יעדים כמותיים לתחבורה יעילה
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תיאור כללי
האוכלוסייה והתעסוקה בישראל גדלים בקצב יוצא דופן בעולם המערבי ויוצרים ,בין
היתר ,אתגר קשה בפני מתכנני התחבורה :כיצד להבטיח מערך תחבורתי עתידי
שיאפשר תנועה יעילה ונוחה ,ושיתמוך בהמשך הפיתוח הכלכלי.
האתגר קשה הן בשל הגידול הניכר הצפוי בביקושים והן בשל נקודת המוצא :קשיי
התנועה כבר כיום .גם האפשרות להרחיב את קיבולת הדרכים מורכבת ויקרה מאוד.
התשובה התכנונית העיקרית המקובלת כיום היא פיתוח התחבורה הציבורית ,לרבות
מערכות מסילתיות בין עירוניות ועירוניות ,ונסיון להסיט נוסעים מרכב פרטי לתח"צ.
שיעור הגידול השנתי הממוצע של האוכלוסייה
בין 2008-2014
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מערך התחבורה הצפוי לאור כיוון הפיתוח הנוכחי
בחינת הפתרונות המוצעים באמצעות המודלים התחבורתיים הארציים
והמטרופולינים מצביעים על כך שכל התכניות המוצעות (שספק אם
יוגשמו בטווח הזמן הנבדק -עד  )2040לא יפתרו את עיקר הבעיה ,לא
יסיטו הרבה תנועה מהרכב הפרטי ,ולא יצרו מערך תחבורה יעיל.

מיתווה כללי מוצע
במצגת זו מתוארת תכנית רחבה יותר של התמודדות עם אתגר
הביקושים לנסיעות .היא עוסקת בנסיעות לעבודה ,ועיקרה אינה
הסטת תנועה מהרכב הפרטי אלא שינוי מאפייני הנסיעה בו ,וכן מכלול
של פתרונות אחרים ,כשפיתוח התח"צ הוא אחד מהם .מוצגים יעדים
כמותיים לכל כיוון פתרון ,ובמצטבר מוצע פתרון כולל לאתגר.
היעדים הכמותיים המוצגים נועדו להצביע על התפלגות סבירה
ואפשרית של דרכי ההגעה העתידיים לעבודה ,ואינם בחזקת "ערכים
סגורים" .הם עשויים להשתנות בעיבוד מפורט.
השקף הבא מציג את יעדי התכנית.

התפלגות ארצית של אמצעי ההגעה לעבודה ב  2008ויעד ל 2040
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התפלגות משתמעת של תוספת  2מיליון העובדים הצפויה בין
 2008ל  2040לפי מיקום העבודה או אמצעי הגעה לעבודה
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תיאור ההתפתחות ותמונת המצב העתידית ללא שינוי במגמות ()1
 .1הנסיעה לעבודה מהווה את מטרת הנסיעה העיקרית בשעות הבוקר ,והחזרה מהן
הביתה היא הנסיעה השכיחה אחה"צ .נראה שבניכוי נסיעות קצרות של עד  5ק"מ
הנסיעות לעבודה מהוות מעל ל  70%מכלל נסיעות הנוסע בשעות  6-9בבוקר
במרחבים המטרופוליניים .חלקן קטן יותר בנסיעות ארוכות ובין-מטרופוליניות.
 .2הנסיעות לעבודה הן הסיבה העיקרית לגודש בדרכים למרות שהן קצרות לרוב.
 48%מהמועסקים בארץ עובדים בישוב מגוריהם לפי מפקד  .2008/9מרחק
הנסיעה החציוני לעבודה היה  9ק"מ .רק  17.5%נסעו מעל ל  30ק"מ.
 .3נסיעות אלו מתבצעות ברובן בפרק זמן קצר 42% :מהנוסעים לעבודה ברכב פרטי
יוצאים לפי המפקד בשעה אחת בין  7:00-8:00בבוקר 83% ,בסה"כ בין 6:00-9:00
בבוקר .חלק לא קטן מהן מתמקד לאזורי יעד צרים .מאפייני ביקוש אלה יוצרים גודש
בדרכים ,במיוחד לאור חלקו הגדול של הרכב הפרטי מכלל אמצעי הנסיעה ,התורם
(במאפייני נסיעתו הנוכחיים) לעודף ביקוש ביחס לקיבולת הדרכים במונחי כלי רכב.
 .4בין מפקדי  1995ל  2008גדל חלקם של הנוסעים באמצעים פרטיים לעבודה
(בנסיעות ממונעות) מ  58%ל  .67%מכלל  780אלף הנסיעות הנ"ל שהתווספו בין
המפקדים  86%התווספו ברכב פרטי.

תיאור ההתפתחות ותמונת המצב העתידית ללא שינוי במגמות ()2
 .4חלקו של הרכב הפרטי מכלל ק"מ הנוסע הכולל בארץ עדיין נמוך משמעותית
ביחס לארצות המערב בשל רמת מינוע נמוכה בארץ .לפי השנתון הסטטיסטי
של הקהילייה האירופית (מוצג בשקף הבא)  83%מק"מ הנוסע באירופה
נעשה ב  2011באמצעים פרטיים 8.5% ,באוטובוסים ומוניות 7% ,ברכבות
כבדות ו  1.5%במערכות מסילתיות עירוניות .חלקו של הרכב הפרטי מכלל
ק"מ הנוסע השבועי בארץ נאמד כיום ב .73%-72%
 .5האוכלוסייה והמועסקים בארץ גדלים ,כאמור ,במהירות .בין  2008ל 2040
צפויים להתווסף בארץ כ  2מיליון מועסקים .התוספת הצפויה לעומת 2014
היא כ  1.7( 55%מיליון).
 .6אין די בהרחבת תשתיות ,בהן מסילתיות מכל הסוגים ,בכדי להתמודד עם
הביקוש הצפוי לנסיעות עבור היקף תעסוקה זה .כל התכניות הידועות ל ,2040
שספק אם יוגשמו ,לא מתמודדות עם התוספת העצומה בביקוש.

