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שינוי חשיבה והסתכלות קדימה בתכנון "

 "תחבורה
 ?האם למתכנני התחבורה אפשרות להשפיע על העתיד

 2017במרץ  23, יום חמישי, יום עיון
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 החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם
 הארץ-בית הספר למדעי כדור

 הפקולטה למדעים מדויקים

אבל דברים קרובים  , הכל קשור להכל"

 ".קשורים יותר מדברים רחוקים

 .הראשון של הגיאוגרפיההחוק , טובלרוואלדו 

מעמיקה  היכרות להקנות הגיאוגרפיה נועדו לימודי 

והבנה של סביבת האדם על היבטיה הפיזיים  

התהליכים הבונים אותה וביטוים  , והאנושיים

 .מתקדמיםתוך שימוש בכלים גיאוגרפיים , במרחב
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 היחידה למחקר תחבורה

 :מטרות

 מחקרית בתחום הניידות והתחבורהמצוינות לפתח מוניטין בינלאומי של •

הכלכליות , להבין טוב יותר את ההשלכות החברתיותשואפת "

והסביבתיות של התחבורה במרחב ובזמן ובמטרה לקדם  

 ."  בת קיימאמדיניותתחבורה 

ולהביע בו עמדה  ( בישראל)בנושאי מדיניות תחבורה לקדם דיון ציבורי •

 עצמאית
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 ר משה גבעוני"ד

 –על זמן וזמן נסיעה 

 

 

 ?למה זה לא כל כך פשוט 
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 השותפים

Prof. David 

Banister 
Dr. Yannick 

Cornet 

Prof. Glenn 

Lyons 

Based on on-going research with David Banister (University 

of Oxford), Yannick Cornet (Technical University of 

Denmark), and Glenn Lyons (University of the West of 

England). 
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 :מבנה ההרצאה

 פתח דבר•

 "זמן שעון"זמן נסיעה כ•

 פרספקטיבות של זמן נסיעה  •

 "זמן נסיעה סביר"המשגת •

 השלכות ומסקנות –זמן נסיעה סביר •

 דיון•

 ?למה זה לא כל כך פשוט –על זמן וזמן נסיעה 
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Source: https://www.youtube.com/watch?v=EMVK0KDK40s 

 פתח דבר

 ? "הטוב ביותר"האם זהו כלי התחבורה 

 "!תחבורה ציבורית"הוא •

 (?)הוא רכבת •

 !הוא חשמלי•

 !אוטונומי( יכול להיות)הוא •

 והוא מאד מאד מהיר  ....  •

 

https://www.youtube.com/watch?v=dMHuDFtsdzI
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 פתח דבר

 ? "הטוב ביותר"האם זהו כלי התחבורה 

 שום מקום.... הוא לוקח מהר מאד משדה התעופה של שנגחאי ל

,  זמן נסיעה הוא מרכזי בניתוח והבנת מערכת התחבורה והניידות

 אבל המושג צריך הסתכלות חדשה

https://www.youtube.com/watch?v=PTo-krTSZBA
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 (Clock Time" )זמן שעון"זמן נסיעה כ

 ההנחה הבסיסית בתכנון תחבורה

 כל דקה היא דומה•

 (Disutility" )זמן מבוזבז"כל דקה של זמן נסיעה דומה לאחרות בהיותה •

 (מהירות)= להגיע " למהר"אנחנו חייבים לכן •

 :מפשט את תכנון מערכת התחבורה

 "כל מה שצריך הוא לצמצמם למינימום את משך זמן הנסיעה"
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 (Clock Time" )זמן שעון"זמן נסיעה כ

 "זמן שווה כסף"

 הנחה נוספת בתכנון תחבורה

 (תמיד" )מהר יותר זה טוב יותר"אז " זמן שווה כסף"אם •

 (Value of Travel Time Savings" )חסכון בזמן נסיעה"יש ערך חיובי ל•

 (Monetisation)את ערך הזמן ניתן למדוד ביחידות כסף •

 הכלי המתאים ביותר לבחון ולבחור השקעות –תועלת -ניתוח עלות•

 :גם כן מפשט את תכנון מערכת התחבורה

 "כל מה שצריך הוא להילחם בפקקים"
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 (Clock Time" )זמן שעון"זמן נסיעה כ

 ישנם ערכים שונים של זמן נסיעה

 ....,  נסיעה עירונית ובינעירונית, כלי תחבורה, מטרת נסיעה: פ"ע

The Predict and Provide paradigm (חזה וספק) 

Source: McKinsey 

Global Institute, 2013) 

+  

Economic 

instruments X 

 ועדין המדיניות לרוב פשוטה
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 (Clock Time" )זמן שעון"זמן נסיעה כ

