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 מבוא

כפי שהוא מכונה במסגרת מתווה הפעילות ', שלב התכנון'סקרי הפליטות העירוניים הנם הצעד הראשון ביישום 

להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים 15-ליישום אמנת פורום ה
1

וני נערך מיפוי ואפיון במסגרת סקר הפליטות העיר. 

סקר הפליטות משמש כלי חיוני . גזי החממה ומקורותיהם בכל אחת מן הערים החתומות על האמנה, מזהמי האוויר

כאמצעי לוידוא , לשם כתיבת תוכנית האב העירונית, לביצוע הערכות ותחזיות לשם קביעת יעדי ההפחתה הרצויים

 .אף משמש כבסיס לבדיקות החוזרות שיבוצעו בשנים הבאותוהוא , העמידה ביעדים ובחינת מדדי ההצלחה

, על בסיס מתודולוגיה מקצועית ואחידה, סקר מצאי הפליטות נערך בכל אחת מן הערים החתומות על האמנה

והוספת פרק הדן , תוך התאמתה לתנאים המקומיים בישראל, ICLEIהמבוססת על המתודולוגיה העולמית של ארגון 

וירבפליטות מזהמי או
2

 . 

 הן בנוגע לפעילותן שלהן, נדרשו העיריות לאסוף מגוון רחב של נתונים, במסגרת ביצוע סקרי הפליטה העירוניים

והן בנוגע לכלל הפעילות המתקיימת ( טיפול במים ושפכים ועוד, תאורת הרחוב, מבני העירייה, צי הרכב העירוני)

, במסחר ובתעשייה, ריכת החשמל בבתים הפרטייםצ, תחבורה פרטית וציבורית) בשליטתן הישירה שאינןבעיר 

: כגון, בידי גופים פרטיים שונים הפועלים בתחומי העיריות ים הנתוניםנמצא, אלובמקרים . (דלקים ועוד, פסולת

 .מפעלי תעשייה ועוד, חברת החשמל, חברות הדלק, חברות האוטובוסים

כמו גם על מנת לזרז תהליכים , הפועלים בכל העיריות, יםלאור העובדה כי רבים מן הגופים הללו הנם גופים ארצי

אשר , לפעול באופן מרוכז לאיסוף הנתונים מכל אותם גורמים 15-החל פורום ה, ולהקל על תהליך איסוף הנתונים

, ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה 15-פנה למשל פורום ה, כך. שיתוף הפעולה שלהם נדרש לצורך הכנת הסקרים

לחברות , לחברת החשמל לישראל, לחברות האוטובוסים הארציות, (מ"נתיבי תחבורה עירוניים בע)ע .ת.לחברת נ

בבקשה לאסוף באופן מרוכז את הנתונים הדרושים לצורך ביצוע סקרי הפליטות העירוניים בכל אחת , הדלק ועוד

 .משמונה עשר העיריות

נות בהשגת הנתונים והמידע הדרושים לצורך בבעיות שו 15-הנתקל פורום , משנה הכלולים בסקר-במספר נושאי

  15-ה פורוםעירוניים אליהם פנה -גורמים החוץהדבר נבע בעיקר מחוסר שיתוף פעולה של חלק מה. הזנת העיריות

                                                 
1

המתווה פורט את תהליך יישום האמנה לשלבים . המסמך המנחה את העיריות בבואן ליישם את האמנה -" מתווה הפעילות ליישום האמנה" 

: בקישור הבא 15-רום הניתן לעיין במתווה הפעילות באתר האינטרנט של פו. מגובים בלוחות זמנים, אחידים, ביצועיים

http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=82&scid=80 

2
באתר ,כלל נספחיו על, ניתן לעיין במדריך. המלווה בדפי חישוב לביצוע החישובים הטכניים, המתודולוגיה הופצה באמצעות מדריך מפורט

 http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=78&scid=88: בקישור הבא, 15-האינטרנט של פורום ה

http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=82&scid=80
http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=78&scid=88
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המידע שנמסר , ובחלק מן המקרים, (חברות האוטובוסים דן ואגד וחברות הדלק, למשל) לשם איסוף הנתונים

 .מגורמים שונים

או מהיעדר תיעוד של נתונים  ,העריםזקוקות  םיעדר מידע בחתכים וברזולוציות להוחסר כתוצאה מהנמצא חלקי 

 (. שנת הבסיס להפחתה) 2000בשנת 

 :התחומים העיקריים בהם התגלה מחסור בנתונים

 נתונים אודות הנסועה השנתית בתחומי הרשות לפי סוג הרכב לצורך חישוב צריכת  – נסועה פרטית בעיר

 . בתחבורה הדלקים

  פ הקילומטראז"צריכת הדלקים בתחבורה הציבורית ע -נסועה של תחבורה ציבורית בתחומי הרשות ,'

נתונים אודות  במסירתפעולה  שיתפו לאחברות האוטובוסים הארציות , כאמור. הנעשה בגבולות העיר בלבד

 . נסועת האוטובוסים בערים

  עיקר הבעיה הינה בקושי בקבלת  - תעשייתית -סחריתמ -צריכת דלקים בתחומי הרשות בחלוקה לפרטית

קיים , בנוסף. ממפעלי תעשייה וגורמים מסחרייםמסחרי  –ת דלקים לשימוש תעשייתי נתונים אודות צריכ

 .  מחסור בנתונים אודות שימוש בדלקים במגזר הביתי

  ת כמויות הדלק אודו חברות הדלק מסרבות לספק נתונים -פליטת אדי דלק בתחנות הדלק הפועלות בערים

 . בטענה כי מדובר בסוד מסחרי ,הנמכרות בעיר בשנה

היעדר המידע בתחומים הללו גרם לעיכובים בהשלמתם של הסקרים העירוניים והיווה חסם לקבלת תמונת מצב 

בעיית המחסור בנתונים הייתה . מלאה אודות תרומתם של סקטורים מרכזיים לפליטות מזהמים וגזי חממה בערים

הדבר הוביל את . פליטות העתידייםפויה להמשיך וללוות את העיריות ביישום האמנה בבואן לבצע את סקרי הצ

 . לחפש דרכים ושיטות מתודולוגיות וסטטיסטיות שונות במטרה להתגבר על המחסור בנתונים 15-ה פורום

מטעם סביבתי -עץ כלכליבאמצעות יו, לבצע פרויקט השלמת נתונים 15-החליט פורום ה, לאור המתואר לעיל

שגם  ,הפרויקט זכה לתמיכתו של המשרד להגנת הסביבה. מר זיו לזר, מחלקת כלכלה ומידע במרכז השלטון המקומי

' צוות תיאום ובקרה' .15-יבה ולפורום הבמסגרת מיזם משותף למשרד להגנת הסב ,ומחצית מעלות: סייע במימונו

 . ליווה את הפרויקט בשלביו השונים 15-במטה ההיגוי והבקרה הארצי של פורום ה
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אשר מונה לנושא מטעם מחלקת , בתחום כלכלה אורבנית ואנרגיות מתחדשות יועץ, הפרויקט בוצע על ידי זיו לזר

-054הערות ושאלות הנוגעות לעבודה זו ניתן להפנות לזיו בטלפון . כלה ומידע של מרכז השלטון המקומיכל

  .ziv.lazar@gmail.comאו  7672791

  .הכנת סקרי פליטות גזי החממהלעניין  15-יועצת לפורום ה, בליווי מקצועי שוטף של מיכל ביטרמן קט נעשההפרוי

 :תודתנו נתונה ל

 ר משה ינאי ורואי עבודי מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"ד: נתונים סטטיסטיים. 

  חברת החשמל, הל היחידה למניעת מפגעים ורישוי סביבתימנ ,יעקב זהרמר : חשמל. 

  מר ליאוניד חיפיץ מנתיבי , רותי אמיר מנתיבי איילון' הגב. מהטכניון יורם שיפטן' פרופ: תחבורה

 .מר לואיס סטיינבורץ מחברת יפה נוף, PGL/ע"נתמ יעל ויטנברג' הגב , איילון

  מר יוסי באזיס , נר מהמשרד להגנת הסביבהאריה פיסט' מר אבי מושל ודר: אדים מתחנות דלק

  .לאיכות הסביבה 15 -עידית הוד יועצת פורום ה' גב, א"מעיריית ת

 . נתונים ופרשנות, מתן חומר רקעהסיוע של כל אחד מהם בהשלמת העבודה לא הייתה מתאפשרת לולא 

 .אחריות הכותב בלבדכל טעות בכתוב היא ב. כתוב אינו משקף בהכרח את דעתם בנושאים המוצגים כאןה

 

 שיטה ומקורות

, לביצוע סקרי הפליטות העירוניים ,ברשויותהפועלים הייעוץ המקצועיים -במקביל לעבודת צוותי התבצעההעבודה 

 .(ללא תלות של עבודתם בהתקדמות פרויקט השלמת הנתונים, ולהיפך) בעבודתם ללא התערבות ותלות

ל דרישות ועקרונות המתודולוגיה המקצועית לעריכת סקר הפליטות ע העונהבאופן , ככל הניתן, העבודה נעשתה

 : נזכיר כאן מספר עקרונות .העולמי ICLEIהמבוססת כאמור על המתודולוגיה של ארגון , 15-העירוני של פורום ה

 מדידת הפליטות היא בגבולות המוניציפלים המוכרים של כל עיר. 

  2007שנת המדידה לאומדן פליטות המזהמים היא 

 2020ומבוצעת תחזית לשנת , 2000-ו 2007הנן ת המדידה לפליטות גזי החממה שנו. 

mailto:ziv.lazar@gmail.com
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  המופעלים על אומדני הצריכה בשנים אלו 2000ושנת  2007ישנם מקדמי פליטה נפרדים לשנת. 

  ואיננה לוקחת בחשבון הממשיכה מגמות קיימות שמרנית " עסקים כרגיל"מבוצעת תחזית  2020לשנת

  .2000על שנה זו הנם מקדמי שנת  יםמקדמי הפליטה לגזי חממה המופעל. לפועלתכניות שטרם יצאו 

 הכוללת שינויים ותהליכים שכבר החלו  2020-ל מציאותית" עסקים כרגיל" תחזית הבמקרים אחדים הוספ

 .שינויים צפויים בטכנלוגיותומשקפים המקדמים שונים בתחזית זו . המתקדמים בפועלו

 ,ככל הניתן ,לשנים נוספותוכן , 2007-ו 2000: לסקרים ונים פרטניים לשנים הרלוונטיות נעשה שימוש בנת, בנוסף

 .העולםמאורטי ואקדמי מישראל ויכמו כן נאסף חומר ת. השוואה וביצוע תחזיות כילצור

סקרים , לוחות חודשיים, שנתונים סטטיסטיים)ס "למ, משרד התשתיות, משרד התחבורה: נםיהזה מידע למקורות ה

 .ספרים בתחום תכנון תחבורה, בסיסי נתונים של מדינות אחרות,  נתיבי איילון, ע"נת, (פרסומים יחודייםו

 

 . מעשי או נתונים דומים שנאספו למטרות אחרות, התקיימו פגישות עם מומחים היכולים לספק ידע תיאורטי, כמו כן

 .בגוף העבודהבצמוד לנתונים המוצגים  –פירוט המקורות 

 .כאשר מעדכנים את הסקריםהעתידיות כולל המלצות הנוגעות לביצוע האומדנים מחדש בשנים כל פרק 

 

 הממצאים תקציר

 תחבורה

אינו )מקום רישום הרכב : לחישוב הנסועה השנתית של כלי הרכב השוניםהשונות אפשרויות הנסקרו בשלב הראשון 

 , םויחסים בין סוגי כלי הרכב השוני כב בנקודהמצאות רימודדות ה)ספירות תנועה , (מעיד על מקום נסיעת הרכב

הם כוללים מאות משתנים , מודלים שונים קיימים לערים שונות)ומודלים של תחבורה , (מ נסעו"לא כמה ק אולם

 .(ומסובכים להבנה והפעלה

מודל )ון וכן מחברת נתיבי אייל, 2010, 2000לשנים ( FSMמודל ותיק  מסוג . )ע.ת.נקיבלנו נתונים מלאחר מכן 

במודלים אלו יש עירוב נתונים וסוגי רכב שאינו מאפשר שימוש ישיר  .2020, 2007לשנים ( ABMחדש מסוג 

 .לצרכינו
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נסועה  המחשב "(תעסוקה-מודל רדיוס: "להלן)נבנה מודל , ABMעל סמך חלק מהמתודולוגיה הבסיסית של מודל 

כולל  המודל . מספר משתני התנהגות בתחום התחבורהגודלה וכן , על בסיס מקומות העבודה בעיר רכב פרטישל 

  .משתנים מסבירים בסיסיים אותם ניתן לעדכן באופן פשוט יחסיתשבעה 

 .ואופנועים על בסיס ספירות תנועה, מוניות, משאיות, לנתוני הרכב הפרטי נוספו נפחי רקע לרכב מסחרי

 .ת קובץ הרישוי של משרד התחבורהנסועת האוטובוסים חושבה על בסיס הקווים והתדירויות ובעזר

שלוש השנים הרלוונטיות לסקר כל נגזרו נתוני הנסועה הבאים לשנבנה לצורך עבודה זו תעסוקה -ממודל רדיוס

 (.מ רכב שנתי"אלפי ק)שמרנית " עסקים כרגיל"בהנחת 

 ללא תנועת מעבר שאינה קשורה לפעילות בעיר עצמה, מ רכב שנתי"נסועת רכב פרטי באלפי ק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תעסוקה ממסמך זה-מודל רדיוס: המקור

שינוי שנתי 

ממוצע 

2020 2000

שינוי 

 2007

2020

שינוי 

 2000

2007

נסועה פרטית   

2020

נסועה פרטית   

2007

נסועה פרטית   

2000

3.0% 45% 23% ת"א     1,064,363     1,313,701     1,905,462

3.3% 52% 27% רעננה          73,669          93,456        142,115

3.1% 47% 24% רמת גן        193,039        240,164        354,191

3.0% 46% 24% רחובות        122,068        151,236        221,462

3.1% 47% 24% ראשון לציון        375,864        467,222        686,127

3.1% 48% 25% פתח תקווה        291,758        363,877        538,373

3.5% 55% 28% נתניה        174,386        223,551        346,912

3.2% 50% 26% כפר סבא          84,781        106,462        159,229

2.5% 37% 19% ירושלים        860,502     1,026,530     1,406,291

1.8% 25% 14% חיפה        603,572        685,407        854,294

3.1% 47% 24% חולון        176,717        219,844        323,860

3.7% 59% 30% חדרה        103,775        135,116        215,319

3.1% 49% 25% הרצליה        150,552        188,247        279,633

3.2% 50% 26% גבעתיים          24,748          31,086          46,506

2.6% 38% 20% בת ים          55,935          66,973          92,578

3.2% 49% 25% באר שבע        295,653        370,330        552,432

3.2% 49% 25% אשקלון        107,171        134,304        200,367

2.9% 45% 23% אשדוד        165,207        203,486        294,905

2.8% 43% 22% סה"כ     4,923,762     6,020,992     8,620,057
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 2007, 2000רכב שנתי  מ"בק אוטובוסיםנסועת 

שינוי       

 - 2000

2007

ק"מ אוטובוס 

2007

ק"מ אוטובוס 

*2000

3.8% 24,574,688 23,679,563 ת"א

-13.8% 1,299,375 1,508,250 רעננה

-6.3% 4,808,813 5,131,500 רמת גן

16.0% 2,235,000 1,927,500 רחובות

6.7% 7,009,313 6,567,000 ראשון לציון

14.3% 6,481,875 5,669,813 פתח תקווה

0.6% 2,914,500 2,898,188 נתניה

5.6% 1,925,250 1,823,250 כפר סבא

0.0% 23,198,972 23,198,972 ירושלים

0.0% 17,755,293 17,755,293 חיפה

9.9% 5,058,188 4,600,500 חולון

0.0% 2,390,930 2,390,930 חדרה

4.5% 3,059,250 2,926,125 הרצליה

1.6% 754,688 743,063 גבעתיים

0.0% 3,362,500 3,362,500 בת ים

0.0% 6,331,847 6,331,847 באר שבע

0.0% 1,860,601 1,860,601 אשקלון

-13.3% 3,318,375 3,825,563 אשדוד

1.8% 118,339,455 116,200,455  סה"כ

 2010קובץ הרישוי של משרד התחבורה , חברת נתיבי איילון, ע"חברת נת: המקור 

מונח כי במרבית המקרים לא היו . בלבד 2009-2010אלא של  2007אין בידנו שליפות מקבצים של : הערה 

 . 2009-ל 2007כ הנסועה בין "ים משמעותיים בסהשינוי

   2007 נתוני גידול לעומת 3%יכולה להניח  2020-לשל אוטובוסים שמרנית " עסקים כרגיל"  תחזית

ה שתהווה סבירלגזור מהן תחזית  וקשההתכניות למערכות הסעת המונים המתוכננות במטרופולינים אינן סופיות 

 . 2020-תרחיש מציאותי יותר ל

  .נסועת סוגי הרכב האחרים חושבה כנפח רקע על בסיס ספירות תנועה ממקורות שונים
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 מ רכב"באלפי ק 2000נסועת  סוגי רכב לפי קטגוריה 

 

אופנוע מונית משאית מסחרי פרטי בלבד 2000

ת"א   1,064,363    60,947    32,933    95,793    74,505

רעננה        73,669      4,082      4,027      2,947      2,210

רמת גן      193,039    10,673      6,057    17,374    13,513

רחובות      122,068      7,324      7,092      4,883      3,662

ראשון לציון      375,864    25,561    17,908    18,793    11,276

פתח תקווה      291,758    20,049    14,807    11,670      8,753

נתניה      174,386    12,207    11,618      6,975      5,232

כפר סבא        84,781      5,935      4,431      3,391      2,543

ירושלים      860,502    32,183    37,292    86,050    20,708

חיפה      603,572    42,250    54,248    48,286    24,143

חולון      176,717    13,234      7,659      8,836      5,302

חדרה      103,775      7,264      5,189      3,113      3,113

הרצליה      150,552      9,033      8,892      6,022      4,517

גבעתיים        24,748      1,237         973      1,732      1,485

בת ים        55,935      3,915      2,237      2,237      1,678

באר שבע      295,653    20,696    14,783    11,826      8,870

אשקלון      107,171      7,502      5,359      4,287      3,215

אשדוד      165,207    11,565      7,174      4,956      4,956

 סה"כ   4,923,762  295,656  242,679  339,172  199,680
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 רכב  מ"באלפי ק 2007נסועת  סוגי רכב לפי קטגוריה 

אופנוע מונית משאית מסחרי פרטי בלבד 2007

ת"א   1,313,701    75,224    40,648   118,233    91,959

רעננה        93,456      5,179      5,108       3,738      2,804

רמת גן      240,164    13,279      7,535     21,615    16,811

רחובות      151,236      9,074      8,787       6,049      4,537

ראשון לציון      467,222    31,774    22,261     23,361    14,017

פתח תקווה      363,877    25,004    18,467     14,555    10,916

נתניה      223,551    15,649    14,893       8,942      6,707

כפר סבא      106,462      7,452      5,564       4,258      3,194

ירושלים   1,026,530    38,392    44,488   102,653    24,703

חיפה      685,407    47,979    61,604     54,833    27,416

חולון      219,844    16,464      9,528     10,992      6,595

חדרה      135,116      9,458      6,756       4,053      4,053

הרצליה      188,247    11,295    11,119       7,530      5,647

גבעתיים        31,086      1,554      1,222       2,176      1,865

בת ים        66,973      4,688      2,679       2,679      2,009

באר שבע      370,330    25,923    18,516     14,813    11,110

אשקלון      134,304      9,401      6,715       5,372      4,029

אשדוד      203,486    14,244      8,837       6,105      6,105

 סה"כ   6,020,992  362,032  294,726   411,958  244,479

 מ רכב"באלפי ק 2020נסועת  סוגי רכב לפי קטגוריה 

אופנוע מונית משאית מסחרי פרטי בלבד 2020

ת"א   1,905,462   109,109    58,958   171,492   133,382

רעננה      142,115       7,875      7,768       5,685       4,263

רמת גן      354,191     19,583    11,113     31,877     24,793

רחובות      221,462     13,288    12,867       8,858       6,644

ראשון לציון      686,127     46,660    32,690     34,306     20,584

פתח תקווה      538,373     36,995    27,323     21,535     16,151

נתניה      346,912     24,284    23,111     13,876     10,407

כפר סבא      159,229     11,146      8,322       6,369       4,777

ירושלים   1,406,291     52,595    60,946   140,629     33,842

חיפה      854,294     59,801    76,783     68,343     34,172

חולון      323,860     24,254    14,037     16,193       9,716

חדרה      215,319     15,072    10,766       6,460       6,460

הרצליה      279,633     16,778    16,517     11,185       8,389

גבעתיים        46,506       2,325      1,828       3,255       2,790

בת ים        92,578       6,480      3,703       3,703       2,777

באר שבע      552,432     38,670    27,622     22,097     16,573

אשקלון      200,367     14,026    10,018       8,015       6,011

אשדוד      294,905     20,643    12,807       8,847       8,847

 סה"כ   8,620,057   519,585  417,177   582,727   350,580
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 . לעיריותאן מבוססים על קבצים שהועברו מחברת החשמל והועברו גם הנתונים המוצגים כ - חשמל

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 מר יעקב זוהר, חברת החשמל: המקור 

 : 2000ש שנתי לפי שימושים בכל ערי האמנה בשנת "להלן אומדן ההתפלגות של צריכת החשמל בקוט

 

 

 

 

 

 

 

 

2007צריכת חשמל לפי מגזר שנת 
ש"כ שנתי קוט"סה

סה"כתעשייתיתאורהמסחרימיםחקלאיביתיעיר

348,682,8381,583,76813,250,923243,665,5813,036,876205,915,326816,135,312אשדוד

181,292,2553,507,6953,310,490109,706,6836,110,38548,940,956352,868,464אשקלון

348,349,491490,35916,645,785344,687,56911,401,467106,727,727828,302,398באר שבע

254,394,50368,7494,366,813107,285,0233,454,36030,392,453399,961,901בת ים

137,610,296141,3611,144,19088,264,4401,479,3681,772,901230,412,556גבעתיים

264,627,603687,4324,586,716202,643,9213,300,03814,621,965490,467,675הרצליה

148,882,3401,848,6274,660,10188,106,1833,612,35217,766,850264,876,453חדרה

349,890,113253,4202,310,420173,212,2544,542,85688,609,174618,818,237חולון

579,881,4173,105,44812,930,932620,809,25517,674,597283,144,5961,517,546,245חיפה

824,918,571176,359980,127862,856,73726,658,523148,026,5731,863,616,890ירושלים

196,988,177646,3184,405,657116,578,8584,363,30126,069,097349,051,408כפר סבא

342,634,366772,0566,020,862287,316,0937,654,89355,648,325700,046,595נתניה

407,645,0119,222,6712,492,929418,819,5937,177,46296,921,803942,279,469פתח תקווה

500,145,5382,767,59868,582,472332,944,1604,381,547150,311,4141,059,132,729ראשון לציון

228,272,406443,1684,080,685135,787,0474,588,57379,122,075452,293,954רחובות

374,257,700302,5733,777,124437,925,0943,965,96521,757,760841,986,216רמת גן

196,824,984938,3037,673,300138,169,7582,737,25554,103,473400,447,073רעננה

1,115,956,8962,259,2161,810,4881,772,272,86320,711,651163,748,8673,076,759,981ת"א

6,801,254,50529,215,121163,030,0146,481,051,112136,851,4691,593,601,33515,205,003,556סה"כ

2000צריכת חשמל לפי מגזר שנת 
ש"כ שנתי קוט"סה

סה"כתעשייתיתאורהמסחרימיםחקלאיביתיעיר

248,679,0851,394,5989,777,051180,051,8003,183,173144,891,646587,977,352אשדוד

136,434,0282,373,4952,522,70967,841,6033,877,95437,764,232250,814,021אשקלון

265,042,535647,0865,617,525246,647,0827,993,63980,065,956606,013,823באר שבע

219,692,79105,275,39389,550,3701,199,16630,598,901346,316,621בת ים

118,569,87401,160,34051,167,000574,3211,615,739173,087,274גבעתיים

214,802,928284,4234,142,746133,738,756780,9898,648,904362,398,746הרצליה

115,811,561917,0825,787,03861,624,0103,249,48017,698,096205,087,267חדרה

292,201,01302,105,329131,146,0832,213,54272,804,251500,470,219חולון

495,919,1203,136,96516,850,112455,820,8466,386,375250,404,8781,228,518,295חיפה

661,664,50842,192137,272572,253,027236,929106,582,1211,340,916,049ירושלים

158,976,710562,6833,231,96277,917,180485,9024,917,057246,091,494כפר סבא

259,191,302739,3586,654,111170,510,7533,474,82145,875,140486,445,484נתניה

321,627,9648,802,3261,738,206248,700,1793,210,942100,828,872684,908,490פתח תקווה

397,074,1031,783,50662,078,080241,648,0502,325,500123,005,129827,914,368ראשון לציון

175,651,75589,0642,536,43985,237,7723,544,64954,829,128321,888,807רחובות

311,588,56676,4744,343,972313,122,5521,957,64722,089,883653,179,093רמת גן

156,334,897368,8795,539,79680,800,549533,73930,749,807274,327,666רעננה

908,017,897278,7712,053,3001,319,407,951248,105160,458,3222,390,464,346ת"א

5,457,280,63621,496,902141,551,3804,527,185,56445,476,8731,293,828,06211,486,819,417סה"כ
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 דולוגיית הסקרש  שנתי על בסיס מתו"בקוט  2020להלן תחזית צריכת חשמל לשנת 

 2020תחזית צריכת חשמל לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג בשנים "בדומה לתחזית צמיחת התמ ,לשנה 4%כלומר  ,59%-ב מוגדלים בפועל  2007מבוסס על נתוני : הערה 

 13בפליטות במשך  69%זוהי תחזית גידול של  .(ח"כפי שיפורט בהמשך הדו) אלו וללא כל התייעלות אנרגטית

 .בשנה 4.1%-או כ 2020-ל 2007-שנים מ

 

  תעשייתית ומסחרית, צריכת דלקים ביתית

אחרי ייצור חשמל  ,ובמרבית קטגוריות הפליטה הוא השלישי בחשיבותו ,בפליטותיחסית גם תחום זה דומיננטי 

