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 מבוא  .1

בשנת   פורסמו  באוטובוסים  ציבורית  לתחבורה  להעדפה  הצדק  לבחינת  חלו  2016ההנחיות  היום  ועד  מאז   .

תמורות רבות במציאות התחבורתית שבגינן יש לצורך לעדכן את ההנחיות. הגודש התחבורתי חמור יותר מכפי  

שצפו לפני כעשור וכך גם נחיצותה של התחבורה הציבורית כפתרון בר קיימא. היפוך הפירמידה התחבורתית,  

הול את  מציבה  הציבורית  הרגל    כישכעת  התחבורה  הרכב הפרטיונוסעי  אסטרטגיות   לפני  לתכניות  הובילו 

יותר לת רבים  תקציבים ומשאבים  ציבורית. לתשתיות ת"ץ, תקצוב פרויקטים ממשלתיים והקצאת  חבורה 

נתיבי העדפה לאוטובוסים הינם מרכיב מהותי בשיפור מהימנות השירות ובצמצום הפער בתחרות מול הרכב  

 הפרטי.

שנית,   באוטובוסים.  ציבורית  לתחבורה  בתנועה  שבהעדפה  והיעדים  המטרות  מהגדרת  ראשית  בנוי  הפרק 

ית באוטובוסים. שלישית, הגדרת עקרונות מרכיבים קיימים בעולם ובישראל בהעדפה בתנועה לתחבורה ציבור

מצריכים  אשר  העדפה  לנתיבי  הצדקה  לבסוף,  ותחבורתיים.  תכנוניים  משיקולים  הנובעים  העדפה  לנתיבי 

, כמות נוסעים, אמינות מהירות הנסיעה, קרבה לרשת ההעדפה כמותיים של מהירות, נפח אוטובוסים  ניתוחים

 ושימוש בספירות תנועה. 

 מטרות ויעדים  .2

 תחבורה ציבורית באוטובוסים ל תנועה בטרות העדפה  מ .2.1

נסיעה ברכב פרטי.  ל  בהשוואההפיכת הנסיעה באוטובוס לחלופה אטרקטיבית יותר    הינה  העיקרית  המטרה

 :הבאותאת המטרות  גםתחבורה ציבורית באוטובוסים נועדה להשיג לתנועה בהעדפה 

 . כך, קיצור זמני הנסיעה ועקבהעיכוב, העלאת המהירות  צמצום ✓

שמירה על  ואי הוודאות לנוסע, על ידי הגעה בזמן קבוע לתחנות    מיגור  וצמצום  השירות  רמתשיפור   ✓

 . בין שני אוטובוסים עוקבים יםאחיד מרווחים

 . תפעולההנדרש להפעלה וחיסכון בעלויות  הרכב צי הקטנת ✓

רכב    אמצעותקווי השירות באוטובוסים ובין זמני הנסיעה ב  אמצעותהפער בין זמני הנסיעה ב  צמצום ✓

 פרטי. 

 תחבורה ציבורית לתנועה  ב יעדים להשגת העדפה  .2.2

 תחבורה ציבורית שני יעדים מרכזיים: לתנועה בלהעדפה 

 גבוהה  מסחריתמהירות  ✓

 השירות  אמינות על שמירה ✓

   מסחריתמהירות  .2.2.1

  חשוב ,  כן  כמונסיעה במהירות גבוהה יחסית.    היאאחת המטרות של העדפה בתנועה לקו שירות באוטובוס  

כלומר, שהמהירות בשיא לא    מהממוצע היומי תהיה קטנה ככל הניתן.  המסחריתשסטיית התקן של המהירות  
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בשפל. מהמהירות  משמעותי  באופן  איטית  אוט  תהיה  קווי  שמהירות  מלמד  העולמי   במיוחדובוס,  הניסיון 

 .  1קמ"ש בצירים עירוניים  30 -ל 20תאו"מ, נעה בין   –במערכות תעבורת אוטובוסים מהירה 

 לפי אופי הציר. המסחריתלהלן, מוצגים היעדים של המהירות  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.1טבלה ב

