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 מטרה
צרכי התחבורה של ישראל  כמותית של יצירת כלי להערכה 

שיסייע לתכנון תשתיות התחבורה  , שנים 30לאופק של כ 
 .  הנדרשות ולהכוונת מדיניות תחבורה כוללת

 

 יעדים
  כל על בארץ לנסיעות הנוכחית הביקושים מערכת של הכרה1.

   .ועוד נסיעה אמצעי ,יום שעות ,מרחב לפי מאפייניה

  לפריסת ומאפייניו זה נסיעות היקף שבין הקשרים ומידול הבנת2.
   .ורמתן התחבורה ולמערכות הקרקע שימושי

  ויותר שנים 30 של לאופק לנסיעות הארציים לביקושים תחזית יצירת3.
  ובתרחישים ,(ואחרות דמוגרפיות) רקע תחזיות על בהתבסס
  ביקושים ניהול כלי ,טכנולוגיה ,דרכים רשתות של שונים אפשריים

 .ועוד

באמצעות האגף   2007-10המודל הארצי לביקוש לנסיעות נבנה בשנים 

 לתכנון כלכלי במשרד התחבורה והוא נמצא כעת בתהליך עדכון



 תכולה כללית –המודל הארצי 

ל בחלוקה הארץ חלקי כל בין ורכב אדם נסיעות מציג המודל 

  .תנועה אזורי 600

שלבים 4 הכולל "קלאסי" תחבורה תכנון כמודל נבנה הוא: 

 התנועה מאזורי נסיעות יצירת–

 תנועה לאזורי נסיעות משיכת–

 נסיעות של מטריצות וקבלת והיעד המוצא אזורי בין הנסיעות פילוג–

  .הדרכים רשת על והצבה התחבורה אמצעי בין הנסיעות פיצול–

עבודה בימי יום תקופות 6 ל (יעד-מוצא טבלאות) י"טמ נבנו, 

  .מהן 3 רק מתוחזקות אך

2040 לשנת עד תחזיות כיום כולל המודל.  



 שימושים

   :תכנוני ככלי משמש המודל

oפרוייקטים של תחבורתית השפעה באמצעותו לבחון ניתן  

  נסיעה במהירויות בשינויים תבוטא ההשפעה – תשתיתיים

   .הארצית ברשת רכב ובשעות

o(ומסילות כבישים) ארציים פרוייקטים באמצעותו לעצב ניתן 

   .שונות בתצורות שלהם התנועתית ההשפעה בחינת תוך

oמדיניות אמצעי של תחבורתית השפעה לבחון ניתן.  

oתחבורתית פרוייקטים של כדאיות לבדיקות ככלי משמש 

 תרומתם פי על פרוייקטים וסלי פרוייקטים בין לברור ומאפשר

 .נתון תקציב בסיס ועל התחבורתית

 



 מידע נדרש

   :ותיקופו המודל ליצירת
 המוסברים למשתנים

  הנערכות ויעד מוצא אזורי בין הנסיעות מערך על מפורטים נתונים

 .בפועל

 :המסבירים למשתנים

 תנועה אזורי ברמת ופריסתם והתעסוקה האוכלוסייה נתוני–

 מינוע רמת כגון ,תחבורתית התנהגות מסביר מידע–

 :לחיזוי
 יעד לשנות התנועה לאזורי ופריסתה אוכלוסייה תחזיות–

 היעד בשנות התנועה לאזורי ופריסתה התעסוקה תחזית–

   .מינוע רמת תחזית–

 



 ? עומק או רוחב באיסוף הנתונים

 מ החל) לנסיעות לביקוש הראשון הארצי המודל בגיבוש
 :אסטרטגית שאלה עמדה (2005

 בארץ מקומיות הלא הנסיעות כלל על רוחבי מידע לאסוף אםה
 פרטי ולעומק במפורט ללמוד או ,עליהן פרטים מעט עם אך

  נסיעה הרגלי סקרי ,מצומצמים בסקרים המדווחות נסיעות
   .בית במשקי

   :עומק גם אין רוחב שבלי היתה התשובה

  טעם אין שלם אינו (הנסיעות מערך) המוסבר המשתנה כאשר
 גם החלקיות כשמידת) חלקי נסיעות היקף על מעמיק בהסבר

