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2040ויעד ל 2008התפלגות ארצית של אמצעי ההגעה לעבודה ב 
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מיליון העובדים הצפויה בין 2תוספתהתפלגות משתמעת של 

לפי מיקום העבודה או אמצעי הגעה לעבודה2040ל 2008
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(1)תיאור ההתפתחות ותמונת המצב העתידית ללא שינוי במגמות 

מהןוהחזרה,הבוקרבשעותהעיקריתהנסיעהמטרתאתמהווהלעבודההנסיעה1.

מ"ק5עדשלקצרותנסיעותשבניכוינראה.צ"אחההשכיחההנסיעההיאהביתה

בבוקר6-9בשעותהנוסענסיעותמכלל70%למעלמהוותלעבודההנסיעות

.מטרופוליניות-וביןארוכותבנסיעותיותרקטןחלקן.המטרופולינייםבמרחבים

.לרובקצרותשהןלמרותבדרכיםלגודשהעיקריתהסיבההןלעבודההנסיעות2.

מרחק.2008/9מפקדלפימגוריהםבישובעובדיםבארץמהמועסקים48%

.מ"ק30למעלנסעו17.5%רק.מ"ק9היהלעבודההחציוניהנסיעה

פרטיברכבלעבודהמהנוסעים42%:קצרזמןבפרקברובןמתבצעותאלונסיעות3.

6:00-9:00ביןכ"בסה83%,בבוקר7:00-8:00ביןאחתבשעההמפקדלפייוצאים

גודשיוצריםאלהביקושמאפייני.צריםיעדלאזורימתמקדמהןקטןלאחלק.בבוקר

התורם,הנסיעהאמצעימכללהפרטיהרכבשלהגדולחלקולאורבמיוחד,בדרכים

.רכבכליבמונחיהדרכיםלקיבולתביחסביקושלעודף(הנוכחייםנסיעתובמאפייני)

לעבודהפרטייםבאמצעיםהנוסעיםשלחלקםגדל2008ל1995מפקדיבין4.

ביןשהתווספול"הנהנסיעותאלף780מכלל.67%ל58%מ(ממונעותבנסיעות)

.פרטיברכבהתווספו86%המפקדים



משמעותיתנמוךעדייןבארץהכוללהנוסעמ"קמכללהפרטיהרכבשלחלקו4.

הסטטיסטיהשנתוןלפי.בארץנמוכהמינוערמתבשלהמערבלארצותביחס

באירופההנוסעמ"מק83%(הבאבשקףמוצג)האירופיתהקהילייהשל

ברכבות7%,ומוניותבאוטובוסים8.5%,פרטייםבאמצעים2011בנעשה

מכללהפרטיהרכבשלחלקו.עירוניותמסילתיותבמערכות1.5%וכבדות

.73%-72%בכיוםנאמדבארץהשבועיהנוסעמ"ק

2040ל2008בין.במהירות,כאמור,גדליםבארץוהמועסקיםהאוכלוסייה5.

2014לעומתהצפויההתוספת.מועסקיםמיליון2כבארץלהתווסףצפויים

.(מיליון1.7)55%כהיא

עםלהתמודדבכדי,הסוגיםמכלמסילתיותבהן,תשתיותבהרחבתדיאין6.

,2040להידועותהתכניותכל.זהתעסוקההיקףעבורלנסיעותהצפויהביקוש

.בביקושהעצומההתוספתעםמתמודדותלא,יוגשמואםשספק

(2)תיאור ההתפתחות ותמונת המצב העתידית ללא שינוי במגמות 



(3)תיאור ההתפתחות ותמונת המצב העתידית ללא שינוי במגמות 
הפיתוחלרמת.ארציבממוצעלאירופהביחסנמוךבאר פרטיברכבהשימוששיעור7.

,צפופיםמטרופוליניםבמרכזיבעיקרהנסיעותבפיצולביטויישבאירופהצ"התחשל
.שונהוהארציתמטרופוליניתהכללהתמונהאך

אינה(צ"בתח80%מעל-ר"קמ50)לונדוןשלר"המעעלהתבוננות,למשל,כך
פרטייםבאמצעיםמהתנועה60%-ר"קמ1,570)לונדוןשלשטחהכללאתמאפיינת

.פרטייםבאמצעיםנעשיםהנוסעמ"מק85%כאנגליהבכל.(2012/13ב

לעדבנסועההפרטיהרכבשלחלקובאירופהעלההקודמתהמאהסוףלקראת
פיצוללהלן.(לרוויהקירבה)נעצרהגידולמאז.התיאורטילמקסימוםקרוב,83%

החברות15בבנפרד,2011בהאירופיתהקהילייהארצות27בכלהנסיעות
.יותרמאוחרמצטרפותה12וב(אירופהמערב)הוותיקות

EUROPEAN UNION, European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport

2011-Modal Split of Passenger Transport on Land by Country

passenger-km in %

Passenger 

Cars

Buses and 

Coaches
Railways

Tram & 

Metro
Total

EU27 82.7 8.8 7.0 1.6 100.0

EU15 83.0 8.4 7.2 1.4 100.0

EU12 80.5 11.2 5.4 2.9 100.0



כיווני השינוי המבוקש עד לשנת היעד
,ברגלההולכים:לעבודהברכבנוסעיםשלאהעובדיםשלחלקםהגדלת1.

עלבהתבססמביתםהעובדיםו,(חשמלייםלרבות)באופנייםהנוסעים

.המתפתחתהתקשובטכנולוגית

אך,הדומיננטיהנסיעהאמצעילהיותימשיךהפרטישהרכבבכךהכרה2.

:ידיעלבוהנסיעהמאפיינילשינויחתירה

מתחייבתזהבנושא.אחדמנוסעיותרבהםהרכבכלישיעורהגדלת

."מהפכה"ואפשרית

ובשאטליםפרטיברכבמשולבותנסיעות.

אחרותלשעותהשיאמשעותגדושיםבאזוריםבנסיעותזמןהסטות.

