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 פרק 1:  תקציר מנהלים (כולל סיכום והמלצות)

על שני צמתי החיבור של ) 120אלקנה מתחם ( 125/25להלן ניתוח של ההשפעה התחבורתית של תכנית  1.1
נעשה ניתוח של ההשפעה התחבורתית על מספר , בנוסף.   505לדרך מספר " אלקנה"היישוב הקהילתי 

אשר דרכן צפויה התנועה לזרום מהפרויקט המוצע עד לדרך מספר , לקנהצמתים פנימיות ביישוב א
505. 

וכן מבני בתי כנסת וגני ילדים ) שינוי משטח חקלאי(הייעוד המיועד של השטח בתכנית הוא למגורים  1.2
 .לשימוש השכונה המוצעת

 . הם מעגלי תנועה) 505על דרך מספר (שני צמתי הכניסה לאלקנה , במצב הקיים 1.3

חינה נעשה שימוש בספירות תנועה שבוצעו בצמתים הנבדקים ועל בסיסן בוצעו תחזיות לצורך הב 1.4
 .לשנה 3%על פי נוסחת גידול של , תנועה

י התכנית נלקחו בחשבון כל זכויות הבניה המוצעות בה וכן "לצורך חיזוי נפחי התנועה הנוצרים ע 1.5
החיזוי בוצע על פי .  רות התנועהבתכניות מאושרות בסביבה אשר בנייתן לא הושלמה בעת ביצוע ספי

 .משרד התחבורה המקובלות לשימושים המוצעים על פי הנחיות משיכה ויצירה של  נסיעות מקדמי 

את עומסי התנועה הצפויים להיווצר " לקלוט"מערכת הצמתים הפנימיות ביישוב אלקנה מסוגלות  1.6
אשר מגיעה לרמת  ")הספר בית"צומת ( 5' מתכניות מאושרות ומהפרויקט המוצע מלבד צומת מס

ינתן טיפול ") בית הספר"צומת ( 5' על מנת לפתור את הבעיה של צומת מס   .הפרויקט ללאגם  Fשרות 
 .נקודתי בלי קשר לפרויקט המוצע

ונובעים מתנועות הנוצרות על  505עיקר עומסי התנועה במשבצת התחבורתית נוצרים על דרך מספר  1.7
 ).לא על ידי היישוב אלקנה( קווהושערי תידי הישובים עץ אפרים 

אולם יש לנקוט במספר פעולות לשיפור המערכת , ניתן לממש את זכויות הבניה של הפרויקט המוצע 1.8
 :התחבורתית

בשעת שיא בוקר בכדי לפתור את בעית עומסי ) צומת בית הספר( 5' בצומת מסלתת פתרון נקודתי   .א
   .התנועה בכניסה וביציאה לבית הספר

 . לצמתים מרומזרים 505מהצמתים על דרך מספר חלק להפוך את יהיה צורך   .ב

, 505אשר יוצרת כניסה נוספת ליישוב אלקנה ממערב על דרך מספר " מערבית"הוספת דרך עוקפת   .ג
 ).8-ו 7, 4' צמתים מס( 505וזאת בכדי להוריד עומסי תנועה בדרך מספר 
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  מבוא:  2פרק 

 הרקע לביצוע הבחינה 2.1
שמטרתה שינוי של תכנית , תכנית מתאר מפורטתהינה , " 120 אלקנה מתחם " ,125/25 'מס תכנית 2.1.1

התכנית האחרונה מראה שטח חקלאי בצמוד לקו הכחול .  המאושרת" אלקנה" 125/1' מפורטת מס
 .  ללא פרוט של דרכים פנימיות וחלוקה למגרשים 125/1' של תכנית מס

  
שטח , )בית כנסת וגני ילדים(מבני ציבור  ,התכנית המוצעת מראה שטח המיועד לשכונת מגורים 2.1.2

 .  ציבורי פתוח וכבישים פנימיים
  

תחום .  ת מקומית"המסקנות שהתקבלו לאחר שנערכה בדיקה מקדימה הראו שיש צורך להכין בה 2.1.3
תיבחן  ת"בה- ב  .מהנדס המועצהראש המועצה המקומית אלקנה ולפי הנחיה של  נקבע ת "הקף הבה

  :  505לאורך דרך מספר  צמתים שניהשפעת הבינוי המוצע על 

   רחוב אדני פז – 505דרך : 7' צומת מס(כיכר תנועה ראשית בכניסה לתחנת הדלק.( 
   רחוב סמדר - 505דרך : 4' צומת מס(כיכר כניסה לאזור התעשייה.( 
  

בנוסף יש לבחון את השפעת הבינוי המוצע על מספר צמתים פנימיות שמחברות את הפרויקט המוצע 
 .505רך מספר עם ד

  
 :סוג התכנית 2.2

 5' מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון המוקמת לפי סעיף מסהתכנית הינה תכנית מפורטת בסמכות 
  .או וועדת המשנה שלה, לחוק

  
  :תיאור התכנית ומיקומה 2.3

, בית כנסת שכונתי, ד"יח 353דונם המיועדים לשכונת מגורים עם  109התכנית המוצעת בשטח כולל של 
  .כבישים פנימיים ושטח ציבורי פתוח, י ילדיםגנ

י צומת "מערבי של היישוב אלקנה ותחובר למערכת הכבישים הקיימת ע- בצד הדרום התכנית ממוקמת
רחוב שיר .  התחברות לרחוב טורי זהב אשר מחובר לרחוב שיר השירים שהוא הרחוב הטבעתי באלקנה

לרחוב שיר השירים בסמוך  505' ז שמחבר בין דרך מסעל ידי רחוב אדני פ 505' השירים מחובר לדרך מס
- דרך רחוב סמדר המצוי כ 505' ישנו חיבור נוסף של רחוב שיר השירים לדרך מס".  דור"לתחנת הדלק 

  . לרחוב אדני פז' מ 330
  

 :מטרת התכנית 2.4
 .באלקנה 120הכנת תכנית מפורטת לחלקה   .א
 פ ולצורכי ציבור"לשצ ,לדרכים, שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע למגורים  .ב
  .הגבלות בניה ותנאים למתן היתר, שימושים, קביעת תכליות  .ג
  

 :יזם התכנית 2.5
  .מועצה מקומית אלקנה
  .אחוזת אלקנה שומרון



4 
   

  
  תיאור הפרויקט המוצע:  3פרק 

 כללי 3.1
השכונה תהיה .  התכנית הנדונה מתייחסת להוספת שכונת מגורים חדשה בצד הדרומי של היישוב אלקנה

השטח כיום הוא שטח חקלאי ".        שיר השירים"ומדרום לרחוב " טורי זהב"ת ממערב לרחוב ממוקמ
  .נטוע בעצי זית ללא מבנים קיימים, באזור גבעי

ולאורך הצד המערבי של " שיר השירים"קיימות חלקות למגורים בנויות לאורך הצד הדרומי של רחוב 
  .ולות בתכנית המוצעתחלקות בנויות אלו אינן כל".  טורי זהב"רחוב 

  .בלבד" טורי זהב"החיבור של השכונה החדשה לרחובות  הקיימים יהיה דרך רחוב 
  

  .התכנית הנדונה מסדירה בצורה מפורטת את סוג השימוש בשטח
  

 :פרוגרמת שימושים מוצעיםתיאור הפרויקט לפי  3.2
  

  יחידת מדידה  כמות  שימושים
  ד"יח  353  מגורים

  יתותכ  8  גני ילדים ומעון יום
  דונם  4  )בתי כנסת ומקוואות(מבני ציבור 

  

 :זכויות בניה מאושרות בסביבת הפרויקט 3.3
 ד"יח 341 - ד שכבר נבנו וכן כ"יח 1,130 - אשר כוללת כ" אלקנה קיים"- התכנית המוצעת היא חלק מ

צאות מצפון נמ, לא נבנו דייןיחידות הדיור שע).  120חלקה  - , לא כולל את התכנית הנדונה(שעדיין לא נבנו 
שכבר נבנה על פי באזור  505 פרהפרויקט הנדון מצוי מדרום לדרך מס .  505 פרלדרך האזורית מס
  .התכניות הקיימות

  

 תאור מערכת התחבורה בסביבת הפרויקט 3.4

  .505ודרך מספר  5דרך מספר , דרכים עיקריות העוברות ממזרח למערב 2בסביבת הפרויקט קיימות 

 505 מספר הישוב מחובר רק לדרך, 505 מספר ומדרום לדרך 5 מספר ון לדרךהיישוב אלקנה ממוקם מצפ
והשני המשכו של רחוב סמדר המתחבר   505 מספר האחד חיבור בין  רחוב אדני פז לבין דרך, צמתים 2- ב

  .'מ 350 - שני הצמתים הם מעגלי תנועה והמרחק בינם  כ  .505 מספר עם דרך

כך  505 מספר קיים מחסום קבוע על דרך)  רחוב סמדר ( ועה השני ממזרח למעגל התנ' מ 120במרחק של 
ומהישוב עצמו אין תנועות שיוצאות , לכיוון אלקנה 505 מספר שאין תנועות המגיעות ממזרח על דרך

  .505 מספר מזרחה על דרך

 18 קו.  למסוף אורנית 18לפתח תקווה וקו  185קו , שני קווי אוטובוס נכנסים לאלקנה כל שעה וחצי
הרחוב ההיקפי בשכונות הדרומיות של (היוצא ממסוף אורנית לאלקנה עובר גם בסובב שיר השירים 

  .ובחזרה למסוף אורנית, ובשכונה הצפונית ומשם ממשיך לעץ אפרים) אלקנה

 :תרשימי סביבה 3.5
  .בסביבהביחס למערכות התחבורה מתואר מיקומו של הפרויקט  1' בתרשים מס
  .ויקט ביחס לישוב הקייםהפרמוצג  2' בתרשים מס
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  מ  "ללא קנ –מיקום הפרויקט ביחס למערכת התחבורתית : 1' תרשים מס                         
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  הפרויקט הממוצע ביחס לישוב הקיים: 2' תרשים מס  
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  הנחות הניתוח התחבורתי:  4פרק 

 :תחום ההשפעה 4.1

  :ןתחום ההשפעה של הפרויקט הנבדק נקבע כדלקמ

 .505דרך מספר  –בצפון  -

 ).רחוב סמדר:  4' צומת מס(  505הצומת לאזור התעשיה על דרך מספר  –במזרח  -

 ).אליו מתחבר הפרויקט המוצע(באלקנה  " טורי זהב"רחוב  –בדרום  -

 ).רחוב אדני פז:  7' צומת מס(  505צומת תחנת הדלק על דרך מספר  –במערב  -

סעת תנועה רבה שאינה קשורה לפרויקט אולם תושפע מהתנועה תחום זה מכסה את כל הצמתים בהם נו
    .הנוצרת של הפרויקט

  .ת נקבע  לפי הנחיה של ראש המועצה המקומית אלקנה ומהנדס המועצה"תחום הקף עבודת הבה

שדרכן צפויה לזרום התנועה מהפרויקט עד , בנוסף התחום הזה כולל מספר צמתים פנימיות בתוך אלקנה
  .505וב אלקנה עם דרך מספר להתחברות הייש

 :שלבי ביצוע ושנות יעד, אבני דרך 4.2

  .2027על כן נבדקת שנת היעד , שנים מיום אישורה 10משך הזמן המשוער למימושה של התכנית הוא  4.2.1

ובוחנת את , )2017(הבדיקה להלן מתייחסת לאפשרות שהתכנית תמומש בתוך חמש שנים מהיום  4.2.2
לצורך כך נבדקת גם .  רים בפיתוח המערכת התחבורתיתהצורך לפצל את המימוש לשלבים הקשו

  .2022שנת , שנת יעד מוקדמת יותר

 :תקופות יום 4.3
בדיקת רמות , לפיכך.  שעת השיא של הפרויקט היא בבוקר, 'אבנספח  ספירות התנועהמ כפי שניתן לראות

  .השירות בצמתים הנבדקות בוצעה עבור תקופה זו

 
 :רשתות התחבורה 4.4

  :מצב קיים 4.4.1
  : 505' ה המוצעת היא חלק מהיישוב הקהילתי אלקנה אשר מתחבר לדרך מסהשכונ

, המשרתת בעיקר את היישובים הקהילתיים שלאורכה, חד מסלולית, דרך אזורית – 505' דרך מס
מערב  -שהיא דרך דו מסלולית בכיוון מזרח 5' לדרך מס" שער שומרון"מאפשרת גישה במחלף 

  ).מחלף קסם( 6' המקשרת לדרך מס
    

" גדר ההפרדה"בגלל מחסום ו, וממשיכה לכיוון מערב, מתחילה למעשה ביישוב אלקנה 505' דרך מס
ומונעים גישה לכיוון מזרח וכן חוסמים תנועה " סמדר"מזרחית לרחוב ' מ 150- אשר מותקנים כ

  .חופשית מכיוון מזרח
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 : 505קיימות שתי כניסות ליישוב אלקנה על דרך מספר  4.4.2

  ).  7' צומת מס( "הדלקתחנת "צומת . 1

   ).  4' צומת מס(" יהיאזור התעש"צומת , מזרחית יותר. 2

, מסתבר שרוב התנועה המגיעה מהאזור שאליו מתחבר הפרויקט 2017מספירות התנועה שנעשו בשנת 
עד להתחברות לדרך  505ומשם מערבה לאורך דרך מספר )  4' צומת מס(זורמת לכניסה המזרחית 

ת שעדיין ומיועדת לשמש גם את התכניות המאושר) 4' צומת מס" (אזור התעשייה"צומת .  5מספר 
  .505לא בוצעו במלואן  והמיועדות למגורים מצפון לכביש מספר 

 :מצב עתידי 4.4.3

לא יוקם מחלף נוסף  2027ההנחה היא שעד לשנת .  הבדיקה נעשתה על רשת   הדרכים הקיימת בלבד
הקיימות קטן באופן  7ו  4יהיה העומס בצמתי הכניסה , ףבמידה וכן יוקם המחל.  5' על דרך מס

