תכנית אב
לתחבורה אשכול
גליל מערבי
פברואר 2018

תוכן המצגת
▪ מטרת העבודה
▪ ניתוח מצב קיים
▪ גיבוש מתודולוגיה לתכנית
▪ ניתוח החלופה הנבחרת
▪ פעולות לביצוע

מטרת התכנית
יצירת מערכת מתקדמת של ניידות מקושרת באזור אשכול
גליל מערבי ,כחלק בלתי נפרד ממטרופולין חיפה והצפון,
בכדי לתת לתושבי האשכול ולעסקים יתרון תחרותי,
שיהפוך את מרחב האשכול למקום הטוב ביותר לחיות
ולעבוד בו.
▪ תוכנית האב לתחבורה תיצור בסיס תכנוני תחבורתי אשר יתווה את המטרות והיעדים
למימוש החזון ותאפשר שילוב מושכל של מערך התחבורה בתהליכי התכנון של שימושי
הקרקע.
▪ מימוש החזון יביא לחיזוק האשכול כמרכז תרבותי ,מסחרי וחברתי ,הן ברמה הארצית והן
ברמה המטרופולינית ויביא לשיפור באיכות החיים של תושבי האשכול והמשתמשים
במרחב.

מרחב ההתייחסות
▪ האשכול מונה כ 11-רשויות מקומיות

מרחב צפון

מטרופולין חיפה

הכוללות כיום מעל ל 160-אלף תושבים וכ-
 60אלף מקומות עבודה
▪ מרחב ההתייחסות בתכנית יכלול גם את
כרמיאל ,נהריה וגוש אבו-סנאן\ירכא\כפר

יאסיף מאחר וקיימים קשרים בין אלו לבין
האשכול

מרחב עפולה-
חדרה

ניתוח מצב קיים

רקע כללי
▪ האשכול מונה  12רשויות מקומיות הכוללות מעל ל 160-אלף תושבים וכ-
 60אלף מקומות עבודה
▪ ע"פ תחזיות אוכלוסייה ומקומות עבודה* יכלול האשכול כ 330-אלף
תושבים וכ 160 -אלף מקומות עבודה בשנת .2040
▪ ממוצע רמת המינוע :

▪ באשכול  320 -במצב קיים ו 395 -ב2040 -
▪ ארצי  300 -במצב קיים ו 388 -ב2040 -

* מקור :תחזיות מודל תחבורה ארצי
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מבנה מערכת הדרכים

 ארבע דרכים ראשיות ,4 :
 89 ,70ו.85 -
 דרכים  864 ,854ו 899 -הן
הדרכים האזוריות באשכול

 למרות ההיררכיה אליה
משויכים הכבישים במרבית
המקרים רמת התפקוד
והחתך אינם תואמים זאת

מודל מצב קיים – רמות שירות
06:00-09:00

מצב קיים – מהירויות נסיעה בשעה 08:00

תחבורה ציבורית  -רכבת
▪ תפקידה של רכבת ישראל במרחב הבדיקה הוא לספק מענה לתנועה ארצית
▪ במרחב הבדיקה  4תחנות רכבת ,כולן בקצוות המרחב :נהריה ,עכו ,אחיהוד וכרמיאל
▪ כל התחנות ממוקמות בקרבת כבישים וצמתים עמוסים ,ללא צירי העדפה לתח"צ
▪ זמינות החניה לרכב פרטי משתנה בין התחנות –
▪

לא קיים חניון בתחנת נהריה

▪

בתחנת עכו קיים חניון קטן ,תפוסתו הממוצעת מגיע ל100% -

▪

בתחנות כרמיאל וואחיהוד קיימים חניונים ,אך מכיוון שהתחנות חדשות עדיין לא ניתן לדבר על אחוז התפוסה הממוצע

