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 תקציר מנהלים
 כללי

נסיעות לא מוטוריות, שבוצע בערים נבחרות על סקר הרגלי הנסיעה שנערך בדגש  דו"ח זה מתאר את
במטרופולין תל אביב. המטרה העיקרית של הסקר היא לאסוף מידע על נסיעות המבוצעות באמצעים 

  .לא מוטוריים, על מנת לאפשר לשלב אותן במודל התחבורה של מטרופולין תל אביב
עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. סקר זה בי איילון ערך מנהל תחבורה ציבורית בחברת נתי

נשים. הסקר נערך  51% -גברים ו 49%אנשים, מהם  8,953משקי בית, שכללו  2,900 -הסקר כלל כ
ערים ברחבי  14-. המדגם כלל משקי בית ב2014ביוני  30 -ו 2013בדצמבר  22בין התאריכים 

חולון, טירה, כפר סבא, לוד, נתניה, פתח תקוה, קריית אונו,  ,ה: אשדוד, בני ברק, הרצליןהמטרופולי
יפו. ערים אלו נבחרו הן בשל היותן ערים גדולות והן בשל  –ראשון לציון, רחובות, רמת גן ותל אביב 

מאפיינים מתאימים לנסיעות באמצעים לא מוטוריים. אמצעי נסיעה לא מוטוריים כוללים הליכות ברגל, 
ושימוש באמצעים אישיים אחרים, כולל אמצעים המופעלים באמצעות מנועי עזר רכיבה על אופניים 

  חשמליים כדוגמת אופניים חשמליים, קורקינט חשמלי או קלנועית.  
כפי שיפורט בהמשך, הסקר בוצע בערים נבחרות, ולא ניתן ייצוג סטטיסטי לכל יישוב, לכן מרבית 

  מודלים לא מצרפיים. לכיול הנתונים ישמשו 

  צאים עיקרייםממ
 כללי: –נסיעות  .1

 54%) מהוות אופנוע, נוסע או נהג( פרטי ברכב הנסיעות: הנסיעה אמצעי לפי הנסיעות התפלגות
לא מוטוריים (הליכה  ובאמצעים 2%, בהסעה מאורגנת 9%מכלל הנסיעות ביממה, ברכב ציבורי 

כלל הנסיעות הוא כלומר החלק של נסיעות לא מוטוריות מ  .הנסיעותמכלל  34%ואופניים) 
  .ביממה ותעמשמעותי ביותר, מעל שליש מהנסי

 זהו. אופניים/  בהליכה הנסיעות לממוצע שווה פרטי ברכב הנסיעות ממוצע אביב תל בעיר
  .האחרונות השנים של מגמה על שמעיד מעניין ממצא
 ברכב אדם נסיעות, 54%אדם ברכב פרטי  נסיעות, מהוות 6:00-9:00שיא בוקר ממוצעת,  בשעת
. בשעות שיא אחה"צ ממוצעות 31%מוטוריות -והנסיעות הלא 15% (כולל הסעה ומוניות) ציבורי

  .11% -יורד ל ציבורי ברכבואחוז הנסיעות  57% -אחוז נסיעות אדם ברכב פרטי עולה ל
 לא באמצעים, ובענייניה לעבודה הן, ציבורי ברכב גם כמו, פרטי ברכב מהנסיעות 20% -ש בעוד

  .9%-כ אלו למטרות הנסיעות מהוות מוטוריים
מנסיעות אלו הן  11% -מהנסיעות באמצעים לא מוטוריים הן למטרת לימודים, כולל גן, ו 12%

 הבית משק בני כל, הסקר לביצוע מינימלי גיל נקבע לא כילמטרת קניות.  בהקשר זה יש לציין 
  .נסקרו
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 10%ובה מתרחשות  בבוקר 7:00-8:00שעת השיא היא : התפלגות הנסיעות על פני היממה
                               . תקופת שיא נוספת, אם כי חלשה יותר, מתרחשת בין השעות מכלל הנסיעות ביממה

בבוקר  7:00ן יבמשך היום, ב מהנסיעות ביממה. 15%ובה מתבצעות  אחה"צ    17:00עד  15:00
   מכלל הנסיעות ביממה. 82%בערב, מתבצעות  19:00 -ל

         עבור הנסיעות המוטוריות בלבד ההתפלגות היא דומה, למעט אחוז הנסיעות בין השעות
  .80%העומד על  7:00-19:00

 34% –מטרתן של רוב הנסיעות היא חזרה הביתה : התפלגות הנסיעות לפי מטרת הנסיעה
מטרת מהנסיעות הן ל 23%מהנסיעות הן למקום העבודה או בענייניה,  16%מכלל הנסיעות, 

יעות יתר הנס  מכלל הנסיעות היא ביקור קרובים. 6%לימודים, קניות וסידורים, ומטרתן של 
  ליווי ילדים וכדומה. הם למטרת חניה, החלפת אמצעי נסיעה,

 נסיעות של משקי בית: .2

יפו, גודל משק בית הנפוץ ביותר -כרבע ממשקי הבית שנדגמו במסגרת הסקר הם מהעיר תל אביב
קרוב   מכלל משקי הבית שנדגמו במסגרת הסקר. 35%משקי בית אלו מהווים  –נפשות  2הוא 

למחצית ממשקי הבית, שנדגמו במסגרת הסקר, הם בעלי מכונית אחת. לכרבע ממשקי הבית אין 
 -ל 0.4מספר אמצעי התחבורה האישיים למשק בית בכלל המגזרים דומה ונע בין   מכונית כלל.

  יחידות למשק בית. 0.5
נסיעות באמצעים  7.8נסיעות ביממה, מתוכן  12.4מבצע בממוצע ביום חול  משק בית
 הן באמצעי 2.6נסיעות ביממה, מתוכן  4.4משק בית בו נפש אחת, מבצע בממוצע   ממונעים.

  באמצעים ממונעים.  2.1נסיעות בממוצע, מתוכן  3.7מוסיפה ממונעים. כל נפש נוספת  נסיעה 
נסיעות ביממה ממשק בית שאין לרשותו  1.5חד מבצע פי משק בית שלרשותו לפחות רכב א

נסיעות  10משק בית ללא רכב מבצע בממוצע   .3.7רכב, וכמות הנסיעות הממונעות גדלה פי 
 15באמצעים ממונעים. לעומת זאת, משק בית שלרשותו רכב מבצע  3ביממה ביום חול, מתוכן 

  ממונעים.באמצעים  11נסיעות בממוצע ביממה ביום חול, מתוכן 
על ידי משקי  21.5%מסך כל הנסיעות מבוצעות על ידי משקי בית שלרשותם רכב, ורק  78.5%

  בית ללא רכב.
 לבכ נסיעות בממוצע למספר הנסיעות הכולל אותו מבצע משק בית 2.7כל מועסק מוסיף 

  , האמצעים
למשק נסיעות  4.2 ,מוסיףבעלי רישיון היו לא ווסף למשק הבית בו תנהיגה ראשון המבעל רישיון 

  בלבד. נסיעות  2.2והשלישי והלאה מוסיפים בעל הרישיון השני   הבית,

 נסיעות של הפרט: .3

נסיעות באמצעים  2.7נסיעות בסה"כ או  4.2 -ממוצע נסיעות לנפש ביממה בימי חול נאמד ב
  .ממונעים.
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 25%עות, נסי 1-2מבצעות  25% מהנפשות אינן מבצעות כלל נסיעות, 13%נמצא שבימי חול 
אם נתייחס לנסיעות באמצעים ממונעים נסיעות ומעלה.  5מבצעות  37% -נסיעות ו 3-4מבצעות 

 20%נסיעות ביממה,  1-2מבצעות  28%מהנפשות אינן מבצעות נסיעות כלל,  33%בלבד, 
  נסיעות ומעלה ליממה בימי חול. 5מבצעות  19% -נסיעות ביממה ו 3-4מבצעות 

נסיעות באמצעים יותר  2.5מבצעים בממוצע פי  ,אחד לפחות רכב כלי שלרשותו ,בני משק בית
   נסיעות ביממה). 1.2לעומת  3.1ממונעים מאלה שבמשקי בית ללא רכב (

באמצעים ממונעים,  2.9נסיעות בממוצע בכלל האמצעים, מתוכן  4.5 ביממההגברים מבצעים 
  באמצעים ממונעים. 2.7נסיעות בממוצע ביממה, מתוכן  4.2בעוד שהנשים מבצעות 

באמצעים לא  36% -ברכב ציבורי ו 7%מנסיעותיהם ברכב פרטי,  57%גברים מבצעים 
 41% -ברכב ציבורי ו 12%מנסיעותיהן ברכב פרטי,  47%מוטוריים, ואילו הנשים מבצעות 

  באמצעים לא מוטוריים.
), עם זאת 3.6לעומת  5( אינו מועסקל מי ששזה מ 1.5מספר נסיעותיו של מועסק גדול פי 

עקר/ת בית  ).1.9לעומת  3.6כפול מזה שאינו מועסק ( מספר הנסיעות הממונעות של מועסק
תלמיד/סטודנט . באמצעים ממונעים 2.1נסיעות בממוצע ביממה, מתוכן  3.7וגמלאי/ת מבצעים 

), עקר/ת 58%(תלמיד/סטודנט מבצע את מרבית נסיעותיו באמצעים לא מוטוריים  4.2מבצע 
מנסיעותיו יותר משליש מבצע וגמלאי , ) 46%( באמצעים לא מוטורייםצית נסיעותיו בית כמח

  ).39%(באמצעים לא מוטוריים

 נסיעות נהג ברכב פרטי: .4

  נהג.המהן נסיעות נוסע שאינו  30% -מכל הנסיעות ברכב פרטי הן נסיעות נהג ו 70%
 -נסיעות ביממה ו 3-4ם מבצעי 29%נסיעות ביממה,  1-2מכל הנהגים ברכב פרטי מבצעים  30%
  נסיעות ויותר. 5מבצעים  41%

 23% -מטרתן עבודה, ו 23%מטרתן הביתה,  30%של נהגים ברכב פרטי, ביממה מבין הנסיעות 
  נוספים מטרתן לימודים, קניות, סידורים וביקור קרובים.

