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  : כלכליים-חברתיים  בנושאים 224דף מידע מספר                         

  
  -התחבורה במטרופולין תל אביב                                           

   פיתוחוכיווני                                               צרכים 

         

- מדובר בשטח של כ .  מבין חלקי הארץא הוא המיושב והצפוף"מטרופולין ת

הכולל ,  משטחה של מדינת ישראל בגבולות הקו הירוק7% -כ, ר" קמ1,500

 2003במטרופולין גרו בסוף . את מחוזות תל אביב והמרכז וכן את העיר אשדוד

 1.15 -והתרכזו בו כ,  ישראלת מכלל אוכלוסיי43.5% - כ,  מליון נפש2.94 -כ

 50% - ומעל ל,  ממספר מקומות העבודה בארץ50% -  כ,מיליון מקומות עבודה

  . מצי הרכב הארצי

כאשר ,  מליון נסיעות אדם ביממה7 -מעל ל) 'ה- 'א(באזור זה נוצרות ביום חול 

רוב הנסיעות הן נסיעות .  מהנסיעות מתבצעות באמצעים פרטיים70% -כ

, מיקומובשל . מ" ק10 - ואורכן הממוצע הוא כ, פנימיות בתחומי המטרופולין

לדוגמא נסיעות בין , עוברות במטרופולין גם נסיעות בין חלקי ארץ אחרים

  . או לאזור שמדרום לאשדוד, אזורי חיפה והצפון לירושלים

מערכת הדרכים במטרופולין אינה מספקת רמת שירות סבירה לכלל הביקוש 

ות בעי. בעיות תנועה קשותב האזור  מאופייןוכתוצאה מכך, ל על מאפייניו"הנ

  :אלו מתייחסות בעיקר לנושאים הבאים

o המתבטאת בריבוי , מהירות נסיעה ממוצעת נמוכה בעיקר בשעות השיא

 ". פקקים"

o  עיכובים , עה בשל שונות גבוהה בזמני נסי–ירידה באמינות מערכת הדרכים

  . תאונות ועוד, משמעותיים עקב תקלות

ן שעות נוסעים בשנה  מיליו200 -על פי אומדן כללי ביותר מבוזבזות כיום כ

במטרופולין ביחס לזמני נסיעה אפשריים ברמת שירות גבוהה יותר של מערכת 

, צריכת הדלק, יש גם גידול בתשומות כלי הרכב במונחי זמן רכב. הדרכים

בתחום הבטיחותי לפקקי התנועה . ובפליטה מוגברת של מזהמים, בלאי מנוע

  . תועלת עקב ירידת מהירות הנסיעהאיש דווק

  צוות ההיגוי
  ר"יו, ר יוסי ביילין"ד

  מר הרמן בונץ
  כ יצחק הרצוג"ח
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  כ גדעון סער"ח
  

  חברי צוות ההיגוי בעבר
  ,ר ראשון"יו

  ל "הנשיא חיים הרצוג ז
  , ר שני"יו

  ל"צדוק ז. מר חיים י
  ר יהודה לנקרי"ד
  כ מיכאל איתן"ח
  ד יוסי כץ"עו
  ר וינפריד וייט"ד
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, למעשה. צ" אחה19 - 15 בבוקר ובין 9 -7דהיינו בין , בעיות התנועה מורגשות בעיקר בשעות הידועות כשעות השיא בתנועה

) 12 -11כמו בין (לשעה שאינה שעת שיא " שעת שיא"וההבדל בין , במונחי נסועה הביקוש לתנועה דומה ברוב שעות היום

מאופיינות בריבוי נסיעות רדיאליות למרכז המטרופולין או היוצאות " שעות השיא: "אלא בריכוזה, אינו בהיקף התנועה

מערכת הדרכים הקיימת מספקת . בעוד שבשעות אחרות הנסיעות מפוזרות בין יעדים וכיוונים שונים, צ"מהמרכז אחה

 לתחום סלהיכנאך מתקשה לספק רמת שירות גבוהה כאשר תנועה בהיקף גדול מנסה , רמת שירות טובה לתנועה המפוזרת

ומשקלן של הנסיעות שאינן רדיאליות , יש לציין שחלקן של הנסיעות הרדיאליות במטרופולין קטן עם הזמן. גיאוגרפי צר

  .  בכל המטרופולינים הגדולים בעולם המערבינצפותופעות דומות . גדל

ן להצביע על שני כיווני נית. מחייבת חשיבה מערכתית, כמו בכל הארץ, א"הקלת בעיות התנועה בתחומי מטרופולין ת

  :פתרון

o להקטין את הביקוש או לשנות את מאפייניוןניסיו: שינוי הביקוש לנסיעות . 
o ות וכן השקעה במערכות תחבורה תחליפיהגדלת קיבולת מערכת הדרכים: הגדלת ההיצע התחבורתי . 