▪ מכריאל דרומה יוצאות  2רכבות לשעה בשעות השיא ,מנהריה –  ,3מעכו 4 -

תחבורה ציבורית  -אוטובוסים
▪ קווי האוטובוס במרחב הבדיקה ,למעשה ,משרתים את כל סוגי התנועות במרחב
הבדיקה :ארצי ,אזורי ומקומי
▪ מערכת התח"צ אינה היררכית
▪ ליישובים רבים באשכול הגליל המערבי אין שרות תחבורה ציבורית בתוך היישוב
▪ השירות הקיים לאורך הדרכים הראשיות משרת באופן חלקי את הישובים
▪ מספר הנוסעים הפוטנציאליים בתח"צ במרחב הכפרי הוא דליל מכמה סיבות:
מיעוט התושבים ,איכות שירות התח"צ וההסתמכות המושרשת על הרכב הפרטי

דוגמה לניתוח מפורט של תחבורה ציבורית

ממצאים מניתוח מצב קיים ()1

ממצאים מניתוח מצב קיים ()2
▪ תחבורה ציבורית:
▪ קיים מחסור במקומות חניה בתחנת רכבת נהריה המסיט תנועת משתמשים
לעכו ומגביר את העומס על דרך מס'  ,4מס'  70ו.85 -

▪ קיימים ישובים בהם מספר נסיעות האוטובוסים היומיות ( 3-4לכיוון) הינו
נמוך מהנחיות משרד התחבורה לשירות מינימאלי במרחב כפרי (לפחות 6
יציאות ביום).
▪ רמת השרות בתח"צ בין עכו לישובים הצפוניים באשכול הינה נמוכה.

▪ אזה"ת תפן  -רמת שירות לא אטרקטיבית (קו יחיד בתדירות נמוכה של אחת
לשעה).
▪ בישובים רבים לא קיימת תחבורה ציבורית בתוך הישוב עצמו .תחנות
האוטובוס ממוקמות לרוב בשערי הישוב שבמקרים רבים נמצא מעבר למרחק
הליכה המקובל ( 300מ') ממגורי התושבים.

מסקנות
▪ התחבורה הציבורית באשכול הגליל המערבי ,במתכונתה
הנוכחית ,אינה תואמת את הצרכים של התושבים והמועסקים
במרחב ויוצרת תלות ברכב הפרטי
▪ השימוש הגובר ברכב הפרטי צפוי להביא לעומסי תנועה כבדים
על תשתיות הכבישים האזוריות .יש לבחון שדרוג/הקמת דרכים
חדשות במרחב האשכול ותוספת של שרות תחבורה ציבורית
כחלופה.
▪ רמת השרות והנגישות לתחנות הרכבת ברכב הפרטי ובתחבורה
הציבורית נמוכה.

גיבוש מתודולוגיה לתכנית

מתודולוגיה
הצעה לשיפורים בשרות התחבורה
הציבורית בטווח המיידי

הגדרת תרחישי פיתוח ראשוניים לשנת היעד
רשת רקע ותחזיות

ניתוח רמת השרות בתח"צ ביישובי
האשכול (תדירות ,מרחקים וכו')

בחינה תחבורתית של חלופת בסיס

גיבוש הנחיות לשיפורים מיידים
בתח"צ

הצעה ובחינה של פרויקטים מערכתיים

מדדים להערכת פרויקטים בודדים

בחינת פרויקטים משלימים ברמת "מיקרו"

חלופת מערכת תחבורה לתכנית האב

שיפורים בתחבורה הציבורית בטווח המיידי
▪ שרות למגזר הכפרי – נבחן בהתאם ל"הנחיות לתכנון ותפעול שירות

תחבורה ציבורית באוטובוסים" (יישובים עד  1000תושבים  6 -יציאות
יומיות לכיוון ,יישובים מעל  1000תושבים  9-יציאות יומיות לכיוון ,מרחק של
מרכז היישוב מהכביש הראשי – מעל  500מטר נדרש שרות אל תוך היישוב)
▪ הוגשה הצעה לתכנית שיפורים מיידים במטרה לעמוד במינימום הנדרש ע"פ
הנחיות התכנון

