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  מבוא

  

שר התחבורה והבטיחות בדרכים בפורום בעקבותיה בוצעו בהוראת ח זה "ודועבודת הצוות 

  :כדלקמן,  בראשותו17.6.07בטיחות מיום 

  עומסי תנועה"

משרד , החברה הלאומית לדרכים, ת היגוי בשיתוף משטרת ישראלהשר הנחה להקים צוו

שתמפה את אזורי , התחבורה והבטיחות בדרכים והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

  .העומס וגודש התנועה בכבישי ישראל

שימוש באמצעים טכנולוגיים להפחתת ,  על ניתוב עומסי התנועההצוות יגיש המלצות

  .ור תשתיות במטרה להקטין את העומסיםהעומסים והמלצות בקשר לשיפ

  .15.9.07הצוות יגיש את המלצותיו בתאריך 

  .בראש הועדה יעמוד מינהל היבשה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים

השר הנחה כי בפורום הבטיחות הבא יוצגו חברי הצוות ובפורום הבטיחות שלאחר מכן 

  .יוצגו דרכי עבודתם לצורך גיבוש המלצותיהם

  ." מינהל יבשה:אחריות

  .ר על אופן פעולת הצוותבאשר כלל גם הס) ' בנספח אראו(לצורך זה הוצא כתב מינוי 

בפגישות אלה הציגו הגופים . 27.8.07- ו6.8.07, 24.7.07 פעמים בתאריכים 3הצוות התכנס 

 ראו(ניהול התנועה והקטנת הגודש , מיפוי הגודשהאחראים את עיקרי פעולותיהם בתחום 

  ).'בנספח בסיכומים 

  .נדונו ולובנו הצעות ורעיונות להקלת הגודש בהיבטים וכווני פעולה שונים, כמו כן הועלו

  . לקראת אפשרות של המשך פעילות למימוש–זה ח "מוינו ונוסחו בדו, כולם רוכזו

ישעיהו רונן
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  רקע .1

א לאו דווק, מקומות שוניםבצורות וב, באופניםמאז הקמתה מדינת ישראל התפתחה וגדלה 

ת ומערכ, מסילות הברזל, יםדרככך קרה שרשת ה. בצורה מקבילה ומאוזנת בכל התחומים

תאמו ולא  לא –ועוד ,  האופנייםתתנוע, הובלת המטענים, התחבורה הציבורית לסוגיה

הפעילות , יהיגידול האוכלוס,  הפיתוח הכלליבעקבותהדביקו את קצב הביקוש שנוצר 

  .' וכורמת המינוע, רמת החיים, ליתכהכל

פער זה יצר מספר תופעות לוואי שליליות שבאות לידי ביטוי עובדתי וסימפטומטי בהיבטים 

  :של

, של רשת הכבישים הקיימת בפועל) הקיבולת(עומסי תנועה שמעל יכולת הקליטה   .א

  . תנועהגודש = עבריתב

 .הארצית והעירונית גם יחדהדרכים  ותבעיות בטיחות ברשת  .ב

 גורמים ו,מחפשת מסלולים מאולתרים שלא נבנו לכךהברת  נפחים של תנועה עוגלישת  .ג

 .מטרד בטיחותי וסביבתי כאחדלשם 

  .עיכוב התחבורה הציבורית בכל מקום בו אין לרשותה הסדרי העדפה משמעותיים  .ד

מתברר כי באזור המרכז לא נותרו ) 3/א"תמ(בסריקה של תכנית המיתאר הארצית לדרכים 

 – הדרך ברשת הארצית והמטרופולינית מוצו ברובם וזכויות, עוד דרכים רבות לסלילה

  .למעט הרחבות ותוספות מקומיות

הן , "מדיניות הפיתוח של התחבורה היבשתית למדינת ישראל"מסמך מתוך  ,זאת ועוד

 ברור ,2007משנת ) המעודכנת(ה י במהדורה השני והן1999במהדורה הראשונה משנת 

 הביקוש לנסיעות באמצעות רכב פרטי על לגמרי שאין כל אפשרות מעשית לספק את כל

  .ומנקודת מבט לאומית גם אין זו המדיניות הנכונה, )10 מ"מ ראו (רשת הכבישים

בעתיד הנראה לעין " פתרון" אך ,"להקלה"כך יוצא שהעיסוק בנושא הגודש יכול לשאוף 

  וצימצוםצ להסעת המונים"באמצעות פיתוח רבתי של מערכות תבעיקר אלא  –אין לו 

  . ברכב הפרטיהביקוש לנסיעה
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  מצב קייםמיפוי  .2

,  הגודשפועלים באופן שוטף למיפויגורמי התחבורה השונים המטפלים ברשת הכבישים 

  : בין השאר,הזרמת התנועהעל הקלה ול

 יש מרכז בקרה בבית דגן אשר מפעיל מערך מצלמות בצמתים שונים וכן מקבל :צ"במע  .א

  . בדרךתלונות והודעות מאזרחים על מפגעים

 הפועלת במשותף עם "ועדת חילוץ פקקים"צ " מפעיל מע אלהלצורך הטיפול במפגעים

  .משטרת התנועה

 גנרטורים לגיבוי 16,  שלטים מתחלפים19,  מצלמות ברמזורים84  כיוםצ מפעיל"מע

  . תנועהגיות שונות לספירותו בטכנולגלאיםורמזורים חשמל ב

בקרת מנהרות , בקרת כניסות, )תבוניותמערכות בקרה  (ITS להפעיל גם –בתכנית 

  .צ מוקד מידע לנהגים ולרדיו"כמו כן מפעיל מע. ותוספת שלטים וגלאים

רכת ניהול ובקרת תנועה מתקדמת ע פועלת מדרך ב:)ציר נתיבי איילון (20'  מסדרךב  .ב

אשר באמצעותה מנוטרים , נתיבי איילון' י מרכז בקרה בחב"המופעלת ע

 לפני שהאירוע – ים הראשונים ונעשה מאמץ לפתרון מיידיבתאונות כבר בשל/תקלות

  .מחמיר

בשעה לנתיב  כלי רכב 2000העולה על בפועל הודות לכך מצביע המיפוי על קיבולת 

  .ב" באירופה או ארה1700-1800-בהשוואה ל

  .להגדלת הקיבולתבנוסף , לניטור המוקדם יש גם תרומה בטיחותית, פ הדיווח"ע

פועלים מרכזי בקרה לרמזורים אשר : )חיפה, ירושלים, א"ת( הערים הגדולות 3-ב  .ג

" גלים ירוקים"מתאימים את תכניות הרמזורים ברחבי העיר לביקושים ויוצרים 

  .לזרימה שוטפת

יש גם מעקב שוטף ושיפור של הסדרי , מרכז בקרת רמזוריםבנוסף ל :בתל אביב  .ד

 .יציאה בהתאמה/הלכניס" צירים מתחלפים" כולל, התנועה והחניה ברחבי העיר
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 המנהרות מופעלים גם בקרת) י"מנת(מרכז בקרת רמזורים בנוסף ל :בירושלים  .ה

 .וכן שיפור שוטף של הסדרי התנועה והחניה, והשילוט המתחלף

" מפת גודש" יפה נוף רתי חב"מופעלת ע, בנוסף למרכז בקרת הרמזורים :בחיפה  .ו

וכן שיפור שוטף של הסדרי ,  קטעים שבה נעשה מאמץ לשפר את הקיבולת30-הכוללת כ

 .הכרמל והדר,  וצירי העיר התחתיתמדובר בעיקר בציר ההסתדרות .התנועה והחניה

פתיחת , חג, אירוע, י תאונה" עוסקת בחילוץ פקקים מזדמנים הנגרמים ע:המשטרה  .ז

, 65, 42, 41, 40, 20, 5, 4, 2, 1 בצירים ת מתרכזעירונית- הביןמירב הפעילות .'ציר וכו

