותית מקו מטרו חדש (נניח  M1או חלקו)?
מה יהיה יחס תוספת ההשקעה בעיבוי הקו הסגול ,לדוגמא ,ביחס לתוספת התועלת מכך,
והאם זו אינה השקעה עדיפה על קו ( M1למשל) או חלקו הדרומי?

מה מוצע לעשות?
 לתקן מהותית ובכל ההיבטים הנדרשים את תכנון המטרו
ובשילוב עם שאר מרכיבי ההשקעה המסילתית במטרופולין ת"א.

 להכין תכנית לאומית חלופית ,שתוכל להקל על מצוקות
התחבורה כבר בשנים הקרובות ,ושתהווה תחליף למטרו גם
לטווח הבינוני והארוך
דגליה -יעד שאפתני של כרבע מימי העבודה שיערכו מרחוק כבר
ב  ,2024עידוד הגדלת התפוסה ברכב הפרטי במקומות /שעות
נדרשים ,תמחור נכון של הנסיעות להבטחת הצלחת שתי
הנקודות הקודמות ,תח"צ איכותי באמצעים קטנים ,ועוד.

 לבחון במרוצת העשור הקרוב אם תכנית המטרו תישאר "תכנית
מגירה" או שתקודם /תקודם חלקית.

תודה!

