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  2006ת " פרנוהל  1

  2006ת "עדכון פראודות  1.1

משרד האוצר והמשרד , ת הינו פרויקט מחקרי המשותף למשרד התחבורה"כחי של נוהל פרהעדכון הנו
  .  לאיכות הסביבה

ות בעשור הנוהל שימש לבחינת כדאי. ת" לנוהל פרהראשונה פרסם משרד האוצר את הגרסה 1996בשנת 
שיטת דיווח כמו גם ,  חדשות לטיפול בגודש ולבחינה של מרכיבי התועלותהאחרון והציג מתודולוגיות

  . הסטנדרטית המציגה את השפעות הפרויקט ותרומתו בצורה אחידה ובהיר
מתכננים ומשרדי הממשלה באשר לשימוש , עם השימוש בנוהל נצבר ניסיון רב בקרב אנשי המקצוע

תולדה של הניסיון הנרכש רציף והינו  שיפור הליך הבדיקה הואב הצורך .ת להערכת פרויקטים"בנוהל פר
המגמות , השיפורים בעשור האחרון במודלים התחבורתיים ויכולות החישוב, הקייםנוהל בשימוש ב

   .בעולם בבדיקות כדאיות והצורך לכלול השפעות נוספות של פרויקטים תחבורתיים בתהליך ההערכה
  

 2006ת "תהליך הכנת גרסת נוהל פר. ונים לנוהל הקייםהשלמות ועדכ החדשה מוגשת במתכונת  הגרסה
  :המאפיינים של שיטת המחקר וניהול הפרויקט הינם. לו שותפים רבים, הליך רחב היקףהינו ת

, תחבורה: הינו מסמך פורמלי שהינו מאמץ משולב של שלושה משרדי ממשלה 2006ת "נוהל פר 
 .אוצר והמשרד לאיכות הסביבה

 .קדמיה כולל חברות ויועצים בתחומי תחבורה וכלכלת תחבורה ואנשי אהמורחבצוות הפרויקט  

מומחים בתחום התחבורה כדי לגבש שורה רחבה של צוות הפרויקט נפגש עם  - דעות מומחים 
 . מחקרשיפור הנוהל ולרעיונות ודעות ולרכז את רשימת הנושאים ל

 צוות הפרויקט ערך בחינה מקיפה של השיטות לבדיקות כדאיות בעולם והמגמות – המגמות בעולם 
 . בתחום המתודולוגי והפרקטי

, תחבורה ציבורית, בתחומי המתודולוגיה הכללית  נושאים15כלל ' בשלב אהמחקר  -  קף המחקרהי 
מחקרים . 2006ת "מסקנות המחקרים  יושמו בגרסת נוהל פר. תועלות והשפעות הפרויקט ועלויות

  .נוספים יערכו במסגרת העדכונים הבאים

כל מחקר ברת דיונים רחבה  הינם תוצאה של סד2006ת " השינויים בנוהל פר– שיטת העדכון 
  . לצורך גיבוש המסקנות בפורום רחב של מומחים

  
  

  : עדכונים ותוספות בחזית רחבה של נושאים בבדיקות הכדאיות,  כוללת שיפורים2006גרסת 

,   שדרוג המתודולוגיה הכללית לבדיקות כדאיות– מסגרת כללית של בדיקות כדאיות כלכלית 
ן המודל התחבורתי למודל הקשר בי, ם הבדיקה בחיי הפרויקטמקו, ושיטות להערכת פרויקטים

  .פרויקטים בתחבורה הציבוריתבטפול בגודש ו, הכלכלי

, ערך זמן נוסעים, קרים העוסקים בהשפעת הפרויקט על הסביבהח סדרת מ– השפעות הפרויקט 
  .השפעת הפרויקט על בטיחות והפרעות לתנועה במהלך ההקמה

 בנושא אחזקת כבישים והנחיותבנושאי עלויות תפעול כלי רכב  שפורים – עלויות הפרויקט 
  . ומתקנים

תוח תחזיות פי,  שיפורים בנושאים קשורים כגון ניתוח סיכונים ובדיקות רגישות– נושאים שונים 
 ..אוכלוסיה ומועסקים

תחזיות אוכלוסיה , מצורפים מאגרי נתונים בנושאי בטיחות 2006 גרסה ל–מאגרי נתונים  
  . כנו מעת לעתחבו ויעדרמאגרי הנתונים יו. 'עלויות וכו, םומועסקי

  
חלק מנושאים אלו ונושאים נוספים ימשיכו להיחקר בשלבי העדכון הבאים ועדכונים בגינם ישולבו 

  . בגרסאות הבאות
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  תהליך המחקר 1.2

 כאשר ,עדכון הנוהל יערך בשלבים. )96גרסה  ( מהווה גרסת השלמות ועדכונים לנוהל הקיים2006גרסה 
עם סיום שלב . )'שלב א(שלב העדכון הראשון המחקרים שנערכו עד כה במסגרת  מסכמת את 2006גרסה 

 יושם דגש כאשר, )Case Studies (מתוכנן לבצע סדרת בדיקות כדאיות לפרויקטים במתכונת החדשה' א
פים שלא נחקרו בנוסף למחקרים בנושאים נוס, ניסיון זה. בבדיקה על השינויים בנוהל החדש והשפעתם

ישולבו בנוהל ' תוצאות המחקרים והניסיון במהלך שלב ב. 'ישולבו במסגרת המחקר בשלב ב' בשלב א
  .ת הרשמי"גרסה זו תחליף למעשה את הנוהל הקיים ותהווה נוהל פר. 2006ת החדש בגרסה "פר

  
  2006-ת "ליך המחקר פרויקט עדכון נהל פרתה

8/26/2005

page 1

הדובעה ךילהת

 ישנא םע תושיגפ
עוצבו ןונכת

 תומגמה תריקס
םלועב

םינויד
יעוצקמה תווצב

 תודובע
רקחמ

 תודובע
רקחמ

יעוצקמה תווצב ןוידו הגצה

רצקה חווטב ןוכדעל תוצלמה

2006 ןוכדע תסרג

2007- שדח להונ רצק חווט ןוכדע

יעוצקמה תווצב ןוידו הגצה

שדח להונ הכירעו תוצלמה

2007 ת"רפ להונ

Case 
Studies
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  רויקטפהת צוו 1.3

שהוקמה בועדת ההגוי . מחקר שותפים גופים רבים העוסקים בתכנון וביצוע פרויקטים תחבורתייםב
משרד האוצר והמשרד לאיכות , נציגים ממשרד התחבורה, ל בכיר לתכנון כלכלי"לפרויקט ברשות סמנכ

רכבת , ע"נת, יםחברה הלאומית לדרכה,  נציגים מנתיבי איילון כולליםבועדהנוספים חברים . הסביבה
 אנשי אקדמיה, חוצה ישראל, החברה להגנת הטבע, תוכנית אב לתחבורה ירושלים, יפה נוף, ישראל

  . ויועצים תחבורתיים וכלכליים

.  ועדת משנה לבדיקות כדאיות כלכלית–ועדת מודלים ף לועדת ההיגוי נערכו דיונים רבים במסגרת סבנו
המחקרים , השיפורים הנדרשים בנוהלבש את רשימת ועדה זו סייעה בסדרת דיונים מקדימה לג

המלצות המחקרים הוצגו בצורה רחבה ומפורטת בסדרת דיונים במסגרת . הנדרשים וכיווני המחקר
מקיפה עם נציגי  מומחיםסדרת פגישות הפרויקט ערך צוות , בוש הנוהל החדשילצורך ג. ועדת המשנה

לה סייעו לאתר בעיות וכשלים של הנוהל הקיים ותחומים פגישות א. גורמי תכנון ומומחים רבים, רשויות
  . בהם נדרש מחקר נוסף לצורך עדכון המתודולוגיה לבדיקות כדאיות

הצוות .  כולל חברות ויועצים בתחומי תחבורה וכלכלת תחבורה ואנשי אקדמיההמחקר המורחבצוות 
, תחבורה ציבורית, כלליתעסק במהלך השנה האחרונה בסדרת מחקרים רחבה בתחומי המתודולוגיה ה

  .2006ת " נוהל פריושמו בגרסת המחקרים מסקנות. תועלות והשפעות הפרויקט ועלויות

  2006כיצד להשתמש בגרסה  1.4

 אינה 2006גרסה ). 96ת "נוהל פר( הינו גרסת השלמות ותיקונים לנוהל הקיים 2006ת גרסה "נוהל פר
מת ל עד להש)96( יעשה בצמוד לנוהל הקיים 2006 במלואה ועל כן השימוש בגרסה 96מחליפה את גרסה 

  . 2006ת גרסה "של הפרויקט ופרסום נוהל פר' שלב ב
  

  :  הבאיםהחלקים 2006בגרסה 
  

בחרנו . 2006ת "חלק זה מציג את המתודולוגיה הכללית של נוהל פר –מתודולוגיה כללית : 1 חלק
דגש על השיפורים במתודולוגיה מת  תוך שי96המקורית של גרסה הדומה למתכונת במתכונת  ולהציג

הטיפול בעומס יתר והשיטה , תי למודל הכלכלי התחבורהקשר בין המודל, הכללית של בדיקת הכדאיות
  .לחישוב תועלות הפרויקט

 בין גרסה  מתוך כוונה לצור חיבור נכון וברור,96ימים בגרסה  חזרה על חלקים מסו, למעשה,כולל 1חלק 
  . 96בנוהל ,  מבוא– 'יף את פרק אמחלו,  לגרסה הנוכחית96
  

 הינו גוף הדוח ובו מרוכזות ההנחיות החדשות לצורך בדיקת 2 חלק – 2006נוהל  הנחיות: 2 חלק
ההנחיות . ההנחיות החדשות מבוססות על המחקרים והדיונים בצוותי העבודה וועדת ההיגוי. הכדאיות

סקרי ספרות והערות אחרות ניתן , דולוגיהכאשר הסברים אודות המתו,  כתובות באופן תמציתי2בפרק 
  . למצוא במחקרים המלאים המופיעים כנספח לנוהל

בכל מקום בו יש . 96הנחיות בפרק זה מחייבות את עורכי הבדיקה והן מתווספות להנחיות בגרסה 
  . 2006קובעות ההנחיות החדשות בגרסה , סתירה בין ההנחיות

ההרחבות וההסברים .  מחייבות את עורך הבדיקה2 בחלקמובהר בזאת כי ההנחיות הכתובות 
ניתנו לצורך הרחבה והבהרה אך אינם מחייבים , המופיע בנספחים, של המחקר המפורט

  . בבדיקת הכדאיות
  

המבנה . ח בדיקת הכדאיות" זה כולל הנחיות חדשות באשר למבנה דוחלק – ת"פר ח"דומבנה : 3חלק 
  . ר והערות של מומחים באשר לצרכים של קוראי הבדיקההחדש תוכנן בעקבות הניסיון הרב שהצטב
ח קריא וקצר אשר מבהיר באופן הטוב ביותר את הפרויקט "בעיצוב המבנה החדש הושם דגש על דו

ח "הרעיון שאומץ במבנה הדו. השפעותיו ותרומתו למשק הלאומי, תרומתו לרשת התחבורה, ומהותו
הניתוחים , ח הבדיקה כאשר המתודולוגיה"בים בדוהחדש הוא לכלול רק את תמצית הניתוח והחישו

אנו מקווים כי קריאת , באופן כזה. ח"יופיעו כנספח לדו' תיאורי הסקרים ונתוני הרקע וכו, המפורטים
ובכל זאת לא יהיה ויתור על הנתונים והדיווחים החשובים שיפורטו , ח תהיה קלה ומהירה"הדו

  .בנספחים
. המפות והנתונים המרכזיים, ח בדיקת הכדאיות"ייבים להופיע בדו זה מפורטים גם הלוחות שחבחלק
  .פת חשובה הינו לוח הסיכום שעוצב במתכונת אחידה לכל בדיקות הכדאיותסתו
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נציין רק כי  . ולפעול על פי הן2006התייחס לכל ההנחיות בגרסה לעורך בדיקת הכדאיות נדרש ללמוד ו
  .2006ודותם יתקבלו מעת לעת עד לפרסום גרסה ועדכונים אעבודת המחקר והפיתוח נמשכת 

  
 נקבעה כגרסה זמנית וזאת על מנת שנוכל להשלים את המחקרים ולפרסם 2006חשוב להזכיר שגרסה 

השימוש במתודולוגיות החדשות ובשיפורים המוצעים נוסה עד כה בצורה חלקית .  2006ת "את גרסת פר
 2006רויקט באשר לאופן השימוש במתודולוגיות בגרסה וחשוב מאוד שעורך הבדיקה יתייעץ עם צוות הפ

הנתונים , צוות הפרויקט ערוך לסייע לעורך הבדיקה  באשר לשימוש בנוהל החדש. בכל מצב של אי הבנה
 . וכל הבהרות או עזרה שתידרש

  
בדיקת כדאיות ביצוע חלק חשוב בתהליך העדכון הינו שלב הלימוד ושיפור המתודולוגיות תוך 

חשוב לא פחות מהמחקרים עצמם שלב אנו רואים בשלב זה . 2006ים על פי הנחיות גרסה לפרויקט
 כל בעיה או הערה לגבי מתודולוגיית הבדיקה או עלרכי הבדיקה ליידע את צוות הפרויקט וומבקשים מע

  . ח החדש"מבנה הדו
  

  2006המחקרים בגרסה  1.5

  ). 2006גרסה (' ן שלב אבמסגרת עדכו להלן רשימת המחקרים שנערכו
  

 2006רשימת המחקרים גרסה 
 צוות נושא 
 ברכמן. י'  פרופבשתוףגור . ר י"משרד ד מסגרת כללית של בדיקות כדאיות 1
 PGL משרד ,משרד מתת הערכת פרויקטים בגישה רבת אמצעים 2
 MTP משרד ,משרד קולניק הערכת פרויקטים בתחבורה הציבורית 3
  מתתמשרד, משרד קולניק ה הכלכליתהפרמטרים בבדיק 4
 שיפטן. ר י" דמשרד מתת בשתוף סקירה מתודולוגיות לבדיקות כדאיות 5
 פלאן. ב.משרד א תועלות מחיסכון בזמן נוסעים 6
 פ אקוסטיקה" תו,משרד קולניק השפעות הפרויקט על הסביבה  7
 בר גרא. ר ה"ד, משרד מתת השפעת הפרויקט על בטיחות 8
  .ל.א. דמשרד, זאגא. משרד מ ת לתנועה במהלך ההקמההפרעו 9

  מתתמשרד,  משרד קולניק עלויות תפעול כלי רכב 10
 TNM משרד , משרד מתת ניתוח עלויות אחזקת כבישים  11
 פלאן. ב.משרד א ניתוח סיכונים ובדיקות רגישות 12
 משרד מתת בחינת סבירות ממצאי הבדיקה 13
 )2004  (מכון לתחבורהה , גור. ר י"משרד ד סיה ומועסקיםאוכלו, תחזיות פיתוח 14
 )טרם הושלם(מספר משרדים  בדיקות לפני ואחרי 15
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  המגמות בעולם - בדיקות כדאיות  2

  מבוא 2.1

 - החשבונאות הלאומית במדינות האיחוד האירופי משייכת כ. לתחבורה תפקיד מרכזי בפעילות הכלכלית
ישנה מגמה של ירידת המחיר הריאלי של תחבורה בעשורים כאשר , ג לסקטור התחבורה" מהתמ8%

בשנים האחרונות נצפית מגמה של גדול גבוה יותר בסקטור התחבורה מאשר , לעומת זאת. האחרונים
  . הגדול בתוצר

. ההשפעה של ההשקעה בתשתית תחבורתית על צמיחה כלכלית הינה נושא שנוי במחלוקת במחקר
  . ם אשר משייכים להשקעה בתחבורה תרומה מכובדת לצמיחה כלכלית נערכו מספר מחקרי90 -בשנות ה

 מצא  Charmeil (1968). ההשפעה המאקרו כלכלית המיידית מהשקעה בתשתית נובעת מהבנייה עצמה
  . 0.25%ג בצרפת היא בסדר גודל של " על התמ1965-70כי ההשפעה של בניית הכבישים בשנים 

קרית של ההשקעה בתשתית הינה רחבה יותר מעצם הבנייה המהות העי, מעבר להשפעה בטווח הקצר
  Aschauer (1989)מבין המחקרים האחרונים בתחום . וכוללת תמיכה בפיתוח כלכלי בטווח הארוך

 מצאו כי הערך Lau and Sin (1997) . 0.4-0.5מצא כי גמישות השקעה הציבורית בתשתית הינה בתחום 
 מצאו כי ניתן לשייך להשקעות בסקטור  Baum and Behnke (1997) . 0.1נמצא דווקא בתחום 

 Europeanמחקר נוסף של .  מהצמיחה הכלכלית50% -  השנים האחרונות כ45התחבורה לאורך 
Commission (1997)השנים השפעת ההשקעה 25 - אירופאיות מעריך כי ב- עם דגש על מערכות טראנס 

סתה להעריך  ניFogel (1964)בודה חלוצית של ע.  לתעסוקה0.11% - לתוצר ו0.25%התחבורתית תרמה 
מלא ההשקעות ברשת ל העריך כי אFogel. ב"בתשתית הרכבות בארהאת ההשפעה של ההשקעה 

מחקרים דומים נערכו מאוחר יותר על ידי . 20%-10% -ג האמריקאי נמוך בכ"הרכבות היה התמ
Morisugi and Hayashiyama (1997)יפן אודות השפעת ההשקעה ברכבת ב ,Bureau and Cipriani 

  . כאשר כל אחד מהם מוצא השפעה ניכרת על צמיחה כלכלית,  בצרפתTGV Sud Est  על השפעת (1986)
  

  :במהלך המחצית השנייה של המאה שעברה חלה מהפכה בפיתוח תשתיות התחבורה
תעופה שדות , מערכת רכבות מהירה בין ערי אירופה,  פיתוח רשת הכבישים המהירים–באירופה  

  . ונתיבי אויר ופתוח רשתות תחבורה ציבורית מתקדמות בערים ומטרופולינים
השקעות כבדות , )Inter-state (50-60 פיתוח רשת הכבישים הארצית בשנות –בארצות הברית  

   ורשתות תחבורה ציבורית במטרופולינים הגדולים70-80 -בתשתיות התעופה הפנימית בשנות ה
  

מופנים , לראשונה. ת התחבורתיות תפסו תאוצה מחודשת בשנים האחרונותהשקעות בתשתי, בישראל
רכבות פרבריות ובינעירוניות , התקציבים גם להשקעות משמעותיות בתחום תשתיות תחבורה ציבורית

מגמה . לצד המשך פיתוח רשת הכבישים, ומערכות הסעה המונית בשלושת המטרופולינים הגדולים
  .  שילוב הסקטור הפרטי בפרויקטים תחבורתייםנוספת בשנים האחרונות הינה

  
התגבר בין היתר הודות לשיפור ביכולות , הצורך המתמיד בשיפור תהליך הערכת פרויקטים בעולם

צורך בניהול ביקושים ודרישות הולכות , הצורך לבחינה מורכבת יותר של מערכות פרויקטים, המחשוב
מגמה של  החלה בעשורים האחרונים. דק חברתיבטיחות וצ, וגוברות להכללת השפעות סביבתיות

מעורבות בקבלת ההחלטות או לפחות קבלת מידע לגבי תהליכי קבלת מודעות ציבורית ודרישה ל
  .  ההחלטות

  
 תוך , גובשו האמצעים הפרקטיים ליישום גישת העלות תועלת70 - ותחילת שנות ה60בסוף שנות ה 

תועלות יעת ערכים מוניטריים לערך הזמן ול כולל קב,התבססות על עבודות תיאורטיות ואמפיריות
 במהלך שנות (ECMT0)מפגשים של פורום שרי התחבורה של האיחוד האירופי סדרת .  משיפורי בטיחות

יתה מכוונת בעיקר להערכת י ה70 -הגישה בשנות ה.   ליישום באירופה סייעה לגיבוש תהליך זה70 -ה
 Cost Benefit Analysis הפרוצדורה המוכרת ביותר היא ה .פרויקט בודד הממומן על ידי הממשלה

(COBA)המבוסס על חישוב , פרויקטיםבחינת הכדאיות שלוותה תהליך פורמלי לצורך י הבריטית שה 
 ניתוח עלות תועלת יושם כמעט לכל פרויקט של הבנק העולמי וכתוצאה 70 -החל משנות ה.  עלות תועלת

  .  ריםמכך גם לארגונים בינלאומיים אח
  

                                                 
0 European Conference of Ministers of Transport 
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ירים על תחקביצע מספר  הלובי הסביבתי ביחד עם קבוצות התנגדות מקומיות 70 - במהלך שנות ה
 היה M3 Motorwayהתחקיר של ה .   תכנית הכבישים כולהביקורת מקיפה עלפרויקטים ספציפיים תוך 

הכביש נקודת מפנה בהערכת פרויקטים של כבישים לאחר שהמתנגדים הצליחו להסב את הוויכוח על 
החל בבריטניה תהליך הדרגתי ומתמשך כתוצאה מכך .  הספציפי לוויכוח על מדיניות הממשלה לכבישים
  הוגדרה מחדש 90 - ותחילת שנות ה80 -בסוף שנות ה. של פיתוח וניסוח עקרונות מדיניות התחבורה

 Green ה . White Paper (HMSO 1989) "ספר הלבן"והוצגה במדיניות פתוח הכבישים בבריטניה 
Book הבודקת את התאמת , של פרויקטים תחבורתיים נתן את הבסיס להערכה כוללנית 1991 שיצא ב

  . הפרויקט לעקרונות המדיניות בספר הלבן
ישה ג המהווה New Approach to Appraisal (NATA) -מדריך הבבריטניה  יצא 90-בסוף שנות ה

 ,תועלת הפרויקט/עלותבנוסף לניתוח , ן פורמליבגישה זו נכללים באופ. כוללת לתכנון התחבורתי
  .  COBAהשפעות רחבות של הפרויקט שלא נכללו ב 

  
תועלת למערכות פרויקטים ולהרחיב את ההשפעות /סיון להרחיב את גישת העלותיעם השנים היה נ

 של החלה גם התייחסות למגוון. המובאות בחשבון לכלול השפעות סביבתיות והשפעות כלכליות אזוריות
ב חלק מהלחץ לפיתוח "בארה.  (PPP)שיטות מימון כולל שיתוף פעולה בין הסקטור הפרטי והציבורי 

 שניסה להפחית את הדרישות Office of Management and Budget (OMB)שיטות הערכה בא מ 
  .לתקציבים ומהקונגרס שחיפש הצדקה להשקעת כספי משלם המיסים

  
כאשר הבולטים ביניהם הם פורום שרי .  ושיפור של שיטות ההערכהגופים רבים עוסקים כיום במחקר 

תכניות המחקר , (UN)ם "האו, (World Bank)הבנק העולמי , (ECMT)התחבורה של השוק האירופי 
תכניות כולל ,  ומוסדות מחקר שונים(PTRC)לתחבורה ציבורית של משרד התחבורה האמריקאי 

  . EUNETויקט ה חוד פריובי, המחקר של האיחוד האירופי

  מגמות עיקריות בעולם 2.2

במספר , מפותחות בעולםה המגמות עיקריות בהערכת פרויקטים תחבורתיים במדינות אתם כ לסניתן
 : עיקריותנקודות

 עקב שינוי תהחשיבות של תהליכי הערכה גובר: קבלת החלטותהערכה  בתהליך ההעלאת חשיבות  
, והגדלת המודעות הציבורית להשקעות בתחבורהלחצים תקציביים , יעדי התחבורהבבמדיניות ו

  .והדרישה לשקיפות התהליכים

אם בעבר ההערכה הכלכלית התייחסה רק  :שינוי הדגש מפרויקט ספציפי למדיניות כללית 
הרי שכיום הדרישות ממסגרת ההערכה הם כלליות יותר וכוללות התייחסות , לפרויקטים בדידים
גיבוש מדיניות ומעבר מניתוח השפעות ספציפיות לניתוח , עייםפרויקטים רב אמצ, למספר פרויקטים

  .מערכת השפעות כוללנית יותר

אוריות כלכליות לעומת כללי יכיום יש יותר ניסיון להתבסס על ת: התבססות על תיאוריות כלכליות 
יש יותר התבססות על , במסגרת זו.  אצבע שונים בפיתוח המתודולוגיות והפרמטרים של ההערכה

  .ורית עודף הצרכן לחישוב התועלות ויותר שימוש בנכונות לשלם כמדד לתועלותאית

בעיקר עקב המודעות הסביבתית גדל הצורך לכלול מרכיבים כגון איכות  :הכללת השפעות חיצוניות 
בשל המתודולוגיות המורכבות , האוויר ונוף והשפעה על בטיחות המגדילות את מורכבות ההערכה

, קר על חסכון בזמן ובטיחותיאם בעבר הדגש בתועלות היה בע.   של הערכיםוהקושי בכמות כלכלי
שפעות אזוריות ה, רעש ונוף, חסות לנושאים סביבתיים כולל זיהום אוויריהרי שהיום יש גם התי
  .יםיויונוצמיחה ושיקולים שו

 לקבלת ישנו מעבר מקבלת ההחלטות בנושאי התחבורה ברמה הלאומית: רמת קבלת ההחלטות 
 . בהתאם לאופי הפרויקט או המדיניות הנשקלת,אזורית ולאומית, תמקומי: חלטות ברמות שונותה

שיתוף השוק הפרטי ומגוון שיטות מימון מגמות של  :שיתוף הסקטור הפרטי וריבוי שיטות מימון 
 .חסות להערכהיבמידה מסוימת את אופי ההתימשנות , הפרויקטים

שנים חלה עליה של מעורבות הציבור בקבלת החלטות  עם ה:שיתוף הציבור ודרישה לשקיפות 
 .מגמה זו גרמה גם ללחץ לשיפור התהליכים.  ודרישה לשקיפות תהליכי קבלת ההחלטות
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 כלים טובים נם כך שהיום יש,באופן כללי ניתן לומר ששיטות ההערכה השתפרו רבות ברמה הטכנית
ההערכה נהיו הרבה יותר מורכבות כולל יחד עם זה הדרישות מ.  לאמוד את ההשפעות השונות יותר

והצורך לכלול מכלול רחב של מרכיבים בהערכה , אמצעים ועל פני רשויות שונות-הצורך בהערכה רבת
  . סביבתיים וחברתיים, כולל מרכיבים כלכליים

  

  מתודולוגיה כללית 2.3

וגיה להערכת מתודולהמאפיינים את חזית התפתחות ה  את הנושאים העיקרייםמציגיםהסעיפים הבאים 
  :פרויקטים במדינות המפותחות

  
למודלים של ביקוש לתחבורה השפעה רבה על : מודלים של ביקוש ותפקידם בהערכת פרויקטים 

; אורגון, טלנדפור: לדוגמא(כל המדינות להוציא אזורים ספציפיים ספורים . הערכת פרויקטים
ל הקונבנציונלי הידוע כמודל ארבע משתמשים במוד) ..המודל הלאומי של הולנד; אוהיו, קולומבוס
 מוגבלים ביכולת הניתוח שלמודלים אלו .  שיתרונותיו העיקריים הם בפשטות היחסיתהשלבים

מגבלות בחיזוי , עם שימושי קרקעהדדית קציה אחוסר אינטר, )Induced Demand (ביקוש מושרה
  ..ועוד משכי הנסיעה ואמינותם

    :בשתי גישותנעשה לרב סכום בדיקת הכדאיות : מסגרת ההערכה 
  . המתארת את מידת הכדאיות במספר מדדים מצרפיים במונחים כספיים גישת עלות תועלת.1 

 המתארת את מידת הכדאיות בציון המחושב באמצעות )Multi Criteria(גישה רב קריטריונית . 2
    .שקלול של ביצועי הפרויקט בסדרה של קריטריונים

מקבל החלטות סדרה של מדדי כדאיות וקריטריונים להשוואה אך  מציגה ל מקובלתגישה שלישית
   .   אינה מציגה ציון סופי ומשאירה למקבל ההחלטות לקבוע את משקלו של כל קריטריון

מדד עלות תועלת יכול להיות אחד המרכיבים בגישה הרב . השיטות אינן סותרות אחת את השניה
תן וצריך לתרגם את כל העלויות ישאלה האם נבההבדלים בין המדינות הם יותר .  קריטריונית

תועלות למונחים מוניטריים ולהשתמש רק במדד עלות תועלת או שיש להכניס חלק מהתועלות הו
בגישה הרב קריטריונית יש שאלה האם יש . והעלויות כמשתנים נפרדים בגישה הרב קריטריונית

     . המפורטת ללא משקלותלקבוע משקלות או להשאיר למקבלי ההחלטות את האינפורמציה
ות שונות של מדד עלות תועלת ובכולם נכלל לפחות ערך צייאוורכל המדינות שנסקרו משתמשות ב

השוני העיקרי בין המדינות הוא .  בטיחות ומרכיבים מסוימים של השפעות סביבתיות, הזמן הנחסך
  .במידת השימוש בהערכה רב קריטריונית בנוסף למדד העלות תועלת

 .  בטיחות בבדיקההמרכיבי הזמן ו ישנה הסכמה רחבה להכללת: ים שיש לכלול בהערכההמרכיב 
האם יש לכלול את כל המרכיבים : בקשר להשפעות סביבתיות והשפעות אזוריותויכוח קיים 

 חשבונאות כפולה מה מהווה, האם יש לכלול השפעות אזוריות , או רק חלק מהםהסביבתיים
)double counting (קל של המרכיבים השונים והאם המורכבות שבהערכתם מצדיקה את ומה המש

  . תרומתם להערכה

כאמור כל המדינות :  נוכחי לעומת יחס עלות תועלתערך: הכדאיות המשמש להחלטהמדד  
כ הערך "הקריטריון המקובל הוא בד.  ורסיה כלשהי של גישת העלות תועלתוהנסקרות משתמשות ב

באנגליה מקובל .   כמו בגרמניה ויפן(CBR)ב או יחס התועלת עלות " כמו בארה(NPV)הנוכחי הנקי 
 המשמש Kובצרפת יש שימוש בערך נוכחי מעודכן בו העלות מוכפלת במקדם , השימוש בשניהם

    . כמקדם לאילוצים תקציביים

סכון בזמן הוא לעתים יון שהחוערך הזמן הוא מרכיב מרכזי בהערכת פרויקטים ומכי :ערך הזמן 
 הרי שלערך הזמן השפעה מכרעת על ,פרויקט תחבורתיהמרכיב הדומיננטי בתועלת קרובות 

ושאר מקובל להבחין בין ערך הזמן בנסיעות בענייני עבודה .  הכדאיות הכלכלית של הפרויקט
, ות בין ערך זמן אחיד לבין ערך זמן שונה לפי מטרת הנסיעה וסוג הרכביש שונות בין מדינ. הנסיעות
יני עבודה באירופה הוא די אחיד ונע בתחום ינערך הזמן בע.  משאיותואוטובוס , ירכב פרט: למשל

יני י מערך הזמן בענ50% ל 10%ני עבודה נע בין יניערך הזמן שלא בע.   דולר לשעה21  עד18של 
   20% כאשר הממוצע הינו, עבודה

 להעלאת ערכי מגמה שגרמה,  על גישת הנכונות לשלםבהערכה נוטה להתבססותמגמה ה: בטיחות 
הראשונה .  ישנם שתי גישות עיקריות להערכת חיי אדם ונזק גופני.  הבטיחות במסגרת ההערכה

יה מבוססת על אבדן יכולת ייצור כפי י והשנ,מתבססת על הנכונות לשלם כפי שנעשה באנגליה
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ין יין לצימענ.   מיליון דולר2.6 ל 0.27  לערך חיי אדם שונות רבה בין מדינות בין .שנעשה בגרמניה
שהולנד לא כוללת את ערך חיי אדם בעלות תועלת אלא באופן נפרד בהערכה הרב קריטריונית מתוך 

  .הערכה שלערך זה חשיבות מעבר לערך הכספי

הנושא הסביבתי תופס תאוצה כגורם מרכזי בהערכת פרויקטים והוא גם אחד  :השפעות סביבתיות 
 היכולת גישות שונות לגביקר בשל יבע, דינות השונות ביותר בין המבהם הטיפול שונההמרכיבים 

ההשפעה הסביבתית המרכזית הינה זהום האוויר כאשר . את מרכיביו השונים וערכם הכספילכמת 
רב המדינות מכמתות בכסף לפחות חלק . אזוריות וגלובליות, פעות מקומיותזה מורכב מהש

 אך ברב המקרים ,ט החממה בעלות תועלתצרפת ויפן כוללות גם את אפק.  ממרכיבי זהום האוויר
בלגיה יוון והולנד מכניסות את רב , אוסטריה.  השפעתם על כדאיות הפרויקטים היא שולית

הגורם הסביבתי השני המטופל רבות בהערכת פרויקטים .  MCAהאלמנטים הסביבתיים לתוך ה 
 מבוססת על מחירים  גישה אחת. שתי גישות עיקריות משמשות להערכת ערך הרעש.  הוא הרעש

יה מבוססת על עלות האמצעים להפחתת הרעש ומקובלת יגישה שנ.  ם ומקובלת בצרפת ויפןהדוני
  .  בגרמניה וספרד

מנע יברב המדינות לא כוללים השפעות כלכליות אזוריות כדי לה: השפעות כלכליות אזוריות 
סיון לכמת את ההשפעה ייש נ  בחלק מהמדינות ).double counting( חשבונאות כפולה מהנושא של
  .על תעסוקה

.  ישנה חשיבות רבה להצגה נאותה של תוצאות ההערכה למקבלי ההחלטות :הצגת תוצאות ההערכה 
כנות לצורך וכמו כן פותחו ת, משתנים- מספר מדינות פיתחו טבלאות סיכום להצגת תוצאות רבות

   .זה

באופן .  רמליים שונה ממדינה למדינהקיומם של מדריכים פו :מדריכים ונהלים לבדיקות כדאיות 
ב ויפן מדובר יותר ברמה של המלצות "מדריכים פורמליים בעוד בארהב באירופה נעשה שימוש, כללי

 .כלליות
  

   המגמות בעולםסיכום 2.4

עד היום לא .  להערכת פרויקטים תחבורתיים יש היסטוריה ארוכה המכוסה על ידי מחקרים רבים
יש אמנם מספר מרכיבים משותפים לכל השיטות .  ידה המקובלת על כולםגובשה מתודולוגיה כללית אח

אך יש גם שוני רב בין המדינות השונות לגבי הפרטים השונים של השיטה ומידת ההשפעה של ההערכה 
  .על קבלת החלטות

  
  : בכל הגישות הםהמשותפיםניתן לומר שהמרכיבים העיקריים 

החלטות סופית אם לבצע את הפרויקט . יקטיםפרובדיקת והצגת כדאיות הההערכה משמשת ל 
 .מושפעת מגורמים נוספים

ערך ,  הכוללות לפחות את ערך הזמן הנחסךCBAציה מסוימת של אריורב המדינות משתמשות בו 
 .הבטיחות ואלמנטים כלשהם של זהום אוויר

 . ומערכות תחבורהיש מגמה גוברת לכוון של הערכה רב אמצעית 
ושיפורים במגמה ליצור מדריכים כוללים והגדרה מדויקת של הפרמטרים יש מגמה של המשך מחקר  

 השונים בהערכה
  

  :ההבדלים העיקריים בגישות השונות הם
 .MCAמידת השימוש במדדים איכותיים ומידת השימוש ב  
 . בבנק העולמי12% במדינות מפותחות ועומד על 3%-8%ערך שעור התשואה הפנימית המשתנה בין  
 . החל מערך אחיד ועד להבחנה בין מטרות נסיעה וסוגי כלי רכב,ן בשימושמספר ערכי הזמ 
 .הערכת חיי אדם המקבלת ערכים שונים למדי במקומות שונים 
השפעות אזוריות והשפעות , יונייםווים להערכה כולל היבטים שיטים בעיתמידת ההכללה של אלמנ 

 .סביבתיות אזוריות וגלובליות
  . תהליכי קבלת ההחלטותמידת ההשפעה שיש להערכה על 
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  מתודולוגיה כללית 3

  רקע 3.1

, לצמיחת המשק ולפיתוח העירוני והאזורי, פיתוח ושיפור מערכת התחבורה תורמים ליעילות הכלכלית
  . התושביםרווחת ושיפור ברמת השירות למשתמשי המערכת אף מעבר לתרומה הברורה  של 

אחזקה ותפעול של חלק , להקמה, לתכנוןת אחראי, ככל הממשלות במדינות המתוקנות, ממשלת ישראל
המדינה מוציאה סכומים משמעותיים על פיתוח ואחזקת רשת התחבורה . גדול ממערכת התחבורה

חשוב .  הממשלה יוזמת ומכוונת השקעות של המגזר הפרטי במערכת התחבורה,  כמו כן. היבשתית
. הכלכלית ויעילושתהיה , כלכלהשתתרום את המירב לתועלת החברה והשתקציבים אלו יוצאו בצורה 

  :יש להבטיח הקצאה נאותה של המקורות
  ?באילו תוכניות ופרויקטים להשקיע 
  ?באיזה עיתוי 
  ?כיצד להימנע מהשקעות שאינן כדאיות 

 המספקים, ת היא לספק את הכלים לבדיקת כדאיות של פרויקטים תחבורתיים"מטרתו של נוהל פר
  .מענה לשאלות אלו

  ת"ל פרמאפיינים של נוה 3.1.1

  :ת הם"מאפייניו החשובים של נוהל פר
הנוהל מתבסס על עקרונות בדיקות הכדאיות המקובלים בעולם עם התאמה לתנאים ולצרכים של  

  .ישראל
ן תחבורה עירונית ובי,  כבישים ומסילות:הנוהל כולל התייחסות לכל סוגי הפרויקטים התחבורתיים 

.  פרטי או מעורב, במימון ממשלתי, קטנים וגדוליםפרויקטים , תחבורה ציבורית ופרטית, עירונית
הוא כולל ווריאציות בניתוח של פרויקטים מסוגים שונים כדי לתת מענה לתכונות ומאפיינים 

 מיוחדים
.  מטרתו העיקרית של הנוהל היא לסייע למקבלי ההחלטות בהחלטה אם לקדם ביצוע פרויקט מוצע 

יש להקפיד כי ההנחות , לכן. בין פרויקטיםולבחירה  בסיס להשוואה לספקהנוהל מיועד , בנוסף
  .   חייבים להקפיד על יישום הנוהל ככתבו; המשפיעות על אמדן כדאיות הפרויקט תהיינה אחידות

ריכוז מדדי הכדאיות העיקריים והשפעות .  גוון מדדים לביצועי הפרויקטמ לתהבדיקה מתייחס 
  . יאחרות של הפרויקט מרוכזים בלוח סכום סטנדרט

  
: הנוהל קובע בעיקר. המכתיב בדיוק כיצד לבצע כל שלב בתהליך ההערכה" ספר בישול"ת אינו  "נוהל פר

לעורך . שיטות וערכים תקניים לחישוב מרכיבים עיקריים בהערכה) 2(ו , ת"מה צריך לכלול דוח פר) 1(
  :  כמוובפרט התאמת התהליך לגורמים, הדוח מידה רבה של חופש בבחירת תהליך הניתוח

  אופי הפרויקט והיקפו 
  כולל קיום תכניות אב והשקעות, המסגרת בה נערכת הבדיקה 
   וסקרים נדרשיםזמינות נתונים 
עלות הפרויקט והיקף השפעותיו ,  ועלותהכדאיותהת בחירת האיזון הנכון בין סיבוכיות בדיק 

  . הפרויקט במלואהכדאיות את בחוןהצורך להקפיד באומדנים כדי להצפויות ו

 הנותנת תיאור מדויק של היישום הספציפי כשלב ת"ח פר"תכנית הכנת דועל עורך הדוח להכין את 
התוכנית תקבע בהתאם לאופי הפרויקט ולשלב בחיי הפרויקט . ולהגישה לאישור, ראשון בהכנת הדוח
  .בו נערכת הבדיקה

  

  יעדי הפרויקט 3.1.2

במסגרת הנוהל יש .  הפרויקט להשיגלכל פרויקט תחבורתי יש לזהות יעדים ספציפיים אותם מתכוון
המתארים את מידת ) אם אפשר כמותיים(יש להגדיר וליישם מדדים . לזהות ולתאר את יעדי הפרויקט

להגדרת היעדים . ויש לאמוד מדדים אלו הן בחלופת המחדל והן עם הפרויקט המוצע, השגת היעדים
  :חשיבות למספר מטרות

  .רויקטהבהרה של הסיבות העיקריות להקמת הפ 
  .בסיס להערכה  של הצלחת של הפרויקט בהשגת מטרותיו 
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  .בסיס לזיהוי ובחינה של חלופות משמעותיות המאפשרות להשיג את היעדים 
או שהצלחתם בהשגת המטרה , בסיס לסינון ראשוני של פרויקטים שאינם משרתים מטרה מוגדרת 

  .הרצויה מוגבלת או נחותה
מדדים התקניים שלעתים אינן מיוצגות במלוא משקלן ב , תרומות חשובות של הפרויקטתהכלל 

  .בתהליך ההערכה, בנוהל
  

ולתאר כיצד , יש לתאר את המצב הקיים והבעייתיות בו. היעדים מוגדרים בהשוואה למצב קיים, ככלל
  :בתיאורים אלו. או ישפר אותו/ו, ובכמה יתקן הפרויקט המוצע את המצב

  .שניתן לכמתם, רצוי  להשתמש במדדים מוגדרים היטב 
והמצב , )ללא הפרויקט(כולל חלופת המחדל , כל החלופותיש להשתמש באותם מדדים לתיאור  

  ).עם הפרויקט(הצפוי 

   של הפרויקטכלכליתהכדאיות ה 3.1.3

הוא מספר בדיקה זו התוצר העיקרי של . הבדיקה הכלכליתחלק חשוב בבדיקת כדאיות הפרויקט היא 
המדדים מוגדרים .  תועלת הפרויקט בהשוואה לעלותומדדים כלכליים מצרפיים המתארים את

  . ומחושבים באותה שיטה לגבי כל הפרויקטים מכל סוג שהוא

  :תועלות הפרויקט גורמים בחישוב מספר תנוהל כוללהבדיקה הכלכלית ב
   במערכת התחבורההנוסעיםבזמן התועלת מחיסכון  
  חסכון בעלויות תפעול כלי הרכב והפעלת המערכת  
 . ועלותם הכלכלית למשקתאונות דרכים השפעה על 
 .אותן ניתן לבטא במונחי כסף, חלק מההשפעות הסביבתיות 
  .הפרעות לתנועה במהלך ההקמה 

כך שכולם ישפיעו על מדד , המטרה היא לבטא במונחי כסף את כל תועלות ונזקי הפרויקט, נציין שככלל(
רשימת הגורמים הכלולים , יקטיםעם התקדמות המחקר על הערכת פרו, לכן.  הכדאיות הכלכלית

  ).בבדיקת הכלכליות תגדל

אחזקה עלות , כולל עלויות הקמה, הנוהל מביא בחשבון את כל הגורמים המשפיעים על עלות הפרויקט
  .ציוד והפעלהועלויות 

  

  לפרויקטחלופותב הטיפול 3.1.4
ון חלופות במסגרת הבדיקה יש לזהות ולבח .הטיפול בחלופות לפרויקט בנוהל הוא חשובמרכיב 
  :יש לכך מספר מימדים. לפרויקט

 המשמשים בבדיקה המדדים השונים. הערכת התכנית מתבססת על השוואתה לחלופות אחרות 
פרויקט אינה נקבעת כדאיות ה. הבדלים בערכיהם בין חלופות שונות: מתארים הפרשים

 . )מתוארת להלן(המחדל אלא בהשוואתו לחלופת , אבסולוטית
 .אינה נחותה משמעותית מחלופותיהטובה יותר או לפחות כנית המוצעת  להראות כי התיש 
יע רבות בזיהוי תהליך הבדיקה יכול לסי, במקרים בהם בדיקת הכדאיות מלווה את תהליך התכנון 

זאת עקב העובדה שבתהליך הבדיקה מתקבלת ונבחנת תמונה מקיפה של . חלופות מוצלחות
 . ת למשק הכלכליהשתלבות הפרויקט ברשת ותרומתו

יש מקרים בהם מזהה עורך הבדיקה . ים ביצועי הפרויקט בצורה מקיפהבתהליך הבדיקה נבחנ 
 .על עורך הבדיקה להצביע על מקרים אלו.  פגמים או שיפורים אפשריים בפרויקט

  
  :סוגי חלופות בין שלושה בדיליםמ

ללת שיפורים חלופת המחדל כו,   ככלל.אי ביצוע הפרויקט: )Do Minimum(חלופת המחדל  
  . המסייעים בהשגת חלק מיעדי הפרויקט בעלות הנמוכה בהרבה מעלות הפרויקט, שוליים במערכת

הקמת , למשל.  מהפרויקט המוצעחלופות המשיגות את יעדי הפרויקט בדרך שונה: חלופות תכנון 
 ,הרחבת דרך קיימת לעומת סלילת דרך חדשה, תחנה מרכזית לעומת הקמת מספר מרכזי תחבורה

  .'וכד, בניית רכבת קלה לעומת מערך אוטובוסים משופר', לעומת סלילת דרך ב' סלילת דרך א
, צומת מרומזר לעומת מחלף, למשל.  חלופות לפרויקט השונות בפרטי התכן ההנדסי: חלופות תכן 

  .'וכו, שלביות בהקמה, מעבר עילי לעומת מעבר תחתי
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  :נון ותכןסוגים של השוואת חלופות תכשני הנוהל מכיר ב
 ונערכת השוואה בין החלופות, בו מופעל חלק גדול מהנוהל בנפרד על כל חלופה, בדיקה מלאה 

הבדיקה המלאה מתבססת על תכנון יחסית מפורט של . הניתוח הכלכלי ומדדים נוספיםבהתבסס על 
  .החלופות הנבדקות

  . בה מתארים את החלופה ומנמקים את הסיבות לדחייתה, בחינה איכותית 

  תוך התייעצות הבדיקהי עורך "יהוי החלופות לבחינה והחלטה על מי מהן לערוך בדיקה מלאה נעשות עז
.   בדיקת החלופות הנוספות תיעשה רק אחרי אישור יוזם הבדיקה. וואישורעם הגוף יוזם הבדיקה 

י "ייעשה עתכנון זה .  ניתן לבצע את בדיקת החלופות הנוספות רק לאחר תכנון הנדסי,  בהרבה מקרים
  .הוא אינו מהווה חלק אינטגרלי של בדיקת הכדאיות;  גופים העוסקים בכך

הטבלות השונות בנוהל בנויות . תיעוד של החלופות שנבחנו או נבדקו, בין השאר, ת צריך לכלול"דוח פר
  .כדי לאפשר דיווח על מספר חלופות

  ניתוח תחבורתי ושילוב בתכניות לפיתוח הרשת 3.1.5

כמו .  ולדווח על כך, ב לבדוק את השתלבות הפרויקט המוצע ברשת התחבורה הקיימתעורך הבדיקה חיי
  .   יש לבחון את ההתאמות בין הפרויקט המוצע לפרויקטים בסביבתו המוצעים לביצוע עתידי,כן

  :הבדיקה חייבת לכלול מספר מרכיבים
שינויים .  זרימה באזור קורה לעתים כי הפרויקט המוצע גורם לשינויים בדפוסי ה  - זרימהבעיות  

 . דבר אשר יפגום בביצועי המערכת, אלו עשויים לגרום להופעת גודש וצווארי בקבוק בסביבת המתקן
  בעיה העלולה לצוץ מדי פעם היא חוסר התאמה הנדסית בין הפרויקט המוצע לבין  - בעיות הנדסה 

עירייה , רכבת ישראל, צ"מע, הלדוגמ (י גופים שונים"בעיקר ע, פרויקטים אחרים המתוכננים באזור
לוודא כי הפרויקט , על עורך הבדיקה לזהות ולדווח על פרויקטים אחרים המתוכננים באזור).   'וכו

הדוח .  המוצע תואם לכל הפרויקטים המוצעים האחרים ולדווח על בעיות קיימות או פוטנציאליות
 . חייב לכלול רשימה של פרויקטים מתוכננים באזור

תוכננים   קורה לעתים כי כדאיות הפרויקט המוצע תלויה בקיום מתקנים אחרים המ-  איותבעיות כד 
 :יה להיות משני סוגיםהתלות עשו.  גם הם להקמה

o אספקת שרות , למשל(כדאיות הפרויקט תגדל אם המתקן האחר קיים :  תלות חיובית
 )מזין

o משיכת תנועה , למשל(כדאיות הפרויקט תקטן אם המתקן האחר קיים : תלות שלילית
 )בין פרויקט למשנהו

ישנם .  ולדווח על השפעתם על כדאיות הפרויקט, לבחון אותם, עורך הבדיקה חייב לזהות מקרים כאלו
יהיו מקרים בהם .   עד לפתיחת מתקן מתחרה–מקרים כי הפרויקט כדאי אפילו כפתרון לטווח קצר 

  .'ווכ, תהיה הצדקה רק לנוסחה מצומצמת של הפרויקט המוצע
ובדיקות  סווג פרויקטיםראה סעיף ".  פרויקטים בעלי תלות"נציין כי אלה הם מקרים אופייניים של (

  .)המתאר כיצד לטפל במקרים כאלו

  תקפות בדיקת הכדאיות 3.2

  :בדיקת הכדאיות לפרויקט תהיה תקפה בהתייחס להגדרות להלן
למשל החלפת צמת ( הכדאיות ויקט כפי שהוגדר בבדיקתכל שינוי בתכן הפר –תוקף תכן הפרויקט  

עורך הבדיקה יפרט בפרק תאור הפרויקט את תכן הפרויקט ברמה . )מרומזר בהפרדה מפלסית
 . שתאפשר זיהוי של שינויים בתכן הפרויקט

 באומדן עלויות הקמת הפרויקט כפי שהוגדר 30% - למעלה משינוי של  –תוקף עלויות הקמה  
 . בבדיקת הכדאיות

ערך בדיקה לתקפות ממצאי בדיקת י ת, עם השלמת תכנון מפורט לפרויקט – תוקף רמת התכנון 
     . הכדאיות הקיימת לפרויקט

ח אילו פרויקטים אחרים הינם מהותיים "עורך בדיקת הכדאיות יציין בדו – תוקף רשת הרקע 
כל שינוי בהחלטות לגבי ביצוע הפרויקטים ). בעלי יחסי השלמה או תחלופה(לכדאיות הפרויקט 

 . לו מחייב בחינה מחדש של ממצאי הבדיקההל
יש , ח בדיקת הכדאיות האחרון" שנים מיום הגשת דו5-בכל מקרה בו עברו למעלה מ  -תוקף זמן  

  .צורך לחזור על בדיקת כדאיות
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   וחישוב התועלותביקוש קבוע 3.3

  תאור המצב 3.3.1

, אחת ההנחות המקובלות בפרקטיקה המקובלת כיום בהערכת פרויקטים הנה הנחת הביקוש הקבוע
 השקעה בתחבורה ,בפועל.  כלומר מניחים מטריצה קבועה של נסיעות ללא תלות בחלופות המוצעות

, מזמן אחר, מאמצעים אחרים,  יכולה למשוך נסיעות נוספות מכבישים אחרים, לשיפור ההיצעהגורמת
לכן שיפור בתשתית בהחלט יכול להביא לעליה . וכן לגרום ליצירת נסיעות נוספותיעדים אחרים או מ

  .במספר הנסיעות ולכן הנחת הביקוש הקבוע יכולה להטות את תוצאות ההערכה הכלכלית
  

משתי תופעות המשפיעות באופן יוצרת אי דיוקים בהערכת הפרויקט הנובעים הנחת הביקוש הקבוע 
ל של אלו שנסעו סיעות תגרום לכך שזמן הנסיעה בפוע תוספת הנ,מצד אחד.  אות ההערכהמנוגד על תוצ

 שכן רכבים נוספים יכנסו , יהיה לאחר השיפור ארוך יותר מזה הנאמד על ידי המודל,בכביש לפני השיפור
  ההערכה אינה,מצד שני.   ונקבל שהערכה מוטה כלפי מעלה,למערכת ויגרמו להקטנת מהירות הנסיעה

ההשפעה הכוללת של שתי .  לוקחת בחשבון את התועלת של הנוסעים החדשים ובכך מוטה כלפי מטה
  .תופעות אלו תשפיע על כיוון ומידת ההטיה של ההערכה תחת הנחת הביקוש הקבוע

  
המורכבת משקלול (נניח קטע כביש בודד עם פונקצית עלות כללית .  עוזר להמחיש את הבעיה 1תרשים 

  :שהיא פונקציה של נפח התנועה) ה ועלותשל זמן הנסיע
  

C=S(V,Q)  
 

  ,כאשר
   Cהינה העלות הכוללת לנסיעה   

  V ר לשעה"כ( הינו נפח התנועה(  
  Qסט פרמטרים המאפיין את הכביש כולל קיבולת הכביש   

   

  
  

D

S1 

S2 

a

b

c

h

e

g

f

 השפעת הנחת הביקוש הקבוע על התועלות למשתמש: 1תרשים 
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  : הוא פונקציה של העלותVבהתאם נפח התנועה 
 

V=D(C,X,d)  
  

  ,כאשר
  X כגון הכנסה ובעלות רכב( הוא סט פרמטרים חיצוניים(  
  dהם מאפיינים של פונקצית הביקוש .  

