
התועלות הכלכליות הנוצרות   

במשק ממנהרות הכרמל
2015יולי 



:למשתמשישירותתועלות1.

.Iבזמןישירחסכון;

.IIבדלקבצריכתישירחסכון;

:לציבורעקיפותתועלות2.

.Iהעירברחבימתחבורהחממהוגזיאווירלזיהוםחשיפההפחתת;

.IIחיפהבעיררעשמפגעיהפחתת;

:תועלות נוספות שלא כומתו במסגרת המודל

;בכבישיםהגודשוהפחתתהעירממרכזתנועההסטת-

;כבישיםתחזוקתעלויותהפחתת-

תועלות כלכליות משימוש במנהרות



:במנהרותלשימוששוניםמקטעים6-להתייחסהמודל-

עקרונות המודל

דרום מערבמקטעים לכיוון מקטעים לכיוון צפון מזרח

קניון חיפה-לב המפרץ -A2מקטע  לב המפרץ-חיפהקניון -A1מקטע 

קניון חיפה-גרנד קניון -B2מקטע קניוןגרנד-קניון חיפה -B1מקטע

גרנד קניון-לב המפרץ -C2מקטע לב המפרץ-קניוןגרנד -C1מקטע

:תרחישי נסיעה חלופיים ברחבי העיר2לכל מקטע נבחרו -

;מסלול הנסיעה המיטבי לעומת המנהרה–' תרחיש א•

.מסלול נסיעה נוסף אפשרי–' תרחיש ב•

א מתרחישים השונים לעומת המקטע  "התועלות חושבו כהפרש בין עלויות הנסיעה בכ

.הרלוונטי במנהרה

.משאית( 3); אוטובוס(2); רכב פרטי(1: )התועלות חושבו ביחס ל-

(.1-12/2014)2014התועלות חושבו לפי היקף הנסועה שהיה בפועל בשנת -



תרחישים  

–' תרחיש ב

דרך העצמאות

–' תרחיש א

פרוידדרך

דרך מנהרות

הכרמל

לב  A2מקטע

קניון חיפה-המפרץ

–' תרחיש ב

דרך העצמאות

–' תרחיש א

פרוידדרך

דרך מנהרות

הכרמל

קניון  A1מקטע

לב המפרץ-חיפה

מ"בקמרחק  7.74 12.38 14.82 מ"בקמרחק  7.63 11.91 14.82

- מ עלייה"ק 3.33 7.85 - מ עלייה"ק 4.30 4.06

מ ירידה"ק 4.41 4.52 14.82 מ ירידה"ק 3.33 7.85 14.82

- שיפוע ממוצע עלייה 2.00 2.00 - שיפוע ממוצע עלייה 2.00 4.00

- שיפוע ממוצע ירידה 2.00- 4.00- - שיפוע ממוצע ירידה 2.00- 2.00-

Google–וWAZEמאתרנלקחוהתרחישיםנתוני Earth

0.40 0.40 0.17 ממוצע בשעותזמן  0.40 0.40 0.18 שיאבשעות בזמן 

37.06 30.94 46.45 מהירות בשיא 37.06 29.77 41.61 מהירות בשיא

(לב המפרץ< -->קניון חיפה A1+A2)שני מקטעים רצופים -נתונים טכניים 

(08:00)זמן הנסיעה ומהירות ממוצעת בשעת השיא 

ממוצע בשעותזמן  0.17 0.35 0.35 ממוצע בשעותזמן  0.18 0.33 0.35

מהירות ממוצעת 45.31 35.79 42.86 מהירות ממוצעת 42.58 36.18 42.86

זמן הנסיעה ומהירות ממוצעת בשעה רגילה



תרחישים  

–' תרחיש ב

הכרמלמרכז

–' תרחיש א

פרוידדרך

דרך מנהרות

הכרמל

גרנד  B2מקטע

קניון חיפה-קניון

–' תרחיש ב

מרכז הכרמל

–' תרחיש א

פרוידדרך

דרך מנהרות

הכרמל

קניון  B1מקטע

גרנד-חיפה

מ"בקמרחק  4.91 6.90 10.64 מ"בקמרחק  5.28 7.42 10.64