 לחזות ולספק: ועדין המדיניות לרוב פשוטה

 דרוםמחלף רעננה  - 531/4כביש 

Commodification of Travel Time   -מסחור זמן הנסיעה 



15 

 נסיעהפרספקטיבות של זמן 

כמה )דקות חיסכון בזמן הנסיעה בתנאים הבאים  5מה הערך של 

 ?(הייתם מוכנים לשלם על כך

 זמן שימושי זמן כפוי
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 פרספקטיבות של זמן נסיעה

 ? מהו הערך של חיסכון בזמן הנסיעה במכונית האוטונומית

 ?  ...ובאופניים
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 הפסד ורווח ממעבר להליכה ואופניים

 אופניים והליכה בסיס נסיעות פיצול

 5% 65% מכונית פרטית

 16% 8% תחבורה ציבורית

 78% 27% אופנים והליכה

 מ"ק 117 מ "ק 197 (בשבוע)מרחק 

 דקות 428 דקות393  ( בשבוע)זמן נסיעה 

 פרספקטיבות של זמן נסיעה
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 (והפסד של זמן נסיעה)רווח ממעבר להליכה ואופניים 

 פרספקטיבות של זמן נסיעה

בבחירת  " לא נספרות"תועלות בריאותיות •

 השקעות בתחבורה

(  איטית)התועלות הבריאותיות מתחבורה •

גם אם לא בטוחים  , יותר" אמיתיות"הן 

 איך לכמת אותן

יש לכן לתעדף השקעות שיובילו לתועלות  •

 בריאותיות על פני תועלות של חסכון בזמן

D "זמן נסיעה"יש צורך בגישה שונה ל
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(טובות)שנות חיים   

Woodcock 

et al., 2013) 
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 (Reasonable Travel Time" )זמן נסיעה סביר"המשגת 

 :מרכיבי זמן הנסיעה הסביר שיש לקחת בחשבון

 היעד והפעילויות שאנו רוצים לעשות בו1.

 "  לדלת-דלת( "מהירות)זמן הנסיעה 2.

 חווית הנסיעה3.

http://potentialunleashed.com.au/the-journey-is-more-important-than-the-destination/ 
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 (Reasonable Travel Time" )זמן נסיעה סביר"המשגת 

 היעד והפעילויות שאנו רוצים לעשות בו. 1

 :תלויה ב" זמן נסיעה סביר"התפיסה שלנו של 

 ?למה אנחנו נוסעים•

 ?כמה זמן אנחנו מתכננים להיות ביעד•

 ?ועד כמה אנחנו מרגישים שהשירות אמין" להיות בזמן"כמה חשוב לנו •

Travel Time Ratio =  

Travel Time 

Travel + Activity Time Source: Dijst and 

Vidakovic (1979)  

 ? ואם זמן הנסיעה נתפס כלא סביר מה נעשה

 לא ניסע•

 (פעילויות)=לנסיעה " סיבות"נוסיף •
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 (Reasonable Travel Time" )זמן נסיעה סביר"המשגת 

 היעד והפעילויות שאנו רוצים לעשות בו. 1

 השילוב בין תכנון שימושי הקרקע ומערכת התחבורה•

http://www.chelfordvillage.org/newsroom/urban-sprawl.html 
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 (Reasonable Travel Time" )זמן נסיעה סביר"המשגת 

 "לדלת-דלת( "מהירות)זמן הנסיעה . 2

 :של מהירות" סוגים"

574.8 kph 

 המהירות שמקבלת את הכותרות - המהירות התפעולית המקסימלית •

 המהירות שהנוסעים חווים - המהירות הממוצעת תחנה לתחנה•

 המהירות היחידה שחשובה - "לדלת-דלת"המהירות הממוצעת •



 שיפור הנגישות באזור בירמינגהם מהגדלת מהירות הנסיעה ברכבת ללונדון

Source: Martinez and Givoni, 2012. 

 אזור התפוסה של תחנת בירמינגהם על קו הרכבת המהירה

High-Speed 2, UK 

 (Reasonable Travel Time" )זמן נסיעה סביר"המשגת 

 לדלת-דלת( מהירות)זמן הנסיעה . 2

London – Birmingham: 

Current: 1h 24 min. 

After HS2: 49 min. 
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 שיפור הנגישות באזור בירמינגהם מהגדלת מהירות הנסיעה ברכבת ללונדון

 (Reasonable Travel Time" )זמן נסיעה סביר"המשגת 

 לדלת-דלת( מהירות)זמן הנסיעה . 2

“A retired couple of British 

train travellers and residents 

of Coventry were quick to 

point out that the new line will 

make the trip to London 

longer for them than the 

current conventional and 

slower train journey”  

 

(Onboard interview, January 

2016). 

