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 מבוא 1

תוכנית מה 1. התוכנית האסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבוריתפרסמו משרד התחבורה ומשרד האוצר את  2012בשנת 

מהותי    עלה ובשינוי  יעילה  ציבורית  תחבורה  מסיבי של  בפיתוח  מותנה  הבאות  בשנים  המשק  התקין של  התפקוד  כי 

יעדים אסטרטגיים לפיתוח    ותוכנית הציב בהתואמת את הסטנדרטים המקובלים בעולם המפותח.    תפיסה  בתפיסת הניידות,

על גיבוש תוכניות למערכות תחבורה ציבורית בשני מישורים:    ווהמליצהתחבורה הציבורית בישראל    ץ של מערכתמוא

 המטרופוליני.המישור הארצי והמישור 

האוצר, בשיתוף עם רכבת ישראל וצוות מומחים  משרד  , הכינו משרד התחבורה ומישור הארציכחלק מגיבוש התוכניות ב

ארבע המטרופולינים  בין  ית, תוכנית אסטרטגית לרכבת ישראל. התוכנית נועדה לחבר  הבריט  Louis Bergerמחברת  

מהנוסעים בפרוזדורי הביקוש המרכזיים    50%מעל  ל  רמת שירות גבוהה  נועדה לסיפוק  . רשת זובישראל ברשת מסילתית

הפ ו שדרלו  במדינה הרשתות  המרורווג  בטבעות  גבוהה  שירות  רמת  לספק  כדי  במטרופולינים  יותר  ריות  כל  בחקות 

 2. מטרופולין

התוכנית האסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבורית    2016המטרופוליני, פורסמה בשנת    מישורבכחלק מגיבוש התוכניות  

תל יועצים  שהכינו  3אביב, -במטרופולין  תחבורה  -צוות  )נתיבי  נת״ע  חברת  עם  בשיתוף  התחבורה,  בתחום  מומחים 

- חברת נתיבי איילון, משרד התחבורה, משרד האוצר, מנהל התכנון ומומחים מהטכניון ומאוניברסיטת תל  עירוניים(,

ד להגנת הסביבה.  נהל התכנון והמשריאביב. את התוכנית ליוותה ועדת היגוי בראשות משרד האוצר, משרד התחבורה, מ 

שני צוותים    את התוכנית בחנו על פיתוח רשת מטרו כבסיס למערכת התחבורה הציבורית המטרופולינית.    ו תוכנית המליצב

ובשנת   חברת  2015בינלאומיים,  שנייה    Egis  ערכה  דעת  חוות  בחינתן    בנוגעהצרפתית  להליך  התכנון,  לחלופות 

התוכנית   5.הפיזיביליות שלהןאת  וחברת נת"ע את תוואי התוכניות ו  ATRSYSבחנו חברת    2018בשנת    4ולעלויותיהן.

 על כלכלת ישראל.  OECD-ח הכלכלי של ה"ראתה אור בפרסומים בינלאומיים וצוטטה בדו

חלופות בהליך תכנון מוסדר ושיטתי. ועדת    50מעל  בחנו  האסטרטגית לתחבורה הציבורית במטרופולין ת״א  כנית  ותב

בהליך רב    של חלופות מתודולוגיה מוסדרת לבחירה    וקבענהל התכנון יהאוצר ומ   , משרדמשרד התחבורה ההיגוי ברשות  

כנית ובמדדים של יעילות הרשת.  ום שנקבעו לתי החלופות אשר עמדו ביעדים האסטרטגינבחרו בכל שלב  כאשר  שלבי,  

רית ווצירי מטרו, רק״ל ורכבת פר  ובה  Gridחלופת רשת במתכונת  (  1  :בין החלופות שנבחנו ולא עברו לשלב הגמר

חלופות (  3,  מבנה רשת רב מוקדי  –  Hubs & Spokesחלופות רשת במבנה  (  2  ;דומה לרשת הדרכיםה  grid,במבנה  

   BRTשל קווי רק״ל  צירי העדפה, נתצים וקווי  הארכות ותוספות    ובה  –  רשת מבוססת קווי רק״ל בלבד ואוטובוסים

חלופות מטרו רדיאלי  (  5  ;חלופות מטרו במבנה רדיאלי ללא טבעת(  4  ,4/א/23, תמ״א  או הקיימת במועד העבודהלתכנית  

טבעת מטרו מוארכת,   בדמות  חלופות(  7  ;ארוכהאחת  קצרה ואחת    –טבעות מטרו    2  בדמות  חלופות(  6  ;פיצולי קוויםובהן  

 . מעגלית, מזרחית או מערבית

 

 2012, והאוצר התחבורה משרדי, הציבורית התחבורה לפיתוח האסטרטגית התוכנית 1

 2017, והאוצר התחבורה משרדי, ישראל לרכבת האסטרטגית התוכנית 2

 2016, והאוצר התחבורה משרדי, אביב תל במטרופולין הציבורית התחבורה לפיתוח האסטרטגית התוכנית 3

 Egis, France ,2015דעת בין לאומית,  חוות 4

 Systra, France  ,2019תכנון פיזיבילי,   5
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,  טבעתי-מבנה רדיאלי  תל אביב הואנמצא שמבנה הרשת המתאים למטרופולין  חלופות  ב  הבחיר ה בתהליך המתודולוגי של  

החלופות   עלו  שולפיכך  האסטרטגי מהן  ביעדים  גבוהה  ועמידה  ביותר  הטובים  חלופות  יהביצועים  תת  בעיקר  הן  ם, 

 .  ח"בהמשך הדומופיע   דברל. הסבר מפורט תטבעתי- תמשפחת החלופות הרדיאלימ

תפקוד הרשת וניתוח כלכלי של    חניתו,  MCAניתוח    ובורוג של החלופות,  יתהליך הדבם ו יניתוח היעדים האסטרטגימ

ביצועים דומים    עלוכנית הנבחרת(  וקווי מטרו )הת  שלושהבה  וקווי רק״ל  בחלופת מטרו משולב  מ  עלה כי  אינדיקטיבי

היו ביצועים   האחרונהחלופה  ל  . ואילו  2040עד    –בינוני    קווי מטרו בטווח זמן   חמישה  ובהןחלופות מטרו  ביצועיהן של  ל

קידום  והטווח הבינוני  : היא מעדיפה את  . ועדת ההיגוי קיבלה החלטה2060טובים יותר בטווח הזמן הרחוק יותר, לקראת  

 .  שלושה קווי מטרוובה תכנון של חלופה 

תן מענה מלא לכל אזורי  ישת  כדי  תוכננהוהיא    ,שלמהיש מערכת  האסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבורית  בתוכנית  

כנית נערכה בתיאום עם יתר התוכניות. להלן מוצגת וכל תכאשר  המטרופולין ונערכה בסדרה של תוכניות משולבות,  

 : 2040התפיסה הכוללת של התוכנית האסטרטגית לתחבורה הציבורית המתוכננת לשנת היעד 

 

הן  שתספק שירות רכבתי בינעירוני מהיר בעיקר בין מרכזי ,רכבת כבדהשל מתוכננת רשת מסילות מישור הארצי ב •

 ובדרום הארץ.  הארץ הפריפריה בצפוןלבין ארבע המטרופולינים  של

רית אשר תספק שירות תדיר, אשר ישרת בעיקר את הטבעות הרחוקות יותר וובתוך המטרופולינים תפעל רכבת פר •

 מטרופולין.  בכל 

טבעתי, כפי שיפורט  -( תפעל מערכת מתע״ן במבנה רשת רדיאלי3-1)טבעות    ל אביבבטבעת הפנימית במטרופולין ת •

 .  "תיאור הפרויקט"בפרק 

קידום התכנון של רשת המטרו המרכזית מקודם תכנון של הרשתות  . בד בבד עם  רשתות אלה תוכננו בתכנון רעיוני

 לרבות תוואי הקווים והטכנולוגיה המתאימה.   ,האזוריות

 

,  2050ואף בשנת    2040כי לחלופה הנבחרת יכולת עמידה בהיקפי הביקוש בשנת    עולהח התפקודי  ניתומחשוב לציין כי  

וקווים היקפיים(, קווי רק״ל נוספים   םרדיאליי חלופה זו ניתנת לשדרוג טבעי באמצעות קווי מטרו נוספים )קווים כי וכן 

רמת השירות שלה, בהתאם להתפתחות את  הקיבולת שלה ואת  ומרכיבים נוספים שיכולים להגדיל את כיסוי המערכת,  

ו בקיבולות עד לשנתוכלומר, חשוב להדגיש שהת  רכי תושביו.וצלהמטרופולין  תוכננה כדי לעמוד   כנית האסטרטגית 

עם המשך התפתחות המטרופולין, גידול האוכלוסייה  .  , אך אינה סוף פסוק לתכנון המטרופוליני2050  או לשנת  2040

יש להמשיך לבחון את הצורך בהרחבחויות  תוההתפ מערכת התחבורה הציבורית    ה שלהטכנולוגיות בתחום ההסעה, 

 .  נוספים אמצעי תחבורה מספר שלאמצעי המדיניות ושל המטרופולינית, 

אורבני אלא   אין רצף  ובעל ה  מכלדוגמה, לאורך הפרוזדור המזרחי של המטרופולין  גדול  ישובים המפוזרים במרחב 

נמוכ עדיין אינן מספקות כדי    2040-התחזיות ללמרות אחוז הגידול הגבוה באוכלוסייה ובתעסוקה באזור,  ה.  צפיפות 

נמצא כי חיבור של קווי   2040למסילה המזרחית של הרכבת הכבדה. לשנת היעד  פרט  להצדיק תוספת של קווי מתע״ן  

, יהיה צורך  2040יותר, מעבר לשנת  ביותר. לא מן הנמנע שלטווח זמן ארוך    הוא המתאיםמתע״ן בתצורה שנבחרה  

 בתוספת שירות תחבורה ציבורית באזור, כמו גם באזורים אחרים במטרופולין. 

מערכת  לפיתוח  האסטרטגית  התוכנית  יישום  של  והאורבניות  החברתיות  הכלכליות,  בהשפעות  עוסק  הנוכחי  המחקר 

בתחומי    אסטרטגי  לתכנון   מומחים-צוות יועצים  ואת המחקר ערכהתחבורה הציבורית בגוש דן, בדגש על מערכת המטרו.  

אביב, מכון אהרון למדיניות - טכניון, אוניברסיטת תלהמוסדות האלה:  התחבורה וכלכלת התחבורה, צוות אקדמי בכיר מ

אביב מחברת נתיבי איילון וצוות תכנון וכלכלה  -צוות מודל תל  סייעומחקר  ב. כמו כן,  כלכלית במרכז הבינתחומי הרצליה

משרד ראש הממשלה.   -רת נת״ע. המחקר נערך בשיתוף משרד התחבורה, משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה  בחב

בשל ייחודה של התוכנית האסטרטגית, עלותה הגבוהה והשפעתה הרחבה על גוש דן ועל כלל המשק, מתודולוגיית המחקר  
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משרד האוצר )נוהל של  של משרד התחבורה ומבוססת הן על הנחיות נוהל בדיקת כדאיות של פרויקטים תחבורתיים  

 .OECD-( והן על הנחיות האיחוד האירופאי ומדינות ה2012פר"ת, 

 

הצורך האסטרטגי ברשת מתע"ן )מערכת תחבורתית עתירת    ובו מוצגח מנהלים,  " המחקר מוצג בשני דוחות מסכמים: דו

תוצאות  של המטרו. כן מוצגות בו ה  והאורבניות הצפויותנוסעים( מבוססת מטרו, לצד השפעותיה הכלכליות, החברתיות  

ניתוח הסיכונים,    כלל המתודולוגיה וההנחות בבסיס המחקר, לצד  ובוח מפורט  " דומוצג  העיקריות של המחקר הכלכלי ו

 .פירוט מקיף של התוצאותו רגישותהבדיקות 

מדוע היא הכרחית לתפקוד   יםדן ומפרטאת הטיעון בעד הצורך במערכת מטרו בגוש    מיםח המנהלים מסכ"דוב בפרט,  

בנייתן והרחבתן    : כי יש מגמה עולמית ברורה    ה"ח עולהדומ התקין של מערכת התחבורה במטרופולין תל אביב. ראשית,  

בסדר   המטרופולונים  המוחלט של  ברוב  וכי  בעולם,  מטרו  מערכות  מטרו  השל  מערכת  קיימת  כבר  דן  גוש  גודל של 

 הקמתה של מערכת מטרו ,  וציפוף האוכלוסייה הגבוהים בגוש דן ביחס לשאר העולם  וסייההאוכל  גידולבשל  מפותחת.  

תחבורה הת  ובהשקעה בתשתישקלים  מיליארד    250פער של    שכך, לפי משרד האוצר י  נוסף על.  מוצדקת ביתר שאת

הגודש עלול ,  הגידול האוכלוסיי  לצדפער זה,  בשל  .  בתחום  OECD-מדינות ההשקעתן של  ביחס ל  שראלשל יציבורית  ה

והרכבת הקלה תפעל    אלה מערכת התחבורה עלולה לקרוס  ם. בשל סיבותבין החמורים בעול  בימינו הוא  כבר,  להחמיר

כגון אגרות גודש, רכבים    ,מדוע גם בהינתן שינויים עתידייםומראים  ממשיכים  ח  בדו" תעמוד בעומסים.  בתפקוד לקוי ולא  

היעילה ביותר  בדרך המטרו הכרחי, וכי שינויים אלו צפויים לעבוד  ,יידות כשירות ועבודה מהביתנ שירותי אוטונומיים, 

את התועלות הכלכליות, החברתיות   יםח המנהלים מפרט " דובבמערכת תחבורה מאוזנת ומשולבת. לבסוף    לצד המטרו

ומתאר  דן  בגוש  המטרו  מערכת  של  ביע  יםוהאורבניות  המערכת  של  הצפויה  העמידה  שנבחרו  את  האסטרטגיים  דים 

 בתוכנית האסטרטגית.  

לפניכם  "דוב והתוצאות  המתודולוגיה  מיקוד  ח  הכדאיות  יש  דו הבבדיקת  המנהלים"כלכלית שבבסיס  הצגה ח  בדו"ח   .  

  הפרמטרים על  שיטות החישוב,  על  כלל המתודולוגיה, הסברים על מגוון המודלים בבסיס המחקר,  של  שקופה ומפורטת  

 התוצאות. ים, על בדיקות הרגישות ועל ועל ניתוח הסיכונ 

תהליך הבחירה בין של  תהליך תכנונו,    של  כנית המטרו,ות   תיאור של   2פרק  ב:  פרקים האלוח מחולק ל"הדו  ,המשךב

מסגרת מתודולוגית למחקר הכלכלי    3פרק  בעלויות ההקמה הצפויות.  של  שלביות ההקמה ושל  חלופות התכנון השונות,  

של  אורטי של ההשפעות המקרו כלכליות  יתפקידו של המודל הכלכלי במסגרת זו וכן תיאור ת  תיאור של. יש בו  כולו

 פרויקט תחבורתי בסדר גודל של מערכת מטרו על המטרופולין ועל המשק הישראלי. 

הוא גוש דן, מודל לאמידת ביקושים עתידיים והצבתם ברשת הדרכים. מודל זה  בהמודל התחבורתי    תיאור של  4פרק  ב

אגרגטיבי  -מודל דיס  ואהמודל  מהמודלים המתקדמים בעולם לחיזוי ביקושי תחבורה ורמת השירות של רשת התחבורה. ה 

אזורים   1,300על פני    ופעילויות הפרט ואת הנסיעות הנובעות מביצוע פעילויות אל  חוזה את  . הואמבוסס פעילויות

המטרופולין.    ם אוגרפיייג את  רחב  במודל  המרכיבים  נתונים  של  בסיס  תיאור  האוכלוסייה,  ובו  שימושי  של  מערכות 

כמת את תגובת האוכלוסייה לשינויים מתוכננים יכולת לבמודל    יש  .מדיניות התחבורהשל  ו   תחבורה  תשתיותשל  הקרקע,  

תחזיות האוכלוסייה,    בפרק פירוט על.  תאמצעי מדיניושל  ו  מערכות תחבורהשל    ,של שימושי קרקעשונים  בתרחישים  

של המודל הליכי התאמתו    . כמו כן יש בפרק פירוט שלכקלט למודל  ן, אשר משתמשים בההתעסוקה ושימושי הקרקע

תיאור של מודל אינדיקטיבי המשמש כבקרה למודל התחבורתי    4פרק  ב,  נוסף על כךלמצב הקיים במטרופולין תל אביב.  

 . ותרחיש הבסיס שלשל ו במודל רשתות הרקע בו פירוט שלהמורכב, ו

 

המטרו על מערכת התחבורה בגוש דן. הפרק פותח בהסבר על של  של התוכנית האסטרטגית ו  ןהשפעותיהתיאור    5פרק  ב

על רשת הדרכים של אלו  ההשפעה  יש תיאור של  לאחר מכן  .  לעמידה ביעדים האסטרטגיים  ניםמכוובו  אשר    ,אופן התכנון
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ט מדוע עמידה ביעדים אלו חיונית לתפקודה  וריהשירות בתחבורה הציבורית, על בסיס מדדים שונים. בפרק פרמת  על  ו

התקין של מערכת התחבורה. הפרק מסיים בתועלות החברתיות והאורבניות שאינן מכומתות לערך כספי כחלק מהתועלת 

 ה. על איכות החיים במטרופולין ובמדינ ניכרת הכלכלית, אך בעלות השפעה 

חלופת בסיס ללא   מולאת תועלות הפרויקט    . במודל זה מחשביםפותח במתודולוגיה הכללית של המודל הכללי  6פרק  

אורטיים והמתודולוגיים עבור כל  יפיתוח נרחב של תשתיות התחבורה(. בפרק מפורטים ההסברים הת לצד  הפרויקט )אך  

על שער ההיוון הנבחר לתזרים התועלות והעלויות העתידי, כל סעיף. הפרק נסגר בדיון  בחישוב המפורט  יש  תועלת, וכן  

סיכום התועלות ותזרים העלויות    ,הניתוח הכלכלי  7פרק  ב מדדי הכדאיות שנבחרו לניתוח הכללי.    של  יש בו תיאור וכן  

הפרק פותח    .ניתוח סיכונים באמצעות ניתוח תרחישים ובדיקות רגישות  . בפרק זה ח"סוגר את הדו  8פרק  והתועלות.  

מסיים בשיטות  . הפרק  השיטות הקיימות להערכת הסיכוניםעל  בהסבר על טיפוסי הסיכונים בפרויקטים תחבורתיים,  

יין למצוא  כל התוצאות והחישובים. בנספחים יוכל הקורא המתענ ובו פירוט של  שנבחרו עבור הבדיקה הכלכלית הנוכחית  

  את כל הפרמטרים לחישוב הכלכלי וכן את כל תוצאות המודלים.  
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 כנית המטרו של גוש דןות 2

 מטרופולין תל אביב  2.1

מודיעין במזרח, הוא המטרופולין הגדול  עד אשדוד בדרום ו  עד נתניה ועמק חפר בצפון,הנמשך עד מטרופולין תל אביב, 

מטרופולין תל אביב משתרע על פני שטח  6מאוכלוסיית ישראל. 44%-כ ,(2018)מיליון תושבים   4.0בארץ, ביתם של 

שובים, אך יי  200-ק"מ. המטרופולין מונה מעל ל  30עד    וק"מ מדרום לצפון ורוחב  60- כ, אורכו  קמ"ר  1,500-של כ

שובים במטרופולין  יאלף תושבים. הי  100-רשויות שאוכלוסייתן מעל ל  10רשויות ובהן    34-רוב האוכלוסייה מתגוררת ב

 יש   ,של המטרופולין  רחובות בדרום. מחוץ לאזור זה, בטבעת החיצוניתבין  מייצרים רצף אורבני בין כפר סבא בצפון ל

 7מוקדים עירוניים. ובה דפוס של התיישבות כפרית 

האחראית למרבית התוצר מרכז חלק נכבד מהפעילות הכלכלית  הוא  ו  ,המטרופולין הוא ליבה העסקי והפיננסי של המדינה

, בהם המטות הראשיים  תל אביב  ממקומות העבודה בישראל נמצאים במטרופולין  50%-הלאומי ופריון העבודה. למעלה מ

מחברות האם בישראל מרוכזות במטרופולין    77%-טק ו-מחברות ההיי   68%של חברות בינלאומיות ומקומיות רבות.  

אביב.  כך,  נוסף  8תל  תל    על  וכבמטרופולין  הרפואה  מוסדות  רוב  ממוקמים  גבוהה    50%-אביב  להשכלה  מהמוסדות 

   9והסטודנטים בישראל.

 2016-1972  בשנים : אוכלוסייה במטרופולין תל אביב1לוח 

 

 
 2019הלמ״ס, שנתון סטטיסטי  6

 .2016התוכנית האסטרטגית לפיתוח מערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב, משרדי התחבורה והאוצר,   7

 (. סקירת ענף המשרדים בצפון ובמרכז מטרופולין תל אביב. כתב: טל צוקר.  2013צ'מנסקי ובן שחר ושות'. ) 8

 (. 2017הלמ"ס ) 9
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 שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לפי מחוזות : 1תרשים 

ויעילה הכרחי במיוחד במדינת ישראל ובמטרופולין תל אביב בפרטהצורך בפיתוח מערכת   . אלו תחבורתית מקיימת 

פריסת שטח המטרופולין הגדול יחסית, דלות במשאבי הקרקע וקצב גידול אוכלוסייה מהגבוהים בעולם    הסיבות לדבר:

יותר    למטרופולין תל אביב  צפויים להתווסף  2040(. עד שנת  OECD-מדינות הב מקצב הגידול הממוצע    10המפותח )פי  

 10 ממיליון נפש.

התושבים  של    ניידותהבעשורים האחרונים, הערים המפותחות בעולם מבססות את מערכת התחבורה ואת סיפוק צורכי  

אמצעים זעירים אחרים(. לדוגמה, קופנהגן וכן  על תחבורה מקיימת, קרי, תחבורה ציבורית, הליכה ורכיבה על אופניים )

הקימה את מרבית קווי המטרו שלה  מדריד .שימוש בתחבורה מקיימת  70%ת האסטרטגית שלה יעד של  קבעה בתוכני

ה מדריד 90-בשנות  בת  .  בוקבעה  האסטרטגית  של    2017-כנית  בצפון    75%יעד  ערים  גם  מקיימת.  בתנועה  שימוש 

שהסתמכו במשך עשורים רבים על ניידות מבוססת רכב פרטי, החלו בשינוי מגמה    ,אמריקה, כמו סן פרנסיסקו וניו יורק

 מהותי. 

פיתוח התחבורה והניידות בעשורים האחרונים התבסס דווקא  לעומת זאת, בישראל, וכך גם בגוש דן, המגמה הפוכה.  

תחת יחסית, אך סובלת רשת הכבישים במטרופולין מפו  על הרכב הפרטי, בניגוד גמור למגמה בערים בעולם המפותח.

יעילות נמוכה  יש בהם –בשעות שיא. התחבורה הציבורית מבוססת ברובה על אוטובוסים  ייחודב מרמות גודש גבוהות, 

קיבולתו שלהם  ומהירויות   , חוסר  האחרונות  הנסיעה  בשנים  עלה  ברכבת  השימוש  מ  ,נמוכות.  יותר  עדיין    90%-אך 

באוטו  נעשות  הציבורית  בתחבורה  בהשקעות  מהנסיעות  הפער  את  אמד  התחבורה  משרד  תחבורה  בבוסים.  תשתית 

. במטרופולין תל אביב  יםמיליארד שקל 250-עולם המפותח בכהשקעות אלה בציבורית במטרופולינים בישראל לעומת 

  11דולר לנפש במדינות מערב אירופה.   15,000דולר בלבד, לעומת    2,000ההשקעה בתחבורה ציבורית לנפש עומדת על  

ְרוּור  של  פיתוח  המות  מג , וכך העמיקו  גדלה עוד יותר  התלות ברכבדרך שבה  בשימושי הקרקע במדינה הרחיבו את הפִּ

התחבורתית   הנגישות  קודםבעיות  ולפתרון    ולא  החיים  ובאיכות  באוכלוסייה  בלגידול  ברכב  הגבוה    ת אמצעו שימוש 

ח הכלכלי "עירוניות קומפקטית. ביקורת הודגשה בדוהשקעות מתאימות בתשתית תחבורה ציבורית יעילה ובפיתוח של  

 (. 2018( ובדו"ח בנק ישראל )2018(, בדו"ח מבקר המדינה )2018על ישראל ) OECD-של ה

שימוש הולך וגובר ברכב  נאלצים להשתמש    מחסור בהשקעה במערכות התחבורה הציבורית אזרחי ישראלבשל ה

במספר כלי הרכב בכבישים וגידול    4%חל גידול של    2017בשנת    ם.גידול מהיר בגודש באזורים הצפופיחל  הפרטי ו

 
10 ion, 2017United Nations, population divis 

 .2016התוכנית האסטרטגית לפיתוח מערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב, משרדי התחבורה והאוצר,  11
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מסך    10%-ירד לשפל של כל הזמנים: כל אביב  השימוש בתחבורה הציבורית במטרופולין ת. ואילו  בנסועה  2%-של כ

מגמות  בשל  13באירופה.  ותבמטרופולינים המפותח %04-0%3-זאת לעומת ממוצע של כ 12הנסיעות המוטוריות בלבד. 

מיליארד   10-נאמדת בכוהיא  עלות חסרת תקדים של אובדן הזמן למשק,  במטרופולין תל אביב חלה    והגודשאלו  

 . לשנה יםשקל

 ערים נבחרות באירופה לעומת  : תל אביב 2לוח 

 

מיליון נסיעות ביום, כמחצית מכלל הנסיעות    6-במצב הקיים, האוכלוסייה והתעסוקה במטרופולין מייצרות ומושכות כ

  יגיע מספר הנסיעות ביום    2040עד שנת  כי  בישראל. מתוכן, כמיליון נסיעות מתבצעות בתחבורה ציבורית. ההערכה היא  

 מיליון.  9-לכ

, פשוט אינו  על רכב פרטי כאמצעי הנסיעה העיקרי  תוך המשך ההתבססות,  מיליון נסיעות ביום  4-כ  תוספת של

ועל על שינוי מהותי בהרגלי הנסיעה    , חייב להתבססרות נאותהיניידות במטרופולין ברמת שללנגישות ו  הפתרון  אפשרי.

   . דינה ובעולםבמ  תפקודו ומעמדוהמטרופולין,    פיתוח   לשמר את  שתאפשר  השקעות במערכת תחבורה ציבורית יעילה יותר

לפי רמת פיצול הנסיעות הקיימת והצורך להגיע לרמת נגישות מספקת, מספר הנסיעות במערכת התחבורה הציבורית  

רשת התחבורה הציבורית בגוש דן יש לחולל ב. כדי להשיג זאת,  2040מיליון נסיעות ביום עד שנת    4-צפוי להיות כ

קיבולת    יותר מהקיימים ובהם   הרשת על אמצעים מהירים לבסס את    יש השקעה כספית גדולה.  להשקיע בו  וניכר  שינוי  

ובמע"ר בפרט, דרושה    בכלל  . בהינתן אחוז המועסקים הגבוה במטרופוליןיותר מהקיבולת באמצעים הקיימים  גבוהה

 מטרופולין. ב לענות על הביקושים ההולכים וגדלים  שבאמצעותה אפשררשת תחבורה ציבורית 

 
 . 2017סקר הרגלי נסיעה מטרופולין ת״א,  12

13   2015 ,UITP city database 
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 : מספר נוסעים יומי בתחבורה ציבורית בגוש דן 2תרשים 

כנית  והבנה כי תכנון מערכת התחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב, המבוסס על התידי  תחזיות תחבורה אלו הביאו ל

  של  החל פיתוח, לכןדרישות העתידיות. ב ביקושים וב עומד(, אינו 4/א/23)תמ"א  2010למערכת עתירת נוסעים משנת  

ח  " כנית זו, כפי שתתואר בדוושל תתוצאה  בשתידרש לרמת שירות נאותה.    ,כנית אסטרטגית לתחבורה ציבורית חדשהות

 מטרופולין תל אביב. ב רשת קווי מטרו שתיתן מענה עתידי למערכת התחבורה, לתושבים ולעובדים  ישלהלן, 

 

 לגוש דן  כנית המטרוות של פיתוח ה תהליך  2.2

 : כנית המטרו של גוש דןועיקרי התהליך לפיתוח ת להלן 
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 2012כנית האסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבורית והת 

 

 האוצר  משרדגורם מוביל: משרד התחבורה ו 

 

 2012שנת פרסום: 

בישראל  פיתוח התחבורה הציבורית  והערכה של  בחינה  מטרה: 

וגיבוש המלצות, יעדים וכלי עזר ברמה העירונית, המטרופולינית 

 והארצית. 

אסטרטגי   כלים: ויעדים  עולמית  תחבורתיםיהשוואה  ניתוח   ,-

 כלכלי, אמצעי מדיניות לפיתוח תחבורה ציבורית. 

ת על והמבוסס  ,מתע“ןמסקנה עיקרית לגוש דן: הקמה של רשתות  

קלות לשנת    ,רכבות  עד  כדי 2030המתוכננות  מספיקה  אינה   ,

 בהרחבת התוכניות.קריטי  ויש צורך    ,לעמוד ביעדים האסטרטגיים

השקעה  של  כנית האסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבורית בישראל נערכה בהתאם לסטנדרטים מקובלים של תכנון ווהת

 כנית הנחתה ועדת היגוי בניהול משרד התחבורה ומשרד האוצר. ואת הת במדינות המפותחות. 

תוח מאסיבי של תחבורה ציבורית יעילה ובשינוי מהותי בתפיסת  יכי תפקוד המשק בעתיד מותנה בפ   עולהכנית  והתמ

כנית ורכי הרכב הפרטי. ביסוד התורכי הנוסע ופחות על צותהיה מבוססת על צהתחבורה  ש  דיכ  ,כך שתהייה  הניידות

עמידה ביעדים אסטרטגיים  ובו  השנים הקרובות,    25-תשתית התחבורה הציבורית בישראל בשל  תוח  ימאמץ מרוכז לפ

 .ברורים

לשנת היעד    רות המטרופוליני והבינעירוני,יבש  סדרה של יעדים כמותיים אינדיקטיביים  וקבעכנית  ות התימתודולוגיב

בהם מערכות  ורות התחבורה הציבורית במדינות המפותחות ובמטרופולינים ימבוססים על מאפייני ש . יעדים אלה2030

נקודות תמונה אינדיקטיבית כוללת של התחבורה הציבורית משלוש    עלתההמדדים  מ  .תחבורה ציבוריתמפותחות של  

 מבט:  

 בה;  רותישהורמת התחבורה הציבורית היצע  •

 ; היקף השימוש בתחבורה הציבורית •

 לאי תשתיות התחבורה הציבורית. רמת ההשקעה המצטברת במ •

מטרופולינים  לבין פיתוח זה בפיתוח התחבורה הציבורית המטרופולינית בישראל  בין    כבר לפני כעשור בלט הפער המהותי

מחצית  בביותר    ותנמוכרות  י רמת שבתחבורה ציבורית. הפער מתבטא ברמת היצע ו  מפותחות של  בהם מערכותובעולם  

 מהממוצע בעולם המפותח.  7תשתית נמוך בהיקף של עד פי במהמקובל בעולם. הפער בהשקעות 

האסטרטגיים   המדדים  של  הכלכלי  מהניתוח  העולה  העיקרית  זאת:היהמסקנה  הציבורית    א  התחבורה  רשתות 

ממוצע  ה  עומתל  בכל המדדים   תוכניות הקיימות אינן עומדות ביעדים האסטרטגיים, והן נחותותהעל פי  המתוכננות  

 במטרופולינים המפותחים בעולם.  
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 שקליםמיליארד    25-צפוי לגדול לכ  . הפסד זההפסד בתוצר בגין הפסד שעות אדם בגודש  עלהתחבורתי  -הניתוח הכלכלימ

 שנה. הודגש כי  20  עודבכי אורך הגודש בקטעי הדרכים המהירות בשעת שיא בוקר יוכפל  . כמו כן, מהניתוח עלה  לשנה

פיתוח החברתי  ב  יהיה קושיכנית האסטרטגית למערכות תחבורה ציבורית  ואי עמידה ביעדי הפיתוח של התב  מצד אחד,

 לצמיחה הכלכלית והחברתית של המשק.  אפשר לתרוםעמידה ביעדים ב עלה כי, אחרמצד . והכלכלי בישראל

 עיקרי ההמלצות למטרופולין תל אביב 

, אינה מספיקה ולא  2030לשנת    נתמתוכנ היא  ל אביב, כפי שהקמתה של רשת מתע"ן במטרופולין ת •

 יש לפתח תוכנית אסטרטגית שתעמוד ביעדים אלו.   .ביעדים האסטרטגיים רשת זוים בעומד

ק“מ של קווי תחבורה ציבורית בזכות דרך בלעדית.   115-היקף התשתית הנוספת הנדרשת נאמד בכ •

קווים נוספים הדרושים להגדלת הכיסוי של    6-5-ק“מ, מדובר בכ  20-וים באורך של כובהנחה של ק

 .המטרופולין

ממהירותם    גבוהה יותר  םרשת הקווים על קווים בזכות דרך מופרדת לחלוטין, מהירותיש לבסס את   •

 . מהכיסוי הקיים רחב יותר  יםוכיסוי הקווים הקיימים של

  ובה שילוב של וים היררכית  והרשת המטרופולינית תהיה מורכבת ממגוון טכנולוגיות הסעה, ברשת ק •

 כל האמצעים למערכת אינטגרטיבית אחת.  

גבוהה לנוסע  יהמערכת תספק רמת ש • מדלת "רות  יש  :רות תחבורה ציבוריתישל ש זו  תפיסה  ברות 

זמן הנסיעה, זמינות, נוחות   מהבחינות האלו:רכב הפרטי  עם התחרות  -אטרקטיבי ובר , שירות  לדלת"

 ומחיר. 

כל אלו    ,יה מורכבת ממערכת עתירת נוסעים וממערכת אוטובוסים משלימה הרשת המטרופולינית תה •

 רות המטרופוליני והעירוני. ימשולבות לרשת מטרופולינית אינטגרטיבית אחת בש
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נוסעים  ות  עתירת  ציבורית  תחבורה  מערכת  לפיתוח  אסטרטגית  כנית 

 (2016אביב ) במטרופולין תל

על  , הוכנה התוכנית האסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב,  1838בעקבות החלטת ממשלה מס'  

בין הגורמים  התוכנית הוכנה בשיתוף פעולה רחב  .  2012התוכנית הארצית לפיתוח תחבורה ציבורית  מ  שעלופי ההמלצות  

עדת היגוי בניהול משרד  ו  את התוכנית הנחתה  וצה לה.משרדי הממשלה, נת"ע וכן מומחים ויועצים מהארץ ומח  האלו:

 נהל התכנון והמשרד להגנת הסביבה. יהתחבורה, משרד האוצר, מ

 

התחבורה,   משרד  המונים,  להסעת  הפורום  מוביל:  משרד גורם 

 הסביבההמשרד להגנת ו )מינהל התכנון( , משרד הפניםהאוצר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016שנת פרסום: 

ציבורית ות  מטרה: תחבורה  של  מואץ  לפיתוח  אסטרטגית  כנית 

 במטרופולין תל אביב איכותית 

תפקודי,    כלים: כלכלי אסטרטגי-תחבורתי  ניתוחניתוח  ניתוח   ,

 Rail Egisחברת בחינה בינלאומית מטעם ,MCAוניתוח 

עיקרית:   המתאים מסקנה  הציבורית  התחבורה  רשת  מבנה 

רדיאלי מבנה  הוא  לפחות  .  טבעתי-למטרופולין   שלושהדרושים 

ים  ילעמוד ביעדים האסטרטגכדי    ל אביבקווי מטרו במטרופולין ת

הנדרשים:  אתולספק   האלה  הש  הגורמים  הנגישות, י רמת  רות, 

לאמץ   הוחלט  והקיבולת.  רשתותהכיסוי  קווי    שלושהשל    כנית 

 מטרו:  

 דרום.-קו צפון .1

 מערב.  -קו מזרח .2

 קו חצי טבעתי.  .3

 המתוכננים. BRT-קווי הרק"ל והב  ישולבוקווים אלו 
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 גוש דן בכנית האסטרטגית ו פיתוח התלתהליך ה : 3תרשים 

ומערכת   ל אביבמטרופולין תבין  השוואה בינלאומית מקיפה    . בתחילה נערכהשלבים  כמהתהליך העבודה התבסס על  

ל  שלו  מפותחבין  התחבורה  נקבעו  בעולם  ותמטרופולינים  אסטרטג .  ו ייעדים  לניידות  התחבורה  לים  מערכת  פיתוח 

,  של החלופות  תפקודןיכו את  הער  לשיפורן ולעידונן.  חלופות,ת  פותח תהליך שיטתי להכנ   . בשלבים הבאים תהמטרופוליני

 להלן.החלופות שכדאי לקדם בכל שלב. תרשים זרימה של התהליך מוצג  מהן עווקב פחות חלופות מתאימות נוסינ 

 

 ובחינתןשלבי העבודה עד פיתוח החלופות 

הת • הקיימותוסקירת  של   כניות  ריכוז  אביב.  תל  במטרופולין  הציבורית  התחבורה  מערכת  לפיתוח 

רכבת   של  כניותו, ת4/א/23תמ"א    , בהןנוסעים הנוכחיתהמערכת עתירת  ל  האלו: תוכניות  כניותותה

 התחבורה הציבורית.כניות הנתיבים המהירים ונתיבי וישראל ות

הסקירה שימשה כלי תומך    תחבורה ציבורית מטרופולינית מפותחות בעולם. של  סקירת מערכות   •

 כנית הקיימת והחלופות המוצעות.ולקביעה של יעדים ומדדים לבחינת הת

-קביעת היעדים התבססה על העבודה המקדימה שבוצעה ב  כנית.והגדרה של יעדים אסטרטגיים לת •

ל אביב ובד בבד הביאו  ית לפיתוח התחבורה הציבורית", שהותאמה למטרופולין תתוכנית אסטרטג "

 לממצאי ניתוח בינלאומי.   בחשבון את
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 ל אביבמטרופולין תשל  כנית ום בתיהיעדים האטסטרטגי  :3 לוח

 קטגוריה מדד יעד

100   
 ק"מ רכב תח"צ לתושב 

 ק"מ רכב תח"צ לתושב לשנה 

רמת  
 רות יש

 , לפי טבעת
 :ממוצע

 קמ"ש  25 
 מהירות תח"צ

   60% בממוצע
 דקות   60-מהנסיעות ב

 נגישות
 יעדים לפי טבעות 

   60%בממוצע 
 מ' מתחנת מתע"ן  600במרחק 

 כיסוי 

 250 
 שנה בעליות לתושב  

 שימוש בתחבורה הציבורית 
רמת  
   40%בממוצע  שימוש 

 נסיעות בתחבורה ציבורית 
 נסיעות בתח"צרמת פיצול: אחוז 

 מפורט לפי טבעת 

50,000  ₪ 
 לתושב 

 "צתח של השקעה בתשתית  
רמת  

 ' מ 150 השקעה 
 ים תושב   1000 -ל

 תח"צבאורך תשתית בלעדית 

 

הת • בין  פערים  לוניתוח  הקיימות  האסטרטגיים.בין  כניות  הפיתוח  נבחנה  יעדי  זה   תמ״א   בשלב 

, בוצע ניתוח מרחבי ברמה  על כך  ביחס לרמת עמידתה ביעדים שהוגדרו בשלב הקודם. נוסף  4/א/23

עיקריים,    כמהעבור    יותר  מפורטת הנסיעות בהםמדדים  פיצול  בקיבולת,  עמידה  נגישות,  כיסוי,   :

 ושילוביות. 

כניסה הסף  ן  , העדילשנות הבשלוש שיטות: ניתוח ביקוש וקווי מטרה    נערך  ניתוח דפוסי ביקושים •

נסיעה  נ למתע"ן,   צירי  לבחינת  חופשית  הצבה  וניתוח  חזקים  פרוזדורים  לזיהוי  עכביש  רשת  יתוח 

 מועדפים. 

 

הרשת • לפיתוח  תפיסות  הפערים  לאחר  .  גיבוש  בחינת  רשת    חלטהושלב  לפיתוח  שונות  גישות  שלוש  לשקול 

 המתע"ן:

o  פיתוח של רשת על בסיס תכנון מחדש מבוסס מטרו. , הוחלט לנסות ניכריםה בשל הפערים  –תכנון מחדש 

o כנית הנוכחית.וגישה זו, נעשה ניסיון לבצע תוספות ושיפורים בתל פי ע –כנית קיימת והשלמה לת 

o   כדי להגיעתפיסת רשת משולבת,  על פי  קווי מטרו    והוספתעל התוכנית הקיימת  שמירה    –תכנון משולב 

  ליעדים האסטרטגיים.
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 : גישות לפיתוח החלופות4תרשים 

 

 לפי שלוש רמות:  חלוקת מערכת התחבורה ציבורית •

o   :ק"מ    20-משרתת את הרצף האורבני של העיר תל אביב וערים במרחק של פחות מרשת זו  רשת אורבנית

 ממנה.

o אזורי נוגעות  ת:  ורשתות  אלה  המאופיינים  רשתות  ובדרום,  במזרח  בצפון,  האזוריים  עיר  בלמרחבים 

 מרכזית. 

o פ זו  רית:  רוורשת  ל   ביןמחברת  רשת  האזוריות  ההרשתות  הנסיעות בין  את  ומספקת  האורבנית  רשת 

   למרחקים ארוכים.

o  

 מערכת התחבורה הציבורית החלוקה ב: 5תרשים 
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 פיתוח חלופות  •

o  רות זה.ירשתות האזוריות וקביעת רשת רקע לשלרית וווחלופות לרשת הפר  כמהבחינת 

o בשלב זה פותחו חלופות רבות    שונות לפיתוח הרשת.הבנית לפי שלוש הגישות  רפיתוח הרשת האו

שילוב  של  קונספט  ל על  מבוססות  חלקן  הרשת.  הרק״ל  בין  מבנה  האוטובוסים  לבין  קווי  מערכת 

טכנולוגיות מטרו.  והרחבתם   לבחינת  6תרשים  בוחלקם בשילוב של  בסיס  תפיסות רשת ששימשו 

 חלופות הרשת למטרופולין תל אביב.  

o   בחינת החלופות במודלSketch Plan  ופותח לצו: המודל בחינה של מספר רב של חלופות  של רך 

ם והמלצה על חלופות לבחינה מורכבת יותר במודל הביקושים התחבורתי  י עמידתן ביעדים האסטרטגי

כל   ן על פיושיפורחלופות  אפיון  ובו  פיתוח החלופות היה תהליך הדרגתי  של  תהליך  השל תל אביב.  

 לפיתוח הרשת. גישות מהאחת 

 

 ציבורית התחבורה ב: סכמה של סוגי רשתות 6תרשים 

 

 הצגת חלופות וניתוח הערכה

 : מפורטתהבחינה העברו לשלב והן , אלוהבתהליך הדרגתי ושיטתי, כפי שתואר לעיל, גובשו החלופות  

התכנוני מייצגת את המצב    (A4)  אחרתוה(  0Aקו האדום )ל  נוגעת רקאחת  חלופה    :חלופות בסיס  •

 .  BRT לשני קוויקווי רק"ל ו, והיא נוגעת לחמישה הקיים

לבחינה • רדיאליתחלופות  חלופה  חמישהמעגלית  -:  )  ובה  מטרו  מצומצמת    תחלופ(,  M5קווי  מטרו 

(M100 וחלופות משולבות )ובהן ( 2שני קווי מטרוC ) קווים שלושהאו (3C.) 

מרחק בהם  פריסת קווים, לכל קו הוקנו מאפיינים בהתאמה לטכנולוגיה,  של  החלופות לבחינה הוכנו ברמה של תוואי ו

כנית הקיימת פותחה ובגישת הת  ה,לדוגמחלופות שונות,    20- לתהליך הוכנו מעל  ברות.  יבין תחנות, מהירות ותדירות הש

פסלה במהלך  . חלופה זו נ BRT-קווי רק"ל ו  ובה הוסיפו עודכנית הקיימת  והמבוססת על הת  ,(7Aחלופה משודרגת )

 בביצוע.  והואסינון החלופות לשלב הסופי. יש לציין כי בכל החלופות קיים הקו האדום, 

חלופות לבחינה בשלב הסופי והרצתן במודל תל אביב, בוצע ניתוח מקיף של החלופות על בסיס תוצאות  ב  הבחירהלאחר  

במטרופולין   בורה ציבורית כנית אסטרטגית לפיתוח תח וחלופות לקידום כתב חלופה או  ב  בחירה  היאהניתוח  מטרת  המודל.  

 תל אביב.  
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 ניתוח שלושה חלקים: ב

היעדים   • תפקודיבדיקת  וניתוח  היעדים  האסטרטגיים  מידת ההשגה של  מחדש  נבדקה  זה  בשלב   :

 ם. יקווי מטרו ומעלה עומדות ביעדים האסטרטגי ובהן שלושהנמצא שרק חלופות  האסטרטגיים.

 כנית ום של הת יעמידת החלופות ביעדים האסטרטגי ה של: בחינ4לוח 

 

ומדדי הכדאיות הכלכליים שולבו חלופה,    קטיבי לכלינערך ניתוח כלכלי אינד: בשלב זה  ניתוח כלכלי •

 מידת הכדאיות הכלכלית.מבחינת רוג החלופות יבתהליך ד

חלופה בבידי ועדת ההיגוי לבחור    , בשלב זה מסייעיםהשלב המסכםהוא  : השלב האחרון    MCAניתוח   •

ארבעה תחומים או מדדים בחלוקה ל  20- ניתוח של כהשלב התבסס על  .  המועדפת להמשך הליך תכנון

 :הוועדה שקבעה, מטרות על

o מדדי ביצוע, בורה הציבורית: שימוש בתחבורה הציבורית, מהירות ממוצעת בתחתחבורה ,

 נגישות ושוויון חברתי. 

o יחס תועלת/כלכלה :  ( עלותB/C  עלות למשתמש ,)של  כיסוי  ה, אחוז  ציבוריתהבורה  תחב

 כלכלי.-פיתוח אורבניתפעול, ההוצאות 

o וסביבה חיים  המערכת, איכות  אמינות  מתע"ן,  מתחנת  הליכה  במרחק  אוכלוסייה  כיסוי   :

הציבורית,  התחבורה  במערכת  ממוצע  מעברים  מספר  פעילות,  למוקדי  המערכת  התאמת 

 בטיחות וסביבה. 

o ה.תהקמלו המערכת : מדדי ישימות לתכנוןישימות 

המשרד להגנת  של נהל התכנון וימשל  משרד האוצר,  של  נציגים של משרד התחבורה,    חבריה הםש,  ועדת ההיגויבפרט,  

עדה קבעו גם את ציון הישימות של כל  והסביבה קבעה את משקלות התחומים ואת בדיקות הרגישות למשקלות. חברי הו

המשקל של כל מדד   ועדה בסעיפי הישימות.ורוגים של חברי היכממוצע של כל הדחושב  רוג  יחלופה, הציון הקובע בד
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והתוצאות  על פי החלטת חברי הועדה, ולפיכך נקבע גם המשקל של המדד בתוך התחום. המשקל    10-1נקבע בעוצמה  

 . להלןאות בטבל יםמפורטהסופיות 

 ( לחלופות המרכזיות  MCA: ניתוח רב משתני )5לוח 

 

Base 2040לוח 2 דרוג המדדים

minmaxA4m100C2C3M5משקלמדד#יעדים ל"תכנית"משקליעדים

שימוש בתחבורה 

הציבורית
%1025%40%0.620.660.760.810.87 נסיעות בתחבורה הציבורית1

915300.220.510.540.550.61מהירות הנסיעה בתחבורה הציבורית2מהירות ותפקוד הרשת

830%60%0.280.640.740.890.94נגישות אוכלוסיה עד 60 דקות - 3door to doorנגישות40%תחבורתי

820%40%0.230.620.640.830.90נגישות ל 10 מוקדי תעסוקה עד 45 דקות4

530%60%0.260.470.490.890.89נגישות אוכלוסיה ברמה סוציואקונומית נמוכה - 60 דקות5שיווניות

4371.000.670.600.330.17עלות הקמה לנוסע בתח"צ )₪ לנוסע(6יעילות תפעולית-כלכלית

86250.000.380.310.440.53תועלת שנתית למשק )מיליארדי ₪ לשנת היעד(30%7כלכלי

30.31.20.350.390.310.400.35שיעור כיסוי הוצאות מנוסעים8

1212.51.001.001.000.840.74אומדן B/C לשנת יעד9

3801500.280.260.270.290.37כמות נוסעים בתח"צ למע"ר בשעת שיא בוקר )אלפים(10אגלומרציה

640%70%0.520.600.910.710.77כיסוי אוכלוסייה במרחק 600 מ' מתחנת מתע"ן11נוחות

11.32.20.450.240.300.300.13מספר מעברים ממוצע לנסיעה12

30.30.90.270.680.810.840.90דרוג אמינות לפי אורך דרך * ניקוד של אמצעי13אמינות20%איכות חיים וסביבה

50.60.90.620.700.820.780.82מדד התאמה למוקדי פעילות נבחרים באזור האורבני14פיתוח ושילוב אורבני

510%25%0.490.550.660.750.81הפחתת נסיעות רכב פרטי15איכות סביבה ובטיחות

5010.740.560.550.590.46זמינות תכנונית10%16ישימות

5010.540.570.630.770.76זמינות ציבורית17

1004861667071
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 ( MCAהניתוח הרב משתני ) : סיכום 6וח ל

 
 מסקנות עיקריות

)והת הקיימת  נגישות    (4Aכנית  בה  חסרה  אבל  המרכזית,  הטבעת  באזור  קצרות  לנסיעות  טובה  נגישות  מספקת 

כנית אינה  והסגול בתהקו של הירוק והקו של שתחבר את כל האזור האורבני. הקיבולת של הקו האדום,  ,מטרופוליטנית

 של התוכנית.  ניכרתללא הרחבה  2040לעמוד בתחזיות הביקוש לשנת כדי מספיקה 

הביצועים  זו    ת. ברשBRTקווי  בהמשולבת    ,קווי מטרו בתצורה יעילה וזולה  שלושה מבוססת על רשת של    M100חלופה  

 כנית.וי הת הטובים ביותר במדדים הכלכליים. אך החלופה אינה מספקת כיסוי ונגישות לעמידה ביעד

המספק כיסוי טוב, אך המחסור בכיסוי של קווי מטרו נוספים מתבטא במהירויות    ,בעלת מבנה רשת מורכב  C2חלופה  

 ה.אינטגרציה נמוכבו נמוכה נגישות, בנמוכות יותר
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חלופה  ב.  MCA-בעלות רשת מטרו מפותחת, ושתיהן קיבלו את הציונים הגבוהים ביותר בניתוח ה  C3-ו  M5החלופות  

C3  רק"ל מהת   ולבים מש יותרוקווי  נמוכה  עלות הקמתה  ולפיכך  הקיימת  בעלת  M5חלופה  עלותה של  מ  כנית  היא   ,

 ישימות גבוהה יותר ותייצר תועלות מהר יותר. 

  זאת:א  הי)ראה פירוט בסעיף הבא(,    Rail  Egis  המסקנה העיקרית, אשר אוששה בחוות הדעת שהתקבלה מחברת

הוחלט  הקיבולת.  את  הכיסוי ואת  הנגישות,  את  רות,  יקווי מטרו כדי לספק את רמת הששלושה  דרושים לפחות  

 קווי הרק"ל:  בקווי מטרו משולבים  שלושה לאמץ ולהמשיך לפתח מערך של 

, תל אביב   וביןחולון בדרום  ו  רחובות, רמלה, לוד, ראשון לציון   ביןהמחבר  קו    –)כתום(    דרום -קו צפון •

 כנית.וחלופות ושלוחות של הקו נבחנו בת כמהכפר סבא ורעננה בצפון.  ,יההרצל

ה, וראש העין למרכז פתח תקומ רות  ימספק ש  קו זה  –)ירוק כהה או סגול משולב(    מערב-קו מזרח •

 כנית.וחלופות של קו זה נבחנו בת  כמה. ל אביברמת גן, בני ברק ות

 לביןדרום המטרופולין    ביןרות היקפי לא רדיאלי המחבר  ימספק ש קו זה    –)קו בורדו(    קו טבעת •

חצי טבעת( נמצא   ,היקפי יעיל. קו הטבעת )למעשה-צפון ומייצר למעשה מבנה רשת רדיאליהמזרח וה

בת הרשת  מבנה  ליצירת  ונבחנו  והכרחי  משנה  כמהכנית  בתשלו  חלופות  המופיעה  החלופה  כנית ו. 

 נמצאה כיעילה ביותר.

 

  HC3החלופה הנבחרת 

תר. בחלופות אלה  וויקווי מטרו    שלושהבהן  , וC3כנית נבחנה משפחה של תת חלופות במתכונת חלופה  ובמסגרת הת

 וניידות תחבורתית מעולה.  מעולה עומדות ביעדים האסטרטגיים ומספקות נגישותהן כנית הקיימת, וקווים מהת

קווי  עם  קווי מטרו המרכיבים את השלד המרכזי של רשת המתע"ן.  שלושה    מדובר בחלופה משולבת המבוססת על

 הקו הסגול.  את הקו הירוק ואת רק את הקו האדום, בחלופה זו אפשר למנות  הרק"ל

.  שתי שלוחות ארוכות בצפון ושתי שלוחות בדרום  ולודרום  -קו מטרו רדיאלי צפוןאחד הקווים הוא  :  קווי המטרואלו  

מערב מראש העין, פתח  מ  –-קו מטרו רדיאלי מזרח  . קו נוסף הוא  איילון-אורך פרוזדור נמירגזע משותף ל  לשלוחות אלה

כל הקווים ומייצר מבנה רשת רדיאלי   ביןקו מטרו חצי טבעתי המחבר  הוא    ל אביב. קו מטרו אחרה ורמת גן לתותקו

 היקפי. 

כל הקווים הרדיאליים מתחילים בקצה האורבני בטבעת השנייה, עוברים דרך המרכז המטרופוליטני וממשיכים לקצה 

קווי  שלושה  גם   ישכנית  ותבקו מתע"ן רדיאלי.   מקבלות שירות שלכך כל ערי הטבעת השנייה והאורבני לאחת הערים,  

BRT רות אזורי )ורוד, תכלת וחום(.יהמספקים ש 

מייצגת את התפיסה התכנונית   . היאחלופה זו היא הרלוונטית ביותר ,שנבחנו בתוכנית האסטרטגיתמכל החלופות 

בורה לנסיעה בתח  2040רמת הביקוש הצפויה בשנת  מדת  החלופה עו.  הבסיס לפיתוח מערכת המטרואת  השולטת ו 

 ביום.  ציבורית
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 C3נבחרת החלופה ה –  ל אביבהאסטטרטגית למטרופולין תכנית והת :7תרשים 

 כניתוהמלצות הת

 המטרו בכלל:את פיתוח ו בפרט לקדם את פיתוח החלופה כדיצעדים להמשך,  בתוכנית המלצות על כמה

ותכנון מפורט   • ישימות  האלו:  –תכנון  בעניינים  יעברושהפרוזדורים    תכנון  פריסת  הקווים  בהם   ,

 .עודוהקווים במע"ר, מיקום התחנות 

 כניות לרשת הרכבתותכנון מורחב של הרשתות האזוריות והטמעה של הת  –השלמה של תכנון ארצי   •

 רית. רווהפ

 מערכות התחבורה הציבורית, הקווים והתחנות משולבים ביעילות.  וידוא כי כל  –כנית שילוביות ות •

 האפקטיבית ביותר. דרך בת תכנון הקמה בשלבים של המערכ –שלביות  •

סיכוני ביקוש, עלויות, ישימות, השפעה    הגורמים האלו:  ניתוח של  –כנית מימון וניתוח סיכונים  ות •

 של מקור המימון על עלויות.
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בינלאומית מטעם    כנית האסטרטגית  ועל חלופות הת  Egis Railחוות דעת 

(2015) 

בינלאומית בתחום תכנון מערכות עתירות נוסעים. הממשלה הזמינה מהחברה  מומחית  היא  מצרפת    Rail  Egis  חברת

כנית האסטרטגית לפיתוח מערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים במטרופולין  וחוות דעת שנייה על החלופות שנבחנו בת

 אביב:  תל

• A4 – התוכנית הקיימת; 

• 100 M– חלופת מטרו מצומצמת ; 

• 2C –  קווי מטרו  ובה שני חלופה משולבת ; 

• 3C/C3C –  קווי מטרו  ובה שלושהחלופה משולבת ; 

• 5M –  קווי מטרו.  ובה חמישהחלופה רדיאלית מעגלית 

 

 Egis Railגורם מוביל: 

 

 2015שנת פרסום: 

משרד  בידי  ה לנת"ע. נשכרה  ישותפים: חוות דעת שני

 התחבורה. משרד האוצר ו

הערכה   הנבחרות מטרה:  החלופות  של  עצמאית 

  תל אביב, כנית האסטרטגית לתח"צ במטרופולין  ובת

ודיון  אומדן של עלויות ההקמה, התפעול והתחזוקה  

 נושאים תכנוניים. בכמה

פי   על  ואיכותי  כמותני  ניתוח  קבוצות   כמהכלים: 

 קריטריונים. 

ו האומדן   במודלים  נערך  שפיתחה  בעלויות  כלים 

( בעצמה   & Predicoutramהחברה 

(Predicoumetro . 

דן: לגוש  עיקרית  תוצאות    מסקנה  פי  מסגרת  העל 

החלופות,  ל המליצה  הערכת  חלופה  החברה  על 

דו"ח  ב.  וקווי מטר   ושלושהקווי הרק"ל  ובה  משולבת  

 . 3Cלערוך שיפורים בחלופה  צוהמלי
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 ( הערכה כוללת. 3 ;( אומדן עלויות2 ;תכנוניות( סוגיות 1שלושה שלבי עבודה עיקריים: יש דו"ח החברה ב

,  ל אביב שהוכנסה לתוכנית האסטרטגית לתחבורה ציבורית במטרופולין ת  גדולהההתרומה  וא  האומדן העלויות שהתבצע  

  , מתוך קבוצת קריטריון הישימות  מרכיב אחדא  היכחלק אינטגרלי מהמחקר הכלכלי. ברם, העלות המוערכת לכל חלופה  

את הידע המקצועי, לאמת את    אפשר להעשירחוות הדעת הבינלאומית  בזכות  עה הערכת חלופות.  התבצ  ושבגינ 

הדורש משאבים שלא נראו בישראל    ,הנחות היסוד מול התחזיות והמגמות וכן לשפוך אור על עלויות הפרויקט

 שלבי העבודה. על פי להלן תיאור עיקרי הבדיקות וההמלצות בתחבורה הציבורית. 

 

 בסיס להערכת החלופותבסוגיות תכנוניות 

דיון   נערך  החלופות  להערכת  מקדים  וחברתיים.  כמה  בכצעד  טכנולוגיים  הנדסיים,  עיצוביים,  תכנוניים,  אלו היבטים 

 בדו"ח:  ןהופעתהסוגיות שנבחנו לפי סדר 

ורשימת אמצעי מפתח הנגזרים  הובאו שני עקרונות יסוד    – חבורה ציבוריתעקרונות יסוד של תכנון רשת ת •

 מהם. 

עלויות, השפעות חזותיות,    אלו: הובאו היבטים    –  מפלסים )עילי, קרקעי ותת קרקעי(ב  הבבחירהשפעות   •

יה, חסמים בקבלת י, פוטנציאל פיתוח, השפעות בזמן הבנ וקטיעתן  אזורים אורבניים  תהשלכות על הנוסע, חלוק

 תפעול.זכויות הדרך, רעידות קרקע, עלויות 

 אינדיקטורים.כמה    , על פי BRT-השוואה בין מטרו, רכבת קלה ו  –  ( Mode choice analysisמודל בחירה ) •

 מוצגים מאפיינים בדגש על הקשר עם אמצעים משלמים )אוטובוסים(.   –  שירותי תחבורה של הסעת המונים •

 חידה או מנהרות מקבילות. : מנהרה יהאלו תיאור היתרונות והחסרונות של האלטרנטיבות – שיטת המנהור •

קרקעיות. הגורמים   תיאור גורמי הצלחה של תחנות תת –( Multimodal interchangesמסופי תחבורה )  •

 נוסע הם זמן ועלות.ל החשובים ביותר

תחבורה • המתאימות    מובאות  –רק"ל  לבין  מטרו  בין  המשלבות  באירופה    רשתות  ממערכות  דוגמאות 

 . נומטרופולין תל אביב: ליאון, פראג, בריסל, ברצלונה, ברלין ומילאלאוכלוסיית 

בחינת טכנולוגיות של אמצעי תחבורה אוטומטיים, טכנולוגיות חדשות בתחנות   –עתיד התחבורה הציבורית   •

 נוסעים ועוד.

 

 אומדן עלויות

חלופה: טכנולוגיה, אורך, מספר  ראשית, התבצע תיאור של כל האמצעים בכל  בנפרד.לכל חלופה  ךנערהעלויות  ןאומד

מפה.  צוירה  טבלה ונערכה  תיאור מילולי,    נכתבכל חלופה  ל התחנות, מרחק בין התחנות, זמן נסיעה, מהירות ותדירות.  

 בדו"ח.   6בפרק  מתואר הבסיס העבודה לאומדן העלויות  היהתיאור זה 

והוא התבצע על בסיס    ,BRT-מטרו, רק"ל ו  –האפשריות  לכל שלוש הטכנולוגיות    נגעחשוב להדגיש כי האומדן  

 . בכלל  למטרופולין תל אביבו בכללהניסיון והעקרונות המקובלים בצרפת ובעולם, זאת בהתאמה לישראל 
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 :  עלויותנגע לשני סוגי האומדן 

עלויות תשתית ומסילות, מנהרות, תחנות, רכבים,  עם עלויות אלה אפשר למנות    –הקמה  העלויות   •

הוערכו  עלויות ההקמה  צפויות.  בלתי  עלויות  וכן  מקדימות  ובדיקות  אחרים, סקרים  ומתקנים  דיפו 

: הןבהנחות יסוד,    כמהמערכת על פי המלצות ממשלת צרפת. הוגדרו  בבהתאם לחלוקה למרכיבי עלות  

יחידה    וצורתםכל הקווים תת קרקעיים   בחשבון התאמה לסטנדרטים    הובאה)לכל אורכם(.  מנהרה 

 ישראליים. -מקומיים

 , ללא מע"מ ועלויות של תפעול חלופות כנית האסטרטגיתוהת של: אומדן עלויות הקמה 7לוח 

 

מערכת הרכבת בזמן הובלת  של  עלויות  הכסכום כל  ות  מוגדר  אלה  עלויות –עלויות התפעול והתחזוקה   •

שכר עבודה ובונוסים, אנרגיה, עלויות חומרים, חשמל, פחת ועלויות חידוש ציוד    בין עלויות אלונוסעים.  

עלויות    .ותחזוקה והאומדני  נקבעו  התפעול  חלופה  כל  עבור  היחידה    באמצעותתחזוקה  עלויות  הכפלת 

 לזמני שיא, לחגים, לקיץ ולזמני שבת. נגעו במספר שעות וקילומטרים של שירות. עלויות התפעול 

 

 הערכה כוללת של החלופות

( הבנת השימוש 2  ;היקף היעדים  –( כיסוי  1תחבורה ציבורית:  השל    רשת העל במסגרת תכנון  -הוגדרו שלוש מטרות

מהחלופות בהשגת  מידת היעילות של כל אחת  של  ( ישירות הרשת. ניתנה הערכה איכותנית  3  ;הנוסעיםבקרב  במערכת  

 מטרות אלו. 

של    לאחר במסגרת  החלופות  של  כמותנית  הערכה  התבצעה   Multi-Criteria Analysis–קריטריונים    כמהמכן, 

(MCA)   את ההשפעות של החלופות   יםולבסוף מדרג  ים שופט  ,ים, מודדיםמתאר ועל פיו  . מדובר במנגנון השוואתי

 קריטריונים המפורטים להלן: על פי חלופה המועדפת, ב  בחירהתה הערכה הייההשונות. המטרה העיקרית של מסגרת 

 ; : פיצול ונפחיםביקוש •

 ;שילוביות על העירוניותשל ה: ההשפעות של הפיתוח ועירוניות •

 ;: השפעות הנדסיות: מפלסים, זכות דרך, מיקום דיפו, עלויותהיתכנות •

 סכון בזמן, עליות לתח"צ על כל נוסע.י : גמישות תפעולית, קיבולת, מהירויות, חתחבורה ציבורית •
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 EGIS בחוות הדעת של חברת MCA: סיכום ניתוח 8לוח 

 

 

הכוללת  המ מאוזנת  3Cכי    עלההערכה  הכי  החלופה  גבוה    אף,  היא  הכי  הציון  את  קיבלה  קבוצת    בשוםשלא 

,  5Mמידת השירות כאמצעי תחבורה. אם כי חלופה  למידת ביקוש ולקריטריונים. החלופה מוערכת בשל יעילותה במענה  

נמצאה הכי    3Cשקיבלה את הדירוג הכולל הרב ביותר, קיבלה ציון נמוך ממנה במידת ההיתכנות. זו הסיבה כי חלופה  

 ה. ישדורגה שני אף מתאימה

קווי מטרו    שלושהאביב היא רשת קומבינציה של  תל  בהחלופה האופטימלית  זאת:  היא    זה  המסקנה העיקרית של דו"ח

 קווי מטרו:  שלושה  על מבוססתהחלופה משולבת לות צעכמה הדו"ח ב. 3Cכמו בחלופה , BRT-ו LRTקווי של ו

 ; קווי רק"ל: אדום, ירוק וצהובשלושה  •

 ;: חום, ורוד וכחולBRTקווי שלושה  •

 ; שני קווים רדיאליים ואחד טבעתיקווי מטרו: שלושה  •

o  מהרצליה לצפון רמלה ורחובות בדרום, אפשרות להרחבה לכפר סבא – 1קו מטרו ; 

o  אפשרות הרחבה לראש העין ,שתי זרועות מהמע"ר ליהוד ומהמע"ר לפתח תקווה – 2קו מטרו; 

o  כנית האסטרטגיתושהוגדר בתכפי  –קו טבעתי . 
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לכלול  המלצה"ח  דוב ,  לסיכום יש  ברשת  חנה  כי  חניוני  וכן  ומשלימה  מזינה  אוטובוסים  וסע   מערכת 

 במסעפים ראשיים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

  

לתוכנית    Rail   Egisהמלצות: 8תרשים  

 האסטרטגית 
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 SYSTRA (2019)חברת  ושל של נת״ע בחינת ישימות   

  SYSTRA-גורם מוביל: נת"ע ו

 

 2019שנת פרסום: 

ישראל,  רכבת  הכלכלה,  משרד  התחבורה,  משרד  שותפים: 

 יועצים, ראשי ערים ונבחרי ציבור. 

מטרה: ניתוח ובחינה מקיפה של קווי המטרו שהוצעו בתוכנית 

היבטים:  ממגוון  קריטריונים  עשרות  באמצעות  האסטרטגית 

 תכנון, הנדסה, חברה וסביבה.

היעילה ביותר   חלופה הכלים: מגוון מודלים וכלי מחקר. ניתוח  

באמצעות התבצע  תוואי   Multi-Criteria Analysisלכל 

(MCA) 

כנית הגדירה שלושה קווי מטרו ו הת  מסקנה עיקרית לגוש דן: 

של  מגוון  על  בהסתמך  ומדויקת  מפורטת  ברמה  אופטימליים 

ציבור  בדיקות נבחרי  עם  נוספות ופגישות  המלצות  ניתנו   . 

האלו: המערכת,   בנושאים  מתקני  והתחזוקה,  התפעול  מערך 

 לוחות זמנים ליישום ותרחישים עתידים להרחבת הרשת.

 

אביב.   תל  במטרופולין  הציבורית  לתחבורה  האסטרטגית  התוכנית  של  ישיר  המשך  היא  זו  הישימות עבודה  בחינת 

בהתמקדות בתכנון שלושת קווי המטרו   ,נערכה ברמה גבוהה ומקיפה  SYSTRAשהתבצעה בהובלת נת"ע וחברת  

 עליה התבסס הניתוח.שכנית האסטרטגית. להלן מפת הרשת ושהוצעו בת
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 2040: מסדרונות המטרו ותחזיות הצפיפות העירונית לשנת 9תרשים 

,  Context study)בדיקות: הקשרים )  כמהב  ועשו זאתבחינת היתכנות ליישום קווי המטרו,    סיפוק שלהיעד העיקרי הוא  

ודיוק מס  ;סביבה ועודב מערכות,  ב היבטים תכנוניים העוסקים בתשתיות,   ניתוח תצורת רשת  חידוד  דרונות התוואים, 

 .עודומפלסים, תפעול, רכבים, מתקנים, מערכות חשמל  נעשתה בהיבטים האלו: מפורטת הבדיקאופטימלית.  

 

  שלבי העבודה

מידע: • סטטיסטיקה  נערכו  איסוף  )מיפוי,  הזמין  המידע  של  וניתוח  מקיפה  פרויקטים,    של  סקירה 

סביבתיים(.   כןהיבטים  התכנון.    נערכו  כמו  הםביקורים בשטחי  לרמת    הנתונים שעלו  הקלט  נתוני 

כדי לקבל את התמונה   ,ביצוע השירות. נאספו ונותחו נתונים בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות

 המלאה של הצרכים העתידיים של מערכת המטרו. 

הפרמטרים   • והגדרת  תכנוניות  והתכנוניים:הנחיות  הסעת וגדרו  ה  ההנדסיים  למערכת  הנחיות 

במגמות הפיתוח העתידיות. ההנחיות  לשלבווצר מבט רחב ילי כדיכנית האסטרטגית והמונים של התה

היבטים   המערכת,  מאפייני  העיקריות שהוגדרו:  הסוגיות  ולתנאים הישראלים.  לסטנדרטים  הותאמו 

עול ומתקנים(, צורות של מערכות נוסעים אוטומטיות,  הנדסיים )מסילות, מנהרות, רכבים, תנאי תפ

 מערכות תקשורת )מידע ובקרה, מידע לנוסע( מערך הכרטוס, חנה וסע.    כמוהיבטים 
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הקווים:  חלופותבדיקת   • זה    לשלושת  הארי    הואשלב    ת אסטרטגי  דרךבנערך  הוא  ו  ,מחקרבחלק 

פרטניות במעבר    חלופותמקטעים שבהם עלה הצורך בבחינת    כמהביותר. לכל קו מטרו נקבעו    תושיטתי

עקרונות להגדרת מקטעים    כמהלרמת הביקוש הצפויה. נקבעו  ות  המתאימהתוואי האופטימלי ביותר,  

חלופות. כך,   אזורי מפתח.    ד בבד בלבחינת  מיקומי תחנות אופטימליים המשרתים  ,  הלדוגמהוגדרו 

המתחבר לרשת  ,  , נתב"ג3טרמינל    באחת התחנות שנבחרו:  הקו כדי לתת שירותלהאריך את    הומלץ

 הארצית. 



 לסיכו 

32 

 V1.1, 07.20 –טיוטה  

 

 חלופיים ותוואים  M3: מקטעי קו 10תרשים 

 

 חלופיים ותוואים  M1: מקטעי קו 11תרשים 
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 חלופיים ותוואים  M2מקטעי קו   :12תרשים 

קריטריונים בשבע    37במסגרתו הוגדרו    .Multi-Criteria Analysis (MCA)התבצע באמצעות    חלופותהניתוח  

שירות  (5  ;( חברה4  ;( ההקשר העירוני ותכנון3  ;( סביבה אנושית2  ;( שטחים פתוחים וערכים סביבתיים1קטגוריות:  

 נושאים הנדסיים.   –( יישומיות 7 ;( עלויות ותועלות6 ;ותפעול הרשת

 (1: כל קטגוריה קיבלה משקלים שונים בחמש הטיות שונות:  MCA-נערכו מבחני רגישות כצעד ראשוני לניתוח ה

  מהמשקל. 40%הקטגוריה הקשורה ביותר קיבלה . ת( הנדסי5 ת;( כלכלי4 ת;( תחבורתי3 ת;( חברתי2 ת;עירוני

 בדיקות רגישות חמש  : קומבינציה של המשקולות עבור 9לוח 

 

בבד עםב ה  ד  ואיכותני(    MCA-ניתוח  )כמותני  ניתוח משולב  בדקונערך  ביניהןחלופות  ה  את  ובו  השוואה   והשוו 

( השפעות קרקע  3  ; ( פיתוח עירוני ושימושי קרקע2  ;עסקים ביחס לאוכלוסייהומ  פר( מס1נושאים:    כמהלפי    רוחבית

 אלו. הבדיקות בסדר של הנושאים ה תיאור של"ח דוב ( הערכה גיאולוגית. 5 ;( הערכה סביבתית4 ;פוטנציאליות

נערכו   בנושא הראשוןהלדוגמלכל שאר אמצעי התחבורה.    בנוגעבדיקות אלו  נבדקו הביקושים  , מספר  ,  המועסקים, 

 לפי כל טכנולוגיה: חלופות הבכל  נסיעותהופיצולי 
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 M2: מספר נוסעים יומי לאמצעי בכל החלופות עבור 10לוח 

  

 

 

 M2קו  :13תרשים 
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 תצורה סופית  –רשת המטרו 

עניין בעלי  עם  פעולה  בשיתוף  לווה  זה  בהגדרת    ,שלב  ינתח.    חלופותהשתרמו  שהמודל  האינדיקטורים  ובקביעת 

 סופית של רשת המטרו.  התצורה ה עלתה התכנים הנוספים שנבדקומתוצאות הניתוח ומ

 

 סופית של רשת המטרו התצורה ה:  14תרשים 

  

 תצורה הסופית ב הקווים כי: סיכום מספר התחנות ואור11לוח 

 

מופיעים העיקריים  בדו"ח  המטרו    השינויים  בקווי  בשנערכו  והמסקנות  ותשתוכננו  האסטרטגית    ה בבחירכנית 

 היעילות ביותר, להלן: אלטרנטיבות ב

 

 כנית האסטרטגית ו: שינויים עיקריים בת12לוח 

 הערה  סיבה עיקרית לשינוי  "חדובהמלצה לשינוי  כנית אסטרטגית ות קו 

1M על אף הקרבה בקשה של מחוז ת"א  המרכז הבינתחומי  רעננה -מרכז הרצליה 

1M  3הזזת תחנת ההחלפה עם  בקשה של מחוז ת"א  בית עלמין קריית שאול  גלילותM 
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 כנית האטרטגית והחלופות מול התצורה הסופית  והת:  15תרשים 

 

דיוק לכדי המלצה  על  דגש על חידוד ובעל סמך הרשת שגובשה בשלב הקודם  הניתוח נערך  ניתוח והמלצות יישומיות:   

 תוכנית ליישום המטרו. עיקרי הנושאים:  תוצגלבסוף  ובה מפורטת

o  רוחבחתכי הצגת חתכי אורך ו – קביעת מפלסים ; 

2M  תחנות  2-ק"מ ו 3.3תוספת  בי"ח, חיבור לאיילון  עד בי"ח וולפסון  עד שלבים 

3M  קריית אריה ללא שינוי  בי"ח  בי"ח בלינסון  שנקר 

3M 2-שירות מ תבר אילן מקבל הרחבת שירות המטרו  קריית אונו, פ"ת מערב  אילן -אונ' ברM 

3M  רכבת   נתב"ג  מאור יהודה המדינה,  שער 

 ישראל

( מידתית  ביחס    4תוספת  ק"מ( 

 לתועלת 
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o    של שלוש לדוגמה  תכנון ההקשר העירוני, ממדים וצורה ותכנון מפורט    –  המטרותחנות

 ;קרקעית ומשולבת- תחנות טיפוסיות: מוגבהת, תת

o )מיקומים, גודל ופריסה מרחביתב  הבחיר –  אתרי תחזוקה ותפעול )דיפו ; 

o הגדרת כל מאפייני השירות, כמו מסלולי נסיעה, גודל המערך,   –  תוכנית הפעלה ראשונית

 ; (commercial speedהירות תפעולית )מו

o   ראשונית תחזוקה  )  – תוכנית  להשקעה  עלות  מדדי  החשמל,  צריכת  ( CAPEXדרישת 

 ; (OPEXולתפעול )

o  מיקומים, גודל ועקרונות תכנוןשל מאפיינים כמו   בדיקה ראשונית –חנה וסע ; 

o  ות המטרו בדיקת האפשרות להיעזר בשירותים חיצוניים עבור מנהר – שירותים חיצוניים;   

o  עבור כל פרויקט המטרו –לוח זמנים ; 

o   הצעה לתשתיות    ובה  2040המונית מעבר לשנת    הלהסעהרחבת רשת    –תרחישים עתידיים

 חדשות. 

כנית שאושרה  ותבין הל  2016כנית האסטרטגית של שנת  ו המפות הבאות מייצגות את השינוי שחל ברשת הקווים בין הת

 .SYSTRA-ו לאחר הליך התכנון בהובלת נת״ע  בסופו של דבר
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 2019בחינת ישימות ה לחלופ 2016כנית אסטרטגית ות :חלופה נבחרת

 : התוכנית האסטרטגית והחלופה לבחינת הישימות 16תרשים 
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 כנית המטרו ות  2.3

מיליון תושבים, וכן בחלק ניכר מהמטרופולינים    5-למעלה מ  ובהן  OECD-המטרופולינים במדינות הברובן המוחלט של  

, לאור הביקוש ההולך וגדל לניידות, על כך  הקטנות יותר, פועלת מערכת מטרו בבסיס מערכת התחבורה הציבורית. נוסף

בין   .רו חדשות ולהרחיב מערכות קיימותמטרופולינים וערים בעלות צפיפות גבוהה ממשיכות לבנות ולפתח מערכות מט

והערים:   וסאוהמטרופולינים  מדריד  ברצלונה,  סיאול,  אמסטרדם,  המבורג,  סינגפור,  פריז,  גם  -לונדון,  פאולו. 

המטרופולינים בצפון אמריקה, שתוכננו ברובן סביב שימוש נרחב ברכב הפרטי, כגון טורונטו, לוס אנג’לס, וושינגטון  

  ובהרות להרחיב את מערכות המטרו שלהן. חלק מההרחבות מיושמות בטכנולוגיה המתקדמת ביותר  סי ושיקגו, בוח  די

 נסיעה אוטונומית ובקרה חדשנית.

  מהירות ,  האוכלוסייה  של  גבוה  כיסוי(,  דקות  שתיבין  ל  דקה  בין  :ממוצעמאוד )זמן המתנה    גבוהה  תדירות  מטרו  למערכת

אלף נוסעים בשעה לכיוון(. לקו מטרו קיבולת   40-כעד  )  גבוהה  בולתוקי"ש(  קמ  40  בממוצע"ש,  קמ  80)עד    גבוהה

-מטרו בעולם נוסעים כ  בקווירכבת קלה.  קיבולת של  מ  5נתיב אוטובוס עירוני בלעדי ופי  הקיבולת של  מ  20גבוהה פי  

במסלול    BRTקווי באלף נוסעים ביום ו 150-עד כ מניידיםקווי רכבת קלה טובים ואילו באלף נוסעים ביום,  800-600

 אלף ביום.  30-כ – בלעדי

אופיינית של טכנולוגיית ההסעה. המהירות  השל  קיבולת וה  ובה תיאור סכמתי שלמערכות הסעת המונים,    "מפת"להלן  

 לספק שירות איכותי גם באזורים עירוניים צפופים. ויש בה אפשרות  ,למטרו הקיבולת הגבוהה ביותרבתוכנית 

 

 ת הסעת המונים ו"מפת" מערכ:  17תרשים 

  של   והקמה  מנהרות  כריית  –  בתשתית  גדולה  השקעה   דורשת  מטרוה  מערכתשל    ההגבוהרות  יורמת הש  הגבוהה  הקיבולת

  ות המפותח  המטרופוליניםשל    המוחלטברוב  בחרו  ,  הגבוהים  ההשקעה  היקפי  למרותעם זאת,  .  יקרות  קרקעיות  תת  תחנות

  התועלות   לאור  זאתומיליון תושבים ומעלה בהשקעה במערכות מטרו כבסיס למערכת התחבורה העירונית,    5-כשבהן  

התועלות של מערכת המטרו המתוכננת בגוש  לצד  העלויות    חקירה שלבמסמך  .  תהתחבורתיות והכלכליות הגבוהו

של  דן   הכלכלה,  ובחינה  על  הפרויקט  של  הרחבות  והעל  החברה,  על  ההשפעות  העירוני  הסביבה  על  פיתוח 

 במטרופולין ובמשק הלאומי. 

 

תיקלח הדרפה

האלמ הדרפה

)Metro( ורטמ

 תבכר
)LRT( הלק

BRT /מ"ואת

AGT (elevated systems)*

לבכר

Tram - Train

 הדבכ תבכר
תינילופורטמ

 הדבכ תבכר
תיצרא

תוריהמ

)קחרמ =(

*	Automated	guideway	transit

AGT
(people 

mover)*

 תלוביק

העוצר

Mass Transit Systems םינומה תעסה תוכרעמ "תפמ"

BRT /מ"ואת
ינוריע ןיב

~ 50 kph ~ 100 kph

~3k

~10k

~30k
ליירונומ
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המבוססת    ,אביב  האוצר הכינו תוכנית אסטרטגית לתחבורה ציבורית במטרופולין תלומשרד    התחבורה  מסיבות אלו משרד

החזון המשתקף בתוכנית   14על רשת מטרו בשילוב קווי רכבת קלה, רכבת פרוורית וארצית ורשת אוטובוסים מפותחת. 

ההאס רבוטרטגית  במערכת  מיטבית  וניידות  נגישות  רמת  המבטיחה  כוללת,  תחבורתית  מערכת  מאוזנת,   א  אמצעית 

 הוליסטית, שוויונית, בטוחה וסביבתית.  דרךבפיתוח החברה והכלכלה בהתומכת באיכות חיים ו 

ומוסדרת,   משולבת  תחבורה  במערכת  בחירה  אפשרויות  ממגוון  ייהנו  במערכת  בערים    והתושביםהנוסעים  יגורו 

הקטנה ב  ובד בבד בתחבורה הציבורית, ברכיבה ובהליכה    –   מרבית התנועה נעשית באמצעים מקיימים  ןשבה  , משגשגות

 בו.  שימוש  ב ניכרתהפחתה בשל התלות ברכב הפרטי ו 

את התנועה    בעת להפחיתובה  המטרו וקווי הרכבת הקלה יאפשרו להגדיל את הפעילות הכלכלית והחברתית במטרופולין  

המוטורית במרכזים העירוניים ולהפוך אותם למרחבים נעימים להליכה, לרכיבה ולשהייה. ערי המטרופולין יהיו ערים  

המשרתים אנשים ולא אלפי    ,איכות חיים אורבנית במרחבים עירוניים פתוחים ומזמינים  ויאפשרו  דינמיות ומתפתחות

 יה לאינסוף כלי רכב. יבמקום מרחב חנ   רחובות מרווחים ונעימיםובהם מכוניות בפקק, 

 

 שלושה קווים:  צפוייםרשת המטרו ב

 . אביב מצפון )כפר סבא ורעננה( לדרום )ראשון לציון, לוד ורחובות( דרך תל: M1ו ק •

 . אביב שירות לדרום פתח תקווה, רמת גן ותל –ממזרח למערב  :M2ו ק •

 . הרשת ומעבר ביניהםבין כל קווי   חיבור –  בצורת חצי טבעת: M3ו • ק

בעת להפחית את    ובההמטרו וקווי הרכבת הקלה יאפשרו להגדיל את הפעילות הכלכלית והחברתית במטרופולין,  

 .התנועה המוטורית במרכזים העירוניים ולהפוך אותם למרחבים נעימים להליכה, לרכיבה ולשהייה

 

המטרופולין באזור נתניה, בדרום באזור אשדוד ובמזרח  בטבעת הרביעית נקבע תכנון ראשוני לרשת אזורית בצפון  •

   לאורך הפרוזדור המזרחי.

o פרוזדור מזרחי, טירה, טייבה וחיבור למטרו באזור כפר  57, כביש  רשת מתע״ן אזורית באיזור נתניה ,

, הפרווריתמערכת המסילתית  בין הישובים באזור ליה  הם חיבור ביןרעננה. תפקידי הרשת האזורית  -סבא

כביש    חיבור המזרחי  לציר  במזרח  חיבור  בנתניה,  פנימי  שירות  וחיבור  ולמסילה    6לנתניה,  המזרחית 

 רעננה.  -למערכת המטרו בקצה הצפוני שלה בכפר סבא

o ערים אשדוד ורחובות, לקצות  בין השובים ליהי חיבור בין  , שתפקידה  רשת מתע״ן אזורית באזור אשדוד

 יבנה ורחובות.  -באזור אשדודרית ווהפרות הרכבת נס ציונה ולתחנ -המטרו באזור רחובות

o   בקצה המזרחי לאורך כביש    כנית האסטרטגית הוגדרה טבעת מתע״ן נוספתו בת  – טבעת מתע״ן חיצונית

הערים  בין    מחברתהיא  ד( ובדרום  ורוהרצליה )הקו הו-רעננה-כפר סבאהיא מחברת בין הערים  , בצפון  40

 ראשון לציון. -באר יעקב-לוד-רמלה

o  נמצאים אף הם   ,מרחב חדרה בצפון ומרחב אשקלון בדרום  ,י אזורים נוספים בגבולות המטרופוליןשנ

 בשלבי תכנון. 

