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 ודות המחקרא
 

 ). 2012( הציבורית התחבורה לפיתוח האסטרטגית תכניהתו את  האוצר ומשרד ההתחבור משרד פרסמו 2012 בשנת
 ובשינוי  יעילה  ציבורית  תחבורה  של  בימסי  בפיתוח  מותנה  הבאות  בשנים  המשק  של  התקין  התפקוד  כי  הראתה  התוכנית

 אסטרטגיים  יעדים  הציבה  התוכנית.  המפותח  בעולם  המקובלים  הסטנדרטים  את  התואמת  כזו,  הניידות  בתפיסת  מהותי
 בשני  ציבורית תחבורה למערכות תוכניות גיבוש על והמליצה בישראל הציבורית התחבורה מערכת לש אץמו חלפיתו

 .יניוהמטרופול הארצי: מישורים
 מומחים וצוות ישראל  רכבת עם בשיתוף, והאוצר התחבורה משרדי הכינו, הארצית ברמה התוכניות מגיבוש כחלק

 המטרופולינים ארבע את לחבר נועדה התוכנית. ישראל תכבלר תירטגאסט תוכנית, תיטיהבר Louis Berger מחברת
 המרכזיים הביקוש בפרוזדורי הנוסעיםמ  50% מעל ותשרת, גבוהה שירות רמת שתספק מסילתית ברשת בישראל
 ).2017(  במדינה

 התחבורה לפיתוח האסטרטגית התוכנית  2016 בשנת  פורסמה, המטרופולינית ברמה התוכניות מגיבוש כחלק
  נת״ע  חברת עם בשיתוף, התחבורה בתחום מומחים-יועצים צוות ידי-על שהוכנה, אביב-תל במטרופולין וריתהציב

 מהטכניון ומומחים התכנון מנהל , האוצר משרד, התחבורה משרד, איילון נתיבי חברת), יםעירוני תחבורה נתיבי(
  מנהל , התחבורה משרד, האוצר דמשר ותאשבר היגוי ועדת תהליוו התוכנית את). 2016( אביב-תל ומאוניברסיטת

 הציבורית  התחבורה למערכת כבסיס מטרו רשת פיתוח על  המליצה התוכנית. הסביבה להגנת והמשרד התכנון
  דעת  חוות הצרפתית Egis חברת ערכה 2015 ובשנת, בינלאומיים צוותים שני ידי-על נבחנה התוכנית. המטרופולינית

 את  ע"נת וחברת systra חברת בחנו 2018 בשנת ).2015( ולעלויותיהן נתןבחי ליךהל, התכנון לופותחל ביחס שנייה
- ה של  הכלכלי בדוח וצוטטה בינלאומיים בפרסומים אור ראתה כניתהתו. )2018( שלהן והפיזיביליות התוכניות תוואי

OECD 2018( ישראל כלכלת על(. 
 מערכת  לפיתוח האסטרטגית התוכנית םשויי לש ותוהאורבני ברתיותחה, הכלכליות בהשפעות עוסק הנוכחי המחקר

  אסטרטגי לתכנון מומחים יםיועצ צוות ידי-על נערך המחקר. המטרו מערכת על בדגש, דן בגוש הציבורית התחבורה
 למדיניות  אהרון מכון, אביב-תל אוניברסיטת, מהטכניון בכיר אקדמי צוות, התחבורה וכלכלת  התחבורה בתחומי
. נת״ע בחברת וכלכלה תכנון וצוות איילון נתיבי מחברת אביב-תל  מודל צוות, צליהרה מיונתחהבי במרכז כלכלית
 התוכנית  של ייחודה בשל. לכלכלה הלאומית והמועצה האוצר רדמש, התחבורה משרד בשיתוף נערך המחקר

 על  ןה סתמבוס המחקר וגייתמתודול, המשק כלל ועל דן גוש על הרחבה והשפעתה הגבוהה עלותה, האסטרטגית
 על  והן )2012, ת"פר נוהל( האוצר ומשרד התחבורה משרד של תחבורתיים פרויקטים של כדאיות בדיקת נוהל הנחיות
 .OECD-ה ומדינות האירופאי איחודה הנחיות

 תחבורתית  מערכת(  ן"מתע ברשת האסטרטגי הצורך את המציג , מנהלים דוח: מסכמים דוחות בשני מוצג המחקר
 העיקריות   התוצאות  את  וכן  הצפויות  והאורבניות  החברתיות,  הכלכליות  השפעותיה  לצד,  רומט  תוססבמ)  נוסעים  עתירת

, התוצאות   של  מקיף  פירוט  לצד,  המחקר  בבסיס  וההנחות  המתודולוגיה  כלל  את  ציגהמ  מפורט  ודוח;  הכלכלי  המחקר  של
 .רגישות ובדיקות תרחישים
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 מחקרים 
2012 

 מאת: משרדי התחבורה והאוצר יבורית ה הצהתחבור ית לפיתוחתוכנית אסטרטג 
ורה ציבורית, בליווי אמצעי מדיניות  תוכנית קבעה שהניידות העתידית בישראל חייבת להתבסס על תחבה

 נוספים, וקבעה יעדים אסטרטגיים לפיתוחה 

2016 
 צרמאת: משרדי התחבורה והאו התחבורה הציבורית בגוש דןתכנית אסטרטגית לפיתוח 

היקפית -ירת נוסעים והמליצה על רשת מטרו רדיאליתערכת תחבורה ציבורית עת פות למ חלו  תוכנית בנתהה
 עתידית בגוש דןכבסיס לניידות ה

 Egis, Franceמאת: חוות דעת בינלאומית על הדוח 
 פעלה חינת אומדני הביקוש, פירוט החלופות ודירוגן, המלצה על תוכנית לקידום ואומדן עלויות הקמה והב

2019 
 Systra, Franceמאת:  זיביליפין תכנו

מחקר ניתח ובחן את התוכנית האסטרטגית, את אומדני הביקוש, את חלופות תוואי ומיקומי התחנות, והמליץ ה
 על קידום תכנון מפורט לרשת המטרו

2020 
 בגוש דןההשפעות הכלכליות, החברתיות והאורבניות של רשת המטרו   מטרו גוש דן 

 לכלכלה ה, משרד האוצר והמועצה הלאומית התחבור רדמחים, משוות מומאת: צ
 Louis Berger, UK: מאת  וות דעת בינלאומיתח

 ניתוח אומדני הביקוש, בחינת עלויות ההקמה והתפעול וחוות דעת על המחקר הכלכלי 
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 השותפים למחקר 
 צוות המחקר

 ד״ר ניר שרב
 רופ׳ יורם שיפטן, הטכניון,פ
 י לישראלכון טכנולוגמ
 אוניברסיטת ת״א, י ברכמן, סיורופ׳ פ

City University New York 
 רכוס סיינוקמ
 ובל שיפטןי

 ורון מגידד
 "ר דורון בלשהד
 "ר יואב לרמןד
 רן מלמוד ע
 רון גילתש
 דר׳ יונתן לבנדיגרא
 דר׳ טל אילא
 יאור שטיינברגל
 ברת נת"ע ח

 חיים גליק
 קרן כץ

 ד"ר יותם ברלך
 שירלי ורמוס

 רוינט לימור
 רוטיסויולט פו

 חברת נתיבי איילון
 איתמר בן מאיר

 סמי אדרי
 ראובן קולטון

 יצחק גלבר
 אוהד דהן 

 לאוניד חייפץ
 המרכז הבינתחומי הרצליה מכון אהרון למדיניות כלכלית,

 פרופ׳ צבי אקשטיין 
 ד״ר אביחי ליפשיץ 

 סני זיו 
 אורן שפיר 

 הגופים המסייעים
 משרד התחבורה 

 קרן טרנר קובי
 יטשטיין שילב
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 ף אשר אס קדם
 ולדימיר סימון
 יאיר ארז איתי

 יוגב

 משרד האוצר
 אגף התקציבים 

 שאול מרידור
 עדי חכמון

 איליה כץ
 תמיר כהן
 שניר ניב

 יובל אביגדור
 יעל עבאדי

 אריאל הבר
 דנה דובר 

 אגף הכלכלנית הראשית 
 שירה גרינברג
 מיכאל ריטוב

 נדב פודולר 
 המועצה הלאומית לכלכלה

 ילניר בר
 איתמר מילרד 

 תכנון ל המנה
 דלית זילבר 
 יעל סולומון

 המשרד להגנת הסביבה
 אמיר זלצברג

 

 חוברת
 נוגה פנאי עריכה לשונית:

 עיצוב גרפי: שירה לביד
 הדמיות: ליאור שטיינברג

Humankind 
צילום: שרון שפירא, טל איל
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 44%-כ המהווים) 2018( תושבים מיליון 4.0 של ביתם, בארץ הגדולה וליןפרוטהמ  היא אביב-תל מטרופולין

  הכלכלית מהפעילות נכבד חלק  ומרכזת המדינה של והפיננסי סקיעה ליבה היא המטרופולין 1.ישראל מאוכלוסיית
 םיהנבי, במטרופולין נמצאים אלבישר  העבודה  ממקומות 50%. העבודה ופריון הלאומי התוצר למרבית האחראית

 גבוהה להשכלה  מהמוסדות 50%-וכ הרפואה מוסדות רוב, רבות ומקומיות בינלאומיות חברות של הראשיים המטות

    2.בישראל טיםומהסטודנ
, התושבים של הפעילויות לכל  הדרושות והנגישות הניידות את מספקת דן בגוש המטרופולינית  התחבורה מערכת

 של החיים ובאיכות ישראל כלכלת של התקין בתפקוד מרכזי  תפקיד לה שי ובהתאם, במטרופולין קריםוהמב העובדים
 . תושביה

 קצב ובעלת קרקע במשאבי הדלה ישראל במדינת במיוחד הכרחית הויעיל ימתמקי  תחבורתית מערכת פיתוח

  OECD.3-ה מדינות לש הממוצע הגידול מקצב עשרה  פי – המפותח בעולם ביותר הגבוה אוכלוסייה גידול
 

 טרו מ לאל לישרא
 מיליון כלי רכב  5.9 2040, מיליון כלי רכב 3 2018

 4מטרופולין תל אביב
  מיליון תושבים 4 2018 •
 מיליון תושבים 5.4 2040 •
 מהאוכלוסיה בישראל  44% •
 ממקומות העבודה 50% •
 מהתוצר העסקי  62% •

 מטרופולין תל אביב היא הלב העסקי והפיננסי 
 של המדינה ומרכז חלק נכבד מהפעילות 

 לית האחראית לרוב התוצר ופריון העבודהלככה
 

 תחבורה על התושבים ניידות ואת חבורהתה  מערכת את מבססות בעולם ותותחהמפ הערים ,האחרונים בעשורים
 ימושש 70% של יעד  שלה האסטרטגית בתוכנית קבעה  קופנהגן ,לדוגמה .ורכיבה הליכה ,ציבורית תחבורה :מקיימת

 וששימ 75% של יעד 2017-ב קבעה ,90-ה בשנות שלה המטרו קווי מרבית את מהקיהש ,ומדריד ,מקיימת בתחבורה
 בעשור ק״מ 90-בכ שלה המטרו רשת את הרחיבה ,גודש אגרות בהפעלת  בעולם הוצחל ,סינגפור .מקיימת בתנועה
 ,פרטי בכהר על רבים עשורים במשך שהסתמכו ,אמריקה בצפון ערים גם .מטרו קווי 6 עוד להקים ומתכננת האחרון

 מעשור תרוי כבר פועלת יורק-וניו ,מקיימת לתנועה 50% של  יעד קבעה פרנסיסקו סן .מהותי מגמה  בשינוי החלו
 השדרות בכל רחבות ולמדרכות אופניים לשבילי ,ציבורית תחבורה לנתיבי והפיכתם הפרטי הרכב נתיבי לצמצום

 .בהתאם ופועלות קיימה-בת אינה פרטי רכב תססומב תחבורה מערכת כי הפנימו עולםב רבות מדינות .המרכזיות
 דווקא התבסס האחרונים בעשורים והניידות התחבורה פיתוח .הפוכה המגמה ,דן בגוש גם וכך ,בישראל ,זאת לעומת

ְרווּר את יבוהרח במדינה הקרקע שימושי פיתוח מגמות .המפותח בעולם  בערים למגמה בניגוד ,הפרטי הרכב על  הּפִ
 פתרון לקדם  במקום תהתחבורתי הנגישות בעיות את העמיקו ובכך ,הפרטי ברכב התלות  את יותר דעו שהגדיל באופן

 
 .2019 סטטיסטי שנתון, הלמ״ס  1
 .2017 ,ס”הלמ   2
3tion division, 2017.United Nations, popula  
 תושבים   מיליון-5.8 ל  5.2בין נעה   2040לשנם הדמוגרפית התחזית כלכלהל הלאומית מועצהה פי על כי יצויין  4
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 בתשתית מתאימות בהשקעות נענו לא שצורכיהן רבות נסיעות איתו מביא החיים ובאיכות באוכלוסייה דולהגי .עבורן
  .התחבורתית בנגישות ותיתמע מש לפגיעה הוביל זה מחסור .ומפקטיתק עירוניות של ובפיתוח הציבורית התחבורה

 המפותח העולם לעומת אלשרבי במטרופולינים ציבורית בורהחת תשתית בהשקעות הפער את אמד האוצר משרד
 2,000-כ על עומדת אביב-בתל הציבורית התחבורה מערכת בתשתית ההשקעה ,בפרט .5 שקל מיליארד 250-בכ

 בדוח הודגשו אף אלה נתונים .6אירופה במערב טרופוליניםמב בלתוש דולר- 15,000כ של ממוצע לעומת ושבלת דולר
 בהשקעה המחסור .(2018) ישראל בנק ובדוח (2018) המדינה מבקר בדוח ,(2018) ישראל על OECD-ה של הכלכלי

 ,הדרכים בגודש מהיר ולגידול הפרטי ברכב וגובר הולך לשימוש התושבים את דוחף הציבורית התחבורה במערכות
  .המטרופולינים של הצפופים ריםוזאב  בעיקר

 לתושב ציבורית בתחבורה השקעה
 לתושב דולר 15,000ה באירופ •
 דולר לתושב 2,000שראל יב •

 הציבורית בתחבורה השימוש בעוד ,בנסועה 2%-כ של וגידול םבכבישי הרכב כלי במספר 4% של גידול חל 2017 בשנת
-30%-כ של ממוצע לעומת 7;בלבד המוטוריות הנסיעות מסך-0%1 כ :הזמנים כל של לשפל ירד אביב-תל במטרופולין

  5מעל המונות המטרופולינים של וחלטמה ברוב וכך ,אלו ניםבמטרופולי.8 פהבאירו המפותחות במטרופולינים 40%
 המטרופולינים בין היא אביב תל מטרופולין ,להבדיל .מפותחת מטרו מערכת פועלת-OECD-ה במדינות תושבים מיליון

  .מטרו מערכת ללא המפותח בעולם היחידות תוולדהג
-בכ נאמדת דן בגוש הזמן אובדן עלות .עצומה היא ,שהגוד ובעליית תישובנג בפגיעה הכרוכה ,למשק הכלכלית העלות

 ברובה המבוססת לתחבורה 2040-ב שקל מיליארד 25-לכ לגדול צפויה זו עלות מטרו וללא ,בשנה שקל מיליארד  10
 יותלוהע את ניכר באופן מגדיל פרטי כברב גבוה שימוש .הזמן לאובדן מעבר קשים חסרונות טירפ ברכ על המוחלט

 על שליליות השפעות בעל הוא ,בנוסף .דרכים ותאונות בסביבה פגיעה ,אוויר םזיהו בהן ,התחבורה לש החיצוניות
 מחד מוגבלים ותקציב קרקע יאבשמ לצד ,אלו חסרונות .ועוד החברתי הצדק על ,העבודה פריון על ,החיים איכות

 חשיבה המצדיק עליונה יבותחש בעל לגורם הבורהתח תכנון את הופכים ,מאידך תיעולנס וגובר הולך וביקוש
 ובטכנולוגיה בסביבה זמן לאורך טובה ניידות לספק ביכולת להתמקד התחבורה מדיניות על .טווח ארוכת אסטרטגית
 .זמן לאורך גדולות כלכליות להשקעות בתימחו להיות ובהתאם ,במהירות המשתנות

 9ה באירופ נבחרות לערים בהשוואה אביב תל: 1 טבלה
 )מנסיעות ממונעות( אחוז נסיעות בתח"צ קווי מטרו מספר )מיליון( אוכלוסיה מטרופולין

 47% 11 8.3 לונדון
 41% 13 6.5 מדריד

 46% 10 3.4 ברלין
 50% 11 3.2 ברצלונה

 30% 3 2.9 ומאר
 41% 4 2.8 ון סביל

 10% 0 4.0 2018ת"א 
 40% 3 5.4 2040ת"א 

 

 
 שם  5
 התחבורה משרדי ,אביב-תל במטרופולין נוסעים עתירת ציבורית תחבורה מערכת לפיתוח האסטרטגית התוכנית  6

 .2016 ,והאוצר
 .2017, ת״א מטרופולין עהנסי הרגלי סקר  7
8.UITP, 2016   
 .2019 ,לכלכלה אומיתהל המועצה תחזיות ,שם  9
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 ,כוללת תחבורתית מערכת :האסטרטגית בתוכנית המשתקף החזון להגשמת  והכרחי זימרכ מרכיב והמהו המטרו רשת

 החברה ובפיתוח חיים באיכות התומכת  ,מאוזנת אמצעית-רב במערכת  מיטבית  וניידות נגישות רמת המבטיחה
 במערכת בחירה ותרויאפש ממגוון ייהנו במערכת הנוסעים .וסביבתית בטוחה ,יתונוישו ,הוליסטית בצורה להכוהכל

 – מקיימים באמצעים נעשית התנועה מרבית שבהן משגשגות בערים יגורו והתושבים ,ומוסדרת משולבת תחבורה
  .בו השימוש של משמעותית תהחוהפ פרטי ברכב התלות של הקטנה תוך ,ובהליכה ברכיבה  ,הציבורית בתחבורה

 מערכת של העיקרית מטרתה ,זאת עם .התחבורה עיאמצ בכלל הגודש את מפחיתה מטרו מבוססת תחבורה מערכת
 לספק ובראשנה בראש נועדה המערכת  .הדרכים ברשת הגודש את להפחית אינה ,בפרט והמטרו ,הציבורית התחבורה

 .ובחירותיהם לזמנם כבוד מתוך ,ביםהתוש לכלל טובה ונגישות ותדניי ברמת המתבטא לאזרח ואיכותי נחוץ שירות
 .החיים לאיכות כל דםוק נוגעת טרומה  מערכת של החשיבות

 המוטורית התנועה את להפחית בעת ובה ,במטרופולין והחברתית הכלכלית הפעילות את להגדיל יאפשר המטרו
 דינמיות ערים יהיו וליןופטרהמ ערי .ולשהייה בהיכרל ,להליכה נעימים למרחבים אותם ולהפוך העירוניים במרכזים