בין  התפלגות נסיעות נהג ברכב פרטי זהה להתפלגות סך כל הנסיעות ולה שיא בשעות הבוקר
  .19:00 -ל 15:00ושיא מתון יותר בשעות אחה"צ בין השעות  9:00 -ל 7:00

 זמינות רכב: .5

ממשקי הבית עומד לפחות  73%לרשות . 27% -שיעור משקי הבית שאין ברשותם רכב מגיע ל
שלרשותם  ,שיעור משקי הבית מהם עומדים שני כלי רכב ויותר. 27% רשות רכב אחד, כאשר ל

במשקי  47% -, מגדל מספר הנפשות במשק הביתשגדל עד רמה מסוימת ככל  ,רכב אחד או יותר
  . נפשות, וחוזר ויורד במשקי בית מרובי נפשות 4-5במשקי בית בהם  88% -בית בהם נפש אחת ל

 49% -שיעור משקי הבית בהם רכב אחד או יותר גדל ככל שמספר המועסקים במשק הבית גדל, מ
  מועסקים או יותר. 3במשקי בית בהם  92% -במשקי בית ללא מועסקים ל
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 סיורים: .6

סיורים עבור משקי בית שביצעו  4סיורים, או  3.9 -ממוצע סיורים למשק בית ביום חול נאמד ב
סיורים עבור כלל הנסקרים או  1.3 -לנפש ביום חול נאמד בממוצע הסיורים סיור אחד לפחות. 

  סיורים עבור אלו שביצעו סיור אחד לפחות. 1.5 -ב
 66% -לנסיעות בלבד,  2מכלל הסיורים כללו  52%נסיעות, כאשר  3.2 -הסיור הממוצע מורכב מ

מהסיורים  19%, מהסיורים מתבצעים באמצעי תחבורה אחד 78%. מהסיורים פעילות בודדת
  או יותר אמצעי תחבורה. 3 -הנותרים מתבצעים ב 3% -אמצעים שונים ו 2 -מתבצעים ב

נסיעות מרכיבות את הסיור  2.4כאשר באמצעות הליכה ברגל בלבד,  מכלל הסיורים בוצעו 28%
 2.5הסיור הממוצע הוא הרכב  ,מהסיורים בוצעו באמצעות רכיבה על אופניים 2%הממוצע. 

   נסיעות.

 מקובלים:ערכי מחדל השוואת  .7

הלוח הבא מציג את השוואה בין מקדם מילוי ברכב פרטי לפי שעות יום כפי שנמדד בסקר לעומת 
  ות היום מקדם המילוי בסקר נמוך יותר.פניתן לראות שבכל תקו קדם מילוי בנוהל פר"ת.מ

 
 מקדם מילוי נוהל פר"ת בסקר מקדם מילוי ממוצע שעות יום

5-9 1.33 1.4 
9-20 1.45 1.5 
20-24 1.50 1.8 

  
ראות ניתן להתפלגות מטרות הנסיעה לפי שעות, בין הסקר לבין ערכי נוהל פר"ת, של בהשוואה 

ברוב בסקר,  12% -בעיקר כי נתח הנסיעות למטרות שאינן קשורות לעבודה, גדל בממוצע ב
  , לעומת נוהל פר"ת.  התקופות על חשבון הנסיעות הקשורות לעבודה

 מגמות על פני הזמן: .8

-אחוז משקי הבית אשר לרשותם לא עומד כלי רכב הולך וקטן בשיעורים הולכים וגדלים, כאשר בו
מכוניות ויותר  2משקי הבית שלרשותם רכב אחד גדל במעט ואחוז משקי הבית עם  זמנית אחוז

   גדל משמעותית.
ניתן לראות שיש מגמת התפרסות של שעת שיא בוקר עם התקדמות השנים.  נתח יותר גדול של 

מגמה דומה ניכרת גם אחר הצהריים.  בבוקר, לעומת שנים קודמות. 11 -ל 8הנסיעות יוצאות בין 
יש התפרסות לתקופת  2014,בעוד ש בסקר 17:00ל  15:00בולטת שעת שיא אח"צ בין  72בסקר 
  .15:00עד  13:00הזמן 
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  ומסקנות: םסיכו .9

 2016נסיעה מקדים לסקר נרחב שאמור להתבצע בשנת הרגלי הסקר שתואר לעיל הינו סקר 
יים ולאמצעי במטרופולין תל אביב. הסקר כלל התייחסות נרחבת לנסיעות באמצעים לא מוטור

  נסיעה אישיים ובכך החידוש שבו לעומת סקרי הרגלי נסיעה שנערכו בעבר במטרופולין תל אביב.  
מניתוח ממצאי הסקר עולה שיש שימוש משמעותי באמצעים לא מוטוריים ובאמצעי נסיעה אישיים, 

  למרות העלייה בזמינות הרכב בקרב משקי בית.
גודש בדרכים על הרגלי הנסיעה המתבטאת מהשוואה לסקרים קודמים עולה השפעת ה

בהתפרסות שעת היציאה מהבית בבוקר, התפרסות שעת החזרה הביתה, וכן עליה בחלקם של 
  האנשים אשר אינם עובדים מהבית.

המשך העבודה המתוכננת כולל כאמור תכנון ויציאה לסקר הרגלי נסיעה נרחב במטרופולין תל 
  .2016אביב, במהלך שנת 
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 מבוא . 1
סקר הרגלי עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ערך  ןנתיבי איילוחברת מנהל תחבורה ציבורית ב

 ושכללמשקי בית,  2,900 -כהסקר כלל  .דגש על נסיעות לא מוטוריות במטרופולין תל אביב עם נסיעה 
 30 -ו 2013בדצמבר  22בין התאריכים הסקר נערך  נשים. 51% -גברים ו 49%, מהם אנשים 8,953

, חולון, האשדוד, בני ברק, הרצלי: ןערים ברחבי המטרופולי 14-במשקי בית המדגם כלל  .2014ביוני 
 יפו. –ית אונו, ראשון לציון, רחובות, רמת גן ותל אביב יה, פתח תקוה, קריטירה, כפר סבא, לוד, נתנ

יעות באמצעים לא נסלבשל מאפיינים מתאימים הן ערים גדולות ו ןערים אלו נבחרו הן בשל היות
אופניים ושימוש באמצעים אישיים רכיבה על הליכות ברגל, כוללים לא מוטוריים אמצעי נסיעה  .מוטוריים

אחרים, כולל אמצעים המופעלים באמצעות מנועי עזר חשמליים כדוגמת אופניים חשמליים, קורקינט 
  חשמלי  או קלנועית.  

טרופולין מונה על פיתוח ותחזוקת מודל התחבורה לממנהל תחבורה ציבורית בחברת נתיבי איילון מ
מודל התחבורה הנו כלי מרכזי לתכנון תחבורה במטרופולין תל אביב ומשמש גופים רבים  תל אביב.

העוסקים בתכנון ופיתוח של מערכת התחבורה ברחבי המטרופולין, לרבות משרד התחבורה וגופי 
בניית המודל וכיולו מתבסס על מגוון רחב של הנדסה. יות שונות ומשרדי תכנון והסמך של המשרד, עיר

המרכיבים לחיזוי הביקוש  יםשעליו מתבסס ,מקור נתונים עיקרי ונתונים, כאשר סקר הרגלי נסיעה הנ
ובשילוב מכשירי  מחשב בעזרת ",פניםבמשקי הבית, "פנים אל  נותראיוהסקר בוצע באמצעות  לנסיעות.

GPS ק הביתבני מש יהם שללמדידת נסיעות.    
אודות חשיבותו של סקר מסוג זה היא איסוף נתונים חברתיים כלכליים בו זמנית עם איסוף נתונים 

  ש קבוצות עיקריות: ובמסגרת הסקר נאספים נתונים שניתן לסווג לשל נוסע.הנסיעות 

 משתנים על משק הבית, כגון: גודל משק בית, הרכב המשפחה וזמינות רכב.  .1
  משק הבית , כגון: גיל, השכלה, תעסוקה ורישיון נהיגה. משתנים על הפרטים ב .2
משתנים על הנסיעות או הפעילויות של בני משק הבית, כגון: מוצא ויעד הנסיעה, שעת  .3

  יציאה והגעה, מטרת נסיעה ואמצעי נסיעה. 
 שכולל ומעודד נסיעות באמצעים לא מוטוריים בשל יתרונות ,בעשור אחרון גדל העניין בתכנון תחבורה

הסביבה והסביבה הבנויה. ערכי ל תחבורתיים והקלה על הגודש, תרומה לבריאות הציבור, שמירה ע
 ,על כן, תכנון עבור נסיעות באמצעים לא מוטוריים הנו מרכיב חשוב בקידום תחבורה מקיימת.  בנוסף

קיד מדיניות המעודדת נסיעות לא מוטוריות מקדמת גם מטרות חברתיות. חשוב להדגיש גם את התפ
של נסיעות אלו כחלק ממדיניות לקידום תחבורה ציבורית, כאשר נסיעות באמצעים לא מוטוריים, ובעיקר 

  .ןהליכה ברגל, מהווים אמצעי הגעה ופיזור עיקרי לתחנות תחבורה ציבורית ומה
במטרופולין תל אביב שבוצע  ,ןתחבורה הנו סקר הרגלי נסיעה האחרוהמקור הנתונים העיקרי של מודל 

התחבורתי הקיים אינו כולל נסיעות לא המודל . בלבד ותכלל נסיעות ממונע זהסקר  .1996שנת ב
שיאפשר שילוב נסיעות  ,נה ליצור בסיס נתוניםיההנוכחי סקר ה לשעל כן, המטרה העיקרית מוטוריות. 

חלק מהלך זה נועד לעודד התייחסות שיטתית לאמצעים אלו כ צעים לא מוטוריים במודל התחבורה.באמ
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ממערכת התחבורה ולשלב שיקולים לקידום תחבורה לא מוטורית בתהליכי תכנון התחבורה. בשל 
שעל פיו  1996לבסיס נתונים של מהווה עדכון חלקי בלבד היקף הקטן של המדגם, הסקר הנוכחי ה

 סדרת סקרים וספירות שמאפשריים עדכונים ושיפורים ממוקדיםוהנו חלק מ, כויל המודל המטרופוליני
  התורמים לשיפור המודל התחבורתי.  

מובא  3ובפרק  שיטת הסקרשל תיאור מביא  2פרק את הממצאים העיקריים של הסקר.  דו"ח זה מביא
עיקר הממצאים ביחס לנסיעות לא מוטוריות כפי שעולה מנתוני מציג את  4פרק  המדגם ששימש לסקר.