.ליוממיםאחרתמיוחדתותחבורההעבודהמקוםי"עעובדיםהסעותהרחבת.3

.יותרולאטרקטיביתליעילהוהפיכתההקיימתצ"התחקוויבמאפיינישיפור.4

.והעירוניעירוניהביןהמסילתיהשירותהרחבת.5

בתוכה תחבורה , בתוכה תחבורה, הכוונה לעודד אינטרקציה מרחבית יעילה

תוך שימוש מתאים בכל האמצעים שפורטו, ציבורית



חלקם של העובדים שאינם נוסעים ברכב ממונע לעבודה  

%(ב )2040ויעדים מוצעים ל 2008ו 1995מכלל העובדים לפי מפקדי 

א"מטרופולין תכל האר 

מפקד  

1995

מפקד  

2008
יעד מוצע  

2040ל 

מפקד  

1995

מפקד  

2008
יעד מוצע  

2040ל 

11.511.010.310.210.19.9ברגל

1.81.02.61.21.13.5אופניים

2.42.67.22.53.48.6*בביתעבודה 

15.714.620.113.914.622.0כ לא ממונע"סה

מ"ק5עדשלבטווחלעבודהההגעהאמצעימכלל30%ברגלההליכותהיוו2008ב

הנסיעותשיעוראתמעלה2040להארציהיעד.נוספים2.5%כוהאופנייםמהבית

יהיה(חשמלייםבעיקר)לאופניים.7.5%לא"תובמטרופולין5.5%לזהבטווחבאופניים

,בביתהעובדיםשיעורבהגדלתיהיהיותרהחשובהשינוי.יותרארוכותבנסיעותגםייצוג

.בממוצעיותרארוכותנסיעותיחליףשגם

היעד הוא במונחי שיעור ימי עבודה מהבית ולא במונחי חלקם של העובדים דרך קבע מהבית* 



)%(התפלגות נסיעות ממונעות בלבד בנסיעות לעבודה 

אמצעי נסיעה לעבודה

א"מטרופולין תכל האר 

מפקד  

1995

מפקד  

2008
2040יעד ל 

מפקד  

1995

מפקד  

2008
2040יעד ל 

0.30.71.80.30.92.2רכבת

25.620.315.228.622.015.9אוטובוס

1.81.81.81.52.01.9מוניות

14.310.414.28.56.18.7הסעות

LRT+BRT0.00.03.10.00.04.1

0.00.01.90.00.02.5שאטלים+ חנה וסע 

50.561.546.253.963.647.3נהג-אמצעים פרטיים

7.55.415.77.25.417.3נוסעים-אמצעים פרטיים 

100100100100100100ממונעיםכ אמצעים "סה



2040ויעד מוצע ל 2008האר  לפי אמצעי הגעה לעבודה ב עובדים בכל 

אמצעי נסיעה לעבודה

אלפי עובדים
התפלגות 

)%(התוספת  2040בשנת 2008בשנת 
תוספת 

עובדים

:אמצעי לא ממונע 

3155001859.3ברגל

29125964.8אופניים

7535027513.9עבודה בבית

41997555628.0כ לא ממונע"סה

:  מנועייםאמצעים 

1770532.7רכבת

496590944.7אוטובוס

4370271.4מוניות

25555029514.9הסעות

LRT+BRT01201206.1

075753.8שאטלים+ חנה וסע 

1,5051,79028514.4נהג-אמצעים פרטיים

13261047824.1נוסעים-אמצעים פרטיים 

2,4483,8801,43272.0כ אמצעים מוטוריים"סה

2,8674,8501,983100.0כ כללי"סה



2040ויעד מוצע ל 2008לפי אמצעי הגעה לעבודה ב א "עובדים במטרופולין ת

אמצעי נסיעה לעבודה

אלפי עובדים
התפלגות  

)%(התוספת  2040בשנת 2008בשנת 
תוספת  

עובדים

:אמצעי לא ממונע 

153229769.4ברגל

1781647.9אופניים

5120014918.4עבודה בבית

22051029035.7כ לא ממונע"סה

:  מנועייםאמצעים 

1240283.5רכבת

28428730.4אוטובוס

263591.2מוניות

79158799.8הסעות

LRT+BRT075759.3

045455.6שאטלים+ חנה וסע 

820857374.6נהג-אמצעים פרטיים

7031324330.0נוסעים-אמצעים פרטיים 

1,2901,81052064.3כ אמצעים מוטוריים"סה

1,5102,320810100.0כ כללי"סה



(1)יעדים ארציים -כיווני ההתפתחות המוצעים לפי חשיבותם היחסית

מקדםהגדלתי"עהפרטיהרכבשליותריעילניצולהואביותרהחשובהכיוון1.
.2040בארציבממוצע1.34לכ2008ב(לעבודהלנוסעים)1.09משלוהמילוי

שאינםכנוסעים2040עדשיתווספוהעובדיםמכלל24%יסעויקרהכךאם
ב5%לעומת)לעבודהכךיגיעומהעובדים13%כ"ובסה,פרטיברכבנהגים
2008).

אחריםבהסדריםאועבודתםמקוםבהסעותיסעוהנוספיםמהעובדים15%כ2.
לעבודהכךיגיעו11.3%העובדיםלכללבממוצע.לעבודהמיוחדותהסעותשל
.(12%)1995לביחספחותעדיין–

העובדיםבתוספתחלקם)פרטיברכבנהגיםיהיוהנוספיםמהעובדים14%כ3.
לעומת37%לעבודהכךיגיעוהעובדיםמכלל.!(86%היה2008ל1995בין

.2008ב52%

7.2%יהווהםהעובדיםמכלל.הנוסףהאדםמכוח14%כיהוובביתעובדיםגם4.
ליוםבממוצעהאקוויוולנטייםהעובדיםלמספריעדזהו.2008ב2.6%לעומת
.פעםמידירקאוהשבועמימיבחלקבביתושעובדמיאתגםהמשקללעבודה

ומאידך , (עובדים בבית)4ו ( נוסעים ברכב פרטי)1מודגש כיוון א "במטרופולין ת

.  בלבד5%בממוצע ארצי ל 14%תוספת המגיעים כנהגים ברכב הפרטי יורדת מ 



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

שלבשיעורקלהירידה:המשמעות.לעבודהברגלילכוהנוספיםמהעובדים9%כ5.

עםמתחלופהגםנובעתזוקלהירידה.כיוםלמצבביחסלעבודהברגלההגעה

.חשמלייםאופניים/באופנייםנסיעה

6%שלנטוגידול–BRTאוLRTבמערכותישתמשוהעובדיםמתוספת6%כ6.

.2.5%יהיההשיעורהעובדיםמכלל.ייצוגשוםלכךהיהלאבה2008לביחס

הרכבותרשתתתרחב2040כשעד,בירושליםהקלההרכבתלפעולהחלהבינתיים

מדובר.האחריםבמטרופוליניםגםן"מתעמערכתותפעלבירושליםהקלות

משמעותבעליכיאם,הכוללתבראיהמצומצמיםובפתרונותניכרתבהשקעה

.בנסיעותצפופיםהיותרבפרוזדורים

ואמצעיחשמלייםאופניים,באופנייםלהשתמשעשוייםהנוספיםמהעובדים5%כ7.