 אלפי ולא אנשים המשרתים ,ומזמינים פתוחים עירוניים םחביבמר אורבנית חיים איכות המאפשרות ומתפתחות

  10.רכב כלי לאינסוף חניה מרחב במקום ונעימים מרווחים רחובות עם ,בפקק מכוניות
 כיום נוסעים מיליון לעומת ,(2040) דן בגוש עיםנוס מיליון 4-כ יום ידמ  תסיע מטרו מבוססת ציבורית תחבורה מערכת
 האוכלוסייה של הניידות צורכי על היטב תענה התוכנית .(2040) מטרו ללא בתרחיש נוסעים מיליון 1.6-כ או (2018)
 ולוגיהכנטה ,הנסיעה מהירות ,הגבוהות הקיבולות .ובישראל במטרופולין הצפוי בגידול התחשבות תוך הקיימת

 נגישות של וההבג רמה לספק שיכול היחיד לפתרון המטרו מערכת את הופכים המוחלטת הדרך דתוהפר המתקדמת
  .האסטרטגית בתוכנית שנקבעו כפי התחבורה  מערכת ביעדי עמידה  תוך ,האוכלוסייה לכלל וניידות

 ,וההבג ובתדירות במהירות ,םי אנש של מאוד גבוהה  כמות להסיע ביכולת למטרו המשתווה תחבורה אמצעי אין
  .צפופים עירוניים במרכזים

 משיכת על ומדריד דבלין ,ברלין כמו מובילות בערים מתחרה דן גוש כי לציין ראוי ,הרבים ייםהלאומ ליתרונות מעבר
 ןפריו את המעלה עובדים התמחות כגון ,למשק ותרומה השקעות עימן מביאות האחרונות .לישראל ומיותבינלא חברות

 של מקומה תאו המשק תחרותיות את לבחון ישראל מדינת על ,זה רקע על .חדישה כנולוגיהטו הון השקעות ,בודהעה
 דן גוש של קרנה את  תעלה גבוהה שירות ברמת מטרו מערכת .הגלובלי בעידן ישראל בכלכלת העיקרית המטרופולין

 .ובינלאומית עסקית מבחינה
 לאומית  ובין עסקית ינהמבח דן גוש של קרנה את תעלה גבוהה שירות ברמת מטרו מערכת

 תוספות למימון ,התנועה וייעול לוויסות לתרום יכולה גודש רתגא .הגודש לבעיות כפתרון פעם לא מוצעת גודש אגרת
 השימוש את להקצות שצפויים רצויים פתרונות אלו כל .ציבורית לתחבורה עדיפות ולמתן תציבורי תחבורה של שירות

  .הקצר בטווח יותר יעיל באופן ,שלהם בלתוגהמ הקיבולת על ,מיםייקה בכבישים
  .הארוך בטווח המטרו למערכת יףתחל אינה גודש רתאג ,זאת עם

 חשוב ,כן כמו .יותר משמעותית תהיה הגודש אגרת של עהההשפ כך ,יותר טובה ציבורית תחבורה שתהיה ככל ,למעשה
 וגוש ישראל מדינת .התחבורה מערכת היצע את מגדילה אינה היא אך ,שהביקו את לווסת יכולה גודש שאגרת לזכור

 הביקושים על שתענה במידה הקיבולת את להגדיל היחידה האפשרות היא מטרו תומערכ ,מהיר בקצב מתפתחות דן
 

 התחבורה  משרדי, אביב תל רופוליןבמט נוסעים עתירת ציבורית תחבורה מערכת לפיתוח תהאסטרטגי התוכנית  10
 .2016, והאוצר
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 בשעה נוסעים אלף 150-כ של קיבולת תוסיף מטרו מבוססת מערכת ,להמחשה .דן בגוש הניידות צורכי ועל העתידיים
  .איילון לאורך ירטהפ לרכב מהירים נתיבים 75 של לזו השווה קיבולת ,פוליןבמטרו העסקיים זיםרכלמ

 11דן בגוש ן"המתע רשת תכנית  :1מפה
 לכינוי זכו אשר מהותיים וחברתיים טכנולוגיים שינויים של בפתחם כיום נמצאות ובעולם בישראל התחבורה מערכות

 המונים בהסעת חלקו על בדגש ,אלו טכנולוגיות ותבהתפתחוי והכרחי ובשח םמקו למטרו ."חכמה  תחבורה" הכולל
 מטרו שלמערכות מצאו האוטונומיים הרכבים בעתיד שעסקו האחרונים המחקרים רוב .רופולינייםהמט במרכזים

 משתלבות אוטונומי רכב מערכות שבו אפשרי תרחיש בכל צפופים עירוניים באזורי המונים בהסעת מרכזי תפקיד
 כלי ,ימהמשל מדיניותו הציבורית התחבורה מערכת קיבולת של משמעותית הגדלה ללא .תעתידיו תחבורה כותערבמ

 בתחום פעולה שיתוף על האמון Nacto ארגון גם .בניידות ולפגיעה הגודש להחמרת להביא עשויים האוטונומיים הרכב
 לקראת העירוני לתכנון ודגשים ותהנחי פרסם ,וטורונטו סלאנג׳ לוס ,יורק-ניו ביניהן ,אמריקאיות ערים 81 בין התחבורה

 תחבורה מערך על כל קודם להישען חייבת התחבורה שמערכת גישותדמ ההנחיות .האוטונומיים הרכב כלי עידן
 הנדרשות הקיבולות את לספק בכדי ,והמדרכה אופניים שבילי על מכן ולאחר ,מטרו כגון נוסעים עתירת ציבורית
  .ינהאורב למרחב
ירוּתכְּ  הניידוּת שירותי היא החכמה התחבורה מהפך של תנוספ מרכזית תמורה  האפשרויות לוללמכ המתייחס ׁשֵ
 .כאחד ופרטיים ציבוריים ,תחבורה שירותי מגוון (הנייד במכשיר יישומון דרך למשל) ונוחה פשוטה בצורה להזמין

 עדויות אולם .שודהג את להפחית ובכך בכרב הממוצע הנוסעים מספר את להגדיל פוטנציאל אלה לשירותים
 מכאן .מוגבל זה שפוטנציאל מראות ,בנושא לאומיים בין ריםמחק וכן ,Lift-ו Uber לש דומים שירותים כגון ,מהעולם

ירוּת הניידוּת ועולם האוטונומי הרכבה בתחום הנוכחיות שההתפתחויות ׁשֵ  מערכת בפיתוח הצורך את מייתרות אינן ּכְ
 את יעצים המטרו לבין בינן שהשילוב הרי ,יתממש אכן אלו בהתפתחויות הטמון לשהפוטנציא ככל ,זאת מתולע .מטרו

 ושירותי ,הצפופים העיקריים בפרוזדורים גבוהה במהירות אנשים של קריטית מסה יעביר המטרו .לציבור התועלות
ירוּת הניידוּת ׁשֵ   .שלהם ובגמישות הרחבה הסבפרי המטרו את ישלימו האוטונומית והטכנולוגיה ּכְ

 רבים חיים בתחומי אותנו פגשה  המגיפה .Covid-19 ,הקורונה פתמג בגין עולמי משבר חווינו האחרונים בחודשים
 יהיו ומה המגיפה תסתיים מתי יודעים אין עדיין .אחרות רבות ובמדינות בישראל מהפעילות גדול חלק ושיתקה

 ,גבוהה אבטלה ,מוחלטת כמעט פעילות הפסקת של ממצב עבר שקמה ספורים שבועות של בתקופה .השלכותיה
  .לשגרה הדרגתית חזרה של למצב ,התנועה של מוחלטת טכמע  והפסקה ,מהבית עבודה

 עלינו שנכפו השינויים האם השאלה עולה ,חברתי ריחוק המאלצת הדבקה סכנת תישקף לא הרחוק בטווח אם אף
 דפוסי לשגרת מלאה חזרה תהיה האם .שנים עשרות בעוד הנסיעה ודפוסי תוהפעילוי אופי על ישפיעו המגיפה במהלך

 את למדו ואולי ,התרגלו ,נאלצו שאנשים לאחר שמה או ,המשבר טרם התקופה את שאפיינה עותוהנסי לותעיהפ
 .תנמקוו ביתית לפעילות לבית מחוץ פעילות בין חדש איזון ייווצר ,מהבית שונות ופעילויות עבודה של היתרונות
 הסביר ישהתרח .ארוך לטווח ורהחבהת מערכת על והשלכותיהם ,וסקרים תרחישים מספר םנבחני המחקר במסגרת

 אך ,התחבורה מערכת תפקוד על חיובית השפעה אמנם תהיה המקוונות הפעילויות בתחום שלהתפתחויות הוא
 שיש כמובן ,זאת עם .החיים ברמת היוהעלי האוכלוסייה גידול לאור לנסיעות בביקוש הצפוי לגידול ביחס מוגבלת
  .המערכת בתכנון בחשבון יאןולהב צורך שי ואם ,תובוהקר בשנים המגמות אחר ולעקוב להמשיך

 34-23-בכ המוערכת, הלאומי ולמשק האזרחים לכלל, לנוסעים רבות כלכליות תועלות  מטרו מבוססת למערכת
.במטרו שקל מיליארד 150-כ של  צפויה השקעה לעומת זאת  - לשנה שקל מיליארד  שמשקיעים  שקל כל על 12
 .למשק כלכלית לתתוע 3.5-2.5  מקבלים

ירוּת הניידוּת ושירותי – הראשיים בצירים האנשים של הקריטית המסה את גבוהה במהירות ריעבי המטרו ׁשֵ  ּכְ
 ובגמישותם הרחבה בפריסתם המטרו את ישלימו

 
   .2020מרץ בחודש לאומית ותתשתי של ובניה כנוןלת הארצית במועצה וניהתכנ לסטטוס עדכנית המפה 11

 מימון ועלויות הפקעה עלויות ללכו לא האומדן ; 2020 לינואר העדכניות כתהמער תכניות על סמבוס העלות ןאומד  12
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 ערי מרבית בוחרות בכדי ולא ,התחבורה בתחום ביותר עותי שפמוה המשמעותיות ההשקעות בין היא המטרו מערכת
 והכלכליות התחבורתיות התועלות .העירונית התחבורה למערכת כבסיס בהן להשקיע בעולם המפותחות וליןהמטרופ

  .דן בגוש גם וכך ,מאוד גבוהות מטרו מבוססת תחבורה מערכת של
 או , המרכזי בתרחיש בשנה שקל ארדמילי 34-וכ התחתון שיבתרח בשנה שקל מיליארד 23-כב תמוערכו אלו תועלות

 ,נוכחי בערך הפרויקט חיי כל לאורך  המרכזי בתרחיש שקל מיליארד 550-ו התחתון בתרחיש שקל רדמיליא 390
 כל על.13 הקלה בתהרכ בקווי שקל מיליארד- 30וכ המטרו במערכת שקל מיליארד- 150כ של צפויה השקעה לעומת

 התחתון בתרחיש כלכלית תועלת שקל- 2.5כ מקבל הציבור,14 המטרו מבוססת התחבורה תרכעבמ המושקע שקל
 .המרכזי בתרחיש שקל -3.5ו

  לכימות הניתנות הכלכליות לתועלות מעבר
 משמעותי חלק עבור במיוחד חיוני המטרו ,ראשית .משמעותיות ואורבניות חברתיות תועלות גם ישנן ,כספי בערך

 חסרי גם וכך;15 לניידותם ריתהציבו הבתחבור ותלויים פרטי רכב ותםעלבב שאין ,הבית ישקממ-28% כ :מהאוכלוסייה
 מסוים חלק עם רק מיטיב במטרופולין מהירים כבישים רשת פיתוח .אחרים ורבים נכים ,ותיקים אזרחים ,נהיגה וןרישי

 וריתיבהצ התחבורה של יותמה ששיפור בזמן ,בה החזקים החלקים של ניידותם את בעיקר ומשפר האוכלוסייה של
 והשכלה ללימודים ,לתעסוקה הנגישות ושל הניידות של יותר צודקת בחלוקה ומסייע ,וסייהכלאוה כלל עם מיטיב
 פיתוח מאפשרים תחנותיה של יעיל וניצול המטרו מערכת ,כן כמו .אחרים חיוניים ולשירותים הרפואה לשירותי ,גבוהה

 התלות הקטנת לצד ,(המגורים ותכמ והגדלת תעסוקה מוקדי וחיזוק פיתוח) שיםמויש ועירוב גבוהה באינטנסיביות
  .הציבורי המרחב ופיתוח יותר מאוזן הזדמנויות במרח יצירת ,ברכב

 ,נמוכים קרקע וערכי נגישות קשיי בשל בעיקר נמנעה כה שעד ,התחדשות הדורשים לאזורים תאפשר המטרו מערכת
 האוויר זיהום את מפחית המטרו ,כן כמו .החניה תקני וםצמצ לצד הנגישות תלאעה באמצעות קלות ביתר להתחדש

 וכן ,הגלובלית להתחממות הגורמים החממה גזי פליטת את ,הצפופים העירוניים באזורים ותריב החמורים ,והרעש
  .והנפשית הפיזית ,הציבור לבריאות ומכאן אקטיביים נסיעה באמצעי לשימוש תורם

  תחבורה על בית משקי ותהוצא את ומוריד וריתיבהצ התחבורה מערכת ללכ  את משפר המטרו
 והיעדים ,הלאומי במישור והן האישי במישור הן ,ישראל תושבי של רווחתם תא ולשפר לשרת נועד המטרו

 מערב בערי לממוצע הדומה ,מאוד  גבוהה ברמה ביעדים לעמידה יביא המטרו .בהתאם נבחרו לפרויקט האסטרטגיים
 לתחבורה הנוגעות המדינה מבקר מדוח העולות הביקורות ברמ על עונה האסטרטגית ניתהתוכ ,כך על נוסף .הפאירו

  .בפרט ציבורית תחבורה בתשתית והשקעה השירות ברמת הפער ועל ,בכלל ציבורית
 יקל ,תיהתחבורת והניידות הנגישות את משמעותית בצורה ישפר ,התחבורה מערכת קיבולת את יגדיל דן גוש מטרו

 המערכת ,בנוסף .האורבני במרחב השימוש את וייעל הפעילות זירכלמ הפרברים את יקשר ,כיםבדר הגודש על
 הבית משקי הוצאות את תפחית ,בחניה וחיסכון הקרקע של יותר יעיל ניצול תאפשר ,והרעש האוויר זיהום את תפחית

 .נוספים רבים ליתרונות ותביא תחבורה על
 ושל הניידות של יותר צודקת בחלוקה  יעסיומ ,האוכלוסייה כלל עם יבמיט הציבורית ורהחבתה של מהותי שיפור
 אחרים  חיוניים ולשירותים הרפואה לשירותי ,גבוהה ולהשכלה ללימודים ,לתעסוקה ותהנגיש

 
 מימון ועלויות הפקעה עלויות כולל לא האומדן  ;2020לינואר העדכניות המערכת תכניות על מבוסס העלות אומדן 13
 והסגול רוקהי ל"הרק קווי את וכן המטרו קווי ת שלוש את כוללות התועלות 14
  2018ס”הלמ  15
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 מערכות  פיתוח של העולמית המגמה 02
 מטרו 

 16.מטרו מערכת לתפוע תושבים יוןמיל 5-מ למעלה עם OECD-ה במדינות המטרופולינים של המוחלט ברובן
 מטרו מערכת ללא היחידות בין היא אביב תל ןפולימטרו

 מהמטרופולינים ניכר בחלק וכן ,תושבים מיליון 5-מ למעלה עם OECD-ה במדינות המטרופולינים של המוחלט ןובבר
 ,יידותנל וגדל ההולך שיקובה לאור ,בנוסף .הציבורית התחבורה מערכת בבסיס מטרו מערכת פועלת ,יותר הקטנות

 ,קיימות מערכות ולהרחיב חדשות מטרו ותרכמע ולפתח לבנות ממשיכות גבוהה צפיפות בעלות וערים מטרופולינים
 בצפון המטרופולינים גם .פאולו-וסאו מדריד ,ברצלונה ,סיאול ,אמסטרדם ,המבורג ,סינגפור ,פריז ,לונדון ובהן

 בוחרות ,ושיקגו .סי.די וושינגטון ,לס’גנא לוס ,טורונטו כגון ,הפרטי ברכב חבנר ששימו סביב ברובן שתוכננו ,אמריקה
 נסיעה הכוללת ביותר המתקדמת בטכנולוגיה מיושמות מההרחבות חלק .שלהן המטרו מערכות תא להרחיב

 .חדשנית ובקרה אוטונומית
 של גידול – םבעול חדשות רוטמ ותמערכ 75-כ הוקמו 2018 שנת עד 2000 משנת ,קיימות מטרו מערכות הרחבת לצד

 .(2008) ובשווייץ (2013) באיטליה ביניהן ,באירופה 10-ו אמריקה בצפון חדשות  מטרו מערכות שתי ביניהן – 70%-כ
 2019 בשנת חהנפת ,למשל ,בסידני .(1 איור ראו) האחרון בעשור הוקמו בעולם המטרו מערכות מכל רבע ,למעשה
 במלבורן גם ;נוספים קווים שלושה בה ניםמתוכנ וכן ,תחנות 13-ו מסילה מ”ק 36 עם חדשה אוטומטית מטרו מערכת
  .חדשות מטרו מערכות הקרובות בשנים להיפתח צפויות ,היתר בין ,ובדבלין

 820 ,חדשות במערכות מ"ק 577 מתוכן ,מ"ק 1,901 של באורך מטרו מסילות העולם ברחבי הונחו 2017–2015 בשנים
 של מ"ק 5,400-כ ,2018 לשנת נכון .קיימים קווים רכתאה של מ"ק 504 ועוד ,תקיימו במערכות שיםדח קווים של מ"ק

 .והרחבות חדשים קווים 200-לכ תוכניות במסגרת תכנון בשלבי מ"ק 1,700-וכ מבחן בשלבי או בהקמה מצויות מסילות
 וכן ,חדשות רומט מערכות נותבל ותממשיכ העולם מדינות ,לניידות בביקוש ולמהגיד שכתוצאה לראות ניתן ,אכן

 מיליארד 45-מ ,20%-בכ גדלה בעולם מטרו ערכותמב השנתית הנוסעים כמות ,בהתאם .הקיימות את ולשפר להאריך
   17.האחרונות השנים בשש ,נוסעים מיליארד- 53.7ל

 בקווי עיםוסהנ תכמו וכן ,הקיימות אלו את ולהרחיב חדשות מטרו מערכות לבנות ממשיכות העולם חביבר מדינות
  מתמדת עלייה תבמגמ נמצאת וטרהמ

 18ר עשו  בכל חדשות מטרו מערכות מספר: 1 איור
1860-69 1 
1870-79 0 
1880-89 0 
1890-99 4 
1900-09 4 
1910-19 3 
1920-29 2 
1930-39 2 
1940-49 0 