וכולל גם , צ"המשותפת עם מע" חילוץ הפקקים"ריכוז המאמץ נקבע בועדת , לככל .75

ראה ( המשטרה אינה עוסקת בטיפול בגודש שגרתי .ם עמוסיםיהפעלה ידנית של רמזור

  .אלא רק בגודש אקראי, )3.1להלן הגדרה בסעיף 

   וסוגיוהתנועה גודשמאפייני  .3

לא מעבר וקיבול הממ-י כל, ממולא יתר על המידה"משהו"גודש הוא מצב שבו  3.1

,  או שיש ניסיון לנצלו מעבר ליכולתו או מעבר למידה שלה הוא מיועד,לקיבולת

  . תנועה עולה בקנה אחד עם הגדרה כזו–ב גם גודש "וכיוצ

גודש ". כביש עמוס"או , "תנועה כבדה"או " הרבה כלי רכב"אינו סתם תנועה גודש 

מנסים להשתמש רבים מדי ותו שכלי רכב משמע) traffic congestion: באנגלית (תנועה

שמתאפשר על ידי קיבולת הכביש או המתקן מעבר למה , באותו רגע באותו מקום

לא כל המבקשים לעבור מצליחים  ,מן הסתם, בגלל הפער הזה). גשר, צומת(התחבורתי 

בשגרה היומית ". הפקק"וכך נוצר  ,וחלק מהם נאלץ להמתין בתור, לעבור בפועל

 6 עד 4,  בבוקר9 עד 7לרוב (רכים גדל מאד בשעות השיא של התנועה הביקוש בד

 1 מים תרשיראו ()recurrent congestion ("שגרתי גודש" תופעה זו נקראת). צ"אחה

הגודש השגרתי מתאפיין בתורים של כלי רכב החוזרים ומתרחשים מדי יום  .)2-ו

  . סדיר וצפוי בדרך כלל מתפזרים ונעלמים באופןוגם, באותם מקומות ובאותן שעות
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במשטרי ) המהירות והנפח(הקשר התיאורטי בין מאפייני זרימת התנועה   :1תרשים 

  זרימה שונים

  

תיאור הקשר בין נפח התנועה לנתיב ובין המהירות בפועל כפי שנמדד בכביש   :2תרשים 

  "נתיבי איילון"י מערכת הבקרה של " ע20

: קורה שהביקוש גדל מאד גם בעקבות מאורעות מיוחדים, מת התופעה השגרתיתלעו

 בלטה תופעה של ביקוש גדול מאד ביציאות מתל אביב כבר  הראשונהבמלחמת המפרץ

חג , בדרכים מאילת צפונה ומהגליל דרומה יש גודש בכל מוצאי שבת. צ" אחה2-3בשעה 

אירועי (שבהם נוכחים רבבות אנשים ביקוש חריג יש גם לאחר אירועים . חופשהוסיום 
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זכור מופע הזיקוקים שהתקיים (היוצאים מהמתקן בבת אחת ) 'ספורט וכו, תרבות

  ).non recurrent congestion ("גודש אקראי"גודש כזה מכונה ). א"בחוף ת

 –דוגמאות להקטנה כזו . של הקיבולת) לעיתים פתאומית(הקטנה זמנית יש עיתים ל

הגורמות באופן פתאומי להקטנה משמעותית של , תאונת דרכיםעבודות בדרך או 

כתוצאה מהקטנת מספר הנתיבים העומדים לרשות התנועה או   בדרךהקיבולת

גודש  והוא אחת הצורות של "גודש חריג" או "גודש לא שגרתי" ו זה.מהצרתם

  .אקראי

צומת בכל המקרים מתבטא הגודש בכך שנפח התנועה העובר בפועל בקטע הדרך או ב

 ראו (קטן מן הביקוש לנסיעה באותו מקום באותו פרק זמן, במשך קיומו של הגודש

" הצטברות"נוצרת במקום  .)התחתוןהאופקי  את הביטוי לתופעה זו בקו 1בתרשים 

, התור הזה מאופיין על ידי צפיפות גבוהה. ובמעלה הזרם מתפתח תור של כלי רכב

ונפח )  עצירה ונסיעה, עצירה ונסיעהי של מצב חזרתלעיתים קרובות(מהירות נמוכה 

 הגודש יפירוט של כל אחד מסוגל. "צוואר הבקבוק"הנקבע על ידי , תנועה קטן יחסית

  .6, 5, 4 מ"מבלהלן ו ראו בנפרד

תוך , נוספיםבאופנים שונים " גודש"ניתן להגדיר את התופעה והמונח , בנוסף 3.2

  :כדלקמן, הסתכלות מזוויות שונות

יר מסוים בצ) יוממי( יש להבחין בין גודש הנוצר באופן קבוע – מןמזד/גודש קבוע  .א

רוע חריג כגון י אקראי הנוצר עקב א /בין גודש מזדמןל, עקב ביקוש שגרתי וקבוע

  .) פירוט לעילראו ('עבודות בכביש וכו, תאונה

 מסתבר שהגדרת הגודש שונה ממקום למקום –סובייקטיבי /גודש אובייקטיבי  .ב

  .ומיים והסקלה הנהוגה במקוםפ ההרגלים המק"ע

 5מ בכניסה למטרופולין נראה טבעי וסביר יותר מתור של " ק5של תור : למשל

ני כניסה לדרך פאך תור ל,  תור ברמזור מתקבל בהבנה:או .מכוניות בכניסה למושב

  ".פקק"לבציבור מהירה נחשב 

ן  מסתבר שגם אופ– אורך התור/זמן עיכוב/הערכת הגודש באמצעות מהירות  .ג

בכל . ל"כנ, הביטוי של הגודש הוא סימפטומטי וניתן לתיאור באופנים שונים
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פ הגישה המקומית "מקום בוחרים את אופן ההצגה של מצב הגודש ע/מדינה

  .והיכולות הטכנולוגיות המצויות במקום

או המלצה " זמן עיכוב"או " עומס "במונחייע פיכול להוהגודש  רתיאו: למשל

  .לנסוע בתוואי חלופי

כגון האטה ומיתון , יש המוצאים בגודש גם סממנים חיוביים, למרבה הפלא  .ד

להאטה זו יש השפעה . אזורי עסקים ומגוריםב ,התנועה ומהירותה במרכזי ערים

 בדרך כלל בתאונות – טובה מאד על הבטיחות ועל איכות החיים באותו אזור

  .המתרחשות במצבי גודש אין פגיעות חמורות בנפש

נכון של תופעת הגודש לציבור על " בשיווק" המצביעים על הצורך בהקשר זה יש

  . לכאן ולכאן–יתרונותיה וחסרונותיה , סיבותיה

,  קושי מובנה נוסףהיוצר, "פלייפיצול מוניצ"באזורים המטרופולינים קיים   .ה

אשר , ניגודי האינטרסים בין הרשויות המקומיותבשעיקרו במורכבות המיוחדת ו

 ללא גבולות –היעילים ביותר תנועה ההסדרי את בצע ולקיים האפשרות למונע את 

  . כנדרש–

 עם גדל הולך וה כך שאופן ההשתנות של,ניאריתייש לציין כי תופעת הגודש אינה ל  .ו

השולית " מכונית הנוספת"ל, כתוצאה מכך.  שלא ביחס ישר– נפחיםהגידול ב

" כונית הנוספתמ"יש השפעה גדולה יותר מן ההשפעה שיש לכבד במצב של עומס 

  .)2, 1ראו תרשימים  (השולית במצב נפח נמוך

 שחורגת מתחום התחבורה  בעיהלגודש יש גם השפעה על איכות החיים ולכן זו  .ז

 .בלבד

,  לעיל משפיעות על שולי הגודש ועל הגודש האקראי2כל הפעולות המוזכרות בפרק   .ח

סל "נדרש להשפעה עליו . אולם לא על המהות היומיומית של הגודש השגרתי

 . להלן4המורכב המתואר בפרק " פתרונותה

  המוצעיםסוגי הפתרונות .4
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  כללי 4.1

