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 1 אופ1 חישוב פרוגרמה כמותית למסו7 אוטובוסי/

 אמבו .1

מיקומו משפיע על רמת השרות .  מסו7 אוטובוסי/ מהווה מרכיב חשוב בתפעול התחבורה הציבורית

 .תזמו1 ועלות השרות, אמינות, תפרוסת קווי/:   בהיבטי/ שוני/ כגו1לנוסע

: הינו מרכיב חשוב במרכזי/ תחבורתיי/ המרכזי/ אמצעי תחבורה משולבי/ כגו1אוטובוסי/ מסו7 

קיימי/ מסופי/ , בנוס7.  רכב דו גלגלי והולכי רגל, מוניות, הבא וסע,  וסעחנה, רכבות לסוגיה1

 .שמרכזי/ פעילות קצה של קווי אוטובוס וחשיבות/ במערכת התחבורה הציבורית לא פחותה

 :הנסיבות בה1 יש לקבוע את השטח הדרוש למסו7 אוטובוסי/ מגוונות

 הוצאת תחנות קצה של קווי/ מרחובות מגורי/ •

 כז תחבורתי תכנו1 מר •

 תכנו1 מסו7 המהווה חלק מפרויקט פיתוח אורבני •

 תכנו1 מסו7 בסמו8 לתחנת רכבת  •

 תכנו1 מסופי/ כחלק ממהל8 שינויי/ בתחבורה הציבורית •

מטרת מסמ8 זה הינה תיאור תהלי8 החישוב של פרוגרמה כמותית למסו7 אוטובוסי/ בהתא/ 

ות שונות לחישוב הפרוגרמה בהתא/ לזמינות כמו כ1 מוצעות מספר שיט.  לאופקי/ תכנוני/ שוני/

 .הנתוני/ הדרושי/ לחישוב

חנה , הבא וסע, כגו1 תחנת מוניות,  למרכיבי/ אחרי/ של מרכז תחבורתיתמסמ8 זה אינו כולל התייחסו

 . 'וסע וכו

ועל כ1 הננו מודי/ על " ד1"ו" אגד"הסטנדרטי/ התפעוליי/ המוצגי/ כא1 תואמו ע/ מתכנני חברות 

 . הפעולהשיתו7

 

 



 

 2 אופ1 חישוב פרוגרמה כמותית למסו7 אוטובוסי/

 הגדרות .2

 מושגי0 כלליי0

יש חשיבות בהצגת מסופי/ אחרי/ באזור כדי להגדיר את .  אזור משורת על ידי המסו7:  אזור מקווה

 .תפקודו של המסו7

רכבת בי1 , אוטובוסי/:  כגו1, מרכז תחבורתי אליו מגיעי/ אמצעי תחבורה ציבורית מגווני/:  0"מתח

 רכב דו גלגלי והולכי רגל, הבא וסע, חנה וסע, להרכבת ק, רכבת פרברית, עירונית

 .מקו/ המיועד לפעילות אוטובוסי/ כחלק ממרכז תחבורתי או בנפרד:  אוטובוסי0מסו- 

בה עוצר אוטובוס להורדת נוסעי/ , רצועה בנתיב הימני או במפר; המיועד לכ8:  קליטה/עמדת הורדה

 .מידיבוס או מיניבוס,  מפרקי,רגיל: אור8 העמדה תלוי בסוג האוטובוס.  וקליטת/

קליטה המיועד לנוסעי/ הממתיני/ לאוטובוס והיורדי/ /קטע מדרכה סמו8 לעמדת הורדה: רצי-

 .ממנו

זמ1 : נוסחת החישוב .  שמגיעי/ למסו7, הדרושי/ לפעילות הקווי/, מספר אוטובוסי/:  צי אוטובוסי0

 .אוטובוסי/' מס= תדירות שיא / סבב 

 .ו1 הקווי/ במסו7מגו:  תמהיל קווי0

חלופה תכנונית לשנת היעד המשרתת את האזור ברמת שרות סבירה מבחינת כיסוי :  תרחיש מייצג

 .ותדירות

 סוגי קווי תחבורה ציבורית 

 .המסלול עובר דר8 עיר אחת או שתי ערי/ גובלות שאינ1 העיר המרכזית של המטרופולי1:  עירוני

 .'מוסדות וכו, רצ7 עירוני לישובי/ לא עירוניי/המסלול עובר בי1 עיר אחת או :  אזורי

 .ערי/ נוספות במטרופולי1/המסלול עובר בעיר המרכזית של מטרופולי1 ובעיר:  מטרופוליני

 .המסלול עובר דר8 לפחות שתי ערי/ לא גובלות:  בינעירוני

  סוגי שרות

 . יעדי/ חשובי/לעתי/ תחנות הורדה ספורות ב, תחנת קליטה אחת ותחנת הורדה אחת:  ישיר

הורדה בלבד בקרבת , קליטה מוגבלת ליעדי/ נבחרי/ בלבד בתחילת הקו, מעט תחנות:  אקספרס

 .היעד

 .הורדה בכל התחנות, קליטה לכל התחנות:  מאס-
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 פעילות תחבורה ציבורית במסו- .3

לות מסו7 אוטובוסי/ מהווה תחנת קצה למספר קווי תחבורה ציבורית ומאפשר למפעיל שליטה על פעי

 .האוטובוסי/ ולנוסעי/ מעבר מקו לקו

 .להל1 פרוט הפעולות המתבצעות על ידי אוטובוסי/ במסו7 במקומות מוגדרי/

 תחנת הורדה .3.1

הנהג רשאי לרדת להפסקה לאחר שחנה את , כל הנוסעי/ יורדי/, האוטובוס מגיע לתחנת הקצה

 .האוטובוס כפי שמתבקש מתכנית העבודה שלו או מהגעתו בפועל

 תפעולית חניה  .3.2

 .לאחר עצירה בתחנת ההורדה האוטובוס והנהג ממתיני/ זמ1 קצר ליציאה לנסיעה הבאה

 .'תנאי גודש וכו, מש8 ההמתנה נע בי1 דקות ספורות לרבע שעה כפועל יוצא מזמני הנסיעה

תחת עינו הפקוחה של ) 3.3ראה סעי7 (מיקו/ החניה התפעולית צרי8 להיות בסמו8 לרציפי הקליטה 

