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? למה צריך מטרו בגוש דן

.והולךמצטופףוהאזורבכשלנמצאדןבגושהתנועהמערךכי1.

הניידותצרכי.סטודנטאותוהסטודנט,עובדאותוהעובד,אדםאותוהואהאדםכי2.

יגדלוהנסיעות.1990בשנתכמובדיוקיהיו2050בשנתלאדםהפיזיים

.מאודתחריףהתחבורתיתוהבעיהבאוכלוסייהלגידולפרופורציונית

.המצבאתמהותיתשיפרולא,שנעשוככל,כהעדשנעשוהפעילויותכי3.

,הרבהיועילולאLRTקווימערכתבעיקר–להתבצעשהחלואדירותהשקעותגםכי4.

.הזמןעםנוסעיםיותרלשרתיוכלוולאיתרמצפיפותיסבלובהיפתחםכברלמעשה

תהיהלא.המצבלפתרוןאחרותיעילותגישותאוהסדרים,טכנולוגיותחלופותאיןכי5.

.מתועלתנזקיותריביאהאוטונומיוהרכבמרחוקפעילות

נבנוהעולםברחבימרכזיותבעריםבולסףהגיעודןבגושוהפעילותהאוכלוסייהכי6.

.מטרומערכות

הגברתובעיקר,אחרותתועלותשללובנוסףתחבורתיתברכהישבמטרוכי7.
.(אגלומרציה)תעסוקהציפוףבאמצעותהתפוקה

:  ניתנת לתמצות בנקודות הבאות20ח המטרו מיולי "גישת דו



?  למה לא צריך מטרו בגוש דן

בניודולאהאדםשלהקוגניטיביותהיכולותבניודהואהצורךעיקרבובעידןאנוכי•

הפיזימהמרחבלעבוריכולות,השיגרהנסיעותובמיוחד,הנסיעותרוב.גופו

.לקיברנטי

בהרבהטובניצול:בעיקרם-התחבורהבתחוםגםלמטרוחלופייםפתרונותישכי•

.שבצנרתאחרמסילתיפיתוחשלוכן,קיימותתשתיותשל

צ"תחלהוותיוכלהאוטונומיהרכביותרמאוחרמעטואולישנה25שלבטווחכי•

באזוריםמסילתיתלרבות,אחרתצ"בתחהצורךאתשתייתרמדוייקת

.מטרופוליניים

תקופהובמהלך,התחבורהבעיותפתרוןללאשנה20-25לאותנודנההתכניתכי•

.למטרו"יקלקלו"הםכיחלופייםפתרונותלקידוםממשלתיתמוטיבציהתהיהלאזו

רקולאהתחבורהבתחוםיותרמועילותחלופותלהויש,אדירהבהשקעהמדוברכי•

.בו

בעיותהמטרוח"דוולפי,תחבורהמבעיותברובןסובלותעדייןמטרועםעריםכי•

.מטרובלי2018לביחסבהרבהקשותיהיומטרוקווי3עם2040בדןבגושאלו

.יותרויעיליםאחריםפתרונותלבחוןלכןנכון



...מה שברור

לכלביחס,דרכיםורשתותטכנולוגיהולכלתרחישכלעבור•
בסיסעלתחבורתייםניתוחיםלערוךצריך,החייםאורחות

.אמינותתחזיותולהציג,ואמיןתקיןתחבורתימודל,תקיןמידע

תחזיותבסיסעלהכלכליותהמשמעויותאתלהעריךיש•
.הטיותוללאתקינהבמתודולוגיה,תועלותשלאמינות

הנקודותלגבישאלהסימנימעלה20מיוליהמטרוח"דוקריאת
.שלעיל

עתירתלאומיתתכניתבקידוםמשמעותבעלמסמךשהואהיותלדיוןעולה"המטרודוח"

העדרבשלוגם,זהמסוגלמסמךכראוייסודיבאופןכהעדנבחןשלאהיות,במיוחדהשקעה

.התחבורהבעייתלפתרוןכיווןשונהחלופהולבחוןלהכיןוהתחבורההאוצרמשרדישלנכונות



נקודות המוצא לתכנון תחבורה עבור הטווח הבינוני והארוך

  .
לא)רביםבתחומיםבתוכהוהמגמותכיוםהתחבורהמערכתהכרת1.

:(תחבורהאמצעיביןנסיעותבפיצולרק

והשעתיתהיומיתהנסיעותביצירתשינוי.

בסייברלפעילותנסיעהביצועביןהמרחביתהאינטראקציהבפיצולשינוי.

