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מנתח תחבורה לישראל
כלים קלים לשימוש לתכנון תחבורה בישראל

TransitScore Israel – The relative 
intensity of the transit service in Israel 

by location. 

Municipal TransitScore - The relative 
average intensity of the transit service 

in cities and towns in Israel.  

Municipal FairShareScore - The relative 
investment in transit service in cities 

and towns in Israel.

Municipal Transit Ranking – Municipal 
ranking by TransitScore, FairShareScore 

and BuiltDensityScore displayed as 
charts and lists.

Municipal  trips per day (tpd) per line – 
Display the trips per day for each 

transit line that serves a selected City 
or town.

Frequent Service Lines – Show frequent 
service lines on an interactive map. 

Buses per day on street – Provide a list 
of all the lines and their service per day 

on a selected street segment. 

Accessible level of service at stops – 
Displays the level of transit service 

accessible within walking distance from 
any location. 

Accessible level of service to and at 
train stations – Display the level of 
service on feeder buses near train 
stations and the level of service of 

trains at stations. 

TransitTimeMap - Accessible area for a 
given duration of travel from/to a 

location by transit (or bike or walking). 



מנתח תחבורה לישראל
הצורך

מהי רמת השירות בפועל של מערכת התחבורה בישראל?•

השלמת פרויקטים של תחבורה•

של רמת השרות של מערכת התחבורהאינו מדד –

פקקים )גודש של מכוניות פרטיות(•

של רמת השרות של מערכת התחבורהאינו מדד –
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על מנת למדוד את רמת השירות של 
מערכת תחבורה ...

אנחנו צריכים להבין:•

מהי מטרתה של מערכת התחבורה?
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...נגישות להזדמנויותמטרתה של מערכת התחבורה: 

נגישות ברת-השגה 
להזדמנויות

לכל

מקיימת לטווח ארוך

עבודה

חינוך

שירותים

מוצרים

בידור

תרבות

נופש \
ספורט

הרבה 
אנשים לא 

מוכרים



מנתח תחבורה לישראל
מהי רמת השירות בפועל?

בפועל של מערכת התחבורה בישראל?רמת השירות מהי •
 )כתובת, שכונה, עיר / ישוב(?מיקוםלפי –

שונים )רכבת, אוטובוס, אופניים, הליכה(?באמצעי תחבורה –
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פירמידת רמת התחבורה
מדידת רמת השירות של מערכת תחבורה

רמת 
הנגישות להזדמנויות

רמת הניידות 
האפשרית

רמת הנגישות לתח"צ
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מנתח תחבורה לישראל
כלים קלים לשימוש לתכנון תחבורה בישראל

אפליקציית רשת•
זמינה לכל, ללא תשלום לשימוש לא מסחרי.–

משתמשי היעד כוללים:•
מתכנני תחבורה ומתכנני ערים,–

חוקרים באקדמיה,–

עמותות בתחום התחבורה, הקיימות והצדק החברתי,–

והמרכזי,השלטון המקומי –

העיתונות והתקשורת,–

מפתחים, סוכני נדל"ן, מעסיקים, עסקים מקומיים ועוד ...– 8



איך זה נראה?
מנתח תחבורה לישראל
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https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/transitanalystisrael-current/indexh.html 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/transitanalystisrael-current/indexh.html






הבדל גדול בעצמת שירות בין שכונות



הבדל גדול בעצמת שירות בין שכונות



הבדל גדול בעצמת שירות בין שכונות





עוצמת תח"צ בישוב





השקעת תח"צ בישוב

18

ציון יחסי של ההשקעה בשירותי תח"צ בישוב.
הציונים יחסיים להשקעה הלאומית הממוצעת לאדם.•