  
.  S1 ועקום היצע Dמוצג עקום ביקוש  1בתרשים .  שיווי משקל מושג כאשר יש התאמה בין הנפח והעלות

צע מוזז כאשר יש השקעה בתשתית עקום ההי.  D(a) ונפח  C(a) עם עלות aנקודת שיווי המשקל הינה 
בהנחת ביקוש קבוע נקודת שיווי המשקל החדשה תהיה .  S2נניח על ידי העקום המיוצג על ידי , ימינה

 נקודת שיווי המשקל Dבעוד בהנחת ביקוש גמיש המיוצג על ידי העקום , C(c) עם עלות cהנקודה 
  .D(b) ונפח C(b)עם עלות , bהחדשה תהיה הנקודה 

  
תשתית גרמה לתנועה רק לשנות מסלולי נסיעה אז נקודות הביקוש אם ההשקעה ב, במונחים של רשת

 מייצג שינוי בתנועה עקב כל Dוהביקוש , Wardrop עקביות עם עקרון שיווי המשקל של c ו aהקבוע 
  .יעדים ונסיעות נוספות, הגורמים כולל שינוי אמצעי

  
הוא מינוס האינטגרל של הערכת התועלת מההשקעה בתשתית מחושבת על ידי השינוי בעודף הצרכן ש

בהנחה של ).  אחרי ההשקעה(ועד העלות הסופית ) לפני ההשקעה(פונקצית הביקוש מהעלות ההתחלתית 
  :פונקצית ביקוש ליניארית כקרוב מתקבל מה שמוכר כחוק החצי

  
CS= 0.5*[D(1)+D(2)]*[C(1)-C(2)] 

 
 ומייצגת את התועלת eacfח  על ידי השט1התועלת מההשקעה בהנחת ביקוש קבוע מיוצגת בתרשים 

 ומורכת eabgהתועלת מההשקעה בהנחת הביקוש הגמיש מיוצגת על ידי השטח .  לנוסעים הקיימים
מכאן רואים שהנחת ).  abhהשטח (ותועלת לנוסעים חדשים ) eahgהשטח (מהתועלת לנוסעים הקיימים 

שטח עם הקוקו האופקי  ה– ghcfהשטח (הביקוש הקבוע מצד אחד עושה הערכת יתר של התועלות 
).   השטח עם הקוקו האנכי בתרשים– abhהשטח (ומצד שני עושה הערכת חסר של התועלות ) בתרשים

 & Williams.  ההפרש בין שטחים אלו הנו מידת ההטיה של התועלות תחת הנחת הביקוש הקבוע
Moore (1990)רמת , שות הביקושל למצבים שונים והראו שהוא פונקציה של גמי" חקרו את ההפרש הנ

הם מצאו שבמצבים של גודש .  מאפייני פונקצית ההיצע והשיפור התחבורתי, הביקוש הראשונית
וגמישות ביקוש בינונית עד גבוהה יתקבלו הערכות יתר משמעותיות של התועלות תחת הנחת הביקוש 

 יתר קטנות במצבים בהם המערכת עוברת ממצב של גודש למצב ללא גודש יתקבלו הערכות.  הקבוע
 הרחיבו Williams & Yamashita (1992).  ויכולות להתקבל אף הערכות חסר בהנחת הביקוש הקבוע

  .את הניתוח לאורך חיי הפרויקט
  

אך עוזר להמחיש את הבעיה של , ל הוא יחסית ניתוח מופשט של הבעיה לקטע כביש בודד"הניתוח הנ
, רבה יותר מסובך כאשר מסתכלים על רשת שלמהבפועל הניתוח הוא כמובן ה.  הנחת הביקוש הקבוע

  .  שינוי יעד, שינוי זמן, ועל מספר אמצעי נסיעה ועל השינויים השונים בביקוש כולל שינוי אמצעי
  

בפועל יש לכביש קיבולת מוגבלת ולעתים רבות . לגודש היא בעיית אילוץ הקיבולתבעיה נוספת הקשורה 
, חשוב להבין שאילוץ הקיבולת אין משמעו אילוץ על העלות.  ולתהנפח העובר בכביש מאולץ על ידי הקיב

בפועל יתכן שיש זמן (במלים אחרות אין משמעותו של אילוץ הקיבולת שיש זמן מרבי למעבר הקטע 
מרבי אם מניחים שהתנועה לא מגיעה לעצירה מוחלטת והמשך עלית הזמן משקפת תור ולא את זמן 

  .  ילוץ הקיבולת הוא שיש נפח מרבי שמסוגל לעבור בזמן מסויםמשמעו של א).  הנסיעה בקטע עצמו
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מראה דוגמא בה קטע כביש נמצא בגודש ונפח התנועה גם לפני וגם אחרי השיפור נקבע על ידי  2תרשים 
  .  אילוץ הקיבולת

  
  

אך ,  אחרי השיפורC2לפני השיפור ו  C1,  הנפח נקבע על ידי אילוץ הקיבולת2כפי שניתן לראות בתרשים 
 אחרי השיפור ואם הביקוש היה גדול  g לפני השיפור והנקודה eהנקודה , העלות נקבעת על ידי הביקוש

, יות אלו מייצגים את התור לנסוע על פני הקטעועל.  היו גדולים יותר) זמני הנסיעה(יותר גם עלויות 
 דבר שכמעט ולא נעשה –חס לקטע הכביש ולצומת בנפרד וכמובן שניתוח מפורט יותר היה צריך להתיי

  .בפרקטיקה של רב המודלים
  

 Induced (נושא נוסף הקשור לביקוש הקבוע והראוי להבהרה הוא נושא הביקוש הסמוי או המושרה
Demand(  . משתמשים רבות בביטוי זה בתחבורה אך אין לו הגדרה חד משמעית והנו נושא שנוי
למה . הסמוי אינו דבר אמיתי אלא ביטוי הנובע ממגבלות המודלים לתחבורההביקוש .  במחלוקת
העלות גבוהה , כאשר יש מגבלות קיבולת, ביקוש הוא פונקציה של עלות, הביקוש אינו סמוי, הכוונה
כאשר משפרים את התשתית העלות יורדת ובנקודת שיווי המשקל החדשה יש יותר משתמשים , מאד

נה הבסיסית של שיווי משקל בין ביקוש והיצע ואין פה צורך בביטוי ביקוש זה בדיוק התכו, במערכת
  .סמוי

משפרים את , אנו מניחים ביקוש קבוע.  הביטוי ביקוש סמוי התפתח בגלל ההנחה של הביקוש הקבוע
אך מכיוון שהנחנו ביקוש קבוע , ופתאום יש משתמשים חדשים, כלומר מורידים את המחיר, התשתית

ובכן הם פשוט באים כי הביקוש הוא , המשתמשים החדשים באים בגלל הביקוש הסמויאנו טוענים ש
להגדיר את הביקוש הסמוי כביקוש שאינו מטופל במסגרת מוצע לאור זאת .  גמיש ולא קבוע כפי שהנחנו

  .  המודל התחבורתי
אם , גמאלדו.  המשמעות של הגדרה זו היא שהביקוש הסמוי תלוי במודל התחבורתי שאתו משתמשים

אזי משתמשים חדשים בכביש , המודל מניח מטריצת נסיעות אדם קבועה אך כולל מודל פיצול והצבה
במצב זה בהחלט נקבל מטריצת נסיעות (צ מטופלים במודל ואינם חלק מהביקוש הסמוי "הבאים מתח

ששינו יעד לעומת זו נסיעות ).  רכב חדשה שתשפיע על זמני הנסיעה ויש להתחשב בה בהערכת התועלות
, או נסיעות חדשות לגמרי נובעות מהביקוש הסמוי, ומקודם לא נסעו בכביש וכעת כן נוסעים בכביש

D

 ההיצע מאולץ על ידי קיבולת לפני ואחרי השיפור: 2תרשים 

S1 S2 

C1 C2 

e

g
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בדוגמא אחרת המודל כולל מודל פילוג ומסוגל לטפל בשינויי .  פשוט כי המודל לא מסוגל לאמוד אותם
  יחד עם זה נסיעות .נסיעות ששינו יעד לא יכללו בביקוש המושרה כי המודל מסוגל לטפל בהן, יעד
צרו כתוצאה מפיתוח שימושי קרקע חדשים בעקבות השיפור בתשתית יחשבו כביקוש מושרה כי ושיו

  .  קציה בין תחבורה ושימושי קרקעאטרינהמודל לא מטפל בא
  

 ולעתים גורמת לבלבול היא כי בהחלט יתכן שיהיה שינוי ,נקודה נוספת שראוי להבהיר בהקשר זה
אם פונקצית הביקוש .  פונקצית הביקוש תזוז בגלל תנאים חיצוניים שאינם כלולים בהכלומר ש, בביקוש

וזמן הנסיעה מתקצר יש עליה בנפח שיווי המשקל אך , לוקחת בחשבון כאחד הפרמטרים את זמן הנסיעה
או התפתחות שימושי , אם לעומת זו פונקצית הביקוש לא לוקחת בחשבון בעלות רכב.  אין שינוי בביקוש

עלית הביקוש היא .  כאשר אלו יעלו פונקצית הביקוש תזוז ימינה ונאמר שיש עליה בביקוש, רקע באזורק
מצב זה דומה בעצם למה , בעצם ביקוש חדש הנוצר לאור גורמים שפונקצית הביקוש לא לוקחת בחשבון

  . שאנו מגדירים ביקוש מושרה
  

אם היה .  שהמודלים לתחבורה אינם מושלמיםלאור הדברים האלו ראוי לציין שכל הבעיות נובעות מכך 
לנו מודל מושלם או אידיאלי שהיה יודע לאמוד באופן מדויק את כל התופעות משיפורי תשתיות ואמצעי 

והיה מסוגל לאמוד באופן מדויק את הנפח וזמן הנסיעה תחת כל תרחיש לא הייתה לנו , מדיניות שונים
הבעיות נובעות מכך שהמודלים אינם .  טים תחבורתייםכל בעיה להעריך נכון את התועלות מפרויק

ישנה ספרות רבה על המגבלות והבעיות של המודלים הנמצאים בשימוש כיום לצורך הערכת .  מושלמים
  .וישנם גם מאמצים רבים לשפר מודלים אלו, הביקוש לתחבורה

  
  

  בעייתיות במודלים עם ביקוש קבוע 3.3.2

כמובן שמבחינה .   במודל ביקוש קבוע סטנדרטיהטיה בהערכההמשפיעות על הלהלן הבעיות העיקריות 
תיאורטית הגישה הנכונה ביותר לשפר את ההערכה הכלכלית היא לשפר את המודלים התחבורתיים כך 

זמני הנסיעה ואת כל התגובות האפשרויות לשינויים במערכת , שיוכלו לאמוד במדויק את נפחי התנועה
  .  התחבורה

 מודל מבוסס פעילויות שיוכל לטפל באופן יותר טוב בחלק מהבעיות –ש לתל אביב כיום מפותח מודל חד
אי לכך יש למצוא דרכים להעריך את מידת ההטיה .  ל גם הוא לא ייתן פתרון לכל הבעיות האלובהאלו א

  .טיפול נוסף בנושא זה יעשה בגרסה הבאה של הנוהל.  בהערכת פרויקטים הנובעת מבעיות אלו
  

 הערכת -  צ"ביקוש קבוע על פרויקטים של כבישים לעומת על פרויקטים של תחההשפעה של  
היתר של תועלות מתקבלת בעקר בפרויקטים של כבישים שכן בפועל החיסכון בזמן הנסיעה שהוא 
התועלת העיקרית מפרויקט תחבורתי יהיה קטן מכפי שהמודל חוזה והערכת יתר זו כפי שצוין 

סך , בנוסף להערכת יתר זו.  למשתמשים חדשים במצבים של גודשלמעלה גדולה בהרבה מהתועלת 
קילומטר רכב במערכת יהיה גדול יותר מהחזוי דבר שבנוסך להטיה בזמני הנסיעה יגרום ליותר 

בפרויקטים .  זיהום והשפעות חיצוניות שליליות אחרות מהפרויקט לעומת מה שיתקבל מההערכה
אך הנחת הביקוש , ע השפעה שולית על רמת השרותלהנחת הביקוש הקבו, צ לעומת זו"של תח

ובכך ייתן הערכת חסר לתועלות שכן לא יתחשב , הקבוע תגרום לכך שהמודל יחזה פחות נוסעים
, בנוסף המודל יחזה פחות הכנסות מהכרטיסים.  בנוסעים חדשים הנהנים מרמת השרות המשופרת
הנחת הביקוש הקבוע מטה לטובה , לסיכום.  דבר שיוסיף להערכת חסר של תועלות השיפור
  .צ"פרויקטים של כבישים לעומת פרויקטים של תח

 שיפורים במערכת התחבורה – חוסר התחשבות בהשפעות מערכת התחבורה על שימושי הקרקע 
נקבל , כאשר המודל לא מתחשב בתופעה זו.  יכולים לגרום לאנשים לעבור למקומות רחוקים יותר

שכן המודל לא , דבר זה גם יגרום להערכת יתר של התועלות.  מ רכב"מהמודל אמדן חסר של סך הק
 .מ רכב על ההשפעות השליליות שלו כולל זמן נסיעה וזהום אוויר"לוקח בחשבון את תוספת הק

אחת הבעיות העיקריות של המודל הינה אמידה לא ריאלית  -  אלית של זמני הנסיעהיאמידה לא ר 
וגלים לטפל בתורים ואינם מביאים בחשבון סים סטטיים אינם ממודל. של זמני הנסיעה בתנאי גודש

מכיוון שהקשר בין זמן הנסיעה לנפח . בצורה נכונה את אילוצי הקיבולת ותפקוד צווארי הבקבוק
 בזמן משמעותיכון  גורמת במודל לחיס כל הפחתה בנפח,התנועה הינו תלול ביותר באזור הגדוש

הטיה של הנחת הביקוש הקבוע מטה את ההערכה לטובת זו הסיבה העיקרית שכיוון ה.  הנסיעה
נושא זה מטופל באופן נפרד כרגע על ידי משרד .  פרויקט כבישים באופן משמעותי בתנאי גודש

 שלוקח את תוצאות ההצבה Post Processorאחד הפתרונות המקובלים הוא לפתח .  התחבורה
בתהליך .  ה באופן שלא ישפיע על ההצבהיות הנסיעה לאחר ההצבוונתוני הכבישים ואומד את מהיר



  2006ת "נוהל פר
  ומתודולוגיה כללית מבוא– 1חלק 

 

 17

אך כל פתרון , זה נתן באופן חלקי לפצות על הנחת הביקוש הקבוע בהנחה של סף תחתון למהירויות
 .כזה הוא חלקי ואינו נותן כל אינפורמציה לגבי מידת ההטיה של התוצאות

גישות לשינויים  ברב המודלים לתחבורה אין ר– ביוםביצוע הנסיעה העדר רגישות המודל לזמן  
מחקרים רבים מראים שזוהי אחת התגובות המאפיינות תגובה לגודש או .  הנסיעהביצוע בזמן 

גם תופעה זו תגרום להערכת יתר של התנועה בתנאי גודש שכן המודל .  למדיניות של אגרות גודש
הגודש יווסת יניח למצב עתידי עם גודש רב יותר מהיום אותה התפלגות על פני היום בעוד שבפועל 

 .  גם תופעה זו תגרום להערכת יתר של התועלות משיפורי תשתית הכבישים.  את התנועה על פני היום
המודלים הקיימים היום לא רגישים , בהמשך לנקודה הקודמת - חוסר רגישות לאמצעי מדיניות 

 של נהגים לאמצעי מדיניות כגון אגרות גודש ולא מסוגלים לאמוד את מכלול התגובות האפשריים
גם כאן ובמידה רבה בגלל העדר הרגישות לזמן ביום תהיה הטיה באומדני .  לאמצעי מדיניות

 .הביקוש ובהתאם הטית חסר של התועלות
המודלים הנוכחים אינם מספקים פלט מספק לצרכי  - מחסור בנתונים לחישוב השפעות חיצוניות 

החל מחוסר אמדן של התחלות קרות , זהום אווירהשפעות חיצוניות כגון אומדנים טובים של 
גם על חלק מבעיות אלו ניתן להתגבר .  מהירות ממוצעת בלבד ולא פרופיל מהירויות ועוד, וחמות

  .  Post Processorבמידה חלקית באמצעות 
  

  )חלקי (2006נוהל ב חישוב התועלות 3.3.3

  . משקמודלים עם ביקוש קבוע סובלים מהטיות באומדן התועלות ל, כפי שהוצג לעיל
 המבוססים על מחקר והניסיון , פותחו הנחיות ועקרונות חדשים לטיפול בנושא הביקוש2006בגרסה 

המחקר בנושא טרם הושלם ויהיה צורך גם בבדיקות . הבינלאומי ואשר פותחו על ידי צוות הפרויקט
  .מעשיות למספר פרויקטים עד שתגובש מתודולוגיה מפורטת לטיפול בנושא בגרסאות הבאות

  
היות ומרבית המודלים התחבורתיים המשמשים לבדיקת הכדאיות בישראל הינם מסוג מודל ארבע 

  . חישוב התועלת ימשיך להעשות בשיטת הבקוש הקבוע בהתאם, שלבי קלאסי המניח ביקוש קבוע
הינו טיפול בביקוש באמצעות הערכה של השפעה של גמישויות על טווח  2006בגרסה החידוש העיקרי 

 כלומר אם המערכת עובדת בתנאי גודש ומניחים  .בדיקת רגישותאשר יעשה לצורך ,  למשקהתועלות
להניח גידול בביקוש בהתאם , )0.5 ו 0.25לדוגמא (מומלץ להניח מספר גמישויות לביקוש , ביקוש קבוע

כעת יש לחשב לפי חוק החצי שכולל את התועלות לנוסעים (לגמישויות אלו ולחשב את התועלת 
  .  ולקבל הערכה מסוימת לגבי ההטיה של התועלות עקב הנחת הביקוש הקבוע) החדשים

  
  : עיקריים מצביםלהלן פרוט ההמלצות למספר

  
 ביקוש גמיש הלוקח בחשבון במידה ולרשות ערוך הבדיקה מודל עם –ביקוש גמיש מודלים עם  .1

ף הצרכן על פי אזי יש לחשב את התועלות כשינוי בעוד, את ההשפעות האפשרויות באופן סביר
    ).Rule of Half(חוק החצי 
אזי יש לאמוד בעזרת , צ כאשר המודל כולל מודל פיצול"ל רשת התחששפור פרויקט  :לדוגמא

ולהעריך את תועלת הזמן לפי , מודל את מטריצת הנסיעות לפי אמצעי לפני ואחרי הפרויקטה
 . הנחיות והדוגמא בסעיף להלןחוק החצי בהתאם ל

ומודל הערכה ,  הנמצא בתנאי גודש, פרויקט בודדבהערכה של – פרויקט בודד, ביקוש קשיח .2
 לתועלות על ידי הנחות של ביקוש גמיש ברמות מומלץ לבצע מבחן רגישות, מניח ביקוש קבוע

      .0.5 ו 0.25מומלץ ערכי גמישות של , גמישות שונות
בהנחת , אחרי הפרויקטבשלב ראשון יחושב זמן הנסיעה לפני ו: החישוב ייעשה באופן הבא

בשלב שני .  הביקוש הקבוע התועלת מבוטאת על ידי ההפרש בזמן הנסיעה כפול מספר הנוסעים
 0.5אם מניחים למשל גמישות של .  יבחנו רגישויות התועלת להנחות שונות של גמישות הביקוש

ל את הנפח ב כעת נגדי.  10%הרי שהנפח אמור לעלות ב , 20%והפרויקט שיפר את זמן הנסיעה ב 
כעת נחשב את .  10%נחשב שוב את זמן הנסיעה עם הפרויקט לאחר שגם הנפח עלה ב , 10%

כפול מספר ) החדש(התועלת לנוסעים שהשתמשו בכביש לפני הפרויקט כהפרש זמן הנסיעה 
כלומר ,  הנוסעים החדשים נחשב את התועלת לפי חוק החצי10%הנוסעים הקיימים ועבור 

 .חצי ההפרש בזמן הנסיעה לפני ואחרי הפרויקטתועלת הזמן היא 
הגישה דומה , כאשר הביקוש קשיח אך הניתוח הוא מערכתי –ניתוח מערכתי , ביקוש קשיח .3

 בהתאם לחסכון בזמן .יעד-הנחת הגמישות נעשית לכל מוצאלגישת הפרויקט הבודד רק שכעת 
יעד ומציבים את - כל מוצאמחשבים נפח חדש ל, יעד- עבור כל מוצא,הנסיעה כתוצאה מהפרויקט
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ושוב מפעילים , עה מעודכניםמתוך ההצבה ניתן לקבל זמני נסי.  הנפחים החדשים על המערכת
 . החצי לכל מוצע יעדקאת חו

  

  תחבורה הציבוריתפרויקטים ב - חישוב התועלות  3.3.4

לוגיה המתודו.  מונהגת שיטה משופרת לחישוב התועלות המיוחסות לחיסכון בזמן הנוסעים2006בגרסה 
החדשה נבנתה במיוחד לפרויקטים מערכתיים בתחום התחבורה הציבורית והיא מבוססת על תיאוריות 

  ).Welfare Theory(רווחה כלכלית 
  

גם במצבים בהם נוסע בוחר לעבור מרכבו הפרטי , מחושב השינוי בזמן הנוסעים כפי שהוא, 96בנוהל 
עבור המעבר " שלם"זמן שהנוסע מוכן ל" םתשלו"לעיתים מעבר כזה כרוך ב. לתחבורה הציבורית

המייחס תועלת , רמת השרות נמדדת במודל הפיצול. לאמצעי חדש המציע לו רמת שרות טובה יותר
. יתכנו מעברים בין אמצעים שמחירם בזמן יקר יותר, כתוצאה מכך. למאפיינים נוספים לזמן הנסיעה

למרות שלנוסע תועלת חיובית , פי שהואלמעשה את הנוסע בזמן המחושב כ" קונס"הנוהל הנוכחי 
  . מביצוע  המעבר

  
עורך הבדיקה . להלן הגישה המשופרת לחישוב תועלות זמן נוסעים בפרויקטים בתחבורה הציבורית

  :רשאי לבצע חישוב כזה בכל מקרה בו מופעל מודל פיצול בהליך הבדיקה
  

 .תן לבצע זאת בהקבצה לאזורי עלכאשר ני, יעד-חישוב זמני הנסיעה יעשה על בסיס מטריצות מוצא 
חישוב זמני הנסיעה וקיבוץ המטריצות יעשה לאחר המגבלות המוכתבות על חישוב משכי הנסיעה  

 .  מבוא ומתודולוגיה כללית– 1בחלק בקטעים ובצמתים כאמור 
 .כאמור בסעיף לעיל" דלת לדלת"מטריצות הזמנים לחישוב יכללו זמן מ 
יחושב השינוי בזמני , התבצע מעבר מרכב פרטי לתחבורה הציבוריתעבור זוגות מוצא יעד בהם לא  

 .הנסיעה כפי שהוא
  עבורו נאמד במודל הפיצול כי יתבצע מעבר מרכב פרטי לתחבורה הציבורית ijעבור זוג מוצא יעד  

החישוב  )'מעבר בין אמצעי תחבורה ציבורית שונים כמו מאוטובוס לרכבת וכו, או באותו האופן(
, המפרקת את התועלת לחיסכון לנוסעים שנשארו לנסוע ברכב הפרטי,  פי הנוסחה להלןיתבצע  על

ותועלת לנוסעים שביצעו מעבר ) צ בחלופת הבסיס"שנסעו בתח(תועלת לנוסעים בתחבורה הציבורית 
 :rule of halfעל פי גישת  מרכב פרטי לתחבורה הציבורית

 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

1 0 1 0 0 1

1 0 0 0 1 0 0 1

1 0 1 0 0 1

1 0 0 1

1
2

1
2

ij ij ij ij ij ij ij

ij ij ij ij ij ij ij ij

ij ij ij ij ij ij

ij ij ij ij

T C TC TC P TP TP

P P TP TC TP TC TC TP

C TC TC P TP TP

P P TP TP

= × − + × − +

⎡ ⎤⎡ ⎤− × × − + − + −⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

= × − + × − +

− × −

 

  ,כאשר
ijT = התועלת משיפור ברווחה במונחי זמן נסיעה.  
0

ijP = נוסעים בתחבורה ציבורית ביןiל - j ,חלופת הבסיס.  
0

ijC = נוסעים ברכב פרטי ביןiל - j ,חלופת הבסיס.  
0

ijTP = הציבורית בין זמן הנסיעה בתחבורה iל - j , חלופת הבסיס.  
0

ijTC =  זמן הנסיעה ברכב פרטי ביןiל  - j , חלופת הבסיס.  

  ". עם פרויקט"מסמל אותם הפרמטרים עבור חלופה , 1האינדקס העליון 
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  דוגמא
  :יעד-להלן דוגמא לחישוב התועלת עבור זוג מוצא

  
  אמצעי  חלופת בסיס  "עם פרויקט"חלופה 

      נוסעים  )דקות(זמן   נוסעים  )דקות(זמן 
 C  רכב פרטי  60  20  55  18
  P  צ"תח  40  25  45  22

  
  

  96ת " נוהל פר–' שיטה א
  :סך התועלת מחושב על פי

55 (20 18) 40 (25 22) 5 (20 22) 220× − + × − + × − =  
  

  2006ת " נוהל פר–' בשיטה 
  :סך התועלת מחושב על פי

  

( )155 (20 18) 40 (25 22) 5 25 20 (22 20) (20 22) 237.5
2
⎡ ⎤× − + × − + × × − + − + − =⎡ ⎤⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 

  דשהטיפול בגו 3.4

. הגודש ברשת הדרכים מקשה מאוד על אמידה נכונה של תועלות הפרויקט, כמתואר בפרק הקודם
שפותחה במשרד התחבורה בשיתוף עם עורכי בדיקות ,  מאומצת הגישה לטיפול בגודש2006בגרסה 

  . בביצוע רב בדיקות הכדאיות, פקטו-גישה זו משמשת כיום דה. הכדאיות והמכון הישראלי
הרחבה של השיטה ותוספות תינתן מעת לעת . 2006ת " אודות הטיפול בגודש בנוהל פרלהלן הנחיות

  . ת המחקרים והצרכים של המודלים התחבורתיים בשימושובהתאם להתקדמ
  

עדיפות תינתן לניתוח מפורש של משכי הנסיעה או אמידתם במודל מיקרו סימולציה או מודל תורים  
  . כי הנסיעה והיווצרות התורים ברשתאשר מסוגל לשחזר בצורה סבירה את מש

או כל שיטה אחרת המשתמשת בפונקציות עכבה ,  שלבי סטנדרטי4בכל מצב של הצבה במודל  
בהתאם להנחיות ) Post Processing(יחושבו זמני הנסיעה מחוץ למודל התחבורתי  ,סטנדרטיות

 :להלן
a. עכבה המקורית ית הב משך הנסיעה יערך מחדש עם פונקצ חישו– משך הנסיעה בקטע

 ).יחס נפח קיבולת (V/C=1.2ב יוגבל ליחס וש כאשר החיבהצבה
b. חישוב העיכוב בצמת יערך אף הוא מחדש עם פונקצית העכבה - משך ההמתנה בצמת 

משך ההמתנה בצמת לא יעלה . V/C=1.2המקורית בהצבה כאשר החישוב יוגבל ליחס 
 .  דקות5על 

  
יציג עורך הבדיקה את השפעת תוצאות  ,  Post Processingבשיטת משכי הנסיעה ב ושמצב של חיבכל 

 לעומת החישוב ' מהירות ממוצעות וכו, סך שעות במערכת, על זמני הנסיעה הממוצעיםהחדש החישוב 
  . המקורי במודל

  
נתונים אודות משכי נסיעה בפועל בפרויקט , עד כמה שניתן, עורך הבדיקה יציגבכל שיטת בדיקה 
  . ח המשווה את זמני הנסיעה בפועל וזמני הנסיעה במודל"יתוח בנספח לדוובסביבתו ויציג נ
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 סיווג פרויקטים ובדיקות 4
  . ואת סיווג הפרויקטים אותם בוחנים, פרק זה מתאר את סיווג הבדיקות הנערכות במסגרת הנוהל

ל ביצועי הדדית עהשפעתו הוהיקפה תלויים באופי הפרויקט המוצע בהתאם למידת סוגה מבנה הבדיקה 
 בפרויקטים אחרים המועמדים גם הם תלותוברשת התחבורה וכן בהתחשב במידת אחרים מתקנים 

אמצעי הנסיעה העיקרי בו לפי אופי הפרויקט ונקבע גם ת "סיווג של בדיקות פר.  לבדיקה ולביצוע
שות סוגי הפרויקטים השונים נבדלים ביניהם משמעותית בתהליך הניתוח התנועתי ובדרי. עוסקים
  . הדיווח

פרויקט על שלביו השונים ומסווג בדיקות כדאיות  מתאר ומגדיר את מחזור החיים של הראשון סעיףה
  .  בהתאם לשלב במחזור החיים של הפרויקט בו נערכת הבדיקה

  מחזור החיים של הפרויקט 4.1

  . ויקט מגדיר שילוב של בדיקת הכדאיות בשלב מוקדם ככל שניתן במחזור חיי הפר2006ת "נוהל פר
  

  : ניתן להבחין במספר שלבים במחזור החיים של הפרויקט

זה נערך תכנון רעיוני של הפרויקט בהתאם לתוכנית אב תחבורתית או  בשלב :תכנון רעיוני 
  . צרכים שונים

בשלב זה . בצע שלב התכנון המוקדם מתבצע כאשר יש סיכוי סביר שהפרויקט ית:תכנון מוקדם 
ונקבעים רוב , ת הסיכוי הרב ביותר לביצועובעל) עוד חלופה, לעתים ,או(מוגדרת החלופה 

יש נתונים די מדויקים , עם סיום שלב זה. הפרטים ההנדסיים המשמעותיים של הפרויקט המוצע
לעתים מתבצע תכנון מוקדם לצורך קבלת אישורים . ושלבי הביצוע, התוואי, על תכנית הפרויקט

יקט רק לאחר בדיקה קציב לתכנון המוקדם של הפרויתן ת יש לא מעט מקרים שנ.סטטוטוריים
  .כלכלית

 בשלב התכנון המפורט נקבעים הפרטים ההנדסיים של הפרויקט במלואם :תכנון מפורט 
עלויות , ומתקבלים פרטים טכניים מדויקים המאפשרים אמדן אמין יחסית של צרכי הקרקע

  .מכרזשלב זה מסתיים בהכנת כתבי כמויות ומסמכי . ההפקעה וההקמה

  :  כולל,ביצוע 
o התוקפות בעיות בנתיב הקריטי , ביצוע עבודות זולות יחסית: שלב קידום הזמינות

קבלת איששורים , הסטת תשתיות, כגון חישוף(שפתרונן עלול לעכב את הפרויקט 
  ).הפקעות ופינויים, סטטוטוריים

o הקמת הפרויקט: שלב ההקמה .  

  הפרויקטאחזקת  
  

תפקידו מסתיים עם ההחלטה להתחיל . בכל שלבחזור החיים של הפרויקט ת עשוי להשתלב במ"נוהל פר
 סוגי 3עשויות להתבצע . לפחות פעם אחת,  להפעיל את הנוהל ישהשוניםבשלבים . בקידום הזמינות

  .ובדיקה מפורטת, בדיקה ראשית, בדיקה מקדמית :בדיקות
  
  

, חתך לרוחב, כמו תוואי, ויקט חייבת להגדיר די במדויק את פרטי התכן של הפרהבדיקה הראשית
במקרה הצורך ניתן להציג את הבדיקה . 'וכד, מיקום וסוגי צמתים ותחנות, סוג הציוד הנע, מהירות תכן

  .אותן יפתרו בשלב מאוחר יותר, כשעדיין נותרו סוגיות לא סגורות בפרטי התכן, הראשית
, לעתים.  תחילת התכנון המפורט ולפניהמוקדםהבדיקה הראשית נעשית עם סיום שלב התכנון , כ"בד

יש לבצע את , )כגון עלות ההקמה(כאשר לתכנון המפורט עלולה להיות השפעה גדולה על משתני הבדיקה 
  . או עם סיום שלב התכנון המפורט, הבדיקה הראשית במשך
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  : מטרותמספר יכולות להיות לבדיקה המקדמית
  . פרויקטים בהיקף מצומצםלעיתים ניתן להסתפק בבדיקת כדאיות מקדמית עבור  
 .ספק אם הפרויקט נותן מענה הולם לבעיות שאותן אמור לפתוריש כאשר  
כאשר בדיקת הפרויקט מסובכת ניתן לבצע בדיקה מקדמית על מנת להתוות דרך כיצד לבדוק את  

 הפרויקט 
ט להחליט אם הפרויקט מבטיח מספיק כדי להצדיק את ההוצאות הדרושות לביצוע התכנון המפור 

 והבדיקה הכדאיות
עליהם , היותר מבטיחים) ים(כדי לזהות את המועמד, לבחון  תחום רחב יחסית של חלופות 

  .  כדאיות מלאהתובדיקיתבצע תכנון 
  

הניתוח הכמותי . ואינה דורשת השקעה רבה באיסוף והכנת נתונים, הבדיקה המקדמית זולה ומהירה
מרכזי בדוח הבדיקה המקדמית הוא להגדיר את  חלק .ס בעיקר על שימוש במקדמים כללייםמתבס

. וסדרי גודל של העלויות והתועלות, השפעותיו הצפויות, יעדיו, הצרכים עליהם צפוי הפרויקט לענות
ותחום החלופות  חלק חשוב בבדיקה הוא קביעת סוג הבדיקה לצורך הבדיקה הכלכלית הראשית

  .הרלוונטיות אותן יש לבדוק
  
  

  :מתחייבת רק במקרים מיוחדים בדיקת כדאיות מפורטת
כאשר יש שוני רב באומדני העלות בין  שלב התכנון המפורט לבין אלו  ששימשו בבדיקה  

  .הראשית
וחלופות אלו אינן יכולות להיפתר על , או בשלביות/כאשר יש חלופות  משמעותיות בפרטי התכן ו 

  .סמך שיקולים הנדסיים בלבד
  

  :ה מפורטתדוגמאות לפרטי תכן המצדיקים בדיק
  . האם יש למחלף מייד או לדחות מחלוף לשלב מאוחר יותר-
  . האם לבנות גשרים לרוחב המלא מייד בשלב הראשון-
  . בחירה בין פרטי התוואי בנקודות רגישות-
  ).במקרה של טופוגרפיה מסובכת( מהירות תכן -

  
, פרטי הבדיקה הראשיתאין לחזור על , ככלל. בדיקת הכדאיות המפורטת תתרכז בנושאים הנבדקים

הבדיקה המפורטת . או בתועלות//אלא אם נעשו שינויים הגורמים להבדלים משמעותיים בעלויות ו
  . או עם סיומו, תיעשה במשך שלב התכנון המפורט

 

  בדיד ומערכתי: סיווג פרויקט  לפי מידת השפעתו על שאר המערכת 4.2

 קיומו וביצועיו על ביצועי מתקנים אחרים ,קטהפרויניתן להבחין בין פרויקטים לפי מידת ההשפעה של 
פרויקטים בעלי השפעה לבין , בהם תלות זו הינה שולית, פרויקטים בדידיםנבחין בין . במערכת
בפרויקטים בדידים ניתן להתרכז בבדיקת הקורה במתקן . שם עשויה להיות תלות רבה, מערכתית

אין צורך לעסוק .  בו מטפל הפרויקטעלות הפרויקט והתועלת למשתמשי המתקן: המתוכנן עצמו
של ) חיובית או שלילית(חלק גדול מהתועלת , בפרויקטים מערכתיים.  במתקנים אחרים במערכת

השפעות אלו נגרמות בעיקר עקב . הפרויקט נובעת מהשפעתו על מתקנים אחרים והמשתמשים בהם
  :שינויים בבחירת מסלולי הנסיעה

תקן המתוכנן תביא לשיפורים ברמת השירות גם הסטת תנועה ממתקנים אחרים אל המ 
  .עקב הירידה בגודש, למשתמשים שנותרו במתקנים האחרים

ולהורדת , הסטת התנועה אל המתקן הנבדק תביא להיווצרות גודש במתקנים המזינים, לעתים 
  .רמת השירות של המשתמשים במתקנים אלו

יש להתחשב . ת של הרשת המזינהנפחי התנועה במתקן הנבדק מוגבלים עקב הקיבולו, לעתים 
  .במגבלות אלו

פרויקטים בדידים מאופיינים בכך כי ניתן להניח כי הביקוש אינו , מבחינת טכניקת הבדיקה 
  .הדבר מפשט משמעותית את הבדיקה. משתנה בתחום החלופות הנבדק
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  :  דוגמאות לפרויקטים בדידים
אך , השפעה רבה על משתמשי הכבישלפרויקט הייתה .  מדרום לקריית גת40 הרחבת כביש -

  כמעט ולא על משתמשים בכבישים אחרים
   שיפור העמידות בשיטפונות של הכבישים בעמק חרוד-
   משמעותית בנפחי התנועהלשינויים מיחלוף צמתים כאשר השיפור אינו מביא -
   תוספת דרך יציאה משכונה -

  
או להתייחס /ו, טנים יותר מהמערכתייםלהיות ק, אך לא בהכרח, כ"הפרויקטים הבדידים נוטים בד

   .למתקנים הפועלים באזורים ללא בעיות גודש מופלגות
במידת האפשר העורך . עורך הבדיקה יציג את השיקולים לבחינה של פרויקט בגישה של פרויקט בדיד

  . יציג נתונים או ניתוח תומכים
  

, ככלל. בון את השפעתם המערכתיתיש להביא בחש, ת"בבדיקת פרויקטים מערכתיים במסגרת נוהל פר
  . יש לנתח פרויקטים מערכתיים בשיטת ההצבה

  עצמאי ובעל תלות:  סיווג פרויקט לפי מידת תלותו בפרויקטים אחרים 4.3

 מסווגים פרויקטים לפי מידת תלותם בהחלטה אם יתבצעו פרויקטים אחרים המועמדים גם הם לביצוע
 פרויקטים בעלי תלותלבין , פרויקטים עצמאייםבין יש להבחין . אם לאו, )פרויקטים נילווים(

, כלומר. לפרויקטים בעלי תלות יש יחסי תחלופה והשלמה עם פרויקטים אחרים. בפרויקטים אחרים
  .תלויה משמעותית בהחלטה אם יוקמו הפרויקטים האחרים) ולעתים אף עלותו(תועלת הפרויקט 

ההצדקה . או משלימים, פרויקטים מתחריםת הפרויקטים בהם תלוי הפרויקט הנדון יכולים להיו
לעתים יהיה . לביצוע הפרויקט הנבדק תלויה במידה רבה בהחלטה אם יבוצעו הפרויקטים האחרים

כדאיות , לחילופין. ולהפך, רק אם יוחלט לא לבצע את מתחריו, כלכלי לבנות את הפרויקט הנדון
ביצועי המתקן , פרויקטים המשלימיםללא ה. בפרויקטים משלימיםהפרויקט יכולה להיות תלויה 

בעיקר בגלל אילוצי קיבולת שימנעו מהתנועה להגיע למתקן ולנצל אותו למלוא , הנבדק יהיו נחותים
  .הפוטנציאל

הדבר נכון בעיקר .  תועלת הפרויקט תלויה משמעותית בתזמון הקמת הפרויקטים האחרים, לעתים
אשר ייתכן ופרויקט אחר כאשר , יית תנועה מיידיתבמקרים בהם הפרויקט המתוכנן בא כדי לפתור בע

  .יספק עבורה פתרון מקיף, יוקם
     

  .י השוואת ביצועי המערכת עם וללא הפרויקט"ע, פרויקט עצמאי נבדק בבדיקה עצמאית
  

  :בדיקת פרויקטים בעלי תלותמוצעות שתי דרכים שונות ל
  

   תוכנית השקעות מקומית-'  דרך א
,  חבילת הפרויקטים התלויים הדדיתרויקט בעל תלות הינה בחינה שללבחינה של הפ דרך אחת 

 .תכנית השקעות מקומיתאו , חבילת פרויקטים על יםחליטמ. כולל הפרויקט הנבדק
  
  

  .ות המקומית נוהל מחייב לקביעת תכנית ההשקע)2006ת "נוהל פר(בגרסה הנוכחית אין 
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תכנית ר את הטכניקה המתאימה לבחינת יכול לבחו, בתאום עם מזמין הבדיקה, עורך הבדיקה
. כדאיות וסדר הקמת הפרויקטים בחבילת הפרויקטים,  והשיטה לקביעת תזמוןההשקעות המקומית

  :להלן שתי שיטות אפשריות
הצבירה של .  כל פרויקט בחבילת הפרויקטים נבחן לבד על גבי רשת הבסיס– שיטת הצבירה 

יחס תועלת (קט לו התרומה הכלכלית הגבוהה ביות ר הפרויקטים לרשת הבסיס נעשית על פי הפרוי
  . וכך הלאה) עלות גבוה ביותר

 עורך הבדיקה מגדיר מספר חלופות של שילוב הפרויקטים בהתאם – "סלי פרויקטים"הגדרה של  
בדיקת הכדאיות יבחנו סלי הפרויקטים ב. ופה ועל פי נסיונולניתוח ראשוני של מידת ההשלמה ותחל

התנאים הנדרשים לביצוע הפרויקט , קו המסקנות בדבר השילובים הטובים ביותרזה מול זה ויוס
  . סדר הקמה והשפעה על כדאיות, הנבחן

  
   התבססות על תוכנית אב לתחבורה-'  דרך ב

תכנית כזו .   לטיפול בפרויקטים בעלי תלות היא להסתמך על תכנית השקעות ארוכת טווחדרך שנייה
התכנית .  י רשויות התחבורה"א ע" למשל תוכנית אב למטרופולין תהוכנה ומתוחזקת באופן שוטף

  .  קובעת אילו פרויקטים יבוצעו ומתי
לכל שנה בה צפוי אחד מהפרויקטים הנלווים , בביצוע הבדיקה נבחנים מספר תרחישים תכנוניים

דיקות אלו סידרת ב. בכל תרחיש כזה בוחנים את תועלות המערכת ללא הפרויקט הנבדק ועימו.  להיפתח
   .נציין כי תזרים התועלות צפוי להראות בצורת שיני מסור.  מהווה בסיס לחישוב תזרים התועלות

י "אעפ, מכיוון שהיא מניחה כי כל הפרויקטים בתכנית ההשקעות יבוצעו, בגישה זו יש בעיה של עקבית
  .  וחה ליישוםמצד שני הגישה פרקטית ונ.  שחלקם עדיין לא נבדקו כלכלית וביצועם לא אושר

  סיווג פרויקטים לפי אמצעי הנסיעה 4.4

או משפר את רמת השרות לכל כלי /המגדיל קיבולת ו, עוסק בשיפור מערכת הדרכיםפרויקט דרכים 
בפרויקטים אלו בוחנים את השפעת הפרויקט על נפחי התנועה ומשכי התנועה . הרכב המשתמשים בדרך

  .ברשת
או /הפרדה ו, )רכבת(י הקמת מתקנים נפרדים "אם ע, צ"מתרכז בשיפור מערכת התחצ "פרויקט תח

רוב . צ"במקרים אלו עיקר העיסוק הוא בתח.  או שיפורים במבנה השרות, העדפה במערכת הדרכים
  . צ  ובוחן את תרומת הפרויקט לנוסעים ולכלי הרכב הציבוריים"הניתוח מתבצע ברמת רשת ונוסעי תח

בפרויקט דרכים ניתן להביא בחשבון את .  ת בין האמצעיםברוב המקרים אין בניתוח הפרדה מוחלט
צ מביאים בהרבה מקרים את "בפרויקט תח.  צ"התרומה המיוחדת של פרויקט בצירים עתירי תח

  .  ברמת השרות של כלי הרכב הפרטיים ובתועלת של נוסעיהם) שיפור או נזק(ההשפעה 
,  צ עיקריים"ם להם השפעה על פרוזדורי תחובפרויקטי כבישים גדוליצ גדולים במיוחד "בפרויקטי תח

  בניתוח כזה בוחנים באופן כוללני את השפעת הפרויקט על רמת השרות .ניתוח רב אמצעי לערוך יש
  .ונפחי התנועה בכל אמצעי הנסיעה

  סיווג בדיקות לפי אמצעי וטכניקת הבדיקה 4.5

הנגזרת מסוג השפעת , בדיקהטכניקת ה) 2(אמצעי הנסיעה ו ) 1( סוגי בדיקות לפי 5ניתן להבדיל 
סיבוכיות , שני מאפיינים אלו קובעים במידה רבה את הכלים האנליטיים המשמשים בבדיקה.  הפרויקט
  .בלה להלןחמשת הסוגים מתוארים בט. והמידע אותו יש לכלול בדוח פרת, הבדיקה
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  סוגי בדיקות לפי אמצעי וטכניקה

  דוגמאות  מאפיינים עיקריים  סוג הבדיקה
ת דרכים בדיק

  בדידה
ההנחה היא שנפח . מ"הניתוח התנועתי עוסק בכלי רכב או יר

על סמך : אומדני התנועה.  התנועה במתקן קבוע בכל החלופות
  או מודל הצבה, ספירות תנועה ומקדמי גידול

  ע "הרחבת דרך בינ

בדיקת דרכים 
  מערכתית

על : אומדני התנועה.  מ"הניתוח התנועתי עוסק בכלי רכב ויר
מתחשבים בשינויי הנפח . י והצבת תנועה"ך אומדן טמסמ

  . והעכבה ברחבי רשת הדרכים

פתיחת דרך חדשה 
במבואות 

  . המטרופולין
צ "בדיקת תח
  בדידה

נפח התנועה במתקן .  הניתוח התנועתי עוסק בנסיעות אדם
על סמך ספירות נוסעים : אומדני התנועה.  קבוע בכל החלופות

  ומקדמי גידול

  צ"הוספת נת

צ "בדיקת תח
  מערכתית

על סמך : אומדני התנועה. הניתוח התנועתי עוסק בנסיעות אדם
יש להתחשב . צ והצבת תנועה"י נסיעות אדם בתח"אומדן טמ

  בשינויי מסלולי נוסעים ברשת 

שינוי מקיף במבנה 
ומהלכי , השרות

  קווי האוטובוס
בדיקה רב 
  אמצעית

על : ומדני התנועהא. הניתוח התנועתי עוסק בנסיעות רכב ואדם
והצבות תנועת , י נסיעות אדם בכל האמצעים"סמך אומדן טמ

מתחשבים בשינויים במספר הנסיעות .  צ"כלי רכב ונוסעי תח
  .לפי אמצעי

הקמת קו רכבת 
  .תחתית

  
  

  פרויקטים של דרכים 4.5.1

ת אנשים  המעבר לניתוח ברמ). מ"כ יר"בד(הניתוח התנועתי נעשה ברמת כלי רכב , בפרויקטים של דרכים
לפי המקרה , ניתן להניח: צ הוא מקורב"הטיפול בתח. לצורך חישוב החסכון בזמן נעשה בשלב ההערכה

צ אינם משתנים בין "נפחי התח) 2(כ התנועה או "צ מהווים שעור קבוע מסה"נפחי תנועת התח) 1(ש 
, בי התועלתצ מתבטאת בחישו"תרומת הפרויקט לנוסעי התח. נפחם נקבע בניתוח מפורש; החלופות