הנסיעותשלהמרחביבפילוגשינוי.

הנסיעותביצועבעיתוישינוי.

התפתחות,מאפייניםלפיתעסוקה,האוכלוסייהגידול–רקעמשתני2.

.הדרכיםרשתות,המינוערמת

טכנולוגיהבמונחיההווהלביןבינההאפשריוהשוני-העתידתמונת3.

לארגוןהאפשריהאמצעיםמלאי:התחבורהבתחום,החייםואורח
.התחבורהוניהול



"דוח המטרו"תמונת העתיד של 

שכן,לנסיעותהביקושאתלהגדילצפויים"-לאנושותסכנה–אוטונומייםרכבים•

גםברכבלנסועותאפשרהנסיעהבזמןפעילויותמגווןלבצעתאפשרהטכנולוגיה
שאינםנוסעים,נכים,ותיקיםאזרחים,מסויםגילמעלילדים–נוהגיםשאינםלרבים

נוסעיםיעודדו–שונותלמשימותריקיםרכביםשליחתואףוכדומהלנהיגהכשירים

."הנסועהאתניכרתבצורהויגדילוברכבגוברלשימוש

ומערכותגודשאגרות"–המטרולבנייתמשליםכאמצעירקיעילים-גודשאגרות•

לרשתגםובהרחבהתחבורתיפרוזדורשלברמהמשלימיםאמצעיםהןן"מתע

בהיעדרגםהחברתיתהרווחהאתלהגדילעשויגודשעלשמסאף,כך.העירונית

כך,יותראיכותיתהציבוריתהתחבורהשרשתככל,נוסעיםעתירתתחבורהמערכת

."יותריעיליהיההגודשאגרתיישום

המסקנהשגוייםנתוניםעלהמבוססנרחבתחשיבביצועלאחר-מהביתעבודה•

ל"הנהשיעורבפועל,זואופציהעקביפחתובבוקרמהנסיעות0.5%שרקהיא

.קיימיםלא-'וכו,"זום"פגישות,מרחוקלימודים.המרכזיתבחלופהאופס

מוליךכיווןכיוםשזהלמרות-יותראונוסעים2-3עםלרכבתים"נררשתפיתוח•

המונח.ח"בדוכללמוזכרלאהנושאהתחבורהמשרדשלהדרכיםרשתבפיתוח

תהיהלאלמהההסברבשוליבעבודהאחתפעםרקמוזכר"שיתופיתנסיעה"

.מהביתעבודה



ח המטרו"תמונת ההווה של דו

לשימושישראלאזרחיאתדוחףהציבוריתהתחבורהבמערכותבהשקעההמחסור"•
גידולחל2017בשנת.הצפופיםבאזוריםבגודשמהירולגידולהפרטיברכבוגוברהולך

בתחבורההשימושבעודבנסועה2%-כשלוגידולבכבישיםהרכבכליבמספר4%של
המוטוריותהנסיעותמסך10%-כ:הזמניםכלשללשפלירדת״אבמטרופוליןהציבורית

.(בבוקרא"לתבכניסות44%כ,25%כהנכוןהערך)"בלבד

גםכןעל-(ח"בדו39לוח)24%רקהואבבוקר7-10בשעותלעבודההנסיעותשיעור•
סקרלפי)בהרבהישתנהלאהנסיעותמספרמהביתהעובדיםשיעורבהרבהיגדלאם

.(75-77%כהואהנכוןהערךכמקורהמובאהנסיעההרגלי

מיליון6-כומושכותמייצרותבמטרופוליןוהתעסוקההאוכלוסייה,הקייםבמצב"•
היאההערכה.ציבוריתבתחבורהמתבצעותנסיעותכמיליון,מתוכן.ביוםנסיעות

4-כשלתוספת.מיליון9-לכלהגיעעשויביוםהנסיעותמספר,2040שנתשעד
,העיקריהנסיעהכאמצעיפרטירכבעלההתבססותהמשךתוך,ביוםנסיעותמיליון
חייב,נאותהשרותברמתבמטרופוליןוהניידותלנגישותהפתרון.אפשריאינופשוט

ציבוריתתחבורהבמערכתובהשקעותהנסיעהבהרגלימהותישינויעללהתבסס
שאינושנטעןמהאתעשההפרטיוהרכב,שנה25לפנינאמרכברזה."יותריעילה

