
®מד הפקק

הסדנא לידע ציבורי סייעה בהפקת נתונים אודות זמני אמת של אוטובוסים1



ציבוריתובתחבורהפרטיברכבהעומסבשעותהנסיעהזמןמדידת
נפוציםבמסלולים

שלבפועלנסיעהזמןביןמשווהשלראשונה,לציבורוזמיןחדשנימדדיצירת1.
.מתמשכתלתקופה,וציבוריתפרטיתתחבורה

.הפקקיםלצמצוםממשלתימעקבכמדדהמדדאימוץ2.

.המדיניותיישוםתוצאותאחררציףמעקב3.

מטרה



מתודולוגיה

בבוקר5-במדידת זמן אמת לנסיעה ברכב
Google Maps

בבוקר8-מדידת זמן אמת לנסיעה ברכב ב
Google Maps

בבוקר8-בצ"בתחבמדידת זמן אמת לנסיעה 
SIRI , (בסיוע הסדנא לידע ציבורי)משרד התחבורה

חישוב יחס בין תחבורה ציבורית לרכב פרטי
גודש 

צ"תחב

גודש
רכב פרטי

הנתונים מחושבים מדי יום ומוצגים כממוצע שבועי



ס"הלמאדם שפרסם כחמסלולי יוממות לפי נתוני סקרי 20למחקר נבחרו 

:א"תלכיוון
יפואביבתל,רוטשילד'שד-רעותמכביםמודיעין,דפנה'רח1.
יפואביבתל,עתידיםמגדל–נתניה,אהרונסוןאהרון'רח2.
יפואביבתל,אביבתלאוניברסיטת–חולון,ולנברגראול'רח3.
יפואביבתל,עזריאלימגדלי-רעננה,היסודקרן'רח4.
יפואביבתל,אלוןיגאל'רח–ירושלים,עזה'רח5.
יפואביבתל,החיילרמת–רחובות,החדשהרחובות6.
יפואביבתל,עזריאליקניון–תקווהפתח,המושבותהדר7.

ירושלים,חוצביםהר-שמשבית,הכלנית'רח8.

ירושלים,הממשלהקרית–אביבתל,העירלב9.
ירושלים,חוצביםהר-אדומיםמעלה,הנחלים'רח10.

לוד,תעשייהאזור-תקוהפתח,המושבותהדר11.

חולון,עזריאלימרכז–לציוןראשון,ירושלים'רח12.

ברקבני,2ר.ס.במגדל–אביבתל,העירלב13.

תקוהפתח,אריהקרית-סבאכפר,רוטשילד'רח14.

הרצליה,המשכית'רח–נתניה,אהרונסוןאהרון'רח15.

אשדוד,2תעשיהאזור-אשקלון,אשכולרמת'רח16.

גתקרית,תעשייהאזור-אשקלון,אשכולרמת17.

דימונה,עמלקריתתעשייהאזור-שבעבאר',השכונה18.

חיפה,ם"רמבח"בי–טבעוןקרית,הכלניות'רח19.

עכו,תעשייהאזור-נהריה,רביןיצחקנווה20.

מסלולים נוספים נבחרו לשמש כקבוצת ביקורת  10

:ירושליםלכיוון

:המרכזאזור

:וצפוןדרום,שפלה

מסלולים



שבועיתדגימה
בבוקר8:00,בנובמבר21–בנובמבר17

:אביבתללכיוון

:ירושליםלכיוון
פער השירות בתחב"צפקק בתחב"צפקק ברכבזמן מינימלימסלול

452272-50לב העיר, תל אביב – קרית הממשלה, ירושלים

281743-26רח' הכלנית, בית שמש - הר חוצבים, ירושלים

281840-22רח' הנחלים, מעלה אדומים - הר חוצבים, ירושלים

פער השירות בתחב"צפקק בתחב"צפקק ברכבזמן מינימלימסלול

274890-42רחובות החדשה, רחובות – רמת החייל, תל אביב יפו

173463-29רח' קרן היסוד, רעננה - מגדלי עזריאלי, תל אביב יפו

163459-26רח' ראול ולנברג, חולון - אוניברסיטת תל-אביב

162947-18הדר המושבות, פתח תקווה – קניון עזריאלי, תל אביב יפו

273643-7רח' אהרון אהרונסון, נתניה - מגדל עתידים, תל אביב יפו

492734-7רחביה, ירושלים - מגדל אלקטרה, תל אביב יפו

282025-5רח' דפנה, מודיעין מכבים רעות - שד' רוטשילד, תל אביב יפו

מדד הפקק
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שבועיתדגימה

:ודרוםצפון,שפלה

בבוקר8:00,בנובמבר21–בנובמבר17

פער השירות בתחב"צפקק בתחב"צפקק ברכבזמן מינימלימסלול

241465-51הדר המושבות, פתח תקוה - אזור תעשייה, לוד

152556-31רח' רוטשילד, כפר סבא - קרית אריה, פתח תקוה

12833-25לב העיר, תל אביב – מגדל ב.ס.ר 2, בני ברק

121731-14רח' ירושלים, ראשון לציון – מרכז עזריאלי, חולון

161215-2רח' אהרון אהרונסון, נתניה - רח' משכית, הרצליה פיתוח

פער השירות בתחב"צפקק בתחב"צפקק ברכבזמן מינימלימסלול

21645-39רמת אשכול, אשקלון - אזור תעשייה, קרית גת

142044-24נווה יצחק רבין, נהריה - אזור תעשייה, עכו

32630-24שכונה ה', באר שבע - אזור תעשייה קרית עמל, דימונה

192540-15רח' הכלניות, קרית טבעון - בי"ח רמב"ם, חיפה

201632-16רח' רמת אשכול, אשקלון - אזור תעשיה 2, אשדוד

:המרכזאזור
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19נובמבר-יוני:שבועימעקב
פרטירכב/ציבוריתתחבורה

דקות-26\1.62: מד פקק משוקלל



צ"ובתחבפרטיברכבפקק
19נובמבר-יוני:שבועימעקב



החוףכביש–עומקתחקיר
עתידיםמגדל–נתניה:בנובמבר21–בנובמבר17

'דק7

הליכה

' דק38

825קו 

'דק4

הליכה  
והמתנה

'דק18

44קו 

'דק2

הליכה

69
דקות :צ"תחב

:פרטירכב

'דק62

–Wazeי נתוני "עפ
בלבד בנתיב פלוס' דק45

נתיב פלוס



פיתוחהרצליה–נתניה:בנובמבר21–בנובמבר17
החוףכביש–עומקתחקיר

נתיב פלוס



ומסקנותסיכום
זמניאתמשמעותיתבצורהמאריכיםצ"נתללאנסיעהמסלולי•

;בירושליםעירונייםנתיבים;ירושלים-א"תכבישי)הנסיעה
(5וכבישמורשה

אוצ"נת,ציבוריתלתחבורהיעודייםמסלוליםקיימיםכאשר•
לתלכניסה)משמעותיתמשתפריםהנסיעהזמני–מהירנתיב
(החוףכביש,מירושליםאביב

נתיביםלהקצאתקשרללאמתארכיםברכבהנסיעהזמני•
ציבוריתלתחבורה

לרכבתאוטובוסבהחלפתהםביותרהארוכיםההמתנהזמני•