לעומתהעובדיםמכלל2.6%)ושיתפתחוהקיימיםאחריםאישייםחשמלייםנסיעה

אמצעיבכלמקומיותנסיעותשיחליפו,קצרלטווחבנסיעותמדובר.(2008ב1.0

במונחי.העירוניבמירקםחשיבותזהלאמצעי.ברגלמההליכותחלקוכן,התחבורה

.החשמלייםהאופנייםשיאפשרוהנסיעהטווחגידולחרף,קטנהתרומתונסועה

מתוספת העובדים 9%-(6' נק)ן "א מודגשות מערכות המתע"במטרופולין ת

. מתוספת בעובדים8%-(7' נק)והאופניים 



הפרטיהרכבשלושונהמוגברניצול-העיקריתחותתההתפ

מקדם.כנהגולאכנוסעזאתעשה2008/9בפרטיברכבלעבודהשנסעממי8.2%רק

אינושיעדםמצטרפיםנוסעיםשלבחשבוןהבאהללא)1.09היהלעבודהבנסיעותהמילוי

.1.2כהיהשהמקדםנראההנוסעיםלכלכ"ובסה,(עבודה

כמעט...מסיעשהואממהנוסעים4.2פילהסיעויכולמושבים5לרובמכילהפרטיהרכב

.נוספתתפעוליתעלותללאוכמעטבתשתיתהשקעהללא

בכךתתבטאהמהפכה.תחבורתיתמהפכהליצורבכדיזאתמצבבתמונתקטןבשינוידי

נוסעיםשליהיה2040שנתעדפרטיברכבהעובדיםנסיעותתוספתשלהמכריעשהרוב

לאבכללוכמעט,מעטרקיגדלהרכבנסיעותמספרדהיינו,נהגיםשלולאברכב

.א"תבמטרופולין

לכ2008ב1.09מכלעבודהעובדיםבנסיעותהמילוימקדםאתלהגדילישלכךלהגיעכדי

.האר בשאר1.32ולא"תבמטרופולין2040ב1.36

לפחותנוסףאחדנוסעיהיהברבעאך,בודדנוסעיסעהפרטיהרכבמכלי¾בככךגם.

"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  

(לעבודה בלבד)לפי מספר הנוסעים ברכב 

)%(2040ויעד ל 2008התפלגות משוערת לפי הממוצע שנמצא במפקד ב 

נוסעים ברכב

שאר האר א"מטרופולין ת

2040יעד 20402008יעד 2008

193.573.092.576.5

25.020.06.017.3

31.04.61.04.2

40.52.30.51.9

500.100.1

100100100100כ"סה

1.0851.3651.0951.318ממוצע לרכב

מדובר בממוצעים ליום עבודה שיושגו אם כשישית מהנהגים ייסעו במשותף על  

ברוב המקרים יתווסף  (. בממוצע פעם בשבועיים)בסיס קבוע והשאר מידי פעם 

.  לרכב רק נוסע אחד



הגודשלאזורישמחו ומישוביםמעריםביציאותחניונים-"במשותףוסעחנה"חניוני•

ליעדהרכבמכליבאחדלנסיעהלהצטרףשוניםמכיווניםרכבבכלילמגיעיםיאפשרו

ביןמסידורליעדמשותפתלנסיעההאפשרותאתניכרבאופןירחיבהדבר.משותף

.מדרכוסוטהשמישהוומבלי,מאודרביםפוטנציאלייםנוסעיםביןלסידורשכנים

לאפשרויכוליםקיימיםכברסלולריותואפליקציותנסיעותלשיתוףאתרים–מידע•

.גדולהאפשרויותמרחב.משותפותלנסיעותמזדמןאוקבועבסיסעלהתארגנויות

איןאםמהעבודהאחרעםולחזורלעבודהבדרך'אנהגעםלנסועיתכן:למשל

יהיהאם,לחניוןאוהביתהצ"בתחחזרהגם,תתכן.הביתהבחזרהז"בלוהתאמה

.תתפתחשהתופעהככל"ישגשגו"והמוניבשימושיהיוהאפליקציות.מתאיםשירות
הסביבהלהגנתהמשרד.תעסוקהומוקדיעבודהמקומותשליעודיותאפליקציותגםיתכנו

ויש,המדינהעובדישללעבודהלנסיעותהמיועדתכזואפליקציהלאחרונההשיק

.א"בתעתידיםלמיתחםמשותפותלנסיעותלהתארגנותאפליקציה

(1)תשתית פיזית מידע וחקיקה לקידום שיתוף בנסיעות 

אתרים ואפליקציות סלולריות לשיתוף נסיעות

http://www.pickapp.co.il/


(2)בנסיעות מידע וחקיקה לקידום שיתוף , תשתית פיזית

ברכבפעםמידילנסיעההיאביותרהפשוטההאפשרות-כספייםהסדרים•

במקרים.הנוסעיםכלביןהנסיעההוצאותיתחלקוכך.לנסיעהאחרשותףשל

משתנותוהוצאותהדלקבהוצאותמצטרפיםנוסעיםשיתוףלהיותיכולאחרים

גםמחייבהפרטיברכבשימוששלכזהדפוס.הרכבבעלשלאחרות

.הביטוחלנושאהתייחסות

הכרוכיםומיסויביטוחבנושאי,התשלוםבהסדריהמטפלתחוקההצעה

חבריי"עלכנסת2009בהוגשהתשלוםהסדריהדורשותמשותפותבנסיעות

.לויןויריבהורובי ניצןהכנסת

משרד האוצר  " ניטרל", מוצג בשקף הבאשלה שהמבוא , 2009הצעת החוק מ את 

נראה שגישת משרד האוצר . הנוגעות להסדרי הביטוחוסוגיות בשל היבטי מיסוי 

יש . והוא בקש ממשרד התחבורה לבחון דרכים לעידוד שיתוף בנסיעות, כיום שונה

.התחבורהמשרד דומה ביוזמת חוק ממשלתית מקום לעבד ולהגיש הצעת 



חוק לעידוד נסיעות משותפות ברכב פרטי המבוא להצעת 
י חברי הכנסת ניצן הורוביץ ויריב לוין"ע2009ההצעה הוגשה בדצמבר 

ויעילהפשוטהלאפשרותהמשותפתהנסיעהאתלהפוךהיאהמוצעהחוקמטרת"