מומחי תחבורה בכל העולם על העובדה שאין אפשרות וגם מצביעים מזה שנים רבות   .א

ת ספי תו"ע, הביקוש לנסיעות ברכב פרטיכל לספק את , אין טעם בניסיון אינסופי נואש

  .של עוד ועוד כבישים

מדיניות הפיתוח של התחבורה " מתברר מתוך המסמך של ,ערכתיארצי כלל מבמבט   .ב

בין רשת " איזון עדין"כי שם המשחק הוא ) 10 מ"מ(" היבשתית במדינת ישראל

ובין , כבישים מתקדמת וענפה הנדרשת בכל מדינה מתקדמת וגם במדינת ישראל

 .מערכת מתקדמת ונדרשת לא פחות של תחבורה ציבורית

 אך מעל כולם ,פתרונות של היצע וביקושהצעות ללה התגבשו כפועל יוצא ממסקנות א  .ג

 . כמפורט להלן,עומד המהפך הנדרש בשימוש בתחבורה הציבורית לסוגיה

 כאמצעי חלופי – גם בישראל –השימוש באופניים מקבל עדנה בשנים האחרונות   .ד

 , הינו מועט ומצומצם לעת עתההשימוש באופניים בערי ישראלאמנם . לביצוע נסיעות

כ "די עשרות אחוזים מסהכאולם בערים אירופיות שונות הגיע השימוש באופנים עד 

עיקר למטרות ספורט  ב בארץמשמשים האופנים, בינתיים. )13מ "מ (הנסיעות בעיר

  .אולם מרכיב היוממות עולה בהתמדה, ונופש

פיתוח התשתית לתנועה ווקט כיום משרד התחבורה במדיניות של עידוד בהקשר זה נ

  . בשנים האחרונותיאירופהרים באמצעות אופניים וזאת בהתבסס על הניסיון בע

וגם אצלנו מרכיב , )בעיקר באירופה(ארצות רבות בעידוד השימוש באופניים מהווה 

לצמצום הנסועה של הרכב הדבר נועד . במדיניות הפיתוח התחבורתי לטווח ארוך

 הכרה בכך לשגישה חדשה ניתן היום לזהות . הפרטי בכלל ובמרכזי הערים בפרט

רמה ג, גורם מרכזי באיכות חייו של האזרחכפרטי ההתנועה החופשית והנוחה ברכב ש

 תוך צמצום שטחי המחיה של האזרח, להקצאת עוד ועוד שטחים לטובת הרכב הפרטי

חייבת להשתנות בכיוון  זו מגמה .דרכיםלמדרכות וטחים ירוקים שי הסבת "צמו עע

  .ההפוך

 ככל –של היוממים יועבר בעיקר ,  העירוניותשמבנה התנועלשאוף המגמה אמורה 

אופניים ( מהרכב הפרטי אל התחבורה הציבורית ואל האמצעים האחרים –הניתן 
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 פוטנציאל – להלן 3 בתרשים ראו (שהם חסכוניים יותר בתשתיות) וההליכה ברגל

  .)הקיבולת של אמצעים שונים

הנחיות לתכנון תנועת "חבורה מקדם הכנת אגף התכנון במינהל היבשה של משרד הת

 אשר נמצאות כעת בשלבי עריכה ,"הנחיות לתכנון תנועת הולכי רגל"ו" אופניים בערים

הנחיות " של  חדשהנחיות אלה ישולבו למסמך הנחיות כולל .אחרונים לקראת פרסום

  . בין משרדי השיכון והתחבורהעולהפוף תיבשקודם כעת המ" רחובות בעריםלתכנון 

  

  מטר בעיר בשעה באמצעים שונים3.5קיבולת העברת אנשים ברצועה ברוחב : 3תרשים 

  )Botma & Papendrecht, Traffic Operation of Bicycle Traffic, TU-Delft, 1991: מקור(

  מתוך טיוטה סופית להנחיות לתנועת אופניים שבהכנת משרד התחבורה

הפתרונות המפורט להלן יש גם כאלה " סל"תשומת הלב לכך שבתוך ת ראוי להסב א  .ה

 גם ללא – כולל חקיקה – ונכונות ליישום  שלטונית וממסדיתהמחייבים תקיפות

".  גם יחד–המקל והגזר "בבחינת , הסכמה ורצון מצד הרשויות המקומיות והנהגים

העדפה , ותפיםתקני חניה מופחתים והקמת מרכזי בקרה מטרופוליניים מש: למשל

  .ב"וכיוצ, צ ברצועות דרך קיימות"משמעותית לתח
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  בהיבט ההיצע 4.2

באמצעות שיפור " ההיצע"הנדסת התנועה והתחבורה יודעת לפרט אמצעים שונים לשיפור 

, הסדרי התנועה והסדרים אחרים המביאים במישרין או בעקיפין להגדלת הקיבולת

  :כדלקמן

 מטרופולינייםם לרמזורים למרכזי בקרה הפיכת מרכזי הבקרה העירוניים הקיימי  .א

, שילוט מתחלף, רמזורים: אשר ינהלו ויבקרו את התנועה על מרכיביה השונים כולל

יש לציין כי . עדיפות לתחבורה ציבורית לסוגיה בכל הרשויות וללא גבולות מוניציפליים

נועה י העברה של נפחי ת"מרכזים אלה מייעלים גם את אופן ניצול האספלט הקיים ע

 .גבוהים יותר ביחידת זמן בנתיב אחד

רדאר , קדמות באמצעות טכנולוגיה סלולרית וגלאי וידיאותהפעלה של מערכות ניטור מ  .ב

  .'וכו

  :ברמזורים אשר יכללו בין השאר) ברמות שונות(שיפורים   .ג

 הקיבולת והיעילות של רמזור תלויה מאד במספר השלבים – "פאזות"ביטול  )1(

המקצוע והניסיון מלמדים שהקטנת מספר השלבים . עלשבהם הוא פו) תהפאזו(

 באמצעות צמצום משפרת מאד את פעולות הרמזור בכל ההיבטים) 3- ל4-כ מ"בד(

ל חלק פעולה זו מחייבת לעיתים איסור ש. העיכובים והגדלת הקיבולת הכוללת

לות הציבור הדרכה מתאימה והסתג ומחייבת הצבת ,מהפניות בצומת מסוים

 ניתן גם לבטל פניות מסוימות רק .פנייה במקום אחרשם ל הנסיעה ללשינוי מסלו

  .עליהן בחלק מהמחזורים" לדלג"או , להקלת התנועה האחרות, בשעות שיא

וונים השונים י חלוקה נכונה של הזמנים הירוקים בין המופעים והכ– עדכון זמנים )2(

ת נפחים אלה במציאות היומיומי. היא תנאי מובהק ליצירת קיבולת גבוהה ברמזור

 של ההקפדה על עדכון חלוקת יבות מכאן החש.משתנים בחתכי זמן וכיוון שונים

  .הזמנים בהתאמה

 אחד מן התנאים הבסיסיים להצלחתו של רמזור הוא ההתאמה – הפעלת גלאים )3(

הגלאים מאפשרים . משך האור הירוקבין השוטפת בזמן אמת בין נפחי התנועה ל
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התאמה במקביל של משכי האור הירוק עה וניטור שוטף של מצב נפחי התנו

  .בכך יש התקרבות למיטוב פעולת הרמזור, לביקוש בזמן אמיתי

 יםוונים העמוסים בהתקרבות לרמזורים מאפשרי בכ– הרחבה ותוספת נתיבים )4(

במיוחד אם , קיצור התורים וזמני העיכוב, הקלה מקומית על התנועות העמוסות

  .אמיתי" צוואר בקבוק"מדובר ב

 תנועה עירונית מטרופולינית מאופיינת בזרימת תנועה לאורך צירים – ם ירוקיםגלי )5(

 לאורך הציר מאפשרת זרימה מתאים לכיוון ולמהירות " גל ירוק"יצירת . מרכזיים

מלמד כי גלים ירוקים  הניסיון.  בכל רמזור לחודללא עצירות חוזרות ונשנות

  . והבטיחותשירותיעילים משפרים את רמת ה

ל של " לאחרונה הסתיים במחלף קק– ניסות מרומזרת לדרכים מהירותרת כבק )6(

מן המחלף   לבקרת כניסת כלי הרכב,)בניהול האיחוד האירופי( , ניסוינתיבי איילון

כנסו אל יישצוב את נפחי התנועה הבקרה נועדה לק. בנסיעה צפונהאל הכביש 

המסקנות . סתםייולא , יוצף בכמות גדולה מזו שהוא יכול לספוגלא הכביש כך ש

 עם זאת חשוב לזכור כי יש להיזהר מיצירת מוקד גודש חדש .יפורסמו בקרוב

  .ברחובות העירוניים המוליכים לדרך המהירה

,  ועיכובים ועל הגודש במערכתזמן נסיעהעל , ירותשיפור מערכות המידע לנהג על מה  .ד

  :כגון, באמצעים שוניםבזמן אמת ו

  .שילוט מתחלף -

  אינטרנט  -

  .כבלים -

  .רדיו -

חיפוש שוטטות מיותרת לשם שיפור זה מאפשר לנהג ניווט קל יותר ללא 

ניווט זה  .יעילותו של אמצעי זה מתקיימת כאשר הוא אמין ומעודכן. היעד/הכתובת

מידע על גודש בציר מסוים או מידע על זמני : יוכל להיעשות באופנים שונים כגון

  .)12מ "מ (הנסיעה בצירים השונים
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, שבהם מותאמים כיווני הנסיעה לעומס" נתיבים מתחלפים"ה הכוללים הסדרי תנוע  .ה

