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שוקי כהן

כנס אגודת איל"ת

20.02.17

ערי העתיד יתבססו על אינטרקציה מרחבית יעילה
הכוללת גם מערכי תחבורה
קצב ההתקרבות למצב זה תלוי בנו
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א .מטרות ,אפשרויות ונתוני רקע
 מטרות התכנון התחבורתי
 זיהוי בעיות
 רמת השירות הנוכחית ברשת הדרכים
 סוגי פתרונות
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שתאפשר ניידות במרחב באופן מהיר ,נוח וזול.
שתאפשר מרחב בחירה גדול של תעסוקה ,מוסדות לימוד ,שירותים ובילוי.
שתהיה בטוחה ואמינה.
שתהיה זמינה בכל עת ולכל יעד.
שתהיה ידידותית לסביבה :ללא זיהום אויר ,ללא רעש ,ללא פגיעה בנוף.

אנו גם מצפים ,שאם אין כיום מערכת העונה לתכונות אלו אפשר יהיה להקימה
במהרה.
לכאורה אין בנמצא ,ולא יכולה להימצא ,מערכת כזו .לכאורה מערכת נוחה ,יעילה
ואמינה לא יכולה להיות זולה* ,ולא ניתן להבטיח זמינות בכל עת ולכל יעד ,ולא ניתן
להבטיח שהקמת מערכת כזו תוכל להיעשות בזמן קצר .אלא שהשקפים הבאים
יותר אופטימיים.

*
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לדוגמא :עלות נסיעה בקו  A1בין ת"א לירושלים תהיה כ  .₪ 120מזה הנוסע ישלם ישירות כ
 ₪ 20באמצעות כרטיס ו  ₪ 100נוספים בעקיפין באמצעות מיסים.

רמת השירות במערכת הדרכים הבין עירונית והפרברית בארץ ב 2016
( 4,300ק"מ-מסלול) לפי נתוני "גוגל" – לפי נתונים מפורטים ממאי ומיולי 2016

רמת השירות
טובה – טובה מאוד ((A-C

התפלגות
התפלגות
תוספת זמן נסיעה ביחס
לממוצע בשעות  22:00הנסועה הארצית שעות הרכב
בלילה עד  06:00בבוקר השנתית ( )%השנתיות ()%
עד 20%

77

65

סבירה ()D

20%- 40%

12

14

בינונית-נמוכה ()D -E

40% -60%

4

5

נמוכה ()E

60% - 80%

2

3

+80%

5

13

מאולצת ,פקק תנועה ()E-F

 77%מהנסועה ו  65%משעות הרכב נעשים לפי הלוח ברמת שירות גבוהה ,מאידך  5%מהנסועה
וכ  13%משעות הרכב מתבצעים ברמת שירות גרועה .שיעורי הנסועה ושעות הרכב ברמת שירות
גרועה גדלים ככל שמבודדים את ימי העבודה ,האזורים המטרופוליניים ושעות השיא בתנועה.
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התפלגות שעות היר"מ הבין-עירוניות ב 2016
ע"פ רמות שירות ושעות יום בימי א'-ה'
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התפלגות של אורכי קטעים בין עירוניים במטרופולין ת"א
לפי אינדקס זמני הקטע (לילה=)100

בשעות שיא בוקר  6-9בחודשים מאי ויולי 2016
יולי 2016

אחוזים
70

מאי 2016
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50 45.9
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4.22.9

0.61.4 1.4

2.52.1 2.4

מספרי אינדקס לילה=100

8
6.2
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וולפסון

קו 85
מזרח ראשל"צ-ביה"ח וולפסון

חולון

אורך קו 23.5 :ק"מ
מספר תחנות53 :
מרחק ממוצע בין תחנות 443 :מ'

בת ים

מס' אוטובוסים ביום54 :
זמן נסיעה יומי ממוצע 85 :דקות
מהירות ממוצעת 16.6 :קמ"ש

מערב
ראשל"צ

המרחק בין הקצוות ברכב פרטי 11.5
ק"מ ,זמן נסיעה בשיא בוקר 27
דקות 26( :קמ"ש) .בשפל יום14 :
דקות ( 49קמ"ש).
גם בין מזרח ראשל"צ למרכז בת ים:
בקו 50 :דקות ( 13.6ק"מ ,עצירה ב
 30תחנות) ,ברכב פרטי  25דקות
בשעת שיא ( 12ק"מ).
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מזרח
ראשל"צ