 .ותחבורה

 חברות הדלק שיתוף הפעולה מצדבמיוחד בשל חוסר  תמורכבמשימה נו יפילוח צריכת הדלקים ברמה העירונית ה

 .מוצרים ואיזוריםבחתך של , מכירותיהןל הנוגעמידע במסירת 

כמו כן . מ בשנה לנפש"ג גפ"ק 78על בסיס ( מ"גפ)וצע אומדן של עיקר הצריכה הישירה ברמה הביתית ח זה מ"בדו

 .לקים מסוגים שונים בתעשיה הכבדהממצאי סקר ביקוש לד מוצגים

סה"כתעשייתיתאורהמסחרי וציבורימיםחקלאיביתיעיר

554,405,7122,518,19121,068,968387,428,2744,828,633327,405,3681,297,655,146אשדוד

288,254,6855,577,2355,263,679174,433,6269,715,51277,816,120561,060,858אשקלון

553,875,691779,67126,466,798548,053,23518,128,333169,697,0861,317,000,813באר שבע

404,487,260109,3116,943,233170,583,1875,492,43248,324,000635,939,423בת ים

218,800,371224,7641,819,262140,340,4602,352,1952,818,913366,355,964גבעתיים

420,757,8891,093,0177,292,878322,203,8345,247,06023,248,924779,843,603הרצליה

236,722,9212,939,3177,409,561140,088,8315,743,64028,249,292421,153,560חדרה

556,325,280402,9383,673,568275,407,4847,223,141140,888,587983,920,997חולון

922,011,4534,937,66220,560,182987,086,71528,102,609450,199,9082,412,898,530חיפה

1,311,620,528280,4111,558,4021,371,942,21242,387,052235,362,2512,963,150,855ירושלים

313,211,2011,027,6467,004,995185,360,3846,937,64941,449,864554,991,739כפר סבא

544,788,6421,227,5699,573,171456,832,58812,171,28088,480,8371,113,074,086נתניה

648,155,56714,664,0473,963,757665,923,15311,412,165154,105,6671,498,224,356פתח תקווה

795,231,4054,400,481109,046,130529,381,2146,966,660238,995,1481,684,021,039ראשון לציון

362,953,126704,6376,488,289215,901,4057,295,831125,804,099719,147,387רחובות

595,069,743481,0916,005,627696,300,8996,305,88434,594,8381,338,758,083רמת גן

312,951,7251,491,90212,200,547219,689,9154,352,23586,024,522636,710,846רעננה

1,774,371,4653,592,1532,878,6762,817,913,85232,931,525260,360,6994,892,048,370ת"א

10,813,994,66346,452,042259,217,72210,304,871,268217,593,8362,533,826,12324,175,955,654סה"כ
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 אדי דלקים בתחנות

 פורוםתחנות דלק ציבוריות ברחבי ערי  395ב ( בנזין 1.1-מתוכם כ)ליטר דלקים  מיליארד 1.7-נרכשו כ 2007-ב

 .15-ה

 .טון אדי בנזין 1,717לנידוף של  גרםמילוי כמות זו במיכלים התת קרקעיים ולאחר מכן במכוניות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יתה יה באספר תחנה אחת בככאשר רק ב( 1שלב )בכל התחנות היו מערכות למישוב אדים במיכלים התת קרקעיים 

 (. 2שלב )מערכת למישוב אדים בתדלוק עצמו 

( ני חברות הדלקח לתחנה קיימת ממוצעת על פי נתו"ש 250,000-במחיר של כ) 2התקנה מלאה של מערכות שלב 

 .70%-כלומר ירידה של כ, טון 430-תה מקטינה את נידוף האדים לכיהי 15-ה פורוםבכל התחנות בערי 

 מגורים מאזור שמרחקן התדלוק תחנות להתקין בכל יש 2006 -ב הסביבה להגנת המשרד שפרסם אותהור פי על

, על פי התכנית ,כלומר. שנים 4 של תקופה פני על תעשה המשאבות התקנת. 2שלב  מתקני יםמטר 40 -מ קטן

המגדירים  ,הסביבה עם המשרד להגנת להסדרים שוניםחלק מחברות הדלק הגיעו , עם זאת. להסתיים בקרוב אמורה

 .זמן שונים לביצוע ההתקנות פרקי
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תחנות בערי  40-ב 2ו מערכות שלב הותקנ ,לעת הזוועד  2007מאז . על פי המידע הקיים במשרד להגנת הסביבה

יכולת קיימת לעיריות . הדרך ליישום מלא של ההנחיות עוד ארוכה, כלומר. א"בת 20-מתוכן כ, 15-ה פורום

ת שימושי הקרקע במרבית שטחי צפיפוב בהתחשבנושא זה מקבל משנה תוקף . הנחיות בתחומןלהשפיע על יישום ה

 .15-ה פורוםערי 

אינו משתנה באופן משמעותי עם ( ברמה הארצית)מראה שממוצע המכירות לתחנה  2000השוואה לנתוני שנת 

 ,זיהום אווירכגון  ויות נלוותמשמעלמגמה זו  .ל בביקוש לדלק מגיע מהוספת תחנותמרבית הגידו, כלומר .השנים

 . גבוהים יותר וכן בזבוז משאבי קרקע, מים וקרקע
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 תחבורה

 כללי

כמו . למטרות שונות בשטחי העריםונצרכו על ידי כלי רכב מסוגים שונים שדלקים בכמות המתמקדת שאלת המחקר 

בחינת הצורך ב. 2 מדי תקופה עדכון האומדנים כלי עבודה המאפשרהצורך ב. 1: שני צרכים נוספים וכן הוגדר

 .רכב בתחומןהכלי  ידי-ללצמצום הפליטה ע, הרשויות ידי-להננקטים ע ,השפעתם של צעדי מדיניות שונים

 ,דורשת חישוב פליטות כנגזרת של נסועה בקטגוריות רכב השונות לביצוע סקרי הפליטות העירונייםגיה והמתודול

מ שנסעו כלי הרכב השונים ברחבי השטח המוניציפלי "ספר הקלמאומדן טוב ככל האפשר ולכן נדרש למעשה 

ל עבור כ מופיעה ,להכנת סקר הפליטותלמדריך בדפי החישוב הנלווים . רכבהבהפרדה לסוג  ,םעריהשל כל אחת מ

 .לפי מקדמי הפליטה, שנפלטווהפליטות  ות הדלקים שנצרכיות כמוונגזר וממנה, ממוצעתהדלק הצריכת  סוג רכב

על מנת לחשב רק את  דרך העירפת של המתודולוגיה היא שיש לנטרל ככל הניתן את תנועת המעבר קביעה נוס

  .תחבורה ראשי על ציר ומצאותיהפליטות הקשורות לעיר ולא אלו הנובעות מה

רכב בכל נקודת הנסיעה של הצריכת דלק ממוצעת תלוייה במהירות : דיוק הנוצר בדרךהאי  חסרונה של שיטה זו הוא

ת צריכת דלק של אותו רכב יכולה להשתנו. אינם משקפים את המצב לאמיתו מהירות ותוואי שטח ממוצעיכך ש ,זמן

 נסיעות 5הפליטות של מזהמים אחדים תלויות בחום המנוע ולכן , בנוסף .בתנאי נסיעה שונים עשרות אחוזיםב

 .מ באותו כלי רכב"ק 50נסיעה אחת של אשר מ פולטות יותר מ"ק 10 באורך של

 .י אומדן צריכת הדלקים של כל סוג רכב ברמה הארצית"הטבלה שלהלן ממחישה את חשיבות קטגוריית כלי הרכב ע

 2007-וצריכת הדלק שלהם ב, מ השנתי שהם נוסעים"הק, כלי הרכב' משקלם היחסי של מס:  1טבלה 

 

 

 

  

 

 

 סוג רכב

 מס כלי רכב 

 ממוצע ק"מבישראל

 ק"מ שנתי 

בקטגוריה

 צריכת 

דלק 

ממוצעת 

בק"מ 

לליטר

 סה"כ צריכת 

דלקים בליטר

 התפלגות 

מס כלי 

רכב

 התפלגות 

ק"מ שנתי 

ארצי

 התפלגות 

צריכת 

דלקים

226,00038,6008,723,600,0006.01,453,933,3339.9%18.9%24.7%ואנים טנדרים  סולר

50,57221,2001,072,125,89115.071,475,0592.2%2.3%1.2%פרטי סולר

18,32688,0001,612,688,00015.0107,512,5330.8%3.5%1.8%מוניות

12,90272,500935,395,0002.5374,158,0000.6%2.0%6.4%אוטובוסים

16,13345,300730,824,9005.0146,164,9800.7%1.6%2.5%מיניבוס

50,58338,6001,952,503,8003.5557,858,2292.2%4.2%9.5%משאיות מעל 4 טון

374,51615,027,137,5912,711,102,13516.4%32.6%46.1%סה"כ סולר

1,728,72916,50028,524,028,89610.02,852,402,89075.8%61.9%48.5%פרטי בנזין

81,70021,2001,732,040,0006.0288,673,3333.6%3.8%4.9%ואנים טנדרים בנזין

948088,400796,387,20025.031,855,4884.2%1.7%0.5%אופנוע

1,905,23731,052,456,0963,172,931,71183.6%67.4%53.9%סה"כ בנזין

2,279,75346,079,593,6875,884,033,846100.0%100.0%100.0%סה"כ בנזין וסולר
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 2009ן סטטיסטי שנתו, 2007ס סקר נסועה "למ –נסועה ממוצעת , מקור נתוני מס כלי רכב

 ,אוטובוסים ומוניות, כבדותמשאיות ו( טנדרים,ואנים)משאיות קלות  ,ניתן לראות כי למרות מספרם הנמוך יחסית

  .מכלי הרכב 20%-למרות שמדובר בפחות מ, מחצית מצריכת הדלקים לתחבורה במדינת ישראללכ יחדיו אחראים

 

 לחישוב נסועת כלי רכב בחינת האפשרויות

 : לחישוב נסועה של כלי רכב אפשריות שיטות מספרלהלן 

  - ניתוח מספר כלי הרכב בישראל לפי סוגים

וביצוע התאמות שונות לחישוב , מסקרים שונים כבסיס ,שימוש ברישום כלי רכב לפי עיר ונתוני נסועה ממוצעת

 .מ שנסעו בעיר"כ הק"אומדן סה

קלות ביצוע , כמו כן. גם ברמה המקומית כלי רכבסוג , רכבהמספר כלי , תושביםהנתונים של הזמינות  :יתרונות 

 .דמוגרפים-חברתיים וסוציו, שוואות לפרמטרים כלכלייםהוכן ה ,רב שנתיותההשוואות ה

ברחבי כמו כן . מיקום רישום הרכב לא בהכרח מהווה אינדיקציה למיקום הבסיס של המשתמש ברכב :חסרונות 

למטרות  -ובתוכה  ,של נהגים שרכבם רשום בעיר אחרת ונוסעים אליה ר של המתגוררים בה וגם"העיר נוסעים כ

 .רכב הרשום בעיר נעשה בתוך שטח העירהלא ידוע איזה חלק מהנסיעות של כל כלי  .עבודה ובילוי

  - ספירות תנועה

 .י גורמי תכנון אחרים למטרות שונות"ספירות ידניות המתבצעות  על ידי מחלקות התחבורה בערים וכן ע

 .הנבדקים ובמקומות בודק את המציאות בטווחי הזמן :תרונות י

אין ספירות  ברוב המקרים. בחינת עומסים או צורך בכביש חדש או ברמזור –כ נקודתיות "המטרות בד: חסרונות 

קשר סיבתי  אין . בערים שונותולאותה מטרה באותו אופן  מתבצעות הספירות אינן. לנקודות הזמן הדרושות לעבודה

השפעת צעדי את כדי לבחון ב" לפני ואחרי"לבצע מספר פעמים בשנה או בשיטת קושי שתנים אחרים ולכן יש למ

 . מ רכב"קשה לתרגם אותה לקאותו , מסוימיםמספר כלי רכב בנקודה או מקטע מספקת ספירה  .מדיניות על התנועהה

  - מודלים של תחבורה

על בסיס פרמטרים שונים  ,תנועה מסוגים שונים ברחבי העיראנשי תכנון תחבורה לחיזוי נפחי  כלים המשמשים

 .שהוכחו כמשפיעים על היקף התנועה ומיקומה במרחב
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עזר למדידת נסועה ופליטות  ב ואירופה ככלי"מרבית הערים המובילות בתחום בארהבבשימוש נמצאים  :יתרונות

 יםומכיל משנה לשנה יםומשתכלל יםתפרמש, בשל שכיחותם; תיאורטי הטוב ביותר-הביסוס האקדמי יבעל; בפועל

היפותטית  בחינה יםמאפשר ;ברזולוציה של רחוב ראשיהפרמטרים שעשויים להשפיע על תנועת כלי הרכב  לאת כל

 .על אותו בסיסנעשים  –מדידת מצב קיים וביצע תחזיות לשנים קדימה ; צעדי מדיניות לפני שהם ננקטים של השפעת

ומה היקפה הסטייה  קשה לדעת לאיזה כיוון. במיוחד ברמה המקומית, ני הכיווניםמסטיות לש יםסובל :חסרונות

; החדש בחברת נתיבי איילון ABM. ע"של נת FSM? באיזה לבחור –ישנם מספר מודלים ; לעומת  המציאות

כמו  .בעבאר ש, ירושלים, חיפה, א "ת: י גורמים שונים למטרופולינים השונים "עלים עפהמודלים בנויים אחרת ומו

עוסקים בעיקר בביקוש האוכלוסיה ; להן נדרש החישוב, החתומות על האמנהכן המודלים אינם מכסים את כל הערים 

לא תוכננו , ככלל; מסחרי אלא באופן עקיף-עיסקי-לנסיעות ולא בנסיעות הקשורות באופן ישיר לסקטור התעשייתי

ישנן . ות עיקריות על מנת לבחון את צרכי התשתיתלמצוא נפח תנועה שנתי מצטבר אלא נפחי שיא בשעות פעיל

ינתנו חנדרשים מומחים להרצתם ולכן מב, המודלים מורכבים מאד; מודלים על מנת לחשב נפחים כולליםהתאמות ל

 .הם במידה רבה קופסה שחורה עם תוצרים שיש להסבירם בדיעבד

 :העקרונות המהותיים. מתחבורההפליטות אומדן צורך לאזן בין מספר עקרונות כלליים בנושא קיים 

 .2007-וב 2000-אור המצב ששרר בידיוק בת •

תשתיתיים , יםדמורפי-סוציו, מקרו כלכליים)קישור נפח התנועה למשתנים מסבירים בתחומים שונים  •

 (.רגולטורים, מקומיים

 .וכן לשנות ביניים בזמן עדכון הסקר 2020יכולת לבצע אומדן לשנת  •

 .ין בנמצא שיטה אחת העונה על כל העקרונות הללו בכל סוגי התחבורהלקבוע כי אלסכם וניתן 

לא ניתן להקיש על  גם בנתונים שזמינים יחסית, כןו ,ספירות מדויקותאו הערים נעשו וקיימות /לא בכל שנות הסקר ו

קשרים  מציאתשכן  ,ממשתנים מסבירים יםמנותק לעיתים קרובות נתונים אלו ,כמו כן. בשנה הכוללנפח התנועה 

 ".לפני ואחרי"מסוג זה מצריכה ספירות של 

ברמה  אולם, ברמה הארצית לבדיקה מענה טוב ומדויק דיומהווים רישומי כלי הרכב כמוצא לבחינת הפליטות 

לערים שונות יש נפח תנועה משתנה המגיע  ,כמו כן. הפוגמים באיכות התוצאההמקומית נכנסים עיוותים שונים 

 .רכהמחוץ לעיר או עובר ד
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רק עוסקים במישרין  הם אך( למעשה הם נועדו לתחזיות)ומאפשרים תחזיות המשתנים מרבית המודלים מכילים את 

, מסחרי)ם האחראית על כמחצית מצריכת הדלקי ת הרכב הפרטי ולכן אינם מסייעים כיום בחישוב הנסועהבתנוע

מעדכנים נתונים וצירים , ה מניחים הנחותב" קופסה שחורה"הם מהווים מעין  ,כמו כן(. אוטובוסים, משאיות

 .ומקבלים תוצאה שקשה לעיתים להבין אינטואיטיבית

בחינת השפעת צעדי מדיניות חישוב הנסועה ולבשל העובדה שערים רבות בעולם משתמשות במודלים של תחבורה ל

 .נושאה בפירוט את כעתנסקור  ,על פליטות מזהמים וגזי חממה

 

 פרטי מודלים של תחבורה לרכב

(Four Step Model) FSM  

 ומוכרת בשם (נמצאת בשימוש מאז שנות השבעים) שיטה זו היא הוותיקה מבין שיטות תכנון התחבורה המקובלות

:UTMS Urban Transportation Model System. 

 . לחיזוי הביקוש לתחבורה והתפלגות השימוש בה תמשמשהשיטה 

פיזיים הממוצעים של כל איזור מבוצעים הדמוגרפיים וה, הכלכלייםלאחר הגדרת אזורים ומציאת המאפיינים 

 :השלבים הבאים

 .ושמגיעות לכל איזור( TAZ)שנוצרות בכל איזור (  (tripsחישוב מספר הנסיעות -? כמה נסיעות .א

קישור הנסיעות שנוצרות עם אלו שמגיעות לכדי התפלגות הנסיעות בין אזורים ובתוך  -? לאן נוסעים .ב

  .כל איזור

 .חיזוי בחירת שיטות הנסיעות השונות -? נוסעיםאמצעי  באיזה .ג

 .חיזוי המסלול שיבחר מנקודה לנקודה -? באיזה מסלול נוסעים .ד
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 סכמת מודל ארבעת השלבים:  1תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :המודל חולשות

זנים אליו מו. מבוסס על איזור תנועה כיחידת ניתוח אחידה ואינו מתייחס לפרט או למשק הבית הבודד •

שיטה זו אינה לוקחת בחשבון הבדלים . תנועה כיחידה הומוגניתלאיזור נתונים מצרפיים אשר מתייחסים 

 .בהתנהגות נסיעות בין משקי הבית באותו איזור

קשה למשל להסביר נסיעות . בלי לחלקן לסגמנטיםמבלי ליצור קשר ביניהן וממטפל בביקוש לנסיעות  •

 .שבסיסן אינו הבית

 .ישיר בין ארבעת שלבי המודל אין קשר •

 .ותולא עתידי ותתשתיות קיימ נעזר בסקרים המבטאים בחירה בין ,ככלל •
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נתונים  .ודרך ארץ, ע"של חברות תכנון והנדסת תחבורה פרטיות וכן בחברות נתבשימוש  יםמודלים מסוג זה נמצא

 .בהכנת הסקריםות העיריבעבר ושימשו בחלק מהמקרים את  15-י פורום ה"ע הועברו ע"ממודל נת

  Activity Based Model מודל מסוג 

רמת הפירוט של  .ABM: Activity Based Modelsישה המבוססת על פעילויות ומכונים גבנוקטים אלו מודלים 

אשר מסבירה את פעילויות הפרט ואת ( דיסאגרגטיבית) נוקטים גישה לא מצרפית. רמת הפרטנה הקלט והפלט הי

את מכלול הנסיעות קובעות ו גישה זו מניחה שההחלטות השונות של הפרט תלויות זו בזו. הןהנסיעות הנגזרות מ

 .יוםהאותו ל

 :היתרונות הבאים ABMלמודל מסוג  

רות לביצוע נסיעה באופן ימבטא החלטות ברמת הפרט ומשק הבית ונותן תוצר של הסב -דיסאגרגטיבי  •

  .ובמסלול מסויים

ביקוש להשתתפות בפעילויות והתנהגות הפרט הנמצאים כחלק אינטרלי  הביקוש לנסיעות הוא תוצאה של •

 .מהמודל

 .('כמו בעלות על רכב וכו)לקבלת החלטות ברמת משק הבית בטווח הקצר והארוך  מובניתיש הירארכיה  •

 .'וכו משתני מדיניות תחבורתיים, שינויים בגודש, תקופות היום, קיימת בו רגישות ליחס בין הנסיעות •

הכולל א פותח בשנים האחרונות במימון משרד התחבורה על ידי צוות מומחים "תחבורה החדש למטרופולין תמודל ה

בישראל יישום המודל  .ב"מארה Cambridge Systematicsבאחריות חברת יורם שיפטן מהטכניון ו' פרופהאת 

 .רותי אמיר' גבי "ליאוניד חייפיץ ותחזוקתו נעשית על ידי חברת נתיבי איילון עמר נעשה על ידי 

מפקדי אוכלוסין ארציים וסקרים נוספים , ס"למהי "פיתוח וכיול המודל התבסס על סקר הרגלי נסיעה ארצי שבוצע ע

 .סקרי חניה וכן סקרי תחבורה ציבורית שונים, סקרים באזורים עם רכבות ,למטרות ספציפיות

 .ודדות שקיים קשר ביניהןהמוגדר כרצף נסיעות ב" סיור"המודל מבוסס על יחידה הנקראת 

 :המודל מבוסס על סיור עיקרי וסיור משנה כמפורט להלן 
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  ABMמודל מבוסס פעילויות : 2תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדריך למשתמש –א "ולין תפמודל  תחבורתי מטרוחוברת : המקור 
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 א החדש"שלבי הנסיעה במודל מטרופולין ת: 3תרשים 
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 2009נובמבר ,  3כרך , מדריך למשתמש –א "ת מטרופוליןמודל  תחבורתי : המקור 

כולל  ,מכלול הסיורים והנסיעות של כל פרטאת הסתברויות שיוצרות  נותןכל תת מודל הרצת המודל נעשית באופן ש

 .'המסלול עצירות הביניים וכו, העאמצעי ההג, הפעילות

המהוות בעצמן קלט למודלים של בחירה בין  ,יעד –הנסיעות המתקבלות לטבלאות מוצא  לכל השלב הבא הוא צירוף

לכך מוסיפים נסיעות חיצוניות לתחום התכנון וכן נסיעות מסחריות שאינן חלק אינטגרלי . תחבורה פרטית לציבורית

 .מהמודל

 א החדש"שיטת סיכום הנתונים במודל מטרופולין ת – 4תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009נובמבר ,  3כרך , מדריך למשתמש –א "ולין תפמודל  תחבורתי מטרו: המקור 

 

 .לשימוש ובחינה של מתכנני תחבורה שונים בנובמבר השנה והופץ 2020-ו 2007מודל זה כוייל ונבחן לשנים 
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רט הפרדה נוחה של מספר משתנים המסבירים את החלטות הפשהוא מאפשר  הוא בכךיתרונו הגדול של המודל 

מפקד האוכלוסין של  ימוש בנתוניהעושה ש ,לבנות מודל פשוט יותר ניתןעל בסיס הנחות אלו . בנסיעותיו היומיות

 .א עצמו"וכן מסקרים שנעשו לצורך מודל מטרופולין ת 2008-ס מ"למ

 :נםיחסרונות המודל החדש ה

 .מורכב מאד ומצריך הרצות של בעלי מקצוע בתחום •

 .ויהיה קשה לאמת את תוצאותיו ואת כיוון הסטיות סיון בהרצתויאין מספיק נ •

 .א"לין תין התאמות והרצות מחוץ למטרופואין עדי •

משאיות ואוטובוסים כנפח רקע שהנסיעה הבודדת שלהם אינה תוצאה ישירה , גם מודל זה כולל רכב מסחרי •

 .של המודל

שלימים בנושאים שונים נעשו סקרים מ. שטרם עודכן 1996-משתמש בין השאר בסקר הרגלי הנסיעה מ •

 .סקר מקיף נוסף טרם נערך אולם

 

י רכב פרטי בכל עיר "מ שנעשו ע"סיכום הקאת יודעים לתת   ABM/וגם נתיבי איילון FSM/ע"נת –שני המודלים 

מודל מסוג . אר שבעמסוג הנמצא בשימוש גם בירושלים ובב FSMהינו מודל  PGL/ע"מודל נת .ועיר באיזור המרכז

ABM  בחיפהמופעל. 