1950-1959 7 
1960-1969 9 

 
 .מאוד נמוכה וצפיפות מבוזר אורבני מבנה בעלות ערים, בארה״ב ויוסטון לאסדא  16
17UITP, world metro figures, 2018.  
 .שם  18
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1970-1979 23 
1980-1989 27 
1990-1999 25 
2000-2009 30 
2010-2019 45 
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 בישראל ובצפיפות סייהבאוכלו גידול 03
 דן ובגוש

 

 מערכת פיתוח  :ייחודי אתגר מציב ,המפותחות המדינות מבין תרביו הגבוה ,בישראל האוכלוסייה גידול קצב
 הארוך לטווח וסייההאוכל של הניידות יצורכ את לספק שתוכל תחבורה

 מממוצע עשרה פי – המפותח בעולם מהגבוהים סייהלואוכ גידול קצב ובעלת קרקע במשאבי דלה ישראל מדינת
 של העדכניות התחזיות ולפי ,תושבים מיליון 9-כ מנתה המדינה יתאוכלוסי 2018 בשנת .(2 איור ראו) OECD-ה מדינות
 כתוצאה 2040.19 שנת עד תושבים מיליון 14.2-12.3-לכ לגדול צפויה האוכלוסייה הלסטטיסטיק המרכזית הלשכה

 בעולם ביותר הצפופות מהמדינות אחת להיות צפויה ,םהיו כבר צפופה אשר לראיש ,הגבוה פיוגרמהד  מהגידול
  .3 איור שמציג כפי ,הנוכחית המאה אמצע לקראת
 .במדינה הצפופים מהאזורים והיא מהיר בבקצ גדלה אביב תל מטרופולין ,הארצי האוכלוסייה גידול לקצב בדומה

 ,הדמוגרפי הגידול 2040.20 בשנת תושבים יוןמיל 5.8-5.2-לכ (2018) תושבים מיליון 4.0-מכ לגדול צפויה המטרופולין
 בולתיק של מתאימה הגדלה ללא .לנסיעות והביקוש הניידות צורכי את ניכרת בצורה יגדילו ,החיים ברמת העלייה לצד

 של הניידות את לבסס יבתיח אלישר מדינת כן על .תיפגע והנגישות יחמיר הגודש ,המטרופוליניות הבורהתח מערכות
 בדומה  ,גבוהה קיבולת בעלת ,ומפותחת איכותית ציבורית תחבורה מערכת על ,בפרט דן ובגוש ,בישראל האוכלוסייה

  .המפותח בעולם הגדולות למטרופולינים
 יוביל המטרופולין ובצפיפות באוכלוסייה הגידול ,התחבורה מערכות קיבולת של יתתועמשמ הגדלה ללא
  ובנגישות בניידות משמעותית יעהולפג בגודש מרהלהח
 21  [1970=100]המפותחות  המדינות לעומת בישראל האוכלוסייה גידול קצב :2 איור
 100 – 1970נת בשכל המדינות  •
 280 – 2015ישראל  •
 116 - 2015ממוצע מדינות מפותחות  •

  

 
 .2017, 2065 שנת עד ישראל אוכלוסיית תחזית,  ס”הלמ   19
 .2019 ,לכלכלה  הלאומית המועצה תחזיות  20
21, 2017.population division United Nations,    
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 2022 50 לשנת  תותחזי  2015לשנת נבחרות במדינות האוכלוסייה צפיפות :3 יורא
 

 מדינה  2015 - מספר אנשים לקמ"ר  2050 - מספר אנשים לקמ"ר 
 ישראל  373 739
 הודו  440 558
 הולנד  502 520
 בלגיה  373 412
 אנגליה  270 312
 יפן  351 298
 גרמניה  234 227
 איטליה 202 187
 מצרים  94 154
 סין  149 145
 צרפת 118 129
 ספרד  93 89
 יוון  87 77
 ב ה"אר 35 43
 ניו זילנד  18 22

 

 
22  017UN, 2 .אמצע תרחיש, 2017 מ״סהל על מבוססת ישראל תחזית . 



 מטרו גוש דן  17
 

 דן בגוש הגודש 04
 

 ניכר באופן גדל בישראל הפרטי ברכב השימוש ,איכותית יתציבור תחבורה תשתית והיעדר הדמוגרפי הגידול עקבותב
 .פרטי רכב באמצעות המוחלט ובןר ,ביום ממונעות נסיעות מיליון 10-כ דן בגוש בוצעו 2017 בשנת .האחרונים בעשורים

 המפותחות במטרופולינים 40%- 30%לעומת זאת 23,ציבורית בתחבורה צעוהתב  הממונעות תעונסיהמ בלבד- 10%כ
  24.פהבאירו
 היקף אף ועל ,(4 איור ראו) OECD-ב מהממוצע שלושה פי גבוה בישראל דרך לק״מ השנתית הנסועה היקף מדד

 סייהכלוהאו גידול קצב את ביקלהד ,יכולה לא וגם ,הצליחה לא הכבישים סלילת ,הדרכים רשת של הרחב הפיתוח
 עומדת אינה המערכת ,הכבישים מערכת של ינסיבאינט פיתוח למרות ,כלומר .(5 איור ראו) הפרטי הרכב על והבעלות

 במגוון הניידות צורכי את המספקת משולבת מערכת להיות התחבורה מערכת על .וגדלים ההולכים בביקושים
 על בעיקרה מסתמכת התחבורה מערכת דעו כל .ופוליןרטמה של הצמיחה המשך תא שתאפשר בצורה אמצעים

  .בעולם מהגבוהים הוא דן בגוש הדרכים גודש כיום וכבר  – להחמיר ימשיך הגודש ,הפרטי הרכב
 הנסיעה זמן שבין היחס על  המבוסס ,הגודש להערכת המובילים הבינלאומיים מהמדדים ,"TomTom" מדד לפי

 .שונות מדינות 57-מ ערים 416 מתוך ,הגודש במדד 21-ה במקום מדורגת יבאב-לת ,השפל בשעות לנסיעה בגודש
 והגדושות הגדולות ריםמהע – ומלונדון ינג'מבייג ,מטוקיו ,יורק-מניו ,לס'אנג מלוס יותר ושהדג אביב-תל ,להמחשה

 ציבורית רהבותח תמערכו וברשותן השלישי העולם ממדינות הן אביב-תל של מזה חמור שמצבן הערים מרבית .בעולם
  25.ולימה בוגטה ,מומבאי כגון ,מפותחות לא

 ,46%-ב בממוצע מתארכים ,העירוניים בכבישים ןוה מהירים בכבישים הן ,יבבא-בתל הנסיעה  זמני הגודש בעקבות
 העומס עותשב דקות 58-כ בממוצע תארך השפל בשעות שעה חצי שאורכת נסיעה .93%-ב בממוצע השיא ובשעות

 וןכג ,שלהן הציבורית התחבורה במערכת משמעותי באופן שהשקיעו וצפופות תתחומפו ערים .ייםרהצה ריואח בבוקר
  .(2  ואר) יותר נמוך בדירוג ונמצאות גודש פחות חוות ,(243 דירוג) ומדריד ,(94 דירוג) ליןבר ,(96 דירוג) סינגפור

 הזמן לנסיעה של  פת תוס  TomTom של הגודש מדד לפי נבחרות ערים של השוואה: 2 בלהט
 דק' בשעות העומס 30

 
 דירוג הגודש העולמי מספר קווי מטרו  בוקר רבע

 אביב -תל 0 דקות 28+ דקות 27+
 21מקום 

 ליסבון 4 דקות 20+ דקות 23+
 81מקום 

 יןברל 10 דקות 15+ דקות 18+
 94מקום 

 מדריד  13 דקות 17+ דקות 14+
 243מקום 

 
 

 
 .2017, ת״א מטרופולין נסיעה הרגלי סקר  23
242019   bloomberg. 
25  TomTom, Traffic index results, 2019. 
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 26הדרכים  רשת לאורך בכבישים התנועה ותצפיפ מדד :4 וראי
 מדינה  נסועה לק"מ דרך 

 מקסיקו   438                     
 נורברגיה   485                     
 צרפת  531                     
 בלגיה   646                     
 יוון   715                     
 ארצות הברית   877                     
 הולנד   946                     
 גרמניה   1,108                  
 אנגליה   1,200                  
 ספרד   1,385                  
 ישראל   2,792                  
                     785  OECD 

 
 ,היום שעות לאורך דן לגוש בכניסה הראשיים בכבישיםtress Index, CSIter SCommu ( 27(  הגודש מדד את מציג 6 איור

 ניתן .גודש ללא הנסיעה זמני לבין השיא בשעות הנסיעה זמני בין היחס את מייצג המדד .google נתוני על בהתבסס
 הנסיעה מזמן ומעלה החמיש לפי אף מגיע חלקםוב ,שניים פי ארוך צירים במספר השיא בשעות עהסיהנ זמן כי אותרל

 הראשיים בצירים מתרכז אינו שהגודש ,TomTom של באינדקס ביטוי לידי שבא כפי ,להדגיש חשוב םולוא .גודש ללא
 .העירוניים ברחובות ןהו הראשיים יםירבצ הן ,השפל בשעות גם קיים משמעותי עומס .בלבד השיא ובשעות

 הגודש בעקבות .בכללותו שקהמ על וכן העובדים על ,התושבים לע גבוהה עלות משית דן שגו במטרופולין הרב הגודש
 עלות .אחרים ולצרכים לפנאי ,לעבודה לשמש שיכלו שעות ,בשנה שעות מיליון 200 מעל מאבדים דן בגוש הנוסעים

  2040  לשנת עד כי מראה ביותר העדכנית התחזית .(2018) בשנה ח"ש מיליארד 10-בכ תנאמד  למשק אלו שעות
  של לתוספת  להביא הצפוי גידול 28,תושבים מיליון 5.4-לכ לגדול צפויה המטרופולין תסייאוכלו

 לטתהמוח מהתלות והיפרדות התחבורה מערכת קיבולת של משמעותית הגדלה ללא 29.ביום נסיעות מיליון  7-6-כ
 .2040-ב ח"ש מיליארד 25-לכ לגדול צפויה ועלותו ,ויחריף ילך רק הגודש ,הפרטי כברב

 קיבולת של משמעותית הגדלה ללא .לשנה ש״ח מיליארד 10-בכ נאמדת דן גוש במטרופולין ודשגה עלות
 2040-ב ח"ש מיליארד 25-לכ לגדול צפויה השנתית העלות ,התחבורה מערכת

 

 ,נאותה ותשיר ברמת ,ולניידות לנגישות הפתרון על כי היא דן בגוש לתחבורה סטרטגיתאה תכניהתו מסקנת ,זאת לאור
 לתמוך שתוכל הציבורית התחבורה במערכת  גבוהות השקעות על וכן ,ההנסיע בהרגלי מהותי שינוי על סלהתבס 
 הניידות רכיוצ תא קלספ תוכל לא הפרטי הרכב על התבססות של הקיימת המגמה המשך .המטרופולין פיתוח בהמשך

 .דן שבגו
 19-201530 70 ,בישראל ובנסועה רכב בכלי, הדרכים באורך הגידול :5 איור

 שנה  Motor vehicles ילין) ועה (מק"מ נס אורך כבישים (ק"מ) 
100 100 100 1970 

104.510226 110.9979633 111.2781955 1971 
107.9655544 128.6490156 123.3082707 1972 
108.4391819 108.8424983 139.4736842 1973 
110.2798708 152.8513238 153.3834586 1974 

 
26  CD, 2018.OE 
27  Inrix, 2018. 
 .2019, לכלכלה  אומיתהל  המועצה  28
 .אביב- תל תחבורתי מודל תחזיות  29
 .2018, ס”הלמ   30
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110.6350915 156.6870333 157.518797 1975 
114.2088267 156.0930075 162.7819549 1976 
118.5145318 157.6714189 169.1729323 1977 
122.6480086 168.2959946 178.1954887 1978 
123.810549 177.766463 197.3684211 1979 

127.1259419 185.7264087 202.6315789 1980 
128.6329386 196.9450102 222.9323308 1981 
133.0462863 222.2165648 248.8721805 1982 
134.3595264 231.0930075 274.4360902 1983 
136.146394 233.2824168 285.7142857 1984 

137.3519914 238.5947047 291.7293233 1985 
138.1054898 244.568907 307.8947368 1986 
139.0527449 260.5736592 331.5789474 1987 
139.8923574 289.3075356 358.2706767 1988 
140.7965554 306.5682281 369.924812 1989 
142.0775027 316.8363883 381.5789474 1990 
144.3379978 339.443313 404.1353383 1991 
146.6415501 386.880516 442.1052632 1992 
149.9354144 419.3822132 474.0601504 1993 
154.919268 467.6001358 516.1654135 1994 

158.7836383 519.9083503 548.4962406 1995 
163.1108719 537.2708758 580.075188 1996 
167.9009688 570.1289885 607.8947368 1997 
172.6910657 578.3265445 629.6992481 1998 
174.8869752 593.3978276 650.3759398 1999 
177.0721206 619.1785472 688.3458647 2000 
179.5156082 639.137814 719.924812 2001 
182.6910657 644.263408 736.8421053 2002 
185.7158235 660.964019 745.112782 2003 
187.8363832 676.6632722 766.1654135 2004 
189.3541442 708.2315003 792.1052632 2005 
190.6781485 733.910387 818.0451128 2006 
192.378902 763.6795655 858.6466165 2007 

194.8869752 800.5600815 898.8721805 2008 
197.1905274 827.7325187 924.3293233 2009 
198.9451023 846.4019009 964.7334586 2010 
199.8815931 858.3842498 1008.646617 2011 
201.4962325 850.4243041 1037.969925 2012 
203.1001076 869.0936864 1071.804511 2013 
205.1991389 889.34148 1115.037594 2014 
206.8998924 930.4141208 1162.269173 2015 
208.4607104 971.1473184 1217.669173 2016 
210.4951561 1011.575017 1268.045113 2017 

 

 הנסיעה זמן חלקי השיא  בשעות הנסיעה זמן – דן שלגו בכניסה ראשיים בכבישים הגודש מדד :6 איור
 31החופשית 

 

 
 .google ,2018 נתוני על מבוסס, מת״ל  31
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 תחבורה בתשתיות בהשקעה ערהפ 05
 ציבורית 

 
 פער 32,האוצר משרד הערכת לפי- .OECDה מדינות לעומת וריגבפ נמצא בישראל ריתהציבו התחבורה תשתיות פיתוח

-כ  של ההשקעה לעומת ,מהתוצר 1.8%-כ של השקעה רשתנד הפער על לגשר בכדי .שקל מיליארד 250-בכ נאמד זה
 יער עבארב נוסעים עתירות ציבורית תחבורה מערכות של הקמה לכלול זו השקעה על 33.האחרון בעשור מהתוצר 1%

 של הכלכלית קירהסה בדוח OECD-ה של הכלכלי הצוות ידי-על חוזקה זו הערכה .בישראל רכזיותמה המטרופולין
  34.שראלי

 מיליארד 250-בכ נאמד המפותחות המדינות ובין ישראל בין ציבורית רהתחבו של תשתית בהשקעות הפער
 שקל

-בתל .דן בגוש מזו 7 מפי ביותר גבוהה פהירואב לתושב הציבורית התחבורה מערכת בתשתית הממוצעת ההשקעה
 במערב במטרופולינים לתושב דולר 15,000-כ של ממוצע ומתעל לתושב דולר 2,000-כ על עומדת זו השקעה אביב

 בשלוש לתושב הציבורית התחבורה בתשתית ההשקעה את מציג  7איור :הפער את ממחישים- 8ו  7איורים 35.אירופה
  ם.בעול מפותחות םרופולינילמט אהשווהב בישראל המטרופולינים

 36לנפש בדולר ,לתושב יתציבור בתחבורה השקעה :7 איור
 מדריד של המפותחות לרשתות הבהשווא אביב-תל יןבמטרופול העורקית הציבורית התחבורה רשת את מציג 8 איור

 מדינת בין זה פער .פרוורית רכבת קווי של מפותחת ורשת קלה רכבת קווי ,אחת כל מטרו קווי 10 מעל הכוללות ,וברלין
 דן גוש של לצרכים המתאימה ציבורית תחבורה רכתלמע להגיע ניתן לא כי שאת תריב מדגיש המפותח לעולם ישראל

 .הציבורית תחבורהה בתשתית מסיבית ההשקע ללא
 דן בגוש מזו 7 מפי ביותר גבוהה באירופה לתושב ציבורית תחבורה בתשתית הממוצעת ההשקעה

 

  37שודהג במדד ומיקומם ומדריד ברלין ,אביב-בתל בלעדית דרך זכות בעלת יבוריתצה התחבורה רשת :8 ראיו
 243 -מדריד  94 -ברלין  21 -תל אביב 

 
 .2012, והאוצר התחבורה משרדי, הציבורית התחבורה לפיתוח האסטרטגית התוכנית  32
33  OECD, 2018. 
 .שם  34
 .2015, 2001 שנים UITP נתוני חניתו על  מבוסס, ציבורית תחבורה לפיתוח תאסטרטגי תכנית  35
  התחבורה משרדי, אביב-תל במטרופולין נוסעים עתירת תציבורי תחבורה תמערכ לפיתוח טגיתהאסטר התוכנית  36

 .2016, והאוצר
37  OpenStreetMap contributors, 2015. 
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  ציבורית תחבורה במערכת הצורך 06
 ועדכנית  איכותית

 

 התחבורה של הממוצעת הנסיעה מהירות .ובאיכותה בהיקפה  מתבטאת הציבורית בתחבורה הנמוכה ההשקעה
 וזכות טובות תציבורי תחבורה מערכות עם אירופאיות בערים ותהמהיר כמחצית ,ש"קמ 15-כ אהי דן בגוש יבוריתצה

 ראו )אלו בערים השירות מהיקף יתחצכמ על עומד אביב-בתל לתושב השירות היקף גם 38. (9איור ראו )בלעדית דרך
 שירות מהווה הואינ ,יחסית נמוכות תדירויות תובעל איטית דן בגוש הציבורית התחבורה מערכת ,כן אם .(10 איור

 גבוהה פרטי ברכב בשימוש והעלייה מצומצם הציבורית בתחבורה שהשימו מכך כתוצאה .הרחב לציבור דיו אטרקטיבי
  .האירופאיות ריםעב  מהמגמות בשונה ,ועקבית

 אביב-בתל :האירופאי חודבאי מערים משמעותית נמוך אביב-בתל לתושב הציבורית בתחבורה הנסיעות מספר ,אכן
 בווינה 250-ו בברלין 300 ,בלונדון 450 ,ידדרבמ 230-לכ בהשוואה ,לשנה לתושב הציבורית לתחבורה תעליו 85-כ ישנן