קו אוטובוס מטרופוליני אופייני-
"פקק תנועה" מיבני

אונ'
ת"א

קו 271
קרית שרת בחולון -אוניברסיטת ת"א

אורך הקו
מספר תחנות
מספר אוטובוסים
ביום בכיוון
מרחק ממוצע בין תחנות
זמן נסיעה ממוצע
מהירות יומית ממוצעת:
זמני נסיעה בין קצות
המסלול ברכב פרטי

 18.7ק"מ
41
69
 456מ'
 65דקות
 17.3קמ"ש
 20-45דקות

קרית שרת-
חולון
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סוגי פתרונות לשיפור מערך התחבורה
 פתרונות תחבורתיים:
ע"י הרחבת התשתית ו/או ע"י ייעול השימוש בתשתית
הקיימת.
 פתרונות לא תחבורתיים:
 התבססות על מערכת התקשוב -סייבר -להחלפת נסיעות.
 פיתוח מערכת שימושי הקרקע ופריסת פעילויות במרחב
להפחתת הצורך בתחבורה.
הפתרונות מיועדים לשיפור האינטראקציה המרחבית,
שהתחבורה היא חלק ממנה.
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• ייעול השימוש ברכב הפרטי
הרכב הפרטי אינו אויב .הבעיה היא במתכונת הנסיעה בו באזורים
ובתקופות יום מסויימות ולא בעצם הנסיעה בו.
שיפור קל (בעלות זעומה) במקדם המילוי שלו בשעות השיא ע"י נסיעות
משותפות אפקטיבי בהרבה מהשקעה של עשרות מליארדי  ₪ברכבות.
מקדם המילוי כיום בבוקר באזורים גדושים הוא כ .1.2
אם מקדם זה יעלה ל  1.5יחול שיפור משמעותי ברמת השירות של מערכת
הדרכים .אפשר לחולל שינוי כזה באזורי ושעות גודש ותוך זמן קצר.
גם הסטת חלק מהנסיעות משעות שיא לשעות פחות עמוסות יפחיתו
את הגודש.
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• ניתן לשפר את התח"צ הקיימת ולעשותה אטרקטיבית יותר .היא
צריכה להיות ישירה ,ממועטת תחנות ,ומשולבת עם תנועת רכב פרטי
והסעות של מקומות עבודה .לעתיד תיעשה באמצעות רכב אוטונומי
עם מספר קטן של נוסעים ברכב.
• עידוד הסעות לעבודה של מקומות עבודה (כיום כ  10%מכלל
הנסיעות לעבודה ,אך הרבה פחות מכך במטרופולינים) ובמתכונות
מגוונות – ע"י שיתוף בין מקומות עבודה סמוכים ,מחניוני "חנה וסע",
מתחנות רכבת ועוד.
• בתחום העירוני אופניים (גם חשמליים) יחליפו חלקית הליכות,
אוטובוסים ,רכבות קלות ורכב פרטי במרחקי נסיעה קצרים
ובינוניים .התנאי :פתרון לבעיית הבטיחות של אמצעי זה באמצעות
מערכת שבילים /נתיבים ועוד.
12

ניהול ותמחור נסיעות – תימרוץ להימנעות מנסיעות בגודש ע"י:
 ביצוע נסיעות משותפות

 מעבר לתח"צ לאורך כל הדרך או חלקה
 עבודה מהבית
 הסטות בזמן של נסיעות
התימרוץ יוכל להיעשות ע"י מיסוי דיפרנציאלי של הנסועה ע"פ זמן
ומקום כתחליף (ולא כתוספת) למיסוי הקנייה על הרכב או למס על
הדלק .הטכנולוגיה נוסתה וגם האפקט נבחן בארץ בהצלחה בניסוי
"נעים ליָרֹוק".
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פתרונות לא תחבורתיים:
• שימושי קרקע
• שאלה :מה עדיף למועסק הגר ברעננה :לנסוע לת"א ברכבת במסילת 531
שבהקמה או בכביש  531שבסלילה?
• תשובה :עדיף לו לעבוד באזור התעסוקה של רעננה ולהגיע לעבודתו בדרך
כלשהי ...לשם כך צריך לפתח אזורי תעסוקה בפריסה מתאימה.