רשימת ההמלצות לטווח הקצר בנושא התח"צ
צורת
שם היישוב תושבים התיישבו
ת

האם טופל במסגרת שיפור תח"צ
ליישובים ערביים (החל מאוגוסט
)2017

()1

שיוך

פירוט השרות הקיים

עכו

47,675

עיר

עיר

לא קיים שרות לא"ת דרומי

מוצע להסדיר קו שרות לאזור
התעשייה הדרומי מעכו בהתאם
להנחיות התכנון

מעלות-
תרשיחא

21,227

עיר

עיר

רחוב אודם והקצה המזרחי של שכונת הבנים לא
משורת על אף התחנות שנמצאות שם

מוצע להסדיר את השרות לאזור זה
בהתאם להנחיות התכנון

בית ג'ן

שלושת הקווים (  )44 ,15 ,14מייצרים  20יציאות
מועצה
(כפר דרוזי) יומיות לכיוון ל 10,000-תושבים בניגוד להנחיות
11,426
מקומית
התכנון

פסוטה

קו  40עם  7יציאות יומיות לכיוון .על פי ההנחיות
יישוב בסדר גודל של  3,000תושבים נדרש לקבל
מועצה
(כפר נוצרי)
3,026
למעלה מ 9-יציאות יומיות לכיוון (קו  294הינו
מקומית
סטודנטים ולא פעיל באפן סדיר)

כפר
שייח' דנון 2,742
מיעוטים

מטה אשר

אין שרות ,השרות על כביש  70בלבד ,יש מסוף
ביישוב

פירוט ההצעה

נוספו  3יציאות יומיות לכיוון בקו  ,44מוצע להוסיף עוד  1יציאות יומיות
לכיוון
עדיין תחסר נסיעה יומית לכיוון

מקבל פתרון באמצעות תוספת
שרות במגזר הערבי

אין צורך בשינוי

הוצע להסדיר קו חדש עם  6יציאות בהתאם להנחיות ,נדרשות  3יציאות
נוספות לכיוון
יומיות

1,271

קיבוץ

קו  31מספק  8יציאות יומיות לכיוון ,ליישוב המונה
מטה אשר  1,000-2,000תושבים נדרשות  9יציאות יומיות
לכיוון

מוצע להוסיף יציאה נוספת לכיוון

עין המפרץ 1,197

קיבוץ

מטה אשר אין שרות ,בקיבוץ אין תחנות והשרות ניתן מכביש 4

מוצע להקים תחנות ביישוב
ולהסדיר קו שרות בהתאם להנחיות

כפר ראש
הנקרה

קו שרות
לשיפור

44

קו  + 40קו
חדש 285

קו חדש
 31קו

רשימת ההמלצות לטווח הקצר בנושא התח"צ
שם היישוב

תושבים צורת התיישבות

שיוך

פירוט השרות הקיים

פירוט ההצעה

רגבה

1,038

מושב

מטה אשר

אין שרות ,ישנה תחנה אחת במושב שאינה משורתת ,קיים שרות תח"צ מוצע להקים תחנות נוספות ביישוב ולולהאריך
חלק מהקווים המגיעים לביג
מהביג הסמוך.

()2
קו שרות לשיפור

שבי ציון

1,011

מושב

מטה אשר

קו  30מספק  8יציאות יומיות לכיוון ,ליישוב בין  1,000-2,000תושבים
נדרשות  9יציאות יומיות לכיוון

מוצע להוסיף יציאה נוספת לכיוון

קו 30

כברי

1,001

קיבוץ

מטה אשר

הקווים  37ו  42משרתים את הקיבוץ ,קו  42הינו קו מעגלי מנהריה.
בדרכו מנהריה נכנס לקיבוץ ובחזור לא,

מוצע להפוך את קו  42לדו כיווני

 42קו

יחיעם

596

קיבוץ

מטה אשר

הקווים  39ו 42-מספקים קישוריות לנהריה ,אולם קו  42הסיבובי נכנס
לקיבוץ כשהוא מגיע מנהריה ובחזור עוצר במסעף המרוחק כ2-ק"מ
מהקיבוץ

מוצע להפוך את קו  42לדו כיווני

קו 42

געתון

568

קיבוץ

מטה אשר

הקווים  39ו 42מספקים קישוריות לנהריה ,אולם קו  42הסיבובי נכנס
לקיבוץ כשהוא מגיע מנהריה ובחזור עוצר במסעף המרוחק  350מטר
ממזכירות הקיבוץ

מוצע להפוך את קו  42לדו כיווני

קו 42

חוסן

997

מושב

מעלה יוסף

אין שרות בתוך המושב .השרות ניתן במסעף באמצעות קווים
 .44,45,46אין תחנות מאושרות בתוך היישוב ,המזכירות מרוחקת
מהמסעף כ 400-מטר

מוצע להקים תחנות שיכסו את שטח היישוב,
לרבות השכונות החדשות ,ולהרחיב את השרות
לתחנות אלו (אפרשרות להרחבת השרות
באמצעות הקוויןם החולפים).