 40%- 30%לעומת- (2018) 10%כ על ועומד מאד נמוך אביב-בתל תהציבורי בתחבורה השימוש ואחוז 39,לדוגמה
 רחבה פריסה עם ,תדיר ,מהיר ,איכותי יתציבור תחבורה שירות רק .(11 איור ראו) באירופה המפותחות במטרופולינים

 .ציבורית בתחבורה הנוסעים באחוז משמעותית לעלייה להביא בכדי דיו אטרקטיבי היהי גבוהה וקיבולת
 בכדי דיו אטרקטיבי יהיה גבוהה וקיבולת רחבה פריסה עם ,תדיר ,מהיר ,איכותי ציבורית תחבורה תשירו רק

 הציבורית בתחבורה םהנוסעי באחוז משמעותית לייהלע יאלהב
 המבוססת  אביב-תל במטרופולין ציבורית לתחבורה אסטרטגית תוכנית נוהכי והאוצר התחבורה משרדי אלו מסיבות

 המשתקף החזון.40  מפותחת אוטובוסים ורשת וארצית פרוורית רכבת ,קלה רכבת קווי עם בשילוב מטרו רשת על
-רב במערכת מיטבית וניידות נגישות רמת המבטיחה ,כוללת בורתיתחת מערכת של הוא גיתהאסטרט בתוכנית
  .ביבתיתסו בטוחה ,ויוניתשו ,הוליסטית בצורה והכלכלה החברה ופיתוח חיים באיכות התומכת ,וזנתאמ אמצעית
 בערים יגורו והתושבים ,ומוסדרת משולבת תחבורה במערכת בחירה אפשרויות ממגוון ייהנו במערכת הנוסעים

 של הקטנה תוך ,ובהליכה בהברכי ,הציבורית בתחבורה – מקיימים באמצעים נעשית התנועה מרבית שבהן ותמשגשג
  .בו  ושהשימ של משמעותית והפחתה הפרטי ברכב התלות
 את להפחית בעת ובה ,במטרופולין והחברתית הכלכלית הפעילות את להגדיל יאפשרו הקלה הרכבת וויקו המטרו

 המטרופולין ערי .ולשהייה לרכיבה ,להליכה נעימים למרחבים אותם ולהפוך םונייהעיר יםבמרכז המוטורית ועההתנ
 המשרתים ,ומזמינים פתוחים ייםעירונ במרחבים תאורבני חיים איכות המאפשרות ומתפתחות דינמיות ערים יהיו

  .רכב ילכ לאינסוף חניה חברמ במקום ונעימים מרווחים רחובות עם ,בפקק מכוניות אלפי ולא אנשים
 :קווים שלושה לכלול צפויה המטרו רשת
 .אביב-תל דרך (ורחובות לוד ,לציון ראשון) לדרום (ורעננה סבא כפר) מצפון :M1 קו •
 .אביב-ותל גן רמת ,תקווה פתח לדרום רותיש יספק – למערב ממזרח :M2 קו •
 .ביניהם מעבר שראפוי הרשת קווי כל בין יחבר – טבעת חצי בצורת :M3 קו •

 להפחית  בעת ובה ,ופוליןטרבמ והחברתית הכלכלית הפעילות את להגדיל יאפשרו הקלה הרכבת וקווי המטרו
 ולשהייה לרכיבה ,להליכה יםימנע למרחבים אותם ולהפוך ייםהעירונ במרכזים המוטורית התנועה את

 
 

 .2015, 2001 שנים UITP נתוני ניתוח על  מבוסס ,ציבורית תחבורה לפיתוח אסטרטגית תוכנית  38
39  EU Barometer, 2016. 
 התחבורה משרדי ,אביב-תל במטרופולין נוסעים עתירת וריתציב תחבורה מערכת לפיתוח גיתהאסטרט התוכנית  40

 .2016 ,והאוצר
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 41  רותנבח לערים בהשוואה הציבורית התחבורה איכות למדדי דוגמאות

  ש"קמ  ממוצעת תמהירו :9 איור    

 15 תל אביב •
 31 ברצלונה •
 31 ברלין •
 30 וינה •
 25ממוצע מדינות מפותחות  •

 לשנה בושלת ציבורית לתחבורה עליות מספר  :10 יורא

 50 תל אביב •
 94 ברצלונה •
 130 ברלין •
 99 וינה •
 100 ממוצע מדינות מפותחות  •

 לערים בהשוואה  בישראל  הערים – הממונעות  הנסיעות  מסך הציבורית  בתחבורה הנסיעות אחוז 11 יורא
 42ובאסיה  באירופה מפותחות

 10% תל אביב •
 15% חיפה •
 20% ירושלים •
 30% רומא •
 32% שטוקהולם •
 33% אוסלו •
 34% פריז •
 36% מינכן •
 40% הלסינקי •
 44% בריסל •
 45% ברלין •
 48% לונדון •
 49% בודפשט •
 57% סינגפור •
 59% וינה •
 67% פראג •
 82% הונג קונג •

 
 015.2, 2001 שנים UITP נתוני ניתוח על  מבוסס, ציבורית תחבורה לפיתוח אסטרטגית תוכנית 41
42  UITP city database 2015  ,נסיעה הרגלי סקר: ישראל ורעב. 
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 מטרו  כתבמער גיטרטהאס  הצורך 07
 

 דן בגוש הנדרשת הקיבולת תוספת  את לספק שיכולה היחידה המטרופולינית התחבורה מערכת היא מטרו מערכת
 המתנה זמן) מאוד גבוהה תדירות למטרו .במטרופולין והמבקרים העובדים ,התושבים למרבית אטרקטיבית ולהיות
  .(ש"קמ 40 בממוצע ,ש"קמ 80 עד) הגבוה תירוומה האוכלוסייה של גבוה כיסוי ,(דקות שתי של ממוצע

 אלף 40 עד של מאוד גדולה קיבולת מאפשרים ,בקרונות האפשרי הנוסעים ספרמל  בנוסף ,והתדירות המהירות
 יוובק .קלה רכבת של ומז 5 ופי בלעדי עירוני אוטובוס נתיב של מזו 20 פי גבוהה זו קיבולת .כיוון לכל בשעה נוסעים

 150-כ עד יידיםנמ היטב המתפקדים קלה רכבת שקווי בעוד ,ביום נוסעים אלף 800-600-כ םמשימשת בעולם מטרו
 .(13 איור ראו) ביום נוסעים אלף

 העסקיים למרכזים בכניסה בשעה נוסעים אלף 150-כ של קיבולת ףתוסי מטרו מבוססת ציבורית תחבורה מערכת
 ,(2040) ביום נוסעים מיליון 4-כ לנייד צפויה כולה רכתהמע .וןילאי לאורך מהירים יםנתיב 75-ל ערך ווהש ,במטרופולין

 באזור אנשים של זו כמות לנייד יכולים אינם ואוטובוסים קלות רכבות .כיום הציבורית בתחבורה הנוסעים ספרממ 4 פי
 מספיק אטרקטיבית אינה סיםאוטובו מבוססת רכתמע של השירות רמת ,מכך יתרה .דן גוש של הצפוף המטרופוליני

  43.הפרטי ברכב המשתמשים נוסעים של משמעותית כמות למשוך דיבכ
 שלהם מהקיבולת 2.5-1.5 פי גדולים דן בגוש הקלה הרכבת לקווי הביקושים מטרו ללא כי מראות 2040 לשנת יותחזהת
 יםסובוהאוט לרשת מאפשר רוהמט ,זאת לעומת .2030 בשנת כבר יתר בעומס תפעל הציבורית התחבורה מערכת וכי

 תחבורה מערכת עם היטב לתפקד וליןלמטרופ יאפשר המטרו ,בכלל .גבוהה שירות ברמת לתפקד הקלה והרכבת
 בתחבורה הנסיעות אחוז .יבהוברכ בהליכה ,יתהציבור בתחבורה נעשות הנסיעות ממחצית יותר שבה ,מאוזנת

  .איותהאירופ בערים צעמומל  בדומה ,הממונעות מהנסיעות 40%-לכ כיום 10%-מ לגדול צפוי הציבורית
 עתירת התנועה מערכת ,הבאות בשנים דן בגוש הצפויים הנסועה ורמת ,הציפוף ,האוכלוסייה גידול לאור

 עם המשולבת מטרו מבוססת תחבורה מערכת היא לניידות  שיםהביקו את לספק שיכולה היחידה הנוסעים
 ציבורית תחבורה של נוספים אמצעים

 44דן בגוש ציבורית רהבתחבו נוסעים :12 ראיו
 

 מיליון נוסעים 1.1רו אין מט 2018 •
 מילין 1.6אין מטרו  2040 •
 מיליון נוסעים 4עם מטרו  2040 •

 שונים יתציבור תחבורה אמצי של ומהירות קיבולת  13יור א
 מהירות ממוצעת   •

o  קמ"ש 15 –אוטובוס 
o  קמ"ש  20רכבת קלה 
o  שקמ 40מטרו" 

 קיבולת נוסעים בשעה  •
o  נוסעים 40,000מטרו 
o  נוסעים 7,500רכבת קלה 
o  2,200אוטובוס 

 
 

 
43  iticism, 2017.ruating public transit cLitman, Eval 
 .אביב תל תחבורתי מודל תחזיות ,2017, ת״א מטרופולין נסיעה הרגלי סקר  44
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 ללא מטרו 2040
 ס לקיבולת: ש הצפוי ביחהביקו  .ה ציבורית לא מתפקדתוררשת תחב •

o 250%סגול  קו 
o  170%קו ירוק 
o 150%ום קו אד 

 הדרכים לא מתפקדת  רשת •
o 2018 143 ון שעות רכב בגודשמילי 
o 2040  שדמיליון שעות רכב בגו 456 -ללא מטרו 

 מן בגוש דן בדן הזלות אוע •
o 2018 10  מיליארד₪ 
o 2040  מיליארד ש"ח 25ללא מטרו 

 
 45בוקר אשי בשעת נסיעה זמני

 מוצא: פתח תקווה פרנקפורטר  טרומפלדור, יעד: תל אביב הבימה רוטשילד  •
 דקות 72אוטובוס  •
 דקות 58מכונית  •
 דקות 27מטרו  •

 מוצא: רעננה אחוזה, יעד: צומת חולון •
 דקות 80אוטובוס  •
 דקות 56מכונית  •
 דקות 46ו מטר •

 מוצא: רעננה אחוזה, יעד: צומת חולון •
 דקות 73אוטובוס  •
 דקות 52מכונית  •
 דקות 38מטרו  •

 
 .אביב-תל תחבורתי מודל סימולציות  ,2019דצמבר ,התחבורה ומשרד גוגל נתוני  45
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  והמטרו גודש אגרת 08
 
 
 

 אגרת .הנוסעים לכלל  בנסיעתו גורם שהנהג הגודש ובראשן ,רבות חיצוניות עלויות עימו גורר גדוש בכביש השימוש
 השימוש את בכך ולייעל אלו עלויות לנהגים לשקף ומטרתה םשיודג בכבישים השימוש ורעב הנגבית אגרה אהי גודש

 לנהוג ברצונו זאת בכל האם להחליט ועליו ,כולה לחברה נסיעתו של האמיתית לעלות מודע הנהג זה באופן .בכבישים
 תיואופצ מספר מתוך) תרחא בחלופה יבחר תונסיע של החברתית העלות את לשלם מעוניין שאינו מי ,כך .הפרטי ברכב

  .יותר קצרים נסיעה מזמני ייהנו בכביש המשתמשים ויתר (בהמשך שיפורטו
 אולם .מטרו רשת ללא גם ,הקצר בטווח בכבישים השימוש לייעול אפקטיבי כלי להיות עשויה גודש אגרת ,זאת לאור

 אינה מהעצכשל אך ,הביקוש את תמווסת אומנם היא שכן ,המטרו את להחליף יכולה לא גודש אגרת הארוך בטווח
 להגדלת הכרחית המטרו ומערכת ,מהיר בקצב גדלים דן וגוש לישרא מדינת .התחבורה מערכת היצע את מגדילה

 למשק משמעותית תרומה לתרום וכדי ,התושבים של הניידות צורכי ועל העתידיים הביקושים על שיענה באופן הקיבולת
  .הארוך חוובט הלאומית ברמה
 אף ,כך .משלימים אמצעים הן (נוסעים עתירת תנועה מערכת) ן"מתע ומערכות גודש ותרגא ,אידיאלי באופן ,הלמעש

 התחבורה שרשת ככל ,נוסעים עתירת תחבורה מערכת בהיעדר גם החברתית הרווחה את להגדיל עשוי גודש על שמס
 על קיימת .יותר דולהג יתחברת לתועלת יביא ,רכלומ – יותר יעיל יהיה הגודש אגרת יישום כך ,יותר איכותית הציבורית

 נבקש כעת.46 השניים של המשולב בתכנון עוסקים שונים ומאמרים ,העולמית טיקהובפרק בספרות רחבה הסכמה כך
 .מיטבי הוא זה שילוב מדוע להסביר
 על והן הנסיעה זמן משך  על הן רההאג של ההשפעה את להבין יש ולכן ,לפעילויות מהביקוש נגזר לנסיעות הביקוש

 :אפשרויות חמש בין ברירה וסעיםנל מציבה האגרה ,כן אם .נסיעותה מתבצעות  שלשמן ויותילהפע
 .ציבורית לתחבורה מעבר ובפרט ,תחבורה אמצעי שינוי )1
 .הנסיעה זמן שינוי )2
 .הנסיעה יעד שינוי )3
 .הנסיעה ביטול )4
  .ותפתשמ בנסיעה לרבות ,האגרה תשלום )5
 הנוסעים ,הראשון במקרה :ויותבפעיל הפגיעה מן בהן שיש ופותחל הן (4-ו 3 שרויותפא) ביטולה  או הנסיעה יעד שינוי

 שינוי או ביטול .לגמרי הפעילות את מבטלים – השני ובמקרה ,יותר נמוכה בעדיפות במיקום פעילות על מתפשרים
ּ  ורפיז דיםמעוד הארוך ובטווח ,באזור הכלכלית בפעילות גם לפגוע עלולים מיקום ְרוו  תעלובתו ופוגעים רוּפִ

 ברכב יותר גדולה לתלות מוביל זה פיזור ,לכך מעבר .הכלכלית לפעילות מיםורהת ,לגודל ומיתרונות גלומרציהמא
 .במרחב הפזורות לפעילויות טובה ציבורית תחבורה לספק שקשה מכיוון הפרטי
 שיעור של  נהגותםתה על להשפיע ההאגר מטרת ןכש ,לידאאי אינו גם  (5 ותשראפ) התנהגות שינוי ללא האגרה תשלום
 (carpool) משותפת לנסיעה נוסעים לתמרץ יכולה האגרה ,מנגד .הגודש את להפחית הבמטר מהנהגים מסוים

 שהפוטנציאל מראה העולמי הניסיון – הבא בפרק שנראה כפי – אך ,חיובית זו השפעה .האגרה עלות של ולחלוקה
  .באלו וכיוצא הפרטיות על הוויתור ,באחרים לותתה ,תיאום יישק בשל למוגב נסיעות לשיתוף

 הנוסעים ,הפעילויות מבחינת .בעיקרן חיוביות תגובות הן (2-ו 1 אפשרויות) הנסיעה זמן ושינוי ציבורית לתחבורה ברמע
 יש הנסיעה זמן בשינוי .העסקיים במרכזים וא האוכלוסייה בפיזור פגיעה אין כלכלית ומבחינה ,פעילותם את משנים לא

 כמעט אין ציבורית לתחבורה במעבר .לו נוח שפחות נסיעה עדמו על מתפשר הוא שכן ,הפרט חתברוו מתמסוי פגיעה
  :הציבורית התחבורה בטיב תלויה בפרט והפגיעה בפעילויות שינוי
 מספקת מטרו הכוללת מערכת זה ובהקשר ,הפרטי לרכב יותר טובה אלטרנטיבה מהווה הציבורית שהתחבורה ככל

 במידה יופחת הגודש ,הפרטי הרכב פני על ציבורית התחבור נוסעים יותר יעדיפו כך ,ביותר הטוב השירות תא

 
46nning, 2016.congestion pricing and transit investment plarating Chen & Nozick, Integ   
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 תהיה האגרה בשל התנהגותם את ששינו אלו של ברווחתם הפגיעה ,ובנוסף ,האמצעים בכל לנוסעים יותר משמעותית
 על יוותרו פרטים תשפחו ירסב כך ,יותר םמוגבלי יתבורהצי ורההתחב ששירותי ככל ,מנגד .בכלל אם ,ביותר הקטנה

 ייאלצו הנסיעה על יוותרו שכן מאלו יחסית גדול ואחוז ,משמעותית פחות תהיה הגודש על ההשפעה ,בברכ הנסיעה
  .בפעילויותיהם הפוגעות באפשרויות לבחור
 יותר כך, יותר איכותית עיםנוס תירעת תחבורה רשת מתיישק ככל :משלימים אמצעים הם הגודש ואגרת המטרו
 בכל לנוסעים יותר משמעותית במידה יופחת הגודש ,הפרטי הרכב פני על ציבורית בתחבורה לנסוע יבחרו נוסעים

 ביותר הקטנה תהיה האגרה בשל התנהגותם את ששינו אלו של ברווחתם והפגיעה ,האמצעים
 שלהן המטרו תרשתו את ולהרחיב כנןתל ממשיכות דשגו אגרת מוטלת שבהן דולותגה הערים כי לציין ראוי זה בהקשר

 יורק-ניו ;47 חדשות מטרו תחנות  17לבניית גודש מאגרת בהכנסות להשתמש מתכננת וקהולםטש 3  טבלה ראו
 חלופה מתקיי שבו 60 לרחוב הדרומי רלאזו במכוון אותו והגבילה גודש אגרות לגבות המאפשר חוק לאחרונה העבירה

; המטרו מערכת כל של יכלל לשדרוג במקביל השנייה בשדרה וטרהמ קו של הרחבה מתכננת והיא,48 ורטמה של טובה
  .(Crossrail) שלה המטרו מערכת את מרחיבה היא אף לונדון

 מספר וכוללת בעולם המתקדמת היא זו מערכת .1978 בשנת בסינגפור יושמה בעולם הראשונה גודש אגרת מערכת
 קווי של ק״מ 90 תהבנ סינגפור ,ועדיין .דולר מיליון 100-בכ מסתכמת הלש השנתית הגבייה שראכ ,הכניס שערי של בר

 חדשים מטרו קווי 6-ב דומה נוספת שקעהה להשקיע וצפויה ,דולר מיליארד 25-כ של בהשקעה האחרון בעשור מטרו
 .הבא בעשור
 תאגר יאפשר טרומה ,הארוך בטווח .אליאידי הוא גודש גרתאו נוסעים עתירת תחבורה מערכת של השילוב ,כאמור

 ליהנות יאפשר השניים של השילוב .ויעילה איכותית ציבורית בתחבורה לנסוע אנשים שתתמרץ ,מיטבית גודש
 אגלומרציה של העירוניות התועלות עם בבד בד ,הנוסעים לכלל הגודש את שתפחית כביש ה של מיטבית מהקצאה

 בהרגלי שינוי ויעודדו הנוסעים של והנגישות הניידות לצרכי הולם מענה ייתנו יויחד הגודש ואגרת רוהמט ,כך .וציפוף
 .מקיימים נסיעה אמצעי עבר אל הפרטי ברכב גבוהה מתלות ,הציבור של הנסיעה

 
 נבחרות ערים במספר גודש לאגרות דוגמאות - 3טבלה 

 נוןבתכטרו נוספים קווי מ מטרו בק"מ אורך מסילת  שנת יישום האגרה עיר
 6 200 1975 סינגפור

 5 402 2003 לונדון
 4 106 2007 שטוקהולם

 5 97 2008 מילאנו
 
 

 
47Most Cities Will Have to Introduce Congestion Charging”, Forbes ,2019., “Reid   
48Congestion Pricing Will Succeed If…, TransitCenter.org, 2019.   
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 החכמה   התחבורה מהפך 09
 

 וילכינ זכו אשר מהותיים וחברתיים טכנולוגיים נוייםיש של בפתחם כיום ותצאנמ ובעולם בישראל ההתחבור מערכות
 הרכב ליכ הופעת הן החכמה התחבורה מהפך של המרכזיות מהתמורות שתיים ."חכמה  תחבורה" הכולל

ירוּת הניידוּת ותחום ,בנהג צורך ללא הנוסעים רכבים כלומר ,האוטונומיים ׁשֵ  תייחסמה ,(Mobility as a Service) ּכְ
 ציבוריים ,תחבורה שירותי מגוון (הנייד במכשיר יישומון דרך למשל) ונוחה פשוטה בצורה להזמין יותהאפשרו למכלול

 או אופניים השכרת שירותי ,במיניבוס או פרטי ברכב פותותמש יעותנס ,ברכב פרטיות הסעות – כאחד םופרטיי
 בדגש ,הללו העתידיים הטכנולוגיים םהשינויי שני לאור וטרהמ של וההכרחי שובחה המקום את נציג .וכדומה קורקינט

 מהבית העבודה ,נוספת מגמה על הערות במספר ונסיים ,המטרופוליניים במרכזים המונים בהסעת חלקו על
(telecommuting).  