 .הסדר1

 תחנת קליטה .3.3

 .אוטובוס שחונה בחניה תפעולית מתייצב בתחנת הקליטה מספר דקות לפני זמ1 היציאה המתוכנ1

ונועד לקליטת הנוסעי/ הממתיני/ באופ1 " כיסוי תור"פרק הזמ1 בו האוטובוס קולט נוסעי/ מכונה 

 .שיאפשר לאוטובוס לצאת לדר8 לפי התכנו1

 חניה מנהלתית .3.4

בשעת שפל כשליש מצי , כל האוטובוסי/ שבצי הרכב של המפעילבשעות שיא בוקר מופעלי/ 

בה/ מוחזרי/ האוטובוסי/ , צ"מחני/ את האוטובוסי/ עד לשעת שיא אחה, האוטובוסי/ מושבת

 .לביצוע נסיעות

מיקו/ החניה המנהלתית לא חייב להיות סמו8 לרציפי הקליטה א8 אי1 להתעל/ מהצור8 להחזיר את 

 .לא יקרה וללא השפעות סביבתיות שליליות, בטוחה,  אמינההאוטובוסי/ לשרות בצורה

 קווי0 עוברי0 .3.5

לפעמי/ קווי/ עוברי/ דר8 מסו7 לצור8 מעבר נוסעי/ מקו לקו או לגישה לשימושי קרקע גובלי/ 

בנפרד , בשני הכווני/) קליטה/הורדה(מעבר קווי/ דר8 מסו7 מחייב הקצאת תחנות עצירה .  במסו7

 .מרציפי הקליטה
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ה מתבקשת בשל האופ1 האקראי של הגעת האוטובוסי/ העוברי/ למסו7 העלול לשבש יציאות ההפרד

.  עדי7 תכנו1 התחנות לקווי/ עוברי/ ברחובות המשיקי/ למסו7, לעתי/.  מתוכננות של קווי קצה

 עהיתרו1 בעצירת קווי/ עוברי/ מחו; למסו7 הינו מניעת עיכוב לנוסעי/ ממשיכי/ שעלולי/ להיפג

 .מכ8

התדירות , כתוצאה מכ8.  מאבד נוסעי/, קו עובר שרמת השרות שלו נפגמת בשל עיכובי/, ווח ארו8לט

הפגיעה ברמת השרות עלולה להביא לירידה נוספת .  יורדת ורמת השרות נפגעת בגלל התדירות הנמוכה

ניסת יש לשקול היטב כ, לפיכ8.   זה עלול להסתיי/ בכ8 שהקו מתבטל כליל" מעגל קסמי/"בביקוש ו

 .קווי/ עוברי/ למסו7 לעומת אפשרות עצירה בתחנות משיקות

 מעבר מתוזמ5 .3.6

מעבר מתוזמ1 בי1 קווי/ במסו7 דרוש באזורי/ דלילי נוסעי/ או לתחנות רכבת בה1 תדירות עצירת 

אוטובוסי/ של כל הקווי/ עוצרי/ במסו7 בעמדת , במצב זה).   עצירות בשעה3עד (הרכבת נמוכה 

 .  בפרק זמ1 זה הנוסעי/ יורדי/ ומחליפי/ קו.   דקות15>20 דקות כל 5 זמ1 של קליטה לפרק/הורדה

 .  קליטה שווה למספר קווי/ שמגיעי/ למסו7/רציפי הורדה' מס

לקליטת עולי/ ,  דקות10>15תזמו1 קווי אוטובוס לעצירת הרכבת מחייב המתנה של , בתחנות רכבת

כיוו1 שאי1 באפשרות/ של , רק קווי קצה יתוזמנובתחנות רכבת , לפיכ8.  והורדת נוסעי/ מהרכבת

 .הקווי/ העוברי/ להמתי1 זמ1 כה ממוש8

 הפסקות מנוחה .3.7

בקווי/ ארוכי/ במיוחד נהוג לבצע הפסקות מנוחה במקומות בה/ מתקיימי/ תנאי/ מתאימי/ עבור 

 . דקות30> ל10זמ1 ההמתנה בי1 .   כולל שירותי הסעדה ושירותי/ סניטריי/, הנוסעי/
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 מי0 וסוגי מסופי0"סיווג מתח .4

 מי0"סיווג מתח .4.1

 .נית1 לסווג את המרכזי/ התחבורתיי/ לפי מיקו/ ולפי תפקוד במערכת

 מי0 באזור בנוי"מתח .4.1.1

: המרכזי/ התחבורתיי/ באזור בנוי מתאפייני/ בנגישות הולכי רגל לשימושי קרקע מגווני/ כגו1

 :מי/" נית1 להגדיר שני סוגי מתחעל פי המיקו/.  'קניות וכו, תרבות, תעסוקה, מגורי/

 / מטרופוליני מרכזי"מתח •

 / עירוני"מתח •

 0 בשולי אזור בנוי"מתח .4.1.2

 . במעבר בי1  אמצעי תחבורה שוני//המרכזי/ התחבורתיי/ בשולי אזור בנוי מתאפייני

 סיווג מסופי0 .4.2

קיימי/ , בנוס7.  מסו7 אוטובוסי/ המהווה חלק ממרכז תחבורתי מיועד לרכז פעילות קווי אוטובוס

המיועדי/ לרכז פעילות קצה של קווי תחבורה ציבורית של , מסופי/ מחו; למרכזי/ תחבורתיי/

 .מפעילי/ שוני/

העדר מסופי קצה משפיע על .  חשיבות מסופי הקצה בהפעלת מערכת תחבורה ציבורית גבוהה במיוחד

 עבודה בסיסיי/ המובני/ פגיעה בשליטה ובאמינות השרות וכ1 מונע מנהגי/ תנאי, פריסת רשת קווי/

 .   מאליה/ בענפי פעילות אחרי/

 :נית1 יהיה לסווג את המסופי/ לפי הפונקציות הדרושות

 מסו- בלי פעילות נוסעי0 .4.2.1

במסופי/ בה/ אי1 מעבר נוסעי/ בי1 קווי/ או כאלה המצויי/ בשולי אזור בנוי אי1 צור8 בעמדות 