 הסדר זה ניתן ".שילוט מתחלף"מתאפשרים באמצעות הסדרים אלה . בהתאמה

  .להיעשות בעלות נמוכה

במצבים קריטיים במיוחד ניתן לשקול ניצול השוליים  –ניצול השוליים באופנים שונים   .ו

. )כגון אוטובוסים בשעות הגודש(בחרים  למשתמשים נ בתקופות מסוימותלנסיעה

ה להיעשות בשיקול כ וצרי, במיוחד הפרעה לרכב חירום,פעולה זו יוצרת סיכונים שונים

  .דעת זהיר

  .ןשיפור מערכות התחזוקה וצמצום התקלות וזמן הטיפול בה  .ז

  .)Highway Patrol(לטיפול חירום " סיירות"הקמה ותפעול   .ח

 ,תחבורתיים- מיועד לקבוע סדרי עדיפויות אורבנייםשל הגודש שעיקרו" ניהול מרחבי"  .ט

עת  בכל ,עצמתו ומשכו, מקום הגודשמיקום  קביעה מתוכננת מראש על םובאמצעות

  .וזמן

 .בהתאמה לשעות הגודש, יציאה מן המטרופוליןללכניסה או " ריםיצירים מה"קביעת   .י

ת והזרמת  למטרת שיפור הקיבולמגויסיםבשעות אלה נאסרת החניה וכל הנתיבים 

  .התנועה

בהם באזורים בעייתיים בצמתים ) מפרידן(ברמה מקומית " הפרדה מפלסית"ביצוע   .יא

  . במפלס אחדאפשרות הרחבהאין 

 . עקב ההשקעה הגדולה בתשתית,הסדרי תנועה יעילים באתרי עבודה שמספרם גדול  .יב

הסדרים אלה יאפשרו שמירה על גודש ועיכובים מזעריים למרות הירידה המקומית 

  .קיבולתב

  בהיבט הביקוש  4.3

 לטפל בגודש באמצעים של – וגם אצלנו –סטורי היה מקובל במדינות המערב יבאופן ה

או /ו,  מחלפיםבניית,  או הרחבתםסלילת כבישיםבאמצעות בעיקר , הגדלת ההיצע עוד ועוד

ה הוולא מ כי שיטה זו  ללא ספקהלקח הכללי המשותף מלמד. הרחבת צמתים ורימזור
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 יחד ,גדל כל פעם מחדש" מפתיע"עולם לא מדביקה את הביקוש שבאופן לן היא שכ, פתרון

  .הסלילה החדשה שנעשתה/עם ההרחבה

ביקוש לנסיעות את ה) גם(נהל  ל, מגמה ההולכת ומתרחבתקיימתכפועל יוצא ממסקנה זו 

   :למשל,  בתנאים סבירים עם ההיצענםאזליהיה במגמה לרסן אותו לממדים שניתן 

  תקני חניה  .א

  מופחתים

במטרופולינים ובסמוך " תקני חניה מכסימום"יש להחיל    –

מדובר . לקווים ותחנות של מערכות הסעת ההמונים

בהפחתה רבתי של היצע מקומות החניה במקומות אלה על 

, למערכת הסעת ההמונים" מתחרה קל"מנת למנוע 

  .הרתיע יוממים משימוש ברכב פרטי ליוממות גרידאלו

בסוף הנסיעה היא גורם " מינות לחניההז"יש לזכור כי 

וככל שהחנייה , כזי בהחלטה על אופן ביצוע הנסיעהמר

יותר היא מהווה חלופה מועדפת על פני ) וזולה(זמינה 

 מסקנה זו ניתן למצוא גם בספרות המקצועית .צ"התח

  .האירופית

ל ויגרמו לשיקו, באותו אופן גם תעריפי החניה פועלים, ל"כנ   –  תעריפי חניה  .ב

נוסף להחלטה על הכדאיות של ביצוע הנסיעה ברכב פרטי או 

  .כנגזר מן המחיר, צ"בת

 בהקשר זה ניתן לקבוע תעריפים שונים באזורים שונים

פ הקיבולת הזמינה להובלת כלי הרכב אל " עובשעות שונות

  .מקומות החניה

צ יש "במגמה לעודד מעבר של נסיעות מן הרכב הפרטי לת   –  תמריצים  .ג

תמריצים כלכליים שונים בדרכים שונות של ולהנהיג לשקול 

  .)11מ "מ (שכר ומיסוי
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  שעות התחלה  .ד

  של פעילות

בוקר (שיא תופעה המאפיינת בעיקר שעות בהיות הגודש    –

את שעות ההתחלה ככל האפשר " לרווח"יש , )צ"ואחה

 במיוחד מקומות –והסיום של פעילויות שונות במשק 

ריווח זה יאפשר . 'ס וכו"יהבת, הבנקים, המסחר, העבודה

ולהקל בכך , לפזר את העומס על פני מספר שעות גדול יותר

תיחכום נוסף מציע להקטין את שבוע ". עצמת הגודש"את 

היום הפנוי .  ימים תוך הארכת יום העבודה4-העבודה ל

הנוסף יהיה שונה במגזרים השונים ובכך נקבל הקלה בגודש 

  .היומי

ניהול תנועת   .ה

  המטענים

אולם . בעיקר במשאיותמתבצעת הובלת המטענים בישראל    –

תנועת המשאיות על רשת הכבישים מכבידה על תנועתם של 

בעבר פעלה ועדה מיוחדת בראשות המדען . שאר כלי הרכב

אשר בחנה אפשרויות לכפות הסדר של העברת ) דאז(הראשי 

ח הועדה יש רשימת "בסיכום דו. מטענים בשעות הלילה

  )1 מ"מ. ( יושמההמלצות שלא

  ביטול  .ו

" רכב צמוד"

  " אחזקת רכב"ו

, " אחזקת הרכב"ו" הרכב הצמוד", להערכת גורמים רבים   –

הם מן המתחרים , שהונהגו בשעתו כתוספת שכר סמויה

ככל שהסדרים אלה יומרו . צ"הקשים של השימוש בת

או /ו, צ" חדשי בת–כרטיס חפשי : כגון, בהטבות אחרות

יתבטל המניע , הרכב" במקום", תוספת במזומן לשכר

 מן העובדים לחלקאפשר תיו, ליוממות ברכב הצמודהעיקרי 

  .)11מ "מ (צ" מרצון נסיעות בתחורלב
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עידוד הסעות   .ז