 המונים בהסעת וחלק על בדגש ,לעין הנראה  בעתיד הטכנולוגיות בהתפתחויות והכרחי חשוב מקום למטרו
 .המטרופוליניים םכזיבמר

 יתרונות ,לשוק לכשיחדור,49 האוטונומי לרכב .האוטונומי הרכב הוא האחרונות בשנים המרכזי הטכנולוגי יתוחפה
 ולצעוד חניה למצוא בצורך חיסכון ,הנסיעה בזמן פעילויות מגוון לבצע רותאפש מתן ,הבטיחות שיפור ביניהם ,רבים

 נוהגים שאינם לרבים גם ברכב לנסוע האפשרות מתן דלצ ,אלו יתרונות .ותשונ למשימות ריקים רכבים ושליחת ממנה
 גובר לשימוש נוסעים יעודדו – וכדומה לנהיגה כשירים שאינם נוסעים ,נכים ,ותיקים אזרחים ,מסוים גיל מעל ילדים –

 בקרה בשל בכבישים תהקיבול את  להגדיל תיכול אוטונומיים רכב לכלי אומנם .הנסועה את ניכרת בצורה ויגדילו ברכב
 הגידול לפוטנציא צמתים מרובות וברשתות צפופים םעירוניי שבאזורים50  משערים רבים חוקרים אך ,ופרתשמ

 .בביקוש ברה הגידול על לפצות בכך ואין מוגבל בקיבולת
 את קלספ כדי בכך אין ,תחיובי תהיה התנועה זרימת על עצמם האוטונומיים הרכב כלי של ההשפעה סך אם אפילו

 רכב כלי 1000-400-כ היא עירוני נתיב לש הקיבולת ,כאמור .והנסוע האוכלוסייה גידול עקב דן בגוש םהצפויי הביקושים
 את להגדיל יכולים אוטונומיים רכב כלי כי מצאו שונים מחקרים .ובמטר לכיוון בשעה נוסעים 40,000 לעומת בשעה

 כלל של הקיבולת ,100% של בחדירה .קלשו חדירתם במידת תלוכת ,8%-40%-בכ דדוב עירוני מקטע של הקיבולת
 המחקרים רוב ,אכן .המערכתית בקיבולת מהותי שינוי והמהו שאינה תמורה-3%2-,5116% בכ גדלה עירונית הרשת
 ריבאזו המונים בהסעת מרכזי תפקיד מטרו שלמערכות מצאו האוטונומיים הרכבים בעתיד שעסקו ניםהאחרו

 .52    יותידעת תחבורה במערכות משתלבות אוטונומי רכב מערכות ושב אפשרי תרחיש בכל םצפופי מטרופולין
 בין התחבורה בתחום פעולה שיתוף לע האמון Nacto  (National Association of City Transportation Officials) ארגון

 כלי עידן לקראת יהעירונ לתכנון ודגשים הנחיות םפרס ,ונטווטור אנג׳לס לוס ,יורק-ניו ביניהן ,אמריקאיות ערים 81
 ציבורית תחבורה מערך על כל קודם עןישלה חייבת התחבורה שמערכת שותמדגי ההנחיות .האוטונומיים הרכב

 למרחב הנדרשות הקיבולות את לספק בכדי ,והמדרכה אופניים שבילי על מכן אחרלו ,מטרו כגון נוסעים עתירת

 
 גרפיותגאו מגבלות ללא נהג ללא לנסוע יכול הרכב ובה 5 ,מהר ,יותרב הגבוהה אוטומציה לרמת כאן יםמתייחס אנו  49

 .ווירהא זגמ תנאי ובכל
 ,Currie, Lies, damned lies, AVs, shared mobility, and urban transit futures, 2018, Gruel & Stanford ,לדוגמה 50

Assessing the long-term effects of autonomous vehicles: a speculative approach, 2016 . 
51n urban traffic network capacity: an experimental icles of autonomous vehQiong, et al., The impact o  

analysis by microscopic traffic simulation, 2019. 
52, International Transport Forum, 2015   לדוגמהdemand vs. -on-bilityd moasu, Rounaq, et al. “AutomateB 

mass transit: a multi-modal activity-driven agent-based simulation approach, 2018. 
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  13איור.53 הערים תושבי של הניידות צורכי את לספק מייםהאוטונו הרכב כלי על להסתמך תןני לא כי וכן ,האורבני
 .השונים הנסיעה אמצעי בין ההבדלים את מדגיש

 54 השונים התחבורה  אמצעי של  קיבולת  :13 איור

 
 עשויים ייםונומהאוט הרכב כלי ,משלימה דיניותמו הציבורית התחבורה מערכת קיבולת של משמעותית הגדלה ללא
 בניידות יעהולפג הגודש להחמרת יאלהב

 גדולה ודאות אי קיימת כי לסייג יש שמלכתחילה אלא ,מייםהאוטונו הרכב ליכ בעידן הכרחי תפקיד שלמטרו רק לא
 של לטווחים התרחקו מלא אוטונומי ליישום שונות תחזיות .לשוק חדירתם עתיד לגבי

 לפיתוח מעבר ומהסתייגויות םדיכב מחסמים נובעות אלו תחזיות .(14 איור ראו) 2060 לשנת מעבר עד שנה  50-40
 אבטחת ,התנועה בחוקי שינויים או שילוב ,ובקרה תפעול ,אחרים ואמצעים רגל לכיהו עם קונפליקט :עצמו הטכנולוגי

 .ותייעודי בתשתיות וצורך רגולציה ,ציבורית קבלה ,פרטיות ,דעמי
 מספר) המילוי מקדם את לעלות יוכלו אלו םשירותי אם .ירוּתׁשֵ כְּ  הניידוּת שירותי היא השנייה המרכזית התמורה

 ,םאופניי ,ציבורית תחבורה) מקיימים תחבורה אמצעי או שיתופיות נסיעות שיעודדו בכך (ברכב הממוצע םהאנשי
 הניידות את ולשפר הדרכים גודש על להקל פוטנציאל בכך יש ,הפרטי ברכב נסיעות פני על (באלו וכיוצא הליכה

  .נגישותהו

 55 אוטונומי רכב  לחדירת משולבת  זיתחת  :14איור

ירוּת הניידוּת שירותי של שהיכולת מראות כה עד  מהעולם העדויות ,ואולם ׁשֵ  .תמוגבל  המילוי מקדם  את להגדיל ּכְ

 בגודש 7%-כ של ללגידו הביאו אחרות ובערים יורק-בניו Lift-ו Uber שירותי של חדירה היום שעד מראים מחקרים

 ובכך,56  הפרטי מהרכב מאשר הרגל ומהולכי הציבורית מהתחבורה סיעותנ יותר מושכים שהם מכיוון ,ערים באותן

 ,הנהג כולל 1.66 היא Uber שירותי של הממוצעת  שהתפוסה  מראים מקליפורניה נתונים .המילוי מקדם את מקטינים

.57 בלבד הנהג עם מתבצעות  Uberשל מהנסיעות  34%כאשר ,לנסיעה יםוסענ  0.66של וצעתממ  תפוסה כלומר

 בנסיעות בעיקר ,האחרונות השנים 30-ב רציף באופן ירד הערים בכל המילוי שמקדם מראים מאוסטרליה יםנתונ

 בעולם אחרים מותמקומ נתונים .(15 איור ראו) 1.05-ל מתקרב כבר המילוי מקדם תמסוימו בערים כאשר ,יוממות

 .58 דומות מגמות יםמציג

ּ  שירותי של שהיכולת מראות מהעולם עדויות ירוּת תהניידו ׁשֵ  מוגבלת  המילוי מקדם את להגדיל ּכְ

 
53NACTO, Blueprint for autonomous urbanism, 2017.   
 משרדי ,אביב-תל מטרופוליןב נוסעים עתירת ציבורית בורהתח מערכת לפיתוח האסטרטגית התוכנית ,שם   54

 .2016 ,והאוצר הורהתחב
552020.edictions, mentation Pricle ImpleLitman, Autonomous Veh     
56Based Ride Services and Traffic, Travel and the -Unsustainable? The Growth of AppSchaller Consulting, “    

017.Future of New York City, February 2 
57SFCTA, 2017.    
58.an, Autonomous Vehicle Implementation Predictions, 2019tmLi   

 אמצעי רכבים אוטונומיים פרטיים מטרו תנועה מעורבת  שביל אופניים מופרד מדרכה 
 קיבולת רכבים לשעה  600-1600 25000 1000-2800 4000 9000
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 5958F58FFבאוסטרליה נבחרות  בערים  השנים  לאורך המילוי מקדם   :15איור

 לנסיעות יחסב מספיק גבוהה ותזמינ ובעלות מהירות ,זולות להיות ןעליה ,משותפות בנסיעות רויבח שנוסעים כדי

 כלי של  משמעותית  חדירה של בתרחיש גם  ,מוכהנ לכך הסבירות מטרו שללא  מראים העדכניים איםמצהמ  .פרטיות

 יןבמטרופול גבוהה נותזמי רמת על לשמור שכדי מראה 60  לכלכלה הלאומית  המועצה של מחקר .האוטונומיים הרכב

 אשר דרישה ,הקיים הרכב יצמ כמחצית ,גדול רכב צי בהחזקת צורך יש (סירובים ללא ,מקריאה דקות 5 תוך הגעה)

 עלויות דורש אוטונומי צי ,שני מצד אך ,הנהגים עלות את תוזיל אוטונומית טכנולוגיה אומנם ,וסףבנ .השירות את תייקר

 מספיק נמוך היהי לא חירשהמ לכך להביא עשויות אלו עלויות .כן גם השירות את ייקרו רשא באלו וכיוצא תחזוקה ,ניקיון

 .פרטיות לחברות הכלכלית הכדאיות לגבי ספקות מעלה ואף פרטיות נסיעות מול אל יביאטרקט להיות כדי

 מיאוטונו פרטי רכב יקלהחז יעדיפו זאת  בכל נוסעים כי ייתכן ,דיו נמוך והמחיר ,גבוהה תהיה אכן הזמינות אם אפילו
 ,פרטיות על ויתור בשל) הנוסעים לרוב אטרקטיביות פחות ןה תפותמשו נסיעות .הנסיעה ומהירות הנוחות ,הזמינות בשל

 לעיתים) נוסעים איסוף לצורך הנסיעה מסלולי את מאריכות שהן העובדה לאור זמן יותר לקחת שויותוע ,(היתר בין
 כגון תהסעו תקציואפלי משתמשי רוב להיום נכון ,לראיה .יםסע נו והורדת להעלאה תמרובו ועצירות ,(ריק הרכב כאשר

Uber אוLyft  וזאת,61 אלו חברות  שמציעות פייםהשיתו בשירותים להשתמש ולא פרטיות נסיעות לבצע מעדיפים 
 .הפרטיות הנסיעות של יחסית הגבוה מחירן למרות
ירוּת יידוּתנה ועולם נומיהאוטו הרכב בתחום הנוכחיות ההתפתחויות ,כלומר ׁשֵ  תוחבפי הצורך את  מייתרות אינן ּכְ

 המטרו לבין בינן לובשהשי הרי ,יתממש אכן אלו בהתפתחויות הטמון יאלשהפוטנצ ככל ,זאת לעומת .מטרו מערכת
 ,םהצפופי העיקריים בפרוזדורים גבוהה במהירות אנשים של קריטית מסה יעביר המטרו .לציבור התועלות את יעצים

ירוּת יידוּתנה ושירותי ׁשֵ  גישה כאמצעי – הם של ובגמישות הרחבה ריסהבפ המטרו את מולייש האוטונומית והטכנולוגיה ּכְ
 כך .מוגבל הציבורית התחבורה רשת של הכיסוי שבהם באזורים לביקושים מענהוכ הקלה והרכבת המטרו לתחנות
ירוּת הניידוּת שירותי בין המשלבות נסיעות ׁשֵ  אטרקטיבית אלטרנטיבה יהוו מטרו מבוססת ציבורית תחבורה ערכתמו  ּכְ

 מקיימת חבורהת על המסתמכים הנסיעה  הרגלי ויעודדו ,הפרטי כב בר הציבור בתלות הפחתה יאפשרו ,לנסיעות
 .62ומאוזנת

ירוּת הניידוּת ושירותי המטרו ׁשֵ  הגבוה תבמהירו אנשים של קריטית מסה יעביר המטרו :השני את אחד משלימים ּכְ
ׁשֵ  הניידוּת ושירותי הצפופים העיקריים בפרוזדורים  שלהם  גמישותבו הרחבה בפריסה המטרו תא ישלימו ירוּתּכְ

 העבודה למקום מחוץ דהיינו ,מרחוק העבודה היא טכנולוגיים שיפוריםב השאר בין הקשורה נוספת  התפתחות
(Telecommuting). ומאובטחת מהירה תקשורת) ינטרנטהא ייתטכנולוג את כוללים הטכנולוגיים הפיתוחים, 

 שבאפשרותם וכדומה ממד-תלת הדפסת ,טיקהבורו ,מלאכותית בינה ,(לובא וכיוצא קצה  ודצי ,"ענן" טכנולוגיית
 העבודה חללי ענף התפתחות לצד זאת .העבודה ולמקום אחרים לעובדים העובד בין הפיזי המרחק את "םלצמצ"

 ורישיע את להגדיל יםשיכול  63,ועוד העסקה וצורות מקצועות ,העדפות שינויי ותלרב דההעבו בשוק שינויים ,השיתופיים
 בשוק אלו שינויים (COVID-19) הקורונה מגפת שלאור ייתכן ,לכך מעבר .לנסיעות הביקוש את יןולהקט מרחוק העבודה 

 
59to work mode shares in Australian cities to 2016, Charting Transport, 2017.nds in journey Tre   
 20 ,.19לכלכלה הלאומית המועצה ,”החכמה התחבורה למהפכת נערכת ישראל“ ,בר רוני  60
 -:20%כ הוא תופיותהשי ההסעות שירות משתמשי שיעור ,קיים השירות שבהן בערים כי ירהמצה אובר ,למשל כך  61

nabilitycities/sustai-s://www.uber.com/us/en/community/supportinghttp  
-אי זה שבהקשר לאא .קצרים למרחק אוויריים תחבורה אמצעי לפיתוח האפשרות הוא לעיתים המוזכר נוסף נושא   62
 רלהתאפש שעשויה בולתהקי לש הגודל סדרי כי ונראה  האוטונומי לרכב ביחס אף יותר הרבה גדול וודאותה

 היבשתי התחבורה מערך של הקיבולת להרחבת תחליף להוות יכולה אינה כן ועל ,ביותר מוגבלת אלה באמצעים
(Deloitte, Elevating the future of mobility Passenger, 2018). 