כנפח רקע  יםמחושב יםמסחרי יםרכבו, של משאיותשל רכב פרטי בלבד ואילו נסועה שני המודלים מספקים נסועה 

 .המודלמ יאינטגראלולא כחלק 

שני המודלים מהווים פתרון מקצועי הנהוג בעולם לחישובי נסועה מצטברים ופליטות כי  ,בהכללה ,ניתן לקבוע

 .מזהמים וגזי חממה

, סוגי התחבורה האפשריים, בתחום התשתיות)כוללים מאות משתנים ה ,מורכביםו גדוליםדובר במודלים מ ,מצד שני

עובדה זו מובילה לכך שקשה לבודד משתנים מסבירים . קשרים מסובכים ביניהםהמקיימים ( הדמוגרפיה והכלכלה

 . מובהקים ולבצע כרצוננו הרצות עם שינוי בתחום מסויים
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לא היו קשורות בנסועה שנתית מצטברת אלא בנסועה יומית המתמקדת  ,עד היום ,בארץמטרות המודלים הללו 

הדבר (. 300-הכפלה ב)ולאחר מכן מתבצעת התאמה המבוססת על מקדמי ניפוח משוערים  (בוקרב)בשעות שיא 

 .מביא בהכרח לסטיות שלא ניתן לכמת

 יםרכבי "המתבצע עמ "ר נדרש כימות הקהיא שעל פי המתודולגיה של הסק, אלוהבעיה המרכזית של מודלים 

המודלים שנסקרו יכולים להכיל או לא להכיל צירים מסויימים . ולא של כלי רכב העוברים דרכה ,לעיר יםהקשור

 .אבל לא לנטרל תנועה חולפת

 . כלי פשוט יותר המניח הנחות כלליות ומחשב נסועה עירונית ברמת המקרו שנדרש גםהמסקנה המתבקשת היא 

 

 (2007) תעסוקה-דל רדיוסמו

על וכן  ,והסקרים שנעשו עבורו החדש א"מודל מטרופולין תחלק מעקרונות  תבסס עלהמ ,להלן מוצע מודל פשוט

לתוצאות מודל . מודל זה עוסק רק בנסיעה ברכב פרטי שהיא המרכיב הדומיננטי בנסועה. ס"סקרים שונים של הלמ

אוטובוסים החישוב עבור נסועת . ספירות תנועה/יות ספיישל מנפחי רקעמשאיות ומונ, קטגוריות של מסחרי נוסיףזה 

 .המפורט לפי הקווים נותן את המענה הטוב ביותר

במבחן התוצאה  ,אולם .יודגש כי מדובר במודל כללי מאד ואף פשטני במונחים של עולם המודלים בתחום התחבורה

 . הועברו אלינודומות לתוצאות המודלים המורכבים שהנותן המודל תוצאות 

 2007הערים החתומות על האמנה בשנת  18מ רכב יומי של רכב פרטי בגבולות המוניציפלים של "ק :תוצרי המודל

 . 2020לשנת  " עסקים כרגיל"ואומדן  2000לשנת  אחורה אומדןוכן 

 ,ובוסיםלמעט אוט ,הקטגוריות האחרותכאשר  חיזויביותר הקטגוריה המרכזית והקשה מהווה את רכב פרטי 

בו ניתן , פתרון יעיל ופשוטמכאן עולה הצורך במציאת . מחושבות כנפחי רקע לרכב פרטי בכל המודלים בישראל

 .על מנת לחשב את הקטגוריות האחרות ,מבוססי ספירות התנועה בערים השונות ,נפחי הרקעלחישוב להשתמש יהיה 

וכן , להסעת הפרט מביתו למקום עבודתו ובחזרהכרכב המשמש ( ABM) "מבוסס פעילות"רכב פרטי מוגדר במודל 

אין כאן קביעה אפריורי של סוג הרכב אלא רק שיוכו לסוגי . 'לימודים וכו, קניות, לפעילויות אחרות כגון בילוי

רכב מסחרי משמש לנסיעה במסגרת העבודה עצמה ולפיכך טנדר יכול להחשב פרטי בהסיעו את . פעילות מסויימים

עובדה זו יוצרת . וכמסחרי בהסיעו את אותו פרט ברחבי העיר למתן שירותים ללקוחות המפעל, הפרט מביתו למפעל

מ שנסע הרכב בהסיעו אדם "במודל שלהלן ילקחו בחשבון הק .לים מסויימים בין המודלים השוניםאי בהירות והבד
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על בסיס " מסחרי"גוריית לקחו בחשבון בקטימ שנסע במסגרת העבודה י"הק. 'קניות לימודים בילוי וכו, לעבודה

ולא נסיעות (  למשל טכנאי או שליח)אבחנה זו רלוונטית לרכב המשרת אדם הנוסע כחלק מעבודתו . נפחי רקע

 .אקראיות לפגישות עבודה

 ( :tours)הקטגוריות השונות של הנסיעות 

 .נסיעה עיקרית ביום למטרת עבודה .1

 .('משפחה וכו, קניות, לימודים)נסיעה עיקרית ביום למטרה אחרת  .2

 .(קשור עבודה, קניות, בילוי)למטרה כלשהי ( של מי שנסע נסיעה ראשית)נסיעה משנית ביום  .3

נה כלל ארצית ומתבססת על סקרים שונים שהכין צוות מודל מטרופולין יההתפלגות הכללית של הנסיעות הללו ה

 .א החדש במהלך השנים האחרונות"ת

 :התפלגות תכיפות הנסיעות היא כדלקמן 

 התפלגות הנסיעות למטרות השונות במדגם:  2טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " א"מודל תחבורתי מטרופולין ת" סקרים מתוך : המקור 

Travel Demand Model System A Tour Based Approach   Tel Aviv Activity Schedule 

 .כ הנסיעות"סהכבנפרד וכן  ת הנסיעות במסגרת כל סיוריות התפלגוומוצג .מספר הנסיעות שנדגמו-מספר המקרים

התפלגות

 סה"כ

התפלגות 

כל סיור מספר מקרים סיור ראשי

43% 52% 14,589 עבודה 1

12% 15% 4,213 לימודים1 

7% 9% 2,462 קניות1

20% 25% 6,974 אחר1

82% 100% 28,238 סה"כ1

סיור משני

2% 11% 674 עבודה2

1% 7% 416 לימודים2

3% 15% 878 קניות2

12% 67% 4,026 אחר2

18% 100% 5,994 סה"כ2

100% 100% 34,232 סה"כ
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 :ומספר הפרטים ברכב  מטרההתפלגות הנסיעות לפי :  3טבלה 

 

 

 

 Travel Demand Model System A Tour Based -" א"מודל תחבורתי מטרופולין ת"סקרים מתוך  : המקור 

Approach   Tel Aviv Activity Schedule 

 

חברתית המתרחשת בה -בגבולות העיר קשורה לפעילות הכלכליתביסוד מודל זה ההנחה כי עיקר הנסועה הפרטית 

 .חברתית בעיר אחרת–או ליוצאים ממנה לפעילות כלכלית 

או נכונים לפחות באזורים  ,ם כלל ארצייםינפרטי ההרכב ה תנסיענח כי חלק מהגורמים המשפיעים על מוכמו כן 

 . ודל ופריסת העיר וכן באופי התעסוקה בהומאידך חלק מהגורמים הם מקומיים וקשורים בג ,המטרופולינים

 :של המודל הנם המשתנים המסבירים

 .לכל מקום עבודה צריך להגיע אדם באמצעי תחבורה כלשהו –מספר מקומות העבודה בעיר  .1

 .חלקם עובדים בעיר וחלקם מחוצה לה – למעגל התעסוקה המשתייכיםמספר תושבי העיר  .2

  .ובמקומו מגיע פרט אחר מחוץ לעירליישוב אחר פרט כזה נוסע  –אחוז תושבי העיר העובדים מחוץ לעיר  .3

או היוממיים מגיעים אליו  רק. המוניציפאלי של העירהשווה בשטחו לשטח עיגול  רדיוס :חיצוני  רדיוס  .4

 . חוצים אותו

ט שאינו פתוח או חקלאי ולפיכך כמע.  )אורבני -עיגול השווה בשטחו לשטח הפנימירדיוס : פנימי  רדיוס

 8ראו תרשים  .הזה העיגולקו חוצים את אינם   -בה מבלים/קונים/תושבי העיר העובדים(. שלא נוסעים בו

  . להלן

וכן ממוצע כלל ארצי , מקרב תושבי העיר – ברכב פרטי למקום עבודתם כנהגים וכנוסעים מגיעיםאחוז ה .5

 .הרלוונטי לאלה המגיעים לעיר מבחוץ

driver 7,179    48.9% 6,271   49.8% 908      43.5% 3,620   26.5% 577      13.7% 957      38.9% 2,086   29.9%

passenger 1,338    9.1% 1,105   8.8% 233      11.2% 3,243   23.8% 818      19.4% 614      24.9% 1,811   26.0%

driver and passenger 8,517    58.0% 7,376   58.6% 1,141   54.7% 6,863   50.3% 1,395   33.1% 1,571   63.8% 3,897   55.9%

all modes 14,680  100.0% 12,593 2,087   13,649 4,213   2,462   6,974   

passenger/driver ratio 0.19 0.18 0.26 0.90 1.42 0.64 0.87
people in car 1.19 1.18 1.26 1.90 2.42 1.64 1.87

work total work otherwrk related non work education shopping 



 

                              33                            

   

מפקד . וכן בין עיר לעיר, מאחד ושונה בין סוג פעילות אחד לאחר גדול –ממוצע נוסעים ברכב פרטי  .6

 .סיפק לנו נתונים טובים בסעיף זה 2008ס לשנת "האוכלוסין של למ
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 :מתבצעת כדלקמן מ בקטגוריית רכב פרטי"חישוב הק

 הנסועה בעיר

 = 

 מספר הנסיעות

 כפול

 אורך נסיעה ממוצעת בעיר

 כפול

 אחוז משתמשים ברכב פרטי

 חלקי

 מספר נוסעים ממוצע ברכב

 

 :נתונים ותשומות

מספר מקומות העבודה בעיר בתוספת אותו חלק מתושבי העיר שעובד מספר הנסיעות הכולל לעבודה הנו  .1

מספר + מספר תושבי העיר שעובדים מחוץ לעיר + זהו גם מספר תושבי העיר שעובדים בעיר  .מחוצה לה

 .תושבי החוץ העובדים בעיר

 נעשה שימוש לכל עיר . 2008ממפקד  - (נהג או נוסע)הנוסעים לעבודה ברכב פרטי  ממוצע שלאחוז  .2

לחישוב נסועת היוממיים  אחוז הארצי הממוצעכן בואחוז הנוסעים לעבודה ברכב פרטי מקרב תושבי העיר ב

 .בהקשר מודלים של נסועהת מינוע המוזכרהרמת ל קשור ישירותמספר זה . בעיר

האוכלוסין מפקד שונה מעיר לעיר ונלקח מ - שעובדים מחוץ לעיר מגוריהם, קיםאחוז תושבי העיר המועס .3

2008. 

מסקרי מודל נלקח  –( לימודים ואחר, קניות)ברכב פרטי בנסיעות שאינן עבודה  הממוצע אחוז הנוסעים .4

 .גם כאן בוצע שקלול דיפרנציאלי ברמת עיר לפי היחסים השונים בנסיעה למקום העבודה. א"מטרו ת
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, ברכב פרטי כנהגים סעיםבמפקד ישנו נתון של הנו. מהמפקד 1.09 –צע הנוסעים ברכב הנוסע לעבודה ממו .5

 . מקרב תושבי העירוהנוסעים ברכב פרטי כנוסע נוסף ומכאן חושב ממוצע הנוסעים לעבודה ברכב אחד 

ה לכל עיר נעשתה התאמ. (א"מודל ת) 1.9 –ממוצע הנוסעים ברכב הנוסע נסיעה ראשית למטרות אחרות  .6

אינם  ,בכל אחת מהערים פערים בין הממוצע הארצי לבין הממוצע העירוניכי ה בדיעבד הסתבר ולםא

 .הנסועה המחושבת מהמודלמשפיעים על 

 .(א"מודל מטרו תסקרי ) 48% –מכלל הנסיעות הראשיות  שאינן עבודהאחוז הנסיעות הראשיות למטרות  .7

ביציאה שניה  כ"בד מדובר. (א"מודל מטרו ת) 21% –ת אחוז הנסיעות המשניות מהנסיעות הראשוני .8

 .'מהבית למטרה נוספת כגון בילוי או קניות וכד

לא שוקלל לכל עיר בנפרד . א"תמודל מטרו ) 91% –שניה /אחוז הנוסעים ברכב פרטי בנסיעה המשנית .9

 .(ההשפעה קטנה בשל

 ללא שוקלל לכל עיר בנפרד בש .א"מודל מטרו ת) 1.4 –מספר הנוסעים הממוצע ברכב בנסיעה משנית  .10

 .(ההשפעה קטנה

מפקד )ס "י למנתונשל כל עיר נלקח מאתרי האינטרנט של הערים השונות והוצלב עם  המוניציפאליהשטח  .11

 .(ס"באתר למ GISומערכת ה  2008

תושבים או ' מס, אורך הנסיעה הממוצעת בעיר ברכב פרטי תלויה בגודל העיר כפי שבא לידי ביטוי בשטח .12

הקשר . כאן נלקח הרדיוס המביא לידי ביטוי את המרחק הממוצע לנקודה אקראית ברחבי העיר. אחר מדד

 (בעמוד הבא 5' מס תרשים' ר) לשטח או לגודל האוכלוסיה אינו לינארי במרבית הערים בעולם

 .ומרחקי הנסיעה בתוכה( בתושבים)הקשר בין גודל העיר : 5תרשים 

 

 

 

 

 

 the Geography of Urban: המקור 

Transportation 3
rd

 edition , Susan 

Hanson, 2004 
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הנסיעה ,  עם זאת ככל שהעיר גדלה. ככל שהעיר גדולה יותר בשטח או אוכלוסיה אורך נסיעה ממוצעת גדל

. בשל בחירת מקומות קרובים יותר בתוך העיר כדי לחסוך זמן וכסף, מתארכת בשיעור נמוך יותרהממוצעת 

 .השימוש שאנו עושים ברדיוס מביא לידי ביטוי את הקשר הלא לינארי הזה

ורטיים השווים בשטחם לשטח העיר והתוחמים את טווח הנסועה ישנה התייחסות לשני מעגלים תא .13

הנסיעה הממוצעת . בשני מעגלים אלו יש נסיעות רבות באורכים שונים. מעגל פנימי וחיצוני. הרלוונטית לנו

כיוון שהנסיעה אינה בקו אווירי נלקח בחשבון . עד קצהו ובחזרה( הפנימי או החיצוני)היא ממרכז המעגל 

המניחים שבבחירת מקום  ,וזאת על בסיס אומדנים מקובלים בתחום, סיעות לעבודה ובחזרהבנ X 3רדיוס 

. אין התייחסות משמעותית למרחק אותו הוא צריך לגמוע בתוך העיר, י אדם הנוסע ברכב פרטי"העבודה ע

 . קירוב זה נדרש שכן אין התייחסות במודל לתשתית הכבישים היחודית של כל עיר

הסיבה  .  X 2נלקחה בחשבון נסיעה קצרה יותר של רדיוס  ,('בילויים וכד, קניות)אחרת בנסיעות שמטרתן  .14

נכנס שיקול של מרחק ולכן הנסיעות אינן אקראיות ' ס לילדים וכו"ביה, בילוי, היא שבבחירת מקום הקניות

ך יותר עבודה בשל שיעור שימוש נמונסיעות להשפעת מקדם זה נמוכה יותר מאשר במקרה ה. ברחבי העיר

 .ברכב פרטי והמצאות יותר נוסעים ברכב ממוצע בסוג פעילות זה

בערים עם . שטח פנימי אורבני השונה מהרדיוס של שטח השיפוט הכוללכאמור לערים אחדות חושב  .15

ושטחים נרחבים ללא שימוש איננו רוצים לחשב נסועה עודפת של תושבי העיר  שטחים חקלאיים גדולים

. עה היוצאת והנכנסת לערים עוברת גם בשטחים אלו ולכן יש לקחתה בחשבוןוסמאידך הנ .הנוסעים בה

דונם  45-כאשר רק לכ( השני בגודלו בארץ), דונם 117-השטח המוניציפלי הוא כ, למשל ,בעיר באר שבע

גם .  ם פתוחים גדולים המקיפים את העירשטחיהנם השאר אילו ניתן להתייחס כשטח עירוני אמיתי ו

באתר   GISבעיר בוצע בעזרת מערכת  חישוב הרדיוס הפנימי. התאמה מסוג זה מחייברה המקרה של חד

הוקף השטח הבנוי גם אם הוא כולל שטחים פתוחים בתוכו ורק שטחים ללא . ס ולא לפי מדידה מדוייקת"למ

 . שימוש בשולי העיר לא נכללים

 .2002לשנת  ןנכו , GIS-הערכת נתוני מעל  המתבססות שלהלן ניתן לראות דוגמאות אחדות בתרשימים

 .הירוקים חקלאיים והאפורים חסרי שימוש(. מגורים ותעשיה)בנויים  שטחים השטחים הצהובים והכחולים הם

 .בולות הקו האדום הם השטח הפנימי התאורטיהשטחים בג
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 המצריכות שימוש ברדיוס פנימי עירוני   ערים 6הרכב שטחי :  6תרשים 

 ירושלים        רעננה

 

 

 

 

 

 

 

 

        חיפה

 

 

 

 ראשון לציון
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 חדרה       אשדוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ראשון לציון, אשדוד, אשקלון, שבע-באר: הנם 60% -50%-של כ ה התאמה משמעותיתשהמקרים בהם נדר

חים אבל שכונות המגורים פזורות על פני מרבית ירושלים היא מקרה ביניים שכן יש הרבה שטחים פתו. חדרהו

השפעת הרדיוס הפנימי הולכת ופוחתת ככל שגדלה . מהשטח הכולל 70%לפיכך נקבע לה שטח פנימי של . העיר

 90%בה  ,לכן במקרה של ירושלים .היוממות שכן כל השטח המוניציפלי רלוונטי עבור הנוסעים מחוץ לעיר ואליה

 .ההשפעה של השטח הפנימי נמוכה יחסית ,צמהמהתושבים עובדים בעיר ע

יש עיר של כל בשטח . ונגזר ממנו רדיוס( פנימי וחיצוני אם יש הבדל)חושב מעגל הזהה בשטחו לשטח העיר , אם כך

אורך הנסיעה . הלוך ושוב ,נסיעות שחוצות את העיר לאורכה לעומת, נסיעות של מאות מטרים הלוך ושוב

בשל העובדה שהנסיעות אינן בקו ישר ויש גם סטיות  לשלוש פעמים הרדיוסשווה  הלוך ושוב לעבודה הממוצעת

מקדם זה שונה במציאות מעיר  .א"זה נאמד בעזרת אנשי מודל מטרופולין ת מקדם. מהדרך העיקרית למטרות שונות

את המאפשר  עדר מידעיבה ,הונח מקדם קבוע ,עם זאת. לעיר בהתאם לפריסת הכבישים והיעדים השונים בתוך העיר

הלוך ושוב  ,ראשית והמשניתה ,הנסיעה הממוצעת .הרלוונטי לעיר מסוימת ,מספר אחדכדי המידע ל לשקלול כל
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רדיוס חיצוני רלוונטי ליוממיים

רדיוס פנימי רלוונטי לתושבי 

העיר העובדים בה

שטח 

בנוי

שטח חקלאי או ללא 

שימוש

אורך נסיעה אמיתית 

ממוצעת הלוך ושוב 

 3*  רדיוס = לעבודה 

 

אורך נסיעה אמיתית 

ממוצעת הלוך ושוב 

= למטרות אחרות 

  2*  רדיוס 

יש שיקול למרחק ' בילויים לימודים וכד, שוות לפעמיים הרדיוס שכן בהחלטה על נסיעות לקניות ,למטרות אחרות

 . והנסיעה כבר איננה מרחק רנדומלי ברחבי העיר

שינויים  יםועדיבמקרה ו. 2002מעודכנים לשנת  ,במסמך זהבהם נעשה שימוש  , GIS-נתוני הכי וב יוזכר ש

מומלץ לעדכן את הנתונים בטבלאות  ,2007משמעותיים בהתפלגות שימושי הקרקע או בגבולות העיר מאז ועד 

 .פרק זהבהמשך   -הסברים על עדכון העבודה . האקסל המצורפות לעבודה ולחשב מחדש את הנסועה

 תמצית מודל רדיוס תעסוקה:  7תרשים 

1עיר 

R

2עיר 

מספר המועסקים מקרב תושבי + מספר מקומות העבודה בעיר = מספר הנסיעות הראשיות  בכיוון אחד לעבודה בכל אמצעי התחבורה •

.העיר שעובדים מחוצה לה

א"אחוז קבוע ממספר הנסיעות לעבודה לפי מודל מטרו ת= מספר הנסיעות הראשיות בכיוון אחד למטרה אחרת מעבודה •

אחוז קבוע ממספר הנסיעות הראשיות= מספר הנסיעות המשניות •

(אחר )X 2או ( עבודה )X 3 רדיוס מעגל השווה לשטח העיר X אחוז הנוסעים ברכב פרטי Xמספר הנסיעות = מ נוסע ברכב פרטי "ק•

מספר נוסעים ממוצע ברכב פרטי/ מ נוסע ברכב פרטי "ק= מ רכב פרטי בעיר "ק•

: סוגי נסיעות בכיוון אחד3

ראשית ביום לעבודה1.

ראשית ביום למטרה אחרת2.

משנית ביום לכל המטרות3.

RRRRRRRRR

2עיר 

R

2עיר 

1עיר 

R

3עיר 

2עיר 

RR

שטח העיר= שטח המעגל 

 סוגי עובדים הנוסעים ברחבי העיר3

תושבי העיר העובדים בה1.

תושבי מקום אחר העובדים בעיר2.

תושבי העיר העובדים בעיר אחרת3.

 

 רדיוס פנימי ורדיוס חיצוני:  8תרשים 
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 מ רכב יומי ליום חול"התוצאות בק.  2007פירוט תוצרי המודל לשנת :  בעמוד הבא 4טבלה 
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 (ות לחישובהאותיות מתייחסות לכותרות טבלאות האקסל המשמש)  נוסחאות החישוב:   5טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a שנתון סטט עריית ת"א 2009, נתוני מר ליאוניד חיפץ מודל מטרופולין ת"א

b מפקד האוכלוסין 2008 מוכפל ב 0.985

c מפקד האוכלוסין 2008 מוכפל ב 0.985

d אתרי העיריות, למ"ס

e d=3.14*(e)^2

e1 אומדן  לפי מפות שימושי קרקע אתר למ"ס 

e2 (e1*e)/3.1416)^0.5

f = a+b*c

g מפקד האוכלוסין 2008 

h מפקד האוכלוסין 2008

i = k/g

k = j*h+(1-j)*g

l מפקד האוכלוסין - יחס נהגים לנוסעים ברכב 

m מפקד האוכלוסין

n = j*m+(1-j)*l

o = n/l

p = h*((1-c)*b)*e2*3/m + h*c*b*e*3/m + g*(a-b*(1-c))*e*3/L

גם שיעור המשתמשים ברכב פרטי ומספר נוסעים ממוצע לרכב פרטי נלקח בנפרד 

לתושבי העיר ולבאים מבחוץ

q סקר מודל מטרופולין ת"א

r סקר מודל מטרופולין ת"א

s = f/q*r

t סקר מודל מטרופולין ת"א

u = t*i

v סקר מודל מטרופולין ת"א

w = o*v

x = 2*e*s*u/w

y = x+p

z = f/q

aa סקר מודל מטרופולין ת"א

ab = aa*z

ac סקר מודל מטרופולין ת"א

ad סקר מודל מטרופולין ת"א

ae = 2*d*ab*ac/ad
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בחלוקה לרכיבי הנסועה ו מ רכב שנתי"באלפי ק הפשוט" תעסוקה-רדיוס"התוצאות של מודל ה :  6טבלה 

 א החדש ומודלים של ירושלים וחיפה"בהשוואה לתוצאות מודל מטרופולין ת, השונים

 

נותן . ת.ד שבשאר הערים מודל רבעו,  6%-התוצאה של מודל רדיוס תעסוקה גבוהה בכ:הערה לירושלים 

עדר תנועת מעבר ואי הבאה בחשבון של רכב פרטי יבשל ה(   בממוצע 20%-בכ)תוצאה נמוכה יותר 

הסיבה קשורה ככל הנראה לפריסה היחודית של ירושלים או לכך שמודל ירושלים של . המשמש כמסחרי

 .2014-ו 2004-אלא ל 2007-תכנית אב ירושלים לא כוייל ל
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מייצג את תנועת  ,עליו הוא מבוסס ,א החדש"הפער בין אומדני המודל הפשוט לבין אומדני מודל מטרופולין ת ,ככלל

 2כביש , צ"שלאור בכפר סבא 4כביש )הפער גדול במיוחד בערים בהן עוברת דרך מרכזית . המעבר דרך העיר

 הפערים מול ירושלים וחיפה פחות  . )בחולון ובת ים 20וכביש  1כביש , דרך השלום בגבעתיים, והרצליה בנתניה

הכללת רכב פרטי המשמש , שנתי-מקדמי ניפוח שעות שיא ויומי)מייצגים בשל הבדלים בסיסיים במודלים אלו 

 .אך גם כאן ההבדל בין תוצרי מודל זה לתוצרי המודלים הנמצאים בשימוש בערים הללו אינו גדול, (כמסחרי

יכול להסביר נתח נכבד מתנועת  ,יא בחשבון משתנים חשובים ועיקרייםהמב ,ההשוואה מראה כי גם מודל פשוט

  .בערי ישראל הרכב הפרטי

 

 2010, 2000תעסוקה לשנים -מודל רדיוס

 2000שנת 

סקרי  4מלוח )מספר תושבים מועסקים , ומות עבודהמספר מק: מ רכב בשינוי המשתנים הבאים"ניתן לבצע חישוב ק

 2000-מתוקנן ל 1995ממפקד )רכב פרטי להגעה לעבודה ארצי וספציפי לעיר אחוז המשתמשים ב (ס"עבודה למ

ממיים בערים נשאר דומה ואחוז הי(. משקף שינויים ברמת מינועשינוי זה . 2008למפקד  1995לפי השינוי ממפקד 

 .מאד בשני המפקדים ולכן לא שונה

 2008 - 2000התפתחות מספר מועסקים :  7טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

שינוי שנתי 

ממוצע 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

2.3% מועסקים ארצי 2,317.6 2,317.6 2,304.8 2,330.2 2,400.8 2,493.6 2,573.6 2,682.0 2,776.7

3.5% 4.2% 3.2% 3.9% 3.0% 1.1% -0.6% 0.0% מול שנה קודמת

3.1% 694.0 667.0 634.0 602.5 573.3 546.0 537.9 542.0 542.0 תמ"ג

4.0% 5.2% 5.2% 5.1% 5.0% 1.5% -0.8% 0.0% מול שנה קודמת

73.2% 87% 81% 61% 76% 61% 73% 73% 73% 73% יחס בין צמיחת מועסקים לצמיחת תמ"ג

1.9% מועסקים יישובים עירוניים  2,030.2 2,030.2 2,018.9 2,041.2 2,079.6 2,159.2 2,214.7 2,299.1 2,365.5
2.9% 3.8% 2.6% 3.8% 1.9% 1.1% -0.6% 0.0%

1.7%    מועסקים בירושלים 217.4 218.5 227.0 236.1 232.6 240.7 248.7
3.3% 3.5% -1.5% 4.0% 3.9%

1.7%    מועסקים בתל אביב-יפו   328.0 329.6 324.7 337.8 352.3 366.2 374.5
2.3% 3.9% 4.3% 4.0% -1.5%

0.7%    מועסקים בחיפה 152.1 152.4 153.8 157.4 158.9 162.7 160.9
-1.1% 2.4% 1.0% 2.3% 0.9%

1.8%    מועסקים בראשון לציון 63.8 64.4 65.2 69.4 65.8 71.4 73.8
3.3% 8.5% -5.2% 6.4% 1.2%
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 ס"סקרי כח אדם למ 2.11ח לו –מקור 

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=68&CYear=2008&CMonth=1 

  .נלקח שיעור השינוי הממוצע ביישובים העירוניים ,מלבד הארבע המצויינות לעיל ,למרבית הערים

