
  

  

  28  אפריל    2021 

  

  : Moovit    מדד   נגישות   אזורי   תעסוקה   של 

 לראשונה   בישראל   -   דירוג   נגישותם   של   כ-  50 
  אזורי   תעסוקה   ותעשיה   לתחבורה   ציבורית   

  

 מחקר   מעמיק   שערכה    Moovit  חושף   את   מידת   הנגישות   לתחבורה   הציבורית  

 של   אזורי   תעסוקה   ותעשיה   בישראל.   אילו   אזורי   תעסוקה   הם   הנגישים   ביותר,  

  ובאילו   אזורי   תעסוקה   לא   עובר   אפילו   אוטובוס   אחד?   
  

 מבין   האזורים    שנבדקו:   בראש   הרשימה   עזריאלי-קריית   הממשלה   בתל   אביב,  

 אזור   התעשיה   של   נצרת   (נוף   הגליל)   במקום   השמיני,   אזור   תעשיה   עזריאלי  

 חולון   (  15),   פארק   המדע   נס   ציונה/רחובות   (מקום    22),   פארק   התעשיה   אפק  

  ראש   העין   (  33)   ופארק   תעשיות   יקנעם   (  46)   
  

            העלייה  המתמשכת  בעומסים  בכבישים  מעלה  שוב  את  השאלה  מדוע  רוב  הישראלים  עדיין  

              מסתמכים  על  רכבם  הפרטי  כאמצעי  התחבורה  העיקרי,  ובוחרים  להשתמש  בו  על  מנת  להגיע  אל  

 מקום   עבודתם?  

  

ֵשירּות  כולל  (  Mobility  as  a  Service),  שלה  למעלה            Moovit,  הספקית  המובילה  לחוויית  ניידות  ּכְ       

            מ-  2 מיליון  משתמשים  בישראל,  עורכת  לראשונה  את  מדד  נגישות  אזורי  התעסוקה  בישראל.  

               המדד  בודק,  מדרג  ונותן  ציון  כולל  למידת  נגישותם  של   49 אזורי  תעסוקה  ופארקי  תעשיה  ברחבי  

 הארץ   לתחבורה   ציבורית.  

  

            במסגרת  הבדיקה,  בחנה   Moovit באמצעות  נוסחה  יחודית  את  מספר  התחנות,  מספר  הקווים  

              השונים  שעוברים  בתחנות  ואת  היקף  הנסיעות  הכולל  המבוצע  ביום  בממוצע  -  במרחב  של  כל  

              אזור  תעסוקה,  ובנוסף  ברדיוס  של   250 מ'  ממנו.  בתוך  כך,  החברה  התייחסה  בנוסחה  לסוגי  

             אמצעי  התחבורה  המוצעים  במסגרת  כל  מרחב,  והעריכה  בציון  גבוה  יותר  כלי  הסעת  המונים  

             (רכבת  ישראל,  הרכבת  הקלה)  לעומת  אוטובוסים.  על  סמך  החישוב  של  ציון  הנגישות  המשוכלל  

 (בין    1-100),   קיבל   כל   אזור   תעסוקה   דירוג   במדד.  

  

  



  

  

           להלן  התוצאות:  בראש  מדד  הנגישות,  ממוקם  איזור  התעסוקה  עזריאלי-קריית  הממשלה  בתל  

               אביב  (מקום   1),  עם  נגישות  לרכבת,   17 תחנות,   24 קווי  אוטובוס  בממוצע  לתחנה,  וממוצע  נסיעות  

              יומי  לתחנה  של  בין   80-120 נסיעות.  אחריו  מובילים  את  הרשימה:  מרכז  העסקים  ביזנס  סנטר  

                בבני  ברק  (מקום   2),  שעל  אף  שאינו  נהנה  מנגישות  לרכבת,  מכיל  בגבולותיו   20 תחנות,   13 קווים  

               בממוצע  לתחנה,  ועוברות  בו  בין   60-100 נסיעות  יומיות  בממוצע  לכל  תחנה;  קניון  איילון  ברמת  גן  

              (מקום   3),  הודות  לנגישותו  ל-  17 תחנות,   13 קווים  בממוצע  לתחנה,  וממוצע  של  בין   60-100 

  נסיעות   יומיות   בכל   תחנה;   ואזור   התעסוקה   רוטשילד-הרצל   בתל   אביב   (מקום    4).   