 היא השקעה זהה לממוצע 100%לדוגמא, ציון •
 50% היא השקעה גבוהה ב-150%הלאומי, ציון 

 היא השקעה נמוכה 70%מהממוצע הארצי וציון 
 מהממוצע הארצי.30%ב-





עוצמת תח"צ בישובדירוג תח"צ בין ישובים - 



עוצמת תח"צ בישובדירוג תח"צ בין ישובים - 



ההשקעה לנפשדירוג תח"צ בין ישובים - 



ההשקעה לנפשדירוג תח"צ בין ישובים - 



ההשקעה לנפשדירוג תח"צ בין ישובים - 



הצפיפות הבנויהדירוג תח"צ בין ישובים - 



הצפיפות הבנויהדירוג תח"צ בין ישובים - 



דירוג תח"צ בין ישובים

הצפיפות הבנויה ההשקעה לנפש  עוצמת תח"צ

בית שמש H H H

חולון H M H

ירוחם L H M

אילת M M M

טירה L L L



ציפוף כצו השעה וכבסיס לתחבורה ציבורית איכותית

population of 43,200
10.8 SqKm
54 m pp per day
30min between buses

population of 86,400
21.6 SqKm
57 m pp per day
30min between buses

population of 86,400
10.8 SqKm
54 m pp per day
15min between buses

5x6 = 30 big blocks of 600x600m
30x0.36 = 10.8 SqKm





מפעילה נסיעות תח"צ ליום באשקלון 2,314 מספר קו  כיוונים(2תדירות יומית )ל-

דן בדרום 5 181

דן בדרום א4 130

דן בדרום 3 121
דן בדרום 7 101

אגד 301 91

דן בדרום 250 88

דן בדרום 18 86
דן בדרום 13 85

דן בדרום 15 85

אפיקים 150 83

אגד 300 78
דן בדרום 14 73

דן בדרום 12 73

דן בדרום 2 71
דן בדרום 4 70

דן בדרום 1 70

דן בדרום 6 70

דן בדרום 10 51
דן בדרום 11 49

אגד 437 48

דן בדרום 364 46

אפיקים 152 40
אגד 490 32

דן בדרום 363 26

רכבת ישראל 41 26
אגד 498 25

דן בדרום 465 25

דן בדרום 9 24

אגד 436 23
דן בדרום א6 22

אגד 492 22

דן בדרום א1 21

רכבת ישראל 60 17
דן בדרום 379 15

דן בדרום 464 14

דן בדרום 36 13

דן בדרום 16 12
דן בדרום 19 12

דן בדרום 21 12

דן בדרום 20 12
דן בדרום 22 12

דן בדרום 23 12

מטרופולין 347 12

דן בדרום 361 12
רכבת ישראל 72 12

רכבת ישראל 39 12

דן בדרום א2 10

גלים 457 10
אגד 304 9

דן בדרום 365 8

אפיקים 151 8

רכבת ישראל 191 8
אפיקים 355 6

רכבת ישראל 49 6

אגד 302 5
אגד 31 4

רכבת ישראל 22 4

אגד 493 3

אגד 310 3
אגד 391 3

רכבת ישראל 63 3

דן בדרום 136 2

דן בדרום 479 2
אגד 383 2

רכבת ישראל 208 1

רכבת ישראל 198 1

רכבת ישראל 197 1





קווי תח"צ תדירים
 שעות שרות 20 דקות בממוצה במשך 15: + נסיעות ביום80



+ נסיעות ביום80
 שעות שרות20 דקות בממוצה במשך 15כל 

 מכל הקווים3% קווים ~149

 ישובים201 מתוך 145ל - 
אין אף קוו תדיר



מספר קווים תדירים בישובים
+ נסיעות ביום80

 ישובים אין אף קוו תדיר201 מתוך 145ל - 
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May 2021
+ נסיעות ביום120אין שרות בין עירוני של 
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נגישות לשרותי תח"צ תדירים
תדירות שירותי תח"צ בתחנות הנמצאת במרחק הליכה.
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 + נסיעות ליום 240
במרחק הליכה

כמעט לכל האנשים בתל אביב 
+ נסיעות ביום 240יש גישה ל 

במרחק הליכה!

 פעמים בשעה במשך 12 = 240
. שעות שירות ביום20



נסיעות ליום  + 240
במרחק הליכה

כמחצית מהאנשים בבאר שבע 
 נסיעות 240נהנים מגישה ל -

ביום במרחק הליכה!