  .המביאים בחשבון את מקדמי המילוי הגבוהים יותר של כלי הרכב הציבוריים

  צ"פרויקטים של תח 4.5.2

במידה , צ"ההנחה היא שאין שינויים מפליגים במספר נסיעות התח, צ"לניתוח תח" טהורים"בפרויקטים 
 רק עבור נסיעות  לכן הניתוח התנועתי נעשה.  שתשפיע משמעותית על תכנון המערכת או משכי הנסיעה

  .  שמספרן קבוע בין החלופות, צ"תח

  יתוח רב אמצעינ 4.5.3

ההנחה היא שהפרויקט עשוי להביא לשינויים משמעותיים . אמצעי מטפל בכל אמצעי הנסיעה- ניתוח רב
, כ"בד. ולשינויים אלו השפעה משמעותית על כדאיות הפרויקט, צ"בפיצול הנסיעות ובמספר נסיעות התח

אך יש לערוך ניתוח רב אמצעי גם בפרויקטי כבישים , צ" עבור פרויקטים עתירי הון בתחניתוח כזה נעשה
  . צ עיקריים"מערכתיים גדולים בעלי השפעה על פרוזדורי תח

  
ובמודל פיצול הרגיש , י נסיעות אדם קבועה"בתהליך הבדיקה הקונבנציונלי משתמשים בניתוח בטמ

 והן מהחלוקה מחדש של נפחי הנוסעים בין האמצעים לרמת השירות המושפעת הן ישירות מהפרויקט
במקרים בהם הניתוח מורה על שינויים משמעותיים במספרי הנסיעות לפי אמצעי . ובין מסלולי הנסיעה

מספרי , בו נמצא איזון בין נפחי התנועה ומשכי הנסיעה ברכב פרטי, יש צורך בניתוח איטרטיבי רב שלבי
  .צ"יעה בתחהתדירויות ומשכי הנס, הנוסעים

  ניתוח בדיד 4.5.4

אם כי ברור שהוא (ההנחה היא שהביקוש לנסיעות במתקן נשאר קבוע בין החלופות , בפרויקטים בדידים
למצב (תחזיות הביקוש מתבססות על ספירות תנועה , מכיוון שכך).  משתנה בין התרחישים הניתוחיים

  .  שירות לנסיעות אלותועלות הפרויקט באות מהשינויים ברמת ה.  ומקדמי גידול) קיים
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  ניתוח מערכתי 4.5.5

, בפרויקטים מערכתיים ההנחה היא שחלק משמעותי מהתועלת נגרם עקב שינויים במסלולי הנסיעה
מודל הצבה משמש כדי . י"הביקוש מתואר כטמ. ומכאן בנפחי התנועה ורמות השרות בקטעי הרשת

במקרים חישובי . בין החלופותועומסי התנועה בחלקי הרשת משתנים , י על הרשת"להעמיס את הטמ
  . ולא רק במתקן המתוכנן, התועלת מתבססים על הקורה בכל הרשת

, ניתנים לבדיקה הן כפרויקטים בדידים והן כמערכתיים, צ"בדרכים או בתח, אמצעיים-פרויקטים חד
יבים אמצעיים חי-וכן פרויקטים רב, פרויקטים בעלי תלות. כתלות באופי הפרויקט והשפעותיו הצפויות

  .תמיד להיבדק כפרויקט מערכתי

    סיכום- סיווג פרויקטים  4.6

הסיווג מתייחס . יש לסווג את הפרויקט ואת שיטת הבדיקה, ת"בשלבי תכנון הבדיקה לפי נוהל פר
מידת התלות של ) 2(מידת ההשפעה ההדדית בין המתקן המוצע והמערכת הקיימת ) 1: (לארבעה נושאים

) 3(, המועמדים אף הם לביצוע, בהחלטה אם לבצע פרויקטים אחרים) ועלות, ולעתים(תועלת הפרויקט 
ה גם למיקום הבדיק. תרומת השינויים בפיצול לרמת השרות) 4(ו , אמצעי הנסיעה בו עוסק הפרויקט
  .  על היקף הבדיקה ומטרותיהבמחזור חיי הפרויקט ישנה השפעה

  :להלןבלה המאפיינים העיקריים של סוגי הבדיקות השונים מסוכמים בט
  

  קביעת סוג הבדיקה

  צ"תח  דרכים  

השפעה 
 מערכתית

  יש  יש  יש  יש  אין  יש  יש  אין

השפעת 
  פיצול

  יש  יש  אין  אין  אין  *אין  *אין  אין

  יש  אין  יש  אין  אין  יש  אין  אין  תלות 

סוג 
  הבדיקה

, דרכים
  בדידה

, דרכים
  מערכתית

, דרכים
+מערכתית
  תלות

, צ"תח
  בדידה

, צ"תח
  מערכתית

, צ"תח
+ רכתית מע

  תלות

-רב
  אמצעית

אמצעית  -רב
  תלות+ 

  
  
 יתבצע ניתוח רב צ עיקריים"תח יבפרויקטי כבישים מערכתיים גדולים בעלי השפעה על פרוזדור: הערה* 

  .אמצעי הכולל גם שינויים בפיצול
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  הפרמטרים בבדיקת הכדאיות 1

  הקדמה דברי  1.1

ינים להערכה הכלכלית של הפרויקטים הנבדקים ושל ערכי טרת הוראות השימוש בפרמטרים האופימ
  .  אחיד ומחייב לעורכי בדיקות הפרויקטיםרת בסיסהיא יצי, המחדל שלהם

אך מאפשרים ומעודדים את , הם מסגרת מחייבת מחד גיסא, מסגרת הפרמטרים וערכי המחדל המוצגים
מאפיינים אלה . אידך גיסאמ, עורך הבדיקה לערוך שינויים על פי מאפייני הפרויקט ומרחב הבדיקה שלו

  . גודל ההשקעה בפרויקט וסוג התועלות, מרחב ההשפעה, סוג הפרויקט: הם

  : הבדיקה לשמור עלעל עורך , ככלל

 שימוש מחייב במתודולוגית הערכה ובערכי פרמטרים – ערכי הפרמטריםבאחידות  וחובת שימוש 
עליו להסביר , בכל מקרה בו עורך הבדיקה מוצא לנכון להשתמש בערכים אחרים . לחישוב התועלות

בצע עם ערכי  גם עבור ניתוח שי לפרויקטאת בחירת הערכים ולהציג את מדדי הכדאיות העיקריים
  .המחדל בנוהל זה

במידה ועורך הבדיקה .  הצגת הפרמטרים והערכים בהם השתמש עורך הבדיקה– מושישקיפות הש 
המתחייבים מאופי , השתמש בערכים או בחישובים השונים מערכי המחדל או הוראות הנוהל

  .עליו לציין הסיבות ולפרט החישובים ובסיסי נתונים, הפרויקט
  

  :2006 המעודכנים בגרסה פרמטריםרשימת הלהלן 
  אורך חיי הפרויקט 
  התפלגות מטרות הנסיעה 
  התפלגות הנסיעות על פי סוגי כלי רכב 
  מקדמי מילוי כלי רכב 
  מקדמי מעבר שעות יום 
  מקדמי מעבר ימי תועלת בשנה 
  מקדמי גדול שנתי בתנועה 
  שער ההיוון 
   בלתי נצפה מראש–השקעה בפרויקט  
  שנות תכנון 

  ויקטיםמאפייני הפר 1.2

   סוג הפרויקט.  א
 עירונית לעומת סביבה ניתוח הרגלי נסיעה מצביע על שוני משמעותי במאפייני הנסיעות בסביבה

על כן ראוי כי ערכי  הפרמטרים .  תחבורה ציבוריתפרויקטים שללעומת פרויקטי כבישים ו בינעירונית
  : סוגי הפרויקטים הם. בבדיקה יותאמו לסוג הפרויקט

 : כבישים 
 בישים עירונייםכ 
  מטרופוליטנים/ עירוניםןביכבישים  

  למיניהםצים"נת: צ בתשתית"עדיפות לתח 
 :יםמסילתפרויקטים  

 מערכות עירוניות 
  מערכות בינעירוניות ופרבריות 

  
  תחום ההשפעה המיוחס לפרויקט . ב

  פרויקטים בעלי השפעה מערכתית : פרויקטים מערכתיים 
  .  השפעת הפרויקט היא בעיקר בתחום הפרויקט עצמופרויקטים בהם: "בדידים"פרויקטים  
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  היקף ההשקעה בפרויקט. ג

במרבית המקרים פרויקטים עתירי . להיקף השקעה בפרויקט רצוי שתהיה השפעה על עומק הבדיקה
  . השקעה הם גם בעלי השפעה ומורכבות גבוהים מאלו דלי השקעה

  :המיון לפרויקטים לפי היקף ההשקעה הוא
  ח" מיליון ש50עד : "דלי השקעה"טנים פרויקטים ק 
  ח" מיליון ש250 – 50 :פרויקטים בינוניים 
  ח  " מיליון ש250 ":עתירי השקעה"פרויקטים גדולים  

  סוג התועלות ומועד התממשותן. ד

ניתן . תועלות אלה יתקיימו בכל תקופות היממה ובכל ימות השבוע:  קיצור מרחק נסיעהבגין תועלות 
בפרויקטים מערכתיים נדרשות הצבות תנועה . לות אלה בדרך כלל בפרויקטים בדידיםלייחס תוע/לזהות

  . מיוחדות להערכת סוג זה של תועלות

תועלות אלה מתקיימות בדרך כלל בשעות שיא : )הגדלת מהירות הנסיעה (תועלות בגין הפחתת עומס
שיפור : כגון, י זמן נוספיםבמקרים מסוימים ניתן לייחס תועלות כאלה גם לפרק. ובימות החול בשבוע

  .   המאפשר נסיעה מהירה בלי תלות בנפח התנועה, בפרויקט בדיד) שיפוע(גאומטרי 

 מספיק לבדוק את השקעהפרויקטים דלי   .יש להתאים את מתודולוגית הבדיקה על פי סוג הפרויקטים
להגביל את  מספר , טהשלמת הפרויקמועד  שנים מ5 -  1ום חבת,  בלבדאחת" שנה אופיינית"התועלות ל

" לייצר", בעקבות הנטיה של פרויקטים מסוג זה, שנות התועלות של הפרויקט עד לעשר שנים בלבד
  .  תשואות גבוהות ולהעדיף להשתמש בערכי מחדל ולא לחשב ערכים ייחודיים לפרויקט

  אורך חיי הפרויקט 1.3

ו נערך חישוב כדאיות הפרויקט לפי, זרם התועלות) שנים(קובע את מנין תקופות אורך חיי הפרויקט 
  . ומכאן חשיבותו הרבה על תוצאת הבדיקה

  הוראות הנוהל
  )אורך חיי הפרויקט הכלכליים(שנות תועלת 

  . שנים15  מספר שנות הבדיקה - )ח" מש50עד " (דלי השקעה "פרויקטים  
מעל ( גדולים ופרויקטי כבישים, ) כבישים ותחבורה ציבורית– ח" מש250 -  50(פרויקטים בינוניים  

  . שנים25  - )  ח" מש250
 250מעל (גדולים מסילתיים מערכתיים גדולים בתחבורה הציבורית ופרויקטים השקעות בפרויקטים  

  . שנים40 -) ח"מליון ש

  ערך הגרט
מרכיב השקעה זה בפרויקט . הפקעות ורכישת זכויות דרך, ערך גריטה הוא אפס למעט עלות פינויים

  .שמר בערכו המלאמייצר ערך כלכלי שנ
  

  נסיעההמטרות התפלגות על פי  1.4

 התפלגות חדשה של ערך הזמן על 2006ת "מכתיב נוהל פר, לצורך חישוב תועלות מחיסכון בזמן הנסיעה
מקדם ערך . ת נקבעת לפי מטרת הנסיעה"החשיבות הכלכלית של הנסיעה בנוהל פר.  פי מטרות הנסיעה

  . הזמן שונה לפי מטרות הנסיעה
  :  הןנוהל בגרסה הנוכחיתנסיעה הנכללות בחישובי מטרות ה

  יני עבודה יבעננסיעות  
  )אל ומעבודה(נסיעות לעבודה   
  חרותאנסיעות  
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  הנוהלהוראות 
  .)או במשך הנסיעה(יש לשקלל את התפלגות הנסיעות באורך הנסיעה  
עות בפרויקטים עתירי השקעות יש להעדיף שימוש בהתפלגות מטרות הנסיעה הרלבנטית לנסי 

  . יםישבתחום   השפעת הפרויקט על פני ערכי מחדל כלל
התפלגות מטרות הנסיעה , בימי חג וסופי שבוע, בפרויקטים שבהם יש לחשב תועלות בשעות לילה 

  .  על פי ניתוח מפורשבשעות יום ויש לחשב אותה בנפרד, היא שונה בצורה מובהקת מזו של ימי חול
  

   :)1996/7סקר הרגלי הנסיעה לפי (כלליים " ברירת המחדל"ערכי 

  *התפלגות מטרות הנסיעה לפי תקופות יום
  

  
  משוקלל בנסועה* 

  סוג כלי הרכב 1.5

סכון בזמן נוסעים יסוג כלי הרכב משפיע ישירות על אומדן עלויות תפעול כלי הרכב ובעקיפין על הח
  .מספר הנוסעים ומטרות הנסיעה, בשל הקשר שבין סוג הרכב, ונהגים מקצועיים

  :קבוצות כלי הרכב הם
  )כולל מוניות(אחר + רכב מסחרי בשימוש פרטי  +  פרטי רכב:   רכב פרטי 
  )מיניבוסים: כולל(רכב מסחרי בשימוש עסקי : רכב עבודה 
   טון ןאילך4רכב משא מ:   רכב משא 
 )הסעות, תיירות(אוטובוסים אחר + בשרות תחבורה ציבורית סדירה : אוטובוסים 

  :להפריד במידת האפשר מומלץ 
 סעים  נו4 עד –ספיישל :  מוניות 
'                  טרנזיטים וכו) + נוסעים10 עד 8(  מוניות בקווי שרות ):רכב להסעת נוסעים(ן "רל 

 המשמשים להסעת נוסעים 

   ערך מחדל – לשימוש פרטירכב מסחרישיוך 
' שני שליש מכמות הרכב המסחרי תשויך לקב) במסגרת הבדיקה(כל עוד לא נקבע או נמדד אחרת 

  ". רכב עבודה"לושליש "  פרטי"ה
  

  מקדמי מילוי 1.6

יערך על פי ניתוח מפורש של עורך הבדיקה לגבי אזור ) מספר נוסעים ברכב(מקדם מילוי כלי רכב 
בהעדר נתונים מפורשים לאזור ההשפעה ניתן להשתמש בערכי המחדל בלוח . ההשפעה של הפרויקט

אודות ערכי מקיף עדכון .  כלי רכבערכי ברירת המחדל למקדמי מילוי עודכנו חלקית 2006בגרסה .  להלן
  . 2006מחדל למקדמי מילוי כלי רכב יערך בגרסה 

  הנוהלהוראות 
    . לעילמוצע בנוהלכרכב כלי הוגי וחישוב מקדמי מילוי יהיה לפי  ס 
  .בינעירוניות/מקדמי מילוי יחושבו גם  לפי תקופות יום  בחתך של נסיעות עירוניות 

  יומי  20-06  15-20  12-15 9-12 7-9 6-7  שעה/מטרות

  15.3  14.0 2.7 7.1  11.0  34.7 52.5  לעבודה
 10.6  8.3  3.1  10.7  21.1  16.2 19.4  בעניני עבודה

  74.1  77.6  94.2  82.3  67.9  49.1 28.1  אחר
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  כ"סה
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מקדמי המילוי יהיו על בסיס סקר מוקדם בתחום , נוני ומעלהבגודל בי, "בדידים"בפרויקטים  
  .הפרויקט

 יש להשתמש במקדמי המילוי שמשמשים במודל התחבורתי של צוות בפרויקטים מערכתיים 
 ניתן להשתמש  ,  במידה ולא קיימים ערכים לצוות המקומי).צוות תוכנית אב(התחבורה המקומי 

 סקרים מיוחדים שנערכו באזור, 1996/7הרגלי נסיעה על פי סקר , בערכים ממוצעים של האזור
תוכנית (או אומדנים עדכניים שחושבו על ידי צוות התחבורה המקומי , )סקרי חגורה ומקדמי מילוי(

,  בתחבורה הציבורית נערכו לאחרונה במטרופולין תל אביבOn Board סקרי ).אב לתחבורה
  . חיפה ובאר שבע, ירושלים

להשתמש במקדמי מילוי שונים מאלה של ימי חול : חגים ושעות לילה, שבועמקדמי מילוי לסופי  
 . על פי ניתוח מפורשבשעות הפעילות היומית

 
  

  מקדמי מילוי כלי רכב לפי שעות יום

 )מ"מליוני ק(רכב פרטי כ נסועה "סה
 שעת יום

 כ"סה נוסעים נהגים
מקדם מילוי 

 *ממוצע

0-5 6.0 2.8 8.8 1.47 
5-7 23.5 9.9 33.4 1.42 
7-9 39.1 17.9 57.0 1.46 
9-12 29.8 13.5 43.3 1.45 
12-16 54.1 27.3 81.4 1.51 
16-20 65.2 36.4 101.6 1.56 
20-24 21.8 18.1 39.9 1.83 
 1.53 365.5 125.9 239.6 כ"סה
  96/97 סקר הרגלי נסיעה: מקור

  
  ערכי מחדל למקדמי מילוי כלי רכב

  רכב פרטי
  מילוי ממוצעמקדם   שעות יום

  1.4 5-9שעות 
  1.5  9-20שעות 
  1.8   20-24 שעות

  נוסע+  נהג * 

  
  אוטובוסים

  מקדם מילוי ממוצע  שעות יום
  15 5-7שעות 
  25  7-9שעות 
  20  9-12שעות 
  25  12-20שעות 
  15  20חרי א

   נהגלמעט, מספר נוסעים**
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   שעות יום–מקדמי מעבר  1.7

ל פי הצבות תנועה של מספר תקופות יום אופייניות להתפלגות בדיקת הכדאיות צריכה להתבצע ע
עורך הבדיקה רשאי . ות להלן ישמשו כהגדרת מחדל בנוהלהמפורטתקופות היום האופייניות . התנועה

  :לקבוע את תקופות היום על פי ניתוח מפורש
  )08:30 – 07:30שעת השיא חדה יותר בין השעות  (09:00 – 07:00בין : תקופת שיא בוקר 
  07:00 - 06:00ת ו וכן השע16:00 - 09:00: שעות שפל 
  20:00 – 16:00: שעות ערב 
  06:00 - 20:00: שעות לילה 

שעת שיא זו .   שעת שיא בוקר–המודלים התחבורתיים מכוילים לתקופת יום אחת בלבד , במקרים רבים
  :היא ייחודית בתנועה משתי סיבות עיקריות

  . כיווניות הנסיעה, ת השרותרמ, היקף התנועה: מאפייני התנועה 
  מקדמי מילוי נוסעים ברכב, מטרות הנסיעה: מאפייני הנסיעה 

עשויות להיות חריגות ושונות מאלו של שעות , הנמדדות בתקופת יום זו, בשל כך התועלות התחבורתיות
  .  היום האחרות ועל כן המעבר מתועלות שעת שיא בוקר לתועלות יומיות מחייב זהירות

  

  :בשעת שיא בוקר, הות מספר מאפיינים הקשורים ליצירת תועלות בגין הפרויקטניתן לז

או רמת /באשר תוספת הקיבולת ו, תועלות שעת שיא בוקר הן גבוהות במיוחד: תועלות גבוהות 
התפלגות כזו אופיינית לנסיעות בכבישים . היא בעלת ערך תחבורתי גבוה, השרות שהפרויקט מייצר 

  .ה לגודשהקרוב, ברשת עירונית

באשר התפלגות , תועלות שעת שיא בוקר דומות לאלו של של תקופות יום אחרות: תועלות בינוניות 
התפלגות כזו אופיינית לנסיעות בכבישים . התנועה בשעות הפעילות הראשיות היא דומה למדי

  .בינעירוניים

הסיבה לכך .  התנועהלמרות קיום עומסי, תועלות שעת שיא בוקר הן נמוכות יחסית: תועלות נמוכות 
הפרויקט אמנם מיטיב עם התנועה הזורמת בו אך ". מורד הזרם"היא קיום צווארי בקבוק ברשת ב

התפלגות כזו אופיינית לכבישים מטרופוליניים . נותר בעינו" צוואר הבקבוק"בכלל מסלול הנסיעה 
יקטים הנופלים לגבי פרו ).א" בכניסה לירושלים ולת1דוגמת כביש (החודרים למרכזי הערים 

  .נדרש ניתוח של שעות השפל, בקטגוריה זו

  הנוהלהוראות 
רק ובמידה ובדיקה זו אינה אפשרית ייעשה שימוש . תועלות הפרויקט יחושבו לפי מספר תקופות יום 

אך יקדם לכך ניתוח הפרויקט והערכה מוקדמת של התועלות בשעת השיא ביחס , במקדמי מעבר
  .לתקופות יום אחרות

נוספת אחת   דרש בדיקה לפי תקופת יוםית, טים מערכתיים בהיקף השקעה בינוני ומעלהלפרויק 
 . לפחות

  :מקדמי המעבר יחושבו בתהליך המביא בחשבון את 
o פרויקטים מערכתיים, פרויקטים בדידים : סוג הפרויקטים.  
o תועלות הקשורות בזמן, תועלות הקשורות במרחק: סוג התועלות . 

  פרויקטים בדידים
 בדיקת הכדאיות והניתוח התנועתי יעשו על בסיס ניתוח. תנועהח פרויקט בדיד יעשה על בסיס סקרי ניתו

  . מפורש לפי תקופות יום
ניתן להבחין במקדמי המעבר בין תועלות שמקורן קיצור מרחק , בהתאם לניתוח מפורש, במידת הצורך

  . ובין תועלות שמקורן הפחתה בגודש
  

  פרויקטים מערכתיים
 כדאיות של פרויקטים מערכתיים יש לערוך ניתוח מפורש לפי תקופות יום ולחשב מקדם בבדיקת 

 . מעבר יומי ליתר השעות
 מפורש של חלקן  ניתוחיערך, במידה ולחלק משנות היעד ישנם נתוני הצבות תנועה לשעת שיא בלבד 

 .מקדמי המעבר משעת שיא ליום יעשה על בסיס הניתוח. של תקופות היום השונות
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 ניתן להשתמש בערך המחדל .6מקדם מעבר רך המחדל להצבות על פי שעת שיא בוקר בלבד הוא ע 
  .רק במצבים בהם לא ניתן לבצע הערכה לגבי יתר תקופות היום 

ניתן להבחין במקדמי המעבר בין תועלות שמקורן קיצור , בהתאם לניתוח מפורש, במידת הצורך 
  . מרחק ובין תועלות שמקורן הפחתה בגודש

   בשנהתועלת ימי –מקדמי מעבר  1.8

אך הערכת הפרויקט מחייבת את תרגומם , תועלות הפרויקטים מחושבות ליום פעילות אחד בשנה
הפרקטיקה המקובלת היא חישוב תועלות ליום פעילות מייצג שהוא להלכה אחד .  למונחי שנה מלאה

ערבי חג , וכן שבת' ם וכמובן גם יום ושונה מימי החול האחרי' נהוג להניח כי יום א. ' ה–' מימי החול  ב
ימים  (365בשל האמור לעיל לא ניתן להשתמש במקדם . בהם התועלות קטנות מיום חול ממוצע, וחג

  . לחישוב התועלת השנתית) בשנה
  

  :מקדם המעבר עשוי להשתנות בהתאם למאפיינים יחודיים של הפרויקט וסביבתו
יץ על התחבורה הציבורית וכן קתי הספר להם השפעה בחופשות לימודים בבתלוי גם מקדם המעבר  

מת קיי(בנוסף לאמור לעיל יש להתחשב גם בעונות השנה . וחגים שהן תקופת החופשות השנתיות
 ).מידה רבה של תלות עם החופשות

 : מקדמי המעבר תלויים בסוג התועלת המתקבל מהפרויקט 
o רק בשעות שיא של ימי חול כ "תועלות אלה מתקיימות בד: תועלות בגין הפחתת עומס

 .בשבוע
o  תועלות אלה מתקיימות בכל ימות השנה: תועלות בגין קיצור מרחק נסיעה.  

 :מקדמי המעבר עשויים להיות שונים לפי סוג הפרויקט 
o בינעירוני-עירוני 
o  מערכתי–בדיד  
o  תחבורה ציבורית –כבישים   

  

  הנוהלהוראות 

 .  ימים270יהיה ערך המחדל למקדם מעבר מיום חול ממוצע לשנה  

על . עורך הבדיקה רשאי לערוך ניתוח מפורש של מקדם המעבר השנתי בהתאם למאפייני הפרויקט 
ב מקדם וש ואת אופן חיבהם השתמש,  ימי תועלת בשנה–עורך הבדיקה להציג את מקדמי המעבר 

יש להציג ניתוח תנועתי או אחר ,  בכל מצב של שימוש במקדם שונה ממקדם המחדל.המעבר
   . המצדיק את בחירת המקדם

  

  מקדמי גידול שנתי בתנועה 1.9

דרש כאשר אין לעורך הבדיקה יכולת או כל יערכי מחדל למקדמי גידול עבור תחזיות תנועה עשויים לה
  . מידע מוקדם לביצוע תחזיות גידול בתנועה

ורך הבדיקה היה וע. על עורך הבדיקה לבצע את התחזיות על פי נתוני האזור הרלבנטי בבדיקה, ככלל
  . עליו לפרט את הנימוקים לכך ואת החישובים שערך, םיישתמש בערכי מחדל כללי
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   ערכי מחדל

  : מרחבית/רשת עירונית. א
  . גידול ברמת המינוע של הרכב הפרטימחצית העל פי תחזיות הגידול באוכלוסיה מוכפל ב 
  :בהעדר כל מידע 

o  שנה ל2.5%  -  2020לשנת עד. 
o  לשנה1.5% – 2020מעבר לשנת .  

  :  דרכים בינעירוניות. ב
בכבישים שבתחום ממוצע הגידול  בכביש חדש ; ממוצע הגידול בנפחים בכביש עצמו– 2010עד שנת  

  .ההשפעה
 . לשנה2.5%מחצית הגידול ולא גבוה מ  -  2020 - 2010 
  .  לשנה1.5% – 2020מעבר לשנת  
  :בהעדר כל מידע 

o  לשנה3% עד – 2010עד .  
o 2010 – 2020לשנה2.5% ד ע . 
o 2020  + לשנה1.5%עד  .  

  

  שער היוון 1.10

הנחיות אגף תקציבים בבדיקות כדאיות של בהתאם ל, 7%שער ההיוון בבדיקת הכדאיות הינו 
  . פרויקטים

  

 Contingency)(מ " בנ–השקעה בפרויקט    1.11
תלוי , מ.נ.שעור הב). מ.נ.ב" (הבלתי נודע מראש"מרכיב חשוב באומדן עלות ההשקעה בפרויקט הנו 

. אי הוודאות באמידת ההשקעה בפרויקט הולכת וקטנה עם שלבי התכנון, ברמת התכנון של הפרויקט
ידועים בדרך כלל הפרמטרים התכנוניים של הפרויקט והאומדן מבוסס על כתבי , בשלב התכנון המפורט

  . התכנוןמ הולך ופוחת עם רמת "בהתאם לכך אחוז הבנ. כמויות ולאחר ביצוע בדיקות קרקע ואחרות

  :שלבי התכנון המקובלים בהתפתחות הפרויקט הם
מחירי . רמת הכביש, סוג אזור, תוואי: שבו ידועים, רמת תכנון בסיסית של הפרויקט:  תכנון רעיוני 

  נגזרים מפרויקטים אחרים דומים , הם גנריים' היח
ות ביצוע תוכניאין עדיין . ריים של הפרויקט השלמת הפרמטרים התכנוניים העיק:תכנון מוקדם 

  . רוחב והגיאומטריה/אך ידועים חתכי אורך. ומסמכי מכרז
  בין תכנון מוקדם לתכנון מפורט לביצוע  . קיים לעיתים :סופיתכנון  
  .קיימים מסמכי מכרז וכתבי כמויות,  השלמת תכנון לביצוע: לביצועתכנון מפורט 

  הוראות הנוהל
   . תכנון הפרויקט ועל פי סעיפי העלות ההשקעה על פי רמתמ לאומדן"יש להוסיף את הבנ 
או /בהתייעצות עם מתכנן הפרויקט ו, מ על פי סעיפי הפרויקט יערך על ידי עורך הבדיקה"אומדן הבנ 

 .  מהנדס כבישים
  ערכי מחדל

o 50% מ "בנ:  תכנון רעיוני  
o 30%מ "בנ: תכנון מוקדם  
o 15%מ "בנ:  תכנון מפורט   

את עורך הבדיקה לבדוק כמידת יכולתו את אמינות עלות הפרויקט על השימוש בערכי מחדל אינו פוטר : הערה
 ואשר ןים הנתונים לשיקול דעתו של המתכנקיימים מרווח") אומדן המתכנן("בתמחור הפרויקט ,  ככלל. מרכיביו

  .משפיעים על האומדן
הפרויקט מהתאמת ואינם פוטרים את מתכנן  רק בהליך בדיקת הכדאיות משמשיםמ לעיל "נבהיר כי שיעורי הבנ

 .מ לרמת התכנון והמידע בפרויקט"ערכי הבנ
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  שנות תכנון 1.12

שנות התכנון משמשות לצורך ביצוע ניתוחי התנועה לאורך חיי הפרויקט ולצורך בניית תזרים התועלות 
  :להלן הנחיות בדבר שנות התכנון.  בבדיקת הכדאיות

  
  הוראות הנוהל

  
 . שנים15 אורך חיי הפרויקט  - )ח" מש50עד " (דלי השקעה "פרויקטים  

o 2010 – 2006תחום השנים : מצב קיים  
o 2020 - 2015תחום השנים :  שנת יעד  

מעל (ופרויקטי כבישים גדולים , ) כבישים ותחבורה ציבורית–ח " מש250 -  50(פרויקטים בינוניים  
 . שנים25 אורך חיי הפרויקט  - )  ח" מש250

o 2010 – 2006תחום השנים :  מצב קיים   
o 2020שנת : נת בינייםש  
o 2030שנת :  שנת יעד  

  
 250מעל (גדולים מסילתיים מערכתיים גדולים בתחבורה הציבורית ופרויקטים השקעות בפרויקטים  

 . שנים40 אורך חיי הפרויקט  -) ח"מליון ש
o 2010 – 2006תחום השנים : שנת בסיס  
o 2030 – 2020בתחום השנים : שנת ביניים   
o 2040 -2035תחום השנים :  שנת יעד ארוכת טווח   
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  יקטים בתחבורה ציבוריתדגשים לפרו 2

  כללי 2.1

, הפתוח האורבני, הכלכלה,  בתחומי התחבורהרחבות טווחלהשקעות בתחבורה ציבורית השפעות 
, הלא משתמשים, ובהם המשתמשים, במשק" שחקנים"פעות אלה נוגעות לכל השה. הסביבה והחברה

, מדידה והערכה,  מסובכות לזיהויחלק ניכר מההשפעות). עיליםכולל מפ(הסקטור הפרטי , לההממש
 שנויים בהרגלי ות מהיותן מחולל,ות ובאות לידי ביטוי בטווח הארוךאו מופשט בשל היותן בלתי ישירות

הם מחייבים כי , ים מורכברבים בתחבורה הציבורית יםפרויקט, בנוסף.  ובשמושי הקרקעהנסיעה
סוגי , מערכות מידע ותשלומי העברה, הפעלה, ציוד, טכנולוגיה,  תשתית:ן רבים כגוהתייחסות לתחומים

  .ויש צורך להשתמש במודלים ובתהליך בדיקה מורכבים' מפעילים וכו, נוסעים
  

 אופן חלוקת התועלות השונות בין שכבות - השלכות חשובות בנושא השויון חברתי, צ בנוסף"לתח
וחשובה ביותר לנוסעים , יבורית נגישה לכלל האוכלוסיההתחבורה הצ.בכל תחומי החיים, האוכלוסיה

מכאן החשיבות הרבה בפתוח התשתיות .  שאינם בעלי רשיון נהיגה או זמינות של רכב פרטי, "שבויים"
התחבורה הציבורית מספקת .  ומערכות התחבורה הציבורית כחלק הכרחי במערך התחבורה היבשתית

  . והיא מאפשרת נגישות גם במצבים בהם הרכב אינו זמין לנסיעההיות, רשת ביטחון גם לבעלי רכב פרטי
  

  .מ"ק/ יחסית לנוסעותנמוכובחשיפה לתאונות התחבורה הציבורית  מתאפיינת גם בצריכת תשתית 
 הן מושמטות במודלים המקובלים של , לרוב,הקשיים במדידה והערכה של השפעות אלה גרמו לכך כי

 . בורה ציבוריתעות בתחניתוחי הכדאיות  הכלכלית של השק
  

יכולות להיות חיוביות או שליליות וניתן להגדיר את חלקן , צ"מגוון ההשפעות של השקעות בתח
מתעורר הצורך לקבוע קריטריונים נוספים להשפעות , לכן. במונחים כמותיים וחלקן במונחים איכותיים

ם הכלכליים המקובלים של מעבר למיושם עד כה בניתוחי, לטווח ארוך וטכניקות מדידה נוספות
, מ להגיע להליך בדיקת כדאיות אמין יותר"ע, כולל היבטים ייחודיים של רמת שרות, השקעות בתחבורה

בוחן את כל מגוון ההשפעות ואשר אינו גורם להערכת חסר של , שלוקח בחשבון את הטווח הארוך
  . ים בתחבורה הציבוריתפרויקטההשקעות ב

  

  . 2006ת גרסה " לטיפול בפרויקטים בתחבורה הציבורית בנוהל פרלהלן עיקר ההנחיות באשר
  . )3,4נספחים ( הרחבה מופיעים בנספחים מיוחדים שהוכנו לצורך מתן הדגשים לתחבורה הציבורית פרוט

 הנחיות ודגשים 2.2
ההנחיות החדשות . ההנחיות להלן הינן תוספות ודגשים לבדיקת כדאיות פרויקטים בתחבורה הציבורית

  .  אלא נוספות אליו96ת "מחליפות את נוהל פראינן 
 

ה הציבורית יבחנו בגישה רבת אמצעים  פרויקטים מערכתיים בתחום התחבור– גישה רבת אמצעים 
)Multi Modal (  דגשים באשר לניתוח הרב אמצעי ניתן למצוא.  מתודולוגיה כללית– 1בחלק כאמור 

 :להלן עיקרם.  בנושאהמבוסס בעיקר על הגישה הבריטית לטפול, 4בנספח 
o בבחינה רבת אמצעים רצוי כי תכנון הפרויקט יעשה באופן משולב למספר – תכנון 

 . אמצעים
o אמצעים-רבות הגדרה של חלופות מחייבת בחינה רבת אמצעים – הגדרת החלופות ,

 Multi(דהיינו שילובים שונים של חלופות טהורות של כל אמצעי בפרוזדור הבחינה 
Modal Corridor Study .( הגדרת החלופות המשולבות חשובה מאוד לצורך השוואה

 .ובחירה של החלופה המשולבת המועדפת במסגרת בדיקת הכדאיות
o  הערכה של צריך לאפשר המודל התחברותי בבחינה רבת אמצעים –מודל תחבורתי 

המודל התחבורתי יאפשר הערכה נאותה . השפעות הדדיות בין אמצעי תחבורה שונים
 .צול הנסיעות בין אמצעי הנסיעה בהתאם למאפיינים של רמת שרותינויים בפשל השי

o  אמצעית ויאפשר - דיווח אודות תוצאות הבדיקה יהיה אף הוא במתכונת רב–דיווח
 .לקורא להבין את ההשפעות ההדדיות בין אמצעי הנסיעה ומקורות התועלת הכלכלית
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פרמטרים כללים בבדיקת הכדאיות  מבחינה בין 2006 גרסת – פרמטרים בבדיקת הכדאיות 
הפרמטרים לבדיקת הכדאיות . לפרמטרים מיוחדים לבחינת פרויקטים בתחום התחבורה הציבורית

 :עיקרי הדגשים בתחבורה הציבורית הינם. בבדיקת כדאיות הפרמטרים -  1בפרק מפורטים 
o אורך  בהשקעות מערכתיות בתחבורה הציבורית הנוהל מנחה – אורך חיי הפרויקט

מאופיינים בכך שהם ,  בתחבורה ציבוריתגדוליםמערכתיים  קטיםפרוי .חיים ארוך
, טומנים בחובם את היכולת לשנוי הרגלי נסיעה ושמושי קרקע בטווח הבינוני והארוך

  . יקט השקעה בכבישיםשות בשנים רחוקות יותר מאשר בפרותועלות המתממ, דהיינו
o  חבורה ציבורית מחייבת ניתוח מפורש בדיקת כדאיות של פרויקט בת –מקדמי מילוי

של מקדמי המילוי בתחבורה הציבורית במתקן או בתחום ההשפעה המיידי של 
 - 1בפרק  מופיע יוםהתקופות ו  אמצעי הנסיעהפי ערכי מחדל מעודכנים על . הפרויקט

  . הפרמטרים בבדיקת כדאיות
יים בתחבורה הציבורית יש  בבחינה של פרויקטים מערכת– הכללת השפעות רחבות של הפרויקט 

פרוט השיטה להערכה יפורט לכל תחום השפעה . חשיבות רבה להערכה רחבה של השפעות שניוניות
 : להלן עיקרי ההשפעות. בפרק העוסק בכך

o מתודולוגיה חדשה לטיפול בנושא ההיבטים 2006בגרסה  – היבטים סביבתיים 
) וגם להזיק (לשפר עשויים פרויקטים בתחבורה הציבורית .הסביבתיים של הפרויקט

 .נושא בהתאם להנחיותהאת ההשפעות הסביבתיות וישנה חשיבות רבה לניתוח נכון של 
o או למעבר בין צ "לפרויקטים התורמים להגברת השימוש בתח –  השפעות בטיחותיות

 להביא לחסכון ועשויים, יש פוטנציאל להפחתת תאונות הדרכים מכל הסוגיםאמצעים 
 הנחיות להכללת השפעות 2006בגרסה . שתאונות אלה גורמות, )ה ולפרטלחבר(בעלויות 

 .הפרויקט על בטיחות
o לנתח בנפרד את השפעות הפרויקט על פתוח רשאיהבדיקה  עורך –כלכלי /פתוח אזורי 

 הניתוח יעשה רק עבור  .ת"ח פר" מבנה דו– 3בחלק  אזורי כלכלי בהתאם להנחיות
ישנה חשיבות להתייחס להשפעות הפרויקט כי פרויקטים בהם עורך הבדיקה מזהה 

הטיפו . גרת הבדיקה העיקריתסהניתוח לא יכלל במ. אותו הוא בודק על פיתוח כלכלי
 . בנושא הפיתוח האזורי יורחב בגרסא הבאה של הנוהל

o בפרויקטים בהם עורך . 'המחקר בנושא טרם הושלם בשלב א -  חניהחיסכון בהון רכב ו
רשאי עורך , מעבר נוסעים מרכב פרטי לתחבורה הציבוריתהבדיקה מזהה כי ישנו 

העורך יציג את הבחינה . הבדיקה לבדוק את מידת החיסכון בהון רכב ומקומות חניה
 . בנפרד מבדיקת הכדאיות הראשית

o ערך האופציה לנוסעים הסדירים ברכב פרטי זו -   צ"ערך האופציה להשתמש בתח 
שאינם , ת מהערך שהנוסעים ברכב פרטיהנובע, צ"תועלת מופשטת הייחודית לתח

שבמצבים יוצאים , מייחסים לעצם הידיעה, משתמשים בתחבורה ציבורית באופן שוטף
בשל תקלה או מזג אוויר (בהם הם אינם יכולים להשתמש ברכבם הפרטי , מן הכלל 

ערך האופציה רלבנטי רק .  המשמש כגבוי,ודאייש להם אמצעי תחבורה חליפי , )קשה
דהיינו למשתמשים ברכב הפרטי שעומדת בפניהם , כול לעשות בה שימושלמי שי

מי שאינו חשוף לשירות , לעומת זאת. האפשרות להמיר את נסיעתם לתחבורה ציבורית
     .ועבורו ערך האופציה שווה אפס, לא יכול להשתמש בה, צ"תח

יה ודולוגמוש במתי וטרם נצבר ניסיון מעשי בש2006נושא זה הינו חדש בגרסה 
וא מוצא שיש י לנתח את ערך האופציה בפרויקטים בהם העורך הבדיקה רשא. המוצעת

  . בתנאי שתאם מראש עם משרד התחבורה את המתודולוגיה, לערך זה חשיבות רבה
החיסכון בזמן הנסיעה , לחישוב משכי הנסיעההעקרונות והדגשים  –נוסעים זמן התועלת מחיסכון ב 

המציג את נושא תועלות מחיסכון ,  תועלות מחיסכון בזמן נוסעים-   3בפרק והתועלות למשק יפורטו 
 חידוש חשוב הינו אופן חישוב התועלת לנוסעים המבצעים מעבר מרכב פרטי לתחבורה .בזמן הנסיעה
    . שיטת החישוב תפורט בפרק תועלות זמן. הציבורית

עיקרון זה ). door to door(" דלת לדלת"עיקרון חשוב בבדיקת הכדאיות הינו ניתוח זמן הנסיעה מ
  . כאשר בגרסה הנוכחית נפרט מספר דגשים, 96קיים גם בגרסה 

הצגת מדדי  בניתוח פרויקטים בתחבורה הציבורית יש חשיבות לניתוח ו– וויוןחברתי ושצדק  
 ).כלכלי/חלוקת תועלות על בסיס סוציו, הנגשת אזורי תעסוקה, נגישות לאזורים חלשים(שוויוניות 
 :2006ת "להלן נציג את עקרונות הגישה בנוהל פר. ' בנושא צדק חברתי יושלם במהלך שלב בהמחקר

o המחושבות , ת ועלויות ישירות תועלועורך הבדיקה ראשי להציג חלוקה – הצגה
  .י מגזרי נהנים"יקט עפלפרו
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o צ מאפשר "קט התחהזדמנויות שפרויהשיפור עורך הבדיקה ראשי לנתח את  – ניתוח
זור אזורי תעסוקה ומגורים לפי רמות יעל בסיס פ. .'בריאות וכו, תעסוקה,  חינוך:וןכג

  .סוציו כלכליות
פור יפור מערכת התחבורה הציבורית היא בשי התרומה העיקרית בש-  רמת שרותנגישות ו מדדי 

בהתאם ,  מפורט מונהג דיווח2006בגרסה . הנגישות שהיא מאפשרת לקבוצות אוכלוסיה רחבות
באשר לשיפור הנגישות ורמת הכיסוי ומדדי רמת שרות נוספים , ך הבדיקהשל עורלשיקול דעתו 

 3  בנספח דוגמאות למדדים אלו מפורטות ...).ידידותיות, כיסוי, זמינות, נוחות(בתחבורה הציבורית 
 . פרויקטים בתחבורה הציבורית -
דהיינו מאפשרים , אמצעית –ת ניתנים להצגה בגישה רב " מרבית הלוחות בנוהל פר– ודיווחים לוחות 

מבנה הלוחות . להציג בנפרד ובהשוואה את השינויים ברשת הדרכים וברשת התחבורה הציבורית
  בבדיקת פרויקט בתחבורה. ת"פרח "מבנה דו -  3בחלק וצורת הדיווח והניתוח התחבורתי מפורטים 

שינויים , צול הנסיעותיפהשינויים ב,  השינויים במערכת הדרכיםהציבורית יש חשיבות רבה על דיווח
לרשות עורך הבדיקה מגוון לוחות להצגת . בהיצע התחבורה הציבורית ושיפורים בביצועי הרשת

עורך הבדיקה נדרש לבחור את הלוחות להצגה בהתאמה לפרויקט הנבדק ומידת . הניתוח הנדרש
 . השפעתו

מתחלקות בעיקר שר  פרויקטים בתחבורה הציבורית מאופיינים בעלויות מורכבות א– עלויות 
 דגשים מיוחדים באשר לעלויות יחודיות ולהציגעורך הבדיקה נדרש לפרט עלויות אלו . כדלקמן
 :לפרויקט

o  עלויות הקמת התשתית כוללות מרכיבים יחודיים כגון – עלויות הקמת תשתיות 
 . נתיבים מיוחדים)Depot(מוסכים , מסופים

o ציבורית דורשות הצטיידות ורכישה  מערכות תחבורה – עלויות רכישת ציוד נייד
הגישה להכללת עלויות אלו אינה ..). קרונות, רכבות, אוטובוסים(שוטפת של כלי רכב 
ח גמישות להחליט על הגישה " מאפשרת לעורך הדו2006גרסה . ח"מוכתבת לעורך הדו

הפחת והריבית , הנכונה לכלול בתזרים עלויות הפרויקט את עלויות הרכישה
 . הפרויקטבהתאם למאפייני, ודשת של הציוד הניידהמחוההצטיידות 

o ובעיקר בפרויקטים ( מרכיב חשוב בפרויקטים בתחבורה הציבורית – עלויות אחזקה
אחזקת מסילות ואחזקת , הינו מרכיב האחזקה המתחלק לאחזקת מתקנים) מסילתיים
 . ציוד נייד

o ת התחבורה הציבורית  עלויות התפעול יכולות להיות מחושבות למערכ– עלויות תפעול
ניתן גם לחשב את העלות לפי אמצעים או מפעילים .  מכלי הרכב ברשת הדרכיםבנפרד

, בתחבורה הציבורית מרכיבי עלויות תפעול מיוחדים כגון אנשי תפעול. במידת הצורך
בבחינה של מערכת תחבורה ציבורית מורכבת .. 'אנשי מנהלה וכו, סדרנים וכרטיסנים
ול עלויות התפעול של המערכת תוך הדגשה של ההבדלים בין יש להתייחס למכל
 . החלופות הנבחנות
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  זמן נוסעיםתועלות מחיסכון ב 3

  חישוב תועלות זמן נוסעים 3.1

.  שיפורים ועדכונים חשובים באשר לחישוב התועלות הכרוכות בחיסכון בזמן הנוסעים2006בגרסה 
 אודות ערך הזמן המפורטהמחקר . וערך הזמןבפרק להלן נציג את העדכונים בנושא חישוב התועלות 

  . 5 בנספחמופיע 

  "דלת לדלת"זמן מ 3.1.1

עיקרון זה קיים ). door to door" (דלת לדלת"עיקרון חשוב בבדיקת הכדאיות הינו ניתוח זמן הנסיעה מ
 :  כאשר בגרסה הנוכחית נפרט מספר דגשים, 96גם בגרסה 

 : כולל את המרכיבים הבאים"דלת לדלת"זמן מ 
o ן גישה אל הרשתזמ) Access time( – לנוסעי רכב פרטי הכוונה לזמן הגישה לחניה וזמן 

לנוסעי התחבורה הציבורית . הצטרפות מהחניה לאזור התנועה במודל התחבורתי
 . הכוונה זמן הליכה לתחנה

o זמן המתנה הינו רלוונטי בעיקר בתחבורה הציבורית ומתייחס לזמן – זמן המתנה 
 זמן ביצוע מעברזמן ההמתנה ניתן לכלול גם את . רכבת/טובוסההמתנה בתחנה לאו

 הכרוך בביצוע מעבר בין בפועלהכולל את סך הזמן )  בין קוויםבמידה ומתבצע מעבר(
בגין ביצוע מעבר " קנס זמן"לשם הבהרה אין לכלול בחישוב (קווי תחבורה ציבורית 
 וכדומה Car Pullנוסעי זמן המתנה יכול להיות מעשי גם ל). כמקובל במודל הפיצול

 .במידה ומתבצע ניתוח כזה בבדיקה
o זמן נסיעה בתוך הרכב) In vehicle time (– זמן מחוץ לרכב מחושב במסגרת המודל 

 . )מתודולוגיה כללית – 1חלק ורטות פלרבות ההגבלות על חישוב הזמן המ (התחבורתי
o  הגישה מהרשת ליעדכאן מדובר בזמן , בדומה לזמן הגישה לרשת - זמן גישה ליעד :

לנוסעי התחבורה . לנוסעי רכב פרטי הכוונה לזמן חיפוש חניה וזמן הליכה מהחניה ליעד
 . הציבורית הכוונה זמן הליכה מתחנה ליעד

אין הכרח ,   בבדיקת כדאיות של כבישים עם השפעה קטנה על תחבורה ציבורית-  פרויקטי כבישים 
הסתפק בניתוח של ההפרשים בזמני הנסיעה ברשת בין לבחון את זמן הנסיעה מדלת לדלת וניתן ל

 . זמני הגישה לרשתניתוח ללא , )In vehicle time(החלופות 

 :י אופיים"עפ, ההתייחסות במחקרים לערכים של מרכיבים אלה היא שונה -היחס לזמן במחקרים  
o ך יש א, )בתוך כלי הרכב( מערך זמן הנסיעה 2-3  הינם פי ערכי זמני ההליכה וההמתנה

אשר , זאת משום שההליכה וההמתנה נתפשות כפעילויות פחות נעימות. שונות גדולה
. עומת שלב הנסיעה בתוך כלי הרכבל, יוצרות תחושה של אי ודאות לגבי משך הנסיעה

 .ש" קמ4מקובל כמהירות הליכה סבירה להניח 
o הגברת התדירות  -  ערך זמן ההמתנה)(FREQUENCYצ " בתח) באוטובוסים או

י מודלים פשוטים של "עפ. מצמצמת את ממוצע זמן ההמתנה הצפוי, ) רכבתב
" ההגעות"זמן ההמתנה הממוצע שווה בקירוב למחצית מרווח הזמן בין , הסתברות

)HEADWAYS (כאשר המרווח הוא . כאשר המרווח הוא עד חצי שעה, של כלי רכב
 .ר את זמן ההמתנהמ למזע"מעל חצי שעה הנוסעים מתכננים את זמן הגעתם לתחנה ע

o ככל שיש מגוון קווים  - הטרנספר וההמתנה, צ על זמני ההליכה "השפעת מספר קווי תח
בכך משך ההגעה ,  יש לנוסע יותר אפשרויות של קישורים בין מוצאים ויעדים,גדול יותר

 .והקטנת מספר הטרנספרים מצמצמת את זמן ההמתנה, למוקדי מתן השרות מתקצר
o יש להגדיל את –כלל אופטימום לטיפול בגידול בביקוש לנסיעות  - קווי שרות סדירים 