תיאור ההתפתחות ותמונת המצב העתידית ללא שינוי במגמות ()3
 .7שיעור השימוש ברכב פרטי באר נמוך ביחס לאירופה בממוצע ארצי .לרמת הפיתוח
של התח"צ באירופה יש ביטוי בפיצול הנסיעות בעיקר במרכזי מטרופולינים צפופים,
אך התמונה הכלל מטרופולינית והארצית שונה.
כך ,למשל ,התבוננות על המע"ר של לונדון ( 50קמ"ר -מעל  80%בתח"צ) אינה
מאפיינת את כלל שטחה של לונדון ( 1,570קמ"ר 60% -מהתנועה באמצעים פרטיים
ב  .)2012/13בכל אנגליה כ  85%מק"מ הנוסע נעשים באמצעים פרטיים.
לקראת סוף המאה הקודמת עלה באירופה חלקו של הרכב הפרטי בנסועה עד ל
 ,83%קרוב למקסימום התיאורטי .מאז הגידול נעצר (קירבה לרוויה) .להלן פיצול
הנסיעות בכל  27ארצות הקהילייה האירופית ב  ,2011בנפרד ב  15החברות
הוותיקות (מערב אירופה) וב  12המצטרפות מאוחר יותר.
Modal Split of Passenger Transport on Land by Country - 2011
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כיווני השינוי המבוקש עד לשנת היעד
 .1הגדלת חלקם של העובדים שלא נוסעים ברכב לעבודה :ההולכים ברגל,
הנוסעים באופניים (לרבות חשמליים) ,והעובדים מביתם בהתבסס על
טכנולוגית התקשוב המתפתחת.
 .2הכרה בכך שהרכב הפרטי ימשיך להיות אמצעי הנסיעה הדומיננטי ,אך
חתירה לשינוי מאפייני הנסיעה בו על ידי:
 הגדלת שיעור כלי הרכב בהם יותר מנוסע אחד .בנושא זה מתחייבת
ואפשרית "מהפכה".
 נסיעות משולבות ברכב פרטי ובשאטלים.
 הסטות זמן בנסיעות באזורים גדושים משעות השיא לשעות אחרות.
 .3הרחבת הסעות עובדים ע"י מקום העבודה ותחבורה מיוחדת אחרת ליוממים.

 .4שיפור במאפייני קווי התח"צ הקיימת והפיכתה ליעילה ולאטרקטיבית יותר.
 .5הרחבת השירות המסילתי הבין עירוני והעירוני.

הכוונה לעודד אינטרקציה מרחבית יעילה ,בתוכה תחבורה ,בתוכה תחבורה
ציבורית ,תוך שימוש מתאים בכל האמצעים שפורטו

חלקם של העובדים שאינם נוסעים ברכב ממונע לעבודה
מכלל העובדים לפי מפקדי  1995ו  2008ויעדים מוצעים ל ( 2040ב )%
כל האר

ברגל
אופניים
עבודה בבית*
סה"כ לא ממונע

מטרופולין ת"א

מפקד
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11.5
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7.2
20.1

10.2
1.2
2.5
13.9
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14.6

9.9
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8.6
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  5.5%ובמטרופולין ת"א ל  .7.5%לאופניים (בעיקר חשמליים) יהיה
ייצוג גם בנסיעות ארוכות יותר .השינוי החשוב יותר יהיה בהגדלת שיעור העובדים בבית,
שגם יחליף נסיעות ארוכות יותר בממוצע.

התפלגות נסיעות ממונעות בלבד בנסיעות לעבודה ()%
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כיווני ההתפתחות המוצעים לפי חשיבותם היחסית -יעדים ארציים ()1
 .1הכיוון החשוב ביותר הוא ניצול יעיל יותר של הרכב הפרטי ע"י הגדלת מקדם
המילוי שלו מ ( 1.09לנוסעים לעבודה) ב  2008לכ  1.34בממוצע ארצי ב .2040
אם כך יקרה יסעו  24%מכלל העובדים שיתווספו עד  2040כנוסעים שאינם
נהגים ברכב פרטי ,ובסה"כ  13%מהעובדים יגיעו כך לעבודה (לעומת  5%ב
.)2008
 .2כ 15%מהעובדים הנוספים יסעו בהסעות מקום עבודתם או בהסדרים אחרים
של הסעות מיוחדות לעבודה .בממוצע לכלל העובדים  11.3%יגיעו כך לעבודה
– עדיין פחות ביחס ל .)12%( 1995
 .3כ  14%מהעובדים הנוספים יהיו נהגים ברכב פרטי (חלקם בתוספת העובדים
בין  1995ל  2008היה  .)!86%מכלל העובדים יגיעו כך לעבודה  37%לעומת
 52%ב .2008
 .4גם עובדים בבית יהוו כ  14%מכוח האדם הנוסף .מכלל העובדים הם יהוו 7.2%
לעומת  2.6%ב  .2008זהו יעד למספר העובדים האקוויוולנטיים בממוצע ליום
עבודה המשקלל גם את מי שעובד בביתו בחלק מימי השבוע או רק מידי פעם.

במטרופולין ת"א מודגש כיוון ( 1נוסעים ברכב פרטי) ו ( 4עובדים בבית) ,ומאידך
תוספת המגיעים כנהגים ברכב הפרטי יורדת מ  14%בממוצע ארצי ל  5%בלבד.

כיווני ההתפתחות המוצעים לפי חשיבותם היחסית -יעדים ארציים ()2
.5

כ  9%מהעובדים הנוספים ילכו ברגל לעבודה .המשמעות :ירידה קלה בשיעור של
ההגעה ברגל לעבודה ביחס למצב כיום .ירידה קלה זו נובעת גם מתחלופה עם
נסיעה באופניים /אופניים חשמליים.

.6

כ  6%מתוספת העובדים ישתמשו במערכות  LRTאו  – BRTגידול נטו של 6%
ביחס ל  2008בה לא היה לכך שום ייצוג .מכלל העובדים השיעור יהיה .2.5%
בינתיים החלה לפעול הרכבת הקלה בירושלים ,כשעד  2040תתרחב רשת הרכבות
הקלות בירושלים ותפעל מערכת מתע"ן גם במטרופולינים האחרים .מדובר
בהשקעה ניכרת ובפתרונות מצומצמים בראיה הכוללת ,אם כי בעלי משמעות
בפרוזדורים היותר צפופים בנסיעות.

.7

כ  5%מהעובדים הנוספים עשויים להשתמש באופניים ,אופניים חשמליים ואמצעי
נסיעה חשמליים אישיים אחרים הקיימים ושיתפתחו ( 2.6%מכלל העובדים לעומת
 1.0ב  .)2008מדובר בנסיעות לטווח קצר ,שיחליפו נסיעות מקומיות בכל אמצעי
התחבורה ,וכן חלק מההליכות ברגל .לאמצעי זה חשיבות במירקם העירוני .במונחי
נסועה תרומתו קטנה ,חרף גידול טווח הנסיעה שיאפשרו האופניים החשמליים.

במטרופולין ת"א מודגשות מערכות המתע"ן (נק'  9% -)6מתוספת העובדים
והאופניים (נק'  8% -)7מתוספת בעובדים.

