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  בשנה  ₪ליון ימ 309 -כהשימוש במנהרות הכרמל מייצר תועלת כלכלית של 

  למשתמשים הפרטיים והן לכלל המשק הן
  

כי שימוש במנהרות הכרמל  ,מצאה EcoFinanceשבוצעה על ידי פירמת הייעוץ הכלכלי  ת מחקרעבוד
 -כ מביא לתועלות כלכליות וסביבתיות בהשוואה לשימוש בנתיבים חלופיים במטרופולין חיפה בהיקף של

  והן לתושבי חיפה. ות הכרמלמלש"ח לשנה, הן למשתמשים במנהר 309

  י סוגים: לשנהנוצרות כתוצאה משימוש במנהרות הכרמל התועלות  והעבודה סווגבמסגרת 

  :הכוללות חיסכון כספי ישיר הודות ל למשתמשישירות תועלות כלכליות  .1
הרכב, וביחס  מפחיתה את משך זמן הנסיעה של נהג ות הכרמלנסיעה במנהר - חיסכון בזמן  )א(

  ם;הנוסעי לאוטובוס גם את זמן
 לעומת נתיבים חלופיים; ות הכרמלבשל מרחק הנסיעה הקצר במנהר דלקבצריכת חיסכון   )ב(
ומקטינה שיפועים מקצרת מרחקי דרך  ות הכרמלנסיעה במנהר - סכון בעלויות אחזקת רכביח  )ג(

 כיוב'.טיפולים שוטפים, תיקונים ודחיית לאי צמיגים, , כגון: במפחיתה בלאי רכבולכן 
 :כוללות את ההשפעות הנובעות מ תועלות עקיפות למשק .2

 כתוצאה מהחיסכון בדלק; – , צמצום פליטת מזהמים וגזי חממהזיהום אוויר הפחתת  )א(
  .ות הכרמל והרחקת התנועה ממרכז העירמנהר םבשל עצם קיו הפחתת מפגעי רעש  )ב(

בין קניון חיפה הבודד מקטע הבשני הכיוונים (קרי,  ות הכרמלמקטעי מנהר לביחס לכל ות נמדדוהתועל
המקטע הכפול בין קניון חיפה ללב המפרץ),  , וכןבין הגרנד קניון ללב המפרץהבודד המקטע לגרנד קניון, 

אחרים המהווים תחליף לנסיעה  חלופייםנתיבי תחבורה  2כאשר ביחס לכל אחד מהמקטעים הללו נבחנו 
 18נבחנו במסגרת הבדיקה . סה"כ WAZEהמומלצים על ידי אפליקציית הנסיעה  במנהרות הכרמל
  תרחישים שונים. 

, הן נהרות הכרמל בכל המקרים מייצרת תועלת כלכלית חיוביתהנסיעה במכי  ,ממצאי העבודה מצאו
  , כמפורט בטבלה הבאה:נסיעה בנתיבים החלופיים האחריםלעומת ה ,ישירה והן עקיפה

  תועלת ממוצעת 

  לרכב)(₪ 

  נסיעה בשני מקטעים רצופים  נסיעה במקטע אחד

  פרטי  אוטובוס  משאית  פרטי  אוטובוס  משאית

חסכון תועלת ישירה (חסכון בזמן, 
  הוצאות אחזקת רכב)בדלק וב

39.04 192.12 11.74 44.78 208.76 13.76 

  תועלת עקיפה 
  (הפחתת זיהום אוויר ורעש)

4.42 4.99 0.79 6.86 7.21 1.30 

 15.06 215.98 51.64 12.53 197.11 43.46  סה"כ תועלות

מקביל המיטבי הנסיעה ה במקום נתיבהכרמל ות במנהרבחרו לנסוע מהמשתמשים  2/3-תחת ההנחה ש וחושבהנתונים * 
   .אליהןנוסף המקביל האפשרי הנסיעה ה נתיב במקוםות במנהרבחרו לנסוע מהמשתמשים  1/3אילו , וותמנהרהתוואי ל

תוואי מקביל להמיטבי הנסיעה ה במקום נתיב ות הכרמלבמנהרלנסוע  שבחרומהמשתמשים  80% -במידה והיחס היה משתנה ל
סך  אליהןנוסף המקביל האפשרי הנסיעה ה נתיב במקוםות במנהרשבחרו לנסוע מהמשתמשים בלבד  20%לעומת , ותמנהרה

  למקטע לאוטובוס.  ₪ 166.70 -למקטע למשאית ו ₪ 37.66למקטע לרכב פרטי,  ₪ 10.82התועלות היה 



  
  