זמן ההמתנה הממוצע , כפועל יוצא מכך. תדירות הנסיעות בשורש  של הביקוש החדש
זמן ההמתנה הממוצע היחסי :  נוסחה. היחסי שווה לערך ההופכי של התדירות החדשה

 .זמן ההליכה אינו משתנה ).1/התדירות החדשה=  (
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  : בתחבורה הציבוריתריכוז ערכי ברירת מחדל לזמנים מחוץ לרכבלהלן 
  

  ערך  פרמטר
   תממוצע המרחק בין התחנו  מרחק הליכה לתחנה

  ש" קמ4  מהירות הליכה
  . עשר דקות או headwayהמקסימום בין מחצית   זמן ביצוע מעבר/זמן המתנה

    
  

  .טיםערכים אלה אינם תחליף לתחשיבים בתכנון המפורט של הפרויק
עורך הבדיקה נדרש להציג ניתוח של זמן הנסיעה על פי אמצעים ובחלוקה לזמן בתוך הרכב וזמן מחוץ 

  . ת"לוחות נוהל פר – 9 בנספחדוגמאות לדיווח כזה מוצגות . לרכב
  

  היחס להתפלגות החיסכון בזמן 3.1.2

וא הזמן הנחסך  נכלל מל2006בגרסה . זמן הנחסך לנסיעה המחושב במודל התחבורתי הינו זמן ממוצעה
  . על פי העיקרון שערך דקה נחסכת שווה לערך שעה נחסכת

דוגמאות לחישוב כזה . עורך הבדיקה נדרש להציג את התפלגות החיסכון בזמן על פי משך הזמן הנחסך
קה רשאי ידהבעורך . ת"לוחות נוהל פר – 9 בנספחניתנות במספר לוחות דיווח סטנדרטיים המפורטים 

כאשר ההנחיה היא שהדיווח צריך לאפשר , דיווח אודות התפלגות החיסכון בזמןלבחור את צורת ה
  . חלופה ובאילו אזורי על החסכונות המשמעותיים בזמן/איזה פרויקטלקורא להבין 

  אמינות 3.1.3

נתיב תחבורה , כגון מסילות(לפרויקטים בתחבורה הציבורית אשר מופרדים מהתנועה הכללית 
ניתן .  לחיסכון בזמן הנסיעה הממוצע הנובעת מהגדלת אמינות הנסיעהיש תרומה אף מעבר..) ציבורית

עורך הבדיקה רשאי לכלול את נושא האמינות .  ליחס ביטוי לאמינות באמצעות שונות זמן הנסיעה
משרד , צים"הנחיות נוהל לבחינת נתבתחבורה הציבורית בפרויקטים המופרדים מהתנועה הכללית על פי 

 . התחבורה
  
  
  

  נוסעים ערך זמן 3.2

  :ערך זמן הנוסעיםאשר לחשובים ב עדכונים 2006גרסה ב
נסיעות לעבודה , נסיעות בענייני עבודה: ערך הזמן יחולק לשלוש מטרות נסיעה -  מטרות הנסיעה 

)Commuting(ות אחרות ונסיע. 
 .  הכוללת נסיעות לעבודה ומהעבודה2006 קטגוריה חדשה בגרסה –נסיעות לעבודה  
 שעת ממוצע ערךערך הזמן לנסיעות בענייני עבודה יהיה מבוסס על  - רך הזמןהבסיס לחישוב ע 

ערך הזמן לנסיעות לעבודה ולנסיעות אחרות מהווה אחוז קבוע  .לשכיר כולל עלות מעבידעבודה 
 . מערך הזמן בענייני עבודה

לא משקל ו( יהיה על פי הנסועה המיוחסת לנסיעות אלו  - קלול ערך הזמן על פי מטרות הנסיעהש 
האורך הממוצע של הנסיעות למטרות עבודה שונה מאורך הנסיעה הממוצע למטרות ). הנסיעות
עזר בערכי יעורך הבדיקה רשאי לכלול ניתוח ספציפי בהתאם לסביבת הפרויקט או לה. אחרות

  . הפרמטרים בבדיקת הכדאיות– 1בפרק המחדל המפורטים 
ים מקצועיים הכוללים נהגי משאיות ונהגים בשרות  ערך הזמן לנהג– ערך הזמן נהגים מקצועיים 

גם היחס לשכר עבודה של נהגים . התחבורה הציבורית יהיה זהה לערך הזמן בענייני עבודה
 . בקואופרטיבים יהיה זהה

בהעדר ניתוח מפורש יש להניח . ג לנפש"בתמ לגידול  מקביל יש להניח גידול – גדול ראלי בערך הזמן 
 . לשנה1%גדול ראלי בשיעור 

 משרד התחבורה יהיה אחראי על עדכון ערך הזמן אחת לשנה לצורך אחידות - עדכון ערך הזמן   
  . בדיקות הכדאיותב
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  )12.2004מחירי (ערך הזמן בבדיקה הכלכלית 
  

  לשעה ₪ 53.9  בנסיעות בעבודה) לשעת אדם(ערך הזמן 
  לשעה ₪ 16.2  בנסיעות לעבודה) לשעת אדם(ערך הזמן 
  לשעה ₪ 10.8  בנסיעות אחרות) לשעת אדם(ערך הזמן 

  
  
  

  חישוב ערך הזמן בנסיעות בעבודה
  

 מקור   ערך נתון
 1.1לוח , 1.2006ירחון שכר ותעסוקה , ס"למ₪ 7,014 ממוצע שכר עבודה לשכיר

      ממוצע שעות עבודה בשבוע  למועסק
 2.3לוח , 1.2006, א"ירחון סקרי כ, ס"למ   36.6כולל נעדרים זמנית מעבודתם
 12.17לוח , 55,2004שנתון סטטיסטי , 2003פ יחס "ע   39.2לא כולל נעדרים זמנית מעבודתם

     156.8 בחודש, ל"כנ
  ₪ 44.7 ממוצע שכר עבודה לשעה בפועל

       
       עלות שכר
    8.33% הפרשת המעביד לפיצויים

   2.5% הפרשת המעביד לתגמולים
 המעביד לתגמולים ולקרן השתלמות הפרשות: הערה( 

)הוקטנו לצורך יצירת ממוצע לכלל השכירים  
   3.75% הפרשת המעביד לקרן השתלמות

    5.93% ביטוח לאומי
       

  ₪ 8,453 עלות שכר ממוצעת לשכיר
  ₪ 53.9 ממוצע שכר עבודה לשעה כולל עלות מעביד

  
  

  ות אחרותחישוב ערך הזמן בנסיעות לעבודה ולמטר
  

   16.2₪   משכר העבודה הכולל לשעה30%  ערך זמן נסיעות לעבודה
   10.8₪   משכר העבודה הכולל לשעה20%  ערך זמן נסיעות אחרות
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  עלויות תפעול כלי רכב 4

  כללי 4.1

 ים שיפור. )נסועת רכב( והקטנת מרחקי הנסיעה מהירות הנסיעה שיפורתועלות ביצוע הפרויקט נמדדות ב
  :כדלקמן, על עלויות תפעול כלי הרכב ים משפיעאלה

  הקטנת הנסועה גורמת לחסכון ישיר בעלויות תפעול כלי הרכב  

  .הגדלת מהירות הנסיעה משפיעה על עלויות התפעול המשתנות כפונקציה של מהירות 

  .עלויות תפעול כלי הרכב המוצגות להלן כוילו כפונקציה של מהירות הנסיעה
מקטין את עלויות תפעול כלי הרכב ,  ש" קמ70בטווח מהירויות של עד כ , גידול במהירות הנסיעהככלל 
ביטוי גרפי לכך מוצג . מ"עם הגידול במהירות הנסיעה חל גידול בעלויות התפעול לק, לאחר מכן, מ"לק

  .להלן" עלויות תפעול כלי רכב"בתשריט 

מסים . כוי המיסים העקיפיםדהיינו המחירים לצרכן בני, עלויות התפעול חושבו לפי המחירים למשק
שעור המסים . 'חלפים וכו, מסי יבוא על כלי רכב, בלו והיטלים אחרים על הדלק , מ"אלה כוללים מע

בעיקר  על הדלק הוא גבוה ביותר ועל כן יש חשיבות מעשית , העקיפים על התשומות בתפעול כלי הרכב
  .למשק,  דת תועלות ריאליות מדי–בנוסף כמובן לנימוק הבסיסי , לניכוי המסים העקיפים

חלפים (אחזקה , שמן, צמיגים, דלק: בלבדהעלויות השוטפות בפונקציות הם מרכיבי העלות הכלולים 
  ).לאוטובוסים ורכב משא בלבד(ופחת משתנה ) ועבודה

  . אגרות רישוי ואחרים, ביטוח: אשר אינן תלויות בנסיעה כגון, הוצאות קבועותלא כלולות 

ההנחה . רק הפחת המשתנה לכלי הרכב משאיות ואוטובוסים נכלל.  פחת הרכב-הוןלעלויות הבאשר 
אך בכלי , הכללית היא כי עלות הפחת היא קבועה ואיננה תלויה בביצוע הנסיעה או במהירות הנסיעה

שתתבטא בסיכומו של דבר להשפיע , שיפור תנאי הנסיעה משפיע על יעילות ניצול הון הרכב, רכב עסקיים
  . ל הצי בחברהגם בגוד

בבדיקות . אינו כלול אף הוא בפונקצית העלות, )משאית, נהג אוטובוס (שכר נהג מקצועיעלות מרכיב 
סכון בערך הזמן ועל כן הכללתו כאן עשויה להוות כפל יהכדאיות שכר הנהג נכלל בחישובי תועלות הח

  .חישוב

  עלויות הרכב חושבו על בסיס דגמי רכב מייצגים: סוג הרכב

מישורית וללא שיפועים אופקיים , העלויות חושבו על פי תנאי נסיעה בדרך סלולה:   הנסיעהתנאי
  .יש מקום להשתמש במקדמי התאמה) שיפועים, עליות(בדרכים קשות ובתנאים קיצוניים . משמעותיים

  

  פונקציות עלויות תפעול 4.2

  :פונקציות עלויות תפעול כוילו לכלי הרכב הבאים

  רכב פרטי 

  רכב מסחרי 

  וטובוס א 

  משאית  

היא פונקציה של מהירות של כלי הרכב שבו עלות התפעול   y=a+bv2+c/v     הפונקציות הן במבנה
  . הנסיעה
a,b,c   - הפרמטרים   

v –ש" בקמ מהירות הנסיעה  
  

  . ש" קמ10 -תוגבלנה ל) צמת+ קטע (מהירויות נסיעה כאשר חישוב עלויות התפעול יערך 
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  טבלת הפרמטרים

  a b c  
 9.8848 0.00002545 0.234506  רכב פרטי 
 13.3448 0.00004293 0.350117  רכב מסחרי
 62.5430 0.00014749 0.640221  אוטובוס
 50.3237 0.00014560 0.672972  משאית

  מ"ת בע"מת: מקור

  .2006הפונקציות תקיפות למועד אוגוסט 

  

   לוח עלויות תפעול רכב לדוגמא

  )מ"ק/ח"שמחירים כלכליים למשק ב(

 סוג רכב/
  רכב משא  אוטובוס רכב מסחרי  רכב פרטי  /מהירות 

  5.72  6.89  1.69  1.23  ש" קמ10
20  0.74  1.03  3.82  3.25  
30  0.59  0.81  2.86  2.48  
40  0.52  0.75  2.44  2.16  
60  0.49  0.72  2.21  2.04  
80  0.52  0.80  2.37  2.23  

  2.63  2.74  0.91  0.59  ש" קמ100
  

עלויות תפעול כלי רכב

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

מהירות (קמ"ש)

עלות (ש"ח/ק"מ)

רכב פרטי רכב מסחרי אוטובוס משאית

  
  
  

  יותעדכון הפונקצ 4.3

  2006מעודכנות לחודש אוגוסט , כאמור הפונקציות המוצגות

היה ובמהלך השנה יחול שינוי משמעותי . בתחילת כל שנה, עידכון מלא של הפונקציות ייערך אחת לשנה
  .יעודכנו הפונקציות פעם נוספת, ירידה  חדה במחירי הדלק/עלייה: כגון, באחד או יותר ממרכיבי העלות

 התחבורה. יעשה באחריות מעדכון הפונקציות י
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   ת"נוהל פרהטמעת הפרמטרים הסביבתיים ב 5
  כללי 5.1

יחסת ימת, ת"בנוהל פר נים הסביבתייםת של הפרויקט על המשתו איכותיא כמותית ,כלכליתהאמידה ה
תכנון לאותן השפעות אשר , דהיינו. סביבתיים הנוצרים בגין הפרויקטהמפגעים ערך השייר של הל

לאחר , רעש הסביבתיהשפעת ה:  כגון.ןצליחו למנוע אותלא י,  בהקמתושיבוצעו אמצעים או/והפרויקט 
מסגרת ההשקעה בקמו שיו ,והמתקנים המיועדים להקטנת מפלס הרעשהתכנוני בפרויקט הטיפול 

בעלות , את ביטויים בבדיקהמצאו כבר , עלות האמצעים שננקטו במסגרת הפרויקט  .פרויקטב
  .ההשקעה

השפעות . בלבד, יבתיים שיחושבו בתועלות הכלכליות של הפרויקט הם רעש וזיהום אוירהמשתנים הסב
תעשה באמצעות ', פגיעה נופית וכו, הפגיעה בשטחים פתוחים: הפרויקט על משתני סביבה אחרים כגון

  . תאור איכותי
  

  :משתנים הסביבתיים בשתי רמותהשפעות הפרויקט על היחס ליעורך הבדיקה הכלכלית ית
 .םי הסביבתילמניעת המפגעים הפרויקט בשלב תכנון טיפול הירת סק 
 .או הערכה נורמטיבית של התועלות או המפגעים ושילובם בתהליך הערכת הפרויקט/חישוב ו 

 

   תהליך ביצוע העבודה בנוהל –המתודולוגיה  5.2

  :תהליך העבודה יבוצע בשלבים הבאים

  . סינון פרויקטים- יים זיהוי השפעות הפרויקט על המשתנים הסביבת: שלב א

  זיהוי המפגעים הסביבתיים  

  מרחב  , אזור המצומצם של הפרויקט: הגדרת תחום ההשפעה של הפרויקט 

ואם כן באיזו מידה ובאיזו , זהו השלב המוקדם בבדיקת הפרויקט שבעקבותיו יוחלט אם יש צורך 

  .     מתודולוגיה יש לגשת לאמידת המשתנים הסביבתיים בבדיקה

   מדידה כמותית של המפגעים :שלב ב

 )בלי פרויקט /עם(נתוני התנועה הנדרשים  
  הפיסיות המתאימות' ביח/מדידת ההשפעה במונחים  

  הנפגעת"  אוכלוסיה"היקף ה 

   הערכת המפגעים:שלב ג

  ערכי מחדל או חישוב  על בסיס תנאי הפרויקט: אומד ההשפעה 

 תועלות כלכליות/חישוב  נזקים 
  דדים לא כלכלייםהערכה נורמטיבית של מ 

   שילוב המדדים הכלכליים בזרם התועלות של הפרויקט :שלב ד
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   .הנתונים ושיטות  האומדן בשלבי העבודה השונים מפורטים בטבלה הבאה, היועצים המעורבים

  שיטת אמידה  נתונים נדרשים  דיסציפלינה/יועץ  שלב

זיהוי ההשפעות 
 שלב –הסביבתיות 

  הסינון

לרבות  (נתוני הפרויקט  סביבתי
אומדני תנועה , )תכנון

  . ראשונים

  

  
מדידה כמותית של 

  המפגעים

  
  תחבורה, סביבתי

  נתוני תחבורה
  אוכלוסיה ושמושי קרקע 

מאפיינים סביבתיים 
רמות רעש וזיהום : כגון(

  )'וכו

  המודל התחבורתי
איסוף נתוני ,סקרים
  )'תבע וכו(תכנון 

  מודלים סביבתיים

  אומדני המדידה  כלכלת תחבורה  הערכה כלכלית
  

חישובים , ערכי מחדל
  פרטניים

    נזקים/אומדן תועלות  עורך הבדיקה שילוב בזרם  התועלות

  סינון פרויקטים 5.3

. שבהם השפעה זו היא מהותית לפרויקטים , שלב סינון הפרויקטים מיועד לכוון את הבדיקה הסביבתית
לזהות את סוגי  על צוות הבדיקה בשלב זה יסוננו הפרויקטים על פי קריטריונים מוקדמים שיקלו

  . ההשפעות העיקריות שבהם יש למקד את הבחינה
לא תלווה , זניחההפרויקט על המשתנים הסביבתיים היא השפעת בפרויקטים בהם כי הגישה היא , ככלל

  .הערכת ההשפעות הסביבתיותהבדיקה הכלכלית ב
  

  :ם אלופרמטריהפרויקטים לבדיקה ייעשה על פי הסינון קריטריונים ל
  ).'מסילות ברזל וכו, כבישים(ניו הכלליים יסוג הפרויקט התחבורתי ומאפי 
  ").פתוחה"סביבה עירונית וסביבה (הסביבה בה מבוצע הפרויקט  
ההנחה היא כי   .בסביבה פתוחה) אזורי מגורים, בעיקר(מרחק הפרויקט משימושים רגישים /קרבה 

  .בסביבה עירונית טווח המרחקים הוא קטן תמיד
  

   )רעש וזיהום אוויר (מבדיקהפרויקטים הפטורים  5.3.1

  :לא תדרש בדיקה סביבתית בפרויקט שמתקיים בו אחת מאלה

  .יעודי קרקע רגישים/פרויקט עובר כולו בשטחים שאין בהם שימושיה 

  . 30% - פרויקט שאינו כרוך בשינוי פיזי בדרך והשינוי התנועתי הצפוי קטן מ 

נטי כבר החליט שלא לדרוש לגביו תסקיר השפעה על הסביבה או מוסד התכנון הרלוושבו הפרויקט  
  .חוות דעת סביבתית

   בדיקהצוות הי "פרויקטים בהם תערך הבדיקה ע 5.3.2

י צוות התכנון ללא הפעלת יועץ סביבתי מומחה "ניתן יהיה להסתפק בבדיקה של ההשפעה הסביבתית ע
  :אלה שמתקיים בהם כל בדרך קיימתבפרויקטים של שינוי או הרחבה 

  .השינוי הפיזי אינו כולל שינוי אנכי 

  . ויותר 50% -מרחק הדרך משימושים רגישים לא יצומצם ב 
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  .לא צפוי שינוי בהתפלגות סוגי כלי הרכב 

  .30%השינוי התנועתי אינו עולה על  

פרויקטים שאינם מקיימים את כל הקריטריונים דלעיל יועברו לבדיקת יועץ סביבתי מומחה לצורך 

      .  עתם הסביבתית בתחום זיהום אויר ורעשהערכת השפ

      

  קריטריונים לביצוע הערכת השפעה סביבתית בתחום שטחים פתוחים  5.3.3

ברמה , נוף וערכי הטבע תיעשה, שטחים הפתוחים על הפרויקטבדיקת ההשפעה הסביבתית של 
  :כל אלהם בהמתקיימים שוהשפעה משמעותי בהם יש פוטנציאל אותם כמותית בלבד ורק ל/איכותיתה

  .הפרויקט עובר בשטח פתוח בתולי 
 י תוכניות"ס או עפ"י מא"בעל ערכיות גבוהה ע/השטח המיועד לפרויקט מוגדר כשטח רגיש 

  . אב ושל גופים ירוקים/מתאר

 

  . השפעה על הסביבה– 6בנספח להלן ומוצגים , ן הפרויקטיםטבלאות עזר לסינוותרשים זרימה 

  . את הגישה לסינון פרויקטיםטבלאות סינון כלליות המדגימות  .א
 בעיקר הושם דגש על צמצום .הפרויקטים שינותחומספר  את צמצםלהנועד תרשים זרימה   .ב

תרשים הזרימה מציג את  .שטחים פתוחיםעל ההשפעה בגין הפרויקטים אשר יחייבו ניתוח 
דרש יקט ואת רמת הייעוץ הסביבתי שיייב הפרואשר יקבעו את הבדיקות בהן יחוקריטריונים ה

 .לצורך ביצוען
  

 סקירת הטיפול בנושאי הסביבה בשלב תכנון הפרויקט  5.4
כאשר השפעתו  .ים תכנון סביבתייבמרבית הפרויקטים התחבורתדורש הנוהל התכנוני הקיים 

סמך נושאי המתמקד בבחינת מ מצומצמת יחסית ניתן להסתפק באהסביבתית של הפרויקט הי
בפרויקטים בהם היקף  . ייחס לרב להיבטים של רעש ונוףההשפעות העיקריות של הפרויקט והמת

  .נדרש תסקיר מלא ,ההשפעה רחב
י תכנון ועיצוב הנדסי של "ע,  במידה והיא צפויה, זה נועד למזער את הפגיעה הסביבתית תהליך תכנוני

  . הפרויקט במתואם עם הערכים הסביבתיים
 כלולים כבר געים סביבתיים שמקורם בפרויקטעלות הטיפול הישיר למניעה או לצמצום מפ, כאמור לעיל

" התועלות" מחייבות אמידתן כחלק מאך עלות ההשפעות הסביבתיות השיוריות, בעלות ההשקעה
  .השוטפות של הפרויקט

  
יתייחס בהערכה , בבואו לבצע את הערכת השפעות הפרויקט על המשתנים הסביבתיים, עורך הבדיקה
     :ים להלןבלשני המרכי

 .יםיגעים  הסביבתסקירת הטיפול בשלב תכנון הפרויקט למניעת המפ 
 .ההשפעות השיוריות הצפויותשל תאור או ה הערכ 

  
ובו רשימת פרטים שיהיה עליו  (Checklist)ימלא עורך הבדיקה טבלת ביקורת , לצורך האמור לעיל
  . השפעה על הסביבה– 6בנספח   להלן ומפורטתדוגמה לדף זה מוצגת. להתייחס אליהם
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  רעש 5.5

הכלכלי כתוצאה ) disutility(בורה לאמידת הנזק מדד ההשפעה הכלכלית של  הרעש הנגרם מתח
  . מהעלייה הצפויה ברמת הרעש מביצוע הפרויקט התחבורתית

  כלכלי של השפעות הרעשהאומד ה 5.5.1

  :הגישות הנהוגות להערכת המחיר הכלכלי של הרעש הן

  ן"השפעות הרעש על מחירי הנדל 
  הנכונות לשלם על מנת להפחית את מטרד הרעש 
  רעש פיצוי בגין מטרדי  

כל עוד לא נאמר . ן" השפעת הרעש על מחירי הנדל- הגישה המומלצת לשימוש בנוהל פרת היא הראשונה 

  .אחרת החישוב ייערך על דירות מגורים בלבד וקרקע שייעודה למגורים

היא כי במועד זה או ) הסמויה(ההנחה . ההשפעה הכלכלית של הרעש תחושב לשנת הקמת הפרויקט
  . ה אפקט הפגיעה בגין תוספת הרעש מהתנועה מירבי ולא ישתנהיהי, בסמוך לו ביותר

  

  נוסחת החישוב  5.5.2

Cost of Noise = K1  x K2 x K3 (Pop x ∆L)α x V  
∆L = Lf – L0)(  

  : כאשר
∆L  -    0 -בהפרש במפלס הרעשdBA    

Lf  -מפלס רעש חזוי     
  L0    - קיים  מפלס רעש  

Pop -    שבתחום החשיפה לרעשיוריחידות ד מספר –" האוכלוסיה"גודל   
α  -   מקדם המבטא הגברת הפגיעה והמוגדר כדלקמן:  

             Lf < 50 dBA 0   = α   
         Lf = 50-70 dBA1   = α 

dBA70 >  fL       1.05   = α  
K1 –0 מקדם המבטא הגברת הפגיעה בסביבה כפרית המוגדר כדלקמן:  

1 = K1  -בסביבה עירונית .  
1.7 = K1 -בסביבה כפרית .  

K2  -מקדם המבטא הקטנת הנזק כאשר הרעש הקיים גבוה מאוד והמוגדר כדלקמן :**  
1 = K2  -כאשר הרעש הקיים נמוך מ  - dBA 75.  

0.5 = K2 -כאשר הרעש הקיים גבוה מ  - dBA 75.  
K3  - סוג הפרויקט מקדם  

1 = K2 – הפרויקט  הוא כביש  
0.5 = K2 - הפרויקט הנו רכבת כאשר  

V – ח השמאי הממשלתי"י דו"מחושב עפ, הערך הכספי של ירידת שווי הנכס.   

V= 1-0.9904647 
  

                                                 
 Leq -חישוב על פי חשיפה ממוצעת לרעש  0
  פ אקוסטיקה"תוספת לממצאי עבודת השמאי הממשלתי  לעיל מתוך העבודה של תו0
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  הצעדים לחישוב השפעות הרעש  5.5.3

בלי /החשופה לרעש עם" האוכלוסיה"הגדרת תחום הרעש הנגרם בהשפעת הפרויקט ואומדן : 1צעד 
  פרויקט

  : החשוף לרעש יחושב על פי" האוכלוסיה"היקף 
 ונה הגובלת בפרויקטד  בשורה הראש"סך יח 
 ד נוספות בשורה עורפית אם המבנים גבוהים ויש להם קו ראיה ישיר לכביש"יח 
  . מטר מתחום התכנית200 -בכל מקרה תחום השפעת הפרויקט יוגבל ל 

במקרים מיוחדים בהם היקף התנועה הצפוי . הדיור יחושב למועד פתיחת הפרויקט לתנועה' היקף יח
הדיור יחושב על ' מספר יח, C או Bיגיע לרמת שיא הרעש כצפוי ברמת שרות לא , לאחר פתיחתו, בכביש

  . פי החזוי למועד זה

   רעשמקדמי החשיפה לאומדן  :2צעד 
י היועץ "יחושבו ע, הגידול במפלסי הרעש וחישוב מדד החשיפה לרעש בגין ביצוע הפרויקט, ככלל

  . על סמך תחזיות התנועה, שיתלווה לצוות הבדיקה

   חישוב אחוז ירידת שוווי הנכס-הפגיעה הכלכלית : 3צעד 

טרם הקמת הפרויקט , בתחום ההשפעה שהוגדר, יש להעריך את שווים המקורי של יחידות הדיור
  .דיור הנוספות עד למועד השלמת הפרויקט' והערכה דומה של יח

  .יחושב על פי נוסחת השמאי ממשלתי, מקדם הפגיעה בערכי יחידות הדיור

 .ן יהיה להוסיף לחישוב הכלכלי את הפגיעה בערכי קרקעות המיועדות לבנייהנית, ככלל



  2006ת "נוהל פר
 2006הנחיות נוהל  – 2חלק 

 

49 

  יהום אווירז 5.6

  זיהום האווירכלכלי של השפעות האומד ה 5.6.1

  :גורמת לסיכנים בריאותיים)  החודר לריאות10PMהנגרמת בגין חומר חלקיקי (חשיפה לזיהום אוויר 

  )30מעל גיל (תמותה  
  לי הדםאישפוזים בשל קשיי נשימה ובעיות הכ 
 שכיחות מקרי ברונכיט ואסטמה 
  אובדן ימי עבודה  

  
הנזק הכלכלי שיחושב בנוהל פרת הוא הגידול ברמת התמותה הנגרמת בשל תוספת החשיפה לרמת 

, לפרמטרים הבריאותיים האחרים קיים אמנם משקל כלכלי רב.  הנגרמת בשל הפרויקט, זיהום האוויר
  .  ן עדיין מדדים זמינים לחישוב נזקים אלואך אי, בחישוב הנזקים בגין רמת הזיהום

,  שנים בלבד15 – 10הנזקים הכלכליים של תוספת החשיפה לזיהום אוויר יחושבו לטווח שנים של 

  מתוך ההנחה כי בטווח שנים זה ישופר טיב הדלק 

   נוסחת החישוב

Cost of Pollution= (Mc-Mo)*Pop*α*V  

  כאשר
Mc –  במצב חזוי -שכיחות תמותה  
Mo –  מצב קיים -שכיחות תמותה 
Pop –  אוכלוסיה חשופה לזיהום 
α - שיעור החריגה מהתקן כאשר: 

1=  α  אםCSTD< CC , ריכוז המזהם במצב החזוי נמוך מהתקן)(CSTD.  

CC/CSTD =αאם  CSTD>CC ,גבוה מהתקן, ריכוז המזהם במצב החזוי . 
V – ערך כלכלי של חיי אדם  .  
  

  כלכליות של זיהום האווירהצעדים לחישוב השפעות ה 5.6.2

בלי /החשופה עם" האוכלוסיה"הנגרם בהשפעת הפרויקט ואומדן החשיפה הגדרת תחום : 1צעד 
  פרויקט

  :אומדן האוכלוסיה המתגוררת בתחום הנדון לשנות התכנון
  מועד הפתיחת הפרויקט לתנועה 
  2020אך לא למעלה משנת , שנת תכנון 

  :ות התכנוןלשנושכיחות מת הזיהום ראומדן  :2צעד 
י היועץ "יחושבו ויתקבלו ע, שעור החריגה מהתקן ושכיחויות תמותה, חישוב ריכוזי המזהמים, ככלל

  : על סמך, שיתלווה לצוות הבדיקה
  תחזיות נפחי תנועה ומהירויות  
  מקדמי פליטה 
  משטר רוחות 

  
  חשוב הנזק הכלכלי : 3צעד 

  .ין ריכוזי המזהמים בתחום השפעת הפרויקטהנזק הכלכלי מוגדר כערך הכלכלי של תוספת התמותה בג

  .₪ מיליון 4.0ין זה הוא יערך המחדל  לענ
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  )HCGמדדי ( ערכי  המחדל  5.7

ערכים אלה חושבו על סמך .  רכב-מ"הלוח להלן מציג ערכי מחדל לעלויות רעש וזיהום אוויר לק
י "שנערכה ע, ”Recommendations for a revised Nohal Prat“מחקרים באירופה והוגשו בעבודה 

Hague Consulting Group2000ינואר ,  בהזמנת משרד התשתיות הלאומיות .  

  . עורך הבדיקה רשאי להשתמש בערכי המחדל בתאום עם משרד התחבורה

  

  ערכי מחדל לפליטת מזהמים ורעש

  2004רכב במחירי -מ"ח לק"ש

  פליטות מזהמים  

  )רכב/מ"ח לק"ש(

  רעש

  )רכב/מ"ח לק"ש(

  ייםקטעים עירונ
 0.0294 0.1048  )בנזין(רכב פרטי 
 0.0294 0.2701  )סולר(רכב פרטי 

 0.0976 1.7686  )סולר(משאית 
 0.0630 2.3166  )סולר(אוטובוס 

 0.0630 0  )רכבת קלה(פרויקט מסילתי 
  קטעים בינעירוניים

 0.0052 0.0055  )בנזין(רכב פרטי 
 0.0052 0.0055  )סולר(רכב פרטי 

 0.0094 0.0662  )סולר(משאית 
 0.0094 0.0717  )סולר(אוטובוס 

 0.0094 0  )רכבת(פרויקט מסילתי 
  ס"מחירי הדיור של הלמ רעש מעודכנים לפי מדדעלות ה' יח
 ג לנפש"מעודכנים לפי שיעור השינוי בתמ  אוירהזיהום עלות ' יח

  :ייעשה בצעדים הבאים, בערכים כלכלים, חישוב השפעות רעש וזיהום אוויר
  .ללא ועם הפרויקט, דן נסועת כלי הרכב ברשת שבתחום השפעת הפרויקטאומ .1
 .פילוג הנסועה  לפי סוגי הרכב שבתחום השפעת הפרויקט .2
על פי  , מ נסיעה"של עלות רעש וזיהום אוויר לק' בערכי היח,  לכל סוג רכב, הכפלת הנסועה  .3

 .ונית לסביבה בינעירוניתשונים משמעותית בין סביבה עיר' ערכי היח, לתשומת לב. הלוח לעיל
 . יש להבדיל בין פרויקטים עירוניים לפרויקטים בינעירוניים .4
הפרש בין עלויות רעש וזיהום אוויר בשני . יש לערוך את החישובים  למצבים ללא ועם הפרויקט .5

 .בגין ביצוע הפרויקט, הכלכלית של פרמטרים אלה) או הנזק(המצבים הינו התועלת 



 ח סופי" דו–' הערכת המשתנים הסביבתיים בפרויקטים תחבורתיים שלב א
  

 

  הגדרת הבדיקות הנדרשות לכבישים

  סביבה עירונית  סוג הפרויקט  סביבה פתוחה
300>D  300< D  

  *שטחים פתוחים, רעש  -  זיהום אוויר, רעש  חבת כביש קיים ללא שינוי תצורההר

, זיהום אויר, רעש  )שיקוע, מחלפים(שדרוג כביש קיים 
  חזות

שטחים , ערכי טבע, חזות, רעש
  פתוחים

  . שטחים פתוחים וערכי טבע, חזות, זיהום אויר, רעש

  שטחים פתוחים, ערכי טבע, רעש  ם פתוחיםשטחי, ערכי טבע  זיהום אויר, רעש  כביש חדש ללא מחלפים

, זיהום אויר, רעש  כביש חדש הכולל מחלפים
  חזות

ערכי טבע שטחים , חזות, רעש
  פתוחים

  שטחים פתוחים, ערכי טבע, חזות, זיהום אויר, רעש

  .תדרשנה בדיקות נוספות בתנאים מיוחדים כמו השפעה על מקורות מים: הערה
  .י היועץ הסביבתי"אותרו עבמקומות רגישים במיוחד שי* 

  או לשינוי תנועה בכביש ללא שינוי פיזי) אוטובוסים(הגדרת הבדיקות הנדרשות לשינוי נתיבים של תחבורה ציבורית 

  סביבה פתוחה  סביבה עירונית  סוג הפרויקט

  השפעות זניחות, לא רלבנטי  זיהום אויר, רעש  שינוי נתיבי אוטובוסים

  

  )'חנה וסע וכו, צ"תח(ניונים הגדרת הבדיקות הנדרשות לח

  סביבה עירונית  סוג הפרויקט  סביבה פתוחה
150>D  150<D  

  שטח פתוח, חזות, זיהום אויר, רעש  שטח פתוח, חזות  זיהום אויר, רעש  צ"מסוף תח
  ל"כנ  ל"כנ  זיהום אויר, רעש  )רכב פרטי(חניון חנה וסע 
  -  -  רעש  תחנת רכבת

  

לא ניתן ערך , אך עוד ערכי קרקע בעיר הינם גבוהים ונלקחים בחשבון במסגרת הערכת עלות הפרויקט. בת תפיסת שטח גם בעירהכשרת חניון כלשהו מחיי: הערה

  .ולפיכך לא מצאנו לנכון להטמיע פרמטר זה בעבודה. כלכלי לתפיסת שטח פתוח

   טבלאות סינון כלליות



 ח סופי" דו–' הערכת המשתנים הסביבתיים בפרויקטים תחבורתיים שלב א
  

 

  

  הגדרת הבדיקות הנדרשות למסילות ברזל 

  סביבה עירונית  סוג הפרויקט  סביבה פתוחה
250>D  200< D  

  *שטחים פתוחים, רעש  -  רעש  )דיזל(הכפלת מסילה קיימת 

  ערכי טבע שטחים פתוחים, רעש  שטחים פתוחים, ערכי טבע  זיהום אויר, רעש  במפלס קרקע) דיזל(תוואי חדש למסילה 
במפלס ) דיזל(תוואי חדש למסילה 

  משוקע/עילי
  שטחים פתוחים, ערכי טבע, חזות, רעש  חיםשטחים פתו, ערכי טבע, חזות  חזות, זיהום אויר, רעש

השפעות   חשמול מסילת רכבת
  אלקטרומגנטיות

    

  .י היועץ הסביבתי"במקומות רגישים במיוחד שיאותרו ע* 

  

  הגדרת הבדיקות הנדרשות לרכבת קלה

  

  סביבה פתוחה  סביבה עירונית  סוג הפרויקט

  רעש  רכבת במפלס קרקע

  חזות, רעש  רכבת במפלס עילי

  )באזור הפורטלים(חזות , רעש  רכבת במנהרה

  לא רלבנטי
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  בטיחות 6

   כללי 6.1

השלכה גם יש לרוב , פ סוגי רכב"ובהרכב התנועה ע, בהיקף הנסועה בהם, יים בתשתית הדרכיםלשינו
שינויים בנזקי התאונות . במאפייניהן ובחומרתן, עשויים לחול שינויים בצפיפות התאונות. בטיחותית
  . גם בהשקעות ישירות בשיפורים בטיחותיים ברשת הדרכים, כמובן, צפויים

  
פ חומרה וסוג עשויים "ובין סוגי תאונות שונים ע,  אינה מהווה יחידת נזק הומוגניתהיות ותאונת דרכים

אין משמעות כלכלית או חברתית לדיון בשינוי במספר התאונות ,  ויותר1:1000להיות יחסי עלות של 
. פ סוג וחומרה"כשהוא מנותק מניתוח השינוי בהתפלגות התאונות ע,  תחבורתיפרויקטעקב ביצוע 
   . המוסבר הרלוונטי לניתוח כדאיות ההשקעה הוא השינוי בעלות התאונותהמשתנה

  
, ים משמעותייםפרויקטוב,  תחבורתי מורכבתפרויקטהערכת השינוי בעלות התאונות עקב ביצוע 

 הפרויקטמעבר לגבולות (העשויים לשנות את נפחי התנועה בקטעים שונים ברשת הדרכים הנבדקת 
  . יש מקום לבחינה מערכתית של השינויים בעלות התאונות) הנבדק

  
  :הנוהל המוצע מסייע לבדיקה זו בתחומים הבאים

העמדת בסיס נתוני תאונות המבוסס על כלל התאונות עם נפגעים בארץ על פי נתוני חברות הביטוח  
 . ס בלבד"קובץ זה מקיף בהרבה ושיטתי מקובץ נתוני הלמ. ס"והלמ

וכן , המאפשרים לאמוד נזקי תאונות מסוגים שונים, ות מרכיבי נזק שונים של התאונותאומדן על 
 .עלויות ממוצעות לתאונות מסוגים שונים

ים מסוגים פרויקטמתודולוגיה וכללים לניתוח השינויים הצפויים בעלות התאונות עבור ביצוע  
 . שונים

  . פר סוגי השקעות בתשתיתנוסחאות ומקדמים מפורטים להערכת תועלת בטיחותית של מס 

  

 הגדרות 6.2
   כללי 6.2.1

  . תאונה שארעה עקב הימצאות רכב במצב תנועה בדרך–תאונת דרכים 
  .  תאונה שבה נגרמה חבלה או פגיעה באדם– תאונת דרכים עם נפגעים

לעיתים גם , לרכב וציודו(אך נגרם נזק לרכוש ,   תאונת דרכים בה לא נפגע אדם-  תאונת נזק בלבד
 ).   למתקני דרך

  
  :  חוסר אחידות בין מערכות רישום שונות בסיווג המקרים הבאים כתאונות דרכיםאעלולה להימצ

 .וללא מעורבות של רכב מוטורי, בעיקר אופניים, תאונות של רכב לא מוטורי
 . ולא מעורב רכב מוטורי, תאונות בהן מעורבת רכבת

  
י תאונות עצמיות קלות של רוכבי אופניים אם כ, ס כוללים שתי קטגוריות אלו"נתוני המשטרה והלמ

 ). מוצג בהמשך(י המשטרה באופן נדיר "נרשמות ע

  סיווג נפגעים לפי חומרה 6.2.2

  . יום מהתאונה30 אדם שמת בעקבות תאונת דרכים תוך – הרוג בתאונת דרכים
כולל לא ,  שעות או יותר24 פצוע תאונה שאושפז בבית חולים ל –) ס"הגדרת המשטרה והלמ (פצוע קשה

  .  אישפוז להשגחה בלבד
 24או שאושפז לתקופה קצרה מ ,  אדם שנחבל בתאונה ולא אושפז–) ס"הגדרת המשטרה והלמ (פצוע קל
 .   או שאושפז לצורך השגחה בלבד, שעות

  
ס אינו הולם מבחינה רפואית את חומרת "שבהגדרות המשטרה והלמ" פצוע קשה"יש לציין שהמונח 

פחות . ולמעשה מדובר בפצועים שאושפזו, ס"י המשטרה והלמ" המוגדרים כך עהפציעה של רוב הפצועים
  . גם על פי הגדרות רפואיות" פצועים קשה"מחמישית מהם הם 



  2006ת "נוהל פר
 2006הנחיות נוהל  – 2חלק 

 

52 

  סיווג תאונות לפי חומרה 6.2.3

  . תאונה בה נהרג אדם אחד או יותר– תאונה קטלנית
  . ובה לא היו הרוגים, )על פי הגדרות המשטרה(  תאונה בה נפצע קשה לפחות אדם אחד - תאונה קשה
 . ושאינה תאונה קטלנית או קשה,  תאונה עם נפגע אחד לפחות– תאונה קלה

  הגדרות אופרטיביות של המשטרה  6.2.4

אך רק חלק , )לפי ההגדרות שלעיל( בקטגוריה זו נכללות תאונות קטלניות וקשות –ד "תאונת ת
 . בלבדואינו נפתח כלל בתאונות נזק . כמפורט להלן, מהתאונות הקלות

  
על פי מערכת קריטריונים , לכאורה, 1995ד במקרה של תאונה קלה נעשית החל מסוף "פתיחת תיק ת

הזמן שעבר מהתרחשות התאונה ועד , המביאה בחשבון את חומרת העברה שגרמה לתאונה, מורכבת
  . מספר כלי הרכב המעורבים ואף וותק הנהג האשם בתאונה, מספר הנפגעים בתאונה, לדיווח

  
ואולם , כאחראית על אכיפת חוקי התנועה, ש לציין שמערכת קריטריונים זו הותאמה לצרכי המשטרהי

בנסיונות לאתר : לדוגמא, היא אינה תומכת בתחומי פעילות אחרים לצמצום היקף התאונות ונזקיהן
שבאחת , משתי תאונות שוות חומרה שתוצאותיהן דומות. נקודות תורפה בטיחותיות ברשת הדרכים

  . ד"תרשם רק הראשונה כתאונת ת, ל"ובשניה לא היתה עברה כנ" עברה חמורה"יתה ה
  

ואולם גם , ד"י המשטרה כתאונות ת"רוב מכריע של התאונות הקלות לא נרשמו בשנים האחרונות ע
  . וזאת בניגוד לכללי המשטרה עצמה, ד"תאונות קשות רבות אינן נרשמות כתאונות ת

  
 .  ד" תאונה עם פצועים קל בה לא נפתח תיק ת– "כללי עם נפגעים"תאונת 

  

  נתוני תאונות הדרכים 6.3

 כלשהו חשוב להעריך נכון את היקף פרויקטלצורך ניתוח שינויים אפשריים בעלות התאונות עקב ביצוע 
לא ניתן לעשות זאת באמצעות נתוני הלשכה . הפרויקטומאפייני התאונות שארעו באזור המושפע מ

ושאף , החלקיים, ד בלבד"עד כה את תאונות הת, כאמור, שכן הם כללו, בלבדהמרכזית לסטטיסטיקה 
בקבצי . נפה וישוב, דרך, אינם מייצגים בשיעור דומה את כלל התאונות עם נפגעים על פי סוג תאונה

,  מהיקף התאונות עם נפגעים שיש בקבצי חברות הביטוח באותה שנה35% מתואר רק 1996ס ל "הלמ
ס לחברות הביטוח "הלוח הבא מציג את ההבדלים בין הלמ. 2002 עד 22%דרגה ל ושיעור זה ירד בה

  . פ סוג דרך ותאונה" ע2002 ו 2001ברישום התאונות בממוצע לשנים 
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  ס וחברות הביטוח" תאונות עם נפגעים בישראל המתוארות בקבצי הלמ– 1לוח 

  2001-2002ממוצע לשנה ב 

  

תאונות בקבצי  סוג תאונה סוג דרך
 רות הביטוחחב

תאונות בקבצי 
  ס"הלמ

ס מחברות " הלמ%
  הביטוח

 8.0  1,307 16,406רכב בודד
 4.9  1,140 23,321 פנים אחור
 51.7  6,998 13,527 חזית צד

 56.7  530 934 חזית חזית
 התנגשות

 29.6  806 2,723 כל היתר
 31.1  2,508 8,062פגיעה בהולך רגל

 15.3  268 1,753ב אופנייםפגיעה ברוכ

 עירונית

 3.0 30 998 אופנייםעצמיות שלתאונות 
 20.0 13,585 67,723 בדרכים עירוניותכ "סה

 19.5 1050  5,384רכב בודד
 9.0 863 9,636 פנים אחור
 65.0 2356 3,625 חזית צד

 80.6 382 474 חזית חזית
  התנגשות

 44,6 369 828 כל היתר
 48.3 205 424פגיעה בהולך רגל
 40.2 47 117פגיעה ברוכב אופניים

 -בין
 עירונית

 8.6 3 35עצמיות של אופנייםתאונות 
 25.7 5,274 20,523 עירוניות-כ בדרכים בין"סה
 21.4 18,858 88,246   ארציכ"סה

  
כללי עם "ונות אך כתא, הרוב המכריע של התאונות הרשומות בחברות הביטוח רשומות גם במשטרה

ס בתאונות עם מאפיינים "עולה שיעור הכיסוי של הלמ, כללית. ס"שנתוניהן לא הועברו ללמ, "נפגעים
ואולם הסלקציה הרישומית אינה עקבית גם בתחום זה ואף אינה אחידה בין ישובים ובין , חמורים יותר

ס ביחס לחברות " בלמ שיעור הכיסוי של התאונות עם נפגעים2002לדוגמא בשנת . נפות המשטרה
שיעורי . צ" בחיפה ובראשל11% בירושלים ורק 21%,  בתל אביב27%,  בבאר שבע35%הביטוח היה 

  . רישום שונים אלה אינם מוסברים במאפיינים שונים של התאונות בערים אלו

  
חרות נתונים דומים לשנים מאו.  זמינים1996-2002קבצים ובהם נתוני כלל התאונות עם נפגעים לשנים 

ואינם מאפשרים , בקבצים אלה פרטי מיקום התאונה כתובים כטקסט, עם זאת. יותר אפשריים בעתיד
ל לכל ערי "הנתונים הנ. צומת, קטע, רחוב או מספר כביש בין עירוני, פ שם ישוב"מיון של התאונות ע
צומת / ר שם הרחובכאש, ) נפש15,000מעל (והם זמינים בלוחות אקסל בנפרד לכל עיר , ישראל עברו טיוב

קובץ עם נתונים מטוייבים . קיים רישום ברור ואחיד של שמות רחובות וצמתים. מצויין בעמודה נפרדת
  . 2006 עירוניות יהיה זמין עד סוף - לתאונות בדרכים הבין

  
  
  

  עלות תאונות הדרכים 6.4

  מרכיבי הנזק למשק הלאומי 6.4.1

היקפן , תאונות הדרכים בישראל: "בורהבמשרד התחתכנון כלכלי כמנותח במחקר שנערך עבור אגף 
הנזק הכלכלי הנגרם למשק הלאומי כתוצאה , 2004מאי , מתת, "מאפייניהן ואומדן נזקן למשק הלאומי

  :  מרכיבים7מתאונות הדרכים ניתן לחלוקה ל 
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 ירידה בתפוקה עקב תאונות.    א

o אובדן תפוקה של הרוגים בתאונות.  
o סידורים, בשל אישפוז ותקופת החלמה: בים בתאונהאובדן ימי עבודה מיידי של המעור ,

 . משפטים ועוד
o  הורים לילדים מאושפזים: למשל(אובדן ימי עבודה של קרובי מאושפזים.( 
o הנותרים נכים בעקבות התאונה, ירידה מתמשכת ביכולת העבודה של פצועים קשה. 
o אובדן ימי לימודים של תלמידים המעורבים בתאונות. 

 
 ווחת החיים של נפגעים ומשפחותיהםפגיעה בר.   ב

o מלבד תפוקתם שאבדה, ערך חייהם של הרוגי התאונות. 
o נזקי צער כאב וסבל של קרובי ההרוגים. 
o נזקי צער כאב וסבל של פצועים קשה וקרוביהם .  

 
 שיקום וסיעוד, עלויות ישירות של טיפולים רפואיים.   ג

o לרבות מוסדות שיקום, יאותעלויות ישירות של פינוי הנפגעים ושל מערכת הבר. 
o וסיעוד של הנותרים נכים, עלויות רפואיות מתמשכות. 

 
 עלויות ישירות של טיפולים אחרים בתאונות .   ד

o טיפול מערכת בתי המשפט, טיפול המשטרה בחקירת תאונות: עלויות של גופים ציבוריים ,
 . המוסד לביטוח לאומי

o עורכי דין ועוד, שמאים, חברות הביטוח: עלויות של גופים פרטיים . 
 
  נזקי רכוש.  ה

o  או שווי הרכב במידה ולא ניתן לתקנו, חלפים ועבודה(עלות תיקון כלי הרכב שנפגעו( 
o וכן למתקני דרך, נזקים לציוד ולמטען בכלי רכב מעורבים . 

  
 הפניית משאבים לאומיים למניעת תאונות וצמצום נזקיהן.    ו

o  אחרות של המשטרהעלויות פעולות אכיפה ופעולות. 
o מלבד העברות תקציבים (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים , עלויות במערכת החינוך

 . מחקר ועוד, )למשטרה
    
 עלות עיכובי דרך עקב תאונות דרכים.  ז

o במיוחד בכבישים צפופים, תוספת לזמן הנסיעה של משתמשים בדרך בעקבות תאונות. 
o בלאי מנוע ועוד, עיכוב במונחי צריכת דלקעלויות תפעול נוספות לרכב כתוצאה מה. 
o הגדלת זיהום האויר כתוצאה מהעיכובים בדרך  . 

