
20.02.17ת"אילשוקי כהן               כנס אגודת 
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ערי העתיד יתבססו על אינטרקציה מרחבית יעילה  

הכוללת גם מערכי תחבורה  

קצב ההתקרבות למצב זה תלוי בנו
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אפשרויות ונתוני רקע, מטרות. א

מטרות התכנון התחבורתי

זיהוי בעיות

רמת השירות הנוכחית ברשת הדרכים

סוגי פתרונות
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נוח וזול, שתאפשר ניידות במרחב באופן מהיר  .

שירותים ובילוי, מוסדות לימוד, שתאפשר מרחב בחירה גדול של תעסוקה  .

שתהיה בטוחה ואמינה.

שתהיה זמינה בכל עת ולכל יעד  .

ללא פגיעה בנוף, ללא רעש, ללא זיהום אויר: שתהיה ידידותית לסביבה  .

שאם אין כיום מערכת העונה לתכונות אלו אפשר יהיה להקימה  , אנו גם מצפים

.  במהרה

יעילה  , לכאורה מערכת נוחה. מערכת כזו, ולא יכולה להימצא, לכאורה אין בנמצא

ולא ניתן , ולא ניתן להבטיח זמינות בכל עת ולכל יעד, *ואמינה לא יכולה להיות זולה

אלא שהשקפים הבאים  . להבטיח שהקמת מערכת כזו תוכל להיעשות בזמן קצר

. יותר אופטימיים

מזה הנוסע ישלם ישירות כ . 120₪א לירושלים תהיה כ "בין תA1עלות נסיעה בקו :לדוגמא* 

.  נוספים בעקיפין באמצעות מיסים₪ 100באמצעות כרטיס ו ₪ 20
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2016רמת השירות במערכת הדרכים הבין עירונית והפרברית בארץ ב 
2016לפי נתונים מפורטים ממאי ומיולי –" גוגל"לפי נתוני ( מסלול-מ"ק4,300)
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רמת השירות

תוספת זמן נסיעה ביחס

22:00לממוצע בשעות

בבוקר06:00בלילה עד 

התפלגות 

הארצית הנסועה

)%(השנתית  

התפלגות

שעות הרכב  

)%(השנתיות 

20%7765עד C-(A)מאוד טובה–טובה

40%-20%1214(D)סבירה

60%-40%45(E-D)נמוכה-בינונית

80%-60%23(E)נמוכה

80%+513(F-E)פקק תנועה, מאולצת

מהנסועה  5%מאידך , משעות הרכב נעשים לפי הלוח ברמת שירות גבוהה65%מהנסועה ו 77%

שיעורי הנסועה ושעות הרכב ברמת שירות  . משעות הרכב מתבצעים ברמת שירות גרועה13%וכ 

.  האזורים המטרופוליניים ושעות השיא בתנועה, גרועה גדלים ככל שמבודדים את ימי העבודה



2016עירוניות ב -הביןמ"הירהתפלגות שעות 
'ה-'פ רמות שירות ושעות יום בימי א"ע
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א"במטרופולין תהתפלגות של אורכי קטעים בין עירוניים 
(100=לילה)לפי אינדקס זמני הקטע 

2016בחודשים מאי ויולי 6-9בשעות שיא בוקר 
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85קו 

ח וולפסון"ביה-צ"מזרח ראשל

מ"ק23.5: אורך קו

53: מספר תחנות

'מ443: מרחק ממוצע בין תחנות

54: אוטובוסים ביום' מס

דקות85: זמן נסיעה יומי ממוצע

ש"קמ16.6: מהירות ממוצעת

11.5ברכב פרטי המרחק בין הקצוות 

27זמן נסיעה בשיא בוקר , מ"ק

14: בשפל יום(. ש"קמ26: )דקות

(.  ש"קמ49)דקות 

:  צ למרכז בת ים"בין מזרח ראשלגם 

עצירה ב  , מ"ק13.6)דקות 50: בקו

דקות 25ברכב פרטי , (תחנות30

(.  מ"ק12)בשעת שיא 

וולפסון

בת ים

חולון

מזרח  
צ"ראשל

מערב 
צ"ראשל
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271קו 
א"אוניברסיטת ת-שרת בחולוןקרית

מ"ק18.7אורך הקו  

41מספר תחנות

מספר אוטובוסים  

69ביום בכיוון

'מ456מרחק ממוצע בין תחנות  

דקות 65זמן נסיעה ממוצע

ש"קמ17.3:   מהירות יומית ממוצעת
זמני נסיעה בין קצות  

דקות         20-45המסלול ברכב פרטי

-שרתקרית
חולון

' אונ
א"ת -אופיינימטרופוליניקו אוטובוס 

מיבני" פקק תנועה"
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סוגי פתרונות לשיפור מערך התחבורה

תחבורתייםפתרונות:

בתשתיתהשימושייעולי"עאו/והתשתיתהרחבתי"ע

.הקיימת

תחבורתייםלאפתרונות:

נסיעותלהחלפת-סייבר-התקשובמערכתעלהתבססות.