 

 

 
,  והאוצר  התחבורה  משרדי,  אביב-תל  במטרופולין  נוסעים  עתירת  ציבורית  תחבורה  מערכת  לפיתוח  האסטרטגית  התוכנית  14

2016. 
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ומתוכננת בשילוב שאר אמצעי   המטרופולונית  חלק אחד מרשת התחבורה הציבוריתהיא  רשת המטרו  הדגיש כי  ברצוננו ל

קווי   ובה שלושהכנית  ותקווי המטרו הם חלק מתוכנית אסטרטגית למטרופולין תל אביב,  כאמור,  התחבורה הציבורית.  

וכן שירות   BRTקווי שלושה קווי רק"ל רדיאליים,  שלושה. כמו כן, בתוכנית שניים רדיאליים ואחד היקפיבהם מטרו,  

שעדיין לא  שני קווי הרק"ל    בדקו אתהראשית  הכלכלית  בדיקה  ב מסיבה זו  ומעטפת משלימה.    אוטובוסים, נתצ"ים:  נרחב

חשיבות רבה גם לערך הכלכלי   ש. אולם, מכיוון שיכנית האסטרטגיתושכן הם חלק מהת  נוסף למטרו,  , הסגול והירוק,נבנו

,  כנית של רכבות קלות לבדןואין תי  יש להדגיש כבפרט,    .אותההביאו גם  הכלכלית  בבדיקה  התוספתי של המטרו בלבד,  

לספק   ואינה נועדהללא מטרו,    2040-, הרכבת הקלה אינה עומדת בביקושים ב5לראות בפרק  שאפשר  . כפי  ללא מטרו

  כנית האסטרטגית, מערכת תחבורה ציבורית מבוססת מטרו ו הת  בחנו אתהכלכלית  בבדיקה  לסיכום,  .  את הביקושיםלבדה  

   בלבד. את מערכת המטרו בחנו  , וכןהסגול(הקו הירוק ו : הקוקווי הרק"לובה )

 

- שלושה קווי מטרו באורך כולל של כברשת    בתרשים להלן מוצגת רשת קווי המטרו וקווי הרכבת הקלה המתוכננים.

 רשויות.   25-תחנות בכ 100-ק״מ המשרתים כ 140

 

 והרכבות הקלות : רשת קווי המטרו 18תרשים 
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 שלביות 2.4

 רקע ומתודולוגיה 

את מקטעי המטרו בחינה ובה תיעדפו  ע  " כחלק מההיערכות התקציבית וההנדסית להקמת מערכת המטרו, נערכה בנת

אדם ה ח  ומהצורך התקציבי לפזר את ההשקעה על פני השנים והמגבלות הנדסיות של כ  תלפיתוח. חשיבות התיעדוף נובע

 שתפורט להלן שני שלבים עיקריים:  בבדיקה ביצוע של המערכת. התיכנון והלקידום 

 מקטעי המטרו השונים ם שליהתוניתוח עוצמ •

חולקה   בסך הכולהמקטעים השונים בתוואי המטרו.    יהםתובשלב העבודה הראשון התבצעה מדידה של עוצמ

. כל מקטע מטרו  M3מקטעים של   3-ו M2 למקטעים ש M1 ,4מקטעים של  5מקטעים,    12-מערכת המטרו ל

)אוכלוסי  התוואי  סביב  הפיתוח  עוצמת  ומושך,  יוצר  שהוא  הנסיעות  מספר  פי  על  עבודה( ינבחן  ומקומות  ה 

 .2.4.2בפרק    ותמפורטת המקטע. הבדיקה ותוצאותיה והתועלת שהוא נותן ביחס לעלות הקמ

 

 שלבי פיתוח   :פיתוח חלופות •

של מספר גבוה של  ובדיקות  התבצעו הצבות  ,  על בסיס עוצמות המקטעים שהתקבלו בחלק הראשון של העבודה

 שלוש חלופות עיקריות:בחלופות המשלבות בין המקטעים השונים. בסופו של התהליך הוחלט להתקדם 

 

o  צולבת חלופה 

 ; מפיצול הזרועות ברמת השרון עד תחנת קפלן ברחובות –וזרוע רחובות   M1גזע תוואי  ▪

 ן )כולל(.  ולפסון ועד תחנות סירקיומתחנת הקצה ב M2תוואי  ▪

פעילות הנוסעים הגבוהה ביותר ונותנת מענה לחלק הדרומי של המטרופולין  ובהם  מקטעים  ל  נוגעתחלופה זו  

 שקלים. מיליארד  74-פרויקט. עלות ההקמה מוערכת בבבשלב א 

 

o חלופה מרכזית  

תוואי   ▪ רחובות    M1גזע  מזרוע  קטן  תחנת    –וחלק  עד  השרון  ברמת  הזרועות  מפיצול 

 ;הראשונים

 ;מתחנת הקצה בוולפסון ועד תחנות סירקין )כולל( M2תוואי  ▪

 בוטינסקי. ' מתחנת הקצה בבת ים ועד תחנת בלינסון של הקו האדום בז M3תוואי  ▪

הקמת החלק בשני הקווים, אך  בת    חלופהלעומת ההמענה שניתן בחלופה זו לחלק הדרומי של המטרופולין פחות  

מענה למוקדי משנה במטרופולין. עלות ויש  ן כבר בשלב א  "רשת מתעאפשר לייצר    M3הדרומי של תוואי  

 קלים.מיליארד ש 85-כת ברההקמה מוע

 

o   חלופה משולבת 

 ; מפיצול הזרועות ברמת השרון עד תחנת קפלן ברחובות –וזרוע רחובות   M1גזע תוואי  ▪

 ;תחנות סירקין )כולל(ולפסון ועד ומתחנת הקצה ב M2תוואי  ▪

 . בוטינסקי' מתחנת הקצה בבת ים ועד תחנת בלינסון של הקו האדום בז M3תוואי  ▪
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את השירות בחלק   ובכך מחזקת  המקטעים בשתי החלופות הראשונות  שילוב בין כלחלופה זו  ב

רות לזרוע בעלת עוצמת הביקושים הגבוהה ביותר )זרוע ימתן ש  המרכזי של המטרופולין לצד

 . (רחובות

o  

יעילות החלופות נבחנה בביקושים שהתקבלו )נוסעים, עולים ופיצול נסיעות( מול עלות ההקמה של החלופה.  

 .2.4.2.3שלב זה נמצא בפרק בפירוט העבודה  

  

 .2040של מודל תל אביב שנת יעד  4.1הבדיקה בוצעה על גרסת המודל  •

 מקטעיםשל  ניתוח עוצמות   

 : האלוטעי המטרו על פי המדדים קמשל במסגרת שלב זה נעשה ניתוח עוצמות 

 יו;אלנמשכות הומהמקטע נסיעות היוצאות  המספר  •

 ; מ מקטע"מספר עולים לק •

 ; ה ומקומות עבודה סביב התחנותיצפיפות אוכלוסי •

 . עלות לנוסע לחיי פרויקט •

 תיאור המקטעים  2.4.2.1

 :ןלהלמקטעי הבדיקה מפורטים להלן ומוצגים במפות 

• M1  עד חיבור הזרועות ברמת השרון  הצפונית ברעננהזרוע רעננה: מתחנת הקצה ; 

• M1 זרוע כפר סבא: מתחנת הקצה הצפונית בכפר סבא עד חיבור הזרועות ברמת השרון ; 

• M1 צ"ברמת השרון לחיבור הזרועות הדרומיות בראשל ותגזע משותף: מחיבור הזרועות הצפוני; 

• M1 צ לתחנת הקצה ברחובות"זרוע רחובות: מחיבור הזרועות בראשל;   

• M1 הקצה בלודצ לתחנת "זרוע לוד: מחיבור הזרועות בראשל; 

• M2  לא כולל תחנת השלום( 20מקטע תל אביב: מתחנת הקצה הדרומית בוולפסון עד כביש(; 

•  M2 4ועד כביש  20: מכביש 4-20מקטע; 

• M2  6עד כביש  4: מכביש 4-6מקטע ; 

•  M2  6מכביש מקטע ראש העין: מזרחה ; 

• M3  1מקטע דרומי: מתחנת הקצה בבת ים לכביש ; 

• M3  בוטינסקי'הקו האדום בז עד 1מקטע מזרחי: מכביש ; 

• M3 בוטינסקי עד תחנת הקצה בהרצליה'מקטע צפוני: מהקו האדום בז. 
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 M1: מקטעי 19תרשים 

  

 

 M2: מקטעי 20תרשים 
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 M3: מקטעי 21תרשים 

  

 מקטעים התוצאות ניתוח  2.4.2.2

 : האלובפרמטרים מובאות תוצאות הבדיקה 

 ;לכל מקטע כפי שעולה ממטריצת נסיעות מספר נסיעות •

מ )יומי(, ממוצע ממשיכים על הרכבת למקטע קו )מילוי הקו(, צפיפות "חישוב פרמטרים לפי מקטעים: עולים לק •

סע לאורך פרויקט מתחנות המקטע, עלות הקמה לנו   יםמטר   600ומקומות עבודה )לדונם( ברדיוס    האוכלוסיי

 . שנה( 40)

 , שיא בוקרM1: מטריצת נסיעות 13לוח 
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 , שיא בוקרM2: מטריצת נסיעות 14לוח 

 

 , שיא בוקרM3: מטריצת נסיעות 15לוח 

 

 

 : תוצאות הבדיקה 16לוח 
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 ]שמאל[ ממוצע נוסעים על הרכבת )יומי( לפי מקטע: עולים לק"מ )יומי( לפי מקטע ]ימין[ 22תרשים 
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  ים מטר   600צפיפות מקומות עבודה לדונם ברדיוס  ]ימין[    מהתחנות  יםמטר   600צפיפות אוכלוסיה לדונם ברדיוס  :  23תרשים  

 ]שמאל[  מהתחנות 
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 שנה(  40עלות פרויקט לעולה לפי מקטע ):  24תרשים 

 

 :האלומן הבדיקה עולות המסקנות 

 : הם אלוהמקטעים בעלי הפעילות הגבוהה ביותר  •

o M1גזע מרכזי וזרוע רחובות : ; 

o M2מתחנת הקצה בוולפסון עד פרויקט סירקין :; 

o M3 בוטינסקי'בבת ים עד הקו האדום בז: מתחנת הקצה ; 

o פעילות נמוכה במיוחד במקטע ראש העין . 

 חלופות שלביות   2.4.2.3

התחשבות בשיקולים תפעוליים הוחלט לבחון שתי בת המקטעים בחלק הראשון של העבודה  ועוצמשל  בהתאם לניתוח  

 חלופות תפעוליות לשלב א של ההקמה:

.  מפיצול הזרועות ברמת השרון עד תחנת קפלן ברחובות  -בות  וזרוע רחו  M1תוואי  ובה גזע  : חלופה  חלופת צלב •

  ובהם   חלופה זו המקטעים בולפסון ועד תחנות סירקין )כולל(.  ומתחנת הקצה ב  M2תוואי    כמו כן, בחלופה זו
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ביותר   הנוסעים הגבוהה  בה  פעילות  מענה לחלק הדרומי של המטרופולין בשלב א של הפרויקט. עלות ויש 

 שקלים.מיליארד  74-בכההקמה מוערכת 

מפיצול הזרועות ברמת השרון עד תחנת    –וחלק קטן מזרוע רחובות    M1גזע תוואי    ובה: חלופה  חלופה מרכזית •

  M3תוואי  וכן    מתחנת הקצה בוולפסון ועד תחנות סירקין )כולל(  M2תוואי  . כמו כן, בחלופה זו  הראשונים

בוטינסקי. המענה שניתן בחלופה זו לחלק הדרומי 'מתחנת הקצה בבת ים ועד תחנת בלינסון של הקו האדום בז

אפשר    M3הקמת החלק הדרומי של תוואי  בשני הקווים, אך    לעומת המענה בחלופה ובה ת  של המטרופולין פחּו

מיליארד    85-כת בכר מענה למוקדי משנה במטרופולין. עלות ההקמה מועולתת    'ן כבר בשלב א"רשת מתעלייצר  

 שקלים.

 

מפיצול הזרועות ברמת השרון עד תחנת קפלן   –וזרוע רחובות    M1גזע תוואי    ובה: חלופה  משולבת חלופה   •

זו  ברחובות ועד תחנות סירקין )כולל(,    M2תוואי  . כמו כן בחלופה    M3תוואי  וכן  מתחנת הקצה בוולפסון 

בז  בלינסון של הקו האדום  ועד תחנת  ים  בבת  זו מענה לחבבוטינסקי.  'מתחנת הקצה  לק הדרומי של  חלופה 

מענה ולתת    'ן כבר בשלב א"רשת מתעאפשר לייצר    M3הקמת החלק הדרומי של תוואי  באך    ,המטרופולין

 שקלים. מיליארד 96-בכמוערכת למוקדי משנה במטרופולין. עלות ההקמה 

 

 

 

 ' : חלופות לשלב א 25תרשים 
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 שלביות התוצאות חלופות  2.4.2.4

 :האלוהחלופות על פי הפרמטרים  לושש ביןהתבצעה השוואה 

 ; מספר עולים ונוסעים במטרו בחלופהך הכול ס

 ; מ מסילה"מספר עולים ונוסעים לקך הכול ס

 .עלות לנוסע ולעולה לחיי פרויקט

 :זאתההתוצאות מפורטות בטבלה 

 

 השלביות חלופות: תוצאות 17לוח 

 

הקווים מושכת מספר גבוה יותר של נוסעים. כיוון שעלותה גבוהה    שלושתמקטעים מובה  מן התוצאות עולה כי חלופה  

 שני קווי מטרו.   ובהעדיפות קלה לחלופה  עולה ,לחיי פרויקטניתוח מהיותר 

 

  

סה"כ עולים 

לקווי המטרו-

יומי

סה"כ נסיעות 

בקווי המטרו-

יומי

סה"כ אורך 

קווי מטרו
עלות השלב

עלות עולה 

לחיי פרויקט

נוסעים לק"מ 

)יומי(

ממוצע 

ממשיכים יומי

עלות נוסע 

לחיי פרויקט

3933
חלופת צלב: עם זרוע רחובות

944,000       754,000       59                 71,1536.9               12,800          49,300          8.6               

3943

חלופה מרכזית: עם m3זרוע 

               9.4          35,900          11,300               82,7206.7                 71       802,000    1,127,000ראשונים,  אדום אדום

3940

חלופה משולבת:  מטרו1 רחובות, 

מטרו2 סירקין, מטרו 3 אדום אדום
1,257,000    907,000       80                 93,9916.8               11,300          44,100          9.4               
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 עלויות הקמה והפעלה 2.5

 

 לצורך ביצועו:  תכולות העבודהו  (שקליםבמיליארדי ) המטרו הקמת אומדן 18 לוחב

   ;כריית המנהרות והקמת התחנות ובהן ת ו העתקת תשתיות ועבודות אזרחי   – Infra 1-עבודות ה

  מסילות הנחת , רכש קרונות,(ועודאיתות, חשמל, תקשורת  )  רכבתיות מערכותהתקנת   –Infra 2 -עבודות ה

 . דיפואים הקמתו

ם מניסיונה הרב של חברת  יאומדן העבודות מבוסס על נתונים מהקו האדום וגם על פרויקטים רלוונטי

SYSTRA .15  ם של  מול פרויקטיהוערכה  איכות  ואבטחת  הפרויקט ניהול, תכנוןהעמסת עלויות נוספות עבור

משקף את מורכבותו ותואם   ,מערך הפרויקט 40% "מ, בצ תאם לידע שנצבר בישראל. כמו כן, התשתיות ובה

 בו נמצא הפרויקט, תכנון טרום סטטוטורי.  שאת שלב התכנון 

תכנון שלביות  עם קביעת שיטות הביצוע ועם תכנון התוואי, בהתקדמות ה תכנו שינויים באומדן עם יי

 הפרויקט.  

 מתודולוגיית העבודה עבור רכיבי העלות המרכזיים: להלן פירוט 

  Infra1 עבודות

יותר    אהובהם החלק התת קרקעי  ומתבסס על ממוצע עלות לק"מ בפרויקטים האמורים שלב זה  – מנהור .1

   ;מהתוואי 80%-מ

בהם גודל התחנה  וממוצע עלות לתחנה בפרויקטים האמורים  זה מתבסס עלשלב  – התחנות הקמת .2

המשקפים את   ,התחשבות במחירי הקו האדוםבמטרו העתידי בישראל, גדלים אלו והרציפים דומים ל

 המחירים המקומיים.

  Infra 2 עבודות

זה מתבסס על ממוצע של עלות הנחת המסילות בפרויקטים האמורים, ומשוקללת  שלב  – הנחת מסילות .1

 ;של אורך המסילה הצפוי במטרו בישראלהגודל בו הנחה מהעלות הממוצעת עקב יתרון 

עלויות של המערכות בפרויקטים בעלי מאפיינים דומים  ה זה מתבסס על ממוצע שלב  – רכבתיות מערכות .2

   ;מטרו בישראלמערכות המתוכננות במאפייני ל

הנחת    האומרים ומשקללצי הקרונות בפרויקטים  של  עלות  ה זה מתבסס על ממוצע  שלב    –  קרונות  רכש .3
 . לגודלמהעלות הממוצעת באותן מדינות, עקב יתרון של כמות 

 

 

 
 פרויקטים שונים מקזבלנקה, מאלג'יר, מפריז, מטולוז, מהודו, מדובאי, ממקסיקו, מצ'ילה, מפנמה ומבואנוס איירס. 15
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 הקמה ההנחות אומדן 

 ; האומדן אינו כולל עלויות מימון .1

 עלויות עבור שטחים שיופקעו לצורך ביצוע תוואי המטרו.  אינו כולל  האומדן  .2

  (שקלים )מיליארדי  הקמהאומדן : 18 לוח

Discipline       Estimate (M) 

Infra 1 Units Quantity 
Price   
per Unit  

66,226 

Utilities relocation    
  

3,708 

Civil works (without stations) km 137.6 183 25,174 

At Grade section km 2.9 91.5 264 

Stations Stations 103 360 37,080 

Infra 2   
  

16,741 

Track km 140.4 13.5 1,896 

Systems km 140.4 58 8,146 

4 Depots Cars 
  

1,480 

Rolling stock Cars 932 5.6 5,219 

Construction   
  

82,967 

Additional costs (13.5%)   
  

11,201 

Sub sum   
  

94,167 

Contingencies (40%)   
  

37,667 

Total   
  

131,834 

Total with VAT   
  

154,246 

 

ביצועו.   כן ושקלים(  במיליארדי  )  הולתחזוקת  ת המטרושנתי להפעל  אומדן  19  לוחב   תכולות העבודה לצורך 
מחברת   בינלאומיים  מומחים  בסיוע  נבנו  זה  בפרק  שנרכש  ,  SYSTRAהאומדנים  הידע  על  התבססו  אשר 

  עלויות ההפעלה עם  פרויקט הקו האדום.  בניהול  ידע שהצטבר  על  מהיכרותם עם פרויקטים דומים בעולם וכן  
 תחזוקה.של חידוש ציוד ושל  שכר עבודה, אנרגיה, חומרים, פחת ועלויות    אפשר למנות עלויות אלו:   והתחזוקה 

 

 יבי העלות המרכזיים: מתודולוגיית העבודה עבור רכשל להלן פירוט 
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 תחזוקה 

של  המעליות ו, של  המסילותשל  הקרונות,  של  מערכות,  השל    LCC16מבוססות על ניתוח  עלויות התחזוקה  
צוות התחזוקה ואת חלקי  של  עלויות  ההמרכיבים את עלויות התחזוקה משקללים את  בסעיפים  הדרגנועים.  

 החילוף הנדרשים. 

 

 הפעלה עלויות ה

המטרו. עלויות שכר חודשיות חושבו בהתאם  בתפעול  : בהתאם לתפקידי המפתח  ההפעלהעלויות צוות   .1
 ; לפרמטרים מקובלים בשוק העבודה הישראלי

והמים בישראל   החשמל פי תעריעל האומדן מבוסס על סימולציות מפורטות ו :צריכת חשמל ומים .2

 היממה.   שעותשל בהתאם לעלויות קבועות ומשתנות כפונקציה של עונות השנה ו

בו  שבהתאם לשלב התכנון הנוכחי והוא חושב משקף את מורכבותו   ,מערך הפרויקט  20%וגובהו   ,"מבצה

 נמצא הפרויקט. 

 התחזוקה של ההפעלה ושל אומדן ההנחות 

 ; עלויות אבטחה האומדן אינו כולל .1

 לאירו.    "חש 4.2-ש"ח לדולר ל  3.5מד על  והאומדן ע  לשקלולהחליפין  שער .2

 שקלים(  מיליארדי)שנתי להפעלה ותחזוקה  אומדן :19 לוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
16 ife Cycle CostL - LCC –  .עלות מחזור חיים של מוצר או של שירות 

Item  Estimate (M) 

Renewal cost 374 

Maintenance cost  611 

Staff 242 

Consumption 882 

Operation cost 1,124 

Contingencies (20%) 422 

Total 2,531 

Total with VAT 2,961 
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 מתודולוגי בואמ 3

כנית האסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבורית בגוש דן ותב במחקר הכלכלינושאי המפתח  היא הצגה של זהמטרת פרק 

על  לתת לקורא מושג על היקף העבודה ו  כדיהנושאים הללו יוצגו בקצרה  מערכת המטרו המוצעת.  פיתוח של  ובעיקר  

 :להלן רשימת הנושאים ותוכנם. מרכיביה

 ;מחקר הכלכליב המסגרת הכללית  .א

 ; לגודל ולרשתיתרונות  .ב

 ; הגדרת הגודש .ג

 ;המודל הכלכלי .ד

 . השפעות מאקרו כלכליות .ה

  

 המסגרת הכללית של המחקר הכלכלי 3.1

תוספת הזה:  פרויקטים תחבורתיים( מבוססת על העיקרון    בין היתרכל פרויקט ציבורי ) הערכת התועלת הכלכלית של  

. את הרווחה אנו מודדים במונחי עודף הצרכן ועודף בהכרח  חיובית  תהיההרווחה החברתית נטו למשק בגין הפרויקט  

אינפורמציה מלאה מהו הסכום המקסימלי שצרכן בהינתן    ,דהיינו 17, קרון "הנכונות לשלם"יעההמבוססים על    ,היצרן

 18דקות. 10-רות משופר, למשל, קיצור זמן הנסיעה בייהיה מוכן לשלם כדי לקבל ש

  :כך את השינוי ברווחה החברתית אנו מגדירים

𝚫SW = 𝚫CS + 𝚫PS – I ± E 

ת ערך  ֹפחו   (𝚫PS)(, בעודף היצרן  𝚫CSפונקציה של השינוי בעודף הצרכן )  ואה(  𝚫SW)  דהיינו, השינוי ברווחת המשק

תועלות  "  השפעות אלו מכונות)לעיתים  E   חיצוניותה( והשינויים )חיוביים או שליליים( בהשפעות  I)  המקורות שהושקעו

    (. התנאי הבסיסי לקביעת כדאיות ההשקעה הוא:פרק התועלות הכלכליות, ראה "עקיפות

𝚫SW 0 <   

 .1המרכיב המרכזי בתועלת הישירה מהפרויקט מוצג בגרף  שמהווה את הצרכןהשינוי בעודף בצורה גרפית, 

 
17Willingness to pay.   

 את הנכונות לקבל, דהיינו, מינימום המחיר שהיצרן יהיה מוכן לקבל כדי לספק את המוצר.    עודף היצרן משקף 18
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P0 

P1 

P2 

V1 V2 

V(P) 

S1 

S2 A 

B 

C 

O 

Travel 

Volume 

Travel Costs ($) 

 

 

 חדשים בגין ההשקעה של נוסעים מים ויהשינוי בעודף הצרכן של נוסעים קי:  26תרשים 

ה ימצ  S 1S 26,2תרשים  ב את  ) יינות בהתאמה  לפניהצע התשתית  ואחריה.  קיבולת(    מציינות  1V  2Vואילו  ההשקעה 

תוספת  וא  האת המחירים. השטח הצהוב    מציינות  2P 1P-ו  הואחרי  ההשקעה  את הכמויות )נפחי התנועה( לפני  בהתאמה

 השקעה(. לפני החדשים )שלא נסעו  של נוסעיםעודף הצרכן  אהתכול הוימים ואילו השטח יעודף הצרכן לנוסעים ק

לא נכון לחשב   ו,ובבעלות  ן שמרבית ההשקעות הציבוריות בתשתית תחבורתית נעשות במימון הסקטור הציבוריומכיו

( אין הדבר כך. עודף היצרן מתואר  6כביש  למשל,  )  תפרטיבעלות  ב ון פרטי  מימובהשקעות  בנוגע לאת עודף היצרן.  

 .  27תרשים ב
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 ;;;;; 
Travel 

Costs 

Travel 

Volume 

S1 

S2 

D(P) B 

P1 

P2 

A 

C 

V1 V2 
 

 : עודף היצרן 27תרשים 

השינוי בעודף    .הואחרי  ההשקעה  קיבולת( לפניהצע התשתית )ינות בהתאמה את הימצי S 1S 2, עקומות27תרשים  ב

אפשר לדעת אם הפרש זה חיובי או שלילי ללא חישוב    . אי  CB2P-ו  AB1P:  האלו  השטחיםבין  הפרש  ה  ואההיצרן  

 צע(.יהעקומות לעיל )ביקוש וה תוך הגדרתמדויק 

 

 לגודל ולרשתיתרונות  3.2

 כדלקמן:  יבואו לידי ביטויבמערכות עתירות נוסעים לגודל ולרשת יתרונות ייתכן כי במובן הכלכלי, 

משמעותה יעילות ו  ,בעלות הממוצעת לנוסעבאים לידי ביטוי בירידה  הגודל  יתרונות    –חיסכון בעלויות   •

מרכיבים המשמשים  ב גודל הם הוזלה  של הכלכלית גבוהה יותר במערכות עתירות נוסעים. גורמי היתרונות  

גם ביכולת לחסוך בעלויות ציוד נייד   לגודל מתבטאיםיתרונות    .מרכזי תחזוקהו  כמו מסופים  ,קוויםכמה  

ירידה בעלויות  ב   . ייתכן כי יבואו לידי ביטוי גם לשריין לצורך תפעול תקיןשדרוש  עקב רזרבה נמוכה יותר  

הם אלו:  בתחום העלויות  שייתכנו  יתרונות נוספים    ועוד.הוצאת מכרזים  בשמירת אינפורמציה,  בביטוח,  

   תחזוקה;בתפעול והפחתת עלויות ביות בהקמה, הפחתת עלויות עקב צבירת ניסיון ומומח

יתרונות      –לרשת  יתרונות   • נוסף    לרשת מתבטאת בכך שכלהמשמעות העיקרית של  מקטע או קודקוד 

מסוים(   )עד למיצוי  ליצור  ברשת  יותר    יש  . מבחינת הנוסערבים  חיבורים חדשיםאפשר  נגישות,  יותר 

  . ליתרונות אלו יש תועלת כלכלית למשתמשכמובן,  ינות.  מסלולים, חיבוריות ויתר ואמבבחירה באפשרויות  

נוסף בקו  , התועלת  לרשתהגעה מנקודה לנקודה. במצב של קיום יתרונות  לזמן הממוצע  ה  קיצור  ,למשל

 . בנפרד חלקי הרשתשל מקטע נוסף( תהיה גבוהה מסכום התועלות של המקטע וב)או 

המערכת. ברמה מסוימת  גודל מתמצים בהיקף מסוים של  : הם גבול  ללא קיימיםתמיתרונות לגודל ויתרונות לרשת אינם 

 תחל תפוקה שולית פוחתת של המערכת מקיבולת נוסעים מסוימת, בהתאם למאפייני העיר.  
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לרשתבעבודה   היתרונות  רשת    להלן  פני  על  התחבורתי  המודל  של  הביקוש  בהערכות  הציבורית  מתמצים  התחבורה 

כנית המבוססת על טכנולוגיות  ושל ת  לרשתיצר יתרונות  ייכולת להנוגעת להמוצעת. יש לציין כי למודל התחבורתי מגבלה  

 כיול המודל למצב קיים.  של חדשות שאינן בשימוש במצב הקיים, בשל ההטיה הטבעית בתהליך 

 

 ( במונחי רווחהcongestionהגדרת הגודש ) 3.3

  גורם ה,  יהכלשהי לבין נקודת יעד כלשף לזרם התנועה בנתיב מסוים בין נקודת מוצא  רצטי ם מחליט אם  כאשר פרט מסוי

נתיבים  לעומת זמן הנסיעה הממוצע שעליו לצפות בהמנחה אותו הוא זמן הנסיעה הממוצע שעליו לצפות בבחירה בנתיב זה  

מההשפעה    יםמתעלמהצטרפות לנתיב    עלהחלטה זו  ב(. אלא שVם, בהינתן נפח התנועה העכשווי בנתיב )יאלטרנטיבי 

בגין   , ללא פיצוי מצידו  דהיינו, האטת זמן הנסיעה שלהם  ,החיצונית השלילית שהפרט מטיל על שאר הנוסעים בנתיב

העקומה הרלוונטית    .לכל הנוסעיםתוספת זמן הנסיעה  של  ערך  השבון את  חב  במקרה כזה, הפרט יביא  19תוספת הזמן.

עקומת זמן הנסיעה הממוצע   ולא(  MCSתה עקומת ההוצאות החברתיות השוליות )ין את רווחת המשק היבחשבו  הלוקחת

. במצב זה, שיווי המשקל החברתי יהיה בנקודת החיתוך שבין עקומת הביקוש המצרפי  (30אה תרשים , ר (ACPהפרטי

(Dלבין עקומת ההוצאות החברתיות השוליות. במצב זה ההפרש )    ביןMCs     וACpאת ההשפעה    מבטא  נפח תנועה  בכל

 ( בנתיב הנידון.congestionתוספת הגודש )את ההשפעה החיצונית של לכלל הנוסעים או זמן ההחיצונית של תוספת 

)  במקום שבו מציין את שווי המשקל הפרטי    1E  28תרשים  ב ( חותכת את עקומת PACעקומת זמן הנסיעה הממוצע 

רק מזמן    ת לשם הפשטה נניח שהעלות הכוללת מורכב.  (1P)  כולל  מחיר נסיעהב( ו1Vבנפח תנועה ) (Dהניקוש המצרפי )

עקומת ההוצאות   בין  תקבל מחיתוך( מE2שיווי המשקל החברתי ) ערך הזמן(.ב  תכמות הזמן המוכפלבואז המחיר מיוצג  

ההפרש   אהיהגודש עלות   ,(. כאמור2Pמחיר )ב( ו2Vתנועה ) העקומת הביקוש בנפח  לבין( SMCהשוליות החברתיות )

 20נפח תנועה.  ה שלרמגודל ההשפעה החיצונית בכל ל בה ביטויו ,האנכי בין העקומות הנ"ל

 

 ים דינמי  החברתישיווי המשקל  וי המשקל הפרטי או  ויש  ,: ראשיתזאת  להבהרת תוצאות שיווי המשקל לעיל יש להעיר

זמן, דהיינו שיווי משקל. שנית, שיווי  שונות של  תוצאות  יעלו  שינויים בביקוש על פני שעות היממה  , בשל הבמונחי 

 שיווי המשקל הפרטי. לא כך  21, פארטו אופטימום ואה (E2) המשקל החברתי

 

 

  

 
 . 3פרק   Berechman (2009)על הגדרת השפעות חיצוניות ראה  19

 : באופן מתמטי 20

Total cost TC)V) = V*AC(V) 

MC)V( = əTC)V(/əV=AC(V)+V*əAC(V)/əV 

MC)V)– AC)V( = AC(V)+V*əAC(V)/əV  - AC(V) =V *AC(V)/əV  

  ההשפעה החיצונית או הגודש בהינתן הנפח ואהביטוי האחרון ה

 הקצאת משאבים )כמו קיבולת תשתית( מוגדרת כפארטו אופטימום במקרה ששום הקצאה אחרת לא תביא לידי שיפור פארטו.  21
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 : תיאור העלות החיצונית של הגודש 28תרשים 

 גודש  אגרתעלויות חיצוניות רבות, ובראשן הגודש שהנהג גורם בנסיעתו לכלל הנוסעים.    נגררות השימוש בכביש גדוש  מ

ה אגרה  בכבישים  עבור נגבית היא  אלושיקוף  ומטרתה    ,גדושים השימוש  ייעולו  לנהגים  עלויות  זאת  השימוש    עקב 

לנהוג ברכב  בכל זאת ברצונו  אם  , ועליו להחליט  לחברה כולה  נסיעתועלות האמיתית של  הנהג מודע ל  כךבכבישים.  

המשתמשים בכביש  ויתר    ,אחרת בחלופה  לשלם את העלות החברתית של נסיעתו יבחר  שאינו מעוניין  מי  . כך,  הפרטי

   חמש קטגוריות:לנסיעה נציין בין החלופות אפשריות ייהנו מזמני נסיעה קצרים יותר. 

 ; אמצעי אחרלאו   אמצעי תחבורה, ובפרט מעבר לתחבורה ציבוריתב( שינוי 1 

 ; זמן הנסיעהב( שינוי 2 

 ;יעד הנסיעהב( שינוי 3 

 ; עבודה או לימודים מהבית לרבות, ( ביטול הנסיעה4 

 . בנסיעה משותפתבין היתר ( תשלום אגרה, 5 

 



 לסיכו 

60 

 V1.1, 07.20 –טיוטה  

למורכבות נוגע  מופשטת במודל חד אמצעי, אשר אינו  בדרך  ההשפעות של אגרת גודש במודל התיאורטי הבסיסי מוצגות  

 של המערכת התחבורתית: 

)עבודה,   הביקוש לנסיעות נגזר מהביקוש לפעילויותשירות,    של  של מוצר אובשוק  ניתוח מיקרו כלכלי  שלא כמו   .א

ו,  לימודים, טיפול רפואי או את    הפעילויותגם על  ולכן יש להבין את ההשפעה של האגרה  ,(ודעקניות, פנאי 

פגיעה יש ביטול נסיעה ב שתכן ילפעילות ביעד, ינוגעת במערכת הנחות שאינה  .התגובה לה מבחינת הפעילויות 

 ; ברווחה הכוללת עקב פגיעה בפעילות ביעד

אי הכללתם  בבמידה זו או אחרת. אמצעים רבים תחליפיים ומשלימים ובה רשת מורכבת, היא רשת התחבורה   .ב

הביא  האגרה האופטימלית. בפרט, יש לשל  הסבסוד ושל  עיוות בתכנון המערכתי של ההשקעה,  וצר  וייבמודל  

 ; מרחב בחירה לנוכח האגרה לנוסע אמצעים תחליפיים ראויים כדי לאפשרבחשבון 

שבילי אופניים,  מתחבורה ציבורית,  מבמרחב ובזמן. היא מורכבת מרשתות דרכים,    פועלתהמערכת התחבורתית   .ג

   הנסיעות בה מתבצעות בכל שעות היום, בכל ימי השבוע, בקיץ ובחורף, בחגים ובחופשים. ועוד.מדרכות מ

. לעומת  כביש ורכב פרטי בלבדובו  גודש במחקר נערך לרוב במודל חד אמצעי  הל אגרות  שאורטיות  יניתוח ההשפעות הת

ובאמצעותה אפשר אורטי של מערכת רב אמצעית,  יפיתוח תובהם  פותחו מודלים מתקדמים יותר  ,  80-כבר בשנות ה  זאת,

יותרלנתח   ריאליסטי  בין  ניתוח  ומערכת התחבורה  ובו שילוב  בין הבולטים  מערכת הדרכים  והמתקדמים    הציבורית. 

אשר הרחיבו את   ,(Basso & Jara Diaz, 2012)  המודל של באסו וג'ארה דיאז את  נציין  בעשור האחרון  םשבמודלי 

אמצעית   דו  למערכת  אמצעי  החד  שובה  המודל  מערכת  ופיתחו  ציבורית  ותחבורה  פרטי  משקל  יורכב  אגרות ובה  וי 

ובו  אשר פיתח מודל אורבני משולב    ( (Anas, 2012אנאס. מודל מתקדם נוסף הוא המודל של  וסובסידיה משולבות

 מערכת תחבורה רב אמצעית )רכב פרטי בכבישים ותחבורה ציבורית( ומחירי נדל״ן בפרוורים ובמרכז העיר.  

הממוצעת ולעלות השולית. רשת התחבורה הציבורית אשר לעלות  בין  ההבדל המהותי בין רשת הדרכים ל  29תרשים  ב

ברשת הדרכים. כפי שתואר לעיל, העלות החברתית  ברכב פרטי  העלות הממוצעת והעלות השולית של הנסיעות    (a)באיור  

ככל שיותר נוסעים משתמשים בכביש  הולכת וגדלה  והעלות החברתית  השולית גבוהה יותר מהעלות הממוצעת לנוסע,  

ת התחבורה כ, העלות השולית של כלל מערTU(AC(העלות הממוצעת לנוסע בתחבורה הציבורית    (b))או ברשת(. באיור  

הממו  T(MC(הציבורית   נוסעים  T(AC(המערכת  של    צעתוהעלות  תוספת  הציבורית,  במערכת התחבורה    מאפשרת . 

ככל שכמות הנוסעים גדלה אפשר לשפר את   .את זמן ההמתנהר כל הנוסעים  עבולהגדיל את תדירות המערכת ולקצר  

לשדרג את הקו מאוטובוס לרכבת קלה( במהירות גבוהה יותר ולשפר את זמן    ,הטכנולוגיה ולהסיע יותר נוסעים )למשל

הנוסעים  עבורהנסיעה   האחריםכל  הנוסעים  לכלל  העלות  את  מפחית  נוסף  נוסע  כל  הציבורית,  בתחבורה  והעלות   , . 

 השולית לנוסע הולכת ופוחתת.
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 (b)התחבורה הציבורית  וברשת  (a): תיאור העלות הממוצעת והעלות השולית לרכב פרטי ברשת הדרכים  29תרשים 

. (Basso & Jara Diaz, 2012)רכב פרטי ותחבורה ציבורית  ובה  אמצעית    ווי המשקל במערכת דויש  30תרשים  ב

עלות הממוצעת והעלות השולית  הבין  ל  A(Y(נפח הנוסעים ברכב פרטי בכביש    ןמערכת הצירים מימין לשמאל הקשר ביב

 .T(Y(רשת התחבורה הציבורית  משמאל לימיןמערכת הצירים  ב  .בכביש

 

 ( Basso & Jara Diaz, 2012ווי המשקל במערכת רב אמצעית )י: תיאור ש30תרשים 
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מדיניות  ווי משקל ללא  י. זהו שT=ACAAC בהשווי המשקל של העלות הממוצעת מתקבל בנקודה  יבמערכת המשולבת, ש

ה לתחבורה  יאגרה וסובסידובו  ווי המשקל  יבהתאמה(. ש  -Sכו  PA-בתרשים כהמצוינות  סובסידיה )של  של אגרות גודש ו

 . T=MCAMCבה שהציבורית מתקבל בנקודה 

ווי משקל אינטגרטיבית כמתואר  ימתוארת מערכת ש  (Sharav & Shiftan, forthcoming)  ושיפטן  בשר  תחויבמודל שפ

משולבת,    במודללהלן.   אמצעית  דו  המרכזיות  כאשר  מערכת  מדיניות  נוגעות  התוצאות  החלטות  היקף   ובהןלסדרת 

והסובסידיה האופטימלי וכן אגרת הגודש  והתחבורה הציבורית העירונית    ת וההשקעה האופטימלית במערכת הדרכים 

 לתחבורה הציבורית.  

 

 

: להלןכמתואר תחבורה ציבורית היא להעלות הכוללת לרכב ו  

 

 

The model includes time cost, operating cost, transit capital investment, transit fare, and optional 

road pricing (tolls or parking fees). Transit time cost includes both vehicle travel time and wait 

time in the station.  

 ן:ללהדכמערכת בהביטוי לגודש בדרכים מתואר  

 and . 

 

כדלקמן: מתואר הנסיעה בתחבורה הציבוריתוזמן   

 

 

Where, 

gA = auto user generalized cost 

gT = transit user generalized cost 

PA = auto road price (toll) 

PT = transit fare 

TA = auto travel time 

TT = in vehicle transit travel time, including delays 

caused by other transit passengers 

A A

T

(X , I )

(X , )
2

A A A A A A

T T TU T T T

g P AC P OC t

g P AC P T I
f






= + = + +

= + = + +
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¶XA
= T 'A(XA) > 0 T ''A(XA) > 0
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T
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X
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ACA = average cost for auto drivers 

OCA = auto operating cost 

α = value of time (VOT) 

IA = investment in roads 

IT = investment in transit 

ACTU = average cost for transit user 

f = transit frequency, departures per 

hour 

Tm = transit travel time without delays caused by other 

transit users 

β = ratio of out of vehicle VOT to in vehicle VOT 

µ = in vehicle delay caused by other transit users 

boarding the vehicle 

X = number of trips (workers or city commuters) 

XA= auto trips demand (driver and passenger) 

XT = transit trips demand 

 

 לסיכום, פונקציית המטרה מתוארת להלן:  

 

Where, k is the vehicle capacity. 

 

 

 

 

 מערכת תחבורה רב אמצעית משולבת דומות: ממודלים ל העולותת והמסקנות העיקרי

 בה העלות הכוללת נמוכה יותר למשק. שאגרה וסובסידיה יעיל יותר והוא מתקבל בנקודה  ובו ווי המשקל למשקיש

מכמות  בה יש כמות גדולה יותר של נוסעים בתחבורה הציבורית  שאגרה וסובסידיה מתקבל בנקודה  ובו  ווי המשקל  יש

מתקבלת יעילות כלכלית גבוהה יותר של  הזאת ווי המשקל ללא אגרה וסובסידיה. בנקודה ישפיה מתקבל  הנוסעים שעל

 מערכת התחבורה.  

בין העלות השולית ליבש נוסעי הרכב הפרטי משלמים אגרה כדי לכסות על הפער  עלות  בין  ווי המשקל האופטימלי, 

 למשק.   יותר ווי משקל יעיליכדי שהמערכת תגיע לש סבסוד של התחבורה הציבורית,ההממוצעת ומממנים למעשה את 

ולשלם  ווי משקל יעיל, יש צורך שהנוסעים יוכלו לבחור בין נסיעה ברשת הדרכים )יכדי שמערכת התחבורה תגיע לש

שתתקבל תוצאה הדומה לנקודת האופטימום. לצורך כך, מערכת התחבורה כדי  אגרה( לבין נסיעה בתחבורה הציבורית  

ההשקעה  על פי  ווי משקל,  י בשנסיעה ברכב פרטי.  עם  ובת תחרות  ריכה להיות איכותית, יעילה, מסובסדת  הציבורית צ

להגדיר  האופטימלית   הנדרשאפשר  היקף ההשקעה  הציבורית,    תאת  הרמת  השקעה  במערכת התחבורה  את  התואמת 

 השירות הנדרשת.

ברמה של פרוזדור תחבורתי ובהרחבה    אמצעים משלימים אידיאלי, אגרות גודש ומערכות מתע"ן הן    תרחישבלמעשה,  

רווחה החברתית גם בהיעדר מערכת תחבורה עתירת  תיתכן גדילה בגודש    על  מסבגביית  . כך, אף שלרשת העירונית

ידי יביא ל  –  כלומר  –נוסעים, ככל שרשת התחבורה הציבורית איכותית יותר, כך יישום אגרת הגודש יהיה יעיל יותר  

max
PA,PT , f ,IA,IT

W

s.t.

kf ³ XT(PA,PT ,f, IT )

X = XA+ XT
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תית גדולה יותר. קיימת על כך הסכמה רחבה בספרות ובפרקטיקה העולמית, ומאמרים שונים עוסקים בתכנון תועלת חבר

  22המשולב של השניים. 

 

 צע יהה ת פונקציי בנה מ  3.4

( מוגדרות  SMCת העלות השולית החברתית )יומכאן פונקצי(  28תרשים    ,PACת העלות הממוצעת הפרטית )יפונקצי

 ולכן: AC(V,K)דהיינו (. Kוקיבולת התשתית ) (Vעל שני משתנים: נפח התנועה )

𝜕𝐴𝐶

𝜕𝐾
< 0,

𝜕𝐴𝐶

𝜕𝑉
> 0  

 העלות, במונחי זמן נסיעה, עולה עם נפח התנועה ויורדת עם הגידול בקיבולת.  

   הצבה: שלבה מרבים להשתמש במודלים ו, BPR-ת היפונקצילהלן  ,הלדוגמ

])(1[0


K

V
tt +=  

t  0זמן הנסיעה בנתיב,    ואהt  זמן נסיעה חופשי )ללא גודש(  ואה,  K   הנתיב  תקיבול  הוא,  α, β 0)  הם פרמטרים  <  α,β(.    

ו מורכב מרשת הדרכים  כמה  רשת הדרכים  ל  רשת התחבורה הציבורית.מבמודל התחבורתי שיפורט בהמשך, ההיצע 

דרך )מהירה, ראשית, אזורית...(, צמתים ומחלפים,  מאפיינים המשפיעים על קיבולת הדרך ועל זמן הנסיעה: כמה סוגי  

והיא תלויה במאפיינים    ,מתו כוב בציכוב בקטע ועיפונקציית העכבה עבה לאורך הדרך.  י חניו  םומספר  י הנתיביםרוחב

 בדוחות התיעוד של מודל תל אביב.  מפורטים השיטה לקביעת זמני הנסיעה של פונקציות העכבה ו של אלה. תיאור

(, תחנות, עודכבדה, מטרו ורשת התחבורה הציבורית מתואר באמצעות קווים )אוטובוס, רכבת קלה, רכבת  בהיצע  ה

עצירה כוב יכללית ברשת בתוספת עה ברשת נקבעים על פי התנועה של אוטובוסים תדירויות וזמני נסיעה. זמני הנסיעה 

רכבת כבדה נקבעים באמצעות  בטרו ומברכבת קלה,  בזמני הנסיעה בנתיב תחבורה ציבורית,  .  וקליטת נוסעים בתחנות

 יעודיות לכל אמצעי. יהזמן נסיעה של פונקציות 

  

 
22 transit investment planning, 2016 Chen & Nozick, Integrating congestion pricing and. 
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 המודל הכלכלי   3.5

הכדאיות הכלכלית   כמו כן, מטרתו קביעת  של התוכנית והתועלות שבה.  השפעותמטרתו הערכת הכלכלי  -הניתוח המיקרו

הישירות ההשפעות  את  אמדנו  הכלכלי  המחקר  במסגרת  הלאומי.  התוכנית,    למשק  ההשפעות  של  של את  העקיפות 

  מערכת המטרו והרכבת הקלה. ובהשל רשת המתע״ן המתוכננת רשת ליתרונות ה תגודל ואליתרונות האת כן כנית ווהת

 .  31תרשים ב המרכיבים המתואריםמופיעים הכלכלית במתודולוגיה 

פיתחו  , אשר  ל אביבמודל הביקוש התחבורתי של תבזמני נסיעה  לבתחזיות ביקוש לנסיעות ו  יםמשתמש  הכלכליבמודל  

ורטו בפרק בו יפשמשרד התחבורה וחברת נתיבי איילון. המודל התחבורתי, התרחישים, התחזיות וההנחות העיקריות  

המבוסס על אומדני ביקוש    מודל ביקוש אינדיקטיביפותח לצורך מחקר זה  ל אביב  הבא. לצד המודל התחבורתי של ת

. המודל האינדיקטיבי נועד לייצר מנגנון בקרה  2017מסקר הרגלי הנסיעה המטרופוליני משנת  שעלו    זמני נסיעהעל  ו

    .תל אביבמודל שעלו מפשוט לצורך בחינה של התוצאות המורכבות 

רו כלכליים קושולבו בו מרכיבי תועלת מא(Cost Benefit Analysis, CBA) המודל הכלכלי נערך בגישת עלות/תועלת  

 נחיות נוהל פר״ת והאיחוד האירופי. של התעסוקה במטרופולין, לפי ה )התקבצות( אגלומרציהובהם 

 

 

 : המחקר הכלכלי ומרכיביו31תרשים 

 

 

  

 םישוקיב לדומ
יתרובחת

 ילכלכ לדומ
ורקימ

  ורקאמ לדומ
 ילכלכ

 םישיחרת
 בכר תולעב

 הרגא ,הינח

 הייסולכוא
 עקרק ישומיש

 

 תועפשה
 תויתרובחת

 תוילכלכו

 תוינברוא תועפשה
 תוכיאו תויתרבח

 םייח

 ימואלניב רקחמ
ימוקמו

 ילגרה רקס
 העיסנ

2017

 תינכת
 ורטמ

ןד שוג 

יביטקידניא לדומ

 היצרמולגא
 רצותה לע העפשהו

תולעות רקחמ
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 ? מה אנחנו מודדים. 1

התרומה נטו )לאחר ניכוי העלויות הכרוכות בהקמת הפרויקט( לתוספת הרווחה   היא הערכת מטרתו של המודל הכלכלי  

למשק הנובעת מהפרויקט. לפיכך, הקריטריון הכלכלי לקבלת הפרויקט הוא: סך הרווחה הנוצרת בגין הפרויקט תעלה 

  23. חיוביתתהיה  תוספת הרווחה  ,על ערך המקורות שהושקעו בו, דהיינו

 . מהן תועלות הפרויקט?2

ו התועלת ממנו.    ,שינוי סך הרווחה בגין הפרויקט, וכאמורהוא  הצרכן  בעודף  במונחי רווחה סך השינוי בעודף היצרן 

צע הרלוונטי. במונחי תפוקות, התועלות מהפרויקט  יוהה  הרלוונטי  שינויים בפונקציות הביקושבאומדן  מדידתם כרוכה  

ביןיכגון עלי  ,הפרויקט(  ונטיים )בהינתן מטרתונמדדת כשינויים במשתני תפוקה רל אזורית בפרויקט של    ה בנגישות 

 תשתית תחבורתית. 

התחבורתיות  למטרות  נוגעות  הישירות  התועלות    עקיפות.תועלות  ישירות ותועלות  אנו מבחינים בין שני סוגי תועלות:  

 העקיפות הן תולדה של קיום השפעות חיצוניות בשווקים אחרים.  התועלות ואילו  ,פרויקטב

 : האלובחשבון התועלות הישירות הובאו במחקר 

 ; תועלת מחיסכון בזמן נוסעים •

 ; תועלת מחיסכון בזמן שינוע סחורות •

 ;הקמת חנייהשל חיסכון בעלויות  •

 ושל תחזוקתו;  תפעול רכבשל חיסכון בעלויות  •

 .שיפור באמינות הנסיעה •

 : האלוהתועלות העקיפות במחקר הובאו בחשבון 

 ; )התקבצות( אגלומרציה •

 ; סביבה •

 ; בטיחות •

 ;חיסכון בקרקע •

 ; אורבניות •

 ; בריאות •

 .ערך האופציה •

 

 וחה נטוו. בעיה מושגית בחישובי הר3

נטו חיובית  ושינוי ברוהמ  80%נניח שבפרויקט תחבורתי מסוים   ורק   ,בתועלות עקיפות )למשלמקורם  חה  תעסוקה( 

לטעון כי אם מרבית התועלת נובעת מגידול    אפשרט זה?  בתועלות ישירות. האם יש לקבל פרויקמהשינוי מקורם    20%

עקב  תועלות תחבורתיות מצומצמות.  ולו  כדאי להשקיע ישירות בפרויקט תעסוקתי ולא בפרויקט תחבורתי    ,בתעסוקה

וחה נטו על בסיס התועלות הישירות בלבד ורק לאחר  ורב  ם חיוביים להראות שינויי  יש  פרויקט ב  , יש הגורסים כיזאת

 
23  = Social Welfare 0; SW > SWΔ 
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ראוי  רוג פרויקטים מתחרים על בסיס סך התועלת מהפרויקט. בכל מקרה,  י מכן להוסיף את התועלות העקיפות לשם ד

 24העקיפות בסך השינוי ברווחה נטו.התועלות דו"ח כדאיות הפרויקט את משקל התועלות הישירות ולכלול ב

 ממצאים . קביעת מהימנות ה4

)  צריכיםהמשתנים המשמשים במודלים של הערכה   כדי למנוע הערכות בלתי  ,  (validationלעבור שלב של אימות 

תוצאותיהם על  מבוססות של התועלת נטו מהפרויקט. יש סוגים רבים של מבחני אימות, רובם סטטיסטיים, ויש לדווח  

כי ממוצע השיפור בזמן הנסיעה )ביחס למצב  עולה    ההצבה  מודלמ ,  לדוגמה.  מתוצאות אלוגבולות התחזיות הנובעות  ועל  

)  10%ה של  יבסטי   30%הוא  הקיים ללא הפרויקט(   כיוון  ללוות  (.  µ = 30% ± 10%לכל  באימות  יש  כזה  ממצא 

 סטטיסטי )למשל, רמת המובהקות שלו או רווח סמך(. 

 

 . ספירה כפולה או חשבונאות כפולה של התועלות העקיפות 5

לעיתים קרובות    ,בשווקים אחריםpositive externalities) ות שהוגדרו כהשפעות חיצוניות חיוביות )התועלות העקיפ

היא  הן תוצאה של גילום התועלת הישירה בערך גורם יצור. מכאן, ספירה של התועלת הישירה ועוד התועלת העקיפה  

בולטת היא שוק הנדל"ן. שיפור בזמני הנסיעה בין אזורים בגין פרויקט תחבורתי  דוגמה  ספירה כפולה של התועלת.  

מדידה של  לכן, במבנים באזורים הרלוונטיים. או ת מגולם בערכי הקרקע להיוהוא נוטה הפרויקט  עקב)תועלת ישירה(, 

 ספירה כפולה של התועלות מהפרויקט.   נחשבותיה בערכי הנדל"ן יערך השיפור התחבורתי בתוספת העל

 

 

  

 
( מדווחים על בדיקת כדאיות של פרויקטים בניו יורק ובה משקל התועלות העקיפות עולה  2019Paaswell &Berechman ,ברמן ופסוול ) 24

 על משקל התועלות הישירות בקביעת כדאיות הפרויקטים.  
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 השפעות מאקרו כלכליות 3.6

 מבוא 

 ותעול  ,ההשפעות הכלכליות הנובעות מהשקעות בתשתית תחבורתית  תמסקירת הספרות הבינלאומית הדנה בנושא מדיד

א.יותעיקרגישות  תי  ש צמיחה  :  כמחוללת  בתשתית  ההונית  ב.  ,ההשקעה  ההון;  גישת  התחבורתיות    להלן  התועלות 

מתודולוגיות  לגזור  אפשר  חודית וממנה  יכמחוללות צמיחה, להלן גישת התועלות התחבורתיות. לכל גישה יש מתודולוגיה י 

 משנה.

השפעה כלכלית מהשקעה בתשתית. ראשית יש להדגיש כי אנו   שונהלפני שנדון במתודולוגיות אלו רצוי להבהיר במה  

תחבורתיים   בפרויקטים  בהשקעות  יימאפילהם  ודנים  הפרויקט  ינים  אזור  מסילות(,  )כבישים,  הפרויקט  סוג  חודיים: 

אלו תהיה השפעה כלכלית שונה,    אפיינים  ממ(. נצפה כי לכל אחד  רשת התרונות  וחיבוריות לרשת )י  עירוני(  )אורבני, בין

 זהה. בהם אם היקף ההשקעהף א

למית מקומית )אזורית(, פריון גורמי  ומדדים: תעסוקה )לפי סוגים(, תפוקה ג  בכמהמקובל למדוד את ההשפעה הכלכלית  

כל מתודולוגיה )או מ)או מדינות( ושוויוניות. מובן שלא  עבודה(, הכנסה לנפש, היקף סחר בין אזורים    רך כללצור )בדיי

 תשובות במונחי כל התוצרים הללו. יעלופרויקט( 

 

 השקעה הונית כמחוללת צמיחה  

התשתית התחבורתית  וית יצור,  ימודל של פונקציש בה  צור )הון( ולפיכך  ילתשתית תחבורתית כגורם י נוגעת  גישה זו  

 דהיינו:, ההוןצור נפרד מכלל יגורם י  היא

 תפוקת )המשק( = פונקציה })עבודה, הון(, פונקציה )הון תשתית({. 

 

ונותן   ומדן ביחס לאחריםלאמבחינה אקונומטרית, הוא קל  הוא זה:    נגזרותיו השונותשל  היתרון הגדול של מודל זה ו

יצור ותשואה ין גורמי התוספת התפוקה, פריו  בנוגע למשתנים האלו:  תשובות ישירות אשר למשתני הצמיחה, בעיקר

 בגישה זו. בהן למשק. ראה בהמשך עבודות שהשתמשו 

 :דהיינו ,הצמיחה מהשקעה תשתיתית ומדןלאית הוצאות ימסיבות מושגיות ואקונומטריות לעיתים משתמשים בפונקצ

 .(ההוצאה הממוצעת = פונקציה )תפוקה, הון, עבודה, הון תחבורתי

 תשובות ישירות אשר למשתני הצמיחה.   ממנועולות ו האומדן פשוט יחסיתגם כאן 

 

בכל  תוספות הון התשתית    , בחינה שלכלומר  ,((flowזרם ההון  גישת    . האחד הואסוגי ניתוח  אפשר להבחין בין שני

רך  ניתוח השפעת המלאי שהצטבר עד תקופה מסוימת. בד, והוא  ((stockמלאי התשתית  גישת  . האחר הוא  מסוימת  תקופה

 בגישת המלאי עקב הקושי לאמוד תוספות הון תשתית.כלל מנתחים 

 

של  לבין השפעה  תעסוקה, יש להבחין בין השפעה של הזמן הקצר    ,התועלות הכלכליות, למשל  ומדןבאיש להדגיש כי  

וכן   ידות(ייה, סלילה, הצטי בעיקר תוספת התעסוקה בגין הפרויקט )בנ   היא  הזמן הארוך. תוספת תעסוקה בזמן הקצר

המתפתחת בגין השפעת הפרויקט   נוגעת לתעסוקהרותים נלווים. תוספת התעסוקה בזמן הארוך  ימתן שבתעסוקות נגזרות  

תוספת תעסוקה בזמן הקצר בלבד אך לא בזמן תיווצר  בו  ש תכן מצב  יעל פיתוח אזורי תעסוקה )ראה להלן(. מובן שי

  הארוך.
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 יקף ההשקעה: ביחס לה (GDPגמישות התפוקה ) ואהמדד מקובל 

µ -,נגדיר כ µגמישות התפוקה ביחס להון המושקע, את  =
∆𝑄/𝑄

∆𝐻/𝐻
 .Q אזורית( והארצית, ההתפוקה ) אהי-H היקף  א הי

 הון התשתית התחבורתית.  

לאמוד    כיצד, עולה השאלה  ראשיתית ההשקעה ההונית בתשתית.  יבעיות מרכזיות קשורות לשימוש במתודולוג  ארבע

צור? השקעות בתשתית תחבורתית נעשות ית הי יצור בפונקצייהון התשתית התחבורתית המשמש כגורם י את סך  כספית

פני זמן, במחירים משתנים המיצגים את מחירי גה"י בזמן נתון. כמו כן מלאי הון תחבורתי נתון לפחת )כפוף לסוג  -על

 . שיכול להיות משמעותיההשקעה(  

לחשוב על השקעה רחבת    אפשר בתועלות התחבורתיות.    יה זו אין התחשבות : במתודולוגמהותית יותר  יהיהשנ  הבעיה

למשל, פרויקט רכבתי עתיר הון אך בעל היקף ביקוש מועט.   ,היקף בפרויקט תחבורתי המניב תועלות תחבורתיות מעטות

לים  י. במבפועל תועלות תחבורתיות בהיעדר  השקעה הונית גדולה ולפיכך גידול בצמיחה תעלהצור יית הייפונקצ מודלמ

התועלות הנובעות מהשקעה בתחבורה ואותה תוצאה,  הייתה עולה  אותה השקעה בתחום אחר )חינוך, בריאות(  , מתאחרו

 באות לידי ביטוי.  היו לא 

אקונומטרעולה  ה  השלישיתהבעיה   בעי י במחקרים  היא  הנסייים  )ת  כי    (.causalityבתיות  מלכתחילה  מניחים  אנו 

צמיחה כלכלית גורמת  ,  ההפך, דהיינו  עלהמחקרים    כמהמאך    ,ההשקעה ההונית בתשתית תחבורתית גורמת לצמיחה

בא  גידול בצמיחה  :  להסביר זאת כך  אפשר( .   Fernades & Pacheo, 2010;)למשל  לתוספת השקעה בהון תחבורתי

הצורך בהשקעה תשתיתית. מכאן עולה    ( שמצידו מגדיל אתהשאר בגידול בנסיעות )נוסעים ומטעניםבין    לידי ביטוי

 צמיחה. לבין  תבתשתיהצורך בשימוש במודל שיווי משקל כללי לניתוח נכון של הקשר בין השקעה 

בטווח הארוך.   הקצר לבין צמיחה  בטווחלהבחין בין צמיחה    כיצדבמתודולוגיה זו היא היעדר הידע    רביעיתהבעיה ה

קשה לאבחנם זו  גורמים נוספים שבגישה  יש  לו בטווח הארוך  יניכר אפקט מכפיל השקעה. וא  רך כללהקצר בד  חבטוו 

 תוצאה של התפתחויות בשווקים שונים.  והם

 

 25תועלות תחבורתיות מחוללות צמיחה  

היאבמהותה צמיחה"  מחוללות  תחבורתיות  "תועלות  הגישה  הרווחה    ,  מדידת  של  בתשתית העולה  גישה  מהשקעות 

היקף ההשקעה  בזכות    ולאצמיחה    חלההתועלות התחבורתיות מפרויקטים תשתיתיים  בזכות  גישה זו  על פי  תחבורתית.  

יחסית אך בעלת תפוקות תחבורתיות  בגרידא. כפי שראינו לעיל   הון קטנה  לחולל   אפשר)ראה להלן(    רבותהשקעת 

כמובן, לעיתים קורה צמיחה נמוכה.    תעלההצמיחה לפי גישת ההשקעה ההונית    אומדןמואילו  רת,  צמיחה כלכלית ניכ

   ההפך.

זו   גישה  בבסיס  המרכזית  זאת:  ההנחה  חיצוניות  היא  )השפעות  אחרים  שווקים  על  משפיעות  התחבורתיות  התועלות 

   :גין תועלות תחבורתיותדוגמאות של סוגי פיתוח ב  כמהחיוביות( וגורמות לפיתוח שווקים אלו. להלן 

בעלות קיבולת נתונה בכל נקודת זמן. למשל, קיבולת רציפים בנמלי ים  ן ה: תשתיות תחבורתיות מכל סוג הסרת חסמים

המבקשות לפרוק(   תהאוניוביקוש )מספר  שה  קרהבמקובעת את מספר האוניות היכולות לפרוק מטען בפרק זמן נתון.  

 . השקעהעלויות התובלה  המעלים את  זמני המתנה גבוהיםהיא    הכלכליתמשמעותו  ו  ,קבקבו  רצוואעולה על הקיבולת נוצר  

בורה בתח  תמתקיימ, בהינתן הביקוש, להגדלת הסחר. תופעה דומה  ותביאעלויות אלו    תקטיןבקיבולת רציפי פריקת מטען  

לכן, ייתכן כי השימוש בתחבורה  קטנה מהביקוש,    קיבולת האוטובוסים בשעות שיאבאזורים מסוימים שבהם    ציבורית

 המשתמע מכך.ציבורית יקטן עם כל 

 
 .Wider Economic Benefitsלעיתים התועלות הללו נקראות  25
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בהם שכר העבודה גבוה יחסית אינם  ש ממחקרים שנעשו עולה כי במקרים רבים שוקי עבודה    :כניסה לשוק העבודה

קל יותר גבוהה    נגישותובה  פיתוח תשתית  בזכות  .  בורה ציבוריתנגישים לאוכלוסיות חסרות רכב פרטי ותלויות בתח

לאוכלוסיות שקודם כגון השכלה(,    ,לשוקי עבודה אלו )בהינתן גורמים נוספים  להיכנס  לאוכלוסיות שקודם לכן לא עבדו

  , נוצר המסילתיתהתשתית  בעיקר    , פיתוח התשתיתב  .בין השאר, עקב עלות הנסיעה, בעיקר במונחי זמןלכן לא עבדו,  

 . (Berechman and Paaswell, 2004ראה )לכניסה לשוק העבודה  ניכרתמריץ 

עירונית מוגדרת  אגלומרציה  גבוהה )משרדים, מסחר(  של עסקים  להתכנסות    הכנטיי: אגלומרציה עירונית  בצפיפות 

בתפוקה גבוהה יותר ליחידת שטח עקב הקטנת בא לידי ביטוי באזור נתון )לרוב המע"ר(. הפיתוח הכלכלי מאגלומרציה  

ולפיכך היקפי מכירות גבוהים    ,םיהחיכוך הכרוך באינטראקציה בין עסקים או קיצור זמני חיפוש של קונים פוטנציאלי

   מעודדים תופעה זו או מאיצים אותה. פיתוח תשתית תחבורתיתבלהראות כי  אפשריותר. 

הקרקע שימושי  פריסת  על  תחבורתית,  כי    עולההמקובלים    םהאורבנייהמודלים  מ  :השפעות  בתשתית  להשקעות 

  , יש כמובן,  בעיקר מגורים. לאלו  ,רידה בעלויות נסיעה, יש השפעות ניכרות על ביזור שימושי הקרקעידי  המביאות לי

העיקרית   התועלת  )ועלויות(.  זאת: תועלות  מ  היא  )למשל,  ליחידה  במחיר  מגורים  מקבל  הבית  יותר  (  ר"משק  נמוך 

 תועלת חיובית.  דברול ,לעיתים גם באיכות גדולה יותרלפני השיפור התחבורתי ו המחירמ

עמידה בלוחות  מביאים בחשבון  עלויות הובלת מטענים  ב  (Logistic chains):שיפורים לוגיסטיים בהובלת מטענים  

צע התשתית(. רשת  יאיכותה )המו  תהקיימד מהרשת התחבורתית  וקריטית לענפי תעשיה שונים, מושפעת מא, והיא  זמנים

 צור. יד את מחירי המוצרים הסופיים וכן את עלויות היובאיכות גבוהה מוזילה מאמפותחת 

. בזכותם  קיצור זמני הנסיעה וזרימת תנועה שוטפת נובעים משיפורים בתשתית :הקטנת ההשפעות החיצוניות השליליות

 ויר, ירידה בצריכת דלק ולעיתים אף ירידה בתאונות דרכים. וירידה בזיהום האיש 

 

 מתודולוגיה למדידת הצמיחה מתועלות תחבורתיות 

לחלק את המתודולוגיה לשלושה שלבים. ראשית, באמצעות מודלים תחבורתיים יש לאמוד את היקף התועלות   אפשר

זרימת תנועה בו   בורה הציבוריתכגון קיצור זמן הנסיעה, שינויים בשימוש בתח  ,התחבורתיות במונחי שיפורים בנגישות

את היקף התחולה של שינויים אלו במונחים גיאוגרפיים. שנית, יש לזהות את השווקים )תעסוקה, נדל"ן,    יש לאמוד  וכן

  יש   ם ייעודייבעזרת מודלים    ,לאחר מכןבהם תיווצרנה השפעות חיצוניות חיוביות בגין השיפורים התחבורתיים.  שסחר(  

ה את  החיצוניות  ילאמוד  התועלות  ראה  ותמרכיבהקפי  הצמיחה.  א  ,את  אגלומרציה  ומדןלמשל,  ברוקנר  של   שעשה 

(Brueckner, 2011ואומדן שעשה גרהם )  (Graham, 2007)  .  הגישה המתודולוגית לעיל לבדיקת הצמיחה מפרויקטים

 .OECD-מוכתבת( במדינות ה ,תחבורתיים מקובלת )למעשה

 

 הערות כלליות  

יצירת תועלוהבגישת התועלות התחבורתיות  תנאי הכרחי לצמיחה   גם  א  חיוביות בשווקים שונים. מכאן  חיצוניות  ות 

צרים תועלות תחבורתיות נטו )דהיינו, לאחר  י, יש להראות שהפרויקטים הנידונים אכן מיראשיתשבגישה זו.  המגרעות

את בחשבון  ליצירתם(.    שמביאים  הנדרשים  המקורות  שאכן  שניתעלות  להראות  יש  חיצוניות    תמתקיימו,  השפעות 

, גישה זו פותחת פתח לחשבונאות כפולה,  נוסף על כךלאמוד צמיחה.    אי אפשרבשווקים הרלוונטיים. ללא השפעות כאלו  

תכן ינאמדות פעמיים. למשל, קיצור זמן הנסיעה לעבודה, תועלת תחבורתית, י  התועלות התחבורתיות והחיצוניות  ,דהיינו

קרה חשבונאות כפולה במ  וא ה, היא תועלת תעסוקתית. חישוב סך תועלות אלו  הלעבוד  יגרום להגעה מוקדמת יותרש

ל ש מביאה  אינה  התעסוקתית  זמן יעליידי  התועלת  קיצור  רבים  במקרים  העבודה.  ביום  קיצור  עקב  למשל  בפריון,  ה 

יחה )ראה צמל  המובילהלראות בכך תועלת  אפשר  אם    מת שאלהי איחור ביציאה מהבית וקיידי  הנסיעה לעבודה מביא ל

.(Small, 2002 
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רצון ב יחס פיתוח כלכלי לפרויקטים תשתיתיים של תחבורה  יבהרבה מקרים נוטים ל,  שעל פיה פועלים  ללא קשר לגישה  

להעלות את ערך הפרויקט בעיני מקבלי החלטות. לעיתים קרובות פיתוח כלכלי זה לא קורה בפועל מסיבות שונות )ראה 

Banister & Berechman, 2000האחת היא.  מהן  יםי(. כאן נזכיר שת  ( זליגת ההשפעותspillover מעבר לאזור )

בה נעשית המדידה שלרזולוציה  שלה היא זאת:    המרכזיתאך התוצאה    ,סיבות לתופעה זו  יש כמהבו מוקם הפרויקט.  ש

ל  בגבולות ת  ,גידול בתעסוקה באזור אורבני כלשהו )למשלממדידה של  יש משמעות חשובה ביחס לתוצאות הנאמדות.  

 עשה בכלל האזור המטרופוליטני של העיר. יתשמדידה מהתוצאה שתעלה מ תעלה תוצאה שונה( אביב

יחס  גדילה שולית בהנגישות רק    תגדלהשקעה מאסיבית באזור אורבני מפותח  בשאפילו  עולה    מחקריםמ  האחרת היא:

לא ההשפעות החיצוניות החיוביות ומכאן    יגדלוגידול בהשקעות מעבר לרמה זו לא  בימת.  ילרמת הנגישות הכוללת הק

עה נוספת נוטה להתכנס לסף גידול מתמיד בתפוקות התחבורתיות בגין השק  פחות  הצמיחה. גם באזורים מפותחיםתגדל  

 .32תרשים  על פיעליון 

 

 

 : פונקציית תוצר של השקעה ציבורית 32תרשים 

 

 השקעה בהון תחבורתי כמחולל צמיחה : מחקרי פיתוח כלכליבין השוואות  .א

נעשית ביחס לשינויים    בהם  המדידה  .ישנם מודלים אקונומטריים רבים העוסקים במדידת הצמיחה בגין פיתוח תשתיות

ופרקי הזמן    ריבוי המודלים, שוני בבסיסי הנתוניםבשל  שכר עבודה.  בצור ויגורמי הי  ם שלמחירי בפריון,  בבתפוקה,  

שיפור התחבורה על    ה שללהשפעביחס    "מקובלתותוצאה אמפירית "מוסכמת    י אפשר לגזוראבהן נעשתה המדידה,  ש

 הצמיחה.  
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 תחבורתית   בתשתית הון להשקעות ביחס התפוקה  גמישותל הנוגעים מחקרים סקירת: 20 לוח

Study Country Level of 

Analysis 

Data Functional 

Form 

Infrastructure Output 

Elasticity 

Mera (1973) Japan Regional Pooled a D-C Transportatio

n, 

communicati

on 

0.35 

(Manufactur

ing) 

0.40 

(Service 

sector) 

Eberts (1986) U.S. State Time 

series 

C-D, Translog Public 
bcapital 

0.03 

Costa et al. (1987) U.S. State Cross-

section 

C-D, Translog Public capital 0.20 

Aschauer (1989) U.S. National Time 

series 

D-C Public capital 0.39-0.56 

 Munnell  &Cook 

(1990) 

U.S. National Time 

series 

C-D, Translog Public capital c0.33  

Munnell (1990) U.S. State Pooled C-D, Translog Highway 
dcapital 

0.06 

Munnell (1990) U.S. State Pooled C-D, Translog Public capital 0.15 

Duffy-Deno & 

Eberts 

(1991) 

U.S. Metropolit

an 

Area 

Pooled C-D, Translog Public capital 

 

0.08 

Moomaw & 

Williams 

(1991) 

U.S. State Pooled Translog Highway 

capital 

0.25 

Lynde & 

Richmond 

(1992) 

U.S. National Time 

series 

Translog Public capital 0.20 

Garcia-Mila & 

McGuire 

(1992) 

U.S. State Pooled C-D Highway 
ecapital 

0.04 

Ozbay et al. (2003) U.S. County Pooled Multiple 

Regression 

Highway 

investment 

0.09 
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Ozbay et al. (2006) U.S. County Time 

series 

C-D, Translog Highway 

capital 

0.21 

Waters (2004) Canada Province Time 

series 

C-D, Translog Highway 

capital 

0.08 

Publications, , US Bureau of the Census Government Financesb Douglas; -D: Cobb-Ca  :Notes

defines capital outlays as direct expenditure for the construction of buildings, roads and other 

improvements, including additions, replacements and major alterations to fixed works and 

Labor productivity c ly by the government; structures, whether contracted privately or built direct

Includes education.e Includes sewage, water and others; d elasticity;  

 

שימוש בבסיסי  . זאת עקב  גמישות התפוקה ביחס להון המושקעשל  לראות כי אין אחידות בתוצאות    אפשר  20 לוחב

נשתמש   ה,לדוגמ  ,. אםהנבדקתהרמה האזורית  בשל  ו  הגדרות שונות של הון תחבורתיב,  מודלים שוניםבנתונים שונים,  

הנתונים היו סדרות עיתיות,    ,וצאה הקנדית )בסוף הטבלה( נראה כי המחקר נעשה על פרובינציה בקנדה )אונטריו(בת

גידול   , , דהיינו0.08ה  ית, וגמישות התפוקה ביחס להשקעה הי  Cobb-Douglas, Translogמודל הצמיחה היה מטיפוס  

העולה  לעומת זאת התוצאה   בתפוקה האזורית )הפרובינציה(.  0.8%גידול של  ידי  בהון תשתיות הכבישים יביא ל  1%של  

 (. (Garcia-Mila & McGuire, 1992 0.04גמישות תפוקה של ארצות הברית היא נתונים של סך 

יחסית.  השקעות בתשתית תחבועקב  לתוצר  ניכרת  תרומה    עולהאנליזות עדכניות  -מטאמ רה, אולם עם שונות רחבה 

 מחקרים  33  נובח  ((Melo et al., 2013  םמלו ואחריאנליזות העיקריות ומחקרים רלוונטיים אחרים.  -נסקור כמה מהמטא

בתחבורהחישבו  ובהם   ביחס להשקעה  התוצר  גמישות  פני  את  על  תחבורה  ,  בתשתית  רב של השקעות    בכמה מספר 

הגמישות   אומדנים.  563-מחקרים אמדו בסך הכול כב  .21לוח  לראות בשאפשר  מדינות, סקטורים וטווחי זמן שונים, כפי  

 .0.016הוא והחציון  0.06היא הממוצעת 
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 ( (Melo et al., 2013 הנבדקו אצל: סיכום תוצאות המחקרים 21לוח 

 

הבינוני, וכן שהתרומה של בטווח  בטווח הארוך מאשר בטווח הקצר ו  בהרבהכי ההשפעה על התוצר חזקה    ומצאבמחקר  

בממוצע, גידול    סקטורים שונים.   הבדלים בין  ו, נמצאעל כך  נוסף  כבישים גבוהה מהשקעה באמצעי תחבורה אחרים.ה

 בתוצר.  0.5%-עלייה בידי הביא לבהשקעה בתחבורה  10%של 

 ה שלבחינ אמצעות  ב  ((Melo et al., 2013  שלעל המחקר    הוסיפו  ((Holmgren & Merkel, 2017  הולגרן ומרקל

יותר של מחקרים נמצא  78אומדנים על פני    776 גדולה  יותר,    ומחקרים. בבחינה של קבוצה  גבוהים  וחציון  ממוצע 

 .  22לוח לראות בשאפשר בהתאמה, אולם עם סטיית תקן גבוהה, כפי  0.031-ו 0.107

 

 

 (Holmgren & Merkel, 2017)  שבדקו הולגרן ומרקל : סיכום תוצאות המחקרים 22לוח 

 

תוצר דומה  גמישות  מ  הבמחקר נמצא כי גמישות התוצר ביחס להשקעה בתשתית תחבורה עבור סקטור השירותים גבוה

. אולם,  0.52-ל  0.06הגמישות משתנה על פני כל הסקטורים השונים ונעה בין    . 0.3על    ת עבור סקטורים אחרים ועומד

דבר היכול להצביע על קיומה של הטיית פרסום  החוקרים מציינים שככל שהאומדנים מדויקים יותר כך הם קרבים לאפס,  
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אנליזה.  -נוטים לפרסם תוצאות מובהקות חיוביות וכך להטות את תוצאות המטא  ,(, כלומרpublication biasחיובית )

 קרו כדי לבחון השקעה בתשתית תחבורה.  אשלא להסתמך רק על מחקרי מבמאמר ממליצים  ,לבסוף

לוח  )ראו  שהוזכרו לעיל  השניים  בהם  אנליזה,  -סקירת ספרות של ארבעה מחקרי מטאציעה  ה(  Melia, 2018מליה )

במקרה של  עלייה בגודש כגון נטל המס,    ,גם חסרונות  אך יש בהבתשתית תחבורה,  בהשקעה  יתרונות ברורים   יש(.  23

,  לבסוף .  עלייה בעלויותתיתכן  האוכלוסייה ו  יכולים להביא לפיזור, גם במקרה של כבישים  עקב ביקוש מושרה  כבישים

 פליטת גזי החממה.   תיתכן עלייה בסךהשקעה בתחבורה ב

 ( (Melia, 2018  שסקרה מליהאנליזה -: מחקרי מטא 23לוח 

 

שיעור  ב  ירידה  תיתכן גדילה בתוצר ותיתכןהשקעה בתשתית תחבורה  כי בעדויות חזקות    יש  הן אלו:מסקנות המחקר  

הסיבתיות..  האבטלה לשאלת  מספק  מענה  אין  תמ  אולם  טיעונים  על  נשענים  שהממצאים  לראות  יכיוון  יש  אורטיים, 

בתחבורה   ולא לראותרכי המשק והחברה,  והמושקע בהתאם לצ  ,בהשקעה בתשתית תחבורה גורם מסייע לכלכלה ולחברה

 הצורך המשקי או הציבורי.  עליית לפני שעושים עה מחוללת צמיחה השק

 

  



 לסיכו 

76 

 V1.1, 07.20 –טיוטה  

 מודל תל אביב –הביקוש   לאומדןהמודל  4

 תיאור המודל   4.1

 רקע  

את תגובת האוכלוסייה לשינויים מתוכננים בתרחישים של מכמת  ה  רב עוצמה  כלי ממוחשבוא  המודל ביקושים תחבורתי  

ו קרקע  תחבורהשל  שימושי  רחב    תחבורתימודל  ב .  מערכות  נתונים  האלה:בסיס  הגורמים  של  תיאור  מערכות   ובו 

תשתיות הקרקע,  שימושי  התחבורה  תחבורה  האוכלוסייה,  להשוואומדיניות  היתר  בין  תחבורתי משמש  מודל  בין .  ה 

תכנוניות,   ולפרויקטים,    ףתיעדולחלופות  פרויקטים  כלכלילבחינת  תחבורתיות,  )תועלות  שונות  תועלות  ות,  חישוב 

 סביבתיות וחברתיות(. 

, פיתח משרד התחבורה, באמצעות חברת נתיבי איילון, את מודל התחבורה למטרופולין תל אביב. מודל זה  2009בשנת 

המודל הרשמי של משרד התחבורה לביצוע בדיקות תחבורתיות  , והוא  המודלים התחבורתיים המתקדמים בעולם  הוא אחד

חברות    30-בשימוש של כוהוא  ידי אגף מודלים בחברת נתיבי איילון  ב זק באופן שוטף  במטרופולין תל אביב. המודל מתוח

המודל   מרחב  יחד(.  ופרטיות  במזרח    הוא)ממשלתיות  מודיעין  בצפון,  נתניה  גבולותיו  אביב, אשר  תל  כל מטרופולין 

הרגלי נסיעה, כיול פונקציות   ם עלכגון סקרי ,  על פי הנתונים הזמינים  בשטףהמודל מתוחזק ומתעדכן    ואשדוד בדרום.

 .פרויקטים מבוצעים ומתוכנניםו מהירות נסיעהשל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גזרות לוחלוקה לטבעות ו מטרופולין תל אביבבמודל התחבורה של  גבולות ה : מפת  33תרשים 
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 פעילויות  מודל 

המודל מבצע תחזית  (.  Activity Based Modelמודל מבוסס פעילויות )הוא  מודל התחבורה למטרופולין תל אביב  

בחשבון את מרחב הפעילויות והאילוצים של כל פרט בתוך משק הבית   ים מביא ובו נסיעות של כל פרט לאורך כל היום, 

ת במודל  להלן(.  אביב)הסבר  נע  1,300-כ  ל  ביניהם  תנועה,  כאזורי  לתחזית    6-5-ים  בהתאם  ביום  תושבים  מיליון 

 האוכלוסייה לפי שנות יעד, תקופות יום, מטרות הנסיעה )לימודים, עבודה, קניות( ועוד.

ביקוש תחבורה במטרופולינים  ל םשל מודלי state of the practice-וה state of the art-ההוא מודל מבוסס פעילויות 

 התנהגות הנוסעים והתנועה.  את  פיהם אפשר לחזות טוב יותר  ל, ועעקרונות עיקרייםמתקדמים. המודל מבוסס על שלושה  

מניחב .1 נגזר  יםמודל  לנסיעות  לפעילויות   שהביקוש  הפרט  בולכן    ,מהביקוש  משתתף  שבהן  הפעילויות  הבנת 

 ; פר יכולת המודלתתשמתוכן גזירת הנסיעות בו

הגורמים  את  את התנהגות הפרט ו  טוב יותרלהבין  כך אפשר  ו  ,המודל מבוסס על גישה לא מצרפית ברמת הפרט .2

 ; המשפיעים עליה

את אופי הפעילויות והנסיעות של הפרט ברמה   נים בחשבון אילוצי זמן ומרחב של הפרט ובוח  במודל מביאים .3

 שהתנהגות הפרט אפשרית והגיונית.  יםיומית )תבנית פעילות יומית( וכך מבטיח

משקי בית לעומת  ב ל אשר מבוסס על גישה לא מצרפית )כלומר, התמקדות בפרטים או  מודל מבוסס פעילויות הוא מוד

את פעילויות הפרט ואת הנסיעות הנובעות באמצעותה מסבירים  אוגרפיים כיחידות הומוגניות(, אשר  יאזורים גתפיסה של  

יציאה מהבית, שעת היציאה,   נסיעות, כגון הנוגעות לשההחלטות השונות    יםגישה זו מניחעל פי  מביצוע פעילויות אלה.  

הנחה מודל  בובמידה רבה קובעות את מכלול הנסיעות שהפרט מבצע ביום. כלומר,    זו בזויעד ואמצעי הנסיעה תלויות  

מייצגת עצירה מסוימת בסיור.    אחתנסיעה    ים.סיור הן  שהנסיעות השונות אשר מתחילות בבית הפרט ומסתיימות בביתו  

עצירות ביניים    של  מידולבאמצעות  חלק מהסיור,    , הםחשבון יעדים ואמצעים משנייםב   במודל מביאים,  על כך  נוסף

 במהלך הסיור. 