 דרישה תכנונית למהירות מסחרית בשעת שיא - 1טבלה 

 מסחרית יעד מהירות  הציר יווגס

 ציר עירוני חדש  •

 המסחריתמהירות ה בוציר עירוני  •

 קמ"ש 12 -מ  גבוהה

 קמ"ש  20

 ציר לא עירוני חדש •

  המסחריתמהירות ה בוציר לא עירוני  •

  זרימהבמהמהירות  50% מהווה

 או יותר חופשית

 ללא תחנות 

  חופשית זרימהבמהמהירות  80%

 כולל מספר בודד של תחנות 

 חופשית זרימהבמהמהירות  70%

 המסחריתמהירות ה בוציר עירוני קיים  •

 קמ"ש 12 -מ נמוכה

 20  שלהמתכנן יוכיח שלא ניתן להגיע ליעד המהירויות    אם

במהירות   30%  לפחותלהסתפק בשיפור של    יהיה"ש, ניתן  קמ

 המסחרית 

מהירות  ה בוציר לא עירוני קיים  •

 50%משיעור של  נמוכה המסחרית

 חופשית זרימהבמהמהירות 

 70%  שלהמתכנן יוכיח שלא ניתן להגיע ליעד המהירויות    אם

להסתפק בשיפור של    יהיה, ניתן  חופשית  זרימהב  מהמהירות

 המסחריתבמהירות  30%לפחות 

מהירות   ליעד  לשאוף  יש  תאו"מ  קו  של  ימינ  מסחריתבתכנון  ול  25מלי  עירוניים,  בצירים    80%-קמ"ש 

 עירוניים.  -בצירים לא חופשית זרימהבמהמהירות 

  אשר   הנסיעה  במהלך(  Time Loss" )הזמןמשך    אובדן"  בצמצוםבקטע בא לידי ביטוי    הנסיעה  משך  צמצום

 :כולל

 תנועתי בגודש נסיעה •

 מהתחנה ביציאה האוטובוס של השתלבות •

 אחד  רמזור ממופע יותר במשך  מרומזר בצומת המתנה •

   השירות אמינותשיפור   .2.2.2

  הניתן   ככל  וקבוע  ודאי   הגעה  לזמן  המתורגם,  יותר  סדיר  שירות  פירושו  אמין  שירות,  הנוסע  של  מבטו  מנקודת

אקראית    הגעה  עם  גבוהה  בתדירות  הפועלים  אוטובוס  בקווי  במיוחד  -  היעד  לתחנת  המוצא  מתחנת,  של הקו

 המתייחס לבחינת אמינות השירות.   3.6.6 פרקלתחנה. ראו 

 
1  -edition, Institute for Transportation and Development Policy, NY thPlanning Guide 4 –Bus Rapid Transit 

USA, p.  231,125 2017 
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 מרכיבים בהעדפה בתנועה לתחבורה ציבורית   .3

עיקריים    קיימים  מרכיבים  מהירות לשלושה  ולהעלאת  לאוטובוסים  ציבורית  לתחבורה  בתנועה  העדפה 

 הנסיעה:

 ציבורית  לתחבורה בלעדי תנועה נתיב אמצעותבהעדפה  ✓

 העדפה בצומת מרומזר  ✓

   העיכוב בתחנה צמצום ✓

 הדרישות  את  משיגים,  ברמזורים  העדפה  ומתן  בתחנות  העיכוב  צמצום  של  המרכיבים  שני  לעתים  כי  לציין  יש

  העדפה   מתן  על  החלטה  התקבלה  בהם  במקריםסדירות ההגעה לתחנה.  ו   מינימלית  מהירות  של  התכנוניות

 ומרכיבים  מרומזרים  בצמתים  העדפה   לשלב  מאוד   מומלץ ,  ציבורית  לתחבורה  בלעדי  נסיעה  נתיב   אמצעותב

 . בתחנות  העיכוב לצמצום

  עתיר   לרכב   נסיעה  בנתיב   או  לת"ץ   בלעדי   נסיעה   נתיב  אמצעות בהעדפה   .3.1

 ( HOV)  תפוסה

ידי הקצאת נתיב נסיעה בלעדי -העדפה בתנועה לתחבורה ציבורית באוטובוסים בקטע דרך מסוים ניתנת על

. העדפה (High Occupancy Vehicle)  תפוסהלתחבורה ציבורית בזכות הדרך, או בנתיב נסיעה לרכב עתיר  

מוניות    כגון,  נוספים רכב מורשים  -כלילמיועדת לנסיעת אוטובוסים ולעתים גם    בלעדי  נסיעה  נתיב  אמצעותב

 מספר נוסעים גבוה.  המסיעו רכב א

"הנחיות לתכנון נתיבים לתחבורה ציבורית", של -ב  שמפורטבקטע דרך, כפי    ותקיימים סוגים רבים של העדפ

  – "מ  תאו)  מהירה  אוטובוסים  לתעבורת  נתיבים  לתכנון"הנחיות  ה  את  גם   ראו.  1998משרד התחבורה, ינואר  

BRT ,2018 אפריל, שניה מהדורה(", משרד התחבורה . 