3.59 3.36 - מ עלייה"ק מ עלייה"ק 5.28 4.06 7.05

מ ירידה"ק 4.91 3.54 7.05 3.59 3.36 - מ ירידה"ק

שיפוע ממוצע עלייה 2.00 2.00 2.00 שיפוע ממוצע עלייה 2.00 4.00 2.00

שיפוע ממוצע ירידה 2.00- 4.00- 2.00- שיפוע ממוצע ירידה 2.00- 2.00- 2.00-

0.43 0.30 0.10 ממוצע בשעותזמן  0.47 0.30 0.10 שיאבשעות בזמן 

24.55 23.01 49.08 מהירות בשיא 22.80 24.73 52.79 מהירות בשיא

(B1+B2)גרנד קניון < -->מקטע קניון חיפה -נתונים טכניים 

ממוצע בשעותזמן  0.10 0.23 0.34 ממוצע בשעותזמן  0.10 0.23 0.40

מהירות ממוצעת 49.08 30.68 31.13 מהירות ממוצעת 52.79 32.97 26.32

(08:00)זמן הנסיעה ומהירות ממוצעת בשעת השיא 

זמן הנסיעה ומהירות ממוצעת בשעה רגילה

Google–וWAZEמאתרנלקחוהתרחישיםנתוני Earth



תרחישים  

–' תרחיש ב

דרך דורי

–' תרחיש א

הגיבוריםדרך

דרך מנהרות

הכרמל

לב  C2מקטע

גרנד קניון-המפרץ

–' תרחיש ב

דרך דורי

–' תרחיש א

הגיבוריםדרך

דרך מנהרות

הכרמל

גרנד  C1מקטע

לב המפרץ-קניון

מ"בקמרחק  3.86 6.97 7.32 מ"בקמרחק  3.80 6.45 6.69

מ עלייה"ק 3.86 6.97 7.32 - - - מ עלייה"ק

- - - מ ירידה"ק מ ירידה"ק 3.80 6.45 6.69

שיפוע ממוצע עלייה 2.00 2.00 2.00 שיפוע ממוצע עלייה 2.00 2.00 2.00

שיפוע ממוצע ירידה 2.00- 2.00- 2.00- שיפוע ממוצע ירידה 2.00- 2.00- 2.00-

0.22 0.20 0.10 ממוצע בשעותזמן  0.18 0.17 0.12 שיאבשעות בזמן 

33.80 34.84 38.62 מהירות בשיא 36.52 38.72 32.55 מהירות בשיא

(C1+C2)לב המפרץ < -->מקטע גרנד קניון –נתונים טכניים 

ממוצע בשעותזמן  0.11 0.18 0.20 ממוצע בשעותזמן  0.12 0.16 0.20

מהירות ממוצעת 35.65 38.01 35.87 מהירות ממוצעת 32.55 40.76 34.19

(08:00)זמן הנסיעה ומהירות ממוצעת בשעת השיא 

זמן הנסיעה ומהירות ממוצעת בשעה רגילה

Google–וWAZEמאתרנלקחוהתרחישיםנתוני Earth



;הנוסעיםושלהנהגשלהנסיעהזמןמשךאתמפחיתהבמנהרהנסיעה-

;(יותרגבוההחסכוןבפועל)בלבדלנהגיםשנחסךהזמןהיקףאתחישבהמודל-

השכרבשוויאלטרנטיביתעלותלפיכלכליותלתועלותתורגםשנחסךהזמן-

לשעה40₪=נטובמשקהממוצע

חסכון בזמן

חסכון בדלק

;הרלוונטילמקטעביחסהדלקצריכתאתמפחיתהבמנהרהנסיעה-

.במנהרותלמשתמשיםהדלקיםבצריכתהחיסכוןהיקףאתחישבהמודל-

שלבתחבורהסביבתיסקרלביצועההנחיותעלמבוססיםלדלקיםההמרהמקדמי-

.הסביבהלהגנתהמשרד

.בנזיןצורךפרטירכבואילוסולרצורכיםומשאיתאוטובוסכיהניחהמודל-

לליטר6.5₪שלעלותלפיכלכליותלתועלותתורגמההדלקיםבצריכתהחיסכון-

.סולראובנזין



להגנתמהמשרדנלקחוחממהגזיופליטתלאווירמזהמיםפליטתמקדמי-