 .ת ומנהלתיתהמסו7 ישמש לחניה תפעולי.  הורדה ועמדות קליטה

המסו7 מאפשר שליטה על זמני היציאה של הנסיעות והוצאת החניה .  חשיבות מסופי/ מסוג זה רבה

 .מרחובות מגורי/

 מסו- ע0 פעילות נוסעי0 .4.2.2

במסופי/ בה/ קיימת פעילות מעבר נוסעי/ בי1 קווי/ שוני/ או במסופי/ סמוכי/ לאזורי/ מחוללי 

 .3וצגו בפרק ביקושי/ יש להכשיר את כל המרכיבי/ שה
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 "מעבר מתוזמ5"מסו- של  .4.2.3

מעבר מתוזמ1 בי1 קווי תחבורה ציבורית מתאפשר כאשר האוטובוסי/ בכל הקווי/ מגיעי/ ביחד 

 .למסו7 וממתיני/ כל אחד בעמדה שלו עד שהנוסעי/ יורדי/ ועולי/ לאוטובוס המבוקש

תזמו1 קווי/ למת1 שרות מגוו1 בה/ יש לנצל , הצורת תפעול ייחודית זו מתאימה לאזורי/ דלי אוכלוסיי

 .לציבור
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 קיבולת עמדה .5

זמ1 העצירה של האוטובוס בעמדה הינו פועל יוצא של .  כל עמדה מאפשרת עצירה של אוטובוס אחד

 .סוג הקו וסוג השרות, סוג העמדה

 קיבולת עמדת הורדה .5.1

מספר .  ללא קשר לקוהאוטובוסי/ שמגיעי/ למסו7 יכולי/ להוריד את הנוסעי/ בעמדת הורדה פנויה 

 . בשעה או פחות מכ308האוטובוסי/ שיכולי/ להוריד נוסעי/ בעמדה אחת הוא 

, בקווי/ בינעירוניי/ או אזוריי/ בה/ מספר הנוסעי/ היורדי/ רב יחסית ולעיתי/ א7 נושאי/ כבודה

 . אוטובוסי/ בשעה או פחות מכ208זמ1 ההורדה ממוש8 יותר כ8 שקיבולת העמדה הינה 

 ת עמדת קליטהקיבול .5.2

 האוטובוס נכנס לעמדת הקליטה מספר דקות לפני זמ1 היציאה המתוכנ1 לצור8 3.3כפי שצויי1 בסעי7 

 ").כיסוי תור("קליטת נוסעי/ 

כיסוי "זמ1 , הכרטוס מסורבל, בקווי/ בינעירוניי/ ישירי/ או בקווי אקספרס שבה/ מספר העולי/ רב

 . נסיעות בשעה6היא ממוש8 ולכ1 הקיבולת של עמדת קליטה " תור

, קווי/ עירוניי/ או מטרופוליניי/ מתאפייני/ בכ8 שמספר העולי/ לנסיעה בתחנת הקצה קט1 בהרבה

קיבולת עמדת הקליטה במקרה .  הכרטוס פשוט וכולל מנויי/ חודשיי/ וכרטיסיות ואי1 מטע1 מסורבל

 .   נסיעות בשעה או פחות מכ128זה היא 

קיבולת עמדת קליטה בה עוצרי/ .  ת מצרפית מתאימה לעמדה אחתנית1 לצר7 קווי/ בעלי תדירו

יש לדרג זמני יציאה של הנסיעות בקווי/ כדי לאפשר ניצול מירבי של , לעתי/.  קווי/ שוני/ פחותה

 .רציפי הקליטה

 .1יש להתייחס ליעדי הקווי/ השוני/ באופ1 תכנו1 מקבצי תחנות בעמדות, כמו כ1

 מסו- מתוזמ5קליטה ב/קיבולת עמדת הורדה .5.3

 .כל עמדה משרתת קו אחד, היות ובפרק זמ1 נתו1 נפגשי/ כל הקווי/ במסו7 לצור8 מעבר נוסעי/

                                                           

נתיבי , )"פתח תקווה' ד(בדיקה וניתוח של מקבצי תחנות אוטובוס סדר8 בגי1 ", שבת>ר אליה ב1"ד'אינג�ח " ראה דו 1

 .פרויקט ארגו1 מחדש של התחבורה הציבורית במטרופולי1 תל אביב, איילו1
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 חישוב פרוגרמה כמותית על סמ: פעילות קווי0  .6

 קלט לחישוב פרוגרמה כמותית על סמ: פעילות קווי0 .6.1

בת מידע אמי1 על חישוב פרוגרמה כמותית מבוסס על פעילות הקווי/ הפועלי/ במסו7 בשעת שיא ומחיי

יש לחשב פרוגרמה לשעת שיא בוקר ולשעת שיא , בשל חוסר איזו1 בי1 שני כיווני הנסיעה.  פעילות/

 .צ"אחה

 :הנתוני/ החיוניי/ לחישוב כוללי/

   לקביעת קיבולת עמדות הורדה וקליטה וחניה תפעולית >סוג הקו  •

חישוב מספר עמדות הורדה     ל>צ "מספר נסיעות לפי כיוו1 בשעת שיא בוקר ושעת שיא אחה •

 וקליטה

  לקביעת מספר אוטובוסי/ לחישוב חניה מנהלתית>זמ1 סבב בשעת שיא בוקר  •

 .חישוב הפרוגרמה יוסבר באמצעות הדוגמא להל1.  לנוחות החישוב רצוי לקב; קווי/ לפי סוגי/

 דוגמה לחישוב פרוגרמה כמותית לפי פעילות קווי0  .6.2

 )אביבאוניברסיטת תל (מסו- ב5 ישי 

קצה .  המדגימה את השיקולי/ המורכבי/ לחישוב, להל1 חישוב פרוגרמה כמותית למסו7 לביצוע

חשוב לשמור על .  הקווי/ יואר8 למסו7 אחר בסביבה ובהתא/ יש לעדכ1 את זמ1 הסבב של הקווי/

 .כיוו1 שזה מקל על התהלי8 כולו ומבטיח שקיפות, מתכונת החישוב המוצעת

 מקור הנתוני0 .6.2.1

לצור8 התכנו1 .   מתוכנ1 בקרבת אוניברסיטת תל אביב ומושפע מפעילות הסטודנטי/ בקמפוסהמסו7