במרחבפעילויותופריסתהקרקעשימושימערכתפיתוח

.בתחבורההצורךלהפחתת

,  הפתרונות מיועדים לשיפור האינטראקציה המרחבית

.  ממנהחלקשהתחבורה היא 
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הפרטיברכבהשימושייעול•

באזוריםבוהנסיעהבמתכונתהיאהבעיה.אויבאינוהפרטיהרכב
.בוהנסיעהבעצםולאמסויימותיוםובתקופות

נסיעותי"עהשיאבשעותשלוהמילויבמקדם(זעומהבעלות)קלשיפור
.ברכבות₪מליארדיעשרותשלמהשקעהבהרבהאפקטיבימשותפות

.1.2כהואגדושיםבאזוריםבבוקרכיוםהמילוימקדם

מערכתשלהשירותברמתמשמעותישיפוריחול1.5ליעלהזהמקדםאם
.קצרזמןותוךגודשושעותבאזוריכזהשינוילחוללאפשר.הדרכים

יפחיתועמוסותפחותלשעותשיאמשעותמהנסיעותחלקהסטתגם
.הגודשאת
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היא.יותראטרקטיביתולעשותההקיימתצ"התחאתלשפרניתן•
פרטירכבתנועתעםומשולבת,תחנותממועטת,ישירהלהיותצריכה

אוטונומירכבבאמצעותתיעשהלעתיד.עבודהמקומותשלוהסעות
.ברכבנוסעיםשלקטןמספרעם

מכלל10%ככיום)עבודהמקומותשללעבודההסעותעידוד•
ובמתכונות(במטרופוליניםמכךפחותהרבהאך,לעבודההנסיעות
,"וסעחנה"מחניוני,סמוכיםעבודהמקומותביןשיתוףי"ע–מגוונות

.ועודרכבתמתחנות

,הליכותחלקיתיחליפו(חשמלייםגם)אופנייםהעירוניבתחום•
קצריםנסיעהבמרחקיפרטיורכבקלותרכבות,אוטובוסים

באמצעותזהאמצעישלהבטיחותלבעייתפתרון:התנאי.ובינוניים
.ועודנתיבים/שביליםמערכת
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:י"עבגודשמנסיעותלהימנעותתימרוץ–נסיעותותמחורניהול

משותפותנסיעותביצוע

חלקהאוהדרךכללאורךצ"לתחמעבר

מהביתעבודה

נסיעותשלבזמןהסטות

זמןפ"עהנסועהשלדיפרנציאלימיסויי"עלהיעשותיוכלהתימרוץ

עללמסאוהרכבעלהקנייהלמיסוי(כתוספתולא)כתחליףומקום

בניסויבהצלחהבארץנבחןהאפקטוגםנוסתההטכנולוגיה.הדלק

."לָירֹוקנעים"
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:תחבורתייםלאפתרונות

קרקעשימושי•

531במסילתברכבתא"לתלנסוע:ברעננההגרלמועסקעדיףמה:שאלה•

?שבסלילה531בכבישאושבהקמה

בדרךלעבודתוולהגיערעננהשלהתעסוקהבאזורלעבודלועדיף:תשובה•

.מתאימהבפריסהתעסוקהאזורילפתחצריךכךלשם...כלשהי

בסייבר"נסיעות"•

ולסדרלקנות,עבודהבפגישותלהיפגש,ללמוד,לעבודאפשר
.לנסועבלימסביבתואומהביתסידורים

בהדרגהמחליףשהסייברסימניםיש,שונותלהערכותבניגוד
העתידיתהאולטימטיביתהתשובהזו.להאיץצריךהקצבאת.נסיעות

.ביותרהטובההרכבתהואהסייבר.התחבורהצרכילרוב
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?  אויב או אוהב-הרכב הפרטי. ב

