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 סקר המשתמשים בשירותי חניון שפיריםהנדון: 
 

סקר שנערך בחניון שפירים במטרה לברר את מאפייני המשתמשים בשירות השאטלים הניתן ממנו תוצאות מצ"ב 

מספר של כלי הרכב הפרטיים עם נבדק המוצא והכן כמו לירושלים2  44.ו בקלאזור הקריה בת"א ולבורסה בר"ג, וכן 

 ארבעה נוסעים או יותר, המקבלים במקום פטור מתשלום לכניסה לנתיב המהיר2

מנוסעי  735נו במסגרתו אייור 3-3242.4.42הסקר נערך ע"י חברת "שירן סקרים ומחקרים בע"מ" בתאריכים 

 לירושלים2 44.מנוסעי קו  .3.ו  השאטלים לקריה בת"א ולבורסה בר"ג

 ,מודיעין הם עיקריים מהם מגיעים לחניוןגדולה מאד, שהישובים הלחניון מגיעים מהם  פריסת הישוביםמתברר ש

מנוסעי השאטלים  34%בבוקר נוסעים למקום עבודתם,  0:44מהמגיעים לחניון עד  37%וירושלים2 כ  ראשל"צ

ממשתמשי השאטל נסעו לפני פתיחת הנתיב המהיר ברכב פרטי  %.7רק כ ממשיכים ליעדם ברגל2 כמו כן מתברר ש

 והשאר נסעו קודם בתח"צ או בשילוב של תח"צ ופרטית2 

 בשאטלים הוא חיסכון נתפס בזמן נסיעה משולב עם נוחות ואמינות הנתפסים כגבוהים2לשימוש  המניע העיקרי

והצעות לשיפור השירות2 חלק מההערות מחמיאות מאד לשירות והן נדירות נוסעים לא מעטים רשמו הערות שונות 

 בסקרים של תח"צ2

 ניתן להיעזר בתוצאות הסקר:

 2ח"ודשירות הניתן בשפירים ע"פ מספר נקודות המפורטות בלשיפורים ב 2.

 לקווים נוספים2 לתכנון מתקני "חנה וסע" ולהרחבת השירות הניתן בשפירים 2.

 2משירות הנתיב המהיר, לרבות החניוןלהערכת התועלת הכוללת  42

 תוצאות מפורטות של הסקר מוצגות בדוח המצורף2 

 

  כבוד רב,ב

 יהושע כהן



 הענייניםתוכן 
 עמוד

 1 כללי .1

 1 פריסת יישובי המגורים .2

 3 מין וגיל –מאפייני הנוסעים  .3

 4 אמצעי הגעה לשפירים ואמצעי להגעה מהשאטל ליעד הסופי .4

 5 מטרות הנסיעה ותדירותה .5

 6 הבעלות על הרכב .6

 6 משך החניה בשפירים .7

 8 קושי החניה באזור היעד והתשלום עבור החניה .8

 8 אמצעי הנסיעה לפני הקמת הנתיב המהיר .9

 11 מניעי השימוש בשירותי החניון .11

 12 הערות והארות הנוסעים .11

 14 נוסעים ויותר ברכב 4מקום ההתארגנות לנסיעת  .12

 

 רשימת לוחות

 

 2  פריסת יישובי המגורים של המשתמשים בקווי השאטל בשפירים בבוקר -1לוח 

 2 לירושלים 111פריסת יישובי המגורים של העולים בשפירים לקו  -2לוח 

 8 מידת הקושי במציאת חניה באזור היעד בת"א ור"ג )%( -3לוח 

 9 אמצעי הנסיעה הקודם של משתמשי השאטלים לת"א ור"ג לפי ישוב המגורים - 4לוח 

 11 הסיבות לשימוש בשירותי החניון – 5לוח 

 12 הציון המשוקלל לכל מניע לבחירה בשירותי החניון לפי קו - 6לוח 

 12 בחניה לפי מימון החניה והקוהציון למניע החיסכון  - 7לוח 

לפי סוג והמקום בו נאספו  בבוקר 6:31-9:31בין  6.3.13וה  4.3.13כלי רכב שעברו בעמדת הבידוק ביציאה מהחניון ב  - 8לוח 
 14 ברכב פרטי לארבעה נוסעים או יותר ברכב

 

 רשימת איורים

 

 3 התפלגות הגילים של משתמשי קווי האוטובוס בשפירים - 1איור 

 3 התפלגות הנוסעים בכל קו לפי מין - 2איור 

 4 אמצעי ההגעה לחניון שפירים לפי קו - 3איור 

 4 התפלגות הנוסעים לפי אמצעי הגעה מתחנת האוטובוס ליעד הסופי - 4איור 

 5 מטרת הנסיעה - 5איור 

 5 התפלגות תדירות השימוש בחניון - 6איור 

 6 בעלות על הרכב – 7איור 

 7 חניה בחניון )בשעות(משך ה – 8איור 

 7 שעת החזרה לחניון – 9איור 

 9 אמצעי הנסיעה לפני הקמת החניון - 11איור 

 

 יםנספחרשימת 

 

  שאלון למשתמשים בחניון שפירים – 1נספח 

 הערות והארות נוסעים – 2נספח 

חלקם של נוסעי השאטלים משפירים לת"א ור"ג מכלל נוסעי הרכב הפרטי היכולים פוטנציאלית להשתמש בהם   - 3נספח 

 בנסיעתם לעבודה

 



1 
 

 3102מרץ  –סקר המשתמשים בשירותי חניון שפירים 
 

 
 כללי .0

לת"א, ר"ג וירושלים.  חניון שפיריםבשירותי האוטובוסים הניתנים ממאפייני המשתמשים הסקר נועד ללמוד על 

כיצד מניעי השימוש שלהם בחניון, המגורים של המשתמשים בשירותי החניון,  ייישובפריסת  הסוגיות שנבדקו היו

 את התועלת מאפשרות להעריך תוצאות הסקרועוד. הנתיב המהיר והחניון  אותה נסיעה לפני הקמת אתביצעו 

 "חנה וסע"תכנון חניוני לכן הרחבת השירות בחניון ויכולות לסייע בתכנון  בחניון וכןכיום מהפעלת השירותים הניתנים 

 לא בהכרח צמודים לנתיב מהיר(. )נוספים 

 

 ד'( ע"י חברת שירן סקרים ומחקרים וכלל:-)ימים ב' 4-6.3.13הסקר נערך בימים 

 

 תוך כדי נסיעה באוטובוסים מנוסעי קו השאטל לקריה בתל אביב 425 שאלון שמולא ע"י. 