• "נסיעות" בסייבר
אפשר לעבוד ,ללמוד ,להיפגש בפגישות עבודה ,לקנות ולסדר
סידורים מהבית או מסביבתו בלי לנסוע.
בניגוד להערכות שונות ,יש סימנים שהסייבר מחליף בהדרגה
נסיעות .את הקצב צריך להאיץ .זו התשובה האולטימטיבית העתידית
לרוב צרכי התחבורה .הסייבר הוא הרכבת הטובה ביותר.
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ב .הרכב הפרטי -אויב או אוהב?
• יתרונותיו וחסרונותיו של הרכב הפרטי

• אפשרויות שינוי מאפייני השימוש ברכב הפרטי
• תועלות מהגדלת מקדמי המילוי
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» הרכב הפרטי הינו ויהיה בכל תסריט אמצעי התחבורה העיקרי .בקהילייה האירופית 82%
מק"מ הנוסע נעשים בו ,בארץ כיום כ  .70%יש לו יתרונות רבים :הוא מדוייק במענה לצרכי
הנוסעים (בעלי זמינות הרכב ,ששיעורם הולך וגדל) בכל עת ומקום ,ניתן לדמות אותו
לתח"צ בעלת אין-ספור קווים ותדירות אין סופית.
» הוא נוח ,אינו מחייב תשומות עבודה של נהגים ,אין לו תקורות ,והחל מהנוסע השני עלות
הנסיעה בו זולה במחירים למשק הלאומי (מנוכי מס אך כוללות עלויות חיצוניות  -מגודש
ועד זיהום אוויר) ביחס לאוטובוס.
» הוא מהווה תשובה יעילה ,וכמעט יחידה לחלק העיקרי של הנסועה השנתית .מרבית
הנסועה מתנהלת בתקופות יום ,כיוונים ואזורים בהם אין גודש.
» עם זאת ,תועלתו לפרט מתנגשת עם התועלת לכלל בנסיעות מסויימות .הרכב הפרטי
אחראי להיווצרות גודש בדפוס השימוש הקיים בו.
» שימוש מושכל ברכב הפרטי יכול לנטרל בעיות אלו ,ותוך המשך השימוש בו ,אך אחרת,
ניתן להגיע למערכת תחבורתית מתפקדת ויעילה .מהלכים בכיוון זה אקוויוולנטיים להשקעה
של עשרות (ואולי יותר) מיליארדי  ₪במערכות תחבורה ציבורית מסילתיות ומיוחדות
אחרות .מאידך ,עלות ההכוונה לשימוש מושכל ברכב הפרטי קטנה ביותר.
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 ע"י הגדלת מספר הנוסעים הממוצע ברכב  -הגדלת מקדם המילוי.
כיום בנסיעות בגודש מקדם זה הוא רק כ  .1.2נסיעות משותפות
ברכב יכולים להגדיל את המקדם ולהפחית את תנועת כלי הרכב
במקביל.
 ע"י נסיעות משולבות ברכב פרטי לחניוני "חנה וסע" שימוקמו מחוץ
למע"רים וכניסה למע"ר בתח"צ /שאטלים  -דוגמת השאטלים
משפירים .בצורה זו פועל כל אמצעי בתחום הגיאוגרפי בו הוא יעיל.
בתחום זה מתוכננת כיום יצירה של רשת נתיבים מהירים וחניונים
בצידם.
 ע"י הסטות זמן לשעות פחות עמוסות.
השקפים הבאים עוסקים רק באפשרות של הגדלת מקדמי המילוי ע"פ
מחקר שנערך באגף תכ"ל במשרד ()2015
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התאמת תשתיות:
.1

.2

.3

.4
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הסבת נת"צים קיימים בארץ לנתיבי high-occupancy ( HOV
 )vehicleכנהוג בארה"ב ,ויצירת רשת נתיבי  HOVנוספת בעיקר
בצירים פרבריים .מסלולי העדפה אלו ייועדו לתח"צ ולרכב עם מקדם
מילוי גבוה מ ( 1או  2בהתאם לקיבולות) .פרוייקט "מהיר בעיר" לא
מביא זאת בחשבון.
הקטנת סף הפטור מאגרה בנתיב המהיר בכביש  1ובנתיבים
המתוכננים מנהג  3 +לנהג  2 +והנחה באגרה לנהג .1 +
הקמת חניוני "חנה וסע" לצורך איחוד נסיעות  -הקמת חניונים
שיאפשרו לאחד נסיעות ברכב פרטי אל לב המטרופולין.
העדפות בחניונים עירוניים ובמקומות העבודה ובתחנות רכבת-
הנחות לכלי רכב רבי תפוסה ומקומות חניה נוחים שישמרו
למשתפים.