היו זמיני/ נתוני " ד1"עבור חברת .  2003ז ינואר "לפי לו" סופרבוס"ו" אגד"שימשו כבסיס נתוני קווי 

 .2003אוגוסט 

מקרה וזמני הנסיעה ב.  נתוני זמ1 נסיעה הותאמו לפעילות של שעת שיא הקובעת את צי האוטובוסי/

לצור8 זה בכניסה לאזור מטרופוליני .  הזמני/ עודכנו לזמני שעת שיא, הזמיני/ היו עבור ממוצע יומי

במקרה שהקו .   דקות5>בכיוו1 היציאה מאזור מטרופולי1 נוספו כ,  דקות לזמ1 נסיעה ממוצע15>נוספו כ

 .  הממוצע הוא ג/ זמ1 שעת שיאהזמ1 ) 464 , 454 , 270כגו1 קווי/ (פועל בשעות שיא בלבד 

 .274> ו74 ,25הקווי/ בה/ פועלי/ אוטובוסי/ מפרקיי/ ה/ 
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 נתוני0 תפעוליי0 של הקווי0 .6.2.2

מספר נסיעות בשעות שיא וזמני , הצגת הנתוני/ התפעוליי/.  1טבלה הנתוני/ התפעוליי/ מוצגי/ ב

 .  ר מספקת תמונה אודות פעילות המסו7נסיעה בשעת שיא בוק

, בבוקר נסיעות רבות יוצאות מהפריפריה למרכז, "בפיצול" פועלי/ 454 ו 464נית1 לראות שקווי/ 

 .נסיעה בשעה, צ החזרה מתונה יותר"אחה

היא כי החניה המנהלתית של אות/ קווי/ מותאמת , המסקנה המתבקשת מהצגת פעילות אות/ קווי/

אי1 צור8 לשריי1 עבור .  274כהשלמה לקו ,  הוא קו ישיר שפועל בבוקר בלבד270קו .  צ"לפעילות/ אחה

 . חניה מנהלתית270קו 

בגלל חוסר .  צ"כניסה אליו בשעות הבוקר ויציאה אחה, בולט חוסר האיזו1 בי1 שני הכיווני/ במסו7

 .צ"האיזו1 חייבי/ לחשב פרוגרמה כמותית נפרדת לשעות שיא בוקר ושעות שיא אחה

כולל זמ1 , בטבלה רשומי/ נתוני/ על פי רישוי.  נושא הגעת האוטובוסי/ למסופי/ טעו1 תשומת לב

 .  יציאה בתחנת המוצא

כאשר מגיעי/ למסו7 קווי/ . היות וההגעה תלויה בזמ1 הנסיעה מתקבלת תמונה מעוותת במקצת

ז בשעה או "לו" הזזת"י את העיוות באופ1 חלקי על יד" לתק1"רצוי , מאזורי/ מרוחקי/ במיוחד

 .שעתיי/

ואת של , למסו7 באזור תל אביב מזיזי/ את שעת היציאה של הקווי/ בי1 נתניה לחיפה בשעה:  לדוגמה

לנוחות החישוב רצוי לפצל את הנסיעות לפי כניסה למסו7 ולפי יציאה  .  הקווי/ צפונה מחיפה בשעתיי/

 .ממנו

 מסו- ב5 ישיקווי0 ב.  1טבלה 

 2003נסיעות בשעה לפי תכנו5   ' מס
 מוצא קו

זמ5 נסיעה 
שיא בוקר 

 17>18 16>17 15>16 8>9 7>8 6>7 דקות

 7 8 7 9 12 8 80 בת י/
 * ד1 25

 8 9 8 7 10 6 80 ב1 ישי
 4 4 4 5 12 8 85 חולו1

 * אגד 74
 5 5 5 3 3 3 80 ב1 ישי

 3 3 3 4 6 6 90 בת י/
  אגד86

 5 3 4 3 3 3 80  ישיב1
     2 6 60 צ"ראשל

  אגד 270
        

 3 3 2 4 8 10 95 רחובות
אגד * 274

 7 8 6 2 2 2 100 ב1 ישי

     3 8 85 לוד
  אגד464

 1 1 1    70 ב1 ישי

 454    1 3 3 75 רמלה
 1 1 1    80 בו ישי סופרבוס

 מפרקי* 
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 )הורדה(כניסה למסו-  .6.2.3

 קווי0 נכנסי0 למסו- ב5 ישי. 2טבלה 

 2003נסיעות בשעה לפי תכנו5   ' מס
 מוצא קו

זמ5 נסיעה 
שיא בוקר 

 17>18 16>17 15>16 8>9 7>8 6>7 דקות

 7 8 7 9 12 8 80 בת י/ ד5* 25
 4 4 4 5 12 8 85 חולו1 אגד* 74

 3 3 3 4 6 6 90 בת י/  אגד86
     2 6 60 צ"ראשל  אגד270

 3 3 2 4 8 10 95 רחובות אגד*274

     3 8 85 לוד  אגד464

454 
    1 3 3 75 רמלה סופרבוס

 17 8 16 23 46 49 כ נסיעות נכנסות לפי שעה"סה
 .  מפרקי* 

 כ נסיעות נכנסות בשעה שונה במציאות בגלל זמ1 נסיעה שונה לפי קו"סה: הערה

 

 )קליטה(יציאה ממסו-  .6.2.4

 קווי0 יוצאי0 ממסו- ב5 ישי. 3טבלה 

 2003נסיעות בשעה לפי תכנו5   ' מס
 מוצא קו

זמ5 נסיעה 
שיא בוקר 

 17>18 16>17 15>16 8>9 7>8 6>7 דקות

 8 9 8 7 10 6 80 ב1 ישי ד5* 25
 5 5 5 3 3 3 80 ב1 ישי אגד* 74

 5 3 4 3 3 3 80 ב1 ישי  אגד86
        ב1 ישי  אגד270

 7 8 6 2 2 2 100 ב1 ישי אגד* 274

 1 1 1    70 ב1 ישי  אגד464

454 
 סופרבוס

 1 1 1    80 בו ישי

 27 27 25 15 18 14 כ נסיעות יוצאות לפי שעה"סה
 מפרקי* 

 