ההתפתחות העיקרית -ניצול מוגבר ושונה של הרכב הפרטי
 רק  8.2%ממי שנסע לעבודה ברכב פרטי ב  2008/9עשה זאת כנוסע ולא כנהג .מקדם
המילוי בנסיעות לעבודה היה ( 1.09ללא הבאה בחשבון של נוסעים מצטרפים שיעדם אינו
עבודה) ,ובסה"כ לכל הנוסעים נראה שהמקדם היה כ .1.2
 הרכב הפרטי מכיל לרוב  5מושבים ויכול להסיע פי  4.2נוסעים ממה שהוא מסיע...כמעט
ללא השקעה בתשתית וכמעט ללא עלות תפעולית נוספת.
 די בשינוי קטן בתמונת מצב זאת בכדי ליצור מהפכה תחבורתית .המהפכה תתבטא בכך
שהרוב המכריע של תוספת נסיעות העובדים ברכב פרטי עד שנת  2040יהיה של נוסעים
ברכב ולא של נהגים ,דהיינו מספר נסיעות הרכב יגדל רק מעט ,וכמעט בכלל לא
במטרופולין ת"א.
 כדי להגיע לכך יש להגדיל את מקדם המילוי בנסיעות עובדים לעבודה מכ  1.09ב  2008לכ
 1.36ב  2040במטרופולין ת"א ול  1.32בשאר האר .

 גם כך בכ ¾ מכלי הרכב הפרטי יסע נוסע בודד ,אך ברבע יהיה נוסע אחד נוסף לפחות.

"הזהרי יש מצלמת מהירות אחרי הסיבוב"
"מאז שהתחילו הנסיעות המשותפות מהירות
הנסיעה עלתה והמשטרה חוגגת עלינו"
" WAZEבכוונה לא מדווח על כל המצלמות"

התפלגות כלי הרכב הפרטיים בנסיעות לעבודה
לפי מספר הנוסעים ברכב (לעבודה בלבד)
התפלגות משוערת לפי הממוצע שנמצא במפקד ב  2008ויעד ל )%( 2040
נוסעים ברכב

מטרופולין ת"א
יעד 2040
2008

שאר האר
יעד 2040
2008

1

93.5

73.0

92.5

76.5

2

5.0

20.0

6.0

17.3

3

1.0

4.6

1.0

4.2

4

0.5

2.3

0.5

1.9

5

0

0.1

0

0.1

סה"כ

100

100

100

100

ממוצע לרכב

1.085

1.365

1.095

1.318

מדובר בממוצעים ליום עבודה שיושגו אם כשישית מהנהגים ייסעו במשותף על
בסיס קבוע והשאר מידי פעם (בממוצע פעם בשבועיים) .ברוב המקרים יתווסף
לרכב רק נוסע אחד.

תשתית פיזית מידע וחקיקה לקידום שיתוף בנסיעות ()1
•

חניוני "חנה וסע במשותף"  -חניונים ביציאות מערים ומישובים שמחו לאזורי הגודש
יאפשרו למגיעים בכלי רכב מכיוונים שונים להצטרף לנסיעה באחד מכלי הרכב ליעד
משותף .הדבר ירחיב באופן ניכר את האפשרות לנסיעה משותפת ליעד מסידור בין
שכנים לסידור בין נוסעים פוטנציאליים רבים מאוד ,ומבלי שמישהו סוטה מדרכו.

•

מידע – אתרים לשיתוף נסיעות ואפליקציות סלולריות כבר קיימים ויכולים לאפשר
התארגנויות על בסיס קבוע או מזדמן לנסיעות משותפות .מרחב האפשרויות גדול.
למשל :יתכן לנסוע עם נהג א' בדרך לעבודה ולחזור עם אחר מהעבודה אם אין
התאמה בלו"ז בחזרה הביתה .תתכן ,גם חזרה בתח"צ הביתה או לחניון ,אם יהיה
שירות מתאים .האפליקציות יהיו בשימוש המוני ו"ישגשגו" ככל שהתופעה תתפתח.
יתכנו גם אפליקציות יעודיות של מקומות עבודה ומוקדי תעסוקה .המשרד להגנת הסביבה
השיק לאחרונה אפליקציה כזו המיועדת לנסיעות לעבודה של עובדי המדינה ,ויש
אפליקציה להתארגנות לנסיעות משותפות למיתחם עתידים בת"א.

אתרים ואפליקציות סלולריות לשיתוף נסיעות

תשתית פיזית ,מידע וחקיקה לקידום שיתוף בנסיעות ()2
• הסדרים כספיים -האפשרות הפשוטה ביותר היא לנסיעה מידי פעם ברכב
של שותף אחר לנסיעה .כך יתחלקו הוצאות הנסיעה בין כל הנוסעים .במקרים
אחרים יכול להיות שיתוף נוסעים מצטרפים בהוצאות הדלק והוצאות משתנות
אחרות של בעל הרכב .דפוס כזה של שימוש ברכב הפרטי מחייב גם
התייחסות לנושא הביטוח.
ההצעה חוק המטפלת בהסדרי התשלום ,בנושאי ביטוח ומיסוי הכרוכים
בנסיעות משותפות הדורשות הסדרי תשלום הוגשה ב  2009לכנסת ע"י חברי
הכנסת ניצן הורובי ויריב לוין.

את הצעת החוק מ  ,2009שהמבוא שלה מוצג בשקף הבא" ,ניטרל" משרד האוצר
בשל היבטי מיסוי וסוגיות הנוגעות להסדרי הביטוח .נראה שגישת משרד האוצר
כיום שונה ,והוא בקש ממשרד התחבורה לבחון דרכים לעידוד שיתוף בנסיעות .יש
מקום לעבד ולהגיש הצעת חוק ממשלתית דומה ביוזמת משרד התחבורה.

המבוא להצעת חוק לעידוד נסיעות משותפות ברכב פרטי
ההצעה הוגשה בדצמבר  2009ע"י חברי הכנסת ניצן הורוביץ ויריב לוין
"מטרת החוק המוצע היא להפוך את הנסיעה המשותפת לאפשרות פשוטה ויעילה
ולתמר אימו רחב יותר של נסיעה משותפת ,ללא כל עלות נוספת לאוצר המדינה.
נסיעה משותפת ( (carpoolהיא אחת הדרכים המרכזיות להקטנת הגודש בכבישים
ולהפחתת ההוצאה (הפרטית והלאומית) על דלק ,ובכך גם למניעת זיהום אוויר
ולהקטנת פליטת גזי חממה .אולם שימוש בכלי זה באר הינו מוגבל מאוד בהשוואה
למקובל בעולם .לשם השוואה לפי נתוני הממשל האמריקאי קרוב ל 12%-מהמועסקים
בארה"ב מגיעים לעבודה בנסיעה משותפת.
אחד הגורמים המרכזיים להצלחה של תכניות נסיעה משותפת הוא היכולת לתת
מענה לשאלת הכדאיות הכלכלית .לשם כך נדרשת יכולת להתחלק בהוצאות הנסיעה
כך שהנוסעים נושאים בחלק מעלות הנסיעה .על מנת לאפשר זאת ,מוצע להגדיר
נסיעה משותפת כנסיעה לצרכים פרטיים ,לרבות לעניין ביטוח הרכב ,שאינה מהווה
הסעה למטרות מסחריות מהסוגים המנויים בפקודת התעבורה".
התשלום אמור לחלק את ההוצאה המשתנה
בלבד הכרוכה בנסיעה בין הנוסעים ,כשגם
בעל הרכב נושא בחלקה.