.ובמרחבבזמןהנסיעותבהרכבשינויידיעלבעיקרלעשותיכול



התחנה המרכזית החדשה בתל אביב-תמונת עתיד שגויה 

ברציפיםשפעלההישנההתחנהאתשתחליףונאהגדולהמרכזיתתחנהלנונבנההבה

.לנוסעיםירודשירותוהעניקהבטיחותבחוסר,סדרבחוסרמיושנים

ביוםאוטובוסים11,000למיועד,מפלסים7שלענקמבנהתוכנן.1964בהחלהתכנון

יחייבהאוכלוסייהשגידולהונח.חנויות1,500ועם,(מכךמחציתרקהיההישנהבתחנה)

פרברית/עירונית-הביןהאוטובוסיםתנועתאתלרכזושנכון,האוטובוסיםבתנועתמקבילגידול

.בעולםבגודלוהשניהאוטובוסיםמסוףהיאח"התמ.אחתבנקודהא"בת

.19היתההמינועורמתפרטייםרכבכליאלף47בארץהיו1963ב

רמתכשנפתחה.1993בנפתחהועודמימוןקשייובשל1967בלהיבנותהחלההתחנה

.והתפזרה1963לעומתפחתההאוטובוסיםתנועת.184:היתההמינוע

.כללמנוצלאינווחלקו,לתחבורהמנוצלאינו(ר"מאלף220)העצוםח"התמשטחרוב

א"בתקמו.חולוןבצומתלמסוףיועברוהתחבורתיותוהפונקציות,ייעודלשינוימתוכנןהמקום

ומסוףמרכזלרכבתסמוך2000מסוףביניהם,יותריעילקוויםמבנההיוצריםקטניםמסופים

.הכרמלית

שלשגויפונקציונאליתכנון,המינועברמתהגידולחיזויאי:העיקריותהתכנוניותהשגיאות

.אחתבנקודההאוטובוסיםתנועתריכוז

מהדרגחלקשלמהזהרותבהתעלםן"נדליזמיבדרבוןהממשלתיהדרגי"עקודמההתחנה

בתוכנןמובנותלאהיואלוהזהרותההחלטותמקבליבעיני.התחבורהבמשרדהמקצועי

.ויפהגדולהחדשהתחנהנקיםהבה:הדבריםשלהפשוטהלראייהביחסוברוחן



:ויותרדורטווח–העתידתמונת

ברובהמבוססתעיר/מטרופולין/בארץהמרחביתהאינטראקציה1.
.תחבורהכליבאמצעותפיזיתניידותגםומאפשרתסייברעל

מטרופולינייםבטווחיםמתאחדתוהציבוריתהפרטיתהתחבורה2.
נוסעיםשלמדוייקותישירותתנועותניהולשלאחדלשירות
הרכב:אולטימטיביאמצעי.קטןברכבליעדמוצאביןבודדים

.האוטונומי

בין,ארוכותלנסיעותמהירותרכבותעם2אמצעישלחלקישילוב3.
.מטרופוליניות

לרבותהתחבורהתשתיתהקצאתיעילותעלזמןלאורךשמירה4.
.ותנועהביקושיםניהולבאמצעותהאוטונומיהרכבנסיעות

איך לא לבנות מטרו וליצור מערכת תחבורה יעילה יותר



:שנים10-15שלטווח–העתידתמונת

ברובהמתבססתעיר/מטרופולין/בארץהמרחביתהאינטראקציה1.
עלזניחלאבאופןוגם,תחבורהכליבאמצעותפיזיתניידותעל

.(מרחוקפגישות/מרחוקלימודים,מרחוקעבודה)סייבר

–הפרטיהרכבתפוסתהגדלתי"עמתייעלתהפרטיתהתחבורה2.
ביןשילובוכןכספייםתמריציםבאמצעותמשותפותנסיעותעידוד

.בשאטליםהדרךוהמשךוסע-חנהלחניוניפרטיתתחבורה
יהיולאראשייםבציריםבבוקרלרכבנוסעים1.8שלבתפוסה