יתרונותיו וחסרונותיו של הרכב הפרטי•

אפשרויות שינוי מאפייני השימוש ברכב הפרטי•

תועלות מהגדלת מקדמי המילוי  •
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82%האירופיתבקהילייה.העיקריהתחבורהאמצעיתסריטבכלויהיההינוהפרטיהרכב«

לצרכיבמענהמדוייקהוא:רביםיתרונותלויש.70%ככיוםבארץ,בונעשיםהנוסעמ"מק

אותולדמותניתן,ומקוםעתבכל(וגדלהולךששיעורם,הרכבזמינותבעלי)הנוסעים

.סופיתאיןותדירותקוויםספור-איןבעלתצ"לתח

עלותהשנימהנוסעוהחל,תקורותלואין,נהגיםשלעבודהתשומותמחייבאינו,נוחהוא«

מגודש-חיצוניותעלויותכוללותאךמסמנוכי)הלאומילמשקבמחיריםזולהבוהנסיעה

.לאוטובוסביחס(אווירזיהוםועד

מרבית.השנתיתהנסועהשלהעיקרילחלקיחידהוכמעט,יעילהתשובהמהווההוא«

.גודשאיןבהםואזוריםכיוונים,יוםבתקופותמתנהלתהנסועה

הפרטיהרכב.מסויימותבנסיעותלכללהתועלתעםמתנגשתלפרטתועלתו,זאתעם«

.בוהקייםהשימושבדפוסגודשלהיווצרותאחראי

,אחרתאך,בוהשימושהמשךותוך,אלובעיותלנטרליכולהפרטיברכבמושכלשימוש«

להשקעהאקוויוולנטייםזהבכיווןמהלכים.ויעילהמתפקדתתחבורתיתלמערכתלהגיעניתן

ומיוחדותמסילתיותציבוריתתחבורהבמערכות₪מיליארדי(יותרואולי)עשרותשל

.ביותרקטנההפרטיברכבמושכללשימושההכוונהעלות,מאידך.אחרות
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המילוימקדםהגדלת-ברכבהממוצעהנוסעיםמספרהגדלתי"ע.
משותפותנסיעות.1.2כרקהואזהמקדםבגודשבנסיעותכיום

הרכבכליתנועתאתולהפחיתהמקדםאתלהגדיליכוליםברכב
.במקביל

מחוץשימוקמו"וסעחנה"לחניוניפרטיברכבמשולבותנסיעותי"ע
השאטליםדוגמת-שאטלים/צ"בתחר"למעוכניסהרים"למע

.יעילהואבוהגיאוגרפיבתחוםאמצעיכלפועלזובצורה.משפירים
וחניוניםמהיריםנתיביםרשתשליצירהכיוםמתוכננתזהבתחום
.בצידם

עמוסותפחותלשעותזמןהסטותי"ע.

פ"עהמילוימקדמיהגדלתשלבאפשרותרקעוסקיםהבאיםהשקפים
(2015)במשרדל"תכבאגףשנערךמחקר
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:תשתיותהתאמת

HOV(high-occupancyלנתיביבארץקיימיםצים"נתהסבת1.

vehicle)נתיבירשתויצירת,ב"בארהכנהוגHOVבעיקרנוספת

מקדםעםולרכבצ"לתחייועדואלוהעדפהמסלולי.פרברייםבצירים

לא"בעירמהיר"פרוייקט.(לקיבולותבהתאם2או)1מגבוהמילוי

.בחשבוןזאתמביא

ובנתיבים1בכבישהמהירבנתיבמאגרההפטורסףהקטנת2.

.1+לנהגבאגרהוהנחה2+לנהג3+מנהגהמתוכננים

חניוניםהקמת-נסיעותאיחודלצורך"וסעחנה"חניוניהקמת3.

.המטרופוליןלבאלפרטיברכבנסיעותלאחדשיאפשרו

-רכבתובתחנותהעבודהובמקומותעירונייםבחניוניםהעדפות4.

