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לפריוןטובהבדרךהקלה
אביבתלבמטרופוליןמתוכנניםמטרוקווי

רעננה סבאכפר

השרוןהוד

תקוהפתח

גבעתיים

אביב:ל

גןרמת

יהוד־מונוסון

המטרו

—קו1

קו

הקלההרכבת
האדוםהקו

הסגולהקו
רחובות

ישראלרבבת

בעודרקהמטרושלמהתועלת

כהן.אמרבכלל׳/אםשנה,50-40

באנג־התפישה.אתלשנות"עלינו

ליה,
$TS1$,באנגליה$TS1$

$DN2$,באנגליה$DN2$,ניסיוןשנות150שבהלמשל
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חוקיש(Crossraii)בלונדוןהחדש

המ־מחויבשזההבינוהםייעודי.

ציאות.

$TS1$.המציאות$TS1$
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$TS1$הבלכליתחברתית$TS1$

$DN2$הבלכליתחברתית$DN2$המוע־שתציג

צה

$TS1$המועצה$TS1$

$DN2$המועצה$DN2$הבנה"מתוךהבאה,לממשלה

הליבהממיזמיאחדהואשהמטרו

בעשוריםישראלעלשישפיעו

גםאךהתחבורה,בתחוםהקרובים

שלמיזמיםלצדהדיורבתחום

נו־קלהרכבתקוויהקמתהרכבת,

ספים

$TS1$נוספים$TS1$

$DN2$נוספים$DN2$הציבוריתהתחבורהוהרחבת

המט־השפעתהמרינה".אזוריבכל

רו

$TS1$המטרו$TS1$

$DN2$המטרו$DN2$ביןנובעתאמר,הדיור,תחוםעל
מצוקתאםשבהיעדרו,מכךהשאר
מסויםשלב"יגיעתחריף,התחבורה

במ־הבנייהאתלעצורנצטרךשבו

רכז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$,יהיהשלאמפניהמטרופולין

ועודעודוניצורתחבורתי,מענה

המטרופולין".בשולישינהערי
מהתר־הסתייגותהביעבריל

חיש

$TS1$מהתרחיש$TS1$

$DN2$מהתרחיש$DN2$ושפיר,זיושהציגוהשלישי

במטרו־ב-0402יצטופפופיושעל

פולין
$TS1$במטרופולין$TS1$

$DN2$במטרופולין$DN2$תושבים.מיליוןאביבתל

מתאיםאינולדבריו,כזה,תרחיש

"עלהממשלהשקיבלהלהחלטה
במדינה,האזוריםכלשלחיזוק
ומוקדיםמטרופוליניםעלבדגש
המוע־המקצועית,ברמהאזוריים.