.תנועהפקקי

עירוניתהביןהרכבתמערכתעם2אמצעישלחלקישילוב3.
.והמטרופולינית

2אמצעיועידודהתחבורהתשתיתהקצאתייעילותעלשמירה4.
.ותנועהביקושיםניהולבאמצעות

איך לא לבנות מטרו וליצור מערכת תחבורה יעילה יותר



בלילה3בבוקר במהירות של 8לנסוע ברכב פרטי ב 

:  המצב התנועתי היעיל ביותר הוא

.  תנועה בתפוסת רכב הנמוכה ביותר שלא יוצרת גודש

.לרכבבממוצענוסעים 2כיום זו כמעט תמיד תפוסה של עד 

:הסבר

הדרכיםקיבולותהתאמתאיבשלגודשיוצריותרנמוךמילוימקדם•

הממוצעהמילוישמקדםככליחמירהגודש.רכבכליבמונחילביקוש

.יותרנמוךנסיעהכיוון/בציר

.הנוסעיםביןומסלולזמןהתאמותמחייביותרגבוהמילוימקדם•

שנזקיה–יעילותאייוצרזוהתאמהליצירת"נוסעיםבאיגום"הצורך

הקיימתצ"בתחכיוםונזקיה,גדלההאמצעישתפוסתככלגדלים

.הגודשמנזקייותרחמורה

בהתחשב)גודשיוצרתשאינההמינימליתבתפוסההואהאופטימום•

מאזורבבוקר8בלהגיעיהיהניתןזהבמצב.(הנסיעהכיווניבשני

.בלילה3שללזהקרובנסיעהבזמןבמטרופוליןלאזור



ECONOMARKS :מקור

21-התחבורה במאה ה–זזים לא 

ר מאור כהן"ד
23.1.2020

,אקולוגיה ,דמוגרפיה ,חברה ,כללי סביבה
,פקקים תחבורה

בסלילתטמוןאינו,התחבורתיתלצפיפותביותרהמשמעותיהפתרון
קוויאואופנייםשבילי,תחתיותרכבות,לים"רכב,צים"נת,כבישים

.אוטובוסים

פעילויותעבורמהביתלצאתהצורךשלמשמעותיצמצוםהואהפתרון
.'שירותיםקבלת'ו'עסקיותפגישות'',קניות'',עבודה'שלשגרתיות

-בלצמצםנוכלאם.מהביתלעשותכיוםניתןהפעילויותמרביתאת
.התחבורתיותהבעיותרובתיפתרנההיוממותתופעתאתויותר50%

האחריםהמרחבבשימושילפגועמבליזאתכל

עובדים,קוריאהובדרוםביפןכמו,בעולםרביםבאזוריםהיוםכבר
לוחותותחתמוגדרותמטרותמולמהביתעבודתםאתעושיםרבים

ברשתבעיקרנעשותאלה,בפגישותצורךוישובמידה,זמנים
.האינטרנט

https://economarks.com/he/category/ecology-heb/
https://economarks.com/he/category/demography-heb/
https://economarks.com/he/category/society-heb/
https://economarks.com/he/category/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99/
https://economarks.com/he/category/environment-heb/
https://economarks.com/he/tag/%d7%a4%d7%a7%d7%a7%d7%99%d7%9d/
https://economarks.com/he/tag/%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94/


הטווחארוכתהמדיניותזושמעתה20במאיהודיעה,טוויטרחברת-א

.שלה

מקוםמכל"עבודהמאפשרמודלאימצההגלובלית"סימנס"חברת-ב

.מהבתיםלרבות,"מירביתאפקטיביותשמאפשר

הודיעה(ברעננה350,איש1,300בעולםמעסיקה)לייבפרסוןחברת-ג
12-15שלחיסכון–(משרדיה)ן"הנדלכלעלויתורעל20יוליבתחילת

לאחר,מהביתקבעדרךמעתהיעבדועובדיהכל-בשנהדולרמיליון
.מהביתהעבודהבמהלךנשמרההעובדיםשתפוקתשנמצא