;(הכבישושיפוענסיעהמהירות,רכבלסוגמתייחסים)הסביבה

א"בכשנגרמוהמזהמיםפליטותביןכהפרשחושבבפליטותהחיסכון-

במקטעמנסיעהכתוצאהשנגרמוהמזהמיםפליטותלעומתמהתרחישים

.המנהרה

אווירמזיהוםחיצוניותעלויותלפיכלכליותלתועלות"תורגם"בפליטותהחיסכון-

(ותחלואהתמותה)האדםלבריאותהנגרמיםהנזקיםאתהמשקפותמתחבורה

:אווירמזיהוםכתוצאההנגרמיםסביבהולנזקי

הפחתת זיהום אוויר וגזי חממה

לטון₪  שם המזהם

1,181 CO

119 CO2

24,302 HC

85,477 NOx

165,120 PM

24,302 Benzene

1/1/2015נכון ליום . המשרד להגנת הסביבה, אגף כלכלה ותקינה: מקור



;בעירהנוצרהתחבורתיהרעשאתמפחיתהבמנהרהנסיעה-

מפגיעהכתוצאהשנגרמוחיצוניותבעלויותלהפחתההביאההרעשהפחתת-

התחליפייםהמסלוליםשלההשפעהבתחוםהמצויותהמגוריםדירותבשווי

.למנהרה

ת"פרבנוהלשפורטוכפיהעלותיחידותעלמבוססותהחיצוניותהעלויותערכי-

.(לצרכןהמחיריםלמדדצמוד)התחבורהמשרדשל2006

:הבאיםובערכיםעירוניבמקטעהינהבחשבוןשנלקחההרעשעלות-

(מ"לק₪ )עלות רעש סוג רכב  

0.122משאית

0.079אוטובוס

0.037רכב פרטי

מטעםשבוצעהעבודהלפיהחיצוניתהעלותערכיאתגםתואמותהרעשעלויות-

(BT)האירופאיהאיחוד

הפחתת מפגעי רעש



ריכוז תועלות לרכב

(לא כולל יתר הנוסעים ברכב)לנהג המשתמש ביחס לכל תרחיש חושבה התועלת הנוצרת 

התועלת שונה ממקטע למקטע ובהתאם למסלול החליפי



לרכבממוצעתריכוז תועלת 
(ביחס לנהג בלבד)

פרטי אוטובוס משאית (לכלי רכב₪ )לנסיעה ממוצעתתועלת 

5.73 14.68 12.02 למקטע אחדתועלת ממוצעת

9.80 23.14 19.82 מקטעים רצופים2-ממוצעת לתועלת



לרכבבשעת השיא ריכוז תועלת 
(ביחס לנהג בלבד)

פרטי אוטובוס משאית (רכבל₪ )לנסיעה בשעת השיאתועלת 

8.45 19.83 15.4 למקטע אחדתועלת ממוצעת

12.92 30.83 24.76 מקטעים רצופים2-ממוצעת לתועלת



ברכבלכל הנוסעים ריכוז תועלת 

פרטי אוטובוס משאית (רכבל₪ )לכלל הנוסעים תועלת 

5.73 84.35 22.10 למקטע אחדתועלת ממוצעת

9.80 146.64 37.69 מקטעים רצופים2-ממוצעת לתועלת

(לפי איגוד המובילים)לשעה ₪ 150עלות עבודה של משאית בסך תחת ההנחה ש

כולל הנהג, בממוצענוסעים 20שבאוטובוס יש ותחת הנחה 





והן(דלק+בזמןחסכון)הישירותמהתועלותהןנהנהבמנהרההמשתמשחיפהתושב

;(ורעשאווירזיהוםהפחתת)העקיפותמהתועלות

פרטיברכבלמשתמשלמקטעהכלליתהתועלת,(השיאשעותשאינה)ממוצעתבשעה

;הנסיעהמעלותשלישיםכשניהינהחיפהתושבשהוא
.(למקטע8.66₪נסיעהעלותלעומתלמקטע5.74₪שלתועלת)

תושבשהואפרטיברכבלמשתמשלמקטעהממוצעתהכלליתהתועלת,השיאבשעות

;הנסיעהלעלותשווהחיפה
.(8.66₪שלנסיעהעלותלעומתלמקטע8.45₪שלתועלת)