 תוך כדי נסיעה באוטובוסים מנוסעי קו השאטל לבורסה ברמת גן 162 שאלון שמולא ע"י. 

 ה ליציאת האוטובוסבזמן ההמתנ לירושלים 100מנוסעי קו  182 שאלון שמולא ע"י. 

 

בקו  90%בשאטלים, מעל ל  76%כ בבוקר. שיעורי ההיענות היו גבוהים מאוד:  6:30-9:30בין השעות  הסקר נערך

 לירושלים )לא ניתן לקביעה מדוייקת(. 

 

נוסעים ויותר. כלי הרכב  4ת הבידוק ובהם היו דבנוסף לכך נספרו במהלך יומיים בבוקר כלי הרכב שעברו בעמ

 ממוצאם. או יותר נוסעים בחניון, או שיצאו כך לדרך  4יים מתוכם נשאלו שאלה בודדת: האם נאספו ל הפרט

 

 .מוצגות להלן התוצאות הכלליות של הסקר
 

 המגורים ייישובפריסת  .3

. מספר מרואיינים הגיעו אף בר"ג בורסהבת"א ול נמצאה פריסה רחבה מאוד של המשתמשים בשאטלים לקריה

( ונכנסו לת"א באמצעות השאטלים. שני הישובים השכיחים הם ראשל"צ 6מונה )אולי דרך כביש ש תקריימומערד 

 (. 5%( ושוהם )8%אחריהם ירושלים )מהמשתמשים בקווים אלה.  18%)מזרח( ומודיעין. כל אחד מהם תורם כ 

)רובם מדרום  412ממערב באמצעות כביש  נכנסים לחניוןמהמגיעים לשפירים  40%מהלוח שלהלן עולה שקרוב ל 

מצא בין המשיבים, אף נוסע . רק נוסע בודד מאשקלון נ4מגיעים מכביש בלבד לשפירים, מיעוטם מצפון(, אך בודדים 

לת"א אינה מהווה אופציה  סלהיכניבנה וכו'. מסתמן שהנסיעה "אחורה" מגנות לחניון שפירים כדי מאשדוד, 

 ת. הרלוונטיים, גם אם יש בכך תועל 4למשתמשי כביש 

מגיעים  14%מהם הם תושבי ת"א ועוד  55%שונה לחלוטין, כמובן.  100המוצא של משתמשי קו  ייישובפריסת 

לשפירים. המוצאים הרחוקים ביותר מהם הגיעו  ור"גמרמת גן וגבעתיים, חלקם באמצעות השאטלים החוזרים מת"א 

 הם הרצליה ורעננה.  100לקו 

עם ממצאים מפורטים ממפקד האוכלוסין והדיור משנת  ,1ור"ג ע"פ לוח  הצלבת נתוני המשתמשים בשאטלים לת"א

 22%כ שהמשתמשים בשירותי השאטלים מהישובים העיקריים המוצגים בלוח מהווים בממוצע מלמדים  ,2008-9

 זהו שיעור גבוה ומפתיע.. יםברכב פרטי ליעדים המכוסים ע"י השאטלמישובים אלה הנוסעים כלל מ

 . 3שא זה מוצג בנספח תחשיב מפורט בנו
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 המגורים של המשתמשים בקווי השאטל בשפירים בבוקר ייישובפריסת  -0לוח 
 לפי קו שאטל 4-6.2.02 -סקר חברת "שירן" 

 ב % סה"כ הבורסה הקריה מוצא

 18.1 106 22 84 מודיעין

 18.6 109 35 74 ראשל"צ

 8.3 49 10 39 ירושלים

 5.1 30 11 19 שוהם

 4.8 28 13 15 בית דגן

 3.1 18 4 14 רמלה

 2.7 16 6 10 לוד

 3.2 19 4 15 רחובות+ נס ציונה

 2.0 12 3 9 כפר חב"ד

 6.5 38 10 28 1מצפון לכביש  6או  444או  40כביש 

 6.6 39 16 23 מצפון לשפירים 412מתנקזים ל 

 4.6 27 5 22 אזור מודיעין

 3.4 20 3 17 ממזרח לבית דגן 44רצועת כביש 

 0.7 4   4 גת לגדרה תקרייבין  40צועת כביש ר

 3.2 19 5 14 גדרה עד רמלה 40רצועת כביש 

 3.2 19 9 10 מחלף לוד -רמלה  40כביש 

 2.6 15 4 11 אחר ממזרח לשער הגיא

 1.4 8   8 גת ודרומה תקריי

 0.9 5 1 4 מדרום לגנות 4כביש 

 0.7 4   4 ממערב לבית דגן 44רצועת כביש 

 0.3 2 1 1 מצפון לגנות 4כביש 

 100.0 587 162 425 סה"כ

 
 

 לירושלים 011המגורים של העולים בשפירים לקו  ייישובפריסת  -3לוח 

 התפלגות ב % סה"כ מוצא

 54.7 99 יפו-תל אביב

 7.7 14 רמת גן

 6.1 11 גבעתיים

 5.5 10 ראשון לציון

 4.4 8 כפר חב"ד

 3.9 7 אזור וחולון

 3.3 6 ני תקוהאונו וג תקריי

 3.3 6 הרצליה

 1.7 3 לוד

 1.7 3 פתח תקווה

 1.7 3 רעננה

 5.0 9 1ישובים אחרים מצפון לכביש 

 1.1 2 1ישובים אחרים מדרום לכביש 

 100.0 181 סה"כ
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 מין וגיל –מאפייני הנוסעים  .2
 

עה בבוקר. להלן התפלגות משתמשי שירותי התח"צ בחניון צעירים במקצת ביחס לכלל הנוסעים לאותם יעדי נסי
 הגילים שנמצאה:

 
 התפלגות הגילים של משתמשי קווי האוטובוס בשפירים - 0איור 

 

 
 

 40.6נמצא גיל חציוני של  2008. במפקד 32.5ובקו לירושלים  39.4לבורסה , בקו 35.3בקו לקריה הגיל החציוני 

מכלל משתמשי  6/7הווים )כמפורט בהמשך( כ לכלל המגיעים ברכב פרטי לעבודה בת"א ור"ג. הנוסעים לעבודה מ

 הטיההשאטלים, ואולם נוסעים למטרות אחרות )לימודים, צבא( מורידים את הממוצע. בכל מקרה בקווי השאטלים יש 

 מסויימת לטובת הגילים הצעירים ביחס לכלל הנכנסים למרכז המטרופולין ברכב פרטי.