.המדינהלאוצרנוספתעלותכלללא,משותפתנסיעהשליותררחבאימו ולתמר 

בכבישיםהגודשלהקטנתהמרכזיותהדרכיםאחתהיאcarpool))משותפתנסיעה

אווירזיהוםלמניעתגםובכך,דלקעל(והלאומיתהפרטית)ההוצאהולהפחתת

בהשוואהמאודמוגבלהינובאר זהבכלישימושאולם.חממהגזיפליטתולהקטנת

מהמועסקים12%-לקרובהאמריקאיהממשלנתונילפיהשוואהלשם.בעולםלמקובל

.משותפתבנסיעהלעבודהמגיעיםב"בארה

לתתהיכולתהואמשותפתנסיעהתכניותשללהצלחההמרכזייםהגורמיםאחד

הנסיעהבהוצאותלהתחלקיכולתנדרשתכךלשם.הכלכליתהכדאיותלשאלתמענה

להגדירמוצע,זאתלאפשרמנתעל.הנסיעהמעלותבחלקנושאיםשהנוסעיםכך

מהווהשאינה,הרכבביטוחלענייןלרבות,פרטייםלצרכיםכנסיעהמשותפתנסיעה

."התעבורהבפקודתהמנוייםמהסוגיםמסחריותלמטרותהסעה

התשלום אמור לחלק את ההוצאה המשתנה  

כשגם , בלבד הכרוכה בנסיעה בין הנוסעים

.בעל הרכב נושא בחלקה



(1)פרטיברכבבנסיעותשיתוףלעודדדרכים

ז  "מחייבת התאמה במסלולי נסיעה ולולהביא בחשבון שההתאמה לנסיעה עם אחר יש 

תקיף את רוב  אך לא , התופעה יכולה להתרחב. לנוסעמה ברווחה וכרוכה גם בירידת 

בחלק  )חרף החסכון הכספי המובן בהוצאות הנסיעה והחניה , פרטיהיוממים ברכב 

(.  מהמקרים

".  גזר ומקל"וניתן לעשות זאת בשיטת ה, יש צורך לעודד את התופעה

העיקרי הנכון הוא מיסוי הנסיעות  " המקל", במשותףלנוסעים יתבטא בהטבות " הגזר"

. הגורמות לגודש בשעות ובאזורים המועדים לכך

:תמריצים אפשריים

צים"שיחליפו את הנת, HOVמתן אפשרות לנסיעה בנתיבי •

פטור מאגרה בנתיבים מהירים  •

הנחה בחניונים•

הנחות או פטור ממס הנסועה העתידי•

:הכבדה על הנוסע ברכב ללא שותפים

מס זה ימרי  את נוסעי הרכב  . הטלת מס על נסועה באזורים גדושים בשעות גדושות•

צ ובעיקר  "של מעבר לתח, בצד תגובות אחרות, הפרטי לבחון נסיעה בשיתוף אחרים

.  הסטת זמן הנסיעה באופן שיפחית ביקושים בשעות השיא



(2)פרטיברכבבנסיעותשיתוףלעודדדרכים
3או )נוסעים ויותר 2המאפשרים נסיעה לרכב עם HOVצים באר  לנתיבי "הפיכת הנת•

(. ויותר בהתאם לאפשרות

+ 4המתעקשת על מקדם מילוי של המדינה היחידה בעולם המערבי ישראל היא כנראה 

צים גם במקדם מילוי זה נאסר על רכב "ובחלק מהנת( מקדם מילוי לא מעשי)צ"לכניסה לנת

בשאר הקיבולת ניתן  . צ"מקיבולת הנת15%צ מנצלת לרוב פחות מ "התח. פרטי לנסוע

לעודד נסיעות משותפות ולאפשר ליותר אנשים להתקדם מהר יותר בלי לפגוע בתנועת 

בעיות אכיפה קיימות בכל העולם ולא גרמו לנסיגה מעקרון ניצול הנתיב המיוחד . צ"התח

.  י רכב רב קיבולת"ע

כלי רכב 

המורשים  

להשתמש  

–צ "בנת

אנגליה, לידס

צ ב "נת
Trondheim 

נורבגיה



(3)דרכים לעודד שיתוף בנסיעות ברכב פרטי 

מדיניות זו מיושמת בנתיב המהיר היחיד -פטור מאגרה בנתיבים מהירים•
כלי רכב ביום בשלוש שעות השיא בבוקר 350מעל ל . הקיים בהצלחה רבה

.  כלי רכב בשעות אלו650תוך דילול התנועה בכ , 1נוסעים כך במערב כביש 

9-10.6.14אחר כך בממוצע ליום ב 3ו ( 9:00עד )4ספירת רכב פרטי במקדם מילוי של 

•

כאשר מבוקשת , ברשת הנתיבים המהירים המתוכננת תופעל מדיניות דומה
וזאת ללא עצירתו , טכנולוגיה שתאפשר לוודא שברכב מספר נוסעים מתאים

.  לבדיקה וקבלת פטור
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באמצעותבעייתייםיוםותקופותבאזוריםיחידנהגשלנסיעותעלהכבדה-מנגד•
.בגודשנסועהמיסוי

יוטלהמיסוי.(הדלקעלבעיקר)קייםמיסויזמןפניעללהחליףהאמורבמסמדובר
החברתיתהעלותבכיסויבגודשהנוסעיםאתויחייב,ומקוםזמןלפידיפרנציאלית

.כלליוטללאאונמוךמסיוטלאחריםוזמניםבמקומות.נסיעתםשלהשולית

לניסוישותפיםנהגים1,200כ.התחבורהמשרדי"עכיוםנערךזהבכיווןניסוי
להישקליכולהכזוהעדפה.תפוסהרבלרכבהעדפהאיןבניסוי."לירוקנעים"

.בעתיד

אך יכול להמרי   , מס הנסועה אינו מהווה תנאי להרחבת היקף הנסיעות בשיתוף
אחרים/ את משתמשי הרכב הפרטי לצרף אחרים לנסיעתם או להצטרף לאחר

.  ובעיקר בזמן ובמקום בו הדבר חיוני ומועיל במיוחד

(4)דרכים לעודד שיתוף בנסיעות ברכב פרטי 

רבלרכברקחניוניםאו)תפוסהרבלרכבבחניוניםהנחות•

תוכלברכבהנוסעיםמספרזיהוישלטכנולוגיה.(תפוסה

,בחניוניםתפוסהרברכבהעדפתשלמדיניותגםלאפשר

באמצעותגםכזומדיניותלהפעילניתןבינייםבתקופתאך

.אנושיתעין



(1)צ מיוחדת "נסיעות משולבות עם תח-הרכב הפרטי

היאיעילנסיעותלמערךהפרטיהרכבאתמושכלבאופןלשלבנוספתדרך

האזורבגבולמרוכזותלנקודותמפוזריםמאזוריםנוסעים"לאגום"בולהשתמש

.אחרתאובשאטליםמטרופולינייםלמרכזיםאותםלהסיעומשם,הגדוש

מנוסעי20%למעלאליוהעבירהוא.1בכביששפיריםחניוןפועלזובמתכונת

הנוסעיםושיעדיג"ראוא"לתנסיעתםמסלולעלנמצאשהואהפרטיהרכב

.גבוההסטהאחוזזהו.השאטלקווישנישלהפיזורבמסלולנמצאים

מערב-דרום,בשפייםנוספיםחניונים4מתוכנניםשפיריםחניוןכדוגמת

נתיביםמערכתמתכנוןחלקשהוא,זהבתכנון.וקסםמורשהמחלפי,צ"ראשל

עשורתוךלהסיטעשוייםהם.לנוסעיםתשלוםללאיהיוהשאטלים,מהירים

בנסיעותוהמתוכנןהקייםהמסילתימהשירותפרטירכבמשתמשייותראליהם

.(עשורתוךשתפתחבהנחה,הקלההרכבתשלהאדוםהקוכולל)א"לת

חניון 

שפירים

תחנה של 

קו השאטל 

לבורסה  

ג"בר



(2)מיוחדת צ "נסיעות משולבות עם תח-הרכב הפרטי

לא  , א"לא רק במטרופולין ת, ניתן לעצב מבנים אחרים של נסיעות משולבות
יכולה  . אולם עם שירות נוח מחניה נוחה, בהכרח ללא תשלום לשאטלים