 .צ"ראה בהמש8 חישוב פרוגרמה לפי שעת שיא בוקר ולפי שעת שיא אחה
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 חישוב מרכיבי הפרוגרמה .6.2.5

 :המרכיבי/ הבאי/לצור8 חישוב הפרוגרמה משמשי/ 

  6.1 , 3.1ראה סעיפי/ :  עמדות הורדה •

 6.2 , 3.3ראה סעיפי/ :  עמדות קליטה •

  7.3 , 7.2 , 3.2ראה סעיפי/ :  עמדות חניה תפעולית •

 3.4ראה סעי7 :  עמדות חניה מנהלתית •

 חישוב פרוגרמה כמותית  לפי שעות שיא בוקר .6.2.6

  בוקר>חישוב פרוגרמה .  4טבלה 

 תדירות שעת שיא
דקות דר:/מוצא קו �מס  נסיעות�מס

 קליטה הורדהלחישוב צי

עמדות 
 הורדה

עמדות 
 קליטה

חניה 
 תפעולית

זמ5 
סבב 
 דקות

'  מס
' אוטו
 בקו

חניה 
 מנהלית

*25 1  **1  10   ב1 ישי
* 

     12 5 בת י/
160 32 11** 

*74 2  **½  3   ב1 ישי
* 

     12 5 חולו1
165 33 11** 

 86 3  1  3   ב1 ישי 
     6 10 בת י/

170 17 5 

 270 4       ב1 ישי
     6 10 צ"ראשל

120 
8 

חד 
 כווני

0 

274 5  **½  2   ב1 ישי
** 

     10 5 רחובות
195 

39 

 
13** 

 
 464 6       ב1 ישי
     8 7.5 לוד

155 
11 

חד 
 כווני

3 

 454 7       ב1 ישי
     3 20 רמלה

155 
7 

חד 
 כווני

3 

  57  כ נסיעות"סה
  11   3 1  רגיל

 35   6 2 3 מפרקי כ עמדות דרושות"סה
 46   9 3 3  כ עמדות"סה

 מפרקי**
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 צ "חישוב פרוגרמה כמותית לפי שעות שיא אחה .6.2.7

 .רחישוב צי אוטובוסי/ מתבצע לפי שעת שיא בוק

 צ"חישוב פרוגרמה אחה.  5טבלה 

 תדירות שעת שיא
 דקותדר:/מוצא קו �מס  נסיעות�מס

קליטה הורדהלחישוב צי

עמדות 
 הורדה

עמדות 
 קליטה

חניה 
 תפעולית

זמ5 
סבב 
 דקות

'  מס
' אוטו
 בקו

חניה 
 מנהלית

 **25 1  1**  9   ב1 ישי
     8  בת י/

11** 

 **74 2  **1  5   ב1 ישי
     4  חולו1

11** 

 86 3  1/2  3   ב1 ישי 
     3  בת י/

5 

 270 4       ב1 ישי
       צ"ראשל

0 

**274 5  1**  8 3  ב1 ישי

       רחובות
13** 

 
 464 6  1/4  1   שיב1 י
       לוד

3 

 454 7  1/4  1   ב1 ישי
       רמלה

החניה 
 עוליתהתפ

חושבה לפי 
נתוני שעת 
 שיא בוקר

3 

  18  כ נסיעות"סה
  11   3 1  רגיל

 35   9 3 1 מפרקי כ עמדות דרושות"סה
 46   12 4 1  כ עמדות"סה

 מפרקי**
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 צ"השוואת חישוב פרוגרמה כמותית של מסו- ב5 ישי בוקר ואחה .6.2.8

 . צ"הקווי/ משפיע על מספר העמדות הדרושות בשעות הבוקר ושעות אחהחוסר האיזו1 בפעילות 

 צ"עמדות לפי פעילות בוקר ואחה' מס.  6טבלה 

 צ"לפי שעת שיא  אחה לפי שעת שיא בוקר
 סוג עמדה

 מפרקי רגיל מפרקי רגיל
 1  3  הורדה

 3 1 2 1 קליטה
 9 3 6 3 חניה תפעולית

 35 11 35 11 תיתחניה מנהל
 48 15 46 15 כ עמדות"סה

 

 סיכו0 פרוגרמה כמותית .6.2.9

 עמדות לכוו5. 7טבלה 

 מפרקי רגיל סוג עמדה
 3  הורדה

 3 1 קליטה
 9 3 חניה תפעולית

 15 4קליטה וחניה תפעולית,הורדה 

 35 11 חניה מנהלתית
 65 19 כ"סה

 

 שטח דרוש למסו- .6.2.10

   דונ2.20=ר " מ2200 = 120 * 15 + 100*4  : חניה תפעולית, קליטה , דה עמדות הור

  דונ5.30= ר " מ5300 = 120* 35 + 100* 11     :חניה מנהלתית

  דונ7.50   :כ שטח דרוש למסו-"סה

 .  קליטה/החניה המנהלתית לא חייבת להיות ממוקמת בקרבת רציפי הורדה, 3.4כפי שצויי1 בסעי7 

צ הפעילות "פי פעילות הקווי/ חיוני להבטיח חניה מנהלתית במסו7 כיוו1 שבשעות אחהל, לעומת זאת

 .מוגברת

מצב זה אינו אמי1 .  בתנאי גודש במטרופולי1 לא רצוי להסתמ8 על הגעת אוטובוסי/ ריקי/ מרחוק

 .זיהו/ אוויר ועלויות למפעיל, ובנוס7 גור/ לעומס על רשת הדרכי/
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 וב פרוגרמה למסו- לחיש"תרחיש מייצג"יצירת  .7

הצגת הקווי/ בפרק זה יפורט אופ1 .  בפרק הקוד/ הוצג אופ1 חישוב פרוגרמה בהתא/ לפעילות הקווי/

 .  בהתא/ למאפייני המסו7 וסביבתולמסו7

מתבקשי/ לחשב פרוגרמה כמותית למסו7 עתידי לטווח תכנו1 בו יש ברשותנו מידע מפורט דיו , לעתי/

במקרה זה מערכת התחבורה הציבורית הקיימת .  לשנת היעד' ת מנוע וכורמ, אכלוס, על שימושי קרקע

נית1 .  תעבור שינויי/ הכרחיי/ בשל פתוח אורבני ושינוי/ טכנולוגיי/ כגו1 הכנסת מערכת מסילתית