 
, ומעידה על 2008בדיוק את ההתפלגות הצפויה לפי מפקד  התפלגות הנוסעים בשאטל לקריה לפי מין תואמת

הסתברות שווה לבחירה בשאטל לפי מין מבין העובדים באזור היעד. בקו לבורסה יש רוב ברור לנשים, והסתברות 

הפוכה  הטיהגברים, ויש במקרה זה  60%בקו לירושלים גבוהה בהרבה שעובדת תבחר בשאטל זה ביחס לעובד. 

 . 100רות גבוהה במידת מה של גברים לבחור בקו לכיוון של הסתב

 
 התפלגות הנוסעים בכל קו לפי מין - 3איור 
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 אמצעי הגעה לשפירים ואמצעי להגעה מהשאטל ליעד הסופי .4
 
באוטובוסים  3%, רוב האחרים כנוסעים ברכב פרטי, כ ברכב פרטיכנהגים משתמשי קווי השאטלים מגיעים  80%כ 

הם תושבי כפר חב"ד וישובים בסביבה החונים בסמיכות רבה לחניון ומגיעים אליו ברגל.  4%וכ  מירושלים( 100)בקו 

 מגיעים באוטובוסים )השאטלים החוזרים מת"א ור"ג(.  43%בקו לירושלים המצב שונה, כאשר 

 
 אמצעי ההגעה לחניון שפירים לפי קו - 2איור 

 

 
 
 

נעזרים באוטובוס. בירושלים שיעור הממשיכים  12%ל, ו מנוסעי השאטלים ממשיכים ליעדם הסופי ברג 83%
 ממשיכים בירושלים ברכבת הקלה.  1.1%. 35%באוטובוס גבוה בהרבה: 

 
 התפלגות הנוסעים לפי אמצעי הגעה מתחנת האוטובוס ליעד הסופי - 4איור 
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 מטרות הנסיעה ותדירותה .5

ב הנוסעים )בעיקר הנוסעים לבורסה( עושים זאת מידי מוחלט של הנסיעות בכל הקווים הן נסיעות לעבודה ורורוב 

 יום, כמוצג באיורים הבאים.

 מטרת הנסיעה - 5איור 

 

 התפלגות תדירות השימוש בחניון - 6איור 
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 הבעלות על הרכב .6

היו חלק מכלי  סה,רהיו בעלי הרכב, בעוד שבקווי השאטל, במיוחד בקו לבו 100כל המגיעים ברכב פרטי לנסיעה בקו 

 חברת ליסינג, כמוצג להלן. הרכב בבעלות חברה בה הם מועסקים או באמצעותה ב

 בעלות על הרכב – 7איור 

 

 

 

 משך החניה בשפירים .7

 
שעות. רק מיעוט  9גבוה מ של רכבם החונים בשפירים מגיעים ברובם לתקופת יום עבודה מלא, וזמן החניה הממוצע 

 הם:והחציוניים משכי השהות הממוצעים  שעות. 5קטן מכלי הרכב חונים במקום פחות מ 

 שעות.  9:25שעות, החציון  9:39הממוצע  - בשאטל הקריה 

 שעות. 8:27שעות, החציון:  9:03הממוצע  - בשאטל הבורסה 

 שעות.  10:49שעות, החציון:  10:33הממוצע  – 100בקו  

 התפלגות משך החניה בכל קו מוצגת באיור הבא:
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 ון )בשעות(משך החניה בחני – 8איור 

 

 

שעות ובקו לירושלים בין  10-10.5שעות, בשאטל הקריה בין  9-9.5משך החניה השכיח בשאטל הבורסה הוא בין 

דקות בלבד בממוצע  9שעות. משך החניה של גברים ארוך בכחצי שעה משל נשים בשני קווי השאטל וב  11-11.5

 בקו לירושלים )לא מובהק(. 

ם או הערב, שעת אחר הצהרייהיא בבוקר  9:30ם עד מגיעיהת החזרה של מרבית שעהארוך חניה בהתאם למשך ה

 כמוצג להלן. 

 ןשעת החזרה לחניו – 9איור 
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 והתשלום עבור החניה חניה באזור היעדהקושי  .8

לחלק מהמשתמשים אין על פי עדותם ששאטלים. בעוד ם שונים בבנושא החניה יש הבדלים משמעותיים בין משתמשי

, והם גם לא נדרשים לתשלום מכיסם עבור חניה בסמוך ליעדם, לגבי אחרים יש בעיה באיתור חניה בעיה בתחום

לירושלים, מאידך,  100היו משלמים עשרות שקלים כל יום. לנוסעים בקו היעד שלהם ואילו חנו באזור  בת"א ור"ג,

 יעו לחניון כנהגים ברכב פרטי. שהגלהלן התפלגות התשובות בנושא של נוסעי האוטובוסים ניה פחותות. בעיות ח

 )%( מציאת חניה באזור היעד בת"א ור"גמידת הקושי ב -2לוח 

 אפשרות מציאת חניה ביעד
הקו 

 לבורסה
הקו 
 לקריה

 100קו 
 לירושלים

 68.8 43.9 38.0 אין בעיה

*יש בעיות לעיתים  17.4 12.9 25.0 

 3.8 11.1 14.0 בעיה קשה

 2.5 32.2 30.6 בעיה קשה מאוד

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
 שעת ההגעה ליעדבתלוי  *

 43%מהיוצאים משפירים בקו הקריה הגיעו כנהגים ברכב פרטי.  82% -לנוסעים בקו הקריהביעד החניה  מחיר

₪  44לא היו נדרשים לתשלום מכיסם עבור החניה סמוך ליעד. האחרים היו נדרשים לתשלום ממוצע של מתוכם 

בהתחשב גם במי שלא . ימים בחודש 20ון גם תשובות על מחיר מנוי חודשי, מחולק ב ליום. הממוצע מביא בחשב

 ₪.  20סכון הממוצע בתחום החניה לנוסע הוא יהח ,הגיע לשפירים כנהג ברכב

הגיעו כנהגים ברכב  לבורסה בר"גמהיוצאים משפירים בקו  76% -לנוסעים בשאטל הבורסהביעד החניה  מחיר

תשובתם לשלם מכיסם עבור חניה. האחרים היו נדרשים לתשלום ממוצע של  נדרשים על פילא היו  מהם 47% פרטי.

 ₪.  13החיסכון הממוצע בתחום החניה לנוסע הוא  ,בהתחשב גם במי שלא הגיע לשפירים כנהג ברכב ליום.₪  32

 61%הגיעו לחניון שפירים כנהגים ברכב פרטי, כ  100מנוסעי קו  47%רק  -011 לנוסעים בקוביעד החניה  מחיר

₪  7במשוקלל חוסך נוסע בקו ₪.  34המשלמים היו נדרשים בממוצע היו משלמים על חניה בירושלים, מ מתוכם לא

 בסעיף החניה. 

