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  2006ת "פר נוהל השלמות 

  

  חברתידק צ 1.1

  
  01-6070תיקון 
   צדק חברתי)פרק חדש( 11 רקפ – 2 ת חלק"נוהל פר

  פרק  3חלק 
  

  . וויון וצדק חברתיניתוח השפעות הפרויקט על שלוספות הנחיות ומדדים ה: עדכוןהמהות 
  
  

  למשק באמצעות הערכה כלכלית  פרויקט תחבורתין את הכדאיות שלת בוח"והל פרנ .1
 )Cost Benefit Analysis( והערכה של פרמטרים נוספים . 

אלא גם לבחון , נה של פרויקט תחבורתי חשוב לא רק לכמת את תועלות ועלויות הפרויקטבבחי .2
פרק זה הינה לכלול מטרת . בין התושביםבאיזו מידה התועלות והעלויות מתחלקות באופן צודק 

 .ל פרויקטשל צדק חברתי בבדיקת הכדאיות ששיקולים 
. ההנחיות לבחינה של צדק חברתי לא כוללות התייחסות לכל התועלות ועלויות הפרויקט .3

 . שיפור הנגישות :למהות העיקרית של פרויקט תחבורתימתייחסות ת "בנוהל פרההנחיות 
 : בשתי רמותערכתנבחינה של צדק חברתי ה .4

שיבות של פרויקט תחבורתי ברמת משק הבית הינה בשפור יכולת  הח– משק הביתרמת  •
  .הניידות של הפרטים בו

ור האטרקטיביות של האזור של פרויקט תחבורתי הינה בשפהחשיבות  – אזור/הקהילהרמת  •
 .והמשיכה של עסקים ותושבים חדשים

ות נדרש לכלול ניתוח צדק חברתי בהתאם להנחיות המפורטות להלן בכל עורך בדיקת הכדאי .5
כסעיף (ח בדיקת הכדאיות "הבחינה יסוכמו בפרק נפרד במבנה דותוצאות . בדיקת כדאיות

 .)הפרויקט השפעות – 3 פרקבמשנה 
   .בדיקת הכדאיות סכום –' מדדי צדק חברתי יוכנסו גם ללוח סכום א .6

 
  

  

  

  משק הביתרמת בניתוח 

 :סביב שלושה מרכיביםך ערנ רמת משק הביתב של צדק חברתי יתוחנ .7
הניתוח משתמש בזמני הנסיעה ברכב פרטי ובתחבורה הציבורית כמדד לרמת הנגישות של  •

 . משקי הבית
. המבחן המהותי לקביעת רמת הנגישות התחבורתית בניתוח צדק חברתי הינו נגישות לרכב •

באשר רמת הנגישות התחבורתית  בעלי שוני מובהק וח מבחין בין שני סוגי משקי ביתהנית
 .  נגישות לרכב וכאלו שאינם בעלי נגישות לרכב בעלי:שלהם

בין הנגישות של משקי בית עם רכב הפער מגדיל או מקטין את פרויקט ה האם וחןבהניתוח  •
ית או שלילית על השפעה חיובלכך המדד בוחן  האם לפרויקט בהתאם . למשקי בית ללא רכב

 . צדק חברתי
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  :תאור המתודולוגיה .8
זמינות רכב רכב ולפרטים ללא ברכב פרטי ובתחבורה הציבורית לבעלי זמני הנסיעה חישוב  •

 . ובכל אחת מאלטרנטיבות הפרויקט"ללא פרויקט"במצב 
 . לכל אלטרנטיבהסיעה בתחבורה הציבורית לרכב פרטיהיחס בין זמני הנחישוב  •
ללא "חישוב הפרש היחסים בין מצב  -  HEI (Household Equity Indicator)מדד חישוב  •

 . לכל חלופה "פרויקט
  : HEIמדד  •

o  אםHEI>0  לפרויקט השפעה חיובית על צדק חברתי 
o  אםHEI<0לפרויקט השפעה שלילית על צדק חברתי  

  

נמצא כי לשתי החלופות חישוב ב .A ,B :ת לפרויקטו לשתי חלופHEIלהלן חישוב מדד בדוגמא 
ב מורעת יחסית  רכ החלופות הנגישות של מחוסריבשתי. השפעה שלילית על צדק חברתי 

 בעוד ההשפעה (HEI=-0.03) היא מזערית Aאך ההשפעה של אלטרנטיבה , לנגישות בעלי רכב
   . (HEI=-0.15) הינה גבוהה Bשל אלטרנטיבה 