.  להיות גם וריאציה של הסעות מקום עבודה מחניונים

בשאטלים  נסיעה יש יתרון ל. הפרטי בנסיעה עד לחניוןלרכב יתרון יש 
הנוסעים  2,000כך גם חושבים קרוב ל , והשילוב הוא שילוב יעיל, מהחניון

. ביום בשאטלים משפירים

אלא בשירות לאזורים מסויימים בהם יש " גלובלית"אינו מתאים הפתרון 
.  ואולם ניתן להרחיב אותו בדרכים שונות, תעסוקתיריכוז 



עקרוניותהערות-הפרטיברכבהשימוש
הוא  : יש לו יתרונות רבים. הרכב הפרטי הינו ויהיה בכל תסריט אמצעי התחבורה העיקרי

ניתן לדמות אותו  , בכל עת ומקום( בעלי זמינות הרכב)מדוייק במענה לצרכי הנוסעים 

.  ספור קווים ותדירות אין סופית-צ בעלת אין"לתח

והחל , אין לו תקורות, אינו מחייב תשומות עבודה מיוחדות של נהגים, הרכב הפרטי נוח

מנוכי מס אך כוללות  )מהנוסע השני עלות הנסיעה בו זולה לרוב במחירים למשק הלאומי 

בשל שינויים בהרכב הכימי של הדלק ובטכנולוגית  . ביחס לאוטובוס( עלויות חיצוניות

נותרה  . הרכב מקדמי פליטת המזהמים שלו לליטר דלק פחתו דרמטית בעשור האחרון

. המתמתנת באיטיות, רק תרומתו השלילית לפליטת גז החממה

הרכב הפרטי  . תועלתו לפרט מתנגשת עם התועלת לכלל בנסיעות מסויימות, עם זאת

. אחראי להיווצרות גודש בדפוס השימוש הקיים בו

.  ומנסה לגרום לשימוש מושכל בו, התכנית המוצגת נמנעת ממלחמה ברכב הפרטי ככזה

וניתן  , יעלמו פקקי התנועה1.5היא מביאה בחשבון שעם מקדם מילוי ממוצע בבוקר של 

.  מיעילותו מבלי להיפגע מהבעיות הנובעות מהצפיפות שהוא יוצרלהנותיהיה 

ואולי  )התועלת של שימוש מושכל ברכב הפרטי אקוויוולנטית להשקעה של עשרות 

, מאידך. במערכות תחבורה ציבורית מסילתיות ומיוחדות אחרות₪מליארדי ( יותר

.  עלות ההכוונה לשימוש מושכל ברכב הפרטי קטנה ביותר



הפרטיברכבאפשרייםבולטיםשינויים

מספר טכנולוגיות כשהעיקריים הם . לליטר דלקועליה בנסועה התייעלות אנרגטית -ודאיהראשון •

המדיניות  . מ"לקאנרגיה / צריכת הדלקיצמצמו את מקדמי ( רכב היברידי)מלא או חלקי חישמול 

.  צריכה לקדם ולזרז יבוא טכנולוגיות שהבשילו

המנווטת בעצמה ומתגברת  , מכונית אוטונומיתזו . רובוטיתמכונית-השני אפשרי ומהפכני יותר•

.  וסביבתועל מכשולים ללא עזרה של מפעיל אנושי ובלא צורך בתכנון מיוחד של הכביש 

משמעותית  לנתיב בשעה תגדל הקיבולת . הדרכיםקיבולת עשוי להיות יתרון רב בהגדלת כזה לניהוג 

לפיתוח  (. שניות1.8כיום )קצר בהרבה מהנוכחי כלי רכב בטור במירווח זמן בשל אפשרות לנסיעת 

.  ונראה שיש לו יתכנות טכנולוגית, וניסויבפיתוח רכב כזה נמצא . זה יהיו גם יתרונות בטיחותיים

לא ניתן להתייחס לאפשרות של שימוש נרחב ברכב כזה כאל וודאות ולהימנע בשל כך מתכנון  

.  אך יש בתחום זה סבירות לשנות תוך שנות דור או פחות את פני המציאות, השקעות בתשתית

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  

2014מרץ , נווה'שהוצג בתערוכה בז

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98


עידוד עבודה מהבית

כלל יעילה יותר מבחינה תחבורתית אפילו מרכב פרטי אוטונומי לא לנסוע האפשרות 

.  בבוקר לעבודהתישאר כאקסיומה נסיעה 2040לא בטוח שב ... עם מקדם מילוי גבוה

.  לא תמיד בבוקר, לא כל יום, ייסעוכולם בענפי תעסוקה שונים לא 

השינויים בהתפלגות משלחי היד והתפתחות טכנולוגית התקשוב יאפשרו לשיעור גדל  

.  תשאל השאלה למה לבזבז זמן ומשאבים על נסיעות. והולך של עובדים לעבוד מהבית

ניתן כבר כיום לעבוד מהבית עם תקשורת עם עובדים אחרים המדמה קירבה פיזית  

מותנה  )לא מתחייבת בהכרח בשיטה זו ירידה בתפוקה לשעת עבודה . במקום עבודה

.  מאידך יתפנה זמן נוסף לעבודה שכיום מבוזבז בדרך לעבודה(. בעובד ובסוג העבודה

, יום או יומיים בשבוע: הוא יכול להיות גמיש". טוטאלי"הכרח שסידור כזה יהיה אין 

.  ועוד, התחלת עבודה בבית ונסיעה לעבודה אחר כך

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3617795,00.html&ei=w41CVPntKIHYPOSPgcgC&bvm=bv.77648437,d.bGQ&psig=AFQjCNEJQCSYzXIhdMsCNPlo4qaaoHxw1w&ust=1413734071282457
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.bizreef.co.il/2013/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA/&ei=EI5CVJzDJ8rjO_XlgfgN&bvm=bv.77648437,d.bGQ&psig=AFQjCNEJQCSYzXIhdMsCNPlo4qaaoHxw1w&ust=1413734071282457