 

 

 ל אביב תהליך תרגום הפעילויות לנסיעות במודל ת של : תיאור34תרשים 

יתרונות רבים ביכולת  , ולזאת  (ידח היהפלט גבוהה )ברמת האדם  של  במודל מבוסס פעילויות, רמת הפירוט של הקלט ו

לנתח את יחסי הגומלין בין נסיעות מאותה שרשרת נסיעות, בין כמה שרשראות נסיעות בתקופות יום שונות, בין אנשים  

משתני  ו  שמאותו משק בית וברגישות היחס בין נסיעות, לפי תקופות יום, לשינויים במערכת התחבורה )כגון שינויי גוד

 מדיניות תחבורתיים(. 
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כתוצאה מכך  ידי הנוסע.  בהיתרון העיקרי של מודל מסוג זה הוא הקשר בין הנסיעות המבוצעות במשך הסיור  

התייחסות אחידה לנסיעות בתקופות יום שונות, אמצעי הנסיעה )רכב פרטי או תחבורה ציבורית( נשמר    קיימת

 קשר בין המטרות של הנסיעות בסיור. ויש במהלך הסיור 

 

 

 

 

 

נוסע מהעבודה לפעילות ספורטיבית.  ר הצהריים  הפרט נוסע לעבודה ברכב ובשעות אחבו  ש  גמה למצב וד  35תרשים  

אותו פרט    של  השינוי בנסיעותצד שמאל בתרשים  בבסוף היום הוא חוזר הביתה. כל נסיעות הפרט מבוצעות ברכב פרטי.  

 שירות רכבת חדש. פעילויות הפרט אינן משתנות, אך נסיעותיו משתנות. של ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 רות )שמאל( יתוספת שבשל  ולשינוי בנסיעות הפרט  )ימין(  לייצוג נסיעות ופעילויות של פרטדוגמה :  35תרשים 

 המבנה של מודל תל אביב:  תיאורלהלן  36בתרשים 
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 תל אביב ב : מבנה סכימתי של המודל התחבורתי36תרשים 

  טית תסינ   קובץ אוכלוסייה  וכך יוצרים (,  Population Generatorהשלב הראשון במודל הוא הפעלת מחולל אוכלוסייה )

לאחר מכן, קובץ   אזור מגורים(.ו  )כגון גיל, מין, בעל רכבמאפיינים רבים שלהם  ובו  מתושבי המטרופולין    100%של  

מודל הפעילויות. במחולל הסיורים    למעשה, מחולל זה הוא(,  Tour Generatorהאוכלוסייה נכנס למחולל הסיורים )

ל  באיזו תקופת יום הסיור מתחי קובעים  המשנית ביום,  הפעילות  וביום  נקבעות לכל פרט במטרופולין הפעילות העיקרית  

  אפשריים   אמצעי נסיעהיש מספר רב של  יעדי הפעילויות ומהו האמצעי העיקרי לנסיעה לפעילות.  קובעים    ומסתיים,

(, רכבת ומתע"ן BRTאוטובוס )כולל  – במודל: רכב פרטי כנהג, רכב פרטי כנוסע ומגוון אפשרויות בתחבורה ציבורית 

כגון נסיעה באוטובוס ומעבר  ציבורית,    בורהתח  שונים שלם  אמצעיכמה  בין    במודל יש גם שילוב)מטרו ורכבת קלה(.  

( לאמצעי התחבורה הציבורית. ממחולל  Kiss and Ride( ונשק וסע ) Park and Rideחנה וסע )   כןלנסיעה ברכבת ו

נוסע לכל אמצעי הנסיעה האפשריים. המטריצות מוצבות על רשת -יעד ברמת נסיעות-הסיורים מתקבלות מטריצות מוצא

( ומתקבלות תוצאות ההצבה. במודל קיים תהליך איטרטיבי של בחינת רמות השירות  Trip Assignments)הדרכים  

 בדרכים ובאמצעים השונים, כך שבכל איטרציה חוזרים על התהליך עד להתכנסות המודל ולמצב של שיווי משקל ברשת. 

 

  המודל קלט 4.1.2.1

 בסיסי הנתונים:  אלו נתונים.בסיסי של המודל מתבסס על מספר רב של קלטים ו

כגון    , אשר לכל אזור מאפיינים שונים  ,אזורי תנועה  1,310-המטרופולין מחולק ל  :אזורי תנועה  ם של מאפייני •

 ;(ועודסוג האזור )מגורים, תעסוקה 

 ; תחזיות אוכלוסייה ומועסקים בכל אזור תנועה לכל שנות היעד במודל •

נת"צים, נתיבים מהירים וקווי תחבורה  בהן  רכים לכל שנות היעד,  רשתות ד  –  בורה ציבוריתרשתות דרכים ותח •

 (.ההציבורית )על כל אמצעי

   המודל תוצאות 4.1.2.2

תוצאות מערכתיות מבחינת    אלו סוגי התוצאות:תוצאות המודל.  ובו  לאחר סיום הרצת המודל, מתקבל קובץ פלט מפורט  

רכב, מספר הנסיעות מכל מוצא  בזמן נסיעה וק"מ  הכול  ך  לפי האמצעים השונים, ס  –סיורים ונסיעות    סך הכולהביקוש )

נסיעות   )מספר  ההיצע  ומבחינת  ועוד(  הציבוריתאמצעי התחבמבוצעות  הליעד  ממוצעת בורה  מהירות  קווים,  מספר   ,

יורדים בתחנות הרכבת הקלה. בעזרת  מספר  כגון מספר עולים ו  ,ברשת ועוד(. יש גם תוצאות ברמת רזולוציה גבוהה יותר
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כמה (. להלן  ועודיורדים, מפות רמת שירות  -להפיק מגוון סוגים של מפות )מפות נפחים, מפות עולים  אפשר גםהמודל  

 דוגמאות של תוצאות המודל.

 

 תחבורה ציבורית )חלקי( ברכב פרטי ובנסיעות   —תוצאות המודל של לגיליון סיכום דוגמה :  24לוח 
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 עולים ויורדים בקווי מטרו ורכבת קלה  —ללוח סיכום תוצאות המודל  ה: דוגמ25לוח 
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 רות ברשת הדרכים י נפחי תנועה ורמת ש —לפלט המודל דוגמה :  37תרשים 
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 תחזיות אוכלוסייה, תעסוקה ושימושי קרקע  4.2

ועל כן תחזיות אלו מעודכנות ומתוחזקות  יתחזיות האוכלוסי בתדירות  ה והמועסקים הן קלט מהותי למודל תל אביב, 

  : משרד התחבורה , שהגדיר  שנות היעד של המודלנוגעות ל. התחזיות למודל  יבי איילוןתחברת נ מודלים ב ה  באגף  גבוהה

,  האוכלוסייהיקף  בנוגע לנושאים האלה:  תחזית  יש  תנועה  ה אזורי    1,310-לכל אחד מ.  2050-ו  2040,  2030,  2025

תעסוקה עיקריים(, סטודנטים ומאפיינים נוספים המשמשים את המודל לחיזוי   סוגי  שלושה-מועסקים )לרבות חלוקה ל

באופן   נעשית  התחזיות  עריכת  מלאכת  תחבורתית.  נתונים  ב  ית סיסטמפעילות  על  הלשכה  תחזיות של  על  והתבססות 

המועצה הלאומית לכלכלה    ערכה תחזיות האוכלוסייה  את    אום עם המועצה הארצית לכלכלה.ובתי  המרכזית לסטטיסטיקה

  ל אביב במודל ת  2040-ו  2030כנית האסטרטגית לדיור. התחזית לשנות היעד  ועל פי החלטת ממשלה ובתיאום עם הת

סטרטגית לתחבורה  כנית האובמסגרת הכנת התעודכנה בשנה האחרונה בתיאום עם תחזית המועצה הלאומית לכלכלה.  

המודל   עבור  נבנתה  אביב,  תל  במטרופולין  מיוחד  ציבורית  יותר,  באופן  רחוק  לטווח  היקףתחזית  אוכלוסייה    עם 

המועצה עם  בתיאום    2050תחזית זו נקבעה לשנת היעד  מועסקים תואמת.    ותחזיתמיליון תושבים,    6.1-מטרופוליני של כ

 הלאומית לכלכלה.  

ובהן תיאור  מפות חום    39תרשים  בו  38תרשים  . בהמועסקים לפי גזרהתחזית  תחזית האוכלוסייה ו  פירוט של  26לוח  ב

 התפתחות האוכלוסייה והמועסקים בתחזיות. של 

  

 לפי טבעות וגזרות אביב, מועסקים בתרחיש הבסיס במודל תל תחזית : תחזית אוכלוסייה ו 26לוח 

 

 

 

2017202520302040205020172025203020402050
    544,000    500,300    459,300    422,100    405,400    550,000   527,100   492,600   470,500   443,900גלעין

    159,400    124,100    103,900      91,200      84,000    291,500   224,600   184,900   166,700   142,400פנימית - צפונית

    306,000    272,500    238,200    210,500    187,400    640,000   647,700   584,000   542,100   486,000פנימית - מזרחית

    153,400    130,800    114,100      99,900      91,600    434,600   409,700   382,000   361,200   334,400פנימית - דרומית

    190,300    169,600    140,300    122,600    111,700    399,700   353,000   301,500   272,600   236,300תיכונה - צפונית

    304,300    267,700    226,800    185,800    172,000    490,100   445,500   389,500   358,800   320,200תיכונה - מזרחית

    449,600    390,800    330,900    278,300    255,000 1,000,000   860,400   759,900   710,200   643,600תיכוונה - דרומית

    338,700    291,500    235,600    189,000    157,600    939,900   762,500   655,200   581,900   490,900חיצונית - צפונית

    219,700    195,500    146,900    113,300      88,600    675,000   510,600   404,800   352,700   285,400חיצונית - מזרחית

    274,000    224,000    185,600    148,000    138,100    739,700   615,200   525,900   470,600   401,800חיצונית - דרומית

1,691,200 3,784,7004,287,2004,680,4005,356,2006,160,600סך הכל מטרופולין  1,860,700  2,181,500  2,566,800  2,939,600  

נתוני אוכלוסיה ומועסקים לפי גזרה

גזרה
מועסקים אוכלוסיה
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 תרחיש בסיס  –  ל אביב: התפתחות האוכלוסייה במטרופולין ת38תרשים 

 

 תרחיש בסיס  –: התפתחות התעסוקה בממטרופולין תל אביב  39תרשים 

תרשים  בו  40תרשים . בלכל אחת משנות היעד לפי טבעות  המועסקיםתחזית ו ההאוכלוסיי תחזית 27לוח ב ,על כך נוסף

מפות  41 גבי  על  התעסוקה  כפי  נתוני  האוכלוסייהמלראות  שאפשר  .  גידולתחזיות  החיצונית  בטבעת  בהרבה  גבוה    , 

על    הגידול מ )אזור  המטרופולין  בגלעין  האוכלוסייה  הפנימית.  ע  24%-ב  תגדל (  10בטבעת  ,  2050שנת    דבלבד 
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)אזורים  האו החיצונית  בטבעת  כך  נוסף.  100%-בכ  תגדל(  43-41כלוסייה  ג,  על  הבסיס  תרחיש  תחזית  פי  דול  יעל 

דול בתעסוקה בטבעת החיצונית  יתחזית הגואילו    .לשנה  1%-פחות מ  –  2050עד לשנת    34%התעסוקה בגלעין עומד על  

, שנערכה על פי תחזית המועצה ל אביבתתחזית מודל  ב. כלומר,  לשנה  2%מעל    לשדול ממוצע  י, ג116%עומדת על  

. בטבעות החיצוניות והמשך תהליך של פירוור האוכלוסייה והתעסוקה במטרופולין  מניחים גידול ניכרהלאומית לכלכלה,  

זו, תחזית הבסיס   ציפוף בהערכת חסר של תועלות המטרו, שכן מערכת המטרו והמתע״ן יאפשרו הגדלה  היא  מסיבה 

במטרופולין. תרחיש זה של פיתוח אינטנסיבי סביב מערכת המתע״ן טרם   3-1תעסוקה בגלעין ובטבעות  בהאוכלוסייה ו

  יבחן במסגרת בחינות הרגישות למחקר.ימועד הכנת המחקר ועד הוכן 

 

 מועסקים לפי טבעות תחזית : תחזית אוכלוסייה ו 27לוח 

 

 

 

2017 2025 2030 2040 2050 2017 2025 2030 2040 2050
1 405,350         422,112         459,277         500,299         543,996         443,917         470,462         492,557         527,120         549,992         

2 362,902         401,542         456,184         527,335         618,877         962,777         1,069,950      1,150,965      1,282,038      1,366,149      

3 538,740         586,720         697,990         828,207         944,331         1,200,059      1,341,497      1,450,948      1,658,833      1,889,809      

4 384,256         450,308         568,098         711,006         832,385         1,177,986      1,405,256      1,585,930      1,888,248      2,354,616      

סה״כ 1,691,248          1,860,682          2,181,549          2,566,847          2,939,589          3,784,739          4,287,165          4,680,400          5,356,239          6,160,566          

1 4% 13% 23% 34% 6% 11% 19% 24%

2 11% 26% 45% 71% 11% 20% 33% 42%

3 9% 30% 54% 75% 12% 21% 38% 57%

4 17% 48% 85% 117% 19% 35% 60% 100%

סה״כ 10% 29% 52% 74% 13% 24% 42% 63%

1 0.5% 1.0% 0.9% 0.9% 0.7% 0.8% 0.7% 0.7%

2 1.3% 1.8% 1.6% 1.6% 1.3% 1.4% 1.3% 1.1%

3 1.1% 2.0% 1.9% 1.7% 1.4% 1.5% 1.4% 1.4%

4 2.0% 3.1% 2.7% 2.4% 2.2% 2.3% 2.1% 2.1%

סה״כ 1.2% 2.0% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.5%

אחוז גידול יחסית ל- 2017 אחוז גידול יחסית ל- 2017

אחוז גידול שנתי מ- 2017 אחוז גידול שנתי מ- 2017

תחזית אוכלוסייה ומועסקים לפי טבעות

טבעת
מועסקים אוכלוסייה
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 ל אביב : אזורי התעסוקה במטרופולין ת40תרשים 

 

 

 2040: תחזית צפיפות התעסוקה לשנת 41תרשים 
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 מודל אינדיקטיבי  4.3

מודל  מודל, פותח  בנוספת של התועלות המרכזיות  אומדן  תוצאות המודל, וכן לצורך יכולת  בסבירות  על הלצורך בקרה  

משנת   ל אביבזמני הנסיעה מסקר הרגלי נסיעה המטרופוליני של תעל  המבוסס על נתוני הביקוש ו  ,אינדיקטיבי פשוט

 . 42שים תרב  . מבנה המודל מתואר2017

נוסע ומטריצות זמני נסיעה לפי אמצעי )רכב פרטי ותחבורה ציבורית( -על בסיס הסקר נאמדו מטריצות ביקוש לנסיעות

אזורי על(.    10תת טבעות במטרופולין )של  (. המטריצות נבנו ברמה של טבעות ו2017לפי תקופות יום לשנת הבסיס )

נסיעות לשנת  -מטריצת  והתעסוקה  2040נוסע  האוכלוסייה  לתחזיות  בהתאם  גידול  מקדמי  לפי  המועצה   נאמדה  של 

 . 2040לשנת  הלאומית לכלכלה

את השפעת השיפור בזמני הנסיעה בין אזורים בגין הקמת מערכת המטרו ואת    כיםמנטלי אינדיקטיבי מערירמודל אינקב

נוסעים לשימוש בתחבורה הציבורית.   את השינוי   כיםמעריבמודל  השיפור בזמני הנסיעה ברשת הדרכים בגין מעבר 

 את התועלות הישירות של הפרויקט.    יםבנסועה ואת השינוי בזמני הנסיעה של כלל הנוסעים ואומד

 

 

 : המודל האינדיקטיבי 42שים תר
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2017
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Google 
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 םיעסונ

2017

 םוי תופוקת
 העיסנ יעצמא

 תוצירטמ
 םיעסונ

  ימדקמ2040
 לודיג

 תוצירטמ
 םינמז

2017

 תוצירטמ
 םינמז

  תויצקנופ2040
 הבכע

 הרקב

 ינמז יוניש
 העיסנ

העוסנ יוניש

ורטמ תעפשה

 ילטנמרקניא לדומ

תולעות רקחמ
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 חישוב זמני הנסיעה 4.4

 

 ברשת הדרכים   הנסיעה חישוב זמני 

 

הכללית   העכבה  פונקציית  עכבה.  בפונקציות  שימוש  נעשה  פרטי  לרכב  התנועה  הצבות    BPRמסוג  היא  בזמן 
 כדלהלן: 

)
β

 (V/C) α(1 +  0t = t 

 

t  –   זמן נסיעה 

0t –   זמן נסיעה בנפח אפס 

V –  נפח תנועה 

C –  קיבולת 

β
 
, α –  פרמטרים 

 

 

ת זמן מעבר בקטע ופונקציית זמן מעבר  יפונקציות עכבה: פונקציבמודל, זמני הנסיעה מחושבים כסכום של שתי  
 בצומת, כדלהלן: 

)junctionβ
 )junction(V/ C junctionα(1 +  0_junctiont) + linkβ

 )link(V/C linkα(1 +  0_linkt = t 

 

t  –  )זמן נסיעה בקטע )כולל עיכוב בצומת 

0_linkt –  זמן נסיעה בנפח אפס בקטע 

0_junctiont –  זמן מעבר בנפח אפס בצומת 

V–  נפח תנועה בקטע 

linkC –  קיבולת הקטע 

junctionC –  קיבולת הצומת 

β
 
, α –  פרמטרים 
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 :האלופי המאפיינים   ( בנוסחה לעיל, נעשית עלCולת )קיבה קביעת 

 בקטע

 ; הנתיבים ספירתוסיווג היררכי של הקטע   ▪

 ; הקטע )מע"ר, מגורים, תעשייה ועוד(סוג אזור  ▪

 . סוג מתקני הדרך )חנייה, מפרדות, שוליים( ▪

 בצומת

 ;קיבולת הקטע הנכנס לצומת  ▪

 ; מספר נתיבים בקטע ובזרוע הצומת ▪

 . סוג הבקרה בצומת ▪

 

גדרות  הלהלן הטבלה  ב  פי פרמטרים שונים לכל סוג דרך.  סוגי דרכים, על  שלושה  פונקציית העכבה מחושבת עבור

מודל התחבורתי של  בבמסגרת העדכונית    והפרמטרים שכוילו  ובקרה בצומת  פונקציות העכבה לפי סוג דרךשל  

 . מטרופולין תל אביב

 אביב מטרופולין תל במודלפונקציות עכבה לרכב פרטי : 28לוח 

 צומת  β צומת α קטע  β קטע α סוג הקטע  פונקציה 

1 
מוקד   )או  הקטע  בסוף  צומת  ללא  דרך  קטעי 

DUMMY) 
1.2 2.54 - - 

 4.68 1.0 2.54 1.2 הקטע בסוף  עם צומתקטעי דרך   2

   5 1.2 קטעי דרכים מהירות  3

 

 : ה להלןנעשה שימוש בפונקצי( Connectorsהרשת )לבין  מוקדי אזורי התנועה  ביןלקטעי החיבור 

Connector Time (Minutes) = length*4 
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  חישוב זמנים ברשת התחבורה הציבורית 

חישוב זמן הנסיעה בקטע בתחבורה הציבורית נעשה בעת הרצת המודל ומחושב לפי הנוסחאות המוצגות בטבלה  

 הפרמטרים השונים של פונקציות הזמנים.  פירוט שללהלן בלאות בט . להלן

 אביב למערך התחבורה הציבורית ברשת הממוחשבת של מטרופולין תלפונקציות זמנים  : 29לוח 

 הגדרת פונקציה  סוג קטע 

מעורבת  אוטובוסים  תנועת 

    כלל התנועה בדרךב

1/max((𝑢𝑠1/𝑡𝑖𝑚𝑎𝑢), (𝑢𝑠2/𝑡𝑖𝑚𝑎𝑢 − 𝑢𝑠3/

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ))  

בנתיבים  אוטובוסים  תנועת 

   ובמסלולים בלעדיים
length / us1 * 60 

בנתיבים  אוטובוסים  תנועת 

ללא  בלעדיים  ובמסלולים 

 הפרדה מוחלטת  

)(timau * 1.2) , (length * 60 / us1)min( 

תחבורה  מערכת  רכבת, 

 עתירת נוסעים 
us3  

 כאשר:

timau –  זמן נסיעה ברכב פרטי בקטע 

us1, us2, us3 –  פרמטרים 

Length – )אורך הקטע )ק"מ. 

 

 חישוב זמני נסיעה באוטובוס

 לפי סוג דרך , פרמטרים של פונקציית זמנים לאוטובוסים הנעים עם כלל התנועה: 30לוח 

 1us 2us 3us סוג הדרך  

 0.07 0.97 0.92 אזורית ראשית/ דרך מהירה/

 0.07 0.88 0.84 דרכים עורקיות 

 0.1 0.87 0.74 דרך מקומית 
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 פרמטרים של פונקציית עכבה לאוטובוסים הנעים בנתיבים ובמסלולים בלעדיים : 31לוח 

 1us סוג 

 25 נת"צ עירוני 

 60 נת"צ בינעירוני 

 30 נגדי נת"צ 

 60 מת"צ

 30 נת"צ עירוני שמאלי 

 BRT 30-נת"צ עירוני בלעדי ל 

 BRT 80-עירוני בלעדי ל ן נת"צ בי 

 30 רת"צ

 60 נת"צ בשול 

 80 עירוני שמאלי ן נת"צ בי 

 

 בקטע אוטובוסיםעכבת   חישוב

פונקציית עכבה אשר מפחיתה את  יש  תנועת אוטובוסים בנתיבים ומסלולים בלעדיים,  ובהם  עבור קטעי דרך  

מגדילה את זמן הנסיעה בקטעים    עקב זאתבנתיב הבלעדי, ו  םעומס של מספר האוטובוסיעקב  מהירות הנסיעה 

 : BPRאלה. הפונקציה היא מסוג 

𝑠𝑝𝑑 =
𝑢𝑠1

(1 + 𝛼 ∗ (
𝑉

𝐶
)𝛽)

 

 

spd – )מהירות בקטע הבלעדי )קמ"ש; 

Us1 – מהירות התחלתית בקטע הבלעדי ; 

V – נפח אוטובוסים בקטע הבלעדי ; 

C – קיבולת הקטע הבלעדי ;  
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β
 
, α – פרמטרים . 

 

 חישוב עכבת אוטובוסים בתחנה 

ו העולים  כמות  של  כפונקציה  בתחנה,  האוטובוס  של  ההמתנה  בזמן  גם  תלוי  באוטובוס  הנסיעה  כמות  זמן 

 מפרקי(: או  האוטובוס )רגילהיורדים בתחנה ובסוג  

𝑑𝑤𝑡 = min(60, 0.167 + 0.03 ∗ (
𝑏𝑜_𝑎𝑙𝑖

𝐴𝑢𝑡𝑜_𝑒𝑞
)) 

 כאשר:

dwt – )זמן המתנה של האוטובוס בתחנה בקטע )בדקות; 

Bo_ali – מספר העולים והיורדים בתחנה ; 

Auto_eq – מקדם היר"מ של האוטובוס . 

 

 חישוב עכבת הנוסעים בתחנה

עומס בתוך האוטובוס, כלומר, קיבולת  עקב  במודל יש פונקציה המתקנת את זמן העלייה של הנוסעים לאוטובוס  

 כדלהלן:  BPRהפונקציה היא מסוג  האוטובוס.

 

𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡𝑖𝑚𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑚𝑖𝑛(90, 𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗(1 + 𝛼 ∗ (
𝑉

𝐶
)𝛽) 

 כאשר:

boarding time corr – עלייה לאוטובוס מתוקן )דקות(  זמן; 

𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡𝑖𝑚𝑒 – זמן עלייה ראשוני לאוטובוס; 

V – )מספר הנוסעים בתוך האוטובוס )מספר ממשיכים ; 

C – קיבולת האוטובוס; 

β
 
, α – פרמטרים . 
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 חישוב זמני נסיעה במתע"ן 

 כדלהלן:פונקציית זמן הנסיעה במתע"ן תלויה במרחק בין התחנות 

 לפי אמצעי : זמן הנסיעה כתלות במרחק בין התחנות 32לוח 

 3us אמצעי נסיעה 

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ רכבת ∗ 60/(max(20, 22.14 ∗ ln(max(𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ, 0.001)) + 29.76)) 

𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ ( תהפרדה חלקית )רק"ל עילי  –מתע"ן  ∗ 60/(max(10, 15 ∗ ln(max(𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ, 0.001)) + 30)) 

רק"ל  או  הפרדה מלאה )מטרו  –מתע"ן 

 תחתית( 
𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ ∗ 60/(max(20, 15 ∗ ln(max(𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ, 0.001)) + 34)) 

 

 length כוילו    הוא אלו  פונקציות  תחנות(.  שתי  בין  )מרחק  הקטע  את  אורך  בהן  לכלול  של  כדי  העיכוב  זמן 

 .נכלל בפונקציה האמצעי בתחנה 

 

 במודל למצב קייםהתאמות  4.5

סקר הרגלי הנסיעה המטרופוליני  מול  התחזיות  של  במצב קיים ו  ל אביבלצורך המחקר נערך ניתוח של הנסיעות במודל ת

שהתקבלו ממערכת משרד    ,Googleחברת  מ   2020לחודש ינואר  זמני נסיעה  ם של  ונתוני  2017משנת    ל אביבשל ת

   .התחבורה

 2017לסקר הרגלי נסיעה  הנסיעות  כיול סך 

במודל על פי התחזית ומאפייני  הסינתטית  יצירת נסיעות לאוכלוסייה  סימולציה של  מספר הנסיעות במודל נקבע באמצעות  

  בהרבה ממספרים שעלו ל  והחדש נמצא שמספר הנסיעות לתושב גד  י נסיעות. בסקר הרגלי נסיעה המטרופולינ היצירת  

באמצעות שנערך    ,גם בשל שיטת הסקר החדש  ובמידה רבהכגון עלייה ברמת החיים    ,סיבותכמה  סקרים קודמים )בשל  מ

GPSבנוגע שתוצאות המודל, הן  די  , המבטיח ניטור של כלל הנסיעות היומיות(. לאור זאת הוחלט לבצע מעט התאמות כ

  את המוכר לנו כיום.  יםמואופי פעילות תחבורתית התוא  פעילות חברתית  לשנות היעד, ישקפו היקף בנוגע  למצב קיים והן  

 נתוני מצב קיים במודל. בין לראות את הפערים בין הסקר לאפשר בלוחות להלן 
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 2017הרגלי נסיעה מטרופוליני לעומת סקר נוסע במודל תל אביב   נסיעות השוואת: 33לוח 

 

 

 לאפיין כדלקמן:  אפשר נתוני הסקרבין את הפערים בסך הנסיעות בין נתוני המודל ל

יעד  -הכוונה לאלכסון של מטריצת מוצא  הינו באלכסון., בכלל האמצעים ובכלל תקופות היום,  יםמרבית הפער •

הן הגלעין, ושלוש טבעות מן הפנים אל החוץ, המחולקות ,  גזרות  10ברמת גזרות המטרופולין )במטרופולין יש  

האלה: האזורים  לפי  גסה  ודרום  חלוקה  מזרח  תת צפון,  הן  באלכסון  הנסיעות  הנסיעות בקבוצה    (.  כלל 

 ; יותר בתנועות מקומיותמדובר למעשה ובמטרופולין, 

  הפער בשעות השפל והפער בשעות הערב גבוה מזה שבשעות הבוקר,  :  אין אחידות בפערים בין תקופות היום •

 ;אף גבוה מסוגי הפערים האחרים

 כמעט במלואו''נוסע ברכב פרטי'' שאינו נהג. הפער הזה מתרכז  וא  ביותר ההגדול  הפער היחסי  ובו  האמצעי   •

 ; בעיקר תוצאה של שינוי באופן הגעת ילדים לבתי הספר ולפעילויות אחרותהוא באלכסון, ולמעשה 

, גם עבור אמצעי זה הפער מתרכז באופן גורף בנסיעות  ''נהג''הוא  ביותר  הגדול  הפער האבסולוטי ובו  האמצעי   •

 ;שבתוך האלכסון

נתוני נסיעות נהג ין בבהרבה ק''מ, מתקבלת תאימות טובה   1כאשר מסירים מהסקר נסיעות במרחק אווירי עד   •

 במודל. לבין נתונים אלה בסקר 

נסיעות ליוממות, ואילו  המאפיינות  סיכומו של דבר, נמצא כי המודל מייצג היטב את הנסיעות הארוכות יותר, ובפרט אלו  

שתוצאות המודל המשמשות מחקר זה יהיו נאמנות כדי  , ולכןייצוג מספק במודל.    איןוממות  קצרות למטרות שלרוב אינן י

 לאופי הפעילות הידועה לנו, בוצע תיקון ברוח הדברים הללו.  האפשר ככל 

בנסיעות קצרות ברכב פרטי, בתוך גזרות ואף בין גזרות צמודות, שנופחו בהתאם למקדם ספציפי שנוצר   ותיקון התמקדב

ק''מ(. הניפוח עצמו נעשה במטריצה מלאה   2.5-1ק''מ,    1-0.5במטריצת הגזרות ובנפרד לשני מקבצי מרחקים )  לכל תא

של כלל אזורי התנועה, באמצעות מקדמי הניפוח, ולאחר מכן הוצב על רשת הדרכים. לאחר ההצבה הופקה מטריצת 

AM off peak PM Daily

 לדומ רקס
model/ 

THS
 לדומ רקס

model/ 

THS
 לדומ רקס

model/ 

THS
 לדומ רקס

model/ 
THS

 גהנ תועיסנ

)יוויל אלל(  

81% 767,201 950,856 ןילופורטמ 2,415,715 1,073,138 44% 1,868,792 1,321,994 71% 5,235,363 3,162,333 60%
69% 388,486 565,001 ןוסכלאב 1,685,589 567,633 34% 1,297,114 673,389 52% 3,547,704 1,629,508 46%
 ךותל תועבטמ

 ןיעלגה
84,906 107,578 127% 122,152 110,473 90% 82,294 105,652 128% 289,352 323,703 112%

115% 64,812 56,322 ןיעלג םינפ 182,153 94,480 52% 132,187 111,605 84% 370,662 270,897 73%
 צ"חת

 העסה אלל(

)תנגרואמ  

94% 264,587 281,560 ןילופורטמ 418,422 434,184 104% 329,756 408,061 124% 1,029,738 1,106,832 107%
105% 159,040 151,189 ןוסכלאב 273,174 284,222 104% 179,020 270,771 151% 603,383 714,033 118%
 ךותל תועבטמ

 ןיעלגה
60,056 41,764 70% 35,633 42,316 119% 23,807 26,497 111% 119,496 110,577 93%

146% 39,518 27,010 ןיעלג םינפ 60,398 64,154 106% 40,172 57,889 144% 127,580 161,561 127%

 עסונ

)יוויל אלל(  

31% 132,200 424,394 ןילופורטמ 847,983 263,951 31% 737,182 292,388 40% 2,009,559 688,539 34%
21% 78,462 374,490 ןוסכלאב 523,724 156,011 30% 595,135 169,532 28% 1,493,349 404,005 27%
 ךותל תועבטמ

 ןיעלגה
12,231 17,070 140% 27,607 26,096 95% 20,749 22,682 109% 60,587 65,848 109%

25% 7,728 30,546 ןיעלג םינפ 49,399 18,520 37% 59,224 21,413 36% 139,169 47,661 34%
70% 1,163,988 1,656,810 ןילופורטמ 3,682,120 1,771,273 48% 2,935,730 2,022,443 69% 8,274,660 4,957,704 60%
57% 625,988 1,090,680 ןוסכלאב 2,482,487 1,007,866 41% 2,071,269 1,113,692 54% 5,644,436 2,747,546 49%

106% 166,412 157,193 תועבטמ ןיעלגל 185,392 178,885 96% 126,850 154,831 122% 469,435 500,128 107%
98% 112,058 113,878 ןיעלג םינפ 291,950 177,154 61% 231,583 190,907 82% 637,411 480,119 75%

THS trips above 1 km  
(aerial distance)

AM Daily

 לדומ רקס
model/ 

THS
 לדומ רקס

model/ 

THS

 גהנ תועיסנ

)יוויל ללוכ(  

86% 767,201 889,794 ןילופורטמ 4,473,666 3,162,333 71%

82% 388,486 472,121 ןוסכלאב 2,597,115 1,629,508 63%

91% 378,715 417,673 תורזג הצוח 1,876,551 1,532,825 82%

117% 107,578 91,565 ןיעלגה ךותל תועבטמ 322,865 323,703 100%

131% 64,812 49,470 ןיעלג םינפ 292,084 270,897 93%
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בחלופות   ברכב  שזמנים עדכנית עבור משתמשי הרכב הפרטי.  נמוך לטובת התח בהן השימוש  ,  בורה הציבוריתפרטי 

    הושלמו נסיעות אף בתחבורה הציבורית, אך הללו לא הוצבו. 

 

 

 זמני נסיעהכיול מודל  

לבחור   הוחלט  המחקר  ובבמסגרת  מוצאים  של  הנסיעה  של  רשימה  משכי  בין  ולהשוות  אביב  תל  במטרופולין  יעדים 

 Googleתקופת שיא ערב. למערכת  ב, בתקופת שיא בוקר ו  Googleאלו המתקבלים מנתוני  בין  המתקבלים במודל ל

. נערכה השוואה בין זמני נסיעה עבורם הופקו זמני נסיעה בשעות נבחרותויעדים במטרופולין  -מוצאים  700-הוגדרו כ

להלן שואר לעיל. בתרשימים  , לאחר הניפוח המתל אביבזמני הנסיעה בין אזורי התנועה המקבילים במודל תבין  ל  אלו

 רוט רגרסיית הזמנים.  יפ

 

תקופת שיא בוקר )צד   —זמני הנסיעה שעלו ממודל תל אביב  בין  לGoogle -שעלו מזמני נסיעה    ה בין: השווא 43תרשים  

 אחר הצהריים )צד שמאל( תקופת שיא ימין( ו

טובה מאוד. בשעות הבוקר מקדם  היא    ,אחר הצהריים  בשעות הבוקר והן בשעותלראות כי ההתאמה בזמנים, הן    אפשר

. בתקופת  10%-, בממוצע של כGoogle-ממעט מאלו המתקבלים  ב זמני המודל לרוב גבוהים  והמתאם גבוה במיוחד,  

 . Google-מ מעט מהזמנים שהופקו ב , זמני המודל דווקא קצרים 4%-שיא ערב הפער הממוצע יורד לכ

 

 נפחים במודלבין ספירות תנועה לבין   ה השווא 

מודל תל של  כיול פונקציות העכבה במודל הסטטי יכול להתבצע על פי זמני נסיעה או נפחי תנועה. במסגרת תחזוקה  

מוצאים ויעדים    700-זמני הנסיעה בין כ  ה ביןהשווא  באמצעות, כוילו פונקציות העכבה )אשר תוארו לעיל(  ועדכונו  אביב

רמות שירות בין של  (. זאת מכיוון שתוצאות המודל מתבססות על תוצאות  Google  ל פיזמנים במציאות )ע  ביןבמודל ל 

ספירות    ה בין  השוואבאמצעות  המוצאים והיעדים. לאחר כיול הפונקציות, בוצע תיקוף של תוצאות המודל, בין היתר  

 התנועה במודל. נפחיבין תנועה ל

. הספירות נאספו בעיקר 2019-2016ספירות תנועה ברחבי מטרופולין תל אביב, בשנים    200-לצורך ההשוואה, נאספו כ 

רשת המודל אינה מפורטת כמו במציאות, לא  שצירים עירוניים עורקיים. היות  בעירוניים במטרופולין וכן  ן  בצירים בי
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פחות. ההשוואה בין הספירות מפורטת    , כי השוואה זוודל באזורים העירונייםנפחי המבין  ספירות לבין  נכון להשוות  

 ( עבור שעת שיא בוקר. 2018על תרחיש מצב קיים )נעשתה תוצאות המודל בין ל

 : ספירות התנועה שנאספו לבין תוצאות המודלבין השוואה להלן בגרף 

 

מצב קיים במודל. שיפוע הקו בתרחיש  ה  תוצאותבין  לראות כי קיימת התאמה טובה יחסית בין ספירות התנועה לאפשר  

 בממוצע מספירות התנועה שנאספו. 10%-נפחי המודל נמוכים בכ ,, כלומר0.89הלינארי הוא 

  

 השוואה בין ספירות התנועה שנאספו לבין תוצאות המודל:  44תרשים 
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 ותרחישי הבסיס המחקר חלופות 5

 ת המחקר חלופו  5.1

. לכל שנת יעד נערכה תחזית 2050-ו  2040,  2030:  האלו    תחזיות הביקוש נערכו באמצעות מודל תל אביב לשנות היעד

 תקופות יום: תקופת שיא בוקר, תקופת אמצע היום, תקופת שיא אחר הצהריים.   שלושל

 של אמצעי המתע"ן:האלו במסגרת ההערכה הכלכלית נבחנו החלופות 

, תגבור של מערך האוטובוסים, רשת  בלבד  אדוםהרק"ל  הקו  ובה  רשת המתע״ן  ובה    חלופת בסיס   –  A0חלופת   •

 ;כנית האסטרטגית ורשת דרכים מוסכמת לשנת יעדוהרכבת המתוכננת לכל שנת יעד בת

 אדום, ירוק וסגול  שלושת קווי הרכבת הקלה: ובהחלופת בסיס נוספת  – A01חלופת  •

מערכת המתע״ן קווי הרק"ל( בהתאם לתוכנית    שלושתשלושת קווי המטרו )נוסף לחלופה ובה    – חלופת מטרו   •

 העדכנית:  

o  קוM1 רחובות ביןרעננה ל -בין כפר סבא ; 

o  קוM2 תל אביבבין בין פתח תקווה ל ; 

o  קוM3 בת ים, דרך פתח תקווהבין רדיאלי בין הרצליה ל . 

 פיתוח רשת המטרו: בחלופות הנוגעות לשלביות  ו שלושכמו כן, נבחנ 

 קווי מטרו:שני  –חלופה צולבת  •

o  קוM1 רחובותבין בין רמת השרון ל ; 

o  קוM2 תל אביבבין בין פתח תקווה ל . 

 : קווי מטרושלושה  –חלופה מרכזית  •

o  קוM1 ראשון לציוןבין בין רמת השרון ל; 

o  קוM2 תל אביבבין בין פתח תקווה ל ; 

o  קוM3  פתח תקווהבין בין בת ים ל. 

 : קווי מטרושלושה  –חלופה משולבת  •

o  קוM1 רחובותבין בין רמת השרון ל ; 

o  קוM2 תל אביבבין בין פתח תקווה ל ; 

o  קוM3  פתח תקווהבין בין בת ים ל. 

 היעד שהן נבחנו בהן:להלן החלופות ושנות 

 שהן נבחנו בהןיעד  החלופות ושנות ה: 34לוח 

 2050 2040 2030 חלופה

A0 V V V 

A01 V V V 

 X V V מטרו 

 V X X צולבת

 V X X מרכזית 

 V X X משולבת 
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 רשת הרקע, כדלהלן: של  כל החלופות אותן הנחות ל

 ; בהתאם לשנת היעד, על פי הנחיות משרד התחבורה  –רשת הכבישים  •

 ; (2040-ו  2030  –ת היעד  ועל פי התוכנית האסטרטגית של רכבת ישראל )בהתאם לשנ   –רשת מסילות הרכבת   •

 ; בגוש דןהמצב הקיים  תניכרת לעומתוספת שירות ובה  –רשת קווי האוטובוס  •

 ;עירוניים בהתאם למתוכנןן עירוניים ובי –רשת נת"צים  •

 ; 20-ו 5, 2, נתיבים מהירים גם בכבישים 1נוסף על הקיים בכביש  –תיבים מהירים נ  •

 . (2030קו התכלת )שני האחרונים לא קיימים בתרחישים לשנת ה: הקו החום, קו השרון וBRTקווי שה ושל •

 המודלים הכלכליים. אומדן יומי לצורך ך הכול תקופות יום ורוכזו לס לכמההתחזיות נערכו 

 

יפורטו בפרק הבא.    45תרשים  ב ורשתות הרקע, אשר  בבדיקה הכלכלית,    לשמור על שמרנותכדי  חלופות הבסיס 

 רות תחבורה ציבורית ברשת ללא מטרו: ישל שניכרת הוחלט על תוספת 

 ; הכפלה של שירות האוטובוסים במטרופולין •

 ; ק״מ נתיב וקיבולת ברשת הדרכים  20%-תוספת של כ •

 ; "כנית הנתיבים המהיריםות "ו "מהיר לעיר"כניות ותהנת״צים ונתיבים מהירים על פי מלאה של תוספת רשת  •

גבוהה מאוד של שירות  ב • ותדירות  מימוש מלא של התוכנית האסטרטגית של הרכבת  הרכבות  רשת הרכבת 

 המטרופוליניות.  

 

 רות האוטובוסים ברשת ללא מטרו י: חלופות הבסיס, היקפי רשת הדרכים וש 45תרשים 
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 רשתות רקע  5.2

 רשת כבישים 

 . בהתאם לשנת היעד, על פי הנחיות משרד התחבורה .א

 פרויקטים לדוגמה: 

 ;דרוםרעננה בין ל 9( בין כביש 43)תת"ל  4הרחבת דרך  •

 ;בפתח תקווה 40סלילת עוקף  •

 ; 40כביש בין ל 6בין כביש   411הרחבת כביש  •

 מחלף בית דגן. בין בין מחלף תעבורה ל  44שדרוג כביש  •

 

  .20-ו 5, 2תוספת נתיבים מהירים בכבישים  –נתיבים מהירים  .ב

 רשת מסילות, קווים ותחנות רכבת

)רכבות מהירות(, שנת   6-5ללא מסילות    2030על פי התוכנית האסטרטגית של רכבת ישראל, בהתאם לשנת היעד: שנת  

 תחנות הרכבת הרלוונטיות(.בהן ) 6-5כולל מסילות  2040

 

 רשת התחבורה הציבורית 

השנים   .א עבור  הבסיסי  אביב  תל  במודל  הציבורית  התחבורה  שירות    מתמגל   2040-ו  2030רשת  תוספת 

 ; אחוזים בהתאמה 50%-כו 40%-במטרופולין ביחס לתרחיש מצב קיים של כ

שירות העירוני )נסיעות  ב, המבוססת על הגדלה נוספת  בורה ציבוריתתחעבור המחקר נבנתה חלופה מוגברת של   .ב

 ; הבסיסית  2040לרשת  וק''מ רכב( ביחס

החלופות בבדיקה, בכל שנות היעד, פרט לחלופות מטרו  כלל  בפעילה    בורה ציבוריתתח רשת מוגברת זו של   .ג

 ;מלא

 ; עירוניים, בהתאם למתוכנןן עירוניים ובי –נת"צים  .ד

 בהתאם לשנת היעד:  – BRTקווי שלושה  .ה

a.  הקו החום2030לשנת :; 

b.  הקו התכלת: הקו החום, קו השרון ו2050-2040לשנים . 
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 ורשת קווי מתע״ן משלימים  : רשת נתיבים לתחבורה ציבורית ברשת הרקע 46תרשים 

 

 . 2050-ו 2040לשנים כנית האסטרטגית  ו: רשת הרכבת באזור המרכז בת 47תרשים 
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 במחקר   בסיסה תרחישי 5.3

מצב  לבין  כנית האסטרטגית  ו תבמימוש ההתועלות מפרויקט המטרו מחושבות לפי גישה הפרשית: ההפרש בין מצב עולם  

הת ללא  אך ו עולם  )כלומרב  כנית,  אחרים  באמצעים  הציבורית  התחבורה  פיתוח  לחלופת  ,המשך  היא   doההשוואה 

something  ,ולא  do nothing  בהתאם   שינוי מהותית יכולים להשתנות  האסטרטגי  עם התכנית(. אולם, מצבי העולם

היא מכוונת לעידוד וכן במידה שבה  כנית,  ולמדיניות הממשלתית והמוניציפאלית המשלימה הננקטת כחלק ממעטפת הת

 ברמת המדיניות המשלימה: זה מזה  , נבחנו שלושה תרחישי בסיס, הנבדלים  בהתאםהשימוש בתחבורה הציבורית.  

עסקים  "המשך    יםמניחולמעשה  שלא ננקטת מדיניות משלימה לתחבורה הציבורית,    יםמניחתרחיש זה  ב  –  תרחיש תחתון

עדר כל סוג של אגרה או מחיר על נסיעה ברכב פרטי, היעדר יחנייה חינם ליד הבית במרכזי הערים הצפופים, ה:  "כרגיל

ציבורית בתחבורה  לשימוש  היום(  פרט  )  תמריץ  הקיים  נוועודלסבסוד  בעצם  זה  תרחיש  התועלות .  את  לאמוד  עד 

את המתמרצות  הנחות  חים  ילא מנ המינימליות מהמטרו ומשמש כגבול תחתון לתועלות המיקרו כלכליות. ברמת המודל,  

 . ערך זמן המבוסס על השכר הממוצע הארצי יםתרחיש זה מניחבהתחבורה הציבורית או פוגעות ברכב הפרטי. 

ומייש  ים המרכזי מניחבתרחיש    –  תרחיש מרכזי   לחלופה עם אותם    מיםיישום חלקי של אמצעי המדיניות המשלימה 

המטרו. במודל, אנו אומדים את ההשפעה של אמצעי המדיניות המשלימה כיישום של תרחיש החנייה )ראו להלן( אשר  

מספ החנייה  תרחיש  במטרופולין.  החנייה  למיקום  בהתאם  החנייה  מחיר  את  מעלה  מדיניו  קבפועל  לאמצעי  ת  אומדן 

לרכב הפרטי עלויות חיצוניות  ש  מכיוון  את הנסיעה ברכב הפרטי לעומת התחבורה הציבורית,  שהוא מייקר  בכך  משלימה

 (.  "המודל התחבורתי"פרק ב ה)ליחסיות בין אמצעי הנסיעה במודל הפיצול, רא קיימא רבות ואינו אמצעי בר

ר, מדיניות חנייה, אגרת גודש,  ת, בין היובהטרו  מדיניות מיטבית תומכת מ  יםתרחיש העליון מניחב  –  תרחיש עליון

כנית ווציפוף סביב תחנות המטרו. תרחיש זה נועד לאמוד את התועלת המרבית מהת  של שימושי קרקע  תאם מטרוופיתוח מ 

 ולשמש כטווח עליון לתועלות המיקרו כלכליות.   תהאסטרטגי

 

 ה יתרחיש חני 

. בתרחיש 2040מיליון תושבים בשנת    5.4-מיליון תושבים לכ  4.0-מצפוי לגדול   ל אביב ת   ןמטרופוליבתרחיש הבסיס,  

ה חדשים  ייצירת מקומות חני של  קצב  ה,  זה. בתרחיש  50%- ללא מטרו, מספר כלי הרכב במטרופולין צפוי לגדול ביותר מ

לחני  בגידול בביקוש  יוכל לעמוד  וצפויה הרעה  יבמטרופולין לא  בזמינות החניניכרת  ה,  הן במרחק שהנוסעים  היהן   ,

 ה. ידרשו להחנות מיעד הנסיעה והן בעלות החנייי

,  , הבאים לידי ביטוי נוקטות אמצעי מדיניות משלימה ,שבהן מערכות תחבורה ציבורית מפותחות ,ערים מפותחות בעולם

  תחבורה ציבורית, בהיטב    המשורתיםיה במקומות  יבאמצעות הגבלת היקף החנ   חנייה מצמצמת  בין היתר, גם במדיניות

  .ידיפרנציאלמרוחקים יותר ממרכזי הפעילות ותמחור  םייעודיי מיקום החנייה במקומות  

ויתר אכיפה    באמצעות תמחור  26, בארץ בשנים האחרונות בעקבות הנעשה בעולם  החלו לנקוטמדיניות מצמצמת כזאת  

יה בפרויקטים  יתקני חנ   27צמצום   ד בבד עםבזאת    .לילהבין  בין יום ל בחנה  בהושעות    כמה להגבלה  , בבמרכזי הערים

ציבורית.    28, חדשים נגישים לתחבורה  באזורים  מובנים  יםנתקלמדיניות בארץ עדיין  בבעיקר  אחת הטענות .  בקשיים 

. בערים מתקדמות בעולם  ראויה אי אפשר להכביד על הרכב הפרטי כל עוד אין תחבורה ציבורית    זאת:העיקריות היא  

ההבדל ניכר בעוצמת הצעדים לעומת  עיקר  ו  29, בהן יש מערכות מטרו, ננקטים צעדים שונים במסגרת מדיניות מצמצמתש

ומדרכות רבים יותר האסורים    ה נמוכים יותר, הגבלת שעות חריפה יותר, שטחיםיתקני חני  –כלומר    –  המצב בארץ

 
 2005ועדת הכלכלה כנסת ישראל  –מסמך רקע בנושא מדיניות החנייה במטרופולינים  26

  2016 נחתם תקן החניה החדש שמקטין את מספר מקומות החניה בבתי מגורים ובמשרדים 27

 תקנות התכנון והבניה  28

29  2018– for Sustainable Mobility Making Buildings Fit סקירת מדיניות בערי אירופה   

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/3332d17a-8e32-e811-80de-00155d0a0235/2_3332d17a-8e32-e811-80de-00155d0a0235_11_7414.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/3332d17a-8e32-e811-80de-00155d0a0235/2_3332d17a-8e32-e811-80de-00155d0a0235_11_7414.pdf
http://www.sustainability.org.il/home/transportation-news/parking-regulations-parking-prices-0616
http://www.sustainability.org.il/home/transportation-news/parking-regulations-parking-prices-0616
http://www.sustainability.org.il/home/transportation-news/parking-regulations-parking-prices-0616
https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%94%201500.pdf
https://ecf.com/system/files/Bicycle%20vs%20Car%20Parking%20in%20Building%20Codes_ECF_ONLINE.pdf
https://ecf.com/system/files/Bicycle%20vs%20Car%20Parking%20in%20Building%20Codes_ECF_ONLINE.pdf
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כניות פדיון חניה שבבסיסן מתן תמריץ כספי ישיר למי שמוותר על וגם ת  ,למשל  ,בין הצעדים הנוספים קיימות.  הילחני

  – תמריץ שלילי    , באמצעותאו לחלופיןמיסוי,  מתגמול המעסיק    באמצעות  בעקיפין,  ובין אם  במישריןיה, בין אם  יהחנ 

 30. הימיסוי החני

מתאם חיובי גבוה    לראותאפשר    49תרשים  בו  48תרשים  . ב ביקושהלניהול  אחד האמצעים הבסיסיים    ואהה  ימחיר החני

 . בהתאמה צות הבריתארבפסיפיק ו -מחיר החנייה באזור אסיהבין בין השימוש בתחבורה הציבורית ל

 

 יה י החנ: אחוז השימוש בתחבורה הציבורית כפונקציה של מחיר 48תרשים 

 

 צות הברית ערים בארבשימוש בתחבורה הציבורית בין יה ליהקשר בין מחירי החנ:  49תרשים 

יה הממוצע  יבהן קיימת מערכת תחבורה ציבורית טובה, מחיר החנ צות הברית ו בערים באר  כילראות  אפשר    50תרשים  ב

נהוגים כיום  המוצגים מחירי חנייה    35  לוחב  .ם חלשים של תחבורה ציבוריתשירותי  ובהןמחיר בערים  מה יותר מכפול  

 הראשונה במטרופולין.ובטבעת  ל אביב( באזור ת2019)

 
 2008דוח בנק ישראל  30

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Documents/doch08/p8.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Documents/doch08/p8.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Documents/doch08/p8.pdf
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תחבורה  שבהן  בהן תחבורה ציבורית טובה לעומת ערים  שערים    –צות הברית  מחירי החנייה בארבין  : השוואה  50תרשים  

 ת ציבורית לא מפותח

 2019: מחירי חנייה בגוש דן  35 לוח

 אזור דן -אתרי חנייה בגוש תעריף שעתי )₪(  תעריף יומי )₪( 

 תל אביב  לבן -חנייה ברחוב כחול 6.2 שעות   3עד 

 חניון עירוני בת"א לפני הנחת תושב  16 24

 כלל  מזא"ה/ בצלאל/  20 72

 גן העיר 20 90

 עזריאלי 16 100

 עזריאלי 16 100

 בית ציון רוטשילד  35 130

  תקווה   פתח 4 15

ברחוב   חניה 

 ול לבןחכ

 ה י הטבעת השני

 שמואל  ים/ ג.-בת 5 

 ר"ג  הרצליה/  6.2-6.1 24-15

 הבורסה  ר"ג גיבור ספורט/  22 90

 חניון רעננה 12 40

 חניוני מרכז ומערב הרצליה  16 60

https://www.pango.co.il/about/articles/parking-rates
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 ה יהחני תרחישסיכום  5.3.1.1

. מספר כלי 2040מיליון תושבים בשנת    5.4-לכמיליון תושבים    4.0-מצפוי לגדול    ל אביבלין תומטרופבתרחיש הבסיס  

ה חדשים במטרופולין ייצירת מקומות חני  של קצבה. בתרחיש ללא מטרו, 50%-הרכב במטרופולין צפוי לגדול ביותר מ

ו להחנות  דרשייה, הן במרחק שהנוסעים ייהן בזמינות החנ ניכרת  ה, וצפויה הרעה  ילא יוכל לעמוד בגידול בביקוש לחני

 ה. ימיעד הנסיעה והן בעלות החני

,  , הבאים לידי ביטוי ערים מפותחות בעולם שבהן מערכות תחבורה ציבורית מפותחות נוקטות אמצעי מדיניות משלימה

תחבורה ציבורית,  בה במקומות המשורתים היטב  יבאמצעות הגבלת היקף החני  חנייה מצמצמת  בין היתר, גם במדיניות

  .ידיפרנציאלמרוחקים יותר ממרכזי הפעילות ותמחור  םייעודיי קומות  מיקום החנייה במ

כמות  ל,  באוכלוסייהדול  יגההמשך המגמה של  הצורך בנקיטת אמצעי מדיניות בתגובה ל  ה במודל מבטא אתיתרחיש החני 

 :האלואת ההנחות  יםמניח בתרחיש ביקוש. בין היה ליגדל בין היצע החנ הפער לכן וכלי הרכב 

ביקוש ימשיך לגדול בין היה ליהקמת מערכת המטרו והתחבורה הציבורית, הפער בין היצע החנ בד בבד עם   •

   ; מרכזי הערים, המגורים, התעסוקה ואזורי ביקוש אחרים  ם האלו:יה באזורייבשל אי היכולת לספק היצע של חנ 

ניהול  של  יה ויחנ   מחמירה יותר של  מערכת המטרו והתחבורה הציבורית תאפשר ביתר קלות להנהיג מדיניות  •

 ; ביקוש

יה כיום, אך יורחבו ליותר אזורים על פי  ייהיו דומים למחירי החנ  2040ה בשנת י מחירי החניכי הנחה שמרנית  •

   ;המתואר במפת האזורים להלן

, כמקובל בערים האירופיות בעלות מערכות תחבורה  ישירותה יושת בסופו של דבר על כל נוסע  ימחיר החני •

 ; ציבורית מפותחת

יהיה דומה לזמן   2-1מרכזים העירוניים בטבעות  או    תל אביבשיעדן מרכז  בנסיעות  ה ליעד  יזמן ההגעה מהחני •

. במודל הזמן הזה זמן הגעה לרכב במוצא, זמן  ובחנייה בהם  חניונים במגדלי המשרדיםלהנמדד היום בכניסה  

 יה, זמן הגעה מהחניון ליעד. יחיפוש חנ יה וזמן יהצטרפות לרשת מהסנטרויד, זמן כניסה לחנ 

 ל אביב ה במודל תי: הפרמטרים במודל החני36 לוח

Zone Hourly Cost 

(NIS) 

Parking hours per trip 

in model 

1 30 2.0 

2 15 1.0 

3 5 0.3 

4 3 0.2 

5 - 0 
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 ל אביב ה במודל תימודל החני: אזורי 51תרשים 
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 תרחיש בעלות על רכב 

כשיש תחבורה ציבורית    :ההיגיון ברור.  בעלות רכבלבין  קשר הפוך בין נגישות לתחבורה ציבורית    עולהמחקרים שונים  מ

רכב ות תחליף לרכב פרטי, בהחלט ייתכן שחלק מהאנשים יוותר על בעלות  יד, שאכן יכולה להוטובה, והכוונה לטובה מא

כלומר, בהנחה .  משמש בעיקר ליוממות של בן משק בית שני שעובדרך כלל  ובעיקר על רכב שני במשפחה. רכב שני בד

רוב שאר הצרכים בזמן שאינו עובד: בילויים, קניות    לספק אתשרכב ראשון משמש את אחד העובדים במשק הבית ויכול  

ניתוח הנתונים מסקר מ.  או נוספת  בת משק בית נוסףאו    ל בןרכב שני היא בעיקר לצורכי היוממות ש  החזקתהרי  עוד,  ו

יש לפחות    שמחזיקים שני רכבים ומעלה  ממשקי הבית  75%-כב  עולה כינסיעה האחרון במטרופולין תל אביב  ההרגלי  

מה שמחזק את הטענה שרכב  ,  44%וא  עובדים ה  שנילפחות    ובהם  בכלל המדגם  אחוז משקי הבית  ואילועובדים,    שני

שמי שגר קרוב לתחנת  להניח  בעיקר נסיעות יוממות, ולכן בהחלט סביר    היטב   מספקהמטרו  שמש בעיקר ליוממות.  שני מ

, השכרת בורה ציבוריתשיוותרו גם על רכב ראשון וימצאו סידורים )תח  שיהיו מימטרו יוותר על רכב שני. ייתכן בהחלט  

 בתחבורה ציבורית. נסיעות שלא משורתות  ןלאות ועוד(  car2goרכב, 

 

יש קורלציה גבוהה בין בעלות על רכב, מכיוון שד,  והניתוח של ההשפעה של המטרו על בעלות הרכב הוא מורכב מא

 ו ואחריהכנסה ושימושי קרקע. בכל המודלים של בעלות רכב, המשתנה המשפיע ביותר על בעלות הרכב הוא הכנסה  

שימושי קרקע שגם    ובהםרים  ובונים מטרו באז   רך כלל(. בד עודפות, עירוב שימושים ומשתנה שימושי הקרקע )צפי

תרשים  ב.  כגון צפיפות ועירוב שימושים, וקשה להפריד בין ההשפעות של שני גורמים אלו  ,פועלים להקטנת בעלות רכב

 הכנסה על בעלות רכב לצד ההשפעה של הצפיפות העירונית על בעלות רכב.הההשפעה של  52

 

 

 Acharya & Morichi, 2007)): בעלות רכב לעומת הכנסה וצפיפות עירונית  52תרשים 

  ה אוכלוסיימטרו מעלה את ערכי הנדל"ן באזור ובהתאם מושך  הוהן    רמת ההכנסה גבוהה יותר  הןבהרבה מרכזי ערים  

כדי  זמן רב   דרוש  ההשפעה של המטרו.  ביןלקשה להפריד בין משתנה ההכנסה    במקרה זה, וגם  הכנסה גבוהה יותר  ולה

, וגם הם בהפרש של כמה  ואחריהלפני בניית המטרו    הנוגעים לבעלות רכבמחקרים    ובהתאם כמעט ואין,  מטרו  לבנות

  ואחריה  בעלות רכב לפני בניית הרכבת הקלה בבוגוטה  ו בויוצא דופן הוא מחקר שבדק ., ייתכן שהפרש זה בעייתי יםשנ 

(Tabitha et. al, 2014  החוקרים השתמשו בשיטת .)difference in difference    לבחינת שינויים בבעלות רכב לאחר

בעלות רכב בקרב  לבין  שות למערכת הקווים הראשית  ת מערכת הרכבת הקלה ומצאו קשר מובהק שלילי בין הנגייבני

 אוכלוסיות אמידות. 

חשובות כך קשה להסיק מסקנות ורמת הרזולוציה המרחבית גסה למדי, זאת: היא מהמחקרים האלו ברבים בעיה נוספת 

לא  שמעדיפים  האנשים  :  (self-selection biasיית הבחירה העצמת )הט  בעיה שלהשפעת המטרו. כמו כן קיימת    על
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 תחבורה ציבורית טובה, וגם יש להם פחות מכוניות.  ובהםלנסוע הרבה נוטים לגור במרכז העיר, במקומות  לא  לנהוג ו

  מורכבות נוספת לבעלות הרכב.ובה שבת, ל ה הנוגעתבארץ יש בעי

  , קאו וקאו ב. למשלמחקרים רבים לא הצליחו לבודד את האפקט של מערכות עתירות נוסעים על בעלות הרכאת בלאור ז

Cao & Cao, 2013))  מצאו שהתכנון העירוני ושימושי  ופאול  '  סט- בחנו את האפקט של הרכבת הקלה במינאפוליס

השפיעה על בעלות רכב אך לא    (self-selection)ד על בעלות רכב ושהטיית הבחירה העצמית  וקרקע משפיעים מאה

 ב. בעלות רכ ביןנמצאה תלות ישירה בין הרכבת הקלה ל

בשנחאי, שלושה  רים  וופראמדו מודלים דיסאגרגטיביים שונים על סמך סקר בארבעה  (  Shen et al., 2016שן ואחרים )

מטרו, ומצאו שלמגורים ליד תחנת מטרו יש השפעה מובהקת על השימוש במטרו אך לא נמצא    שיש בהםמהם במקומות  

   בעלות רכב. בין מגורים בתחנת מטרו לבין קשר מובהק

 .בעלות רכבבין בין מטרו למובהק קשר מהם עולה יש לא מעט מחקרים שאת, נוסף למחקר בבוגוטה זעם 

מאלו שאין להם רכב גרים במרחק    70%כי  קו  ספרנסיבסן  (  Gosen, 2005מצאה גוסן )  2000על סמך נתונים משנת  

בעלות הרכב באזורים המרוחקים עד    ,כמו כן או מתחנת מעבורת.  BART-ה  ,ריתורושל עד מיל אחד מתחנת הרכבת הפ

ילה אחוז משקי  'הראה שבסנטייגו בצ(  Zegras, 2010זגרס )מהממוצע האזורי.   24%-ברבע מיל מתחנת רכבת נמוכה 

אזורים  האלה    משקי הביתאחוז השני רכבים קטן מ  ובבעלותםמתנת מטרו    יםמטר  500בית שגרים במרחק של עד  ה

משקי בית שגרים ליד  בריים באזור שנחאי בסין,  פרוומצאו שגם באזורים  (  Pan et al., 2013פאן ואחרים )אחרים.  

 באזורים אחרים. משקי בית  בתחנות מטרו יש פחות כלי רכב מ

נתונים מציאן בסין ש(  Huang et al., 2017הואנג ואחרים ) בין הבדלים מובהקים בבעלות רכב  אין  הראו על סמך 

כשהם עשו מודל   את,סמוכות לתחנת מטרו. לעומת ז  ןשאינ   ,שכונות בקבוצת ביקורתלבין  שכונות סמוכות לתחנת מטרו  

( למשתנה דמי של סמיכות לתחנת מטרו. הם  P = 0.000דיסאגטגיבי של בעלות רכב הם מצאו מקדם מובהק ביותר ) 

קשר ברור   . כך הם הראורישיון נהיגה ועודהחזקת  שכלה,  גיל, הכנסה, גודל משק בית, ה   האלו:בקרה  המשתני  בדקו את  

שינוי בתכונות אזור המגורים על בעלות הבעלות רכב. כדי לבודד את האפקט של  לבין  בין מגורים סמוך לתחנת מטרו  

  משתנים הם ביקרו   במקרה זהלאנשים שעברו דירה. גם    בנוגע   ( רקQuasi-Panel Modelרכב, הם אמדו מודל נוסף )

יש    ,בעלות רכב, כלומרבשינוי  לבין  גודל משק בית. הם מצאו קורלציה שלילית בין מעבר לאזור מטרו  ו  הכנסהכמו  

 את מספר הרכבים במשק הבית.  יפחיתועוברים לאזור מטרו המשקי בית הסתברות כי  

נקציה של משתנים שונים תחו מודל רגרסיה של בעלות רכב כפויפ(  Acharya & Morichi, 2007)אכריה ומוריצ'י   

בעלות לבין (, ומצאו עבור ערי המגה במזרח אסיה קשר מובהק שלילי בין אורך רשת המסילות העירונית 37לוח  )ראה

יה. הם מסיקים  ימספר האוטובוסים פר אוכלוס בין  ל בין בעלות רכב  מצאו קשר הפוך אך לא מובהק  כמו כן, הם  .  רכב

בהחלט  חבורה ציבורית  רות טוב של תישאם יש  אך    ,ברמת ההכנסה  לצד עלייהבעלות רכב  עלייה בלמנוע    אי אפשרש

 חשיבות התזמון של בניית מערכת עתירת נוסעים. עולה מחקר, מהבהתאם .להפחית את השימושאפשר 
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   Acharya &  Morichi, 2007)): מודל בעלות רכב  37לוח 
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פרופ כעת  שמבצע  המחקר  במיוחד  אכסהאוזן  ׳מעניין  רזולוציה  ובשו  Axausen)  (Kay  קיי  נעשתה  זה  במחקר  ייץ. 

בורה ציבורית. כמו כן, נערכה  ץ, בכל אזור חושב אינדקס של הנגישות לתחיאזורים בשווי   2,400-במרחבית מפורטת  

 בעלות רכב והכנסה. בנושאים האלה:  השוואה בין האזורים

אכן בעיקר פונקציה של הכנסה, אך באותה רמת הכנסה בעלות  היא  בעלות רכב פר רישיון נהיגה  עולה כי   53תרשים  מ

בורה  נה ככל שנגישות התחבעלות רכב קט    ,כלומר  .של תחבורה ציבוריתשות  בהתאם לנגי  20%רכב משתנה בטווח של  

לראות    54תרשים  ב.  עולה  הציבורית רכב  אפשר  נגישות  גם  מעניין  על  שבאופן  רכבב  ההקטנ משפיעה  אך  בעלות   ,

בורה  נגישות תח בין  בעלות רכב לפי הצלבה    38לוח  ב.  בורה ציבורית בעניין זהשל נגישות תחהשפעתה קטנה מההשפעה  

 על בעלות רכב. רבה יותר אכן יש השפעה  בורה ציבוריתלנגישות תח. מלוח זה עולה כי נגישות רכב ציבורית לבין

 

 בורה ציבורית נגישות תחשל כפונקציה של הכנסה ו: בעלות רכב פר רישיון נהיגה 53תרשים 
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 נגישות רכב של : בעלות רכב כפונקציה של הכנסה ו54תרשים 
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 רכב של נגישות  : בעלות רכב כפונקציה של נגישות תחבורה ציבורית ו 38לוח 

 

ויש    בורה ציבורית,רור נוסעים יותר בתחימטרו בב שיש בהם  גרים באזורים  האנשים  עולה כי  הספרות בהחלט  מ  לסיכום,

מיעוט  אינו פשוט, וקשה לכמת את התופעה בשל  רכב, אך הניתוח של השפעת המטרו על בעלות הרכב  כלי  להם פחות  

טובה למערכת עתיר  ים כיספרות בהחלט מראבזאת,  עם    ים.יהמחקרים הדיסאגרגטיב נוסעים משפיעה על  נגישות  ת 

 בחרנו להראות את ההשפעה האפשרית של המטרו על בעלות רכב. לכן, בעלות רכב, 

  כלי  שתושבים הגרים סמוך לתחנת מטרו מחזיקים פחות וממנה עולה שהשתמשנו בה מבוססת על ספרות המתודולוגיה

 בינם לבין תושבים שהנגישות במקום המגורים שלהם גרועה.   20%בהפרש של עד  רכב

לכל שנת יעד. אומדן של   ל אביבלתחזית הבסיס במודל תבהתאם   אמדורמת המינוע ללא פרויקט  את  את בעלות הרכב ו

 אלו:לכל אזור בהתאם להנחות ה חושבמטרו בעת שימוש ברמת המינוע ב השינוי

 ;ברכב השני  20%הפחתה של   -  מתחנת מטרו  מ׳  800שנמצאים במרחק עד  רכבים בתחזית    שניעם  בית    משקי •

 ; ברכב הראשון  5%הפחתה של      מתחנת מטרו   טריםמ   800שנמצאים במרחק עד  בתחזית    1עם רכב  משקי בית  ב •

 תחנה של רכבת קלה. מ טריםמ 500מרחק של ב  משקי בית •

  20%  יםלוקחבו שמרנית, מכיוון שעל פיה    , הגישה20%ל עד  הבדלים בסך בעלות הרכב שעלו  צרי  ימחקר השוויהמ

כלל בקרב  ורק באזורים הסמוכים לתחנה ולא    של רכב ראשוןעבור הפחתה    5%רק עבור הפחתה של רכב שני, ועוד  

   התושבים בגוש דן.

 



 לסיכו 

112 

 V1.1, 07.20 –טיוטה  

 תרחיש עבודה מהבית 

.  תקשורתבד בבד עם התפתחות השנות השמונים  ב  תהליך שהחלהיא    (Telecummute)  או עבודה מרחוק   עבודה מהבית

  ועוד, תקשורת מהירה ומאובטחת, טכנולוגיית “ענן” וציוד קצה  , פיתוח  טכנולוגיית האינטרנטהאצת  בזכות אמצעים כמו  

אמצעים אינטרנטיים לשיתוף נתונים, שיחות  ,  רובוטיקה, הדפסת תלת ממדהמלאכותית,  הבינה  ה  וכן פיתוחים בתחום

ובמובן זה הרחיבו את מושג "מקום    ,על הצורך להגיע יום יום למקום העבודה”  לוותר“  ול, אפשרפורמות ניהפלטו  וידיאו

התפתחות    על כך, אלו מגמות בשוק העבודה המשפיעות על שיעורי העבודה מרחוק:  נוסףהעבודה" כפי שהיה מוכר עד אז.  

כך,  נוסף על    32.נויי העדפות, מקצועות וצורות העסקהשינויים בשוק העבודה לרבות שיו  31ענף חללי העבודה השיתופיים 

( הקורונה  מגפת  שלאור  צופים,  COVID-19ייתכן  שרבים  מכפי  מהר  יתרחשו  העבודה  בשוק  אלו  שינויים  לאחר ( 

 33. בדרך זו  ואולי למדו את היתרונותלעשות זאת    , התרגלולעבוד מהבית ולעשות פעולות שונות ממנו  שאנשים נאלצו

ח זה, לדיון מפורט בהשפעות הפוטנציאליות של מגפת  "בדו  "מגפת הקורונה  עקב  תרחיש שינויי העדפות הנוסעים"ראו  

 הקורונה על פרויקט המטרו. 

צריכת על    –להעריך כיצד תשפיע מגפת הקורונה על הרגלי העבודה מהבית )ובאופן כללי יותר    אי אפשרבשלב זה  

מע בהמשך  צורך  ויהיה  מרחוק(,  זאתשירותים  עם  הבאים.  בחודשים  זו  סוגיה  אחר  אפשרקב  מהבחינה   ,  כי  לציין 

,  זאת   אפשרו רק אחוז קטן ממקומות העבודה  עד כה  אך    ,אפשרויות לעבודה מרחוק כבר לא מעט שנים   ישהטכנולוגית  

  4%ק  כן בצמצום זמני היוממות של העובדים. כך, בישראל רבשטח משרדי ו  לחברותניכר  למרות הפוטנציאל לחיסכון  

 2.5%עבדו "בדרך כלל" מהבית, עלייה קלה בלבד )במספרים אבסולוטיים( מתחילת העשור )  2018מהעובדים בשנת  

כלל"    שיעור ה"עובדים מהבית בדרך  הברית  צותבארובאיחוד האירופי הנתונים דומים:  צות הברית  גם באר  34.(2011-ב

האיחוד האירופי שיעור העובדים מהבית "בדרך כלל" יציב מאז  במדינות  ו  5%-לכ  4%-השנים האחרונות מ   10-עלה ב

מוצאים חשיבות במפגש הפיזי  ככל הנראה  מעסיקים  או  עובדים    אפשר להסיק כי  35.5.2%-4.6%ונמצא בטווח    2008

 .  בין העובדים עצמם ובהימצאותם הממשית במקום העבודה

שינוי מהותי בכוונות הציבור לעבוד מהבית.    לא עולה נתונים ראשוניים בנוגע להשפעות המגפה על הרגלי הנסיעה  מ

סקר שנערך במהלך הסגר   ו, ובמחקר נערך באוניברסיטת הטכניון בנושא השפעות המגפה על הרגלי הנסיעה לעבודה

אקראי באזור מטרופולין תל אביב. בסקר נמצא כי רוב העובדים בנדגמו  שעובדים    2,000-בקרב כ  2020בחודש מרץ  

טענו כי לא ישנו את מספר הנסיעות כלל    72%א יבצעו פחות נסיעות לעבודה לאחר שהמגפה תחלוף. בפרט,  טוענים כי ל

מהמשיבים    8%ביותר משתי נסיעות בשבוע. אולם    6%-יפחיתו בנסיעה אחת או שתיים בשבוע, ו   14%חזור(,  ו  )הלוך

 טענו כי יבצעו יותר נסיעות לאחר המשבר. 

 ו[ ביקשציטוט  –  UK[ ]2017סקר שבוצע בבריטניה ]בעל מערכת התחבורה, נציין ש  בנוגע להשפעה של עבודה מהבית

עבודה  בשל כי ההייתלבדוק אם קיימת השפעה על כמות הנסיעות שמבצע משק בית במצב של עבודה מהבית. מסקנתם 

יום למקום עבודתו.    העובד נוסע יוםובהם  יחסית למשקי בית  עולה במובהק  מהבית כמות הנסיעות הממוצעת למשק בית  

שאינן   , לעובד חופש רב יותר לבצע נסיעות מסוגים שונים  ישעבודה מהבית  בזכות    שלא כמו בעבודה ממשרד  נראה

   .דווקא למטרות עבודה

 
, דבר היוצר הטיה  “עבודה מרחוק”כעובדי    גם הםספרים  נואחרים,    WeWorkדוגמת  חללי עבודה משותפים  העובדים ב  31

גם כן  מייצרים , ולפיכך במרכזי המטרופוליןחללים אלה ממוקמים ברבים מהמקרים בניתוח תרחיש העובדים מהבית, שכן 
 . נסיעות מטרופוליניות 

 2018ורבן, מגמות חברתיות וטכנולוגיות והשלכותיהן על עתיד שוק העבודה והמיומנויות הנדרשות,  סופר 32

הנלווית    33 הסיכונים  ובדיקת  הקורונה  מגפת  בנושא השפעות  רחב  לדיון  סיכונים,  ניתוח  ותוצאות,  מתודולוגיה  דוח  ראו 
 לכדאיות הכלכלית של המטרו. 

 2018, 2008הלמ"ס, הסקר החברתי,  34

35 Eurostat: Employed persons working from home as a percentage of the total employment . 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052914_QID_6E0BB9BE_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;FREQUENC,L,Z,1;AGE,L,Z,2;WSTATUS,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-052914WSTATUS,EMP;DS-052914FREQUENC,USU;DS-052914INDICATORS,OBS_FLAG;DS-052914AGE,Y15-64;DS-052914SEX,T;DS-052914UNIT,PC;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=TIME_1_0_0_0&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=GEO_1_2_0_1&rankName5=AGE_1_2_-1_2&rankName6=FREQUENC_1_2_-1_2&rankName7=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName8=SEX_1_2_-1_2&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
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ים נותני השירותתעשייה והעובדי    ,בחשבון שלא כל העובדים יכולים לעבוד מהבית, לדוגמהלהביא  כך, יש  נוסף על  

נסיעות למטרת כי  עולה  נרחב במטרופולין תל אביב  סקר הרגלי נסיעה  מסיעות הן נסיעות לעבודה.  , ושלא כל הנ השונים

  יורד מכלל הנסיעות. במדד יומי המספר    39%-כהן בסך הכול    בשעת שיא בוקר  (נסיעות הקשורות לעבודהבהן )  עבודה

 .  22%-לכ

 

 9:00-7:00  בשעות מטרת נסיעה: התפלגות הנסיעות לפי 55תרשים 

את ההשפעות של עבודה מרחוק על   נובחמחקר בנערך בשיקגו. ש 201836 -מחקר מראוי לציין  ,נקודה זוכדי להמחיש 

שלה,  נסיעותל  שביקוה שיעור  על  מרחוק”ה  12%  מצביע  כפי    לוסייתבאוכ”  עובדים  מהמחקר.    , התרשים שעולה 

 ( 4.29%)"פעם בשבוע"  (,  3.91%)"פעם בחודש"  (,  2.22%)“כמה פעמים בשנה”  היא זאת:    ההתפלגות בתוך הקבוצה

 .  (1%) ”כמעט כל יום”ו

 

 ( Ramin et al., 2018)נסיעות  ה הכללית והתפלגותם לפי תדירותיביחס לאוכלוסי מהבית שיעור העובדים: 56תרשים 

בסימולציית רשת על המרחב  מהעובדים   50%החוקרים בדקו את ההשפעה של פתיחת האפשרות לעבודה מרחוק עבור  

  1%-מהעובדים תהיה השפעה של כ  50%בקרב  האפשרות לעבודה מהבית  שלהרחבת  ומצאו    המטרופוליני של שיקגו

   על הגודש ברשת הדרכים. 2%-על הנסועה וכ 

 
36  commuting behavior and impacts on travel demand and the environment, Ramin, et al., Analysis of tele

2018 
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עריך את השפעתה ואת התפתחותה של העבודה מרחוק, אולם התרחיש הסביר הוא אומנם קשה להבאופן כללי יותר,  

לפצות   כדי בפרט, נדרש שינוי גדול במיוחד בהרגלי העבודה  השפעה חיובית על תפקוד מערכת התחבורה, אך מוגבלת.  

שינוי מסוג זה עתיד  כי , ובשלב זה אין אינדיקציות הנובע מהגידול באוכלוסייה וברמת החיים ,בנסועההצפוי על הגידול 

 , התרחישים של עבודה מהבית שנבחרו כבדיקת רגישות הם: בהתאם. להתרחש

 ר הצהריים; אחבשעות השיא בכמות הנסיעות בשעות השיא בבוקר ו  5%הפחתה של  .1

בכמות   2%  ועלייה של  ר הצהרייםאחבשעות השיא  בכמות הנסיעות בשעות השיא בבוקר ו  5%הפחתה של   .2

 .הנסיעות בשעות השפל

 

 קיצוני של עבודה מהבית בתרחיש ושל עבודה מהבית : הפחתת נסיעות בשעת שיא בוקר בתרחיש ריאלי 39לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שינוי מהותי במגמה הקיימתשינוי במגמה הקיימתתרחיש עבודה מהבית

24%סקר הרגלי נסיעה 24%2017אחוז נסיעות לעבודה בשעת שיא בוקר

מבטא את המקצועות בהם רלוונטי לעבוד מהבית50%70%אחוז נסיעות שיכול להיות מושפע

28%28%אחוז נסיעות ללימודים בשעת שיא בוקר

בעיקר השכלה גבוהה10%30%אחוז נסיעות שיכול להיות מושפע

15%25%סך נסיעות רלוונטיות בשעת שיא בוקר

3%מחקר עבודה מהבית 3%2020אחוז עובדים מהבית 2018

פי 15 מהיום50%פי 7 מהיום20%הגדלת שיעור העובדים/לומדים מהבית ל- 

17%47%תוספת עבודה/לימודים מהבית

לפי מחקר שיקגו, התלפגות ניצול העבודה מהבית:

20%ימים בשבוע9%5כל יום

40%ימים בשבוע38%1פעם בשבוע

20%ימים בשבוע5%2פעמיים בשבוע

10%ימים בשבוע29%0.25פעם בחודש

10%ימים בשבוע19%0.0028כמה פעמים בשנה

100.0%100%

1.01.8ממוצע ימים בשבוע עבודה מהבית לנסיעות הרלוונטיות

0.5%4.3%הפחתת נסיעות בשעת שיא בוקר
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הת 6 מערכת  והשפעת  על  והמטרו  האסטרטגית  כנית 

 התחבורה בגוש דן

 םי יעדים אסטרטגיחזון ו 6.1

ם המשקפים  י( נקבעו יעדים אסטרטגי2016)  ל אביבהאסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבורית במטרופולין תבתוכנית  

 איכות החיים העירונית. לו ל אביבמטרופולין תב למערכת התחבורה העתידית  הנוגע את החזון

במערכת  רבה  וניידות    גבוהה  רמת נגישות  הבטחתתפקידה  ותחבורתית כוללת  למערכת  הנוגע  תוכנית האסטרטגית חזון  ב

דגש על ב  ,הוליסטית ושוויונית דרךבפיתוח החברה והכלכלה ל , המשפרת את איכות החיים ותורמתרב אמצעית מאוזנת

 .  איכות הסביבהעל בטיחות ו

הנוסעים במערכת נהנים ממגוון אפשרויות בחירה ושירות במערכת תחבורה משולבת ומוסדרת. התושבים גרים בעיר  

של התלות    ובהקטנהבתחבורה הציבורית, ברכיבה ובהליכה,    :מרבית התנועה נעשית באמצעים מקיימיםבה  ומשגשגת  

 שימוש בו.  ניכרת בברכב פרטי והפחתה 

עיקרית של מערכת  ה  תהמטר בעוד מערכת תחבורה מבוססת מטרו מפחיתה את הגודש בכלל אמצעי התחבורה,  

שירות  נה לספק  והמערכת נועדה בראש ובראש.  הגודש בדרכים  הפחתתהתחבורה הציבורית, והמטרו בפרט, אינה  

 . בחירותיהםלו כבוד לזמנםבו לכלל התושביםגבוהה נגישות ברמת ו גבוהה רמת ניידותב —איכותי לאזרח נחוץ ו

חיי עיר  בהיא מאוזנת יותר ומשולבת  , שחלק במערכת תחבורה עירונית מקיימת  אטובה הי  תמערכת תחבורה ציבורי

נערכות  ותוססים.  פעילים   המפותחים,  המטרופולינים  התחבורה ות  בהתמדהבמרבית  מערכת  של  לפיתוח  כניות 

  37. בגודש התנועה המוטורית בעירניכרת בהקלה והדבר בא לידי ביטוי  הליכה ורשת הרכיבה,ההציבורית, 

מגדילה את הפעילות הכלכלית והחברתית,  מרכיב בסיסי בחזון העיר והמטרופולין. היא  היא  מערכת התחבורה הציבורית  

לרכיבה  להליכה,  נעימים  למרחבים  אותם  ולהפוך  העירוניים  במרכזים  המוטורית  התנועה  את  להפחית  מאפשרת  אך 

תנועה של אנשים במקום אלפי מכוניות בפקק, רחובות מרווחים במקום  מעודדת  מערכת התחבורה הציבורית   ולשהייה.

 יות. סוף מכונ -ןמרחב חנייה לאי

המטרו נועד לשרת את תושבי ישראל ולשפר את רווחתם, הן במישור האישי והן במישור הלאומי, והיעדים האסטרטגיים  

לפרויקט נבחרו בהתאם. במישור האישי, התוכנית האסטרטגית תוכננה לתת מענה הולם לצורכי הניידות של תושבי ובאי  

, וכך תעניק רמת שירות מיטבית  הגבוהונגישות    גבוהה  , מהירותוהגב  , כיסויגבוהה  תדירותבין  המטרופולין, המשלבת  

ה מנוף לצמיחת המשק, לגידול בתוצר ובפריון העבודה,  יעבור האוכלוסייה ההולכת וגדלה. במישור הלאומי, המטרו יה

לעמידה    יםהכרחי  םתנאי  נחשביםהולתחרותיות של המשק ברמה הבינלאומית. היעדים האסטרטגיים שנבחרו הם אלו  

כדי לאפשר תכנון ובקרה לאורך    שאפשר לאמוד ולכמת, וכאלו  ולקיומה של מערכת תחבורה מתפקדת  במטרות המטרו

יעדים אסטרטגיים לתוכנית.   , הםהתחבורתיים במטרופוליןלראות חלק מהנתונים    אפשר  57תרשים  ב  שלבי הפרויקט. 