מוצע חיבור של השכונה מצידה המערבי למערכת דרכים , כמו כן.  משמעותי  מהחזוי בהמשך
  .ורחובות חדשים שגם הוא יקל מאוד על העומס בצומתי הכניסה הראשיות

  

 :הביקוש לנסיעות 4.5

תקבלו מספירות תנועה שבוצעו בצמתים נפחי התנועה ששימשו כבסיס לבדיקה המתוארת לעיל ה 4.5.1
  . 13.2.2017- הנבדקות ב

בוצע בהנחת אחוז גידול קבוע של " ללא פרויקט" 2027-ו 2022חיזוי כמויות התנועה בצמתים בשנים  4.5.2
עבור הרכב אוכלוסיה דומה אחוז זה מתאים לנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .  לשנה 3%

 .ליישוב הקהילתי אלקנה

שתי תכניות מאושרות בסביבת הפרויקט אשר מכילות מגרשים שעדיין לא נבנו ונמצאות  קיימות 4.5.3
" אזור התעשיה"צפויה להתחבר לצומת , התנועה העתידית מתכניות אלו.  505מצפון לדרך מספר 

 .  מכיוון צפון )505על דרך מספר  4' צומת מס(
  .למסחר ומשרדים ר"מ 895-ד ו"יח 341:  כ נותרו לבניה בשתי תכניות אלו"סה

 100%הנסיעות הנוצרות עקב התכניות הללו צורפו לתנועות הצפויות בהערכה של ביצוע מושלם של 
  ".עם פרויקט"וגם במצב " ללא פרויקט"מהתכניות גם לחישוב במצב 

חישוב מספר הנסיעות הנוצרות עבור התכניות המאושרות שעדיין לא בוצעו נעשה בדומה לחישוב 
  .להלן 4.1ומוצג בטבלה , רויקטשנעשה עבור הפ

התנועה הללו כוללים נפחי  . 'הצמתים עם נפחי התנועה בכיוונים השונים מוצגים בנספח דתרשימי  4.5.4
שנים  10משך ל 3%של שנתי בתוספת גידול  2017-את ספירות התנועה שנעשו ב "ללא פרויקט"מצב ב
 התוכניותבתוספת התנועות הצפויות להתקבל בצמתים עקב ביצוע מושלם של , )2027עד שנת יעד (

   .נוספו התנועות הצפויות להתקבל עם ביצוע מושלם של הפרויקט, "עם פרויקט"במצב     .המאושרות



9 
   

  

  תכניות המאושרות שעדיין לא בוצעושל הבכל אמצעי ההגעה היקפי יצירת נסיעות  4.1טבלה           

  שימושים

  זכויות בניה לפי

  )ר"מ(שטח עיקרי 

  או אחר

  נמשכות/ אומדן מספר הנסיעות הנוצרות 

  בוקר
  )שעה/ן"ית(

  צ"אחה
  )שעה/ן"ית(

  שפל
  )שעה/ן"ית(

  יציאה  כניסה  יציאה  כניסה  יציאה  כניסה

  0.2  ד"יח 341  מגורים

68.2  

0.5  

170.5  

0.5  

170.5  

0.2  

68.2  

0.2  

68.2  

0.2  

68.2  

מסחר 
*

  3.4   ר"מ 500  

17.0  

2.0  

10.0  

5.0  

25.0  

4.5  

22.5  

1.0  

5.0  

0.8  

4.0  

משרדים 
*

  1.5   ר"מ 395  

6.0  

0.4  

1.6  

0.3  

1.2  

1.4  

5.6  

0.2  

0.8  

0.2  

0.8  

  73.0  74.0  96.3  196.7  182.1  91.2    :כ"סה

  .ר"מ 895: כ עבור שניהם ביחד"סה.  החלוקה למסחר ומשרדים נעשתה בהערכה בלבד(*)  

אל הפרויקט מבוסס על פילוג הנסיעות הקימות בישוב כיום כפי שנספר בספירות /פילוג הנסיעות מ 4.5.5
 .  13/2/2017התנועה בתאריך 

  .להלן 6.3' הפילוג מופיע בטבלה מס

 :ודלים וכלים לניתוח תחבורתימ 4.6

.  לצמתים לא מרומזרים HCMהכלי ששימש לניתוח ההשפעה של הפרויקט על סביבתו היה המודל של 

אשר , לבין צמתים בצורת מעגלי תנועה  T)או צומת  Xצומת (נעשתה הפרדה בחישוב בין צמתים רגילות 
שעושה התאמה של המודל  1997וס משנת פול/ קיבולת התנועה שלהם חושבה לפי המודל של לזר שמואלי 

  .לתנאי הארץ HCM-מ

  

  "ללא פרויקט"ניתוח תרחיש  :  5פרק 

 :שימושי הקרקע 5.1
בנוי על פי התכניות  -, 505' כל השטח של היישוב אלקנה המצוי מדרום לדרך מס, במצב הקיים
מצפון ).  125/1' ע מס"ע אחרות אשר באו לשנות את תב"וכן תכניות תב 125/1' ע מס"תב(המאושרות 

אשר הבינוי שלהן עוד לא הסתיים או , עבור שכונות מגורים, ישנן שתי תכניות מאושרות 505' לדרך מס
 )4' צומת מס(" אזור התעשיה"שכונות צפוניות אלו יעמיסו את צומת .  שהבינוי נמצא בתהליכי אישור

  .505' הנמצאת על דרך מס
  ).ד"יח 58( 30%- תרו לבניה כד נו"יח 194המכילה  126/2' ע מס"תב-מ

  .ר למסחר ומשרדים"מ 895-ד ו"יח 283ועל כן נותר לבניה , עוד לא נבנתה 125/13/3' ע מס"תב
  .ר למסחר ומשרדים"מ 895-ד ו"יח 341:  תכניות המאושרותבכ נותרו לבניה "סה
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 :רשת הדרכים 5.2
בתוספת גידול טבעי של  2017נלקחו ספירות התנועה שנעשו בשנת " ללא פרויקט"לצורך ניתוח מצב  5.2.1

וכן הנסיעות הצפויות להתקבל כתוצאה ממימוש מלא של התכניות המאושרות הקיימות , לשנה 3%
 .לעיל 4.1ואשר מרוכזות בטבלה מספר 

  

 :להלן ריכוז התוצאות לשעת שיא בוקר 5.2.2
  

 דיווח על רמות שירות ונפחים בצמתים בתחום ההשפעה  5.1טבלה 
  

  לכיוון  מכיוון  צומת

 צב קיים שנת מ

2017  
 מצב סופי שנת 

2027  

  נפח

  )ן"ית(

רמת 
  רותיש

  נפח

  )ן"ית(

רמת 
  רותיש

  7' צומת מס

 – 505' דרך מס
הר  –אדני פז 

  המור

  B  986  F  428 מערב  מזרח

  B  382  B  257 מערב  דרום

  A  283  B  139  מזרח  מערב

  B  81  D  62  דרום  צפון

  

רמות השרות של כל        , ומטה Dלצמתים ברמות שירות מתייחס רק  5.1הדיווח בטבלה   :הערה 
  .'גהצמתים מופיעים בנספח 

  
  
  
  
  

 :תחבורה ציבורית ופיצול נסיעות 5.3
בתחום ההשפעה של הפרויקט קיימים שני קווי אוטובוס שנכנסים לאלקנה בתדירות של כל שעה  5.3.1

אורנית לאלקנה עובר גם היוצא ממסוף  18קו .  למסוף אורנית 18לפתח תקווה וקו  185קו , וחצי
ובשכונה הצפונית ומשם ממשיך ) הרחוב ההיקפי בשכונות הדרומיות של אלקנה(בסובב שיר השירים 

   .ובחזרה למסוף אורנית, לעץ אפרים
לא נעשה כל עקב התדירות הנמוכה של שני קווי האוטובוס הללו אין להם השפעה בשעת השיא ולכן 

  .בתחשיבים פיצול
  

אין כל תכנון של אמצעים מיוחדים לטובת תחבורה ציבורית במקום , יים בידינולפי המידע הק  5.3.2
כמו כן בשל הביקושים הנמוכים לתחבורה הציבורית קוי השרות מופעלים כל שעה , )צים"למשל נת(

 .וחצי
 .הוא הרכב הפרטי) מחוץ לישוב( אמצעי התחבורה העיקרי לנסיעות ארוכות 
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  "יקטעם פרו"ניתוח תרחיש  :  6פרק 

 יצירת נסיעות של הפרויקט 6.1
', ההנחיות לתכנון חניה פרק ג"י השימושים בפרויקט בוצע על בסיס "חישוב הנסיעות הנוצרות ע 6.1.1

  ".2002דצמבר , משרד התחבורה –מקדמי משיכה ויצירה של נסיעות 

  .  לאור העובדה שלמקום לא מגיעה מערכת הסעת המונים, החישוב בוצע לנסיעות ברכב פרטי בלבד

  )מתוך ההנחיות(יצירה לרכב פרטי /מקדמי משיכה 6.1טבלה 

  שפל  צ"אחה  בוקר  
  יציאה  כניסה  יציאה  כניסה  יציאה  כניסה

  0.2  0.2  0.2  0.5  0.5 0.2  מגורים

  -  -  0.1  0.1  0.4  2.0  גני ילדים ומעון יום

  -  -  0.5  0.5  1.0  1.0  בתי כנסת ומקוואות

  

נבחרו מקדמי , לאזור עירוני רגיל שעל פיו הוכנו הטבלאות שאיננה דומה, בגלל אופי השכונה החדשה
  .  משיכה ויצירה המבוססים על רכב פרטי בלבד עם שינויים מתבקשים

אבל הנסיעות הנוצרות עבורם חושבו לפי מקדמים , בתי הכנסת ישמשו בעיקר את תושבי השכונה
  .מופחתים מהמופיע בהנחיות בכדי להתאים למצב הצפוי בשכונה

  

  של הפרויקטנפחי התנועה הנוצרים  6.2ה טבל

  שימושים

  

  כמות

  

  

יחידות 
  מדידה

  נמשכות/ אומדן מספר הנסיעות הנוצרות 

  בוקר
  )שעה/ן"ית(

  צ"אחה
  )שעה/ן"ית(

  שפל
  )שעה/ן"ית(

  יציאה  כניסה  יציאה  כניסה  יציאה  כניסה

יחידות    353  מגורים
  דיור

70.6 176.5  176.5  70.6  70.6  70.6  

ילדים גני 
  ומעון יום

' מס   8
  כיתות

16.0  3.2  0.8  0.8  -  -  

בתי כנסת 
  ומקוואות

  -  -  20.0  20.0  40.0  40.0  בנוי ר"מ   4,000

  70.6  70.6  111.4  217.3  220  126.6      :כ"סה
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 פילוג הנסיעות של הפרויקט 6.2
 

זאת בגלל ,  )2017שנת (פילוג הנסיעות נעשה באופן דומה לפילוג שהתקבל בספירות התנועה במצב הקיים 
דומה לאופי השכונות המאוכלסות וסביר להניח כי פילוג ) שכונת מגורים(שאופי הפרויקט המוצע 

  .יהיה בעתיד דומה מאוד לפילוג הנסיעות במצב הקיים שתי היציאות מאלקנההנסיעות בין 
  

דרך שני ) תיציאו(ומהפרויקט ) כניסות(מפרטת את התפלגות הנסיעות אל הפרויקט , להלן 6.3טבלה 
 .505' צמתי החיבור של הישוב אלקנה לדרך מס

  שעת שיא בוקר –פילוג כניסה ויציאה  6.3טבלה 

  בוקר  אחוז  כיוון
  יציאה  כניסה  יציאה  כניסה

  מערב 505מרחוב סמדר  לדרך מספר 

  )4' חיבור בצומת מס(
60% 75%  76  165  

  מערב 505מרחוב אדני פז   לדרך מספר 

  )7 'חיבור בצומת מס(
40%  25%  51  55  

  220  127  100%  100%  :כ"סה

  

  .אחוז התנועה הנמשכת לכיוון הפרויקט דרך צומת זאת –" כניסה"

  .י הפרויקט ויוצאת דרך צומת זאת"אחוז התנועה הנוצרת ע –" יציאה" 

  
  
  

 )בשעת שיא בוקר( צמתיםברות ירמת הש 6.3
  
מתים הנבדקים לא מגדילה בהרבה את על הצ 2027העמסת נפחי התנועה החזויים של הפרויקט בשנת  6.3.1

 .  המספרים הקובעים
ברמת  7' צומת מס(  רות נמוכהיברמת ש צומת אחת תהשבו הי" ללא פרויקט"לעומת התרחיש 

ברמת  3' וצומת מס, Fברמת שירות  4' צומת מס(נוספו שתי צמתים ברמת שירות נמוכה  -, F )שירות 

  ).   Dשירות 
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  :לותלהלן רמות השירות המתקב 6.3.2
  

 ההשפעה לפי אבני דרךבתחום  *דיווח על רמות שירות ונפחים בצמתים 6.4טבלה 
 

  לכיוון  מכיוון  צומת

' מס
עמוד 

בנספח    
  'ב

 מצב קיים שנת

2017  
  2027 מצב סופי שנת 

 נפח
  )ן"ית(

רמת 
  רותיש

 נפח
  )ן"ית(

תוספת 
  **נפח

רמת 
  רותיש

  3' צומת מס

 – שיר השירים
  סמדר 

  X)צומת (

 מערב  םדרו

6 - 5  

0  B 0  0  C 

 A 0  0  A  0 מזרח  דרום

 B 44  106  E  24  מזרח  צפון

 B 259  0  B  128  מערב  צפון

  4' צומת מס

 – 505' דרך מס
  הארז –סמדר 

  )מעגל תנועה(

 מערב  דרום

8 - 7  

86  A 112  165  B  

  A  285  0  B  156  צפון  מערב

  *** B  660  0  F  342  מערב  צפון

  7' צומת מס

 – 505' דרך מס
  אדני פז 

  והר המור 

  )מעגל תנועה(

 מערב  מזרח

12 - 11  

428  B  986  344 F  

  B  382  115 C  257 מערב  דרום

  A  283  64 B  139  מזרח  מערב

  B  81  0 F  62  דרום  צפון

  .ומעלה Dמתייחס רק לצמתים ברמות שירות  6.4הדיווח בטבלה :  (*)    6.4לטבלה  ותהער
  ".ללא פרויקט"יש תוספת נפח בהשוואה לתרח(**)        