דרכים לעודד שיתוף בנסיעות ברכב פרטי ()1
יש להביא בחשבון שההתאמה לנסיעה עם אחר מחייבת התאמה במסלולי נסיעה ולו"ז
וכרוכה גם בירידת מה ברווחה לנוסע .התופעה יכולה להתרחב ,אך לא תקיף את רוב
היוממים ברכב פרטי ,חרף החסכון הכספי המובן בהוצאות הנסיעה והחניה (בחלק
מהמקרים).
יש צורך לעודד את התופעה ,וניתן לעשות זאת בשיטת ה"גזר ומקל".
"הגזר" יתבטא בהטבות לנוסעים במשותף" ,המקל" העיקרי הנכון הוא מיסוי הנסיעות
הגורמות לגודש בשעות ובאזורים המועדים לכך.

תמריצים אפשריים:
•
•
•
•

מתן אפשרות לנסיעה בנתיבי  ,HOVשיחליפו את הנת"צים
פטור מאגרה בנתיבים מהירים
הנחה בחניונים
הנחות או פטור ממס הנסועה העתידי

הכבדה על הנוסע ברכב ללא שותפים:
• הטלת מס על נסועה באזורים גדושים בשעות גדושות .מס זה ימרי את נוסעי הרכב
הפרטי לבחון נסיעה בשיתוף אחרים ,בצד תגובות אחרות ,של מעבר לתח"צ ובעיקר
הסטת זמן הנסיעה באופן שיפחית ביקושים בשעות השיא.

דרכים לעודד שיתוף בנסיעות ברכב פרטי ()2
•

הפיכת הנת"צים באר לנתיבי  HOVהמאפשרים נסיעה לרכב עם  2נוסעים ויותר (או 3
ויותר בהתאם לאפשרות).
ישראל היא כנראה המדינה היחידה בעולם המערבי המתעקשת על מקדם מילוי של +4
לכניסה לנת"צ (מקדם מילוי לא מעשי) ובחלק מהנת"צים גם במקדם מילוי זה נאסר על רכב
פרטי לנסוע .התח"צ מנצלת לרוב פחות מ 15%מקיבולת הנת"צ .בשאר הקיבולת ניתן
לעודד נסיעות משותפות ולאפשר ליותר אנשים להתקדם מהר יותר בלי לפגוע בתנועת
התח"צ .בעיות אכיפה קיימות בכל העולם ולא גרמו לנסיגה מעקרון ניצול הנתיב המיוחד
ע"י רכב רב קיבולת.

נת"צ ב
Trondheim
נורבגיה

כלי רכב
המורשים
להשתמש
בנת"צ –
לידס ,אנגליה

דרכים לעודד שיתוף בנסיעות ברכב פרטי ()3
• פטור מאגרה בנתיבים מהירים -מדיניות זו מיושמת בנתיב המהיר היחיד
הקיים בהצלחה רבה .מעל ל  350כלי רכב ביום בשלוש שעות השיא בבוקר
נוסעים כך במערב כביש  ,1תוך דילול התנועה בכ  650כלי רכב בשעות אלו.
ספירת רכב פרטי במקדם מילוי של ( 4עד  )9:00ו  3אחר כך בממוצע ליום ב 9-10.6.14
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ברשת הנתיבים המהירים המתוכננת תופעל מדיניות דומה ,כאשר מבוקשת
טכנולוגיה שתאפשר לוודא שברכב מספר נוסעים מתאים ,וזאת ללא עצירתו
לבדיקה וקבלת פטור.

דרכים לעודד שיתוף בנסיעות ברכב פרטי ()4
• הנחות בחניונים לרכב רב תפוסה (או חניונים רק לרכב רב
תפוסה) .טכנולוגיה של זיהוי מספר הנוסעים ברכב תוכל
לאפשר גם מדיניות של העדפת רכב רב תפוסה בחניונים,
אך בתקופת ביניים ניתן להפעיל מדיניות כזו גם באמצעות
עין אנושית.
• מנגד -הכבדה על נסיעות של נהג יחיד באזורים ותקופות יום בעייתיים באמצעות
מיסוי נסועה בגודש.
מדובר במס האמור להחליף על פני זמן מיסוי קיים (בעיקר על הדלק) .המיסוי יוטל
דיפרנציאלית לפי זמן ומקום ,ויחייב את הנוסעים בגודש בכיסוי העלות החברתית
השולית של נסיעתם .במקומות וזמנים אחרים יוטל מס נמוך או לא יוטל כלל.
ניסוי בכיוון זה נערך כיום ע"י משרד התחבורה .כ  1,200נהגים שותפים לניסוי
"נעים לירוק" .בניסוי אין העדפה לרכב רב תפוסה .העדפה כזו יכולה להישקל
בעתיד.
מס הנסועה אינו מהווה תנאי להרחבת היקף הנסיעות בשיתוף ,אך יכול להמרי
את משתמשי הרכב הפרטי לצרף אחרים לנסיעתם או להצטרף לאחר /אחרים
ובעיקר בזמן ובמקום בו הדבר חיוני ומועיל במיוחד.

הרכב הפרטי -נסיעות משולבות עם תח"צ מיוחדת ()1
דרך נוספת לשלב באופן מושכל את הרכב הפרטי למערך נסיעות יעיל היא
להשתמש בו "לאגום" נוסעים מאזורים מפוזרים לנקודות מרוכזות בגבול האזור
הגדוש ,ומשם להסיע אותם למרכזים מטרופוליניים בשאטלים או אחרת.
במתכונת זו פועל חניון שפירים בכביש  .1הוא העביר אליו מעל ל  20%מנוסעי
הרכב הפרטי שהוא נמצא על מסלול נסיעתם לת"א או ר"ג ושיעדי הנוסעים
נמצאים במסלול הפיזור של שני קווי השאטל .זהו אחוז הסטה גבוה.

כדוגמת חניון שפירים מתוכננים  4חניונים נוספים בשפיים ,דרום-מערב
ראשל"צ ,מחלפי מורשה וקסם .בתכנון זה ,שהוא חלק מתכנון מערכת נתיבים
מהירים ,השאטלים יהיו ללא תשלום לנוסעים .הם עשויים להסיט תוך עשור
אליהם יותר משתמשי רכב פרטי מהשירות המסילתי הקיים והמתוכנן בנסיעות
לת"א (כולל הקו האדום של הרכבת הקלה ,בהנחה שתפתח תוך עשור).