 

 אמצעי הנסיעה לפני הקמת הנתיב המהיר .9

 

סיעה דומה לפני שנפתח החניון. מבין האחרים רק מעט מעל עו נציבשני קווי השאטל אמרו שלא במהנוסעים  11%כ 

מנוסעי השאטלים עברו מהרכבת. אלה הם נוסעים ממודיעין, לוד, רמלה,  כרבע. עברו בלעדית מרכב פרטי 50%ל 

נראה בשל תדירות, חניה נוחה יותר כשירות השאטל עדיף מבחינתם על שירות הרכבת, ועוד.  ראשל"צכפר חב"ד 

נה קרובה יותר ליעד בת"א או בר"ג. השאלה למה מלכתחילה נסעו בתח"צ לא פוענחה. לא נמצא שלקבוצה זו ו/או תח

משל האחרים, אין לקבוצה זו יחוד ע"פ מין וגיל. אחד ההסברים הוא, כנראה, זמן נסיעה ביעד יש בעיות חניה חמורות 

שלחלקם לא היה לפני כשנתיים רכב פרטי.  קצר יותר ברכבת ביחס לרכב פרטי. הסבר נוסף )משני בוודאי( הוא

 אפשרות זו לא נבדקה בסקר. 
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 נסיעה לפני הקמת החניוןהאמצעי  - 01איור 

    

 

צעו נסיעה דומה לפני שנפתח החניון ישב הלוח להלן מציג את אמצעי הנסיעה הקודם של משתמשי שני קווי השאטל

 בשפירים. 

 השאטלים לת"א ור"ג לפי ישוב המגורים אמצעי הנסיעה הקודם של משתמשי - 4לוח 

 מוצא הנסיעה
 אמצעי קודם

 סה"כ שילוב תח"צ רכבת פרטי+רכבת פרטי+אוטובוס פרטי  אוטובוס

 104 5 12 7 3 59 18 נס ציונה ראשל"צ+

 100 5 39 10   33 13 רעות-מודיעין מכבים

 55 1 20 1   27 6 לוד רמלה וסביבתם

 40 1 3 3 2 15 16 ירושלים

 28   2   1 22 3 שוהם

 25         18 7 אור יהודה ויהוד

 23   1     19 3 בית דגן

 20 2 1 1   15 1 גדרה וישובים מדרום לה

 12 1 9     1 1 כפר חב"ד

 11   3     5 3 רחובות

 105 3 24 5 2 60 11 אחר

 523 18 114 27 8 274 82 סה"כ

 100.0 3.4 21.8 5.2 1.5 52.4 15.7 התפלגות ב %

 

הלוח מסווג את אמצעי הנסיעה כפי שנרשם ע"י ממלאי השאלונים, ואולם נראה שהתשובה "רכב פרטי ורכבת" זהה 

מודיעין שנסעו ברכבם הפרטי לתחנת "פאתי  יחלק מתושבנראה שבחלק מהמקרים לתשובה "רכבת". לדוגמא: 

52.5 
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בים אחרים ענו במקרה זה "רכבת" בלי להזכיר את + רכבת", בעוד משי מודיעין" ומשם המשיכו ברכבת רשמו "פרטי

 הגיעו לתחנת הרכבת ברגל. בעבר לא סביר שרוב הנוסעים ברכבת ממודיעין אמצעי הנגישות אליה. 

עברו  25%מתח"צ, כשלפחות  ממשתמשי השאטלים נסעו קודם ברכב פרטי, היתר עברו 53-55% רק כלסיכום: 

 מהרכבת. 

 

 וןמניעי השימוש בשירותי החני .01

 מניעים אפשריים לשימוש בקווי האוטובוסים היוצאים משפירים: 5לממלאי השאלונים הוצעו 

o קיצור זמן הנסיעה ליעד ביחס לחלופות 

o אמינות גבוהה יותר לגבי משך הנסיעה ושעת ההגעה ליעד 

o סכון בהוצאות חניהיח 

o סכון בהוצאות נסיעה יח 

o נוחות הנסיעה 

)חשוב מאוד(. ניתנה להם גם  5)כלל לא חשוב( ועד  1שיבותו בעיניהם מציון הנוסעים התבקשו לדרג כל מניע לפי ח

"לא אוהבת לנהוג", "מנצל  נרשמו:אפשרות להוסיף מניע אחר ולדרג אותו. מעטים ניצלו זאת. בין המניעים האחרים 

, "זמן עם עצמי", בהוצאות נסיעה( החיסכון"חוסך לי תשלום בנתיב המהיר" )הרחבת נושא את זמן הנסיעה לקריאה", 

(, ואפילו "שמירה על איכות הסביבה" 2במניע נוחות נסיעה(, "יותר בטוח", עייפות כנהגים ) ותף" )וריאציי"ממש כ

 ו"אקולוגיה". 

  התפלגות הציונים בכל מניע בכל קו מוצגת בלוח הבא.
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 החניון שימוש בשירותיהסיבות ל – 5לוח 

 

סה"כקו 100 לירושליםהבורסה בר"גהקריהציון

13.53.410.46.5

23.35.510.47.7

33.86.213.09.2

421.914.416.515.3

567.570.549.661.3

100.0100.0100.0100.0סה"כ

4.54.43.84.3ציון ממוצע

17.06.48.97.5

28.76.410.98.4

38.215.216.815.9

425.121.629.725.2

551.050.433.742.9

100.0100.0100.0100.0סה"כ

4.04.03.74.0ציון ממוצע

132.926.345.734.2

25.25.36.55.8

35.58.310.99.3

411.912.810.912.0

544.547.426.138.7

100.0100.0100.0100.0סה"כ

3.33.52.73.2ציון ממוצע

115.06.011.68.5

25.68.23.66.1

311.814.97.111.4

419.818.718.818.7

547.752.258.955.3

100.0100.0100.0100.0סה"כ

3.84.04.13.9ציון ממוצע

15.63.64.34.0

27.75.83.54.7

311.714.58.711.9

427.321.020.020.6

547.755.163.558.9

100.0100.0100.0100.0סה"כ

4.04.24.34.1ציון ממוצע

קיצור זמן הנסיעה בבוקר

אמינות גבוהה יותר בזמן ההגעה ליעד בבוקר

חסכון בתשלום חנייה

חסכון בהוצאות הנסיעה לרכב

נוחות
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 . השאר לא השיבו לשאלה. 100מנוסעי קו  71%עי השאטלים, אך רק על מנוס 92%הלוח מבוסס על תשובות של 

 הלוח הבא מציג את הציון הממוצע לכל מניע בכל קו. 