  ".ללא פרויקט"שהיתה בתרחיש C  רמת השירות ירדה מרמה שרות (***)      

  

 תחבורה ציבורית ופיצול נסיעות 6.4
אין כל תכנון של , לפי המידע הקיים בידינו, ")ללא פרויקט"בתרחיש ( 5.3' בדומה לאמור בסעיף מס

    ).צים"תלמשל נ(אמצעים מיוחדים לטובת תחבורה ציבורית במקום 
  .המובאות בחישובים ובנספחים לא נעשו שום הפחתות עקב שימוש בתחבורה ציבורית בתחזיות התנועה

 
  

 נגישות להולכי רגל ורוכבי אופניים 6.5
גם  Fשמובילה לבית הספר נמצאה ברמת שירות ) רחובות שיר השירים וגיבורי ישראל( 5' צומת מס
הוא רחוב ללא מוצא ומשמש רק להבאת תלמידים לבית  רחוב גיבורי ישראל".  ללא פרויקט"בתרחיש 

יתכן שהפתרון .   הספר כך שכל כלי הרכב הנכנסים צריכים לצאת מאותה הצומת בערך באותו הזמן
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לצומת הזאת יהיה על ידי הוספת שביל אופניים ושביל להולכי רגל שיחוברו לרחוב שיר השירים מדרום 
  .לבית הספר ויקטינו משמעותית את תנועת כלי הרכב

  
  

 בטיחות בתנועה 6.6
כל הרחובות בישוב  אלקנה הם רחובות מקומיים או מאספים בעלי חתך טיפוסי  עם נתיב אחד לכל כיוון 

לא צפויים ביקושים  .  חתך טיפוסי זה  עונה  על הביקושים של  הולכי רגל. ומדרכות משני הצדדים
  .  ולכן לא נראה שתיווצר בעיה בטיחותית ב הקיים גדולים במיוחד   לתנועת הולכי רגל בעתיד לעומת המצ

 בדיקת הצמתים הפנימיות הסמוכות לפרויקט המוצע הראתה שרמת השירות שלהן לא הוחמרה, כמו כן

  .עם סיום הפרויקט Cונמצאת לכל היותר ברמת שירות  משמעותית
ם עם מדרכות ללא נספח תנועה שיצורף לתכנית המוצעת מראה רחובות פנימיי: תנועה בתוך המתחם

  .תנועה עוברת
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  הצעות לפתרונות:  7פרק 

 זיהוי נקודות התורפה 7.1
 

מתברר "  עם פרויקט"- ו" ללא פרויקט"על בסיס הניתוח התחבורתי שבוצע עבור התרחישים  7.1.1
ללא "ימצאו במצב קריסה כבר בשלב ) מצפון( 505שהצמתים שמחברות את אלקנה לדרך מספר 

 .)7-ו 4צמתים (" פרויקט
 תתחבר אשר לכיוון מערב  9' שיוצאת מצומת מס "מערבית" התקנת דרך עוקפת: הפתרון המוצע

הדרך העוקפת תהיה על   ).  2' מסראה תרשים ( 10' מזרחית לצומת מס' מ 250-כ ,505לדרך מספר 
פתרון זה יוריד משמעותית חלק גדול מהתנועה   . תוואי קיים  בסמוך לדרך הביטחון הקיימת

שיר "אשר היום זורמת דרך הרחוב ההיקפי , המערביות של אלקנהת המגיעה מהשכונות הקיימ
פתרון זה ישרת גם את רוב התנועה הצפויה להיווצר  .  4' מס לכיוון מזרח עד לצומת" השירים

  .מהפרויקט המוצע
  .505פתרון זה נבדק על הצמתים לאורך דרך מספר 
עם יישום הפתרון של דרך עוקפת מערבית עבור שעת  השיפור של רמת השירות בצמתים הרלוונטיות

 2' בתרשים מס" המערבית"התוואי המסומן של הדרך עוקפת   .להלן 7.1' שיא בוקר מוצג בטבלה מס
  .ובזמן התכנון המוקדם יוחלט על התוואי המדויק, הוא תוואי מקורב בלבד

  
  

  רביתי הוספת דרך עוקפת מע"ריכוז השיפור ברמת השירות ע 7.1טבלה 
  

  צומת

  עם פרויקט    ללא פרויקט
דרך +  עם פרויקט

  עוקפת מערבית 

רמת 
שירות 
בשנת 
2022  

רמת 
שירות 
בשנת 
2027  

רמת 
שירות 
בשנת 
2022  

רמת 
שירות 
בשנת 
2027  

רמת 
שירות 
בשנת 
2022  

רמת 
שירות 
בשנת 
2027  

  4' צומת מס

  סמדר – 505' דרך מס
C  C  D  F  B  C  

  7' צומת מס

  אדני פז – 505' דרך מס
E  F  F  F  C  D  

  
  

 :וסביבתובית הספר  מתחם  7.1.2
נמוכה גם עבור  תהיה ברמת שירותלבית הספר צומת ההתברר ש, על בסיס הניתוח התחבורתי שבוצע

 .  "ללא פרויקט"תרחיש 
    :הפתרונות המוצעים

תית הוספת שביל אופניים ושביל להולכי רגל שיחוברו לרחוב שיר השירים מדרום ויקטינו משמעו .א
  .את תנועת כלי הרכב לבית הספר

לכיוון דרום ואחר כך מערבה עד " ללא מוצא"להמשיך את רחוב גיבורי ישראל שהוא רחוב  .ב
באופן זה תוקטן מאוד .  אפשרי אפילו להפוך אותו לרחוב חד סיטרי –להתחברות עם רחוב אדני פז 

ובמקרה של רחוב חד סיטרי , 6' מסהתנועה החוזרת ופונה מערבה ברחוב שיר השירים לכיוון צומת 
ותעביר אותם  5פעולה זו תפחית  עומסי תנועה בצומת  ,5' מסלא תהיה תנועה חוזרת כלל לצומת 

   .שהיא יחסית לא עמוסה 6' מסלצומת 
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  סיכום והמלצות:  8פרק 

 על צמתים, "120חלקה "בעבודה שלעיל בוצע ניתוח של ההשפעה התחבורתית של התכנית המוצעת  8.1
 .בסביבה

עם סיום  2027תוצאות ההצבה של נפחי התנועה החזויים על הצמתים הפנימיות בתוך אלקנה בשנת  8.2

 .   D עד Bת שירות והפרויקט נותנות רמ

לכן מוצע , "עם פרויקט"-ו" ללא פרויקט"ימצאו במצב קריסה בשני התרחישים  7-ו 4' הצמתים מס 8.3
 זו עם " מערבית"יש לחבר דרך .  הבעיה של צמתים אלואשר יפתור את " מערבית"פתרון של דרך עוקפת 

דרך מערבית .  הדרך היוצאת מהפינה הדרום מערבית של הפרויקט המוצע כמתוכנן בתכנית האב החדשה
עד ) 4' צומת מס(מאזור התעשיה  505זו תוריד את עומסי התנועה הקיימים והצפויים על דרך מספר 

 .2' מסכמסומן בתרשים .  במרחב התחבורתיותאזן את הנסיעות , להתחברות החדשה

מהישוב אלקנה לכיוון דרום וחיבורה לדרך " חדשה"הפתרון התחבורתי  הטוב ביותר הוא לסלול דרך  8.4
   .במסגרת תכנית אב שהוגשה מוצע פתרון כזה.  באמצעות מחלף 5מספר 

דרכים  2בין  בצורה מאוזנתזו יחולקו עומסי התנועה הקיימים  והעתידיים  "  חדשה"באמצעות  דרך 
 505 'מס צעד זה יוריד באופן משמעותי את עומסי התנועה מדרך, "החדשה"והדרך  505 'מס דרך, עיקריות

  .11- ו 10, 8, 7, 4רות בצמתים  יויגדיל את רמת הש
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  רשימת שרטוטים 

  מיקום הפרויקט באזור –תכנית כללית   :1' תרשים מס

  ע ביחס לישוב הקייםהפרויקט המוצ  :2' תרשים מס

  

  נספחים

  ספירות תנועה  :'נספח א

  מצב קייםוחישוב רמות השירות בצמתים בנפחי תנועה   :'נספח ב

  :בתרחישים 2027-ו 2022 ,)קיים( 2017 רמות שירות בצמתים בשנים   :'נספח ג

  ללא פרויקט. 1 

  עם פרויקט. 2                 

  "מערבית"עם פרויקט ודרך עוקפת . 3                 

  

  :בתרחישים ,2027  תבצמתים בשנהתנועות החזויות   :'דנספח 

  ללא פרויקט. 1 

  עם פרויקט. 2                 

  

    

  



    
                                                                                         

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________         

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
  apeltnua@gmail.com     תנועה וכבישים

  medidot2013@gmail.com        מדידות
  

            04-8215586.פקס     04-8215583/4. טל    3688522נשר     22רחוב המסילה                    
 

              אפלבאום
   מ"מדידות והנדסה אזרחית בע

 

  

  

  

  

  

  'נספח  א

  

  ספירות תנועה



לוח 1.1

1

1.1לוח מס'

יום שנישם הצומת:
מס' הצומת:

ABCDBECFDEFA
ממערבממזרחמדרוםמצפון

מערבמערבמערבמזרחמזרחמזרחדרוםדרוםדרוםצפוןצפוןצפוןכיוון מ -
שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינה

  
813241310174829230167426363259370885פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
00000000010104045אוטובוס
00001001001100113משאית

8132413201749292311684283632910375893סה"כ כ"ר
8132413301750292321694303633311380901סה"כ יר"מ

DIV/0#0%2%0%0%1%0%0%1%10%1%1%!%0%0%0%0%3% רכב כבד
----%20%2%78%100%65%0%35%100%7%54%39%100%10%88%3%100% מתוך זרוע

%1%0%4%5%4%0%2%5%3%26%19%48%4%37%1%42%100% מתוך סה"כ

104450272961722212654פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
00000000000001011אוטובוס
00000000000000001משאית

104450272961822312756סה"כ כ"ר
104450272961822422857סה"כ יר"מ

DIV/0#0%0%0%!DIV/0#0%0%0%0%6%2%0%3%25%4%2%!%0% רכב כבד
----%15%0%85%100%67%0%33%100%13%53%34%100%9%86%5%100% מתוך זרוע

%1%0%7%8%8%0%4%13%4%17%11%32%4%41%2%48%100% מתוך סה"כ

08:1507:15שעה:בוקר מירבי 

20798031151983234124698סה"כ כ"ר
207980311519933341347100סה"כ יר"מ

DIV/0#71%78%75%!DIV/0#100%82%80%63%63%66%67%63%100%65%68%!100%חצי שעה ב%

10242013326184722422882פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
00000000000000001אוטובוס
00000000000000000משאית

10243014326184722422883סה"כ כ"ר
10243014326184722522984סה"כ יר"מ

DIV/0#0%9%0%1%0%1%0%1%0%1%1%!%0%0%0%0%13% רכב כבד
%36%9%55%100%73%0%27%100%7%55%38%100%7%86%7%100%100% מתוך זרוע

%2%0%2%4%3%0%1%4%4%31%21%57%2%29%2%34%100% מתוך סה"כ

17:1516:15שעה:אחה"צ מירבי

402660396281953334441109סה"כ כ"ר
402660396291954335442111סה"כ יר"מ

DIV/0#50%83%67%!DIV/0#67%67%83%61%63%64%100%65%75%68%67%!100%חצי שעה ב%

סה"כ

14  שעות  06:00-20:00

בוקר ממוצע 06:00-09:00

אחה"צ  ממוצע 16:00-19:00

1
כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ שיר השיריםשיר השיריםטורי זהבערוגות הבושם
בצומת סה"כסה"כסה"כ

עמ' מס':
ספירות תנועה - ספירה  ידנית
דו"ח יומי מסכם לזרועות הכניסה

יום הספירה:13/02/2017תאריך הספירה:שיר השירים - טורי זהב

א.ג. סקרים בע"מ



לוח 2.1-2.2

4עמ' מס:

2.1לוח מס'

יום שנישם הצומת:
מס' הצומת:

ממערבממזרחמדרוםמצפון
סה"כמערבמערבמערבסה"כמזרחמזרחמזרחסה"כדרוםדרוםדרוםסה"כצפוןצפוןצפוןכיוון מ -

שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשעה
06:00-07:000011503814383911330
07:00-08:0010910401551682923534084
08:00-09:00101250381871622502753
09:00-10:00105610013791913203359
10:00-11:000044102327112002902956
11:00-12:000000001119182831902251
12:00-13:000011201311792781402253
13:00-14:0000111023113102401301341
14:00-15:000000101202242662202856
15:00-16:000022100102172822702960
16:00-17:00402650386271548339446108
17:00-18:0001453003126214811922278
18:00-19:0000000000325174521501762
19:00-20:00102330034292962331034102

8132413201749292311684283632910375893סה"כ

2.2לוח מס'
 

ממערבממזרחמדרוםמצפון
סה"כמערבמערבמערבסה"כמזרחמזרחמזרחסה"כדרוםדרוםדרוםסה"כצפוןצפוןצפוןכיוון מ -

שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשעה
06:00-07:0000115038143831011431
07:00-08:0010910401551693023644287
08:00-09:00101250381871622502753
09:00-10:00105610013791913203359
10:00-11:000044102327112002902956
11:00-12:000000001119182831902251
12:00-13:000011201311792781502354
13:00-14:0000111023113102401301341
14:00-15:000000101202242662202856
15:00-16:000022100102172822702960
16:00-17:00402650386271548340447109
17:00-18:0001454004127214911922280
18:00-19:0000000000325174521501762
19:00-20:00102330034292962331034102