(2)מהביתעידוד עבודה 

בממוצע2.6%היהוהדיורהאוכלוסיןבמפקדהמדווח2008בבביתהעובדיםשיעור

עםבגבעתייםהיההשיא.1995לעומתקלגידול,א"תבמטרופולין3.4%וארצי

.1995לביחס2.5פיגדלהשיעורבשתיהן.5.4%עםא"ובת,מהביתעובדים5.9%

עובדיולא,חופשייםמקצועותבעליעצמאיםהיוהמפקדלפי2008בבביתהעובדים

,פסיכולוגים,אדריכלים,גרפיקאיםהיוהבולטיםהידמשלחי.מביתםשעבדוחברות

המפקדיםביןמהביתבעבודהלגידולהעיקריתהסיבה.קוסמטיקאיותוגם,עיתונאים

שליחסיתהגבוהלריכוזוהסיבות,אלהבמקצועותהמועסקיםשלבחלקםגידולהיה

מועסקיםשלהידמשלחימהתפלגותבחלקהנובעתגבעתייםאוא"בתבביתעובדים

.אלובעריםהגרים

היתההתופעה"מהביתאקוויוולנטייםעובדים"ולעבודהנסיעותשבמונחייתכן,אולם

ומידיחלקיתמהביתמוסד/חברהכעובדשעבדשמיסבירשכן,יותרנרחבת2008ב

.(התבקשלאגם)במפקדזאתצייןלאפעם

לאבחןרקיכלוהסקרים.נסיעההרגליבסקריבארץנבדקהלאגםכזותופעה

גםלהיותיכולה)נחקרהלאהסיבה.לעבודהנסעלאהסקרושביום,עובדשהנדגם

.נסיעההרגליבסקריזהלנושאמכוונתשאלהלהוסיףוצריךניתן.(מחלהאוחופשה

 .



(3) מהביתעבודה עידוד 
ישבה,ב"ארהלעומתמהביתהעובדיםבשיעורמפגרתשישראלנראהמקרהבכל

.כאלהסקרים

ב"בארהלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלתקופתיסקרעלהמבוסס*2012ממחקר

בעיקרב"בארהמהמועסקים4.3%עבדו2010שבמלמדביתמישקי50,000שלבמידגם

התבצעו6.5%כעבודהימיבמונחי.בשבועיוםלפחותחלקיתעבדונוספים5.2%ומביתם

:הממצאיםבין.ל"הנהסקריםביןבעקביותאךמהרלאגדליםאלהערכים.מהביתרק

• 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

הממשלמעובדי3.2%הממשלבעידוד,למשל,כך:מדיניותשלתוצאהגםזו.

.מביתם2010בעבדוהפדרלי

* Home-Based Workers in the United States: 2010, Current Population Reports

By Peter J. Mateyka, Melanie A. Rapino,and Liana Christin Landivar,  October 2012 



(4) מהביתעבודה עידוד 

נלוויםושירותיםעבודהחדריישבהםבמשרדים,הביתמקרבתלעבודגםניתן

עבוראישאישיעבדוהם.הסמוךמביתםברגללשםשיגיעו,שונותחברותלעובדי

.שוניםתומכיםבשירותיםויסתייעוהתקשובמערכותבאמצעותחברתו

.בעבודהאנושיתוסביבהמהביתהפרדהשיחפשלמימתאיםכזהפתרון

קטן2040בשנתלהיותעשוילקמפוסיםללימודיםשיסעוהסטודנטיםשלחלקםגם

.הסטנדרטלהיותיוכלומרחוקלימודים.מהנוכחיבהרבה

,בביתאצלךמסךעלכפתורבלחיצתנמצאכשהשיעורהרצאהלשמועלנסועלמה
.עוקבתהכתהכשכלמרחוקשאלותלשאולניתןואפילו

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

...צ להאצת התהליך"ובסבסוד תח



(5)עידוד עבודה מהבית 
מדובר בשינוי הרגלים  . יעיל בטכנולוגיה מתפתחת צורך זמן הסתגלותשימוש , כאמור

.לבסוףאבל סביר שהיעילות ותחלופת הדורות ינצחו , הסדרי עבודה ועוד, עתיקי יומין

בחינת הרכב התעסוקה הצפוי והערכת קושי ההסתגלות מכוונים ליעדים מתונים  

בממוצע  7.2%של אקוויוולנט יומי של המוצגים הם היעדים . 2040בתחום זה לשנת 

,  2040מתוספת העובדים עד 18%שהם )2040א ב "במטרופולין ת8.6%ארצי ו 

(.  2008בהנחה שלא היתה כלל עבודה מהבית של עובדי חברות ב 

אך עם מעט צעדי  , כיוון התפתחות זה לא יהיה דומיננטי בעשור הקרוב, בהתאם לכך

.  לגדול במונחי שנות דור ליעד המוצע ומעבר לועידוד חלקו עשוי 

  .
מהבית או סביבתו בתקופה רחוקה יותר העבודה 

שיעור גדול . עשויה להיות מקובלת מאוד

מהעובדים במקצועות וסוגי תעסוקה רבים יעבדו  

.  עם השלכות תחבורתיות מופלגות, כך

ילמדו ילדים בשיעורי היסטוריה 2140בשנת 

שעתיים ביום על  רבים בזבזו שפעם אנשים 

...וממנהלעבודה נסיעות 

"כלכליסט"שפורסם בעיתון ( לא מחייב)סקר 



ישיבת עבודה  –שימוש באמצעי תקשוב כתחליף לנסיעות 



(1)העבודהמקוםהסעות

להסטתהבולטהאמצעיהיההעבודהמקוםהסעת:21ההמאהלתחילתבחזרה

אולם.2008בלעבודהבנסיעותהפרטימהרכבמלאהפרטירכבזמינותעםעובדים

.הזמןעםפחתשלוההיצע

ממפקדירדשיעורן.נמוכההיתהבאר המינועכשרמתבעברשכיחותהיוההסעות

הממונעותהנסיעותמכלל10.4%ל14.3%מירד2008ל1995בין.למפקד

.לעבודה

היהחיפהבמטרופוליןאולם.6%רקהיה2008בההסעותשיעורא"תבמטרופולין

.(51%)בערדוהשיא,23%(העיר)שבעבבאר,13%השיעור

,נסועהומקטיןהפרטילרכבראויאיכותיתחליףהמהווה,זהאמצעילעודדמקוםיש

הציבוריתלתחבורהביחספרטירכבללאלנוסעטובהשירותרמתלהעניקויכול

.העבודהמקוםלחצרהביתמקרבתעבורו"תפורה"שאינה



(2)העבודהמקוםהסעות

:  סוגי הסעות אפשריים

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

.התארגנות משותפת של מעסיקים באזור תעסוקה לשירות דומה לעובדיהם•

מקומות עבודה מתחנות רכבת למקום העבודה/ הסעה של מקום•

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

מהעובדים שיתווספו עד 15%יגיעו לעבודה בממוצע ארצי כ היעד שהוצע הוא שבהסעות 

. א"תמהתוספת במטרופולין 10%וכ , בממוצע ארצי2040

זו . א"במטרופולין ת7%ו 2040מהעובדים בארץ ב 11%כך יהיה תקיף ההסעה כ אם 

2008לעבודה ומעט יותר מהשיעורים ב נסיעה בלימת הירידה בדפוס זה של 

הוצאה זו לא מוכרת  . יש מקום לתת הטבות מס למקומות עבודה המסיעים עובדים

.  כיום לצרכי מס פרט למקרים מיוחדים ונדירים



פרבריות-מערכות תחבורה עתירות נוסעים עירוניותפיתוח
עדעירוניתמסילתיתתחבורהמערכתבארץפעלהלאבחיפההכרמליתשל"הקוריוז"מלבד