 

 הציון המשוקלל לכל מניע לבחירה בשירותי החניון לפי קו - 6לוח 

 

 
 

בוצות משתמשים נושא החניה הוא על פי הלוח הפחות חשוב בכל הקווים. עם זאת, הלוח משקף ממוצע של שתי ק

 השנייהשל המשלמים. עבור הקבוצה  השנייהבשאטלים. הראשונה של אלה שאינם משלמים מכיסם עבור החניה, 

 בהוצאות חניה הוא החשוב ביותר, כמפורט להלן: החיסכוןמניע 

 

 החניה והקובחניה לפי מימון  החיסכוןהציון למניע  - 7לוח 

 011קו  השאטל הבורס שאטל הקריה תשלום חניה ביעד

 4.1 4.3 4.4 על חשבון הנוסע

 1.6 2.1 1.7 על חשבון אחר/ אין תשלום

 2.7 3.5 3.5 משוקלל

 

מניע החניה משתווה בחשיבותו  ,כלומר לאותו חלק ממשתמשי החניון הנושא בעלות החניה ביעדי הנסיעה בת"א ור"ג

ון בשפירים. מובן שלכמחצית מהמשתמשים בזמן, ומהווה שיקול משמעותי בבחירה בשירותי החני החיסכוןלמניע 

 בחניון שפירים שאינם משלמים עבור החניה ביעד נושא זה לא מהווה עילה לבחירה בשפירים.

 

גדול בזמן לחלק  חיסכוןבאמת יש ספק אם יש למרות שכעיקרי וכחשוב מאוד  צויןבזמן  החיסכוןיש לציין שמניע 

הוא בממוצע בכניסה לת"א  1ביחס לנתיבים האחרים בכביש המהיר  בזמן של הנתיב החיסכוןמהנוסעים בשאטלים. 

הנ"ל,  החיסכוןלשאטל, והחזרה ממנו לנתיב המהיר מקזזים את רוב  העלייהזמני הכניסה לחניון, החניה, . דקות 10כ 

אם בכלל נחסך ואם אין זמן חיפוש חניה ביעד )ולרוב הנוסעים ע"פ עדותם יש מקום חניה ידוע ואין בעיה כזו( לא ברור 

נראה שמדובר ברושם מוטעה של משתמשי השאטלים, במיוחד לאור לנוסעים בשאטלים זמן ביחס לרכב פרטי. 

 בכיוון החזרה הביתה. )לרוב הפסד זמן( בזמן  החיסכוןהעדר 

 

ת בבוקר הם קצרים, ונוסעים בשעות אלו דירגו א 7.00, כאשר עד 1נראה שהרושם נוצר עקב תורי ההמתנה בכביש 

עולה  7:00בקו הבורסה. אחרי  3.5בקו הקריה ושל  3.8בציון נמוך יחסית של  6.30-7.00חשיבות הזמן כשהגיעו בין 

 בזמן.  החיסכוןיש ירידה קלה בדירוג חשיבות  9:00. אחרי 8.30ב  4.6ויותר, ומגיע ל  4הציון ל 

 

 אותם נהגים החונים בשפירים. בולט פער בין המציאות למציאות הנתפסת ע"י הנהגים, או לפחות ע"י 

 

 הערות והארות הנוסעים .00

 28, בו 100מהנוסעים הוסיפו הערות והארות לאחר מילוי השאלון. זהו שיעור גבוה. השיעור גבוה במיוחד בקו  9%כ 

 (. 15%ממלאי השאלון רשמו הערות ) 182נוסעים מבין 

 

 בקווי השאטל לת"א ולר"ג ההערות הם מכמה סוגים:

  נוסעים(, חלקם כתבו בסופרלטיבים: "שירות מדהים", "פרוייקט מצויין" ועוד.  7כללים למיזם )דברי שבח 

קו 100הבורסההקריה

4.54.43.8חסכון בזמן

4.04.03.7אמינות

3.53.32.7חסכון בחניה

4.03.84.1הוצאות נסיעה

4.04.24.3נוחות
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  נוסעים(. 8) 15:00-16:00תלונות על צפיפות ומחסור באוטובוסים בכיוון החזרה, במיוחד סביב 

 ( 5הצעות לקווים נוספים: לרוטשילד, התחנה המרכזית, אונ' ת"א ועוד )נוסעים 

 טענו שהם נוהגים כנהגי מירוץ, אחד שיבח את אדיבותם.  2 –גים צורת נהיגת הנה 

  ית הצפיפות ילפתור את בעכדי סים גדולים יותר והערות שונות: בקשה לאוטוב –גודל האוטובוסים ואיכותם

 אחה"צ, וגם לאוטובוסים קטנים יותר וחשמליים. 

 ד. חב"ד ועוכפר הערות על פרסום, שילוט, מחסור בתחנת דלק, חיבור ל 

נוסעים בלבד )אך ביוזמתם ולא כתשובה לשאלה(, ונדירים  7דברי השבח לפרוייקט יוצאי דופן, גם אם נאמרו ע"י 

 בשירות תח"צ. ההערות על מחסור באוטובוסים בכיוון החזרה ראויות לתשומת לב. 

 הבאים:נרשמו, כאמור, הערות רבות, ולא נכתבו תשבחות. ההערות עוסקות בעיקר בנושאים  100בקו 

 נוסעים התלוננו בעיקר על תדירות . 14:00-20:00כה ושעת הפסקת השירות בשעה תלונות על תדירות נמו

 לא מספקת בבוקר. 

  דקות בעוד איש אינו  10בקשה לביטול התחנה בקסטל. טענה שהעצירה במקום מאריכה את זמן הנסיעה ב

  נוסעים(. 2עולה ואינו יורד בה )

 נוסעים(. 10ווי השאטל ולקווי תח"צ ורכבת ושאטלים נוספים לת"א וממנה )חיבוריות טובה יותר לק 

 לעיל ניתנות לטיפול מהיר.  2ו  1נראה שלפחות נק' 

 . 2כל ההערות מוצגות בנספח 
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 נוסעים ויותר ברכב 4מקום ההתארגנות לנסיעת  .03

 

בדיקה בעמדת הבידוק של כלי הרכב הנוסעים בקווי האוטובוסים נערכה גם  בשניים משלושת הימים בהם נערך סקר

ר זאת הם רנוסעים ויותר. כלי רכב אלה פטורים מתשלום בנתיב המהיר, ובהעדר דרך טכנולוגית לב 4במקדם של 