וז נוסעים ברכב פרטי לשנת וחישוב אח, 2007-ל 2000בין מקדמי מעבר לפרמטרים עיקריים במודל : 8טבלה 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אומדן אחוז 

משתמשים 

ברכב פרטי 

בנסיעות 

לעבודה 

וממנה 

בקרב 

תושבי העיר 

2000

אחוז 

משתמשים 

ברכב פרטי 

בנסיעות 

לעבודה 

וממנה 

בקרב 

תושבי העיר 

2008

אחוז 

משתמשים 

ברכב פרטי 

בנסיעות 

לעבודה וממנה 

בקרב תושבי 

העיר מפקד 

1995

מקדם  

תושבי 

העיר 

המועסקים 

בפועל

מקדם 

מספר 

מקומות 

עבודה

ת"א      1.123      1.123              0.42          0.49          0.45

רעננה      1.143      1.143              0.62          0.75          0.67

רמת גן      1.143      1.143              0.50          0.57          0.53

רחובות      1.143      1.143              0.50          0.56          0.52

ראשון לציון      1.136      1.136              0.53          0.63          0.57

פתח תקווה      1.143      1.143              0.48          0.56          0.51

נתניה      1.143      1.143              0.38          0.49          0.42

כפר סבא      1.143      1.143              0.55          0.65          0.59

ירושלים      1.125      1.125              0.44          0.48          0.45

חיפה      1.050      1.050              0.50          0.56          0.52

חולון      1.143      1.143              0.48          0.56          0.51

חדרה      1.143      1.143              0.43          0.57          0.48

הרצליה      1.143      1.143              0.61          0.70          0.64

גבעתיים      1.143      1.143              0.55          0.65          0.58

בת ים      1.143      1.143              0.39          0.42          0.40

באר שבע      1.143      1.143              0.38          0.46          0.41

אשקלון      1.143      1.143              0.43          0.51          0.46

אשדוד      1.143      1.143              0.39          0.45          0.41

סה"כ              0.45          0.57          0.49
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 מ רכב יומי ליום חול"התוצאות בק.  2000פירוט תוצרי המודל לשנת :  בעמוד הבא  9טבלה 
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 2020שנת 

המניחה המשך התפתחות בפרמטרים העיקריים המשפיעים על הנסועה  שמרנית  "עסקים כרגיל"ניתן לבצע תחזית 

שהייתה בשנים האחרונות ובין מפקדי  פיכ, (אחוז שימוש ברכב פרטי, מספר מועסקים, פר מקומות עבודהמס)

התייחסות ישירה לשינויים בתשתיות  המשמעות היא שאין (. לעיל 7ראו טבלה ) 2008 ושל 1995האכלוסין של 

בבואם לבחור בית האזרחים מר בהתנהגות ייווצר שינוילא  - BRTקווי או עדר רכבת קלה משולבת יומונח כי בה

 .תציבוריתחבורה רכב פרטי לבין 

 2020-ל 2007המקדמים החזויים בין  :  10טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מה יקרה  :זוהי תשובה לשאלה) אין הכוונה לטעון שכך אכן יקרההרי ש', עסקים כרגיל'מכיוון שמדובר בתרחיש של 

 .(שנים הקרובותאם לא ייעשה דבר בנושא הסעות המונים בעשר ה

  .2020-א החדש ל"ישנו בתחזית מודל מטרופולין ת ,אחדים BRTהמניח קו אדום וקווי  ,תסריט בסיסי אחר

אומדן אחוז 

משתמשים 

ברכב פרטי 

בנסיעות 

לעבודה 

וממנה 

בקרב 

תושבי העיר 

2020

אחוז 

משתמשים 

ברכב פרטי 

בנסיעות 

לעבודה 

וממנה 

בקרב 

תושבי העיר 

2008

אחוז 

משתמשים 

ברכב פרטי 

בנסיעות 

לעבודה וממנה 

בקרב תושבי 

העיר 1995

מקדם  

תושבי 

העיר 

המועסקים 

בפועל  

 2007

2020

מקדם 

מספר 

מקומות 

עבודה 

 2007

2020

ת"א      1.240      1.240              0.42          0.49          0.57

רעננה      1.282      1.282              0.62          0.75          0.91

רמת גן      1.282      1.282              0.50          0.57          0.64

רחובות      1.282      1.282              0.50          0.56          0.63

ראשון לציון      1.267      1.267              0.53          0.63          0.74

פתח תקווה      1.282      1.282              0.48          0.56          0.65

נתניה      1.282      1.282              0.38          0.49          0.62

כפר סבא      1.282      1.282              0.55          0.65          0.77

ירושלים      1.244      1.244              0.44          0.48          0.53

חיפה      1.096      1.096              0.50          0.56          0.63

חולון      1.282      1.282              0.48          0.56          0.65

חדרה      1.282      1.282              0.43          0.57          0.75

הרצליה      1.282      1.282              0.61          0.70          0.81

גבעתיים      1.282      1.282              0.55          0.65          0.77

בת ים      1.282      1.282              0.39          0.42          0.45

באר שבע      1.282      1.282              0.38          0.46          0.55

אשקלון      1.282      1.282              0.43          0.51          0.61

אשדוד      1.282      1.282              0.39          0.45          0.52

סה"כ              0.45          0.57          0.72
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 מ רכב יומי ליום חול"התוצאות בק.  2000פירוט תוצרי המודל לשנת :  בעמוד הבא  11טבלה 

 

 

 

 מ רכב יומי ליום חול"התוצאות בק.  2020פירוט תוצרי המודל לשנת :  בעמוד הבא  11טבלה 
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מ רכב שנתי על בסיס מקדם "בק 2020 -ו 2007, 2000תעסוקה לשנים -ריכוז נתוני מודל רדיוס : 12טבלה 

 . מיומי לשנתי 300ניפוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא ל, חברתית בכל עיר-הנתונים לעיל מבטאים נסועה שנתית מבנית של רכב פרטי הקשורה לפעילות הכלכלית

תלויה בפריסת אשר  ,(תושב חולון הנוסע לעבודתו ובחזרה דרך נתיבי איילון)בלבד  תנועת מעברתנועה המהווה 

ולכן יש  ,כחלק מתהליך העבודה ברחבי העיר הנוסע ,פרטיהמסווג כללא נסועת רכב כן ו ,הכבישים הבינעירוניים

 .כמסחרית במהותה לראות את חלק זה של נסיעתו

 

 םסוגי רכב אחרי

 אוטובוסים

מכיוון . תוך הערים אף יותרוב (לעיל 1טבלה )הארצית  מכלל הדלקים בתחבורה 6.5%-אוטובוסים צורכים כ

הרי שניתן להגיע לנתונים מדוייקים  ,סיום והמסלול ידועים ברמת התכנון של החברותנקודת ה ,נקודת ההתחלהש

 .יותר מאלו של רכב פרטי או של נפחי רקע מסחרי ומשאיות

שינוי שנתי 

ממוצע 

2020 2000

שינוי 

 2007

2020

שינוי 

 2000

2007

נסועה פרטית   

2020

נסועה פרטית   

2007

נסועה פרטית   

2000

3.0% 45% 23% ת"א     1,064,363     1,313,701     1,905,462

3.3% 52% 27% רעננה          73,669          93,456        142,115

3.1% 47% 24% רמת גן        193,039        240,164        354,191

3.0% 46% 24% רחובות        122,068        151,236        221,462

3.1% 47% 24% ראשון לציון        375,864        467,222        686,127

3.1% 48% 25% פתח תקווה        291,758        363,877        538,373

3.5% 55% 28% נתניה        174,386        223,551        346,912

3.2% 50% 26% כפר סבא          84,781        106,462        159,229

2.5% 37% 19% ירושלים        860,502     1,026,530     1,406,291

1.8% 25% 14% חיפה        603,572        685,407        854,294

3.1% 47% 24% חולון        176,717        219,844        323,860

3.7% 59% 30% חדרה        103,775        135,116        215,319

3.1% 49% 25% הרצליה        150,552        188,247        279,633

3.2% 50% 26% גבעתיים          24,748          31,086          46,506

2.6% 38% 20% בת ים          55,935          66,973          92,578

3.2% 49% 25% באר שבע        295,653        370,330        552,432

3.2% 49% 25% אשקלון        107,171        134,304        200,367

2.9% 45% 23% אשדוד        165,207        203,486        294,905

2.8% 43% 22% סה"כ     4,923,762     6,020,992     8,620,057
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 מ אוטובוס בתחום הערים "ק:  13בלה ט

יחס ק"מ 

רכב פרטי 

לק"מ 

אוטובוס 

2007

אחוז ק"מ  

אוטובוס 

מק"מ רכב 

פרטי  

2007

נסועת רכב פרטי   

מודל רדיוס תעסוקה

שינוי       

 - 2000

2007

ק"מ אוטובוס 

2007

ק"מ אוטובוס 

*2000

53 1.87% 1,313,701,337 3.8% 24,574,688 23,679,563 (1) ת"א

72 1.39% 93,455,804 -13.8% 1,299,375 1,508,250 (1) רעננה

50 2.00% 240,164,085 -6.3% 4,808,813 5,131,500 (1) רמת גן

68 1.48% 151,236,463 16.0% 2,235,000 1,927,500 (1) רחובות

67 1.50% 467,221,890 6.7% 7,009,313 6,567,000 (1) ראשון לציון

56 1.78% 363,876,555 14.3% 6,481,875 5,669,813 (1) פתח תקווה

77 1.30% 223,550,892 0.6% 2,914,500 2,898,188 (1) נתניה

55 1.81% 106,462,431 5.6% 1,925,250 1,823,250 (1) כפר סבא

44 2.26% 1,026,529,545 0.0% 23,198,972 23,198,972 (2) ירושלים

39 2.59% 685,407,435 0.0% 17,755,293 17,755,293 (2) חיפה

43 2.30% 219,843,747 9.9% 5,058,188 4,600,500 (1) חולון

57 1.77% 135,116,232 0.0% 2,390,930 2,390,930 (2) חדרה

62 1.63% 188,247,275 4.5% 3,059,250 2,926,125 (1) הרצליה

41 2.43% 31,086,062 1.6% 754,688 743,063 (1) גבעתיים

20 5.02% 66,973,074 0.0% 3,362,500 3,362,500 (3) בת ים

58 1.71% 370,329,519 0.0% 6,331,847 6,331,847 (2) באר שבע

72 1.39% 134,304,344 0.0% 1,860,601 1,860,601 (2) אשקלון

61 1.63% 203,485,628 -13.3% 3,318,375 3,825,563 (1) אשדוד

51 1.97% 6,020,992,315 1.8% 118,339,455 116,200,455  סה"כ

 .המהווים קירוב טוב 2009הם למעשה נתוני  2007כאשר נתוני  PGL נתענתוני  (1)

מחברת                                         רותי אמיר' שהועברו אלינו בסיוע הגב 2010מקובץ הרישוי של משרד התחבורה  חילוץ( 2)

 . לו קיימים ברמת קו האוטובוס הבודד ויכללו בקבצי האקסל המוצרפים לעבודה זונתונים א. נתיבי איילון

המבוססים על קובץ הרישוי בהפחתה שולית של נסועה ברחובות שאינם מופיעים נתוני חברת נתיבי איילון ( 3)

 .א החדש"ת ןבמפות מודל מטרופולי

בערים האחרות הנתון זהה לשנת . נתניה ואשדוד, א "רק עבור ערי מטרופולין ת ,PGLע "מנת 2000נתוני שנת )*( 

2007. 

בשל שיעור . 2000אשקלון ובאר שבע לשנת , חדרה, בת ים, ירושלים, לנתוני חיפה איכותי מספיקאין בידנו מקור 

-ל 2000הנחנו זהות בערים האחרות בין  ,נתוני אמתישנם הגידול השנתי הנמוך בנסועת האוטובוסים בערים בהן 

 .שנים 10על פני  3%-שנים והממוצע הנו כ 10-על פני כ 4%א יש גידול של "בת: של למ. 2007
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בפתח הסברים לשינויים חריגים כגון ירידה דו ספרתית בנסועת האוטובוסים ברעננה ואשדוד ועליה דו ספרתית 

 .ע"יעל ויטנברג מחברת נת' ורחובות ניתן לברר עם הגב תקווה

 חושבו היחסים בין נסועת האוטובוסים לבין נסועת הרכב הפרטי( וני ההווהלמעשה נת) 2007על בסיס נתוני 

 .תעסוקה-שהתקבל ממודל רדיוס

 (מ"בק) 2007מ אוטובוס בעיר שנת "מ נוסעים  ברכב פרטי על כל ק"כמה ק:  9תרשים 

77
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המהווה נתח  ,תרויהם אינם מביאים בחשבון את נסועת מוניות הש. זהר מהסקת מסקנות נמהרת מנתונים אלוייש לה

תנועת אוטובוסים ערה  ערים בהן ישיש בהם כדי לרמז על ההבדל בין . נכבד מהתחבורה הציבורית בערים מסויימות

כמו , לבין ערים בהן האוטובוסים אינם מהווים בעיני האוכלוסיה תחליף מספיק טוב לרכב פרטי ,כמו חיפה ומקיפה

 .על רשת אוטובוסים יעילה במיוחד עהמצב בבת ים מצבי .רעננה או אשקלון, נתניה

חיפה וירושלים ובכל , א"ישנן תכניות למערכות להסעת המונים במטרו ת, 2020-באשר לתחזית תנועת אוטובסים ל

 .מרכיב אי הודאות גדול יחסיתהתכניות 

 ,ניותהתכ אולם. BRTקווי  4-ו, א החדש שנמסרה לנו כוללת קו אדום של רכבת קלה"תחזית מודל מטרופולין ת

 .תיראה התכנית הקובעת ומתי יסתיים הביצועכיצד ואין לדעת  ,משתנות מעת לעת ,כמו גם הזכייניות

 .קיימות גם תכניות מקומיות לשינויים בקווי האוטובוסים בערים שונות כך שיתאימו יותר לצרכי התושבים
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-באוטובוסים ל "עסקים כרגיל"זית אין בידנו מידע קונקרטי על השפעות שינויים אלו על הנסועה בעיר ולכן תח

ות המצב הקיים בהעדפות הציבור ורמת השירות של יהמשכ, כמו במקרה הרכב הפרטי, צריכה להניח 2020

 . שהיה בעשור הקודםכפי  ,בנסועת האוטובוסים 3%גידול של עד ניתן לשער מצב כזה ב .התחבורה הציבורית

 מוניות, אופנועים, משאיות, מסחרי

למעט  ,ואילו סוגי הרכב האחרים ,נתוני נסועה מצטברים ברכב פרטי מסוגלים לספקהמודלים השונים  ,כפי שצוין

 .מחושבים כאחוז נפח רקע לתנועה הפרטית על בסיס ספירות תנועה ,אוטובוסים

, 2003, 1999א ומספר ערים נוספות שנעשו בשנים "ע העבירה נתוני ספירות רבים ברחבי מטרופולין ת"נתחברת 

2008. 

אופנוע כאחוז מתנועת הרכב הפרטי /מונית/משאית/מצביעות על יציבות בתנועת המסחרי .ע.ת.נספירות התנועה של 

בטבלאות נפחי הרקע המפורטות  נשתמשעדר מודלים לכלי רכב אלו יבה .לאורך השנים הללובמרבית הערים 

 . בהמשך לחישוב הנסועה הכוללת

כמו  ,בחלק מהקטגוריות. לתחבורה( מהסולר 25%-כ)מהדלקים  10%-כ טון צורכות 4משאיות מעל  -משאיות 

טון לפחות  15 – 12 -ה ומתוך משאיות, יש רוב מכריע למשאיות חלוקה בתוך הערים ,טון 12עד במקרה של 

בערים משופעות כמו ירושלים וחיפה צריכת הדלק של המשאיות . מחצית משמשות כמשאיות חלוקה עירוניות

האמור לעיל  מצדיק נסיון להגיע לנתונים . מזו שבערי השפלה ומישור החוף 50%-גבוהה בכ עשוייה להיות

בשלב זה  אולם ,יש תכנית לפיתוח מודל ייחודי למשאיות. איכותיים יותר מאשר נפחי הרקע המבוססים על ספירות

 .עלינו להשתמש בנתוני נפחי רקע מהמודלים השונים

,  GMCבספירות נכללים כלי רכב תואמי רנו קנגו ועד רכבי . ת של רכב מסחריישנם הבדלים בהגדרו - רכב מסחרי

 . יש חשיבות מבחינתנו לחלוקה נכונה לבנזין וסולר. 'פיאט דוקאטו וכד

כאשר מוניות שירות נוסעות בקווים קבועים וקשה לבודדן בשל , הספירות כוללות מוניות ספיישל ושירות –מוניות 

 .ים לא מוסדריםוקוו, תדירות לא ידועה

כאשר נקבע  אולם ,מ של כלי הרכב"מספר הק אודותכדי להסיק אין בספירות תנועה כשלעצמן  –כפי שנסקר לעיל 

גם ספק י ,לעומת כלי הרכב הפרטיים ,הרי שיחס כלי הרכב הנספרים, ממקור חיצוני כלשהו( מ רכב פרטי"ק)העוגן 

 .רותמ אותו הם נסעו באזורים שנדגמו בספי"את יחס הק
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 100%= על בסיס מספר כלי רכב פרטיים  2008נפחי רקע ממוצעים :  14טבלה 

אופנוע מונית משאית מסחרי פרטי בלבד

7.0% 9.0% 3.1% 5.7% 100.0% ת"א

3.0% 4.0% 5.5% 5.5% 100.0% רעננה

7.0% 9.0% 3.1% 5.5% 100.0% רמת גן

3.0% 4.0% 5.8% 6.0% 100.0% רחובות

3.0% 5.0% 4.8% 6.8% 100.0% ראשון לציון

3.0% 4.0% 5.1% 6.9% 100.0% פתח תקווה

3.0% 4.0% 6.7% 7.0% 100.0% נתניה

3.0% 4.0% 5.2% 7.0% 100.0% כפר סבא

2.4% 10.0% 4.3% 3.7% 100.0% ירושלים

4.0% 8.0% 9.0% 7.0% 100.0% חיפה

3.0% 5.0% 4.3% 7.5% 100.0% חולון

3.0% 3.0% 5.0% 7.0% 100.0% חדרה

3.0% 4.0% 5.9% 6.0% 100.0% הרצליה

6.0% 7.0% 3.9% 5.0% 100.0% גבעתיים

3.0% 4.0% 4.0% 7.0% 100.0% בת ים

3.0% 4.0% 5.0% 7.0% 100.0% באר שבע

3.0% 4.0% 5.0% 7.0% 100.0% אשקלון

3.0% 3.0% 4.3% 7.0% 100.0% אשדוד

4.1% 6.4% 4.9% 6.2% 100.0%  סה"כ

כל הפרמטרים  -צוות תכנית אב ירושלים, משאיות חיפה – יפה נוף , א"ערי מטרו ת PGL/ע"נתספירות : המקור 

 .של ירושלים

, נסועה מצטברים של רכב פרטי ע שכבר הועבר לצוותים בצורת נתוני"מרבית האחוזים לעיל מבוססים על מידע מנת

מ "רכב פרטי לבין קמ "קבין יחס ה אך ,ע"מ רכב פרטי של נת"שה שימוש בקעלא נ .2009 -משאיות ואוטובוסים ל

 .רב בעל ערך ינומשאית ה

, א"נקודות ספירה ברחבי מטרופולין ת 120-בכ ,בכל ימות השבוע ,מבוססים על ספירות בשני הכיוונים האומדנים

כל כ מספר "שם סה, לצורך הכנת סקר הפליטות 2009 'בירוטקר מספט מכתב יהושע)נפרדות בירושלים וספירות 

  .נמצא בדוח הפליטות של ירושלים . (100 % =הרכב סוגי 

 

מוניות , מסחרי)שאר נפחי הרקע של חיפה . שנסועת משאיות שנעשה בו שימו נתון שלמסרה בחיפה חברת יפה נוף 

 .א וירושלים"ת על בסיס( ואופנועים
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 .נעשו אומדנים על פי ממוצע ערים אחרות, באר שבע, חדרה, אשקלון בערים

 –למשל . ונבחר נתון לאחר בחינת נקודות הספירה נעשו מעט ספירות ,רעננה ובת ים, כפר סבא, בערים נתניה

בחשבון האחוז הנמוך נלקח  במקרה זה. עיר ולכן נספרו מעט מאד אופנועיםבנתניה נעשו ספירות שאינן במרכז ה

 . מ האופנועים בערים הללו"לק" ריצפה"כלומר זהו מעין אומדן  ,(3%)ביותר של אופנועים מבין הערים 

 .או את הערכותיו של כותב מסמך זה נתונים אלו אינם מדוייקים ומשקפים לעיתים את המצב בנקודות הספירה בלבד

אותם את ניתן להניח  2008 – 1999בשנים  ,ות או יותרפח ,בשל העובדה שנפחי הרקע שנמדדו נשארו קבועים

כמו ברכב  ,גידול בשנה 3%-המשמעות היא כ. 2020לשנת  "עסקים כרגיל"תחזית ביחסים בין כלי הרכב השונים ה

 .הפרטי

היינו רוצים להשתמש בספירות הומוגניות ומייצגות יותר מרחבי כל עיר מטרופולינים מרכזי במרבית הערים שאינן 

בין רכב פרטי ממוצעים להגיע ליחסים ניתן  ,מייצגותנקודות  במספר ,באמצעות ספירות יזומות בשעות העומס. ירוע

ון שיש בידנו מודל בסיס לאמידת הנסועה ברכב פרטי וכי .לכל סוגי הרכב האחרים שאינם נעים במסלולים קבועים

תוך הגדרה מדוייקת יותר של , לי הרכב האחריםהרי ששיפור אומדן נפחי הרקע ישפר מאד את אומדני הנסועה של כ

  .(משאית-בעיקר מסחרי)כלי הרכב עצמם 
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 מ רכב"באלפי ק 2007רכב לפי קטגוריה  נסועת:  15טבלה 

אופנוע מונית משאית מסחרי פרטי בלבד 2007

ת"א   1,313,701    75,224    40,648   118,233    91,959

רעננה        93,456      5,179      5,108       3,738      2,804

רמת גן      240,164    13,279      7,535     21,615    16,811

רחובות      151,236      9,074      8,787       6,049      4,537

ראשון לציון      467,222    31,774    22,261     23,361    14,017

פתח תקווה      363,877    25,004    18,467     14,555    10,916

נתניה      223,551    15,649    14,893       8,942      6,707

כפר סבא      106,462      7,452      5,564       4,258      3,194

ירושלים   1,026,530    38,392    44,488   102,653    24,703

חיפה      685,407    47,979    61,604     54,833    27,416

חולון      219,844    16,464      9,528     10,992      6,595

חדרה      135,116      9,458      6,756       4,053      4,053

הרצליה      188,247    11,295    11,119       7,530      5,647

גבעתיים        31,086      1,554      1,222       2,176      1,865

בת ים        66,973      4,688      2,679       2,679      2,009

באר שבע      370,330    25,923    18,516     14,813    11,110

אשקלון      134,304      9,401      6,715       5,372      4,029

אשדוד      203,486    14,244      8,837       6,105      6,105

 סה"כ   6,020,992  362,032  294,726   411,958  244,479
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 מ רכב"באלפי ק 2000נסועה רכב לפי קטגוריה :  16טבלה 

 

אופנוע מונית משאית מסחרי פרטי בלבד 2000

ת"א   1,064,363    60,947    32,933    95,793    74,505

רעננה        73,669      4,082      4,027      2,947      2,210

רמת גן      193,039    10,673      6,057    17,374    13,513

רחובות      122,068      7,324      7,092      4,883      3,662

ראשון לציון      375,864    25,561    17,908    18,793    11,276

פתח תקווה      291,758    20,049    14,807    11,670      8,753

נתניה      174,386    12,207    11,618      6,975      5,232

כפר סבא        84,781      5,935      4,431      3,391      2,543

ירושלים      860,502    32,183    37,292    86,050    20,708

חיפה      603,572    42,250    54,248    48,286    24,143

חולון      176,717    13,234      7,659      8,836      5,302

חדרה      103,775      7,264      5,189      3,113      3,113

הרצליה      150,552      9,033      8,892      6,022      4,517

גבעתיים        24,748      1,237         973      1,732      1,485

בת ים        55,935      3,915      2,237      2,237      1,678

באר שבע      295,653    20,696    14,783    11,826      8,870

אשקלון      107,171      7,502      5,359      4,287      3,215

אשדוד      165,207    11,565      7,174      4,956      4,956

 סה"כ   4,923,762  295,656  242,679  339,172  199,680
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 מ רכב"באלפי ק 2020נסועה רכב לפי קטגוריה :  17טבלה 

אופנוע מונית משאית מסחרי פרטי בלבד 2020

ת"א   1,905,462   109,109    58,958   171,492   133,382

רעננה      142,115       7,875      7,768       5,685       4,263

רמת גן      354,191     19,583    11,113     31,877     24,793

רחובות      221,462     13,288    12,867       8,858       6,644

ראשון לציון      686,127     46,660    32,690     34,306     20,584

פתח תקווה      538,373     36,995    27,323     21,535     16,151

נתניה      346,912     24,284    23,111     13,876     10,407

כפר סבא      159,229     11,146      8,322       6,369       4,777

ירושלים   1,406,291     52,595    60,946   140,629     33,842

חיפה      854,294     59,801    76,783     68,343     34,172

חולון      323,860     24,254    14,037     16,193       9,716

חדרה      215,319     15,072    10,766       6,460       6,460

הרצליה      279,633     16,778    16,517     11,185       8,389

גבעתיים        46,506       2,325      1,828       3,255       2,790

בת ים        92,578       6,480      3,703       3,703       2,777

באר שבע      552,432     38,670    27,622     22,097     16,573

אשקלון      200,367     14,026    10,018       8,015       6,011

אשדוד      294,905     20,643    12,807       8,847       8,847

 סה"כ   8,620,057   519,585  417,177   582,727   350,580
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  תחבורה נתוניסיכום 

 מ רכב שנתי"במיליוני ק 2007נסועה של כל סוגי הרכב אומדן :  10תרשים 
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  מיליארד 7.5-כ כ"סה
  2007-מ רכב ב"ק

 בערים החתומות על האמנה
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בכלל הערים החתומות על  מ רכב שנתי"במיליוני ק 2007נסועה של כל סוגי הרכב אומדן :  11תרשים 