8132413301750292321694303633311380901סה"כ

1
כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ שיר השיריםשיר השיריםטורי זהבערוגות הבושם
בצומת

התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - יר"מ

שיר השיריםשיר השיריםטורי זהבערוגות הבושם
סה"כ

ספירות תנועה - ספירה  ידנית
התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - כלי רכב

יום הספירה:13/02/2017תאריך הספירה:שיר השירים - טורי זהב

א.ג. סקרים בע"מ



לוח 1.1

1

1.1לוח מס'

יום שבתשם הצומת:
מס' הצומת:

ABCDBECFDEFA
ממערבממזרחמדרוםמצפון

מערבמערבמערבמזרחמזרחמזרחדרוםדרוםדרוםצפוןצפוןצפוןכיוון מ -
שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינה

  
000035203538705331937261252905411,654פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
00000000010105056אוטובוס
00000011000002023משאית

000035203638805341937271253605481,663סה"כ כ"ר
000035203738905351937281254305551,672סה"כ יר"מ

DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#0%!DIV/0#3%0%!DIV/0#0%0%0%0%1%!DIV/0#1%1%!% רכב כבד
----DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#91%0%9%100%0%73%27%100%2%98%0%100%!% מתוך זרוע

%0%0%0%0%21%0%2%23%0%32%12%44%1%32%0%33%100% מתוך סה"כ

00004605510131630246048129פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
00000000000001011אוטובוס
00000000000000000משאית

00004606520131630246048130סה"כ כ"ר
00004606520131630247049131סה"כ יר"מ

DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#0%!DIV/0#6%1%!DIV/0#0%0%0%0%1%!DIV/0#1%1%!% רכב כבד
----DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#89%0%11%100%0%45%55%100%4%96%0%100%!% מתוך זרוע

%0%0%0%0%35%0%4%40%0%10%13%23%2%36%0%37%100% מתוך סה"כ

08:3007:30שעה:בוקר מירבי 

00006109700132740173074184סה"כ כ"ר
000061010710132740173074185סה"כ יר"מ

DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#56%!DIV/0#56%56%!DIV/0#62%56%58%100%63%!DIV/0#64%59%!חצי שעה ב%

00002303260611678137038142פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
00000000000001011אוטובוס
00000000000000000משאית

00002303260621678138039143סה"כ כ"ר
00002303260621678139040144סה"כ יר"מ

DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#0%!DIV/0#0%0%!DIV/0#1%0%0%0%3%!DIV/0#3%1%!% רכב כבד
DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#88%0%12%100%0%79%21%100%3%97%0%100%100%!% מתוך זרוע

%0%0%0%0%16%0%2%18%0%43%11%55%1%27%0%27%100% מתוך סה"כ

19:4519:00שעה:אחה"צ מירבי

0000320234010129130042042206סה"כ כ"ר
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/Aסה"כ יר"מ

DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#53%!DIV/0#50%53%!DIV/0#53%55%54%!DIV/0#67%!DIV/0#67%56%!חצי שעה ב%

עמ' מס':
ספירות תנועה - ספירה  ידנית
דו"ח יומי מסכם לזרועות הכניסה

יום הספירה:13/02/2016תאריך הספירה:שיר השירים -טורי זהב
2

כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ שיר השיריםשיר השיריםטורי זהב0
בצומת סה"כסה"כסה"כסה"כ

14  שעות  06:00-20:00

בוקר ממוצע 06:00-09:00

אחה"צ  ממוצע 16:00-19:00

א.ג. סקרים בע"מ



לוח 2.1-2.2

4עמ' מס:

2.1לוח מס'

יום שבתשם הצומת:
מס' הצומת:

ממערבממזרחמדרוםמצפון
סה"כמערבמערבמערבסה"כמזרחמזרחמזרחסה"כדרוםדרוםדרוםסה"כצפוןצפוןצפוןכיוון מ -

שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשעה
06:00-07:0000003904430861432803188
07:00-08:0000005307600162137361064161
08:00-09:0000004606520162238050050140
09:00-10:00000019012002393224304597
10:00-11:00000010011102593404404489
11:00-12:000000140115030104002902984
12:00-13:00000022002202943303203287
13:00-14:00000011021303353802502576
14:00-15:00000011001103163703403482
15:00-16:0000002603290372360134035124
16:00-17:0000002609350552075342045155
17:00-18:0000001800180621274036036128
18:00-19:0000002500250681785036036146
19:00-20:000000320234010129130042042206

000035203638805341937271253605481,663סה"כ

2.2לוח מס'
 

ממערבממזרחמדרוםמצפון
סה"כמערבמערבמערבסה"כמזרחמזרחמזרחסה"כדרוםדרוםדרוםסה"כצפוןצפוןצפוןכיוון מ -

שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשעה
06:00-07:0000003904430861432903289
07:00-08:0000005308610162137362065163
08:00-09:0000004606520162238050050140
09:00-10:00000019012002393224304597
10:00-11:00000010011102593404404489
11:00-12:000000140115030104002902984
12:00-13:00000022002202943303303388
13:00-14:00000011021303353802502576
14:00-15:00000011001103163703403482
15:00-16:0000002603290372360134035124
16:00-17:0000002609350552075344047157
17:00-18:0000001800180631275037037130
18:00-19:0000002500250681785036036146
19:00-20:000000320234010129130043043207

000035203738905351937281254305551,672סה"כ

ספירות תנועה - ספירה  ידנית
התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - כלי רכב

יום הספירה:13/02/2016תאריך הספירה:שיר השירים -טורי זהב
2

כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ שיר השיריםשיר השיריםטורי זהב0
בצומת

התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - יר"מ

שיר השיריםשיר השיריםטורי זהב0
סה"כ

א.ג. סקרים בע"מ



לוח 1.1

1

1.1לוח מס'

יום שנישם הצומת:
מס' הצומת:

ABCDBECFDEFA
ממערבממזרחמדרוםמצפון

מערבמערבמערבמזרחמזרחמזרחדרוםדרוםדרוםצפוןצפוןצפוןכיוון מ -
שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינה

  
436284459091166118867028411965303035158482,810פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
501600003104002212אוטובוס
20020000220400117משאית

443284469171166118867528711973303035188512,829סה"כ כ"ר
450284479251166118868029011981303035218542,848סה"כ יר"מ

%2%0%0%1%0%0%0%0%1%1%0%1%0%0%1%0%1% רכב כבד
----%48%3%49%100%13%75%13%100%69%29%1%100%4%36%61%100% מתוך זרוע

%16%1%16%32%0%2%0%3%24%10%0%34%1%11%18%30%100% מתוך סה"כ

552187401001082222105083947237פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
10010000000000002אוטובוס
00000000000000001משאית

562187601001082222106083947240סה"כ כ"ר
582187801001082232107083948242סה"כ יר"מ

DIV/0#0%!DIV/0#0%0%1%0%1%0%0%1%1%1%!%3%0%0%2% רכב כבד
----%74%2%24%100%0%100%0%100%77%21%2%100%1%17%82%100% מתוך זרוע

%24%1%8%32%0%4%0%4%34%9%1%44%0%3%16%20%100% מתוך סה"כ

08:3007:30שעה:בוקר מירבי 

123524152012012120401161197484409סה"כ כ"ר
128524157012012120411162197585416סה"כ יר"מ

DIV/0#67%!DIV/0#67%58%73%100%61%100%78%73%74%68%!75%80%63%73%חצי שעה ב%

494481013327432406743769110285פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
00010000000100001אוטובוס
00000000000000000משאית

494481013327442406843769110287סה"כ כ"ר
494491023327452406943769110288סה"כ יר"מ

%1%0%1%1%0%0%0%0%2%1%0%1%0%0%0%0%1% רכב כבד
%48%4%48%100%36%36%27%100%64%35%0%100%3%33%63%100%100% מתוך זרוע

%17%1%17%35%1%1%1%3%15%8%0%24%1%13%24%38%100% מתוך סה"כ

19:1518:15שעה:אחה"צ מירבי

4425710333511382306195369131306סה"כ כ"ר
4525710433511392306295369131308סה"כ יר"מ

DIV/0#57%67%51%52%53%57%!57%100%60%59%67%100%60%73%58%57%חצי שעה ב%

סה"כ

14  שעות  06:00-20:00

בוקר ממוצע 06:00-09:00

אחה"צ  ממוצע 16:00-19:00

3
כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ שיר השיריםשיר השיריםסמדרסמדר
בצומת סה"כסה"כסה"כ

עמ' מס':
ספירות תנועה - ספירה  ידנית
דו"ח יומי מסכם לזרועות הכניסה

יום הספירה:13/02/2017תאריך הספירה:שיר השירים - סמדר

א.ג. סקרים בע"מ



לוח 2.1-2.2

4עמ' מס:

2.1לוח מס'

יום שנישם הצומת:
מס' הצומת:

ממערבממזרחמדרוםמצפון
סה"כמערבמערבמערבסה"כמזרחמזרחמזרחסה"כדרוםדרוםדרוםסה"כצפוןצפוןצפוןכיוון מ -

שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשעה
06:00-07:001705220110115218373091322128
07:00-08:00901291200808105240129034851308
08:00-09:006242086012012892521161125669283
09:00-10:00111921050544211661142237129
10:00-11:00102122050539222630101020110
11:00-12:0021222505053422056014519105
12:00-13:00922334000040230630161531128
13:00-14:001823050130430150450202343142
14:00-15:002513662031427111390183149154
15:00-16:003344279020244140581214971210
16:00-17:0056655117232755190743226994292
17:00-18:0051439944318362716433869110276
18:00-19:0040251932237412606755070125292
19:00-20:003805492244103920160165638110272

443284469171166118867528711973303035188512,829סה"כ

2.2לוח מס'
 

ממערבממזרחמדרוםמצפון
סה"כמערבמערבמערבסה"כמזרחמזרחמזרחסה"כדרוםדרוםדרוםסה"כצפוןצפוןצפוןכיוון מ -

שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשעה
06:00-07:001705220110115218373091322128
07:00-08:00951291250808106240130034952315
08:00-09:006242086012012892621171125669284
09:00-10:00111921050544211661142237129
10:00-11:00102122050539222630101020110
11:00-12:0021222505053422056014519105
12:00-13:00922334000041230640161531129
13:00-14:001823050130430160460202545145
14:00-15:002513662031427111390183149154
15:00-16:003344279020244140581214971210
16:00-17:0057655118232756200763226994295
17:00-18:0051440954318372716533869110278
18:00-19:0040251932237412606755070125292
19:00-20:003905493244104020161165638110274

450284479251166118868029011981303035218542,848סה"כ

3
כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ שיר השיריםשיר השיריםסמדרסמדר
בצומת

התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - יר"מ

שיר השיריםשיר השיריםסמדרסמדר
סה"כ

ספירות תנועה - ספירה  ידנית
התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - כלי רכב

יום הספירה:13/02/2017תאריך הספירה:שיר השירים - סמדר

א.ג. סקרים בע"מ



לוח 1.1

1

1.1לוח מס'

יום שנישם הצומת:
מס' הצומת:

ABCDBECFDEFA
ממערבממזרחמדרוםמצפון

מערבמערבמערבמזרחמזרחמזרחדרוםדרוםדרוםצפוןצפוןצפוןכיוון מ -
שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינה

  
2,181572132,766106125391,16127391379376271,7952,1986,204פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
59506403034004105152123אוטובוס
2110220325200200282857משאית

2,261578132,852106185411,16933391385377271,8742,2786,384סה"כ כ"ר
2,341584132,938106245431,17739391391378271,9532,3586,564סה"כ יר"מ

%4%1%0%3%0%1%0%1%18%0%0%7%0%0%4%4%3% רכב כבד
----%79%20%0%100%1%53%46%100%39%46%15%100%17%1%82%100% מתוך זרוע

%35%9%0%45%0%10%8%18%1%1%0%1%6%0%29%36%100% מתוך סה"כ

2836713511416811016299487100571פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
610700001001007716אוטובוס
20030101100100448משאית

29169136114268111362119498112595סה"כ כ"ר
300701371143681125621394110123619סה"כ יר"מ

%3%2%0%3%0%2%0%1%56%0%0%15%0%0%12%10%4% רכב כבד
----%81%19%0%100%1%38%61%100%27%55%18%100%8%4%88%100% מתוך זרוע

%49%12%0%61%0%7%11%19%1%1%0%2%2%1%17%19%100% מתוך סה"כ

08:3007:30שעה:בוקר מירבי 

37214315161788616517210111146158849סה"כ כ"ר
38214815311808616717210111156168876סה"כ יר"מ

57%71%100%61%100%65%53%59%100%71%100%80%64%100%52%53%60%חצי שעה ב%

146631210183251083216402208251575פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
40050000000000449אוטובוס
00000000000000112משאית

151631215183251093216402214256586סה"כ כ"ר
156631220183251094217412219262598סה"כ יר"מ

%3%1%0%2%0%0%1%0%10%0%0%5%1%0%2%2%2% רכב כבד
%70%29%0%100%1%76%23%100%53%26%21%100%16%1%83%100%100% מתוך זרוע

%26%11%0%37%0%14%4%19%1%0%0%1%7%0%36%44%100% מתוך סה"כ

17:0016:00שעה:אחה"צ מירבי

1687322431883112054211472196245619סה"כ כ"ר
1787422541883112064212472207256642סה"כ יר"מ

54%63%100%57%100%56%52%55%100%50%50%73%60%100%53%55%56%חצי שעה ב%

סה"כ

14  שעות  06:00-20:00

בוקר ממוצע 06:00-09:00

אחה"צ  ממוצע 16:00-19:00

4
כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ דרך מס' 505 דרך מס' 505 סמדרסמדר
בצומת סה"כסה"כסה"כ