מידע  -אפליקציות סלולריות אחדות מאפשרות כיום הרשמות ,הצעות וחיפוש
נסיעות משותפות וככל שיתרחב מעגל המשתמשים בהן יגדל מספר הנסיעות
המשותפות ויתייעל  -יהיה צורך בפחות התאמות זמן ומסלול .ניתן יהיה בקלות
לנסוע ברכב מסויים ולחזור עם אחר וכו'.
חקיקה  -יש צורך בשינוי חקיקה ותקנות בנושא הביטוח ,המיסוי ועוד להרחבת
השימוש בנסיעות משותפות.
מיסוי מכוון  -מיסוי נסיעות בגודש יכול לתמרץ מעבר לנסיעות משותפות בין
שיינתן פטור או הנחה לרכב עם יותר מנוסע אחד ,ובין שהמס יתחלק בין הנוסעים
ביחד ויהיה נמוך יותר לפרט.
תגמול עבור ויתור על רכב פרטי ונסיעה עם אחר " -בצד הגזר" :תשלום (או
הקלות מס) למי שיוותר על נסיעה ברכבו וייסע עם אחר .אם נכון לשלם מאות
שקלים להעברת נוסע בנסיעה בודדת לרכבת למה לא נכון לשלם סכום קטן
בהרבה (עשרות  )₪להשגת אותו יעד בדיוק באמצעות נסיעות משותפות ברכב
פרטי .ניהול ההליך יכול להיעזר באפליקציה סלולרית.
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אורכם של נתיבי  HOVו  HOTבעלי הסדרי העדפה שונים במדינות נבחרות בארה"ב.
הנתונים נאספו מסקר שבוצע בסוף שנת  2008ואורכם מוצג בקילומטרים.
סוג מסלול

HOT

HOV

מדינה

*+ 2

*+ 3

לפי
תקופות
יום

+2
פטור1 ,
באגרה

קליפורניה

1,978

57

13

168

 +3פטור1 ,
ו 2באגרה

פרטי
באגרה

אוטובוסים
בלבד

בסלילה,
טרם הוחלט

סה"כ

2,216

וושינגטון

719

10

5

733

ניו יורק  +ניו
ג'רזי

151

34

17

202

פלורידה

187

אריזונה

235

235

טנסי

166

166

ווירג'יניה

271

טקסס

358

183

 13מדיניות
נוספות

418

396

69

174

360

103
10

908
551

סה"כ

4,483

274

13

746

103

10

22

התפלגות
הקיים ()%

79.3

4.9

0.2

13.2

1.8

0.2

0.4

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

256

220

1,034

649

6,301
100.0
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שיעורי ההפחתה בתנועת הרכב הפרטי
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מס' נוסעים
ברכב

מצב קיים

1.6%

4%

7%

10%

1

84.1

81.0

76.3

69.0

62.5

2

13.2

15.6

19.2

24.0

27.7

3

1.6

2.1

3.0

5.3

7.4

4

0.8

1.0

1.2

1.4

2.1

5
סה"כ

0.3
100%

0.3
100%

0.3
100%

0.3
100%

0.3
100%

מקדם מילוי

1.20

1.24

1.30

1.40

1.50

ניצול מושבים

24%

25%

26%

28%

30%

בלוח מוערך שכמחצית מתוספת הנוסעים בכלי הרכב תגיע מתח"צ .גידול
מקדם המילוי ל  1.5בתנאים אלה יקטין את התנועה ב  - 10%ויעלם בשלב
ראשון כל הגודש .גם למעבר למקדם מילוי של  1.24תועלת מופלגת -מעל
 700מיליון  ₪בשנה.

רכבת הסייבר
 המהפכה התעסוקתית
ניסוי "נעים לירוק"
 עבודה מהבית או מסביבתו
עירוב שימושי קרקע
הרכב האוטונומי
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זו רכבת נסתרת אך זמינה .כדי להשתמש בה צריך לדפדף ביומנים ולעבור
מהמאה ה  20למאה ה  ,21ולערוך שינוי מתאים בדפוסי החשיבה והפעילות.
אנו בעידן טכנולוגי ובעיצומה של מהפכה טכנולוגית ,אך רבים לא מבחינים
בכך ולא מנצלים זאת.
ב"מתת" העוסקת בתכנון תחבורה (וממוקמת באזור המרכז)  8עובדים מהם 2
גרים בחיפה ועובדים לרוב מהבית על מחשביהם שבחברה .הם מפעילים
תוכנות מרחוק" ,רואים" את כל המחשבים האחרים במשרד ,ומשוחחים עם
עובדים אחרים בטלפון או בסקייפ .הם מצויים כל יום העבודה במשרד בכל מובן
שהוא פרט לפיזי.