לאחר הקמת מערכת המטרו כאחוז מהיעד: ממוצע של ערים את המצב לראות את המצב בישראל כיום ואפשר בתרשים 

 מערכות תחבורה ציבורית טובות. ובהן מפותחות במערב אירופה

  ה וב  רמת שירות(  2  ;תנאי הכרחי לרמת שירות גבוהההיקף ההשקעה הנדרשת כ(  1יש שלושה סוגי מדדים בעניין זה:  

השקעה נאותה  בזכות  ( רמת השימוש בתחבורה הציבורית, המתקבלת  3  ;אינדיקציה לאטרקטיביות השירות עבור הנוסע

 עלה בנוגע הממוצע שמ  שהוצבו עלו  ורמת שירות גבוהה במערכת התחבורה הציבורית. כאמור, היעדים האסטרטגיים

אירופה  ל במערב  מפותחות  לרמתובהן  ערים  להגיע  שואפים  שאנו  ערים  טובה,  ציבורית  מערכת    ןתחבורה  בבחינת 

 
 concept-plans/sump-https://www.eltis.org/mobilityראה הנחיות האיחוד האירופי לתכנון תנועה מקיימת בערים:   37
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הכי    21-התחבורה וכך להדביק את הפער בין ישראל לבין חלק גדול מהעולם המפותח. להמחשה, תל אביב היא העיר ה

 כת תחבורה ציבורית מפותחת. רוב הערים הגדושות יותר הן ערי עולם שלישי ללא מערו, גדושה בעולם

 

 , כאחוז מהיעד ואחריו גוש דן מערכת התחבורה, לפני מטרו עמידה ביעדים נבחרים של:  57תרשים 

, ומדוע עמידה ביעד האסטרטגי חיונית לתפקודה התקין של 57תרשים  להלן הסבר על כל אחד מהממדים המוצגים ב

 מערכת התחבורה. 

 היקף ההשקעה 

תשתית לשימוש  היא  ציבורית    התשתית בלעדית לתחבור  לתושב:  של תחבורה ציבוריתאורך תשתית בלעדית  

הציבורית הפרטי.אחרים  תחבורה  יאמצעולא    התחבורה  הרכב  ובפרט  ציבורית    ,  תחבורה  נתיבי  לדוגמה, 

 שבזכותה תיתכן יונית מכיוון  ח  בורה ציבורית תשתית בלעדית לתחהשקעה ב  עוד.ובלעדיים, רכבת קלה, מטרו  

יותר   מהירה  יותרובה  נסיעה  גבוהה  שירות  רמת  ומכאן  גודש  הציבורית  וכך  ,פחות  הופכת   התחבורה 
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הפרטי. הרכב  מול  על  לאטרקטיבית  הפרטי  התחבורה  ולרכב  של  מאלו  בהרבה  גבוהות  רבות,  חיצוניות  יות 

בעל  אמצעי    בורה ציבורית,תחתמריץ חזק דיו לנסוע בלנוסעים  אין    לרוב  כאשר התשתית משותפת, והציבורית

הנוסעים ימשיכו    ריתבורה ציבו ללא תמריץ לנסוע בתח  .רב מעלות הרכב הפרטי  בפערעלות חיצונית נמוכה  

 אמצעי תחבורה שאינו בר קיימא.   ,להשתמש ברכב הפרטי

חובה  התחבורתי והאורבני לאזורים צפופים  בפתרון  לתושב:    חבורה ציבוריתהשקעה מצטברת בתשתית ת 

לכלול, נוסף למגוון אמצעים, רשת תחבורה ציבורית בעלת קיבולת גבוהה, אמינות גבוהה ורמת שירות כוללת 

שירות מדלת לדלת, ולשם   לספק  שתוכלליצור רשת    יש  מערכת התחבורהבשירות אטרקטיבי לנוסעים.  ובה  

רמת שירות  ידי  לתכנון והשקעה ממשלתית בתשתית התחבורה הציבורית. ערים בעולם שהביאו    יםכך נדרש

היא  עצמה    הם שהשקיעו במערכת זו, ולכן ההשקעה  שימוש גבוה בהאחוז  תחבורה הציבורית ומכאן לבגבוהה  

 לשפר את השירות ללא השקעה כספית ותכנון מערכתי.   שאי אפשרהבנה ביעד אסטרטגי,  

 רמת השירות 

מערכות מתע"ן, ובפרט מטרו ורק"ל, הן מתחנת מטרו או רק"ל:    יםמטר  600אחוז האוכלוסייה במרחק  

 ומות המגורים לבין בין מק מערכת התחבורה הציבורית בפרט. המרחקשל הבסיס של מערכת התחבורה בכלל ו

וככל שאחוז גבוה יותר של האוכלוסייה נמצא במרחק הליכה  –מאטרקטיביות השירות    הוא חלק ניכרתחנות  ה

ייטה להגיע לתחנות באמצעים מקיימים  ,מהתחנות וכן  יותר  כגון   ,כך הציבור צפוי להשתמש באמצעים אלו 

כגון הרכב הפרטי. מסיבה זו אחוז גבוה של    ,הותו עלויות חיצוניות גב ולהם  ולא באמצעים    ,אופניים או הליכה

יעד אסטרטגי של תוכנית המטרו ומיקום התחנות מתוכנן כדי לעמוד הוא האוכלוסייה במרחק הליכה מהתחנות 

 .  בצורה המיטבית ביעד

אחוז האוכלוסייה שיכול להגיע לתעסוקה כלשהי בשעה  אחוז האוכלוסייה שיכול להגיע לתעסוקה בשעה:  

נגישות,  הוא   של  בעלת מדד  מדד  ומאוזנת  שלמה  תחבורה  מערכת  התחבורה.  למערכת  רבה  חשיבות  בעל 

פוטנציאל לתפקוד מיטבי לאורך שנים רבות אינה מספקת רק רמת שירות גבוהה, אלא גם אופציות רבות ברמת  

חלק חשוב מרמת  היא , ומכאן פרישתההה מבטאת את גמישות המערכת ואת הה. כלומר, נגישות גבוושירות גב

 השירות של המערכת כולה. 

מרכיב מרכזי באטרקטיביות  א  מהירות התחבורה הציבורית הי:  חבורה הציבורית מהירות ממוצעת של הת

בדרכים  סעו במהירות מספקת, יש לתכנן את המערכת בהתאם,  י השירות. כדי שאמצעי התחבורה הציבורית י

בין התחנות, אופן העלא  אלו: נאותה, תכנון המרחקים   הנוסעים  תהפרדת דרך בתשתית בלעדית, טכנולוגיה 

 המהירות הממוצעת של התחבורה הציבורית.  הוא מסיבה זו, מדד מרכזי באיכות השירות וכן הלאה.  םוהורדת

 רמת השימוש 

מטרתה של השקעה מסיבית במערכת תחבורה   מסך הנסיעות המוטוריות: בורה ציבוריתאחוז הנסיעות בתח

שימוש של הציבור באותה מערכת, ומכאן אחוז גבוה של נוסעים בתחבורה הציבורית מסך הנסיעות היא  ציבורית  

חיוני אך לא בלעדי  היא חלקכנית המטרו. חשוב להזכיר שמערכת המטרו ויעד אסטרטגי של תהוא המוטוריות 

וב שלמה,  ציבורית  תחבורה  מעודדבמערכת  במטרו  הציבורית    יםהשקעה  התחבורה  אמצעי  בשאר  השקעה 

את הגודש, את   יםמפחית  ,רכב הפרטי, במתן עדיפות לה על השימוש גבוה בתחבורה ציבוריתב. בהם ובשימוש 

פיתוח אורבני בצפיפות גבוהה ועוד יתרונות    יםלבריאות הנוסעים, מאפשר  מיםהרעש, תוראת  זיהום האוויר ו

 רבים.  

ציבורית  יות לתחמספר על ציבוריתעליות לתחהמספר  לתושב לשנה:  בורה  מדד הוא  לתושב לשנה    בורה 

כלומר, בניגוד    .לנסיעות אחרותקשר  את השימוש בתחבורה הציבורית ביחס לגודל האוכלוסייה, ללא    הבוחן

בורה העליות לתחמספר    "ל אבסולוטי.מדד יחסי, המדד הנ והוא    בורה ציבורית,לאחוז הנסיעות המוטוריות בתח

 לתושב ואחוז הפיצול מספקים ביחד אינדיקציה טובה לרמת השימוש במערכת התחבורה הציבורית.   ציבורית
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עם המשך בד בבד לעמידה ביעדים האסטרטגיים של מערכת המטרו, יש לבחון את תפקוד המערכת ללא מטרו, אך פרט 

ללא  יום לעשרות השנים הבאות.  כם לתוכניות הקיימות  בנייה והרחבה של מערכת התחבורה הציבורית בהתא ן,  תכנו

אפשרמטרו,   המטרופול  אי  התחבורה  למערכת  שהוגדרו  האסטרטגיים  ביעדים  השעות    2040בשנת    . ניתילעמוד  סך 

מיליארד    10מיליון שעות, ועלות אובדן זמן של    456-כמיליון שעות כיום ל  143-המבוזבזות בכביש עקב הגודש יגדלו מ

שכן   ,. בכלל, מערכת התחבורה הציבורית צפויה לקרוס2040בשנת  שקלים  מיליארד    25-לתעלה    ה כיום בשנ שקלים  

כפי   הצפויים,  בעומסים  תעמוד  לא  בקטעים  58תרשים  בלראות  שאפשר  היא  אשר  הקלה,  הרכבת  קווי  במקרה של 

 .  2.5%-1.5%העמוסים שלה הביקוש צפוי לגדול על הקיבולת בשיעור של פי 

 

 ללא מטרו  2040: מדדים נבחרים לשנת 58תרשים 

 

 

 

 

 נוסעים בתחבורה הציבורית ומערכת המטרו  6.2

 

מפורטת בלוחות להלן. התחזית מוצגת בשני תרחישים: התרחיש התחתון   2040תחזית מספר הנוסעים במטרו לשנת  

 (. 4111( והתרחיש המרכזי )4110)

מיליון נוסעים בשעת בוקר ממוצעת צפויים לנסוע    1.6-2.2  -נאמד ב  2040מספר הנוסעים היומי במערכת המטרו בשנת  

 נוסעים בשעה. אלף  180-250במערכת המטרו כ 

  1Mקו מטרו ואילו ב  נוסעים ביום 550,000 - 390,000 -ת צפויים לנסוע כרעננה לרחובו  1Mקו מטרו ב •

 . נוסעים ביום 480,000 – 340,000 -כ כפ"ס -רמלה

ורטמ אלל2040

2040 2018

25
דראילימ ₪

10
דראילימ ₪

ןד שוגב ןמז ןדבוא תולע

ורטמ אלל

18 תילכלכ הכרעה

הלקה תבכרב הסופת רועיש

150%

תדקפתמ אל תירוביצ הרובחת תשר

םודא וק קורי וקלוגס וק

170%

250%

456
תועש ןוילימ
שדוגב בכר

143
תועש ןוילימ
שדוגב בכר

2018 2040

 תדקפתמ אל םיכרד תשר
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 נוסעים ביום  650,000 – 480,000  -ן כסירקי –וולפסון   2Mקו מטרו ב •

 נוסעים ביום  490,000 – 350,000  -, קו הטבעת, כ3Mקו מטרו ב •

 

 

 

 

 , לפי קו וכיוון 2040תחזית מספר הנוסעים )עליות( היומי בקווי המטרו בתרחיש הנמוך והמרכזי לשנת : 41 לוח

 סה"כ יומי   AM OP PM  כיוון  תרחיש  קו

M1-
01 

4110 

 Rehovot-Raanna 25,605 12,963 14,419 198,671 

 Raanna-Rehovot 17,960 13,261 15,892 189,210 

  43,565 26,224 30,311 387,881 

4111 

 Rehovot-Raanna 35,858 17,943 20,377 277,753 

 Raanna-Rehovot 26,546 18,148 22,723 267,653 

  62,404 36,091 43,100 545,405 

M1-
02 

4110 

 Ramle-Kfar Saba 21,920 10,464 12,680 167,724 

 Kfar Saba-Ramle 19,665 11,247 14,245 173,965 

  41,585 21,711 26,925 341,689 

4111 

 Ramle-Kfar Saba 29,538 14,666 18,434 235,200 

Kfar Saba-Ramle 28,417 15,434 19,726 242,785 

  57,955 30,100 38,160 477,985 

M2 

4110 

Wolfson - Sirkin 22,188 15,211 23,040 241,370 

 Sirkin - Wolfson 34,040 14,948 15,825 236,028 

  56,228 30,159 38,865 477,398 

4111 
 Wolfson - Sirkin 28,958 20,704 31,669 327,004 

 Sirkin - Wolfson 46,890 20,803 21,910 326,878 

 סה"כ יומי AM  OP  PM קו תרחיש

4111 

M1 120,359 66,191 81,260 1,023,390 

M2 75,848 41,507 53,579 653,882 

M3 61,276 30,146 39,226 490,483 

     2,167,754 
 

קו  תרחיש AM  OP  PM סה"כ יומי 

4110 

M1 85,150 47,935 57,236 729,570 

M2 56,228 30,159 38,865 477,398 

M3 43,212 21,398 27,521 346,116 

          1,553,084 
 

בתרחיש  :  40לוח   המטרו  בקווי  היומי  )עליות(  הנוסעים  מספר  תחזית 
 2040הנמוך והמרכזי לשנת 
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  75,848 41,507 53,579 653,882 

M3 

4110 

 Ring-South-North 26,403 10,895 11,871 177,142 

 Ring-North-South 16,809 10,503 15,650 168,974 

  43,212 21,398 27,521 346,116 

4111 

 Ring-South-North 36,988 15,380 17,032 250,590 

Ring-North-South 24,288 14,766 22,194 239,893 

  61,276 30,146 39,226 490,483 

 

 בלוח להלן תחזית של מספר הנוסעים בקטע השיא בקווי המטרו. 

 אלף נוסעים.   15-20  -בשעת שיא בוקר צפויים כ 2040בשנת  1Mקו מטרו בקטע השיא ב •

 נוסעים אלף 3M  :8-12קו מטרו בשעת שיא בוקר ואילו ב 2M :18-14 מטרובקטע השיא של קו  •

ניתוח הנוסעים בשעת שיא בוקר מראה שקווי המטרו משמשים נפח נוסעים גבוה שהם בטווח יעילות גבוה של  
 השימוש במערכת.  

 

 , לפי קו וכיוון2040תחזית מספר הנוסעים בקטע השיא בקווי המטרו בתרחיש הנמוך והמרכזי לשנת : 42לוח 

 

 

בלוחות להלן מוצגת תחזית הנסיעות ושיעור הנסיעות בתחבורה הציבורית לפי ארבע טבעות המטרופולין.  מספר הנסיעות  

ואילו שיעור   320-440יעד, ללא ספירת מעברים( צפוי להיות כ  -בתחבורה הציבורית )מוצא אלף בשעת שיא בוקר 

. הפער הגדול בטווח נובע משילוב של 28-38%ת כ  הנסיעות בתחבור הציבורית מסך הנסיעות הממונעות צפוי להיו

 מדיניות משלימה בתרחיש המרכזי, המעודדת שימוש רחב יותר במערכת התחבורה הציבורית והמטרו.  

מעיון בלוחות אלה ניתן לראות כי שיעור הנסיעות בתחבורה הציבורית  בשעות שיא מתוך סך הנסיעות בתרחישים עם  

 בתרחיש הגבוה.   38% –הנמוך ו בתרחיש  28%המטרו עומד על 

 3ו    2, כאשר כצפוי הנסיעות בין טבעות  47-60%)גלעין( צפוי להיות כ    1שיעור הנסיעות בתחבורה הציבורית לטבעת  

מראות על אחוז שימוש גבוה בתחבורה הציבורית, בשל רמת השירות הגבוהה של המטרו בשירות העורקי בין    1לטבעת  

-28,  1בטבעת    35-55%ימיות בתחבורה הציבורית בטבעות אלה צפוי להיות נמוך יותר:  הטבעות. אחוז הנסיעות הפנ 

אמצעי מדיניות עירוניים    . בשירות העירוני הקצר יש חשיבות גבוהה לשילוב של3בטבעת    20-34%  -ו  2בטבעת    45%

AM PM AM PM

M1 - N  (Rehovot-Raanna) /  (Ramle-Kfar Saba) 15,496 5,558 20,331 7,847

M1 - S  (Raanna-Rehovot) /  (Kfar Saba-Ramle) 8,976 8,566 13,614 12,002

M2  (Wolfson - Sirkin) 6,670 11,212 8,437 15,298

(Sirkin - Wolfson) 18,027 4,932 24,065 6,837

Me3-L  (Ring-South-North) 8,452 3,135 11,565 4,431

Me3-R  (Ring-North-South) 4,912 4,632 6,915 6,439

Line Description
4110 4111
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בורית כאשר קיימת  משלימים כגון מדיניות חניה, ולכן שילובם מאפשר רמת שימוש גבוהה משמעותית בתחבורה הצי

 מערכת הסעת המונים איכותית באזור.  

 

תחזית מספר הנוסעים החזוי במטרופולין וחלקה של התחבורה הציבורית בחלוקה לטבעות בתרחיש הנמוך  : 43לוח 

 2040והמרכזי  בשעת שיא בוקר בשנת 

 

 
  

כלל הנסיעות ge10 ge20 ge30 ge40 חוץ Total

ge10 78,606 22,149 10,313 4,192 4,462 119,721

ge20 53,007 120,964 39,077 10,195 8,545 231,788

ge30 29,886 42,886 204,808 31,144 16,941 325,665

ge40 16,087 18,846 47,525 232,581 30,482 345,521

ge50 34,193 17,339 15,414 30,432 19,361 116,739

Total 211,778 222,185 317,137 308,545 79,791 1,139,435
תח"צ בלבד ge10 ge20 ge30 ge40 חוץ Total

ge10 27,699 8,238 3,533 832 2,396 42,697

ge20 24,517 34,100 12,286 2,084 3,870 76,857

ge30 13,213 13,944 40,755 5,146 7,567 80,625

ge40 5,574 4,451 7,349 25,915 9,510 52,799

חוץ 28,422 10,307 4,208 7,036 14,437 64,410

Total 99,424 71,041 68,131 41,014 37,780 317,389
ge10 תח"צ % ge20 ge30 ge40 חוץ Total

ge10 35% 37% 34% 20% 54% 36%

ge20 46% 28% 31% 20% 45% 33%

ge30 44% 33% 20% 17% 45% 25%

ge40 35% 24% 15% 11% 31% 15%

חוץ 83% 59% 27% 23% 75% 55%

Total 47% 32% 21% 13% 47% 28%

AM PEAK HOUR

4110

כלל הנסיעות ge10 ge20 ge30 ge40 חוץ Total

ge10 76,856 22,380 10,586 4,631 4,462 118,916

ge20 55,158 118,989 39,256 10,669 8,546 232,618

ge30 32,208 43,468 201,391 30,583 16,940 324,590

ge40 17,141 19,873 48,635 231,388 30,483 347,520

ge50 34,193 17,339 15,415 30,432 19,361 116,740

Total 215,556 222,049 315,284 307,703 79,792 1,140,384
תח"צ בלבד ge10 ge20 ge30 ge40 חוץ Total

ge10 41,942 12,519 5,109 939 2,395 62,905

ge20 39,998 53,420 17,822 2,216 3,870 117,326

ge30 22,651 21,408 68,379 5,522 7,568 125,528

ge40 10,035 7,375 11,685 29,458 9,520 68,073

חוץ 28,422 10,307 4,211 7,047 14,437 64,424

Total 143,048 105,029 107,207 45,182 37,790 438,256
ge10 תח"צ % ge20 ge30 ge40 חוץ Total

ge10 55% 56% 48% 20% 54% 53%

ge20 73% 45% 45% 21% 45% 50%

ge30 70% 49% 34% 18% 45% 39%

ge40 59% 37% 24% 13% 31% 20%

חוץ 83% 59% 27% 23% 75% 55%

Total 66% 47% 34% 15% 47% 38%

4110

AM PEAK HOUR
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ה בתחבורה  הנוסעים  מספר  תחזית  את  מציג  להלן  התוספת  הלוח  למרות  מטרו(.   )ללא  הבסיס  בחלופת  ציבורית 

המשמעותית בשירות התחבורה הציבורית ונתיבי העדפה, אחוז הנוסעים בתחבורה הציבורית במטרופולין משתפר מכ  

(, אך הוא אינו מספק כדי לעמוד ביעדים האסטרטגים של התכנית לפיתוח התחבורה 21%כיום לכמעט כפול )  10%

בלבד    21%ולין ת״א. ניתן לראות כי שיעור הנסיעות בתחבורה הציבורית נמוך משמעותית ועומד על  הציבורית במטרופ

 בתרחישים הכוללים מטרו.   38%-28%לעומת 

 

תחזית מספר הנוסעים החזוי במטרופולין וחלקה של התחבורה הציבורית בחלופת הבסיס )ללא מטרו(  בשעת שיא  : 44לוח 

 2040בשנת  בוקר

 

 

 

 

 

 

 

 

כלל הנסיעות ge10 ge20 ge30 ge40 חוץ Total

ge10 78,970 21,081 9,475 3,964 4,462 117,952

ge20 50,870 121,167 37,930 9,976 8,545 228,488

ge30 28,171 41,164 205,391 31,174 16,943 322,843

ge40 15,825 18,483 47,240 233,968 30,482 345,998

ge50 34,193 17,339 15,415 30,433 19,361 116,741

Total 208,029 219,234 315,451 309,515 79,793 1,132,022
תח"צ בלבד ge10 ge20 ge30 ge40 חוץ Total

ge10 20,913 4,545 1,877 542 2,388 30,265

ge20 15,470 17,980 6,042 1,264 3,877 44,633

ge30 9,203 7,693 21,450 3,286 7,570 49,202

ge40 5,885 4,291 6,653 25,376 9,512 51,717

חוץ 28,418 10,303 4,208 7,046 14,437 64,412

Total 79,889 44,812 40,230 37,514 37,784 240,229
ge10 תח"צ % ge20 ge30 ge40 חוץ Total

ge10 26% 22% 20% 14% 54% 26%

ge20 30% 15% 16% 13% 45% 20%

ge30 33% 19% 10% 11% 45% 15%

ge40 37% 23% 14% 11% 31% 15%

חוץ 83% 59% 27% 23% 75% 55%

Total 38% 20% 13% 12% 47% 21%

4110

AM PEAK HOUR
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 השפעה על רשת הדרכים 6.3

   על התחבורה בכלל ועל רשת הדרכים בפרט. מידה רבה  כנית האסטרטגית לתחבורה הציבורית בגוש דן משפיעה בוהת

בראש ובראשונה היא יוצרת איזון "בריא" בין אמצעי התחבורה השונים. לשם המחשה, בסימולציות שנערכו אפשר 

במצב  אך  כיום משמש הרכב הפרטי כאמצעי השינוע הפופולרי ביותר לתנועה ממקום למקום, אמנם כי  בבהירותלראות 

ניכרת, וכאמוריורד    , השימוש ברכבבורה ציבוריתתחרכת  מטרו בשילוב מע  שבו יש מערכת בין    נוצר  ,ירידה  איזון 

 .החלופות

התמ תיקוף  לצורכי  שבוצעו  וסימולציות  תועלת  ניכרכנית,  וניתוחי  שיפור  הש  עולה  בתחבורה  ובקיבולת  רות  יברמת 

  התחבורה הציבורית   מטרו. שיפור השירות מתחיל בראש ובראשונה בהגברת תדירות  רכתבו קיימת מע ש הציבורית במצב  

הורדת בבהיקף כלי הרכב הנעים על הכביש. ניכרת מטרו, יש ירידה  מערכת כי כאשר ישעולה סימולציות מ . התומהירו

ירידה נוספת בשימוש ברכב  לכן, יש  יותר.    ומהירהעילית יעילה, נוחה    יש תחבורה ציבוריתעומסים ברשת הדרכים,  

 וצניחה בגודש במערכת הדרכים. רבה פרטים להקלה 

 .  2040מוצגות תוצאות תחזית התנועה בדרכים בשעת שיא בוקר לשנת   59תרשים במפות ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( שמאל)מטרו ולצד ( מימין )  מטרו ללא  2040: תחזית התנועה בדרכים בשעת שיא בוקר לשנת  59תרשים 

, מצטמצמת    V/C ≥ 1.2כמות גודש  ובהם  מיד לראות כי כמות הכבישים ה"כחולים", העמוסים ביותר  אפשר  במבט חטוף,  

 תרחיש "ללא מטרו"  ב מטרו" לעומת לצד  בתרחיש "

ים ברמת גודש גבוהה מאוד. לעומת  ללא מטרו כל כבישי האורך והרוחב העיקריים במטרופולין פועל מהנתונים עולה כי

 .  דברל מצוינתהוא דוגמה   4מיתון עומסים. הקו הטבעתי של כביש מס' יש כרת ירידה בגודש ו יזאת, בשילוב המטרו נ 

זאת בשילוב  בובתוך הערים.  ים  עומסים בצירים הרדיאלי מפחיתים  ם של המטרו  ילראות כיצד הקווים הרדיאליאפשר  עוד  

 ווי משקל ואיזון ברשת.ימפחיתים את הגודש ויוצרים ש   חבורה ציבוריתשל ת אפקטיבית מערכת

הבחין בשיפור הניכר ברבים  ל   אפשרמטרו,  בו אין  וובמצב  מטרו  במצב ובו יש  בהשוואה פרטנית יותר בין קטעי כבישים,  

עקב ,  1.2  מרמה של מעל  1.2-0.9יורדת לרמה    4מהכבישים. לשם המחשה, רמת הגודש בקטע המרכזי בכביש מס'  

,  5,  20,  1  ניכר בכבישים האלו:לראות שיפור  אפשר  הפעילות של כלל המערכת ובעיקר של קו המטרו הטבעתי. כנ״ל  

 ועוד.  40
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ה מהשוואה  ל, הדבר עואת רמת השירות גם עבור אלה הנוהגים ברכבם הפרטימשפרים  בגודש בכבישים  בהקלה  

נתוני שימוש בכבישים שונים בשעות הבוקר ונתוני שימוש    45לוח  במטרו.  שיש בו מטרו לבין מצב שאין בו  מצב    בין

 . שיעורי השינוי בין שתי החלופות 46לוח ב. החלופות בשתייומיים 

 .  שיפור ניכראת ביצועי רשת הדרכים משפרים כנית המטרו ותבזכות לראות כי אפשר  בהשוואה בין הטבלאות 

  , שעות  207,000עומד על  (  V/C > 1.2)בוקר בכבישים הגדושים    בחלופה ללא מטרו בשעות שיא  הזמן המבוזבז ברכב

, שעות  95,000-מטרו, המספר צונח לכובה  בחלופה  לעומת זאת  .  מסך השעות המבוזבזות בכל סוגי הכבישים  50%

המצויים    ,בקטעי דרך בגודש גבוה  30%בשיעור של  ניכרת  מדובר בהפחתת עומס  מסך השעות המבוזבזות.    36%-כ

  גם כך במצב של קריסה.

צונח בכמעט   ל  400,000-, מ40%סך השעות המבוזבזות ברשת הדרכים  גם    265,000-שעות   כך אפשרשעות, 

 לראות כי נוצר איזון בפיזור השעות ברשת בין סוגי הכבישים השונים. 

ההפחתה   בכובו  בתרחיש    רכבהבשעות  סך  נאמד  בוקר    150,000-מטרו  שיא  בשעת  ושעות  מבממוצעת  - למעלה 

 עבור היום כולו.   27%-בשעות הבוקר ו 34%מדובר בשיעורים של שעות במהלך כל היום.  800,000

  29-קמ״ש ברשת ללא מטרו ל  21-לשיפור במהירות הממוצעת ברשת הדרכים. מ  יםרשת המטרו מסייעבאמצעות  

  .35%-שיפור של כבשעת שיא בוקר,  מטרוובה קמ״ש ברשת 

למערכת התחבורה ככלל והמטרו בפרט, בעיית הגודש אינה נעלמת לחלוטין. בנוגע כנית האסטרטגית, וכי בתנציין שוב 

מע של  ומטרתה  תכליתה  אינה  מעהמטרו  רכתזו  הקלה    רכת.  יוצרת  אותו  ניכרת  המטרו  מעלימה  אינה  אך  בגודש 

היא  לחלוטין.   אנשים,  תרומתה המרכזית  ליותר  יותר  טובה  והשימוש ברשת התחבורה    התנועה  שיפורנגישות 

 . מטרופולינים המפותחים בעולםבכמו  התחבורה, רכתכלל מעבווי משקל נכון ישו

מיליון    10-למעלה משל  ובשעות הבוקר  מיליון ק"מ    1-הפחתה של כצופים  מטרו  ובה  תחזית הנסועה ברשת הדרכים  ב

 בהתאמה.  11%-ו 12%במהלך כל היום, מדובר בירידה בשיעור של ק"מ 

חשוב לציין ולהדגיש כי אי שימוש מספק במערכת התחבורה הציבורית בחלופות הבסיס עקב רמת שירות לא מספקת  

הפחתה  צופים  מטרו  ובה  תחזית הנסועה ברשת הדרכים  בשל הפחתת הנסועה ברשת הדרכים.  ניכרת  הערכת חסר  הוא  

של   בפועל  12%-11%בשיעור  אבל  מניחב.  מב ש  ים ניתוח  ״ללא  הבסיס  מציעחלופת  תוספת  וא  יםטרו״,  ניכרת מנם 

מסך הנסיעות   25%-למשוך נוסעים בהיקף של כ . הרק"ל אמורהרק״לבנתיבי תחבורה ציבורית ו בשירות אוטובוסים,  ב

ת לשנע היקף  והקיבולת ורמת השירות הנדרשיהיו  ד שבתרחיש ללא מטרו לא  וקיימת סבירות גבוהה מא.  בתרחיש הבסיס

-10%בטווח  להיקפי השימוש בימינו  ה הקיימת עשוי להתבטא בשימוש בהיקפים דומים  כזה של נוסעים. המשך המגמ

אלו, הצפי הריאלי להפחתת הנסועה ברשת הדרכים נאמד    בתרחישיםבתחבורה הציבורית ברשת ללא מטרו.    15%

 .30%-בכ

 

 .  30%-לסיכום: לאור הנחות ותרחישים אלו, הצפי הריאלי להפחתת הנסועה ברשת הדרכים נאמד ב
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   2040בשנת (  ימין)מטרו  בחלופה ובהו( שמאל)שירות ברשת הדרכים בחלופה ללא מטרו ה: רמת 45לוח 

 

 

 31%שעות. מדובר בשיפור של    79,000-שעות לכ  115,000-מכצונח  שעות הרכב    פרבשעות השיא, מס  בכביש מהיר,

(B1 .) קמ"ש 44-ש ל"קמ 32-מ 35%המהירות הממוצעת עולה בשיעור של (D1) . 

ברמה היומית  והן  (  D-A3:D-A5)בכבישים עורקיים ומקומיים יש שיפור דרמטי בכל הפרמטרים הן בשעות הבוקר  

(D-A14:D -A16  .)שעות  מספר  שיפור מהותי בחלופה שבה יש מטרו.  רמת השירות בכבישים אלו משתפרת  ,  משמע

שיעור שיפור    ,שעות  34,000-ל  שעות   67,000-בעורקי תנועה עירוניים צונח מ  שיא בוקרהמבוזבזות בשעות    רכבה

 (. B3) 50%-רוב להק

, יש צניחה של קרוב  1.2-בהם הגודש גדול משבניתוח אחר נבדקו הפערים בין החלופות לפי קריטריון הגודש. בכבישים  

(.  A10:A21)  45%שיפור בשיעור של    ,ק"מ ברמה היומית  4,000,000-ק"מ בשעות הבוקר וקרוב ל  1,000,000-ל

במהלך כל   48%על  ו(  B10)בשעות הבוקר    54%בשעות הרכב עומד על    שני התרחישים ב   השיפורההפרש בין שיעורי  

 (.B21)היום 

 

 

 

 

 

 

Veh*km Veh*km [%] Veh*Hour Veh*Hour [%] Volume/lane Speed av.

AM Type

AM 1 3,462,222     45.6% 79,261          29.9% 1,346                   44                    

AM 2 1,249,218     16.5% 34,765          13.1% 1,205                   36                    

AM 3 793,078          10.4% 34,276          12.9% 431                        23                    

AM 4 794,853          10.5% 34,936          13.2% 651                        23                    

AM 5 - 6 1,291,437     17.0% 81,989          30.9% 217                        16                    

AM Total 7,590,807    100.0% 265,227     100.0% 602                29             

AM V/C

AM V/C ≤ 0.75 3,122,137     41.1% 76,752          28.9% 344                        41                    

AM 0.75 <V/C ≤ 0.9 1,371,384     18.1% 30,446          11.5% 1,099                   45                    

AM 0.9 <V/C ≤ 1.2 2,002,155     26.4% 63,594          24.0% 1,313                   31                    

AM V/C > 1.2 1,095,134     14.4% 94,435          35.6% 1,462                   12                    

AM Total 7,590,809    100.0% 265,227     100.0% 602                29             

DAILY Type

DAILY 1 35,524,058  47.3% 607,181       28.3% 13,814                59                    

DAILY 2 12,533,783  16.7% 278,729       13.0% 12,090                45                    

DAILY 3 7,414,609     9.9% 281,870       13.1% 4,033                   26                    

DAILY 4 7,694,479     10.3% 282,573       13.1% 6,305                   27                    

DAILY 5 - 6 11,898,448  15.9% 698,603       32.5% 2,002                   17                    

DAILY Total 75,065,376  100.0% 2,148,957  100.0% 5,953             35             

DAILY V/C

DAILY V/C ≤ 0.75 43,467,514  57.9% 942,676       43.9% 4,130                   46                    

DAILY 0.75 <V/C ≤ 0.9 12,709,862  16.9% 261,393       12.2% 13,745                49                    

DAILY 0.9 <V/C ≤ 1.2 14,112,813  18.8% 419,553       19.5% 16,429                34                    

DAILY V/C > 1.2 4,775,210     6.4% 525,338       24.4% 15,821                9                       

DAILY Total 75,065,398  100.0% 2,148,960  100.0% 5,953             35             

Time of 

the day
Link

Car Trips

Veh*km Veh*km [%] Veh*Hour Veh*Hour [%] Volume/lane Speed av.

AM Type

AM 1 3,726,615     43.3% 115,283       28.7% 1,449                   32                    

AM 2 1,323,288     15.4% 41,313          10.3% 1,276                   32                    

AM 3 1,045,516     12.2% 66,802          16.6% 569                        16                    

AM 4 833,560          9.7% 39,581          9.9% 683                        21                    

AM 5 - 6 1,676,038     19.5% 138,346       34.5% 282                        12                    

AM Total 8,605,017    100.0% 401,324     100.0% 682                21             

AM V/C

AM V/C ≤ 0.75 2,953,855     34.3% 73,764          18.4% 368                        40                    

AM 0.75 <V/C ≤ 0.9 1,431,667     16.6% 36,351          9.1% 1,042                   39                    

AM 0.9 <V/C ≤ 1.2 2,231,120     25.9% 83,741          20.9% 1,201                   27                    

AM V/C > 1.2 1,988,378     23.1% 207,467       51.7% 1,482                   10                    

AM Total 8,605,019    100.0% 401,324     100.0% 682                21             

DAILY Type

DAILY 1 38,548,610  45.5% 803,886       27.2% 14,990                48                    

DAILY 2 13,216,890  15.6% 314,433       10.7% 12,748                42                    

DAILY 3 9,785,265     11.6% 477,958       16.2% 5,323                   20                    

DAILY 4 8,031,518     9.5% 306,849       10.4% 6,581                   26                    

DAILY 5 - 6 15,120,491  17.9% 1,048,807  35.5% 2,544                   14                    

DAILY Total 84,702,774  100.0% 2,951,932  100.0% 6,717             29             

DAILY V/C

DAILY V/C ≤ 0.75 43,521,703  51.4% 986,979       33.4% 4,436                   44                    

DAILY 0.75 <V/C ≤ 0.9 14,370,746  17.0% 335,789       11.4% 13,098                43                    

DAILY 0.9 <V/C ≤ 1.2 18,110,263  21.4% 622,480       21.1% 15,379                29                    

DAILY V/C > 1.2 8,700,109     10.3% 1,006,686  34.1% 16,613                9                       

DAILY Total 84,702,822  100.0% 2,951,934  100.0% 6,717             29             

Time of 

the day
Link

Car Trips
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 2040שירות ברשת הדרכים בין החלופות בשנת ה: אחוז השינוי ברמת 46לוח 

 

 

 

 רמת השירות בתחבורה הציבורית 6.4

זמינות השירות )ימים ושעות הפעלה, תדירות( אמינות )איחורים  האלו:  מרכיבים  הרמת השירות בתחבורה הציבורית  ב

בתחנות, זמן הגעה ליעד(, נוחות ובהירות השירות )האם קל למצוא את התחנה, צפיפות ברכב, צפיפות בתחנה, מחסה  

  ועוד(.הגשם ממהשמש ו

מהותיים   מרכיבים  בכמה  נתמקד  זה  השיפורבבפרק  את  ונבחן  השירות  ב  רמת  המטרוהמוצע  לתחבורה   מערכת 

 המטרופולינית.  

A B C D

Veh*km [%] Veh*Hour [%] Volume/lane [%] Speed av. [%]

AM Type

1 1 7% 31% 7% 35%
2 2 6% 16% 6% 12%
3 3 24% 49% 24% 48%
4 4 5% 12% 5% 8%
5 5 - 6 23% 41% 23% 30%
6 Total 12% 34% 12% 33%

AM V/C

7 V/C ≤ 0.75 -6% -4% 7% 2%
8 0.75 <V/C ≤ 0.9 4% 16% -6% 14%
9 0.9 <V/C ≤ 1.2 10% 24% -9% 18%

10 V/C > 1.2 45% 54% 1% 21%
11 Total 12% 34% 12% 33%

DAILY Type

12 1 8% 24% 8% 22%
13 2 5% 11% 5% 7%
14 3 24% 41% 24% 28%
15 4 4% 8% 4% 4%
16 5 - 6 21% 33% 21% 18%
17 Total 11% 27% 11% 22%

DAILY V/C

18 V/C ≤ 0.75 0% 4% 7% 5%
19 0.75 <V/C ≤ 0.9 12% 22% -5% 14%
20 0.9 <V/C ≤ 1.2 22% 33% -7% 16%
21 V/C > 1.2 45% 48% 5% 5%
22 Total 11% 27% 11% 22%

Car Trips

AM

AM

DAILY

DAILY

Time of the day Link
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 .  ל אביבשל הניידות במטרופולין ת  המרכזיהיכולת של המערכת לשמש כשלד התחבורתי  היא הראשונית רמהה

של  הוצגו ניתוחים רבים של קיבולת הקווים ו  2016  ל אביב במטרופולין תכנית האסטרטגית לתחבורה הציבורית  ובת

  שבה ,  מטרו  מבוססת   מערכת  רקכי  עולה  כנית האסטרטגית  וממצאי התמהמערכת בכל חלופות התכנון. נחזור ונדגיש כי  

  ת קיבול,  נגישות  ים האלו:האסטרטגי  ביעדים  עומדת  נמצאה  ,קפייה  אליירד  במבנה  מטרו  קווי  שלושה  לפחות

   .והיכולת להסיע מיליוני נוסעים ביום המערכת

מערכת   ללאבלבד,    ורק״לקווי אוטובוס    ובהןהבסיס    שחלופותבמסגרת המחקר הנוכחי נמצא    שנבחנו  בסימולציות

                 .2030 לשנת סמוך כבר  מוחלט בכשל נמצאותמטרו, 

נפחי הנוסעים ברשת הרכבת הקלה, בחלופה ללא מטרו בשעת שיא בוקר בשנים  של  תחזית  הלהלן טווח  ש  תרשימיםב

 . התחזית באיור מוצגת בשני ערכים, המייצגים טווח סביר לביקוש הנוסעים.  2040-ו 2030

 תחזית מצב עגום למדי של חלופת הבסיס, ללא מטרו: ב

בקטעים   90%-20%-החזויים גבוהים בכ, נפחי הנוסעים  2030רשת הרכבת הקלה קורסת כבר בסמוך לשנת   •

 ;המרכזיים בכל שלושת קווי הרק״ל

-20%  מערכת התחבורה הציבורית, קווי הרק״ל עומדים בעומס שלבללא מטרו יש כשל מוחלט    2040בשנת   •

 ; ותר מהקיבולתי 150%

 הקלה   הרכבת  לקו  בתחנה  לעלות  מצליחים  שאינם  הנוסעים  כמותהקטעים המסומנים בשחור מציינים את   •

ונאלצים לחכות לרכבת הבאה בצפיפות גבוהה בתחנה. מדובר באלפי נוסעים בשעה   דקות  כמה  כל  ההמגיע

   ;אחת בכל קו ולאורך מרבית המקטע המרכזי של הרשת

  זמני ,  בתחנות  ודחיפות  צפיפות,  עצמה  ברכבת  מאוד  גבוהים  וצפיפות  עומס  היא  המתבקשת  התוצאה •

עיכובים בזמן הנסיעה וירידה בקיבולת ,  אי יכולת לסגור דלתות,  הנוסעים  לקליטת  בתחנה  ארוכים  עצירה

 ;המערכת

חדה  אתכז  גבוהה  צפיפותשברמת    סביר • בירידה  המלווה  יבחר   חלק,  השירות  ברמת,  מהנוסעים  גדול 

 . אחרות נסיעה באפשרויות
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 מרכזי(  תרחיש ללא מטרו )תרחיש תחתון ו 2040קר לשנת : תחזית נוסעים ברשת המתע״ן בשעת שיא בו60תרשים 

  

 

 במערכת ובה מטרו )ימין( ובמערכת ללא מטרו )שמאל(  2030-: תפקוד רק"ל ב61תרשים 
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 ( שמאל)ללא מטרו במערכת ו ( ימין ) במערכת ובה מטרו  2040-: תפקוד רק"ל ב62תרשים 

 

 

 נוסעים שלא יעלו בשעות שיא  –  2040-: קריסת תפקוד רק"ל ב63תרשים 

ללא מטרו במערכת  ,  קמ״ש  15-מהירות נמוכה מובהם  רשת האוטובוסים  בקטעי מהירויות    65תרשים  בו  64תרשים  ב

כי ללא מערת המטרו, כמעט כל רשת האוטובוסים במרכז מתפקדת ברמת    לראותאפשר  . מטרו בהתאמה  ערכת ובהובמ

 : שירות ירודה. המסקנות העולות מניתוח רמת השירות ברשת האוטובוסים
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רשת    —  צים יעודיים ועוד"רות, קווים מהירים בנתיהכפלה של היקף הש  הניכרת ובהרות  ילמרות תוספת הש •

עומדת  ם האוטובוסי הש  אינה  הנדרשת.  יברמת  האוטובוסים  בשל  רות  הגדול של  בההיקף  הפרעה  זרימת  יש 

   ;כובים במרבית הקטעיםיסה לתחנות ונוצרים תורים ארוכים ועיכנ בוהתנועה 

 ;משך הנסיעהב שליטת הנוסעים והתארכות יש התארכות במשך הצפיפות באוטובוסים ובתחנות בשל  •

באמצעי  פשר באהמטרו    רשתב • לנסוע  גבוההתנועה העורקית  קיבולת  גבוהה    ברמת  בעל  כלל  ושירות 

 במערכת אחת משולבת.   ,האוטובוסים רשת והן הקלה הרכבת רשת הןן: תקיתפקוד  המערכת מתפקדת

 

 

 קמ"ש ללא רשת מטרו  15-קטעי רשת האוטובוסים במהירות הנמוכה מ  :64תרשים 

 

 רשת מטרולצד קמ"ש  15-: קטעי רשת האוטובוסים במהירות הנמוכה מ 65תרשים 

מטרו. גם כאן התחזית מוצגת כטווח על פי התרחיש הנמוך והתרחיש המרכזי.  ובה  תחזית הנוסעים ברשת    66תרשים  ב

 :זאת לראותאפשר 

 ; ומטרורק״ל ובה מערכת משולבת ובה כנית האסטרטגית ורשת התהיא רשת התחבורה הציבורית המתוארת  •
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אלף נוסעים בקטעים    25-10כנית האסטרטגית מתפקדת היטב, הביקוש לקווי המטרו גבוה, בטווח  ורשת הת •

בתחום הקיבולת. המשמעות היא תפקוד רק  המרכזיים, ואילו הביקוש לקווי הרכבת הקלה מתאזן ברמות גבוהות  

 יעיל ונצילות של מרכיבי הרשת. 

 

  תרחישמטרו )תרחיש תחתון ובמערכת ובה  2040: תחזית נוסעים ברשת המתע״ן בשעת שיא בוקר לשנת 66תרשים 

 מרכזי( 

בהם פועלת ו מטרופולינים מפותחים  לבין  כיום    ל אביבאיכות התחבורה הציבורית במטרופולין ת  ןביהשוואה    67תרשים  ב

 מערכת תחבורה ציבורית איכותית מבוססת מטרו: 

רשתות תחבורה ציבורית  מהירותן של  מהמהירות הממוצעת של רשת תחבורה ציבורית מבוססת מטרו כפולה   •

הציבורית   הממוצעת של רשת התחבורה  מהירות הנסיעה  קלות.  ורכבות  אוטובוסים  על מערכות  המבוססות 

אותו  זאת: את  בהן מערכות מפותחות. המשמעות היא  שקמ״ש בערים    30-קמ״ש לעומת כ  15-כהיא  בת״א  

 ;לבצע במחצית מהזמןאפשר מרחק נסיעה 

המפותחים. המשמעות   יםכמחצית מהיקף השירות הניתן במטרופוליטני  בתל אביב הואניתן כיום  רות היהיקף הש •

 וזמני המתנה ארוכים לשירות.  נמוכה אמינות נמוכה, רמת  היא רמת זמינות
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 נבחרות : השוואה בין תל אביב לבין ערים : דוגמאות למדדי איכות התחבורה הציבורית 67תרשים 

 

מסוג  כניתוהת כלהאסטרטגית  של  ביעד  לעמוד    . הציבורית  בתחבורה  2040  בשנת  ןבמטרופולי  מהנסיעות  40%-ת 

 מיליון נוסעים ביום(.   4-מיליון לכ  1-יום )מכמספרם כמ  4קיבולת המאפשרת להגדיל את מספר הנוסעים פי    יש  למערכת

מערכת   ללאמאוד של נוסעים יחסית למערכות תחבורה ציבורית בערים המפותחות.    ךנמו  היקףהקיימת מסיעה    המערכת

יותר מהנוסעים ב  50%-להגדיל את מספר הנוסעים ביותר מ  אי אפשרהמטרו    המטרו  מערכת  .הקיימת  רשתנוסעים 

 השירות.   בשל זמני הנסיעה הקצרים, זכות הדרך המלאה ואמינות היקף גדול של נוסעים למשוך ויכולה אטרקטיבית

 

 : מספר נוסעים יומי בתחבורה הציבורית בגוש דן 68תרשים 
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 השפעות חברתיות: נגישות, שוויוניות וצדק חברתי  6.5

לכלל האוכלוסייה    יםהתושבים ומאפשר  ביןאת שוויון ההזדמנויות    יםתחבורה ציבורית מפותחת ויעילה מגדילבאמצעות  

ו  גבוההרמה   ניידות  ניכר נגישות לתעסוקה, ללימודים, לשירותי רפואה, לקניות ולפעילויות חברתיות. לחלק  של  של 

, אין רכב פרטי והם תלויים בתחבורה הציבורית לניידותם, וכך גם רבים מהילדים, האזרחים  28%-ממשקי הבית כיום, כ

  ים ואחרים. פיתוח רשת כבישים מהירים במטרופולין מיטיב רק עם חלק מסוים , חסרי רישיון הנהיגה, הנכםהוותיקי

כפי    –  משקי הבית שבבעלותם רכב או שניים ומעלה  –אוכלוסייה ומשפר בעיקר את ניידותה של האוכלוסייה החזקה  ב

תחבורה הציבורית מיטיב עם כל חלקי האוכלוסייה ומסייע  ב. לעומת זאת, שיפור מהותי  69תרשים  ב  לראותשאפשר  

 בחלוקה צודקת יותר של הניידות ושל תשתיות התחבורה בין התושבים.  

 

 

 201738לשנת  אחוז משקי הבית בכל עשירון המחזיקים ברכב בישראל: 69תרשים 

האוטובוסים והרכבות הקלות וכן את התשתית    בהםמרכיביה,    המטרו, כבסיס מערכת התחבורה הציבורית, משפר את כל

המטרו משפר את מצבם של כל אלו שאינם מסתמכים על הרכב  ,  מקיימים כגון הליכה ורכיבה. מכאןהנסיעה  השל אמצעי  

שימוש נרחב בשאר אמצעי    ש י  מבוססי המטרו. במרבית המטרופולינים  מטרוב הפרטי, גם אם בפועל אינם משתמשים  

רה שאינם הרכב הפרטי. לדוגמה, בלונדון ובפריז שירותי האוטובוסים מניידים יותר ממחצית נוסעי התחבורה  התחבו

 קווי המטרו בכל עיר.  10-הציבורית, נוסף להיקף הגבוה של הנוסעים ביותר מ

, לחלק גדול מהאוכלוסייה, גם בהינתן רכב פרטי, אין נגישות מספקת כדי להגיע לעבודה רווחית יותר המתאימה  יתר על כן

כיוון שהם נאלצים לנסוע ברכב ולשלם מחיר גבוה של  בין אם  לכישוריהם, בין אם בשל תחבורה ציבורית לא מספקת,  

התעסוקה. למרכזי  ארוכים  בפקקים  עמידה  משפרבמעניכרת  השקעה  ב  זמן  הציבורית  התחבורה  נגי  ים רכת  ות  שאת 

מטרו  ה(. בהתאם,  70תרשים    האוכלוסייה לתעסוקה, וככל שההשקעה מסיבית יותר כך הנגישות תשתפר )ראו לדוגמה

 . סוקה רבות לאוכלוסיות פחות חזקות וכך מגדיל הזדמנויות ומוביליות חברתיתמנגיש אפשרויות תע

 
   2019שנתון סטטיסטי  ,לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית קיימה בעשירונים של משקי בית-בעלות על מוצרים בניהלמ"ס,  38
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 : נגישות למקומות עבודה מול השקעה במערכת התחבורה הציבורית 70תרשים 

ומעלה    קליםש  2,500לחודש, לעומת    קליםש  243  ואהכמו כן, מחיר נסיעה חופשית במערכת התחבורה הציבורית כיום  

היכולת לוותר על הרכב הפרטי  בזכות  ה גבוהות במרכזי התעסוקה.  יעלויות חנילצד  רכב פרטי לחודש  תחזוקת  עבור  

במיוחד עבור    חשובה. הוזלה זו  ות לפחות בהרבהצפויולהשתמש בתחבורה הציבורית הוצאות משקי הבית על תחבורה  

 אקונומית נמוכה יותר.  -אוכלוסייה משכבה סוציו

חבורה הציבורית תורם לשוויוניות מגדרית, שכן כיום הניידות מתבססת בעיקר על הרכב בת  ניכר, שיפור  על כך  נוסף

. בהתאם, נשים נוטות להשתמש יותר  רכבבהרבה משיעור הנשים הנוהגות בהפרטי, ושיעור הגברים הנוהגים ברכב גבוה  

 . 71תרשים לראות בשאפשר בתחבורה ציבורית ולהתנייד בהליכה, כפי 

 

 39הנסיעות במטרופולין תל אביב לפי אמצעי נסיעה ומגדר : התפלגות 71תרשים 

ביעדי  לבסוף,   יאפשר עמידה  לדיור. המטרו  ובתוכנית הארצית  ותומכת בפיתוח האוכלוסייה  תוכנית המטרו משולבת 

העירוני.   הציפוף  הגברת  לצד  לדיור  האסטרטגית  התוכנית  של  העירונית  בין בשל  ההתחדשות  בנגישות  גבוה  פער 

ואילו מערכת מטרו מטרופולינית    ,לעליית מחירי הנדל״ןבנוגע  לחץ גבוה    חלמרכזה  בין  ל המטרופולין להפריפריה ש

 בין הפריפריה. לתקצר את זמני הנסיעה ותסייע להקטין את הפערים במחירי הדיור בין מרכז המטרופולין 

 
 2017סקר הרגלי נסיעה במטרופולין תל אביב,  39
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 תועלות אורבניות 6.6

 רקע  

מיליון תושבים )על פי תחזית בינונית של המועצה הלאומית    13-בשנים הקרובות אוכלוסיית ישראל צפוייה לגדול לכ

תוספת של מאות    א הימצב כיום. משמעות גידול זה  ה  לעומת( או בלמעלה מארבעה מיליון תושבים  2040לכלכלה לשנת  

זו טומנת   בישראל. צמיחה  בחובה מספר רב של הזדמנויות מבחינה חברתית, כלכלית  אלפי תושבים לכל מטרופולין 

ותחבורתית, ולצידן איומים על השטחים הפתוחים וסיכון של הגברת הפערים בין המטרופולינים ובתוך המטרופולינים  

 עצמם.

ובד בבד  חיזוק כלכלי וחברתי נדרש לאפשר גידול מטרופוליני חכם    וזו ובד בבד לכונןלהתמודד עם צמיחת אוכלוסין    כדי

לצד צמיחה קומפקטית   הלניצול תוספת האוכלוסייה והביקושים לטובת התחדשות עירונית במרחבים האורבניים הזקוקים  

. במצב העניינים המקובל  ול( והן מחוצה  infillה חדשה, הן בתוך המרחב האורבני )יבשטחים לבני  אפשרהומקושרת ככל  

פגיעה מירבית בשטחים    תוךבשטחים חדשים בשולי המטרופולינים    בנייהתענה ברובה באמצעות  צמיחת אוכלוסין זו  בשל  

עלייה  תחול  ו  יעמיקו  חברתייםהפערים  ה,  יחמיר  התלות ברכבים פרטיים, זיהום האוויר  תגברפתוחים טבעיים וחקלאיים,  

 בגודש בשעות השיא. 

מושכלת    כדי א  ובהלאפשר צמיחה אורבנית  לבסס  נדרש  מרובות ככל האפשר  הגידול העתידי על תועלות  ת מרבית 

מערכות תחבורה ציבורית רבות קיבולת כדוגמת רכבות קלות ומטרו.    ,מערכות תחבורה עתירות נוסעים )מתע"ן(, דהיינו

תכנון האורבני של שימושי הקרקע תאפשר יצירת מקום לגידול בתוך  בין ההצמדה וסנכרון בין פיתוח מערכות מתע"ן ל

מוקדים    העלאתובד בבדהמטרופולינים   ויצירת  כלכליים  מוקדים  חיזוק  לתושבים,  האפשרויות  מרחב  הגדלת  הפריון, 

 כלכליים חדשים לצד הורדת עלויות התחבורה הממוצעות למשקי הבית. 

מערכות מתע"ן טמון באפשרות להגדיל את קיבולת התנועה האנושית במרחב המטרופוליני,  חשובים ב האחד היתרונות  

להרחיב    אי אפשר  תשתית הדרכים. בפרט, במרכזים אורבניים קיימים בדרך כללב  ניכרתכלל( בהגדלה    ללא צורך )בדרך

מתע"ן   מערכות  ופיתוח  דרכים,  למרכזים  וא  התשתיות  להגיע  שיכולה  האנשים  כמות  את  להגדיל  היחידה  האפשרות 

 העירוניים )ובפרט בשעות שיא( ולהעצים את הפיתוח בהם. 

אשר מלוות במדיניות פיתוח    ,ת אורבניות הניתנות להשגה באמצעות פיתוח מערכות מתע"ןתועלו  פירוט שלזה    בפרק

כי קיימות תועלות תחבורתיות נוספות למערכות מתע"ן )כגון צמצום   ן. יצוידוגמאות מהעולםכמה  לצד    עירוני משלימה

מתע"ן המתוכננות היטב ישנה תרומה יודגש כי למערכות  , גודש, צמצום עלויות חנייה ועוד( שאינן נסקרות כאן. כמו כן

בתיאום זה    שימושי הקרקעשל  פיתוח של מתע"ן וב  אךחיובית במדדים רבים גם ללא מדיניות פיתוח עירוני משלימה,  

אפשר להפיק את מירב התועלת הכלכלית והחברתית ממערכות אלו ואין לראות במתע"ן מערכת תחבורתית בלבד.  עם זה  

 של   הזדמנות להשתמש בפיתוח מתע"ן כאמצעי אסטרטגי לתכנון תוספתהיא  ראל, אם כן,  הצמיחה המטרופולינית ביש

הגדלת מרחב ההזדמנויות בכל מטרופולין וחיזוק האיתנות הכלכלית    ובו בזמןפריסת אוכלוסייה ותעסוקה במטרופולינים,  

 של הרשויות בו. 

נוסעים גבוהה יותר ורשת המתע"ן כולה היבולת  מתע"ן. באופן כללי, ככל שקב תועלות אורבניות    כמהלהלן פירוט של  

הפקת תועלות  ל,  על כך  מהמערכת. נוסףאורבניות  להפיק שיעור גבוה יותר של תועלות    אפשרמקושרת ומקיפה יותר,  

תכנון שימושי הקרקע לבין    בכללותותכנון התחבורה    ביןקושרת  ה  ,לא פעם מדיניות תכנון משלימה  רושהדאלו בפועל  

 . ויישומה תהליך בניית תשתית המתע"ןווהמרחב הציבורי 
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 חיזוק פוטנציאל כלכלי  

 

נוסעים גבוה להגיע ממקום למקום    המאפשרת לנפח  שדרה של קישוריות מטרופולינית  מהוות מתע"ן    רשתות

ד פוטנציאלי לפיתוח קרקע מוק  היאברחבי המטרופולין במהירות וברמת אמינות גבוהה מאוד. כל תחנת מתע"ן  

יכולים אזורי תעסוקה    מערכת מטרובקיבולת הנוסעים הגבוהה  בזכות  תעסוקה. בפרט,  לאינטנסיבי למגורים ו

לחזק את אפשר  תועלת זו  בזכות  בהם הם טרם התפתחו לצד חיזוק אזורי תעסוקה קיימים.  שלהתפתח במקומות  

 פועלת מערכת מטרו. בהן ואיתנותן הכלכלית של כלל הרשויות המקומיות 

 

 : אלוהלהשיג את התועלות הספציפיות  אפשרבפרט, 

 

התקבצות של שימושי    יםומעודד  יםמאפשרמערכות המתע"ן  באמצעות    –יתרונות אגלומרציה )התקבצות(   .א

הפריון ביחס    ו יגדלהתקבצות זבזכות  קרקע בקרבתן ובפרט שימושי קרקע כלכליים כדוגמת תעסוקה ומסחר.  

עסקים מבחינת   ביןנגישות גבוהה ותועלות מקרבה  וייווצרו  לפיזור שימושי הקרקע הנובע מקיצור מרחקים,  

 ;המועסקים והקשר בין העסקים עצמם

  נגישות רב תחול  התבססות על מערכות מתע"ן מטרופוליניות  בזכות    –בדים ולפירמות  יתרונות נגישות לעו .ב

גדול ומגוון יותר  בקרב אמצעית למוקדים פוטנציאליים   נגישות זומאגר כוח אדם  מיטיבה הן עם הפירמות    . 

המועסקים עם  והן  מתע"ן  בקרבת  להתמקד  בהגעה    ,הבוחרות  יותר  גדול  תחבורה  אפשרויות  מגוון  שלהם 

 ;תעסוקה בקרבת מתע"ןל

בעליית ערך הקרקע    באה לידי ביטוינגישות למערכות מתע"ן    –העלאת ערך הקרקע בקרבת תחנות מתע"ן   .ג

למגורים  בזכות  .  התחנותבקרבת   והן  תעסוקה  לשימושי  הן  זו  ערך  נוספות הקשורות   יווצרועליית  תועלות 

 ; מתע"ןסביבת  תחדשות עירונית ביתר קלות בלקדם ה  יהיה אפשרו  תחנהלהעלאת האינטנסיביות הבנויה בקרבת  

התמצאות של תיירים  על  מאוד על ניידות ו  מקלותתשתיות מתע"ן    –העלאת נגישות וניידות לשימושי תיירות   .ד

ואינם מתמצאים במורכבות של  שאינם דוברים את השפה המקומית )ובשילוב תהליכי כרטוס חכמים ופשוטים(  

כריזה  במרחב רחוב בשילוב  לשוני ברור    מתע"ן מובחנת לא פעם בשילוט רב. רשת  בורה הציבוריתמערכת התח

למגוון יעדים תיירותיים בפיתוח  הגיע בנוחות  שלא כמו באוטובוסים רגילים ובאמצעותה אפשר ללשונית,    רב

 משלים. 

 

מהמטרופולין  , הוא חלק  פיתוח מבוסס מערכת מטרו אשר התרחש במחוז ארלינגטון שבוירג'יניהדוגמה ללהלן    התמונ ב

לגזור פיתוח אינטנסיבי  בדרך שבה אפשר של העיר וושינגטון. במחוז זה נערכו לפיתוח מטרו ושימושי קרקע משלימים 

אינטנסיבית ביותר   ואיכותי בקרבת תחנות המטרו וכך להקטין את הצורך להתנייד באמצעות רכבים פרטיים לצד הגדלה

 . ובאופן אינטנסיבי ביותר תחנות המטרובקרבת במיקום של האטרקטיביות עבור עסקים 
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 2019-)שנת פתיחת התחנה( ל 1979שנת במחוז ארלינגטון בין   Ballstonפיתוח בקרבת תחנת המטרו  

 

 בינוי וציפוף של חיזוק פוטנציאל 6.6.2.1

 

לצורכי התשתית עצמה  הקרקע  התפיסת  והגדולה  הנוסעים  קיבולת  בשל   יחסית  לבינוי    יש נמוכה  פוטנציאל 

שאפשרמבהרבה  גדולים  וציפוף   מוטורית  אלו  נגישות  על  בעיקר  הנשענים  במקומות  פרטי   לבצע  .  לרכב 

 : אלההפוטנציאל זה טומן בחובו את התועלות 

 

  שים התחדשות ני יש מתחמים רבים אשר דוריבמרחב המטרופול  –העלאת כדאיות לביצוע התחדשות עירונית   .א

מתע"ן ובפרט מערכות    רשתבזכות  בעיקר עקב קשיי נגישות וערכי קרקע נמוכים.    קשה לעשות זאת, אך  פיזית

לאזורים אלה להתחדש ביתר קלות, באמצעות העלאת הנגישות וערך הקרקע לצד צמצום לסייע  מטרו אפשר  

 נמצא הצדק כלכלימות שעד כה לא  תקני החנייה המחייבים וכך לאפשר תהליכי ההתחדשות כדאיים גם במקו

 ; תהליכי התחדשותלמימוש 

 

שימושי מגורים ושימושים    אפשר לפרושמתע"ן    רשתות בזכות    –תפיסת קרקע נמוכה   לצד  פיתוח קומפקטי .ב

  800-ו  טריםמ  500במרחקים של    השירות  בעולם הרחב מקובל להתייחס למעגלי  פרישה אינטנסיבית.נוספים  

מרחק של  לו  ,פיתוחהמרחקים שבהם ישנה השפעה של מערכת המטרו על אינטנסיביות  אל  כמהתחנות  טרים  מ

השפעה של מערכות רכבת קלה. עבור מטרופולינים אשר צומחים בקצב מהיר כפי שצפוי    טרים יש מ  300-כ

ור זוחל על חשבון  ּואוכלוסייה באופן קומפקטי ומניעת פרת  שפרי  תיתכןמערכות מתע"ן  באמצעות  בישראל,  

 ; ים פתוחים במטרופוליןשטח

 

יותר   .ג מאוזן  מטרופוליני  הזדמנויות  מרחב  חדשים  בזכות    –יצירת  אזורים  של  האטרקטיביות  הגדלת 

  משטר פיתוח כלכלי מאוזן במרחב המטרופולין, קיצור    ייתכנומוקדים עירוניים    פיתוחלהתמקמות תעסוקה ו

הקיימים.  ה המוקדים  סביב  הגודש  והפחתת  במטרופולין  מ  רשתפריסת  בנסיעות  מאודתע"ן  מרחב    יגדל 

משקי    עבורשל משקי בית במטרופולין ובפרט    גדותההזדמנויות להגעה לשימושי תעסוקה ופנאי עבור אחוז  

 רכב.ם נמוכים של בעלות שיעורי ובהםבית 
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לקביעת גבול תכנון מפורט סביב תחנות מטרו במטרופולין של טורונטו. ראשית מסמנים    מתווה  להלן מציג  72תרשים  

ים  סביב תחנת מטרו. לאחר מכן מסמנים בתוכו שטחים ציבורי  טריםמ  500-רדיוס )אווירי ולא לפי רשת הרחובות( של כ

ותשתיות המייצרות חיץ )כדוגמת כביש מהיר( ומדייקים את מרחב ההשפעה האפשרי. בשלב הבא קובעים את תחום  

( לצד תכלול של מדיניות עירונית קיימת.  וכיו"בכניסותיה )השפעה על הסדרי תנועה  של  ההשפעה המיידי של התחנה ו 

 בעלויות וזמינות.בשלב האחרון גבול התכנון נקבע באופן סופי על בסיס חלקות, 

 

 

 

 (. Metrolinx, 2011קביעת אזורי פיתוח ומדיניות סביב תחנות מטרו בטורונטו ): 72תרשים 

 

 



 לסיכו 

139 

 V1.1, 07.20 –טיוטה  

 תועלות חברתיות  6.6.2.2

הגדלת האטרקטיביות של אזורים חדשים להתמקמות תעסוקה    – יצירת מרחב הזדמנויות מטרופוליני מאוזן יותר  בזכות  

 להפחית את ונסיעות משטר ה לקצר אתפיתוח כלכלי מאוזן במרחב המטרופולין,  , אפשר לפתחמוקדים עירונייםפיתוח ו

הקיימים.   המוקדים  סביב  במטרופולין    רשתפריסת  בהגודש  לשימושי    יגדל בהרבהמתע"ן  להגעה  ההזדמנויות  מרחב 

 ובהם שיעורי בעלות הרכב נמוכים. משקי בית בור עשל משקי בית במטרופולין ובפרט ניכר תעסוקה ופנאי עבור אחוז 

 

הציבור .א בריאות  ושיפור  מקיימת  בתחבורה  שימוש  במרחבים    –  עידוד  ברובן  ממקומות  מתע"ן  תחנות 

עידוד ההליכה בזכות  מקיימת )ובפרט הליכה ברגל(.    בתנועה  התומכת  סביבה  המציעים  ,עירוניים אינטנסיביים

בריאות  לו  תשיפור במדדים הקשורים לפעילות גופנייחול    ברכב הפרטי(  והרכיבה )וצמצום מסוים של נסיעות

מחלות הנובעות מפעילות גופנית מועטה )מחלות לב, לחץ  ב   הקטנת שיעורי תחלואהובד בבד יקטנו  הציבור  

 ;(עודו

 

מתע"ן  אל  מתע"ן )ובפרט  אל  שינוי הפיצול והסטת תנועות מרכבים פרטיים  בזכות    –צמצום תאונות דרכים   .ב

דרכים  יחול    סילתי(מ בתאונות  וההרוגים  הנפגעים  ובחומרת  בכמות  החברתיות    ויקטנוצמצום  העלויות 

 והכלכליות שלהן. 

 

  תועלות סביבתיות 6.6.2.3

לאחר פתיחה    עולה כי(  Gendron-Carrier et al., 2018מחקרים שנערכו בעת האחרונה )מ   –  ורעש  צמצום זיהום אוויר

, מזהמים ובפרט במרכזי עריםהחלקיקים  הירידה בשיעור  חלה  במדדי זיהום אוויר ושל מערכת מטרו חל שיפור מיידי  

 מזיהום אוויר בערים. עקבחשים ר המת והתחלואהמקרי התמותה בהקטנה לצד  במובהק זאת

 סיכום  6.6.2.4

להפיק תועלות אלו   כדילמערכות מתע"ן יתרונות רבים מבחינת פיתוח עירוני ותועלות כלכליות וחברתיות. עם זאת,  

  2  תמונהבמיקום התשתיות לפיתוח עירוני וכלכלי בסביבתן.  של  יעיל  , ובה ניצול  נדרשת מדיניות עקבית ארוכת טווח

 אמצעי מתע"ן שונים. כמה אשר מאגד  ,בלונדון Canary Wharfשלבי התפתחות באזור 
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באזור הפיתוח המתחבר לקצוות של מסילות   Docklands Light Rail (DLR)עילירק״ל   רשת פתיחת  – למעלה  : 2 תמונה

״ל  רקה  ביןלממשק בין המטרו    יצירת  בבד  ובד  1999-ב  Canary Wharfפתיחת תחנת    –. למטה  1987-קיימות ב  אזוריות

 ופיתוח בעוצמות גבוהות.    עירוניתכיכר   מפלסדרך  העילי

כל אזורי המטרופולין ומגדיל את הנגישות  בין  מאפשר חיבור טוב  ,  ופים ביותר במדינהפהמטרו משרת את האזורים הצ 

 . של אוכלוסייה למקומות עבודה וכך מגדיל שוויון בנגישות להזדמנויות עבודה

הגדלת מעגל הנגישות לעבודה לאזורים  בזכות  זמני הנסיעה.  בדרך שיפור ביעילות המערכת ו  גדל בזכות  הפריון במשק

אנשים   לכישוריהםיכולים  נוספים  יותר  המתאימה  עבודה  לבסוף,  למצוא  להגדיל  בזכות  .  אפשר  צפיפות  את  המטרו 

 יעילות בשימוש בקרקע. מקיצור מרחקים ו מרבה הנובעת מעירוב שימושים,    תתועלת כלכלי  ולדברתעסוקה  האוכלוסייה ו
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 2040 —תעסוקה במטרופולין ת״א ב: תחזית צפיפות אוכלוסייה ו73תרשים 
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 .  2017: צפיפות מועסקים לפי מטרופולין וגזרות. מקור: למ״ס, סקר כח אדם 74תרשים 
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 המודל הכלכלי 7

 כללי  7.1

 .  ביותר בתחום התחבורה ותוהמשפיע ההשקעות הגדולותבין  היאהמטרו  כניתות

( נקבעו יעדים אסטרטגים המשקפים את  2016)  ל אביבכנית האסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבורית במטרופולין תובת

 איכות החיים העירונית.  את  ו ל אביבהחזון למערכת התחבורה העתידית למטרופולין ת

גבוהה  ניידות  רמת  ו  גבוהה  רמת נגישות   הבטחה שלתחבורתית כוללת שתפקידה  למערכת    כנית האסטרטגית חזוןותב

  , הוליסטית ושוויונית  דרךבפיתוח החברה והכלכלה  ל  ותורמת, המשפרת את איכות החיים  במערכת רב אמצעית מאוזנת

רות במערכת תחבורה  ישמהנוסעים במערכת נהנים ממגוון אפשרויות בחירה ו.  איכות הסביבהעל  דגש על בטיחות וב

בתחבורה הציבורית,  :  בה מרבית התנועה נעשית באמצעים מקיימיםומשולבת ומוסדרת. התושבים גרים בעיר משגשגת 

 שימוש בו.  ב ניכרתהקטנה של התלות ברכב פרטי והפחתה בד בבד עם  ברכיבה ובהליכה, 

  , מגדילה את הפעילות הכלכלית והחברתיתהיא  מרכיב בסיסי בחזון העיר והמטרופולין.  היא  מערכת התחבורה הציבורית  

 מאפשרת להפחית את התנועה במרכזים העירוניים ולהפוך אותם למרחבים נעימים להליכה, לרכיבה ולשהייה.  אך 

 שבהם תנועה  ,רחובות עירוניים פתוחים ומזמיניםבהעיר דינמית ומתפתחת ומאפשרת איכות החיים אורבנית במרחבים ו 

 סוף מכוניות. -ןבמקום אלפי מכוניות בפקק, רחובות מרווחים במקום מרחב חנייה לאישל אנשים 

 

הכלכלי   בפרקים  המחקר  את    נועד  להלןשהמוצג  מלתרגם  ו  כניתוהתהתועלות  ממנה את  האסטרטגית  העולה   החזון 

 להשפעות הנאמדות בצורה כמותית.

מקורות כמה  על  ו   2019ם שנערכו במסגרת עדכון  העדכוני  , על 2012הנחיות נוהל פר״ת  על    מסתמךמחקר הכלכלי  ה

במחקר שילוב    .להערכה של השקעות בתחבורה  , הנוגעיםסמכא של האיחוד האירופי וצפון אמריקה-ברימתודולוגיים  

 בין כל המקורות האלה.

 בין המקורות העיקריים:  

• The Evaluation of Transport Investment Projects (Berechman, 2009) 

• Victoria Transport Institute (Litman, 2017)  

• Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project Assessment (Heatco, 

2005) 

• European Conference of Ministers of Transport (ECMT, 2003) 

• Handbook on the external costs of transport, European Commission, Brussels, 2019 

 

 Victoriaתחבורה ציבורית על בסיס מחקר של    של  מערכתיים  ם התפלגות אופיינית של תועלות מפרויקטי  75תרשים  ב

Transport Institute  .חיסכון בזמן האלו הן רק חלק מההשפעות המערכתיות:  התועלות הקלאסיות  עולה כי  מחקר  מה

ון בקרקע כיה וחיסיהון רכב, הפחתה בהיקף החנ ובחיסכון בבעלות על רכב  הן    נוסעים, גודש ובטיחות. תועלות נוספות

 הפחתה   סביבתיות כגון  תועלות הנובעות משיפור באיכות הנסיעה ותועלות  , לפרויקטים אלה. כמו כןהילחני  תהנדרש

 . עלויות חיצוניות של השימוש באנרגיהוהפחתה ב  זיהוםב
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 : סוגי התועלות וההשפעות של פרויקטים תחבורתיים מערכתיים, בדולר לנוסע מייל בממוצע75תרשים 

Source: Evaluating Public transit criticism. Victoria Transport Policy Institute, 2017. 

 

הכלכלי.  שבלוח   במחקר  העיקריים  הפרמטרים  סיכום  ולהלן  הרחבה  זה  התועלות,    עלרוט  יפבפרק  לחישוב  השיטה 

והערכים. את   הפרמטרים  נפרט  הפרויקט  בתועלות  מרכיב  הכללתלכל  מאחורי  תאורטי   המתודולוגיה את  ו  וההסבר 

טווח התועלות התוצאות כהפרמטרים שנקבעו במחקר ואת  את  ,  במחקר הנוכחי  הגישום המתודולוישיטת יאת  ,  לחישובה

  ות הפרויקט הערכות של היקף השפע  עלשל מערכת המטרו המתוכננת בתרחיש הבסיס. טווח התועלת לכל מרכיב מבוסס  

 תחזיות של המודל התחבורתי של תל אביב.  ב שימוש בתרחישים וובד בבד 

 : הפרמטרים והערכים העיקריים במחקר 47לוח 

  

הערותמקוראומדןפרמטר

מטרופולין ת״אלמ״ס4.0אוכלוסייה 2019

מועצה לאומית לכלכלה5.4-5.8תחזית אוכלוסייה 2040

17%מעמ

בדיקות רגישות ל 7%סקירה בינלאומית, נוהל פר״ת4%שיעור היוון

נוהל פר״ת40 שנהאורך חיי הפרויקט

תרחיש בסיס שלב א, בדיקות רגישות 2035נת״ע2030שנת פתיחה של הפרויקט

תרחיש בסיס, בדיקת רגישות 2040 - 2045נת״ע2035שנת פתיחה מלאה

מודל ת״א2030, 2040, 2050שנות תחזית

מועצה לאומית לכלכלה2%גידול שנתי תועלות 2050-2075

למס, שכר ממוצע 10,7842019 ש״חשכר ממוצע במשק

נוהל פר״ת, הכלכלן הראשי100.6ערך שעת לנסיעות בענייני עבודה במטרופולין

חישוב לפי שכר ממוצע במטרופולין, שעות 

עבודה לשכיר, הפרשות וכו

כאחוז מהשכר הממוצענוהל פר"ת30.2ערך שעה לנסיעות אחרות

1-1.5%שיעור העלייה השנתי הריאלי בשכר

מחקר נוהל פר״ת, ניתוח המועצה הלאומית 

לכלכלה

15,000 ש״ח למ״רערך קרקע ממוצע במטרופולין

פחת וריבית רכב ממוצע בניכוי מס8,377 ש״חעלות שנתי הון רכב

 נוהל פר״ת9,446 ש״חעלות מקום חניה
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   יווהשפעות  הפרויקט תועלות  7.2

בהיבט התיאורטי של כל תועלת והשיטה והפרמטרים    בפרק דיוןמערכת המטרו.  מתועלות  אומדן ה   את להלן מתאר    הפרק

ת לשנת היעד  ותועלה  ימרכיבאחד מכל    התועלות עבוראומדן טווח   מוצג  פרק  תתשל כל  לחישוב התועלת. בסיכום  

 . 2050-ו 2040, 2030 :סך התועלות לכל שנת יעד ובו בסיכום הפרק מוצג לוח מסכם . לצורך הדגמה בתרחיש הבסיס

 :  הן אלובאומדן הכלכלי  התועלות שנכללו

 ישירות התועלות ה

o הפחתת הגודש וחיסכון בזמן נוסעים ;  

o שיפור באמינות זמן הנסיעה ; 

o כלי רכב של עלויות תפעול; 

o חיסכון בזמן שינוע מטענים;   

o היחיסכון בהקמת מקומות חני ; 

o חיסכון בהון רכב . 

 התועלות העקיפות 

o רעשבהשפעה על הסביבה וחיסכון בזיהום ו ; 

o שיפור הבטיחות ; 

o אגלומרציה( פיתוח כלכלי( ; 

o חיסכון בקרקע 

o  שיפור בברירות הציבור 

o  ערך אופציה מקיום תחבורה ציבורית איכותית 

 תועלות נוספות שלא נכללו באומדן הכלכלי 

הגדלת הנגישות המטרופולינית לתעסוקה,   :חברתיהצדק  הו  ניותוהשוויהנובעות מהגדלת    תועלות חברתיות •

תושבים ללא רכב, צעירים, מבוגרים,    :כלל האוכלוסייה  . זאת עבורללימודים, לתרבות, לטיפולים רפואיים

   ועוד;חרדה בנהיגה מתושבים הסובלים מקושי ו 

ותועלות אורבניות   • מציפוף  עקב    עהמקיצור מרחקי הנסי  ,חיסכון בשטחים פתוחים במטרופוליןמהנובעות 

לרכיבה ,  להליכהמתן אפשרות לתכנן ערים לבני אדם,  מ ו  הגדלת הציפוף העירוני, קומפקטיות ועירוב שימושים 

 ;על פני עיר המתוכננת למכוניות י להעדיפןבמרחב האורבנ ולשהייה 

באטתועלות   • הבינלאומיתר משיפור  עסקים  מטרופולין  של    קטיביות  של  להשקעות  אביב  בינלאומיים,  תל 

 ; תיירותלוהשקעות פיננסיות ל

 ;  אגלומרציה של כל אזור המרכזמו מפיתוח כלכליתועלות הנובעות  •

הפחתת  מ,  בנוחות הנסיעהשיפור  מ,  משיפור מהותי באיכות החיים של התושביםהנובעות    נוספות  תועלות •

 ;שהייה במרחב עירוני נעים וממותן תנועהמלחץ ו

  ;הציפוףעקב   ברחובר סחוהמ תועלות הנובעות מהגדלת הפעילות הכלכלית •

האמריקאיות  ובהנחיות  . תועלות אלו נכללות בהנחיות האיחוד האירופי  מהגדלת עודף היצרןעות  בתועלות הנו •

באמצעות חישוב של התוספת לפדיון התחבורה הציבורית. אומדן התועלת מהגדלת עודף היצרן לבדה )על פי  

 . 2040בשנת  קליםמיליארד ש 2.2 -כהוא  ת האיחוד האירופי( הנחיו
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 גודש וחיסכון בזמן נוסעים  הפחתת ה 

 אורטיידיון ת 7.2.1.1

זמני הנסיעה ב  , ובזכותה יחול שיפורת התחבורההשקעה בתשתיהיא  הקמת רשת מתע"ן של קווי מטרו וקווי רכבת קלה  

היצע התחבורה  מגדילה את    המטרורשת    ברכב פרטי.   הדרכיםהנוסעים ברשת  של  הנוסעים בתחבורה הציבורית ושל  

 בה. בוחרים לנסוע האלו בקרב ומפחיתה את זמן הנסיעה הציבורית 

שיפור    קווי המטרו נוסעים בתדירות גבוהה מאוד, בזכות דרך בלעדית ללא הפרעות וצמתים, במהירות גבוהה, ומשפרים 

נסיעה במערכת המטרו באזורים עירוניים צפופים  באת זמן הנסיעה לעומת הנסיעה בתחבורה הציבורית הקיימת.  ניכר  

זמן חיפוש חנייה או הגעה מהחנייה ליעד.    ים בדרך כלל גם זמן לעומת נסיעה ברכב פרטי ואף חוסכחוסכים  וגדושים  

לעבור למערכות המתע"ן וכך מפחיתים את   פרטירכב הנוסעים במהמושכים חלק ניכר    יתרונות אלו של מערכת המטרו

הפחתה   בכבישים,  שיפור הגודש  חל  האמצעים  ובזכותה  בכל  הנסיעה  מסחריים,    יםרכבבהם  ,  בזמן  רכבים  פרטיים, 

   משאיות ואוטובוסים.

למדוד את ערך  אפשר    אורטיתיתמבחינה    . המשק  וכלל, המעסיקים  לקיצור זמן הנסיעה יש ערך כלכלי עבור הנוסעים

ערך הזמן על "הנהוגה במדינות כמו הולנד, וגישת  (Willingness to Pay),   "הנכונות לשלם"הזמן בשתי גישות. גישת  

ערך הזמן במחקר זה מתבסס  , הגישה המקובלת יותר במרבית המדינות.  "בסיס השכר הממוצע במשק או התמורה לעבודה

לפי    מוצעמ כאחוז מהשכר ה  . בגישה זו ערך הזמן נקבעאת גישת השכר הממוצע  ציםמאמבו  , אשר  2019  על נוהל פר"ת

 מטרה. מטרת הנסיעה והוא מבטא בצורה פרקטית את הנכונות לשלם בגין אותה 

כאשר בוחנים פרויקטים    –היא פשוטה    לדבר יש להשתמש בשכר הממוצע במדינה. הסיבה    נים כינוהל פר"ת מצייב

מידה יותר, שהשכר אה מעדיפה פרויקט אחד על אחר מכיוון שהוא משרת אוכלוסייה  שונים בתחבורה, הממשלה אינ 

אלו במשווים ביניהם ובוחרים    :הממוצע שלה גבוה יותר. מסיבות של שוויוניות נלקח אותו ערך זמן לכל הפרויקטים

הדוש אולם,  לבצע.  את  "כדאי  לחשב  נועד  אלא  שונות,  חלופות  של  בדירוג  עוסק  אינו  הנוכחי  של ח  הכלכלי  הערך 

תאורטית נכון יותר להשתמש בשכר הממוצע של המטרופולין, בהתאם למטרת המחקר. כדי  מבחינה    ,מכאן.  הפרויקט

התרחיש המרכזי  ואילו ערך הזמן המבוסס על השכר הממוצע הארצי,  עם להיות בצד השמרני, התרחיש התחתון מחושב 

 (48לוח מהארצי )ראו  10%-בגבוה יותר  הטרופולוני, עליון מחושבים באמצעות השכר הממוצע המתרחיש הוה

פרויקט,  ללא  פרויקט פחות סך זמן הנסיעה  בבגישה המקובלת של סך זמן הנסיעה    תהתועלת מקיצור זמני הנסיעה מחושב

של מיזמים    םהערכה כלכלייהגישה זו היא הגישה הננקטת ברוב מחקרי  על פני כל אמצעי הנסיעה, כפול ערך הזמן.  