 .(ידועה לא



 נסיעות סמויות

  שאינן נסיעות על במיוחד חלה בעבר נסיעות על המידע שלמות אי

   .יותר גדול הנסיעה שמרחק וככל ,מטרופוליניות פנים

  גדול ומשקלן ,הארצית מהנסועה גדול חלק מהוות הן אך קטן שיעורן

  .ארציים וכבישים מסילות מערך בתכנון

 שנערכו נסיעה הרגלי בסקרי וזיהוין יחסית נדירות נסיעות אלו ,מאידך

  מהן משמעותי שחלק גם מה .מצומצם היה (ס"הלמ באמצעות) אז עד

 במשקי לרוב "נתפסים" שאינם ואחרים וסטודנטים חיילים י"ע מבוצע

   .הבית

  ?אותם מאתרים איך נסיעה הרגלי בסקרי מאותרים אינם הם אם אבל

 



 ...היסטוריה רחוקה

  אחרי במעקב ראשון שימוש בישראל נעשה 2007 יוני-מרץ בתקופה

   .נסיעות של ארצי ניטור לצורך סלולריים טלפונים תזוזות

  מינויי מיליון 2.6 מבין 10,200 כ של אקראיים מדגמים 16 כלל המעקב

   .לשבוע אחת התחלפו המדגמים ." 'אורנג"

 הרגלי לסקר ביחס 7 פי – אדם ימי מיליון 1.04 על תצפית התקבלה

   .1996/97 ב שנערך ס"הלמ של האחרון הארצי נסיעה

  למאות בודדים מיקומים בין) ביום ס"לט מיקומים 76 בממוצע נרשמו

   .מיקומים מיליון 79.2 כ"ובסה ,(ס"הט לפעילות בהתאם רבות

  ,סלולרית אנטנה של כיסוי לתחום מוגבלת היתה הגיאוגרפית הדיוק רמת

   .מ"ק 5 ל מעל שאורכן תנועות רק לרוב בוודאות לאבחן היה ניתן ובפועל

  הנסיעות ומבנה היקף על אמינה מצב תמונת לקבלת שימש הרב המידע

   .תקופה באותה בישראל מקומיות הלא



?נוטרוימיהו הציבור שנסיעותיו   

ושיעור ,הבוגרים כל כמעט ,ניידים בטלפונים המשתמש ציבור זהו  

  מתייחס הארצי המודל במקביל .ויותר 8 שגילם מהילדים גבוה

 .+8 גילאי של לנסיעות

מבצעי ובקרב ס"ט משתמשי של מאוד גבוה שיעור היה 2007 ב כבר  

 .100% ל התקרב השיעור הנסיעות מרבית

בטלפון השימוש נשים בין במיוחד ,הערבית באוכלוסייה ,זאת עם  

 .מלא היה לא סלולרי

עימו הטלפון את נשא ס"ט בעל נוסע תמיד שלא גם נמצא עת באותה  

  הטלפון מהנסיעות 94% ב שרק בסקר נמצא .כובה הוא ולעיתים

 .דלוק והיה נלקח

וגם ,מלא כמעט הבוגרת לאוכלוסייה ס"הט חדירת שיעור שכיום נראה  

  ורובם (סמארטפונים) חכמים הטלפונים כל כמעט .מלא בו השימוש

   ."4 דור"מ

 



מין  , פ גיל"שיעור המשתמשים בטלפונים סלולריים ע

"(דחף"סקר חברת ) 2007ומגזר במרץ   



  2007עירוניות לפי הנתונים הסלולריים מ -היקף הנסיעות הביןהשוואת 

  96/97נסיעה לאומדן המבוסס על מקדמי סקר הרגלי 
 'ה-'נסיעות בממוצע לכיוון ימי א
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 בניית המודל הארצי מהנתונים הסלולריים