מעונה

968

מושב

מעלה יוסף

שרות על הציר הראשי במזרח היישוב למעט קו  49כפר ורדים-נהריה
( 2יציאות יומיות לכיוון)

מוצע להרחיב את השרות לשכונות המערביות
ולבחון הגדלת התדירות

קו 49

אילון

962

קיבוץ

מטה אשר

קו ( 27שתולה-נהריה) נכנס  5פעמים ביום ,ישנו שרות נוסף מהמסעף
המרוחק כ 300-מטר ממזכירות הקיבוץ

מוצע לתגבר את קו  27ביציאה נוספת ליום

קו 27

נווה זיו

857

ישוב קהילתי

מעלה יוסף

קו  49מספק קישור אל נהריה  4פעמים ביום ובכיוון ההפוך  ,5שאר
השרות מהמסעף המרוחק כק"מ ממזכירות היישוב

מוצע לתגבר את קו  49בהתאם להנחיות

קו 49

אחיהוד

822

מושב

מטה אשר

מוצע להקים תחנות ביישוב ולהסדיר קו שרות
אין שרות ,במושב אין תחנות והשרות ניתן מהמסעף המרוחק כ500-
בהתאם להנחיות ,בדגש על תחנת הרכבת וא"ת
מטר ממזכירות המושב
בר-לב

רשימת ההמלצות לטווח הקצר בנושא התח"צ
שם היישוב

תושבים צורת התיישבות

()3

שיוך

פירוט השרות הקיים

פירוט ההצעה

כפר מסריק

780

קיבוץ

מטה אשר

אין שרות ,בקיבוץ אין תחנות והשרות ניתן מצומת הכניסה

מוצע להקים תחנות ביישוב ולהסדיר קו שרות
בהתאם להנחיות

סער

780

קיבוץ

מטה אשר

אין שרות ,בקיבוץ אין תחנות והשרות ניתן מצומת הכניסה

מוצע להקים תחנות ביישוב ולהסדיר קו שרות
בהתאם להנחיות

עברון

758

קיבוץ

מטה אשר

אין שרות ,בקיבוץ אין תחנות והשרות ניתן מצומת הכניסה ומרחוב איסי
לה מולינו בנהריה

מוצע להקים תחנות ביישוב ולהסדיר קו שרות
בהתאם להנחיות

לימן

729

מושב

מטה אשר

אין שרות ,במושב אין תחנות והשרות ניתן מצומת הכניסה המרוחק כ-
 600מצומת הכניסה ליישוב

מוצע להקים תחנות ביישוב ולהסדיר קו שרות
בהתאם להנחיות

יסעור

719

קיבוץ

מטה אשר

אין שרות ,בקיבוץ אין תחנות והשרות ניתן מצומת הכניסה בכביש ,70
המרוחק  400מטר ממזכירות היישוב

מוצע להקים תחנות ביישוב ולהסדיר קו שרות
בהתאם להנחיות

יערה

712

מושב

מעלה יוסף

קו  27נהריה  -שתולה ,מספק  5יציאות יומיות לכיוון ,ליישוב המונה עד
 1,000תושבים נדרשות  6יציאות יומיות לכיוון.