לעבודהעברהעובדים300כבנתניהשהעסיקה,JFrogההייטקחברת-ד

א"בתשרונהבמתחםקטןמשרדיםשטחשכרההיא,זאתעם.מהבית

.מהביתלעבודלהםנוחושלאא"בתהגריםעובדיםאותםלטובת

.לפחות2021קיץעדמהביתעבודהתאפשרכיהודיעהGoogleחברת-ה

משיותר20ביוליהחליטה,הייטקחברתשאינה,בישראלחשמלחברת-ו

היא(מעובדיה30%כ)מהביתקבועהלעבודהיעברומעובדיה3,000
.מהביתמעבודהנפגעהלאשהתפוקהמצאה

מאות מודעות על עבודה מהבית / מתוך עשרות-תקופת הקורונה



דיון על עבודה מהבית בוועדת הפנים בכנסת

בשנהח"שמיליון850למשקיחסוךמהביתעבודהיום

צבי טסלר30.06.2020ח׳ בתמוז תש״פ 18:27

הסביבהוהגנתהפניםועדתר"יו?מהביתלעבודהעוברים

זיהוםפחות,הכבישעלרכבכליפחות":'חיימוביץמיקי

חיסכון,יותרגדולותתפוקות,לעובדיםפנויזמןיותר,אוויר

רםכ"ח|"ירוקהכלכלהנראיתככה–למעסיקיםכלכלי

הגדוליםהדבריםאחדזה":החינוךועדתר"יו,שפע

"העבודהבתפיסתמהפכהזו.הבאים

https://www.93fm.co.il/radio/author/54/


? היא דווקא עבודה מהבית" עבודה מהבית"האם 

המאפשריםשכונתיים"עבודהחללי"ב,הביתמקרבתלהיותיכולההיא
.המרוחקתחברתועבורעובדאחדכשכל,אחריםעםשהות

ביןהקשראינטנסיביותהחלשת,חברתיותהיעדר,ניתוקפירושהאין
יחידיםביןשיחותשנדרשככלמתקיימותהעבודהיוםבמהלך-העובדים
לאחרההגעהזמן.עבודהקבצי,נתוניםהעברת,בווידאוכולל,וקבוצות
.לחדרמחדרהמעברמזמןגבוהיםאינםהתקשובבאמצעי

במקוםלשהותמדרישהמהעובדהדרישותאתנכוןבאופןמעבירההיא
.מוסכמתלתפוקהלדרישההעבודה

ועלויותיהםלעבודהנסיעותזמני,עבודהשטחיחוסכתהיא.

העבודהחיפושרדיוסאת(...העולםלכללמעשה)מאודמגדילההיא
השפעהלהיותיכולההעובדיםחיפושמרחבלהגדלת.העובדיםוחיפוש
.התפוקהעלניכרת

כשאיפשרו".מגוריםסביבתשלחדשהמרחביתבחירהמאפשרתהיא
.(25.7.20"כלכליסט"בכתבה)"לגלילאביבמתלעברנומהביתעבודה



שיעור העובדים היכולים עקרונית לעבוד מרחוק  
בארצות שונות



סיכום ותובנות  -מדיניות עבודה מרחוקיישום "מסקנות 
" 2020-של ועדת מומחים

".  יישום מדע במימשל-ממשק"המשרד להגנת הסביבה ו, התחבורהנציגי משרד שותפו בוועדה 

. 20והותאם מעט בנושא לקראת הפרסום במאי , ח נכתב לפני פרוץ משבר הקורונה"הדו



?  פקקים≠ מטרו 

124נמצאה התייחסות מינורית לנושא בעמוד . ח נזהר מלומר זאת"אמנם הדו
:  ח"עמודי הדו263בתוך 

"

גרועיהיהמטרוללא2040בהמצבאמנם-understatementמעטפהיש

לפיוגם,המטרובחינתהורצהבוא"תמודללפי)המטרועם2040במהמצב

קווי3עם2040בא"תבמטרופוליןהתנועהשמצבמלמדהמודלאך(ההיגיון

ממנו,2018בלמצבביחסבהרבהגרועיהיההוא.קטסטרופלייהיההמטרו

.המטרובאמצעותלהימלטמנסים

רבים.2018להמטרוקוויעם2040בהתנועהמצבביןהשוואהשוםאיןח"בדו

לאאבל,זאתאומרלאח"הדו.הפקקיםייעלמושכךבטוחיםבמטרומהתומכים

אופטימימעטתיאורגםישח"בדו.חישוביולפיהצפויההמצבתמונתאתמבליט

.מטרוונבנההנאורותלעריםנשתווהאםלנושיהיההרווחעל
18



רמת שירות של מערכת הדרכים הפנימית בערי 

בירה בהן קיימת מערכת מטרו
צ רבות נוספות"ולרוב גם קווי רכבת קלה ומערכות תח

19דצמבר –צ בימי עבודה "לשעות אחה" גוגל"מפות 

קווי מטרו ופקקי תנועה כבדים14-מוסקבה



מוסקבה

מליון נפש12.5: אוכלוסייה

ר"קמ2,560: שטח העיר

מ "ק381: אורך המטרו

קווים14



לונדון

,  מליון8.9: אוכלוסיה

ר"קמ1,579: שטח

מ"ק408מטרו באורך 

קווים11



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



אמסטרדם

,  אלף בעיר850: אוכלוסייה

מליון נפש במטרופולין 2.3

5מערכת המטרו כוללת 

. מ"ק43כ "בסה. קווים 



2018, פקקי תנועה באמסטרדם ומבואותיה



-א על הצפוי בארץ"מה משתמע מהפעלת מודל ת
?  עם ובלי המטרו

ברשתותעתידיותלשניםתנועתיתסימולציהלבצעמאפשרא"תמודל
מוצאאזורילפילנסיעותחזויביקושיםלמערךבהתאםחזויותדרכים