  מציג סיכום ומסקנות.  5ופרק  הסקר
  

   כפי שהוגדרו במסגרת עבודה זו.   להלן מספר מונחים
 הנתונים שהתקבלו ממכשיר ה את הסוקר מעלה במסגרתו ממוחשב ןראיו - נסיעות אחזור- GPS 

  ומראיין את הנסקר לגבי פרטי כל נסיעה. ,לגבי הנסיעות שביצע הנסקר ביום המדידה ,
 צרכי ניהול נתונים המטרופולין ליחידות גיאוגרפית קטנות יחסית למרחב חלוקת  – תנועה אזור

  .  אזורי תנועה 1219-במסגרת המודל התחבורתי. מטרופולין תל אביב מחולק ל
 התאמה בין התשובות השונות שהתקבלו בשאלונים תקינות ותהליך של בדיקות  -לוגיות בדיקות

. שיון נהיגהיאמצעי נסיעה כנהג רכב פרטי רק עבור בני משק הבית בעלי רציון לדוגמא,  .השונים
 .למי שעובד וכד'רק תהיה בחירת מטרת הנסיעה לעבודה וגמא נוספת: ד

 טיוב ועבודת חברת הסקרים על צעו בקרה ישלאורך תהליך הסקר ב ,צוותאנשי  - בקר/בקרים
   שהרכיבו את הסקר.   ,שהתקבלו מהשאלונים השונים ,נתונים

  פרט המשתייך למשק הבית –בן משק בית / חבר משק בית. 
 הל עם אחד ושנ ,הפרט באמצעות ראיוןשאלון אלון משק בית ושכלל מילוי שראשון  מפגש - גיוס

 מבני משק הבית הבגירים.
 בילדר (-טריפTB( -  מסלולי תוכנה הכוללת מפה דיגיטאלית המשמשת ככלי עזר לסיווג ותיאור

 במהלך יום המדידה. הנסיעות ויעדי הנסקרים
  02:59-ל 03:00 השעות בין נסיעותיהם את לתעד ביתה משק חברי יםנדרש בו יום -יום מדידה 

  .שעות) 24( למחרת
 לדיור המיועד פיזי מבנה - )ד"יח(  דיור יחידת. 
 המדידה יום במהלך הנסקר נסיעות לרישום כרטיס מנייר קשיח – נסיעות)(יומן  כרטיס סיוע זכרון, 

 . GPSרק למי שמסרב לקחת מכשיר  חולקש
 בלבד זיכרון פי ועל בדיעבד, המדידה ביום הנסקר נסיעות םרישו - "זכרון" מבוססת מדידה. 
 ת נוסעים וכלי רכבתנוע לאמידת מחשב תוכניות של מערכת הוא תחבורתי מודל - תחבורתי מודל .  
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 בצפון, מודיעין במזרח, אשדוד בדרום והים  אלכסנדרנחל אזור שבין ה - אביב תל מטרופולין
 .במערב התיכון

  מכשיריGPS ובאמצעותם מזהה את מיקומו (נ.צ.)  םמלוויינימכשיר זה קולט אותות  -) (דטה לוגר
 נועד למדידת תנועות הנסקרים.  יר.ששל המכ

 אדם אחד או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה באופן קבוע רוב ימות השבוע  -(מ"ב)  משק בית
שק בית יכול לכלול לילות בשבוע בדירה) ומנהלים תקציב הוצאות משותף למזון. מ 4(ישנים לפחות 

 אנשים שאינם קרובי משפחה.
 תהליך או פעולה הגורמת שינוי במיקום במרחב, לרבות נסיעה לא מוטורית. - נסיעה/ות  
 באמצעי שאינו מוטורי  תהליך או פעולה הגורמת שינוי במיקום במרחב - נסיעה/ות לא מוטוריות

ל גם אמצעים ממונעים לשימוש אישי, (לדוגמה: הליכה ברגל, נסיעה באופניים וכד'). המונח כול
 .כגון: אופניים/קורקינט חשמליים וכד'

  שאלון ראשון שנועד לאסוף נתונים כלליים על משק הבית ועל כל אחד מבני משק  –שאלון גיוס
 .פרט ושאלוני, כולל שאלון משק בית הבית

 Voxco  (ווקסקו)– סקר של ים הייחודים לצרכ מה, שהותאממוחשבים סקרים לניהול ייעודית תוכנה
את התשובות  גדתומאהמחשב  באמצעותמילוי שאלונים  מאפשרתהרגלי נסיעה זה. התוכנה 

     אחד. נתונים למסד המתקבלות

  תיאור הסקר. 2
  כללי 2.1

בדצמבר  22סקר הרגלי נסיעה בדגש על נסיעות לא מוטוריות במטרופולין תל אביב בוצע בין התאריכים 
  שכללו שני חלקים עיקריים:   ,משקי בית ענו על שאלונים 2,900 -.  כ2014ביוני  30-ו 2013
  הורכב משאלון משק בית ושאלון פרט.ש –שאלון גיוס 
 שעות של כל בני משק  24במשך על פי מדידה יומני נסיעה  שנועד לבניית – שאלון לאחזור

 .  GPSבעזרת מכשירי  תנעשי, כאשר לרוב המדידה הבית

הסקר התמקד הערים שנכללו בסקר.  14 -כל אחד מר השאלונים שהתקבלו במובא מספ 1איור ב
  . הערים 14-מאחת במספר קטן של אזורי תנועה בתוך כל 
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  בסקר נכללומספר שאלונים שהתקבלו לפי ערים ש   1איור  

  
טוריות בדגש על פתרונות לנסיעות מו החשוב לציין כי באופן מסורתי ההתייחסות בתכנון תחבורה הנ

לבעיות גודש ברשת הדרכים ומדידת תועלות של חסכון בזמן וחסכון בעלויות תפעול של כלי הרכב. על 
התמקדו בנסיעות מוטוריות והמודלים התחבורתיים התייחסו כמעט באופן קודמים הכן סקרי התחבורה 

ל התייחסות לנסיעות לא כל 1996בלעדי לנסיעות מוטוריות. בהתאם, סקר הרגלי הנסיעה הארצי של 
ת המודל יבסיס נתונים עיקרי לבני אחרון שבוצע ברחבי המטרופולין, ומהווהסקר זה הנו ה לא מוטוריות.

לחשיבות של נסיעות לא מוטוריות  תמודעות הגוברההתחבורתי למטרופולין תל אביב וכיולו. לאור 
וריות ובהתאם לקדם תהליך של שילוב נסיעות הוחלט לבצע סקר הרגלי נסיעה בדגש על נסיעות לא מוט

  לא מוטוריות במודל התחבורתי.  
  

 תהליך איסוף הנתונים 2.2

שני ראיונות  ם של משתתפי הסקר וכלל העל ידי סקר משקי בית שבוצע בבתינערך נתונים האיסוף 
ם לזיהוי הדירה דיעבודת השדה התחילה עם סיור מק ראיון גיוס וראיון אחזור נסיעות. פנים אל פנים:

בשלב  חיצוניים בלבד) וחלוקת עלון מידע.דירה מאוכלסת (על ידי סימנים , אימות שהבמדגםשנכללה 
י נש מכן התקיים ראיון אחזור נסיעות. שני בוצע ראיון גיוס, למחרת התקיים יום המדידה ולאחרה

שלבי העבודה לאיסוף  יםבאומ 2איור ב ות ממחושבות ושאלון ייחודי לסקר.הראיונות בוצעו בעזרת תוכנ
  תמצית התהליך.  מוצגת להלן  .הנתונים
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   נתונים לאיסוף עבודה שלבי 2 איור

סקר זה שילב  בלבד,בעבר באמצעות שאלונים שמולאו ידנית שנערכו להבדיל מסקרי הרגלי נסיעה 
דה התבססה על סקר דומה שבוצע שיטת העבושל הנסקרים.  םמדידה אוטומטית של מקום הימצאות

 8,953מתוך  בירושלים באמצעות אותם מכשירים ואותן תוכנות מחשב לביצוע ראיונות ומילוי שאלונים.
של כך, תהליך .  בGPSמכשירי  בעזרתגובו על ידי מדידה אוטומטית  5,430יומני נסיעה שהתקבלו, 

טיוב הנתונים באמצעות בודות משרדיות לאיסוף הנתונים כלל הן עבודת שדה ומילוי שאלונים והן ע
ברוב המכריע של המקרים שבהם נפלה שגיאה או כשל בתהליך עיבוד המדידות האוטומטיות. פענוח ו

צוות הבקרה לעבד את הנתונים לרמה מספקת כדי לכלול את ממצאי הצליח  ,אחזורהמילוי שאלון 
הלן מובא תיאור של עבודת השדה ותהליך ל .GPSסקר כאשר אלו גובו על ידי מדידה באמצעות מכשיר ה

  הטיוב.  

  עבודת שדה 2.2.1
שלושה ימים בהם התבצע תהליך הגיוס, כברצף של התבצע  תהליך איסוף הנתונים מול משקי הבית

  .  יום מדידה ותהליך האחזור
ני בלו רשימה של בניייהסוקרים ק. םיבוצע סיור מקד קודם לתחילת תהליך הראיונות מול משקי הבית

 ןשאליהם הונחו לפנות. הסוקרים הונחו לבצע סיור מקדים כדי לאתר דירות שאינ ותדיר ימגורים ומספר
 ).0ה הדירה כנפל (במקרים אלו סווג ות על פי סימנים חיצוניים.מאוכלס ןלמגורים או שאינ ותמשמש

הסוקרים בפניה לא גשו יקודם כל על ידי חלוקת עלון מידע ולאחר מכן נ הפנייה לדיירי הדירה התבצע
של נפל ווג הדירה כנפל.  בשני המקרים יסהביא לאי קבלת מענה לאחר ארבע פניות בדלת  מתואמת.

הסוקר דיווח  .על ידי צוות הבקרה דירותבאותו בניין ה לסוקר דירה חלופית תהוקצ) 0(סירוב או נפל 
 בי מספר דירה חלופית בבניין.  על סה"כ דירות בבניין ובאמצעות טבלה אקראית קיבל הנחיה מדויקת לג

אחזור הנסיעות  רת תהליך הגיוס נקבע יום המדידה.יום הגיוס התבצע ללא תיאום מראש, כאשר למח
 הבית משק חברי נדרשים בונו היום יום המדידה ה. ליום המדידה יםהתבצע ביום או יומיים העוקב

  כדלקמן:   ההראיונות התנהלסדרת  .למחרת 02:59-ל 03:00 השעות בין נסיעותיהם את לתעד
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  תבצע למחרת ואחזור הנסיעות ביום העוקב או יום המדידה ה – שלישיראיון גיוס בימים ראשון עד
 יומיים אחרי יום המדידה. 

 ביום לאחזור נסיעות ב"מתוך תיאום עם  חמישי יוםהתקיים ב מדידה יום – רביעי ביום גיוסראיון ה 
 עוקב.עד הצהרים או ביום ראשון ה שייש

  אחזור נסיעות תבצע ביום ראשון העוקב ויום המדידה ה –ראיון גיוס ביום חמישי או שישי בבוקר
(הודעת טקסט) כבר במוצאי השבת  במסרוןבמקרים אלו נקט הסוקר באזכור  ביום שני או שלישי.

יום המדידה ביום ראשון, בנוסף לקשר חוזר איתם ביום ראשון כדי לוודא שמשק הבית מוכן ל
  בבוקר. 