כלפי  מוטה  הנחות רבות. אולם, גישה זו  ן בה  והגישה הישירה שאי  בעולם, בשל היכולת הפרקטית לחשבה  תחבורתיים

נסיעות חדשות כתועלת אלא כעלות. לדוגמה, אם נוסע שלא נסע כלל כעת נוסע בשירות    לפיה אין מחשבים מטה, שכן  

 כן סך זמני הנסיעה במערכת גדל. חשב כעלות, שיחדש שהוצע לו, המטרו, נסיעה זו ת

השינוי פי  על    הנאמד  מהחיסכון בזמן הנסיעההתועלת    הואחישוב נוסף, המובא כאן כבדיקת רגישות,  מחקר זה  במסיבה זו  

הקמת  במערכת התחבורה הציבורית,  עודף הצרכן.  השינוי ב  נמדד על פי  . השינוי ברווחה החברתיתברווחה החברתית

גדל מספר הנוסעים בתחבורה הציבורית ו ובזכותה גדל  תחבורה הציבורית,  הבהגדלת היצע  באה לידי ביטוי  רשת המטרו  

המורכבת   ,סעים בתחבורה הציבורית מחושבת כתוספת לעודף הצרכןהתועלת לנו.  (76תרשים    )ראו  חיסכון בזמן הנסיעה

ציבורית  מהשיפור הקיימים בתחבורה  הנוסעים  עבור  הנסיעה  החדשים ,  (EA1C0C)המלבן    בזמן  לנוסעים  והתועלת 

 .  76תרשים ב למלבן  AEBשטח המשולש תוספת של המתואר כ, (Rule of Half) "חוק החצי"המחושבת על פי 
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 40: שיפור בתועלת הנוסעים בתחבורה ציבורית עקב הגדלת היצע התחבורה הציבורית 76תרשים 

נסיעה תחליפיים, מבוססת על המתודה המוגדרת בנוהל פר״ת, הדומה להגדרה  מספר אמצעי  ובה    בדיקת רגישות זו,

כמה למערכת בת  הרחבה של חוק החצי  ובה    (Jara-Díaz & Farah, 1988)   דיאז ופארח-אצל ג'ארה  התיאורטית

תחליפיים נסיעה  הציבורית    מתודהב   .אמצעי  לתחבורה  שעברו  הנוסעים  לאומדן  החצי  בחוק  שימוש  פר״ת  בנוהל 

בחשבון את התועלת  . במתודה זו מביאים  על הפרש הזמנים  תמאמצעים אחרים. מתודה זו שונה משיטת החישוב המבוסס

 תועלת לנוסעים במערכת שלושה מרכיבים: בבמערכת.  ווי המשקל החדשישל הנוסעים מביצוע המעבר, בהתאם לש

התועלת שלהם   –נוסעים שנסעו בתחבורה הציבורית גם ללא הפרויקט וממשיכים לנסוע בתחבורה הציבורית   .1

   ;ללא פרויקטמצב פרויקט לעומת ובו  מתוארת כשינוי בזמן הנסיעה בתחבורה הציבורית במצב 

התועלת שלהם מחושבת    –ם לנסוע ברכב גם עם קיום המטרו  נוסעים שנסעו ברכב ברשת הדרכים וממשיכי .2

 ; פרויקט לעומת ללא פרויקטובו כשינוי בזמן הנסיעה ברשת במצב 

התועלת מחושבת לפי חוק החצי, כמחצית    –הפרויקט מרכב פרטי לתחבורה הציבורית    בעקבותנוסעים שעברו   .3

 מהחיסכון בזמן בתחבורה הציבורית.  

 

הפחתה כזו תייצר ותמשוך נסיעות חדשות שלא בוצעו היא זו:  הפחתת הנסיעות ברשת  הנוגעות    אחת הטענות העולות  

הפרויקט הקמת  להגדרש תכן  יי  ,למעשה  ,כך  .טרם  שניתן  השם  ברשת.  הנסיעות  מהפחתת  כלל  תועלת  זו  אין  הוא  ה 

   לתוספת הביקוש המתקבל מעצם הקמת הפרויקט.זו נוגעת , הגדרה  (Induced Demandהביקוש המושרה״ )״

הדיון בטענה זו מורכב מכמה ממדים. ראשית, ההגדרה של ביקוש מושרה מטעה, שכן גם הביקוש שאינו מתממש במצב  

הפרויקט הוא אינו נראה ברשת הדרכים, ואילו במחיר  ״ללא פרויקט״ הוא ביקוש קיים, אך במחיר הנסיעה שלפני ביצוע  

יש    ובו פרויקטווי המשקל החדש שנוצר, במצב  י. בשלכן  החדש, הנמוך יותר, נצפות נסיעות נוספות שלא בוצעו קודם

התורם להגדלת קיבולת    ,ווי משקל טוב יותריש  במצב זה ישהנובעת מעצם ביצוע הנסיעה.    ,תועלת גם לנוסעים החדשים

  דוגמאות   77תרשים  בבמחיר החדש(.    כל אלו לא היו מתממשיםרמת גודש נמוכה יותר )להגדלת הרווחה ו, לכתהמער

מטרו מתקבל  ובהן  ווי המשקל ברשת הדרכים בערים גדולות  ישכי  ובהן המחשה  של מערכות תחבורה בערים גדולות,  

 (. tomtom traffic index)לדירוג הגודש המלא ראו  תל אביברמות הגודש ברמות גודש נמוכות יותר מ

 
40 https://www.nap.edu/read/24680/chapter/16    

https://www.nap.edu/read/24680/chapter/16
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מערכות מטרו יכולת למשוך כמות גדולה מאוד של נסיעות,  עולה כי לבהן מערכות מטרו מפותחות  ומדדי הגודש בערים  מ

 ווי המשקל יעיל יותר.  יבאחוז הנסיעות ברכב פרטי, ושניכרת הפחתה ובזכותה יש 

 

 

 41( 2019)תל אביב לעומת ערים נבחרות  ב: מדד גודש 77תרשים 

 

 השיטה  7.2.1.2

זמני הנסיעה ברכב פרטי ובתחבורה הציבורית לכל נסיעה )מדלת לדלת(. חישוב זמן הנסיעה    חישוב שלמודל התחבורתי  ב

האזור  את מאפייני  מאפייני הקטע,  ומביאים בו בחשבון את  ברשת הכבישים נעשה לכל אמצעי, בכל קטע דרך ובכל צומת  

פונקציות עכבה  נפחאת  ו נערך באמצעות  ל  ובהן תיאור של  ,התנועה בקטע. האומדן  נפח התנועה  בין  זמן בין  הקשר 

כחלק מחבילת המודל. זמני הנסיעה בתחבורה הציבורית מחושבים לפי פונקציות   (volume-delay functions)הנסיעה  

 לאוטובוסים ולרכבות. תייעודיו

 1,300-יעד ל-ברמה של מוצא  ו חושב  , הםזמני הנסיעהאת  וסך הנסיעות  את  ,  הפרויקטשל  את התועלות    לאמודכדי  

אזורי על המוגדרים בפרק המודל.    10-ל  הם חושבו  אזורים במודל ולאחר הקבצה של הביקוש וממוצע זמני הנסיעה

. חלוקה (ב פרטירככל הנוסעים ברשת הדרכים )התחבורה הציבורית ואחת עבור  כל נוסעי  אחת עבור    מטריצהנעשתה  

 זו מתבצעת עבור חלופת הבסיס ועבור החלופה הנבדקת לפי תוצאות המודל התחבורתי.  

בין סך זמני הנסיעה  סך זמני הנסיעה במצב עם פרויקט לבין  כאמור, התועלת מקיצור זמן הנסיעה מחושבת כהפרש ב

ל כמות הנסיעות מכל אזור על לכל  וסך הכשל  זמן הנסיעה הממוצע ו  חישוב שלמודל התחבורתי  במצב ללא פרויקט.  ב

הפרש הזמנים הכולל, הנסכם על פני תחבורה   .אזור על במטרופולין. סך הזמן מחושב על בסיס מטריצות אזורי על אלה

 .  ציבורית ורכב פרטי, מוכפל בערך הזמן ומכאן מתקבלת תועלת מקיצור זמני הנסיעה בגישת סך זמני הנסיעה

 
41 index-https://www.tomtom.com/en_gb/traffic/ 

 



 לסיכו 

149 

 V1.1, 07.20 –טיוטה  

זמן הגישה למערכת התנועה    אין חישוב שלמודל התחבורתי  ב.  5זמני הנסיעה חושבו בשתי גישות, כפי שמפורט בפרק  

ללא זמני נעשה חישוב בדיקה הראשית ב הקיים ברשת המודל( עבור הרכב הפרטי. מסיבה זו,  ,)הזמן מהדלת עד הכביש

כבדיקת רגישות,    שעל פיה נעשו חישוביםגישה נוספת,  ל פי  עגישה לרשת עבור הרכב הפרטי ועבור התחבורה הציבורית.  

זמן  ו   לתחבורה הציבורית  זמן העלייה,  זמן ההמתנה לתחבורה ציבוריתזמני גישה לרשת עבור שני האמצעים,    יםמניח

ה  הליכהצטרפות לרשת,    זמןpost processor -ב  התווספו  כלומר, לשני האמצעים.  , מתקבלים מהמודלממנההירידה  

וזמן הליכה  "ה במודליתרחיש החני"לפי האמור בפרק  ברכב הפרטי  ה  יוזמן חיפוש חני  מהחנייה, הליכה אל החנייה  ,

    להשוות את בסיס חישוב הזמנים. עדוזאת  לתחנה בתחבורה הציבורית,

)ראו   ל אביב וצעת במטרופולין תולפי עלות השכר הממ  2019נוהל פר"ת  הנחיות  הערך הכספי של הזמן חושב בהתאם ל

  יעה )ראו(. התפלגות הנסיעות לפי מטרת נסיעה מחושבת לפי סקר הרגלי נס49לוח    )ראו  ולפי מטרות הנסיעה  (.48לוח  

  1%ונערכה בדיקת רגישות לגידול של    2019, בהתאם לנוהל פר"ת  ערך הזמןב  1.5%ריאלי של  גידול    הונח.  (50לוח  

 בערך הזמן. 

 : חישוב ערך הזמן עבור מטרופולין תל אביב 48לוח 

 

 

 

 

הערהמקורערךאומדן

https://old.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=202026063          10,784שכר ממוצע 2019

שכירים, כולל נעדרים זמנית מהעבודהשנתון36.2שעות עבודה לשכיר 2017

מספר השכירים (3.35 מיליון)/מספר המשרות (3.6 מיליון), 2017, עובדים ישראלים בלבדשנתון0.931תיקון לשעות עבודה לשכיר

33.7שעות עבודה למשרה

שקול לכ-355 ימים בשנה (כלומר - השנה בניכוי חגים)הנחה4.2שבועות בחודש

             76.22שכר לשעה

בטל"א7.60%הפרשת מעסיק לביטוח לאומי - מעל 60% שכר ממוצע

בטל"א3.55%הפרשת מעסיק לביטוח לאומי - מתחת 60% שכר ממוצע

אומדן על בסיס ניתוח סקר הוצאות 50.00%2017שיעור משתכרים מתחת 60% שכר ממוצע

5.58%הפרשת מעסיק ליבטוח לאומי - משוקלל

ניתן אמנם לגם להפריש  יותר, אך מנגד - לא כל השכר מבוטחכל זכות12.50%הפרשת מעסיק לפנסיה+פיצויים

סקר חברתי 60%2018שיעור מועסקים שיש להם קרן השתלמות

מקסימום הפטור ממסים; בפועל - סביר שנהנים מזה בעיקר עובדים עם שכר גבוה מהממוצע - כך שהשיעור המשקולל צריך היה להיות גבוה יותר7.5%הפרשת מעסיק לקרן השתלמות 

4.50%הפרשת מעסיק לקרן השלמות - משוקלל

22.58%סך הכל

סביר כי  שיעור ההפרשות בפועל נמוך יותר (אך מנגד - שהשיעור גבוה יותר בקרב בעלי הכנסה גבוהה) ולכן מוצע להניח שיעור הפרשות של 20%

             91.47הכנסה שעתית כולל הפרשות

ניתוח סקר הוצאות 2017הכנסה מעבודה שכירה לפי מקום עבודה

          11,306מחוז תל אביב + מרכז

          10,047ממוצע ארצי

             1.125יחס

במטרו ישתמשו גם אנשים שאינם עובדים באזור המרכז, ולכן מוצע להניח 10% יותר גבוה מהממוצע הארצי

          100.61הכנסה שעתית כולל הפרשות באזור ת"א+מרכז
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 2019לפי הנחיות נוהל פר״ת  ערך הזמן כאחוז מעלות השכר: 49לוח 

 42ערך הזמן כאחוז מעלות השכר מטרת נסיעה 

 100% ענייני עבודה או  עבודה

 30% ואחרות  (commuting)בודה וממנה ענסיעות ל

 

 : התפלגות נסיעות לפי מטרת נסיעה 50לוח 

 43התפלגות נסיעות לפי מטרת נסיעה נסיעה מטרת 

 15% ענייני עבודה  או עבודה

 85% ואחרות  (commuting) לעבודה וממנה נסיעות 

 

 תוצאות  7.2.1.3

 כדלקמן: הוא  2040לשנת היעד  של המטרו בתרחיש הבסיסהתועלות טווח סך 

 

 7.0 –תרחיש תחתון  שקלים( )מיליארד  *תועלת זמן נוסעים תרחיש בסיס

 12.7 –תרחיש מרכזי 

 גרסה עתידית –תרחיש עליון 

 חישוב על בסיס סך הפרשי הזמנים  * 

 

 בדיקות השוואתיות 

 קלים מיליארד ש 14.4 תועלת זמן נוסעים על פי חישוב נפרד במודל האינדיקטיבי 

 8.1 –תרחיש תחתון  חוק החצי חישוב תועלת בגישת 

 13.1 –תרחיש מרכזי 

 

את סדר הגודל    מוודאיםחישוב זה  ב  –  בדיקת סבירות נוספת של טווח התוצאות   51לוח  בנוסף למודל האינדיקטיבי,  

, מספר  2017  ל אביבמטרופולין תבקר הרגלי נסיעה  . על פי סשל תוצאות המודל התחבורתי והמודל האינדיקטיבי

ק״מ   1.5מיליון נסיעות ביום. אם נתמקד רק בנסיעות שאורכן מעל    10.6-הוא כ הנסיעות הממונעות במטרופולין ת״א  

 מיליון נסיעות ביום.   10.3-דול באוכלוסייה, מספר זה צפוי לגדול לכי מיליון נסיעות ביום. על פי תחזית הג 7.6נקבל 

 
 2019נוהל פר"ת, עדכון  42

 2017סקר הרגלי נסיעה מטרופולין תל אביב,  43
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בין לתל אביב  בין  נו  יהשווו (77תרשים    )ראו  TomTom  הגודש של  די לאמוד את סבירות התוצאות, השתמשנו במדדכ

 ליסבון וברלין. מספר ערים בגודל דומה שבהן פועלת מערכת מטרו מפותחות, כגון 

ליסבון לשיפור בהגודש של ת״א לטווח דומה    רמתב  ל אביב יחול שיפורבת  ק״מ של מערכת מטרו  140הקמת  בשבהנחה  

דקות.     11-6הוא    בממוצע לנסיעההרי טווח הזמן הנחסך  ,  ק״מ של קווי מטרו בהתאמה  148-וק"מ    43בהן  ו  ,ברליןבו

 בכל השעות.  ממוצעחיסכון  כדי לבטא 50%-כב מספר הנסיעות המושפעות נאמד

מיליארד ש״ח    14.9-8.1  הואנוסע בשנה ואומדן התועלת    מיליון שעות  268-146-כבאומדן חיסכון  היא  התוצאה  

 .  2040לשנה בשנת 

 : בקרת סבירות של חישוב התועלות מזמן הנוסעים 51לוח 

 
 

 השיפור בזמני הנסיעה ברשת  7.2.1.4

המודל התחבורתי  להלן השיפור בזמני הנסיעה ברשת הדרכים ובתחבורה הציבורית בתרחיש הבסיס לפי תחזית בלוחות 

   ב.ל איבישל ת

, אומדן זמן ל אביב, חישוב זמני הנסיעה ברשת הדרכים ובתחבורה הציבורית נערך באמצעות מודל ת4כמפורט בפרק  

חישוב זמן במת.  וחישוב של זמן מעבר בקטע ובצובו  הנסיעה ברשת הדרכים מבוסס על פונקציות העכבה המכוילות  

 נפח התנועה החזוי. את מת, ו והמשפיעים על קיבולת הקטע והצ ,מאפייניהאת רך וסוג הדהביאו בחשבון את הנסיעה 

 

כדי לקבל טווח אפשרי סביר של זמני הנסיעה   ,תרחישיםבכמה  לצורך שמרנות בבדיקה, חישוב זמני הנסיעה ברשת נעשה  

י נסיעה גבוהים יותר מהזמנים  היעדים במטרופולין. בטווח העליון נאמדו במצב ללא פרויקט זמנ לבין כל  בין כל המוצאים  

יישום של מדיניות תומכת תחבורה   יותר הונח  גידול האוכלוסייה והביקוש לנסיעות. בטווח הנמוך  במצב הקיים עקב 

זמני הנסיעה הממוצעים  ובהם    42-40  לוחות  ראוציבורית גם במצב ללא פרויקט ואומדן זמני הנסיעה ברשת נמוך יותר.  

   .בשעת שיא בוקר בחלופות ללא מטרו 2040( ותחזית לשנת 2018קיים ) בין אזורי העל במודל מצב

 

יעד ברשת מרגע ההצטרפות לרשת ועד להגעה לבין  את זמני הנסיעה בין מוצא יםמודל התחבורה של תל אביב מחשב ב

חנייה   זמני הליכה אל הרכב, זמן גישה מהרחוב המקומי לרשת, זמן חיפוש אינו כוללזמן המחושב ברשת הלאזור היעד. 

הצטרפות  ההזמן מרגע   מביאים בחשבון אתהנסיעה ברכב פרטי  זמןבהליכה אל היעד. זמן חניה ביעד וביעד, זמן 

 ועד המוצא לתחנת  ההגעה מרגע מחושבלרשת ועד להגעה לאזור היעד. זמן הנסיעה בתחבורה הציבורית 

 .  בתחנות העצירות לרבות הנסיעה זמןנעשה( וקרה שזמן ההמתנה, זמן ביצוע מעבר )במ ובוהיעד  לתחנה הההגע

 

TLV Metropolitan area
low high source

Population, milion poepole

2018 4 4 CBS, 2020

2040 5.4 5.4 Prime Minister Office Economic Counsel 

Number of daily motorized trips

2018 7.6 7.6 10.6 motorized trips of which 7.6 are over 1km, TLV Travel Habits survey, 2017

2040 10.3 10.3

Number of daily motorized trips affetced 5.1 5.1 50% of trips

Time difference relative to benchmark cities 6 11 TomTom index: Time difference relative to benchmark cities

Annual passengers' hours saved 146 268 Million hours

Compounded value of time, 2040 55.7 55.7 IS/hr

Annual time benefits 8.1 14.9 Billion IS
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 :והיציאה ממנה הרשתאל זמני הגישה  ובהםנערך גם ניתוח של זמני הנסיעה  ,רגישות בדיקת לצורך

דקות(, זמן    3-2-במודל( לרשת )כיד  ומרכז האזור )סנטראו מ  הביתפרטי: זמן הליכה לרכב, זמן הגעה מרכב   •

 . דקות  7-3-)כ חיפוש החנייה והכניסה אליה  זמן חיפושוכן  ,  וזמן הליכה ליעד  דקות(3-2-ליעד )כ מהרשת  הגעה  

ממוצע של    חושבטחוניות(. בחישוב  ידקות ללא בדיקות ב   7-בחניונים תת קרקעיים נמדד הזמן הארוך יותר, כ

 .בסך הכול  זמן מחוץ לרכבדקות  10

בממוצע ברשת   טרים מ  700-ובממוצע ברשת המטרו,  טרים מ 800-כ חבורה ציבורית: זמן הליכה כולל שלת •

 . םדקות הליכה בהתא 12-10.5-ללא מטרו. סה״כ בממוצע כ

 

 

 2018: זמני נסיעה ממוצעים ברכב פרטי, 52לוח 

 

 ללא מדיניות משלימה  – 2040: זמני נסיעה ממוצעים ברכב פרטי, 53לוח 

 
 

 

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה זמן הנסיעה ברכב, ללא פרויקט, 2040, שעת שיא בוקר

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות

תל אביב 21 23 22 21 32 30 31

הרצליה 33 10 33 45 19 33 52

רמת גן 32 34 14 30 35 21 33

חולון 44 60 46 11 63 49 22

רעננה-כפ"ס 50 25 44 57 11 36 60

פתח תקווה 47 36 24 39 30 14 40

ראשון רחובות 58 68 48 27 64 48 14

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה זמן הנסיעה ברכב, ללא פרויקט, 2040, שעת שיא בוקר

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות

תל אביב 27 23 28 27 35 43 38

הרצליה 36 12 41 60 19 45 66

רמת גן 49 50 19 45 52 34 44

חולון 58 82 59 14 87 69 24

רעננה-כפ"ס 62 30 58 80 13 53 81

פתח תקווה 67 51 32 55 43 21 50

ראשון רחובות 85 103 69 36 101 76 18
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 חלקית  מדיניות משלימה ביישום – 2040זמני נסיעה ממוצעים ברכב פרטי, : 54לוח 

 
 

 

זמן רב  לכל  כל המוצאים ומהמטרו משפר את זמן הנסיעה בתחבורה הציבורית  כפי שנראה להלן,   וחוסך  היעדים 

דקות בממוצע,   24-7בטווח של  הוא  החיסכון לנסיעה בין הטבעות של המטרופולין    לנוסעים בתחבורה הציבורית. 

  46%-16%-שיפור בטווח של כ

 40-5בטווח של הוא המטרו משפר גם את זמני הנסיעה ברשת הדרכים. החיסכון בזמן הנוסעים בתרחיש המרכזי 

 . לנסיעה בין הטבעות במטרופוליןלעומת תרחיש ללא מטרו  56%-13%-דקות בממוצע, שיפור של כ

שמרנות בבדיקה  על  רוניתעקלציין החלטה  הדרכים, חשוב רשתבבהקשר של אומדן זמני הנסיעה בתחבורה הציבורית ו 

רות  ילהיקף ההשקעה בתחבורה הציבורית ברשת הבסיס ללא מטרו. ברשת הבסיס בתרחישים ללא מטרו ש  הנוגעת

ורשת נתיבים בלעדיים לתחבורה הציבורית.    BRT-התחבורה הציבורית באוטובוסים הוכפל, נוספו קווי רכבת קלה ו

 ה הציבורית לעומת המצב הקיים, גם בחלופות הבסיס ללא מטרו.  בזמני הנסיעה בתחבורניכר  שיפור עקב זאת יש

  נמוך המערכת המטרו לעומת חלופת הבסיס    להנסיעה ש  בזמניכיוון שהשיפור    ,הנחת בסיס שמרנית במיוחד  זו

הציבורית   בהרבה בתחבורה  במיוחד  איטיים  בזמנים  המאופיין  הציבורית,  בתחבורה  הקיים  המצב  לעומת 

 ,לרבות רשת הנתיבים הבלעדיים,  בפועל, יש סבירות גבוהה שמערכת האוטובוסים המתוגברת.  תהמטרופוליטני

יבולת מוגבלת בנת״צ  לא תוכל לשמר מהירויות נסיעה גבוהות לאורך זמן עקב עומסי התנועה ההולכים וגדלים, ק

זמן קליטת הנוסעים בתחנה, קושי בסיסי במתן העדפה בצמתים  ב  , ובשלו יש עיכובעצמו, ריבוי נוסעים בתחנות

מערכת תחבורה ציבורית שאינה פועלת בזכות  בקטעי נת״צ החוצים זה את זה ובעיות אמינות אחרות  כמה  בהם  ו

 קיבולת גבוהה.  בדרך מלאה ו

לשעת    ל אביבהקמת מערכת המטרו לפי תחזיות מודל תעקב  ל אומדן השינוי בזמני הנסיעה  רוט שיפ  להלןבלוחות  

 :2040שיא בוקר בשנת 

נמוכים יותר עבור חלק מהמוצאים55לוח  לראות בשאפשר  כפי   זמני הנסיעה הממוצעים בתחבורה ציבורית  יעדים  -, 

גם מזמן הנסיעה ברכב  זמנים אלה נמוכים יעדים -מצב הקיים, ובחלק מהמוצאיםיעדים ב -הזמנים עובר חלק מהמוצאים מ

   תחבורה ציבורית איכותית.ובה השמרנית של חלופת בסיס הפרטי בשל ההנחה 

וחוסך זמן רב לנוסעים בתחבורה    ללככל המוצאים ומהמטרו משפר את זמן הנסיעה בתחבורה הציבורית   היעדים 

 : לדוגמהדקות.  18-68בטווח הוא נסיעה בין הטבעות של המטרופולין  בהחיסכון  הציבורית.

o כבממוצע. שיפור של  דקות 18-17-לדקות  26-משתפר מ אביבתל זמן הנסיעה הממוצע מרמת גן ל -

35%; 

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה זמן הנסיעה ברכב, ללא פרויקט, 2040, שעת שיא בוקר

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן רעננה-כפ"סחולון ראשון רחובותפתח תקווה

תל אביב 19 21 23 25 34 37 36

הרצליה 25 11 33 50 18 39 57

רמת גן 33 42 15 38 46 29 39

חולון 36 61 42 12 69 55 22

רעננה-כפ"ס 48 27 49 68 13 47 72

פתח תקווה 48 45 26 47 39 18 45

ראשון רחובות 60 83 54 33 84 63 16
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o   זמן    ,המטרו הטבעתיבזכות  מאוד  זמן הנסיעה מפתח תקווה להרצליה משתפר וזמן.  המקצר מרחק 

דקות, שיפור של    34-המטרו כ  במערכת ובהדקות ו  52-כהוא  הנסיעה בתחבורה הציבורית ללא מטרו  

 . 35%-כ

לנסיעה  דקות בממוצע    19-3משפר גם את זמני הנסיעה ברשת הדרכים. החיסכון בזמן הנוסעים בטווח של    המטרו

 : לדוגמה. בין הטבעות במטרופולין

o 21%-דקות, שיפור של כ 53-דקות ל 67-זמן הנסיעה מפתח תקווה לת״א משתפר מ; 

o דקות. 57-דקות ל 69-זמן הנסיעה מראשון לציון לרמת גן משתפר מ 

 

יישום חלקי בתרחיש ללא מטרו יוצרים טווח של   בתרחיש ובותרחיש ללא יישום מדיניות משלימה לתחבורה ציבורית וב

בו התועלות מקיצור זמני  ותרחיש התחתון, נלקח התרחיש  בזמני הנסיעה האפשריים. מכיוון ששני המקרים מיושמים  

ללא מטרו. תועלת   ,יניות משלימה לתחבורה הציבוריתיותר לאורך חיי הפרויקט, הוא התרחיש ללא מד  כותהנסיעה נמו

התרחיש  נלקח  זו נלקחת כאמצעי שמרני, שכן התרחיש התחתון נועד לבטא את התועלת המינימלית מהפרויקט, ומכאן  

 המינימלי של טווח שיפור זמני הנסיעה. 

הסבר על התרחישים השונים    המטרו בלבד )ראוובו  מדיניות משלימה למטרו בתרחיש    ים תרחיש המרכזי להלן מניח ב

  , רוזדורים עמוסיםפ(. בתרחיש המרכזי השיפור בזמני הנסיעה גבוה יותר, בפרט עבור נסיעות ארוכות, באותם  5בפרק  

דקות   24-7טווח  הנע ב  ,יעדים-. בתחבורה הציבורית ישנו שיפור יחסית אחיד לכל המוצאיםניכרתבהם למטרו השפעה  ש

דקות   19-דקות בתחבורה הציבורית, וב  11-)שלא על האלכסון(. לדוגמה, נסיעה מרמת גן להרצליה תתקצר בממוצע בכ

 בשעת שיא בוקר.  2040ברכב הפרטי בשנת 

 

 יניות משלימה תחתון ללא מדתרחיש   – , ללא זמני גישה לרשתהפרשי הזמנים בתחבורה ציבורית וברכב הפרטי: 55לוח 

 

 

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה זמן הנסיעה ברכב, ללא פרויקט, 2040, שעת שיא בוקר Average of TransitTimeAvgתוויות עמודה זמן הנסיעה בתח"צ, ללא פרויקט, 2040, שעת שיא בוקר

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות

תל אביב 27 23 28 27 35 43 38 תל אביב 16 36 27 27 53 35 46

הרצליה 36 12 41 60 19 45 66 הרצליה 37 15 42 52 36 48 69

רמת גן 49 50 19 45 52 34 44 רמת גן 26 41 13 41 52 27 57

חולון 58 82 59 14 87 69 24 חולון 29 51 42 15 66 47 34

רעננה-כפ"ס 62 30 58 80 13 53 81 רעננה-כפ"ס 49 37 52 62 17 43 72

פתח תקווה 67 51 32 55 43 21 50 פתח תקווה 40 52 34 56 48 18 68

ראשון רחובות 85 103 69 36 101 76 18 ראשון רחובות 52 68 63 37 75 56 22

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה עם פרויקט Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה עם פרויקט

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות

תל אביב 22 21 24 23 32 37 35 תל אביב 10 23 17 19 36 25 35

הרצליה 30 10 35 51 17 38 58 הרצליה 23 12 28 41 20 30 55

רמת גן 35 39 15 36 43 27 38 רמת גן 17 29 11 24 40 18 40

חולון 43 64 47 12 70 57 22 חולון 19 40 24 9 52 34 22

רעננה-כפ"ס 53 26 50 69 12 46 72 רעננה-כפ"ס 33 23 38 51 12 35 61

פתח תקווה 53 43 27 46 37 17 45 פתח תקווה 27 34 19 33 40 14 51

ראשון רחובות 67 84 57 31 85 63 16 ראשון רחובות 35 55 40 22 61 47 15

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה חיסכון ממוצע בזמן Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה חיסכון ממוצע בזמן

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות

תל אביב 5 3 4 4 3 6 4 תל אביב 6 13 11 8 16 10 11

הרצליה 6 1 6 9 1 7 8 הרצליה 15 3 14 12 16 18 14

רמת גן 13 10 4 9 9 7 6 רמת גן 10 11 3 18 12 9 17

חולון 15 17 12 3 16 12 3 חולון 10 11 18 6 13 13 12

רעננה-כפ"ס 10 4 8 11 1 8 9 רעננה-כפ"ס 16 14 14 11 6 8 11

פתח תקווה 14 9 5 9 6 4 6 פתח תקווה 14 18 15 23 8 4 17

ראשון רחובות 18 19 12 5 16 12 2 ראשון רחובות 16 13 23 14 13 10 7
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מדיניות משלימה  ובו  תרחיש תחתון    –   הפרשי הזמנים בתחבורה ציבורית וברכב הפרטי, ללא זמני גישה לרשת:  56לוח  

 חלקית 

 

 

 תרחיש מרכזי  –  ציבורית וברכב הפרטי, ללא זמני גישה לרשתה: הפרשי הזמנים בתחבורה 57לוח 

 

, מוסיפים למטריצות הנ"ל את זמני הגישה לרשת, כפי שהוסבר, כבחינת רגישות נוספת.  59לוח  ו  58לוח  ,  להלןלוחות  ב

 ארוכים יותר. יעד -י הזמנים נשארו על כנם, אולם זמני הנסיעה ארוכים יותר עבור כל מוצאהפרש

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה זמן הנסיעה ברכב, ללא פרויקט, 2040, שעת שיא בוקר Average of TransitTimeAvgתוויות עמודה זמן הנסיעה בתח"צ, ללא פרויקט, 2040, שעת שיא בוקר

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן רעננה-כפ"סחולון ראשון רחובותפתח תקווה תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן רעננה-כפ"סחולון ראשון רחובותפתח תקווה

תל אביב 19 21 23 25 34 37 36 תל אביב 17 36 27 28 52 35 46

הרצליה 25 11 33 50 18 39 57 הרצליה 37 16 42 54 36 48 69

רמת גן 33 42 15 38 46 29 39 רמת גן 29 43 15 43 53 28 57

חולון 36 61 42 12 69 55 22 חולון 30 52 42 16 66 46 34

רעננה-כפ"ס 48 27 49 68 13 47 72 רעננה-כפ"ס 49 37 51 63 18 43 72

פתח תקווה 48 45 26 47 39 18 45 פתח תקווה 42 53 34 57 49 18 68

ראשון רחובות 60 83 54 33 84 63 16 ראשון רחובות 51 69 60 37 75 56 22

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה עם פרויקט Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה עם פרויקט

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן רעננה-כפ"סחולון ראשון רחובותפתח תקווה תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן רעננה-כפ"סחולון ראשון רחובותפתח תקווה

תל אביב 16 18 19 20 30 31 31 תל אביב 11 22 17 20 36 25 35

הרצליה 21 9 28 41 16 32 49 הרצליה 23 12 28 41 20 30 55

רמת גן 23 31 12 28 36 21 32 רמת גן 17 30 11 24 40 18 40

חולון 25 46 32 10 53 43 20 חולון 19 40 24 9 52 35 22

רעננה-כפ"ס 39 22 41 56 11 38 61 רעננה-כפ"ס 34 22 38 51 12 35 61

פתח תקווה 37 35 21 38 32 14 39 פתח תקווה 27 34 20 33 40 14 51

ראשון רחובות 45 64 42 26 67 50 14 ראשון רחובות 36 54 40 23 61 46 15

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה חיסכון ממוצע בזמן Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה חיסכון ממוצע בזמן

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן רעננה-כפ"סחולון ראשון רחובותפתח תקווה תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן רעננה-כפ"סחולון ראשון רחובותפתח תקווה

תל אביב 4 3 3 4 4 6 4 תל אביב 6 14 10 8 17 11 11

הרצליה 5 1 5 9 2 7 9 הרצליה 14 3 14 12 17 18 14

רמת גן 11 11 4 10 10 8 7 רמת גן 12 14 3 19 13 10 17

חולון 11 15 10 3 15 11 3 חולון 11 12 18 7 14 12 12

רעננה-כפ"ס 9 4 8 13 2 9 11 רעננה-כפ"ס 16 14 13 13 6 8 11

פתח תקווה 12 10 4 10 7 4 7 פתח תקווה 15 19 14 24 9 4 18

ראשון רחובות 15 19 12 6 17 12 3 ראשון רחובות 16 15 21 14 14 10 7

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה זמן הנסיעה ברכב, ללא פרויקט, 2040, שעת שיא בוקר Average of TransitTimeAvgתוויות עמודה זמן הנסיעה בתח"צ, ללא פרויקט, 2040, שעת שיא בוקר

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות

תל אביב 27 23 28 27 35 43 38 תל אביב 16 36 27 27 53 35 46

הרצליה 36 12 41 60 19 45 66 הרצליה 37 15 42 52 36 48 69

רמת גן 49 50 19 45 52 34 44 רמת גן 26 41 13 41 52 27 57

חולון 58 82 59 14 87 69 24 חולון 29 51 42 15 66 47 34

רעננה-כפ"ס 62 30 58 80 13 53 81 רעננה-כפ"ס 49 37 52 62 17 43 72

פתח תקווה 67 51 32 55 43 21 50 פתח תקווה 40 52 34 56 48 18 68

ראשון רחובות 85 103 69 36 101 76 18 ראשון רחובות 52 68 63 37 75 56 22

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה עם פרויקט Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה עם פרויקט

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות

תל אביב 16 18 19 20 30 31 31 תל אביב 11 22 17 20 36 25 35

הרצליה 21 9 28 41 16 32 49 הרצליה 23 12 28 41 20 30 55

רמת גן 23 31 12 28 36 21 32 רמת גן 17 30 11 24 40 18 40

חולון 25 46 32 10 53 43 20 חולון 19 40 24 9 52 35 22

רעננה-כפ"ס 39 22 41 56 11 38 61 רעננה-כפ"ס 34 22 38 51 12 35 61

פתח תקווה 37 35 21 38 32 14 39 פתח תקווה 27 34 20 33 40 14 51

ראשון רחובות 45 64 42 26 67 50 14 ראשון רחובות 36 54 40 23 61 46 15

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה חיסכון ממוצע בזמן Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה חיסכון ממוצע בזמן

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות

תל אביב 11 5 9 7 5 11 7 תל אביב 5 14 11 7 17 10 10

הרצליה 15 2 13 19 3 14 17 הרצליה 14 3 15 11 17 18 14

רמת גן 26 19 8 17 17 12 12 רמת גן 9 11 2 18 12 9 17

חולון 32 36 27 5 33 25 5 חולון 10 11 18 6 14 12 12

רעננה-כפ"ס 23 8 17 25 2 15 21 רעננה-כפ"ס 16 15 14 11 5 8 11

פתח תקווה 30 17 10 17 11 7 12 פתח תקווה 13 18 14 22 8 4 17

ראשון רחובות 40 39 27 10 34 25 4 ראשון רחובות 16 14 24 14 13 10 7
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 תחתון ה תרחיש ב רגישותבחינת  – זמני גישה לרשת לצד  הפרשי הזמנים בתחבורה ציבורית וברכב הפרטי, : 58לוח 

 
 

 מרכזי ה תרחיש ברגישות בחינת  – זמני גישה לרשת  לצד הפרשי הזמנים בתחבורה ציבורית וברכב הפרטי, : 59לוח 

  
 

 

  

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה זמן הנסיעה ברכב, ללא פרויקט, 2040, שעת שיא בוקר Average of TransitTimeAvgתוויות עמודה זמן הנסיעה בתח"צ, ללא פרויקט, 2040, שעת שיא בוקר

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות

תל אביב 37 33 38 37 45 53 48 תל אביב 27 46 38 37 63 46 56

הרצליה 46 22 51 70 29 55 76 הרצליה 48 26 53 63 47 59 79

רמת גן 59 60 29 55 62 44 54 רמת גן 37 51 24 52 62 37 67

חולון 68 92 69 24 97 79 34 חולון 39 61 53 26 76 58 45

רעננה-כפ"ס 72 40 68 90 23 63 91 רעננה-כפ"ס 60 47 62 72 28 53 83

פתח תקווה 77 61 42 65 53 31 60 פתח תקווה 51 63 45 66 59 28 78

ראשון רחובות 95 113 79 46 111 86 28 ראשון רחובות 62 79 74 47 85 67 33

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה עם פרויקט Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה עם פרויקט

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות

תל אביב 32 31 34 33 42 47 45 תל אביב 22 35 29 31 48 37 47

הרצליה 40 20 45 61 27 48 68 הרצליה 35 24 40 53 32 42 67

רמת גן 45 49 25 46 53 37 48 רמת גן 29 41 23 36 52 30 52

חולון 53 74 57 22 80 67 32 חולון 31 52 36 21 64 46 34

רעננה-כפ"ס 63 36 60 79 22 56 82 רעננה-כפ"ס 45 35 50 63 24 47 73

פתח תקווה 63 53 37 56 47 27 55 פתח תקווה 39 46 31 45 52 26 63

ראשון רחובות 77 94 67 41 95 73 26 ראשון רחובות 47 67 52 34 73 59 27

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה חיסכון ממוצע בזמן Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה חיסכון ממוצע בזמן

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות

תל אביב 5 3 4 4 3 6 4 תל אביב 4 11 9 6 15 9 9

הרצליה 6 1 6 9 1 7 8 הרצליה 13 1 13 10 15 16 13

רמת גן 13 10 4 9 9 7 6 רמת גן 8 10 1 16 11 8 15

חולון 15 17 12 3 16 12 3 חולון 8 9 16 5 12 11 11

רעננה-כפ"ס 10 4 8 11 1 8 9 רעננה-כפ"ס 15 13 13 10 4 6 10

פתח תקווה 14 9 5 9 6 4 6 פתח תקווה 12 17 14 21 6 3 16

ראשון רחובות 18 19 12 5 16 12 2 ראשון רחובות 15 12 22 13 12 8 5

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה זמן הנסיעה ברכב, ללא פרויקט, 2040, שעת שיא בוקר Average of TransitTimeAvgתוויות עמודה זמן הנסיעה בתח"צ, ללא פרויקט, 2040, שעת שיא בוקר

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות

תל אביב 37 33 38 37 45 53 48 תל אביב 27 46 38 37 63 46 56

הרצליה 46 22 51 70 29 55 76 הרצליה 48 26 53 63 47 59 79

רמת גן 59 60 29 55 62 44 54 רמת גן 37 51 24 52 62 37 67

חולון 68 92 69 24 97 79 34 חולון 39 61 53 26 76 58 45

רעננה-כפ"ס 72 40 68 90 23 63 91 רעננה-כפ"ס 60 47 62 72 28 53 83

פתח תקווה 77 61 42 65 53 31 60 פתח תקווה 51 63 45 66 59 28 78

ראשון רחובות 95 113 79 46 111 86 28 ראשון רחובות 62 79 74 47 85 67 33

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה עם פרויקט Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה עם פרויקט

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות

תל אביב 26 28 29 30 40 41 41 תל אביב 23 34 29 32 48 37 47

הרצליה 31 19 38 51 26 42 59 הרצליה 35 24 40 53 32 42 67

רמת גן 33 41 22 38 46 31 42 רמת גן 29 42 23 36 52 30 52

חולון 35 56 42 20 63 53 30 חולון 31 52 36 21 64 47 34

רעננה-כפ"ס 49 32 51 66 21 48 71 רעננה-כפ"ס 46 34 50 63 24 47 73

פתח תקווה 47 45 31 48 42 24 49 פתח תקווה 39 46 32 45 52 26 63

ראשון רחובות 55 74 52 36 77 60 24 ראשון רחובות 48 66 52 35 73 58 27

Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה חיסכון ממוצע בזמן Average of DrvTimeAvgתוויות עמודה חיסכון ממוצע בזמן

תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות תוויות שורה תל אביב הרצליה רמת גן חולון רעננה-כפ"ס פתח תקווה ראשון רחובות

תל אביב 11 5 9 7 5 11 7 תל אביב 4 12 9 6 15 9 9

הרצליה 15 2 13 19 3 14 17 הרצליה 13 2 13 10 15 16 12

רמת גן 26 19 8 17 17 12 12 רמת גן 8 10 1 16 10 8 15

חולון 32 36 27 5 33 25 5 חולון 8 9 17 5 12 11 11

רעננה-כפ"ס 23 8 17 25 2 15 21 רעננה-כפ"ס 14 13 13 10 4 6 10

פתח תקווה 30 17 10 17 11 7 12 פתח תקווה 12 16 13 21 6 2 16

ראשון רחובות 40 39 27 10 34 25 4 ראשון רחובות 14 12 22 12 12 9 6
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 קב הפחתת הגודש שינוע מטענים עוב םזמן מטעני ב חיסכון תועלות מ 

 אוריהית 7.2.2.1

כל  .  יפחתו  עלויותהו  תגדל  התפוקה  ,זמני סבבבחיסכון  ו  זמן תנועת המטעניםב  יחולו שיפורגודש בדרכים  בשיפור  בזכות  

נכלל ש. כנהוג בלגידול התוצרו  עילות הכלכליתהפ  ליעילותאלו בתורם תורמים   אר העולם, ערך הזמן של המטענים 

ההנחה היא כי  אין הכוונה לקיצור זמן הנסיעה של הנהג, אלא רק של המטען.. הכדאיות הכלכלית של הפרויקטבחישוב 

יעה של הנוסעים ברכב  , כפי שזמן הנסישתפרב המטרו, ורק זמן נסיעתם  עקתשתנה  לא  ברשת הכבישים  מות המטענים  כ

 שתפר.  יהפרטי 

 השיטה  7.2.2.2

הגודש הכללי ברשת  יפחתרק כמות המטענים, אלא תחול ירידה או עלייה ב לא המטרובזכות בבסיס החישוב ההנחה כי 

זמן נסיעת המשאיות. סך זמני הנסיעה של המשאיות מתקבל מהמודל התחברותי עבור  יפחת הדרכים במטרופולין ומכאן 

זמן המטען   בין סך ערך  זמן המטען, וההפרש  וחלופת הבסיס. אלו מוכפלים בערך  הוא   בכל חלופההחלופה הנבדקת 

 התועלת מחיסכון בזמן מטענים עקב הפחתת הגודש. 

 

 הפרמטרים  7.2.2.3

טון    15-2עבור משאיות קטנות )  OECD-למשאית לשעה, הממוצע במדינות ה  ישמרנ   לצורך מחקר זה נבחר ערך זמן

אלי של  יבחשבון גידול ר נביא      )De Jong.(44, (2014  2010יורו במחירי    23(, של  61לוח  , ראו  שאינן משאיות תובלה

ביחס התוצר לנפש של  2010מאז    לשנה   2% נתחשב  ישראל    0.88,  ובשער החליפין   OECD45-הממוצע  לבין  בין 

  )ראו   שקלים  .8100ערך הזמן של שעת מטען במשאית הוא  :  נקבל  46, 4.25  :2018נת  שקל לשבין  הממוצע בין יורו ל

 . (60ח לו

 .  נסועת המשאיות בהנחה של נסיעות ללא מטעןמ 30%-כ, בהנחה שמרנית הופחתו על כך נוסף

 ערך זמן לשעת מטען למשאית  :60ח לו

   ערך  הערות

De Jong, 2014 for EU 23.00  ערך למשאית לשעה- Euro 

 2018מחירי ערך למשאית ב 26.95 2018למחירי  לשנה 2%אלי ידול ריג

בין ל בישראלתוצר לנפש  בין  0.88יחס 

 ערך למשאית לשעה בישראל ביורו  OECD 23.71-התוצר לנפש ב

 קלים ב  זמן לשעת מטען למשאיתערך   100.79 4.25: בנק ישראל 2018לפי שער ממוצע 

 

 

 
44 tpaperv_2_2%5B1%5D.pdfhttps://eprints.whiterose.ac.uk/84747/7/VOTVORfreigh 

 OECDהלמס +  45

 בנק ישראל  46

https://eprints.whiterose.ac.uk/84747/7/VOTVORfreightpaperv_2_2%5B1%5D.pdf
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 ( De Jong, 2014) 2010ערכי זמן מטען עבור סוגי מטענים שונים, יורו לשעה לרכב, מחירי  :61לוח 

  

 ( HEATCO, 2005: ערכי זמן מטען במדינות האיחוד האירופי ) 62לוח 
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 התועלות  7.2.2.4

 . 2040של החיסכון בזמן מטענים בתרחיש הבסיס לשנת בלוח להלן אומדן התועלות 

בתרחיש התחתון שקלים  מיליארד    2.5-0.9-ב, ומיליון שעות בשנה  14-12-החיסכון בשעות רכב של משאית נאמד ב

 המרכזי, בהתאמה.  בתרחיש ו

 

 תחתון ה בתרחיש  שקלים,, באלפי 2040: התועלות מחיסכון בזמן שינוע מטענים, שנת  63לוח 

 

 

 

 מרכזי הבתרחיש קלים, , באלפי ש2040התועלות מחיסכון בזמן שינוע מטענים, שנת  : 64לוח 

 

  

Time Savings
units 4000 4110 Difference %

Total Annual Frieght Time Value
Trucks Vhr 1000 hr 167,588 154,170 -13,418 -8.0%

Value of frieght time 1000 nis 11,823,373 10,876,716 -946,656 -8.0%

Metropolin

Time Savings
units 4000 4111 Difference %

Total Annual Frieght Time Value
Trucks Vhr 1000 hr 198,353 162,936 -35,417 -17.9%

Value of frieght time 1000 nis 13,993,864 11,495,215 -2,498,648 -17.9%

Metropolin
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 כלי רכב  תפעולשל  חיסכון בעלויות   

 אוריהית 7.2.3.1

 עלות נכבדה במערכת התחבורה.   תפעולם היאשל כלי רכב ושל  תחזוקהעלויות 
 

 : לפי הלמ"ס

מיליארד ק"מ,    61.2-)מספר הקילומטרים שנסעו כלי הרכב המנועיים( ב הסתכמה הנסועה 2018 בשנת

לעומת   0.6%ק"מ בשנה, ירידה של    16,100-כ רכב פרטי נסע בממוצע  .2017, לעומת  2.7%עלייה של  

בבדיקת השינויים   .3.4%-עלתה ב הפרטיים השנתית של כלל כלי הרכבהנסועה   . לעומת זאת,2017

בשנים   כי2018-2000שחלו  נמצא  לגדול ,  בכבישים ממשיכה  בהצפיפות  גדלה  הנסועה השנתית   :-

- , ואורך הכבישים גדל ב48%-. לעומת זאת, שטח הכבישים גדל ב91%-ומצבת כלי הרכב גדלה ב  68%

 47באותה התקופה.  0%2

טובה למיליוני נסיעות ביום. למערכת , והיא חלופה  תחבורה ציבורית איכותית מושכת נוסעים מרשת הדרכיםמערכת  

 והארצית בהיקפים של עשרות אחוזים.   המטרופוליניתיכולת להפחית נסועה ברשת הדרכים 

מביאה  נוסעים    עתירותתחבורה ציבורית  מערכות  ל  ואוטובוסים  הירידה בנסועה עקב המעבר של נסיעות מרכב פרטי 

עלויות  בין הרשת הדרכים.  של  ו  האוטובוסיםשל  ,  קה של הרכבים הפרטייםהתחזותפעול והבעלויות    לתועלת מחיסכון

המעטפת  ותחזוקה של , בלאי של רשת הכבישים, שימור ואוטובוסים  של רכבים פרטייםובלאי  תפעולהון, עלויות אלו ה

 של רשת הדרכים. 

 

 השיטה  7.2.3.2

למשקעלויות   כלכליים  במחירים  מחושבות  לצרכן  התפעול  מהמחירים  העקיפים  המיסים  ניכוי  המיסים לאחר  אלו   .

יבוא( ואגרות.  י בארצות ה  יםמותנ ה על כלי הרכב ומרבית חלפיהם, מכסים )יסי קניימע"מ, בלו על הדלק, מהעקיפים:  

וכן מרכיב מתוך ועוד  ים, צמיגים, שמנים  , תחזוקה ותיקונ או האנרגיה  עלות הדלק  אפשר למנת את אלו:העלויות  עם  

   . עלויות אלו תלויות במהירות הנסיעה בקטע, בסוג הרכב, בתנאי הדרך ובגורמים נוספים.הפחת השנתי

בלוח להלן התפלגות הנסועה של    . ים ברשת הדרכיםועבור הרכב  אוטובוסיםההנסועה עבור  תחזיות  מודל התחבורתי  ב

 (. 65לוח  נוהל פר"ת )ראו הנחיותפי  לכלי הרכב ברשת הדרכים 

 

 אוטובוסים( לפי נוהל פר״ת: התפלגות הנסועה ברכב )ללא 65לוח 

 אחוז  אמצעי

 65.8% נסיעה ברכב פרטי 

 23.9% נסיעה מסחרית 

 10.3% נסיעה במשאית 

 
47 https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/2018-נסועה-של-כלי-רכב-מנועיים.aspx 

 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/נסועה-של-כלי-רכב-מנועיים-2018.aspx
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פר״ת   נוהל  ונוגעות  הנחיות  לללשיפורים  וכן  הדלק  בצריכת  אחר התייעלות  וחסכוני  היברידי  רכב  של  חלקו    עליית 

עלות תפעול בהתאם להנחיות  של  . עלות התפעול מחושבת עבור כל אמצעי לפי פונקציות  תמורות טכנולוגיות נוספותול

 ואילך(: 2030העדכניות של נוהל פר"ת כלהלן )עבור שנת 

 .  c*ln(v2y=a+b*v+)   העלות:  תפונקצייזהו המבנה של 

 , כאשר

y  עלות תפעול בש״ח לק״מ = 

 a ,b ,c  = פרמטרים 

v  = מהירות הנסיעה בקמ"ש 

הפרש . התועלת מחיסכון בעלויות תפעול מחושבת ככל האמצעיםלו  סוגי הדרכיםכל  בנוגע לסך עלויות התפעול נסכמות  

 . ״״עם פרויקטלחלופה בין עלויות התפעול בחלופת הבסיס 

והרכבים הפרטיים, נלקחו מקדמי הפחתה של עלויות תפעול בגין   משאיותה,  האוטובוסיםכל סוגי הרכבים לרבות  עבור  

לצי  ח החשמליים  הרכבים  היעדהרכביםדירת  לשנות  המחקר  צוות  של  תחזית  לפי  בפרק    תמפורטהתחזית  )  ,  להלן 

 .לארצות הברית. Bloomberg, המבוססת על תחזיות הפרמטרים(

  

 פרמטרים 7.2.3.3

לוח הם כמתואר ב  (2016)במחירי    2030לשנת    המקדמים לנוסחת עלות תפעול לרכב פרטי עתידיעל פי נוהל פר״ת,  

61 : 

 

 והל פר״ת : נמקור, 2016עלויות התפעול, במחירי של : מקדמים לפונקציית 66לוח 

 a b c סוג רכב 

 0.1118- 0.000012 0.7634 רכב פרטי  

 0.249- 0.000024 1.451 רכב מסחרי 

 2.256- 0.000184 10.071 משאית 

 משאית מלוא עלויות ההון המחושבות ועלות המיסעה. ל התפעול לאוטובוס ולויות עבין         

בעלויות הפרויקט   מחושבות"ל  וברקמערכת המטרו  בעלויות התפעול, הבלאי והתחזוקה ועלויות חידוש ציוד של  

   כחלק מהתועלת בסעיף זה.ות  מחושב ןואינ

 

 נוהל פר״ת  מקור: 2016תפעול  רכב פרטי, במחירי  נוכחיות ועתידיות של : עלויות 67לוח 

 ( 2030עלות עתידית ) 2016-עלות ב מהירות בקמ"ש 

10 0.63 0.51 

20 0.51 0.43 

30 0.45 0.39 
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40 0.41 0.37 

50 0.39 0.36 

60 0.37 0.35 

70 0.36 0.35 

80 0.36 0.35 

90 0.37 0.36 

100   0.38 0.37 

110 0.39 0.38 

 

צי הרכב  הביאו בחשבון  כלי הרכב  של  תפעול  העלויות  בחישוב של   חדירת כלי הרכב של  ותחזית  שינויים בתמהיל 

. התחזיות  2018משנת    Bloombergעורכי המחקר בהתבסס על תחזיות   בידילכל שנת יעד. התחזיות נערכו  חשמליים  

 . 2050אחוז הרכב החשמלי ממכירות ומצי הרכב עד לשנת  80תרשים במפורטות באיורים להלן. 

 

 

 מכירות וצי רכב חשמלי בישראל : תחזית 78תרשים 
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 : תחזית גודל צי הרכבים הפרטיים בישראל 79תרשים 

 

 

 : תחזית אחוז המכירות ואחוז מצי הרכב של רכבים חשמליים בישראל 80תרשים 

מחבעלויות  בהפחתה   כי  ההנחה  על  מבוססת  חשמליים  רכבים  של  הדלק  תפעול  התפעול    50%-כהוא  יר  מעלויות 

 .  68לוח בהסיכום לפי שנות יעד מתואר פוסילי. הדלק המעלות  40%-כאפשר לחסוך אנרגיה חשמלית  באמצעות וש
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 , לפי עשור : טבלה מסכמת של השפעת הרכבים החשמליים על עלויות תפעול כלי רכב68לוח 

 החשמליים  הרכבים  אחוז שנה

 בצי

  של   תפעול   עלויות  הפחת

 חשמליים רכבים

  עלויות   הפחתת  סך

 (הצי)כל  התפעול

2030 8% 20% 2% 

2040 34% 20% 7% 

2050 63% 20% 13% 

 

 : אחוז תרכיב הדלק לפי אמצעי לשנות היעד 69 לוח

 

BAU scenario      
New model Assumptions August 2019           

      
Fuel split by transport mode Units 2017 2030 2040 2050 

Private vehicles- Gasoline % 95% 88% 63% 34% 

Private vehicles - Diesel fuel % 5% 4% 3% 3% 

Private vehicles - Electricity % 0% 8% 34% 63% 

Train- Diesel fuel % 100% 0% 0% 0% 

Train - Electricity % 0% 50% 80% 100% 

Light train- Electricity % 100% 100% 100% 100% 

Rail - Freight - Diesel fuel % 100% 100% 100% 100% 

Rail - Freight - Electricity % 0% 0% 0% 0% 

Commercial<3.5 ton - Gasoline % 0% 0% 0% 0% 

Commercial<3.5 ton - Diesel fuel % 100% 92% 66% 37% 

Commercial<3.5 ton - Natural gas % 0% 0% 0% 0% 

Commercial<3.5 ton - Electricity % 0% 8% 34% 63% 

Trucks - Gasoline fuel % 11% 10% 9% 9% 

Trucks - Diesel fuel % 88% 86% 79% 69% 

Trucks -Natural gas % 1% 1% 1% 1% 

Trucks - Electricity % 0% 3% 11% 21% 

Taxi - Gasoline % 2% 2% 1% 1% 

Taxi - Diesel fuel % 98% 92% 66% 37% 

Taxi - Electricity % 0% 8% 34% 63% 

Bus lines - Diesel fuel % 100% 92% 66% 37% 

Bus lines - Natural gas % 0% 0% 0% 0% 

Bus lines - Electricity % 0% 8% 34% 63% 

Bus tour- Diesel fuel % 100% 92% 66% 37% 

Bus tour - Natural gas % 0% 0% 0% 0% 

Bus tour - Electricity % 0% 8% 34% 63% 

Motorbike - Gasoline % 100% 92% 66% 37% 

Motorbike - Electricity % 0% 8% 34% 63% 

      
Source: Authors forecast, August 2019      
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 תוצאות  7.2.3.4

בתרחיש  תועלות מחיסכון בעלויות תפעול כלי רכב, בתרחיש התחתון והלראות את התוצאות של    אפשרלהלן  בלוחות  

 המרכזי: 

 ; 11%-4%-ת בכדהנסועה יור •

   2040לשנת שקלים  דמיליאר 2.9-1.7-כהיא חיסכון בעלויות התפעול ההתועלת מ •

 תרחיש תחתון – שקלים, באלפי 2040תפעול כלי רכב, שנת  של בעלויות : התועלות מחיסכון 70לוח 

 

 תרחיש מרכזי  – קלים, באלפי ש2040תפעול כלי רכב, שנת   של עלויותב התועלות מחיסכון : 71לוח 

 

 

Operating Cost
units 4000 4110 Difference %

Annual:

   TOTAL Vkm 1000 km 25,072,021 23,992,903 -1,079,118 -4.3%

Car 16,498,169 15,419,051 -1,079,118 -6.5%

Commercial 6,001,696 6,001,696 0 0.0%

Trucks 2,572,156 2,572,156 0 0.0%

Road Network O&M Costs:

Car 1000 NIS 6,632,138 6,080,986 -551,152 -8.3%

Commercial 1000 NIS 3,848,949 3,744,741 -104,207 -2.7%

Trucks 1000 NIS 6,884,041 6,466,413 -417,628 -6.1%

Total 1000 NIS 17,365,128 16,292,141 -1,072,987 -6.2%

Annual Operating Costs (wthout MT)
Road network 1000 NIS 15,626,744 14,787,059 -839,684 -5.4%

PT (without MT) 1000 NIS 7,640,009 6,735,071 -904,938 -11.8%

Total annual operating costs 1000 NIS 23,266,752 21,522,130 -1,744,622 -7.5%

Metropolin

Operating Cost
units 4000 4111 Difference %

Annual:

   TOTAL Vkm 1000 km 25,072,021 22,219,351 -2,852,670 -11.4%

Car 16,498,169 13,645,500 -2,852,670 -17.3%

Commercial 6,001,696 6,001,696 0 0.0%

Trucks 2,572,156 2,572,156 0 0.0%

Road Network O&M Costs:

Car 1000 NIS 6,632,138 5,247,949 -1,384,189 -20.9%

Commercial 1000 NIS 3,848,949 3,609,800 -239,149 -6.2%

Trucks 1000 NIS 6,884,041 5,920,956 -963,085 -14.0%

Total 1000 NIS 17,365,128 14,778,705 -2,586,423 -14.9%

Annual Operating Costs (wthout MT)
Road network 1000 NIS 15,626,744 13,608,595 -2,018,149 -12.9%

PT (without MT) 1000 NIS 7,640,009 6,735,071 -904,938 -11.8%

Total annual operating costs 1000 NIS 23,266,752 20,343,666 -2,923,086 -12.6%

Metropolin
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 שיפור באמינות  

 אוריהית 7.2.4.1

למפעיליבלאמינות   לנוסעים,  גבוהה  חשיבות  התחבורה  שלמערכת  ולפעילות    ם  למעסיקים  ושינוע,  נסיעה  שירותי 

ודאות  ורמת הנה  ובראש ובראש ,האמינות מורכבת משרשרת של מרכיביםהכלכלית בכלל. בשירות תחבורה הציבורית  

כך הנוסע יוכל  ו של הנוסע שהשירות אכן יגיע כמתוכנן, שלא יהיו איחורים בהגעה, ושלא יהיו עיכובים בזמן הנסיעה,  

 זמן ליעד. גבוהה ב וודאות להגיע ב

בשונות גבוהה של זמן באה לידי ביטוי  והיא  מאוד,  כאשר רשת הדרכים פועלת בגודש רמת האמינות של הרשת נפגעת  

ודאותבהנסיעה,   ל  אי  ההגעה,  בנוגע  המועדף  בזמן  הנסיעה  למסלול  אשר  ודאות  המנם  וא  ועוד.  אי  שיפורים  בזכות 

שיפור מהותי בתכנון המסלולים וזמני הנסיעה, אך גם מערכות אלו יש  עה  במערכות המידע המספקות מידע על זמני הנסי

 רשת הדרכים. בההשלכות שלה על אמינות את אינן פותרות את בעיית הגודש ו

על    במידה מסוימתמהותית גם על רמת האמינות של מערכות האוטובוסים ואף  השפעה  רשת דרכים בגודש משפיעה  

ציבורית )נת״צ   הקמה של נתיבים בלעדיים לתחבורההוא  . אחד הפתרונות במערכות אוטובוסים  רכבות קלותשל    אמינותן

העדפה לתחבורה ציבורית חשיבות רבה בצירים המאופיינים בעומס תנועה בהם תנועת אוטובוסים רבה.  לאו מת״צ(.  

עיות אמינות, ככל שכמות  כמה ב יש  רמת העדפה גבוהה של אוטובוסים באמצעות נתיבים בלעדיים  בלמרות זאת, גם  

להפרעה בזרימת התנועה   , חלהבצמתים ובתחנות  , בייחודכמות רבה של אוטובוסים בנת״צבשל  הנסיעות והגודש גוברים.  

לכלל האוטובוסים והנוסעים. כאשר נוסעים רבים בתחנה, נגרמים עיכובים בזמן העלייה לכלל הנוגעים  עיכובים  חלים  ו

הנמצא ולאלו  בתחנה  הבאהנוסעים  לנוסעים בתחנה  גם  ומכאן  ברכב,  נת  ועוד.  הים  מערכת  התורפה של  צים  "נקודת 

מת )הולכי וצים מכיוונים שונים ולהתחשב ביתר התנועות בצ"בהם יש צורך לתת העדפה לנתו עירונית נמצאת בצמתים,  

בשל רמת הקיבולת    שארבין ה  ,ת רמת אמינות גבוהה יותרובעלהן    BRTרכבות קלות ומערכות  רגל, אופניים, רכבים(.  

הגבוהה יותר, המאפשרת להן לתפקד ברמת אמינות טובה בטווח גבוה יותר של עומס. למרות זאת, ברמות עומס גבוהות  

כובים בצמתים בשל עומס תנועה יעעל  משפיעים על זמן העצירה בתחנה,  , והם  נוצרים עומסים בתחנותאלה  גם במערכות  

   ועוד. מת ו מופלג וחסימות בצ

בזכות דרך   פועלותמערכות מטרו  .  העירוניות  מערכות התחבורהקרב  ב  רהגבוהה ביות  האמינותרמת  רכות מטרו  מעל

,  מטרו חדישות הן ברמת אוטומציה מלאה  תוכמער  הפרעה מצד אמצעי נסיעה אחרים.ללא  צמתים ובעבר  ממלאה ללא  

זמן הנסיעה  ביציאה מהתחנה וברמת דיוק גבוהה בהגעה לתחנה,  בדקות ו  1.5תדירויות של עד  ולכן הן יכולות לפעול ב

זמ  לתכנן תכנון מיטבי  לנוסעים  מאפשרות  אילותכונות    הכולל.   גם באזורים צפופים  וההגע  , היציאההנסיעהני  את  ה 

בולת  ברמה הגבוהה ביותר, מערכת מטרו יכולה להגיע לקי  . מערכת המטרו מגיעה להיקף נוסעים גבוהגם כאשר  ו  וגדושים 

אלף נוסעים בשעה לכיוון, תכונה אשר מאפשרת למערכת לתפקד גם בהיקפי נוסעים גדולים ברמת אמינות  40של מעל 

האמינות באמצעות זמני המתנה קצרים ורמת איחורים נמוכה.   גדלההתדירות הגבוהה של מערכת המטרו  בזכות  טובה.  

 וסעים הממתינים בתחנה. זמן קליטת הנוסעים בתחנה כמעט קבוע ללא תלות בכמות הנ 

לאורך שעות   זמן הנסיעה  שונות נמוכה שלעל  בות ויולשמירה על עק  את זמן הנסיעה  בדיוקמבעוד מועד  ליכולת לדעת  

יעילה יותר וכך לחסוך זמן, לצאת ולהגיע למקום הפעילות בשעה  בדרך  לתכנן את הזמן  אפשר  :  יתרונות רבים   היום,

נסיעות   יותר בקלותלתכנן  אפשר  נדרשים פחות משאבים לתכנון הנסיעה,  מיטבית ללא איחורים או הקדמות,   שגרת 

 שבשגרת הנסיעות היומית.   חוסר הוודאותאת  הלחץ וולהקטין את יומית 

 

 מתודולוגיה 7.2.4.2

ת  בבדיקת הכדאיּו  באמינותגישות מובילות להכללת השיפור    כמה  דאיות בתחבורה יש בבדיקות כובפרקטיקה  בספרות  

בהערת התועלת של פרויקט תחבורתי מערכתי,  להכללת השיפור באמינות זמן הנסיעה  גישות    כמה  81תרשים  בהכלכלית.  

 Schedule-ה  גישתהשונות בזמן הנסיעה, או    ובאמצעותה מעריכים  Mean Variance Method (MVM)כגון שיטת  
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Delay Method (SDM)    בערכי העדפות מוצהרות  ובה שימוש(Stated Preferences)    של הנוסעים להערכת העלות

 הקדמה בהגעה לפעילות.  של של העיכוב או 

 

 

 

 שיפור באמינות זמן הנסיעה מ: דוגמה לחישוב תועלת מקיצור זמן הנסיעה ו81תרשים 

  

תונימא
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 השיטה  7.2.4.3

מוערכת זמן הנסיעה    אמינות  .MVMהתועלת משיפור באמינות זמן הנסיעה של מערכת המטרו בשיטת    הערכתמחקר זה  ב

לאמצעי עם    בזמן הנסיעה  ת תקן גבוהה כאשר נוסעים עוברים מאמצעי עם סטיי  .סטיית התקן של זמן הנסיעהעל פי  

כל  כ(.  אורטייהמפורטת בחלק הת)אמינות הנסיעה  שבשיפור  סטיית תקן נמוכה יותר בזמן הנסיעה, הם נהנים מהתועלת  

והאמינות של הנוסע בזמן הנסיעה  יותר לזמן הנסיעה הממוצע,    בהיה קרוינסיעה  הזמן  שסטיית התקן קטנה יותר, כך  

   הצפוי גבוהה יותר.

מערכת תחבורה מהקמת מערכת המטרו. במודל התחבורתי  בהשיטה לחישוב התועלות משיפור באמינות    82תרשים  ב

,  Post Processor  תוכנתתחזית זמני נסיעה וזמני נוסעים בכל אחד מאמצעי הנסיעה. השיפור באמינות מתקבל מחישוב ב

  ות ומסוכמסטיות תקן אלו מוכפלות בסך זמן הנסיעה בכל אמצעי  סטיית התקן של זמן הנוסעים בכל תרחיש.    ובו אומדים

. כדי לחשב את ערכם הכספי,  לתועלת מרמת האמינותאומדן  אלו    עבור כל חלופה,.  עבור חלופת הבסיס והחלופה הנבדקת

בין הערך . ההפרש  "ות מחיסכון בזמן הנוסעיםעבתועלות הנו", כאמור בפרק  הם מוכפלים בערך זמן הנסיעה הממוצע

בין החלופה הנבדקת לחלופת הבסיס הוא התועלת הכספית משיפור באמינות הנסיעה.  להכספי של שונות זמן הנסיעה  

יוכלו לנבא ש   ,עתידייםשיפורים    הפחתה בגיןהמשקף  ,  2040עבור שנת    1-הקטן מ  "משתנה אמינות"ב   תועלת זו מוכפלת

זמן  את  ו  אמצעי התחבורה הציבוריתמועד הגעת  כן את  ו  של האמצעים המוטוריים   זמן הנסיעה  אתתר  יובדרך מדויקת  

 . נסיעתו

 

 הערכת השיפור באמינות זמן הנסיעה מתודלוגייה ל:  82תרשים 

בחשבון רק את השיפור באמינות הנסיעה הנובע ממעבר בין אמצעים    שמביאים בו בחשבוןזה הוא שמרני, מכיוון    אומדן

הנובע   ,בחשבון את השיפור באמינות של האמצעים ברשת הכבישים )אוטובוסים ורכבים פרטיים(  לא מבאיםשונים, אך  

 .  הוא תוצאה של הקמת מערכת המטרו . שיפור זה אףמהפחתת הגודש

בכבישים גדושים   אפשר לראות כיאיור באודות שונות הנסיעה ברשת הדרכים.  על סיכום של מחקר הולנדי  84תרשים 

 ות שונות הנסיעה גבוהה יותר.  בנסיעות ארוכ גפ. תקן גבוהה יותרההתפלגות זמני הנסיעה "רחבה" יותר, כלומר סטיית 
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 סטיית התקן בין : מתאם לינארי בין זמן הנסיעה ל83תרשים 

 

 ( Kouwenhoven & Warffemius, 2017ד )מאפיינים שונים בהולנבעלי : התפלגות זמני נסיעה בכבישים 84תרשים 

 פרמטרים 7.2.4.4

 .  72 לוחאודות סטיות התקן מפורטים בעל הנתונים 

 הפחתה של התועלת בגין השפעות של שיפורים בטכנולוגיית המידע.  — 0.9משתנה אמינות: 
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 תקן של זמן הנסיעה לפי אמצעי נסיעה ה: סטיית 72 לוח

Mode STD of travel time Source 

Private Vehicles 15-20% Kouwenhoven & Warffemius, 2017 

Bus 25% TLV on board survey, 2014 

LRT/BRT 10%-15% Jerusalem and Haifa LRT and BRT travel 

time analysis, 2016 

Metro 5% LB, 2020 

Metro (driverless) 2% Not used in this research 

 

 

 תוצאות  7.2.4.5

 מפורטות בלוחות להלן.  2040תוצאות התועלת משיפור באמינות זמן הנסיעה לשנת 

 ; דקות לנוסע בכלל המערכת המטרופולינית  1-0.65-השיפור בסטיית התקן של זמן הנסיעה מוערך בכ •

 המרכזי בהתאמה.בתרחיש , בתרחיש התחתון ולשנה קליםמיליארד ש 2.5-1.4-כהוא  אומדן התועלת  •

 

 תחתון תרחיש  – שקלים , באלפי 2040, שנת  משיפור האמינותהתועלות : 73לוח 

 

Reliability
units 4000 4110 Difference %

Total trip time variance hours/day 634,000 528,932

Average trip time variance minutes/pax 3.95 3.30

Annual Reliablilty Savings 1000 IS/year 8,552,912 7,135,502 -1,417,410 -16.6%

Metropolin
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 תרחיש מרכזי  – קלים , באלפי ש2040, שנת  משיפור האמינותהתועלות : 74לוח 

 

 

 

 

 יה י חנבחיסכון בהון רכב ו 

 אוריהית 7.2.5.1

הפחתת התלות   ל אביב הואהאסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבורית במטרופולין ת כנית  ו אחד היעדים המרכזיים של הת

 ברכב הפרטי לניידות במטרופולין והקטנת הנסועה.  

מרכיב בסיסי בחזון העיר והמטרופולין. היא מגדילה את הפעילות הכלכלית והחברתית,  היא  מערכת התחבורה הציבורית  

 ניים ולהפוך אותם למרחבים נעימים להליכה, לרכיבה ולשהייה.  מאפשרת להפחית את התנועה במרכזים העירוו

בה מרבית התנועה נעשית ו רות וגרים בעיר משגשגת  יכנית הנוסעים נהנים ממגוון אפשרויות בחירה ושובלב חזון הת

  ניכרת הקטנה של התלות ברכב פרטי והפחתה  בד בבד עם  באמצעים מקיימים, בתחבורה הציבורית, ברכיבה ובהליכה,  

 שימוש בו.  ב

ציבורית  המגדילה את אחוז המשתמשים בתחבורה    ,היצע התחבורה הציבורית  אתשיפר מהותי  מערכת המטרו משפרת  

את   הפרטיומקטינה  ברכב  הפרטי  בזכות    .השימוש  ברכב  התלות  רכב אפשר  הקטנת  על  הבעלות  היקף  את    להקטין 

  ועוד.ה הנדרשים במרכזי הערים, בשכונות המגורים, באזורי התעסוקה יבו ולהפחית את שטחי החניהשימוש ו

, שכן להון רכב  לעיר ולמשק הלאומי  והן רבה הן לפרט    תועלתיש  חיסכון בהם  ב, ורבותלהון רכב ולהון חנייה עלויות  

מש למטרות  להשתאפשר  רכבים פרטיים ובהקמת החנייה  רכישת  ב  יםהמושקעמשאבים  ב.  חנייה עלות אלטרנטיביתלהון  ו

שבילי אופניים, מדרכות, כגון    ,להשתמש לצרכים אחריםאפשר  בקרקע שהתפנתה מחנייה  .  אחרות המניבות תועלות

מגורים בנייני  משרדים,  ציבורייםו  בנייני  לחנייה  .  שטחים  קרקע  בהון  הצפופים  חשובים  החיסכון  באזורים  במיוחד 

   .גבוההה ועלות הקמת החניי גבוה בהם ערך הקרקעוהמטרו משרת ש

 

 שיטה 7.2.5.2

 . מסקנות המחקר יושמו בתרחיש כדלקמן: 5.3.2כפי שפורט בפרק החיסכון בהון רחב מבוסס על תרחיש בעלות רכב 

המתע״ן, יחזיקו  או    די של מערכת המטרויבמשקי בית שבבעלותם שני כלי רכב יותר, הנמצאים באזור ההשפעה המי

. אזור  5%-בהם רכב אחד יפחת בוי בית  תרחיש ״ללא פרויקט״. מספר כלי הרכב של משקבפחות רכב שני מ  20%

תחנת מ  יםמטר  600או במרחק של    מתחנת מטרו  יםמטר  800במרחק  הגרים  משקי בית  כך:  ההשפעה המיידי הוגדר  

 רכבת קלה. 

Reliability

units 4000 4111 Difference %

Total trip time variance hours/day 634,000 468,575

Average trip time variance minutes/pax 3.95 2.95

Annual Reliablilty Savings 1000 IS/year 9,408,203 6,953,380 -2,454,823 -26.1%

Metropolin
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כל רכב פרטי נוסף במטרופולין   .ההקטנה בבעלות הרכב הפרטינאמדה על בסיס אותו מודל של  חיסכון בחנייה  התועלת מה

ה הן במקום המגורים והן במקום העבודה או הלימודים או עבור קניות, טיפולים רפואיים  י״דורש״ למעשה תוספת חני 

גם כחניות לצרכים נוספים בשעות מסוימות של    ותכדי להביא בחשבון שחלק מהחניות במקומות המגורים משמש  ועוד.

סך הרכבים מוכפל במקדם זה כדי לקבל את  לכל רכב.    2.0-חסך מוערך לפי מקדם נמוך מה הנ ימות החניו היום, סך מק

 . החנייההכלכלי של מקום להכפיל בערך  מספר מקומות החנייה הנדרשים בכל חלופה. את מספר החניות יש

ים, במצב של ה תת קרקעיים יקרים במע״ר ובמרכזים העירונייבהקמה של מקומות חני הניכרת  חשוב לציין את ההפחתה  

 היכולת להקצות חנייה ברחובות עירוניים מרכזיים לטובת הולכי רגל ושבילי אופניים.  את או  קיום מערכת מטרו

ה בערים  ילקביעת התועלת מחיסכון בחני  יםירים כלכליים למשק, המשמשאומדנים של עלות חניה טיפוסית במח  75לוח  ב

התחזוקה מעלויות  עלות הבנייה של החנייה ומה מורכבת מערך הקרקע,  ילות החניע  עולה כילוח  מה.  בארצות הברית

 והתפעול השנתיים. 

 48ה יומקום החני  החנייה לפי סוגה במחירים כלכליים למשק, י : אומדן של עלות החני75לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 luating Public Transit Benefits and Costs, 2015Todd Litman, Eva 
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 פרמטרים 7.2.5.3

 אומדן עלות רכב למשק הלאומי מתואר להלן:

 

 : אומדן עלות הון רכב למשק הלאומי76לוח 

 

 

 להלן: מוצגיה יאומדן ערך החנ 

 

 : אומדן עלות חנייה למשק הלאומי77לוח 

 

 

ה  יאלף ש״ח למקום חני 9-ה תת קרקעית, דהיינו כיוגדר על פי החישוב של חניהיה יערך החנ   ,הנחיות נוהל פר״תעל פי 

 תת קרקעי לשנה.  

יקרה מעלות ה  ,הוא מבוסס על ערך ממוצע של עלות הקרקע במטרופוליןשאומדן של ערך החניה ברחוב גבוה יותר, היות  

 אלף ש״ח.   14כ הוא ה על הקרקע יערך החני 49,ש״ח למ״ר  15,000קרקע של . לפי ערך ההקמה של חנייה תת קרקעית

 
ראו פרק "החיסכון בערך קרקע". יש לציין כי הערך נקבע בהערכה שמרנית ובה לא מביאים בחשבון את עלות הקרקע בתל אביב בממוצע    49

 השנים הקרובות.  20המטרופוליני וללא הנחה של גידול ריאלי בערך הקרקע במהלך 

Vehicle capital cost

New Vehicle cost ₪ 120,000 Vehicle tax

New Vehicle cost net of tax ₪ 63,311 tax 62%

Salvage value after 5 years ₪ 31,656 50% vat 17%

total tax 90%

capital_car ₪ 8,376.9

Parking

parking cost: underground On street

Land cost 0 37,714 $ per space

 parking cost construction 30,000 3,000 $ per underground/surface parking construction costs

₪ 3.5 ₪ 3.5 nis/$

₪ 105,000 ₪ 142,500

parking life cycle 25 20 years

salvage value 0 0

interest rate 6% 6%

₪ 8,214 ₪ 12,424

annual operating and maintenace ₪ 1,232 ₪ 1,864

cost_parking_CBD ₪ 9,445.9 nis/year annual capital cost  parking

cost_parking_urban ₪ 14,287.4

Environment
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 9,446ה, נקבע הערך הנמוך מבין השניים לערך החנייה הממוצע, דהיינו  ילצורך הערכה שמרנית של החיסכון בחני

חנייה.    קליםש לעלויות  למקום  ביחס  זה שמרני  לציין שערך  חניונים תתשל  יש  האח  הקמת  בשנים   ,רונותקרקעיים 

   ששימש להערכה במחקר(. ,אלף ש״ח 105מחיר האלף ש״ח למקום חנייה )כפול מ 250-200-בכ ושנאמד

 .  1.7מקדם מספר החניות הנחסך לרכב נקבע על 

 

 תוצאות  7.2.5.4

 עיקרי המסקנות מהתרחיש:  אלו. חנייהבהון והתועלות מחיסכון בהון רכב ו להלן תוצאות תרחיש בעלות רכב תובלוח

 2018מיליון בשנת    1.2-לשנה, סך הרכבים גדל מכ  2%  הואדול בבעלות על רכב בתרחיש ללא מטרו  יהגקצב   •

  ;2040מיליון רכבים בשנת  2.0-לכ

ה יכבר היום בעיות חני  , ובו למטרופולין  תמיליון רכבים דרמטי  800-חשוב לציין ולהדגיש כי תוספת של כ •

 ;קשות וצפיפות בדרכים בין הגבוהות בעולם

 ;5%-לין, פחות מואלף רכבים במטרופ 100-מטרו שמרני מאוד. סך ההפחתה נאמד בפחות מ   ובו התרחיש •

תרחישים טכנולוגיים, עבודה  לבין  תחבורה ציבורית מפותחת  בין  בתרחישים פחות שמרניים ובפרט בשילוב   •

 ; בכמות הרכבים  גדולה בהרבהלהגיע להפחתה אפשר מהבית ומדיניות רחבה לריסון רכב פרטי, 

 ; 2040בשנת  קליםמיליארד ש 0.7-כהיא למשק  ךהנחס בעלות הון הרכ •

   לשנה. קליםמיליארד ש 1.4 -כהיא התועלת מחיסכון במקומות חנייה  •

 

 

 המתע״ן /מערכת המטרו  רכב המטרופולין כתוצאה מהקמת: אומדן החיסכון במספר כלי 78לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040 - no metro 2040 - with metro

ge 0VehB 1vehB 2vehB 3+vehB tot vehB veh per hhB0VehL 1vehL 2vehL 3+vehL tot vehB veh per hhB

10 112,957 110,883 39,427 5,179 205,792 0.77 118,352 113,194 32,714 4,186 191,599 0.71

21 18,513 37,211 29,224 3,411 106,233 1.20 20,027 40,707 24,806 2,819 99,058 1.12

22 83,105 113,669 42,796 4,746 213,974 0.88 88,595 116,378 35,487 3,856 199,306 0.82

23 58,953 73,307 27,633 3,249 138,645 0.85 62,481 75,014 23,015 2,632 129,203 0.79

31 21,495 53,220 47,592 5,404 165,156 1.29 23,733 59,342 40,194 4,442 153,500 1.20

32 42,827 70,444 44,366 6,294 178,687 1.09 45,862 74,944 37,792 5,333 167,060 1.02

33 85,888 132,692 72,838 7,409 301,336 1.01 91,011 138,025 63,468 6,323 284,562 0.95

41 90,365 111,544 54,321 5,970 238,693 0.91 90,504 111,688 54,062 5,946 238,245 0.91

42 23,415 54,348 61,833 8,174 203,353 1.38 24,094 56,089 59,657 7,929 199,983 1.35

43 64,988 89,761 49,156 5,811 206,087 0.98 65,013 89,773 49,122 5,807 206,019 0.98

Tot 602,506 847,079 469,186 55,647 1,957,957 0.99 629,672 875,154 420,317 49,273 1,868,534 0.95

Vehicles  ownership reduction, 2040 -89,422 -4.6%

Growth 2018-2040 1.2% 2.4% 2.2% 1.3% 2.2% 1.4% 2.6% 1.7% 0.7% 2.0%
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 מקומות חנייה ב: התועלת מהחיסכון במספר כלי רכב ו79לוח 

 

 

 

 

  

Parking Savings

units 4000 4111 Difference %

Car Capital Savings

Annual

no. of private vehicles in Met. Area vehicles 1,957,957 1,868,534 -89,422

Annual Capital Costs  Savings 1000 nis 16,401,660 15,652,575 -749,085 -4.6%

Parking Spaces savings

Total parking cost - vehicle base 31,440,848 30,004,904 -1,435,944 -4.6%

Metropolin
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 תועלות סביבתיות  

 אוריהית 7.2.6.1

למערכת  והת חזון  מציגה  האסטרטגית  כוללתכנית  רב    הבטחתשתפקידה    ,תחבורתית  במערכת  וניידות  נגישות  רמת 

מאוזנת ו   ,אמצעית  חיים  והכלכלה  בהתומכת באיכות  ושוויונית    דרךבפיתוח החברה  ובהוליסטית  בטיחות  על דגש על 

הסביבה ושאיכות  בחירה  אפשרויות  ממגוון  נהנים  במערכת  הנוסעים  ומוסדרת.  י.  משולבת  תחבורה  במערכת  רות 

בה מרבית התנועה נעשית באמצעים מקיימים, בתחבורה הציבורית, ברכיבה ובהליכה,  והתושבים גרים בעיר משגשגת  

 שימוש בו.  ניכרת בהקטנה של התלות ברכב פרטי והפחתה בד בבד עם 

מערכת התחבורה הציבורית מאפשרת להפחית את התנועה במרכזים העירוניים ולהפוך אותם למרחבים נעימים להליכה, 

  הנוסעים במערכת נהנים מעיר שבה מרבית התנועה נעשית באמצעים מקיימים בתחבורה ברחובות לרכיבה ולשהייה.  