 העדפה בצומת מרומזר  .3.2

בספרות    ברמזורים  ץ"לתהעדפה    המונח שינוי    ובמהותוTSP   (Transit Signal Priority)נקרא  על  מדובר 

 .ציבורי  לרכב העדפה לתת מנת על, הרמזור תוכנית

, לאחר  הרמזור  בתוכניתהמקובלת כיום מבוססת על גישה אקטיבית מותנית, דהיינו ביצוע התאמה    השיטה

שאוטובוס או אמצעי תחבורה ציבורית אחר זוהה מתקרב לצומת. לעיתים הפעולה מתבצעת תוך שילוב מידע 

עמידתו   מידת  באוטובוס,  המילוי  רמת  למשל  )כמו  עצמו  מהאוטובוס  המתוכנן,  בלוהמתקבל  סוג  "ז  זיהוי 

 האוטובוס(, לצד מידע לגבי ההעדפה שניתנה לאוטובוס אחר שעבר בצומת בזמן זה. 

)דהיינו קיצור    הירוק  האור: הארכת משך זמן הירוק, או הקדמת  העדפה  מתןל  נפוצות  תושיטשתי    קיימות

  ניתנת  תמיד שלא  מפני האדום(, בזרוע שבה זוהה האוטובוס המתקרב. שיטה נוספת, פחות מקובלת  זמן משך

מדובר  2רמזור ה   לתוכנית)"תמונה"(    מיוחד  שלב  הוספת  היא,  ליישום ים /האוטובוס  עבור  רק,  קצר  בשלב. 

  יציאה )לדוגמה    משנית  כתנועה  מגיע  והאוטובוס  ארוך  כשהמחזור  מתאים  זה   פתרון.  הדרישה  אתו  /שהפעיל

 (. ראשי כביש אל ממסוף או משכונה

 
 רמזור המופעלים בעת ובעונה אחת  צירוף מופעי ורמזור הינשלב בתוכנית ה 2
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  בכל   הנוסעים  לכלל  הכולל  העיכוב  צמצוםלהתבצע כאשר צפוי    צריך "ץ  לת  העדפהשל    יישום  ,אלייאיד  באופן

  אחד   בכיוון  זמןה  משךאמצעי התחבורה העוברים בצומת המדובר או לאורך הציר המדובר, כלומר שקיצור  

 .האחר בכיוון הזמן משךהנוסעים, גם לאחר קיזוז ההשפעה של תוספת  זמן משךב כולל לחיסכון יביא

יפור האמינות של  והן ש  נסיעהה  זמן  משךב  חיסכון  הן   כוללות  ברמזורים  "ץ לת  העדפההישירות של    התועלות

 ץ "הת(, כאשר הצירוף של שניהם מביא לחיסכון בעלויות ץ"בתהשירות )המהוה שיקול משמעותי בעיני הנוסע 

 . ץ "בתהסיכוי למעבר נוסעים לשימוש  ולהגדלת

בצפון אמריקה ובאירופה,   במדינות  ברמזורים  "ץלת  העדפהמיישום    הנסיעהזמן    במשךהחסכונות    היקף  תיעוד

, בצומת  העיכוב זמן משךב  לצמצוםההתייחסות היא רק   כאשר. 12%-8%מצביע על חיסכון אופייני בטווח של 

 (. 80% -15%) ערכים של מאד גדול טווח מתקבל

  ההגעה   וזמני  האוטובוס  של  הנסיעה  משךהאמינות של    להגדלת"ץ  לת  העדפה לציין את התרומה הגדולה של    יש

הפועלים  35%-ל  עד   ההגעה  שונות  הקטנת  ידי)על    המתוכננים  לזמנים  ביחס  לתחנות קווים  של  במקרה   .)

 (. Bunching) ההיצמדות תופעת לצמצום גם"ץ לת ההעדפה  תורמתבתדירות גבוהה 

משרד התחבורה פרויקט רחב היקף במסגרתו מבוצע תכנון וביצוע של העדפה לתחבורה    מקדם   אלה  בימים

ציבורית בצירים עירוניים ובין עירוניים רבים ברחבי הארץ. העדפה זו כוללת נתיבי העדפה, העדפה ברמזורים, 

 שיפור מרחב תחנות האוטובוס וטיפול בנקודות כשל במערכת. 