בבוקר. נספרו  6.30-9:30עוברים דרך עמדה מאויישת ומקבלים אישור לפטור מהתשלום. הבדיקה נעשתה בשעות 

י כלי רכב פרטיים התבקשו להשיב אם הנוסעים נאספו ברכב בחניון שפירים או וסווגו כלי הרכב שעברו בעמדה, ונהג

 נוסעים. הלוח שלהלן מציג את תוצאות הבדיקה הנ"ל.  4שהגיעו לחניון עם 

 

 בבוקר 6:21-9:21בין  6.2.02 בו 4.2.02כלי רכב שעברו בעמדת הבידוק ביציאה מהחניון ב  - 8לוח 

 רטי לארבעה נוסעים או יותר ברכבלפי סוג והמקום בו נאספו ברכב פ

 

 
 

היו כלי רכב פרטיים,  641כלי רכב בשעה. מתוכם  129השעות שנבדקו, כ  6כלי רכב ב  772בסה"כ עברו בעמדה 

כלי רכב של נוסעים  77מהם נאספו לארבעה נוסעים או יותר בחניון שפירים. הם הותירו אחריהם בחניון  39כשרק 

 . 9:30מכלי הרכב הנאספים בשפירים עד ל  5%מדובר בכ ר. שעברו במקום לרכב פרטי אח

 

הותירו 

אחריהם 

בחניון 

שפירים 1 

רכב

הותירו 

אחריהם 

בחניון 

שפירים 2 

רכב

הותירו 

אחריהם 

בחניון 

שפירים 3 

רכב

הותירו 

אחריהם 

בחניון 

שפירים 4 

רכב

4.3.1306:3006:45251

06:4507:00293

07:0007:15372134

07:1507:3018195

07:3007:45231

07:4508:0028167

08:0008:153622113

08:1508:30104

08:3008:45302113

08:4509:001912314

09:0009:151522

09:1509:30311131

6.3.1306:3006:45157

06:4507:00362

07:0007:151411115

07:1507:3026181

07:3007:4546115

07:4508:0019164

08:0008:15341111

08:1508:3037122

08:3008:4525132

08:4509:00182132

09:0009:151631

09:1509:301512

6021218728564

תאריך

נאספו במקום ויצאו לדרך ברכב בודד

סה"כ

עד שעהמשעה
הגיעו כולם 

ביחד
מוניתרכב מסחרי
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ברכב בחניון היה גבוה יותר, ושחלק מהעוברים  4לעורכי הסקר היה רושם שמספר המקרים בהם הנוסעים נאספו ל 

בעמדת הבידוק היה חשש "להודות" בכך, ואולם אין לכך הוכחה, ובכל מקרה גם לאחר תצפיות נמצא שרוב מכריע 

 או יותר נוסעים.  4הרכב הגיעו למקום מלכתחילה כשבהם של כלי 

 

כלי רכב פרטיים בשעה  100מצאות כ יבין אם ההתארגנות לנסיעה משותפת היתה בחניון ובין אם קודם אין ספק שה

חד מהישגי הנתיב המהיר והקטנת במגמת כניסה לת"א היא אבאזור שפירים ויותר בבוקר  4במקדם מילוי של 

 בשעה.  120-150במונחי תנועת רכב בסדר גודל של כ  1כביש הביקוש במערב 





 2נספח 

 והארות נוסעיםהערות 
 

 קו הבורסה

 

 גיל מין הערה

והלאה יש עומס גדול של נוסעים והעמידה מיניבוסים קשה ומסוכנת. אנא  15:00בשעות 
 דאגו לאוטובוסים גדולים יותר

 45-54 אישה

 45-54 אישה דרושות הסעות לכיוון איכילוב ועיריית ת"א

אולי כדאי להוציא שאטל נוסף לאזורים אחרים בר"ג . 15:00יש עומס ניכר בצהרים בשעה 
 כגון קניון אילון ואוניברסיטת ת"א.

 45-54 אישה

יש צורך בשאטל  15:00מבקשת לציין שהשירות בחזרה מת"א/ר"ג השתפר מאוד בשעה 
 דק' )ההסעה מלאה כל הזמן ועומדים( 15דק' ולא  5כל 

 25-34 אישה

 גבר ר"ג-סיבוב גדול יותר באבא הללבבוקר  03:30מעבר התחנה אחרי 
 

 35-44 אישה קושי לחנות... רחוק בשעות הבוקר

שירות נהדר ושיפר את איכות חיי במידה משמעותית ביותר. הערה לשיפור: הנסיעה 
 במיניבוס אינה נעימה ונדרשת נהיגה מעודנת יותר של הנהגים.

 35-44 אישה

 25-34 אישה נהגי מירוץ תבקשו מהנהגים לנהוג כמו נהגי ציבור ולא

 45-54 גבר לסובב הבורסה 20:00יש בעיה לאחר 

 

  



 קו הקריה

 

 גיל מין הערה

 45-54 אישה התדירות מאוד נמוכה 16:00בשעה 

ממש קשה  15:30-16:00מספיקה. נקודת עזריאלי בסביבות התדירות בשעות העומס לא 
 בשעות אלו.

 +65 גבר

 25-34 אישה 23:00שירות מדהים, רק צריך שאטלים עד יותר מאוחר בלילה אחרי 

 35-44 אישה החשמונאים.ברח'  15:30-15:50-אין אוטובוס בחזור ב

 55-64 גבר חשוב להוסיף קו נוסף לדרום העיר

 55-64 אישה מומלץ לחשוב על שאטל לאזור התחנה המרכזית בת"א

 25-34 אישה ממתינה שייפתח קו סובב רוטשילד

פרוייקט מצוין, כדאי להפעיל נתיב מהיר בחזור. עדיף מיניבוסים קטנים שמתמלאים מהר 
 למניעת זיהום אוויר )האוטובוסים מיושנים ומזהמים( יותר תחנות בת"אוחשמליים 

 25-34 גבר

 35-44 גבר לה גווארדיה-תוסיפו עליה ב

אחד הדברים הטובים והנוחים שאפשר היה לעשות על מנת להוריד את הלחץ של 
 הפקקים.

 25-34 גבר

 24עד  גבר בבקשה לא לגבות כסף

 25-34 אישה לרמת גן ללימודים.בדר"כ )באופן יומיומי( נוסעת 

 25-34 אישה בחזרה זמן הנסיעה מאוד ארוך, הייתי שמחה אם היה נתיב חזרה או פתרון אחר

 25-34 אישה ₪ 20בעבר הייתי חונה בחניון מטעם העבודה בעלות של 

 35-44 אישה הגיעה לחניון עפר סמוך, לא משתמשת בחניון שפירים

 35-44 אישה )בחינם( ליד מקום עבודתי קשה מאוד למצוא חניה גברידינחונה 

 45-54 גבר לא יודעים שזה קיים! -חסר פרסום 

 55-64 אישה כדאי לסלול כביש מהיציאה מחב"ד

 35-44 גבר למה לא להוסיף כאן גם תחנת דלק?