.שונותיוםבתקופות(אזורים1,300למחולקהמטרופולין)ויעד

הםהממצאיםועיקר,יוםתקופות3ל,2040שנתעבוררקהורץהוא
.(בבוקר6-9ביןלשעהממוצע)הבוקרשיאלשעות

קוויכלאתהכוללבמערךמאידך,חסרהכבישיםברשתהורץהוא
2030בהחוםBRTקו,2030עדשייפתחושבתכנוןהקלההרכבת
,2040בבאיילוןישראלרכבתשל5-6מסילות,2040עדונוספים
בחלופתלמעט)האוטובוסיםבשירותאחוזיםעשרותשלכלליותגבור

.(מלאמטרו

.ההווהעלנכוןהמתבונןותקיןמורכבמודלהואכשלעצמוא"תמודל
ופיתוח,התאמות,רבותהנחותמחייבתלעתידכזהמודלהפעלת
ומהידוע,וכלליתח"בדונחשפהלאהמודלהפעלתדרך.שוניםרכיבים
שנעשוההרצותותוצאותנכון2040לשנתנכוןאוזןלאשהמודלמתברר

.שגויותבו



?איפה מודל הפיצול
נוסעיםשלהבחירההסתברותאתהמעריךהתחבורתיבמודלמרכיבהואפיצולמודל

צ"בתח,(כנוסעאוכנהג)פרטיברכבבחירה:בנסיעתםהשוניםהתחבורהבאמצעישונים
נתוניםמערךפ"על"הנההסתברויותאתמעריךהמודל.אמצעיםביןבשילובוגם,לסוגיה

:אתבודקכךולצורךמקדימותותוצאות

החלופייםהתחבורהמאמצעיאחדבכלליעדמהמוצאהנסיעהזמני

(חניהחיפוש,והמתנההליכהזמניכגון)משנהלמרכיביל"הנהזמןפילוג

(בעיקרוחניהדלקמחיריעלכללבדרךמבוסספרטיברכב)לנוסעהנסיעהמחיר

(טרנספרים)"במעבריםצורך"

לרובהכוללת(קבועגורםזהאיןכיאם,האמצעיכקבועלרובמבוטא)הנסיעהנוחות
משתניםביןלהפרידניתן.ועודבאמצעיצפיפות,הנסיעהזמןאמינותכמומשתניםגם

.אלה

אך,שלוהכוללתהשירותרמתפ"עאמצעילכלמשוקללציוןאומחירנבנההמודלבהפעלת
.הנוסעבעיניהשירותברמתמרכיבכלחשיבותלפיגם

מחושבתהמתנהדקת:לדוגמא.ברכבנסיעהדקותבמונחיהדרךמטרדיאתסוכםהמודל
.נסיעהדקותכשתילרוב

הדרךמטרדישסכוםככלגדלהמסוייםנוסעיםסוגשלמסוייםבאמצעיהבחירההסתברות
.אחריםאמצעיםלעומתקטניםשלו



(2)איפה מודל הפיצול 

להציגהכרחהיה(מטרו)בארץקייםשאינובאמצעיהנוסעיםתנועתבחיזויכשמדובר

בו"האמצעיקבוע"מהו.החיזוישלליבולבזהו.התחזיתנערכהבוהפיצולמודלאת

מייחסיםמשמעותאיזו(האמצעישלהיחסיתלאטרקטיביותביטוי)?שימושנעשה

החניהתעלהכמה?דרכםבמהלךנסיעהאמצעיביןלמעבריםשוניםמסוגיםנוסעים
?הנסיעהאמצעיבחירתעלההחלטהאתתשנההיאואיך,שוניםבמקומות

:לברראמורהייתההמודלהפעלת

אתלהטותשצריךמיעבורבמטרוהנסיעהכדאיותשלהגיאוגרפייםהגבולותאת

.אחדממעברביותרמבחינתוכרוכהבהשנסיעהאו,בהלהשתמשכדימסלולו

נוספותותכונותשלהםהפרטיהרכבזמינותלפיבמטרוהנוסעיםמאפייני.