 העיכוב בתחנה  צמצום .3.3

העיכוב    צמצום.  בתחנה  ארוך  שהייה  משך  מעורבת  בתנועה  חזרה  משתלב  ואשר  מפרץ  בתחנת  העוצר  לאוטובוס

 פעולות:  מספרידי -של האוטובוס בתחנה מושג על

 יה מכל הדלתותיועל הנסיעה לתיקוף אפשרויות מגוון .3.3.1

ע  אשראי  כרטיס,  יישומון ,  נטען  כרטיס,  הנסיעה  לתיקוף  אפשרויות  מגוון  קיום הדלתות ילמאפשר  מכל  יה 

זמני    מאפשרתדלתות  ה  מכל  העלייה  אפשרות עיסוק הנהג בענייני התשלום.    עקב  הנגרם  העיכוב  את   ומונעת

בתחנה.    ומצמצם קליטה מהירים   עיכוב האוטובוס  ועלייה מכל    קיוםאת  הנסיעה  מגוון אפשרויות לתיקוף 

  הדלתות   מכל  עליה   מונהגת  היום.  בתחנה  העיכוב  לצמצום  אחר  מרכיב  מכל  יותר בהדלתות הוא המרכיב התורם  

  ישנה . בנוסף,  מחיצה  באמצעות  הנוסעים  לבין  הנהג  בין  פיזי  בידוד  יש  כאשר,  העירוני  הרכב  מצי  גדול  בחלק

 עומד בתחנה הממוצע השהייה משך. הנתונים מראים כי ללא ממשק בין הנהג לנוסע  מוןוישיבאפשרות לשלם 

 .   מפרקי לאוטובוס  שניות 19-וכ ובינעירוני עירוני לאוטובוס שניות 15-כ על

 התחנה   רכיבי .3.3.2

ה וירידה מהירה ונוחה של הנוסעים,  ימותאם לגובה האוטובוס יוצר מפלס אחיד ותורם לעליה גובה אבן שפה

 של נוסעים בעלי מוגבלויות.   במקרהבמיוחד 

 משךחוסך את  וגורם לעצירת האוטובוס בנתיב    -  או תחנת נתיב  מבלט  תחנת  -תכנון תחנת אוטובוס ללא מפרץ  

 עכב את תנועת הרכב הפרטי.ל עשוי מנגדומחדש בתנועה,  לבותההשת

 3  סוגי תחנות אוטובוס – 1 איור

 
 האקדמיה ללשון העברית מקור:  3

https://hebrew-academy.org.il/2022/03/29/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-4/
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   עירוניים  במרחבים  ציבורית  לתחבורה העדפה קידום .4

ההעדפה   ה אל  במרחבים  ציבורית  בתחבורה  לשירות  התקן  של  למאפיינים  בהתאם שנקבעו,  הפיצול  ויעדי 

   לתחבורה הציבורית היא כלי חיוני להשגת תחבורה ציבורית איכותית ותחרותית.

 כניתות(  1: )הכוללת  ציבורית  לתחבורה  אב  כניתובת  מחויב  תושבים  100,000  מעל  המונה  עירוני  מרחב  כל,  לכן

 לקידום צירי העדפה לתחבורה ציבורית.  כניתות ( 2, )תפעוליים ומתקנים לנוסעים תחבורה למתקני

  במרחבים .  העדפה  וצירי  תפעוליות  לתשתיות  התחבורה  משרד  של  האב  כניות ות  מול  תתואם  האב  כניתות

 אמינה,  יעילה  ציבורית  תחבורה  על  התחבורה  מערכות  את  לבסס  יש  תושבים  100,000  מעל  המונים  עירוניים

צירי    .קרקע  שימושי  ותכנון  תחבורה  תכנון  של  שילובידי  -עלקיימא,  -בר  פיתוח  לקדם  בכדי  ומהירה תכנון 

כחלק מתוכנית אב   צירי העדפה    כהותשמ  תוהוליסטי  מהשל  רשת  מייצרתהעדפה  פרטני   באופןניתן לתכנן 

 . ציר לכל ייחודייםומשיקולים 

  צירים   או  בציר  העדפה  רק  ולא,  ציבורית  לתחבורה   כוללת  העדפה   רשת  שייצרו  צירים  להציע   היא  המטרה

 . בודדים
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אבני    אתולל  כ  שרא  נתיב  לאותו  פרוגרמתיהעדפה, יקדם משרד התחבורה תכנון    נתיב שבו יש הצדקה ל  בציר

נבחרת  הבאיםדרך  ה חלופה  גיבוש  תכנון,  חלופות  גיבוש  הקיים,  המצב  לימוד  כחלק   ואישור:  הפרוגרמה. 