לשאלון  השימשווקסקו  ב ובאמצעות שתי תוכנות ייחודיות:ראיונות פנים אל פנים התבצעו בעזרת מחש
לאחזור נסיעות  השימשבילדר  -טריפהגיוס על פרטי משק הבית ומאפייני בני משק הבית, ותוכנת 

י משק הבית חולקו בעיקר לבנ GPS -מכשירי ה .GPS -ממכשירי ה שהתקבלו כולל פענוח של מדידות
במידה ולאותו סוקר הספיק ר החרדי ומהמגזר הערבי. ומעלה, למעט בקרב משקי בית מהמגז 15מגיל 

  גם לילדים קטנים יותר, עשה זאת כדי להקל על תהליך האחזור.  ת מכשירים ברשותו לחלוקשהציוד 
ויקט (שרת בסוף כל יום הסוקרים ביצעו סנכרון מול הפורטל שהעלה את הנתונים לשרת של הפר

  וירטואלי).  
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  נסיעות יומן למילוי עבודה מסך  נסיעות: אחזור שאלון 3 איור



16 
 

  ובקרה נתונים טיוב תהליכי 2.2.2
  לצוות הבקרה שני תפקידים: אנשי בקרה.   3במהלך הסקר תפקד צוות של 

דירה המיועדת, מילוי שאלון לוודא שהסוקר ביצע את תפקידו בהתאם להנחיות, כגון פניה ל  .א
 פנים אל פנים, ובסדר ולוחות הזמנים הנדרש. 

 .שהתקבלו באמצעות השאלונים טיוב הנתוניםביצוע בדיקות לוגיות ו  .ב
לאחר שהנתונים נקלטו בשרת בוצעו מספר  לתהליך הטיוב.ניתן עיקר המשאבים של צוות הבקרה 

חוסר התאמה בתשובות שהתקבלו,  ר כדי לאתררד לשאלון הגיוס ולשאלון האחזובדיקות לוגיות בנפ
אחזור עבר בדיקה השאלון גם בין גיל הפרט ונהיגה ברכב פרטי או השתתפות בלימודים/עבודה.  כגון 

לבין מסלולי הנסיעה שתועדו על  GPS-את מידת ההתאמה בין המדידות של מכשירי הלבחון ידנית כדי 
אחזור הנסיעות.  כל נקודה אדומה מציינת מדידת לה דוגמא למסך עבוד תמובא 4איור ב ידי הסוקר.

על בסיס מידע זה היה אפשר לוודא שמהירות חותם זמן.  הוכלל GPS -ממכשירי ה המיקום שהתקבל
  עה או חוסר התאמה בין מרחק בין פעילויות וזמני יציאה והגעה.  הנסיהנסיעה מתאימה לאמצעי 

צוות הבקרה יצר קשר עם הסוקר וביצע תיקונים  ,במידה והתגלו בעיות לוגיות בנתונים שהתקבלו
מפגש כדי לערוך את לבמידה והיה צורך לתיקונים על בסיס המפה, זומן הסוקר  בנתונים שהתקבלו.

 צוות ,במקרים שהסוקר לא סיפק פירוט מספקהפעילויות ומאפייני הנסיעות.  מן שלמיקו ,הנתונים
  הבקרה פנה ישירות לבן משק הבית.  

  
 

  מתועדת נסיעה ומסלול מדידה נקודות הצגת בילדר:-טריפ תוכנת של עבודה מסך  .4 איור

 ).אחזור בשאלון מתועד מסלול מסמן הצבעוני הרציף והקו מדידה נקודות הם אדומות נקודות, הספר בית מיקום מציין הכחול הספר סימן:  הערה(
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  צוות העבודה 2.3

מנהל תחבורה ציבורית בחברת נתיבי איילון שכר שירותים של חברת סקרים לביצוע עבודות השדה 
צוות בקרה ופיקוח ביצע פיקוח על עבודת השדה ועל  .בקרה ופיקוח הבצעשל הסקר וחברת בקרה ש

בטיח את שלמות ואיכות הנתונים. צוות ימות טיוב כדי להוגם ביצע מש ,אספו במסגרתוהנתונים שנ
צוות הסוקרים עבר הכשרה  סוקרים. 25 -כראשי צוותים ו שהושלנה יהעבודה של חברת הסקרים מ

הדרכה לתפעול התוכנה, סדנא למכירות ואופן פנייה למשקי הבית ותרגול  הימי עבודה שכלל 5של 
  בשטח. 

, "רום הנדסה" העמידה שני היא חברת הסקרים "מרטנס הופמן"חברת  .5איור במבנה הצוות מובא 
לסקר וטווח בין צוות הסקר  הפורטלאת  הותחזק מההקי "אמפלייר"חברת ובקרים לרשות הפרויקט, 

בנוסף, צוות תכנית אב לתחבורה  וכנות.לספקי התוכנה בנושאים של תמיכה שוטפת בהפעלת הת
יבי איילון החל מהדרכת צוות הניהול, העמדת חומרים לצוות של נתירושלים סיפקה תמיכה רחבה 
וביצוע בקרה  ,המכשירים והתוכנות ,וניהולי, הספקת ציוד לוגיסטימקצועיים לרשות הצוות, גיבוי 

שי שהתמחה באימות הקפדה על נהלי עבודה באמצעות יבאמצעות חבר צוות בקרה של טלפונית בפעול
  תשאול משקי הבית. 

  

 
  ארגוני מבנה  5 איור

ציבוריתחברת נתיבי איילון מנהל תחבורה  

חברת סקרים

'ראש צוות ג

צוות סוקרים

'ראש צוות ב 'ראשי צוות א אחראי מחשוב

בקרים

מנהלת הסקר אחראי מחשוב



18 
 

  

  שאלונים ממוחשבים 2.4
שאלון הגיוס אסף נתונים אודות מאפייני משק הבית  קר כלל שאלון גיוס ושאלון אחזור.כאמור, הס

  ומאפייני הפרט של בני משק הבית. להלן תיאור מפורט של מבנה שאלונים אלו.

  גיוס שאלון  2.4.1
הסוקר מילא בעצמו שאלות  משק הבית ומאפייני בני משק הבית. שאלון הגיוס נועד לאסוף נתונים על

ר) ובהמשך את מגדר (חרדי/ערבי/דתי/חילוני/אחכגון סוג הבית (בית פרטי או בניין דירות), שיוך למגזר 
שטח הדירה; מספר בני  כללו: , אשרמאפייני משק הביתנציג משקי הבית נשאל לגבי  בני משק הבית.

עי ומאפייני הרכב כגון שנת יצור, יצרן, סוג דלק, ונפח מנוע; בעלות רכב וכיסוי מ"ב; זמינות רכב מנו
ות אופניים ואמצעים עלויות כגון הוצאות על דלק ואגרות; זמינות חניה בבית ובמקום העבודה; זמינ

גיל,  :הפרטבני משק הבית על פי שאלון מאפייני נשאל אודות משק הבית נציג  בנוסף, אישיים אחרים.
שיון נהיגה לרכב ואופנוע, היקף תעסוקה, ימי עבודה במקום עבודה, זמינות מקום חניה בעבודה, רי

היקף ומאפייני  ים כולליוסיום יום עבודה, מאפייני יוממות לעבודה, השכלה, לימודים נוכח התחלהשעות 
  נסיעה ללימודים.   

  שאלון אחזור 2.4.2
אמצעי לות, מטרת הפעילות, שעת הגעה, שעת יציאה, שאלון אחזור אסף נתונים אודות מקומות פעי

ים מקרב בני משק הבית או אחרים. מטרות על ידי נוסעים אחר לווהואם הנוסע , נסיעה בהגעה למקום
פעילות כללו אפשרויות בחירה כדלקמן: בית, עבודה, פעילות קשורה לעבודה, לימודים, סידורים, ביקור 

אמצעי נסיעה  פעילות ספורט, ליווי, והחלפת אמצעי., קניות, בילוי, חברתי או משפחתי, שירותי בריאות
כלל אפשרויות בחירה כדלקמן:  נהג רכב פרטי, נוסע רכב פרטי, אופנוע, מונית או מונית שירות, רכבת, 

כנהג  העתבצהשעבור נסיעה  .אוטובוס, הסעה מאורגנת, אופניים או אמצעי אישי אחר, הליכה ברגל
נוספו שאלות אודות חניה במקום הפעילות, הנסקר לזהות באיזה רכב השתמש ו התבקשרכב פרטי 

ת תחבורה ציבורית עבור נסיעו יעד, זמן חיפוש חניה ועלות חניה.כולל איפה חנה, זמן הליכה ל
 התבקש הנסקר לפרט את מספר הקו.  באוטובוסים, 
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  מדגם הסקר. 3
משקי בית, כאשר מתוכם  4,800 המלאה כללהדגימה ה ).6איור ערים (ראה  14 -הסקר התבצע ב

 46מבנה המדגם התבסס על תכנון מקורי של . )7איור סקר (ראה פועל בתהליך ההשתתפו ב 60%
משקי בית מלאים  50 ולכל אזור תנועה נדרש , כאשר1טבלה ב תאזורי תנועה על פי פריסה שמובא

ביצוע הסקר התברר כי בחלק מהערים במשך  משקי בית במדגם הגולמי. 75וגדרו ולשם כך ה ותקינים
אותו אזור תנועה, ב באזור תנועה לא אפשר הרחבת הדגימהומספר המבנים  שיעור ההיענות היה נמוך

  .  המלא שמהם נבנה מדגם הסקרבצמידות לאזורי התנועה המקוריים, ועל כן נוספו אזורי תנועה 

 
  בסקר שנכללו ערים .6 איור
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 גולמי במדגם שנדגמו הבית משקי של ביצוע סטטוס התפלגות 7 יורא

 

 עיר
אזורי תנועה 

לפי תכנון 
  מקורי

יעד משקי 
  בית

תוספת 
  אזורי תנועה

משקי בית 
  בפועל

 297 2 250 5  אשדוד
 175 0 150 3 בני ברק
 113 1 100 2 הרצליה

 203 3 200 4 חולון
 73 0 50 1 טירה

 133 4 100 2 כפר סבא
 109 0 100 2 לוד

 315 3 250 5 נתניה
 157 3 150 3 פתח תקווה

 129 4 50 1 קרית אונו
 191 2 150 3 ראשון לציון

 177 2 150 3 רחובות
 166 1 150 3 רמת גן

 676 14 450 9 תל אביב יפו
 2914 39 2300 46 סה"כ

  במדגם שנכללו ערים בין תנועה אזורי פריסת 1 טבלה

"בסיס נתונים טופולוגיים לישראל" (בנט"ל)  -ה מתוך נתוני מרכז למיפוי ישראל ברכנעבניית המדגם 
בערים תל אביב, נתניה, קרית אונו, לוד וכפר סבא . למגוריםהמשמשים מלאי הבניינים על  ההתבססו

בניינים שאינם משמשים למגורים.  יפוילנמשו ששי ,תקבלו נתונים מתוך קבצי ארנונה או תאגיד המיםה
שאינם למגורים  בנוסף, נופו בניינים לפי נתוני הבנט"ל על פי שימוש עיקרי וממדי הבניין (ניפוי בניינים 
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רה דירה בחלכל בניין נ .באופן אקראי בניינים 75בכל אזור תנועה נבחרו  מגורים).ומחסנים באזורי 
ך אומדן ראשוני של מספר הדירות בבניין, לרוב על פי חישוב שנגזר מתו ,באופן אקראיכן גם  ,אחת

פק יסרבו להשתתף, צוות הבקרה ס הבמידה ודירה זו לא שמשה למגורים או שדיירי .מגובה הבניין
 דירה חליפית לסוקר בתוך אותו בניין.  