  

              אזור  התעשייה  של  נצרת  (נוף  הגליל)  הנמצא  בדרום  העיר,  ממוקם  גבוה  ברשימה  ותופס  את  

              המקום  השמיני  במדד,  עם   65 תחנות,   3 קווי  אוטובוס  בממוצע  לתחנה  וכ-  20 נסיעות  ביום  

             בממוצע  לכל  תחנה.  אחריו  ברשימה:  קריית  הממשלה  בירושלים  (מקום  9),  שאיננו  נהנה  מנגישות  

              לרכבת  הקלה,  אך  בסמוך  אליו  ממוקמות   59 תחנות  אוטובוס,  שעוברים  בהן   3 קווי  אוטובוס  

             בממוצע  לתחנה  ומתקיימות  בין   10-20 נסיעות  ביום  בממוצע  לכל  תחנה;  אזור  התעסוקה  בצומת  

              רעננה  (מקום   10),  אזור  התעשיה  של  הרצליה  פיתוח  (מקום   11)  ואזור  התעשיה  המתפתח  עזריאלי  

               חולון,  שתופס  את  המקום  ה-  15,  עם   11 תחנות,   4 קווים  בממוצע  לתחנה  ובין   20-40 נסיעות  

 בממוצע   ליום   לתחנה. 

  

            בעוד  פארק  ההייטק  ביקנעם  ממוקם  במקום  ה-  25 באמצע  הרשימה,  פארק  התעשיות  ביקנעם  

             הוא  מבין  אזורי  התעסוקה  בעלי  הנגישות  הנמוכה  ביותר  לתחבורה  ציבורית  (מקום   46).  לצידו  

              ברשימת  אזורי  התעסוקה  הכי  פחות  נגישים,  ניתן  למצוא  את  פארק  תעשיות  קיסריה  הצפוני  (מקום  

                 44),  א.ת.  ברקן  (מקום   45)  ופארק  תעשיות  אריאל  מערב  (מקום   47),  עם   5 תחנות,  קו  אוטובוס  

 אחד   וכ-  10  נסיעות   ביום   בממוצע   לתחנה   באזור   זה.  

  

               חותמים  את  הרשימה  -  פארק  תעשיה  צבאים  בית  שאן  (מקום   48)  ופארק  תעשיות  מישור  רותם  

            הסמוך  לדימונה  (מקום   49),  שהינם  אזורי  התעסוקה  היחידים  שאינם  נגישים  כלל  לתחבורה  

 ציבורית.  

               עוד  במדד:  איזור  התעסוקה  ברמת  החייל  תל  אביב  (מקום   16);  אזור  תעשיה  גבעת  שאול  (  17);  

              אזור  תעשיה  סגולה  (  18)  ופארק  פולג  נתניה  (  19)  הנהנים  מנגישות  לרכבת;  מלחה  תעשיה  עתירת  

             ידע,  ירושלים  (  20);  קריית  הממשלה  בחיפה  (  21);  פארק  המדע  נס  ציונה/רחובות  (  22)  ואזור  

 תעשיה   כרמיאל   (  23).  

  



  

  

            פארק  העסקים  ותעשיית  ההייטק  איירפורט  סיטי  ממוקם  במקום  ה-  34 במדד  הנגישות.  אחריו  

 אזור   התעשיה   באקה   אל   גרביה   (  35)   ופארק   תעשיה   עטרות   בירושלים   (  36).  

             יובב  מידד,  סמנכ"ל  הצמיחה  והשיווק  של   Moovit:  "המדד  מספק  אינדיקציה  על  מצב  התחבורה  

            הציבורית  באזורי  התעסוקה,  ומאפשר  לנוסעי  רכב  פרטי  השוקלים  לעבור  לתחבורה  ציבורית  לבחון  

              את  מידת  הנגישות  של  היעד  האישי  שלהם.  כמו  כן,  הניתוח  מאפשר  למפעילי  תחבורה  ציבורית,  

           רשויות  תכנון  תחבורה  ורשויות  מוניציפליות  לעודד  שימוש  באמצעי  תחבורה  ציבורית  באזורים  

               פחות  נגישים,  על  ידי  מתן  מידע  והתראות  בזמן  אמת,  כמו  גם  הצעת  פתרונות  טכנולוגיים  שונים  