, מסומנות הכניסות והיציאות מהמגרשים הסמוכים, מבוצעות  בצירהתשתיות    למתהליך תכנוני זה ממופות כל

בדיקות סטטוטוריות ראשוניות, מוצעים מספר חתכים ונבחר חתך מועדף, נעשית סכמה תנועתית, נבחן מאזן 

כוללת את נציגי משרד התחבורה ונציגי הרשות ה  נית,טי ועדה מטרופוליתהחנייה ועוד. בסיום התכנון הפרוגרמ

 שלב התכנון המוקדם. -ומתקבלת החלטה לגבי מעבר לשלב  התכנון הבא  מתדיינתהמקומית, 

 כמותי   בהצדקלנתיבי העדפה ללא צורך    עקרונות .5

 כמותי:  בהצדקעקרונות להוספת נתיבי העדפה לאוטובוסים ללא צורך  להלן

  2  של העדפה  רציפות  עם(  BRTשלאורכם מתוכננת מערכת הסעת המונים )רכבת קלה או    צירים .1

 ההמונים הסעת החלת לקראת כהכנה לתפקד היא ההעדפה נתיב מטרת. הפחות לכל"מ ק

 2.4.1.4 בסעיף הגדרתם פי על מהירים עורקיים קווים פועלים שבהם צירים .2

 מטרופוליטניים  קווים 2 לפחות פועלים שבהם צירים .3

 (וחניונים)מסופים  ץ"לתגישה למתקני תשתית  צירי .4

 יח"ד  4,000 לפחות בה שמתוכננות כניתות כל  או"ל( תמ) לדיור מועדפות לתוכניות גישה צירי .5

 המונים  להסעת  מערכות  של  עיקריות  ותחנות  כבדה  רכבת  לתחנות  ציבורית  בתחבורה  גישה  צירי .6

 ( ומטרו מעבר מתחמי, BRT"ל, רק)

 Multi)  משתנים-רב  הערכה  תהליך  על  בהתבסס   ציבורית   לתחבורה  להעדפה  הצירים  את  לבחור  מומלץ

Criteria Analysis)  .בהתאם  נוספים  מדדים  לצד,  זמןה  משךב  וחיסכון  יעילות   של  מדדים  משלב  זה  תהליך 

 תחבורה  על  עתידיים  נסיעה  הרגלי  ביסוס,  הנגישות  שיפור,  פיצול   יעדי:  לדוגמה.  כניתוהת  של  וליעדים  למטרות

 . ועוד מזדמנים לנוסעים  בהירה ציבורית תחבורה מערכת יצירת, ציבורית

אב של מרחב עירוני גדול ,להגדיר רשת קווים אשר תהיה רשת אסטרטגית ותכלול    כניתות  במסגרת,  לשאוף  יש

(,  לכיוון   דקות  10  כלבקמ"ש(, תדירים )אוטובוס    20קווים עורקיים ישירים ומהירים )יעד מהירות מסחרית של  

 . הקווים  מאורך 75% המהווה רציפה העדפה רשת על ינועו אשר

 . מידיתוגדר כרשת אסטרטגית לקידום  האל לקווים ההעדפה רשת

משרד  -על,  ציבורית  לתחבורה  האב  כנית ות  במסגרת  יאושרו  אשר  ציבורית  לתחבורה  העדפה  צירי ידי 

 . למתן תשתית העדפה לציר בודד מהצדק פטורים יהיוהתחבורה, 
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 בודד   לציר הצדקה למתן תשתית העדפה לתחבורה ציבורית .6

 : גורמים ממספר מושפעת ציבורית לתחבורה בודד לציר העדפה תשתית למתן ההצדקה

  הכיוונים   בשני  ולעיתים,  בנפרד  כיוון  בכל  ביום  שעות  מספר  לאורך  במיוחד,  נמוכה  מסחרית  מהירות .1

 יחד  גם

 ממשיכים  נוסעים של רב מספר .2

  מספר   בחשבון  יילקח(.  הממשיכים   הנוסעים  במספר  תלות)ללא    אוטובוסים  של  רב  מתוכנן  נפח .3

, עתידית  כניתות  בהעדר.  שנים  5-כ  של  לאופק  תכנון  וקיים  במידה  בקטע  המתוכננים   האוטובוסים