(בשני הכיוונים)גרנד קניון < -->ביחס למקטע שבין קניון חיפה 

35%–בגבוההבמקטעפרטיברכבמשתמשלכלהישירההתועלתהשיאבשעות

;מהנסיעהמרוויחהמשתמששלמעשהכך,הנסיעהמעלות

.(8.66₪נסיעהעלותלעומתדלק+זמןשלמחסכון11.5₪שלישירהתועלת)

ריכוז תועלות למשתמש



ריכוז תועלות למשק  

(לפי תועלת לנהג בלבד)

(לפי סוג התרחיש)ח לשנה "מלש106-188: סך התועלות

תועלות מתרחיש ב' תועלות מתרחיש א'עלות שעה )₪/שעה(

2580,847,378                       140,133,492                     

3089,225,300                       156,308,982                     

3597,603,222                       172,484,471                     

40105,981,144                    188,659,960                     

45114,359,066                    204,835,449                     

50122,736,988                    221,010,939                     

55131,114,910                    237,186,428                     

60139,492,832                    253,361,917                     

65147,870,754                    269,537,406                     

70156,248,676                    285,712,896                     

ניתוח סך התועלות כתלות בעלות שעה

התפלגות לפי סוג כלי רכבהתפלגות לפי סוג התועלת



ריכוז תועלות למשק  

(לפי תועלת לכל הנוסעים באוטובוס)

(לפי סוג התרחיש)ח לשנה "מלש126-226: סך התועלות

התפלגות לפי סוג כלי רכבהתפלגות לפי סוג התועלת

(לפי איגוד המובילים)לשעה ₪ 150משאית בסך תחת ההנחה שעלות עבודה של 

כולל הנהג, בממוצענוסעים 20שבאוטובוס יש ותחת הנחה 



ריכוז תועלות למשק

: היקפי החיסכון במשאבים כתוצאה מהשימוש במנהרה בערכים כמותיים

'לפי תרחיש ב ' תרחיש אלפי היקפי החיסכון

(ביחס לנהג עצמו)ח"מלש188

(לכל הנוסעים באוטובוס)ח"מלש226

(ביחס לנהג בלבד)ח"מלש106

(באוטובוסלכל הנוסעים)ח"מלש126

סך התועלות  

הנוצרות מהמנהרה  

לשנה

מיליון שעות לשנה3.2-כ

ימי עבודה בשנה380,000-לכע"שוו

מיליון שעות לשנה1.7-כ

ימי עבודה לשנה200,000-לכע"שוו

חיסכון בזמן 

(לנהג בלבד)

מיליון ליטר דלק בשנה7-כ מיליון ליטר דלק בשנה4.5-כ חסכון בדלק

לשנה  CO2eטון 19,000-כ

-של כלחסכון בצריכת חשמלע"שוו

משקי בית בשנה2,500

לשנהCO2eטון 14,000

-של כלחסכון בצריכת חשמלע"שוו

משקי בית שנה1,850

חיסכון בפליטות גזי  

חממה

מהפחתת  לאדם כתוצאה₪ 88

זיהום אוויר ורעש 

(נפש150,000לפי )

מהפחתת  לאדם כתוצאה₪ 65

זיהום אוויר ורעש 

(נפש150,000לפי )

בזיהום אוויר חסכון

חיפה לתושביורעש 

המתגוררים לאורך 

צירי התנועה  



5-כשלכלכליבשווילאווירמזהמיםפליטותלהפחתתתורמותהמנהרות

חממהגזיוהיתרהמקומיאווירמזהמימתוכם70%-כ,לשנהח"מלש

ניתן להשתמש במנהרות ככלי נוסף לצמצום זיהום אוויר מתחבורה במסגרת כל 

.מדיניות ממשלתית שתאומץ

רכבבכלימשימושכתוצאהנובעתהמנהרותלזכותהנזקפתהתועלתעיקר

השיאבשעותובעיקרפרטיים

י הסטת התנועה לכיוון המנהרות"ע, מוצע לבחון דרכים לעודד נסיעה בשעות השיא

ולמשאיותלאוטובוסיםביחסמתקבלותלרכבביותרהגבוהותהתועלות.

דרכים לעידוד השימוש של אוטובוסים ומשאיות  , ברמה הממשלתית, מוצע לבחון

במנהרות על ידי מתן תמריצים כלכליים על מנת להשיא את התועלות

מסקנות והמלצות