            כדוגמת  נסיעה  על  פי  דרישה  (  On-Demand),  תשלום  על  נסיעה  בנייד  ויצירת  אלטרנטיבות  

            בדמות  תחבורה  שיתופית  זעירה  (קורקינטים,  אופניים  שיתופיים  וכו׳).  חוסר  הוודאות  שמאפיין  את  

             שוק  העבודה  מאז  החל  משבר  קורונה,  הביא  לשינויים  והתאמות  רבות  בענף  התעסוקה,  ובתוכם  

           מעבר  לעבודה  היברידית.  הרפורמה  בתשלום  על  נסיעות  בתחבורה  הציבורית,  שהוביל  השנה  

            משרד  התחבורה,  תומכת  בגישה  גמישה  זו,  ומאפשרת  לנוסעים  שמשלמים  ב-  Moovit לשלם  רק  

 עבור   הנסיעות   שביצעו   בפועל,   דבר   המתגלה   כמשתלם   במודל   ההיברידי".  

  

  

  Moovit     מדד   הנגישות   של 

 לינק   למפה   הממחישה   את   המדד:  

file:///C:/Users/iwhit/Downloads/Industrial%20areas%20public%20transit%20acc 
 ebility%20(5).html  

  

  מקרא   סימון   רמת   נגישות   של   כל   אזור:   

 אדום ,   לא   נגיש  ●
 כתום ,   נגישות   מועטה  ●
 צהוב ,   נגישות   בינונית  ●
 ירוק   בהיר ,   נגישות   טובה  ●
 ירוק,    נגישות   גבוהה   מאוד  ●

 דירוג  
 במדד  

 מס'   ציון   שם  
 תחנות  

 מס'   קווים  
 ממוצע  

 לתחנה  

 מס'   נסיעות  
 יומי   ממוצע  
 לתחנה  

 נגישות  
 לרכבת/רכבת  

 קלה  

 נגיש     80-120   24   17   100 עזריאלי-קריית   הממשלה,   ת"א    1 

   -   60-100   13   20   88 ביזנס   סנטר,   בני   ברק    2 

   -   60-100   13   17   75 קניון   איילון,   ר"ג    3 



  

  

  

   -   40-60   5   26   64 רוטשילד-הרצל,   ת"א    4 

   -   20-40   10   32   57 הר   חוצבים,   ירושלים    5 

   -   10-30   4   76   56 א.ת.   קרית   אריה    6 

 נגיש     20-40   5   30   42 כיכר   ציון,   ירושלים    7 

 נצרת/נוף   הגליל-    8 
 אזור   תעשיה   דרומי 

39   65   3   0-20   -   

   -   10-20   3   59   36 קרית   הממשלה,   ירושלים    9 

   -   20-40   8   19   34 א.   ת.   צומת   רעננה    10 

   -   10-30   5   30   34 א.   ת.   הרצליה   פיתוח    11 

   -   10-20   2   48   26 א.ת.   תלפיות    12 

   -   40-60   11   9   25 מת"ם,   חיפה    13 

  פארק   תעשיה   עתידים,     14 
 הוד   השרון  

24   12   6   20-40   -   

   -   20-40   4   11   22 עזריאלי   חולון    15 

   -   10-30   3   23   22 רמת   החייל   ת"א    16 

   -   10-30   4   25   20 א.ת.   גבעת   שאול    17 

 נגיש     10-20   4   36   19 א.ת.   סגולה    18 

 נגיש     0-10   3   47   19 פארק   פולג   נתניה    19 

   -   20-40   7   13   19 מלחה   תעשיה   עתירת   ידע-ירושלים    20 

   -   10-30   4   17   18 קרית   הממשלה   חיפה    21 

 נגיש     10-20   5   24  16 פארק   המדע   נס   ציונה   -   רחובות    22 

   -   0-10   4   33   13 א.ת.   כרמיאל    23 

   -   0-10   3   32   11 א.ת.   עמק   שרה,   באר   שבע    24 

   -   10-20   8   12   8 פארק   הייטק   ביקנעם    25 

   -   20-40   4   5   7 כפר   הייטק   גבעת   רם   ירושלים    26 

 נגיש     0-10   1   57   6 פארק   העסקים   והתעשיה   קיסריה    27 

 נגיש     0-10   1   47   5 פארק   תעשיה   קרית   גת    28 

   -   20-40   12   3   5 א.ת.   סובב   נתב"ג    29 

   -   10-20   6   8   5 א.ת.   ברלב    30 

   -   0-10   1   51   4 א.ת.   שדרות    31 

  פארק   תעשיה   קורן     32 
 מעלות   תרשיחא  

4   38   2   0-10   -   

  פארק   התעשיה   אפק     33 
 ראש   העין  

4   10   11   0-10   -   



  