 . לפחות שנים 5-ל 10% של גידול ידי על כמות חיזוי בחשבון יילקח(, 2025 אוטובוסים רשת)כדוגמת 

 לתחנה האוטובוס הגעת זמני בסדירות המתבטאת הקו אמינות .4

  מסוימים   בקטעים  אם  גם,  לפחות'  מ  500  של  העדפה  לרציפות  לשאוף)יש    העדפה  ורציפות  קישוריות .5

 (.ההעדפה למתן הצדקה קיימת לא

  ציבורית   תחבורה  תשתית  בעלות  במדינות  הנהוגות  עבודה ה   שיטותמבוסס על    העדפה  למתן  ההצדקה  ניתוח

 . הפרטי הרכב בקיבולת  שינוי ללאו נוסף העדפה נתיב סלילת אמצעותב חתמפות

מספקים אינדיקציה למתכנן לגבי קיום הצדקה או אי הצדקה    המופיעים כנספח בסוף הפרק,  ,להלן  התרשימים

עירוני או לא עירוני. התרשימים מבוססים על   -למתן העדפה בתשתית לתחבורה ציבורית, על פי אופי הציר  

 ערכים ממוצעים של הגורמים המשפיעים על ההצדקה למתן העדפה.

  צירים   על  תחול  בתשתית  העדפה  למתן  ההצדקה,  הנסיעה   למהירות  קשר  ללא  כי  הוחלט,  תמדיניו  מבחינת

  לכיוון   ומעלה   ממשיכים  נוסעים   2,000  של   או ,  שיא   בשעת   לכיוון   ומעלה  אוטובוסים  40  של  נפח  עם,  עירוניים 

 . שיא בשעת

בציר עירוני, או את האחוז    -המבטא את המהירות המסחרית לפני סלילת הנתיב    Xבנויים מציר    התרשימים

המבטא את מספר הנוסעים הממשיכים בממוצע לאורך   Yבציר לא עירוני, ומציר    חופשית  זרימהמהמהירות ב

בנוסף, בתרשים מופיע טווח לבחינה   הציר, או את נפח האוטובוסים )ללא תלות במספר נוסעים ממשיכים(.

על פי פרמטרים של    ההצדקאת רף    חוצהההעדפה הנבדק אינו    נתיבככל ש  להשתמש   יש  בהםצעות מדדים  באמ

 . אוטובוסים  נפח  או ממשיכים נוסעים ומספרמהירות 

 .באוטובוסים ציבורית לתחבורה העדפה לנתיב הצדק לבחינת זרימה תרשים להלן
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 העדפה  לנתיב הצדק לבחינת זרימה תרשים - 1איור 
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לבחינת הצדק לנתיב העדפה כפונקציה של מהירות מסחרית ונפח    ללא נתונים כמותיים  סכמתיתרשים    להלן

נוסעים ראו  אוטובוסים/כמות  באוטובוסים"    סעיף.  ציבורית  לתחבורה  להעדפה  הצדק    למפרט "תרשימי 

 התרשימים המלא. 

 העדפה  לנתיב הצדק לבחינת סכמטי תרשים - 2איור 

 

םנתיב העדפה לאוטובוסי להצדק נוספים   וכלים מדדים .6.1

לנתיב העדפה    פרק ניתוח מתן הצדק  בעת  בפני המתכנן  נוספים אשר עומדים  כלים ומדדים  זה כולל 

לעיל אינה מאפשרת הקמת   6בפרק  המופיע    ההצדקלאוטובוסים. כאשר בחינת הציר באמצעות תרשים  

נתיב העדפה כפונקציה של נפח אוטובוסים/נוסעים ומהירות מסחרית יש להשתמש בכלים והמדדים  

 להלן. הכלים והמדדים ממוספרים לפי סדר עדיפות השימוש בהם: 

השירות בציר הנבחן ומאפשר הוספת נפח מודד את אמינות    :אמינותמדד  .  1

 ההצדקאוטובוסים בתרשים 

מודד את סמיכות הציר הנבחן לנתיבי העדפה    :העדפה  לנתיב   קרבה  מדד.  2

 ההצדקבאזור ומאפשר הוספת נפח אוטובוסים בתרשים 

רכב    :סדיר  בשירות  האוטובוסים  לנפח  מורשים  נפח  הוספת.  3 כלי  משקף 

ומאפשר   הסדירים,  האוטובוסים  מלבד  ההעדפה,  נתיב  על  לנסיעה  מורשים 

 ההצדקהוספת נפח אוטובוסים בתרשים 
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 :כליםבו במדדים השימוש אופן אודות מפורט הסבר להלן