שישמרונוחיםחניהומקומותתפוסהרבירכבלכליהנחות

.למשתפים
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וחיפושהצעות,הרשמותכיוםמאפשרותאחדותסלולריותאפליקציות-מידע

הנסיעותמספריגדלבהןהמשתמשיםמעגלשיתרחבוככלמשותפותנסיעות

בקלותיהיהניתן.ומסלולזמןהתאמותבפחותצורךיהיה-ויתייעלהמשותפות

.'וכואחרעםולחזורמסוייםברכבלנסוע

להרחבתועודהמיסוי,הביטוחבנושאותקנותחקיקהבשינויצורךיש-חקיקה

.משותפותבנסיעותהשימוש

ביןמשותפותלנסיעותמעברלתמרץיכולבגודשנסיעותמיסוי-מכווןמיסוי

הנוסעיםביןיתחלקשהמסובין,אחדמנוסעיותרעםלרכבהנחהאופטורשיינתן

.לפרטיותרנמוךויהיהביחד

או)תשלום:"הגזרבצד"-אחרעםונסיעהפרטירכבעלויתורעבורתגמול

מאותלשלםנכוןאם.אחרעםוייסעברכבונסיעהעלשיוותרלמי(מסהקלות

קטןסכוםלשלםנכוןלאלמהלרכבתבודדתבנסיעהנוסעלהעברתשקלים

ברכבמשותפותנסיעותבאמצעותבדיוקיעדאותולהשגת(₪עשרות)בהרבה

.סלולריתבאפליקציהלהיעזריכולההליךניהול.פרטי
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.ב"בעלי הסדרי העדפה שונים במדינות נבחרות בארהHOTו HOVאורכם של נתיבי 
.ואורכם מוצג בקילומטרים2008הנתונים נאספו מסקר שבוצע בסוף שנת 

כ"סה
,  בסלילה

טרם הוחלט

אוטובוסים  

בלבד

HOT HOV סוג מסלול

פרטי  

באגרה

1, פטור+ 3

באגרה2ו

2+

1, פטור

באגרה

לפי 

תקופות  

יום

3+* 2+* מדינה

2,216 168 13 57 1,978 קליפורניה

733 5 10 719 וושינגטון

202 17 34 151
ניו  + ניו יורק 

רזי'ג

256 69 187 פלורידה

235 235 אריזונה

166 166 טנסי

908 360 103 174 271 יניה'ווירג

551 10 183 358 טקסס

1,034 220 396 418
מדיניות 13

נוספות

6,301 649 22 10 103 746 13 274 4,483 כ"סה

100.0 0.4 0.2 1.8 13.2 0.2 4.9 79.3
התפלגות  

)%(הקיים 

21בחלק מנתיבי העדפה אלה היתר כניסה לרכב היברידי עם נהג בודד*



הרכב הפרטישיעורי ההפחתה בתנועת

נוסעים  ' מס

ברכב
1.6%4%7%10%מצב קיים

184.181.076.369.062.5

213.215.619.224.027.7

31.62.13.05.37.4

40.81.01.21.42.1

50.30.30.30.30.3

100%100%100%100%100%כ"סה

1.201.241.301.401.50מקדם מילוי

24%25%26%28%30%ניצול מושבים

גידול.צ"מתחתגיעהרכבבכליהנוסעיםמתוספתשכמחציתמוערךבלוח

בשלבויעלם-10%בהתנועהאתיקטיןאלהבתנאים1.5להמילוימקדם

מעל-מופלגתתועלת1.24שלמילוילמקדםלמעברגם.הגודשכלראשון

.בשנה₪מיליון700 22
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רכבת הסייבר

המהפכה התעסוקתית

 נעים לירוק"ניסוי"

עבודה מהבית או מסביבתו

עירוב שימושי קרקע

הרכב האוטונומי



ולעבורביומניםלדפדףצריךבהלהשתמשכדי.זמינהאךנסתרתרכבתזו
.והפעילותהחשיבהבדפוסימתאיםשינויולערוך,21הלמאה20המהמאה

מבחיניםלארביםאך,טכנולוגיתמהפכהשלובעיצומהטכנולוגיבעידןאנו
.זאתמנצליםולאבכך

2מהםעובדים8(המרכזבאזורוממוקמת)תחבורהבתכנוןהעוסקת"מתת"ב
מפעיליםהם.שבחברהמחשביהםעלמהביתלרובועובדיםבחיפהגרים

עםומשוחחים,במשרדהאחריםהמחשביםכלאת"רואים",מרחוקתוכנות
מובןבכלבמשרדהעבודהיוםכלמצוייםהם.בסקייפאובטלפוןאחריםעובדים

.לפיזיפרטשהוא

וכלל)ארציבחירהמרחבמאפשרת,ישראלרכבתעלעדיפה"הסייבררכבת"
שבריררקמחירה.שלהםבמקרהביוםשעות3.5וחוסכת,תעסוקהשל(עולמי
.הרכבתממחיראחוז

רקמתאיםהזההסידוראולי–?"קוריוז"הואלעילהמתוארהאם,אך
?מהעובדיםשולילאחוז
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?(ולו באופן חלקי)האם סוג העבודה שלך ומקום עבודתך מאפשרים עקרונית עבודה מהבית 