חניון
שפירים

תחנה של
קו השאטל
לבורסה
בר"ג

הרכב הפרטי -נסיעות משולבות עם תח"צ מיוחדת ()2
ניתן לעצב מבנים אחרים של נסיעות משולבות ,לא רק במטרופולין ת"א ,לא
בהכרח ללא תשלום לשאטלים ,אולם עם שירות נוח מחניה נוחה .יכולה
להיות גם וריאציה של הסעות מקום עבודה מחניונים.
יש יתרון לרכב הפרטי בנסיעה עד לחניון .יש יתרון לנסיעה בשאטלים
מהחניון ,והשילוב הוא שילוב יעיל ,כך גם חושבים קרוב ל  2,000הנוסעים
ביום בשאטלים משפירים.
הפתרון אינו מתאים "גלובלית" אלא בשירות לאזורים מסויימים בהם יש
ריכוז תעסוקתי ,ואולם ניתן להרחיב אותו בדרכים שונות.

השימוש ברכב הפרטי -הערות עקרוניות
הרכב הפרטי הינו ויהיה בכל תסריט אמצעי התחבורה העיקרי .יש לו יתרונות רבים :הוא
מדוייק במענה לצרכי הנוסעים (בעלי זמינות הרכב) בכל עת ומקום ,ניתן לדמות אותו
לתח"צ בעלת אין-ספור קווים ותדירות אין סופית.

הרכב הפרטי נוח ,אינו מחייב תשומות עבודה מיוחדות של נהגים ,אין לו תקורות ,והחל
מהנוסע השני עלות הנסיעה בו זולה לרוב במחירים למשק הלאומי (מנוכי מס אך כוללות
עלויות חיצוניות) ביחס לאוטובוס .בשל שינויים בהרכב הכימי של הדלק ובטכנולוגית
הרכב מקדמי פליטת המזהמים שלו לליטר דלק פחתו דרמטית בעשור האחרון .נותרה
רק תרומתו השלילית לפליטת גז החממה ,המתמתנת באיטיות.
עם זאת ,תועלתו לפרט מתנגשת עם התועלת לכלל בנסיעות מסויימות .הרכב הפרטי
אחראי להיווצרות גודש בדפוס השימוש הקיים בו.
התכנית המוצגת נמנעת ממלחמה ברכב הפרטי ככזה ,ומנסה לגרום לשימוש מושכל בו.
היא מביאה בחשבון שעם מקדם מילוי ממוצע בבוקר של  1.5יעלמו פקקי התנועה ,וניתן
יהיה להנות מיעילותו מבלי להיפגע מהבעיות הנובעות מהצפיפות שהוא יוצר.

התועלת של שימוש מושכל ברכב הפרטי אקוויוולנטית להשקעה של עשרות (ואולי
יותר) מליארדי  ₪במערכות תחבורה ציבורית מסילתיות ומיוחדות אחרות .מאידך,
עלות ההכוונה לשימוש מושכל ברכב הפרטי קטנה ביותר.

שינויים בולטים אפשריים ברכב הפרטי
•הראשון ודאי -התייעלות אנרגטית ועליה בנסועה לליטר דלק .מספר טכנולוגיות כשהעיקריים הם
חישמול מלא או חלקי (רכב היברידי) יצמצמו את מקדמי צריכת הדלק /אנרגיה לק"מ .המדיניות
צריכה לקדם ולזרז יבוא טכנולוגיות שהבשילו.

•השני אפשרי ומהפכני יותר -מכונית רובוטית .זו מכונית אוטונומית ,המנווטת בעצמה ומתגברת
על מכשולים ללא עזרה של מפעיל אנושי ובלא צורך בתכנון מיוחד של הכביש וסביבתו.
לניהוג כזה עשוי להיות יתרון רב בהגדלת קיבולת הדרכים .הקיבולת לנתיב בשעה תגדל משמעותית
בשל אפשרות לנסיעת כלי רכב בטור במירווח זמן קצר בהרבה מהנוכחי (כיום  1.8שניות) .לפיתוח
זה יהיו גם יתרונות בטיחותיים .רכב כזה נמצא בפיתוח וניסוי ,ונראה שיש לו יתכנות טכנולוגית.
לא ניתן להתייחס לאפשרות של שימוש נרחב ברכב כזה כאל וודאות ולהימנע בשל כך מתכנון
השקעות בתשתית ,אך יש בתחום זה סבירות לשנות תוך שנות דור או פחות את פני המציאות.
מתחייבת זהירות בקידום בפועל של השקעות ענק בתשתית מסילות וכבישים העלולות להתברר גם
בשל כך כלא נדרשות.

דגם ראשון של רכב אוטונומי של חברת ניסאן
שהוצג בתערוכה בז'נווה ,מרץ 2014

עידוד עבודה מהבית
האפשרות לא לנסוע כלל יעילה יותר מבחינה תחבורתית אפילו מרכב פרטי אוטונומי
עם מקדם מילוי גבוה ...לא בטוח שב  2040תישאר כאקסיומה נסיעה בבוקר לעבודה.
בענפי תעסוקה שונים לא כולם ייסעו ,לא כל יום ,לא תמיד בבוקר.
השינויים בהתפלגות משלחי היד והתפתחות טכנולוגית התקשוב יאפשרו לשיעור גדל
והולך של עובדים לעבוד מהבית .תשאל השאלה למה לבזבז זמן ומשאבים על נסיעות.
ניתן כבר כיום לעבוד מהבית עם תקשורת עם עובדים אחרים המדמה קירבה פיזית
במקום עבודה .לא מתחייבת בהכרח בשיטה זו ירידה בתפוקה לשעת עבודה (מותנה
בעובד ובסוג העבודה) .מאידך יתפנה זמן נוסף לעבודה שכיום מבוזבז בדרך לעבודה.
אין הכרח שסידור כזה יהיה "טוטאלי" .הוא יכול להיות גמיש :יום או יומיים בשבוע,
התחלת עבודה בבית ונסיעה לעבודה אחר כך ,ועוד.

עידוד עבודה מהבית ()2
שיעור העובדים בבית ב  2008המדווח במפקד האוכלוסין והדיור היה  2.6%בממוצע
ארצי ו  3.4%במטרופולין ת"א ,גידול קל לעומת  .1995השיא היה בגבעתיים עם
 5.9%עובדים מהבית ,ובת"א עם  .5.4%בשתיהן השיעור גדל פי  2.5ביחס ל .1995
העובדים בבית ב  2008לפי המפקד היו עצמאים בעלי מקצועות חופשיים ,ולא עובדי
חברות שעבדו מביתם .משלחי היד הבולטים היו גרפיקאים ,אדריכלים ,פסיכולוגים,
עיתונאים ,וגם קוסמטיקאיות .הסיבה העיקרית לגידול בעבודה מהבית בין המפקדים
היה גידול בחלקם של המועסקים במקצועות אלה ,והסיבות לריכוז הגבוה יחסית של
עובדים בבית בת"א או גבעתיים נובעת בחלקה מהתפלגות משלחי היד של מועסקים
הגרים בערים אלו.
אולם ,יתכן שבמונחי נסיעות לעבודה ו"עובדים אקוויוולנטיים מהבית" התופעה היתה
ב  2008נרחבת יותר ,שכן סביר שמי שעבד כעובד חברה /מוסד מהבית חלקית ומידי
פעם לא ציין זאת במפקד (גם לא התבקש).
תופעה כזו גם לא נבדקה בארץ בסקרי הרגלי נסיעה .הסקרים יכלו רק לאבחן
שהנדגם עובד ,ושביום הסקר לא נסע לעבודה .הסיבה לא נחקרה (יכולה להיות גם
חופשה או מחלה) .ניתן וצריך להוסיף שאלה מכוונת לנושא זה בסקרי הרגלי נסיעה.