  

  
  

   Moovit     אודות  

  

  MaaS  -   מקבוצת  אינטל  היא  מובילה  עולמית  במתן  פתרונות  (www.moovit.com )  Moovit            

  Mobility  As  a  Service ומפעילת  אפליקציית  הניידות  העירונית  הפופולרית  בעולם.  החברה             

               נרכשה  על  ידי  אינטל  במאי   2020 על  מנת  לאחד  כוחות  יחד  עם   Mobileye ולקדם  את  

           אסטרטגיית  ה-  MaS של  החברה.  יחד,   Moovit ו-  Mobileye מאיצות  את  המעבר  העולמי  

 לתחבורה   אוטונומית.  

             Moovit,  הזמינה  ב-  42 שפות  ב-  Android,  iOS ו-  Web  App,  מדריכה  את  משתמשיה  כיצד  

           להתנייד  ביעילות  ובנוחות  בסביבה  העירונית  בכל  אמצעי  התחבורה  האפשריים.  לשרות,  שהושק  

              ב-  2012,  יש  כיום  למעלה  מ-  900 מיליון  משתמשים,  ביותר  מ-  3,400 ערים  ב  -  112 ארצות,  והוא  

             זמין  ב-  45 שפות.   Moovit אוספת  עד  שישה  מיליארד  נקודות  מידע  אנונימיות  ביום  שמתווספות  

 AI   מבוססי MaaS   למאגר  הגדול  בעולם  של  נתוני  נסיעה  וניידות  עירונית.  החברה  מציעה   פתרונות              

           עבור  ממשלות,  ערים,  רשויות  תחבורה  וחברות  פרטיות.  הפתרונות  הכוללים  תכנון,  תפעול  

  

   -   10-20   8   6   3 איירפורט   סיטי    34 

   -   10-30   8   4   3 א.ת.    באקה   אל   גרביה    35 

   -   0-10   1   30   3 פארק   תעשיה   עטרות,   ירושלים    36 

   -   0-10   2   10   2 א.ת.    אלון   תבור    37 

   -   0-10   1   21   2 פארק   תעשיות   ציפורית    38 

   -   10-30   4   2   2 פארק   אזורים   פתח   תקווה    39 

   -   0-10   2   9   1 תפן    40 

   -   0-10   1   28   1 פארק   תעשיה   מישור   אדומים    41 

   -   0-10   1   12   1 פארק   תעשיה   פלמחים    42 

   -   10-30   11   1   1 א.ת.   לב   הארץ   (ראש   העין)    43 

   -   0-10   1   19   1 פארק   תעשיות   קיסריה   הצפוני    44 

   -   0-10   2   14   1 א.ת.   ברקן   (דרום   השומרון)    45 

   -   0-10   3   3   1 פארק   תעשיות   יקנעם    46 

   -   0-10   1   5   1 אריאל   מערב    47 

   -   0   0   0   0 פארק   תעשיה   צבאים   בית   שאן   48 

   -   0   0   0   0 פארק   תעשיות   מישור   רותם   (דימונה)    49 

https://www.moovit.com/
https://moovit.com/maas-solutions/?utm_medium=pr&utm_source=pr_boilerplate_solutions
https://moovit.com/maas-solutions/?utm_medium=pr&utm_source=pr_boilerplate_solutions


  

  

            ואופטימיזציה  הם  בעלי  ערך  מוכח  בהפחתת  עומסי  תנועה,  הגדלת  מספר  הנוסעים,  הגברת  

             היעילות  וניצול  הנכסים  הקיימים.  חברות  מובילות  כמו   Microsoft,  Uber ו-   Cubic כבר  משתפות  

             פעולה  עם   Moovit על  מנת  להעשיר  את  מוצריהן  בתחום  הניידות  ולספק  אפשרויות  תשלום  

 מתקדמות.  

  