 35-44 אישה מהעבודה משלמים על הנתיב המהיר

 35-44 אישה נא להוסיף נתיב לכיוון רח' רוטשילד!

 35-44 גבר עדיף רכבים קטנים ולא אוטובוס

 35-44 אישה רק תמשיכו!-פשוט מעולה! יישר כח

איפה השאטל שירות טוב מאוד, תמשיכו כך. אם אפשר לעשות אפליקציה לאייפון שמראה 
 הקרוב, זה מאוד יעזור בחזרה )במיוחד בשעות שאינן שעות עומס(

 35-44 גבר

 שירות מעולה, כל הכבוד!
 

55-64 

 35-44 אישה תודה על השירות הנהדר ואדיבות הנהגים.

 

  



 011קו 

 

 גיל מין הערה

 24עד  אישה 20:00אשמח אם יהיו אוטובוסים גם לאחר 

 25-34 אישה 20:00מעבר לשעה  100להרחיב את זמני החזרה בקו  בזמני )פעילות( של כנסת

לא  03:00-00:00-השילוט בכל המתחם גרוע וחסר, כולל שלטים להכוונה לתחנות השאטל. תדירות ב
  מספקת השאטל רחוק מהאוטובוס.

45-54 

 35-44 אישה 430, מה שגורם לי ולחבריי לנסוע בשעה זאת בקו 03:00-00:00-חבל ששינו זמני נסיעות ב

 45-54 גבר 06:30ם בשעה -ראשון משפירים לי 100בבקשה תוציאו קו -חשוב

 03:15-להוסיף אוטובוס ב
  

 25-34 אישה 22:00להוסיף מאסף בשעה  03:00-00:00-להוסיף עוד אוטובוסים ב

 35-44 גבר לשפר תדירות

 25-34 אישה מקשה מאוד שבבוקר האוטובוס כל חצי שעה

 35-44 גבר .03:40-( להחזיר את הקו שיוצא ב100לבקש מאגד )קו נא 

 25-34 אישה 03:20נא להחזיר את הקו של שעה 

 25-34 אישה עדיף להאריך את שעות הפעילות בערב

 25-34 גבר בבקרים. 100תגדילו את התדירות של קו 

שלאחר שאני מגיעה לבנייני  מכיווןאשמח אם יהיה קו אוטובוס לרח' כנפי נשרים )מקום עבודתי( 
 האומה נאלצת לקחת אוטובוס נוסף וזה לא כ''כ פשוט לעשות זאת

 25-34 אישה

חיבור של הרכבת שעוברת כאן  -היה כדאי לאפשר הגעה בתחבורה ציבורית/שאטל ממקומות נוספים 
 )כשכל מה שצריך זאת תחנה( היה עושה פלאים

 25-34 גבר

מהמקרים לא  00%-קסטל. התחנה מאריכה מאוד את זמן הנסיעה וב-במבקשת לבטל את התחנה 
 דק' של נסיעה. 10-עולה בה אף נוסע. זמננו יקר והעיכוב הזה הינו כ

 35-44 אישה

מציעה הרחבת השירות של השאטל לשכונות הצפוניות )עד קו נחל הירקון/פנקס( רבים לא עושים 
 ת מרכז מחייבת אמצעי תחבורה נוסף.שימוש בחניון כיוון שהחיבוריות לשאטל ברכב

 35-44 אישה

 נא לבטל עצירה במחלף הראל
  

 35-44 גבר נא להוסיף שאטלים מכיוונים נוספים כמו 'מחלף מסובים'

 וזה נורא מפריע. אין סנכרון בין השאטלים לאוטובוסים 100השאטל מוריד רחוק מתחנת קו 
 

45-54 

 35-44 גבר של אגד חשוב לתאם בין זמני השאטל לאוטובוס

 35-44 גבר ואילך 03:00יש בעיה בשעה 

 35-44 אישה יש עיכוב בקישוריות בין תחנת השאטל בחניון לת. האוטובוס )המרחק ביניהן מקשה בעיקר בחורף( 

. זה מסוכן לחצות את 100כדאי מאוד לקרב את תחנת הירידה של השאטלים לתחנת היציאה של קו 
 גורם לנוסעים לאחר לאוטובוס.החניון בריצה וגם 

 25-34 אישה

מראשל"צ על מנת שאנשים המתניידים  222מבקש להוסיף תחנת עצירה בחניון שפירים לקו 
 בתחבורה ציבורית יוכלו גם הם ליהנות מהשירותים המוצעים בחניון

 25-34 גבר

אנשים רצים כל  -נא לתאם את הזמנים עם השאטל מת"א. עצירת שאטלים תהיה ליד האוטובוסים 
 בוקר ומישהו יידרס

 25-34 גבר

 25-34 אישה . נהגי השאטל אינם אדיבים לרוב.100צריך תיאום בין זמני השאטל לזמני קן 

 25-34 גבר שאטל הנתיב המהיר חייב לצאת בזמן

 



היכולים חלקם של נוסעי השאטלים משפירים לת"א ור"ג מכלל נוסעי הרכב הפרטי : 3נספח 
 בנסיעתם לעבודה פוטנציאלית להשתמש בהם

 
, 2009ובתחילת  2008הצלבת ממצאי הסקר עם נתונים מפורטים ממפקד האוכלוסין והדיור שנערך בסוף 

מאפשרים להעריך איזה חלק מכלל הנוסעים ברכב פרטי מישובים שונים לאזורים המכוסים ע"י קווי השאטל 

 משתמשים בפועל בשירות זה. 