מצאה העבודה , א כיום במרכז השיח הציבורינמצבאשר לשיפור איכות האוויר בעיר חיפה, נושא אשר 
 הפחתת פליטתבשנה כתוצאה מ ₪מיליון  8.2 -של כחיובית בסך תועלת מביאות ל הכרמל מנהרותכי 

  הפחתת גזי חממה.בזיהום אוויר מקומי והיתרה  הפחתתמקורה ב 75% -, מתוכם כמזהמים

הן מהתועלות הישירות של  ,העולמותמשני למעשה נהנים הכרמל המשתמשים במנהרות תושבי חיפה 
מהתועלות נהנים והן ובאחזקת רכב  בדלק ,נסיעה חסכון בזמןכתוצאה מ הכרמל שימוש במנהרות

   .בשל השימוש במנהרות אוויר ורעש ברחבי העיר עצמהההפחתת זיהום כתוצאה העקיפות 

מפגעי צמצום בהאוויר ושיפור איכות המתבטאת ב, הנוצרת מקיומן של המנהרות סך התועלת הסביבתית
 279,600 -. מכאן, מאחר ובעיר חיפה מתגוררים כבשנה ₪מיליון  18.7 -כ איהמתחבורה בעיר  הרעש

מתושבי העיר  50% -תושבים ומנהרות הכרמל חוסכות נסועה בכבישי העיר עצמם, ותחת ההנחה שכ
כל  בודה, כי אז למעשה,מתגוררים בשכונות אשר סמוכות למנהרות או לנתיבים החלופיים שנבדקו בע

לשנה מעצם קיומה של המנהרה, גם  ₪ 133 -כ "הגר בסמיכות לנתיבים הנ"ל "מרוויח תושב בחיפה
  .אינו משתמש בה כלל

  :הכרמל במנהרותלמשק הנגרמות כתוצאה משימוש התועלות הטבלה הבאה מסכמת את סך 

 החיסכוןהיקפי  *לפי תרחיש א'  ** לפי תרחיש ב'  תרחיש משולב ***

 לשנה מלש"ח 243 לשנה מלש"ח 444  מלש"ח לשנה 309

סך התועלות 
 במשק הנוצרות

כתוצאה מנסיעה 
 מנהרה לשנהב

  מיליון שעות לשנה 2.7 -כ

ימי עבודה  295,000 -כ(
  )בשנה

 מיליון שעות לשנה 3.9 -כ

ימי עבודה  437,000 -כ(
 )בשנה

 שעות לשנה מיליון 2 -כ

ימי עבודה  225,000 -כ(
 )לשנה

 חיסכון בזמן

 (לנהג בלבד)

  מיליון ליטר  6.6 -כ
  בשנהדלק 

  מיליון ליטר  8.8 -כ
 דלק בשנה

  מיליון ליטר  5.5 -כ
 דלק בשנה

 חסכון בדלק

 CO2eטון  17,600 -כ
 לשנה

לחסכון בצריכת  השוו
משקי  2,350 -חשמל של כ

  בית בשנה

 CO2eטון  23,500 -כ
 לשנה

לחסכון בצריכת  השוו
משקי  3,100 -חשמל של כ

 בית בשנה

 לשנה CO2eטון  14,900

לחסכון בצריכת  שווה
משקי  1,950 -חשמל של כ

 בית שנה

חיסכון בפליטות 
 גזי חממה

   .מבחינת זמן הנסיעה ות הכרמלהנסיעה המיטבי המקביל למנהר נתיב –תרחיש א'   *

 .ות הכרמלנסיעה אפשרי נוסף המקביל למנהר נתיב –תרחיש ב' ** 

מהמשתמשים שנסעו במנהרות הכרמל במקום נתיב הנסיעה המיטבי המקביל למנהרות  2/3יחס  -תרחיש משולב  ***
 מהמשתמשים נסעו במנהרות הכרמל במקום נתיב נסיעה אפשרי נוסף המקביל למנהרות הכרמל 1/3 -, ו(תרחיש א') הכרמל

  (תרחיש ב')

כי קיימות תועלות נוספות למשק מעצם קיומן של מנהרות הכרמל אשר לא נלקחו בחשבון  ,לצייןיש 
ממרכז העיר  כלי רכבהסטת , שיפור בבטיחות נסיעה והפחתת תאונות דרכיםבמסגרת העבודה, כגון: 

ת תועלת מעצם קיום המנהרוו הפחתת עלויות תחזוקת כבישים ציבוריים, בכבישיםהתנועה גודש והפחתת 
. קיים קושי מתודולוגי לכמת תועלות אלה אולם אין ספק שסך ("ערך האופציה" או "ערך הנוחות")

 גבוהה יותר. אף ממנהרות הכרמל היא כתוצאה למשק הנוצרת התועלת 

  