 אמינות  מדד .6.1.1

  . פוחתת  האמינות  רמת  כך  סדירה  אינה  האוטובוסים נסיעת  שמהירות  שככל  ההנחה  על  מתבסס  האמינות  מדד

  אמינות   רמתכך    גדלהשהשונות בזמני הנסיעה    ככל  כאשר  ,כביש  במקטע  הנסיעה  בזמני  השונות  את  בוחן  המדד

חלקי    הנסיעה   משךשל סטיית תקן   התוצאה( הינו  Coefficient of Variationהשירות פוחתת. מקדם השונות )

  הבאה: בנוסחה שמחושב כפי, בקטע הנסיעה משךממוצע 

𝐶𝑉 =
𝜎𝑇
𝑚𝑇

 

CV – מדד האמינות 

𝜎𝑇 –  בקטע נסיעה משךסטיית תקן 
 

𝑚𝑇 – בקטע  נסיעה משך ממוצע 
 

 אופן השימוש במדד 

בתרשים ההצדק לנתיב העדפה    Y-הינה ירודה תוצב תוספת נפח אוטובוסים לציר ה  האמינותבציר שבו רמת  

 על פי המפתח בטבלה הבאה 

 

 תוספת נפח אוטובוסים 
 CV מהנפח הקיים בציר 

0% 0 

5% 0.01-0.2 

10% 0.21-0.4 

15% 0.41-0.6 

25% 0.61-0.9 

 0.9מעל  30%
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  להלן מוצגת דוגמה ליישום מדד האמינות  

 חולון, המלאכה רחוב 

 מערב צפון, אחד כיוון הבדיקה  כיווניות

 37 נמדד אוטובוסים נפח

 17 )קמ"ש(  נמדדת מהירות

 0.3 ( CV) תקן סטיית

 10% באחוזים  נפח תוספת

 ( 3.7-מ מעלה)עיגול  4 מחושב אוטובוסים נפח תוספת

 41 מחושב  אוטובוסים נפח
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 העדפה   לנתיב קרבה  מדד  .6.1.2

  כציר   ולא  מרשת  כחלק  מתוכננים  העדפה  נתיבי  כאשר  יותר  רב  הינו  באוטובוסים  השירות  רמת  עליית  פוטנציאל
 . בודד

 אופן השימוש במדד 

בתרשים ההצדק לנתיב העדפה על פי   Y-בציר סמוך לנתיב העדפה תוצב תוספת נפח אוטובוסים לציר ה

 המפתח בטבלה הבאה 

 

תוספת נפח אוטובוסים  
 מהנפח הקיים בציר 

 סוג מרחק מנתיב העדפה )מ'(

 צומת ( הצטלבותמ' ) 0 %20

 מ'  500 10%
 לו מאונך או בהמשכו של הציר שהוא בכך מותנה

 סמוך

 :זה  מדד לצורך" העדפה"נתיב  הגדרת להלן

 קיים העדפה יבתנ ✓

 מתוכנן/בביצוע  העדפה יבנת ✓

מבוססים   העדפה   תיביבו מוצדק על בסיס הגדרת מדיניות )כפי שהורחב בפרק נ  העדפה  יבציר שנת ✓

 מדיניות לעיל( 

  בטבלה   המפתח   בסיס  על  העדפה   לנתיב  קרבה  במדד   עמידה  פוטנציאל  בהם  שיש  צירים  לאיתור  דוגמה  להלן

 . לעיל
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 צירים שיש בהם פוטנציאל עמידה במדד קרבה לנתיב העדפה  - 1מפה 

 

 

  מדד קרבה לנתיב העדפה ל דוגמה

 חולון, המלאכה רחוב 

 מערב  דרום, אחד כיוון הבדיקה  כיווניות

 37 נמדד אוטובוסים נפח

 19 )קמ"ש(  נמדדת מהירות

 צומת קרבה  סוג

 20% באחוזים  נפח תוספת

 ( 7.4-מ למעלה)עיגול  8 אוטובוסים  נפח תוספת

 45 מחושב  אוטובוסים נפח
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 לנפח האוטובוסים בשירות סדיר  מורשיםרכבים   נפח הוספת .6.1.3

מורשים לפי ספירות תנועה לכניסה לנתיב העדפה מסיעים נוסעים    "מירהיסוד בבסיס כלי זה היא כי    הנחת

בלוח התמרורים עם צלמית אוטובוס לבן מאפשר כניסה   501רבים שאינם משתמשים ברכב הפרטי. תמרור  

 לנתיב העדפה לכלי רכב נוספים מלבד אוטובוסים בשירות סדיר כגון רכבי היסעים. 