  האמנה

פרטי

80.8%

משאית 

4.0%

אופנוע

3.3%

מסחרי

4.9%

מונית

5.5%

אוטובוס

1.6%

 

. ברמה הארצית ם לאג ,תחום הפליטות מתחבורה מורכב ומכיל נדבכים רבים שבחלקם אינם ניתנים למדידה מדויקת

כאשר המדידות נעשות במקומות ובזמנים מסוימים , ברכב הפרטי מדובר במצרף ההחלטות של מאות אלפי בני אדם

 .שאלונים וסקרים המנסים להבין את דפוסי ההתנהגות, ואילו המודלים מבוססים על דגימות אוכלוסייה

 .נדרשים הנתוניםלאיזו מטרה  תשובה לשאלהבבראש ובראשונה ההחלטה בנתוני איזה מודל להשתמש תלויה 

מכיוון שאין בנמצא . תנועת הרכב הפרטי המהווה את מרבית הנסועה בכבישי ישראלמתרכזים בהמודלים כולם 

הרי שסוגי , אופנועים, מוניות, מסחרי, לסוגי תנועה אחרים כגון משאיות ומעודכנים רלוונטיים מודלים בישראל

נפחי רקע מספירות ואומדנים תנועת הרכב הפרטי בצירי התנועה הנמצאים במודלים כעל " מולבשים"תנועה אלו 

קיימות תכניות (. דוגמה למודל ספציפי היא אומדן תנועת משאיות כנגזרת של תנועת סחורות בישראל) שונים

 .המסחרי והמשאיות אך הן טרם מומשו במלואןלמודלים בתחום 

נו למעשה מעין מודל מבוסס פעילויות ותוצאותיו מובאות בטבלה יה ,תעסוקה הפשוט שהוצג כאן-הרדיוסמודל 

קשורה להגעת הפרטים ה ,Aמהי תנועת הפרטים ברכב פרטי ברחבי עיר  :העונה על שאלת

שאינה )נתון זה אינו כולל תנועת מעבר דרך העיר . עצמה ובערים אחרות Aבילויים בעיר /לימודים/קניות/לעבודה

 כ "סה
 מיליארד  7.5-כ
 2007-מ רכב ב"ק
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בידוד אותו חלק של התחבורה  –דומה לאמור לעילחשיבות הנתון . (תרבות/כלכלה/ריםקשורה לעיר כמרכז מגו

 . הפרטית של האזרחים הניתן להשפעה ישירה דרך צעדי מדיניות שונים ברמה המוניציפלית

תנועת המעבר . עזר במודל הפשוטיבמרבית המקרים בהם נדרשים צעדי הפחתת פליטות ברמה המוניציפלית ניתן לה

ישירה  התנועה הניתנת להשפעה. שורה בעיקר לתכנית הכבישים הארצית ואין לרשות השפעה ממשית עליהבעיר ק

תנועה זו . לקנות ולבלות, ללמוד, הקשורה בתושבי העיר ובאלו הבאים אליה לעבודהיא זו  באמצעות כלי מדיניות

הוא בהכללה וההפשטה של נושא  היתרון כאן. הערים 18החישוב בשיטה זו רלוונטי לכל  .נאמדת במודל הפשוט

 .הפרטים במדינה קטנה בה מרבית דפוסי ההתנהגות דומים בערים השונות תנועת

 

  מודל רדיוס תעסוקה - עתידב עדכון נתוני תחבורה

מודל :"גיליונות ) על מנת לעדכן את אומדני המודל בשנים הבאות ניתן להשתמש בקובץ האקסל המצורף לעבודה זו

  :ניתן לעדכן את הפרמטרים הבאים על פי הצורך. לעיל 4ליונות כמו טבלה יכולל גה, "רדיוס תעסוקה

י מר ליאוניד "הועברו ע. 2007-א ב"נתוני הבסיס ברמת עיר למטרופולין ת  –מספר מקומות העבודה בעיר  .1

    2.11ס לוח "נתונים נוספים מתפרסמים מעת לעת בסקרי כח האדם של למ. חיפיץ מנתיבי איילון

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=68&CYear=2008&CMonth=1 

מדובר בפרמטר יסוד במודל ולכן מומלץ לנסות ולאמת אותו עם נתונים שונים המצויים בידי הרשות 

 .המקומית כגון נתוני רישוי עסקים

ס "של למ 2.10נתונים עבור חלק מהערים בלוח   –מספר תושבי העיר המשתייכים למעגל התעסוקה  .2

מקור נוסף עבור כל הערים הנו מפקד האוכלוסין המתבצע . המתעדכן בעת ביצוע סקרי כח אדם מעת לעת

 .בדף הפרופילים נמצא נתון זה עבור כל עיר. אחת לעשור

http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_sub2_profiles.html?id_topic=11&id_subtop

ic=1&id_subtopic2=1 

 http://www.cbs.gov.il/w/censusshtml/UN-SSI98917269.shtml: מסוכם של הנתונים קובץ 

בשני המקרים לעיל ניתן לשנות את מספר מקומות העבודה והמועסקים  לעומת המצב  הקיים בהתבסס על 

 .תכניות הרשות לפיתוח עתידי

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=68&CYear=2008&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_sub2_profiles.html?id_topic=11&id_subtopic=1&id_subtopic2=1
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_sub2_profiles.html?id_topic=11&id_subtopic=1&id_subtopic2=1
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לא השתנה בעשור האחרון בצורה משמעותית . ממפקד האוכלוסין –אחוז תושבי העיר העובדים מחוץ לעיר  .3

 .ניתן להשאירו קבוע ולכן

 . יש להניח שלא ישתנה שכן מדובר בגבולות מוניציפליים רשמיים: רדיוס  חיצוני  .4

שאינו פתוח או חקלאי  ולפיכך כמעט .  )אורבני -רדיוס עיגול השווה בשטחו לשטח הפנימי: רדיוס פנימי 

: קע בישראל שימושי קר)ס "שבאתר למ GISכאן נעשה אומדן לפי מערכת ה (. שלא נוסעים בו

http://gis.cbs.gov.il/website/landuse_2002/mavo/main.html .) ניתן לבחון את המפות ולעדכן

כמו כן ניתן לעדכן את הנתון על פי תכניות . ליון האקסליני מהשטח המלא בגאאת אחוז השטח האורב

אזורי , נו בהם שכונותיש להגדיל את אחוז השטח הפנימי לפי השטחים הנוספים שיב. הפיתוח של הרשות

 .  מסחר ואזורי תעשייה

וכן ממוצע כלל ארצי , מקרב תושבי העיר –אחוז המגיעים ברכב פרטי למקום עבודתם כנהגים וכנוסעים  .5

 במפקד האוכלוסין  2008-המקור ל .הרלוונטי לאלה המגיעים לעיר מבחוץ

http://www.cbs.gov.il/w/censusshtml/UN-SSI98917269.shtml  

טוב לשינוי השנתי הממוצע בפרמטר חשוב זה המכניס  מציגה אומדן 2008-ו 1996שוואת הסקרים של ה

 .למודל" רמת המינוע"בעקיפין את מושג 

בתקופה ללא כניסה משמעותית של מערכת הסעת המונים ניתן להמשיך לפתח את הנתון לפי האחוזים 

 . הבאים

 ברכב פרטי המשתמשים שינוי שנתי ממוצע בשעור: 18טבלה 

  

 

 

 

 

 

 

שינוי שנתי 

ממוצע

אחוז 

משתמשים 

ברכב פרטי 

בנסיעות 

לעבודה 

וממנה 

בקרב 

תושבי העיר 

2008

אחוז 

משתמשים 

ברכב פרטי 

בנסיעות 

לעבודה וממנה 

בקרב תושבי 

העיר מפקד 

1995

1.2% ת"א              0.42          0.49

1.5% רעננה              0.62          0.75

0.9% רמת גן              0.50          0.57

0.9% רחובות              0.50          0.56

1.3% ראשון לציון              0.53          0.63

1.2% פתח תקווה              0.48          0.56

1.9% נתניה              0.38          0.49

1.3% כפר סבא              0.55          0.65

0.8% ירושלים              0.44          0.48

0.9% חיפה              0.50          0.56

1.2% חולון              0.48          0.56

2.2% חדרה              0.43          0.57

1.1% הרצליה              0.61          0.70

1.3% גבעתיים              0.55          0.65

0.6% בת ים              0.39          0.42

1.4% באר שבע              0.38          0.46

1.4% אשקלון              0.43          0.51

1.1% אשדוד              0.39          0.45

1.8% סה"כ ישראל              0.45          0.57

ס "מפקדי האוכלוסין למ: המקור 

 לעיל 2כמו בסעיף 
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מפקד . וכן בין עיר לעיר, גדול מאחד ושונה בין סוג פעילות אחד לאחר –ממוצע נוסעים ברכב פרטי  .6

לא אפשר את  1995המפקד של  .סיפק לנו נתונים טובים בסעיף זה  2008ס לשנת "האוכלוסין של למ

 .כך יש להשאירו קבוע בשנים הקרובותלפי. חילוץ הנתון ולכן אין בידנו מידע על שינויים בו על פני זמן

 כלי רכב אחרים –עדכון נתוני תחבורה בשנים עתידיות 

הנתונים המוצגים בעבודה זו הגיעו בחלקם מחברת . נתוני אוטובוסים מתעדכנים בקובץ הרישוי של משרד התחבורה

מקור הנתונים . ים האחרותעבור מרבית ערי גוש דן ומחברת נתיבי איילון עבור הער( 2010, 2000לשנים )ע "נת

בשל הקושי בהשגת הנתונים ישירות ממשרד התחבורה מומלץ לפנות בעת עדכון העבודה . זהה והוא קובץ הרישוי

 .ע ולבקש שליפה מחודשת מהקובץ"יעל ויטנברג מנת' רותי אמיר מנתיבי איילון או לגב' לגב

בנפחים .  ומהווה נפח רקע לנסועת הרכב הפרטי נסועת כל סוגי הרכב האחרים מבוססת כאמור על ספירות תנועה

אלו לא נצפים שינויים משמעותיים ביחס לרכב פרטי בעשור האחרון ולפיכך ניתן להמשיך ולהשתמש בהם בשנים 

 . הקרובות

ניתן לשלוף נתוני ספירות . ע"מעת לעת מתווספים נתוני ספירות תנועה באזור המרכז למאגר הנתונים של נת

 :ע אחרי רישום באתר הבא"ל נתש GISבמערכת 

https://netamaps.nta.co.il/TransCAD/NTA/Map.aspx  . לרישום ניתן לשלוח מייל למר איגור פורטנוי 

I_portnoy@nta.co.il 

בין כלי הרכב השונים הנו חיוני להבנת הקפי הפליטות בעיר ומומלץ לבצע ספירות מעטות בנקודות מייצגות היחס 

לאישוש הנתונים המוצגים כאן המבוססות לעיתים על ספירות בודדות או הנחת זהות לעיר , ברחבי העיר למטרה זו

 .אחרת

 

https://netamaps.nta.co.il/TransCAD/NTA/Map.aspx
mailto:I_portnoy@nta.co.il
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 (לצורך חישובי פליטות)סולר  -בנזין יחס 

 ברמה הארצית , בסוגי רכב אחרים מ רכב לפי בנזין וסולר"התפלגות ק אומדן :19טבלה 

 

 

 

 

 

 

" ניתוח כלכלי –גביית אגרות רישוי באמצעות בלו דלק ", 24.16לוח , אומדן נסועה 24.15לוח , ס"למ: המקור 

. רותמוניות שי 3,000-מוניות ספיישל וכ 15,000-כ: מוניות  .2010פברואר , מרכז מחקר ומידע של הכנסת

  משאיות ואוטובוסים בסולר , אופנועים מונעים בבנזין

 

מ בכל עיר בהפרדה לסוג רכב וסוג דלק כנדרש "לעיל נוכל לחשב את הק 19וכן טבלה ,  17 – 15על בסיס טבלאות 

 .במתודולוגיית הסקר

 סוג רכב

 מס כלי רכב 

בישראל

 ממוצע 

ק"מ

 ק"מ שנתי 

בקטגוריה

 התפלגות 

מס כלי רכב

 התפלגות 

ק"מ שנתי 

ארצי

1,728,72916,50028,524,028,89697.2%96.4%פרטי בנזין

50,57221,2001,072,125,8912.8%3.6%פרטי סולר

1,779,30129,596,154,787100.0%100.0%סה"כ פרטי

81,70021,2001,732,040,00026.6%16.6%ואנים טנדרים בנזין

226,00038,6008,723,600,00073.4%83.4%ואנים טנדרים  סולר

307,70010,455,640,000100.0%100.0%סה"כ מסחרי

18,03388,0001,586,884,99298.4%98.4%מוניות )סולר(

29388,00025,803,0081.6%1.6%מוניות בנזין

18,3261,612,688,000100.0%100.0%סה"כ מוניות



 

                              63                            

   

 מ רכב"באלפי ק 2000שנת  סוג רכב וסוג דלק, נסועה לפי עיר:  20טבלה 

אופנוע מונית סולר מונית בנזין משאית

מסחרי 

סולר

מסחרי 

בנזין פרטי סולר פרטי בנזין 2000

ת"א   1,026,046    38,317    10,117    50,830    32,933      1,533    94,260    74,505

רעננה        71,017      2,652         678      3,405      4,027           47      2,900      2,210

רמת גן      186,090      6,949      1,772      8,901      6,057         278    17,096    13,513

רחובות      117,673      4,394      1,216      6,108      7,092           78      4,805      3,662

ראשון לציון      362,333    13,531      4,243    21,318    17,908         301    18,492    11,276

פתח תקווה      281,255    10,503      3,328    16,721    14,807         187    11,484      8,753

נתניה      168,108      6,278      2,026    10,181    11,618         112      6,864      5,232

כפר סבא        81,729      3,052         985      4,950      4,431           54      3,337      2,543

ירושלים      829,524    30,978      5,342    26,840    37,292      1,377    84,673    20,708

חיפה      581,843    21,729      7,014    35,237    54,248         773    47,513    24,143

חולון      170,355      6,362      2,197    11,037      7,659         141      8,694      5,302

חדרה      100,039      3,736      1,206      6,058      5,189           50      3,063      3,113

הרצליה      145,132      5,420      1,500      7,534      8,892           96      5,926      4,517

גבעתיים        23,857         891         205      1,032         973           28      1,705      1,485

בת ים        53,921      2,014         650      3,265      2,237           36      2,202      1,678

באר שבע      285,010    10,644      3,435    17,260    14,783         189    11,637      8,870

אשקלון      103,313      3,858      1,245      6,257      5,359           69      4,218      3,215

אשדוד      159,260      5,947      1,920      9,645      7,174           79      4,877      4,956

 סה"כ   4,746,506  177,255    49,079  246,577  242,679      5,427  333,745  199,680
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 מ רכב"באלפי ק 2007סוג רכב וסוג דלק שנת , סועה לפי עירנ:  21טבלה 

אופנוע מונית סולר מונית בנזין משאית

מסחרי 

סולר

מסחרי 

בנזין פרטי סולר פרטי בנזין 2007

ת"א   1,266,408    47,293    12,487    62,737    40,648      1,892  116,341    91,959

רעננה        90,091      3,364         860      4,319      5,108           60      3,678      2,804

רמת גן      231,518      8,646      2,204    11,074      7,535         346    21,269    16,811

רחובות      145,792      5,445      1,506      7,568      8,787           97      5,953      4,537

ראשון לציון      450,402    16,820      5,274    26,499    22,261         374    22,987    14,017

פתח תקווה      350,777    13,100      4,151    20,854    18,467         233    14,322    10,916

נתניה      215,503      8,048      2,598    13,051    14,893         143      8,799      6,707

כפר סבא      102,630      3,833      1,237      6,215      5,564           68      4,190      3,194

ירושלים      989,574    36,955      6,373    32,019    44,488      1,642  101,011    24,703

חיפה      660,733    24,675      7,964    40,014    61,604         877    53,955    27,416

חולון      211,929      7,914      2,733    13,731      9,528         176    10,816      6,595

חדרה      130,252      4,864      1,570      7,888      6,756           65      3,989      4,053

הרצליה      181,470      6,777      1,875      9,420    11,119         120      7,409      5,647

גבעתיים        29,967      1,119         258      1,296      1,222           35      2,141      1,865

בת ים        64,562      2,411         778      3,910      2,679           43      2,636      2,009

באר שבע      356,998    13,332      4,303    21,620    18,516         237    14,576    11,110

אשקלון      129,469      4,835      1,561      7,841      6,715           86      5,286      4,029

אשדוד      196,160      7,325      2,365    11,879      8,837           98      6,007      6,105

 סה"כ   5,804,237  216,756    60,097  301,935  294,726      6,591  405,367  244,479
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 מ רכב"באלפי ק 2020סוג רכב וסוג דלק תחזית שנת , נסועה לפי עיר:  22טבלה 

אופנוע מונית סולר מונית בנזין משאית

מסחרי 

סולר

מסחרי 

בנזין פרטי סולר פרטי בנזין 2020

ת"א   1,836,866    68,597    18,112    90,997    58,958      2,744  168,748  133,382

רעננה      136,999      5,116      1,307      6,568      7,768           91      5,594      4,263

רמת גן      341,440    12,751      3,251    16,332    11,113         510    31,367    24,793

רחובות      213,489      7,973      2,206    11,082    12,867         142      8,717      6,644

ראשון לציון      661,427    24,701      7,746    38,915    32,690         549    33,757    20,584

פתח תקווה      518,992    19,381      6,141    30,854    27,323         345    21,190    16,151

נתניה      334,424    12,489      4,031    20,253    23,111         222    13,654    10,407

כפר סבא      153,497      5,732      1,850      9,296      8,322         102      6,267      4,777

ירושלים   1,355,665    50,626      8,731    43,864    60,946      2,250  138,379    33,842

חיפה      823,539    30,755      9,927    49,874    76,783      1,093    67,250    34,172

חולון      312,201    11,659      4,026    20,227    14,037         259    15,934      9,716

חדרה      207,567      7,751      2,502    12,570    10,766         103      6,356      6,460

הרצליה      269,566    10,067      2,785    13,993    16,517         179    11,006      8,389

גבעתיים        44,832      1,674         386      1,939      1,828           52      3,203      2,790

בת ים        89,245      3,333      1,076      5,405      3,703           59      3,644      2,777

באר שבע      532,544    19,888      6,419    32,251    27,622         354    21,744    16,573

אשקלון      193,154      7,213      2,328    11,697    10,018         128      7,886      6,011

אשדוד      284,289    10,617      3,427    17,217    12,807         142      8,706      8,847

 סה"כ   8,309,734  310,322    86,251  433,333  417,177      9,324  573,403  350,580

 

 מתחבורה אומדן פליטת גזי חממה

ניתן  ומקדמי הפליטה שהופצו בהנחיות לביצוע הסקרים, רלהחלוקה לבנזין וסו, מ שחושבו לעיל "על בסיס נתוני הק

 .לחשב את פליטות גזי החממה בערים החתומות על האמנה

מ רכב שנתי בכלל הערים החתומות על "במיליוני ק 2007פליטות גזי חממה של כל סוגי הרכב : 12תרשים 

 האמנה  

 

 

 

 

טון eCO2 פרטי,  

72% , 1,827,539

טון eCO2 אופנוע,  

1% , 29,479

טון eCO2 מונית,  

5% , 125,418

טון eCO2  משאית,  

13% , 328,836

טון eCO2 מסחרי,  

5% , 135,237

טון eCO2 אוטובוס,  

4% , 107,926

 כ "סה
 יליון טוןמ 2.5-כ

eCO2 2007-ב 
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מ רכב שנתי בכלל הערים החתומות על "במיליוני ק 2000פליטות גזי חממה של כל סוגי הרכב : 13תרשים 

נה  האמ

טון eCO2 אוטובוס,  

5% , 107,926

טון eCO2 מסחרי,  

5% , 110,366

טון eCO2  משאית,  

13% , 270,514

טון eCO2 מונית,  

4% , 92,276

טון eCO2 אופנוע,  

1% , 24,124

טון eCO2 פרטי,  

72% , 1,495,402

 

 כ "סה
 יליון טוןמ 2.1-כ

eCO2 2000-ב 
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מ רכב שנתי בכלל הערים החתומות על "במיליוני ק 2020פליטות גזי חממה של כל סוגי הרכב : 14תרשים 

 האמנה  

טון eCO2 פרטי,  

73% , 2,617,980

טון eCO2 אופנוע,  

1% , 42,355

טון eCO2 מונית,  

5% , 177,370

טון eCO2  משאית,  

13% , 465,026

טון eCO2 מסחרי,  

5% , 194,014

טון eCO2 אוטובוס,  

3% , 107,926

 

 eCO2מיליון טון  2.5-ל, 2000בשנת  eCO2מיליון טון  2.1-סך הפליטות בערי האמנה לפי תחשיב זה גדלו מ

 .eCO2מיליון טון  3.6-הן עולות ל 2020-ובתחזית ל, 2007בשנת 

ישנה ירידה באחוז . אין הבדלים משמעותיים בהתפלגות הפליטות שכן השתמשנו באותה טבלת נפחי רקע לכל השנים

 .2020ובתחזית  2007-ל 2000בנסועת האוטובוסים  בין מאוד הפליטות מאוטובוסים בשל הגידול הנמוך 

 12%מ או "גק 20-ירדה ב ,נה אירופאיתעומדים בתקיה כלי רכבאו  ,הממוצעת בכלי רכב אירופאים CO2-פליטת ה

: ראו תקציר המחקר. )בשנה 1.8%המשמעות היא ירידה ממוצעת של . שנים האחרונות 7-ב

http://www.jato.com/Consult/Pages/CO2.aspx ( . ששימשו עובדה זו לא נלקחה בחשבון במקדמי הפליטה

 . לתחשיב זה

 

 כ "סה
 יליון טוןמ 3.6-כ

eCO2 2020-ב 
 

http://www.jato.com/Consult/Pages/CO2.aspx
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 על הפליטות מדיניות ניתוח השפעת צעדי

כל צעד על  .לנקוט בכל הרמות והאזורים על מנת להשפיע על הפליטותניתן מגוון גדול של צעדים אותם  קיים 

 . מ ובחירת אמצעי התחבורה"השפעתו על מספר הקמידת בחן בילה

נידונים  צעדי מדיניות שונים .השפעתו ברמה המוניציפלית שיטה מיטבית לבחינת קיימתלכל צעד שעולה כאפשרות 

נעסוק כאן . תמרוץ כלכלי ועוד, חינוך, רגולציה, כוללים שינויים בתשתיותומעת לעת ברמה המוניציפלית והארצית 

 .תעסוקה-בצורה כלשהי למודל רדיוסהקשורים בקצרה רק במספר נושאים 

 .מת של השפעת צעדי מדיניותכן מאפשר בחינה מסויכיוונים והמודל שהוצע בעבודה זו מאפשר חשיבה בכמה 

 . נוכל לראות זאת דרך המשתנים המסבירים במודל

 תושב העיר העובד מחוץ לה נוסע . הקטנת אחוז תושבי העיר העובדים מחוצה לה מקטין את הנסועה בעיר

 .גם במעגל החיצוני של העיר וגם מחייב הגעת עובד נוסף מבחוץ

  את השפעת נסיעה משותפת ברכב ניתן לבחון(carpooling )על הנסועה בעיר. 

  נוסעים לפעילויות אחרות ברכב /שינויים באחוז המגיעים לעבודההל עהנסועה בעיר  תשפעהניתן לבחון את

למשל השפעת יוזמות עירוניות לארגון וסבסוד הסעות מרוכזות מרחבי העיר אל מספר אזורי . פרטי

 .י שינוי פרמטרים במודל"בדק עילהתעסוקה עיקריים יכולה 

בתשתית כבישים או סגירת רחובות דרך הזנת השינוי המוצע למודל כמו  ספציפיים שינויים ה שלהשפעניתן לבחון 

  .של המודל א החדש והרצה מחודשת"מטרופולין תמודל ע או "נת

תף עם מפעילי המודלים הרצות ניתן להגדיר מספר משתנים רלוונטיים בהקשר השלטון המוניציפלי ולבצע במשו

 . יעודיות לבחינת ההשפעה של השינויים בהם על כלל הנסועה והפליטות

-eco     לנהיגה ידידותית לסביבה המכונה גםחלק מהצעדים להפחתת הפליטות אינם קשורים לנסועה אלא 

friendly driving . גלישה בהילוך סרק  תוך, מנעות מהאצות ובלימות חדותיה: מקובלים בתחום הנםצעדים

חיפוש הגל הירוק , (צריכת דלק 1%= ג "ק 25כל )הפחתת משקל מיותר מהרכב , לעצירה כשהדבר מתאפשר

תכנון נכון , שימוש במגן שמש למניעת התחממות יתר של פנים הרכב, שימוש נכון במזגן, במהירויות המותרות בחוק

בצריכת הדלק ובפליטת  15%-יל לחסכונות טיפוסיים של כשינוי התנהגות כזה לאורך זמן מוב. של מסלול הנסיעה

 .(practices-http://www.ecodrivingusa.com/#/ecodrivingראו גם ) מדובר כמובן בחינוך והסברה .מזהמים

http://www.ecodrivingusa.com/#/ecodriving-practices
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 .מכלי רכב מוצגת להלן Co2-בהחלטות הפרט בעיר על פליטת ה דוגמא מעניינת לבחינת השפעות שינויים שונים

 .א במספר הנסיעות היומיות המתרחשות בה"הדומה לתהבדיקה נעשתה בעיר פיטסבורג 

-הנוסעים ב, ההתפלגות הקיימת בין הנוסעים ברכב פרטי. נעשתה סימולציה של הגעה לעבודה ובחזרה ביום חול

carpool ,רוכבי האופניים והעובדים מהבית שונתה באופן היפותטי לאחוזים שנראו , תהמשתמשים בתחבורה ציבורי 

-ניתן לראות הגדלת המגיעים לעבודתם באופניים וגם המשתמשים בתחבורה ציבורית מ, למשל. אפשריים לחוקרים

-ההגדלת , eco friendly drivingמעבר למעלה ממחצית הנהגים ל  (.מהנוסעים 1%כל ציור מסמל . )6%-ל 5%

carpooling ועוד. 