מוצע לתגבר את קו  27ביציאה נוספת ליום

קו 27

הילה

575

ישוב קהילתי

מעלה יוסף

קו  49מספק קישור אל נהריה  4פעמים ביום ובכיוון ההפוך  ,5ליישוב
עד 1,000

מוצע לתגבר את קו  49בהתאם להנחיות

 49קו

כליל

570

ישוב קהילתי

מטה אשר

קו  55מספק קישור אל נהריה פעמיים ביום ובכיוון ההפוך  ,3ליישוב עד
 1,000תושבים נדרשות  6יציאות יומיות לכיוון

מוצע לתגבר את קו  55בהתאם להנחיות

 55קו

גורן

441

מושב

מעלה יוסף

קו  27נהריה  -שתולה ,מספק  5יציאות יומיות לכיוון ,ליישוב המונה עד
 1,000תושבים נדרשות  6יציאות יומיות לכיוון.

מוצע לתגבר את קו  27ביציאה נוספת ליום

קו 27

בצת

250

מושב

מטה אשר

אין שרות ,במושב אין תחנות והשרות ניתן מהמסעף המרוחק כ1,100-
מטר ממזכירות המושב

מוצע להקים תחנות ביישוב ולהסדיר קו שרות
בהתאם להנחיות

גרנות הגליל

168

ישוב קהילתי

שתולה

275

מושב

קו  27שתולה נהריה נכנס  5פעמים ביום ,על פי ההנחיות ליישוב המונה
מעלה יוסף
עד  1,000תושבים
מעלה יוסף

ישנן  7יציאות יומיות אל נהריה ורק  5יציאות מנהריה ליישוב ,על פי
ההנחיות לישוב עד  1,000תושבים נדרשות  6יציאות יומיות לכיוון

קו שרות לשיפור

מוצע לתגבר את קו  27ביציאה נוספת ליום

קו 27

מוצע לתגבר את קו  27ביציאה נוספת מנהריה

קו 27

מענה לצמיחה עתידית
תחזיות אוכלוסייה ומועסקים*

אוכלוסייה

אוכלוסייה

50%

160

340

אלף

אלף

2015

2040

55%
95%

65%

120%

מקומות עבודה

60

160

אלף

אלף

2015

2040

מקומות עבודה

65%

אחוז הגידול במקומות העבודה גבוה יותר
מזה של האוכלוסייה => עצמאות
תעסוקתית והגדלת המשיכות של האזור
*מקור :תחזיות מודל ארצי

85%
150%

95%

160%

מענה לצמיחה עתידית

תחזיות אוכלוסייה ומועסקים
מקומות עבודה

אוכלוסייה

ריכוזי האוכלוסייה ומקומות העבודה הגדולים ביותר במרחב הם:
▪
▪
▪
▪
▪

עכו
נהריה
מעלות
כרמיאל
גוש ירכא-כפר יאסיף

*מקור :תחזיות מודל ארצי

מענה לצמיחה עתידית

מוקדי משיכה עיקריים ליוממות

מענה לצמיחה עתידית
דפוסי יוממות

נסיעות נוסע ,שנת  ,2040שעת שיא בוקר

הקשרים הפנימיים המתקיימים במרחב הבדיקה הם בין גושי האוכלוסייה
הגדולים
*מקור :תחזיות מודל ארצי

מענה לצמיחה עתידית
ניהול רשת הדרכים

▪ האוכלוסייה במרחב הבדיקה גדלה פי 2
▪ מקומות העבודה במרחב גדלים פי 2.5
▪ קיבולת הדרכים גדלה פי  1.6בלבד

תפיסה סביבתית בתכנון תחבורה
▪ השטח הבנוי במרחב הבדיקה מהווה כ 15% -מסך
השטח (בהשוואה לכ 90% -בלב מטרופולין חיפה)
▪ שיפור הנגישות והניידות על בסיס תחבורה בת –
קיימא ,התואמת את אופי האזור

תכניות תחבורה ציבורית
שנת 2040
▪ תכנית אסטרטגית רכבת
ישראל
▪ תכנית אסטרטגית
לתחבורה ציבורית
במטרופולין חיפה

▪ תכנית אב למסופים
ותחנות קצה
▪ תכנית לשיפור תשתיות
והסדרת נושא התח"צ
ביישובים הערביים

מרבית שטח האשכול אינו מכוסה על-ידי אמצעים רבי קיבולת

חלופות 2040

בחינה תחבורתית של חלופת בסיס 2040
אחוז נסיעות בתחבורה ציבורית
45%
40%
35%
30%
25%
20%