 .א8 קיימת אי וודאות לגבי החלופה המומלצת,  לייצג את המצב הצפוי באמצעות חלופות רבות

הכולל קווי " תרחיש מייצג"נית1 להציג , ת לצור8 חישוב פרוגרמה למסו7במקו/ יצירת מספר חלופו

 .התחבורה הציבורית המסוגלי/ לשרת את האזור בשנת היעד

אבל לקווי/ שיופעלו " תרחיש המייצג"בתהלי8 פיתוח רשת התחבורה הציבורית ייתכנו שינויי/ ביחס ל

ת על עקרונות בסיסיי/ של תכנו1 תחבורה מבוסס" תרחיש מייצג"יצירת .  יהיה מקו/ במסו7 המתוכנ1

 .ז וזמ1 סבב"החישוב מבוסס על פעילות קווי/ בה/ מוגדרי/ לו.  כפי שיפורטו להל1, ציבורית

 ).3.6ראה סעי7 " (תרחיש מייצג"נית1 לייצוג כ" מעבר מתוזמ1"יש לציי1 שסוג תפעול של 

 קביעת אזור מקווה לשנת יעד .7.1

משרת אזור מוגדר המושפע מהימצאות ,  או כמסו7 קצה/"כחלק של מתח, מסו7 אוטובוסי/

דרכי/ (כרקע לתכנו1 יש לברר הא/ צפויי/ שינויי/ ברשת הדרכי/ .  מי/ ומסופי/ באזור"מתח

יש לברר הא/ צפויי/ שינויי/ , כמו כ1).  'מחלו7 וכו, הגבלות תנועה, רמזור, ביטול דרכי/, חדשות

 ).' מרכז מסחרי וכו, מוסד ציבורי, שכונה חדשה(בשימושי קרקע 

, פתיחת תחנת רכבת מהווה שינוי מהותי בהרגלי הנסיעה בתחבורה הציבורית וטעונה טיפול ייחודי

 .הזנה על ידי קווי אוטובוסי/ רב תכליתיי/ או ייחודיי/

 בדיקת רשת התחבורה הציבורית והשלמתה .7.2

קווי/ עוברי/ משיקי/ , 7על בסיס רשת תחבורה ציבורית קיימת יש להציג את הקווי/ באזור המסו

 .למסו7 וקווי קצה בקרבת המסו7 אשר יוארכו אליו

א/ חסר שרות תחבורה ציבורית לשימושי הקרקע הקיימי/ או המתוכנני/ יש להוסי7 קווי/ לפי כמה 

 :עקרונות

 :בהעדר נתו1 אחר מהירות מסחרית של  •

  ש" קמ15  קו עירוני או מטרופוליני

  ש" קמ40                קו אזורי 

 ש" קמ60   קו בינעירוני 



 

 15 אופ1 חישוב פרוגרמה כמותית למסו7 אוטובוסי/

נתו1 זה קובע .   מטר משני צידי ציר התנועה בו הוא עובר400>קו המשרת שטח ברוחב של כ •

 .מספר קווי/ במסו7

 זמ1 סביר לנסיעה בתחבורה הציבורית עד לתחנת הרכבת >עבור קווי הזנה לתחנות רכבת  •

 .מספר קווי/או /נתו1 זה משפיע על אור8 הקו ו.    דקות25>הוא כ

 . בקווי/ מאספי/  יש להשאיר מקו/ לנוסעי/ העולי/ בתחנות בהמש8 הדר8 •

 .קווי/ ישירי/ יוצאי/ בדר8 כלל מלאי/ מתחנת הקצה במסו7 •

.   נסיעות1>2באזורי בניה צמודת קרקע התדירות המינימלית בשעת שיא בכוו1 שיא היא  •

צ מתקבלת תמונת "עות שיא אחהבש.   נסיעות4>8באזורי/ צפופי/ התדירות גבוהה יותר 

 .  ראי

 "תרחיש מייצג"  אופ5 חישוב פרוגרמה לפי  .7.3

מומל; לחשב פרוגרמה לפי ".  תרחיש המייצג"החישוב מבוסס על פעילות אות/ קווי/ המרכיבי/ את ה

 .צ"שעת שיא בוקר ושיא אחה

 .ב פרטי או גינהנית1 להסב בעתיד שטח עוד7 לחניית רכ, רצוי לשריי1 עתודת קרקע לפיתוח עתידי
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 "תמהיל קווי0"חישוב פרוגרמה כמותית על סמ:  .8

' רמת מנוע וכו, אכלוס, בשלב התכנו1 המוקד/ אי1 ברשותנו מידע מספיק מפורט על שימושי קרקע

צפוי .  מערכת התחבורה הציבורית הקיימת תעבור שינויי/ ותהפוכות רבות באות/ שני/.  לשנת היעד

תכנו1 קווי תחבורה ציבורית במצב של אי וודאות קיצונית מחייב .  יותג/ פיתוח של מערכות מסילת

.  'בחירת חלופות וכו, בדיקת חלופות פיתוח שימושי קרקע, הנחות רבות לגבי אכלוס ורשת הדרכי/

 .נית1 להתגבר על מכשול זה על ידי שימוש בתמהיל קווי/ המשרתי/ את הנוסעי/ במסו7

 .יורדי0 לאוטובוסי0 במסו-/ מספר נוסעי0 עולי0עומדי0 לרשות המתכנ5, בדר: כלל

מקור הנתו1 הוא תוצאה של הצבת נסיעות תחבורה ציבורית או יצירת נסיעות לפי שימושי קרקע באזור 

, לנוחות החישוב נית1 לסווג את הקווי/ במסו7 לכמה סוגי/ בעלי מאפייני/ מוגדרי/.  המקווה

 .כמתואר להל1

 קווי0 עוברי0 .8.1

מעורבות/ של הקווי/ העוברי/ .  / ה/ חלק מרשת תחבורה ציבורית לא ידועההקווי/ העוברי

מבחינת .  יורדי/ באות/ קווי//בפעילות המסו7 הינה במסגרת שימוש חלק מהנוסעי/ עולי/

, לתכנ1 מעברי חציה, יש לשריי1 תחנות אוטובוס עבור/ במסו7 או ברחובות המשיקי/, הפרוגרמה