עמ' מס':
ספירות תנועה - ספירה  ידנית
דו"ח יומי מסכם לזרועות הכניסה

יום הספירה:13/02/2017תאריך הספירה:דרך מס' 505 - סמדר

א.ג. סקרים בע"מ



לוח 2.1-2.2

4עמ' מס:

2.1לוח מס'

יום שנישם הצומת:
מס' הצומת:

ממערבממזרחמדרוםמצפון
סה"כמערבמערבמערבסה"כמזרחמזרחמזרחסה"כדרוםדרוםדרוםסה"כצפוןצפוןצפוןכיוון מ -

שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשעה
06:00-07:0026122128419586854110374555417
07:00-08:00343105245025774133311418104122136737
08:00-09:00270791350060731331315151128144632
09:00-10:00155701620284573021318083101339
10:00-11:0013070137016425816291906382286
11:00-12:0099120111011354621032315579239
12:00-13:0079152961143550000027077104250
13:00-14:009221011312922522204343116153322
14:00-15:0010222212614025661102330142175369
15:00-16:00120482170168289784012293165197476
16:00-17:001687322431883112054211472196245619
17:00-18:00158571216182251081023355228268595
18:00-19:0012759018617819984105390217256545
19:00-20:0015751020803829670000451237283558

2,261578132,852106185411,16933391385377271,8742,2786,384סה"כ

2.2לוח מס'
 

ממערבממזרחמדרוםמצפון
סה"כמערבמערבמערבסה"כמזרחמזרחמזרחסה"כדרוםדרוםדרוםסה"כצפוןצפוןצפוןכיוון מ -

שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשעה
06:00-07:0026622128919586894114375868439
07:00-08:00355110246725974135411419104139153774
08:00-09:00278791358061731341315151132148645
09:00-10:00168701750284573021318085103354
10:00-11:0013370140016425816291906887294
11:00-12:0099120111011354621032315579239
12:00-13:0079152961153551000027078105252
13:00-14:0010221012313122542204343119156337
14:00-15:0011522213914025661102330143176383
15:00-16:00122482172168289784012293180212493
16:00-17:001787422541883112064212472207256642
17:00-18:00161571219182261091023365233274605
18:00-19:0012859018717819984105390217256546
19:00-20:0015751020803830680000451239285561

2,341584132,938106245431,17739391391378271,9532,3586,564סה"כ

4
כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ דרך מס' 505 דרך מס' 505 סמדרסמדר
בצומת

התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - יר"מ

דרך מס' 505 דרך מס' 505 סמדרסמדר
סה"כ

ספירות תנועה - ספירה  ידנית
התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - כלי רכב

יום הספירה:13/02/2017תאריך הספירה:דרך מס' 505 - סמדר

א.ג. סקרים בע"מ



לוח 1.1

1

1.1לוח מס'

יום שנישם הצומת:
מס' הצומת:

ABCDBECFDEFA
ממערבממזרחמדרוםמצפון

מערבמערבמערבמזרחמזרחמזרחדרוםדרוםדרוםצפוןצפוןצפוןכיוון מ -
שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינה

  
7513258081,884147327555297242221381,084482367681,0524,549פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
304700007108011217אוטובוס
3223280000221023011253משאית

7573278351,919147327555297532241381,115482387701,0564,619סה"כ כ"ר
7633298621,954147327555297822261381,146482407721,0604,689סה"כ יר"מ

%1%1%3%2%0%0%0%0%4%1%0%3%0%1%0%0%2% רכב כבד
----%39%17%44%100%28%62%10%100%68%20%12%100%5%23%73%100% מתוך זרוע

%16%7%18%42%3%7%1%11%16%5%3%24%1%5%17%23%100% מתוך סה"כ

5131431252234286018684621103130367פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
10110000200200004אוטובוס
10340000300400008משאית

5231471302234286518689621103131379סה"כ כ"ר
5431511362234287119695622103131390סה"כ יר"מ

%3%0%9%4%0%0%0%0%8%2%0%6%0%3%0%1%3% רכב כבד
----%40%24%36%100%7%80%13%100%73%21%6%100%5%16%79%100% מתוך זרוע

%14%8%12%34%1%6%1%7%17%5%1%24%2%6%27%35%100% מתוך סה"כ

08:3007:30שעה:בוקר מירבי 

72667120964966112233161711940136195636סה"כ כ"ר
72667421264966113134161811941136196650סה"כ יר"מ

69%55%66%64%83%71%50%70%68%70%75%69%68%68%54%58%64%חצי שעה ב%

7930932021625849601718957234777424פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
00000000000100001אוטובוס
00000000000000001משאית

7930932021625849611818967234777425סה"כ כ"ר
7930942031625849621818977234878427סה"כ יר"מ

%0%0%0%0%0%0%0%0%1%2%0%1%0%0%1%0%0% רכב כבד
%39%15%46%100%33%50%17%100%63%18%18%100%9%30%61%100%100% מתוך זרוע

%18%7%22%48%4%6%2%12%14%4%4%23%2%5%11%18%100% מתוך סה"כ

18:3017:30שעה:אחה"צ מירבי

9434102230202610566720281159154367468סה"כ כ"ר
9434102230202610566720281159154468469סה"כ יר"מ

56%56%52%54%70%69%80%71%57%75%50%58%67%60%56%58%58%חצי שעה ב%

סה"כ

14  שעות  06:00-20:00

בוקר ממוצע 06:00-09:00

אחה"צ  ממוצע 16:00-19:00

6
כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ שיר השיריםשיר השיריםאדני פז אדני פז 
בצומת סה"כסה"כסה"כ

עמ' מס':
ספירות תנועה - ספירה  ידנית
דו"ח יומי מסכם לזרועות הכניסה

יום הספירה:13/02/2017תאריך הספירה:שיר השירים - אדני פז 

א.ג. סקרים בע"מ



לוח 2.1-2.2

4עמ' מס:

2.1לוח מס'

יום שנישם הצומת:
מס' הצומת:

ממערבממזרחמדרוםמצפון
סה"כמערבמערבמערבסה"כמזרחמזרחמזרחסה"כדרוםדרוםדרוםסה"כצפוןצפוןצפוןכיוון מ -

שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשעה
06:00-07:0029324560336248032027981175
07:00-08:006236571553283348221101131136102149451
08:00-09:0066546018033754590267123826128162510
09:00-10:00381855111131133541412801196383307
10:00-11:0020213576971174971268023234195
11:00-12:0022224791213116338950052328185
12:00-13:0045184711012250374687610102333241
13:00-14:00401651107181823857131383392436264
14:00-15:00491747113172514340103530143145254
15:00-16:00701350133142113639273692216184322
16:00-17:008334761931220537561414844305993407
17:00-18:00673110720512265435923191017204269418
18:00-19:008626972092528156868162010410194170451
19:00-20:008018821801945127656299942256289439

7573278351,919147327555297532241381,115482387701,0564,619סה"כ

2.2לוח מס'
 

ממערבממזרחמדרוםמצפון
סה"כמערבמערבמערבסה"כמזרחמזרחמזרחסה"כדרוםדרוםדרוםסה"כצפוןצפוןצפוןכיוון מ -

שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשעה
06:00-07:0030330630336288036027981186
07:00-08:006536621633283349022101221138102151470
08:00-09:0066546118133754594267127826128162515
09:00-10:00381858114131133551412811196383311
10:00-11:0020213677971174971268023234196
11:00-12:0022224892213116338950052429187
12:00-13:0046205211812250374787620102333250
13:00-14:00401655111181823866131392392436277
14:00-15:00491747113172514340103530143145254
15:00-16:00711350134142113639273692216184323
16:00-17:008334771941220537571514864305993410
17:00-18:00673110720512265436023191027204370420
18:00-19:008626972092528156868162010410194170451
19:00-20:008018821801945127656299942256289439

7633298621,954147327555297822261381,146482407721,0604,689סה"כ

6
כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ שיר השיריםשיר השיריםאדני פז אדני פז 
בצומת

התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - יר"מ

שיר השיריםשיר השיריםאדני פז אדני פז 
סה"כ

ספירות תנועה - ספירה  ידנית
התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - כלי רכב

יום הספירה:13/02/2017תאריך הספירה:שיר השירים - אדני פז 

א.ג. סקרים בע"מ



לוח 1.1

1

1.1לוח מס'

יום שנישם הצומת:
מס' הצומת:

ABCDBECFDEFA
ממערבממזרחמדרוםמצפון

מערבמערבמערבמזרחמזרחמזרחדרוםדרוםדרוםצפוןצפוןצפוןכיוון מ -
שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינה

  
219325706141913791,5992,169742,4042682,7461,5491,9182373,7049,233פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
0000209110551561252064131אוטובוס
30030236380150153722261117משאית

222325706171933811,6442,218742,4742692,8171,5981,9922393,8299,481סה"כ כ"ר
225325706201953831,6892,267742,5442702,8881,6472,0662413,9549,729סה"כ יר"מ

%1%0%0%0%1%1%3%2%0%3%0%3%3%4%1%3%3% רכב כבד
----%36%53%11%100%9%17%74%100%3%88%10%100%42%52%6%100% מתוך זרוע

%2%3%1%7%2%4%17%23%1%26%3%30%17%21%3%40%100% מתוך סה"כ

32375741034158202432427356868411181814פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
0000102306062801018אוטובוס
000000440202430713משאית

32375741035164209433327364929511198845סה"כ כ"ר
323757411351702164341273739810511214877סה"כ יר"מ

%0%0%0%0%6%1%3%3%0%3%0%2%7%11%3%8%4% רכב כבד
----%43%50%7%100%5%17%78%100%1%91%8%100%47%48%6%100% מתוך זרוע

%4%4%1%9%1%4%19%25%1%39%3%43%11%11%1%23%100% מתוך סה"כ

08:3007:30שעה:בוקר מירבי 

446281141564248327941537461135132192861,188סה"כ כ"ר
446281141565257337942837474139139202981,223סה"כ יר"מ

73%68%63%69%67%72%54%58%67%57%54%57%62%53%47%57%59%חצי שעה ב%

1325846242810015161462417617021825413786פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
000000110606140512אוטובוס
00000000010102023משאית

1325846242810115261532418317122425420801סה"כ כ"ר
1325846242810215461602419017122925426816סה"כ יר"מ

%0%0%0%0%0%0%1%1%0%5%0%4%0%3%0%2%2% רכב כבד
%28%55%17%100%16%18%66%100%3%84%13%100%41%53%6%100%100% מתוך זרוע

%2%3%1%6%3%3%13%19%1%19%3%23%21%28%3%52%100% מתוך סה"כ

18:3017:30שעה:אחה"צ מירבי

1223944332610916851442717619723422453841סה"כ כ"ר
1223944332610916851462717819823622456846סה"כ יר"מ

67%52%56%57%64%77%55%60%60%57%56%57%53%54%55%54%56%חצי שעה ב%

סה"כ

14  שעות  06:00-20:00

בוקר ממוצע 06:00-09:00

אחה"צ  ממוצע 16:00-19:00

7
כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ דרך מס' 505דרך מס' 505אדני פזהר המור
בצומת סה"כסה"כסה"כ

עמ' מס':
ספירות תנועה - ספירה  ידנית
דו"ח יומי מסכם לזרועות הכניסה

יום הספירה:13/02/2017תאריך הספירה:דרך מס' 505 - אדני פז

א.ג. סקרים בע"מ



לוח 2.1-2.2

4עמ' מס:

2.1לוח מס'

יום שנישם הצומת:
מס' הצומת:

ממערבממזרחמדרוםמצפון
סה"כמערבמערבמערבסה"כמזרחמזרחמזרחסה"כדרוםדרוםדרוםסה"כצפוןצפוןצפוןכיוון מ -

שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשעה
06:00-07:001823344551051151309193294341084572
07:00-08:0050536109154116422063903242810011615231988
08:00-09:002935670115822329262993133613312718278976
09:00-10:00291814894614119613156131821068720213639
10:00-11:0017183383161431621213212156737616165521
11:00-12:004120164710611721051412163705138392
12:00-13:0011431812168411208914103102898199432
13:00-14:006152231219861172981111110413611251502
14:00-15:0012172311312831081115121289916114274541
15:00-16:006241343143810916141652219112117132324719
16:00-17:00193976521309614791782421114121028379802
17:00-18:001119636251810614941562618618323926448819
18:00-19:009181138253510116141252215118822222432782
19:00-20:001120738244097161101571718414224724413796

222325706171933811,6442,218742,4742692,8171,5981,9922393,8299,481סה"כ

2.2לוח מס'
 

ממערבממזרחמדרוםמצפון
סה"כמערבמערבמערבסה"כמזרחמזרחמזרחסה"כדרוםדרוםדרוםסה"כצפוןצפוןצפוןכיוון מ -

שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשעה
06:00-07:0018233446510912013171933752510103604
07:00-08:00505361091642172230640332441107133152551,035
08:00-09:002935670115822829763033134013513119285992
09:00-10:00291814894614620113159131851099220221655
10:00-11:0017183383161451641213312157758116172531
11:00-12:004120164711312421051412169705144405
12:00-13:0011431812169011809014104115908213453
13:00-14:0091522612209012221031111610713912258522
14:00-15:0012172311312831081117121309916214275544
15:00-16:006241343143810916141742320112318032335740
16:00-17:00193976521309814991932422614222028390830
17:00-18:001119636251810815141602619018424626456833
18:00-19:009181138253510116141272215318822222432784
19:00-20:001120738244097161101601718714224924415801

225325706201953831,6892,267742,5442702,8881,6472,0662413,9549,729סה"כ

7
כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ דרך מס' 505דרך מס' 505אדני פזהר המור
בצומת

התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - יר"מ

דרך מס' 505דרך מס' 505אדני פזהר המור
סה"כ

ספירות תנועה - ספירה  ידנית
התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - כלי רכב

יום הספירה:13/02/2017תאריך הספירה:דרך מס' 505 - אדני פז

א.ג. סקרים בע"מ



לוח 1.1

1

1.1לוח מס'