  
חלקם מהווים הוצאה ישירה . ממרכיבים בעלי אופי שונה, בהתאם לרשימה זו, העלות הכוללת מורכבת

כימות או ל/ו) כמו מספר שעות עיכובי הדרך בעקבות תאונות דרכים( קשים לכימות פיזי -חלקם. וידועה
  . ואינם ניתנים לכימות מוסכם יחיד, וחלקם תלויי גישה נורמטיבית, כספי
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  מקדמי נזק 6.4.2

פ חומרה " ע2004העלות הממוצעת של תאונות לסוגיהן במחיר , מעיבוד תוצאות המחקר שפורט לעיל
  :וסוג הינה

 
 חומרה משתנה מקדם עלות והערות

, לות מוסדותח כע" אלף ש560 כולל זקיפה של –ח "מליון ש 4.7
  . רכוש ועוד

 הרוג

 . לכל סוגי התאונות₪ מליון  0.5: בדרכים עירוניות
, דו גלגלינוסע ברכב / לנהגח " מליון ש0.9: עירוניות-בדרכים בין

 . ליתר₪  מליון 0.6,  ורוכב אופנייםך רגללוח לה" מליון ש0.7

 פצוע קשה 

 פצוע קל   אלף לנפגע17

 קטלנית

כביטוי לעלויות מוסדות ( אלף 50 + ניתכמו בתאונה הקטל
  )ואחר

 לפצוע קשה

 קל כמו בקטלנית

  , להתנגשות₪  אלף 60: כבדים/ בתאונות של כלי רכב קלים
  .לתאונת רכב בודד₪  אלף 25

  . ₪ אלף 12התנגשות בין רכב דו גלגלי לאחר 
  ₪ אלף 5: תאונת עצמית של רכב דו גלגלי
 . ₪ אלף 3: ולך רגלפגיעה ברוכב אופניים או בה

 לתאונהתוספת 

 קשה

 לפצוע  אלף לנפגע 17

  , להתנגשות₪  אלף 40: כבדים/ בתאונות של כלי רכב קלים
  .לתאונת רכב בודד₪  אלף 15

  . ₪ אלף 8התנגשות בין רכב דו גלגלי לאחר 
  ₪ אלף 3: תאונת עצמית של רכב דו גלגלי

 .₪ אלף 2: פגיעה ברוכב אופניים או בהולך רגל

 לתאונהתוספת 

 קלה

  
בתאונה קטלנית העלות הינה בהתאם למקדמים אלה מכפלה של מספר ההרוגים והפצועים האחרים 

  . עלויות נוספות של התאונה כלולות במקדם העלות להרוג. פ סוג"במקדם העלות לנפגע ע) אם ישנם(
  

עלות עיכובי , זקי רכושהמבטאת נ, כמפורט בלוח, בתאונות קשות וקלות יש להוסיף עלות נוספת לתאונה
  . זמן ועוד

  
בהתבסס על סקר ספרות בנושא ". כאב וסבל, צער"עלות הרוג וכן פצוע קשה כוללים מרכיב של נזקי 

ר ויקטוריה גיטלמן לאמץ בארץ את "שלום הקרט וד' הציעו פרופ, ב"לבחינת המקובל באירופה ובארה
  :  הערכים הבאים

  
  .  להרוג" עלויות אנושיות" אלף דולר של 500 
 .  אלף דולר לפצוע קשה50 

  
  . ערכים אלה מהווים חלק מעלות ההרוגים והפצועים קשה בלוח שלעיל

, פ סוגה ותוצאותיה" חושבה עלות למשק לכל אחת מהתאונות ע1996-2002בקבצי נתוני התאונות לשנים 
כמו כן . קטע צומת/ ובניתן לצבור את עלות התאונות הכוללת בכל רח. פ מקדמי העלות שפורטו לעיל"וע

פ אורך כל "ע, )כולל קטעים וצמתים(ציר / מ רחוב"מחושבת עלות התאונות לשנה בדרכים העירוניות לק
  .  אחד מהרחובות

  
את מקדמי העלות במונחים ריאליים בשיעור דומה לזה , לכאורה, בחישובים נזקים עתידיים יש להגדיל

היות וישנם גם שיקולים להקטנה ריאלית , לעשות זאתאך לא מוצע , של הגידול השנתי בערכי הזמן
  .  כמפורט בסעיף הבא, במקדמים אלה
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   תחבורתי על עלות התאונותפרויקטכללים ושיקולים בבדיקת השפעת  6.5

. ולא במונחי מספרי תאונות, ל צריך להעשות במונחי עלות תאונות והשינויים בהם"כל ניתוח כנ 
 . ינדיקציה מספיקה לשינוי בעלות התאונותשינוי במספר התאונות אינו מהווה א

 ניתן הפרויקטאת המצב העתידי ללא . הפרויקטיש להשוות עלות עתידית של התאונות עם ובלי  
. פ מערכת הנתונים שהוצגה בסעיפים לעיל"וע, להעריך על פי המצב במספר שנים אחרונות ידועות

אלא אם במהלכן חלו שינויים ,  שנים4-5 מוטב להתבסס על נתוני,  תאונותיבשל אקראיות של אירוע
 . או באזור בו היקף התאונות השנתי גבוה, משמעותיים במאפייני הדרכים הנבדקות

בעיקר פגיעות בגוף ( יש להניח ירידה קלה בנזקי התאונות במונחים פיזיים ,בהעדר מידע אחר 
שיפור ,  בכלי הרכבשיפור הדרגתי בהגנה הפסיבית לנוסעים: בשל מכלול סיבות) ותוצאותיהן

במקרים מסויימים גם ירידה במהירויות הנסיעה עקב גידול ו הדרגתי בטיפול הרפואי ובתוצאותיו
שני שיקולים . 'ערך תפוקתו וכו, יש להגדיל עם הזמן את השווי הריאלי של חיי אדם, מנגד. בגודש

קדמי עלות רכת מלשמר את מע, "ערך מחדל"ולסיכום מומלץ כ, זה את זה, בערך, אלה מקזזים
 .  בערכים ריאליים אלה לאורך זמןהתאונות שהוצגה לעיל

רכבת , 6כמו כביש (ים מערכתיים פרויקט. הפרויקטיש לנסות להעריך השפעות מערכתיות של  
כמו כבישי הרוחב המתחברים , ואף כבישים פרבריים משמעותיים, ועוד, ירושלים-א"מהירה ת

ולכך השפעה מערכתית ,  משנים את נפחי התנועה ברשת הדרכים',כביש עוקף קריות וכו, 6לכביש 
מערכת נוסחאות לניתוח כזה זמינה בשלב זה רק עבור כבישים .  הנבחןהפרויקטהחורגת מתחומי 

 ). כמוצג בסעיף הבא, עירוניים מישורייםבין 
הן  נוסע לצורך הערכת שינויים בעלויות תאונות -מ"אין להשתמש במקדמי עלות ממוצעים לק 

העובדה שעלות התאונות : למשל. צ"ים של תחפרויקטוהן ב, בניתוח תועלת מסלילת כביש חדש
מזה שברכב מוטורי אינה מעידה על כך שההשפעה המערכתית , נמוכה, מ נוסע ברכבת"לק

 . הבטיחותית של הרכבת תהיה חיובית 
  

  יות שינוי בעלות התאונות כתלות בנפחי התנועה השעתיים בדרכים בין עירונ 6.6

  :  בשני מצבים0עלות תאונות הדרכים בקטעי דרך בין עירוניים הינה 
 ).0נפח התנועה (כשאין כלל תנועה  
ויתכנו , במצב זה אין תאונות עם נפגעים. כלומר כשהדרך פקוקה, 1או כשיחס הנפח לקיבולת הוא  

, עה בהולכי רגלבדרך עירונית עשויות להיות גם בתנאים אלה תאונות פגי. (רק תאונות נזק קלות
 ). עירוניות-הנדירות יותר בדרכים בין

קיבולת / נפח זה נמצא ביחס נפח. בין שתי נקודות אלו קיים נפח תנועה בו עלות התאונות היא מירבית
. כל כלי רכב נוסף הנכנס לכביש מעבר לנפח זה מקטין אבסולוטית את עלות התאונות. 0.5הקטן מ 

עירוניים במישור כתלות בנפח התנועה מבנה של מעין פרבולת -לעלות התאונות בקטעי דרך בין
  . 2006והמוצגת להלן בערכים כספיים מתואמים ל , 1997שכויילה במחקר ב , מכסימום

 
y: מבנה הנוסחה AV BV= +α β

  
  

 טיב הרגרסיה
 מקדמים

  כביש tהסטטיסטי 

β α B A 
R2 

 Vαל   Vβל 

 10.4 10.1- 0.7705 0.055670.12023- 1.4 1.5  )יוונינפח דו כ( יום ,חד מסלולי

 12.4 9.1- 0.6336 0.001773.32655- 0.5 1.4 יום ,לכיווןנתיבים  2 ,דו מסלולי

 7.8 6.8- 0.4435 0.002130.15972- 0.9 1.4 יום ,ןלכיוונתיבים  3 ,דו מסלולי

 2.9 2.8- 0.2807 0.457150.97399- 1.1 1.2 )נפח דו כיווני( לילה ,חד מסלולי

 8.3 6.5- 0.6343 0.0138820.5687- 0.2 1.1 לילה ,לכיווןנתיבים  2 ,דו מסלולי

 7.2 6.0- 0.4172 0.01342.09869- 0.6 1.2 לילה ,נתיבים לכיוון 3 ,דו מסלולי
V =  לכיוון בדו מסלולי, דו כיווני בכביש חד מסלולי: מ"בירנפח תנועה  
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Y = ערך מינימום בנפחים. 2006ביש בשעה למשק במחירי יולי מ כ"עלות התאונות לק  
  . מ לשעה"ח לק" ש20): בצד הימני של העקומה(       גבוהים 

   1997נובמבר , מתת, עירוניות כתלות בנפחי התנועה-עלות תאונות הדרכים בדרכים בין: מעובד מהמקור

  

  
בקטע דו מסלולי מישורי בעל ) כיוון אחדכלומר ל(את עלות התאונות למסלול , לדוגמא, האיור להלן מציג

  .  נתיבים לכיוון2
  

עלות התאונות במסלול כביש בין עירוני מישורי כתלות בנפח התנועה
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מ למסלול " יר2000דהיינו כ , מובן שתחום הקיום של הפונקציות הוא רק עבור נפחי תנועה אפשריים
מ לכיוון " יר6,000וכ ,  נתיבים לכיוון2מ למסלול בדרך דו מסלולית עם " יר4,200כ , בדרך חד מסלולית

  . ם לכיוון נתיבי3כאשר יש 
  

אלא , הירידה בעלות התאונות עם הצטופפות התנועה אינה מוסברת רק בירידת המהירות הממוצעת
, )מצב המתאפשר כאשר התנועה דלילה(בעיקר בירידה בחלקם של הנוסעים במהירויות מופרזות 

יש בו התנועה בכביש צפוף תנועה שונות זו פוחתת ביחס לכב. ובירידה בשונות של המהירות בין כלי הרכב
  . דלילה

  
מסלולי - מ כביש בשעה גבוהה בהרבה בכביש חד מסלולי ביחס לדו"על פי הלוח שלעיל עלות התאונות לק

מ " נתיבים לכיוון העלות לק3ל בדרך דו מסלולית עם "כנ. במרבית תחום הקיום המשותף של הנפחים
  . מסלול בשעה נמוכה יותר

  
או מסילה , וניתן לבחון כיצד כביש חדש, ת הצבות תנועהמערכת הנוסחאות ניתנת להפעלה במסגר

יש להציב את מערכת הנוסחאות . וכן בכל רשת הדרכים, משנים את עלות התאונות בכל קטע, חדשה
, כביש בסטנדרט בטיחותי גבוה, פרדוקסלית. בנפרד לתקופות היום השונות עם ובלי הפרוייקט הנבחן

היות והוא מדלל בחלק משעות היום , תאונות ברשת בכללותהעלול להגדיל את עלות ה, 6כמו כביש 
. והפחתת התנועה בהם מגדילה את נזקי התאונות, תנועה בכבישים בהם יחס נפח התנועה לקיבולת גבוה

 תופעות אלו יתמתנו אם נביא בחשבון תנועה נוצרת - בשני המקרים(גם לרכבת עשוי להיות אפקט דומה 
  ). חדשה
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הן אינן מותאמות . 1997ת מבוססות על מערכת נתונים ומקדמי עלות תאונות מ שהנוסחאו, יש לציין
, ההבדלים הריאליים בתחום זה אינם גדולים, עם זאת. לעיללמקדמי עלות התאונות המפורטות 

  . ומערכת הנוסחאות ניתנת לשימוש כל עוד לא תוחלף במערכת מעודכנת

  

   שוניםערכי מחדל לשינוי בעלות התאונות בסוגי שיפור 6.7

  
הנחיות וכלים ממוחשבים למחקרי אפקטיביות של שיפורים בטיחותיים , פיתוח שיטה"המחקר 
להפחתה במספר התאונות עקב " ערכי מחדל"ממליץ על , מ.נ.י חברת ט"שנערך ע, 2002ממאי , "בתשתית

  . שיפורים שונים בתשתית
ם מתייחסים להבדלי העלות בין הם אינ. ל"בארץ ובחו" אחרי- לפני"ערכים אלו מבוססים על מחקרי 

בהעדר מידע אחר יש להניח שהשינוי בעלות . סוגי תאונות שונים ואף להבדלים בחומרת התאונות
והם , ל מתוך המחקר"להלן מובאים ערכים כנ). הדבר כלל לא ברור(התאונות דומה לשינוי במספרן 

  . ורים שונים בדרכיםמציינים את אחוז השינוי במספר התאונות עם נפגעים כתוצאה משיפ
  

  *סוג ההמלצה  ערך מומלץ  סוג שיפור  סוג אתר

  2  -21%  תאורה עם הסדרה בצומת

  1  -30%  רמזור עם תאורה בצומת

  צומת 

  עירוני-בין

  2  -30%  רמזור עם הסדרה

    -20%  בנית מחלף

    -25%  מחלף יהלום במקום מחלף עם חיבורים ישירים

    -6%  מחלף יהלום במקום מחלף תלתן

הפרדה 

מיפלסית 

-בדרך בין

    -11%  '  מ30הארכת נתיב האצה ב   עירונית

 200-400ל '  מ200הגדלת רדיוס העקום מפחות ל 

  'מ

50%-    

    -33%  ' מ400-600ל '  מ200-400הגדלת רדיום העקום מ 

-קטע בין

  עירוני

    -23%  ' מ600-1000ל '  מ400-600הגדלת רדיום העקום מ 

  1  -57%  עגל תנועהמ

  2  -62%  מעגל תנועה קטן

  1  -21%  רימזור הצומת

  צומת

  עירוני 

  2  -64%  בצומת לא מרומזר" אוזניים"הוספת 

  1  -37%  בציר) מפרדה(הוספת אי מרכזי 

  1  -40%  פסי האטה

  2  -28%  פסי האטה עם עיני חתול

קטע דרך 

  עירוני

  -18%  שיפור תאורה בקטע
 מתאונות הלילה

2  

והמומלצים ,  ל"דומים לערכים בחו, 95%על בסיס נסיון בארץ ערכים שנמצאו מובהקים ברמה של  -1המלצה * 
  .לשימוש ללא הסתייגויות

, ל"ונמצאים בתוך מירווח הערכים שהתקבלו בחו, 80% ערכים שהתקבלו ברמת מובהקות סבירה של – 2המלצה 
ההמלצה עליהם היא בהסתייגות . ל"מצאו בחואך מהווים ניגוד מסויים לערכים שנ, 95%או נמצאו מובהקים ב 

  . מסויימת
  

לצורך בחינת ) יש במקור התייחסות לסוגי שיפורים נוספים, למעונין בכך, כאמור(השימוש בערכים אלה 
  :תועלת בטיחותית מהשקעה בתשתית צריך להעשות כך
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 . נתוניםיס מערכת ה ועל בס,בפרק זהבשיטות שתוארו , בחינת עלות התאונות במצב הקיים  .א
, חישוב התועלת מהשיפור על בסיס העלות הנוכחית ושיעור השינוי בהיקף התאונות עם נפגעים  .ב

 . המפורט בלוח שלעיל
אזור הנבדק גדלים עם הגידול בנפחי / יקט היו נזקי התאונות במיתקן להניח שללא הפרואין  .ג

ה בהם בשנים כברירת מחדל מוטב להניח שהם היו נשארים במצב זה ברמה שנמצא. התנועה

 . האחרונות
שאר קבועה ידהיינו ת, בהתאם לכך התועלת השנתית העתידית תחושב כדומה לזו של הטווח הקצר  .ד

  . לעיל' ברמה שחושבה בסעיף ב

  
  

    בטיחות בפרויקטים מסילתיים 6.8
,  אינה כוללת מתודולוגיה מפורשת לבחינת השפעות בטיחותיות של פרויקטים מסילתיים2006גרסה 

מתודולוגיה כוללת לבחינה של השפעות הבטיחותיות של . עות על רשת הדרכים כמתואר לעיללמעט השפ
  . תכלל בגרסה הבאהפרויקטים מסילתיים 

  
,  הנחיות לגבי בחינה של קווי רכבת חדשים והשפעתם על הרשת המסילתית הקיימת2006בגרסה 

  :בהקשר של מפגשי מסילה ודרכים כלהלן
ניתוח נהלים לקביעת הצורך בהפרדה מפלסית במפגשי "לעבודה בחינת ההשפעה תערך בהתאם  

, המכון לחקר התחבורה עבור רכבת ישראל, גיטמן. ר ו"הקרט וד. ש' פרופ, "דרך בישראל- רכבת
דרך המועמדים -פיתוח קריטריונים לעדכון רשימת מפגשי רכבת", עדכון העבודה. 2001נובמבר 

 . 2006בתחילת שנת בור מנהלת הפרדות מפלסיות יפורסם גיטלמן ע. ר ו"ד, "לביצוע הפרדה מפלסית
יש להציג מאפיינים של כל . דרך חדשים וקיימים בהם עוברת המסילה החדשה- פרוט מפגשי רכבת 

המאפיינים יכללו נתונים אודות סוג . מפגש תוך הדגשה של מפגשים אשר אותרו כנקודות תורפה
 נפח התנועה בדרך ומספר רכבות ביממה,  במפגשמספר המסילות, סוג אמצעי ההגנה, הדרך החוצה
 . יוצגו נתונים אודות תאונות שאירעו במפגש, כמו כן. לפי שעות יום

חדשים ומפגשים דרך - בתדירות הנסיעה במפגשי רכבת) תוספת או הפחתה(הצגה של השינויים  
וצרות  מטרת הניתוח לאתר את נקודות תורפה חדשות שנ.קיימים כתוצאה מהפעלת הקו החדש

 . מהפעלת הקו החדש
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  הפרעות לתנועה במהלך ההקמההשפעת  7

 תחבורתי זרימת התנועה נמוכה מזו שהייתה קיימת לפני פרויקטבמהלך הביצוע של , לעיתים קרובות
ההפרעה לזרימת התנועה הינה פועל יוצא של קיטון בקיבולות ותנאים הגורמים . הפרויקטביצוע 

העיכוב הנגרם לתנועה מתורגם לתועלת שלילית של . ר אף בזרימה חופשיתלמהירויות נסיעה נמוכות יות
  .'פרויקטללא 'ביחס למצב המכונה , במהלך ביצועו, הפרויקט

  
  .ברירות מחדל וצורת ההצגה של תועלות שליליות אלו, פרק זה עוסק במתודולוגיה

  מטרת האמידה 7.1

בות בתהליך קבלת ההחלטות במספר חשי,  תחבורתיפרויקטבמהלך הביצוע של , לתועלות השליליות
  :מקרים שהנפוצים שבהם הינם

. מוטב לבצעו בפרק זמן המינימלי,  הינו כדאיפרויקטכאשר ,  מבחינה כלכלית-משך הביצוע  ♦
  :במקרה שמשך הביצוע מתארך נגרם נזק כלכלי בשני אופנים

נדחית ולכן , ת כלכלית יביא תועלהפרויקטולכן גם השנה הראשונה שבה , הפרויקטשנת היעד לפתיחת  ♦
  .ערך התועלות במונחי שנת הבסיס פוחת

  .לפיכך גם הנזק גדול יותר. ארוך יותר, הפרויקטהכרוך בביצוע , משך הזמן שבו נגרם נזק כלכלי ♦
 קיימים מקרים בהם יש הצדקה תחבורתית לביצוע של שלב ביניים ודחיית הביצוע -שלבי ביניים  ♦

, מאידך.  תועלת כלכלית-לדחיה של חלק מההשקעה . חרת יותרשל התצורה הסופית לשנת יעד מאו
כימות הנזק לערכים .  בעת שידרשהפרויקטקיים גם הנזק שיגרם במהלך השלמת , לצד התועלת

  .כלכליים יאפשר לבחון את שיווי המשקל בין התועלת שבדחיית ההשקעה לנזק שבביצוע מפוצל
 שאחת מהן גורמת פרויקטשוות בין שתי חלופות של  לעיתים נדרש עורך הבחינה לה-בחינת חלופות  ♦

. במקרה של הרחבה מול סלילה של כביש חדש, לדוגמא. הפרעה רבה יותר לתנועה מאשר האחרת
  .במקרים אלו ליכולת להעריך את עלות הנזק חשיבות בתהליך קבלת ההחלטות

  כללי 7.2

  : עשוי להיגרם נזק כלכלי בשני אופניםפרויקטבמהלך הביצוע של 
  , מבוצעהפרויקט הנגרם לדרך שבה -ק ישיר נז 
  . הנגרם לדרכים סמוכות-נזק עקיף  

  
בעקבות הפגיעה בקיבולת הדרך שבה ,  יכול להיגרם כתוצאה משינוי במסלולי הנסיעההנזק העקיף

  .' צומת משותפת וכדו- הפרויקטאו כתוצאה מקיום ממשק עם ,  מבוצעהפרויקט
  

 בדרך קיימת פרויקטאולם גם ב, הנזק הנגרם הינו נזק עקיף, חדשהברור שכאשר מדובר בסלילה של דרך 
אפילו במרחב , ים בעלי השפעה מערכתיתפרויקטב, לפיכך. עשוי הנזק העקיף להיות כבד יותר מהישיר

  .יש חשיבות לאמידת הנזק הכלכלי בכלים מערכתיים, מוגבל
  

  :אמידת הנזק יכול להתבצע בשני אופנים
  ,ללא כימות של נזקים עקיפים, ייחסות לדרך הנבחנת בלבד תוך הת-אמידה בדידה  
  . המאפשרת לאמוד את הנזק הישיר והעקיף כאחד-אמידה מערכתית  

  מערכתיפרויקטבמקרה של .  היא השיטה היחידה האפשריתהאמידה הבדידה,  בדידפרויקטבמקרה של 
  . של הנזק הכלכליאמידה מערכתית יש לבצע -

  מתודולוגיה 7.3

  רקע 7.3.1

מבוסס על פרמטרים תחבורתיים , וכך גם חישוב הנזקים הכלכליים, תועלות הכלכליותחישוב ה
בחישוב הפרמטרים התחבורתיים מקובל להבחין בין .  מהירות נסיעה ורמת שרות-כגון , תוצאתיים

  .הקטע לצומת
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  :תהליך האמידה התחבורתי מבוסס על שני שלבים
מהירות הנסיעה בקטע בזרימה , ע והצומת שבו מחושבים קיבולות הקט-שלב ההכנה להצבה  

חלק מפונקציות העכבה (ופרמטרים הנדרשים לפונקצית העכבה בצומת ) 'נפח אפס'(חופשית 
  ).מבוססות על אחוז ירוק וזמן המחזור ואחרות על זמן מעבר הצומת בנפח אפס

זמני המעבר  שבו נעזרים בפונקצית העכבה לשם אמידת נפחי התנועה בקטע ובצומת ו-שלב ההצבה  
  .של הקטע והצומת בנפרד

  
כל ההבדל נעוץ במספר הקטעים המשתתפים . תהליך זה זהה הן בבדיקה מערכתית והן בבדיקה בדידה
  .בתהליך הבדיקה ובצורך בחישוב שיווי משקל בין מסלולים

  
 על אמידת הפגיעה ת מבוסספרויקטהמתודולוגיה לאמידת הנזק הכלכלי במהלך הביצוע של , לפיכך

פגיעה . אחוז ירוק וזמן מחזור, מהירות נסיעה,  קיבולת-בפרמטרים המחושבים בשלב ההכנה להצבה 
החלפת מסלולי נסיעה ולפיכך לנפחי , לשינוי מהירויות הנסיעה, בשלב ההצבה, בפרמטרים אלו תביא

  .תנועה וזמני מעבר שונים
  

השוואה מול המצב המכונה . תאםתשתנה העלות בה, כיון שערכים אלו משמשים לחישוב עלות הנסיעה
  .הפרויקט הינו הנזק הכלכלי כתוצאה מביצוע 'פרויקטללא '

  
  :שלבי האמידה הינם כדלהלן

 וערכי המחדל הפרויקטתיקון הפרמטרים המחושבים בשלב ההכנה להצבה על בסיס נתוני  .1
  .המובאים בהמשך

  . מעברביצוע הצבת תנועה עם הפרמטרים המתוקנים וחישוב מהירויות וזמני .2
  .חישוב העלות הכלכלית הכוללת של הנסיעות במערכת .3
  . וחישוב הנזק הכלכלי'פרויקטללא 'השוואה מול העלות הכוללת במצב  .4

  חישוב הפרמטרים התחבורתיים 7.3.2

  . להלן הינו כמובא בלוחהפרויקטחישוב הפרמטרים התחבורתיים בקטעים ובצמתים המושפעים מ
  

  הפרויקטהלך ביצוע שיטת חישוב הפרמטרים התחבורתיים במ

  שיטת חישוב משתנה  פרמטר  

   להלןיף ראה סע- פ ערכי מחדל "חישוב ישיר ע  Cl  קיבולת הקטע
  בקטע

   להלן ראה סעיף- פ ערכי מחדל "חישוב ישיר ע  Vl מהירות בזרימה חופשית

  להלן  ראה סעיף- פ ערכי מחדל "חישוב ישיר ע  Ci  קיבולת זרוע בצומת

  להלןאות ראה נוסח  EGR  ע בצומתאחוז ירוק בזרו

  ללא שינוי  Cy  זמן מחזור
  בצומת

  להלןראה נוסחה   Ti  זמן מעבר הצומת

  

  יםפרויקטסוגי  7.3.3

  : לפי החלוקה הבאהפרויקטמ להשתמש בערכי המחדל יש לסווג את "ע
  , עירוני או בינעירוניפרויקט -מרחב  
  , המבוצע בקטע או בצומתפרויקט -מיקום  
  .הפרויקט מהות -מהות  

  
במסגרת של המרחב העירוני , לפיכך.  המבוצע בקטע בלבדפרויקט אין 'ים עירונייםפרויקט'בסווג של 

בצומת  המבוצע פרויקט הינו  בצומתפרויקטואילו , בקטע ובצומת הינו  בקטעפרויקטהמשמעות של 
  .בלבד
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 של אחוז הירוק אולם נוסחאות התיקון, ים דלעיל קיימים ערכי מחדל שוניםהפרויקטלכל אחד מסוגי 

  . זהים- וזמן מעבר הצומת 

  הפרויקטרמת התכנון של  7.3.4

משך , הפרויקט משמעות קריטית ביחס לרמת המידע הקיים על שיטת ביצוע הפרויקטלרמת התכנון של 
, ים בכל רמת ביצועפרויקטכדי לאפשר אמידת הנזקים של . הביצוע של שלבי ביניים ותוכנית הביצוע

  .רות מחדלהוכנו שלש רמות של ברי
  

  . להלןו כמובא בלוחפ רמת התכנון הינ"השימוש בברירות המחדל ע
  

  רמת תכנון וברירות מחדל

  רמת ברירות המחדל  מידע קיים  רמת תכנון

  ראה להלן – 0רמה   מיקום ומהות בלבד, מרחב  רעיוני

  ראה להלן – 1רמה   שיטת ביצוע  מוקדם

  ראה להלן – 2רמה   שלבי ביצוע  מכרז/ מפורט 

  

  מרחב החופש של עורך הבדיקה 7.3.5

  :במקרים רבים ניתן לתת לעורך הבדיקה מרחב חופשיות שיאפשר לו לקבל את ההחלטות הבאות
  ,מש בערכי המחדל או בערכים אחריםתשהאם לה 
  ,באיזה רמה של ערכי המחדל להשתמש 
  ,מהו משך הזמן שבו יגרם נזק כלכלי 
  .הפרויקטיב מה מידת ההשפעה של רכב כבד על מערכת הדרכים סב 

  
 ובהיקף המידע שברשותו הפרויקטקיום מרחב החופשיות של עורך הבדיקה מותנה ברמת התכנון של 

  .להלןפ המפורט בלוח "ע, הפרויקטביחס לתוכנית הביצוע של 
  

  : הינםפרויקטהנתונים הרלוונטיים לניתוח הנזקים הכלכליים בתקופת ההקמה של 
  .פגיעה ברמת המתקן ♦
  .שיקיםפגיעה במתקנים מ ♦
  .פתרונות תנועתיים,  מעקפים- פתרונות להעברת התנועה  ♦
  .סגירת זרועות, איסורי פניה,  פיצול צמתים- תוכניות תנועתיות  ♦
  .שלבי ביצוע ♦
  .מיקום שטחי עבודה והגישה אליהם ♦
  .שעות עבודה, )במרחב העירוני( סגירה של דרכים - שיטת ביצוע  ♦
  .לוחות זמנים ♦
 .פעולות יוצאות דופן ♦
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   לקיום מרחב חופש בקביעת הפרמטרים התחבורתייםתנאים

  דרגת חופש  רמת מידע  רמת תכנון

  אין מרחב חופש  -  רעיוני

  אין מרחב חופש  רמת הפגיעה

  מוקדם  תיקונים מנומקים לערכי המחדל  תוכניות תנועתיות

  רמת ערכי המחדל  שלבי ביצוע

   המחדלשימוש בערכי/ רמת ערכי מחדל   שלבי ביצוע

 מכרז/ מפורט   השפעת רכב כבד  מיקום שטחי עבודה

  מרחב מלא   לוחות זמנים-תוכנית ביצוע 

  
  

  ערכי מחדל 7.4

  הפרויקט ערכים ממוצעים לפי מהות - 0רמה  7.4.1

ערכי המחדל ). 'נפח אפס'(ערכי המחדל בקטע מתייחסים לקיבולת ולמהירות הנסיעה בזרימה חופשית 
וכן חישוב , באם יש לשנותו,  חישוב השינוי באחוז ירוק.בצומת מתייחסים לקיבולת זרוע בצומת בלבד

  .פ הנוסחאות"הינו ע,  על חישוב זהבשיטות המבוססות, זמן מעבר הצומת
  

  ערכי מחדל במרחב העירוני

   ברמת הקטע והצומתפרויקט - מרחב עירוני - 0ערכי מחדל רמה 

  ממוצע אחיד  תנועה משנית  תנועה ראשית  

 מהירות  קיבולת מהירות  קיבולת תמהירו  קיבולת  פרויקטסוג 

  15%-  25%-          הרחבת דרך

  10%-  15%-  -  20%-  10%-  15%-  תוספת מסלול נסיעה

  5%-  10%-  -  10%-  5%-  10%-  תוספת הפרדה מסלולית

  5%-  5%-  -  10%-  5%-  5%-  עבודות שוליים

  10%-  15%-  10%-  20%-  10%-  10%-  הרחבה של צומת

  15%-  35%-  10%-  50%-  20%-  25%-  הפרדה מפלסית

  20%-  25%-          ל"הכנת תשתית לרק

  

  אילוצי שטח 7.4.1.1

  . בקיבולת10% פגיעה נוספת של -אילוץ שטח בפינה אחת של הצומת  .1
 תוספת - ) בכניסה וביציאה מהצומת(אילוץ שטח בשתי פינות לאורך צד אחד של הדרך המשנית  .2

  . פגיעה בקיבולת15%
  . בקיבולת25%וספת של  פגיעה נ- אילוץ שטח גורף בכל הצומת  .3
  . במהירות5% פגיעה נוספת של -אילוץ שלא מאפשר יצירת מעקף בצמתים  .4
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  היררכית הדרך 7.4.1.2

  : בקטעפרויקט
 -10% לפגיעה בקיבולת ו30%בדרך מאספת יש להוסיף . הנתונים דלעיל מתייחסים לדרך עורקית ♦

  .במקרה זה אין להתייחס לאילוצי שטח. לפגיעה במהירות
  

  : בצומתפרויקט
 יש להשתמש בערכי - או בעלות עומס זהה , במקרה של הצטלבות דרכים בעלות אותה היררכיה ♦

  .הממוצע על כל הזרועות
  -במקרה של פער בין ההיררכיה של הדרך הראשית למשנית  ♦
  . יש להשתמש בנתונים דלעיל- מבוצע בדרך הראשית הפרויקטבאם  ♦

  . הממוצע על כל הזרועות יש להשתמש בערכי- מבוצע בדרך המשנית הפרויקטבאם  ♦

  ערכי מחדל בתחום הבינעירוני

   ברמת הקטעפרויקט - מרחב בינעירוני - 0ערכי מחדל רמה 

  הערות  מהירות  קיבולת  פרויקט

  קיצור אורכי הפניות החופשיות  30%-  25%-  תוספת נתיב

  ביטול פניות חופשיות  20%-  20%-  שדרוג מדרך מקומית לדרך אזורית

    30%-  30%-  ית לדרך ראשיתשדרוג מדרך אזור

  מ בשעה" יר40:  משאיות- נפח רקע   25%-  30%-  תוספת צומת בדרך אזורית

    20%-  25%-  תוספת צומת בדרך ראשית

  
  עבודות שוליים בקטע בלבד

  משך הביצוע  מהירות  קיבולת  סוג עבודה

  מ בשבוע"ק  15%-  חצי מקיבולת נתיב מעקות

  מ" לקחודשיים  -  20%- תאורה בדרך ראשית

  מ"חודש לק  20%-  חצי מקיבולת נתיב תאורה בדרך אזורית

  חודשיים  30%-  10%-  כביש מקורצף

  
   ברמת הצומתפרויקט - מרחב בינעירוני - 0ערכי מחדל רמה 

  הערות  קיבולת  פרויקט

  יש לכייל נתוני הצומת; על כל הזרועות   20%-  הרחבת צומת

  יש לכייל נתוני הצומת; על כל הזרועות   25%-  )דרך חד מסלולית(שינויים גיאומטריים 

  יש לכייל נתוני הצומת; על כל הזרועות   20%-  )דרך דו מסלולית(שינויים גיאומטריים 

 אין צורך לכייל נתוני הצומת; על כל הזרועות   T(  -25%מעבר לשני צמתי (דירוג צומת 

  יש לכייל נתוני הצומת; על כל הזרועות   20%-  )כפי שמבוצע במחלף יהלום(פיצול צומת 

  בתנועה החוצה בלבד  25%-   גישור- הפרדה מפלסית 

  מ בשעה" יר40:  משאיות- נפח רקע   40%-   שיקוע- הפרדה מפלסית 
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   ערכים ממוצעים לפי שיטת ביצוע- 1רמה  7.4.2

מקרים בהם אין .  כפי שיפורט להלןהפרויקט שבו ידועה שיטת הביצוע של פרויקטרמה זו מתאימה ל
פרמטרים כגון , כן-כמו. 0ביצוע משמעות לא יפורטו להלן ויש להשתמש בערכי המחדל מרמה לשיטת ה

  .0הינם כפי שפורטו ברמה , היררכיה ועבודות שוליים בדרך בינעירונית, אילוצי שטח
  

   ברמת הקטע והצומתפרויקט - מרחב עירוני - 1ערכי מחדל רמה  

  ממוצע אחיד  תנועה משנית  תנועה ראשית  

 מהירות  קיבולת מהירות  קיבולת מהירות  קיבולת  רויקטפסוג 

  10%-  20%-  5%-  15%-  15%-  20%- הרחבת דרך ללא הצרת נתיבים

  15%-  25%-         הרחבת דרך עם הצרת נתיבים

  10%-  15%-  10%-  20%-  10%-  10%- הרחבת צומת ללא ביטול פניות

  10%-  20%-  10%-  30%-  10%-  15%- הרחבת צומת עם ביטול פניות

  15%-  35%-  10%-  50%-  20%-  25%-  הפרדה מפלסית בשיקוע

  10%-  30%-  10%-  40%-  15%-  20%-  הפרדה מפלסית בגישור

  
   ברמת הקטעפרויקט - מרחב בינעירוני - 1ערכי מחדל רמה   

  הערות  מהירות  קיבולת  פרויקט

  קיצור אורכי הפניות החופשיות  30%-  25%-  תוספת נתיב מימין

  מ בשעה" יר40:  משאיות- נפח רקע   35%-  25%-  משמאלתוספת נתיב 

  ביטול פניות חופשיות  20%-  20%-  תוספת מסלול בצד המסלול הקיים

  ביטול פניות חופשיות  30%-  25%-  י הרחבה לצדדים"תוספת מסלול ע

  ללא תוספת נתיבים זמניים  30%-  40%-  תוספת צומת בדרך ראשית

  עם תוספת נתיבים זמניים  10%-  10%-  תוספת צומת בדרך ראשית

  0.5.2.3ראה לוח       שדרוג מדרך אזורית לדרך ראשית

  
   שדרוג דרך אזורית- מרחב בינעירוני - 1ערכי מחדל רמה 

  הערות  מהירות  קיבולת מהות המטלה המרכזית

    30%-  30%-  טיפול בחתך הרוחבי

  תלוי ברמת הדרך הקיימת  30%-  40%- עד  30%-  טיפול בחתך האורכי

    30%-  25%-  תוספת מסלול

  על כל הזרועות  -  20%-  שדרוג צמתים

  

   ערכי מחדל לפי אבני יסוד- 2רמה  7.4.3

במקרים בהם יש . ברמת השטח, שלבי ביניים, בסעיף הנוכחי יובאו ההפרעות לתנועה ברמה של פעולות
יוכל עורך , תמשכם ותוכניות תנועתיות לשיכוך הפרעו, בידי עורך הבדיקה מידע מלא על שלבי הביצוע

 בצור הפרויקטהבדיקה לעשות שימוש בערכים שלהלן ולאמוד את ההפרעה הממוצעת לתנועה במהלך 



  2006ת "נוהל פר
 2006הנחיות נוהל  – 2חלק 

 

66 

לפיכך גם לא מובאים להלן ערכים ממוצעים אחידים לכל הזרועות וחישוב .  הנבדקפרויקטהמותאמת ל
  .הערך הממוצע נתון לשיקול דעתו של עורך הבדיקה בהתאם לנתונים שבידיו

  
   ברמת הקטע והצומתפרויקט - מרחב עירוני - 3חדל רמה ערכי מ

    תנועה משנית  תנועה ראשית  

  הערות מהירות  קיבולת מהירות  קיבולת  אבן יסוד/ שלב 

  ללא הצרת נתיבים  -  -  -  10%-  תפיסת שוליים וסלילת מעקף

  יתכן ביטול פניות  -  15%-  10%-  20%-  העברת תנועה למעקפים

    -  15%-  20%-  25%-  סלילת מסלול במרכז

  שלב ביצוע השיקוע  10%-  50%-  20%-  30%-  שיקוע מסלול במרכז

  שלב בניית הגשר  10%-  40%-  15%-  25%-  גישור מסלול במרכז

        20%-  30%-  עבודות תשתית בקטע

 ביטול פניות חופשיות  -  20%-  -  30%-  עבודות תשתית בצומת

  חופשיותביטול פניות  -  20%-  30%- חצי נתיב  הצרת נתיבים

  
   ברמת הקטעפרויקט - מרחב בינעירוני - 3ערכי מחדל רמה 

  הערות מהירות  קיבולת  אבן יסוד/ שלב 

    30%-  20%-  הצרת נתיבים

  מ בשעה" יר20:  משאיות- נפח רקע   30%-  25%-  )נתיבים בצדדים(סלילת מעקפים 

  מ בשעה" יר40:  משאיות- נפח רקע   40%-  25%-  סלילת נתיבים מרכזיים

  מ בשעה" יר20:  משאיות- נפח רקע   40%-  25%-  שיקום הנתיבים המרכזיים

  מ בשעה" יר20:  משאיות- נפח רקע   30%-  25%-  שיקום הנתיבים החיצוניים

  תלוי במספר הנתיבים הקיימים  30%- 40%- /30%- תוספת מפרדה מסלולית בדרך קיימת

  צורך לכייל הצומתאין; על כל הזרועות   -  30%-  טיפול בצמתים בדרך קיימת

  מ בשעה" יר20:  משאיות- נפח רקע   10%-  10%-  סלילת מסלול חדש

  30%-  -במקרה של גימור מלא   40%-  30%-  העברת תנועה למסלול חדש

 יש לכייל נתוני הצומת; על כל הזרועות   -  10%- טיפול בצמתים במהלך סלילת מסלול

    10%-  20%-  )'מדרגות'(כביש עם הפרשי גובה 

  מ בשעה" יר40:  משאיות- נפח רקע   5%-  10%  לילה מחוץ לתוואי הדרךס

  חיבור למסלול חדש או לתוואי חדש  -  10%-  חיבור קטעי דרכים
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   ברמת הצומתפרויקט - מרחב בינעירוני - 3ערכי מחדל רמה 

  הערות  קיבולת  אבן יסוד/ שלב 

  יש לכייל נתוני הצומת; על כל הזרועות   20%-  סלילת נתיבים בצד בזרועות הראשיות

  יש לכייל נתוני הצומת; על כל הזרועות   25%-  תוספת מפרדה באחת הזרועות

  יש לכייל נתוני הצומת; על כל הזרועות   20%-  הרחבת הזרועות המשניות

 אין צורך לכייל נתוני הצומת; על כל הזרועות   30%-  הסטת צומת

  וונטית בלבדבזרוע הרל  10%-  חיבור זרוע חדשה לקטע קיים

  פרק זמן קצר   10%-  ביטול צומת קיימת

  בתנועה החוצה בלבד  25%-  סלילת מעקף בצומת

  בתנועה החוצה בלבד  30%-   הנחת עמוד מרכזי- גישור 

  בתנועה החוצה בלבד  25%-   הנחת עמודים בצידי הדרך- גישור 

  מבוצע בלילה  -   הנחת קורות- גישור 

  יש לכייל נתוני הצומת; על כל הזרועות   40%-   במהלך חפירת השיקוע- שיקוע 

  פרק זמן קצר   10%- שיקוע חדש/ גשר / העברת תנועה למסלול 

  מ בשעה" יר40:  משאיות- נפח רקע   5%-  פעולות חיצוניות/ ריבוד והפעלה 

  

  נוסחאות לחישוב פרמטרים בצומת 7.5

, כפי שכבר הוזכר. בצומתסעיף זה עוסק בתיקון הפרמטרים התחבורתיים המשמשים לחישוב העיכוב 
בשיטות האומדות את העיכוב . אולם ברוב המקרים יש תיקון לאחוז הירוק, אין תיקון לזמן המחזור

  . יש תיקון גם בפרמטר זה-בצומת כפונקציה של זמן מעבר הצומת בנפח אפס 
  
כ "בד.  בצומתקרון בחישוב התיקון של אחוז ירוק בצומת הינו הפוך לשיטת החישוב של קיבולת זרועיהע

  :בהינתן קיבולת הקטע ואחוז הירוק מחושבת קיבולת הצומת כדלהלן

Ci  = Cl * EGR   

  :כאשר

iC  -קיבולת זרוע בצומת ,  

lC  -קיבולת הקטע ,  

EGR  -אחוז ירוק בזרוע בצומת .  
 

  :במקרים בהם אין תוספת נתיבים בצומת,  אחוז הירוקמתוך כך נגזרת הנוסחה לתיקון

EGR iC

lC
=    
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  :הנוסחה הינה כדלהלן) הפרויקטשלא בוטלו בעקבות  (יש תוספת נתיבים בצומתכאשר 

1 0EGR iP

lP
EGR= *  

  

  :כאשר

iP – קיבולת זרוע בצומתאחוז ההפחתה ב,  

lP – קיבולת הקטעאחוז ההפחתה ב,  

0EGR  -לפני התיקון אחוז ירוק בזרוע בצומת .  
1EGR- המתוקןאחוז ירוק בזרוע בצומת .  

 
במקום השימוש , עבור אלו המשתמשים בפונקציות עכבה העושות שימוש בזמן מעבר הצומת בנפח אפס

  :להלן נוסחת התיקון של זמן מעבר הצומת בנפח אפס, זורבאחוז ירוק וזמן מח
  

1 0
2

6 6t iP

lP
iP

lP
t= − +

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥* *  

  

  :כאשר
1t – זמן מעבר הצומת בנפח אפס לפני התיקון,  
0t – זמן מעבר הצומת בנפח אפס לאחר תיקון.  
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  עלויות אחזקה 8

  הקדמה 8.1

  :כגון, מושפעות מגורמים רביםעלויות האחזקה של הכבישים 

 , סטנדרט הסלילה שלו •
 , איכות הביצוע בעת סלילתו •
 , רמת השרות אותו הוא אמור לספק לכלי הרכב הנוסעים עליו •
 , ) שנה או כל תקופה אחרת20,  שנים10(אופק התכנון שהמתכנן נתבקש לתכנן אליו  •
 , האם מדובר בכביש חדש או בכביש קיים •
 . 'עומס יתר וכד, סוגי קרקעות, ודיות לסביבתו כמו מזג אווירותופעות אחרות הייח •
   

 בין בדרך כללבהתחשב בכך שעלויות האחזקה השנתיות נאמדות  בכבישי אספלט השונים בתחום שנע 
 מעלות הסלילה מצד אחד וכן שרוב הגורמים שנמנו לעיל משפיעים גם על עלויות הסלילה מצד 2% ל 1%
במילים . לערוך את אמדן עלויות האחזקה בצמוד לאומדן של עלויות הסלילהנראה שכדאי בהחלט , שני

הדבר אמור במיוחד בפרויקטים בהם יש . אחרות לדרוש מהמתכנן גם לאמוד את עלויות האחזקה
מבנים , מערכות הידראוליות מתוחכמות, חלקים לא שגרתיים כמו מערכות אלקטרוניות מורכבות

קרים הללו עלויות התחזוקה יכולות לחרוג בהרבה מהאחוזים בכל המ. 'מנהרות כד, מיוחדים
  . הממוצעים שלעיל

בהעדר יכולות לאמוד את עלויות האחזקה ברמה שיתוארו להלן ובהתחשב בהסתייגות לגבי אלמנטים 
 0.5%-ו) ללא הגשרים( מעלות הכביש 2%מומלץ בזאת אף לאמץ את התחום העליון של , לא שגרתיים

יש לזכור שהעלאת רמת השרות בכבישי . כעלות שנתית בתקופת ההערכה הכלכלית  - מעלות הגשרים 
מערכות בקרה מתוחכמות , מלווה בהכנסת חומרי סלילה חדישים, הארץ המתרחשת באופן הדרגתי

וגורמים לתחלופה גדולה יותר של , לעיתים מזומנות, ואביזרי בטיחות המתחדשים טכנולוגית  בעולם
  .   שנותו הטבעיתהקיים עוד לפני התיי

  

  אמדן עלויות האחזקה 8.2

  
את מרכיבי האחזקה השונים . להלן מרשם תמציתי של תחומי האחזקה העיקריים ואופן חישוב עלותם

  :ניתן לחלק לתחומים הבאים
 אחזקה תקופתית של המיסעה .1
 אחזקה שוטפת של המיסעה  .2
 אביזרי בטיחות .3
 גינון .4
 גשרים .5
 מדרונות .6
 מערכות בקרה ואלקטרוניקה .7
 וזניק .8
 ניקיון .9

 רמזורים .10
 תאורה .11
 סימון הכביש .12
 שונות .13

, ים בינעירוניים מבחינת תחומי האחזקהפרויקטים עירוניים לפרויקטעקרונית אין הבדלים מיוחדים בין 
אולם אלו אינם , השקעה גדולה יותר בגינון, אולם בתחום העירוני ישנם כמויות רבות יותר של תאורה

  .כפי שיוצג בהמשך, משנים את תוצאות הבדיקה וההערכה

יש , בעת הבדיקה הכלכלית. 2006כל מחירי היחידה שיצויינו בסעיף זה הינם מעודכנים לתחילת יולי 
  . שיהיה אזהפרויקטלמציאות , לבצע סקר מחודש על מנת לבדוק את התאמתם של מחירים אלו
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  :להלן יוצג מרשם לחישוב עלויות האחזקה לכל אחד מהתחומים שנמנו

  ופתית של המיסעהאחזקה תק  .1

  :באחזקה התקופתית של המיסעה יש לחלק את קבוצת המיסעות לארבע קבוצות

מ " ס5 כלי רכב ביממה  יש צורך בביצוע קירצוף וריבוד של 50,000בכבישים בהם התנועה עד  •
 .  שנים10-בשכבת אספלט רגיל בתדירות של אחת ל

 התוצאה זהה אולם לפי הפרקטיקה ר" אלף כ65 ל 50בכבישים בהם התנועה היומית נעה בין  •
עקב מגבלות ביצוע . SMAבישראל מרמות תנועה אלה  התערובת האספלטית תכלול כבר שכבת 

 .מ" ס6כ "סה, SMA 3מ אספלט רגיל ו " ס3שכבות הריבוד תהיינה 

מ גם כן אך " ס6עובי השכבה יהא ,  ר" אלף כ75 ל 65בכבישים בהם התנועה היומית נעה בין  •
  . שנים7-פעולה תהיה אחת לתדירות ה

,  שנים5-תדירות התחזוקה הינה אחת ל,  כלי רכב ביממה75,000בכבישים עמוסי תנועה מעל  •
מ " ס4בפרקטיקה הישראלית עובי הריבוד הינו . מ" ס7י קירצוף וריבוד בעובי כולל של "ע

  . והשאר יושלם באספלט רגילSMAלתערובת מיוחדת 

  .או דרך עירונית כלשהי, ם מדובר בנתיב תחבורה ציבורית משתנות גם אאינןמסקנות אלו 

הכולל , SMAלטונה לאספלט מסוג  ₪ 340הינם , 2006במחירי יולי  , מחירי היחידה לחישוב הריבוד
עלות זו כוללת את , כמו כן. בתוכו את כל מרכיבי העבודה והחומרים וכן את גורמי האבטחה השונים

  .ב"וכיו, המעבדה, התכנון, עלות הפיקוח, מרכיבי הקירצוף

. לפי סוג הכביש, לטונה אספלט ₪ 250ניתן להשתמש במחיר של , "רגיל"במידה ונעשה שימוש באספלט 
  .יש צורך לברר זאת מראש בעת בדיקת הכדאיות הכלכלית

- מרכיב ה, מ" ס7בעובי ריבוד של : לפי החישוב הבא,  300₪-הינו כ, המחיר המשוקלל הנוכחי לאספלט
SMA250כלומר . מ והשאר באספלט רגיל" ס4 יהיה  בוX 3/7+ 340X 4/7 = 300בקרוב .  