כדי להבטיח חציה ונגישות למסו7 ולשימושי הקרקע , כי רגל וזאתמדרכות ושבילי/ להול, גשרי/

 .הגובלי/

נית1 לחשב מספר נסיעות עוצרות בתחנות בגלל , 10יורדי/ בכל נסיעה הוא /לפי ההנחה שמספר עולי/

במקומות בה/ פעילות .  יורדי/ לנסיעה תוא/ מרכזי/ תחבורתיי/ גדולי// עולי/10.  פעילות המסו7

 .יורדי//רצוי לצמצ/ את מספר העולי/, רית מצומצמת יותרהתחבורה הציבו

כפי שנקבע , ייתכנו מצבי/ בה/ מספר הנסיעות בקווי/ עוברי/ גדול יותר.  תחזית זו היא תחזית חסר

 .על ידי הרשת כולה

נית1 , כיוו1 שהמרכיב המחושב לפי קווי/ עוברי/ הוא תחנות לאור8 המדרכות המשיקות למסו7

 .ת על ידי הוספת עמדות לתחנות מתוכננותאת הטעו" לתק1"

 קווי0 עירוניי0 .8.2

, קבוצת הקווי/ העירוניי/ מייצגת קווי/ מטרופוליניי/ וקווי/ עירוניי/ המתאפייני/ בריבוי תחנות

 :מאפייני קווי/ אלו כוללי/.  במהירות מסחרית נמוכה  ובתחלופת נוסעי/

  דקות100   זמ1 הסבב בשעת שיא 

  נוסעי100>20  בתחנת קצה יורדי/ /עולי/' מס

  נסיעות20   קיבולת תחנת הורדה

  נסיעות10   קיבולת תחנת קליטה

  עמדות חניה תפעולית3   לעמדת קליטה  אחת
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 קווי0 בינעירוניי0  .8.3

זמ1 הסבב שלה/ ארו8 והתפוסה בתחנת הקצה , הקווי/ הבינעירוניי/ מייצגי/ את הקווי/ הארוכי/

מאפייני קווי/ .  מאספי/ וקווי/ אזוריי/, אקספרס, ישירי/, ירוניי/אלה קווי/ בינע.  שלה/ גבוהה

 :אלו כוללי/

  דקות180   זמ1 הסבב בשעת שיא

   נוסעי200 >40  יורדי/ בתחנת שיא/עולי/' מס

  נסיעות15   קיבולת תחנת הורדה

   נסיעות6   קיבולת תחנת קליטה

  עמדות חניה תפעולית2   לעמדת קליטה אחת

 0 במסו-תמהיל קווי .8.4

 :השיקולי/ כוללי/.  מגוו1 הקווי/ במסו7 מושפע מגורמי/ רבי/

 / או מסו7 קצה"מסו7 כחלק של מתח •

 פריסת שימושי קרקע באזור המקווה •

  מיקו/ על רשת דרכי/>נגישות  •

 תצורת רשת התחבורה הציבורית •

 שימושי קרקע בסמו8 למסו7 •

 )רכבת קלה , רכבת פרברית (סוגי אמצעי תחבורה ציבורית  •

 .חישוב פרוגרמה כמותית מחייב הנחות לגבי אחוז השימוש בסוגי הקווי/ השוני/

 ?כמה נוסעי/ משתמשי/ בסוג מסוי/ של קווי/ על סמ8 השיקולי/ שצויי1 לעיל: נשאלת השאלה

חיוני לבחו1 עבור כל מסו7 את הנחות .   להל1 מהווי/ המחשה לשיקולי/ לעיל8הדוגמאות שבטבלה 

 .ע הזמי1הבסיס על סמ8 היד
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 יורדי0 במסו- לפי סוגי קווי0 וסוג המסו-/אחוז נוסעי0 עולי0.  8טבלה 

 יורדי0 לפי סוג הקווי0/ נוסעי0 עולי%0
קווי0  צ גובלת�רשת תח סוג מסו- 'מס

 עוברי0
קווי0 
 עירוניי0

קווי0 
 בינעירוניי0

 20% 50% 30% צ�על ציר תח 1

2 

/ "מתח
מטרופוליני 

 20% 70% 10% צ עוברת�ציר דליל תח מרכזי

 10% 60% 30% צ�על ציר תח 3
4 

/ "מתח
 10% 80% 10% צ עוברת�ציר דליל תח עירוני

 60% 0% 40% צ�על ציר תח 5

 90% 0% 10% צ עוברת�ציר דליל תח 6

7 

/ "מתח
בשולי אזור 

 בנוי
 10% 70% 20% על רשת עירונית

 0% 70% 30% צ�על ציר תח 8
 0% 90% 10% צ עוברת�ציר דליל תח 9
10 

 מסו7 קצה
 0% 100% 0% קצה הרשת

יש לבחו1 עבור כל מסו7 .   נועדו להמחיש את השיקולי/ שצויינו לעיל8טבלה הדוגמאות המופיעות ב

 .את הנחות הבסיס על סמ8 הידע הזמי1

 "תמהיל קווי0"דוגמת חישוב פרוגרמה כמותית על סמ:  .8.5

מ אוטובוס /יורדי/ ל/עולי/' הדוגמה להל1 נועדה להדגי/ את אופ1 חישוב הפרוגרמה על סמ8 מס

 .  במסו7

 ./ מטרופוליני מרכזי על ציר דליל בקווי/ עוברי/ " המסו7 הוא חלק ממתח:הגדרת המסו-

 פיצול נסיעות לפי סוגי קווי0. 9טבלה 

 כ"סה קווי0 בינעירוניי0 קווי0 עירוניי0  עוברי0קווי0 נוסעי0

 10000 2000 7000 1000 עולי0

 יורדי0
10%

700 
70%

4900 
20%

1400 7000 

 )תחנות אוטובוס(עמדות עבור קווי0 עוברי0  .8.5.1

 .מ קווי/ עוברי// נוסעי/ ל700ויורדי/  , 1000בשעת שיא בוקר עולי/ 

  נוסעי/ 10   יורדי/ לנסיעה/מספר עולי/: הנחה

  נסיעות100=1000/10  )בשני כווני/(מספר נסיעות בקווי/ עוברי/ 

   )כ הנסיעות בציר" מסה60% (0.6   מקד/ מספר נסיעות בכוו1 העמוס : הנחה

  נסיעות60 = 0.6*100    עמדות' מספר נסיעות לחישוב מס

  עמדות לכוו35 = 60/20   נסיעות בשעה לעמדה  20מספר עמדות בכוו1 לפי 
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 עמדות לקווי0 עירוניי0 .8.5.2