אחריםצ"תחמאמצעיומיפרטימרכבמי-לרכבתיעברוהנוסעיםממנוהאמצעי,

.ישראלמרכבתאוקלותמרכבותלמשל

גיאוגרפייםואזוריםיוםשעותלפימשתנההפיצולאיך.

שהיה אמור להיות הבסיס ולב הניתוח לא מוזכר אפילו במילה אחת  , הפיצולמודל 

!ח "בדו



המודל הופעל מחוץ לתחום הקיום שלו 
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ש"קמ

מעבר לתחום הקיום של 

הפונקציה

מהירות  
יתר

כיול תקין

V/C

נעשה על פי המודל בתרחיש המרכזי הכולל את המטרו  2040מ הרכב ב "מק20%כ 

אי אמינות של כל מערך התוצאות  -התוצאה. קיבולת בלתי אפשריים/ ביחסי ביקוש



קיבולת  / לפי יחס הביקוש* מ"הירמ "התפלגות ק
(4.2גירסה  )א "בהצבות שעות שיא בוקר במודל ת

V/C**20182040רמת השירותעם מטרו

טובה עד סבירה0-179.1%67.2%

פקוקה1-1.211.8%15.1%

"כבד"פקק 1.2-1.46.1%11.4%

מצב לא ריאלי, טעות1.4-1.61.7%3.4%

מצב לא ריאלי, טעות1.6+1.3%2.9%

100.00%100.00%כ"סה

חלקן,מאודנמוכותבמהירויות2040בהמטרועםיעשו,הרכבמשעות36%כ

הדרכיםמערכתשלהשירותברמתדרמטיתהרעהמבטאהלוח.ש"קמ5מבפחות

.הנוכחילמצבביחסהמטרועם2040ב

אותנומפנהאליהן"המתקדמותבערים"גםהפקקיםבעיותאתפותרלאמטרו

.ח"הדו

.  מ"יר2= משאית . ביטוי לתפוסת הדרך של הרכב במונחי רכב פרטי–יחידת רכב מושווה •

.  היחס בין כמות כלי הרכב המבקשת להיכנס לקטע דרך לקיבולת הדרך ביחידת זמן•



מסקנה

מעברשהןלתוצאותהמובילותהתנועהבהצבותלראותצריךהיה•

להפעיל,ראשונה"איטרציה"התנועתיהמודלשלהקיוםלתחום

למשל-ריאליתביקושמערכתוליצורהמודלשלקודמיםמרכיבים

שלמחודשתהפעלהאומוקדמותבוקרלשעותזמןהסטותי"ע

,נעשהלאוזהלעשותניתןזה.הנסיעותשלהמרחביהפילוגמודל

.מספקלאבאופןשנעשהאו

דרך,המטרונוסעיממספר:אמיןלאהתוצאותמערךכלזהבמצב•

התועלותתחשיבכלובהמשך,יחסוךשהמטרוהנוסעיםשעות

.אלותוצאותעלהמבוססותהכלכליות

בלי/עםבתוצאותהמתוארתהתחבורתיתהקטסטרופההיתרבין•
.כךגםגרועלהיותצפויהמצבואולם-תתקייםלאהמטרו