ה יחד עם מפות לסוקרים חולקו רשימות עם מספר זיהוי פנימי של הרשומה במדגם, כתובת ומספר דיר
בנספח א  ).  8איור ת (ראה דוגמא בוכתוב 15 -על פי "מנות דגימה" שכללו כ של מיקום יחידת הדיור

 התפלגות המדגם הגולמי, תוך ציון משקי הבית שהשתתפו בפועל.   המראות אתסדרת מפות מוצגת 
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  הסקרנבחרות של תוצאות . 4
יני משקי בית 4.1   מאפי

  .ת משקי הבית במדגם לפי עריםהתפלגוהגרף הבא מציג 

  
נוספים מתחלקים בין  20% .ויפ-תל אביבהעיר כרבע ממשקי הבית שנדגמו במסגרת הסקר הם מ

  ערים נוספות. 11 -משקי הבית הם מיתר . נתניה לאשדוד

  
מכלל משקי הבית שנדגמו  35%מהווים  אלומשקי בית  –נפשות  2גודל משק בית הנפוץ ביותר הוא 

מכלל משקי הבית כל אחת,  15% -נפשות מהוות כ 4או  3, 1קר. קבוצות משקי בית בהם במסגרת הס
  .שנדגמו מכלל משקי הבית 10%נפשות היוו  5בסקר. משקי הבית בהם 
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בהתאם למספר הנפשות במשק מספר המכוניות הממוצע הולך וגדל נפשות,  4עד בני במשקי בית 

  נפשות 7 עם משקי הביתב .ממוצע זהההמכוניות הספר מ נפשות, 6 עד 4בעלי  בית. במשקי בית ה
  באופן משמעותי.קטן המכוניות הממוצע למשק בית , מספר ויותר

  

  
ר . במגזבממוצע מכונית אחת קמחזיונפשות  3 -מעט פחות ממשק בית ממוצע כולל  ,גזר החילוניבמ

במגזר  .חות ממכונית אחתנפשות ומחזיק בממוצע מעט פ 3 -יותר ממעט ממוצע כולל הדתי משק בית 
 מספר .פי שניים מזה של המגזר החילוניבכמעט גדול  ,משק ביתהממוצע בהחרדי מספר הנפשות 

של המגזר החילוני. עבור המגזר  הכשליש מזלמשק בית של מגזר זה עומדת על המכוניות הממוצעת 
  מגזר החילוני.ה של אלומה מעט יותר גבוה ,המכוניות למשק בית ומספרהנפשות מספר הערבי, 
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 רבע ממשקי הביתלכ יש מכונית זמינה אחת., שנדגמו במסגרת הסקר ,מחצית ממשקי הביתקרוב לל

 או יותר.זמינות מכוניות  שתיליתר משקי הבית . אין מכונית זמינה כלל

  
. המגמה היא לינארית בו מועסקיםהמספר המכוניות הממוצע למשק בית הולך וגדל עם הגידול במספר 

  אשר עבור כל מועסק נוסף מתווספת כחצי מכונית בממוצע.כ
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חשמליים או  קורקינטאופניים/אישיים, כגון אופניים, התחבורה המספר אמצעי הערך הגבוה ביותר של 

של משקי הבית ביותר המספר הנמוך  .)1נמצא בעיר הרצליה (מעל   ,ממוצע למשק ביתה, תקלנועי
  .ערים נתניה ואשדודב נמצא ם,קים באמצעי התחבורה האישייהמחז

, ובה גם מספר ממוצע של אמצעי בעיר בני ברק נמצאספר המכוניות הנמוך ביותר למשק בית מ
 בקרית אונו המספר הגבוה ביותר נמצאתחבורה אישיים למ"ב גבוה ממספר המכוניות הממוצע למ"ב. 

ל אביב מספר המכוניות הממוצע מכוניות בממוצע למשק בית. חשוב לציין, שבעיר ת 1.5 -על לועומד מ
  אישיים גבוה יחסית.התחבורה הומספר אמצעי ליתר הערים, למשק בית הוא נמוך יחסית 

  
כמו  .מספר הנפשותעם אישיים גדל התחבורה הנפשות, מספר אמצעי  6עד  הכולליםעבור משקי בית 

כוניות הממוצע הוא גבוה מספר המכוניות הממוצע גדל בשיעורים הולכים וקטנים, כאשר מספר המ כן,
ר המכוניות הממוצע נפשות ויותר, מספ 7עבור משקי הבית בהם . אישייםהתחבורה השל אמצעי מזה 

  אישיים.התחבורה הנמוך מזה של אמצעי 
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יחידות למשק  0.5 -ל 0.4אישיים למשק בית בכלל המגזרים דומה ונע בין התחבורה המספר אמצעי 

  בית.

  
ילדים  2.7 -כ.  הגבוה ביותרהוא במשק הבית  18עד גיל ילדים  של  ממוצעהמספר הבמגזר החרדי, 

מוך נהוא ה 18גיל עד  הילדים הממוצעבמגזר החילוני מספר . 8עד גיל  1.5 -מתוכם כ, 18עד גיל 
מספר הילדים ערבי במגזר הדתי והבמגזר  .8עד גיל  0.3 -,  מתוכם כ18ילדים עד גיל  0.7 -כ -ביותר

  מזה של המגזר החרדי.יותר אך משמעותית נמוך  ,גבוה מזה שבמגזר החילוני 18גיל עד הממוצע 
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  מתווספת כחצי מכונית. ,נוסף למשק ביתנהיגה בממוצע, עבור כל בעל רישיון 
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. עם זאת, מגמת העלייה הנכללות במשק הביתדל עם מספר הנפשות גמספר הנסיעות היומי הממוצע 

ומתהפכת  נפשות, 4 -הוא מעל לממונע מתמתנת כאשר גודל משק הבית  במספר הנסיעות ברכב
  .5 -הנפשות במשק הבית גדול ממספר כאשר 

  
ה ביותר שייך לבני ברק, כאשר הנסיעות הממונעות מסך בוממוצע הנסיעות היומי למשק בית הג

הוא בערים טירה הנסיעות מהוות כשליש. המספר הגבוה ביותר של נסיעות משק בית יומי ברכב ממונע 
מבין  בכל האמצעים ית אונו. מספר הנסיעות של משקי הבית בתל אביב הוא הנמוך ביותריוקרהרצליה 

  ייתכן שהסיבה היא שמשקי הבית בתל אביב קטנים יותר מבערים אחרות. הערים שנדגמו.כל 
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  .שק הביתרשות מבוגדל כתלות במספר המכוניות שהולך הנסיעות של משק הבית מספר 

  
 .משק הביתבהמועסקים במספר גידול הוגדל עם הולך היומי הממוצע במשק הבית, הנסיעות מספר 

עם הגידול במספר  הולך וגדלבמשק הבית, גם כן ממונע מתוך כלל הנסיעות באחוז הנסיעות ברכב 
  המועסקים במשק הבית.
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ממוצע הנסיעות היומי הגדול ביותר ממוצע הנסיעות היומי הגדול ביותר ברכב הפרטי נמצא בקרית אונו. 

כמעט  ברכב פרטיבתחבורה הציבורית ובהליכה/אופניים, נמצא בבני ברק. בתל אביב ממוצע הנסיעות 
  זהו ממצא מעניין שמעיד על מגמה של השנים האחרונות.שווה לממוצע הנסיעות בהליכה / אופניים. 

  
ית. ככל שבמשק הבית יש יותר נפשות כך ממוצע הנסיעות היומי הולך וגדל בהתאם לגודל משק הב

  ובתחבורה הציבורית.  םנפוץ יותר השימוש בהליכה/אופניי
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מתוך משק הבית. מספר נהיגה מספר הנסיעות ברכב פרטי גדל עם הגידול במספר בעלי רישיון 

ה הנסיעות באמצעות הליכה/אופניים אינו תלוי מספר בעלי רישיון נהיגה, כמו גם הנסיעות בתחבור
  הציבורית.

  
מספר הנסיעות ברכב פרטי גדל עם הגידול במספר המועסקים שבמשק הבית. מספר הנסיעות 
באמצעות הליכה/אופניים אינו נראה תלוי מספר מועסקים. מספר הנסיעות בתחבורה הציבורית גדל 

  , אך לא לגמרי עקבי.במעט עם תוספת המועסקים למשק הבית
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יותר הוא במגזר החרדי. מספר הנסיעות המרכיבות את הסיור הממוצע מספר הסיורים היומי הגבוה ב

  הגבוה ביותר הוא במגזר הערבי.

  
  בהתאם לגודל משק הבית. לינארית מספר הסיורים היומי עולה 
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סיור עבור משקי הבית בהם אין מועסקים נמוך יותר מזה של משקי הבית למספר הנסיעות הממוצע 
  בהם לפחות מועסק אחד.

  
מספר הסיורים היומי הממוצע עולה עם גידול במספר המכוניות אשר לרשותו של משק הבית, כמו כן, 

  ית.בגם מספר הנסיעות הממוצע לסיור עולה עם גידול במספר המכוניות שלרשות משק ה
  
  

   



34 
 

  מאפייני המשתתפים בסקר 4.2

  
. קטגוריות ך יותר מזה של גבריםאחוז המחזיקים ברישיון נהיגה בקרב נשים נמוגיל, הבכל קטגוריות 

  .40-65 -ו 25-40ת את המספר הרב ביותר של מחזיקי הרישיון הם והגיל הכולל

הנמוך ביותר נהיגה שיון ישיעור מחזיקי רישיון הנהיגה הגבוה ביותר נמצא בכפר סבא. שיעור מחזיקי ר
  נמצא בבני ברק. 
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 21%, 18 -בקטגוריית גיל מתחת ל 27%, 40-65ל בקטגוריית גי 29%ים בסקר כולל תפהרכב המשת

מבחינת המצב  .18-25בקטגוריית גיל  8% -ו 65בקטגוריית גיל מעל  15%, 25-40בקטגוריית גיל 
לא מועסקים,  27%במשרה מלאה, הנסקרים תוך מ 46%, הרכב המשתתפים בסקר כולל יהתעסוקת

  .  נשים בחופשוהיתר חיילים ואבמשרה חלקית  11%תלמיד/סטודנט,  13%

  
בהשכלת הנסקרים הבגירים בערים השונות, כאשר אחוז הנסקרים ללא קיימים פערים לא מבוטלים 

  תעודת בגרות הנמוך ביותר הוא בהרצליה והגבוה ביותר הוא בערים בני ברק, נתניה ופתח תקווה.
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העיקרית דומה  התעסוקהרמת להבדיל מרמת ההשכלה של הנסקרים הבגירים, התפלגות המדגם לפי 

בבני ברק אחוז התלמידים הגבוה בותר, ואחוז המועסקים במשרה   בכל הערים שנסקרו למעט בני ברק.
  ביחד לערים האחרות. מלאה הנמוך ביותר

  
 5% -עצמאיים שלא מעסיקים עובדים ו 11%ם, ישכיר 84% מתוך המועסקים שהשתתפו בסקר

  עצמאיים שמעסיקים עובדים. 
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 25%הם תושבי תל אביב. חשוב לזכור כי תושבי תל אביב היוו  ם המועסקים בתל אביבמרבית הנסקרי

  מהנסקים.

