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ג� על דמותה , כנגזרתכל מעשה תכנוני הוא ניסיו� לכוו� ולהשפיע על המציאות העתידית של המבנה הפיזי ו

מ� הראוי לשקול בכובד ראש את השלכות התוכנית המוצעת או של חלופותיה ואת , על כ�. של החברה
המסייע לנתח את ההשלכות , ההערכה להוות כלי תומ  בעת קבלת החלטותתפקידה של . מידת ישימות�

 . שיטתי ועניני, באופ� אחיד
שאינו מתאי� עוד , )פרויקטי� תחבורתיי�( ת" פרצעות נוהלבישראל נעשית הערכת תוכניות תחבורה באמ

 . לפיכ  מוצעת בעבודה זו מסגרת הערכה חלופית. למורכבות מערכת התחבורה העכשווית והשלכותיה
 

שתי שיטות . ללא קשר לתחו� התחבורה, ומבוקרות שיטות הערכה באופ� כללי נסקרות – בפרק הראשו�
 . הערכה רב מטרתית )2'ת עלות תועלת ורכ הע)1 :הערכה הבולטות ביותר ה�

  מתרגמת את העלויות הכרוכות ביישו� התוכנית ואת התועלות הצפויות ממנההערכת עלות תועלת
תוכנית מועדפת היא זו שס  . גדול יותרהנו  ובוחנת איזה רכיב  לערכי� כספיי�)בעיקר חסכו� בזמ�(

 . התועלות שנובעות ממנה גדולות מס  העלויות שלה
ככל שתוכנית .  מעריכה תוכניות בהתא� למידת הגשמת המטרות שהוגדרו מראשהערכה רב מטרתית

 . היא מועדפת, מגשימה את המטרות באופ� מלא יותר
דורשת הכרעות , בניגוד לדימוי שלה, הערכת עלות תועלת: שתי הטענות העיקריות המוצגות בפרק זה ה�
הנתפסת ככלי , שהערכה רב מטרתית, טענה שנייה הנה. ותערכיות רבות על א) שאמות המידה ה� כספי

 .היא אינה פוגמת בתוצאות ההערכה, א  מאחר שהערכיות  שקופה ונשלטת, היא אכ� כזו, ערכי מאד
מפרק זה עולה כי המגמה . נסקרות שיטות הערכה בתחו� התחבורה הנהוגות באירופה ' בפרק השני

. כמסגרת כללית בשילוב תשומות מהערכת עלות תועלתהנוכחית היא להשתמש בהערכה רב מטרתית 
מגמה זו היא תולדה של ההכרה בקושי של הערכת עלות תועלת לבטא רכיבי� שאינ� ניתני� לכימות 

 . כלכליי� וסביבתיי� מורכבי�, או רכיבי� חברתיי�, כספי
פרק זה היא כי נוהל המסקנה העולה מ.  יתרונותיו וחסרונותיוונמני�ת "נוהל פר  נסקר– בפרק השלישי

הוא מציע מסגרת הערכה אשר ממוקדת רק בנעשה . ת מייצג הערכת עלות תועלת פשטנית ומיושנת"פר
כוחו בהערכת פרויקטי� אשר נועדו בעיקר� לרכב פרטי  , בנוס). עה ועל כ� אינו מציע ראיה מערכתיתמיסב

ו ניהול ביקושי� התופסי� נפח הול  וגדל א, ואינו מתמודד כראוי ע� פרויקטי� של תחבורה ציבורית
 .בתכנו� תחבורה
 מסגרת הערכה זו מתמקדת בקשר ההדדי בי� מער  התחבורה .הערכה חדשה  מסגרת–הפרק הרביעי 

מסגרת , על כ�. למער  שימושי הקרקע בהתבסס על טענה כי קשר זה הוא תכלית התכנו� התחבורתי
. א� למידה בה ה� תומכות בתבנית שימושי הקרקע הרצויהההערכה מציעה לבחו� תוכניות תחבורה בהת

כולל אזורי  (רוצי� שיתרחש מרב הפיתוח והצמיחהתמיכה זו מתבטאת בשיפור הנגישות למוקדי� בה� 
מרחב התכנו� מוצג על גבי מטריצה שציר אחד , מבחינה מתודולוגית. נמדדת בזמ� נסיעהנגישות ה .)מגורי�

 . שני הוא יעדי נסיעהשלה הוא מוצאי נסיעה וציר 
. מסגרת הערכה בוחנת הא� נגישות משופרת חלה על מוקדי� לה� התוכניות הפיזיות מייעדות צמיחה
התוכנית מועדפת ככל שהמתא� בי� הנגישות שמציעה התוכנית התחבורתית לבי� תבנית שימושי הקרקע 

לצד .  כמותיי� חד משמעיי�מידת ההתאמה נמדדת באמצעות שורה של קריטריוני�. גדול יותרהרצויה 
הבחינה של פוטנציאל הצמיחה נבחנת ההשפעה של התוכנית על הפריסה המרחבית של הנגישות ועל ידי 

מוערכי� , בנוס) להערכת משתנה הנגישות על ניגזרותיו. משקללת משתני� חברתיי� מובהקי�, כ 
, המשתני� האחרוני�. תוכניתהפרעות בזמ� הבניה וישימות ה, איכות הסביבה, בטיחות: משתני� של

 . נמדדי� בצורה מצרפית ולא עבור כל צמד מוצא יעד
ובנוס) נבחנת מידת ההשפעה של כל אחד , מודגמת השיטה על גבי גיליו� אקסל,  והאחרו�בפרק החמישי

בדיקה זו נועדה לבחו� הא� נית� לפשט את השיטה על ידי . מרכיבי ההערכה באמצעות מבדקי רגישויות
 . חלק מרכיביה  מבלי לפגוע במורכבות הבחינההשמטת

 



. מציעה מסגרת הערכה כוללת אשר עומדת בפני עצמה ללא צור  בהערכות נוספות, השיטה המוצעת
מבחינה . השיטה מחדשת בכ  שהיא מציבה את הקשר ההדדי בי� תחבורה לשימושי קרקע בלב העניי�

ללא ניסיו� לכמת שו� משתנה בערכי� , יתהשיטה כולה מתבססת על הערכה רב מטרת, מתודולוגית
 פגיעה 'וכמו כ� מציעה קריטריוני� כמותיי� חד משמעיי� ג� עבור משתני� ערכיי� כמו למשל. כספיי�

 .בנו)
מוצע להשוות בי� המלצות הנובעות מהשיטה המוצעת לבי� המלצות שמקור� בהערכה , בהמש  לעבודה זו

 .טה זו  ער  מוס) על פני שיטות אחרותעל מנת לבחו� הא� יש לשי, בכלי חלופי
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