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   המטרופוליניתאתגר התחבורה 
 מצב נוכחי

90% מהאוכלוסייה בישראל גרה במרחב עירוני. 

60% ירושלים וחיפה, א"מהאוכלוסייה גרה במטרופולין ת. 

90% מהגודש בכבישים הינו בתוך המטרופולינים. 

כבר היום הגודש והפקקים משקפים בעיית קיבולת. 

אין קרקע פנויה במטרופולינים להתרחבות כבישים  . 

מיליון שעות בשנה 850: סך שעות אדם מבוזבזות בגודש צפוי 

לשנה ₪מיליארד  25: אומדן הפסד התוצר בגין שעות בגודש 

 

 מנהל תשתיות ותאום  



 בממוצע ביוםנוספות  דקות 60 כל נוסע ברכב צפוי לבזבז 2030בשנת  •
 .  בכבישים בגין הגודש

 
  20בתוך יוכפל : אורך הקטעים בגודש בדרכים המהירות בשעת שיא בוקר•

 .שנה
 

של רשת הכבישים  כשל כללי  הגודש בדרכים צפוי לגדול משמעותית לכדי•
    .העורקית במטרופולינים בשעת שיא בוקר

 2012תכנית לפיתוח התחבורה הציבורית , משרד האוצר ומשרד התחבורה: מקור

   המטרופוליניתאתגר התחבורה 
 עתידי מצב

 מנהל תשתיות ותאום  



 :פערים 

באחוז הפיצול 

ברמת שירות 

 בסך ההשקעה

 בתשתית  

  באורך התשתית

 הבלעדית 

 
 

   המטרופוליניתהתחבורה אתגר 
 ישראל ביחס לעולם

 מנהל תשתיות ותאום  
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 כבישים תחבורה ציבורית

 עולה צ"תח –מגמת הרשאות חדשות 

 מנהל תשתיות ותאום  



 רקע

הרשות המקומית היא , על פי פקודת העיריות
,  מדרכות, לסלילה ולאחזקת כבישים, האחראית לפיתוח

אחריות זו כוללת את גיוס  . תמרורים ומתקני תחבורה
 .כל המקורות הדרושים למימון ביצוע העבודות השונות

 

תקציב משרד התחבורה הוא אחד המקורות  
תחבורתיים המבוצעים  פרוייקטיםהאפשריים למימון 

 .י הרשות המקומית"ע



 רשויות מקומיותבתקצוב מטרות העל 

עידוד השימוש בתחבורה ציבורית על ידי שיפור . א
 .תשתית התחבורה הציבורית

 .הבטיחות במערכת הדרכים העירוניתשיפור . ב

עידוד שימוש ברכיבה על אופניים כתחליף לשימוש  . ג
יומי ברכב פרטי על ידי שיפור תשתית שבילי  -יום

 .אופניים

סיוע בפיתוח עורקי תחבורה ראשיים עירוניים  . ד
להסדרת התנועה ולהקלת הגודש  ומטרופולינים

 .בדרכים



 סוגי הפרויקטים בהם משתתף משרד התחבורה

 העירוניתשיפור הבטיחות במערכת הדרכים 

  עידוד השימוש בתחבורה ציבורית על ידי שיפור
 הציבוריתתשתית התחבורה 

  סיוע בפיתוח עורקי תחבורה ראשיים עירוניים
 ומטרופולינים

  עידוד שימוש ברכיבה על אופניים כתחליף לשימוש
ברכב פרטי על ידי קידום תשתית שבילי  יומי -יום

 אופניים



 תשתית בטיחותיים פרויקטי

תורפה בטיחותית מוגדרת כקטע דרך בין שני נקודת •
לפחות )עם נפגעים צמתים או צומת בו התרחשו תאונות 

או הסדרי בטיחות בזיקה  / ו, האחרונותבשנים ( שתיים
בתי  , ישירה למוסדות חינוך מסוג מוסדות להשכלה גבוהה

 . בתי אבות ודיור מוגן, ספר ואשכולות גני ילדים

ד בארבע  .ת 1000טיפול ממוקד ברשויות שהיו בהן מעל •
 (.רשויות 13. )השנים האחרונות

  200רשויות נוספות שהיו בהן מעל  21 -טיפול ממוקד ב•
 (.רשויות  21. ) ד בארבע השנים האחרונות.ת