)3( עידוד עבודה מהבית
 בה יש,בכל מקרה נראה שישראל מפגרת בשיעור העובדים מהבית לעומת ארה"ב
.סקרים כאלה
* המבוסס על סקר תקופתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארה"ב2012 מחקר מ
 מהמועסקים בארה"ב בעיקר4.3%  עבדו2010  מישקי בית מלמד שב50,000 במידגם של
 התבצעו6.5%  במונחי ימי עבודה כ. נוספים עבדו חלקית לפחות יום בשבוע5.2% מביתם ו
: בין הממצאים. ערכים אלה גדלים לא מהר אך בעקביות בין הסקרים הנ"ל.רק מהבית
• The percentage of workers who worked the majority of the workweek at home increased
from 3.6 percent to 4.3 percent of the population between 2005 and 2010,
• In 2010, the Boulder, Colorado, metropolitan area had among the highest percentage of
workers who worked from home most of the workweek with 10.9 percent

• Home-based work in computer, engineering, and science occupations increased by 69
percent between 2000 and 2010

 מעובדי הממשל3.2%  בעידוד הממשל, למשל, כך: זו גם תוצאה של מדיניות.
. מביתם2010 הפדרלי עבדו ב
* Home-Based Workers in the United States: 2010, Current Population Reports
By Peter J. Mateyka, Melanie A. Rapino,and Liana Christin Landivar, October 2012

עידוד עבודה מהבית ()4
ניתן גם לעבוד מקרבת הבית ,במשרדים בהם יש חדרי עבודה ושירותים נלווים
לעובדי חברות שונות ,שיגיעו לשם ברגל מביתם הסמוך .הם יעבדו איש איש עבור
חברתו באמצעות מערכות התקשוב ויסתייעו בשירותים תומכים שונים.
פתרון כזה מתאים למי שיחפש הפרדה מהבית וסביבה אנושית בעבודה.
גם חלקם של הסטודנטים שיסעו ללימודים לקמפוסים עשוי להיות בשנת  2040קטן
בהרבה מהנוכחי .לימודים מרחוק יוכלו להיות הסטנדרט.
למה לנסוע לשמוע הרצאה כשהשיעור נמצא בלחיצת כפתור על מסך אצלך בבית,
ואפילו ניתן לשאול שאלות מרחוק כשכל הכתה עוקבת.

החסם שיתמוסס (יותר או פחות) עם הזמן הוא התנהגותי  -תפיסתי ולא
טכנולוגי .יתכן שצריך להשקיע חלק זעיר מההשקעה בתשתית דרכים
ובסבסוד תח"צ להאצת התהליך...

עידוד עבודה מהבית ()5
כאמור ,שימוש יעיל בטכנולוגיה מתפתחת צורך זמן הסתגלות .מדובר בשינוי הרגלים
עתיקי יומין ,הסדרי עבודה ועוד ,אבל סביר שהיעילות ותחלופת הדורות ינצחו לבסוף.
בחינת הרכב התעסוקה הצפוי והערכת קושי ההסתגלות מכוונים ליעדים מתונים
בתחום זה לשנת  .2040היעדים המוצגים הם של אקוויוולנט יומי של  7.2%בממוצע
ארצי ו  8.6%במטרופולין ת"א ב ( 2040שהם  18%מתוספת העובדים עד ,2040
בהנחה שלא היתה כלל עבודה מהבית של עובדי חברות ב .)2008
בהתאם לכך ,כיוון התפתחות זה לא יהיה דומיננטי בעשור הקרוב ,אך עם מעט צעדי
עידוד חלקו עשוי לגדול במונחי שנות דור ליעד המוצע ומעבר לו.
.

בתקופה רחוקה יותר העבודה מהבית או סביבתו
עשויה להיות מקובלת מאוד .שיעור גדול
מהעובדים במקצועות וסוגי תעסוקה רבים יעבדו
כך ,עם השלכות תחבורתיות מופלגות.

בשנת  2140ילמדו ילדים בשיעורי היסטוריה
שפעם אנשים רבים בזבזו שעתיים ביום על
נסיעות לעבודה וממנה...
סקר (לא מחייב) שפורסם בעיתון "כלכליסט"

שימוש באמצעי תקשוב כתחליף לנסיעות – ישיבת עבודה

הסעות מקום העבודה ()1
בחזרה לתחילת המאה ה  :21הסעת מקום העבודה היה האמצעי הבולט להסטת
עובדים עם זמינות רכב פרטי מלאה מהרכב הפרטי בנסיעות לעבודה ב  .2008אולם
ההיצע שלו פחת עם הזמן.
ההסעות היו שכיחות בעבר כשרמת המינוע באר היתה נמוכה .שיעורן ירד ממפקד
למפקד .בין  1995ל  2008ירד מ  14.3%ל  10.4%מכלל הנסיעות הממונעות
לעבודה.

במטרופולין ת"א שיעור ההסעות ב  2008היה רק  .6%אולם במטרופולין חיפה היה
השיעור  ,13%בבאר שבע (העיר)  ,23%והשיא בערד (.)51%
יש מקום לעודד אמצעי זה ,המהווה תחליף איכותי ראוי לרכב הפרטי ומקטין נסועה,
ויכול להעניק רמת שירות טובה לנוסע ללא רכב פרטי ביחס לתחבורה הציבורית
שאינה "תפורה" עבורו מקרבת הבית לחצר מקום העבודה.

הסעות מקום העבודה ()2
סוגי הסעות אפשריים:
•

הסעת מקום עבודה יחיד לעובדיו מקרבת הבית לעבודה ובחזרה אחה"צ.

•

התארגנות משותפת של מעסיקים באזור תעסוקה לשירות דומה לעובדיהם.

•

הסעה של מקום /מקומות עבודה מתחנות רכבת למקום העבודה

•

הסעות כנ"ל מחניוני חנה וסע אליהם יגיעו עובדים ברכבם הפרטי

היעד שהוצע הוא שבהסעות יגיעו לעבודה בממוצע ארצי כ  15%מהעובדים שיתווספו עד
 2040בממוצע ארצי ,וכ  10%מהתוספת במטרופולין ת"א.
אם כך יהיה תקיף ההסעה כ  11%מהעובדים בארץ ב  2040ו  7%במטרופולין ת"א .זו
בלימת הירידה בדפוס זה של נסיעה לעבודה ומעט יותר מהשיעורים ב 2008

יש מקום לתת הטבות מס למקומות עבודה המסיעים עובדים .הוצאה זו לא מוכרת
כיום לצרכי מס פרט למקרים מיוחדים ונדירים.

