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• Redo TTM slides 

 



 מנתח תחבורה לישראל

 כלים קלים לשימוש לתכנון תחבורה בישראל



 מנתח תחבורה לישראל
 הצורך

 ?מהי רמת השירות בפועל של מערכת התחבורה בישראל•

 

 השלמת פרויקטים של תחבורה•
 של רמת השרות של מערכת התחבורהאינו מדד –

 (גודש של מכוניות פרטיות)פקקים •
 של רמת השרות של מערכת התחבורהאינו מדד –
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 מנתח תחבורה לישראל
 ?מהי רמת השירות בפועל

 ?בפועל של מערכת התחבורה בישראלרמת השירות מהי •
 ?(ישוב/ עיר , שכונה, כתובת) מיקוםלפי –
 ?(הליכה, אופניים, רכב, אוטובוס, רכבת)שונים באמצעי תחבורה –

 
 ?משיפורים מוצעים למערכת התחבורה, וכמה, ייהנו אוכלוסיותאילו •
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 מנתח תחבורה לישראל
 כלים קלים לשימוש לתכנון תחבורה בישראל

 אפליקציית רשת•
 .ללא תשלום לשימוש לא מסחרי, זמינה לכל–

 
 :משתמשי היעד כוללים•

 ,מתכנני תחבורה ומתכנני ערים–
 ,חוקרים באקדמיה–
 ,הקיימות והצדק החברתי, עמותות בתחום התחבורה–
 ,השלטון המקומי והמרכזי–
 ,העיתונות והתקשורת–
 6 ...עסקים מקומיים ועוד , מעסיקים, ן"סוכני נדל, מפתחים–



 ?איך זה נראה
 מנתח תחבורה לישראל
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 הבדל גדול בעצמת שירות בין שכונות



 הבדל גדול בעצמת שירות בין שכונות





בישוב צ"תחעוצמת   





 בישוב צ"תחהשקעת 
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 .בישוב צ"תחציון יחסי של ההשקעה בשירותי 
 .הציונים יחסיים להשקעה הלאומית הממוצעת לאדם•
היא השקעה זהה לממוצע   100%ציון , לדוגמא•

  50%-היא השקעה גבוהה ב 150%ציון , הלאומי
-היא השקעה נמוכה ב 70%מהממוצע הארצי וציון 

 .מהממוצע הארצי 30%





בין ישובים צ"תחדירוג   
דומה צ"תחלגבעתיים ולאופקים עוצמת   



בין ישובים צ"תחדירוג   
מההשקעה בגבעתיים 2.7באופקים גדולה פי  צ"בתחההשקעה לנפש   

(156% vs. 57%) 



 בין ישובים צ"תחדירוג 
 מאשר באופקים 2.5הצפיפות הבנויה בגבעתיים גבוהה פי 

(18,631 pop/sqKm vs. 7,409 pop/sqKm)  





 ליום בפתח תקווה צ"תחנסיעות   7,058





 תדירים צ"תחקווי 
 שעות שרות   20דקות בממוצה במשך  15: נסיעות ביום+ 80



 נסיעות ביום+ 80
 שעות שרות 20דקות בממוצה במשך  15כל 

 
 

 מכל הקווים 3%~קווים  158
 
 

 ישובים 201מתוך  145 -ל 
 אין אף קוו תדיר



 מספר קווים תדירים בישובים
 נסיעות ביום+ 80

 ישובים אין אף קוו תדיר 201מתוך  145 -ל 
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 נסיעות ביום+ 80
 שעות שרות 20דקות בממוצה במשך  15



נסיעות ביום+ 120  
שעות שרות 20דקות בממוצה במשך  10  

2*10קווים  21  
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 תדירים צ"תח לשרותינגישות 
 .בתחנות הנמצאת במרחק הליכה צ"תחתדירות שירותי 
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נסיעות ליום  +  240
 במרחק הליכה

כמעט לכל האנשים בתל אביב  
נסיעות ביום + 240יש גישה ל 

 !במרחק הליכה
 

פעמים בשעה במשך   12=  240
 .שעות שירות ביום 20



נסיעות ליום  +  240
 במרחק הליכה

כמחצית מהאנשים בבאר שבע 
נסיעות   240-נהנים מגישה ל 

 !ביום במרחק הליכה
 

פעמים בשעה במשך   12=  240
 .שעות שירות ביום 20



נסיעות ליום  + 80
 במרחק הליכה

כמעט לכל האנשים בתל אביב  
נסיעות ביום + 80יש גישה ל 

 !במרחק הליכה
 

 20פעמים בשעה במשך  4=  80
 .שעות שירות ביום
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 תדירות יומית ברחוב נבחר

 
 

 :שאול המלך 
 נסיעות ליום 1,191

 נוסעים ליום 20,000~
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 נגישות לרכבת
 דקות 15כחצי ב 
 דקות 30וחצי ב 



נגישות באופניים יותר  
 צ"בתחטובה מאשר 



נגישות לאוניברסיטת תל אביב  
דקות כמה   60מרוב כפר סבא ב 

 דקות 75~ שכונות 



 נגישות למרכז תעסוקה
 צומת רעננה



 נגישות למרכז תעסוקה
 הרצליה פיתוח



 נגישות למרכז תעסוקה
 השלום
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 .רכבות בתחנת הרכבת בחדרה 97אוטובוסים ביום פוגשים  219
 .אוטובוסים ביום משרתים את בית החולים 455



 ,  המשרתים את בית החולים, אוטובוסים ביום 55רק 
 רכבות בתחנת הרכבת בחדרה 97פוגשים 

 נגישות בלתי מספקת
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