 .2018 ,הנדרשות ותמנויוהמיו העבודה שוק עתיד על והשלכותיהן וטכנולוגיות חברתיות מגמות, ורבן סופר  63
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 וביצוע עבודה של  היתרונות את למדו ואולי ,התרגלו ,נאלצו שאנשים אחרל ,צופים שרבים מכפי מהר יתרחשו העבודה
 .64  מהבית שונות פעילויות

 צריכת – יותר כללי ובאופן) מהבית העבודה הרגלי על נההקורו מגפת תשפיע כיצד להעריך ניתן לא הז בשלב
 לעבודה אפשרויות כי לציין ניתן זאת עם .הבאים בחודשים זו סוגיה אחרי מעקב בהמשך צורך ויהיה ,(מרחוק שירותים

 אלהפוטנצי רותלמ ,זאת אפשרו דההעבו ממקומות קטן אחוז רק כה עד אך ,שנים מעט לא כבר קיימות מרחוק
 בשנת מהעובדים 4.1% רק בישראל ,כך .עובדיםה של היוממות זמני ובצמצום משרדי בשטח משמעותי לחיסכון

 -2.(65011  ב  2.5%)העשור מתחילת בלבד קלה עלייה ,השבוע ימות ברוב מהבית עבדו 2018
 םהשני 10-ב עלה "כלל-דרך ב מהבית עובדים"ה שיעור ב"בארה :דומים הנתונים האירופי ובאיחוד ב"בארה גם

 ונמצא 2008 מאז יציב "כלל בדרך" מהבית העובדים שיעור איהאירופ האיחוד ובמדינות 5%-לכ 4%-מ האחרונות
 בין הפיזי במפגש חשיבות מוצאים הנראה ככל מעסיקים או יםשעובד מעידים אלו נתונים 5.2%-.664.6%שבין בטווח

 של הפוטנציאל את בחן 201867 נתשב בשיקגו שנערך מחקר .ודההעב במקום יתמשהמ  ובהימצאותם העובדים
 שגם ומצא שיקגו של התחבורה רשת במודל סימולציה באמצעות נערך המחקר .התחבורה מערכת על מרחוק עבודה

 כיום מהמצב עשרה פי) מהעובדים אחוז חמישים עבור מרחוק הלעבוד  האפשרות של רחבה חהפתי של בתרחיש
 מפתיעה הלתוצא ההסבר .בהתאמה 2%-וכ 1%-כ ,תמוגבל שודהג והפחתת הנסיעות כמות לע ההשפעה ,(ראלביש

 נעשות ותמהנסיע חלק רק ,העמוסות הבוקר בשעות גם .העובדים וצרכי התחבורה מערכת של במורכבות כרוך זו
 לעבודה םנוסעי אינם םשהוכ ,השבוע ימות בכל מרחוק לעבודה האופציה את מנצלים העובדים כל לא,68 לעבודה

  .אחרות נסיעות מבצעים הם
 ,הציבורית בורהבתח שימוש המעודד ,במטרופולין מקיימת תנועה מתכנון לקכח היטב להשתלב יכולה מרחוק עבודה
 על בוויתור גם ילווה מהבית לעבודה שמעבר כדי רחיהכ הינו איכותית ציבורית תחבורה של קיומה .ורכיבה הליכה

 שפעתהה את להעריך קשה אומנם .חלקית יממות של במצב חייםהכר פחות שייעשו ,יתהב  משק מרכבי יותר או אחד
 מערכת דתפקו על חיובית השפעה  על מעיד התרחישים מרחב ניתוח אולם ,מרחוק העבודה של התפתחותה ואת

  .מוגבלת אך ,התחבורה

 
 הנלווית הסיכונים ובדיקת הקורונה מגפת השפעות בנושא רחב לדיון ,סיכונים ניתוח ,ותוצאות מתודולוגיה דוח ראו  64

 .המטרו של הכלכלית לכדאיות
 2018 ,2011 ,רתיהחב הסקר ,ס"הלמ   65
66total employment. eEmployed persons working from home as a percentage of thurostat: E  
67Ramin, et al., Analysis of telecommuting behavior and impacts on travel demand and the environment,    

2018 
 מהנסיעות 22% ,היום אורךל .עבודה ניבעניי או לעבודה ןהינ הממונעות מהנסיעות 39% ,בוקר שיא בשעת  68

 .2017 ,א"ת מטרופולין נסיעה הרגלי סקר .עבודה בענייני או בודהלע הינן הממונעות
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 לא ,ואולם .יקרות קרקעיות-תת תחנות  של והקמה מנהרות כריית – בתשתית גבוהה עההשק מצריכה המטרו מערכת
 התועלות :העירונית התחבורה כבסיס בהן להשקיע בעולם המפותחות המטרופולין ערי מרבית ותבוחר בכדי

 ארדמילי 23-בכ מוערכות אלו תועלות  .מאוד גבוהות מטרו וססתמב תחבורה מערכת של  והכלכליות תהתחבורתיו
-ו התחתון בתרחיש שקל מיליארד 390 או ,המרכזי בתרחיש בשנה שקל ארדמילי 34-וכ התחתון ישבתרח בשנה שקל
 מיליארד 150-כ של צפויה ההשקע לעומת ,נוכחי בערך הפרויקט חיי כל ורךלא  המרכזי בתרחיש שקל מיליארד 550
 מבוססת  התחבורה רכתבמע המושקע שקל כל על.69 הקלה הרכבת בקווי שקל מיליארד- 30וכ המטרו מערכתב שקל

 .המרכזי בתרחיש שקל 3.5-ו התחתון שבתרחי כלכלית תועלת שקל 2.5-כ מקבל הציבור ,מטרוה
 האזרחים לכלל ,לנוסעים רבות וכלכליות תחבורתיות תועלות דן בגוש מטרו מבוססת  תחבורה למערכת

 המרכזי  ישבתרח בשנה לשק מיליארד 34-וכ התחתון בתרחיש בשנה שקל מיליארד 23-בכ המוערכות ,ולמשק
 

-על ובראשונה בראש ,המדינה ולכלל  המטרופולין תושבי של םהחיי לאיכות משמעותית בצורה תתרום המטרו מערכת
 מיליון 230-160-כ של לחיסכון יביא המטרו .הנסיעה זמן קיצור ידי-ועל התושבים לכל של והניידות הנגישות שיפור דיי

 גבוהה מהירותה ,מאוד גבוהה קיבולת שלמטרו מכך ענוב זה וןחיסכ .המלאה המערכת הפעלת  שנתב נוסעים שעות
 הנוסעים של עההנסי זמן את מקצר רק לא המטרו ,מכך יותר .מהגודש מושפעת שאינה מופרדת  בדרך נוסעים וקוויה

 אשהו מכיוון בדרכים והגודש ועההתנ זרימת לשיפור מסייע קיומו .התחבורה אמצעי בכלל עיםהנוס יתר של גם אלא ,בו
  .הציבורית בורההתח מערכת אל בכבישים הפרטיים מהרכבים רבים סעיםנו מושך
 ,הפרטיים הרכבים של ואחזקה תפעול בעלויות מחיסכון לתועלת מביא למטרו הדרכים מרשת נוסעים של זה מעבר

 הנסיעה ותאמינ את שפרמ המטרו ,כן כמו .ברכבים המושקע רב הון של משקי ולחיסכון ,הדרכים ורשת םהאוטובוסי
 שכן ,האמצעים בשאר האמינות את גם משפר הוא .מהתנועה יםמושפע ואינם קבועים ,ידועים הנסיעה שזמני כיוון

 כלי כמות של משמעותית ההפחת .כולה התחבורה במערכת הנסיעה  משך של  השונות  את מצמצמת הגודש הפחתת
  ;סקיםולע למשרדים ,לחניות הנדרשת עבקרק גם תחסוך במטרופולין הרכב

 יעילה מטענים לתנועת יביא המטרו .אחרים חיוניים לשימושים ,לכך הודות ,שיופנה כבישים סלילת של שטח ייחסך דעו
 נמוך ,הראשיים בצירים בעיקר ,הגודש השב הכבישים ברשת להתנייע ימשיכו אלו ;המשק כלל לתפקוד ההכרחית ,יותר

 של הכלכלי לפיתוח משמעותית בצורה םתתרו מטרו מבוססת  ריתציבו תחבורה מערכת.70 מטרו ללא ממצב
 להגיע והגב נוסעים לנפח שתאפשר מטרופולינית רשת יהווה שהמטרו מכך ינבע המואץ הכלכלי הפיתוח .המטרופולין

 תחנות כל .יותרב גבוהה  אמינות תוברמ  רבה במהירות ,העסקיים למרכזים רטובפ ,המטרופולין ברחבי למקום ממקום
  .האורבנית הצפיפות גדלתולה ולתעסוקה למגורים אינטנסיבי קרקע לפיתוח אליפוטנצי מוקד יהוו טרוהמ

 אזורי חיזוק לצד חדשים תעסוקה אזורי של וחםפית את יאפשרו הרחבה הקווים ופריסת הגבוהה הנוסעים קיבולת
 תביא הנגישות .המטרו קווי יעברו ןשבה המקומיות ויותהרש כלל  של לכליתהכ איתנותן תועצם ובכך ,קיימים תעסוקה

 ,עבודה מקומות ,כלומר .והחברות העובדים של ולאגלומרציה עיסוקם למקום םעובדי של יותר טובה  להתאמה ,לציפוף
 .תרש ומאפקט לגודל מיתרון ,עלויות במגוון מחיסכון ייהנו וכך לשני אחד יותר קרוב יימצאו ,ומומחיותם םעובדי ומכאן

 -OECD.71ה תלמדינו ביחס הנמוך העבודה פריון את ויעלו המשק של הכלכלית לצמיחה וףמנ יהוו אלו כל
 לצד חדשים תעסוקה אזורי של חפיתו  מאפשרות המטרו של הרחבה הקווים ופריסת הגבוהה הנוסעים קיבולת

 כלכלית  לצמיחה מנוע מהווה ובכך יימיםק תעסוקה אזורי חיזוק
 שהרע בזיהום ,חממה גזי בפליטת ,האוויר בזיהום חתהלהפ יתרום הגדושים יםבאזור פרטיים כביםבר הנסיעות צמצום

 בערים ורהתחב של רגיההאנ צריכת ,לראיה – האנרגיה צריכת את מפחית המטרו ,בנוסף .הדרכים ובתאונות
 .72 הפרטי הרכב על בעיקר המבוססות אמריקאיות מערים  7פי עד נמוכה מפותחת ציבורית תחבורה עם אירופאיות

 
  .מימון ועלויות הפקעה עלויות כולל לא  האומדן  ;2020לינואר העדכניות המערכת תכניות על מבוסס העלות אומדן  69
7015.merica, 20in A Litman, Rail transit    
 , .2019ראליש בנק ,העבודה פריון הגדלת באמצעות בישראל החיים רמת העלאת   71
72orthy, Gasoline consumption and cities: a comparison of US cities with a global survey, 1989.Newman & Kenw   
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 תת הגנה מספקת וגם האדמה מעל הקרקע של יעיל ניצול פשרתמא לאדמה מתחת מטרוה של הגבוהה הנגישות
 ושימוש הליכה כגון אקטיביים אמצעים תעודד איכותית וריתציב תחבורה מערכת ,לבסוף .חירום במצב קרקעית

 .התושבים לבריאות משמעותית בצורה התורמים ,אופנייםב
 מדיניותל אהרון מכון של73 מחקר .לתוצר משמעותית בתרומה תהמתבטאו כלכליות מקרו תרומות למטרו ,ללובכ

 על תעומד לאגלומרציה ביחס התוצר גמישות ,יבאב-תל במטרופולין כי מצא הרצליה הבינתחומי במרכז כלכלית
 עלה ,המטרו במערכת  ההשקעה  תןובהינ ,ותחבורה תעסוקה ,אוכלוסייה תרחישי ועל זו מישותג  על בהתבסס  .0.089

 מחקרי עם אחד בקנה עולות אלו הערכות .(2040-ב מהתוצר 1%) שקל מיליארד 27 תהיה לתוצר השנתית התרומה כי
 הדומה ציפוף ,יהבאוכלוסי מואץ ציפוף של בתרחיש.74 ציבורית תחבורה בתשתיות השקעהה בתחום אנליזה-מטא

 4.5%) שנה מדי שקל ליארדמי 110-ל תגיע התוצר תוספת ,דן לגוש יןבאופי הדומות בעולם רבות למטרופולינים
 .2040-ב  מהתוצר

 בערים מתחרים ,בפרט אביב-ותל  ,דן גוש .בינלאומית תחרותית בראייה גם לבחון יש הכלכלית התרומה את ,כמובן
 רהית בין ,הון קעותלהש מעבר למשק תורמות אלה חברות .לישראל בינלאומיות חברות משיכת על בעולם המובילות

 את לבחון ישראל מדינת על ,בפרט .ותחדש טכנולוגיות  של תוחןובפי העבודה פריון את להשמע עובדים בהתמחות
 אנו חרונותהא בשנים .הגלובלי בעידן ישראל בכלכלת העיקרי המטרופולין מיצוב ואת ,בעתיד המשק של התחרותיות

 כותאי לפי בעולם  שונות עריםב ומטה ייצור ,פיתוח מרכזי המחזיקות ,תמתקדמו לאומיות-רב  חברות  של לצמיחתן עדים
 ,לדוגמה .החברות קוםבמי מרכזי שיקול היא התחבורה מערכת איכות כאשר ,רבים לכלייםכ ושיקולים האדם כוח

-י ההי לחברות באטרקטיביות המובילות הערים 30 דירוג את מפרסמת ,בעולם מהמובילות ,SAVILLS הנכסים סוכנות
 התשתית איכות ,תופיתשי ניידות שירותי במפורש הכולל ,הניידות מדד הוא מרכזי קריטריון כאשר ,אפ-והסטארט טק

 .75מאליו כמובן נלקח מהקיו שעצם ,המטרו מערכת ואיכות האורבנית
 כלכלי צמיחה מנוף ותהווה הגלובלי במישור לעסקים ןהמטרופולי של האטרקטיביות את תשפר המטרו מערכת

  כולה דינהלמ

 
 
 

 
 במטרופולין ציבורית רהבתחבו השקעות של הכלכלית  שפעההה ,אקשטיין צביקה ,ליפשיץ אביחי ,שפיר אורן ,זיו סני   73

 .2019 ,התוצר על  אביב-תל
74analysis of empirical evidence, 2013 .-of transport infrastructure investment: A meta t al., the productivityo eMel    
75Savills, Tech Cities in Motion, 2019.    
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 רמה ההאוכלוסיי לכלל ומאפשרת התושבים של  ההזדמנויות שוויון ת א מגדילה  ויעילה מפותחת ציבורית תחבורה
 ממשקי משמעותי לחלק .חברתיות לפעילויותו לקניות ,רפואה לשירותי ,ללימודים ,לתעסוקה ונגישות ניידות של נאותה
 האזרחיםמ ,מהילדים רבים גם וכך ,לניידותם הציבורית ורהבתחב תלויים והם פרטי רכב אין-,7628%  כ, כיום הבית

 מסוים חלק עם רק מיטיב במטרופולין מהירים כבישים רשת פיתוח .אחריםו מהנכים ,הנהיגה רישיון מחסרי ,הוותיקים
 .ומעלה שניים או כבר שבבעלותם הבית  יקמש – החזקה  האוכלוסייה של ניידותה את בעיקר ומשפר האוכלוסייה של
 של ריות צודקת בחלוקה ומסייע האוכלוסייה חלקי כל עם במיטי הציבורית התחבורה של מהותי שיפור ,זאת ומתלע

  .התושבים בין התחבורה תשתיות ושל הניידות
 הניידות של יותר צודקת בחלוקה ומסייע האוכלוסייה חלקי כל עם מיטיב הציבורית התחבורה של מהותי שיפור

 התושבים בין התחבורה תשתיות שלו
 את וכן ,לותהק והרכבות האוטובוסים כולל ,מרכיביה כל את משפר ,הציבורית התחבורה מערכת כבסיס ,המטרו

 מסתמכים שאינם אלו כל של  מצבם את משפר שהמטרו מכאן .ורכיבה הליכה כגון מקיימים נסיעה אמצעי של  התשתית 
 בשאר נרחב שימוש ישנו מטרו עם המטרופולינים במרבית .במטרו שתמשיםמ אינם בפועל אם םג ,הפרטי הרכב על

 נוסעי ממחצית יותר מניידים האוטובוסים שירותי פריזוב בלונדון ,לדוגמה .הפרטי הרכב שאינם התחבורה עיאמצ
  .עיר בכל המטרו קווי 10-מ ביותר הנוסעים של הגבוה להיקף בנוסף ,הציבורית התחבורה

 המתאימה יותר רווחית דהלעבו להגיע בכדי מספקת  נגישות אין ,פרטי רכב תןבהינ גם ,מהאוכלוסייה גדול לחלק ,בפרט
 זמן של גבוה מחיר ולשלם ברכב לנסוע נאלצים שהם מכיוון או ,מספקת לא ציבורית בורהתח בשל אם בין ,לכישוריהם

 ובכך ,זקותח פחות לאוכלוסיות בות ר תעסוקה אפשרויות מנגיש המטרו .התעסוקה למרכזי ארוכים בפקקים עמידה
 כיום הציבורית התחבורה במערכת חופשית נסיעה מחיר ,כן כמו .(17 איור ראו) חברתית ומוביליות הזדמנויות מגדיל

 במרכזי גבוהות חניה עלויות עם יחד לחודש פרטי רכב אחזקת עבור ומעלה שקל 2,500 לעומת ,לחודש שקל 243 הוא
 ויהצפ במקומו הציבורית בתחבורה ולהשתמש הבית משק תבבעלו הרכבים מספר את לצמצם היכולת .וקהסהתע

 משכבה אוכלוסייה עבור במיוחד משמעותית זו הוזלה .ניכרת בצורה תחבורה על הבית משקי הוצאות את להפחית
  .יותר נמוכה אקונומית-סוציו

 ביעדי דהעמי יאפשר המטרו .דיורל הארצית ובתוכנית האוכלוסייה בפיתוח ותומכת משולבת המטרו תוכנית
 הפריפריה בין ישותבנג גבוה פער .העירוני הציפוף הגברת לצד לדיור יתהאסטרטג התוכנית של העירונית ההתחדשות 

 זמני את תקצר מטרופולינית מטרו מערכת לוואי ,הנדל״ן מחירי לעליית גבוה לחץ מייצר למרכזה המטרופולין של
  .הפריפריה ובין המטרופולין מרכז בין הדיור במחירי עריםהפ את להקטין סייעת ו הנסיעה
 ניכרת  בצורה תחבורה על  הבית משקי הוצאות את להפחית ובכך הפרטי הרכב על לוותר מאפשר המטרו

 
 התעסוקה  למרכזי דקות 60 של נגישות עם נמוכה אקונומית-סוציו ברמה האוכלוסייה אחוז :17 איור

 

 
 .2018 ,הלמ״ס  76
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  המטרו לש האורבניות לותהתוע 12
 רב מספר בחובה וטומנת ,משמעותי אוכלוסייה סויכי עם ,גבוהה ברמה מטרופולינית קישוריות צרתמיי המטרו מערכת

 לבד .כתל מרחיקת היא המטרו מערכת הקמת של האורבנית ההשפעה .וחברתיות כלכליות ,אורבניות תתועלו של
 לפיתוח המנוע תהיה לתםהפע ,המטרופולין אזורי יןב מהנוסעים גדול חלק של לניידות בסיס המטרו קווי מהיות

 .האורבני המרחב התפתחות את דרמטי באופן לשנות ידשעת עירונית והתחדשות
 מוקדי וחיזוק חפיתו) שימושים ועירוב גבוהה באינטנסיביות פיתוח מאפשר המטרו תחנות של יעיל ניצול ,בפרט

 ,המטרופולין לתושבי יותר מאוזן תהזדמנויו מרחב יצירת ,רכבב התלות הקטנת דלצ ,(יםמגור כמות והעצמת תעסוקה
 מדיניות פעם לא דורשת הרבות האורבניות התועלות הפקת .ופעילים תוססים רחובות ויצירת הציבורי בהמרח פיתוח
 ובניית תכנון יךלתהל ריהציבו והמרחב הקרקע שימושי תכנון ואת לובכל התחבורה תכנון את שקושרת משלימה תכנון

 .המטרו מערכת תשתית
 האורבני המרחב התפתחות את דרמטי באופן לשנות שעתיד עירוני והתחדשות לפיתוח מנוע יהווה והמטר

 
 ,מטרו ותתחנ בקרבת נוספים ושימושים מגורים שימושי פריסת הכולל אינטנסיבי פיתוח מאפשרת טרוהמ מערכת

 המטרו מערכת של השפעה ישנה שבהם כמרחקים מטר 800-500-כ לש רחקיםבמ למעגלים להתייחס מקובל כאשר
 המטרו מערכת ,דן גוש עבור שצפוי כפי ,מהיר בקצב שצומחות מטרופולינים רעבו .הפיתוח אינטנסיביות על