פיתוח מערכות תחבורה עתירות נוסעים עירוניות-פרבריות
מלבד "הקוריוז" של הכרמלית בחיפה לא פעלה בארץ מערכת תחבורה מסילתית עירונית עד
לפתיחת הרכבת הקלה בירושלים בקייץ  .2011היא תישאר עוד כעשור (ואולי יותר) הרכבת הקלה
היחידה בארץ ,ואולם בשלושה מטרופולינים מקודמות תכניות למערכות מתע"ן ,לרבות קווי ,BRT
האמורות ליצור (לא מהר) תח"צ איכותית בצירים עירוניים ופרבריים מרכזיים בארץ.
קידום תכניות אלו מורכב וקשה בגלל התוואים בהם הם אמורים לעבור ,בנייתן תארך שנים
ארוכות ,וההשקעה תהיה במצטבר בת עשרות מליארדי .₪
היות שמערך זה נמצא בתכנון ובשלבים שונים של קידום ,ההצעה הנוכחית רואה בו (במסוייג)
מעין נתון ,מעריכה שהביצוע יהיה חלקי וש  120אלף עובדים ישתמשו ביום במערכות אלו בדרכם
לעבודה ב  2040מהם  75אלף במטרופולין ת"א .הם יהוו כ  6%מתוספת העובדים עד 2040
בממוצע ארצי וכ  9%במטרופולין ת"א .מכלל העובדים בארץ ב  2040יסעו באמצעים אלה .2.5%
ערכים אלה נמוכים ,לכאורה ,אך חשיבותם חורגת מכך בשל תרומתם לצמצום גודש ולחסכון
בזמני נסיעה בצירים גדושים .היעד לא מתייחס (בשלב זה) לאפשרות שימוש ברכבות קלות על
מסילות הרכבת הכבדה בתחומי מטרופולין ת"א בעיקר.

למרות האמור לעיל יש לבדוק איך מכלול האפשרויות האחרות
המוצגות בתכנית זו משפיעות על הביקושים למערכות המתע"ן
ולשקול שינויים בתכנון בהתאם ,במיוחד לאור מחירן הניכר .בכל
מקרה אין לדחות פעילות בכיוונים אחרים ,רובם זולים וניתנים
ליישום בטווח הקצר ,בשל הבניה העתידית של מערכות מתע"ן.

נסיעות ברכבת
לרכבת יתרון איכותי הולך וגדל ככל שמרחק הנסיעה גדל .היות שמרחק הנסיעה החציוני
לעבודה הוא רק  9ק"מ ובשל הרשת הלא מסועפת היא אינה רלוונטית לרוב הנסיעות
לעבודה (וגם לא לרוב ק"מ-הנוסע בנסיעות לעבודה) .ההנחה שפיתוח הרכבת יאפשר
הגדלת מרחקי היוממות נכונה ,אך בקנה מידה קטן .רק  4.3%מתושבי בנימינה ,לדוגמא,
נסעו ברכבת לעבודה ב  ,2008/9וזה היה השיעור הגבוה בארץ.
בממוצע ארצי השתמשו ברכבת  0.6%מהמועסקים בדרכם לעבודה ב  .2008/9הפיתוח
הצפוי ברשת הרכבות עד  2040עשוי להעלות שיעור זה ל  1.4%במישור הארצי ול 1.7%
בין מועסקי מטרופולין ת"א.
כמו במערכות המתע"ן שיעור נמוך זה אינו מבטא את מלוא חשיבות הרכבת ,אותה יש
למדוד לפי תרומתה לצמצום גודש בצירים ספציפיים וברשת הדרכים בכללותה.
בניגוד למערכות המתע"ן הפרבריות הנסיעה לעבודה אינה העיקרית ברכבת .שכיחות יותר
בה נסיעות למטרות האופייניות למרחקים ארוכים יותר :של חיילים וסטודנטים (בעיקר
בקצות שבוע) ,נסיעות במסגרת עבודה ,טיולים ועוד .עם זאת ,יש למצות את האפשרות
שמערך הרכבת העתידי ישרת גם יותר נסיעות לעבודה.
מלבד פיתוח מערך המסילות יש להגדיל את הנגישות לתחנות .תוספת חניה חיונית אם
רוצים לעודד נסיעות של בעלי זמינות רכב פרטי ,ויש לשפר גם את הנגישות באמצעי
תח"צ אחרים ואת החיבוריות שבין המערכות המסילתיות והתח"צ האחרת .יש לבחון גם
שימוש ברכבות קלות במערך המסילות המטרופוליני (בעיקר בת"א).

שיפור התח"צ הקיימת
השירות הקווי של האוטובוסים נמצא בנסיגה יחסית .חלקו מכלל
הנסיעות הממונעות לעבודה פחת מ  25.6%ב  1995ל  20.3%ב
 .2008רק  2%מבעלי זמינות הרכב הפרטי המלאה נסעו
באוטובוסים לעבודה .פחות מהסעות (.)3.7%
התח"צ הכרחית עבור חסרי זמינות הרכב הפרטי ,וחשובה כחלופה
לבעלי הרכב הפרטי .כיום היא משרתת בעיקר נוסעים שבויים.
התמונות שמשמאל ,המשקפות מצב לא נדיר בנסיעות לעבודה,
מסבירות חלקית למה ,ואין הצפיפות הבעיה החמורה ביותר ,אלא
התכנון הבסיסי של השירות במונחי מסלולים ,צפיפות תחנות ועוד.
יש לעצב קווי אקספרס עירוניים ,להשתמש בדרכים מהירות ,להגדיל
תדירות ,שגם תסייע להימנע מצפיפות יתר ,יש להכפיל ויותר את
ק"מ האוטובוס .ניתן לעצב גם קווים ישירים בבוקר למקומות עבודה.
רמת שירות כזו תגדיל משמעותית את העלות למפעיל ,ויהיה צורך
להחליט אם להגדיל את מחיר הנסיעה במקביל .נוסע מעשירון
שלישי ויותר יעדיף נסיעה מדלת לדלת של  30דקות במחיר 8
שקלים על נסיעה של  40דקות ב  5שקלים .ניתן לסבסד ייעודית
נוסעים אחרים .העדפה תכנונית למחיר זול ורמת שירות נמוכה אינה
תואמת את התועלת של המשתמשים הפוטנציאליים.