 .בפליטות היומיות 20%-הסימולציה מראה ירידה של כ

 בחינת ההשפעה של שינוי בהרגלי ההגעה לעבודה של תושבי עיר :  15תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

less-with-day-http://blogs.ngm.com/blog_central/2010/06/a-:  יאוגרפיק 'נשיונל ג: המקור 

driving.html    

http://blogs.ngm.com/blog_central/2010/06/a-day-with-less-driving.html
http://blogs.ngm.com/blog_central/2010/06/a-day-with-less-driving.html
http://blogs.ngm.com/blog_central/2010/06/a-day-with-less-driving.html
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 חשמל

 כללי

מסחרי , פורום והעסקים הפועלים בתחומה בחלוקה לפרטיכמה חשמל נצרך על ידי תושבי ערי שאלת המחקר הנה 

 וטיפול במים וביוב, תאורת רחוב, ותעשייתי תוך הפרדת מתקני עירייה

על מנת ליצור בסיס נתונים  ,ועיבודים שונים שבוצעו בהםמחברת החשמל תעד את הנתונים שהתקבלו זה מפרק 

 .2020וכן תחזית לשנת  2007-ו 2000-מתאים הכולל נתוני צריכה ל

בין הערים השוואה בעבודה זו יש . הצוותים שהכינו את הסקרים השתמשו בין השאר באותם נתונים מחברת החשמל

מהווים  2020וכן התחזיות לשנת  2007, 2000נתוני הפליטות לשנת . 2001קונים מסויימים בנתוני השונות וכן תי

 .כ הצריכה העירונית לנתונים שפורטו בסקרים"מקור להשוואה ברמת סה

שאיבת מים , תאורת רחוב, תחקלאי, ציבורית-מסחרית, תעשייתית, פרטית: נםיהסיווגים של הצריכה שהועברו ה

 .וביוב

 לאה ישירה של הרשות יסיווגים נוספים ברמת העיר שעשויים לעניין את מכיני הסקרים וניתן לקבלם בפני ישנם

 .חברת החשמל

הסיווגים נקבעים ברובם על פי בקשת הצרכן ולכן מומלץ לבחון פרטנית את סיווג כל חשבונות החשמל של הרשות 

 .עבור כל המונים שלה וכך לקבל נתונים טובים יותר בעתיד

 שיטה ומקורות

 . לכלל העיריות החתומות על האמנה 15-הועברו על ידי פורום ה, הנתונים שהתקבלו מחברת החשמל באופן מרוכז

וכן על נתונים , שקיבלהנתונים הקבלת הבהרות על צורך בנפרד לחברת החשמל לפנתה , כל עירייה שנדרשה לכך

למעט שני מקרים שיפורטו להלן בשנת )ניים ברמת העיר בעבודה זו לא בוצעו תיקונים פרט. בידיההיו אחרים ש

2000.) 

 .הנתונים הועברו עבור כל עיר בנפרד והוסבו לקובץ אחיד לצרכי שליפת נתונים והשוואתם

דין וחשבון סטטיסטי של  ;לעיריותגם  ,כאמור, קבצים שהועברו  מחברת החשמל והועברו: נםיההמידע מקורות 

; 2009פוטנציאל הפחתת פליטות גזי חממה בישראל מנובמבר  –דוח מקנזי ; 2008-ו 2001חברת החשמל לשנים 

 .2009תמצית הביצועים הסביבתיים של חברת החשמל לשנת : דוח חברת החשמל 
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נה כמה חשמל נצרך על ידי תושבי כל אחת מן הערים החתומות על האמנה והעסקים הפועלים ישאלת המחקר ה

עבור , וטיפול במים וביוב, תאורת רחוב, תוך הפרדת מתקני עירייה, ותעשייתי מסחרי, בחלוקה לפרטי, בתחומה

 .2007-ו 2000השנים 

חברה סלולארית וחנות באותה , ל"צריכת חשמל של בסיס צה תהסיווג מסחרי כולל גם את הציבורי וכך נמצא

( צאים בקטגוריית מים בנפרדלמעט מים וביוב הנמ)תחת סיווג זה נמצאת גם צריכת מתקני הרשות עצמה  .קטגוריה

 .ציבורית-יש להפחיתה במקביל מהצריכה המסחרית, ולכן כאשר מציגים את צריכת הרשות בנפרד

מתקני שאיבת המים עשויים לכלול גם מתקנים הנמצאים בשטח הרשות אך משמשים רק להעברת מים לתושבי 

קני השאיבה והטיפול בשפכים המשמשים את את מתרק " מים וביוב"תחת פלח העבודה צריכה לכלול . רשות אחרת

ואילו במידה והמתקנים אינם משרתים את תושבי העיר עליהם  שלעיתים אינם נמצאים בתחומה, תושבי הרשות

 .להיות חלק מפלח התעשייה העירוני

 השנתונים הסטטיסטיים של חברת החשמל המפורסמים מדי שנה כוללים מגוון נתונים מעניינים בחלוקה לאזורי

סיווג זה אינו רלוונטי לעבודה הנוכחית שכן הוא אינו מפריד . צריכה הנקראים לעיתים בשם העיר המרכזית באיזור

 (.ששטחה גדול משטחה של העיר עצמה)המוניציפאליים אלא לפי נפה את הצריכה לפי הגבולות 

 

 2000-ו 2007צריכת חשמל 

 :2007-להלן ריכוז התוצאות ל

 1טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

2007צריכת חשמל לפי מגזר שנת 
ש"כ שנתי קוט"סה

סה"כתעשייתיתאורהמסחרימיםחקלאיביתיעיר

348,682,8381,583,76813,250,923243,665,5813,036,876205,915,326816,135,312אשדוד

181,292,2553,507,6953,310,490109,706,6836,110,38548,940,956352,868,464אשקלון

348,349,491490,35916,645,785344,687,56911,401,467106,727,727828,302,398באר שבע

254,394,50368,7494,366,813107,285,0233,454,36030,392,453399,961,901בת ים

137,610,296141,3611,144,19088,264,4401,479,3681,772,901230,412,556גבעתיים

264,627,603687,4324,586,716202,643,9213,300,03814,621,965490,467,675הרצליה

148,882,3401,848,6274,660,10188,106,1833,612,35217,766,850264,876,453חדרה

349,890,113253,4202,310,420173,212,2544,542,85688,609,174618,818,237חולון

579,881,4173,105,44812,930,932620,809,25517,674,597283,144,5961,517,546,245חיפה

824,918,571176,359980,127862,856,73726,658,523148,026,5731,863,616,890ירושלים

196,988,177646,3184,405,657116,578,8584,363,30126,069,097349,051,408כפר סבא

342,634,366772,0566,020,862287,316,0937,654,89355,648,325700,046,595נתניה

407,645,0119,222,6712,492,929418,819,5937,177,46296,921,803942,279,469פתח תקווה

500,145,5382,767,59868,582,472332,944,1604,381,547150,311,4141,059,132,729ראשון לציון

228,272,406443,1684,080,685135,787,0474,588,57379,122,075452,293,954רחובות

374,257,700302,5733,777,124437,925,0943,965,96521,757,760841,986,216רמת גן

196,824,984938,3037,673,300138,169,7582,737,25554,103,473400,447,073רעננה

1,115,956,8962,259,2161,810,4881,772,272,86320,711,651163,748,8673,076,759,981ת"א

6,801,254,50529,215,121163,030,0146,481,051,112136,851,4691,593,601,33515,205,003,556סה"כ
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 .י המשתמשים עצמם וחלים בהם שינויים מעת לעת"ים למגזרים נקבעו בחלקם עהסיווג

 2007התפלגות הסקטורים באחוזים בכל עיר בשנת :  2טבלה 

סה"כתעשייתיתאורהמסחרי וציבורימיםחקלאיביתיעיר

42.7%0.2%1.6%29.9%0.4%25.2%100.0%אשדוד

51.4%1.0%0.9%31.1%1.7%13.9%100.0%אשקלון

42.1%0.1%2.0%41.6%1.4%12.9%100.0%באר שבע

63.6%0.0%1.1%26.8%0.9%7.6%100.0%בת ים

59.7%0.1%0.5%38.3%0.6%0.8%100.0%גבעתיים

54.0%0.1%0.9%41.3%0.7%3.0%100.0%הרצליה

56.2%0.7%1.8%33.3%1.4%6.7%100.0%חדרה

56.5%0.0%0.4%28.0%0.7%14.3%100.0%חולון

38.2%0.2%0.9%40.9%1.2%18.7%100.0%חיפה

44.3%0.0%0.1%46.3%1.4%7.9%100.0%ירושלים

56.4%0.2%1.3%33.4%1.3%7.5%100.0%כפר סבא

48.9%0.1%0.9%41.0%1.1%7.9%100.0%נתניה

43.3%1.0%0.3%44.4%0.8%10.3%100.0%פתח תקווה

47.2%0.3%6.5%31.4%0.4%14.2%100.0%ראשון לציון

50.5%0.1%0.9%30.0%1.0%17.5%100.0%רחובות

44.4%0.0%0.4%52.0%0.5%2.6%100.0%רמת גן

49.2%0.2%1.9%34.5%0.7%13.5%100.0%רעננה

36.3%0.1%0.1%57.6%0.7%5.3%100.0%ת"א

 44.7%0.2%1.1%42.6%0.9%10.5%100.0%סה"כ

 

החשמל הביתי הוא בעל המשקל הרב ביותר . הצריכה הדומיננטית ביותר בכל עיראת ם וויהמהמספרים המודגשים 

 . ציבורי –וחיפה וכן ברמת גן הסקטור הגדול הוא המסחרי ם "י, א"בערים הגדולות ת. במרבית הערים

ועוד , כמבוקש בשל היעדר פילוח מתאים הכולל גם תאורת רחוב 2000ולא  2001חברת החשמל העבירה נתוני 

 .2000מספר בעיות בבסיס הנתונים בשנת 

-ל 2000ור הגידול בין מוכפלים במקדם מעבר המבוסס על שיע 2001על בסיס נתוני  2000לפיכך חושבו נתוני 

 .של חברת החשמל 2007לכל  קטגורייה כמופיע בדין וחשבון סטטיסטי  2001
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 3טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :34' עמ 2001מדוח סטטיסטי של חברת החשמל לשנת  2000-ל 2001-מקדמי מעבר מ

 4טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

2001צריכת חשמל לפי מגזר שנת 
ש"כ שנתי קוט"סה

סה"כתעשייתיתאורהמסחרימיםחקלאיביתיעיר

258,128,8901,377,8639,288,198192,655,4263,405,995143,587,621608,443,993אשדוד

141,618,5212,345,0132,396,57472,590,5154,149,41137,424,354260,524,388אשקלון

275,114,151639,3215,336,649263,912,3788,553,19479,345,362632,901,055באר שבע

228,041,11705,011,62395,818,8961,283,10830,323,511360,478,255בת ים

123,075,52901,102,32354,748,690614,5241,601,197181,142,263גבעתיים

222,965,439281,0103,935,609143,100,469835,6588,571,064379,689,249הרצליה

120,212,400906,0775,497,68665,937,6913,476,94417,538,813213,569,611חדרה

303,304,65202,000,063140,326,3092,368,49072,149,013520,148,527חולון

514,764,0473,099,32116,007,606487,728,3056,833,421248,151,2341,276,583,934חיפה

686,807,75941,686130,408612,310,739253,514105,622,8821,405,166,988ירושלים

165,017,825555,9313,070,36483,371,383519,9154,872,803257,408,221כפר סבא

269,040,571730,4866,321,405182,446,5063,718,05845,462,264507,719,290נתניה

333,849,8278,696,6981,651,296266,109,1923,435,70899,921,412713,664,133פתח תקווה

412,162,9191,762,10458,974,176258,563,4132,488,285121,898,083855,848,980ראשון לציון

182,326,52287,9952,409,61791,204,4163,792,77454,335,666334,156,990רחובות

323,428,93175,5564,126,773335,041,1312,094,68221,891,074686,658,147רמת גן

162,275,623364,4525,262,80686,456,587571,10130,473,059285,403,628רעננה

942,522,577275,4261,950,6351,411,766,508265,472159,014,1972,515,794,815ת"א

5,664,657,30021,238,939134,473,8114,844,088,55448,660,2541,282,183,60911,995,302,467סה"כ

מקדם 2000 -2001

1.038ביתי

1.070מסחרי

0.991תעשייתי

0.950מים

1.070תאורה

0.988חקלאי
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 :מהטבלה לעיל מקודמים במקדמי המעבר  2001להלן נתוני שנת 

 5 טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשל שינויים ותיקונים בסיווגים  2007אינם מדויקים כנתוני , 2000וכתוצאה מכך גם נתוני , 2001תוני שנת נ

 .י חברת החשמל"י הלקוחות עצמם או ע"שנעשו לאורך השנים ע

ירושלים  המקרים של. מקרה בולט במיוחד הוא תאורת הרחוב בו נרשמים שיעורי גידול מופרזים במקרים מסויימים

גם ברעננה וכפר סבא  ישנם ! שנים 7-ב 11,000% - 8000%א חריגים במיוחד ומצביעים על גידולים של "ות

 .שיעורי שינוי גדולים של כמה מאות אחוזים אך תאורטית הם אפשריים גם אם לא סבירים

ון מבוצע תחת הנחת עבודה התיק. א בלבד כדי למנוע עיוות של השורה התחתונה"להלן יבוצע תיקון של ירושלים ות

הנחה זו מתקיימת בחלק מהערים . מסחרי/שהצמיחה בתאורת הרחוב בערים אלו זהה לצמיחה בסקטור הציבורי

. והיא נעשית כאמור רק כדי למנוע עיוות גדול בשורה התחתונהבפני עצמו האחרות אך אין לה כל צידוק מקצועי 

 .2000נתן חשבונות חשמל בפועל משנת יול חברת החשמל ובהמ ,י הערים עצמן"הנתונים המדויקים ייבדקו ע

צריכת  2000הוספנו לשנת , כ הצריכה ברמת העיר הוא נתון ברמת מהימנות גבוהה ואין כפילויות בקובץ"כיוון שסה

תיקון זה . 2007א מול שנת "בת 34%-בירושלים ו 50%חשמל בקטגוריית תאורה המביאה לאחוז צמיחה של 

 1.4%, א "בת 0.7%) כ צריכת החשמל בערים אלו באותה רמה לערך"ק תאורת הרחוב בסהמשאיר את חל

 .(בירושלים

2000צריכת חשמל לפי מגזר שנת 
ש"כ שנתי קוט"סה

סה"כתעשייתיתאורהמסחרימיםחקלאיביתיעיר

248,679,0851,394,5989,777,051180,051,8003,183,173144,891,646587,977,352אשדוד

136,434,0282,373,4952,522,70967,841,6033,877,95437,764,232250,814,021אשקלון

265,042,535647,0865,617,525246,647,0827,993,63980,065,956606,013,823באר שבע

219,692,79105,275,39389,550,3701,199,16630,598,901346,316,621בת ים

118,569,87401,160,34051,167,000574,3211,615,739173,087,274גבעתיים

214,802,928284,4234,142,746133,738,756780,9898,648,904362,398,746הרצליה

115,811,561917,0825,787,03861,624,0103,249,48017,698,096205,087,267חדרה

292,201,01302,105,329131,146,0832,213,54272,804,251500,470,219חולון

495,919,1203,136,96516,850,112455,820,8466,386,375250,404,8781,228,518,295חיפה

661,664,50842,192137,272572,253,027236,929106,582,1211,340,916,049ירושלים

158,976,710562,6833,231,96277,917,180485,9024,917,057246,091,494כפר סבא

259,191,302739,3586,654,111170,510,7533,474,82145,875,140486,445,484נתניה

321,627,9648,802,3261,738,206248,700,1793,210,942100,828,872684,908,490פתח תקווה

397,074,1031,783,50662,078,080241,648,0502,325,500123,005,129827,914,368ראשון לציון

175,651,75589,0642,536,43985,237,7723,544,64954,829,128321,888,807רחובות

311,588,56676,4744,343,972313,122,5521,957,64722,089,883653,179,093רמת גן

156,334,897368,8795,539,79680,800,549533,73930,749,807274,327,666רעננה

908,017,897278,7712,053,3001,319,407,951248,105160,458,3222,390,464,346ת"א

5,457,280,63621,496,902141,551,3804,527,185,56445,476,8731,293,828,06211,486,819,417סה"כ
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 ש שנתי"קוט אחרי תיקונים בתאורת רחוב 2000צריכת חשמל שנת  - 6טבלה 

סה"כתעשייתיתאורהמסחרי וציבורימיםחקלאיביתיעיר

248,679,0851,394,5989,777,051180,051,8003,183,173144,891,646587,977,352אשדוד

136,434,0282,373,4952,522,70967,841,6033,877,95437,764,232250,814,021אשקלון

265,042,535647,0865,617,525246,647,0827,993,63980,065,956606,013,823באר שבע

219,692,79105,275,39389,550,3701,199,16630,598,901346,316,621בת ים

118,569,87401,160,34051,167,000574,3211,615,739173,087,274גבעתיים

214,802,928284,4234,142,746133,738,756780,9898,648,904362,398,746הרצליה

115,811,561917,0825,787,03861,624,0103,249,48017,698,096205,087,267חדרה

292,201,01302,105,329131,146,0832,213,54272,804,251500,470,219חולון

495,919,1203,136,96516,850,112455,820,8466,386,375250,404,8781,228,518,295חיפה

661,664,50842,192137,272554,717,60717,772,349106,582,1211,340,916,049ירושלים

158,976,710562,6833,231,96277,917,180485,9024,917,057246,091,494כפר סבא

259,191,302739,3586,654,111170,510,7533,474,82145,875,140486,445,484נתניה

321,627,9648,802,3261,738,206248,700,1793,210,942100,828,872684,908,490פתח תקווה

397,074,1031,783,50662,078,080241,648,0502,325,500123,005,129827,914,368ראשון לציון

175,651,75589,0642,536,43985,237,7723,544,64954,829,128321,888,807רחובות

311,588,56676,4744,343,972313,122,5521,957,64722,089,883653,179,093רמת גן

156,334,897368,8795,539,79680,800,549533,73930,749,807274,327,666רעננה

908,017,897278,7712,053,3001,304,199,60015,456,456160,458,3222,390,464,346ת"א

 5,457,280,63621,496,902141,551,3804,494,441,79378,220,6441,293,828,06211,486,819,417סה"כ

 

 2007 – 2000שיעורי הצמיחה בצריכת חשמל  - 7טבלה 

סה"כתעשייתיתאורהמסחרי וציבורימיםחקלאיביתיעיר

5%42%39%-40%14%36%35%אשדוד

33%48%31%62%58%30%41%אשקלון

24%196%40%43%33%37%-31%באר שבע

1%15%-17%20%188%-16%בת ים

1%73%158%10%33%-16%גבעתיים

23%142%11%52%323%69%35%הרצליה

19%43%11%0%29%-29%102%חדרה

20%10%32%105%22%24%חולון

23%36%177%13%24%-1%-17%חיפה

25%318%614%56%50%39%39%ירושלים

24%15%36%50%798%430%42%כפר סבא

10%69%120%21%44%-32%4%נתניה

4%38%-27%5%43%68%124%פתח תקווה

26%55%10%38%88%22%28%ראשון לציון

30%398%61%59%29%44%41%רחובות

2%29%-13%40%103%-20%296%רמת גן

26%154%39%71%413%76%46%רעננה

12%36%34%2%29%-23%710%ת"א

  25%36%15%44%75%23%32%סה"כ

בממוצע מדי  4.1% -או כ 32%של  2007-ל 2000נרשם גידול בצריכת החשמל הכוללת בין השנים האמנה בערי 

 .שנה
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 שינוי בצריכת החשמל הכוללת הממוצעת לתושבה - 8 טבלה 

שינוי20002007שינוי20002007שינוי20002007

174,224205,59418%587,977,352816,135,31239%3,3753,97018%אשדוד

98,937108,3279%250,814,021352,868,46441%2,5353,25728%אשקלון

172,860185,7817%606,013,823828,302,39837%3,5064,45827%באר שבע

136,980129,265-6%346,316,621399,961,90115%2,5283,09422%בת ים

47,03149,4905%173,087,274230,412,55633%3,6804,65627%גבעתיים

83,13984,1401%362,398,746490,467,67535%4,3595,82934%הרצלייה

71,84276,7107%205,087,267264,876,45329%2,8553,45321%חדרה

165,669167,9281%500,470,219618,818,23724%3,0213,68522%חולון

270,518265,611-2%1,228,518,2951,517,546,24524%4,5415,71326%חיפה

449,543487,0008%1,340,916,0491,863,616,89039%2,9833,82728%ירושלים

75,07781,4568%246,091,494349,051,40842%3,2784,28531%כפר סבא

161,605175,1508%486,445,484700,046,59544%3,0103,99733%נתניה

167,454186,53211%684,908,490942,279,46938%4,0905,05224%פתח תקווה

202,209223,15310%827,914,3681,059,132,72928%4,0944,74616%ראשון לציון

95,046105,37111%321,888,807452,293,95441%3,3874,29227%רחובות

127,476129,7742%653,179,093841,986,21629%5,1246,48827%רמת גן

65,85972,92111%274,327,666400,447,07346%4,1655,49232%רעננה

354,428387,2349%2,390,464,3463,076,759,98129%6,7457,94518%תל אביב-יפו

2,919,8973,121,4337%11,486,819,41715,205,003,55632%3,9344,87124%סה"כ/ממוצע

סה"כ צריכת חשמל )קוט"ש(אוכלוסיה
סה"כ צריכת חשמל 

לתושב

 

 31.12.2007 – 31.12.2006ס ממוצע "נתוני למ: האוכלוסיה 

 2007מול  2000צריכת החשמל הכוללת הממוצעת לתושב  - 1תרשים 
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 תושבהשינוי בצריכת החשמל הביתית הממוצעת ל - 9בלה ט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצריכה הביתית הממוצעת לתושב  -בממוצע  8%-ב 2007ועד  2000ניתן לראות כי בעוד שהאוכלוסיה גדלה משנת 

 .בשנה בממוצע 2.2%-או כ 17%גדלה בשיעור של 

 2תרשים 

 2007מול  2000צריכת החשמל ביתית הממוצעת לתושב 
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שינוי20002007שינוי20002007שינוי20002007

174,224205,59418%248,679,085348,682,83840%1,4271,69619%אשדוד

98,937108,3279%136,434,028181,292,25533%1,3791,67421%אשקלון

172,860185,7817%265,042,535348,349,49131%1,5331,87522%באר שבע

136,980129,265-6%219,692,791254,394,50316%1,6041,96823%בת ים

47,03149,4905%118,569,874137,610,29616%2,5212,78110%גבעתיים

83,13984,1401%214,802,928264,627,60323%2,5843,14522%הרצלייה

71,84276,7107%115,811,561148,882,34029%1,6121,94120%חדרה

165,669167,9281%292,201,013349,890,11320%1,7642,08418%חולון

270,518265,611-2%495,919,120579,881,41717%1,8332,18319%חיפה

449,543487,0008%661,664,508824,918,57125%1,4721,69415%ירושלים

75,07781,4568%158,976,710196,988,17724%2,1182,41814%כפר סבא

161,605175,1508%259,191,302342,634,36632%1,6041,95622%נתניה

167,454186,53211%321,627,964407,645,01127%1,9212,18514%פתח תקווה

202,209223,15310%397,074,103500,145,53826%1,9642,24114%ראשון לציון

95,046105,37111%175,651,755228,272,40630%1,8482,16617%רחובות

127,476129,7742%311,588,566374,257,70020%2,4442,88418%רמת גן

65,85972,92111%156,334,897196,824,98426%2,3742,69914%רעננה

354,428387,2349%908,017,8971,115,956,89623%2,5622,88212%תל אביב-יפו

2,919,8973,121,4337%5,457,280,6366,801,254,50525%1,8692,17917%סה"כ/ממוצע

סה"כ צריכת חשמל ביתי )קוט"ש(אוכלוסיה
צריכת חשמל ביתי 

לתושב
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ך המקדמים שפורסמו במדריך להכנת מפליטות חושבו על סה .רות מצריכת החשמל לעילהנגז c02-ה להלן פליטות

 .  סקר פליטות גזי חממה

 ש"קוט/גרם 788.8מקדם בטון לפי  eCO2 2007פליטות  - 10טבלה 

סה"כתעשייתיתאורהמסחרי וציבורימיםחקלאיביתיעיר

275,0411,24910,452192,2032,395162,426643,768אשדוד

143,0032,7672,61186,5374,82038,605278,343אשקלון

274,77838713,130271,8908,99384,187653,365באר שבע

200,666543,44584,6262,72523,974315,490בת ים

108,54711290369,6231,1671,398181,749גבעתיים

208,7385423,618159,8462,60311,534386,881הרצליה

117,4381,4583,67669,4982,84914,014208,935חדרה

275,9932001,822136,6303,58369,895488,124חולון

457,4102,45010,200489,69413,942223,3441,197,040חיפה

650,696139773680,62121,028116,7631,470,021ירושלים

155,3845103,47591,9573,44220,563275,332כפר סבא

270,2706094,749226,6356,03843,895552,197נתניה

321,5507,2751,966330,3655,66276,452743,270פתח תקווה

394,5152,18354,098262,6263,456118,566835,444ראשון לציון

180,0613503,219107,1093,61962,411356,769רחובות

295,2142392,979345,4353,12817,163664,159רמת גן

155,2567406,053108,9882,15942,677315,873רעננה

880,2671,7821,4281,397,96916,337129,1652,426,948ת"א

 5,364,83023,045128,5985,112,253107,9481,257,03311,993,707סה"כ
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 :2000להלן חישובי הפליטות לשנת 

 ש"קוט/גרם 840.8מקדם בטון לפי  eCO2 2000פליטות  - 11טבלה 

סה"כתעשייתיתאורהמסחרי וציבורימיםחקלאיביתיעיר

209,0891,1738,221151,3882,676121,825494,371אשדוד

114,7141,9962,12157,0413,26131,752210,884אשקלון

222,8485444,723207,3816,72167,319509,536באר שבע

184,71804,43675,2941,00825,728291,183בת ים

99,694097643,0214831,359145,532גבעתיים

180,6062393,483112,4486577,272304,705הרצליה

97,3747714,86651,8132,73214,881172,437חדרה

245,68301,770110,2681,86161,214420,795חולון

416,9692,63814,168383,2545,370210,5401,032,938חיפה

556,32835115466,40714,94389,6141,127,442ירושלים

133,6684732,71765,5134094,134206,914כפר סבא

217,9286225,595143,3652,92238,572409,003נתניה

270,4257,4011,461209,1072,70084,777575,871פתח תקווה

333,8601,50052,195203,1781,955103,423696,110ראשון לציון

147,688752,13371,6682,98046,100270,644רחובות

261,984643,652263,2731,64618,573549,193רמת גן

131,4463104,65867,93744925,854230,655רעננה

763,4612341,7261,096,57112,996134,9132,009,902ת"א

 4,588,48218,075119,0163,778,92765,7681,087,8519,658,118סה"כ

 eco2טון  2007-ל 2000-מיצור חשמל מ יםהנובעגזי חממה ינויים בפליטות הש:  12טבלה 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שינוישנת 2007שנת 2000עיר