 .מ קווי/ עירוניי// נוסעי/ ל4900יורדי/ , 7000בשעת שיא בוקר עולי/ 

  נוסעי/20   יורדי/ בנסיעה /מספר עולי/: הנחה

 מספר עמדות הורדה

  נסיעות245 = 4900/20   מספר נסיעות בשעה להורדת נוסעי/ 

   עמדות12  =245/20   נסיעות בשעה לעמדה 20מספר עמדות הורדה לפי 

 מספר עמדות קליטה

  נסיעות350 = 7000/20   מספר נסיעות בשעה לקליטת נוסעי/ 

  עמדות35 = 350/10   נסיעות בשעה לעמדה 10מספר עמדות קליטה לפי 

 מספר עמדות חניה תפעולית 

  עמדות לחניה תפעולית לעמדת קליטה אחת 3: הנחה 

   עמדות105 = 3*35      עמדות חניה תפעולית

 מספר עמדות חניה מנהלתית 

  דקות 100זמ1 סבב לקו עירוני : הנחה 

  דקות 60/350    תדירות קווי/ בינעירוניי/ 

  אוטובוסי/583 = 100/60/350  מספר אוטובוסי/ מופעלי/ בקווי/ עירוניי/ 

  עמדות175 = 0.3*583     30%מספר עמדות חניה מנהלתית לפי 

 עמדות לקווי0 בינעירוניי0 .8.5.3

 .מ קווי/ עירוניי// נוסעי/ ל1400יורדי/ , 2000עת שיא בוקר עולי/ בש

  נוסעי/40   יורדי/ בנסיעה /מספר עולי/:הנחה 

 עמדות הורדה' מס

 35 = 1400/40   מס נסיעות בשעה להורדת נוסעי/ 

   עמדות3 = 35/15   נסיעות בשעה לעמדה 40מספר עמדות הורדה לפי 

 מספר עמדות קליטה

 50 = 2000/40   ת בשעה לקליטת נוסעי/ מספר נסיעו

  עמדות10 = 50/5   נסיעות בשעה לעמדה 5מספר עמדות קליטה לפי 

 מספר עמדות חניה תפעולית 

  עמדות לחניה תפעולית לעמדת קליטה אחת 2: הנחה 

   עמדות20 = 2*10     עמדות חניה תפעולית

 מספר עמדות חניה מנהלתית 

  דקות 180י זמ1 סבב לקו עירונ: הנחה 

   דקות 60/50    תדירות קווי/ בינעירוניי/ 

  אוטובוסי/150 = 180/60/50  אוטובוסי/ מופעלי/ בקווי/ עירוניי/ ' מס

  עמדות45 = 0.3*150     30%מספר עמדות חניה מנהלתית לפי 
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 סיכו0 פרוגרמה למסו- תחבורה ציבורית  .8.5.4

 . עמדות לכל כיוו35:   תחנות לקווי0 עוברי0 8.5.4.1

 ות אוטובוסי0 במסו-עמד 8.5.4.2

 

 עמדות לתכנו5.  10טבלה 

 עמדות
 קווי0

 מנהלתית תפעולית קליטה הורדה
 175 105 35 12 עירוניי/

 45 20 10 3 בינעירוניי/
 220 125 45 15 כ"סה

 100כ לפי "סה
  דונ40.50= ר " מ40,500 = 100*405 ר לעמדה"מ

 
 

 )ראה קליטה ( נסיעות יוצאות 400  נסיעות אוטובוס' מסלחישובי קיבולת גישה 

 )ראה הורדה ( נסיעות נכנסות 280       

 )אוטובוס ריק( נסיעות נכנסות 120       

  נסיעות בכיוו1 העמוס460  כ "/ סה"א/ הקווי/ העוברי/ יעברו דר8 המתח

  נסיעות בכוו1 השני440       
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 סיכו0 .9

השטח  הדרוש למסו7 .  שוב פרוגרמה כמותית למסו7 אוטובוסי/מסמ8 זה הציג שתי שיטות לחי

: נית1 לחשב בקלות את המרכיבי/ השוני/, כאשר הפעילות מוגדרת.  מוכתב על ידי פעילות הקווי/ בו

הגדלת השטח , נית1 לשקול היבטי/ תפעוליי/ של העדר שטח במקו/ המוצע.  מספר עמדות לפי תפקוד

 .או העברת קווי/ למקו/ אחר

צרי8 לתכנ1 מסופי/ לאזורי/ בתהליכי פיתוח או באזורי/ בה/ צפויי/ שינויי/ ברשת תחבורה , לעתי/

כאשר ביכולתנו לתאר אוס7 קווי/ , מתאימה לחישוב פרוגרמה" תרחיש מייצג"שיטת ה.  ציבורית

 .המכסה שרות תחבורה ציבורית לתושבי/ ולמועסקי/ באזור המקווה" תרחיש מייצג"המהווי/  אותו 

נועדה לתכנו1 לטווח ארו8 ומאפשרת להתגבר על העדר נתוני/ לחישוב לפי , "תמהיל הקווי/"שיטת 

 .מ אוטובוס/יורדי/ ל/פעילות קווי/ ולהתבסס על תחזיות פעילות נוסעי/ עולי/

מומל; לחשב , א/ ברשותנו תחזיות נוסעי/ ותמונה מספיק מגובשת של רשת דרכי/ ושימושי קרקע

א/ יש הבדלי/ בלתי סבירי/ בי1 התוצאות יש לחזור להנחות התחזית או .  שיטותפרוגרמה בשתי ה

.  לחישוב הפרוגרמה אי1 צור8 בהכללת כל המצבי/ האפשריי/".  תרחיש המייצג"לתק1 את ה

המציאות תמיד מורכבת יותר ולכ1 יש להתמודד ע/ כל מצב בעזרת ניתוח והבנת הפעילות הצפויה ולא 

 .בלבדלהסתמ8 על נוסחאות 
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