  
  מתושבי תל אביב עובדים בתוך תל אביב. 80%כמעט 
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 מהמועסקים קיימת 35% -ל גמישות בזמן ההגעה לעבודה,אין כל  43% -מתוך המועסקים שנסקרו, ל

גמישות רבה בזמן  קיימתמועסקים מה 14% -ל ,י שעה)(עד חצ בזמן ההגעה לעבודה מסוימת גמישות
 מחויבות ללוח זמנים. אין כל 8% -לו (עד שעתיים) ההגעה לעבודה

  
ערים ב הנמצא , כלומר אין מחויבות ללוח זמנים, המועסקים בזמן העבודה שלגבוהה ביותר  גמישות
  ברק. לוד ובניערים . אי הגמישות הגבוהה ביותר מתרחשת בורמת גן רחובות
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נוספים מגיעים באוטובוס.  20% -מגיעים לעבודה ברכב פרטי. כ מהמשתתפים בסקר 50% -מעל ל
הרכבת כאמצעי הגעה לעבודה ביתר האמצעים אחוז המגיעים זניח.  מגיעים בהליכה.מהנסקרים  10%

  מהווה אחוז מאד נמוך בסקר זה.

  
, תל אביב, נתניהבם ביותר היא בני ברק. העיר עם שיעורי ההגעה לעבודה בתחבורה ציבורית הגבוהי

 -לעומת זאת, יותר מ ובני ברק, קיים שיעור משמעותי של הגעה לעבודה בהליכה/אופניים. רחובות
מתושבי תל אביב מגיעים לעבודה  19% ב הפרטי.כית אונו מגיעים לעבודה ברימתושבי טירה וקר 80%

  באמצעות הליכה.
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לבין רמת הקביעות של מיקום העבודה. עבור י למקום העבודה קיים קשר בין אמצעי הגעה עיקר

, בעוד בממוצע בשבוע בו העבודה מתבצעת במיקום משתנהאחד המגיעים ברכב פרטי קיים יום עבודה 
יים יש בממוצע רק חצי יום במיקום משתנה, ופחות מזה למגיעים לעבודה נשלמגיעים בהליכה ואופ

 בתחבורה ציבורית.

  
עבודה הקבוע ביותר הוא רכב פרטי (כנהג) או אופנוע/קטנוע. האמצעי המזדמן ביותר אמצעי הגעה ל

  הוא מונית מיוחדת או מונית שירות.
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אין הסדרי חניה  17% -. לככהסדר קבע עם מקום עבודתם מהמועסקים אינם משלמים על חניה 50%

  במקום העבודה.

  
במקום החניה למועסקים  הנסקריםשל  40% -יותר מעבור  יתר העריםמלבד העיר בני ברק, בכל 

   היא ללא תשלום.העבודה 
המעסיק לא מספק מקום חניה "השאלה לנסקרים היתה האם המעסיק מספק מקום חניה.  המענה של 

, וכן ברמת גן והרצליה.  הגבוה ביותר בעיר פתח תקווה, נמצא באחוז "למרות שהנסקר צריך חניה
סקרים שאין להם חניה מטעם מקום העבודה למרות שהם זקוקים באשדוד האחוז הנמוך ביותר של נ

  לחניה.
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תלמידים בבית ספר יסודי או הם  38% מתוך כלל המשתתפים בסקר הלומדים במוסד לימודים כלשהו,

 18%, סטודנטים באוניברסיטה, מכללה וסמינרהם  19% תלמידי תיכון או ישיבה, 13% חטיבת ביניים,
 גבוהות או כולל. תלמידי ישיבות 4% -ובמשפחתונים ומעונות  9% ,ילדים בגן ילדים

  
-6 -ו 0-6כמו כן, בקטגוריות הגילים  לימודים.מוסד העיקריים להגעה הה יהליכה ואופניים הם אמצעי

ח יהוא אמצעי שכהיא אמצעי הגעה שכיח. שימוש בתחבורה ציבורית  פרטי כנוסע נסיעה ברכב םג 12
   +.18רלוונטית בעיקר לגילאי עה ברכב פרטי כנהג ונסי ומעלה, 12 בגילאי

זהות מגמת עלייה בשימוש בתחבורה הציבורית עם התקדמות בגיל הלומדים, וזאת במקביל לניתן 
  למגמת הירידה בנסיעות נוסע ברכב פרטי.
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להגעה למוסד הלימודים הוא אופנוע/קטנוע או הסעה מאורגנת. האמצעי המזדמן הקבוע ביותר האמצעי 

  ביותר הוא מונית מיוחדת.

  
( בבית ), אחריה לימודים 61%הסיבה השכיחה ביותר לאי יציאה מהבית ביום הסקר היא מחלה, ( 

  .מאפייני הנסיעות 4.3 ).10%
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ני הנסיעות 4.3   מאפיי

  

  
באמצעות הליכה (לא כולל  33%מתוך כלל הנסיעות שנסקרו בוצעו באמצעות נהיגה ברכב פרטי,  37%

נסעו בכל  2%נסעו באוטובוס.  7%נסעו ברכב פרטי כנוסעים,  15%יכה לצורך החלפת אמצעי). הל
נסעו במונית שירות, מונית  1%אחד מאמצעים הבאים: הסעה מאורגנת, אופנוע/קטנוע ואופניים, 

  מיוחדת ורכבת.
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מו כן, גם השעה . כ17 -ל 16. שעת שיא אחה"צ היא בין השעות 8 -ל 7שעת שיא בוקר היא בין השעות 

  תפקדת כשעת יציאה משמעותית.מ 13
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 הלצרכי עבודה או פעילות הקשורנסיעות שמטרתן ). 34% -מטרת הנסיעה העיקרית היא לבית (כ
 -כמהוות  וביקור חברים ת פנאי כולל קניותומטרנסיעות ל. כמן כן, מהנסיעות 16% -כמהוות לעבודה 

  .מכלל הנסיעות 20%

  
היציאה לפעילות הולך ומתקצר עם התקדמות בשעת  אופיין ע"י זמן השהייה ביעד,, המאורך הפעילות

.  

  
והפעילויות הן עבודה ולימודים, שעות)  6-ל 5הפעילויות בהן זמן השהייה ביעד הוא הגבוה ביותר (בין 

  דקות. 10 -הקצרות ביותר הן חיפוש חניה ושינוי אמצעי/קו, פעילויות אלו אורכות בממוצע כ
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  פר המתלווים הרב ביותר הוא, באופן טבעי, אל הנוסע ברכב פרטי. מס

  
 -ו 13-14, 11, 7ברכב הפרטי הוא בשעות המתלווים לנהג של , הגבוה ביותר הממוצעמספר הנוסעים 

  אחוז לא מבוטל מהמתלווים אל הנהג הם אינם בני משק בית.. 16
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נסיעתם היא הורדה/איסוף/ליווי. מספר מספר המתלווים הגבוה ביותר הוא אל הנסקרים שמטרת 

המתלווים הנמוך ביותר הוא אל הנוסעים למטרת עבודה וסידורים, כאשר מרבית המתלווים אל הנוסע 
  למטרת סידורים הם בני משק הבית ולמטרת העבודה הם אינם בני משק הבית.

  
לווים שאינם בני משק . מספר המת17 -ו 8, 7: הינן בוה ביותרהשעות בהן מספר המתלווים הוא הג
  הבית גבוה יחסית הוא בשעות הלילה.
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  . 13-19מתרחשות בעיקר בין השעות  הביתהנסיעות 

  
  . 7-8נסיעות למטרת לימודים מתרחשות בעיקר בין השעות 
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ניתן לראות שהנתח של נסיעות לא לאורך שעות היום התפלגות הנסיעות על פי אמצעי היא דומה. 

השימוש המרבי  תר מחלקן של הנסיעות בתחבורה ציבורית לאורך של שעות היממה.מוטוריות גדול יו
בבוקר. נסיעה בהליכה/אופניים מתרחשת בעיקר בשעה  5-6בתחבורה הציבורית מתרחש בין השעות 

עם התקדמות בשעת היציאה והשימוש בתחבורה . באופן כללי, השימוש ברכב הפרטי עולה 13
  .הציבורית יורד



51 
 

  
 אח"צ, שעות נסיעה וחזרה מהעבודה. 16בבוקר ו  7,8ן יש הרבה נסיעות נהג הן השעות בה

  
קבוצות, כאשר במקור  5 -מוטוריים כוללים הליכה ואופניים. מטרות הנסיעה חולקו ל האמצעים הלא

  פעילויות שונות. 13בסקר שבוצע ישנן 



52 
 

  
 50% -ינעירוניות. יעדן של כמהנסיעות ברכבת שבוצעו ע"י הנסקרים היו נסיעות ב 70% -קרוב ל 

צא. מתוך כלל הנסיעות ברכב פרטי, אופנוע ואוטובוס ומהנסיעות בהסעות מאורגנות לא היה בעיר המ
  מהנסיעות באופניים יצאו מהעיר בה החלה הנסיעה. 7%הן נסיעות בינעירוניות. רק  30% -כ

 45% -יעות בינעירוניות. כמהנסיעות למטרת עבודה או הפעילות הקשורה לעבודה היו נס 55% -כ
מהנסיעות למטרת  20% -מהנסיעות למטרת בילוי או תרבות הסתיימו שלא בעיר בה התחילו. פחות מ

  הורדה/איסוף/ליווי היו נסיעות בינעירוניות.
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  מאפייני הסיורים 4.4

  
 16-18. בשעות 8נוספים מתחילים בשעה  15%בבוקר,  7כרבע מכלל הסיורים מתחילים בשעה 

  נוספים מהסיורים. 10%חה"צ מתחילים א

  
מתבצעת  19עד  14בצהריים. בשעות  13של הנסיעה האחרונה בסיור היא  )10% -(מעל ל שעת שיא

  של סיורים בכל שעה. 9% -כ הנסיעה האחרונה לסיור עבור
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יעות, נס 3 -מורכבים מנוספים מהסיורים  20% -נסיעות בלבד. כ 2 -ים מבמהסיורים מורכ 50% -מעל ל

מכלל  4% -נסיעות ויותר היוו כ 8 -נסיעות. סיורים המורכבים מ 4 -מורכבים מ 10% -מעט מעל ל
  הסיורים.