  :חישוב עלות הריבוד השנתית הכוללת ייעשה לפי הנוסחה הבאה

עובי הריבוד ) * (רוחב השוליים במטרים+ רוחב הכביש במטרים ) * (אורך הכביש במטרים= (עלות ריבוד 
  )מחיר טונה אספלט) * (ספלטיתמשקל סגולי של תערובת א  = 2.4)  * (' מ-ב

  

בהתאם , ואת המחירים יש לעדכן מדי שנה ושנה, הפרויקטאת הכמויות ניתן לקחת מכתב הכמויות של 
  .למחירי השוק

. צ והערכת מומחים בענף" מוצגים במרשם תמציתי להלן המתבסס על ניסיון בכבישי מע2-12סעיפים 
  .של המתכנןאת הכמויות והעלויות יש לקחת מכתב הכמויות 



  2006ת "נוהל פר
 2006הנחיות נוהל  – 2חלק 

 

71 

  )2006 יולימחירי (טבלת סיכום לעלויות אחזקה שוטפות שנתיות 
  

  מחיר   שנתיתכמות  יחידה  סעיף אחזקה  'מס
ח "בש(

  )לשנה
2   

2.1  
2.2  
  

  אחזקה שוטפת
  הטלאות

  וסתימת סדקים

  
  מטר מרובע

  

  
   משטח המיסעה כולל שוליים0.5%

  
  

  
34  
  

3  
3.1  
3.2  
3.3  

  אביזרי בטיחות
  תמרורים ושלטים

מעקות בטיחות 
  מפלדה

מסמני , עיני חתול
בולמי ,קצה

  אנרגיה

  
  יחידות  

  מטר אורך
  
  מ אורך"ק

  
   מהתמרורים והשלטים20%
   מאורך המעקות15%

  
  אורך הכביש

  
950  
120  

  
2000  

4  
4.1  
4.2  
4.3  

  גינון
  גינון
  גיזום
  הדברה

  
  דונם
  מ אורך"ק
  מ אורך"ק
  

  
  )חודש (12- דונמים של גינון מוכפל ב

  )שני הצדדים (2-רך הכביש מוכפל ב מאו40%
  אורך הכביש

  
200  

1400  
2000  

5  
5.1  
5.2  

  גשרים
  מעל נחלים

  רגילים

  
  עלות הגשר
  עלות הגשר

  
   מעלות הגשר0.5%

   מעלות הגשר0.15%

  

  165   מאורך המדרונות בפרויקט10%  מטר אורך  מדרונות  6

מערכות בקרה   7
  אלקטרוניות

 
עלות 

  המערכות

  
   מעלות המערכות6%

  

8  
8.1  
8.2  

  ניקוז
  ניקוי תעלות
  מעבירי מים

  
  מ אורך"ק

  יחידות

  
  פעמיים בשנה כל אורך התעלות
  פעמיים בשנה כל מעבירי המים

  
1500  
300  

9  
9.1  

  
9.2  

  
9.3  

  ניקיונות
ניקיון המיסעה 

  ואיי התנועה
הסרת שלטים 
בלתי חוקיים 

  גדולים
הסרת שלטים 
בלתי חוקיים 

  קטנים
  

  
  
  מ אורך"ק
  
  מ אורך"ק
  
  מ אורך"ק

  
  
   פעמים בשנה כל אורך הפרויקט4
  

  מ אורך" שלטים לכל ק1.5
  

  מ אורך" שלטים לכל ק250

  
  

500  
  

880  
  

6.5  

עלות מערכות   רמזורים  10
  הרמזורים

     מעלות מערכת הרמזורים10%

11    
11.1  
11.2  

  תאורה
' תחזוקת נק

  תאורה
  צריכת חשמל

  
מספר נקודות 

  תאורה

  
  בישמספר נקודות התאורה בכ

  מספר נקודות התאורה בכביש

  
270  
350    

מספר (- פעמיים בשנה אורך המסלול מוכפל ב  מטר אורך  סימון  12
  )1+הנתיבים

  
2  

אחוז מסך   שונות  13
  העלויות

 אחוז מסך עלויות התחזוקה כבלתי צפוי 5
  מראש
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  ניתוח סיכונים ורגישות 9

  מבוא 9.1

  כללי 9.1.1

נתונים ב )בדרך כלל לא רצויים(שינויים ממשות התמהאפשרות של הצורך בניתוח סיכונים נובע 
  :כלהלן, באופן כללי נסתכל על חתכים שונים של הסיכונים.  המהווים בסיס לבחינת הכדאיותמסוימים

  :במסגרת זו קיימים ההיבטים הבאים, הרקע הגורם לסיכון 
o  הוות המ,  הנחות ביחס לתרחישי רקע–שינוי בהנחות החיצוניות שבמסגרתן נבחן הפרויקט

  .  תחזית מספר המועסקים באזור מסוים-כמו למשל , הנחות אקסוגניות
o במסגרת עלויות ההקמה, שינוי במשתנים פנימיים כמו גידול בעלויות של העתקת תשתיות.  
o לבין סיכונים קיימים אשר לא ברור מהו , הפרדה בין סיכונים שהאומדן שלהם ברור

  . הרגישות הכלליותאלו האחרונים הינם הבסיס לבחינות. היקפם
, על עלויות ההקמה, האם הסיכון משפיע על לוחות זמנים.  קביעת מרכיב הבדיקה המושפע מהסיכון 

  .על אומדן הביקושים וכיוצא בזה
  

המסמך כולל הנחיות לגבי צורת הניתוח של . ת"מסמך זה מציע דרך לשילוב ניתוח הסיכונים בנוהל פר
סוג הסיכון ומידת , הפרויקטס לסיכונים תוך התחשבות באופי הסיכונים ובאלו מקרים צריך להתייח

  .הסיכון

  ניתוח סיכונים 9.1.2

הערכה ובקרה של סיכונים העולים במהלך תכנון או יישום , ניתוח סיכונים הוא גישה מובנית לזיהוי
המטרה בניתוח סיכונים היא לתמוך בקבלת החלטות נכונה על ידי הבנה לעומק של הסיכונים . פרויקט

  :ניתוח סיכונים כולל. מונים בפרויקט מסוים והשפעתם הצפויההט
  . להפחית מראש את התרחשותםןזיהוי סיכונים אפשריים מראש וניסיו 
אחזקה בכלים המתאימים על מנת לפקח על התרחשותם ולנהל את התוצאות העתידיות באם  

  .יתרחשו
  .ונים והערכהשימוש בתהליך קבלת החלטות הנתמך על ידי מסגרת של ניתוח הסיכ 

 אלא הפחתה שלהם כאשר עלות ההפחתה נמוכה ,המטרה אינה דווקא נטרול מוחלט של כל הסיכונים
  .מעלות הסיכון בפועל

  בדיקות רגישות 9.1.3

משתמשים בתהליך על מנת לבחון את הרגישות . בדיקות רגישות הן חלק בלתי נפרד מתהליך ההערכה
, קת טווח הערכים היכולים להיות משויכים למשתניםדרך בדי. של ערכים שונים לחוסר ודאות עתידי

החישוב על ידי שינוי . ניתן לבחון כיצד הערכים השונים מביאים תוצאות שונות באומדן החלופה הנבחרת
על מנת , הערכים של המשתנים מראה בכמה צריך אותו משתנה לקבל ערך גבוה יותר או ערך נמוך יותר

היא לבצע בדיקות רגישות למשתני המפתח עבור פרויקטים הנורמה . שהפרויקט לא יהיה כדאי
  .תחבורתיים

  אלמנטים של סיכון 9.2

  :ניתן להבחין בארבע קטגוריות של סיכונים אפשריים של פרויקט
שינויים בהסדרי מימון , בעיות תקציב אפשריות,  מתייחס לעלויות הקמה של הפרויקט:כספי ישיר 

  . ויות שוטפותשינויים באומדני תועלות ועל, וערבויות
  .זמינות רכב, מאפייני תעסוקה והכנסה, שינויים במודלים,  תרחישי שימושי קרקע:ביקוש 
התארכות זמן ביצוע , קשיי ביצוע, פערים בהקצאת תקציבים, ות והתנגדויות בעיות זמינ:משך זמן 

  .  פרויקטים מסובכים
  . הגדלת סיכונים כלליים,  צורך בשינוי פרויקט:אחר 
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  כון ובדיקות רגישות מקובלותהיקפי הסי 9.3

תוצאה . חלק ממטרות בדיקות ההערכה הכלכלית הוא להגיע לאומדן מיטבי של הסתברות ותוצאות
שהיא אופטימית מידי או פסימית מדי של הסיכונים אינה משרתת את המטרות ואף יוצרת ערפול מעל 

ת ולמצוא את השפעתם על הגישה בהערכות היא לזהות את כל הגורמים בהם יש חוסר ודאו. הנושא
אפשרי להעריך או לכמת , כבר בתהליך הפיתוח או התכנון של הפרויקט. איכות האפשרויות שנבחנות

  . גורמי סיכון
  :ישנם מספר אלמנטים. השלב הראשון בהערכה הוא בדיקות הרגישות

  . אשר אינם ודאיים) משתני מפתח(זיהוי גורמי הסיכון  
  .  גורמי סיכון שאינם ודאייםיצירת טווח שינוי עבור אותם 
  .עבור כל גורם סיכון קביעת התוצאה של הבדיקה עבור טווח של חוסר ודאות 

  :הכרחי ממספר סיבות) לגורמי הסיכון(נושא בדיקות הרגישות אשר יש לבצע למספר משתנים בבדיקה 
. פשרויותיש לבצע בדיקת רגישות על מנת לוודא שהאפשרות שנבחרה היא היציבה ביותר מבין הא 

  . זאת יבוצע על ידי שינוי של מספר הנחות שנבדקו והגעה למסקנות דומות
  .מקבלי ההחלטות צריכים להיות מודעים לסיכונים השונים ולהשלכותיהם 
 .הערכה המכלילה מרכיבים של חוסר וודאות מחזקת את אמינות הבדיקה 

  

  :ת הדרישה היא למספר בדיקות רגישות סטנדרטיות"כיום בנוהל פר
  ).הגדלת ההשקעה(בדיקת שינויים בעלויות ההקמה  
  שינויים בתועלות  
  ).שער ריבית חליפי(שינויים בשער הריבית  

  
  

  :בספרות קיימת חלוקה של בדיקות הרגישות למספר קטגוריות עיקריות
  . תחזיות תנועה כגורם עיקרי.ביקוש .1
  . מחירי דלק– א לדוגמ.מחירים .2
   .בתחומים שונים התקדמות בלתי צפויה .טכנולוגיה .3
  .שינויים בהעדפות, בגודל ובהרכב,  שינויים אפשריים בתנועה.לוגיסטיקה .4
  .עלויות .5
  .מחיר אנרגיה, ערך הזמן: לדוגמא,  שינויים ביחסי המחירים.ערכים קבועים .6
  .שינויים בלוחות הזמנים של הפרויקט. עמידה בזמנים .7
  .וכן ערכים מעל ומתחת לערך זהיש לבצע את הבדיקות עם שער ריבית נוכחי . שער הריבית .8
  

  . במקרים מסוימים מומלץ לשלב מספר גורמים בבדיקות
  

  :דוגמאות לקטגוריות העיקריות בהן עושים שימוש
  

  ). מההערכה הראשונית60%-20%-הערכה גבוהה ב: לדוגמא(עלויות בנייה של הפרויקט  .1
  ). בעלויות15%- גידול של כ: לדוגמא(תפעול של הפרויקט עלויות ה .2
  ). מההערכה הראשונית33%-הערכה נמוכה בכ: לדוגמא(תחזיות נסיעה  .3
תועלות ,  עבור ערכים קבועים דוגמת חיסכון בעלויות חנייה50%שינוי של (ערכים קבועים  .4

  ).סביבתיות וכדומה
 מתקשר גם לגידול בעלויות – שנים למעלה מהמתכונן 2נמשך : לדוגמא(זמן הקמה של הפרויקט  .5

  ).הבנייה
  0:לדוגמא. גידול וקיטון, חקרים המציעים לבחון גם שינוי כולל של משתניםישנם מ .6

  . גידול וקיטון40%טווח של : עלויות בנייה .6.1
  .40%קיטון של : חיסכון לנוסעים .6.2
  . גידול וקיטון20%טווח של : חיסכון עלויות תפעול רכב פרטי .6.3

                                                 
  .Queensland transport cost benefit analysis manual: מקור 0
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  .40%קיטון של : חיסכון זמן נסיעה ברכב פרטי .6.4
  . גידול וקיטון20%טווח של : ת דרכיםחיסכון בעלויות תאונו .6.5
  .נתינת הערכים השליליים ביותר לכל משתנה": הגרוע מכל"תרחיש  .6.6

  :ישנן גישות המאגדות את סך כל השינויים כך שתתבצע בדיקה עבור .7
 לערכים המקסימליים האפשריים היכולים להתקבל ו במצב זה יתייחס–" אופטימי"תרחיש  .7.1

  .כתועלות
ב זה יתייחסו לערכים המינימליים האפשריים היכולים להתקבל  במצ–" פסימי"תרחיש  .7.2

  . כתועלות
כלכליים -בדיקות רגישות למשתנים סוציו. 2-ישנן גישות המחלקות את בדיקות הרגישות ל .8

  .ובדיקות רגישות למשתנים פיננסיים

  ניתוח הסיכונים 9.4

  :סיכונים אפשריים יתקיימו במספר מישורים כתלות בסקטור אליו שייכים
סיכונים כלל משקיים מתייחסים להשפעות החיצוניות לפיתוח של פרויקט  -יכונים כלל משקיים ס 

 תלות –האחד . ההתייחסות הינה לשני מישורים. הקשורות למצב הכלכלי הכללי במשק, מסוים
 שינויים בהתנהלות הספציפית של הפרויקט כתוצאה משינויים –והשני , במצב הכלכלי הכללי במשק

    .אלו
יכולים להשפיע במספר , בדרך כלל ירידת פעילות כלכלית במשק, נויים במצב הכלכלי הכללישי

    :לדוגמא. אופנים על הפרויקט הנבחן
האבטלה ורמת החיים , כתלות במצב הכלכלי הכללי המשפיע על התעסוקה. ירידת ביקושים  .א

    .יכול להיווצר שינוי בהערכה של הביקושים החזויים לפרויקט
    .גם הם מושפעים משינויים במצב הכלכלי הכללי. ם פיננסיים ליזם וסיכוני מימוןקשיי  .ב
או מהקטנת תקציבים , יכולים להתרחש כתוצאה מהתארכות ביצוע הפרויקט. שינויים בפרויקט  .ג

    .אשר גם הם פועל יוצא של המצב הכלכלי הכללי
הערכות בסיסיות עליהן מושתת שינויי מדיניות יכולים לשנות . שינויים במדיניות הממשלה  .ד

    .כמו כן שינוי מדיניות יכול להביא גם לשינוי בפרמטרים כלכליים עיקריים. הפרויקט
תקלות שונות , התוצאות האפשריות הנובעות משינויים אלו יכולות להביא לגידול בעלויות הפרויקט

הפרויקט או אף הפסקה שינויים במאפייני , במהלך ההקמה של הפרויקט ושינויים בלוחות הזמנים
  . מוחלטת של ביצוע הפרויקט

סיכונים בהערכות של תרחישים מתייחסים לאפשרות בה יונחו  -סיכונים בהנחות של תרחישים  
הנחות מסוימות לגבי פרמטרים או תרחישים אפשריים הקשורים לפרויקט ובפועל יתרחש מצב 

   :פשרויות התרחשותסיכונים אלו יכולים להתבטא במספר מישורים של א. שונה
שיעורי גידול ופילוג מרחבי , אי התממשות או שגיאות בתחזיות: תחזיות אוכלוסייה ומועסקים  .א

    .מוטים
    .גודל משק בית וכדומה, שגיאות בחיזוי משתנים דוגמת זמינות רכב: משתנים כלליים  .ב
ויקטים נוספים או אי דיוקים בחיזוי רשתות רקע בעקבות פר, אי דיוקים כלליים: מודלים .ג

עיתוי בניית פרויקטים אחרים והערכת אינטראקציה עם , חיזוי רשתות תחבורה ציבורית, חסרים
    .פרויקטים אלו

קשורות , התוצאות העיקריות היכולות לנבוע כתוצאה מהנחות שאינן מדויקות של תרחישים
בשינויים ,  לפרויקטבשינויים בעיתוי של הביקושים, בשינויים בגודל של הביקושים לפרויקט

  .שינויים אלו עלולים להשפיע על התכנות הפרויקט. בפריסה המרחבית של הביקושים ועוד
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  הנחיות לעורך הבדיקה 9.5

הערכת הפרויקטים צריכה לכלול בתוכה הערכה של הסיכונים האפשריים וניתוח סיכונים לגבי 
ע הבדיקות הכלכליות לפרויקט בביצו. בפרט כאשר קיימים סיכונים בולטים, הסיכונים העיקריים

כאשר לוקחים בחשבון כי ההשקעה באיתור וכימות הסיכונים (צריכים לבצע תהליך של מספר שלבים 
  ).תתבצע בהתאם לאופיים

  

  :השלבים העיקריים בניתוח הסיכונים כוללים

יש לנהל רשימת סיכונים המתארת את הסיכונים העיקריים העלולים לפגוע  - זיהוי הסיכונים 
בהמשך , )החל מלוחות זמנים ועלויות(הרשימה צריכה להתחיל בסיכוני בנייה . בתכנית הפרויקט

רשימת הסיכונים האפשריים . רווחים ותועלות, להתייחס לסיכוני תפעול וסיכונים הקשורים לתנועה
יש , גם באם יש קושי להעריך את ההשפעה או ההסתברות של סיכון מסוים, צריכה להיות מקיפה

  . מקרה להציגו ולא להתעלם ממנובכל
 ויינתנ, לאחר שקיימת רשימה של סיכונים עיקריים השייכים לפרויקט הנבדק - ניתוח הסיכונים 

בדיקות הרגישות יחליפו את המשתנים . ערכי שינוי אפשריים לכל משתנה המושפע מהסיכון
היא יצירת טווח של התוצאה העיקרית מהתהליך של הערכת ההשפעות של הסיכונים הנבדקים כך ש

  .תוצאות אפשריות אשר עלולות להתרחש ישירות מרמות שונות של סיכונים
  

  :ההשפעה של הסיכונים מתרכזת בחמישה אלמנטים עיקריים

  .עלויות 
  .ביקושים 
  .תועלות 
  .זמן 
  .ריבית 
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   תוכניות פיתוח - מאגר נתונים 10

כלול גם , חס עורך בדיקת כדאיות כלכלית לפרויקט תחבורתיבמסגרת הנושאים אליהם צריך להתיי
באותם המקרים בהם . נושא תחזית הפעילויות והביקושים לנסיעות המהווה בסיס לבדיקת הכדאיות

עליו לבדוק ולוודא שתחזית הנסיעות , אין עורך בדיקת הכדאיות מכין את תחזית הנסיעות בעצמו
  .המשמשת אותו אמינה וסבירה

  
ברמת , להקל על עורך בדיקת הכדאיות הוכן בסיס נתונים המציג תחזיות פעילות ברחבי הארץעל מנת 
נתוני מקומות עבודה , תחזיות הפעילות כוללות נתוני אוכלוסיה חזויים. ממקורות שונים, יישובים
  .2020רוב נתוני התחזיות מתיחסים לשנת היעד . ומספר נתונים אחרים) חלקיים(חזויים 

  

 – 8לנספח על הקורא לפנות , על מנת לראות את הנתונים. ר זה לא מוצגים הנתונים עצמםבמסמך קצ
 הכוונה במסמך קצר זה להנחות את עורך בדיקת הכדאיות בדבר אופן . מאגר נתוני תוכניות פיתוח

  :כלהלן, ההתיחסות הנדרש מצידו לנושא תחזית הפעילויות והביקושים לנסיעות
  
, בין היתר, מובן של נפחי כלי רכב בקטעי דרך ובמרחבים שונים הן פועל יוצאתחזיות של נסיעות ב  .1

, במובן הפשטני ביותר, תחזיות של נסיעות מתקבלות. של תחזיות פעילות באותם מרחבים
מהפעלת מקדמי יצירת נסיעות ומשיכת נסיעות על תחזיות פיתוח של אוכלוסיה ומקומות עבודה 

  ).ונתונים נוספים אחרים(

על עורך בדיקת כדאיות כלכלית שאיננו מכין את תחזית הנסיעות בעצמו לבדוק את   .2
  :הנתונים בשני תחומים

  סבירות תחזיות הפעילות  .א  
  סבירות תחזיות הנסיעות  .ב  

כולל כאמור תחזיות אוכלוסיה ותחזיות מקומות עבודה ברחבי הארץ ברמת הנספח   .3
  :בנספחר הכלול להלן מספר נקודות הנוגעות לחומ. יישובים

לעיתים מוזכר איזו תחזית מועדפת . ממקורות מידע שונים, לא תמיד מלאים, נתוני תחזיות  .א
  .על משרד התחבורה

יחס יעל עורך הבדיקה הכלכלית להת. הנתונים מהווים קומפילציה של תחזיות קיימות  .ב
סבירות ן אך במקביל עליו לברר ברשויות המקומיות המתאימות האם ה, לנתונים אלה

  .ועדכניות
ברשויות . הנתונים הם בעיקר נתוני משרד הפנים ונתוני גופי תכנון כלל מטרופוליניים  .ג

דבר שיש ,, כ כלפי מעלה"בד, יה להגזים בתחזיות הפעילותיהמקומיות עצמן ישנה נט
  .זהר ממנוילה

יבם עם נתוני ולהצל, על עורך בדיקת הכדאיות לבדוק את נתוני הפיתוח, בסיכומו של דבר  .ד
 תחזית פעילויות הנראית לו סבירה והגיונית לצורך ולקבוע לעצמוהרשות המקומית 

יחס למגמות פיתוח בעבר וכן למגמות צפויות יהבדיקה שהוא עורך צריכה להת. עבודתו
  .הנראות לו סבירות

ל מגורם על עורך בדיקת הכדאיות לבדוק האם תחזית הנסיעות שקיב, בהקשר של תחזית הנסיעות  .4
כפי . להלן הסבר על אופן ביצוע הדבר. חיצוני מצויה בהלימה עם תחזית הפעילויות אותה בחר

על תחזיות פעילות מופעלים מקדמי יצירה ומשיכה כדי לתרגמם לתחזית ,  לעיל1שהוסבר בסעיף 
 YY.0 -  יצירות לנפש וXX.0(משיכה הם תמיד במתכונת שבר עשרוני / מקדמי היצירה . נסיעות

על עורך בדיקת הכדאיות הכלכלית מוטל לבדוק ולוודא את טיב ). משיכות למקום עבודה
אלא את ההלימה ברמה של נסיעות ביישוב , לא ברמה של נפחי תנועה בקטע דרך ספציפי, ההלימה

  . או חלק מן היישוב התואם למרחב הבדיקה הכלכלית, שלם
מקדמי יצירה ', פרק ג" לתכנון חניההנחיות "כלי עזר לבדיקה הוא פרסום משרד התחבורה 

בפרסום מפורטים מקדמי יצירה ומשיכה . משרד דגש הנדסה, 2002דצמבר , ומשיכה של נסיעות
לשם המחשה יצוין כי . שעות יום שונות ואמצעי נסיעה שונים, של נסיעות לשימושי קרקע שונים

מקום עבודה במשרדים מושך .  נסיעות ברכב פרטי0.1-0.15מקובל שנפש מייצרת בשעת שיא בוקר 
במידה . הבדיקה נועדה לבדוק את טיב ההלימה.  נסיעות ברכב פרטי0.3-0.4בשעת שיא בוקר 

ובמידת הצורך להכין תחזית ) יכולות להיות סיבות שונות(יש לבדוק את הסיבה לכך , שאין הלימה
  .שתשליך גם על ממצאי בדיקת הכדאיות, נסיעות מעודכנת

   –ות על פי שימושי קרקע יש לעזר ב להכנת תחזית נסיע
  ". תכנון ובנייה'  פרק א1997, הוצאת כתובים, פרייזלר. ה.צ, עדכונים לחקיקה בתכנון ובנייה"
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  כללי 1

המתכונת החדשה תוכננה בעקבות . נת החדשהוכמתבפרק להלן נציג את מבנה בדיקת הכדאיות ב
אשר הציגו הערות , עורכי בדיקות כדאיות ומומחים בענף, סדרה של פגישות עם מקבלי החלטות

  . ח הבדיקה" בהקשר למבנה דוהצעות לשיפוריםו
  

  :דההמתכונת החדשה נוע
ח הכולל בתוכו את כל התוספות והשיפורים שהוכנסו לנוהל "להציע מתכונת דו, מחד 

  .אשר מטבע הדברים מגדילים את נפח הנתונים להצגה, הבדיקה
קצר ופשוט של ממצאי הבדיקה מבלי לוותר על איכות הבדיקה , ח ענייני"להציג דו, מאידך 

 . והצגת הנתונים
  

ח קריא וקצר אשר מבהיר באופן הטוב ביותר את " דובעיצוב המבנה החדש הושם דגש על
הרעיון שאומץ . השפעותיו ותרומתו למשק הלאומי, תרומתו לרשת התחבורה, הפרויקט ומהותו

ח הבדיקה כאשר "ח החדש הוא לכלול רק את תמצית הניתוח והחישובים בדו"במבנה הדו
. ח"יופיעו בנספחים לדו' ע וכותיאורי הסקרים ונתוני הרק, הניתוחים המפורטים, המתודולוגיה
ובכל זאת לא יהיה ויתור על , ח תהיה קלה ומהירה"אנו מקווים כי קריאת הדו, באופן כזה

  .הנתונים והדיווחים החשובים שיפורטו בנספחים
  

אשר מטרתו לאפשר לעורך הבדיקה להרחיב , ח מוגדר נספח משלים"למרבית סעיפי הניתוח בדו
הנספח יכול להיות פרק העומד בפני .  ונתונים ולרכז כל חומר נוסףלהוסיף לוחות, את הניתוח

פחים נוספים סח רשאי לכלול נ"עורך הדו. ניתוח וחישובים מפורטים, עצמו הכולל הסברים
אנו מבקשים מעורך . מספור הנספחים הינו חשוב ליצירת אחידות. ח בהתאם לצרכיו"בדו

במידה ואין צורך בפרוט נספח . ט בפרק להלןל מספור הנספחים כפי שמפורהבדיקה להקפיד ע
  . כאשר המספור של יתר הנספחים יוותר ללא שינוי, יושמט נספח זה, םמסוי

  
המפות והנתונים , ח בדיקת הכדאיות"בפרק זה מפורטים גם הלוחות שחייבים להופיע בדו

מרכז לוח הינה הגדרת מספר מצומצם של לוחות סכום ו 2006בגרסה פת חשובה סתו. המרכזיים
   .עוצב במתכונת אחידה לכל בדיקות הכדאיותאשר , אחד של בדיקת הכדאיות

פרט . ח הבדיקה" אשר חובה לכלול אותן בדוטבלאות ראשיות מוגדרות להלןבפרק הטבלאות 
אשר מצאנו לנכון , 96ת "כמקובל בנוהל פר, דיווח נוספות ישנן טבלאות , לטבלאות הראשיות

י להחליט אילו טבלאות לפרט בגוף עורך הבדיקה רשא  .ת"לוחות נוהל פר – 9בנספח לכלול אותן 
  .ח"ח ואילו טבלאות לדווח בנספחים לדו"הדו

  
  :להלן דגשים עיקריים באשר למבנה החדש

  
  ח בדיקת הכדאיות"דו

עיקרי הממצאים והמלצות , ח כולל תמצית מנהלים קצרה המציגה את הפרויקט"הדו 
 .הבדיקה

ח יהיו קצרים ועניינים " השפעות הפרויקט כאשר ההצגה והניתוח בדוח מציג את כלל"הדו 
 . התוצאות של הניתוחיםויציגו את עיקרי 

נבקש מעורכי . מבנה הבדיקה החדש נועד לאפשר קריאה בהירה ונגישות מהירה לנתונים 
 .כמוצג בפרק להלן, ח"הבדיקה לשמור על מבנה הפרקים בדו

, הסקרים,  אשר מיועדת להציג פרוט של הנתוניםח כולל רשימת נספחים מובנית"הדו 
  . הניתוחים התחבורתיים והניתוחים האחרים, מתודולוגיה, תחזיות

  
כגון תוכנית אב ( כולל הנחיות בדבר איסוף חומר רקע לפרויקט 2006חידוש חשוב בגרסה 

ורמים ופגישות עם ג..))ת"בה(בחינת השפעה תחבורתית , תסקיר השפעה על הסביבה, תחבורתית
  . )מתכנן, עירייה, ת מחוזי"מפע (ת הפרויקטבצוע וסביב, מעורבים בתכנון

 בנספח מיוחד הפגישות שקיים בהקשר לפרויקט וסיכומן, עורך הבדיקה יציג את חומר הרקע
אשר יועד , )דיווח וסכום חומר רקע פגישות -בבדיקת הכדאיות  9נספח  (בדיקת הכדאיותח "לדו

  . למטרה זו
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   הפרקים– הבדיקה ח" דומבנה 2

 :ח בדיקת הכדאיות במתכונת החדשה"להלן מבנה כללי של דו

 ממצאים עיקריים והמלצות: תקציר .1
  הפרויקט .1.1

 תאור הפרויקט  .1.1.1
 יעדי הפרויקט  .1.1.2
 מקום הבדיקה בחיי פרויקט ומטרתה .1.1.3
 רה השתלבות הפרויקט במערך תכנון התחבו .1.1.4
 מצב סטטוטורי .1.1.5
 עלויות הפרויקט .1.1.6

 ממצאים עיקריים .1.2
 המלצות .1.3

  הפרויקט .2

 רקע הפרויקט ויעדיו  .2.1
  תאור פיזי של הפרויקט .2.2

 חלופות הפרויקט .2.3
 שלביות ביצוע .2.4
 זמינות  .2.5
 השתלבות הפרויקט בתוכניות מערכת התחבורה  .2.6
 עלויות הקמה ואחזקה  .2.7
 סיווג בדיקת הכדאיות .2.8

 השפעות הפרויקט .3
 ות לפרויקט אפיון ההשפעות הרלוונטי .3.1
 ניתוח תחבורתי  .3.2
 ניתוח בטיחותי .3.3
 ניתוח השפעות סביבתיות .3.4
 הפרעות במהלך הקמה .3.5
 כלכלי/פיתוח אזורי .3.6
  נוספותהשפעות .3.7
 יעדי הפרויקט ומידת השגתם .3.8

 תוצאות הבדיקה  .4
 תועלות הפרויקט .4.1
 ניתוח כלכלי .4.2
 ניתוח סיכונים ובדיקות רגישות .4.3
 בדיקות סבירות .4.4
 סיכום ומסקנות .4.5

  
  בדיקת הכדאיותח "רשימת הנספחים בדו

   מצב קיים- נתוני רקע: 1נספח 
  מאפייני הפרויקט ועלויות: 2נספח 
  מתודולוגית הבדיקה: 3נספח 
  תחזיות -נתוני רקע :  4נספח 
  ניתוח תחבורתי:  5נספח 
  ניתוח בטיחותי : 6נספח 
  ניתוח השפעות על הסביבה: 7נספח 

  הפרעות לתנועה בזמן ההקמה: 8ספח נ
  סכום חומר רקע ופגישותדיווח ו: 9נספח 
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  הנחיות–הבדיקה ח "דומבנה  3

  ממצאים עיקריים והמלצות: תקציר  - 1פרק  .1
ח "עורך הבדיקה יערוך פרק ממצאים והמלצות עיקריות אשר יופיע בחלקו הראשון של דו

  . הבדיקה
השפעותיו העיקריות , ה תמציתית של מהות הפרויקטהחשיבות העיקרית של הפרק הינה בהצג

אלא , ח"יודגש כי אין הכוונה לחזור על כל ממצאי הבדיקה המפורטים בדו.  והמלצות הבדיקה
לגבש הצגה נקודתית אשר תאפשר לקוראים השונים להבין את הפרויקט ומסקנות הבדיקה 

  . בקריאה מהירה
  

  :לקמן יהיו כד התקצירהנושאים אשר יפורטו בפרק

 הפרויקט .1.1
. פרק הפרויקט בתקציר יציג את הפרויקט והנתונים העיקריים החשובים להבנת הפרויקט ויעדיו

  . התאור והנתונים יוצג לחלופות העיקריות שנבחנו בבדיקת הכדאיות
הרחבת : כגון(סוג הפרויקט ,  תאור קצר של מהות הפרויקט– תאור הפרויקט .1.1.1

נתונים פיזיים חשובים , ..)צ"נת, דשהמסילה ח, הפרדה מפלסית, כביש קיים
 .תאור הפרויקט יכלול מפה של הפרויקט וסביבתו ...)מס נתיבים, כגון אורך(

 . אמור לספקשהוא והצרכים העיקריים יעדי הפרויקט תאור – יעדי הפרויקט .1.1.2
תאור אופן שילוב בדיקת הכדאיות  – פרויקט ומטרתההמקום הבדיקה בחיי  .1.1.3

 . בתהליך תכנון הפרויקט
העורך יציג את חוות הדעת  – התחבורהבתוכניות מערכת השתלבות הפרויקט  .1.1.4

העורך נדרש לציין האם הפרויקט הינו חלק . של המפקח על התעבורה האזורי
ולציין , ..)מקומית, עירונית, אזורית,  ארציתתוכנית אב(מתוכנית מערכתית 

 אי התאמות מידת השילוב של הפרויקט עם פרויקטים אחרים ובפרט האם ישנן
למשל כביש העובר (תכנוניות של הפרויקט עם פרויקטים תחבורתיים אחרים 

 . או עם גופי תכנון אחרים, )פרוזדור המיועד גם למסילת רכבתב
, מוקדם, ראשוני, תכנון רעיוני( המצב התכנוני של הפרויקט – מצב סטטוטורי .1.1.5

 'וכו. ע.ב.ת, מצב הזמינות של הפרויקט, )מפורט
בחלק זה . הצגת עלות ההקמה והאחזקה של הפרויקט בצורה תמציתית – תיועלו .1.1.6

אלא אם כן ישנם מרכיבים הראויים להדגשה , אין צורך לפרט את מרכיבי העלות
ולהעריך את , רמת תכנון מבוסים אומדני העלויותש לציין על פי איזו  י.יוחדתמ

לאה  יש לציין את עלות הפרויקט המ.רמת מידת הודאות בנתוני העלות
 . ועלות הפרויקט בערכים כלכליים למשק) ציביתתק(

 ' סכום אבלוח  ממצאי הבדיקה ירוכזו בלוח מסכם במתכונת המפורטת – ממצאים עיקריים .1.2
. הלוח המסכם יוצג לחלופות העיקריות שנבחנו בבדיקת הכדאיות.  סכום בדיקת הכדאיות–

 הנתונים .הפרויקטת של ועורך הבדיקה יסכם בפסקה קצרה את ההשפעות העיקרי
 תועלות והשפעות הפרויקט, נפח התנועה בפרויקט: העיקריים שיפורטו בממצאים הינם

 . ומדדי כדאיות..)נגישות, השפעות בטיחותיות, השפעות סביבתיות, חיסכון בזמן(
יש , במידת הצורך. ה וממצ לסכום התקציר יוגשו המלצות הבדיקה בצורה ברורה– המלצות .1.3

שיש לבצע על מנת ..) הסדרי תנועה, תשתית(משלימים פרויקטים ילו אלציין בהמלצות 
עורך הבדיקה יכול לציין בסעיף זה כל מסקנה או . שהפרויקט ישתלב במערכת בצורה טובה

  .  וסביבתוהערה שימצא לנכון שהינה בעלת חשיבות בפרויקט



תאור

רמת התכנון 

מצב סטטוטורי
עלות הפרויקט

שנה ראשונה לכדאיותNPVIRRB/Cמיליוני ₪
35015%2.2סך הכל

שעור החזר שנה ראשונה1208%1.2עלויות תפעול
29012%1.8זמן נוסעים

מספר שנות החזר33014%2.0בטיחות
35015%2.2סביבה

ערךהשפעה
750,000נגישות

7%
D -ל E -מ

1000

2.5בטיחות
-2.2

ערך כספיסביבה
ערך כספי

הערכה כללית

סכום

המלצות הבדיקה

מידת התאמה לתכנון

הכביש כדאי לבצוע
כדאי לבצע בשלב ראשון מסלול אחד

כביש מס' 8

כביש חדש ניו יורק - בת ים

מדדי כדאיות כלכלית

נוהל פר"ת

לוח סכום א'

תוצג העלות הפיננסית של הפרויקט במליוני ₪ כולל מע"מ 

תכנון מפורט

ת.ב.ע 1234 אושרה

שם הפרויקט
והחלופה

סכום בדיקת הכדאיות

רעש: גודל האוכלוסיה הנפגעת 

חיסכון שנתי בעלות תאונות דרכים
אומדן שינוי  מספר הרוגים לשנה

השפעות הפרויקט

הקלה/החמרה בנגישות הולכי רגל
תוספת ק"מ קיבולת שרות תח"צ ביום

אחוז חיסכון בזמן נסיעה ממוצע
חיסכון שנתי בזמן נוסעים

12%

7

הכביש  מצמצם את רוחב המדרכה ב- 1 מטר

(PM10) זהום אויר: העליה ברכוז החלקיקים

תאורמדד
שעות נוסע לשנה מייצגת

מליוני ₪, שנת 2005
שנת 2005

שינוי ברמת שרות בצירי תח"צ

משוקלל בעצמת הגדול ברעש השיורי

שטחים פתוחים: גודל השטח הנפגע
חזות: סוג הפגיעה בנוף והיקף האוכלוסיה הנחשף

השפעות אחרות

הערכה

שקלול של גודל השטח, רגישות ומקום הפגיעה

הכביש מופיע בתוכנית אב ארצית 

מדינת ישראל

בעיות תאום עם האמריקאים

הפרויקט מפחית תאונות בצמת נתב"ג הערכה כללית

אחר

2005

רמת השרות של הפרויקט
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  הפרויקט - 2פרק  .2

 רקע הפרויקט ויעדיו .2.1
 והסביבה התחבורתית של הוא מתאר את מהות הפרויקט. טיקסעיף זה מתאר את המסגרת לפרו

הבעיות אותן הוא ו  ואת הצרכיםיקט העיקרייםיעדי הפרוהדגיש את לזה חשוב עיף סב. הפרויקט
  . אמור לפתור וההזדמנויות אותן הוא אמור לממש

  :בסעיף זה יש לפרט כדלקמן
סביבתיים /תחבורתיים/אורבנים עורך הבדיקה יציג נתוני רקע – נתוני רקע לפרויקט 

  . הרלוונטים לפרויקט
o כלי רכב ורמת מינוע, מועסקים, נתוני הרקע יכללו סקירה של אוכלוסיה.. . 
o מהירויות נסיעה, נוסעים, נפחי תנועה, הנתונים התחבורתיים יכללו סקרים ,

  ..אורכי תורים, עיכובים
ן המציגים את הבעיות   יש להציג נתונים כמותיים עד כמה שנית– זיהוי בעיות וצרכים 

  .  הפרויקט אמור לפתור בצורה מלאה או חלקיתותםא, והצרכים בסביבת הפרויקט
  . סיכומו של סעיף זה הינו בהגדרה של יעדי  הפרויקט – יעדי הפרויקט 

  
  . חשוב להציג בסעיף זה את נתוני הרקע  בצורה תמציתית ועניינית: הערה
בדיקה מעוניין במידה ועורך ה. פרק זה לאפשר הרחבה של נועד , מצב קיים– קע נתוני ר– 1נספח 

נתונים וסקרים לרבות ניתוח מלא של הנתונים , תרשימים, להציג נתונים רבים יוכל להציג לוחות
ח "אשר יאפשרו לקורא הדו, ח העורך יבחר את הנתונים העיקריים להצגה"בגוף הדו. בנספח

  . טלהתמצא בנתוני הרקע ולהבין את יעדי הפרויק
  

 תאור פיזי של הפרויקט .2.2
התיאור . מאפיינים פיזיים עיקריים והקשר שלו למערכת הקיימת, סעיף זה כולל תיאור הפרויקט

  .  חייב להיות ברור מספיק כדי שיהיה ניתן להבין בברור את מהות הפרויקט ומרכיביו העיקריים
  :בסעיף זה יש לכלול

יבוריו למערכת הקיימת עם השלמת המתארת את מיקום הפרויקט וח -מפת הפרויקט   
  .  במפה יובלטו שמות הרחובות בסביבת הפרויקט.הפרויקט

 .תשריט תנועתי של הפרויקט 
התאור יכלול . התאור ינתן בחלוקה לפי קטעי הפרויקט השונים: תאור מפורט של הפרויקט 

 בנוסף .תאור מפורט של הקטעים במנהרה או גישורים, רוחב ומספר נתיבים, את אורך הקטע
שיפועים , מהירות תכן: ןנדרש להציג נתונים אודות הסווג ההנדסי של הפרויקט כגו

    .סוג הצמתים וההפרדות המפלסיות, מקסימליים
מהירויות נסיעה , רמת התכן, כלי הרכב והנעהיש לפרט גם את : בתחבורה ציבורית

  .'וכו, תדירות מקסימלית וקיבולת, רכי רציפיםוא) מסחרית, מקסימלית(
  .חתכים אופייניים לרוחב 
 .סוג האזור והסביבה 
או , ביצועיו, הפרויקטציון ותיאור מרכיבים מיוחדים העשויים להשפיע משמעותית על עלות  

פינוי , פינויים, בעיות בטיחות, בעיות סביבה, גשרים ומחלפים :לדוגמא. יישומוב םקשיי
  ..תשתיות

  
 .  כנית המומלצתהסעיף צריך לתת תיאור מקיף וכוללני של הת

לגבי החלופות מספיק .  ח" צריך לכלול תיאור של חלופות התכן המוצגות ונבדקות בדוהעורך
  . לתאר את המרכיבים הייחודיים וההבדלים בהשוואה לתכנית המומלצת

  
מאפייני   -2בנספח ונתונים נוספים אודות הפרויקט תוכניות הנדסיות עורך הבדיקה רשאי לכלול 

  . ויותהפרויקט ועל
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 חלופות הפרויקט .2.3
    .פרויקטהחלופות ת הוא לתאר את " סעיף זה בדוח פרתפקידו של

  
  : לןשיטות להה ניתן להתייחס לחלופות בשתי

  .בחינת החלופה ודחייתה בהתבסס על ניתוח איכותי ושיפוט הנדסי מנומק 
  .  בדיקה מלאה של החלופה 

  
תכנן ויזהה בשיתוף עם המתכנן ומזמין הבדיקה יברר אילו חלופות נבחנו על ידי המעורך הבדיקה 

במידה ועורך הבדיקה .  בדיקה מלאהלצורך ביצוע החלופות מהותיות לתכנית המוצעת מהן 
ובתאום על העורך לפנות למזמין הבדיקה , ספות לפרויקט במהלך תהליך הבדיקהמזהה חלופות נו

  .גרת בדיקת הכדאיותסבמלהציע לבחון את החלופה הנוספת , איתו ועם מתכנן הפרויקט
  

  .יש לבצע את בדיקת כל החלופות באותם כלי תכנון ותחת אותן הנחות ונתוני רקע, לצורך עקביות

 שלביות ביצוע .2.4
  . במידה והדבר רלוונטי, פרויקטסעיף זה יתאר את השלביות המוצעת ל

  :תיאור השלביות יכלול
  )באופק התכנון (בשלבי הפרויקטתיאור המערכת ומאפייניה  
  המוצע להתחלת הקמת השלב השני) צדקאו ה(הקריטריון   
  משמעויות כלכליות ותפקודיות של השלביות 

 )מצב סטטוטורי(זמינות  .2.5
  .מצב התכנון ולוחות זמנים צפויים, הנוכחיבחלק זה יש לפרט את מצב הזמינות 

  
  :יקטעיקריים המשפיעים על זמינות הפרוה יש לאבחן ולפרט את הגורמים 

תכניות . באיזה שלב סטטוטורי נמצא הפרויקט: ות הסטטוטורית של הפרויקטתאור הזמינ 
  .והשלב בו נמצא תהליך האישור, מתאר מפורטות

  צפי לתהליך הרכישה, מצב בעלות נוכחי,  זכויות דרך 
  'וכו, תביעות משפטיות, בעיות חוקיות 
 וצפי לתזמון השלמתם, בעיות פינויים 
  בוכיותיים לגרום לסית תשתיות אחרות העשומטרדים והעתק 
  גורמים אחרים המשפיעים על הזמינות 

  התחבורהבתוכניות מערכת השתלבות הפרויקט  .2.6
  .  התחבורתי תוצג תמונה ברורה של אופן שילוב הפרויקט במערך התכנוןזהבסעיף 

 – 9נספח בהנחיות ל הפגישות שנערכו עם הגורמים כמתוארעיקר ממצאי הבדיקה יציין את עורך 
  . כום חומר רקע ופגישותדיווח וס

  :הנתונים אותם יש להציג בפרק זה כוללים
  ). ח"לדו 9בנספח   יופיעפרוטה (ממצאי הפגישות עם גורמי התכנוןעיקרי  
 לרבות פרויקטים במתוכננים באותו הפרוזדור –פרויקטים משלימים ומתחרים בפרויקט  

  .התחבורתי
במידה ולא קיימת . )מקומית/מחוזית/ארצית(אופן ההשתלבות של הפרויקט בתוכנית האב   

יציין עורך הבדיקה באיזה מידה להערכתו הפרויקט משתלב במערך התכנון , תוכנית אב
  . המקומי

  .ות עורך הבדיקה בנושא השתלבות הפרויקט במערך התכנוןצהמל 
  

או , שדורשת תיקון תכנון לפרויקטעל העורך לפנות למזמין העבודה בכל מקרה שבו זיהה בעיה 
 . תאום תכנון בין גופים
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 עלויות הקמה ואחזקה  .2.7
יש להקפיד ולכלול את כל העלויות  .בסעיף זה ידווחו עלויות ההקמה והאחזקה של הפרויקט

  .ורק אותן, הפרויקטשייגרמו עקב הקמת 
 ניתן לכלול את פרטי .  עלויות הקמת הפרויקט–' לוח סכום ב הדיווח בפרק זה יעשה באמצעות

  .  מאפייני הפרויקט ועלויות– 2 בנספחונים נוספים  ונתהחישובים
  

   עלויות הקמת הפרויקט– 'לוח סכום ב
  

  רמת דיוק
מדן ובא

  העלות

  סעיף  עלות  כ"סה

  עלויות הנדסת דרכים    _______  

  עפר עבודות      

  מצע ותשתית      

  )או מסילה(שכבה נושאת       

  ניקוז      

  גישור ומחלפים      

  וי מטרדיםהעתקת תשתיות ופינ      

  )דרכים(עלויות הנדסת תנועה    _________  

  רמזורים ובקרה      

  מרור וצביעהת      

  מעקות      

  תאורה      

  )צ"תח(עלויות תשתית תפעול    _________  

  מערכת שליטה ובקרה      

  חשמול       

  תחנות      

  מוסכים ושטחי חניה      

  עלויות נלוות   _________  

  קירות אקוסטיים      

  גינון      

  אחר      

  עלויות כלליות   _________  

  ניהול, פיקוח, תכנון      

  אך ורק עלויות ישירות בפועל: זכויות דרך      

  עלויות קרקע      

  מ"נב      

  מ"מע      

  כ"סה   _________  

  
  

  : עלויות הפרויקטלניתוח והצגתדגשים 
ינה במחירים כלכליים ההתייחסות לעלות הקמה בבדיקה הכלכלית ה – עלות כלכלית למשק 

עלות ולצידה את ה) עלות תקציבית(עורך הבדיקה נדרש להציג את עלות הפרויקט . למשק
  .לצורך הבדיקה הכלכליתכלכלית למשק ה
 ומקור  עליו מבוססים עלויות ההקמהיש לציין את שלב התכנוני של הפרויקט - שלב תכנוני 

 . של כל סעיף עלותרמת הדיוק היחסיאת תאור של רמת התכנון ולהעריך ול יש לכל .הנתונים
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להערכת העלות של  מ "ע את שיעור הבניקב, בסיוע המתכנן או מהנדס כבישים, עורך הבדיקה
  . כל סעיף

ולדווח על עלויות ההקמה של כל ,  למספר קטעיםהפרויקט יש לחלק את  -   גדוליםפרויקטים 
  . יש לדווח בנפרד את העלות של כל מחלף. קטע בנפרד

ציוד נייד ,  הצגה מלאה של כל מרכיבי הפרויקט לרבות עלות תשתית– צ" של תחויקטיםפר 
 . 'וכו, חניונים, מסופים, תחנות: לוויםעלות הקמת המתקנים הנוכן 

 .  יש להציג את היקף צריכת הקרקע ועלויות הקרקע בערכים כלכליים למשק– עלות הקרקע 
במידה ואין .  את מרכיב הפינויים בפרויקט יש לנתח ולציין במפורש -   פינוייםהמרכיב  

היקף הפינויים יציין זאת עורך הבדיקה ויעריך את , נתונים מפורשים על עלות הפינויים
  .הצפוי

. הקמת הפרויקטחלק נכבד מעלות  העתקת תשתיות יכולה להוות – העתקת תשתיותעלות  
ויקט ואומדני העלות עורך הבדיקה נדרש להתייחס ולהציג את מהות העתקת התשתיות בפר

כרוך הדרישה בבדיקת הכדאיות הינה לכלול רק את חלק העלות ה. הכרוכים בהעתקה
, במידה ועלות העתקת התשתית כוללת השבחה של התשתית המועתקת. בהקמת הפרויקט

 . יש לנכות עלויות אלו מעלות ההעתקה
פרויקט בהתאם עורך הבדיקה יציג פרוט של מרכיבים מיוחדים ל -  מרכיבים מיוחדים 

 .לשיקול דעתו
יש לחשב ולדווח את עלויות ההקמה , הקמה בשלביםבמקרה שהחלופה כוללת  -  שלביות 

 .בנפרד לכל שלב
לעיתים עלויות הקמת הפרויקט כוללות עלויות שמקורן בהכנות  – עלות הקדמת השקעה 

 . מת השקעהעורך הבדיקה יציג בנפרד את העלויות הכרוכות בהקד. לקראת השקעות עתידיות
 – 7 ובנספח 2חלק בחושבו ויפורטו על פי ההנחיות שפורטו   עלויות התחזוקה י- עלות אחזקה 

  .עלויות אחזקה

 סיווג בדיקת הכדאיות .2.8
 והשיקולים שהביאו בסעיף זה יופיע בקצרה סיווג הפרויקט וסיווג מתודולוגיית הבדיקה