3.1%

17.1%

29.6%

50.2%

זו צורת עבודה רווחת במקום עבודתי

אפשרי ומתאפשר לי לפעמים

אך לא מקובל , אפשרי עקרונית
במקום העבודה שלי או לגבי

לא מתאים כלל לסוג עבודתי

"נעים לירוק"אפשרות העבודה בבית של מתנדבי ניסוי 

י"עהנסיעהבהרגלישינוייםבודקהוא.פרטירכבנהגי1,200כולל"לירוקנעים"ניסוי

למרכזיברכבםנסיעהכלעםשפחת,חודשיסכוםלחשבונםקבלוהנהגים.כספיתמריץ

כניסותיהםאתבכשישיתצמצמוהםוחצישנהשלמעקבלפי.השיאבשעותמטרופולינים

נסיעותי"עגםאך,הנסיעהשעתשינויי"עבעיקר,השיאבשעותהמטרופוליניםלמרכזי

.סיוםבשלבינמצאהניסוי.מהביתועבודהצ"בתחחלקישימוש,הפרטיברכבמשותפות

.מהביתהעבודהלשאלתהניסויאתשסיימומתנדבים257שלתשובותהתפלגותלהלן
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מהי תדירות ומתכונת  , במידה ומקום עבודתך מאפשר עקרונית עבודה מהבית

(מהמתנדבים שהשיבו שעבודה מהבית אפשרית עבורם20%פילוח של )? עבודתך מהבית

19.2%

30.8%

25.0%

21.2%

3.8%
אני גמיש בנושא ועובד במקרים  
רבים מהבית

אני עובד מהבית יום שלם או  
חלקי לפחות פעם בשבוע

אני יכול להתחיל לעבוד מהבית 
ובהמשך להגיע לעבודה

רק במקרים נדירים

אף פעם
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-1תוצאות כלליות של ניסוי נעים לירוק 

שינוי בהרגלי הנסיעה של המתנדבים

השינוי בעלויות נובע משינוי מקביל בנסיעות באזורים ובשעות בהם קיים גודש בדרכים
27



המתנדבים  395עלות הנסיעה החודשית של 

בשלב התיעוד ובשלב התגמול  

28



מגמות בשיעור העובדים שיוכלו לעבוד מביתם או מסביבתו

שעיקרה,"הרביעיתהתעשייתיתהמהפכה"כמוגדרתכיוםהמתהווההמציאות

תהליך,והביולוגייםהדיגיטליים,הפיזייםבעולמותשונותטכנולוגיותשלשילובן

,אינטרנט,מידעזרימתכוללתהמהפכה.העולמותביןהגבולותאתהמטשטש

לרבות)ברובוטיתאנושיתפעילותשלגוברתהחלפה,"דבריםשלאינטרנט"

.ועוד(בנהיגה

יעבדו'אבכתהכיוםהלומדיםמהילדיםשמחציתמוערךשוניםמחקריםלפי

צפוייםוהגידולהגיוון,החידוש,השינוי.היוםקיימיםשאינםבמקצועותבבגרותם

.אחריםוגםהרובוטיקה,הננוטכנולוגיה,הִמחשובבענפי

כברקטןאינוזהושיעור,מחשבמסךמוליעבודמהעובדיםמהנוכחיגבוהשיעור

.כיום

המוגדרמסוייםלמקוםפיזיתלהגיעיזדקקולארובם(בהמשךהמוצגים)בתנאים

,המחשבהאתלניידהואכשהצורךהגוףאתלניידלמה.לעבודכדיעבודהכמקום

.הסייברברשתותהאורבמהירותמתנייעתוהיא

29



מפגשאסימובאייזיקהדמיוניהמדעסופרמתאר"העירומההשמש"בספר

רקנעשואחריםעםקשריושכלשניםאחרי,לאורחבחווהבגפוהחיאדםבין

.וידאובשיחות

:באורחמטיחוהואנוחהלאתחושתו.חיאדםאלאהולוגרמהלאלפניווהנה

."נושףשאתההאוויראתנושםאני"