ְרווּר ומניעת קומפקטי באופן אוכלוסייה פריסת מאפשרת  מחקרים שמצאו כפי ,פתוחים שטחים חשבון על זוחל ּפִ
ּ  פני על רבות תועלות קרקע שימושי ירובוע קומפקטי לפיתוח .77 הופובאיר בסין ,ב"הבאר ביםר ְרוו  של והפרדה רּפִ

 לבצע מאפשר ,הנסיעות מספר את מפחית ,הנסיעה מרחקי את מקטין מפקטיהקו הפיתוח .מפעילויות האוכלוסייה
 יעילה ציבורית תחבורה להפעיל שרומאפ,78 מתחבורה האנרגיה צריכת את מקטין ,ורכיבה בהליכה רבות פעילויות

   .והפעילויות האוכלוסייה של זריכו עקב
 בהליכה רבות פעילויות לבצע מאפשר ,נסיעותה מספר את מפחית ,הנסיעה מרחקי את מקטין קומפקטי פיתוח

   והפעילויות האוכלוסייה של זריכו עקב יעילה ציבורית תחבורה להפעיל ומאפשר ורכיבה
 תוכניתה של העירונית ההתחדשות עדיבי ולעמידה עירונית דשותהתח לביצוע דאיותהכ את מעלה המטרו

 וערכי נגישות קשיי עקב בעיקר ,בביצוע קושי קיים אך שותהתחד הדורשים רבים מתחמים דן בגוש .לדיור האסטרטגית
 ביתר  להתחדש אלה לאזורים תאפשר ,התחדשות מתחמי בתוך תחנות מיקום ובפרט ,המטרו מערכת .נמוכים קרקע
 ההתחדשות תהליכי תהפוך בכךו ,המחייבים החניה תקני צמצום לצד הקרקע וערך הנגישות העלאת באמצעות קלות

 המטרו מערכת בתשתית המסיבית ההשקעה ,לכך מעבר .ביצועם את הצדיקו לא כה שעד קומותבמ גם לכדאיים
 רבים אזורים של חידוש מאפשרות אלה עותהשק .ובקרבתן התחנות סביב הציבורי במרחב נוספת להשקעה תוביל

 על המטרו תחנות מוקדי של ההשפעה לאור ,אכן .המטרופולין ברחבי נוספים קקיםושו אטרקטיביים מקומות צירתוי
 בינואר ולבנייה לתכנון רציתהא  המועצה החליטה ,איכותי לפיתוח כמנוע אותן לפתח והרצון ,סביבן האורבני המרחב

 .אביב-תל במטרופולין רוהמט מערכת למרחב ארצית רמתא תוכנית – 70/א"תמ עריכת על 2020
 מתן תוך זאת כל .בקרבתן האורבנית והסביבה המטרו תחנות סביב הפיתוח תחומי את ולכוון להגדיר התוכנית תמטר

 יחסוך והמטר ,לכך מעבר .והסביבה הקהילה ,האדם לצורכי דעתי פני וצופה ביצוע מוכוון אינטגרטיבי תכנוני מענה
 במרחב שפוגעות חניות במקום .המגורים ריבאזו וגם הצפופים התעסוקה יבאזור גם ,חניה מקומות לש רב שטח

 נסיעה ולאמצעי הציבור לכלל מתאים שיהיה כך האורבני המרחב את לפתח יהיה ניתן ,ערך רב וםמק ותופסות העירוני
  .םמקיימי
 עשרות מייצרת רוהמט מערכת .הנוספות וריתהציב התחבורה כותמער של יותר יעיל ניצול מאפשר המטרו ,בנוסף

 מערכת פיתוח .הקלה לרכבת ובפרט ,ישראל ולרכבת המטרופולין ברחבי ציבורית התחבור לתשתיות שיםחד חיבורים

 
 López, 2012.-snow et al., 2017, Garcia-snow, 2006, Baum-aum: Bדוגמהל  77
78ption and cities: a comparison of US cities with a global survey, worthy, Gasoline consumewman & KenN   

1989. 
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 כלל של יותר יעיל ניצול יאפשרו הציבורית ההתחבור מערכות בין הקצה למשתמש מיטביים חיבורים ויצירת המטרו
 של רב פרלמס יאפשר ולהליכה אופניים לתשתיות יעיל אופןב המטרו תחנות קישור .תןנגישו ושיפור כותהמער

 אמצעי כלל של השילוב .מוטוריים-לא תחבורה באמצעי הדרך את השליםול המטרו במערכת להיעזר משתמשים
ּ  ניידוּת המאפשרת רשת יוצר מוטוריים הלא והאמצעים הציבורית התחבורה ירו ׁשֵ  להתגבר ומסייע מיטבית (MaaS) תּכְ

 .(last mile) האחרון הקילומטר בעיית על
 

 פעילות היעדר ,הבריאות משרד לפי .הציבור לבריאות רבה חשיבות בעל הוא מוטוריים לא תחבורה באמצעי השימוש
 מחלת ריממק 30%-ולכ הסוכרת ממקרי 27%-לכ ,הגס והמעי שדה סרטן ממקרי 23%-לכ העיקרי הגורם הוא גופנית

 מטרו מבוססת תחבורה תומערכ ,לתחנות באופניים לרכוב או ללכת נוטים מטרו במערכת משתמשים.79 תכלילי לב
 אופניים שבילי ,תנועה מיתוני ,יותר רחבות מדרכות כגון ,גופנית לפעילות יותר המתאימה אורבנית סביבה מאפשרת

 על ,העולמי תהבריאו ארגון לפי.80 פשיתהנ לבריאות ואף תהפיזי לבריאות תורמת זו ויומיומית פעילה תחבורה .ועוד
 ומעלה 21 בגילאי ישראל מאוכלוסיית שליש רק ,ואולם .שבועב מתונה פעילות לש דקות 150 לפחות לבצע בוגר אדם

 יכולה ,בשבוע ימים חמישה ,ומהן מטרוה תחנות אל דקות  מספר של רכיבה או הליכה.81 אלה בהמלצות עומדים
 .המומלצת פניתהגו הפעילות סך ילכד להצטבר

 מטרדי בתוספת ,זה זיהום .הפרטי ברכב מרובה משימוש ,תרהי בין ,ונוצר הציבור בבריאות פוגע כן גם וירהאו זיהום
.82 ביותר הגבוהה היא ההחשיפ שבהם העירוניים במרכזים בעיקר ,בישראל החיים באיכות קשה בצורה פוגעים ,רעש

 ,תחבורה לפליטות משויכים באירופה ווירא בזיהום הקשורים עת טרםב המוות ממקרי 50%-כ ,OECD-ה ארגון להערכת
 בישראל האוויר זיהום של הכלכלית העלות.83 אוויר לזיהום מחשיפתם כתוצאה איש- 2,200כ עת בטרם מתים לובישרא

 לעלות מביא בורהמתח האוויר זיהום ,הסביבה להגנת המשרד להערכת רכאש,84 בשנה שקל מיליארד- 30בכ מוערכת
 .85המשק על המוטלת בשנה שקל מיליארד- 7כ של חיצונית
 האוויר איכות את תשפר ,בפרט המטרו ומערכת ,בכלל ציבורית תחבורה אל פרטיים םכבימר הנסועה הסטת

 ביותר הגבוהה היא ההחשיפ שבהם העירוניים במרכזים בעיקר ,הרעש מטרדי את ותפחית
 במחויבויותיה לעמוד לה ותאפשר ,הגלובלית חממותבהת  ישראל של לקהח הפחתתל תתרום המטרו מערכת

 התחייבה ישראל .פריז הסכם על החתומות המדינות 195 מכל כנדרש החממה גזי יטותפל להפחתת הבינלאומיות
 בברכ הנסועה הפחתת ידי-על השאר בין ,2030 בשנת טון 7.7-ל (2015) טון 9.6-מ לתושב הפליטות את להפחית

 היא טרומ מבוססת יבוריתצ תחבורה ומערכת,87 התחבורה נףמע הן החממה גזי מפליטות 22% ,בישראל.86  הפרטי
  .התושבים בניידות משמעותית פגיעה ללא ,זו להפחתה ביותר האפקטיבי הפתרון
 םקיימי אורבניים מרקמים להתחדשות תביא המערכת ,טבפר .אורבניים היבטים בשלל משמעותי לשינוי יביא המטרו

 וכן ,הישראלי העירוני במרחב כיום בליםמקו שלא ובאופנים בהיקפים ייהבנ תאפשר ,חדשים מוקדים של ליצירתם ואף
 מגוון על התחבורתית והנסיעה ההליכה הרגלי שינוי ייד-על .במרחב הניידות אמצעי של ביותר יעיל לשילוב תתרום
 .ולמבקריו לתושביו ומקיים למכי אורבני מרחב של פיתוח ומעודד מאפשר המטרו ,מופעיה

 המשק על המוטלת בשנה שקל מיליארד 7-כ של חיצונית לעלות מביא מתחבורה האוויר זיהום

 
 .גופנית לות פעי ,מחלות לבקרת הלאומי המרכז ,הבריאות משרד  79
80eighteen waves vidence from rove psychological wellbeing? Longitudinal es active commuting imp, DoeSuhrcke et al.    

of the British Household Panel Survey, 2014. 
 .2012 ,ישראל תושבי בקרב הגופנית הפעילות הרגלי סקר ,הבריאות משרד  81
82ion, 2018.lutNicolas et al., Subways and urban air pol    
83Century, 2017.n thus far in the 21st ent Air Pollutio& Braathen, N. A. The Rising Cost of AmbiRoy, R.,     
 .שם  84
 .2020, הסביבה  להגנת  המשרד  85
 .2018 ,הסביבה להגנת המשרד ,האקלים שינוי על ם”לאו ישראל של השלישי הלאומי הדיווח   86
 .שם  87
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 האסטרטגיים והיעדים המטרו מערכת  13
 דן בגוש

 
 יקטלפרו האסטרטגיים והיעדים ,הלאומי במישור והן שיהאי במישור הן  ,רווחתם את ולשפר ישראל תושבי את לשרת נועד טרומה

 כזו  ,המטרופולין  ובאי  תושבי של הניידות לצורכי לםהו מענה לתת תוכננה האסטרטגית  התוכנית ,האישי  במישור .התאםב נבחרו
 במישור .וגדלה  ההולכת האוכלוסייה עבור מיטבית שירות רמת תעניק  ובכך ,גבוהים ונגישות מהירות ,כיסוי  ,תדירות המשלבת

 םהיעדי .מית הבינלאו ברמה המשק של חרותיותולת  ,העבודה ובפריון בתוצר וללגיד ,המשק לצמיחת  מנוף יהווה המטרו ,הלאומי
 תכנון לאפשר בכדי ואמידה לכימות יתנים שנ  וכאלו ,המטרו במטרות לעמידה הכרחי  תנאי המהווים אלו הם שנבחרו  האסטרטגיים

 תוכניתל אסטרטגיים יעדים המהווים יןבמטרופול יםהתחבורתי  מהנתונים חלק לראות ניתן 18 באיור .קט הפרוי שלבי לאורך ובקרה
 מערכת הקמת ולאחר כיום  בישראל המצב את לראות ניתן בתרשים .(שירות  ורמת מוששי רמת ,עההשק רמת לפי  המחולקים)

 .טובות ציבורית תחבורה ותמערכ עם אירופה במערב מפותחות ערים של ממוצע :מהיעד כאחוז ,רוהמט

 ,בכלל  ציבורית לתחבורה הנוגעות ינההמד מבקר מדוח העולות ביקורותה מרב על נהעו האסטרטגית התוכנית
 בפרט ציבורית תחבורה בתשתית והשקעה שירות ברמת הפער ועל

  מהיעד כאחוז ,דן גוש מטרו ואחרי לפני ,התחבורה  מערכת של חריםנב ביעדים עמידה :18 איור
 מערכת כשלי על 2019 בשנת  המדינה  מבקר שפרסם חריף מדוח ,השאר בין ,שעולה כפי שיפור טעון אכן היום המצב

 :הדוח מציין כך.88 בפרט בארץ הציבורית התחבורה ברמש ועל התחבורה

 שמערכת לכך בפרט בדרכים והבטיחות התחבורה ומשרד בכלל הממשלה מודעים עשורים כשני זה"
 מרכיב ומהווה םמטרופוליניב התחבורה לבעיות המיטבי הפתרון היא ויעילה נפהע  ציבורית תחבורה

 לב תשומת ההחלטות מקבלי כלל ייחדו תהאחרונו לשנים דע  ,ואולם .המשק  ענפי לש בצמיחה הכרחי
 הייתה בישראל הציבורית בתחבורה ההשקעה רבות שנים במשך .הציבורית התחבורה לפיתוח מועטה
 בשימוש ותהתומכ  תיותתש  פיתוח על דגש והושם ,המפותחות המדינות מרבית לעומת מאוד נמוכה

  ."הפרטי  ברכב

 התוכנית .המגמה בשינוי והעיקרי המשמעותי עדהצ את השתהוו אסטרטגית מתוכנית חלק היא המטרו ערכתמ
 ברמת הפער עלו ,בכלל ציבורית לתחבורה הנוגעות המדינה  מבקר מדוח העולות הביקורות מרב על עונה האסטרטגית

 הנגישות לבעיות םההול המענה את תיתן המטרו ערכתמ .בפרט יתציבור תחבורה בתשתית והשקעה שירות
 באנרגיה השימוש ולהפחתת האורבני במרחב השימוש לייעול ,הפעילות למרכזי רווריםהפ לקישור ,רתיתהתחבו

 המחיה יוקר להורדת ,בחניה לחיסכון ,הקרקע של יעיל לניצול ,הנגישות ולהגברת לשוויוניות ותביא ,בסביבה והפגיעה
 האסטרטגית ניתהתוכ צדכי ולהסביר דינה המ מבקר מדוח העולות ותהמרכזי הנקודות  את להדגיש נבקש להלן .עודו

 :עליהן עונה המטרו מערכת של

 המדינה מבקר
 

 ברכבם המדינה תושבי של והגוברת  הרבה התלות  "כי קובע המבקר :נמוכה שירות  רמת 
 ."מספקים לא  ציבורית  תחבורה שירותי של תוצאה בעיקר היא  פרטיה

 קיבולת תוספת ,קצרים נסיעה יוזמנ יםגבוה ומהירות תתדירו בעל ,מצוין בוריתצי תחבורה שירות מספק המטרו
 נגישות המאפשרות וקישוריות רחבה פריסה וכן ,הציבורית בתחבורה  הצפיפות את להוריד כדי הנדרשת משמעותית

  .באוכלוסייה גדולים יםלחלק
 

 
 .2019 ,וריתהציב התחבורה משבר, מיוחד ביקורת דוח ,המדינה רמבק    88
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 תוך יישובים ישראל מדינת  פיתחה רבות  שנים שךבמ " ,המבקר לפי :בתכנון ליקויים
  ."ובתוכם היישובים אל הציבורית  הלתחבור מספקת  לא  לב מת תשו הקדשת 

 .יםהיישוב מרכזי אל ציבורית תחבורה של גבוהות קיבולות מספק שהוא מפני זו לבעיה המיטבי הפתרון הוא המטרו
 התחבורה מצעיא לשאר בניגוד ,בלעדית דרך זכות ובעל רובוב קרקעי-תת הוא שהמטרו מכיוון מתאפשר הדבר

 .הציבורית

 היסטורית  התפתחות  של תולדה הן בישראל הציבורית  התחבורה רשתות " :תכנון  היעדר
  ."מתכללת  תכנונית  גישה על מבוססות  ואינן

 ציתהאר טרטגיתהאס התוכנית עם בשילוב העובדת ,ארצית חבורתיתת אסטרטגית מתוכנית חלק היא המטרו רשת
 של האב תוכניות את בחשבון ולוקחת משלימה ואף ,ישראל רכבת של יתהאסטרטג התוכנית ועם לכבישים

 .וירושלים שבע-באר ,חיפה המטרופולינים

 המיועדות  בתשתיות  המחסור" ,המבקר לפי :ציבורית  לתחבורה בתשתיות  מחסור
  ."ומורגש ניכר עדיין הציבורית  לתחבורה

 השלמת לש יעד ךומתו ,והארוך הבינוני לטווח רופוליןהמט של הניידות צורכי את לספק ננהתוכ טרטגיתהאס התוכנית
 תעלה ציבורית תחבורה בתשתית ההשקעה ,כך .המערבי העולם לעומת ציבורית תחבורה בתשתית בהשקעות הפער

 .89לתושב דולר-15 000,כ של פהאירו מערב בערי לממוצע ותתקרב  לתושב דולר-12,0 00ל כיום לתושב דולר- 2,000מ

 תחבורה שירותי אספקת " :ת בלעדי דרך זכות  דר היע/ציבורית  בורהלתח עדיפות  מתן
 מתן גם ,נוסעים תעבורת  ושל קווים של יעיל תפעול לצד ,דורשת  יעילים ציבורית 
 זמן את  לקצר מנת  על ,הפרטי הרכב פני על הציבורית  לתחבורה בדרכים עדיפות 
  ".הנסיעה

 .בלעדית דרך זכות ומכאן מוחלטת דרך הפרדת לו שיש ווןמכי התחבורה בהיררכיית ביותר גבוההה העדיפות למטרו
 ומשך ,(באלו וכיוצא כביש מעברי ,צמתים ,רמזורים ,מכוניות כמו) המטרו של הרציפה לפעילות שמפריע גורם אף אין

 .טיהפר ברכב מנסיעה משמעותי אופןב קצר הגדושים באזורים בו הנסיעה

 התאפיינה אחרוניםה בעשורים" ,מבקרה לפי :בביקושים לגידול מספקת  לא  ות היערכ
 .הערים ובהרחבת  התושבים במספר בגידול ,מואצת  כלכלית  בצמיחה ישראל מדינת 

 עומדות  אינן בפרט ציבורית  לתחבורה המיועדות  והתשתיות  בכלל התחבורה תשתית 
  ."ישראל בכבישי בעומסים מתמיד ידוללג  עדים ואנו ,הפעילות  שיא  ות בשע בביקושים

 לגידול המיטבית ההערכות את תהווה ובכך התחבורה ערכתמ קיבולת את יכרתנ בצורה תגדיל רוהמט מערכת
 בוריתצי תחבורה למערכת ולהביא גבוהה שירות רמת לספק שיכול היחיד האמצעי הוא המטרו .בביקושים העתידי
  .דן שבגו נסיעותב הצפוי הגידול לאור ומתפקדת מאוזנת

 סך" כי צויןמ  בדוח :בתשתיות  מחסור/הציבורית  התחבורה  שירותי של  נמוך  היקף
 מהמקובל 50%-מ  פחות  היא  בישראל הציבורית  התחבורה אמצעי של הנסועה

 ות במדינ המטרופולינים במרבית " וכי "מפותחות במדינות  אחרות במטרופולינים
 רכבות  כגון תחבורה אמצעי ןמגוו על תת מושת  הציבורית  התחבורה מערכת  ת המפותחו