יום שנישם הצומת:
מס' הצומת:

ABCDBECFDEFA
ממערבממזרחמדרוםמצפון

מערבמערבמערבמזרחמזרחמזרחדרוםדרוםדרוםצפוןצפוןצפוןכיוון מ -
שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינה

  
11031425063885212362537021913302657פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
00000000010104045אוטובוס
00000033000012036משאית

11031425066915213362547122513309668סה"כ כ"ר
11031425069945214362557223113316679סה"כ יר"מ

DIV/0#0%0%0%!DIV/0#5%3%0%0%0%0%1%3%0%2%2%!%0% רכב כבד
----%79%0%21%100%27%0%73%100%2%84%14%100%23%73%4%100% מתוך זרוע

%2%0%0%2%4%0%10%14%1%32%5%38%11%34%2%46%100% מתוך סה"כ

101240101412022421101453פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
00000000000001011אוטובוס
00000011000000001משאית

101240111512022421201555סה"כ כ"ר
101240121612022421301657סה"כ יר"מ

DIV/0#0%0%0%!DIV/0#9%7%0%0%0%0%0%8%!DIV/0#7%4%!%0% רכב כבד
----%67%0%33%100%27%0%73%100%6%86%8%100%16%84%0%100% מתוך זרוע

%2%0%1%4%7%0%20%27%2%37%4%43%4%22%0%27%100% מתוך סה"כ

08:3007:30שעה:בוקר מירבי 

000060142013323612302480סה"כ כ"ר
000060142013323612402581סה"כ יר"מ

DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#50%!DIV/0#71%65%100%64%50%64%100%78%!DIV/0#79%69%!חצי שעה ב%

10012045015217102233558פרטי
00000000000000000מונית

00000000000000000מסחרי
00000000000000001אוטובוס
00000000000000000משאית

10012045015217102233559סה"כ כ"ר
10012045015218112333660סה"כ יר"מ

DIV/0#!DIV/0#0%0%!DIV/0#0%0%!DIV/0#2%0%2%3%1%0%2%2%!%0% רכב כבד
%100%0%0%100%31%0%69%100%0%87%13%100%29%63%8%100%100% מתוך זרוע

%2%0%0%2%3%0%6%9%0%25%4%29%17%38%4%60%100% מתוך סה"כ

17:0016:00שעה:אחה"צ מירבי

200240610020323182935085סה"כ כ"ר
200240610020323193035287סה"כ יר"מ

DIV/0#!DIV/0#100%75%!DIV/0#67%70%!DIV/0#60%67%61%78%59%67%66%66%!100%חצי שעה ב%

עמ' מס':
ספירות תנועה - ספירה  ידנית
דו"ח יומי מסכם לזרועות הכניסה

יום הספירה:13/02/2017תאריך הספירה:שיר השירים - שושנת העמקים - (אלף המגן)
9

כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ שיר השיריםשיר השיריםאלף המגןשושנת העמקים
בצומת סה"כסה"כסה"כסה"כ

14  שעות  06:00-20:00

בוקר ממוצע 06:00-09:00

אחה"צ  ממוצע 16:00-19:00

א.ג. סקרים בע"מ



לוח 2.1-2.2

4עמ' מס:

2.1לוח מס'

יום שנישם הצומת:
מס' הצומת:

ממערבממזרחמדרוםמצפון
סה"כמערבמערבמערבסה"כמזרחמזרחמזרחסה"כדרוםדרוםדרוםסה"כצפוןצפוןצפוןכיוון מ -

שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשעה
06:00-07:004015301417213318310444
07:00-08:00001160121812913132102474
08:00-09:0000003071011922211501648
09:00-10:00100110230831131211631
10:00-11:0010012002012012070722
11:00-12:000000000001401401401428
12:00-13:000000200201401451201733
13:00-14:000000200201161731111534
14:00-15:0010010000023103332202559
15:00-16:000000101415021122132313774
16:00-17:00200240610020323182935085
17:00-18:001001002201721951712345
18:00-19:00100110340821082143348
19:00-20:0000110066143862022843

11031425066915213362547122513309668סה"כ

2.2לוח מס'
 

ממערבממזרחמדרוםמצפון
סה"כמערבמערבמערבסה"כמזרחמזרחמזרחסה"כדרוםדרוםדרוםסה"כצפוןצפוןצפוןכיוון מ -

שמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשמאלהישרימינהשעה
06:00-07:004015301720213318320548
07:00-08:00001160121812913132302676
08:00-09:0000003071011922211501648
09:00-10:00100110230831131211631
10:00-11:0010012002012012080823
11:00-12:000000000001401401401428
12:00-13:000000200201401451301834
13:00-14:000000200201161731111534
14:00-15:0010010000023103332202559
15:00-16:000000101415021122132313774
16:00-17:00200240610020323193035287
17:00-18:001001002201822051712346
18:00-19:00100110340821082143348
19:00-20:0000110066143862022843

11031425069945214362557223113316679סה"כ

ספירות תנועה - ספירה  ידנית
התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - כלי רכב

יום הספירה:13/02/2017תאריך הספירה:שיר השירים - שושנת העמקים - (אלף המגן)
9

כיוון הנסיעה לצומת

סה"כ שיר השיריםשיר השיריםאלף המגןשושנת העמקים
בצומת

התפלגות התנועה לפי זרועות הכניסה - יר"מ

שיר השיריםשיר השיריםאלף המגןשושנת העמקים
סה"כ

א.ג. סקרים בע"מ
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רות יוחישוב רמות השנפחי תנועה 
  מצב קייםב בצמתים



- 1 -

מנתח הנתונים
חברה

תאריך ביצוע הספירה
זמן ביצוע הבדיקה

123456789101112

- v(כלי רכב לשעה)  נפח בשעה
34139195308702[מספירות תנועה]

- V15 נפח במהלך 15 דקות השיא
3160382101301של השעה  (כלי רכב ב-15 דק')

- PHFמקדם שעת שיא
PHF = V / (4*V15)

- V(כלי רכב לשעה)  נפח בשעה

 = tc,base + tc,HV*PHV + tc,G*G - tc,T - t3,LTtc,xמשוואה 17-1:

14912811710
- tc,base4.14.16.26.26.56.57.17.1
- tc,HV1.01.01.01.01.01.01.01.0

- PHV0.040.020.000.000.000.000.000.00
- tc,G0.10.10.20.20.20.2

- G33444444
- t3,LT0.70.7

- tc,T

- tc,x4.144.126.66.67.37.37.27.2

צומת 1: "שיר השירים - טורי זהב - ערוגות הבשם" - מצב קיים בשנת 2017

מידע על הצומת

גיאומטריה ותנועות

מידע כללי

פערים קריטיים וזמני עקיבה

L רח' משני L רח' ראשיR רח' משני ישררח' משני

0121103

שיר השירים-טורי זהב-הבשם
אלקנה

  X  

צומת 1: צומת לא מרומזר - שנת 2017

625142985

0.66

תנועות

י.ו.

0.66

צומת
ישוב

צורת הצומת
שנת חישוב

נפחי תנועה והתאמות
נפחי תנועה והתאמות

0.66 0.660.66 0.660.66

2017

0.66

V = v/PHF
5

13/02/2017
שעת שיא "בוקר"   (08:15 - 07:15)

0.660.660.660.66

פער קריטי בסיסי מאיור 17-5 (שנ')

אחוז שיפוע מחולק ב-100

פער קריטי עבור תנועה x (שנ')

מקדם תיקון עבור כל חלק של תהליך קבלת פער דו-שלבי  (1.0 
עבור שלב ראשון או שני;   0.0 אם רק שלב אחד)  (שנ')

מקדם תיקון לרכב כבד  (1.0 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי,  2.0 עבור 
רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים)  (שנ')

מקדם תיקון עבור שיפוע  (0.1 עבור תנועות 9 ו-12;  0.2 עבור
 תנועות 7, 8, 10, ו-11)  (שנ')

מקדם שינוי עבור גיאומטרית צומת  (0.7 עבור תנועת פניה שמאלה 
מרחוב משני בצומת T;  י  0.0 אחרת)  (שנ')

שעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית

תנועה  



- 2 -

 = tf,base + tf,HV*PHVtf,xמשוואה 17-2:

14912811710
- tf,base2.22.23.33.36.56.53.53.5
- tf,HV0.90.90.90.90.90.90.90.9

- PHV0.040.020.000.000.000.000.000.00
- tf,x2.242.223.303.306.506.503.503.50

65V2 + 0.5V3 = VC,9 =33V5 + 0.5V6 = VC,12 =
Cp,9 =Cp,12 =

997Cp,9 = Cm,9 =1042Cp,12 =Cm,12 =

0.99P0,9 = 1.00P0,12 =

:H.C.M-לפי נוסחא 17-3 בe-Vc,x*tc,x/3600

1 - e-Vc,x*tf,x/3600

:H.C.M-לפי נוסחא 17-5 בVj 

Cm,j

67VC,4 =36VC,1 =
Cp,4 =Cp,1 =

1535Cp,4 = Cm,4 =1562Cp,1 = Cm,1 =

0.99P0,4 = 1.00P0,1 =

134VC,7 =134VC,10 =
Cp,7 =Cp,10 =

832Cp,k * P0,4 = Cp,7 * P0,4 =Cm,7 =837Cp,k * P0,1 = Cp,10 * P0,1 =Cm,10 =

:H.C.M-לפי נוסחא 17-38 ב

7
9

10
12

צומת 1: "שיר השירים - טורי זהב - ערוגות הבשם" - מצב קיים בשנת 2017

129970.0120.0378.65A

(רכב)
(משוואה 17-37)

(שניות לרכב)
(משוואה 17-38)

(טבלה 17-2)

58320.005

29 + 0.5x8 =

1042

1 - 3 / 1042 =

29 + 8 =V5 + V6 =
1562

1 - 5 / 1562 =

2V4+V5+0.5V6+2V1+V2+0.5V3 =

839

118370.0130.0399.36A

תנועה
LOS

רמת שרות
dx

זמן עיכוב
Q95

אורך תור Cm Vx

310420.0030.0098.46A

0.0179.35A

V/C
(כ"ר/שעה) (כ"ר/שעה)

:(LOS) זמן עיכוב, אורך תור, רמת שרות

L רח' ראשיR רח' משני

פער קריטי בסיסי מאיור 17-5 (שניות)
מקדם תיקון לרכב כבד  (0.9 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי,  1.0 

עבור רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים)  (שניות)

שעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית

VC,4VC,1שלב 2: פניות שמאלה (L-) מרח' ראשי

= 5 + 62זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):

1535קיבולת פוטנציאלית  (משוואה 17-3):

997

Po,j = 1 -

Vc,x  Cp,x = 

1 - 12 / 997 =
קיבולת ממשית  (משוואה 17-4):

הסתברות של מצב תור חופשי (17-5):

קיבולת פוטנציאלית  (משוואה 17-3):

VC,10

זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):
839קיבולת פוטנציאלית  (משוואה 17-3):

קיבולת ממשית  (משוואה 17-4):
= 1535 / 14 - 1הסתברות של מצב תור חופשי (17-5):

שלב 5: פניות שמאלה (L-) מרח' משני
(עבור צומת T בלבד)

VC,7

2V1+V2+0.5V3+2V4+V5+0.5V6 =

V2 + V3 =

VC,9VC,12

62 + 0.5x5 =

פער קריטי עבור תנועה x (שניות)

חישוב הקיבולת
שלב 1: פניות ימינה (R-) לרחוב משני

זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):

רח' משני Lרח' משני ישר
תנועה  

קיבולת ממשית  (משוואה 17-4):
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מנתח הנתונים
חברה

תאריך ביצוע הספירה
זמן ביצוע הבדיקה

123456789101112

- v(כלי רכב לשעה)  נפח בשעה
73127131061[מספירות תנועה]

- V15 נפח במהלך 15 דקות השיא
27185317של השעה  (כלי רכב ב-15 דק')

- PHFמקדם שעת שיא
PHF = V / (4*V15)

- V(כלי רכב לשעה)  נפח בשעה

 = tc,base + tc,HV*PHV + tc,G*G - tc,T - t3,LTtc,xמשוואה 17-1:

14912811710
- tc,base4.14.16.26.26.56.57.17.1
- tc,HV1.01.01.0

- PHV0.010.010.01
- tc,G0.10.10.20.20.20.2

- G344
- t3,LT0.70.7

- tc,T

- tc,x4.116.617.21

צומת 2: "שיר השירים - טורי זהב" - מצב קיים בשנת 2017

צומת 2: צומת לא מרומזר - שנת 2017
מידע על הצומתמידע כללי

שיר השירים - טורי זהבצומתי.ו.
אלקנהישוב

  T צורת הצומת13/02/2017

0.76

2017שנת חישובשעת שיא "בוקר"   (08:30 - 07:30)

גיאומטריה ותנועות

נפחי תנועה והתאמות

תנועות
נפחי תנועה והתאמות

96136171380

0.760.760.760.760.76

V = v/PHF
פערים קריטיים וזמני עקיבה

L רח' ראשיR רח' משני ישררח' משניL רח' משני

תנועה  
פער קריטי בסיסי מאיור 17-5 (שנ')

מקדם תיקון לרכב כבד  (1.0 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי,  2.0 עבור 
רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים)  (שנ')

שעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית
מקדם תיקון עבור שיפוע  (0.1 עבור תנועות 9 ו-12;  0.2 עבור

 תנועות 7, 8, 10, ו-11)  (שנ')

אחוז שיפוע מחולק ב-100
מקדם שינוי עבור גיאומטרית צומת  (0.7 עבור תנועת פניה שמאלה 

מרחוב משני בצומת T;  י  0.0 אחרת)  (שנ')

מקדם תיקון עבור כל חלק של תהליך קבלת פער דו-שלבי  (1.0 
עבור שלב ראשון או שני;   0.0 אם רק שלב אחד)  (שנ')

פער קריטי עבור תנועה x (שנ')
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 = tf,base + tf,HV*PHVtf,xמשוואה 17-2:

14912811710
- tf,base2.22.23.33.36.56.53.53.5
- tf,HV0.90.90.90.90.90.90.90.9

- PHV0.010.010.01
- tf,x2.213.313.51

97V2 + 0.5V3 = VC,9 =VC,12 =
Cp,9 = Cp,12 = 

952Cp,9 = Cm,9 = Cm,12 = 

0.92P0,9 = P0,12 = 

:H.C.M-לפי נוסחא 17-3 בe-Vc,x*tc,x/3600

1 - e-Vc,x*tf,x/3600

:H.C.M-לפי נוסחא 17-5 בVj 

Cm,j

98VC,4 =VC,1 =
Cp,4 = Cp,1 = 

1501Cp,4 = Cm,4 = Cm,1 = 

0.98P0,4 = P0,1 = 

185VC,7 =VC,10 =
Cp,7 = Cp,10 = 

756Cp,k * P0,4 = Cp,7 * P0,4 =Cm,7 = Cm,10 = 

:H.C.M-לפי נוסחא 17-38 ב

7
9

צומת 2: "שיר השירים - טורי זהב" - מצב קיים בשנת 2017

L רח' ראשיR רח' משני ישררח' משניL רח' משני
תנועה  

פער קריטי בסיסי מאיור 17-5 (שניות)
מקדם תיקון לרכב כבד  (0.9 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי,  1.0 

עבור רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים)  (שניות)

שעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית
פער קריטי עבור תנועה x (שניות)

חישוב הקיבולת
VC,9VC,12שלב 1: פניות ימינה (R-) לרחוב משני

= 0.5x1 + 96זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):

952קיבולת פוטנציאלית  (משוואה 17-3):

קיבולת ממשית  (משוואה 17-4):
= 952 / 80 - 1הסתברות של מצב תור חופשי (17-5):

Vc,x  Cp,x = 

= 1 -Po,j

VC,4VC,1שלב 2: פניות שמאלה (L-) מרח' ראשי

= V2 + V3= 1 + 96זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):

1501קיבולת פוטנציאלית  (משוואה 17-3):

קיבולת ממשית  (משוואה 17-4):
=1501 / 36 - 1הסתברות של מצב תור חופשי (17-5):

שלב 5: פניות שמאלה (L-) מרח' משני
(עבור צומת T בלבד)

VC,7VC,10

= V2+ 0.5V3+ 2V4+ V5זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):

774קיבולת פוטנציאלית  (משוואה 17-3):
קיבולת ממשית  (משוואה 17-4):

:(LOS) זמן עיכוב, אורך תור, רמת שרות

תנועה
VxCm

V/C

Q95

אורך תור
dx

זמן עיכוב
LOS

רמת שרות
(רכב)(כ"ר/שעה)(כ"ר/שעה)

(משוואה 17-37)
(שניות לרכב)
(משוואה 17-38)

(טבלה 17-2)

137560.0170.0539.85A
809520.0850.2779.13A



- 5 -

מנתח הנתונים
חברה

תאריך ביצוע הספירה
זמן ביצוע הבדיקה

123456789101112

- v(כלי רכב לשעה)  נפח בשעה
75911411200120245128[מספירות תנועה]

- V15 נפח במהלך 15 דקות השיא
2210015360505062של השעה  (כלי רכב ב-15 דק')

- PHFמקדם שעת שיא
PHF = V / (4*V15)

- V(כלי רכב לשעה)  נפח בשעה

 = tc,base + tc,HV*PHV + tc,G*G - tc,T - t3,LTtc,xמשוואה 17-1:

14912811710
- tc,base4.14.16.26.26.56.57.17.1
- tc,HV1.01.01.01.01.01.01.01.0

- PHV0.040.020.000.000.000.000.000.00
- tc,G0.10.10.20.20.20.2

- G33444444
- t3,LT0.70.7

- tc,T

- tc,x4.144.126.66.67.37.37.27.2

צומת 3: "שיר השירים - סמדר" - מצב קיים בשנת 2017

צומת 3: צומת לא מרומזר - שנת 2017
מידע על הצומתמידע כללי

שיר השירים-סמדרצומתי.ו.
אלקנהישוב

  X  צורת הצומת13/02/2017

0.71

2017שנת חישובשעת שיא "בוקר"   (08:30 - 07:30)

גיאומטריה ותנועות

נפחי תנועה והתאמות

תנועות
נפחי תנועה והתאמות

0.710.710.71

1051311581680170347180

0.710.710.710.710.710.710.710.71

V = v/PHF
פערים קריטיים וזמני עקיבה

L רח' ראשיR רח' משני ישררח' משניL רח' משני

תנועה  
פער קריטי בסיסי מאיור 17-5 (שנ')

מקדם תיקון לרכב כבד  (1.0 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי,  2.0 עבור 
רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים)  (שנ')

שעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית
מקדם תיקון עבור שיפוע  (0.1 עבור תנועות 9 ו-12;  0.2 עבור

 תנועות 7, 8, 10, ו-11)  (שנ')

אחוז שיפוע מחולק ב-100
מקדם שינוי עבור גיאומטרית צומת  (0.7 עבור תנועת פניה שמאלה 

מרחוב משני בצומת T;  י  0.0 אחרת)  (שנ')

מקדם תיקון עבור כל חלק של תהליך קבלת פער דו-שלבי  (1.0 
עבור שלב ראשון או שני;   0.0 אם רק שלב אחד)  (שנ')

פער קריטי עבור תנועה x (שנ')
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 = tf,base + tf,HV*PHVtf,xמשוואה 17-2:

14912811710
- tf,base2.22.23.33.36.56.53.53.5
- tf,HV0.90.90.90.90.90.90.90.9

- PHV0.040.020.000.000.000.000.000.00
- tf,x2.242.223.303.306.506.503.503.50

13V2 + 0.5V3 = VC,9 =142.0V5 + 0.5V6 = VC,12 =
Cp,9 =Cp,12 =

1072Cp,9 = Cm,9 =897Cp,12 =Cm,12 =

1.00P0,9 = 0.80P0,12 =

:H.C.M-לפי נוסחא 17-3 בe-Vc,x*tc,x/3600

1 - e-Vc,x*tf,x/3600

:H.C.M-לפי נוסחא 17-5 בVj 

Cm,j

14VC,4 =226VC,1 =
Cp,4 =Cp,1 =

1604Cp,4 = Cm,4 =1331Cp,1 = Cm,1 =

1.00P0,4 = 0.92P0,1 =

369VC,7 =369VC,10 =
Cp,7 =Cp,10 =

585Cp,k * P0,4 = Cp,7 * P0,4 =Cm,7 =539Cp,k * P0,1 = Cp,10 * P0,1 =Cm,10 =

:H.C.M-לפי נוסחא 17-38 ב

7
9

10
12

צומת 3: "שיר השירים - סמדר" - מצב קיים בשנת 2017

L רח' ראשיR רח' משני ישררח' משניL רח' משני
תנועה  

פער קריטי בסיסי מאיור 17-5 (שניות)
מקדם תיקון לרכב כבד  (0.9 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי,  1.0 

עבור רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים)  (שניות)

שעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית
פער קריטי עבור תנועה x (שניות)

חישוב הקיבולת
VC,9VC,12שלב 1: פניות ימינה (R-) לרחוב משני

= 0.5x1 =58 + 0.5x168 + 13זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):

1072896.8קיבולת פוטנציאלית  (משוואה 17-3):

קיבולת ממשית  (משוואה 17-4):
= 897 / 180 - 1= 1072 / 0 - 1הסתברות של מצב תור חופשי (17-5):

Vc,x  Cp,x = 

= 1 -Po,j

VC,4VC,1שלב 2: פניות שמאלה (L-) מרח' ראשי

= V2 + V3 =58 + 168 =V5 + V6= 1 + 13זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):

16041331קיבולת פוטנציאלית  (משוואה 17-3):

קיבולת ממשית  (משוואה 17-4):
= 105/1331 - 1= 1604 / 1 - 1הסתברות של מצב תור חופשי (17-5):

שלב 5: פניות שמאלה (L-) מרח' משני
(עבור צומת T בלבד)

VC,7VC,10

= 2V1+V2+0.5V3+2V4+V5+0.5V6 =2V4+V5+0.5V6+2V1+V2+0.5V3זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):

585585קיבולת פוטנציאלית  (משוואה 17-3):
קיבולת ממשית  (משוואה 17-4):

:(LOS) זמן עיכוב, אורך תור, רמת שרות

תנועה
VxCm

V/C

Q95

אורך תור
dx

זמן עיכוב
LOS

רמת שרות
(רכב)(כ"ר/שעה)(כ"ר/שעה)

(משוואה 17-37)
(שניות לרכב)
(משוואה 17-38)

(טבלה 17-2)

05850.0000.00011.16B
010720.0000.0008.36A

345390.0630.20012.13B
1808970.2000.75010.02B
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מנתח הנתונים
חברה

תאריך ביצוע הספירה
זמן ביצוע הבדיקה

מ'  = 35.4Dcעבור:   

123456789101112
- v(כ"ר לשעה)  נפח בשעה

[מספירות תנועה]

- ven(כ"ר בשעה)  X נפח שעתי בזרוע

- vcנפח התנועה "המסתובבת" מסביב לכיכר

צומת 4: "דרך מס' 505 - סמדר" - מצב קיים בשנת 2017

צומת 4: מעגל תנועה (צומת לא מרומזר) - שנת 2017

מידע על הצומתמידע כללי
דרך מס' 505 - סמדרצומתי.ו.

אלקנהישוב
מעגל תנועהצורת הצומת13/02/2017

2017שנת חישובשעת שיא "בוקר"   (08:30 - 07:30)

גיאומטריה ותנועות

נפחי תנועה והתאמות

תנועות:

נפחי תנועה והתאמות

A זרועB זרועC זרועD זרוע

172180861111563821481

(Ven) חישוב הזרימה הנכנסת למעגל
A זרועB זרועC זרועD זרוע

(12) + (11) + (10)(9) + (8) + (7)(6) + (5) + (4)(3) + (2) + (1)תנועות:

10167168531(כ"ר בשעה) 

(Vc) חישוב הזרם במעגל
A זרועB זרועC זרועD זרוע

(6) + (3) + (2)(3) + (12) + (11)(12) + (9) + (8)(9) + (6) + (5)תנועות:

32215815195(כ"ר בשעה) 
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Qe = 394*Dcקיבולת הכניסה (Qe) המתקבלת על פי מודול פולוס-שמואלי:  
0.31e-0.00095Vc

- Qe קיבולת הכניסה למעגל תנועה
בזרוע הנבדקת

 

:(H.C.M-מתוך ה) הנוסחה לאומדן העיכוב

- d(שניות / לכלי רכב)  זמן עיכוב
- Cmx(כ"ר בשעה)  X קיבולת שעתית בזרוע
- T(T=1  :עבור שעה)   (שעות)  זמן המדידה

אורך התור (מבוטא במספר כלי רכב) הממוצע בזרוע מחושב לפי:

- L(VHP)  אורך התור

:(H.C.M) טבלה מס' 4.1 - הגדרת רמות השרות כפונקציה של משך העיכוב

:(d) שניותהערכת זמן עיכוב

:(L) הערכת אורך התורVHP

רמת שרות בזרוע X לפי טבלה מס' 4.1:

צומת 4: "דרך מס' 505 - סמדר" - מצב קיים בשנת 2017

(Qe) חישוב קיבולת הכניסה

A זרועB זרועC זרועD זרוע

877102410311088(כ"ר בשעה) 

אומדן העיכוב בצומת (d), אורך התור L  ורמת השרות:

Ve * d
L =   3600

עיכוב ממוצע לרכב
רמת שרות צמתים עם בקרת זכות

 קדימה
dc <= 10A

10 < dc <= 15B
15 < dc <= 25C
25 < dc <= 35D
35 < dc <= 50E

50 < dcF

0.030.430.431.69

AAAB

A זרועB זרועC זרועD זרוע
9.159.209.1711.46
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מנתח הנתונים
חברה

תאריך ביצוע הספירה
זמן ביצוע הבדיקה

מ'  = 31.5Dcעבור:   

123456789101112
- v(כ"ר לשעה)  נפח בשעה

[מספירות תנועה]

- ven(כ"ר בשעה)  X נפח שעתי בזרוע

- vcנפח התנועה "המסתובבת" מסביב לכיכר

צומת 6: "שיר השירים - אדני פז" - מצב קיים בשנת 2017

(6) + (3) + (2)(3) + (12) + (11)(12) + (9) + (8)(9) + (6) + (5)תנועות:

19125115656(כ"ר בשעה) 

18161196212(כ"ר בשעה) 

(Vc) חישוב הזרם במעגל
A זרועB זרועC זרועD זרוע

(Ven) חישוב הזרימה הנכנסת למעגל
A זרועB זרועC זרועD זרוע

(12) + (11) + (10)(9) + (8) + (7)(6) + (5) + (4)(3) + (2) + (1)תנועות:

נפחי תנועה והתאמות

תנועות:

נפחי תנועה והתאמות

A זרועB זרועC זרועD זרוע

131341664961941136726674

מעגל תנועהצורת הצומת13/02/2017
2017שנת חישובשעת שיא "בוקר"   (08:30 - 07:30)

גיאומטריה ותנועות

צומת 6: מעגל תנועה (צומת לא מרומזר) - שנת 2017

מידע על הצומתמידע כללי
שיר השירים-אדני פזצומתי.ו.