הקלההרכבת(יותרואולי)כעשורעודתישארהיא.2011בקייץבירושליםהקלההרכבתלפתיחת

,BRTקווילרבות,ן"מתעלמערכותתכניותמקודמותמטרופוליניםבשלושהואולם,בארץהיחידה

.בארץמרכזייםופרברייםעירונייםבציריםאיכותיתצ"תח(מהרלא)ליצורהאמורות

שניםתארךבנייתן,לעבוראמוריםהםבהםהתוואיםבגללוקשהמורכבאלותכניותקידום

.₪מליארדיעשרותבתבמצטברתהיהוההשקעה,ארוכות

(במסוייג)בורואההנוכחיתההצעה,קידוםשלשוניםובשלביםבתכנוןנמצאזהשמערךהיות

בדרכםאלובמערכותביוםישתמשועובדיםאלף120ושחלקייהיהשהביצועמעריכה,נתוןמעין

2040עדהעובדיםמתוספת6%כיהווהם.א"תבמטרופוליןאלף75מהם2040בלעבודה

.2.5%אלהבאמצעיםיסעו2040בבארץהעובדיםמכלל.א"תבמטרופולין9%וכארציבממוצע

ולחסכוןגודשצמצוםלתרומתםבשלמכךחורגתחשיבותםאך,לכאורה,נמוכיםאלהערכים

עלקלותברכבותשימושלאפשרות(זהבשלב)מתייחסלאהיעד.גדושיםבציריםנסיעהבזמני

.בעיקרא"תמטרופוליןבתחומיהכבדההרכבתמסילות

למרות האמור לעיל יש לבדוק איך מכלול האפשרויות האחרות  

ן  "המוצגות בתכנית זו משפיעות על הביקושים למערכות המתע

בכל . במיוחד לאור מחירן הניכר, ולשקול שינויים בתכנון בהתאם

רובם זולים וניתנים  , מקרה אין לדחות פעילות בכיוונים אחרים

.ן"בשל הבניה העתידית של מערכות מתע, ליישום בטווח הקצר



נסיעות ברכבת
החציוניהנסיעהשמרחקהיות.גדלהנסיעהשמרחקככלוגדלהולךאיכותייתרוןלרכבת

הנסיעותלרוברלוונטיתאינההיאמסועפתהלאהרשתובשלמ"ק9רקהואלעבודה

יאפשרהרכבתשפיתוחההנחה.(לעבודהבנסיעותהנוסע-מ"קלרובלאוגם)לעבודה

,לדוגמא,בנימינהמתושבי4.3%רק.קטןמידהבקנהאך,נכונההיוממותמרחקיהגדלת

.בארץהגבוההשיעורהיהוזה,2008/9בלעבודהברכבתנסעו

הפיתוח.2008/9בלעבודהבדרכםמהמועסקים0.6%ברכבתהשתמשוארציבממוצע

1.7%ולהארציבמישור1.4%לזהשיעורלהעלותעשוי2040עדהרכבותברשתהצפוי

.א"תמטרופוליןמועסקיבין

ישאותה,הרכבתחשיבותמלואאתמבטאאינוזהנמוךשיעורן"המתעבמערכותכמו

.בכללותההדרכיםוברשתספציפייםבציריםגודשלצמצוםתרומתהלפילמדוד

יותרשכיחות.ברכבתהעיקריתאינהלעבודההנסיעההפרבריותן"המתעלמערכותבניגוד

בעיקר)וסטודנטיםחייליםשל:יותרארוכיםלמרחקיםהאופייניותלמטרותנסיעותבה

האפשרותאתלמצותיש,זאתעם.ועודטיולים,עבודהבמסגרתנסיעות,(שבועבקצות

.לעבודהנסיעותיותרגםישרתהעתידיהרכבתשמערך

אםחיוניתחניהתוספת.לתחנותהנגישותאתלהגדילישהמסילותמערךפיתוחמלבד

באמצעיהנגישותאתגםלשפרויש,פרטירכבזמינותבעלישלנסיעותלעודדרוצים

גםלבחוןיש.האחרתצ"והתחהמסילתיותהמערכותשביןהחיבוריותואתאחריםצ"תח

.(א"בתבעיקר)המטרופוליניהמסילותבמערךקלותברכבותשימוש



צ הקיימת"שיפור התח

מכללחלקו.יחסיתבנסיגהנמצאהאוטובוסיםשלהקווישירותה

ב20.3%ל1995ב25.6%מפחתלעבודההממונעותהנסיעות

נסעוהמלאההפרטיהרכבזמינותמבעלי2%רק.2008

.(3.7%)מהסעותפחות.לעבודהבאוטובוסים

כחלופהוחשובה,הפרטיהרכבזמינותחסריעבורהכרחיתצ"התח

.שבוייםנוסעיםבעיקרמשרתתהיאכיום.הפרטיהרכבלבעלי

,לעבודהבנסיעותנדירלאמצבהמשקפות,שמשמאלהתמונות

אלא,ביותרהחמורההבעיההצפיפותואין,למהחלקיתמסבירות

.ועודתחנותצפיפות,מסלוליםבמונחיהשירותשלהבסיסיהתכנון

להגדיל,מהירותבדרכיםלהשתמש,עירונייםאקספרסקווילעצביש

אתויותרלהכפיליש,יתרמצפיפותלהימנעתסייעשגם,תדירות

.עבודהלמקומותבבוקרישיריםקוויםגםלעצבניתן.האוטובוסמ"ק

ויהיה צורך , גדיל משמעותית את העלות למפעילתרמת שירות כזו 

נוסע מעשירון  . להחליט אם להגדיל את מחיר הנסיעה במקביל

8דקות במחיר 30שלישי ויותר יעדיף נסיעה מדלת לדלת של 

עודית  יניתן לסבסד י. שקלים5דקות ב 40שקלים על נסיעה של 

העדפה תכנונית למחיר זול ורמת שירות נמוכה אינה . נוסעים אחרים

.  תואמת את התועלת של המשתמשים הפוטנציאליים



עידוד נסיעות באופניים

בפיצוללשינויגםלתרוםעשוייםהם.בעריםרכבנסיעותבצמצוםחשיבותלאופניים

החשמלייםהאופניים.ומהןצ"תחלתחנותנגישותכאמצעיופרבריותעירוניותביןנסיעות

.באופנייםהכוללהשימושאתלהגבירעשויים

חשמלייםבאופניים)דקות15-20כלדלתמדלתבאופנייםנמשכתמ"ק4כשלנסיעה

בהםהנסיעהמחיר.פרטימרכבפחותגםצפופיםובמקומותצ"מתחפחות,(פחותגם

.לאוטובוסיםהמתנותואיןלתחנותברגלהליכותאין.יחסיתקלותהחניהבעיות.זעום

בטיחותיחששויש,גשםובימי(רגיליםבאופניים)קייץבימילרכבקשה,מאידך

.הכלליתמהתנועהמופרדיםשאינםבמסלולים