15%
10%
5%
0%
ישראל

מטרופולין חיפה

מרחב הבדיקה

אשכול גליל מערבי מרקמים אורבניים
במרחב הבדיקה

מרקמים כפריים
במרחב הבדיקה

בחינה תחבורתית של חלופת בסיס 2040
אחוז נסיעות בתחבורה בהתפלגות לאמצעים באשכול

8%

1%

14%
רכב פרטי
אוטובוס
מתע"ן
רכבת

78%

בחינה תחבורתית של רשת הבסיס 2040
נפחי יר"מ ורמות שרות ,שנת  , 2040שעת שיא בוקר

חלופה נבחרת – פרויקטי תחבורה ציבורית
• הקונספט התכנוני של החלופה הנבחרת הוא יצירת מערכת תח"צ היררכית:
• רכבת  >-מתע"ן  >-אוטובוס >-

אמצעים לא מוטוריים

• החלופה הנבחרת כוללת את כל הפרויקטים המתוכננים במסגרת חלופת בסיס
• החלופה כוללת  7צירי מתע"ן  /צירי זכות דרך בלעדית לתחבורה ציבורית:
•
•
•
•
•
•
•

שלומי-נהריה
מעלות-נהריה
נהריה-עכו
ג'וליס-נהריה
ראמה-ג'וליס
ג'וליס-עכו
רכבל מעלות-תפן-כרמיאל

• החלופה כוללת  8מתח"מים:
•
•
•
•
•
•
•
•

שלומי
נהריה
כברי
מעלות
עכו
ג'וליס
כרמיאל
ראמה

חלופה נבחרת – פרויקטי תחבורה ציבורית

בחינה תחבורתית של החלופה הנבחרת
ניתוח מדדי התכנית
שימוש בתחבורה ציבורית

נגישות אוכלוסייה בתחבורה ציבורית למרכזי מוקדי המשיכה

זמינות תחבורה ציבורית

מדד

תרחיש בסיס

תרחיש הפרויקט

מרקם אורבני

27%

40%

מרקם כפרי

22%

37%

ערים גדולות עד  60דקות

78%

83%

מוקדי תעסוקה עד  45דקות

7%

61%

זמן הגעה מהמוצא לאמצעי מתע"ן

34

20

זמן הגעה מאמצעי מתע"ן ליעד

22

21

מספר המוצאים עם נגישות לאמצעי
מתע"ן עד  30דקות

41%

69%

2.0

2.2

נסועה ברמת שירות E

16%

7%

נסועה ברמת שירות F

8%

6%

זמן בתנאי גודש ברמת שירות E

8%

6%

זמן בתנאי גודש ברמת שירות F

63%

42%

מספר מעברים ממוצע לנסיעה בתח"צ

הפחתת נסועת רכב פרטי (נסיעות הנוצרות והנמשכות ע"י יישובי
האשכול)

הפחתת עלויות תפעול ופליטת מזהמים

הפחתת נסועת רכב פרטי במרחב

15%

הפחתת נסועת רכב פרטי באשכול

19%

בחינה תחבורתית של החלופה הנבחרת
הפחתת נסועה בתנאי גודש – נסיעות השייכות לאשכול
התפלגות ק"מ רכב

התפלגות שעות רכב
100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

F
E

50%

60%

F
E

50%

D
40%

A-C

D
40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

A-C

0%
בסיס

חלופה

בסיס

חלופה

בחינה תחבורתית של החלופה הנבחרת
נפחי יר"מ ורמות שרות ,שנת  , 2040שעת שיא בוקר

בחינה תחבורתית של החלופה הנבחרת
נוסעים בקווי המתע"ן והרכבת ,שנת  , 2040שעת שיא בוקר

בחינה תחבורתית של החלופה הנבחרת
עולים/יורדים ,שנת  ,2040שעת שיא בוקר

שלבי יישום
▪ יישום תוכנית שיפור תחבורה ציבורית באופן מיידי.

▪ בחינת שלביות התוכנית לטווח ארוך וגזירת משמעויות
תכנוניות בהתאם.