מחציתכאשר(לדוגמא)אבל.כזהמנוכרלעולםלהגיערוציםואיננוצורךאין

תחבורתיבעולםנהיהלסייבריעברורכבבכליכיוםהנעשיםהנוסע-מ"מק

.ניכורובלי,אחר

.קודםעודאולינתאמץאם.2040בנרצהאם.2050באולי?יקרהזהמתי

לקוחות.בנקיםסניפיסגירת,למשל:כיוםכברלכךברוריםאיתותיםיש

פוחתתבתדירותומגיעיםבאינטרנטויותריותראליהםנכנסיםהבנקים

.לסניפיםוהולכת
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5%כ)בנקיםסניפי58ישראלבנקנתונילפיבארץנסגרו2014-15בשנים

בארץהגדוליםהבנקים5עובדימספר,במקביל.(במדינההבנקסניפימכלל

.עולמיתמתופעהוחלקהדרךתחילתרקזו.7%ב2015ל2013ביןפחת

הסגירות.מסניפיו20%שללסגירהבתכניתלאחרונהיצא"אמריקהאוףבנק"

:כאלוהתגובותהיובודדיםבמקריםרק.ומרכזיותגדולותבעריםהיובארץ

הבנקאיותמהפעולות51%בארץבוצעועדיין2016שלהראשוןברבעון

.סלולרייםמטלפונים6%ורקובמכשיריםבאינטרנטהשאר,בסניפים

שייתרוכךישתנואלהשיעורים,קודםהרבהואולי,דורשעודלהניחסביר

.לנוהמוכרמהסוגבנקיםסניפיבקיוםהצורךאתבכלל
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.פעםמידיהעבודהלמקום"גיחות"עםמהביתמלאהעבודה-א

.משתנהאוקבועבסיסעל,השבועמימיבחלקבביתעבודה-ב

.העבודהבמקוםוהמשךבביתעבודההתחלת-ג

.הביתמסביבתחלקית/מלאהעבודה-ד

וכןאנושיתבסביבהבעבודהלהיותצורך/רצוןישמהעובדיםלחלק
למקוםביוםשעותלצורךשלאלנסוערצוןחוסר,מאידך.מהביתלצאת

.עבודה

,חדרעובדלאותויהיהבהםהמגוריםבסביבתמשרדים:הפתרון
חברותעובדישםויעבדו–משרדשירותי,ותקשורתמחשבמערכות

.ואיתהחברתועבוראחדכלשונים

.  יש צורך לשלב משרדים כאלה במתחמי מגורים קיימים ומתוכננים

32



,מיליון13.4-ל1999-2010בין41%-בזינקמהביתהעובדיםהאמריקאיםמספר«
יוםלפחותמביתםהעובדיםשיעור.ב"בארההאוכלוסיןמפקדלשכתשלח"דולפי

.1999בשנת7%לעומתהעבודהמכוח9.5%-ל2010בשנתגדלבשבועאחד

ביותרהחדהזינוקכןועל,מהביתלעבודעובדיואתמעודדוהמקומיהפדרליהממשל«
הממשלעובדימספר.הציבוריהמגזרעובדיבקרבנרשםמהביתהעובדיםבשיעור
המקומיבשלטון.2010-ל2000השניםבין88%-בקפץמהביתשעובדהפדרלי

.133%שליותראףחדזינוקנרשםב"בארה

3.9%לעומת2013במהביתב"בארהנעשוהעבודהמימי4.4%עבודהימיבמונחי«
.7%ל2013בהגיעזהשיעורמדינותבמספר.עקביאךקלגידול.2006ב

4.5%מתוכם,2014במהביתחלקיבאופןעבדומהמועסקים)!(14%בבריטניה«
1.3%)יחסיתאיטיבקצבגדלמהביתהעובדיםשיעורי.מהביתמלאבאופןעבדו

.2011-14בין(לשנה4%)יותרמהירבקצבגדלאך,1995-2011בין(לשנה

מהמועסקים2.6%שנמצא2008במפקד-בארץמהביתהעובדיםמספרעלנתוניםאין
מהביתהפועליםושירותיםבעסקיםלרובאך,(1995ב2.4%לעומת)מהביתעבדובארץ

עבורמהביתהעובדיםמספרידועלא-(ועודעיתונאים,אמניםואף,קוסמטיקה,קליניקות)
.טק-ההיבענףבעיקרכיוםקיימתשהתופעהנראה.אחרבמקוםהממוקמתחברה

ב ובבריטניה"עבודה מהבית בארה
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,  בתל אביב

ירושלים  

–צ "וראשל

תופעה  

חדשה

34



2005,עירוניותפעילויותלסיווגתחבורתית-סביבתיתגישה:המחקרמתוך

קמחיישראל,כהןיהושע,ארנוןאסנת,פייטלסוןערן,ישראללחקרירושליםמכון

באתריםבגמישותלהתמקםלעסקיםמאפשרקרקעשימושיעירוב"