מפעליות 

 ונסיעה מאורגנות

משותפת 

)carpool(   

הידיעה כי הנסיעות לעבודה ובחזרה על בסיס בהסתמך על    –

יש לעודד , יומיותכ הנסיעות ה"יומי הם מרכיב מרכזי בסה

אזוריות של העובדים הלוך /הסעות מאורגנות מפעליות

 .פ המקרה"עידוד זה יכול לכלול הטבות שונות ע. וחזור

במקביל ניתן להטיל גם במפעלים אלה הגבלות על מצאי 

ניתן לעודד נסיעה משותפת במוניות , בנוסף. החנייה הזמין

כגון למוסדות  (על בסיס מפעלי או ייעודי) carpool(או ברכב 

  .)להשכלה גבוהה

כלכלנים מסבירים שאחת הסיבות לביקוש הגדול לנסיעות    –  אגרת גודש   .ח

ברכב פרטי היא העובדה שהעלות השולית של הנסיעה 

במגמה להביא לשימוש .  יחסית–הנוספת היא נמוכה מאד 

יש לתמחר אותו " נסיעה"רציונלי יותר במצרך ששמו 

 האמיתי עבור כלל הציבור קרוב יותר לערכוהבמחיר 

, הן אמצעי מקובל למטרה זו" אגרות הגודש. "והמשק

במיוחד במקומות שבהם נגמר פוטנציאל ההרחבה הפיזי של 

 אגרות הגודש הונהגו במספר ).9-ו 3 מ"מ(הקיבולת 

במטרה ) סינגפור, אוסלו, לונדון(מטרופולינים בעולם 

ויש לוודא , להרתיע מכניסה לאזורים מוגדרים ברכב פרטי

  .שההכנסות ישמשו במקביל לפיתוח תחבורה ציבורית יעילה

  בסמוך למערכות הסעת המונים/ סינכרון ושילוב זכויות בניה מוגדלים מעל 4.4

יצירת מצב שאין צורך לבצע נסיעה ברכב הוא  ביקוש לנסיעותאחד האמצעים לצמצום ה

  .בעיקר לעבודה וממנה, פרטי בפעולות יומיומיות

בסמוך /קובלת במטרופולינים שונים בעולם שיטה של בניית אזורי תעסוקה מעללצורך זה מ

  .לתחנות של הסעת המונים

  .בלי לשלם מחיר של זמן ונוחיותמ , הצורך בנסיעה נוספתרתבכך מתיי
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  אכיפה 4.5

, מאד את ההפרעות לתנועה בהיבטים של נהיגה פרועה לצמצםאכיפה זמינה ואמינה עשויה 

, "בריונות כביש"אכיפה של עבירות  ,ליווי מטענים חורגים, םפקקים מזדמני, תאונות

 שלבים עצם פעולת המניעה ב.עבירות המשדרות זלזול מופגן בפרט אשר כן שומר על החוק

  .התחלתיים מונעת הידרדרות להפרעות משמעותיות יותרה

עם  אווירה כזו גם משרה יותר נינוחות ומאפשרת לנהג התמודדות קלה יותר ,לדעת רבים

  ". זעםרועביעד " –  הבלתי נמנעשדהגו

   הממסדיהמבנה 4.6

שלטון (ורשות מקומית ) שלטון מרכזי(ממשלה ,  שכבות2-הממשל בישראל בנוי בעיקרו מ

 או : קרי, מן המוסדותדחאי "חייבת כל פעולה ממוסדת להיעשות ע, במתכונת זו). מקומי

הסדרי , הבטיחות, בורהבתחום התחשונים נושאים , כתוצאה מכך . או עירייההממשל

י שני הגורמים בחלוקה מינהלית " מטופלים ע,התחבורה הציבורית וכן גם הגודש, התנועה

 מן מאד ושפעתהראיה המקומית מ, אבל, "ראיה מקומית"מול " ראיה מערכתית"של 

תוך ניגודי אינטרסים וסכסוכי מ –וש דן  במטרופולין ג במיוחד–פלי יהפיצול המוניצ

 ראוי לציין .הקושי להקים מרכז בקרה מטרופוליני משותף לכל הרשויות: גמאלדו .גבולות

לים שיש לו עירייה את ההבדל בהקשר זה בין מטרופולין דן המפוצל ובין מטרופולין ירוש

והלקח ,  מצב זה נמשך מזה שנים רבות. ומקל מאד על התהליךהבדל זה מפשט. אחת

  .באמצעות חקיקהא שמנוס מהסדר הנו) כנראה(המצטבר הוא שאין 

צ "כללית או לת" (רשות מטרופולינית לתחבורה"הרעיון המקובל ביותר ממליץ על הקמת 

כזו תוכל לרכז את הסמכויות המשותפות ולגבש עמדה " רשות" .פ האפשרות"ע) בלבד

  . שהוא תנאי הכרחי ליישום פתרונות–אחודה בתחום התחבורה 

  כת התחבורה הציבוריתימהפ 4.7

הפתרון ,  ביקוש– המוכרים של הקלה בגודש באמצעות תמריצי היצע מעבר לאמצעים

 ראו ()צ" ת– ןלהל( הגברת השימוש בתחבורה ציבוריתהמערכתי המרכזי והמוביל הוא 

  ).13.8.97 מיום 70'  החלטת ממשלה מס– 2 מ"מב
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 ראויה של מערכות תחבורה תשתית על מנת לאפשר מימוש בשטח של מגמה זו יש להכין

  :פ העקרונות הבאים"ע, ציבורית

  : פועלות בשתי טכנולוגיות עיקריותצ"מערכות ת  .א

  ).LRT(מקומית רכבת  הכוללת רכבת ארצית ו–" תימסילת"

, זעירים, אוטובוסים רגילים, )BRT( הכוללת אוטובוסים –" תי מונחתגלגלי, גלגלית"

  .'מוניות וכו

מספר לבהתאמה פריסת המערכות ברשת הארצית והמטרופולינית הבנויה תהיה   .ב

  .'התנאים בשטח וכו, הנוסעים

  .פיזור הנוסעיםו לאיסוף שירותי קווי הזנה וקווי "המערכות המרכזיות ישורתו ע

בישראל ) צ"כ הנסיעות שנעשו בת"אחוז מתוך סהה" (פיצול הנסיעות"צריך לזכור כי   .ג

 .)7 מ"מ ראו (אז, 70%- בהשוואה ל20%- בירידה מתמדת והגיע לכ70-נמצא מאז שנות ה

שכן " מדינת מכוניות) "כנראה לתמיד(בהיבט הכללי יש לציין כי מדינת ישראל תהיה 

השאיפה היא להגיע לפיצול נסיעות ממוצע של , ופטימיתאהפ המגמה והתחזית "גם ע

  .)צ"בת (35%-כ

 אולם , מן הנסיעות בישראל יהיו גם להבא באמצעות רכב פרטי65%-פירוש הדבר שכ

חבורה הציבורית לשיעור האמור תצמצם את הגודש השגרתי העלאת חלקו של הת

  .במידה רבה מאוד
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  טבלת סיכום לפתרונות להקלת הגודש 4.8

 בתכנון יםפתרונות הנמצא  פתרונות שכבר בוצעו

  או בפיתוח לביצוע

פתרונות שטרם נוסו 

  בישראל

  בהיבט ההיצע

ניהול תנועה ברמזורים  ̵

ביטול פניות חלקי או (

 הפעלת ,עדכון זמנים, מלא

  )גלאים

תוספת נתיבים בצומת  ̵

  מרומזר

  גלים ירוקים ̵

ניתוב מתחלף  ̵

  בצמתים/בקטעים

  צוותי חילוץ פקקים ̵

  סיירות לטיפול בחירום ̵

  קביעת צירים מהירים ̵

הפרדות מפלסיות  ̵

  )מפרידן/מחלף(

  פיתוח תשתית לאופניים ̵

בקרת כניסות לדרכים  ̵

  מהירות

מערכות מידע בזמן אמיתי  ̵

  ומערכות בקרה תבוניות

ייעול הסדרים באתרי  ̵

  עבודה

פיתוח מערכות הסעה  ̵

  BRT/המונית מסילתית

  צ"ראירגון קווי תח ̵

  מרכזי בקרה מטרופולינים ̵

ניצול השול באופן  ̵

  סלקטיבי

  ניהול מרחבי של הגודש ̵

ת תחבורה ופיתוח תכני ̵

רכי אזורי צתואמות ל

תעסוקה ותמריצים 

  למעסיק
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 בתכנון יםפתרונות הנמצא  פתרונות שכבר בוצעו