 פעמים בשעה במשך 12 = 240
 שעות שירות ביום.20



+ נסיעות ליום 80
במרחק הליכה

כמעט לכל האנשים בתל אביב 
+ נסיעות ביום 80יש גישה ל 

במרחק הליכה!

 פעמים בשעה במשך 4 = 80
 שעות שירות ביום.20



תדירות שירותי תח"צ בתחנות
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 ברחוב נבחרתדירות בשעת שיא

שאול המלך :
62.5תדירות מוערכת לכיוון בשעת שיא: 



45



 ניידות ממרכז כפר סבא



נגישות לאוניברסיטת תל אביב
 דקות75 דקות כמה שכונות ~ 60מרוב כפר סבא ב 



נגישות למרכז תעסוקה
השלום



נגישות למרכז תעסוקה
הרצליה פיתוח



נגישות 
למרכז 
תעסוקה
צומת 
רעננה



נגישות 
לרכבת
 15כחצי ב 
דקות
 30וחצי ב 
דקות



נגישו
ת 
באופ
ניים 
יותר 
טובה 
מאש
ר 

בתח"
צ
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 רכבות בתחנת הרכבת91 אוטובוסים ביום פוגשים 489
 אוטובוסים ביום משרתים את מרכז העיר1,114



 אוטובוסים ביום, המשרתים את מרכז העיר, 331

 רכבות בתחנת הרכבת91פוגשים 
נגישות מספקת



 אוטובוסים ביום, המשרתים את ברנע, 0
 רכבות בתחנת הרכבת91פוגשים 

נגישות בלתי מספקת



כלים נוספים
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כלים נוספים - דוגמה
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Transit Mobility [sqkm] to TLV Center
potential improvement
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 – כל הקווים לפי תדירותראשון לציון



מנתח תחבורה לישראל
כלים קלים לשימוש לתכנון תחבורה בישראל

נחמן שלף

nachman.shelef@gmail.com
0544566016

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/transitanalystisrael-current/indexh.html 
https://miu.org.il
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BACKGROUND

The Transportation System in Israel – Key Facts



Israel Key Facts

• Population and Growth Rate: ~8.5M, ~2%
• Area: ~21,000 SqKm
• Bounding Box: ~450Km x ~150Km
• 201 Urban Cities and Towns with ~92% of population
• ~800 additional agricultural villages with ~8% of the 

population



The Transportation System in Israel
Key Facts

• One Transportation Agency – the MoT
• Low private car ownership ~322
• 30% of families do not own a car, 25% own 2+ cars
• Major private car congestion in the Tel Aviv Metro area
• Extensive bus system, intercity and intracity
• Intercity train system with 68 train stations, mostly on outskirts of cities
• Train: ~1,300 Km tracks, ~70,000 seats, ~250,000 passengers per day
• 3 BRT lines in Haifa, 1 LRT line in Jerusalem
• Multiple (overdue) LRT lines in various stages of deployment and 

planning
• No public transit on the Sabbath!



Extensive bus system, intercity and intracity
key facts

• ~30,000 bus stops
• ~100,000 bus trips per day
• ~3,000 different lines, ~80 of which are frequent lines
• ~25 operators, over 16,000 employees
• ~10,000 buses, over 500,000 seats
• ~2,000,000 VKT per day
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User 
Movement 

Data

Transit Service 
Data (GTFS, OSM, 

SIRI, Mislaka, 
etc..)

Trip Planning Apps
People Mobility 

Analytics

Level of Service 
Analytics

Access to 
Opportunities 

Analytics

Opportunity 
Location Data 

(Jobs, Education, 
Services, Goods…)

Transit Service Data used for 
trip planning is also being used 
to analyze the level of service 

of the transit system.

The extensive User Movement Data 
gathered by the trip planning apps is 

being used for people mobility 
analysis.

With the addition of Opportunity Location Data, Level of 
Service Analytics can be extended to show changes in terms 
of access to opportunities and not only in terms of mobility.
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