גםמאפשרהעירוב.כלכליתבצמיחהלתמוךובכך,להםהמתאימים

המגוריםלמקומותיותרסמוךשירותיםלמצואניתןשכן,נסועהלצמצם

לחיותותורם,מוטוריותלא,קצרותתנועותמעודדהעירוב.והתעסוקה

"העירונית

שילובלהתירהומלץ,הסביבהלהגנתהמשרדבהזמנתשהוכן,במחקר

שאינםאחריםעסקיםשלארוכהשורהושלמשרדיםשלמגוריםבמתחמי

בין.אחריםומטרדיםרעשמטרדייוצריםושאינםרבותנסיעותמושכים

.ר"מ100עדיהיההמשרדגודל:שנקבעוהמגבלות
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:להחליףניתןלעבודהנסיעותמלבד

.בעתידריקיםיהיוההרצאותאולמות.תיכונייםעלבמיוחד,ללימודיםנסיעות«

ש"בתושב.מרובותשיגרהבנסיעותצורךללאהסטודנטלביתיגיעוהרצאות

וירטואליותאוניברסיטאותגםיהיו.לחיפהלהגיעבליבטכניוןללמודיוכל

.קיימתהתהליךוהתחלת,כיוםכברלחלוטיןזמינההטכנולוגיה.לגמרי

עםאופלוניעםעבודהפגישתלהיפגשלנסוע,לעזאזל,למה–עבודהפגישות«

כולםאתמפגישההמסךשמעלהקטנההמצלמהכאשר,אלמוני+פלוני

מהנוחותותופתעוכךלהיפגשהתחילו–?וזמןדלקבזבוזבליכפתורבלחיצת

.והיעילות

יותרתהפוךלקניהויציאה,ויגדלילךהמקוונותהקניותשלחלקן–קניות«

.המתאיםהקניותלאתרלכניסה

משרדיואפילו,במהירותפוחתכאלובנסיעותהצורך–ושירותיםסידורים«

המחליפיםמקווניםשירותיםמגווןכיוםמאפשרים(מפתיעבאופן)הממשלה

.ועודהלאומיהביטוח,התחבורה,הפניםמשרדבדלפקיתורים
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במיעוט,בנסיעותהמקריםברוב)מרחביותלאינטראקציותהביקוש«

ויותר3%כשלמהירבקצבבארץגדל(תקשובבאמצעימהמקרים

.האוכלוסייהשלהמערבילעולםחריגגידולבשלבעיקר,לשנה

בקצבגדלאך,כיוםקטןהנסיעותמחליפתהתקשוביתהפעילותשיעור«

בגידולקלקיזוזרקכעתישזהבמצב.בשנה3%מבהרבהמהיר

.(הנסיעותגידולעקומתשלהשנייההנגזרתעלהשפעה)נסיעותבביצוע

שהפעילותעדשנים15-20כ,כנראה,יעברוהנוכחייםהשינויבשיעורי«

הראשונההנגזרת)הנסיעותבהיקףהגידולאתתבלוםהנסיעותמחליפת

.זהז"לומאודלזרזאפשר,אבל(לשליליתתהפוך
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רכבבאחזקתהצורךאתשייתרואוטונומייםרכבכליהעירברחובותישוטטובעתיד«

בבקשהאחרתאוסלולריתאותהשיזיןומימרכזיתמערכתי"עישלטוהם.פרטי

כמהישרתואלהרכבכלי.קצרזמןתוךמענהיקבל-זמן-יעד-מוצאלפילנסיעה

.ועצירותהמתנות,ממסלולסטייהמבחינתמהםאחדבאףמידילפגועבלינוסעים

למשקזולהתהיההיא,מתמדתבהתעדכנות,קוויםללאפרטית-צ"תחתהיהזאת«

.ותחזוקתןעירוניותמסילתיותמערכותשלמהקמהספוריםאחוזיםכדיעדולפרט

הנסיעהנתיביבניצולרביתרוןגםהאוטונומילרכב.יותרומהירהנוחהגםתהיההיא

.כאלומכוניותבטורהרכבכליביןשיידרשומאודקצריםמרחקיםבגלל

תהיהאליהשהנגישות,מסילתיתבמערכתתועלתתהיהיותרארוכיםלמרחקים«

.האוטונומיותבמוניות
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עקרונות ויעדים לתכנון תחבורה–גשר לעתיד. ד