  או בפיתוח לביצוע

פתרונות שטרם נוסו 

  בישראל

  בהיבט הביקוש

 עות הפעילותשווח יר ̵

  הסעות מפעליותד ועיד ̵

 ניהול תנועת המטענים ̵

 "נתיבי גודש"פיתוח  ̵

שיפור האכיפה במוקדי  ̵

 גודש

 מערכות בקרה תבוניות ̵

  צ ברמזורים"העדפה לתח ̵

הפעלת תקן חנייה  ̵

 מכסימום

ניהול תעריפי החנייה וחיוב  ̵

 מס על חנייה צמודה

תמריצים כלכליים לנסיעה  ̵

 צ"בתח

 ליסינג ,ביטול הרכב הצמוד ̵

 ואחזקת רכב

  גודש מטרופוליניתאגרת ̵

זכויות בנייה מוגדלות  ̵

 בצירי הסעה המונית

 חקיקה ממסדית  ̵

הקמת רשות מטרופולינית  ̵

 חבורהתל

קביעת שווי שימוש ריאלי  ̵

  פרטיהברכב 
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 .על מצב גודש בדרך מתריעים" לוןאיינתיבי " תמרורי הבקרה ב:תמונה
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  בישראל) מ"מ(רשימת מראי מקום  .5

  .1996 אוגוסט – תנועת המשאיות  לוויסות"ועדת צדר"ח "דו .1

  .13.8.97 מיום 70' בישיבה מס, החלטת ממשלת ישראל על פעולות להקלת הגודש .2

ות לתמחור והצ+ הועדה הבינמשרדית לנושא התמודדות עם הגודש בדרכים  .3

  .1999יולי , נייםח בי" דו–השימוש בתשתית 

 .2000אפריל , "תנועה ותחבורה", לינק. ר ד"ד, ?"גודש"מי מפחד מ .4

 .2000אוקטובר , "תנועה ותחבורה", ל"ר יהודה גור לנ"תגובה של ד .5

 יולי ,"תנועה ותחבורה", אבישי פולוס' פרופ, ?מהו גודש ומדוע מתפוקקת התנועה .6

2001. 

, ח דוד מהלאל"ופרפ ,בחירת אמצעי תחבורה ככלי להפחתת החשיפה לגודש .7

 .2001אוקטובר , "תנועה ותחבורה"

תנועה ", רבי'ושי ג ר הלל בר גרא"ד ,שגרתי בנתיבי איילוןש דמאפיניים של גו .8

 .2003מאי , "ותחבורה

 .2003מאי , "תנועה ותחבורה", ר דן לינק"ד, אגרת גודש בלונדון! חדש .9

, גדעון השמשוני' אינג, מדינת ישראלמדיניות הפיתוח של התחבורה היבשתית ב .10

, 1999 – רה ראשונהמהדו ,אגף תכנון תחבורתי, מינהל היבשה/משרד התחבורה

 .2007 – יהימהדורה שנ

, ר אהובה וינדזור"ד, עידוד עובדים לריסון שימוש ברכב פרטי, שינוי דפוסי יוממות .11

 .2007פברואר , משרד להגנת הסביבה ותחבורה היום ומחרה, משה עומר

תנועה ", זאב שדמי, בישראל" מערכות תבוניות לתחבורה"הכנס השנתי ל .12

 .2007יוני , "ותחבורה

 הפוטנציאל לאור סקירה השוואתית של המצב בשלוש מדינות –דווש וסע בישראל  .13

  .2007יוני , "תנועה ותחבורה", ר קרל מרטנס"ד, באירופה
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  נספחים

  

  

  צוות ההיגוי וכתב המינוי  .א

  הזמנות וסיכומי הישיבות  .ב
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  צוות היגוי וכתב המינוי  .א

  ר"יו, מינהל יבשה, נון תחבורתימנהל אגף בכיר תכ  –  ישעיהו רונן' אינג -

  משטרת ישראל, ן"מהנדס תנועה ראשי באת  –  יוני גיזק "רפ' אינג -

   הלאומית לדרכיםמהנדס תנועה ראשי ומנהל אגף הבטיחות בחברה  –  שקר נחלה' אינג -

  מנהלת אגף בקרה בחברה הלאומית לדרכים  –  טליה יהודאי' אינג -

  יחות בדרכיםהרשות הלאומית לבט  –  ר דן לינק"ד -

  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  –  חזי שוורצמן' אינג -

  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  –  מר משה בן זיקרי -

   ישראלITS עמותת ר"הפקולטה להנדסה אזרחית הטכניון חיפה ויו  –  דורון בלשה' פרופ -

   ישראלITSל עמותת "מנכ  –  ערן ראובני' אינג -

  עיריית ירושלים, ה"הל אגף תושימנ  –  יעקב ברטוב' אינג -

  א"מנהל אגף תנועה עיריית ת  –  שלמה פלדמן' נגאי -

  חיפה, יפה נוף' חב  –  רובי כרמל' אינג -

  ח"מת, א והמרכז"מנהלת אגף תכנון במחוזות ת  –  מתיה ענב' אדר -

  ח"מת, מנהל אגף תכנון מחוזות ירושלים והדרום  –  מר ישי טלאור -

  ח"מת, נהל אגף תכנון במחוזות חיפה והצפוןמ  –  מריאן ברוק' אינג -

  יועץ הנדסי  –  ר בני פרישר"ד -

  א"נתיבי איילון ת' חב, מרכז הועדה  –  מר סלים והבי -

  :וכן קיבלו את המינוי

  ח"המדען הראשי של מת  –  יוסף פרשקר' פרופ -

  נתיבי איילין'  בחב20ר לכביש "מנהל המב  –  לב קרסילשיקוב' אינג -

   אור יהודה–החברה הלאומית לדרכים   –   פלבניקואדים' אינג -
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  ,.נ.ג.א

  

  מינוי לחבר צוות ההיגוי למיפוי וניתוב איזור  :הנדון

  העומס וגודש התנועה בכבישי ישראל

  

ב "מצ (17.6.07בהמשך להנחיית שר התחבורה והבטיחות בדרכים בסיכום ישיבת פורום הבטיחות מיום 

  ).ז בסיכום' צילום סע

  .בזה למנות אותך לחבר צוות ההיגוי בנדוןאני מתכבד 

משום שאנו סבורים כי תוכל לתרום לאיכותה ורמתה של העבודה , שמחתי לקבל הסכמתך למינוי

  .במיוחד על רקע חשיבותו של הנושא, ותוצריה

  .ל"הוגדרו בסיכום הנ) 15.9.07(ח "משימות הצוות וכן תאריך היעד להגשת הדו

  : ישיבות רצופות של הצוות ובהם נגבש את תכן הדברים4-לן תאריכים לנקבעו לה, במגמה לעמוד בהם

  12:00 – 09:30  שעה  24.7.07

  17:30 – 15:00  שעה  6.8.07

  12:00 – 09:30  שעה  27.8.07

  12:00 – 09:30  שעה  3.9.07

  .א"ת, נתיבי איילון' כל הישיבות יהיו בחדר הישיבות הגדול בחב

  .בילה אותנו לעיסוק בנושא ההיבטים של ההיצע וגם הביקושלהערכתי ביצוע נכון של המשימות מו

  .הכל כמובן במגבלות האפשרויות והזמן

  .תוכל למנות גם נציג מטעמך, משיקולים של לוח זמנים, אם תמצא לנכון

  

  ,בכבוד רב

  רונן ישעיהו

  תכנון תחבורתי מנהל אגף בכיר

  ר הצוות"ויו

  שר התחבורה והבטיחות בדרכים- :העתקים

  ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים"מנכ-

  ח"ל מת"המשנה למנכ-

  ל החברה הלאומית לדרכים"מנכ-

  ד"ל ההקמה של הרשות הלאומית לבב"מנכ-
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  95570-07: מספרנו
  2007 יולי 24  

  ז"תשס, אב' ט
  
  
  

   העומסיסיכום ישיבת וועדת היגוי למיפוי וניתוב איזור
  24.07.07וגודש התנועה בכבישי ישראל מתאריך 

  
  
  

  :משתתפים בישיבה
  

  ר הוועדה "יו, התחבורהשרד  מ, מנהל אגף בכיר תכנון תחבורתי-  ישעיהו רונן' אינג
  משרדית- מרכז הוועדה הבין-  מר סלים והבי