"רכבת הסייבר" עדיפה על רכבת ישראל ,מאפשרת מרחב בחירה ארצי (וכלל
עולמי) של תעסוקה ,וחוסכת  3.5שעות ביום במקרה שלהם .מחירה רק שבריר
אחוז ממחיר הרכבת.
אך ,האם המתואר לעיל הוא "קוריוז"? – אולי הסידור הזה מתאים רק
לאחוז שולי מהעובדים?
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אפשרות העבודה בבית של מתנדבי ניסוי "נעים לירוק"
ניסוי "נעים לירוק" כולל  1,200נהגי רכב פרטי .הוא בודק שינויים בהרגלי הנסיעה ע"י
תמריץ כספי .הנהגים קבלו לחשבונם סכום חודשי ,שפחת עם כל נסיעה ברכבם למרכזי
מטרופולינים בשעות השיא .לפי מעקב של שנה וחצי הם צמצמו בכשישית את כניסותיהם
למרכזי המטרופולינים בשעות השיא ,בעיקר ע"י שינוי שעת הנסיעה ,אך גם ע"י נסיעות
משותפות ברכב הפרטי ,שימוש חלקי בתח"צ ועבודה מהבית .הניסוי נמצא בשלבי סיום.
להלן התפלגות תשובות של  257מתנדבים שסיימו את הניסוי לשאלת העבודה מהבית.
האם סוג העבודה שלך ומקום עבודתך מאפשרים עקרונית עבודה מהבית (ולו באופן חלקי)?
3.1%

זו צורת עבודה רווחת במקום עבודתי

17.1%

אפשרי ומתאפשר לי לפעמים
50.2%

אפשרי עקרונית ,אך לא מקובל
במקום העבודה שלי או לגבי
לא מתאים כלל לסוג עבודתי
25

29.6%

במידה ומקום עבודתך מאפשר עקרונית עבודה מהבית ,מהי תדירות ומתכונת
עבודתך מהבית? (פילוח של  20%מהמתנדבים שהשיבו שעבודה מהבית אפשרית עבורם)

אני גמיש בנושא ועובד במקרים
רבים מהבית

3.8%
19.2%

21.2%

אני עובד מהבית יום שלם או
חלקי לפחות פעם בשבוע
אני יכול להתחיל לעבוד מהבית
ובהמשך להגיע לעבודה
רק במקרים נדירים
30.8%

25.0%

אף פעם
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תוצאות כלליות של ניסוי נעים לירוק -1
שינוי בהרגלי הנסיעה של המתנדבים

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

עלות הנסיעה החודשית של  395המתנדבים
בשלב התיעוד ובשלב התגמול
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מגמות בשיעור העובדים שיוכלו לעבוד מביתם או מסביבתו
המציאות המתהווה כיום מוגדרת כ"המהפכה התעשייתית הרביעית" ,שעיקרה
שילובן של טכנולוגיות שונות בעולמות הפיזיים ,הדיגיטליים והביולוגיים ,תהליך
המטשטש את הגבולות בין העולמות .המהפכה כוללת זרימת מידע ,אינטרנט,
"אינטרנט של דברים" ,החלפה גוברת של פעילות אנושית ברובוטית (לרבות
בנהיגה) ועוד.
לפי מחקרים שונים מוערך שמחצית מהילדים הלומדים כיום בכתה א' יעבדו
בבגרותם במקצועות שאינם קיימים היום .השינוי ,החידוש ,הגיוון והגידול צפויים
המחשוב ,הננוטכנולוגיה ,הרובוטיקה וגם אחרים.
בענפי ִ
שיעור גבוה מהנוכחי מהעובדים יעבוד מול מסך מחשב ,ושיעור זה אינו קטן כבר
כיום.

בתנאים (המוצגים בהמשך) רובם לא יזדקקו להגיע פיזית למקום מסויים המוגדר
כמקום עבודה כדי לעבוד .למה לנייד את הגוף כשהצורך הוא לנייד את המחשבה,
והיא מתנייעת במהירות האור ברשתות הסייבר.
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בספר "השמש העירומה" מתאר סופר המדע הדמיוני אייזיק אסימוב מפגש
בין אדם החי בגפו בחווה לאורח ,אחרי שנים שכל קשריו עם אחרים נעשו רק
בשיחות וידאו.
והנה לפניו לא הולוגרמה אלא אדם חי .תחושתו לא נוחה והוא מטיח באורח:
"אני נושם את האוויר שאתה נושף".
אין צורך ואיננו רוצים להגיע לעולם מנוכר כזה .אבל (לדוגמא) כאשר מחצית
מק"מ-הנוסע הנעשים כיום בכלי רכב יעברו לסייבר נהיה בעולם תחבורתי
אחר ,ובלי ניכור.
מתי זה יקרה? אולי ב  .2050אם נרצה ב  .2040אם נתאמץ אולי עוד קודם.
יש איתותים ברורים לכך כבר כיום :למשל ,סגירת סניפי בנקים .לקוחות
הבנקים נכנסים אליהם יותר ויותר באינטרנט ומגיעים בתדירות פוחתת
והולכת לסניפים.
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בשנים  2014-15נסגרו בארץ לפי נתוני בנק ישראל  58סניפי בנקים (כ 5%
מכלל סניפי הבנק במדינה) .במקביל ,מספר עובדי  5הבנקים הגדולים בארץ
פחת בין  2013ל  2015ב  .7%זו רק תחילת הדרך וחלק מתופעה עולמית.
"בנק אוף אמריקה" יצא לאחרונה בתכנית לסגירה של  20%מסניפיו .הסגירות
בארץ היו בערים גדולות ומרכזיות .רק במקרים בודדים היו התגובות כאלו:

ברבעון הראשון של  2016עדיין בוצעו בארץ  51%מהפעולות הבנקאיות
בסניפים ,השאר באינטרנט ובמכשירים ורק  6%מטלפונים סלולריים.
סביר להניח שעוד דור ,ואולי הרבה קודם ,שיעורים אלה ישתנו כך שייתרו
בכלל את הצורך בקיום סניפי בנקים מהסוג המוכר לנו.
31

א-
ב-
ג-
ד-

עבודה מלאה מהבית עם "גיחות" למקום העבודה מידי פעם.
עבודה בבית בחלק מימי השבוע ,על בסיס קבוע או משתנה.
התחלת עבודה בבית והמשך במקום העבודה.
עבודה מלאה /חלקית מסביבת הבית.

לחלק מהעובדים יש רצון /צורך להיות בעבודה בסביבה אנושית וכן
לצאת מהבית .מאידך ,חוסר רצון לנסוע שלא לצורך שעות ביום למקום
עבודה.
הפתרון :משרדים בסביבת המגורים בהם יהיה לאותו עובד חדר,
מערכות מחשב ותקשורת ,שירותי משרד – ויעבדו שם עובדי חברות
שונים כל אחד עבור חברתו ואיתה.
יש צורך לשלב משרדים כאלה במתחמי מגורים קיימים ומתוכננים.
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עבודה מהבית בארה"ב ובבריטניה
» מספר האמריקאים העובדים מהבית זינק ב 41%-בין  1999-2010ל 13.4-מיליון,
לפי דו"ח של לשכת מפקד האוכלוסין בארה"ב .שיעור העובדים מביתם לפחות יום
אחד בשבוע גדל בשנת  2010ל 9.5%-מכוח העבודה לעומת  7%בשנת .1999
» הממשל הפדרלי והמקומי מעודד את עובדיו לעבוד מהבית ,ועל כן הזינוק החד ביותר
בשיעור העובדים מהבית נרשם בקרב עובדי המגזר הציבורי .מספר עובדי הממשל
הפדרלי שעובד מהבית קפץ ב 88%-בין השנים  2000ל .2010-בשלטון המקומי
בארה"ב נרשם זינוק חד אף יותר של .133%

» במונחי ימי עבודה  4.4%מימי העבודה נעשו בארה"ב מהבית ב  2013לעומת 3.9%
ב  .2006גידול קל אך עקבי .במספר מדינות שיעור זה הגיע ב  2013ל .7%
» בבריטניה  )!( 14%מהמועסקים עבדו באופן חלקי מהבית ב  ,2014מתוכם 4.5%
עבדו באופן מלא מהבית .שיעורי העובדים מהבית גדל בקצב איטי יחסית (1.3%
לשנה) בין  ,1995-2011אך גדל בקצב מהיר יותר ( 4%לשנה) בין .2011-14
אין נתונים על מספר העובדים מהבית בארץ  -במפקד  2008נמצא ש  2.6%מהמועסקים
בארץ עבדו מהבית (לעומת  2.4%ב  ,)1995אך לרוב בעסקים ושירותים הפועלים מהבית
(קליניקות ,קוסמטיקה ,ואף אמנים ,עיתונאים ועוד)  -לא ידוע מספר העובדים מהבית עבור
חברה הממוקמת במקום אחר .נראה שהתופעה קיימת כיום בעיקר בענף ההי-טק.
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בתל אביב,
ירושלים
וראשל"צ –
תופעה
חדשה
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מתוך המחקר :גישה סביבתית -תחבורתית לסיווג פעילויות עירוניות2005 ,
מכון ירושלים לחקר ישראל ,ערן פייטלסון ,אסנת ארנון ,יהושע כהן ,ישראל קמחי