       

 בכלי  השימוש אופן

כניסה  למורשינפח הכולל אוטובוסים סדירים בנוסף  הצבת

עם צלמית אוטובוס לבן בציר  501לנתיב העדפה על פי תמרור 

 לנתיב העדפה  ההצדקבתרשים  Y-ה

כ  320-כ  קיימים  ץ "נתק"מ    376  מתוך המהווים  לבן 85%-ק"מ,  אוטובוס  צלמית  עם  בתמרור  מסומנים   ,

כלי רכב נוספים מלבד תחבורה ציבורית סדירה. לכן יש חשיבות להתייחס להיבט   של  ץ"בנתהמאפשר נסיעה  

 . ץ"לתכלי הרכב המורשים בתכנון מעבר 

  באזור   עדכניות  תנועה  בספירות  משלהשת  ניתן  ץ"בנת  לעבור  המורשותמנת להעריך את הפיצול בין התנועות    על

בצמתים הרלוונטיים לאזור הבדיקה שכן ישנה   שלהןלדרוש ביצוע    ישבמידה ואין נתוני ספירות תנועה    .התכנון

 . הנבדק צומתה גבימהן ל להסיקשונות גבוהה בין דגימות של ספירות תנועה ולא ניתן 

 501תמרור  - 3איור 
 )מקור: לוח התמרורים( 
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 באוטובוסים  ציבורית  לתחבורה להעדפה   הצדק תרשימי .7

בציר עירוני, או את האחוז    -לפני סלילת הנתיב    –המבטא את המהירות המסחרית    -  Xבנויים מציר    התרשימים

המבטא את מספר הנוסעים הממשיכים בממוצע לאורך   -  Yבציר לא עירוני, ומציר    חופשית  זרימהמהמהירות ב

לציין שקיימת הצדקה למתן   נוסעים ממשיכים(. חשוב  תלות במספר  )ללא  נפח האוטובוסים  הציר, או את 

נפח   או  הממשיכים  הנוסעים  מספר  הגרפים,  משני  באחד  הצדקה  נמצאת  אם  ציבורית,  לתחבורה  העדפה 

 האוטובוסים, ולא בשניהם יחד.  

  להיעזר   ניתן  דרך  קטע  לאורך  משתנים  האוטובוסים  נפח   או  הממשיכים  הנוסעים  מספר  שבהם  במקרים

 : אחד ממוצע ערך לחישוב להלן בנוסחה

𝑃 =
∑ (𝑙𝑖 × 𝑝𝑖)
𝐼
𝑖=1

𝐿
 

 𝑃-  בשעת שיא.  דרך לקטעמספר נוסעים ממשיכים ממוצע 

 𝑙𝑖-   אורך קטע𝑖  .בק"מ 

𝑝𝑖 -  מספר ממשיכים בקטע𝑖  .בשעת שיא 

 𝐿 -  קטעים  האורך כולל בק"מ השווה לסכום של𝑙𝑖. 

𝑉 =
∑ (𝑙𝑖 × 𝑣𝑖)
𝐼
𝑖=1

𝐿
 

 𝑉- בשעת שיא.  דרך לקטעאוטובוסים ממוצע  נפח 

 𝑙𝑖-   אורך קטע𝑖  .בק"מ 

𝑣𝑖 – בקטע   אוטובוסים נפח𝑖  .בשעת שיא 

𝐿 -  קטעים  האורך כולל בק"מ השווה לסכום של𝑙𝑖. 
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  נוסעים מספר לפי - עירוני ציר - ציבורית לתחבורה המיועד נוסף נסיעה נתיב סלילת: 4 איור
 ממשיכים 

 
 לפי נפח אוטובוסים  –ציר עירוני  -: סלילת נתיב נסיעה נוסף המיועד לתחבורה ציבורית 5 איור

 



 

18 

לפי מספר נוסעים   –ציר לא עירוני  -: סלילת נתיב נסיעה נוסף המיועד לתחבורה ציבורית 6 איור
 ממשיכים 
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לפי נפח   –ציר לא עירוני  -: סלילת נתיב נסיעה נוסף המיועד לתחבורה ציבורית 7 איור
 אוטובוסים 

 