 
 התחבורה משרדי ,אביב תל במטרופולין וסעיםנ תירתע ציבורית תחבורה מערכת לפיתוח האסטרטגית וכניתהת  89

 .2016 ,והאוצר
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 של קיומה שנות  במרבית  ,זאת לעומת  .באלו וכיוצא  ומטר ,פרווריות  ות רכב ,קלות 
 "...במטרופולינים המונים הסעת  מערכות  המדינה פיתחה לא  ישראל

 ןבאופ התחבורה היצע את תגדיל רוהמט מערכת .בישראל הציבורית התחבורה בהיצע חמור מחסור ישנו ,אכן
 מיליון 4-כ להסיע ויהצפ המטרו מבוססת הציבורית תחבורהה  מערכת .הנסועה היקף את גם – ובהתאם משמעותי

  .מטרו ללא 2040 בשנת 1.6-ו 2018 בשנת מיליון 1-כ לעומת ,2040 בשנת ביום נוסעים

 ,אביב-תל במטרופולינים" ,הדוח לפי :ציבורית  בתחבורה נסיעות  פיצול של נמוכה  רמה
 מכלל בלבד 23%-כב מסתכם ציבורית  בתחבורה הנסיעות  יעורש וירושלים חיפה

  ."50% עד 30% שיעורן המערב במדינות  במטרופולינים ואילו ,הנסיעות 
 תמהירו למטרו .הפרטי לרכב ביחס אטרקטיבית להיות עליה ציבורית בתחבורה המשתמשים אחוז את להעלות כדי

 וחוסך ,גבוהים יומכיסו מאמינות ,מתדירות נהנה הוא ,דשהגו בשעות הפרטי הרכב של מזו גבוהה מוצעתמ נסיעה
 כיום המוטוריים מהאמצעים 10%-מ הפיצול את ויעלה רבים נוסעים ימשוך ובכך ,וחניה רכב באחזקת הקשורות עלויות

  .2040 בשנת 40%-לכ

 של הממוצעת  הנסיעה מהירות " ,דוחה לפי :םארוכי נסיעה  זמני/נמוכה נסיעה  מהירות 
 ריםבע ש"קמ 25 לעומת  זאת  ,בלבד ש"קמ 16 היא  ישראל בערי צ"חהת  אמצעי

  ."בלעדית דרך זכות  עם ציבורית  תחבורה מערכות  שבהן מפותחות ה במדינות 
 רההתחבו אמצעי ושאר הפרטי ברכב מנסיעה יותר מהירה ותהיה בלעדית דרך בזכות נוסעת המטרו מערכת

 ,ש"קמ 80ל בשיאה ומגיעה ,היום שעות כל לאורך קמ״ש 40-כ היא המטרו מערכת של הממוצעת המהירות .ריתהציבו
  .באוטובוסים קמ״ש 15-כ ושל פרטי ברכב השיא בשעת קמ״ש 25-כ של ממוצע לעומת

  :נמוכה תדירות 
 .לדלת מדלת הנסיעה זמן את שמאריך נמוכה בתדירות שירות מקבלים הציבורית התחבורה ממשתמשי גדול חלק
 כשתי הוא מטרו לקו וצעהממ ההמתנה זמן .דקות 15-10-כ הוא במטרופולין לאוטובוס עהממוצ נהההמת זמן כיום

   .דקות

 בין מספקת  שילוביות  היעדר[ב] ...גם מתבטאת  הירודה השירות  רמת " :שילוביות  היעדר
  ."השונים הציבורית  התחבורה אמצעי

 מוגבלים ולכן הקיימים התחבורה מאמצעי יותר וא שניים בין לשלב יכולים אינם עיםהנוס םרבי במקרים ,כלומר
 משולבת היררכית כרשת תוכננה המטרו של האסטרטגית התוכנית .בלבד אחד באמצעי בצעלהת שיכולות יעותלנס

 על שדג שמה התוכנית .משלימה אוטובוסים וממערכת מתע״ן מרשת ,ופרוורית ארצית רכבת ממערכת המורכבת
 .קצרים המתנה וזמני השונים הציבורית חבורההת מצעיא בין ומהירים נוחים חיבורים

 לחלקים תחנות  של נמוכה נגישות " ,השאר בין ,כי מצוין חבדו :תחנות ל נמוכה נגישות 
 חלופה לשמש הציבורית  התחבורה משירות  [ת ]מונע ..באוכלוסייה יחסית  גדולים

 רות למ  ,הפרטי ברכב להשתמש הצורך את  [ת ]מקבעו פרטי ברכב לשימוש אמיתית 
  ."יוצר כזה ששימוש הרבים פגעיםהמ 
 מטר 600 של הליכה במרחק נמצאת המטרופולין מאוכלוסיית 80%-כ השב ,גבוהה כיסוי לרמת תביא המטרו רשת

 ושהביק ולמוקדי והתעסוקה האוכלוסייה למרכזי הגעה מאפשרות אלו תחנות .קלה מרכבת או מטרו מתחנת
  .וביעילות במהירות ירונייםהע

  ".וואיכות  השירות  ות להידרדר גורם בנהגים המחסור" ,המבקר לפי :םבנהגי מחסור
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 בדומה  ,נהג ללא 24/7 לפעול היכולה אוטומטית הפעלה הכוללת ביותר החדישה בטכנולוגיה תופעל המטרו תמערכ
 .ילה'בצ ובסנטיאגו בלונדון ,בפריז למטרו

 תמריץ נוצר" :ורית ציב בתחבורה לשימוש  פרטי ברכב  משימוש ברלמע תמריץ היעדר
 כלים לקידום פעלוי והאוצר התחבורה ששרי רשנד ...דווקא  פרטי ברכב לשימוש

  ."הקרובות בשנים ציבורית  בתחבורה לשימוש פרטי ברכב משימוש מעבר שיתמרצו
 כל בשל ,המטרו .הפרטי הרכב פני לע העדיפ חלופה להוות עליה ציבורית לתחבורה יעברו שאנשים כדי ,כאמור

 מערכות ,בעולם .הציבורית התחבורה מערכת של שמעותיתמ לעדיפות להביא שיכול היחיד האמצעי הוא ,יוונותיתר
 בתחבורה הנוסעים ואחוז מטרו קווי 13-כ ישנם במדריד .הנסיעות תמהיל של מהותי לשינוי להביא מצליחות מטרו

 אין אביב-בתל .הציבורית בתחבורה הן ותמונעהמ  מהנסיעות 45%-ו מטרו קווי 10-כ נםיש בברלין .50% הוא הציבורית
    .10%-כ של בשפל הוא ציבורית בורהבתח סעיםהנו ואחוז ,מטרו מערכת

 כושל יישום" ,המבקר לפי :פרטי  לרכב הביקוש  להפחתת  אמצעים של  כושל יישום
 בקידום שעסקו ועייםקצהמ  הצוותים ושל הממשלה החלטות  של האחרון בעשור

 ימושהש את  לצמצם אפשרות  מנע ,פרטי ברכב השימוש תת הפחל כלכליים תמריצים
  ".בכבישים העומס את  לצמצם וממילא  הפרטי ברכב
 ברמת ראויה אלטרנטיבה מתן תוך ,מחמירה חניה ומדיניות גודש אגרות כגון אמצעים להפעיל מאפשר המטרו פרויקט

  .לשלם מוכנים שיהיו המחיר תרמ לפי מתאים נסיעה אמצעי לבחור לנוסעים שרתאפ המערכת .גבוהה שירות

 בפיקוח כשלים נמצאו" :ציבורית ה בורההתח הפעלת  על קרהוב בפיקוח  כשלים
 השירות  בשיפור פוגע והדבר ,האוטובוסים מפעילי על התחבורה משרד של ובבקרה

  ".האוטובוסים לנוסעי
 לבקר יותר קל ,לכך מעבר .תריוב המתקדמת ובטכנולוגיה אוטומטי באופן יתנעש המטרו מערכת הפעלת על הבקרה

 מיליון המסיעים שונים מפעילים עשרות תחת אוטובוסים קווי 400  על אשרמ סעיםנו מיליוני סיעיםהמ מטרו קווי 3 על
  .נוסעים
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 ד״ר ניר שרב, מרכז המחקר

ות תחבורה ולכלכלת תחבורה. למדיניתחבורה מורכבות, יר שרב הוא מומחה לתכנון אסטרטגי, לתכנון רשתות ד״ר נ
ניהל את פרויקט מדיניות פיתוח התחבורה הציבורית של משרד תחבורה ומשרד האוצר, ניהל את התוכנית  

ת מומחים רחב מישראל, וריכז צוו 2040) לשנת 2019ורשת הדרכים () 2017האסטרטגית לפיתוח רשת הרכבת (
אביב -ית לפיתוח התחבורה הציבורית במטרופולין תלאסטרטגיהל את התוכנית המאנגליה, מצרפת ומארה״ב. נ

), ואת התוכנית האסטרטגית לפיתוח התחבורה 2015) ובמטרופולין חיפה (2019, 2015), במטרופולין ירושלים (2016(
התחבורה ת כדאיות כלכלית של פרויקטים תחבורתיים של משרד ). ניהל את הכנת נוהל בדיקו2012יבורית (הצ

 ). 2012-ו 2006נוהל פר"ת  אוצר (והמשרד ה

 פרופ׳ יורם שיפטן, הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל 
י פיתוח מודלי תחבורה פרופסור להנדסה אזרחית וסביבתית ולשעבר ראש המכון לחקר התחבורה בטכניון. מחלוצ

ה בטכניון, נשיא פורמציאינ-תחבורה וגיאו. כיהן כראש היחידה להנדסת Activity Based Modelsמבוססי פעילויות 
 Transport), המלווה האקדמי של פיתוח נוהל פר"ת, עורך המגזין IATBRהאגודה הבינ"ל לחקר התנהגות נוסעים (

Policy   בהוצאתElsevier בים אוטונומיים. כיום מכהן כראש פרויקט הנחיות האיחוד האירופי לחדירת רכוחבר הנהלה ב
 עת בינלאומיים.-מאמרים בכתבי 100ך חמישה ספרים ופרסם מעל שי. ערכמה של המדען הראהמרכז לתחבורה ח

 

 City University New Yorkפרופ׳ יוסי ברכמן, אוניברסיטת ת״א, 
דמים בעולם בתחום פיתח מתודולוגיות ומודלים כלכליים מהמתקמומחה בעל שם עולמי בכלכלת תחבורה. 

) 2015-2019ל התוכניות האסטרטגיות בשלוש המטרופולינים (ר לצוות התכנון שהתחבורה. שימש כיועץ כלכלי בכי
מספר ספרים מובילים בתחום . כתב 2012) ולצוות הפיתוח של פרויקט נוהל פר״ת 2016-2020וברשת הארצית (

 ורה:כלכלת תחב
1. The Infrastructure We Ride On: Decision Making in Transportation Investment, Palgrave Macmillan; 

2018. 
2. The Evaluation of Transportation Investment Projects, Routledge; 2009. 
3. Transport Investment and economic development, Routledge; 2000. 

 ' מרכוס סיינוקאינג 
ות תוכנית אב שימש כמנהל של צושנה בתכנון תחבורה.  30-ורה, עם ניסיון של מעל לבעל תואר שני בהנדסת תחב

לתחבורה למטרופולין ירושלים ואחראי על פיתוח המודל התחבורתי לחיזוי הנסיעות למערכת הסעת המונים 
יבורית של התוכנית האסטרטגית לפיתוח התחבורה הצב עבור חברת נת"ע. שימש מתכנן ראשי אבי-במטרופולין תל
 ).2019) ושל רשת הדרכים הארצית (2015,2019רושלים () ובמטרופולין י2016אביב (-במטרופולין תל

 

 ד״ר דורון בלשה 
ראש מרכז רן נאור לחקר כיהן כפרופ' להנדסת תחבורה בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון. שימש 

נתיבי  "ל חברת יפה נוף, מנכ"ל חברת נתיבי איילון ומנהלישראל, מנכ ITSים, הטכניון, יו"ר איגוד הבטיחות בדרכ
חה בתכנון תחבורה מערכתי, רשת דרכים ורשתות תחבורה ציבורית, בהתוויית מדיניות תחבורה ארצית כרמל. מומ

הנחיות לתכנון מערכות דרכים, רמזורים מקצועיות של משרד התחבורה, ביניהן  ועירונית וביישומה. חבר ועדות היגוי
 חבורה ציבורית.ות

 דורון מגיד
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ועירונית וביישומה הלכה למעשה, בעל ניסיון עשיר בפיתוח תוכניות בנושאי ות תחבורה ארצית מומחה בהתוויית מדיני
ת יפה נוף, החברה שנים כמנכ”ל חבר 5-ם ביניהם. כיהן כ, רק"ל, רכבות, והשילוביBRTאוטובוסים,  –תחבורה ציבורית 

 יתוח התחבורה במטרופולין חיפה. העירונית האחראית על פ

 PLANETמשרד ד״ר יואב לרמן, 
-בפקולטה לאדריכלות ותכנון בטכניון. מתמחה במורפולוגיה אורבנית, תנועת הולכי רגל, תכנון מרחבי ותורת ה חוקר

space Syntaxי כנון עירוני ותחבורתי. פרסם מאמרים בכתבד פלאנט המתמחה בניתוח מרחבי עבור ת. שותף במשר
 המרחב.תחבורתי ובתחביר עת בינלאומיים העוסקים בתכנון עירוני, בתכנון 

 ערן מלמוד
שנות ניסיון בתכנון אסטרטגי למערכות תחבורה ציבורית עירוניות ואזוריות. מתכנן מוסמך   18מתכנן תחבורה, בעל 

אזורי מאוניברסיטת קליפורניה . בעל תואר שני בתכנון עירוני וAmerican Institute of Certified Plannersם מטע
)Irvineאת אגף התכנון בחברת נת"ע, האחראית על הקמת הרכבת הקלה במטרופולין  ניהל 2015-2008ם ). בין השני

ביניהם תכנון ציבורית ומערכות תחבורתיות נוספות, אביב. ערן עבד בארה"ב  בפרויקטים מגוונים בתכנון תחבורה -תל
ליפורניה וקווי רכבות מהירות בק  ידה, קו מטרו במיאמי, רכבת קלה בדרום קליפורניה,מערכת רכבת קלה בדרום פלור

BRT .שונים 

 Humankind, The Netherlandsליאור שטיינברג, 
חה בשינוי , משרד המתמHumankindעירוני ומייסד בעל תואר שני בתכנון ערים מאוניברסיטת שטוקהולם. מתכנן 

ערים  נוי אורבני במספרבפרויקטים עירוניים בתחום האופניים, ההליכה ושי עירוני הממוקם ברוטרדם. מעורב
 באירופה ובהולנד בפרט. החברה מתמחה באסטרטגיות ושינויים טקטיים ובתכנון תנועה ועירוניות הוליסטית

 PLANETרד אדר׳ יונתן לבנדיגר, מש
ן. מומחה בהתחדשות עירונית ובניתוח רשתות  , לונדוUCLנון ערים ותנועה מאוניברסיטת אדריכל ובעל תואר שני בתכ 

רה ציבורית, אופניים והליכתיות. עוסק בהובלת תוכניות מתאר להתחדשות עירונית תחבו –עירוניות  תחבורה
 ל תפקוד העיר.בתחום תחבורה מטרופולינית והשפעתה עבמרקמים קיימים עבור רשויות מקומיות. שותף למחקרים 

 יובל שיפטן
טה להנדסה אזרחית,  י התחבורה, הפקולן בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה ותואר שני במדעבעל תואר ראשו

 הטכניון. מחקרו עוסק בשילוב של לימוד מכונה עם אנליזה של בחירה בדידה לחיזוי ביקושים בתחבורה. 

 אדר׳ טל איל
אביב הכולל את הכנת -ל העיר תלם, הטכניון. חברת צוות בפרויקט השימור שבוגרת הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערי

היסטורי -יפו כעיר מורשת עולמית לאונסק"ו. עוסקת במחקר אדריכלי-יבות של העיר תל אבהתיק להגשת המועמד
 נון אדריכלי ברקמה קיימת.  בקנה מידה עירוני, בשיקום מתחמים עירוניים, בהכנת תב"עות ובתכ

 תשרון גיל
מקיימת. שימש    ה בתחבורה. מתמחה בתכנון תחבורה ציבורית ובתנועהמנוס MBAיועץ, כלכלן ומנהל פרויקטים. 

 הל בכיר בתחומי השיווק, השירות והיזמות. בעל רקע בתפעול, בתשתיות, בטכנולוגיה, במערכות מידע ובכספים. מנ
 ית, המרכז הבינתחומי הרצליה מכון אהרון למדיניות כלכל

 בי אקשטיין, דיקן בית הספר לכלכלהפרופ׳ צ
נתחומי בהרצליה, לשעבר המשנה לנגיד לכלכלה במרכז הביכון אהרון למדיניות כלכלית ודיקן ביה"ס טיומקין ראש מ

בנק ישראל. פרופ' אקשטיין פרסם מחקרים כלכליים רבים בכתבי העת המובילים בעולם, בתחומי כלכלת עבודה,  
עוסק במדיניות כלכלית בישראל ועמד  ודי. רית וההיסטוריה הכלכלית של העם היהמאקרו כלכלה, מדיניות מוניט

 מי התעסוקה, מדיניות כלפי עובדים זרים ועוד. ות ציבוריות בתחובראש מספר ועד

 ד״ר אביחי ליפשיץ
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דה  חוקר בכיר במכון אהרון ומרצה בביה"ס טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי בהרצליה. חוקר בתחום כלכלת עבו
לי מול מדינות  מחקרי מדיניות בנושאי פערי הפריון של המשק הישראפרסם ומאקרו כלכלה של המשק הישראלי. 

 קדמות, אמצעים לצמצום הנטל הבירוקרטי, הצעות רפורמה בתחום ההכשרה המקצועית ועוד.מת

 סני זיו
של שווקים מאקרו כלכליים ובביצוע  מנהל שותף, חברת מאקרו אנליטיקס ייעוץ ומחקר כלכלי. בעל ניסיון רב בניתוח

יפו. תחומי -ללה האקדמית תל אביבעולמית. מרצה במכת ייעוץ בתחומים הקשורים לכלכלת ישראל ולכלכלה העבודו
 מחקריו העיקריים כוללים כלכלה אורבנית, כלכלת עבודה ותהליכי צמיחה. 

 אורן שפיר
בנייה ויישום של ים ובכלכלי. בעל ניסיון רב בניתוח נתונ שותף וכלכלן בכיר בחברת מאקרו אנליטיקס ייעוץ ומחקר

מלמד במרכז הבינתחומי ובמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. ה ואקונומטריקה. מודלים כלכליים מבוססי סטטיסטיק
 תחומי מומחיותיו כוללים כלכלת עבודה והערכת תרומתם של מיזמים לאומיים למשק. 
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