.2008ל1995ביןמוחלטיםבמונחיםפחתלעבודהבנסיעותבאופנייםהנסיעותהיקף

במקומותהיתההפוכהמגמה.1.0%להעובדיםמכלל1.8%מפחתהארציהשיעור

.1995ב1.9%לעומת2008בלעבודהבאופנייםנסעוא"תממועסקי3.5%.בודדים

באופנייםהשימושעדייןאך,אחריםבמקומותגםהמגמההשתנתהשבינתייםיתכן

.במגמהשינוישלהוא2040להיעד.מוגבללעבודהבנסיעות



2008ו 1995חלקם של רוכבי האופניים מכלל העובדים במפקדי 

2040ויעד מוצע ל 
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מכלל הנסיעות-ארצי 5ארצי מנסיעות עד 
מ"ק

א מכל  "ת' מטרו
הנסיעות

א מנסיעות  "ת' מטרו
מ"ק5עד 

1995

2008

2040יעד 

%

מניח  2040הגידול עד . לא כחלק מנסיעה, האיור מציג נסיעה לעבודה באופניים בלבד

מעבר לכך יש  . תפוצה גבוהה של אופניים חשמליים ופיתוח נוסף של שבילים לאופניים

בקצות  ( לדוגמא)ויהיה יותר שימוש באופניים כנסיעה משלימה אל ומתחנות רכבת 

.נסיעה באמצעי ראשי אחר



אופניים חשמליים ואמצעי נסיעה חשמליים אישיים אחרים

250Wשעדבהספקמנועעםחשמלייםאופנייםלארץלייבאמותר2009מהחל

הוטל2010יוליעד.+14לבנימותרתהנהיגה.ש"קמ25שלמהירותובמגבלת

כשהיבוא)7%שלמכסרקעליהםחלוכיוםבוטלהמס.72%שלקניהמסעליהם

.מ"ומע(הרחוקמהמזרח

ב.לשנהמשנהעצמוומכפילוגדלהולך,חשמליעזרמנועעםלדוושאופנייםיבוא

ובל"כנאופניים33,000כיובאו2013בעזרמנועעםאופניים9,600כיובאו2012

חשמלייםאופניים125,000לפחותבארץכיוםשישנראה.)!(73,000כ2014

.שניםמספרתוךמיליוןלחצייגיעשמספרםלהעריךניתן.תיקניים

בקיץנסיעותמאפשרים,באופנייםהשימושרדיוסאתמגדיליםהחשמלייםהאופניים

.הרוכביםשלהגיליםטווחאתלהרחיביכולים,הזעהפחותעם

והקלנועית(הצליחשלא)הסאגוויכדוגמתנוספיםאישייםחשמלייםנסיעהאמצעייש

בתנועהמשקלם.נוספיםאמצעיםלהתפתחעשויים.(המוגבלתאךהשכיחה)

.שתיווצרהבטיחותיתלבעיהלבלשיםיש.משמעותיתלגדולעשויהעירונית

11. רוכבי אופניים7נהרגו בערים בממוצע לשנה 2010-13בשנים 

גידול . הרבה מעבר לחלקם בנסועה העירונית. נפצעו קשה מאוד

נחוצה השקעה  . השימוש באופניים החשמליים יגדיל את הסיכון

.  בשבילי אופניים ובהסדרים נוספים שיאפשרו רכיבה בטוחה יותר



מיקומה של התכנית המוצגת במכלול צרכי פיתוח וניהול התחבורה

תכנית מלאה ומפורטת לפיתוח התחבורה, כמובן, התכנית המוצגת אינה מהווה  .

אפשר להוסיף  . אינה כוללת כל נושא אפשריככזוגם . עיסוקה בנסיעות לעבודה בלבד

י מעבר חלקי עם הזמן  "אפשרות למיתון הביקוש לנסיעות לעבודה ע, לדוגמא, לה

-לכך נדונה לאחרונה בוועדה ביןמסויימתגירסה)ימים למועסק 4לשבוע עבודה של 

לניהול תנועה  , צ עירוניים"ניתן להתייחס לטכנולוגיות חדישות לאמצעי תח, (משרדית

.  משופר ועוד

 מפורטים וכוללניים  מאחורי התכנית יש רקע של ניתוחים תחבורתיים וכלכליים

הערכה . המלמדים על יעילות גבוהה מיישומה( ניירות עבודה נפרדים/ מחייבים מצגות)

.  עקרוניות ויישומיות, זו אינה סותרת צורך בבחינת כל מרכיב בתכנית מזוויות שונות

התכנית אינה כוללת:

.והמטרופולינייםניתוח נסיעות שאינן למטרות עבודה במרחבים העירוניים •

.ניתוח תנועת המטענים והרכב המסחרי•

.  שמאפייניהן שונים משל נסיעות לעבודה, התחשבות בנסיעות בין עירוניות ארוכות•

ניתוח כל המרכיבים החסרים צריך להיעשות על בסיס התגברות על הבעיה  , אולם

במובן זה מדובר במפתח  . הנוצרת בעיקר בגין הנסיעות לעבודה, הקריטית של הגודש

.  גם לשאר צרכי התחבורה



סיכום
נסיעות,לעבודהלנסיעותהגדלהביקושעםלהתמודדמנסההמוצגתהתכנית

.בדרכיםהגודשליצירתביותרהגדולההיאשתרומתן

אמצעימיגווןאתוכן,טכנולוגייםשינוייםבחשבוןמביאה,כיווניתרבהתכנית
.אמצעיכלשלהיחסיהיתרוןאתהממצה,מושכלבאופןוהתקשובהתחבורה
מרכזיאמצעימהווהאלא,מהתכניתממודראינוהפרטיהרכבגםזובמסגרת

.בוהנסיעהבמאפיינישינויתוך

צ"לתחפרטייםאמצעיםביןהנסיעותבפיצולמימדיחדמדיוןעוברתהתכנית
:הכולל,לפחותמימדיתלתלדיון

.ממונעותלאאותחבורתיותלאמרחביותלאינטרקציותתחבורהביןפיצול•
.הפרטילרכבצ"תחביןפיצול•
.נוספיםנוסעיםעםפרטילרכבאחדנוסעעםפרטירכבביןפיצול•

בחלקויעילדורשנותתוךיהיהלעבודההנסיעותמערךיעדיהיוגשמואם
.בביקושיםהצפויעצוםגידולחרף,יותרגרועלאובחלקו,מהנוכחי

הצגתה היא רק נקודת מוצא המאפשרת לבחון את הרעיונות  , בכל תכניתכמו 

. והכיוונים הכלולים בה