Coventry 

Pop.: 320,000 

London 
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 תחבורה אינטגרטיבית

 (Reasonable Travel Time" )זמן נסיעה סביר"המשגת 

 לדלת-דלת( מהירות)זמן הנסיעה . 2

 עדין המגבלה העיקרית של מערכת התחבורה כיום•

 "  לדלת-דלת"המחסום העיקרי לשיפור זמן הנסיעה •

 רכבת  

אביב  -תל

 אוניברסיטה

 מסוף דן

The Interconnectivity Ratio 

Based on : Krygsmanet al., 2004 

Access + Egress + Transfer + Wait 

Main trunk travel time 
= 
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 חווית הנסיעה. 3

 (Reasonable Travel Time" )זמן נסיעה סביר"המשגת 

נסיעה  -לא כל זמן

 הוא זמן מבוזבז

High-Speed-Rail (Eurostar) London Underground 

"  משימות-ריבוי"

(Multi-

tasking) 

בנסיעה  

 ביורוסטאר

“We worked on our presentation on the way 

there and we reviewed our notes on the way 

back. More time would have been beneficial” 

נוסע עסקים  

בקו הרכבת  

 סטר'מנצ-לונדון
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 חווית הנסיעה. 3

 (Reasonable Travel Time" )זמן נסיעה סביר"המשגת 

 (Travel Effort typology)מאמץ הנסיעה 

Source: Stradling, 2004. 

 המאמץ הנדרש מהגוף במהלך הנסיעה(: Physical effort)מאמץ פיזי •

הדרוש ( מנטלי)המאמץ הנפשי (: Cognitive effort)מאמץ קוגניטיבי •

 כדי לבצע את הנסיעה בשלמותה

ההשפעה הריגושית (: Affective effort)' רגשני'מאמץ •

 של ביצוע הנסיעה( האמוציונאלית)
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 חווית הנסיעה. 3

 (Reasonable Travel Time" )זמן נסיעה סביר"המשגת 

 (Locked Time" )נעול"זמן 

הזמן שלא ניתן לבחור לנצל  

לפעילות שאנו רוצים או צריכים  

, מלבד לצורך הנסיעה, לעשות

הנדרש על מנת בשל המאמץ 

זמן שהוא לכן , להשקיע בנסיעה

 (lost-time)אבוד -זמן

את מערכת התחבורה יש לתכנן על מנת להחזיר לנוסעים זמן אבוד 

 שנלקח מהם
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Reasonable Travel Time  

“The total journey time that is acceptable to the 

passenger for reaching a particular destination, 

given the conditions provided to turn ‘locked time' 

to 'useful time' while travelling” 

(Banister et al., 2016) 

 זמן נסיעה סביר

סך כל משך הנסיעה המקובל על הנוסע כדי להגיע 

זמן 'ל' זמן נעול'בהינתן התנאים להפוך , ליעד מסוים

 במהלך הנסיעה  ' שימושי

 (Reasonable Travel Time" )זמן נסיעה סביר"המשגת 
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RTT 

Improvement 

Faster Door-to-door 

travel time 

Better 

travel 

experience 

ISO RTT curves 

 השלכות ומסקנות –זמן נסיעה סביר 

בחווית הנסיעה על  ( לדלת-זמן נסיעה דלת)ניתן לשקלל ולהמיר מהירות 

 "  זמן הנסיעה הסביר"מנת לשפר את 

 סביר ותיהיה יותר יעילה ( ולא במהירות)' חווית הנסיעה'השקעה ב
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London Underground 

 פה

High-Speed-Rail (Eurostar) 

 לא פה

 השלכות ומסקנות –זמן נסיעה סביר 

 הגדלת המהירות מול חווית הנסיעה

 (ואת אמינות זמן הנסיעה)להגדיל את מהירות הנסיעה ( גם)יש צורך 

על המאמצים לקצר את משך זמן הנסיעה להתמקד בחלקים מסוימים של 

אלו אשר כרגע הם האיטיים ביותר ודורשים את מירב המאמץ  , הנסיעה

 (  תחנות הרכבת -הגישה אל ומ, למשל)
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Red Coach (USA) 

http://www.redcoachusa.com/ 

 השלכות ומסקנות –זמן נסיעה סביר 

 מהירות וחווית הנסיעה לא חיביים ללכת יחד

ולהשקיע ( חווית הנסיעה)' נוחות'לבין ' מהירות'יש לנתק בין 

 מהירה ( רכבת)איכותית ולא תחבורה ( רכבת)בתחבורה 
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 השלכות ומסקנות –זמן נסיעה סביר 
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 ?מה אתם חושבים

 השלכות ומסקנות –זמן נסיעה סביר 

 זמן נסיעה סביר( operationalize" )תפעול"

 ?  "זמן נסיעה סביר"האם ניתן למדוד •

 ?"זמן נסיעה סביר"לכמת ( ?ורצוי)האם ניתן •

האם ניתן להעריך השקעות עתידיות  •

זמן נסיעה "בתשתיות תחבורה על סמך 

 ? "סביר

 ? איזו מסגרת ההערכה תתאים עבור זה•

היררכית חווית הנסיעה של 

 כלי התחבורה
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Source: Salomon I. and Singer R. (2011)  
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 תודה על ההקשבה
givonim@post.tau.ac.il 