  : הפתרונותאם כי לפי שעה קיימת בעיה ביישום מרבית , טיפול בביקוש כולל מספר אפשרויות רב

 אך בקנה מידה שאינו משנה -רק הרכבת מצליחה בכך( להעביר נוסעים מהתחבורה הפרטית לציבורית ןניסיו 

 ).לפי שעה את המאזן המטרופוליני
המיסים : כיום כלי הרכב נושאים במיסוי כבד. על המשתמשים בדרך" אגרות גודש"אפשרויות להטלת  

וכן מוטלות אגרות רישוי ומיסים שונים ,  ממחיר מכוניות חדשות52% -  ממחיר הבנזין לצרכן וכ64%מהווים 

בלו בשיעור . אך פרט לתרומה הפיסקאלית מיסים אלה אינם תורמים להתנהגות תחבורתית נכונה. על חלפים

אמורות להיות " אגרות הגודש", מאידך. ח לליטר מוטל הן על תושב דימונה והן על תושב גוש דן" ש2.17של 

ותכליתן להטיל על המשתמש את מחיר העלות החברתית , באזורים עמוסים ובשעות עומסמוטלות רק 

מיסים כאלו מוטלים . דהיינו את תרומתו לעליה בעלות התנועה של כלי הרכב האחרים, השולית של נסיעתו

 ).ןלמשל בלונדו (מטרופולינים למרכזים מסוימותבעיקר כדמי כניסה בשעות , היום בנקודות ספורות בעולם
 פיזור שונה של מקומות מגורים ותעסוקה יוצר התפלגויות אחרות של – שינוי בפרישת שימושי הקרקע  

תחבורה ציבורית מסוגלת לשרת ביעילות יחסית מערכת מרוכזת של . אורך וכיוון, נסיעות על פי מוצא ויעד

הרמה . ימושי קרקעהתנועה הפרטית מתנהלת ביעילות רבה יותר במערכת מפוזרת של ש. שימושי קרקע

א "דת מרכזיות העיר ת בין הגורמים ליריההייתא "במטרופולין תבורה הציבורית הנמוכה של התח

יש . 2003 - ב28% -  לכ1983 - ב42% -חלקם של מקומות העבודה בעיר מכלל המטרופולין פחת מ. במטרופולין

גם .  ברמת ההכנסהההעלייילויות היא פעההגורם המרכזי בתהליך ביזור , האוכלוסייה גודל ןשבהינתלהדגיש 

 . פיתוח מערכות הסעת המונים מאיץ תהליך זה
 ).אגרות הגודש עשויות לתרום לכך( להסיט תנועה בין שעות היום ןניסיו 
 בעולם מראה על מוגבלותו ןהניסיואם כי ( כתחליף לנסיעות הטלקומוניקציעידוד אפשרי של שימוש במערכות  

 ). הנוכחית של גורם זה
חלק ממקומות התעסוקה מאפשרים חניה . שימוש במחירי חניה לצמצום נסיעות או לשינוי באמצעי הנסיעה 

 .חינם לעובדיהם ובכך מעודדים שימוש ברכב פרטי עם מקדם מילוי נמוך
  

  . וכן בתחבורה ציבורית מוטורית, ברכבות וברכבות קלות, בתחום ההיצע יש אפשרויות שונות להשקעה בכבישים
  

על פי אותה טענה הרחבת רשת . מת טענה לפיה השקעות ברשת הכבישים אינן יכולות לפתור את בעיות התנועהקיי

הרחבת . י ממצאים אמפיריים"טענה זו אינה מאושרת ע. וגורמת להרחבת הביקוש, הכבישים רק מעתיקה פקקי תנועה

גם הטענה . אך לא לגידול ניכר ביצירת נסיעותקיבולת כבישים גורמת להסטות נסיעות בין כבישים ובין שעות היום 

ואולם רשת הדרכים משרתת , להעתקת פקקים בלבד נסמכת על התבוננות חלקית בתפקוד מערכת הדרכים בשעות העומס

והרחבת קיבולת הכבישים מאפשרת רמת , ולשני כיווני הנסיעה,  ימי השבוע7כל ,  שעות בשבוע24את משתמשי הדרך 

  . ית הנסיעות השבועיותשירות גבוהה למרב
  



 חלק קטן מהתנועה  על רק הדבר משפיעואולם, יש כיום פקקי שיגרה בשעות העומס בתנועה, לדוגמא, ןאיילובנתיבי 

 ההרצלייבכביש בין ) קטעי נסיעה בין שני מחלפים ( מליון קטעי הרכב44.5ניתוח מהירויות הנסיעה של . השבועית הכוללת

 מקטעי הרכב שבוצעו במהירות של פחות 7.7%ורק על , ש" קמ86ל מהירות חציונית גבוהה של  מלמד ע2003לחולון ביוני 

.  דקות נסיעה15 -א לוקחת כיום בשעות שאינן שעות עומס פחות מ"תיברסיטת נסיעה מצפון חולון לאונ. ש" קמ40 - מ

  . ה נסיעה זו בשעה לא עמוסה לוקחת זמן ארוך פי כמההייתלון יאלמלא נבנה כביש האי
  

לא לשפוך את התינוק עם "ואולם חשוב בהזדמנות זו ,  בשיתוף הסקטור הפרטיתלהיעשופיתוח מערכת הדרכים יכול 