בעיר העתיד

2040יעדים כמותיים לפיצול הנסיעות לעבודה ב «

קצב המעבר לתחליפי נסיעות ולנסיעות יעילות«

סיכום«
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א"מטרופולין תכל הארץ

מפקד  

1995

מפקד  

2008
יעד מוצע  

2040ל 

מפקד  

1995

מפקד  

2008
יעד מוצע  

2040ל 

11.511.09.510.210.19.5ברגל

1.81.03.01.21.13.5אופניים

2.42.68.02.53.49.0*עבודה בבית

15.714.620.513.914.622.0כ לא ממונע"סה

מ"ק5עדשלבטווחלעבודהההגעהאמצעימכלל30%ברגלההליכותהיוו2008ב•

.נוספים2.5%כוהאופנייםמהבית

ובמטרופולין6.0%לזהבטווחבאופנייםהנסיעותשיעוראתמעלה2040להארציהיעד•

.יותרארוכותבנסיעותגםייצוגיהיה(חשמלייםבעיקר)לאופניים.7.5%לא"ת

יותרארוכותנסיעותיחליףשגם,בביתהעובדיםשיעורהגדלתיהיהיותרהחשובהשינוי•

.בממוצע

היעד הוא במונחי שיעור ימי עבודה מהבית ולא במונחי חלקם של העובדים דרך קבע מהבית* 
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ובעתיד,פרטיברכבמשותפותלנסיעות,בסייברלנסיעותהמעברקצב

:מישוריםבשלושהבהתפתחויותמותנההאוטונומיברכבלשימוש

בכלל)הרובוטיקה,התקשובבתחוםהטכנולוגיההתפתחותהמשך•

עםהחליםהשינוייםוכן,ועוד(האוטונומיהרכבפיתוחהשלמתזה

.ועודהשירותיםצריכת,התעסוקהבמאפייניהזמן

ומקומות(אחריםשלטונייםגופים,ממשלה)הרשויותתגובת•

ככל.והפרעהלעיכובועדוהכוונהמעידודלנועיכולה.העבודה

היאכמהעדהיאהעיקריתהשאלהבממשלהאמוריםשהדברים

...לתהליךתפריע

.גדולהיותרהנעלםזה...אנחנו,הנוסעים,המשתמשיםתגובת•

היוםהנולדהילדיםשדורלהניחסביראך,זמןצורךהתנהגותישינוי

יאמץלסמארטפוניםמגיבכברוקצתשנהומגיל"בידהעכברעם"

.המתהווההטכנולוגיהעלהמבוססיםחייםדפוסיקלותביתר
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.לעתידגשר–?תכנוןמהו

.העתידייראהאיךלהעריךלנסותהמתכנןעלהנכוןהגשרשייבנהכדי

לפיהעתידייםהתחבורהואפשרויותצרכיאתלהעריךנכוןהאם

שעותלפיוהתפלגותהלנפשהיומיתהנסיעותיצירתהאם?הנוכחיים

אוהאוכלוסייההיקףרקזהשישתנהומה,לנוכחיתזההתהיהיום

?התעסוקה

כקייםנסיעותמבנהותחייבלנוכחיתדומהתהיההתעסוקההאם

?היום

?הנוכחיתובאינטנסיביותלנסועחייביםנהיהבעתידהאם,ובכלל
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עיר העתיד צריכה לאפשר ליותר מהמועסקים הגרים בה לעבוד  

.או בסביבתהבתוכה 

, עירוב שימושי קרקעומוטב לה להיבנות לפי עקרון של 

משם יעבדו -בנייני תעסוקה לעובדים בקרבת המגורים וכן לכלול 

.  מרחוק עבור מקומות עבודה שונים

נתיבי  ( בהתאם למיקומה וצפיפותה)בעתיד הקרוב צריכה לכלול 

.  והעדפה בחניה לרכב רב קיבולת, העדפה לרכב פרטי רב קיבולת

ומוטב לה לבחון אם היא באמת צריכה בתוכה רכבת קלה המבוססת על 

.  הנחה של נסיעות במבנה הביקוש ובמרחב החלופות הנוכחי

היעילות בהרבה מהרכבות )והמוניות האוטונומיות " רכבת הסייבר"עם 

ייתכן שרכבות אלו ייראו בעתיד  ( האיטיות והקשיחות במסלולן, הקלות
...  כמו סניפי הבנקים המתרוקנים כיום

אל עיר העתיד
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