עידוד נסיעות באופניים
לאופניים חשיבות בצמצום נסיעות רכב בערים .הם עשויים לתרום גם לשינוי בפיצול
נסיעות בין עירוניות ופרבריות כאמצעי נגישות לתחנות תח"צ ומהן .האופניים החשמליים
עשויים להגביר את השימוש הכולל באופניים.
נסיעה של כ  4ק"מ נמשכת באופניים מדלת לדלת כ  15-20דקות (באופניים חשמליים
גם פחות) ,פחות מתח"צ ובמקומות צפופים גם פחות מרכב פרטי .מחיר הנסיעה בהם
זעום .בעיות החניה קלות יחסית .אין הליכות ברגל לתחנות ואין המתנות לאוטובוסים.
מאידך ,קשה לרכב בימי קייץ (באופניים רגילים) ובימי גשם ,ויש חשש בטיחותי
במסלולים שאינם מופרדים מהתנועה הכללית.
היקף הנסיעות באופניים בנסיעות לעבודה פחת במונחים מוחלטים בין  1995ל .2008
השיעור הארצי פחת מ  1.8%מכלל העובדים ל  .1.0%מגמה הפוכה היתה במקומות
בודדים 3.5% .ממועסקי ת"א נסעו באופניים לעבודה ב  2008לעומת  1.9%ב .1995
יתכן שבינתיים השתנתה המגמה גם במקומות אחרים ,אך עדיין השימוש באופניים
בנסיעות לעבודה מוגבל .היעד ל  2040הוא של שינוי במגמה.

חלקם של רוכבי האופניים מכלל העובדים במפקדי  1995ו 2008
ויעד מוצע ל 2040
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ארצי -מכלל הנסיעות

האיור מציג נסיעה לעבודה באופניים בלבד ,לא כחלק מנסיעה .הגידול עד  2040מניח
תפוצה גבוהה של אופניים חשמליים ופיתוח נוסף של שבילים לאופניים .מעבר לכך יש
ויהיה יותר שימוש באופניים כנסיעה משלימה אל ומתחנות רכבת (לדוגמא) בקצות
נסיעה באמצעי ראשי אחר.

אופניים חשמליים ואמצעי נסיעה חשמליים אישיים אחרים
החל מ  2009מותר לייבא לארץ אופניים חשמליים עם מנוע בהספק שעד W 250
ובמגבלת מהירות של  25קמ"ש .הנהיגה מותרת לבני  .+14עד יולי  2010הוטל
עליהם מס קניה של  .72%המס בוטל וכיום חל עליהם רק מכס של ( 7%כשהיבוא
מהמזרח הרחוק) ומע"מ.
יבוא אופניים לדווש עם מנוע עזר חשמלי ,הולך וגדל ומכפיל עצמו משנה לשנה .ב
 2012יובאו כ  9,600אופניים עם מנוע עזר ב  2013יובאו כ  33,000אופניים כנ"ל וב
 2014כ  .)!( 73,000נראה שיש כיום בארץ לפחות 125,000אופניים חשמליים
תיקניים .ניתן להעריך שמספרם יגיע לחצי מיליון תוך מספר שנים.
האופניים החשמליים מגדילים את רדיוס השימוש באופניים ,מאפשרים נסיעות בקיץ
עם פחות הזעה ,יכולים להרחיב את טווח הגילים של הרוכבים.
יש אמצעי נסיעה חשמליים אישיים נוספים כדוגמת הסאגווי (שלא הצליח) והקלנועית
(השכיחה אך המוגבלת) .עשויים להתפתח אמצעים נוספים .משקלם בתנועה
העירונית עשוי לגדול משמעותית .יש לשים לב לבעיה הבטיחותית שתיווצר.
בשנים  2010-13נהרגו בערים בממוצע לשנה  7רוכבי אופניים11 .
נפצעו קשה מאוד .הרבה מעבר לחלקם בנסועה העירונית .גידול
השימוש באופניים החשמליים יגדיל את הסיכון .נחוצה השקעה
בשבילי אופניים ובהסדרים נוספים שיאפשרו רכיבה בטוחה יותר.

מיקומה של התכנית המוצגת במכלול צרכי פיתוח וניהול התחבורה
 התכנית המוצגת אינה מהווה ,כמובן ,תכנית מלאה ומפורטת לפיתוח התחבורה.
עיסוקה בנסיעות לעבודה בלבד .גם ככזו אינה כוללת כל נושא אפשרי .אפשר להוסיף
לה ,לדוגמא ,אפשרות למיתון הביקוש לנסיעות לעבודה ע"י מעבר חלקי עם הזמן
לשבוע עבודה של  4ימים למועסק (גירסה מסויימת לכך נדונה לאחרונה בוועדה בין-
משרדית) ,ניתן להתייחס לטכנולוגיות חדישות לאמצעי תח"צ עירוניים ,לניהול תנועה
משופר ועוד.
 מאחורי התכנית יש רקע של ניתוחים תחבורתיים וכלכליים מפורטים וכוללניים
(מחייבים מצגות /ניירות עבודה נפרדים) המלמדים על יעילות גבוהה מיישומה .הערכה
זו אינה סותרת צורך בבחינת כל מרכיב בתכנית מזוויות שונות ,עקרוניות ויישומיות.
 התכנית אינה כוללת:
• ניתוח נסיעות שאינן למטרות עבודה במרחבים העירוניים והמטרופוליניים.

• ניתוח תנועת המטענים והרכב המסחרי.
• התחשבות בנסיעות בין עירוניות ארוכות ,שמאפייניהן שונים משל נסיעות לעבודה.
 אולם ,ניתוח כל המרכיבים החסרים צריך להיעשות על בסיס התגברות על הבעיה
הקריטית של הגודש ,הנוצרת בעיקר בגין הנסיעות לעבודה .במובן זה מדובר במפתח
גם לשאר צרכי התחבורה.

סיכום
התכנית המוצגת מנסה להתמודד עם הביקוש הגדל לנסיעות לעבודה ,נסיעות
שתרומתן היא הגדולה ביותר ליצירת הגודש בדרכים.

התכנית רב כיוונית ,מביאה בחשבון שינויים טכנולוגיים ,וכן את מיגוון אמצעי
התחבורה והתקשוב באופן מושכל ,הממצה את היתרון היחסי של כל אמצעי.
במסגרת זו גם הרכב הפרטי אינו ממודר מהתכנית ,אלא מהווה אמצעי מרכזי
תוך שינוי במאפייני הנסיעה בו.
התכנית עוברת מדיון חד מימדי בפיצול הנסיעות בין אמצעים פרטיים לתח"צ
לדיון תלת מימדי לפחות ,הכולל:
• פיצול בין תחבורה לאינטרקציות מרחביות לא תחבורתיות או לא ממונעות.
• פיצול בין תח"צ לרכב הפרטי.
• פיצול בין רכב פרטי עם נוסע אחד לרכב פרטי עם נוסעים נוספים.

אם יוגשמו יעדיה מערך הנסיעות לעבודה יהיה תוך שנות דור יעיל בחלקו
מהנוכחי ,ובחלקו לא גרוע יותר ,חרף גידול עצום הצפוי בביקושים.
כמו בכל תכנית ,הצגתה היא רק נקודת מוצא המאפשרת לבחון את הרעיונות
והכיוונים הכלולים בה.

