
הנחיות להכנת בדיקה 
 ע"לתבתחבורתית 



 2 המסגרת הכוללת



 הסיבות לשינוי

הטיית הדגש מרכב פרטי לתחבורה   –שינוי הדגשים התכנוניים •
 רב אמצעית

חוסר בכלים מפורטים ודוגמאות מעשיות מנע התייחסות טובה  •
 והתחבורה הלא ממונעת  צ"התחלנושא 

עריכת תכניות אסטרטגיות מאפשרת הישענות על תשתית  •
 תכנונית מוסכמת

הפיכת התכנון התחבורתי לחלק מתהליך התכנון ושילובו  •
 (TOD)בתכנון שימושי הקרקע 

 להכנת נספח התנועה הפרוגרמטיתהבדיקה היא התשתית •
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 מטרות

 ניתוח תחבורתי רחב מעבר לגבולות התכנית •
 צ"תחהטמעת הטיפול השונה באזורים אורבניים צפופים ועתירי •
 מתן כלים איכותיים וכמותיים להתייחסות רב אמצעית לנסיעות•
 צ"בתחהפיכת הניתוח לכלי מסייע בתכנון מעודד שימוש •
איחוד הטיפול בכל המסמכים התחבורתיים הסטטוטוריים של  •

 תכנית
 עדכון מקדמי משיכה ויצירה כולל יעדי פיצול•
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 מה לא

מערכת  . הבדיקה לא באה במקום הליך תכנוני מערכתי כולל•
הראשיות נקבעות משיקולים כוללים ותכנית  צ"והתחהדרכים 

 מקומית לא יכולה לשנות אותן
במידה ועולה צורך בשינוי יש לחזור למשרד התחבורה ולבחון את  •

 השינוי במשקפיים רחבות
תפקידה לאפשר פיזית . תכנית סטטוטורית אינה עוסקת בתפעול•

היא אינה עוסקת במסלולים או . מסוגים שונים ברחובות צ"תחמעבר 
 תדירויות

גם אם  . הבדיקה אינה תחליף לתכנון נכון לפי כל הכללים וההנחיות•
או נדרשת בדיקה חלקית נספח התנועה ישקף ,לא נדרשת בדיקה 

 תכנון המתאים לתפיסת העולם ולהנחיות העדכניות
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 6 תהליך הפיתוח

,  תכניות ארציות
מחוזיות  

 עירונית,
תבע  

 מימוש מפורטת

תכניות  
 אסטרטגיות

  תבעות
 ביצוע מפורטות

 בינוי

 תחבורה

 שנה  20 – 15

 ,  למרות ניסיון העבר הכושל 
 ,  ואולי דווקא בגללו 

 יש לקדם את התהליכים במקביל ולא בטור
 הנחת בסיס העתיד שונה מההווה



 ספרות
 לבדיקה רב אמצעית ת"הבהדוגמאות רבות בעולם לשינוי  קיימוותבעשורים האחרונים •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבדיקות המתוארות בספרות דורשות מודלים חדשים ומורכבים ונתונים שאינם נאספים היום•
 יש לפתח מתודולוגיה שתפשט את התהליך ותסתפק במסד נתונים מופחת•

 

7 



 סוגי הבדיקה

 :הפרמטרים •
 נמדד ביחידות פעילות –גודל התכנית 

 מיקום
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הגדרת המרחבים  
לפיי הנחיות לתכנון  

  צ"תחותפעול 
 באוטובוסים

חישוב גודל הפרויקט  
 משוקללות פ"ביח

 1000גדול מ 

 מיקום

עיר קטנה או  
 מרחב כפרי

בדיקה מוטת  
 רכב פרטי

מרחב עירוני  
 גדול

בדיקת קירבה  
 צ"לתח

 רחוק

בדיקה מוטת  
 רכב פרטי

 קרוב

בדיקה מוטת  
 צ"תח

מרחב 
 מטרופוליני

תכנית בינונית  
1000-4000 

 פ"יח
תכנית גדולה  

 פ"יח 4000מעל 

 בדיקה מערכתית

 1000קטן מ 

 אין צורך בבדיקה



 