  
מכלל הסיורים כוללים  נוספים 25% -מכלל הסיורים, וכ 65% -אחוז הסיורים עם פעילות בודדת הוא כ

  פעילויות שונות.שתי 
אמצעים  שנינוספים מתבצעים ב 20% -וכמהסיורים מתבצעים באמצעי נסיעה בודד  80%כמעט 
   שונים.
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  להלן מספר גרפים המתארים את מאפייני הסיורים.
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  שרשור הנסיעות
עד החזרה הביתה. מכאן שסיור מינימאלי כולל שתי נסיעות, והנסיעה ויציאה מהבית המרגע  סיור מוגדר

  האחרונה כמעט תמיד היא הביתה. 
  נסיעות שהן אחת לפני החזרה הביתה.עבור  4%נסיעות ששכיחותן נמוכה מ  בניתוח שלהלן לא נכללו

מכלל  18%מהווים  ואשר נסיעות 2הכוללים  7:00-9:00סיורים המתחילים בין השעות להלן ניתוח של 
    הסיורים.

שעת  אחוז מטרה
 סיום סיור

פיזור 
שעת 
 סיום

אמצעי 
 שכיח

 הליכה 1.6 14 54% לימודים כולל גן
 נהג ר"פ 2.5 16 22% עבודה

 הליכה 2.7 9 10% הורדה/איסוף /ליווי
טיול/פעילות ספורט/ בילוי בחיק 

 הטבע
 הליכה 2.3 9 3%

סידורים (תפילה, בנק, מוסך, דואר 
 וכד')

 הליכה 1 9 2%
 הליכה 0.9 9 2% קניות

  
  ם. מכלל הסיורי 7%נסיעות מהווים  3הכוללים  7:00-9:00סיורים המתחילים בין השעות 

מופיעים  בני שלוש נסיעות הסיורים בתרשים הבא מיד הביתה.  תהנסיעה השלישית היא כמעט 
  , ולא כולל הנסיעה האחרונה הביתה.בחלוקה לפי הפעילות הראשונה ושרשור המשך הסיור

  

  

/  איסוף/  הורדה  28%ליווי

 33%כולל גן לימודים  

:  שעת סיום 14 

איסוף  /הורדה    27%ליווי /

  10:סיוםשעת  

 26%עבודה 

:שעת סיום 16  

 4%סידורים  

:שעת סיום 9  

/  בריאותשירותי    3%רפואה 

  10:סיוםשעת  

 2%לעבודה הקשורה פעילות  

  11:סיוםשעת  

 2%קניות 

:שעת סיום 10  

 25%כולל גן  לימודים  

איסוף  /הורדה    23%ליווי /

:  שעת סיום 15   

 19%חברים  /קרובים  ביקור אצל  

:  שעת סיום 17 

 13%קניות 

:  שעת סיום 15 

 10%קו אמצעי או שינוי 

:  שעת סיום 13 

 10%כולל גן  לימודים  

:  שעת סיום 15 

 9%או תרבות  מקום בילוי 

:  שעת סיום 16 

טיול   7%הטבע בילוי בחיק  / ספורט פעילות  /

:שעת סיום 16 

 3%סידורים  

:  שעת סיום 15 
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יורים מכלל הסיורים. הס 4.5%נסיעות מהווים  4הכוללים  7:00-9:00סיורים המתחילים בין השעות 

כאמור הנסיעה האחרונה היא  מופיעים בחלוקה לפי הפעילות הראשונה ושרשור המשך הסיור.הללו 
התרשימים הבאים מופיעים בצורה גרפית שונה: רמת התרשים העליונה מציגה את מטרת  הביתה.

צלת אופקית למטרה השניה, והמטרה השלישית מופיעה באופן ונה בסיור, אשר מפוהנסיעה הראש
  .אנכי

 17%עבודה 

 20%קניות 

:  שעת סיום 15   

/  איסוף/  הורדה  16%ליווי 

:  שעת סיום 15 

/  קרוביםביקור אצל    12%חברים 

:  שעת סיום 17 

 11%סידורים  

:  שעת סיום 16 

 11%קו אמצעי או שינוי 

:  שעת סיום 17 

 11%לעבודה  הקשורה  פעילות  

:  שעת סיום 15 

 7%הטבע בילוי בחיק  /  ספורטפעילות  / טיול

:שעת סיום 17 

 4%א תרבות  מקום בילוי 

:  שעת סיום 18 

 6%סידורים 

 22%גן לימודים כולל  

:  שעת סיום 13 

 20%עבודה 

:שעת סיום 15 

 16%קניות 

:שעת סיום 11 

 16%סידורים 

  9:שעת סיום

 8%או תרבות מקום בילוי 

:שעת סיום 11 

/  הורדה  6%ליווי  / איסוף

  11:סיוםשעת  

 4%בחיק הטבע  בילוי  / ספורטפעילות  / טיול

:שעת סיום 11 

 4%קניות 

 27%עבודה 

:  שעת סיום 18 

 21%גן לימודים כולל 

 14 :שעת סיום

 15%סידורים 

 9:שעת סיום

/  קרוביםביקור אצל   9%חברים 

:שעת סיום 12 

 3%לעבודה פעילות הקשורה 

 14: שעת סיום

/  שירותי בריאות  3%רפואה 

 12:שעת סיום

 2%בחיק הטבע בילוי  / ספורטפעילות  / טיול

 11: שעת סיום
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16%קו שינוי אמצעי או 

39%לימודים כולל גן  

75%קו שינוי אמצעי או 

/ איסוף/ הורדה 6%ליווי 

6%תרבות מקופ בילוי או  

3%לימודים כולל גן  

3%קניות 

3%חברים / קרוביםביקור אצל 
3%בחיק הטבע בילוי / ספורטפעילות /טיול

37%עבודה 

77%קו שינוי אמצעי או 

10%קניות 

6%חברים / קרוביםביקור אצל 

3%עבודה 

/ שירותי בריאות 3%רפואה 

8%קו שיוני אמצעי או 

57%עבודה 

29%לימודים כולל גן  

14%לעבודה פעילות הקשורה  

4%קניות 

66%קניות 

33%חברים / קרוביםביקור אצל 

איסוף  /הורדה 34%ליווי /

איסוף  /הורדה 33%ליווי /

38%עבודה 

/ איסוף/ הורדה 32%ליווי 

16%לימודים כולל גן  

5%בחיק הטבע בילוי / ספורטפעילות /טיול

29%לימודים כולל גן  

/ איסוף/ הורדה 64%ליווי 

8%חברים / קרוביםביקור אצל 

8%קו שינוי אמצעי או 

6%לימודים כולל גן  

27%עבודה 

/ איסוף/ הורדה 25%ליווי 

15%קניות 

9%חברים / קרוביםביקור אצל 

6%עבודה 

6%לעבודה פעילות הקשורה  

5%סידורים 

/ איסוף/ הורדה 25%ליווי 

25%קניות 

25%עבודה 

13%לימודים כולל גן  

/ שירותי בריאות 13%רפואה 

 ראשונה נסיעה

 שניה נסיעה
יעה

נס
 

שית
שלי
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16%עבודה 

25%לעבודה פעילות הקשורה  

50%עבודה 

15%לעבודה פעילות הקשורה  

10%קניות 

10%חברים / קרוביםביקור אצל 

/ איסוף/ הורדה 16%ליווי 

/ איסוף/ הורדה 62%ליווי 

  8%לעבודה פעילות הקשורה  

8%קניות 

/ חברים/ קרוביםביקור אצל  8%חברים 

8%תרבות מקום בילוי או  

8%קו שיוני אמצעי או 

55%קו שיוני אמצעי או 

18%קניות 

/ איסוף/ הורדה 9%ליווי 

9%לעבודה פעילות הקשורה  

9%בית 

13%קניות 

30%חברים / קרוביםביקור אצל 

30%עבודה 

20%קניות 

10%סידורים 

9%סידורים 

29%חברים / קרוביםביקור אצל 

14%עבודה 

14%קניות 

14%קו שינוי אמצעי או 

14%תרבות מקום בילוי או  

9%חברים / קרוביםביקור אצל 

29%חברים / קרוביםביקור אצל 

29%קניות 

29%חניה 

14%עבודה 

15%לימודים כולל גן  

20%קו שינוי אמצעי או 

80%קו שינוי אמצעי או 

13%בחיק הטבע בילוי / ספורטפעילות /טיול

7%חברים / קרוביםביקור אצל 

/ איסוף/ הורדה 19%ליווי 

/ איסוף/ הורדה 43%ליווי 

21%חברים / קרוביםביקור אצל 

14%קניות 

15%קניות 

36%חימודים כולל גן  

27%קניות 

21%חברים / קרוביםביקור אצל 

9%קו שינוי אמצעי או 

15%לימודים כולל גן  

/ איסוף/ הורדה 43%ליווי 

18%לימודים כולל גן  

18%חברים / קרוביםביקור אצל 

18%קו שינוי אמצעי או 

11%חברים / קרוביםביקור אצל 

25%קו שינוי אמצעי או 

25%בחיק הטבע בילוי / ספורטפעילות /טיול

איסוף  /הורדה 13%ליווי /

13%קניות 

13%תרבות מקום בילוי או  

9%בחיק הטבע בילוי / ספורטפעילות /טיול

29%קו שינוי אמצעי או 

14%קניות 

14%תרבות מקום בילוי או  

14%לימודים כולל גן  

14%חברים  /קרוביםביקור אצל 

14%חניה 

 ראשונה נסיעה

 שניה נסיעה

יעה
נס

 
שית

שלי
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  מכלל הסיורים. 1.7%נסיעות מהווים  2הכוללים  15:00-19:00סיורים המתחילים בין השעות 
שעת  אחוז  מטרה

 סיום סיור
פיזור 
שעת 
 סיום

אמצעי 
 שכיח

 הליכה 1.5 17 26% קניות
 הליכה 2 20 15% ביקור אצל קרובים/חברים

 ר"פ 2.1 22 12% עבודה
 הליכה 1.5 18 10% ילוי בחיק הטבעטיול/פעילות ספורט/ ב

סידורים (תפילה, בנק, מוסך, דואר 
 וכד')

 הליכה 1.6 17 9%
 נוסע ר"פ 1.7 20 8% מקום בילוי או תרבות

 ר"פ 1.2 17 8% שירותי בריאות/ רפואה
 ר"פ 1.6 17 6% הורדה/איסוף /ליווי

 ר"פ 1.5 19 3% לימודים כולל גן
שה פעילות הקשורה לעבודה או פגי

 עסקית
 הליכה 1.3 18 3%

  
מכלל הסיורים. הסיורים  0.6%נסיעות מהווים  3הכוללים  15:00-19:00סיורים המתחילים בין השעות 

  מופיעים בחלוקה לפי הפעילות הראשונה ושרשור המשך הסיור.