עידוד השימוש בתחבורה ציבורית על 
 ידי שיפור תשתית התחבורה הציבורית

סלילת נתיבים בלעדיים לתחבורה ציבורית. 
סלילת מסלולים בלעדיים לתחבורה ציבורית. 
 הקמת מגרשי חנה וסע בצמוד למסופים קיימים ובכניסות לערים

 .ולמטרופולינים
הקמת מסופי חנה וסע בתחנות רכבת ודרכי גישה אליהן. 
הסדרים להעדפת תחבורה ציבורית ברמזורים. 
תשתית לתחבורה ציבורית מסילתית. 
 בבעלות גורמים  שאינם )הכשרת מסופים חדשים לתחבורה ציבורית

 (.פרטיים
סלילת מפרצים לאוטובוסים ותחנות המתנה לנוסעים. 
  סימון ושילוט מיוחד לתפעול שוטף של נתיבים ומסלולים לתחבורה

 .ציבורית
שילוב וקישוריות בין אמצעי התחבורה השונים. 
חניוני לילה לאוטובוסים. 
 לאוטובוסיםומעבר תחנות קצה. 



 תשתית שבילי אופניים

 המשרד יבחן השתתפות בפרויקטים המעודדים
יומי  -שימוש ברכיבה על אופניים כתחליף לשימוש יום

וזאת על ידי הסדרת תשתית שבילי  , ברכב פרטי
 .אופניים בטוחה

 תשתית שבילי   בפרויקטיהמשרד אינו משתתף
 .נופש וספורט, אופניים שמטרתם רכיבת פנאי



עורקי תחבורה ראשיים  פיתוח 
 ומטרופוליניםעירוניים 

הנגזרים ראשיים כבישים הינם תחבורה עורקי 
 המחברים ראשיים כבישים ,כוללת אב מתכנית
 בין לכבישים מתחברים או בעיר נרחבים אזורים

  ,כלומר .עוברת תנועה בעיקר משרתים אשר ,עירוניים
 הגובלים הקרקע לשימושי מובילה שאינה תנועה
   .בכביש

במימון משתתף אינו התחבורה משרד כי להדגיש יש 
 .לפרויקט הקשורים המרכיבים כל



 סוגי הפרויקטים והמרכיבים בהם
 משרד התחבורה אינו משתתף

 קיימיםאחזקה ושיקום כבישים 

 מקומייםסלילה ושיפור כבישים 

 ואחזקתםהצבת תמרורים 

 (למעט תחנות אוטובוס)הנגשה 

 



 קביעת סדרי עדיפויות

בהתאם ליעדים שהוצגו ובהתאם  ייבחנו הפרויקטים •
 .של המשרדהנהלים והקריטריונים לחוברת 

לביצוע רק כאשר ישנה זמינות תכנונית  יתוקצבו פרויקטים •
לרשויות לקדם ולתכנן פרויקטים טובים גם אם  מומלץ )

 (.לתקצובםשיגדיל סיכוי תוקצב דבר תכנונם לא 

היקף הפרויקטים   -"כלל ההתכנסות למגבלת התקציב"•
שיתוקצבו נקבע מידי שנה בהתייחס לפרמטרים של גודל  

מספר  , פריפריאליות, אקונומית -רמה סוציו, אוכלוסיה
 . תאונות הדרכים ועוד



 
 סימונים והתקנים

 

, מקצה על פי רוב, משרד התחבורה, לקראת פתיחת שנת הלימודים, מדי שנה
 .  סכום מוגבל לסיוע לרשות המקומית מתוך תקציב הבטיחות שהוקצה למשרד

 
 :תקציב זה נועד לביצוע העבודות הבאות בלבד
 . מעקות בטיחות וגדרות הפרדה להולכי רגל

(.  הולכי רגל תמרור) 707מאיר ומואר וכן תמרור  306: תמרור 
פסי האטה . 
 ולא סימון אבני  )מעברי חצייה וסימון לבן על הכביש עצמו  -סימון כבישים

 (.  סימון חניות וכדומה -שפה
הנגשת מעברי חצייה לנכים  . 
שלט מד מהירות . 
“סמנים מחזירי אור -” עיני חתול  . 
ביצוע ושיקום מדרכות לרבות הסרת מפגעים ממדרכות. 
 (.עצים/כגון עמודי חשמל)הסרת מפגעים חריגים בכבישים 