הרעש. פיתוח המערכת נעשה בראייה של של  של זיהום האוויר וניכרת  הפחתה  במרחבים עירוניים ממותני תנועה,  בו

 יעילות גבוהה בצריכת הקרקע לתחבורה.  ב רכי הנגישות של האנשים ווצ

מזיהום  נובעים   OECD-מציין שכמחצית ממקרי המוות המוקדם הקשורים לזיהום אוויר במדינות ה OECD-הארגון  

מתחבורה. שכ OECD-ה הנפלט  בישראל    2,200-מעריך  עת  בטרם  מתים  בישראל. עקב  איש  אוויר  לזיהום    חשיפה 

ה, חלק בשנ   קליםמיליארד ש  7-עלות חיצונית של כחלה  זיהום האוויר מתחבורה    , בשללהערכת המשרד להגנת הסביבה

  50ל אביב. נכבד ממנה במטרופולין ת

אפקט החממה ותאפשר לישראל לעמוד  על  להפחתת ההשפעה של ישראל על שינוי האקלים ומערכת המטרו תתרום  

מפליטות גזי    20%-התחבורה אחראית ליותר מ  , במחויבויות הבינלאומיות שלה להפחתת פליטות. על פי נתוני הלמ"ס

 . החממה של ישראל

לאחר פתיחה של מערכת מטרו חל שיפור עולה כי  (  Gendron-Carrier et al., 2018מחקרים שנערכו בעת האחרונה )מ

הקטנה   ובד בבד חלה,  בפרט במרכזי ערים,  מזהמיםהחלקיקים  הירידה בשיעור  חלה  במדדי זיהום אוויר וומובהק  די  ימי

 זיהום אוויר בערים.  עקב והתחלואהמקרי התמותה ב

מעלה את מדד הלחץ ועוד. זיהום    וכן  יומם,מפריע לשגרת  חייהם ו פוגע באיכות  בתושבים, הוא    פוגעגם כן    זיהום רעש

ביחד,  להתחממות הגלובלית.  ותורמות  באוזון  פוגעות  פליטות גזי חממה  .  האוויר פוגע גם כן באיכות החיים, בבריאות

ומעלים    קשה במרחב העירוני, ביכולת של הציבור ליהנות ולשהות במרחב הציבוריפגיעה זיהום האוויר והרעש פוגעים 

 את רמת הלחץ של התושבים.  

זיהום האוויר והרעש.   יפחתו בהרבהולמערכת התחבורה הציבורית  המעבר של נסיעות רבות מהרכב הפרטי למטרו  בזכות  

  עלויות"נזקי הזיהום העירוני, כפי שתואר בפרק  ב  הבחשבון שגם רכבים חשמליים יתרמו להפחת  הביאו   בתרחיש הבסיס 

 . "התפעול

 

  

 
 2020להגנת הסביבה, המשרד  50



 לסיכו 

177 

 V1.1, 07.20 –טיוטה  

 רמטריםשיטה ופ 7.2.6.2

ה כלכלייםתועלעם  בערכים  שהוערכו  הסביבתיות  ב  ות  הפחתה  למנות  זיהום  אפשר  והאוויר,  העלויות  פגיעה  הרעש 

העדכנית שפותחה במשרד להגנת   ההעלויות מבוססות על המתודולוגיצריכת קרקע לתחבורה.  עקב    בסביבת המחייה

ועל פיההסביבה את שיעורי הפליטה והעלות של כל מזהם לפי סוג הרכב, אזור הנסיעה ומהירות הנסיעה.  קובעים    , 

לעלויות אלו התווספו עלויות רעש ועלויות של  .  ל אביבבאמצעות המודל התחבורתי של ת  לכל תרחיש  העלויות חושבו

המחייה בסביבת  אלופגיעה  עלויות  האירופי  ,  האיחוד  הנחיות  על  היח  51. מבוססות  כעלות השולית  עלויות  נקבעו  ידה 

 העתידית לפי סוג הרכב ואזור הנסיעה )מטרופוליני(. 

ערכי הפליטה בהתאם להתפלגות צי הרכב החשמלי על פי התחזית שהוצגה בפרק  ב  מקדמי הפחתה  ולכל שנת יעד נקבע

 , כמתואר בלוח להלן:"עלויות התפעול"

 

 החשמליים בצי לשנת יעד  : מכירות ושיעור הרכבים80לוח 

  החשמליים  הרכבים  אחוז חשמליים  רכבים מכירות שנה

 בצי

2030 20% 8% 

2040 53% 34% 

2050+ 70% 63% 

 

 

 1.1.201952  : עלויות לטון פליטה לפי עדכון משרד להגנת הסביבה81לוח 

 

 

  

 
51 Handbook on the external costs of transport, European Commission, Brussels, 2019 

52 st.aspxhttp://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCo 

 תעשייה  תעשייה  תחבורה  תחבורה  חשמל  חשמל   

  1.1.2018 1.1.2019 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2018 1.1.2019 

 ₪ לטון  ₪ לטון  ₪ לטון  ₪ לטון  ₪ לטון  ₪ לטון   

SO2 44,923 46,260 --- --- 57,643 59,359 

 NOx 26,016 26,791 97,458 100,359 40,971 42,190 

 PM2.5 89,946 92,623 188,264 193,868 154,017 158,601 

 PM10 64,120 66,029 122,314 125,955 99,628 102,593 

 VOC --- --- 27,708 28,533 21,458 22,097 

 CO --- --- 1,346 1,386 --- --- 

 CO2 120.68 130.96 120.68 130.96 120.68 130.96 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Pages/AirExternalCost.aspx
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 לפי הלוחות להלן:   ל אביבהנחיות המשרד להגנת הסביבה לחישוב פליטת מזהמים תורגמו במודל ת

 

 C02 –: פליטת מזהמים 82לוח 

 

 

 NOX –: פליטת מזהמים 83לוח 

 
  

Vehicle CAR 1 2 3 or 5 4 6

0.75 141.62 140.42 159.52 146.25 181.36

0.75-0.9 138.93 145.02 179.49 178.12 199.83

0.9 287.7 307.81 365.81 365.81 365.81

Vehicle Commercial 1 2 3 or 5 4 6

0.75 240.05 199.13 211.86 198.33 219.68

0.75-0.9 224.06 208.46 223.32 222.04 235.92

0.9 317.27 338.03 360.07 360.07 360.07

Vehicle Truck 1 2 3 or 5 4 6

0.75 503.47 464.32 492.41 498.59 693.92

0.75-0.9 479.61 451.17 502.95 587.35 677.72

0.9 862.69 922.37 985.38 985.38 985.38

Vehicle Bus 1 2 3 or 5 4 6

0.75 664.05 667.49 765.48 710.07 1118.38

0.75-0.9 618.59 710.41 815.3 800.91 1151.38

0.9 1474.94 1618.24 1748.48 1748.48 1748.48

Road Type

V/C

V/C

V/C

V/C

Vehicle CAR 1 2 3 or 5 4 6

0.75 0.104 0.0902 0.1111 0.0998 0.1232

0.75-0.9 0.1027 0.0996 0.1216 0.1211 0.1383

0.9 0.1853 0.2004 0.2209 0.2209 0.2209

Vehicle Commercial 1 2 3 or 5 4 6

0.75 1.2982 0.8361 0.8607 0.7508 0.7669

0.75-0.9 1.1445 0.8997 0.8664 0.8622 0.8085

0.9 1.1795 1.1655 1.1434 1.1434 1.1434

Vehicle Truck 1 2 3 or 5 4 6

0.75 2.7529 2.7361 3.3714 3.7687 4.9951

0.75-0.9 2.765 2.9152 3.8578 4.6277 5.4418

0.9 7.0766 8.0436 8.827 8.827 8.827

Vehicle Bus 1 2 3 or 5 4 6

0.75 3.4083 3.8849 5.4775 5.3237 8.6781

0.75-0.9 3.5774 4.5587 6.4669 6.2858 9.7738

0.9 13.4096 15.8343 17.724 17.724 17.724

V/C

V/C

V/C

V/C

Road Type
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 PM –: פליטת מזהמים 84לוח 

 

 

 מפורט בלוחות להלן: כהנחיות האיחוד האירופי תורגמו לערכים כלכליים בישראל לפי יחס התוצר, 

 : ערכים כלכליים לעלות הרעש 85לוח 

 

 : ערכים כלכליים לעלות הפגיעה בסיבת המחייה 86לוח 

 

 

Vehicle CAR 1 2 3 or 5 4 6

0.75 0.0041 0.0034 0.0037 0.0031 0.0039

0.75-0.9 0.004 0.0036 0.004 0.0041 0.0044

0.9 0.0061 0.0072 0.0075 0.0075 0.0075

Vehicle Commercial 1 2 3 or 5 4 6

0.75 0.0756 0.0601 0.0584 0.0601 0.0586

0.75-0.9 0.0682 0.0614 0.0603 0.0602 0.0634

0.9 0.0926 0.0933 0.101 0.101 0.101

Vehicle Truck 1 2 3 or 5 4 6

0.75 0.0481 0.0551 0.0574 0.0654 0.0875

0.75-0.9 0.051 0.0487 0.0655 0.0878 0.0983

0.9 0.1244 0.1396 0.159 0.1559 0.1559

Vehicle Bus 1 2 3 or 5 4 6

0.75 0.0621 0.0726 0.082 0.0797 0.1277

0.75-0.9 0.0614 0.0695 0.095 0.0931 0.1478

0.9 0.1847 0.2067 0.2297 0.2297 0.2297

V/C

V/C

V/C

V/C

Road Type

Noise ISR GDP

Marginal Costs Euro Cent/VkmNIS/Vkm NIS/Vkm

Car 0.500 0.020 0.018

Bus 0.500 0.020 0.018

Rail 0.450 0.018 0.016

MT 0.13 0.005 0.005

Habitat damage ISR GDP

Marginal Costs Euro Cent/VkmNIS/Vkm NIS/Vkm

Car 0.900 0.036 0.032

Bus 1.900 0.076 0.067

Rail 75.000 3.000 2.640

MT 9.50 0.380 0.334
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עש, בהתאמה, לפי מחקר של  עלויות זיהום הר של עלויות הפגיעה בסביבת המחייה ושל תוצאות ה 88לוח בו 87לוח ב

 53האיחוד האירופי. 

 האיחוד האירופי  –: עלויות פגיעה בסביבת המחייה 87לוח 

 

 האיחוד האירופי  –: עלויות זיהום רעש 88לוח 

 

 
53 Handbook on the external costs of transport, European Commission, Brussels, 2019 
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חישוב ההשפעה של באמצעות  אוטובוסים ו השל  פרטי והרכב  הבאמצעות חישוב השינוי בנסועה של    עלויות אלו נאמדו

סביבה מטרופולינית,  בפליטות באמצעות מקדמי פליטה של המשרד לאיכות הסביבה וערך הפליטה בסביבה פתוחה וה

 בהתאם לשינוי בנסועה.  

 

 תוצאות  7.2.6.3

  קלים;מיליארד ש 4-מוערכת בכ 2040סך העלות הסביבתית בתרחיש ״ללא פרויקט״ בשנת  •

 . המרכזיבתרחיש , בתרחיש התחתון וקליםמיליארד ש 0.8-0.3-בכת התועלת הסביבתית נאמד •

 תרחיש תחתון  –  קלים, באלפי ש2040התועלות הסביבתיות, שנת : 89לוח 

 

 

Environmental Impact
units 4000 4110 Difference %

Operating  paramters
Vkm - Daily

Car Vkm 84,702,774 81,057,103 -3,645,670 -4.3%

Bus Vkm 1,044,836 863,204 -181,632 -17.4%

Rail Vkm 78,721 78,721 0 0.0%

MT Vkm 17,550 89,243 71,693 408.5%

Noise

Car 1000 NIS 441,268 422,275 -18,992 -4.3%

Bus 1000 NIS 6,249 5,162 -1,086 -17.4%

Rail 1000 NIS 424 424 0 0.0%

MT 1000 NIS 27 139 111 408.5%

Tota noise costs -19,967

Habitat damage

Car 1000 NIS 794,282 760,095 -34,186 -4.3%

Bus 1000 NIS 23,745 19,617 -4,128 -17.4%

Rail 1000 NIS 70,620 70,620 0 0.0%

MT 1000 NIS 1,994 10,141 8,147 408.5%

Tota noise costs -30,168

Total Envirnomental Benefits -111,327

Method 3 - MOE method
Electric Vehicles % 34% 34%

Annual air pollution cost mill. NIS, TA model 5,044,390 4,737,158 -307,232 -6.1%

Annual cost , with electric vehicle reuduction 3,941,830 3,701,751 -240,080 -6.1%

Total Envirnomental Benefits mill. NIS -290,215

Metropolin
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 תרחיש מרכזי  – קלים , באלפי ש2040שנת  , משיפור האמינותהתועלות : 90לוח 

 

  

Environmental Impact

units 4000 4111 Difference %

Operating  paramters

Vkm - Daily

Car Vkm 84,702,774 75,065,376 -9,637,397 -11.4%

Bus Vkm 1,044,836 863,204 -181,632 -17.4%

Rail Vkm 78,721 78,721 0 0.0%

MT Vkm 17,550 89,243 71,693 408.5%

Noise

Car 1000 NIS 441,268 391,061 -50,207 -11.4%

Bus 1000 NIS 6,249 5,162 -1,086 -17.4%

Rail 1000 NIS 424 424 0 0.0%

MT 1000 NIS 27 139 111 408.5%

Tota noise costs 447,967 396,786 -51,182

Habitat damage

Car 1000 NIS 794,282 703,909 -90,373 -11.4%

Bus 1000 NIS 23,745 19,617 -4,128 -17.4%

Rail 1000 NIS 70,620 70,620 0 0.0%

MT 1000 NIS 1,994 10,141 8,147 408.5%

Tota hibitat damange costs 890,642 804,288 -86,354

Total Envirnomental Benefits -296,516

Method 3 - MOE method

Electric Vehicles % 34% 34%

Annual air pollution cost 1000 NIS 5,044,390 4,232,792 -811,597 -16.1%

Annual cost , with electric vehicle reuduction 3,941,830 3,307,625 -634,205 -16.1%

Total Envirnomental Benefits 1000 NIS -771,741

Metropolin
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 שיפור בבטיחות  

 אוריהית 7.2.7.1

עלות תאונות הדרכים למשק הוערכה בשנת לתאונות הדרכים עלות כבדה לציבור, בחיי אדם, בפגיעה פיזית וברכוש.  

בכב  2010 התחבורה  ש  12- משרד  בשנת    BDOחברת  .  קליםמיליארד  נוסף  אומדן  מצאה    2019ערכה  שעלות ובו 

 .  קליםמיליארד ש 17-התאונות למשק מוערכת בכ

נפגעים. הנוגעים לתאונות ובהן  אלף    59-אלף תיקי תאונות דרכים, מתוכם כ  85-פתחה משטרת ישראל כ  2017בשנת  

היו ברכב פרטי, ומכל התאונות ברכב פרטי,    85%בני אדם. מכל התאונות,    364-כ  2017בתאונות אלו נהרגו בשנת  

  54דרכים עירוניות.בהתרחשו מהן  67%

לוח  מ  נוסע נמוכה יותר בתחבורה הציבורית מאשר ברכב הפרטי.לעל פי הנחיות האיחוד האירופי, עלות התאונות לק״מ  

באוטובוס ופי  מעלות זו    4.5העלות הממוצעת של תאונות הדרכים לק״מ נוסע ברכב פרטי גבוהה פי  עולה כי    91

 ברכבת בזכות דרך מופרדת לחלוטין. מהעלות  45

ת ובעלת אוטונומיהן בשל היותה  וועה מוחלטת  הפרדת תנ   בעלת רמת בטיחות גבוהה במיוחד הן בשלהמטרו  מערכת  

,  בשעות השיא  באזורים עירוניים  השימוש ברכב פרטי  אפשר להפחית בהרבה את  המטרובזכות    .מערכת בקרה מתקדמת

 . וגם בשעות הלילה שעות השפלב

המוטורית העירונית ולאפשר , למתן את התנועה  גיסא  , ומאידךגיסא  לייצר קיבולת גבוהה של נוסעים מחדמטרו אפשר  ב

רוכבים. גם הנוסעים ברכב הפרטי נהנים ממרחב ממותן תנועה ובטוח יותר לרחובות ומרחבים בטוחים יותר להולכי רגל ו

 המתאפשר בשל קיומה של מערכת תחבורה ציבורית איכותית.

כמו נהיגה בשכרות, עייפות  להתמודד טוב יותר עם בעיות  אפשר  קיומה של מערכת תחבורה ציבורית איכותית  בזכות  

התחבורה הציבורית הקיימת בישראל מספקת רמת שירות נמוכה במיוחד בשעות הערב והלילה ומאלצת    מחד גיסא,  ועוד.

תחבורה ציבורית איכותית  איכותיות של  ת  ו, בערים בעולם פועלות מערכך גיסאנוסעים רבים להשתמש ברכב פרטי. מאיד

 באפשרות נסיעה נוחה אך גם בטוחה יותר.  ך אפשר לבחורוכ, של הלילה המאוחרותלשעות 

 

 
54 https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2018/1727_road_accident_a_2017/h_print.pdf 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2018/1727_road_accident_a_2017/h_print.pdf
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 55יחוד האירופי הא  –: עלות ממומצעת ועלות שולית של תאונות דרכים 91לוח 

 

 

 

 ופרמטרים שיטה ה 7.2.7.2

ניכר פוטנציאל לחיסכון    יש,  ה בהרבהמעבר משימוש נמוך בתחבורה הציבורית לרמת שימוש גבוהב ברמה המערכתית,  

 .  ןובעלות של תאונות הדרכים בהיקף

 : האלואת ההנחות ובו הניחו הפוטנציאל המערכתי לשיפור בבטיחות במחקר זה מבוסס על אומדן אינידקטיבי  

 
55 on, Brussels, 2019Handbook on the external costs of transport, European Commissi 
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 ; ווי המשקל עם מערכת מטרו, אחוז גבוה יותר של התנועה נעשה במערכת התחבורה הציבורית יבש •

המטרו  עקב  ערכתי  מהי המשקל  יווהשינוי בש • אין מקום  הקמת  ולפיכך  אינו שינוי שולי במערכת התחבורה 

   תן;עלועל  לשימוש במודל מיקרו לצורך הערכה של השפעת המטרו על הסתברות לתאונות דרכים ו

גבוה   • אחוז  המטרונעשה  התנועות  מבפרט,  אחוזים    ,במערכת  בעשרות  גבוהה  שלה  הבטיחות  מרמת  שרמת 

 הרכב הפרטי.  הבטיחות 

רגל בזכות   • להולכי  יותר  בטוחים  רחובות  ולאפשר  המוטורית  העירונית  התנועה  את  למתן  אפשר  המטרו 

 ; רוכביםלו

המתאפשר בשל קיומה של מערכת תחבורה   ,ממרחב ממותן תנועה ובטוח יותרגם הנוסעים ברכב הפרטי נהנים   •

, אך הנחנו שהפחתה רחבה  שיפור זהעקב  פחתה בעלות התאונות לנוסע ברכב  ה לא הנחנו  .  ורית איכותיתציב

 המערכתית.  ברמה עלות התאונות למשק בבהפחתה  תבוא לידי ביטוי נסועת רכב פרטי ב

 

חושבה על המבוססים על המחקר האירופי. ההפחתה בעלות התאונות לכל שנת יעד בלוח להלן מחירי יחידה לק״מ נוסע 

 ם הפחתה לכל שנת יעד, המבטא שיפורים טכנולוגיים בבטיחות הרכבים והתשתית.  ד בסיס המקדמים והוכפלה במק

 

 : מחיר יחידה לק"מ נוסע92לוח 

 

 

 

 בטיחות לשנת יעד ב: מקדם הפחתה בגין שיפור 93לוח 

 הפחתה מקדם  שנה 

 שיפור בבטיחות בגין 

2030 85% 

2040 70% 

2050 55% 

  

From CE Delft to EU 28

Unit Cost data 2018 prices adjusted to IS GDP 2040 prices

Euro cent 

per pkm IS per pkm IS per pkm NIS/pkm

Difference 

from MT

Rail 0.5000 0.0200 0.0176 0.0196 0.0157

MT 0.1000 0.0040 0.0035 0.0039 0.0000

Bus 1.0000 0.0400 0.0352 0.0393 0.0354

Car 4.5000 0.1800 0.1584 0.1768 0.1728
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 תוצאות  7.2.7.3

אומדן  מ  16%-8%-שקלים, כ  דמיליאר  0.4-0.2-נאמד בכ  בתרחיש ובו פרויקט  החיסכון בעלות התאונות •

 עלות התאונות בתרחיש ללא פרויקט. 

  

 תחתון  תרחיש – קלים, באלפי ש2040, שנת הבטיחותהתועלות משיפור : 94לוח 

 

 מרכזי תרחיש  – קלים, באלפי ש2040התועלות משיפור הבטיחות, שנת : 95לוח 

 
 

  

Safety Impacts
units 4000 4110 Difference %

Annual Pkm

Rail 1000 Pkm 922,840 608,283 -314,557 -34.1%

MT 1000 Pkm 320,056 2,804,006 2,483,950 776.1%

Bus 1000 Pkm 2,370,422 1,673,525 -696,897 -29.4%

Car 1000 Pkm 20,554,240 19,282,717 -1,271,523 -6.2%

Annual accidents cost

Rail 1000 NIS 12,688 8,363 -3,460

MT 1000 NIS 880 7,710 0

Bus 1000 NIS 65,181 46,018 -17,247

Car 1000 NIS 2,543,361 2,386,024 -153,841

2,622,110 2,448,115 -174,547 -6.7%

Metropolin

Safety Impacts

units 4000 4111 Difference %

Annual Pkm

Rail 1000 Pkm 922,840 907,351 -15,489 -1.7%

MT 1000 Pkm 320,056 4,268,913 3,948,857 1233.8%

Bus 1000 Pkm 2,370,422 2,424,326 53,904 2.3%

Car 1000 Pkm 20,554,240 17,170,625 -3,383,615 -16.5%

Annual accidents cost

Rail 1000 NIS 12,688 12,475 -213

MT 1000 NIS 880 11,738 10,858

Bus 1000 NIS 65,181 66,663 1,482

Car 1000 NIS 2,543,361 2,124,676 -418,685

2,622,110 2,215,552 -406,557 -15.5%

Metropolin
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 תועלת בריאותיות  

 תאוריה 7.2.8.1

בתנועה מקיימת    והיא משתלבת היטב בסביבה התומכת  ,אינטנסיבימשרתת אוכלוסייה במרחב עירוני  מתע"ן  מערכת ה

שיפור במדדים הקשורים  חל  צמצום נסיעות ברכב הפרטי  ה ועידוד ההליכה והרכיב  בזכות  (.ורכיבה  )ובפרט הליכה ברגל

מחלות הנובעות מפעילות גופנית מועטה )מחלות  בהקטנת שיעורי תחלואה  בד בבד עם  בריאות הציבור  לו  תלפעילות גופני

בורה הציבורית עומדים במכסת ההליכה  ארגון הבריאות האמריקאי קבע כי רוב הנוסעים בתח   (.ועוד  , חרדה לב, לחץ

 ארגון. ב המומלצתהיומית 

 

 השיטה  7.2.8.2

 שמרנית מאוד: בדרך התועלת משיפור בבריאות נאמדה 

לא פרויקט״ להיקף ההליכה של הציבור במצב של קיום מערכת המתע״ן, לעומת מצב ״  את  בחשבון רקהביאו   •

   ;שמרבית הנסיעות נעשות ברכב פרטיובו הנחה 

לנוסעים ברכב    טריםמ  200-לעומת כ  מטרים  600-ההליכה הממוצע לנוסעים בתחבורה הציבורית הונח כמרחק   •

 ; פרטי

 ;לק״מ, על פי מחקר אמריקאי כמתואר בלוח להלן קליםש 1.13-התועלת הבריאותית מק״מ הליכה נאמדה בכ •

   מיליון ש״ח לשנה.  180-80בטווח נאמדה  2040סך התועלת בשנת  •

מהפחתה של  הנובעות  ת. תועלות  ות הסביבתיובתועלנכללו    ,כגון השיפור באיכות האוויר  ,ת אחרותתועלות בריאותיו

 בחשבון במחקר זה. הובאו ה לא י חיפוש חניו  נהיגה במהירות גבוהה , כמוחרדה משימוש ברכב

 

 56קנדה בוצות הברית רכיבה בארמ: תועלת מהליכה ו96לוח 

 
 תוצאות  7.2.8.3

ההליכה • הגדלת  עקב  בבריאות  משיפור  התועלת  סך   ןותהתחבתרחיש  שקלים,  מיליון  185-65-כ  הוא  אומדן 

   .ובתרחיש המרכזי

 

 
56  Victoria Transport Institute, 2017 



 לסיכו 

188 

 V1.1, 07.20 –טיוטה  

 תחתון תרחיש  –  קליםבאלפי ש 2040,, שנת הבריאותיותהתועלות : 97לוח 

 

 מרכזי תרחיש  –  קליםבאלפי ש ,2040התועלות הבריאותיות, שנת : 98לוח 

 

 

 

 

  

Health Benefits
units 4000 4110 Difference %

Total trip demand - including outer
PT pax 2,609,307 3,108,381 499,075 19.1%

Car pax 7,027,840 6,504,460 -523,380 -7.4%

Total pax 9,637,146 9,612,842 -24,305 -0.3%

PT SHARE % 27% 32%

Walking distance, Annual

PT pkm 463,412,863 552,048,547 88,635,684 19.1%

Car pkm 416,048,115 385,064,036 -30,984,079 -7.4%

Total pkm 879,460,978 937,112,583 57,651,605 6.6%

Health Benefits 1000 nis 65,146

Metropolin

Health Benefits

units 4000 4111 Difference %

Total trip demand - including outer
PT pax 2,609,307 4,003,944 1,394,638 53.4%

Car pax 7,027,840 5,528,181 -1,499,659 -21.3%

Total pax 9,637,146 9,532,125 -105,021 -1.1%

PT SHARE % 27% 42%

Walking distance, Annual

PT pkm 463,412,863 711,100,502 247,687,640 53.4%

Car pkm 416,048,115 327,268,325 -88,779,790 -21.3%

Total pkm 879,460,978 1,038,368,828 158,907,850 18.1%

Health Benefits 1000 nis 179,566

Metropolin
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 פיתוח כלכלי  

 אוריהית 7.2.9.1

לתועלות הישירות של הפרויקט )חיסכון פרט  ציין שלושה מקורות להשפעות כלכליות רחבות,    57משרד התחבורה הבריטי 

 בזמן(: 

 ; גודלשל יתרונות ובהם תועלת כלכלית הנובעת מהגדלת נגישות למרכזים אגלומרציה:  .1

בו המחירים לא בהכרח משקפים את  ש: הגדלת מרחב הבחירה בשוק  תחרות לא משוכללת )הקטנת חסמי שוק( .2

  ;העלות השולית

יותר של כהשפעה על שוק העבודה .3 יעילה  בין מעסיקים  ו: הגדלת היעילות בהקצאה  לעובדים, עקב  ח העבודה 

    הגדלת מרחב הבחירה.

אזורי  שי פיתוח  של  כלכליות  מאקרו  להערכות  רבות  למרכיבי  -שיטות  אשר  רבים  דעות  חילוקי  וגם  בספרות  כלכלי 

גישות שונות להערכה של ופורטו מחקרים    "השפעות מאקרו כלכליות"בפרק  מתודולוגיה.  להיקף ההשפעה ולההשפעה,  

 התוצר. על פריון העבודה ועל  השפעות פרויקטים תחבורתיים על פיתוח כלכלי,

י של מטרופולין תל  אודות הפיתוח הכלכל  על  ערך מחקר מקיף  במרכז הבינתחומי הרצליה  מכון אהרון למדיניות כלכלית

  פרויקטים   נערכה סקירת ספרות נוספת ומודלים מקובלים להערכה של השפעת מגה  מחקרב  58. מערכת המטרועקב  אביב  

 . ואגלומרציהתחבורתיים על פריון 

זה   מתודולוגיה המוגדרת בנוהל פר״ת להערכת התועלת מפיתוח כלכלי של פרויקט תחבורה ציבורית  ב  נתמקדבפרק 

לשפר את מידת הנגישות למוקדי הפעילות  אפשר  פרויקט תחבורתי המיועד לשרת אזור אורבני,  באמצעות  מערכתי.  

תרבותיים   ציבוריים,  כלכליים,  )מוקדים  הנהני   ועוד(,העירוניים  מספר  את  להגדיל  מוקדים.  וכך  לאותם  מנגישות  ם 

הן בשל השיפור בזמן הנסיעה והן בשל הגדלת הקיבולת של  י התעסוקה  זלמרכפרויקט המטרו משפר את הנגישות  

. לריכוז פעילות כלכלית ותרבותית יתרונות ביצירה של אגלומרציה והשפעה חיצונית  בהרבה  המערכת התחבורתית

  עידוד החדשנות.בות ובהגברת היעיל  , ואלו באי לידי ביטויחיובית

אגלומרציה(, זאת   ,השפעה חיובית על פריון התעסוקה )להלן  שאוגרפי מצומצם יילציפוף מועסקים סביב אזור גבפרט,  

בעולם. רבים  מחקרים  על  בזכותכלומר  59בהתבסס  מצומצם    ,  באזור  המועסקים  במספר  בפריון של חל  עלייה  גידול 

ם רחבים  קטייהכנסות ממיסים. לפרובעלייה בשכרם, ברווחי הפירמות ומכאן    חלה, ובזכות גידול זה  המועסקים באזור

תחבורה, כמו מערכת המטרו, פוטנציאל רב להגדלת הצפיפות באזורי התעסוקה. זאת מכיוון שהם מאפשרים הגעה   של

היו יכולים או  בזמנים סבירים של מספר רב יותר של מועסקים לאזורי התעסוקה המרכזיים, אשר ללא מערכת זו, לא  

 . כסףב( הגבוהות בזמן או Commute Costמעוניינים להגיע לאזור זה בשל עלויות "ההגעה לעבודה" )

ערים. אובדן הזמן בגין   416מתוך    21במקום    2019תל אביב דורגה בשנת    TomTomלפי מדד הגודש הבינלאומי של  

מזמן הנסיעה שניים  ע פי  וצבממנמשכת  יא כל נסיעה  בשעות הש  ם,גודש במטרופולין תל אביב הוא בין הגבוהים בעול

 . ללא גודש

להתארכות זמן הנסיעה השפעה דרמטית על פריון השכר. מועסקים בוחרים במשרות פחות טובות ואשר פחות מתאימות  

ו  ,לכישוריהם בזמן  הכבד  המחיר  לכישוריהבבשל  יותר  המתאימות  למשרות  הגעה  של  שהנגישות  םעלות  ככל   .

נית טובה יותר, תושבים מכל האזורים יכולים לבחור לעבוד במשרות באזורי תעסוקה רבים יותר, גם כאלו המטרופולי

 
57 The UK Department of Transport, The additional wider economic benefits in transport appraisal, 2007 

,  אביב על התוצר  פולין תלבתחבורה ציבורית במטרו  ההשפעה הכלכלית של השקעותסני זיו, אורן שפיר, אביחי ליפשיץ, צביקה אקשטיין,    58

2019 

 . Rice and Venbales, 2007 ;Graham 2008לדוגמא  ראו  59
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הם כיום. מערכת המטרו משפרת את הנגישות למרכז התעסוקתי הגדול במע״ר לכל התושבים אך לא  לשאינם נגישים  

באמצעות מערכת תחבורה ציבורית יעילה  את הנגישות לכל אזורי התעסוקה בגוש דן    בהרבה  מגדילה  מערכת המטרורק.  

מטרו.  ובה במצב ללא מטרו וברשת לנגישות לתעסוקה בכל אזורי המטרופולין  שיפורתחזית של האיור להלן בומהירה. 

לתעסוקה,  ב הנגישות  ברמת  מהותי  שיפור  המועסקיםוכך  איור  משרות    יכולים  כל  של  רחב  ממגוון  במשרות  לבחור 

מתאימים  בלהתמקם במיקום הטוב ביותר מבחינתן ולבחור ממבחר גדול יותר של מועסקים  יכולות  פירמות  , והואזורים

 .  ביותר עבורן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על  שהדבר יקרה תכן  יאך י  –יה בביקוש לקרקע באזור  יעלידי  להעלייה במידת הנגישות לאותם מוקדים אורבניים תביא  

שיפור בנגישות בזכות  .  מלבד זאת, לשיפור הנגישות תהיה השפעה על התעסוקה  אחרים.חשבון ירידה בביקוש באזורים  

בו הנגישות  ש יחסית למצב    יותר   לצופף אותםאפשר  ו  יותר  יםרחוקמקומות  מלמרכז התעסוקתי  להגיע    יוכלו  עובדיםה

לריכוז פעילות   מעבר פירמותנוסף שיכול להתקיים הוא גידול במספר מקומות עבודה עקב    ניכר. שינוי  נמוכה יותר  ההיית

משותף במוקד  ותרבותית  הנוחה   זכותב  כלכלית  בפריון    יתרונות  .הנגישות  משיפורים  נובעים  נוספים  אפשריים 

  שמשמעותה עידוד ריכוז פעילויות במרכז עירוני., אורבנית אגלומרציהומ

הקשר בין תחבורה כאן חשוב לציין כי    שיטת האגלומרציה אומדת את התועלת האורבנית באמצעות חישוב הגידול בפריון.

הכדאיות  יפלבין   בבדיקת  ושילובו  כלכלי  הנושאים  מ  הםתוח  בעולם.  החוקרים  בקרב  במחלוקת  השנויים  הנושאים 

במערכת רק״ל בלבד,    2040דקות מימין    45-אחוז המקומות שאפשר להגיע אליהם ב   –: מפת נגישות לתעסוקה  1איור  

 ומשמאל במעערכת מטרו על פי התוכנית האסטרטגית 
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היתרונות הכלכליים לעיל הם מא  או ש   ,האם אכן קימת השפעה חיצונית חיובית  —במחלוקת הם: א. חשבונאות כפולה  

של היקף התועלות החיצוניות;    אומדן נכון; ב.  "חסכון בזמן המשתמשים"ביטוי לשיפורי הנגישות שכבר נמדדו בסעיף  

 ג. תוצאות אמפיריות סותרות המדווחות בספרות המחקרים.  

תרשים  ב  כמתואר  60sVenableמודל התאורטי של נוהל פר״ת, המבוסס על אחד הפיתוחים של מודל  בפרק זה נציג את ה

a- תוספתית לתועלת משיפור בנגישות המתוארת באיור כ d. במודל התועלת מאגלומרציה 85 + b  

 

 

אגלומרציה ומצד ימין התועלת  האל התועלת ללא יתרונות  משיפור בנגישות )מצד שעקב  : התועלות מאגלומרציה  85תרשים  

 אגלומרציה(  עם קיום

אגלומרציה  עקב    לפיתוח הכלכלי של המטרופולין  רבה  תרומהמערכת תחבורה ציבורית מבוססת מטרו תתרום  לסיכום,  

ו עובדים  המטרו תהחברותשל  של  מטרופולינית    יה.  למקום ברחבי  ורשת  ממקום  להגיע  גבוה  נוסעים  לנפח  תאפשר 

מאו גבוהה  אמינות  וברמת  רבה  במהירות  העסקיים,  למרכזים  ובפרט  יההמטרופולין,  המטרו  תחנות  כל  מוקד  יד.  ו 

קיבולת הנוסעים הגבוהה  בזכות  פוטנציאלי לפיתוח קרקע אינטנסיבי למגורים ולתעסוקה ולהגדלת הצפיפות האורבנית. 

ציפוף ידי  הנגישות תביא ל.  אזורי תעסוקה חדשים לצד חיזוק אזורי תעסוקה קיימים   אפשר לפתחהקווים הרחבה  ת  שופרי

 זה לזה מצאו קרוב יותר  יהחברות. כלומר, מקומות עבודה, ומכאן עובדים ומומחיותם, ישל  ו  ואגלומרציה של העובדים

  אגלומרציה זו של העובדים .  השתתפות בסיכון ועודמגלישת ידע,  מל,  גוד  נותוכך ייהנו מחיסכון במגוון עלויות, מיתרו

   OECD .61-ביחס למדינות ה את פריון העבודה הנמוך וצפויה להגדילמנוף לצמיחה הכלכלית של המשק  היתה

 

 
60Benefit Analysis in the Presence of -Venables, A.J. (2007), "Evaluating Urban Transport Improvements: Cost

Agglomeration and Income Taxation " 

 1920, ישראל בנק, העבודה פריון הגדלת באמצעות בישראל החיים רמת העלאת 61
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 שיטה 7.2.9.2

הנובע מהגידול בקיבולת    . גידול זה, התועלת מאגלומרציה מבוססת על הגידול במספר המועסקים2012על פי נוהל פר"ת  

החלופות  זו  תועלתמערכת התחבורה.  ב הכלכלית של  ההערכה  במסגרת  להשפעת  רק    ונוגעתחלקית  היא    המחושבת 

על  הפרויקט  ה הנובעות  .  אגלומרציהתחבורתי  החיצוניות  ההשפעות  כלל  את  לכלול  מתיימרת  אינה  זו  מתודולוגיה 

תחרותיות   ,מהפרויקט התיירות,  בהיקף  עלייה  העבודה,  שוק  על  השפעה  משוכללת,  לא  תחרות  של  השפעות  כגון 

 . ועוד וישראל, שיפור באיכות שעות הפנאי, עלייה בהיקף המסחרשל בינלאומית של תל אביב 

התעסוקה  למרכזי  קיבולת  כושר  בסיס  על  חישוב  שונות:  חישוב  גישות  בשלוש  נעשה  במחקר  האגלומרציה  חישוב 

הראשיים, חישוב על בסיס גידול במספר המועסקים במרכזי התעסוקה הראשיים וחישוב על בסיס אגלומרציה בכל אזורי  

   המטרופולין.

חישוב מקרו  הוא  האחרון  ואילו  חישובים מיקרו כלכליים  הם  וח העבודה,  השניים הראשונים, כושר הקיבולת וגידול בכ

התועלת  . בניגוד לגישה המקרו כלכלית, בחישוב מיקרו כלכלי  םכלכלי ויש לתת את הדעת להבדל המתודולוגי ביניה

  בהם המטרו עובר, שספציפיים    גידול בתוצר, אלא נמדדת לפי הציפוף במרכזי עסקים  ע פימאגלומרציה אינה נמדדת  

הוא חישוב על בסיס אזורי המטרופולין  ה  .אותם מרכזי עסקיםמחסמי קיבולת ונגישות קיימים    שהמטרו מסיר  מכיוון

להשפעות רחבות יותר   , ומכאןלכל המטרופולין. שלא כמו שתי גישות החישוב האחרות, הוא נוגע  חישוב מקרו כלכלי

מודל מיקרו כלכלי, ומכאן יפורטו להלן שתי הגישות המיקרו כלכליות. הוא  המודל הכלכלי במחקר זה  .  של האגלומרציה

 . "ותרחישים ניתוח סיכוניםב פיתוח כלכלי"כל אזורי המטרופולין ניתן למצוא בתת הפרק בקרו כלכלי אאת החישוב המ

 

קריית אריה, עתידים ובני ברק הם נחשבים כמרכז עסקי אחד, והרצליה פיתוח,  בין  אוגרפית  ייש לציין כי בשל הקרבה הג

ההנחה היא כי העובדים  ,  על כך  נוסףמדע רחובות וא"ת חולון נחשבים כל אחד כאזור עסקי נפרד.  הראשון מערב, פארק  

 מאזורים שאינם אזורים עסקיים, ולכן בטא שווה לאפס )בהתאם לנוהל פר"ת(.  והגיע

התוספות    ,, כלומר על בסיס2012של נוהל פר"ת    יהחישוב זה מבוסס על המתודולוג  –  חישוב על בסיס כושר קיבולת

הנובע הנוסעים  בסיס מקדמי אגלומרציה  ובמספר  ועל  בתלות במספר המועסקים    2%-ל  1%בין  הנעים  ת מהמערכת 

ההמונים  לצדהקיימים   הסעת  כזאת  מערכת  מערכת  ללא  מתחזיות  .  או  התקבלו  עסקי  מרכז  בכל  המועסקים  תחזיות 

ותעסוקה בסיס  והשינוי במספר העובדים    ,אוכלוסייה  הממומשת של מערכת המטרו לכל  הקיבולות  תוספת  חושב על 

ולשנת    2040, לשנת  2030לשנת  של מטרופולין תל אביב. התועלת חושבה    בורתיהתחתחזיות המודל  בהתבסס על    ,מרכז

אליהן מגיעה מערכת הסעת ההמונים בגוש דן: מרכז  ש. נסכמה אגלומרציה בחמישה אזורי התעסוקה המרכזיים  2050

לון ופארק המדע  קריית אריה, הרצליה פיתוח וגלילות, א"ת חו-אזור קניון איילון-העסקים הראשי, אזור קריית עתידים

 רחובות. 

 :  הזאתהתועלת מאגלומרציה מחושבת בהתאם לנוהל פר"ת ולפי הנוסחה 

W ´ X + DX( )
1+a

- X1+a - DX{ }  

 

 כאשר:

X  =במרכז הרלוונטי המועסקים מספר;   

DX הפרויקט במרכז התעסוקה בגיןמועסקים   = תוספת ; 

a (גודלה)יתרונות  במרכז התעסוקה יעילותה = מקדם; 

W  =במונחים שנתיים ממוצע שכר . 
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חישוב זה מבוסס על תוספת המועסקים הנובעת מהגידול בכוח העבודה בגילי    –  חישוב על בסיס גידול בכוח העבודה

לקבוע את   כדית לאגלומרציה ביתר הפרמטרים. "המרכז ועל נוסחת נוהל פרבמחוז ו ל אביב העבודה העיקריים במחוז ת

נבנו שני תרחישים,   ת המטרו  מערכובו  תרחיש  והאחר  תרחיש ללא מערכת המטרו  האחד  מספר המועסקים הנוספים 

 ומדיניות תומכת. ההפרש בין שני התרחישים הוא תוספת המועסקים. 

שהמועצה    2040-2015,62הגידול בגילי העבודה העיקריים מבוסס על תרחישי אוכלוסייה אזוריים לישראל לשנים  

יית  הבסיס לאסטרטג. החלטה זו היא 2017( ממרס 131)דר/ 2457הלאומית לכלכלה פרסמה בהמשך להחלטת ממשלה 

צפוי לעמוד   2040מרכז בשנת  במחוז  ו   ל אביב  הדיור של ממשלת ישראל. על פי עבודה זו, גודל האוכלוסייה במחוז ת

 מיליון.  2.6-על כ צפוי לעמוד  מיליון וגודל האוכלוסייה בגילי העבודה העיקריים 5.1-על כ

  ניכרנמצא כי לא צפוי גידול    64,ועל פי נתוני ההגירה הפנימית בישראל בעשורים האחרונים  63על פי סקירה עולמית

. עם זאת ועל סמך סקירה  מעבר לגידול הטבעי  מחוז מרכז בשל בניית המטרוב ו  ל אביבבהיקף האוכלוסייה במחוז ת

ייה במחוזות אלה. כלומר,  עולמית נמצא כי להקמת מערכת תחבורה מטרופולינית תהיה השפעה על תפרוסת האוכלוס

ירידה  ידי  אליהם מגיעים קווי המטרו ותביא לשמערכת מטרו תאפשר הגדלת צפיפות סביב התחנות ובאזורי התעסוקה  

 וכך לשמירה על שטחים פתוחים בעיקר במחוז מרכז.  ור והפירבמגמת 

  גידול זי התעסוקה העיקריים,  מרכבלקבע את הגידול במספר המועסקים במרכז העסקים הראשי )להלן: המע"ר( ו  כדי

ות תומכת  ימערכת מטרו ומדינ   והאחר תרחיש ובותרחיש ללא מערכת המטרו  אחד  ה  :הנובע מהמטרו, נבנו שני תרחישים

גבוהה בצפיפות  למגורים  התעסוקה  לבנייה  מקומות  תוספת  את  המאפשרת  המטרופולין  )מדיניות  במרכז  (, והמגורים 

תועלת מאגלומרציה בשל  ידי  שים. גידול במספר המועסקים באזורים אלה יביא להגידול הוא ההפרש בין שני התרחי

 עלייה בצפיפות באזורים אלה.  

בשנה    0.65%הוא    2040-2020: בתרחיש זה הגידול במספר המועסקים בשנים  מספר המועסקים בתרחיש ללא מטרו

עתידים התעסוקה  ובאזור  אריה-במע"ר  ו-קריית  ברק  א 0.8%-בני  בשאר  )הרצליה  בשנה  המרכזיים  התעסוקה  זורי 

בהתאמה  0.44%-ו  0.35%  יהיהשיעור הגידול    2050-2040פיתוח, ראשון לציון, קריית המדע וא"ת חולון(. בשנים  

והקושי    ניכרתבשל עלייה   בפתרונות שאינם   האללהגיע לאזורים    ברהבפקקים  גם בעת שימוש  ללא מערכת מטרו, 

 מערכת מטרו. 

: בתרחיש זה הגידול  לקידום מגורים ותעסוקה במרכז המטרופולין  מערכת מטרו ומדיניות  ובומספר המועסקים בתרחיש  

-בני ברק ו- קריית אריה-בשנה, במע"ר ובאזור התעסוקה עתידים  1.86%הוא    2040-2020במספר המועסקים בשנים  

-2050לציון, קריית המדע וא"ת חולון(. בשנים    בשנה בשאר אזורי התעסוקה המרכזיים )הרצליה פיתוח, ראשון 1.4%

  ה אללהגיע לאזורים    רבהבפקקים והקושי    ניכרתבהתאמה בשל עלייה   1.24%-ו  1.64%  היהישיעור הגידול    2040

 . ללא מערכת מטרו, גם בעת שימוש בפתרונות שאינם מערכת מטרו

 

 

 פרמטרים 7.2.9.3

 ,:נוהל פר"תמודל פיתוח כלכלי של המשתנים עבור כל נוסחה חושבו בהתאם ל

 
 .  2017, אוגוסט 2040- 2015המועצה הלאומית לכלכלה, תרחישי אוכלוסייה אזוריים למדינת ישראל   62

63  For Example: Paolo Veneri," Urban Spatial Structure in OECD Cities: is Urban Population Decentralising or 
Clustering?", 2017, M. Gonzalez-Navarroa, M.A.Turner, "Subways and Urban Growth: Evidence from Earth", 2018  

במחוזות    האוכלוסייהאיש נטו למחוז ת"א ומחוז מרכז, כאשר    70,000היגרו ממחוזות אחרים בישראל רק    2017ועד    1991בשנים    64
בלבד(. כמו כן, משקל האוכלוסייה שגרה במחוז ת"א ומרכז מכלל האוכלוסייה    2%-מיליון תושבים )כ  3.6-על כ  2017אלו עמדה בשנת  

 . מקור נתונים הלמ"ס.2017בשנת   40%-ול 1995בשנת    42%-ל 1961בשנת   50%-ירדה מכ
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a    =2%    30-100בהם  ועבור מרכזים עסקיים    1%-אלף מועסקים, ו  100בהם מעל  ו עבור מרכזים עסקיים גדולים  

 אלף מועסקים. 

W  =233,520  2040במטרופולין לשנת שכר ממוצע  

עם תחזיות המועצה  בתיאום  ות המודל התחבורתי של תל אביב  תחזיות המועסקים עבור כל מרכז עסקי התקבלו מתחזי 

 :בלוח הבאמשרד ראש הממשלה, ומוצגות  –הלאומית לכלכלה 

 

 : תחזית תעסוקה במוקדים הראשיים לשנות היעד 99לוח 

 

השטח    86תרשים  בביותר מבין המרכזים העסקיים.  והחשוב  המרכז העסקי הגדול  הוא  לראות, המע"ר  שאפשר  כפי  

 עליהם מבוסס המודל התחבורתי. שבחשבון כחלק מהמע"ר, לפי אזורי תנועה   שמביאים אוגרפייהג

 

 5: הגדרת האזורים במע״ר על פי תמ״מ 86תרשים 

לראות בתחזית צפיפות התעסוקה  שאפשר  פי  כשאר המרכזים העסקיים.  בהתנועה    הובאו בחשבון אזורידומה,    דרךב

 המטרופולין. מהצפיפות בשאר  והתעלמו  אזורי התעסוקה הצפופים  ל   נתנו את הדעת רקקרו כלכלי  אהמבחישוב  בגוש דן,  

number of employees 2030 2040 2050

מע"ר 265,400   298,187  333,620  

קרית אריה, עתידים, בני ברק 94,598     109,884  136,534  

הרצליה פיתוח 43,278     53,076    71,792    

ראשון מערב 39,011     47,101    52,618    

פארק מדע רחובות 24,947     30,727    40,408    

א"ת חולון 34,509     40,804    50,839    
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 2040: תחזית צפיפות התעסוקה במטרופולין תל אביב לשנת 87תרשים 

 

 תוצאות  7.2.9.4

 

 לפי תוספת הקיבולות הממומשת של מערכת המטרו לכל מרכז   התועלת

סקים  התועלת מאגלומרציה של עובדים במרכזי הע  ,לפי חישוב זה ובהתבסס על הפרמטרים המפורטים בנוהל פר"ת

 . 2040לשנת שקלים מיליארד  8.4-8.3א יהמטרופולין תל אביב ה

, על פי 2040המטרו לשנת  בזכות  גידול במספר המועסקים לכל מרכז עסקי לפי תוספת הקיבולת הממומשת  להלן ה

 :המודל התחבורתי של תל אביב 

 2040שת לשנת מ הקיבולת הממו: גידול במספר המועסקים לפי תוספת 100לוח 

 

MT additional demand 4111-4000 4111-4001

מע"ר 81817 80453

קרית אריה, עתידים, בני ברק 22400 22313

הרצליה פיתוח 9166 9201

ראשון מערב 7422 7314

פארק מדע רחובות 3953 3946

א"ת חולון 8876 8782
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ומכאן, לפי הנוסחה של נוהל פר"ת לחישוב האגלומרציה מתקבלות התועלות מכל מרכז עסקי כפי שמוצג בלוח  

   .2040לשנת  שקלים מיליארד 8.4-8.3 ך הכוללהלן, ובס

 

 2040: תועלות מאגלומרציה לפי מרכז עסקי לשנת 101לוח 

 

 

 הקמת מערכת המטרו  בעקבותכוח העבודה במרכזים העסקיים ב התועלת לפי גידול 

 מספר המועסקים בהתבסס על הגידול באוכלוסייה בגילי העבודה העיקריים בשני התרחישים. בלוח להלן 

 2040-2017בשנים הגידול במספר המועסקים בתרחישים השונים : 102לוח 

במספר   אזור הגידול 

ללא   המועסקים 

 ומטר

במספר  הגידול 

 לצדהמועסקים  

 מטרו ומדיניות

 הפרש

 76,847 109,626 32,779 מע"ר 

 26,795 38,224 11,429 קניון איילון  קריית אריה/ עתידים/

 5,616 12,047 6,431 הרצליה פיתוח 

 4,630 9,930 5,301 מב"ת מערב )ראשל"צ(

 2,982 6,397 3,415 פארק המדע )רחובות( 

 4,542 9,743 5,201 חולון 

 121,412 185,967 64,555 סה"כ

 

מועסקים למע"ר ולאזורי התעסוקה   121,412הם   2018-2017בשנים על פי הניתוח, סך המועסקים התוספתיים 

במע"ר(,   40,000-)מתוכם כ 62,715היא  2017ביחס לשנת  2030העיקריים. כמו כן סך תוספת המועסקים בשנת 

 במע"ר(  132,000- )מתוכם כ 205,855היא  2017ביחס לשנת  2050פת המועסקים בשנת סותו

Agglomaration, billion NIS 4111-4000 4111-4001

מע"ר CBD 6.03 5.93

קרית אריה, עתידים, בני ברק AAB 1.51 1.51

הרצליה פיתוח Hertzelia 0.27 0.27

ראשון מערב Rishon 0.22 0.21

פארק מדע רחובות Rehovot 0.11 0.11

א"ת חולון Holon 0.26 0.25

Total benefits from agglomeration, Billion NIS 8.40 8.29
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אכן אפשריות  כדי האםלבחון אם התוצאות  בחנו  בניית משרדים   ,  היקפי  בו  ב  הגידול אפשרי מבחינת  שטח 

.  )כלומר, פיתוח אפשרי( ואם מערכת המטרו מאפשרת את התוספת  קיימות תוכניות מאושרות לבנייה לתעסוקה

 להלן מסקנות הבחינה:

בשנים   • יעד(  לפי  בנייה  )גמר  הלמ"ס  לנתוני  המועצה  נבנו  2019-2009מניתוח  אביבב,  גן בו  תל    רמת 

אלף מועסקים(. היקף זה מספיק להיקף הצמיחה במודלים    90מיליון מ"ר )  1.35משרדים בהיקף של  

ל במע"ר  המשנה    20-השונים  מאזורי  אחד  בכל  מהתוספת    ונבנשנה.  בהרבה  גדול  בהיקף  משרדים 

   ;חישוב האגלומרציה  עשהנטובתה  של

מיליון מ"ר לבנייה באזור    2.5יש לפחות  עולה כי  ניתוח של התוכניות המאושרות באזורי התעסוקה  מ •

מאוד בשאר אזורי   גדוליםמיליון מ"ר באזור קריית אריה, עתידים וקניון איילון והיקפים   2.3המע"ר, 

  3-מ"ר לעובד היא פחות מ  15- ל בסיס של כהתוספת הנדרשת המשוערת ע  התעסוקה )הקטנים יותר(.

  ,שמטרתה מיצוי טוב יותר של השטחים מסביב למטרו  70,תמ"א  על פי  מיליון מ"ר. כמו כן,  יש לציין ש

 ; גידול בשטחים אלו צפוי

 .אפשרית  בחינת הנסועה האפשרית במערכת המטרו התוספת במספר המועסקיםעל פי  •

בין   המועסקים  בתוספת  ההפרש  בסיס  כאמורעל  האגלומרציה.  חושבה  התרחישים  הפרמטרים    ,שני  שאר 

העלייה בשכר בהנחות  על  נוסחת האגלומרציה בנוהל פר"ת,  על  כלומר,  ,  2012בחישוב מבוססים על נוהל פר"ת  

במע"ר ובאזור התעסוקה    α = 2%מקדמי האגלומרציה )על  בשנה( ו  1.5%הבסיס של עבודה זו )עלייה ריאלית של  

 : תוצאות התועלת הןבשאר האזורים(.  α = 1-קריית אריה ו-קניון איילון -החיילרמת 

 ( 2050, 2040,  2030, שקליםתועלות מאגלומרציה, לפי אזור תעסוקה )מיליארדי  : 103לוח 

 2050 2040 2030 אזור

 11.3 5.9 2.5 מע"ר 

 3.4 1.8 0.8 קניון איילון  קריית אריה/ עתידים/

 0.3 0.2 0.1 הרצליה פיתוח 

 0.3 0.1 0.1 מב"ת מערב )ראשל"צ(

 0.2 0.1 0.0 פארק המדע )רחובות( 

 0.3 0.1 0.1 חולון 

 15.6 8.2 3.5 סה"כ

 

מיליארד    8.2  —  2040בשנת  שקלים,  מיליארד    3.5א  וה   2030סך תועלת האגלומרציה בשנת    ,כפי שמוצג בלוח

 .  שקלים מיליארד 15.6 — 2050ובשנת שקלים 
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 חיסכון בקרקע 

 

  אםאף  שכן  צור "קרקע",  י תועלת של פרויקטים תחבורתיים יש צורך להעריך את מחיר גורם הי-בעריכת ניתוח עלות

"ציבורית" שי  ,הקרקע  השימוש  ידהיינו  לערך  השווה  ערך  לה  יש  עדיין  הפרויקט,  הקמת  בעת  הציבורי  לסקטור  כת 

 של הפרויקט. הכדאיות הכלכליתבחשבון בחישוב להביא האלטרנטיבי של הקרקע, ואותו יש 

צור קרקע כשוק תחרותי או, לחילופין,  יהשאלה שהועלתה בספרות הרלוונטית היא אם יש לראות את השוק לגורם הי

ייחסו  כל אחת מגישות אלו  בצע של הקרקע עולה משמאל לימין.  יהה  תפונקציי  ,דהיינו  ,חרותי )מונופוליסטי(ת-כשוק לא 

 תשפיע על ערכו הכולל של הפרויקט,  כל גישהלקרקע ערך שונה ו

גודל  הקיום יתרונות )או חסרונות(    איבכי  עולה    (  Berechman & Pines, 1991ניתוח אנליטי של הסוגיה הנידונה )מ

ניתוח  משוק תחרותי.    ,דהיינו תנאי  ,קרקע(בהם המחירים קבועים של גורמי היצור )  יחולו  יצור קיבולת תחבורתית יב

(. לכן, בניתוח Mohring & Harwitz 1962בהשקעה בקיבולת )הגודל  קיום יתרונות    אי  עולהאמפירי של שאלה זו  

 צור "קרקע". ילגורם הייחס מחיר תחרותי וקבוע י עלויות פרויקט תחבורתי יש ל

מחיר הקרקע בשוק. המטרו, בהיותו תת קרקעי,   ל פילהעריך את ערכו עאפשר  מכיוון שיש לייחס לקרקע מחיר תחרותי,  

   עלותו של שטח זה מעל הקרקע.חוסך את 

מכיוון שמערכת המטרו ברובה תת קרקעית, הרי היא חוסכת את העלות האלטרנטיבית של הקרקע מעל האדמה, לאורך 

קווי המטרו. אין הכוונה בתועלת זו לכל השטח שנחסך עקב ציפוף המטרופולין ומערכת הכבישים שהיא חוסכת, אלא 

 נתיבי המטרו נמצאים מתחת לאדמה.  שבו רק לשטח 

 

 שיטה 7.2.10.1

יר הקרקע: כידוע קיימת שונות גבוהה מאוד במחירי הקרקע כתלות בוודאות התכנונית, באפשרויות השימוש  מחהערכת 

אומדני שמאות שונים. מבדיקות שמאות )שמאי   יהיו  אותו שטחשב, ייתכן  נוסף על כך.  בקרקע, במיקום ובגורמים נוספים

  50-0.5  הואדן    ה כי טווח המחירים באזור גושממשלתי( ומחירי עסקאות בפועל כפי שפורסמו בתקופה האחרונה עול

– 2000)רק במהלך השנים    65למ"ר. עוד יצוין כי לאור העלייה החדה במדד מחירי הקרקע בשנים האחרונות  אלפיאלפי  

גדולות  מחירי עסקאות  בבשומות ו  והתמקדבדיקה  ב  66(.ח בנק ישראל", לפי דו150%-עלו מחירי הקרקעות ב  2013

 מהשנים האחרונות. מייצגות 

בהן היא כניות מתאר, העיקרית  ושתי ת  יש,  מ"ר  ליוןימ  1.7-שהתפנו לאחרונה בשדה דב, שגודלו הכולל כשטחים  ל

 ,למ"ר  שקליםאלף    15-)לא כולו מיועד לדיור( בכ  2019-אשר בה מוערך אומדן מחיר הקרקע הממוצע ל  4444,כנית  ות

 67למ"ר.שקלים  ףאל 7.5-נאמדת בכה ,ית דיורשתהיה פחות רווי , 3700כנית וובחלק נוסף ת

קרקע שתיועד ה, מחיר  2018אביב, מאי  -לאלף מ"ר בגן החורשות, בדרום ת  28לפי אומדן השמאי הממשלתי לשטח של  

 (. 2017משמאות קודמת בתחילת  240%ה של מעל ילמ"ר )עלי שקלים ףאל 25.8לדיור ומסחר עמד על 

 
  2017  המרכז הבינתחומינייר מדיניות/מכון אהרון  -צבי אקשטיין ותמיר קוגוט בשוק הדיור רפורמות וכשלים 65

 דוח בנק ישראל 66

 2019דה מרקר אוגוסט מגזין  67

https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/Documents/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%9B%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8/reforms-housing.pdf
https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/Documents/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%9B%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8/reforms-housing.pdf
https://www.boi.org.il/he/Research/DocLib3/7-135.pdf
https://www.themarker.com/magazine/.premium-MAGAZINE-1.7621934
https://www.themarker.com/magazine/.premium-MAGAZINE-1.7621934
https://www.themarker.com/magazine/.premium-MAGAZINE-1.7621934
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  בהיבטים האלה:   שונות גדולהובהם  נדגמו עשרות עסקאות    ובו  68, סיםיחיזוק נמצא גם בניתוח העסקאות במאגר רשות המ 

גן    תקווה, קריית אונו, רמת  , הרצליה, פתחל אביבת  האלו:  בערים   2019-נעשו ב. עסקאות אלה  ייעוד, ודאות ומיקום

 טבלה להלן(.  וראלמ"ר ) שקליםאלפי  15.1-ממוצע של כ . אפשר לחלץ מערים אלולציוןוראשון 

 

 . 2019לשנת  דן למ"ר במטרופולין גוש קליםאלף ש 15לגזור מחיר קרקע ממוצע שמרני של אפשר מכל אלה  

נתיב לכל    ובהמסילה תת קרקעית  ק"מ    140לפי אורך כולל של    תשמרני  דרךב מחושב  שטח זה  השטח הנחסך ישירות:  

 אלף מ"ר )דונם(. 980 ,, דהיינויםמטר   3.5כיוון ברוחב 

334-ומכאן חיסכון של    69מ"ר,  200-שטחי הדיפו עבור האוטובוסים. לכל אוטובוס נדרש שטח של כנחסכו  ,  על כך  נוסף

 אלף מ"ר )דונם(.  417

 .מיליון מ"ר 1.4-1.3-כ סך הכול

 

 ת תוצאו 7.2.10.2

 קליםמיליארד ש  21-20-בשווי כ  בסך הכול  מ"ר  מיליון  1.4-1.3לחסוך ישירות קרקע בת    אפשרהמטרו  בזכות  אם כך,  

 שקלים. מיליארד 1.1-שווה לכ 2040, התועלת השנתית לשנת רואים בלוחות להלן. כפי ש2019במחירי 

 

 
 מידע נדלן מנוע חיפוש עסקאות רשות המיסים  68

69 https://ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/UrbanBusToolkit/assets/3/3.1/35(vii)b.html 

כמותמשרדים + מגוריםמסחרי + מגוריםללא תיכנון

3   1,964     1,528                1,528הרצלייה

3   3,419     2,803                 2,803פתח תקווה

1      -     4,000                4,000קריית אונו

46,580   12,602               19,344                9,686ראשון לציון  53

86,393   43,040             133,673               57,659                3,863תל אביב -יפו  8

51,799   15,135               55,151               21,598                8,398ממוצע כולל  

68                        5                     17                     46כמות

ממוצע מהות

לשורה
ממוצע של שווי למ"ר

סטיית 

תקן

https://www.misim.gov.il/svinfonadlan2010/startpageNadlanNewDesign.aspx?ProcessKey=3255b0a6-13bd-4750-b4db-5d947073e21a
https://ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/UrbanBusToolkit/assets/3/3.1/35(vii)b.html


 לסיכו 

200 

 V1.1, 07.20 –טיוטה  

 תחתוןתרחיש  —  2040, שנת  מחיסכון בקרקעהתועלות : 104לוח 

 

 מרכזי תרחיש  —  2040, שנת  מחיסכון בקרקעהתועלות : 105לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land savings
units 4000 4110 Difference %

Metro lines land savings
line length - underground sectionskm -10 -150 -140 1400.0%

width of steert cleared for other usesm 3.5 3.5 0 0.0%

total land saved of other uses sq. m. -70,000 -1,050,000 -980,000 1400.0%

No. of buses needed buses 6259 4465 -1,794 -28.7%

Depot area per bus m/bus 200 200 0 0.0%

sq. m. 1,251,800 893,000 -358,800 -28.7%

Annual Land  Savings Costs

total land cost savings Bil. NIS -20.1

Annual Land  Savings Costs Bil. NIS -1.08

Metropolin

Land savings
units 4000 4111 Difference %

Metro lines land savings
line length - underground sectionskm -10 -150 -140 1400.0%

width of steert cleared for other usesm 3.5 3.5 0 0.0%

total land saved of other uses sq. m. -70,000 -1,050,000 -980,000 1400.0%

No. of buses needed buses 6259 4175 -2,084 -33.3%

Depot area per bus m/bus 200 200 0 0.0%

sq. m. 1,251,800 835,000 -416,800 -33.3%

Annual Land  Savings Costs

total land cost savings Bil. NIS -21.0

Annual Land  Savings Costs Bil. NIS -1.12

Metropolin
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 ערך אופציה  

 אוריהית 7.2.11.1

כפוף    עושה זאת,אף אם בפועל אינה  בה,    תועלת לאוכלוסייה היכולה להשתמש  היא  האופציה לשימוש בתחבורה ציבורית

בהם  ש במצבים מיוחדים  בתחבורה ציבורית  תועלת זו יכולה לנבוע מהאופציה להשתמש    .הנכונות לשלםלהנחות בדבר  

שלאנשים אחרים )כגון   דירות כ יהרכב לא זמין, האופציה להשתמש בשירותי התחבורה הציבורית בעתיד, וקיום הש

רותי  ישכמו כן,    כיום.   בוריתתחבורה הצימשפחה או חברים( תהיה יותר נגישות אל הפרט גם אם אינם משתמשים ב

,  ברכב הפרטי  לנסועהמוערכת כאופציה אפילו בעיני נוסעים המעדיפים  ",רשת ביטחון"תחבורה ציבורית יכולים לספק 

כדי  לשלם מחיר גבוה יותר  נים להיות מוכ יםעשוי  ים בתחבורה ציבורית, הנוסעזאתמיתרה  ."נתקע"אם הרכב   ,לדוגמה

אומדן ערך האופציה לרשת התחבורה הציבורית המתוכננת בגוש    בורית.יעתידי בתחבורה צ לשמר את האופציה לשימוש  

 דן נערך על בסיס סקר נכונות לשלם שנערך במסגרת נוהל פר"ת. 

 שיטה 7.2.11.2

קילומטר ומטה מתחנת מטרו, רק"ל או רכבת.    1משקי הבית הנמצאים במרחק של  כמה  לפי המודל התחבורתי חושבו  

שנערך במסגרת נוהל    ,לנכונות לשלםהנוגע  ערך האופציה שבתחבורה ציבורית זו. לפי הסקר  משקי בית אלה נהנים מ

 שקלים.  124-כהוא ערך האופציה השנתי למשק בית  ,פר"ת

עצם קיומה  בהרבה בשל  גבוה    וייתכן שיהיהחשוב לציין כי השימוש לעניין המטרו בערך שנקבע בנוהל פר״ת שמרני  

 של מערכת מטרו מלאה במטרופולין. 

 

 תוצאות  7.2.11.3

 להלן  לראות בלוחשאפשר  כפי  שקלים,  מיליארד    0.1-כהיא    2040התועלת השנתית מערך האופציה עבור שנת   •

 שקלים באלפי , 2040, שנת מערך אופציההתועלות : 106לוח 

 

 

 

  

Option Value
units 4001 4111 Difference %

Households
Number of households 

within 1 km from MT or rail stationno. 474,029 1,480,906 1,006,877 212.4%

annual option value 123.6 123.6 0 0.0%

Total annual option value 1000 nis 58,611.5 183,107.1 124,495.6 212.4%

Metropolin
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 הפרעות לתנועה במהלך ההקמה  

 רקע 7.2.12.1

תשתית  בהקמת  חלק מעלויות הפרויקט.    . הפרעות אלה הןהקמת רשת המטרו מלווה בהפרעות לתנועה במהלך ההקמה

עלויות   . כמו כן, יחולוזמני הנסיעה של הנוסעים ם שלעלות במונחי הם תחבורה פגיעה בזרימת התנועה והחמרת הגודש

יות אלו נמשכות ממועד תחילת ההקמה ועד סופה עלו  ופגיעה באיכות החיים למתגוררים בקרבת מתחם הבנייה.רעש  

 הבנייה. עצימות ומתפלגות על פני משך ההקמה לפי שלבי ההקמה ו

 

 תוצאות  7.2.12.2

נוהל פר"ת, עלויות ההפרעה במהלך ההקמה   בתזרים העלויות של הפרויקטבאות  בהתאם להנחיות  בהתאם    בחשבון 

נחפרותלתחזיות משך ההקמה כי מנהרות המטרו  אינן מפריעות לתנועה  . חשוב להדגיש  וכך   , כלומר  ,מתחת לאדמה 

לתפוס את העלויות  מערכתית, כדי    . חישוב העלות מתבצע בגישה ולא לאורך הקווים  רק בתחנות המטרוחלות    ותההפרע

עקב הנוסעים    נסיעתהפחתת הקיבולת בצמתים הסמוכים למתחמי התחנות והפגיעה בזמני    באמצעות  הישירות והעקיפות

 . זאת

)ערך גבוה יותר מזה המצוין    30%-י לאמוד פגיעה זו הופחתו הקיבולות של כל הצמתים הסמוכים לתחנות המטרו בכדכ

, היא  2030תל אביב עבור שנת  בנוהל פר"ת כדי להיות בצד השמרני של ההערכה( בהצבת הרשת במודל התחבורתי של  

עלות    הואעם קיבולת רגילה  לבין שעות ובהן  קיבולת מופחתת  ובהן  הפרש בין שעות הנסיעה  ה.  שנת השיא של הבנייה

  50%של  ו  15%, נבחנו גם הפחתת קיבולות של  107לוח  )ראו    מספר השעות עקב הפרעות לתנועה במהלך ההקמה

באוטובוסים.  בהם הנוסעים  כדי להאריך את אובדן הזמן של כל הנוסעים,    1.5. נלקח מקדם מילוי של  כבחינת רגישות(

פגיעה באיכות החיים של אלו המתגוררים  בעל עלות הזמן כדי להתחשב בעלויות הרעש ו  20%לבסוף נלקחה תוספת של  

 בסמוך לתחנות. 

בשנה. תזרים העלויות  שקלים  מיליון    730היא    2030, עלות ההפרעה בזמן ההקמה בשנת  108לוח  לראות בשאפשר  כפי  

לפי שלבי   ,כאמור  ,, אשר(2040לשנת    70%-, ו2025לשנת    50%,  2020לשנת    40%)  ושב על בסיס אחוז מעלות זוח

 למצוא בפרק העלויות. אפשר  . את תזרים העלויות 2030בעצימות הגבוהה ביותר בשנת להתבצע צפויים ה ,ההקמה

 הפחתת הקיבולת בצמתים הסמוכים לתחנות המטרועקב : עלות ההקמה במונחי שעות מכונית וק"מ דרך  107לוח 

 

 

 

 

 

Capacity Reduction VHT Diff from Base Capacity Reduction VHT Diff from Base Capacity Reduction VHT Diff from Base

Base 311,165 0 Base 119,540 0 Base 221,794 0

15% 313,406 2,241 15% 119,890 349 15% 222,858 1,065

30% 317,155 5,990 30% 120,410 870 30% 224,461 2,667

50% 329,521 18,356 50% 121,821 2,280 50% 228,739 6,946

Capacity Reduction Vkm Diff from Base Capacity Reduction Vkm Diff from Base Capacity Reduction Vkm Diff from Base

Base 7,582,238 0 Base 4,856,613 0 Base 6,507,755 0

15% 7,586,751 4,513 15% 4,858,161 1,547 15% 6,510,467 2,712

30% 7,592,922 10,684 30% 4,860,365 3,752 30% 6,515,114 7,359

50% 7,607,331 25,093 50% 4,864,919 8,305 50% 6,524,264 16,509

Period factor 2.3 6 4
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 2030: עלות ההפרעה בזמן הבנייה לשנת 108לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual, million

Scenario

Capacity 

reduction Pass Hr

Pass time 

cost Total cost

ללא הפרעה 0% 0.0 0 0

נמוך 15% 4.9 236 283

בסיס 30% 12.7 609 731

קיצוני 50% 35.8 1,717 2,061

car_fill 1.5 average including PT

VOT 2030 48

factor all cost 1.2
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 שינוי בפדיון  

ציטוט המובא להלן מתוך בהשינוי בפדיון התחבורה הציבורית כחלק מתועלות הפרויקט.  חישובהפרקטיקה בעולם היא  

שיש לכלול בתועלות הפרויקט גם את השינוי בעודף היצרן נוסף לתועלות הנובעות    ניםבאיחוד האירופי מציי  הפרקטיקה

רות,  יש הפדיון של מפעילי הש מהשינוי בעודף הצרכן. השינוי בעודף היצרן מחושב בפרקטיקה באמצעות אומדן של הפר

תועלת יש טיעונים -הכללת תועלת זו בחישוב עלותעל  בחשבון במרכיבי עלויות הפרויקט.  הובאו  עלויות התפעול  שהיות  

סובבות סביב העובדה שהשינוי ברווחי התחבורה הציבורית    הכללה זו  ענות נגדטבעד ונגד ואין קונצנזוס אקדמי בנושא. ה

 להרחבה ראו במקור להלן.  והם תלויים במדיניות התעריף והסובסידיה.  ,הכמוהו כתשלומי העבר

.    

 

 2005Heatco ,מקןר: 

 

לא נכלל באומדן סך תועלות הפרויקט בחישוב מדדי הכדאיות,  הוא  פדיון אך  בבמחקר הנוכחי נאמד ערך השינוי  

לשנה   קליםמיליארד ש  2.4-כהוא    המחשהניתן כאן לצורך  ש  אומדן הערךיות בעניין.  טאוריבשל המחלוקות הת

 .  2040בשנת 
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 ההיוון שער  7.3

)שער ההיוון( הראוי בפרויקטים    ןהניכיוגישות לקביעת שער  כמה  לזהות    שער ההיוון אפשרבספרות המחקרית בנושא  

 כגון תשתית תחבורתית. להלן תיאור קצר של כל גישה.  ,ציבורים

 א. שער ריבית בהשקעות במגזר הפרטי 

שללא   , פירמותועל    ממיסוי על משקי הבית   הם   מרבית המקורות להשקעות ציבוריותזאת:  ההנחה בבסיס גישה זו היא  

מצפים  אנו  לכן,  הפרטי.  בסקטור  המקובלת  בתשואה  אלו  מקורות  משקיעות  היו  האלטרנטיבית    המיסוי  שהתשואה 

תשואה זו  לכן,  לקבל בסקטור הפרטי.  שאפשר  מתשואת ההשקעה האלטרנטיבית    לתיפובהשקעות ציבוריות לפחות לא  

ולבחור בו  שער ההיוון הראוי. הבעיה העיקרית בגישה זאת היא צורך לזהות שער תשואה )או שער ריבית( מייצג    היא

 . מים בשוק הפרטיימתוך מגוון השערים הקי

 השקעה בסקטור הפרטי לבין ב. שער ריבית משוקלל בין צריכה 

למעט ההבחנה ששקל שנלקח כמס ממשקי הבית בפועל היה משמש הן להשקעה    ,גישה זו דומה במהותה לגישה הקודמת

שער הניכיון הראוי בפרויקטים ציבוריים חייב להיות  היא זאת:  הטענה  לכן,  משכנתא(.  נטילת    ,והן לתצרוכת )למשל

השקעה. גם התצרוכת ושל  ההמשקלות הן הנטיות השוליות של   ,השקעה )מנוכה ממס(שלמוצע משוקלל של תצרוכת ו מ

  זאת:   . בעיה נוספת היאובחירה בהם  זיהוי שערי הריבית הרלוונטיים הקיימים בשוקהזאת:  קיימת הבעיה  זו  בישום גישה  

ים, וכל הכנסתם מופנית לצריכה שבה שערי הריבית  , ולכן לא משקיעבפועל  חלק לא מבוטל ממשקי הבית לא חוסכים 

 גבוהים יחסית. 

 דוריות(  חברתי )העברות בין ןניכיוג. שער 

 40-30ים יתקבלו על פני הרבה שנים )למשל  י גישה שונה לחלוטין מבוססת על הטענה שהתועלות מפרויקטים ציבור

הבא.   הדור  עם  בעיקר  יטיבו  ולכן  תחבורתיים(  בפרויקטים  בשנה  הראוי  לכן,  הניכיון  השיעור   יששער  את  לשקף 

של הדור   דומה למצבושמצבו )רווחתו( של הדור הבא יהיה לפחות    דיכ  ,מהמקורות הנוכחיים שיופנו לתועלת הדור הבא

ה לנפש. לפיכך שער הניכיון הראוי ישקף את שיעור  למדוד במונחי הכנסאפשר  הנוכחי. את רווחתו של הדור הנוכחי  

של הדור הנוכחי  זו  שההכנסה לנפש בדור הבא תהיה לפחות כמו    דיהמקורות הנוכחיים שיש להפנות להשקעה ציבורית כ

מים קשיים בכימות  ימודלים לאמידת שער ההיוון החברתי, קיכמה  שפותחו  אף  )בהתחשב בשינויים דמוגרפיים ואחרים(.  

תם משתנים עתידיים המשפיעים על רווחת הדורות הבאים )כגון גורמי צמיחה, שינויים טכנולוגיים ושיפור הון כל או

 אנושי(. 

 ד. עלות גיוס מקורות למשק

הטענות   זאלו  גישה  בבבסיס  הראויו:  ההיוון  עלות    יש  שער  את  למשקשל  גיוס  הלשקף  ההון  ההון  ;  מקורות  שוקי 

אפשר  . מה  תהלוואופרמיות סיכון בגין מצבו של המשק וכושרו להחזיר  ובה  ת זאת  הבינלאומיים מתמחרים נכון עלו

שער   על  זו  בגישה  מהשימוש  שתיצעיב  2016במארס  הראוי?    ןהניכיוללמוד  הממשלה  בשוק ודולרי  ותהנפק  ה  ת 

שנה    30-ל  (מתי קי  ת אג"חלהרחבת סדרדולר )מיליון    500- ו  2.875%שנים בתשואה של    10-ל  דמיליאר  1בינלאומי:  ה

,  לפיכך  .גיוס ההון של המדינהשל  עלות  הלראות בתשואות אלו את טווח  נוכל  זו  אם נאמץ גישה  .  4.181%בתשואה של  

 . 7%הנוכחי של  ןהניכיומשער  בהרבה . אחוז זה נופל4.2%לבין  2.8%-בין כ הון זה נ 

 ה. עלות חבילת המימון לפרויקט ספציפי 

הראוי. בעיקר הדבר אמור    ןהניכיושער    היאושעלות מימונה    ,בילת מימון משלולטעון שלכל פרויקט ציבורי ח   אפשר

למשל בפרויקטים של שיתוף הסקטור הפרטי. הבעיה המרכזית    ,בהם יש מרכיב מימוני פרטיש בפרויקטים ציבוריים  

שאפשר  לפני    –ן  ומכאן מהו שער הניכיו  –לדעת מהי חבילת המימון    םחייבילצורך יישומה  זאת:  באימוץ גישה זו היא  

משפיעה על האפשרות לבנות חבילת מימון   שכשלעצמהתועלת של כדאיות הפרויקט, אינפורמציה  -לבצע מאזן עלות

תכן ויהוונו בשערי  יאפילו פרויקטים זהים במהותם י , ולכןבעלות נתונה. בעיה נוספת היא ריבוי שערי הניכיון שיתקבלו

 ניכיון שונים.
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 היוון מומלצים בפרויקטים תחבורתיים בכלכלות המפותחות ו. סקירת שערי 

מומלצים    שלסקירה    להלן היוון  גישות  ומיושמים  שערי  אימצו  אשר  מפותחות,  בכלכלות  תחבורתיים  בפרויקטים 

נבחנו שערי היוון ממשלתיים    .יותר  מתקדמות והתאימו עצמן לסביבת הריבית בשנים האחרונות, בדגש על המצב העדכני

  אוסטרליהב, שווייץביפן, בקנדה,  בארצות הברית, ב ,איחוד האירופיב  ,נורבגיהבהולנד, ב צרפת,  בגרמניה,  ב  ה,בבריטני

 ועוד.

ם לפרויקטי תועלת-לניתוחי עלות  2014משנת    70הנחיות מעודכנות הציג מתודולוגיה ובסיכומה    מטה האיחוד האירופי

גישת  את    לנקוט  . על פי ההנחיות יששנה(  30מעל  ל  )לרוב בעלי אורך חיים ש  2020-2014  בשנים  תחבורה לתכנוןשל  

, בעלות כלכלה  הוותיקות מדינות האיחוד 15 -ל 3.0%שער ההיוון המומלץ המעודכן הוא  ו תי,החבר ןהניכיושער 

 .  2004 למדינות שהצטרפו אחרי 5.0%, ושער של מתקדמת יותרתחרותית ו

ם  , בתנאי3%-מאו   5%-היוון, השונה מהלשער  עצמאית  רשאיות לקבוע אמת מידה  באיחוד  עם זאת, המדינות החברות 

ב בפרויקטים דומים  י( יבוצע יישום עקii  על בסיס תחזית צמיחה כלכלית ופרמטרים אחרים  זאתל( תינתן הצדקה  i:  האלו

ת את המדינות החברות לספק שערי היוון עצמאיים במסמכי  מגזר. הנציבות מעודדבאותו  אזור או  באותו  באותה מדינה,  

 . הנחיות עצמאיות המיושמות בפועלחלק ממדינות האיחוד האירופי המפורטות מציגות ההנחיות שלהן. 