 

מנוסעי השאטלים(, מודיעין  18.6%: ראשל"צ )םהגיעו הנוסעים לשאטלים ה ם העיקריים מהםישוביה 1ע"פ לוח 

 כל אחת(.  3%(, רמלה ולוד )כ 4.8%(, בית דגן )5.3%(, שוהם )8.3%(, ירושלים )18.1%)

 
פרטי הרכב ה וסעיהפוטנציאל של נמכלל נוסעים בשאטלים מישובים אלה ח הבא מחשב את חלקם של ההלו

 וכמובהר בהסברים להלן.  2008לת"א, כאמור על בסיס מפקד מישובים אלה 

 
 אומדן שיעור המשתמשים בשירותי השאטלים מכלל הנוסעים ברכב הפרטי לעבודה ליעדי השאטלים 

 לפי ישוב מגורים 
 

 ישוב
 נוסעים
 (1) מהישוב

מהם נוסעים 
 (2לעבודה )

פוטנציאל 
נוסעים לעבודה 

(3) 

מהם נוסעים 
ביום נתון 

(4) 

אחוז החונים 
 (5) בשפירים

 35.0 201 262 71 83 בית דגן

 29.9 415 539 124 146 ירושלים

 15.9 254 330 41 48 לוד

 28.3 947 1,231 268 316 רעות-מודיעין מכבים

 17.3 1,597 2,074 276 325 (מזרח)ראשל"צ 

 20.9 218 283 46 54 רמלה

 17.2 442 574 76 89 שוהם

 22.1 4,075 5,292 901 1,060 סה"כ

 
. 13בבוקר בתחילת מרץ  9.30 עדחניון ל נוסעים שהגיעומהישוב ע"פ המידגם בניפוח לכלל ה נוסעים – (1)

 . 1,750הוא  9:30ל  6:30היקף המגיעים בין בהתחשב בשיעור המגיעים כנוסעים ברכב פרטי ולא כנהגים 

 

. ההבדל 84.5%ר: נוסעים לעבודה. השיעור המדוייק שנמצא בסקמהנוסעים מכל הישובים  85% שהונח   - (2)

 בשיעור זה בין הישובים קטן ולא מובהק.

  

 700טי לעבודה לאזורים התחומים ברדיוסים של ברכב פר 2008-9ע"פ מפקד מספר העובדים שנסעו  אותר   (3)

וירי מתחנות השאטלים באזור הקריה בת"א והבורסה בר"ג מכל אחד מהישובים הכלולים בלוח. ומ' בקו א

( של עובדים 13% הפוטנציאל כולל בפועל גם שיעור קטן )כמ'.  900ליכה של עד הערכה היא שמדובר בהה

שיעור יש לנכות ומאידך מעבר לרדיוס זה )בין שהולכים מרחק גדול יותר ברגל ובין שממשיכים באוטובוס(, 

גדול מידי מבחינתם. הונח ששיעורים אלה מקזזים זה את זה. הפוטציאל מ'  900של קטן של מי שמרחק זה 

מהחניון  9:30ל  6:30בין ות בבוקר )חופף בערך לנסיע 6:00-9:00כולל רק עובדים הנוסעים לעבודה בין 

 412ים לת"א ור"ג דרך כבישים ממנו נוסע ,לגבי ראשל"צ הובא בחשבון רק חלקה המזרחישנבדקו בסקר(. 

 .44הרצוג והמשך בכביש  ודרך חיים

 
, ההערכה 2012בנפרד לכל ישוב לפי השינוי באוכלוסיית הישוב עד סוף  2013קודמו למרץ  2008-9ערכי 

ומות העבודה ביעדי השאטלים לכל ישוב על הגידול ברמת המינוע, ומנגד ההערכה על גידול כולל במספר מק

ורסה בר"ג, גידול קל בסה"כ הכללי באזור הקריה )שינוי קל מאוד באזור הב 2013למרץ  2009בין תחילת 

בת"א(. השינוי הגדול ביותר היה במודיעין בשל גידול מהיר של האוכלוסיה, עם אפשרות שחלקם מכלל 

המועסקים ביעדי השאטלים גדל אף הוא, והקטן ביותר בשוהם, שאוכלוסייתה גדלה בקצב איטי וכך גם רמת 

 . 2009המינוע, שהיתה גבוהה מאוד כבר ב 

  



מהנוסעים הנ"ל יסעו לעבודה ובשעות אלו.  77%ההערכה ע"פ סקרי הרגלי נסיעה היא שביום נתון רק    (4)

ימים בשבוע, נסיעה  5הסיבות: העדרויות מהעבודה עקב חופשות, מחלות, מילואים, עבודה של פחות מ 

 מטעם העבודה למקום אחר בבוקר ועוד. 

 

שוב מכלל הפוטנציאל מקרב נוסעי הרכב הפרטי ליעדי השאטלים חלקם של המשתמשים בשאטלים מכל י   (5)

 ביום נתון. 

 
, אין זה שיעור מעבר אולם. זהו שיעור גבוה ומפתיע. 22% הוא הממוצע המתקבל מהישובים הנ"להשיעור 

"נטו" מרכב פרטי לסוג של תח"צ, היות וחלק מנוסעי השאטלים נסעו גם קודם לפתיחת הנתיב המהיר בתח"צ. 

בנסיעה  7%ברכב פרטי בלבד, ועוד כ  זהנסעו לפני פתיחת שירות מנוסעי השאטלים  52.5%רק פי הסקר על 

 משולבת ברכב פרטי וציבורי. 

 
החליפו את הנסיעה ברכב  התברר מהסקר שמחצית מנוסעי השאטלים מעיר זוהדבר נכון, למשל, למודיעין, ש

המציעים שירות תדיר בשאטלים )הדרך והמשך ברכבם פרטי לפאתי מודיעין והמשך ברכבת לנסיעה לשפירים 

ואין להביא אותו  ,לא נכלל בבסיס חישוב הפוטנציאל בלוח 2008-9ב מי שלא נסע ברכב פרטי . (יותר ונוח יותר

 בחשבון כחלק מהערכת השינוי בפיצול הנסיעות. 

 
רכב פרטי,  2011ר בהתחשב בכך שלחלק קטן מנוסעי השאטל לא היה טרם פתיחת הנתיב המהיר בינוא

מהערך המחושב  57-59%וסביר שכיום היו משתמשים בו אלמלא שירות השאטלים, נראה שבמשוקלל כ 

 לוח מהווה מעבר נטו לתח"צ בכניסה לת"א ור"ג עקב הפעלת השירות. ב

 
לתח"צ. עם זאת, השאטלים "קיבעו" מרכב פרטי  13%נטו גבוה כשלעצמו של כ  מעברמדובר על כן בשיעור 

ע"י  שלהםנראה ששיפרו את רווחת הנסיעה שושהם כולם בעלי רכב פרטי, האחרים,  9%תח"צ גם את ב

  מתבצע מעבר זה. , שאלמלא כן לא היו ביחס לתח"צ בה השתמשו קודםהניתן מחניון שפירים  שימוש בשירות

 
כב פרטי בשעות הפחית את שיעור הנכנסים למע"ר המטרופוליני ברל תוצאות שלעיל שאפשרמהניתן ללמוד 

 השיא כשמוצע לבעל הרכב שירות חלופי איכותי. 
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