  

  

איסוף  /הורדה 28%ליווי/

33%גן לימודים כולל  

14: שעת סיום

איסוף  /הורדה 27%ליווי /

:שעת סיום 10 

26%עבודה 

:שעת סיום 16 

4%סידורים 

 9:שעת סיום

/  בריאותשירותי   3%רפואה 

:שעת סיום 10 

2%לעבודה הקשורה פעילות  

 11:שעת סיום

2%קניות 

:שעת סיום 10 

25%לימודים כולל גן 

איסוף /הורדה 23%ליווי /

 15: שעת סיום

19%חברים /קרוביםביקור אצל  

17: שעת סיום

13%קניות 

15: שעת סיום

10%קו שינוי אמצעי או 

13: שעת סיום

10%לימודים כולל גן 

15: שעת סיום

9%תרבות מקום בילוי או  

16: שעת סיום

7%בחיק הטבע בילוי  / ספורטפעילות /טיול

16:שעת סיום

3%סידורים 

15: שעת סיום



62 
 

  

  
 

   

17%עבודה 

20%קניות 

 15: שעת סיום

/  איסוף/ הורדה 16%ליווי 

15: שעת סיום

12%חברים /קרוביםביקור אצל  

17: שעת סיום

11%סידורים 

16: שעת סיום

11%קו שינוי אמצעי או 

17: שעת סיום

11%לעבודה פעילות הקשורה 

15: שעת סיום

7%בחיק הטבע בילוי  / ספורטפעילות /טיול

17:שעת סיום

4%תרבות מקום בילוי א  

18: שעת סיום

6%סידורים 

22%לימודים כולל גן  

13: שעת סיום

20%עבודה 

15:שעת סיום

16%קניות 

11:שעת סיום

16%סידורים 

 9:שעת סיום

8%תרבות מקום בילוי או  

11:שעת סיום

/  איסוף/ הורדה 6%ליווי 

 11:שעת סיום

4%בחיק הטבע בילוי  / ספורטפעילות  /טיול

11:שעת סיום
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 השוואת ערכי מחדל מקובלים: .4.5

פרטי לפי שעות יום כפי שנמדד בסקר לעומת הלוח הבא מציג את השוואה בין מקדם מילוי ברכב 
  מקדם מילוי בנוהל פר"ת. ניתן לראות שבכל תקופות היום מקדם המילוי בסקר נמוך יותר.

 
 מקדם מילוי נוהל פר"ת בסקר מקדם מילוי ממוצע שעות יום

5-9 1.33 1.4 
9-20 1.45 1.5 
20-24 1.50 1.8 

  
  לפי שעות, כפי שהתקבלה בסקר:הלוח הבא מציג את התפלגות מטרות הנסיעה 

 סה"כ 15-20 12-15 9-12 7-9 6-7 מטרה
 10.1% 2.3% 5.9% 12.6% 20.9% 41.6% לעבודה

 5.2% 3.1% 6.3% 9.4% 4.1% 6.1% בענייני עבודה
 84.7% 94.6% 87.7% 78.0% 75.0% 52.3% אחר

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% סה"כ
  

  ת התפלגות מטרות הנסיעה לפי שעות המופיעה בהוראות נוהל פר"ת .הלוח הבא מציג א
 סה"כ 15-20 12-15 9-12 7-9 6-7 מטרה

 20.6% 2.7% 6.8% 10.6% 34.3% 48.4% לעבודה
 13.9% 3.0% 10.8% 21.0% 16.2% 18.7% בענייני עבודה

 65.5% 94.3% 82.4% 68.4% 49.5% 32.9% אחר
 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% סה"כ

  
בהשוואה בין שני הלוחות ניתן לראות בעיקר כי נתח הנסיעות למטרות שאינן קשורות לעבודה, 

  ברוב התקופות על חשבון הנסיעות הקשורות לעבודה. 12% -גדל בממוצע ב
תקופות יום,  3הלוח הבא מציג את מקדמי היצירה והמשיכה של יחידת דיור לשעה ממוצעת עבור 

    שהתקבלו מהסקר:כפי 
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 )20-23ערב ( )16-19אחה"צ ( )06-09בוקר ( 

 יציאה כניסה יציאה כניסה יציאה כניסה אמצעי
 0.06 0.17 0.18 0.34 0.57 0.06 כל האמצעים

 0.04 0.10 0.10 0.20 0.29 0.03 רכב פרטי
 0.00 0.01 0.01 0.03 0.06 0.00 תחבורה ציבורית

אמצעים לא 
 0.02 0.05 0.07 0.10 0.19 0.03 מוטוריים

 0.00 0.01 0.00 0.02 0.04 0.00 אחר
  

  סעיף "אחר" כולל את האמצעים מונית מיוחדת, הסעה מאורגנת ואופנוע/קטנוע.
לצורך ההשוואה, מובא להלן לוח המקדמים מתוך "הנחיות לתכנון חניה, פרק ג': מקדמי משיכה 

  .2002ויצירה של הנסיעות" של משרד התחבורה משנת 
 )20-23ערב ( )16-19אחה"צ ( )06-09בוקר (  

 יציאה כניסה יציאה כניסה יציאה כניסה אמצעי
 0.4 0.5 0.5 1.4 1.4 0.4 כל האמצעים

 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5  0.2 רכב פרטי
 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.1 תחבורה ציבורית

 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.1 אחר
  

ים מאלו המופיעים בהוראות לתכנון החניה, חלק אף באופן ניתן לראות כי כלל המקדמים נמוכ
משמעותי. עם זאת, חשוב לזכור כי מחד ההנחיות לתכנון החניה נערכו לפני יותר מעשור והתבססו 

ידי צוות העורכים. מאידך, סקר -על מקורות נתונים שונים. כמו כן, בוצע מספר רב של הנחות על
  אינו מייצג מבחינה סטטיסטית את אוכלוסיית המטרופולין.הרגלי נסיעה המהווה נושא דו"ח זה 

  
  מגמות על פני זמן 4.6

עם סקרים ומפקדים קודמים. כיוון שהסקר  2014הבאים משווים תוצאות נבחרות של סקר התרשימים 
  בוצע במספר מצומצם של ערים, הנתונים של סקרים קודמים הותאמו להשוואה.
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 -כאשר הממוצע הכללי גדל בבכיוונים שונים, מעט בכל הערים, השתנה כגודל משק הבית הממוצע 

ניתן לראות שבתל אביב גודל משק הבית הממוצע הנמוך ביותר מבין הערים שנכללו  נפשות. 0.1
  בסקר.
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  נפשות עלה. 2אחוז משקי הבית בהם נפש אחת ירד ואחוז משקי הבית בהם 

  
  ל חשבון קבוצות גיל נמוכות יותר.גדל בסקר הנוכחי ע 50-69אחוז הנסקרים בגילים 
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-הולך וקטן בשיעורים הולכים וגדלים, כאשר בוכלי רכב אחוז משקי הבית אשר לרשותם לא עומד 
מכוניות ויותר גדל  2זמנית אחוז משקי הבית שלרשותם רכב אחד גדל במעט ואחוז משקי הבית עם 

  משמעותית.

  
קדם המילוי ביתר השעות מ.  96ב פרטי לעומת סקר גדל מקדם המילוי ברכ), 7-9שיא בוקר (בשעות 

  הממוצע ברכב פרטי ירד.
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ניתן לראות שיש מגמת התפרסות של שעת שיא בוקר עם התקדמות השנים.  נתח יותר גדול של 

  בבוקר, לעומת שנים קודמות. 11 -ל  8הנסיעות יוצאות בין 
בעוד  ,17:00ל  15:00א אח"צ בין בולטת שעת שי 72מגמה דומה ניכרת גם אחר הצהריים.  בסקר 

  .15:00עד  13:00יש התפרסות לתקופת הזמן  2014בסקר ש
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  . סיכום ומסקנות5
 2016עה מקדים לסקר נרחב שאמור להתבצע בשנת סינהרגלי הסקר שתואר לעיל הינו סקר 

  במטרופולין תל אביב.  
החידוש עי נסיעה אישיים ובכך נרחבת לנסיעות באמצעים לא מוטוריים ולאמצהסקר כלל התייחסות 

  שבו לעומת סקרי הרגלי נסיעה שנערכו בעבר במטרופולין תל אביב.  
מניתוח ממצאי הסקר עולה שיש שימוש משמעותי באמצעים לא מוטוריים ובאמצעי נסיעה אישיים, 

  למרות העלייה בזמינות הרכב בקרב משקי בית.
ניתוח לנושא הסיורים ומאפייניהם. הדבר מאפשר  החידוש הנוסף שבסקר המתואר לעיל הוא התייחסות

   במהלך היממה. דפוסי נסיעה ושרשור הנסיעות עבור הפרט
מהשוואה לסקרים קודמים עולה השפעת הגודש בדרכים על הרגלי הנסיעה המתבטאת בהתפרסות 
 שעת היציאה מהבית בבוקר, התפרסות שעת החזרה הביתה, וכן עליה בחלקם של האנשים אשר אינם

  עובדים מהבית.
המשך העבודה המתוכננת כולל כאמור תכנון ויציאה לסקר הרגלי נסיעה נרחב במטרופולין תל אביב, 

    .2016במהלך שנת 
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  נספח א: מפות הערים ומשקי הבית שנדגמו
  

 
  דגימה מנת מיפוי 8 איור
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 סירוב) נפל, (בוצע, בסקר שנכללו שונות בערים הצלחה שיעורי 9 איור
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  אשדוד בעיר המדגם פריסת  .10 איור



73 
 

 
  רחובות בעיר המדגם פריסת  .11 איור



74 
 

 
  לציון ראשון בעיר המדגם פריסת  .12 איור



75 
 

  
  לוד בעיר המדגם סתפרי  .13 איור
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  חולון בעיר המדגם פריסת  .14 איור



77 
 

 
  אביב תל ומכרז בדרום המדגם פריסת  .15 איור



78 
 

 
  אביב תל בעיר ירקון בעבר המדגם פריסת  .16 איור



79 
 

 
  ברק ובני גן רמת בערים מדגםה פריסת  .17 איור



80 
 

 
  אונו קרית בעיר המדגם פריסת  .18 איור



81 
 

 
  תקוה פתח בעיר המדגם פריסת  .19 איור



82 
 

 
  הרצליה בעיר המדגם פריסת  .20 איור



83 
 

 
  סבא כפר בעיר המדגם פריסת  .21 איור



84 
 

 
  טירה בעיר המדגם פריסת  .22 איור



85 
 

 
  נתניה בעיר המדגם פריסת  .23 איור

  