"עירוב שימושי קרקע מאפשר לעסקים להתמקם בגמישות באתרים
המתאימים להם ,ובכך לתמוך בצמיחה כלכלית .העירוב מאפשר גם
לצמצם נסועה ,שכן ניתן למצוא שירותים סמוך יותר למקומות המגורים
והתעסוקה .העירוב מעודד תנועות קצרות ,לא מוטוריות ,ותורם לחיות
העירונית"
במחקר ,שהוכן בהזמנת המשרד להגנת הסביבה ,הומלץ להתיר שילוב
במתחמי מגורים של משרדים ושל שורה ארוכה של עסקים אחרים שאינם
מושכים נסיעות רבות ושאינם יוצרים מטרדי רעש ומטרדים אחרים .בין
המגבלות שנקבעו :גודל המשרד יהיה עד  100מ"ר.
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מלבד נסיעות לעבודה ניתן להחליף:
» נסיעות ללימודים ,במיוחד על תיכוניים .אולמות ההרצאות יהיו ריקים בעתיד.
הרצאות יגיעו לבית הסטודנט ללא צורך בנסיעות שיגרה מרובות .תושב ב"ש
יוכל ללמוד בטכניון בלי להגיע לחיפה .יהיו גם אוניברסיטאות וירטואליות
לגמרי .הטכנולוגיה זמינה לחלוטין כבר כיום ,והתחלת התהליך קיימת.
» פגישות עבודה – למה ,לעזאזל ,לנסוע להיפגש פגישת עבודה עם פלוני או עם
פלוני  +אלמוני ,כאשר המצלמה הקטנה שמעל המסך מפגישה את כולם
בלחיצת כפתור בלי בזבוז דלק וזמן? – התחילו להיפגש כך ותופתעו מהנוחות
והיעילות.
» קניות – חלקן של הקניות המקוונות ילך ויגדל ,ויציאה לקניה תהפוך יותר
לכניסה לאתר הקניות המתאים.

» סידורים ושירותים – הצורך בנסיעות כאלו פוחת במהירות ,ואפילו משרדי
הממשלה (באופן מפתיע) מאפשרים כיום מגוון שירותים מקוונים המחליפים
תורים בדלפקי משרד הפנים ,התחבורה ,הביטוח הלאומי ועוד.
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» הביקוש לאינטראקציות מרחביות (ברוב המקרים בנסיעות ,במיעוט
מהמקרים באמצעי תקשוב) גדל בארץ בקצב מהיר של כ  3%ויותר
לשנה ,בעיקר בשל גידול חריג לעולם המערבי של האוכלוסייה.
» שיעור הפעילות התקשובית מחליפת הנסיעות קטן כיום ,אך גדל בקצב
מהיר בהרבה מ  3%בשנה .במצב זה יש כעת רק קיזוז קל בגידול
בביצוע נסיעות (השפעה על הנגזרת השנייה של עקומת גידול הנסיעות).
» בשיעורי השינוי הנוכחיים יעברו ,כנראה ,כ  15-20שנים עד שהפעילות
מחליפת הנסיעות תבלום את הגידול בהיקף הנסיעות (הנגזרת הראשונה
תהפוך לשלילית) אבל ,אפשר לזרז מאוד לו"ז זה.
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» בעתיד ישוטטו ברחובות העיר כלי רכב אוטונומיים שייתרו את הצורך באחזקת רכב
פרטי .הם ישלטו ע"י מערכת מרכזית ומי שיזין אותה סלולרית או אחרת בבקשה
לנסיעה לפי מוצא-יעד  -זמן  -יקבל מענה תוך זמן קצר .כלי רכב אלה ישרתו כמה
נוסעים בלי לפגוע מידי באף אחד מהם מבחינת סטייה ממסלול ,המתנות ועצירות.
» זאת תהיה תח"צ-פרטית ללא קווים ,בהתעדכנות מתמדת ,היא תהיה זולה למשק
ולפרט עד כדי אחוזים ספורים מהקמה של מערכות מסילתיות עירוניות ותחזוקתן.
היא תהיה גם נוחה ומהירה יותר .לרכב האוטונומי גם יתרון רב בניצול נתיבי הנסיעה
בגלל מרחקים קצרים מאוד שיידרשו בין כלי הרכב בטור מכוניות כאלו.