   משטרת ישראל–ן " את-  יונתן גיז' ק אינג"רפ
   מנהלת תכום בקרה בחברה הלאומית לדרכים-  טליה יהודאי' אינג

  אומית לדרכים החברה הל-  ודים פלבניק
   הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים -  ר דן לינק"ד

   הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים-  חזי שוורצמן' אינג
   הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים-  מר משה בן זיקרי

  עיריית ירושלים, ה" מנהל אגף תושי-  יעקב בר טוב' אינג
  חיפה  , חברת יפה נוף-  רובי כרמל' אינג
   ישראל ITSל עמותת " מנכ-  בניערן ראו' אינג
   יועץ מדעי לוועדה-  יובל בלום' אינג

   יועץ מדעי לוועדה-  ר בני פרישר"ד
  
  

  :התנצלו
  

  ITSיושב ראש ,  נציג הטכניון -  דורון בלשה' פרופ
  א" עיריית ת-  שלמה פלדמן' אינג
  ם מהנדס תנועה ראשי ומנהל אגף הבטיחות בחברה הלאומית לדרכי-  שקר נחלה' אינג
  ח"מת ,א והמרכז" מנהלת אגף תכנון במחוזות ת-  מתיה עינב' אינג
  ח"מת , מנהל אגף תכנון במחוזות חיפה והצפון-  מריאן ברוק' אינג
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  : י חברי הצוות"בישיבה עלו הנושאים הבאים ע

  .והמטרות האפשרויות לטיפול בו, ההגדרות, עיקר הדיון נסב על מיפוי הגודש

  צ"נציגי מע .1
נו בדבר נוהל ההפעלה הקיים בחברה שלהם המופעל בשלושה מוקדים טכנולוגים לחילוץ עדכ

  .גלאי תנועה, מידע סולרי, מצלמות: פ המידע המתקבל ממרכז הבקרה"פקקים וזאת ע
צ יציגו לוועדה מסמך המפרט מיפוי מוקדי גודש ויישומים לצמצום מוקדי "נציגי מע: סוכם

  .הגודש בכבישים שבאחריותם

  ג יפה נוףנצי .2
. עדכן שבעיית הגודש במטרופולין חיפה נובעת ממספר מוקדי צמתים בכניסות למטרופולין

ובנוסף ) צים"מת(צ "ציין כי חברת יפה נוף מקדמת הסדרי העדפה בלעדיים לתח כמו כן
  .מערכת הסעה המונית חדשנית לדרכים אלו

  .ן חיפהיציג לוועדה מפה שבה יצוינו מוקדי הגודש במטרופולי: סוכם

  נציג המשטרה .3
ציין שהמגמה היא להמעיט ככל האפשר בהתערבות ידנית בהפעלת מנגנוני רמזור לפתרון 

, תאונות: מציע להשתמש בהפעלה ידנית רק באירועים יוצאי דופן כגון, בעיות הגודש בכבישים
 . אירועים המוניים, אירועים בטחונים

  . לטיפול בגודש חריגהיציג מתודולוגי: סוכם

  ציגי הרשות הלאומיתנ .4
. בנוסף קיים גודש זמני באתרי עבודה, גודש שגרתי וגודש אקראי: מסרו שיש שני סוגי גודש

בשניהם יש לפרט . עוויסות ההיצ, ויסות הביקוש: קיימים שני מסלולי טיפול בגודש
  .מתודולוגיה ואמצעים

  ירושליםנציגי  .5
העברת , צ"עידוד השימוש בתח: הציעו להשתמש באמצעים נוספים לצמצום הגודש לדוגמא

כמו כן העדפה לשימוש בכבישי אגרה ותמחור ,מידע ופרסום לנהגים על בעיות הגודש בכבישים 
  .כרטיסי חניה בערים

 . מר קובי בר טוב יציג מפת מוקדי גודש בעיר ירושלים:סוכם

  ITSנציג עמותת  .6
  . לנהגים בזמן אמתי הגדרת מוקדי הגודש והעברת מידע"להתמקד בהקלת הגודש ע מציע

   בחברת נתיבי איילון15:00 בשעה 06.08.07 שניהישיבה הבאה נקבעה ליום 
  
  

  בכבוד רב
  והבי סלים
  משרדית-מרכז הוועדה הבין

  :העתקים
  משתתפים

  התחבורה.ל מ" המשנה למנכ-  מר אלכס לנגר
 ל נתיבי איילון " מנכ-  שי ברס' אדר
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  95596-07 :מספרנו
  2007 אוגוסט 07   
  ז"תשס, ג אב"כ  

  
  
  
  
  

   העומסיסיכום ישיבת וועדת היגוי למיפוי וניתוב איזור
  078.006.וגודש התנועה בכבישי ישראל מתאריך 

  
  
  

  :משתתפים בישיבה
  

  ר הוועדה "יו ,התחבורהשרד  מ, מנהל אגף בכיר תכנון תחבורתי-  ישעיהו רונן' אינג
  משרדית- מרכז הוועדה הבין-  מר סלים והבי

   מהנדס תנועה ראשי ומנהל אגף הבטיחות בחברה הלאומית לדרכים-  נחלהשקר ' אינג
  א" עיריית ת-  שלמה פלדמן' אינג

  א" עיריית ת-  ר אראלה דאור"ד
  משטרת ישראל –ן "את -  יונתן גיז' ק אינג"רפ

   מנהלת תחום בקרה בחברה הלאומית לדרכים-  טליה יהודאי' אינג
  רכים החברה הלאומית לד-  ודים פלבניק' אינג

   הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים -  ר דן לינק"ד
   הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים-  רונית גלזר' גב

  ח"מת , מנהל אגף תכנון במחוזות חיפה והצפון-  מריאן ברוק' אינג
  חיפה  , חברת יפה נוף-  רובי כרמל' אינג
   ישראל ITSל עמותת " מנכ-  ערן ראובני' אינג
  ITSיושב ראש , יג הטכניון נצ-  דורון בלשה' פרופ
   נתיבי איילון-  לב קרסילישקוב' אינג
   יועץ מדעי לוועדה-  יובל בלום' אינג

   יועץ מדעי לוועדה-  ר בני פרישר"ד
  
  

   :התנצלו
  ח"מת ,א והמרכז" מנהלת אגף תכנון במחוזות ת-  מתיה עינב' אינג
   הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים-  חזי שוורצמן' אינג

   הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים-   זיקרימר משה בן
  עיריית ירושלים, ה" מנהל אגף תושי-  יעקב בר טוב' אינג
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  :י חברי הצוות"בישיבה הוצגו הנושאים הבאים ע

נציג , עירוניים-מיפוי אזורי הגודש לפי אגף התנועה במשטרת ישראל בכבישים הבין .1
  יונתן גיז' ק אינג"המשטרה רפ

עירוניים בוקר - הציג מפה שבה פריסה של אזורי הגודש בכבישים הביןיוני גיז' ק אינג"רפ
' מס, 1' כביש מס: רשימת הכבישים(ל "ציין את הצמתים הגדושים בכבישים הנ, כמו כן. וערב

מר יוני גיז דיווח שבחלק מהכבישים הגדושים נמצאים : בנוסף) ו" וכ34' מס, 5'  מס,4' מס ,2
עזור בהכוונת התנועה באכיפה וגם בדיווח לחדרי הבקרה באופן קבוע שוטרים שתפקידם ל

  .ל"וחדרי התקשורת על מצב התנועה בכבישים הנ

טליה ' צ אינג"נציגי מע, צ"עירוניים במע-מיפוי עומסים בצמתים מרומזרים וכבישים בין .2
  ודים פלבניק+ יהודאי 

מת הצמתים שקיים ודים פלבניק הציגו מצגת שבה פירטו את רשי' טליה יהודאי ואינג' אינג
התקנת : ל לדוגמא" לצמצום הגודש בצמתים הנםהציגו את היישומי,בהם גודש תנועה כמו כן

