
z

–תחבורה חכמה 
כיוונים לפיתוח

דורון מגיד



z

נושאים לדיון

מדיניות התחבורה בישראל▪

ת"נרהנתיבים המהירים  ורשת :  פרויקטים לדוגמא ▪

ל"רק–מטרונית 

בפריפריהצ"תח

הטווח הארוך מול הטווח הקצר▪



z

פיתוח עירוני ואזורי וצמיחה כלכלית▪

שיפור איכות החיים▪

חופש תנועה והגדלת מרחב הבחירה▪

שיפור הסביבה הפיזית▪

יעדים









z

ח"מיליארד ש150עלות 



z

תובנות

צ"תחהעתיד הוא ▪

בגוש דן פתרונות יקרים ולטווח הארוך▪

לשאר המדינה נדרשים פתרונות זולים ומהירים יותר▪



z

פרויקט הנתיבים המהירים
הקטנת כמות הרכב  –המטרה 

הנכנס לעיר

:לפי הסדר הבא יעודייםנתיבים ▪

צ"תח

ת"נר

אגרה

חניונים בכניסות למערכת▪

מהחניונים ליעדים נבחריםשאטלים▪



z

הטכנולוגיות

מערכת בקרה אכיפה ותשלום▪

ולשאטליםטעינה חשמלית לרכב הפרטי ▪

חניונים רובוטיים▪

נהגים לרכב רב תפוסה" שידוך"מערכת ▪

צ"לתחמערכת מידע ▪



z

התוצאה

אנשים  1600= ר"כ1500קיבולת נתיב לפני ▪

ש"קמ30במהירות 

אנשים  8000= ר"כ2000קיבולת אחרי ▪

ש"קמ70במהירות 



z

מטרונית



z

BRT–מערכת להסעת המונים

,הינה סוג של מערכת להסעת המונים, BRT ,Bus Rapid Transit-ה

...העולמות2-הנהנית מ

,  רכבות קלותכמערכת המדמה ▪

,  יעודייםמבוססת על צירים ▪

,  עדיפות בצמתים▪

,  כירטוסמערכות מתקדמות של ▪

ניהול התפעול  ▪

מערכות מידע בזמן אמת▪

אוטובוסיםכמערכת המבוססת על ▪

,  היא נהנית מהגמישות של האוטובוס▪

,  יכולה לנסוע הן בנתיבים הייעודיים והן בנתיבים רגילים▪

,  עלויות הבנייה והתחזוקה שלה נמוכות בהרבה▪

,או לשנות את מסלולי הנסיעה קלה ומהירה/היכולת להרחיב ו▪

ללא תלות באספקת חשמל חיצונית–המנוע אוטונומי ▪



z

הטכנולוגיות

כירטוס▪

בקרה▪

עדיפות ברמזורים▪

(מידע לנוסעים,  .B.I, ר"נצ)מידע ▪



z

B.R.T.  Vs.  L.R.T.

הפתרוןהבעיה

קיבולת -נוסעים  500קיבולת רכבת 

נוסעים150אוטובוס 

צימוד וירטואלי

ניהוג אוטומטיהיצמדות לתחנה

אוטובוס חשמליזיהום ורעש



z

בפריפריהצ"תח

אינה מאפשרת הפעלת שרות בתדירות סבירה  האוכלוסיהצפיפות –הבעיה ▪

וכתוצאה מכך הביקוש יורד כל הזמן

הפעלת שרות גמיש גם במסלול וגם בלוז לפי הביקוש בזמן אמת–הפתרון ▪



z

הזמןמימד

בטכנולוגיה  ▪

בתכנון עירוני▪

טווח  

קצר

טווח  

בינוני

טווח  

ארוך

שנה30טווח ארוך שנה20טווח בינוני שנים10טווח קצר 



z

דוגמא למשמעות

פיתוח רכב אוטונומי ▪

מעבר לניידות כשרות  ▪

הפחתת הצורך בחניוני פרטיים▪

והגדלת הצורך בחניונים ציבוריים

מחייב תכנון מתאים כבר היום

יקרה בסיכוי גבוה מאד

(טכנולוגית)בטווח הארוך 