כלי רכב  כניסות 

-'בממוצע ליום א

בחודשי  ' ה

-2018נובמבר 

2019

לפי שעת יום  

בשנים

18קטע (עירון-שורק)קטעים מרכזיים 

שיעור גידול20182019שיעור גידול20182019שעה

01,6421,89615.5%51260718.6%

19331,05813.4%31637017.1%

269480215.6%23728821.5%

37678439.9%27231415.7%

41,3891,55512.0%52362319.0%

55,4796,13211.9%1,8842,22418.1%

611,33811,4871.3%2,8482,9323.0%

715,54515,521-0.2%3,2563,4826.9%

816,05515,867-1.2%3,7813,9905.5%

912,41712,5531.1%3,3193,67410.7%

1010,14310,9187.6%2,9093,33814.7%

119,31510,0778.2%2,7733,21115.8%

129,89010,6177.4%2,9653,31911.9%

1311,26011,9676.3%3,3173,69111.3%

1413,43614,3046.5%3,7974,28312.8%

1516,71416,7700.3%4,1484,5178.9%

1616,17316,084-0.5%3,9374,36010.8%

1715,21715,3250.7%3,7804,23412.0%

1813,13913,7064.3%3,4003,75510.5%

1910,22410,8516.1%2,7162,9759.5%

206,7287,3799.7%1,9632,28816.5%

214,4324,98612.5%1,3831,67821.3%

223,3783,87114.6%1,0101,24623.4%

232,7103,10414.5%80998021.2%

209,017217,6714.1%55,85562,37811.7%יומי 31

הביקוש גמיש ומתאים  

עצמו תחת אילוצי רמת  

,  השירות בדרכים למצב

. הגודש בולם את הגודש

ניטור התופעה ותובנות  

הנובעות ממנה צריכים 

להוות חלק ממערך  

.  החיזוי



32

,לושמעברהדבריםעלגםלחשובמקוםיהיההמודלהפעלתלכשתתוקן

הנחותלפיגםזאתלעשותניתןאך,וחדשטכנולוגיעולםעלהנחותלפי

.הקרובותהשנים50בהחייםואורחותבטכנולוגיהיתחדשלאשדבר
:הןהשאלות

פיצולאתלשנותהיאהמטרהח"הדולפי?הפרוייקטמטרתמה•

מיוחדתלבשימתבליהמטרההםורכבותאוטובוסים-הנסיעות

...לנוסעיהן

?קידוםשבתהליךהקלותלרכבותהמטרובנייתביןהקשרמה•

?במטרופוליןהמסילתיותההשקעהמערכותביןתיאוםישהאם•

דליליםבאזוריםעובריםחלקם-המטרוקוויאתלקצרניתןלאהאם•

באחוזיםרקיפחית25%בהקוויםשקיצוריתכןהאם?יחסית

לאהאדירהההשקעההאם?מהפרוייקטהתועלתאתספורים

.כזובדיקהמחייבת

למהות התכנון והבדיקה



יעד מדד קטגוריה

צ לתושב"מ רכב תח"ק100 צ לתושב לשנה"מ רכב תח"ק

רמת שרות

ש"קמ25לפי טבעת ממוצע  צ"מהירות תח

60%בממוצע  

דקות60מהנסיעות ב 

נגישות

יעדים לפי טבעות

60%בממוצע 

ן"מתחנת מתע' מ600במרחק 
כיסוי

עליות לתושב לשנה250 שימוש בתחבורה הציבורית

רמת  

שימוש
40%בממוצע 

נסיעות בתחבורה ציבורית

צ"אחוז נסיעות בתח: רמת פיצול

מפורט לפי טבעת

לתושב₪ 50,000 השקעה בתשתית תחבורה ציבורית רמת  

השקעה
תושב1000-מטר ל150 צ"אורך תשתית בלעדית תח

היעדים האסטרטגיים בתכנית למטרופולין ת״א

צ היא כנראה המטרה"כי התח-צ"ובכלל להשקיע בתח? אז למה לבנות מטרו



למה להשקיע היום ברכבות קלות בתצורה כזו  

?כבר יהיו בצפיפות יתר רבה2030שבהיפתחן סמוך ל 

:  ח"זה מצב לפי הדו

ניתןלאאםלתמוהמקוםישעדייןאך,אמיןלאחיזויבמערךל"הנהתוצאותמקור,אמנם

האם-מטרולקואולי,קרקעילתתחלקיתלהפכו,לדוגמא,הסגולהקוקיבולתאתלהגדיל
?(חלקואוM1נניח)חדשמטרומקומשמעותיתקטנהתהיהלאזהבעיבויהמחירתוספת

,מכךהתועלתלתוספתביחס,לדוגמא,הסגולהקובעיבויההשקעהתוספתיחסיהיהמה
?הדרומיחלקואו(למשל)M1קועלעדיפההשקעהאינהזווהאם



?מה מוצע לעשות

המטרותכנוןאתהנדרשיםההיבטיםובכלמהותיתלתקן

.א"תבמטרופוליןהמסילתיתההשקעהמרכיבישארעםובשילוב

מצוקותעללהקלשתוכל,חלופיתלאומיתתכניתלהכין

גםלמטרותחליףושתהווה,הקרובותבשניםכברהתחבורה

והארוךהבינונילטווח

כברמרחוקשיערכוהעבודהמימיכרבעשלשאפתנייעד-דגליה

שעות/במקומותהפרטיברכבהתפוסההגדלתעידוד,2024ב

שתיהצלחתלהבטחתהנסיעותשלנכוןתמחור,נדרשים

.ועוד,קטניםבאמצעיםאיכותיצ"תח,הקודמותהנקודות

תכנית"תישארהמטרותכניתאםהקרובהעשורבמרוצתלבחון

.חלקיתתקודם/שתקודםאו"מגירה

!תודה