  אזור פי על ס"ט בעל כל של המגורים אזור את לזהות היה ניתן

 הנסיעות יצירת בין לקשור ס"הלמ נתוני ובסיוע ,בלילות שהותו

 :ל מהאזור

 שלהם הגילים ומבנה תושביו מספר•

 באזור הגרים המועסקים מספר•

 המינוע רמת•

   .אחרים כלכליים-חברתיים מאפיינים•

 תושביו למספר נקשר תנועה לאזור הנמשכות הנסיעות מספר

   .בתחומו המועסקים ולמספר

  לא או/ו ישנים היו - התעסוקתיים בעיקר – ס"הלמ מנתוני חלק

 .מפורטים



2007מ  תיקוף המודל הארצי    

 :פ"ע היתר בין תוקף המודל

 רכב לסוגי הארצית הנסועה•

 חייץ סקרי ומעט ישנים סקרים לפי ממוצעים מילוי מקדמי•

 .וחגורה

 .ארציים וחגורה חייץ סקרי לרבות ,תנועה ספירות•

   .ועוד (רכב בצי GPS  ניטור פ"ע) נסיעה מהירויות •
 

  או נסיעתו מטרת ,מינו או הנוסע גיל על ישירים נתונים בלי ,כך

 וכך ,הארצי הנסיעות מערך והוסבר הותווה נסיעתו אמצעי

  שמקדמי הנחה תוך - 2040 שנת עד תחזיות ליצירת ששימש

  .זה זמן בטווח יציבים יהיו המודל



2017עדכון  -המודל הארצי  

  המודל בעדכון 2017 ב החל התחבורה במשרד כלכלי לתכנון אגףה

 .לנסיעות לביקושים הארצי

  ביחס 4,000 כ פי הגדול (נוסע-ימי במונחי) ניטור על יישען החדש המודל

  נסיעות במונחי ,(8 פי ארוכה תקופה ,500 פי גדול מדגם) 2007 ל

  כל על שונים פרטים יתבררו בנוסף .7,000 פי גדול להיות עשוי הניטור

   .2007 ב התאפשרו שלא – נסיעה

 :להיאסף ושמתוכנן שנאסף המידע בין ההבדלים להלן

   

 
2007 2018 

 5,000,000 10,200 במעקב ס"ט

 42- 24 4 בחודשים מעקב

 12,000-15,000 2 (מיליונים)מנוטרות  נסיעות

 GPS, ביחס לאנטנה מיקום שיוך לאנטנה טכניקת איתור מיקום

 מ"ק 0.5- 0.05 מ"ק 1.5 דיוק בזיהוי 

 רבים רק אזור המגורים מאפייני הנוסע



 המידע העיקרי שייאסף

 של נתונים יעובדו ולא ,אגרגטיבי יהיה שייאסף המידע•

 .בודדים נוסעים

 מוצא אזורי בין נסיעות של במטריצות ירוכז המידע עיקר•

 :לפי אזורים x 3,600 3,600 עד של ברזולוציה ויעד

 .עבודה בימי יום שעת בכל הנסיעות לכלל חודש במהלך ממוצע–

 וחג חג ערבי /שבוע בסופי יום שעת לכל ל"כנ ממוצע–

 (מלאה בוודאות לא) נסיעה אמצעי ,גיל קבוצות לפי ל"כנ ממוצעים –

 בערך) עבודה בימי חוזרות נסיעות לפי יוממות תנועות בירור•

   .נתון ליעד מגורים מאזור (שעה באותה

 תנועה אזור בכל העבודה מקומות מספר של זו בדרך זיהוי•

   .(התלמידים מספר :לחילופין)