 על אשדווקונוצר פרדוכס , )שאינה אגרת גודש(נבנה בשיתוף גורם פרטי ככביש אגרה ) 6כביש (כביש חוצה ישראל ". המים

. מוטל מס מעבר,  משיכת תנועה מכבישים אחרים והקלת העומס בהםובעל פוטנציאל, הכביש האיכותי ביותר במטרופולין

במצב זה .  עוברת בו ככביש חופשי לתנועההשהייתכמות התנועה העוברת בכביש כיום נאמדת בשליש בלבד מהתנועה 

. זהומחייב השקעה ממשלתית להקלת עומס מיותר ,  המקביל עמוס תנועה4בעוד כביש , ריק כמעט, שעלה הון רב, הכביש

.  בעל התשואה הגבוהה ביותר במשק כיוםכפרויקטנראה ") דרך ארץ"בהסכם עם חברת (ביטול אגרת המעבר בכביש 

  .ח" שימיליארדהמשק הלאומי ירוויח מכך עשרות 
  

בשיטה זו היזם ". אגרת צל" שיטה של – PFI - דרך נכונה יותר לשיתוף הסקטור הפרטי בהשקעות בכבישים היא בשיטת ה

שיטה זו אינה מעוותת את החלטות . והממשלה נושאת בתשלום השוטף עבור התנועה, ביש ואחראי לתחזוקתומשקיע בכ

 1.5 -שההשקעה בו גבוהה מ,  באזור המרכז431היא אמורה להיות מיושמת בכביש הרוחב . הנהג בבחירת מסלול הנסיעה

  .ח" שדמיליאר
  

מקום גם להשקיע בתחבורה ציבורית , כמובן, יש.  התנועתיתחיונית ותורמת ליעילות, ככלל, הרחבת רשת הדרכים היא

תוכנית ההשקעה התמוהה המוכרזת של . ואולם יש לעשות זאת באופן מושכל ומבוקר, במיוחד במערכות הרכבת, איכותית

  .  פריפריה אינה עונה להגדרה כזוייליישובח בחמש השנים הקרובות ברכבות " שדמיליאר 24הממשלה של השקעת מעל 
  

הרכבת . וההשקעות ברכבת בעשור האחרון נעשו לרוב בצירים כאלה, לרכבת יתרון תחבורתי בצירים עמוסי נוסעים

. 2003 -  מליון ב19.8 - ל1995 - מליון ב4.8 -מספר נוסעיה הארצי גדל מ. בעשור האחרון" מהפכני"התקדמה באופן 

וכן תוגברה מאוד , א" לת- צ"ס וממזרח ראשל" קווים מכנפתחו, א" ת-א הופעל באינטנסיביות קו רחובות"במטרופולין ת

ובסבסוד גבוה , זו הושגה בהשקעה עצומה" מהפכה", עם זאת. א"ת- כחלק מקו חיפה, א"התדירות מבנימינה ומנתניה לת

 מערכת בחשמולוכן , ןאיילוא מותנה בהרחבת קיבולת המסילות בנתיבי "המשך הפיתוח במרחב ת. למשתמשי הרכבת

   .המסילות
  

א ומשם "לת) בוטינסקי'ז' דרך רח(ג " ר-  בני ברק -ת"של רכבת קלה בתוואי פ") הקו האדום("מקודם קו ראשון , במקביל

אם כי (ח " שדמיליאר 6 - נאמדת כיום בהפרויקטעלות . מ תת קרקעיים" ק10 - מהם כ, מ" ק22אורך המסילה . לבת ים

מתוכן " הקו האדום" בעקבות B.O.T. -לאומי בשיטת ה-ע במכרז ביןוהוא הוצ)  במהלך הביצועעלויות אלו נוטות לגדול

  .צ"א לחולון ולמערב ראשל"בין ת" קו ירוק"
  

עם . מהיר יותר ונקי מזיהום אויר, הרכבת הקלה תחליף את שירות האוטובוסים הנוכחי בתוואים אלה בשירות נוח יותר

ת של מערכת רכבתית זו לאור צפיפות הביקוש בתוואים  כלכלי–לא ברור מה תהיה תרומתה הכוללת התחבורתית , זאת

 טוב וזול בהרבה שאינו תחבורה ציבוריתוהאם לא ניתן להציע שירות , הנדונים והעלות העצומה של רכבות תחתיות

,  של שירות מיניבוסים ישיר בעל רמת שירות גבוההאדווקאחד השינויים שלונדון עברה בעשור האחרון הוא . מסילתי

  .   שמשך אליו נוסעים רביםשירות 

ויש לעשות זאת בהסתכלות , ובכל הארץ, א"משתמע מהאמור לעיל שניתן וצריך להתמודד עם בעיות התנועה במטרופולין ת

ובפיזור נכון של המאמצים הן לניהול והכוונת ביקושים והן , בניתוח מסודר של נתונים והתפתחויות, מערכתית כוללת

  . ונותלהרחבת התשתית בדרכים ש
  
  