 
 



 פרוייקטיםבקרה על 

 .ח"מלש 1מעל  -בקרת אומדן•

 .ח"מלש 3מעל  -בדיקת כדאיות כלכלית למשק•

לכלל  -חשבונות בטרם העברת תשלוםבקרת •

 הפרוייקטים



 הטופס המקוון

 האמצעי להגיש בקשות למשרד התחבורה
 .תחבורתיים פרוייקטיםלהשתתפות במימון 

 לטופס המקוון מגיעים דרך אתר האינטרנט של
 משרד התחבורה

 



 דרכי הגעה לטופס המקוון

 העירוניתשיפור הבטיחות במערכת הדרכים 

  עידוד השימוש בתחבורה ציבורית על ידי שיפור
 הציבוריתתשתית התחבורה 

  סיוע בפיתוח עורקי תחבורה ראשיים עירוניים
 ומטרופולינים

  עידוד שימוש ברכיבה על אופניים כתחליף לשימוש
ברכב פרטי על ידי קידום תשתית שבילי  יומי -יום

 אופניים



 דרכי הגעה לטופס המקוון

 העירוניתשיפור הבטיחות במערכת הדרכים 

  עידוד השימוש בתחבורה ציבורית על ידי שיפור
 הציבוריתתשתית התחבורה 

  סיוע בפיתוח עורקי תחבורה ראשיים עירוניים
 ומטרופולינים

  עידוד שימוש ברכיבה על אופניים כתחליף לשימוש
ברכב פרטי על ידי קידום תשתית שבילי  יומי -יום

 אופניים



 



 הטופס המקוון

 הפרוייקטחשוב לדייק במילוי פרטי  
אישור רשות , תכנון מפורט, סטטוטוריקה)

 (ח"אלש-יחידות, ביצוע/תכנון, תמרור
יש מספיק מקום  , אל תחסכו במילים

 .להשלים מידע

  בודקים חיצוניים ייצרו קשר ככל שנדרש
 להשלמות והבהרות טכניות

 

 



 הטופס המקוון
 שיש למלא  " שדות חובה"הטופס כולל

 .אותן

 כל צרופה בטופס חייבת להיות בעלת
 .שם שונה

  לא לצרף מסמכים זהים שאינם תורמים
 .כדי להשלים צרופות, להבנת הבקשה

  אלא כל חומר המחזק ומבהיר את
 .בקשותיכם

 

 



 צרוף מפות לטופס המקוון

  השנה צרוף המפות ייעשה באמצעות 

 "אזור אישי"-אתר המפות הממשלתי
WWW.GOVMAP.GOV.IL 

 

 !!!!!חדש

http://www.govmap.gov.il/


 

 הרשמה חינם/ כניסה, שלום אורח

הרשמה  /יש ללחוץ על הקישור כניסה
חינם המופיע בפינה השמאלית  

 העליונה של המסך



 

באזור משתמש חדש 
לוחצים על כפתור 

 'להרשמה'
 

הרישום לאתר  
 ללא תשלום



 
עכשיו אנחנו כבר 
 משתמשים רשומים



   -"לעירמהיר "
 תל אביב ליןבמטר צ"לתחהעדפה 
 :מטרות התכנית 

 הקלה בגודש בטווח הקצר•

 מספר הנוסעים בתחבורה הציבוריתהגדלת •

, נוחות, אמינות, תדירות, מהירות -לנוסע שיפור רמת השירות •
 נגישות

 מנהל תשתיות ותאום  



 התוכניתעקרונות  -"מהיר לעיר"

 יישום בטווח הקצר שנים 5 -יישום מלא תוך פחות מ•

יצירת רשת רציפה של צירי העדפה  •
 ומטרופולינייםעירוניים 

 רציפות מטרופולינית

משלימה את מערכות הסעת  •
 המתוכננות( LRT –ו BRT)ההמונים 

השלמה למערכות הסעת  
 המונים מתוכננות

 פרויקט הוליסטי גם תנועה ותפעול, לא רק תשתיות•

 מנהל תשתיות ותאום  



 

 

 ?שאלות



 

 

 תודה רבה
 