  

  HEIמדד דוגמא לחישוב 

Alternative A

Car-users Car-less Car-users Car-less Without With HEI
OD Pair 1 30 50 28 48 1.67 1.71 -0.05
OD Pair 2 25 35 23 38 1.40 1.65 -0.25
OD Pair 3 42 61 38 48 1.45 1.26 0.19
OD Pair 4 14 35 13 35 2.50 2.69 -0.19
Total 111 181 102 169 1.63 1.66 -0.03

Alternative B

Car-users Car-less Car-users Car-less Without With HEI
OD Pair 1 30 50 32 52 1.67 1.63 0.04
OD Pair 2 25 35 18 38 1.40 2.11 -0.71
OD Pair 3 42 61 34 44 1.45 1.29 0.16
OD Pair 4 14 35 12 37 2.50 3.08 -0.58
Total 111 181 96 171 1.63 1.78 -0.15

Travel time witout Travel time with PT/Car ratio

Travel time witout Travel time with PT/Car ratio
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  אזור/קהילההרמת בניתוח 

 שהינם שונים מהניתוח  סביב שלושה מרכיביםערכנ אזור/קהילההרמת ב של צדק חברתי יתוחנ .9
 :ברמת משק הבית

  מחשב מדדהוא . תהממוצע מהאזור ליתר האזורים ברשזמן הנסיעה הניתוח מתייחס ל •
AAS (Average Aerial Speed) מהירות הממוצעת של אורך הנסיעה בזמן הנסיעהכ. 

.  אזורים חזקים ואזורים חלשים:אזורים/ של קהילותהניתוח מבחין בין שתי קבוצות •
 :ס"מבוססת על מדד סוציואקונומי של הלמחלוקה ה

o ס" במדד הלמ1-5דרוג  :קהילות חלשות 
o ס" במדד הלמ6-10 דרוג :חזקותהילות ק 

 הילות חלשותקבין הנגישות של הפער מגדיל או מקטין את פרויקט ה האם וחןבהניתוח  •
ית או השפעה חיובלכך המדד בוחן  האם לפרויקט בהתאם . נגישות של קהילות חזקותל

 . צדק חברתישלילית על 
  :תאור המתודולוגיה .10

 AAS עת וחישוב מהירות ממוצהממוצעים לכל אזורואורכי הנסיעה זמני הנסיעה חישוב  •
 .בכל חלופה

יקט לאזורים מצב עם פרויקט לעומת מצב ללא פרובסיעה  הנהירויותמהיחס בין חישוב  •
 .חלשים ואזורים חזקים

סך האזורים חישוב היחס בין  -  CEI (Community Equity Indicator)מדד חישוב  •
   .1הערך  והפחתה של החלשים לסך האזורים החזקים
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  : CEIמדד  •

o  אםCEI>0  לפרויקט השפעה חיובית על צדק חברתי 
o  אםCEI<0לפרויקט השפעה שלילית על צדק חברתי  

  

  השפעה שלילית A החלופל  .C - וA, B :ת לפרויקטו חלופשלושל CEIלהלן חישוב מדד בדוגמא 
לאזורים  )AASהמהירות הממוצע (בנגישות כיון שהשיפור היחסי  (CEI=-0.07)  על צדק חברתי

 Bפה לחלו. (Zone B) החזקים שיפור היחסי לאזוריםהמ יותר ךינו נמוה ,(Zone A)החלשים 
בנגישות לאזורים השיפור  - (CEI=-0.33) תר על צדק חברתי וחזקה יוגם השפעה שלילית

את הנגישות יותר  משפרת Cלופה  ח.החזקים בה על חשבון הרעה בנגישות לאזורים החלשים
ועל כן תורמת להקטנת פערים והגדלת  (CEI=0.19)זקים מאשר לחלאזורים החלשים 

  . השוויוניות
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  CEIמדד  דוגמא לחישוב 

  

Alternative A

Without With CEI
Zone A (weak) 30 35 1.17
Zone B (strong) 40 50 1.25
Total -0.07

Alternative B

Without With CEI
Zone A (weak) 30 25 0.83
Zone B (strong) 40 50 1.25
Total -0.33

Alternative C

Without With CEI
Zone A (weak) 30 40 1.33
Zone B (strong) 40 45 1.13
Total 0.19

AAS

AAS

AAS
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