צה

$TS1$המועצה$TS1$

$DN2$המועצה$DN2$סבורהלאלכלכלההלאומית

משמעו־כהגידולשלשהאפשרות

הארץבמרכזהתושביםבמספרתי

מגמותלאורקיימת,2040עד

ולכןהממשלה,ומריניותהעבר
סביריםאינםשהוצגוהמספרים

ישרתשייבנההמטרומטעים.ואף

ובהחלטשנים,עשרותישראלאת

מיליוןיהיושנה60שבעודייתכן
אביבתלבמטרופוליןתושבים

בא־המתגורריםששיעורנראהאך

האוכלוסייהכללמתוךהמרכזזור

יקטן".אוישתנה,לא

באמי־כךעלהשיבאקשטיין

רה

$TS1$באמירה$TS1$

$DN2$באמירה$DN2$מואץציפוףהמציגהתרחישכי

רוציםאנולאןלהמחיש"נועד

בפו־יקרהלאזהאםגםלהגיע,

על
$TS1$בפועל$TS1$

$DN2$בפועל$DN2$.0402-לשם,להגיעננסהאםב
שנעשהלמשל,תהיה,המשמעות

ונבנהעירונית,התחדשותהרבה

החוקריםטבדקול-0402אביבתללמטרופוליןהתרחישיםהתוצראתמקפיצים

תרחיש

מגמתהמשך

האוכלוסייה,פיזור
מסרובלי

תרחיש

בתרחישכמו

עםאבלהראשון

מטרומערכת

תרחיש

מטרומערכת

ואורבניזציה

מואצת

קווי)שלושהמלאההקיימתהמערכת
מלאהמערכתקלה,רכבתקוויבתוספתהתחבורהמערכת

מהירים(ונתיביםמטרוהקלההרכבת

המטרופולין,אוכלוסיית
5.96.08.1במיליונים*

במטרופולין,מועסקים
׳-•tl;־•-‘ u : C—Jבמיליונים**

העלייה

$TS1$העלייה;tl•-׳$TS1$

$DN2$העלייה;tl•-׳$DN2$לעובדבתוצר
/ס,,0 /1

הבסיסתרחישלעומת
1,1,010

ף711?ישראל,שללתמ"גהתוספת
ימינושלשקליםבמיליארדי

"5•111 $TS1$"5•111$TS1$$DN2$"5•111$DN2$

אהרןמכוןשפיר,ואורןזיוסנימקור:מיליוןכ-8.1**ב-7102:נפשמיליוןכ-1.31ב-0402:ישראללאוכלוסייתהתחזיתב-7102;נפשמיליוןכ־2.4*לעומת

ממשיכים"בחו"לאקשסיין:צביפרוס׳

מפנילאדמה,מתחתבתחבורהלהשקיע

יקראםגםאפס,שםהקרקעשערך
אחרת"חלופהאיןמודרנילמשקלחפור.

זה,מלבדלזה.זהצמודיםמגדלים
מנוגדאינואביבתלשלהפיתוח

יהיוירושליםאושבעשבארלכך

אורבניים".מרכזים

הנחההעגולהשולחןאת

הבי־מהמרכזמואבעומרפרופ׳

נתחומי,

$TS1$,הבינתחומי$TS1$

$DN2$,הבינתחומי$DN2$אנשיעודבווהשתתפו

וכלכלהאקדמיהממשלה,

הכ־החשבחזקיהו,רוניובהם

ללי

$TS1$הכללי$TS1$

$DN2$הכללי$DN2$אריאב,ירוםהאוצר;במשרד
אוניבר־שלהמנהלהוועדיו"ר

סיטת

$TS1$אוניברסיטת$TS1$

$DN2$אוניברסיטת$DN2$מנכ"לולשעברבן־גוריון
גולדהמר,אסתיהאוצר;משרד
ראייתבמשרדמנהלתשותפה

פרופ׳;bdoוהייעוץהחשבון

הבעת־מהמרכזצוקרמןאלכס

חומי;

$TS1$;הבעתחומי$TS1$

$DN2$;הבעתחומי$DN2$ראששראל,מיכאלד"ר

נירוד"רלכלכלה;קהלתפורום

לתנועההתוכניתממובילישרב,
העירוני.במרחבמקיימת

הציוני?החזוןעםומה
העירבדיוןהמשתתפיםאחר

מטרופוליןשלשהציפוףכךעל
החזוןאתתואםאינואביבתל

פי־חשיבותאתשהרגישהציוני,

זור

$TS1$פיזור$TS1$

$DN2$פיזור$DN2$בנגבגםהמדינהאוכלוסיית

שביצעהלצעדיםואףובגליל

כמוהאחרונות,בשניםהממשלה

השק־לעירודהחוקשלעדכון

גדולותהטבותהמפנההון,עות

שלוהעתקהבפריפריה,לעסקים

אומ־כךעללנגב.צה"למחנות

רים

$TS1$אומרים$TS1$

$DN2$אומרים$DN2$ליצוראפשרכיוזיואקשטיין

דןלגושמחוץגםעסקיםמרכזי
המטרו־המרכזיםשכלובלבד

פוליניים

$TS1$המטרופוליניים$TS1$

$DN2$המטרופוליניים$DN2$תחבורתימקישורייהנו

ביניהם.טוב

אקשטייןאמרמקרה","בכל

^TheMarker,במטרו־"יש

פולין
$TS1$במטרופולין$TS1$

$DN2$במטרופולין$DN2$מי־כ-5כיוםאביבתל

ליון
$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$,יותריהיווב-0402איש

הת־תהיהמההיאוהשאלה

פוקה

$TS1$התפוקה$TS1$

$DN2$התפוקה$DN2$פקקיםשלהם.החייםורמת
במ־כמעטאיןאבליהיו,תמיד

דינות

$TS1$במדינות$TS1$

$DN2$במדינות$DN2$oecdשלמטרופולינים

להןשאיןאישמיליוןמ-5יותר
להשקיעממשיכיםוכולםמטרו,
מפנילאדמה,מתחתבתחבורה

אםגםאפם,שםהקרקעשערך

איןמודרנילמשקלחפור.יקר
אחרת".חלופה

עמוד 2