אלקנהישוב
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Qe = 394*Dcקיבולת הכניסה (Qe) המתקבלת על פי מודול פולוס-שמואלי:  
0.31e-0.00095Vc

- Qe קיבולת הכניסה למעגל תנועה
בזרוע הנבדקת

 

:(H.C.M-מתוך ה) הנוסחה לאומדן העיכוב

- d(שניות / לכלי רכב)  זמן עיכוב
- Cmx(כ"ר בשעה)  X קיבולת שעתית בזרוע
- T(T=1  :עבור שעה)   (שעות)  זמן המדידה

אורך התור (מבוטא במספר כלי רכב) הממוצע בזרוע מחושב לפי:

- L(VHP)  אורך התור

:(H.C.M) טבלה מס' 4.1 - הגדרת רמות השרות כפונקציה של משך העיכוב

:(d) שניותהערכת זמן עיכוב

:(L) הערכת אורך התורVHP

רמת שרות בזרוע X לפי טבלה מס' 4.1:

צומת 6: "שיר השירים - אדני פז" - מצב קיים בשנת 2017

0.480.160.520.54

AAAA

A זרועB זרועC זרועD זרוע
9.649.279.539.11

10 < dc <= 15B
15 < dc <= 25C
25 < dc <= 35D
35 < dc <= 50E

50 < dcF

אומדן העיכוב בצומת (d), אורך התור L  ורמת השרות:

Ve * d
L =   3600

עיכוב ממוצע לרכב
רמת שרות צמתים עם בקרת זכות

 קדימה
dc <= 10A

(Qe) חישוב קיבולת הכניסה

A זרועB זרועC זרועD זרוע

957.6904.5989.91088.6(כ"ר בשעה) 
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מנתח הנתונים
חברה

תאריך ביצוע הספירה
זמן ביצוע הבדיקה

מ'  = 35.2Dcעבור:   

123456789101112
- v(כ"ר לשעה)  נפח בשעה

[מספירות תנועה]

- ven(כ"ר בשעה)  X נפח שעתי בזרוע

- vcנפח התנועה "המסתובבת" מסביב לכיכר

צומת 7: "דרך מס' 505 - אדני פז" - מצב קיים בשנת 2017

342167107722(כ"ר בשעה) 

(Vc) חישוב הזרם במעגל
A זרועB זרועC זרועD זרוע

(6) + (3) + (2)(3) + (12) + (11)(12) + (9) + (8)(9) + (6) + (5)תנועות:

(12) + (11) + (10)(9) + (8) + (7)(6) + (5) + (4)(3) + (2) + (1)תנועות:

474337298114(כ"ר בשעה) 

44628

(Ven) חישוב הזרימה הנכנסת למעגל
A זרועB זרועC זרועD זרוע

942837156525713913920

2017שנת חישובשעת שיא "בוקר"   (08:30 - 07:30)

גיאומטריה ותנועות

נפחי תנועה והתאמות

תנועות:

נפחי תנועה והתאמות

A זרועB זרועC זרועD זרוע

מידע על הצומתמידע כללי
דרך מס' 505 - אדני פזצומתי.ו.

אלקנהישוב
מעגל תנועהצורת הצומת13/02/2017

צומת 7: מעגל תנועה (צומת לא מרומזר) - שנת 2017
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Qe = 394*Dcקיבולת הכניסה (Qe) המתקבלת על פי מודול פולוס-שמואלי:  
0.31e-0.00095Vc

- Qe קיבולת הכניסה למעגל תנועה
בזרוע הנבדקת

 

:(H.C.M-מתוך ה) הנוסחה לאומדן העיכוב

- d(שניות / לכלי רכב)  זמן עיכוב
- Cmx(כ"ר בשעה)  X קיבולת שעתית בזרוע
- T(T=1  :עבור שעה)   (שעות)  זמן המדידה

אורך התור (מבוטא במספר כלי רכב) הממוצע בזרוע מחושב לפי:

- L(VHP)  אורך התור

:(H.C.M) טבלה מס' 4.1 - הגדרת רמות השרות כפונקציה של משך העיכוב

:(d) שניותהערכת זמן עיכוב

:(L) הערכת אורך התורVHP

רמת שרות בזרוע X לפי טבלה מס' 4.1:

צומת 7: "דרך מס' 505 - אדני פז" - מצב קיים בשנת 2017

BBAB

C זרועD זרוע
14.3310.329.6412.43

1.890.970.800.39

25 < dc <= 35D
35 < dc <= 50E

50 < dcF
A זרועB זרוע

עיכוב ממוצע לרכב
רמת שרות צמתים עם בקרת זכות

 קדימה
dc <= 10A

10 < dc <= 15B
15 < dc <= 25C

85910141073598(כ"ר בשעה) 

אומדן העיכוב בצומת (d), אורך התור L  ורמת השרות:

Ve * d
L =   3600

(Qe) חישוב קיבולת הכניסה

A זרועB זרועC זרועD זרוע
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מנתח הנתונים
חברה

תאריך ביצוע הספירה
זמן ביצוע הבדיקה

123456789101112

- v(כלי רכב לשעה)  נפח בשעה
024123311406000[מספירות תנועה]

- V15 נפח במהלך 15 דקות השיא
01211140601000של השעה  (כלי רכב ב-15 דק')

- PHFמקדם שעת שיא
PHF = V / (4*V15)

- V(כלי רכב לשעה)  נפח בשעה

 = tc,base + tc,HV*PHV + tc,G*G - tc,T - t3,LTtc,xמשוואה 17-1:

14912811710
- tc,base4.14.16.26.26.56.57.17.1
- tc,HV1.01.01.01.01.01.01.01.0

- PHV0.000.000.070.000.000.000.070.00
- tc,G0.10.10.20.20.20.2

- G33444444
- t3,LT0.70.7

- tc,T

- tc,x4.14.16.676.67.37.37.277.2

צומת 9: "שיר השירים - שושנת העמקים - אלף המגן" - מצב קיים בשנת 2017

מקדם תיקון לרכב כבד  (1.0 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי,  2.0 עבור 
רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים)  (שנ')

שעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית
מקדם תיקון עבור שיפוע  (0.1 עבור תנועות 9 ו-12;  0.2 עבור

 תנועות 7, 8, 10, ו-11)  (שנ')

אחוז שיפוע מחולק ב-100
מקדם שינוי עבור גיאומטרית צומת  (0.7 עבור תנועת פניה שמאלה 

מרחוב משני בצומת T;  י  0.0 אחרת)  (שנ')

מקדם תיקון עבור כל חלק של תהליך קבלת פער דו-שלבי  (1.0 
עבור שלב ראשון או שני;   0.0 אם רק שלב אחד)  (שנ')

פער קריטי עבור תנועה x (שנ')

V = v/PHF
פערים קריטיים וזמני עקיבה

L רח' ראשיR רח' משני ישררח' משניL רח' משני

תנועה  
פער קריטי בסיסי מאיור 17-5 (שנ')

0412357224010000

גיאומטריה ותנועות

נפחי תנועה והתאמות

תנועות
נפחי תנועה והתאמות

0.580.580.580.580.580.580.580.580.580.580.580.58

אלקנהישוב
  X  צורת הצומת13/02/2017

2017שנת חישובשעת שיא "בוקר"   (08:30 - 07:30)

צומת 9: צומת לא מרומזר - שנת 2017
מידע על הצומתמידע כללי

שיר השירים-שושנת העמקים-אלף המגןצומתי.ו.
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 = tf,base + tf,HV*PHVtf,xמשוואה 17-2:

14912811710
- tf,base2.22.23.33.36.56.53.53.5
- tf,HV0.90.90.90.90.90.90.90.9

- PHV0.040.020.000.000.000.000.000.00
- tf,x2.242.223.303.306.506.503.503.50

42V2 + 0.5V3 = VC,9 =58.0V5 + 0.5V6 = VC,12 =
Cp,9 =Cp,12 =

1029Cp,9 = Cm,9 =1007Cp,12 =Cm,12 =

0.99P0,9 = 1.00P0,12 =

:H.C.M-לפי נוסחא 17-3 בe-Vc,x*tc,x/3600

1 - e-Vc,x*tf,x/3600

:H.C.M-לפי נוסחא 17-5 בVj 

Cm,j

43VC,4 =59VC,1 =
Cp,4 =Cp,1 =

1566Cp,4 = Cm,4 =1533Cp,1 = Cm,1 =

1.00P0,4 = 1.00P0,1 =

107VC,7 =107VC,10 =
Cp,7 =Cp,10 =

871Cp,k * P0,4 = Cp,7 * P0,4 =Cm,7 =874Cp,k * P0,1 = Cp,10 * P0,1 =Cm,10 =

:H.C.M-לפי נוסחא 17-38 ב

7
9

10
12

צומת 9: "שיר השירים - שושנת העמקים - אלף המגן" - מצב קיים בשנת 2017

08740.0000.0009.12A
010070.0000.0008.57A

248710.0280.0869.25A
1010290.0100.0318.53A

תנועה
VxCm

V/C

Q95

אורך תור
dx

זמן עיכוב
LOS

רמת שרות
(רכב)(כ"ר/שעה)(כ"ר/שעה)

(משוואה 17-37)
(שניות לרכב)
(משוואה 17-38)

(טבלה 17-2)

873874קיבולת פוטנציאלית  (משוואה 17-3):
קיבולת ממשית  (משוואה 17-4):

:(LOS) זמן עיכוב, אורך תור, רמת שרות

= 1533 / 0 - 1= 1566 / 3 - 1הסתברות של מצב תור חופשי (17-5):

שלב 5: פניות שמאלה (L-) מרח' משני
(עבור צומת T בלבד)

VC,7VC,10

= 2V1+V2+0.5V3+2V4+V5+0.5V6 =2V4+V5+0.5V6+2V1+V2+0.5V3זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):

= V2 + V3 =57 + 2 =V5 + V6= 2 + 41זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):

15661533קיבולת פוטנציאלית  (משוואה 17-3):

קיבולת ממשית  (משוואה 17-4):

קיבולת ממשית  (משוואה 17-4):
= 1007 / 0 - 1= 1029 / 10 - 1הסתברות של מצב תור חופשי (17-5):

Vc,x  Cp,x = 

= 1 -Po,j

VC,4VC,1שלב 2: פניות שמאלה (L-) מרח' ראשי

פער קריטי עבור תנועה x (שניות)

חישוב הקיבולת
VC,9VC,12שלב 1: פניות ימינה (R-) לרחוב משני

= 0.5x2 =57 + 0.5x2 + 41זרימה מתנגדת לתנועות (איור 17-4):

10291007.2קיבולת פוטנציאלית  (משוואה 17-3):

פער קריטי בסיסי מאיור 17-5 (שניות)
מקדם תיקון לרכב כבד  (0.9 עבור רחוב ראשי דו-נתיבי,  1.0 

עבור רחוב ראשי עם ארבעה נתיבים)  (שניות)

שעור כלי רכב כבדים לתנועה משנית

L רח' ראשיR רח' משני ישררח' משניL רח' משני
תנועה  



    
                                                                                         

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________         

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
  apeltnua@gmail.com     תנועה וכבישים

  medidot2013@gmail.com        מדידות
  

            04-8215586.פקס     04-8215583/4. טל    3688522נשר     22רחוב המסילה                    
 

              אפלבאום
   מ"מדידות והנדסה אזרחית בע

 

  

  

  

  

  

  'גנספח  

  

 ,)קיים( 2017 רמות שירות בצמתים בשנים 
  :בתרחישים 2027-ו 2022

  ללא פרויקט. 1
  עם פרויקט. 2
  "מערבית"עם פרויקט ודרך עוקפת . 3

  

  

  



נספח ג':  אלקנה - ריכוז רמות שרות בצמתים

קיים ללא 
פרויקט

בשנת 2022
(ספירות תנועה 

3%+
+ תב"ע מאושרות)

קיים ללא 
פרויקט

בשנת 2027
(ספירות תנועה 

3%+
+ תב"ע מאושרות)

קיים + 
פרויקט

בשנת 2022

קיים + 
פרויקט

בשנת 2027

קיים + פרויקט
ודרך עוקפת 

מערבית
מצומת 9 לדרך 

505

בשנת 2022

קיים + פרויקט
ודרך עוקפת 

מערבית
מצומת 9 לדרך 

505

בשנת 2027

בוקרבוקרבוקרבוקרבוקרבוקראחה"צבוקר

AAAABBBBשיר השירים-טורי זהב-ערוגות הבשם1

AABBBBBBשיר השירים-טורי זהב2

BBBBDDCCשיר השירים-סמדר3

BACCDFBCדרך מס' 505 - סמדר - הארז4

AABBBBAAשיר השירים-אדני פז6

BBFFFFCDדרך מס' 505 - אדני פז - הר המור7

AAABABCCשיר השירים-שושנת העמקים-המגן9

צומת
בין רחובות מס'

מצב קיים

בשנת 2017
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  apeltnua@gmail.com     תנועה וכבישים

  medidot2013@gmail.com        מדידות
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              אפלבאום
   מ"מדידות והנדסה אזרחית בע

 

  

  

  

  

  

  'דנספח  

  

 , 2027  בשנת בצמתים התנועות החזויות
  :בתרחישים

  ללא פרויקט. 1
  עם פרויקט. 2
  

  

  



1 
 

  )שנים 10(+  2027סקיצות של תנועות בצמתים בשנת יעד 

צומת 
  )שנים 10(+עם פרויקט    )שנים 10(+ללא פרויקט    'מס

  

  ערוגות הבושם –טורי זהב  –צומת שיר השירים 

1  

    

  
  טורי זהב –צומת שיר השירים 

2  

    

  
  סמדר –צומת שיר השירים 

3  

    

  
   

  
  

  



2 
 

  )שנים 10(+  2027יעד סקיצות של תנועות בצמתים בשנת 
צומת 

  )שנים 10(+עם פרויקט    )שנים 10(+ללא פרויקט    'מס

  
  הארז -  סמדר – 505' דרך מסצומת 

4  

    

  
  אדני פז – שיר השיריםצומת 

6  

    

  

  
  
  
  
  
  

  



3 
 

  )שנים 10(+  2027סקיצות של תנועות בצמתים בשנת יעד 
צומת 

  )שנים 10(+עם פרויקט    )שנים 10(+ללא פרויקט    'מס

  
  אדני פז – 505' דרך מסצומת 

7  

    

  
  המגן - שושנת העמקים   – שיר השיריםצומת 

9  

    
 