 מצלמות כאשר הכוונה הינה 84צ יש כיום "למע. מצלמות לעדכון על מצב התנועה בצמתים
המשך השלמת הפרויקט להתקנת , כמו כן. להתקין בשלב הסופי מצלמה בכל צומת מרומזר

 שלטים שלא כולם פעילים ומצויים 19 כיום יש –לפים לעדכון על מצב התנועה שלטים מתח
הוצג נוהל כינוס שיגרתי של וועדת חילוץ פקקים לטיפול . בשלבי התאמה למרכז הבקרה

) CPU(פסק -המגמה היא לעבור לגיבוי בצמתים באמצעות אל. ל"בבעיית הגודש בצמתים הנ
  . שעות3שמשך פעולתו 

  רובי כרמל' נציג חברת יפה נוף אינג,ש שגרתי במטרופולין חיפהמיפוי קטעי גוד .3
ציר : רובי כרמל הציג תמונת מצב של גודש התנועה בצירים הראשיים בחיפה לדוגמא'  אינג

ציין את עומסי התנועה הקבועים , והדר כרמל כמו כן, מרכז חורב, העצמאות' רח, ההסתדרות
יפה נוף פועלת ברחבי המטרופולין עד נצרת והוצגו חברת . צומת עכו, אחיהוד, יגור: בצמתים

 BRTשהוא קו " מטרונית"חברת יפה נוף מקדמת את תכנית ה. גם מוקדי הגודש בנצרת
 .להסעת המונים כחלופה לגודש בכניסות למטרופולין ממזרח

  לב קרסילישקוב' מיפוי מוקדי גודש בדרך איילון נציג נתיבי איילון אינג .4
ב הציג את מיפוי מוקדי הגודש בדרך איילון בחלוקה לקטעים ומחלפים לב קרסילישקו' אינג

ציין את הגורמים העיקריים לגודש בשני , בשעות הבוקר וגם הערב בשני כיוונים כמו כן
  : לדוגמא. הכוונים וגם את הפיתרונות המומלצים לצמצום הגודש ללא הרחבת הכביש

  הגדרת הגודש  .א

  עידוד השימוש בתחבורה ציבורית  .ב

  צול מרבי של הקיבולת באמצעות מערכת בקרה ני  .ג
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  סיכום הישיבה .5
  . הנושאים שהוצגו יועלו בדוח המסכם שיוכן על ידי צוות הוועדה

  . זאת להמחשת מיפוי הגודש והאמצעים השוטפים לצמצומו באורח יומיומי
  

  
  

  . בחברת נתיבי איילון09:30 בשעה 27.08.07 שניהישיבה הבאה נקבעה ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  :העתקים
   משתתפים

  התחבורה.ל מ" המשנה למנכ-  מר אלכס לנגר
 ל נתיבי איילון " מנכ-  שי ברס' אדר
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  95658-07: מספרנו
  2007 אוגוסט 30    
  ז"תשס, ז אלול"ט 

  
  
  
  
  

   העומסיסיכום ישיבת וועדת היגוי למיפוי וניתוב איזור
  078.027.וגודש התנועה בכבישי ישראל מתאריך 

  
  

  :בישיבהמשתתפים 
  

  ר הוועדה "יו ,התחבורהשרד  מ, מנהל אגף בכיר תכנון תחבורתי-  ישעיהו רונן' אינג
  משרדית- מרכז הוועדה הבין-  מר סלים והבי

  משרד התחבורה , מהנדסת תנועה-  מריה כהן אתגר' אינג
  עיריית ירושלים, ה" מנהל אגף תושי-  יעקב בר טוב' אינג
  א" עיריית ת-  שלמה פלדמן' אינג

  א" עיריית ת-  ר אראלה דאור"ד
   מנהלת תחום בקרה בחברה הלאומית לדרכים-  טליה יהודאי' אינג

   הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים -  ר דן לינק"ד
  ח"מת , מנהל אגף תכנון במחוזות חיפה והצפון-  מריאן ברוק' אינג

   משרד התחבורה-  מר ישי טלאור
   משרד התחבורה-  יעקב פרלשטין' אינג
   משרד התחבורה-  יוסף פרשקר' פרופ
  משטרת ישראל,  מהנדס תנועה ראשי-  ערן סדן' ק אינג"רפ

  חיפה  , חברת יפה נוף-  רובי כרמל ' אינג
  חיפה , חברת יפה נוף-  תמר דוידוב ' אינג
   ישראל ITSל עמותת " מנכ-  ערן ראובני ' אינג
   נתיבי איילון-  לב קרסילישקוב' אינג
  מדעי לוועדה יועץ -  יובל בלום' אינג

   יועץ מדעי לוועדה-  ר בני פרישר"ד
  

  :התנצלו
  ח"מת ,א והמרכז" מנהלת אגף תכנון במחוזות ת-  מתיה עינב' אדר
   הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים-  חזי שוורצמן' אינג

   הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים-  מר משה בן זיקרי
  חות בחברה הלאומית לדרכים מהנדס תנועה ראשי ומנהל אגף הבטי-  שקר נחלה' אינג
  משטרת ישראל –ן " את-  יונתן גיז' ק אינג"רפ

   החברה הלאומית לדרכים-  ודים פלבניק' אינג
   הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים-  רונית גלזר' גב

  ITSיושב ראש ,  נציג הטכניון-  דורון בלשה' פרופ
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  : י חברי הוועדה"בישיבה הוצגו הנושאים הבאים ע

  א"עיריית ת, שלמה פלדמן'  הציג אינג–קלה בגודש אמצעים לה .1
א ובאמצעותם "שלמה פלדמן הציג את האמצעים להקלה בגודש הקיימים בעירית ת' אינג

  :העירייה משתמשת כמפורט

פיתוח . התאמת תוכנית רמזורים למצבי תנועה–ניהול תנועה באמצעות בקרה מרכזית  •
  .מערכות ניהול תנועה

ביטול פניות בשעות , פניות פרסה,  ביטול פניות שמאלה–ת שיטת ניהול תנועה ברש •
שימוש בנתיבים מהירים ומעברים תת , שימוש בנתיב מתחלף, ובצמתים שונים, מסוימות
 קרקעיים 

צים "נת, צים" העדפה לתחבורה ציבורית באמצעות מת–נתיבים של תחבורה ציבורית  •
  .ורחובות בלעדיים

  עיריית ירושלים, הציג מר יעקב בר טוב, ין ירושליםמיפוי קטעי גודש שגרתי במטרופול .2
  :מר קובי בר טוב הציג את קטעי הגודש השגרתיים במטרופולין ירושלים כמפורט

  .הכניסה לעיר ועוד, מרכז העיר, אזור אצטדיון טדי, פסגת זאב  .א

מר קובי בר טוב ציין שעיריית ירושלים לא מונעת גודש במרכז העיר וזאת במטרה לעודד   .ב
עיריית ירושלים , כמו כן. התושבים להשתמש בתחבורה ציבורית ולא ברכבים פרטיםאת 

מתן העדפה לרכבת הקלה : לדוגמא, פועלת לפתח קווי תחבורה ציבורית בצורה נכונה
  .קיבולת על חשבון רכב פרטי ועוד-ולקווי אוטובוס רבי 

  :דיון בין חברי הוועדה

כמו . עדפה לתחבורה ציבורית על חשבון רכב פרטיר דן לינק ציין שיש חשיבות רבה למתן ה"ד
הציע לנציג עיריית ירושלים להשתמש באמצעים נוספים כמו ניהול תנועה כפי שקיים , כן
 .צים"א ובנוסף להשתמש באכיפה מוגברת בקטעים הגדושים וכן בנת"בת

  סיכום הישיבה .3

  . נןישעיהו רו' הנושאים שהוצגו יועלו בדוח המסכם שיוכן על ידי אינג  .א

  .מרכז הוועדה יפיץ לחברי הוועדה לעיון ולהתייחסות, לאחר הכנת טיוטת הדוח  .ב
  
  
  
  
  
  
  
  

  :העתקים
  משתתפים

  התחבורה.ל מ" המשנה למנכ-    מר אלכס לנגר
 ל נתיבי איילון " מנכ-    שי ברס ' אדר

  