494,371643,76830%אשדוד

210,884278,34332%אשקלון

509,536653,36528%באר שבע

291,183315,4908%בת ים

145,532181,74925%גבעתיים

304,705386,88127%הרצליה

172,437208,93521%חדרה

420,795488,12416%חולון

1,032,9381,197,04016%חיפה

1,127,4421,470,02130%ירושלים

206,914275,33233%כפר סבא

409,003552,19735%נתניה

575,871743,27029%פתח תקווה

696,110835,44420%ראשון לציון

270,644356,76932%רחובות

549,193664,15921%רמת גן

230,655315,87337%רעננה

2,009,9022,426,94821%ת"א

9,658,11811,993,70724%סה"כ
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 .24%-ולכן גדלו הפליטות בתקופה הנדונה ב 8%-ירד מקדם הפליטה ב ליטות גזי חממה בפ

 

 2020-תחזיות צריכה ופליטות ל

גם את הפרמטר של יעילות  ג מוכר בעולם כולו ולפיכך משווים בין מדינות"הקשר בין צריכת החשמל לבין התמ

 .אנרגטית כלומר האנרגיה הנדרשת להפקת יחידת תוצר

  13טבלה 

 ג לנפש לבין צריכת החשמל לנפש ברמה הארצית"הקשר בין התמ
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 14טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .של חברת החשמל 2007ח סטטיסטי "הטבלאות מתוך דו

  15טבלה 

 100=  2000ג לפי בסיס "יצור החשמל והתמ 
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  .גם אם יש שנים בהן שיעורי הצמיחה אינם זהים הרי שלאורך זמן הקשר ברור

 .בשנה 4%-ג הישראלי המקובלות במשק נעות סביב ה"תחזיות צמיחת התמ

 כולל  2009הנתונים עד שנת . על בסיס המתודולוגיה של הסקר 2020-להלן תחזית צריכה ופליטות  ל

 .תחזיות – (בכחול) 2010-מ. הם בפועל( בשחור)

 16טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008משנתון סטטיסטי חברת החשמל  –צריכת חשמל ארצית 

 .2009-אחרי ירידה חד פעמית בצריכת החשמל ב 2011-בשנה החל ב 4%-ג וכן צריכת החשמל גדלים ב"התמ

 .1.8%תחזית כוללת גידול אוכלוסיה ארצי ממוצע של 

שנהמס

תמ"ג 

מיליארדי 

ש"ח

צריכת 

חשמל 

ארצית 

מיליארדי

 קוט"ש

גידול 

צריכת 

חשמל

חשמל 

ליחידת 

תוצר

התייעלות 

אנרגטית

12000542.037.80.0697

22001542.038.72.4%0.07142.38%

32002537.939.93.1%0.07423.89%

42003546.041.74.5%0.07642.96%

52004573.342.92.9%0.0748-2.02%

62005602.544.33.3%0.0735-1.74%

72006634.046.24.3%0.0729-0.89%

82007667.049.36.7%0.07391.43%

92008694.050.21.8%0.0723-2.14%

102009698.048.9-2.6%0.0701-3.15%

112010725.953.08.4%0.07304.22%

122011755.055.14.0%0.07300.00%

132012785.257.34.0%0.07300.00%

142013816.659.64.0%0.07300.00%

152014849.262.04.0%0.07300.00%

162015883.264.54.0%0.07300.00%

172016918.567.14.0%0.07300.00%

182017955.369.74.0%0.07300.00%

192018993.572.54.0%0.07300.00%

2020191033.275.44.0%0.07300.00%

2120201074.578.54.0%0.07300.00%

תחזית צריכת חשמל ל-2020 ללא התייעלות אנרגטית 
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 .זהה כלומר אין כל התייעלות אנרגטית בתחזית זוצריכת החשמל ליחידת תוצר נשארת 

 .2007לעומת  59%גידול של , ש שנתי"מיליארד קוט 78.5תהיה  2020-צריכת החשמל ב

בהנחה ששיעור הצמיחה בצריכה יהיה זהה בכל הארץ , 59%-של חברת החשמל המוגדלים ב 2007להלן נתוני 

 .ובכל המגזרים

 17טבלה 

 מתודולוגיית הסקר -ש "בקוט  2020תחזית צריכת חשמל לשנת 

סה"כתעשייתיתאורהמסחרי וציבורימיםחקלאיביתיעיר

554,405,7122,518,19121,068,968387,428,2744,828,633327,405,3681,297,655,146אשדוד

288,254,6855,577,2355,263,679174,433,6269,715,51277,816,120561,060,858אשקלון

553,875,691779,67126,466,798548,053,23518,128,333169,697,0861,317,000,813באר שבע

404,487,260109,3116,943,233170,583,1875,492,43248,324,000635,939,423בת ים

218,800,371224,7641,819,262140,340,4602,352,1952,818,913366,355,964גבעתיים

420,757,8891,093,0177,292,878322,203,8345,247,06023,248,924779,843,603הרצליה

236,722,9212,939,3177,409,561140,088,8315,743,64028,249,292421,153,560חדרה

556,325,280402,9383,673,568275,407,4847,223,141140,888,587983,920,997חולון

922,011,4534,937,66220,560,182987,086,71528,102,609450,199,9082,412,898,530חיפה

1,311,620,528280,4111,558,4021,371,942,21242,387,052235,362,2512,963,150,855ירושלים

313,211,2011,027,6467,004,995185,360,3846,937,64941,449,864554,991,739כפר סבא

544,788,6421,227,5699,573,171456,832,58812,171,28088,480,8371,113,074,086נתניה

648,155,56714,664,0473,963,757665,923,15311,412,165154,105,6671,498,224,356פתח תקווה

795,231,4054,400,481109,046,130529,381,2146,966,660238,995,1481,684,021,039ראשון לציון

362,953,126704,6376,488,289215,901,4057,295,831125,804,099719,147,387רחובות

595,069,743481,0916,005,627696,300,8996,305,88434,594,8381,338,758,083רמת גן

312,951,7251,491,90212,200,547219,689,9154,352,23586,024,522636,710,846רעננה

1,774,371,4653,592,1532,878,6762,817,913,85232,931,525260,360,6994,892,048,370ת"א

 10,813,994,66346,452,042259,217,72210,304,871,268217,593,8362,533,826,12324,175,955,654סה"כ

 

בשנה וגידול  4%ג של "וכאמור כולל גידול בתמ המבוסס על ממוצעים ארצייםאומדן כללי בלבד מדובר ב

לערוך תחזית פרטנית שלה המבוססת על שיעורי צמיחת יכולה  כל עיר  . בשנה 1.8%-אוכלוסיה של כ

או כל מגזר אחר המשפיע על צריכת ) המסחר הצפוייםוכן התפתחות התעשייה ומדויקים של העיר אוכלוסיה 

 .(החשמל הכללית העירונית

מקדם  -קרי)ש "קוט/גרם 840.8הוא  ,שמרנית" עסקים כרגיל"י תחזית "עפ, 2020מקדם הפליטה המונח לשנת 

 .2020לשנת  eCO2 וממנו נגזרות פליטות ( שנת הבסיס
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 18טבלה 

 בטון 2020לשנת  eCO2פליטות 

סה"כתעשייתיתאורהמסחרי וציבורימיםחקלאיביתיעיר

466,144.322,117.3017,714.79325,749.694,059.91275,282.431,091,068.45אשדוד

242,364.544,689.344,425.70146,663.798,168.8065,427.79471,739.97אשקלון

465,698.68655.5522,253.28460,803.1615,242.30142,681.311,107,334.28באר שבע

340,092.8991.915,837.87143,426.344,618.0440,630.82534,697.87בת ים

183,967.35188.981,529.64117,998.261,977.732,370.14308,032.09גבעתיים

353,773.23919.016,131.85270,908.984,411.7319,547.70655,692.50הרצליה

199,036.632,471.386,229.96117,786.694,829.2523,752.00354,105.91חדרה

467,758.30338.793,088.74231,562.616,073.22118,459.12827,280.77חולון

775,227.234,151.5917,287.00829,942.5123,628.67378,528.082,028,765.08חיפה

1,102,810.54235.771,310.301,153,529.0135,639.03197,892.582,491,417.24ירושלים

263,347.98864.045,889.80155,851.015,833.1734,851.05466,637.05כפר סבא

458,058.291,032.148,049.12384,104.8410,233.6174,394.69935,872.69נתניה

544,969.2012,329.533,332.73559,908.199,595.35129,572.041,259,707.04פתח תקווה

668,630.573,699.9291,685.99445,103.735,857.57200,947.121,415,924.89ראשון לציון

305,170.99592.465,455.35181,529.906,134.33105,776.09604,659.12רחובות

500,334.64404.505,049.53585,449.805,301.9929,087.341,125,627.80רמת גן

263,129.811,254.3910,258.22184,715.283,659.3672,329.42535,346.48רעננה

1,491,891.533,020.282,420.392,369,301.9727,688.83218,911.284,113,234.27ת"א

 9,092,406.7139,056.88217,950.268,664,335.76182,952.902,130,441.0020,327,143.51סה"כ

 

 על בסיס דוח מקנזימציאותית " עסקים כרגיל"של ית אלטרנטיבית תחז

לגדר התחזית את האלמנטים הצפויים מכניסים לא שמרנית אלא מציאותית לפיה " עסקים כרגיל"נניח תחזית 

מקדם הפליטה של ערך וצפויים לשנות את  בישראל ברמת וודאות גבוהה ואשר להשתנות במדיניות האנרגיה

, 0.25%מקדם התייעלות אנרגטית של  קיים ,על בסיס נתוני דוח מקינזי, י תחזית זו"עפ. 2020חשמל עד לשנת 

 49.3לעומת , (2030-מיליארד ב 111-ו)ש "מליארד קוט 76.7של היא  2020-חשמל להתחזית צריכת כאשר 

 :כמפורט בתחשיב שלהלן, בצריכת החשמל 56%עליה של ב מדובר. 2007-מיליארד ב
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 19טבלה 

שנהמס

תמ"ג 

במיליארדי 

ש"ח

צריכת חשמל 

 במיליארדי 

קוט"ש 

תחזית מקינזי

חשמל 

ליחידת 

תוצר

התייעלות 

אנרגטית

12000542.037.80.0697

22001542.038.70.07142.38%

32002537.939.90.07423.89%

42003546.041.70.07642.96%

52004573.342.90.0748-2.02%

62005602.544.30.0735-1.74%

72006634.046.20.0729-0.89%

82007667.049.30.07391.43%

92008694.050.20.0723-2.14%

102009698.048.90.0701-3.15%

112010725.953.00.07304.22%

122011755.055.00.0728-0.23%

132012785.257.10.0727-0.23%

142013816.659.20.0725-0.23%

152014849.261.40.0724-0.23%

162015883.263.80.0722-0.23%

172016918.566.20.0720-0.23%

182017955.368.70.0719-0.23%

192018993.571.20.0717-0.23%

2020191033.273.90.0715-0.23%

2120201074.576.70.0714-0.23%

2220211117.579.60.0712-0.23%

2320221162.282.60.0711-0.23%

2420231208.785.70.0709-0.23%

2520241257.188.90.0707-0.23%

2620251307.392.30.0706-0.23%

2720261359.695.70.0704-0.23%

2820271414.099.30.0703-0.23%

2920281470.6103.10.0701-0.23%

3020291529.4107.00.0699-0.23%

3120301590.6111.00.0698-0.23%

תמ"ג והביקוש לחשמל על בסיס דוח מקנזי
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בהנחה ששיעור הצמיחה , על סמך תחזית הגידול של מקנזי 56%-של חברת החשמל המוגדלים ב 2007הלן נתוני ל

 בצריכה יהיה זהה בכל הארץ ובכל המגזרים

 20טבלה 

 על בסיס הנחות דוח מקנזי 2020תחזית צריכת חשמל 

סה"כתעשייתיתאורהמסחרי וציבורימיםחקלאיביתיעיר

543,945,2272,470,67820,671,440380,118,3064,737,527321,227,9091,273,171,087אשדוד

282,815,9185,472,0045,164,364171,142,4259,532,20176,347,891550,474,804אשקלון

543,425,206764,96025,967,425537,712,60817,786,289166,495,2541,292,151,741באר שבע

396,855,425107,2486,812,228167,364,6365,388,80247,412,227623,940,566בת ים

214,672,062220,5231,784,936137,692,5262,307,8142,765,726359,443,587גבעתיים

412,819,0611,072,3947,155,277316,124,5175,148,05922,810,265765,129,573הרצליה

232,256,4502,883,8587,269,758137,445,6455,635,26927,716,286413,207,267חדרה

545,828,576395,3353,604,255270,211,1167,086,855138,230,311965,356,450חולון

904,615,0114,844,49920,172,254968,462,43827,572,371441,705,5702,367,372,142חיפה

1,286,872,971275,1201,528,9981,346,056,51041,587,296230,921,4542,907,242,348ירושלים

307,301,5561,008,2566,872,825181,863,0186,806,75040,667,791544,520,196כפר סבא

534,509,6111,204,4079,392,545448,213,10511,941,63386,811,3871,092,072,688נתניה

635,926,21714,387,3673,888,969653,358,56511,196,841151,198,0131,469,955,972פתח תקווה

780,227,0394,317,453106,988,656519,392,8906,835,213234,485,8061,652,247,057ראשון לציון

356,104,953691,3426,365,869211,827,7937,158,174123,430,437705,578,568רחובות

583,842,012472,0145,892,313683,163,1476,186,90533,942,1061,313,498,497רמת גן

307,046,9751,463,75311,970,348215,544,8224,270,11884,401,418624,697,434רעננה

1,740,892,7583,524,3772,824,3612,764,745,66632,310,176255,448,2334,799,745,570ת"א

 10,609,957,02845,575,589254,326,82210,110,439,735213,488,2922,486,018,08323,719,805,547סה"כ

 

נית שלה המבוססת על שיעורי אומדן כללי בלבד ולכל עיר האפשרות לערוך תחזית פרטמדובר בזה במקרה גם 

 .צמיחת אוכלוסיה מסויימים וכן התפתחות התעשייה והמסחר הצפויים

 

  CO2של במקדם הפליטה שינויים צפויים 

 :עוד מתוך דוח מקנזי
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 על בסיס דוח מקנזי 2020הצפוי לשנת  eCO2חישוב מקדם הפליטה של  21טבלה 

אלפי קוטש שנתי        48,300,000ייצור חשמל 2005

CO2e 2005 טון        38,000,000פליטות

גרם/קוטש                   787מקדם פליטה 2005

אלפי קוטש שנתי        53,100,000ייצור חשמל 2009

CO2e 2009 טון        37,541,700פליטות

גרם/קוטש                   707מקדם פליטה 2009

אלפי קוטש שנתי      111,000,000ייצור חשמל 2030

CO2e 2030 טון        74,000,000פליטות

גרם/קוטש                   667מקדם פליטה 2030

0.28%-שעור שינוי שנתי מקדם פליטה

מקדם פליטה חזוי ל-2020

 גרם/קוטש686על בסיס 2009 בפועל

 37' דוח מקנזי עמ –מקור 

ניתן לחלץ מקדם  2030-ל 2010את הפליטה ובהנחת לינאריות בין  מספקתבצריכת החשמל חלוקת הפליטות 

 .ל"ש מהתסריט הנ"קוט/גרם 686של 

 :הכפלת תחזיות הצריכה לעיל במקדם הפליטה הסגולית היוצא מתסריט זה נותנת את תחזית הפליטות הבאה

 בדוח מקנזי על בסיס מקדם פליטה חזוי 2020-ל eCO2תחזית פליטות  - 22טבלה 

סה"כתעשייתיתאורהמסחרי וציבורימיםחקלאיביתיעיר

373,146.431,694.8914,180.61260,761.163,249.94220,362.35873,395.37אשדוד

194,011.723,753.793,542.75117,403.706,539.0952,374.65377,625.72אשקלון

372,789.69524.7617,813.65368,870.8512,201.39114,215.74886,416.09באר שבע

272,242.8273.574,673.19114,812.143,696.7232,524.79428,023.23בת ים

147,265.03151.281,224.4794,457.071,583.161,897.29246,578.30גבעתיים

283,193.88735.664,908.52216,861.423,531.5715,647.84524,878.89הרצליה

159,327.921,978.334,987.0594,287.713,865.7919,013.37283,460.18חדרה

374,438.40271.202,472.52185,364.834,861.5894,825.99662,234.52חולון

620,565.903,323.3313,838.17664,365.2318,914.65303,010.021,624,017.29חיפה

882,794.86188.731,048.89923,394.7728,528.88158,412.121,994,368.25ירושלים

210,808.87691.664,714.76124,758.034,669.4327,898.10373,540.85כפר סבא

366,673.59826.226,443.29307,474.198,191.9659,552.61749,161.86נתניה

436,245.389,869.732,667.83448,203.987,681.03103,721.841,008,389.80פתח תקווה

535,235.752,961.7773,394.22356,303.524,688.96160,857.261,133,441.48ראשון לציון

244,288.00474.264,366.99145,313.874,910.5184,673.28484,026.90רחובות

400,515.62323.804,042.13468,649.924,244.2223,284.28901,059.97רמת גן

210,634.221,004.138,211.66147,863.752,929.3057,899.37428,542.44רעננה

1,194,252.432,417.721,937.511,896,615.5322,164.78175,237.493,292,625.46ת"א

 7,278,430.5231,264.85174,468.206,935,761.66146,452.971,705,408.4016,271,786.61סה"כ
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 .בשנה 2.4%-או כ 2020-ל 2007-שנים מ 13בפליטות במשך  36%זוהי תחזית גידול של 

מטרת תחזית זו לשמש קנה . עמוד במבחן המציאותללא צפויה שהנחת הקביעות בין הסקטורים ובין הערים 

זו לעמוד במקום  אין כוונתה של תחזית .מידה להשוואה מול תוצאות המתקבלות מתחזיות פרטניות אחרות

 . תחזית פרטנית של כל עירייה ועירייה אלא לסייע לה באמת מידה וסדרי גודל לבחינת התחזית המקומית

 

 עדכון העבודה בעתיד

וכן , מגמת ההתייעלות האנרגטית שהחלה בתקופה האחרונה, בשל השינויים בתמהיל שימושי החשמל בכל עיר

בעת מומלץ  –ונים על פי בקשתם או על פי מדיניות חברת החשמל שינויים בסיווגי המונים של הצרכנים הש

 .מחברת החשמל עודכנים עבור כל שנת ביצוע סקר לבקש נתונים מעריכת סקר פליטות 

מומלץ שהגורם האחראי בכל עיר יעבור על . בערים אחדות סיווגי המונים של הרשות עצמה אינם תמיד מדויקים

מתקני מים  -מקומות בהם ייתכנו סיווגים שונים הם כגון. כיצד הם מסווגים רשימת המונים של העיריה ויבדוק

 .וביוב כן לתאורת רחוב מקלים את ניתוח הנתונים והשתנותם על פני זמן
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 מסחרית ותעשייתית, צריכת דלקים ביתית 

 כללי

ור מידע על מכירותיהן פילוח צריכת הדלקים ברמה העירונית מורכב במיוחד בשל חוסר רצונן של חברות הדלק למס

 .לפי מוצרים ואיזורים

כמו כן יוצגו ממצאי סקר ביקוש לדלקים מסוגים (. מ"גפ)להלן יוצע אומדן של עיקר הצריכה הישירה ברמה הביתית 

 . שונים בתעשיה הכבדה

 דלקים ושימושים

  הן במגזר הביתי והן  משמש בעיקר לצרכי חימום ובישול, "גז לבישול"מוכר גם כ –( מ"גפ)גז פחמימני מעובה

 .מ משמש כתשומת ייצור לתעשיית הפטרוכימיה"חלק מהגפ. המסחר והצבא, במגזרי התעשייה

  מוצר נפט המשמש בעיקר כתשומה לתעשייה הפטרוכימית –נפטא . 

  בעבר שימש בהיקף נרחב יותר . משמש בעיקר לתחבורה האווירית האזרחית והצבאית –דלק סילוני / קרוסין

 . טלתנורי נפ

  לתעשייה והבנייה, לייצור חשמל בשעות שיא הביקוש, לחימום –סולר להסקה. 

  לתעשייה ולתחבורה ימית, (תהליך המצטמצם עם ההסבה לגז טבעי)לייצור חשמל  –מזוט כבד וקל. 
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  2005, מסחרית וביתית ברמה הארצית, התפלגות צריכת דלקים בצריכה התעשייתית:  1טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משרד התשתיות: המקור 

לא כולל ) 2005, מסחרית וביתית ברמה הארצית , התפלגות צריכת דלקים בצריכה התעשייתית:  1תרשים 

        (ייצור חשמל

 

 

 

 מליון טון 3.7-כ כ"סה

 משרד התשתיות: המקור 

 הערותאלפי טון

6.9%         1,125 מזוט כבד

4.1%            679 סולר להסקה

11.0%         1,804סה"כ ייצור חשמל

6.1%            992 מזוט כבד לצריכה בבז"ן

4.1%            676 מזוט כבד בתעשיה

0.8%            137 מזוט קל בתעשיה

 כולל צריכה זניחה לחימום ביתי1.2%            190 סולר להסקה- הערכה

5.4%            881 נפטא

1.2%            191 גפ"מ לפטרוכימיה

0.2%              38 גפ"מ לתעשיה ולחקלאות

 אומדן בשער בז"ן1.2%            197 זפת

20.2%         3,302 סה"כ תעשיה בנייה וחקלאות

 ע"פ נתוני הלמ"ס12.6%         2,070 בנזין

 ע"פ נתוני הלמ"ס12.8%         2,104 סולר לתחבורה

25.5%         4,174 סה"כ תחבורה יבשתית

 כולל צריכה זניחה לחימום ביתי6.2%         1,009 קרוסין \ דס"ל לתעופה

 בעיקר מזוט כבד1.5%            240 מזוט לאניות

0.3%              41 סולר הסקה לאוניות

7.9%         1,290 תחבורה לא יבשתית

33.4%         5,464 סה"כ ענפי התחבורה

2.1%            344 גפ"מ לצריכה ביתית

100.0%       16,379 סה"כ

מזוט כבד לצריכה 

בבז"ן

28%

נפטא

24%
מזוט כבד בתעשיה

19%

גפ"מ ביתי ומסחרי

9%

זפת

5%

סולר 

5%

גפ"מ לפטרוכימיה

5%

מזוט קל בתעשיה

4%
גפ"מ לתעשיה 

ולחקלאות

1%
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ברמה הארצית פירוט השימושים של הדלקים ל הן בנוגעכאמור קיים מחסור בנתונים טובים בפילוח לו אנו נדרשים 

 .ליתאציפיחיתוך הנתונים ברמה המונל והן בנוגע

 

 (פרטית)הביתית הצריכה 

מ ביתית "משרד התשתיות ביצע אומדן צריכת גפ. מ לבישול וחימום"הצריכה העיקרית של משקי הבית היא של גפ

-וכ,  2006טון בשנת  157,000וחישב את הנתון על בסיס אספקת הגז לבתים בישראל בסך  2006בשנת 

 .מ למשק בית"ג גפ"ק 78-הנתון המתקבל הנו כ. משקי בית באותה שנה 2,000,000

ס מעת "י למ"הנסקרות ע מ"בניגוד להוצאות משק בית על גפ)השנים לאורך  באופן משמעותימספר זה אינו משתנה 

 (.ושינויים במחירי הגז,  משתנות תדיר בשל התחרות בין החברות בתחום הבלוניםלעת ואשר 

 מ של משקי בית "אומדן צריכת גפ : 2טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ס "סקר למ: ממוצעת למשק בית ועלות גז צריכת גז , 2008ס "ממפקד האוכלוסין של למ: משקי בית : המקור 

ראו גם סקר תחרותיות בענף . 5' עמ, 2007ועדת הכלכלה דצמבר  414' ומשרד התשתיות המפורט בפרוטוקול מס

משקי בית 

2008

עלות גפ"מ 

ממוצעת 

למשפחה ש"ח

צריכת גפ"מ 

שנתית ממוצעת 

בק"ג 

)בלונים/צוברים(

סה"כ צריכת 

גפ"מ ביתי 

בטון

     187,50081678.2814,677.5תל אביב-יפו

       22,10081678.281,730.0רעננה

       60,40081678.284,728.1רמת גן

       37,40081678.282,927.7רחובות

       73,40081678.285,745.8ראשון לציון

       67,50081678.285,283.9פתח תקווה

       59,60081678.284,665.5נתניה

       27,90081678.282,184.0כפר סבא

     202,20081678.2815,828.2ירושלים

       104,60081678.288,188.1חיפה

       62,20081678.284,869.0חולון

       25,90081678.282,027.5חדרה

       31,60081678.282,473.6הרצלייה

       22,80081678.281,784.8גבעתיים

       50,70081678.283,968.8בת ים

       65,50081678.285,127.3באר שבע

       38,30081678.282,998.1אשקלון
       61,20081678.284,790.7אשדוד

   2,313,40081678.28181,093.0כלל ארצי
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http://www.mni.gov.il/mni/he-:  2007-התשתיות  במ שערך משרד "גפה

il/Energy/News/NewsLPGsurvey.htm 

 

עדר תובנות על שינויים בהרגלי יבה 2020וכן בתחזית לשנת  2000ג גם בשנת "ק 78מש בנתון של  תניתן להש

 .חימום והבישול בבתים בישראלה

כגון  ,פרמטרים אחריםבגם ולם לערים הפחות קרות א (חיפה, ירושלים)הערים הקרות בין הבדלים שישנם כמובן 

 .כך שקשה לבצע התאמה פשוטה ברמת העיר ,תים בהם מותקנים צוברי גז ועודבשעור ה, הכנסות משק בית