המשך -המידע העיקרי שייאסף   

לכלל הנוסעים  -זמני נסיעה לפי שעת יום בין אזורי מוצא ליעד•

 .ולפי אמצעי נסיעה

נסיעות השבות , סיווג הנסיעות לנסיעות שמוצאן בבית הנוסע•

 . ונסיעות שהבית אינו מוצא או יעד שלהן, הביתה

 .  נסיעות בסבב יומי ושבועי•

י לכלל הנסיעות לימי עבודה בחלק משעות היום ברזולוציה "טמ•

 . של חצי שעה

 .י של העוברים בעשרות חתכי דרך בין עירוניים"טמ•

 עונתיות לזהות יאפשר ,חודש לכל בנפרד ייאסף המידע

 מגמות האיסוף שנות 3.5 פני על לזהות להתחיל וכן ,בביקושים

   .חודש /עונה באותה שינוי



 נתונים שלא יאספו
  לא המידע ,ס"הט ממשתמשי אחד כל תנועות בנפרד שינוטרו למרות•

  כתנועות אגרגטיבי באופן אלא ,הסלולריות החברות י"ע כך יועבר

  על מידע בפועל ייאסף לא לכך בהתאם .פוליגונים בין לחודש מצטברות

   .אליו שובו ועד (בעיקר) מביתו נוסע מיציאת התנועות רצף – סיורים

  בניטור אווירי בקו מ"ק 1.5 מ חותפ) קצרות מקומיות נסיעות ינוטרו לא•

 .(GPS ה באפליקציות מ"ק 1.0 מ פחות ,הסלולרי

 .ועוד הכנסותיו ,השכלתו ,הנוסע עיסוק על מסבירים פרטים יתקבלו לא•

 .בחלקן רק יתבהרו הנסיעה מטרות•

 .הנסיעה אמצעי של מלאה זיהוי יכולת לגבי ודאות אין•

  הוא פרטי ברכב הנוסע אם לדעת יהיה ניתן לא -פרטי ברכב נסיעות•

  בתשלום חנייה מממן מי ,עבודה מקום ברכב מדובר אם ,נוסע או נהג

   .ועוד

 ."קונבנציונליים" נסיעה הרגלי בסקרי לברר נמשיך ואחרות אלו שאלות



 יעדים טכניים

 הרבה ההתקדמות ניצול תוך 2007 מ המידע בסיס עדכון•

  יותר רב מידע לאיסוף הסלולרית בטכנולוגיה מאז שחלה

   .יותר ומדוייק

  מבחין ,וגיל אוכלוסייה קבוצות לפי בנוי :משופר מודל עיצוב•

   .ועוד וארעיות קבועות נסיעות בין ,תעסוקה סוגי בין

 1,200 ל תנועה אזורי 600 מ מעבר :הרזולוציה שיפור•

   .אזורים 3,600 ל הארץ בחלוקת מידע להציג יכולת ועם

 הנסיעות יצירת במודל שיפור•

 .הנסיעות משיכת במודל ניכר שיפור•

  אזורי בין הנסיעות פילוג של הדיוק ברמת עצום שיפור•

   .ויעד מוצא

 



 המודל המעודכן

   יעדכן את המודל הקיים בכל מימד ויחליף אותו מרגע

 .שיושלם בביצוע ניתוחי ותחזיות תחבורה

 יהיה בעל קישוריות טובה למודלים המטרופוליניים  ,

יהיה גם . וגם יספק להם מידע שיוכל לטייב אותם

 .  תעסוקה ועוד, תיאום בתחזיות הרקע של אוכלוסייה

  (.2040לעומת  2050)יקדם בעשור את טווחי התכנון 

   יהיה בעל גמישות נדרשת לבחינת תרחישים טכנולוגיים

 .  ואחרים באופק הזמן המנותח

 חידושיםעם מספר " קלאסי-שלבי 4"כמודל , כקודמו, ייבנההמודל  



 ועדכונים עיקרייםשינויים 

להלן שינויים  . המודל החדש יכלול שינויים רבים ביחס למודל הקיים
 :   עיקריים

הגורמים המסבירים את בעיקר במספר : שיפור במבנה המודלא-
פירוט מבנה הגילים : לדוגמא. יצירת ומשיכת הנסיעות ובפירוטם

 .  וסוגי תעסוקה

תגדל מכ  " הרזולוציה" -התנועה רמת הפירוט של אזורי הגדלת ב-
 .  1,200אזורי תנועה ארציים לכ  600

 .בנפרדנמלי הים והאוויר מהמודל הכללי וניתוחם הוצאת ג-

הטמעה של מודלים של זרימת תנועה בהצבות התנועה ד-
למשתנה כתלות   מקבועהוהפיכת קיבולת הדרך , הסטטיות

 .בגודש

היזון חוזר בין רמת השירות ויכולת ההעברה של הדרך  ה-
 .  לפריסת הביקושים במרחב ובזמן

 

 