9 

 כמות מידה 'יח קרקע שימושי

 1 בית משק מגורים

 30 ר"מ ומשרדים תעסוקה

 10,000-ל מתחת מסחר

 10,000 מעל מסחר

 10 ר"מ
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 6 כיתה חינוך

 150 ר"מ ומלאכה תעשייה

 50 ר"מ ותרבות ציבור מוסדות

 15 ר"מ שכונתיות מרפאות

 15 ר"מ מכללה

 ד"טבלת המרה משימושי קרקע שונים ליח



 10 הגדרת מרחבים



 תכולות

ניתוח רמת שרות רכב פרטי בכלים   –בדיקה מוטת רכב פרטי•
 ידניים

ניתוח  . ללא ניתוח רמת שרות רכב פרטי  –צ"תחבדיקה מוטת •
 ואמצעים לא ממונעים בלבד צ"בתחהשרות 

ואמצעים לא ממונעים   צ"בתחניתוח השרות  –בדיקה מערכתית•
 וגם ניתוח רמת שרות רכב פרטי באמצעות מודל ממוחשב
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 12 תהליך העבודה - צ"תחבדיקה מוטת 

 מיפוי מצב  
 מתוכנן

חישוב ציון  
 TM)) צ"תח

TM<8 

TM>8 

הצעות 
 שיפור

שינוי פיזור שימושי 
 הקרקע

שיפור רשת  
 הליכה ואופניים

שינוי מערך  
 ן"המתע

אישור משרד  
 התחבורה

חישוב ציון  
 TM)) צ"תח

  ניספחהכנת 
 תנועה

TM<8 

TM>8 



 משוקלל צ"תחציון 

משוקלל נועד לבטא במדד אחד את איכות השרות   צ"תחציון •
 לתכנית שלמה צ"בתח

אשר לכל אחד  ( מבננים)התכנית תחולק לתאי שטח קטנים •
 ן"המתעיחושב ציון המבוסס על המרחק מתחנות 

הציון המשוקלל מביא בחשבון את הציון ואת צפיפות הבינוי בכל  •
 אחד מהתאים

 דועך עם המרחק צ"בתחהשימוש הפוטנציאלי •
רכבת תשפיע רחוק יותר  ) צ"התחמרחק ההשפעה תלוי בסוג •

 (מאוטובוס
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 מחקר מסידני אוסטרליה –מרחקי הליכה 
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LQ = 75% 
UQ = 25% 



 15 לאמצעים השונים צ"תחציוני 

 עם רשת אופניים



 דוגמת חישוב
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 ם"תאותוספת  –חלופת שיפור 

 

17 



 קרקע שמושי פדישתשינוי  –חלופת שיפור 
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 19 תהליך העבודה -בדיקה מוטת רכב פרטי 

 השפעה אזור
קביעת הצמתים  •

לבדיקה המושפעים 
 מהפרויקט

 מצב קיים
ביצוע ספירות  •

 שניקבעובצמתים 

 ניפוח
ניפוח הספירות לפי  •

מקדמים המבטאים  
 את הפיתוח באזור

רמת שרות ללא 
 פרויקט

חישוב בשיטת  •
 המספר הקובע

 משיכה ויצירה
חישוב משיכה ויצירת •

נסיעות ברכב פרטי 
לפי מקדמי משרד 

 התחבורה

 פילוג והצבה
הנחת פילוג הנסיעות •

מהפרויקט והשפעתן 
 על הצמתים

רמת שרות עם 
 פרויקט

חישוב בשיטת  •
 המספר הקובע

 מסקנות  
המלצות לתיקונים  •

 בתכנית במידת הצורך



 בדיקה מערכתית

 :הבדיקה כוללת שתי בדיקות נפרדות •
 לפי המתודולוגיה שהוסברה – צ"תחבדיקה מוטת •
 באמצעות מודל ממוחשב –בדיקה מוטת רכב פרטי •

מתוך המודל  " גזירת חלון"בדיקת הרכב הפרטי תתבסס על •
 וביצוע הצבת רכב פרטי בלבד ללא פיצול המטרופוליני
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 21 תהליך העבודה -בדיקה מערכתית מוטת רכב פרטי 

 חלון הבדיקה
קביעת חלון הבדיקה  •

והוספת אזורי באזור  
 הפרויקט

רמת שרות ללא 
 פרויקט

בדיקת המצב החזוי ללא  •
 פרויקט

 משיכה ויצירה
חישוב משיכה ויצירת •

נסיעות ברכב פרטי לפי 
 מקדמי מטרה

 פילוג והצבה
יצירת מטריצת רכב פרטי •

הכוללת את הפרויקט  
והצבתה על הרשת 

 העתידית

 רמת שרות עם פרויקט
בדיקת השפעת הפרויקט  •

על הרשת וזיהוי בעיות  
 שנגרמו על ידו

 מסקנות  
המלצות לתיקונים  •

 בתכנית במידת הצורך