  :ם מימדי3 ניתן לסווג את הפרויקט והבדיקה ב . לבחירתם
 לפי אמצעי הנסיעה וההחלטה אם ניתן להסתפק בניתוח בדיד או יש צורך - סוג הבדיקה 

 . אמצעי- או רב, אמצעי-חד, בניתוח מערכתי
פרויקטים בעלי תלות מחייבים הכנת  .בפרויקטים אחרים מידת התלות - מידת התלות 

מה עם יחסי תחלופה והשל,  והתייחסות להשפעות הפרויקט"תכנית  השקעה מקומית"
  . פרויקטים אחרים  

לעיתוי הבדיקה .  בו נערכת הבדיקההפרויקטהשלב במחזור חיי  -  בדיקת הכדאיותעיתוי  
בבדיקה , לדוגמה.  ומסקנות הבדיקההשפעה על שיטת הניתוחבשלב חיי הפרויקט יש 
תוך טיפול , כ בניתוח בדיד"מסתפקים בד.  כ בבדיקה פשוטה ומהירה"מקדמית מסתפקים בד

אמדן העלויות ;  כ אין מידע מלא על התכנון הפיזי"בד.  ב בלבד בהשפעות מערכתיותמקור
  .  מתבסס על ניתוח פרמטרי

מתוכננת עבודה בנושא הגדרת בדיקת כדאיות ' ת שלב ב"בתוכנית העבודה לעדכון נוהל פר: הערה
  . ראשונית לפרויקטים בשלבי תכנון ראשוניים

  
 – 9בנספח , כמו כן.   מבוא כללי– 1ובנספח ' 1חלק בורטות הנחיות בדבר סיווג הפרויקטים מפ

עורך  לסייע לעל מנת, ריכזנו את רשימת הלוחות הנדרשים לפי סוגי הבדיקה, ת"לוחות נוהל פר
  . הבדיקה

  
–ת " פרח"לדו 3בנספח  מתודולוגיית הבדיקהעורך הבדיקה יפרט את  :מתודולוגיית הבדיקה
  .יות בהתאם להנחמתודולוגית הבדיקה

 -   נתוני רקע–ת "פר ח"לדו 4בנספח  התחזיות ונתוני הרקע לפרויקט עורך הבדיקה יפרט את
  . תחזיות
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  השפעות הפרויקט – 3 פרק .3
  . משמעותיות של הפרויקטההשפעות הת מציג ומסכם מידע על "פרק זה בדוח פר

ש בנתונים הנוהל מעודד שימו. במספר סעיפים המתוארים בפרק זה ניתן לכמת את הנתונים
  .המאפשרים קבלת מושג ברור על אופי תרומות והשפעות הפרויקט, כמותיים

ניתוח המאפשר לעורך הבדיקה להציג לוחות ו, לכל אחד מסעיפי ההשפעה יוחד גם נספח מיוחד
 . ח יוצגו השפעות הפרויקט בצורת סכום תמציתי"דוכאשר בפרק זה של ה, מפורט של הנושא

 יות לפרויקט אפיון ההשפעות הרלוונט .3.1
פרוט . בסעיף זה עורך הבדיקה יתאר בקצרה את ההשפעות העיקריות והחשובות של הפרויקט

מדדים כמותיים וניתוח איכותי יפורטו בסעיפים להלן לגבי כל תחום , ההשפעות לרבות לוחות
  . השפעה בנפרד

 ניתוח תחבורתי  .3.2
הסיכום . ורתיות של הפרויקטההשפעות התחבת היא לסכם ולדווח את "מטרת פרק זה בנוהל פר

   .פרויקטתחבורתיות של ההשפעות ההבפרק זה כולל סדרת טבלאות להצגת 
  

  :פרק זה כולל דיווח על הנושאים כדלקמן
  נפחי תנועה 
  משכי נסיעה ונסועה 
  תרומת הפרויקט להגדלת הנגישות 
   בנפרד  במידה והניתוח התנועתי טיפל בסוגים שונים, סיווג התנועה לפי סוגים עיקריים 
   לקיבולת המערכת הפרויקטתרומת  
  מדדי כיסוי ורמת שרות בתחבורה הציבורית 

  
  ). 'וכד, ממוצעת, אופיינית(לשעה אחת  ,תרחיש ניתוחי ברמה של תהצגת הנתונים בפרק זה נעשי

כמתואר (והתחבורה הציבורית לגבי התנועה בפרויקט ותנועה ברשת הדרכים הצגת הנתונים 
  : באמצעותעשהת) בסעיפים להלן

 לוחות סכום 
   באזור הפרויקטתוצאות המודל התחבורתימפות  

  
עורך הבדיקה יציג בפרק הניתוח התחבורתי נתונים וניתוח מסכם קצרים ככל הניתן על מנת 

לצורך פרוט כלל הנתונים . להבהיר לקורא הבדיקה את ההשפעות התחבורתיות של הפרויקט
בנספח ניתן להרחיב את הניתוח התחבורתי . ח" לדו 5 נספחוהטבלאות כאמור בסעיף זה נועד 

העורך רשאי להפעיל את . המפות והתרשימים הנדרשים לצורך ההצגה, ולכלול את כלל הלוחות
  . 5 ובנספח ח"שיקול דעתו כיצד לחלק את הצגת הנתונים והניתוח בפרק זה בגוף הדו

  
 – 'ולוח סכום דמדני התנועה בפרויקט  או– 'לוח סכום גלסכום הניתוח התחבורתי יוצגו בפרק זה 

 .  בדיווח בין פרויקטי כבישים ופרויקטי תחבורה ציבוריתלהבחיןיש . נסועה ומהירות ברשת
יוצג לכל ' לוח סכום ד. ..)שפל, שיא בוקר(הלוחות יוצגו לכל שנת תכנון ולתרחישי תכנון עיקריים 

  .וסף להשלמת הניתוחנכאשר לפרויקט בתחבורה הציבורית יצורף חלק , פרויקט
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   אומדני התנועה בפרויקט– 'גלוח סכום 

  פרויקט דרכים

  /)דקות(משך נסיעה   )מ  לשעה"יר(נפח תנועה   אורך  כיוון  קטע  תרחיש ניתוחי
  )ש"קמ(מהירות 

 2חלופה   1חלופה   מחדל  2חלופה   1חלופה   מחדל        )עונת יום, שנה(

                   

                    

                    

                    

  )או פניות(הנתונים הם לא לגבי קטעים אלא לגבי זרוע כניסה : לגבי שיפור צומת
  אין נתונים לגבי מצב מחדל: קט להקמת מתקן חדשבמקרה של פרוי

  מספיק לדווח על מספר קטעים אופייניים, במתקנים או מערכות גדולים
  

  תחבורה ציבוריתפרויקט 

  צ"תח          

  נפח לשעה          

  נוסעים  כלי רכב  אורך  כיוון  קטע עונת יום  שנה 

  )ותדק(משך נסיעה 
  

  

  1חלופה   מחדל  1חלופה   מחדל  1חלופה   מחדל          

                      

                      

                      

  
  

   נסועה ומהירות ברשת– ' דלוח סכום

  לכל פרויקט

 1חלופה  מחדל  
מהירות נפח שעות מ"ק מ"ק מ"קמהירות נפח שעות מ"ק מ"ק מ"ק סוג
ממוצעתלנתיב מ"יר מ"יר נתיבמסלולממוצעתלנתיב מ"יר מ"יר נתיבמסלול דרך

 78 1,081 1,3511,461,12618,624 485 77 1,188 1,1781,399,44018,118 417 מהירה
 51 1,287 8,319 426,230 331 122 52 1,257 7,964 416,309 331 122 פרברית
 34 726 19,932 674,958 929 467 34 789 21,161 711,863 902 447 ראשית
 10 460 59,570 1,308602,362 595 10 472 60,925 1,297612,555 586 עורקית
 16 331 3,0331,002,18062,704 1,700 16 342 3,0221,035,26864,276 1,694 השאר 

 25 6,9544,166,856169,149599 3,368 24 6,7304,175,435172,444621 3,265 כ"סה
V/C                         

0 - 0.72,382 4,9462,265,59133,056458692,557 5,3162,409,89434,591 453 70 
0.7 - 0.9364 823 881,87916,0971,07255320 729 758,604 14,229 1,041 53 
0.9 - 1.2395 744 783,52528,0541,05328375 707 768,144 27,319 1,087 28 
1.2 - 2 114 202 220,490 38,868 1,091 6 104 185 205,811 36,302 1,110 6 

2+10 16 23,95156,3691,534011 16 24,406 56,708 1,484 0 
 25 6,9544,166,859169,149599 3,368 24 6,7304,175,436172,444621 3,265 כ"סה
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   נסועה ומהירות ברשת– ' דלוח סכום

  לפרויקט תחבורה ציבורית

   2020שנת יעד  2010שנת יעד   
   % הפרש 1ה ופחל מחדל % הפרש 1ה ופחל מחדל  
Pax Trips            נסיעות נוסע 
PT 56,764 56,936 172 0.3% 113,916 114,098 182 0.2% תחבורה ציבורית 
CAR 80,890 80,718 -172 -0.2% 191,602 191,421 -181 -0.1% רכב פרטי 
TOTAL 137,654 137,654 0   305,518 305,519 1   כ"סה 
PT SHARE 41.2% 41.4%    37.3% 37.3%    אחוז בתחבורה ציבורית 
PT TRIPS            נסיעות תחבורה ציבורית 
LRT/Rail 6,007 5,962 -45 -0.7% 6,030 5,986 -44 -0.7% ל"רק/ברכבת 
LRT/Rail+BUS 6,907 6,850 -57 -0.8% 9,452 9,239 -213 -2.3%  אוטובוס+ רכבת 
BUS 43,851 44,123 272 0.6% 98,433 98,873 440 0.4% אוטובוס 
TOTAL 56,765 56,935 170 0.3% 113,915 114,098 183 0.2% כ"סה 

PT BOARDINGS            
עליות בתחבורה 

 הציבורית
LRT/Rail 6,007 5,962 -45 -0.7% 6,030 5,986 -44 -0.7% ל"רק/ברכבת 
LRT/Rail+BUS 15,747 15,566 -181 -1.1% 22,931 22,253 -678 -3.0%  אוטובוס+ רכבת 
BUS 59,145 60,231 1,086 1.8% 86,353 88,057 1,704 2.0% אוטובוס 
TOTAL 80,899 81,759 860 1.1% 115,314 116,296 982 0.9% כ"סה 
AVG BOARDINGS/TRIPS            ממוצע עולים לנסיעה 
LRT/Rail 1.00 1.00 0.00 0.0% 1.00 1.00 0.00 0.0% ל"רק/רכבת 
LRT/Rail+BUS 2.28 2.27 -0.01 -0.3% 2.43 2.41 -0.02 -0.7%  אוטובוס+ רכבת 
BUS 1.35 1.37 0.02 1.2% 0.88 0.89 0.01 1.5% אוטובוס 
TOTAL 1.43 1.44 0.01 0.8% 1.01 1.02 0.01 0.7% כ"סה 
ROAD NETWORK                 רשת הכבישים 
PAX 80,890 80,718 -172 -0.2% 191,602 191,421 -181 -0.1% נוסעים 
VEHICLE TRIPS 57,650 57,520 -130 -0.2% 109,140 109,010 -130 -0.1% נסיעות רכב 
AVG TRIP LENGTH (km) 8.7 8.7 0.01 0.1% 12.6 12.6 0.01 0.1% אורך נסיעה ממוצע 
AVG TRIP TIME (min) 24.5 24.4 -0.10 -0.4% 25.7 25.6 -0.06 -0.2% משך נסיעה ממוצע 
TOTAL Vhr 23,517 23,369 -148 -0.6% 46,761 46,600 -161 -0.3% שעות רכב 
TOTAL Vkm 503,510 502,717 -793 -0.2% 1,376,280 1,376,225 -55 0.0% מ רכב"ק 
AVG CAR FILL 1.4 1.4 0 0.0% 1.8 1.8 0 0.0%  מקדם מילוי רכב 
AVG SPEED (km/hr) 21.4 21.5 0.10 0.5% 29.4 29.5 0.10 0.3% מהירות ממוצעת 
PT TRIPS             ות תחבורה ציבוריתנסיע 
in vehicle            בתוך הרכב 
    PAX Hr 17,072 17,177 105 0.6% 36,471 36,473 2 0.0% שעות נוסע 
    PAX Km 303,076 304,677 1,601 0.5% 1,053,437 1,054,782 1,345 0.1% מ נוסע"ק 
    AVG TRIP LENGTH 5.3 5.4 0.01 0.2% 9.2 9.2 0.00 0.0% ך נסיעה ממוצעאור 
    AVG TRIP TIME 18.0 18.1 0.06 0.3% 19.2 19.2 -0.03 -0.2% משך נסיעה ממוצע 
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   המשך- לפרויקט תחבורה ציבורית 

 
   2020שנת יעד  2010שנת יעד   
   % הפרש 1 פה חלו מחדל % הפרש 1ה ופחל מחדל  
PT NETWORK                 בורה ציבוריתרשת תח 
LRT/Rail:            ל"רק/רכבת:  
    VKm 353 353 0 0.0% 353 353 0 0.0% קרון/מ רכבת"ק 
    VHr 15.98 15.98 0 0.0% 15.98 15.98 0 0.0% קרון/שעות רכבת 
    NO. OF VEHICLES 20 20 0 0.0% 20 20 0 0.0% צי רכב 
    AVG SPEED 21.94 21.88 -0.06 -0.3% 21.94 21.88 -0.06 -0.3% מהירות ממוצעת 
    TRIPS 26.67 26.67 0 0.0% 26.67 26.67 0 0.0% יציאות 
    NO. OF LINES (dirction) 2 2 0 0.0% 2 2 0 0.0% מספר קוים 
    AVG HEADWAY (vh/hr) 13.33 13.33 0 0.0% 13.33 13.33 0 0.0% תדירות ממוצעת 
    TOTAL LINE LENGTH 26.44 26.44 0 0.0% 26.44 26.44 0 0.0% אורך קוים 
               
BUS:            אוטובוס: 
    VKm 6,998 7,224 226 3.2% 23,686 23,926 240 1.0% מ רכב"ק 
    VHr 349 361 12 3.4% 809 817 8 1.0% שעות רכב 
    NO. OF VEHICLES 445 459 14 3.1% 1006 1016 10 1.0% כבצי ר 
    AVG SPEED 18.04 18.15 0.11 0.6% 29.22 29.27 0.05 0.2% מהירות ממוצעת 
    TRIPS 649 645 -4 -0.6% 1113 1110 -3 -0.3% יציאות 
    NO. OF LINES (dirction) 87 93 6 6.9% 223 229 6 2.7% מספר קוים  
    AVG HEADWAY (vh/hr) 7.46 6.94 -0.52 -7.0% 4.99 4.85 -0.14 -2.9% תדירות ממוצעת 
    TOTAL LINE LENGTH 852 1,000 148 17.4% 5,811 5,959 148 2.5% אורך קוים 
                    

  
  
  

  :סיכום הניתוח התחבורתי יעשה בשלוש רמות להלן
 .בכל אחת מחלופות הפרויקטוהעומסים בפרויקט  מדני התנועהוא -  התנועה בפרויקט 

  .ה באשר לאיזון בין גודל המתקן וקיבולתו לבין השימוש שנעשה בו נותן תחושהדיווח
o נפחי תנועה ומשכי נסיעה לפי קטע וכיוון -    דרכיםפרויקט. 
o קו בהתאם לסוג /נסיעות נוסע ומשכי נסיעה לפי קטע, נפחי תנועה – צ" תחפרויקט

    .הפרויקט
כים ומידת השתלבות ניתוח נפחי התנועה והעומסים ברשת הדר - רשת בועומסיםנועה תה 

פרויקטים בתחבורה הציבורית ידרשו לתשומת לב מיוחדת בפרק זה . הפרויקט הנבחן ברשת
 הדיווח יעשה באמצעות לוחות . והצורך לדווח אודות מספר אמצעיםבשל מורכבות הדיווח

 . ומפות רשת
o יחס נפח , ת לפי סוג הדרךבהתפלגו) רכב- ושעות-מ"ק( נסועה -  רשת הדרכים

 . לת ואזורי עלקיבו
o בפרויקט תחבורה ציבורית יש להציג גם תאור כללי של התנועה  - צ"רשת התח

אך גם דיווחים אודות השפעות , ל"כמתואר בסעיף רשת הדרכים הנ, ברשת הדרכים
את הניתוח והנתונים יש לערוך במספר מימדים . בתחום התחבורה הציבורית
ולעתים גם ,  המפעילנקודת מבט, וסענקודת מבט הנ:  בהתאם לפרויקט הנבדק כגון

הנחיות מפורטות באשר לדיווח התנועה ברשת התחבורה . או תחנות/דרך ו,  קוברמת
, נתוני רמת שרות ברמת הקו: והם כוללים, 5לנספח הציבורית מפורטות בהנחיות 

נפחי תחבורה ציבורית בקטעים מרכזיים , ניתוח זמני נסיעה וזמנים מדלת לדלת
  . יווח אודות פיצול הנסיעותובתחנות וד

תפקידו של סעיף זה הוא לסכם את תוצאות הניתוח  - השתלבות ברשת ותרומה לביצועיה 
. חיוביות ושליליות, הפרויקטולהציג את ההשפעות התנועתיות המשמעותיות של , התנועתי

והבלטת השפעת , הפרויקטעיקר הסיכום כולל השוואה של ביצועי המערכת עם וללא 
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י עורך "ובחירתו נעשית ע, פרויקטחלק גדול מהחומר בסעיף זה הוא ספציפי לכל . קטהפרוי
  .כמתואר להלן, כ לדווח"ישנם מספר נושאים עליהם יש בד. הדוח

o משכי נסיעה ומסלולי נסיעה: שירותשינויים ברמת ה 
o  בנספח  ודוגמאות מפורטות 5לנספח  פרוט בהנחיות -  צ"תחמדדי כיסוי ורמת שרות

  . פרויקטים בתחבורה הציבורית - 3ונספח ת "וחות נוהל פר ל– 9
o  מסביבוהשתלבות המתקן המוצע במערכת ש 
o   מעבר בין אמצעי נסיעה  

 ניתוח בטיחותי .3.3
  .2006זהו חלק חדש בגרסה 

  
הניתוח יערך . פרויקטג עורך הבדיקה את ניתוח ההשפעות הבטיחותיות של הבפרק זה יצי

   . 2לק חבבהתאם למתודולוגיה המתוארת 
  

,  הנחיות לגבי בחינה של קווי רכבת חדשים והשפעתם על הרשת המסילתית הקיימת2006בגרסה 
בחלק זה יש להציג את הניתוח והנתונים כפי שמפורט . בהקשר של מפגשי מסילה ודרכים

  . 2בחלק במתודולוגיה 
  

, יםפרוט של תאונות הדרכים באזור ההשפעה של הפרויקט וניתוח מלא של המצב הקי
   . ניתוח בטיחותי– 6 בנספח ו המתודולוגיה והשפעות של הפרויקט יפורט

 ניתוח השפעות סביבתיות .3.4
  .2006זהו חלק חדש בגרסה 

  
הניתוח יערך בהתאם . פרויקטג עורך הבדיקה את ניתוח ההשפעות הסביבתיות של הבפרק זה יצי

  . 2חלק בלוגיה המתוארת ולמתוד
  

נתונים מתוך תסקירי , יתוח השפעות הפרויקט על הסביבהפרוט של המתודולוגיה ששמשה לנ
 – 7בנספח השפעה על הסביבה ודיווחים שונים החשובים להיבט הסביבתי של הפרויקט יפורטו 

  . ניתוח השפעות על הסביבה
  

 :ביבתיותלהלן הנושאים להצגה בפרק השפעות ס
הקטנת הפגיעה תיאור של מרכיבי התשתית וההשקעות בפרויקט שקבע המתכנן לצורך  

 .הסביבתית
בחלק זה יש להיעזר בלוחות הסינון . ההשפעות הסביבתיות של הפרויקטזיהוי של מרכיבי  

 .  השפעה על הסביבה– 6 ובנספח 2חלק בהמפורטים 
 .הצגה של השיטה להערכת כל אחד מהמשתנים הסביבתיים 
 .תתיותיות והאיכותיות של ההשפעות הסביבהכמו, הצגת ההשפעות הכלכליות 
 .סכום ההשפעות הסביבתיות של הפרויקט 

  

 הפרעות במהלך הקמההשפעת  .3.5
  .2006זהו חלק חדש בגרסה 

  
. יקט תחבורתיהביצוע של פרובסעיף זה יוצג ניתוח ההפרעה לזרימת התנועה הנגרמת במהלך 

  : חשוב לנתח ולהתייחס בפרק זה לנושאים להלן

. מוטב לבצעו בפרק זמן המינימלי, דאיקט הינו ככאשר פרוי,  מבחינה כלכלית-משך הביצוע  ♦
  . הצגת עלות ההפרעה לתנועה מצמידה מחיר כלכלי להתארכות משך הביצוע

 קיימים מקרים בהם יש הצדקה תחבורתית לביצוע של שלב ביניים ודחיית -שלבי ביניים  ♦
 תועלת - יה של חלק מההשקעה ילדח. הביצוע של התצורה הסופית לשנת יעד מאוחרת יותר

.  בעת שידרשהפרויקטקיים גם הנזק שיגרם במהלך השלמת , לצד התועלת, מאידך. יתכלכל
כימות הנזק לערכים כלכליים יאפשר לבחון את שיווי המשקל בין התועלת שבדחיית 

  .ההשקעה לנזק שבביצוע מפוצל
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 שאחת מהן פרויקט לעיתים נדרש עורך הבחינה להשוות בין שתי חלופות של -בחינת חלופות  ♦
במקרה של הרחבה מול סלילה של , לדוגמא. ת הפרעה רבה יותר לתנועה מאשר האחרתגורמ

  .במקרים אלו ליכולת להעריך את עלות הנזק חשיבות בתהליך קבלת ההחלטות. כביש חדש

 :להלן הנושאים להצגה בפרק הפרעות במהלך הקמת הפרויקט
 .שיטת האמידה, מידע קיים, רמת התכנון, הפרויקטסיווג : רקע 
באיזו רמת ערכים נעשה , האם נעשה שימוש בערכי המחדל: חבורתייםרכי הפרמטרים תע 

 .נימוק הבחירה, מהם הערכים ששימשו בבדיקה, שימוש
 .בטיחות, עלויות תפעול, זמני הנסיעה במערכת: עלויות כלכליות 
 יכום הנזק הכלכליס 
 בדיקות רגישות  

  
 ואילו נתונים וניתוחים יוצגו ,ח"ק זה בגוף הדועורך הבדיקה רשאי לקבוע אילו נתונים יוצגו בפר

 נספח  מופיע בהנחיות לעריכת הסעיפיםפרוט . מיועד לכךה,  הפרעות במהלך ההקמה-  8בנספח 
8.  

  

  סיכום הנזק הכלכלי

. כולל היוון ערך הנזק לשנת הבסיס, הפרויקט יובא הסיכום לכל משך הביצוע של ח"בגוף הדו
  . להלןהתוצאה תתועד בלוח 

  
   סיכום הניתוח התנועתי-נתוני נסועה והחסכון בזמן 

  נזק  כ זמני נסיעה"סה 

  בזמן במהלך הביצוע פרויקטללא משקל תקופה  שנה

    שיא בוקר
    צ"שפל לפנה
    צהריים
    צ"שיא אחה

2006 

    כ יומי"סה
  

  סיכום נתוני הנזק

 )יסמחירי שנת הבס(ח "נזק כלכלי באלפי ש  שנה
  כ נזק"סה  אחר עלויות תפעול  זמן קלנדרית

   
     
 ערך נוכחי נקי ריבית

7%   
     רגישות

  

  בדיקות רגישות

מ לבחון את ההשפעה של משך הביצוע והצורך "כיון שכל מטרת האמידה של הנזק הכלכלי הינה ע
 לבצע סדרה של בדיקות יחוייב עורך הבדיקה, הפרויקטבשלבי ביניים על הכדאיות הכלכלית של 

  :בהן, רגישות
  משך הביצוע יהיה ארוך בשנה נוספתנתן שיסך הנזק בה 
  ).שלב ביניים ושלב סופי (הפרויקטהנזק הנגרם כתוצאה מפיצול הביצוע של  

  
  .כדוגמת הלוח להלןהתוצאות יתועדו 
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  בדיקות רגישות לנזק הכלכלי

   מידת הנזק בהשוואה לחלופת הבסיס  

  הערות  אחר עלויות תפעול  מןז  סוג הבדיקה

התארכות משך 

  הביצוע
      

יש לכלול את הנזק כתוצאה ; נזק לשנה 

  מדחיית התועלות

       הפרויקטפיצול 

יש לכלול את הנזק במהלך השלמת 

במידה ומשך הביצוע של שלב  ; הפרויקט

   יש להציגו בערכים שליליים- מתקצר ' א

 

 כלכלי/פיתוח אזורי .3.6
 ויושלם 'כלכלי לא הושלם במסגרת שלב א/הפרויקט על פיתוח אזוריבנושא השפעות מחקר ה

 אינן כוללות מתודולוגיה מוסכמת לשילוב השפעות אזוריות 2006ההנחיות בנוהל . בהמשך
  . בבדיקת הכדאיות

הבעייתיות .  בספרות ישנן מספר מתודולוגיות להערכה של השפעות אזוריות ברמת המקרו כלכלה
עם גישת ) Double Counting(הינה מידת החשבונאות הכפולה העיקרית עם נושא זה 

והיא מוצגת במרבית המאמרים , המבוססת על הערכת החיסכון בזמן ) (CBAתועלת /עלות
   ).ECMT, 2002, למשל(והניתוחים שסקרנו 

  :העורך רשאי להתייחס לנושא הפיתוח האזורי בבדיקת הכדאיות בהתאם להנחיות להלן

 שישנה חשיבות להתייחס להשפעות הפרויקט אותו הוא בודק על פיתוח עורך הבדיקה מזהה 
 .העורך יציג ניתוח והסבר לנימוק הסיבות לכך. כלכלי

תאור והסבר של (עשות במישור האיכותי יניתוח השפעות הפרויקט על פיתוח כלכלי יכול לה 
 . במישור הכמותי או בערכים כספיים, )עורך הבדיקה

עורך . ת הבדיקה העיקרית ולא ישוקלל במדדי הכדאיות של הפרויקטהניתוח לא יכלל במסגר 
 .הבדיקה רשאי להציג ניתוח נפרד לנושא זה

  נוספותהשפעות  .3.7

אין , ככלל .הפרויקט השפעות נוספות של, כמותית, ובמידת האפשר, סעיף זה יתאר איכותית
ולדווח על השפעות ראוי לבחון , עם זאת.  של ההשפעותיפורמאלהנוהל הנוכחי מחייב חישוב 

  .שהינן חשובות להערכת הפרויקטעקיפות נוספות שעורך הבדיקה מצא 

   ומידת השגתםהפרויקטיעדי  .3.8

לתקן , כלוסיה והעסקיםו בחלקה על צורך לספק צרכים של הא מתבססתהפרויקטקביעת יעדי 
; בעתיד המוצע מתוכנן לטפל גם בבעיות צפויות הפרויקטלעתים . פגמים ולשפר את המצב הקיים

לסעיף זה בדוח .  גדולים ומסובכים אשר דרוש זמן רב להשלמתםפרויקטיםהדבר נכון בעיקר ב
  :שתי מטרות

בחלק זה .  הפרויקט– 2הניתוח בפרק על סמך , פרויקטהגדרת והצגת יעדים ספציפיים ל 
  . מדדים כמותיים לכימות מידת השגת היעדים,  במידת האפשר,יוגדרו

  :הניתוח נעשה בשתי טכניקות. ת היעדים בחלופות שנבדקוניתוח והצגת מידת השג 
o ניתוח כמותי המבוסס על תוצאות הניתוח התנועתי.  
o ניתוח איכותי על פי שיקולים הנדסיים ותכנוניים.  

  
  .ת" לוחות נוהל פר– 9בנספח כאמור יש לסכם ולהציג את היעדים ומידת השגתם בטבלה 
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  תוצאות הבדיקה -4פרק  .4

 ט תועלות הפרויק .4.1
  . הפרויקט בערכים כלכלייםועלויות תועלות בפרק זה יוצג חישוב וסיכום 

,  הוצג פרוט של כל השפעות הפרויקט הכוללות גם  השפעות כמותיות ואיכותיות3בעוד בפרק 
נחים מוניטריים ובפרק זה יוצג התרגום הכספי של כל אחת מהשפעות הפרויקט לתועלות במ

  . יוצגו בערכים כספיים קבועיםםכל הערכים המוניטריי.  שנתיים
  .  תזרים תועלות ועלויות הפרויקט–' בלוח סכום התזרים התועלות והעלויות יתואר 

  
   תזרים תועלות ועלויות הפרויקט– ' הלוח סכום

  

 תועלות עלויות

 שנה
  עלות
 הקמה

עלות 
 אחזקה

הפרעות 
 לתנועה

  עלויות
 תפעול

  זמן
 סביבה בטיחות עיםנוס

סך 
 תועלות

שעור 
  גדול
 שנתי

שעור 
  גדול
 מצטבר

2006                     
2007                     
2008                     
2009                     
2010                     
2011                     
2012                     
2013                     
2014                     
2015                     
2016                     
2017                     
2018                     
2019                     
2020                     
2021                     
2022                     
2023                     
2024                     
2025                     
2026                     
2027                     
2028                     
2029                     
2030                     
2031                     
                     סך הכל
                     ערך נוכחי

  
  :בפרק זה יוצג

, זמן נוסעים, עלויות תפעול(הסכום יוצג על פי מרכיבים . סכום שנתי של התועלות לכל חלופה 
  . לה נערך ניתוח מפורש, לכל שנת תכנון) סביבה, בטיחות

בחלק זה יוצג תאור של השיטה  . טהשיטה לבניית תזרים התועלות לכל אורך חיי הפרויק 
כן תאור של אירועים ו) אינטרפולציה(ששמשה לחישוב תועלות הפרויקט בשנות ביניים 

למשל פתיחה מתוכננת של כביש . (ופרויקטים להם השפעה על מבנה התזרים של הפרויקט
  ..). תחליפי

שוב של שיעור ההצגה תכלול גם חי. הצגת תזרים התועלות השנתי לפי מרכיבים וסך הכל 
  . הגדול השנתי של התועלות לאורך חיי הפרויקט
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 ניתוח כלכלי .4.2
  . בדיקת הכדאיותלבהניתוח הכלכלי נעשה מנקודת מבט של המשק הלאומי והינו 
המדדים מבטאים את הכדאיות  .מדדי הכדאיות המקובלים מסכמים את בדיקת הכדאיות

להלן . כלכליים ם מדדי– 'ובלוח סיכום רוכזו התוצאות י. פרויקטהעיתוי והסיכון של ה, הכלכלית
  :פרוט המדדים

  
י  "יקט עהתרומה נטו של הפרו  אתכדאיות המתאר מדד  ): Net Present Value (ערך נוכחי נקי

, קט לתכנוןלאורך חיי הפרוי, חות סך העלויותפ, יקטתועלות הנובעות למשק מביצוע הפרוסך ה
בשיעור (הנחה שהתקציב להשקעות הוא בלתי מוגבל מדד זה אפקטיבי תחת ה.  בערך נוכחי

  ).הריבית הנתון
  :מדד ערך נוכחי נקי

(1)
0

( , )
(1 )

n
t

t
t

CFNPV r n
r=

=
+∑  

  ,כאשר
r = שנתי, שער הריבית להיוון  
n = תקופת הבדיקה הכלכלית בשנים  

CFt = תזרים הפרויקט בשנה ה- t .התזרים כולל את כל עלויות הפרויקט וכל תועלות הפרויקט 
  . לאורך תקופת הבדיקה הכלכלית

  
   .NPV(r,n)>0הפרויקט כדאי אם : הקריטריון

  
 בערך הנוכחי בין התועלות והעלויות ןוויוזהו שיעור הריבית בו יהיה ש. שיעור תשואה פנימי 

שעור הרבית בו הערך הנוכחי הנקי שווה , כלומר. יקט לאורך חיי הפרויקט לתכנוןהנובעות מהפרו
  .   יקט גדלהכדאיות ביצוע הפרו, קט גבוה יותר הפנימי של הפרויעור התשואהככל ששי.  0ל 

(2) 
0

| 0
(1 )

n
t

t
t

CFIRR r
r=

⎧ ⎫⎪ ⎪= =⎨ ⎬
+⎪ ⎪⎩ ⎭

∑  

  
  . הינו שער הריבית להיוון פרויקטיםrכאשר  , IRR>r: הקריטריון

  
 מחולקות בסך הפרויקטזהו סך התועלות של ). Benefit-Cost Ratio( עלות -יחס תועלת

.   גדולה מעלותוהפרויקט אזי תועלתו של 1.0 –מ כאשר היחס גדול . הפרויקטהעלויות הנובעות מ
התועלת המקסימלית מתקציב , ככלל:  לביצוע במגבלות תקציבפרויקטיםמדד זה מסייע בבחירת 

 גדול מהיחס עבור  עלות שעבורם יחס תועלתפרויקטיםאם כל התקציב ינוצל לביצוע  , נתון תגדל
  .יצוע שלא נבחרו לבפרויקטים

(3) )

)

(( , )
(

/ t

t

PV Br n
PV C

B C =  

  ,כאשר
PV(Bt) =  הערך הנוכחי של תזרים תועלות הפרויקט  
PV(Ct) =  הערך הנוכחי של עלות ההשקעה בפרויקט  

  
  . B/C(r,n)< 1 הפרויקט כדאי אם :הקריטריון

  

 או גדולות יהיו הפרויקטהתועלות הנובעות מהשנה הראשונה שבה זוהי : שנה ראשונה לכדאיות
 תחבורתי מיידיות ואילו פרויקטיש לזכור כי העלויות של .   בערך נוכחיהפרויקטשוות לעלויות 

את השנה  יש לציין .הפרויקט מתקבלות רק לאחר סיום ביצוע הפרויקטהתרומות מביצוע 
 .הראשונה לכדאיות והשנה הראשונה לתחילת ביצוע הפרויקט

  
כאשר , הפרויקטה הפנימי בשנה הראשונה לפעולת זהו שעור התשוא : שעור החזר שנה ראשונה

אם שיעור ההחזר .  בהנחת סכום החזר קבוע, משווים את התועלת במשך השנה לעלות השנתית
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 תגדיל את הערך הנוכחי הנקי של הפרויקטדחיית ביצוע , בשנה נמוך משיעור הריבית התקני
  .הפרויקטאין עדיין לבצע את , משיקולים כלכליים.  הפרויקט

 
שתחלוף עד שהתועלות הנובעות ) מספר השנים( זוהי התקופה .תקופת כיסוי ההשקעה

 תחבורתי פרויקטיש לזכור כי העלויות של .   בערך נוכחיהפרויקט יהיו שוות לעלויות הפרויקטמ
  .הפרויקט מתקבלות רק לאחר סיום ביצוע הפרויקטמיידיות ואילו התרומות מביצוע 

  

  כליים מדדים כל– ' ולוח סכום
  

 ערך משתנה

 :שם החלופה
 הנחות ומקדמים

 05- יוני )חודש ושנה(בסיס המדד 
  שנה25 משך החיים בבדיקה הכלכלית

 2007 - שנת פתיחה  2006 - תחילת עבודה  תאריכים
 7% שער ריבית להיוון

 )₪מיליוני (כ ערך נוכחי "סה: עלויות

     עלות הקמה 
     עלות אחזקה

     תנועהעלות הפרעות ל
     כ עלויות"סה

 )₪מיליוני (כ ערך נוכחי "סה: תועלות כלכליות

     החיסכון בעלויות תפעול
      החיסכון בזמן

     בטיחות 
     סביבה

     כ תועלות "סה
  כלכליתמדדי כדאיות

     NPV) ₪מיליוני (ערך נוכחי נקי  
     B/Cעלות - יחס תועלת

     IRRת שיעור תשואה פנימי
   שיעור החזר שנה ראשונה
   שנה ראשונה לכדאיות
   תקופת כיסוי ההשקעה
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 בדיקות רגישותניתוח סיכונים ו .4.3

 ואשר יכולים בפרויקטהבדיקה הכלכלית מתייחסת למרכיבים שונים המהווים גורמי סיכון 
ה אל תוך נוהל נושא בדיקות הרגישות מובנ.  משמעותי של תוצאות הבדיקהלהביא לאי דיוק

, הבדיקה כאשר הוא כולל את כל הגורמים שמבצע הבדיקה מזהה שקיים בהם גורם סיכון מיוחד
יבצע המתכנן בדיקת רגישות הכוללת , בהעדר גורמים כאלו. אשר ניתן להעריכו בסבירות טובה

  .מספר ערכים לרגישות כערכי מודל קבועים
  

  :בסעיף זה נדרש עורך הבדיקה
  . 2בחלק  את הסיכונים  הכרוכים בהערכת הפרויקט כמפורט לזהות ולהגדיר 
  .להסביר ולנמק אילו סיכונים מנותחים במסגרת הבדיקה ובאיזה אופן 
  .  ציג את מסקנות הניתוח בפרק זההלאת ניתוח הסיכונים ורגישות למרכיבי הסיכון ולבצע  
 .טי המוגדר להלןרלבצע ניתוח רגישות סטנד 
  . ות לפי שנים ודגש על התועלות בשנים הראשונותבחינה של התפלגות התועל 

  

  ניתוח סיכונים

.  את המרכיבים המחייבים שינויים בבחינת הכדאיותהפרויקטסעיף זה יגזור מתוך ניתוח סיכוני 
להערכות , ניתוח הסיכונים עשוי להביא לצורך באומדנים חדשים או אלטרנטיביים של ביקושים

 על ציר הזמן ולשינוי שער הפרויקטלמיקום שונה של , ועלותשונות של גודל ההשקעה והיקף הת
  .הריבית ברגישות

  

  טבלת בסיס לניתוח סיכונים

  ___________________________: הפרויקטמרכיב 

  
  הערות סבירות כמות יחידה  השפעה על

        %  עלות
        %  ביקוש
        %  תועלת
        שנים  זמן

        %  ריבית
  
  

 שהמתכנן מעריך שיש בהם או סיכון גבוה או השפעה הפרויקט ממרכיבי טבלה זו תנתח לכל אחד
נפרט את ) שינותחו כל אחד בנפרד בטבלה(סיכון נושאים אפשריים הגורמים לכ. חזקה של הסיכון

  :הבאים
אומדני תועלות ועלויות , הסדרי מימון וערבויות, בעיות תקציב,  עלות הקמה:כספי ישיר 

  .שוטפות
 .זמינות רכב, מאפייני תעסוקה והכנסה,  מודלים, מושי קרקע תרחישי שי:ביקוש 
 . מסובכיםפרויקטים, קשיי ביצוע, הקצאת תקציבים,  בעיות זמינות והתנגדויות:משך זמן 
  .הגדלת סיכונים כלליים, פרויקט צורך בשינוי :אחר 
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ל תיבנה טבלה המרכזת את ההשלכות ש, לאחר ניתוח כל מרכיב וכימות השפעתו האפשרית
  :כלהלןבמתוכנת ינת הסיכונים בח

  
  רגישותוסיכונים ניתוח ריכוז : טבלה לדוגמא

  
שער 
  הריבית

אורך חיי 
  קטפרוי

משך 
  ההקמה

אומדן 
  התועלת

ביקוש 
 לנסיעות

עלות 
  הקמה

 משפיע על

אחוזי   שנים  שנים שער חליפי
 הקטנה

אחוזי 
 שינוי

אחוזי 
  הגדלה

יחידת 
  מידה

מקור 
 הסיכון
  רויקטתכנון הפ

  הערכה וחיזוי של הביקוש

  קשיי ביצוע

  בעיות זמינות

  רשת הרקע לפרויקט

  בעיות תהליך סטטוטורי

  בעיות מימון

  הגעה לגודש

  תלות בפרויקטים אחרים

  אי ודאות של פיתוח אזורי

 
 

  כ לבחינת רגישות"סה

  ערכי מחדל 20-50%  10-20%  15-25% 9%

  
  

. הערכות הסיכון של המתכנן למרכיבים שלדעתו קיים בהם סיכון, במידת הצורך, בטבלה ימולאו
י "יוספו אלה ע, ייחודיים לפרוייקט, כך שאם יש מרכיבים נוספים, הטבלה מלאה בחלקה

. זמן ושער ריבית בהתאם למוצע בטבלה, ם של כסףלכל מרכיב תיקבע השפעתו במונחי. המתכנן
  .בתחתית הטבלה מובאים ערכי מחדל מומלצים

  
 עורך התכנית לצורך בחינת ל ידייופיע השיעור המומלץ ע" ערך לבדיקת רגישות"תחת הכותרת 

  .הרגישות
  . בהם קיים ניתוח סיכון ייחודיפרויקטיםב, ערכים אלו יהיו בסיס לבחינות הרגישות

  מחדל לבחינות רגישותערכי 

ערכי המחדל לבחינות הרגישות ייושמו במקרים בהם אין בחינת הסיכונים מצביעה על צורך 
  . במקדמים ייחודיים

  
  )ערכי מחדל(מקדמים כלכליים לבדיקת רגישות 

  
  הערות  ערך לבדיקת רגישות  פרמטר

    9%  שער ריבית
קעות נעשה בשלב שאינו במידה ואומדן ההש  30%גידול של  שיעור גידול בהשקעות

 50%תיבחן הרגישות של , מפורטמגיע לתכנון 
  .גידול

שיעור הפחתה 
  בתועלות

10%    

  
  

  .'בלוח סיכום זתוצאות ניתוח הסיכונים ובדיקות הרגישות יסוכמו 
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   ניתוח סיכונים ורגישותסכום  - 'לוח סיכום ז
  

NPV B/C IRR אופי המבחן 
ערך 
  נוכחי
  נקי

 )ח"מש(

  יחס
 תועלת 
 עלות

 שיעור 
 תשואה
 פנימי

  שנה 
 ראשונה 
לכדאיות

  תקופת
  יכסו

 השקעה

שעור 
החזר 
שנה 
ראשונה

 13% 9 2007 14% 2.1 1,582 חלופת בסיס

             :ניתוח רגישות

 11% 10 2007 - 1.7 944 )9%(שער ריבית גבוה 

             10% -הפחתת התועלות ב

             -עלות הקמה גבוהה ב 

30% 1,337 1.8 12% 2007 11 11% 

50% 969 1.5 10% 2007 14 9% 

 14% 8 2007 15% 2.3 1,705 10%-עלות הקמה נמוכה ב

בחינת תרחישי ניתוח 
 :סיכונים

            

             שינוי בבקוש לנסיעות 

             התארכות משך ההקמה

             שינוי ברשת הבסיס

...             

...             

  
  

 בדיקות סבירות .4.4
תוצאות בדיקת . בפרק זה יציג עורך הבדיקה בדיקת  סבירות של תוצאות בדיקת הכדאיות

. תחזיות ונתונים ופרמטרים רבים, הכדאיות מבוססות לרב על מודלים תחבורתיים מורכבים
תוך , אות הבדיקה המפורטתהבדיקה בפרק זה נועדה לבחון בצורה פשוטה ועניינית את תוצ

  . שימוש במספר כללי אצבע פשוטים
בדיקות הסבירות עשויות לסייע לעורך הבדיקה לזהות שגיאות או הערכות יתר בתהליך התכנון 

  . חישוב התועלות וחישוב מדדי הכדאיות, הצבות התנועה, תחזיות הביקושים, התחבורתי
  

אך אינו , יג בדיקות סבירות לתוצאות הבדיקה מחייב את עורך הבדיקה לערוך ולהצ2006נוהל 
   . מכתיב שיטה קבועה לכך

  
  :להלן הנחיות כלליות שעורך הבדיקה יוכל לאמץ לצורך הבדיקה

  סבירות הנחות רקע 
  התאמה פנימית במערכת התוצאות 
  סבירות כל אחד ממרכיבי התוצאה הכללית 
  סבירות התוצאה הכללית 

  
  סוקה אוכלוסיה ותע–סבירות הנחות רקע 

- בטווח הקצר) כולל נגזרת שניה של עקומת הגידול(התאמת שיעורי הגידול למגמות קיימות  
 .בינוני

  .'עליה וכו, )פ סקטור"ע(התאמה למגמות ארציות בתחום הריבוי הטבעי  
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  .בחינת עתודות קרקע וקיבולות להמשך הגידול 
  . בחינת שיעורי התעסוקה מכלל כוח העבודה האזרחי 

  
  

  ותסבירות התוצא
  כבישיםפרויקטי  -סבירות תוצאות 

 . בחינת סבירות השינוי הכולל בהיקף הנסיעות לנפש במרחב הנבדק 
  .מ"יר/ בחינת השינוי הכולל בנסועה אדם  
  . הצבות/ י "פ טמ"בחינת התפלגות אורכי הנסיעות  ע 
  . בחייצים ובחגורות/ מ במרחב הנבדק "יר/ בחינת סבירות השינוי הכולל בנסיעות אדם  
 .בחינת סבירות השינוי בהתפלגות הביקוש בין שעות היממה 
  רכב מוליך נוסעים–) KM(הסבר השינוי בנסועת הרכב השנתית הכוללת  

  
KM= P * Y * L / m  

  ,כאשר
P = גידול אוכלוסייה 
Y =  ת מינוע ובשינוי במבנה גיליםכתלות ברמ(גידול ביצירת נסיעות לנפש בשנה(  
L =  נובע מפרבור ומעלית רמת המינוע (הממוצעתגידול באורך הנסיעה  

M = עקב שינוי בפיצול הנסיעות ובמקדמי המילוי(מ לנפש "שינוי במקדם יר (  
  
 )ניתן להציב בנוסחה את המשתנים או את סדרת שיעורי הגידול בהם(
  

  תחבורה ציבוריתפרויקטי  -סבירות תוצאות 
במיוחד , צ"שיפור של אמצעי תח/ בחינת סבירות השינויים בפיצול הנסיעות עקב הפעלה  

 . בחינת סבירות היקף המעבר מרכב פרטי לציבורי
 סביר להניח ששיפור באמצעי נבחן יגרור שינויים בהיצע -צ "בחינת ההיצע המתחרה של התח 

  . המתחרה בתחום מיבנה השירות ומחירו
צעות בחינה טכנית של התאמת הביקוש להיצע באמצעי הנבדק ובאמצעים המתחרים באמ 

 . קרון/ מקדמי מילוי לרכב 
  

 סכום ומסקנות .4.5
, בפרק זה יציג עורך הבדיקה את סכום הבדיקה הכלכלית והמסקנות העולות מהבדיקה הכלכלית

  :עיקרי הנושאים להצגה בפרק זה הינם. השפעות הפרויקט והניתוח התחבורתי
 .סכום עיקרי השפעות הפרויקט 
 .חבורתיסכום עיקרי הבדיקה הכלכלית והניתוח הת 
 .הערכה בדבר מידת השגת יעדי הפרויקט 
 .אי ביצוע או דחיית הפרויקט, המלצה על ביצוע 
 .השוואת חלופות הפרויקט והמלצה על החלופה המועדפת 
 . ביצוע הפרויקט ושלביות ביצועמועדהמלצה על  
 .המלצה על שינויים מתבקשים בתכנון הפרויקט שעורך הבדיקה מזהה, במידת הצורך 
בעלי (ח אילו פרויקטים אחרים הינם מהותיים לכדאיות הפרויקט "יציין בדודיקה עורך הב 

 ). יחסי השלמה או תחלופה
 ואשר לה השפעה מהותית על כדאיות ,כל הערה שעורך הבדיקה מוצא לנכון לאזכר בחלק זה 

  . ביצוע הפרויקט או סיכון שעל מקבל ההחלטות להביאו בחשבון
  

המציג את מדדי הכדאיות לכל ,  סכום בדיקת הכדאיות-  'כום א לוח סבחלק זה יוצג וינותח
בלוח הסכום יוצגו מדדי הכדאיות הכלכלית עם פרוט . חלופה שנבחנה במסגרת בדיקת הכדאיות
, כמו כן). בטיחות וסביבה, זמן נוסעים, עלויות תפעול(מצטבר של התרומה של מרכיבי התועלת 
  . בטיחות וסביבה, ים את השפעות הפרויקט על נגישותיוצגו מדדים כמותיים ואיכותיים המסכמ

  
 שניאת החלופות נפריד ל.  לביצוע נבחר לאחר בחינת מספר חלופותהפרויקט, במקרים רבים

  : סוגים
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או חלופות השונות משמעותית במאפייני /ו,  חלופות לציר אחר -) תכנון" (חיצוניות"חלופות  
צים  לעומת רכבת ”מערכת נת,  סלילת כביש חדשהרחבת ציר קיים לעומת , לדוגמא. השירות

  . ד"וכ, קלה
  :לדוגמא) תכן ושלביות" (פנימיות"חלופות  

o מחלף לעומת צומת, מספר מחלפים ומיקומם, מהירות תכן .  
o ברוחב הכביש ובחתך לרוחב, חלוףישלביות במ .  
o וכו, צ”נתיב שלישי כנת’ .  