?את הנסיעות" למדל"למה בכלל   
  מיליארד 12-15 כ) הסלולרי בסקר שייאסף העצום הנתונים היקף

  שנים 3 מ למעלה במשך בארץ הנסיעות מכלל 2/3 כ המהוות ,(נסיעות

  הנסיעות של המצב תמונת ?"מדל"ל נותר מה - לשאלה להשיב מחייב

 .מעולם היתה שלא כפי ושלמה מדוייקת ,מפורטת תהיה

 היקף על התבססו (העולם בכל ולמעשה) בארץ כה עד שנערכו סקרים

  הנסיעות תמונת את מודלים באמצעות להעריך ונאלצו קטן נתונים

  ,נסיעות אורכי התפלגות ,נסיעות ומשיכת יצירת שיעורי לפי הכללית

   .ועוד נסיעה אמצעי ובחירת נסיעות פילוג מסבירים גורמים

  לבין הנסיעות ומאפייני היקף בין מודל באמצעות הקשר שהבנת אלא

  ,האוכלוסייה של הגילים ומבנה היקף כמו) אותם המסבירים גורמים

  רמת ,המינוע רמת ,והתעסוקה האוכלוסייה פריסת ,המועסקים שיעורי

  הביקושים ומאפייני היקף להערכת תנאי היא (ועוד צ"התח של השירות

   .והמיידי הקצר בטווח גם נסיבות בהשתנות או בעתיד



 דוגמאות לשימושים קצרי טווח 

 :לטיוב לשמש יוכלו שיגובש והמודל הסלולריים הסקרים תוצאות

  כל צרכי של מדוייקת תמונה קבלת לאחר ,בארץ צ"התח מערך•

 מידע על בהתבסס יעילים צ"תח קווי לגבש יהיה ניתן .הנוסעים

   .מפורט

 20,000 את שישרתו השאטלים קווי מהם - שאטלים מערכי•

  הנתונים ?א"ת במטרופולין המהירים הנתיבים בחניוני החונים

 .והאפשרויות הצרכים על מלאה תמונה לקבל יאפשרו החדשים

   .תעסוקה מרכזי /עבודה מקומות של הסעות מערכי בניית•

   .מקומיים לא אופניים שבילי מערכי תכנון•

 

  .תשתיתיים פרוייקטים של ולתכנון לבדיקה מעבר זאת כל



  2050על תחזית ביקושים לנסיעות ל 
  יכולת לגבי תמיהה עולה ,ומעלה עשור לפני מאשר יותר ,היום

   .כיום כמבוקש 2050 עד ,הארוך לטווח הנסיעות מערך של החיזוי

 ,טכנולוגיים שינויים בצד ,בארץ וגדלה ההולכת התנועתית הצפיפות

  .2050 ב גם תקפים יהיו 2018 מ המודל מקדמי אם שאלה מעלים

  לפי בניפוח 2018 ביקושי יהיו 2050 ב לנסיעות הביקושים האם

   ?בתעסוקה או באוכלוסייה הגידול

 כפי שאנו יוצאים כיום 2050האם נצא לעבודה ב  ? 

מה יהיה שיעור העבודה מהבית או סביבתו  ? 

או וירטואליות  , האם האוניברסיטאות לא יהפכו לוירטואליות

 ? למחצה

מה יעשה הרכב האוטונומי לתנועה הפרטית והציבורית כאחד  ? 

 



 שסקרי האפשרות אך ,אלו לתמיהות "מוסמכת" תשובה אין

 2050 ב לנסיעות הביקוש לחיזוי רלוונטיים יהיו 2018

  וניהול בתכנון רבה חשיבות להם תהיה ,זאת עם .מוגבלת

    .בינוני-הקצר בטווח התחבורה של משופרים

 

  סלולרי בסקר צורך יהיה שנים 7-10 שבעוד היא המסקנה

 ,(...ממשלתי במשרד להעברה מסובך עניין ,אמנם) נוסף ארצי

  לבחון גם שיוכל ,קבוע ניטור על לשמור בכלל אפשר ואולי

  בביקוש ומקומיות ארציות ומגמות תמורות זמן לאורך

   .התכנון להכוונת לנסיעות

 

(2) 2050על תחזית ביקושים לנסיעות ל   