 חיי השנים הראשונות ל  30-ל  יםריאלי  3.5%מדורג יורד של  כיון החברתי בשער  יגישת שער הנ א  נוקטת    בריטניה

שעודכן    71, " המלכותיהירוק  רהספ"הרשמי  . ההנחיות פורסמו במסמך  2.5%-לו  %3-יורד בהדרגה ל. השער  פרויקטה

 8201.72-לאחרונה ב

הנעשה  על    ,2018האוצר הבריטי    עבור משרד  74אחרתעבודה  בובהמשך    2015-ב  HEART  תבוועידהוצגה  ש  73עבודה ב

של הנחיות    את חסרונותיהן  וציינ ו  מול ההנחיות הקודמותהגישה  שינוי  תהליכי  את    ותיאר  ,נורבגיהבו  צרפתב  ,גרמניהב

  מתקדמת התייחסות    ובהגישה  על  ,  מיוחדת  ועדההמליצה  ,  2014שנת  ב  בצרפת.  לפרויקטים ארוכי טווח  אלה בנוגע  

פרמטרים אלה גם עודכנו   .השפעות סביבתיות ו  , אורך חיי הפרויקטבתאונות  ת חיי אדם ושנ ו  בדן זמןולפרמטרים כמו א

זו. גישה  כמו  שנים,    10ששררו מעל  בהנחיות הקודמות,    הובאו בחשבוןחדשים שלא    ממדיםהוכנסו    כמו כן,   על פי 

  שיעור היוון הציעה    עדהוהו  .מבריטניה(  ו ממסמכיםנלקחחלקם  תחרות )ה והמאקרו כלכלה, תעסוקהשפעה רחבה על  

השער עשוי  תוספת פרמיית סיכון    לצד  . לאחר מכן  1.5%,  2070לשנים עד    2.5%  :, גם הוא יורד בהדרגהללא סיכון

   .4.5% שלהיוון  שער ממוצע לפרויקט קבעה הממשלה פועלבו בהתאמהלעלות 

גישות  ד  ייחובומתודולוגי לקביעת שיעור היוון  הרקע  הפיננסיים והנדונו ההתפתחויות האחרונות בשווקים    בגרמניה  גם

)לפי סקירות רשמיות   3%הוא    מעודכןה היוון  השער   שיעורי העדפת זמן חברתית.על  המבוססות על עלויות הזדמנות ו

 .ומולדובה( 76זילנד-ניו 75, עבור שוודיה

 
70 CBA for transport sector -2020 -Major projects 2014 

71https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/685903/The_Gre

fen_Book.pd   

72, 2013International Comparison of Transport Appraisal Practice, University of Leeds, ,  

73 5.pdfor.epfl.ch/heart/2015/abstracts/hEART_2015_submission_10-http://transp   

74 

stem/uploads/attachment_data/filehttps://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/sy

Benefit_Analysis_A_Report_for_HM_Treasury.pdf-685904/Social_Discount_Rates_for_Cost/   

75 

https://www.trafikverket.se/contentassets/709c27f38b2f46499a5a157c77a323a2/2014/trv_2014_summary_of_the_s

wedish_debate_on_the_discount_rate.pdf 

76  02.pdf-06/twp17-https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2017   

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/685903/The_Green_Book.pdf
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/19465095/1.%20DG%20REGIO%20-%20CBA%20methodology%20for%20transport%20and%20regulatory%20requirements%20in%202014-2020.pdf?version=1&modificationDate=1444316500000&api=v2
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/685903/The_Green_Book.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/685903/The_Green_Book.pdf
http://transp-or.epfl.ch/heart/2015/abstracts/hEART_2015_submission_105.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/685904/Social_Discount_Rates_for_Cost-Benefit_Analysis_A_Report_for_HM_Treasury.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/685904/Social_Discount_Rates_for_Cost-Benefit_Analysis_A_Report_for_HM_Treasury.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/709c27f38b2f46499a5a157c77a323a2/2014/trv_2014_summary_of_the_swedish_debate_on_the_discount_rate.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/709c27f38b2f46499a5a157c77a323a2/2014/trv_2014_summary_of_the_swedish_debate_on_the_discount_rate.pdf
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2017-06/twp17-02.pdf
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ירידה    מבוסס גם עלה)  1998מאז    3.5%של    היווןמשתמשת בשער    נורבגיה שיעור ההלוואות הממשלתי הריאלי(, 

יותר,    .( 1978-מששימש  )  7%שערמ וגם שם  מאוחר   2012ההנחיות הנורבגיות משנת  לפי  נעשתה רביזיה בתפיסה 

 שנה.   75אחרי  2%-שנה ואף ל 40אחרי  3%-ל 4%-מ בהדרגהמיושם בפועל שער היוון היורד 

"ב על  שנעשתה  מקיפה  המ  מתודולוגיהעבודה  ההיוון  שער  איתן   77שלתי" מלקביעת  פרופ'  בהנחיית  כהן  אסא  שערך 

לחדשנות  בששינסקי,   מילקן  שונות  את  וסקר,  2016מרכז  במדינות  העבודההנעשה  למועד  נכון  מאמר    בין השאר  ., 

 2012,78-בנערך  דיון    אחרפרסום  ב  .2008-ב  כבר  4%  על  עמדתחבורה  ם של  בשוודיה השער לפרויקטי  כי  בעבודה זו

   .3.5% על הועמדאחריו השער הריאלי ו

מאפשרת לגורמים    היא   אך  , 1%והמדינה קבעה פרמיית סיכון של  ,  3.5%  הוא  שער ההיוון המומלץ  בהולנד  , לפי אסא כהן

תועלת -לקבוע פרמיה אחרת )בהתאם להוראות לניתוח עלות  אומדן מדויק יותר המסוגלים לאמוד את פרמיית הסיכון  

שם(.  האוצר  משרד  חדשה    שפרסם  סקירה  ליותר  לפי  התחבורה  הנוגעת  בתחום  המדינות פרויקטים  איחוד  של 

 שנה.  100באופק של  לתחבורה 4.5%בשער בהולנד  בפועל, משתמשים  COMCEC 2019 79המוסלמיות 

  :עד היום ולפיו התקף 80את מסמך ההנחיות הפדרלי 1992-ב  פרסם OMB , אגף התקציבים הנשיאותיבארצות הברית

מציע שיעור    OMB-(, הצמצום תאונותו  )יתרונות חברתיים כמו חיסכון בזמן נסיעהלציבור  הטבות  ניב  המפרויקט  ל -

 ; בשנים האחרונות  פרטיה   במגזרממוצעת    ההשקעלהתשואה השולי לפני מס  , המייצג את שיעור  7%של  ריאלי  היוון  

הציבורית, למשל השקעה שתביא   סוכנותהטבות ועלויות הקשורות באופן בלעדי ל  יםכוללניתוח  באם    ,זאת  לעומת -

, אשר לרוב נמוך יותר בגלל  פרטיותלהשקעות  הריאלי  להשתמש בשיעור ההיוון    מוצע,  עבורה  חיסכון בעלויותידי  ל

 81(. משרד התחבורה של FHWA 2017) הסיכון הנמוך יותר בהלוואות ממשלתיות

 ולה את התנהגות הריבית לאג"ח    ףומשקשנתיים    בחוזרים   OMB-במעודכן    בפועלגזר הציבורי  מלהשקעות בהשער   -

שנה    30-ל  הריאליההיוון    שיעור  201982  ל  המעודכן  בחוזר.  בשנים האחרונותבהרבה  שירדה    ,מחזור חיים תואם

 . 1.5% הוא

  למאפייני   בהתאם  רגישות  ניתוחי  רכיולצ  חלופיים  שעריםב ו  בגישות  שימושים  מאפשר  OMB  הנחיותב  גם,  זאת  עם

 .לורלוונטי הומחיר ההון  מסוים פרויקט

שער  את גישת שער העדפת הזמן החברתי והנחה על    200683התחבורה אימץ כבר משנת  איגוד המקצועי של  ה  בשווייץ

 תשתית תחבורה.  ם לאומיים שלבפרויקטי  3% היוון של

 
77 Assa.pdf-W-F-HB-content/uploads/2016/11/103-milkeninnovationcenter.org/wphttps://  

78 

erket.se/contentassets/709c27f38b2f46499a5a157c77a323a2/2014/trv_2014_summary_of_the_shttps://www.trafikv

wedish_debate_on_the_discount_rate.pdf   

79  -Islamic-the-in-Appraisals-Project-Transport-content/uploads/2019/06/Improving-http://www.sbb.gov.tr/wp

Countries.pdf 

80 94-Cost Analysis of Federal Programs OMB Circular A-BenefitGuidelines and Discount Rates for  

81 https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop14032/ch3.htm  

82 05.pdf-19-content/uploads/2018/12/M-https://www.whitehouse.gov/wp 

83 https://trimis.ec.europa.eu/sites/default/files/project/documents/20150730_110441_29529_21140_1137_Inhalt.pdf 

 

https://milkeninnovationcenter.org/wp-content/uploads/2016/11/103-HB-F-W-Assa.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/709c27f38b2f46499a5a157c77a323a2/2014/trv_2014_summary_of_the_swedish_debate_on_the_discount_rate.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/709c27f38b2f46499a5a157c77a323a2/2014/trv_2014_summary_of_the_swedish_debate_on_the_discount_rate.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/06/Improving-Transport-Project-Appraisals-in-the-Islamic-Countries.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/06/Improving-Transport-Project-Appraisals-in-the-Islamic-Countries.pdf
https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/OMB%20Circular%20A-94.pdf
https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop14032/ch3.htm
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/12/M-19-05.pdf
https://trimis.ec.europa.eu/sites/default/files/project/documents/20150730_110441_29529_21140_1137_Inhalt.pdf
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הצ ביפן טוקיו  הל  201384-ב  גהיאוניברסיטת  לפרויקטי  תסקיר  OECD- ארגון  ממשלתיים  שלמדריכים  תשתית    ם 

היוון  ובהם   תחבורה,   גישת    4%של    שער  ביןלפי  פרויקטים    30או    50לתקופה של  דורית,    העברה  )עבור  שנה 

 מבוסס על שערי ריבית היסטוריים של אג"ח ממשלתיים. שער זה מסילתיים(. 

את הצורך בשינויים בהערכת פרויקטים    בו חשפושדיון  מתואר  ,  2016לשנת    Grattanן  של מכו  85ח "בדו   אוסטרליהב

( לטובת שני 1989-)הקיים שם לפחות מ  7%יש לזנוח את התעריף הסטנדרטי של  [  ...]"  ובו נטען זאת:גדולים,  

וכבישים עירוניים(    )בדרך כלל רכבות, אוטובוסים  בסיכון נמוך  תחבורהלפרויקטים של    3.5%:  תעריפים נמוכים יותר

משא(  5%-ו   ורכבות  מעבורות  )כמו  יותר  גבוה  מעט  בסיכון  השקעות  ל.  ״עבור   , מרכזית  המלצה  אין  2017-נכון 

דיון   לצורך  זילנד  בניומשרד האוצר    של  ח"דו  רחב בין מדינות אוסטרליה, כך מתואר במסגרת  במנעדוההנחיות משתנות  

 86. לתחבורה 6% על עמדהפרסום במועד  השער ,שםגם  נערךשדומה 

קובעת את שער ההיוון כממוצע    קנדהבמועד קביעת השער.    4%-2.5%בתשואת אג"ח ממשלתית,    משתמשתפינלנד  

 . 2007-במגזר הפרטי, אך היא לא עדכנה את השער מ הריביתשל והעדפת הזמן החברתית של משוקלל של מחיר ההון, 

 

 להערכה הכלכלית שנקבע ז. שער היוון 

-על בסיס גישת שער הנכיון החברתי )העברה ביןזאת  ,  4%עומד על    דן  גושב  לפרויקט המטרו  שער ההיוון שנקבע

טווחד ארוכי  לפרויקטים  ציבורית    ורית(  אבתחבורה  בסעיפים  לאמור  כך  נוסף  .'ו-'ובהתאם  שערים מוצע    על  טווח 

 . 2020ות נוהל פר״ת , בהתאם להנחי7%-6% :לבדיקות רגישות 

המדינות  ה ברוב   של  משתמשים  שמוחלט  הסתמכנו,  מנומק  עליהן  הנ   שיטתבבאופן  החברתיישער  לפרויקטים    כיון 

בדרך  משתרע  פרויקט כזה  לפיה    ,לעילהגישה שתוארה  בשל  זאת בעיקר    .וזאת גם המלצתנו כאן  חשובים  תחבורתיים

שער  על ציר הזמן בהתאם.    פרושותהתועלות,    וכמובן  ,העלויותו  דורית  השפעה בין  יש בו  ,ותשנים רבעל פני  כלל מספר  

החזקות  הוותיקות ומדינות  ה   15עבור    3.5%שער היוון של  האיחוד האירופי על    תהמלצ  תואם אתההיוון המוצע  

   .באיחוד

 

 
 

 הכדאיותמדדי  7.4

התרומה נטו של הפרויקט כדאיות המתאר את  מדד  הוא  (  Net Present Value - NPV)  ענ"נ  — ערך נוכחי נקי

המהוונות למשק מביצוע   פחות סך העלויות  טהנובעות למשק מביצוע הפרויקהמהוונות  סך התועלות    באמצעות חישוב

כלומר, כל העלויות והתועלות מהוונות לערך נוכחי,   הפרויקט, בערך נוכחי.כל משך החיים הכלכלי של  לאורך    הפרויקט

הנחה שהתקציב להשקעות הוא בלתי מוגבל )בשער במדד זה אפקטיבי   )שנה ראשונה(.  t=0זמן אפס      —לנקודת הייחוס  

 רך נוכחי נקי:נוסחת המדד לע . להלןהשנתי להוון כפי שנקבעהריבית 
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84 Valuation of CO2 Emissions in Cost benefit Analysis of Transportation Projects: Report from Japan 

85 tomorrow-for-infrastructure-transport-rates-discount-https://grattan.edu.au/report/unfreezing/  

86 NZTA.pdf-by-study-oads/2010/02/BCRcontent/upl-http://www.bettertransport.org.nz/wp   

 

https://grattan.edu.au/report/unfreezing-discount-rates-transport-infrastructure-for-tomorrow/
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/kato.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/kato.pdf
https://grattan.edu.au/report/unfreezing-discount-rates-transport-infrastructure-for-tomorrow/
https://grattan.edu.au/report/unfreezing-discount-rates-transport-infrastructure-for-tomorrow/
https://grattan.edu.au/report/unfreezing-discount-rates-transport-infrastructure-for-tomorrow/
http://www.bettertransport.org.nz/wp-content/uploads/2010/02/BCR-study-by-NZTA.pdf
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r שער הריבית להיוון, שנתי =; 

n תקופת הבדיקה הכלכלית בשנים = ; 

tB ערך כספי של התועלות בשנה ה =-t; 

tC ערך כספי של העלויות בשנה ה =-t . 

 

 

 .  NPV(r,n)>0: הפרויקט כדאי אם קריטריון ההחלטה

 גבוה יותר, עולה מידת הכדאיות של הפרויקט. NPV(r,n)ככל שערכו של 
 

היחס בין הערך הנוכחי של תועלות הפרויקט :  מדד כדאיות  יחס זה הוא - ( Benefit-Cost Ratioעלות )-יחס תועלת

ל )המכנה(.בין  )המונה(  הפרויקט  עלויות  של  הנוכחי  תועלת  ערך  בשם    עלות-יחס  גם  לעיתים  מדד  "מכונה 

הוא משקף את התועלת  שהיות    מבינים אותו הבנה אינטואיטיבית  מקבלי החלטותו  (Profitability Index)"הרווחיות

פרויקטים לביצוע  ועל פיו אפשר לבחור במדד יחסי  הוא  מדד זה    המתקבלת באופן יחסי לכל שקל המושקע בפרויקט.

-הם יחס תועלתשבבמגבלת תקציב: ככלל, התועלת מתקציב נתון תהיה מקסימלית, אם התקציב ינוצל לביצוע פרויקטים  

צריכה להיעשות    עלות-בין פרויקטים שונים בהיקף ההשקעה במונחי יחס תועלת  עלות גדול יותר. עם זאת, ההשוואה

 במשנה זהירות.  
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גדול יותר, עולה מידת הכדאיות של    C(r,n/Bככל שערכו של )    .C(r,n)/B>  1הפרויקט כדאי אם    :קריטריון ההחלטה

 הפרויקט.
 

שיעור התשואה הכולל של הפרויקט על ההשקעה הכוללת    במדד בא לידי ביטוי   –  (Return Rate)שיעור התשואה  

 המהוונת. 
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 ניתוח כלכלי  8

 סיכום התועלות 8.1

מול   2040התוצאות השנתיות עבור שנת  הוצגו עבור כל התועלות, וכן שיטת החישובעל ו  אוריהיהת הסבר על 7פרק ב

סכום התועלות טווח , וכן כהמשך לדוגמה 2040להלן כל מרכיבי התועלות עבור שנת בלוחות . כדוגמהתרחיש של הקו 

ל.  2050- ו  2040,  2030  השנים  עבור סוגים:  התועלות, כאמור, מחולקות  ושני  ישירות  הן עקיפותתועלות  תועלות   . 

אפשר  בדיקות הרגישות  עם  כל קווי הרכבת הקלה.  ובשני  הקו אדום בלבד  בראשון  חושבו ביחס לשני תרחישי בסיס,  

מתוך    יוצגו בהמשך.שוכן תרחישים רבים נוספים    כדאיות של הפרויקט לפי התועלות הישירות בלבדבחינת הלמנות את  

 אשר יוצג בהמשך הפרק. ,  2075-חושב תזרים התועלות עבור כל שנה עד שנת סיום הפרויקט ב  התועלות עבור כל שנה

   קלים; מיליארד ש  23-34  של  בטווח  הינן  והירוק(״ל הסגול  והרק)המטרו    2040מערכת המתע״ן לשנת  תועלות   •

 ;מסך התועלות 75%-68%-, כקליםמיליארד ש 23-113-כהוא חלקן של התועלות הישירות  •

   קלים;מיליארד ש 28-17 של בטווח הן 2040התועלות של מערכת המטרו בלבד לשנת  •

 . (25%)  מואץ פיתוח כלכליו (38%)  ומטענים חיסכון בזמן נוסעיםהם: מרכיבי התועלת העיקריים  •

 

 כנית אסטרטגית ות – 2040לשנת בתרחיש הבסיס  : סיכום תועלות הפרויקט 109לוח 

 

 

incremental costs and benefits relative to A0 improved metro מרכזי תחתון

CBA - Summary Table

Billion NIS units מטרו מטרו

Economic Benefits
Direct

Vehicles operating costs layer 1 2.9 1.7

Time savings layer 1 12.7 7.0

Freight time savings layer 1 2.5 0.9

Parking cost savings layer 1 1.4 1.4

Vehicle capital savings layer 1 0.7 0.7

Reliability layer 1 2.5 1.3

Total direct benefits 22.7 13.1

Indirect benefits

Environment layer 2 0.8 0.3

Safety layer 2 0.4 0.2

Agglomeration layer 2 8.4 8.3

Landuse savings layer 2 1.1 1.1

Health, comfort and stress layer 2 0.2 0.1

Option value layer 2 0.1 0.1

Total indirect benefits 11.0 10.0

Total  benefits 33.7 23.2
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   מטרו בלבד – 2040סיכום תועלות הפרויקט בתרחיש הבסיס לשנת : 110לוח 

 

 

 

 

 

incremental costs and benefits relative to A01 improved metro מרכזי תחתון

CBA - Summary Table

Billion NIS units מטרו מטרו

Economic Benefits
Direct

Vehicles operating costs layer 1 2.6 1.4

Time savings layer 1 10.2 4.5

Freight time savings layer 1 2.0 0.5

Parking cost savings layer 1 1.1 1.1

Vehicle capital savings layer 1 0.6 0.6

Reliability layer 1 2.0 0.7

Total direct benefits 18.5 8.8

Indirect benefits

Environment layer 2 0.6 0.2

Safety layer 2 0.3 0.1

Agglomeration layer 2 6.9 6.6

Landuse savings layer 2 1.1 1.0

Health, comfort and stress layer 2 0.2 0.0

Option value layer 2 0.0 0.0

Total indirect benefits 9.1 8.0

Total  benefits 27.6 16.8
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 כנית אסטרטגית ות  – 2050-ו 2040, 2030הפרויקט בתרחיש הבסיס לשנות היעד : סיכום תועלות 111לוח 

 

 

 מטרו בלבד – 2050-ו 2040, 2030סיכום תועלות הפרויקט בתרחיש הבסיס לשנות היעד : 112לוח 

 

 

 

Billion IS, 2018 economic prices תחתון מרכזי

CBA - Summary Table

Billion NIS units C3NTA C3NTA

Benefits 2030
Direct 7.1 10.9

Indirect 5.7 7

Total Benefits  - (Billion IS) 12.9 17.5

Benefits 2040
Direct 13.1 22.7

Indirect 10.0 11

Total Benefits  - (Billion IS) 23.2 33.7

Benefits 2050
Direct 17.9 30.0

Indirect 13.2 14

Total Benefits  - (Billion IS) 31.1 44.1

Billion IS, 2018 economic prices מרכזי תחתון

CBA - Summary Table

Billion NIS units מטרו מטרו

Benefits 2030
Direct 7.9 3.7

Indirect 5.0 3.8

Total Benefits  - (Billion IS) 12.9 7.6

Benefits 2040
Direct 18.5 8.8

Indirect 9.1 8.0

Total Benefits  - (Billion IS) 27.6 16.8

Benefits 2050
Direct 25.1 12.8

Indirect 11.8 10.7

Total Benefits  - (Billion IS) 36.9 23.5
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 תזרים העלויות ותועלות 8.2

בהתבסס    וחושב  תזרים העלויותו  2050-ו  2040,  2030השנים  נבנה על בסיס חישוב התועלות עבור  ש,  תזרים התועלות

 : האלוהנחות ה על

 פתיחת הפרויקט 

 בחינת רגישות  תרחיש בסיס  

 2035 2030 'שנת פתיחה שלב א

 2045 2035 שנת פתיחה מערכת מלאה

 

 ול בתועלות ובעלויות  ידג

 ותחזוקהעלויות תפעול  תועלות 

התועלות 2050-2030 של  מפורש  חישוב  פי   על 

 2050-ו 2040 2030 בשנים

 על פי קצב הקמת הפרויקט

 לשנה לאחר השלמה מלאה 1.5%

 1.5%גידול של  לשנה 2%דול של יג +2050

 

  , הפרויקט . לאחר אורך חיי  שנה משנת הפתיחה המלאה, על פי הנחיות נוהל פר״ת  40הוא    אורך חיי הפרויקטכמו כן,  

 הכדאיות הכלכלית מחושבת לפי ערך השארית.

מפורט של חברת   ניתוח  פי  הנחה של ב  מערך הפרויקט  85%-כל  , ערך השארית שווהSYSTRAערך שארית: על 

 ציוד לרמה של פרויקט במצב חדש.  התקופתית לחידוש כן תחזוקה תחזוקה שוטפת ו

וה  רוט של תזריםיבלוח להלן פ כמו כן, התועלות בתרחיש הבסיס.  וכן תזרים    הפרעה לתנועה עלויות ההון, התפעול 

 . 4%לראות את הערך הנוכחי הנקי המצטבר בהתאם לתזרים העלויות והתועלות לפי שיעור היוון של  אפשר
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 תרחיש תחתון   – כנית אסטרטגיתו, תתזרים העלויות והתועלות :113לוח 

 

CF simulation
Billion NIS Capex Opex Disruption Benefit CF ACC NPV, 4%

Assumptions index year C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA

C3NTA 0 2018

0 2019 0 0 0 0 0

1 2020 -5.0 0.0 -0.3 0.0 -5.3 -5.1

2 2021 -5.3 0.0 -0.3 0.0 -5.6 -10.3

open red, start metro 3 2022 -8.4 0.0 -0.3 0.0 -8.7 -18.0

4 2023 -9.7 0.0 -0.3 0.0 -10.0 -26.5

5 2024 -12.0 0.0 -0.3 0.0 -12.3 -36.6

open green & purple 6 2025 -9.7 -0.6 -0.4 3.5 -7.1 -42.3

7 2026 -12.1 -0.6 -0.4 3.8 -9.3 -49.4

8 2027 -13.5 -0.6 -0.5 4.0 -10.6 -57.1

9 2028 -14.2 -0.6 -0.6 4.2 -11.1 -64.9

10 2029 -12.8 -0.6 -0.6 4.5 -9.6 -71.4

open metro phase A 11 2030 -10.6 -2.1 -0.7 12.9 -0.6 -71.8

12 2031 -10.1 -2.3 -0.7 13.7 0.6 -71.4

13 2032 -8.0 -2.5 -0.7 14.5 3.3 -69.5

14 2033 -7.7 -2.7 -0.7 15.4 4.4 -67.0

15 2034 -5.8 -2.9 -0.6 16.3 6.9 -63.1

open metro full 16 2035 -3.7 -3.1 -0.6 17.3 9.8 -57.9

17 2036 -2.5 -3.2 18.3 12.6 -51.4

18 2037 -1.5 -3.2 19.4 14.7 -44.2

19 2038 -1.0 -3.3 20.6 16.3 -36.4

20 2039 0.0 -3.3 21.9 18.5 -27.9

21 2040 0.0 -3.4 23.2 19.8 -19.2

22 2041 0.0 -3.4 23.9 20.4 -10.6

23 2042 0.0 -3.5 24.6 21.1 -2.0

24 2043 0.0 -3.5 25.3 21.8 6.5

25 2044 0.0 -3.6 26.1 22.5 14.9

26 2045 0.0 -3.6 26.8 23.2 23.3

27 2046 0.0 -3.7 27.6 24.0 31.6

28 2047 0.0 -3.7 28.5 24.7 39.8

29 2048 0.0 -3.8 29.3 25.5 48.0

30 2049 0.0 -3.8 30.2 26.4 56.1

31 2050 0.0 -3.9 31.1 27.2 64.2

32 2051 0.0 -4.0 31.7 27.8 72.1

33 2052 0.0 -4.0 32.4 28.3 79.9

34 2053 0.0 -4.1 33.0 28.9 87.5

35 2054 0.0 -4.1 33.7 29.5 95.0

36 2055 0.0 -4.2 34.3 30.1 102.3

37 2056 0.0 -4.3 35.0 30.8 109.5

38 2057 0.0 -4.3 35.7 31.4 116.6

39 2058 0.0 -4.4 36.4 32.0 123.6

40 2059 0.0 -4.5 37.2 32.7 130.4

41 2060 0.0 -4.5 37.9 33.4 137.1

42 2061 0.0 -4.6 38.7 34.1 143.6

43 2062 0.0 -4.7 39.4 34.8 150.1

44 2063 0.0 -4.7 40.2 35.5 156.4

45 2064 0.0 -4.8 41.0 36.2 162.6

46 2065 0.0 -4.9 41.9 37.0 168.7

47 2066 0.0 -5.0 42.7 37.7 174.6

48 2067 0.0 -5.0 43.6 38.5 180.5

49 2068 0.0 -5.1 44.4 39.3 186.3

50 2069 0.0 -5.2 45.3 40.1 191.9

51 2070 0.0 -5.3 46.2 41.0 197.4

52 2071 0.0 -5.3 47.1 41.8 202.9

53 2072 0.0 -5.4 48.1 42.7 208.2

54 2073 0.0 -5.5 49.0 43.5 213.5

55 2074 0.0 -5.6 50.0 44.4 218.6

End of Life cycle 56 2075 109.4 -5.7 51.0 154.8 235.8
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 מרכזי תרחיש   – ת, מטרו בלבדתזרים העלויות והתועלו: 114לוח 

 

CF simulation
Billion NIS Capex Opex Disruption Benefit CF ACC NPV, 4%

Assumptions index year C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA

C3NTA 0 2018

0 2019 0 0 0 0 0

1 2020 -5.0 0.0 -0.3 0.0 -5.3 -5.1

2 2021 -5.3 0.0 -0.3 0.0 -5.6 -10.3

open red, start metro 3 2022 -8.4 0.0 -0.3 0.0 -8.7 -18.0

4 2023 -9.7 0.0 -0.3 0.0 -10.0 -26.5

5 2024 -12.0 0.0 -0.3 0.0 -12.3 -36.6

open green & purple 6 2025 -9.7 -0.6 -0.4 3.5 -7.1 -42.3

7 2026 -12.1 -0.6 -0.4 3.8 -9.3 -49.4

8 2027 -13.5 -0.6 -0.5 4.0 -10.6 -57.1

9 2028 -14.2 -0.6 -0.6 4.2 -11.1 -64.9

10 2029 -12.8 -0.6 -0.6 4.5 -9.6 -71.4

open metro phase A 11 2030 -10.6 -2.1 -0.7 17.5 4.1 -68.8

12 2031 -10.1 -2.3 -0.7 18.7 5.6 -65.3

13 2032 -8.0 -2.5 -0.7 20.0 8.8 -60.0

14 2033 -7.7 -2.7 -0.7 21.3 10.3 -54.0

15 2034 -5.8 -2.9 -0.6 22.8 13.4 -46.6

open metro full 16 2035 -3.7 -3.1 -0.6 24.3 16.9 -37.6

17 2036 -2.5 -3.2 26.0 20.3 -27.2

18 2037 -1.5 -3.2 27.7 23.0 -15.8

19 2038 -1.0 -3.3 29.6 25.3 -3.8

20 2039 0.0 -3.3 31.6 28.3 9.1

21 2040 0.0 -3.4 33.7 30.4 22.4

22 2041 0.0 -3.4 34.7 31.2 35.6

23 2042 0.0 -3.5 35.6 32.1 48.7

24 2043 0.0 -3.5 36.6 33.0 61.5

25 2044 0.0 -3.6 37.6 34.0 74.3

26 2045 0.0 -3.6 38.6 34.9 86.9

27 2046 0.0 -3.7 39.6 35.9 99.4

28 2047 0.0 -3.7 40.7 37.0 111.7

29 2048 0.0 -3.8 41.8 38.0 123.9

30 2049 0.0 -3.8 42.9 39.1 135.9

31 2050 0.0 -3.9 44.1 40.2 147.9

32 2051 0.0 -4.0 45.0 41.0 159.6

33 2052 0.0 -4.0 45.9 41.9 171.0

34 2053 0.0 -4.1 46.8 42.7 182.3

35 2054 0.0 -4.1 47.7 43.6 193.3

36 2055 0.0 -4.2 48.7 44.5 204.2

37 2056 0.0 -4.3 49.7 45.4 214.8

38 2057 0.0 -4.3 50.7 46.3 225.3

39 2058 0.0 -4.4 51.7 47.3 235.5

40 2059 0.0 -4.5 52.7 48.2 245.5

41 2060 0.0 -4.5 53.8 49.2 255.4

42 2061 0.0 -4.6 54.8 50.2 265.1

43 2062 0.0 -4.7 55.9 51.3 274.6

44 2063 0.0 -4.7 57.1 52.3 283.9

45 2064 0.0 -4.8 58.2 53.4 293.0

46 2065 0.0 -4.9 59.4 54.5 302.0

47 2066 0.0 -5.0 60.6 55.6 310.8

48 2067 0.0 -5.0 61.8 56.7 319.4

49 2068 0.0 -5.1 63.0 57.9 327.9

50 2069 0.0 -5.2 64.3 59.1 336.2

51 2070 0.0 -5.3 65.5 60.3 344.4

52 2071 0.0 -5.3 66.9 61.5 352.4

53 2072 0.0 -5.4 68.2 62.8 360.2

54 2073 0.0 -5.5 69.6 64.1 367.9

55 2074 0.0 -5.6 70.9 65.4 375.5

End of Life cycle 56 2075 109.4 -5.7 72.4 176.1 395.1
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 תרחיש תחתון   –: תזרים העלויות והתועלות ביחס לכל קווי הרק"ל 115לוח 

 

CF simulation
Billion NIS Capex Opex Disruption Benefit CF ACC NPV, 4%

Assumptions index year C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA

C3NTA 0 2018

0 2019 0 0 0 0 0

1 2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 2021 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3

open red, start metro 3 2022 -3.4 0.0 0.0 0.0 -3.4 -3.3

4 2023 -4.7 0.0 0.0 0.0 -4.7 -7.3

5 2024 -7.0 0.0 0.0 0.0 -7.0 -13.1

open green & purple 6 2025 -9.7 0.0 -0.4 0.0 -10.1 -21.0

7 2026 -12.1 0.0 -0.4 0.0 -12.5 -30.5

8 2027 -13.5 0.0 -0.5 0.0 -14.0 -40.8

9 2028 -14.2 0.0 -0.6 0.0 -14.7 -51.1

10 2029 -12.8 0.0 -0.6 0.0 -13.4 -60.2

open metro phase A 11 2030 -10.6 -1.7 -0.7 7.6 -5.5 -63.8

12 2031 -10.1 -1.9 -0.7 8.2 -4.5 -66.6

13 2032 -8.0 -2.0 -0.7 8.9 -1.9 -67.7

14 2033 -7.7 -2.2 -0.7 9.6 -0.9 -68.2

15 2034 -5.8 -2.4 -0.6 10.4 1.6 -67.3

open metro full 16 2035 -3.7 -2.5 -0.6 11.3 4.4 -65.0

17 2036 -2.5 -2.6 12.2 7.1 -61.4

18 2037 -1.5 -2.6 13.2 9.0 -56.9

19 2038 -1.0 -2.7 14.3 10.6 -51.8

20 2039 0.0 -2.7 15.5 12.8 -46.0

21 2040 0.0 -2.7 16.8 14.0 -39.9

22 2041 0.0 -2.8 17.3 14.6 -33.7

23 2042 0.0 -2.8 17.9 15.1 -27.6

24 2043 0.0 -2.9 18.5 15.7 -21.5

25 2044 0.0 -2.9 19.2 16.3 -15.4

26 2045 0.0 -2.9 19.8 16.9 -9.3

27 2046 0.0 -3.0 20.5 17.5 -3.2

28 2047 0.0 -3.0 21.2 18.2 2.9

29 2048 0.0 -3.1 22.0 18.9 9.0

30 2049 0.0 -3.1 22.7 19.6 15.0

31 2050 0.0 -3.2 23.5 20.3 21.0

32 2051 0.0 -3.2 24.0 20.8 27.0

33 2052 0.0 -3.3 24.5 21.2 32.8

34 2053 0.0 -3.3 25.0 21.6 38.5

35 2054 0.0 -3.4 25.5 22.1 44.1

36 2055 0.0 -3.4 26.0 22.5 49.6

37 2056 0.0 -3.5 26.5 23.0 55.0

38 2057 0.0 -3.5 27.0 23.5 60.2

39 2058 0.0 -3.6 27.6 24.0 65.4

40 2059 0.0 -3.6 28.1 24.5 70.5

41 2060 0.0 -3.7 28.7 25.0 75.5

42 2061 0.0 -3.7 29.2 25.5 80.4

43 2062 0.0 -3.8 29.8 26.0 85.3

44 2063 0.0 -3.9 30.4 26.6 90.0

45 2064 0.0 -3.9 31.0 27.1 94.6

End of Life cycle 46 2065 0.0 -4.0 31.7 27.7 99.2

47 2066 0.0 -4.0 32.3 28.3 103.7

48 2067 0.0 -4.1 32.9 28.8 108.1

49 2068 0.0 -4.1 33.6 29.4 112.4

50 2069 0.0 -4.2 34.3 30.0 116.6

51 2070 0.0 -4.3 34.9 30.7 120.7

52 2071 0.0 -4.3 35.6 31.3 124.8

53 2072 0.0 -4.4 36.4 32.0 128.8

54 2073 0.0 -4.5 37.1 32.6 132.7

55 2074 0.0 -4.5 37.8 33.3 136.6

56 2075 109.4 -4.6 38.6 143.4 152.5
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 תרחיש מרכזי   –: תזרים העלויות והתועלות ביחס לכל קווי הרק"ל 116לוח 

 

CF simulation
Billion NIS Capex Opex Disruption Benefit CF ACC NPV, 4%

Assumptions index year C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA

C3NTA 0 2018

0 2019 0 0 0 0 0

1 2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 2021 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3

open red, start metro 3 2022 -3.4 0.0 0.0 0.0 -3.4 -3.3

4 2023 -4.7 0.0 0.0 0.0 -4.7 -7.3

5 2024 -7.0 0.0 0.0 0.0 -7.0 -13.1

open green & purple 6 2025 -9.7 0.0 -0.4 0.0 -10.1 -21.0

7 2026 -12.1 0.0 -0.4 0.0 -12.5 -30.5

8 2027 -13.5 0.0 -0.5 0.0 -14.0 -40.8

9 2028 -14.2 0.0 -0.6 0.0 -14.7 -51.1

10 2029 -12.8 0.0 -0.6 0.0 -13.4 -60.2

open metro phase A 11 2030 -10.6 -1.7 -0.7 12.9 -0.2 -60.3

12 2031 -10.1 -1.9 -0.7 13.9 1.3 -59.5

13 2032 -8.0 -2.0 -0.7 15.0 4.3 -56.9

14 2033 -7.7 -2.2 -0.7 16.2 5.7 -53.6

15 2034 -5.8 -2.4 -0.6 17.5 8.7 -48.8

open metro full 16 2035 -3.7 -2.5 -0.6 18.9 12.0 -42.4

17 2036 -2.5 -2.6 20.4 15.2 -34.6

18 2037 -1.5 -2.6 22.0 17.8 -25.8

19 2038 -1.0 -2.7 23.7 20.1 -16.3

20 2039 0.0 -2.7 25.6 22.9 -5.8

21 2040 0.0 -2.7 27.6 24.8 5.1

22 2041 0.0 -2.8 28.4 25.6 15.9

23 2042 0.0 -2.8 29.2 26.4 26.6

24 2043 0.0 -2.9 30.1 27.2 37.2

25 2044 0.0 -2.9 31.0 28.1 47.7

26 2045 0.0 -2.9 31.9 28.9 58.2

27 2046 0.0 -3.0 32.8 29.8 68.5

28 2047 0.0 -3.0 33.8 30.8 78.8

29 2048 0.0 -3.1 34.8 31.7 88.9

30 2049 0.0 -3.1 35.8 32.7 99.0

31 2050 0.0 -3.2 36.9 33.7 109.0

32 2051 0.0 -3.2 37.6 34.4 118.8

33 2052 0.0 -3.3 38.4 35.1 128.4

34 2053 0.0 -3.3 39.1 35.8 137.9

35 2054 0.0 -3.4 39.9 36.5 147.1

36 2055 0.0 -3.4 40.7 37.3 156.2

37 2056 0.0 -3.5 41.5 38.0 165.1

38 2057 0.0 -3.5 42.3 38.8 173.9

39 2058 0.0 -3.6 43.2 39.6 182.4

40 2059 0.0 -3.6 44.1 40.4 190.9

41 2060 0.0 -3.7 44.9 41.2 199.1

42 2061 0.0 -3.7 45.8 42.1 207.2

43 2062 0.0 -3.8 46.7 43.0 215.2

44 2063 0.0 -3.9 47.7 43.8 223.0

45 2064 0.0 -3.9 48.6 44.7 230.6

End of Life cycle 46 2065 0.0 -4.0 49.6 45.6 238.2

47 2066 0.0 -4.0 50.6 46.6 245.5

48 2067 0.0 -4.1 51.6 47.5 252.8

49 2068 0.0 -4.1 52.6 48.5 259.9

50 2069 0.0 -4.2 53.7 49.5 266.8

51 2070 0.0 -4.3 54.8 50.5 273.6

52 2071 0.0 -4.3 55.9 51.5 280.4

53 2072 0.0 -4.4 57.0 52.6 286.9

54 2073 0.0 -4.5 58.1 53.7 293.4

55 2074 0.0 -4.5 59.3 54.8 299.7

56 2075 109.4 -4.6 60.5 165.3 318.1
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 תרחיש הבסיס  –ניתוח כלכלי מסכם  8.3

, המוגדר 4%המדדים הכלכליים של התוכנית האסטרטגית בשיעור היוון של    118לוח  בו117 לוחב  —   ניתוח כלכלי

 כשער הריבית הקובע, בתרחיש התחתון ובתרחיש המרכזי.   הבפרק המתודולוגי

סגול( כדאיות כלכלית הירוק והקווי המטרו וקווי הרק״ל ) ובה אסטרטגית כנית הולמערכת התעולה כי הניתוח הכלכלי מ

  395-236בטווח  הוא  . הערך הנוכחי הנקי  קליםמיליארד ש  553-393בטווח  הוא  הנוכחי של התועלות    ךגבוהה. הער

 . 3.5-2.5בטווח הוא עלות  -המרכזי בהתאמה. יחס תועלת התחתון ובתרחיש  בתרחיש  קליםמיליארד ש

מיליארד    318-175, הערך הנוכחי הנקי בטווח  קליםמיליארד ש  440-275תועלות מערכת המטרו בלבד הן בטווח    כאן,מ

למערכת המטרו  ובו מייחסים  כי בתרחיש המרכזי,  עולה  הניתוח  מ.  3.7-2.3הוא בטווח  עלות  -ואילו יחס תועלת  קליםש

תמורת כל  היא זאת:עלות המטרו גבוה יותר והמשמעות -ואמת, יחס תועלתתועלות רבות יותר בשל מדיניות משלימה ת

קיבולת של  הרשת והיתרונות  לידי ביטוי    םבאיתוצאה זו  בשקל השקעה מתקבלת תועלת גבוהה יותר במערכת המטרו.  

 המערכת בטווח הארוך.  

 תרחיש תחתון  – כנית אסטרטגיתו, ת: ריכוז מדדי כדאיות כלכלית117 לוח

 

 

 מרכזי תרחיש  – כנית אסטרטגיתו, תריכוז מדדי כדאיות כלכלית: 118לוח 

 

 

 תחתוןתרחיש    – , מטרו בלבדריכוז מדדי כדאיות כלכלית: 119לוח 

 

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -99 -53 -5 393 236

B/C ratio 2.5

Irr 10%

Payback period 23

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -99 -53 -5 553 395

B/C ratio 3.5

Irr 13%

Payback period 19

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -76 -42 -4 275 153

B/C ratio 2.3

Irr 9%

Payback period 27
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 תרחיש מרכזי   – בלבד, מטרו ריכוז מדדי כדאיות כלכלית: 120לוח 

 
 

קווי מטרו ורכבת  אחרים ובהם  המוצגים כאן גבוהים ביחס להערכת כדאיות כלכלית של פרויקטים    עלות-ערכי תועלת

רכבות באירופה נערכות של  ושנעשו בעשור האחרון. חשוב להדגיש כי בדיקות של קווי מטרו    ובארצות הברית,באירופה  

לפרויקט  ולר פרויקט  יחידב  מפותחת. השפעה של  ציבורית  תחבורה  למערכת  הנוסף  היא  ,  על    יחיד  בעיקר השפעה 

השפעות   יש  על פני מטרופולין גדולה  שהפרו  המערכת תחבורה ציבורית חדשל  ואילובמרחב העירוני,    יחידפרוזדור  

 רחבות על כלל המרחב המטרופוליני.

מדדי הגודש הבינלאומיים.  במדורג בין המטרופולינים הגדושים בעולם, כפי שמציגים    ל אביבמטרופולין ת,  על כך    נוסף

ערים בעולם. רמת ההשקעה הגבוהה   400מעל  ברוג הגודש  יבד  21-במקום ה  2019דורג בשנת    ל אביבמטרופולין ת

  אוד. מת גודש נמוכה  ברמ  בראה לידי ביטויכניות לתנועה מקיימת בערים האירופיות  ובמערכות התחבורה הציבורית ובת

קווי רק״ל בקווי מטרו,    10מעל  בנות  בהן מערכות תחבורה ציבורית מפותחות מאוד  וערים מדריד וברלין,  ב  לדוגמה,

פבו רכבת  נמוכות  רווקווי  גודש  רמות  מאודמרית  יתרה  התחבורה בשל    ,זאת.  במערכת  בהשקעה  החמור  המחסור 

כובים גבוהים בזמני הנסיעה על יעחלים  אוכלוסייה יחסית לאירופה,  בדול הגבוה  יוהג  ל אביבהציבורית במטרופולין ת

לאור רמת  . ל אביבברמת הגודש במטרופולין ת 4%-מה במדד זה עלייה של כשאף נר 2019פני כל שעות היום. בשנת 

,  גיסא   מאידך  דול באוכלוסייהיוהג  גיסא  הגודש הנוכחית, הגידול הצפוי ברמת הגודש לאור המחסור בהשקעה מחד

מתועלות   בהרבהצפוי כי התועלות ממערכת תחבורה ציבורית מפותחת בעלת רמת שרות גבוהה תהיינה גבוהות  

 של פרויקט בודד בעיר אירופית.

תועלות. מערכת  ללהשפעות ו  עקו רכבת כבדה, הנוגבין לציון הוא ההבדל המהותי בין מערכת מטרו להראוי נושא נוסף 

ביקוש בין שני מרכזים עירוניים גדולים.    רך כללשקו רכבת מהירה משרת בד  , ואילוירוני צפוףמטרו פועלת במרחב ע

עירוני אחד בקו רכבת מהיר(, למערכת מטרו  ן  להשפעה על הגודש המרחבי בכל המטרופולין )לעומת גודש בציר ביפרט  

בין המטרו  שימושי הקרקע, השילוב  הציפוף ויעילות השימוש ב  :השפעות אורבניות מרחיקות לכת על המרחב העירוני

שנמשך על    ,רכיבה, אמינות השירות ליוממים הנוסעים לעבודה והיקף שעות הפעילות העירוניבהליכה ובתנועה    לבין

 פני שעות רבות ביממה.  

 

 שמרנות בבדיקה 8.4

לבדיקת כדאיות כלכלית של פרויקטים תחבורתיים    (best practice)המחקר הכלכלי מבוסס על הפרקטיקה העדכנית  

מתואר בפרקי המבוא, המתודולוגיה מבוססת על גישה מיקרו כלכלית כ.  -OECDמדינות הבבישראל, באיחוד האירופי ו 

בשילוב תועלות מאקרו כלכליות. למיטב הערכת צוות המחקר, יש    (Cost Benefit Analysis)תועלת  -בשיטת עלות

 כוללת.  תכנית אסטרטגית למערכת תחבורתית מטרופוליטניובחינת כדאיות כלכלית של תשמרנות בסיסית ב

  כנית ות.  התחבורתית  המערכת  לפיתוח  אסטרטגים  ויעדים  חזון  מציבה  כוללת  תחבורה  למערכתאסטרטגית    כניתות

  המטרופולין   של  פיתוח  ומאפשרת  החברתיתאת הפעילות  ו  הכלכלית  הפעילות, את  הניידותמגדילה את    אסטרטגית

שוב  והעירוניות  הכלכלה,  האוכלוסייה  בצמיחת  ותמיכה כל    עלומקיימת.    תנייוודרך  האחרונים    הפיתוחיםאף 

ההשפעות הרחב של   גווןמלשקף את    אפשר  בדיקות הכדאיות איבבכלכלת תחבורה,   best practice-ב  והשימוש

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -76 -42 -4 440 318

B/C ratio 3.7

Irr 13%

Payback period 20
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ים המלאים בתחומים  מביאים בחשבון את הנזק  ןאיופרקטיקה  אוריה  יתב,  בפרט.  מערכתית   אסטרטגיתכנית  ות

 יות. אורבנהו החברה, ההכלכל האלה בשל אי הקמת מערכת תחבורה כוללת ראויה:

 בדיקת הכדאיות:  של למגבלות הנוגעות נקודות עיקריותכמה  להלן נציין 

  . רהמערכת תחבורה מבוססת מטרו מפחיתה את הגודש בכלל אמצעי התחבו  –התבססות על חיסכון בזמן   .1

ו הציבורית,  התחבורה  מערכת  של  העיקרית  של  מטרתה  אינה  המטרה  בפרט,  הגודש    הפחתתהמטרו 

ניידות גבוהות של  ת  וברמ  -נה לספק שירות נחוץ ואיכותי לאזרח  והמערכת נועדה בראש ובראש.  בדרכים

   בחירותיהם.לכבוד לזמנם ו בנגישות לכלל התושבים ושל ו

חיי עיר  בחלק במערכת תחבורה עירונית מקיימת מאוזנת יותר ומשולבת    אטובה הי  ציבורית  תחבורה  מערכת

השיפור    ובו באים לידי ביטוימבוססת על החיסכון בזמן הנוסעים,    עלתות-עלות  שגישת  אףפעילים ותוססים.  

  בזמן   בחיסכון   הכלכלית  בדיקהב  ההתמקדותהלאומית,    כלכלהמערכת מאפשרת והתרומה שלה לה בנגישות ש

על  כלכלי,  הפיתוח  ה  על  על הפיתוח העירוני,  הפרויקט   של  ההשפעה  מרחב  את  משקפת  אינה  נוסעיםה

  ועוד. ציפוףעל ה, הקרקע שימושיעל עבודה, הפריון 

 

ן מביאים בהן  תרחיש הבסיס מקבל כקלט תחזיות אוכלוסייה ותעסוקה שאי  –  ותעסוקה  אוכלוסייה  תרחיש .2

לציפוף בטבעות    ובשלו מצפיםעל שימושי הקרקע,  ניכרת    בחשבון את השפעות המטרו. ברם, למטרו השפעה

הערכת חסר הוא  קלט המודל  ,  בתרחישי האוכלוסייה והתעסוקה. מכאןמהציפוף  הפנימיות, ציפוף הגבוה יותר  

את התועלות מהמטרו, שכן ככל שהציפוף בסביבת    הבהרבאוכלוסייה והתעסוקה, הערכה שמפחיתה  לציפוף ה

עולה בדיקה של המועצה הלאומית מ יתר על כן,תועלת רבה יותר לציבור. יהיה תחנות המטרו יגדל כך המטרו  

שי התעסוקה. ראו לטבעות הפנימיות קיבולת גבוהה, בבחינת שטח משרדי לבנייה, מעבר לזו שהונחה בתרחי   כי

 בפרק התועלות, תועלות מפיתוח כלכלי.

 

ובה מטרו  מטרו״  ״ללא  חלופות הבסיס, חלופותבין  השוואה   .3 חלופות  במטעמי שמרנות    –  לבין החלופה 

קווי רכבת קלה, הכפלה של היקף    ובהם   במערכת התחבורה הציבורית ניכרים  הבסיס ״ללא מטרו״ שיפורים  

יישום הת נתיבים מהירים  שירותי האוטובוסים,  ויישום מדיניות של  וכנית אסטרטגית לרכבת ישראל, בנייה 

ועוד.  "ונת שבבחינה הכלכלית התועלות מחושבת ביחס לחלופת בסיס מורחבת,  אף  צים ברחבי המטרופולין 

 נקודות שבהן הערכה זו של התועלות שמרנית במיוחד.  כמה , יש לציין ”do something“המוגדרת 

a. נוספו קווי  יברשת הבסיס בתרחישים ״ללא מטרו״ ש רות התחבורה הציבורית באוטובוסים הוכפל, 

שיפור משמעותי בזמני   יש עקב זאתורשת נתיבים בלעדיים לתחבורה הציבורית.  BRT-ורכבת קלה 

הקיים, המצב  לעומת  הציבורית  בתחבורה  מטרו.    הנסיעה  ללא  הבסיס  בחלופות  בסיס    זוגם  הנחת 

  ך ת הבסיס נמוומערכת המטרו לעומת חלופבהנסיעה    בזמניכיוון שהשיפור  ,שמרנית במיוחד  

לעומת המצב הקיים בתחבורה הציבורית, המאופיין בזמנים איטיים במיוחד בתחבורה    בהרבה

לרבות    ,טובוסים המתוגברת, יש סבירות גבוהה שמערכת האובפועל.  המטרופוליטניתהציבורית  

הבלעדיים הנתיבים  עומסי   ,רשת  עקב  זמן  לאורך  גבוהות  נסיעה  מהירויות  לשמר  תוכל  לא 

  ולכן חל עיכוב   ,עצמו, ריבוי נוסעים בתחנות  בנת״צ התנועה ההולכים וגדלים, קיבולת מוגבלת  

החוצים    ״צ נתקטעי    כמהבהם  שזמן קליטת הנוסעים בתחנה, קושי בסיסי במתן העדפה בצמתים  ב

זה את זה ובעיות אמינות אחרות של מערכת תחבורה ציבורית שאינה פועלת בזכות דרך מלאה  

   וקיבולת גבוהה.

b. ללא מטרו קווי הרכבת הקלה צפויים    2030  עולה כי כבר בסמוך לשנת  5הניתוח בפרק  מ,  על כך  נוסף

מקיבולת הקו. המשמעות היא קריסה של יכולת המערכת   90%-20%-לעבוד בעומס רב הגבוה בכ

ברשת  והן  הציבורית  התחבורה  ברשת  הן  במטרופולין  לנוסעים  איכותי  שירות  לספק  התחבורתית 
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נות הרכבת הקלה, צפיפות צפיפות תחהקלה,  בצמתים, קושי לעלות לרכבתניכרים  כובים יע, הדרכים

נוספים ופרמטרים  עצמה  הרכבת  למצב  בתוך  הנוגעים  כבד,  מביאיםבעומס  שלא  במודל    ,  בחשבון 

 . התחבורתי

c.   ההשפעה הנוספת של אי שימוש מספק במערכת התחבורה הציבורית בחלופות הבסיס עקב רמת שירות

חזית הנסועה ברשת הדרכים של הפחתת הנסועה ברשת הדרכים. תניכרת  הערכת חסר  היא  לא מספקת  

במהלך מיליון ק"מ    10-למעלה משל  מיליון ק"מ בשעות הבוקר ו  1- מטרו צופה הפחתה של כובה  

חלופת  בש  יםמניחבניתוח בפועל אל בהתאמה.  11%של ו 12%כל היום, מדובר בירידה בשיעור של 

יבי תחבורה ציבורית  נתשל של שירות אוטובוסים, ניכרת תוספת  מציעים מנםוהבסיס ״ללא מטרו״ א

מסך הנסיעות בתרחיש הבסיס. כפי שנותח   25%-רק״ל אשר אמורה למשוך נוסעים בהיקף של כשל  ו

ת והקיבולת ורמת השירות הנדרשיהיו  ד שבתרחיש ללא מטרו, לא  ולעיל, קיימת סבירות גבוהה מא

בשימוש בהיקפים דומים    ביטוייבוא לידי  המשך המגמה הקיימת  ייתכן כי  לשנע היקף כזה של נוסעים.  

בטווח   אלו, הצפי הריאלי   בתרחישיםבתחבורה הציבורית ברשת ללא מטרו.    15%-10%להיום 

 .30%-בכלהפחתת הנסועה ברשת הדרכים נאמד 

נסיעה המטרופוליני החדש נמצא כי המודל מייצג היטב את הנסיעות  הניתוח סקר הרגלי  ב  –היקף הנסיעות במודל   .4

ייצוג    איןנסיעות קצרות למטרות שלרוב אינן יוממות  ליוממות, ואילו  המאפיינות  ובפרט אלו  הארוכות יותר,  

מהנסיעות במטרופולין   70%-לגודש עקב היקפן הגדול. למעשה כ  ניכרתמספק במודל. לנסיעות הקצרות תרומה  

זמני הנסיעה    ם של)לרבות הליכה ורכיבה( הן נסיעות קצרות מאוד. התיקון שנערך במודל נעשה לצורך אומדני

כך, גם הערכת התועלת של הזמן היא הערכת חסר, ואף ירק נסיעות קצרות בתוך אזורי העל. לפובו  בלבד,  

 הן בבחינת הערכת חסר.   ,התועלות האחרות, כגון חיסכון בעלויות תפעול כלי רכב, סביבה ובטיחות

תועלות רבות השייכות בעיקר   ,וין לעילכפי שצ  –השפעות ותועלות שיש קושי להעריכן כלכלית במודל פרקטי   .5

בדרך כלל. זו אינה   ןמהמתעלמים  פרקטיקה המקובלת  בו  ,מות כלכליילתחום ההשפעות האורבניות קשות לכ

, אך זהו חיסרון מהותי כאשר מדובר במערכת תחבורה שלמה. לדוגמה, יחידבעיה גדולה כאשר מדובר בפרויקט  

שכן הוא מאפשר פיתוח אורבני מקיים, ציפוף, עירוב שימושי קרקע  למטרו השפעות אורבניות מרחיקות לכת,

רכיבה עקב יצירה של עיר קומפקטית,  לוקיצור מרחקי נסיעה, המטרו מאפשר מרחבים מותאמים יותר להליכה ו

ניכרת אתלצמצם   במסגרת המחקר  ועוד.    לבין עוברי דרך אחרים  הרכבים הפרטיים  עםהקונפליקט    בצורה 

  הדבר נכון גם בנוגע בחישוב.    לתנכלאינה  מספקת, ולכן  הערכה    השפעה זו  להעריך  לי אי אפשרהתחבורתי הכלכ

על דרמטית על איכות החיים והשפעה  נגישות. כל אלו משפיעים  של  השפעות חברתיות של צמצום פערים ול

 הכלכלה. 

רכיבה, קיומה מאפשר בהליכה ובתחבורה ציבורית טובה משתלבת היטב    –  התועלת מהגברת הליכה ורכיבה .6

מפחיתים את התנועה   . בעידוד הליכה ורכיבההפחתה בתנועה המוטורית, אשר מעודדת יותר הליכה ורכיבה

למעשה,   ולעבור  ו שדרבהמוטורית.  הירידה  המגמה של  את  לשנות  אפשר  הציבורית  התחבורה  של  מהותי  ג 

רכיבה לא נכללו של  רכיבה. תועלות אלו של הליכה ובו בהליכה  מדת בתחבורה הציבורית,  למגמה של עלייה מת

 בהערכה הכלכלית.  

גוש דן מתחרה בערים מובילות כמו ברלין, דבלין ומדריד על משיכת חברות בינלאומיות    –ֿתחרותיות בינלאומית   .7

בדים המעלה את פריון העבודה, ביאות עימן השקעות ותרומה למשק, כגון התמחות עומלישראל. האחרונות  

אחד השיקולים החשובים בבחירה של  היא  תחבורה ציבורית איכותית  מערכת    השקעות הון וטכנולוגיה חדישה.

מטרו ברמת שירות גבוהה תעלה את קרנה של גוש דן  חברות בינלאומיות בהקמה של מטות חדשים. מערכת  

 לכלית בין לאומית. תרומה זו לא נכללת במחקר הכלכלי.ותמשוך למדינה פעילות כ  מבחינה עסקית ובינלאומית

נבחר בין השאר מטעמי שמרנות, שכן פרמטר זה  הוא , ו4%הוא  מחקר  ב שיעור ההיוון הנבחר    –שער הריבית   .8

שער העברה בין דורי,   אלעל כדאיות הפרויקט. אולם יש להתייחס אל שער ההיוון כניכרת  הוא בעל הפשעה  

  3%-2.5%בטווח הוא ר ומכאן ערך רלוונטי יות
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אגלומרציה, לא כללו גידול ריאלי  ממרבית התועלות, למעט תועלות מחיסכון בזמן נוסעים וב   –גידול ריאלי   .9

  ה רצון להיות בצד השמרני של אי הוודאות העתידית. בחלק מהתועלות אף הונחבבערכי היחידה הכלכליים,  

 בעלויות היחידה, בשל שיפורים טכנולוגיים כגון תועלות הסביבה והבטיחות.  ניכרת הפחתה 

 

שיפור מהותי באיכות החיים העירונית במטרופולין, הגדלת פריון  הן  מערכת המטרו  בלסיכום, התועלות העיקריות  

והצמיחה הכלכלית והחברתית.  בו מועסקים כמחצית מהמועסקים בישראלו ,העבודה במטרופולין הגדול בישראל

אילו   חלקיתועלות  באופן  בגדר    במקובלתבפרקטיקה    מתבטאות  ובעולם  בדיקות   best practiceבישראל  של 

  כדאיות לפרויקטים תחבורתיים מערכתיים גדולים.
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 ותרחישים  ניתוח סיכונים 9

 מבוא 9.1

פרויקטים   על  בעולם  שנעשו  רבים  גדולים מחקרים  עולה  87תחבורתיים  ומהם  במובהק,  ,  אלה כי    פרויקטים 

נובעים בעיקר מאופי הפרויקט    ומושפעים מהם. סיכונים אלה  חשופים לסיכונים מסוגים שונים ובעוצמות שונות

מסילות(,   ו  ממדיו)כבישים,  המערכת  מהפיזיים  מדינתי(    השלטוניתאופי  ממשל  לעומת  מרכזי  בה  ו)ממשל 

עולה רמת הסיכון    ךכמחקרים מראים כי ככל שעולה גודל ההשקעה בפרויקט  ב,  ןכיתר על    מתקבלות החלטות.

 . בלתי צפויים םלאירועיוברגישותו של הפרויקט לינארית במורכבותו  אל יהזאת בגין עלי. הכוללת שלו

 

 ,"פרויקטסך החריגה מעלויות ה"   לרוב במדד  סיכונים אלו משתמשיםשל  כדי לתת ביטוי כמותי ממצה לתוצאות  

ואשר שימשו לבחינת    88,מסך העלויות המתוכננות או הנאמדות  עלויות הפרויקט בפועלבכאחוז החריגה    המוגדר

  חריגה מתקציב   0.3מדד של  ( . למשל,  ;Flyvbjerg 2004  Berechman, 2018  ;למשלראו,  כדאיות הפרויקט )

תים המדד מוצג  ילע  (.מיליארד דולר  1-נאמדה כמיליון דולר לפרויקט שעלותו    300)  30%-ב  עלויות מתוכננות

 חריגה בעלויות.  30%משמעו ג"כ  1.3כ: עלויות בפועל/עלויות מתוכננות ואז יחס של 

עולה שונות  במדינות  תחבורתיים  פרויקטים  על  שנאספו  רבים  ב  מנתונים  מסילתיים  ב  60%-כי  פרויקטים 

 ומעלה.  30% בהיקף שלחריגות מעלויות  נמצאו םאורבניי

 

  למדידת השפעתם   בשיטות   דיוןב(    ;הסיכונים בפרויקטים תחבורתיים  סיווגא(  :  פרק זה הןבהמטרות העיקריות  

על אפשרויות השימוש בשיטות  ובהצבעה    לאופי הפרויקט  תהתייחסותוך    בעת ניתוח הפרויקט  של סיכונים אלו

 .  ספציפייםבמצבים  מדן הסיכוניםולא

הדגש כאן הוא על הניתוח הכלכלי של ואילו  נושא ניהולי בעיקרו,    ", "ניהול סיכוניםבנושא של   אין דיוןפרק  ב

 פרויקטים תחבורתיים.  

 

 טיפוסי סיכונים בפרויקטים תחבורתיים 9.2

הסיכונים והשפעתם ביחס לניתוח  ותמקור ,קטגוריות הסיכונים העיקריות בפרויקטים תחבורתיים סיכום של 121לוח ב

 תועלת של פרויקט.-עלות

 סיכונים עיקריים בפרויקטים תחבורתיים : 121לוח 

 תוצאות הסיכון גורמי הסיכון  קטגוריה  

   ביקושים ועלויות     1

שלמדניוא  מוטים  ו  ם  של ביקוש 

 עלויות 

 ; * בסיסי נתונים שגויים 

 של תחזית  לא נכונים * מודלים

 . * הטיות מכוונות

 ; חלופות לא ראויותב  ה* בחיר

 . * חריגות תקציב ניכרות

 
 מיליארד דולר כפרויקט "גדול" ;  1מקובל להגדיר פרויקט של לפחות  87

88planned costs)/planned costs –Cost Overruns (COR)= (Actual costs   



 לסיכו 

224 

 V1.1, 07.20 –טיוטה  

ש רות בפועל ירודה מהמתוכנן ירמת ש  רמת  גורמי  של  ניתוח  חוסר  ,  רותי* 

 ;צ("למשל צפיפות בכלי הרכב )תח 

 .תחנות  לקוי של * מיקום

מהמתוכנן   הנופל  בפועל  ביקוש   *

 .משפיע על כדאיות הפרויקטו

חיי    במהלך  טכנולוגיים  שינויים 

 הפרויקט

טכנולוגי חידושים  התפעול י *  בתחום  ם 

 (.והתחזוקה )תקשורת

 .גידול ניכר בעלויות מעל המצופה *

   סיכונים פיננסיים  2

על שינויים בשערי ריבית   למימון ית  י*  המשמש  החוב  מחיר 

 .הפרויקט

 .* גידול בעלויות ההשקעה

 . * גידול בעלויות ההשקעה והתפעול .יה במחירי תשומות מיובאותי* על שינויים בשערי חליפין  

של    בפרויקטים  רגל    PPPפשיטות 

 ( ציבורי-שיתוף סקטור פרטי)

 ; יקטו* עצירת הפר . קשיים פיננסיים של אחד השותפים

עליה   של  ובמחויבוי*  הפיננסיות  ת 

 .המדינה

תחבורה  ירידה בהכנסות הפרויקט   באמצעי  לשימוש  מעבר   *  

 . פייםימסלולי נסיעה חל באו   חליפיים

כפי    לממן את הפרויקט  אי אפשר*  

 ; שתוכנן

   סיכוני ביצוע  3

קי * מפגעים בלתי צפויים   תשתיות  מים,  י"נוכחות"  )כגון  מות 

 .חשמל, אתרים ארכיאולוגיים(

 ; * אי עמידה בלוחות זמנים 

 . בעלויות * גידול ניכר

כ * מחסור בלתי צפוי בתשומות   קרונות  ו*  )כגון  מיועד  ציוד  אדם,  ח 

 .רכבת(

 ; * אי עמידה בלוחות זמנים 

 ;* ירידה בתפוקות מתוכננות

 . * גידול ניכר בעלויות

שינויי  מתוכננים    ם *  בלתי 

 בספסיפיקציות של הפרויקט 

 ;מתוכננתהתפוקה ב* ירידה    .אי או תדירותו* שינויי תו

 . עמידה בלוחות זמנים-* אי

 ; * כלל הסיכונים שבטבלה * חריגה מלוחות זמנים מתוכננים  

של   בפרויקטים   *PPP    על רופף  פיקוח 

 . המבצעים

 . * חריגה בתקציב

   סיכונים מוסדיים  4

)כגון  *   התערבות גופים חיצוניים *   נוספים  גופים  בהסכמת  צורך 

ביצוע    ם שמעמד  ,עיריות( על  משפיע 

  .הפרויקט

 ; * אי עמידה בלוחות זמנים 

 ; * שינויים בתפוקות הפרויקט

 . * גידול בעלויות

) צורך באישורים תקופתיים *   שנתיים  תקציב  ועדות   מפיאישורי 

 . הכנסת(

הפרויקט   עצירת  ש*  לא במקרה 

 .ניתנו אישורים אלו

נאלצים   * הפרויקט מאבד מערכו או  . תחבורה, שיכון, עיור שינויים במדיניות ממשלה *  

 .שינוי כיווןלעשות בו 
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 ; * פניות לבתי משפט  PPP* בפרויקטים מסוג   

 . * צורך במכרזים חוזרים

דחי הפרויקטי*  למועד   ,ת  לעתים 

 . בלתי ידוע

   :מקור

במקרים  ש מאחר    ,יש לפרק כל סוג סיכון למרכיבים פרטנייםהאפשר  לסיכום סעיף זה שלוש הערות הבהרה. ראשית, ככל  

רכי הצגת הנושא אך אינם ממצים אותו. שנית, הסיכונים לעיל ורבים סוגי הסיכונים המופעים בטבלה נועדו בעיקר לצ

למשל, משפיעים על )אי(   ,או משפיעים זה על זה. סיכונים מוסדיים  זה בזה  מקרים רבים הם תלוייםבו  ,אינם אדטיביים

, יתר על כןמדני חסר של עלויות הפרויקט.  ו משפיעים על הסיכונים הכרוכים בא  . לוחות הזמניםעמידה בלוחות זמנים

  ת, לא לינאריבדרך  ונים ותוצאותיהם גדלים  לגודל הפרויקט השפעה על היקף הסיכונים. ככל שהפרויקט גדול יותר הסיכ

 השונים.  יםמרכיבהשבין בקשרים ובאינטראקציות וזאת בשל הגידול 

  

 

 שיטות להערכת סיכונים 9.3

 

  ,מדנים, מדויקים ככל האפשר, על תוצאות הסיכוניםוהשיטות להערכת נתונים נועדו בראש וראשונה לספק א

. מתוכנניםיל באים לידי ביטוי ממצה בחריגה מעלויות מתוכננות ובחריגה מלוחות זמנים  עאשר כפי הוסבר ל

מ יחסית  חלק  ביצועים  ודרושמתוחכמות  וחלקן  השיטות המפורטות פשוטות  בחקר  או  או    ידע בסטטיסטיקה 

 שיטה.  כל . לכן, השיטות מוצגות כאן הן יותר ברמה של כותרות מאשר תיאור מפורט של בשניהם

 

טבע  נית .1 מצבי  מלקחים    :עתידיים  (scenarios)וח  או  הפרויקט  מתכנני  של  המקצועי  הידע  בסיס  על 

פסימיים, סבירים או אופטימיים. לאחר מכן  כך:  לסווג גורמים עיקריים  אפשר  מפרויקטים דומים שנעשו,  

אנו  בו  ייתכן מקרה שאפשר לבדוק באילו קומבינציות של מצבי טבע אלו הפרויקט כדאי או לא. למשל,  

צור )מדד תשומות( יושני המשתנים העיקריים הם גורמי הי  ,באיתנות הפיננסית של הפרויקט  םמעונייני

יה במדד התשומות של  ילעל  50%ומחיר החוב )שער ריבית במשק(. נגדיר מצב פסימי כהסתברות של  

ה במדד התשומות יבעלי  30%)ביחס למצב כיום(. מצב טבע סביר יהיה הסתברות של  בשנה    3%לפחות  

(. 20%אי שינוי במדד התשומות )בהסתברות של  הוא  שנתי ומצב טבע אופטימי    0.5%בסדר גודל של עד  

ליחס לשערי הריבית במשק. כעת נחשב איזו קומבינציה של  אפשר    הגדרות דומות )בהסתברויות שונות(

ולהגיע לשנות את ההאפשר  מצבי טבע אלו תגרור לאי כדאיות כלכלית של הפרויקט.   סתברויות הנ"ל 

 לתשובות חדות יותר. 

משתנים השפעה מכרעת על תוצאות הניתוח. שער הניכיון,    כמהל  תועלת יש-בניתוחי עלותמבחני רגישות:   .2

 , במקרהשינוי קטן באחד ממשתנים אלו  דוגמאות בולטות.הם  אחוז פיצול הנסיעות בין אמצעים וערך הזמן  

השהוא   בתוצאות  מהותי  לשינוי  זה,   ,הערכהגורם  ביחס למשתנה  הפרויקט  של  רבה  רגישות  על  מעיד 

ה יעליעקב  במהלך שנות הפרויקט      משתנה  , "ערך הזמן"לדוגמהודרושה בדיקה מעמיקה לאשרור נכונותו.  

אם תוצאות השנתית בערך הזמן(    ההעלייתוספת של אחוז אחד במשתנה זה )בשל של  בהכנסה לנפש במשק.  

 בדיקה פרטנית של גורם זה. חובה לעשות , לת ישתנו שינוי ניכרתוע-הניתוח של יחסי עלות

כדאי .3 עדין  הפרויקט  שעבורו  הביקוש  מינימום  ביקושיי:  חישוב  שרמת  לרמה  מינימלית    תכן  קרובה  זו 

 מצב שבו כדאיות הפרויקט שולית. , המתוכננת

ההשקעה. ככל שפרק זמן זה  לחשב לאחר כמה שנים תכוסה  אפשר  דומה  בדרך    :תקופת החזר ההשקעה .4

 ארוך יותר כן עולה רמת הסיכון הכוללת של הפרויקט. 
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בתרחיש ובו פרויקט ובתרחיש  זמני הנסיעה, לפי אזורים,  בנניח שיש לנו התפלגות    :שיטות סטטיסטיות .5

  נת להשתמש בתוחלת התפלגויות אלו )מתוקנ אפשר  אלו הן התועלות העיקריות מהפרויקט.    ללא פרויקט.

 כתועלת השנתית מהפרויקט.  ולראותן התקן(  בסטיות

יצר" ערכים אקראיים למשתנים אלו )למשל, שכיח החסכון  י"לאפשר    :סימולציה של משתנים מרכזיים .6

( שונות  בשיטות  הפרויקט(  בגין  ולהשתמש  למשל,  בזמן  התוצאות  התפלגות  את  לבדוק  קרלו(,  מונטה 

 י. נסיעה השנתי הצפוהבממוצע שלם כמדד לחסכון בזמן 

  זה   ההתפלגויות של מדד  נבדקובמחקרים שונים   :םקיימי משתנים מרכזיים ממדגמים  של  חישוב התפלגות   .7

חריגה  שבו תחול  לרמת סיכונים בהיקף    ףייחשעל ההסתברות שפרויקט מסוים  להסיק    וזאת היה אפשר

נתוןמעלויות   אפשר  התפלגות החריגה מהעלויות )שנאמדו מבסיס הנתונים(    ןבהינת  ,דהיינו  .מעל אחוז 

מהעלות המתוכננת אשר   %x-קרקעי )למשל( תחרוג ב-לחשב מהי ההסתברות שעלות פרויקט מסילתי תת

 (. Berechman & Chen, 2011) תועלת של הפרויקט-שימשה בניתוח עלות

של .8 בפרויקטים  פרטי סיכונים  סקטור  הבעיPPP(  ציבורי-שיתוף  היא  (:  זה  מסוג  בפרויקטים    חלוקת ה 

איזה צד יעיל   ההציבורי. העיקרון המנחה חייב להיות בדיקלבין הסקטור  הסיכונים בין הסקטור הפרטי  

מקובל לחשוב כי הסקטור הפרטי יעיל יותר בטיפול בסיכוני    ,למשל  ,יותר בטיפול בסיכונים מסוג מסוים. כך

פריורי לא ברור שאכן הדבר  -יעיל יותר בטיפול בסיכוני ביקושים. א  הסקטור הציבור, ואילו ה וביצועיבני

 כך ויש לבדוק, כפוף להסכם בין הצדדים, מי אכן יעיל יותר בטיפול בסיכונים ספציפיים. 

 

מנתחי הפרויקט וכן בנתונים מתאימים. בכל מקרה, של  כאמור, השימוש בשיטות אלו ואחרות מותנה במיומנות  

לאמוד  אפשר  לפרט מהם הסיכונים האפשריים הרלוונטיים, ואיך  חובה  כל פרויקט  ל  שפרק מרכזי בניתוח  ב

 אותם ביחס להשפעתם על כדאיותו הכוללת של הפרויקט. 
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 מטרו גוש דן  עבורהערכת סיכונים  9.4

גוש דן נעשתה בשילו שיטות, השתיים  כמה  בין    בהערכת הסיכונים בבדיקת הכדאיות הכלכלית עבור מטרו 

חושבה תקופת החזר   , על כך( ומבחני רגישות. נוסףscenariosהעיקריות הן בחינת תרחישים עתידיים שונים )

לתרחישים שונים, נבחרו שני תרחישי בסיס  פרט  .  עבור חלק מהתרחישיםההערכה הראשית וכן  ההשקעה עבור  

מדיניות  שני  במדיניות התואמת יותר למטרו ומהם מניחים  אחד  ב  ן.וכל הערכת סיכו  תועלותאומדן  עבור כל  

  היא חלק אינהרנטי מפרויקט ,  , כדי לייצר טווח המתאר טוב יותר את אי הוודאות הרבהלמטרו  פחותתואמת  

 ך.  גדול לטווח ארותשתיות 

 

, בדיקהאו    . הסבר על כל תרחיש122לוח  שנבדקו מפורטים בובדיקות הרגישות השונות  התרחישים השונים  

 יובאו להלן.   והערכת הסיכונים ותוצאותיבהסיבה שהוא נכלל 

 

 : התרחישים השונים שנבדקו כחלק מהערכת הסיכונים122לוח 

 סטטוס  תיאור  בדיקהאו  תרחיש ' מס

לתחבורה   תרחיש תחתון בסיס  משלימה  מדיניות  של  שילוב  ללא 

 . הציבורית

✓  

מדיניות   תרחיש מרכזי  בסיס   של  חלקי  לתחבורה  שילוב  משלימה 

 . הציבורית

✓  

מוטת מערכת   משולב  — תרחיש עליון בסיס  מיטבי של מדיניות משלימה  שילוב 

אמצעי  ו  מטרו של  מלא  ומימוש  של מדיניות 

תרחישים תומכי מטרו: ציפוף אוכלוסייה ותעסוקה, 

מלאה,   תומכת  מדיניות  גודש,  מדיניות  אגרות 

 ועוד.  , מע"ר מורחברמת מינוע נמוכהה, יחני

 גרסה עתידית 

  ✓  .בעלויות הקמה 50%של עלייה  עלייה בעלויות ההקמה 1

ההקמה 2 משך    –   התארכות 

 משולב 

 2045לשנת    2035הפתיחה משנת  דחייה של מועד  

 .בעלות ההקמה 30%של  ועלייה

✓  

  ✓ .7%שימוש בשער היוון של  שער היוון גבוה  3

הישירות   תועלות ישירות בלבד  4 בתועלות  בהתחשב  המערכת  כדאיות 

 . בלבד

✓  

חישוב התועלת המינימלית הנדרשת כדי שהמערכת  תועלת מינימלית נדרשת  5

 .כלכלית מבחינה תהיה כדאית

✓  

  ✓ . מודלים מורחבים של אגלומרציה במטרופולין פיתוח כלכלי 6

דמוגרפי   דמוגרפי תרחיש  7 חלקו  ותרחיש  על  המטרופולין שומר  בו 

כ המדינה:  ב  5.8-באוכלוסיית  תושבים  - מיליון 

2040 

 גרסה עתידית 
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גודש  ובו  בחינת כדאיות המערכת בתרחיש   ניהול ביקוש ואגרת גודש  8 אגרת 

 מתווים: לפי שני 

  ;מחיר לק״מ בכל נסיעה .1

 .אגרה טבעתית לפי המתווה המוצע כיום .2

 גרסה עתידית 

של  נוע ירמת מ 9 תרחישים  שני  לאור  המערכת  כדאיות  בחינת 

 רמת מינוע: 

השפעה   .1 בעלת  ציבורית  תחבורה  מערכת 

 ; נוע של התושביםימינורית על רמת המ 

בעלת   .2 רמת מערכת  על  מהותית  השפעה 

 . התושביםנוע של יהמ

•  

 גרסה עתידית  עבודה מהבית, ניידות כשירות ועודובו תרחיש  שינויים באורח חיים  10

אוטונומיים   רכבים אוטונומיים  11 רכבים  לשירות  רשת    – סימולציית 

 . ל אביבבשיתוף אוניברסיטת ת

 גרסה עתידית 

בהרגלי   12 מהותי  שינוי  תרחיש 

מגפת  עקב  בטווח ארוך    חיים 

COVID-19 – משולב 

מהותי   שינוי  תרחיש  של  מואץ    –בחינה  גידול 

ובבעבודה,   הפחתת  בקניות  לכדי  מהבית  לימודים 

ב זמן  10%-הנסועה  ערך  והפחתת  כלכלי  מיתון   ,

בתחבורה  לנסיעה  יותר  נמוכה  נכונות  הנוסעים, 

ההקמה   התמשכות  ועלייה    25ציבורית,  שנה 

 .30%-בעלויות ב

 גרסה עתידית 

הקמה   משולב  –פאסימי תרחיש  13 של   25משך  הקמה  בעלויות  עלייה  שנה, 

של  50% בקיבולת  גידול  טכנולוגיה   20%,  עקב 

+( מהבית    5%אוטונומית  עבודה  ריקות(,  נסיעות 

של   5%המפחיתה   וגידול  השיא  בשעות  נסיעות 

 . בשעות השפל 2%

 

 

 ניתוח התרחישים   של  תוצאותהסיכום  

 תרחישי הבסיס.   123לוח בניתוח התרחישים.  של תוצאות  הסיכום  בלוחות להלן

גם בתרחיש התחתון    125לוח  וב  124לוח  ב ובתרחיש המרכזי בהתאמה.  בדיקות הרגישות, בתרחיש התחתון  סיכום 

קווי המטרו. בתת הפרקים    ושל   תכדאיות כלכלית של התוכנית האסטרטגי  עולהעד כה(  שנערכו  בדיקות הרגישות )מ

 .  שנערכו עד כה התרחישים והתוצאות תיאורהבאים 

 : סיכום תוצאות כלכליות של תרחישי הבסיס 123לוח 

 מתוכה: רשת המטרו בלבד  כנית האסטרטגית ומערכת הת  

 NPV B/C NPV B/C תרחיש  מס 

 2.3 153 2.5 236 תרחיש תחתון בסיס

 3.7 318 3.5 395 תרחיש מרכזי  בסיס  
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 בגרסה עתידית  בגרסה עתידית  בגרסה עתידית  בגרסה עתידית  משולב  — תרחיש עליון בסיס 

 

 

 תחתון ה תרחיש ה סיכום תרחישים ובדיקות רגישות לעומת : 124לוח 

 ד לבב  מתוכה: רשת המטרו מערכת התוכנית האסטרטגית   

 NPV B/C NPV B/C בדיקת רגישות \תרחיש 

 1.7 108 1.9 186 עלייה בעלויות ההקמה 1

 – התארכות משך ההקמה 2

 משולב 

171 2.0 140 2.1 

 1.4 29 1.5 60 שער היוון גבוה  3

 1.2 25 1.4 69 תועלות ישירות בלבד  4

     תועלת מינימלית נדרשת  5

     פיתוח כלכלי 6

     דמוגרפי  7

     ניהול ביקוש ואגרת גודש  8

     רמת מינוע  9

     שינויים באורח חיים  10

     רכבים אוטונומיים  11

תרחיש שינוי מהותי בהרגלי   12

 משולב  –( Covid-19) חיים

    

     משולב   –תרחיש פאסימי  13

 

 תרחיש מרכזי לעומת    סיכום תרחישים ובדיקות רגישות: 125לוח 

 מתוכה: רשת המטרו בלבד  מערכת התוכנית האסטרטגית   

 NPV B/C NPV B/C בדיקת רגישות או  תרחיש 

 2.7 274 2.7 346 עלייה בעלויות ההקמה 1

 – התארכות משך ההקמה 2

 משולב 

299 2.8 306 3.4 

 2.2 101 2.1 129 שער היוון גבוה  3

 2.5 173 2.4 214 תועלות ישירות בלבד  4
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     תועלת מינימלית נדרשת  5

     פיתוח כלכלי 6

     דמוגרפי  7

     ניהול ביקוש ואגרת גודש  8

     רמת מנוע 9

     שינויים באורח חיים  10

     רכבים אוטונומיים  11

תרחיש שינוי מהותי בהרגלי   12

 משולב  – (Covid-19) חיים

    

     משולב   –תרחיש פאסימי  13

 

 לעומת תרחיש הבסיס  50%-עלויות ההקמה בבדול יג 

ומדני העלויות  אבחישוב של לעומת תרחיש הבסיס.   50%-גידול בעלויות ההקמה ב השפעה שלבחנו רגישות  הבדיקת ב

פערים בין עלות ההקמה המשוערת  בלאומי    יןבחשבון מרווח ביטחון הנהוג בפרקטיקה העולמית על בסיס ניסיון במביאים  

של  הקמה,  העל מרווח הביטחון שכבר קיים בתחזית העלויות של    50%  פיםתרחיש זה מוסיבלבין עלות ההקמה הסופית.  