כך שקשה לספק  ולא אחיד בקרב האוכלוסייהברמה הארצית ך מאד נו נמויהשימוש בקרוסין וסולר ברמה הביתית ה

  .אומדן סביר לצריכה זו

 הצריכה המסחרית

 . לא נמצאו נתונים בעלי ערך במסגרת עבודה זו

 .י צוות העיר"מוסדות גדולים הניתנים לזיהוי עבמדובר בעיקר בעסקים ו

עסק בשל הבדלים מהותיים בין סוגי העסקים השונים המושג משק בית או אדם ממוצע אינו אפקטיבי במיוחד ברמת ה

  .וצריכת האנרגיה שלהם

נתונים אמינים מעסקים  ות שאספואחר יםער נינתויצטרכו להישען על , ערים שהתקשו לאסוף נתונים בנושא זה

סדות בחלק מהסקרים שהופצו ישנם נתונים מבוססי שאלוני צריכת דלקים שונים במו . ומוסדות מייצגים מתחומה

או שניתן  ,בסקרים אלו מופיע. (ומכבסות גדולות אוניברסיטאות, בתי חולים, כגון בתי מלון)המהווים צרכנים כבדים 

 .לחישוב הפליטות של מוסדות דומים ולהשתמש בו (מיטה, חדר: כגון)יחידה אחת נתון של צריכה ל ,לחשב

נים עם בתי עסק מתחומים שונים שיפרטו את חלק זה של העבודה ייצא נשכר במיוחד מביצוע סקרים או שאלו

 .עדכון העבודה ניתן לפנות אליהם מחדש לקבלת מספרים מעודכנים בעת. צריכת האנרגיה שלהם

 התעשייתית צריכהה

אירופאי כהכנה להקמת -י צוות מומחים ישראלי"ע 2004-להלן נתונים מסקר שהוכן עבור משרד התשתיות ב

 .תשתית להולכת גז טבעי

 .בשנה TOE 300ן טבלת סיכום מתוך העבודה שכללה סקר משתמשים לכל צרכן בישראל הצורך מעל להל

http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/News/NewsLPGsurvey.htm
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/News/NewsLPGsurvey.htm
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/News/NewsLPGsurvey.htm
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 בשנה TOE 300-בגופים הצורכים יותר מ TOE-ב  2004צריכת דלקים  : 3טבלה 

 

 

 

 

 

MARKET POTENTIAL SURVEY NATURAL GAS DISTRIBUTION SYSTEMS IN ISRAEL : המקור     

Yanai Information Resources Ltd  A.B. Planning Ltd 

November 2004 

ומאז חלו שינויים בתמהיל הדלקים אצל חלק  2004תאריך ביצוע הסקר היה . יש להתייחס בזהירותלנתונים אלו 

 .מוצע להשתמש בנתונים אלו לצורך השוואה ובחינת סדרי גודל(. למשל רדינג)מהגורמים 

 .15-כלו לעיין בו במשרדי פורום ההסקר עצמו כולל פירוט רב והמעוניינים יו

 

גפ"מדיזלמזוט קלמזוט כבד

42,2358,0352,1064,102אשדוד

8,8451,557757אשקלון

2,5907391,9874,089באר שבע

28010,5492,248פתח תקווה

4,3215,4301,0882,568חולון ובת ים

3,9506006,2844,687ירושלים

80,4286,0642,8253,577חיפה

2,7003,1742,485תל אביב )רידינג(
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 אדי דלקים בתחנות הדלק הציבוריות 

 כללי

ואת האדים המתנדפים   בערי האמנהלאמוד את כמות הבנזין הנצרכת בתחנות הדלק הציבוריות  נהזה היפרק מטרת 

 . כמתן מענה לדרישות המתודולוגיה לחישוב פליטות מזהמי אוויר מתחנות דלק, ממנו

החומרים המתאדים לאוויר מדלקים נוזליים המכילים פחממנים שאינם מתאן וכוללים מרכיבים  לכל ינםהאדי דלקים 

מילוי דלקים בתחנות גורר . אורגניים שונים כגון בנזן ועשרות חומרים אחרים המתאדים בטמפרטורת הסביבה

י המיכליות "לוי מיכלי התחנה עהפליטות נגרמות בשלב מי. פליטת אדים אלו וכן תורם ליצירת אוזון בגובה הקרקע

 .ובשלב התדלוק של המכוניות

 שיטה ומקורות

, 15-ה ערי פורום  חושבה כמות הדלקים הממוצעת שנצרכה בתחנות הדלק השונות הפזורות בשטח המוניציפלי של

ע חישוב ובוצstage II – (VAS)       2ושלב   (stage I – VBS) 1שלב  מסוג  מערכות  התחנות שהתקינו   מופו

במקרים מסוימים ו ,2007הנתונים הם לשנת . נידוף האדים בכל עיר על בסיס מקדמי הנידוף עם ובלי המערכות

 . 2007רוב לשנת יק

הדוחות הכספיים , ס"נתוני תחבורה של למ, אתר המשרד להגנת הסביבה, אתר משרד התשתיות הלאומיות: מקורות

 .2007סונול ודור אלון לשנת , דלק, של פז

יכולות העיריות . לעבודה זו נלווה קובץ אקסל ובו מספר גליונות המכילים טבלאות נתונים וחישובי פליטות

 .15-להשתמש בנתונים אלו בחישוב המזהמים על פי ההנחיות המופיעות במדריך להכנת סקר הפליטות של פורום ה
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 פריסת התחנות

 מפעיל לפי שם ה 15-ה פורוםתחנות הדלק בערי  :  1טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . מתוך קובץ נתונים באתר האינטרנט של משרד התשתיות : המקור 

http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Fuel/FuelStations/default.htm 

 . היו מעט פחות תחנות בחלק מהערים  2007כאשר בסוף  2009-הנתונים מעודכנים ל

משאיות /בסיסי צבא ותחנות תדלוק לאוטובוסים, לוק במושביםמתקני תד 400-בנוסף קיימים למעלה מ: הערה 

 (להלן  32ראו סעיף ) 15-ה פורוםות בשטח שיפוט של אחדות מעיריות שאינן כלולות כאן למרות שחלקן נמצא

יעדטןדלקדיזולדוראלוןאחרישוב

נ.ו.ב.ר. 

סה"כתפוזפזסונולסד"שדלקים

2144224625אשדוד

13212514אשקלון

121714710134באר שבע

11114בת ים

11גבעתיים

3137הרצליה

131315216חדרה

25112415חולון

22101511719167חיפה

64101192152ירושלים

1224312כפר סבא

25155119נתניה

325113924פתח תקווה

2146114928ראשון לציון

1133311רחובות

1311410רמת גן

113117רעננה

4281112349תל אביב  יפו

161640184112112801293395סה"כ



 

                              96                            

   

דלק, 82, 21%

פז, 126, 34%

סונול, 76, 20%

אחר, 44, 11% דור אלון, 55, 

14%

 :2007-התפלגות מספר התחנות לפי חברות דלק ב:  1תרשים 

 

 

 

 

 

 

 תחנות 1,015: כ  ארצי "סה

 תחנות 395 : 15-ה פורוםכ בערי "סה

 

 תחנהלמכירת דלקים ממוצעת 

 .של חברות הדלק הגדולות  2007-ם ללהלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים השנתיי

  2007תמצית מכירות חברות הדלק הגדולות :  2טבלה 

 

 

 

 

 

 

 .באתרי האנטרנט של החברות 2007שנת , הדוחות הכספיים השנתיים של חברות הדלק: המקור 

ממוצע ומספר המכוניות הנגזר מהנתונים מובאים כבדיקת סבירות למהימנות הנתון של מכירת דלק נתוני התדלוק ה

 (.ללא לילה)החישובים מבוססים על ימי עבודה ושעות פעילות עיקריות . שנתית ממוצעת לתחנה

סונולדור אלוןפזדלק

223261173215מספר תחנות ארצי

872,988,0001,307,700,000705,666,000794,988,333מכירות דלקים ושמנים בתחנות 2007 )ליטרים(

98.5%98.5%98.5%98.5%מזה דלקים

3,856,0234,935,1904,078,9943,697,620מכירות דלקים שנתית לתחנה ממוצעת )ליטרים(

בדיקות סבירות

35353535תדלוק  ממוצע 

110,172141,005116,543105,646מספר מכוניות בשנה 

367470388352מספר מכוניות ביום 

23292422מספר מכוניות המתדלקות בשעה בשעות הפעילות העיקריות
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חנה של פז ליטר דלקים בשנה ואילו ת' מ 4 – 3.7דור אלון וסונול מכרה , מהטבלה עולה שתחנה ממוצעת של דלק

 .ליטרים' מ 5-כ -יותר בממוצע  25%-מכרה כ

מהתחנות ואין  40% -שכן אנו משתמשים באומדן רק ב ,לא יהיה זה נכון להשתמש במספר נפרד לכל חברת דלק

כדאי לזכור בהקשר זה כי יש ערים עם תחנות דלק . 15 -ה פורוםערי ה סטייה מהמוצע יש בתחנות ברחבי לדעת כמ

 .15 -ה  ך חושבה מכירת דלק ממוצעת שנתית המשוקללת לכל ערי פורוםאי לכ. בודדות

 מכירות דלקים ממוצעות לתחנה בשנה: 3טבלה 

 

 

 

 

 

 .מכל הסוגים לתחנת דלק בשנה מליוני ליטר דלקים 4.25 -נשתמש  אם כן בממוצע של כ

 

 התפלגות הדלקים

העיקרית היא הפרדת הסולר מהבנזין המהווה  המטרה. כעת נדרש אומדן התפלגות צריכת הדלקים השונים בתחנות

 :באלפי טון מאתר משרד התשתיות 2007-כ הארצי ל"להלן הסה. את המקור העיקרי לנידוף האדים

 

 

 

 

 

 

2,092משקבנזין 95 נ.ע

240משקבנזין 96 נ.ע

30משקבנזין 98 נ.ע

2,363סה"כ בנזינים

23משקנפטא

937פטרוכימיהנפטא

959סה"כ נפטא

321משקקרוסין

780תעופה אזרחיתקרוסין

1,101סה"כ קרוסין

187משקסולר הסקה

2,732משקסולר תחבורה

חברה

מס 

תחנות 

בפורום

צריכת 

דלקים 

שנתית 

ממוצעת

1294,935,190פז

843,856,023דלק

803,697,620סונול

564,078,994דור אלון 03,500,000אחר
3494,254,380סה"כ/ממוצע
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 נתוני נפטא והקרוסין אינם רלוונטים לעבודה זו: הערה 

 .ריות ברחבי הארץהנם אמינים ורלוונטיים שכן מרבית הצריכה היא בתחנות הדלק הציבוהבנזין נתוני 

וכן סולר שאינו נצרך בתחנות הדלק הרגילות , לעומת זאת בעייתיים שכן הם כוללים סולר לרכבות הסולרנתוני 

וכן לאוטובוסים ומשאיות המתדלקים ברובם סולר , אלא בתחנות מיוחדות בתחומי מושבים וקיבוצים לרכב חקלאי

 . שנרכש במרוכז

 2007 ר בתחנות הדלק ברמה הארצית היחס בין בנזין לסול:  4טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 . I17לוח , 2007ס סקר נסועה "למ –נסועה ממוצעת , מקור נתוני מס כלי רכב

וכן שיחות עם יבואני משאיות ואוטובוסים לגבי צריכת דלק ממוצעת בתנאי , צריכת דלק ממוצעת מירחוני חשב

 .אמת

אה כי נתוני הבנזין קרובים מאד לצריכה הארצית לשנת נר ,אם נתרגם ליטרים לטונות לצורך השוואה –כצפוי 

ואילו צריכת הסולר  המחושבת ממספרי כלי הרכב מוכפלים בצריכת דלק , המוצגת באתר משרד התשתיות 2007

 .כ הארצי בבתי הזיקוק בשל צריכת הרכבות וכלי רכב מיוחדים"מנתוני הסה 15%-ובנסועה ממוצעת נמוכה בכ

אינם מתדלקים בתחנות הדלק הציבוריות וכן גם המשאיות הכבדות ( יבוריים וגם הפרטייםהצ)מרבית האוטובוסים 

 .בטור השמאלי 15-ה פורוםולכן הן הופחתו מהפוטנציאל לערי 

 .כ בטור שמאל מבטאות את היחס הרלוונטי בין סולר לבנזין בתחנות הדלק"כמויות הסה

 סוג רכב

 מס כלי רכב 

 ק"מ שנתי בקטגוריה ממוצע ק"מבישראל

 צריכת דלק 

ממוצעת בק"מ 

לליטר

 סה"כ צריכת דלקים 

בליטר

 מזה מהווה פוטנציאל 

תדלוק בערי הפורום 

)ליטרים(

226,00038,6008,723,600,0006.01,453,933,3331,453,933,333ואנים טנדרים  סולר

50,57221,2001,072,125,89115.071,475,05971,475,059פרטי סולר

18,32688,0001,612,688,00015.0107,512,533107,512,533מוניות

12,90272,500935,395,0002.5374,158,0000אוטובוסים

16,13345,300730,824,9005.0146,164,980146,164,980מיניבוס

50,58338,6001,952,503,8003.5557,858,2290משאיות מעל 4 טון

374,51615,027,137,5912,711,102,1351,779,085,906סה"כ סולר

1,728,72916,50028,524,028,89610.02,852,402,8902,852,402,890פרטי בנזין

81,70021,2001,732,040,0006.0288,673,333288,673,333ואנים טנדרים בנזין

948088,400796,387,20025.031,855,48831,855,488אופנוע

1,905,23731,052,456,0963,172,931,7113,172,931,711סה"כ בנזין
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גות הטונות בנתוני משרד התשתיות ונוסיף את נתוני הסולר נחלק איפה את צריכת הבנזין לסוגי הבנזין לפי התפל

 :ברמה הארציתמתקבלים הממצאים הבאים . הרלוונטיים מהטבלה לעיל

 2007התפלגות הדלקים השונים בתחנות הדלק הציבוריות :  5טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 פורום בעריפזורות הטבלה הבאה משקללת את כל הממצאים והאומדנים לפירוט צריכת הדלקים השונים בתחנות ה

 (:ליטרים) 2007 -ב 15-ה

 2007 15-ה כמות מכירות דלקים בפועל בערי פורום:  6טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צריכה ארצית 

בטון מאתר 

משרד 

התשתיות

התפלגות סוגי 

הבנזין

ליטר דלקים 

המהווים פוטנציאל 

תדלוק בערי הפורום

התפלגות 

מכירת/צריכת 

הדלקים 

בתחנות הדלק 

הציבוריות

2,092,00088.6%2,865,753,42557.1%בנזין 95

240,00010.2%328,767,1236.6%בנזין 96

30,0001.3%41,095,8900.8%בנזין 98

2,362,000100.0%3,235,616,43864.5%סה"כ בנזין

1,779,085,90635.5%סולר לתחבורה

5,014,702,344100.0%סה"כ דלקים

ישוב

מספר 

תחנות 

דלק

מכירות 

ממוצעות 

לתחנה  

בליטרים

סה"כ מכירת 

דלקים בתחנות

בנזין 95 

בנזין 96 )6.6%()57.1%(

בנזין 98 

)0.8%(

סה"כ בנזין 

בליטרים 

)64.5%(

סולר בליטרים 

)35.5%(

254,250,000106,250,00060,668,7507,012,500850,00068,531,25037,718,750אשדוד

144,250,00059,500,00033,974,5003,927,000476,00038,377,50021,122,500אשקלון

344,250,000144,500,00082,509,5009,537,0001,156,00093,202,50051,297,500באר שבע

44,250,00017,000,0009,707,0001,122,000136,00010,965,0006,035,000בת ים

14,250,0004,250,0002,426,750280,50034,0002,741,2501,508,750גבעתיים

74,250,00029,750,00016,987,2501,963,500238,00019,188,75010,561,250הרצליה

164,250,00068,000,00038,828,0004,488,000544,00043,860,00024,140,000חדרה

154,250,00063,750,00036,401,2504,207,500510,00041,118,75022,631,250חולון

674,250,000284,750,000162,592,25018,793,5002,278,000183,663,750101,086,250חיפה

524,250,000221,000,000126,191,00014,586,0001,768,000142,545,00078,455,000ירושלים

124,250,00051,000,00029,121,0003,366,000408,00032,895,00018,105,000כפר סבא

194,250,00080,750,00046,108,2505,329,500646,00052,083,75028,666,250נתניה

244,250,000102,000,00058,242,0006,732,000816,00065,790,00036,210,000פתח תקווה

284,250,000119,000,00067,949,0007,854,000952,00076,755,00042,245,000ראשון לציון

114,250,00046,750,00026,694,2503,085,500374,00030,153,75016,596,250רחובות

104,250,00042,500,00024,267,5002,805,000340,00027,412,50015,087,500רמת גן

74,250,00029,750,00016,987,2501,963,500238,00019,188,75010,561,250רעננה

494,250,000208,250,000118,910,75013,744,5001,666,000134,321,25073,928,750תל אביב  יפו

3951,678,750,000958,566,250110,797,50013,430,0001,082,793,750595,956,250סה"כ
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 פליטההמקדמי 

 ג לליטר בנזין"מקדמי הפליטה במ:   7טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתר המשרד להגנת  הסביבה : המקור 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/mishuv_delek_asa_0608_1

.pdf 

 

מותקנות במרבית  stage 1בהנחה שמערכות  2007בשנת  15-ה להלן תחשיב סך הפליטות מדלקים בערי פורום

להגנת על פי המידע הקיים במשרד  stage 2ומערכות ( כך על פי דוחות חברות הדלק)התחנות במרחב העירוני 

 .הסביבה
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 2007בשנת  15-הפורום ים בערי הפליטות מדלק: 8טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, תחנות 40-הנו כ 2009-ב 2מספר התחנות בהן היו מערכות שלב . מסמך המשרד להגנת הסביבה בנספח: הערה 

 .היתה רק מערכת נסיונית אחת בכפר סבא 2007בשנת . א"בת 20מתוכן 

 

 נקודות תדלוק נוספות

שאינן ציבוריות ,  15-ה מרביתן מחוץ לערי פורום, תדלוק נוספותנקודות  450-ברחבי הארץ פזורות למעלה מ

 .קיבוצים ומושבים ועוד, מפעלים שונים, אגד, טחוןיושייכות למשרד הב

 .נו סולר שאינו רלוונטי לפליטות אדים אך ייתכן ובחלקן נגרמות פליטות נוספותיוצר העיקרי בתחנות אלו המה

ישוב

מספר 

תחנות 

דלק כולל

תחנות 

עם 

 VBS

 Stage

1

תחנות 

עם 

 VAS

Stage 2

סה"כ מכירת 

דלקים בתחנות 

)ליטרים(

מזה מכירות 

בנזין בתחנות 

)ליטרים(

אדים 

הנפלטים 

בעת מילוי 

מיכלים תת 

קרקעיים 

)טון(

אדים 

הנפלטים 

בעת מילוי 

מכוניות )טון(

אדים משפך 

ונשמי 

מיכלים )טון(

סה"כ אדים 

מתחנות 

הדלק )טון(

25250106,250,00068,531,2504.790.513.7108.9אשדוד

1414059,500,00038,377,5002.650.77.761.0אשקלון

34340144,500,00093,202,5006.4123.018.6148.1באר שבע

44017,000,00010,965,0000.814.52.217.4בת ים

1104,250,0002,741,2500.23.60.54.4גבעתיים

77029,750,00019,188,7501.325.33.830.5הרצליה

1616068,000,00043,860,0003.057.98.869.7חדרה

1515063,750,00041,118,7502.854.38.265.3חולון

67670284,750,000183,663,75012.7242.436.7291.8חיפה

52520221,000,000142,545,0009.8188.228.5226.5ירושלים

1212151,000,00032,895,0002.340.26.649.0כפר סבא

1919080,750,00052,083,7503.668.810.482.8נתניה

24240102,000,00065,790,0004.586.813.2104.5פתח תקווה

28280119,000,00076,755,0005.3101.315.4122.0ראשון לציון

1111046,750,00030,153,7502.139.86.047.9רחובות

1010042,500,00027,412,5001.936.25.543.6רמת גן

77029,750,00019,188,7501.325.33.830.5רעננה

49490208,250,000134,321,2509.3177.326.9213.4תל אביב  יפו

39539511,678,750,0001,082,793,75074.71,426.0216.61,717.3סה"כ
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 1,500) 2010גיליון המכיל את כל נקודות התדלוק בישראל נכון לאפריל בקובץ האקסל הנלווה לעבודה זו נמצא 

עיר כל לי של אוממנו ניתן לבודד על בסיס ידע ספציפי נקודות המנפקות בנזין ונמצאות בגבול המוניציפ(  נקודות

 .15-ה מערי פורום

 

 מבט רב שנתי

, את מספר נתונים מעניינים לשנים קודמותבלבד אך נציג כאן בכל ז 2007סקרי הפליטות למזהמים נדרשים לשנת 

 .מאחר שניתן להסיק מכך מסקנות אחדות

  : 2תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתוך מצגת באתר המשרד להגנת הסביבה

www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&en

DispWho=Articals^l2639&enZone=gas_stations 

 

אשכול תעשיות

אגף שפכי תעשיה וקרקעות מזוהמות

8

הגידול במספר תחנות התדלוק הציבוריות 

בישראל ובממוצע המכירות שלהן

430
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סולר

מספר תחנות

 יותר תחנות משרתות את אותה כמות מכירות של בנזין1995מאז 

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals%5el2639&enZone=gas_stations
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals%5el2639&enZone=gas_stations


 

                              103                          

     

 :יתן להציג את הנתונים כלהלןנ

 2000התפלגות דלקים שנת :  9טבלה 

 

 

 

 

השוואה . ליטר בשנה' מ 4.1 –היה הממוצע לתחנה כ  2000 נתוני משרד להגנת הסביבה מצביעים על כך שבשנת

אינו משתנה באופן משמעותי עם השנים כך שמרבית  ( ברמה הארצית)לנתוני העבר מראה שממוצע המכירות לתחנה 

 וכן בזבוז , עם כל המשמעויות הנלוות כלומר זיהום אוויר מים וקרקע,הגידול בביקוש לדלק מגיע מהוספת תחנות 

 

שהוא בערך קצב הגידול השנתי  בנסועה , בכל שנה( תחנות 30-כ) 3%בקצב הנוכחי נוספות . קרקע משאבי

 .15-ה הפרטית בערי פורום

 

 הפחתת פליטות

מטרים  40 -קטן מ שמרחקן התדלוק תחנות להתקין בכל יש 2006 -ב הסביבה להגנת המשרד שפרסם הוראות פי על

 .(אמורה להסתיים בקרוב)שנים  4 של תקופה פני על תעשה משאבותה התקנת. stage 2מגורים מתקני  ימאזור

 : 2007-בכל התחנות ב  stage 2להלן חישוב הפליטות לו היו מותקנות מערכות 

ליטר בחודש 

בתחנה 

ממוצעת

ליטר בשנה 

בתחנה 

אחוזממוצעת

3,144,000     262,000בנזין  77%

23%    936,000       78,000דיזל

4,080,000     340,000סה"כ  100%
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 stage 2פליטות אדי דלקים בתרחיש התקנה מלאה של מערכות :  10טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

י חיוב חברות הדלק לממש את "ע 15-ה פורוםרי בע 2007לעומת  70% -האדים בכ ניתן לצמצם את פליטות

בשל , stage 2חלק מהתחנות אינן מחוייבות בהתקנת . מןיקנה שסוכם עתהוראות המשרד להגנת הסביבה בקצב הה

וכן על מנת לעמוד ביעדי , מרחקן מאזור מגורים אולם גם בהן ממולצת ההתקנה מטעמי בריאות העובדים והלקוחות

 .הערים החתומות על האמנה להפחתת מזהמי אוויר וגזי חממה ההפחתה שהציבו לעצמן

ישוב

מספר 

תחנות 

דלק כולל

תחנות 

עם 

 VBS

 Stage

1

תחנות 

עם 

 VAS

Stage 2

סה"כ מכירת 

דלקים בתחנות

מזה מכירות 

בנזין בתחנות

אדים 

הנפלטים 

בעת מילוי 

מיכלים תת 

קרקעיים 

)טון(

אדים 

הנפלטים 

בעת מילוי 

מכוניות )טון(

אדים משפך 

ונשמי 

מיכלים )טון(

סה"כ אדים 

מתחנות 

הדלק )טון( 

התקנה 

מלאה 

stage 1+2

סה"כ אדים 

מתחנות 

הדלק )טון( 

 2007

להשוואה

צמצום 

פליטות 

כתוצאה 

מהתקנה 

מלאה של 

stage 2

252525106,250,00068,531,2504.79.013.727.5108.9-81.4אשדוד

14141459,500,00038,377,5002.65.17.715.461.0-45.6אשקלון

343434144,500,00093,202,5006.412.318.637.4148.1-110.7באר שבע

44417,000,00010,965,0000.81.42.24.417.4-13.0בת ים

1114,250,0002,741,2500.20.40.51.14.4-3.3גבעתיים

77729,750,00019,188,7501.32.53.87.730.5-22.8הרצליה

16161668,000,00043,860,0003.05.88.817.666.4-48.8חדרה

15151563,750,00041,118,7502.85.48.216.565.3-48.8חולון

676767284,750,000183,663,75012.724.236.773.6291.8-218.2חיפה

525252221,000,000142,545,0009.818.828.557.2226.5-169.3ירושלים

12121251,000,00032,895,0002.34.36.613.252.3-39.1כפר סבא

19191980,750,00052,083,7503.66.910.420.982.8-61.9נתניה

242424102,000,00065,790,0004.58.713.226.4104.5-78.2פתח תקווה

282828119,000,00076,755,0005.310.115.430.8122.0-91.2ראשון לציון

11111146,750,00030,153,7502.14.06.012.147.9-35.8רחובות

10101042,500,00027,412,5001.93.65.511.043.6-32.6רמת גן

77729,750,00019,188,7501.32.53.87.730.5-22.8רעננה

494949208,250,000134,321,2509.317.726.953.9213.4-159.6תל אביב  יפו

3953953951,678,750,0001,082,793,75074.7142.9216.6434.21,717.3-1,283.1סה"כ

התקנה מלאה של מערכות מישוב