  
וכן את ,  לפי המאפיינים המצרפיים,בהשוואת החלופות יש לשקול את היעילות הכלכלית

  : כולל, השיקולים האיכותיים
  מידת השגת היעדים השונים 
  ניתוח הבדלים משמעותיים בתפקוד ובהשפעה על הרשת 
  ניתוח ההבדלים בהשפעות החלופה 
  ניתוח כלכלי  

  
. והמלצות מנומקות באשר להמשך התהליך, סעיף זה יציג סיכום וניתוח של תוצאות הבדיקה

  :ת אפשריותהמלצו
  הפרויקט את לא לבצע/לבצעהמלצה  
   ביצוע מומלץמועד 
 שלב מומלץ לביצוע 
  המלצות אחרות ונוספות 

  
  

    טבלאות–ח הבדיקה "מבנה דו 4

בשל , 2006גרסה ב.  הונהג דיווח מסודר באמצעות טבלאות דיווח סטנדרטיות96ת "בנוהל פר
 סכום טבלאותמספר מצומצם של ו רהוגד, ח קצר וקריא ככל האפשר"הצורך לשמור על מבנה דו

 96יתר הטבלאות המקובלות מנוהל . ח"המסכמות את עיקרי בדיקת הכדאיות בגוף הדו ראשיות
  .ח"ח או בנספחים לדו"יוצגו על ידי עורך הבדיקה בגוף הדו) ומספר טבלאות חדשות(

, אותמוצגות הטבלבנספח .  המלאהמציג את רשימת הטבלאות, ת" לוחות נוהל פר– 9נספח 
מוצגות דוגמאות לשימוש בטבלאות הגדרות אילו לוחות יש להשתמש לפי סוג הבדיקה וכן 

  . 1המשלב אמצעי מסילתי ותחבורה ציבורית באוטובוסים, פרויקט תחבורה ציבורית מערכתיב

  ראשיותסכום ות אטבל 4.1

 הן בפרקים אליהם, ראשיות החייבות להופיע תמיד בכל דוחסכום  טבלות 7ת כולל "דוח פר
  .הפרויקטטבלות אלו מסכמות את עיקר המידע הדרוש כדי להחליט על כדאיות . שייכות

  .ב"ומספורן באותיות הא" 'לוח סכום א"הטבלאות הראשיות מכונות בשמות 
  

  ת"ות הראשיות בדוח פראהטבל

סמל טבלה 
  ראשית

פרק 
  ח"בדו

  הערות  כותרת הטבלה

    סכום בדיקת הכדאיות  4, 1  'לוח סיכום א

    עלויות הקמת הפרויקט  2  'ח סיכום בלו

  צ"לוח שונה לפרויקט כביש ופרויקט תח  אומדני התנועה בפרויקט  3  'לוח סיכום ג

  צ"פרויקט תחנוסף ללוח   נסועה ומהירויות ברשת  3  'לוח סיכום ד

    תזרים העלויות והתועלות  4  'לוח סיכום ה

    כדאיות כלכלית מדדי  4  'לוח סיכום ו

                                   ניתוח סיכונים ורגישותסכום  4  'לוח סיכום ז

                                                 
 נו באדיבות צוות תוכנית אב ירושליםהדוגמאות הוכ 1
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  נוספותות אטבל 4.2

.   החייבות להיכלל בדוח בהתאם לסוג הבדיקהדיווח נוספות טבלות נןבנוסף לטבלות הראשיות יש
  . נספחים או בוח חופשי לכלול אותן בגוף הדוחעורך הד

  :את הנתונים להלןהטבלאות נועדו להציג 
 . הליך הבדיקהבת וההנחות העיקריות ת של הפרמטריםדרהצגה מסו 
 .  מצב קיים ותחזיות– נתוני הרקעהצגה של  
 .הצגה של מאפיינים ועלויות הפרויקט 
הצגה של תוצאות המודל התחבורתי וניתוחים תחבורתיים הנדרשים להבנת תרומת  

 .הפרויקט
 .הצגה של השפעות הפרויקט והתועלות 
 .כלכליתהצגה של מדדי הכדאיות ה 
  . הצגת ניתוח הסיכונים שנערך ובדיקות רגישות 

  

  ת"מספור הטבלות בדוח פר 4.3

  :C.S.I: ספרות לטבלות3במספור סטנדרטי בן  הנוהג שימוש 96ת "בדוח פר
 C.S : ת" הראשי בדוח פרתת הסעיף הפרק ו.  
 I :במידת הצורך יכול האינדקס .מספר סידורי עוקב של הטבלה בתוך הסעיף הראשי I 

  .ות דו ספרתילהי
  .3.2 בסעיף 11-  היא הטבלה ה 3.2.11 טבלה . 4.1 היא הטבלה השניה בסעיף 4.1.2טבלה ,  לדוגמא

  
לא ערכנו מחדש את מספרי , 96 הינה גרסת השלמות ועדכונים לגרסה 2006 היות וגרסה :הערה

 קומם או בנספחים בהתאם לשיקולו ומח" עורך הבדיקה ישבץ את הלוחות בגוף הדו.הטבלאות
ח יעשה על ידי העורך בהתאם למיקומן בפרקי הבדיקה "מספור הלוחות בגוף הדו. הענייני

ח "יש לשים לב כי מספור הפרקים בדו. 96המספור יערך בהתאם לנוהג בנוהל . במתוכנת החדשה
  .2006ח הבדיקה החדש בגרסה " שונה ממספורם במבנה דו96

והיא תכלול מספור חדש ועצמאי של , 96רסה  וג2006 מתוכננת להחליף את גרסה 2006גרסה 
  . טבלאות הדיווח
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    נספחים–ח הבדיקה "מבנה דו 5

כפי שתואר ( הבדיקה גוף ,למעשה. ת"ח פר"הנספחים הינם חלק חשוב במתכונת החדשה של דו
השפעות הפרויקט , שמש להצגה של עיקרי הדברים והמסקנות של הניתוחים התחבורתייםי) לעיל

נתוני הסקרים והנתונים , פרטי הניתוח הכוללים טבלאותבעוד ש, לית למשקותרומתו הכלכ
  . ח בדיקת הכדאיות" לדובנספחים יפורטוהמפורטים 

  
עורך הבדיקה נדרש לפרט . ת במתכונת החדשה"ח פר"להלן רשימת הנספחים המשלימים את דו

נספחים נוספים כפי ח "העורך רשאי להוסיף לדו. ולנתח אותםבכל נספח את הנתונים המפורטים 
  .שימצא לנכון

  
 .יש לשמור על מספור הנספחים, למען הסדר הטוב

   מצב קיים– נתוני רקע: 1נספח 
הנתונים יוצגו באמצעות טבלאות וניתוח של עורך . בנספח זה יפורטו נתוני הרקע לפרויקט

רה יש להציג בחלק זה את הנתונים בצו. הבדיקה אשר ידגיש את הקשרם לפרויקט הנבדק
  . תמציתית ובהירה ולהדגיש את הנתונים הרלוונטיים לבדיקת הכדאיות

  
 :הנתונים העיקריים שיש לפרט הינם

  רמת מינוע ושמושי קרקע, כלי רכב, מועסקים, אוכלוסיה - נתוני רקע לפרויקט  
  ..אורכי תורים, עיכובים, מהירויות נסיעה, נוסעים, נפחי תנועה,  סקרים–נתונים תחבורתיים  

  
נתוני רקע  -  4 בנספח  לנתוני הרקע מצב קיים– נתוני הרקע - 1נספח  חלק מהצגת תן לשלבני

  .שיפורט להלן, תחזיות
הבעיות והגדרה , ריכוז נתוני הרקע התחבורתיים חשוב מאוד להבנת התנועה בסביבת הפרויקט

המודל והצבות הנתונים חשובים גם לצורך אימות ובחינת סבירות נתוני . נכונה של יעדי הפרויקט
  . התנועה

  
על עורך הבדיקה נדרש להציג את כל הנתונים התחבורתיים הזמינים ולהציע למזמין הבדיקה 

יש חשיבות רבה לזהות בשלב מוקדם ככל . סקרים ובדיקות משלימות לצורך בדיקת הכדאיות
  . האפשר את הצורך בסקרים כאלה על מנת שלא לעכב את תהליך הבדיקה

  י הפרויקט ועלויותמאפיינ: 2נספח 
 גם מפורטים עלויות 1בפרק . ח" בדו1תיאור הפרויקט על מרכיביו וחלופותיו מפורט בפרק 

  . חזקה של הפרויקטאההקמה וה

בנספח יש לדווח אודות כל הנתונים המפורטים שעורך הבדיקה ריכז ואשר אין טעם להציגם 
  :במקום זה ניתן לפרט. ח מפאת הסרבול"במלואם בגוף הדו

 'מנהלי הפרויקט וכו, תונים אודות הפרויקט שהתקבלו מהמתכנניםנ 
 .'שלבים וכו, חתכים, מפות ותרשימים אודות הפרויקט 
 עלויות הקמה מפורטות 
 תסקירים שונים שנערכו לפרויקט 
 תחשיב עלויות האחזקה של הפרויקט 

  מתודולוגית הבדיקה: 3נספח 
והנתונים בבסיס , ההנחות, ת המתודולוגיהת הוא לתאר ולהציג א"תפקידו של פרק זה בדוח פר

  : התהליך מורכב משלושה שלבים עיקריים.  לות הפרויקט ותרומתו למשקועתמדן והתהליך לא
  .בו קובעים כיצד תתבצע הבדיקה, תכנון בדיקת הכדאיות - ' שלב א 
משכי הנסיעה , י התנועהנפח: בו אומדים את משתני התנועה, הניתוח התנועתי - ' שלב ב 

  . וחלופותיוהפרויקטוהשתנותם בגלל , לוויםשתנים נומ
  . התנועהחישוב תועלות והשפעות הפרויקט מתוך משתני - ' שלב ג 
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  תיאור תהליך הבדיקה -'  אשלב

  : הנושאים העיקריים המתוארים בסעיף זה כוללים
  .כולל הצדקת בחירת סוג הבדיקה, קה והבדיהפרויקטסיווג  
  . והבדיקההפרויקטכנגזר מסוג , יקפומהו מבנה הניתוח התנועתי וה 
: והשיקולים לבחירתם, אמדן תנועה מפורשמהם התרחישים הניתוחיים עבורם נערך  

  .שנות תכנון ועונות יום
ומטרות , סוגי כלי רכב, אמצעי נסיעה: מהם מגזרי השוק עבורם נערך ניתוח מפורש 

  . נסיעה
ומהו המקור , יקטהפרומהם המשתנים המשמשים בחישובי התועלת ובהערכת  

 )'וכו, מקורות משניים, הניתוח התנועתי(למשתנים אלו 
  

   והבדיקה הפרויקטסיווג 
  : מימדים3 והבדיקה ב הפרויקט ניתן לסווג את , י מבוא כלל– 1בנספח ו 1בחלק  כמתואר

לפי אמצעי הנסיעה וההחלטה אם ניתן להסתפק בניתוח בדיד או יש צורך : סוג הבדיקה 
  . אמצעי-או רב, -חד, יבניתוח מערכת

  . אחריםפרויקטים בהפרויקטמידת התלות של  
  .  בו נערכת הבדיקההפרויקטהשלב במחזור חיי  

  
  .  והשיקולים שהובילו לבחירת הסיווג וסוג הבדיקההפרויקטסעיף זה מתאר את סיווג 

יתוח מתוארת הגישה העקרונית והמרכיבים העיקריים בנ,  והבדיקההפרויקטבהתבסס על סיווג 
  .וכיצד הם קשורים ביניהם, התנועתי ובחישובי התועלת

  
  פרמטרים עיקריים בבדיקה

  :יש לדווח על המאפיינים העיקריים של הבדיקה
  תקופת התכנון,  לתכנוןהפרויקטמשך חיי  
  שנות תכנון ועונות יום: ניתוחייםתרחישים  
  שעבורם נערך ניתוח מפור) אמצעי נסיעה ומטרות נסיעה(  מגזרי שוק 

  
  בדיקות הרגישותניתוח הסיכונים ותכנית 

מסגרת הבדיקה בדיקות הרגישות שיתבצעו בניתוח הסיכונים ו רמשלים את תאוסעיף זה 
   .2בחלק בהתאם להנחיות , םוהשיקולים בבחירת

  )'וכו, רמות מינוע,  פעילויותפריסת(שינויים בתרחישים עתידיים  
 )'וכו, שינויים בפיצול נסיעות, תנועהנפחי (שינויים בתחזיות ובביצועי המודלים  
 )'וכו, ערך הזמן, שיעור ריבית(רגישות לפרמטרים שנקבעו חיצונית משיקולי מדיניות  

  
ומידת אי , הפרויקטמספר וסוג הנושאים שייבדקו בבדיקות הרגישות הן פונקציה של גודל 

  . הוודאות בהנחות השונות
בדיקות רגישות לחלופות יתבצעו .  תכנית המומלצתסט מלא של בדיקות רגישות יבוצע רק לגבי ה

תמורת (בחלופה של בנייה בשלבים המאפשרת דחיית השקעות , לדוגמה. רק במקרים רלוונטיים
  .    יש לבחון את הרגישות לשיעור הרבית) הגדלת העלויות וריבוי הפרעות לתנועה

  
  הגדרות גיאוגרפיות

בסעיף זה מתארים ). 30 עד 20כ (זורי על אל בהקבצהנעשה התחבורתי חלק גדול מהדיווח בניתוח 
  .  זורים לצורך הדיווחלאאת תחום התכנון וחלוקתו 

  . האזורים צריכים להיות בגודל סביר ודומה
  .    לכלול מפה וטבלה המתארות את חלוקת תחום התכנון לאזוריםיש 

  
  מקורות הנתונים ואיסוף נתונים

במידה ונערך איסוף . נים העיקריים ששימשו בבדיקהבסעיף זה יש לתאר את מקורות הנתו
יש . יש לציין זאת..) 'מאגרי נתונים מיוחדים וכו, סקרי תחבורה(נתונים מיוחד לצורך הבדיקה 

  . לכלול תיאור יותר מפורט של תהליך איסוף הנתונים וממצאים עיקריים  בנספח או במסמך נפרד
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  הנסיעה תהליך אמדן נפחי התנועה ומשכי  -' בשלב

  :התיאור כולל. בסעיף זה יש לתאר את השיטה והמודלים המשמשים לחיזוי התנועה
 המודלים ששימשו בתהליך 
  נוסחה מתמטית 
   המרכזיים במודלפרמטריםהערכי  
ומקורות הנתונים לקלט , זרימת הנתונים ביניהם, תיאור סדר הפעלת המודלים 

  למערכת
 כום תוצאות האימותוסי, דיווח על מקור הנתונים לכיול ואימות 

  
ניתן . וש שוטףי כלים הנמצאים בשימ" נעשה עהפרויקטהניתוח התנועתי של , בהרבה מקרים

במקום לכלול תיאור כלים אלו , המתארים חומר זה בפירוט הנדרש, לוויםלהתייחס למסמכים נ
  .כחלק מהדוח

 יש לתאר את . בבחירת החומר להכללה בדוח יש להניח כי קוראי הדוח מכירים את הנושא
  .  או שיש להם השפעה משמעותית על תוצאות הניתוח, הנושאים הייחודיים ליישום הספציפי

  
תלויים בסוג הבדיקה ובשיטה שנבחרה לביצוע תחזיות , כולל סעיפי המשנה ותוכנם, מבנה הסעיף

ן להל. עורך הדוח צריך להבטיח שהדיווח כולל את הנושאים העיקריים הרלוונטיים. ,התנועה
  . מתוארים נושאים עליהם יש לדווח בווריאציות העיקריות

  
  חיזוי תנועה בשיטת מקדמי הגידול

  :הדיווח צריך לכלול במקרה זה . צ"תח משמשת בבדיקות בדידות בדרכים אושיטה זו 
נתוני התנועה כוללים . )'סקרים וכו (ותיאור השיטה לקביעתם נועה למצב קייםנתוני ת 

  . יעהנפחי תנועה ומשכי נס
  . דיווח מקדמי גידול התנועה והשיטה לקביעתם 
  תיאור השיטה לאומדן משכי הנסיעה  

  
  חיזוי תנועה בשיטת ההצבה

צריך להיות תיאור מסודר של .  ת אין צורך בתיאור מקיף של מודל ההצבה"במסמך פר
  :דוגמאות לחומר אותו יש לכלול. המרכיבים העיקריים של היישום הספציפי

  )הצבה רבת סוגי כלי רכב, למשל(? מדוע? איזה? מוש במודל מיוחדהאם נעשה שי 
  י"כיצד נתבצע אומדן הטמ 
  )משכי נסיעה וקיבולת(העקרונות לקידוד מאפייני הרשת  
  . עכבה המשמשים בהצבה-יחסי נפח 

השיטה המועדפת היא .  כן יש לתאר מרכיבים נוספים ייחודיים שלהם השפעה על ביצועי המודל
  .לווה בו מתואר תהליך התכנון לפרטיולצרף מסמך ני

  
  פיצול נסיעות

ם בפיצול בהם נעשה אומדן של השינויי, בפרויקטים מערכתיים בתחום התחבורה הציבורית
וכן של , ת היא לדרוש דיווח של מבנה המודל והפרמטרים העיקריים שלו"גישת נוהל פר. הנסיעות

בתחום משתנים ) הפרויקטהמושפעים מביצועי המערכת (רגישויות המודל  למשתני ההחלטה 
  . יההאופייני לבע

יתבסס ידע על תחום סביר לרגישויות , ובעזרת איסוף נתונים, סיוןיההנחה היא שעם הזמן והנ
  .  ואז יהיה אפשרי לזהות חריגים הדורשים התייחסות מיוחדת, אלו

  
  :ייםיש לציין כי אומדני הפיצול בתהליך התכנון תלויים בשני גורמים עיקר

  המשתנים והפרמטרים במשוואות מודל הפיצול, המבנה 
משכי (הצורה בה מספק תהליך התכנון את ערכי המשתנים הבלתי תלויים למשוואה  

  ). 'וכד, עלויות, הליכה ונסיעה
  .  בתיאור המודל יש להתייחס לשני גורמים אלו
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  :נושא פיצול הנסיעות דורש טיפול מיוחד ממספר סיבות
פיצול הנסיעות בין אמצעי הנסיעה הוא תוצאה .  כיול ויישום, קשה לניסוחמודל פיצול  

זמינות ועלות , כמו זמינות רכב(תכונות הנוסע והנסיעה , משותפת של מיקום הפעילויות
  .   ורמת השרות באמצעים השוניםעלויות, זמינות השרות באמצעים השונים, )'וכו, חניה

משתנים הכלולים במודל והשפעתם היחסית על קיים תחום רחב של אי וודאות באשר ל 
  . אומדני המודל

שלעתים קרובות הוא מודל (יש אי בהירות באשר לדרך הנכונה ליישום מודל הפיצול  
יש תיעוד רב בספרות המורה כי גישה פשטנית . בתהליך תכנון מצרפי) דיסאגרגטיבי

  . טייה חמורה בתוצאותליישום המודל על נתונים מצרפיים מביאה לעתים לה") נאיבית("
ה מאוד גדולה על מדדי יה להיות השפעינויים בפיצול בגלל הפרויקט עשולאומדני הש 

  . יקטוכדאיות הפר
נוסע רכב , נהג רכב פרטי:  אמצעי נסיעה עיקריים4בנסיעות יוממים אופייניות בארץ יש  

, )ת שרותברכבת ובמוניו, המתחלקים אף הם לנוסעים באוטובוסים (צ"נוסע תח, פרטי
יש קושי אמיתי ).  'וכד, מיניבוסים, הסעות מפעלים(ונוסע תחבורה משותפת אחרת 

  .בתיאור כל היחסים בין אמצעים אלה במודל פיצול
  

  שיטת חישוב משכי הנסיעה
יש לתאר כיצד  .1חלק  בכמתואר,  מכתיב שיטות מאוד מוגדרות לחישוב משכי הנסיעהת"פרנוהל 

   . רת הבדיקהיושמה שיטת הנוהל במסג
  

  הטיפול בביקוש
 בהתאם )Induces Demandביקוש מושרה , ביקוש קבוע(יש לתאר את השיטה לטיפול בביקוש 

  . 1בחלק לעקרונות שהוצגו 
  

  חישוב והערכת השפעות הפרויקט  -' שלב ג

הדיווח . השפעות הפרויקט והתועלותמדני ו יש לתאר את הפרטים הטכניים של ביצוע אזהבסעיף 
.  השנתית התועלתלהערכתמדני התנועה ברמת תרחישים תכנוניים והמעבר מא רטיכז בפמתר

  .יש להקפיד להשתמש בשיטות ובמקדמים אותם אימץ הנוהל, היכן שרלוונטי
  

  פרמטרים בחישובי התועלת
,  את ערכי הפרמטרים המשמשים בחישובי התועלת ולהסביראות המתאימות בטבליש לרכז

  .או הסיבות לבחירת הפרמטרים/ור ואת המק, במידת הצורך
  

  רגום אומדני התנועה לתועלת שנתיתהשיטה לת
בחישובי התועלת מתורגמים .   עונות יום ובסוג רכב אחד2-3כ רק ב "הניתוח התנועתי מטפל בד
, מטרות הנסיעה, תהליך התרגום דורש התחשבות בהרכב התנועה. נתונים אלו לתועלת שנתית

יש לתאר .  ועוד, מקדמי מילוי רכב, ם השעתיים לנתונים יומיים ושנתייםמקדמים לניפוח הנתוני
  . את השיטה לביצוע תהליך זה ופרטיה

  
  מדן עלויות תפעולוהשיטה לא

של עורך הבדיקה יפרט את הערכים . לחישוב עלויות התפעולואחידה שיטה תקנית  2006בגרסה 
  . פונקציות העלות בבדיקה הכלכלית

    
  הערכת השפעות ותועלות הפרויקטהמתודולוגיה ל

 בנספחים המוקדשים יפורטוהמפורטות להלן השיטות והאומדנים לאומדן ההשפעות והתועלות 
  :ת"ח פר"לכל נושא בדו

  השפעת הפרויקט על בטיחות 
  השפעת הפרויקט על הסביבה 
  הפרעות לתנועה במהלך ההקמה 
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  תחזיות -נתוני רקע :  4נספח 
הנתונים הם .  הפרויקטת תחזיות נתוני הרקע המשפיעים על כדאיות תפקיד פרק זה הוא לתאר א

  :משלושה  סוגים
העשויות להשפיע על , שינויים בעוצמת הפעילויות הן בסביבת המתקן והן בתחום התכנון 

  עצמת הביקוש לנסיעות
  .שינויים צפויים במבנה רשת התחבורה 
  אימות תהליך התכנון 

  
,  מערכתייםפרויקטיםב. שתנים משמעותית לפי סוג הבדיקהת ותוכנו מ"מבנה פרק זה בדוח פר

השינויים (י והבסיס לאומדנה "ומתרכז בתיאור הטמ, הדיווח מתאר את תחום התכנון כולו
  ). הפעילויות ובמאפייני האוכלוסיהבפריסת

 מערכתיים פרויקטיםב. ים הצפויים בכל תחום התכנוןהפרויקטבתיאור רשת הרקע יש לכלול את 
  .לות יש צורך בהקפדה יתירה בתכנון רשת הרקעבעלי ת

  
בפרק זה . הפרויקט בדידים מאופיינים בכך שנפחי התנועה במתקן אינם משתנים עקב פרויקטים

ר לנפחים העשויים להשפיע על נפחי התנועה העתידיים במתקן מעב יש לתאר גורמים חיצוניים
  . הנוכחיים והגידול הטבעי

  
  ים תחזיות הפעילויות והביקוש

עיקרי התחזיות אותן יש . הביקושים לנסיעות לפי שנות תכנוןסעיף זה מדווח על נתוני הפעילויות ו
  : הינן,כרקע לניתוח תחזיות הבקושים, לפרט
  תחזיות אוכלוסיה  
  תחזיות מועסקים 
  תוכניות פיתוח ותחזית השינויים בשימושי קרקע  
  תחזית כלי רכב ורמת מינוע 
  תחזית הביקושים 

  
י "או כטמ, ) דרכיםבפרויקט(מ "י יר"י יכולה להופיע כטמ"הטמ. י"ים מתוארים בטמביקושה

  :לדיווח שני מרכיבים.  )צ"בפרויקט תח (נסיעות אדם
 .התכנון לשנות ופריסתןות בתחום התכנון דיווח על תחזיות עוצמת הפעילוי 

o ים בפעילויות בהשוואה למצב הקייםשינויים עיקר. 
o יצירת הנסיעות לפי אזור על הפעילויות ופריסת סכום .  

  :י מוצגת בשתי צורות"הטמ. י"סיכום הטמ 
o  לפי איזור על) מוצאים ויעדים(סיכום קצוות נסיעה. 
o על - י בין איזורי על"טמ  

  
    

  לשנות התכנון) רשת הבסיס(תיאור רשת הרקע 

 רשתות.  בשנות התכנון השונותהפרויקטבסעיף זה יתוארו רשתות הרקע המשמשות לבדיקת 
  .  הנבדקהפרויקטים שיתווספו לרשת מלבד הפרויקטהרקע כוללות את כל 

  :תאור רשתות הרקע יכלול
  .מפה מפורטת של רשת הרקע ובה מופיעים באופן ברור הפרויקטים שיתווספו לרשת הקיימת 
, הרחבה(מהותו , תאור של הפרויקטים שיתווספו לרשת בטבלה הכוללת את שם הפרויקט 

,  בכל שנת תכנוןהפרויקטיםתיאור רשתות הרקע יכלול את רשימת .  קצרותאור..) כביש חדש
  .לה המתאימהבטב

  
יכלול הדגשה של שתי קבוצות הפרויקטים תיאור רשת הרקע ,  בעלי תלותפרויקטיםבמקרה של 

  :להלן

  . ברשת הרקע המתוכננים לביצועפרויקטים 

,  ההשקעות המקומיתהכלולים בתכנית,  הנבדקפרויקט משלימים ומתחרים לפרויקטים 
  . דהיינו שהשפעתם על כדאיות הפרויקט נבחה במסגרת בדיקת הכדאיות



  2006ת "נוהל פר
 ח בדיקת הכדאיות"מבנה דו – 3חלק 

 

106 

  
  אומדני המודליםאימות 

ההנחה היא שניתן . ת מייחס חשיבות רבה לאימות אומדני המודלים בתהליך התכנון"נוהל פר
תוני בהשוואה לנ, לנתח ולהציג שרשרת נתונים המתחילה מתיאור אומדני המודל למצב הקיים

את הקשר שבין , לפחות איכותית ובסדרי גודל, על בסיס זה ניתן לנתח. שדה על המצב הקיים
י "בעיקר ע, בחינת שרשרת זו. או ברשת לבין שינויים במדדים התנועתיים/שינויים בפעילויות ו

  . תיצור אמון בניתוח התנועתי, אך גם בידי הגוף המבקר, עורך הדוח
ניתן בהחלט להציג את . ימתהאומדנים אינו ספציפי לבדיקה מסוות אימ, כמו במרכיבים אחרים

  . ת"האימות במסמך נפרד שיתלווה למספר רב של דוחות פר
טבלות בהן יש להציג את כולל פורמט ה, פרק זה מתאר את סוגי האימות העיקריים המקובלים

קף האימות  הי.ת יש לערוך את כל בדיקות האימות המתוארות" לא בכל בדיקת פר. הנתונים
  .וגורמים אחרים, יקט הנבדקתלוי באופי והיקף הפרו

  
  אימות הצבת תנועה 

מטרת אימות הצבת התנועה היא לתת תמונה כוללנית ומצרפית של איכות ביצועי המודל על כל 
ביצועי המודל .   עכבה-קידוד הרשת ותכונות הקטעים ויחסי נפח, י"כולל איכות הטמ, שלביו

בהתחשב ברמות .  י המודל לעומת ספירות תנועה"דלים באומדן נפחי התנועה עי ההב"נמדדים ע
נתוני .  עיקר ההשוואה היא לגבי קבוצות קטעים ולא קטעים בודדים, הדיוק הצפויות בהצבה

  :האימות מסוכמים בשתי צורות
החוצות חייץ או חגורה ) מ או אדם"יר( בודקים את נפח הנסיעות  -  חייצים וחגורות 

דיווח בדיקה . משווים את אומדן הנפח מספירות תנועה לאומדני ההצבה.  התכנוןבתחום
לתאר את  יש.  יש לצרף מפה המתארת את מיקום החגורות והחייצים .בטבלה זו מתואר

  . מקור נתוני הספירות
את , עבור רשימת קטעים שעבורם יש ספירות תנועה, בודקים - התאמת נפחי תנועה 

לפי , מחשבים מדדי שגיאה מצרפיים.   ואומדני הנפח של המודלההבדלים בין הספירות
 .סוג קטע ואזור

   
  אימות משכי נסיעת רכב פרטי

לעתים יש צורך .  ת קובע שיטות תקניות לחישוב משכי הנסיעה לצורך בדיקת הכדאיות"נוהל פר
  . כדי לוודא שאומדני המודל אכן קרובים למציאות, באימות משכי הנסיעה

  :ריגים ממספר סיבות ייתכנו ח
  תנאים מקומיים מיוחדים 
  . 'וכו, הזנחת משתנים רלוונטיים, כולל סיווג לא נכון, אי דיוקים ביישום המודל 

  
י מספר נסיעות "האימות נעשה ע. ייתכן ויהיה צורך באימות אומדני משכי הנסיעה, במקרים כאלו

אימות , ככלל. ' וכוGPSת כגון  או שיטת אחרובו נרשמים זמני ההגעה לצמתי מפתח, "רכב צף"
  . באורך של מספר מאות מטרים לפחות" קטעי על"משכי הנסיעה נעשה עבור 

  
  אימות משכי נסיעת אוטובוסים
 מהמודל נעשה באמצעות השוואת זמן הנסיעה בקו מקצה לקצה אימות משכי נסיעת אוטובוסים

  :ת באמצעותנתונים אודות מדידת הזמן יכולים להיעשו. לזמן הנמדד בפועל
כרטוס , GPSמדידות או נתונים מתוך מערכת (מדידות שמבצע מפעיל התחבורה הציבורית  

  ).'וכו
ום  פוקד היושב באוטובוס מנהל רישמדידות ספציפיות באמצעות סקר המתבצע באמצעות 

  .זמן ההגעה לצמתי ותחנות מפתח
  
  )צ מערכתי"תח(מות נתוני השירות אי

מספר חלופות קו : צ יש צורך בקירובים רבים"צורך הצבת תחסים לובתיאור מערכת האוטוב
ביישומים שונים , יתירה מזו.  .ועוד, המודל דורש הנחת תדירויות ממוצעות, מתוארות כקו אחד

התדירות נקבעת בתהליך איטרטיבי כדי להגיע :  אומדן התדירות הוא פנימי למודל ההצבה
  .  למקדמי מילוי תקניים בתחנת השיא

כ "בדיקה ראשונית היא לוודא כי סה.  אות כי תיאור השרות במודל נאמן למציאותיש להר
  . דומים לשרות בפועל) רכב- מ" וק-שעות(המשאבים המושקעים בשרות לפי התיאור במודל 
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  אימות אומדני הפיצול
 של פיצול ת מתבסס על הצגת מספר דוגמאות אופייניות"מדני הפיצול בנוהל פרואימות א
בדיקת סבירות . הפרויקטיעד ספציפיים עם וללא - י מוצאדצמעבור לפי אמצעי הנסיעות 

ההנחה היא שעם . האומדנים מתבססת על שיפוט הבוחן אם התנהגות המודל הגיונית ונורמטיבית
יהיה ניתן לזהות , "העדפה נגלית" או "העדפה מוצהרת"ועל סמך תוצאות סקרי , סיוןיהנ

  . התנהגות מודל חריגה
  

  : הנקודות כדלקמןחשובות
יעד - על צמדי מוצא) 'וכו, עלויות, משכי נסיעה לפי סוג(יש להציג נתוני רמת שירות  

מטרת האימות היא לבחון .  ספציפיים כפי שנלקחו ישירות מהנתונים המשמשים במודל
  .לא רק את מודל הפיצול אלא גם את המנגנון להכנת הנתונים בתהליך התכנון

יש .  צ והסעה"תח, נוסע רכב פרטי, נהג:  אמצעי נסיעהלכמהל יש להציג אומדני פיצו 
  . חשיבות לדרך בה מטפל המודל ביחסים בין אמצעים אלו

יש . י הפרויקט"עיקר מטרת האימות היא לבחון את רגישות המודל למשתנים המושפעים ע
  . י הצגת משתנים לא רלוונטיים"להימנע מסיבוך ההצגה ע

   ניתוח תחבורתי: 5 נספח
ח נועדה להציג את " ההצגה בגוף הדו. 3ח בפרק "תוצאות הניתוח התחבורתי מפורטות בגוף הדו

עורך הבדיקה יפרט בנספח זה את נתונים המלאים בניתוח . ח"עיקרי הניתוח לקורא הדו
  :יש לפרט בנספח. התחבורתי שנערך לפרויקט

ה יפורטו לשנות היעד  תוצאות הצבות התנוע–תוצאות הצבות התנועה וניתוח תנועתי מלא  
  . התוצאות ירוכזו בלוחות על פי אזורי על. ותקופות יום לכל חלופה

 מפות התנועה כוללות -)  Do Somethingכולל חלופת (לחלופות הפרויקט : מפות תנועה 
עורך הבדיקה יציג גם מפות נוספות כגון מפות . מהירויות או משכי נסיעה, תחזית נפחי תנועה

' מעברים בתחבורה הציבורית וכו, יורדים בתחנות/עולים, Link of Interest,  הפרשים
 .בהתאם לצורכי הבדיקה

הסיכום . ההשפעות התחבורתיות של הפרויקטת היא לסכם ולדווח את "מטרת פרק זה בנוהל פר
בפרק זה כולל סדרת טבלאות להצגת השפעות הפרויקט וניתוח של מידת השגת היעדים 

יניות משרד התחבורה ומידת השילוב מערכתי והשפעה על תחבורה התחבורתיים ויעדי מד
  . ציבורית

  
  :פרק זה כולל דיווח על הנושאים כדלקמן

  נפחי תנועה 
  משכי נסיעה ונסועה 
  תרומת הפרויקט להגדלת הנגישות 
  במידה והניתוח התנועתי טיפל בסוגים שונים בנפרד  , סיווג התנועה לפי סוגים עיקריים 
  לקיבולת המערכת תרומת הפרויקט  
  מדדי כיסוי ורמת שרות בתחבורה הציבורית 

  
  ). 'וכד, ממוצעת, אופיינית(לשעה אחת  ,תרחיש ניתוחי ברמה של תהצגת הנתונים בפרק זה נעשי

כמתואר (לגבי התנועה בפרויקט ותנועה ברשת הדרכים והתחבורה הציבורית הצגת הנתונים 
  :תעשה באמצעות) בסעיפים להלן

 . ת" לוחות נוהל פר– 9 בנספח  המפורטים-  לוחות סכום 
  )כבישים ( באזור הפרויקטתוצאות המודל התחבורתימפות  

o מפות נפחי תנועה ועומסי תנועה 
o מפות מהירויות ומשכי נסיעה 
o מפות המשתמשים בפרויקט 

 )תחבורה ציבורית(מפות תוצאות המודל התחבורתי  
o מפות נפחים ועומסים ברשת הכללית 
o תחבורה הציבורית בפרויקט ובאזור הפרויקטנפחי נוסעים ב 
o עליות ומעברים בתחנות עיקריות 
o נגישות וכיסוי אוכלוסיה 
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במידת הצורך יציג עורך הבדיקה מפות הפרשי תנועה בין חלופות הפרויקט ומפות נוספות לשיקול 

  . דעתו
  

  התנועה בפרויקט 

הדיווח מיועד להראות את . ט בכל אחת מחלופות הפרויקמדני התנועהו אבחלק זה ידווח אודות
 נותן תחושה באשר לאיזון בין הדיווח. פרויקטבכל אחת מחלופות העצמת השימוש ואת השינויים 

  .גודל המתקן וקיבולתו לבין השימוש שנעשה בו
  . מספיק לדווח עבור מספר תרחישים ניתוחיים אופייניים

  .  לחד כולל חלופת המ,יש צורך לדווח עבור כל החלופות שנבדקו
     

  .הדיווח כולל נפחי תנועה ומשכי נסיעה לפי קטע וכיוון -  דרכיםפרויקט 
הפרדה , של לפי סוגי רכב תחבורה ציבוריתוהפרדה למטבלה  הדיווח יעשה ב-  צ" תחפרויקט 

   . 'למסילות ואוטובוסים וכו
   

   רשת בועומסיםתנועה ה 

שת הדרכים ומידת השתלבות בפרק זה יערך ניתוח המציג את נפחי התנועה והעומסים בר
פרויקטים בתחבורה הציבורית ידרשו לתשומת לב מיוחדת בפרק זה בשל . הפרויקט הנבחן ברשת

  .מורכבות הדיווח והצורך לדווח אודות מספר אמצעים
  

  דיווח התנועה ברשת הדרכים 
אפיינים הדיווח נעשה לפי המ.  בהתפלגויות שונות) רכב-  ושעות-מ"ק(הדיווח כולל נתוני נסועה 

  :כדלקמן
o כ למערכת"סה  
o לפי סיווג תפקודי  
o קיבולת - לפי יחס נפח  
o  אופציונלי(לפי איזור על(  

  
  . כפי שתואר לעיל  מפות רשתיש לכלול בדיווח, בנוסף לטבלה

  
  צ"דיווח התנועה ברשת התח 

בפרויקט תחבורה ציבורית יש להציג גם תאור .  צ מורכבת למדי"הצגת נתוני התנועה ברשת התח
אך גם דיווחים אודות , ל"כמתואר בסעיף רשת הדרכים הנ, לי של התנועה ברשת הדרכיםכל

  . השפעות בתחום התחבורה הציבורית
נקודת מבט :  את הניתוח והנתונים יש לערוך במספר מימדים בהתאם לפרויקט הנבדק כגון

  . או תחנות/דרך ו,  קוולעתים גם ברמת, נקודת מבט המפעיל, הנוסע
המידע הרלוונטי מבחינת המפעיל ועלות אספקת : מימדי נובע מאופי השרות-ווח רבהצורך בדי

  . השרות מתייחס רק לקורה בתוך מערך הקוים והתחנות
הכולל גם , צ מהווה רק חלק מכלל הנסיעה"נסיעה במערכת התח, מבחינת הנוסע והשקעת הזמן

, בחישובי ביצועי מתקנים. תמדלת לדל, לכן יש לדווח על הנסיעה כולה. גישה לתחנה והמתנה
י "הדבר נכון במיוחד כאשר השרות ניתן ע(חשוב המידע על כלל התנועה ולא על קווים נפרדים 

  ).מספר מפעילים ובשיטות תפעול שונות
  

  :להלןדווח הנתונים בפרויקטים בתחבורה הציבורית יש לכלול  את 
או (כוללים משכי נסיעה  וויםרמת קו הדיווח יעשה ב– נתוני השירות מנקודת מבט המפעיל 

  .  מספר נוסעים ומספר ממשיכים בתחנת שיא, תדירות,  )זמן הגדרה
עכבת הנסיעה לפי  אודות ברמת אזורי על דיווח – נתוני השירות מנקודת מבט הנוסע 

  ).  'וכו, המתנה, זמן נסיעה(מרכיביה השונים 
או נפחי /לי הרכב הציבוריים ולעתים יש עניין בנפח תנועת כ - בתחבורה הציבוריתנפחים  

נתון זה חשוב בעיקר כנתון בינים לצורך הערכה .  או בתחנות/תנועת נוסעים בקטעים ו
 .  במידת הצורך יש לדווח נתונים אלו. תפקודית ולצורך בחינת בעיות קיבולת

ל יש לדווח עבין אמצעים בכל מקרה בו מתבצע פיצול נסיעות  -  דיווח תוצאות פיצול הנסיעות 
  . תוצאות הפיצול
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  השתלבות ברשת ותרומה לביצועיה 

ולהציג את ההשפעות התנועתיות , תפקידו של סעיף זה הוא לסכם את תוצאות הניתוח התנועתי
עיקר הסיכום כולל השוואה של ביצועי המערכת . חיוביות ושליליות, המשמעותיות של הפרויקט

ול מהחומר בסעיף זה הוא ספציפי לכל חלק גד. והבלטת השפעת הפרויקט, עם וללא הפרויקט
מתואר כ, כ לדווח"ישנם מספר נושאים עליהם יש בד. י עורך הדוח"ובחירתו נעשית ע, פרויקט
  .להלן
השינויים במסלולי רצוי לדווח על  - משכי נסיעה ומסלולי נסיעה : שינויים ברמת השירות 

עזור להבין את השפעת מידע זה י. הנסיעה ועכבת הנסיעה בין צמדי איזורים נבחרים
חשוב במיוחד לדווחם בבדיקה . יש לדווחם רק בבדיקה מערכתית. הפרויקט ותרומתו

פילוג . מספיק לתאר את אחד המסלולים המינימליים כדוגמה. צ"מערכתית של פרויקטי תח
  עקרונות הבדיקה הכלכלית מבוססים על כך שלחסכון בזמן יש ערך .החסכון בזמן נסיעה

בהערכה איכותית של הפרויקט חשוב לבחון , עם זאת. הבדל במשך הזמן הנחסךללא , קבוע
בפרויקטים . התפלגות הזמן הנחסך בהתאם לארכו, ובפרט, את מאפייני החסכון בזמן

 ". מערכתיים ניתן לקבל נתונים אלו מניתוח משותף של אילנות השלד והטמ
 אספקטים רבים בהערכת צ יש"בניתוח מערכות תח -י רמת שרות וכיסויד מד– צ"תח 

בסעיף זה יש לדווח על השפעות .  והרשתהנוסע , מנקודת המבט של המפעיל, הפרויקט
 לוחות – 9נספח ראה . ורצוי להוסיף טבלות לפי העניין ניתן  .  היותר משמעותיותהפרויקט
  .  לפרוט מדדי כיסוי ורמת שרות, פרויקטים בתחבורה הציבורית– 3 ונספח ת"סכום פר

 המוצע הפרויקטיש לבחון ולדווח כיצד  - מסביבו המוצע במערכת שהפרויקטתלבות הש  
האם קיבולת המערכת המזינה והמפזרת מסוגלת לספק את . משתלב במערכת שמסביבו

יש לבדוק את האפשרות להרעה ברמת השירות והיווצרות תנאי . בפרויקטהתנועה הצפויה 
ניתן לבסס את הדיווח על מפות , ים הנתוניםאם קיימ. גודש במערכת המזינה את הפרויקט

בו עיקר הניתוח נעשה במנותק משאר , בפרויקט בדידבדיקה זו חשובה במיוחד .  הנפחים
  .יש לערוך בדיקה ידנית ולדווח עליה, במקרה זה. המערכת

  מעבר בין אמצעי נסיעה 

. גרמת עקב הפרויקטלדווח על מידת המעבר בין אמצעי נסיעה הנ יש) צ"כולל נת(צ "בפרויקט תח
  .  צ"והן מעברים בין אמצעי תח, צ"הדבר כולל הן מעברים בין רכב פרטי ותח

  

  ניתוח בטיחותי : 6נספח 
וי של ניתוח וזיה, ום ההשפעה של הפרויקטהניתוח הבטיחותי כולל ריכוז של הנתונים בתח

הפרויקט בשלב הסופי מחושבות תועלות בטיחותיות של . השפעות אפשריות של הפרויקט
 החישובים וניתוח תוצאות. ומדדים נוספים בהתאם למתודולוגיות הבדיקה) חיוביות או שליליות(

  :בנספח יש לדווח אודות. 3ח בפרק "הדומסכם מוצג בגוף 

 פרוט של הנתונים אודות תאונות דרכים בסביבת הפרויקט 
 ניתוח הנתונים וזיהוי מידת השפעת הפרויקט 
הנתונים בסביבת הפרויקט ואופן חישוב התועלות ות העולות מניתוח המסקנ 

  הבטיחותיות

  

  ניתוח השפעות על הסביבה: 7נספח 
  :בנספח יש לדווח אודות. 3ח בפרק "הניתוח הסביבתי מתבצע בגוף הדו

 .המתודולוגיה ששמשה להערכת השפעות הפרויקט על הסביבה 
 .התחשיבים ואומדני העלות ומקורות הנתונים 
 ).במידה ונעשה(תוך תסקיר השפעה על הסביבה נתונים רלוונטים מ 
 . דיונים בנושא הסביבה שנערכו בנוגע לפרויקט 
  . דוחות נתונים נוספים שעורך הבדיקה מוצא לנכון לציין או להוסיף 
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  הפרעות לתנועה בזמן ההקמה: 8נספח 
  :בנספח יש לדווח אודות

  . 2 בחלק  להנחיותהשיטה לאומדן הפרעות לתנועה בהתאם 
אות הצבות התנועה שנעשו או כל אומדן תנועתי אחר שנעשה לצורך בחינת הפרעות תוצ 

 .לתנועה
 .ואומדני העלותהתחשיבים  
 ): אם נעשה(פרוט של תזרימי הפרויקט שנבנו במסגרת ניתוח  

o התארכות משך ההקמה של הפרויקט 
o  למשל פתיחת מסלול אחד (דחיית חלק מההשקעות לשלב מאוחר יותר

  ). הראשונותלתנועה בשנים 

  רקע

בסעיף זה יתועדו נתוני הרקע של הפרויקט ששימשו בקבלת החלטה באיזו צורה לאמוד את 
  . להלןנתוני הרקע ירוכזו בלוח . הפרמטרים התחבורתיים

  
  נתוני הרקע של הפרויקט

  תיאור  נושא

  מהות, מיקום, מרחב  סיווג הפרויקט

  זמוכן למכר/ מפורט / מוקדם / רעיוני   רמת תכנון

  פ רשימת הנתונים הרלוונטיים "כגון ע  מידע קיים

  מערכתית/ בדידה   שיטת האמידה

  אחר/ בטיחות / עלויות תפעול / זמן נוסעים   סעיפי עלות שנאמדו

  ערכים שונים/ ערכים מתוקנים / פ הנוהל "ע  השימוש בערכי מחדל

  2רמה  / 1רמה  / 0רמה   רמת ערכי המחדל

  

  תייםערכי הפרמטרים התחבור

על עורך הבדיקה לפרט את המקור לערכי הפרמטרים התחבורתיים ששימשו אותו בבדיקה 
במידה ועורך הבדיקה ביצע תיקונים , כמו כן. והסיבות שהביאו אותו לעשות שימוש בערכים אלו

  .יגן העורך על הערכים שבהם השתמש, בכפוף למרחב החופש המוקנה לו, בערכי המחדל
  

  .להלן נעשה שימוש במהלך אמידת הנזקים הכלכליים יתועדו בלוחות ערכי הפרמטרים שבהם
  

  ערכי הפרמטרים התחבורתיים בקטע

    מידת הפגיעה בהשוואה למצב הבסיס  

  הערות  מהירות נסיעה  קיבולת  קטע
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  ערכי הפרמטרים התחבורתיים בצומת

    מידת הפגיעה בהשוואה למצב הבסיס    

  הערות  אחר  ירוקאחוז   קיבולת  זרוע  צומת

            

            

  

  עלויות כלכליות

שהתקבלו , במהלך הביצוע של הפרויקט, בסעיף זה יתעד עורך הבדיקה את העלויות הכלכליות
עם 'כפי שמתועדים נתוני העלות במצב , העלויות יפורטו לשעה ממוצעת בתקופה. פ אמידתו"ע

  .'פרויקט
  

עלויות תפעול וכל עלות אחרת שהנזק שלה , וסעיםבנפרד עבור זמני נ התוצאות יפורטו בלוחות
  .חושב

  סיכום הנזק הכלכלי
. כולל היוון ערך הנזק לשנת הבסיס, בסעיף זה יובא הסיכום לכל משך הביצוע של הפרויקט

  . להלןהתוצאה תתועד בלוח 
  

   סיכום הניתוח התנועתי-נתוני נסועה והחסכון בזמן 

  נזק  כ זמני נסיעה"סה 

  בזמן במהלך הביצוע ללא פרויקט משקל תקופה  שנה

    שיא בוקר
    צ"שפל לפנה
    צהריים
    צ"שיא אחה

2006 

    כ יומי"סה
  

  סיכום נתוני הנזק

 )מחירי שנת הבסיס(ח "נזק כלכלי באלפי ש  שנה
  כ נזק"סה  אחר עלויות תפעול  זמן קלנדרית

   
     
 ערך נוכחי נקי ריבית

7%   
     רגישות

  

  בדיקות רגישות

מ לבחון את ההשפעה של משך הביצוע והצורך "כיון שכל מטרת האמידה של הנזק הכלכלי הינה ע
יחוייב עורך הבדיקה לבצע סדרה של בדיקות , בשלבי ביניים על הכדאיות הכלכלית של הפרויקט

  :בהן, רגישות
  ,סך הנזק בהנתן שמשך הביצוע יהיה ארוך בשנה נוספת 

  ).שלב ביניים ושלב סופי(זק הנגרם כתוצאה מפיצול הביצוע של הפרויקט הנ 

  
  .כדוגמת הלוח להלןהתוצאות יתועדו 
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  בדיקות רגישות לנזק הכלכלי

   מידת הנזק בהשוואה לחלופת הבסיס  

  הערות  אחר עלויות תפעול  זמן  סוג הבדיקה

התארכות משך 

  הביצוע
      

יש לכלול את הנזק כתוצאה ; נזק לשנה 

  מדחיית התועלות

       פיצול הפרויקט

יש לכלול את הנזק במהלך השלמת 

במידה ומשך הביצוע של שלב ; הפרויקט 

   יש להציגו בערכים שליליים- מתקצר ' א

  

   ומגעיםסכום פגישותדיווח ו: 9נספח 
הקשורים לפרויקט במסגרת עריכת בדיקת הכדאיות נדרש עורך הבדיקה להיפגש עם גופים רבים 

  . יבתואו לסב

להלן רשימה חלקית של בעלי . רשימת הפגישות הנדרשות תקבע לפי אופי הפרויקט וסביבתו
  : תפקידים רלוונטים

  מהנדס המחוז/ת"מפע 
   אגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה–תחבורה ציבורית  
  מנהל הפרויקט/מתכנן 
  מנהלי פרויקטים תחבורתיים אחרים בשימושי קרקע קרובים 
  ביבהמשרד לאיכות הס 
  רשות מקומית/עירייה 
  )מחוזות(משרד הפנים  
 החברה הלאומית לכבישים 
  רכבת ישראל 
  ע"נת 
 צוות תוכנית אב לתחבורה 
  נתיבי איילון 
  מנהל אגף תכנון תחבורתי משרד התחבורה 
  מבצע תסקיר השפעה על הסביבה 
  מומחה בטיחות 

  
את סיכום הדברים בנספח זה יש לדווח אודות הפגישות שנערכו במסגרת בדיקת הכדאיות ו

אך ניתן להסתפק גם בתאור קצר , רצוי לצרף את כל סיכומי הדיונים של עורך הבדיקה. בפגישות
  . של עיקרי הדברים בכל פגישה

  
 להלן רשימה חלקית של חמור רקע .כן יש לדווח על חומר ונתונים שנתקבלו מגורמים שונים

  :רלוונטי
  תוכנית אב תחבורתית 
  .לוונטים קיימים ואיתור סקרים נדרשים משלימיםאיתור סקרי תחבורה ר 
  ת"בה 
  תסקיר השפעה על הסביבה 
   שנבחנו במסגרת התכנוןחלופות 
  בדיקה בטיחותית 
  תחזיות אוכלוסיה  
  תוכניות של פרויקטים מתחרים 
  תוכניות בניין עיר רלוונטיות 
  איתור אינפורמציה ונתונים אודות הסביבה התחברותית הפרויקט 
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