ערך  ולה  רמת הכדאיות של החלופות נותרת גבוהה  :  להלן תוצאות בדיקת הרגישות126 לוחתחזוקה. בשל התפעול וה

שיעור היוון    7%-בבדיקת רגישות של תרחיש זה  מ.  1.9עלות של  -ויחס תועלת  קליםמיליארד ש  185נוכחי נקי של  

 תרחיש התחתון. ב 1.1תועלת של -יחס עלות עולה

 

  —   50%כנית אסטרטגית, בדיקת רגישות לתוספת עלות תפעול ותחזוקה בשיעור  וריכוז מדדי כדאיות כלכלית, ת:  126 לוח
 תרחיש תחתון 

 
 

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -148 -53 -5 393 186

B/C ratio 1.9

Irr 8%

Payback period 29

7%

NPV, Billion NIS -130 -25 -4 176 17

B/C ratio 1.1

Irr 8%

Payback period >40
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    —   50%בדיקת רגישות לתוספת עלות תפעול ותחזוקה בשיעור  כנית אסטרטגית,  ו, תריכוז מדדי כדאיות כלכלית:  127לוח  
 מרכזי תרחיש 

 

 

 50%, בדיקת רגישות לתוספת עלות תפעול ותחזוקה בשיעור לכל קווי הרק"לריכוז מדדי כדאיות כלכלית ביחס : 128לוח 

 תרחיש תחתון    —

 

 

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -148 -53 -5 553 346

B/C ratio 2.7

Irr 10%

Payback period 23

7%

NPV, Billion NIS -130 -25 -4 245 86

B/C ratio 1.5

Irr 10%

Payback period 28

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -121 -42 -4 275 108

B/C ratio 1.7

Irr 7%

Payback period 35

7%

NPV, Billion NIS -100 -19 -3 117 -5

B/C ratio 1.0

Irr 7%

Payback period >40
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תרחיש      —  50%ור  , בדיקת רגישות לתוספת עלות תפעול ותחזוקה בשיע, מטרו בלבד ריכוז מדדי כדאיות כלכלית  :129לוח  

 מרכזי 

 

 

 בעלות  30% של דוליוג 2045שנת ודחייתה ל עיכוב בפתיחת הפרויקט  

הפרויקט בתרחיש הקמה    לבחון אתלמבחני כדאיות לפרויקטים תחבורתיים מנחים    -best practice הבחינת  בשאף  

  העיקריות יתכנו סטיות מהתרחיש המיטבי, אחת  יגם הנחות של אי יעילות(, הרי בפועל    בבחינה  בודקיםמיטבי )אחרת  

חשוב לבחון את  א  שנה,    15כנית המיטבית מתוכננת הקמה של הפרויקט במשך  ומשך הקמת הפרויקט. בתהא  שבהן  

קמה בפועל של בדיקת הרגישות של עלייה בעלויות ההכמו  משך ההקמה על כדאיות הפרויקט.    של  התארכותההשפעת  

תרחיש  50% גם  נבחן  גידול  ו ,  ישנו  בבבו  המטרו  מערכת  של  והתחזוקה  התפעול  ההקמה,  עיכוב   30%-עלויות  וכן 

רמת הכדאיות של החלופות נותרת עולה כי  בדיקת הרגישות  מ במקרה זה    –  2045לשנת    ודחייתה  בפתיחת הפרויקט

נקי של  ולה  גבוהה   נוכחי    יחס   7%  שער היוון שלבבבדיקה    .2.0עלות של  -ועלתויחס תשקלים  מיליארד    167ערך 

 .  1.2-עלות יורד ל-תועלת

תרחיש    —   בעלויות הקמה  30%  של  דולי וג  2045בשנת  כנית אסטרטגית בפתיחה מלאה  ו: סיכום מדדים כלכליים, ת130 לוח

 תחתון 

 

 

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -121 -42 -4 440 274

B/C ratio 2.7

Irr 10%

Payback period 24

7%

NPV, Billion NIS -100 -19 -3 189 67

B/C ratio 1.6

Irr 10%

Payback period 29

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -105 -53 -8 337 171

B/C ratio 2.0

Irr 9%

Payback period 31

7%

NPV, Billion NIS -83 -25 -5 141 28

B/C ratio 1.2

Irr 9%

Payback period 39
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תרחיש    —   בעלויות הקמה  30%  של  דולי וג  2045  שנתבפתיחה מלאה  כנית אסטרטגית בו, תכלכליים סיכום מדדים  :  131לוח  

 מרכזי 

 

 

 תרחיש תחתון   —בעלויות הקמה  30%דול יוג  2045 בשנתפתיחה מלאה , מטרו בלבד בסיכום מדדים כלכליים: 132לוח 

 

 

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -105 -53 -8 465 299

B/C ratio 2.8

Irr 11%

Payback period 26

7%

NPV, Billion NIS -83 -25 -5 191 77

B/C ratio 1.7

Irr 11%

Payback period 30

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -89 -42 -4 275 140

B/C ratio 2.1

Irr 9%

Payback period 29

7%

NPV, Billion NIS -70 -19 -3 117 25

B/C ratio 1.3

Irr 9%

Payback period 37
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 מרכזי תרחיש    — בעלויות הקמה    30%של  דול  י וג  2045  שנתבפתיחה מלאה  ב  מטרו בלבד  ,ם ים כלכלייסיכום מדד:  133לוח  

 
 

 

 שער היוון גבוה  

גורם בעל השפעה מכרעת על כדאיות הפרויקט. כפי שמפורט בפרק על שער ההיוון, וכן לפי הגרסה הוא  שער ההיוון  

. כבדיקת רגישות, כל מדדי הכדאיות הכלכלית האגרגטיביים  4%העדכנית ביותר של נוהל פר"ת, נלקח שער היוון של  

היוון בשער  הכדאי כלכלית גם    , אשר מוריד את כדאיות הפרויקט. פרויקט 7%חושבו גם עם שער היוון מחמיר של  

 מחזק את רמת הביטחון בכדאיות הכלכלית של רשת המתע"ן.  7%מחמיר של 

 . 7%המדדים הכלכליים של התוכנית בשער היוון להלן לוחות ב

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -89 -42 -4 440 306

B/C ratio 3.4

Irr 13%

Payback period 20

7%

NPV, Billion NIS -70 -19 -3 189 97

B/C ratio 2.1

Irr 13%

Payback period 23
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 תרחיש תחתון  — 7%שער היוון של בכנית האסטרטגית ו: תזרים עלויות ותועלות של הת134לוח 

 

 

CF simulation
Billion NIS Capex Opex Disruption Benefit CF ACC NPV, 4% ACC NPV, 7%

Assumptions index year C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA

C3NTA 0 2018

0 2019 0 0 0 0 0 0

1 2020 -5.0 0.0 -0.3 0.0 -5.3 -5.1 -4.9

2 2021 -5.3 0.0 -0.3 0.0 -5.6 -10.3 -9.8

open red, start metro 3 2022 -8.4 0.0 -0.3 0.0 -8.7 -18.0 -16.9

4 2023 -9.7 0.0 -0.3 0.0 -10.0 -26.5 -24.5

5 2024 -12.0 0.0 -0.3 0.0 -12.3 -36.6 -33.3

open green & purple 6 2025 -9.7 -0.6 -0.4 3.5 -7.1 -42.3 -38.1

7 2026 -12.1 -0.6 -0.4 3.8 -9.3 -49.4 -43.9

8 2027 -13.5 -0.6 -0.5 4.0 -10.6 -57.1 -50.1

9 2028 -14.2 -0.6 -0.6 4.2 -11.1 -64.9 -56.1

10 2029 -12.8 -0.6 -0.6 4.5 -9.6 -71.4 -61.0

open metro phase A 11 2030 -10.6 -2.1 -0.7 12.9 -0.6 -71.8 -61.3

12 2031 -10.1 -2.3 -0.7 13.7 0.6 -71.4 -61.0

13 2032 -8.0 -2.5 -0.7 14.5 3.3 -69.5 -59.7

14 2033 -7.7 -2.7 -0.7 15.4 4.4 -67.0 -58.0

15 2034 -5.8 -2.9 -0.6 16.3 6.9 -63.1 -55.5

open metro full 16 2035 -3.7 -3.1 -0.6 17.3 9.8 -57.9 -52.1

17 2036 -2.5 -3.2 18.3 12.6 -51.4 -48.1

18 2037 -1.5 -3.2 19.4 14.7 -44.2 -43.8

19 2038 -1.0 -3.3 20.6 16.3 -36.4 -39.3

20 2039 0.0 -3.3 21.9 18.5 -27.9 -34.5

21 2040 0.0 -3.4 23.2 19.8 -19.2 -29.7

22 2041 0.0 -3.4 23.9 20.4 -10.6 -25.1

23 2042 0.0 -3.5 24.6 21.1 -2.0 -20.6

24 2043 0.0 -3.5 25.3 21.8 6.5 -16.3

25 2044 0.0 -3.6 26.1 22.5 14.9 -12.2

26 2045 0.0 -3.6 26.8 23.2 23.3 -8.2

27 2046 0.0 -3.7 27.6 24.0 31.6 -4.3

28 2047 0.0 -3.7 28.5 24.7 39.8 -0.6

29 2048 0.0 -3.8 29.3 25.5 48.0 3.0

30 2049 0.0 -3.8 30.2 26.4 56.1 6.4

31 2050 0.0 -3.9 31.1 27.2 64.2 9.8

32 2051 0.0 -4.0 31.7 27.8 72.1 13.0

33 2052 0.0 -4.0 32.4 28.3 79.9 16.0

34 2053 0.0 -4.1 33.0 28.9 87.5 18.9

35 2054 0.0 -4.1 33.7 29.5 95.0 21.7

36 2055 0.0 -4.2 34.3 30.1 102.3 24.3

37 2056 0.0 -4.3 35.0 30.8 109.5 26.8

38 2057 0.0 -4.3 35.7 31.4 116.6 29.2

39 2058 0.0 -4.4 36.4 32.0 123.6 31.5

40 2059 0.0 -4.5 37.2 32.7 130.4 33.7

41 2060 0.0 -4.5 37.9 33.4 137.1 35.8

42 2061 0.0 -4.6 38.7 34.1 143.6 37.8

43 2062 0.0 -4.7 39.4 34.8 150.1 39.7

44 2063 0.0 -4.7 40.2 35.5 156.4 41.5

45 2064 0.0 -4.8 41.0 36.2 162.6 43.2

46 2065 0.0 -4.9 41.9 37.0 168.7 44.8

47 2066 0.0 -5.0 42.7 37.7 174.6 46.4

48 2067 0.0 -5.0 43.6 38.5 180.5 47.9

49 2068 0.0 -5.1 44.4 39.3 186.3 49.3

50 2069 0.0 -5.2 45.3 40.1 191.9 50.7

51 2070 0.0 -5.3 46.2 41.0 197.4 52.0

52 2071 0.0 -5.3 47.1 41.8 202.9 53.2

53 2072 0.0 -5.4 48.1 42.7 208.2 54.4

54 2073 0.0 -5.5 49.0 43.5 213.5 55.5

55 2074 0.0 -5.6 50.0 44.4 218.6 56.6

End of Life cycle 56 2075 109.4 -5.7 51.0 154.8 235.8 60.1
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 מרכזי תרחיש  —  7%שער היוון של  כנית האסטרטגיתושל התתזרים עלויות ותועלות : 135לוח 

 

 

CF simulation
Billion NIS Capex Opex Disruption Benefit CF ACC NPV, 4% ACC NPV, 7%

Assumptions index year C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA

C3NTA 0 2018

0 2019 0 0 0 0 0 0

1 2020 -5.0 0.0 -0.3 0.0 -5.3 -5.1 -4.9

2 2021 -5.3 0.0 -0.3 0.0 -5.6 -10.3 -9.8

open red, start metro 3 2022 -8.4 0.0 -0.3 0.0 -8.7 -18.0 -16.9

4 2023 -9.7 0.0 -0.3 0.0 -10.0 -26.5 -24.5

5 2024 -12.0 0.0 -0.3 0.0 -12.3 -36.6 -33.3

open green & purple 6 2025 -9.7 -0.6 -0.4 3.5 -7.1 -42.3 -38.1

7 2026 -12.1 -0.6 -0.4 3.8 -9.3 -49.4 -43.9

8 2027 -13.5 -0.6 -0.5 4.0 -10.6 -57.1 -50.1

9 2028 -14.2 -0.6 -0.6 4.2 -11.1 -64.9 -56.1

10 2029 -12.8 -0.6 -0.6 4.5 -9.6 -71.4 -61.0

open metro phase A 11 2030 -10.6 -2.1 -0.7 17.5 4.1 -68.8 -59.1

12 2031 -10.1 -2.3 -0.7 18.7 5.6 -65.3 -56.6

13 2032 -8.0 -2.5 -0.7 20.0 8.8 -60.0 -52.9

14 2033 -7.7 -2.7 -0.7 21.3 10.3 -54.0 -48.9

15 2034 -5.8 -2.9 -0.6 22.8 13.4 -46.6 -44.0

open metro full 16 2035 -3.7 -3.1 -0.6 24.3 16.9 -37.6 -38.3

17 2036 -2.5 -3.2 26.0 20.3 -27.2 -31.9

18 2037 -1.5 -3.2 27.7 23.0 -15.8 -25.1

19 2038 -1.0 -3.3 29.6 25.3 -3.8 -18.1

20 2039 0.0 -3.3 31.6 28.3 9.1 -10.8

21 2040 0.0 -3.4 33.7 30.4 22.4 -3.5

22 2041 0.0 -3.4 34.7 31.2 35.6 3.6

23 2042 0.0 -3.5 35.6 32.1 48.7 10.4

24 2043 0.0 -3.5 36.6 33.0 61.5 16.9

25 2044 0.0 -3.6 37.6 34.0 74.3 23.1

26 2045 0.0 -3.6 38.6 34.9 86.9 29.2

27 2046 0.0 -3.7 39.6 35.9 99.4 34.9

28 2047 0.0 -3.7 40.7 37.0 111.7 40.5

29 2048 0.0 -3.8 41.8 38.0 123.9 45.8

30 2049 0.0 -3.8 42.9 39.1 135.9 51.0

31 2050 0.0 -3.9 44.1 40.2 147.9 55.9

32 2051 0.0 -4.0 45.0 41.0 159.6 60.6

33 2052 0.0 -4.0 45.9 41.9 171.0 65.1

34 2053 0.0 -4.1 46.8 42.7 182.3 69.4

35 2054 0.0 -4.1 47.7 43.6 193.3 73.5

36 2055 0.0 -4.2 48.7 44.5 204.2 77.4

37 2056 0.0 -4.3 49.7 45.4 214.8 81.1

38 2057 0.0 -4.3 50.7 46.3 225.3 84.6

39 2058 0.0 -4.4 51.7 47.3 235.5 88.0

40 2059 0.0 -4.5 52.7 48.2 245.5 91.2

41 2060 0.0 -4.5 53.8 49.2 255.4 94.3

42 2061 0.0 -4.6 54.8 50.2 265.1 97.2

43 2062 0.0 -4.7 55.9 51.3 274.6 100.0

44 2063 0.0 -4.7 57.1 52.3 283.9 102.7

45 2064 0.0 -4.8 58.2 53.4 293.0 105.2

46 2065 0.0 -4.9 59.4 54.5 302.0 107.7

47 2066 0.0 -5.0 60.6 55.6 310.8 110.0

48 2067 0.0 -5.0 61.8 56.7 319.4 112.2

49 2068 0.0 -5.1 63.0 57.9 327.9 114.3

50 2069 0.0 -5.2 64.3 59.1 336.2 116.3

51 2070 0.0 -5.3 65.5 60.3 344.4 118.2

52 2071 0.0 -5.3 66.9 61.5 352.4 120.0

53 2072 0.0 -5.4 68.2 62.8 360.2 121.8

54 2073 0.0 -5.5 69.6 64.1 367.9 123.4

55 2074 0.0 -5.6 70.9 65.4 375.5 125.0

End of Life cycle 56 2075 109.4 -5.7 72.4 176.1 395.1 129.0
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 תרחיש תחתון   — 7%שער היוון של ב: תזרים עלויות ותועלות של המטרו בלבד 136לוח 

 

 

CF simulation
Billion NIS Capex Opex Disruption Benefit CF ACC NPV, 4% ACC NPV, 7%

Assumptions index year C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA

C3NTA 0 2018

0 2019 0 0 0 0 0 0

1 2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 2021 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.3

open red, start metro 3 2022 -3.4 0.0 0.0 0.0 -3.4 -3.3 -3.0

4 2023 -4.7 0.0 0.0 0.0 -4.7 -7.3 -6.6

5 2024 -7.0 0.0 0.0 0.0 -7.0 -13.1 -11.6

open green & purple 6 2025 -9.7 0.0 -0.4 0.0 -10.1 -21.0 -18.3

7 2026 -12.1 0.0 -0.4 0.0 -12.5 -30.5 -26.1

8 2027 -13.5 0.0 -0.5 0.0 -14.0 -40.8 -34.3

9 2028 -14.2 0.0 -0.6 0.0 -14.7 -51.1 -42.3

10 2029 -12.8 0.0 -0.6 0.0 -13.4 -60.2 -49.1

open metro phase A 11 2030 -10.6 -1.7 -0.7 7.6 -5.5 -63.8 -51.7

12 2031 -10.1 -1.9 -0.7 8.2 -4.5 -66.6 -53.7

13 2032 -8.0 -2.0 -0.7 8.9 -1.9 -67.7 -54.5

14 2033 -7.7 -2.2 -0.7 9.6 -0.9 -68.2 -54.8

15 2034 -5.8 -2.4 -0.6 10.4 1.6 -67.3 -54.3

open metro full 16 2035 -3.7 -2.5 -0.6 11.3 4.4 -65.0 -52.8

17 2036 -2.5 -2.6 12.2 7.1 -61.4 -50.5

18 2037 -1.5 -2.6 13.2 9.0 -56.9 -47.9

19 2038 -1.0 -2.7 14.3 10.6 -51.8 -44.9

20 2039 0.0 -2.7 15.5 12.8 -46.0 -41.6

21 2040 0.0 -2.7 16.8 14.0 -39.9 -38.2

22 2041 0.0 -2.8 17.3 14.6 -33.7 -34.9

23 2042 0.0 -2.8 17.9 15.1 -27.6 -31.8

24 2043 0.0 -2.9 18.5 15.7 -21.5 -28.7

25 2044 0.0 -2.9 19.2 16.3 -15.4 -25.7

26 2045 0.0 -2.9 19.8 16.9 -9.3 -22.8

27 2046 0.0 -3.0 20.5 17.5 -3.2 -19.9

28 2047 0.0 -3.0 21.2 18.2 2.9 -17.2

29 2048 0.0 -3.1 22.0 18.9 9.0 -14.5

30 2049 0.0 -3.1 22.7 19.6 15.0 -12.0

31 2050 0.0 -3.2 23.5 20.3 21.0 -9.5

32 2051 0.0 -3.2 24.0 20.8 27.0 -7.1

33 2052 0.0 -3.3 24.5 21.2 32.8 -4.8

34 2053 0.0 -3.3 25.0 21.6 38.5 -2.6

35 2054 0.0 -3.4 25.5 22.1 44.1 -0.6

36 2055 0.0 -3.4 26.0 22.5 49.6 1.4

37 2056 0.0 -3.5 26.5 23.0 55.0 3.3

38 2057 0.0 -3.5 27.0 23.5 60.2 5.1

39 2058 0.0 -3.6 27.6 24.0 65.4 6.8

40 2059 0.0 -3.6 28.1 24.5 70.5 8.4

41 2060 0.0 -3.7 28.7 25.0 75.5 10.0

42 2061 0.0 -3.7 29.2 25.5 80.4 11.5

43 2062 0.0 -3.8 29.8 26.0 85.3 12.9

44 2063 0.0 -3.9 30.4 26.6 90.0 14.3

45 2064 0.0 -3.9 31.0 27.1 94.6 15.5

End of Life cycle 46 2065 0.0 -4.0 31.7 27.7 99.2 16.8

47 2066 0.0 -4.0 32.3 28.3 103.7 17.9

48 2067 0.0 -4.1 32.9 28.8 108.1 19.1

49 2068 0.0 -4.1 33.6 29.4 112.4 20.1

50 2069 0.0 -4.2 34.3 30.0 116.6 21.2

51 2070 0.0 -4.3 34.9 30.7 120.7 22.1

52 2071 0.0 -4.3 35.6 31.3 124.8 23.1

53 2072 0.0 -4.4 36.4 32.0 128.8 23.9

54 2073 0.0 -4.5 37.1 32.6 132.7 24.8

55 2074 0.0 -4.5 37.8 33.3 136.6 25.6

56 2075 109.4 -4.6 38.6 143.4 152.5 28.8
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 מרכזי תרחיש   — 7%שער היוון של ב של המטרו בלבדים עלויות ותועלות תזר: 137לוח 

 

 

CF simulation
Billion NIS Capex Opex Disruption Benefit CF ACC NPV, 4% ACC NPV, 7%

Assumptions index year C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA C3NTA

C3NTA 0 2018

0 2019 0 0 0 0 0 0

1 2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 2021 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.3

open red, start metro 3 2022 -3.4 0.0 0.0 0.0 -3.4 -3.3 -3.0

4 2023 -4.7 0.0 0.0 0.0 -4.7 -7.3 -6.6

5 2024 -7.0 0.0 0.0 0.0 -7.0 -13.1 -11.6

open green & purple 6 2025 -9.7 0.0 -0.4 0.0 -10.1 -21.0 -18.3

7 2026 -12.1 0.0 -0.4 0.0 -12.5 -30.5 -26.1

8 2027 -13.5 0.0 -0.5 0.0 -14.0 -40.8 -34.3

9 2028 -14.2 0.0 -0.6 0.0 -14.7 -51.1 -42.3

10 2029 -12.8 0.0 -0.6 0.0 -13.4 -60.2 -49.1

open metro phase A 11 2030 -10.6 -1.7 -0.7 12.9 -0.2 -60.3 -49.2

12 2031 -10.1 -1.9 -0.7 13.9 1.3 -59.5 -48.6

13 2032 -8.0 -2.0 -0.7 15.0 4.3 -56.9 -46.8

14 2033 -7.7 -2.2 -0.7 16.2 5.7 -53.6 -44.6

15 2034 -5.8 -2.4 -0.6 17.5 8.7 -48.8 -41.5

open metro full 16 2035 -3.7 -2.5 -0.6 18.9 12.0 -42.4 -37.4

17 2036 -2.5 -2.6 20.4 15.2 -34.6 -32.6

18 2037 -1.5 -2.6 22.0 17.8 -25.8 -27.3

19 2038 -1.0 -2.7 23.7 20.1 -16.3 -21.8

20 2039 0.0 -2.7 25.6 22.9 -5.8 -15.9

21 2040 0.0 -2.7 27.6 24.8 5.1 -9.9

22 2041 0.0 -2.8 28.4 25.6 15.9 -4.1

23 2042 0.0 -2.8 29.2 26.4 26.6 1.5

24 2043 0.0 -2.9 30.1 27.2 37.2 6.9

25 2044 0.0 -2.9 31.0 28.1 47.7 12.0

26 2045 0.0 -2.9 31.9 28.9 58.2 17.0

27 2046 0.0 -3.0 32.8 29.8 68.5 21.8

28 2047 0.0 -3.0 33.8 30.8 78.8 26.4

29 2048 0.0 -3.1 34.8 31.7 88.9 30.9

30 2049 0.0 -3.1 35.8 32.7 99.0 35.2

31 2050 0.0 -3.2 36.9 33.7 109.0 39.3

32 2051 0.0 -3.2 37.6 34.4 118.8 43.3

33 2052 0.0 -3.3 38.4 35.1 128.4 47.0

34 2053 0.0 -3.3 39.1 35.8 137.9 50.6

35 2054 0.0 -3.4 39.9 36.5 147.1 54.0

36 2055 0.0 -3.4 40.7 37.3 156.2 57.3

37 2056 0.0 -3.5 41.5 38.0 165.1 60.4

38 2057 0.0 -3.5 42.3 38.8 173.9 63.4

39 2058 0.0 -3.6 43.2 39.6 182.4 66.2

40 2059 0.0 -3.6 44.1 40.4 190.9 68.9

41 2060 0.0 -3.7 44.9 41.2 199.1 71.5

42 2061 0.0 -3.7 45.8 42.1 207.2 73.9

43 2062 0.0 -3.8 46.7 43.0 215.2 76.3

44 2063 0.0 -3.9 47.7 43.8 223.0 78.5

45 2064 0.0 -3.9 48.6 44.7 230.6 80.6

End of Life cycle 46 2065 0.0 -4.0 49.6 45.6 238.2 82.7

47 2066 0.0 -4.0 50.6 46.6 245.5 84.6

48 2067 0.0 -4.1 51.6 47.5 252.8 86.5

49 2068 0.0 -4.1 52.6 48.5 259.9 88.2

50 2069 0.0 -4.2 53.7 49.5 266.8 89.9

51 2070 0.0 -4.3 54.8 50.5 273.6 91.5

52 2071 0.0 -4.3 55.9 51.5 280.4 93.0

53 2072 0.0 -4.4 57.0 52.6 286.9 94.5

54 2073 0.0 -4.5 58.1 53.7 293.4 95.9

55 2074 0.0 -4.5 59.3 54.8 299.7 97.2

56 2075 109.4 -4.6 60.5 165.3 318.1 100.9
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היוון של   נערכה עבור שער  רגישות  בדיקת  הנוכחי הנקי של המערכת  7%כאמור,  זה הערך    129-50הוא  , במקרה 

 המרכזי.  בתרחיש בתרחיש התחתון ו 1.4-2.1הוא עלות בין הוהיחס בין התועלת לשקלים מיליארד 

 תרחיש תחתון  —  7%כנית האסטרטגית בשער היוון ו: ריכוז מדדי כדאיות כלכלית של הת138 לוח

 

 

 תרחיש מרכזי  —  7%כנית האסטרטגית בשער היוון ו: ריכוז מדדי כדאיות כלכלית של הת139לוח 

 
 

 תרחיש תחתון   — 7%: ריכוז מדדי כדאיות כלכלית של המטרו בלבד בשער היוון 140לוח 

 

 

 מרכזי תרחיש   — 7%בשער היוון  של המטרו בלבדריכוז מדדי כדאיות כלכלית : 141לוח 

 

 

 

 תועלות ישירות בלבד 

בחינת רגישות זו בוחנת אם החלופות כדאיות על סמך התועלות הישירות   –  תועלות ישירות בלבדובו  אומדן כדאיות  

כי התוכנית  , ומהן עולה  להלן תוצאות בדיקת הרגישות142 לוחבבלבד, מדד המחזק את רמת הביטחון בכדאיות הפרויקט.  

   כדאית גם אם נתעלם מהתועלות העקיפות.

7%

NPV, Billion NIS -86 -25 -4 166 50

B/C ratio 1.4

Irr 10%

Payback period 30

7%

NPV, Billion NIS -86 -25 -4 245 129

B/C ratio 2.1

Irr 13%

Payback period 21

7%

NPV, Billion NIS -66 -19 -3 117 29

B/C ratio 1.4

Irr 9%

Payback period 35

7%

NPV, Billion NIS -66 -19 -3 189 101

B/C ratio 2.2

Irr 13%

Payback period 22
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הוא   4%אותו תזרים עלויות, הערך הנוכחי הנקי של המערכת בשיעור היוון של לצד בחישוב התועלות הישירות בלבד, 

בבדיקה זו, בתרחיש התחתון תועלות ישירות בלבד בשער  .  2.4-1.4הוא  עלות  -יחס התועלתומיליארד ש"ח    214-69

 . 0.9-ונאמד ב 1-עלות נמוך מ-יחס תועלת ,7%היוון של 

 תועלות ישירות בלבד  –כנית אסטרטגית, תרחיש תחתון ו: ריכוז מדדי כדאיות כלכלית, ת142 לוח

 

 

 תועלות ישירות בלבד – מרכזי, תרחיש נית אסטרטגיתוכ, תריכוז מדדי כדאיות כלכלית: 143לוח 

 

 

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -99 -53 -5 227 69

B/C ratio 1.4

Irr 6%

Payback period 37

7%

NPV, Billion NIS -86 -25 -4 102 -14

B/C ratio 0.9

Irr 6%

Payback period >40

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -99 -53 -5 372 214

B/C ratio 2.4

Irr 9%

Payback period 24

7%

NPV, Billion NIS -86 -25 -4 164 48

B/C ratio 1.4

Irr 9%

Payback period 31
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 תועלות ישירות בלבד  –, תרחיש תחתון , מטרו בלבדריכוז מדדי כדאיות כלכלית: 144לוח 

 

 

 תועלות ישירות בלבד  – מרכזי, תרחיש , מטרו בלבדכדאיות כלכליתריכוז מדדי : 145לוח 

 

 

 תועלת מינימלית נדרשת  

 . ושלם בגרסה עתידיתת

 פיתוח כלכלי  

זו  ב מבוחנים  בדיקת רגישות  פיתוח כלכלי שמערכת המטרו  אאת התועלות של המטרו בגישה  בסיס  קרו כלכלית על 

 . המודל הכלכלי" בפרק פיתוח כלכלימאפשרת ותורמת, ראו תת הפרק "

אזורי המט  בסיס  על  הבינתחומי הרצליהבניתוח שנערך    –  רופוליןחישוב  מהמרכז  אהרון  בנושא ההשפעה    89מכון 

תל אביב על התוצר. בבסיס ניתוח זה הוגדרו מדדי אגלומרציה   ןהכלכלית של השקעות בתחבורה ציבורית במטרופולי

 
רית במטרופולין תל אביב על התוצר,  סני זיו, אורן שפיר, אביחי ליפשיץ, צביקה אקשטיין, ההשפעה הכלכלית של השקעות בתחבורה ציבו   89

2019 

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -76 -42 -4 147 25

B/C ratio 1.2

Irr 5%

Payback period >40

7%

NPV, Billion NIS -66 -19 -3 62 -26

B/C ratio 0.7

Irr 5%

Payback period >40

Capex Opex Disruption Benefit CF

4%

NPV, Billion NIS -76 -42 -4 295 173

B/C ratio 2.5

Irr 9%

Payback period 26

7%

NPV, Billion NIS -66 -19 -3 125 37

B/C ratio 1.5

Irr 9%

Payback period 32
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ובאמצעות נתונים על מועסקים ושכר באזור המטרופוליני של תל אביב,    ל אביב;ת  ןאוגרפים במטרופולייאזורים ג  10-ל

התוצר בתרחישים  נאמד  השפעת האגלומרציה על התוצר. באמצעות מודל זה  בגמישות  האת    המייצגים  מיםמקד  חושבו

מני  שונים של פיזור האוכלוסייה והמועסקים במטרופולין תל אביב ובתרחישים שונים של השקעה תחבורתית )הקטנת ז

 הנסיעה(.  

 מדד האגלומרציה שהוגדר התבסס על שלושה גורמים:  

    ;( צפיפות התעסוקה במרכז העסקים, הנמדדת במספר המועסקים במרכז העסקים ביחס לרדיוס האזור1)

   ;( מספר המועסקים במרכזי העסקים הסמוכים לו 2)

 . ( זמני הנסיעה בין מרכזי העסקים3)

השקעות  של  רכת המטרו על התוצר, נבחנו שלושה תרחישים של ציפוף תעסוקה ולחשב את השפעת ההשקעה במע  כדי

 בתחבורה במטרופולין:  

מטרו,  הוא    בסיס  תרחיש(  1) ללא  האוכלוסייה ו תרחיש  של  המרחבית  בהתפלגות  הקיימות  המגמות  נמשכות  בו 

 90. (2017  ,רטגית לדיורהתרחיש מבוסס על תרחיש הבסיס של המועצה הלאומית לכלכלה )התוכנית האסטוהתעסוקה.  

, המגמות של פיזור האוכלוסייה והתעסוקה נמשכות. יש לציין  גדולהבתרחיש זה, עקב היעדרה של מערכת תחבורתית  

בהשוואה לגידול    1.3%שבעשור האחרון גדלו האוכלוסייה והתעסוקה במרכז המטרופולין )תל אביב( בשיעור נמוך של  

 ובתעסוקה בטבעות החיצוניות של המטרופולין. באוכלוסייה  2.3%של מעל 

בו מוקמת מערכת מטרו על פי התוכנית  והוא תרחיש    מטרוובו  ובתעסוקה    המגמות קיימות באוכלוסיי  תרחיש(  2)

(.  ופרווריתעירונית  ן  רשת קווי מטרו במטרופולין תל אביב ורשת קווי רכבת ארצית )ביובה  , 2040האסטרטגית לשנת  

תעסוקה ליד קווי המטרו. התפתחות  באזורי  סייה מצטופפת ליד קווי המטרו ואף התעסוקה מתמרכזת  , האוכלועקב זאת

 האוכלוסייה והתעסוקה בתרחיש זה התבססו גם על תרחישי המועצה הלאומית לכלכלה בתרחיש הבסיס עם מטרו.  

רתית שתאפשר אותה. מערכת מערכת תחבו  לצדצפיפות העירונית  בגידול    יםמניח  תרחיש של אורבניזציה מואצתב(  3)

  ים תרחיש זה מניח בצפיפות האוכלוסייה.  בהמטרו המתוכננת נותרת דומה, אך הצפיפות התעסוקתית מתקבלת מגידול  

מדיניות דיור  באליה אורבניזציה מואצת שתיתמך    מתווספת  3. בתרחיש  2כמו בתרחיש  השקעה במערכת מטרו בדומה  

 . מתאימה

 בכל המטרופולין על התוצר  התועלת לפי השפעת האגלומרציה

(. קיצור זמני 146לוח  כי האגלומרציה צפויה לתרום לשיעורי גידול גבוהים בפריון ובתוצר )עולה  תוצאות התרחישים  מ

זמני    ובד בבד להקטין אתהצפיפות התעסוקתית    את  . כך אפשר להגדילנסיעה נובע מבניית מערכת תחבורתית יעילה

בין מרכזי עסקים בתוצר לעובד   1.1%  גידול שליחול  ( של ציפוף האוכלוסייה  2בתרחיש שמרני )תרחיש  .  הנסיעה 

זה בשנת   שההשקעות  במקרה  .  יםמיליארד שקל  27-צפויה להגיע לכ  2040במשק. תוספת התוצר הנובעת מתרחיש 

(, ההשפעות יכולות להיות דרמטיות.  3בתחבורה יהיו מלוות במדיניות דיור מתאימה לציפוף אוכלוסייה ועסקים )תרחיש  

תוספת התוצר הנובעת מתרחיש  בתוצר לעובד במשק.  4.5%גידול של  ל  יחוהכפלת מספר המועסקים במרכז  בכך, למשל,  

 .יםמיליארד שקל 110-צפויה להגיע לכ 2040זה בשנת 

 

 
נתוני תרחיש מפורטים לאוכלוסייה ולתעסוקה התקבלו מהמועצה הלאומית לכלכלה )המועצה הלאומית לכלכלה, תרחישי אוכלוסייה למחוזות    90

 תל אביב ומרכז כתלות במטרו( 
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 : ההשפעה על התוצר בתרחישים שונים 146לוח 

 תרחישי אוכלוסייה ותחבורה 

מועסקים  

במטרופולין תל  

   2040-אביב ב

 )באלפים(

  2040-התוצר ב

 )במיליארדי ש"ח( 

הגידול בתוצר 

לעובד במשק 

ביחס לתרחיש 

 הבסיס 

תוספת התוצר 

למשק ביחס  

לתרחיש הבסיס  

 )במיליארדי ש"ח(

 - - 2,534.5 2521.2 ( 1תרחיש בסיס )
קיימות   מגמות  מטרו ובו  תרחיש 

אוכלוסייה ותעסוקה ליד קווי  ריכוז  (  2)

 המטרו 

2568.4 2,561.8 1.1% 27.3 

 (3)תרחיש 
 אורבניזציה מואצת

3528.9 2,646.4 4.4% 111.9 

 

 

 תרחיש דמוגרפי  

 . יושלם בגרסה עתידית

 

 אגרת גודש  

 . יושלם בגרסה עתידית

 

גודש היא אגרה עבור השימוש בכבישים  לאור בעיות הגודש החמורות ייתכן כי תופעל אגרת גודש בגוש דן בעתיד. אגרת  

יישומה.  גדושים ובדרך  האגרה  בגובה  שינוי  כתלות  צפוי  מסוימת  ,  הנהגים  בבמידה  בהתנהגות  הפחתה  גודש  וצפויה 

בדיקה הראשית.  באין חקיקה בנושא, היא אינה נכללת ברשת הבסיס ו  שאין כיום אגרת גודש בגוש דן  מכיוון  בכבישים.

  ולבחון את השפעתה. תופעל אגרת גודשבמקרה שאיות המטרו  יש לבחון את כדאולם, 

 : שני תרחישים של אגרת גודש נבחנים בבדיקה כלכלית זו

הגאוגרפי  במיקום  כמות הנוסעים,  באגרה "דיפרנציאלית" התלויה באורך הנסיעה,    ,כלומר  –מחיר לק"מ נסיעה   .1

  בעולם. האגרה המתקדמת ביותר   באף מקום  אגרה אידאלית אך אינה מיושמת כיום  זו היאביום. אגרה  ובשעה  

. אגרה דיפרנציאלית אינה נכללת בגרסה זו ותפורסם  שערי אגרהשל  , הבנויה על רשת  יושמת כיום בסינגפורמ

 . בגרסאות עתידיות של המחקר הכלכלי

כל מעבר  בהעיר תל אביב, והיא  הטבעת המרכזית  אגרה המוצעת בימים אלו שלוש טבעות,  ב  – שלוש טבעות   .2

אגרה. אגרה זו תיושם במודל התחבורתי בגרסה    חובה לשלם, כתלות בשעה ביום,  לאחרתטבעת אחת  מבין  

 .עתידית

 

-9:30כאן מתאימה בקווים כלליים לזו המוצעת כיום ליישום במטרופולין תל אביב. בשעות    המוצגתאגרת הגודש  

כלומר, אגרה לנסיעה  שקלים,    5תעלה    3וכניסה לטבעת  שקלים    10-תעלה כ  2טבעת  לו  1כניסה לטבעת    7:00

שם אגרה  תיו  15:00-19:00שקלים בשעות הבוקר )לרכב(. בשעות    25מחוץ למטרופולין לעיר תל אביב תעלה  

  2.5  המחיר הוא  3יציאה מטבעת  עבור  ושקלים,    5הוא  המחיר    2וטבעת    1ליציאה מהטבעות. עבור יציאה מטבעת  

 שקלים לרכב.  12.5-₪. כלומר, יציאה מהעיר תל אביב אל מחוץ למטרופולין תעלה אחר הצהריים כ
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 הגודש : הצגה סכמטית של טבעות אגרת 88תרשים 

 אגרות גודש שונות  ביישוםאת התנהגות הנהגים    על פיואשר    ביקושיםמבוסס על מודל  חישוב התועלות המוצג כאן  

 : , על בסיס סקר העדפה מוצהרתבמטרופולין תל אביב

Modeling Response to Congestion Pricing in Tel-Aviv: A Tour-Based Approach, Yoram Shiftan 

and Issa Zananiri . 

במטרופולין   2017על הנתונים החדשים של סקר הרגלי הנסיעה    ואות  מיםמיישאך    החישוב הנוכחי מבוסס על אותו מודל

 ,מין, גיל, דת, אזור המגורים( ומאפייני הנסיעה )לדוגמה  ,גובה האגרה, מאפייני הנוסע )לדוגמה  אלו המשתנים:תל אביב.  

שהמטרת   בזמן,  חיסכון  תחבורה  ינסיעה,  ).  ציבורית(רות  הנהגים  התנהגות  של  אופציה  החלפה אגרה,    תשלוםלכל 

הנסיעה( חושבה פונקציית תועלת, אשר ממנה מחושבת לכל  ביטול  זמן נסיעה ושינוי ביעד,  ב   שינוי ,  ורה ציבוריתלתחב

 נסיעה ההסתברות של כל נהג לבחור בכל אפשרות. התוצאות האגרגטיביות מוצגות להלן.

- הנסיעות העוברות בטבעות( בוחרים לשלם אותה וכ  ,מהנהגים המושפעים מהאגרה )דהיינו  78%-כבשעות הבוקר,  

מנסיעות הנהגים   86%-)כ  עוברים לתחבורה ציבורית. אולם, רוב הנסיעות במטרופולין אינן מושפעות מהאגרה  11%

בנסיעות    6%טי ועלייה של  בכמות נסיעות הנהגים ברכב פר   3%ל, יש ירידה של  ו. בסך הכאינן מושפעות מהאגרה(

עוברים    8%-מהנהגים המושפעים מהאגרה בוחרים לשלם אותה וכ  84%-ציבורית. בשעות אחר הצהריים, כהבתחבורה  

בנסיעות הנהגים ברכב פרטי ועלייה   2%הנסיעות במטרופולין בשעות האלה יש ירידה של  כל    ךלתחבורה ציבורית. בס

 ן פירוט ההשפעה לאורך יום שלם:  להלבנסיעות בתחבורה ציבורית.  5%של 
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 ביום חולהשפעות אגרת הגודש אומדן : 147לוח 

 

 

כי האגרה   ולראותשלה    ניתן לקבל מושג לגבי הפוטנציאללאגרת גודש השפעות חיוביות ורצויות, אך כבר מניתוח זה  

והתוצאות,    ה ח המתודולוגי"בגרסאות הבאות של דו   מייתר את הקמתה של מערכת תחבורה ציבורית מבוססת מטרו.  אינה

 מודל מבוסס פעילויות.    ,כחלק ממודל התחבורה של תל אביב יישוםאגרה זו תיושם  

דוע שילוב זה האגרה אינה יכולה להחליף את מערכת המתע"ן, אלא שהשילוב בין השתיים אידיאלי. נבקש להסביר מ

 הוא מיטבי: 

הביקוש לנסיעות נגזר מהביקוש לפעילויות, ולכן יש להבין את ההשפעה של האגרה הן על משך זמן הנסיעה והן על  

 חמש אפשרויות: מ  יכולים לבחור באחתנוסעים ההאגרה בשל . אם כן, ותלשמן מתבצעות הנסיעשהפעילויות 

 

 ; לתחבורה ציבורית אמצעי תחבורה, ובפרט מעבר ב( שינוי 1 

 ; זמן הנסיעהב( שינוי 2 

 ;יעד הנסיעהב( שינוי 3 

 ; ( ביטול הנסיעה4 

 ( תשלום האגרה, לרבות בנסיעה משותפת.  5 

שיש בהן מן הפגיעה בפעילויות: במקרה הראשון, הנוסעים    הן חלופות( 4-ו 3שינוי יעד הנסיעה או ביטולה )אפשרויות 

שינוי  בביטול או  ב מבטלים את הפעילות לגמרי.    –  אחרהמתפשרים על פעילות במיקום בעדיפות נמוכה יותר, ובמקרה  

לפגועמיקום  ב בתועלות   עלולים  ופוגעים  ְרוּור  ופִּ פיזור  מעודדים  הארוך  ובטווח  באזור,  הכלכלית  בפעילות  גם 

, פיזור זה מוביל לתלות גדולה יותר ברכב  נוסף על כך, התורמים לפעילות הכלכלית.  גודל הלומרציה ומיתרונות  מאג

 מכיוון שקשה לספק תחבורה ציבורית טובה לפעילויות הפזורות במרחב.  ,הפרטי

ם של שיעור  ותהתנהג  להשפיע עלאלי, שכן מטרת האגרה  י איד   ו( אינ 5תשלום האגרה ללא שינוי התנהגות )אפשרות  גם  

)  כדיהנהגים  מסוים מ נוסעים לנסיעה משותפת  יכולה לתמרץ  ( ולחלוקה  carpoolלהפחית את הגודש. מנגד, האגרה 

שהפוטנציאל לשיתוף נסיעות  עולה  הניסיון העולמי  מ  –כפי שנראה בפרק הבא    –עלות האגרה. השפעה זו חיובית, אך  ב

 . עודעל הפרטיות ו וויתורהתלות באחרים, התיאום,  קשיימוגבל בשל 

ושינוי   ציבורית  לתחבורה  )אפשרויות  במעבר  הנסיעה  הפעילויות,  2-ו  1זמן  מבחינת  בעיקרן.  חיוביות  תגובות  הן   )

זמן  ב הנוסעים לא משנים את פעילותם, ומבחינה כלכלית אין פגיעה בפיזור האוכלוסייה או במרכזים העסקיים. בשינוי  

. במעבר לתחבורה ציבורית  פחות  ברווחת הפרט, שכן הוא מתפשר על מועד נסיעה שנוח לו הנסיעה יש פגיעה מסוימת  

 אין כמעט שינוי בפעילויות והפגיעה בפרט תלויה בטיב התחבורה הציבורית:  
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מטרו מספקת את השירות    ובהאלטרנטיבה טובה יותר לרכב הפרטי, ובהקשר זה מערכת    היאככל שהתחבורה הציבורית  

נוסעים ניכרת עבור היותר נוסעים תחבורה ציבורית על פני הרכב הפרטי, הגודש יופחת במידה יעדיפו כך  ,הטוב ביותר

הפגיעה ברווחתם של אלו ששינו את התנהגותם בשל האגרה תהיה הקטנה ביותר, אם בכלל. מנגד,    וכן,בכל האמצעים,  

פרטים יוותרו על הנסיעה ברכב, ההשפעה על   שפחותלהניח  ככל ששירותי התחבורה הציבורית מוגבלים יותר, כך סביר  

 אלצו לבחור באפשרויות הפוגעות בפעילויותיהם.  י, ואחוז גדול יחסית מאלו שיוותרו על הנסיעה יפחותההגודש תהיה 

. הןבלתכנן ולהרחיב את רשתות המטרו ש יםממשיכאגרת גודש   תבהן מוטלשערים הגדולות  בבהקשר זה ראוי לציין כי  

יורק העבירה לאחרונה חוק  ניו 91תחנות מטרו חדשות;  17כננת להשתמש בהכנסות מאגרת גודש לבניית  שטוקהולם מת

 92שבו קיימת חלופה טובה של המטרו,   60,המאפשר לגבות אגרות גודש והגבילה אותו במכוון לאזור הדרומי לרחוב  

  אף היאלונדון    ;כל מערכת המטרושדרוג כללי של    ד בבד עםבוהיא מתכננת הרחבה של קו המטרו בשדרה השנייה  

 .  (Crossrail)מרחיבה את מערכת המטרו שלה 

מספר רב    ובה. מערכת זו היא המתקדמת בעולם  1978גודש הראשונה בעולם יושמה בסינגפור בשנת  המערכת אגרת  

ק״מ של קווי מטרו    90סינגפור בנתה    ,מיליון דולר. ועדיין  100-מסתכמת בכשלה  הגבייה השנתית  ו  ,של שערי כניסה

קווי מטרו חדשים בעשור   6-דומה בנוספת מיליארד דולר, וצפויה להשקיע השקעה  25-בעשור האחרון בהשקעה של כ 

 הבא.

אגרת גודש הוא אידיאלי. בטווח הארוך, המטרו יאפשר אגרת לבין  מערכת תחבורה עתירת נוסעיםבין כאמור, השילוב 

השניים יאפשר ליהנות מהקצאה   ביןמרץ אנשים לנסוע בתחבורה ציבורית איכותית ויעילה. השילוב  גודש מיטבית, שתת 

אגלומרציה וציפוף.   : האלול הנוסעים, בד בבד עם התועלות העירוניותלכעבוא  גודש  ובה הפחתה במיטבית של הכביש  

הנוסעים ויעודדו שינוי בהרגלי הנסיעה  של  נגישות  רכי הניידות והוציתנו מענה הולם ליכך, המטרו ואגרת הגודש יחדיו  

 של הציבור, מתלות גבוהה ברכב הפרטי אל עבר אמצעי נסיעה מקיימים. 

 

 

 רמת מינוע 

 יושלם בגרסה עתידית 

 שינויים באורח החיים  

 יושלם בגרסה עתידית 

 

ש החיים.  באורח  שינויים  איתם  להביא  צפויים  עתידיים  טכנולוגיים  לכדאיות  פיתוחים  הרלוונטיים  מהפיתוחים  ניים 

 ותחום הניידות כשירות. מהבית הכלכלית של המטרו הם עבודה 

עוד פיתוחים טכנולוגיים עתידיים בתחום טכנולוגיית האינטרנט, הבינה המלאכותית, רובוטיקה ובזכות    –עבודה מהבית  

זמן  מ אחוז גבוה יותר  לבצע    ולאפשר  ומקום העבודהעובדים אחרים  בין  את המרחק הפיזי בין העובד ל"לצמצם"  אפשר  

בפרט  במקרה  .  ולא ממקום העבודה  מהבית   העבודה לנסיעות,  כדי להוריד את הביקוש  בו  כזה יתממש, יש  שתרחיש 

בבוקר   השיא  הצהרייםבשעות  העובדים  ואחר  בהן  השעות  לעבודה  ,  וכך  ממנהוחוזרים  באים  התועלות  לחזק  ,  את 

קיימת שנים    אתשית אין התחשבות בעבודה מהבית, בפרט מכיוון שהטכנולוגיה המאפשרת זבבדיקה הרא  .מהפרויקט

בביקוש הנסיעות, ניכר  שינוי    אין מנבאיםמחקר העדכני בנושא  ב  על כך  ד. נוסףורבות ושיעורי העבודה מהבית קטנים מא

 
91 Reid, “Most Cities Will Have to Introduce Congestion Charging”, Forbes ,2019 

92 itCenter.org, 2019Congestion Pricing Will Succeed If…, Trans 

https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2019/06/10/most-cities-will-have-to-introduce-congestion-charging-say-experts-at-global-transit-conference
https://transitcenter.org/congestion-pricing-will-succeed-if/
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למיים )ראו תת פרק "תרחיש  על בסיס המחקר הקיים בנושא והממצאים העו  מובא כאן כבדיקת רגישות.הנושא  ולכן  

   :עבודה מהבית"( נבחנו שני תרחישים של עבודה מהבית 

   ;אחר הצהרייםבשעת שיא בשעת שיא בוקר ובביקוש הנסיעות  5%הפחתה של  .1

ו   5%הפחתה של   .2 בוקר  בביקוש   2%אחר הצהריים + עלייה של    בשעת שיאבביקוש הנסיעות בשעת שיא 

 .לנסיעות בשעות השפל

פשוטה ונוחה )למשל דרך יישומון במכשיר הנייד(  דרךבמכלול האפשרויות להזמין    הם  שירותים אלו  –ניידות כשירות  

הסעות פרטיות ברכב, נסיעות משותפות ברכב פרטי או במיניבוס,    –מגוון שירותי תחבורה, ציבוריים ופרטיים כאחד  

ותים אלו יוכלו לעלות את מקדם המילוי )מספר האנשים  שירבאמצעות  אם  .  עודושירותי השכרת אופניים או קורקינט  

( על פני  עודנסיעות שיתופיות או אמצעי תחבורה מקיימים )תחבורה ציבורית, אופניים, הליכה ו בעידודהממוצע ברכב(  

 הנגישות. את גודש הדרכים ולשפר את הניידות ו אתפוטנציאל להקל  דבר בנסיעות ברכב הפרטי, יש 

 

 

 רכב אוטונומי  

 יושלם בגרסה עתידית 

אוגרפיות  יללא מגבלות ג ,ובה הרכב יכול לנסוע ללא נהג 5"רכב אוטונומי", דהיינו אוטומציה בדרגה  הוא פיתוח עתידי 

בנוגע  קיימת אי ודאות גדולה  מכיוון ש בחשבון בבדיקה הראשית    לא מובאיםרכב אוטונומיים  כלי  .  ובכל תנאי מזג האוויר

לאחר  שנה עד    50-40התרחקו לטווחים של    מצי הרכב  50%-של מעל לעתיד חדירתם לשוק. תחזיות שונות ליישום  ל

מעבר לפיתוח הטכנולוגי עצמו: קונפליקט עם הולכי  מ. תחזיות אלו נובעות מחסמים כבדים ומהסתייגויות  2060שנת  

ו ציבורית,  אמצעים אחרים, תעם  רגל  בחוקי התנועה, אבטחת מידע, פרטיות, קבלה  או שינויים  ובקרה, שילוב  פעול 

 רגולציה וצורך בתשתיות ייעודיות.

 

 93תחזית משולבת לחדירת רכב אוטונומי:  89תרשים 

לבצע מגוון פעילויות בזמן    הטכנולוגיה תאפשר  שכןביקוש לנסיעות,  בלהגדיל  צפוי גידול  אוטונומיים    רכב בזכות כלי  

ילדים מעל גיל מסוים, אזרחים ותיקים, נכים, נוסעים שאינם   –  לנסוע ברכב  גם לרבים שאינם נוהגים  ותאפשרהנסיעה  

 
93 Litman, Autonomous Vehicle Implementation Predictions, 2019 
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יעודדו נוסעים לשימוש גובר ברכב ויגדילו   –  שליחת רכבים ריקים למשימות שונות  ועוד. כך תיתכן גםכשירים לנהיגה  

אומנם לכלי רכב אוטונומיים יכולת להגדיל את הקיבולת בכבישים בשל בקרה משופרת, אך חוקרים  .  בהרבה  את הנסועה

בכך    94רבים משערים  ואין  מוגבל  בקיבולת  הגידול  פוטנציאל  צמתים  מרובות  וברשתות  צפופים  עירוניים  שבאזורים 

  ול הרב בביקוש.לפצות על הגיד

בשנים הקרובות, אולם כבדיקת רגישות נבחן    השפעה ניכרתרכב האוטונומיים אינם צפויים להשפיע על התנועה  כלי ה

חיצוני של    במודלתרחיש   והאוניברסיטה העברית  כלי  סימולציה  אוניברסיטת תל אביב  אוטונומיים בשיתוף עם  רכב 

 בירושלים.  

 

 משולב — תרחיש קורונה  

 יושלם בגרסה עתידית 

 

השפעות מרחיקות לכת על אורח החיים בטווח המיידי, אולם אין מידע   2019-למגפת הקורונה העולמית שהתפרצה ב

סיבות להאמין כי    ישמספק על אופי המגפה ועל השפעותיה לטווח הארוך הרלוונטי למטרו. על בסיס הניסיון העולמי,  

, כעשר שנים לאחר פרוץ המגיפה. אולם, יש לבחון  2030המגפה תחלוף עד לשנת היעד של פתיחת מערכת המטרו בשנת  

מגפה   ההתנהגותיות האפשריות של  גודלב את ההשפעות  ובפרט  שכזה  סדר  העבודהעל  השפעות  ,  וכן מהבית  היקף   ,

 ההשפעות של מיתון כלכלי על מדדי הכדאיות.  

 : אלו מאפייני התרחיששולב המאחד יחדיו נסיבות היכולות לפגוע בכדאיות כלכלית של המטרו.  תרחיש מהוא  תרחיש זה  

 ;10%-בהפחתת הנסועה ועקב זאת גידול מואץ בעבודה מהבית  •

 ; שנים הקרובות 5-נוע בירמת המ במספר הנסיעות ו בערך הזמן, בהפחתה ובשל זאת מיתון כלכלי  •

 ; שירותים אישייםת תחבורה ציבורית והעדפהפחתה בנכונות לנסוע ב :שינוי התנהגותי •

 יותר. 30%-שנה ועליית בעלויות של כ 25-התמשכות ההקמה כ •

 

 

 משולב  –תרחיש פאסימי   

 יושלם בגרסה עתידית. 

 עד כה   שנבחנו  . חלק מהתרחישיםהפוגעים בכדאיות הכלכלית של המטרו  בין כמה תרחישים שונים  שילובתרחיש זה  ב

בהם התרחיש יכול  ש. במקרים  אותהאך יכולים גם לחזק    בה  פוגעים בכדאיות הכלכלית של המטרו, וחלקם יכולים לפגוע

כדאיות הזאת כדי לייצר תרחיש פאסימי ולבחון את    –לפגוע או לחזק, נלקח בתרחיש פאסימי זה המקרה המזיק למטרו  

צפויה  בתרחיש הסביר,  ,  רכב אוטונומיים לשוקכלי  טית של  חדירה קרי בהכלכלית של המטרו לאור תרחיש זה. לדוגמה,  

, אם נסועה באחוז גבוה יותר מאשר העלייה שהרכבים האוטונומיים יביאו לקיבולת, ומכאן יחמירו את הגודשעלייה ב

ח מנהלים" וכן את ")לדיון בנושא רכב אוטונומיים ראו את "מטרו גוש דן, דו  הפרויקטחדירה זו תתממש במהלך חיי  

באמצעות כלי  האוטונומיים שרוי באי וודאות רבה, וייתכן כי    כב הרכלי  . אולם, עתיד  האוטונומי בפרק זה(  תרחיש הרכב 

, אך הוא נלקח כאן כדי לאתגר את הכדאיות  פחות  האוטונומיים דווקא יפחיתו את הגודש. אומנם תרחיש זה סבירהרכב  

ה לתרום לכדאיות הכלכלית של המטרו מכיוון שתעודד משקי , עבודה מהבית יכולעל כך    הכלכלית של המטרו. נוסף

 
 ,Currie, Lies, damned lies, AVs, shared mobility, and urban transit futures, 2018  ,Gruel & Stanford,  לדוגמה   94
 speculative approach, 2016term effects of autonomous vehicles: a -Assessing the long . 
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מהבית לא תשפיע על שעבודה  סעו יותר בתחבורה ציבורית, אך מנגד ייתכן  יבית לוותר על אחד הרכבים בבעלותם וכך י

את הכדאיות הכלכלית של המטרו. גם כאן, נלקח דיפחית בעלות על הרכב, אלא רק תוריד את הביקושים לנסיעות, דבר 

 התרחיש המחמיר של עבודה מהבית.  

 : התרחיש הפאסימי אלו מאפייני אם כן, 

 ; שנה 25-משך הקמה של כ •

 ;50%-גידול בעלויות ההקמה ב •

של   • מאסיבית  אוטונומייםכלי  חדירה  נוספיםשל  ו  רכב  טכנולוגיים  זאת  פתרונות  ועקב  של  ,   25%הפחתה 

 ;נסיעות ריקותעקב  בנסועה 5%גידול של של ו בתועלות

 . בשעות השפל 2%במספר הנסיעות בשעות השיא וגידול של  5%הפחתה של ועקב זאת עבודה מהבית  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום  10

תל של    מטרופולין  ביתם  בארץ,  הגדולה  המטרופולין  היא  )  4.0אביב  תושבים  מאוכלוסיית   44%-כ  ,(2018מיליון 

נכבד מהפעילות הכלכליתהיא  ו  ,ופולין היא ליבה העסקי והפיננסי של המדינהישראל. המטר האחראית    ,מרכזת חלק 

ממקומות העבודה בישראל נמצאים במטרופולין, בהם המטות הראשיים    50%למרבית התוצר הלאומי ופריון העבודה.  

וכ הרפואה  מוסדות  רוב  רבות,  ומקומיות  בינלאומיות  חברות  ומהסטודנטים    50%-של  גבוהה  להשכלה  מהמוסדות 

הני  בישראל. ומערכת התחבורה המטרופולינית בגוש דן מספקת את  הנגישות הדרושות לכל הפעילויות של את  ידות 

התושבים, העובדים והמבקרים במטרופולין, ובהתאם יש לה תפקיד מרכזי בתפקוד התקין של כלכלת ישראל ובאיכות  

ויעילה הכרחי   פיתוח מערכת תחבורתית מקיימת  ישראל  מיוחדבהחיים של תושביה.  הדלה במשאבי קרקע   ,במדינת 

  .OECD-מדינות הבפי עשרה מקצב הגידול הממוצע  –כלוסייה הגבוה ביותר בעולם המפותח  אוהובעלת קצב גידול 

בעשורים האחרונים, הערים המפותחות בעולם מבססות את מערכת התחבורה ואת ניידות התושבים על תחבורה מקיימת:  

שימוש בתחבורה    70%של  תחבורה ציבורית, הליכה ורכיבה. לדוגמה, קופנהגן קבעה בתוכנית האסטרטגית שלה יעד  

שימוש בתנועה    75%יעד של    2017-, קבעה ב90-מקיימת, ומדריד, שהקימה את מרבית קווי המטרו שלה בשנות ה

בכ המטרו שלה  את רשת  הרחיבה  גודש,  אגרות  בהפעלת  בעולם  חלוצה  סינגפור,  האחרון   90-מקיימת.  בעשור  ק״מ 

אמריקה, שהסתמכו במשך עשורים רבים על הרכב פרטי, החלו בשינוי  קווי מטרו. גם ערים בצפון    6ומתכננת להקים עוד  

יורק פועלת כבר יותר מעשור לצמצום נתיבי הרכב   לתנועה מקיימת, וניו  50%מגמה מהותי. סן פרנסיסקו קבעה יעד של  

ת רבות  הפרטי והפיכתם לנתיבי תחבורה ציבורית, לשבילי אופניים ולמדרכות רחבות בכל השדרות המרכזיות. מדינו

 ופועלות בהתאם.  אקיימ בעולם הפנימו כי מערכת תחבורה מבוססת רכב פרטי אינה בת
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לעומת זאת, בישראל, וכך גם בגוש דן, המגמה הפוכה. פיתוח התחבורה והניידות בעשורים האחרונים התבסס דווקא על 

ְרוּור  הרכב הפרטי, בניגוד למגמה בערים בעולם המפותח. מגמות פיתוח שימושי הקרקע במ דרך ב דינה הרחיבו את הפִּ

. עבורןפיתרון    ולא קידמועוד יותר את התלות ברכב הפרטי, וכך העמיקו את בעיות הנגישות התחבורתית    השהגדיל

לא נענו בהשקעות מתאימות בתשתית התחבורה  ש לצרכיםהגידול באוכלוסייה ובאיכות החיים מביא איתו נסיעות רבות  

 בנגישות התחבורתית.  ת ניכרניות קומפקטית. מחסור זה הוביל לפגיעה הציבורית ובפיתוח של עירו

ב את הפער  אמד  האוצר  לעומתבהשקעות  ין  משרד  בישראל  במטרופולינים  ציבורית  תחבורה  אלה  תשתית    השקעות 

אביב עומדת על  . בפרט, ההשקעה בתשתית מערכת התחבורה הציבורית בתליםמיליארד שקל 250-העולם המפותח בכ

דולר לתושב במטרופולינים במערב אירופה. נתונים אלה אף הודגשו   15,000-דולר לתושב לעומת ממוצע של כ  2,000-כ

(. המחסור 2018ח בנק ישראל )"( ובדו2018ח מבקר המדינה ):(, בדו2018על ישראל ) OECD-ח הכלכלי של ה"בדו

ולגידול מהיר בגודש  בהשקעה במערכות התחבורה הציבורית דוחף את התושבים לשימוש הו וגובר ברכב הפרטי  לך 

 באזורים הצפופים של המטרופולינים.   , בעיקרדרכיםב

השימוש בתחבורה הציבורית    ןאילו  בנסועה,  2%-במספר כלי הרכב בכבישים וגידול של כ  4%חל גידול של    2017בשנת  

- 30%-ת בלבד; לעומת ממוצע של כמסך הנסיעות המוטוריו  10%-אביב ירד לשפל של כל הזמנים: כ  במטרופולין תל

ברוב המוחלט של המטרופולינים המונות מעל    40% וכך  באירופה. במטרופולינים אלו,   5במטרופולינים המפותחות 

ה במדינות  תושבים  פועלOECD-מיליון  מערכו,  מפותחות  מטרו  זאת,ת.  ות  אביב  לעומת  תל  בין    מטרופולין  הוא 

 ללא מערכת מטרו.   יםהמפותח  המטרופולינים הגדולים היחידים בעולם

- היא עצומה. עלות אובדן הזמן בגוש דן נאמדת בכ  ,גודשה הובעלייהכרוכה בפגיעה בנגישות    ,העלות הכלכלית למשק

. לתחבורה המבוססת  2040-ב  יםמיליארד שקל  25-ל בשנה, וללא מטרו עלות זו צפויה לגדול לכיםמיליארד שק  10

את העלויות   ים בהרבהברכב פרטי מגדיל  רבשימוש  בלאובדן הזמן.    פרטת קשים  ברובה המוחלט על רכב פרטי חסרונו

השפעות שליליות   לשימוש זה,  על כך  החיצוניות של התחבורה, בהן זיהום אוויר, פגיעה בסביבה ותאונות דרכים. נוסף

  על איכות החיים, על פריון העבודה, על הצדק החברתי ועוד. חסרונות אלו, לצד משאבי קרקע ותקציב מוגבלים מחד 

המצדיק חשיבה    ,, הופכים את תכנון התחבורה לגורם בעל חשיבות עליונהגיסא  וביקוש הולך וגובר לנסיעות מאידך   גיסא 

להתמקד ביכולת לספק ניידות טובה לאורך זמן בסביבה ובטכנולוגיה  יש  ורה  מדיניות התחבבאסטרטגית ארוכת טווח.  

 להשקעות כלכליות גדולות לאורך זמן.  להתחייבהמשתנות במהירות, ובהתאם 

המטרו   כוללת,    היארשת  תחבורתית  מערכת  האסטרטגית:  בתוכנית  המשתקף  החזון  להגשמת  והכרחי  מרכזי  מרכיב 

אמצעית מאוזנת, התומכת באיכות חיים ובפיתוח החברה   במערכת רב  גבוההניידות ת רמו גבוהה המבטיחה רמת נגישות

במערכת   דרךבוהכלכלה   בחירה  אפשרויות  ממגוון  ייהנו  במערכת  הנוסעים  וסביבתית.  בטוחה  שוויונית,  הוליסטית, 

באמצעים   נעשית  התנועה  מרבית  שבהן  משגשגות  בערים  יגורו  והתושבים  ומוסדרת,  משולבת    – מקיימים  תחבורה 

 בו.    ניכרת בשימושהקטנה של התלות ברכב פרטי והפחתה  בד בבד עםבתחבורה הציבורית, ברכיבה ובהליכה, 

מערכת   העיקרית של  מטרתה  זאת,  עם  אמצעי התחבורה.  בכלל  הגודש  את  מפחיתה  מטרו  מבוססת  תחבורה  מערכת 

נה לספק שירות  והמערכת נועדה בראש ובראש  הגודש ברשת הדרכים.  הפחתתהתחבורה הציבורית, והמטרו בפרט, אינה  

כבוד לזמנם  בלכלל התושבים,    גבוההנגישות  ברמת  ו גבוהה    ברמת ניידות  . שירות זה בא לידי ביטוי נחוץ ואיכותי לאזרח

 . ובחירותיהם. החשיבות של מערכת המטרו נוגעת קודם כל לאיכות החיים

מטרופולין, ובה בעת להפחית את התנועה המוטורית במרכזים  המטרו יאפשר להגדיל את הפעילות הכלכלית והחברתית ב 

העירוניים ולהפוך אותם למרחבים נעימים להליכה, לרכיבה ולשהייה. ערי המטרופולין יהיו ערים דינמיות ומתפתחות  

 בהםוהמאפשרות איכות חיים אורבנית במרחבים עירוניים פתוחים ומזמינים, המשרתים אנשים ולא אלפי מכוניות בפקק,  

 סוף כלי רכב. -ןיה לאיירחובות מרווחים ונעימים במקום מרחב חנ 

(, לעומת מיליון נוסעים 2040מיליון נוסעים בגוש דן )  4-כ  ביומו  מערכת תחבורה ציבורית מבוססת מטרו תסיע מדי יום

( כ2018כיום  או   )-1.6  ( מטרו  ללא  בתרחיש  נוסעים  התוכנית  2040מיליון  רת(.  היטב  של   תספק  הניידות  צורכי 

הקיבולות הגבוהות, מהירות הנסיעה, הטכנולוגיה    התחשבות בגידול הצפוי במטרופולין ובישראל.בהאוכלוסייה הקיימת  

של  המתקדמת והפרדת הדרך המוחלטת הופכים את מערכת המטרו לפתרון היחיד שיכול לספק רמה גבוהה של נגישות ו
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עמידה ביעדי מערכת התחבורה כפי שנקבעו בתוכנית האסטרטגית. אין אמצעי בד בבד עם  ניידות לכלל האוכלוסייה,  

ובתדירות גבוהה, במרכזים    גבוהה  , במהירותתחבורה המשתווה למטרו ביכולת להסיע כמות גבוהה מאוד של אנשים

 עירוניים צפופים.  

מעבר ליתרונות הלאומיים הרבים, ראוי לציין כי גוש דן מתחרה בערים מובילות כמו ברלין, דבלין ומדריד על משיכת  

פריון    לאומיות לישראל. האחרונות מביאות עימן השקעות ותרומה למשק, כגון התמחות עובדים המעלה אתן  חברות בי

העבודה, השקעות הון וטכנולוגיה חדישה. על רקע זה, על מדינת ישראל לבחון את תחרותיות המשק ואת מקומה של  

המטרופולין העיקרית בכלכלת ישראל בעידן הגלובלי. מערכת מטרו ברמת שירות גבוהה תעלה את קרנה של גוש דן  

 לאומית.  ן מבחינה עסקית ובי

, למימון תוספות  הייעוללוהתנועה    כפתרון לבעיות הגודש. אגרת גודש יכולה לתרום לוויסות אגרת גודש מוצעת לא פעם  

צפויים להקצות את השימוש  השירות של תחבורה ציבורית ולמתן עדיפות לתחבורה ציבורית. כל אלו פתרונות רצויים  

זאת, אגרת גודש אינה תחליף  יותר בטווח הקצר. עם    היעילדרך  בבכבישים הקיימים, על הקיבולת המוגבלת שלהם,  

למערכת המטרו בטווח הארוך. למעשה, ככל שתהיה תחבורה ציבורית טובה יותר, כך ההשפעה של אגרת הגודש תהיה  

יותר. כמו כן, חשוב לזכור שאגרת גודש יכולה לווסת את הביקוש, אך היא אינה מגדילה את היצע מערכת התחבורה.   רבה

את    שבאמצעותה אפשר להגדילבקצב מהיר, ומערכת מטרו היא האפשרות היחידה    מדינת ישראל וגוש דן מתפתחות

צורכי הניידות בגוש דן. להמחשה, מערכת מבוססת מטרו  תספק את  וביקושים העתידיים  ב   שתעמוד הקיבולת במידה  

  יבים מהירים נת  75אלף נוסעים בשעה למרכזים העסקיים במטרופולין, קיבולת השווה לזו של    150-תוסיף קיבולת של כ

 לרכב הפרטי.   לאורך איילון

אשר זכו לכינוי    ,מערכות התחבורה בישראל ובעולם נמצאות כיום בפתחם של שינויים טכנולוגיים וחברתיים מהותיים

המונים  בהסעת  חלקו  על  בדגש  אלו,  טכנולוגיות  והכרחי בהתפתחויות  חשוב  מקום  למטרו  חכמה".  "תחבורה  הכולל 

רוב המחקרים האחרונים שעסקו בעתיד הרכב האוטונומי מצאו שלמערכות מטרו תפקיד בים.  במרכזים המטרופוליני

מרכזי בהסעת המונים באזורי מטרופולין צפופים בכל תרחיש אפשרי שבו מערכות רכב אוטונומי משתלבות במערכות 

כלי הרכב  בשל  משלימה,  מדיניות  ללא מערכת התחבורה הציבורית ובשל קיבולת   ניכרתתחבורה עתידיות. ללא הגדלה 

 81האמון על שיתוף פעולה בתחום התחבורה בין    ,Nacto  גודש ופגיעה בניידות. גם ארגוןה בהחמרתיתכן    האוטונומיים

ורק, לוס אנג׳לס וטורונטו, פרסם הנחיות ודגשים לתכנון העירוני לקראת עידן כלי הרכב י  ערים אמריקאיות, בהן ניו

  , שמערכת התחבורה חייבת להישען קודם כל על מערך תחבורה ציבורית עתירת נוסעים   יםמדגישהנחיות  בהאוטונומיים.  

אי רשות למרחב האורבני, וכן כי  המדרכה, כדי לספק את הקיבולות הנדעל  כגון מטרו, ולאחר מכן על שבילי אופניים ו

 להסתמך על כלי הרכב האוטונומיים לספק את צורכי הניידות של תושבי הערים.  אפשר 

נוספת ירּותב  תמורה מרכזית  ְכש   דרךבמכלול האפשרויות להזמין  , הם  מהפך התחבורה החכמה היא שירותי הניידּות 

ן שירותי תחבורה, ציבוריים ופרטיים כאחד. לשירותים אלה פשוטה ונוחה )למשל דרך יישומון במכשיר הנייד( מגוו

עדויות מהעולם, כגון שירותים  מפוטנציאל להגדיל את מספר הנוסעים הממוצע ברכב וכך להפחית את הגודש. אולם  

ת  פוטנציאל זה מוגבל. מכאן ההתפתחויות הנוכחיועולה כי  , וכן מחקרים בין לאומיים בנושא,  Liftשל  ו  Uberדומים של  

ירּות אינן מייתרות את הצורך בפיתוח מערכת מטרו. לעומת זאת,   במקרה בתחום הרכב האוטונומי ועולם הניידּות ְכש 

שהפוטנציאל הטמון בהתפתחויות אלו אכן יתממש, הרי השילוב בינן לבין המטרו יעצים את התועלות לציבור. המטרו  

ירּות והטכנולוגיה  יעביר מסה קריטית של אנשים במהירות גבוהה בפרוזדו רים העיקריים הצפופים, ושירותי הניידּות ְכש 

 הרחבה ובגמישות שלהם. ה שבפריהאוטונומית ישלימו את המטרו 

מגפת בגין  חווינו משבר עולמי  חיים רבים    . המגיפה פגשה אותנו בתחומיCovid-19הקורונה,    בחודשים האחרונים 

המגיפה ומה יהיו השלכותיה.    ות רבות אחרות. עדיין אין יודעים מתי תסתייםובמדינ   ושיתקה חלק גדול מהפעילות בישראל

והפסקה    כמעט מוחלטת, אבטלה גבוהה, עבודה מהבית  ספורים המשק עבר ממצב של הפסקת פעילות  בתקופה של שבועות

  שתאלץ   אף אם בטווח הרחוק לא תישקף סכנת הדבקה   חזרה הדרגתית לשגרה.  כמעט מוחלטת של התנועה, למצב של

דפוסי הנסיעה על  אופי הפעילויות ו  השינויים שנכפו עלינו במהלך המגיפה ישפיעו על  ריחוק חברתי, עולה השאלה אם

  והנסיעות שאפיינה את התקופה טרם המשבר, או   האם תהיה חזרה מלאה לשגרת דפוסי הפעילות  בעוד עשרות שנים.

פעילויות שונות של  היתרונות של עבודה ו  ואולי למדו את  אתלעשות ז  , התרגלולעבוד מהבית  לאחר שאנשים נאלצו  אשמ
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  תרחישים   כמהמקוונת. במסגרת המחקר נבחנים    פעילות ביתיתבין  איזון חדש בין פעילות מחוץ לבית ל  מהבית, ייווצר

לטווח התחבורה  מערכת  על  והשלכותיהם  הוא  וסקרים  הסביר  התרחיש  בתחוםזה:    ארוך.  הפעילויות    להתפתחויות 

הצפוי בביקוש   מוגבלת ביחס לגידולהשפעה זו תפקוד מערכת התחבורה, אך  מנם השפעה חיובית עלוונות תהיה אהמקו

זאת, כמובן  אוכלוסייהבגידול  הלנסיעות לאור   ולעקוב אחר המגמות בשנים    יש להמשיך  ,והעלייה ברמת החיים. עם 

 להביאן בחשבון בתכנון המערכת. הקרובות, ואם יש צורך

המט היא  מערכת  ערי    אחתרו  מרבית  בוחרות  בכדי  ולא  התחבורה,  בתחום  ביותר  והמשפיעות  הגדולות  ההשקעות 

כבסיס למערכת התחבורה העירונית. התועלות התחבורתיות והכלכליות של  המטרופולין המפותחות בעולם להשקיע בה

בשנה   יםמיליארד שקל  23- בכתועלות אלו מוערכות  מערכת תחבורה מבוססת מטרו גבוהות מאוד, וכך גם בגוש דן.  

 553-בתרחיש התחתון ו  יםמיליארד שקל  393בשנה בתרחיש המרכזי, או    יםמיליארד שקל  34-בתרחיש התחתון וכ

נוכחי,  בתרחיש   יםמיליארד שקל הפרויקט בערך  חיי  כל  לאורך  כ  המרכזי  מיליארד    154-לעומת השקעה צפויה של 

התחבורה מבוססת   על כל שקל המושקע במערכת  ה.הרכבת הקל בקווי יםמיליארד שקל 30-במערכת המטרו וכ יםשקל

 בתרחיש המרכזי.  יםשקל 3.5-ו תועלת כלכלית בתרחיש התחתון יםשקל 2.5-כ המטרו, הציבור מקבל

. ראשית, המטרו חיוני  ניכרותלתועלות הכלכליות הניתנות לכימות בערך כספי, יש גם תועלות חברתיות ואורבניות    פרט

ממשקי הבית, שאין בבעלותם רכב פרטי ותלויים בתחבורה הציבורית    28%-מהאוכלוסייה: כ  ניכרבור חלק  במיוחד ע

כך גם חסרי רישיון נהיגה, אזרחים ותיקים, נכים ורבים אחרים. פיתוח רשת כבישים מהירים במטרופולין   לניידותם;

ניידותם של   שיפור מהותי  ואילו  החלקים החזקים בה,  מיטיב רק עם חלק מסוים של האוכלוסייה ומשפר בעיקר את 

לתעסוקה, ב הנגישות  ושל  הניידות  של  יותר  צודקת  בחלוקה  ומסייע  האוכלוסייה  כלל  עם  מיטיב  הציבורית  תחבורה 

 ללימודים, לשירותי הרפואה ולשירותים חיוניים אחרים.  

בוהה ועירוב שימושים )פיתוח וחיזוק כמו כן, מערכת המטרו וניצול יעיל של תחנותיה מאפשרים פיתוח באינטנסיביות ג

מוקדי תעסוקה והגדלת כמות המגורים(, לצד הקטנת התלות ברכב, יצירת מרחב הזדמנויות מאוזן יותר ופיתוח המרחב  

הציבורי. מערכת המטרו תאפשר לאזורים הדורשים התחדשות, שעד כה נמנעה בעיקר בשל קשיי נגישות וערכי קרקע  

ה. כמו כן, המטרו מפחית את זיהום  יות באמצעות העלאת הנגישות לצד צמצום תקני החנינמוכים, להתחדש ביתר קל

וכן    האוויר והרעש, החמורים ביותר באזורים העירוניים הצפופים, את פליטת גזי החממה הגורמים להתחממות הגלובלית

 תורם לשימוש באמצעי נסיעה אקטיביים ומכאן לבריאות הציבור, הפיזית והנפשית. 

המטרו נועד לשרת ולשפר את רווחתם של תושבי ישראל, הן במישור האישי והן במישור הלאומי, והיעדים האסטרטגיים  

מוצע בערי מערב אירופה.  עמידה ביעדים, הדומה למידי רמה גבוהה מאוד של  לפרויקט נבחרו בהתאם. המטרו יביא ל

ח מבקר המדינה הנוגעות לתחבורה ציבורית  "נוסף על כך, התוכנית האסטרטגית עונה על מרב הביקורות העולות מדו

 פער ברמת השירות והשקעה בתשתית תחבורה ציבורית בפרט.  ול בכלל

את   יגדיל  דן  גוש  ישפר  ב קיבולת  המטרו  התחבורה,  אתמערכת  ניכר  הניידות  את  ו  חבורתית הת  הנגישות   שיפור 

, כמו כןרים למרכזי הפעילות וייעל את השימוש במרחב האורבני.  רווהגודש בדרכים, יקשר את הפ  אתהתחבורתית, יקל  

זיהום האוויר והרעש, תאפשר ניצול יעיל יותר של הקרקע וחיסכון בחנ  יה, תפחית את הוצאות  יהמערכת תפחית את 

 ות רבים נוספים. יתרונ ויהיו לה משקי הבית על תחבורה 

לפיתוח  כאמור,   התוכנית האסטרטגית  יישום  והאורבניות של  החברתיות  הכלכליות,  בהשפעות  עוסק  הנוכחי  המחקר 

מערכת התחבורה הציבורית בגוש דן, בדגש על מערכת המטרו. בשל ייחודה של התוכנית האסטרטגית, עלותה הגבוהה  

ועל כלל המשק, מתודול גוש דן  נוהל בדיקת כדאיות של  והשפעתה הרחבה על  וגיית המחקר מבוססת הן על הנחיות 

ו משרד התחבורה  תחבורתיים של  פר"ת,  שלפרויקטים  )נוהל  האוצר  האירופי  2012משרד  האיחוד  הנחיות  על  והן   )

 . העולמיים best practice-הו state of the art-ה OECD-ומדינות ה

ות המודל התחבורתי של תל אביב, מודל פעילות מהמתקדמים  תרחישים שנערכו באמצעעל המחקר מבוסס על תחזיות ו

נסיעה  על  בעולם, בקרות רבות   ועיבודים מסקר הרגלי  אינדיקטיביים  ו2017)  ל אביבמטרופולין תבמודלים  סקר מ( 

   (.2018סלולר ארצי של משרד התחבורה )
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סגול( כדאיות כלכלית הירוק והקווי המטרו וקווי הרק״ל )  ובה כנית האסטרטגית  ולמערכת התעולה כי  המחקר הכלכלי  מ

התועלות   של  הנוכחי  הערך  הנקי    553-393בטווח  הוא  גבוהה.  הנוכחי  הערך  ש״ח.    395-236בטווח  הוא  מיליארד 

. תועלות מערכת 3.5-2.5בטווח  הוא  עלות  -המרכזי בהתאמה. יחס תועלתבתרחיש  ו  התחתון  בתרחיש   קלים מיליארד ש

ויחס    קליםמיליארד ש  318-175בטווח    הוא  , הערך הנוכחי הנקיקליםמיליארד ש  440-275בטווח  הן  ד  המטרו בלב

שקל   3.7-2.3על כל שקל המושקע במערכת המטרו, הציבור מקבל  היא זאת:  . המשמעות  3.7-2.3הוא  עלות  -תועלת

 תועלת כלכלית.  

ושלם בגרסאות  יוהושלם  , אשר חלקה טרם  תרחישיםשל  ניתוח הסיכונים לפרויקט סדרה של בדיקות רגישות וב

גם  מו  בדיקות הרגישותמהבאות של המחקר.   לפרויקט כדאיות כלכלית  כי  לפרויקט מצאו  התרחישים שנערכו 

 בתרחישים מחמירים.  

)בתוכנית   הציבורית  התחבורה  לפיתוח  התחבורה  ובתוכנית  (,  2012האסטרטגית  מערכת  לפיתוח  האסטרטגית 

( ת״א  הפיתוח2016במטרופולין  המשך  כי  הראו  שירות  ,  (  של  מסיבי  בפיתוח  מותנה  והמטרופולין  המדינה  תפקוד 

ו  ושירות התחבורה. התבהתחבורה הציבורית  הניידות    ל אביב כנית האסטרטגית למטרופולין תושינוי מהותי בתפיסת 

קלה, אוטובוסים, רכבות  המשלבת קווי מטרו, רכבת    ,מבוססת על מערכת תחבורה ציבורית עורקית במבנה רדיאלי היקפי

וביוופר וסדרה של אמצעי מדיניות תומכת. בתן  ריות  חוות הדעת הביועירוניות  לאומיות  -ןכנית האסטרטגית, בסדרת 

הת כי  נמצא  הנוכחי  )ו ובמחקר  הזמן שתוכננה  לטווח  היטב  מתפקדת  והיא2050-2040כנית האסטרטגית  מאפשרת   ( 

מחקר הנוכחי מצאו כי  בכניות האסטרטגיות וותב,  מזאתכל קבוצות האוכלוסייה. יתרה  בקרב  ניידות טובה במטרופולין  

ותהיה  ללא הקמה של מערכת תחבורה ציבורית מפותחת, רשת התחבורה המטרופולינית תהיה במצב של קריסה מוחלטת  

 כים. רמת שירות ירודה הן בתחבורה הציבורית והן ברשת הדר

כנית האסטרטגית ורשת  והמשך הליך התכנון וההקמה של מערכת התלאור כל אלו, מחברי דו"ח זה ממליצים על 

 המטרו.  

 תוצאות המודלים  – 2נספח   11

 ח בקרה "לדות ומפורטתשובות  – 3נספח   12
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 דוגמאות לתוכניות אסטרטגיות  – 4נספח   13

 

US: 

U.S. Department of Transportation: Transportation for a New Generation, Strategic Plan, Fiscal 

Years 2014-2018 

plan_0.pdf-strategic-2018-https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/2014 

U.S. Department of Transportation: Strategic Plan for Fiscal Years (2018-2022) 

-https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/mission/administrations/office

2022.pdf-fy2018-plan-strategic-/304866/dotpolicy 

Transportation Research Board: Model Long-Range Transportation Plans: - A Guide for 

Incorporating Performance-Based Planning (2014) 

https://www.fhwa.dot.gov/planning/performance_based_planning/mlrtp_guidebook/fhwahep140

46.pdf 

US Department of Transportation: TIGER Grants 

erhttps://www.transportation.gov/tig 

Texas Transportation Institute: Developing Sustainable Transportation Performance Measures 

for TXDOT’s Strategic Plan – Technical Report (2009) 

1.pdf-5541-ti.tamu.edu/documents/0https://static.tti.tamu.edu/t 

UK: 

https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/2014-2018-strategic-plan_0.pdf
https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/mission/administrations/office-policy/304866/dot-strategic-plan-fy2018-2022.pdf
https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/mission/administrations/office-policy/304866/dot-strategic-plan-fy2018-2022.pdf
https://www.fhwa.dot.gov/planning/performance_based_planning/mlrtp_guidebook/fhwahep14046.pdf
https://www.fhwa.dot.gov/planning/performance_based_planning/mlrtp_guidebook/fhwahep14046.pdf
https://www.transportation.gov/tiger
https://static.tti.tamu.edu/tti.tamu.edu/documents/0-5541-1.pdf
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Highways England: Strategic Business Plan 2015 to 2020 (2014)  

-2015-plan-business-strategic-england-s/highwayshttps://www.gov.uk/government/publication

2020-to 

Department of Transport: Road Investment Strategy: Overview (2014) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file

overview.pdf-ris-/382808/dft 

Highways England: Delivery Plan 2015-2020 (2015) 

2020-2015-plan-delivery-england-https://www.gov.uk/government/publications/highways 

Germany: 

Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure: The 2030 Federal Transport 

Infrastructure Plan 

2030.pdf?__blob=publicationFile-https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Documents/G/ftip 

The Netherlands: 

Randstad 2040 Strategic Vision 

http://ifou.org/summerschool/2009delft/downloads/Randstad_2040_Structuurvisie.pdf 

Australia: 

Austroads Strategic Plan 2016-2020 

15-C29-https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP 

Queensland strategic plan 2016-2020 

plan.aspx-information/Publications/Strategic-us/Corporate-https://www.tmr.qld.gov.au/About 

New Zeeland: 

New Zeeland Government: National Infrastructure Plan 2011 (2011) 

jul11.pdf-03/nip-https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2018 

Canada: 

Transport Canada: Transportation 2030: A Strategic Plan for the Future of Transportation in 

Canada. 

canada.html-transportation-https://www.tc.gc.ca/eng/future 

South Africa: 

Department of Transport: Revised Strategic Plan for the fiscal years 2015/6-2019/20 

http://www.transport.gov.za/documents/11623/41582/RevisedStrategicPlan201520_FinalMarch2

60212d89ca31-85a6-4476-1cf9-017_compressed.pdf/747c203d 

United Nations Report 

United Nations: Transport for Sustainable Development – the case of Inland Transport (2015) 

lopment_UNECEhttps://www.dropbox.com/s/i9dnc1tgehn6ktc/Transport_for_Sustainable_Deve

_2015.pdf?dl=0 

 

https://www.gov.uk/government/publications/highways-england-strategic-business-plan-2015-to-2020
https://www.gov.uk/government/publications/highways-england-strategic-business-plan-2015-to-2020
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/382808/dft-ris-overview.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/382808/dft-ris-overview.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/highways-england-delivery-plan-2015-2020
https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Documents/G/ftip-2030.pdf?__blob=publicationFile
http://ifou.org/summerschool/2009delft/downloads/Randstad_2040_Structuurvisie.pdf
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-C29-15
https://www.tmr.qld.gov.au/About-us/Corporate-information/Publications/Strategic-plan.aspx
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2018-03/nip-jul11.pdf
https://www.tc.gc.ca/eng/future-transportation-canada.html
http://www.transport.gov.za/documents/11623/41582/RevisedStrategicPlan201520_FinalMarch2017_compressed.pdf/747c203d-1cf9-4476-85a6-60212d89ca31
http://www.transport.gov.za/documents/11623/41582/RevisedStrategicPlan201520_FinalMarch2017_compressed.pdf/747c203d-1cf9-4476-85a6-60212d89ca31
https://www.dropbox.com/s/i9dnc1tgehn6ktc/Transport_for_Sustainable_Development_UNECE_2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9dnc1tgehn6ktc/Transport_for_Sustainable_Development_UNECE_2015.pdf?dl=0
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מרכז מילקן   –אסא כהן ואיתן ששינסקי, מתודולוגיה לקביעת שער ההיוון הממשלתי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות  

 2016לחדשנות, 

 53 57, עמ’  2018 -“, ניסן התשע”ח מרץ  2017בנק ישראל, “דין וחשבון 

 2019דוח מיוחד של חטיבת המחקר: העלאת רמת החיים בישראל באמצעות הגדלת פריון העבודה, בנק ישראל, 

 Egis, France, 2015חוות דעת בין לאומית, 

 2019מבקר המדינה, דוח ביקורת מיוחד: משבר התחבורה הציבורית, 

 2018המשרד להגנת הסביבה, הדיווח הלאומי השלישי לאו"ם על שינוי האקלים, 

 2018רבן, מגמות חברתיות וטכנולוגיות והשלכותיהן על עתיד שוק העבודה והמיומנויות הנדרשות, ג’וינט, סופר ו

סני זיו, אורן שפיר, אביחי ליפשיץ, צביקה אקשטיין, ההשפעה הכלכלית של השקעות בתחבורה ציבורית במטרופולין  

 2019תל אביב על התוצר, 

 2017 ,נייר מדיניות, מכון אהרון, המרכז הבינתחומי -ים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט, רפורמות וכשל

 2013, סקירת ענף המשרדים בצפון ובמרכז מטרופולין תל אביב  ,צ'מנסקי ובן שחר ושות'.

רוני בר, ישראל נערכת למהפכת התחבורה החכמה: ההשלכות המשקיות של כלי רכב אוטונומיים, חשמליים, מחוברים  

 2019ושיתופיים, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה, 

 2012התוכנית האסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבורית, משרדי התחבורה והאוצר, 
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2016 
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 Systra, France, 2019תכנון פיזיבילי, 
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