» למרחקים ארוכים יותר תהיה תועלת במערכת מסילתית ,שהנגישות אליה תהיה
במוניות האוטונומיות.
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ד .גשר לעתיד– עקרונות ויעדים לתכנון תחבורה
בעיר העתיד
» יעדים כמותיים לפיצול הנסיעות לעבודה ב 2040

» קצב המעבר לתחליפי נסיעות ולנסיעות יעילות
» סיכום
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40

מפקד
1995

כל הארץ
מפקד יעד מוצע
 2008ל 2040

ברגל
אופניים
עבודה בבית*

11.5
1.8

11.0
1.0

9.5
3.0

2.4

2.6

סה"כ לא ממונע

15.7

14.6

8.0
20.5

מטרופולין ת"א
מפקד
מפקד יעד מוצע
2008
1995
ל 2040
10.2
1.2
2.5

10.1
1.1
3.4

9.5
3.5
9.0

13.9

14.6

22.0

* היעד הוא במונחי שיעור ימי עבודה מהבית ולא במונחי חלקם של העובדים דרך קבע מהבית
• ב  2008היוו ההליכות ברגל  30%מכלל אמצעי ההגעה לעבודה בטווח של עד  5ק"מ
מהבית והאופניים כ  2.5%נוספים.
• היעד הארצי ל  2040מעלה את שיעור הנסיעות באופניים בטווח זה ל  6.0%ובמטרופולין
ת"א ל  .7.5%לאופניים (בעיקר חשמליים) יהיה ייצוג גם בנסיעות ארוכות יותר.
• השינוי החשוב יותר יהיה הגדלת שיעור העובדים בבית ,שגם יחליף נסיעות ארוכות יותר
בממוצע.
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קצב המעבר לנסיעות בסייבר ,לנסיעות משותפות ברכב פרטי ,ובעתיד
לשימוש ברכב האוטונומי מותנה בהתפתחויות בשלושה מישורים:
• המשך התפתחות הטכנולוגיה בתחום התקשוב ,הרובוטיקה (בכלל
זה השלמת פיתוח הרכב האוטונומי) ועוד ,וכן השינויים החלים עם
הזמן במאפייני התעסוקה ,צריכת השירותים ועוד.
• תגובת הרשויות (ממשלה ,גופים שלטוניים אחרים) ומקומות
העבודה .יכולה לנוע מעידוד והכוונה ועד לעיכוב והפרעה .ככל
שהדברים אמורים בממשלה השאלה העיקרית היא עד כמה היא
תפריע לתהליך...
• תגובת המשתמשים ,הנוסעים ,אנחנו ...זה הנעלם היותר גדול.
שינוי התנהגותי צורך זמן ,אך סביר להניח שדור הילדים הנולד היום
"עם העכבר ביד" ומגיל שנה וקצת כבר מגיב לסמארטפונים יאמץ
ביתר קלות דפוסי חיים המבוססים על הטכנולוגיה המתהווה.
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מהו תכנון? – גשר לעתיד.
כדי שייבנה הגשר הנכון על המתכנן לנסות להעריך איך ייראה העתיד.
האם נכון להעריך את צרכי ואפשרויות התחבורה העתידיים לפי
הנוכחיים? האם יצירת הנסיעות היומית לנפש והתפלגותה לפי שעות
יום תהיה זהה לנוכחית ,ומה שישתנה זה רק היקף האוכלוסייה או
התעסוקה?

האם התעסוקה תהיה דומה לנוכחית ותחייב מבנה נסיעות כקיים
היום?
ובכלל ,האם בעתיד נהיה חייבים לנסוע ובאינטנסיביות הנוכחית?
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אל עיר העתיד
עיר העתיד צריכה לאפשר ליותר מהמועסקים הגרים בה לעבוד
בתוכה או בסביבתה.
ומוטב לה להיבנות לפי עקרון של עירוב שימושי קרקע,
וכן לכלול בנייני תעסוקה לעובדים בקרבת המגורים  -משם יעבדו
מרחוק עבור מקומות עבודה שונים.
בעתיד הקרוב צריכה לכלול (בהתאם למיקומה וצפיפותה) נתיבי
העדפה לרכב פרטי רב קיבולת ,והעדפה בחניה לרכב רב קיבולת.
ומוטב לה לבחון אם היא באמת צריכה בתוכה רכבת קלה המבוססת על
הנחה של נסיעות במבנה הביקוש ובמרחב החלופות הנוכחי.
עם "רכבת הסייבר" והמוניות האוטונומיות (היעילות בהרבה מהרכבות
הקלות ,האיטיות והקשיחות במסלולן) ייתכן שרכבות אלו ייראו בעתיד
כמו סניפי הבנקים המתרוקנים כיום...
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